
 16 ச��கார�க� ச��கார�க� 

 இ���க� வா��ைகய�� ஒ�ெவா� அ�ச�� �ன�தமான� எ�� 
 ந��கிறா�க�. அதனா�தா� க��த��த� �த� தகன� வைர ஒ�ெவா� 
 �றி�ப�ட�த�க க�ட�� வா��ைக கட�ள�� ப�� எ�பைத 
 நிைன���வதாக� ெகா�டாட�ப�கிற�, இ� அவர� வ���ப�ப� 
 மதி�க�பட ேவ��� ம��� வாழ ேவ���. இ� 16 ச��கார�கள�� 
 ��கிய��வ�ைத வ�வ���� �த� தவைண. 

 நி�திய�திலி��� மன�த� த� �ய�ைத ேம�ப��த �ய�றா�. இ�த 
 உ�ைம, மன�த�ல�தி�� ம��ேம தன���வமான�, அவர� உட�, மன 
 ம��� ஆ�ம�க ந�வா�ைவ� ப�றி ஆழமாக சி�தி�க வழிவ��த�. இ�த 
 ேநா�க�தி�காக, ேவத பா��பன�க� ச��கார�க� எ�� அைழ�க�ப�� ஒ� 
 சில அ�சரைணகைள ப���ைர�தன�. (�ஜரா�திய�� ச��கார�க� எ�� 
 உ�ச��க�ப�டா��, அச� சம�கி�த வ�வ�ைத� பய�ப���ேவா�.) 

 ச��கார�தி�� மிக அ�கி� உ�ள ஆ�கில வா��ைத சா�ரெம�� ஆ��, 
 இ� 'சட�� சட��' எ�ற ெசா�ெறாட�ட� ெதாட��ைடய�. ஆ��ேபா�� 
 ஆ�கில அகராதிய��, சட�� எ�ப� "மத வ�ழா அ�ல� ெசய� எ�ப� உ� 
 அ�ல� ஆ�ம�க அ�ள�� ெவள���ற ம��� �ல�ப�� அறி�றியாக� 
 க�த�ப�கிற�." கிளாசி�க� சம�கி�த இல�கிய�கள��, ர�வ�ஷா, 
 �மாரச�பவா, அப��ஞ�-ச��த�, ஹிேதாபேதச ம��� ம� ���தி, 
 ச��கார� எ�பத��� பய�ப��த�ப�கிற�: க�வ�, சா�ப�, பய��சி, 
 ��திக���, ��ைம, இல�கண ��ைம, ெம���ட�, அல�கார�, 
 அல�கார�, ஒ� ��திக��� சட��, ஒ� �ன�தமான சட��, ��பாப�ேஷக�, 
 �ன�த�ப���த�, கட�த கால ெசய�கள�� வ�ைள� (க�மா�க�), க�மா�கள�� 
 த�தி, �தலியன 

 ச��கார�தி� ெபா�வான வைரயைற, ேமேல உ�ள அைன�ைத�� 
 உ�ளட�கிய� "அத� வ���ப�தகாத ப��கைள அக��� ேபா� ஏதாவ� 
 ஒ�ைற ேம�ப���வ�." 

 ச��கார�கள�� ேநா�க� 

 (1)  கலா�சார.  ச��கார�க� ெதாட�பான ப�ேவ� சட��க� ம��� 
 சட��க� ஆ�ைம உ�வா�க� ம��� வள��சி�� உத�கி�றன. பராசர 
 ���திய��, "ஒ� பட� ப�ேவ� வ�ண�களா� வைரய�ப����ப� ேபால, 
 ஒ� நப�� த�ைம ப�ேவ� ச��கார�க��� உ�ப�� உ�வாகிற�" எ�� 
 �ற�ப���ள�. எனேவ, இ�� �ன�வ�க� தன�நப�கள�� இய�ைப 
 வழிகா��த� ம��� வ�வைம�த� ஆகியவ�றி� அவசிய�ைத 
 உண��தன�, மாறாக அவ�க� த�ெசயலாக வளர வ�டாம�. 

 (2)  ஆ�ம�க�  . பா��பன�கள�� ����ப�, ச��கார�க� வா��ைக�� 
 உய��த �ன�த�ைத அள��கி�றன. ஜட உட�ட� ெதாட��ைடய அ��த�க� 



 ச��கார�கைள ெச�வத� �ல� அழி�க�ப�கி�றன. �� உட�� 
 �ன�த�ப��த�ப��, ஆ�மா��� ஏ�ற ��ய���� இடமாக மா�ற�ப���ள�. 
 அ�� ���திய�� ப� ஒ� மன�த� ��திரனாக� ப�ற�தா�; உபநயன 
 ச��கார�ைத ெச�வத� �ல� அவ� ஒ� �வ�ஜா (இர�� �ைற ப�ற�தா�) 
 ஆகிறா�; ேவத �ராண�கைள� ெப�வத� �ல� அவ� ஒ� வ��ரா 
 (ஈ��க�ப�ட கவ�ஞ�) ஆகிறா�; ப�ர�மைன (கட��) உண��� அவ� 
 ப�ராமணனாகிறா�. ச��கார�க� ஆ�ம�க �ய�சிகள�� ஒ� வ�வ� 
 (சாதனா) - உ� ஆ�ம�க தி��த�தி�கான ெவள���ற ஒ��க�. எனேவ, ஒ� 
 இ��வ�� �� வா��ைக�� ஒ� மாெப�� சட�கா��. 

 சட��க� ம��� சட��கைள� கவன��பத� �ல� ச��கார�கள�� இ�தி 
 �றி�ேகா� "ச�சார�தி� ப�ைண�ைப� தா�� மரண� கடைல� கட�ப�" 
 எ�பைத ஈஷா உபநிஷ� ெவள��ப���கிற�. ப�ற�� ம��� இற�� 
 �ழ�சிைய� கட�த ப�ற�, ஆ�மா பரமா�மாைவ அைடகிறா� - பகவா� 
 ��ேஷா�தம�. 

 ப�ேவ� ேவத�களா� ப���ைர�க�ப�ட ச��கார�கள�� எ�ண��ைக 
 மா�ப�டா��, அறிஞ�கள�ைடேய ஒ�மி�தபதினா� வ�ஷய�கைள நா� 
 க��தி� ெகா�ேவா�: 

 ��-ப�ற�த ச��கார�க� 

 க����ள(1) க��பட� (க��தா�க�) 
 (2) ��சவன� (ஒ� ஆ� ப�ர�சிைனைய) 
 வள��ப�(3) சிம�ேதாநாயனா (�� -ப��� 

 ச��கார�க� 

 (4) ஜாதக�மா (ப�ற�� சட��க�) 
 (5) நாமகாரண� (ெபய�) 
 ���த�(6) நி�கிரமா (�த� ெவள�ய��) 
 (7) அ�னப�ரசன� (�த� உண�) 
 (8) �டக�மா (அ�ல� சul�) ) 
 (9) Karnavedh (earlobes ��தி�ெகா�வ�) 

 க�வ� சம�கார�க� 

 (10) Vidyarambha (எ����கைள க�ற�) 
 (11) Upanayana (�ன�த �� ெதாட�க�ப�வத��) 
 (12) Vedarambha (ேவத ஆ�� ெதாட�கி) 
 (13) Keshant (Godaan) (தா� சவர ) 
 (14) சமவ��த� (மாணவ�கள�� ���) 

 தி�மண ச��கார� 



 (15) வ�வாஹா (தி�மண வ�ழா) 

 இற�� ச��கார� 

 (16) அ��ேய�� (மரண சட��க�). 

 ��ைதய ச��கார�க� 

 ப�ற����(1) க��பதான� (க��தா�க�)க��ப 

 '' எ�றா� க��ைப. 'டா�' எ�றா� தான�. இதி� ஆ� த� வ�ைதைய ஒ� 
 ெப�ண�� ைவ�கிறா�. ���ய��திர�க�� ���திக�� 
 ஆேரா�கியமான ம��� ��திசாலி�தனமான ச�ததிைய உ�தி ெச�வத�காக, 
 இத�காக சிற�� நிப�தைனகைள�� அ�சரைணகைள�� 
 ப���ைர�கி�றன�. ��ேனா�க��� கட�கைள அைட�பத�� 
 �ழ�ைதகள�� இன�ெப��க� அவசியமாக க�த�ப�ட�. ைத�தி�யா 
 உபநிஷ�தி� ப�ற�� இ��பத�கான ம�ெறா� காரண� ெகா��க�ப���ள�. 
 மாணவ� தன� ேவத� ப��ைப ����� ேபா�,   அவ� தன� ஆசி�ய�ட� 
 இ��� ெவள�ேயற அ�மதி ேகா�கிறா� (ச��காரா 14 ஐ� பா��க��). 
 ப��ன� அவ� வா�நா� ��வ�� உ�ெகா�ள ேவ��ய சில 
 ஆேலாசைனகைள ஆசி�ய� ஆசீ�வதி�கிறா�. க�டைளகள�� ஒ��: 
 "ப�ரஜாஅ�� மா �ய�ய�ெச�சீஹி ..." 
 (ஷி�ாவ�லி, அ�வ� 11.11)நி��தாத��க�ெப�வத� 
 "ஒ�வ�� பர�பைரைய- அ� ெதாடர��� (�ழ�ைதகைள��ல�)." 

 (2) ��சவனா (ஒ� ஆ� ப�ர�சிைனைய உ�வா��த�) 

 ப�சவனா ம��� சிம�ேதாநாயனா (��றாவ� ச��கார�) ஆகியைவ 
 ெப�ண�� �த� ப�ர�சிைனய�� ேபா� ம��ேம நிக��த�ப�கி�றன. 
 க��ப�தி� ��றாவ� அ�ல� நா�காவ� மாத�தி� ச�திர� ஆ� 
 ந�ச�திர�தி� இ���� ேபா�,   �றி�பாக தி�ய-ந�ச�திர�தி� ��சவன� 
 ெச�ய�ப�கிற�. இ� ஒ� ஆ� �ழ�ைதைய �றி�கிற�. எனேவ ��சவனா 
 எ�ற ெசா���� 'ஆ� இன�ெப��க�' எ�� ெபா��. ஆ��ேவத�தி� 
 ப�ைடய �ஷியான ����, தன� ���த ச�ஹிைதய�� இ�த 
 ெசய��ைறைய வ�வ��தா�: "இ�த �லிைககள�� ஏேத�� ஒ�றி� பா� 
 அ��தா� - �ல�மணா, பாத��கா, சஹாேதவ� ம��� வ��வேதவா - ஒ�வ� 
 வல� நாசிய�� ��� அ�ல� நா�� ெசா�� சா�ைற ஊ�ற ேவ���. 
 க��ப�ண� ெப�. அவ� சா�ைற ��ப��டா�. " 

 (3) சிம�ேதாநாயனா (�� ப���த�) 

 �ஜரா�திய�� இ� ேகாேடா பாரேவா எ�� அைழ�க�ப�கிற�. இதி�, 
 கணவ� மைனவ�ய�� ��ைய� ப���கிறா�. இ�த ச��கார�தி� மத 



 ��கிய��வ� தா��� ெசழி�ைப��, ப�ற�காத �ழ�ைத�� ந��ட 
 ஆ�ைள�� த�வதா��. இ� த�ய ெச�வா�ைக� த��கிற�. உடலிய� 
 ��கிய��வ� �வார�யமான� ம��� ேம�ப�ட�. க��ப�தி� ஐ�தாவ� 
 மாத�தி� அ�வய��றி� மன� உ�வானதாக ���� (ஷ��தா�, சி .33) 
 ந�ப�னா�. எனேவ ஆேரா�கியமான �ழ�ைதைய� ெப�ெற��பத�� தா� 
 மி��த அ�கைற எ��க ேவ���. வ�வர�கைள ஊ��வ���, ���� 
 க��ப�ண�� தாய�ட� அைன�� வைகயான உைழ�ைப�� தவ����மா� 
 க�டைளய��டா�: பகலி� ���வைத�� இரவ�� வ�ழி�தி��பைத�� 
 தவ���க��, ேம�� பய�, ��ைம�ப���த�, ஃப�ெளேபாடமி (நர��கைள 
 ெவ��வத� �ல� இர�த� ெவள�ேய�த�) ம��� இய�ைக 
 ெவள�ேய�ற�கைள ஒ�திைவ�த�. (ஷ���தா� Ch.21). 

 க�வ�� உட� ஆேரா�கிய�ைத பாதி��� ச��கார�கைள� தவ�ர, ப�ைடய 
 ேவத�கள�� ச��கார�கைள� க��� ெகா�வத�கான எ����கா��க� 
 உ�ளன. மகாபாரத�திலி���, அ�ஜுன�� மக� அப�ம��, தாய�� வய��றி� 
 இ��தேபா�,   ேபா� வ��க�தி� ரகசிய�கைள� க���ெகா�டா� எ�பைத 
 நா� அறிேவா�. �ம� பாகவத�தி� �ழ�ைத ப�தரான ப�ர�லா�, அவர� 
 தாயா� கயா�வ�� வய��றி� இ����ேபாேத நாராயணன�� மகிைமைய� 
 ப�றி அறி�� ெகா�டா�. ஒ� க� ெவள���ற உலக�திலி��� ந�ல ஆ�ம�க 
 ச��கார�கைள� ����ெகா�வ� ேபால, ேந�மாறாக�� இ��கிற�. இ� 
 தாய�� சில வ���ப�தகாத பழ�க�களா� நி�சய� பாதி�க�படலா�. 
 �ைகப���த�, ம�, சில ம���க� ம��� ம���க� க�வ�� த��� 
 வ�ைளவ���� எ�பைத இ�� நா� அறிேவா�. க��ப கால�தி� இைற�சி 
 சா�ப��வைத வராஹ �மி�தி தைட ெச�கிற�. எனேவ, �மி�திக� தன� 
 க��ப�ண� மைனவ�ய�� உட�, மன ம��� ஆ�ம�க ஆேரா�கிய�ைத� 
 பா�கா�க சா�தியமான அைன�� கவன���கைள�� எ����ப� 
 கணவ���� க�டைளய��டன�. ெவள�நா� ெச�வத�ேகா அ�ல� ேபா��� 
 ெச�வத�ேகா, �திய வ �� க��வத�ேகா, கடலி� �ள��பத�ேகா கலாவ��தா� 
 தைட வ�தி�கிறா�. 

 �ழ�ைத ப�வ ச��கார�க� 

 (4) ஜாதக�மா (ப�ற�� சட��க�) 

 இ�த சட��க� �ழ�ைதய�� ப�ற�ப�� ெச�ய�ப�கி�றன. �திதாக� 
 ப�ற�தவ�க��� ச�திர� ஒ� சிற�� வ�ைளைவ� ெகா����பதாக 
 ந�ப�ப�கிற�. ��தலாக, கிரக�கள�� வ��ம�� - ந�ச�திர�க� - �ப�தி� 
 அளைவ த��மான��கி�றன. அ��தமான ஏ�பா��� ேபா� ப�ற�� ஏ�ப�டா�, 
 �ழ�ைத�� ஏ�ப�� த��� வ�ைளவ���� வ�ைள�கைள� த��க 
 ஜாதக�ம�க� ெச�ய�ப�கி�றன. த�ைத ப�ர�மன��ட ச���ைஷ�� 
 ஆசீ�வாத� ேகா�வா�. 



 (5) நா�கார� (ெபய� ���த�) ப�ற�ப�� 

 ேபா� வ��ம��கள�� ஏ�பா��� அ��பைடய��, �ழ�ைத�� சாதி 
 பார�ப�ய�தா� நி�ணய��க�ப�ட நாள�� ெபய�ட�ப�ட�. 

 இ�� த�ம�தி�, �ழ�ைத�� அவதார�, ெத�வ�, �ன�த இட� அ�ல� நதி, 
 �ன�த� ேபா�றவ�றி� ெபய�ட�ப�கிற�, அ�த ெபய� 
 ப�ரதிநிதி��வ�ப���� �ன�த மதி��கள�� ெதாட��சியான நிைன��டலாக. 

 (6) நி�கிரமா (�த� ெவள�ய��) 

 ��றாவ� மாத�தி� �ழ�ைத�� அ�ன� (ெந���) ம��� ச�திர (ச�திர�) 
 த�சன� அ�மதி�க�ப�கிற�. 
 நா�காவ� மாத�தி�, அவ� �த� �ைறயாக வ ��ைட வ��� ெவள�ேய 
 வ�தா�, த�ைத அ�ல� தா� மாமாவா�, இைறவன�� த�சன���காக 
 ம�தி���. 

 (7) அ�னப�ரஷ� (�த� உண�) 

 �ழ�ைத�� திட உணைவ உ�ப� அ��த ��கியமான ச��கார�. ஒ� 
 மக��� இ� �ட மாத�கள�� ெச�ய�ப�கிற� - 6 வ�, 8 வ�, 10 வ� 
 அ�ல� 12 வ� மாத�க�. ஒ� மக��� இ� ஒ�ைற�பைட மாத�கள�� 
 ெச�ய�ப�கிற� - 5 வ�, 7 வ� அ�ல� 9 வ� மாத�க�. வழ�க�ப�ட உண� 
 ெந��ட� சைம�க�ப�ட அ�சி. இத�ட� ேத� கல�க சில ��திர�க� 
 ப���ைர�கி�றன. 

 இ�த ச��கார�ைத ஆத��பத� �ல�, ஞான��ள �ன�வ�க� இர�� 
 ��கியமான க����கைள நிைறேவ�றினா�க�. �தலி�, �ழ�ைத ச�யான 
 ேநர�தி� தாய�டமி��� ப���� ேபாகிற�. இர�டாவதாக, �ழ�ைத�� 
 தா��பா� ெகா��பைத நி���மா� தாைய எ�ச��கிற�. ஏென�றா�, ஒ� 
 தகவலறி�த தா�, அ�ப�� காரணமாக, �ழ�ைத��� தா��பா� ெகா��பைத� 
 ெதாட�கிறா�, அவ� தன�ேகா அ�ல� �ழ�ைத�ேகா அதிக� ந�ைம 
 ெச�யவ��ைல எ�பைத உணராம�. 

 (8) �டக�மா (ச��) (தைலைய ெமா�ைடய��ப�) 

 இ�த ச��கார� 1 வ�, 2 வ�, 3 வ� அ�ல� 5 வ� வ�ட�தி� (ஒ� மகன��) 
 தைலைய ெமா�ைடய��ப�, அ�ல� அவைர ஜேனா� (உபநய�) �ல� 
 �வ��வ�. ����தி� ����ப�, இத� ��கிய��வமான�, ஆண� 
 ெவ��த�ட�, மகி��சி, ேலசான த�ைம, ெசழி��, ைத�ய� ம��� 
 மகி��சிைய� த�வதா�� (சிகி�ச�தா�. சி. 24-72). சர��� இேத க��ைத 
 ெவள��ப��தினா�. 



 ந��ட ஆ���காக தைலய�� ேம��ற�தி� ஒ� க�ைட �� (ஷிகா, ேசா�லி) 
 வ�ட�ப�கிற�. ���� அத� ��கிய��வ�ைத ����கா��கிறா�, 
 "தைலய�� உ�ேள, ேம� அ�ேக, ஒ� சிரா (தமன�) ம��� ஒ� ச�திய�� 
 (��கியமான ச�தி��) ��� உ�ள�. அ��, ��த� எ��, ஆதிபதி 
 (ேமலதிகா�) எ�� அைழ�க�ப�� ஒ� ��கிய இட� இ�த� ப�திய�� 
 ஏேத�� காய� ஏ�ப�டா� தி�� மரண� ஏ�ப�� " கால�ேபா�கி�, ஷிகா 
 இ�� த�ம�தி� அைடயாளமாக க�த�ப�ட� ம��� அைத ந���வ� ஒ� 
 ெப�ய பாவமாக க�த�ப�ட� (ல� ஹ�தா IV). 

 (9) க�ணேவ� (மட�கைள� �ைள�த�) 

 கா��ழ�ைதய�� கா� மட�க� 12 வ� அ�ல� 16 வ� நாள�� 
 ��த�ப�கி�றன; அ�ல� 6 வ�, 7 வ� அ�ல� 8 வ� மாத�; அ�ல� 1 வ�, 3 
 வ�, 5 வ�, 7 வ� அ�ல� 9 வ� ஆ��. ����, "ஒ� �ழ�ைதய�� கா�க� 
 பா�கா���காக (ைஹ�ேராேகா� ம��� �டலிற�க� ேபா�ற ேநா�க�) 
 ம��� அல�கார�தி�காக (ஷ�ர�தா� சி .16.1, சி�கி�த�தா� சி 

 .19.21) ��த�பட ேவ���. அ�ைவ சிகி�ைச நி�ண� காதண�க� அண�ய 
 அவ�ைற இய�க 

 க�வ� சம�கார�க� 

 (10) Vidyarambh (எ����கைள க�ற�) 

 இ�த ச��காரா ேம�� Akshararambha, Aksharlekhan, Aksharavikaran ம��� 
 Aksharavishkaran என அைழ�க�பட -.. 

 இ�ேவஐ�� வயதி� பா�னா� எ�பேதா� ேவத ஆ�� ெதாட��� �� 
 மிக�� அவசியமாக உ�ள�  Vedarambh. 

 �ள��த ப�ற�, �ழ�ைத ேம�� ேநா�கி அம��தி��க, ஆ�சா�யா (ஆசி�ய�) 
 கிழ�� ேநா�கி அம��தி��கிறா�. ���ம�� அ�சி�� ெவ�ள� பலைகய�� 
 சிதறி�கிட�கி�றன. த�க� அ�ல� ெவ�ள� ேபனாவா� �ழ�ைத அ�சிய�� 
 க�த�க� எ�த�ப�கிற�. ப��வ�� ெசா�ெறாட�க� எ�த�ப���ளன: 
 "கேணஷு�� வண�க�, சர�வதி�� வண�க� (அறிவ�� ெத�வ�), ���ப 
 ெத�வ�க��� வண�க� ம��� நாராயண� ம��� ல��மி�� வண�க�." 
 ப��ன� �ழ�ைத "ஓ� நம சி�த�" எ�� எ��கிறா�. அவ� ஆ�சா�யா��� 
 ஒ� பா� ம��� சஃேபா (�ண�ய�� தைல அல�கார�) ேபா�ற ப��கைள 
 வழ��கிறா�. ஆ�சா�யா ப��ன� �ழ�ைதைய ஆசீ�வதி�கிறா�. 

 (11) உபநய� (ய�ேனாபாவ��) (�ன�த �� �வ�க�) 

 எ�� வயதி� மக� ஆ�சா�யாவா� �ன�த �லா� ஜாேனா� அ�ல� 
 ய�ேனாபாவ�� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�. ேம��றிய அைன�� 



 ச��கார�க��கிைடய�� இ� உய��ததாக� க�த�ப�கிற�. இ� ஒ� �திய 
 வா��ைகய�� வ��ய�, எனேவ �வ�ஜா - இர�� �ைற ப�ற�தா�. �ழ�ைத 
 மாணவ� ம��� ப�ர�ம�ச�ய� (ப�ர�ம�ச�ய�) ச�ப�த�ப�ட ச�யான 
 ஒ��க�தி� வா��ைகய�� �ைழகிற�. அவ� தன� ெப�ேறா�� பா�கா�ைப 
 ஆ�சா�யா பா����ெகா�கிறா�. இ�த ச��கார� ப�ராமண�க�, ���ய�க� 
 ம��� ைவ�ய�க�, சி�வ�க� ம��� ெப�க� இ�வ���� 
 ெச�ய�ப�கிற�. ஆைகயா�, ைபய� ம��� ெப� இ�வ�� ஒ��க�, 
 உ�ைம��ள வா��ைக ம��� உட� ேசைவ ஆகியவ�றி� பய��சி 
 ெப�றன�. கால�ேபா�கி� இ�த ச��கார� ெப� �ழ�ைதக��� 
 வழ�க�ப�வைத நி��திய�, அவ�க� �ைறயாக க�வ� க�க தவறின�. 
 இ��, இ�த ச��கார�தி� அ��பைடய�லான க�வ� பார�ப�ய� 
 அழி��வ��ட�. உபநயன� மக��� திவ�ஜ�வ�ைத வழ��வத�காக 
 ம��ேம ெசய�ப�கிறா�. 

 உபா எ�றா� 'அ�கி�'. நய� எ�றா� '(அவைன) அைழ��� ெச�வ�, 
 அதாவ� மகைன ஆசி�ய�ட� அைழ��� ெச�வ�. 

 ெப�ேறாைர� ேபாலேவ, ஆ�சா�யா�� மாணவைர அ�� ம��� 
 ெபா�ைம�ட� ப���ள மன�தனாக வ�வைம�பா�. அவ� ேவத�கள�� 
 வ�ைலமதி�ப�ற அறிைவ அவ���� �க��வா�. இ� உபநயன�� 
 இர�டாவ� ெபா��. உலகி� அைன�� கலா�சார அைம��கள���, இ�த 
 இ�� ச��கார�ைத வ�ட உய��த ம��� க�ைமயான இல�சிய�ைத யா�� 
 மாணவ�க��� வழ�கவ��ைல. ஒ� மாணவ� இ�த ச��கார�ைத 
 உ�ைமயாக� கைட�ப���தா�, அவ� ஒ� ெவ�றிகரமான அறிஞராக 
 மா�வா�. இத�ட� ேச���, இ�த காலக�ட�தி�, அவ� ஆ�சா�யாவ�ட� 
 இ��� ெப�கிறா�, வ ����கார�� வா��ைக�� ஒ� வ�வான ப��னண� 
 அவ� ப��ன� �ைழவா�. 
 இ��, ஆ�சா�யாவ�� வ ���� த��வ� சா�தியமி�ைல. ஆனா� அ��த 
 சிற�த சமமான ஒ� ச�ரேல - உைறவ�ட� ப�ள�ய�� �ைழவ�. ஒ��க� 
 ச�ப�த�ப�ட ஒ��க� மாணவ�ட� ெபா�வாக வ ���� சா�தியமி�ைல. 

 மாணவ�க� ஒ� ஜாேனா� அண��தா��, வ ����கார�க� இர�� 
 அண�யலா�; ஒ�� தன��� ம�ெறா�� மைனவ����. 

 ஜேனாய�� ��� சர�க� ��� �ண�கைள� �றி�கி�றன - ச�வ 
 (யதா��த�), ராஜ� (ேபரா�வ�) ம��� தாம� (இ��). பா��பன�க�, 
 �தாைதய�க� ம��� கட��க��� அவ� கட�ப������ ��� 
 கட�கைள�� அவ� ெச��த ேவ��� எ�பைத�� அைவ 
 அண��தி��பவ�க��� நிைன���கி�றன. ப�ர�மா (பைட�பாள�), வ��� 
 (பராம��பாள�) ம��� சிவ� (நிைல) ஆகியவ�ைற� �றி��� ப�ர�மகிர�தி 
 எ�� அைழ�க�ப�� ஒ� ���சா� ��� சர�க�� 
 ப�ைண�க�ப���ளன. 
 ஜாேனாய� அண�வத� ஒ� ��கியமான ��கிய��வ� எ�னெவ�றா�, 
 ��க� ப�ரதிநிதி��வ�ப���� ெவ�ேவ� ெத�வ�கைள அண�பவ� 



 ெதாட��� அறி�தி��பா�. எனேவ, த�ம சா�திர�க��� இண�காத 
 எ�தெவா� ெசய���� �� அவ� வ�ழி��ட� இ��பா�. 

 (12) ேவதரா�ப� (ேவத ஆ�� ஆர�ப�) 

 இ�த ச��கார� த�ம ��திர�தி� ஆர�பகால ப��ய�கள�� 
 �றி�ப�ட�படவ��ைல, அத�� பதிலாக நா�� ேவத சபத�க� - ேவத 
 வ�ரத�க� ப��யலிட�ப���ளன. உபநயன� க�வ�ய�� ெதாட�க�ைத� 
 �றி�த� எ�றா��, அ� ேவத� ப���ட� ஒ���ேபாகவ��ைல எ�� 
 ேதா�றிய�. எனேவ ேவத� ப��ைப� ெதாட�க ஒ� தன� ச��கார� 
 அவசிய� எ�� உணர�ப�ட�. இ�த ச��கார�தி�, ஒ�ெவா� மாணவ��, 
 அவரவ� பர�பைரய�� ப�, ேவத�கள�� ெசா�த� கிைளய�� ேத��சி 
 ெப�கிறா�க�. 

 (13) ேகஷா�� (ேகாட�) (தா�ைய ெமா�ைடய��த�) 

 இ�த ச��கார� நா�� ேவத வ�ரத�கள�� ஒ�றாக ேச��க�ப���ள�. ம�ற 
 ��� ம�கி�ேபானேபா�,   ேகஷா�� ஒ� தன� ச��காரமாக மாறினா�. 'ேக�' 
 எ�றா� �� ம��� 'எ���' எ�றா� ���. இ�த ச��கார�தி� பதினா� 
 வயதி� மாணவ�ய�� �த� தா�ைய ெமா�ைடய��ப� அட���. இ� 
 ேகாடா� எ��� அைழ�க�ப�கிற�, ஏெனன�� இ� ஆசா�யா��� ஒ� 
 ப�ைவ ப�சள��ப� ம��� ��தி���� நப��� ப��கைள வழ��வைத 
 உ�ளட�கிய�. 
 மாணவ� இ�ேபா� ஆ�ைம��� �ைழவதா�, அவ� தன� இளைம� 
 ���த�கள�� அதிக வ�ழி��ட� இ��க ேவ���. ப�ர�ம�சா�யாவ�� 
 சபத�ைத அவ��� நிைன��ட, அவ� �திதாக சபத� எ��க ேவ���; ஒ� 
 வ�ட�தி�� க�ைமயான க���பா� ம��� க�ைமயான ஒ��க�தி� வாழ 
 ேவ���. 

 (14) சமவ��த� (மாணவ�கள�� ���) 

 இ�த ச��கார� ப�ர�ம�சா�ய க�ட�தி� இ�திய�� - மாணவ� ��வ�� 
 ெச�ய�ப�கிற�. 'சாம வரத�' எ�றா� 'ஆ�சா�யாவ�� வ ���லி��� வ �� 
 தி���வ�' எ�� ெபா��. இ� அவ��� �னா� என�ப�� சட�� தியாக 
 �ள�யைல உ�ளட�கிய�. இ� தியாக�, ஏெனன�� இ� ப�ர�ம�சா�யாவ�� 
 ந��ட அ�ச��� ��ைவ� �றி�கிற�. இ� ஒ� சட�� �ள�ய� ஆ��, 
 ஏெனன�� இ� மாணவ� க�ற� கடைல� கட�பைத� �றி�கிற� - எனேவ 
 வ��யா�னாட� - க�ற� கடைல� கட�தவ�. சம�கி�த இல�கிய�தி�, 
 க�ற� ஒ� கட�ட� ஒ�ப�ட�ப�கிற�. 

 �ள��பத�� ��, மாணவ� தன� மாணவ� ப�ட�ைத ����, �� -த�ிண - 
 க�வ�� க�டண�ைத வழ�க ஆசா�யாவ�ட� அ�மதி ெபற ேவ���. 
 க�யாண�, பழ�க� ம��� தி�மண வா��ைக�� த�தியான நபராக 
 மாணவ� சா�றள��பதா� அ�மதி அவசிய�. ெவள��பைடயாக மாணவ� 



 க�டண� ெச��த ��யாத நிைலய�� உ�ளா�. ஒ� ��திர� ஆசி�ய�� 
 கடைன தி��ப�� ெச��த ��யாத� எ�� வ�வ��கிற�, "ஏ� க�ட�கைள� 
 ெகா�ட �மி �ட ��-த�சிண�தி�� ேபா�மானதாக இ�ைல." ஆனா� 
 ச�ப�ரதாய� ஒ� ேதைவயான ம�யாைத ம��� ஆ�சா�யா, "எ� �ழ�ைத, 
 பண�தா� ேபா��. உ� த�தியா� நா� தி��தி அைடகிேற�" எ�கிறா�. 
 ைத�தி�ய உபநிஷ�தி� (I.11) �றி�ப�ட�ப���ள த��ா�� ப�ரவ�ச� எ�� 
 அைழ�க�ப�� ஈ��க���ய அறி�ைககைள அவ� வ��வாக� ��வா�. 

 வா�நா� ��வ�� ப�ர�ம�ச�ய�ைத� கைட�ப���க வ����� மாணவ�க� 
 ஆ�சா�யா�ட� இ��பா�க�. இ��, இத� ெபா�� ஆ�ம�க �� - ஏகா�தி� 
 ச���� ம��� சா�வாக மா�வ�. மாணவ� இ�வா� அ��த இர�� 
 ஆசிரம�கைள� தவ����, ச�ன�யாச�தி� �ைழகிறா�. 

 தி�மண� 

 (15) வ�வாஹா 

 இ� அைன�� இ�� ச��கார�கள��� மிக ��கியமான�. �மி�திக� 
 ��ஹ�தா (வ ����கார�) ஆசிரம�ைத மிக உய��ததாக� ேபா��கிறா�க�, 
 ஏெனன�� இ� ம�ற ��� ஆசிரம�கள�� ைமய ஆதரவா��. 
 ம�, "ஒ�வ�� வா��ைகய�� �த� காலா��� ��வ�� வ �����, 
 இர�டாவ� காலா��� மைனவ��ட��, காலா��� ��றாவ� 
 காலா����, நா�காவ� இட�தி� ச�நியாச� எ���, ஒ�ெவா� உலக� 
 க��கைள�� ��கி எறிய ேவ���. " (ம� ���தி IV.1). தி�மண�தா� 
 தன�நப� வா��ைகய�� நா�� ��ஷா��த�கைள (�ய�சிக�) அைடய 
 ����: த�ம� (ந�தி), அ��த (ெச�வ�), காமா (ஆைச) ம��� ேமா�ச� 
 (இர�சி��). அவ� �ழ�ைதகைள� ெப�வத� �ல� �தாைதய� கடைன 
 அைட�க ����. �ழ�ைதகள�� இன�ெப��க� தி�மண�தி� �த�ைம 
 ேநா�கமா��. 
 ஒ� மத சட�காக இ��பேதா� ம��ம�லாம�, இ�� தி�மண�� ஒ� 
 ��கியமான ச�க நி�வனமாக க�த�ப�கிற�. ஒ� நிைலயான ம��� 
 சிற�த ச�தாய�ைத வள��பத��, உலகி� அைன�� கலா�சார�கள��� 
 தி�மண� ஒ� ��கிய அ�கமாக க�த�ப�கிற�. வ��வாசமான தி�மண 
 உற�க� இ�லாத ச�க� சீரழி�� ேபாகிற�. ேராமான�ய�கள�� வ ���சி�� 
 வ�ப�சார� ஒ� காரண� எ�� �ற�ப�கிற�. தி�மண�தி� �ல�, ஒ� 
 தன�நப� ம��� ச�க�, தா�ம�க ெநறி�ைறக���� இ����ேபா�, 
   ஒ�றாக ��ேனற ����. அேத ேநர�தி� அ� ம�றவ�க��� த��� 
 வ�ைளவ��கா� அ�ல� ஒ�வ�� �த�திர�ைத ம�றா�. இ�த ச��கார� 
 கலா�சார மதி��க� ம��� த�ம�ைத அதிக��கிற�. இ� தா�ம�க ந�தி ம��� 
 �ய க���பா�ைட ஆத��கிற� ம��� ஊ��வ��கிற�. 

 இ�� தி�மண� - ந�ப��ைகக� ம��� உண��க� 



 இ�� தி�மண அைம�� ஒ� மத ம��� ச�க நி�வன� என 
 வ�வ��க�ப�கிற�. மிக ��கியமான வ�ஷய� எ�னெவ�றா�, இ� இர�� 
 நப�கைள� கா���� இர�� ஆவ�கள�� ஒ�றிய�. இைத மேனாத��வ 
 �தியாக க��தி� ெகா�ள, ஒ� நப� ��� உட�களா� ஆனவ�: உட� - 
 ெபா�� (���), ��பமான - மன� (��மா) ம��� காரண - ஜ�வா (கர�). 
 ேவத தி�மண� எ�ப� ��றி��� இைடய�லான ஒ� ெபா�ளா�� - 
 ெபா��ட� ெபா��, மனேதா� மன� ம��� ஜ�வா�ட� ஜ�வா. அத� 
 �ன�தமான சபத�க�ட�, இ�த ேஜா� வா��ைகய�� நா�� �றி�ேகா�கைள 
 (��ஷா��த�க�) அைடய ஒ�றாக பயண�ைத� ெதாட��கிற�. 

 இ�த பயண�தி� ேபா� த�பதிய�ன� த�க� ஆைசகைள ���தி ெச�கிறா�க� - 
 ச�பாதி�க, �ழ�ைதகைள� ெப�ெற��க, ம��� ச�க�தி�� ேசைவ ெச�ய. 
 இத�ட� ேச���, அவ�க� ப�தி (ப�தி) பாைதைய� ப��ப�றி, த�க���� 
 இ���� ப�ர�ம� ம��� பர�ர�மன�� ெத�வ �க�ைத� 
 க��ப�����ளன�. இ� வ�ழாவ�� ேபா� ஒ� சட�கி� ப�ரதிபலி�கிற�. 
 மணமகன�� நாராயணைன��, மண�ெப�ண�� ல��மிைய�� அைழ�க 
 ம�திர�க� உ�ச��க�ப�கி�றன. ெப�ேறா�க�, உறவ�ன�க� ம��� 
 அ�கி��த அைனவ�� அவ�கைள வண��கிறா�க�. கட����� 
 ெத�வ����� இைடேயயான இைண��, இர�� ெபா�� உட�க� அ�ல. 
 த�பதிய�ன�� அ��பைட உ�தர�, "ந��க� உட� அ�ல, ஆ�மா." 

 ஒ�வைர ஒ�வ� ஆ�மாவாக� க��வ� ேவத தி�மண�தி� அ��பைட 
 அ��பைடயா��. இ� உலகி� அைன�� கலா�சார�கள��� 
 தன���வமான� - இ� �த�ைமயாக ஆ�வ�தி� அ��பைடய�� க�த�வ 
 அைம�ைப� கவன��கிற�. தி�மண ��தலி� இ�த ��த� மிக ��கியமான�. 

 எ�தெவா� தி�மண �ர�பா��� �ல�� உட� உண�� ம��� 
 ஒ�வ�� அக�கார� - 'நா�' ம��� 'எ��ைடய�' ஆகியவ�றி� காரணமாக 
 சகி���த�ைமய��ைம உ�ள�. ஒ� ெபா�வான, இ�தி �றி�ேகாளான 
 ேமா�ச�தி�காக த�பதிய� ஆ�மா�ட� இைண�தா�, 'நா�' ம��� 'ந��க�' 
 இ��பைத நி���வா�க�. ஏென�றா�, 'நா�' ம��� 'ந��க�' அ�பவ 
 ஆ�மா. ேம�� 'நா�' ம��� 'ந��க�' ஆ�மா எ�� ந�ப�ப�� ேபா�,   �யநல 
 ேநா�க�க� ம��� ஆைசகள�லி��� எ�� ேமாத� எ�ேக? எனேவ, ஒ� 
 இ�� தி�மண�தி� ேமாத�க� ம��� ேவ�பா�க� எ��ேபா�,   அவ�ைற 
 எள�தி� த���க ����. த�பதிய� ஒ�வ��ெகா�வ� ஆ�மாவாக 
 க��கி�றன�, ஏென�றா� ஆ�மா ��ைமயான�, பாலின� இ�லாத�, 
 வய� இ�லாத� ம��� இய�பாகேவ ெத�வ �கமான�. வ�வாஹா எ�றா� 
 '���வ�, ஆத��ப�, நிைலநி���வ�, நிைல�� நி�ப�' எ�� ெபா��. 

 ஒ���ெகா�டப�, இ�த உய�ய த��வ�ைத உ�வா�க இ� மைனவ�க�� 
 தியாக�கைள�� �ய�சிகைள�� ெச�ய ேவ���. இ� ஒேர இரவ�� 
 ெசய��ைற அ�ல, வா�நா� ��வ�� �ன�தமான அ��பண���. இ�த 
 த��வ�தா� ஆய�ர�கண�கான ஆ��களாக ேவத தி�மண�ைத ஒ� ெப�ய 
 ெவ�றியாக மா�றி��ள�. �த�ைமயாக ேமேலா�டமான ம��� 



 சாதாரணமான காரண�க� ம��� உட� நனைவ அ��பைடயாக� ெகா�ட 
 ெபா���த�வாத�தி� சம�ப�திய உய�� ம��ேம இ�ைறய இ�� 
 தி�மண�கைள அழி�க� ெதாட�கி��ள�. 

 ேம��றிய உண��க� ம��� ேவ� சில, உ�ைமயான தி�மண வ�ழாவ�� 
 ேபா� உ�ச��க�ப�� ம�திர�களா� �றிய�டாக சி�த��க�ப�� 
 வா�ெமாழியாக வலி���த�ப�கி�றன, அத� நடவ��ைககைள நா� 
 அ��ததாக க��கிேறா�. 

 தி�மண வ�ழா 

 (i) ஹ��ரேலப��ச�ப�கிற� 

 தி�மண�தி�� ��ைதய நா�, மண�ெப�ண�� உடலி� ம�ச� ம��� 
 எ�ெண� கி�மி ேப��. இ� �ஜரா�திய�� ப��தி ேசா�வ� எ��� 
 சம�கி�த�தி� ஹ��ரேலப� எ��� அைழ�க�ப�கிற�. �றிய��� 
 உண�� எ�னெவ�றா�, மணமக� க�ைமயான நிற�தி� இ��தா�, இ�த 
 ஒ�பைன சிகி�ைச அவ��� ேலசான சாயைல அள����. 

 தி�மண வ�ழாவ��� ���, கணபதி (கேண�) மணமகள�� வ ���� 
 சட��கள�� ஒ� ந�ல ெதாட�கமாக வண�க�ப�கிறா�, ஏெனன�� கணபதி 
 �ப ெத�வமாக இ��கிறா�. 

 (ii) வ� ப�ேர�� () 

 மணமகைன வரேவ��மணமக� மணமக� வ �� அ�ல� தி�மண 
 ம�டப�தி� வாசலி� வரேவ�க�ப�கிறா�. மணமக��, மணமக�� 
 ஒ�வ��ெகா�வ� மாைலகைள மணம�டல�தி� கீ� ைவ�கிறா�க�. 
 "எ� கடைமைய கைடப���பதி�, எ�க� நிதி வ�ஷய�கள��, என� உட� 
 தாக�ைத நிைறேவ��வதி�, நா� எ�ேபா�� உ�கள�ட� ஆேலாசைன 
 ெப�ேவ�, உ�க� ச�மத�ைத ஏ�� ெசய�ப�ேவ�" எ�� ஒ� சபத� 
 வாசி�க�ப�கிற�. இ� ப�ரதி�ன �வ�க� எ�� அைழ�க�ப�கிற�. 

 (iii) ம� பா�கா (ேதைன வழ��த�) 

 மணமக� மணமகைன வரேவ�� அவ��� ேத�, தய�� ம��� ெந� 
 (ெதள��ப��த�ப�ட ெவ�ெண�) ஆகியவ�ைற வழ��கிறா�, அவ� 
 எ�ேபா�� த� நட�ைதய�� இன�ைமயா� அவைர மகி�வ��பா� எ�� 
 ��கிறா�. கலைவ�� ஒ� �ள��� சாய�� உ�ள�, இ� வா��ைக சில 
 ேநர�கள�� ெகா�� வர���ய கச�ைப� �றி�கிற�. 

 (iv) பான� கிரஹ� (மணமகள�� ைகைய ஆத��த�) மணமகன�� 



 ெப�ேறா� மணமக��� ைகைய வழ�கி, த�க� மகைள மைனவ�யாக 
 ஏ���ெகா���ப� ேக���ெகா�கிறா�க�. மணமக� மணமகைள 
 மைனவ�யாக ஏ���ெகா�� அவ��� ஆைட ம��� நைககைள 
 வழ��கிறா�. 

 (v) ைவவஹி� ேஹாம� (�ன�த ெந��ைப அைழ�த�) 

 �ன�த ெந��� அைழ�க�ப�� அதி� ப�ரசாத� ஊ�ற�ப�கிற�. அ�ன� 
 (ெந���) வ���வ�� வாைய� �றி�கிற� ம��� மன�, அறி� ம��� 
 மகி��சிய�� ெவள��ச�ைத� �றி�கிற� ம��� வ��� ஒ� ெத�வ �க 
 சா�சியாக பண�யா��கிறா�. 

 (vi) ஷிலேராஹ� (க�லி� மிதி�த�) 

 மணமக� த� வல� காைல ஒ� க�லி� ம�� ைவ�கிறா�. மணமக� அவள� 
 வ �����ள க�ைல� ேபால உ�தியாக இ����ப� ெசா�கிறா�, அதனா� 
 அவ�க� ப�ர�சிைனகைள எள�தி� எதி�ெகா�ள ����. 

 (vii) லாஜா ேஹாம� (�ன�த ெந��ப�� உல��த அ�சிைய வழ��த�) �ன�த 
 ெந����� 

 நா�� ப�ரசாத�க� வழ�க�ப�கி�றன. மணமகள�� சேகாதர� மணமகள�� 
 ைககள�� அ�சிைய ைவ�கிறா�, அதி� பாதி மணமகன�� ைககள�� வ���. 
 ம�திர�க� ஜப��க�ப�கி�றன. மணமக��� ந��ட ஆ�ைள��, 
 ஆேரா�கிய�ைத��, மகி��சிைய��, ெசழி�ைப�� வழ��மா� மணமக� 
 மரண�தி� கட�ளான யமைன ப�ரா��தி�கிறா�. 

 (viii) ச�தபதி (ஏ� ப�க�) 

 மணமக�� மணமக�� �ன�த ெந��ைப� ��றி ஏ� ப�க� எ��கிறா�க�. 
 ஒ�ெவா� அ�ய��� அவ�க� கட�ள�� ஆசிகைள� ெப�கிறா�க�. 
 த�பதிய�ன� ஏ� ப�க� நட���ேபா� ப��வ�� ஏ� சபத�கைள 
 உ�திெமாழி: 

 எ��கிறா�க�1. உண� ம��� வா��ைகய�� ேதைவகைள ேநா�கி இ�த 
 �த� ப�ைய எ����ெகா�ேவா�. 
 2. வலிைம ம��� வ ��ய�ைத ேநா�கி இ�த இர�டாவ� அ�ைய எ��� 
 ைவ�ேபா�. 
 3. ெச�வ� ம��� ெசழி�ைப ேநா�கி இ�த ��றாவ� அ�ைய எ��� 
 ைவ�ேபா�. 
 4. ���ப�ைத� ��றி மகி��சிைய� ெப�வத�� இ�த நா�காவ� அ�ைய 
 எ����ெகா�ேவா�. 



 5. ச�ததி�� இ�த ஐ�தாவ� அ�ைய எ��� ைவ�ேபா�. 
 6. ஆ� ப�வ�க� ம��� ேநர�தி�� ஏ�ப ெசய�பட இ�த ஆறாவ� ப� 
 எ����ெகா�ேவா�. 
 7. ஒேர மத�ைத�� வா�நா� ந�ைப�� ந��வத�� இ�த ஏழாவ� அ�ைய 
 எ��� ைவ�ேபா�. 

 (ix) அ�ன� ப��ரமா (�ன�த ெந��ப��) 

 ����பயண�மணமக��, மணமக�� �ன�த ெந��ைப நா�� �ைற ��றி 
 வ�கிறா�க�. �த� ��� ���கள�� மணமக� மணமகைன 
 வழிநட��கிறா� ம��� நா�காவ� மணமக� மணமகைன வழிநட��கிறா�. 
 ஒ�ெவா� ������ �� ஒ� ப�ரசாத� வழ�க�ப�கிற�. வ�ழாவ�� இ�த 
 ப�தி �ஜரா�திய�� ம�க� ஃெபரா எ�� அைழ�க�ப�கிற�. 

 (x) சauபா�யா சி�ஹா   (மணமகைள) 

 ஆசீ�வதி�த�மணமக� மணமக��� ��க� (ெவ�மிலிய� ப�ட�) அ�ல� 
 சி��� ��ைய ப����� ேபா� அ�ல� ெந�றிய�� ைவ�� ம�கள��திர� 
 (�ன�த ெந�ல�) ெகா��� ஆசீ�வதி�கிறா�. 

 (xi) ��ய த�சன� (��யைன� பா���) 

 மணமக� ��ய ெத�வ�தி� ��ன�ைலய�� மணமகைன மைனவ�யாக 
 ஏ���ெகா�கிறா�. இரவ�� தி�மண� நட�தா�, அவ� அவைள ��வ 
 ந�ச�திர� (உ�தியான ந�ச�திர�) ம��� அ��ததி ந�ச�திர� (ப�தி 
 ந�ச�திர�) ஆகியவ�ைற� பா��க� ெசா�கிறா�. மணமக� அவள� அ�ப��� 
 கடைமய��� உ�தியாக இ��க��, வசி�ட �ன�வ�ட� அ��ததிைய� 
 ேபால அவ�ட� அ��பண���ட� இ��க�� ெசா�கிறா�. மணமக� 
 மணமகன�� உதாரண�ைத� ப��ப�றி ப�தி�ட� இ��ேப� எ�� 
 ெசா�கிறா�. 

 (xii) ��ேட �பா�� (இதய�கைள� ெதா�த�) 

 மணமக�� மணமக�� ஒ�வ��ெகா�வ� இதய�கைள� ெதா�கிறா�க�. 
 மணமகன�ட� மணமகன�ட�, "நா� உ� இதய�ைத� ெதா�கிேற�. கட�� 
 உ�ைன எ� கணவராக� ெகா��தா�. உ�க� இதய� இ�ேபா� 
 எ��ைடயதாக இ��க���. நா� உ�ன�ட� ேப��ேபா�,   தய�ெச�� 
 ப��ரணமாக கவனமாக� ேக��க�." மணமக� மணமக��� அள��த 
 சபத�ைத ம���� ெச�கிறா�. 
 (xiii) அ�னப�ரஷ� (மணமக��� உணவள��த�)மணமக��� 
 உணவள��� 

 மணமக�அவ�ட�, "இ�த இன��� உணைவ உ�க��� உ�பத� �ல� 
 (பார�ப�யமாக க�ச� - ேகா�ைம மா�, ச��கைர ம��� ெந� ஆகியவ�றா� 



 ஆன�) நா� உ�க� இதய�ைத உ�ைம ம��� ேந�ைமய�� ப�ைண�பா� 
 க��ேவ� ம��� அ��. எ� இதய� உ��ைடய�, உ� இதய� 
 எ�ெற��� எ��ைடயதாக இ����. " 

 (xiv) ��ணாஹுதி (வ�ழா நிைற�) 

 �ன�த ெந����� இ�தி� ப�ரசாத� வழ�க�ப�ட ப�ற�, �சா� மணமகைன 
 மணமகைன ஆசீ�வதி�கிறா�. வ���தின�க��� மல� இத�க� ம��� அ�சி 
 வ�நிேயாகி�க�ப�கிற�, அவ�க� மணமக���� மணமக���� 
 �ள��கிறா�க�. அவ�கள�� ஆசி�ட� தி�மண வ�ழா நிைற� ெப�கிற�. 
 மணமக��, மணமக�� இன� தன��தன� நி�வன�க� அ�ல, ஆனா� ஒ� 
 ஒ��கிைண�த ஆ�ைம, அவ�க� த�க� வா��ைகைய எ�லா வைகய��� 
 பகி��� ெகா�வா�க�. 

 (16) அ�திெய�தி (இற�� சட��க�)க��ேதா� 

 �ஷிக� ம��� த�ம ��திர�க� வா��ைகய�� இ�தி �றி�ேகா� �றி�� 
 ஒ�மி�தஇ��தன, அவ�க� நா�� ஆசிரம�கள�� - வா��ைகய�� 
 நிைலகள�� க�டைளய��டன�. உ�தியான கவ�ஞ� காள�தா� தன� 
 உ�னதமான(1-8) இ�வா� �றி�ப��கிறா�: 

 ர�வ�ஷாவ��"ைஷஷேவ அப��தவ��யான� �வேன வ�ஷயாய�ண�; 
 வ�த�ேய �ன����தின� ேயாெஜன�ேத த��யாஜ�." 

 "�ழ�ைத ப�வ�தி� ஒ� ப��� (ப�ர�ம�சா�ய ஆசிரம�), இளைமய�� 
 (��ஹ�தா ஆசிரம�) தன� ஆைசகைள நிைறேவ��கிற�, ��ைமய�� 
 ேபா� (வ�ப�ர�தா ஆசிரம�) அைமதியான சி�தைன�காக உலக 
 ெசய�பா�கைள� �ற�கிற�, ப��ன� கட�� உண�த��கான �ய�சிக�, 
 அத� ப�ற� அவ� தன� உடைல வ��� ெவள�ேய�கிறா�. 
 இ��வ�� வா�வ�� இ�தி ச��கார� அ�திெய��. யா�� ேவத� 
 வ�வாஹாைவ பதினாறாவ� ச��காரமாக க��கிற�, அேத ேநர�தி� �� 
 ேவத� அ�திெய��ைய க��கிற�. ஒ� நப�� மரண�தி��� ப�ற� அவர� 
 உறவ�ன�களா� நிக��த�ப�டா��, அ� மிக�� ��கியமான�, ஏென�றா� 
 அ��த உலக�தி� மதி�� த�ேபாைதயைத வ�ட அதிகமாக உ�ள�. 

 இ�தி சட��க� ப�ராமண பாதி�யா�க� உதவ��ட� மிக�� கவன��ட� 
 ெச�ய�ப�கி�றன. 
 இற�த ப�ற� �த� சட�� இற�தவ�� வாய�� சில �ளசி இைலகைள�� 
 ஒ� சில �ள�க� ந�ைர�� ைவ�ப�. ப��ன� �ன�தமான மா�� சாண�ைத� 
 பய�ப��தி ��திக��க�ப�ட தைரய�� ேபாட�ப�கிற�. 

 பைழய ஆைடக� அக�ற�ப��, �ன�த ந�ரா� உட� �ள��பா�ட�ப�கிற�. 
 உட� ப��ன� ஒ� �திய, ����க�படாத, ெவ�ட�படாத �ண�யா� (கஃபா�) 



 �ட�ப������. ப��ன� அ� ��கி� க���களா� ஆன சண� க�ப�களா� 
 க�ட�ப�ட ஒ� ைபய�� (நானமி) ேபாட�ப�கிற�. 

 பைழய ஆைடகைள அக��வத�கான அ��பைட� ெச�திைய சம�கி�த 
 வசன�திலி���: 
 ெபறலா�"தானாண� �மா�பாஷவ�ச ேகா�ேட, 
 ந� ��ஹ�ேவ� சாகா �மாஷேன, 
 ேதஹாசி�யா� பரேலாக மா�ேக, 
 த�ம�ேகா க�சதி ஜ�வா ஏகாஹா." 

 "ெச�வ� �ைத�க�ப��, கா�நைடக� ேபனாவ�� இ����, (அவர�) 
 மைனவ� (அவ�ட�) வாச��� வ�வா�, ந�ப�க� அவ�ட� ��கா���� 
 வ�வா�க�, இ�தி சட�� வைர உட� வ��, ஆனா� அ��த பாைதய�� 
 உலக�, ஜ�வா தன�யாக ெச�கிற� (அவர� க�மா�ட�). 

 இ�த சட�� ஆ�ம�க வலிைமைய ஊ��வ��கிற�, இதனா� இற�தவ�� 
 உறவ�ன�க� அ�பவ���� �யர�ைத�� காய�ைத�� கண�சமாக 
 ஈ�க��கிற�. 

 ���ப உ��ப�ன�க� ப��ன� கட�ள�� ெபயைர உ�ச���� ேபா� உடைல 
 தகன� ெச��� ைப��� எ���� ெச�கி�றன�. 'ரா� ேபாேலா பா� ரா�' 
 எ�ப� ெபா�வாக உ�ச��க�ப�� ெசா�ெறாட�. வ�க�தி� அ� 'ஹ� ேபா�, 
 ஹ� ேபா�'. சவ அட�க�தி� ம�� உட� ைவ�க�ப�ட ப�ற�, அத� ேம� ெந� 
 ஊ�ற�ப�� ெந��ைப ெந��கிய உறவ�னரா� ெகா��த�ப�ட�. எ� 
 வ�ைதக� �ைஜய�� ஒ� வ�வமாக ெந��ப�� ெதள��க�ப�கி�றன. 

 ப��ைதய இர�� ப�க� எ���ட��� ஒ� மி�சார �ைள பய�ப��த�ப�� 
 இட�தி� சா�தியமி�ைல. வ�வாஹ வ�ழாவ�� ஏ�ற�ப�ட ெந��� ப��ன�, 
 பார�ப�யமாக, வ ����� எ���� ெச�ல�ப��, வா�நா� ��வ�� 
 பலிப�ட�தி� எ��த�. தி�மண வா��ைக ஒ�றாக வா��ைக ெந��க�களா� 
 வாழ�பட   ேவ��� எ�பைத இ� �றி�கிற�. வா��ைக� �ைணவ�கள�� 
 ஒ�வ� இற�தேபா�,   அ�ன� (ெந���) சி�ைவய�� அ�ல� பாைனய�� 
 ��கா���� எ���� ெச�ல�ப�ட�, அ�� அ� ைபைர ஏ��வத��� 
 பய�ப��த�ப�ட�. இ� வ�வாஹ�தி� ��ைவ�� அ�ன� (அ��ேய��) 
 ச��கார�தி� ெதாட�க�ைத�� �றி�கிற�. 

 �ஜரா�தி� ப�ேவ� ���க� ம��� ப�திகள�� ெவ�ேவ� சட��க� 
 ம��� சட��க� ப��ப�ற�ப�கி�றன. 
 தகன� ெச�வத� �ல�, உடலி� ஐ�� அ��பைட ��க� - ப�ச ��� 
 எ�� அைழ�க�ப�கி�றன - ப���வ� (�மி), ஜ� (ந��), ேத� (ெந���), வா� 
 (கா��) ம��� ஆகா� (வ��ெவள�) ஆகியைவ ப�ரப�ச�தி�� 



 தி��ப�ப�கி�றன, இதனா� அ�ட�ைத பராம��கிற� சமநிைல. அைன�� 
 ச��கார�க�� ஆ�ம�க ேநா��ைடயைவ. இ��ப���, சில� ேநர�யாக 
 �����ழ��� ஒ� வழிய�� அ�ல� இ�ெனா� வைகய�� 
 பயனள��கிறா�க�. 

 கட�த தசா�த�தி� வ��ஞான�க� இைத உணர� ெதாட�கின�. உதாரணமாக, 
 இற�தவ�கைள அ��ற�ப���வத�கான சிற�த, மிக�� பய��ள ம��� 
 �����ழ� வ�ேவகமான �ைற தகன� எ�பைத அவ�க� 
 ����கா����ளன�. அட�க� எ�ப� வ��ெவள� ம��� நில�த� ந�� 
 மா�ப�த� ேபா�ற ெப�� ப�ர�சைனக��� வழிவ��கிற�. ப�ேள� ம��� 
 ெம�வான ைவர� ேநா�களா� பாதி�க�ப�ட ப�ண�க� ேநர�யாக 
 உணவள���� திைசய�கைள� பாதி�கி�றன. இ� இ�திய�� மன�த�கைள 
 பாதி�கிற�. சம�ப�தி� இ�கிலா�தி�, ேநா�வா��ப�ட கா�நைடகைள �ட 
 தகன� ெச��� ஞான� உணர�ப�ட�, �றி�பாக ைப�திய� மா� ேநாயா� 
 பாதி�க�ப�டவ�க�. 

 ச�சய� 

 அ�திதகன� ெச�ய�ப�ட ப�ற�, சா�ப� ம��� எ�சிய எ���க� (அ�தி) 
 ஒ� கலச�தி� ேசக��க�ப�கி�றன. சில ச�க�கள�� அவ�ைற பா� 
 ம��� �ன�த ந��� க��வ� வழ�க�. கலச� ப��ன� க�ைக, ந�மதா ேபா�ற 
 �ன�த நதி�� அ�ல� தி�ேவண� ச�க� என�ப�� அலகாபா�தி� உ�ள 
 க�ைக, ய�னா ம��� சர�வதி ஆகிய ��� நதிகள�� �ன�த ச�கம�தி�� 
 ெகா�� ெச�ல�ப�கிற�. 

 �த� (அஷu�) - ��ைமய�ற� 

 இ� ப�� �த� பதி���� நா�க� ஆ��, இத� ேபா� அ�கி��ள ���ப 
 உ��ப�ன�க� �ைஜ, ஆ��தி ம��� தா� ேபா�ற தன��ப�ட தினச� மத 
 சட��கைள� ெச�ய மா�டா�க�. அவ�கள�� சா�பாக ெச�ய ந�ப��� 
 அவ�கள�� தன��ப�ட �ைஜ வழ�க�ப�கிற�. ���ப உ��ப�ன�க� 
 த�சன�தி�காக ம�தி� ெச�லலா�. இ�த காலக�ட�தி�, இற�தவ�களா� 
 அ��த� ெப�வத�காக, மத ேவத�க� ம��� ப�தி பாட�க� �ைறேய 
 ஓத�ப�� பாட�ப�கி�றன. 

 பதிேனாராவ�, ப�ன�ர�டாவ� அ�ல� பதி���றா� நாள��, உறவ�ன�க� 
 ப��� (�தாைதய�) கடைன தி��ப�� ெச��த உ��� ம�திர�தி� உ�ள 
 இைறவ��� தா� (உண�) வழ��கிறா�க�. 

 ஆ�மா உடைல வ��� ெவள�ேயறிய�ட�, அ� நா��� நா� வள�� 
 ம�ெறா� உடைல த�ெத���� எ�ப� ெபா�வான இ�� ந�ப��ைக. இற�த 
 ப�ற� ப�தாவ� நாள�� இ�த 'இைட�கால' உட� ��ைமயாக வள�கிற�. 
 இற�தவ�� மக�, ேகா�ைம மா� ம��� த�ண��லி��� தயா��க�ப�ட 
 உண�� ப��கைள - வள��� வ�� ���க���, நா�ேதா�� அ�ல� 



 ப�தி� ஒ�றாக ப�தா� நாள�� வழ��கிறா�. இ��வைர, இற�தவ� இ�த 
 உலக��டனான உறைவ ெதாட�கிறா� எ�� ந�ப�ப�கிற�. 

 எனேவ இற�தவ� ���டா எ�� அைழ�க�ப�கிறா�, அதாவ� �ற�ப�டவ�, 
 ஆனா� ேவ� உலக�ைத இ��� அைடயாதவ� எ�� ெபா��. 

 பதிேனாரா� நாள��, ப�ர�மா, வ���, ��ர� ம��� யமைன 
 அைழ�கிறா�க�, வ��� சிற�� சா�சியாக இ��கிறா�. அவ�க� 
 ��ன�ைலய�� இற�தவ��� ப��டா�க� வழ�க�ப�கி�றன. 
 ப�ன�ர�டாவ� நாள��, ப���த ஆ�மா ம�ற உலக�தி�� வழ�க�ப�ட�, 
 ப��ன� அவ� தன� ��ேனா�க�ட� த�கினா�. அவ� ம�ற உலக�ைத 
 அைட�த�ட�, அவ� தன� உடலிலி��� வ��வ��க�ப�கிறா�. 

 ப��ன� உறவ�ன�க� �த� இ��� வ��வ��க�ப�� ப��ன� அவ�கள�� தினச� 
 �ைஜ ெச�யலா�. 

 இ�த சட��க� ஆ�மாவ�� ம�� ச��கார�க�, அைத கட�ள�ட� 
 வழிநட��கி�றன. 

 ெபா�வாக இ�தியாவ�� நைட�ைறய�� உ�ள தகன�தி��� ப�ற� 
 ெதாட��ைடய சட��, இற�தவ�கள�� ஒ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட ஆ� 
 உ��ப�ன�க� தைலைய ெமா�ைடய��ப�. சில ச�க�க� ஒ� �றி�ப��ட 
 எ�ண��ைகய�லான நா�க��� எள�ய உண�கைள ம��ேம சா�ப��கி�றன. 

 ச�ஜா 

 �ஜரா�தி� ���ப உ��ப�ன�க� ச�ஜா சட�ைக ெச�கிறா�க�. இதி�, 
 அவ�க� ஒ� மா�, க���, பா�திர�க�, உண� தான�ய�க�, ஒ� ெச� 
 உைடக� ம��� காலண�க� ம��� இற�தவ� ப�ராமண���� பய�ப��திய 
 எைத�� வழ��கிறா�க�. ப�ராமண� ஒ� சட�ைக� ெச��, ெபா��கைள 
 எ���, அ��த உலக�தி� தன� பய�பா���காக இற�தவ��� அ��ப 
 �றிய�டாக. 

 ஆனா� ச�ஜா ெச�வ� ���ப� அ�ல� சாதி பார�ப�யமாக இ��தா�, 
 இைத அ�கி��ள ம�திர�தி� ெச�யலா� ம��� ெபா��கைள 
 இைறவ��ேக வழ�கலா�. 

 ப�ரபலமைட�� வ�� ம�ெறா� மா�� ஜிவ�� ��யா. இ� ச�ஜாைவ� 
 ேபா�ற�, ஒ� நப� உய��ட� இ����ேபா� தவ�ர - ெபய� �றி�ப��வ� 
 ேபால. "ஜிவ����யா சா�சியாக இ��ததிலி��� தன�நப�� மனநிைறைவ 
 உண���கிற�. 

 ��� 



 கட�த பதினா� இ�� ச��கார�க� இ�� வா�வ�� ஒ� ஒ��கிைண�த 
 ப�தியாக இ��த�. இ��, நவ �ன வா��ைக, �றி�பாக நக���ற இ�தியாவ�� 
 ஆ�கிரமி��, ஒ� அவ�கள�� சில� த�ப��ப�ைழ�தன�: சul�, உபநய�, 
 வ�வாஹா ம��� அ�திெய�தி அவ�/அவ� உளவ�ய� �தியாக 
 உய��த�ப�கிறா�க�. 

 இ� தன�நப�� �யம�யாைதைய வ��ப���கிற� ம��� 
 ��றி��ளவ�க�ட� ெதாட��கைள வள�ப���கிற� க�டைம��. இத� 
 வ�ைளவாக ஒ� ஆேரா�கியமான ச�தாய� ஒ� வ�வான கலா�சார 
 அைடயாள�ைத� ெகா���ள�, இ� அத� பார�ப�ய ந�ப��ைகக�, 
 பழ�கவழ�க�கைள எள�தி� ெச�ைம�ப���கிற�, ேம�ப���கிற� ம��� 
 நிைலநி���கிற�. ஒ��க�க� ம��� மதி��க�. இ�� த�ம� பல 
 ஆ��களாக ெவள�நா�� ஊ��வ�க� ம��� எ��சிகள�� க�ைமயான 
 ம��� தா��த�கைள� தா��வத�� இ� ஒ� ��கிய காரணமா��. 
 ப�ைடய �ஷிக�� �ன�வ�க��பதினா� அ�ச�கைள 
 ெத�வ �க��டனான ேநர� அ�பவ�தி� �ல� மன�த�ல�தி� நி�திய 
 ந�ைம�காகவ�தி�தன�. அவ�க� இ��வ�� அ�றாட வா��ைகய�� 
 க�டைம�ப���� அவ�கைள ெந�தன�. அைவ '�ற� ெசய�க�', �� ப�ற�� 
 �த� இற����� ப��, உ�ள� அ�ல� ஆ�ம�க க�ைண�காக. இ��, 
 உலகி� எ�� ேவ��மானா�� இ�� மர�கள�� ஒ��ைமைய�� 
 நிைல�த�ைமைய�� த��மான���� ��கிய ச��கார� வ�வாஹா ஆ��. 


