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ெதாகுப் ைர
தமிழ் மண் க்குாிய
ைக ம த் வமான
பல்ேவ
சித்தர்களால் நமக்கு
அளிக்கப்பட்ட சிறந்த ம த் வமாகும். ெப ம்பா ம் எளிதில் கிைடக்கக்கூ ய
ைககைள உள்ளடக்கிய இம் ம ந் களான
பக்க விைள கள் அற்ற . நம்
ம த் வமான
ேநாைய ம், ேநாய்க்கான ேவைர ம்
ைமயாக குணப்ப த்த
வல்ல . இ ப்பி ம் நம ம த் வம் அைனவைர ம் ெசன்றைடயவில்ைல. இதற்கு
ம த் வத்ைத இரகசியமாக ேபணிய ம் ஒ
காரணம். இ ேவ நாளைடவில் இம்
ம த் வ பயன்பா குைறந்ததற்கு மிக
க்கிய காரணமாகும். இதற்கான இைணய
தளங்கள் அாிதாக உள்ளன. எனேவ இம்ம த் வம் அைனவ ம் பயன்ப ம் வைகயில்
இைணய தளம் நி
தல் அவசியமாகிற . ேம ம் ல் யமாக ம ந் கைள அறி ம்
வைகயில் (Repertory) இைணய தளத்ைத வ வைமப்ப
க்கியமாகும். இ வைர
நி வப்பட் ள்ள சில இைணய தளங்களில், ெபா வான ேநாய்க்கான ம ந் கள்
மட் ேம ெகா க்கப்பட் ள்ளன. சாியான ேநாய் அறிகுறிகைள ெதாி ெசய்ய ஏ வான
இைணய தளங்கள் இல்ைல. இ சில ெபா வான ேநாய்க க்கு மட் ேம ெபா ந் ம்.
அைனத்
ேநாய்க க்கும்
ெபா ந்தா .
எனேவ
ேநாய்க்கான
ெபா வான
அறிகுறி டன் அதற்கு காரணமான ேநாைய ம் கண்டறிந் , அதற்கான ம ந்ைத ெதாி
ெசய்வதன்
லம்
ைமயாக ம், விைரவாக ம் குணமைடயலாம். ேம ம் இைணய
தள பயன்பாட்டாளர்கள்
திய ெசய்திகைள, வைலப் க்கைள உ வாக்கி, அதில்
பதியைவப்பதன்
லம் தமிழ் ம த் வம் ெதாடர்பாக அதிக தகவல்கைள ெதாிந் க்
ெகாள்ள
ம். இ
தமிழ் ம த் வம் ெதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்கு உதவிகரமாக
இ க்கும்.
க்கிய வார்த்ைதகள் – தமிழ் ம த் வம், சித்த ம த் வம்,
ம ந் .

ைக ம த் வம், உணேவ

1.

ன்

சித்தர்க

ைர

ம் நம

ெசன் ள்ளனர்
அைனவர்க்கும்

ன்ேனார்க

ம் நமக்கு உயாிய பாரம்பாிய ம த் வத்ைத அளித்

இம்
ம த் வத்ைத
அைனவ ம்
பயன்ப த் ம்
ெகாண்
ெசன்றால் மிகுந்த பயனளிக்கும் என்பதில்

சந்ேதகமில்ைல. பக்க விைள கள் அற்ற ம த் வம் என்பதால்

(2),

வைகயில்,
எள்ளள ம்

ம த் வத்தில்

நி ணத் வம் ெபறாத , சாதாரணமானவர்க ம் பயமின்றி பயன்ப த்தலாம். எனேவ இம்
ம த் வத்ைத ேநர யாக அைனவ க்கும் பயன்ப த் ம் வைகயில் ெகாண் ெசல்வதில்
எந்த தயக்க ம் ேதைவயில்ைல. இப்ேபா ள்ள ந ன காலத்தில் அைனவ க்கும் ஒ
தகவைல ெகாண்
ெசல்வதில் இைணயம் அ ம்பங்காற்றி வ கிற . எல்லா
ம த் வங்க க்கும் ேநாய்க்கான ம ந்
அறித க்கான
ல்கள் உள்ளன. ேம ம்
ேநாய்க்கான ம ந் அறித க்கான இைணய தளங்க ம் அதிக அளவில் உள்ளன.
ஆனால் தமிழ் ம த் வத்தில், ேநாய்க்கான ம ந்
மிக குைறவாகேவ உள்ளன
ேநாய்க்கான ம ந்

அறித

(1).

அறித

க்கான இைணய தளங்கள்

இ க்கின்ற அாிதான தமிழ் ம த் வத்திற்கான,

க்கான இைணய தளங்களி

ம் , விாிவான,

ைமயான

தகவல்கள் இல்ைல. இத்தைகய ழ ல், தமிழ் ம த் வத்திற்கான ேநாய்க்கான ம ந்
அறித க்கான இைணய தளத்ைத உ வாக்குவ அவசியமாகிற .

2.

ேநாைய வைகப த் தல்
ம ந்ெதன ேவண்டாவாம் யாக்ைகக்கு அ ந்திய
அற்ற

ேபாற்றி உணின்.

(942) - தி க்குறள்

உண்ட உணவான ெசாித்தைத அறிந் அதன் பிறகு உண உண்டால் ம ந் என்ப
ேதைவயில்ைல. என் வள் வர் கூ கிறார். எனி ம், எவ்வள தான் எச்சாிக்ைகயாக
இ ந்தா ம் ேநாய் வ வைத தவிர்ப்ப இயலாத ஒன் . அவ்வா வ கின்ற ேநாைய
வைகப்ப த் வ இன்றியைமயா . ெபா வாக சித்தர்கள் வாதம்,பித்தம்,சிேலத் மம்
என ேநாய்கைள பிாித் ள்ளார்கள்.
மிகி

ம் குைறயி

ம் ேநாய்ெசய் ம்

வளி தலா எண்ணிய

ேலார்

ன் .

ேமற்கூறிய வாதம், பித்தம், சிேலத் மம் ஆகிய ன்றில் எ
ேநாய்கள் வ ம் என் வள் வ ெப மகன் கூறி ள்ளார்.

( 941 ) - தி க்குறள்
அள

ைற மீறினா

ம்

சித்தர்கள் 4448 ேநாய்கள் இ ப்பதாக கூறி ள்ளார்கள்(5). ேநாய் உண்டாகும்
உ ப் கைள பத்ெதான்பதாக பிாித் ள்ளனர். ஒவ்ெவா
உ ப் க்கும் எத்தைன
ேநாய்கள் வ ம், என்ன ேநாய்கள் வ ம் என்பைத வகுத் ள்ளார்கள். உதாரணமாக,

தைலயில் 307 ேநாய்க ம், கண்ணில் 96 ேநாய்க ம், காதில் 56 ேநாய்க ம் வ ெமன
சித்தர்கள் கூறி ள்ளார்கள். ேநாைய வைகப த் வதால் ேநாய் குறிகைள அறிந்
அதற்கான ம ந் கைள ெதாி ெசய்வ எளிதாக இ க்கும்.

3. ேநாய் அறிகுறிகைளத் ெதாி

ெசய்தல்

ேநாய்நா

ேநாய் தல் நா

அ தணிக்கும்

வாய்நா

வாய்ப்பச் ெசயல்.
- தி வள்

(948)
வர்.

ேநாைய கண்டறிந் , அதற்கான காரணத்ைத அறிந்
, அைத தீர்க்கும் வழிைய
கண்டறிந்
சிகிச்ைச அளிக்கேவண் ம் என்ப
வள் வாின் வாக்கு. ேநாய்க்கான
அறிகுறிகைள சாியாக ேதர்ந்ெத த்
, அதற்கான ம ந் கைள எ த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ஒ ேநாயான , பல்ேவ
காரணங்களால் உ வாகும். உதாரணத்திற்கு,
ல
ேநாைய மட் ம்
கி னி அவர்கள் சிந்தாமணி(7) என் ம்
ல் இ பத்ெதா
வைககளாக பிாிக்கின்றார். இதில் பன்னிரண்
லங்கள் எளிதில் தீரக்கூ யதாக ம்,
மற்ற ஒன்ப
லங்க க்கு சற் அதிக நாட்கள் ம ந் எ த் க்ெகாள்ளேவண் ம் என
கூறி ள்ளார். சித்தர்கள் அைனவ ம் அவரவர் அ பவத்திற்ேகற்ப ேநாய்கைள
வைகப த்தி ள்ளார்கள். ேதரர்
ல ேநாைய பத் வைககளாக பிாித் ள்ளார். எல்லா
வைக லத்திற்கும் ெபா வான ம ந் கள் இ ந்தா ம், எந்த வைக லம் என்றறிந் ,
அதற்கான குறிப்பிட்ட ம ந் கைள எ த் க் ெகாண்டால், விைரந் நலன் பயக்கும்
என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.
ல ேநாய்க்கு மலச்சிக்க ம் ஒ
காரணம். ஆக,
ேநாய்க்கான காரணத்ைத ம் அறிந்
ெகாள்ள ேவண் ய
அவசியம்.ேம ம்
அதற்ேகற்ற உண க்கட் ப்பா கைள பின்பற்ற ேவண் ம்.

4. இைணய தளத்திற்கான

ன்வைர

இம்ம த் வத்திற்க்கான இைணய தளம் வ வைமக்கும்ேபா
கவனிக்க ேவண் ய
அம்சங்கள் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள
(படம் -1).
த ல் ேநாய்க்கான ெபா
அறிகுறிைய ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். பின்னர் கூ தலாக ெதாிகின்ற அறிகுறிகைள
ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். அதன் பின்னர் ேநாய்க்கான ம ந் , ம ந் ெசய் ைற,
எ த் க்ெகாள் ம்
ைற, தவிர்க்க ேவண் யைவகள், ெகாள்ள ேவண் யைவகள்
ஆகியைவ ெதாிந் க்ெகாள் மா வ வைமக்கப்ப ம்.

படம்-1. ம ந் கைள ெதாி

ெசய்வதற்கான

ைற

உதாரணத்திற்கு தைலவ
என்ப
ெபா வான அறிகுறி. தைலவ யில் ஒற்ைற
தைலவ
ம் உண் . தைலவ வ வதற்கு சளி ம் ஒ காரணம். ஆக, சளிக்கும் ம ந்
எ
க்ெகாண்டால்தான்
ைமயான தீர் கிைடக்கும். ேம ம் வயிற் ப் ண் ( Ulcer )
இ ந்தா ம் தைலவ
வரலாம். வயிற்றில் ச்சிகள் இ ந்தா ம் தைலவ
வரலாம்.
கீேழ காணப்ப ம் மாதிாி இைணயப்பக்கத்தில், த ல், ேநாய் அறிகுறியில் தைலவ
ெதாி ெசய்யப்ப கிற .

மாதிாி இைணயப்பக்கம்-1

பின்னர் கூ தல் விவரங்கள் காணப்ப கின்றன. அதில் தைலவ
டன் கூ தலாகக்
காணப்ப ம் ேநாய் அறிகுறிகள் ெதாி
ெசய்யப்ப கிற .அதற்குப்பின் ேநாய்க்கான

ம ந் (ெசய் ைற டன்), ம ந் எ த் க்ெகாள் ம் ைற, தவிர்க்கேவண் யைவகள்,
ெகாள்ளேவண் யைவகள் அைனத் ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .

மாதிாி இைணயப்பக்கம்-2

5. நிைற ைர
இ வைர நி வப்பட் ள்ள சில இைணய தளங்களில், ெபா வான ேநாய்க்கான
ம ந் கள் மட் ேம ெகா க்கப்பட் ள்ளன. சாியான ேநாய் அறிகுறிகைள ெதாி ெசய்ய
ஏ வான இைணய தளங்கள் இல்ைல. இ சில ெபா வான ேநாய்க க்கு மட் ேம
ெபா ந் ம். அைனத் ேநாய்க க்கும் ெபா ந்தா . எனேவ ேநாய்க்கான ெபா வான
அறிகுறி டன் அதற்கு காரணமான ேநாைய ம் கண்டறிந் , அதற்கான ம ந்ைத ெதாி
ெசய்வதன்
லம்
ைமயாக ம், விைரவாக ம் குணமைடயலாம். ேம ம் இைணய
தள பயன்பாட்டாளர்கள்
திய ெசய்திகைள, வைலப் க்கைள உ வாக்கி, அதில்
பதியைவப்பதன்
லம் தமிழ் ம த் வம் ெதாடர்பாக அதிக தகவல்கைள ெதாிந் க்
ெகாள்ள
ம். இ
தமிழ் ம த் வம் ெதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்கு உதவிகரமாக
இ க்கும்.
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