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பபாருளடக்கம். 
1. தத்துவம் என்றால் என்ன? 
2. தத்துவம் – வரலாற்றுப் பார்வவ 
3. தத்துவம் நமக்குத் வதவவயா? 
4. பழங்காலத் தத்துவம் இன்வறக்குத் வதவவயா? 
5. இந்திய தத்துவ வரலாற்றின் சுருக்கம் 
6. இந்திய தத்துவங்களின் பபருவம 
7. தத்துவார்த்த இலக்கியங்கள். 
8. தத்தவஞானி வவதாத்திரி மகரிசி 
9. வவதங்கள் 
10. வவதாத்திரி மகரிசி பார்வவயில் வவதங்கள். 
11.  வவதவாக்கியங்களும் வவதாத்திரி மகரிசியும். 
12. வவத சாசனமும் வவதாத்திரிசய சாசனமும். 
13.  கடவுள் தத்துவத்தில் . வவதமும் வவதாத்திரியமும்  
14. ஆன்மா - வவதமும் வவதாத்திரியமும் 
15. உலக உற்பத்தி -  வவதமும் வவதாத்திரியமும் 
16. ஆதிசங்கரர் 

17. உபநிடதங்கள் 
18. மனுதர்ம சாஸ்திரம் 
19. பிரம்ம சூத்திரம் 
20. மாவய 
21. மகாபாரதம் கூறும் தத்துவம் 
22.  சதிக்குச் சதி பசய்த வவதாத்திரியம் 
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23. கருத்து முதல் வாதமும் பபாருள் முதல் வாதமும். 
24. ஆறுவவக சமயங்கள். 
25. பகவத்கீவத  

 

26. உலகாயுதம். 
27. சமணம் தந்த மகாவரீர் 
28. பபௌத்தம் தந்த புத்தர் 
29. தரிசனங்கள் 
30. சாங்கியம் 
31. வயாகம் 
32. வசவவடிய தத்துவம் 
33. நியாயம் 
34. மீமாவச 
35. வவதாந்தம் 
36. வசவசித்தாந்தம் 
37. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி.. 
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என்னுவர. 
     தத்துவவாதிகளுக்கும், சிந்தவனயாளர்களுக்கும், ஆன்மீக 
குருமார்களுக்கும் பஞ்சமில்லாத நாடு நமது பாரதம்.  

     தத்துவம் என்ற பசால்லுக்கு உண்வம என்பது பபாருள்.   
தத்துவ விளக்கமும், அந்த  விளக்கத்தின்படி வாழும் ஒழுக்கமும் 
இவணந்த உடல், உள்ளச் சிறப்பியக்கவம ஞானம் எனப்படும். 

         இந்திய வதசத்தவராகிய அதிலும் கீவழச் வதசத்தவராகிய 
நமக்குத் தத்துவ ஞானம் பரம்பவரச் பசாத்து. 

      இந்த பரம்பவர பசல்வமாகிய நமக்குரிய ஒவர பசாத்வதப் 
பற்றி, அதனது இயல்புகவளப் பற்றி ஓரளவாவது அறிந்து 
வவத்திருப்பது அவசியமாகும். 

   இன்று இந்தியா தனது தத்துவத்வத அதன் மரபுகளிலிருந்து 
வளர்க்க வவண்டியுள்ளது. 

   இந்தியாவில் வர்க்கப் வபாராட்டக்களம் பதாடர்ந்து  நவடபபறும் 
வபாது, பபாருள் முதல் வாதம் மற்றும் கருத்து முதல்  வாதம் 
இரண்டிற்கும் இவடவயயான வபாராட்டமும் நவடபபறும். 

    கருத்து முதல் வாதிகள் வவதாந்தத்வத மறுவிமர்சனம் 
பசய்வதன் மூலம் திருப்தியவடவார்கள். 
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    பபாருள் முதல் வாதிகள் இந்திய இயக்க இயல் பபாருள் முதல் 
வாதத்வத வளர்ப்பார்கள். 

    வர்க்கப் வபாராட்டத்தில் பவற்றி பபற இது வதவவ. இது குறித்து     
பஜர்மனிவயச் வசர்ந்த இந்திய வரலாற்று மரபு ஆய்வாளர் வால்டர் 
ரூபன் 1962 ல் தனது விருப்பத்வத பவளியிட்டார். 

❖ இந்தியர் – இந்தியரல்லாத தத்துவ வரலாற்றாசிரியர்கள் 
ஒத்துவழப்வப ஏற்படுத்தி இந்திய மற்றும் இந்தியரல்லாத 
பபாதுவானபதாரு தத்துவ வரலாற்வற வதாற்றுவிக்க 
விவரவிவல முன் வரவவண்டும். 

     தத்துவ வரலாற்வற முவறயாக பதாகுக்க, அவனத்து 
தத்துவங்கவளயும் உள்வாங்கி வதவவயானவத எடுத்துக் பகாண்டு, 
ஒரு தத்துவ வரலாற்றுக்கு முன்வனாடியாக வந்தவர்தான், 
தமிழகத்தில் வதான்றிய விடிபவள்ளி தத்துவஞானி வவதாத்திரி 
மகரிசி.  

   இந்த மண்ணில் பிறந்த மரபார்ந்த  தத்துவஞானிகளில்  
ஒருவரல்ல, வவதாத்திரி மகரிசி. 

   இந்திய தத்துவ மரபில் எந்தப் பிரிவுக்குள்ளும் வவகப்படுத்தபட 
முடியாதவர். 

   வவதாத்திரி மகரிசி,  மடாதிபதிவயா முனிவவரா அல்ல.   20-ஆம் 
நூற்றாண்டின் முக்கியமான தத்துவ ஞானிகளில் ஒருவராக உலகம் 
முழுவதும் அவர் மதிக்கப்படுகிறார். 
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   கவித்துமான பசாற்களில் தன் எண்ணங்கவள இயல்பாக 
பவளிப்படுத்தியவர்.  உண்வமவயத் வதடும் யாத்திவரவய 
ஒவ்பவாருவருக்குள்ளும் சாத்தியப்படுத்தும் வழிமுவற 
அவருவடயது. 

   அவர் உயிவராடு இருந்த வபாது சாமானிய மனிதர்களிலிருந்து 
அறிவுஜவீிகள், அறிவியலாளர்கள் வவர பலரும் அவவராடு 
பதாடர்ந்து உவரயாடி வந்தார்.   

       முக்கியமான அறிவியலாளர்களும் தத்துவச் சிந்தவன 
பகாண்வடாரும் பவடப்பாளிகளும் அவவர மதிக்கிறார்கள். 
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   அவர் மவறந்த பின்பும் அவரது உவரயாடல்களின், உவரகளின் 
பதிவுகவள ஆழ்ந்த அக்கவறவயாடு வகட்கவும் படிக்கவும் 

படுகின்றன.  

   இந்திய தத்துவச் சிந்தவனகள் ஆக்கப்பூர்வமானவவ.  
வாழ்க்வகயில்  பகாள்கின்ற உண்வமகவள ஒட்டிவய தத்துவமும், 
வாழ்க்வக பநறிகளும் அவமயப் பபற்றுள்ளன. எனவவ இது ஒரு 
வாழ்க்வக முவறயாகும். 

      இந்திய தத்துவ வரலாற்வற சுருக்கமாகச் பசால்லி---- அதில் 
வவதாத்திரி மகரிசியின் எளிவமயான தத்துவங்கவள  இங்கு பதிவு 
பசய்துள்வளன். 

 

     வவதம் முதல் வசவசிந்தாந்தம் வவர இந்திய தத்துவ 
தரசிசனங்கவள அவனத்வதயும் வவதாத்திரிய தத்துவத்வதாடு 
ஒப்பிட்டு இயன்றவவர இங்வக ஆராய்ந்துள்வளன்.  
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      வவதங்கள், உபநிடதங்கள், தரிசனங்கள், வவதாந்தங்கள், 
சமணம், பபௌத்தம், வசவ சித்தாந்தம், உலகாயுதம்   ஆகியவற்றில் 
வதவவயானவற்வற  மட்டுவம எடுத்துள்வளன். 

 

       பலவற்றில் மூல நூல்கவளப் பற்றி நான் அதிகமாக 
ஆராயவில்வல.  எது வதவவ எனக் கருதிவனவனா அதவன மட்டும் 
பதிவு பசய்யுள்வளன். 

 

 

 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

10 
 

    ஒவ்பவாரு தத்துவத்திற்கு இறுதியிலும், ஆங்காங்வகயும்  
வவதாத்திரியத் தத்துவம் எவ்வாறு எளிவமப் படுத்தப்பட்டுள்ளது 
என்பவதயும், வவதாத்திரியத் தத்துவம் பபாதுவானபதாரு 
தத்துவமாக பதாகுக்கப்பட்டுள்ளது என்பவதயும் பதிவு 
பசய்துள்வளன். 

   தத்துவஞானம் ஓரளவு பதரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமின்றிச் 
சிறிதளவுகூடத் பதரியாதவர்களுக்கும் வவதாத்திரியம் 
பயிலுபவர்களுக்கும் பயன்பட வவண்டுபமன்ற வநாக்கத்துடவன 
இந்நூவல பதிவு பசய்துள்வளன். 

   அலங்கரிப்பதற்குகந்த ஆளுவமவயா அன்றி விமர்சிப்பதற்குரிய 
வித்துவவமா ஏதுவமின்றி, இந்நூலின் ஆழம் அறிந்தும் காவல 
விட்டிருக்கிவறன்.  அளக்கலாம் என்ற “ஆவசப் பற்றி 
அவரயலுற்வறன்.” 

      எந்தன் எழுதுவகாலும், முடிந்த அளவு உவரத்துப் பார்க்க 
முயல்கிறது. 

            இந்த என் முயற்சிக்கு பலவவகயிலும் ஊக்கமும் 
ஆவலாவசவனகவள வழங்கியும் ஒத்துவழப்பு நல்கிய மவறந்து 
புலவர் தியாகராஜன் அய்யாவுக்கும் –வாழ்க்வகத் துவணவியார் 
அருள்நிதி பானுமதிகுமாருக்கும் என் இல்லத்து ஞானச் பசல்வங்கள் 
பிரம்மஞானிகள் நிவவதிதா சீனிவாசன் – நவரந்திரன், ஆகான்ஸா, 
மதுமிதா, அவமரா மற்றும் அக்ஷத் என்கிற தாயுமானவன்  
ஆகியவர்களுக்கும், நன்றி கூற கடவமப்பட்டுள்வளன். 

 

         இந்நூவல வாசிக்கும் நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும் 
உடல் நலம், நீளாயுள் , நிவறபசல்வம், உயர்புகழ், பமய்ஞ்ஞானம் 
ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என்று இவறநிவலவயாடு இவணத்து 
வாழ்த்தி மகிழ்கிவறாம்.     
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 இந்நூவலப் படிக்கும் வாசகர்களில் யாராவது அல்லது 
மனவளக்கவலப் பயிலும் மாணவர்களில் யாராவது இந்த 
தவலப்பில் இவதவிடச் சிறந்தபதாரு வரலாற்வற பதிவு 
பசய்வார்கவளயானால் அதுவவ இந்த நூலுக்குக் கிவடத்த 
பவற்றியாகும். 

வழக்கமான வணக்கங்களுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் 

                          மன்னார்குடி பானுகுமார். 

                           Email.   banukumar.v@gmail.com 

பசங்கற்பட்டு, 

14.8.2019 

 

 

 

 

 

 

1. தத்துவம் என்றால் என்ன? 
    தத்துவம் என்ற ச ால்லுக்கு உண்மை என்பது சபாருள்.  
தத்துவ ஞானம் என்பது உண்மைமை அறிவது எனப் 
சபாருள்படும்    

        உண்வம என்றால், உள்ளது. அதாவது, என்றும் உள்ளது 
என்று பபாருளாகும். 
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     மனிதன் மனிதனாக வாழ தத்துவஞானம் அவசியம் என்பவத 
வவதாத்திரி மகரிசி எளிவமயாக பசால்கிறார். 

    பிரபஞ்சம் முழுவமக்கும் அடிப்பவடயாக விளங்குவது எது, 

பிரபஞ்சத்தின் இரகசியங்கவளயும், இயற்வகயின் சக்திகவளயும் 

மனிதனால் புரிந்து பகாள்ள முடியுமா?  

           முடியுபமனில் அவற்வற மக்களின் நன்வமக்காகப் பயன்படுத்த 

மனித அறிவால் முடியுமா? 

          பிரபஞ்சமும், மனித சமூகமும், மனிதனுவடய சிந்தவனயும் 

குறிப்பிட்ட விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டு முன்வனறிச் பசல்கிறதா? 

           ஆம் எனில் அவ்விதிமுவறகள் யாவவ, சமூகத்தில் மனிதன் 

வகிக்கும் இடம் யாது, அவனுவடய இயல்பு யாது என்பது வபான்ற 

பபாதுவான வகள்விகளுக்கு விவடகாண வழிகாட்டுவவத தத்துவம்  
என்றும் பசால்லலாம். 

          மெய்யியல், இயற்கை, சமுதாயம், சிந்தகை ஆைியவற்றின், 

வளர்ச்சியின் மீது ஆட்சி சசய்யும் மிகப்ச ாதுவாை விதிைகளக் குறித்த 

விஞ்ஞாைமம சமய்யியல். 

        இயற்கை விஞ்ஞாைம் மிை மவைமாய் முன்மைறிச் சசல்ைிறது. 

எல்லாத் துகறைளிலும் அவ்வளவு ஆழ்ந்த புரட்சிக் சைாந்தளிப்புக்கு 

உள்ளாைி வருைிறது.  

        அது தத்துவவியல் (Philosophy) அனுமாைங்ைளின்றி இருக்ைலாசமை 

நிகைக்ை முடியமவ முடியாது. 

       சமய் என்ற உடலில் உணர்வு என்ற உண்கமகய புத்தியால் 

மதட அறிவு என்ற ஆற்றல் சவளிப் டும் ச ாழுது தத்துவம் என்ற 

உண்கம உணர்கவ அகைவராலும் ஏற்றுக்சைாள்ளப் டும் 

ைருத்துக்ைளின் விளக்ைத்கத உணர்வு பூர்வமாை அறியகவப் து 

சமய்யறிவு.  

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Tiruvalluvar_Statue_Kanyakumari.jpg
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“எப்ச ாருள் யார்யார்வாய்க் மைட் ினும் அப்ச ாருள்  

சமய்ப்ச ாருள் ைாண்  தறிவு.”   

 

என்பது திருவள்ளுர் வாக்காம்.  “ஆராயப் டாத வாழ்வு வாழ்வதற்குப் 

ச றுமதியற்றது.” இது ைிமரக்ை சமய்யியலாளர் சாக்ரட்டீசின் 
விளக்கமாகும். 

 

 

         மெய்யியல் அல்லது மெய்க்க ோட்போட்டு இயல் அல்லது 

தத்துவம் என்னும் அறிவுத்துகறயாைது எது உண்கம, எது சரி, எது 

அறிவு, எது ைகல, எது அறம், எது அழகு, ைடவுள் என்று ஏதும் உண்டா, 

என் து ம ான்ற அடிப் கடயாை மைள்விைகளப்  ற்றி ஆழ ஆராயும் 

துகற ஆகும்.  

            தத்துவம் என்றால் உண்கம, உள்ளகத உள்ளவாமற அறிவகதப் 

 ற்றிய சைாள்கை, இயல் என்று ச ாருள். சமய்யியல் துகறயில் 

ைருத்துக்ைள் எவ்வாறு ஏற்ைப் டுைின்றை என் தும், ைாரணம், ஏரணம், 

விவாதம் (தருக்ைம்) முதலியை யாகவ என்றும் கூர்ந்து மநாக்ைி 
ஆராயப் டும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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          தற்ைாலத்தில் அறிவியல் என்று அறியப் டும் துகற 

சிறப்புற்று வளரும் முன்ைர், சமய்யியல் துகறதான் முன்ைணியில் 

இருந்த அறிவுத்துகற ஆகும்.  

            2500 ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் வாழ்ந்த இந்தியர்ைளும், சீைர்ைளும், 

பஜர்மாைியர்ைளும், ைிமரக்ைர்ைளும்  ிற உலை மாந்தர் இைங்ைளும் 

 லவாறாை, அடிப் கடயாை சிந்தித்து சதாகுத்து கவத்த 

ைருத்துக்ைள்தாம் சமய்யியலின் சதாடக்ைம்.  

            சமய்யியல் என் து ஆங்ைிலத்தில் Philosophy ( ிலாச ி) என்று 

கூறப் டுவது. இச்சசால் ைிமரக்ைச் சசால்லாைிய Φιλοσοφία (philo-sophia) 

என் தில் இருந்து ச ற்றது. இசசால்லின் ச ாருள் அறிவின்  ால் ைாதல் 

(அறிவால் ஈர்க்ை டும் துகற) என் தாகும். 

        மெய்யியல் என்ற துகற சார்ந்த ஆய்வு பஜர்மாைியர் 

சதாடக்ைம் மமற்குலைிமலமய சதாடங்ைியது. ஐமராப் ியர்ைள் 

ஆசியாகவ ைாலைித்துவ ஆட்சி சசய்த ம ாது அவர்ைள் சீை இந்திய 

சிந்தகைைளில்  லவற்கற சமய்யியல் சிந்தகைைளாை 

அகடயாளப் டுத்திைார்ைள். 

            இவ்வாமற  ின்ைர் ஆப் ிரிக்ை, அசமரிக்ை முதற்குடிமக்ைள் 

சிந்தகைைளில் இருந்தும் சமய்யியல் கூறுைள் அகடயாளம் 

ைாணப் ட்டை.  ின்ைர் ைாலைித்துவத்துக்கு உட் ட்டவர்ைளும் தமது 

சிந்தகைைகள இவ்வாறு அகடயாளப் டுத்தியும், இத் துகற சார்ந்தும் 

சசயற் டத் சதாடங்ைிைர். 

    “பிரபஞ்சம் ஒழங்காக இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.  அவ்வாறு 
இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும்மாறு இயக்கிக் பகாண்டிருக்கும் 
ஆற்றல்யார்-எது? 

       அந்த ஆற்றவல அறியக்கூடிய அறிவு நானாகயிருக்கிறது!   

        அந்த “நான்-யார்?” இவ்விரண்டு வகள்விகவளயும் ஒவர 
வநரத்தில் எழுப்பிக் பகாண்டு, இவற்றுக்குக் கிவடத்த விவடகவளத் 
பதாகுத்து மகான்களால் வழங்கப்பட்ட கருத்துக்கவள தத்துவம் 
எனப்படும்” என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
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      “எந்த ஒரு உண்வமவயயும் கண்ணால் பாராமவல 
யுகித்தாலும், மீண்டும் அவத மற்ற் இயக்கங்களுடன் பபாருந்திப் 
பார்க்கும் பபாழுது, முரண்படாது இருக்கமானால் அது தான் 
தத்துவம்.  

         ஏன் எனில் கண்ணால் பார்ப்பது, புலன்களால் உணர்வது, 
கருவிகளால் உணர்வது.  காலம், தூரம், பருமன், வவகம் என்ற 
அளவவகளால் அறிவது எல்லாம் விஞ்ஞானம்.  

         விண் என்பது சுழல் இயக்கம் உவடயது.  அந்தச் 
சுழற்சிக்கு ஒரு பருமன் இருக்கிறது.  ஒரு வவகம் இருக்கிறது.  
அதற்கு ஒரு இயக்கத்திற்கும் மற்பறாரு இயக்கத்திற்கும் இவடவய 
ஒரு தூரம் இருக்கிறது.  

         ஆகவவ இந்தக் காலம், தூரம், பருமன், வவகம் என்ற  
நான்வகயும் வவத்துக் பகாண்டு பபாருட்கவளக் கணிப்பது 
விஞ்ஞானம். 

           ஆனால் இந்த நான்கும் வதான்றுவதற்கு முன்னதாக எது 
இருந்தவதா அவத அறிந்து பகாள்வது தத்துவ ஞானம்.  அந்த 
அறிவவ அறிந்தால் தான் மனிதன் மனிதனாக வாழ முடியும்.” 
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2. தத்துவம் – வரலாறுப் பார்வவ 

          மானுட இை வரலாற்றில் ஏறத்தாழ 6,000-7,000 ஆண்டுைளாைத்தான் 

சற்று விரிவாை அறியத்தக்ை நாைரிைங்ைள் அறியப் ட்டுள்ளை.  

           சுமமரியர்ைள், எைிப்தியர்ைள், எலாகமட், அக்ைாடியர்ைள், 

அசிரீயர்ைள் ம ான்று நடுைிழக்கு நாடுைளில் வாந்த மக்ைளின் 

ைருத்துக்ைளும் மைாட் ாடுைளும் சமய்யியல் கூறுைள் சைாண்டகவ. 

பண்டைய சனீர் ள் 

        சனீ மெய்யியல் சீை நாைரிைத்தில் மதான்றிய எடுத்தாளப் ட்ட 

மெய்யியல் சிந்தகைைகளக் குறிக்ைின்றது.  

            3000 ஆயிரம் ஆண்டுைளுக்கு மமலாை சீை சமாழியில் எழுதப் ட்ட 

சிந்தகைைகளச் சீை சமய்யியல் சைாண்டிருக்ைின்றது.  

           சீை சமய்யியல் இந்திய, இசுலாமிய, மமற்குலை, ஆ ிரிக்ை 

சமய்யியல்ைளில் இருந்து  ல முக்ைிய வழிைளில் மவறு டுைிறது.  

            சீை சமய்யியல் இயற்கைகய சார்ந்தது, ைாரியத்கதயும் 

நிர்வாைத்கதயும் முக்ைியப் டுத்துவது. 

                  இந்திய சமய்யியல் ம ாலன்றி அது சமயத்கத அல்லது 

ைடவுள்ைகள முதன்கமப் டுத்தவில்கல. வாழ்க்கை சுழற்சியில் 

இருந்து விடுதகல ச றுவகத விடுத்து ஒத்துகளவுள்ள வளம்மிக்ை 

சமுதாயத்கத இவ்வுலைில் உருவாக்குவத்மத சீை சமய்யியலின் 

முக்ைிய குறிக்மைாள்ைளில் ஒன்று. 

           திறமாை நிர்வாைம் மூலம் ஒழுக்ைத்கதயும்  ஒத்துகளவுள்ள 

வளம்மிக்ை சமுதாயத்கதயும் உருவாக்ை சீை சமய்யியல் விகளைிறது. 

அரசின் நிர்வாைத்தில் ம ாரும் ஒரு நிைழ்வாை இருந்ததால், ம ாரியலும் 

சீை சமய்யிலின் ஒரு முக்ைிய அங்ைம். 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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         மெய்யியல் இருவட ப் படு ின்றது. அடவயோவன, 
 ிழக் த்திய மெய்யியல் ெற்றும் கெற் த்திய மெய்யியல் 
என்பனவோகும்.  

       ருத்தளவிலும் விளக் முடறயிலும் உள்ள கவறுபோடு ளின் 
அடிப்படையில் இவ்வோறு வட ப்படுத்தல் நி ழ் ின்றது. 

 ிழக் த்திய மெய்யியல் 
 

            ிழக் த்திய மெய்யியல் (Eastern philosophy) என் து ஆசியா 

ைண்டத்தில் மதான்றி வளர்ந்த சீை சமய்யியல், ஈராைிய/ ாரசீை 

சமய்யியல், சப் ாைிய சமய்யியல், இந்திய சமய்யியல், சைாரிய 

சமய்யியல் ஆைியவற்கறக் குறிக்கும் ச ாதுப்ச யர் ஆகும். 

           இச்சசால்  ா ிமலாைிய சமய்யியல் மற்றும் இசுலாமிய 

சமய்யியகலயும் உள்ளடக்குவதாைக் சைாள்ளப் டும். ஆயினும் இகவ 

“மமற்ைத்திய சமய்யியலாை” ைருதப் டுவதும் உண்டு. 

       ைிழக்ைத்திய சமய்யியலுக்குள் அர ி சமய்யியல் மற்றும் யூத 

சமய்யியகலயும் மசர்த்துக் ைருதுவது உண்டு. இக்ைருத்து புவியியல் 

அடிப் கடகய மட்டும் சைாண்டிருப் தில்கல. 

          மாறாை, ைருத்தளவிலும் விளக்ைமுகறயிலும் மமற்ைத்திய 

மரபுக்கும் ைிழக்ைத்திய மரபுக்கும் இகடமய மவறு ாடுைள் உள்ளை 

என்னும் அடிப் கடயிலும் இவ்வாறு வகைப் டுத்தல் நிைழ்ைிறது. 

கெற் த்திய மெய்யியல் 

        கெற்குல  மெய்யியல் என் து மமற்குலைத்தின் மெய்யியல் 

சிந்தகைகயயும் முகறகமயும் குறிக்கும்.  

         மமற்குலை சமய்யியகல இந்திய, சீை, முதற்குடிமக்ைள், 

இசுலாமிய சமய்யியல்ைளில் இருந்து ஒப் ிட்டு மவறு டுத்தலாம்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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           சமய்யியல் என்ற துகற அவ்வாறு அகடயாளப் டுத்தப் ட்டு 

வளர்ச்சி ச ற்றது மமற்குலைிமலமய ஆகும். 

         இன்று உலைில் சசல்வாக்குச் சசலுத்தும்  ல்மவறு சட்ட, அரசியல், 

சமூைக் மைாட் ாடுைள் மமற்குலை சமய்யியல் இருந்மத 

மதாற்றம்ச ற்றை.  

         மமற்குலை சமய்யியல்  ண்கடக் ைிமரக்ைத்தில் உருவாை ைிமரக்ை 

சமய்யியலுடன் சதாடங்குைிறது.  ின்ைர் இது உலைின்  ரந்த 

 குதிைகளயும் தழுவி வளர்ச்சி அகடந்துள்ளது. 

        வமற்கு நாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் 
குறிப்பிட்ட ஒருவரால் பதாடங்கப்பட்டது. 

     வமவலநாட்டுத் தத்துவம் புற உலவகப் பற்றிய 
ஆராய்ச்சியில்ஈடுபம்டதது.  தத்துவ ஆராய்ச்சி பபாழுதுவபாக்காக 
பதாடங்கப்பட்டது. 

    அதன் காரணமாக அவர்கள் அந்த ஆராய்ச்சியில் அதிக காலம் 
கழித்தனர்.   வமற்கு நாட்டுத் தத்துவங்களில் இவறநிவல பற்றிய 
ஆராய்ச்சி ஆரம்பக் காலத்தில் இல்வல. 

 

 

   அவனத்திற்கும் மூலமாக உள்ள பமய்ப்பபாருள் எங்கு, எப்படி 
இருக்கிறது?  எவ்வாறு பசயல்படுகிறது?  என்பன வபான்ற 
வினாக்களுக்கு விவட காணாமல் நின்றுவிட்டது. 

    பல கடவுள் வழிபாட்டு முவறவய வமவல நாட்டுத் தத்துவமும் 
ஏற்றுக் பகாள்வதில்வல.  இந்தியத் தத்துவத்திலுள்ள பண்பாட்வட 
ஒட்டிய சில உண்வமகளிலிருந்து வமவல நாட்டுத் தத்துவம் விலகி 
உள்ளது. 

        சமணம், பபௌத்தம், வசவம், வவணவம் ஆகிய இந்திய 
சமயங்கள் வலியுறுத்தும் பிற உயிர்கவள வருத்தாவம, 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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பகால்லாவம வபான்றவற்வற வமற்கு நாட்டுத் தத்துவம் 
ஏற்பதில்வல. 

   கற்புபநறி மற்றும் உணவு சார்ந்த பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து 
வமற்கு நாட்டுத தத்துவம் மிகவும் வவறுபட்டு உள்ளது.   
வாழ்வியவல ஒட்டி பிறப்பு முதல் இறப்பு வவரயுள்ள அறபநறி 
சார்ந்த சடங்குகவள வமற்கு நாட்டுத் தத்துவம் ஏற்பதில்வல. 

 

     விவனப்பதிவு, பிறவித்பதாடர், கர்மா தத்துவம் ஆகியவவ 
வமற்கு நாட்டுச் சிந்தவனயில் இடம் பபறவில்வல. 

 

    வமற்கு நாட்டுத் தத்துவ ஆராய்ச்சி ஒரு பபாழுதுவபாக்கு.  
வமற்கு நாட்டுத் தத்துவக் பகாள்வகக்கும், மக்களது வாழ்க்வகக்கும் 
பதாடர்பு ஏதுமில்வல.  அங்கு தத்துவ விசாரம் என்பது 
சிந்தவனவயாடு மட்டும்நின்றுவிடுகிறது. 

    இந்திய தத்துவ ஞானம் என்பது பரந்த ஆராய்ச்சிவயக் 
பகாளண்டது.  இந்திய தத்துவஞானம் என்பது இந்திய மக்களது 
வாழ்வக்வகவயாடு ஒனறுபட்டது.  

     தத்துவஞானமும் , வாழ்க்வகயும் ஒன்வறாடு ஒன்று பின்னிப் 
பிவணந்து கிடக்கின்றன.  முழுவமயாக வாழ்வதற்கான 
வழிகவளயும் தருகிறது. 

    வமற்கத்திய தத்துவஞானம் தர்க்கத்வத ஆதாரமாகக் 
பகாண்டிருந்தது.  இந்திய தத்துவ ஞானம் வாழ்வியவல 
வமயமாகக் பகாண்டிருந்தது என்பதுதான் உண்வம. 

    பமாத்தத்தில் தத்துவத் துவறயில் இந்தியத் தத்துவஞானிகள் 
ஈடுபட்டுள்ள அவளவுக்கு வமவல நாட்டுத் தத்துவஞானிகள் 
ஈடுபடவில்வல. 
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3. தத்துவம் நைக்குத் ததமவைா? 

                   கடந்த காலத்வதப் பற்றிய உண்வமகவள முழுவமயாகத் 

பதரிந்து பகாள்ளவும், நிகழ்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் 

பபாருவளத் பதளிவாகப் புரிந்து பகாள்ளவும், வருங்காலம் பற்றிய 

கணிப்புகவளச் சரியாக அறிந்து பகாள்ளவும் ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் 

மிக இயல்பாகவவ விருப்பம் உண்டாகிறது.  

                 இதுவபான்று சரியான கண்வணாட்டத்வதாடு வாழ்க்வகப் 

வபாக்குடன் இவணந்து முன்பசல்ல விரும்பும் அவனவருக்கும் தத்துவ 

அறிவு இன்றியவமயாதது ஆகும். 

            வாழ்வில் ஏற்படும் சிக்கல்கவளயும், இவடயூறுகவளயும் 

எதிர்பகாள்வதற்கு வவண்டிய வலிவமவயயும் தன்னம்பிக்வகவயயும் 

தத்துவம் மனிதனுக்குத் தருகிறது. பசயலூக்கத்துடன் இலட்சியத்வத 

வநாக்கி முன்வனற அவனுக்கு உதவுகிறது. 
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          இந்திய தத்துவங்கள் அல்லது தரிசனங்கள் வமாட்சத்வத 
அவடவவதவய குறிக்வகாளாகக் பகாண்டவவ.  இந்திய பமாழியில் 
கூறுவதானால் இது வமாட்ச சாஸ்திரம். 

     மற்ற வகாட்பாடுகள் அறிவவப் பபறுவதற்காக பயன்பட்டாலும், 
தரிசனம் மட்டுவம விடுதவல தரும் வமாட்சம் பற்றிய அறிவவ 
அளிக்கிறது என்று தர்க்கலங்காரர் கூறுகிறார். 

       இதுவவ இந்திய தத்துவத்தின் குறிப்பிடத்தக்க குணம் என்றும் 
கூறப்படுகிறது. 

                 

இந்திய தத்துவம் பற்றி மாக்ஸ் முல்லர் கூறுவதாக 
உறிரியண்ணா கூறுகிறார்.  

• இந்திைாவில் தத்துவம் என்பது அறிமவப் சபறுவதற்காக அல்ல. 
இவ்வாழ்க்மகைின் ைனிதன் முைல தவண்டிை ைிக உைர்ந்த 
இலட் ிைத்மத அமைவதற்காகதவ இந்த உைர்ந்த இலட் ிைம் 
என்பது சதால்மல நிமறந்த  முத்திரைான  ம் ார 
 ாகரத்திலிருந்து விடுபட்டு அக்கமரமை அமைவதுதான்.  அதாவது 
இவ்வுலக வாழ்க்மக என்பது தமீைதை. 

    ஆக,  மனிதன் பிறப்பின் இலட்சியத்வத அவடவதற்கு தத்துவ 
அறிவு அவசியம் என்பவத இதன் மூலம் பதளிவு பபறலாம். 

        தத்துவம்  பவறும் தர்க்கங்களாக முன் வவக்கும் 

சிந்தவனகவள நவடமுவறத் தளத்துக்கு விரிவுபடுத்திபகாள்ள நமக்கு 

முடியுபமன்றால், தத்துவம் மிகமிக ஆர்வமூட்டும் துவறயாக 

ஆகிவிடும் 

            நமது வடீ்டில் ஒரு மின்சாரக் கருவி உள்ளது. அது சில 

மின்காந்த விதிகளின்படி பசயல்படுகிறது. இக்கருவிவயப் பழுதுபார்க்க 
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வவண்டுபமனில் அதன் பசயல்முவறவயத் பதரிந்துபகாள்ள 

வவண்டும். 

          அச்பசயல்முவறக்கு அடிப்பவடயாக உள்ள மின்காந்த 

விதிமுவறகவள கற்பதுதான் முதன்வமயான வழிமுவற, இல்வலயா? 

           அதுவபால ஒரு அறிவுத்துவறவய கற்க, 

அவ்வறிவுத்துவறயின் ஆதாரமான பசயல் விதிகவள அறிந்துபகாள்ள 

வவண்டும். அதற்கு தத்துவம் உதவிகரமானது.  

          உதாரணமாக ஒரு கவல விமர்சகர் இந்த ஓவியம் 

அழகானது, அழகற்றது என்று விமரிசிக்கிறார். அழகு என்றால் என்ன 

என்று அவர் ஆராயத்பதாடங்கினால் தத்துவத்துக்குள் 

இறங்கிவிடுகிறார். 

          அழகுக்கும் பண்பாட்டுக்கும் இவடவயயான உறவு என்ன என்ற 

வகள்விவய ஒரு தத்துவவாதி எழுப்பிபகாள்ள வமற்கண்ட இருவரும் 

உதவுவார்கள். 

        ஒவ்பவாரு கால கட்டத்திலும் எந்த துவற மிகுந்த தீவிரத்துடன் 

பசயல்பட்டுப் புதிய வகள்விகவள எழுப்புகிறவதா அந்த துவறக்கு 

பநருக்கமானதாகத் தத்துவம் இருக்கும். 

           அந்தத்துவறயில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சிவனகள் 

தத்துவத்துக்குள் வரும். 

        கடந்த காலத்தில் மதத்திற்கும் மிக பநருக்கமானதாகத் 

தத்துவம் காணப்பட்டது. பிற்பாடு அது அரசியல் சித்தாந்தங்கவள ஒட்டி 

பசயல்பட்டது. 

             கடந்த ஐம்பது வருடங்கவள எடுத்து பார்த்தால் பமாழியியல், 

உயர் பபளதீகம், நரம்பியல், மரபணுவியல் முதலிய துவறகளில் 

உருவான அடிப்பவடப் பிரச்சிவனகவளத் தத்துவம் எடுத்துப் 

வபசியிருக்கிறது என்று காணலாம். 
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       உதாரணமாக ரஸ்ஸல் உயர் பபளதீகத்வதச் சார்ந்து 

சிந்தித்திருக்கிறார். விட்பஜன்ஸ்வடன் பமாழியியல் பிரச்சிவனகவள 

ஆராய்ந்தார். 

 

 கார்ல் பாப்பர் பரிணாமக் பகாள்வககவள ஆராய்ந்தார். நாம் சாம்ஸ்கி 
பமாழியியவலயும் நரம்பியவலயும் குறித்து ஆராய்ந்தார். 

         ஆகவவ எந்த துவறயிலாவது ஆழமான சிந்தவனக்குள் வபாக 

வவண்டுபமனில் கண்டிப்பாகத் தத்துவ பயிற்சி அவசியம். அவத 

தவிர்க்க முடியாது. 

            இலக்கியத்தில் கூட ‘தத்துவமின்றி நாவல் இல்வல’ என்று 

கூறப்படுவதுண்டு. இலக்கிய விமர்சனம் என்பது தத்துவத்தின் கிவள 

வபாலவவ இயங்கக்கூடியது. 

தத்துவ ஞானம் பற்றி வவதாத்திரியார் 

 

 

         முழுமுதற் பபாருவள (பமய்ப்பபாருவள) அறிய வவண்டும்; 

அவதாடு கலப்புற வவண்டும் என்ற பிரபஞ்சத்வதவய உள்ளடக்கிய ஒரு 

தத்துவத்வத, பபரிய ஆற்றவல உள்ளடக்கி இருப்பவன் தான் மனிதன். 

          பிறந்தது முதற்பகாண்டு அந்த வவகம் அப்படிவய இருந்து பகாண்டு 

இருக்கிறது. வவறு சில சிறு சிறு காரணங்களால், புலன் அறிவின் 

மயக்கத்தினால் எழுந்து இயங்க முடியாமல் அறிவு வதக்கமுற்று 

இருக்கிறது. 
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          அந்த வவகத்வத ஒரு சிறு பபாருள் வமல் பாய்ச்சுகிவறாம். ஒரு 

பசயலின் வமல் பாய்ச்சுகிவறாம். ஒரு நாவளக்கு திருப்தியாக 

இருக்கிறது. இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழித்து திருப்தி இல்வல.  

         

    இப்படி எந்தப் பபாருள்களின் மீதும் ஆவச வவக்கிவறாம். 

அனுபவிக்கிவறாம். மீண்டும் பவறுக்கிவறாம்.  

 

 

          காரணம் என்னபவன்றால் - உண்வமயாக எழுச்சிப் பபற்று 

உள்ளுணர்வாக இருக்கக்கூடிய ஆவச என்ற அறிவின் எழுச்சி, அது 

இவத நாடவில்வல என்பவத இதற்கு காரணம்.  

 

             அது நாட வவண்டியது பரிபூரணமான எல்வலவய அவடவவத. 

அந்த அறிவின் எழுச்சிவய சிறு சிறு எல்வலயில் புகுத்தும் வபாது அது 

குறுகிய காலத்தில் நிவறந்து விடுகிறது. பிறகு வழிந்து ஓடுகிறது. 

 

 

       பபரிய பவள்ளம் வருகிறது. ஒரு குட்வடயில் ஒரு நிமிடத்தில் 

நிரம்பிவிடுகிறது. நிரம்பிய அந்த பவள்ளம் மறுபடியும் வவறு பக்கம் 

ஒரு ஏரியில் வபாகிறது, ஏரி நிரம்பிவிட்டால் அதன் பிறகும் வபாகிறது. 
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            பபரிய அவணயில் நிரம்பிய பிறகு மீண்டும் ஆறாகப் வபாகிறது. 

சமுத்திரத்திற்குப் வபான பிறகுதான் அதற்கு அவமதி வரும்.  

 

           எங்வக இருந்து புறப்பட்டவதா, அங்வக வபானால்தான் அவமதி 
இருக்கும். வபராற்றலுள்ள அறிவு நிவலக்கும், எந்த இடத்திலிருந்து 

பிறவி வதான்றியவதா, அந்த இடத்வத அறிந்து பகாண்டால் தான் 

திருப்தியாக இருக்கும். அங்வகதான் நிவறவு கிட்டிடும்.  

 

 

 

         இதற்கு மத்தியில் எந்தப் பபாருளாலும் நிவறவு கிட்டாது. 

அறிவு உயர்வதற்காக மற்ற பபாருட்கள், ஆராய்ச்சி எல்லாம் வதவவ. 

கடவமயினால்தான் அவவ வதவவயாக இருக்கின்றனவவ தவிர, 

அவவவய நம்வம இவறநிவலக்குக் பகாண்டு வபாய் விட்டு விட 

முடியாது.  

         ஆழ் மனம் வதடும் பபாருளின் (ஆதிநிவல / பமய்ப்பபாருள்) வமல் 

தான் மனதிற்கு ஓயாத நிவனவு (வதடுதல்) இருக்கும். அதன் வமல்தான் 

மதிப்பு இருக்கும். வதடுகிற பபாருளுக்கும் நமக்கும் உள்ள பதாடர்பு 

என்ன என்று ஆராயும்வபாது அதுதான் தத்துவஞானம். 
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4. பழங்கால தத்துவம் இன்மறக்கு எதற்கு? 

   பரவலாக வகட்கப்படும் வகள்வி இது. ’சரி, புதிய தத்துவம் என்று 

எவதச் பசால்கிறரீ்கள்?’ என்று வகட்வபாம். அவர்கள் மார்க்ஸியம் 

என்வறா, அணுக்பகாள்வக என்வறா பதில் கூறுவார்கள் 

          இத்தத்துவங்களின் நவடமுவற சார்ந்த அம்சங்கள், சில தருக்க 

முவறகள் மட்டுவம புதியவவ. அடிப்பவடகள் முழுக்க புராதன கிவரக்க 

சிந்தவனயில் இருந்து பபறப்பட்டவவ என்பது பதளிவாகிறது.  

         தத்துவம் என்பது பதாழில்நுட்பம் அல்ல. புதியது வந்ததும் 

பவழயது வபாய்விடாது. ஒவ்பவான்றும் பிறிதின் பதாடர்ச்சியாகவவ 

எழமுடியும். தத்துவம் என்பது தருக்கங்களின் பதாகுப்பு. 

            அத்தருக்கங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன? மனித மூவள 

பசயல்படும் விதங்களில் இருந்து அல்லவா? மனித மூவள அன்றும் 

இன்றும் ஒன்றுதான். புறச் சூழல்தான் மாறிக் பகாண்வட இருக்கிறது. 

        ஆகவவ கவலயிலும் தத்துவத்திலும் அடிப்பவடகள் மாறுவவத 

இல்வல. அவற்வற எடுத்துவரக்கும் முவறயும், புரிந்து பகாள்ளப்படும் 

சூழலும் மட்டும் மாறியபடிவய இருக்கும். மிகப்புராதனமான தத்துவ 

சிந்தவனயின் அடிப்பவடகள் இன்வறய நவனீச் சிந்தவனகளில் 

பதாடர்வவதக் காணலாம். 

    ஆகவவதான் அதி நவனீ சிந்தவனகள் பபருகி வந்தபடிவய இருக்கும் 

வமற்கத்திய அறிவுச் சூழலில் கூட அதிபுரான கிவரக்க 

சிந்தவனயாளர்கள் முதற்பகாண்டு எவருவம 

புறக்கணிக்கப்படுவதில்வல 
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       ஒவ்பவாருவரும் திரும்பத் திரும்ப வவறு வவறு வகாணங்களில் 

வாசிக்கப்படுகிறார்கள். மறுகண்டுபிடிப்புச் பசய்யப்படுகிறார்கள். 

              முக்கியமான எந்த சிந்தவனயும் காலாவதி 
ஆவதில்வல என்பவதயும் நாம் முதலில் புரிந்துவகாள்ள வவண்டும்.  

                உதாரணமாக ஹிட்லர் என்ற எதிர்மவற 

சக்தியின் உருவாக்கத்தில் நீட்வசக்கு பங்கு உண்டு என்பது பவளிப்பவட. 

ஆகவவ அவர் பவறுத்து ஒதுக்கப்பட்டார். அத்துடன் நவனீ அறிவியல் 

நீட்வசயின் பல சிந்தவனகவள தவபறனக் காட்டியது. 

 

  அவத வபால கார்ல் மார்க்ஸின் பபாருள் முதல்வாதச் சிந்தவனகள் 

உருவானபிறகு பஹகல் காலாவதியாகிவிட்டதாகக் கூறப்பட்டது        

.  

 

       ஆனால் பின் நவனீத்துவ சிந்தவனகள் உருவானவபாது இவர்கள் 

மறு கண்டுபிடிப்பு பசய்யப்பட்டு உயிர்த்பதழுந்தார்கள். சமூக அதிகாரம் 

முதலியவவ குறித்த இவர்களுவடய பார்வவகள் விரிவாக்கம் 

பசய்யப்பட்டன. 
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         ஐம்பதுகளில் மிகுந்த பசல்வாக்கு பபற்றிருந்த சார்தர், சி.ஜி. 
யங் முதலிவயார் இன்று பின் நவனீத்துவர்களால் 

நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் நாவள உயித்பதழக் கூடும்.  

        இன்று மறக்கபட்டுள்ள பஹன்றி பபர்க்ஸன், பிஷப் பபர்க்லி 
முதலிவயார் மீண்டு வரும் அறிகுறிகள் பதரிகின்றன. 

        சிந்தவன பழவமயாவது, காலவதியாவது குறித்பதல்லாம் 

வபசுபவர்கள் இங்வகயுள்ள ‘சிந்தவன இறக்குமதியாளர்கள்’ தான்.  

       வமற்வக எது புத்தம் புதிவதா அவதப்பற்றி வபசவவண்டும் என்ற 

துடிப்வப காரணம்.  

      தத்துவங்கள்  ில  ைைம் அபத்தைான முடிவுகளுக்கு 

வருகின்றனதவ? 

       தத்துவத்தில் ஐம்பது வருடம் பின் பசன்று அன்வறய முடிவுகள் 

சிலவவற எடுத்து இப்வபாது பார்த்தால் நமக்கு அதிர்ச்சிதான் 
கிவடக்கும். 

German Philosoper Nietzsche 

 

          நீட்வச பசான்னார்., பிரபஞ்சத்தில் ஜடப்பபாருள் 

எல்வலக்குட்பட்டது; ஆனால் காலம் முடிவற்றது.  

       ஆகவவ இங்கு பபாருளின் பலவித வசர்க்வகயின் மூலம் நடக்கிற 

ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்தாக வவண்டும். நிரந்தரச் 

சுழற்சி (Eternal Recurrence) என்ற பபயரில் இவத முன் வவத்தார். 

 German Philosoper Nietzsche 
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        பபாருளும் பிரபஞ்சத்தில் எல்வலயற்றவத என அறிவியல் 

நிறுவிய பிறகு நீட்வசயின் சித்தாந்தம் மூடத்தனமான ஒன்றாக 

மாறிவிட்டது.  

        அப்படி என்றால் நீட்வச ஒரு மூடனா? பண்வடய தத்துவங்களில் பல 

இன்று தவறான முடிவுகவளத் தருவனவாகத் பதரிகின்றன. ஆகவவ 

அவவ பயனற்ற குப்வபகளா? 

           சிந்தவனயின் விளிம்பு எல்வலயில் தத்துவவாதி 
குடியிருக்கிறான். ஓர் ஊரில் பல்லாயிரம் வபர் குடியிருக்கிறார்கள் 

         ஊவர வமலும் எப்படி, எத்திவசயில் விரிவுபடுத்தலாம் என்று 

பார்க்க, ஒரு சில முன்வனாடிகள் எல்லா திவசகளிலும் கிளம்பிச் 

பசல்கிறார்கள் என்று வவத்துக்பகாள்வவாம். 

        அவர்களில் சிலர் வழி தவறிடலாம். சிலர் தவறான முடிவுகளுக்கு 

வரலாம்.காரணம், அவர்கள் வபாவது பிறர் அதுவவர வபாகாத திவசகள் 

அல்லவா? 

             அந்த முன்வனாடிகளில் சிலவர நகரத்வத விரிவுபடுத்துவதற்கான 

வழிவய கண்டுபிடிப்பார்கள். 

         மானுட சிந்தவன வளர்வது இப்படித்தான். ஏற்கனவவ தத்துவம் 

கண்டவடந்த இடத்தில் பசாகுசாக வாழ்ந்தபடி தத்துவத்தின் முதிய 

முயற்சிகவள நாம் விமரிசனம் பசய்கின்வறாம். 

          தத்துவத்தின் கண்டுபிடிப்பில் பத்துக்கு இரண்டுதான் 

உபவயாகமாக இருக்கும். உடவன தத்துவம் 20% தான் சரியானது என்று 

கூறிவிட முடியாது. 

          பத்து புதுக்கண்டுபிடிப்புகள் வந்தால் தான் இரண்டு சரியான புதுச் 

சிந்தவனகள் நமக்கு கிவடக்கின்றன. 
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         இன்பனான்றும் கூறவவண்டும். ஒரு தத்துவக் கண்டுபிடிப்பு, 

அப்படிவய வநரடியாக எடுத்துக் பகாண்டால், தவறாக, நவடமுவறப் 

பார்வவயில் அபத்தமாகக்கூட, இருக்கக்கூடும். 

          ஆனால் அதற்கு குறியடீ்டு ரீதியில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் 

அறிவுத்துவறயில் எற்படக்கூடும் 

          உதாரணமாக அபாவம் (இன்வம) என்பதும் ஒரு 

பபாருண்வம இருப்புதான் என்று நியாய சாஸ்திரம் கருதுகிறது.  

             அதாவது, ஒரு பபாருள் இல்லாமலிருப்பதும் ஒரு வவக இருப்வப. 

இச்சிந்தவன பவறும் தருக்கம்தான்.  

          நவடமுவறக்குப் பயன்படாது. ஆனால் இது குறியடீ்டு ரீதியாக 

விஞ்ஞானி சந்திர வசகருக்குக் கருந்துவளகள் ( Black Holes ) குறித்த 

ஆய்வுக்கு உதவியது. 

            வவறு எவ்விதமான அறிவு வளர்ச்சி இருந்தாலும் தத்துவ 

வநாக்கு வளராவிட்டால் அசல் சிந்தவனகள் ஒரு சூழலில் ஏற்படாது 

என்பவத உண்வம 

          ஒவ்பவாரு அறிவுத்துவறயும் சாராம்சப்படுத்தப்பட்டு தத்துவம் 

வநாக்கிக் பகாண்டு பசல்லப்பட்டாக வவண்டும். 

        பலர் எண்ணுவது வபால தத்துவம் என்பது உளவியல், 

மானுடவியல், இயற்பியல் வபால அறிவுத்துவற முவறவய தத்துவம் 

என்பது. நாம் சிந்திப்பபதல்லாவம தருக்கம் மூலம்தான் 

         அதாவது தத்துவத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிவறாம். 

தத்துவம் மூச்சு வபால. அவனவரிலும் அது உண்டு. அவதத் தவிர்க்க 

முடியாது. 

         தத்துவச் சிந்தவனயாளர்கள் இம்மூச்வசப் பற்றி 
சிந்திப்பவர்கள், அவதப் பயிற்சி மூலம் கட்டுப்படுத்திப் புதிய புதிய 

விதங்களில் விட முயல்பவர்கள்.  
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         அதாவது, சிந்தவன என்பது சுவாசம் என்றால் தத்துவச் சிந்தவன 

என்பது பிராணாயாமம். 

    எப்படியிருப்பினும் நம் நாட்டில் இருந்த தத்துவங்கள் பற்றி 
அறிந்து பகாள்வதில் ஆர்வம் இருக்கத்தான் வவண்டும். 

    இவற்வற கூறியவர்கள் அவனவரும் மிகச் சிறந்த 
சிந்தவனயாளர்கள் . 

        நம் காலத்திற்கு இவவ உதவிகரமாக இருக்காது என்றாலும் 
இவவ நமது அறிவவ வளர்க்கும் அறிவு வளர்ச்சியின் 
அடிப்பவடயில் இவ்வுலுவக மாற்ற நடவடிக்கவக எடுக்க முடியும். 
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5.  இந்திய தத்துவ வரலாற்றின் சுருக்கம் 
  

    இந்திய மண்ணில் எழுந்துள்ள தத்துவங்களில் 
முக்கியமானவவயாகக் கருதப்படுவன பன்னிரண்டு. 

• ஐவவக தரிசனங்கள் – சாங்கியம், வயாகம், வவவசடிகம், வநயாயிகம், 
புர்வ மீமாம்வச 

• மூவவக வவதாந்தங்கள் – அத்வவதம், விசிட்டாத்வவதம், துவவதம். 
• வசவ சித்தாந்தம், உலகாயதம், சமணம், பபௌத்தம். 

 

    இந்திய தத்துவப் பரப்பிவன சுருக்கமாகச் பசான்னால் நான்கு 
நிவலகளில் சுருக்கி விடலாம். 

1. இந்தியத் தத்துவம் தன் பதாடக்க காலத்தில் – கி.பி. 6-5 ஆம் 
நூற்றாண்டுகள் வவரயான காலப்பகுதியில் – அறிவார்வம், 
சமூக அக்கவற என்பன பகாண்டு திகழ்ந்தது. 

 

2. பின்னாளில் தத்துவ வமய நீவராட்டம் தர்க்கவாதத்திறன், சமய 
நம்பிக்வக எனபவற்றில் புகலவடந்தது. 
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3. பதாடக்கத்தில் புலப்பட்டு நின்ற சமூக அக்கவற சார்ந்த 
கூறுகள் அறம், பக்தி, ஆன்மவநயம் என்பவனவாகத் 
தனித்தனித் தளநிவலகளில் வளர்ச்சி எய்தின. 

 

4. இன்று கிழக்குத் தததுவத்வத வமற்கத்தினவரயும் கவரும் 
வண்ணம் எளிவமப்படுத்தி, வவதாத்திரியத் தத்துவங்கள் உலா 
வந்து பகாண்டிருக்கின்றன.   ஏன் உலவகவய வசப்படுத்தி 
வருகின்றன.      

   இந்திய தத்துவ ஞானம் இன்ன காலத்தில் இன்னாரால் 
பதாடங்கப்பட்டது என்று பசால்ல முடியாத அளவு 
பழவமமிக்கதாகும். 

    அதன் பதாடக்கம், சரித்திர காலத்திற்கு முந்வதயதாக 
அவமந்துள்ளது. 

     விண்டர் நீட்ஸ் (வடபமாழி இலக்கிய வரலாற்று அறிஞர் 
)என்பவர் வவதத்தின் காலத்வத மிகப் பழவமயானதாகவும் 
கூற விரும்பாமல், அவத சமயம் தற்கால சகாப்தத்தில் 
பதாகுக்கப்பட்டதாகவும் கூறாமல் சுமார் கி.மு. 2000 – 2500 
என்று கூறுகிறார். 

    வமற்கு நாட்டில் தத்துவ ஆராய்ச்சி, வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட 
காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஒருவரால் பதாடங்கப்பட்டு வபால் 
இந்திய தத்துவ ஞான வரலாற்வற அளவிட இயலாது.  
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      இந்தியாவில், ஆசிரியர் – மாணவர்  என்ற குருகுல 
அடிப்பவட மிகவும் முக்கியமாகக் கருதப்பட்ட காலம். 

 

    பல நூற்றாண்டுகளாக, தத்துவார்த்த அறிவு 
இம்முவறயில்குருவிடமிருந்து சீடனுக்கு வழங்கப்பட்டு 
வந்தது. 

    இந்திய தத்துவ வரலாற்வற குறிப்பிட்ட கால கட்ட 
சூழலில் பார்க்க வவண்டும்.  இந்தியத் தத்துவ வரலாற்றின் 
கால கட்டத்வத முவறப்படுத்த வவண்டும். 

 இதவன பஜர்மானிய இந்திய வரலாற்று மரபு ஆய்வாளர் 
வால்டர் ரூபன் சுருக்கமாகப் பதிவு பசய்துள்ளார். 

 

• “சாண்வடாக்ய உபநிடத”த்தில் உத்தாலக ஆருணி என்பவர் காலத்திலிருந்து 
இது பதாடங்குகிறது.  அவருவடய வலாகாயதம் மிகவும் பழவமயானது.  
புராதனமானது.   இவ்வுலகம் பற்றிய வரலாற்றுக்கு முத்தியது.  
உத்தலாகர் கி.மு. 600 வாக்கில் வாழ்ந்தார்.  அவத இந்தியாவின் இருப்புக் 
கால ஆரம்பம் எனலாம்.   இவருவடய பபாருள் முதல் வாதத்திற்கு 
எதிராக யாக்ஞசவல்கியர் மிக பதான்வமக் கால இந்திய கருத்து முதல் 
வாதத்வத வதாற்றுவித்தார்.  அதில்தான் தர்மா, சம்சாரம், வமாட்சம் ஆகிய 
வகாட்பாடுகள் இவணந்திருந்தன.  இவ்வாறாக, இரு பபரும் 
தத்துவங்களுக்க இவடவய வமாதல்கள் பதாடங்கின. 

 

• இதற்கு அடுத்த கால கட்டம் கி.மு.599.  இது மகாவரீர் மற்றும் புத்தர் 
காலம் பதாடங்கி நந்தர்கள் காலம் வவர (கி.மு.330) நீண்ட காலமாகும். 
அப்வபாதுதான் கர்மாவுக்கு எதிரான வாதங்கள் உருப்பபற்றன. மகாவரீர் 
அகிம்வசவய வபாதித்தார்.  புத்தர் அனிச்வச, அனத்த வாதங்கவளப் 
வபாதித்தார்.  இது 12 “நிதானங்கவள” பகாண்டது.  பபாருள் முதல்வாதிகள் 
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உத்வசதவாதம், பதவாதம், யதுர்ச்சி வாதம் வபான்றவற்வறயும், கடவுள் 
பற்றி முடிபவடுக்க இயலாதவர்கள் அஞ்ஞான வாத்வதயும் வபாதித்தனர். 
இக்காலத்தில் இருந்த ஆறு தத்துவ ஞானிகள் பற்றி திக்னிகாயா 
கூறுகிறது. அஜாதசத்ருவின் பகாடுங்வகால் ஆட்சிக்கு இதில் ஐவர் ஆதரவு 
பதரிவித்தனர்.  சமணர்கள் இப்பிரச்சவனவய பதாடவில்வல.  
துறவறத்வத அவர்கள் ஆதரித்தனர்.  “வஜன சூயகாடா” என்ற நூல் 
மனிதவன அடக்கி ஆள்வவத அவவன அடிவமபவபால் நடத்துவதவத 
ஆதரிக்கிறது.  அனால்,  இவத எந்த சமய முனிவரும் கூறவில்வல.  
திக்னிகாயா (1)-ல், ஒரு பத்த பிட்ச எல்லா வாதங்கவளயும் அறுபத்து 
இரண்டு தத்துவ வவகயாகப் பிரிக்கிறார்.  ச்வவதாஸ்வதார உபநிடதத்தில் 
(1-2) இந்த வாதங்கள் பற்றி வருகிறது.  உபநிடத வாதிகள் 
(ஔபநிஷதர்கள்) ஒரு வவகயான பதாடக்ககால வவதாநத்வதப் 
வபாதித்தனர்.  அவதப்பற்றி நமக்கு சரியாக எதுவும் பதரியவில்வல.  
வமவல கூறப்பட்டவவ வஜனம், சாங்கியம். வயாகம், மீமாம்சம் 
ஆகியவற்றிற்கும் பபாருந்தும்.  சாங்கியத்தில் ஒரு பகுதி கடவுள், பபண் 
கடவுள் பற்றிய பழங்குடியினரின் புராணக் கவதகள் உள்ளன.  வயாகத்தில் 
பழங்குடிமரபினரின் மந்திர, சூனிய , மதகுரு ஆட்சி பற்றி  வருகிறது.  
சம்சாரம் என்பவத நிரூபிக்க பபௌத்தர்கள்தான் இவதப் புகுத்தினர்.   இது 
புத்தர் பற்றிய மகாவபாதியில் வருகிறது. வஜனத்தில் பழங்குடியினரின் 
ஜடப் பபாருள் ஆன்மவாதம் உள்ளது .  வசவம் ஈசுவர வாதத்தக் 
பகாண்டிருந்ததாக சிந்துபவளி நாகரீகம் கூறுகிறது.  இவவபயல்லாம் 
எங்கு, எப்படி, எப்வபாது பதனா்றின என்பவதபயல்லாம் அறுதியிட்டுக் கூற 
முடியவில்வல.  வரலாற்றாசிரியன் ஒன்வற மட்டும் கூற முடியும்.  
இந்தயத் தத்துவத்தில் வவதங்களில் காணப்படாத தத்துவங்கள் வதான்றின.  
அவவ பவழய வவதிக உபவதசங்கவள எதிர்த்தன என்று  கூற முடியும்.  
பாணினி, உறிலவயாவடாரஸ் ஆகிவயார் கூறுவது வபால, கடவுள் 
நம்பிக்வக இதற்குப் பின் வந்த கால கட்டத்தில் தான் என்பது உண்வம. 

• அடுத்த கால கட்டத்தில் இந்தியத் தத்துவங்கள் ஒரு சீராக 
அவமக்கபட்டன.  மிகப் பவழய சாங்கியம் என்பது பிராமணயீ 
தத்துவப்பிரிவு, அது கணக்கற்ற சாங்கியர்களின் தத்துவமாக விளங்கியது.  
மீமாம்ச, வவதாந்த, வவவசஷிக, நியாய, வயாக கூத்திரங்கள் இவதயடுத்து 
வந்தன.  பதஞ்சலியின் மகாபாஷ்யம், மகாபாரம், சார்வாக சம்உறிவத 
ஆகியவற்றில் கடவுள் வகாட்பாடு இடம் பபறவில்வல.  பின்னர். இவவ 
கடவுள் பகாள்வகக்கு எதிராகப் வபராடின.  மாறாக, வயாகம், சாங்கியம், 
சில வவதாந்தங்கள், நியாய  - வவவசஷிகம் பபான்றவற்றில் கடவுள் 
பகாள்வக பபரும் பங்காற்றியது. 
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    பல்வவறு காலகட்டங்கவளப் பிரித்துப் பார்க்கும் வபாது 
இந்தியாவின் தத்துவார்த்த வளர்ச்சி, மற்ற நாடுகவளப் வபாலவவ 
சமூக வளர்ச்சியுடன் பதாடர்பு பகாண்டுள்ளவதப் பார்க்கலாம். 
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6. இந்திய தத்துவத்தின் சிறப்பு. 
    இந்தியத் தத்துவம் பல்வவறு வவகயான வகாட்பாடுகவள 
உவடயதாகயிருந்தாலும் அவனத்தும் இவறயுணர்வவயும் அறபநறி 
வாழ்வவயும் சார்ந்வத இருப்பதால்,  வவற்றுவமயிலும் ஒற்றுவம 
காணும் சிறப்பு உவடயது. 

     ஆன்ம வநயவம அதனுவடய உயிர்த்துடிப்பாக உள்ளது.    
ஆன்மவநய பவளிப்பாட்டால் அன்பு, கருவண, சகிப்புத்தன்வம, 
விட்டுக்பகாடுத்தல், தியாகம் முதலிய உயர்பணுபுகள் இந்தியத் 
தத்துவச் சிறப்பின அடித்தளமாக அவமந்துள்ளன. 

     “எல்லாம் இவறநிவல” என்ற உண்வம உணர்வவ இந்திய 
வாழ்க்வக முறவயில் சத்திய பநறிவய வவரூன்றச் பசய்துள்ளது.   

     எந்த உயிருக்கும் துன்பம் பசய்யாமல் வாழ்கின்ற உயர் 
பக்குவநிவலக்கு இந்த உண்வம பநறிவய அடிப்பவடயாக 
அவமந்துள்ள என்பதுதான் மற்ற நாடுகளிலில்லாத ஒரு 
தனிச்சிறப்பாகும். 

    இவறநிவலவய உணரவும் அவடயவும், வாழ்க்வகத் வதவவகள் 
அவனத்தவதயும் துறக்க வவண்டும் என்பதில்வல, 
வதவயவயபயாட்டி உலகப் பபாருட்கவளாடு உறவ அவமய 
வவண்டும்.  அளவுமுவற அறிந்து இயற்வகவயாடு ஒட்டி வாழ்வவத 
துறவாகும்.    அதுவவ பற்றற்ற வாழ்வாகும்.   

       இத்தவகய வாழ்க்வக முவறவய இந்திய மக்களுக்கு 
ஆன்மிக வழி நடக்க உதவும் ஊன்றுவகாலாகவும், காலத்தால் மாற்ற 
முடியாத பண்பாடாகவும் அவமந்துள்ளது. 

    இந்தியத் தத்துவ ஞானம் பக்திவயாகம், கர்மவயாகம், 
இராஜவயாகம், ஞானவயாகம் என்ற நான்வகயும் 
வலியுறுத்துகின்றது. 
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1. பக்திவயாகம்  - பக்தியின் மூலம் கடவுவள அவடதல். 
2. கர்மவயாகம் – சரியான பசயல்கவளச் பசய்வதன் மூலம் 

கடவுவள அவடதல். 
3. இராஜவயாகம் – மனத்வத ஒருமுகப்படுத்துவதன் மூலம் 

கடவுவள அறிதல். 
4. ஞானவயாகம் – பகுத்தறிவின் துவணபகாண்டு கடவுவள 

அறிதல். 

 

குரு சீடர் உறவு 
 

      குரு என்பர் யார்?  குருவின் பணி யாது?  குருவிற்கும் 
சீடருக்கும் உள்ள உறவு எத்தவகயது?  

 

          இந்தியத் தத்துவ மரபில் குரு என்பவர் முக்கிய இடத்வத 
வகிக்கிறார்.  குரு என்ற பசால் மிகவும் மதிப்பும் மரியாவதயும் 
அளிக்கப்படும் பசால்லாகும். 
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“குருவவ பிரம்மா, குருவவ விஷ்ணு, மவகஸ்வரன்” என்கிறது கீவத.   

       “கு” என்ற எழுத்து இருவளக் குறிக்கும்.   “ரு” என்ற எழுத்து 
ஒளிவயக் குறிக்கும்.  அஞ்ஞான இருள் நீங்கி பமய்ஞ்ஞான 
ஒளிவயத் தருபவவர குரு.   குரு என்றால் இருவளப் வபாக்குபவர் 
என்று பபாருள்படும். 

     இந்தியத் தத்துவம் உள்முகப் பயிற்சியாகும்.  இது இயற்வக 
இரகசியங்கவளப் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் தர்க்க அடிப்பவடயில் 
உருவாக்கப்ட்டு உள்ளது. 

     இந்திய தத்துவ ஞானம் விஞ்ஞானப்பூர்வமானது.  இந்திய 
தத்துவ ஞானத்தின் பழவம, புதுவமக்கு விளக்கம் பசால்லிக் 
பகாண்வட இருக்கிறது. 

   ஐன்ஸ்வடன் வபான்ற மாபபரும் பமய்ஞ்ஞானிகள் கூட இந்திய 
தத்துவ ஞானத்தின் அழிவற்ற உண்வமகவள வியந்து பாராட்டி 
இருக்கிறார்கள். 
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    இந்தியத் தத்துவ ஞானிகள் தத்துவ ஆராய்ச்சியில் மட்டுமின்றி 
அந்த ஆராய்ச்சிக்குத் துவணயான-அறிவு வருகின்ற சாதனங்களான 
அளவவகவள ஆராய்வதிலும் பபரிதும் ஈடுபட்டனர்.  அறிவவத் 
தரும் நூல்கவள அதிகமாக ஆராய்ந்தனர். 

 

    இந்தியத் தத்துவத்தில் சாதி வவறுபாடுகள் பிற்காலத்தில் 
நுவழக்கப்பட்டன. இதன் விவளவாக இந்திய நாட்டிற்கு பல்வவறு 
துன்பங்கள் உண்டாயின. 

 

     பமாத்தத்தில் தத்துவத் துவறயில் இந்தியத் தத்துவஞானிகள்  
பவளிப்படுத்திய தத்துவங்கள் மானுடத்வத இன்றும் வழிநடத்திச் 
பசல்கின்றன என்பதில் ஐயமில்வல. 

 

    அறிவு வளர்ச்சி எவ்வாறு முடிவில்லாத பதாடர்கவதயாக 
இருக்கிறவதா, அவதப் வபால இந்திய தத்துவ ஞான விளக்கமும் 
முடிவற்ற ஒரு பதாடர்கவதயாகத்தானிருக்கும். 
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7. தத்துவார்த்த இலக்கியங்கள் 

 
       இந்திய தத்துவ ஞான முடிவுகள் பவளியிடப்படிருப்பது 
பபரும்பாலும் வவதம், உபநிடதம், ஆகமம் எனப்படும் மிகப் பவடய 
வடபமாழி நூல்களிவலயாகும்.  இவவவய இந்திய தத்துவ 
ஞானத்துக்கு ஆதார இலக்கியங்கள். 

       இந்தியத் தத்துவத்வதத் வதாற்றுவித்த நிறுவனர் என்பவர் 
யாருமில்வல.  இந்தியத் தத்துவம் வரலாற்றுக் காலத்திற்கு 
முற்பட்டதாகும்.  வவதகாலத்திற்கும் முற்பட்டு என்பது கருத்து. 

     ஆழ்ந்த சிக்கல்மிகு உண்வமகவள, இந்திய மக்கள் தங்களது 
உள்ளுணர்வால், பதாவலவநாக்குப் பார்வவயால், அனுபவத்தால் 
ஏற்றுக் பகாண்ட தத்துவங்கள் முவறயாக ஒழுங்கவமக்கப்பட்டு, 
விரும்புவவார்க்கு அளிக்கும் வித்தில் அவமந்துள்ளது இந்தியத் 
தத்துவம். 

         இந்திய தத்துவ இயல் என்று உலக அறிஞர்களால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பது சமஸ்கிருத இலக்கியங்கவள. 

    “இந்திய சமுதாயத்திற்கு வரலாறு கிவடயாது.  
அறியப்பட்ட வரலாறு கூட கிவடயாது” என்று காரல் மார்க்ஸ் 
பசால்கிறார். (22.07.1853 – லண்டன்) 

• Indian Society has no history at all, atleast no known history” (Future 
Resullts of Brisish Role in India) 
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                இதனால் நாம் வருத்தப்படவவா, அதிர்சியவடயவவா 
வதவவயில்வல. 

    கிவரக்க, சீன, எகிப்திய நாகரீகங்களுக்கு 4000, 5000 ஆண்டு  
வரலாற்றுக்கு கால அட்டவனவணயுடன் பதிவு பசய்யப்பட்ட 
ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

   ஆனால், இந்தியாவின் வரலாற்று நிகழச்சிகளுக்கு நிர்ணயமான, 
துல்லியமான ஆதாரங்கள், பதிவுகள் கிவடயாது.  

      இலக்கியங்களும் புராணங்களும், இதிகாசங்களும், 
கல்பவட்டுகளும் தருகின்ற தகவல்களிலிருந்து 
உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

    இருப்பினும் நமது சமஸ்கிருத தத்துவ இயல் இலக்கியங்கள் 
ஒரு மாபபரும் ஆழ்கடல், மகா சமுத்திரமாகம். 

    மிகச் சிறப்பு வாய்ந்ததத்துவ ஞானிகள் பலர் பண்வடய 
காலத்திலிருந்வத தங்களின் சிந்தவன ஆற்றவல சிறகடித்துப் 
பறக்கவிட்டுள்ளனர். 

        அவர்கள் தங்களது தத்துவக் கட்டவமப்புகவள 
பதாடர்ச்சியாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உருவாக்கியுள்ளார்கள்.   

    இவவ இன்றளவும் உலக அறிஞர்களின் மரியாவதக்குரிய 
அங்கீகாரத்வதப் பபற்றுள்ளன என்பது நாம் பபருவமப்படக்கூடிய 
அம்மசமாகும். 

    இந்திய தத்துவ வரலாற்றிற்கு ஆதாரமாக உள்ள நூல்கள் 
சூத்திரங்கள் என்றவழக்கப்படுகின்றன. 

   பின்னாளில் வந்த தத்துவ நூல்கள் பவழயனவற்வற விளக்கும் 
விளக்கங்கள் பாஷ்யங்கள் அல்த டிக்காக்கள். 

   அதாவது வியாக்கியானங்களின் மீது வியாக்கியானம் 
ஆகியவவவய. இவவ கவிவத வடிவில் இருந்தன.  அவற்வற 
காரிவககள் என்பார்கள். 
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   பிற்காலத்தில் பல உவரநவட, கவிவத நவடயிலும் 
பவளிவந்தன.  ஆனால், சூத்திரங்கள் இறுதியான அறிவவக் 
பகாண்ட பபாக்கிஷமாக அவமந்தன. 

     வவவசசிக முவற என்பது கனாடா – அவவர கனபுஜா 
என்பவரால் எழுதப்பட்டது என்று கூறுகின்றனர். 

     கனபுஜா என்றால் அணுக்கவள உண்பவர் என்று பபாருள்.  
இப்பபயர் அவருக்கு வரக்காரணம், அவரது எளிவய 
விளக்குவதாகும். 

 

   பபௌத்தர்களுக்கும், சமணர்களுக்கும் இவவ வபான்ற சூத்திரங்கள் 
இல்வல. ஆனால், இவத வபான்ற முவறயில் அவர்களும் பின்பற்றி 
தங்கள் தங்கள் தத்துவக் கருத்துக்கவள வழங்கினர். 

 

    சீனா, கிரீஸ் வபான்ற நாடுகளில் இருந்த தத்துவார்த்த 
நடவடிக்வககள் வபாலு. இந்தியாவிலும் கடந்த காலங்களில், 
பலவிதமான மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பகாண்ட தத்துவங்கள் 
இருந்தன என்பது பதளிவாகிறது. 

 

      இதுபற்றி ஸ்ட்பசர்பாட்ஸ்கி பின்வருவமாறு கூறுகிறார். 

• கி.மு. 6 – 5 வது நூற்றாண்டுகளில், புத்தமதம் 
வதான்றுவதற்கு முன்பாக, இந்தியாவில் தத்துவார்த்த 
சிந்தவனகள் வதான்றின.  மக்களிவடவய பலவிதமான 
கருத்துக்கள் அவமப்புகள் பற்றிய பிரச்சாரம் நவடபபற்றது. 
இதில் சில தத்துவங்கள் இறுதியில் பபரும் இந்திய 
தத்துவங்களாக வளர்ந்துள்ளன. 
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  தவத இலக்கிைங்கள் 

    நான்கு வவதங்கவளத் தவிர பிராமணங்கள், உபநிடதங்கள், 

ஆரண்யங்கள் மற்றும் இதிகாசங்களான இராமாயணம், மகாபாரதம் 

ஆகிய அவனத்தும் வவத இலக்கியங்களில் அடங்குவனவாகும்.  

           வழிபாடுகள் மற்றும் வவள்விகள் குறித்த விளக்கங்கள் 

பிராமணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆன்மா, பிரம்மம், உலகின் 

வதாற்றம், இயற்வக பற்றிய விளக்கங்கவள உபநிடதங்கள் 

கூறுகின்றன. 

வவதாத்திரி மகரிசியின் ஞானக்களஞ்சியம்” 

     வவதாத்திரி மகரிசியும் தனது தத்துவங்கவள கவிவத வடிவில் 
“ஞானக்களஞ்சியம்” என்ற பபயரில் பவளியிட்டுள்ளார்கள். 

       உவரநவடயிலும் பல தத்துவக் குறிப்புகவள எளிய தமிழ் 
நவடயில் வழங்கி உள்ளார்கள். 

 

          உலகில் அவ்வப்வபாது வதான்றிய 
மகான்கள் பலரும் தாங்கள் உணர்ந்த உண்வமகவளக் கவிவதகளின் 
வாயிலாக பவளியிட்டு வந்துள்ளார்கள். 
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    தமிழகத்தில் வதான்றிய திருவள்ளுவர், திருமூலர், தாயுமானவர், 
வள்ளலார் வபான்ற மகான்களும் இன்றும் உயிருள்ள கவிகளின் 
மூலம் மக்களுக்கு தாங்கள் பசால்ல வவண்டிய உபவதசங்கவளத் 
பதளிவுபட விளக்கியுள்ளார்கள். 

     அருள்தந்வத வவதாத்திரி மகரிசியும் ஆயிரத்துக்கு வமற்பட்ட 
அருட்கவிகள் மனிதகுல வாழ்விற்குத் வதவவயான பல 
கருத்துக்கவள அவ்வப்வபாது எளிய நவடயில் இயற்றியுள்ளார்கள்.  
அதவன் பதாகுப்பதான் “ஞானக்களஞ்சியம்.” 

   மகரிசி தமது கவிவதகளில் குறிப்பிட்டுள்ள பல கருத்துக்கள் 
நாவளய சமுதாயத்தின் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வாகவும், சமுதாயம் 
சீர்பபற எழுந்த வடிகாலாகவும் விளங்குவன. 

   ஞானக்களஞ்சியம் எவற்வறக் கூறுகின்றன?  இவறவன் யார்?  
அவவர உணர்வது எப்படி?  நிவலயற்ற துன்ப வாழ்க்வகயிலிருந்து 
– பிறப்பு இறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து – அறியாவமயிலிருந்து எப்படி 
விடுதவல பபறுவது? 

   உலகக் கடவமகவளச் பசய்து பகாண்வட இவறவவன உணர்ந்து 
ஆழ்ந்த அவமதிவய எவ்வாறு பபறுவது?  

     இல்லறத்தில் இருந்துபகாண்வட துறவு வாழ்க்வக வாழ்வது 
எப்படி?  ஆகியவற்வற ஞானக்களஞ்சியம் கூறுகிறது. 

     அத்வவத பார்வவவய அடிப்பவடயாகக் பகாண்ட இந்த 
பநறியின் தனிச்சிறப்பு ஆன்மீகத் தத்துவங்கவள விஞ்ஞான 
வநாக்கில் விளக்குவதாகும். 

    பழவமயான வவதங்களும் உபநிடதங்களும் அருவமயான 
தத்துவங்கவள உள்ளடக்கியவவ. 

       எனினும் வடபமாழியிலிருந்து அந்நியப்பட்டு நிற்கும் 
சாதாரண மக்கள் இவற்வற அறிந்து பகாள்வதற்கான வாயில்கள் 
அவடப்பட்டுக் கிடக்கின்றன. 
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   மகரிசியின் தத்தவங்களின் பிழிவவப் புதிய பவளிச்சத்தில் எளிய 
இனிய தமிழில் தந்து விடுகிறார். 

         வாழ்க்வகவயாடு ஒட்டியுடனிருந்து கடவமகவளக் 
கர்மவயாகமாகச் பசய்தும் ஞானம் பபறலாம் என்பவத வாழ்ந்து 
காட்டியும், உபவதசித்தும் வந்தார்கள். 

     இந்த பநறி அவனவரும் ஏற்புவடய பநறியாகத் திகழ்வதால் 
“பாமர மக்களின் தத்துவஞானி” என்று  மகரிசி வபாற்றப்படுகின்றார். 

    ஞானக்களஞ்சியம் மகரிசியின் பன்முகப் பார்வவக்கு ஓர் 
அவணமாகத் திகழ்கிறது.  பபாதுவுடவம தத்துவங்களும், சமூகச் 
சிந்தவனகளும் இவழவயாடுகின்றன. 

   பபாருளதாரம், அரசியல், கல்வி முதலிய அன்றாட நிகழ்வுகள் 
பற்றிய தம் அனுபவங்கவள அதன் குவற நிவறவகவளாடு பதிவு 
பசய்யும் வபாது ஞானக்களஞ்சியத்தின் சமூக அக்கவர 
பவளிப்படுகிறது.   

   பமய்ஞ்ஞான விஞ்ஞான விளக்கங்களில் சித்தர்களின் 
முத்திவரவய இங்கு காணலாம். 

    ஞானக்களஞ்சியம்  தற்கால வாழ்க்வக பற்றிய அறிவிற்கும் 
பதளிவிற்கும் ஒரு கவலக்களஞ்சியமாக எல்லாப் பபாருளும் 
இதன்பால் உள என்று வபாற்றத்தக்க தத்துவநூலாகும்.  

     ஞானக்களஞ்சியத்தில் ஒரு சிறு துளியவயயாவது   நாம் பருக 
முடிந்தால் மரணமிலாப் பபருவாழ்வவப் பபற்றவர்கள் ஆவவாம்.      

   பல சான்வறார்கள், அருளாளர்கள், கவிஞர்கவள தனது 
ஞானக்களஞ்சியத்தில் ஒப்பாய்வு பசய்துள்ளார் மகரிசி. 

    கணியன் புங்குன்றனார். திருவள்ளுவர். திருமூலர், 
தாயுமானவர். பட்டினத்தார். புத்தர், சாக்ரட்டிஸ், இவயசுநாதர், நபிகள் 
நாயகம், வள்ளலார் வபான்ற சான்வறார்களின் தத்துவங்கவள பமாழி, 
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இனம், மத வவற்றுவமயின்றி மகரிசி ஞானக்களஞ்சியத்தில் 
வபாற்றுகின்றார். 

   

 
யாதும் ஊவர! யாவரும் வகளிர்! என்ற 

   எண்ணத்தால் உயர்வவடந்த தமிழன்” 

 

என்னும் இடத்தில் கணியன் புங்குன்றனாரின் எண்ணக் பகாவடவய 
நிவனவு கூர்கின்றார்.  பட இடங்களில் திருவள்ளுவரின் பபயர் 
சுட்டிப் வபாற்றும் மகரிசி, 

 

“துயர்தந்து உளம்மகிழும் அன்பர் கட்கும் 

   துவணபசய்ய இவறயருவள இவறஞ்சு கின்வறன்” 
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என்னும் இடத்தில் “இன்னா பசய்தாவர ஒறுக்க” வள்ளுவ வழி 
பின்பற்றி ஒழுகும் நிவலவய பவளிப்படுத்துகின்றார். 

 

   “எல்லாரும் உலபகங்கும் இன்புற்று 
வாழந்திடுவவாம்” எனும் வபாதும், “சிந்வதவய அடக்கிவய சும்மா 
இருக்கிற சீரறியச் பசய்த குருவவ” எனும் வபாதும்  தாயுமானவரின் 
“எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க” என்னும் எண்ணமும், “சும்மா இருக்கச் 
சுகம் சுகம் என்று கருதி எல்லாம் அம்மா நிரந்தரம் பசால்லவும்” 

எனும் பாட்டுப்பகுதியும் நம் பநஞ்சில்  நிழலாடுகின்றன. 

    ஔவவயாரின் “ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வவண்டாம்” 

என்னும் பாடல் அவமப்வப ஒரு பாடலும்  பாரதியாரின் “பாப்பா 
பாட்வட”, “பாடு பாப்பா” என்னும் பாடலும் நமக்கு 
நிவனவுட்டுகின்றன. 
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“எண்ணிறந்த மதங்களுண்டு மனித ருக்கு 

   எனினும்பதய் வம்என்ப பதான்வற ஆகும்” 

 

என்ற ஞானக்களஞ்சிய வரிகள், இராைகிருஷ்ணரின் வாக்வகயும்  
பாரதியின் ஆத்திச்சூடிக் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடவலயும் நமக்கு 
நிவனவுட்டுகின்றன. 

   “பதால்லுலக மக்கபளலாம் ஒன்வற” என்ற பாரதிதாசன் பாட்டுப் 
வபாக்கும், “அவனத்துலக மக்களும் ஓர் குடும்பமாக” என்ற 
மகரிசியின் பாட்டுப் வபாக்கும் ஒவர வழித்தடத்தில் பயணிப்பவத 
பார்க்கலாம். 

     உலகப் பபரிவயார்கள் உவரத்தவற்வற ஒப்பிட்டுப் பார்த்த 
மகரிசி, அந்த ஒப்பு வநாக்கின் பயவனப் பின்வருமாறு கூறுதல் 
ஞானக்களஞ்சியத்தின் சிறப்பாக அவமந்துள்ளது. 

 

 

“புத்தசனன்ற சபரிைாரும் இதைசு நாதர் 

   சபாதுதநாக்கில் கவிபுமனந்த திருவள்ளுவர் 

உத்தைராம் நபிகள்எனும் உைர்ந்த ஞானி 

   உண்மைக்தக உைிரளித்த  ாக்கரட்டீஸ் 

நித்திைைாம் நிமலைறிந்த ஞானிைர்கள் 

   நில உலக ைக்களுக்கு எடுத்துச் ச ான்ன 

அத்தமனயும் த ர்ந்துஒரு சதாகுப்பாய்  ச ய்தால் 
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   அமனத்துைிமனந்து ஒதர கருத்தாய் இருக்கக் காண்தபாம். 

 

 

உயர்ந்வதார் சிந்தவனகள் ஒத்திலங்கும் பான்வமவய மகரிசி 
பகர்ந்தது வபாலவவா, அவரின் சிந்தவகளும் முன்வனாவர 
அடிபயாற்றுகின்றன.   

 

    மானுடத்வத வாழ்வாங்கு வாழவவத்துக் பகாண்டிருக்கும் 
மகரிசியின்  பவடப்புப் பனுவல்களுள் சிறப்பானது “ஞானக் 
களஞ்சியம்” என்ற நூலாகும்.  

 

 

       உயர் கருத்து நலன்கள்,  அவற்றுக்கு ஊறு பசய்யாத எளிய 
இனிய உவவம முதலிய அணிநலன்கள். பநஞ்சில் பதியும் யாப்பு 
வடிவங்கள, எளிவமயான நவட நலன், ஆகியவற்றின் கலவவயாய் 
அவமந்த மகரிசியின் பாடல்கள் கருத்துப் பபட்டகமாகவும், 
கவலப்பவடப்பாகவும் கவின்முகங்காட்டுகின்றவமவய 
“ஞானக்களஞ்சியம்” நமக்கு நன்குணர்த்துகின்றது. 

    அருட்தந்வத வவதாத்திரி மகரிசி அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டின 
அருளாளர்களில்  முதன்வம பபற்றவர்.  

       அவர் சிந்தித்து பவளிப்படுத்தாத துவறவயயில்வல.   அவவர  
ஞானக்களஞ்சியமாக விளங்கிக் பகாண்டிருக்கிறார் என்பதில் 
ஐயமில்வல. 

     ஞானவமா, பக்திவயா, கர்மவமா என்று எந்த வழி நமதாக 
இருந்தாலும், எல்வலாருக்கும் உத்வவகம் தரும் வழிகாட்டுதல் 
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அமுதபமாழிகளிலும் ஞானக்களஞ்சியத்திலும் கிவடக்கிறது 
என்பதில் ஏதும் சந்வதகம் இல்வல. 
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8. தத்துவஞானி  வவதாத்திரி மகரிஷி: 
      சாக்ரட்டீஸ் வித்திட்ட பகுத்தறிவிவனப் பபற்றுச் 

சிறப்புற்றிருக்கும் மனித இனம் விஞ்ஞானத்திலும், பபாருள் 

துவறயிலும் வியத்தகு முன்வனற்றம் கண்டிருந்தாலும், 

ஒவ்பவாருவரும் ஏவதனும் சிக்கல்களுக்குள் தவித்துக்பகாண்டுதான் 

வாழ்க்வகவய நடத்திவருகின்றனர்.  

       இத்துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு மனித குலம் அவமதிவயாடும், 

அன்வபாடும், ஒற்றுவமவயாடும், வாழ்க்வகயின் வநாக்கத்வத உணர்ந்து 

நிவறவாக வாழ வழிமுவறகள் கண்டவர் அருள் தந்வத வவதாத்திரி 

மகரிஷி அவர்கள்.  

         பசன்வனவய ஆடுத்த கூடுவாஞ்வசரியில் 1911ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்டு 14ஆம் நாள் எளிய பநசவாளிக் குடும்பத்தில் பிறந்தார்.  

        பத்து வயதாக இருக்கும்வபாது, மதிய வவவளயில் தறியில் 

பநய்துபகாண்டிருந்தார். 

 

           

           அவரது அன்வனயார் உணவு உண்ண அவழக்கும் வவவள வந்தது. 

ஆனால் அன்வனயாவரா அவவரக் கூப்பிடாமல் சவமயலவறயில் 

அமர்ந்து அழுதுபகாண்டிருப்பவதப் பார்த்தார். 
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        அன்வன கண்கலங்கி நின்றவத ஆந்தப் பிஞ்சு உள்ளத்தால் 

பபாறுத்துக்பகாள்ள முடிய வில்வல. தனது அன்வனயின் கால்கவளக் 

கட்டிக்பகாண்டு, ஏன் அழுகிறரீ்கள் என்று வகட்டார்.  

      அன்வன அவவர இறுக அவணத்தபடி, “ஏன் பசல்லவம நாங்கள் 

உன்வன தவமிருந்து பபற்வறாம்.  

         ஆனால் இன்று உன் பசிக்குக் கூழ் பகாடுக்க முடியாமல் தவிக்கும் 

பாவியாக இருக்கிவறனடா” என்று கூறி அழுதார். சிறுவனான 

வவதாத்திரியும் அழுதுவிட்டார்.  

        வறுவம ஏன் ஏற்படுகிறது? கடவுள் யார்? நான் யார்? உயிர் 

ஏன்றால் ஏன்ன? என்பன வபான்ற வினாக்களுக்கு விவடகாண 

வவண்டும் என்ற வவட்வக அவருக்கு எழுந்தது. 

       பிற்காலத்தில் இக்வகள்விகளுக்பகல்லாம் விவட கண்டு, பாமர 

மக்களின் தத்துவ ஞானியாக விளங்கினார் வவதாத்திரி மகரிஷி.  

        

 

வவதாத்திரி மகரிஷியின் கருத்துக்கள் நமக்கு ஆதிசங்கரவர 

மட்டுமல்ல, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீவனயும் ஆவடயாளம் காட்டுகின்றன.  
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         சடப்பபாருள்களானாலும், உயிரிகளின் பரிணாமமாக 

இருந்தாலும், தனது கருத்துக்கவள ஆதியாகிய இவறபவளியில் 

விளக்க ஆரம்பித்து, அவத அறிவியவலாடு பதாடர்புபடுத்தி முடிப்பதால், 

வவதாத்திரியின் தத்துவங்கள் அறிவியல் அம்சத்துடனும் 

அவமந்துள்ளன.  

வரலாற்றுக் குறிப்புகள். 

1. காலம்              - 1911 முதல் 2006. 
2. பிறப்பு             - 14.8.1911 திங்கள் காவல. 
3. பிறந்த ஊர்        - கூடுவாஞ்வசரி(பசன்வன அருவக சிற்றூர்) 
4. பபற்வறார்          - சின்னம்மாள் – வரதப்பர். 
5. உடன்பிறந்வதார் – முதல் ஆறு பபண்கள், ஏழாவது ஆண்,  ஏழு 

வயதில் காலமானார்.  இவருக்கு அடுத்து ஒரு தம்பி. 
6. இயற்பபயர்      - வவதாத்திரி 

7.  சிறப்பு பபயர்கள் –வயாகிராஜ் வவதாத்திரி மகரிசி, பாமர 
மக்களின் தத்துவஞானி 

8. உவறந்த இடங்கள் – கூடுவாஞ்வசரி, பசன்வன திருவான்மியுர். 
ஆழியார் (பபாள்ளாச்சி) 

9. பதிப்பித்த முதல் நூல் – உலக சமாதானம், 1958 

10. மகரிசியின் உலக சமுதாய வசவா சங்க கிவளகள் – 
இந்தியாவிலும், மவலசியா, ஜப்பான், பதன்பகாரியா, 
அபமரிக்கா, பமக்ஸிவகா, சிங்கப்புர் மற்றும் ஐவராப்பிய, 
அரபுநாடுகள். 
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11. நிறுவிய நிவலயங்கள் – உலக சமுதாய வசவா சங்கம், 
திருவானமியுர், பசன்வன.  உலக சமுதாய வசவா சங்கம் 
(ஆழியார்) (பபாள்ளாச்சி) 

12. திட்டங்கள்   - உலக அவமதி, ஓருலகக் கூட்டாட்சி, அனபு-
சமத்துவம்-சவகாதரத்துவம்-சமநீதி-மகளிர் வமன்வம. 

13. ஆழியாரில் பதாடரும் அருட்பணிகள் 

1. அறிவுத் திருக்வகாயில் – மகரிசி உவறவிடத்தில் 
தியானமண்டபம். 

2. மகரசியார் மணி மண்டபம் (சமாதி) 
3. அருள்பநறி மண்டபம், பயிற்சி வகுப்புகள், பட்டமளிப்பு 

விழாக்கள் நடத்துதல். 
4. ஆயூர்வவத, சித்தா-மருத்துவமவன-மருந்தகம்-மருத்துவ 

வசவவ. 
5. ஆன்மீகக்கல்வி, பல்கவலக்கழகங்கள் சார்பில், வயாகமும் 

மனித மாண்பும், சான்றுகள், பட்டயம், இளங்கவல, 
முதகவல, ஆய்வு ஆகிய ஆன்மீகக் கல்வி அளித்தல் – 
பதாடர்தல் 

6. தங்கம் விடுதிகளுடன் வயாகாசனப்பயிற்சி, உடறபயிற்சி 
வசதிகளும் உள்ளன. 

7. ஆராய்ச்சி பயிற்சி வமயம்  

  

இமறநிமலதை ஆதாரம்  

     கடல் அவல எழுவவதப் பார்க்கிவறாம். அவல என்பது கடல் நீரின் 

ஆவசவு, அவல என்னும் இயக்க நிகழ்ச்சிவய நிறுத்திவிட்டால், மீதம் 

இருப்பது நீர் மட்டுவம. நீர் என்பவத மூலம். அதுதான் பிறப்பு நிவல. 

அவல என்பது வதாற்றம். அது கடல் என்ற மூலத்தின் சிறப்பு நிவல.  

             இவதப் வபாலவவ இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அவனத்துத் 

வதாற்றங்களுக்கும் உள்ள இயக்கம் என்னும் சிறப்பு நிவலவயக் 

கழித்துவிட்டால் எஞ்சி நிற்பது இவறநிவலவய.  
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           இவறநிவலவய எல்லாப் பபாருட்களுக்கும் உட்பபாருளாக 

உள்ளது என்பவத உணர்த்துகிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி.  

           நமது மனவதயும் அறிவவயும் வசர்த்து வநாக்கினால் மனம் 

சிறப்பு நிவல. அறிவவா உட்பபாருள். உட்பபாருளாக உள்ள அறிவு 

என்பது இவறநிவலவயத் தவிர வவபறான்றுமில்வல.  

          மனிதப் பிறவியின் வநாக்கவம மனிதன் அறிவில் முழுவம 

ஆவடய வவண்டும் என்பதுதான். அதுவவ இவறநிவல உணர்தல் 

என்கிறார்.  

         அளவிட முடியாத எவட பகாண்ட சூரியன் முதலான 

வகாள்கள் அவனத்தும் சுத்த பவளியி வலவய 

இயங்கிக்பகாண்டிருக்கின்றன. 

             இது வபான்று பல லட்சம் சூரியக் குடும்பங்கள் சுத்த 

பவளியில்இயங்கிக்பகாண்டிருந்தும், அவவகவளத் தனக்குள் தாங்கி, 
ஒவர சீரான ஒழுங்குடன் மிதக்க விட்டுக்பகாண்டிருக்கும் சுத்த 

பவளியாகிய இவறயாற்றலின் சக்தி எத்தவகயதாக இருக்கும்?  

          வபரியக்க மண்டலத்தில் நிவறந்திருக்கும் சுத்த 

பவளியின்ஆற்றவல காந்த ஆற்றலாகமாற்றம் பபற்று எங்கும், எல்லாப் 

பபாருட்களிலும் ஊடுருவி நிவறந்திருக்கிறது. இவதவய பதய்வகீ 

ஆற்றல் என்றும் அவழக் கிவறாம். 

           வானம், காற்று, பநருப்பு, நீர், நிலம் என்ற ஐந்து பபௌதிகப் 

பிரிவுகளாகி உயிரற்ற பபாருட்களாக இவறநிவலவய தன்மாற்றம் 

பபற்றது. உயிரினங்கள் வதான்றியது. முடிவில் மனிதன் வந்தான்.  

         எது இவறவன் என்ற வகள்விக்கு சுத்த பவளிவய இவறவன் 

என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி. சுத்த பவளியான இவறபவளிவய 

தன்மாற்றம் பபற்றுத் வதாற்றப் பபாருள்களாக மாறியுள்ளது.  

          எனவவ இவறவன் ஒன்றுதான் என்று இவறநிவலவயப் 

பகுத்துணரச் பசய்கிறார்.  
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         இந்த உலகில் வதான்றிய மகான்கள் அவன வரும் ஏக 

இவறவவனத்தான் தாங்கள் உணர்ந்த பபயர்களால் தாபயன்றும், 

தந்வதபயன்றும், பூரணபமன்றும், அநாதிபயன்றும் அவழத்தனர்.  

         ஆனால் ஒவ்பவாரு பபயரும் ஒவ்பவாருவித இவறத்தன்வம 

என்று நிவனக்கத் துவங்கியவபாதுதான் இவறத் தத்துவவம தடம் 

புரண்டது.  

          மனிதன், ஏக இவறநிவலக்குப் பல்வவறு உருவங்கவள 

வடித்து, அவற்றிற்குப் பல்வவறு பபயரிட்டு அவழப்பதால் இவறவனின் 

பபயரால் மக்களிவடவய பவகயிவனயும் பிரிவிவனவயயும் ஏற்படுத்து 

கிறான்.  

              நாம் வவத்த பபயர்களுக்கும் உருவங் களுக்கும் 

அப்பாற்பட்டதுதான் ஏக இவற ஆற்றல். உருவம் என்ற சிறப்பு 

நிவலவயக் கடந்து அவவகளின் பிறப்பு நிவலயான மூலத்வத உணர 

வவண்டும். அதுவவ ஞானம் என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி. 

 

 

       இந்திய தத்துவங்கவள எல்லாம் உணர்ந்து வவதாத்திரியார் அந்த 
தத்துவங்களில் உள்ள சிறப்புகவளயும் முக்கியத்துவத்வதயும் 
எளிவமயாக வடிவவமத்தார். 
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       பவழய பமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் இன்வறய விஞ்ஞானத்திற்கும் 
இவணப்பு பாலமாக வவதாத்திரி மகரிசி திகழ்கிறார். 

 

     வமற்கு நாட்டுத் தத்துவங்களுக்கும் கிழக்கு நாட்டுத் 
தத்துவங்களுக்கும் இவணப்ப பாலமாக விளங்குகிறார். 
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இந்திய தத்துவத்வத வமவலநாடுகளுக்கு விவவாகானந்தர் பகாண்டு 
பசன்றவத வபால் தமது வாழ்நாளில் 22 தடவவ உலவக வலம் 
வந்து நமது தத்துவங்கவள பபருவமவய சிறப்வப உலகறியச் 
பசய்தார். 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

9. வவதங்கள். 
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      வவதம் என்பதற்கு அறிதல் என்று பபாருள்.  வவதம் “வித்” 

என்ற வடபமாழிச் பசால்லடியிலிருந்து வதான்றியது.  “வித்” என்ற 
வடபமாழிச் பசால்லுக்கு அறிதல் என்று பபாருள். 

        தவதங்கள் என்பவவ பபாதுவாக இன்று இந்து சமயம் என்று 

அறியப்படும் சமயத்திலுள்ள அடிப்பவடயான நூல்களின் பதாகுப்பு 
எனலாம்.  காலத்தால் முற்பட்டதும் ஆகும்.   

           வவதம் என்னும் பசால் பிற மதத்தாரும் தங்கள் சமயத்தின் 

முதன்வமயான நூல்களுக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

            கி.மு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் 

இந்துக்களின் வவதங்கள் இன்றிருப்பது வபாலவவ இருந்தது என்று 

பண்டித பால கங்காதர திலகர் நிரூபித்துள்ளதாக சுவாமி விவவகானந்தர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.   

       

தவதங்களின் வமககள் 

         இந்து சமயத்துக்கு அடிப்பவடயானவவ நான்கு வவதங்கள் 

ஆகும். இவவ தமிழில் நான்மவற என்றும் கூறப்படும். என்றாலும் 

தமிழில் நான்மவற என்பன வவறானவவ என்வபாரும் உள்ளனர் (இவவ 

அறம், பபாருள், இன்பம், வடீு என்பர்). சமசுக்கிருத வவதங்கள்: 

• ரிக் வவதம்               - 

• யசுர் வவதம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2_%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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• சாம வவதம் 

• அதர்வண வவதம் 

என்பனவாகும். வவதங்கள் நான்கு என வகுத்தவர் வியாசர். 

வவதங்கவள “சுருதி, மவற” எனவும் கூறுவர். 

வவதங்களின் பபருவம. 

      இந்திய தத்துவ ஞானமவனத்துக்கம், சமய அறிவு 
அவனத்துக்கும் மூலம் வவதவம ஆகும். 

      பிரபஞ்சம், உலகம், ஆன்மா, கடவுள் ஆகியவவப்பற்றி முதன் 
முதல் சிந்தித்த மனிதன் என்பனன்ன கருத்துகவளக் 
பகாண்டிருந்தான் என்பவத அறிய வவண்டுமாயினும் நாம் 
வவதங்கவளத்தான் நாட வவண்டும். 

    வவத காலத்துக்கு முற்பட்ட காலத்தில் ஆக்கப்பட்ட வவறு நூல் 
எதுவும் இன்று கிவடயாது. 

    ஆகவவ. இந்திய மக்கவள மட்டுமன்றி மானுடம் 
முழுவவதயுவம எடுத்துக் பகாண்டல்கூட, மனித வர்க்கத்தின் முதல் 
சிந்தவனகவளக் கூறும் முதல் நூல் என்ற சிறப்பு வவதங்களுக்வக 
உரியது என்று அறுதியிட்டுக் கூறலாம். 

   வவத காலத்திலும்  அதற்கு முந்வதய காலத்திலும் 
இயற்றப்பட்ட இலக்கியம் அவனத்தும் அழிந்து வபாக, வவதங்கள் 
மட்டுவம அன்று வபால் இன்றும் நிவலத்து நிற்கின்றன.  இதுவவ 
வவதத்தின் தனிச் சிறப்பாகும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A3_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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      வவதங்களின் காலம் பற்றி அதன் பதான்வமப் 
பற்றி பல கருத்துக்கள் நிலவினாலும், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் 
கருத்து ஏற்புவடயதாக இருப்பவத அறியலாம். 

• வவதங்களின் காலம் கிறிஸ்துக்கு முன் 6000 ஆண்டு 
என்பவத யாரும் ஆட்வசபித்தாலும் கிறிஸ்துவுக்கு 1500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப-அதாவது, இன்வறக்கு 3500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப-அவவ ஆக்கபட்டுவிட்டன 
என்பவத யாரும் ஆடவசபிக்க மாட்டார்கள். 

 

      வவதங்கள் யாவும் குறிப்பிட்ட ஒருவரால், குறிப்பிட்ட ஒரு 
காலத்தில் ஆக்கபட்பட்டவவ அல்ல என்று உறுதியாக பதரிகிறது. 

 

தவதங்களின் நான்கு பாகங்கள் 
 

வவதங்களுக்கு நான்கு பாகங்கள் உண்டு. அவவயானவவ: 

1. சம்ஹிவத - பதாகுப்பு; “மந்திரங்கள்” (கடவுளால் 

தரப்பட்டவவயாக கருதப்படும் பாடல்கள்) 

2. பிரமாணம் எனப்ப்படும் உவர அல்லது சடங்கு வழிமுவறகள் 

3. ஆரண்யகம் எனப்படும் காட்டில் வாழும் முனிவர்களின் உவரகள் 

4. உபநிடதங்கள் (வவதங்களுக்கான தத்துவ உவரகள்/ விளக்கங்கள்/ 

எதிர்ப்புக்கள்) ; இவவ வவதத்தின் முடிவில் வருவன வவத அந்தம் 

(முடிவு) என்னும் பபாருளில் வவதாந்தம் எனபப்டும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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வரலாறு 

          வவதங்களில் பல்வவறு கடவுள்கவளப் புகழ்ந்து இந்த 

பாடல்கள் புவனயப்பட்டிருக்கின்றன.  

        சடங்குகளின் வபாது பின்பற்றப்படுவதற்காக பல்வவறு விவரங்கள் 

யஜூர் வவதத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

             சடங்குகளின் வபாது இவசப்பதற்காகவவ சாம வவதம் 

இயற்றப்பட்டதாகும். சாம வவதத்திலிருந்வத இந்திய இவச 

வதாற்றியதாகவும் கூறப்படுகின்றது.  

                அதர்வண வவதமும் சடங்குகவளப் பற்றிவய குறிப்பது ஆகும். 

           இவற்றுள் காலத்தால் முற்பட்டது ரிக் வவதமாகும். இது 

இந்தியாவில், கி.மு. 1500விற்கு முன் உருவாகியிருக்கக்கூடுபமனக் 

கருதப்படுகின்றது.  

             வவதங்கள் வவத பமாழி என்னும் பமாழியில் ஆக்கப்பட்டுளது. 

இம்பமாழி சமசுக்கிருத பமாழியின் முன்வனாடி. வவதங்கள் இன்றளவும் 

வாய்வழியாகவவ வழங்கிவந்துள்ளன.  

            ஏறத்தாழ கி.மு 300 ஆம் ஆண்டளவில் எழுத்துவடிவம் 

பபற்றிருக்கக்கூடும் எனக் கருதப்படுகின்றது என்றாலும் 

வாய்வழியாகவவ தவலமுவற தவலமுவறயாக நிவலப்பபற்று 

வந்துள்ளது.  

       விசய நகரப் வபரரவச ஆண்ட முதலாம் 

ஹரிஹரர் காலத்தில் வாழ்ந்த சாயணாச்சாரியர் (सायण) என்னும் 14 

ஆவது நூற்றாண்டு காலத்து வவத அறிஞர், வவதத்தின் பபாருவள 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%AF%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=14_%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=14_%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
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விளக்கி எழுதிய, வவதார்த்த பிரகாசா (Vedartha Prakasha) என்னும் நூவல 

முதன்முதலாக எழுத்து வடிவில் கிவடக்கும் வவதங்களாகும். 

             இதன் சமய முக்கியத்துவம் தவிர, உலகின் மிகத் 

பதான்வமயான நூல்களிபலான்று என்ற வவகயிலும் இதற்கு 

முக்கியத்துவம் உண்டு.  

             வழிபாடு, சமயக் கிரிவயகள் முதலியவற்வற சில இடங்களில் 

உவரநவடயிலும், மற்ற இடங்களில் ரிக் என்று பசால்லப்படும் 

வவதகால பசய்யுள்நவடயிலும் எடுத்துக் கூறும் வவதங்கள், அக்கால 

சமூக வாழ்க்வகவயயும் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன. 

        கி.பி. 14 ஆவது நூறாண்டில் வாழ்ந்த சாயனர் (சாயனாச்சார்யர்) 

வவதத்திற்கு விரிவான விளக்கம் எழுதியுள்ளார்.  

        ரிக்கு வவதத்தில் 1028 சுவலாகங்கள் உள்ளன (10522 மந்திர வரிகள்), 

மற்றும் அதற்குரிய பிராமணிய சடங்குகள், காடுவாழ் முனி உவர, 

உபநிடத தத்துவ உவர ஆகியவவ உண்டு. 

            பவள்வள (சுக்ல) யசுர் வவதத்திற்கு எழுதப்பட்ட சதபத 

பிராம்மணம் என்னும் உவரநூல் தான் பழவமயானதும், மிக 

முக்கியமானதும் ஆகும். இந்த 100 வழி என்னும் பபாருள் படும் சதபத 

பிராம்மணம் சுமார் கி.மு 700-800 வாக்கில் எழுதப்படிருக்கலாம் என 

கருதப்படுகின்றது. 

           முதல் இரண்டு பாகங்களும் “கர்ம கண்டங்களாகவும்”, 

அதாவது பசயலுக்கு (ஓதுவதுக்கும், சடங்குக்கும்) அல்லது 

அனுபவத்துக்குரியவவயாகவும், கவடசி இரண்டும் பமய்ப்பபாருள் 

உணர்வதற்குத் துவணயான வவதாந்த பாகங்களாகவும் 

வவகப்படுத்தப்படுவதுண்டு. 

           வவதாந்தம் என்றால் வவதத்தின் இறுதியில் வந்த கவடசி பாகம் 

என பபாருள்படும். இதவன ஞான காண்டம் என்பர். 

           நான்கு பாகங்களும் ஒரு நபராவலா அல்லது ஒவர குழுவாவலா 

அல்லது ஒவர காலத்திவலா எழுதப்படவில்வல.  

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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            குறிப்பாக உபநிடதங்கள் முதல் இரண்டு பாகங்களுக்கும் பல 

எதிர்ப்புக்கவளயும், மறுப்புக்கவளயும் பதரிவிக்கின்றது. 

முந்மதை தவதம் 

ரிக் தவதம் 

         இது முந்வதய வவதகாலம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

இதன் காலம் கி.மு 2200 முதல் கி.மு 1600 வவர ஆகும். ரிக் வவதத்தில் 

10600 பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன.  

      ரிக் வவத காலத்தில் ஆரியர்கள் சிந்து சமபவளி பகுதியில் வாழ்ந்து 

வந்துள்ளனர். இப்பாடல்கள் ரிக் வவத மக்களின் வாழ்க்வகமுவற, 

அரசியல், பழக்கங்கள் ஆகியவற்வற பதளிவாக கூறுகின்றது. 

             வமய்ச்சவல ரிக் வவதகால மக்களின் முக்கிய பதாழிலாகும். ரிக் 

வவத மக்கள் தச்சு வவவலகளும் பசய்துள்ளனர். மண்வவவலகள் 

பசய்வது, நூல் நூற்றல் , பருத்தி கம்பளி உவடகள் தயாரிப்பது ஆகியன 

ரிக்வவத கால மக்களின் உப பதாழிலாக இருந்துவந்துள்ளன. 

         வமலும் வவதங்கள் மக்களின் கடவுள்கவளப் பற்றியும் அதிக 

தகவல்கள் தருகின்றன. ரிக் வவத மக்கள் இந்திரவனயும், அக்னிவயயும் 

முதற்கடவுளாக வழிபட்டுவந்துள்ளனர். 

பிந்மதை தவதம் 

         பிந்வதய வவத காலங்களில் ஆரியர்கள் கிழக்கு வநாக்கி 
நகர்ந்துள்ளனர். இக்குறிப்புகவள பிந்வதய வவதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 

பிந்வதய வவத காலங்களில் அவர்களின் நம்பிக்வக, 

பழக்கவழக்கங்களும் மாற்றம் பபற்றுள்ளன. முந்வதய 

வவதகாலங்களில் கடவுளான இயற்வகவய விட சிவன், பிரம்மன், 

விஷ்ணு ஆகிவயாவர வழிபட்டு வந்துள்ளனர். 
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ைசுர் தவதம் 

      இது பிந்வதய வவதங்களில் ஒன்று ஆகும். இதன் காலம் கி.மு 

1400 முதல் கி.மு 1000 வவர ஆகும். 

 ாை தவதம் 

     இதுவும் பிந்வதய வவதங்களில் ஒன்று ஆகும்.சடங்குகளின் வபாது 

இவசப்பதற்காகவவ சாம வவதம் இயற்றப்பட்டதாகும். சாம 

வவதத்திலிருந்வத இந்திய இவச வதாற்றியதாகவும் கூறப்படுகின்றது. 

அதர்வண தவதம் 

      அதர்வண வவதம் இறுதியான வவதமாகும். இதவன நான்காவது 

வவதம் என்றும் கூறுவர். அதர்வண வவதமும் சடங்குகவளப் பற்றிவய 

குறிப்பது ஆகும்.- 

       

 

 

வவதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியவத” 

“ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க” என்றார் 

மாணிக்கவாசகர். 

 

 

      வவதம், ஆகமம் இரண்டு இவறவன் நூல்கள். அவவ ரிஷிகள் 

வாக்கில் தவழ்ந்து வளர்கின்றன. வவதம் பபாது நூல். ஆகமம் சிறப்பான 
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சாதன நூல் 

 

     வவதமும் ஆகமமும் உள்ளறிவுச் சுரங்கமாம். பாரத சமுதாயப் 

பண்பாட்டின் உயிர்த்துடிப்புகவள இரண்டும். 

 

     ஒவர மின்சாரம், விளக்கில் ஒளி, விசிறியில் காற்று, அடுப்பில் 

பவம்வம, குளிர்ப் பபட்டியில் தண்வம, வரடிவயாவில் ஒலி, 
பதாவலக்காட்சியில் ஒளி ஒலியாக இயங்குகிறது. 

 

        வவத மந்திரங்கள் பரநாதப் பண்பணாலி. உள்ளான்மாவின் 

யாழிவச. ஓங்காரக் குழலிவச. வவதவாக்குகள் பதய்வக் கனற் 

பபாறிகள். அவவ, மனித வாழ்வு பதய்வத்தன்வம பபற வழிகாட்டி 

நடத்தும் பமய்யறிவுச் சுடர். 

 

     புத்தர் முதல் காந்தி வவரயில், ஆதிசங்கரர் முதல் அரவிந்தர் 

வவரயில், பதஞ்சலி முதல் பரமஹம்சர் வவரயில், வியாசர் முதல் 

வவதாத்திரி மகரிசி  வவரயில் அருட் பபரியார் உள்ளபமல்லாம்  

வவதத்வத பலவாறாக ஆய்வு பசய்துள்ளார்கள்.  

-வவதத்வவதத்வத வியாச ர் நான்கு நூலாக்கினார். அவவ ரிக், யஜிர், 

சாம, அதர்வணம். 

 

வவதம் கிவளகள் 

 

ரிக் வவதம் 21 

யஜிர் வவதம் 109 

சாம வவதம் 1000 

அதர்வண வவதம 50 

 

வவதங்களின் சாரம் என்ன? 

 

1. ரிக் வவதம் கூறுவது - பிரக்ஞானம் பிரம்மம்(அறிவவபதய்வம்.) 

2.யஜிர் வவதம் - அகம் பிரம்மாஸ்மி (நாவன பதய்வம்) 

3. சாம வவதம் - தத்துவ மஸி (அதுவவ நீயாக இருக்கிறாய்.) 

4. அதர்வண வவதம்- அயமாத்மா பரபிரம்மம் (இந்த ஆத்மா பரபிரம்மம்) 

 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

70 
 

இந்த நான்கு வவதங்களின் சாரம்தான் 

வவதாத்திரியம் கூறும் பிரம்மஞானம். (வவதங்கள் கூறும் 

பிரம்மஞானம்.) 

 

 

 

 

• விஞ்ஞானம் வவறு பமய்ஞ்ஞானம் வவறு அல்ல. விஞ்ஞானமும் 

பமய்ஞ்ஞானமும் எவத நாடிச் பசல்கின்றன என்றால் இவறநிவல 

என்ற ஆதிநிவலவய உண்வமநிவலவய வநாக்கிக் பசல்கின்றன.  

         பமய்ப்பபாருவள நாடி வதடிக் பகாண்வடவபாவது பமய்ஞ்ஞானம். 

விண்வண அடிப்பவடகாகக் பகாண்டு வமலும் வமலும் வதடிக்பகாண்வட 

வபாவது விஞ்ஞானம். ஆனால் இவ்விரண்டும் வசரும் இடம் 

பிரம்மஞானம். 

 

• தன்வனயறிந்தால்தான் சரியாக வாழ முடியும். தன்வன அறிவதுதான் 

பிரம்மஞானம். முதலில் மனமாக இருக்கிவறாம். மனதிற்கு 

அடித்தளத்தில் வபாகும்வபாவதா, அறிவாக இருக்கிவறாம். அந்த அறிவவ 

யார் என்று பார்க்கிறவபாது இவறவானாக இருக்கிவறாம். அப்வபாது 

அடுத்தவன் யார்? 

 

• இவறநிவல என்பது சுத்தபவளிதான். அதற்கான ஆதாரங்கவள 

எல்லாம் உலகுக்கு விளக்கி, முழுவமயாக இவற தத்துவத்வத 

உணர்ந்து பகாள்வதற்கு நாம் பிரம்மஞானம் என்ற பயிற்சிவயக் 

பகாடுத்து வருகிவறாம். 
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        மானுடத்திற்கு வதவவயான வழிமுவறகவள வியாசர் 

பதாடங்கி வவத்தார். வவதாத்திரி முடித்து வவத்தார்.  

         இனிவமல் மகான்கள் பிறக்க வவண்டியதில்வல. 

வவதாத்திரியத்தில் எல்லாவம அருளப்பட்டுள்ளது. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

10. வவதாத்திரி மகரிசி பார்வவயில் 
வவதங்கள். 
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             இன்று வமற்கில் வளர்ந்துள்ள 
வமனாட்டுத் தத்துவ ஞானமவனத்தும் கிவரக்க ஞானியான 
பிவளட்வடாவின் சில தத்துவங்கவள விளக்க எழுந்தவவகவள என்று 
அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 

 

    அவதப் வபாலவவ      கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக 
இந்திய தத்துவ ஞானத் துவறயிவல ஏற்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான 
விருத்தி அவனத்தும் வவதங்களிவல காணப்படும் சில 
வாக்கியங்களுக்கு விளக்கமும், அந்த விளக்கத்துக்க விளக்கமுமாக 
எழுந்தவவவய எனக் கூறலாம். 

 

“அறிவவாடு ஐம்புலன்கள்தவமப் பண்படுத்தி 

   அவனவருக்கும் நலம் விவளக்கும் வவத நூல்கள் 

சிறியவர்கள் பபரியவர்கள் ஆண்கள் பபண்கள் 
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   பசல்வந்தர் ஏவழஎனும் எல்வலார்க்கும் நல் 

பநறியுணாத்்தும் வபாதவனகள் என்று கண்வடாம். 

குறிவயான்வற பகாண்டுளது கூர்ந்தாராய்ந்தால் 

   பகாள்வக எலாம் மனிதஇனப் பண்பாடாகும்.” 

                            - வவதாத்திரி மகரிசி. 

 

 

 

வவதத்தின் முடிவு. 

 

“வவதத்தின் உட்பபாருவளயறிய என்றால், 

   விவாதத்தால் முடியாது.  அறிவவ ஒன்றி, 

வபதமாய்க் கற்பவனத் வதாற்றங்கள் 

   பிறக்குமிடம் கண்டு நிற்க, வவதம் என்ற 

வபாதவனகளில் பபாதிந்த கருத்து யாவும் 

   புவுலக மாந்தர்கவளப் பண்படுத்தி, 

நாதத்தின் மூலபமன்ற பமௌனம் காட்டி, 

  நான்யார்? என்றறிய வவக்கும் மார்க்கமாகும்.” 

                                                           - வவதாத்திரி மகரிசி. 

வவதம். 
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        ஓதிக் பகாண்டிருப்பதற்காகவவ வவதம் 
வதாற்றுவிக்கப்படவில்வல.  அதன் உட்கருத்வத 
உணர்ந்பதாழுகுவதற்காகவவ வகுக்கப்பட்டது. 

         
ஓதிக்பகாண்வடயிருக்கும் வவரயில் உணர்ந்து பகாள்ளவில்வல 
என்பதும், உணர்ந்து பகாண்ட பின் ஓத வவண்டியதில்வல என்பதும் 
பதளிவான விளக்கமாகும். 

       

      இதனால், வவதம் ஒதாதவர்கள் எல்வலாருவம வவதத்தின் 
பபாருள் உணராதவர்கள் என்று அர்த்தமில்வல. 

          ஓதாமல் உணர்ந்வதார்களுமுண்டு, ஓதி 
உணர்ந்வதார்களுமுண்டு.  ஓதியும் உணராதவர்களுமுண்டு. 

    பிறர் காதுக்கும், கருத்துக்கும் , எட்டச் பசய்ய வவண்டும் என்ற 
பபரும் வநாக்கத்துடன் வவதத்தின் பபாருளுணர்ந்து அவத ஓதினால், 
அவ்விடத்தில் அச்பசவலச் சிறந்த பசயலாகவவ பகாள்ள வவண்டும். 

-      வவதாத்திரி மகரிசி 
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        11. தவதவாக்கிைங்களில் 
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தவதாத்திரி ைகரி ிைின் பிரம்ைஞானம். 

 

 
    1.தத்துவமசி 2. அகம்பிரம்மாஸ்மி 3. அயனாம்சம் பிரம்மம். 4. 
பிரக் ஞானம் பிரம்மம் ஆகிய வவதவாக்கியங்கள் என்னும் 
மகாவாக்கியங்கள் நான்கும் பிரம்ம ஞானத்வத நான்கு பவவ்வவறு 
வகாணங்களில் விளக்க வந்தவவ.  

       அவற்றின் உட்கருத்வத பதளிவாகவும் இன்வறய அறிவியல் 
காலத்திற்வகற்ற வாறும் மகரிசி விளக்குகிறார்கள. 

1. நான் யார்?  தத்துவம் அசி. 

      எந்த ஒரு அகன்ற எல்வலயிலா அருட்வபராற்றல் குறுகிய 
எல்வலயில் கட்டுண்டு மயக்க நிவலயில் வாழும் மனித 
மனத்திற்கு சுத்த பவறியாக ஏதுமற்றதாக விளங்குகிறவதா அதுவவ 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் பதய்வநிவல (இவறநிவல) ஆகும். 

    இத்தவகய எக்காலத்தும், எவ்விடத்திலும் நீக்கமற நிவறந்தும், 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாய், தனக்குள்ளாகத் தழும்வபறி 
முகிழ்ந்த சிறு மடிப்வப தனது சூழந்தழுத்தத்தால் இவடவிடாமல் 
பதாடர்ந்து விவரவாகச் சுழலும் நுண்ணியக்க மூலக்கூறுதான் 
பரமாணு எனும் விண்ணாகும். 

  இத்தனித்துகள்கள் நிவறந்த பவளிவய விண்பவளி.  விண்துகளின் 
கூட்டு அடர்த்தி நிவலக்வகற்ப, காற்று, அழுத்தக் காற்று (பவப்பம்), 
நீர், பகட்டிப் பபாருள் என பமாத்தம் ஐந்து களங்களாக இயக்க 
மண்டலமாகிய வபரியக்க மண்டலத்தில் ஒன்வறாடு மற்றதாகக் 
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கலந்து இயஙகிக் பகாண்டிருக்கிறன.  இதுவவ, வபரியக்க மண்டலம் 
எனும் இயக்க களம். 

1. விண்துகள்கள் கூடிய ஒரு கூட்டவமப்வப ஒரு சீவ இனத்தின் பருவுடல். 
2. பருவுடலுக்குள் தனித்தனிவய விவரவாகச் சுழன்ற பகாண்டிருக்கும் விண் 

பவளிதான் சீவ இனத்தின் சூக்கும உடல் (Astral Body ).  இது உயிர் 
என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 

3. உயிர் எனப்படும் விண்துகள்களின் சுழற்சி விவரவானது அவதச் 
சுற்றியுள்ள இருப்பு நிவலயான இவற பவளியில் உரசும் வபாது எழும் 
அவலகளின் பதாகுப்வப காந்தமாகும்.  உயிரின் உடலுக்குள் உற்பத்தியாகி 
விவரவாக உடல்முழுதும் சுழன்றியங்கும் காந்த ஆற்றவல அழுத்தம், 
ஒளி, ஒலி, சுவவ, மணம், மனம் என ஆறுவவகயாக இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறன்றது.  இவ்வளவுக்கும் மூலமான ஆதிநிவலயான 
புரணம், விவரவு, அறிவு எனும் ஒன்றிலிருந்து மற்றவதப் பிரிக்க 
முடியாத ஒன்றிவணப்புத் தன்வமயுள்ள அருட்வபராற்றவல நீயாக 
இருக்கிறாய்.  அதாவது பரம்பபாருளான பதய்வவம நீயாக இருக்கிறாய் 
என்ற கருத்தாகும்.  இதவன விள்கும் சூத்தரவம “தத்துவம் அசி” எனும் 
வார்த்வத.  நான் யார் எனும் சிந்தவனயில் எழும் உயர்ந்த வினாவுக்கு 
இது பபாருத்தமான விவடயாகும். 

 

 

4. எனது உளபமனும் ஆன்மா யார்?  அகம் பிரம்மாஸ்மி. 

 

    அருட்வபராற்றலான இவறநிவலவய தனது இருப்பு 
நிவலயில் புரணம், விவரவு. அறிவு எனும் முத்தன்வமவயக் 
பகாண்டு அணு முதல் பஞ்ச புதங்கள் அண்டங்கள் மற்றும் 
ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு முதலான உயிரினங்களான பதாடர் 
வரிவசயில் மனிதனாக வந்த உனக்கு உள்ளாகப் பருவுடல், 
நுண்ணுடல், காந்தக்களம் என்பனவாக இருலக்கும் 
உண்வமயிவன நிவனவுபகாள். 
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   காந்த ஆற்றல் என்பது இவறநிவலயின் தன்னிறுக்கச் 
சூழ்நதழுத்தும் வபராற்றலும் அதிலிருந்து எழுந்த 
சுழவலயாகிய விண்ணின் சுழற்சியால் எழுந்த விரிவவலயும் 
கூடிய வியத்தக மவறவபாருவளயாகும். 
 
   இந்தக் காந்த ஆற்றல் பரு உடலில் விவரவாகச் கூழலும் 
வபாது அதற்கு ஏற்படும் வமயப்புள்ளி உடலின் 
வமயப்பகுதியில் அவமய அதுவவ கருவமயம் ஆகும். 
 
    இக்கருவமயத்தின் ஈர்ப்பு ஆற்ற்லலால் உடலில் இயங்கும் 
விண்பவளி ஆற்ற்லான சூக்கும உடலுக்கும் இம்வமயவம 
இயக்க வமயமாகிறது. 
 
    இம்வமயவம பரு உடலில் ஊறும் ஆண்-பபண் வித்துக் 
குழம்பான விந்து-நாதம் இரண்டிற்கும் இயக்க வமயமாக 
(இருப்பு வமயமாக) அவமகின்றது. 
  
   இந்தக் கருவமயத்தின் முதற் பபாருளான தன்னிறுக்க 
சூழ்ந்தழுத்தும் வபராற்றலின் ஈர்ப்பு ஆற்றல் உடலின் 
இயக்கத்தால் ஏற்படும் காந்த அவலயின் தன்வமயிவனயும்,  
 
உடலுக்கு பவளிவய நவடபபறும் வான்காந்த ஆற்றலின் 
தன்மாற்றங்களான புலன்கள் வழிவய உணரப்பபறும் அழுத்தம், 
ஒலி, ஒளி, சுவவ, மணம், மனம் ஆகிய அவலகவளயும் 
ஈர்த்துச் சுருக்கி இருப்பாக வவத்துக் பகாண்டு, 
 
 மன அவலயின் சுழல் தகுதிக்வகற்ப அப்பதிவுகவள 
எண்ணமாகவும் பசயலார்வமாகவும், இன்ப துன்ப 
உணர்வுகளாகவும் பவளிப்படுத்திக் பகாண்வடயிருக்கின்றது. 
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   இந்தக் கருவமயவம சீவன்களிடம் ஆன்மா எனப்படுகின்றது.  
கருவமயத்தில் அவமயும் பதிவுகவளக் பகாண்வட 
ஆன்மாவின் அறிவாட்சித்தரம் அவமகின்றது. 
  
   சீவனிடம் அவமந்தியங்கும் வியத்தகு புதினப் பபாருளான 
கருவமயவம ஆன்மா என்றும் அகம் என்றும் உட்பபாருள் 
என்றும் வழங்கப்படுகின்றது. 
 
  இக்கருவமயமானது இவறநிவலவயத் பதாடக்கமாகப் 
பபற்று அதன் பரிணாமத் பதாடரில் ஏற்பட்ட இயக்க 
அவலகளுவடய தன்வமகள் அவனத்வதயும் சுருக்கிப் 
பதிவாகக் பகாண்டு காலத்தாலும் இடத்தாலும் பபாருளாலும் 
அழிந்து வபாகாத ஒரு பதய்வகீத் பதாடரியக்கமாகும். 
 
 
   கருவமயவம உயிரனங்களின் பபருக்கத்திற்கும் 
தரப்பிரிவுகளுக்கம், பிறவித் பதாடருக்கும் காரணமாகும். 
 
   இந்தக் கருவமயமானது இவறநிவலயின் வபராற்றல்கள் 
அவனத்வதயும் இருப்பாகக் பகாண்ட சரித்திரப் பபட்டியாகும். 
 
   இந்த உண்வமவய உணர்த்த ஞானிகள் கூறும் 
வார்த்வதகள்தான் அகப்பபாருளாகவுள்ள ஆன்மாவவ 
இவறநிவலதான் என்பதாகும்.  இதுவவ அகம் பிரம்மாஸ்மி 
என்ற சூத்திரத்தால் விளக்கப்டுகிறது. 
 

5. இத்தவன பபரிய வபரியக்க மண்டலம் 
பரிணாமமவடந்திருப்பது அயானம்சம் பிரம்மம்., 
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     அருட்வபராற்றலான இவறபவளி தனது முழவமத் 
தன்வமயான புரண நிவலயிலிருந்து விவரவு அறிவு 
இரண்டாலும் பரிணாமத்தில் படிப்படியாக உயர்ந்து பகாண்வட 
இருக்கிறது. 
 
     விண்துகள்கள், பஞ்சபூதங்கள். அண்டங்கள், உயிரினங்கள் 
என்ற வரிவசயிலான இந்த உணர்மாற்றச் சிறப்புத்தான் 
அயனம் எனப்படும்.  
 
   இவ்வாறு பரிணாமமவடயும் எல்லாத் வதாற்றங்களுக்கும் 
மூலப்பபாருளாக உள்ளது. 
 
   இவறபவளி எனும் பதய்வ நிவலதான் என்பவத விளக்கும் 
ஒரு வார்த்ததான் அயனாம்சம் பிரம்மம்.   
    பிரபஞ்சப் பரிணாமத்தில் விவளயும் ஒரு அங்கமாக 
இருப்பவத நிவனவுபடுத்துகின்றது இந்தச் சூத்திரம். 
 

       இவ்வளவு பபரிய வபரியக்க மண்டலத்வதயும் அதிலுள்ள 
பபாருட்கள் விவளவுகள் அவனத்தும் உணர்ந்து  
ஒழுங்காற்றலாக நவடமுவறப்படுத்திக் பகாண்டிருக்கும் எல்லாம் 
உணரும் அறிவு எது? 

பிரக்ஞானம் பிரம்மம் 

    இருப்பு நிவலயாக இருந்த அருட்வபராற்றல் எந்த ஒர் 
எல்லாம் அறியும் தன்வமயால் காலத்வதக் கடந்து பவவ்வவறு 
உருவங்களாகவும் இயக்கங்களாகவும் விவளவுகளாகவும் 
இன்றுவவர வந்து பகாண்டிருப்பதற்கு இயக்க ஒழுங்கு என்றும் 
அறிவு என்றும் பநறி தவறா விழிப்பு நிவலயாக (Awareness ) 
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அந்தந்தப்பபாருளுக்கும் இயக்கத்திற்கும் ஏற்ற அறிவாக மனமாக 
இருக்கிறவதா அந்த அகன்ற விரிந்த வபராற்றவல பதய்வம் ஆகும். 

     அந்த முற்றறிவின் ( Consciousness ) பகுதியாக 
மனபமன்னும் காந்த அவல இயக்கமாக இருக்கிறாய் நீவய. 

 

மனிதவன! 

 

• தன்னிறுக்கச் சூழந்து அழுத்தும் வபராற்றலாகவும், 
• எல்லா இயக்கங்கவளயும் அனுபவங்கவளயும், 

ஒன்றுவிடாமல் பதிவு பசய்து இருப்பாக எல்லா 
உயிரினங்களின் கருவமய ஆற்றலான ஆன்மாவாகவும், 

• அணுமுதல் பஞ்சபபூதம், அண்டங்கள், உயிர்கள் 
இவவகளாகவும், 

• பரிணாமச் சிறப்பில் சிறப்புற்று வரும் பிரபஞ்சமாகவும், 
• பிரபஞ்சத்தில் எப்பபருளிலும் எந்த இடத்திலும், எந்தக் 

காலத்திலும் மயங்காத விழிப்பு நிவலயான பநறி தவறா 
இயக்க ஒழுங்கான அறிவுச்சுடராகவும் 

 

இருப்பதுதான் அருட்வபராற்றல் என நாம் அவழத்துவரும் 
இவறநிவல என்னும் பிரம்மம். 
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   அதுவவ நீயுமாக, உன்னில் அதுவும் 
அதனில் நீயுமாக இரண்டறக் கலந்து நிற்கும் உன் சிறப்வப 
உணரும் வபாதுதான் உனக்கு முழுவமப்வபறு.  அதுவவ முக்தி.   

       அந்த எல்வலவய வநாக்கி முன்வனறிக் பகாண்டிருக்கும் 
உனது பயணவம எனது எண்ண மூலமும் அவசவம் நிவறவும் 
ஆகும்.  

       மவதத்கத நான்  டித்ததில்கல – ஆைால் மவதத்தின் 

உட்ச ாருளாய் என்கைக் ைண்மடன் .  வாதத்தில் நான் ைலந்து 

சைாள்வதில்கல வாதிப்ம ார் அகைவருக்கும் ச ாருளாய் உள்மளன் 

என்ற மவதாத்திரியம். 

 

 

 

 

உன்ைிமல நான் அடங்ை, என்னுள்ள  

நீ விளங்ை, உைது தன்கம ஒளிர 

எைதுள்ளத் தூய்கம ச ற்மறன் 

இன்னும் மவசறன்ை மவண்டும் 

இப்ம று ச ற்ற  ின்ைர் எடுத்த 

மைிதப்  ிறப்பு எய்தியமத முழுகம. 
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 என்று மவதாவாக்ைியங்ைளுக்கு மவதாத்திரியத்தில் எளிகமயாை 

விளக்ைமளிக்ைிறார். 
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12.  கவத சோசனமும் கவதோத்திரிய 

சோசனமும் 

 

     மைிதமரபு மதான்றிய ம ாமத அதற்சைாரு வழி  ிறந்தது.  

அகதமய அறம், தருமம் என் ார்ைள்.  அகதமய மவதம் ஒதுைிறது.  

 ண்டறமாை சைாதை தரும மவதம் எல்கலயற்றது. 

    மவதத்தில் பூரணப்ச ாருள் ஒன்மற என்று குறிப் ிடும் சுமலாைம் 

 ிர ல்யமாைது.    

 

“ஓம் பூர்ணமத   பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதரச்யமத! 

பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமம வாவிஸிஷ்யமத!! 

இதற்கு தமிழில் விளக்ைம் தருைிறார் சுத்தாைந்த 

 ாரதியார். 

அதுவும் பூரணம் இதுவும் பூரணம் 

பூரணத்திற் ம ாந்தது பூரணம் 
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பூரணத்திற் பூரணம் எடுத்தும் 

நிற் து பூரண நிகறவாம் ஒன்மற! 

 

    இன்னும் புரியவில்கலயா?   பூரணத்திற்ைாை விளக்ைத்கத புட்டு 

புட்டு எளிகமயாைவும் சதளிவாை தருைிறார் அருட்தந்கத. 

 

• புரணம்,  ிரம்மம், அறிவு, ஆற்றல் எல்லாம் ஒன்மற. 

• எங்கும் நிகறந்தது.  வற்றாயிருப்பு. 

• தமிழில் வற்றாயிருப்பு என்ற ச யகர அதிைமாைக் மைட்டு 

இருக்ை மாட்டீர்ைள்.  “பூரணம்” என்ற ஒரு வார்த்கத 

இருக்ைிறது.  இல்கலயா?  பூர்ணம் என் து வடசமாழி 
வார்த்கத.  அதற்கு “அட்சயம்” என்று சசால்வார்ைள்.  சயம் 

என்றால் குகறந்த சைாண்மட ம ாவது.  அதற்கு “அ” 

ம ாட்டுவிட்டால்  அ + சயம் = அட்சயம்.  குகறயமவ 

குகறயாது.  எவ்வளவு எடுத்தாலும் அது குகறயாது.  

அத்தகைய ஒரு தன்கம உகடயது இகறயாற்றல். 

 

          ிர ஞ்சக் ைாட்சிைள் அகைத்தும் இகறசவளியிலிருந்து 

வந்தைவாதலால். இகற நிகலகயப் புரணம் என்றும், தன்கைமய 

இறுக்ைத்திற்கு உள்ளாக்ைி ஆற்றலாை சவளிப் ட்டு----- 

          ிர ஞ்சமாைவும் மலர்ந்து, அப் ர ிஞ்சத்கதமய இயக்கும் தன்கம 

உகடயதால் அது ம ராற்றலுகடயது எைவும். 

       ின் முதல் மண் வகர விரிந்து,  ின்ைர்  ிர ஞ்சமாைவும்,, ஓரறிவு  

சீவன் முதல் ஆறறிவு மலர்ச்சி ச ற்றதிமல இகறயாற்றலில் உள்ள 

இயக்ை ஒழுங்கு, இயக்ை நியதி என்ற இகறயாற்றலின் தன்கமைகள 

மவதாத்திரியம் ம ரறிவு என்று அகழக்ைிறது. 
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   இகறசவளியில், இயல் ாை அழுத்தமும் 

நுண்ணதிர்வும் உள்ளை.  இரு அதிர்வுைளுக்ைிகடமய உள்ள 

இகடசவளிகய “ைாலம்” என்றும் மவதாத்திரியம் ைாலத்திற்கு உரிய, 
புதிய, துல்லியமாை விளக்ைத்கத அளித்துள்ளது. 

 

 

    மவதாந்தம் இந்திய நாட்டின்  லம்.  அது முகறயாை உணர்ந்து 

முகறயாைப்  ரப் ாது முடக்ைி கவக்ைப் ட்டது இந்த நாட்டின் 

 லவைீம். 

        லத்கதத் தக்ைகவத்துக் சைாண்டு.  லவைீத்கத அைற்றுைிறது 

மவதாத்திரியம். 

       முடக்ை கவக்ைப் ட்டதின் முடிச்சுைகள அவிழ்க்ை முகைந்து 

அகதத் தாராளமயமாக்ைிய ச ருகம மவதாத்திரியத்கதச் சாரும். 
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13. கடவுள் தத்துவத்தில் . வவதமும் வவதாத்திரியமும் 

       தத்துவ ஆராய்ச்சியில் வழக்கமாக மூன்று விஷயங்கவள 
அடக்குவது வழக்கம்.  முதலாவது கடவுள். இரண்டாவது ஆன்மா. 
மூன்றாவது உலகம். 

    வவத மந்திரங்கள் இயற்வகயின் கூறுகளாகிய நிலம், நீர். 
பநருப்பு, காற்று ஆகியவற்வறத் பதய்வங்களாக்கி அவறுக்குச் 
பசலுத்தும் வழிபாடுகளாகவவ  பபரும்பாலும் காணக்கிடக்கின்றன. 

    இடி, மின்னல், முகில், மவழ, கடல் இவவகவளத் 
பதய்வங்கவள இயக்குகின்றன என ஆதி மனிதன் கருதினான். 

    தனக்கு எவ்விதக் பகடுதல்களும் பசய்ய வவண்டாபமன்று 
இத்பதய்வங்கவள வவண்டி வழிபாட்டான். 

    தனக்கு வகடு பசய்யாதிருப்பதற்கும், நன்வம பசய்வதற்கும் 
வகம்மாறாகத்தான் தன்னால் இயன்ற பபருள்கவள வழங்குவதாக 
கூறினான். 

    அக்கினியும் ஒரு பதய்வம். ஏவனய பதய்வங்களுக்கு மனிதன் 
பகாடுக்கும் பபாருள்கவள அவவகளிடம் பகாண்டு வபாய் வசர்ப்பவத 
அக்னியின் கடவமயாகக் கருதப்பட்டது. 

   அதனால்தான் பதய்வங்களுக்குச் வசர வவண்டிய பபாருள்கவள 
அக்கினியில் இடும் வழக்கம் இன்றும் இருந்து வருகிறது. 

   வருணன் ஒழுக்கத்துக்குத் பதய்வம்.  வருணன் மனிதனுவடய 
பசயல்கவள எவ்வளவு தூரம் கண்காணிக்கிறான் என்பவத 
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உணர்த்துவதற்காகப் வபாலும் சூரியவனவய வருணனுவடய 
கண்ணாக வவதத்திவல பல இடங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

   வவத காலங்களில் மனிதன் இயற்வகவயத் பதய்வமாகக் கருதி 
வழிபட்டான்.  

       பல பதய்வங்வகள் கற்பவன பசய்து அவற்வற வழிபட்ட 
பல பதய்வ வழிபாடுதான் வவதங்களிவல பசால்லப்படும் முக்கிய 
விஷயம் என்று கருதக்கூடும். 

   அப்படியாயின், வவதங்களிவல சிறப்பு ஏது? அறியாவமவயயும் 
பிற்வபாக்குத் தன்வமவயயும் அல்லவா இது காட்டுகிறது. 

    அப்படியிருக்வகயில் இந்திய தத்துவ ஞான வளர்ச்சிக்கு இவவ 
எவ்வாறு அடிவகாலின என்ற வினாக்கள் எழுவது இயல்புதாவன? 

    வவதங்கவள கூர்ந்து வநாக்கினால், பதய்வங்கவளப் பற்றிய 
இக்பகாள்வககளிவல மிக நுட்பமான அடிப்பவடத் தத்துவங்கள் பல 
பபாதிந்திருப்பவதக் காணலாம். 

 

 

• மூல காரணம் - காணப்படும் இந்த உலகம் காணப்படாத 
மூலப் பபாருள்களிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்ற 
வபருண்வமபயான்வறத்தான் ஒவ்பவான்றுக்கும் காரணம் 
ஒவ்பவாரு பதய்வவம என்றதன் மூலம் இவ் வவத 
மந்திரங்கள் குறிப்பாக உணர்த்துகின்றன. 

•  காரண காரியத் பதாடர்பு -  மின்னலுக்கும் இடிக்கும் 
காரணம் இந்திரன் என்னும்வபாதும், மவழக்குக் காரணன் 
வருணன் என்னும் வபாதும் இந்த உலகில் நிகழும் 
ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒவ்பவாரு காரணமுண்டு 
என்று நம்பிக்வகயிலிருந்து இக்கருத்துக்கள் வதான்றின 
என்பது புலனாகிறது. இந்தக் காரண காரியத் பதாடர்வப 
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உணர்வதும், குறிப்பதும் தத்துவ ஆராய்ச்சியின் 
அடிப்பவடகளுள் முக்கியமானது. 

• ஒழுங்கும் ஒழுக்கமும் – இயற்வகயின் நியதி 
ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒவ்பவாரு பதய்வவம காரணம் என 
வவதங்கள் பசால்லும்வபாது இயற்வக நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு 
நியதியும் ஓர் ஒழுங்கும் உண்படன்பவத  அது 
உணர்ந்தவமயால்தான் அங்ஙனம் கூறுகின்றன.  இந்த 
ஒழுங்வகப் பற்றிய குறிப்பு வவதங்களிவல முக்கியமான 
இடத்வத வகிக்கின்றது.  ஒழுங்வகக் குறிப்பதற்கு “றிதம்” 

என்பறாரு பசால் வழங்கப்படுகின்றது. இயற்வக 
நியதிக்கு நீதியான பதய்வவம காரணம் என்பவத 
வவதங்கள் உணர்த்துகின்றன.  இவ்வாறு இயற்வக 
நியதிவயயும், பதய்வ நீதிவயயும், பின் அவற்வறாடு 
மனித ஒழுக்கத்வதயும் பதாடா்புபடுத்தியது வவதங்களின் 
ஒப்பற்ற சிறப்பாகும். 

• பிற்காலத்தில் தத்துவ தரிசனங்களில் விவரிக்கப்படும் 
தர்மம், அதர்மம், நல்விவன, தீவவன, முற்பிறப்பு, 
மறுபிறப்பு ஆகிய பலவற்றிற்கும் மூலம் இந்த “றிதம்”  

• ஒரு பதய்வ வாதம் - நாளவடவில் வவதத்தில் ஒரு 
பதய்வக் பகாள்வக வலுப்பபற்று வந்தது. இதற்கு 
வவதத்திலுள்ள் ஒரு சுவலாகவம “ஒன்றுதான் உள்ளது.  
அதவனவய அறிஞர்கள் அக்கினி என்று... யமன் என்றும் 
பவவ்வவறு பபயர்களால் குறிக்கின்றனர் என்றும் 
கூறுகின்றது.  வவதத்திவல முக்கியமாகப் வபசப்படுவது 
ஒரு பதய்வக் பகாள்வகவய என்பதற்கு இது சான்றாகும். 

• ஒருவம வாதம் -  நாளவடவில் வபாகப் வபாக இந்த ஒரு 
பதய்வக் பகாள்வகயிலும் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. 
பதய்வம் என்ற பசால் வகவிடப்பட்டு மூலமாக உள்ளது 
ஒவரபயாரு பபாருள் என்ற பகாள்வக வலியுறுவவதக் 
காண்கிவறாம் 

•   அப்பபாருள் அவன் அவள் என்ற பாகுபாடு கடந்தது. சத் 
என்ற பசால்லாலும், தத் ஏகம் என்ற பசாற்களாலுவம 
அந்த மூலப்பபாருள் குறிப்பிடப்படுகின்றது.  



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

91 
 

பிற்காலத்தில் வளர்ச்சியவடந்து விரிவவடந்து வவதாந்த 
சிந்தாந்தக் பகாள்வககளுக்கு இதுவவ மூலம். 

• உதாரணமாகப் பிரம்மம் மட்டுவம உள்பபாருள் என 
வவதாந்திகளும், சுதந்திரமான பபாருள் ஒன்வற 
ஒன்றுதான் எனச் வசவ சித்தாந்திகளும் பகாள்வதற்கு 
வவதங்களிவல காணப்படும் இக்கருத்துகவள விவதகள் 
ஆகும். 

• எனவவ வவதங்களின் உட்பிரிவுகளாகிய மந்திரம், 
பிராமணம், ஆரண்யகம், உபநிடதம் ஆகியன பற்றிய 
“பகாள்வககள், பிராமணங்களுக்கும் 
உபநிடதங்களுக்குமுள்ள பதாவக வவககள், 
அத்பதய்யவங்கள் மூலம் உணர்த்தப்படும் தத்துவங்கள், 
வவதக் கருத்துக்கள் பிற்கால இந்திய தத்துவஞான 
வளர்ச்சிக்கு வித்துக்களாக அவமந்தன என்றால் 
மிவகயாகாது. 

         பபௌத்தம் தவிர அவனத்து தத்துவங்களும் ஓரளவு 
கடவுவள (பிரம்மத்வத) ஏற்றுக் பகாள்கின்றன. 

         புத்தர்தான் கடவுள் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் பதரியாது. 
அவதக் கண்டுபிடிக்க எனக்கு அவசியமில்வல.  அதனால் எனக்கு 
இழுக்கு எதுவும் இல்வல என்கிறார். 

     இவத சுவாமி சித்பவானந்தர் அக்வஞயவாதம் ( 
Agnosticism )  என்கிறார். 
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     பபாதுவாக ஆத்திகவாதிகள், நாத்திகவாதிகள், 
அக்வஞயவாதிகள் பற்றி புகழ் பபற்ற உளப்பகுப்பாய்வு அறிஞர் 
சிக்மண்ட் பிராய்டு பின்வருமாறு கூறுகிறார். 

❖ ஆத்திகர்களும் நாத்திகர்களும் உளவநாயாளிகள்.  
அக்வஞய வாதிகள் மட்டுவம மனநலம் உள்ளவர்கள். 

வவதாத்திரியின் கடவுள் தத்துவம் 

 

       ஒமர சதய்வம் “சுத்தசவளி” என் து மவதாத்திரியம். 

 

“வற்றாயிருப்பு ,ம ராற்றல், ம ரறிவு ,ைாலம் எனும் 

 வளம் நான்கும் ஒன்றிகணந்த 

 ச ருசவளிமய சதய்வமாம்.” 

 

      வற்றாயிருப்பு, ம ராற்றல், ம ரறிவு, ைாலம் ஆைிய நான்கு 

வளங்ைள் ஒன்றிகணந்த இயற்கைப் ச ருமவளிமய இகறநிகல. 

         வற்றாயிருப்பு, ம ராற்றல், ம ரறிவு, ைாலம் 

ஆைிய நான்கு வளங்ைகளயும் ஒன்றிலிருந்து மற்றகதப்  ிரிக்ை 

முடியாத டி இகவ இகறநிகலயின் தன்கமைளாைமவ இருக்ைின்றை. 

வற்றாயிருப்பு 

         எல்கலயற்ற் இகறநிகலயாைது தன்ைிறுக்ைத்தால் தாமை 

சநாறுங்ைி இகறத்துைள்ைளாைி,  ரமாணுவாைி அவற்றின் கூட்டால் 
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விண் என்ற எல்லாத் மதாற்றங்ைளுக்கும் மூலக்கூறாை உள்ள  

அணுவாைி அவற்றின் இகணப் ால்  ிர ஞ்ச மதாற்றத்தில் எல்லாப் 

ச ாருட்ைளும் உற் த்தியாைின்றை. 

         இச்சசயல்ைளிைால் இகறசவளி அளவிலும் ஆற்றலிலும் துளி 
கூட குகறயாத வற்றயிருப் ாய் உள்ளது. 

 

ம ரோற்றல் 

        இகறநிகலயில் மதான்றிய அத்தகைப் ச ாருட்ைகளயும், 

இகறநிகலயிமல தாங்ைிக் சைாண்டிருக்கும் ஒமர ஆற்றலாைப் 

ம ராற்றல் இருக்ைிறது. 

கபரறிவு 

         எந்த்ச ாருளிலும் உள்ள இயக்ை ஒழுங்கு அதாவது வடிவம். 

துல்லியம், ைாலம் இகவ மூன்றும் தவறுவதில்கல.  இதுமவ அறிவு 

என்னும் தத்துவமாகும்.  

 

        இந்த அறிவு இகறநிகலயின் இயல் ாை அடங்ைியுள்ளது.  இதுமவ, 

இகறநிகலயின் தன்மாற்ற விகளவுைளாை மைாடிக்ைணக்ைாை 

ச ாருட்ைளில் நிைழ்ந்து சைாண்டிருக்கும் ம ரறிவாை உள்ளது. 

 ோலம் 

         இகறநிகலயின் தன்ைிறுக்ைத்தால் அது விட்டுவிட்டு 

அழுத்தும்ம ாது, தாைாைமவ ஓர் அதிர்வு ஏற் ட்டிருக்ைிறது.   

          இது இகறநிகலக்கு அப் ாற் ட்டதல்ல.  அதைின் இயல் ாைமவ 

இருக்ைிறது. 
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           இவ்வதிர்விலிருந்து மதான்றி அகைத்துமம இவ்வதிர்வின் 

தன்கம உகடயதாைமவ இருக்ைின்றை. இயங்குைின்றை.  இதுதான் 

ைாலம் என் தாகும். 

        அகைத்திற்கும் உள்ளும், புறமுமாை எல்கலயற்றதாை உள்ள 

ச ருசவளியின் தன்மாற்ற சவளிப் ாடுைமள நாமும், நாம் 

ைாணும்அகைத்தும் என் மத மவதாத்திரியத்தின் சாரமாகும். 

 

“எல்லாம் வல்ல சதய்வமது 

   எங்குமம் உள்ளது நீக்ைமற” 

என் து மவதாத்திரியம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ஆன்மா  - வவதங்களும் 
வவதாத்திரியாரும் 
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      ஒவ்பவார் உடலுக்கும் ஒவ்பவாரு ஆன்மா உண்டு. உடல் 
அழியும் வபாது ஆன்மா அழிவதில்வல என்பது இப்வபாவதய 
கருத்து. 

       ஆனால் வவதங்களின் கருத்து இதற்கு முற்றிலும் 
வவறுபட்டதாகும்.  ஒருவன் இறந்ததும் அவனவடய ஆன்மா அவன் 
பசய்த நல்ல விவன தீயவிவன ஆகியவவகளுக்கும் தக்க 
வமாட்சத்துக்வகா அல்லுத நரகத்துக்வகா பசல்லும் கருத்துவடயது 
வவதம். 

         வவதங்களின் முற்பகுதியாகிய மந்திரப் பகுதியில் 
மறுபிறப்புப்பற்றிய குறிப்பு கிவடயாது.  ஆனால் பிற்பகுதியாகிய 
பிராமணத்திவல சிற்சில குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. 

    வவத உ நிஷத்துக்ைளில் ைமடா நிஷத்தும் ஒன்றாகும்.  அதில்— 

    ஆத்மா எங்மையுள்ளது?  எப் டியுள்ளது? 

    ஆத்மா அணுவுக்கும் அணுவாய், மைத்திற்கும் மைத்தாய், 

உயிர்ைளின் இருதய குகையில் உள்ளது. 

 

 

“அமணா ரணியான் மஹமதா மஹியான் 

ஆத்மா அஸ்ய ஐந்மதா நிஹிமதா குஹாயாம்” 

    அகத யார். எப்  அகடவார்ைள்? 

      ஆகசயற்றவர்ைள், மசாைத்திைின்றும் விடு ட்டு அ்நதக் ைரண 

சுத்தியாலும், சாந்தத்தாலும் ஆத்மாவின் மைிகமகயக் ைாண்ைிறார்ைள். 

      ஆத்மன் சும்மாயிருந்தாலும் சநடுந்தூரம் சசல்ைிறான்.  

 டுத்திருந்தாலும் எங்கும் சசல்ைிறான்.  
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        விழிப் ில் இன்புற்றும், சமாதியில்உலைின் த்கத உணராமலும் 

இருக்கும் என்கைத் தவிர அந்த ம ாதிப்ச ாருகள யாமர அறிவார்? 

      அந்தரங்ைத் தத்துவமாை ஆத்மாகவ அவரவர் அந்தரங்ை 

சுத்தியிைாமலதான் அறியமுடியும்.  அது  ிறரால் சுட்டிக் ைாட்டும் 

ச ாருளன்று.  ஏன்? 

       அது உடலற்றது.  அழியும் உடல்ைளில் எல்லாம் அதுமவ 

உயிருக்குயிராயுள்ளது.  அது எங்கும் நிகறந்த  ரமாத்மா.  அகத 

அறிந்த தீரன் விசைிப் தில்கல. 

       திச்சசயலார், சைாடியர், அகமதியற்றவர்ைள். உள்ளடங்ை 

மற்றவர்ைள், தியாைமற்றவர்ைள், மைச் சமாதாைமற்றவர்ைள். 

அறிவிைாலும் இகத அகடய முடியாது.  இத்தீகமயற்ற் நல்மலார், 

உ சாந்தர், அடக்ைமாைவர், தியாை சீலர்ைமள அத்மாகவ 

அகடவார்ைள்.  

       மவதாத்திரியத்தில் -  ஆத்மா எளிகமயாை அகடயாளம் 
ைாட்டுைிறார் மவதாத்திரி மைரிசி. 

        ஆத்மா என்ற சசால்லுக்கு ஒரு புதிய விஞ்ஞாை விளக்ைத்கத 

மவதாத்திரியம் தந்திருப் து நமது சிந்தகைக் உரியதாை இருக்ைிறது. 

        கருத்து முதல் வாதிகளும் ஏற்றுக் பகாள்ளக்கூடிய விளக்கமாக 

அவமந்துள்ளது. 

    அகைத்துக்க்ும் ஆதியாை ஆதி மூலமாை இருக்கும் 

சமய்ப்ச ாருகள ஆத்மா என்று கூறுைின்றை மவதாந்தங்ைளும், 

உ நிடதங்ைளும். 
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    ஆைால், மவதாத்திரியம் ஒவ்சவாரு 
 வீைிலும் உள்ள  ைருகமயத்கத ஆத்மா என்ைிறது. 

 

    ஆத்மாவிலுள்ள  திவுைள் முகளயின் வழியாை புலன்ைகள 

இயக்கும் ம ாது அதுமவ மைமாைிறது.  மைம் என் து ஓர் அகலத் 

சதாகுப்ம  என் து மவதாத்திரியம் இவ்வுலைத்திற்குத் தருைிற 

மைத்தாை ஞாைமாகும்.   

    ஆதியில் அறிவாை இருப் து அகசந்து அகலயாைி, அவ்வகலமய 

 வீைில் மைமாை வருவதால் மைசமன் து ஆதியின் மறு க்ைமம 

என் து மவதாத்திரியம் தரும் ஞாைம்.  “The other end of the mind is  

Almighty the God”  என் து மவதாத்திரியம். 

    உடல் இயங்ைிக் சைாண்டிருக்ைிற ஆத்ம அகலைள், உடகல 

விட்ட ின் என்ைவாைின்றை என்ற ஞாைம்.  

   முற் ிறவியல் நாம் யார்? நமது மறு ிறவி என் சதன்ை?  

வாசகைைள் எப் டி உடலுக்கு உடல் தாவுைின்றை என் ை ம ான்ற 

தத்துவ உச்சங்ைள் மவதாத்திரியத்தின் உள்ளுணர்வில் விகளந்த 

முத்துக்ைளாகும். 
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    மவதாதந்த, சித்தாந்த தத்துவக் ைருத்துக்ைளுக்கு புதிய 

விளக்ைங்ைகளத் தருைிற மவதாத்திரியம் வாழ்க்கையின் சாரத்கதயும், 

வாழ்வாங்கு வாழ்ைிற வழி முகறைகளயும தந்து சைாண்மட 

இருக்ைிறது.. 
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15. உலக உற்பத்தி   - வவதங்களும் 
வவதாத்திரியாரும் 

           உலகம் உண்வம என்பது தான் வவதங்களின் கருத்தாகும். உலகம் 

உண்வம இல்வல என்ற கருத்து வவதங்களில் கிவடயாது. 

 

     ஆனால், இந்திய தத்துவ ஞானிகளுள் ஆதிசங்கரரும் அவவரப் 

பின்பற்றுவவாரும் இந்த உலகம், கயிறு பாம்பாகத் வதான்றுவது வபான்ற 

ஒரு வதாற்றவமபயாழிய உண்வமயல்ல என கருதினர். 

 

   ஆனால் வசவ சித்தாந்திகள், உலகம் பபாய்யல்ல.  அது இல்லாத 

பபாருளல்ல.  அது உள்ள பபாருவள என்ற கருத்வத பகாண்டவர்களாக 

விளங்கினர். 

 

 

 

வவதம் காட்டும் பிரபஞ்சம் 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

100 
 

 

 

    இந்த உலகம் எதிலிருந்து உற்பத்தியாவது என்பது குறித்து 
வவதங்களிவல பல கருத்துகள் காணப்படுகின்றன. 

       அவற்றில் ஒன்று   --   தண்ணரீ்தான் மூலப்பபாருள்.  
அதிலிருந்துதான் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக ஏவனய பஞ்ச புதங்களும், 
அவற்றால்தான் இந்த உலகமும் உற்பத்தயாயின என்ற கருத்வத 
வவதங்களிவல காணலாம்.  

 

 

        இந்தக் கருத்வதத்தான், வமல்நாட்டுத் தத்துவ 
ஞானமவனத்துக்கும் தந்வத எனக் கருதப்படும் கிவரக்கத் 
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தத்துவஞானி வதல்ஸ் (கி.பி.6 ஆம் நூற்றாண்டு)  என்பவனும் 

பகாண்டிருந்தான்).  

    அறிவுவடய ஒருவவன இந்த உலக உற்பத்திக்குக் 
காரணமானவன் எனபதும் வவதங்களின் கருத்தாகும். 

      அவன் இந்த உலகத்வத தன்னிடமிருந்வத உற்பத்தித 
பசய்தான் என்றும் புறம்பான ஒரு பபாருளிலிருந்து உற்பத்தி 
பசய்தான் என்ற இரண்டு கருத்தும் வவதங்களிவல காணப்படுகிறது. 

உலக உற்பத்தி   - வவதாத்திரி மகரிசி. 

. 

     சுத்த பவளியில் இருந்து திணிவு திணிவு உருண்டு முதலில் அணு 

என்று பபயவர எடுத்து,  

        பிறகு வபரண்டத்திற்க்குள் வந்து அவத சுழ்ந்து அழுத்தும் 

காரணத்தினால் அணு வவகமாக சுழன்று அணுக்கள் கூடி?  

      அது மற்ற அணுக்கவளாடு இவணந்து அதன் சுழல் வவகத்திற்கு 

தக்கவாறு பபௌதிகமாகி, முதல் பூதம் என்ற விண், பின்பு காற்று, பின்பு 

பநருப்பு, பின்பு நீர், பின்பு பகட்டி பபாருளாக அதன் வவகத்திற்கு தக்கபடி 

பஞ்சபூதமாகி  . 

           இதன் விகிதாசாரத்திற்க்கும் ஏற்ப உயிர்களாகி, அறிந்து 

பகாள்ளும் சக்திவய பபற்று ஓர் அறிவவ பபற்று, அவத அறியும் 

வவகயுள்ள உறுப்வபயும் பபற்ற உயிரினமாகி, முவறவய ஒன்று முதல் 

ஐந்து வித அறிவவயும், உறுப்வபயும் பபற்ற     உயிரினணுக்களாகி  . 

          பின்பு நுட்பமான அறிவவயும், உடல் அவமப்வபயும், 

அழகான வதாற்றத்வதயும் பபற்ற மனிதனாகி, 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

102 
 

      அதன் பிறகு ஐந்தின் அறிவவ பகாண்டு முதிர்ந்து பதளிந்த பின்பு 

ஆறாவது பகுத்தறிவவ பபற்று வாழ்கின்ற மனிதன் உயிர் 

இனங்களிவலவய உயர்ந்த நிவலயில் வாழும் இனமாகும்.  

“ஆதிபயனும் பரம்பபாருள்பமய் எழுச்சிபபற்று  

அணுபவன்ற உயிராகி அணுக்கள்கூடி 

வமாதியிவணந்து இயங்குகின்ற நிவலவமக்வகற்ப 

மூலகங்கள் பலவாகி அவவயிவணந்து 

வபதித்த அண்டவகாடிகளாய் மற்றும் 

பிறப்பு இறப்பிவட உணர்தல் இயக்கமாகி 
நீதிபநறி உணர்மாந்தராகி, வாழும் 

நிவலயுணர்ந்து பதாண்டாற்றி இன்பம்காண்வபாம்”.. 

                                                    வவதாத்திரி மகரிசி. 

 

பமய்விளக்கம் பபற்ற எவராயினும்  அவர் மனக் 

கண்வணாட்டத்தில் :. 

 

1) பமய்ப் பபாருளாகிய இருப்பு நிவல,. 

2) விண் என்ற சுழல் விவரவு ஆற்றலான உயிர் நிவல,. 

3) உயிர் எனும் விண் துகளிலிருந்து எழும் விரிவு அவல,. 

4) விண்ணிலிருந்து பரவும் விரிவு அவலயானது சுற்றிலுமுள்ள இருப்பு 

நிவலவயாடு ஊடுருவி இவணந்து விடுவதால் ஏற்படும் வான்காந்தம்.. 
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5) வான் காந்தவம உயிர் உடலுக்குள் எல்லகட்டித் தனிச் சுழலாக 

இயங்குங்கால் பபறும் சிறப்பான சீவகாந்தம்.. 

6) வான்காந்தவமா சீவகாந்தவமா பருப் பபாருட்களில் இயக்க 

அவலயால் திணிவு பபறும் வபாது அது சமனாகும் இயக்க விவளவுகள் 

அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவவ, மணம் எனும் ஐந்து தன்மாத்திவரகளாக 

மாற்றம் பபரும் இயல்பூக்கம்.. 

7) இருப்பு நிவலயான பமய்ப்பபாருவள அறிவாகி நுண்பபாருளான 

விண்ணிலிருந்த வபரியக்க மண்டலத்திலுள்ள எல்லாப் 

பபாருட்களிலும் ஊடுருவி நிவறந்து அது அதன் வடிவத்திற்வகற்ப 

இயக்க ஒழுங்காகவும், புலனுணர்வாகவும், தன்வனவய அறிந்து 

பகாள்ளத்தக்க ஆறாம் நிவல அறிவாகவும் விளங்கும் அருட் 

வபராற்றலான அறிவு நிவல, இவவபயல்லாம் அயரா விழிப்பு 

நிவலயில் காட்சியாக விளங்கும். இந்த முழுவமயான வபரியக்க 

மண்டல விளக்கவம பமய்ஞானம் என்று வழங்கப் பபறுகிறது. 
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16. ஆதிசங்கரர் 
       பரந்து கிடந்த வவதங்கவளத் பதாகுத்தவர் ஆதிசங்கரர்.  
அத்வவதம் என்ற அரிய சித்தாந்தத்வத், மிகப் பபரிய தத்துவ 
ஞானத்வத உலகுக்கு வழங்கி விட்டுச் பசன்றிருக்கிறார்.  பிரபஞ்ச 
வபராற்றலுக்கு சரியான விளக்கத்வத தந்தார். 

       ஆதி ங்கரர், ஏழாம் நூற்றாண்டு இன்வறய வகரளத்திலுள்ள 

“காலடி“ எனப்படும் ஊரில் ஆர்யாம்பாள்/சிவகுரு தம்பதியினருக்கு 

மகனாய் வதான்றிய பமய்ஞான வல்லுநர். 

          இளவம பிராயத்தில் பகௌடபாதர் சீடரான வகாவிந்த 

பகவத்பாதர் இடம் வவதாந்தம் மற்றும் இதர தத்துவங்கள் பயின்று 

சங்கர பகவத்பாதர் என்று அவழக்கலானார். 

                  பத்து உபநிடதங்கள், பிரம்ம சூத்திரம் மற்றும் பகவத் கீவதக்கு 

விளக்கவுவர அளித்து அவவ வபாதிக்கும் அத்வவத வவதாந்தம் 

அதாவது இரண்ைற்றது என்கிற அத்வவத தத்துவத்வத உலகத்திற்கு 

எடுத்துக்காட்டியவர்.  

           வமலும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வபான்ற சமய நூல்களுக்கும் 

இவர் விளக்கவுவர எழுதியுள்ளதாக பபாதுக் கருத்து உள்ளது.  

       சிவானந்த லஹரி, பஜ வகாவிந்தம், விவவகசூடாமணி, 
தத்துவவபாதம், உபவதச சாஹஸ்ரி, கனகதாரா ஸ்வதாத்திரம், 

சுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கம் வபான்ற நூல்கவள இயற்றியுள்ளார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%28%E0%AE%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%B9%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9C_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF_%28%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%29
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 ங்கரர் நிறுவிை அத்மவத பீைங்களும் அவரது  ைீர்களும் 

            சங்கரர் பாரதம் முழுவதும் பயணித்து பதற்கில் சாரதா 

படீம், சிருங்வகரி, வமற்கில் துவாரகா படீம், துவாரவக, வடக்கில் வஜாஷி 
மடம் மற்றும் கிழக்கில் வகாவர்தன படீம், புரி என நான்கு அத்வவத 

படீங்கள் நிறுவி தன் சீடர்களான ஹஸ்தமாலகர், சுவரஸ்வரர், 

பத்மபாதர் மற்றும் வதாடகர் என்பவர்கவள ஒவ்பவாரு படீத்திற்கும் 

மடாதிபதிகளாக நியமித்தார். 

              தமது 32ஆம் அகவவயில் மரணம் அவடந்த இவர் பபாது 

நம்பிக்வகயில் இந்து மதத்தின் மாபபரும் சிற்பி எனப் வபாற்றப்டுகிறார் 

காலம் 

      கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டு என்பதும் கி.பி ஏழாம் நூற்றாண்டு 

என்பதும் இவர் வாழ்ந்துவந்த காலத்திவன பற்றி இரு வாதங்கள் 

நிலவுகின்றன. 

தத்துவம் 

         பபாதுவாக உலக ஆன்மாவவப் பற்றிக் கூறியது. அது 

பிரம்மம் என்றும் அடிப்பவடயான எதார்த்தபமன்றும், ஒவர 

சாராம்சபமன்றும் அவழக்கப்பட்டது. 

            இயற்வகப் பபாருட்களின் உலகம் இந்த ஆன்மாவினால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று என்று கூறுகிறது. இவரது தத்துவம் அத்வவதம் 

என்று அவழக்கப்படுகிறது. 

                பிரம்மத்தின் கனவாக, நிவனவுத்தடமாக இந்த 

உலகம் உள்ளது. இயற்வக நிகழ்வுகளின் உலகம் ஒரு பிரம்வம தான்.  

            நிவலயான மனிதனிடமிருந்து மவறக்கக்கூடிய அவலகள், 

குமிழிகள், நுவரயாக உலகம் விளங்குகிறது. நிரந்தர ஆன்மாவிற்கு 

மனித உடல் ஒரு புறவடிவமாகும்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%8B%E0%AE%B7%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%8B%E0%AE%B7%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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         ஆன்மா என்பது பிரம்மத்தின் அவதாரம் அல்லது துளியாக 

இருக்கிறது. நிரந்தரமான பிரம்மம் முன்னால் இருக்கிறது. பின்னால் 

இருக்கிறது, வலப்புறத்திலும், இடப்புறத்திலும் வமலும் கீழும் 

பரவியிறுக்கிறது. 

          இவவ அவனத்திலும் பிரம்மம் ஒன்றுதான். அதுவவ சிறந்தது. 

பிரம்மத்வத தவிர வவபறந்த பபாருளும் கிவடயாது. 

         உலகின் வதாற்றங்களவனத்தும் பிரம்மம் தான். வவறு 

எதுவுமில்வல. பதய்வகீ ஆத்மாவான பிரம்மத்திடமிருந்து தான் எல்லா 

உயிர்களும் வதான்றியுள்ளன.  

           ஆகவவ அவவ அவனத்தும் பிரம்மம் தான். இவத புரிந்து பகாள்ள 

வவண்டும். சாதாரண மக்களின் உடனடி பிரச்சவனகளுக்கு தத்துவம் 

வழிகாட்டாது. அது பதாவலவில் உள்ளது. 

             தத்துவவாதி வாழ்க்வகக்கு பவளியில் நின்று அவத காண 

வவண்டும் என்று எழுதினார். ஒவர உண்வமயான எதார்த்தம் என்பது 

பிரம்மம் ஆகும்.  

          நிகழ்ச்சிகள் நிரம்பிய தற்காலிக உலகம் 

உண்வமயான அறிவாகாது. பிரம்மத்வத புரிதல் மட்டுவம 

உண்வமயான அறிவாகும் என்பது சங்கரரின் அத்வவதம். 

 

துறவறம் 

        தமது நான்காம் அகவவயில் துறவறம் வமற்பகாண்ட சங்கரர் 

வகாவிந்த பகவத்பாதர் என்பவரிடம் அத்வவதம்முதலிய 

விஷயங்கவளக் கற்றுத் வதர்ந்தார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ைனஷீா பஞ் கம் 

          தமது அத்வவதக் பகாள்வககவள பவறசாற்றி வரும்வபாது 

ஒரு நாள் சங்கரர் ஆற்றில் நீராடி விட்டு வருகிற பபாது ஐந்து 

நாய்களுடன் சண்டாளர் ஒருவர் அவர் முன்வன வருகின்றார். 

    

       அவதக் கண்டு பவதத்த சங்கரரின் சீடர்களும் சங்கரருக்கு வழி 
விட்டு ஒதுங்குமாறு அவவரக் வகட்கின்றனர்.  

        அப்வபாது அச்சண்டாளர் சங்கரரிடம் “என் உடல் நகர வவண்டுமா 

அல்லது ஆத்மா நகர வவண்டுமா” எனக் வகட்க, சங்கரர் அவன் காலில் 

விழுந்து பணிகிறார் என சங்கர விஜயம் கூறுகின்றது. 

          உண்வமயுணர்ந்தவராய், அத்வவதத்தின் பரிபூர்ண 

உண்வமவய தமக்வக உணர்த்தி அருளியதாக கூறி அச்சண்டாளவர 

தமது குருவாக ஏற்று சங்கரர் மனஷீா பஞ்சகம் பாடினார். 

        இதுவவ சங்கரருக்கு அத்வவத ஞானம் பரிபூர்ணமாக கிவடத்த 

நிகழ்வு ஆகும். 

     இவ்வுண்வமவய சங்கரருக்கு உணர்த்த சண்டாள உருவில் 

சிவவன வந்ததாக சங்கர விஜயம் முதலிய நூல்கள் கூறுகின்றன. 

 ங்கரர் நிறுவிை ஆறு ைதங்கள் 

     பதான்று பதாட்டு நிலவி வந்த சிவவன வழிபடும் வசவம், 

திருமாவல வழிபடும் வவணவம், சக்திவய வழிபடும் சாக்தம், 

வினாயகவர வழிபடும் கணாபத்தியம், முருகவன வழிபடும் 

பகௌமாரம், சூரியவன வழிபடும் பசௌரம் முதலியவற்வற முவறப் 

படுத்தி ஆறு சமயங்களாக (ஷண்மதங்கள்) வகுத்தளித்தார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%80%E0%AE%B7%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8C%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B7%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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வாதங்கள் 

             கபாலிக சமயம், அவர் தடுத்தாட்பகாண்ட சமயங்களுள் ஒன்று. 

இன்வறய பசன்வனக்கு அருகில் இருக்கும் மாங்காடு எனும் ஊவர 

காபாலிகர்கவளாடு சங்கரர் வாதம் பசய்த இடமாகும். 

         கர்ம மீமாம்ஸா எனப் படும் பகாள்வகயிவன பின்பற்றி 
மஹிஷ்மதி எனும் ஊரில் வசித்து வந்த மண்டன மிஸ்ரர் உடன் அவரது 

மவனவி சரஸவாணி முன்னிவலயில் வாதம் பசய்தார் சங்கரர். 

            மண்டன மிஸ்ரவரத் பதாடர்ந்து அவரது மவனவி 
சரஸவாணியுடனும் வாதிடுகின்றார் சங்கரர்.  

          சங்கரருடன் வாதத்தில் வதால்வி அவடந்த மண்ட மிஸ்ரர், 

சுவரஷ்வரர் பபயருடன், சங்கரரின் சீடரானார். 

         இன்வறய தஞ்வச மாவட்டத்திலுள்ள திருவிவடமருதூர் 

எனும் ஊரில் வசவ சமயத்தவருடன் வாதிடுகின்றார் சங்கரர். 

நிர்வாணாஷ்ைகம் 

        நிர்வாணாஷ்டகம் என்பது ஆதிசங்கரரால் இயற்றப்பட்ட ஆறு 

சுவலாகங்களின் பதாகுப்பாகும். 

        இப்பாடல்களில் சிவ வழிபாட்டின் பபருவமவய கூறியும், வவதம், 

வவள்வி, மதம்ஆகியற்வற மறுத்து சிவவன ஆனந்த மயமானவன் 

என்றும் ஆதிசங்கரர் கூறுகிறார். 

               ஆறு பாடல்கவளயும் சிதானந்த ரூப: சிவவாஹம் சிவவாஹம் 

என்ற ஒரு வரியாவலவய முடிக்கிறார். 

        ஆதிசங்கரரின் முக்கிய குறிக்வகாள் புத்தமதம் பரவுவவத தடுத்து 
இந்து மதத்தின் சிற்பிவன நிவலநாட்டுவதாகும். 

    புத்தரின் வவத மறுப்பிவன ஆதிசங்கரர் ஏற்றுக் 
பகாள்ளவில்வல.  எனவவ, புத்தமதத் துறவிகளுடன் விவாதங்கள் 
நடத்தினார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%B9%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9_%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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   அவத சமயத்தி வவதத்தின அடிப்வடயில் சடங்குகள் அர்த்தமற்ற 
முக்கியத்துவம் பகாடுப்பவதயும் ஆதிசங்கரர் ஏற்றுக் 
பகாள்ளவில்வல. 

      சமூகத்திற்கு ஒவ்வாத ஆதாரமற்ற, வதவவயற்ற சமயப் பழக்க 

வழக்கங்களாக கருதியவவகவளச் சாடவும் பசய்தார். 

   ஆதிசங்கரர் வவதங்கவளயும், உபநிடதங்கவளயும் கற்றுத் 
வதளிந்து பிரபஞ்ச சக்தியும், மனிதச் சக்தியும் வவறு வவறானவவ 
அல்ல, இரண்டும் ஒன்வறதான், பிரபஞ்சத்தில் அது 
வியாபித்திருக்கிறவபாது பரமாத்மா என்றும், மனித உடலில் அது 
பசயல் படுகின்றவபாது ஜவீாத்மா என்றும் அவழக்கப்படுவதாக அவர் 
கூறினார். 

 

 

            ஆதிசங்ைரரின் மாயாவாதமும் மவதாத்திரியத்தின்  ரிணாம 

வாதமும் மானுடத்திற்கு ச ரிய விழிப்புணர்கவ ஏற் டுத்தியது. 

 

    ஆதிசங்ைரரின் விளக்ைத்தின் டி  ள ளக்கும் சிளிஞ்சகல 

சவள்ளிசயன்று எண்ணுைிமறாம்.  இருளில் ையிற்கறக் ைண்ட 

 ாம்ச ன்று நிகைக்ைிமறாம். 

 

    அருைில் சசன்று அது சவள்ளியல்ல, ைிளிஞ்சமல.   ாம் ல்ல, 

ையிமற என்று அறியுமட்டும் நாம் ைண்ட மதாற்றம் உண்கமயாை 

இருப் ினும் அது இறுதி உண்கமயல்ல. 
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    மைிதர்ைள் தங்ைகள உடலாை ைருதுவதற்கும், ஒன்மறயாை 

 ிரம்மத்கத  ல  டித்தான் மதாற்றங்ைளாைக் ைாண் தற்கும் ைாரணம் 

மாகய என்ைிறார் சங்ைரர். 

 

    மாகய என்றால் எது இல்கலசயா அது என் து ச ாருள்.  

இம்மாகயக் ைடந்து உண்கம நிகலகய நாம் அறிய மவண்டும். 

     “ைாண் ை யாவும் நான்” என்று அறியும் ம ாது அன்புமயமாை, 

அறிவுமயமாை, ஆைந்தமயமாை ஆைி, ைர்மத்தகளகய உகடத்து  ிறப்பு 

இறப்புைளிலிருந்து மீண்டு, அமர நிகலகய அகடயமவண்டும் 

என்ைிறார் சங்ைரர். 

 

    மவதாத்திரியமமா, ஆதியின் அகசமவ  ரம அணு என்றும் அகவ 

ஒவ்சவார் அளவில் கூடி மவதம் கூறும் ஐம் தங்ைளாயின் என்று 

 ரிணாமக் சைாள்கையின் டி அததுகவதத் தத்துவத்கத விளக்குைிறது. 

 

“ஒவ்சவாரு ச ாருளும்  ரமுதலாய் 

அவ்வுரு வகரயில் வந்த ைகத 

சசவ்விய சிறுசசால்  ரிணாமம் 

சிறப்க  உணர்வாய் நீயுமமத” 

 

“ச ாருள் என்றால் சதய்வநிகல ஒன்மற அஃது 

பூரித்த நிைழ்ச்சிைமள  ிர ஞ்சம் ஆம் 

அருளாை சமய்ப் ச ாருளின் நிகல உணர்ந்தால் 

அவன் அதுவாய் எல்லாமாய் அறிவிற்சைட்டும்”, 
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எல்லாம் வல்ல இகறயற்றல் எவ்வாறு அணுவாைவும்,  ைாந்தமாைவும், 

ஐந்து ச ௌதீைப்  ிரிவுைளாைவும்,  ஞ்சதன் மாத்திகரக்ைளாைவும் உடல் 

உயிர்ைளில் மைமாைவும்  ரிணமிதித்துள்ளது என் கத  ிரம்ம ஞாைக் 

ைவிைளில் மவதாத்திரியம் விளக்ைியுள்ளது. 

 

 

 

 

“இகறசவளிமய தன்ைிறுக்ைச் சூழந்தழுத்தம் ஆற்றல் 

   இதன் திணிவு மடிப்பு விழச் சுழலும்நுண் விண்ணாம் 

நிகறசவளியில்விண் சுழல சநருக்குைின்ற உரசல் 

   நிகலசவளியில் எழுப்புைின்ற மநா் அகலைள் ைாந்தமாம் 

மகற ச ாருளாம் ைாந்தம் தன் மாத்திகரைள் ஐவகை 

   மகலக்ைாதீர் விண்கூட்டம் மாபுதம் ஐந்துமாம் 

முகறயாய் அக்ைாந்த அகல மைமாம் உயிர் உடல்ைளில் 
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   மதி உயர்ந்திவ்வுண்கம ச ற மா  ிரம்ம ஞாைமாம்.” 

 

ஆதியாை இருந்த சக்திக்கு மமலாைவும், அப் ாலாைவும் 

மவசறான்றுமில்கல.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. உபநிடதங்கள் 
       உபநிைதங்கள்அல்லது உபநிஷத்துக்கள் பண்வடய இந்திய 

தத்துவ இலக்கியமாகும். 

           இந்து சமயத்தினரின் ஆதார நூல்களின் கீழ் இது 

வவகப்படுத்தப்படுகிறது.  

      வவதங்களில் இவவ இறுதியாக வந்தவவயாகும் எனவவ இவவ 

வவதாந்தம் எனவும் கூறப்படுகின்றன. 

           சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட இவ்விலக்கியத்தில் பபரும்பாலும் 

வயாகம், தத்துவம் வபான்றவற்வறப் பற்றிவய விவாதிக்கப் படுகிறது.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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         பபரும்பாலும் குரு - சீடன் இவடவய 

நவடபபறும் உவரயாடலாக இவவ அவமந்துள்ளன. இந்து சமய 

நூல்களில் இவவ மிக உன்னதமான மதிப்பு பபற்றவவ. 

 

சபாருளும் சபருமையும் 

      நான்கு வவதங்களுக்கும் சாவககள் என்று பபயருள்ள பல 

கிவளகள் உள்ளன. எல்லா சாவககளும் தற்காலத்தில் 

காணப்படவில்வல.  

          ஒவ்பவாரு வவதசாவக முடிவிலும் ஒரு உபநிஷத்து 

இருந்திருக்கவவண்டும் என்று நம்பப்படுகிறது. பற்பல சாவககள் இன்று 

இல்லாமல் வபானாலும் நூற்றுக்கும் வமற்பட்ட உபநிஷத்துக்கள் 

கிவடத்துள்ளன.  

        வவதங்களிலுள்ள சடங்குகவளப்பற்றிய விபரங்களும், அவற்றில் 

எங்கும் அள்ளித் பதளிக்கப் பட்டிருக்கும் பதய்வ அசுர இனத்தாருவடய 

பரிமாறல்களும் இன்வறய விஞ்ஞான உலகத்திற்கு ஏற்புவடயதாக 

உள்ளதா இல்வலயா என்ற ஐயங்கவள ஒரு புறம் ஒதுக்கிவிட்டு 

வவதப்பபாருளின் ஆழத்வத அறிய முயலும் யாரும், 

உபநிஷத்துக்களிலுள்ள தத்துவங்களினால் கவரப்படாமல் 

இருக்கமுடியாது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%88
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         அதனாவலவய இந்துசமயத்தின் தத்துவச்பசறிவுகள் 

உபநிஷத்துக்களில்தான் இருப்பதாக பமய்யியலார்கள் 

எண்ணுகிறார்கள். 

         உபநிஷத்துக்களில் சில மிகச் சிறியவவ, சில கிறிஸ்தவ 

மதத்தின் வபபிள் அளவுக்குப்பபரியவவ. சில உவரநவடயிலும் சில 

பசய்யுள்நவடயிலும் உள்ளன.  

           ஆனால் எல்லாவம ஆன்மிக அனுபவங்கவளயும், வாழ்க்வகயின் 

அடிப்பவடப் பிரச்சிவனகவளயும் அலசுபவவ. 

• வாழ்க்வகயின் குறிக்வகாள் என்ன? பிறப்பும் இறப்பும் ஏன், 

எப்படி நிகழ்கின்றன? அடிப்பவட உண்வம யாது? 

• அழிவில்லாத பமய்ப்பபாருள் ஒன்று உண்டானால் அதன் 

சுபாவம் என்ன? அதுதான் கடவுளா?  

• இவ்வுலகம் எப்படித் வதான்றியது? ஏன் வதான்றியது? 

• மறுபிறப்பின் தத்துவம் என்ன? நன்வமயும் தீவமயும் 

மனிதவனப் பபாருத்ததா, அல்லது அவவகளுக்பகன்று 

தனித்துவம் உண்டா? 

• அறிவு என்பதும் மனதின் பல ஓட்டங்கவளப்வபால் 

ஒன்றுதானா அல்லது அறிவு நன்வம தீவமகவளத் தாண்டிய 

ஒரு அடிப்பவட உண்வமயா? 

            இவவகவளயும் இன்னும் இவற்வறப் வபாலுள்ள பல ஆழமான 

தவலயாய பிரச்சிவனகவளயும் சலிக்காமல் பட்சபாதமில்லாமல் 

அலசிப் பார்க்கும் இலக்கியம் தான் உபநிஷத்துக்கள். 

                வமலும் எவதயும் ஒவர முடிந்த முடிவாகச் பசால்லிவிடாமல், 

வகள்விகவள எழுப்புவதும், வகள்விகளிலுள்ள விந்வத பபாதியும் 

மாற்றுத் தத்துவங்கவள பவளிக் பகாணறுவதும், பிரச்சிவனவயப் 

பற்றிப் பல ஆன்மிகவாதிப் பபரியார்கள் பசாந்த 

அனுபவத்வதக்பகாண்டு என்ன பசால்கிறார்கள் என்று அவர்கள் 

வாயாவலவய பசால்ல வவப்பதும், உபநிஷத்துகளின் முத்திவர நவட.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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          இதனால் உலகின் எண்ணச்பசறிவுகளிவலவய உபநிஷத்துக்கள் 

ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் வவக்கப்படவவண்டியவவ என்பது கற்வறார் 

யாவரின் முடிவு. 

உபநிஷத் என்ற வைசைாழிச்ச ால்லின் சபாருள் 

      இதில் மூன்று வவர்ச்பசாற்கள் உள்ளன. 'உப', 'நி' மற்றும் 'ஸத்'. 

பசாற்கள் புணரும்வபாது ஸத் என்பது ஷத் ஆகிறது. 

• 'உப' என்ற பசால்லினால் குருவவ பயபக்தியுடன் அண்டி அவர் 

பசால்லும் உபவதசத்வதக் வகட்பவதக் குறிக்கிறது. 

• 'நி' என்ற பசால்லினால், புத்தியின் மூலம் ஏற்படும் ஐயங்கள் 

அகலும்படியும், மனதில் காலம் காலமாக ஊறியிருக்கும் பற்பல 

எண்ண ஓட்டங்களின் பாதிப்பு இல்லாமலும், அவ்வுபவதசத்வத 

வாங்கிக் பகாள்வவதக் குறிக்கிறது. 

• 'ஸத்' என்ற பசால்லினால் அவ்வுபவதசத்தின் பயனான அஞ்ஞான-

அழிவும், பிரம்மத்தின் ஞானம் ஏற்படுவவதக் குறிக்கிறது. 

பகுப்பு 

         வவதப்பபாருள் மூன்று வவகப்படும் அவவ கர்ம 

காண்டம்,உபாசன காண்டம்,மற்றும் ஞான காண்டம்.  

        இவற்றுள் ஞான காண்டம் தான் 'உபநிஷத்' எனப்படுவது. 

ஆன்மாவவப் பரம் பபாருள் அருவக உய்ப்பது ஆகும். அதாவது 

வவதத்தின் உட் பபாருள் எனக் பகாள்ளலாம்.  

          இவ்விதம் 108 உபநிஷத்துக்கள் இருப்பதாக முக்திவகாபநிஷத்தில் 

ராமபிரான் ஆஞ்சவனயருக்குச் பசால்கிறார் 

      .அவற்றில் பத்து மிக முக்கியமானவவ என்பது வழக்கு. மிகப் 

பழவமயானவவயும் கூட. 

        காலடி தந்த ஆதிசங்கரர், ஸ்ரீபபரும்புத்தூர் வள்ளல் இராமானுஜர், 

உடுப்பி மத்வர், நீலகண்ட சிவாசாரியார் ஆகிய நான்கு 

சமயாசாரியர்களும் முவறவய அத்வவதம், விசிஷ்டாத்வவதம், 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%A4%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%86%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%AF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9C%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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துவவதம், சித்தாந்தம் என்னும் பகாள்வககவளபயாட்டி வமற்கூறிய 

பத்து முக்கிய உபநிஷத்துக்களுக்கும் விரிவுவர எழுதியுள்ளனர்.  

  

  இராமானுஜர்        மத்வர்       

 உபநிஷத்பிரம்வமந்திரர் (18வது நூற்றாண்டு) என்று பபயருள்ள துறவி 
108 உபநிஷத்துக்களுக்கும் உவர எழுதியுள்ளார்.  

            பாரதத்தில் வதான்றிய பமய்யியல் பபரிவயார் ஒவ்பவாருவரும் 

உபநிஷத்துக்களில் உள்ள கருத்துக்கவளப்பற்றி விரிவாக்கம் தரவவா, 

ஒரு சில உபநிஷத்துக்களுக்காவது உவரவயா விளக்கவமா எழுதவவா 

தவறியதில்வல. 

108 உபநிஷத்துக்களும் கீழ்க்கண்டவாறு பகுக்கப்படுகின்றன: 

• 10 முக்கிய உபநிஷத்துக்கள். அவவயாவன: 

• ஈசா வாஸ்ய உபநிடதம் (சுக்ல யசூர்வவதம் - வாஜஸவனய 

சாவக) 

• வகன உபநிடதம் (சாம வவதம் - தலவகார சாவக) 

• கவடாபநிடதம் (கிருஷ்ணயஜுர் வவதம் - வதத்திரீய சாவக) 

• பிரச்ன உபநிடதம் (அதர்வண வவதம்) 

• முண்டக உபநிடதம் (அதர்வண வவதம்) 

• மாண்டூக்ய உபநிடதம் (அதர்வண வவதம்) 

• ஐதவரய உபநிடதம் (ரிக் வவதம் - ஐதவரய சாவக) 

• வதத்திரீய உபநிடதம் (கிருஷ்ணயஜுர் வவதம் - வதத்திரீய 

சாவக) 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9C%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%9A%E0%AE%BE_%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%A9_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%A9_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A3_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A3_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A3_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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• பிரகதாரண்யக உபநிடதம் (சுக்லயஜுர் வவதம் - கண்வ 

சாவக, மாத்யந்தின சாவக) 

• சாந்வதாக்யம் (சாம வவதம் - பகௌதம சாவக) 

•  சாமானிய வவதாந்த உபநிடதங்கள் 

•  வயாக உபநிடதங்கள் 

•  சன்னியாச உபநிடதங்கள் 

• வவணவ உபநிடதங்கள் 

• வசவ உபநிடதங்கள் 

•  சாக்த உபநிடதங்கள் 

இவவகளில், 

10 ரிக்வவதத்வதச் சார்ந்தவவ 

32 கிருஷ்ண யஜுர்வவதத்வதச் சார்ந்தவவ 

19 சுக்ல யஜுர்வவதத்வதச் சார்ந்தவவ 

16 சாம வவதத்வதச் சார்ந்தவவ 

31 அதர்வணவவதத்வதச்சார்ந்தவவ. 

முக்கிய பத்து உபநிஷத்துக்கவளத்தவிர, இதர 98 இல் 

• சுவவதாச்வதரம் 

• பகௌஷீதகீயம் 

• நரசிம்மபூர்வதாபனயீம் 

• மவகாபநிஷத் 

• கலிஸந்தரணம் 

• வகவல்யம் 

• வமத்ராயணயீம் 

ஆகியவவயும் முன்னிடத்தில் வவக்கப்பட்டுப் வபசப்படுகின்றன. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%95_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9A_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%B0_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%B7%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%80%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AF%80%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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உபநிைதங்களின் வமககள் 

          இந்த உபநிடதங்கள் 112 வவரயும் இருப்பதாகத் 

பதரிவிக்கப்படுகின்றன.  

         ஆனால் இவவகளில் அதிகமானவவ பிற்காலங்களில் 

உபநிடதங்களாக உருவாக்கிக் பகாள்ளப்பட்டவவயாகவவ 

இருக்கின்றன. 

          இருப்பினும் இவற்றில் கீழ்காணும் பதின்மூன்று உபநிடதங்கள் 

உண்வமயானவவ என்று பகாள்ளலாம். அவற்றின் காலங்கவளக் 

பகாண்டு அவவகவள வவகப்படுத்தலாம். 

• பழங்கால உபநிடதங்கள் 

• இரண்டாம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் 

• மூன்றாம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் 

• நான்காம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் 

பழங்கால உபநிைதங்கள் 

        கி.மு. 700 ஆம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்த மூன்று 

உபநிடதங்கள் பழங்கால உபநிடதங்கள் என்று அவழக்கப்படுகின்றன. 

அவவ 

1. ஈசா 

2. சாந்வதாக்யம் 

3. பிரகதாரண்யகம் 

இரண்ைாம் காலகட்ை உபநிைதங்கள் 

       கி.மு. 600 -500 ஆம் ஆண்டிற்கு இவடப்பட்ட காலத்தில் இருந்த 

இரண்டு உபநிடதங்கள் இரண்டாம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் என்று 

பசால்லப்படுகின்றன. அவவ 

1. ஐதவரயம் 

2. வதத்திரீயம் 
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மூன்றாம் காலகட்ை உபநிைதங்கள் 

     கி.மு. 500 -400 ஆம் ஆண்டிற்கு இவடப்பட்ட காலத்தில் இருந்த 

ஐந்து உபநிடதங்கள் மூன்றாம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் என்று 

பசால்லப்படுகின்றன. அவவ 

1. பிரச்னம் 

2. வகனம் 

3. கடம் 

4. முண்டகம் 

5. மாண்டூக்யம் 

நான்காம் காலகட்ை உபநிைதங்கள் 

      கி.மு. 200 -100 ஆம் ஆண்டிற்கு இவடப்பட்ட காலத்தில் இருந்த 

மூன்று உபநிடதங்கள் நான்காம் காலகட்ட உபநிடதங்கள் என்று 

பசால்லப்படுகின்றன. அவவ 

1. கவுஷீதகி 
2. வமத்ரீ 

3. சுவவதாசுவதரம் 

வவதாத்திரியார்  கருத்து. 

    பயிற்சி இல்லாது என்னதான் வவதாந்தம் படித்தாலும் உண்வம 
பிடிபடாது.  அதனால்தான் வவதங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கம் 
எழுதிய வபாது உபநிஷத்து என்ற வபர் வந்தது. 
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       உபநிஷத்து என்றால்  இவறவனுக்கு மிக அருகில் பகாண்டு 
வபாய் வவப்பது.  அருகில் பகாண்டு வபாய் வசர்த்து விடலாவம 
தவிர, உணர்த்தி விட முடியாது.  தவந்தான் உணர்த்தும்.  தவத்தால் 
தான் இவறநிவலவய உணரலாம்.    
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18. மனுதரும சாத்திரம் 

               இந்துக்ைள்  ிறப்பு முதல் இறப்பு வகர வாழ்க்கையில் 

 ின் ற்றமவண்டிய சடங்குைள், சம் ிரதாயங்ைள், அற ஒழுக்ை 

விதிமுகறைகள ஒழுங்கு டுத்திக் கூறும் நூல் மனுதர்ம 
சாஸ்திரமாகும்.  

        இதகை சுவாயம்பு (மனு) எனும்  ண்கடய மவத ைால முைிவர் 

சதாகுத்தார். இது 2685 சசய்யுட்ைளாைவும், 3  குதிைளாைவும், 12 

அத்தியாயங்ைளாைவும் அகமந்துள்ளது. 

          இந்நூகல முதலில் ைல்ைத்தா உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர் 

சர்.வில்லியம் ம ான்ஸ் என் ார் 1794ல் சமசுைிருதத்தில் இருந்து 

ஆங்ைிலத்தில் சமாழி ச யர்த்தார். தமிழில் திருமலாை சீதாராம் என் ார் 

சமாழி ச யர்த்துள்ளார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%81
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      தைி மைித மற்றும் சமுதாய வாழ்க்கைகய சநறிப் டுத்திக் 

கூறும் ஒரு சட்டக்மைாகவயாை இது. இந்தியாவில் நீண்ட ைாலமாைப் 

 ின் ற்றப் ட்டு வந்தது.  

               மனுநீதிச் மசாழன் இதகை 

முழுகமயாைப்  ின் ற்றி ஆட்சி சசய்ததாை ம ாற்றப் டுைிறான். இந்து 

தத்துவத்தினுள் சாதியம் சார்ந்த ைருத்துக்ைகள வலியுறுத்தும் 

மமட்டுக்குடியிைரின் உத்தியாை இதகை விமர்சிப் வர்ைளும் உள்ளைர். 

            இந்நூலுக்கு மாைவ தர்மம்(சமசுைிருதம்) என்ற ச யரும் 

உள்ளது. அதற்கு மானுட அறம் என்று ச ாருளாகும். 

ெனுவின்  ோலமும் வோழ்ந்த பகுதியும் 

       மனு வாழ்ந்த ைாலம் ைி.மு 1500 என் கத சத த 

 ிராமணத்திலும், சசாராஷ்ட்டிர மத மவதநூலாை ச ண்ட் 

அவஸ்தாவிலும் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 

            ரிக் மவத ைால நதிைளாை சரசுவதி மற்றும் திருட்டாதுவதி 
நதிக்ைகர  குதிைளாை  ிரம்மவர்த்த  குதிைள் [இன்கறய வடக்கு 

இராசபுதைம் மற்றும் சதற்கு அரியாைா] ச ருமகழயால் அழிந்த  ின்பு 

ஆரியர்ைள்,விந்தியமகலக்கு வடக்கு  குதிைளில் [தற்ைால மந ாளம், 

உத்தர  ிரமதசம், ிைார்,மத்திய  ிரமதசம்,வங்ைாளம், குசராத் மற்றும் 

ைிழக்கு இராசபுதைம்] குடிமயறிைர்.  

              அப் குதி  ின்பு ஆரிய வர்த்தம் எைற ச யரால் 

அகழக்ைப்ச ற்றது.அப்ம ாது மற்ற முைிவர்ைள் சுவாயம்பு 

மனுகவயும் அணுைி இயற்கைச் சீற்றங்ைகள எவ்வாறு எதிர்சைாள்வது 

மற்றும் சமூை வாழ்க்கை சநறி முகறைகள எவ்வாறு மக்ைள் வகுத்து 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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சைாண்டு வாழ்வது என்று மைட்டதற்கு, மாமுைி மனு வகுத்து 

சைாடுத்தமத மனுஸ்மிருதி என்ற சட்ட சதாகுதிைளாகும். 

சிறப்பம்சங் ள் 

               இந்திய தண்டகைச் சட்டம் மற்றும் இந்திய குடியுரிகம 

சட்டங்ைள் இயற்றுவதற்கு முன்பு இந்தியாகவ ஆண்ட 

இசுலாமியர்ைளும்  ிரித்தாணியர்ைளும் இந்து மக்ைளுக்கு எதிராை 

குற்ற வழக்குைளிலும், குடி உரிகம வழக்குைளிலும் மனு தரும 

சாத்திரத்தின் அடிப் கடயில் தீர்ப்புைள் வழங்ைிைர்.  

           மமலும் இந்நூகல  ின் ற்றி சந்திரகுப்த 

சமௌரியரின் தகலகம அகமச்சர் சைௌடில்யர் என்ற சாணக்ைியர் 

 கடத்த அர்த்த சாஸ்திரம் என்ற அரசு நிர்வாைம் சதாடர் ாை நூகல 

எழுதி புைழ் ச ற்றார். 

தோக் ங் ள் 

      மனு தர்ம சாத்திரத்தின் தாக்ைம் இந்தியா முழுவதும் 

ைாணக்ைிகடக்ைிறது. வருண மற்றும் சாதிப்  ாகுப் ாடுைளின் மூல 

ைருத்தாவாை மனுதர்மம் ைருதப் டுைிறது. 

உள்ளைக் ம் 

            ரம் ச ாருளாைிய  ைவான் தமது விருப் த்தின் ைாரணமாை 

 ிரம்மா மூலம் அண்ட சராசரங்ைகள  கடத்தார். 

        மைித குலத்கத ச ருக்ைமவ மரிசி, ஆங்ைிரசர், அத்திரி, புலத்தியர், 

புலைர், ைிருது,  ிரமசதைர், வசிட்டன்,  ிருகு மற்றும் நாரதர் எனும்  த்து 

 ிரசா திைகள  கடத்தார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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          இந்த  ிரசா திைள் மூலம் சுவாயம்பு மனு உட் ட எழு மனுக்ைளும், 

மதவர்ைள், சுவர்க்ைமலாைம், மாமுைிைள், யட்சர்ைள், ைாந்தர்வர்ைள், 

ைிண்ணரர்ைள், ைிம்புருடர்ைள், அசுவைிகுமாரர்ைள், அட்டதிக்கு 

 ாலைர்ைள், அசுரர்ைள், அப்சரசுைள், மருத்துக்ைள், இராக்ைதர்ைள், 

க சாசர்ைள், நாைர்ைள், ைருடர்ைள், சர்ப் ங்ைள்,  ிதுர்ைள், தாவரங்ைள், 

விலங்ைிைங்ைள், நீர் வாழ்  ிராணிைள் மதான்றிை.  

              ின்ைர் மக்ைள் சதாகை அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை சமூைம் 

ைட்டுக்மைாப் ாை இயங்ை வர்ண மற்றும் ஆசிரம தருமங்ைகள மனு 

வகுத்து சைாடுத்தார்.  

         இது ஆசாரப் குதி, விவைாரப் குதி,  ிராயச்சித்தப்  குதி எை மூன்று 

 குதிைகளயும் 12 அத்தியாங்ைகளயும் சைாண்டது. 

1வது அத்தியோயம் 

உல த் கதோற்றம்:-அண்ட சராசரங்ைளின் மதாற்றம், 

மதவர்ைள்,மாைிடர்ைள், அசுரர்ைள், மதாற்றம் , ைாலக்ைணக்ைீடு, 

நால்வகை வர்ண சமூைம், நால்வகை ஆசிரமம் மற்றும் அதன் 

ைடகமைள் மற்றும் ச ாறுப்புைள்  ற்றி விவரிக்ைிறது. 

2வது அத்தியோயம் 

 ிரம்மச்சர்யம்:- பூணுல் அணிதல் (உ நயைம்), குரு க்தி, மவதம் 

 டித்தல், வழி ாட்டு முகறைள் மற்றும் குருகுல நிகல  ற்றி 
விவரிக்ைிறது. 

3-5 அத்தியோயங் ள் 

அந்தணர் தருெம்:-இல்லறத்தின் மமன்கமைள், திருமண உறவுைள், 

யக்ஞம், விருந்மதாம் ல்,  லியிடுதல், இறந்த முன்மைர்ைளுக்கு சசய்ய 

மவண்டிய  ிதுர் ைடன்ைள், தைாத உறவுைள், ைலப்புத் திருமணங்ைள், 

விலக்ை மவண்டியகவைள், மவதம் ஒதுதல், ஒதுவித்தல், ஒழுக்ை 

சநறிைள்,உணவு முகறைள், தூய்கம, ச ண்டிர் சதாடர் ாை விதிைள், 

உண்ணத்தக்ைகவ, தைாதகவைள், விமசட ைாலங்ைளில் புலால் 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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உண்ணல்,  ிறப்பு-இறப்பு தீட்டு விதிைள், ச ண்ைளுக்கு 

உைந்தகவைளும், விலக்ைத்தக்ைகவைளும் சதாடர் ாை விதிைள். 

6வது அத்தியோயம் 

வாைப் ிரத்தம் & துறவறம்:-ைாட்டில் வாழ்தல், உணவு முகறைள் 

,ஒழுக்ை விதிைள், சச ம்,தவம் சசய்தல்,மவத மவதாந்த விசாரம் 

சசய்தல் சதாடர் ாை விதி முகறைள். 

7வது அத்தியோயம் 

சத்திரிய தருமம்:-மன்ைர்ைளின் மாண்புைள் &  ண்புைள், ைடகமைளும் 

ச ாறுப்புைளும்,அரசின் நீதிசநறி சட்டங்ைள்,அரசியல் 

சிந்தகைைள்,அரசின் அதிைாரிைள்,தகலநைரம்,ம ார் அறம்,உள்நாட்டு 

நிர்வாைம்,வரி விதித்தல், கை அரசர்ைளின்  லம்  லவைீம் 

அறிதல், கை நாட்கட முற்றுகையிடல்,ம ார் சசய்யும் 

முகறைள்,சவற்றி வாகை சூடல்,புலவர்ைளுக்கு  ரிசு 

வழுங்குதல்,மவதம் அறிந்த அந்தைர்ைளுக்கு தாைம் 

வ்ழங்குதல்,மவள்விைள் சசய்தல்,சமூைத்தில் வர்ணாசிரம தரும 

சநறிைள் ைாத்தல்  ற்றி விவரிக்ைிறது. 

8வது அத்தியோயம் 

         நீதிமநறிசட்ைங் ள்:-குடிவகுப்பு, நீதிமன்றம், உகடகமைள், 

புகதயல், ைளவுைள், ைடன்ைள், வட்டி, சைாதுகவ, ைாப்பு ச ாருள், 

ச ாருள் விற் கை, ச ாருள் விற் கை விகல நிர்ணயம்,அடிதடி 

ைலவரம்,  லாத்ைாரம், நிலத்தைராறு, நட்ட ஈடு,மாை-நட்ட ஈடு, 

உடன் டிக்கைைள், நம் ிக்கை துமராைம், சசய்கூலி, ைலப் டம் தைாத 

சசயல்ைள்  ற்றி விவரிக்ைிறது. 

 ாலியல்  லாத்ைாரம் என்று அகழக்ைக் கூடிய ஒரு குற்றத்கத ஒருவன் 

சசய்தால் அவன் எந்த வருணத்கதச் (சாதி) மசர்ந்தவன் என்ற 

அடிப் கடயிமலமய அவனுக்கு அளிக்ைப் ட மவண்டிய தண்டகைகய 

மனுதர்ம சாத்திரம் தீர்மாைிக்ைிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
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மமல்வருணத்தார் மூவரின் (அதாவது  ிராமணன், சத்திரியன், 

கவசியன்) மகைவிகயயும் ஒருவன் (சூத்திரன்) தைது வலிகமயாற் 

கூடிைால் உயிர்ம ாகும் வகர அவகை தண்டிக்ைவும் 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 8. சசய்யுள் 358 

ைற் ிைளாை  ிராமணப் ச ண்கணக் கூடும் கவசியைக்கு ஒரு வருட 

ைாவலும் ஆஸ்திப்  றிமுதலும் தண்டகைைள். இவ்விதம் 

குற்றமிகழத்தவன் சத்திரியைாயிருப் ின் ஆயிரம்  ணம் தண்டம் 

விதித்து ைழுகத மூத்திரத்கத விட்டு அவன் தகலகய சமாட்கட 

இடுை! 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 8. சசய்யுள் 374 

         ஒமர குற்றத்திற்கு சூத்திரருக்கு மரண தண்டகை, 

கவசியருக்கு ஒரு வருடம் சிகறயும் ஆஸ்திப்  றிமுதலும், 

சத்திரியருக்கு ஆயிரம்  ணம் அ ராம் சமாட்கடயடித்தல், 

 ிராமணருக்கு ைாயமின்றி ச ாருளுடன் ஊகரவிட்டு துரத்துதல். 

9வதுஅத்தியோயம் 

கவசியர், ஆைவர் & மபண்டிர் அறம்:-

திருமணம்,மைப்ம று, ாைப் ிரிவிகை,ைவறாடல் முதலிய 

குற்றங்ைளுக்கு தண்டகைைள் மற்றும் கவசியர்ைளின் ைடகமைள்  ற்றி 
விவரிக்ைிறது. 

10வது அத்தியோயம் 

சூத்திரர் & வர்ண ைலப்பு சாதிைள் ெற்றும் ஆபத்து தர்ெம்:-சூத்திரர்ைளின் 

ைடகமைள், ைலப்பு சாதிைளின் மதாற்றமும் சமூைத்தில் அவர்ைளுக்குரிய 

தகுதிைளும், ைல்வி ஞாைத்தால் ைீழ்ப் ிறப் ாளர்ைள் உயர்நிகல 

அகடதல், ஆ த்து ைாலங்ைளில் உயர்குடி மக்ைளுக்கு விதி விலக்குைள் 

சதாடர் ாை விதிைள்  ற்றி விவரிக்ைிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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11வது அத்தியோயம் 

குற்றங் ளும் அதற்க் ோன  ழுவோய் ளும் :- சதரிந்தும் 

சதரியாமலும் சசய்த குற்றங்ைளுக்கு சசய்ய மவண்டிய ைழுவாய்ைள், 

யாைம்,  ாவங்ைளின் விகளவுைள், குற்ற வகைைள், 

உண்ணத்தைாதகவைள், மறு ிறப்பு, முக்குணங்ைள்  ற்றி விளக்குைிறது. 

12வது அத்தியோயம் 

விடனப் பயன் ள்:- நல்விகை தீவிகைைளும் அதன் விகளவுைளும், 

முக்குணங்ைள், மவதங்ைள் மற்றும் மவதாந்தங்ைளின் வாய்கம, ஆன்ம 

ஞாைம், முக்திக்கு வழிைள் முதலியகவைகள விவரிக்ைிறது. 

ெனுதருெ சோத்திரமும் மபண் ளும் 

       ச ண்ைளுக்கு தைி அகடயாளங்ைகளமயா சுமயச்கசயாை 

சசயல் ாடுைகளமயா மனு தர்மம் நிராைரிக்ைிறது. அவர்ைளின் சசாந்த 

விருப்பு சவறுப்புைகள அது அனுமதிக்ைவில்கல. 

       இளகமயில் தந்கதயாலும்  ருவைாலத்தில் ைணவைாலும் 

முதுகமயில் கமந்தராலும் ைாக்ைப் ட மவண்டியவர். ஆதலால் மாதர் 

எஞ்ஞான்றும் தம்மிச்கசயாை இருக்ைக் கூடாதவர் 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 9 சசய்யுள் 3 

        எந்தப்  ருவத்திைளாயினும் தைது இல்லத்தில் கூட எந்தப் 

ச ண்ணும் தன்ைிச்கசப் டி எச்சசயலும் இயற்றலாைாது. 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 5 சசய்யுள் 147 

           ச ண்ைகள ஒழுக்ைக் மைடாைவர்ைளாைவும் மயக்கும் 

குணம் சைாண்டவர்ைளாைவும் மனுதர்மம் சித்தரிக்ைிறது.  ாலியல் 

ரீதியில் ஒழுக்ைக் மைடுைள் எகவயாவது நடந்தால் அதில் ஆணுக்கு 

ச ாறுப்பு எதுவுமில்கல என் து ம ாலவும் அவகை ஒரு அப் ாவிகயப் 

ம ாலவும் ைருதி ச ண்ைகள மனுதர்மம் இழிவு டுத்துைிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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       தங்ைள் அலங்ைாரத்தால் மைிதகரக் ைவரும் தன்கம 

ச ண்ைளின் இயல் ாகையால் அறிந்மதார் ச ண்ைளிடம் ைவைக் 

குகறவாை நடந்து சைாள்ளமாட்டார்ைள். 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 2 சசய்யுள் 213 

புலன்ைகள அடக்ைியவைாயினும் அறிவிலியாயினும் அவர்ைகளத் 

தங்ைளது சதாடர் ால் ைாமக்குமராதமுள்ளவைாைச் சசய்வர் மாதர். 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 2 சசய்யுள் 214 

ச ரும் ாலும் மாதர் ைற் ிலார் என்மற ச ரிதும்  ல நூல்ைளிலும் 

குறப் டுவைவற்கறயும் மைட் ரீாை. 

— மனுதரும சாத்திரம் 9, அத்தியாயம் சசய்யுள் 19 

இவ்வாறு ச ண்ைகள இழிவுப் டுத்தும் மனுதர்மம் மாதகரக் 

ைாப் ாற்றுவதற்ைாை ைாரணத்கதயும் விளக்குைிறது . 

         வடீ்டிற்கு மவண்டிய  ாத்திரம் முதலியவற்கற மதடிப் 

ச றுவதற்ைாை ச ாருகள அவளிடம் சைாடுத்தும் அதகைக் ைாப் ாற்றி 
கவத்து மவண்டிய ம ாது சசலவிடும் டி சசய்தும் தட்டு முட்டுச் 

சாமான்ைகள சுத்தமாை கவத்துக் சைாள்ளச் சசய்தும் வடீ்கட 

துப்புரவாக்ைி கவத்தல், மதவ பூகசக்ைாை ஏற் ாடுைகளச் சசய்தல், 

அடுக்ைகளப் ச ாறுப்பு,  ாத்திரம்  டுக்கை முதலியவற்கறச் சரியாை 

ைவைித்துக் சைாள்ளல் ம ான்ற இன்றியகமயாத இல்லத்துக் 

ைாரியங்ைகள மகைவிக்குக் ைற் ித்து அவற்கற அவகளக் சைாண்டு 

சசய்வித்தல் ம ான்றவற்றாலும் அவளது மைம் மவறிடம் சசல்லாமற் 

ைாக்ை! 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 9 சசய்யுள் 11 

       ைணவன் எவ்வளவு மமாசமாைவைாை இருந்தாலும் ச ண் 

அவனுக்கு அடங்ைி நடக்ை மவண்டுசமன்று விதிக்ைிறது மனுதர்மம். 
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      ைணவன் சூதாடுைிறவைாயினும் குடிைாரைாை இருந்தாலும் 

 ிணியாளைாயினும் மகைவி அவனுக்கு சசருக்குற்று 

 ணிபுரியாமலிருந்தால் அவளுக்கு அழகு சசய்தல், ஆகட,  டுக்கை 

இவற்கற மறுத்து மூன்று மாதம் விலக்ைி கவக்ைவும். 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 9 சசய்யுள் 78 

இழிநடத்கத,  ரத்கதயர் நட்பு, நற்குணமின்கம 

இவற்கறயுகடயவைாயினும் ைற் ிைாளாை ச ண் தன் ைணவகை 

சதய்வமாைப் ம ணுை. 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 5 சசய்யுள் 154 

மறுகமயின்  த்தில் நாட்டமுள்ள ச ண்மணி தன் ைணவன் 

இருப் ினும் இறப் ினும் அவன் ைருத்துக்கு மாறு ாடாை நடக்ைக் 

கூடாது. 

— மனுதரும சாத்திரம் , அத்தியாயம் 5 சசய்யுள் 156 

சாதி -  மனுவின் பார்வவயும் வவதாத்திரியப் பார்வவயும் 
jpUjpUts;StH khzpf;fthrfH Nghd;w rhd;NwhHfs; rhjp rka rhj;jpu NtWghLfisf; ;fhye;NjhWk; fz;bj;J xJf;fp 
te;jpUg;gpDk; ,t;ntw;Wikfs; ahTk; ePHg;ghrp Nghy; kpz;Lk; kPz;Lk; ehl;by;  epiyngw;W te;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd.  
,r;rhjpkj Ntw;Wikfs;jhd; ek; kf;fis xd;Wgl;L tho tplhky; nra;J me;epaUf;F mbikg;glyTk; tha;j;jd. 

   ,e;j epiyapy; ts;syhH Kd;NdhHfs; midthpDk; njspthf –rhjpkjq;fisr;rhb kf;fis xd;Wgl;L ;thOkhW miw 
$tpdhH. 

  ‘rhjp kjk; rkak; vDk; rq;flk; tpl;lwpNad; 

  rhj;jpur; NrwhLfpd;w rQ;ryk; tpl;lwpNad;’            (3319) 

     ts;syhH njhlq;fpa rd;khHff;; tpNtf tpUj;jp gj;jphpiff;F ,e;J rkaj;jpy; ma;aH- nrl;b- gps;is- KjypahH-  
guq;fpg;Ngl;il fhjH rhaG- jhdg;g eapdhH vd ,Ryhkpa rkz rkaj;jtUk; cWg;gpduhf ,Ue;Js;sdH.  

    ,g;gb ts;syhH fhyj;jpy; xLq;fpa rhjp rkaq;fs; ;kPz;Lk; ,d;W JspHptpl;Lr; nropj;J tUtij fz;l Ntjhj;jphp kfhprp 
rhjpia xopf;f kPz;Lk; rhl;iliaf; ifapnyLj;jhH. 

‘fUthd ehjtpe;jpy; [hjpNaJ?                    (Qh.f.588) 

‘tpQ;Qhdk; ,ae;jpaq;fs; ngUfpa gpd; rhjp 

    Ntw;Wikfs; kdpjhpil ePbj;jy; jPNj’               (Qh. f. 589) 
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‘tUk; ehspy; fy;tpnahL nghUshjhuk;  

   tsHr;rp ngw;why; [hjpnayhk; xope;jplhNjh’              (Qh. f592) 

 

 

 

 

பபண்கள் - மனுவின் பார்வவயும் வவதாத்திரியப் பார்வவயும்.  

 

   

  kfhprp jha;ikf;F vw;Wtifapy; mike;Js; ;ngz;zpd; 
clw;$w;wpaaiyg; Nghw;WfpwhH. 

 

‘vy;iyaw;w Mw;wYs;ள ;,itd;jpU cs;snkd;d 

vt;TapUk; Njhd;wjw;F Vw;wnjhU jpUtopaha;  

ty;yikaha;g; ;ngz;zpdj;ij tbtikj;jhd;; mw;புjNk’ 

 

 vd;W ,iwj ;jj;Jtkhk; flTSf;;F mLj;j epiyapy; ngz;ikf;F 
rpwg;gplk; nfhLf;f Ntz;Lnkd;fpwhH. 
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‘ngz; tapw;wpYUtfpg; gpdDke;jg; 

   ngz;; nfhLj;j ;ghy;cz;Nl tsHe;J NkYk; 

ngz;Jizahy; thOfpd;w ngUik fz;L 

   ngz;ikaplk; ngUkjpg;G mwpQH  nfhs;thH’          (Qh.f. 1 
gf;. 170) 

     ngz;Zf;Ff; ;fy;tpiaAk; ;nghUshjhu chpikiaAk;; ngz;zpaf; ;Nfhl;ghLfs; 
nghpJk; ;typAWj;Jfpd;wd.  jpUkz tho;f;if czT cil vd;w ;mbg;gilj; 
NjitfSf;fhd mbik tho;thf miktjpy; kfhprpf;F cld;ghby;iy. 

 

‘xU ngz; jd; clypidNa mHg;gzpj;J 

   czT cil thlifNghy;; ngw;WyhTk; 

xU ,ope;j mbikepiy ngz;zpdj;jpw;F 

   cyfpdpNy ,dp Ntz;lhk; xt;nthH ngz;Zk; 

xU njhopiyr; nra;JnghUs; <l;bf;; fhj;J 

   cz;LLj;Jf; flik nra;Ak; ;chpik Ntz;Lk;’   

                                               ( Qh. Ff 1 gf;. 170) 

 

     fw;G newpia MZf;fFk; ;ngz;Zf;Fk; xUq;Nf typAWj;Jfpd;whH Ntjhj;jphp 
kfhprp.  kWkzk; nra;J nfhs;tjpYk; Mz; ngz; ;rkj;Jtk; Njit vd;gJ mtUila 
fUj;J. 

 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

133 
 

‘Mz;fNsh ngz;boe;jhy; mtH kWkzk; nfhs;thH 

tPz;gop nrhy;thH ,e;j tpjkijg; ;ngz;fs; nra;jhy;’ 

 

 vd;W nz;fSf;nfd thjpLfpd;whH.  ngz;iz xJf;Ffpd;w Jwtwj;jpw;F khwhfg; 

‘ngw;Nehiu gpwe;jfj;ij gpwe;j Ciu tpl;Lg; gphpe;J te;J nghUNehf;fpy; flikawk; 

Mw;Wfpd;w ‘ngz; gw;ww;w Jwtp Nghd;W jhd; nray;gLfpwhHs; vd;gJ kfhprpapd; 
thjk;. 

 

  ,y;ywj;ijj; jpwikAld; elj;j Vw;wnjhU vz;zepiyNa Jwtwk;’ vd;W jhk; 
czHe;jij cyFf;F czhj;Jfpd;whH. 

    

 ‘cld;fl;il VWjy;’ vd;w rjp kw;nwhU nfhLikahd nray;.  ,we;j fztd; 
clNyhL NrHe;J kditp capNuhL vhpa Ntz;Lk;.   Mq;fpNyaH fhyj;jpy; ePf;fg;gl;l; 
,r;rl;lj;ij kPz;Lk; nfhz;Ltu Kw;gl;ld rpy kj ntwpaHfs;. 

    

 kPz;Lk; cld;fl;il VWk; ;gof;fj;ij mky;gLj;j epidj;j kjntwpaHfSf;Fr; 
rhl;ilab nfhLf;fpwhH kfhprp. 

   

  ‘Mz;fs; ,we;J tpl;hy; ngz;fs; cld;fl;il  Vw Ntz;Lnkd;w rl;lj;ij kPz;Lk; 
nfhz;L tUtjhf ,Ue;jhy; kidtp ,we;jhy; mts; fztDk; cld;fl;ilNa 

Ntz;Lk; vd;w rl;lk; tuNtz;Lk;’ vd;W $wp rkar; ;rhd;NwhHfisj; jiyFdpa 
itj;jhH ek; kfhprp. 
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     ngz;fs; ;Nkk;ghL Fwpj;J jk; vz;zq;fSf;F kfhprp nray;tbtk;n;fhLj;J 
eilKiwg;gLj;jp tUfpwhHfs;.  mtw;Ws; Kf;fpakhdit: 

1. ngz;fSf;fhd mfpy cyfg; ;ngz;fs; Md;kPff; ;fy;tp mwf;fl;lis. 
2. ‘md;id Nyhfhk;ghs;’ gpwe;j ;ehshd Mf];l; 30 Mk; ehis kdtsf;fiy 

kd;wq;fs; Kyk; ‘kidtp ey Ntl;G’ ehshff; ;nfhz;lhLtij 
eilKiwg;gLj;jaik. 

1. ngz; fy;tpAk; nghUshjhu chpikAk; njhlHe;J tw;GWj;jp ;eilKiwg;gLj;Jk; 
Kaw;rpfs;. 

 

    itafk; tsKld; tho cyf kf;fspy; rhpghjpahf mikAk; kfspH Nk;ghL 
gw;wpa ;Ntjhj;jphp ;kfhprpAk;  tpioAk; nray;ghL> cynfq;Fk; gutyhf;fk; ;ngw;Wg; 
ngz;ikf;Fg; ngUik NrHf;Fk; vd;w ek;gpf;if tYg;ngw;W tUfpwJ. 
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19. பிரம்ம சூத்திரம் 
          விைா ரால் எழுதப்பட்ைது பிரம்ை சூத்திரம். சூத்திரம் 

என்றாமல சுருங்ைக்கூறுவது.  

           மிைப்ச ரிய உண்கமைகள மிைச் சில சசாற்ைளால் சசால்ைிறது 

 ிரம்ம சூத்திரம். எது உ நிடதங்ைளில் உள்ளமதா, எதுசவல்லாம் 

ைீகதயில் ம சப் ட்டமதா அதுசவல்லாம்  ிரம்ம சூத்திரத்தில் அடக்ைம்.  
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              அண்டத்தில் உள்ளகத அணுவாக்ைித் 

தந்திருக்ைிறார் வியாசர். உ நிடதங்ைளில் சசால்லப் டு வற்கற 

ஒழுங்ைகமத்துச் சுருக்ைி விளங்ைகவக்கும் முயற்சியில் இயற்றப் ட்ட 

நூல்.   இந்நுநூல் ைி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சதாகுக்ைப் ட்டது. 

          ைவத்ைீகதயில்  ிரம்ம சூத்திரம் சதாடர் ாை குறிப்புைள் 

வருவதால் இது ைீகதக்கும் முற் ட்டசதைத் சதளிவாைிறது. 

பிரம்ை சூத்திரம் சபைர்க் காரணம் 

           இந்து தத்துவங்களின்படி பரம்பபாருவள 

விளக்குவதற்காகச் சூத்திரங்கள் எனப்படும் நூற்பாக்களால் ஆனதால் 

இந்நூலுக்குப் பிரம்ம சூத்திரம் என்னும் பபயர் உண்டாயிற்று. 

                வவதத்தின் இறுதிப் பகுதியாக அதாவது வவதத்தின் அந்தமாகக் 

கருதப்படும் உபநிடதங்களில் சாரமாக அவமந்திருப்பதன் காரணமாக 

இது வவதாந்த சூத்திரம் எனவும், பிரம்ம மீமாம்வச, வவதாந்த தர்சனம், 

என்கிற பபயர்களால் இது அறியப்படுகிறது.  

            மீமாம்சம் என்றால் ஆழமாக சிந்திப்பது, ஆராய்வது, விவாதிப்பது 

என்று பபாருள். 

             வவதாந்தம் என்றால் வவதத்தின் முடிவு பகுதியான, உத்தர 

மீமாம்வச என்று அவழக்கப்படும் உபநிடதங்கள். வவதாந்த தரிசனம் 

என்பதில் தரிசனம் என்ற பசால்லுக்கு ‘பார்த்து அறிதல்’ என்று பபாருள். 

பார்த்தவத மட்டும் அறிவதல்ல, பார்த்ததின் உட்பபாருவளயும் 

அறிவதாகும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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பிரம்ை சூத்திரத்தின் அமைப்பு 

            555 சூத்திரங்கவள பகாண்ட பிரம்ம சூத்திரம் நான்கு 

அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

                  ஒவ்பவாரு அத்தியாயத்திலும் நான்கு 

பாதங்கள், ஒவ்பவாரு பாதத்திலும் அதிகரணங்கள் (தவலப்புகள்) என்று 

சூத்திரங்கள் என்று வகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

              உதாரணமாக 1.1.1 என்றால் முதல் அத்தியாயம், முதல் பாதம், 

முதல் சூத்திரம் ஆகும். முதலாவது சமன்வய அத்தியாயம், இது 

சமன்படுத்துகிறது.  

           இரண்டாவதான அவிவராதா அத்தியாயம், முரண்பாடுகவள 

கவளகிறது. 

         மூன்றாவதான சாதனா அத்தியாயம், வடீுவபறுக்கான வழிகவளப் 

பயில்வது. நான்காவது பலன் அத்தியாயம் வடீுவபற்வற விவரிப்பது. 

பிரம்ை சூத்திரத்தின்  ிறப்பம் ம் 

           இவவ வவதாந்த தத்துவத்வத விளக்குபவவயாக 

கருதப்படுகின்றன. “வவதங்கள் என்கிற மரத்தில் பூத்திருக்கிற 

உபநிடதப்பூக்கவளத் பதாடுத்திருக்கிற ஞானமாவலவய பிரம்ம 

சூத்திரம்” என்கிறார் ஆதிசங்கரர். 

                 “நாம், இந்த உலகம், இதற்கு காரணமான மூலப்பபாருளான 

பிரம்மம்” ஆகிய மூன்று தத்துவங்கவள விவாதிக்கிறது.  

              அண்டத்தில் உள்ளவத அணுவாக்கி தந்திருக்கிறார் வியாசர். 

பிரம்ம சூத்திரம் வகக்குள் அகப்படுத்தப்பட்ட கடல். உலக உயிர்கள் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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அவனத்தும் பிரம்மத்துடன் பதாடர்புவடயவவதாம். அந்தத் பதாடர்வப 

அறிய பிரம்மத்வத அறிய வவண்டும். 

             ஆத்ம ஞானம், பிரம்ம சிந்தவன, பிரம்ம தியானம் வதவவ 

என்கிறார் ஆதிசங்கரர்.  

           பணம், புகழ், பதவி, உலகியல் இன்பம் ஆகியவவகவளத் தாண்டி 

ஆராய்பவர்களுக்கு பிரம்ம சூத்திரம் ஒருவழிகாட்டி.  

            பிரம்ம சூத்திரம் மதசார்பற்றது. எந்தக் கடவுவளப் பற்றியும் 

குறிப்பிட்டுப் வபசவில்வல என்பதுதான். மிகப்பபரிய உண்வமகவள 

சூத்திரங்களாக வடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

             சூத்திரம் என்றாவல விதி, இரகசியம், தீர்ப்பு, உபாயம் என்று பல 

பபாருள்கள்உண்டு.  

           அத்தவன பபாருள்களும் பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு பபாருந்தும். இது 

பிரபஞ்சத்தின் வதாற்றம், பிரம்மம், மனிதப்பிறவி, மரணம், வடீுவபறு 

பற்றி விவரிக்கிறது.  

           பிரம்ம சூத்திரம் தர்க்க நூல் வவகவயச் சார்ந்த்து. பிரம்ம சூத்திரம் 

ஆராய்ச்சி பூர்வமான சிந்த்தவனவயத் தூண்டுவது. 

           இது வவத உபநிடதங்கவள ஆராய்கிறது. விசயங்கவள 

விவாதிக்கிறது. முரண்பாடானவவகவள மறுத்து, தகுதியானவற்வற 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

பிரம்ை சூத்திரத்தின் அவ ிைம் 

              இந்து சமயத்துக்கு அடிப்பவடயாக விளங்குவன வவதங்கள். 

வவதங்களின் இறுதிப்பகுதியாகவும், அவற்றின் சாரமாகவும் 

கருதப்படுபவவ உபநிடதங்களாகும்.  

                 நூற்றுக்கு வமற்பட்டனவாக உள்ள இந்த உபநிடதங்கள் 

பல்வவறு காலப்பகுதிகளில் உருவானதாலும், பலரால் 

இயற்றப்பட்டதாலும் இவற்றிலுள்ள தகவல்கள் ஒழுங்கின்றியும், 

சிதறிய நிவலயிலும், பல சமயங்களில் ஒன்றுக்பகான்று முரணாகவும் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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வதான்றுவதால், இவற்வற வாசித்து விளங்கிக் பகாள்வது மிகக் 

கடினமானது. ஆகவவ பிரம்ம சூத்திரங்கள் இயற்றப்பட்டது 

பிரம்ை சூத்திரத்தின் உமரைா ிரிைர்கள் 

            உபநிடதங்களுக்கு விளக்கங்கள் இந்தநூலும், அதன் 

சுருக்கம் காரணமாக அதன் உள்ளடக்கத்வதப் பல்வவறு விதமாகப் 

புரிந்து பகாள்வதற்கு இடமளித்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.  

             இந்நூலுக்கு விளக்கமாக விரிவுவரகவள எழுதியவர்கள்  சங்கரர், 

இராமானுஜர், மத்வர், ஸ்ரீகண்டர். 

                 இந்நூலின் உள்ளடக்கங்களுக்குத் தாங்கள் 

உணர்ந்துபகாண்டபடி, பவவ்வவறு விதமான விளக்கங்கவள 

அளித்ததன் மூலம், வவதாந்தம் - அத்வவதம், துவவதம் மற்றும் 

விசிஷ்ட அத்வவதம் என்று மூன்று பிரபல பிரிவுகள் அவடந்தன. 

வவதாத்திரி மகரிசி அண்டமும் பிண்டமும். 

அண்டத்தில் கடவுளாய் அவழக்கப் படுபவன்  

பிண்டத்தில் உயிபரனப் வபசப்படுகிறான் . 

கண்டத்தின் வமவல கருத்வத நிறுத்திவனான்  

அண்டத்தும் பிண்டத்தும் அவவனவய காண்கிறாய் .” 

 

       மனித மனத்தின் உட்பபாருளாக , இருப்பு 

நிவலயாக இருப்பவத இவறநிவலயாகும். நிவலபபாருள் நிவலயில் 

அறிவாகவும், அவலபபாருள் நிவலயில் மனமாகவும் , இரண்டுமாகவும் 

இருப்பவன் மனிதன்.  

 

        அவலவய நிறுத்தி அவழக்கு அடித்தளம் கண்டால் அதுவவ 

நிவல. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9C%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F_%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%9F_%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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          நிவல என்ற இருப்பு நிவலதான் பதய்வமாகவும், அறிவாகவும் 

இருக்கிறது . இதுவவ அகண்டாகார வபரியக்க மண்டலத்தில் எங்கும் 

நீக்கமற நிவலத்து உள்ள சுத்தபவளியாக இருக்கிறது. 

         அகண்டாகார வபரியக்க மண்டலத்தில் சுத்தபவளி அறிவும் 

மனமுமாக இயங்கும் சீவனில் உயிர்த்துகளாகிய விண்ணின் 

வமயத்தில் இருப்பதுவும் அவத சுத்தபவளி தான் .  

 

        அதுவவ வபரியக்க மண்டலம் அவனத்வதயும் சூழ்ந்து அழுத்தி 
எல்லாவற்வறயும் முவறயாக இயங்கச் பசய்கிறது .  

           சீவனுக்குள்ளாக அவமந்த சுத்தபவளி அதன் படர்க்வக 

நிவலபயன்ற மனத்தால் தனது அவலயாற்றலால் வதான்றி இயங்கும் 

அவனத்வதயும் சீவன்களின் மூலமும் மனிதனின் சிந்தவனயின் 

மூலமும் உணர்ந்து பகாள்கிறது. 

 

                                                                                                             --அருள் தந்வத 

தற்காலத்திற்வகற்ற வவதாத்திரி மகரிசியின் பிரம்மஞானம். 

   பிரம்மத்வத உணர்ந்த அறிந்த ஞானிகள் அவதப் பற்றி 
எடுத்துவரக்க அவர்களுக்கு வார்த்வதகள் கிவடக்கவில்வல. 
ஒன்றிய நிவலயில் வபசமுடியவில்வல. 

       ஒரளவு விளக்குவதற்கும் அதற்கான விஞ்ஞான சாதனங்கள் 
அக்காலத்தில் இல்வல.  ஓரளவு வார்த்வதகளில் வடிக்க 
முடியவில்வல.   ஓரளவு வார்த்வதகளில் வடிக்க முற்பட்டவபாது 
அவத மற்றவர்களால் உணர்ந்து பகாள்ள முடியவில்வல. 

           இது நவனீ கம்யூட்டர் காலம்.   சிந்தவனவாதிகள் 
மிகுந்த காலம்.  பிரம்மத்வத, பிரம்மஞானத்வத சாதாரண பாமரனும் 
உணரும்படி பசய்தவர் வவதாத்திரி மகரிசி. 
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          “பிரம்மஞானம்” “பிரம்மம்” என்பது என்ன என்று 
விளக்கியவதாடு மட்டுமல்ல, அவத பாடமாக்கி 
பல்கவலக்கழகங்களிலும் பகாண்டு பசன்றுவிட்டார். 

     “பிரம்மஞானத்வத உணர்ந்து அதவனப் புத்தகத்தில் பதிந்து “ 
வபசுகிறார் வவதாத்திரி  மகரிசி.. . . . . 

     “மாபபரும் அருட்வபராற்றலாக அமர்ந்திருக்கும் எல்வலயற்ற 
பபருபவளிபய பிரம்மம் எனும் பதய்வநிவல. 

     இதன் உள்ளடக்கத் தன்வமகள் – புரணம், விவரவு, அறிவு 
என்ற மூன்று பிரிக்க முடியாத தன்வமகள் ஆம்.  இது தன் 
பதய்வகீ ஆற்றல்களான பரிணாமம், இயல்புக்கம், கூர்தலறம் எனும் 
முத்திறன்களாக மலர்ந்து ஒழுங்கவமப்வபாடு இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கும். 

    வபரியக்க மண்டலமான நந்தவனத்தில் இறுதியாகப் புத்த 
மலர்கவள மனித குலம். 

     இவறபவளியிலிருந்து மனித மனம் வவரயிலான பிரம்ம 
நிவலயின் சரித்திரத்வத உணர்ந்து நிவறவுபபறும் அறிவவ பிரம்ம 
ஞானம் ஆகும். 

     மனிதப் பிறவியின் முழுவமப் வபறான பிரம்ம ஞானத்வத 
அவடந்து உய்ய வவண்டும் என்ற பபருவநாக்வகாடு ஆர்வமுடன் 
படிக்கும் அன்பர்களுக்கு இந்த மதிப்புமிக்க தத்துவ நூலான “பிரம்ம 
ஞான மவறவய”  மதிப்வபாடும் அன்வபாடும் அர்ப்பணித்து நிவறவு 
பபறுகிவறன்.” 

                 ---- அருள்பதாண்டன், வவதாத்திரி. 

    ஆதிசங்கரர், திருமூலர், வள்ளுவர், வள்ளலார் கண்ட 
அத்வவதத்தின் அற்புத விளக்கமாகவும், நியுட்டன், ஆல்பபரர்ட் 
ஐன்ஸ்வடன், ஸ்டீபன் உறாக்கின்ஸ் வபான்ற விஞ்ஞான 
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வமவதகளால், பதாடங்கப்பட்டு, ஆனால் பதளிவு பபற முடியாத சில 
விஞ்ஞானக் வகாட்பாடுகளின் பதளிவுவரயாகவும் மகரிசியின் 
“பிரம்மஞானம்” அவமகிறது. 

    “பமய்ஞ்ஞானமும், விஞ்ஞானமும் கலந்த ஞானக் கலவவவய 
இந்தப் பிரம்மஞானம். 

    இயற்வக, இருப்பு நிவலயிலிருந்து இயக்க நிவலக்கு வந்த 
பரிணாமத்வதப் பற்றிய சரித்திரவம இந்த நூல். 

    ஒரு சாயலில், இது விஞ்ஞானப் புர்வமான பமய்ஞ்ஞானம், 
மற்பறாரு சாயலில் இது பமய்ஞ்ஞானம் புசிய விஞ்ஞானம். 

   “பமய்பபாருள் காண்பது அறிவு” என்றார் வள்ளுவர்.  வயாகப் 
பயிற்சியினாலும். தியானப் பயிற்சியினாலும் அக அறிவு, புறத்வத 
உள்ள பரஅறிவவாடு ஒன்றித்து, அந்த ஒன்றித்த விவளவறிந்த 
விழிப்பு நிவலயான சமாதி நிவலயில், தாம் கண்ட அகக் 
காட்சிகவள மகரிசி அவர்கள் இந்த பிரம்மஞானத்தில் 
தந்திருக்கிறார்கள். 

 

“உய்வதவனத்திலும் ஒன்றாய்-எங்கும் 

ஓர் பபாருளானது பதய்வம்” 

 

என்றார் பாரதியார்.   

அந்த ஓர் பபாருளான , இருப்பு நிவலயான அந்த இவறபவளிவயப் 
பற்றிய விளக்கவம மகரிசியின் பிரம்மஞானம். 

     மகரிசியின் பிரம்மஞானம் என்ற நூல், பமய்ஞ்ஞானத்திற்கு 
தத்துவ விளக்கமாகவும், விஞ்ஞானத்திற்கு வழிகாட்டியாகவும் 
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அவமந்திருப்பவதாடு. பாமரமக்களுக்கும் எளிவமயாக 
அவமந்திருப்பது இதன் தனிச்சிறப்பாகும். 

 

   இங்கு, ஸ்டீபன் உறாக்கின்ஸ் உவடய கீழ்க்காணும் வாசகம் 
நிவனவு கூறத்தக்கதாகும். 

• However, if we do discover a complete theory. It should in time be 
understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists.  
Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able 
to take part in the discussion of the question of why it is that we and the 
univers exist.  If we find the answer to that, it would be the ultimate 
triumph of human reason – for then we would know the mind of God 

    Ultimate Triumph” 

 

என்று பசால்லக் கூடிய அந்த இறுதி பவற்றிவய வநாக்கி மனித 
குலத்தின் பயணம் ஆரம்பமாகி விட்டது. 

    அதற்கு சாட்சிவய இந்த பிரம்மஞானம். 
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20. மாவய 
       எல்லா இந்தியத் தத்துவங்களுவம இவ்வுலவகப் பற்றி 
தவறான கருத்துக்கவளவய பகாடுப்பதாகத் பதரிகிறது. இவ்வுலகம் 
மாவய என்வற அவனவரும் கருதுகின்றனர். 

     ஆதிசங்கரர்தான் கண்டிப்பாக இவ்வுலகம் 
மாவய என்கிறார்.அவனகமாக நீங்கள் எல்வலாரும் மாவய என்ற 

வார்த்வதவயக் வகள்விப்பட்டிருப்பரீ்கள். 

               பபாதுவாக பபாய்த் வதாற்றம், மனமயக்கம் வபான்றவற்வறக் 

குறிக்கவவ இந்தச் பசால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் மாவயக் 

வகாட்பாடு வவதாந்தத்வதத் தாங்கும் தூண்களுள் ஒன்றாகும். 

               அவதச் சரியாகப் புரிந்துபகாள்வது மிகவும் அவசியம். நீங்கள் 

சிறிது பபாறுவமவயக் கவடப்பிடிக்க வவண்டும். ஏபனனில் இவதத் 

தவறாகப் புரிந்துபகாள்ளும் ஆபத்து இருக்கிறது.  

 

       மாவயபற்றி வவதங்களில் நாம் காணும் கருத்து, மனமயக்கம் 

என்ற பபாருளில் அது பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதுதான். அப்பபாழுது 

மாவயவயப் பற்றிய உண்வமயான கருத்து உருவாகவில்வல.  

           இந்திரன் தனது மாவயயின் மூலம் பல உருவங்கவள எடுத்துக் 

பகாண்டான் என்பது வபான்ற பசய்திகவளவய காண்கிவறாம். 

           இந்த இடத்தில் மாயாஜாலம் வபான்ற ஒரு பபாருளில்தான் அது 

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது உண்வமதான். வவறு பல இடங்களிலும் 

மாவய இவத பபாருளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பவதக் காணலாம்.  

 

 

        மிகவும் பிற்கால உபநிடதம் ஒன்றில் மாவய என்ற பசால் 
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மறுபடியும் வதான்றுவவதக் காண்கிவறாம். இப்பபாழுது இந்தச் 

பசால்லிற்வக ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது.  

        அதற்கு எத்தவனவயா அர்த்தங்களும் உண்டாகிவிட்டன. அவதப் 

பற்றிய பல பகாள்வககளும் வதான்றி அவவ மீண்டும்மீண்டும் 

பசால்லப்பட்டன.  

           வவறு பகாள்வககளும் வதான்றின. கவடசியில், மாவய என்பதற்கு 

நிச்சயமான ஒரு பபாருள் நிர்ணயமாயிற்று.  

            இயற்வகவய மாவய என்பவதயும், அவத ஆள்பவன் 

பரம்பபாருவள என்பவதயும் அறிந்துபகாள் என்று சுவவதாஸ்வர 

உபநிடதத்தில் காண்கிவறாம். 

           நமது தத்துவ ஞானிகவள எடுத்துக்பகாண்டால் ஆதி சங்கரர் 

காலம்வவர மாவய என்ற இந்தச் பசால்வலப் பலர் பலவிதமாகப் 

பபாருள்படுத்தி வந்தவதக் காண்கிவறாம்.  

 

         பவுத்தர்களும், மாவயக்பகாள்வகவயக் வகயாண்டார்கள். 

அவர்கள் பபருமளவில் இதவன, லட்சிய வாதத்வதப் வபான்ற ஒரு 

கருத்தாகவவ பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.  

          இப்பபாழுதும் மாவய என்ற பசால்லிற்குப் பபாதுவாக இந்தப் 

பபாருள்தான் நிலவுகிறது.  

 

         உலகம் மாவய என்று இந்துக்கள் பசால்லும் வபாது இந்த 

உலகம் ஒரு பபாய்த் வதாற்றம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுவதாகவவ 

மற்றவர்கள் நிவனக்கிறார்கள். பவுத்தர்கள் பகாண்ட பபாருவள இந்தக் 

கருத்திற்கு ஓரளவு அடிப்பவடயாகும். 

         ஏபனன்றால் பவுத்தத் தத்துவ ஞானிகளும் ஒரு பிரிவினர் 

புறவுலகம் என்பவத இல்வல என்று நம்புபவர்களாக இருந்தார்கள்.  

 

           வவதாந்தத்தில் மாவய என்ற பசால்லின் பபாருள் இறுதிப் 

பரிணாமத்வத அவடந்துள்ளது.  
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            இங்வக மாவய என்பது லட்சிய வாதவமா. பிரத்தியட்ச வாதவமா 

அல்ல அது ஒரு பகாள்வகயும் அல்ல. அது நிஜங்களின் ஒரு பதளிவான 

சித்திரம்; நம்வமயும் நம்வமச் சுற்றி நாம் காண்பவற்வறயும் பற்றிய 

ஒரு சித்திரவம அது.  

 

           வவதங்கவள பவளிப்படுத்திய ரிஷிகளின் மனத்தில், 

வகாட்பாடுகவளக் கண்டுபிடிக்க வவண்டும், அவற்வறக் கவடப்பிடிக்க 

வவண்டும் என்ற எண்ணம் பலமாக வவரூன்றி இருந்தது.  

       . கருத்துக்களின் விளக்கத்திற்காகக் காத்திருக்கவவா, அவற்வற 

ஆராய்ச்சி பசய்யவவா அவர்களுக்கு வநரம் இருக்கவில்வல. அவர்கள் 

பபாருட்களின் வமயத் தத்துவத்திற்வக பசல்லும் விருப்பம் 

உவடயவர்களாக இருந்தார்கள். 

        அப்பாலுள்ள ஏவதா ஒன்று அவர்கவள அவழப்பதுவபால் அவர்கள் 

உணர்ந்தார்கள். வவறு எதற்காகவும் காத்திருக்க அவர்களால் 

முடியவில்வல.  

 

             தற்காலத்தில் விஞ்ஞானம் என்று நாம் கூறுகின்ற 

துவறயில் காணப்படும் விவரங்கவள உபநிடதங்களில் நாம் காணவவ 

பசய்கிவறாம். ரிஷிகள் இந்த விளக்கங்கவளப்பற்றிக் 

கவவலப்படாததால் பல இடங்களில்இவவ தவறாக இருக்கின்றன. 

ஆனால் அவற்றின் வமயத் தத்துவங்கள் சரியாகவவ இருக்கின்றன.  

               உதாரணமாக, ஆகாசத் தத்துவம். இது தற்கால விஞ்ஞானக் 

கண்டு பிடிப்புக்களில் புதிய ஒன்றாகும்.  

            இந்தத் தத்துவத்வதப் பற்றி இன்வறய விஞ்ஞானிகள் 

கண்டுபிடித்திருப்பவதவிட அதிக வளர்ச்சியுற்ற நிவலவய 

உபநிடதங்களில் நாம் காண்கிவறாம்.  

        இங்வக அது கருத்தளவில் இருக்கிறது. அதன் பசயல்முவற 

விளக்கங்கவளக் காட்ட முயன்றவபாது, அவர்கள் தவறு 

பசய்துவிட்டார்கள். .  
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         மாவயக்குக் கட்டுப்படாமல் மாவயவயக் கடந்து நிற்கும் 

ஏவதா ஒன்வற வவதாந்தத் தத்துவ ஞானிகள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். 

நாமும் அந்த நிவலவய அவடய முடிந்தால், மாவயயில் கட்டுப்பட 

மாட்வடாம்.  

            இந்தக் கருத்து ஏவதா ஒருவவகயில் எல்லா மதங்களுக்கும் 

பபாதுவானது. வவதாந்தத்வதப் பபாறுத்தவவர இந்தக் கருத்து, 

        மதத்தின் ஆரம்பவம தவிர முடிவு அல்ல. இந்தப் பிரபஞ்சத்வதப் 

பவடத்து, இவத ஆட்சிபுரிபவரான, மாவய அல்லது இயற்வகயின் 

தவலவர் என்று நாம் கூறுகின்ற சகுணக் கடவுள்கருத்து வவதாந்தத்தின் 

முடிவல்ல.  

         அது பவறும் ஆரம்பவம. இந்தக் கருத்து வளரவளர, யார் 

பவளிவய இருக்கிறார் என்று நிவனத்வதாவமா, அவர் உண்வமயில் 

நமக்குள்வளவய இருக்கிறார்.  

         அவவர நாம் என்பவத உணர்வவாம். நாம் எல்வலக்கு 

உட்பட்டுவிட்டதால் கட்டுப்பாட்டிருப்பதாக நிவனக்கிவறாம். நாம் 

உண்வமயில் முக்த புருஷர்கவள, சுதந்திரர்கவள.  

       திருப்பராய்த்துவற ஸ்ரீராமகிருஷ்ண தவபாவன  சுவாமி 
சித்பவானந்தர் மாவயக்கு ஒருவித விளக்கம் தருகிறார். 

• “யாபதான்று இப்வபாது இருப்பதுவபால் இல்லாமல் 
மாறிக்பகாண்வட இருக்கின்றவதா அது மாவய” 

      ஆதிசங்கரர் உலவக மாவய என்று கூறிவிட்டதால், இங்கு 
பபறப்படும் விஞ்ஞானப்புர்வமான அறிவு உட்பட அவனத்து அறிவும் 
அறிவவ அல்ல என்று கூறிவிடுகிறார்.  அவத “அவித்தா” என்று 
கூறுகிறார்.  

       இதன் காரணமாக அறிவவத் வதடும் பணியில் வதக்க நிவல 
ஏற்படத்தாவன பசய்யும் என்பது பலரது வகள்வியாகும். 

 வவதாத்திரி மகரிசி தரும் எளிவமயான விளக்கம். 
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    பழம் என்பது அணுக்களால் ஆகிய கூட்டு.  ஒவ்பவாரு 
அணுவுக்கும் இவடபவளி இருக்கிறது.  

   அணு என்றால் சுழற்சி உண்டு.  ஆனாலும் 
அதற்கு இவடயில் உள்ள இவடபவளி நமக்குத் பதரிவதில்வல.   

     அதனால் அது அப்படிவய பகட்டிப் பபாருளாக இருக்கிறது 
என்று நிவன்கிவறாம்.  இதுதான் மாவய. 

     பழத்வத நன்றாக எரியும் பநருப்பில் வபாட்டால் ஒரு 
நிமிடத்தில் பபாலபபாலபவன்று சாம்பலாகி விடும். 

         ஒவ்பவாரு அணுவும் சூடு உண்டாகிற வபாது சழல் 
விவரவு அதிகமாகி ஒன்வறபயான்று தள்ளி நிறுத்ததுகிறது.  

      அதனால் அணுக்கள் விலகிப் வபாய்விடுகின்றன.  ஆனால் 
அவவ வசர்ந்திருக்கின்றன என்ற நிவனப்பதுதான் மாவய. 

“இன்பத்வத மாத்திரவம விரும்பி என்றும், 

   எண்ணம்பசால் பசயல்விவளவவ யுகிக் காமல், 

இன்பத்திற் வகமுரணாய்ச் பசயல்கள் ஆற்றி, 

   இயற்வகவய கம்விவளவவ மறந்தி ருந்தும், 

இன்பதுன்பம் எவவஎன்வற அறிந்தி டாமல் 

   இரண்வடயுவம கற்பவனயால் மாற்றிக் கண்டும் 

இன்பபமன்ற நிவறபசல்வ ஊற்றி ருக்கும் 
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   இடமறியா மயக்கமுவம மாவய ஆகும்.” 

    இயற்வக பசயற்வக நிகழ்ச்சி தன், விவளவுகள் 
இவவகவளயறியாமல், இன்பம் எது துன்பம் எதுபவனக் 
கண்டறியாமல், எப்வபாதும் இன்பவம வவண்டும் என்று விரும்பியும், 

        இன்பம் பபறவவண்டிய வவகக்கு முரணாகச் பசயல்கள் 
ஆற்றியும், இயற்வகத் தத்துவத்தவதவய மறந்தும், இன்பத்வதத் 
துன்பமாகவும், துன்பத்வத இன்பமாகவும் அறிவின் மயக்த்தால், 
ஆராய்ச்சியின்வமயால், தவறாகக் கருதிக் பகாண்டும், 

          எது வவண்டும், என்ன பசய்வது என்ற பதளிவு 
இல்லாமல் திவகப்புடன் பசயல் ஆற்றி, 

         கற்பவனயால் பகாண்ட இன்பத்வத நாடி உண்வமயான 
துன்பத்வதயும், சிறிது வநர இன்பத்வத நாடி நீண்டகால 
துன்பத்வதயும்,  

 

       ஒருவர் இன்பத்வத நாடிப் பலரின் துன்பத்வதயும், 
விவளவித்தும் – அனுபவித்தும் – வருகிற திகப்புற்ற அறிவின் 
மயக்க நிவலவய மாவய எனப்படும்.    
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21.  மகாபாரதம் கூறும் தத்துவம் 
       தத்துவம் எங்குண்வடா, தத்துவனும் அங்குண்டு என்றார் 

திருமூலர்.   மகாபாரதம் கூறும் பாடம் என்ன?  

 

     பஜயித்தாலும் வதாற்றாலும்   இவ்வுலகில் எதுவும் நமக்கு 

பசாந்தம் கிவடயாது. 

 

   அரசன் ஆண்டியாவான்.   ஆண்டியும் அரசனாவான். ஆனால் 

எந்நிவலயிலும் இவறவவன மறவாது இருப்பவர்கள். 

   

      அவனருளால் துன்பங்கவள தாங்கும்  ஆற்றவலயும் அவன் 

அருவளயும்  பபறுவார்கள். என்பவத உணர்த்துவவத  

புரிந்துபகாண்டு. இவறநிவனவவாடு  கூடிய வாழ்க்வகவய 

வாழவவண்டும்.  

      தத்துவ ஞானத்வதத் பதளிவாக 

உணரும்வபாது அதவன வாழ்வில் பயனாக்கி பவற்றியாகவும் 

மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ முடிகிறது. அப்வபாது தத்துவஞானமானது 

விஞ்ஞானமாகிவிடுகிறது. 

ெ ோபோரதமும் கவதோத்திரியமும். 

    இவ்டவய ம் அறிி்ந்துள்ள இதி ோசங் ளுள் ைி ப் மபரியது 
ெ ோபோரதம். ெ ோபோரதம் என்னும் மபரிய நூல் பல 
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நூற்றோண்டு ளோ  ெக் ள் உள்ளத்தில் சரீிய இைம் மபற்று 
வந்துள்ளது 

       ெ ோபோரதத்திலுள்ள போத்திரங் டளயும் க ோட்போடு டளயும் 
சோன்று ளோ  எடுத்துக்  ோட்டுவது  ற்றவர் ளுடைய மசயலோ  
இருந்து வரு ிறது.   

      சோன்கறோர் ளும்  விஞர் ளும்  தோசிரியர் ளும்  ைந்த 
இரண்ைோயிரம் ஆண்டு ளோ  ெ ோபோரதத்திலிருந்து 
கெற்க ோள் டளத் தோரோளெோ க் ட யோண்டு வந்திருக் ின்றனர். 

      ெ ோபோரதத்தில் வரும் போத்திரங் கள  குணநலன் டள 
அடிப்படையோ  ம ோண்டு எழுதப்பட்ைதோகும். 

 ர்ணன்          -  நட்பு 

குந்தி                -  அறிவு 

திமரௌபதி            -  ெனம் 

பஞ்சபோண்ைவர் ள்     - ஐம்புலன் ள் 

கும்ப ர்ணன்          - மசஞ்கசோற்றுக் ைன். 

பீஷ்ெர்,துகரோணர்      -  ெனச்சோட்சி 

துரிவயாதனன், சகுனி வபான்றவர்கள்  காம, குவராத, வலாப, மதம், 
மாச்சரியம் என்ற  குணங்ைள். 

     திமரௌபதி அவெோனப்படுத்தப்பட்ை கபோது அறிவு (குந்தி) 
அங்க  இல்டல.  ஐம்புலன் ளின் (போணைவர் ள்) வயப்பட்டு 
சரீ்ழி ின்ற ெனடதக்  ோக்  ெனச்சோட்சியினோல் முடியவில்டல. 

    (பிஸ்ெர், துகரோணர்) புலன் ள் தன்டனக்  ோக்  முடியோதடத 
நிடனத்து ெனம் (திகரளபதி)  ண்ணரீ் மசோரிந்து நிற் ிறது.  
இடறவகன  தி என்று சரணடைந்த கபோது விடிவு பிறக் ிறது. 
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   தயீ குணங் ள் வலுவிழந்து கபோ ின்றன.  ஐம்புலன் ளும் சறீி 
எழு ின்றன.  தயீ குணக் டள கவரறுப்பதோ  சபதம் 
மசய் ின்றன. 

         ெனமும், டவரோக் ியமும் ம ோண்டு சபதம் மசய் ிறது.  
புலன் ள் ஒடுங் ி தவம் மசய்து பலம் மபறு ின்றன.  மவற்றி 
மபறு ின்றன. 

   ஐம்புலன் ளுக்கும், ஆறு குணங் ளுக்கும் நைத்திய யுத்தம் 
தோன் போண்ைவ-ம ௌரவர் ளின் யுத்தம் ஆகும். 

  தவமும், தற்கசோதடனயும் தயீ குணங் டள அழிக்  
உறுதுடணயோ  நின்றன. 

   ஐம்புலன் டள அைக் ி ஆள்வதற்கும். ஆறுகுண 
சரீடெப்பிற்கும் பயிி்ற்சியுைன் வழி ோட்டு ிறது கவதோத்திரியம். 

    கவரறுந்த ெரத்திடனப் கபோன்றவர் ள் ஐம்புலன் ளில் 
 ட்டுப்பட்ைவர் ள் என்ற கவதோத்திரியம் அதடன மவன்றிை 
பயிற்சிமுடறயிடன வகுத்துள்ளது. 

ஓன்றி புள்ளியோய் ஒடுங் ி நீ இரு. 

அன்றி விரிந்திடில் ஆரோய்ச்சிகயோடிரு. 

நின்றிடு அ ண்ைோ ோர நிடலதனில் 

மவன்றிடுவோய் புலன் ஐந்டதயும் மவற்றிகய. 

                                                                         (ஞோனக்களஞ் ிைம்) 

   “தோன், தனது என்ற தன்முடனப்பின்  ோரணெோ , ெனிதனுக்கு 
ஆறு தயீ குணங் ள் பிறக் ின்றன.  இக்குணங் ள் 
ச்நதர்ப்பங் டள ஒட்டிச் மசயல் ளோ  விடள ின்றன. 

    ஆடசயின் ெறுெலர்ச்சிகய ஆறு தயீகுணங் ள். 
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    இத்தட ய ஆறு தயீ குணங் ளோல் ஐந்து பழிச் மசயல் டள 
ெனிதன் மசய் ிறோன். அடவ 1. மபோய், 2.  ளவு, 3. ம ோடல, 4. 
சூது, 5.  ற்பழிவு என்படவ. 

   இவற்றோல் தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பங் கள விடள ின்றன.  
துன்பம்  விடளவிக்கும் மசயல் டளப் போவம் என்றும் பழிச் 
மசயல் ள் என்றும் மசோல் ிகறோம். 

    ஆறு தயீ குணங் டள ஆறு நற்குணங் ளோ  ெோற்ற 
கவண்டும். அந்த  ெோற்றும் வித்டதயிடனயும்  ற்றுத்தரு ிறது 
கவதோத்திரியம். 

• கபரோடசடய        நிடறெனெோ வும் 

• சினத்டத          - ச ிப்புத் தன்டெய வும். 
•  டும்பற்றிடன     - ஈட யோ வும் 

• முடறயற்ற போல்  வர்ச்சிடய –  ற்புமநறியோ வும். 
• உயர்வுதோழ்வு ெனப்போன்டெடய – கநர்நிடற 

உணர்வோ வும் 

• வஞ்சத்டத         - ென்னிப்போ வும் 

 

ெோற்றுவகத அறுகுண சரீடெப்போகும். 

அறிவதடனக்  ருவினிகல இடணத்து தவம் ஆற்ற 

ஐம்புலன் ள் அடெதி மபறும் ஆறுகுணமும் சரீோகும்” 

 

“கதடவயோல் அறுகுணம் கதோன்றிடும் ெிகுந்திடும் 

   கதடவயும் மபோருட் ளும் அறிவும் செம் ம ோள்கவோம்.”(1361) 

   இவ்வோறு குணநலம் மபற கவதோத்திரியத்தின் அ த்தோய்வில் 
ஐந்து பயிற்சி ள் உள்ளன. 

    1. எண்ணம் ஆரோய்தல். 
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  2. ஆடச சரீடெத்தல்.  

  3. சினம் தவிர்த்தல். 

 4.  வடல ஒழித்தல்.  

 5. நோன் யோர்?  

 என்ற தன்னிடல அறிதல் 

       ெ ோபோரதத்தில்  டதயோ ச் மசோன்னடத போைெோக் ி 
சோதடனயோக் ி போெரனுக்கும் ம ோண்டு மசன்றது கவதோத்திரியம். 
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22. சதிக்குச் சதி பசய்த வவதாத்திரியார். 
         இந்தியாவில் கல்வி என்பது பிரிட்டிஷாரால்தான் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளால். 

          இதுதான் இந்தியக் கல்வி பற்றிப் பபரும்பாலாவனாருவடய 

மனதில் கல்பவட்டுவபால் அழுத்தமாகப் பதிந்திருக்கும் வாசகங்கள். 

ஒரு பபாய்யானது பதாடர்ந்து பசால்லப்பட்டு வந்தால் காலப்வபாக்கில் 

அது உண்வமயாகிவிடும் என்பதற்கான மிகச் சரியான உதாரணம் இது. 

        பகாஞ்சம் தாராள மனம் பகாண்டவர்கள் இந்தியாவில் கல்வி 
பழங்காலத்திவலவய இருந்திருக்கிறது. ஆனால், அது பிராமண, சத்ரிய, 

வவசிய சாதிகளுக்கு மட்டுவம தரப்பட்டது.  

            அதிலும் பிராமணர்கள் மட்டுவம கல்வியின் முழுப் பயவனயும் 

அனுபவித்து வந்திருந்தார்கள் என்று பசால்வார்கள்.  

             ஐவராப்பாவில் பதாழிற்புரட்சி ஏற்பட்ட 18-ம் நூற்றாண்டுக்கு 

முன்பு வவர உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நிவலவம அதுதான் 

என்றாலும் இந்தியாவவப் பற்றிச் பசால்லும்வபாது மட்டும் அவத 

கண்டனத்துக்குரியதாகச் பசால்வார்கள். 

           (ஆனால், உண்வமயில், இந்தியாவில் அதற்கு முன்பு கல்வி, 
அவனவருக்கும் தரப்பட்ட ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது என்பது வவறு 

விஷயம்).  

           அந்த 17-18-ம் நூற்றாண்டுவவர இந்தியா உலகப் பபாருளாதார 

வல்லரசாக இருந்துவந்திருக்கிறது. உணவு உற்பத்தியில் தன்னிவறவு 

பபற்று இருந்திருக்கிறது.  
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        பதாழில் நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கியிருந்திருக்கிறது. இலக்கியம், 

ஓவியம், இவச, கட்டடக்கவல வபான்றவற்றில் உச்சத்வத 

எட்டியிருக்கிறது. 

         ஆனால், அந்த இந்தியாவானது கல்வி அறிவு இல்லாத வதசம். 

சாதி பவறிபிடித்த வதசம்.  

               பபண்ணடிவம நிவறந்த பகுதி. கணவன் இறந்ததும் மவனவியும் 

உடன் கட்வட ஏறிவிடுவார்கள். இந்தியா காட்டுமிராண்டிகள் வாழும் 

வதசம். 

             யாவன, பாம்பு, குரங்குகள் நிவறந்த நாடு. கிட்டத்தட்ட 

இந்தியாவவ ஓர் விசித்திர பபாருட்காட்சி சாவலயாக, சீர்திருத்தப்பட 

வவண்டிய ஒன்றாகப் பார்க்கும் வபாக்குதான் வமற்கத்தியர்களுக்கு 

இருந்தது.  

           அப்படியான ஓர் இந்தியாவவத்தான் அவர்கள் விரும்பினார்கள்.  

        எனவவ, அவதவய அவர்கள் கண்டவடயவும் பசய்தார்கள். ஆனால், 

உண்வமயான இந்தியா என்பது முற்றிலும் வவறானதாக இருந்தது. 

 

      உடன்கட்வட ஏறுதல் தவறான நவடமுவற என்பதில் மாற்றுக் 

கருத்து இல்வல. ஆனால், பிரிட்டிஷார் பசான்னதுவபால் அது 

அவ்வளவு அதிகமாகவவா நாடு முழுவதுவமா இருந்ததில்வல.  

http://www.tamilpaper.net/paper/wp-content/uploads/2012/07/sati1.jpg


இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

157 
 

            அது இந்திய நாடு முழுவதும் இருப்பதாகவும், இந்து மதம் அவத 

நிர்பந்திப்பதாகவும் ஆயிரக்கணக்கான பபண்கள் உயிருடன் 

எரிக்கப்பட்டார்கள் என்றும் பிரிட்டிஷ் அரசு கூறியது.  

              ‘சில விதிவிலக்குகவளத் தவிர, அவனத்து ஹிந்துக்களும் (எந்தப் 

படிநிவலயில் இருப்பவராக இருந்தாலும்) உடன்கட்வட ஏறுவவதப் 

புனிதமானது என்வற எண்ணுகிறார்கள்’ என்பதுதான் உடன்கட்வட 

ஏறுதவலத் தடுக்க அரசாவண பிறப்பித்த வில்லியம் பபன்டின்க் 

பிரபுவின் கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது.  

              அதற்கான எந்த ஆதாரங்கவளயும் அவர் தரவில்வல. 

அவருவடய இந்த வார்த்வதகவள எடுத்துக்பகாண்டு பார்த்தால், 

உடன்கட்வட ஏறுவவத உயர்வாக எண்ணும் மவனாபாவம் இருந்தது 

என்பதுதான் பதரியவருகிறவத தவிர அவதவயதான் அவனவரும் 

பின்பற்றினார்கள் என்று அல்ல. 

                நாம் உயர்வாக நிவனக்கும் அவனத்வதயும் பசய்வதில்வலவய! 

அப்வபாவதய ஆவணங்களிலும் உடன்கட்வட ஏறுதல் மிகக் 

குவறவாகவவ நவடமுவறயில் இருந்திருக்கிறது என்பதற்குப் 

வபாதுமான சான்றுகள் இருக்கின்றன. 

 

 

         உடன்கட்வட ஏறும் வழக்கம் சில வகுப்பினரிவடவய, அதுவும் 

சில குடும்பங்களில் மட்டுவம இருந்திருக்கிறது. 

           வட மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் சில பகுதிகவளத் தவிர்த்து, 

இந்தியாவின் வவறு இடங்களில் இந்த வழக்கம் பவகு பசாற்பவம.  

               1815-1828 இவடவயயான பதின்மூன்று ஆண்டுகளில், பதிவு 

பசய்யப்பட்ட உடன்கட்வட ஏறல்களில் 63 சதவிகிதம், கல்கத்தாவவச் 

சுற்றி நடந்திருக்கிறது.  
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                 இதில் விவநாதம் என்னபவன்றால் அந்தப் பகுதி அப்வபாது 

ஆங்கிவலயரின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. 63% என்றதும் ஏவதா பபரிய 

அளவு என்றுதான் வதான்றும். 

          ஆனால், 1824ல் பிரிட்டிஷார்களாவலவய பதாகுக்கப்பட்ட 

புள்ளிவிவரங்களின்படி, வங்காள மாநிலத்தில் விதவவகளான 250,000 

பபண்களில், சிவதயில் ஏறியவர்களின் எண்ணிக்வக 600 தான். அதாவது 

0.2 சதம் தான். 

           வாரணாசி பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள் நமக்கு இன்னும் 

ஆச்சரியத்வதத் தரும். 1820க்கும் 1828க்கும் இவடவயயுள்ள ஒன்பது 

ஆண்டுகளில், 125 வபர்தான் உடன்கட்வட ஏறினார்கள்.  

               ‘உடன்கட்வட ஏறுவது மதரீதியான கட்டாய வழக்கமாக 

இருந்திருக்கவில்வல; இந்தியா முழுதிலும் அது நவடமுவறயில் 

இருந்திருக்கவும் இல்வல’ என்று வாரணாசியின் நீதிபதி 
குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  

           இவவதான் பதிவு பசய்யப்பட்டிருக்கும் உண்வமகள். ஆனால், 

ஹிந்துக்களின் வாழ்க்வக பநறிவயப் பழிக்கவும் தங்களுவடய 

ஆதிக்கத்வத நியாயப்படுத்துவதற்கும் ஆங்கிவலயர்கள் இந்த 

வழக்கத்வதப் பபரிதுபடுத்திவிட்டார்கள். 

              உடன்கட்வட ஒழிப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்ததும், மத வபாதகர் 

வில்லியம் வகரி, ‘…கடந்த இருபது நூற்றாண்டுகளில் 

முதன்முவறயாக, இரத்தம் கலக்காமல் கங்வக கடவலச் 

பசன்றவடந்தது’ என்று எழுதியிருக்கிறார். 

       எப்படியிருப்பினும் உடன்கட்வட ஏறுதல் என்பது மூடத்தனமான 
பசயல் என்பவத  மறுப்பதற்கில்வல.   

சதிக்குச் சதி பசய்த வவதாத்திரியார். 

    “ சதி” என்னும் உடன்கட்வட ஏறும் வழக்கம் பதாடக்கக் 
காலத்தில் இந்து மதத்தில் சடங்காக நிவலபபற்றிருந்தது. 
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    இம்முவற ஆங்கிவலயர் காலத்தில் ஒழிக்கப்பட்டது.  அவத 
மீண்டும் பகாணர்வதற்குப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் 
வவதாத்திரி மகரிசியிடம் ஆவலாசவனக் வகட்டார்கள். 

    இதவனச் பசவியுற்று நீண்ட வநரம் சிந்தித்த வவதாத்திரி மகரிசி 
“நான் சில திருத்தங்கள் கூறுகிவறன்.  அத்துடன் வசர்த்து உங்கள் 
தீர்மானத்வதயும் நிவறவவற்றிக் பகாள்ளலாம்” என்று கூறினார். 

     வந்தவர்களும் ஆர்வத்துடன் “என்ன 
திருத்தம்?  விவரவில் கூறுங்கள்” எனக் வகட்டனர். 

     “நான் கூறும் திருத்தம் மிகச் சிறியது தான்.  அது 
என்னபவன்றால், ஆண்கள் இறந்துவிட்டால் பபண்கள் உடன்கட்வட 
ஏற வவண்டும் என்ற வரிகளில் கீழ், இவத வபான்று, “மவனவி 
இறந்துவிட்டால் அவள் கணவனும் உடன்கட்வட ஏறவவண்டும்”.  

இதுதான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் திருத்தம்” எனக்கூற 
அவனவரும் அதிர்ச்சியில் உவறந்தனர். 

    அத்தீர்மானம் வகவிடப்பட்டது.  சதி என்னும் இத்திட்டதின் கீழ் 
எத்தவன சவகாதரிகள் துடிதுடித்து உயிரிழந்து மடிந்திருப்பார்கள்? 

   இத்தவகய தவறான கருத்துக்கவள மாற்றி நமது வாழ்க்வக 
பண்பாட்வடச் சீர்திருத்த வவண்டியது அறிஞர் பபருவமக்களுவடய 
கடவம என பமாழிகிறார், வவதாத்திரியார். 
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23.  கருத்து முதல்வாதமும், பபாருள் முதல்வாதமும் 

             தத்துவம் என்பது உலவகப் பற்றிய கருத்வதாட்டங் களின் 

பதாகுப்பு. அதாவது உலவகப் பற்றிய அவனத்தும் தழுவிய உலகக் 

கண்வணாட்டவம தத்துவமாகும். 
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           இன்னும் விளக்கமாகப் புரிந்து பகாள்ள வவண்டு பமன்றால் 

தத்துவ ஞானம் உலகம் முழுவவதயும் பற்றி ஒரு கருத்வதாட்டத்வத 

உருவாக்குகிறது.  

          அதற்வகற்ப ஒரு அவமப்பு முவறவய வளர்க்கிறது. வமலும் 

உலகிற்குள் நிகழும் நிகழ்வுப் வபாக்குகவளப் பற்றி ஒரு பபாதுவான 

விளக்கத்வதத் தருகிறது. 

       இறுதியில் அது மக்களின் உலகக் கண்வணாட்டமாக இருக்கிறது. 

இதுவவ தத்துவமாகும். 

(உலகம் என்று பசால்வது இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும். தமிழில் 

பசால்வபதன்றால் அண்டம் அல்லது பால்பவளி) 

           வமற்குறிப்பிட்ட உலவகப் பற்றிய தத்துவ ஞானம் இரு 

வவகயாகப் பிரிந்துள்ளது. 

               அதில் 1. பபாருள் முதல்வாதம், 2. கருத்து முதல் வாதம். 

இவ்விரண்டு தத்துவங்களும் வவறுபடுகின்ற இடம் பபாருளுக்கும் 

உணர்வு நிவலக்கும், இயற்வகக்கும் ஆன்மாவுக்கும் உள்ள உறவு 

நிவலகவளப் பற்றிய படிப்பாய்வின் வவறுபட்ட முடிவுகவள இவ்விரு 

வவறுபாட்டிற்கு அடிப்பவடயாகும். 

         அதாவது உலகின் வதாற்றம் குறித்தான ஆய்வின் 

முடிவுகளின் வவறுபாவட இவ்வவகக் கண்வணாட்டங் கள். 

          இந்த இயற்வகயில் மனிதன் மனிதனாக வளர்ச்சி பபற்றுக் 

பகாண்டிருந்தவபாது அவன் எழுப்பிய முதல் வகள்வி இந்த உலகம் 

எப்படித் வதான்றியது? 

        அடுத்தது இந்த உலகில் எது முதலில் வதான்றியது? 

என்பதுதான். 

       இயற்வகயின் வியப்புமிக்க நிகழ்வுப் வபாக்குகள் மனிதவனச் 

சிந்திக்கவும் வவத்தது. 
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         அவதவிட அதிகமாக அச்சமூட்டியது. இவ்வச்சம் விவரவாக 

இவவன ஒரு முடிவவ வநாக்கித் தள்ளியது. 

       இதன் விவளவு தனக்கு மீறிய ஏவதா ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் 

இவ்வுலவக இயக்குகிறது என்ற முடிவுக்கு வந்தான். சரி அது எது என்ற 

வகள்விக்கு? அது கண்ணுக்குத் பதரியாது. 

        ஆனால் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது. அது ஏவதா ஒன்று நம்வம 

மீறிய சக்தி. இதுதான் மனிதனின் பதாடக்க நிவல முடிவு. 

      இறுதியில் அந்த ஏவதா ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. அதுதான் 

கடவுள். இப்வபாது உலவகப் பவடத்தவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். 

          உலவகப் பவடத்த கடவுள் அவரின் சிந்தவனச் சக்தியின் பவளிப் 

பாடாக மனிதவனயும் மற்ற உயிரினங்கவளயும் பவடத்து விட்டார். 

      ஆக உலகம் கடவுளால் பவடக்கப்பட்டபதன்றும், சிந்தவனயின் 

பவளிப்பாட்டில்தான், மற்ற பபாருட் கள் அவனத்தும் (உயிருள்ளது 

உயிரற்றது) வதான்றின என்பதுதான் கருத்து முதல் வாதத்தின் வமயத் 

தத்துவம். 

            அதாவது கருத்வத முதலானது மற்றவவ பயல்லாம் 

அதற்கடுத்ததுதான். இதனடிப்பவடயில் புதிய புதிய கடவுள்களும், 

மதங்களும் மதக் வகாட்பாடுகளும் உருவாயின. 

         அடுத்து இந்த உலகம் யாராலும் 

பவடக்கப்பட்ட தில்வல. இது இயற்வக பபாருட்களாலானது. இது 

எப்வபாதும் இருந்து பகாண்டுதான் இருக்கிறது. இருக்கும். இதற்கு 

முதலுமில்வல. முடிவுமில்வல. 

          இயற்வகப் பருப் பபாருட்களின் இயக்க நிகழ்ச்சிப் வபாக்கின் 

விவளவவ மனிதனும், மற்ற உயிரினங் களும் வதான்றக் காரணம்.  
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          எனவவ பபாருவள அவனத்து மூலத்திற்கும் அடிப்பவட 

என்பதுதான் பபாருள் முதல் வாதத்தின் அடிப்பவடத் தத்துவ மாகும்.  

       இது கடவுள், மதம், ஆன்மா, மறுபிறப்பு, பசார்க்கம் இப்படி எந்த 

மாயக் வகாட்பாடுகவளயும் ஏற்பதில்வல. ஐம்புலன்களால் 

அறியப்படாதது எவதயும் ஏற்பதில்வல. அறிவியல் வழிப்பட்ட ஆய்வு 

முடிவுகவள மட்டுவம ஏற்கிறது. 

        இவ்விரு வாதங்கவளயும் கடந்து மூன்றாவதாக “இருவம' 

வாதத் தத்துவங்களும் இருக்கின்றன. இருவமக் வகாட்பாட்டாளர்கள் 

முன் வவப்பது கருத்தும், பபாருளும் இரண்டும் ஒன்வறாபடான்று 

பநருக்கமாகத் பதாடர்புவடயது.  

       எனவவ இரண்டும் முதன்வமயானதுதான் என்பதுதான் இதன் 

வகாட்பாட்டு அடிப்பவடயாகும். 

             இருந்த வபாதிலும் இருவமக் வகாட்பாடு தனித்துவமான 

பசல்வாக்குப் பபறவில்வல. வமலும் சாரம்சத்தில் இது கருத்து 

முதல்வாதக் வகாட்பாட்டின் அடிப்பவடவயக் பகாண்டிருப்பதால், இது 

கருத்து முதல் வாத வவகவயச் வசர்ந்ததாகவவ கருதப்படுகிறது. 

       கருத்து முதல் வாதத்வத மறுத்து வந்த தத்துவம் தான் 

இயக்கவியல் வரலாற்றுப் பபாருள் முதல்வாதம்.. 

        வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பபாருள் முதல் வாதச் 

சிந்தவனயாளர்கள் உலகம் முழுவதுவம இருந்துள்ளனர். அந்த 

வவகயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒருசிலவர நாம் பதரிந்து பகாள் வவாம். 

       கி.மு.530 470 களில் பபாருள் முதல் வாத உலகக் 

கண்வணாட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு எபிஸஸ்வஸட் வசந்த 
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பஹராக்ளிட்டஸ் என்னும் கிவரக்கத் தத்துவ ஞானி பபரும் 

பங்காற்றியுள்ளார். 

       அவவரத் பதாடர்ந்து கிவரக்கத் தத்துவஞானி படமாக்ரீட்டஸ் 

பபாருவளப் பற்றிய அணுத் தத்துவத்வத முன்வவத்து பபாருள் 

முதல்வாதக் வகாட்பாட்வட வமலும் வளர்த்தார். 

         இவவரத் பதாடர்ந்து கி.மு. 43ம் நூற்றாண்டுகளிலும் கி.மு. 

முதலாம் நூற்றாண்டுகளிலும் முவறவய எபிக்குரஸ் என்ற கிவரக்கத் 

தத்துவ ஞானியும் வராமன் தத்துவ ஞானியான வடடஸ் 

ஒக்கவரட்டியஸ் காரஸ் என்பவரும் பபாருள் முதல்வாத அணுத் 

தத்துவத்வத வமலும் வளர்த்தார்கள். 

            அன்மறை காலத்தில் இதற்கு எதிராக கிதரக்கத் தத்துவஞானி 
பிளாட்தைா (கி.மு.427 347) அணுத் தத்துவத்மதயும், சபாருள் முதல் 

வாதத்மதயும் எதிர்த்த கருத்து முதல்வாதி. 

        பிளாட்வடாவின் பவளிப்பவடயான கருத்து முதல் வாதத்திற்கு 

எதிராக (கி.மு. 384 322) அரிஸ்டாட்டில் கடுவமயாக விமர்சனம் 

பசய்தவர்.  

        இவர் அடிப்பவடயில் பபாருள் முதல் வாத உலகக் கண்வணாட்ட 

முவடயவர். இருந்த வபாதிலும் கருத்து முதல்வாத 

எண்ணவவாட்டங்களும் இவரிடம் இருக்கவவ பசய்தன.  

         கி.பி. 17ம் நூற்றாண்டுகளில் பபாருள் முதல் வாதச் சிந்தவன 

வமலும் வலுப் பபற்றது. 

         பிரஞ்சுத் தத்துவஞானி பிரான்ஸ்லின் வபக்கன் (1561 1625) பபாருள் 

முதல் வாதக் கண்வணாட்டத்திற்கு மிகப் பபரும் பங்களிப்புச் 

பசய்துள்ளார். 

        இவவரத் பதாடர்ந்து ஆங்கிவலயத் தத்துவஞானி தாமஸ் 

வவறாப்ஸ் (கி.பி.1588 1679) வபக்கனுவட பபாருள் முதல் வாதச் 

சிந்தவனவய வமலும் வளர்த்தார். 
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         18ம் நூற்றாண்டில் ரஷ்யப் பபாருள் முதல்வாதிகளில் 

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள், வமக்வகல் வலாவமாவனா வசாவ், 

அபலக்சாண்டர் ராதிஷ் வசவ் ஆகிவயார் முதன்வமயானவர்கள். 

      அவதவபால் இந்திய ஆட்சிப் பகுதியிலும், தமிழகத்திலும் பபாருள் 

முதல் வாதச் சிந்தவனயாளர்களின் பபரும் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்வத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

     இந்தியச் சமூக அவமப்பில்  வவத மந்திரங்கவள கருத்து முதல் 

வாதத்திற்கு பபரும் பங்களிப்வபச் பசய்துள்ளது. 

            வவத, யாக கருத்தவமவு என்பது பவறும் கருத்து முதல் வாத 

அளவுவகாவலாடு மட்டும் அவர்கள் தத்துவம் இருக்கவில்வல. 

         அது சமூக ஒடுக்கு முவறகவளயும், ஏற்றத் தாழ்வுகவளயும், 

பவளிப்பவடயாக வலியுறுத்தி விரிந்த உலகப் பார்வவவயக் 

பகாண்டதல்ல. 

        குறுகிய தங்களின் ஆளுவமத் தன்வம வநாக்கத்திற்காக 

உருவாக்கப்பட்ட தத்துவங்கள்தான். வவத காலத் தத்துவங்கள், இருந்த 

வபாதிலும் இது உலகத்வதப் பற்றியும் வபசுகிறது. 

ரிக் தவதம் 

           வவத காலம் கி.மு.1500 இக்காலத்தில் தான் “ரிக் வவதம்', 

“சாம வவதம்', “யஜுர் வவதம்' அதர்வ வவதம் என நான்கு வவதங்கவள 

உருவாக்கினார்கள். 

             அதற்கடுத்து மனு எழுதிய “மனு சாஸ்திரம்' அடுத்து வந்த “பகவத் 

கீவத' வபான்றவவ  தத்துவ இயவல பவளிப்படுத்தும் தத்துவ நூலாகும். 

       இதுவவ இந்தியக் கருத்து முதல் வாதத் தத்துவமாகவும் 

அறியப்படுகிறது. இவதக் கடந்து பல்வவறு கருத்து முதல்வாதத் 

தத்துவங்களும் இருக்கிறது. 
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         இருந்த வபாதிலும் கி.மு. 1500 ரிக் வவத காலம் பதாடங்கி இன்று 

வவர கருத்து முதல் வாதத் தத்துவங்கள் முதல் நிவலயில் 

இருப்பதால் இவதவய நாமும் முதன்வமப்படுத்து கிவறாம். 

    வமலும் இத் தத்துவம் கருத்து முதல் வாதத்வத எதிர்த்வத 

அவனத்துப் பபாருள் முதல் வாத சிந்தவனகளும் உருவானது என்பதும் 

குறிப்பிடத் தக்கது. 

உபநிைதம் 

             கி.மு. 8ம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பபாருள் முதல் 

சிந்தவனகள் பவளிப்பட்டன. குறிப்பாக இந்தக் கால கட்டத்தில் 

“உபநிடதம்' வதான்றின.  

        (இதில் வவதத்வத ஏற்றுக் பகாண்ட கருத்து முதல் வாத 

உபநிடதங்களும் பபருமளவில் இருந்தன) குறிப்பாக “முண்டக 

உபநிடதம்' பிரம்மத்வதப் பற்றி இவ்வாறு கூறுகிறது: 

““பிரம்மம் பிறப்பற்றது; இறப்பற்றது. 

அது எதிலிருந்தும் வதான்றவில்வல; எவதயும் வதாற்றுவிக்கவில்வல. 

அது பிறந்ததும் இல்வல; இறந்ததும் இல்வல. 

அது நித்தியமானது, ஊழிக் காலமாய் இருந்து வருகிறது. 

அதன் உடல் துண்டிக்கப்பட்டாலும் அது துண்டிக்கப்படுவதில்வல'' 

         இப்படி ஏராளமான உபநிடதங்கள் உலகம் இயற்வகயானது. 

உலகத்வத யாராலும் பவடக்க முடியாது. பவடக்கவும் இல்வல. 

கடவுள், பசார்க்கம், மறு பிறப்பு என்று எதுவுமில்வல என்று பசால்கிறது. 

மவத  ிைம் கணாதர் 

கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் “கணாதர்' என்பவர் வவவசஷிக 

சிந்தவனவயத் வதாற்றுவித்தார். (விவசசமானது என்ற பபயராலும் 

அவழக்கப்பட்டது) அது உலகின் வதாற்றத்வத இயற்வகவயச் சார்ந்வத 
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பவளிப்படுத்தியது. வமலும் உலகத் வதாற்றத்தின் காரணம் அணுவவ 

என்று விளக்கியது. அணுக் பகாள்வகவய விரிவாக ஆய்வு பசய்தது. 

கணாதர் பபாருள் முதல்வாதச் சிந்தவனவாதி. 

நிைாைம் கவுதைர் 

       கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டின் இவடக் காலத்தில் கவுதமர் நியாயக் 

வகாட்பாட்வட உருவாக்கினார். 

       நியாயம் என்ற சமஸ்கிருதச் பசால் “ஆய்வுப் பபாருவள நாடிச் 

பசல்லுதல்' என்று பபாருள்படும். 

       அதாவது தருக்க முவறயில் காரண காரியங்கவளப் பகுத்தாய்தல் 

என்பதாகும்.  

     அதாவது தீர்வவ எட்டுதல் என்பவத வநரடிப் பபாருளாகும். கவுதமர் 

வவவசஷிகர்களின் அணுக் பகாள்வகவயயும் ஏற்றுக் பகாண்ட பபாருள் 

முதல் வாதி. நியாய மரபின் அடிப்பவட தர்க்கவியவல 

அடிப்பவடயாகக் பகாண்டது. 

 ாங்கிைம் கபிலர் 

       கி.மு. 7ம் 6ம் நூற்றாண்டுகளின் இவடப்பட்டக் காலத்தில் 

வாழ்ந்தவர் கபிலர். இவர் வதாற்றுவித்த சிந்தவன மரபு சாங்கியம். 

சாங்கியம் என்ற பசால் (கணக்கிடுதல்) சாங்கிய என்ற சமஸ்கிருத 

வவர்ச் பசால்லிலிருந்து கிவளத்தது. 

            உலகின் படிமுவறச் பசயல்பாடுகவளப் பகுத்தறிவுடன் கவனித்து 

விளக்கம் கூறுவதால் சாங்கியம் என்ற பபயர் பபற்றது. சாங்கியக் 

கருத்துக்கள் பவறுமவன பமய்ஞானச் சிந்தவன மரபு மட்டுமல்ல. 

           பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல் கவள மாற்றுதலும், அழித்தலும், 

திரட்டுதலும் பற்றிய அறிவியல் அடிப்பவடயிலான விளக்கமும் ஆகும். 

         கபிலர் வவத, யாக தத்துவத்திற்கு எதிரான மிகப் பபரிய 

பபாருள் முதல் வாத சிந்தவனவாதி. 
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          “புலனுறுப்புகள் இயற்வகயின் உருவாக்கவம' புலனுறுப்புகள், 

புறவுலகு பற்றிய உண்வமயான வதாற்றத்வத அப்படிவய நமக்குப் 

புலப்படுத்துகிறது என்பது கபிலரின் திட்டவட்டமான கூற்று. இல்லாத 

ஒன்றிற்கு எதுவுவம உருவாகாது என்பவத சாங்கியத் தின் ஆதாரக் 

பகாள்வக.  

       வமலும், சாங்கியம் அறிவியல் வழிப்பட்ட தர்க்க முவறகவளயும், 

பரிணாமக் வகாட்பாடுகவளயும் சாங்கிய பமய்ம்வம ஏற்றுக் 

பகாள்கிறது.  

        ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்வதச் வசர்ந்த கபிலர், கருத்து முதல்வாதக் 

கருத்தியவல முற்றாக மறுத்த புரட்சியாளர்.  

     இவர் காலத்திற்கு பிறகு பதாடங்கி இன்றுவவர இந்த எதிர்ப்பு 

சிந்தவன மரபுகளின் நீட்சியாக சாங்கியம் இருந்தது, இருக்கிறது.  

     சாங்கியத்வத கருத்து முதல்வாதிகள் சிவதத்து அழித்து 

விட்டாலும் அதன் சிந்தவன மரபு பதாடர்கிறது. 

தலாகாைதவாதம்  

            “வலாகாயதாம்' சரியான காலத்வத குறிப்பிட முடியவில்வல. 

ஒரு சிலர் கி.மு. 6 ம் நூற்றாண்டு என்றும், ரிக் வவத காலத்திவலவய 

இந்து இதிகாங்களில் இதுபற்றி குறிப்பு இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். 

            குறிப்பாகப் பிரகஸ்பதியின் வலாகாயதா சூத்திரம். கி.மு.600 களில் 

அழிக்கப்பட்டது. கருத்து முதல்வாதிகள் எதிர் சிந்தவன என்ற 

அடிப்பவடயில் இதன் மீதான எதிர்ப்பின் பதிவுகவள இப்பபாருள் முதல் 

வாதச் சிந்தவனயின் மகத்துவத்வதப் புரிந்து பகாள்ள முடிகிறது.  

        வலாகாயத்வத அசுரர்களின் வகாட்பாடு என்வற  வவத நூல்கள் 

கூறுகின்றன. 

         வலாகாயதா என்றால் “உலக மக்களுக்காக' என்பதாகும். 

பபாறிக் காட்சிகளில் உணரப்படுபவவ மட்டுவம வலாகாயத மரபில் 

திடமான சான்றுகளாக எடுத்துக் பகாள்ளப்படுகின்றன. 
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          சான்றாகக் கூறப்படும் பருப் பபாருள்கள் மண், நீர், பநருப்பு, காற்று, 

பசல்வமும், மகிழ்ச்சியுவம மனித வாழ்வின் வதவவகள் . 

         பருப் பபாருட்களுக்கு உணர்வு உண்டு. வவறு உலகம் என்று 

ஒன்றில்வல. இறப்புக்குப் பின் எதுவுமில்வல என்பது இதன் 

தத்துவமாகும். 

           சிறந்த பபாருள் முதல் வாதமான வலாகாயதம் சாதி, வவதம், 

யாகம் வபான்ற எல்லாப் பிற்வபாக்குத் தனங்கவளயும் இரக்கமின்றி 
விரிவாக, விரிவான விளக்கவுவரயுடன் எழுதப்பட்டது. 

              இது இந்தியாவின் பபாருள் முதல் வாதத் தத்துவமாக 

அவனவராலும் ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

             சமணமும் பபௌத்தமும் வதான்றுவதற்கு சார்வாகரின் 

(வலாகாயதம்) தத்துவம் அடிப்பவட யானது. 

சபௌத்தம் புத்தர் 

          கி.மு. 543ம் ஆண்டு வாக்கில் சாக்கிய மன்னன் சுத்வதா 

தனனுக்கும், அரசி மாயா வதவிக்கும் மகனாகப பிறந்த சித்தார்த்த 

பகௌதமன்,  வவத, சமயத் தத்துவங்கவளத் வதாலுரித்தார்.  

        இவர் இயற்வகயின் நிகழ்வுகவளயும், அதன் இயக்கப் 

வபாக்குகவளயும் ஏற்கிறார். 

       “உலகிலுள்ள அவனத்துவம நிவலயற்றவவ. பிறப்பும், இறப்பும் 

பதாடர் நிகழ்வுகள். வாழ்க்வக என்பது நீவராட்டம் வபான்றது. வருவதும் 

வபாவது பமய்ம்வமயின் அடிப்பவட என்றார். 

         இவருவடய சிந்தவனகள் பபரும்பாலும் மனித வாழ்க்வகவய 

பிரதிபலிப்பதாகவவ இருக்கிறது. இல்லாத ஒன்வறப் பற்றி இவர் 

அதிகமாகச் சிந்திக்கவில்வல. 

           இவரின் பசயல், தருக்க முடிவு, சிந்தவனகள் அவனத்தும்  வவத 

மரபுகவள முற்றாக எதிர்த்தது. இவ் எதிர்ப்பில் எவ்வித இரக்கமும் 

காட்டவில்வல.  
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           இவரின் தத்துவம் பபாருள் முதல் வாத தர்க்கவியவலக் 

பகாண்டிருந்தாலும், அதாவது அணுக் பகாள்வகயின் அடிப்பவடயில் 

உலகம் பற்றிய தங்களது பசாந்தக் கருத்துக்கவள உருவாக்கிக் பகாண்ட 

பபௌத்த மதத்தினர் வாழ்க்வகவயப் புறவயமானது (பருப் பபாருள்) 

அகவயமானது (மன உணர்வு) என்று இரண்டு பகுதிகளாகப் 

பிரித்தார்கள். 

              அணுக்களின் கூட்டு, அதாவது தனிமங்களின் விவனாதமான 

வசர்மானத்வதச் சார்ந்துதான் மன உணர்வு உள்ளது. 

         எனவவ, புறப் பபாருட்களின் பசயல்பாட்டிலிருந்து தான், அக 

உணர்வு உருவாகிறது. அணுக்களின் கூட்டு ஓர் இயக்கத்வத உண்டு 

பண்ணுகிறது.  

     அந்த இயக்கம் இருத்தலின் பகுதிகளாகிய உணர்வாகவும், 

அரிதலாகவும் பவளிப்படுகிறது என்பது புத்த மதத்தின் அடிப்பவடக் 

வகாட்பாடாகும். 

        இவதயும் அறிவுக்குப் பபாருந்தி நிற்கின்றனவா என்று ஆய்ந்தறிந்து 

அதன் பின்பு அவத ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள் என்பவத புத்தரின் 

அறிவுவரயாக இருந்தது. 

       இருந்த வபாதிலும் கடவுள் மறுப்பிறப்பு பற்றி பதளிவான 

முடிவுக்கு அவர் வந்தவடயவில்வல. 

 ைணம் ைகாவரீர் 

        புத்தருக்கு முந்வதய காலத்தவரான (கி.மு. 598) வர்த்தமானர் 

(மகாவரீர்) புத்தருக்கு இவணயான சிந்தவனயாளராக இருந்தவர். இவர் 

சமண மதத்வத நிறுவினார் (வஜனம்). இதன் அடிப்பவடக் 

பகாள்வகயாக, 

1. இருத்தல் மீது உண்வமயான நம்பிக்வக. 

2. உள்ளவத உள்ளமபடிவய அய்யமின்றித் பதளிவாக அறிவது. 

3. புற உலகப் பபாருட்கள் மீது விருப்பமின்றி வாழும் நல்ல நவடமுவற. 
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 இதுவவ சமணர்களின் அடிப்பவடயாகும். 1. பகால்லாவம, 2. வாய்வம, 

3. கள்ளாவம, 4. நியமங் கவளக் கவடப்பிடித்தல், 5. பபாருளாவச 

இல்லாவம வபான்ற ஒழுக்க பநறிகவள வகுத்துச் பசயல்பட்டனர். 

        மகாவரீர் கடவுள் வழிபாட்வட முழுவதும் தவட பசய்தார். 

கடவுள் என்று ஒன்று இல்வல. உள்ளது உலகு மட்டுவம. பாவம் என்பது 

கடவுளுக்கு எதிரானது அல்ல. அது சக மனிதனுக்கு எதிரானது என்பது 

சமணர்களின் உறுதியானக் பகாள்வக. 

        சமணமும் பபௌத்தம் வபாலவவ  வவத, யாக வவள்வித் 

தத்துவத்திற்கு எதிரானது. இதன் தத்துவங்கள் வாழ்வின் 

வதவவயிலிருந்து உருவா னவவ. சமணமும் பபாருள் முதல் வாதச் 

சார்புவடயவத. 

        இப்படி கருத்து முதல் வாதச் சிந்தவனக்கு எதிராக பபாருள் 

முதல் வாதச் சிந்தவனகள் வதான்றினாலும் அது ஒரு வடிவம் பபறாமல் 

தன்வன முழுவமயாக மீட்டுருவாக்கம் பசய்து பகாள்ளாமல் காலப் 

வபாக்கில் கருத்து முதல் வாதச் சிந்தவனகவளாடு கலந்து வபாயின.  

       இதற்குக் காரணம் என்ன? என்ற வகள்விவயக் வகட்டு வவத்துக் 

பகாள்வவாம். 

சதால்காப்பிைர் 

       3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பதால்காப்பியர் எழுதிய 

பதால்காப்பியம் பவறும் பமாழி இலக்கண நூல் மட்டுமன்று. 

வாழ்வியல் இலக்கணமும் இரண்டறக் கலந்த பமய்யியல் தான் 

பதால்காப்பியம். 

         இதில் உலக வாழ்வவ புறம், அகம் என்று பிரிக்கப்பட்டு 

விளக்குகிறது. வமலும் உலகத்தின் மூலவம பபாருள்தான் என்றும், அது 

முதல், கரு, உரிப் பபாருள்தான் என முப் பபாருள்கவளக் பகாண்டது 

என்றும் விளக்குகிறது. தில் முதல் பபாருள் நிலம், பபாழுது என்றும் 

கூறுகிறது. 

(பபாருள்கள் மூன்று (பதால்காப்பியம்) 
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949.   முதல் கரு உரிப் பபாருள் என்ற மூன்வற 

       நூலலுங்காவல முவற சிறந்தனவவ 

       பாடலுள் பயின்றவவ நாடும் காவல. 

முதல் பபாருள் 

950.   முதல் எனப்படுவது நிலம் பபாழுது இரண்டின் 

இயல்பு என பமாழி இயல்பு உணர்ந்வதாவர) 

    பதால்காப்பியவர முழுவமயான பபாருள் முதல் வாதி என்று நாம் 

பசால்ல முடியாது. புற, அக வாழ்வவ முன்னிறுத்துதலின் வழி இவர் 

“இருவம வாதியாக' இருந்துள்ளார். 

        இருந்த வபாதிலும் இயற்வகயின் ஒழுங்குமுவற இயக்கத்வத ஏற்று 

அதன் வழி எதார்த்த வாழ்விற்குத் வதவவயான ஒழுக்க விதிகவள 

இயற்வக விதிகவளாடு விளக்கியிருப்பது இதன் சிறப்பு.  

       கடவுள், மதம் சம்பந்தமான வநரடியான கருத்து முதல் வாத 

அடிப்பவடகவள இவர் வலியுறுத்தவில்வல. 

       மாறாக பபாருள் முதல்வாத சார்பு சிந்தவனயின் தர்க்க 

முவடயவராகவவ இருந்துள்ளார். 

       பமாழியின் இயற்வக அவமப்வபயும், மனித வாழ்வின் இயற்வக 

அவமப்வபயும் இலக்கணமாக்கிய தமிழகத்தின் முதன்வமயான 

சிந்தவனயாளர். 

திருவள்ளுவர் 

        2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் ஒரு பபாருள் 

முதல்வாதச் சிந்தவனயாளர்.  

       அவரின் சிந்தவனகள் அவனத்தும் இவ்வுலகின் இருப்பு 

நிவலகவளப் பற்றியவத! இல்லாத ஒன்வற அவர் எப்வபாதும் எங்கும் 

பசான்னதில்வல. 
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        திருக்குறளில் வரும் கடவுள் வாழ்த்துப் பகுதி என்பது இவடக் 

காலத்தில் பசறுகப்பட்ட இவடச் பசறுகவள என்று சிலர் 
கூறுகின்றனர்! 

 கடவுளின் வதவவ திருக்குறளில் எந்த இடத்திலும் இல்வல. 

எல்லாவற்வறயும் மனிதவன தீர்த்துக் பகாள்ள வவண்டும் என்கிற 

இயற்வக சார்ந்த நவடமுவற வாழ்வியல் தத்துவவம திருக்குறள். 

*      எப்பபாருள் எத்தன்வமத் தாயினும், அப்பபாருள் 

       பமய்ப்பபாருள் காண்ப தறிவு. 

*      பிறப்பபன்னும் வபதவம நீங்கச் சிறப்பபனும் 

       பசம்பபாருள் காண்ப தறிவு. 

வபான்ற குறள்கள் பபாருள் வாதத் தத்துவத்வதச் சார்ந்தவவ. அதுவபால் 

வான் சிறப்பில், 

*      வானின் றுலகம் வழங்கி வருவதால் 

       தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

*      நீரின் றவமயா துல பகனின் யார்யார்க்கும் 

       வானின் றவமயா பதாழுக்கு. 

இக்குறள் உலக உயிரினங்களின் உருவாக்கத்திற்கு நீவர ஆதாரம். 

நீரில்வலவயல் இவ்வுலக உயிரினங்கள் இல்வல என்று பசால்கிறது. 
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        “சார்லஸ் டார்வினின்' உயிரியல் தத்துவத்தின் 

வகாட்பாட்வட 2000 ஆண்டு களுக்கு முன்பாகவவ திருவள்ளுவர் 

பசால்லியிருக் கிறார். 

 

       இவ்வுலகின் வதாற்றத்திற்கு பபாருவள ஆதாரம். 

உயிரினங்களின் வதாற்றத்திற்கு நீவர ஆதாரம். இங்வக கடவுளுக்கு 

என்ன வவவல? எனவவ திருவள்ளுவர், அய்யத்திற்கு இடமற்ற பபாருள் 

முதல்வாதிதான். 

 ித்தர்கள் 

         தமிழகத்தில் சித்தர்களின் சிந்தவனகள் பபரும் பாலும் 

இயற்வக சார்ந்தவவகவள. இருப்பு உலவகப் பற்றிவய அதிகமாகச் 

சிந்தித்தனர். 

          கடவுள், மறுபிறப்பு, பசார்க்கம் என்ற இல்லாத ஒன்றுக்காக 

எப்வபாதும் கவவலப்படாமல் இயற்வகயின் உண்வமகவள ஏற்றுக் 

பகாண்டார்கள். அணுக் வகாட்பாடுகவளயும் பபரும்பான்வமயான 

சித்தர்கள் ஏற்றுக் பகாண்டனர். 

          இவர்கள் சாதி, மதம் வபான்ற பிற்வபாக்கு அவமப்புகவள 

மறுதலித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவவ சித்தர்களில் 

பபரும்பாலாவனார் பபாருள் முதல்வாதச் சிந்தவனச் சார்பாளராக 

இருந்துள்ளனர். 

         இப்படி உலகம் முழுவதும் கருத்து முதல்வாத உலகக் 

கண்வணாட்டத்திற்கு எதிராக பபாருள் முதல் வாதச் 

சிநதவனயாளர்களும் பபாருள் முதல் வாதத் தத்துவங்களும் இருந்தன. 
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          இருந்த வபாதிலும் இவத முழுவமப்படுத்தியது மார்க்சும், 

எங்கல்சும்தான். சமூக வநாக்கில் இவ்விரு தத்துவங்களின் 

பசயல்பாடுகவள ஆராய்ந்து அறிந்தனர்.  

          குறிப்பாக கருத்து முதல் வாதத் தத்துவத்திற்கும், பபாருள் 

முதல்வாதத் தத்துவத்திற்கும், இருவவறு வர்க்கக் கண்வணாட்டங்கள் 

உண்படன பவளிப்படுத்தினார்கள்.  

           இதனடிப்பவட யில் உருப்பபற்ற தத்துவம்தான் இயக்கவியல் 

வரலாற்றுப் பபாருள் முதல் வாதம். இது உலகப் பபாருள் முதல்வாதத் 

தத்துவத்திற்கு புதிய பவளிச்சத்வதக் பகாடுத்தது. 

 

எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் 

அடிப்பவடயானவவ இருத்தலுக்கும், 

இல்லாததற்கும் இவடவயயான நிவல 

குறித்வத. இவவ குறித்து விவாதிக்க 

ஆரம்பித்தாவல பிரச்சவனதான். 

பபாருள்வாதம் பதளிவாக தன்நிவல 

கருத்வத வவத்தாலும் கருத்து முதல்வாதம் 

விடுவதாக இல்வலவய!  

கருத்து முதல்வாதம் வவபறாரு 

வலாக்கத்துக்கு தள்ளிக் பகாண்டு பசல்கிறது. வரும் ஆனா வராது என்பது 

வபால், உணர முடியும், ஆனா பார்க்க முடியாத தத்துவமாக ஒட்டிக் 

பகாண்டிருக்கிறது கருத்துவாதம். 

 

கருத்து முதல்வாதிகளால் யதார்த்த வாழ்க்வகவய முழுவதாக புறக்கணிக்க 

முடிவதில்வல. அவதவநரம் முழுவதுமாக ஏற்கவும் முடியாத குழப்பநிவல.  

          இவவ சாண்வடாக்ய உபநிடதத்தில் இருந்து பதாடருகிறது. பபாருள் 

முதல்வாதத்தில் பபௌத்தர்கள் காலத்தில் இருந்வத கருத்து முதல் 
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வாதத்வதாடு வபாராட வவண்டி இருந்தது. 

    .     அண்வமய நூற்றாண்டுகளில் கூட கருத்து முதல்வாதத்வதாடு பபாருள் 

முதல்வாதிகள் வபாராடிக் பகாண்டிருக்கின்றனர். ஏஞ்பகல்ஸ் முதற்பகாண்டு 

வதவி பிரசாத் சட்வடாபாத்யாயா வவர நீள்கிறது. இன்னும் எப்படித்தான் 

விளக்குவது? 

“விட்டுத் தள்ளுங்கள், இன்னும் சில நூற்றாண்டுகளில் மனிதனின் அறிவு 

வளர்ச்சி கூடும் வபாது இந்த மதவாதிகளின் கூப்பாடு மக்களிடம் எடுபடாமல் 

வபாய்விடும்” என்று கூலாக பசால்கிறார்கள் இன்வறய தத்துவ 

ஆராய்ச்சியாளர்கள்.  

        அப்படி கூறும் வவதாத்திரி மகரிசி வபான்ற சில தத்துவவாதிகளின்  

நூல்கவளயும் ஆய்வுகவள நீங்களும் வாசித்துப் பாருங்கள்: 

 

Erich Frauwallner எழுதிய “Geschichteder Indishen philosophic” [இதில் வவவசஷிகம், 

வஜனம், வலாகாயதம் குறித்த தத்துவங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது] 

 

Debiprasad Chattopadhyaya எழுதிய “Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism” - New 

Delhi, 1959 [பபாருள் முதல்வாதம் குறித்த தத்துவ ஆய்வு] 

 

அபமரிக்காவவச் வசர்ந்த Dale Riepe எழுதிய “The Naturalistic Tradition in Indian 

Thought” 

 

P.N. Anikieu எழுதிய History of Philosophy 

 

வால்டர் ரூபன் எழுதிய “Geschichte der Indiscaen  philosophie” [1954] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Frauwallner
http://en.wikipedia.org/wiki/Debiprasad_Chattopadhyaya
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Philosophy
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வவதாத்திரி மகரிசி எழுதிய “Journey of Conciousness “ பிரம்மஞானம். 

 

எப்வபாது இக்கருத்துப் வபாராட்டம் மனிதனிடம் பதாடங்கி இருக்கக் கூடும்? 

மனிதன் உடலின் உள்வநாக்கிய சிந்தவனயில் பதாடங்கி இருக்கிறது கருத்து 

முதல் வாதம். அவனகமாக 'சாண்வடாக்ய உபநிடதத்தில்' வதடுதல் 

பதாடங்கியிருக்க வவண்டும். 

 

இந்திய தத்துவ வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளரான வதவிபிரசாத் 

சட்வடாபாத்யாயாவும் “Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism” ஆய்வு நூலில் 

மனிதனின் உள்வநாக்கிய சிந்தவன ஆத்மா வதடலில் சாண்வடாக்ய 

உபநிடதத்தில் தான் பதாடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார். 

 

        வவதாத்திரி மகரிசியின் விளக்கம். 

     மகரிசியின் மாற்று விஞ்ஞானத்தில் தன்மாற்றத்தில் ஏற்படுகின்ற பல 
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நிகழ்ச்சிகளில் இயக்கக் காரணமங்வள எளிதில் புரிந்து பகாள்ள முடிகிறது. 

    சுத்தபவளி விண்துகளாக மலர்ந்தவபாதுதான், நாம் கணிக்கிற காலம் 
பிறக்கிறது. 

    தன்மாற்றம் ஆரம்பமாகிறது.  சுத்தபவளிவய விண்துகளாக 
மாறுவதால், விண்துகள் (வவதான்) அறிவுவடயது.  ஆற்றலுவடயது. 

 

  “பல சிந்தவனயாளர்கள், “கருத்து முதலில் வதான்றியா?  பபாருள் 
முதலில் வதான்றியதா என்ற வாதத்தில் கலந்து , கருத்து – முதல் – வாதி 
என்றும், பபாருள் - முதல் – வாதி என்று பிரிந்து நிற்கிறார்கள்.   

        வவதாத்திரிய விஞ்ஞானப் பார்வவயில் கருத்தும் (அறிவு) 
பபாருளும் (ஆற்றலும்) ஒரு வசரத் வதான்றுகின்றன, கருத்தில்லா 
பபாருவளா, பபாருளின்றிக் கருத்வதா சாத்தியமில்வல. 

       தன்ைாற்றச்  ரித்தரத்தில் (பரிணாைத் சதாைரில்) ஒரு நிகழ்ச் ி 
இன்சனாரு நிகழ்ச் ிக்குக் காரணைாக அமைகிறது.  இமத நாம் 
“ச ைல் விமளவுத் தத்துவம்”   என்று அமழக்கின்தறாம். 

   இைக்கப் பிரபஞ் த்தில் ச ைல்விமளவுக் 
சகாள்மக துல்லிைைாகச் ச ைல்கடுகிறது. 
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     ஆனால், இப்பிரபஞ் த்தின் விதிகள் மூல நிமலமைாக இருக்கும் 
சுத்தசவளிக்குச் ச ல்லுபடிைாவதில்மல.   மூலநிமலதான் ஆதி 
என்பதால், அதன் ச ைலுக்கு தவசறாரு ச ைல் காரணைாக அமைை 
முடிைாது. 

    சுத்தசவளிைின் ச ைலுக்குச் சுத்த சவளிதை காரணம்.  அது, 
அதுவாகதவ. தானாகதவ ச ைல்படுகிறது.  எல்லாவற்றுக்கும் “தாய் – 
தந்மத” ைாக இருக்கிற சுத்தசவளிக்கு “தாய், தந்மத” கிமைைாது. 
ஆகதவ அது அநாதி. 

    விண்துகள்கமள உருவாக்கிை சுத்தசவளி, தன் தபரறிவால், 
அவற்மற முமறமைாகச் த ர்த்து RNA, DNA  தபான்ற மூலக்கூறுகமள 
உருவாக்குகிறது. 

   விண்துகளில் ஆரம்பித்து தவறு தவறு அமைப்புகளாகி, எல்லா 
அமைப்புகளிலும் அந்தந்த அமைப்பின் அறிவாக இருந்து அவற்மற 
இைக்குவது சுத்தசவளிைின் தபரறிவுதான் (Consciousness) . 

        அந்தந்த அமைப்புகளில் இைங்கும் அறிவுதான் அவற்றின் 
இைக்க ஒழுங்காக ( Order of function ) பரிணைிக்கிறது.  “Consciousness is 

order of function     “ என்பார் தவதாத்திரி ைகரி ி. 

      அந்தப் தபரறிவின் ஓர் அங்கைாகத் திகழ்கிற விஞ்ஞானி, எல்லா 
அமைப்புகளிலும் அணு முதல் அண்ைம் வமர அந்தப் தபரறிவுதான் 
ச ைல்படுகிறது என்பமத உணர்ந்து அமனத்திலும் இைங்குகின்ற 
அந்தப் தபரறிவுதான் இமறநிமல, சதய்வம், பிரம்ைன், பிதா, அல்லா 
என்று சதளியும்தபாது, ஒரு சைய்ஞ்ஞான விஞ்ஞானி ஆகிறான். 
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24 . ஆறுவமக  ைைங்கள். 

       இமறநிமலதை அமனத்துைாக இருப்பதும், அதுதவ ைனிதனாக 
வந்துள்ளதும், ைனிதனிைம் உள்ள தபாட்டிகளும் , கருத்துப் 
பிணக்குகளும், பமகமை உணர்வுகளும் விலங்கினத் சதாைராக 
வருமதயும் உணர்ந்து சகாண்ைான். 

     இம்ைண்ணுலகில் வாழ்கின்ற எல்தலாரும் ஒதர மூலத்திலிருந்து 
வந்தவர்கள்தாம்.  எனதவ அமனவதரும்  ைம் என்ற கருத்தும் 
வளர்ந்தது. 

   இமத மவத்துக் சகாண்டு ஒருவருக்சகாருவர் ஒத்தும் உதவியும் 
வாழதவண்டும் என்ற ஒரு சநறிமைப் பரப்பினார்கள். இதுதவ  ைைம் 
எனப்பட்ைது.  ைம் + இைம் =  ைைம்.  தநர்நிமறவு உணர்வு –  ைை 
சநறி என்று வந்தது. 

ைதமும்  ைைமும் ஒன்தற. 

     இமறயுணர்மவ ஏற்படுத்தி, தவறுகள் ச ய்ைாைலும்,துன்பம் 
சகாடுக்காைலும் பாதுகாக்கும் சபாருட்டு தபரறிஞர்கள் சபாதுவாக 
ைனித குலத்திற்குக் காட்டியுள்ள வாழ்க்மக சநறிதை ைதம் என்பதாகும்.  

    ைானுைம் வாழ வழிகாட்டிைாக அமைத்த ஒரு நல்வழி ைதைாகும். 

     ைதம் என்றாலும்  ைைம் என்றாலும் ஒதர சபாருமளக் குறிக்கும்.  
ைதம் என்ற ச ால்லின் சபாருள் “சகாள்மக” என்பதத ஆகும்.   ை + 
இைம் =  ைைம் என்பதன் கருத்து ஆன்ைதநை ஒருமைப்பாட்டு 
வாழ்க்மக சநறிசை ஆகும். 
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    வாழக்மக உரிமைைில் தநர்நிமற உணர்வு  ைைம் ஆகும்.  
அவரவர் திறமைக்தகற்ப கைமைைாற்றித் தான் வாழ்தவண்டுசைன்ற 
சைல்முமறத்திட்ைம் ைதம் . 

      ச ால் வளத்தால்,  ைைம், ைதம் இரண்டும் தவறுபட்டிருந்தாலும் 
உட்கருத்தில் இரண்டும் ஒன்தறைாகும்.  இதனால்  ைைத்மத ைதம் 
என்றும், ைதத்மதச்  ைைம் என்றும் ச ால்வது வழக்கைாகிவிட்ைது. 

தவதாத்திரி ைகரி ி பார்மவைில் ைதம். 

    வாழ்க்மகமை வாழத் சதரிைாதவர்களுக்கும், வாழ்க்மக 
அனுபவைில்லாதவர்களுக்கும் வாழ்க்மகமை அறிந்து சகாண்ைவன் 
வகுத்துக் காட்டும் வாழ்க்மக சநறி ைதம் ஆகும். 

   இமறவழிபாடும் அறசநறியும் இமணந்து வாழ்க்மக சநறிமை 
உருவாக்கவதுதான்  ைதங்களின் தநாக்கைாக இருந்தது. 

    இமறயுணர்வு, அறவழி தபாதிப்பதற்கு இதுவமரைிதல ைகான்கள் 
எடுத்த முைற் ிதான் அந்தந்தக் காலத்தில் அந்தந்த இைத்திதல 
ததான்றிை ைதம், அவர்கள் ச ான்னவற்றுக்குக் காலத்திற்தகற்ற ைாற்ம்  
சகாடுக்காைல் அப்படிதை மவத்துக் சகாண்டு,  ைங்குகளாக்கி, “இதற்கு 
தைதலயும் தபாகக் கூைாது. கீதழயும் வரக்கூைாது” என்று  ட்ைை 
தபாட்டுள்ளார்கள் அதுதான் ைதம். 

    எந்த ைதமும் அமதத் சதாைங்கி  மவத்த தபரறிஞர்களால் 
உருவாக்கப்  சபற்றிருந்ததத.  ஆனால் பின்னர் ைதத்தின் அடிப்பமைக் 
கருத்துக்கள் அமுக்கப் சபற்றுச்  ைங்குகளும், கற்பமனகளும் 
முதலிைம் சபற்றன. 

ஆறு  ைைங்கள்.  

   இமறவழிபாட்டிற்கு அந்த காலத்தில் ஒத்த சதய்வநிமல 
ததமவப்பட்ைது.  வணக்கத்திற்குரிை சதய்வ நிமல ததர்வு 
காலத்திற்குக் காலம், இைத்திற்கு இைம் ைக்கள் அறிவின் 
வளர்ச் ிக்தகற்ப தவறுபட்ைது.  அதில் குறிப்பிைத்தக்கமவ ஆறு. 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

182 
 

1. ிவம் 2.  க்தி 3. விஷ்ணு 4. கணபதி 6. முருகன் என்பனவாகும். இமவ 
ஒவ்சவான்றும்  ைைைங்களாக ைாறின. அமவ 1. ம வம் 2.  ாக்தம் 3. 
மவணவம் 4. ச ௌரம் 5. காணபத்திைம் 6. சகௌைாரம் ஆகும். 

ம வ  ைைம். 

     சிவபபருமாவன முழுமுதற் கடவுளாகக் பகாண்டு 

வழிபடும் சமயவம வசவசமயமாகும். 

   “ பவட்டபவளியிலிருந்து விண் முதலாக பஞ்சபுதங்கள் வதான்றின.  
பஞ்சபுதங்களின் கூட்டாக உண்டானவவவய மற்ற அவனத்தும்.  
மனிதனும் அவ்வாவற.”   

         ஆவகயால் வாழும் காலத்தில் ஒருவருக்பகாருவர் ஒத்தும் 
உதவியும் ஒழுக்கமாக வாழவவண்டும் என்றவபாது அந்தத் பதளிவவாடு 
வாழும் பநறிவயச் வசவ சமயம் என்றார்கள்.    

       “சுத்தபவளியிலிருந்து விண் முதலாக பஞ்சபுதங்கள் வதான்றின. 
பஞ்சபுதங்களின் கூட்டாக உண்டானவவவய மற்றவனத்தும், மனிதனும் 
அவ்வாவற”.    

       ஆவகயால் வாழும் காலத்தில் ஒருவருக்பகாருவர் ஒத்தும், உதவியும் 
ஒழுக்கமாக வாழவவண்டும் என்றவபாது அந்தத் பதளிவவாடு வாழும் 
பநறியச் வச சமயம் என்றார்கள். 

 வசவசமயம் குறித்து வவதாத்திரி கருத்து  

           “வசவம் என்றால் சிவவம அவனத்துமாகி உள்ளது என்ற 
வநர்நிவற உணர்வு.  வபரியக்க மண்டலத்வதவய பதய்வத்தின் வடிவமாக 
உணரும் வபரறறிவு. அந்தப் பபாருவள உணர்ந்த பகாண்டால், அதன் 
பரிணாமப்படிகளில் ஒன்றுதான் மனித இனம் என்ற உணர்வு, எல்வலாரும் 
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சமம் என்பது இவவயவனத்தும் அந்தத் பதளிவில் தான் விளங்கும்.” 

சாக்த சமயம்.  

 

                சக்திகய முழுமுதற் ைடவுளாை வழி டும் சமயம் 
சாக்தமாகும். இந்து சமயத்தில் இகறவகைத் 
தந்கதயாை, தகலவைாை, மதாழைாை, தையைாை என்று  ல வழிைளில் 
அடியார்ைள் அன்பு  ாராட்டிைாலும் இவற்றில் 
தகலசிறந்ததும், அந்நிமயான்மாைதுமாை அன்பு முகற தாய்-
 ிள்களயாகும். இகறவகைத் தாயாைக் ைாணும் வழி ாடு 
சக்தி வழி ாடாகும்.  
 
“ அம்கமமய அப் ா 
ஒப் ிலாமணிமய.. மங்ையர்க்ைரசி..,  ிடியதனுருவுகம.., மாதர்ப் ிகறக்ைண்
ணியாகை..,” இகதவிட சங்ைரரது  ிர ஞ்சசாரம், சசௌந்தர்யலைரி ம ான்ற 
நூல்ைளிமல சக்தி ம ாற்றப் டுைின்றை. 

            ல்லவர் ைாலத்தின்  ின்பும் சக்திவழி ாடு 
சிறப்புற்றிருந்தது. மசாழர் ைாலத்தில் சக்திக்குரிய தலங்ைள் 
அகமக்ைப் ட்டை. மசாழர்ைள் ரா ராம ஸ்வரிகயயும்,  ாண்டியர் நாயக்ைர் 
மீைாட்சிகயயும் வழி ட்டிருந்தைர்.  
         நாயக்ைர் ைாலத்தில் மதுகர மீைாட்சி மைாயில் முழுகமயாை 
அகமவுச ற்றிருந்தது. குமரகுரு ரர் சைலைலாவல்லிமாகலகயயும் 
அ ிராமிப் ட்டர் அ ிராமி அந்தாதிகயயும் சக்திமீது  ாடிைர். 
         ை  ாகு மன்ைர் ைாலத்தில் ைிராமிய வழி ாட்டின் அம்சமாை 
ைண்ணைி வழி ாடு மதாற்றச ற முத்துமாரி அம்மன் வழி ாடும் ைிராமிய 
வழி ாட்டில் தன் இடத்கத எடுத்துக் சைாண்டது.  
 
              இம்முத்துமாரி ைாத்தவராயைின் தாயாைவும் 
ைாணப் ட்டாள். இவளுக்கு ைரைசமடுத்து மநர்த்திக்ைடகை ைிராமிய மக்ைள் 
நிகறமவற்றிைர். இவள் முத்துமாகலகய மைா த்தால் வசீியம ாது 
அம் ாள் மநாய் மதான்றியசதைவும் குளிர்த்தி, ைரைம் முதலிய 
மநர்த்திக்ைடன்ைகள நிகறமவற்றியதால் மநாய்தீர்ந்தது 
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எைவும் ைர்ண ரம் கரக் ைகதசயான்று கூறும். 
             ிரமதசத்துக்கு  ிரமதசம் ைிராமத்திற்கு ைிராமம் அம்மன் 
வழி ாடு சிறப்புப்ச ற்றது. ச ாதுவாை மக்ைள் ைரைம், ைாவடி, குளிர்த்தி 
என் வற்றால் வழி ாட்கட நிகறமவற்றுைின்றைர்.  
            மமற்கூறிய ச ண்சதய்வ ஆலயங்ைள் சீரும் சிறப்பும் ச ற்று 
ஆைம முகறப் டியாை ச ரிய ஆலயங்ைளாை உருப்ச ற்றை. 
              இந்தியாவின் வட நாட்டிமலமய மிகுதியாை சசல்வாக்கை 
சக்தி வழி ாடு ச ற்றுள்ளது. அச்சசல்வாக்கு சதன் நாட்டிலும் 
வலுப்ச ற்றுள்ளது. 
 
          உதாரணமாை நவராத்திரிகய சதன்ைாடு ச ற்றுக் சைாண்டது. 
தசரா என்னும் வி யதசமி  ண்டிகைகய சைாண்டாடுவது சான்றாைிறது. 
வட நாட்டில் வாழ்ந்த ைாளிதாசர், விமவைாைந்தர், இராமைிருஷ்ணர் 
ம ான்மறார் அம் ாள் உ ாசைர்ைமள. 
 
            குமரகுரு ரர், அ ிராமி ட்டர் ம ான்மறாரும் சதன்நாட்டு 
அம் ாள் உ ாசைமர. “தைம் தரும் ைல்வி தரும்...” எை அ ிராமிப் ட்டர் 
கூறியுள்ளார்.  
 
              இவ்வாறாை சக்திக்குரிய சிறந்த 
விரதமாை நவராத்திரிகயயும், ைணவகைப்ச ற ைார்த்தியாயிைி விரதமும் 
ைன்ைிப்ச ண்ைள் அனுஷ்ட்டிப் ர். மைதாரசைௌரி விரதம் உகம சிவகை 
அகடந்த வரலாற்கறக் கூறுைிறது எைலாம். 
 
           20ம் நூற்றாண்டிமல அம் ாள் வழி ாடு சிறப் ாை வளர்ச்சி 
ச ற்றுள்ளகதக் ைாணலாம். வடீுைள்,  ாடசாகலைள், மவகலத்தளம் 
என் வற்றில் நவராத்திரி சைாண்டாடப் டுைிறது. இவ்வாறு வரலாற்று 
மநாக்ைிமல அம்மன் வாழி ாட்டிகைப்  ற்றிக்கூறலாம். 
 
     வபரியக்க களத்தின் இயக்க மூலக்கூறு சக்திபயன்று வழங்கப்பட்டு, 
சக்தி வழிபாட்டு பநறி சாக்தம் என்று ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகிறது. 
 
     சிவநிவலவயத் பதய்வம் என்றும், அவத வழிபடு கடவுளாகக் 
பகாள்டவர்கள் பதய்வர்கள் அல்லுது வதவர்கள் என்றும் 
அவழக்கப்பட்டனர்.  சக்தவய வழிபடு பதய்வமாகக் பகாண்டவர்கள் 
விண்ணவர்கள் என்று அவழக்கப்பட்டனர். 
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வவணவமதம். 
 

               மவணவ  ைைம் திருமாவல (விஷ்ணுவவ) முழுமுதற் 

கடவுளாக வழிபடும் சமயமாகும். இச்சமயம் வவணவம் என்றும் 

வவஷ்ணவம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

            உலகில் தீவமகள் ஓங்கும் வபாது இவறவன் அவதாரம் எடுத்து 

அவற்வற அழிப்பார் என்பது வவணவ நம்பிக்வக.  

              வவணவக் கடவுளான திருமால் எண்ணற்ற 

அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளதாகவும் நம்புகிறார்கள். திருமாலின் எண்ணற்ற 

அவதாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம், 

வாமனன், பரசுராமன், இராமன், பலராமன், கிருஷ்ணன், கல்கி என்ற பத்து 

அவதாரங்கள் தசவதாரங்கள் என்று அவழக்கப்படுகின்றன. உபநிடதங்களில் 

பதின்மூன்று வவணவ உபநிடதங்களாகும். 

      விண்ணின் திரட்சிவய மற்ற நான்கு புதங்களாகவும், எல்லாத் 
வதாற்றங்களாகவும் உணர்ந்தார்கள்.  

         பிற்காலத்தில் உயிரினப் பரிணாமத் பதாடவர டார்வின் என்ற 
விஞ்ஞானி விளக்கியிருப்பது வபால வவணவ சமயத்தவர்கள் பரிணாமப் 
படிகவளப் பத்து வவகயாக உணாந்தார்கள். அதுவவ தசாவதாரம் 
எனப்படுகிறது. வவணவம் அவதாரக் பகாள்வககவள நம்புகிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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      குப்தர் வபான்ற அரசர்களின் காலத்தில் பசல்வாக்கு பபற்று பதற்காசியா 

முழுவதும் வவணவம் பரவியிருந்தது.வவணவ சமயத்தில் வவணவம், 

ஸ்ரீவவணவம் என உட்பிரிவுகள் உண்டு. ஸ்ரீவவணவத்தில் வடகவல, 

பதன்கவல என்று இருபிரிவுகள் உண்டு. 

       அறபநறியில்  இரண்டு விதக் கருத்துக்கக்ள உண்டு.  புரண 
வளர்ச்சி பபற்ற மக்களிவடவய அறபநறிவயப் புகட்டிப் பழகச் பசய்து 
பகாள்ளலாம் என்பது ஒரு கருத்து.  

          குழந்வதப் பருவத்திலிருந்து பழகினால் அல்லாது வராது என்ற 
காரணத்தால் சிறு வயதிலிருந்வத நன்பனறிகவளப் புகட்ட பவண்டும் 
என்பது மற்பறாரு கருத்து.  

          பக்தி மார்க்கம் என்ற வபாதவனயிலன் மூலமாகச் 
சிறுவயதிலவலவய அறபநறிக்கு உரியவற்வற எடுத்துச் பசால்லி வந்தால் 
குழந்வதகள் வளர்ந்த பிறகு நன்வம தீவமகவள உணர்ந்து அதற்கு 
ஒத்தமுவறயில் பிணக்கு இல்லாமல் வாழ முடியும்.  இதுவவ வவதாத்திரி 
மகரிசி கருத்து. 

      இயற்வக இரகசியங்கள் என்னும் தத்துவ உண்வமகவள ஆசானாகப் 
பபாறுப்வபற்பவர்கள் வவரயில் “இரகசியார்த்தம்” என நிறுத்திக் பகாண்டு, 
மற்ற மக்களுக்குச் சடங்குகள் மூலமும் வழிபாட்டு முவறகள் மூலமும் 
வாழ்வில் நலம் காணும் முவறவய வகுத்தவர்கள் – அதாவது ஞானபநறி, 
பக்திபநறி என்று இவறவழிபாட்டு முவறவயப் பிரித்து எல்லா மக்களும் 
இனிய வாழ்வு பபற வழி வகுத்தவர்கள் வவணவ சமயம் கண்ட 
பபரியார்கவள ஆவர். 

பசௌர சமயம். 

     விண் எனும் நுண்ணியக்க மூலக்கூறுகூட சிந்தவனயில் 
மிக்வகார்களில் சிலரால் மட்டுவம உணர்ந்து ஒப்புக் பகாள்ள முடிந்தது.  
மற்ற பாமரர்களுக்குச் சிவவமா சக்திவய அறிவிற்குப் பிடிபடவில்வல.   

    அத்தவகயவர்கள் கண்ணால் காணத்தக்க 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88
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வபராற்றல் உவடய சூரியவனவய வழிபடு கடவுளாகக் பகாண்டார்கள். 

        பவப்பத்தால் உயிர்கள் அவனத்தும் ஆக்கவும் காக்கவும் 
பபறுகின்றன என்ற அடிப்பவடக் கருத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் 
காரணமானவன் சூரியவன என்றும், அவனால் ஆக்கவும் காக்கவும் பபறும 
அவனவரும் உடன் பிறந்வதார்கள் என்றும் பகாண்ட ஆன்மவநய 
ஒருவமப்பாட்டு உணர்வில் பின்பற்றப்பட்ட வாழ்க்வக பநறிவய பசௌர 
சமயம் எனப்பட்டது. 

காணபத்யம் 

     இயற்வகவய பவளிப்புறச் சிறப்பாகவும் அழகாகவும் காணும் 
அறிவால் அவத இயற்வகயின் இரகசியங்கவள உட்புறமாக – அக 
உணர்வாகப் பபற்றார்கள் சில சான்வறார்கள். 

   மன ஓர்வம முவறயான வயாமுவறவய-அகத்தவ முவறவய- அதன் 
பபருவமவயிவனச் சமுதாய மக்களிடம்உணர்த்த விரும்பினர் 
வபரறிஞர்களாக விளங்கிய ஞானிகள். 

    அவர்கள் மூலாதாரம் முதற்பகாண்டு முதுபகலும்பு வழிவய உச்சி, 
புருவ வமயம் என்ற பாவதயில் உயிர்ச்சக்தி அந்தத்ந்த இடங்களில் 
வமயங்பகாண்டு இயங்குவவதயும், ஒவ்பவாரு வமயத்திலும் உயிரியக்கம் 
அழுத்தம் பகாள்ளும்வபாது உடலுக்கும்அறிவிற்கும் ஏற்படும் 
நன்வமகவளயும் உணர்ந்தனர். 

     மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபுரகம், அநாகதம், விசுக்கதி, 
ஆக்கிவன, பிரம்மரந்திரம் என ஏழு வமயங்களில் உயிர் இயக்கம் 
அழுத்தம்  பபற்று இயங்குகிறது என்பவத அறிந்தனர். 

    மனம் உயிவர வநாக்கி உயிரில் இலயமாகிப் பின் வமலும் நுணுகி 
பரபவறியிற் கலந்து முழவமபபறும் கவலவய உருவாக்கினார்கள். 

   இக்கவலயில் மனம் பசல்லும் பாவத பநற்றி முதல் உச்சி, கழுத்து, 
முதுகுத்தண்டு என அதன் அடி குறிப்பாக வவத்து பதய்வ வழிபாடு 
பதாடங்கினார்கள். 

     பபாதுவாக எந்தத் தத்துவ விளக்கித்திலுவம் அவயாளமாகக் 
பகாண்டு முக்கியக் குறிப்வபாடு மனித உருவத்வதயும் இவணத்வத 
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பாமரர்கள் உருவ வழிவாடு நடத்த வவண்டியிருந்தது. 

    இதனால் சிவநிவல, சக்தி நிவல. சங்கு சக்கர நிவல, சூரியன், “ஓ” 

வடிவம், ஆறுமுகக் குறிப்பு எல்லாவற்றிற்கும் அவ்வக் காலங்களில் 
உருவங்கவளக் கற்பித்து வழிபாடு நடந்து வந்தது.  

    ““ஓ”வுடன் மனித உருவம் இவணந்த 
வடிவவம கணபதி வடிவமாகும்.  இதவன வழிபடு பதய்வமாகக் 
பகாண்பநறி காணபத்யம் என்று வழங்கப்பட்டது. 

பகௌமார சமயம்  

    பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதனுவடய அறிவு  வமலும் வளர்ச்சி 
பபற்ற வபாது இவறயுணர்வில் ஒரு பபரிய திருப்பம் ஏற்பட்டது. 

பவளி எனப்படும் சிவமும், ஆ்றறலாக உள்ள சக்தியும் இவணந்த திணிவு 
பபறும் நிவலக்வகற்ப ஐம்பபரும் புதங்களும் உயிர்வவகயும் 
உருவானவபாதிலும், அவற்வற அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவவ, மணம், 
அறிவு என்னும் ஆறு வவக வபரியக்க மண்டலமாக இருப்ப்தால் 
இவற்வறவய வழிபடு பதய்மாகக் பகாண்டால்தான் பதய்வ வழிவாடு 
முழுவமயான பபாருள் உவடயதாகும் என்று சிந்தித்தனர். 

    இந்த ஆறு நிவலகவளஆறு முகங்களாகக் 
குறிப்பிட்டு முருகன் (இயற்வக அழகு)  என்றும், சக்தியும் சிவனும் 
இவணந்த கூட்டால் வதான்றியவன் என்ற கருத்தில் குமரன் 
(குமாரன்) என்றும், சக்தி சிவத்தில் அவமயும்வபாது ஏற்படும் 
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மாற்றத்வதக் காந்த ஆற்றபலன்றும், அதனால்அந்த நிவலவய 
கந்தன் (காந்தன்) என்றும் வழங்கி வழிபடத் பதாடங்கினார்கள்.  

         இந்தப் பிரிவினர் பின்பற்றிய வாழ்க்வக பநறிவய பகௌமார 
சமயமாகும். 

    இவ்வாறு குறிஞ்சி, முல்வல, பாவல, மருதம், பநய்தல் ஆகிய 
ஐவவக நிலங்களிலும் வாழ்ந்த மக்கள் அவ்வக்கால அறிவு 
வளர்ச்சிக்கும் வாழக்வக வசதிகட்கும் ஏற்ப பவவ்வவறான வழிபடு 
பதய்வத்வதக் பகாண்டு வாழ்வவ முறப்படுத்திக் பகாண்டார்கள்.  
ஆறுவவக வழிபடு பதய்வங்களின் பபயரலால் உருவானவவவய 
ஆறு சமயங்களாகும். 

    இந்திய சமயத்தில் பல்வவறு இனமக்களின் பல்வவறு 
வழிபாட்டுப் பிரிவுகளும் தனித்தனி சமயங்கள் வபால் 
வதான்றுகின்றன. 

     இருப்பினும் அவவ அவனத்தும் குறிப்பிட்ட மரபுகளிலிருந்து 
வதான்றியனவாகும். அக்காரணத்தால் ஒன்றுவமயுவடய ஒரு 
குடும்பம் வபால் இருக்கின்றன.  

வவதாத்திரி மகரிசி பார்வவயில் இவறநிவல 

    இவறநிவல என்பது என்ன?  தத்துவஞானிகளாலும், விஞ்ஞான 
அறிஞர்களாலும் உணரப்பட்ட பதளிவின்படி, இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்குத 
வதாற்றுவாயாக மூலநிவலயாக இருந்த ஒன்வற இவறநிவல 
என்பது வதா்ந்வதடுக்கப்பட்ட உண்வமயாகும். 

    விஞ்ஞான முவறப்படி இவறநிவலவயக் கடவுள், பதய்வம், 
அல்லா, பிதா, எல்லாம் வல்ல முழுமுதற்பபாருள், பிரம்மம் என்ற 
வார்த்வதகளால் பமாழி வவறுபாட்வட வவத்துக் பகாண்டு 
தத்துவதவதயும், விஞ்ஞானத்வதயும பவவ்வவாறகக் கருதக் 
கூடாது.   

         விஞ்ஞானத்திற்கும் , பமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் ஒவர 
இவணப்பான கருத்துக்கவள உணர  வவண்டியுள்ளது. 
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     வவதாத்திரியத்தில் இவறநிவல, சுத்தபவளி, இவறத்துகள் – 
காந்தம், விண், வான்காந்தம், சீவகாந்தம் வபான்றவவ இந்நூலின் 
கவடசி அத்யாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

    இந்தியத் தத்துவ தரிசனங்கள் கூறும் கடவுள் 
வகாட்பாடுகவளயும், ஆறு சமயங்கள் வதான்றிய விதங்கவளயும் 
அவவ கூறும் கருத்துக்கவளயும் ஆராயுமிடத்து அவனத்வதப் 
பற்றியும் எளிதில் விளங்கிக் பகாள்ளும் விதமாக வவதாத்திரிய 
இவறநிவல விளக்கம் அவமந்துள்ளது கண்கூடு. 

    அது மட்டுமின்னிற இவறநிவலவயாடு மனத்வத ஒன்றச் பசய்து 
முழுவம பபறத்தக்க வவகயில் மனத்திற்கான பயிற்சி முவறகவளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது இதன் சிறப்பாகும்.  

   நாபடங்கும் உள்ள மனவளக்கவல மன்றங்கள் வழியாக இவற்வற 
அறிந்தும், பயிற்சி பசய்தும் பயன்பபறலாம். 

 

 

 

 

 

 
  

25. பகவத் கீவத 
          பகவத் கீமத (சமக்கிருதம்என்பது இதிகாசத்தில் ஒன்றான 

மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பகவத் கீவத என்பதற்கு பகவானின் 

பாடல்கள் என்று பபாருள்படும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D


இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

191 
 

          மகாபாரதத்தில் நவடபபறும் குருச்வசத்திரப் வபார் பதாடங்கும் 

முன் எதிரணிவய ஒருமுவற பார்வவயிட்ட அருச்சுனன் அங்வக அவன் 

உறவினர்கள், நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள் வபான்வறார் இருப்பதால் வபாரிட 

மறுத்தார்.  

              இவதக் கண்ட அவன் வதவராட்டியான கிருஷ்ணர், 

தர்மத்திற்காகப் வபாரிடும் பபாழுது உறவுமுவறகள் குறுக்கிடக்கூடாது 

என்பது குறித்து விளக்கினார்.  

             அந்த விளக்கத்தில் தத்துவங்கள், வயாகங்கள் வபான்றவவ 

பற்றியும் பதரிவித்தார். 

 

             இந்த உவரயாடல் கருத்துக்கவள பகவத் 

கீவதயாகும். இதில் கிருஷ்ணர் பசால்வதாக 620 ஸ்வலாகங்களும், 

அர்ஜுனனின் பசால்வதாக 57, சஞ்சயன் பசால்வதாக 67, 

திருதராஷ்டிரன் பசால்வதாக ஒரு ஸ்வலாகம் என பமாத்தமாக 700 

ஸ்வலாகங்கவளயும், 18 அத்தியாயங்கவளயும் பகாண்டதாகும். [1] 

இந்நூவல பிரஸ்தான த்ரயம் என்றும் பசால்வதுண்டு. இதற்கு பிரம்ம 

சூத்திரம், உபநிஷத்துகள் ஆகியவற்வறாடு பகவத் கீவதயும் இவணந்து 

மூன்று அஸ்திவாரங்கள் என்று பபாருள்படி பிரஸ்தானத்திரயம் என்று 

அவழக்கப்படுகிறது.  

          ராஜாஜியின் வகவிளக்கு, பால கங்காதர திலகரின் கர்ம வயாகம், 

மகாத்மா காந்தியின் அநாஸக்தி வயாகம் வபான்றவவ பகவத் கீவத 

உவரகளாகும். 

கண்ணனின் ஐந்து வாதங்கள் 

கண்ணன் அர்ச்சுனனுக்கு எடுத்துவரக்கும் வாதங்கள் ஐந்து. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88#cite_note-1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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• வவதாந்தப் பார்வவ 

• சுயதருமப் பார்வவ 

• கர்ம வயாகப் பார்வவ 

• பக்தி வயாகப் பார்வவ 

• ஞான வயாகப் பார்வவ 

தவதாந்த வாதம் 

“வருந்தப்பட வவண்டாததற்கு வருத்தப்படுவது அறிவாளிகளுவடய 

பசயலல்ல. மூன்று காலத்திலும் எந்தப் பபாருள் இல்வலவயா அதற்கு 

ஒரு காலத்திலும் இருப்பு என்பதில்வல. இருப்பது வபால் 

வதான்றினாலும் அது நிகழ்காலத் வதாற்றம் மட்டும்தான்.  

             மூன்று காலத்திலும் எந்தப் பபாருள் உள்ளவதா அதற்கு ஒரு 

காலத்திலும் இல்லாவம என்பதில்வல. புலன்களுக்கு அகப்படாதவத 

இல்வல என்று பசால்லிவிட முடியாது. 

           ஆன்மா என்ற ஒன்றுதான் அழியாத நிரந்தரமான உட்பபாருள். 

அவத யாராலும் அழிக்க முடியாது. அழிவதாக நமக்கு பதரிவபதல்லாம் 

உடம்பு தான்.  

            “அர்ச்சுனா, எதிரிகளின் மீதுள்ள பாசத்வத விட்டுப் வபார் புரி. 

அவர்கள் உடம்பில் குடிபகாண்டிருக்கும் ஆன்மா யாவரயும் 

பகால்லாது, அவத யாராலும் பகால்லவும் முடியாது. அதனால் நீ 

யாருக்காகவும் வருத்தப்பட வவண்டர்ம்” என்கிறார். 

          இந்த முதல் வாதத்தின் அடிப்பவடயில் தான் முழு கீவதயும் 

பசயல்படுகிறது. 

சுைதருை வாதம் 

           “அர்ச்சுனா, உன்னுடய சுயதருமம் க்ஷத்திரியனுக்குகந்த 

தருமப்வபார் தான். இப்வபாருக்காக நீ பல ஆண்டுகள் 

தவமிருந்திருக்கிறாய். வபாரிலிருந்து பின்வாங்குவது உனக்கு ஒவ்வாத 

ஒன்று.” ‘சுயதருமமும் உன் சுபாவமும் விதிக்கும் க்ஷ்த்திரிய 

தருமத்தில் குவற இருந்தாலும் அவதக் வகவிடாவத. எந்தச் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
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பசய்வகயிலும் பநருப்புக்குப் புவகவபால் ஏதாவபதாரு குவற 

இருக்கத்தான் பசய்கிறது’.(18-48) 

         ‘பிறிபதாருவனுவடய கடவமவய ஏற்று அவத நன்றாகச் 

பசய்தாலும் அவதவிடச் சிறந்தது தன்னுவடய கடவமயில் 

ஈடுபட்டிருப்பவத. அது முவறயாக ஆற்றப்படாவிடினும் அதுவவ 

சிறந்தது’ (3-35). ‘சுபாவத்தினால் விதிக்கப்பட்ட கடவமகவளச் 

பசய்வதில் பாவம் சம்பவிப்பதில்வல’ (18-47). 

        இந்த சுயதருமப் பார்வவ எப்படி மற்ற வாதங்களுடன் 

ஒழுங்காகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் பிவணக்கப் படுகின்றது 

கர்ைதைாகப் பார்மவ 

              இது கர்ம வயாகம் என்று பபயர் பகாண்ட புரட்சி மிகுந்த 

உபவதசம். எளிதில் தவறாகப் புரிந்து பகாள்ளக் கூடியது.  

            ‘ஒவ்பவாரு மனிதனும் பசய்யவவண்டிய கடவமகள் பல. 

அவவகவளச் பசய்வதில் விருப்வபா அல்லது பவறுப்வபா ஒரு 

பிரச்சிவன ஆகக்கூடாது.  

           கடவமவயக் கடவமக்காகவவ பசய்ய வவண்டும். கடவமவயச் 

பசய்வதற்குத் தான் உனக்கு அதிகாரம். அவவ என்ன பயன் தருகிறவதா, 

தருவமா என்ற பிரச்சிவன உன்வன எந்த விதத்திலும் பாதிக்கக் கூடாது.  

            பயனுக்காகவவா அல்லது பயவன விரும்பிவயா, பவறுத்வதா 

பசயலில் ஈடுபடுவது உன்வன கட்டுப்படுத்தும். இந்தப்வபார் 

உன்னுவடய கடவமகளில் ஒன்று. இவத ஆவசவயா, நிராவசவயா, 

வகாபவமா தாபவமா இல்லாமல், ஆனால் அலட்சியமும் இல்லாமல், 

நன்றாகவவ பசய்யவவண்டும்’ 

           . ‘உனது பசயல்கவள பயல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு 

என்னில் நிவலத்த மனதுடன், பயனில் பற்றற்று, அகங்காரத்வத விட்டு, 

மனக் பகாதிப்பில்லாமல் வபாரிடு’ (3 – 30). 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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      கீவத 2வது அத்தியாயம் 39 வது சுவலாகத்திலிருந்து 5வது 

அத்தியாயம் முடியும் வவர இவத கர்ம வயாகம் என்ற ஒரு உயரிய 

வயாக நூலாக விவரிக்கப்படுகிறது. 

கர்மவயாகம் பற்றி வவதாத்திரி மகரிசி. 

• தனக்கு எல்லா வசதிகவளயும்அளித்து காத்து வருகின்ற 
சமுதாயத்திற்கு தனது கடவனயாற்ற அறிவாவலா உடலாவல 
உவழப்பதுதான் கர்மவயாகம். 

• தான், குடும்பம், சுற்றம், ஊர், உலகு, ஐவவகக் கடவம ஒன்றினால் 
ஒன்று பகடாமல் பசய்தல். 

• உடலுக்கும் பபாருளுக்கும் பதாடர்புணர்ந்து உவழத்துண்டு 
உதவுதவல கர்மவயாகம். 

• பசய்பதாழில்களில் இவறநீத உணர்ந்து பிணக்கின்றிஅதன்  வழிவய 
பசயல்படுதல்தான் கர்மவயாகம். 

• தாய், தந்வத, குரு, அரசு, பதய்வம் ஐங்குறவர் வழிபார். 

பக்திப் பார்மவ 

         ‘எல்லாம் வல்ல இவறவன் நான். என்வன நம்பு. நீயாகச்பசய்வது 

ஒன்றுவம இல்வல. என்வனயன்றி ஓரணுவும் அவசயாது.’ 11 வது 

அத்தியாயத்தில் தன் விசுவ ரூபத்வதக் காட்டிவிட்டு கண்ணன் 

பசால்கிறான்: ‘இவர்கபளல்லாம் என்னால் ஏற்கனவவ 

பகால்லப்பட்டவர்கவள. நீ என் கருவி மட்டும் தான்.’ (11–33). ‘உன் 

பசயல்கவள பயல்லாம் எனக்காகச் பசய். இவ்வுலகிலும் சரி, 

அவ்வுலகிலும் சரி. நான் உன்னுடன் இருப்வபன்.’ என்று கண்ணன் 

தன்வன ஆண்டவனாகவவ வவத்துப் வபசுவதாக இந்தப் பகுதி 
உள்ளது.இது எல்லாம் ஈசன் பசயல் என்ற பக்தி வாசகத்வத 

ஆதாரமாகக் பகாண்டு எடுத்தாளப்பட்ட வாதம் என்கிற கருத்தும் உண்டு. 

பக்தி பற்றி வவதாத்திரி மகரிசி. 

• பபரியவர்கள் அறிவில் பதளிந்தவர்கள் பசாற்படி அவர்கள் வழியில் 
பசயல்புரிந்து தன்வன ஆன்மீக வாழ்வுக்குத் தகதியாக்கிக் பகாள்வது பகுதி 
பக்தி வயாகம். 

• வளர்ப்வபார் பசால்லிக் பகாடுப்பவதத் திருப்பித் திருப்பிச் பசால்லும் 
கிளிவயப் வபான்று , தன் தாயார் சுட்டிக்காட்டிய ஒருவன் தான் தன்  
தகப்பன் என்று உறுதியாகச் பசால்லும் மகனின் மவனாநிவல வபான்ற 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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பபரிவயார்களால் எழுதப்பட்டுள்ள கருத்துக்கவள சரி என்று நம்ப உறுதி 
பகாண்டிருக்கும் நிவலவய பக்தி. 

தத்துவப் பார்மவ 

          பிரகிருதி என்பது மனிதனின் கூடவவ பிறந்த சுபாவம். 

‘அகங்காரத்தினால் நீ பசய்வதாக நிவனத்துக்பகாண்டு நான் 

பசால்வவதக் வகளாமல் பசயற்படுவாயானால், அழிந்து வபாவாய்’ (18–

58). ‘அகங்காரத்தின் மயக்கத்தினால் நீ வபாரிட மாட்வடன் என்று 

நிவனப்பது பவற்றுத் தீர்மானம். அது நடக்காது. உன் பிரகிருதி உன்வன 

அப்படிச் பசய்ய விடாது’ (18 – 59). ‘எந்தக் காரியத்வதச் பசய்ய மாட்வடன் 

என்று நீ பின்வாங்குகிறவயா அவதவய பசய்யும்படி உன் பிரகிருதி 
(சுபாவம்) உன்வனக் கட்டாயப்படுத்தும்.’ (18-60). இது பிரகிருதிவய 

ஆதாரமாகக் பகாண்டு தத்துவ ரீதியில் பசால்லப்பட்ட ஐந்தாவது 

வாதம். 

 ரணாகதி என்ற முத்தாய்ப்பு 

            ‘உன் சுவமவயபயல்லாம் என்வமல் இறக்கி வவ. தருமம், 

அதருமம் இரண்டுக்கும் பபாறுப்பாளி நீயல்ல என்றறிந்து, என்வனவய 

ஒவர புகலிடமாகக் பகாண்டு, உன் கடவமவயச் பசய்.’ (18-66) என்று 

கவடசியாகக் கண்ணன் பசால்வதாக உள்ளது. 

        இவ்வவந்து வாதங்களின் பலத்தால் தான் அர்ச்சுனன் வபாரிடத் 

பதாடங்குகிறான். 

கீமதைின் தபாதமன 

        வபார் புரியமாட்வடன் என்ற அர்ச்சுனவன மாற்றுவதற்காக 

எடுத்தாளப்பட்ட ஐந்து வாதங்கள் மனிதர்கள் அவனவருக்கும் 

கண்ணனால் கூறப்பட்ட வபாதவனகள் என இந்து சமய 

நம்பிக்வகயுவடயவர்களுக்குச் பசால்லப்படுகிறது. 

• பற்றுகவள அறு. அதற்காக புலனடக்கம் என்ற வயாகசாதவனவயச் 

பசய்துபகாண்வட இரு. 

• பலனில் பற்றற்று சுயதருமத்வத ஒழுகு. 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
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• ஈசவன மறக்காவத. அந்த இரண்டற்ற பரம்பபாருளிடம் சுயநலமற்ற பக்திவயச் 

பசலுத்து. 

• அம்பமய்ப் பபாருவளவய புகலிடமாகக் பகாள். 

• யாவரயும் எவதயும் பவறுக்காமலிருக்கும் சமவநாக்கு அல்லது பிரும்ம 

உணர்வு என்னும் முடிவவ வநாக்கிச் பசல். 

பகவத் கீமதைின் உட்கருத்து 

• எது நடந்தவதா, அது நன்றாகவவ நடந்தது. 

• எது நடக்கிறவதா, அது நன்றாகவவ நடக்கிறது. 

• எது நடக்க இருக்கிறவதா, அதுவும் நன்றாகவவ நடக்கும். 

• உன்னுவடயவத எவத இழந்தாய் என்று எதற்காக நீ அழுகிறாய? 

• எவத நீ பகாண்டு வந்தாய் அவத நீ இழப்பதற்கு? 

• எவத நீ பவடத்தாய், அது வணீாவதற்கு? 

• எவத நீ எடுத்துக் பகாண்டாவயா, அது இங்கிருந்வத எடுக்கப்பட்டது. 

• எவத பகாடுத்தாவயா, அது இங்வகவய பகாடுக்கப்பட்டது. 

• எது இன்று உன்னுவடயவதா, அது நாவள மற்பறாருவருவடயதாகிறது 

• மற்பறாரு நாள் அது வவறு ஒருவருவடயதாகும். 

இதுவவ உலக நியதியும் பவடப்பின் சாரமாகும். 

 

      வவதாத்திரி மகரிசியின் மனவளக்கவலயில் கீவதயின் 
சாரத்வதயும் படிக்கலாம். 
 
 
 
 
 
 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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26. உல ோயதம் 

           உல ோயதம் இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் உலகாயதம் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.  

     உலகாயதம் என்பது ஒரு வாழ்க்வக பநறி.  இயற்வகவய 
பிரபஞ்சத்வத, உலவக கண்களால் கண்டு விளங்கிக் பகாள்ளக்கூடிய 
ஒரு முவற இது.   

        உள்ளவத உள்ளவாறு அறிந்து பசயல்பட்டு அதன் மூலம் 
மாற்றத்வத மவிவளவிக்க வவண்டும் என்ற வநாக்கத்வதக் பகாண்ட 
முவற இது.  உலகாயதம் என்பவதச் “சாருவாகம்” என்றும் 
அவழப்பர். 

 

                 உலகை மநாக்ைி ச ாருள்முதல்வாத அனு வாத 

அணுகுமுகறவய  இது முன்ைிறுத்துைிறது. 

             ைடவுள், மாகய,  ிறவிச்சுழற்சி, ஆன்மா ம ான்ற சமய 

நம் ிக்கைைகளயும் இயற்கை விளக்ைங்ைகளயும் இது மறுக்ைிறது. 

           உலைாயதம் இவ்வுலை வாழ்வில் நம் ிக்கையும், “உலை 

உடன் ாட்டு சிந்தகையும்” சைாண்டது.   

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AE%B5%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
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       இந்த சிந்தகை வாழ்வில் வடீு ைாண் கத விட இன் த்கத 

முதன்கமப் டுத்துைிறது. 

     உலகாயுதர்கள் மட்டுவம, மூட நம்பிக்வககளும் அவற்றுடன் 
இவணந்தவவயும் வசர்ந்த கருத்து முதல் வாதத்வத மறுத்தது 
பபாருள் முதல் வாதத்வத தூக்கிப் பிடித்தனர். 

 

பிரெோணம் 

                   இந்திய தத்துவத்தில் பிரெோணங் ள் , மதவநாைரி:  அல்லது 

அளடவ என் து ஏற்புகடய அறிகவப்  ச ற்றுக்சைாள்வதற்ைாை 

வழிமுகறைகளக் குறிக்ைின்றது. 

         ஆறு வகையாை இத்தகைய வழி முகறைகளப்  ற்றி இந்திய 

தத்துவ நூல்ைள் ம சுைின்றை. 

               ிரமாணங்ைள் மவத மந்திரங்ைளுக்ைாை 

விளக்ைவுகரயுடன் எழுதப் ட்ட  குதிைள் ஆகும். 

         மவதங்ைளில் உள்ள துதிப் ாடல்ைளுக்குரிய உகரநகட நூல்ைள் 

எைலாம். சமயச் சடங்குைள், மவள்விைள்  ற்றிய விளக்ைங்ைளும் 

அவற்கறச் சசய்யும் முகறைளும் உள்ளை. புமராைிதர்ைளுக்கு சரியாை 

வழிகயக் ைாட்ட இகவ ச ரிதும் உதவுைின்றை. 

ஆறு வழிமுடற ள் 

1. புலனுணர்வு - ( ிரத்தியட்சம் - perception by the senses) 
2. உய்த்துணர்வு - (அநுமாைம் - deduction or inference) 
3. உகரச்சான்று - (சப்தம் அல்லது ஆப்தவாக்ைியம் - trustworthy 

testimony or revelation) 
4. ஒப்புமநாக்கு - (உ மாைம் - analogy or comparison) 
5. சூழ்நிகலசார் உய்த்துணர்வு - (அர்த்தா த்தி - deduction or inference 

from circumstances) 
6. எதிர்மகறச் சான்று - (அனு லப்தி - proof by the negative method) 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%92%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
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           எல்லாத் தத்துவப்  ிரிவுைளுமம இந்த ஆறு முகறைகளயும் 

ஏற்றுக் சைாள்வதில்கல. 

              ல தத்துவப்  ிரிவுைள் இவற்றுள் சிலவற்கற மட்டும் 

ஏற்றுக்சைாள்ைின்றை. 

        தத்துவப்  ிரிவுைளிகடமய    மவறு ாடுைள் ைாணப் டுவதற்கு 

இதுவும் ஒரு முக்ைிய ைாரணமாகும். 

அடிப்பமைைான பிரைாணங்கள் மூன்று 

       பிரைாணங்கமளப் பற்றிை வமரைமற எந்தத்  தத்துவ 
ஞானத்துக்கும் ைிக முக்கிைைான ஒன்றாகும். 

          பிரமாணங்கள் என்றால் இந்தப் பிரபஞ்சத்வத அறிவதற்கான 

வழிமுவறகள் எனப் பபாருள். 

              பிரபஞ்சத்வத, அதன் அம்சங்கவள நாம் சரியாக அறிந்தால் தான் 

அவற்றுக்கு அடிப்பவடயான உண்வமகவள அறிய முடியும்.  

         எனவவ இந்தியத் தத்துவ மரபில் உள்ள எல்லாத் தத்துவப் 

பிரிவுகளுவம அறிதல் முவறக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக் கின்றன.  

பிரத்திைட் ம் –  

             பார்வவ முதலான புலன்கள் மூலம் அறிவது.  

அனுைானம் அல்லது யூகம்: 

   உய்த்துணர்வு – தர்க்க அறிவின் மூலம், ஊகித்து / அலசி அறிவது (புவக 

இருந்தால் பநருப்பு இருக்கும். இடி இடித்தால் மவழ பபாழியும்…).  

ஆப்த வாக்கியம் 

         ஒப்பு வநாக்கு. பவவ்வவறு விஷயங்கவள ஒப்பிட்டு, அவற்றின் 

ஒற்றுவம, வவற்றுவமகவள அலசிப் புரிந்துபகாள்ளுதல்.  முன் பசன்ற 
சான்வறார்கள் தாம் வநரவர கண்டும் அனுபவித்தும் பகாண்ட 
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அறிவவச் பசால்லியம் எழுதியும் வவத்துள்ளனர்.  அன்னாருவடய 
வாக்கியங்கவள ஆப்த வாக்கியங்கள். 

        நம் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ள அறிவு முமுவவதயும் 
தருவவன வமவல நாம் கண்ட பிரத்தியட்சம், அனுமானம், ஆப்த 
வாக்கியம் ஆகிய 5ன்று பிராமாணம் என்று கூறலாம். 

      பபரும்பாலான இந்திய தத்துவ ஞானிகள் அனுமானமும் 
ஆப்த வாக்கியமுவம உண்வமவயத் தரவல்லன எனக் பகாள்வர். 

     உலகாயுதம் மட்டுவம  பிரத்யட்சம் ஒன்வற மட்டுவம நம் 
புகிறது.  அனுமானம், ஆப்தவாக்கியம் இரண்வடயும் உண்வமவயத் 
தரவவல்லன என்பது உலகாயதர் பகாள்வக. 

     அனுமானம் பற்றிய உலகாயதர்களின் கருத்துப ப்றிற அறிய 
மிக முக்கியமான ஆதாரத்வத தாஸ்குப்தா நமக்கத் தந்துள்ளார். 

     மனித எல்வலக்கு அப்பாற்பட்டவவ, மரணத்திற்குப் பிறகான 
வாழ்கவக, கர்மா வகாட்பாடு ஆகிய சாதாரண புலன்களால் உணர 
முடியாதவவ இவ்றவறப் பயன்படுத்து முடியாது” சமண ஆசிரியர் 
வாததிவதவ சூரியின் குறிப்பகளின் அடிப்பவடயில் புரந்தரின் 
பகாள்வககவள தாஸ்குப்தா பின்வருமாறு விளக்குகிறார். 

• சாதாரண ஊகத்தின் அடிப்பவடயில் அவமந்த அனுபவத்திற்கம், 
மனித எல்வலக்கு அப்பாற்பட்ட உண்வமகள் பற்றி கூறுவதற்கும் 
இவடவய வித்தியாசம் உள்ளது.  முதலாவதில் பார்க்கக் கூடிய 
பலவற்வறயும் பார்க்க் முடியாத சிலவற்வறயும் கவனித்து 
பதாகுப்பாய்வு முவறயில் ஒரு முடிவக்கு வர முடியும்.   ஆனால் 
மனித எல்வலக்கப்பாற்பட்ட மட்டத்தில் இது நடவாத காரரியம்.  
அப்படி இருந்தாலும், அவற்வற புலன்களால் உணர முடியாது.  
இவ்வாறு, மனித எலவலக்க அப்பாற்பட்ட பலன்களால் உணர 
முடியாது உலகத்தில் ்்சாத்யத்துட்ன இவசவாகப் வபாகும் உறது 
இருக்க முடியாது.  ஏபனனில், இங்கு பதாகுப்பாய்வு முவறவயா, 
இவணந்து பசல்லும் நிவலவயா இருக்க முடியாது. 
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உலகம் - பிரபஞ்சத் தத்துவம் 

  கண்ணுக்கும் காட்சிக்கும் பதரியும் நிலம், நீர், காற்று, பநருப்பு 
ஆகிய நான்கும் தான் அடிப்பவடயான  பபாருள்ளகள்.   ஆகாயம் 
அனுமானவம. அனுமானத்வத ஏற்றுக்பகாள்ளாத உலகாயதர் 
ஆகாயத்வத ஏற்றுக் பகாள்வதில்வல. 

      பூதங்கள் நான்கும் பவவ்வவறு விதத்திலும் ஒன்று வசர, 
அச்வசர்க்வகயால் எழுந்தனவவ இவ்வுடலும் உலகிலுள்ள பல்வவற 
பபாருள்களும். இதுவவ அதன் சுபவாவம் என்பது இவர்களது 
பகாள்வக. 

உயிர் தத்துவம் 

             கண்ணால் கண்டதுதான் பமய் என்பது இவர்களது 
பகாள்வக.  மற்றவவ யாவும் பபாய் எனச் பசால்லும் உலகாயுதர் 
உடலின் வவறாய், உடல் வதான்றுவதற்கு முன்னும் உள்ளதாய், 
உடல் அழிந்த பின்னும் நிவலத்து நிற்பதாய் உள்ள உயிபரன்ற 
ஒன்று உண்படன்பவத ஒப்புக் பகாள்ளவில்வல. 

 உடலும் உயிரும் ஒன்வற என்பது இவர்களது பகாள்வள 

உயிரும் இவறவனும் பபாய் 

 

கடவுள். 

      உயிரும் கடளும்  உண்படன்று கூறுபவர்கள் 
அறியாவமயாலும் வஞ்சகச் சூழ்ச்சியாலும்தான் இவ்வாறு 
கூறுகின்றனர் என்பது உலகாயுதர் கருத்து. 

ஆன்மா 

  ஆன்மா என்ற ஒன்றிவல்வல.  உடலின் இயல்புதன் ஆன்மா, 
உடலின் குணவம் ஆன்மா, 
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     உடலில்லாத ஆத்மா கிவடயாது.  ஆகவவ வமலுலகம் 
பசல்லும் பிரச்சவனவயா, வமாட்சம் அவடவவதா எழவில்வல. 

   உடவல பிரக்வஞ.  அதுவவ ஆத்மா.  இதற்கு அவர்கள் கூறும் 
காரணம், 

• உடல் இருக்கும் இடத்தில் ஆத்மா இருக்கின்றது”  ஒன்று 
இருக்குமிடத்தில் வவறு ஒன்று இல்லாத வபாது 
வவபறான்றும் இல்லாமல் இருந்தால், முன்னவத நாம் 
பின்னதன் குணமாக கூறுகிவறாம்.  ஒளியும் சூடும் 
பநருக்கின் குணங்களாக நாம் கூறுகிவறாம்.  உயிர். 
இயக்கம், பிரக்வஞ, நிவனவாற்றல் வபான்றவவ 
ஆத்மாவின் குணங்கள் என்று சுதந்திரமான ஆத்மா 
இருப்பதாகக் கூறுபவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.  
ஆனால், இவவ உடலில் தான் இருக்கின்றன, பவளிவய 
இல்வல.  உடலிலிருந்து பவளிவய இருப்பதாக நிரூபிக்க் 
முடியாது.  இவவ உடலின் குணங்கவள என்றுதான் கூற 
வவண்டும்.   ஆகவவ. ஆத்மா என்பது உடவல அன்றி 
வவறில்வல. 

பகுத்தறிவு 

    உண்வம, பபாய் என்பவதப் புலன்களால் உண்டாகும் 
அனுபவத்வதக் பகாண்டுதான் பதரிந்து பகாள்ளக்கூடும்.  நாவள 
அனுபவம் மாறும்.  நமது யுக்திக்கும் அனுபவத்திற்கும் 
பபாருந்தியது  எதுவவா அதுதான் உண்வம. 

   அனுபவக் காட்சிகவள வகுப்பது மூவளயின் தன்வம.  
புலன்களால் அறிந்தவவகளின் ஒற்றுவமவயயும், 
வித்தியாசங்கவளயும் வகுத்துப் பார்ப்பது பகுத்தறிவு.  அனுவத்வதச் 
பசாற்களால் வகுத்துச் பசால்வது பகுத்தறிவு. 

பாவமும் புண்ணியமும். 
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     வாழ்வில் பசய்யப்படும் கர்மம், விவன, பசயல் பசய்பவவராடு 
வசர்வதுவவ!  ஆனால் கர்மம் மட்டும் தனியாக இருந்து அவருவடய 
ஆன்மாவிற்கு அடுத்த பிறவிக்கும் ஏதும் ஆவதில்வல.  

      ஒருவர் பசயலில் புண்ணியம், பாவம் இல்வல.    பிறவித் 
பதாடர்ச்சியும் இல்வல.  பசார்க்கமும் நரகமும் இல்வல. 

          ஒருவருக்கு வரும் இன்பம் துன்பம் இயல்பானவவ.  
அவர் பசய்த புண்ணிய, பாவங்களால் வருவன அல்ல.  அவருவடய 
பசயலில் வருவன.  பதய்விக சக்திகள் இவத ஏற்படுத்தித் 
தருவதில்வல.  

        வகாயில் கட்டுவது, குளம். கிணறு, நீர்ப்பந்தல் 
ஏற்படுத்துவது, சத்திரம் சாவடி நடத்துவது எனபன ஊர்விட்டு 
ஊர்வபாகும் பயணிகளுக்காக ஆகும்.   

      பபான்தானம், நிலதானம், விருந்து தருதல் ஆகியன வறுவம 
பகாண்டவர்கவளப் வபணுவதற்காக ஆகும்.  மற்றபடி இதில் 
புண்ணியம் என்ற ஒன்று இல்வல.   பாவம் நீங்கிப் 
புண்ணியம்கிட்டுவதுமில்வல. 

    பஞ்சபூதச் வசர்க்வகயால் பபாருட்கள் வதாதற்றமாவதும், 
பிரிவால் மீண்டும் பஞ்சபுதங்களாக மாறுவதும் ஆகின்றன. 

         பஞ்சபபூதங்கள் வதான்றுவதும் மவறவதும் இல்ல.  உலக 
என்றும் உள்ள உண்வம. அது மாவய அல்ல.  புலன்களால் 
அறியப்படும் அவனத்துப் பபாருட்களும் உண்வமவய 

.  பாவ புண்ணியம் என்று ஒன்று இல்வல.  இன்பமும் துன்பமும் 
பாவ புண்ணியத்தால் வருவன அல்ல.  அவரவருவடய 
பசயல்களினால்  வருபவவவய ஆகும். 

     புலன்களால் உணர்ந்தவவ மட்டுவம உண்வம என்ற கருத்வதக் 
பகாண்டது உலகாயதம்.  பிரத்தியட்சம் என்ற அளவவவய மட்டுவம 
ஏற்கிறது.  உலகாயதத்வத நிறுவியவர் சாருவாகர்.  அதனால் 
உலகாயதத்வதச் சாருவாகம் என்பர். 
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27. சமணம் தந்த மகாவரீர் 
           வவத காலம் சடங்குகவளயும், யாகங்கவளவயயும், 
கிரிவயகவளயும் சுற்றிச் சுழன்று பகாண்டிருந்தவபாது, சமண 
மதத்தில் மகாவரீர் என்ற புரட்சி சிந்தவனயாளர் வதான்றினார். 

    சமண மதத்தின் 24வது தீர்த்தங்கரர் மகாவரீர் என்று உலகத்தால் 
உணரப்பட்ட வர்த்தமானரின் ஞான உபவதசங்கள்தான், இந்திய 
தத்துவ ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
கூறுகிறார்கள். 

    புத்தரும், மகாவரீரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள்.  அவர்கள் 
வாழ்ந்த காலத்தில் வவதங்கவள வமயமாகக் பகாண்டு 
வவதீகர்களின் ஆதிக்கம் வமவலாங்கியிருந்தது. 

    வவதீகர் அல்லாவதார் வவதம் படிக்கக்கூடாது என்று 
தடுக்கப்பட்டார்கள்.   

    சடங்குகள் முக்கியத்துவம் பபற்றிருந்தன.  பாமர மக்களுக்கும், 
உயர்ந்த பநறிகளுக்கும் பதாடர்பில்லாத ஒரு சமுதாய சூழ்நிவல 
இருந்தது. 
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      வமலும் வவதங்கள் சமஸ்கிருத பமாழியல் 
எழுதப்பட்டிருந்ததாலும் ஜாதிப் பாகுபாடுகள் வமவலாங்கிக இருந்தன.   
ஆன்மீக விஷயங்கள் பாமர மக்களுக்கத் எட்டாத ஒன்றாக, 
பதாடர்பில்லாத ஒன்றாக அந்தக் காலத்தில் இருந்தது.   

    இதனால் பாமர மக்கள் ஆன்மீக வளாச்சி பபற வாய்ப்பம் 
வசதியும் இல்லாமல் இருந்தது. 

   அந்தக் காலத்தில் இந்துமதச் சடங்குகள் ஏராளமாக இருந்ததால், 
பாமர மக்கள் அந்தச் சடங்குகளில் ஈடுபட  முடியாத நிவலயில் 
இருந்தார்கள். 

   அதனால் அவர்கள் சமுதாய வாழ்க்வகயிலிருநது ஒதுக்கி 
வவக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தனர். ஆன்மீக வாழ்க்வகக்க ஆவசப்பட 
முடியாதவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 

   இந்தக் காலக்கட்டத்தில்தான் சமண மதமும் புத்தமதமும் பாமர 
மக்களிடம் ஆன்மீகத் பதளிவவயும், ஞானத்வதயும் ஏறபடுத்துகின்ற 
பபரும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டன. 

    புத்த மதமும், சமண மதமும் பாமர மக்களுக்கு ஞானக் 
கதவுகவளத் திறந்துவிடுகின்ற பணியிவன வமற்பகாண்டன. 

  மனித இனத்துக்கு வழிகாட்டிய  சமணமும் பபௌத்தமும் தந்த 
வபாதவனகள் பாமர மக்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்வகக்கு 
நம்பிக்வகஊட்டுவதாக அவமந்தன. 

    வவதங்களில் பசால்லப்பட்ட சடங்குகவளத்தான் இந்த இரண்டு 
ஞானிகளும் மறுத்தார்கவள தவிர, அவர்கள் அதற்கு முன்பிருந்த 
ஆன்மீகச் சிந்தவனகவள மறுக்கவில்வல. 

                   இந்தியாவில் வதான்றிய பவழய சமயங்களுள் சமண சமயமும் 

ஒன்று. இது பபாதுவாக வஜனம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. ஆருகதம் 

என்ற மற்பறாரு பபயரும் உண்டு. அகிம்வச சமண சமயத்தின் வமயக் 

வகாட்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
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                    இன்று உலகில் சமண சமயத்வத ஏறத்தாள 5 மில்லியன் மக்கள் 

பின்பற்றுகின்றார்கள். பல்வவறு வரலாற்று காலகட்டங்களில் 

தமிழர்களிடம்  ைணம் பரவி இருந்தது, இன்றும் குறிப்பிடத்தக்க 

சமணர்கள் தமிழர்கள் ஆவார்கள். இவர்கள் தமிழ்ச் சமணர் அன்று 

அறியப்படுவர்.  

             வடநாட்டினின்று வந்த சமணரும் தமிழ்ச் சமணரும் கலாச்சார 

இரீதியாகவும் பமாழி இரீதியாகவும் வவறுபட்டவர்கள் ஆவர்.  

             கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் மகாவரீரால் பின்பு இம்மதம் 

பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டது.மகாவரீருக்கு முன்பு 24 தீர்த்தங்கரர் என 

அறியப்படும் சமணப்பபரியார்கள் இருந்துள்ளார்கள். 

 

 ைணத்தின் அடிப்பமைக் சகாள்மககள் 

        சமண சமய இல்லறத்தார்களும் மற்றும் 

சமணத் துறவிகளும் பின்பற்ற வவண்டிய அறங்கவள அனுவிரதம் 

என்றும் ைகாவிரதம் என்று அவடவு பசய்துள்ளது. விரதம் என்பது 

வநான்பிவன குறிக்கும். 

          வாழ்க்வகவய ஒரு விரதமாக கவடபிடிக்க வவண்டும் என்பது 

மகாவரீரின் குறிவகாள் ஆகும். இதனால்தான் இல்லறத்தாவரச் 

 ாவகதநான்பிகள் என்றும் துறவறத்தாவர பட்டினி தநான்பிகள் 

என்றும் சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படுகிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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       இல்லறத்தாரும் ைற்றும் துறவறத்தாரும் சபாதுவாக 

கமைபிடிக்க தவண்டிை ஐந்து அனுவிரதங்கள் 

1. அகிம்வச 

2. வாய்வம 

3. கள்ளாவம 

4. துறவு 

5. அவாவறுத்தல் 

1. அகிம்ம  (சகால்லாமை) 

         இன்னா பசய்யாவம, அருளுவடவம, பகால்லாவம, புலால் 

மறுத்தல் என்ற நான்கு பகாள்வககவளயும் வசர்த்து அகிம்வச 

என்கின்றனர். 

             “அஹிம்த ா பரசைா தர்ை” என்பது மகாவரீரின் 

பபான்பபாழியாகும். பகால்லாவமவய வமலான அறம் என்பது இதன் 

பபாருள். எந்த உயிருக்கும் எந்த வவகயிலும் இம்வச பசய்யாவமவய 

அகிம்வச எனப்படும். 

           சமண சமயத்தின் பன்னிரண்டு அங்க ஆகமங்களில் முதல் ஆகமம் 

ஆகிய ஆைாரங்க சுத்தத்தில் அகிம்ம  எனப்படும் அறத்திவன 

ைகாவரீர் வபாதித்துள்ளார்.  

           அதன் ஒரு பகுதியில் “ மனிதர்கவள “, எந்த ஒரு உயிவரயும் 

துன்புறுத்தவவா, வவதக்கவவா, பகால்லவவா கூடாது. பிறவற 

அவமதிப்பது கூட இம்வசயாகும். 

           ஆகவவ அகிம்வச என்பது உயிர்க்பகாவல புரியாவம மட்டும் 

அன்று; ம்ன்னுயிர்க்கும் இன்னா பசய்யாவமயும், பிறவற 

அவமதிக்காவமயும் அகிம்வச ஆகும். மனிதர்கவள, நீங்கள் 

எடுத்துவரும் பல்வவறு பிறவிகளில், உங்களால் இம்சிக்கப்பபறும் 

உயிராகவும் நீங்கவள பிறப்பபடுத்து இருப்பரீ்கள்;  

         ஆகவவ, எல்லா உயிர்கவளயும் உங்கள் உயிர் வபால மதித்து 

நடப்பவத அகிம்வசயாகும், என்று மகாவரீர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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            எவ்வவக அறங்களுக்கும் மூலமாகவும் முதலாகவும் 

சுடர்விடுவது தைா எனப்படும் சபருங்கருமண ஆகும். இப்வபரருள் 

வாய்க்கப் பபற்றவர்கள் மனிதர்கவள வவறுபடுத்திப் பார்க்க மாட்டான். 

அவனத்துயிர்கவளயும் சம வநாக்குடன் பார்ப்பான். 

2. வாய்மை (அ த்திை திைாகம்) 

          மகாவரீரின் இரண்டாவது வபரறமாகத் திகழ்வது சபாய் 

தப ாமை எனப்படும். இதவன “அசத்தியத் தியாகம்” என்பர்.  

              சத்தியம் என்பது உண்வம. அசத்தியம் என்பது உண்வமக்குப் 

புறம்பாகிய பபாய். திைாகம் என்பதற்கு வகவிட்டுவிடுதல் என்பது 

பபாருள்.  

          எனவவ அசத்தியத்தியாகம் எனில் பபாய் வபசுவவத அறவவ 

வகவிட்டுவிடுதல் என்று பபாருள். மகாவரீர் வாய்வம அறத்திவன 

முழுவமயாகப் பின்பற்றுவதற்கு ஐந்து வழிகள் அறிவித்துள்ளார். 

• எந்த ஒரு கருத்வதயும் ஆராயாது வபசுதல் கூடாது. 

• சீற்றத்துடன் வபசுதல் கூடாது. 

• ஆவசகாட்டி வபசுதல் கூடாது. 

• அச்சம் ஏற்படும்படி வபசுதல் கூடாது. 

• பிறர் சிரிக்க வவண்டும் என்பதற்காகவவா, 

விவளயாட்டிற்காகவவாகூட பபாய் வபசுதல் கூடாது. 

 

        அகிம்வசயும் சத்தியமும் அறமாகக் பகாண்டு பசயல் புரிவவார் 

பல்வவறு சித்திகவளப் பபறுவர் என்பது சமண சமயத்தின் நம்பிக்வக.  

     காந்தியடிகளின் அறப்வபாராட்டத்திற்கு மகாவரீர் வபாதித்த 

அகிம்வசயும் சத்தியமுவம இரு பபரும் ஆயுதங்களாக பயன்பட்டு 

பவற்றி வதடித் தந்தது. 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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3. கள்ளாமை 

           மகாவரீரின் அறிவுவரகளில் மூன்றாவது அறமாகப் 

வபசப்படுவது அஸ்ததைம் ஆகும். ஸ்வதயம் எனில் களவு. அஸ்வதயம் 

எனில் களவு புரியாவம எனும் கள்ளாவமயாகும்.  

            பகால்லாவம அறத்தினால் பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு புரியாவம 

குறித்த மகாவரீர் கள்ளாவம அறத்தினால் பிறர் உவடவமகளுக்கு தீங்கு 

வநராதபடி வாழவவண்டும் என வலியுறுத்துகிறார்.  

      எப்பபாருளாக இருப்பினும், பிறர் பகாடாத பபாருவளக் பகாள்ளுதல் 

கூடாது என்பதுதான் கள்ளாவமயாகும். 

 

          சமண நூல்களில் ஐந்து வவகயாக கள்ளாவம 

விளக்கப்படுகிறது. 1 பிறர் இருக்வகயில் தங்க முன்னிவசவு வகட்டல் 2 

பபற்ற பிச்வசயில் பங்குபகாள்ள குருவின் இவசவு வகட்டல் 3 

தங்குமுன் வடீ்டின் உரிவமயாளரின் இவசவிவனப் பன்முவற 

வவண்டல் 4 ஆசனங்கள் மற்றும் பிறபபாருட்கவளப் பயன்படுத்த 

இவசவு வகட்டல் 5 மற்பறாரு துறவிக்காக இவவ வவண்டுதல் 

4. பிரை ரிைம் 

         காமம் இன்வம என்பது மகாவரீரின் மற்பறாரு அறமாகும். 

தகாத ஆவசவய மனிதன் துயரப்பட காரணமாகிறான். 

       தனக்குரிய தவலவிவயத் தவிர, பிறன் மவன வாழும் பபண்வன 

மனதால்கூட பதாடுதல் பாவம் என்று மகாவரீர் எச்சரித்தார். 

 

5. அவாவறுத்தல் 

       அவா அறுத்தல் என்பது மகாவரீரின் ஐந்தாம் அறமாகும். 

அவாவறுத்தல் என்பது ஆவசவய குறிப்பதாகும். அவாவறுத்தல் (அவா 

+ அறுத்தல்) ஆவசவய துறத்தலாகும். ஆனால் அறபநறியில் பபாருள் 

ஈட்டும்படியும், ஆனால் முவறவகடாக பசல்வத்வத ஈட்டுவவத 
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மகாவரீர் கண்டித்தார். எனவவ, அளவாகவும், குவறவாகவும் பபாருள் 

ஈட்ட வவண்டும், வதவவக்கு வமல் பபாருள் ஈட்டக்கூடாது என்பது 

கருத்தாகும். 

 

துறவறத்தார் கமைபிடிக்க தவண்டிை ைகாவிரதங்கள் 

1. ஐம்பபாறி அடக்கம் ஐந்து 

2. ஆவஸ்யகம் ஆறு 

3. வலாசம் 

4. திகம்பரம் (உவட உடுத்தாவம) 

5. நீராடாவம 

6. பல் வதய்க்காவம 

7. தவரயில் படுத்தல் 

8. நின்று உண்ணல் 

9. ஒரு வவவள மட்டும் உண்ணல் 

 

 ைணத்தின் பிற சகாள்மககள் 

நிமலைாமை 

       வதாண்றும் பபாருட்கள் யாவும் ஒருநாள் அழியக்கூடியவத. 

எனவவ உடல்நலமாக உள்ளவபாவத வடீ்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நன்வம 

தரும் அறச்பசயல்கவள ஆற்றுதல் வவண்டும். 

 

விமனக்தகாட்பாடு 

       ஒருவனின் பசயல்களின் நுண்ணிய அணுக்களும் உயிருடன் 

ஒட்டியுள்ளன் என்பதும், அது இப்பிறவியிவலா அல்லது மறுபிறவிவலா 

விவளவிவனத் தருவதற்குரிய காலம் வரும் வபாது அவவ 

பவளிப்பட்டு இன்ப துன்பங்கவள உண்டாக்கும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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இவ்விவணக்வகாட்பாட்வட, ஊழ்விமன உருத்துவந்தூட்டும் 

என்பதூஉம் எனச்சிலப்பதிகாரம் பசப்புதல் வநாக்குதல் வவண்டும். 

 

சுபாவவாதக் சகாள்மக 

         ஒருவர் பசய்த பாவத்திற்கு பரிகாரம் உண்டு என வவதீக 

மதங்கள் கூறின. ஆனால் சமண சமயம், ஒருவர் மனதாலும், 

பசால்லாலும், பசயலாலும் பசய்த பாவத்வத இப்பிறவிவலா அல்லது 

மறுபிறவியிவலா அனுபவித்து தீர்ப்பது தவிர வவறு வழியில்வல 

எனக்கூறுகிறது. எனவவ மனவடக்கம், பசால்லடக்கம் மற்றும் 

புலனடக்கத்துடன் வாழவவண்டும் என்று சமணம் அறிவுறுத்துகிறது. 

நவபதார்த்தங்கள் (ஒன்பது சபாருட்கள்) 

        கண்ணால் காணவும் கருத்தால் அறியபடுப்ப்டுகின்ற எல்லாப் 

பபாருளகவளயும் சீவன் என்றும் அசீவன் என்று இரு பபரும் 

பாகுபாட்டில் அவடவு பசய்து ஆராய்ந்து உணர்த்திய சிறப்பு 

மகாவரீர்க்கு உண்டு.  

        ஒரு அறிவு பவடத்த உயிர்முதல் ஆறு அறிவு பவடத்த மனிதன் 

வவர 1. வீன் என்றும் மற்றவற்வற 2. அ வீன் பிரித்துக் கூறியவர். 

மற்ற ஏழு பதார்த்தங்களான 3.புண்ணியம், 4.பாவம், 5.ஊற்று எனும் 

ஆஸ்வரம், (உயிரில் விவனகள் ஊற்வறடுக்கும் என்றும் மனம், பமாழி, 
பசயல் ஆகிய மூன்றின் வாயிலாக உயிரிடம் விவனகள் ஊற்றுக்கள் 

பசன்று வசருவது), 6.பசறிப்பு (சம்வவர) எனும் தத்துவம் (இன்ப-

துன்பங்களுக்கு காரணமான ஊற்றின் வழிவய மூடுதல்), 7.உதிர்ப்பு 

எனும் நிர்ஜவர (வாழ்க்வகவய கடுந்தவம், தருமத்தியானத்தினால் 

கழிப்பது), 8.கட்டு (பந்தபாசத்திலிருந்து விடுபடுதல்), 9.வடீுவபறு. 

சமண சமயத்தின் சிறப்பு 

    பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு காணும் குறுகிய மனப்பான்வம 
சமண சமயத்தில் இல்வல.  எக்குலத்தவராயினும் சமண 
சமயத்வதப் பின்பற்றுவாராயின் அவவரச் சமணம் ஏற்றுக் பகாண்டு 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%81


இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

212 
 

வபாற்றி வந்தது.  உணவு, அவடக்கலம். மருந்து. கல்வி என்னும் 
நான்கு தானங்கவளச் பசய்வதில் சமணர்கள் வல்லவர்கள். 

சமணத்தில் கடவுள். 

     சமணத்தில் கடவுவளப் பற்றிக் கூறுவதில்வல.  
பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வடீுவபற்வற அவடந்த உயிவர கடவுள் 
என்பது சமண சமயக் கருத்து.  உயிர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு 
தனிக்கடவுள் இருக்கிறது என்று பிற சமயங்கள் கூறுவது வபால, 
சமண சமயம் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுள் உன்படன்று கூறுவதில்வல. 

மனிதனுக்வக முக்கியத்துவம்.     

     உயிரினங்களுக்குச் சமணம் இடமளித்த வபாதிலும், 
மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.  

        ஆன்மிக வளர்ச்சிக் கண்வணாட்டத்தல மனிதவனத் தனிச் 
சிறப்பு வாய்ந்தவனாகக் கருதுகிறது.  ஆன்மிக விடுதவலயவடக் 
கூடிய தகுதிவயயம் மனிதனுக்கு மட்டுவம அளிக்கிறது. 

     உலகில் வதான்றிய மானிடர்  வாழ்வின் ஒட்டுபமாத்த 
முயற்சியும் இந்த ஆன்ம விடுதவலயாகிய நிர்வாண நிவலவய 
வநாக்கியதாக அவமதல் வவண்டும்.  நிர்வாண நிவல எய்தல் 
என்பது பிறவிவய அறுப்பது என்பதாகிறது. 

    ஆன்மா முழுவமயாக தூய்வம நிவலவய அவடதல் ஆகும்.   
கர்மங்களால் கட்டப்பட்டிருந்த ஆன்மா அக்கர்ம விவனகளினின்றும் 
முற்றிலுமாக நீங்கி தூய்வம நிவலவய எய்துவவத இது. 

அ ிம்டசடயப் தபாதித்த ெ ோவரீர் 

                இந்திய மாநிலம்  ைீாரில்  முயி மாவட்டத்தில் இருந்த 

லச்சுவார் என்ற முன்ைாள் அரசாட்சியின் சத்திரியகுண்ைோ 

என்றவிடத்தில் மைாவரீர் சித்தார்த்தன் என்னும் அரசனுக்கும் திரிசாலா 

என்ற அரசிக்கும் இந்திய நாட்ைாட்டியில் கசத்ர மாதம் வளர் ிகற 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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 தின்மூன்றாம் நாள் (ைிசரசைாரியின் நாட்ைாட்டியில் ஏப்ரல் 12) அன்று 

 ிறந்தார்.  

             அவர் அன்கையின் ைருவில் இருக்கும்ம ாமத அரசருக்கும் 

அரசாட்சிக்கும் சசல்வம் மற்றும்  ிற வளங்ைகள ச ருக்ைியதாை 

நம் ப் டுைிறது;ைாட்டாை அ ரிமிதமாை பூக்ைளின் மலர்ச்சி. எைமவ 

அவருக்கு வளர்ப் வர் என்ற ச ாருளுகடய வர்த்தமாைன் என்ற ச யர் 

சூட்டப் ட்டதாைவும் கூறப் டுைிறது. 

                    சமண சமய நம் ிக்கைைளின் டி,  ிறப் ிகையடுத்து 

மதவமலாை அரசன் இந்திரன் ஓர் எதிர்ைால தீர்த்தங்ைரருக்கு உரித்தாை 

 ால் அ ிமசைம் உற் ட சடங்குைகளச் சசய்வித்து அன்கையிடம் 

சைாடுத்ததான். 

       உலசைங்கும் உள்ள சமணர்ைள் (க ைர்ைள்)அவரது 

 ிறந்தநாகள மைாவரீ் ச யந்தி எைக் சைாண்டாடுைின்றைர். 

சிறுவயது 

       சித்தார்த்தைின் மைைாை இளவரசைாை வாழ்ந்தார் 

வர்த்தமாைன். இருப் ினும் அச்சிறுவயதிலும் ஆன்மீைத்தில் நாட்டம் 

சைாண்டிருந்தார். தியாைத்திலும் தன்ைறிவதிலும் கூடுதல் 

நாட்டமுகடயவராை விளங்ைிைார். சமதுவாை உலை 

சிற்றின் ங்ைளிலிருந்து விலைி சமண சமய சைாள்கைைளில் ஈடு ாடு 

சைாண்டார். 

பன்னிமரண்ைோண்டு ள் ஆன்ெீ த் கதைல் 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Ancient_india.png
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Ancient_india.png
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மைாவரீரின் ைாலத்தில் இந்தியா 

          தமது முப் தாவது வயதில் அரசாட்சி மற்றும் குடும் த்கதத் 

துறந்து துறவறம் மமற்சைாண்டார். துறவியாை 12 ஆண்டுைள் தியாைம் 

சசய்து ஆன்மீைத்மதடலில் ஈடு ட்டார்.  

          ிற உயிரிைங்ைளுக்கு,மைிதர்ைள்,தாவரங்ைள் மற்றும் 

விலங்குைள்,மதிப் ளித்தார்.அவற்றிற்கு ஊறு விகளவிக்ைாமல் 

வாழ்ந்து வந்தார். 

       இவ்வாண்டுைளில் தமது உணர்ச்சிைகளக் ைட்டுப் டுத்தி மிை எளிய 

வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். அவரது ச ாறுகமயும் வரீமுமம அவர் மைாவரீர் 

எை அகழக்ைப் ட ைாரணமாயிற்று.  

       இந்த ஆன்மீைத் மதடலின் விகளவாை ட வல்ய ஞோனம் 

ைிகடக்ைப்ச ற்றார். அச்சமயம் அவர் அளவற்ற சமசீர்கம,அறிவு 

மற்றும் ைட்டுப் ாடு சைாண்டவராை இருந்தார். 

பின்னோள் வோழ்க்ட  

           மைாவரீர் தமது எஞ்சிய நாட்ைளில் இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள மக்ைளிகடமய தாமறிந்த ஆன்மீை விடுதகலயின் வகரயற்ற 

உண்கமகய  ரப் த் துவங்ைிைார்.  

        சவறும் ைால்ைளில் துணிைள் எதுவுமன்றி ைடுகமயாை 

ைாலநிகலைளில்  யணம் சசய்த அவரின் ம ச்கசக் மைட்ை அகைத்துத் 

தரப்பு மக்ைளும் திரண்டைர். 

          அவரது முயற்சியால் சமண சமயம் இந்தியாசவங்கும்  ரவியது. 

தமது 72ஆவது வயதில்  ாவபுரி என்னுமிடத்தில் இந்திய 

நாட்ைாட்டியில் தீ ாவளியின் ைகடசி நாளன்று நிர்வாணம் எய்திைார். 

      அவர் ம று ச ற்ற இந்நாகள சமணர்ைள் சைாண்டாடுைிறார்ைள். அவர் 

ைி.மு 599 முதல் 527 வகர வாழ்ந்ததாை க ைர்ைள் நம் ிைாலும் சில 

வரலாற்றாசிரியர்ைள் ைி.மு 549-477 ைாலத்தவராை ைருதுைிறார்ைள். 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
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ெ ோவரீரின் மெய்யியல் 
 

 

       மைாவரீரின் சமய்யியலில் முதன்கமயாை 

எட்டு சைாள்கைைள் உள்ளை - மூன்று ைருத்துமயமாைகவ மற்றும் 

ஐந்து சநறிவழிப் ட்டகவ. குறிக்மைாள் வாழ்வின் தரத்கத 

உயர்த்துவமதயாகும். 

             இந்த தைிப் ட்ட எட்டு சைாள்கைைளும் குறிக்மைாகள மநாக்ைிய 

ஓர்கமயும் சநறிவழிப் ட்ட வாழ்வின்மூலம் ஆன்மீை வளகம 

ச ற்றிடும் வழிகயயும் ைாட்டுவைவாை உள்ளை.  

           அவரது ைருத்தியலில் மூன்று சைாள்கைைள் 

உள்ளை:அகந ோந்தவைோ,சியோத்வைோ மற்றும்  ர்ெோ. ஐந்து 

சநறிவழிைளாவை:அ ிம்டச,சத்தியம்,அஸ்கதயம், பிரெச்சரியம், 

அபரி ிரு ம். 

           மைாவரீர் ஒவ்சவாரு உயிரிைத்திற்கும் ஓர் ஆத்ெோ 

உண்சடன்றும் அது தைது நல்ல அல்லது சைடுதல் சசயல்ைளின் 

விகளவாை  ர்ெோ எைப் டும் விகைப் யன்ைகள மசர்த்துக் 

சைாள்ைிறது என்றும் கூறுைிறார். 

          ைர்மாவின் மாகயயால் ஒருவர் தற்ைாலிை மற்றும் சமய்ம ான்ற 

இன் ங்ைளிலும் ச ாருள் மசர்க்கையிலும் ைவரப் டுைிறான். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Mahavir.jpg
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          இவற்றின் மதடலில் அவனுக்கு சுயநலமுள்ள வன்முகற 

எண்ணங்ைளும் சசயல்ைளும் மைா ம்,சவறுப்பு,ச ாறாகம மற்றும்  ிற 

 ாவச்சசயல்ைளில் ஈடு ாடும் ஏற் டுைின்றை. இவற்றால் அவைது 

ைர்மா  ளு கூடுதலாைிறது. 

           இதைிலிருந்து விடு ட, மைாவரீர் சரியாை நம் ிக்கை 

(சம்யக்-தர்சைம்), சரியாை அறிவு (சம்யக்-ஞாைம்), மற்றும் சரியாை 

நடத்கத(சம்யக்-சரித்திரம்')மதகவ என் கத வலியுறுத்திைார். 

நன்ைடத்கதக்கு துகணநிற்ை க ை மதத்தில் ஐந்து உறுதிசமாழிைள் 

எடுக்ை மவண்டும்: 

• வன்முடற தவிர்த்தல் (அைிம்கச) - எந்தசவாரு 

உயிரிைத்திற்கும் தீங்கு விகளவிக்ைாதிருத்தல்; 
• வோய்டெ (சத்தியம்) - தீங்ைில்லாத உண்கமகய மட்டுமம 

ம சுதல்; 
• திருைோடெ(அஸ்மதயம்) - தைக்கு சைாடுக்ைப் டாதது எகதயும் 

எடுத்துக் சைாள்ளாதிருத்தல்; 
• போலுறவு துறவு ( ிரமச்சரியம்) -  ாலுணர்வு இன் ம் 

துய்க்ைாதிருத்தல்; 
• உரிடெ ெறுத்தல்/பற்றற்றிருத்தல் (அ ாரிைிருைம்) - 

மக்ைள்,இடங்ைள் மற்றும் ச ாருளியலில்  ற்று அற்று இருத்தல். 

ைருத்தியல் சைாள்கைைளாை உண்டெ ஒகரஒன்றல்ல என்ற 

அமநைாந்தவடா மற்றும் சார்நிகலக் சைாள்கையாை சியாதவடா    

இவற்கற சைாள்ளாமல் இந்த உறுதிசமாழிைகள முழுகமயாை 

ைகட ிடிக்ை வியலாது.  

     இவற்கற ஆண் மற்றும் ச ண் துறவிைள் நிச்சயமாைக் ைகட ிடிக்ை 

மவண்டும்; ிறர் அவர்ைளால் எந்தளவு இயலுமமா அந்தளவு 

ைகட ிடித்தால் ம ாதுமாைது. 

         மைாவரீர் ஆண்ைளும் ச ண்ைளும் ஆன்மீை மநாக்ைில் 

சரிசமைாைவர்ைள் என்றும் இருவருமம துறவறம் மூலம் வடீும று 

(மமாட்சம்) அகடய முடியுசமன்றும் கூறிைார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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        அவகர அகைத்து தரப்பு மக்ைளும்,சமூைத்தின் ைகடநிகலயில் 

இருந்தவர்ைள் உட் ட, ின் ற்றிைர்.வருணாசிரம முகறகய விலக்ைி 
புதிய நான்கு நிகலைகள உருவாக்ைிைார்;ஆண்துறவி 
(சாது),ச ண்துறவி(சாத்வி),ச ாதுமைன் (ஷ்ராவிக்) மற்றும் ச ாதுமைள் 

(ஷ்ராவிக்).இதகை சதுர்வித க ை சங் என்று அகழக்ைலாயிைர். 

         மைாவரீரின்  ிரசங்ைங்ைள் அவரது உடைடி சீடர்ைளால் அைம் 

சூத்திரங்ைள் எை வாய்சமாழியாை  பாதுைாக்ைப் ட்டை. 

            ைாலப்ம ாக்ைில்  ல அைம் சூத்திரங்ைள் 

இழக்ைப் ட்டும்,அழிக்ைப் ட்டும்,மாற்றப் ட்டும் சிலமவ மிஞ்சிை.  

         ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுைள் ைழித்து இகவ  கைமயாகலைளில் 

 தியப் ட்டை.  

         சமணர்ைளின் ஒரு  ிரிவிைராை சுமவதம் ர்ைள் இவற்கற 

அப் டிமய உண்கமயாை ம ாதகைைளாை ஏற்றுக் சைாள்ைின்றைர், 

ஆயின் மற்சறாரு  ிரிவிைராைிய திைம் ரர்ைள் இதகை ஓர் 

உசாத்துகணயளவிமலமய ஏற்ைின்றைர். 

        சமண சமயம் மைாவரீரின் ைாலத்திற்கு முன்ைரும் 

ைகட ிடிக்ைப் ட்டது. மைாவரீரின் ம ாதகைைள் அவரது முன்மைாரின் 

ம ாதகைைகள  ின் ற்றியமத. 

          எைமவ மைாவரீர் ஓர் நிைழ் மதத்தின் சீர்திருத்தவாதிமய தவிர புதிய 

சமயத்கத உருவாக்ைியவர் அல்லர். இவரது குருவாை  ரசுவந்த் 

தீர்த்தங்ைரரின் வழிைகளப்  ின் ற்றியவர். 
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          ஆயினும் தமது ைாலத்திற்மைற்  சமண மத சைாள்கைைகள 

சீர்திருத்தம் சசய்தார். 

        மைாவரீரின் நிர்வாணத்திற்குப்  ிறகு சில நூற்றாண்டுைளில் 

சமண சமயம் சடங்குைள் மற்றும்  ிற குழப் ங்ைகள உட்சைாள்ள 

துவங்ைியது. 

  

    சமணத்தில் வமாட்ச நிவல நிர்வாண நிவல என்று கூறப்டுகிறது.  
விடுதவல பபற்ற ஆன்மாக்களின் உவறவிடம் சித்தசீலம் 
எனப்படுகிறது.  

      சமண சமயத்தில் இவறநிவலவயாடு இரண்டறக் கலப்பது 
என்பது இயலாது.  கடவுள் வகாட்பாட்டில் பவடப்பு வரலாற்வறவய, 
கடவுளின் வதாற்ற நிவலவய சமணம் ஏற்றுக் பகாள்ளவில்வல. 

         சில விமரிசைர்ைள் மைாவரீகரயும்  ிற தீர்த்தங்ைரர்ைகளயும் இந்து 

மத ைடவுளர் ம ான்று வழி ட துவங்ைியதாை கூறுைின்றைர். 
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28. பபௌத்தம் தந்த புத்தர் 
          இந்திை நாட்டில் ததான்றிை சபருைதங்களில்  சபௌத்த 
ைதமும் ஒன்று.  உைர்ந்த  ிந்தமன ைிக்க தத்துவ தரி னைாக 
சபௌத்தம் திகழ்கிறது. 

     சபௌத்த  ைைத்மத ததாற்றுவித்தவர் சகௌதை புத்தர் ஆவார்.  
கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் (கி.மு 563க்கும் கி.மு 483க்கும் இவடயில் 

வாழ்ந்தவர். 

         சகௌதை புத்தமர அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு பபௌத்த சமயம் 

உருவாக்கப்பட்டது. இவர்                   பிறக்கும் வபாது இவருக்கிடப்பட்ட 

பபயர்  ித்தார்த்த சகௌதைர் என்பதாகும். பின்னர் இவர் ஞானம் பபற்று 

புத்தர் (ஞானம் பபற்றவர்) ஆனார். 

                 அவற்றுள் மிக முக்கியமானதாக தம்மபதம் விளங்குகிறது, பிற 

மத நூல்கவளப் வபான்று அல்லாமல் இந்நூல் மக்களின் சாதாரண வபச்சு 

வழக்கில் உருவக்கப்பட்டது. 

புத்தரின் வரலாறு 

         சித்தார்த்த பகௌதமர்,  வாரணாசி எனட இடத்திலிருந்த 100 
வமல் வடக்வக உள்ள கபிலவஸ்து என்ற ஊரில் சாணக்கிய 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AE%E0%AF%81_563&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AE%E0%AF%81_483&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88
http://ta.wikibooks.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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வம்சத்தின் அரசர் சுத்வதாதனர். மாயாவதவி என்பவருக்கு மகனாகப் 
பிறந்தார்.         

                    சித்தார்த்தர், தனது 16வது வயதில் யவசாதவரவய 

மணந்தார். பிறகு இருவரும் ஒரு ஆண் மகவனப் பபற்பறடுத்தனர். 

அவனது பபயர் ராகுலன். சித்தார்த்தருக்குத் வதவவயான அவனத்து 

வசதிகவளயும் அவர் தந்வத ஏற்படுத்தித் தந்தார்.  

        பவளியுலவகப் பற்றி அறிந்து பகாள்ளாமல் அரண்மவன 

வசதிகவள அனுபவிப்பதிவலவய தன் வநரத்வத பசலவிட்டார் 

சித்தார்த்தர். 

       அவரது 29 ஆவது வயதில் தனது வாழ்க்வகவயப் பற்றி 
வயாசிக்கும் தருணம் வாய்க்கப் பபற்றார். ஒருமுவற 

உதவியாளபராருவருடன் பவளிவய பசன்றவபாது, 

நான்கு காட்சிகவளக் காண வநர்ந்தது. அவவ 

 

1. ஒரு வயதான தள்ளாடும் கிழவர், 
2.  ஒரு வநாயாளி, 
3. அழுகிக் பகாண்டிருந்த ஒரு பிணம், 

4. நாலாவதாக ஒரு முனிவன். 

         இக் காட்சிகளினூடாக மனிதவாழ்க்வகயின் துன்பங்கவள 

முதன் முதலில் உணர்ந்துபகாண்ட சித்தார்த்தர், வாழ்வின் 

ரகசியத்வதக் காண கானகம் வநாக்கிப் பயணித்தார்.அவர் துறவறம் 

பூனவில்வல, மாறாக வாழ்வின் ரகசியத்வதக் காண்பவத அவரின் 

வநாக்கம். 

     கானகம் வநாக்கிச் பசன்ற சித்தார்த்தர், அப்வபாவதய வழக்கப்படி 

பட்டினி கிடந்து பல நாட்கள் குளிக்காமல் வயாக பநறியில் தவத்தில் 

அமர்ந்தார். இவரின் தவத்வதக் கண்டு சில சீடர்கள் அவர்க்குக் 

கிவடத்தனர். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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          வாரணாசி அருவக உள்ள சாரநாத் எனும் இடத்தில் முதன் 

முவறயாக ஐவவர சீடர்களாக ஏற்றுக்பகாண்டு அவர்கட்கு புத்தி 
புகட்டினார். 

          இந்நிகழ்ச்சி தம்மச் சக்கரப் பிரவாத்தனம் அல்லது அறவாழி 
உருட்டுதல் என புத்த சமய நூல்களில் அவழக்கப்படும். 

       பலநாட்கள் கழித்து ஒரு இவசக்கவலஞன் அவர் தவம் புரிந்து 

பகாண்டு இருந்த வழியாகச் பசன்ற வபாது, தனது சீடனிடம் “யாழ் 

பற்றியும் அதன் நுணுக்கம் பற்றியும் கூறிச் பசன்றான்,  

          அவற்றில் ஒரு நாவன யாழில் இவணக்கும் பபாழுது நாண் 

அதிகமாகவும் இழுத்துக் கட்டினால் நாண் அறுந்து விடும் என்றும், மிகத் 

தளர்வாகக் கட்டினால் இவச மீட்ட முடியாது என்றும் கூறிக் பகாண்டு 

பசன்றான்”.  

           சித்தர்த்தாவின் அறிவு அப்வபாது வவவல பசய்ய ஆரம்பித்தது. 

தனது கடந்த காலத்தில் வபாவதயிலும், பபண் வபாகத்திலும், பசல்வச் 

பசழிப்பிலும் வாழ்ந்த தான் இப்வபாது அதற்கு மிக மாறாக தன்வன 

வருத்திக் பகாண்டு இருக்கிவறன் என்றும், ஐந்வத நிவல நீடிக்குமானால் 

தனது உடல் இறந்து விடும் என்றும்; தான் வதடி வந்த ஞானம் அவடயும் 

முன்னவம தான் இறந்து விடுவவாம் என்றும் உணர்ந்தார். 

          எனவவ கடுந்தவம் இருப்பவத வகவிட்டு விடும்படி எண்ணினார். 

எனவவ அதிக வபாகவாழ்க்வகயும் ஞானத்திவனக் பகாண்டுவராது, மிக 

பநடிய தவமும் ஞானத்வதக் பகாண்டு வராது என்றும், பநடிய தவம் 

இருந்தால் இவ்வுடல் அழிந்து விடும் என்றும் வயாசிக்கத் 

பதாடங்கினார். 

             எனவவ முதன் முவறயாக அவருக்கு அருவக இருந்த ஆற்றில் 

பசன்று குளிக்க வவண்டுபமன முடிவு பசய்தார். ஆற்றில் இறங்கும் 

பபாழுது அந்த ஆற்றில் இழுவவக்கூட தன்னால் ஈடு பகாடுக்க 

முடியாவமவய உணர்ந்தார்.  

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D
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              அவ்வாறு ஆற்றில் குளித்து விட்டு வரும் 

பபாழுது, அங்வக இருந்த ஒரு மாடு வமய்க்கும் பபண் குழந்வத இவரின் 

நிவலவயக் கண்டு தான் பகாண்டு வந்த வசாற்வற அவருக்கு ஊட்டி 

விட்டார். 

         தனது 35ஆம் வயதில், இந்தியாவின் தற்வபாவதய பகீார் 

மாநிலத்தில் உள்ள கவய எனும் இடத்தில் சுவமவத என்பவளிடம் வமார் 

வாங்கிக் குடித்துவிட்டு வபாதி மரத்தினடியில் அமர்ந்த சித்தார்த்தர், 

ஞான நிவல அவடயும் வவர அந்த இடத்வத விட்டு எழுந்திராமல் 

நிகழ்வுகவளக் கவனிப்பது என தீர்மானித்தார்.  

            ஒரு வாரம் தனது மிக நுண்ணிய கவனிப்பின் பலனாக முதன் 

முவறயாக கவவலக்கு, துன்பத்திருக்குக் காரணம் பற்றியும், தான் 

முதன் முவறயாக மிக மகிழ்ச்சியாக இருப்பவதயும் உணர்ந்தார்.  

            புரிந்துணர்வவவய ஞானத்தின் அடிக்கல் என்பவத உணர்ந்தார். 

இவர் தத்தாகதர் என்று (அதாவது 'எது உண்வமயில் அதுவாக உள்ளவதா 

அந்த நிவல எய்திவர்') உணர்ந்து பகாண்டார். 

      புத்தர் ஞானம் பபற்ற அவ்விடம் இன்று புத்த கவய என்று புத்த 

மதத்தினரின் யாத்திவரத் தலமாக விளங்குகிறது. 

          அவரது வாழ்க்வகயின் அடுத்த 45 ஆண்டுகளில் பலர் 

அவவரப் பின்பற்றி அவரது சீடர்கள் ஆயினர். தனது 80ஆம் வயதில் 

புத்தர் குசினாரா என்ற இடத்தில் காலமானார். 

சங்கம் வதாற்றம். 

     வாழ்வில் மனிதனுக்கு ஏற்படும் துன்பத்துக்குக் காரணம் என்ன 
என்பவத உணர்ந்தார்.  வாரணாசி அருவக தனது முதல் 
பசாற்பபாழிவவத் பதாடங்கினார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%AF%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%B0&action=edit&redlink=1
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    அவர் அளித்த முதல் வபாதவன தர்ம சக்ர பரிவர்த்தன சூத்ர 
ஆகும்.  அவரது நண்பர்கள் அவரின் சீடர்களாக மாறினர். 

    புத்தர் வடஇந்தியாவில் பல இடங்களுக்குச் பசன்று தமது 
வபாதவனகவளப் பரப்பினார்.  பாமர மக்களுக்கு ஏற்றவாறு புத்தர் 
தமது தத்துவக் வகாட்பாடுகவள விளக்கினார். 

   அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பலர். அவரது வகாட்பாடுகவளப் 
பின்பற்றினா்.  பலரது பின்பற்றலுக்குப் பிறகுப் பபௌத்த சங்கம் 
உருவாகியது.  அவரது பபயவர அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு 
அம்மதத்தின் பபயரும் அவமந்து உள்ளது. 

    “பலரின் நன்வமக்காக, சுகத்திற்காக உலவக வநசித்தவாவற 

மனிதர்கள் பயன்பபறும் வவகயில் வசவவ பசய்யுங்கள்.  ஒரு 

பாவதயில் இருவர் பசல்ல வவண்டாம்.  தனித்தனியாகச் பசன்று, 

தர்மத்வதமாற்றமில்லாமல் மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி, தூய்வமயாக 

நிவறவான முழுவம பபற்ற வாழ்வு குறித்துப் வபாதியுங்கள்” என்றார். 

    “தனது கருத்துக்களும் வபாதித்த உண்வமகளும், தமது 
சீடர்களுக்கு ஆசிரியராக அவமயட்டும்” என்றார். 

     “மற்ற சமயங்கவளக் காட்டிலும் பபௌத்த சமயக் வகாட்பாடுகள் 
பழவமயானது “ என எட்வின் அர்னர்ல்டு கூறுகிறார். 

 

புத்தரின் தபாதமனகள் 

     புத்தர் என்றுவம தன்வன ஒரு வதவன் என்வறா, கடவுளின் 

[அவதாரம்] என்வறா கூறிக்பகாண்டதில்வல.  

             தான் புத்த நிவலவய அவடந்த ஒரு மனிதன் என்பவதயும், 

புவியில் பிறந்த மானிடர் அவனவருவம இந்த புத்த நிவலவய அவடய 

முடியும் என்பவதயும் பதளிவாக வலியுறுத்தினார். ஆம தை 

துன்பத்தின் அடிப்பமை என அவர் கூறினார். 
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    “பிறர் உனக்கு எவவகவளச் பசய்ய வவண்டும் என 
எண்ணுகிறாவயா அவற்வற நீயும் பசய்ய வவண்டும்.   பிறர் 
உனக்கு எது பசய்யக் கூடாது என நிவனக்கிறாவயா அவத நீயும் 
பசய்யக் கூடாது” என்றார். 

    ஞானத்வதப் பபற நான்கு வமன்வமயான உண்வமகவளயும் 
எட்டு வமன்வமயான வழிகவளயும் பின்பற்ற வவண்டும்” எனப் 
வபாதித்தார். 

மும்மணிகள். 

1.நான் புத்தவரச் சரணவடகிவறன்.(புத்தம் சரணம் கச்சாமி) 

2.நான் தர்மத்வதச் சரணவடகிவறன்.(தர்மம் சரணம் கச்சாமி) 

3.நான் சங்கத்வதச் சரணவடகிவறன். (சங்கம்சரணம் கச்சாமி) 

நான்கு வாய்வமகள். 

1. துயரம் 
2. துயரத்திற்கான காரணம் 
3. துயரத்வத விலக்குதல் 
4. துயரத்வத விலக்கும் வழி. 

எட்டு வமன்வமயான வழிகள் 

1. சரியான வநாக்கு – நல்காட்சி 
2. சரியான சிந்தவன – நல் எண்ணம் 
3. சரியான வபச்சு – நல் எண்ணம் 
4. சரியான பசயல் –நற்பசயல் 
5. சரியான வாழ்வு –நல் ஊதியம் (வாழும் முவற) 
6. சரியான முயற்சி – நல்முயற்சி 
7. சரியான உந்துதல் – நல்லூற்றம் 
8. சரியான தியானம் - நல்சமாதி 

சடப்பபாருளின் பரிணாமவம ஆன்மா 
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     “சடப்பபாருளின் பரிணாமவம ஆன்மாவாகப் புலப்படுகிறது.  
சடப்பபாருளின்றி ஆன்மா என்று ஒன்று தனிவய இல்வல. 

   ஆன்மா உடலுக்குப் புறமாகத் தனித்த ஒரு பபாருளாயினும்அது 
நிவலயான பபாருள் அன்று.  மிக வவகமாக இயங்கி 
பகாண்டிருக்கும் உணர்வுகளின் வகார்வவதான் ஆன்மா. 

   ஆன்மாவவ நிவலப்படுத்த, தாங்கி நிற்க, நிவலத்த அடிப்பவடப் 
பபாருள் எதுவும் வதவவயில்வல.     புத்கலம் எனும் சீவனும் 
மாற்றம் உவடயவத.  

        பபௌத்தம், நிவலயான ஆத்மா என்று ஒன்று இல்வல 
என்கிறது.  எனவவ கத்தத்வத அனாத்மவாதம் என்று 
குறிப்பிடுகின்றனர். 

 

  புத்தவரப் பற்றி வவதாத்திரியார்  - - - - - - 

ஆகசமய” துன் த்திற்கு அடிப் கடக் ைாரணம் என்னும் தத்துவத்கத 
உலைிற்கு ம ாதித்தவர் சைௌதம புத்தர். 

    உலை மைா ஞாைிைளில் தைக்சைை தைி இடம்  ிடித்தவர். ச ௌத்த 
மதம் என்னும் சமயத்கத மதாற்றுவித்து மக்ைள் யாவரும் முக்தி 
அகடய ஒரு எளிதாை வழிகயக் ைாட்டியவர். 
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    உலைம் துன் மாைது” என் திலும், 
அத்துன் நிகல நீக்ைப் ட மவண்டியது என் திலும் புத்தரும் 
மவதாத்திரியமும் மவற்றுகமயில் ஒற்றுகம என்றவாறாை ைருத்து 
நிகலகயக் சைாண்டுள்ளைர். 

   உலைியல் வாழவியகலக் ைண்ணுற்ற் புத்தர் நால்வகை 
வாய்கமைகள உருவாக்ைி மானுட உயிர்ைள் தன் மில்லா வாழ்கவ 
மநாக்ைிச் சசல்ல ஆற்றுப் டுத்துைிறார். 

துன் ம் என் து இவ்வுலை வாழ்வில் உள்ளது. 

துன் ங்ைளுக்ைாை மதாற்றுவாய் உள்ளது.  இது  ன்ைிரு 
சார்புைளிைால் மதான்றும்.  ஆகசயில் அடங்ைியுள்ளது. 

இத்துை ங்ைளிலிருந்து நீங்ை முடியும். 

துன்  நீக்ைங்ைளுக்ைாை வழிமகறைள் உள்ளை.  அகவ, எண்வகை 
சநறிைள் ஆகும். 

 

    இவ்வுலைப் ச ாருள்ைளும், அதன் ச ாருட்டு எழும் 
உணர்வுைளும் மாறிக் சைாண்மட இருக்ைின்றை.  மாறிக் 
சைாண்டிருக்கும் உண்கமகய அறியாமல் ஒவ்சவான்றிலும் நிகல 
சைாள்ளும் ஆகசமய துன் ங்ைளுக்ைாை ைாரணியாய் உள்ளது 
என் மத புத்தரின் சமய்யியல் ைண்டு ிடிப் ாகும். 
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     எைமவ. ஆகசயின் ச ாருட்மட துன் ங்ைள் விகளைின்றை 
என் கத அறியாகமமய துன் ங்ைள் நீடிப் தற்ைாை ைாரணியாய் 
உள்ளது என் தும் புத்தரின் ைண்டுப் ிடிப் ாகும்.   

    துன் ம் , துன்  விடுதகல குறித்து மவதாத்திரிய சிந்தகைைள் 
இன்கறய வாழ்வியல் சிந்தகைைளின் ஊடாை சவளிப் டுைின்றை.   

     துன் ங்ைளுக்ைாை ைாரணங்ைளாை  ின்வரும் நான்கு 
முடிவுைகள கூறுைிறது மவதாத்திரியம். 

 

 

1.  “மைிதன் நான்கு விதக் குகற ாடுைளால் 
துன் மகடைின்றைா.  அகமதியிழந்து 
அல்லலுறுைிறான்.  

2. ைடவுகளத் மதடிக்சைாண்மடயிரந்தும் ைாண 
முடியாத குகற. 

3. வறுகம என்னும்  ற்றாக்குகற. 
4. விகளவறியாமமலா விகளகவயறிந்தும் 

அலட்சியம் சசய்மதா, அவமதித்தமதா சசயலாற்றி 
அதன்  யைாக் துன் ம் அனு விக்கும் முகற. 

 

மைிதைின் சிறப் றியாமல்  ிறர்மீது அச்சமும்,  கையம் சைாண்டு 
துன்புறுத்தியும், துன்புற்றும் அல்லலுறும் குகற.(ஞாைமும் வாழ்வும் 
 .3) 
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    துன் ங்ைளிலிருந்து விடுதகல அகடவது எவ்வாறு?  
மவதாத்திரியம் வழிைாட்டுைிறது. 

• இன் துன் ங்ைளாை இயங்கும் அறிவின் நிகல. 
• இயற்கை விதி என்னும் ஊழ் அல்லது சதய்வநிகல. 

சமுதாய அகமப்புமுகற நீதி என்னும் அறவாழ்வின் சநறி. அல்லது 
அரசாங்ைம் ஆைிய முன்று துகறைளிலும் மைிதன் அகடயும் 
சதளிவுதான் வாழ்கவ உய்விக்ை வல்லது.  துன் ங்ைகள ைகளந்து 
இன் த்கத ைாக்ை வல்லது” (ஞாைமும் வாழ்வும்.  க்.6) 

    அறிவின் நிகலயில் இன் துன் ங்ைகள அறிந்து ஊழ் அல்லது 
சதய்வநிகலயில் அகவ வருவதும் நீடிப் துமாை இயல் றிந்து, 
அறவாழ்வின் சநறிநின்றால் துன்  விடுதகல சாத்தியமாகும் 
என் து மவதாத்திரியத்தின் சிந்தகை. 
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29. தரிசனங்கள் 
         இந்தியாவின் தத்துவத்திற்கு பபாதுவான பபயர் தர்சனம். 

      இச்பசால் எப்வபாது வந்தது, இதன் பபாருள் என்ன என்பது 
பற்றி சரியாக நமக்குத் பதரியவில்வல. 

     முதன் முதலாக இச்பசால்வல தனது வவவசசிக சூத்திரத்தில் 
பயன்படுத்தி இருப்பதாக தாஸ்குப்தா கூறுகிறார். இது புத்தர் 
காலத்திற்கு முந்தியது. 

     தத்துவங்கவள கூறியவர்கள் இச்பசால்வல தத்துவங்கவளக் 
குறிக்கப் பயன்படுத்தவில்வல என்று தர்க்கலங்காரர் கூறுகிறார். 

    பின்னர் வந்த சங்கரர், உதயணர் வபான்வறார்தான் இச்பசால்வல 
தத்துவம் என்ற பபாருளில் பயன்பாடுத்தினர்.  

கவத தத்துவ தரிசனங் ள்   

        கவத தத்துவ தரிசனங் ள் எைப் டு கவ மவதங்ைகள 

அடிப் கடயாைக் சைாண்ட தத்துவ மநாக்குைள் ஆகும்.  
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           விடயங்ைகள மநாக்கும் வழிைள் எைப் ச ாருள் டும் தரிசைங்ைள் 

ஆறு வகைைளாை உள்ளை. 

             இவற்கற, உண்கமப் ச ாருள்  ற்றிய ஆறு விதமாை 

விளக்ைங்ைள் எைக் கூறலாம். இகவ ஒவ்சவான்றும்,  ல்மவறு 

ைாலப் குதிைளிலும் எழுதப் ட்ட மவதப்  குதிைளில் சிதறிக்ைிடக்கும் 

ைருத்துக்ைகள, தங்ைளுக்மையுரிய முகறைளில் ஒழுங்கு  டுத்தியும், 

ஒருமுைப் டுத்தியும் தருைின்றை.  

            இந்த ஒவ்சவாரு  ிரிகவயும் நிறுவியவர்ைளாை அறியப் டும் 

ரிஷிைள், இவற்றுக்குரிய சூத்திர நூல்ைகளயும் இயற்றியுள்ளார்ைள். 

இகவைகள ஆத்திை அலலது கவதிை தர்சைங்ைள் என் ர். 

ஆறு ஆத்தி  அல்லது டவதி  தரிசனங் ள்  

ஆறு மவத தரிசைங்ைளும் அவற்றின் நிறுவைர்ைளும்  ின்வருமாறு: 

1. நியாயம் - சைௌதமர் 
2. கவமசடிைம் - ைணாதர் 
3. சாங்ைியம் - ை ிலர் 
4. மயாைம் -  தஞ்சலி 
5. மீமாம்கச (பூர்வ மீமாம்கச) - க மிைி 
6. மவதாந்தம் (உத்தர மீமாம்கச) -  ாதராயணர் 

இவற்றுக்கு இகடயிலாை ஒற்றுகமைகளக் ைருத்திற்சைாண்டு இந்த 

ஆறு தரிசைங்ைளும், இரண்டிரண்டாைச் மசர்த்து மூன்று சதாகுதிைளாைப் 

 ிரிக்ைப் ட்டுள்ளை. அகவ  ின்வருமாறு: 

1. நியாயம் - கவமசடிைம் 
2. சாங்ைியம் - மயாைம் 
3. மீமாம்கச - மவதாந்தம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%28%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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நோன்கு நோத்தி  அல்லது அடவதி  தர்சனங் ள் (Non-Vedic or 

Heterogeneous System) 

நான்கு நாத்திை அல்லது அகவதிை தரிசைங்ைளும் அவற்கற 

நிறுவியவர்ைளும்  ின்வருமாறு: 

• சார்வைம் எனும் உலைாயதம் 
• ஆசீவைம் 
• மூவகைச் சமணம் = 1 திைம் ரர், 2 சுமவதாம் ரர், 3 யா ைியம் -

- மைாவரீர் 
• நால்வகை ச ௌத்தம் = ஈையாை ச ௌத்தப்  ிரிவுைள் 1 

சசௌத்திராந்திைம் 2 கவ ாடிைம் ; மைாயாை ச ௌத்த  ிரிவுைள் 3 

மாத்தியமிைம் 4 மயாைசாரம் -- சைௌதம புத்தர் 

தரிசனம் என்றால் என்ன? 

           இந்து பமய்ஞான மரபு என்பது இந்துத் தரிசங்களின் 

வரிவசவய. அவற்வற அறிவதற்கு முன்பாக ‘தரிசனம்’ என்றால் என்ன 

என்று அறிந்தாகவவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 

                 ’தரிசனம்’ என்ற வார்வதயானது சமஸ்கிருதத்திவல 

பலவாறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

               ஆகவவ அதற்கு பபாருள்மயக்கம் அதிகம். சரியானபடி 

பமாழிபபயர்த்தால்  தரிசனம் என்பதற்குக் ‘காட்சி’ என்று மட்டும்தான் 

பபாருள் வரும். அப்பபாருளில் தான் அது சாதாரணமாக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

         பக்தி மரபில், இவறவவனக் காண்பவதத் தரிசனம் 

என்கிறார்கள். தன் அகத்தில் இவறவவனத் தரிசிப்பவதயும் 

ஆலயத்திற்குப் வபாய் வணங்குவவதயும் தரிசனம் என்வற 

கூறுவார்கள். 

       பமய்ஞான மரபில் இச்பசால்லுக்கு இரு அர்த்தங்கள் உண்டு. 

அன்றாட வாழ்வில் நாம் புழங்கும்வபாது நமக்கு வதவவக்கு ஏற்பவும், 

நமது இயல்புக்கு ஏற்பவும்தான் ஒவ்பவான்றும் நமக்கு காட்சி 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AE%AE_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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அளிக்கின்றன. இக்காட்சிகள் குவறயுவடயவவ. முழுவம 

இல்லாதவவ. 

              அன்றாட வாழ்வின் தளத்திலிருந்து விடுபட்டு நமது மனம் 

தன்வனத்தாவன முழுவமயாக காணும் நிவலயில் இருப்பவத 

அகவிழிப்பு  நிவல என்கிவறாம். 

              இவத ஒவ்பவாரு மதமும் ஒவ்பவாரு வவகயில் விளக்குகிறது 

என்பவத நாம் அறிவவாம். அத்துடன் விளக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஓர் 

ஆழ்நிவல இது என்பவதயும் நாம் அறிவவாம். 

          இந்த சூழ்நிவலயில் நாம் அவனத்வதயும் 

ஒட்டுபமாத்தமாகவும், முழுவமயாகவும் பார்ப்பவதயும் ‘தரிசனம்’ 

என்று பமய்ஞான மரபு குறிப்பிடுகிறது.  

          அதாவது, தரிசனம் என்பது வவறு, பார்வவ என்பது வவறு. பார்வவ, 

சாதாரணமாகப் பார்த்து அறிவது. தரிசனம், அகவிழிப்பு நிவலயில் 

பார்த்து அறிவது. 

              இவ்வாறு அகவிழிப்பு நிவலயில் வாழ்க்வகயும் 

பிரபஞ்சத்வதயும் ஒட்டுபமாத்தமாகவும் முழுவமயாகவும் பார்த்து 

அறிந்த விஷயங்கவளத் தர்க்கப்பூர்வமாகக் கூற முவனயும் வபாதுதான் 

தத்துவ தரிசனங்கள் உருவாகின்றன.  

           ஆகவவ தத்துவ ரீதியாகப் பார்த்தால் தரிசனம் என்பது வழ்க்வக 

மற்றும் பிரபஞ்சம் குறித்த ஒட்டு பமாத்தமான ஒரு பார்வவ ஆகும். 

      இவ்வாறு பமய்ஞான மரபில் இருந்து பிறந்த தரிசனம் என்ற 

வார்வதயானது பிற்பாடு தத்துவம் முதலிய  அறிவுத்துவறகளிலும் 

இலக்கியத்திலும் சிற்சில மாறுதல்களுடன் பயன்படுத்தபடுவவதக் 

காணலாம். தரிசனம் என்ற வார்வதக்குச் சமானமன ஆங்கில வார்வத 

‘விஷன்’(Vision) என்பதாகும். 

        தத்துவத்துவறயில் ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்வகப் பார்வவவய 

எல்லாத் துவறகளுக்கும் விரித்பதடுக்க முயன்றால் அவத தரிசனம் 

என்கிறார்கள். 
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           அந்த மூலதரிசனத்வத நடத்திய தத்துவ ஞானிவய அந்த 

விரிவாக்கத்வத நடத்த வவண்டும் என்பது இல்வல. அவரது 

மாணவர்கள் பசய்தால் கூடப் வபாதுமானது. 

        அதாவது ஒரு கருத்து தர்க்கப்பூர்வமாக 

விவாதிக்கப்படும்வபாது சித்தாந்தம் அல்லது பகாள்வக ஆகிவிடுகிறது. 

அவத வாழ்வகயின் எல்லாத் தளங்களுக்கும் விரித்பதடுக்கும் வபாது 

அது தரிசனம்  ஆக மாறுகிறது.  

       பிராய்டியம் என்பது ஒரு பகாள்வக மட்டுவம. மார்க்ஸியம் என்பது 

தரிசனம். காரணம், மாக்ஸியமானது அரசியல், பபாருளாதாரம், 

ஒழுக்கவியல், இலக்கியம் என்று எல்லாத் தளங்களுக்கும் பபாருத்திப் 

பார்க்கப்படுகிறது 

        ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுத் துவறக்குள் உருவான ஒரு கருத்து. 

பிறகு சித்தாந்தமாக விரிவவடந்து அத்துவறக்கு அப்பால் உள்ள 

எல்லாவற்வறயும் விளக்க முற்படுவதாக ஆகும்வபாது அவதயும் 

தரிசனம் என்று கூறுகிறார்கள்.  

          ஐன்ஸ்டீனின் சார்பு நிவலக் ( relativity ) பகாள்வக இவ்வாறு 

குறிப்பிடப்படவவண்டிய ஒரு தரிசனம் ஆயிற்று. 

         இலக்கியத்திவல தரிசனம் என்பது சற்று வித்தியாசமான 

பபாருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வாழ்வகயின் ஒரு துவறயுடன் ஒர் 

இலக்கியப் பவடப்பு எப்வபாதும் வநரடியாகத் பதாடர்புபகாண்டுள்ளது. 

வாழ்வகயில் ஒரு தருணத்தில் இருந்து கிவடத்த தூண்டுதலினாவலவய 

அது பிறக்கிறது. 

       அந்த இலக்கியப் பவடப்பு மிகுந்த வசீ்சுடன் ஆழமாக 

நகருபமன்றால் ஒட்டு பமாத்த வாழ்க்வகவயயும் பதாட்டுக்காட்டக் 

கூடியதாக அது அவமயும். இந்த ஆழமான முழுவமவயவய 

இலக்கியத்திவல தரிசனம் என்று கூறுகிறார்கள். 

          உதாரணமாக ஒரு கவிவத பிரிவின் துக்கத்வத பற்றிப் வபச 

முற்படுகிறது என்று வவத்துக்பகாள்வவாம். ஆழமாகப் வபாகும்வபாது 

அது மனித உறவிவனப் பற்றி வபசுவதாக ஆகிவிடுகிறது. பிறகு 
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வாழ்க்வகயின் அர்த்தம் குறித்து வபசுவதாக ஆகிவிடுகிறது. அதுவவ 

தரிசனம் என்பது. 

         இந்த தரிசனம் கவிவதயிவல ஒரு மின்னல்வபால ஒரு 

வரியில் அல்லது ஒரு உவவமயில் பவளிப்பட்டுவிடுகிறது. ‘யாதும் 

ஊவர’ என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம். காப்பியத்திலும் நாவிலும் 

அது அந்த ஆக்கத்தின் ஒட்டு பமாத்தமாக பவளிப்படுகிறது. 

          இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்பகான்று 

பதாடர்புவடயவவ என்பதவன நாம் கவனிக்கலாம். தரிசனம் என்பது 

ைன ஆழத்திலிருந்து சபறப்பட்ை ஒட்டுசைாத்தைான பார்மவ என்று 

பபாதுவாக நாம் நிர்ணயிக்கலாம். 

  .இந்திய தத்துவஞானிகளிடம்  இரண்டு வவகயான பார்வவகள் 

உள்ளன. இவவ இரண்டுக்கும் இவடவயயான குழப்பம் அறிஞர்கள் 

மத்தியில் கூட எப்வபாதும் இருந்தபடிவய உள்ளது. 

      பமய்ஞான மரபில், அகவிழிப்பு நிவலயில் ஞானிகளினால் 

அவடயப்பபற்ற எல்லா ஒட்டுபமாத்தப் பார்வவகளும் தரிசனங்கள் 

என்வற கூறப்படுகிறது. 

        வள்ளலாரின் வஜாதி தரிசனம் சமீபகாலத்வதய உதாரணமாகும். 

நடராஜ நிருத்யம் ஒரு பபரும் தரிசனம் என்று ஆனந்த குமாரசாமி 
கூறியிருக்கிறார். 

 

 

       ஆனால் வழிபாட்டு முவறகளாக 

மாறிவிட்ட தரிசனங்கவள மதங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுவது மரபாக 
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உள்ளது. வசவம், வவணவம், சாக்வதயம் முதலியவவ மதங்களாகவவ 

அறியப்படுகின்றன.  

               மதங்களாக வளர்ச்சி அவடயாத தரிசனங்கவள     இன்று 

தரிசனங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. மதம் என்பது ஒரு தரிசனமும் 

வழிபாட்டுமுவறயும் இவணந்த ஒன்று. 

        இவ்வாறு மதமாக வளர்ச்சி அவடயாத தரிசனங்களில் ஆறு 

தரிசனங்கள் காலத்தால் பவழவமயானவவயும் 

அடிப்பவடயானவவயும். சாங்கியம், வயாகம், வவவசஷிகம், நியாயம், 

பூர்வ மீமாம்சம், உத்தர மீமாம்சம் என்பவவ அவவ.  

          இவற்வறவய பமய்ஞான மரபு குறித்த விவாதங்களில் பபாதுவாக 

தரிசனங்கள் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம். 

            இந்த ஆறு தரிசனங்களும் ஒன்றுக்பகான்று 
ஒற்றுவமகவளயும் வவற்றுவமகவளயும் பகாண்டுள்ளன.  

        அவத சமயம் ஏணிப் படிகள் வபான்று மனிதனது அறிவவ 
உயர்த்தி ஞானத்திற்கு இட்டுச் பசல்கின்றன. 

30. சாங்கியம் 

             சோங் ியம் இந்தியத் தத்துவங்ைளில் சிறப் ாைதும் 

முன்மைாடியாைதும் காலத்தால் முற்பட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது.  

     பண்வடய இந்தியாவின் தத்துவப் பள்ளிகளுள் ஆற்றல் மிக்கது 
சாங்கிய தத்துவம் ஆகும்.  

           சாங்கியம் இந்துஞான நதியின் முக்கியமான ஊற்று 
முகங்களில் ஒன்று என்கிறார் அறிஞர் பஜயவமாகன். 

      சாங்கியத்திற்கு தமிழில் “ஆதி இயற்வக வாதம்” என்று பபயர் 
சூட்டலாம்.  சாங்கியத்தின் முதன்வமயான வமயக் கருத்து, 
முக்குணங்களும் பரிபுரணச் சமநிவலயில் இருக்கும் ஆதி 
இயற்வகவயப் பற்றிய அதன் கணிப்பும் ஆகும். 
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கடவுளுக்கு இடமில்வல. 

            சாங்ைிய தத்துவம் ைடவுள் இருப் ிகை ஏற்றுக் சைாள்ளாதது.  

கடவுளின் இருப்வப நிரூபிக்க முடியாது என்கிறது சாங்கிய 
பிரவசன சூத்திரம். 

      மனிதன் பசயல்களின் விவளவுகவள அனுபவிப்பது கடவுளின் 
விருப்பப்படியல்ல.  பசயலின் இன்றியவமயாத நியதிகளின்படி 
மட்டுவம அனுபவிக்கப்படுகிறது. 

    அதாவது இயற்வக தன் விதகளின்படி பரிணாமம் அவடகிறவத 
ஒழிய, கடவுள் அருளால் அல்ல என்கிறது சாங்கியம். 

       ிரைிருதி (இயற்கை), புருடன் (அறிவுள்ள ச ாருள்) ஆைிய இரு 

ச ாருட்ைள்  ற்றி மட்டுமம ம சுைின்ற சடவாத தரிசைமாகும். 

            ரம்ச ாருள் (இகறவன்) குறித்து எதுவும் கூறப் டவில்கல. 

உலைத் மதாற்றம் ( கடப்பு)  கடப்பு குறித்தாை ைருத்துக்ைகள மட்டும் 

அத்கவத மவதாந்திைள் ஏற்றுக்சைாள்ைின்றைர். 

       புருடன் அறிவுள்ள ச ாருள் என்றும்  ிரைிருதி அறிவற்ற 

சடப்ச ாருள் என்றும் கூறுைின்றது.  

       உலைமாைது முக்குணங்ைளின் மசர்க்கையிைால் உருவாைது 

என் து இதன் ைருத்து. இந்நூலில் தத்துவ விசாரகண அதிைம் உண்டு. 

         நாம் ஆதியில்  ிரைிருதி,  ிறகு மைத்துவம்,  ிறகு அைங்ைாரம், 

ஐந்து தன் மாத்திகரைள், ஐந்து ஞாமைந்திரியங்ைள், ஐந்து 

ைர்மமந்திரியங்ைள், மைம், ஐந்து ஸ்தூல  ஞ்சபூதங்ைள், ஐந்து சூக்கும 

 ஞ்சபூதங்ைள், இறுதியில் புருடன் எனும் 28 சாங்ைியத் தத்துவத்தில் 

 கடப்பு  ற்றி விளக்ைமாை கூறுைிறது. 

        மமலும் “மூலத்திற்கு மூலம் இல்கலயாதலால், அதற்கு 

`அமூலம்` எைப்ச யர்”  ஞ்ச அங்ை மயாைத்தால் ஞாைம் மதான்றும். அது 

சுைத்தின் ஞாைம். 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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சோங் ிய தத்துவத்டத நிறுவியவர் 

       சாங்ைிய தத்துவத்கத நிறுவிய ை ிலர் (சாங்ைியம்) 

விஷ்ணுவின் அம்ச அவதாரமாை கவணவர்ைள் ம ாற்றுைின்றைர். 

இந்து மற்றும் ச ௌத்த மதத்தில் ை ிலரின் சாங்ைியச் சிந்தகைைள் 

அதிைம் இடம்ச ற்றுள்ளை. 

சோங் ியம் கூறும் 28 (3+9+11+5) தத்துவங் ள் 

சத்துவ குணம், இராட்சத குணம், தாமச குணம் எனும் முக்குணங்ைள் 

மசர்ந்த மூன்று தத்துவங்ைள். 

      புருஷன் (அறிவுள்ள வஸ்து),  ிரைிருதி (இயற்கை), மஹத் 

தத்துவம், அைங்ைாரம் மற்றும்  ஞ்சபூதங்ைள் எனும் ஆைாயம், ைாற்று, 

அக்ைி, நீர், பூமி எனும் ஒன் து தத்துவங்ைள். 

    ஐந்து ஞாமைந்திரியங்ைளாை, ைாது, மதால், ைண், மூக்கு, நாக்கு, 

எனும் ஐந்துடன், ஐந்து ைர்மமந்திரியங்ைளாை, வாக்கு, கை, ைால், 

மலத்துவாரம், சிறுநீர் குழாய் எனும் ஐந்து ைர்மமந்திரியங்ைள், 

இவற்றுடன் ’மைம்’ (மைகத ஞாமைந்திரியமாைவும் அல்லது 

ைர்மமந்திரியமாைவும் சைாள்ளலாம்) மசர்த்தால்  திசைாரு 

தத்துவங்ைள். 

     சப்தம் (மைட்கும் சக்தி), ஸ் ர்சம் (சதாடு உணர்வு), ரூ ம் ( ார்க்கும் 

திறன்), இரஸம் (சுகவக்கும் உணர்வு) , ைந்தம் (வாச்கை அறியும் சக்தி) 
எனும் ஞாமைந்திரியங்ைளின் ஐந்து விமசஷ மசர்க்கைக் மசர்த்தால் 

ஐந்து தத்துவங்ைள். 

உபநிைதம் ெற்றும் ப வத்  ீடதயில் சோங் ிய சிந்தடன ள் 

      உலை  கடப்பு மற்றும் சீவராசிைளின் மதாற்றம் குறித்தாை 

சாங்ைிய சிந்தகைைள் உ நிடதம் மற்றும்  ைவத் ைீகதயில் அதிைமாை 

கையாளப் ட்டுள்ளை.  ைவத் ைீகதயில் சாங்ைியம் என் தற்கு ஞாை 

மயாைம் என்று ச ாருள். 

சாங்கியத்தின் முக்தி நிவல 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%28%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A4_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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    “சித்” மயமான ஆன்மா “சித்” அல்லாத “பிரகிருதி” வய 
முதன்வமயாகக் பகாண்ட தத்துவங்களால் கட்டுபட்டுக் கிடக்கிறது.  
தன்வனப் பிரகிருதியாக எண்ணி மயங்குகிறது.  

      பிரகிருதியில் இருந்து தன்வன வவறுபடுத்திக் பகாண்டு தன் 
இயல்பான சித்துத் தன்வமவயயும், வரம்பின்வமயும் ஆன்மா 
உணரும்வபாதுரு விடுதல பபறுகிறது. 

      கடவுள் உண்படன்றும், அந்தக் கடவுவளாடு ஆன்மா 
கலக்கிறது என்றும் கூறுவவதச் சாங்கியர்கள் ஏற்பதில்ல. 

    ஆன்ம விடுதவலவயாடு அவர்களுவடய தத்துவம் 
முற்றுப்பபறுகிறது.  

      “ஆன்மா” “பிரகிருதி” ஆகியவற்றுக்கு வமலாகக் கடவுள் 
உண்படன வயாகத் தத்துவம் கூறுகிறது.  தத்துவப் பிவணப்புகளில் 
இருந்து விடுபடும் ஆன்மா இவறவவன அவடந்து இவறவவனாடு 
ஐக்கியப்பட்டு ஆனந்தமவடயும் நிவலவய முக்தி நிவல என்கிறது 
வயாக தத்துவம். 

புருஷ தத்துவம்  

       புருஷன் என்று சாங்கியமரபு கூறுவவத இப்படிப்புரிந்து 

பகாள்ளலாம். பிரபஞ்சத்வத அறிவது யார்? நான்! நான்கள் கூடினால் 

நாம். நான் என்றால் ‘அறியும் மனம்’ இல்வலயா?  

           பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அத்தவன அறியும் மனங்கவளயும் ஒன்றாகச் 

வசர்த்தால் வரும் ஒற்வற மனம் எதுவவா அதுவவ புருஷன். இவதப் 

‘பிரபஞ்ச மனம்’ என்று கூறலாம். 

          புருஷன் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவன். எல்லா இடத்திலும் 

இருப்பவன். வடிவம் இல்லாதவன். ஆதி இயற்வகவயப் வபாலவவ 

அவனும் முழுமுதல் பபாருள் வபான்றவன். 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

239 
 

           ஆதி இயற்வகயும் ஆதி புருஷனும்தான் முதலில் இருந்தார்கள். 

இயற்வகயின் எல்லா மாற்றங்களும் இந்த புருஷனின் 

பார்வவயின்தான் நிகழ்கின்றன. 

          இயற்வகயின் இயல்புகள் எல்லாவம புருஷனின் இயல்புகளுடன் 

ஒப்படீ்டளவில் உருவாவவத. அதாவது சத்வகுணம் என்றால் அது 

புருஷனில் சத்வ விவளவுகவள உருவாக்குவது என்று பபாருள். 

          அவத சமயம் புருஷன் எந்த விதத்திலும் இயற்வகயுடன் 

ஊடாடுவதில்வல. அவன் ஒரு பரிபூரண பமளன சாட்சி மட்டுவம.  

        இயற்வகயின் எந்த பசயலும் புருஷனில் விவளவுகள் எவதயும் 

உருவாக்குவதில்வல. ஒவ்பவாரு மனிதனும் புருஷனின் அம்சம் 

உவடயவவன. 

        புருஷதத்துவம் சாங்கிய மரபில் ஏன் உருவாயிற்று என்று 

ஏற்கனவவ வகாடிகாட்டப்பட்டது. இயற்வகயில் குணங்கள் உருவாயின 

என்று கூறப்பட்ட உடவனவய அக்குணங்கள் எதன் அடிப்பவடயில் 

தீர்மானிக்கபட்டன என்ற வகள்வி எழுந்து விடுகிறது.  

           உதாரணமாக ‘பவப்பம்’ என்றால் அவத உணர ஒர் உடல் வதவவ. 

ஒளி என்றால் அவத உணர ஒரு விழி வதவவ. எவராலும் உணரப்படாத, 

அறியப்படாத ஒன்று இருப்பதும் இல்லாததும் சமம்தாவன.! இதன் 

விவடயாக சாங்கியர் புருஷன் என்ற பார்வவயாளவன 

உருவகித்துக்பகாண்டனர். 

         இரண்டாவது மனிதனுக்குள் உள்ள மனம், அதில் உள்ள 

ஞானம், ஞானத்தில் உள்ளடங்கிய்யுள்ள வதடல், இபதல்லாம் 

எங்கிருந்து வந்தன என்ற வகள்வி முக்கியமானதாகக் கூறப்பட்டது.  

             ஜடத்தில் முக்குணச் சமன் குவலந்தவமயினால் இயக்கம் 

எற்பட்டது சரி. ஜடத்வத குணரீதியாக அறிந்து மதிப்பிடும் பிரக்வஞயும் 

ஆவலும் ஜடத்தில் எப்படி குடிவயறின? இதற்கு விவடயாகவும் புருஷ 

தத்துவம் கூறப்பட்டது.  
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               ஜடத்வத அறிவவத புருஷனின் வவவல. அவனுவடய 

இருத்தலுக்கு அர்த்தவம இதுதான். 

         படிப்படியாக புருஷ தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்துடன் 

இவணந்தது.  

         சதீஸ் சந்திர சட்டர்ஜி, நீவரந்திர நாத வமாகன் தத் வபான்ற வங்க 

சிந்தவனயாவளர்கள் சாங்கிய தரிசனத்வதத் துவவதவாத மரபு சார்ந்த 

யதார்தச் சிந்தவன என்று வகுத்துக் கூறும்வபாது, ஆத்ம தத்துவவம 

பின்பு சாங்கிய  மரபில் புருஷ தத்துவமாகப் புது வடிவம் பபற்றது என்று 

வாதிடுகிறார்கள். 

            ஆத்மாவும் புருஷனும் ஒன்றுதான் என்று கூறப்பட்டது. 

இந்தபார்வவயின் அடிப்பவடயில்தான் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணவனப் 

வபான்ற அறிஞர்கள் சாங்கியத் தரிசனமும் ஆன்மிகவாதத் தரிசனவம 

என்று வாதிடுகிறார்கள். 

           சாங்கியம் கூறும் புருஷன் வவதாந்தம் கூறும் ஆத்மனின் 

பபரும்பாலான இயல்புகவள அப்படிவய பிரதிபலிக்கிறான் என்பது 

உண்வமவய. 

         உதாரணமாக இயற்வகயில் நிகழும் பரிணாம மாற்றங்களின் 

வநாக்கம் என்ன என்ற வகள்விக்கு புருஷனின் முக்திவய என்று சாங்கிய 

காரிவக பதில் கூறுகிறது! (சா.காரிவக – 58) 

          சாங்கியத் தரிசனத்தின் அடிப்பவடக் வகாப்பில் புருஷ 

தத்துவத்துக்கு இடமில்வல என்றும் அது பிற்பாடு வசர்க்கப்பட்டது 

என்றும் கருத இடமுள்ளது.  

                 வவதாந்த மரபின் ஒரு பகுதியாகச் 

சாங்கியத்வதயும் வசர்க்க நடந்த முயற்சியின் விவளவாகவவ 

புருஷதத்துவம் உருவாக்கப்பட்டது என்கிறார் பஷர்பாட்ஸ்கி 
(Steherbatsky, Buddist Lagic Vol.I 47-78). 
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       இதற்கு உதாரணமாக புருஷதத்துவம் சாங்கிய மரபின் பிற 

அடிப்பவடகளும் வமாதுவவதக் சுட்டிக்காட்டலாம். உதாரணமாக 

பருப்பிரபஞ்சத்திலிருந்து மகத் பிறக்கிறது. 

           அதிலிருந்து தன்மாத்திவரகள். பிறகு புலன்கள், பிறகு மனம். 

இங்கு புருஷன் எங்வக வருகிறான்? மனம் வவறு புருஷன் வவறா? 

         அவதவபால சாங்கிய காரிவகவய கூட தனக்குள் 

முரண்படுகிறது. புருஷன் பவறும் சாட்சிவய என ஒரு இடத்தில் 

கூறுகிறது.  

             பிறிபதாரு இடத்தில் புருஷனும் இயற்வகயும் முடவனும் 

குருடனும் வபால இவணந்து இயங்கும் இரு சக்திகள், 

ஒன்றில்வலவயல் பிறிதில்வல என்கிறது. 

         ஆனால் இறுதிவவர சாங்கியம் இவறவன், பிரம்மம் முதலிய 

கருத்துக்கவள ஏற்றுக்பகாள்ளவவ இல்வல. 

           மிகப் பிற்கால நூலான சாங்கிய பிரவசன சூத்திரம் ‘ கடவுளின் 

இருப்வப நிரூபிக்க முடியாது’ என்கிறது.  

                ‘ பசயல்களின் விவளவுகவள நாம் அனுபவிப்பது கடவுளின் 

விருப்பப்படியல்ல. 

        பசயலின் இன்றியவமயாத நியதிகளின்படி மட்டுவம’ என்று 

கூறுகிறது அது. (சாங்கிய பிரவசன் சூத்திரம் 1, 93-95)  

         அதாவது இயற்வக தன் விதிகளின்படி பரிணாமம் அவடகிறவத 

ஒழிய இவறயருளால் அல்ல என்கிறது. 

            ஆனால் சாங்கியம் கூறும் புருஷனின் குணங்கள் 

பபரும்பாலும் இவறவனின் குணங்களுடன் ஒத்து வபாகின்றன.  

        புருஷ சித்தாந்ததிலிருந்து இவற சித்தாந்தத்துக்கு ஒரு அடி 

தூரம்தான். ஏற்கனவவ சமூகம், பிரபஞ்சம் முதலியவற்வற மாபபரும் 

மானுட வடிவமாகப் பார்க்கும் பார்வவ (விராட புருஷன்) வழக்கத்தில் 

இருந்தது.  
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            இந்த அணுகுமுவறகள் எல்லாவம இவறச் சித்தாந்தந்தில் பசன்று 

முடிந்துள்ளன. நமது எல்லாக் கடவுள்களுக்கும் ‘பரமபுருஷன்’ என்ற 

அவடபமாழி உண்டு. 

         விஷ்ணு ’புருவஷாத்தமன்’ என்று கூறப்படுகிறார். இந்தச் சிறு 

இவடபவளிவய தர்க்கம் மூலம் தூர்த்து வவதாந்தம் சாங்கியத்வத 

விழுங்கிக்பகாண்டது. 
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31. கயோ ம் 
    இந்திைத் தத்துவ தரி னங்களில் ஒன்று தைாகா ஆகும். 
தைாகம் என்றால் “ ித்த விருத்தி நிதராதம் ( ித்தத்தின் 
ச ைல்பர்டுகமளத் தடுத்தல்)” என்கிறது பதஞ் லி தைாக சூத்திரம்.  

             கயோ ோ என் து உடல், மைம், அறிவு, உணர்வு மற்றும் 

ஆன்மீை வளர்ச்சிக்கும், சமன் ாட்டிற்கும் உதவிடும் ஒப் ற்ற ைகல 

ஆகும். மயாைா என்னும் ைகல வாழ்க்கை அறிவியல் மற்றும் வாழும் 

ைகல ஆகும்.  

       இக்ைகல இந்தியாவில் மதான்றி வளர்ந்து வழிவழியாய் வரும் 

ஓர் ஒழுக்ை சநறியாகும். இது உடகலயும் உள்ளத்கதயும் நலத்துடன் 

கவத்துப் ம ாற்றும் ஒழுக்ைங்ைகளப்  ற்றிய சநறி. 

 

 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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 த்மாசை நிகலயில் மயாை தியாைம் புரியும் சிவைின் சிகல. 

        

       மயாைாவின்  ல்மவறு மரபுைள் இந்து, புத்த மற்றும் சமண 

மதங்ைளில் ைாணப் டுைின்றை.மமலும் மயாைா வஜ்ரயாை மற்றும் 

திச த்திய புத்த மத தத்துவங்ைளில் ஒரு முக்ைிய  குதியாை 

விளங்குைிறது. 

வரலோறு 

          மயாைம் என்ற சசால்லுக்கு இகைதல் அல்லது இணக்ைமாை 

இருத்தல் என்று பபாருள்.. 

              மயாைம் என் து இந்தியாவில் உள்ள ஆறு தத்துவமுகறைளில் 

முக்ைியமாை ஒன்றாகும். மயாைாத்தின் மதாற்றம் விவாதத்திற்க்கு 

உட் ட்டு இருக்ைின்றை.  

        இது மவத ைாலத்திற்கு முன்ம  மதான்றி இருக்ைலாம் என்று 

ைருதப் டுைிறது.  சிந்து சமசவளி நாைரித்தின் தளங்ைளில் உள்ள சில 

முத்திகரைள் ஒரு ச ாதுவாை மயாைா அல்லது தியாை நிகலைகள 

புள்ளிவிவரங்ைள் ைாட்டி சித்தரிக்ைின்றை. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Sivakempfort.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Sivakempfort.jpg
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    “ வயாக சாஸ்திரத்வத முதன்முதலில்இயற்றியது பிரம்ம வதவவன.  
அவருக்கு முன் ஒருவரும்   வயாக சாஸ்திரத்வதச் பசய்யவில்வல 
என்கிறது வயாக யாக்ஞ வல்கிய ஸ்மிருதி 

    வயாக வழிவய மனித மனத்துக்குத் தந்தவர் “உறிரண்ய கர்பர்” .  
அவதச் சூத்திரங்களாக்கித் பதாகுத்து ்்வவத்தவர் பதஞ்சலி 
முனிவர். 

       இந்து தத்துவத்தின்  டி மயாைம் என் து  வீத்மாவுடன்  ரமாத்மா 

இகைதலுக்ைாை வழி எைப் டுைிறது. மயாைத்தின்  ாகதயில் சசல் வர் 

மயாைி எைப் டுைிறார். 

 

பதஞ்சலி கயோ  சூத்திரம் 

                தஞ்சலி மைரிஷி மயாைாகவ திட்டமிட்டு 

நகடமுகறப் டுத்தப் டுத்தியுள்ளார். முகறயாை 

மயாைசாஸ்திரத்கதக் ைண்டு ிடித்த ச ருகம  தஞ்சலிகயமய சாரும் 

எை ச ரும் ாமலார் ைருதுைின்றைர்.  

 

( தஞ்சலி முைிவரும் வியாக்ர ாதமுைிவரும் நடராசகர வணங்ைி 
நிற்கும் ைாட்சி) 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Chidambaram_Shiva.jpg
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             இவர் வழங்ைிய  தஞ்சலி மயாைசூத்திரம் 185 சுருக்ைமாை 

சூத்திரங்ைகள சைாண்டுள்ளது.  

          அஷ்டாங்ை மயாைா (எட்டு-அங்ைங்ைள் மயாைா) என்ற முகறக்கு 

 தஞ்சலியின் எழுத்துக்ைள் அடிப் கடயாை இருந்தை. இந்த எட்டு-அங்ை 

மயாைா தத்துவம் 29
வது

 சூத்திரம் 2
வது

 புத்தைத்தின் சூத்திரம் தான் இன்று 

நகடமுகறயில் இருந்து வரும் ஒவ்சவாரு ரா  மயாைத்தின் ஆழ்ந்த 

குணாதிசயத்கதக் ைாட்டுைிறது. 

கயோ த்தின் எட்டு அங் ங் ள் 

1. இயமம் (  ின் ற்றமவண்டியகவ /எடுத்துக்சைாள்ளத் தக்ைகவ) 
மிதவாதம், சாராதிருத்தல், ம ராகச அற்ற தன்கம ,விமவை மற்ற 

தன்கம மற்றும் உரிகம சைாண்டாடாதிருத்தல் . 
2. நியமம் (ைவைிக்ைமவண்டியகவ) புைிதம், ம ாதுசமன்ற மைம் / 

திருப்தி, ைண்டிப்பு/ எளிகம, ைற்றல் மற்றும் ைடவுளிடம் சரணாைதி. 
3. ஆசைம், இதன் ச ாருள் அமர்தல் அல்லது உடலின் நிகல. 
4.  ிராணாயாமம் (மூச்கச அடக்குதல்)ப்ராணா , மூச்சு, அயமா, 

அடக்குதல் அல்லது நிறுத்துதல்.மமலும் வாழ்க்கை ஓட்டத்கதக் 

ைட்டு டுத்துதல் எைவும் ச ாருள் டும். 
5. ப்ரத்யாஹரம்(தைியாை நீக்குதல்) புற உலை ச ாருள்ைளில் இருந்து 

ஐம்புலன்ைகளயும் விலக்குதல். 
6. தாராகை( மை ஒருகமப் ாடு/மைகத ஒரு நிகலப்  டுத்துதல்) 

ஒமர ச ாருளின் மீது ைவைத்கத நிகலப்  டுத்துதல். 
7. தியாைம்(தியாைம்) தியாைதிற்கு எடுத்துக்சைாண்ட ச ாருளின் 

உண்கமத்தன்கமகய ஆழ்ந்து சிந்தித்தல். 
8. சமாதி ( தஞ்சலி) (விட்டு விடுதகல ஆதல்) உணர்வுைகள 

தியாைிக்கும் ச ாருளுடன் இகணத்துவிடுதல். 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%28%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF%29
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சடல்லியிலுள்ள  ிர்லாமந்திரில் இருக்கும் ஹிந்து மயாைியின் சிகல 

கயோ ோமும் ப வத்  ீடதயும் 

 ைவத் ைீகத ( இகறவைின்  ாடல் ) , மயாைா என்ற  தத்கத விரிவாை 

 ல் மவறு வழிைளில்  யன் டுத்துைிறது. இத்மதாடு ஒரு  ாைம் 

முழுவதும் (அத்தியாயம் 6) ாரம் ரிய மயாைா  யிற்சிைளுக்ைாை 

அர்ப் ணித்துள்ளது. மமலும் இதில் மூன்று முக்ைிய மயாைா வகைைள் 

அறிமுைப் டுத்தப் ட்டுள்ளை.[12] 

• ைர்ம மயாைம் : சசயல்ைளின் மயாைம். 
•  க்தி மயாைம்: அர்ப் ணித்தல் மயாைம் 
• ஞாை மயாைம்: அறிவு மயாைம் 

மதுசூதை சரஸ்வதி (b. circa 1490)ைீகதகய மூன்று  ிரிவுைளாைப்  ிரித்து , 

முதல் 6  ாைங்ைைள் ைர்ம மயாைமாைவும், நடுவில் 6  க்தி மயாைமாைவும், 

மற்றும் ைகடசி 6 ஞாைமாைவும் வகைப் டுத்தியுள்ளார்.]  ிற 

வர்ணகையாளர்ைள் ஒவ்சவாரு  ாைத்திற்கும் மவறு ட்ட மயாைாகவக் 

குறிப் ிட்டு ஆை சமாத்தம் 18 மாறு ட்ட மயாைாக்ைளாை 

வர்ணித்துள்ளைர்.[14] 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%BE#cite_note-12
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%A9_%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%BE#cite_note-13
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%BE#cite_note-14
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Yogisculpture.JPG
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Yogisculpture.JPG
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       ஆசைம் என்றால் உடலின் நிகல அல்லது மதாரகண என்று 

ச ாருள். அஷ்டாங்ை மயாைாசைா சசய்ய நான்கு வகையாை நிகலைள் 

உள்ளை. 

கயோ ோ கவறுபோடு ள் 

ஹத கயோ ோ 

            15 ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியாவில் வாழ்ந்த மயாைி ஸ்வாத்மராமா, 

தன் ஹத மயாை  ிரதி ிைா சதாகுப் ில், ஹத மயாைா என்ற குறிப் ிட்ட 

வகை மயாைாகவப்  ற்றி விளக்ைியுள்ளார்.  

               தஞ்சலியின் ரா  மயாைத்தில் இருந்து, ஹத மயாைா ைருத்தில் 

மாறு ட்டுள்ளது, அது சத்ைர்மாகவ குறியாைக் சைாண்டு, உடல் சுத்தம் 

மைத் தூய்கமக்கு (ஹா) மற்றும் ப்ராண அல்லது இன்றியகமயாத 

சக்தி (தா) ச ற வழி நடத்திச் சசல்லும் என்ைிறது.  

            மமலும்  தஞ்சலியின் ரா  மயாை முகறயில், அமர்ந்து சசய்யும் 

ஆசைத்மதாடு அல்லது உட்ைார்ந்து சசய்யும் தியாை நிகலகய 

ஒப் ிடுகையில், இது இன்று  ிர லமாை வழக்ைத்தில் இருக்கும் முழு 

உடல் நிகலைளின் ஆசைங்ைளின் வளர்ச்சிகயக் குறிக்ைிறது. 

            ஹத மயாைா தன் நவைீ மாற்றங்ைகளக் சைாண்ட நகடயில்  ல 

வகைைகளத் தான் மக்ைள் இன்று மயாைா என்ற  தத்மதாடு 

சம் ந்தப் டுத்துைிறார்ைள்.[19] 

தந்திரம் 

தமைாதி, த்ராயதி என்ற இரண்டு சசாற்ைளின் மசர்கையில் ஒருவாை 

சசால் “தந்திரம்”. தமைாதி என்றால் விரிவகடதல் என்றும், த்ராயதி 
என்றால் விடுவிக்ைப் டுதல் என்றும் ச ாருள். அதாவது, உணர்வு 

எல்கலைகள விரிவகடயச் சசய்து சக்தியிகை விடுவிக்ைத் 

மதகவயாை அறிவியலாம். 

         உடலில் உயிர் இருக்கும்ம ாமத “இைமதில் சுைம்” ச ற 

தகளைளில் இருந்து விடு ட்டு இருப் தற்ைாை உக்தியாம். நமது சரீரம் 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B9%E0%AE%A4_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%BE#cite_note-19
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மற்றும் மைம் இரண்டிற்கும் சில வரம்புைள் அல்லது எல்கலைள் 

இருக்ைின்றை.  

       இவற்கறப்  ற்றி புரிந்து சைாள்வமத இந்த அறிவியலின் முதற் 

 டியாகும். அதற்கு அடுத்ததாை உணர்ச்சி மைார்கவ மண்டலத்கத 

விரிவகடயச் சசய்து, சக்தியிகை தகளைளில் இருந்து விடுவிக்ைத் 

மதாதுவாை உக்திைகளச் சசால்ைிறது.  

         இறுதியில் மைிதப்  ிறவியின் எல்கலைகளயும் வரம்புைகளயும் 

தகளைகளயும் ைடந்தாற் ின், எல்லாமுமாை  ரம்ச ாருமளாடு 

இரண்டற இகணயும் அனு வத்திகைத் தந்திடும் என்ற 

உறுதியிகையும் தருைிறது.  

         உடல் மற்றும் மைம் இவற்றின் உ ாகதைகளக் ைகளந்து 

அவற்கற ம ரின்  ச ருங்ைளிப் ிற்கு தயார் சசய்திடும் முகறைளாை 

மயாை சாஸ்திரங்ைள் உகரக்கும் ஆசைம்,  ிரணாயாமம், முத்திகரைள் 

மற்றும்  ந்தங்ைள் ஆைிய  யிற்சிைள் இதிலிருந்து இருந்து 

உற் த்தியாைகவதான். 

        தாந்த்ரியம் என் து ஒரு நகடமுகற இது, இதகைப்  யிற்சி 
சசய் வர்ைளின் சாதாரண சமூை, மத/ சமய, மற்றும்  ிரதட்சியமாை நி  

வாழ்க்கையில் உள்ள சதாடர்க  / உறவு முகறகய மாற்றுவதாைக் 

ைருதப் டுைிறது. 

         இந்த தாந்த்ரீை யிற்சியால் ஒரு தைி ந ர் இந்த நி  உலைம் ஒரு 

மாகய, ஒரு மதாற்றம் என்ற ைருத்கத அகடந்து மற்றும் தைிமைிதன் 

அதில் இருந்து முக்தியும் அகடைிறான். 

                   முக்தி அகடவதற்ைாை இந்த குறிப் ிட்ட  ாகத இந்து சமயத்தில் 

அளிக்ைப் ட்டுள்ள  ல வகைைளில் தாந்த்ரீைத்மதாடு சதாடர்புகடய 

மற்ற இந்து சமயங்ைளின்  ிற முகறைளாை மயாைா, தியாைம் மற்றும் 

சமூை  ரிச்சியம் அதாவது தற்ைாலிை அல்லது நிரந்தரமாை ,சமூை 

உறவுைள் மற்றும் வாழ்வியலில் இருந்து விடுதகல அகடயும் 

வழிகயக் ைாட்டுைின்றை. 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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                 தாந்த்ரீைப்  யிற்சிைகளயும் மற்றும் ஆய்வுைகளயும் 

ைற்கும்ம ாது மாணவர் மமற்சைாண்டு தியாை முகறைள் ,குறிப் ாை 

சக்ரா தியாைம் ைற்ை அறிவுறுத்தப் டுைிறது.  

               ிற மயாைிைகள சீர்தூக்ைி  ார்க்கும்ம ாது, தாந்த்ரீை 

 யிற்சியாளர்ைள் ைகட ிடிக்கும்  யிற்சி முந்கதயகத விட மிை 

விரிவாை உள்ளது.தியாைிப் தற்கும், வணங்குவதற்கும் இதயத்திற்குள் 

உள்ள சக்ைரத்துக்குள் ைடவுகளக் சைாண்டு வரும் மநாக்குடன் 

சசய்யப் டும் ஒரு வகை தான் குண்டலிைி மயாைா.  வயாக மதம் 
கடவுள் உண்டு என்ற கருத்துவடயது. 

நால்வவக வயாகம் பற்றி வவதாத்திரி மகரிசி 

   ஒவ்பவாரு மனிதனுவடய வாழ்வும் சமுதாயத்வதாடு இவணந்து 
நவடபபறுவதால் ஒருவரது மயக்கநிவலச் பசயல்கள் பலவரயும் 
துன்பத்துக்கு உள்ளாக்குகின்றன. 

      இந்த நிலவமவய ஆராய்ந்து சிநத்தித்து பதளிந்தவர்கள், 
மக்களவனவரும் அறிவில் வமம்பாடு அவடய வவண்டும் என்று 
கருதி வயாக பநறிகவள வகுத்தார்கள். 

     பக்திவயாகம், கர்மவயாகம், இராஜவயகாம், ஞானவயாகம் என்ற 
நான்கும் மனிதனுக்கு அவசியமானவவ. 

“அறிவு அறிவுக்கு அடிவமயாவவத பக்தி 

அறிவவ அறிவால் அறியப் பழகுவது வயாகம் 

அறிவவ அறிவால் அறிந்த நிவலவய முக்தி, 

அறிவவ அறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்” (ஞா.க.1356) 

    பபரியவர்கள் அறிவில் பதளிந்தவர்கள், பசாற்படி அவர்கள் 
வழியில் பசயல் புரிந்து தன்வன ஆன்மிக வாழ்வுக்குத் 
தகுதியாக்கிக் பகாள்வது பக்திவயாகம். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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    தனக்கு எல்லா வசதிகவளயும் அளித்துக் காக்கும் 
சமுதாயத்திற்குத் தனது கடவனயாற்ற அறிவாவல, உடலாவல 
உவழப்பதுதான் கர்மவயாகம். 

“உடலுக்கும் பபாருளுக்கும் பதாடர்புணர்ந்து, 

உவழத்துண்டு. உதவுதவல கர்ம வயாகம்! 

உயிருக்கும் பரத்திற்கும் பதாடர்புணர்ந்து,  

உயர்அறிவில் ஒழுகுவது, ஞானவயாகம்” (ஞா.க.1357) 

    புலன் மயக்க நிவலயிலிருந்து பதளிந்து புலன்கவள 
அடக்கியாளும் ஆட்சி வல்லவம பபற அகத்தவம் பயிலும் பிரிவு 
இராஜவயாகம் ஆகும். 

மகரிசியின் மனவளகவலயில் வயாக தத்துவம். 

    இந்திய தத்துவச் சிந்தவனகளின் சிகரமாக வயாக தத்துவம் 
விளங்குகின்றது.  வயாக சூத்திரம் மற்றும் தந்திர சாஸ்திரங்கள் 
இத்தத்துவம் பற்றி மகிவும் விளக்கமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

      அருள்தந்கத மவதாத்திரியத்தில் வகுத்துள்ள மைவளக்ைகல 

என்னும் மயாைமுகறயில் ஆறு ஆதாரங்ைகளயம் ைடந்து வருைிமறாம். 

ஐந்து அவஸ்கதைகளயும் அகடைிமறாம். அஷ்டாங்ை மயாைத்கதயும் 

முழுகமயாை ைகடப் ிடிக்ைின்மறாம். 

 

       ஆதலால் இந்த மயாை முகற முழுகமயாைது. சதளிவாைது. 

புராணமாைது.  ாதுைாப் ாைது என்று உறுதியாை கூறலாம். 
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           அருள்தந்கத அவர்ைள் மயாைத்தில் குண்டலின் மயாைத்கதயும், 

தத்துவத்தில் மிை உயர்வாைதும், விஞ்ஞாை பூர்வமாைதும் ஆை 

அத்கவத்க் மைாட் ாட்கடயும் எடுத்துக் சைாண்டு மிைவும் 

எளிகமப் டுத்தி  தைது அனு வத்கதயும் இகணத்து தந்துள்ளார்ைள். 

     மைவளக்ைகல சவறும் மயாைம் மட்டும் அல்ல.  அது மைிதன் 

வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்குரிய வாழக்கைக் ைகலைள், வாழ்வியல் 

சநறிமுகறைள் , மைாட் ாடுைள் என்று  கூறலாம். 

   வவதாத்திரி மகரிசியின் அடிப்பவடயான வாழ்வியல் தத்துவமாக 
குண்டலினி வயாக தத்துவம் விளங்குகின்றது. 

   எவரும் குண்டலின் வயாகத்வத மனவளக்வலயாகப் பயின்று 
வாழ்வில் முன்வனறலாம் என்பவத ஆணித்தரமாக 
எடுத்துவரக்கின்றார். 

    குண்டலினி வயாக தத்துவத்வத வாழ்வியல் தத்துவமாக 
வளர்ந்பதடுத்துவரும் வயாகியாக வவதாத்திரி மகரிசி விளங்குகிறார். 

புத்த ெதம் 

 

 

 ப் ான் நாட்டிள் ைாமகுராவிலுள்ள மயாைநிகலயில் அமர்ந்திருக்கும் 

புத்தர் சிகல 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Kamakura-buddha-1.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Kamakura-buddha-1.jpg
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செணம் 

 

 

ைமயாட்சர்ை நிகலயில் மயாை தியாைம் புரியும் திர்தங்ைர  ர்சவா 

 

 

முல ந்தைா நிகலயில் மஹாவரீாவின் மைவல ஞாைா 

கயோ த்தின் பலன் ள் 

        மயாைப் யிற்சி மிைப் ழங்ைாலத்திலிருந்மத  ாரதநாட்டில் 

மயாைிைளால்  ின் ற்றப் ட்டு வருைிறது. இதைால் இயற்கைக்கு 

அப் ாற் ட்ட சில சக்திைகள ைிகடக்கும் என் து மயாைம் எனும் 

தத்துவத்தின் ைருத்து. 

 திசைட்டு மயாைஸித்திைளும்  லன்ைளும் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Parsva_Shatrunjay.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Parsva_Shatrunjay.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Kevalajnana.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Kevalajnana.jpg
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குண்டலிைி மயாைா குறியடீு 

•  ஞ்ச மைாபூதங்ைளின் வடிவத்கத “தன்மாத்திகர” என் ர். இகதமய சூட்சும 

வடிவாைக் சைாண்டு  ிரம்மத்தில், மைகத நிகலநிறுத்தி தியாைிக்கும் 

மயாைிக்கு ‘அணிமா’ என்ற சித்தி ைிகடக்ைிறது. இந்த சித்தி மூலம் தன் உடகல 

அணுகவம ால் மிைமிைச் சிறிய வடிவத்கத எடுக்ைலாம். 

• ’மஹத்’ எனும் தத்துவரூ மாை விளங்கும் இகறவைிடம் மைகத 

நிகலநிறுத்தி தியாைிக்கும் மயாைிக்கு ‘மஹிமா’ எனும் சித்தி ைிகடக்ைிறது. 

இந்த சித்தி மூலம் தன் உடகல மகலப் ம ால் மிை மிைப் ச ரிதாக்ைிக் சைாள்ள 

முடியும். 

•  ைவாகை ‘ ரமாணுவாை’ தியாைிக்கும் மயாைிக்கு ‘லைிமா’ எனும் சித்தி 
ைிட்டுைிறது. இந்த சித்தி மூலம் உடகல ைாற்கறப் ம ால் இமலசாை எகடயுடன் 

மாற்றிக் சைாள்ள முடியும். 

•  ரப் ிரம்மத்தின் அஹங்ைார தத்துவத்தில் தன் மைகத நிகலநிறுத்தும் 

மயாைிக்கு, ’ ிராப்தி’ எனும் சித்தியால் ஐம்புலன்ைகளத் தன் ஆளுகைக்ைீழ் 

சைாண்டு வரும் ஆற்றல் ச றுைிறார். 

•  ிறப்பு இறப்பு இல்லாத  ைவாைின் ’மஹத்’ எனும் தத்துவமம ‘சூராத்மா’. 

ஆகும். சூராத்மாவில் மைகத நிகலப்ச றச் சசய் வர்ைள் ‘ ிராைாம்யம்’ எனும் 

சித்தி ச ற்ற மயாைி  ிரம்மாண்டம் முழுகமக்கும் தகலகம தாங்குைிறார். 

• முக்குணமயமாை மாகயக்கு அதி தியும்,  கடத்தல், ைாத்தல், அழித்தல் 

சக்தியும் சைாண்ட  ைவாைிடத்தில் மைகத இலயிக்கும் மயாைிக்கு ‘ஈசித்வம்’ 
எனும் சித்தி ைிகடக்ைிறது. இந்த சித்தியிைால் நான்முைன் முதலாை 

மதவர்ைளுக்கு ஆகணயிடும் தகுதி ச றுைிறார். 

•  ைவான் எனும் சசால்லிற்கு ச ாருளாை இருக்கும், விராட், ஹிரண்யைர் ன், 

அந்தக்ைரணம் எனும் மூன்று நிகலைகள ைடந்து, நாலாவது நிகலயில் உள்ள 

 ிரம்மத்தில் மைகத சசலுத்தும் மயாைிக்கு ‘வசித்துவம்’ எனும் சித்தி 
ைிட்டுைிறது. இதன் மூலம் மயாைிக்கு அகைத்கதயும் வசப் டுத்தும் ஆற்றல் 

உண்டாைிறது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81.jpg
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• நிர்குண ிரம்மத்(அருவ நிகல)த்தில் மைகத நிகல நிறுத்தும் மயாைிைள் மிை 

உயர்ந்த ம ராைந்தத்துடன் விருப் ங்ைளின் இறுதி எல்கலகய அகடந்து 

“ைாமா வஸாயிதா” என்ற சித்தி அகடந்த மயாைி, இதகைமய தன் 

விருப் ங்ைளின் இறுதி எல்கல (ைாமா வஸாயிதா) என்ற சித்தியாை 

கூறுைிறார்ைள்.இதர மயாைசித்திைள் 

 

 

 தஞ்சலி முைிவர் சிகல, ஆதிமசஷைின் மறு அவதாரம் 

கயோ  தத்துவத்தின் சிறப்பு 

மயாைம் எனும் தத்துவம் ைடவுள் இருப் கத ஏற்றுக்சைாண்டகத தவிர, 

இது  ிற்ைால சாங்ைியம் ம ான்றமத. எைமவ  தஞ்சலியின் மயாை 

தத்துவம் ைடவுளுடன் கூடிய சாங்ைியம் எைப் டுைிறது. 

• சமண சமய நிறுவைராை மைாவரீர்  ன்ைிசரண்டு ஆண்டுைள் 

மயாைப் யிற்சிைகளச் சசய்தார். சமண சமயத்தில் மயாைப் யிற்சி 
மயாைாசைம் முக்ைியத்துவம் அளிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

• ச ௌத்த சமயத்கத நிறுவிய சைௌதம புத்தர் கூட, முழு 

ஞாமைாதயம் அகடவதற்கு முன்ைாள் ஆறு ஆண்டு ைாலம் 

சதாடந்து மயாைப் யிற்சிைள் சசய்தார். ச ௌத்த நூல்ைளும் மயாை 

 யிற்சிைளுக்கு முக்ைியத்துவம் அளித்துள்ளை. புத்தரால் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B7%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AE%AE_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Patanjali.jpg
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Patanjali.jpg
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கூறப் ட்ட நான்கு உண்கமக்ைகள அறிய மயாைம்  யன் டும் 

என்று ச ளத்த அறிஞரும் தர்க்ைவாதியும் தர்மமாத்தரா 

கூறியுள்ளார். 

•  ிற்ைால தத்துவவாதிைள் குறிப் ாை அத்கவதிைளும் மற்றும் 

மைாயாை ச ளத்தர்ைளும் மயாை சூத்திரத்கத தங்ைளது 

தத்துவங்ைளில் தாராளமாை மசர்த்துக் சைாண்டைர். 

        நியாய தத்துவத்திலும், கவமசடிைம் தத்துவத்திலும், மவதாந்த 

தத்துவத்திலும் மயாைம் எனும் தத்துவத்திற்கு அதிை முக்ைியத்துவம் 

வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

              ிரம்ம சூத்திரம் மூன்றாம் அத்தியாத்தில் சாதகைைள் எனும் 

தகலப் ில் மயாைத்தின் முக்ைிய  குதிைளாை தியாைம், ஆசைம் 

ஆைியகவைள் குறித்து விரிவாை ஆராயப் ட்டு விவாதிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

மயாை சூத்திரத்தின் சதாடர்புள்ள  ல தத்துவங்ைளில் சாங்ைியமும் 

ஒன்று என்று மயாை சூத்திரமம குறிப் ிட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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32. வவவசடிக தத்துவம். 
     இந்திய தத்துவ ஞானங்களுள் “அணு” பற்றிய விளக்கத்வத 
விளக்கமாகக் கூறும் புராதன தத்துவமாக வவவசடிகம் 
விளங்குகின்றது. 

     வவவசடிக தத்துவ ஞானியான கணாத முனிவர் அவனத்துப் 
பபாருட்களும் உலகமும் அணுக்களால் ஆனது என்பார். இத்தவக 
வவவசடிக தத்துவக் கருத்திவன வவதாத்திரி மகரிசி, 

“அணுவிவல பிரபஞ்சம் அடக்கம் பபற்றிருப்பதவன 

அறிந்வதார் அறிவர்”    ( ஞானக்களஞ்சியம்) 

என்றும் 

“அணுவில் அண்ட பிண்டம் அவனத்தும் உண்டு” (ஞானக்களஞ்சியம்) 

என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.  

       பபாதுவாக வவதாத்திரி மகரிசியின் தத்துவச் சிந்தவனகளில் 
வவவசடிக தத்துவம் கூறும் அணுக்வகாட்பாடு பற்றிய கருத்துகள் 
நன்கு எதிபராலிப்பவதக் காணலாம். 

      மவத ஷிகம் (என்பது இந்திய பமய்யியலில் வவதத்வத ஏற்கும் 

ஆறு முக்கிய பிரிவுகளில் ஒன்றாகும்.  

               கணாதரர் எனப்படும் கானடா அல்லது கணபுஜா என்கின்ற குரு 

உருவாக்கிய சாத்திரம்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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              ஒன்றிலிருந்து மற்பறான்வறப் பிரித்து அவடயாளம் கண்டு 

பகாள்வதற்கு அதன் சிறப்புத் தன்வமவய இதன் அடிப்பவட. அதன் 

சிறப்புத் தன்வமவய ஆராய்வதால் இதற்கு வவவசடிகம் அல்லது 

வவவசஷிகம் என்று பபயர் பபற்றது. 

            இந்திய தத்துவவியலில் `தர்சனம்` எனும் பசால் முதனமுதலில் 

வவவசடிக தத்துவ நூலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தத்துவ 

அறிஞர் தாஸ் குப்தா கூறுகிறார். 

கணாதரர், கானைா அல்லது கணபுஜா பற்றிை ச ய்திகள் 

          கணபுஜா என்பதற்கு அணுக்கவள உண்பவர் என்று பபாருள். 

இப்பபயர் வரக்காரணம், அவரது எளிவமவய விளக்குவதாகும். 

அறுவவட முடிந்த நிலங்களில் சிதறிக்கிடக்கும் பநல், வகாதுவம 

மற்றும் இதர தாணியங்கவள பபாறுக்கி அதவன சவமத்து 

உண்பவராம். 

        தற்கால இந்தியத் தத்துவவியல் அறிஞர்களான குப்புசாமி சாத்திரி 

மற்றும் கார்வப இருவரும், கணாதரர் அல்லது கணபுஜவர நாத்திகவாதி 
என்று கருதுகின்றனர். 

 

மவத டிக தத்துவம் 

              மவத டிக தத்துவம் ஆறு ஆத்திகத் தர்சனங்கள் அல்லது 

வவதிக தர்சனங்களில் ஒன்று, (மற்வறய ஆத்திக தர்சனங்கள் அல்லது 

வவதிக தர்சனங்கள் 1 சாங்கியம், 2 வயாகம், 3 நியாயம், 4 பூர்வ 

மீமாம்வச , 5 உத்தர மீமாம்வச. நீக்குக) 

                வவவசடிக தத்துவத்தில் ஒரு பபாருவள நன்கு அறியும் 

அறிவுக்கு (பிரமா) பிரமாணம் எனப்பட்டது.  

           வவவசடிகம் ஒரு பபாருவள நான்கு வழிகளில் அறிய முடியும் 

எனக்கூறுகிறது.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88
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             1 உணர்தல் (பிரத்தட்சியம்) (வநரில் பார்த்து உணர்தல்), 2 ஊகம் 

(அனுமானம்) 3. உவவம, 4 வாய்ச்பசால் (சப்தம்) ஆகிய நான்கு 

முவறகளில் ஒரு பபாருவளப் பற்றி விளக்கம் முடியும் என்றனர். 

 

மவத டிகத்தின் காலம் 

         வவவசடிக சூத்திரத்தின் பதாகுப்பு இன்று நம்மிவடவய 

இல்வல. இருப்பினும் பபௌத்த சமயம் மற்றும் சமண சமய 

நூல்களிலிருந்து மட்டுவம, வவவசடிக சூத்திரத்தின் சில விளக்கங்கள் 

அறிய இயலுகிறது.  

            கி. பி., 4 - 5 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னவர வவவசடிக தத்துவார்த்த 

சிந்தவனகள் பாரத நாட்டில் விளங்கி வந்தது. 

மவத டிகத்தின் உமரநூல்கள் 

             `இராவண பாஷ்யம்` எனும் உவரநூல் வவவசடிக தத்துவத்திற்கு 

இருப்பதாக பதரிகிறது. கி. பி. 5ஆம் நூற்றாண்டில், `பிரசஸ்பாதர்` 

என்பவர் எழுதிய `பதார்த்த-தர்ம-சங்கிரகம்` என்ற நூல் வவவசடிக 

தத்துவத்வத விளக்குவதாக உள்ளது. 

              இதவன `பிரசஸ்பாத பாஷ்யம்` என்பர். இந்த பிரசஸ்பாத பாஷ்ய 

நூவலப் பற்றி பின்னர் பலர் எழுதிய நூல்களில் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.  

           `வவயாமசிவன்` என்பவர் எழுதிய (கி.பி.,8ஆம் நூற்றாண்டு) 

`வவயாம சதி` , சீதரா எழுதிய கந்தலி என்ற நூல் (கி. பி. 10ஆம் 

நூற்றாண்டு), உதயணர் எழுதிய கிரணாவளி (கி. பி.,10ஆம் நூற்றாண்டு), 

ஆகிய நூல்களில் வவவசடிக தத்துவ விளக்க நூல்கள் பற்றிய விமர்சன 

குறிப்புகள் உள்ளது.  

                நியாயம் (இந்து தத்துவம்) சூத்திரத்திற்கு வாத்சாயனர் கி. 
பி.,4ஆம் நூற்றாண்டில் `வாத்ஸ்சாயன பாஷ்யம்` எனும் நூலில் 

விமர்சனம் எழுதியுள்ளார். 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
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நிைாைா - மவத டிக கலப்புத் தத்துவம் 

          கி. பி., 200-ஆம் ஆண்டில் வகாதமர் இயற்றிய நியாயம் (இந்து 

தத்துவம்), கணாதரர் இயற்றிய வவவசடிகமும் இவணந்து `நியாய - 

வவவசடிக தத்துவம்` உருவானது.  

          நியாய-வவவசசிகம் தத்துவத்தில் கிவரக்க தத்துவ அறிஞர்களின் 

தாக்கம் உள்ளதாக இந்திய தத்துவ அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
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33.  நியாயம் 
       நிைாைம் என்பது தரிசனங்கள் எனப்படும் ஆறு இந்து தத்துவப் 

பிரிவுகளில் ஒன்று. இது ஏரணத்வதயும் (அளவவயியல், (logic)), 

அறிவாராய்ச்சியியவலயும் (epistemology) முதன்வமயாகக் பகாள்கிறது. 

இந்தத் தத்துவப் பிரிவுக்கு அடிப்பவடயானது . 

          பகௌதமர் அல்லது அட்சபாதர் என்பவர் எழுதிய நியாய சூத்திரம் 

என்னும் நூல் ஆகும். இது கி.மு ஆறாவது நூற்றாண்டளவில் 

எழுதப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. 

     நியாயம் தத்துவப் பிரிவு நவனீ இந்து தத்துவச் சிந்தவனகளுக்கு 

வழங்கிய முக்கியமான பங்களிப்பு அதன் வழிமுவற (methodology) ஆகும். 

           தருக்கம் அல்லது ஏரணம் (அளவவயியவல) அடிப்பவடயாகக் 

பகாண்ட இந்த வழிமுவறவயப், பின்னர், பபரும்பாலான மற்ற இந்து 

தத்துவப் பிரிவுகளும் வகக்பகாள்ளலாயின. 

       நியாயத்வதப் பின்பற்றுபவர்கள், எற்புவடய அறிவவப் (valid 

knowledge) பபறுவதன் மூலவம துன்பங்களிலிருந்து விடுதவல பபற 

முடியும் என நம்புகிறார்கள். 

           இதனால் அவர்கள் ஏற்புவடய அறிவவப் பபறுவதற்கான 

வழிகவள (பிரமாணங்கள்) அவடயாளம் காண்பதில் பபரும் அக்கவற 

பசலுத்துகின்றனர். நியாயத் தத்துவப் பிரிவினர் இந்த ஏற்புவடய 

அறிவவ அவடயாளம் காண நான்கு பிரமாணங்கள் அல்லது 

வழிமுவறகவளக் வகக்பகாள்கிறார்கள். அவவ: 

1. பிரத்தியட்சம் - வநரடிக்காட்சி 
2. அனுமானம் - உய்த்துணர்வு 

3. உபமானம் - ஒப்படீு 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%28%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29


இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

262 
 

4. சப்தம் - உவரச்சான்று 

என்பனவாகும். 

     நியாய தரிசனம் வவவசடிக தரிசனத்தின் துவண தரிசனம் ஆகும்.  
அடிப்பவடயில் வவவசடிகத்தின் பபரும்பாலான கருத்துக்கவள 
ஏற்றுக் பகாண்டு, அதற்குத் தருக்க அடிப்பவடயிவன உருவாக்கித் 
தரும் ஒரு தருக்க சாஸ்திரமாகவவ பதாடக்கத்தில் நியாய மதம் 
நிலவி வந்தது.  

    உண்வமவய அறிவுப் புர்வமாக வகுத்துக் பகாள்வவதாடு தர்க்க 
முவறயில்அறிதவலக் பகாண்டது நியாய மதம்.   

      அறிவவப் பபறும் பநறிமுவறகவள விளக்குவதில் நியாய 
தரிசனம் முதலிடத்வத வகிக்கிறது. 

நியாயத்தில் நூல்கள் 

    நியாயத்தின் முதல் நூல் பகௌதமரின் நியாய சூத்திரவமயாகும்.  
நியாய சூத்திரம் ஐந்து அத்தியாயங்களில் 83 பிரகரணங்களில் 548 
சூத்திரங்கள உள்ளன. 

    பகௌதமரின் நியாய சூத்தரத்திற்கு ஏராளமான உவரகளும் 
விளக்கங்களும் வந்துள்ளன.  வாத்ஸ்யாயனரின் நியாய பாஸ்யம் 
மிக முக்கியமானது. 

    உத்வயாதரன், வாசஸ்பதி மிஸ்ரன், ஸ்ரீகண்டன், ஜயந்தர் 
ஆகிவயார் நியாய சூத்திரத்திற்கு  உவர எழுதிகயுள்ளனர். 

 

 

நியாயத்தில் ஆன்மா 

     ஆன்மாக்கள் என்றும் உள்ளவவ, எங்கும் நிவறந்தவவ.  
ஆன்மாக்கள் எல்லாம் வல்லன அல்ல.  
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         ஆன்மாவுக்கு அறிவு ஓர் குணம்.  ஆன்மாவுக்கு 
அறிவுவடவமயாகிய இந்த இயல்பு எப்வபாதும் இரு்பபது அல்ல. 

           ஆன்மா மனத்வதாடும் உடவலாடும் பதாடர்புறும் வபாது 
மட்டபம இந்த இயல்பு ஏற்படும்.  

         எனவவ ஆன்மாவுக்கு அறிவவா உணர்வவா ஏற்படுவதற்கு 
உடலும் மனமும் இன்றியவமயாத கருவிகளாகின்றன. 

    ஆன்மா, புலன்கவள இயக்கும் கருத்தாவாக, அனுமானத்தின் 
மூலம் பபறப்படுகிறது என்கிறது நியாய மதம். 

   மூலப் பபாருட்கள் பல, உயிர்கள் பல.   மூலப்பபாருட்கள் பல 
எனக் கருதுவதால் வநயாயகர் பன்வமவாதிகள் ஆவர். 

    உலகம் மாவய அல்ல.  அது மவனாசிருட்டியல்ல.  உலகம் 
உண்வமயாகவவ உள்ள பபாருள்.  இதன் காரணமாக வநயாயகர் 
பமய்வமவாதிகள் ஆவர். 

    மூலப்பபாருட்கள் அல்லது பதார்த்தங்கள் ஏழு ஆகும்.   
பபாருளும், குணமும் பவவ்வவறு பதார்த்தம்.  அப்பபாருவளயும் 
அதன் குணத்வதயும் சம்மபந்தப்படுத்தும் சம்பந்தத்வதயும் ஒரு 
பதார்த்தமாகவவ பகாள்கிறது நியாய மதம். 

   அறிவவ மவறக்கும் பபாருட்களிலிருந்து தன்வன விடுவித்து, 
தன் சுயரூபத்வத ஆன்மா அவடவவத முக்தியாகும். 

   எல்லாவற்வறயும் சரியாக அறிவிக்கவல்ல முற்றறிவுப் 
பபாருவளப் புரணமாகச் சார்ந்துவிடுவவத முக்தியாகும். 

   உடவலாடும் மனத்வதாடும் சம்பந்தப்பட்டால் ஒழிய ஆன்மாவுக்கு 
உணர்வு ஏற்படாது.  ஆன்மா தன் ஞானத்தால் உலகத் பதாடர்வப 
நீக்குவவத முக்தி (வடீுவபறு) ஆகும். 

   அதாவது வமாட்சம் என்பது இன்பநிவலயாகும்.  வநாயகர் 
கருத்துப்படி ஆன்மா உணர்வு பகட்டு நிற்கும் நிவலவய 
முக்தியாகும். 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

264 
 

நியாயத்தில் கடவுள். 

    உலக சிருட்டிக்குக் காரணமான ஒரு அறிவுவடய பபாருள் 
இருக்க வவண்டும்.  மனித ஆன்மா சிற்றிவுவடயது.  பிரபஞ்ச 
உற்பத்திக்கு அறிவற்ற சடம், மூல காரணம் ஆகாது.   

    ஆதலால் முற்றிவு உவடய ஒரு பரம்பபாருள்தான் சிருட்டிக்கு 
மூலக் காரணமாகும்.   

     குடத்வதச் பசய்ய ஒரு குயவன் வவண்டும்.  மண்வண குடம் 
ஆக முடியாது.  அவத வபான்று பிரபஞ்சமும் பவடப்வபானாகிய 
கடவுள் ஒருவனால்தான் வதான்ற முடியும்.  அது முற்றறிவுவடய 
மாபபரும் சக்தியாகிய மூலப் பரம்பபாருள் ஆகும். 

     உடவல இயக்கும் ஆன்மா வபால உலவக இயக்கும் 
ஆன்மாவவ இவறவன் ஆகும்.  இதவனப் பரமாத்மா என்ற 
வழங்கப்படுகிறது.  ஆன்மாவுக்பகல்லாம் தவலயாய பரமான்மா 
அது. 

    கடவுள் என்பதும் ஓர் ஆன்மா.  கடவுள் என்றும் உள்ளவர். 
எல்லாம் வல்லவர்.  கடவுள் உலவகப் பவடத்தலும், காத்தலும், 
அழித்தலும் கடவமயாகக் பகாண்டுள்ளார்.   

   பதார்த்தங்கவளக் பகாண்டு அவர் உலவகப் பவடக்கிறார்.  
ஆனால் பதார்த்தங்கவளப் பவடப்பது அவரது பதாழில் அன்று.  
உலவகப் பவடத்தவதாடு மட்டுமின்றி உலவகத் பதாடர்ந்து இயக்கிக் 
பகாண்டிருப்பவனம் அவவர. 

   உலகில் நன்வம பசய்வவாரின் கன்ம பலவனயும், 
தீவமபசய்வவாரின் கன்ம பலவனயும், மறுபிறப்பில் பசய்த கன்பப் 
பலன்கவளயும் அவரவவரச் பசன்றவடயச் பசய்யவல்ல 
அறிவாளன் இவறவன்.  

         உடல், மனம் ஆகியவற்றின் துவணயில்லாமவலவய 
அறியவல்லவன் இவறவன். 
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நியாயத்தில் அணுக்பகாள்வக 

    அணுக்வகாட்பாட்வட ஏற்கும் நியாயம்.  “அணுக்கவளக் கடவுள் 
பவடக்கவில்வல.  அவவ என்றும் உள்ளவவதான், இந்த அணுக்கள் மரம், பசடி, 
பகாடி, விலங்கு, மனிதன், விண்மீன், சூரியன், சந்திரன், மவல., கடல் 
ஆகியவற்றில் உள்ளன. 

    இந்தப் பிரபஞ்சத்வத உருவாக்குவதுதான் கடவுளின் பணி.  வமலும் கரும 
விவனக்கு ஈடாகப் பயன்பதருவதும் அந்தக் கடவுள்தான்.   கடவுள் இல்வல 
என்று யாரும் நிவல நாட்டவும் முடியாது.  அதனாவலவய உண்டு” என்று 
நியாயம் தர்க்கத்தின மூலம் எடுத்துவரக்கிறது. 

நியாயத்தில் பிரபஞ்சவியல் 

    பிரபஞ்ச இயக்கத்வதப் பற்றித் பதளிவான அறிவு 
இல்லாவமயால் மனிதனுக்குத் துக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.  
அறியாவமவய துக்கத்தின் ஊற்றுக்கண் .  அறிவு துகக்கத்வத 
அகற்றுகிறது.   

    சரியானபடி இந்தப் பிரபஞ்சத்வதப் புரிந்து பகாள்ளும்வபாது 
அறிவு சமநிவலவய அவடகிறது. 

   விவளயாட்டுப் பபாருட்கவளக் கண்டு குழந்வதகள் பல 
வவகயான உணர்ச்சிப் பாதிக்புகவள அவமகின்றனர். 

    நியாய மதத்வதச் வசர்ந்தவர்கள் தர்க்கத் திறன் மூலமாக ஓர் 
உண்வமவய நிறுத்துவதில் வல்லவம மிக்கவர்கள்.  தர்க்கத்தின் முடிவு 
சரியாக இருக்க வவண்டுமாயின், தர்க்கிக்கும் முவற சரியாக இருக்க 
வவண்டும். 

    ஆனால் தர்க்கத்தின் முடிவவவிட, தர்க்க முவறக்வக வநயாயகர்கள் 
முக்கியத்துவம் அளித்தனர்.  தர்க்க முவறக்கு வவறு எம்மதத்தினரும் 
பசலுத்தாத அளவு கருத்வதச் பசலுத்தி பசம்வமயாக நியாயிப்பது 
என்பதற்கு வவரயவற பசய்து, வரம்பு அவமக்க முற்பட்ட பபருவம 
வநயாயகவரச் சாரும்.  
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34.  மீமாச்வச 
               இந்திய  தத்வத்தில் மிகவும் பழவமயான தரிசனம் 
மீமாச்வசயாகும்.   வவதத்வத மூல நூலாகக் பகாண்டு , 
முதன்வமயான மூலநூல் வாதத்வத முன் வவக்கும் தத்துவஞானம் 
புர்வமீமாம்வச ஆகும்.  

    வவதங்களிலிருந்து மீமாம்வச வதான்றியது. மீமாம்வச வவத 
மந்திரங்கவள விளக்குகிறது. வவதங்கவளயும், வவதங்களில 
அடங்கியுள்ள சடங்குகவளயும் அறிவின் அடிப்வடயாகக் கருதியது.  

    வவதங்கவள அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு வவள்விகவளயும் பிற 
சடங்குகவளயும் நிழ்த்துவதில் ஆழமாக ஈடுபட்டது.  இது 
வவதங்கவளச் சரியானபடி உச்சரித்தல், பபாருள் கூறுதல் 
ஆகியவற்றில் மிகுந்த கவனம் பசலுத்தியது. 

          இகத பூர்வமீமாம்சம் (ைர்ம ைாண்டம்) என்றும் உத்தரமீமாம்சம் 

(ஞாை ைாண்டம்) என்று இரு ைாண்டங்ைளாை  ிரித்துள்ளைர்.  

             பூர்வ மீமாம்சம் நான்கு மவதங்ைளுக்குப் ச ாருள் கூறும். இதகை 

சதாகுத்தவர் க மிைி முைிவர்.  

          உத்தர மீமாம்சத்கத சதாகுத்தவர்  ாதராயைர். நான்கு 

மவதங்ைளின் இறுதியில் உள்ள மவதாந்தங்ைளாை உ நிடதங்ைகள 

உத்தர மீமாம்சம் என் ர். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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பூர்வ ெீெோம்சம் 

            இந்நூகல  ைிசரண்டு ைாண்டங்ைளாைவும், அறு து 

அத்தியாயங்ைளாைவும்  ிரிக்ைப் ட்டுப்  ல சூத்திரங்ைளாைச் 

சசய்யப் ட்டுள்ளது. 

            பூர்வமீமாகசக்கு, ச ரர், குமாரிலர் மற்றும் சாயைர் ஆைியவர்ைள் 

விளக்ை உகரநூல்ைள் எழுதியுள்ளைர்.  

                பூர்வ மீமாம்கசயில்,  ிரம்மம்,  கடப்பு, மமாட்சம் குறித்த 

விசாரகணைள் இல்கல. 

         இதில்  ல்மவறு யாைங்ைள், யக்ஞங்ைள் சசய்வது குறித்தாை 

விவரங்ைள், விரதங்ைள், மற்றும் பூகச புைஸ்ைாரங்ைள் குறித்தாை 

விவரங்ைள் உண்டு. 

பூர்வ ெீெோம்டசயின் தன்டெ ள் 

• பூர்வ மீமாம்கசகய ைர்ம ைாண்டம் என் ர். 
•  ிரமாணத்தால் (நான்கு மவதங்ைள் எனும் ைருவி மூலம்) உண்கம அறிவது 
• பூர்வ மீமாம்சைர்ைள் (நான்கு மவதங்ைகள மட்டும்  ின் ற்று வர்ைள்) 

[[மவதம்|மவதத்தில்] சசால்லப் ட்ட மவள்விைளுக்கும், சடங்குைளுக்கும் 

முதன்கமத் தன்கம வழங்கு வர்ைள். 
• பூர்வ மீமாம்சைர்ைள் ைடவுகள மவண்டாமல், தாங்ைள் சசய்யும் ைர்மமம 

(மவள்விைள்)  யைளிக்கும் என்ற சைாள்கை உகடயவர்ைள். 
• சில பூர்வ மீமாம்சைர்ைள் உருவமுகடய ைடவுகள சடங்கு சம் ிரதாயமாை 

வணங்கு வர்ைள். 
• ைர்ம மயாைத்தால் மட்டுமம இகறவகை எளிதாை அகடயலாம் எனும் 

நம் ிக்கை சைாண்டவர்ைள். 
• இகறவனும் சீவனும் மவறு மவறு தன்கமயுகடவர்ைள் என்ற துகவதம் 

எனும் இருகமக் சைாள்கை உகடயவர்ைள் 

உத்தரெீெோம்டசயின் தன்டெ ள் 

• மவதங்ைளின் இறுதிப்  குதியில் வரும் உத்தரமீமாம்கசகய ஞாை ைாண்டம் 

என் ர். 
• உத்தரமீமாம்சைர்ைள் மவதங்ைளில் சசால்லிய மவள்விைளுக்கும், 

சடங்குைளுக்கு முக்ைியத்தவம் தராமல் உ நிடதங்ைள் மற்றும்  ிரம்ம 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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சூத்திரம் ம ான்ற மவதாந்தங்ைளில் சசால்லியுள்ள ைருத்துக்ைளின் 

சைாள்கையுடன் வாழ் வர்ைள். 
• உத்தரமீமாம்சைர்ைள்,உருவமற்ற இகறவகை மைதால் தியாைிப் வர்ைள். 
• ஞாைமயாைத்திைால் மட்டுமம நிர்குண ிரம்மத்கத அகடயமுடியும் என்ற 

நம் ிக்கையாளர்ைள். 
•  ராமாத்மாவும் ( ிரம்மம்) சீவாத்மாவும் இரண்டல்ல; ஒன்மற எனும் 

சைாள்கையுகடய அத்கவதிைள் 

மீமாம்சத்தில் கடவுள் நிவல 

              இவறவனுக்கு உடல்  இல்வல.  உடவல உவடயவனுக்வக 
ஒரு பதாழிவலச் பசய்ய வவண்டும் என்ற விருப்பம் உண்டாகும்.  
இவறவனுக்கு உடல் இல்வல.  ஆவகயால் அவன் சிருஷ்டிவயச் 
பசய்ய இயலாது. 

     எனவவ உலகு இவறவனால் பவடக்கப்படவில்வல.  
துன்பத்துக்குக் காரணமான கன்மத்திற்கு முதலிடம் பகாடுக்கிறது 
மீமாம்வச.  பிறாகாலத்தில் மீமாம்சர்கள் கடவுவள தம் மதத்தில் 
இவணத்துக் பகாண்டனர்.  

      கடவுள் மறுப்புக் பகாள்வகயுவடய மீமாம்வச, பிரபஞ்சம் 
இவறவனால் உருவாக்கபட்டதல்ல.  அதற்குரிய பசயல் 
விதிகளின்படி அது சுயமாக உருவானது.  கடவுள் பிரபஞ்சத்வதப் 
பவடக்கவவா அழிக்கவவா வதவவயில்வல. 

     ஏபனனில் பிரபஞ்சம் பவடக்கப்படுவவதா அழிக்கப்படுவவதா 
கிவடயாது.  அது எப்வபாதும் அழிவற்றதாகவவ இருக்கிறது.   
உலகில் மனிதர்களும் மிருகங்களும் பவடக்கப்படுவதில்வல.  
இருவரும் இனப்பபருக்க முவறயால் பிறக்கின்றனர்.   மனிதன் 
ஆற்றும் நற்பசயல்கவளயும், தீய பசயல்கவளயும் கண்காணிக்கக் 
கடவுள் வதவவயில்வல என்கிறது மீமாம்சம். 

    பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பபௌதிகப் பபாருட்கள் நிரந்தரமானவவ.  
முடிவற்றவவ.  இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்பவான்றும் பசயல்-
விவளவு என்ற மாற்ற முடியாத விதிக்கு உட்பட்டவவ. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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   அவபான்று பசயல் விவளவுக்கு உட்பட்டவத .  பிரபஞ்சவம் கர்மா 
அடிப்பவடயில் இயங்குகிறது.  பிரபஞ்சத்தில் உள்ள 
ஒவ்பவான்றுக்கும் அதற்குரிய பசயல் மற்றும் கடவம உள்ளது.  
அந்தக் கர்மத்திற்வகற்ப விவளவுகளும் உள்ளன.   

      மனிதர்களும் கர்மாவின் படிவய பசயல்படுகின்றனர்.  
அக்கருமங்களின்அடிப்பவடகவளத் தர்மம் எனும் பசயலாக்கத்தின் 
அடிப்பவடவய தீர்மானிக்கிறது.  

        தர்மங்கவள வவதங்கவள கூறுகின்றன.  வவள்வி பசய்வது 
மனிதனின் கடவம.   கடவமகவள வகுக்கும் வவதம், மனிதனுக்கும் 
கடவுளுக்கும் அப்பாற்பட்டதது.  

         கர்மத்தின் பயனாக விவளவு வரும் என்றிருந்வபாதும் 
வவள்வியின் பயனாக அபுர்வமாக இதற்கு முன் இல்லாத பயன் 
விவளயும்.  பரமான்மா ஒன்று உண்டு என்பவத மீமாம்சகம் ஏற்றுக் 
பகாள்வதில்வல. 

மீமாசத்தில் கன்மா 

   உலகில் காணப்படும் துன்பங்களுக்கு காரணம் பவடத்தவனின் 
திறவமக் குவறவும், கருவணயற்ற பசயலும் காரணம் அல்ல.   

        ஆன்மாக்கள் பசய்த கன்மங்கவள, அவவ அனுபவிக்கும் 
துன்பத்திற்குக் காரணம்.  

        தனிமனிதன் தனது பசயல்களுக்கு ஏற்ப நல்லவவ, 
பகட்டவவ, சரியானது, தவறானது வபான்ற பலரன்கவள 
அனுபவிக்கிறான். 

           நற்பசய்வக நற்பலவனயும், தீய பசய்வக தீவமவயயும் 
அளிக்கிறது.  இது அந்தச் பசய்வக நடந்து முடிந்த பின்னரும் 
நீடிக்கிறது.  இவ்வாறு ஒருவவனச் வசர்ந்த நன்வம, தீவம 
ஆகியவற்றின் ஒட்டு பமாத்தவம “அதிருஷ்டம்” என்பது ஆகும். 
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    கடவுளும் கன்மப் பலன்களுக்வகற்பவவ உலகிவனப் 
பவடக்கின்றார் எனில் கடவுளின் சக்திவயவிட கன்மத்தின் சக்திவய 
பபரிது என ஆகின்ற்து.   அப்படியானால் அந்தக் கன்மத்வதவய 
முழுமுதற் பபாருளாகக் பகாள்ளாவம? 

   கடவுள் என ஒன்று உண்டு எனக் பகாள்ளத் வதவவயில்வல 
என்கிறது மீமாம்சம்.   நன்வம தீவமகவளப் பார்வவயிட்டுக் 
பகாண்டிருக்கவும், பலனளிக்கவும் வவண்டும் எனில் கடவுளுக்கு 
உடலும் உயிரும் அறிவும் மனமும் வவண்டும். 

    கடவுளுக்கு உடல் இல்வல என்று கருதப்படுகிறது.  வமலும் 
எல்வலாருவடய கன்மச் பசயல்கவளயும் வமற்பார்வவயிட்டுக் 
பகாண்டிருப்பது என்பது இயலாத காரியம். 

    அவ்வாறு வமற்பார்வவ பசய்ய வவண்டும் எனில் 
இவறவனுக்கும் பசயல்களுக்கும் உள்ளார்ந்த அல்லது வநரடி 
பதாடர்பு இருக்க வவண்டும்.      அப்பபாழுதும் அது இயலாத 
காரியம் என்கிறது மீமாம்சம்.  கன்பமதிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
அளிக்கிறது மீமாம்சம். 
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35.  வவதாந்தம். 
                      ஆதிகாலத்தில் மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வில் 
எவ்பவற்வற இவறவன்  என்று மதித்தார்கவளா, 
அவற்வறபயல்லாம் ஒவ்பவான்றாய் ஆராய்ந்து முடிவில் 
“பவட்டபவளிவய” இவறவன் என முடிவு கண்டார்கள். அவ்வாறு 
கண்டுவரத்த பதாகுப்வப வவதாந்தம். 

      பிரம்மத்வத வமயமாக வவத்துக் பகாண்டு பிரபஞ்ச 
இயக்கத்வத விளக்க முயலும் ஒரு தரிசனம்வவதாந்தம் 
எனப்படுகிறது.  

     தவதாந்தம் வவதம் + அந்தம் என்ற சமஸ்கிருத பசாற் பிவணப்பினால் 

வருவது.    “அந்தம்” என்ற பசால்லுக்கு இறுதி அல்லது கவடசி 
எனப்பபாருளாகும். 

    எது “சத்தபவளி” என்று எவதச் பசால்கிவறாவமா அதுவவதான் 
நுண்ணியக்கணமாக, பின்னப்பட்ட நிவலயிவல அணுவாகவும் 
இருக்கிறது என்பவதக் கண்டு பிடித்தனர். 

   இதுவவரயிவல ஐந்து பபௌதிக பரிவுகளாகப் பிரித்துத் 
பதளிவாக்கி உணர்த்தி வந்தவவ வவநூல்கள், அந்த வவதத்திற்கு 
முடிவான பரம்பபாருள் பமய்ப் பபாருள் என்று கண்டுபிடித்த வபாது 
“வவதாந்தம்” (வவதம் – அந்தம்) என்ற பபயவரக்  பகாடுத்தனர்.   

      வவதாந்தம் என்பது தத்துவமாகவம், தனிச்சமயமாகவும் 
கருதப்படுகிறது. 

     வவதம் அல்லது வவதங்கள் நான்கு ஆரிய சமய தத்துவ 

நூல்கவளக் குறிக்கும். 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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              அவவ இருக்கு, யசூர், சாமம், அதர்வம் எனபனவாகும். அந்தம் 

என்றால் கவடசியில் வருவது அல்லது முடிவில் வருவது என்று 

பபாருள் தரும்.  

          ஒவ்பவாரு வவதத்துக்கும் நான்கு பாகங்கள் உண்டு. அவவ 

மந்திரங்கள், பிராமணங்கள், அரண்யகங்கள், உபநிடதங்கள் ஆகும்.  

         வவதம் + அந்தம் வவதங்களின் கவடசி இரு பாகங்களான அரண்யகம் 

மற்றும் உபநிடதங்கவள சிறப்பாக சுட்டும். 

       வவதங்களின் கவடசி இரு பாகங்களும் பபரும்பாலும் 

தத்துவரீதியில் அவமந்தவவ, அவற்றில் கூறப்பட்ட பல கருத்துக்கள் 

முதல் இரு பாகங்களில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களுக்கு எதிர்ப்பாகவும், 

முரணாகவும் இருப்பவதக் காணமுடியும். ஆவகயால் வவதாந்தத்வத 

வவதம் என்று வநரடியாக ஒப்பிடுவது பபாருந்துமா என்பது 

வகள்விக்குரியவத. 

 

தவதாந்தம் என்றால் என்ன? 

 

   வவதாந்தம் என்றால் வவதத்தின் 
உட்கிவட என்று பபாருள் .  வவதத்தின் முடிவு வவதாந்தமானது.  
வவதத்தின் கவடசி பகதியான உபநிடதங்கள்  வவதத்தின் முடிவவ 
விளக்கமாகச் பசால்கின்றன. 

    தத்துவம், வவதாந்தம், விஞ்ஞானம் என்ற மூன்று பிரிவில் 
தத்துவம் இயற்வகயின் உண்வமகவளப் பல்வவற தரமாக பிரித்துப் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5_%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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வபசும்.  தத்துவத்வதத் பதளிவாக்குவதில் வவதாந்தம் முதலிடத்வத 
வகிக்கிறது. 

“விண்ணாட்டம வவர ஆர்வம்மீறிக் கண்ட 

  விளக்கவம வவதாந்தம், சுக துக்கத்வத 

உண்ணாட்டத்தால் ஆய்ந்வதான் ஒடுங்கி வமானம் 

   உணர்ந்தநிவல சித்தாந்தம்.....”     (மகரிசியின் ஞா.க.1144.) 

    இந்திய மதங்கள் எல்லாவற்றிலும் வவதாந்தத்தின் தாக்கம் மிக 
ஆழமாக உள்ளது. 

   வசவ சித்தாந்தத்தில் சில நுட்பங்கவளத் தவிர்த்துவிட்டால் அது 
வவதாந்தமாகவவ காணப்படும்.  எந்த வழிபாட்டு மரவபயும் அதன் 
சடங்குமுவறகவளயும், நம்பிக்வககவளயும் தாண்டி உட்புகுந்தால் 
வவதாந்தவம பவளிப்படும். 

        வவதங்கள் இரு பபரும் பகுதிகளாக உள்ளன. ஒன்று கர்ம 

காண்டம், இன்பனான்று ஞான காண்டம்.  

          கர்ம காண்டத்தில் சடங்குகள், மந்திரங்கள் முதலானவவ உள்ளன. 

ஞான காண்டத்தில் தத்துவத் வதடல் உள்ளது. 

          வவதத்தின் இறுதிப் பகுதியில் (அந்தம்) இந்தத் தத்துவத் வதடல்கள் 

அவமந்திருக்கின்றன. எனவவ இவற்வறப் பபாதுவாக வவத – அந்தம் 

அதாவது வவதாந்தம் என்று குறிப்பிடுவதுண்டு.  

           ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வவதங்கள் நான்கிலும் 

வவதாந்தப் பகுதிகள் உள்ளன. இவவ உபநிஷதம் என்று 

பசால்லப்படுகின்றன. 108 உபநிஷதங்கள் இருப்பதாகச் 

பசால்லப்படுகிறது. 
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        இவற்றில் 14 உபநிஷதங்கள் முக்கியமானவவ எனக் 

கருதப்படுகின்றன. ஒவ்பவாரு வவதத்திலும் அவமந்துள்ள முக்கிய 

மான உபநிஷதங்கள் வருமாறு:  

ரிக் தவதம்: ஐதவரயா, பகளசீதகி  

ைஜுர் தவதம்: ஈச, கட, வதத்திரீய, பிருஹதாரண்யக, சுவவதாஸ்வதர, 

வமத்வரய, மகாநாராயண  

 ாை தவதம்: வகன, சாந்வதாக்ய  

அதர்வண தவதம்: ப்ரச்ன, முண்டக, மாண்டூக்ய  

தத்துவத் ததைல்  

           உலகாயதமான (பபாருள் சார்ந்த) நவடமுவற வாழ்வுக்கு 

அப்பாற்பட்ட விஷயங்கவளத் தத்துவ வநாக்கில் அலசுபவவ 

உபநிஷதங்கள். பரம்பபாருள், ஆத்மா, சிருஷ்டி முதலான 

விஷயங்கவள இவவ வகயாள்கின்றன. 

        உலகாயதமான அம்சங்கவளத் தாண்டிய சிந்தவனகள், 

உவரயாடல்கவளப் பபாதுவாக வவதாந்தம் என்று குறிப்பிடும் வழக்கம் 

இந்த வவதாந்தப் பகுதியின் உள்ளடக்கத்திலிருந்துதான் வந்தது.  

          இந்த உபநிஷதங்கள் கூறும் தத்துவங்கவள வவதாந்தத் 

தத்துவம் என்பது பபாதுவாகச் பசால்வதுண்டு. இது குறிப்பிட்ட ஒரு 

தத்துவம் அல்ல. பல விதமான தத்துவங்களின் பதாகுப்பு.  

         வாழ்க்வக நிவலயாவம பற்றிப் வபசுவது வவதாந்தம் என்று 

பசால்லப்படுகிறது. வவதாந்தத் தத்துவங்கள் இந்த வாழ்க்வகக்கு 

அப்பாற்பட்ட விஷயங்கவளப் பற்றிப் வபசுவதால் இப்படிக் 

கருதப்படுகிறது.  

           வவதாந்தப் பகுதிகள் அல்லது உபநிஷதங்கள் 

முன்வவக்கும் பார்வவகவளப் பல ஞானிகளும் சிந்தவனயாளர்களும் 

பல விதமாகப் பபாருள் பகாள்கிறார்கள். பல விதமாக விளக்கம் 

அளிக்கிறார்கள். 
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            உபநிஷதங்கள் பபரும்பாலும் உவரயாடல் வடிவில் இருக்கும். 

பூடகமான பபாருள் பகாண்டவவயாக இருக்கும். கவித்துமான 

பாடல்களாக இருக்கும். பல விதமான பபாருள் கவளக் பகாள்ளவும் 

விவாதிக்கவும் இவவ வழி வகுக்கின்றன.  

ஒரு உதாரணம்:  

ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யவத  

பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணவமவாவசிஷ்யவத  

ஓம். அது முழுவம (பூர்ணம்). இதுவும் முழுவம. முழுவமயிருந்து 

முழுவம வதான்றியுள்ளது. முழுவம யிலிருந்து முழுவமவய எடுத்தும் 

முழுவமவய எஞ்சி நிற்கிறது.  

வவதாத்திரி பார்வவயில் வவதாந்தம். 

     இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் ஆதிசங்கரருவடய அத்வவதம், 
இராமனுசருவடய விசிட்டாத்வவதம், மத்துவருவடய துவவதம் 
என்ற மூன்று வவதாந்த தத்துவங்கள் எனப்படும். 

    வதங்காய்க்குள் தண்ணரீ் இருக்கிறது.  எலுமிச்சம் 
பழத்திற்குள்ளும் நீா் இருக்கிறது.  அவதச் சாறு என்கிவறாம். 

       சில இவலகளில் கூட நீர் இருக்கிறது.  ஒவ்பவான்றிலிருந்து 
கிவடக்கும் நீருக்கும், தனித்தனிப் பபயர்கவள இட்டு உள்வளாம். 

 

    நீரின் மூலம் என்ன?  வதங்காய்க்குள் 
எப்படி தண்ணரீ் வந்தது?  பூமியிலிருந்து தாவன?  அப்படியானால் 
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பூமிக்கு எப்படி நீர் வந்தது?  கடல்நீர் ஆவியாகி வமகமாக மாறி 
மவழயாகப் பபய்ததால், நிலத்திற்கு நீர் வந்தது. 

     இவத தத்துவம்தான் எலுமிச்சம் பழத்திலுள்ள நீருக்கும். 
இவளகளில் உள்ள நீருக்கும் ஏற்றது.  

       வதங்காய்க்குள்ளும் எலுமிச்சம் பழத்திற்குள்ளும், 
இவலகளுக்குள்ளும், எல்லாவற்றிலும் கடல் நீவரத்தாவன 
காண்கிவறாம், 

      அதுவபான்று அவனத்திற்கும் மூலம் ஒன்வற எனக் காண்பது 
அத்வவதம் ஆகும். 

   பரிணாம வளர்ச்சியில்ஏற்படும் மாற்றகவளபயல்லாம் 
மறந்துவிடாமல் மூலத்வத பார்க்க வவண்டும் என வவதாத்திரி 
மகரிசி குறிப்பிடடிருக்கிறார். 

     ஆதி சங்கரரின் அத்வவதக் வகாட்பாட்டிவனக் கற்கண்வடயும் 
கரும்பு ரசத்வதயும் ஒ்ன்றாகக் காட்டுவதன் மூலமும் புலப்படுத்தும் 
வவதாத்திரி மகரிசி, அவவ இரண்வடயும் வவறுவவறாகக் 
காண்பதன்மூலம் மத்துவரின் துவவத வவதாத்திரியத்வதயும் 
எளிவமயாக விளக்குகிறார். 

     கற்கண்வடயும் கரும்பு ரசத்வதயும் இரண்டாகக் காட்டினாலும் 
அவரின் இந்த உதாரணம் துவவத வவதாந்தத்திற்குப் புதிய 
வரவாகும்.  

    கடவுளுக்கும் ஏவனயவற்றுக்குமுள்ள உறவவக் கற்கண்டுக்கும் 
கரும்பு ரசத்திற்கும் உள்ள உறவுடன் பதாடர்புபடுத்துவது அவர் 
அத்வவத வவதாந்த தத்துவத்தில் நிவலத்திருப்பவத உறுதி 
பசய்கிறது.   

 
கற்கண்டு என்ற ஒரு வார்த்வத பசான்னால் 

   கரும்பு ரசப்பக்குவத்தின் சரித்திரமாகும் 
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கற்கண்வடக் கரும்பு ரசம் என்றால் அஃது 

   கருத்துக்கு அத்துவித தத்துவம் வபால் 

கற்கண்டு கரும்புரசம் வவறு வவறாய்க் 

   காட்டுவது துவித நிவல விளக்கம் ஆகும் 

கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இரண்டும் வபாலாம் 

   கடவுளும் மற்றவனத்துருவும் கருத்துணர்ந்தால்” 

                                                ஞானக்களஞ்சியம். 

என்று கூறுவதாலறியலாம். 

   வமலும், அவர் அத்வவத வவதாந்த தத்துவச் சிந்தவனவயப் 
புலப்படுத்துவதற்குக் கடலிவனயும் அதன் அவலயிவனயும் 
உதாரணம் காட்டி விளக்குவது அவர் அத்வவத தத்துவ 
ஞானியாகவும் விளங்குவவத வலுப்படுத்துகிறது. 

   பமய்பாருளுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் உள்ள அத்வவத வவதாந்தத் 
தத்துவ உறவிவனவய அவர். 

“ஆழ்கடல் வபால் பமய்ப்பபாருளாம் 

அவலகள் வபால் உருவவனத்தும்”       

                           - ஞானக்களஞ்சியம் 

என்று குறிப்பிடுகின்றார். 

    அத்வவ வவதாந்த தத்துவத்திவன புலப்படுத்தும் தத்துவமஸி, 
அகம்பிராமஸ்மி, அயம் ஆத்மாபிரமம், பிரக்ஞானம் பிரமம் வபான்ற 
உபநிடத தத்துவச் சிந்தவனகள் வவதாத்திரி மகரிசியின் தத்துவச் 
சிந்தவனகளில் பல இடங்களில் எதிபராலிப்பவதக் கண்டின்புற 
முடிகின்றன. 
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வவதாந்த தத்துவம் 

     உலகம் பபாய், அவனத்துக்கும் மூலப்பபாருள் ஒன்வற.  
அதுவவ பிரம்மம் என்ற கருத்துவடயது வவதாந்தம்.   பிரம்மத்வத 
சத் என்றும்,  மற்ற அவனத்வதயும்அசத் என்றும் கூறுகிறது. 

   வவதாந்தத்தில் உயிரற்றவவ எனப்படுவது ஒரு வதாற்றம் ஆகும்.  
வதாற்றம் மாத்தரவமயன்றி அதற்கு நித்தியத்ததுவம் எதுவும் 
கிவடயாது.  உண்வமயில் நித்தியப்பபாருள் சீவன் மட்டுவம 
என்கிறது. 

      ஒவர ஒரு ஆத்மாதான் உள்ளது.  அது பரமாத்மா ஆகும்.  
பரமாத்மாவவ பல ஆத்மாக்களாகத் வதான்றுகிறது.  இந்த ஒன்வறப் 
பலவாய்க் காண்பது அஞ்ஞானம்.  யாவும் ஒன்பறனக் காண்பது 
ஞானம் என்கிறது வவதாந்தம். 

    அறிவு வவறு.  ஆன்மா வவறு அல்ல.  ஆன்மாவின் வடிவவம் 
அறிவு.  அறிவவ அன்மா.  ஆன்மாவவ அறிவு.  அறிவுக்குப் புறம்பாக 
வவபறாரு பபாருள் கிவடயாது.  

     வவதாந்திகள் பவடப்வப உண்வம எனக் கருதுவதில்வல.   
வவதாந்ததம் உலகம் உண்வமயல்ல. இது ஒரு வதாற்றம்.   
எல்லாம் மாவய என்ற கருத்வத உவடயது. 

   வவதாந்திகள் ஞானத்திற்வக முக்கிய இடம் தருகின்றனர்.  
வடீுவபற்வற அவடய கன்வமத்வதவிட ஞானவம மிக 
முக்கியமானது. 

    பிரம்மமவம உலகமாகத் வதான்றுகிறது.  பிரம்மமவம 
சீவன்களாகவும் ஆனது.  

       இருந்தவபாதிலும் சீவனுக்கு அறியாவம என்பது உண்டு.   
பிரம்மவம சிவன்களாக ஆனதற்குக் காரணம் மாவய ஆகும். 
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      ஏகமான பிரம்மத்வதாடு வசர்வவத வமாட்சம் ஆகும்.   
ஞானவம அதற்கான வழியாகும்.   நல்பலழுக்கமும் கடவுள் 
வழிபாடும் ஞானத்திற்கு அவசியம் என்கிறது வவதாந்தம். 
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36. கசவ சித்தாந்தம் 
      வசவ சித்தாந்தம் பபரும்பாலும் தமிழ் வபசும் மக்களிவடவய 
மட்டும் வழங்கி வந்திருக்கின்றது. 

       “இந்தியாவிலுள்ள மதங்கள் அவனத்திலும் வசவ 
சித்தாந்தவம மிக வமம்பட்டது என்பதில் ஐயமில்வல” என்று ஜி.யு. 
வபாப் கூறுகிறார். 

     பகௌடி என்பவர், “வசவ சித்தாந்தம் இந்திய சிந்தவனகளிலும் 
உணர்வினதும் சிகரம்” என்கிறார். 

     வசவ சித்தாந்தம் வவபறங்கும் வழங்காது தமிழகத்தில் 
மட்டுவம மிகுதியாக வழங்குவதால் இதவன ஆதி காலத் பதாட்டுத் 
தமிழருக்வகயுரிய தத்துவம் எனச் பசால்லலாம். 

     ஆனால், வசவ சிந்தாந்தக் பகாள்வககவளக் கூறும் 
முதனூல்கள் முழுதும் வடபமாழியிவலவய இருக்கின்றன என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

    வவதங்களும் ஆகமங்களுவம வசவ சித்தாந்ததுக்குப் பிரமாண 
நூல்கள். 
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        டசவ சித்தோந்தம் என்னும் தத்துவப்  ிரிவு சிவகை முழுமுதற் 

ைடவுளாைக் சைாண்டு வழி டுைின்ற சமய சநறி கசவ சமயத்துக்கு 

அடிப் கடயாை விளங்குைிறது.   

              சித்தாந்தம் என் து சிந்தித்துக் ைண்டறிந்த முடிவாை உண்கம 

எைப்ச ாருள் டும். (அந்தம் - முடிவு).  

       ஆன்மீைம் சதாடர் ாை  ல்மவறு ைருத்துக்ைகளயும் ஆராய்ந்து 

சிந்தித்து முடிந்த முடிவாைக் ைாணப் ட்டது கசவசித்தாந்தம். 

     கசவ சித்தாத்திகை மவதாந்தம் எனும் மரத்தில் ைாய்த்த  ழுத்த 

ைைி என்ைிறார் குமர குரு ரர்.  

சிவ வணக் ம் 

       சிவ வணக்ைம் ஆரியருக்கு முற் ட்ட இந்தியாவிமலமய 

மதான்றியதாைச் சில அறிஞர்ைள் ைருதுைிறார்ைள். 

          சிந்து சவளியில் ைண்சடடுக்ை ட்ட சிவலிங்ை வடிவங்ைள் இதற்குச் 

சான்றாை இருப் தாைவும் அவர்ைள் ைருதுவர். 

     இவ்வாறு சிவ வணக்ைத்துக்குரிய சான்றுைள் ஆரியருக்கு 

முற் ட்ட ைாலங்ைளிலிருந்மத ைிகடத்து வந்தாலும், கசவ சித்தாந்தம் 

ஒரு தத்துவப்  ிரிவாை உருவாைது ைி. ி. ஐந்தாம் 

நூற்றாண்டளவிமலமய என்று ைருதப் டுைின்றது. 

             இக்ைாலப்  குதியில் வாழ்ந்த திருமூலரால் எழுதப் ட்டதும், 

கசவ சித்தாந்தத்தின் சாரம் என்றும் ைருதப் டும் திருமந்திரம் என்னும் 

நூலிமலமய கசவ சித்தாந்தம் என்ற சசாற் யன் ாடு முதல் முதலில் 

ைாணப் டுைின்றது. 

டசவ சித்தோந்தத்தின் அடிப்படை நூல் ள் 

        இந்தியாவில் இந்து சமயத்தின் ச ரும் ாலாை தத்துவப் 

 ிரிவுைள் மவதங்ைகளயும் அவற்றின் இறுதிப் குதியாைக் 

சைாள்ளப் டும் உ நிடதங்ைகளயும் அடிப் கடயாைக் சைாண்டிருக்ை, 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%B0_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AA%E0%AE%BF.
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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கசவ சித்தாந்தம் மவதங்ைகளயும், ஆைமங்ைகளயும் அடிப் கடயாைக் 

சைாண்டுள்ளது. 

       ஆகமம் என்ற பசால்லுக்கு, “ஒன்றிலிருந்து வந்தது” என்பது 
பபாருள்.  

      ஏராளமாை ஆைமங்ைள் உள்ளை. இவற்றுள் சில கசவ சமயத்துக்கும், 

மவறுசில கவணவ சமயத்துக்கும், மற்றகவ சாக்த சமயத்துக்கும் 

உரியகவ.  

          கசவ சித்தாந்தத்துக்கு அடிப் கடயாை கசவ ஆைமங்ைள் 28 

ஆகும். இவற்றுட் தகலயாயகவ ைாமிைாைமம், ைாரணாைமம் என் ை. 

        கசவ சித்தாந்தத்கத விளக்கும் நூல்ைளில் சிறப் ாைதாைக் 

ைருதப் டுவது சமய்ைண்டார் எழுதிய சிவஞாை ம ாதம் ஆகும். 

இதனுடன் மசர்த்து  ல ஆசிரியர்ைளால் எழுதப் ட்ட 14 நூல்ைள் கசவ 

சித்தாந்தத் தத்துவ விளக்ை நூல்ைளாகும். 

         இவற்றுடள்  தகலயாய சிவஞாை ம ாதத்கத இயற்றிய 

சமய்ைண்டாரின் ச யகரத் தழுவி இகவ சமய்ைண்ட சாத்திரங்ைள் எை 

வழங்ைப் டுைின்றை. 

1. திருவுந்தியார் 
2. திருக்ைளிற்றுப்  ாடியார். 
3. சிவஞாை ம ாதம். 
4. சிவஞாை சித்தியார். 
5. இரு ா இரு ஃது. 
6. உண்கம விளக்ைம். 
7. சிவப் ிரைாசம், 
8. திருவருட் யன். 
9. விைா சவண் ா. 
10. ம ாற்றிப்  ஃசறாகட. 
11. சைாடிக்ைவி. 
12. சநஞ்சுவிடு தூது. 
13. உண்கம சநறி விளக்ைம். 
14. சங்ைற்  நிராைரணம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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        கசவ சித்தாந்த சாத்திரங்ைள்  ற்றித் தமிழில் எழுந்த 

நூல்ைகளப் ம ான்மற வடசமாழியிலும் சில நூல்ைள் எழுந்துள்ளை.  

         ைி. ி 8 -12 நூற்றாண்டுைளுக்கு இகடப் ட்டதாை அட்டப் ிரைரணம் 

எனும் சதாகுப் ிலுள்ள எட்டு நூல்ைகள அவ்வகையுள் குறிப் ிடலாம். 

அகவ, 

1. தத்துவப்  ிரைாசிகை 
2. தத்துவ சங்ைிரைம் 
3. தத்துவத் திரய நிர்ணயம் 
4. இரத்திைத் திரயம் 
5. ம ாை ைாரிகை 
6. நாத ைாரிகை 
7. மமாட்ச ைாரிகை 
8.  ரமமாட்ச நிராச ைாரிகை 

என் ைவாகும். 

ம வ  ிந்ததாந்த தத்துவ அடிப்படை ள் 
          ஆன்மாவவப் பற்றிவயா, கடவுள் பற்றிவயா,  முத்திவயப் 
பற்றிவயா, ஆணவத்வதப் பற்றிவயா அல்லது வவறு எந்த் 
தத்துவத்வதப் பற்றிவயா வசவ சித்தாந்தகள் கூறுவன எவவயும் 
வமம்வபாக்காக பசால்லப்படவில்வல. 

   ஒவ்பவாரு தத்துவமும் சுருதி, யுக்தி, அனுபவம் ஆகிய மூன்று 
பிரமாணங்கள் மூலமும் நிவலநாட்டப்பட்டள்ளது. 

   இதவன கற்க விவழபவர்களுக்குப் பதினான்கு சித்தாந்த 
சாத்திரங்களும் அவற்வற ஒற்றி எழுத்த இலக்கியங்களும் சுவவ 
மிக்கவவயாகும். 

1.  தி (இகறவன்) 
2.  சு (உயிர்) 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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3.  ாசம் (மலங்ைள்) 

ஆைிய மூன்கறயும் என்சறன்றும் உள்ள நிகலத்த ச ாருள்ைளாை 

ஏற்றுக்சைாள்வது கசவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் அடிப் கடயாகும்.  

        கசவ சித்தாந்தத்தின் டி இம் மூன்றுமம முதலும் முடிவும் 

இல்லாதகவ. இதைால் இகவ மூன்கறயுமம யாரும்  கடத்ததில்கல 

என்ைிறது கசவ சித்தாந்தம்.  

        ஆயினும், என்றும் நிகலத்திருக்கும் இம் மூன்றும் சவவ்மவறு 

இயல்புைகளக் சைாண்டகவ எைக்கூறும் இத் தத்துவம் இகவ  ற்றிப் 

 ின்வருமாறு விளக்குைின்றது. 

• இடறவன்: அறிவு வடிவாைமவ இருக்கும் இகறவன் எல்லாம் 

அறிந்தவன், எங்கும் நிகறந்திருப் வன், அளவற்ற வல்லகம 

ச ற்றவன். 
• உயிர்: உயிர்ைள் இயல் ாைமவ அறிவுள்ளகவ ஆைால் 

மலங்ைளிைால்  ிணிக்ைப் டும்ம ாது அவற்றின் அறிவு 

மகறக்ைப் டுைின்றது. மலங்ைளின்  ிணிப் ிலிருந்து 

தாங்ைளாைமவ விடு டுவதற்கு உயிர்ைளால் முடியாது. இகறவன் 

துகணயுடமைமய மலங்ைளின்  ிகணப் ிலிருந்து உயிர்ைள் 

விடு ட முடியும். 
• ெலங் ள்: மலங்ைள் சடப்ச ாருள்ைள். அறிவற்றகவ. 

உயிர்ைகளப்  ிணித்து அவற்றின் அறிகவ மகறக்கும் வல்லகம 

சைாண்டகவ. இகவ இகறவகை அகடய முடியாது. 

• கைவுள் உண்சைனக் சகாள்வதற்குச் ம வ  ித்தாந்திகள் 
சுருதிப் பிராைாணத்மததை முக்கிைைானதாகக் 
சகாண்ைாலும் அனுைானத்மதயும் அவர்கள் பைன்படுத்தி 
உள்ளனர். 

• உலமகக் சகாண்டு கைவுள் உண்டு என்பமத நிரூபிக்கும் 
பாங்கு. அவதபயாட்டிய தவட விவடகள், கன்வமத்வதக் 
பகாண்டு கடவுளுண்டு என்பவத நிரூபிக்கும் விதம் 
வசவசித்தாந்திகளது சிறப்பாகும். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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• உலக உற்பத்திக்கு இவர்கள் மூன்று காரணங்கள் 
கூறுகின்றனர்.  முதற்காரணம் – துவணக் காரணம் – நிமித்தக் 
காரணம். 

• இவறவன் உலவகப் பவடக்கும் விதத்வத ----- குயவன் 
பாவனவய மண்ணிலிருந்து வவளக்கிறான் மண், பாவனக்கு 
முதற்காரணம்.  திரிவக முதலிய கருவிகவளத் துவண 
பகாண்வட அவன் வவளக்கின்றான்.  எனவவ. திரிவக முதலிய 
கருவிகள் பாவனக்குத் துவணக் காரணம்.  குயவன் நிமித்தக் 
காரணம். உலக்கும் இம்மூன்று காரணங்களும் உண்டு.  
உலகுக்கு இவறவன் நிமித்த காரணம்.  அவனுவடய சக்தி 
துவணக் காரணம்.  மாவய முதற்காரணம். 

• மூலப் பபாருளாக ஒவரபயாரு பபாருவள உள்ளதாகவும், 
அதிலிருந்து இவ்வுலகம் வதான்றியதாகவுவம வவதங்கள் 
கூறுகின்றன.  ஆனால் வசவ சித்தாந்திகள் இவறவன், சக்தி, 
பாவண எனப் பலவற்வற மூலப் பபாருள்களாகக் 
பகாள்ளுகின்றனர். 

• இந்திரியங்கவள ஆன்மா எனக் கூறும் இந்திரயியானமவாதி, 
அந்தக்காரணங்கவள ஆன்மாவாகக் கருதும் 
அந்தக்காரணான்மவாதி,  சூக்குமவதகத்வதவய ஆன்மாகக் 
கருதும் சூக்குமவதகான்மவாதி, பிராவணவன ஆன்மாவாகக் 
கருதும் பிராணான்மவாதி ஆகிய அவனவவரயும் மறுத்து. 
இவற்றுள் எதுவும் ஆன்மா அல்ல.  இவற்றுக்கு எல்லாம் 
வவறாக, இவற்றின் அடிப்பவடயாக உள்ளதும், இவவ யாவும் 
பதாழிபட உதவுவதும் எதுவவா அதுவவ ஆன்மா எனச் வசவ 
சித்தாந்தம் வலியுறுத்துகிறது. 

• ஆன்மாவுக்கு , ஆணவமலம், சகலாவத்வத,  சுத்தாவத்வத 
ஆகிய மூன்று நிவலகள் உண்டு. இந்த அவத்வதகளிலிருந்து 
விடுவட சரிவய, கிரிவய, வயாகம், ஞானம் ஆகிய நான்கு 
வழிகள் உள்ளன. 

• முக்தி என்பது, துன்பம் துளியும் இல்லாத எதிர்மவற நிவல 
மட்டுமன்றிப் வபரின்பவம மயமான உடன்பாட நிவலயும் 
ஆகும் என்பது வசவ சிந்தாந்திகளின் நிவல. 
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டசவசித்தோந்தமும் அதன் சமூ  நிடலப்போடு ளும் 

       கசவ சித்தாந்தம் சாதியகமப்க  ச ரும் ாலும் 

ஏற்றுக்சைாண்டு, அதகை வலியுறுத்துைின்றது.  

        இது அது மதாற்றம் ைண்ட ைாலத்தில் (மசாழர் ைாலம்) இருந்மத 

இருந்து வருைின்றது. 

           ிராமணர் அல்லாதவர்ைள் இந்தக் ைட்டகமப் ில் அதிைாரமும், 

சசல்வாக்கும் மிக்ைவர்ைளாைவும், மதக்குருமார்ைளாை  ிராமணர்ைள் 

சடங்கு ரீதியில் முக்ைியத்துவம் ச றுவர்ைளாைவும் இருக்ைின்றார்ைள். 

வவதாத்திரி மகரிசியின் பார்வவயில் வசவசித்தாந்தம். 

     வசவசித்தாந்தம் விவனக்வகாட்பாட்டிவன சஞ்சிதம், பிராப்தம், 
ஆகாமியம் எனப் பகுத்து வநாக்குகின்றது.  இதவன முவறவய 
பழவிவன, நிகழ்விவன, எதிர்விவன என்றும் அத்தத்துவம் கூறும், 
இம்மூவவக விவனகள் பற்றி வவதாத்திரி மகரிசி, 

“கருவவமப்பின் வழிவந்த விவனப்பதிவு சஞ்சிதமாம் 

உருபவடுத்த பின் பகாண்ட விவனப்பதிவு பிராரப்தம் 

இருவவகயும் கூடி எழும் புகுவிவனவய ஆகாம்யம் 

ஒரு விவனயும் வணீ்வபாகா உள்ளங்கிப் பின் விவளவாம்,” 

                         (ஞானக்களஞ்சியம்.) 

    இன்று நாம் இருக்கும் நிவலக்கு நாவம முழுப்பபாறுப்பு என்பது 
வசவசித்தாந்த கன்மக் வகாட்பாட்டின் அடிப்பவட.  இதவன 
வவதாத்திரி மகரிசி மறுக்கின்றார். 

   பிள்வளகளுக்கு இன்பமும் துன்பமும் அவர்களுவடய 
கன்மத்தால் விவளவதல்ல என்றும், பபற்வறார்களின் 
விவனத்பதாடவர பிள்வளகளின் கருவமயத்தில் தங்கி இன்பதுன்பம் 
ஏற்படுகின்றபதன்பது மகரிசியின் கருத்தாகும். 
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   உடலும் உயிரும் வவறுவவறு என்பதும், 
உயிர்களுக்கு மறுபிறவி உண்டு என்பதும் வசவ சித்தாந்த தத்துவக் 
கருத்தாகும்.  இந்தக் கருத்திவனயும் மகரிசி மறுக்கிறார். 

“உடல் என்பது அணுக்கள் பல வசர்ந்த கூட்டு 

உயிர் என்பவதா அணுவின் நுண்துகள்கள் ஆகும்.” 

                               ஞானக்களஞ்சியம். 

என்று விளக்குவவதாடு, உயிருக்கு மறுபிறவி இல்வல என்பவத 

“உயிர் உடவல விட்ட பின்னர் 

உயிருக்குப் பிறவித் பதாடவர இல்வல.” 

                                   ஞானக்களஞ்சியம் 

என்று கூறுகின்றார்.  வமலும் ஒரு குழந்வத பிறந்து பன்னிபரண்டு 
வயதுக்குள் இறந்தால் அக்குழந்வதயின் உயிர் பபற்வறாரிடம் 
வசரும் என்ற புரட்சிகரமான சிந்தவனயிவனயும் வவசதாத்திரி 
மகரிசி நம் முன் வவக்கிறார். 
 

     பதி, பசு, பாசம் என்ற முப்பபாருள் உண்வமப் பற்றி வபசுவது 
வசவசித்தாந்த தத்துவமாகும். 

     இந்த தத்துவத்தின பசல்வாக்கு வவதாத்திரி மகரிசியின் 
சிந்தவனகளில் காணமுடிகிறது. 
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     மனம் ஒருமுகப்பட்டு பற்றற்ற நிவல ஏற்படும் பதி, பசு, பாசம் 
என்ற முப்பபாருளும் விளக்கம் பபற்று வாழ்வ வளம் பபறும் 
என்பவத மகரிசி. 

“நிவலயாது சுழலுமனம் உள்பளாடுங்கி 

பற்றற்ற நிவலவவரயில் பழக வவண்டும் 

பதி பசு பாசம் நிவலகள் விளக்கமாகும் 

நற்றவத்தால் வாழ்வு வளம் பபருகத் துய்த்து 

நாட்டுக்கும் பதாண்டாற்றி நலம் விவவிப்வபாம்..” 

- ஞானக்களஞ்சியம். 

 

என்று விளக்குகிறார். 

    வசவசித்தாந்தம் ஆன்மாவவப் பந்தப்படுத்தும் மும்மலங்களாக 
ஆணவம், கன்மம், மாவய என்ற மூன்வறக் குறிப்பிடுகின்றது. 

    மும்மலம் பற்றிய வவதாத்திரி மகரிசியின் வநாக்கு இந்திய 
தத்துவஞானத்திற்கு புதிய வரவாக வந்துள்ளது.  இதவன அவர், 

“பமய்ப் பபாருவளா உயிரான முவனப்பு ஆணவம் ஆகும் 

பமய் உயிராய் ஆற்றுங்கால் மிரண்ட மயக்வக மாவய 

பமய் உயிராய் ஐயுணர்வில் மிகும் வவட்வப காமியமாம். 

பமய் உயிராய் உணர்ச்சிகளில் மும்மலமாய் விரிந்ததுவவ.” 

                           ஞானக்களஞ்சியம். 
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சித்தோந்தமும் கவதோந்தமும் குறித்து ைகரி ி….. 

     பிரபஞ்த்தில் ஓர் ஆணுவவா பபாருவளா இயங்குவதற்கான 
இடத்வதக் குறிக்கும் வபாது அவதப் பருமன் என்று பசால்கிறவறாம்.  
இயக்த்வதக் குறிக்கும்வபாது வவகம் என்ற பசால்கிவறாம். 

        இயக்க் நீடிப்வபக் குறிக்கும்வபா அவதக் காலம் என்று 
பசால்கிவறாம்.  இரண்டு இயக்கங்களுக்கு இவடவய உள்ள 
நீளத்வதக் குறிக்கும்வபாது அவதத்தூரம் என்கிவறாம்.  

     காலம், தூரம், பரமன், வவகம் என்ற நான்வகயும் 
கணிப்பதுதான் கணிதம்.  இந்நாவகத் தவிர்த்து ஒரு கணிப்பும் 
இல்வல. 

        கணிப்பதற்பகாரு முவறயும் இல்வல.   இக்கணக்கீடுகள் 
ஒவ்பவான்றும் தனித்தனியானவவ என்று பசா்லவது சித்தாந்தம். 

     இவறநிவல (பதி). அதன் பின்னம் (பசு) இயக்கம் (பாசம்) என்று 
விளக்கி, ஆன்மாவின் சிறப்வபத்தான் மிக மதிப்புவடய பசால்லாக, 
கருத்தாக, இவறநிவலயின் ஓர் தன்மாற்றவம் சித்தம் எனக் 
கூறுப்படுகிறது. 

   சித்தம் என்ற மனத்திற்கு மூலமாக முடிவாக இருப்பது 
இவறநிவல என்பதால், மனத்வத உணர்ந்த தத்துவம் சித்தாந்தம் 
என்று வழங்கப்பட்டது.  உயிருணர்வு பபற்ற பிரம்மத்வத அறிவது 
சித்தாந்தம்.  இது சாதவன மார்க்கம் ஆகும். 

    காலம், தூரம், பருமன், வவகம் என்ற நான்கும் ஒன்றுதான் 
என்று பசால்கிறது வவதாந்தம். 

     பிரபஞ்ச விரிவான இயக்க நியதமிகவள விளக்கும் 
கருத்துக்கவளபயல்லாம் இவணந்து வவதம் என்று கூறினார்கள். 

    வவதத்திற்கு மூலப்பபாருள் இவறநிவலயாக இருப்பதால் 
வவதத்தின் முடிவு என்ற வார்த்வதவயக் பகாண்டு வவதாநததம் 
என்ற பசால் உருவாயிற்று. 



இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி          மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 
 

290 
 

   உயிருணர்வு பபறாமல் பிரம்மத்வத உணர்வது வவதாந்தம்.   
வவதாந்தம் பிருதிவி, அப்பு, வதயு, வாயு, ஆகாசம் என்ற 
பஞ்சபுதங்கவள உணர்ந்து முடிவாக பிரம்மத்வத அறிவது.  
வவதாந்தம் வபாதவன மார்க்கம் ஆகும். 

     வவதாந்தம் சித்தாந்தம் என்ற இரண்வடப் பற்றிய கருத்து 
பதரியாமவலவய அவற்வறப் பற்றிய விவாதங்கள் 
நவடபபறுகின்றன. 

   வவதாந்தம், சித்தாந்தம் இரண்டுவம உண்வமயில் இவறநிவலத் 
பதளிவு, வாழக்வகத் பதளிவு இவற்வற வலியுறுத்துகின்றன.  

       உள்ளதவத உணர்தல் என்பது இயற்வகவய உணர்வது.  
நல்லவதச் பசய்தல், அல்லவத விடுதல் என்பது வாழ்க்வக நிவலத் 
பதளிவு.   

    தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிசி அவர்களிடம் “வவதாந்ததிற்கும் 
சித்தாந்ததிற்கும் உள்ள வவறுபாடு யாது?” என்ற வகள்விவய 
எழுப்பியவபாது அவர் ஒவர வரியில் அளி்த்த பதில் . .  

    “சித்தாந்தம் உண்வமயான பழம் என்றால், வவதாந்தம் 
மண்ணால் பசய்யபட்ட பழம்.” 
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37. இந்திய தத்துவ  வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி. 

      பாரதத்தில் தத்துவங்கள் பல விவளந்தாலும் தனக்பகன்று 
தனி முத்திவரப் பதித்தவர் இருபதாம் நூற்றாண்டு தந்த 
பாமரமக்களின் தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிசி. 

     இவர்தம் தத்துவம் தனிமனித வாழ்வவ வமயமாகக் 
பகாண்டதாகும். 

   வாழ்கின்ற காலங்களில் மனிதன் அவமதியாகவும், 
மகிழச்சியாகவும் வாழ வவண்டும் என்பவத இவர்தரம் வாழ்வியல் 
பாடமாகும். 

       “வாழ்க வவயகம்” , “வாழ்க வளமுடன்” என்பன மகரிசி கூறும் 
தத்துவ மகாவாக்கியங்களாகும். 

 

      இவரின் தத்துவ சிந்தவனகள் இந்திய 
தத்துவஞானம் என்ற வழித்தடத்தில் பயணிக்கிறவபாதும், இவரது 
பல சிந்தவனகள் இந்தியத் தத்துவ ஞானத்திற்குப் புதிய வரவாகவும். 
புத்பதாளி ஊட்டுவனவாகவும் அவமந்துள்ளன. 
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      இந்திய தத்துவங்களில் வதவவயற்றவத வடிகட்டி, 
மனிதனுக்குத் வதவவப்படும் தத்துவங்கவள எளிவமயாக்கி 
பாமரனுக்கும் புரியும் வவகயில் அவமந்துள்ளன.  

    இவரது சில சிந்தவனகள் இந்தியத் தத்துவ ஞானத்திற்குப் புரிய 
வரவாகவும், புத்பதாளி ஊட்டுவனவாகவும் உள்ளன. 

    இவரது சில சிந்தவனகள் இந்திய தத்துவ ஞான வரலாற்றில் 
புரட்சிகரமானதாகவும் காணப்படுகின்றன. 

    கிழக்குத் தத்துவத்வதயும் வமற்குலக தத்துவத்வதயும் 
இவணத்து மனவளக்கவலயாக  மானுட தத்துவத்வத  
வழங்கியுள்ளார். 

     பண்வடய பமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் இன்வறய 
விஞ்ஞானத்திற்கும் இவணப்புப் பாலமாக விளங்குகிறார். 

    இவரது தத்துவங்களில் அறிவியல் வநாக்கு மிளிர்கின்றது.  
அதனால் இவர் பமய்ஞ்ஞானத்தற்குக் பகாடுக்கும் பசால் 
புதிதாகவும், பபாருள் புதியதாகவும் காணப்படுகின்றது. 

    இவரது தத்துவங்கவள “வவதாத்திரியம்” என்றவழக்கப்பட்டு, 
பல்கவலக்கழகங்கள் பல பட்டப் படிப்புகவள வழங்கி வருகின்றன. 

அடிப்பவட தத்துவங்கள். 

    இவர்தம் தத்துவ வரலாற்றில் சிறப்பிடம் பபறுவது 
சுத்தபவளித்துவம், விண், விரிவவல. காந்த தத்துவம், வான் காந்த 
தத்துவமும், சீவகாந்த தத்துவமும். இவறத் தத்துவம்,  
பசயல்விவளவுத் தத்துவமும் ஆகும். 

உலக தத்துவ இரகசியம். 
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    மனம் என்ற ஒரு இயக்கம் உயிரினுவடய  ஆற்றல் பதாடர்ந்து 
இயங்கிக் பகாண்வட இருக்கிறவபாது அந்த அவல வந்து பகாண்வட 
இருக்கிறது. 

    ஒரு இயக்கத்திவல இருந்து அவல பிறக்கிறது.  அந்த 
அவலயானது இடத்துக்குத் தகுந்தவாறு வமாதி அழுத்தம், ஒலி, 
ஒளி, சுவவ, மணம் என்ற ஐந்தாகவும்,   அவத உணர்ந்து 
பகாள்ளக்கூடிய மனமாகவும் இயங்கும் உண்வமவயத் பதரிந்தும் 
பகாண்டால், உலக தத்துவ இரசகசியம் – அத்தவனயும் புரிந்து 
பகாள்ளலாம். 

   காரணம், மனத்தால் அன்றி வவறு எதனால் உலகத்வத 
அறிகின்வறாம்?  எந்தத் தத்துவத்வதத் தான் அறிகின்வறாம்? 

 

 சுத்தபவளித் தத்துவம் 

      பிரபஞ்சத்வத தாண்டியும், பிரபஞ்சத்வதச் சூழ்ந்தும் உள்ள 
தூய பவளிவய சுத்தபவளி, இவறபவளி, பவட்டபவளி. 

     கண்ணுக்குத் பதரியாததாக் கருதப்படும் சுத்த பவளியானது 
காண்கின்ற காட்சிபயல்லாம் அதுவாகவவ விளங்குவதாகவம் 
உள்ளது. 

    சுத்தபவளி இல்லாத இடவம இல்வல. சுத்தபவளிவய “கடவுள்” 

என்றும், “பதய்வம்” என்றும் அவழக்கப்படும். 

    சுத்தபவளியானது அவனத்தூடுருவும் பாய்மப் பபாருவள 
சுத்தபவளியாகும். 

   வற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் என்ற நான்கும் 
ஒன்றிவணந்த பபருபவளிவய சத்தபவளி. 

விண் தத்துவம் 
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     புலன்களால் உணரப்பபறும் பிரபஞ்சத்திற்கும், 
புலன்களுக்பகட்டாத சுத்தபவளிக்கும் இவடவய உள்ளது விண் 
தத்துவபமனும் சுழல் அவலயாகும். இதுவவ பரமாணுவாகும்.    

     விண் என்பது  நிவலயான ஒரு பபாருள் அல்ல.  அது 
சுத்தபவளியின் நுண்பகுதி இயக்கம் பபறுவதால் ஏற்படும் சுழல் 
அவல ஆகும். 

 

“இவறபவளி தன்னிறுக்கத்தால் எழுந்த பபாருள் விண்பணன்று 

   இருதுவறகளின்அறிஞர் விஞஞானி தத்துவத்தார் உணர்ந்தார்,பசான்னார் 

இவறநிவலக்கும் விணநிவலக்கும் இ8டயிலுள்ள தத்துவம்தான், 

   ஈதர்எனும் பரமாணு நுண்துகளாம், இரண்டு வமலாம் 

துவறகளிலும் ஆழ்ந்தவர்கள் ஆராய்வில் நழுவவிட்டார், இத்துகள்கள் 

   பதாடர்ந்தழுந்தி உருவான பதாகுப்வபதான் விண்ணாகும். 

சிவறப்பட்ட இத்துகள்கள் விண்ணிலிருந்வதாடுவவத காந்தம் என்ற அவனத்து         
அவலகள் 

   சிறப்புவடய தன்மாத்திவரகளாய் முடிவில் பரமாகும். ஆதியந்தம்.” 

     எல்லா இயக்கங்களுக்கும் அடிப்பவடயான இந்த விண் 
துகள்களின் கணிக்கும் வவகயிவல தான் வவகம், பருமன், காலம், 
தூரம் எனும் அளவவகள் வதான்றின என்றும், சுத்த பவளிவயயும், 
விண்வணயும் தவிர வவறு எவவயும் இப்பரபஞ்சத்தில் இல்வல. 

    

விரிவவலத் தத்துவம் 

     விண்ணின் சுழல் இயக்கத்தால் சுத்த பவளிக்கும் 
விண்ணுக்கும்  இவடவய உராய்தல் ஏற்பட்டு. அதன் காரணமாகப் 
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பிறிபதாரு அவல பதாடர்ந்து பவளிவரும்.  இதுவவ விரிவு அவல 
அல்லது நிழவலத் தத்துவம்.  இது பிரபஞ்ச காந்தக் களத்தின் 
மூன்றாவது அடிப்பவட உண்வமயாகும்.  

வான் காந்த தத்துவம் 

     பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாப் பபாருள்களின் இவடயிவலயும், 
ஒவ்பவாரு பபாருளிலுமுள்ள விண் துகள்களுக்கு இவடயிவலயும், 
ஒவ்பவாரு விண் துகளின் வமயத்திவலயும் உள்ள சுத்த பவளிவய 
வான் காந்தமாகும். 

    இந்த வான்காந்தமானது இடத்திற்வகற்பவும், காந்தக்களத்தின் 
திணிவு நிவலக்வகற்பவும் அழுத்தமாகவம், ஒலியாகவும், 
ஒளியாகவும், சுவவயாகவும், மணமாகவும் மற்றும் இவற்வற 
உணரும் மனமாகவும் தன்மாற்றம் பபறுகின்றது. 

      சுத்தபவளி, விண், விரிவவல, வான்காந்தம் என்ற நான்கு 
அடிப்பவட உண்வமகவளயும், உள்ளுணர்வாகப் பபற முடியுவம 
தவிரப் புலன்களால் அறிய முடியாபதன்பது வவதாத்திரி மகரிசி 
கூறும் தத்துவ சிந்தவனகளாகும். 

   சுத்தபவளி, விண், விரிவவல, வான்காந்தம் பற்றிய வவதாத்திரி 
மகரிசியின் மிக நுட்பமான தத்துவச் சிந்தவனகள் இந்திய தத்துவ 
ஞானத்திற்கும் புதிய வரவாகப் அவமந்திருக்கின்றது. 

காந்த தத்துவம். 

           “உயிர்த் துகள்கள் மிக மிக நுண்ணியது.  அவவ தன்வனத் 
தாவன சுற்றிக் பகாண்டிருக்கக்கூடிய சுழல் அவலகள்.  அப்படி 
சுழலவ்வதனால் ஏற்படும் விரிவவலகள் சுழலாத இருப்பு நிவலயில் 
உராயந்து கவரந்து விடுகிறது. 
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“எந்தஒன்று அறிந்திடில் இவறவன் முதல் உயிர்வவர 

   எல்லவற்வறயும் உணர்த்துவமா அதுவவ காந்தமாம். 

முந்வதவயார்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த வபாதிலும் 

   பமாழிவதற்கு உவவமயின்றி முட்டி வமாதி நின்றனர். 

இந்தநாள் விண்ஞானவமா ஏற்றம் பபற்ற தாலவத 

   இயங்கிடும் மின்சாரம்மூலம் எல்லார்க்கும் உணர்த்தலாம். 

அந்தமாமாம் பமய்ஞ்ஞானத்வதாடு அணுவின் ஞானம் இரணவடயும் 

   குறித்து உய்ய, பாலம்வபான்ற ஆக்கஞானம் காந்தவம” 

      அப்வபாது தள்ளும் பகாள்ளும் சக்தியான இரட்வட ஆற்றலாக 
காந்தம் என்ற பபயரில், ஜவீன்களில் ஜவீகாந்தம் என்றும், அவத 
இயக்கம் பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவத வான் காந்தம் என்றும 
பசால்லப்படுகிறது.      

 சீவகாந்த தத்துவம். 
     இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் எங்கும் நீக்கமற நிவறந்திருப்பது 
“மகாகாசம்”.  இதுதான் வான் காந்தக்களம் என்பது. 

           அவத ஆகாசத் துகள்கள் பபாருட்களில் 
மடிந்தியங்கும்வபாது அவதப் “பூதாகாசம்” என்று பசால்கிவறாம். 

          அதுவவ உயிர்களின் உடலில் எல்வலக் இயங்கும்வபாது 
அவதச் “சித்தாகாசம்”  என்கிவறாம்.  

     வான் காந்தத்தின் ஒருபகுதி ஜவீகாந்தம். 

அறிவுத் தத்துவம். 
     வவதத்திரி மகரசியின் தத்துவ சிந்தவனகள் அவனத்திற்கும் 
அறிவுத் தத்துவம் அடிப்பவடயாகக் காணப்படுகிறது. 
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    அறிவு என்புது ஓர் இயக்க ஒழுங்கு என்றும், எங்கும் 
நிவறந்திருக்கின்ற ஒரு மவகான்னதமான சக்தி வவகத்வத 
ஒழுங்குபடுத்தி முவறயாக இயங்கச் பசய்யும் ஓர் அற்புதமான 
ஆற்றல்தான் அறிவு என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். 

     மனிதனுக்கு ஆறாவது அறிவு உண்டு என்பதும், 
இவறபவளிவயயும், அதன் உள்ளாற்றலான அறிவவயும், அறிவின் 
புற இயக்கமான மனவதயும் அறியத்தக்க அறிவுதான் ஆறாவது 
அறிவு என்பதும் மகரிசியின் கருத்தாகும். 

    வவதாத்திரி மகரிசியின் தத்துவத்தின் குறியடீாக விளங்குவவத, 
பபாள்ளாச்சி அறிவுத் தத்துவத்தின் குறியடீாக விளங்குவவத 
ஆழியாறு என்னும் இடத்தில் “ஓம்” என்னும் வடிவில் அவரால் 
வடிவவமக்கப்பட்டிருக்கும் அறிவுத் திருக்வகாயில் ஆகும். 

     இன்று உலபகங்கும் 135 க்கு வமல் அறிவுத் திருக்வகாயில்கள் 
பசயல்பட்டு வருகின்றன.  

 பசயல்விவளவுத் தத்துவமும் 
     ஒவ்பவாரு பசயலுக்கும் தக்க விவளவு உண்டு என்பது 
இவறநீதியாகும்.   எண்ணம், பசால், பசயல் என்ற மூன்றாலும் 
மனிதன் பசயல் புரிகிறான்.  அவற்றுக்கான விவளவு நான்கு 
வவககளில் பவளிப்படும்.  அவவ இன்பம், துன்பம், அவமதி, 
வபரின்பம் என்பனவாகும்.  

   ஒருவர் தவறுபசய்யும் வபாது அதற்வகற்ற விவளவவத் 
தருவதற்கான அறிவுதான் கடவுளுக்கு உண்வட தவிர அந்தத் 
தவற்வற மன்னிக்கும் மனம் கடவுளுக்கு இல்வல. 

ஆத்திகம் நாத்திகம் 
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      இயற்வக அவமப்வப, அதன் ஆதி நிவலயிலிருந்து அறிவின் 
எல்வல வவர அிறந்து பகாள்வவத தத்துவ விளக்கம் எனப்படும். 

   தத்துவ விளக்கம் பபற்றவன், இயற்வகவய எல்லாமாகவும், 
தானுமாகவும் இருக்கும் உண்வமவய உணர்ந்து பகாள்கிறான். 

    அவன்வவறு, இயற்வக வவறு என்றில்லாத வபதமற்ற நிவலவய 
உணர்ந்து பகாண்டால் அவனுக்கு அப்பாலும் அவனுக்கு 
அன்னியமாகவும் ஏதுமில்வல என்று பதளிவவடகிறான்.  இந்தத் 
பதளிவவ நாத்திகம் எனப்படும். 

   இந்த நிவலவய ஆறறிவு பபற்ற மனித இனத்தில் வயது 
வந்வதார் அவனவரும் அறிந்தால் அல்லாது, மனித மன வாழ்வில் 
அவமதியும் இன்பமும் நிவலப்பதற்கில்வல. 

   எனவவ. பல்வவறு அறிவு நிவலகளில் வாழும் உலக மக்கள், 
இயற்வகயின் புரண நிவலவய அறிய வவண்டிய அவசியத்வதயும், 
வழிகவளயும் அறிந்தவன் பசால்லுகிறான். 

    அறிந்து பகாள்ள முடியாத அறிவின் நிவலயில் 
உள்ளவர்களுக்கு ஆவசயும், அச்சமும் ஊட்டும் பல கற்பவனகளின் 
மூலம் அந்நிவலவய நாட வழி பசய்கிறான்.     

          இவ்விதம் நம்பிக்வக மீது நல்வாழ்வு காண மக்கள் 
வகுக்கின்ற முவறகவள பக்தி மார்க்கம் அல்லது ஆத்திகம் ஆகும். 

    ஆகவவ, பூரண விளக்கம் பபற்றவவன நாத்திகன்.  அவன் 
பரப்புவவத ஆத்திகம் ஆகும்.   

    நாத்திகம் என்பது உண்வமவய உணர்ந்த நிவல.  ஆத்திகம் 
என்பது உண்வமவய உணர மனிதவன நம்பிக்வக மூலம் 
பக்குவப்படுத்தும் வழி.  
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     நாத்திகம் பரப்பக்கூடியது அல்ல, உணரக்கூடியது.  ஆத்தகவம 
பரப்பக்கூடியது. 

    காவய தன் முடிவில் பழமாவது வபால ஆத்திகவம நாத்திகமாக 
மாறிவிடும்.  

        அறிவின் மயக்கத்தாலும்,  வயிற்று பிவழப்பிற்காகவும் 
வபச்படுகின்ற ஆத்திகமும், நாத்திகமும் பயனற்றவவ.   

      அவதாடல்லாமல் பலவிதமான தீவமகவளயும் 
விவளவிப்பனவாகும். 

பசார்க்கமும் நரகமும். 
    பசார்க்கம், நரகம் வபான்ற கற்பவன எண்ணங்கள் மற்றும் 
கருத்துக்கள் மனிதவன நல்வழிப் படுத்தவவ பசால்லப்பட்டு வந்தன. 

     பசார்க்கமும் நரகமும் எங்வகா இருக்கிற தனித்தனி இடமல்ல.  
பூமியில் வாழ்வாங்கு வாழ்கிறவபாது வருகிற இன்பவம பசார்க்கம்.  
அவ்வாறு வாழாதவபாது வருகிற துன்பவம நரகம். 

முன் பின் பிறவிகள் 
 

       ஒரு மனிதனுவடய முற்பிறவிகவள அறியவவண்டுமானால் 

அவன் உருவத்திற்கு மூலமான விந்துநாதத் பதாடர்வப யூகத்தால் 

பற்றிக் முன்வநாக்கிப் பார்த்தால்,  எல்லா ஜவீராசிகளும், வதாற்றப் 
பபாருட்களும் ஒவர மூலத்வத அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு விரிந்து, 

பிரிந்து, பதாடர்ந்து இயங்கும் ஒரு அகண்ட வபரியக்கம் அறிவுக்கு 

காட்சியாகும்.   

               ஒரு மனிதன் பின் பிறவிகவள அறிய வவண்டுமானால் 

அவவகள் அவன் விந்துவின் மூலம் வதான்றும் மக்களும், அம்மக்களின் 

மூலம் பதாடர்ந்து வதான்றும் மக்களுவமயாகும்.  
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            ஆதி அல்லது அகண்ட சக்தி, அணு, அறிவு என்ற மூன்று 

நிவலகவளப் பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு இந்த விளக்கம் மிகத்பதளிவாக 

இருக்கும். மற்றவர்கள் பபாறுவமவயாடு பல தடவவ சிந்தித்வத அறிய 

வவண்டும். 

 

கடவுள். 
    “இவற” என்பது பதய்வ நிவலவயக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்புச் 
பசால்.  “பதய்வம்” என்பது அரூபமான வபராதராச் சக்தி”.  மாபபரும் 
வபரியக்க மண்டல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமானதும் 
புலன்கவளக் பகாண்டு வவகம், காலம், பருமன், தூரம் என்ற நான்கு 
அளவவகளாலும் கணிக்க முடியாததும், அறிவு புலன்கள் மூலமாகத் 
வதடும்வபாது இல்வலபயன்றும்  தனது ஆறாவது நிவலயின் 
உயர்விவல ஆராயும்வபாது உண்டு என்றும் உணரக் கூடியதுமான 
உண்வம நிவல எதுவவா அதுவவ பதய்வம் என்று வழங்கப்படுகிறது. 

   இயற்வக என்பது எல்லா ஆற்றல்களுக்கும் அடிப்பவடயான மூல 
ஆற்றல் ஒருங்கிவணப்புப் வபராற்றல். 

 

   இது விஞ்ஞானிகளின் வார்த்வத.  இவதவயதான் தத்துவ 
ஞானிகள் எல்வலாரும் பதய்வம், கடவுள், பிரம்மம் என்கிறார்கள். 

பாவம் புண்ணியம். 
   எண்ணம், பசால், பசயல் மூன்றாலும் தன்கவகா பிறருக்வகா 
தற்காலத்திவல பிற்காலத்திவல, அறிவிற்வகா உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் 
தருவமயானால் அது “பாவம்” எனப்படும். 
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     எண்ணம், பசால், பசயல் மூன்றாலும் தனக்வகா பிறருக்வகா 
தற்காலத்திவல பிற்காலத்திவல, அறிவிற்வகா உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் 
தரவில்வலயானால் அது “புண்ணியம்” எனப்படும் 

      

தன்மாற்றச் சரித்திரம். 

     எவதா ஒரு ஆற்றல் உலவகப் 
பவடத்து பாதுகாப்பும் , பராமரிப்பும் அளித்து வருகிறது என்ற 
கருத்வத விட, இவறநிவலவய தன்மாற்றம் பபற்று, பிரபஞ்சத்தில் 
காணும் பபாருட்களாகவும், அண்டங்களாகவும் வகாடிக்கணக்கான 
உருவங்களாகவும் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கின்றது என்ற 
வபருண்வமவய உணர்த்துவவத மகரிசியின் தன்மாற்றச் சரித்திரம் 
எனும் தத்துவம். 

முடிவுவர 
      இந்திய தத்துவஞானி வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி ஒரு 
வமல் கல்.  இந்த நூற்றாண்டுக்கு மானுடத்திற்குத் வதவவயான 
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அவசியமான  அறிவில் பூர்வமான தத்துவங்வகவள பதிவு 
பசய்துள்ளார். 

 

     வவதாத்திரி மகரசியின் தத்துவச் சிந்தவனகள் 
தனித்துவமான சிறப்புகள் உவடயதாக விளங்குவதுடன் , அவரின் 
சில சிந்தவனகள் இந்திய தத்துவ ஞானத்திற்குப் புதிய வரவாகவும், 
புத்பதாளி ஊட்டுபனவாகவும் விளங்குகின்றன.  

 

    வவதாத்திரி மகரசி எழுதிய நூல்கள் யாவும் உலகச் 
சிந்தவனயாளர்களின் கருத்துக்கவள எல்லாம் உள்ளடக்கியதாகவும், 
மனிதகுலம் உணர்வதற்கான உயர்த் தத்துவங்கவளயும் உன்னத 
இலட்சியங்கவளயும் உணர்த்துவனவாகும் உள்ளன. 

    வவதாத்திரியம் எனக் கூறத்தக்க மகரிசியின் சிந்தவனகவள 
வமன்வமலும் ஆராய்ந்து, அவற்வற வளர்த்பதடுக்க வவண்டியது -
தத்துவ அறிஞர்களின் கடவமயாகவும் மனவளக்கவல பயிலும் 
அன்பர்களது கடவமயாகவும்  அவமகின்றது. 
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துவணநின்ற நூல்கள்.                  . 

• இந்திய தத்துவ இயலின் சுருக்கம், எம் உறிரியண்ணா. 
• இந்திய தத்துவ இயலின் வரலாறு, எஸ். தாஸ்குப்தா. 
• இந்திய இலக்கியத்தின் ஒரு வரலாறு, எம்.விண்டநீட்ஸ். 
• இந்திய தத்துவார்த்த மாநாட்டின் நடவடிக்வககள், ஜி. துக்கி. 
• இந்திய தர்க்க இயல் மற்றும் பண்வடய இயற்வக 

சாஸ்திரத்தில் முன்வனறிய ஆய்வுகள், சங்கவி. 
• தத்துவ இயலின் வரலாற பற்றிய வகவயடு. ஏ. ஸ்பவக்லர். 
• இந்திய தர்க்க இயலின் ஆரம்ப பாடநூல், வக. சாஸ்திரி 
• புராதன கிவரக்க சமுதாயம் பற்றிய ஆய்வுகள். ஜி. தாம்சன். 
• சமயம் மற்றும் தத்துவத்தில் ஆய்வுகள். எஸ்.வக.மித்ரா. 
• சமயம் மற்றும் நீதி இயலின் கவலக்களஞ்சியம். ஆர். கார்வப. 
• உலகாயுதம், வதவிபிரசாத் சட்வடாபாத்யாய 
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• நியாய மஞ்சரி, (வாரணாசி சம்ஸ்கிருத பதாடர்கள். 
• கிழக்கு மற்றும் வமற்கின் தத்துவ இயல் வரலாறு, எஸ். 

இராதகிருஷ்ணன் 
• பிரம்ம சூத்திரம், சரீரக பாஷ்யா. 
• உபநிஷத்துக்களின் தத்துவம், ஏ.ஊ. கா.ப. 
• மாவயயும் எதார்த்தமும் – வி.என். ராகவன் 
• சமயம் மற்றும் நீதி இயலின் கவலக்ககளஞ்சியம், எச். 

ஐவகாபி. 
• ரிக் வவதம், ம. ரா. ஜம்புநாதன். 
• யஜரீ் வவதம், ம. ரா. ஜம்புநாதன் 
• சாம வவதம், ம. ரா. ஜம்புநாதன் 
• அதர்வ வவதம், ம. ரா. ஜம்புநாதன் 
• வவவசசிக சூத்திரம், கணாதர் 
• புராதன இந்துக்களின் வநர்மவற அறிவியல் – பி.என்.சீல். 
• சாங்கிய சூத்திரங்கள் பற்றி வவதாந்தியான மகாவதவரின் 

விமரிசனம் – ஆர். கார்வப. 
• இந்திய தத்துவ இயல் தமிழில் வி.என். ராகவன். 
• சமயம் மற்றும் நீதி இயலின் கவலக்களஞ்சியம் – ஜ.ீ ஏ. 

கீரீயர்சன். 
• சமயம் மற்றும் நீதி இயலின் கவலக்களஞ்சியம்,  ஏ.எஸ். 

காடன். 
• சமயம் மற்றும் நீதி இயலின் கவலக்களஞ்சியம், ஏ. பி. கீத். 
• இந்திய பதால்பபாருள் திரட்டு, என். சாஸ்திரி. 
• புராதன கிவரக்க சமுதாயம் பற்றிய ஆய்வுகள் – ஜி. தாம்சன். 
• பபாருள் முதல்வாதமும் அனுபவவாத விமரிசனமும், வி.ஐ. 

பலனின். 
• வவதம்  மற்றும் உபநிஷத்ததுக்களின் மதமும் தத்துவமும், 

ஏ.பி.கீத். 
• இந்திய தத்துவ இயல், எஸ். இராதகிருஷ்ணன் 
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• கிவரக்க அறிவியல், பி. பாரிங்டன். 
• உபநிஷத்துக்களின் தத்துவம் – பி. சான். 
• உபநிஷத்துக்கிள்ன தத்துவம் – பி. டாய்சன். 
• மதம்,  ஜி. தாம்சன். 
• வவதாத்திரி மகரிசியின் நூல்கள். 
• அன்பபாளி மாத இதழ்கள் 

• உலகாைதம்:  எஸ் ததாதாத்ரி  

• இந்திய தத்துவக் களஞ்சியம், வசா.ந. கந்தசாமி 
• கிழக்கின் புனித நூல்கள், ஜி. திவபா. 
• மனுஸ்மிருதி. 
• புத்தமத தர்க்க இயல், டி. பஷர்பாட்ஸ்கி. 
• புத்தமதக் வகாட்பாடு, டி. பஷர்பாட்ஸ்கி 
• Internet - wickipedia 
• The Problems of Philosophy – Russelle. 
• Saiva Siddhanta – r. Ramanujachari. 
• Saiva Siddhanta, Violet Paranjoti 
• Kant”s Critique of Pure Reasom – Norman Kemp smith. 
• Brahma Sutras with Translations – Swami Vireswarananda 
• Sri aurobindo & Plato – R. K.S. Maitra. 
• The six ways of Knowing – d.M. Datta. 
• History of Modern Philosophy –  Richard Falckenherg. 
• A History of Philosophy - Dr. Windel Band 
• Popular Essay in Indian Philosophy – M. Hiriyanna. 

 

https://www.google.co.in/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BF%22&sa=X&ei=zInCU7WWEYSiugTBqIAY&ved=0CEsQ9AgwBg
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