
அதர்கம் தற்ந தர்ப்பதம். “த்ருஷ்ட க்ருஹஸ்ச பஹ துல்ஹ” 

த்ருஷ்டம் இருக்கன்நது, பஹ என்நல் தர்ப்தது. “ஜெ த்ருஷ்டம் 

அத்ம் ஸகம்” தர்ப்தது என்தது த்ண ஸக என்நல் இல்லன. 

ஸகம் என்தது எப்தடி உள்பது அத்க உள்பது.  “ஜெ த்ருஷ்டம் 

அத்ம் ஸகம் ப்ஸ் த் ஸகம் கப” அத்ண சுகத்ல 

ட்டு எல்னருப த்ண சுகத்ல ரும்தகபநம்.  

“ஏம் பபஹந்த் புத் அத் த்ருஷ்ட” அதர்கத்ல தற்ந 

ஜசல்லும்பதது என்ண இருக்கு அத்ண சுகம், ஆக எல்னம் த்ண 

சுகத்துக்கு ஆலசப்தடுகபநம். பஹம் என்நல் உடம்பு. க்ண,சண, 

சட்டு, ஸ்பத்ம் என்று இருக்கன்நது.  “அக்ம் முக்ஸ் த் 

பபஹந்த் புத்ல: ஏகத்ம் கல்லத:” த்ண பபஹந்த்த்ல் 

கல்லத இருக்கு ஒரு ஆத் ஏகத் கல்லதனு இருக்கு.  

த்ணது என்தது அனுண ஸம்ம். த்ணதும், அத்ணதும் 

ன் பக்ஷ்ம். பஹம், இந்த்ம், புத் எல்னம் முக்னுக்கு ஒன்று ன். 

த்ண பஹம் என்நல் முக்னுலட பஹம். பஹம் பந இந்த்ம் 

பந. ஒன்நக இருந்ல் த் சுகம், அபணகக இருந்ல் அத் சுகம். 

ஆக சுகத்துக்கு பஷ்லட இல்லன அபஷ்டிக இருக்கன பந 



பந இருக்கு. இந்த்த்ணல் இருக்க சுகம், புத்ணல் இருக்க சுகம், 

ஸத்ணல் இருக்க சுகம் என்று பறு பறு இருந்லும் எல்னப ஒஜ 

ெனுக்கு பண இருக்கு அது ன் அதர்கம் ஜசல்நது. முக் 

இருக்கன்நது அது த் இருக்கு அது அனுணம் ஜசல்ந. 

த்கவும், அனுண த்வும், சுகவும், அ சுகக இருப்தது 

அதர்கம் ஜசல்ந.   

ஆணல் பந்கள் ஜசல்ந சுகம் இது இல்லன இன் ஞ 

ஸஸ்த்ற்கும், பந் ஸஸ்த்ற்கும் உள்ப பதம். ஒன்று 

ஜந்ல் ற்ஜநன்லந ஜசல்னனம்.   

அதர்கம் பதப இல்ன சுகக இருந்ல் எல்னருக்குப சம்ம் 

ன். பந்களுக்கும் பதம் இல்ன சுகம் உண்டு ஆணல் அது பறு. 

அன, பதம் இல்னது உள்பது என்நல் புத்க்கு ஞணகண 

னக்ஷ்ம். பந்களுக்கு எப்தடி இருக்கு ர்த்கண புத். புத் 

இருக்க இல்லன என்று எல்னம் அனுணம் தண் முடிது. க்கு 

அப்தடி இல்லன அனுண ஸ்லனண சுகம்.  

“த்ருஷ்ட க்ருஹஸ்ச பஹ துல்ஹ” பத்பட ன் ம் 

எல்ன ஜசல்களும் ஜசய்பநம். அது ஸற்ந லனன இருந்ல் அது 



அத்ண சுகம், ஸண லனன இருந்ல் அது த்ண சுகம். அந் 

த் சுகத்ல அனுணம் தன்நது ன் அதர்கம் ஜசல்பநம்.  

“ த்ருஷ்டம்  அத்ம் ஸகம் ப்வ் த்ம் ஸகம் கம்ணப” 

தர்த்துண்டு இருக்குநதுக்கு த் ஸகத்ல ஜகடுத்துட்டு “அக்ம் 

முக்ஸ் த் பபஹந்த் புத்ல: ஏகத்ம் கல்லத:” ஸகத்துக்கு 

பதம் இல்னம் இருக்கு. முக்னுக்கு த்ம் பதக ன் இருக்கும். 

அதர்கம் என்நல் பக்ஷ்ம். இது அதர்கம் அற்ந லன அதர்க 

லனல அலட த்ண சுகம் பண்டும்.  

“உதவ்ருத் வ்ருத்து ஸணம் அணத்த்தும் பஹணம் த்த்ம் 

ப்ண ருத்ம்” ருக்குப த்க உடம்பு, த்ண சுகம், 

த்ண துக்கம் எதுவும் கலடது. அனுணம் தன்ண அதர்கம் ன் 

த்த்ம்.  


