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ங்பரம்தம்
ிரர்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ிரர்
றழ் ரட்டின் ணிப்தட்ட

றநப்ன ங்கு தரர்த்ரலும்

திள்ஷபரர் ஶரில்ள் இனப்தஶரகும். "ஶரில்"
ன்று வதர் ஷத்ட ிரணனம் கூஷனேம் ஶதரட்டுக்
ட்டிடம் லப்த ஶண்டும் ன்தடகூட இல்னரல், அ
த்டிபிஶனகூட ரணம் தரர்க் அர்ந்றனக்கும்
ஸ்ரற ட திள்ஷபரர். வனவுக்குத் வன என
திள்ஷபரர் ஶரில், றக் ஷபிவனல்னரம்
திள்ஷபரர், த்டிபில் திள்ஷபரர் ன்நறப்தடி இந்த்
றழ் ஶ ம் னலடம் அர் ஶவநந் ஸ்ரறக்கும்
இல்னர அபவுக்கு இடம் வரண்டு அனள் தரனறத்ட
னறநரர். அஷப் "திள்ஷபரர்" ன்ஶந அன்ஶதரடு
கூறுட ம் றழ்ரட்டுக்ஶ உரி க்ம்.

ர்ஶனர

ரர திரக்பரற தரர்ற தஶசுர்பின் ஶைஷ்ட
னத்றர் அர். "திள்ஷப" ன்நரல் அஷத்ரன்
னனறல் வ ரல்ன ஶண்டும். வறுஶ "திள்ஷப" ன்று
வ ரல்னக்கூடரட ன்தரல் ரிரஷரப்

"திள்ஷபரர்" ன்று வ ரல்ட றழ்ரட்டுச்

றநப்ன.

"குரன்" ன்நரல் "திள்ஷப" ன்ஶந அர்த்ம்.

தரஶ ம் னலறலும் குரன், குரஸ்ரற
ன்நரல் தரர்ற தஶசுர்பின் இஷப
திள்ஷபரற சுப்திிஷஶ குநறப்திடும். றறலும்
"குக் டவுள்" ன்றஶநரம். ஆணரல், அஷக்
"குணரர்" ன்தறல்ஷன; "குன்" ன்றுரன்

வ ரல்ரர்ள். னெத் திள்ஷபக்ஶ ரிரஷ ஶரன்நப்
திள்ஷபரர் ன்று வதர் ந்றனக்றஶநரம்.
னல் திள்ஷப இர்; குந்ஷ ஸ்ரற. ஆணரலும்
இஶ ல்னரற்றுக்கும் ஆறில் இனந்ர்.
திம்ரன் ல்னரற்றுக்கும் னல்.
தித்றனறனந்டரன்

ன திஞ் னம் ைீர றலம்

ஶரன்நறண. அந்ப் தித்றன் ஸ்னொதஶ

திள்ஷபரர். அட ஆஷணனம், ஷபந் டம்திக்ஷ
இற்ஷநச் ஶ ர்த்டப் தரர்த்ரல் தித்றன்
டிரஶ ஶரன்றும்.
குந்ஷர இனந்டவரண்ஶட ஆறனனறன் ஶரற்நர
இனக்றந திள்ஷபரர் குந்ஷஶதரல் ஶரன்நறணரலும்,
தக்ர்ஷப எஶடிரத் ஷடெக்ற உர்த்ற
ிடுறலும் னல்ர இனக்றநரர். எபஷப் தரட்டி
எனத்றின் உரஶ ஶதரடம். எபஷரர் வதரி
தற உதரமற. தி ஸ்னொதிரண ிரஷப்
னனத்றில் றரணித்டக் வரண்டு, எபஷரர் ஶர
ரஸ்றம் னலஷனேம் அடக்றரண "ிரர்
அஷன"ப் தரடிினக்றநரள். அஷப் தரரம்

வ ய்ரல் தஞரணம் உண்டரகும். இந் எபஷரஷப்

தற்நற என ஷ உண்டு. சுந்னெர்த்ற ஸ்ரறலம்
ஶ ரன் வதனரள் ரணரனம் ஷனர த்டக்குப்

னநப்தட்டரர்ள். அர்ள் எபஷரஷனேம் உடன்
அஷத்டப் ஶதர ண்ிணரர்ள். அப்ஶதரட எபஷ
ிக்ஶசுனக்குப் னஷை தண்ிக் வரண்டினந்ரள்.

லக்றம் னஷைஷ னடித்டத் ங்லடன் ஷனர த்டக்கு

னரறு சுந்னெர்த்றனேம் ஶ ரனும் அஷப
அ ப்தடுத்ற அஷத்ரர்ள். அஶபர, "ீங்ள்

ஶதரறநதடி ஶதரங்ள். உங்லக்ர ரன் ன் னஷைஷ
ஶப்தடுத் ரட்ஶடன். ிர னஷைஶ ணக்குக்
ஷனர ம்" ன்று வ ரல்னற ிட்டரள். அர்ள் அப்தடிஶ
றபம்தி ிட்டரர்ள். எபஷ

ரங்ஶரதரங்ரப் னஷை

வ ய்ட னடித்ரள். னடிில் திள்ஷபரர் தி ன்ணரற
அஷப அப்தடிஶ ம் டறக்ஷரல் டெக்ற எஶ
ச்
ீ றல் ஷனர த்றல் வரண்டு ஶ ர்த்டிட்டரர்!

அலக்குப் திற்தரடுரன் சுந்னெர்த்றனேம் ஶ ரன்
வதனரலம் ஷனர த்ஷ அஷடந்ரர்ள். அங்ஶ

ஶ ரன் வதனரள் றனக்ஷனர ஞரண உனரஷப்
தரடிணரர். இஷ அனறரிரர் றனப்னறல்,
ஆம் தில் ஆனொர் ஶரஷ
ஶ ர்ல் வரண்டஶரஶட னணரபிணில்
ஆடல் வம்தரி ீ ஶநற ர ிஷனிஶனற
ஆற அந் உனர ஆசு தரடி
ஶ ர்....

ன்தறல் வ ரல்னரல் வ ரல்றநரர். "அப்தடிப்தட்ட ஶ ர்
ஆண்ட வரங்கு ஶ த்றல் உள்ப தணிில் இனக்றந
வதனரஶப" ன்று தணிரண்டஷணப் தரடுறநரர்.
சுந்னம், ஶ ரன் வதனரள் ரணரனம் ஷனர ம்
ஶ ர்ந்ற்கு இப்தடி குரஸ்ரறின்

ம்தந்த்ஷ

உண்டரக்குறநரர். னெத் குரரண திள்ஷபரனக்ஶர
ற்ஶணஶ அந்

ம்தத்றல்

ம்தந்ம் இனக்றநட.

அந் இண்டு ஶதனக்கும் னன்ணர, என வ ரடக்குப்
ஶதரடுறந ரறஷக்குள் அர் எபஷப் தரட்டிஷக்

ஷனர த்றல் ஶ ர்த்டிட்டரர். வதரி அடேக்றத்ஷ
அர ரச் வ ய்றந ஸ்ரற ிக்ஶசுர்.
த்ட ரண ிரர்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
த்டரண ிரர்
ிர னெர்த்றிலுள்ப எவ்வரன

றன்ண

ர ரத்ஷக் ணித்ரலும் அறல் றஷநத்

த்டங்ள் இனக்றன்நண.

திள்ஷபரனக்குத் ஶங்ரய் உஷடப்தட ற்ர?

ிக்ஶசுர், ம் அப்தரரண ஈசுஷணப் தரர்த்ட "உன்
றஷ ஶ ணக்குப் தனற வரடு" ன்று ஶட்டு
ிட்டரரம். ல்னரற்ஷநனேம் ரட்டிலும் உர்ந்ட
டஶர அஷத் றரம் தண்ிணரல்ரன் ர

தறக்குப் ப்ரிம் ற்தடுறநட. அவ்பவு வதரி

றரம் தண்டற்குத் ரர் ன்ந

அநறகுநறரத்ரன், ஈசுஷணப்ஶதரனஶ னென்று ண்ள்
உஷட ஶங்ரஷச்

றனஷ்டித்ட அந்க் ரஷ

அனக்கு ரம் அர்ப்தம் தண்டம்தடிர ஈசுன்
அடேக்றறத்றனக்றநரர்.
றறு ஶங்ரய் ன்ந உஷடக்றந க்ம் றழ்
ஶ த்டக்கு ட்டுஶ உரிட. இப்தடிச்

றநற

டண்டங்ள் ரனக்கு உரிஷ ன்நரல்

குந்ஷலக்குத்ரன். இந் உண்ஷ என குந்ஷ
னெனரத்ரன் ணக்ஶ வரிந்ட. அப்ஶதரட (1941) ரன்
ரஷப்தட்டிணத்றல்

ரடர்ரஸ் ிம் அடேஷ்டித்ட

ந்ஶன். அங்ஶ ஶரினறல் திள்ஷபரனக்கு றஷநச்
றறுரய் ஶதரடுட க்ம். ரஷ உஷடக்ஶ இடம்

வரடுக்ர அபவுக்குக் குந்ஷள் எஶ வரி னரச்
ஶ ர்ந்டிடும். றனறன ன்று அஷ ஏடி னறல்

ன்ஶல் ிலந்டிடுப் ஶதரறன்நணஶ ன்று ன்கூட
ந்ர்லக்குப் தம். அர்ள் குந்ஷபிடம்

"இப்தடிக் கூட்டம் ஶதரடரீர்ள், ினறப் ஶதரங்ள்" ன்று
ண்டித்ரர்ள். அப்ஶதரட என ஷதன் 'டரண்' ன்று,
"திள்ஷபரனக்குத் ஶங்ரய் ஶதரட்டுிட்டு, அப்னநம்
ங்ஷப இங்ஶ ரீர்ள் ன்று வ ரல்ன உங்லக்கு
ன்ண தரத்றஷனே இனக்றநட?

றறுரய் ஶதரட்டரல்

அட ங்ள் தரத்றஷரன். அஷ டுத்டக் வரள்ப

ரங்ள் த்ரன் வ ய்ஶரம்" ன்நரன். அன் ஶத ற
ஶைரர், அறனறனந் உறுறஷப் தரர்த்ஶதரடரன் ணக்ஶ,
'ரஸ்ம்ரன், குந்ஷ ஸ்ரறின் திமரத்றல்

குந்ஷலக்குத்ரன் னல தரத்றஷனேம்' ன்று
வரிந்ட.

அங்ர ண்ஷடஶரட்ஷட உஷடத்ரல் உள்ஶப
அறனத் மர இபீர் இனப்தஷ இந்ச்

றறுரய்

உர்த்டறநட.
தறஷக் ரட்டிலும்

ரீத்றல் தனணரண ஸ்ரற

ஶறு ரனம் இல்ஷன.

றசு ரஷணின் ஷன. வதரி

ிறு. வதரி உடம்ன. அனக்கு 'ஸ்டென ரர்' ன்ஶந
என வதர். ஷனஶதரல் இனக்றநரர். ஆணரலும் அர்
றன்ணக் குந்ஷ!

ரி, குந்ஷக்கு ட அகு? குந்ஷ

ன்நரல் அந்ப் தனத்றல் றஷநச்

ரப்திட ஶண்டும்.

உடம்ன வரஞ் ம்கூட இஷபக்க்கூடரட. என
றஷநச்

ரப்திட்டுக் வரண்டு வதரி

ரீரிர

ந்றர ற

இனந்ரல் அட அனக்கு அல்ன.  ரறிட்டரல்
ரத்றரி உதர ம் இனப்தரர்ள். குந்ஷ அப்தடி
இனப்தட அர? குந்ஷ ன்நரல் வரந்றனேம்
வரப்ஷதனேரக் வரல வரலவன்று இனந்ரல்ரன்
அகு. றஷநச்

ரப்திடுடரன் அகு. குந்ஷள்

ல்ன னஷ்டிர இனக் ஶண்டும் ன்தஷ இந்க்
குந்ஷச் ரறஶ ரட்டிக் வரண்டினக்றநரர், ஷில்
ஶரத்ஷ ஷத்டக்வரண்டு.
இஶர ரஷண ரறரி இனக்றநரர். அற்கு ஶர்
ிஶரரண

றன்ணஞ் றறு ஆறனற உஷடட னெஞ்சூறு.

இஷ அர் ம் ரணர ஷத்டக் வரண்டினக்றநரர்.
ற்ந ஸ்ரறலக்ரட என ரடு, என குறஷ, என
தட் ற, ன்று ரணம் இனக்றநட. இஶர ரம்

த்ஷணக்கு த்ஷண வதரி ஸ்ரறர
இனக்றநரஶர, அத்ஷணக்கு அத்ஷண

றன்ண ரணர

ஷத்டக் வரண்டினக்றநரர். சுரற ஷ ரணர
ஷத்டக் வரண்டரலும் ரணத்றணரல் சுரறக்குக்
வௌம் இல்ஷன. சுரறரல்ரன் ரணத்டக்கும்
வௌம். ரணத்டக்குக் வௌம் வரடுக்,
அனுஷட

க்றக்கு ற்நதடி வட்டிப் திள்ஷபரர்

ரறரிரக் ணம் இல்னரல் இனக்றநரர். அற்குச்

றம் இல்னரல், ஆணரல் அற்கு ரிரஷ, வௌம்

ல்னரம் உண்டரக்கும்தடிரத் ம் உடம்ஷத ஷத்டக்
வரண்டினக்றநரர். ஸ்டெனரரண ஶதரறலும், 'தக்ர்ள்
இனத்றல் ணக்ரல் ஶன ர இனப்ஶதன்' ன்று
ரட்டுறநரர்.
எவ்வரன திரிக்கும் எவ்ஶரர் அங்த்றல் அறக்
வௌம் இனக்கும்.

வுரிரன் (வுரிரன்) ன்று

உண்டு. அன் வௌம் ரனறல். ில் ன்நரல்
அற்குத் ஶரஷ ிஶ ம். ஶரஷஷ ில்

ைரக்றஷர ட் றக்கும். ரஷண ஷ ட் றக்கும்? ன்
ந்த்ஷத் ீட்டி வள்ஷப வஶபர் ன்று
ஷத்றனக்கும். இந்ப் திள்ஷபரர் ன்றந ரஷண
ன்ண தண்டறநட ன்நரல், அந்க் வரம்தில்
என்ஷநஶ எடித்ட, அணரல் ரதரத்ஷ லறற்று.
ன் அகு, வௌம், ர்ம் ல்னரற்றுக்கும்

ரர இனக்றந என்ஷநக் ரட்டிலும், ர்த்ஷச்
வ ரல்றந என்று ரன் வதரிட ன்தஷ இவ்ிம் இந்
ரஷண ரட்டிட. றரத்டக்ர, ர்த்டக்ர,

ிந்ஷக்ர ஷனேம் றரம் தண் ஶண்டும்

ன்தஷத்ரஶண ந்த்ஷத் றரம் தண்ிக்

ரட்டிினக்றநட. ஸ்ரறக்குக் னி ன்று ணிர
என்றும் ஶண்டிறல்ஷன. ஷனேம் னிர அர்
றஷணத்ரல் உதஶரறத்டக் வரள்ரர் ன்தற்கும் இட
உரம். என

ம் ந்த்ரஶனஶ அசுஷணக்

வரன்நரர். அப்ஶதரட அட ஆனேம். தரம் லடம்
இப்ஶதரட அடஶ ஶதணர.
க்குப் தரர்க்ப் தரர்க் அலுக்ர ஸ்டக்ள்

னத்றம், ரஷண ஆறண. இற்ஷநவல்னரம்

ந்றன்,

த்ஷண டஷ, த்ஷண ஶம் தரர்த்டக்
வரண்டினந்ரலும், அலுப்னச்

னறப்தில்னர ஆணந்ம்

வதரங்கும். அணரல்ரன் குந்ஷஸ்ரற ன்ஷணப்
தரர்க்றந ைணங்லக்கு ல்னரம், தரர்க்ப் தரர்க்

ஆணந்ம் ப்ஶதரடம் வதரங்றக் வரண்டினக்கும்தடிர
ரஷண உனத்ஶரடு இனக்றநரர். அட ஆணந்
த்டம்; ஆர ஆஷ ின் த்டம், அர் திநந்ஶ

ஆணந்த்றல். தண்டரசுன் ிக்ண ந்றங்ஷபப் ஶதரட்டு
அம்தரபின் தஷட ன்ஷண ஶரக்ற னடிரதடி
வ ய்ஶதரட, தஶசுன் அஷப ஆணந்ரப்
தரர்த்ப்ஶதரட , அலம் ஆணந்ர இந்ப்
திள்ஷபஷப் வதற்நரள். அர் ிக்ணந்றங்ஷப
உஷடத்ட அம்ரவுக்கு

ரம் வ ய்ரர்.

அர் தரர்ற தஶஸ்ர்லக்குப் திள்ஷப. இந்
உனத்டக்ஶ னெனத்றனறனந்ட ஆிர்ப்தித்ணரல்,
அஷ ரம் "திள்ஷபரர்", "திள்ஷபரர்" ன்ஶந
ிஶ றத்ட அஷக்றஶநரம்.

ந் ஸ்ரறஷ உதரமறப்தரணரலும் னனறல்
ிரனஷட அடேக்றத்ஷப் வதற்றுக்

வரண்டரல்ரன் அந்க் ரரிம் ிக்றணம் இல்னரல்
ஷடவதறும். அஷஶ னலனற் டவுபர, திரண
னெர்த்றர ஷத்ட உதர றக்றந த்டக்கு ரதத்றம்
ன்று வதர்.

திள்ஷபரனக்கு றஶ றன்று ஶரப்னக்ம்
ஶதரடுறஶநரஶ, அஷ க்கு ல்னரம் வ ரல்னறக்

வரடுத்ர் யரிஷ்டரன் ன்று என ஷ
இனக்றநட. என

ம் யரிஷ்டினுஷட

க்த்ஷ அட னணரண திள்ஷபரர்
ிஷபரட்டரப் திடுங்றக் வரண்டு ம் ரில்
ஶதரட்டுக்வரண்டு ிட்டரரம். திள்ஷபரரிடறனந்ட
றனம்தப் திடுங்குட னடிரட. அர் றவும் தனம்
உஷடர். அட்டி றட்டி ரங்வும் னடிரட.
ஆணரல், அஷச்
ரினறனந்ட

றரிக் ஷத்டச்

ந்ஶரத்றல் அர்

க்ம் ல ஶ ிலந்ரல் டுத்டக்வரண்டு

ிடனரம் ன்று யரிஷ்டவுக்குத் ஶரன்நறரம்.
உடஶண ரன்கு ஷபரலும் ரடஷபப் திடித்டக்
வரண்டு ஆடிணரரம். ிரர் ிலந்ட ிலந்ட
றரித்ரர்.

க்ம் ல ஶ ிலந்ட. ிஷ்ட டுத்டக்

வரண்டு ிட்டரர்.
"ஶரர்தி: ர்ம்" ன்தஶ ஶரப்னக்ம் ன்று
ரநறட. "ஶரர்தி" ன்நரல் "ஷபிணரல்" ன்று
அர்த்ம். 'ர்ம்' ன்நரல் ரட. "ஶரர்தி ர்ம்"
ன்நரல் ஷபரல் ரஷப் திடித்டக் வரள்ட.

ிக்ஶசுனஷட அடேக்றம் இனந்ரல்ரன்

ஶனரத்றல் ந்க் ரரினம் ஷடின்நற டக்கும்.
ஷடஷப ீக்றப் ன அடேக்றம் வ ய்றந அரண
குந்ஷத் வய்ம் திள்ஷபரர். அஷப் திரர்த்றத்ட,
னஷை வ ய்ட, ரம் ிக்றணங்ள் இன்நற ல்ரழ்வு
ரழ்ஶரர.
அத்ஷம்
ஸ்ரற ரர? இல்ஷனன்நரல்?
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
அத்ஷம்
ஸ்ரற ரர? இல்ஷன ன்நரல்....?
ைீனும் திம்னம் என்றுரன் ன்றநரர் வ ஆற
ங் தத்தரர்ள்.
அரட ரஶரன் ஸ்ரற ன்றநரர். "ரன்ரன்

ஸ்ரற" ன்றுரன் யறண் றனவும் வ ரன்ணரன்.
அஷண ஸ்ரறஶ  றம்ர ந்ட

ம்யரம்

வ ய்னேம்தடி ஆிற்று. ஆ ரர்ரள், "ரம்ரன் ஸ்ரற"
ன்று வ ரல்ட யறண் றன வ ரன்ணட ஶதரனர?
இல்னஶ இல்ஷன. "ரன்ரன் ஸ்ரற" ன்று
யறண் றன வ ரன்ணஶதரட ன்ஷணத் ி ஶறு
ஸ்ரறஶ றஷடரட ன்ந அங்ரத்றல் வ ரன்ணரன்.
தத் தரர்ஶபர ஸ்ரறஷத் ி ஶறு டவுஶ
றஷடரட ன்தரல் ரனம் ஸ்ரறரன் ன்றநரர்.

ைீன் ணக்கு உள்ப அங்ரத்ஷ அடிஶரடு ிட்டு
ிட்டரல் இஶண திம்த்றல் ஷந்ட திம்ரற
ிடுறநரன் ன்றநரர். இப்ஶதரட ரம் உத்ி
ைனத்ஷப்ஶதரல் வரஞ் ம்
ஸ்ரற அண்ட
அந்ச்

க்றனேடன் இனக்றஶநரம்.

க்றனேடன்

னத்றர இனக்றநரர்.

னத்றத்றனறனந்டரன் இந் உத்ி ைனம்

ந்ட. இந் உத்ி ைனம், ரன் ணி ன்றந
அங்ரத்ஷக் ஷத்ட

னத்றத்றல் னந்ட

னத்றஶ ஆறிட ஶண்டும்.

ரம் ஸ்ரறர இல்னரிட்டரல், ஸ்ரறஷத் ி
ஶநரண என்நர இனக் ஶண்டும். அவ்ரவநணில்
தரத்ரவுக்கு ஶநரண ஸ்டக்லக்கு உண்டு
ன்நரறிடும். அரட, தன ஸ்டக்பில்

தரத்ரவும் என்று ன்நரற ிடும். அனஷட
ம்தந்றல்னரல் அந்ப் தன ஸ்டக்ள் உண்டரற
இனக்றன்நண ன்நரகும். இப்தடி இனப்தின் அர்

தரத்ர, ஸ்ரற ன்தஶ வதரனந்ரஶ! ல்னரர
ஆண எஶ

க்றர இனக்றந ட்டும்ரஶண அர்

ஸ்ரற! ல்னரம் அர் ன்னும்ஶதரட ரம் ட்டும்
ஶநர இனக் னடினேர? ணஶ, 'ஸ்ரறஶ ரம்'
ன்று வபிப்தரர்ஷக்கு அங்ரரப் ஶதசுறந
அத்ஷறள், ஸ்ரறின் றஷஷக்

குஷநக்ில்ஷன. ரநர, 'ைீன் ஸ்ரற அல்ன; இன்
அல்தன், அர் ர வதரி ஸ்ட; இன் ஶறு; அர்
ஶறு' ன்று அடக்ரச் வ ரல்றநர்ள்ரன், ரங்ள்
அநறரஶன அஷப் தன

ரரன்பில் என்நரக்ற

அனஷட றஷஷக் குஷநத்ட ிடுறநரர்ள்.

அஶ

னனம் ன்நரல் ரனம் அரத் ரன்

இனந்ர ஶண்டும்.

னத்றர இனக்றந அஶரன் ஆற்று ைனம், குபத்ட
ைனம், றற்று ைனம், அண்டர ைனம், வ ம்ன ைனம்,
உத்ி ைனம்ஶதரல் ம்

க்றஷச்

றறு றறு

னொதங்பரச் வ ய்டவரண்டு தனி ைீ

ைந்டக்பரறினக்றநரர். இறல் ணிணரகும்ஶதரட தரத
னண்ித்ஷ அனுதிக்வும், தரத னண்ிம் டந்
றஷனில் ரஶ ஆறிடவும் ற வ ய்றனக்றநரர்.
ணிணரகும்ஶதரட ணசு ன்ந என்ஷநக் வரடுத்ட
அஷப் தரத னண்ிங்பில் ஈடுதடுத்றப் தனஷண
அனுதிக்ச் வ ய்றநரர்.
ணசு ஆடிக் வரண்ஶடினக்றந றஷனில் உள்ப ரம்

டுத் டுப்தில் தரத னண்ிற்ந றஷனஷ அஷடந்ட,
அஶ ரம் ன்று உ னடிரட. ஆஶ, அஶ
ரர இனந்ரலும், அஷ ரம் அனுதத்றல்
உனற்கு அட அனஷபப் திரர்த்றக்
ஶண்டிர்பரஶ இனக்றஶநரம். அர் ர வதரி
ஸ்ரற, ரம் அல்த ைீன்-அர் ர

னத்றம், ரம்

உத்ி ைனம் ன்றந ண்த்ஶரடு ஆம்தத்றல்
தக்றஶ வ ய் ஶண்டிர்பர இனக்றஶநரம்.
ஸ்ரற வரடுத்டள்ப ணசுரன் இப்ஶதரட ம்ஷ
அரிடறனந் ஶதப்தடுத்டறநட. இந் ணஷ

டுத்

டுப்தில் ஶதர ன்நரல் ஶதரரட. ஆஶ, இந்
றஷனில் இஶ ண ரல் அர் எனத்ஷ ட்டும்

தற்நறக் வரள்ப ஶண்டும். ணஷ

அர் குங்ரப்

தஷடத்றனக்றநரர். அந்க் குங்கு இப்ஶதரட

ஶத்ஷக் வட்டிரப் திடித்டக் வரண்டினக்றநட.
ஆணரல், ஸ்ரற இந்த் ஶத்ஷ  றப்தர அல்னர
ஷத்றனக்றநரர்?
இந் அலல் தத்ஷ ணக்குங்கு ிட்டுிட
ஶண்டும். அலர தம் றஷடத்ரல் அலல் தத்ஷக்
குங்கு ஶதரட்டுிடும். அலர டரண தம்

தரத்ரரன். அஷ ணத்ரல் திடித்டக்வரண்டு
திக்ஷஞஷ ிட்டுிட அப்தி றக் ஶண்டும்.

ரீப்

இற்குத்ரன் தக்ற, னஷை, ஶக்ஷத்றரடணம் ல்னரம்
ஷத்றனக்றநட. இற்நறல் ஶலும் ஶலும்
தக்குஷடந்ட

ரீப் திக்ஷஞ, அங்ரம் அடிஶரடு

ஶதரய்ிட்டரல், அர் தரத்ர, ரம் ைீரத்ர ன்றந
ஶதஶ ஶதரய், அஶ ரர, அத்ஷர
ஆறிடுஶரம். 'ீ ஶவநணரறனக், ரன்
ஶவநணரறனக்' ன்று அனறரிரர் தரடி
அனுதத்ஷ அஷடஶரம்.
அத்ஷம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
'அத்ஷம்' ன்தஶ ஆற
றஷனரட்டி

ங் தத் தரர்ள்

றத்ரந்ம் ன்று ல்ஶனரனக்கும் வரினேம்.

'அத்ஷம்' ன்நரல் ன்ண? 'த்ி' ன்நரல் இண்டு. two

ன்தட அறனறனந்ட ந்டரன். 'த்ி'ிலுள்ப த் (d)

ன்தஶ 'டூ' ில் 'ட்' (t) ஆறிட்டட. உச் ரிப்தில் 'டூ' ன்று
வ ரன்ணரலும், ஸ்வதல்னறங்றல் t-க்கு அப்னநம் w னறநட
w- வுக்கு ''

ப்ஶ உண்டு. 'த்ி'ில் உள்ப '' ரன்

இங்ஶ w - ஆறிட்டட. 'த்ி'ரன் two - இண்டு.

'த்ஷம்' ன்நரல் இண்டு உண்டு ன்று றஷணப்தட.
'அ-த்ஷம்' ன்நரல் 'இண்டு இல்ஷன' ன்று அர்த்ம்.
ந் இண்டு இல்ஷன? இப்ஶதரட ஸ்ரற ன்று

எனத்ர் இனக்றநரர். அனக்கு இண்டரர ைீர்ள்
ன்ந ரம் இனக்றஶநரம் ன்று றஷணக்றஶநரம்
அல்னர! இப்தடி இண்டு இல்னஶ இல்ஷன. ஸ்ரற
(திம்ம்) ன்றந எஶ

த்ற ஸ்டக்குப் னநம்தர

டவுஶ இல்ஷன. அட ி, இண்டரட ஸ்ட
டவுஶ இல்ஷன. அந் என்ஶநரன் ரர

க்றிணரல்

இத்ஷண ைீர்ள் ரறரினேம் ஶரன்றுறநட. இவல்னரம்
வறும் ஶம்ரன். என டின் தன ஶம்

ஶதரட்டரலும் உள்ஶபினக்றந ஆள் எனத்ன்ரன்
ன்தடஶதரல் இத்ஷண ைீர றள் இனந்ரலும்
அற்றுக்கு உள்ஶபினக்றந ஆள் ஸ்ரற
எனத்ன்ரன். ைீரத்ர தரத்ர ன்று ிர
ஷ ில் திரித்டச் வ ரன்ணரலும் ரஸ்த்றல் உள்பட
எஶ ஆத்ரரன். 'ரம் ரஷஷத் ரண்டி இந்

ஞரணத்ஷ அடேதத்றல் அஷடந்டிட்டரல், அப்னநம்
த்ஷணஶர குஷநதரடுள் உள்ப ைீர்பர
இனக்ரட்ஶடரம்; என குஷநனேறல்னர, றஷநந்
றஷநரண

த்றரஶ ஆறிடுஶரம்' ன்தடரன்

ஆ ரரிரள் உதஶ றத் அத்ஷ த்டம்.

இந் அடேதத்ஷ அஷடந்டிட்டரல், அப்னநம் ஷ்டம்,

தம், ரம், டஶம், டவும் ம்ஷக் ட்டுப்தடுத்ரட.
க்குப் னநம்தர டஶரினப்தர
றஷணப்தரல்ரஶண அணிடறனந்ட ஷ்டம், தம், ரம்,
குஶரம், இத்ரறள் ம்ஷக் ட்டிப் ஶதரடுறன்நண!
இட ரஶண

ம்மர தந்ம்? ம்ஷத் ி

இன்வணரன்ஶந இல்னரஶதரட ன் ட்டப்தடுரன், ட
ட்டுப்தடுத்டம்? ட்டு ன்தடரன் ட? இண்டரட
ஸ்டஶரன் றஷடரஶ! ட்டு ன்றும் ட்டுறந
ஸ்ட ன்றும் க்கு வபி ஸ்ட ப்தடிினக்
னடினேம்? ட்டினறனந்ட ிடுதட்ட (னச்-ிடுதடுல்) இந்
றஷனரன் னக்ற அல்னட ஶரக்ஷம்.
'இந் றஷனஷ ங்ஶஶர ஷகுண்டத்றல், அல்னட
ஷனர த்றல் ன்ஷநக்ஶர ஶதரய்ப் வதந

ஶண்டிறல்ஷன. இஷ இங்ஶஶ இப்ஶதரஶ
அடேதித்ட ிடனரம். ரஸ்த்றல் இந் ஶரக்ஷத்ஷ
ரம் என்றும் னறர அஷடடம் இல்ஷன. திம்ம்
ன்றந ல்ஷனற்ந

த்றம் ப்ஶதரடஶ ட்டுப்தடர

ஶரக்ஷர இனந்ட வரண்ஶடரன் இனக்றநட —
திதஞ் த்றல் ஆரம் (space) ங்கு தரர்த்ரலும்
ட்டுப்தடரல் இனக்றந ரறரி இந்ப் திதஞ் த்றஶனஶ
தன தரஷணஷப ஷத்றனக்றஶநரம் ன்நரல்,
அற்றுக்குள் இனக்றந ரனறிடத்றலும் ப்ஶதரடம் அந்
ஆர ம் இனந்ட வரண்ஶடரன் இனக்றநட. என்று
ங்கும் தந்ட ிரிந் யரர ம், ற்நட தரஷணக்குள்
(டத்டக்ள்) உள்ப டரர ம் ன்று ம் தரர்ஷில்

ஶண்டுரணரல் திரித்டச் வ ரல்னனரஶ ி, இண்டு

ஆர னம் ரஸ்த்றல் என்ஶநரன். தரஷண ன்றந
னொதத்ஷ உஷடத்டப் ஶதரட்டுிட்டரல் ம்
தரர்ஷக்குக்கூட இண்டும் என்நரஶ ஆறிடுறநட.
இப்தடிஶ திம்த்றல் ணித்ணி தரஷணள் ரறரி ரம்
ரர க்றரல் ஶரன்நறினக்றஶநரம் ஆணரலும் ரம்
திம்ஶரன். ரஷின் தந்த்ரல் இட க்குத்
வரிில்ஷன. அஷ உஷடத்ட ிட்டரல் ரனம்

அண்டரண திம்ஶ ன்ந அடேதம் ந்டிடும்.
அந் அடேதம்

றந்றப்தற்குப் தடிபர ர்ம்,

உதரமஷண இப்தடிப் தன இனக்றன்நண. ஆ ரரிரள் ரம்
ல்ஶனரனம் நறப்ஶதரற்கு வ ௌரிரப் தடிக்ட்டுப்
ஶதரட்டுக் வரடுத்றனக்றநரர். இந் உதரங்ஷப

அடேஷ்டிக்றந ஶதரஶ, ரம் தரர்ப்தஷ ரவும் என்றுரன்
ன்ந றஷணப்னம் க்கு உள்ல இனந்டவரண்ஶட
இனக் ஶண்டும். 'ல்னரம் என்று' ன்தட தித்றட்

அடேதர னறநஶதரட ட்டும். ஆணரல், இடரன்
உண்ஷ ன்ந றஷணப்ஷத இப்ஶதரறனறனந்ஶ அடிக்டி
உண்டரக்ற வரள்ப ஶண்டும்.
வ ஆற ங் தத்தரர்ள் ல்னரற்ஷநனேம்
என்நரப் தரர்க் ஶண்டும் ன்று வ ரல்னற ிட்டரர்.
ஆணரல் உனத்றல் ஶறு ஶநரத் வரிறந ல்னரப்
திரிஷபனேம் 'ரர' ப்தடிப் தரர்ப்தட ன்று
குப்தர இனக்றநட.
ைரக்த், ஸ்ப்ணம், மளளப்ற ன்று னென்று அஸ்ஷ
(றஷன)ள் உண்டு.

ரரர ிறத்டக்

வரண்டினப்தட ைரக்ம்; ணரக் ரண்தட ஸ்ப்ணம்;

என்றும் வரிரல் டெங்குட மளளப்ற. இந் னென்று
அஸ்ஷபிலும் எனஶணரன் இனக்றநரன். ணரக்
ண்டனும் ிறத்டக் வரண்டனும் எனஶண.
ஆணரல், ணரக் ண்ட வதரலட டக்றநஷலக்கும்,
ிறத்டக் வரண்டதின் டக்றநஷலக்கும்
னன்னுக்குப் தின்

ம்தந்ஶ இல்ஷன. ணில் ஶந

ிரண டடிக்ஷள் இனக்றன்நண.

ிறத்டக்வரண்டஶதரட ஶஶந ிரண டடிக்ஷள்
இனக்றன்நண. அஸ்ஷ ஶறுதட்ட ஶதரறலும்,
ஶணரதரம் ஶறுதட்ட ஶதரறலும் இண்டிலும்

எனஶண இனப்தடஶதரன, ஶறு ஶறு ஶணரதரம்
வரண்ட தன திரிபிடத்றலும் இனப்தன் எனஶண:
அஶண ரம் ன்று வபி ஶண்டும்.
என ரனத்றல் க்குச்
ற்வநரன

ரந் கும் இனக்றநட.

த்றல் ஶரதம் இனக்றநட. ஆணரலும்

இண்டு அஸ்ஷிலும் இனப்தன் எனஶண ன்தட
அடேதத்றல் வரிறநட. அஸ்ர ஶதங்பில் ம்
னம், ஷரல் ல்னரற்நறன் ஶதரக்கும் ரறுறன்நண.
ரனஶதத்ரல் குந்ஷ றரறநஶதரட ஶங்கூட
ஶநர ரறுறநட. இட ிர உனத்றல், ஸ்ப்தண
உனத்றஶன ஶட்ஶ ஶண்டரம். ம் எனனஷட
ணமறனறனந்ஶ தன ஶதனஷட னொதங்ள், தன ஶறு
இடங்ள் தன ஶறு ரனங்ள் ல்னரம் ணில்
உண்டரறன்நண. ரம் வ ய்க்கூடரவன்று றஷணக்றந
ரரிங்ஷபவல்னரம் ணில் வ ய்ரக்

ரண்றஶநரம். இம்ரறரி அஸ்ர ஶதங்பில்

என்றுக்வரன்று ிஶரரண ரரிங்ஷபச் வ ய்ரலும்
ஶறு ஶறு ிரண ஶனம் ணமளம் இனந்ரலும்,

ல்னர அஸ்ஷபிலும் இனப்தன் எனஶண ன்தட
வரிறநட. க்கு ைன்ணி திநந்ரல் அற்கு னன் ரம்
வ ய் ரரிங்லக்கு ிஶரரச் வ ய்றஶநரம். ரம்
னன்ன என னஸ்ம் லறினந்ரல் இப்ஶதரட அஷ

ரஶ றறத்ட ிடுறஶநரம். லறனும் றறத்னும்
எஶ ஶதரர்ற.
இந் உனனம் என ணவுரன். உன ரழ்வும் ரர
ைளத்றல் ந் ைன்ணி ன்று வரிந்ட வரண்டரல்,
உண்ஷில் ல்னரம் என்று ன்று உர்ஶரம். ம்
ணில், ம் எனத்ரின் ணஶ இத்ஷண ஶதஷ
றனஷ்டித் ரறரி, ர வதரி ணசு என்நறன்

ண்ங்ள்ரன் இத்ஷண ைீர றலம் ன்று
வரினேம். ற்வநரனன் ரம் லற னஸ்த்ஷக்
றறத்ரல் அனும் ரம்ரன் ன்று உர்ஶரம்.
ிர உனத்றல் லறனும் றறப்தனும்

வவ்வறு ஶத்றல் இனப்தணரல் ரஸ்த்றல்
உள்ஶபினப்தன் ஶநரற ிடரட்டரன்.
ல்னரற்றுக்குள்ஶபனேம் இனப்தட என்றுரன். எனன்
ம்ஷ அடித்ரல் ஶவநரனன் ம்ஷ அடிப்தர
றஷணப்தட ப்ன. ரஶ ம்ஷ அடித்டக்வரள்றஶநரம்
ன்தடரன்
இட

த்றம்.

த்றறல்ஷன ன்நரல், ஸ்ரற அல்னட

திம்த்டக்குப் னநம்தர இன்வணரன்று இனக்ஶண்டும்.
அப்தடிரணரல் அட ங்றனந்ட ந்ட, அட

ஷக்வரண்டு தண்ப்தட்டட, அப்தடிப் தண்ிணன்
ரர் ன்ந ஶள்ி னறநட.

இப்ஶதரட ரம் அநறவுள்ப (ஷ ன்னள்ப) ைீர்ள்
ன்றும், அநறில்னர ைடப்திதஞ் ம் ன்றும்
இனக்றஶநரம். ைடப்திதஞ் த்ஷ ரம் உண்டு

தண்ில்ஷன. அஶ ரறரி ைடப்திதஞ் னம் ம்ஷ
உண்டு தண்ில்ஷன—அநறில்னர அட ப்தடி,
ரணர என ரரித்ஷப் தண் னடினேம்? அறலும்

அநறில்னர ைடம் ப்தடி அநறவுள்ப ைீஷண உண்டரக்
னடினேம்? அநறில்னர ைடப் திதஞ் ம் அரற ரனர
வரம்தவும் றத்ஶரடு டந்ட னறநட ன்நரல், அஷ
என ஶதநறவுரன் தஷடத்ட டத்ற  ஶண்டும்.
அப்ஶதநறவு ஶறு ஶர ஸ்டஷக் வரண்டு

திதஞ் த்ஷப் தஷடத்ட ன்நரல், அந் ஶவநரன
ஸ்ட ப்தடித் ரஶண ந்ட ன்று ஶள்ி னறநட.
ணஶ, ஶதநறஶரன் இப்தடித் ன்ஷணத் ரஶண ைடப்

திதஞ் ரக் ரட்டிக் வரள்றநட ன்நரறநட. அப்னநம்,
இந் ைீர்ள் இனக்றஶநரஶ! ரம் ரரர
உண்டரஶணரம்? ைீ ர றபில் எவ்வரன இணனம்
எஶிரண சுதரங்ள், கு ிஶ ங்ள்,

ரீ

அஷப்ன ஆறற்ஶநரடு இனப்தஷப் தரர்த்ரல் அட
அடவும் ணித்ணிர இப்தடி உண்டரறினக்

னடிரட ன்று றச் ரறநட. ஆணதடிரல், இந் ைீ
னெம் னலஷனேம் என ஶதநறவுரன்
தஷடத்றனக்றநட ன்நரறநட. ைீனுஷட அநறவு
ஶவநங்றனந்ஶர ில்ஷன; அந்ப் ஶதநறின்
ஶஷனரன் ன்று வரிறநட.

இந் ைீர்லக்கு உவு, உடுப்ன னனறண ைடப்
திதஞ் த்றனறனந்ட றஷடக் ஶண்டிினக்றநட.

ைடத்றல் உள்பற்ஷந—ர ஷண, சுஷ, லம் உஷ்ம்
னனறற்ஷந—அடேதிக் ைீனுக்கு இந்றரிங்ள்
இனக்றன்நண. இப்தடி ைடப் திதஞ் னம்

ைீப்திதஞ் னம் என்றுக்வரன்று வனங்றச்
ம்தந்ப்தட்டினக்றன்நண. இட ைீணர ற்தடுத்றக்
வரண்ட

ம்தந்ம் அல்ன, இன்

ைடப்திதஞ் த்றனறனந்டரன்

ரப்தரடு, டி, டு,
ீ

ல்னரம் வதந ஶண்டும் ன்று இணர றட்டம்
ஶதரட்டரன்? இன் ஶதரட்டரல்ரன் அட ட்டுப்தடுர?
ணஶ அந்ப் ஶதநறவுரன் இப்தடி
இஷண அஶரடு

ங்ற்தம் வ ய்ட,

ம்தந்ப்தடுத்ற ஷத்றனக்றநட ன்று

வரிறநட. ைடப் திதஞ் த்ஷ ஶர என
தஷடத்ட. ைீப் திதஞ் த்ஷ ஶவநரன

க்ற

க்ற

தஷடத்ட ன்நரல் இஷ இண்ஷடனேம் இப்தடிச்
ஶ ர்த்டப் திடித்டச்

ம்தந்ப்தடுத்ற ஷக் னடிரட.

ணஶ ைடம், ஷ ண்ம், இண்டுக்குஶ னெனம் அந்ப்
ஶதநறவுரன் ன்நரறநட. அட 'தஷடத்ட' ன்று
வ ரன்ணரலும் வபி ஸ்டஷக் வரண்டு
தஷடக்ில்ஷன ன்று தரர்த்ஶரம். ணஶ, அடஶரன்
இத்ஷண ஶதரனவும் ஶரன்றுறநட ன்தஶ த
த்றம். ஆ, இனப்தட என்றுரன். என்ஶந

தனிரத் ஶரன்றுறநட. இப்தடிப் தனஷரத்
ஶரன்றுற்குரி

க்ற அற்கு இனக்றநட.

அஷத்ரன் ரஷ ன்தட. எஶ திம்ம் ரர

க்றரல் தனற்ஷநப்ஶதரல் வரிறநட ன்தடரன்

அத்ஷம்.

ைத் னலஷனேம் இந் ரறரி என்நரப் தரர்க்கும்
ஶணரதரத்ஷப் தறக் வரள்ப ஶண்டும். ல்னரம்
என்நரணரல் ரனும் திநனம் ஶறு ஶநர இனக்

னடிரட. இந்றஷனில் ைத்டம்கூட அநறப்தடுறன்ந
ஸ்டன்று. அநறதணரற ரஶண அட ன்ந அடேதம்
ந்ட ிடும். இப்வதரலட ஷ ரரத் ஶரன்றுறநட.
ரல் ரரத் ஶரன்றுறநட. உடம்ன ரரத்

ஶரன்றுறநட. இடஶதரல் உனஷணத்டம் ரரறிட
ஶண்டும். அப்தடிப்தட்ட ஞரணம் எனனுக்கு
அடேதத்றல் ந்ரல், அன்

ண்டரபணரினந்ரலும்

அன்ரன் தண்டின். ஆ ரர்ரள் இஷ "ண ீர

தஞ் "த்றல் டுத்டச் வ ரல்றநரல். இந் ஞரணம்ரன்
ரநர ஆணந்ரண ஶரக்ஷம்; இந்ச்

ரீத்றல்

இனக்கும்ஶதரஶ அடேதிக்க் கூடி ஶரக்ஷம்.
அடஶரன் இட!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
அடஶரன் இட!
என ஶரிலுக்கு ரஷண ரணம் வ ய்ரன் என
த்ச் ன். அஷப் தரீட் றப்தற்ர இன்வணரன ச் ன்
ஶதரணரன். அஶணரடு அனுஷட குந்ஷனேம்

ஶதரிற்று.  ரஷணஷப் தரர்த்டம் குந்ஷ

தந்ட.  ரஷணஷப் தரீட் றப்தற்ர அன்
அப்தரரண ச் ன் வனங்றஶதரட குந்ஷ, "அப்தர
ரஷண றட்டப் ஶதரரஶ அட னட்டும்" ன்று த்றட.
ச் ன் குந்ஷிடம், "இட ப் வதரம்ஷரன்;
னட்டரட" ன்று வ ரல்னறச்

ரரணம் வ ய் அஷனேம்

ரஷணக்குப் தக்த்றல் அஷத்டப் ஶதரணரன்.
குந்ஷக்கு அந் ரணம் அ ல் ரஷணரஶ
இனந்ட. அடம் ன்றந ஞரணத்ஷக்

குந்ஷிடறனந்ட ஷநத்ட. அட ரஷணரக்கும்
ன்றந றஷணப்ன, அஶ

த்றல், அட த்னொதம் ரஷண

ரறரி இனந்டம் கூடத் ச் ன் தப்தடரற்குக் ரம்,
அன் ரஷணத் ன்ஷ அஷணப் வதரறுத்ட்டில்

ஷநந்ட அட ம்ரன் ன்றந அநறவு இனந்ஶரகும்.
த்ஷ ஷநத்ட ர ரஷண
த்றல் ஷநந்ட ர ரஷண
ன்று இந் இனர் றஷனஷனேம் றனனெனர்
றனந்றத்றல் வ ரல்னறினக்றநரர்.
றனனெனர் வதரி ஶரல சுர். வதரி த்டங்ஷப
னகுரச் வ ரல்னறிடுரர் அர். அட

றனந்றத்றல் ரன் ஶஶன வ ரன்ண ரக்கு
இனக்றநட. றனனெனர் ற்கு இந்க் ஷஷச்
வ ரன்ணரர்? வ ய்னேபின் அடுத் இண்டு அடிஷபப்
தரர்த்ரல் அட னரினேம்.

தத்ஷ ஷநத்ட தரர்னல் னம்
தத்றல் ஷநந்ட தரர்னல் னம்.
ரஷண ஶறு, ம் ஶறு இல்ஷன ன்தடஶதரல்

தரத்ர ஶறு, உனம் ஶறு இல்ஷன ன்று இப்தடித்
றனஷ்டரந்ம் ரட்டி ிபக்குறநரர் றனனெனர். தரத்ர

ன்றந த்றணரஶனஶ ஆணடரன் இந்ப் தரர் னனற
திதஞ் ம் ன்றந வதரம்ஷ. குந்ஷக்குப் வதரம்ஷில்
ம் வரிரடஶதரல், க்கு உனத்றல் தம்
வரிறல்ஷன. ம் தரர்ஷில் தரர் னனரண
தஞ் னங்ள் தத்ஷ ஷநத்டிட்டண. ஞரணிலக்ஶர
ல்னரம் திம் ரஶ வரிறநட. அர்ள்

ித்றல், தரர்னற் னங்ள் த்றல் ஷநந்டஶதரய்
ிடுறன்நண.
அட

ரி. இந்க் ஷ ல்னரம் ன்ணத்டக்கு ன்று

ஶட்னரம். க்கு ஶண்டிட ஶனரத்றல்  றரண
ரழ்க்ஷ; அற்குத் ஶஷ தம், ரசுரன். தத்ஷப்
தற்நறனேம் தரஷப் தற்நறனேம் க்வன்ண ஷன ன்று
ஶட்னரம்.
ரி, ல்னரனம் தக்ரரற ிடுரஶ ஷத்டக்

வரள்ஶரம். றம்றர,

ரந்ர, றர்ப்தர இனக்

அட உவுர? தக்ரர்ள் றஷநந் ஶ ங்ஷபப்
தரனங்ள். அங்ஶ த்ஷண

ச் வு, றம்றின்ஷ?

ல்ஶனரனக்கும் றஷநப் தம் ந்டிட்டரலும்,

எவ்வரனனுக்கும் ற்நஷணிட அறம் இனக்

ஶண்டும் ன்றந ஆஷ னேம், அணரல் ஶதரட்டினேம்,

ச் வும் இனந்ட வரண்ஶடரன் இனக்கும். க்கு

ஶண்டி வ ௌரிம் இனந்ரல் ட்டும் ஶதரரட;
இன்வணரனத்ஷணிட அறர இனக் ஶண்டும்
ன்ந ஶதரட்டி ணப்தரன்ஷஶ ணி சுதரம்.
ல்ஶனரனக்கும் ல்னர வ ௌரிங்லம்

ரய்க்

றஷடக்கும் ன்நரல்கூட, அட ணக்ஶ னனறல் றஷடக்
ஶண்டும் ன்று எவ்வரனத்னம் ஶதரட்டி
ஶதரடுரர்ள். உரர என

றன்ண ிம். இந்

டத்றஶனஶ தரனங்ள்! ரன் அத்ஷண ஶதனக்கும்
ீர்த்ம் ந்ட ிட்டுத்ரன் உள்ஶப ஶதரஶன் ன்று
ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். இனந்ரலும், அஷறர,

ரிஷ ர க்குக் றஷடக்றந ஶதரட றஷடக்ட்டும்
ன்று இனக் னடிறநரர? றஷடத்ரல் ட்டும் ஶதரரட,
னனறல் றஷடக் ஶண்டும் ன்று எனஷனர்
இடித்டக்வரண்டு, ிலந்ட ரரி,

ண்ஷட

ஶதரட்டுக்வரண்டுரஶண னறநீர்ள்? இம்ரறரி ஶதரட்டி

இனக்றந ஷில் ணறஷநவு ரனக்கும் உண்டரரட.
வதரனபரர ' ற' ட்டும் உண்டரரல் இந்ப்
ஶதரட்டி குஷநரட.

ஶதரட்டி ஶதர ஶண்டுரணரல், ஶதரட்டி ஶதரட இன்வணரன
ஸ்டஶ இல்ஷன ன்ந ஞரணம் ஶண்டும்.
அப்ஶதரடரன்

ரந்றஶரடு றஷநந்ட ரனரம்.

ஆஷரல் 'ஞரணவல்னரம் ற்கு?' ன்ரல்,
ப்ஶதரடம்

ரசுரய்ச் வ ய்ஶண்டி ரரிம் ஆத்

ி ரம்ரன். உனத் டன்தங்ஷப ிஷனக்கு ரங்றக்

வரள்பரனறனக் ஶண்டுரணரல், 'இந் உனம் ன்தட

ரம் றஷணக்றநப்தடிில்ஷன; இடஶ

ற ரணட;

அட ஶறு—இட ஶறு அல்ன. ஶ ரஷண; தரஶ தம்
ன்ந றஷணப்ன இனந்டவரண்ஶட இனக்ஶண்டும். இந்
ஞரணம் இல்னரிட்டரல் த்ஷண வதரனபரர
னன்ணஶணற்நம் ந்ரலும் ஶனரம் இனட்டில்

அப்தட்டுக் வரண்டினப்தரஶ அர்த்ம். இனட்ஷட
ிட்டும் ஞரணப்திர த்ஷ அஷடறந திரஷ ஷ
ரம் எனஶதரடம் பிடக்கூடரட. சூரின்

ஶதரணரல்கூடப் தரறல்ஷன. இந் ஞரண எபி ம்ஷ
ிட்டு எனஶதரடம் ஶதரிடக்கூடரட.
ஸ்ரற ற்கு? அத்ஷம் அஷறக்ஶ!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ஸ்ரற ற்கு?
அத்ஷ அஷறக்ஶ!
றவும் றர டந்டனம் இந்ப் திதஞ் த்ஷச்
றனஷ்டித்ட டத்ற னறநணர என டவுள்

இனந்ஶர ஶண்டும் ன்தட ஆஸ்றர்பின் ட் ற.

"என ரரிம் வ ய்ரல் அற்கு என ிஷபவு இனந்ஶ
ீனறநட. இவ்ரறு ம் ரரிங்ஷபப் தரர்த்ட அற்குப்
தனஷணத் னதர் அந் ஆண்டஶண!" ன்று ஆஸ்றர்
வ ரல்றநரர்ள். 'இனந்ரல் இனக்ட்டுஶ, அணிடம்

ற்ர தக்ற வ லுத் ஶண்டும்' ன்று ஶட்னரம்.

"ம்ஷக் ஶட்டுக் வரண்டர அன் ம்ஷப்

தஷடத்ரன்? அன் ம்ஷப் தஷடத்ரல் க்குக்
ஷ்டங்ள்ரஶண இனக்றநட! அணிடம் தக்ற ற்கு?"
ன்று ஆட்ஶ திக்னரம்.
"ஷ்டங்ஷபத் ீர்க்வும் அணரல் னடினேம். அற்ர
தக்ற வ லுத்டங்ள்" ன்று ஆஸ்றர் வ ரன்ணரல்
ற்நர்ள் அஷனேம் ஆட்ஶ திக்னரம். "ரம்
திரர்த்ஷண வ ய்ரல்ரன் அன் ஷ்டத்ஷப்
ஶதரக்குரன் ன்நரல், உங்ள் ஸ்ரற ீங்ள்
வ ரல்டஶதரல் றனதர

னத்றர இல்ஷன ன்ஶந

அர்த்ம்' ணனரம். 'இன்ண ரரித்டக்கு இன்ண ிஷபவு
ன்று அன்ரன் தனஷணத் னறநரன் ன்றநீர்ள்.
அப்தடிரணரல் ம் தரதத்டக்ர அஶண

ண்டஷணரத் ஷ்டத்ஷத் னம்ஶதரட, அஷ
ரற்றும்தடி ரம் திரர்த்ஷண வ ய்னரர?' ன்றும்
ஶட்னரம்.
ரணரற ீனண்ட ீக்ஷறர் ம்னஷட 'ஆணந்
மர ஸ்'த்றல் இற்குப் தறல் வ ரல்லுறநரர்.
'அம்ர ீ ணரக்ஷற, உன்ணிடம் ஷனேம் வ ரல்னஶ
ஶண்டரம்.

னனம் வரிந்ள் ீ. ஆணரலும்

உன்ணிடம் ஷ்டங்ஷப ரய் ிட்டுச் வ ரல்னரிட்டரல்
ணம் னண்ரறநட. ரய்ிட்டுச் வ ரல்னறிட்டரஶன
ற்ரனறர என ஆறுனர, வம்தர இனக்றநட.
அணரஶனஶ உணக்கு ல்னரம் வரிந்றனந்ரலும் ரன்
ன் குஷநஷபச் வ ரல்றஶநன்" ன்றநரர்.

ஷ்டங்ஷபச் வ ரல்னறக் வரள்பரல் ரரலும் இனக்
னடிரட. வபிப்தடச் வ ரன்ணரஶன அறல் என றம்ற
திநக்றநட. ண்ட இடத்றல் ஶதரய்ச் வ ரல்னறக்
வரள்பரல்—ஶட்தர்ள் ப்தடி டுத்டக்
வரள்ரர்ஶபர ன்நறல்னரல்—தரணிடம்

ஷ்டத்ஷச் வ ரல்னறக் வரள்பனரம். அன் றனதர
னத்றர இனந்ட ரம் ஶட்ரஶன ஷ்ட றனத்ற
ந்ரலும்

ரி, அல்னட தனஷணத் னம் தனரர ன்றந

னஷநில் ம் தரத்டக்குத் ண்டித்ஶ ீனரன்
ன்நரலும்

ரி, அல்னட ஷ்டத்ஷ ரற்நரஶன அஷத்

ரங்றக் வரள்லம் தக்குத்ஷ க்குத் ந்ரலும்

அணிடம் னஷநிட்டுக் வரள்ஶ க்கு எபவு

ரி,

ரந்ற.
ஆணரல் ரஸ்த்றல் ரன் ஈசு தக்ற ன்று
வ ரல்ட ம் ஷ்ட றினத்றக்ரப் திரர்த்றப்தஷ
அல்ன. அல்னட க்கு

ந்ஶர ரழ்ஷத்

ந்னுக்கு ன்நறரப் தக்ற வ லுத் ஶண்டும்
ன்றும் வ ரல்னில்ஷன. ரன் அப்தடிச் வ ரன்ணரல்,
"ம் ஷத்ன் ைனம் ஊற்நத்ரன் ஶண்டும்.
ம்ஷப் தஷடத்ன் க்கு ல்ரழ்வு த்ரன்
ஶண்டும்! அட அன் டஷ. இற்கு ன்ண ன்நற?"
ன்று ரரட ஆட்ஶ திக்னரம்.
ஆஶ இற்வல்னரம் ரன் தக்றஷச்
வ ரல்னில்ஷன. தின் ற்குச் வ ரல்றஶநவணன்நரல்,
இப்ஶதரட ஷ்டம்,

ந்ஶரம் ன்ந இண்டு

ரர்த்ஷஷபச் வ ரன்ஶணஶண, இந் இண்டுஶ

ணஷம ஆட்டுதஷரம். ணம் ஆடரல் இனப்தடரன்
உண்ஷ ஆணந்ம். ற்ந

ந்ஶரங்ள் டவும்

றந்ரணஷ அல்ன. டெங்கும்ஶதரடம், ைடரப்
திஷ திடித்றனந்ரலும் ஷ்டம்—சும் இல்ஷனரன்.
ஆணரல் அப்ஶதரட ஆணந்ர,

ரந்ர இனக்றஶநரம்

ன்றுனெ வரிறல்ஷன. ணமறல் அஷன ரல்
இனக் ஶண்டும். அஶ

த்றல் அஷறர

இனக்றஶநரம் ன்ந ன ஞரணத்டடன் அப்தடி இனக்
ஶண்டும். அந் றஷன ந்டிட்டரல் க்கு ஈடு

இஷ இல்ஷன. ணசு ன்று என்று இனந்ட அறஶன
ண்ங்ள் ஶரன்றுறநதடிரல்ரன் "தரத்ரவுக்கு
ஶநர ைீரத்ர ன்ந ரம் இனக்றஶநரம்" ன்ந
ண்ஶ உண்டர னடிறநட. ணசு றன்று
ஶதரய்ிட்டரல் இந் ஶதனத்ற ஶதரய்ிடும்.

தரத்ரவுக்கு ஶநறல்னர அத்ஷம் ன்றந
வதரி..ய், றஷநந் றஷனில் அப்தடிஶ ஆடரல்
அஷ ரல் இனந்ட ிடுஶரம்.
ஶண்டு ன்ஶந ரம் ணஷ

ரந்ற, அஷற

றறுத்றணரலும், அன்

தனன் அண்டரரரண அத்ஷ அடேதஶ ஆறநட.

அத் றஷன னற்கு அந்றஷனில் உள்ப என்ஷநத்
றரணித்டக் வரண்ஶட இனக் ஶண்டும். ரம்
என்ஷநஶ றஷணத்டக் வரண்டினந்ரல், அந் றஷணவு
ம்ஷ அடஶதரனஶ உனரக்றிடுறநட. இஷ

ிஞ்ஞரண ரீறில்கூட எப்னக்வரள்றநரர்ள். இந்
ரீறில் அஷறக்கு, ஆணந்த்டக்கு என னட் ற
உரர (ideal) இனப்தட ஸ்ரறரன்.

திதஞ் த்ஷ டத்ற இத்ஷண ரரிங்ஷப வ ய்டம்,

ணித்டம் தனணபித்டம் ந்ரலும் ஸ்ரற இணரல்
ல்னரம் ணம்

னறக்ரல்

ரந்ர இனக்றநரர்.

ஈச்ஷண 'ஸ்ரட' ன்தரர்ள். 'ட்ஷட ம்', 'தட்ட
ட்ஷட' ன்று அர்த்ம். உிஶரட்டம் உள்ப ம்ரன்;
ஆணரலும் உர்ில்னர ரறரி இனக்றநட. இந்க்
ட்ஷடஷ சுற்நறக் வரண்டினக்கும் வரடி, அம்தரள்.
அந்க் வரடிக்கு 'அதர்ர' ன்று என வதர். அரட,
'இஷன இல்னரட' ன்று அர்த்ம். உிஶரட்டத்டடன்,

ஆணரல் உர்ச் றக் வரந்பிப்னள் இல்னர தர க்ற
ன்ந வரடிரணட உிஶரட்டம் இனந்ரலும் உர்ச் ற
இல்னரட ஶதரனறனக்கும் தம்வதரனஷபக் சுற்நறக்

வரண்டினக்றநரள். ஸ்ரீ ன்று றஷணக்கும்ஶதரஶ
ஞரணம்

ரந்ம் ன்ந இண்டு தரனம் ம் ண றலும்

னறன்நண. ணஶ, ஸ்ரறஷத் றரணம் வ ய்ச்
வ ய் இந் ஞரணம்,

ரந்ம் இந் இண்டும் க்கு

ன்நர மறத்றக்றன்நண. இற்ஶ ஸ்ரற ஶண்டும்.
அட ஸ்ஷரண தக்ற ஶண்டும் ன்றஶநன்.

ரம் ஷ்ட றினத்றக்ர ஸ்ரறிடம் ஶதரணரலும்
ரி, அல்னட வ ௌக்றர இனக்றஶநரம் ன்று ன்நற
ரட்டப்ஶதரணரலும்

ரி, அஷ றஷணக்றந தக்ம்

லுக் லுக்த் ரணரஶ இந்க் ஷ்டம்—

வ ௌக்றம் ஆறற்ஷநப் தற்நறஶ றஷணப்தறனறனந்ட
ம் ணம் ிடுதடும். அர் ப்தடி டத்டறநரஶர அப்தடி
டத்றஷக்ட்டும் ன்று தரத்ஷ அரிடஶ
ள்பிிட்டு ிச்ரந்றர இனக்றந ஶணரதரம்
உண்டரகும். ஶர எர் ஆணந்னம்

ரந்னம் ண றல்

தடத் வரடங்கும். இடஶ ம்ஷ அ றஷனில்

ஶ ர்ப்தட, எரல் குஷநனேள்ப ரம் ரநர றஷநர
றஷநற்கு ற வ ய்ட.
ஆத் ி ரம், றரணம், ஶரம் இடபரல்ரன் ம்
ணஷ ப் தட்ட ட்ஷட ரறரி ஆக்றக் வரண்டு றஷநந்
றஷநர இனக் னடினேம் ன்தட உண்ஷ. தின்ஶண
ரன் இந்

ரஷணஷபச் வ ரல்னரல் தக்றஷச்

வ ரல்றஶநஶண ன்று ஶட்னரம். வ ஆற
தத்தரரள் என ரரினம் என

ங்

றந்ஷணனேம்

இல்னரல்—அப்தடிப்தட்ட றஷனில் தக்ற ன்றந
ண றன் ரரிறகூட இல்ஷனரன்—இனக்றந
றஷனஷத்ரன் ஶரக்ஷம் ன்நரர். ரன் தக்ற
தண்டங்ள் ன்று வ ரல்றஶநஶண ணத் ஶரன்நனரம்.
ஆ ரர்ரள்கூட ஏர் இடத்றல் 'ஶரக்ஷத்டக்ரண

உதரங்பில் தக்றஶ வதரிரணட' ன்றநரஶ, அட
ணக்கு

ரர ன்று தரர்த்ரல், அடுத் ரிிஶனஶ

அர் தக்ற ன்தற்கு னட ரறரி னக்ஷம் ( definition )
வரடுத்ட ிடுறநரர். அரட, "ணட ஆத்ரின்
உண்ஷ றஷன ன்ண ன்று ஆரய்ந்ட அறஶனஶ
ஆழ்ந்ட றடப்தடரன் தக்ற" ன்றநரர். அர் வ ரல்றந
இந்ப் தக்ற ஆத் ி ரர, றரணர,
ஶரரத்ரன் இனக்றநஶ எற, ஶதரடர ரம்
வ ரல்றந அர்த்த்றல்,

ற்று னன்ஶண ரன் வ ரன்ண

அர்த்த்றல், அரட க்குப் னநம்தர என ஸ்ரற
இனப்தரவும் அரிடம் ரம் வ லுத்டறந அன்ஶத தக்ற
ன்றும் வ ரல்றந அர்த்த்றல், தக்றர இல்ஷன.

ரி, இந் இடத்றல் ஆ ரரிரள் தக்றஷ இப்தடி

ர்ித்ட (define) இனந்ரலும், அஶ ம் டங்பில்
ல்னரம் ிமறரர

ந்றவௌனீ ஸ் னஷைஷ

ஷத்றனக்றநரர். அனொதரண ஆத் த்டத்ஷ
னடிரண னக்ஷறர அர் வ ரல்னறினந்ரலும்,
அஶ உறுத்ஶரடு இனக்ப்தட்ட வய்ங்பின்

உதரமஷணஷனேம் றஷனப்தடுத்ற 'ண் ஸ்ரதர்'
ன்று ினட வதற்நறனக்றநரர். ஶக்ஷத்றம்

ஶக்ஷத்றரப் ஶதரய் அங்ங்ஶ உள்ப னெர்த்றபில்
ஸ்ஶரத்றம் தண்ிினக்றநரர். இஷ ல்னரம்
தரர்த்ரல் ஶனரரீறில் ரம் வ ரல்றந தக்றனேம்

ஆ ரரிர்ள் ிஶ ர அங்ல ரித் ிஶ ன்று
வரிறநட.
ரரர ஞரணம் வரம்த உ த்ற; ஆத் ி ரம்,
றரணம், ஶரம் இவல்னரம் உ த்ற; தக்ற, னஷை,
ஶக்ஷத்ரடணம் ல்னரம் அஷிடத் ரழ்த்ற; இந்

தக்றஷ ிடவும்கூடப் தன றனு ரண ஆ ரங்ள்,
அடேஷ்டரணங்ள், ஷற ர்ங்ள் ல்னரம் இன்ணனம்
ரழ்த்ற ன்று என அதிப்திரம் உண்டு. இந்க்
ரனத்றல் தடித்ர்பிடம் இந் அதிப்திரம் றவும்
ீிர இனக்றநட. ர்ரக்ள் ல்னரம் னெடம்திக்ஷ
(superstition) , தக்ற

ர ரவல்னரம் வறும் உர்ச் ற

(sentimental), றரணம் (meditation), ஶரம் (Yoga), ஆத்
ி ரம் (Self-inquiry) இடள்ரன் ஆத்

ம்தந்ரணஷ

(spiritual) ன்றந ஶதச்சு இப்ஶதரட ைரஸ்ற.

ஆணரல், ஆத் ஸ்னொதத்றஶனஶ ஷந்ட என

ரரினம், என ண்னம் இல்னரல் இனக்றந
அத்ஷத்ஷ றஷனரட்டி ஆ ரரிரள் ஞரண
ரர்த்ஷச் வ ரன்ணர் ரன் ன்நரலும்கூட, அர்
ணஷ

ஷத்டக் வரண்டு வ ய்றந தக்ற, ரரி

னொதரண ஷற ர்ரடேஷ்டரணங்ள்

ல்னரற்ஷநனேஶ அங்ல ரித்றனக்றநரர். ன் இப்தடி
வ ய்றனக்றநரர் ன்நரல் இந்ப் திதஞ் த்றல் ரட்டிக்
வரண்டினக்றந ம் இத்ஷண ஶதனக்கும்

றத்ம்

எரல் எடிக்வரண்ஶடரன் இனக்றநட. க்ஷ
ரனம்கூட அட றற் ரட்ஶடன் ன்றநட. ஶர, இஶர
இப்வதரலஶ ணஷ றறுத்றிட்டு, என ரரினம்
இல்ஷன, என ண்னம் இல்ஷன ன்று
தண்ிக்வரண்டு ிடனரம் ன்று த்ணம் வ ய்ட

தரர்த்ரலும் டக் ரட்ஶடன் ன்றநட. ண்ங்ள்
தரட்டுக்கு ரனர றஷ னேம் எடிக் வரண்ஶடரன்
இனக்றன்நண. ம்னஷட தர ங்ள், டஶங்ள்,

டக்ங்ள், தங்ள், மந்ஶரங்ள் ல்னரம் ரநறரநற
ந்ட ஶரற அஷனக்றத்டக் வரண்ஶடரன்

இனக்றன்நண. இற்ஷநவரட்டி இந்க் ரரித்ஷப்
தண் ஶண்டும், அந்க் ரரித்ஷப் தண்ஶண்டும்
ன்றந றட்டங்லம் எரல் ஶதரட்டப்தடிரன்
இனக்றஶநரம். ஆக்கூடி, அப்தடிஶ

றத்த்ஷ

றறுத்றிட்டு ஆத்ரில் னலறப்ஶதர ன்று
வ ரல்னறிடுரல் ட்டும் அந் ரறரி ஆறந
றஷனஷ ரஸ்த்றல்
னடிில்ஷன.

ரறத்டக் வரள்ப

இந் ரறரி

றத்த்ஷ றறுத் னடிரனறனப்தற்குக்

ரம் ன்ண? ம்னஷட னர் ர்ரரன். தன

றனு ரண ப்னத் ண்டரக்ள், தரதங்ள், ைன் ைன்ரப்
தண்ிிட்ஶடரம். அந் தரதங்ள் ீனறந ட்டும் க்கு
ஆத்ரடேதம் ன்றந ஶதரணந்ம் மறத்றக்ரட.

ர்ரக்லக்வல்னரம் தனன் னறந தனரரரண
ஈசுன் ம் தரதத்டக்வல்னரம் ண்டஷண வரடுத்டத்
ீர்த்ட ஷத் திநகுரன் க்கு அந்

ரசுரண

ஶதரின்தம் றஷடக் னடினேம். தரதத்ஷ ப்தடித்

ீர்த்டக்வரள்ட ன்நரல் னண்ித்ரல்ரன் ீர்த்டக்
வரள்பனடினேம். "என வைன்ரில் இன் தண்ிண
தரதங்ஷப இன்வணரன ைன்ரினறனந்ட ீர்த்டக்
வரள்பட்டும்" ன்றந யர னஷரல்ரன்
ஈஸ்ன் றுதடி ைன்ர னறநரர். ஆணரல், ரம் ன்ண
வ ய்றஶநரம்? இந்ப் னட ைன்ரில் தஷ

தரதங்லக்கு றினத்றரப் னற னண்ிங்ஷபப்
தண்ரனறனப்தஶரடு, இப்ஶதரடம் ஶறு னறசு னற ரப்
தன தரதங்ஷபச் வ ய்ட னெட்ஷடஷப் வதரி ரக்றக்
வரள்றஶநரம். இப்தடிப் தரதங்ஷபப் வதனக்றக்

வரள்பரல், அற்ஷநக் ஷத்டக் வரள்ற்ரத்ரன்
ஆ ரரிரள் ர்த்ஷனேம், தக்றஷனேம் ஞரணத்டக்கு
அங்ர ஷத்ரர்.
தரதங்ள் இண்டு றனுசு, என்று

ரீத்ரல் வ ய் தரத

ர்ர, இன்ஶணரன்று ண றணரல் வ ய் தரத

றந்ஷண.

தரத ர்ரஷப் ஶதரக்றக் வரள்ப னண்ர்ர வ ய்
ஶண்டும். தரத ண்ங்ஷபப் ஶதரக்றக் வரள்ப

னண்ிரண றஷணப்னஷப பர்த்டக் வரள்ப
ஶண்டும்.

னண் ர்ர ன்ண? அனக்கும் ஶம் ிறத்
ர்ம்ரன். ஶனர ரழ்க்ஷ

லர டக் ஶண்டும்;

அநறிணரல் டக்றந ரர்ம், ரைரங் ரீறில் டக்றந
ரர்ம், ிரதர ரீறில் டக்றந ரர்ம்,

ரீ

உஷப்திணரல் டக்றந ரர்ம் ல்னரம் என்றுக்வரன்று
ிஶரறல்னரல் அடே ஷணர டந்ரல்ரன்
ரழ்வு

லர இனக்கும் ன்தரல் ஶர்ம்

னெ

னரத்ஷ இப்தடி ரலு ரர்ங்லக்ரவும் திரித்ட,
எவ்வரனத்னஷட வரறஷனனேம் எட்டி,
அனக்ரண றறஷப, ஆ ர அடேஷ்டரணங்ஷப
குத்டத் ந்றனக்றநட. இற்ஷநத் டபிக்கூட ீ நரல்
அனம் வரறல் வ ய்ரல் அடஶ னண்ி

ர்ரரறநட. ர்ர ப்தடிப் தரதரறநட ன்நரல்
'க்ர' ன்ந ஆஷ

ரய்ப்தட்டு ஶர என

னட் றத்ஷ திடிக்ப் ஶதரறந ஶதரடரன் இந் னட் றப்
னர்த்றக்ர ந்த் ப்ஷதனேம் வ ய்த் டிறஶநரம்.
அணரல்

றத்த்றல் டஶம், டக்ம், தம் இம்ரறரி

அலக்குஷப ற்நறக்வரண்டு ிடுறஶநரம். இப்தடி
ரர என னட் றத்டக்கு ஆஷ ப்தடரல், "ஶம்
வ ரல்றநதடி" ன்று ர்ர வ ய் ஆம்தித்ட ிட்டரல்

ஶதரஷ ின் அரிப்ன இல்ஷன; ஶதரட்டர ஶதரட்டி இல்ஷன.
அணரல் னறந டஶம், டக்ம், இத்ரற இல்ஷன.
னரம் னலக் மர் ைணங்லம், அற்கும் ஶஶன
மஸ்ப் திதஞ் ஶ ன்நர இனக்த்ரன் ஶம்
இப்தடி ர்ரக்ஷபப் திரித்டக் வரடுத்றனக்றநட

ன்தஷ னரிந்டவரண்டு, வ ரந் னரதத்ஷப் வதரிர
றஷணக்ரல், அரட தனஷணக் னரல், ஶனர
ஶக்ஷத்ஷஶ றஷணத்ட இப்தடிக் ர்ரக்ஷபப்
தண்டறநஶதரட அஷ ல்னரம் னண்ி ர்ங்பரற
க்கு உள்ல ன்ஷ வ ய்றன்நண. வபிில் ஶனர
ரழ்க்ஷில் அஷ

னெம் னலற்கும் ன்ஷ

உண்டரக்குஶரடு, உள்ஶப ம்னஷட தரத
ர்ங்ஷபனேம் லித் ீர்க்றன்நண. 'ணக்கு' ன்ந

வதரி அரிப்ன இல்னரல், ணஶ அசூஷ ஞ் ஷண
டவுஶ இல்னரல் ரரிம் வ ய்றந ஶதரடரன் அந்க்
ரரித்றல் னல ஈடுதரடு உண்டரறநட.

றத்ம்

ரரித்றஶனஶ ன்நர ஈடுதடுறணரல் அற்குப் தரத
ண்ங்ஷப றஷணக்ஶ இடம் குஷநந்ட ஶதரறநட.
அரட னண் ர்ஶ

தடிப்தடிர உவுறநட.

றத்ம் சுத்ரற்கு

ரரினம் ண்னம் வனங்றண

ம்ந்னள்பஷ.

ரரிஶ இல்னரல் உட்ரனறஶநன் ண ஆம்தித்ரல்
அப்ஶதரட ண றல் இல்னர வட்ட ண்ங்ள் ல்னரம்
தஷட டுத்ட னம். இங்றனீ றல்கூட "ஶஷனில்னர
றத்ம் ஷ த்ரணின் தட்டஷட" ன்று என தவரற
உண்டு. ஆஶரன்— றத்ம் றன்று அத்ஷ ஞரணம்
மறத்றக் ஶண்டுரணரல் அற்கு னன் அந்ச்

றத்ம்

சுத்ப்தட் ஶண்டும்! ஆம்தத்றல் 'ர்ங்பரஶனஶ
இந்ச்

றத் சுத்றக்கு ற தண்ிக் வரள்ப னடினேம்'

ன்தரல்ரன் ஆ ரரிரள் ஶ ர்ரக்ஷப
றஷனரட்டிணரர்.

தரத

றந்ஷணஷபப் ஶதரக்குறந னண்ி

றந்ஷணரன்

தஶரதரம், ஶ ர ணப்தரன்ஷ, றரம் ல்னரம்

வதரடர அன்ன ன்று வ ரல்னனரம். இந் அன்ஷத
ன ைீ ைடப் திதஞ்ைத்டக்கும் னெனரண
தரத்ரிடம் றனப்தி ிடுடரன் தக்ற. க்கு
அந்ப் தரத்ரஶ ஆரரஷரல் அணிடம்

ணஷ த் றனப்தப் தக்றணரல் சுனதர அட அங்ஶ
ஈடுதட்டு றற்றநட. தரத

றந்ஷணஶ இல்னரல் ஶதரய்,

ற்ணஶ ைன்ரந்ங்பர ற்நறக் வரண்டினந் தரத
ர ஷணலம் தத் மம்த்றணரல் ஷந்ட
ஷந்ட ண ரணட தரத்ர என்ஷநஶ வட்டிரப்
திடித்டக் வரள்றந ரக்ரி றஷன னதிக்றநட. ணசு
அடிஶரடு இல்னரல் ஶதரற்கு னந்றப்தடி இப்தடி
என்ஶந என்ஷந ட்டும் ண ரல் திடித்டக்

வரள்டரன். ஆிம் ஶரடி றபில் தரய்ந்ட
வரண்டினந் ணசு ஷட றில் இப்தடி என்ஷநஶ
திடித்டக் வரண்டு, அப்னநம் அறஶனஶ ஶரய்ந்ட,
ஷந்ட ஶதரய் ிட்டரல், னடிந் னடிில்

ரசுப்

ஶதரந்ரண ஆத்ர என்றுரன் றற்கும்.
என்நறஶனஶ ணஷ

றறுத்டட ன்றந றரண

ஶரத்டக்கு ம்ஷ ற்நறிடுறந தடிக்ட்டரத்ரன்
தத்தரரள் ர்ம், தக்ற இற்ஷந உதரங்பர
ஷத்ரர்.

தரரம், னஷை, ஶக்ஷத்ரடணம் இப்தடி ஆம்திக்றந
தக்ற, ணஷ

ஶலும் ஶலும் தரத்ரிடம்

என்றுதடுத், ரம் வரஞ் ம் வரஞ் ர அனஷட

த

ரந்ரண றை ஸ்னொதத்ஷ அடேதிக்த்

வரடங்குஶரம். டெக்ம், க்ம், திஷ ரறரி
இல்னரல் ல்ன றஷணப்ஶதரடு கூடஶ (Conscious) ணசு
ஆடரல் அஷ ரல் இனக்ந ஶதரின்த றஷனக்கு
இப்தடிரக்க் றட்ஶட றட்ஶட வரண்டு ஶ ர்ப்தட தக்ற
ன்தற்ரஶ, ல்ஶனரனம் தரத்ரிடம் தக்ற
வ லுத் ஶண்டும் ன்றஶநன்.
'அத்ஷம்' ன்று சும்ர ரரல் வ ரல்னறக்

வரண்டினப்தரல் என திஶரைணனம் இல்ன. அந்
றஷனிஶன இனக்றந த்ரண, றஷநந்

ரந்த்டக்கு

என னொதரவும் (Personification) , னட் ற உரரவும்
(ideal) இனக்றந ஈசுன் ன்றநஷணப் தற்நற
றஷணப்னரன் ம்ஷ அந் றஷனில் அவ்ப்ஶதரட

க்ஷ ரனரரட ஶரய்த்ட டுக்கும். அத்ஷ
றஷன ன்ந க்குப் னரிதடர, ம்ரல் திரித்டடன்
எட்டிக் வரள்ப னடிர என்ஷநப் தற்நறச்

வ ரல்ஷிட, அந் றற்கு றஷனஷஶ ஈசுன்
ன்று மகுரப் தரர்க்றநடரன் க்குப் திடிப்ஷதத்
ந்ட ம்ஷ உர்த்றிடும். இப்தடி உர்த்றிடஶ
ஸ்ரற க்கு அத்ரஸ்ரத் ஶஷப்தடுறநரர்.
அரிடம் க்கு தக்றனேம் அத்றர றரத்
ஶஷப்தடுறநட. ஆ,

ம்மரத்றல் க்கு ற்தடுறந

டக்ங்பின் றினத்றக்ர ன்நறல்னரல், ம்ஷ
ரஶ வரிந்ட வரண்டு, ஆத்

ரீத்றல்

றஷநந்றனப்தற்கு றரஶ ஈசு தக்ற ஶண்டும்.
அத்ஷனம் அட ிஞ்ஞரணனம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
அத்ஷனம் அட ிஞ்ஞரணனம்
ணி ரழ்வு உள்ப ஷில் ஆஷ

உண்டு, டன்தம்

உண்டு, தம் உண்டு, டஶம் உண்டு. இற்நறனறனந்ட
ிடுதடுஶ ஶரக்ஷம். அத்ஷ அடேதத்ரல்ரன்

தர னம், டன்தனம், தனம், டஶனம் றினத்றரற
ஶரக்ஷ ஆணந்த்ஷ இங்ஶஶ அடேதிக் னடினேம்.
க்கு அந்றர இன்வணரன ஸ்ட உள்ப ஶதரடரன்
அணரல் டன்தம், அணிடம் ஆஷ

அல்னட தம்,

அன்ீ ட டஶம் இஷ உண்டரக் னடினேம்.

இன்வணரன்ஶந இல்ஷன - ரண்தண ல்னரம் எஶ
தரத்ர - ன்ந அத்ஷ ஞரணம் அடேதர
ந்டிட்டரல், அப்னநம் ஆஷ னேம், தனம், ஶரதனம்,
டனம் ற்தட ற ட? ஶலம் தரம்னம் இப்ஶதரட
க்குத் டன்தம் னறன்நண. ரஶ ஶபரவும்,
தரம்தரவும் இனந்ரல் இந்த் டன்தம் இரட அல்னர!
ல்னரம் ரஶ ன்ந உர்வு ந்ட ிட்டரல்,
ப்ஶதரடம் ஸ்தரரண ஆணந்ம்ரன் இனக்கும்.
அடரன் ஶரக்ஷ றஷன.

ரீம்  றத்டப் வ த்டப்ஶதரண

தின்ரன் ஶரக்ஷம் ன்று ங்ஶஶர ஏரிடத்டக்குப்

ஶதர ஶண்டும் ன்தறல்ஷன. அஷணத்டம் என்ஶந ன்ந
அத்ஷ ஞரணம் மறத்றத்ரல் இங்ஶஶ இப்வதரலஶ
ஶரக்ஷத்றல் இனப்ஶதரம்.

'அஷணத்டம் என்று ன்தட ப்தடிச்

ரிரகும்? இத்ஷண

ரறுதரடுள்ப ரணரி ஸ்டக்ஷபப்

தித்றக்ஷரப் தரர்க்றஶநரஶ?' ன்று ஶரன்நனரம்.
என்று, ரம் தித்றக்ஷரப் ரண்தட

த்றர

இனக்ஶண்டும்; அல்னட ஶரந்ம் வ ரல்லுடம்,
ஞரணிபின் அடேதவுரண அத்ஷம்

த்றர இனக்

ஶண்டும்.
த்றர இனப்தட டஶர அட ரநர

ரந்றனேம்

ஆணந்னம் றஷநவும்  ஶண்டும். ம் தித்க்ஷ
ரழ்க்ஷில் இந்ச்

ரந்றனேம் ஆணந்னம் றஷநவும்

இல்ஷனஶ! ஶரந்ம் வ ரல்றந அத்ஷத்றல்ரஶண
அஷ இனக்றன்நண? அஷ அடேதிக்கும் ஞரணிள்ரன்
ற்ந ைணங்லக்கு உள்ப டன்தனம்,
இல்னரல் ப்ஶதரடம்

ஞ் னனம்

ரந்றர, ப்ஶதரடம் றனப்றர,

ப்ஶதரடம் ஆணந்ர றஷநந்றனக்றநரர்ள்.
இறனறனந்ஶ ல்னரம் என்று ன்ந ஆத்ஷஶ

த்றம் ன்நரறநல்னர? வ ரப்தணத்றல் த்ஷணஶர

ஸ்டக்ஷபப் தரர்றஶநரஶ. ரம் ிறத்டக்
வரண்டவுடன் அஷ ல்னரம் ன்ண ஆிண? வ ரப்தணம்
ண்ட எனத்ன் ட்டும்ரஶண ஞ் ற றற்றநரன்?
அப்தடிஶ இந் ஶனரவல்னரனம் என வ ரப்தணம்
ரன். ரஷ ீங்ற ஞரண றஷனில் ிறத்டக்

வரண்டரல், அப்ஶதரட எஶ தரத்ர ட்டுஶ ஞ் ற
றற்தஷ அடேதிக் னடினேம்.
ரண்றந உனம் தனிர இனந்ரலும், என்ஶநரன்

இத்ஷணனேம் ஆறினக்றநட ன்தஷ ண
ீ
மன்ஸ்

வபிர எப்னக் வரண்டு றஷன ரட்டுறநட. ம்தட
னங்லக்கு னன் உன ஸ்டக்ள் ல்னரம்
லதத்றண்டு னனப்வதரனள்லக்குள் (Elements)
அடங்குர மன்ஸ் வ ரல்னற ந்ட. இந்
னெனப்வதரனள்ள் என்றுக்கு என்று ரறுதட்டஷ

ன்தஶ அன்ஷந னத்ட. ஆணரல், இப்ஶதரட அட
(Atom) தற்நற அநறவு ினத்றரண தின் இந்
னெனப்வதரனள்ள் ல்னரனம்கூட ஶறு ஶநரண
வதரனள்ள் அல்ன ன்றும், எஶ

க்ற (Energy) ரன்

இஷ ல்னரரவும் ஆறனேள்பட ன்றும் மன்ஸ்
றனர்ள் றஷனரட்டிினக்றநரர்ள். வதரனள் (Matter)
க்ற (Energy) - இஷனேம் ஶநரணஷ அல்ன ன்று

ண
ீ
மன்ஸ் வ ரல்லுறநட. ஆ, அத்ஷம்ரன்
மன்மளம் க்குக் ரட்டுறந உண்ஷ. ன்ஸ்ஷடன்,
மர் ஶைம்ஸ் ைீன்ஸ் ஶதரன்ந திதன மன்ஸ்
றனர்ள் உதறனம்
உதஶ றத் அத்ஷ
ந்ட ிட்டரர்ள்.

ங் தத் தரரலம்

றத்ரந்த்டக்கு றவும் வனங்ற

உனம் ரஷ ன்று அத்ஷம் கூறுற்குப் வதரனள்
ரவணில், 'உனம் இறுற

த்றல்ன! இட

ிரத்டக்கு ட்டுஶ

த்றம்; இனுஷட இனப்னம்

திம்ம் ன்ந என்ஷநச்

ரர்ந்ஶ' ன்தடரன்; இஷஶ

ஶற்வ ரன்ண மன்ஸ் றனர்லம் வ ரல்றநரர்ள்.
திம்ஶ தரரர்த்ற

த்றம், உனம் ிரரிக்

த்றஶ ன்று அத்ஷம் வ ரல்ஷத்ரன் இர்ள்
"உன இக்வல்னரம் இன்வணரன்ஷநச்

ரர்ந்ஷ

("relative") ரன். னல உண்ஷ ("absolute") அல்ன"
ன்றநரர்ள்.

க்றனேம் வதரனலம் என்று ன்ந வதரி உண்ஷஷக்
ண்ட அட ிஞ்ஞரணிள் அந் அநறஷக் வரண்ஶட
அடகுண்ஷடக் ண்டுதிடித்ரர்ள் ன்தடரன் டக்ர
இனக்றநட. வபி உன ஸ்டக்ஷபக் குநறத்ட

மன்மரல் றஷனரட்டப்தடும் அத்ஷம் னத்ற
ட்டத்ஶரடு றன்நன் அணர்த்ம் இட. மன்மறன்

அத்ஷம் வறும் அநறஶரடும், வபி உனத்ஶரடும்
ட்டும் றற்ரல் வபி உனத்டக்கு ரரண உள்
உன உண்ஷஷனேம் ஆரய்ந்ட, னத்றஶரடு றற்ரல்,
க்பின் தரஷணிலும் ஶர ஶண்டும். ைீ குனம்
ல்னரம் என்றுரன் ன்ந ஞரணனம் மன்ஸ் றர
ற்தட்டரல், அடகுண்ஷடத் ரரித் ண
ீ
மன்ஶம
ஆத் யரணிக்குப் தறனர த்ரண ஆத் ஶக்ஷம்
வ ய்ரவும் ற்தடும்.
அலக்கு ீங் ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
அலக்கு ீங் ற
ஞரணத்டடன்—அநறவுடன் தரர்த்ரல்—ல்னரற்ஷநனேம்
ஆணந்ரஶ தரர்ப்ஶதரம். ஆணந்ம் னடிில்னரட.
உண்ஷர அநறந்ரல் ல்னரம் ஆணந்ம் ன்று

ரண்ஶதரம். ஆணந்ம் ல்ஷனில்னரட. அட இல்னர
இடறல்ஷன. ஞரணனம் ல்ஷனில்னரட. அடவும்

இல்னர இடறல்ஷன. ல்ஷனில்னர, ங்கும் றஷநந்
வதரனள் இண்டு இனக்னடிரட. ஆஷரல்
ஆணந்னம் ஞரணனம் என்ஶந. உதறத்றல் ஆணந்ம்
ரன் திம்ம் ன்று வ ரல்னறினக்றநட. ஆணந்ம்,

ஞரணம், திம்ம், ஆத்ர ல்னரம் என்ஶந. அட இல்னர
இடறல்ஷன ன்தரல், அடஶ இந் ஞரணத்ஷனேம்
ஆணந்த்ஷனேம் உஷட ைீனும்.

ரம் ண்ரல் ட்டுஶ தரர்க்றஶநரம். என்ஷந ஶரைர
ன்றஶநரம். இன்ஶணரன்ஷந ஊத்ஷ ன்று
வ ரல்றஶநரம். ஞரணம் ன்றந அநறரல் தரர்த்ரல் அட
ஶரைர அன்று. ஆணந்ரத்ரன் வரினேம். ஊத்ம்
னவும் அப்தடிஶ வரினேம். க்கு ஞரணம்

இல்னரதடிரல் என்ஷந ஶரைரரவும், ற்ஶநரன்ஷந
இன்ஶணரன வதரனபரவும் தரர்க்றஶநரம். உண்ஷில்
ல்னரம் ஆணந்ம்ரன். உண்ஷ க்குப்
னனப்தடரற்குக் ரம், க்குச்

றத்த்றல் அலக்கு

இனப்தடம், எனஷப்தரடு இல்னரடம்ரன். ண்ரடி
ஆடிக் வரண்டினந்ரல், அறல் வரினேம் திற திம்தம்
ரர்த்ர அல்னரல் ினொதரத் வரினேம்.
ஆட்டத்டடன் அந்க் ண்ரடிில் அலக்கும் இனந்ரல்
திறதிம்தத்றல் ரர்த் தரஶ வரங் ங்கூட இரட.

ம்னஷட ணக்ண்ரடி ஆடிக் வரண்டும், அலக்குப்
தடிந்டம் இனப்தரல் வதரனள்ஷப அட உள்பதடி
ஆணந் ஸ்டரப் திறதனறப்தறல்ஷன.

ஷதத்றம் திடித் எனணிடம் 'இந்த் டிஷக்

ரல்ி ஶம் திடித்டக் வரண்ஶட இன' ன்நரல்,
அணரல் னடிரட. ம்ரல் அந்த் டிஷத் ரல்ி
ஶம் திடித்டக் வரண்டினக் னடிறநட. ஸ்டென
ஸ்டஷ ம்ரல் திடிக் னடிறநட. ஆணரல் என

வதரனஷப ட்டும் குநறப்திட்ட ஶம்ஷ றஷணத்டக்
வரண்டு இன ன்நரல் அப்தடிச் வ ய் னடிில்ஷன.
றத்ம் றுஶ ஆிக்க்ரண ண்ங்ஷப
றணிரப் தடங்ள் எடுடஶதரல் எட்டர எடிதடி

றஷணக்றநட. ஆஷரல், ரம் ப்தடிப் ஷதத்றங்ஷப
றஷணக்றஶநரஶர, அடஶதரல் ரன்லக்கு ரனம்
ஷதத்றரத்ரன் தடுஶரம். ணம் ட்டப்தடுறந

ஷில் ல்ஶனரனம் தன ஷப்தட்ட ஷதத்றங்ஶப.
அலக்குடனுள்ப ண்ரடி ஆடுடஶதரல் ம்னஷட

றத்ம் ஶரத்டடனும் ரக்ஷ இல்னரலும் (என

னரரலும்) இனப்தடரன் இற்குக் ரம்.
ஶரம் ஶதரணரல் ரக்ஷ னம்; ரக்ஷ ந்ரல்
உண்ஷ ிபங்கும்.

ஶரத்ஷப் ப்தடிப் ஶதரக்குட? க்கு அலக்கு
ன்தட ஶம். இந்த் ஶம் ணரல் ந்ட?
தரதத்றணரல் ந்ட. அந்ப் தரதத்ஷ ணரல்
வ ய்ஶரம்? 

ரற அங்ள், ணம்

இற்நறணரல் வ ய்ஶரம். சுற்நறனேள்ப ிற்ஷந அிழ்க்
ஶண்டிினந்ரல், சுற்நறண திரஶ றுதடினேம்
றனம்தவும் அிழ்க் ஶண்டும். அஶ ரறரி அமத்
ரரிங்ஷப மத்ரரிங்பிணரலும், தரங்ஷபப்

னண்ிங்பிணரலும் னண்ிம் வரஷனக் ஶண்டும்.



ரற அங்ள், ணம் இற்நறணரல் வ ய்

தரங்ஷப இந் அங்பிணரஶனஶ வரஷனக்
ஶண்டும். ரணம், னம், ர் அடேஷ்டரணம், ஈசு
ரஶரச் ரம், ஆன ரி ணம் னனறஷஶ
மத்ரரிங்ள். தரத்ஷப் ஶதரக்குற்கு இஷஶ

உதரம். இற்நரல் தரதத்ஷப் ஶதரக்றக் வரண்டு திநகு
ஞரண ரர்க்த்றல் ஈடுதட்டு, ல்ஷனில்னர ஞரணர
ஆணந்ர ஆ ஶண்டும்.
ண்டனம் அண்டனம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ண்டனம் அண்டனம்
எஶ என சூரின்ரன் உள்பட; ஷிஶன வரஞ் ம்
ைனத்ஷ டுத்டக் வரண்டு ல்ன லலப்தரண
ஷில் அஷத் வபித்ரல் எவ்ஶரன னத்ட

ைனத்றலும் திற னொதர என சூரின் வரிறநட.
அஷ ல்னரம் திரிந்ட திரிந்ட ரப்தட்டரலும் அஶ
சூரின்ள் இனப்தர ஆரட. சூரின் என்றுரன்.

அவ்ரஶந, உனறல் ரடம் இத்ஷண ைீர றலக்குள்
றநறர றனு றனுக்றன்ந அநறவரபி அஷணத்டம்

எஶ திம்த்றன் திறதனறப்னத்ரன். இஷத்ரன் வ
ஆற

ங்ரச் ரர்ர்ள் ப்ம் மளத் தரஷ்த்றல்

வ ரல்னறினக்றநரர்.

ல்னரற்றுக்கும் னெனர இனக்கும் அண்டரண எஶ
க்ற டஶர, அநறவு டஶர, அந் ல்னர டந்

க்றரன், அநறவுரன் ம்றடத்றல் ஏர் ல்ஷனக்குள்
திரிந்ட ண்டம் ண்டரத் ஶரன்றுறநட. அந் எஶ
ஸ்டரன் ஶத்றன் அந்த்றல் இனக்கும்தடிரண த்
(அட) ன்தட. 'த்' ன்நரல் டெத்றல் ல்னரற்றுக்கும்

ஶஶன இனக்றநட ன்று அர்த்ம். ரம் இப்ஶதரறனக்கும்
றஷனில் அட டெத்றல் இனப்தரத் ஶரன்நறணரலும்,
உன்ஷில் டெத்றல் றட்டத்றல் ல்னரனரய்

இனப்தட அடரன். 'அட ீஶரன்' - 'த்-த்ம்' ன்றநட
ஶம்.
இப்தடி ரன் வ ரல்லுறந க்ஷ ரனம் க்கு ல்னரம்
னரிந்ட ிட்டடஶதரல் இனக்றநட. இந் என க்ஷத்றல்
ப்தடி இனக்றநரஶர அப்தடிஶ ப்ஶதரடம் இனந்ரல்

டக்ம் இல்ஷன. ஆணரல் அடுத் க்ஷஶ க்கு இந்
த்றரண தரர்ஷ ஶதரய்ிடுறநட. ரம் தன ிரண

வதரய்பரஶனஶ ஷ்டங்லக்ரபரறஶநரம்.

வதரய்ிணரல் வதறும் ஆணந்னம் ிஷில்
வதரய்ரறிடும். உண்ஷில் ப்ஶதரடம் ஆணந்ர
இனப்தற்கு ப்ஶதரடம் உண்ஷர இனக்றநஷணப்
திடித்டக் வரண்டினக் ஶண்டும். உண்ஷர
இனக்றநன் ஸ்ரற எனத்ன்ரன். ஆ ரறபரற

ரம் அந் ஸ்ரறஷத்ரன் தற்நறக் வரள்ப ஶண்டும்.
ண்டம் ண்டர ரம் இனக்றஶநரம். ண்டம்
ண்டர இனப்தட ல்னரம் னடிில் அண்டத்ஶரடு
என்றுதடும்ஶதரட அண்டர ஆற, றந் ஆணந்ரற
ிடுறநட.

அண்டர இனப்தன் எனன்ரன் இனப்ன. ண்டர
இனப்தட வறும் றஷணவுரன். றஷணவு, ணவு ல்னரம்
ரசு உண்ஷ அல்ன.
அண்டர இனக்றந தரத்ரஷக் ண்டம்
ண்டர உனனம் குனம் உள்பணர றரணம்
தண்ிக் ஷட ற றஷனர றர்குத் றரணம் வ ய்
ஆம்தித்ரல்,

ண்ஷட, ன ல் என்றுஶ ரட. டக்ம்,

தம் டவுஶ இரட. த
இடரன் வ

ரந்றரன் இனக்கும்.

ங் தத்தரர்ள் உதற

த்றனறனந்ட க்குப் தநறத்டக் வரடுத் தம்.
இந்ப் தலத் றஷனஷ அஷடற்குனன், வரட்டர,

னர, திஞ்ைர, ரர இனந்டரன் னற ஶண்டும்.
தலக்கும் றஷனஷக்கும் வதரறுஷரத்ரன் இனக்
ஶண்டும். ரர இனக்கும்ஶதரஶ தரற்கு

அ ம் ரட்டி, வம்தி ிலந்டிட்டரல் தன் இல்ஷன.
'வம்தி ிலந்றடுஶர?' ன்று ரனறங்ர் வ ரல்லுறநரர்.
க்கும் அந்க் ஷன இனக் ஶண்டும். ணிந் தம்
ஆகும் ஷில் னஷை, ைதம், தம் ல்னரம்
இனக்ஶண்டும். ஶத்றன் அந்த்றல் இனக்கும்தடிர
த்-த்ம் ன்றந உண்ஷ றஷனக்கு ரம் னம்
ஷில் அஷ ஶண்டும். அப்ஶதரடரன் வம்தரட
தலக்கும். ஷட றில் அந் த்ம்—னெனம்—ங்ஶ

இனக்றநட. 'ன்ணிடத்றஶனஶரன் இனக்றநட; ந்
அநறவு த்டத்ஷ ஆரய்றநஶர, அந்

அநறவுக்குள்ஶபஶ இனக்றநட' ன்தஷ அடேதத்றல்
உனரம்.

றஷநந் ஆணந்ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
றஷநந் ஆணந்ம்
றனர னேத்றல் தினகு ன்தர் ம்னஷட திரரண

னணிடத்றல் ஶதரய் "றஷநந் ஸ்ட டஶர அஷ
அப்தடி அநறட?" ன்று ஶட்டரரம். "றஷநந் ஸ்ட
டஶர அட ரனத்ரலும் றஷநந்ட இனக் ஶண்டும்.
ஶத்ரலும் றஷநந்ட இனக் ஶண்டும். ஸ்டிலும்
றஷநந்ட என குஷந ன்தஶ இல்னரல் இனக்
ஶண்டும். அத்ஷ றஷநந் ஸ்டஷ ணக்குச்

வ ரல்ன ஶண்டும்" ன்று திரரண னணிடத்றல்
ஶட்டரரம்.
"ீ ஶதரய் தஸ் தண்ட. அட உணக்ஶ வரினேம்" ன்று
னன் வ ரல்னறிட்டரரம்.
"அப்தடிஶ வ ய்றஶநன்" ன்று வ ரல்னறிட்டு தினகு
ஶதரய்த் தஸ்தண் ஆம்தித்ரர். னனறல் அணரல்
அனக்கு என்று வரிந்ட. 'இந்ச்

ரீந்ரன் உர்ந்

ஸ்ட. இடரன் ல்னரற்ஷநனேம் உனறநட.
உப்தடுறந வதரனஷபக் ரட்டிலும் உர்ந்ட
வரள்றந வதரனள் உர்ந்ட. அட இந்த் ஶந்ரன்'

ன்று ீர்ரணம் தண்ிக்வரண்டு, அப்தரிடம் ஶதரய்,

"இந்ச்

ரீம்ரன் உர்ந், றஷநந் ஸ்ட" ன்று

வ ரன்ணரரம்.

அப்தர றனம்தவும், "இன்னும் வரஞ் ம் தஸ் தண்ட"
ன்று வ ரல்னறிட்டரரம்.
இப்தடிஶ வரஞ் ம் 'தஸ்' தண்டட, உடஶண க்குக்
ஶரன்நறஷப் ஶதரய்ச் வ ரல்ட ன்று ந்ட
டஷள் தினகு வ ய்ரரம். னனறல் உடம்ன றஷநந்
ஸ்டரத் ஶரன்நறற்று. இந் உடம்ன எனரள்

திஶரறப் ஶதரடரஶண ன்று ஶர றத்தின், உடம்ன
றஷநந் ஸ்ட இல்ஷன ன்றும், திரன்ரன்

றஷநந் ஸ்டரவும் ஶரன்நறற்று. அன்தின் ணஶ
றஷநந் ஸ்ட ன்று ஶரன்நறட. திற்தரடு அநறஶ
றஷநந் ஸ்டரத் ஶரன்நறட. ந்ரம் னஷந
ஶதரணஶதரட ஆணந்ரடேதம்ரன் றஷநரத்
ஶரன்நறட.
"ீங்ள் வ ரன்ணதடி ரன் இத்ஷண ரட்பரத் தஸ்
தண்ிஶணன். இப்ஶதரவல்னரம் டுடுஶ ஶர என
ிரண ஆணந்ம் ஸ்னரிக்றநஶ. இட ன்ண?" ன்று
ந்ஷஷக் ஶட்டரரம் தினகு.
"உணக்கு எவ்வரன

த்றல் வரஞ் ம் ஸ்னரிக்றநட

ன்று வ ரல்றநரஶ அந் ஆணந்ம்ரன் ஸ்ட. இட
உணக்குத் டபித்டபி உண்டரறநட. இடஶ றஷநந்ட
ிட்டரணரல் அஷத்ரன் ஶதரணந்ம் ன்றஶநரம்.
அந்ப் ஶதரணந்ம் ப்ஶதரடம் குஷநவு இல்னரல்

ரனத்ரலும் ஶத்ரலும் றஷநந்ட இனக்கும்தடிரண

எஶ ஸ்ட.

ரீம், திரன், ணசு, அநறவு

ல்னரற்நறற்கும் ஆரர, இஷ ல்னரற்ஷநனேம்
டந் என்று 'ஆத்ர' ன்று இனக்றநட. அட
ன்ஷணத்ரஶண அநறந்ட அடேதிப்தறல்ரன் இந்
ஆணந்ம் உண்டரறநட" ன்று திர வ ரன்ணரரம்.
இப்தடி உதறக் ஷ இனக்றநட.
அந்ப் ஶதரணந்

னத்றத்றன் ஶர என றஷன

ரன் க்கு ப்ஶதரரட உண்டரறநட. றஷபள்,

இஷனள் ல்னரம் அடர்ந்ட இனக்கும் என த்டிில்
உட்ரர்ந்ரல் ல ஶ வரஞ் ம்கூட வில் தடரல் றல்
இனக்றநட. ரற்று அடிக்கும்ஶதரட, இஷனள், றஷபள்
ர்ந்ட ினகுறந

த்றல் சூரினுஷட வில்

ல ஶ அந் இஷடவபி அபவுக்கு ிலறநட. அப்னநம்
றுதடினேம் றஷபள் னெடி, அட ஷநந்ட ிடுறநட.

அந் ரறரிரத் ரன் க்கு ஆணந்ம் அவ்ஶதரட
ந்ட ந்ட ஷநந்ட ஶதரறநட. ஆணந்ம் ன்தட

ங்கும் தரினர றஷநந்றனக்கும்தடிரண ஸ்ட.
ஆணரல் ம்னஷட வட்ட ர்ர, ணம், னத்ற
இற்நறணரல் அட ம்றடம் தடரல் ஷநந்றனக்றநட.
என க்ஷம் ரம் தண்ிினக்றந னண்ி
ர்ரக்பிணரஶன அஷ ினகும்ஶதரட, ரற்று அடித்ட
இஷனள் ினகும்ஶதரட, சூரி எபி அன் றர

னட ஶதரல், ம்னஷட ர்ரக்ள் ினறரல்,
ங்கும் தி ஆணந்த்றன் றஷன க்கு
உண்டரறநட. இடஶ பர்ந்ட ிட்டரல்
ஶதரணந்ரறநட. அந் ஆணந்

னத்றத்றன்

னஶன த்ஷத்ரன் ரம் ப்ஶதரரட அஷடந்வுடன்

றவும் ஆணந்ர இனக்றஶநரம் ன்று வ ரல்னறக்
வரள்றஶநரம். தஸ் தண்ிப் தண்ி ி ரம்

வ ய்ரல் ப்ஶதரடம் ஆணந் ர இனக்கும்
னத்றத்றஶனஶ னந்ட அரஶ இனக்னரம்.
ண்ன் வ ரன்ணரன், ம்தனும் வ ரன்ணரன்!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ண்ன் வ ரன்ணரன், ம்தனும் வ ரன்ணரன்!
ஆத்ரரன் ல்னரற்றுக்கும் ஆரம். ஆணரல் அடஶ
அற்ஷநக் டந்றனக்றநட ன்நரல், அவப்தடி ன்று
ஶரன்றுறநட; குப்தரினக்றநட. வ றனஷ்

தரத்ர ல ஷில் இம்ரறரி தன றனு ரக் குப்திக்
குப்தி, திநகு எஶடிரத் வள்பத் வபிரப்
தண்ிிடுரர்.
'ரன் ல்னரப் வதரனட்பிலும் இனக்றஶநன். ல்னரப்
வதரனட்லம் ன்ணிடத்றல் இனக்றன்நண' ன்று

ல ஷில் ஏரிடத்றல் வ றனஷ் தரன் கூறுறநரர்.
(ஶரரம் தச்ற மர்த், மர்ம்

ி தச்ற)

ல்னரப் வதரனட்லம் இரிடம் இனக்றன்நண ன்நரல்,
இர்ரன் அற்றுக்வல்னரம் ஆரரண ஆத்ர
ன்நரகும். ஆணரல் ல்னரப் வதரனட்பிலும் இர்
இனக்றநரர் ன்நரல் அஷரன் இனக்கு ஆரம்
ன்று ஆகுஶ? இறல் ட

ரி ன்ந குப்தம் ற்தடனரம்.

ஸ்ரற அல்னட ஆத்ரஶ ல்னரற்றுக்கும் ஆரம்
ன்தடரன்

ரி. அர் ல்னரற்றுள்லம் இனக்றநரர்

ன்தரல் அஷ இஷத் ரங்குறன்நண ன்று ஆரட.
இரல் ரன் அற்றுக்கு உனனம் உினம். இர்
இல்னரல் அஷ இல்ஷன. ணஶ, அஷ இனக்கு
ஆரல்ன. இர்ரன்

னத்ஷனேம் ஆட்டிப்

தஷடப்தர், இஷ வ றனஷ்ஶண வபிரச்
வ ரல்னறினக்றநரர்.
'வதரம்னரட்டப் வதரம்ஷ ரறரித்ரன்

ன

திரிலம்; உள்ஶப இனந்ட ஈச்ஶண அற்ஷந ஆட்டி
ஷத்டக் வரண்டினக்றநரன்.' [ஈச்; மர் னரணரம்
யனத் ஶஶ

(அ) ர்ைளண றஷ்டற ப்ரன் மர்

னரணி ந்த்ர னொடரணி ரர] ன்றநரர்.
இப்தடிக் குப்தத்ஷத் வபிவு வ ய்றந தரன் அஶ
ல ஷில் றுதடினேம் குப்தம் வ ய்றநரர். 'ல்னரப்
வதரனட்பிலும் ரன் இனக்றஶநன்; ல்னரப்
வதரனட்லம் ன்ணிடத்றல் உள்பண' ன்று கூறுதஶ,
'ன்ணிடத்றல் என வதரனலம் இல்ஷன; ரனும் என
வதரனலம் இல்ஷன' ன்றநரர். (


த் ஸ்ரணி னரணி,

ரயம் ஶள அஸ்ற:). இங்ஶ ஆத்ர

ல்னரனற்ஷநனேம் டந்ட ன்று த்டம்
ஶத ப்தடுறநட.
'இட ன்ண குப்னறநரஶ' ன்நரல், 'ரன் ல்னரனக்கும்
ிபங்குறல்ஷன (  அயம் ப்ர : மர்ஸ்:)

அடரன் ன் ஶரரஷ (ஶர ரர மரவ்ன:)'
ன்று என ஶதரடு ஶதரடுறநரர்.

'இட ன்ண உதஶ ம் ஶண்டிக்றடக்றநட? என்றும்
னரிில்ஷனஶ!' ன்று ஶரன்றுறநர?

ன்கு ஆஶனர றத்டப் தரர்த்ரல் குப்தத்டக்குத் வபிவு

ரனரம். 'ரன் எனனக்கும் ிபங் ரட்ஶடன்' ன்று
தரன் வ ரல்னறினந்ரல், 'ஆிம்ஶதர் இனந்ரல்,
ஆிம்ஶதனக்கும் ிபக் ரட்ஶடன்' ன்று அர்த்ரகும்.
ஆணரல் அப்தடிின்நற, 'ரன் ல்ஶனரனக்கும் ிபங்
ரட்ஶடன்' ன்நரல், 'ஆிம் ஶதரில் 999 ஶதனக்கும்

ிபங்ரல் இனந்ரலும் இனக்னரம்; எனனுக்ரட
ிபங்குஶன்' ன்றுரன் வதரனள். தரன்

'ல்னரனக்கும் (மர்ஸ்) ிபங் ரட்ஶடன்'
ன்நரஶன்நற எனனக்கும் (ஸ்ரதி) ிபங்
ரட்ஶடன்' ன்று வ ரல்னில்ஷன. அப்தடிரணரல்
அனம்
அந்ச்

றனனக்கு ிபங்குறநரர் ன்நரறநட.

றனர் ரர்? இர் வ ரன்ண ஶர ரஷரல்

தரறக்ப்தடர ஞரணிள். 'ரன் ல்னரப் வதரனபிலும்
இனக்றஶநன்: என வதரனலம் ன்ணிடம் இல்ஷன' ன்று
தரன் னண்தரடரப் ஶத றட ஶதரனத் ஶரன்றுற்கு
இத்ஷ ஞரணிஶப ிபக்ம் ந்ட வபிவு
வ ய்ரர்ள்.
வனிஶன என னரஷன றடக்றநட. அஷ இனட்டு.
ஶணர அந்ப் தக்ம் ந்ன் அஷ றறத்டிட்டு,
"ஶர, தரம்ன, தரம்ன!" ன்று தத்ரல் த்டறநரன்.

ரஷனர இனப்தடம் தரம்தர இனப்தடம் என்றுரன்.
இட ரஷனரன் ன்று வரிந்வுடன், அனுக்குப் தரம்ன

இல்ஷன ன்று வரிந்ட ிடுறநட. அணரல் னனறல்
தரம்னக்கு ஆரர இனந்ட ன்ண? ரஷனரன்.

ரஷனஷப் தரம்ன ண ண்டடஶதரல், அஞ்ஞரணிள்
என்ஶநரண திம்த்ஷப் தனரண திதஞ் ரப்
தரர்த்ட ங்குறநரர்ள். இந்ப் திதஞ் த்டக்கு ஆரம்
திம்ம்ரன்.

"இந்ப் திதஞ் த்டக்குள் ரன் இனக்றஶநன்; திதஞ் ம்
ன்ணிடத்றல் இனக்றநட" ன்று வ ரன்ணரல் ன்ண
அர்த்ம்? ரஷனக்குள் ரன் தரம்ன இனக்றநட;

தரம்னக்குள்ரன் ரஷன இனக்றநட ன்தட ப்தடிஶர
அப்தடிரன். இண்டும் உண்ஷரஶண?
தரம்ன ன்று அனறுதனுக்குப் தரம்ன ரஷனஷத்
ணக்குள் 'ிலங்ற' ிட்டட. அன் தரர்ஷில்
ஆரர இனப்தட தரம்ன. அஞ்ஞரணம் ீங்ற 'இட

ரஷனரன்' ன்று உர்ந்ட வரண்டனுக்கு ரஷன
தரம்ஷத ன்னுள் ஷநத்ட ிடுறநட. ரஷனரன்
ஆரரத் வரிறநட.
ரஷிணரல் னெடப்தட்டன் திதஞ் த்ஷ

த்றம்

ன்று தரர்த்ரலும், ரஸ்த்றல் திதஞ் த்டக்கு
ஆர இனந்ட ரங்குதன் ஈசுன்ரன்.

திதஞ் த் ஶரற்நத்ஷ ஞரணத்றணரல் ிபக்றனுக்கு
ஈசுஶண ல்னரரய், ரனுரய்த் ஶரன்றுறநரன்.
ஈஸ்ஷணத் ி வறும் ஶரற்நரக்கூடப்

திதஞ் ம் ன்று டவுஶ ஞரணிின் றர்ில்த

மரறில் வரிரட. ப்தஞ் ம் ன்ஶந என்று

இல்னரஶதரட அட ஈசுணிடத்றல் இனப்தரஶர,
அல்னட ஈசுன் அனுள் இனப்தரஶர வ ரல்டம்
அதத்ம்ரஶண? அஞ்ஞரண ஷ ில் உடம்ன, திரன்,
ணசு, அநறவு ன்வநல்னரம் வரிறன்நண. ஞரணம்
ந்ரல் ஆத்ரணந்ம் ஸ்னரிக்றநஶதரட இட

ல்னரற்ஷநனேம் டந்டரன் அந் றஷன னறநட.
இணரல்ரன் வ றனஷ் தரன் னடிந் னடிரண
ஞரண றஷனில் றன்று, 'ன்ணிடத்றலும் வதரனட்ள்
இல்ஷன; ரனும் வதரனட்பிடத்றல் இல்ஷன' ன்று
கூநறிட்டரர். ஶணர அஞ்ஞரணி ரஷனஷப் தரம்தர
றஷணத்ரன் ன்தரல், உண்ஷிஶனஶ என தரம்ன

ரஷனக்குள் இனந்ரஶர அல்னட தரம்னக்குள் ரஷன
இனந்ரஶர வ ரல்னனரர?
ம்தர் சுந் ரண்டத்றல் இஷத்ரன் வ ரல்லுறநரர்:
'அனங்னறல் ஶரன்றும் வதரய்ம்ஷ
அவுணப் னம் ந்டம்
ினங்ற ிரப் தரட்டின்
ஶறு தரடுற்ந க்ம்
ீ
னங்கு வஷக் ண்டரல்
அர் ன்தர் ஷி ஶனந்ற
இனங்ஷில் வதரனர ன்ஶந

ஷநலக் றறுற ரரர்.'
அனங்ல் ன்நரல் ரஷன. அவு ன்நரல் தரம்ன.
'அனங்னறல் ஶரன்றும் வதரய்ம்ஷ அவு' - ரஷனில்

ஶரன்றும் தரம்ன ன்ந வதரய்ரண ண்ம். இடஶதரனப்
தஞ்

னங்ள் என்று ஶ ர்ந்ட வதரய்ரண திதஞ் ம்

ன்ந க்ரற
ீ
க்குறநஶ. அட ரஷக் ண்டரல்
ினறப்ஶதரய் ரஷனரண ஈசுன் ட்டும் வரினேஶர,

அந் ரர ர ணரண தரத்ரரன் ர ந்ற னெர்த்ற
ன்நரர்.
ம்ரழ்ரஷப் தற்நற

டஶரதந்ரற தரடிண த

ஷஷ்ரண ம்தர், தரத் ஸ்னொதத்ஷ இப்தடி
ஸ்ச் ரண அத்ஷ தரஷில் வ ரல்றநரர்.
ஆணந்ம் ங்ஶ?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ஆணந்ம் ங்ஶ?
க்கு ண்ி னடிர ஆஷ ள் இனக்றன்நண.
ஆணரலும் ன்ஶநர என ரள் ரம் ஆஷ ப்தடும்

ஸ்டக்ள் ம்ஷ ிட்டுப் திரிட அல்னட ரம்
அற்ஷநிட்டுப் திரிட

ர் றச் ம்.

ரின் னெனம்

இந்ப் திரிவு ற்தடரல், அற்கு னந்ற ரர
ஆஷ ஷப ரைறணரர வ ய்ட ிட்டுிட்டரல்,

அத்ஷணக் த்ஷண ஆணந்ர இனக்னரம். க்கு
த்ஷண ஆஷ ள் இனக்றன்நணஶர அத்ஷண

னஷபஷப டக்த்டக்கு அடித்டக்வரண்டு ம்ஷக்
ட்டிப்ஶதரட்டுக் வரள்றஶநரம். ஆஷ ஷபக் குஷநக்க்
குஷநக் டக்ஶயடவுங் குஷநனேம். இந்ப் திநி
னடினேனன் ரம்

ன ஆஷ ஷபனேம் ிட்டுிட்டரல்

றுதடினேம் திநந்ட அஸ்ஷப்தடஶ ஶண்டரம்;
அப்தடிஶ தரத்ரில் ஷந்ட ஆணந்ரற ிடனரம்.
ணின் ற்ந ினங்குஷபிட ிஶ  ஞரணம்
உஷடன் ன்று வதனஷப்தடுறஶநரம். ஆணரல், இன்
ட்டும் அற்ஷநிட ிஶ ர ன்ண வ ய்ட
ிடுறநரன்? ரனேம், ரினேம், ப்தரன் னச் றலம்கூடத்ரன்
ரப்திடுறன்நண.

ந்ற ினத்ற வ ய்றன்நண.

ரறக்றன்நண. வதரடர ணினும் இற்குஶல் டம்
வ ய்ரக் வரிில்ஷன. அப்வதரலட இணட
ிஶ  ஞரணத்றல் வதனஷப்தட ன்ண இனக்றநட?

ல்னரற்நறலும் வதரி ஞரணம் றஷனத் ஆணந்த்டக்கு
றண்டு வரள்டரன். ணின் இப்தடிப்தட்ட
றஷனத் ஆணந்த்ஷப் வதறுறநரணர?
ஶர றத்டப் தரர்த்ரல், த ரத்தரிரணட வரிட,
இந் 'ஞரணம்', 'ஆணந்ம்', 'ரம்', ன்தவல்னரம்
என்றுரன். ரம் உண்ஷில் ரர் ன்தஷ உனம்
ஞரணம் னம்ஶதரட, ரஶ ஞரண ரண ஆணந்ம்
ன்று ண்டுவரள்ஶரம்.
வபி ஸ்டக்பினறனந்ட க்கு ஆணந்ம் ில்ஷன.
ம்றடறனந்ஶரன் ஆணந்ம் திநக்றநட. ட உண்ஷ

ஸ்னொதரண ஆணந்த்ஷ ரம் அஞ்ஞரணத்றணரல் னெடி

ஷநத்டக் வரண்டினக்கும் றஷனில்கூட 'ம்னஷடட'
ன்று என்நறடம்

ம்தந்ம் ஷக்கும்ஶதரடரன்

அறனறனந்ட ஆணந்த்ஷ அஷடறஶநரம். அந்

ம்தந்ம்

ஶதரய் ிட்டரல் ஆணந்ம் ஶதரய் ிடுறநட. உரம்

வ ரல்றஶநன்; எனனக்குச் வ ரந்ர வரஞ் ம் றனம்
இனக்றன்நட ன்று ஷத்டக் வரள்லங்ள். அறல்
னனறல் னத்டக்கு னம் ிஷபச் ல்

அறரர ஷத்டக் வரள்லங்ள். 'இந் ல்
ன்னுஷடட' ன்தரல், ிஷபச் ல்
அறரகும்ஶதரவல்னரம் அனக்கு ணம் குபினறநட.
ஆணந்ம் உண்டரறநட. அப்னநம் ிஷபச் ல் குஷநத்
வரடங்குறநட. ஷன ஶறு எனனக்கு ிற்று
ரமணம் தண்ி ிடுறநரர். றுதடி அடுத் னம்

அஶ னறல் ர ிஷபச் ல் கூடிினக்றநட.

இப்ஶதரட அஷப் தரர்க்கும்ஶதரட இர் ணம் குபிர
வ ய்றநட? "அடடர, ஶதரண னம் ம் ஷில்

இனந்ஶதரட ரிசு ரறரிப் வதரட்டனர இனந்ட;
இப்ஶதரட ஶணர எனனுக்கு அறஷ்டம் அடிக்றநஶ!"
ன்று ிற்வநரிச் ல்ரன் உண்டரறநட. 'ணட' ன்ந
ம்தந்ம் இனந் ட்டுந்ரன் அஶர ிஷபச் னறல்
ந்ஶரம் இனந்ட. திநகு அஶ ிஷபச் னறல்

உர்ச் ற அடிஶரடு ரநறிட்டட.

இன்ஶணரர் உரம் வ ரல்றஶநன். ன்ணிடம் தன
வதற்ஶநரர்ள் குந்ஷஷப அஷத்ட ந்ட, அற்றுக்கு
றத்ப்திஷ இனக்றநட. அட றினத்றர ஶண்டும்

ன்று ஶட்டுக் வரள்ஷப் தரர்த்றனப்தீர்ள். இற்கு

ஶர்ரநர என ப்தணரர் டந்ட வரண்டரர்! அர்
இண்டரட ல்ரம் வ ய்டவரண்டர்.
இஷபரலக்கு னெத்ரள் திள்ஷபஶரடு
எத்டில்ஷன. ச்

ண்ஷட ஶதரட்டுக் குடும்தம்

திரிந்ட. இர் இஷபரள் ப்திஶனஶ இனந்ரர்.
திள்ஷபஷக் ஷிட்டுிட்டரர். அர் என ரள்

ன்ணிடம் ந்ட, 'னெத்ரள் திள்ஷப இஷபரலக்குப்
தில்னற சூன்ம் ஷத்ரன். ல்ன ஶஷபர அட

அஷணஶ றனப்தி அடித்டிட்டட' ன்நரர். ல்னரத்
ப்தணரர்லம் திள்ஷபக்குச்

றத்ப்திஷ

ற்தடும்ஶதரட னஷனப்தடுறநரர்வபன்நரல், இஶர
அறஶனஶ

ந்ஶரப்தடுறநரர். ன்? இனுக்கு

அணிடம் 'ம்னஷடன்' ன்ந

ம்தந்ம் ஶதரய்

ிட்டட. இஷபரபிடம் ட்டும் 'ம்னஷடள்' ன்ந
ண்ம் இனக்றநட. அணரல்ரன் அலக்கு யரணி
இல்ஷன ன்நரல் இர் ஆணந்ப்தடுறநரர்.
ரஷக்கு ஆபரண 'ரன்' ன்தன்

ம்தந்த்டக்ஶ

இத்ஷண ஆணந்ம் இனக்றநட ன்நரல், றலும்
ம்தந்ப்தடரல் ன ஞரணர இனக்றன்ந அந்
வறும் 'ரன்' த்ஷண ஆணந்ர இனக்கும்!
வல்னம் ஶதரட்டரல்  ப்ன தரற்ரய்க் நறிலும்

றநறட

றத்றப்ன இனப்தஷ உர்றஶநரம். வல்னத்றன்

ம்தந்த்டக்ஶ றத்றப்ன இனப்தரல், அ ல் வல்னம்

றத்றப்ன ட்டுஶ ன்தறல்

ந்ஶம் ன்ண!  ப்தரண

டக் உனத்றன் 'ரன்' ன்தறன் ரக் றங்ள்
ம்ந்ப்தடுறந ஶதரஶ அறல் றத்றப்ன ஆணந்த்ஷப்

வதறுறஶநரம் ன்நரல், அந் 'ரன்' ட்டுஶ ஸ்ச் ர

றற்றன்நஶதரட த்ஷண றத்றப்தர ஆணந் ர
இனக்ஶண்டும்?

றநற வதரத்ல்ள் வரண்ட என

ட்டிரல் என ீதத்ஷ னெடிஷத்ரல் டரங்ள்
றர வல்னற எபிக்றங்ள் வபினம்.
ரஷரல் னெடப்தட்ட ஆத் ீதத்றலும் இந்றரி

டரங்ள் றரக் வரஞ் ம் வரஞ் ம் ஆணந்
எபிஷப் தரர்க்றஶநரம். ரச் ட்டிஷ உஷடத்ட
ிட்டரல் ஆணந் ஶைரறர் ரஶ ஆறிடனரம்.
டரங்பின் அபஷப் வதரறுத்டப் தன ஶறு

அபவுபில் எபி வபி ந்ரலும் உள்ஶபினப்தட
ஶைரறரன். ரம் ரச் ட்டிஷ உஷடத்ட ிட்டரல்

உனத்றல் தரர்க்கும் ித்றர ங்ள் ல்னரம் ஷநந்ட
ல்னரம் என்நரண ஆணந்னொதரஶ வரினேம்.
ரஷஷ ப்தடி உஷடப்தட ன்நரல் ஆஷ ஷப
அடக்குடரன் ற. ணம் இனக்கும் ஷ ஆஷ ள்
இனக்த்ரன் வ ய்னேம். அணரல் ணத்ஷ அடக்றிட
ஶண்டும். ணம் அடங்ற ிட்டரல்  றஷனில்
இனப்தடஶதரல் என

க்றனேறன்நற ைடம் ரறரி ஆஶரம்

ன்று ண்க்கூடரட. ரநர, இடரன்
க்றலக்கும் ஆரரண றஷன.

ன

ரரர ரட

ஏர் அங்த்றல் ஊணம் உள்பர்லக்கு இன்ஶணரர்
அங்த்றல் அற ீக்ஷண்ம் இனக்கும். தன

ரய்க்ரல்பில் என்நறல் ைனத்ஷ அஷடத்டத்
றனப்திணரல் இன்வணரன்நறல் அறம் ீர் வதனகுட
ஶதரல், ஏர் அங்த்றல் ஊணம் இனப்தஶ இன்வணரன்நறல்
ீக்ஷண்த்ஷத் னறநட. ஆத்

க்றஷப் தனரநரச்

றநச் வ ய்னேம் ல்னரம் இந்றரிங்ஷபனேம் அஷடத்டக்

வரண்டு ிட்டரல், அப்ஶதரட

ன

க்றலம் எஶ

இடத்றல் அஷறர, ஆணந்ரக் கூடி றற்கும்.
றகுந்

க்றனேடன் உனகுக்கு ல்னட வ ய்னரம்.

ஆத் ஞரணம் வதற்ந ரிறள்
றனஷ்டரந்ம்.

க்றஶ இற்கு

ன ஶனரங்லக்கும்,

ன

ரனங்லக்கும் வ ன்று அர்ள் ிங்ஷபத்
வரிந்ட வரள்லம் ஆற்நல் வதற்நறனந்ரர்ள். ம்
ரடக்குக் ஶட்ர

ப்ங்ஷப ஆரத்றல் ஶட்டு

ஶ ந்றங்ஷபக் வரடுத்ரர்ள். ப்தடி ஆஷ ஷ
அடக்குட? ப்தடி ணத்ஷ றறுத்டட? ப்தடி
றஷனத் ஆணந்த்ஷ அஷடட ன்று ஶட்றநர்ள்
அந் ஶங்ள் வ ரன்ணதடி டந்ரஶன ஶதரடம்;
னடிில் ஶதரணந்ம் அஷடனரம். இற்குப்
தஶசுன் அடேக்றம் வ ய்ரர.
றர்வரண்டு அஷப்தரன்!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
றர்வரண்டு அஷப்தரன்!
னத்றம் ஆடரல் அஷ ரல் இனக்றநஶதரட என
ரற்று அடித்ரல் உடஶண அறல் ைனத்டபிள்
குறழ்பரத் ஶரன்றுறன்நண. இன்ஶணரன ரற்று
அடிக்றநஶதரட அந்க் குறழ்ள் உஷடந்ட ஶதரறன்நண.
தரத்ர ஆடர அடங்ர

னத்றம் ரறரி. ரஷ

ன்றந ரற்நறணரல் அறஶன ைீரத்ரக்ள் ன்றந
ரவல்னரம் குறழ் ரறரி ஶரன்நறினக்றஶநரம்.
ஆ ரரிரனஷட டரக்ஷம் ன்றந ல்ன ரற்று
ம்ஶல் தட்டரல் குறழ் உஷடந்ட ைனத்டபி
னத்றத்ஶரடு க்றரற ிடுடஶதரல், ரனம்

தரத்ரிடம் இண்டநக் னந்ட ிடுஶரம்.

னத்ற ைனம் ன்வநன்றும் அபவு குஷநரஶனரன்
இனக்றநட. அறனறனந்ட ஆி திரிந்ட வ ன்று ஷரற,
உனத்றல் தனிங்பில் ற, ஏஷட, ரய்க்ரல், ரி,
குபம், றறு ன்று ைனர ங்பர ஆறன்நண.
னத்றம் ற்றுறல்ஷன. அறல் னறர வள்பம்
னடறல்ஷன. அறனறனந்ட ந் ஆறு குபங்ள்
ற்நனரம்; அல்னட இற்நறல் வள்பம் னரம்.

வில் ரபரணரல் ட்டுக்
ீ
குரய்பில் ைனம் இல்ஷன;
வட்யறல் றல் ைனம் இல்ஷன ன்றஶநரம்.
ஷக்ரனத்றல் ஶரரரிில் வள்பம், ரஶரிில்
உஷடப்ன ன்று ஶதசுறஶநரம். ஆணரல்

றனஷ்ட ரனத்றல்

இந் உனத்றல் த்ஷண ைனம் இனந்ஶர அறல் ஏர்
இம்றகூட - க்வின் கூட - இன்றுஷ குஷந
ில்ஷன, கூடவும் இல்ஷன. தக்ரர்ள்

றனர் றனத்ஷ

ிற்று டு
ீ ரங்குரர்ள்; டுஷப
ீ
ிற்று தரங்றல்
ஶதரடுரர்ள்; தரங்குப் தத்ஷ 'ஶர்'பர

ரற்றுரர்ள். வரத்ச் வ ரத்ட ரநரட. அற்நறன்
னொதம் ரன் தன ிங்பில் ரறும். ல்னரற்ஷநனேம்
கூட்டிணரல் க்கு

ரிர இனக்கும். அப்தடிஶரன்

ஶனரத்றல் உள்ப வரத் ைனம்

னத்றத்றல் இனக்

ஶண்டும். இல்னரிட்டரல் ஶத்றல் இனக் ஶண்டும்.
அல்னட றர, ரி, குபங்பர இனக் ஶண்டும்.
தரத்ர தனரத் ஶரன்நறினக்றநரர்.ஶரன்நற
தின்னும்

னத்றம் ரறரி கூடரல், குஷநரல்

இனக்றநரர். க்குக் கூடுல், குஷநவு ல்னரம்

உண்டரறநரத் ஶரன்றுறநட. ஆணரல் உள்பட
என்ஶநரன் ன்ந ஞரணம் ந்ரல், ங்குஶ கூடுலும்
இல்ஷன, குஷநவும் இல்ஷன.
ைனத்ஷ றனஷ்டரந்ர ஷத்டப் தரத் ைீரத்
மம்தந்த்ஷச் வ ரல்லும்ஶதரட றஷபப் தற்நற
ிஶ ரச் வ ரல்ன ஶண்டும்.

னத்ற ைனம்

ஷரற அறனறனந்ட ரினேம், குபனம், குட்ஷடனேம்,
றறும் உண்டரறன்நண. இஷ றுதடினேம்

னத்றத்றல் னப்தறல்ஷன. ஆணரல், ல்னர றலம்
னத்றத்ஷஶ ஶடி ந்ட னந்ட ிடுறன்நண.

டக்ஶ என றக்கு 'ஶமரன்' ன்று வதர். 'ஶ ரம்'
ன்நரல்

றப்ன. இந் ற

றப்தரண ண் றஶ

ஏடுறநட. ஆந்றரில் றனஷ்ர ற இனக்றநட.
'றனஷ்' ன்நரல் னப்ன. இந் ற னப்ன ண் ீ ட
ஏடுறநட. 'ங்ஷ' ன்நரல் வலப்ன. இடவும் அட
ஏடினறந திஶ த்ஷப் வதரனத்ட ற்தட்ட வதர்ரண.
னென்றும் எஶ

னத்றத்றல்ரன் னக்றன்நண.

றப்ன

ஶைர கும், னப்ன ஶர கும், வள்ஷப மத்
கும். ண ரணட னக்குங்பில் றல் தரய்றநஶர,
அஷ எட்டி ைீரத்ரின் சுதரம் அஷறநட.

ப்தடிரணரலும், ஷட றில் தரத்
னந்ர ஶண்டும்.

னத்றத்றல்ரன்

water finds its level—'வரடர்னஷட ீர்ப்ஶதரக்கு எஶ
ட்டத்றல் இனக் னலும்' ன்தரர்ள். ஷன உச் றில்
ஷ வதரறந்ட ற உண்டரறநட. அங்றனந்ட ல ஶ
ணஶர, எஶ இஷச் ஶனரடு ற ிலறநட.
னறில் ஏடும்ஶதரட அத்ஷண
னத்றத்றல் னந்தின்

த்ம் இல்ஷன. னடிில்

த்ஶ இல்ஷன.

அப்ஶதரடரன் ற ன் வனலுக்கு னறநட. அரட
வனலுக்கு ந்வுடன் த

ரந்ரறநட. றலுஶ

ரி,

வனன—அரட அபவு அநறந்ட, அந் ட்டத்ஶரடு
றற்றந ஶணரதர—ந்ரல்ரன்

ரந்ம் உண்டரகும்.

வனலுக்கு ீ நறச் வ ய்றந 'ரட்னட்' ரரிங்ள்

திநனக்குப் திறப்னட்டனரம். ஆணரல் இணரல் ரஶ ம்
ரந்றஷக் குஷனத்டக் வரள்டரன் தனன். உனட்டல்,
னட்டல், இஷச் ல் ல்னரற்ஷநனேம் குஷநத்ட
அடக்ர னறந றஷ

னத்றம் றர் வரண்டு

ங் ஸ்ரணங்லக்குச்

றநறட டெம் னன்ணரனறனந்ஶ

வ ன்று ரங்றச் வ ல்றநட. இணரல்ரன் றின்
உப்னக் ரிக்றநட. ரம் வனஷன ீ நரல், அடக்ரச்
வ ன்நரல், தரத்

னத்றனம் ம்ஷ றர் வரண்டு

அஷத்டப்ஶதரய் ணக்குள் அடக்ம் வ ய்ட வரண்டு
ிடும்.

ரஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

அத்ஷம்
ரஷ
'ல்னரம் ரஷ,

த்றர டவும் இல்ஷன' ன்று

வதௌத்ம் வ ரல்றந ரறரி அத்ஷம் வ ரல்னில்ஷன.
'திதஞ் வல்னரம் ரஷரன்; ஆணரல் இற்கு,
ஆரர திம்ம் ன்தட த

த்றரினக்றநட'

ன்றநட அத்ஷம்.
"உனத்ஷ ரஷ ன்று வ ரல்றநீர்ஶப, இந்
உனத்றல் இத்ஷண ரரிங்ள் ண்கூடர டந்ட
வரண்டினக்கும்ஶதரட இஷ ப்தடி ரஷ ன்று
வ ரல்னனரம்?" ன்று ஶட்றநரர்ள்.
ரஷ ன்நரல் அடிஶரடு இல்னர ஸ்ட ன்று
றஷணத்டக் வரண்டு இப்தடிக் ஶட்றநரர்ள். ஆணரல்
ரஷ ன்தட அடிஶரடு இல்னர ஸ்ட (அத்ந்
அமத்) அல்ன. னல் வரம்ன அல்னட னடி ன்
ன்று வ ரன்ணரல் உடஶண அட அடிஶரடு இல்னர
ஸ்ட ன்று ள்பி ிடுறஶநரம். ரஷ அப்தடி
இல்ஷன. அட இனப்தர றஷணக்றந ட்டில்

இனப்தரஶ ஶரன்றும். அட னல் வரம்ன ரறரி
இல்ஷன. ரணல் ீர் ரறரிரணட. ரணல் ீர்

ண்டக்குத் வரிறநட. ஆணரல் அறல் ைனம் இல்ஷன.
அஷக் குடித்ட ரம் ர

ரந்ற வ ய்ட வரள்ப

னடிரட. ரணல் ீர் உண்ஷரண ைனம் இல்ஷன

ன்று அநறந்ர்லக்கும்கூடக் ரணல் ீர் வரித்ரன்
வ ய்றநட. அவ்ிஶ உனஷ ரம் ண உர்த்

ஞரணிலக்குக் கூட ஶனரம் வரித்ரன் வ ய்றநட
ன்று வ ரல்டண்டு. ஆணரல் அட றந்

த்றல்ன

ன்று அர்ள் அநறரர்ள்.
என தலஷஷப் தரம்வதன்று நர ண்டறஶநரம்.
தலஷில் தரம்ன இல்ஷன ன்தட உண்ஷ.

இனந்ரலும்கூட அஷப் தரம்தர ண்ிட்டும்,
ரஸ்த்றல் இல்னர தரம்ஶத றைரண தரம்ன
உண்டரக்குறந அத்ஷண தத்ஷனேம், தற்நத்ஷனேம்
ம்றடம் உண்டரக்ற ிடுறநட. தரம்ன வய்ர

இல்னர ஶதரறலும் க்கு ிர்த்ட ிறுிறுத்டம்,
ரம் தப்திரந்ற அஷடந்டம் உண்ஷஶ. உனம்
உண்ஷில் றந்
அஷஶ ரம்
இவ்ிஶ

த்றர இல்னரஶதரறலும்

த்றர ண்டறந ட்டில்

ன ரரிங்லம் டக்றன்நண.

தலஷஷப் தலஷ ன்று வரிந்ட வரண்டவுடன் தம்
ஏடிப்ஶதரடஶதரல், உனனம் திம்த்ஷச்

ரர்ந் என

ஶரற்நஶ, அற்கும் ஆரரண திம்ம் என்ஶந றந்
உண்ஷ ன்று அநறறநஶதரட, ரரிங்ள் ல்னரம்
றன்றுஶதரறன்நண.
அடிஶரடு இல்னர ஸ்டல்ன உனம். ஞரணம்
னறந ஷில் உள்ப ஶரற்நம் அட. ணவு ரண்றந
ஷில் ணவு வய்ர இனந்ட, ரம் ிறத்டக்
வரண்டதின் ணவு  றத்டப்ஶதரட ஶதரல், ரம்
அஞ்ஞரணத்றல் டெங்றக் வரண்டினக்றந ஷில்
உனம் வய்ர இனந்ட, ரம் ஞரண றஷனில்

ிறத்டக் வரண்டவுடன் ஷநந்ட ஶதரறநட. இவ்ரறு,

அப்தட்டப் வதரய்ர இல்னரல், ஶரன்நற ஷநறந

ரற்ரனற உண்ஷர உள்ப உனத்ஷ 'அத்ந்
அமத்' ன்று வ ரல்னரல், 'திரற தரமற மத்றம்'
ன்தரர்ள். றபிஞ் னறல் வில் வள்பி ரறரி
றனுறனுப்தடஶதரல் திம்த்றல் ரஷரல் உனம்
ரற்ரனறர றனுறனுக்குறநட!

ரஷ ன்தட ஞரணிக்குப் னைறம் (Zero) ரன். ஆணரல்
ஞரணம் ர றஷனில் உள்ப ைீன் ன்ஷண என
ணி ண்ர ஷத்டக்வரண்டு தக்த்றல் இந்ப்
னஜ்ைறத்ஷச் ஶ ர்த்டக் வரள்றநரன். ஏர்
இனக்த்டக்குப் தக்த்றல் னறந னஜ்ம் அஷப் தத்ட,
இனதட, டைறு, ஆிம் ன்று ஆக்குடஶதரல் இந்
அஞ்ஞரணிக்கு ரஷஶ தனர ிரிந்ட
ஸ்டக்பர—உனர—ஶரன்றுறநட.

த்ற

ஞரணிஶ உள்பட உள்ப தடி தரர்க்றநரன்.எஶ
ர்க்ஷிணரல் தன வதரம்ஷள் வ ய்றனக்றநடஶதரல்
எஶ திம்ம் இத்ஷணஷனேம் ஆறினக்றநட.
ர்க்ஷிணரல் தரற்ரய் வதரம்ஷ வ ய்ட
ஷத்றனந்ரல், ிம் வரிர குந்ஷ அட
 க்கும் ன்று ஏடிப்ஶதரினக்கும்.  ப்ன ஸ்டரத்
ஶரன்றுறன்ந அடவும் உண்ஷில் டரண
ர்க்ஷரன். உனம் ல்னரம் ஆணந் ரண
திம்ம் என்ஶந ன்று ஞரணி அநறரன். க்குக்  ப்ன
அனுக்கு இணிப்ன. 'க்குக் னப்ன அனுக்கு வலப்ன;
க்குப் தல் அனுக்கு இனட்டு' ன்று றனஷ்

தரன் வ ரல்றநரர். திம்ம் ன்றந வபிச் ஶ

க்கு இனட்டர இனக்றநட. இனட்டரண ரஷத்ரன்
க்கு வபிச் ர வரிறநட. இவப்தடி னடினேம்
ன்று ஶட்னரம். ரஷனேம் திம்ஷஷச்
அணிடறனந்ட

ரர்ந்ட

றநறட திறதனறப்தரண எபி வதறுறநட.

இந்க் குஷநந் எபிரன் ம் குஷநந் அநறவுக்கு

ட்டுறநட. சுரரண வபிச் த்றல்ரன் னஸ்த்றன்
றுப்ன லத்டக்ள் வரினேம். வைரனறக்றந சூரி
வபிச் த்றல் ஶஶ னஸ்த்ஷப் திரித்ரல் லத்ஶ

வரிரட. க்கு ரஷின் அற்தப் திர த்றல் உன
ரரிங்ள் வரிறன்நண. ஞரணிின் ஆத் திர த்றல்
அஷ ஷநந்ட ஶதரறன்நண. ஞரணிின் தல் க்கு
இவு ன்தன் அர்த்ம் இடஶ.
அனம் னநனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
அனம் னநனம்
டேஷ்ணரப் திநந் எவ்வரனத்னும் எரல்
அஷனச் னரண அஷனச் ல் அஷனந்ட
வரண்டினக்றநரஶண, ற்ர? ஆஷ ஷபப் னர்த்ற
வ ய்ட வரள்ற்குத்ரன். வபிினறனக்றந

ஸ்டக்பிடம் இனுக்கு ஆஷ . அற்ஷநப் வதநஶ
அஷனறநரன். என்று றஷடத்ட ிட்டரலும்
ஶதரில்ஷன. அணரல் னறந சும் ீர்ந்ட ஶதரறநட.
இன்வணரன்றுக்கு ஆஷ ப்தடுறநரன். அஷத் ஶடி

ஏடுறநரன். இனுக்கு
இல்னரனறனக்றநட.

ரந்ற ன்தஶ என ரலம்

வபிில் இனக்றந ஸ்ட ந்ரல்ரன்

ந்ஶரம்,

ஆணந்ம் ன்று டத்றக்வரண்ஶட இனப்தனுக்கு

ரந்ற

ப்தடி னம்? வபிில் இனப்தட ம்  த்றல்

இனப்தல்ன. அட ந்ரலும் னம், ஶதரணரலும் ஶதரகும்.
அஷ ம்  ப்தடுத்றக் வரண்டர றஷணத்ஶதரஶ
ஷிட்டுப் ஶதரக்கூடும். க்கு அன்ணிரண வபி
ிங்பினறனந்ட ஆணந்த்ஷச்

ரசுரச்

ம்தரறத்டக் வரள்ட டக்ர ரரிம். அட
ரந்றஷக் வடுக்றந தித்ணம் ரன்.
டேஷ்ன் னநத்றல் ஆணந்த்ஷத் ஶடிக் வரண்டு
ஶதரற்குக் ரம், அன் உள்லக்குள்ரஶண ஆணந்
ஸ்னொதர இனப்தடரன். இன் உள்லந ஆணந்

ஸ்னொதரய் இனப்தரஶனஶ ஆணந்த்ஷ ப்ஶதரட
தரர்த்ரலும் ஶடிக்வரண்டு இனக்றநரன். ரஷரல்,
ரஶண ஆணந் ஸ்னொதம் ன்தஷ
நந்டிட்டினக்றநரன். இனந்ரலும் இனுஷட
ஸ்தரஶ ஆணந்ரண தடிரல் இனுக்கு ஆணந்ம்
அஷட ஶண்டும் ன்ந ண்ம் ட்டும் இனக்றநட.
டேஷ்ர்பில் ரட ஆணந்த்ஷத் ஶடரல்
டக்த்ஷத் ஶடிப் ஶதரறநர்ள் உண்டர? ஆணரலும்,
அந் ஆணந்ம் உள்ஶப இனப்தஷ அநறந்ட

ரந்த்றல்

அஷ அடேதிக்ரல், வபிஶ ஆணந்த்ஷத் ஶடித்
டத்றக் வரண்ஶட ஶதரய்

ரந்றஷ எரல்

வடுத்டக் வரள்றநரர்ள். ன் றை ஸ்னொதம் ன்ண

ன்று எனன் அம்தரபின் றனஷதரல் திரர்த்றத்ட

ஆத் ி ரம், றரணம் வ ய்ட தரர்த்ரல், ரஶண ன
ஆணந் ஸ்ட ன்று வரிந்ட வரள்ரன்.
இனுஷட இல்தரண உள் ஆணந்ம் ர

னத்றம்

ரறரி இனக்றநவன்நரல், இன் இப்ஶதரட னநத்றல்
ஶடி ஏடுறந ஸ்டக்பிடறனந்ட றஷடக்றந

ஸ்டக்பினறனந்ட றஷடக்றந ஆணந்வல்னரம் என
றஷன ரறரிரன். இஷ எனத்ன் உர்ந்ட ிட்டரல்
அப்னநம் வபி இன்தத்ஷக் ஶடஶ ரட்டரன்.
ன்ஷணத்ரஶண அடேதித்டக்வரண்டு ஆணந்
னத்றர இனப்தரன்.

னத்றம் இனக்றந

இடத்றஶனஶ ஷஷிட்டு ரல் இனந்ரலும்
அணிடம் றள் ஶதரய் ிலறன்நண அல்னர?
அப்தடிஶ ஆஷ ள் இணிடம் ந்ட ிலந்ட

னத்றத்றல் றள் ிலந்ட ஷநடஶதரல் ஷநந்ஶ
ஶதரய்ிடும். 'ஆனர் ரம் அ னப்றஷ்டம்

னத்ம்'

ன்று ல ஷ வ ரன்ண ரறரி, ஶதரின்தக் டனர றஷநந்ட,
அஷ ற்கு இடஶ இல்னர அபவுக்கு ங்கும்
றஷநந்ட, அஷ ரல் த

ரந்ர றற்தரன்.

ஶஶந்ற திின் ஆணந்ம்கூட இந்
ஆத்ரணத்ஷக் டனறல் என டபிரன் ன்றநரர் வ
தத் தரர்ள்: 'த்வமபக்ரம்னற ஶன

க்ரஶர றர்ினர:' (ண ீர தஞ் ம்).

ஶன இஶ

தி, தம், ஸ்றரீ னனரள், வௌம், தப்பிமறட்டி—
ன்நறப்தடி வபிினறனந்ட க்கு ஆணந்ம்

றஷடப்தர ண்ிக்வரண்டு ஏரல் த்ணம்

வ ய்ட அத்ஷணனேம்

னத்றர இனக்றந ரம்

அஷநறரல் என வ ரட்டு ைனத்டக்ர ிக்றந
ரறரிரன். வபிப்வதரனள் டஶர றஷடக்ரரல்
க்குக் குஷந ந்ட ிட்டரக் டக்ப்தடுட சுத்த்
ப்ன. க்குக் குஷநஶ இல்ஷன. க்குள் ரஶ ன
ஸ்ட. க்கு அன்ணிர வபி ன்ஶந என்று

இல்ஷன. வபிிஶன இனக்றந அத்ஷண ஆணந்னம்
க்குள்ஶபஶ அடக்ம். 'வபி ரறரி இனப்தறனறனந்ட
ரணர ட ந்ரலும் ட்டும்.

னத்றம் றஷப

அடக்றக் வரள்டஶதரல் அற்ஷநனேம் உள்ஶப
இனப்தஶரடு ஶ ர்த்டக் வரள்ஶரம். டவும்

ில்ஷனர? அணரல் தரறல்ஷன. டம் ரரல்
க்கு ன்ண குஷந? க்கு உள்ஶபஶ இனக்றந
தரத் ஸ்டின் ஶன ந்ரஶண வபிில்

இனப்தவல்னரம்?' ன்றந வபிஶரடு ப்ஶதரடம் இனக்
னன ஶண்டும்.
டக்ச் சுஷ குஷந ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
டக்ச் சுஷ குஷந ற
ரம் ல்ஶனரனம் தம்வதரனஷப தற்நற உண்ஷரண
ஞரணத்ஷப் வதந னன ஶண்டும். இந் ஞரணம்
ன்தட ன்ண? தம்வதரனஷபத் ி, ஶவநடவுஶ

இல்ஷன ன்தடரன். அந் என்று இத்ஷண ரவும்
ஶரன்றுறநட. இத்ஷணரண ஶரற்நங்பிஶனஶ

ணஷமச் வ லுத்றக் வரண்டினந்ரல்

ஞ்ைனம்,

ற்நத்ரழ்வு, இற்நரல் உண்டரகும் ஷ்டங்ள் ல்னரம்
ற்தட்டுக் வரண்ஶடரன் இனக்கும். இத்ஷண
ஶரற்நத்றனறனந்டம் ணஷமத் றனப்தி, இற்றுக்குக்
ரரண என்ஷநஶ அநறத் வரடங்றணரல்
ண்னம் தனர ஏடி அறப் தடரல்,
ஏனேம். எஶ ஸ்ட ன்நதின்

ஞ் னங்ள்

ஞ் னறக்ஶர

ற்நத்ரழ்வுக்ஶர இடம் ட? அந் றஷனிஶனஶ

றத்ற சுத்ஷப் வதநனரம். இந் றஷனஷத்ரன்
ஞரணம் ன்றஶநரம்.
உன ரழ்ில்கூட சும் னட ஶதரனறனக்றநட.
ஆணரல் அட றத்றர றஷனத்ட றற்தறல்ஷன.
வபிினறனந்ட னறந சுத்ஷ ரம் ப்தடி

ரசுரக்றக் வரள்ப னடினேம்? வபிினறனந்ட

னட க்கு ஸ்ரீணப்தடரல் ம் ஷிட்டு
ஏடினேம் ிடும். அப்ஶதரட அணரல் றஷடக்றந சுனம்
ஶதரத்ரன் வ ய்னேம். இப்தடித்ரன் இந் றறம்

சுர இனப்தட அடுத் றறஶ ஷநறநட. அடர்ந்
த்றன் றஷபள் ஆடுறநஶதரட இடுக்கு றரக்
வரஞ் ம் வபிச் ம் ந்ட தரய்ந்டிட்டு, அடுத்
றறஶ றல் ந்ட னெடிக்வரள்ட ஶதரனத்ரன்,
உனத்றன் டன்தத்டக்கு டுில் வரஞ் ம் வரஞ் ம்
சும் ஷனஷ ட்டிப் தரர்த்டிட்டு ஏடிிடுறநட.

றந் சும் ன்தட உனத்டக்குக் ரரண என்ஷந
அநறட ரன்.

உன ரழ்ில்

ன ணிர்லக்கும் அபில்னர

ஷ்டங்ள் உண்டரத்ரன் வ ய்னேம். தக்ரன், வதரி
திில் இனப்தன் ஷ்டறல்னரல் இனப்தர
ற்நர்ள் றஷணக்னரம். அப்தடி றஷணத்டத் ரங்லம்
அர்ஷபப் ஶதரனப் தனம் தினேம் வதநப்
தரடுதடனரம். ஆணரல், தக்ரஷண, திில்

உள்பஷணக் ஶட்டரல் வரினேம், அனுக்கு த்ஷண
ஷ்டங்வபன்று. ரம் றண்ஷில் இனக்றஶநரம்;
ிலந்ரல்

றரய்த்டக் வரள்ஶரஶடர,

சுலக்ரஶரஶடர ஶதரய்ிடும். தக்ரனும்,
திக்ரனும் ரடிஶல் இனக்றநரன். ணஶ, அன்

ிலந்ரல் லும்வதல்னரம் னநறந்ட ிடும். திரரதத்ட
உண்டரகும். எனனுக்கு தனம் தினேம்
உள்பஶதரஶ அணரல் உண்டரறந

றநறட சுத்ஶரடு, ன்

தம், தி ஶதரக்கூடரட ன்ந ஷன, சுத்ஷிட
அறர இனக்றநட. இணரல்ரன் உனத்றல்
னுஶ, ரன்

ந்ஶரர இனப்தரச் வ ரல்னக்

ரஶரம்! எவ்வரனனும் ரஶண ர னத்ற ரனற,

ரஶண றவும் ஶரக்றன், ரஶண வரம்தவும் அகு
ன்று றஷணத்டக் வரண்டினப்தடஶதரல், அற
டக்னள்பனும் ரஶண ன்று றஷணத்டக்
வரண்டினக்றநரன்.
டக்ம் ம் உடன் திநப்ன. ம் னர் ர்ரின் தணர
இந்த் டக்ங்லக்கு ரம் னன்ணஶஶ ிஷ
ஶதரட்டினக்றஶநரம். இறனறனந்ட ப்த ற இல்ஷன.

ஆணரல் ர்த்றணரல் ற்தடும் ஷ்டத்ஷப் வதரறுத்டக்
வரண்டு

ரந்ர இனக் ற உண்டு. னறர ர்

னெட்ஷடஷப் வதனக்றக் வரண்டு றர் ரனத்றல்
ஷ்டத்ஷ அறரக்றக் வரள்பரனறனக் ற உண்டு.
னனறல் வ ரன்ண ஞரணம்ரன் அந் ற.
றத்ப் திஷ திடித்ட, ைடரற ிட்டரல் ஷ்டம்
வரிறல்ஷன. ஷதத்றத்றன் ஷ்டம் ஶனொன்நற
றற்தறல்ஷன; ஆணரல்,

றத்ப் திஷில் றத்ற

ஆணந்னம் இல்ஷன. டெக்த்றல் டக்றல்ஷன. ஆணரல்
டெக்றத்றல் சுர இனக்றஶநரம் ன்றந அநறவு
இல்ஷன. ஞரணிரன் ப்ஶதரடம் ிறப்திஶனஶ இனந்ட
வரண்டும்
ஶத்றல்

ரசு மளறர இனக்றநரன். அணட
றங்ள் இர ன்தறல்ஷன. ஆணரல்

அனுஷட ணத்றல் றஶன ஶ இரட.
வபிினறனக்றந

றம் அன் உள்ஶப தரறப்தஶ

இல்ஷன.
றற்று ைனத்டக்குள் ீர் றம்தி குடத்ஷ இலக்கும்
ஶதரட ணம் வரிறல்ஷன. ஆணரல் ண் ீர்
ட்டத்டக்கு ஶஶன குடம் ந்வுடன் ணக் ஆம்தித்ட
ிடுறநட. பிறல் னட்ட னடிர வதரி ங்ஷப
வள்பத்டக்கு அடிரத்ரன் னட்டி டுப்தட க்ம்.
அஶ ரறரி ம் டக்ங்ஷபவல்னரம் ஞரணரறந
ண்ரில்
ீ
அனக்ற ிடஶண்டும். அப்ஶதரடம் டக்
ஶயடரண ிங்ள் இனக்த்ரன் வ ய்னேம். ஆணரல்
ைனத்டக்குள் இலக்றந குடம் ரறரி அப்ஶதரட டக்ம்
த ஶன ரறிடும்.

ஶரற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ஶரற
டக்ம் ன்தட ன்ஷணத் வரடரல் ன் எனத்ன்
இனக்றநரஶணர அஶண ஶரற. தரம், அரட

ணமறல் அசுத்ம்ரன், டக்த்டக்குக் ரம். ண றல்
உள்ப அசுத்ங்ள் ல்னரம் ீங்றணரல், அடரணரஶ
தரத்ரின் தக்ம் றனம்திிடும். எலங்றணரலும்
ட்டுப்தரடிட்டிணரலும் ரன் ணமறல் அசுத்ங்ஷப
அற்ந னடினேம். இந்ச்

ரீக் கூட்டினறனந்ட ஆத்ர

திரிந்ட ஶதரற்கு னன்ன,

ரிரண ல்ிின் னெனனம்,

அப்திர த்றன் னனனம், ட்டுப்தட்டு எலங்ர ரழ்ந்ட,
அசுத்ங்ஷபப் ஶதரக்றக்வரண்டு ிட ஶண்டும்.
அப்தடிச் வ ய்ட ைித்ரல், ஷட றில் ஶ ிஶரஶ
தரத்ரவுடன் திரிரல் ஶ ர்ந்ட ிடுறந
ஶரரறிடும்.
ஶரறக்கு அஷடரபவன்ண? தரத்ரஷச்
ஶ ர்ந்டிட்ட அணட ணசு, ஶறு ஷனேஶ ஶ ர்த்டக்
வரள்ப றஷணக்ரட.

ணசு அற்ப்னநம் ஏடஶ னடிக் கூடரட. அப்தடி
ஏடரல் ஆறிட்டரல்ரன், அற்ப்னநம் இப்ஶதரட

இந் ண றணரல் க்கு உண்டரறினக்றந இத்ஷண

வரந்வுலம் வரஷனந்ஶதரடம். அந் றஷனஷப்
வதறுற்கு ஷச் ஶ  ஶண்டும்? ணசு றனறனந்ட
உற்தத்றரிற்ஶநர அஷத்ரன் ஶ ஶண்டும். ணசு
அன் னெனத்றல் ஶ ர்த்டிட்டரல், அங்ஶ அப்தடிஶ
ஷந்ட ஶதரய்ிடும். அப்னநம் ஏடரட. அடஶ
வரந்வுபினறனந்ட ிடுதட்ட றஷன.

ன

ற இனக்றநட. அன் னெனம்—உண்டரண இடம்—ன்ண?
னத்றம்.

னத்ற ைனம் ரன் ஆிரப்ஶதரய்

ஶவநரன இடத்றனறனந்ட றர னொதம் டுக்றநட.
அந் ஆறு ஏடர ஏட்டறல்ஷன. இப்தடி ஏடி ஏடிக்
ஷட றில் ன் னெனரண

னத்றத்றல் ந்ட

ிலறநட. அப்னநம் அற்குத் ணி னொதம் உண்டர? ஏட்டம்
உண்டர? என்றும் இல்ஷன. இப்தடி றலக்வல்னரம்
னெனர இனந்ட, னடிில் இற்ஷநத் ன்ணிஶனஶ
ஶ ர்த்டக் வரள்றந

னத்றம் ரறரி, ம் ணசுஷப

ல்னரம் னடிரண ஶ ர்க்ஷில், ஶரத்றல் ன்ஶணரடு
ஷத்டக் வரள்றந என்று இனக்றநர ன்நரல்
இனக்றநட.

ரற றஷனில் ஞரணிள், ஶரறள்

ங்ள் ணி ணஷ க் ஷத்டிட்டு வபிப்
திக்ஷஞஶ இல்னரல் இனக்கும்ஶதரஶ, இந்
ஸ்டிடம்ரன் ஶ ர்ந்றனக்றநரர்ள்.

ரற றஷனக்கு

அப்னநம் என ஶரற அந் ஸ்டஷ ிட்டு ிட்ட

ரறரி க்குத் ஶரன்நறணரல்கூட உண்ஷில் இட
ீங்ர ஶ ர்க்ஷரன். உள்ல அனக்கு அந்ச்
ஶ ர்க்ஷின் அடேதஶத்ரன் இனந்ட வரண்டினக்கும்.
அணரல்ரன் அர் வபிப் திக்ஷஞஶரடு இனக்றந

ரறரி க்குக் ஶரன்றுறந ஶதரடகூட, அஷ அஷட

ஶண்டும், இட அஷட ஶண்டும் ன்ந ஆஷ

டவுஶ

அனக்கு இல்ஷன. ரட என்று ணக்கு

ஶண்டுவன்று வரஞ் ம் வரஞ் ம் எனத்னுக்குத்
ஶரன்நறிட்டரலும்கூட அன் ஶரற இல்ஷன, அன்
ஸ்ரறஷச் ஶ ில்ஷன ன்றுரன் அர்த்ம்.
ஶரறின் அஷடரபத்ஷ ஶறுிரவும்
வ ரல்னனரம். அரட அனுஷட

றத்ம்

தரத்ரிடஶ றஷனத்டிட்டட ன்நரல்,

அற்ப்னநம் ந்ப் வதரி டக்ம் ந்ரலும் அட
டபிக்கூட ஆடக் கூடரட, அஷ க் கூடரட, அக்கூடரட.
இப்தடி இல்ஷனல்,

றத்ம் டபித்டபி

னறத்ட

ிட்டரல்கூட அன் தரத்ரஷ அஷடில்ஷன
ன்ஶந அர்த்ம்.
ஶரறக்கு அஶ டக்ம் னம்; அரட ஊர்
உனத்டக்வல்னரம் அட டக்ரத் ஶரன்றும். ஆணரல்
அனுக்குத் டெக்ம் னஶ னம் வரிரட. தட்ட ட்ஷட
ரறரி இனப்தரன். தட்ட ட்ஷட ன்தடக்கூடச்
ரிில்ஷன. அட உர்ச் றஶ இல்னர றஷன அல்னர?
ஶரற எனத்ன் ரன் னப் திக்ஷஞஶரடு
இனக்றநன். அன் மரணந்ர இனக்றநன். அட
ஶண்டும், இட ஶண்டும் ன்தஶில்னரல்

ர

ஆணந்ர உட்ரர்ந்ட வரண்டினந்ட ிட்டரல்
அடரன் ஶரம்.
அனுக்கு ஸ்தரரஶ னஷ ரத்றம் சுந்ட

வரண்டினக்கும். ரரிடத்றலும் ஶரதம், வறுப்ன ரட.
இன்வணரன திரிக்கு ன்ணரல் இம்றனேம் யறம்ஷம

க்கூடரட ன்றந ண்ம் ட்டும் இனக்கும். வபி
உனத்றன் தரர்ஷக்கு அன் ன்வணன்ண ரரிம்
வ ய்ரலும், அறவனல்னரம் அனுக்குத் 'ரன்
வ ய்றஶநரம்' ன்ந அங்ர ண்ஶ இரட. வ ரந்ப்
தற்ஶந இல்னரல், த ரனண்ம் ட்டுஶ
அனுஷட ரரிங்பில் இனக்கும்.

றன

ங்பில்

வபிிஶன தரர்க்றந ரரிம் க்குக் டுஷர
இனந்ரலும்கூட, உள்லக்குள்ஶப அடவும் த

ரனண்ம் ி ஶநர இரட. யர ஶரறரண
தஶசுன் இப்தடித்ரன்

ம்யரம் வ ய்றநரர். க்கு

அட வரடுஷரத் வரினரம். ஆணரல் எவ்வரன
ைீனும்—த்ஷண தரத ைீணர இனந்ரலும்— றநற
ரனரட ர் றினறனந்ட ிடுஷன அஷடந்ட
ன்ணிடம் னித்றனப்தற்ரஶ அர்

ம்யரம்

வ ய்றநரர். றணனம் க்குத் டெக்த்ஷக் வரடுத்ட
அந் ஶஷபில் சு டக்ங்பினறனந்ட க்கு
ிடுஷன னறந ரறரி. இந்ச்
வரஞ்

ரனம்

ரீம் ிலந் தின்னும்

ற தரிரம் னறநரர். றணம்

டெங்றிட்டு றுரள் ிறத்டக் வரண்டு தஷதடி

ல்னட வட்டடபில் ிலறந ரறரி, இச் ரீம் ஶதரய்ச்
ற தரிரம் ஆணதின், இன்வணரன

ரீத்றல் ிறத்டக்

வரள்றஶநரம். இந் அஷனச் ல்—னணதி ைணணம், னணதி
ம்—கூடரட. இந்ச்
னஷந

ரீம் ஶதரணரல் இன்வணரன

ரீம் க்கூடரட. அப்தடிச் வ ய்ட வரள்ப

ஶண்டும். ட்டுப்தரடு, எலங்கு, த னஷ, தஸ்,
னஷை, க்ஞம், ரணம் ல்னரம் அற்குத்ரன்.

குந்ஷர இனக்றந ரனத்றனறனந்ஶ இற்நறல்
ல்னரம் தக்ஶண்டும். அப்தடிப் தக்றணரல்ரன்,

ஶரடரடே ஶரடி ைணங்ஷப இந்ரறரி தடிப்தடிர

உர்த்டற்கு னன்நரல்ரன், ங்ஶரறலும் என
ஶரற, என ஞரணிரட னர உண்டரரர். அப்தடி
எனத்ர் உண்டரடரன் இத்ஷண டேஷ்
றனஷ்டிக்கும் தனன்.
டக் தரிரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
டக் தரிரம்
எனனுக்கு ிரற ந்ரல், அற்குப் தனர் தல்ஶறு
ரங்ஷபக் கூறுறன்நணர். ரட ித்றர த்ரல்

ஶரய் ந்ட ன்தரர் ஆனேர்ஶ ஷத்றர். இங்றனீ ஷ்
டரக்டர் ஶறு ரம் வ ரல்ரர். இற்கும் ரநர
இன்வணரறு 'ஷமனரைறல்' ரத்ஷ இந்ரட்பில்

திதனரக்ற னம் ஶணரத் றனர் கூறுரர். ந்ற
ரஸ்றக்ரர், குநறப்திட்ட வய்க் ஶரபரற்நரல் இந்

ிரற உண்டரிற்று ன்தரர். ஶைரறர் இன்ண றம்
இன்ண இடத்றல் இனப்தஶ ஶரய்க்குக் ரம் ன்தர்.
ர்

ரஸ்றம் அநறந்ர்ஶபர னர் ர

தனணரத்ரன் ிரற ற்தட்டினக்றநட ன்தரர்ள்.
ிரறக்கு ட்டுறன்நற ம் ரழ்ின் ல்னர ிரண
சு டக்ங்லக்கும் இவ்ரறு தனிக் ரங்ள்

வ ரல்னப்தடுறன்நண. எஶ ித்டக்கு இப்தடிப் தன

ரங்ள் வ ரன்ணரல் க்குக் குப்தரினக்றநட.
ம் சு டக்ங்லக்கு றங்பின் ஶதரக்குத்ரன்
ரர? ஶைரறர் வ ரல்றநதடி றப் திரீற
வ ய்ர? அல்னட ரந்றரீர் வ ரல்றநதடி
குனவய்த்டக்ஶர அல்னட ஶறு வய்த்டக்ஶர

றர ஶஷக்ஶர வ ய் அதச் ரம் ரர? அந்த்
வய்த்டக்கு

ரந்ற தரிரம் வ ய்ர? ஶரய்வரடி

ன்நரல் ஷத்றனம் வ ய்த்ரஶண ஶண்டும்?
ஷட றில் ல்னரம் ர் தனன் ன்நரல், அட

ீனறநஶதரடரன் ீனம் ன்று வறுஶ, இனந்டிட
ஶண்டிடரணர? இப்தடிரக் குப்தம் ற்தடுறநட.
தன ரங்பில் ட
ல்னரஶ

த்றம் ன்று ஶர றத்ரல்

த்றர இனக்கும். ஆற ரம் ம்

ர்ம்ரன் ன்தட றச் ம். அந்க் ர்ம் என்ஶந

தனிரண ிஷபவுஷப உண்டரக்குறநட; ஷ
என்றுரன் - ஆணரல் அறனறனந்ஶ த்ஷண

ிஷபவுள் உண்டரறன்நண? னற னலடம் ஈம்
உண்டரறநட; ஈ ல் உண்டரறநட; ஷப த்டறநட;
வ டிள் தச்வ ன்று ஷக்றன்நண; ஶறு

றன

றன

அலகுறன்நண. இத்ஷணனேம் எஶ ஷக்கு
அஷடரபங்ள். அஶ ரறரி ரந்றரீரவும்
ஜ்ஶரற ரீறிலும் ஷத்ற

ரஸ்றப்தடினேம் ரம்

கும் வதந ஶண்டி ிரறக்கும் என ர்ரஶ

ரம். இன்னும் ரழ்க்ஷில் ிரறஷத் ி,
தனிரண திச் ஷணள்! தத்ரல், உத்றஶரத்ரல்,
ஶ தனத்ரல், அநறவு க்றரல் ணிக் ஶண்டி

திச் ஷணள் (Problems) ல்ஷனில்னரல் இனக்றன்நண.

இந்ப் திச் ஷணள், ஷ்டங்ள் ல்னரற்றுக்கும்

ரம் ர்ம்ரன். மன்ஸ்தடி ிஷபவு (Effect)
இனந்ரல் ரம் (Cause) இனந்ஶர ஶண்டும்.
ைத் னலடம் ரம்—ிஷபவு, வ ல்—திறச் வ ல்
(Action and Reaction) ன்ந டந்த்டக்குள்ரன்
ரட்டுண்டிினக்றநட. வதௌற

ரஸ்றம் (Physics)

னலடம் இந் உண்ஷரன் ிபங்குகுறநட. ைடப்
திதஞ் ம் ைீப் திதஞ் ம் இண்டும் எஶ

னெனத்றனறனந்ஶ ந்ரல் ைத்டக்கு உள்ப இந் ிற
ணி ரழ்ிலும் உண்டு. ம் வ லுக்வல்னரம்
றச் ரப் திற உண்டு. இன்று ரம் அடேதிக்றன்ந
சுங்லக்கும் ஷ்டங்லக்கும் ரம் ரம் னன்ணஶ
இந் ைன்ரிஶனர, னர் ைன்ரிஶனர வ ய் ல்னட
வட்டடள்ரன்.

றன

ங்பில் ம் வ ரந் தரத

னண்ி ிஷபஶரடு, குநறப்திட்ட ஶறு

றனட தரத

னண்ி தனனும் ம்ஷச் ஶ னற்ச் வ ரல்டண்டு.
உரர, குந்ஷக்கு ிரற ந்ரல், ரர

திரின் தரத தனன் ன்தரர்ள். அர்ள் குந்ஷக்கு
மர

றசுனஷ வ ய்ஷனேம், ணத்ரல் அந்க்

குந்ஷக்ர அர்ள் ஶஷணப்தடுஷனேம்
தரர்க்கும்ஶதரட இடவும் றரம் ன்ஶந வரினேம்.
ணக்கு இன்வணரன்றுகூடத் ஶரன்றுறநட. அரட,
க்கு என வடுல் ந்ரல் அட ம்
னண்ி தனன் ன்றும் வ ரல்னனரம்.
திதஞ் த்றன்

த்டனின்

ன ஆட்டத்டக்கும் ரம் எஶ என

தர க்றரன். அந் எஶ ஈசுனுஷட

ஆக்ஷஞப்தடிரன் உன இக்ம் னலடம் டக்றநட.
அன் தன ிங்ஷபச்

ம்ந்ப்தடுத்ற ிடுறநரன்.

இந் உனத்றல் டவுஶ வரடர்தில்னரல்
டக்ில்ஷன. க்குச்

ம்ந்றல்னரஷரத்

ஶரன்றுஷ ல்னரம் உள்லநச்

ம்தந்ப்தடுத்ற

ஶடிக்ஷ தரர்க்றநரன் மர்ஶஷ்ன்.

எனர் வ ய்றந ர்ம், அன் தனன் இஷஶ ணி
ரழ்ின் சு டக்ங்லக்கு னற் ரம். இற்ஶ

டஷக்ரர—அல்னட அஷடரபர—ற ரம்,
வய் குற்நம், ஆஶரக்றக்குஷநவு னனறண
அஷறன்நண.
ைர ரீறில், ஷத்ற ரீறில், ரந்றரீ ரீறில்
ப்தடி ஶண்டுரணரலும் தரிரம் ஶடிக் வரள்பனரம்.
ம் ர்ர ீனறநஶதரட அஷ தனன் னம். தரன்
ிட்டற ன்று தக்றஶரடு ம் ரழ்க்ஷஷ
ஈஸ்ரர்ப்தம் வ ய்டிட்டுப் ஶத ரல் றஷடக்றந
தக்கும் இனந்ரல், ல்னரற்ஷநனேம்ிட அட
றனரக்றம். அடஶ வதரி தரிரம்; உண்ஷரண
தரிரம்.
னர் ர்

ரச் ரம் ப்தடிப் ஶதரணரலும்

இணிஶனரட ர் தரம் நரல் தரர்த்டக்வரள்ஶ
னக்றம். தஷற்குப் தரிரம் ஶடுஷிட, னற
சுஷ ஶ ரல், தரதம் தண்ரல் ரழ்ற்கு
ஈசுஷணத் டஷவரள்ஶ னக்றம்.

னர் ர்த்ரல் இப்ஶதரட ற்தட்டுள்ப டக்த்டக்கும்
உண்ஷப் தரிரம் ஈசு றரணம்ரன். இணிஶல்

டக்த்டக்கு ிஷ ஶதரட்டுக் வரள்பரல் இனக்றந
உதரனம் ஈசு றரணம்ரன்; இணிஶல் டக்த்டக்கு
இஷட ஶதரட்டுக் வரள்பரல் இனக்றந உதரனம்

ஈசு றரணம் ரன். டக்ம் னர இன்வணரன
ஸ்டஶ இல்ஷன ன்ந அத்ஷ அடேதம்

றத்றப்தஶ

இன் னடிந் னடிரண டக் தரிர றஷன. அங்ஶ
டக்னம் இல்ஷன; சுனம் இல்ஷன; இண்டுக்கும்
ஆரரண

த்றம் ட்டும் ஸ்ம் திர ர

இனக்கும்.
த்ஷம் / வதௌத்ம் = அத்ஷம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
த்ஷம் ÷ வதௌத்ம் = அத்ஷம்
"திம்ம் னரணட; உனனம் னரணட; திம்ம்
ன்ந ன ஸ்டில் உனம் ன்ந னம்

உரிற்று; இந் உனம் ன்ந னத்ஷப் திம்ம்
னத்றனறனந்ட டுத்டிட்ட ஶதரறலும் திம்ம்

னரஶ இனக்றநட" ன்று ஏர் உதற ந்றம்
வ ரல்லுறநட. னம் ன்நரல் ல்னரம் ன்று அர்த்ம்.
ப்தடி இண்டு ஸ்ட ல்னரர னடினேம்?
னத்றனறனந்ட னத்ஷக் றத் தின்னும் ப்தடிப்
னம் றஞ்

னடினேம் ன்ந ஶள்ி லறநட.

இந் ந்றத்றன் ரஸ்ரண ரத்தரிம் ன்ண?

உனம் உண்ஷில் திம்த்றனறனந்ட ஶநரப் திரிந்ட
வபிஶ ந்டிட்ட ஸ்ட அல்ன. திம்ஶரன்
உனரத் ஶரன்றுறநட. திம்ம் ஶஶநஶர
வதரனள்ஷபக் வரண்டு உனஷ

றனஷ்டிக் (Create)

ில்ஷன. திம்ம் உனர ரநறிடவும் (Transform)
இல்ஷன. திம்ம் உனரத் ஶரன்றுறநட (Appearance).
அவ்பவுரன். இனட்டிஶன என ரஷனஷப்

தரர்த்டிட்டுப் தரம்ன ன்று றஷணக்றஶநரம். இப்ஶதரட
ரஷனஶ தரம்தரத் ஶரன்றுறநட. ரஷன தரம்தர
ரநில்ஷன. ரஷன தரம்ஷதச்

றனஷ்டிக்வும் இல்ஷன.

தரம்தர ண்ிஶதரட அட னற்நறலும் (னர)
தரம்தரத்ரன் வரிறநட. ரஷன ன்று வரிந்ட

வரண்டரல் னர ரஷனரஶ இனக்றநட.
ரஷன ன்ந னத்றல் தரம்ன ன்ந னம்
உரணரற்ஶதரல், திம் னத்றல் உன னம்
ஶரன்றுறநட. அரட என றஷனில் ரஷனஶ

னம்; இன்ஶணரன றஷனில் தரம்ஶத னம். ஆ,
இண்டு னறல்ஷன. எஶ னம் இண்டு
ங்பில் இன ிங்பில் னரத் வரிறநட.
ரஷனில் தரம்ன ன்ந ஶரற்நம் ற்தட்டரல்
அப்ஶதரட அன் ஷட கூடிற்நர ன்ண? இல்ஷன. தரம்ன

ன்ந ஶரற்நம் அறந்ட, இட ரஷனரன் ன்ந வபிவு
ற்தட்டஶதரட ரஷனின் ஷட குஷநந்ர? அடவும்
இல்ஷன. அப்தடிஶ திம்த்றல் உனத்ஷக்
கூட்டிணரலும் குஷநத்ரலும் அட ரநரல்

னரஶ இனக்றநட. ரஷனில் ஶரன்றும்

ரப்தரம்தர, "அனங்னறல் ஶரன்றும் வதரய்ம்ஷ

அர" இனப்தஶ உனம் ன்நரர் ம்தர். அஷ
(தரம்ஷத) அனங்னறனறனந்ட (ரஷனினறனந்ட) றத்
தின்னும் அட ன அனங்னரஶ இனக்றநட.
இடரன் உதறத் வ ரன்ணதடி னத்றனறனந்ட

னத்ஷக் றத் தின்னும் னம் ீ ற இனப்தட.
ரஷன ன் தரம்தரத் வரிந்ட? இனட்டிணரல் அப்தடித்
வரிந்ட. ரஷ ன்றந இனட்டில்ரன் திம்ம்
உனரத் வரிறநட. 'ரர' ன்நரல் "ட

இல்ஷனஶர அட" ன்று அர்த்ம். இல்னர ஸ்டரண
ரஷரன் இனக்றந எஶ ஸ்டரண திம்த்ஷப்
தனரண திதஞ் ரப் வதனக்றக் ரட்டுறநட. இல்னர
ஸ்டரல் இப்தடிச் வ ய் னடினேர ன்று ஶட்தீர்ள்.
ி

ரஸ்றப்தடி தறல் வ ரல்றஶநன்.

திம்த்றன் ித்றல் கூட்டல், றத்ல், ி றற
ஶஶன தரர்த்ஶரம். கூட்டிணரலும் ைரஸ்ற ஆரட.
றத்ரலும் னரஶ இனக்கும் ன்ந
ி றத்றத்ஷப் தரர்த்ஶரம். இப்ஶதரட வதனக்ல்,
குத்ல் க்கு என்றும் வ ரல்றஶநன்.
ஏர் ண்ஷ இன்ஶணரர் ண்ரல் குக்றஶநரம்.
குத்றந ண்

றநறர

றநறர ஈவு அறரறக்

வரண்ஶட ஶதரடம். தறணரஷநப் தறணரநரல் குத்ரல்
ஈவு என்று; ட்டரல் குத்ரல் ஈவு இண்டு; ரனரல்
குத்ரல் ரலு; என்நரல் குத்ரல் ஈவு தறணரறு.
குக்றந ண்

றநறரணரல் ஈவு அறரறநட.

குக்றந ண் ற றச்

றநறரற னஜ்ஶ (0)

ஆறிட்டரல் அப்ஶதரட ஈவு ற றப் வதரிரண,

ண்ிக்ஷிஶனஶ அடங்ர அணந்ரறநட (Infinity).
னஜ்த்ரல் ந் ண்ஷ குத்ரலும் றஷடக்றந ஈவு
அணந்ம்.
1/0 =அணந்ம்; 2/0 =அணந்ம்; 3/0 =அணந்ம்; ஶரடிஷப்
னஜ்த்ரல் குத்ரலும் இஶ அணந்ம்ரன் ஈவு.

குக்றந ண்ரல் ஈஷப் வதனக்றணரல் குக்ப்தடும்
ண் றஷடக்ஶண்டும் ன்தட ி றற. 16/2 = 8;
அரட 8 × 2 = 16 இந் றறப்தடி,
அணந்ம் × 0 = 1
அணந்ம் × 0 = 2
அணந்ம் × 0 = 3
இப்தடி னடிஶ இல்னரல் ஶதரய்க் வரண்ஶட

இனக்றநட. எஶ அணந்ரணட னஜ்த்ரல் ன்ஷண
என்று, இண்டு, னென்று, ஶரடி, தத்டஶரடி, ன்று

னடிில்னரல் வதனக்றக் வரண்ஶட ஶதரறநட.
இந் எஶ அணந்ம்ரன் திம்ம். இல்னர ஸ்டரண
ரஷரன் னஜ்ம். ட இல்ஷனஶர அடரஶண

ஷமஃதர்? ரஷ ன்நரஶன அந்ச் வ ரல்லுக்கு 'ட
இல்ஷனஶர அட' ன்றுரன் அர்த்ம். ணஶ
ரஷரன் ஷமஃதர், னஜ்ம். அணந்ம் னஜ்த்ரல்
ன்ஷணப் வதனக்றக் வரண்டு தனரக் ரட்டிக்
வரள்டஶதரல், திம்ம் ரர

க்றரல் ன்ஷண

ல்ஷனில்னர தன ஸ்டக்பரத் ஶரன்றுறந இந்ப்
திதஞ் ரக் ரட்டிக் வரள்றநட. குக்ப்தடும்

திதஞ் த்டக்கு ன்ண ண்ிக்ஷ ஶண்டுரணரலும்
னரம். ந் ண்ிக்ஷ ந்ரலும் அஷ குப்தட
னஜ்ரண ரஷரஷரல் ரநரட. அணந்ப்

திம்ஶ ஈவு ஆறநட. திதஞ் ம் ன்தட இவ்ிம்
ந் ண்ிக்ஷ ஶண்டுரணரலும் வதநனரம் ன்றந
னஷநில் ல்ஷனற்நறனப்தரல் அடவும்
அணந்ரறநட.

றனஷ்டிில் த்ஷண றனுசு? ம்

ணசும் த்ஷண றனுசுபில் ஏடுறநட? இற்நறற்கு
னடிஶ இல்ஷன. அணந்ம் ரன். னனறல் வ ரன்ண

உதறத் ந்த்ங்பில் திம்த்ஷப் னம் ன்று
வ ரன்ணஶதரட, அட ரநர அணந்ம் ன்றும்,
திதஞ் த்ஷப் னம் ன்றநஶதரட அட ரநறக்

வரண்டினப்தறல் அணந்ம் ன்றும் அர்த்ம் தண்ிக்
வரள்பனரம்.
ரநறக் வரண்ஶடினக்றந ஸ்ட

த்றர

இனக்னடிரட. என்று, இண்டு, னென்று, ஶரடி,
தத்டஶரடி ன்று அற்கு ரம் றப்னத் ந்ரலும்,
உண்ஷில் அட அ த்றம்ரன்—இல்னர
ஸ்டரன்—அரட னஜ்ம்ரன். 'ந் ண்ஷப்
னஜ்த்ரல் வதனக்றணரலும் னறந ிஷட னஜ்ம்ரன்'
ன்ந ி றறஷ இங்ஶ டுத்டக் வரள்ப

ஶண்டும். அணந்ம் (திம்ம்) × ரஷ (0) = 1;2;3...
ன்ஶநல்னரம் ஶஶன உதச் ரரச் வ ரன்ணரலும்,
உண்ஷில் அணந்த்ஷ ரஷரல் வதனக்றக்

றஷடக்றந திதஞ் னம் ரர ரண னஜ்ம்ரன்
ணனரம்.

அணந்ர இனக்றந திம்ம் என்ஶந

த்றம்

ன்றநட அத்ஷம்; அணந்ரத் வரிறந திதஞ் னம்
த்றம் ன்றநட டஷம்; திம்ம், திதஞ் ம் ன்ந

ஶதறல்னரல் ல்னரஶ சூணிம், னஜ்ம், ரஷ
ன்றநட வதௌத்ம். அரட, திம்ம் ன்தட

த்றம்

ன்று வ ரல்ட அத்ஷம்; ல்னரம் ரஷ ன்தஶரடு
றற்றநட வதௌத்ம்; திதஞ் த்ஷ

த்றரச்

வ ரல்றநட த்ஷம்.
திம்ம் × ரஷ = திதஞ் ம் ன்று ரம் ஶஶனண்ட
equation சூத்றத்ஷ,
அத்ஷம் × வதௌத்ம் = டஷம் ன்று வ ரல்னனரம்.
அல்னட,
டஷம் ÷ வதௌத்ம் = அத்ஷம் ணனரம்.
அ ரர்ர்பின் ஆக்ஷஞ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
அத்ஷம்
ஆ ரர்ர்பின் ஆக்ஷஞ
வ ஆற ங் தத்ரர்பின் வதரில் ந்டள்ப
தீடங்பில் இனக்றந ங்லக்கு, அர் இட்டுள்ப

னக்றரண ஆக்ஷஞ ன்ணவணில், ரங்ள் ப்ஶதரடம்

ஈசு றரணம் வ ய் ஶண்டும். ற்நர்ஷபனேம்

றரணம் வ ய்னேரறு தண் ஶண்டும் ன்தஶ. ஈசு
றரணம் ன்தட ற்கு? அந் ஈசுன்ரன் ரர
ஆறினக்றநரர். அரட ம்னஷட றை ஸ்னொதம்
அஶரவணன்று ண்டுதிடித்டக் வரள்டரன்

னட் றம். ரம் ன்ணவன்று ப்தடிக் ண்டுதிடித்டக்
வரள்ட? வரிில்ஷனஶ ன்நரல், ஈசுன் ன்று
ன ல்ர குறஷனணர எனத்ஷணச்

வ ரல்றஶநரஶ அஷணத் றரணித்டக்

வரண்டினந்ரஶன ஶதரடம். அனும் ரனம் என்று
ன்தரல், அஶண, க்கு ம்னஷட—அனுஷட—றை
ஸ்னொதத்ஷ அடேக்றறத்ட ிடுரன். அப்தடி ரனம்
அனும் என்நரறநஶதரட மன குங்லம் ஶதரய்
றற்குரறிடும்.
குந்ஷஷபப் தள்பிக்கூடத்டக்கு அனுப்னறஶநரம்.
அர்ள்

ரிர டக்ரிட்டரல் உதரத்றரர்

உதஶரறல்ஷன ன்றஶநரம். அப்தடிஶ ீங்ள்

ரிர

டக்ரிட்டரல் உங்லக்கு 'குன' ன்று வ ரல்னப்தடும்
ரன் உதஶரறல்ஷன ன்று அர்த்ம்.
எனஷணக் ணித்ட ல்றப்தடுத்டறந வதரறுப்ன
இன்வணரனத்னுக்கு இனக்கும்ஶதரட, அந் எனன் ப்னச்
வ ய்ரல், அந்த் ப்ன அஷண
ல்லப்தடுத்ரஷஶ ஶ றும். 'குடிள் வ ய்னேம்
தரதம் அ ஷணச் ஶ னம்; ஷணிின் தரதம் ஷணச்
ஶ னம்;

றஷ்ணின் தரதம் குனஷச் ஶ னம்' ன்று ீற

ரஸ்றம் வ ரல்றநட.

ரரர குன ன்நரல் என

றன

றஷ்ர்ள் இனப்தரர்ள். அர்ள் வ ய்றந

றநறபவு தரதம் குனிடம் ஶ னம். எனர் ைத்குன
ன்நரல் அரிடம் த்ஷண தரதம் ந்ட ஶ னம்?
உனறன் அத்ஷண தரதனம் ந்ட ஶ னம்.
தரதம் ீங் எஶ ற தத் றரணம்ரன்.

இணரல்ரன் தத்தரரள் "ைணங்ஷபத் றரணத்றல்
ஈடுதடுத்டங்ள். அர்ள் றரணம் வ ய்ரிட்டரல்
அர்லக்ரவும் ஶ ர்த்ட ீங்ள் றரணம்

தண்டங்ள்" ன்று ஆக்ஷஞ வ ய்றனக்றநரர். அந்க்
டஷஷ வ ய் ன்ணரல் னடிந் ட்டும் தித்ணம்
வ ய்ட னறஶநன். உங்ள் ல்ஶனரனக்ரவும் றரணம்
வ ய் னலுறஶநன். ஆணரல் ீங்லம், அர்ஶப
வ்பவுக்வவ்பவு றரணம் வ ய்றநீர்ஶபர
அவ்பவுக்கு ன் தரம் குஷநனேம்.

ணசு சுத்ரற்ர, தஷ தரத ர்ப் தனஷணத்
ரங்றக் வரள்ற்ர, னற தரதம்
வ ய்ரனறனப்தற்ர, ல்ஶனரனம் னடிந் ட்டும்
றரணம் வ ய் ஶண்டும். உறுறர

ங்ற்தம்

இனந்ரல் ரனம் றஷடக்ரல் ஶதரரட. அரஸ்
ம்திலும், றனைஸ் ஶதப்தர் ிர்மணத்றலும் வ னரறந
ரனத்ஷ ட்டுப் தடுத்றணரல் றத்ற

றஶஷ த் னறந

றரணத்றற்கு ஶண்டி அர ம் றச் ம் றஷடக்கும்.
றரணம் வ ய்ஶ ரழ்க்ஷின் னனரண ரரிம்
ன்று ன ஶண்டும். ைசுரிம் இனந்ரலும்,
ரரித்றம் ந்ரலும், ஷ்டம் ந்ரலும், சும்

ற்தட்டரலும், ஆஶரக்ம் ற்தட்டரலும், ிரற

ந்ரலும்—ப்ஶதரடம் த்ஷண ரறஷ னடினேஶர
அவ்பவுக்கு றரணம் வ ய் ஶண்டும்.

ரம் வ ய்ஶரடு ம் தக்த்டக்கு உட்தட்டர்ஷபனேம்
றரணம் வ ய்னேம்தடி வ ரல்ன ஶண்டும். வ ய்ில்ஷன
ன்று ஶரதித்டக் வரள்பக்கூடரட. அன்ஶதரடு

அர்லக்குப் தடும்தடி வ ரல்ன ஶண்டும். அன்ஶதரடு
வ ரன்ணரல் ப்தடிப்தட்ட ணனம் ஷனேம்.
"றரணம் வ ய்னேங்ள்; ற்நர்ஷபச் வ ய்ச்
வ ரல்லுங்ள்" ன்று தத்தரரள் ங்லக்கு இட்ட
ஆக்ஷஞஷத் வரிித்ஶன். உங்ஷபத் றரணம்

தண்டரறு வ ய்றஶநரஶணர இல்ஷனஶர, 'றரணம்
வ ய்னேங்ள்' ன்ந ஆற ஆச் ரரிரள் ஆக்ஷஞஷத்
வரிித் அபவுக்ரட ன் டஷஷச்

வ ய்ணரறஶநன். அஷச் வ ரல்லும் தரக்றம் ணக்கு
உங்பரல் றஷடத்ட. வ ஆச் ரரிரள் ஷச் வ ரல்ன
ஆக்ஷஞச் வ ய்ரஶர அஷக் ஶட்கும் தரக்றம்
உங்லக்குக் றஷடக்றநட. உங்பரல் ன் டஷில்
என தங்ஶனும் வ ய் னரதத்ஷ அஷடந்ஶன். ீங்லம்
ஆத் னரதத்டக்ர உதரத்ஷக் ஶட்டுக்
வரண்டீர்ள்.க்குள் தஸ்த னரதம் உண்டரிற்று.
இஷ ன்நர ணமறல் ரங்றக் வரண்டு ன னரதம்
வதறுங்ள். இந் ைன்ர னடிறநஶதரட, "அப்தரடர, திநி
டுத்ன் தனஷண அஷடந்ட ிட்ஶடரம். இணி
தறல்னரல் ஶதரய்ச் ஶ னரம்" ன்று உறுறனேம்

றனப்றனேம் வதறுறந அபவுக்கு ல்ன ரர்க்த்றல் ரம்

வ ல்னப் தஶசுன் ல்ஶனரனக்கும் ன
அனுக்றயம் னரிரணர!

ணம் வட்டுப்ஶதரய் வ்பஶர தரதம்
வ ய்றனக்றஶநரம். குந்ஷர இனந்றனறனந்ட ஈசு
றரணம் வ ய்றனந்ரல் இவ்பவு ரள் வ்பஶர

தரதம் ஶதரினக்கும். இப்வதரலஶர ஶஶனனேம் தரதத்ஷச்
ம்தரறத்டக் வரண்டினக்றஶநரம். த்ஷண ரட்ள்
ஈசு

ரிந் றரணம் வ ய்றஶநரஶர அவ்பவு

ரட்லம் ம்னஷட திநிப் தஷண ரம்

அனுதித்ர்பரறஶநரம். இந் ைன்த்ஷ
டுத்ற்குப் தனன் அடரன்.
ரம் வ்பவு ரறஷ றரணம் தண்டறஶநரம் ன்று
அனம் ங்ஷபத் ரங்ஶப ஶட்டுக் வரள்ப

ஶண்டும். றணந்ஶரறும் தன ரரிங்ஷபச் வ ய்ட
னறஶநரம். ஆணரலும் ஈசுத் றரணம் றவும்
வரஞ் ந்ரன் வ ய்றனப்ஶதரம். ம்ன, ில்
ீ
வ னரண
ரனவல்னரம் ஈசுத் றரணத்றல்
வ னறத்றனப்ஶதரரணரல் இப்வதரலட தரத
னெட்ஷடக்குப் தப்தட ஶண்டரம். இப்வதரலட னெட்ஷட
 நறக்வரண்ஶட இனக்றநட. ரம் னஶனரத்றல்
ந்டிட்ஶடரம். இணி ரர இனந்ரலும் ஶதரர
ஶண்டும்; இடஷ இந் ஶனரரணட அலக்ஷ ற்நறக்
வரள்ற்ஶ இடர இனந்டிட்டட. இப்தடிினந்ட
ஶதரடம். இணிஶல் இட அலக்ஷ அனம்னறந இடம்
ன்று ஆக்றக் வரள்ஶரம். ஶயம், ணசு,

ரஸ்றம்,

ஶக்ஷத்றம், ீர்த்ம் னனற தன வ ௌரிங்ள் இந்

உனறல்ரன் இனக்றன்நண. ரம் ரக்றணரலும்

ணத்றணரலும் ஷரல் னனறற்நரலும் தரதம் வ ய்ட
இனக்றஶநரம். அந்ப் தரதங்ஷபவல்னரம் ரக்ஷனேம்,
ணஷ னேம், அங்ஷபனேம் வரண்ஶட னண்ிம்
வ ய்ட ஷத்டிட ஶண்டும். ரம் இந் உனஷ
ிட்டுப் ஶதரற்குப் 'தரத னெட்ஷட' இல்ஷன ன்று

வ ரல்லும்தடி வ ய்ட வரண்டரல், அப்னநம் தஞ்ஷ ப்ஶதரல்
ஆணந்ரப் தநந்ட ஶதரனரம். ங்றனந்ட

னநப்தட்ஶடரர அங்ஶஶ ஶதரய்ச் ஶ ர்த்டிடனரம்.
அப்னநம் ரநர ஆணந்ரஶ இனக்னரம்.
'தரதிஷபனேம் தரத்ரரக்குறநர்' ன்று ன்ணட
தரஷில் ம் ஆ ரர்ரஷபப் தற்நற என  ணம்

இனக்றநட. டரத்ர ன்று ரம் வ ரல்றநனும் அந்ப்
தரத்ரஷப் ி ஶநறல்ஷன ன்று வ ரல்னற அந்
றஷனஷ இன் அஷடற்கு ஆ ரர்ரள் தடிட்டுப்

ஶதரட்டுக் வரடுத்றனக்றநரர். இட ர்த்றல் ஆம்தித்ட
தக்ற றரச் வ ன்று ஞரணத்றல் னடிறநட.
ம்

ர்ம்ஶ ஷனரக்கும்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ம்
ர்ஶ ஷனக்ரக்கும்
னத்ரண்டு திநக்ப் ஶதரற்கு அநறகுநறர இற்ஷ
அன்ஷண ணட  ர்ங்பின் அ றபங்

குந்ஷபரண அஷ னேம் ஶம்ஷதனேம் னனறல்

அடிஶரடு இஷனனேறச் வ ய்றநரள். திநகு தச்ஷ த்
டபிர்ஷபத் ஷக் ஷக்றநரள்.

அசுக்கும் ஶம்னக்கும் ல்ரம் வ ய்ட அணடிஶ
ிரஷனேம், ரரைஷணனேம் திறஷ்ஷட வ ய்ட
வரன்று வரட்ட க்கு. தணிக் ரனத்டக்குப்தின் இஷன
உறனம்ஶதரட இந் ங்ஷபப் தரர்த்ரல் இஷனஶ
இனக்ரட. திள்ஷபரனம் ரரைனும் த்றன்
றற்குஷடில்னரல் வபிச் ம் ங்ள்ஶல் தடுறந

ரறரி இனப்தரர்ள். இட, இம்ரறரி ஆர ம் தரர்க் சு
உஷ்ரண சூர் வபிச் த்ஷ ஆணந்ர
அனுதிக்றந தன ரனரஶ இனக்றநட. ஷிஶன
குஷட ஶண்டும். வரலத்டறந வினறல் குஷட
ஶண்டும். டும்தணிக் ரனத்றலும் இரஶஷபில்
சூரின் இல்னரஶதரட ஆர ம் தரர்க் உட்ரர்ந்ட

இனக்னடிரட. ஆணரல் அத்ஷண தணிில்னர இந்
இஷனனேறர் ரனத்றல்— றரத்றரிஶரடு குபிர் ' ற
றர' ணறு ஶதரய்ிடும் ன்தரர்ள். அப்தடிப்தட்ட

ரனத்றல் மள உஷ்ரச் சூரின் இனக்கும்
ரனத்றல், தல் இரப்வதரலட இண்டிலும் ஆர ம்
தரர்க் உட்ரர்ந்ட இனக்னரம். இஷ உர்த்டறநட
ஶதரனஶ இற்ஷன்ஷண இந்ப் தனத்றல்
ிக்ஶசுனக்கும் ரரைனுக்கும் சூரி னஷை வ ய்றந
ரறரி ஶஶன இனக்றந அசு, ஶம்ன ங்பின்
இஷனஷப உறர்த்ட ிடுறநரள். ரரைஷண
மளப்ண் ஸ்ரற ன்ஶந வ ரல்னனரம். வலுங்ர்ள்
மளப்ண்ர், தரம்ன இண்ஷடனேம் 'சுப்தரடு' ன்ஶந

வ ரல்லுறநரர்ள். ஷ்டிில் ரரை னஷை வ ய்றந

க்ம் ம் றழ் ஶ த்றலும் திர லணர இனந்ட

ந்றனக்றநட. ஆற ம்தறபின் னல் குந்ஷபரண
திள்ஷபரர், குரஸ்ரற இண்டு ஶதனக்கும்
இற்ஷன்ஷண ரட்டுறந தரிவு, தரர்ீ
தஶசுர்பின் குந்ஷபரண ம் அத்ஷண
ஶதரிடனம் ரட்டுறந அன்னக்கு அஷடரபர
இனக்றநட.
அட றஷநந் தரிர இனக்றநட. இப்ஶதரட

சுஶரஷ்ர ற வப்தர இனந்ரல் இர்ஷப
இப்தடிச் சூரி எபிில் உட்ரர்த்ற ஷத்றனந்ரலும்,
மந் ரனம் ந்வுடன், சூரின் வரஞ் ம்
உக்ரணவுடன், அட அர்ஷப உதத்றப்
தடுத்க்கூடரட ன்றந ரி ணம் இற்ஷ அன்ஷணக்கு
ந்ட ிடுறநட. சூரின் டுஷரகும் ரனத்றல்
டபிர்ள் ஷத்டப் தசுங்குஷட திடிக்றநரள்.
இஷனனேறர்ப்தட, டபிப்தட ல்னரம் இற்ஷ; ஶனர
றற; அஷ னேரந்ங்பர ரநரல் டப்தஷ.

திதஞ் த்றல் எவ்வரன்றுக்கும் இப்தடித்ரன் டக்
ஶண்டும் ன்று றற இனக்றநட. அப்தடி அஷ
றறப்தடி டப்தரல்ரன் உன ரழ்க்ஷ டக்
னடிறநட. இல்னரிட்டரல் ல்னரம் வநறவட்டுப்
ஶதரய்ிடும். அரட ஶனரத்றலுள்ப

ஸ்

ைீர றலம் வ ௌக்றர ரஶண்டும் ன்றந
அன்தரண ண்த்றஶனஶ அஷ என்ஶநரவடரன்று
எத்டப் ஶதரற்ர இப்தடி எவ்வரன்றுக்கும் என

ர்ம், றற (law) ஈச்ணரல் ற்தடுத்ப்தட்டினக்றநட.

ன் குந்ஷஷப வில் தடரல் ஷ தடரல்
ரப்தரற்ந ஶண்டும்; அர்லக்கு இப வினறன்

வப்தம் ஶஷர இனக்றந ஶதரட அஷத் ந்ட
அஷக் ஶண்டும் ன்றந அன்ன ஈசுனுக்கு
இனப்தரல் அற்கு, அடே ஷர இற்ஷஷ டத்ற
ஷத்ட ங்லக்கு என றறஷ, ர்த்ஷத்
ந்றனக்றநரர்.
இந் அன்ஷதப் வதந க்கு ஶரக்ரம்மம்

ஶண்டரர? ஶண்டும். த்டக்கும் ட்ஷடக்கும்
இனக்றந றற க்கும் உண்டு. ஶனர ஶக்ஷத்டக்ர
அஷ ரம் டத்றக் ரட்டுறந ஶதரடரன் ஈசுணின்
அன்ஷதப் வதந தரத்றஷக் ஶட்னரம். ணினுக்ர
உள்ப இந் றறக்ஶ ர்ம் ன்று வதர். இந்

றறஷ ீ நவும் ணினுக்கு னெஷபஷத் ந்ட
ஸ்ரற ிஷபரட்டுப் தரர்க்றநரர். அந் னெஷபஷ
ஷத்டக் வரண்டு இனும் ஷ ஷஶர

வ ௌக்றர றஷணத்டக் வரண்டு, அற்றுக்ர
அஷனறநரன். இறல் ணக்ரண ர்த்ஷனேம் ீ றுறநரன்.
ஆணரல் இனறில் வ ௌக்றத்ஷத் னட ர்ஶ.
ஶர என்று உன க்ள் ல்ஶனரஷனேம் ஶர என
ித்றல் இந் ர்த்றன் றஷ ில் றனப்திக்
வரண்டுரன் ந்றனக்றநட. இணரல்ரன்

ன

ஶ ங்பிலும் ணின் ன்னுஷட வதௌறத்
ஶஷஷபப் னர்த்ற வ ய்ஶரடு ட்டும் றற்ரல்
ஶறு

றன 'ி றத்றரண' ரரிங்ஷபச் வ ய்ட

னறநரன். எனன்

றலுஷ ன்று என்ஷந ஷத்டக்

வரண்டு ஷததிள் தடிக்றநரன். இன்வணரனன் 'ரஸ்'
வ ய்றநரன். ஶவநரனன் ினறஷக் குஷத்டப்

ன றக்வரள்றநரன். இன்வணரனன் ரக்ட்டிஷக்
குஷத்டப் ஶதரட்டுக்வரள்றநரன். இற்நரல் ஶனக்கு
ஶர் ந் வதௌீப் தனன் வரிரிட்டரலும்
ஷனனஷந த்டர இற்ஷந ணி

னரம்

தின்தற்நற ந்றனக்றநட. ன் இப்தடி வ ய்றனக்றநட?
உன ரழ்வுக்கு ணின் தனம் வதரனலம்

ஶ ர்த்ரன். அன்ஷந ஶஷஶரடு ஶதரரட ன்று றர்
ரனத்டக்ரவும் வதரனப ீட்டிணரன். 'றர்ரனம்'
ன்றநஶதரட அட த்ஷண னம் ன்ந ஶள்ி
ந்ட. ப்தடிினந்ரலும் எனன் ஆிம் தறணரிம்
னம் இனக்ப் ஶதரறல்ஷன ன்று வரிந்ட. என

டேஷ்ணின் ஆனேள் உள்பஷக்கும், அந் னுஷ்ணின்
ந்றக்கும் ஶஷப்தடுறந வ ரத்ஷத் ஶடிணரன்.
இந் னுஷ் ஆனேள் னடிந்தின் அன் ன்ண
ஆறநரன் ன்ந ஶள்ி ந்ட. இந் உடம்ன
ஶதரணஶரடு னுஷ்ம் ஶதரய்ிடுறல்ஷன ன்று
அந்ந் ஶ த்றலும் ஶரன்நற யரன்ள் ண்டரர்ள்.
ஆணரல் இந் உடம்னக்ரத் ஶடி தனம் வதரனலம்
உடம்ன ஶதரணதின் அந் னுஷ்னுக்கு

றநறடம்

திஶரைணறல்ஷன ன்று ண்டரர்ள். உடம்ன ஶதரணதின்
உிர் ல்ன ற அஷடற்குச் வ ய் ஶண்டிட
டஶர அஷ அந் யரன்ள் ண்டரர்ள். தன
ஶ ங்பில் தனித்றல் ற ண்டரர்ள்.

றலுஷ,

ரஸ், ினற, றனண் ல்னரம் இப்தடி ந்ஷஶ.

'ஶனரம் னலஷனேம் தரனுஷடரப் தரர்த்ட,

அற்ஶற்த ப்தடி டக்ஶண்டுஶர அப்தடி டப்தஶ
னுஷ்ர்பின் ர்ம். ணக்வன்று ட்டும் இன்
வ ய்ட வரள்றந ரரிங்ள் இஷண அர்த்றல்ரன்
ள்லம். ணஶ, இப்ஶதரட இனுக்கு இனக்றந

சுனத்ஷக் குஷநக் ஶண்டும். இனுக்கு ஈசுணின்
றஷணப்ஷத உண்டரக்ற, அனுஷட உஷடஷஶ
உனவல்னரம் ன்ந அநறஷ ற்தடுத் ஶண்டும்'
ன்ந அடிப்தஷடில்ரன்

ன ங்லம்

உண்டரறினக்றன்நண. 'உன் ஆஷ ப்தடி டந்ட வரண்டு
உணக்ஶற்ந வ ரத்ட ஶ ர்த்டக் வரள்' ன்று வ ரல்றந
ம் டவுஶ இல்ஷன. ன்ஷண னக்றர
றஷணத்டக் வரள்றந ஷில் இன்
சுனத்டக்குத்ரன் ரரிம் வ ய்ட வரள்ரன்

ன்தரல் அத்ஷண ங்லம் டவுள் ன்றந என்ஷந
இனுக்குச் வ ரல்னற, 'அப்தர திதஞ் ம் னலஷனேம்
வ ய் அந் யர

க்றின் னன் வ என்றுஶ

இல்ஷன' ன்று ரட்டி இனுஷட அங்ரத்ஷக்
குஷநக்றன்நண! அந் யர க்றரஷணப்

திடித்டிட்டரல் ம் னெஷபஷச் வ ய் அஶண அஷ
ப்தடித் றனத்ஶண்டுஶர அப்தடித் றனத்ற ம்ஷ ம்
ர்த்றல் ஈடுதடுத்ற ிடுரன் ன்தரல் தக்றஷஶ

வதனம்தரனரண ங்ள் னக்றர ஷத்றனக்றன்நண.
ஆணரலும் டவுள் ன்று என த்டம், அணிடம்
தக்றில் ணஷ த் ஶரய்க் ஶண்டும் ன்று ட்டும்
வ ரல்னறிட்டரல்

ரரன் ரீறில் அஷப் திடித்டக்

வரண்டு ஸ்றர றற்னடிில்ஷன. தக்றஷனேம்

ரரி னொதத்றல் ரட்டுட ன்நரஶன

ரர

ைணங்பரல் னடிறநட. இற்ரத்ரன் எவ்வரன
த்றலும்

டங்குள்— ந்றரந்ணம், ப்ஶர், ரஸ்—

ல்னரம் ந்றனக்றன்நண. ஶனர ரழ்க்ஷில்
இனந்டவரண்ஶட இப்தடி தக்ற வ ய்றநஶதரட உனறல்
ப்தடி டப்தட இனுக்கும் ர்ம் ன்தஷ ங்ள்

வ ரல்றன்நண. 'ல்ஶனரரிடனம் அன்தர இன; றரம்
தண்ட; ஶ ஷ தண்ட' ன்று இப்தடி ல்னரம் இத்ஷண
ங்லம் வ ரல்றன்நண. இப்தடி இன் ரழ்க்ஷ

டத்ற ிட்டரல் அப்னநம் உடம்ன ஶதரணதின் உிரணட
அந்க் டவுபிடஶ ஶதரய்ச் ஶ ர்ந்ட ிடும். இஷ என
மறத்ரந்ம், அத்ஷரக் டவுலக்கு ஶநறல்ஷன
ன்று அடரஶ ஆறிடுட ன்று வ ரல்லும்;
இன்வணரன்று அரிடம் ஶதரய் ஶமஷ வ ய்ட

வரண்ஶட அட றனஷதஷப் வதற்று ஆணந்ர
இனப்தட ன்று வ ரல்லும். னடிரண அந் றஷனஷப்
தற்நற இப்ஶதரட ரம்

ண்ஷடஶதரட்டு ண்ஷட உஷடத்டக்

வரள்ப ஶண்டரம். 'ஶர என றில் டவுஷப
அஷடந்ட ிடுறஶநரம். அற்ப்னநம் இந் ஶனர
ரழ்க்ஷில் க்கு ற்தடக்கூடி டக்ங்ள்,

ஷ்டங்ள், ரற்நங்ள், ஶரல்ிள் டவும் அடிஶரடு
இல்ஷன; ீங்ர, றஷநரண ஆணந்ம் ட்டுஶ

இனக்கும்' ன்று வரிந்ட வரண்டரல் இப்ஶதரஷக்குப்
ஶதரடம்.
அப்தடிப் தரத்ர ம்ஷத் ம்றடம் அஷத்டக்
வரள்ப ஶண்டுரணரல் ரம் ஶனரத்டக்கும்,
அனக்கும் ஆற்ந ஶண்டி டஷஷப

லில்னரல் வ ய்ஶண்டும். இந்க் டஷள்ரம்
க்ரண ர்ம். அரட உடம்ன உள்பஶதரடம், உடம்ன
ஶதரண திற்தரடும் ம்ஷப் தப்தஶ ர்ம். உடம்ன
ஶதரணதின் ஷரல் னனற அங்ள் இல்ஷன.
ணஶ, உடம்ன இனக்கும்ஶதரஶ அட ஶதரண திற்தரடு
ற்ற வதந ஶண்டிற்ரண ர் ரரிங்ஷபச்

வ ய் ஶண்டும். ரம் ஶதரணதின் திநர் னனுக்ர
ஆனேள் இன்ளன்ஸ் வ ய்ட வரள்ஷிட இட

னக்றம். ஆனேள் ஶதரண திற்தரடு ட னனுக்ஶ
றந் இன்ளன்மர இனப்தட ர்ஶ. இப்ஶதரட
ஆனேள் இன்ளன்ஸ் ( life insurance) ன்று என்ஷநச்

வ ரல்றநரர்ள்; ர்ஶ ஆனேள் ஶதரணதிற்தரடும் ன்ஷ
தக் after life insurance. ஆனேள் உள்ப ஶதரடம் அஶ
ர்ம்

ரந்றனேம் வ ௌக்றனம் னறநட.

ந் ர்த்ஷ ரம் அடேஷ்டிப்தட ன்ந குப்தஶ
ஶண்டரம். தன ரனரப் வதரிர்ள் தம்தஷர
அடேஷ்டித்ட ந் ர்த்றல் ரம் ஊநறினக்றஶநரம்.
அடேதத்றல் அர்ள் றத்ற வமபக்றத்ஷ
அஷடந்றனக்றநரர்ள். இந்த் ஷனனஷநில் ரம்
ஏர அறர்ப்றஶரடு றபர்ச் ற, (Demonstration) ன்று
வ ய்றந ரறரி இல்னரல், அர்ள் றம்றர
றச் றந்ஷர இனந்ரர்ள் ன்று றச் ரத்

வரிறநட. ணஶ, அந் ர்த்ஷ ரம் ஷடப்திடித்ரல்
ஶதரடம். ரர என்ஷநப் னறரப் தண்ிக்
திடித்டக்வரண்டரல் ண்
ீ

றம்ரன். அட

ல்னரினக்குர வடுனரினக்குர ன்று க்ஶ
ஏர

ந்ஶர இனக்கும். ஆனறணரல் னன்ஶத

வதரிர்ள் அனுஷ்டித்ட, க்வன்று ற்தட்டுள்ப
ர்த்ஷக் ஷக்வரள்ஶ ல்னட.

டேஷ்ரப் திநந்ட ிட்டரல் ஷ்டம், ஆதத்ட ல்னரம்
த்ரன் வ ய்னேம். அஷ உர்த்த்ரன் னத்ரண்டில்,
னனறல் னக்கும் ஶப்தம்னஷ உண்றன்ஶநரம். னத்
வரடக்த்றஶனஶ  ப்ஷத ற்றஶநரம். நக்குஷந
ன னடிில் னம் வதரங்ல் தண்டிஷில்
னம்ஷத ன றக்றஶநரம். ஆம்தத்றஶனஶ இணித்ட
ிட்டரல் னடிில்  ந்ட ஶதரகும்.  ப்வதன்று

வறுப்தஷட ஶண்டரம்.  ப்ஷதஶ இற்ஷ
அன்ஷணின்—அல்னட ர்றறின்—னந்ர
றர்வரண்டு ஶற்ஶதரம். அணரல் ஶதரப்ஶதர
னடிில் ந் அடேதத்ஷனேஶ றத்றப்தர ண்டறந
ணப்தரன்ஷ உண்டரகும்.

வ ரனுக்கு ணர த்றல் ற்தட்ட ஷ்டம், ஆதத்ட
ல்னரம் வதரிஷ. ஊனக்குப் ஶதரகும் குந்ஷக்குத்
ரரர் ட்டுச் ரம் வரடுப்தடஶதரல், ரன் ணரமம்
வ ல்லும்ஶதரட வௌமல்ஷனேம் வ ய்ரள். 'தறணரன்கு
னம் வடரனறனக்கும் தக்ஷம் ட? குந்ஷக்கு
ஷத் னரம்?' ன்று றம்த ஆஶனர றத்ரள்
வௌமல்ஷ. திநகு றந் தக்ஷரண
ர்த்ஷத்ரன் ட்டிக் வரடுத்ரள்.
"ரர! ஷரித்டடனும் றத்டடனும் ீ தரடரக்கும்
ர்ஶ உன்ஷணப் தரடரக்கும்" ன்று வ ரல்னறத்
ர்த்ஷ ரனுக்குத் டஷ அனுப்திணரள்.

ம் தரனமற ர் த்ம் த்னத்ர
ம ஷ ர

றஶண

|

ரர்டென ர்ஸ்ம் அதிக்ஷட ||

ர்ஶ இறுறில் ரனுக்கு ைத்ஷப் வதற்றுத்

ந்ட. ர் ரர்க்த்றல் எனன் இனந்ரல் திரிள்
கூட, அஷண ஆரிக்கும்; அர்த்றல் ிலந்ரல் உடன்
திநந்னும் றரிரறிடுரன் ன்தஷ ரரம்
றனொதிக்றநட. வ ரஷண ரணங்லம் ஆரித்ண.
ரஷணஶர

ஶரன் ிதீனும் ிட்டு

ினறணரன்.
ர்ஶ ஷன ரக்கும். தத்டத் ஷன ரன் ிலந்ட
ர ர, வ ர ந்றனெர்த்ற ிைரணரத் ஷன

றறர்ந்ட றன்நற்குக் ரம் ர்ம் ஷனரத்டரன்.
அனக்கும் னன்ஶணரர்பரல் அனுஷ்டிக்ப்தட்ட
ர்ஶ எவ்வரன ரினக்றநட. இந் ர்த்ஷ
அனம் ஷரிர—றரர தின்தற்நறச்
வ ௌக்றத்ஷப் வதறுர்பர!
ீ
தரத னண்ிங்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ம்

தரத னண்ிங்ள்
இந் உனறல் ரம் னஶ தரதிர இனக்
ினம்தில்ஷன. ஆணரல் தரத ரரிஶ அறம்

வ ய்றஶநரம். ரம் ல்ஶனரனஶ னண்ி தன்

ரசு

வதநத்ரன் ினம்னறஶநரம்; ஆணரல் னண்ி
ரரிங்ஷபச் வ ய்றல்ஷன.

"தரதம் வ ய் ரனஶ ினம்தில்ஷன. ஆணரலும்,
றனஷ்ர! அஷண டஶர தரதத்றஶனஶ
தனரத்ரரத் டெண்டிக் வரண்டினக்றநஶ, அட ன்ண?"
ன்று அர்ைளணன் தரஷணக் ஶட்றநரன்.
"அடரண்டர அப்தர, ஆஷ

ஆஷ

தரன் தறல் வ ரன்ணரர்.

ன்தட" ன்று

ஆஷ ிணரல் என்ஷந அஷட னல்றன்ஶநரம்.
ப்தடிரட அஷ அஷடந்டிட ஶண்டும் ன்தரல்—
ர் அர்ங்ஷபப் னநக்ித்ட ிடுறஶநரம். அந்
ஆஷ

றஷநஶநறிட்டரல் அஶரடு றனப்ற

உண்டரறநர? இல்ஷன. அக்ணிில் வய்ஷ ிட்டரல்
அட அஷந்ரஶதரறநட? ஶலும் வதரிர பர்றநட.
அப்தடிஶ ஏர் ஆஷ
ஆஷ

னர்த்றரண ணமறல் இன்ஶணரர்

வதரிர னெலறநட.

ரி, அப்தடிரணரல் ஆஷ

றஷநஶநரிட்டரஶன ல்னட

ன்று வ ரல்னர? அப்தடினேம் இல்ஷன. ஆஷ

றஷநஶநரிட்டரல் க்கு ஆத்றம் உண்டரறநட.
சுரில் நறந் ப்தர் தந்ட றனம்னடஶதரல்

றஷநஶநர ஆஷ ரணட ஶரதரத் றனப்தி ந்ட
ம்ஷப் தரதத்றல் ஶலும் ள்லறநட. ஆஷ க்கு
அடுத்தடி இந்க் குஶரத்ஷத்ரன் தரன் ல ஷில்
வ ரன்ணரர். இடவும் ஆஷ ின் ிஷபவுரன்.

அப்தடிரணரல் தரதம் வ ய்ரறனப்தற்கு எஶ ற

ஆஷ ஷப அறப்தடரன். இஷ ப்தடிச் வ ய்ட? ரம்
ரரிம் வ ய்ரல் இனக்னடிரட. உடம்ன ரரிம்
தண்ரஶதரடகூட ம் ணசு ரரிம்
தண்ிக்வரண்ஶடரன் இனக்றநட. ஷரட

ண்ிக் வரண்ஶடினப்தடரன் ணமறன் ரரிம்.
உடம்ன, ணசு ஆறற்நரல் இந் இன ஷிலும் ரம்
வ ய்றந அத்ஷண ரரிங்லம் இப்ஶதரட ம்னஷட
வ ரந் ஆஷ

அதினரஷஷபஶ சுற்நறச் சுற்நற ந்ட

வரண்டினக்றன்நண. இணரஶனஶ அஷ ம்ஷ
ஶலும் ஶலும் தரதத்றஶன வரண்டு ஶதரய்த் ள்பிக்
வரண்டினக்றன்நண. அப்தடிரணரல் இணி ரரிஶ

இல்னரல் சும்ரினந்ட ிடனரர ன்று தரர்த்ரல்,
டேஷ் ஸ்ரதரம் ம்ஷ அப்தடிினக்
ிடரட்ஶடன் ன்றநட.

' றந்ஷஶ அடக்ஶஶ சும்ரினக்றன்ந றநம் அரிட'
ன்று ரனேர ஸ்ரறள் வ ரன்ணரர். உடம்தின்
ரரித்ஷக் வரஞ் ம் றறுத்றணரல் கூட

றத்த்றன்

ரரிம் றற்ரட்ஶடன் ன்றநட. அட ரன் ரரிம்
வ ய்ஶரடு உடம்ஷதனேம் ரரித்றல் ிடுறநட.
ஆஷ ஷ ஶர றறுத் னடிில்ஷன. ரரித்ஷனேம்
றறுத் னடிில்ஷன ன்நரல் க்கு றஶரக்ஷஶ
இல்ஷனர? இந்ப் திச் ஷணக்கு (Problem) ீர்ஶ (Solution)
இல்ஷனர? இனக்றநட. அரட இப்ஶதரட ரம்
இனக்றந றஷனஷில் ரரித்ஷ அடிஶரடு

றறுத்றிட ஶண்டுவன்தறல்ஷன. ஆணரல் ரம் வ ரந்

ஆஷ லக்ரஶ ரரிம் வ ய்ட வரள்றஶநரம் ன்ந
றஷனஷஷ ரற்நற, க்கு வனௌறர னரதம் ர
ரரிங்பில் ஈடுதட ஶண்டும். ஶனரஶரதரரவும்,
க்ஶ ஆத்ரர்த்ரப் தனன் னரவும்
இனக்ப்தட்ட ரரிங்பில் இநங் ஶண்டும்.

இப்தட்டிப்தட்ட ரரிங்பில் ன றஷ உண்டரக்றக்
வரண்டு ஶலும் ஶலும் ஈடுதடிறநஶதரட, ஆஷ லம்
குஷநந்ட வரண்ஶட னறன்நண; தரதம் குஷநறநட;

னண்ிம் றுறநட. அரட இப்ஶதரட ரம் வ ய்
ஶண்டிட ன்ணவன்ணரல் ஆஷ ில்னரல் ரரிம்
வ ய்ப் த ஶண்டும். ஆஷ ில்னரல் வ ய்டரன்
னண்ி ரரிம்.

ரம் இப்ஶதரட ரன்கு ிங்பில் தரதம் வ ய்றஶநரம்.
உடம்தரல் தன வட்ட ரரிம்; ரரல் னபிப்ஶதசும்
அ த்றனம்; ணத்றணரல் வட்ட றஷணவுள்;
தத்றணரல் வ ய்றந தரதத்ஷப் வ ரல்னஶ ஶண்டரம்.
ந் ரன்ரல் தரதம் வ ய்ஶரஶர, அந் ரன்ரலுஶ
னண்ிம் வ ய்ப் தறக் வரள்ப ஶண்டும்.
உடம்ஷதப் தஶரதரம், தரஷணப் திக்ஷறம் வ ய்ட
ஸ்ரிப்தட இற்நறல் ஈடுதடுத்றப் னண்ிம் வ ய்
ஶண்டும்.
ரரல் தந் ரரஷத் வ ரல்னறப் னண்ிம் வ ய்
ஶண்டும். ' ம்தரறப்தரஶனஶ வதரலவல்னரம்

ஶதரய்ிடுறநட; இற்கு அர ம் இல்ஷனஶ' ன்தீர்ள்.
ம்தரறப்தட றனயஸ்ர்லக்கு அ றம்ரன். ஆணரல்

ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் அற்ஶ வதரலட னலடம் ஶதரய்
ிடில்ஷன ன்று வரினேம். ண்
ீ
ஶதச்சு, தரிர ம்,
ஶடிக்ஷப் தரர்ப்தட, றனைஸ் ஶதப்தர் ிர் ணம்
இற்நறல் வ்பவு வதரலட ரறநட?
ீ
அஷவல்னரம் தந்ரஸ்ஷில்

வ னிடனரஶ! இற்வன்று ணிஶ வதரலட
ற்தடுத்றக் வரள்ப னடிரிட்டரலும் தரில்ஷன.
ரரிரனத்றற்கு தஸ்மறஶனர, ினறஶனர ஶதரகும்ஶதரட
தந் ரரஷ ைதித்டக் வரண்ஶட ஶதரனரஶ! ஏடி
ஏடி

ம்தரறப்தறல் என ஷத ரகூட திற்தரடு

உடன்ரஶ! று உனத்றல் வ னரி தந் ரர
என்றுரஶண?

ணசு தரணின் இடம். அஷக் குப்ஷதத் வரட்டிரக்ற
இனக்றஶநரம். அஷச் சுத்ப்தடுத்ற வலற, தரஷண
அஷத்ட, ரனம் அஷறர அர்ந்டிட
ஶண்டும். றணனம் ைந்ட றறங்பரட இப்தடி

றரணம் வ ய் ஶண்டும். ஶனரஶ னெழ்றப்ஶதரணரலும்
றற்ரல் டக் ஶண்டி ரரிம் இட. வணணில்
ஶனரம் னெழ்கும்ஶதரட க்குக் ஷக்வரடுப்தட
இடரன்.
தத்ஷக் வரண்டு தரனுக்ரவும்
ஷலக்ரவும் தனிங்பில் ர்ம் வ ய்ட
னண்ிம் ஶ ர்க் ஶண்டும்.
தரதத்டக்கு இண்டு

க்றள். என்று, இன்று இப்ஶதரட

ம்ஷத் நறல் ஈடுதடுத்டட. இண்டரட,
ரஷபக்கும் இஶ ற்ஷந ரம் வ ய்னேரறு

டெண்டுட. உரர, வதரடி ஶதரடுட அன்ஷநக்குக்
வடுல் வ ய்றநட; அஶரடு றல்னரல் ரஷபக்கு

வதரடிஶதரடுவும் டெண்டுறநட. இடரன் தக் ர ஷண
ன்தட. இந் ர ஷணஷ ங்ஷத்ட,
னண்ிங்ஷபச் வ ய்ட வ ய்ட னண்ிர ஷணஷ
ற்ந ஶண்டும்.

ர ஷணரன் ீ ண்டும் ீ ண்டும் தரத்றல் ம்ஷ
இலக்றநட. அற்ரப் தம் ஶண்டரம். ம்ஷப் ஶதரல்
இனந்ர்ள்—ம்ஷ ிட ர தரதிபரணர்ள்கூட—
தக்ர்பரவும், ஞரணிபரவும் ஆறினக்றி்நரர்ள்.
தரதிஷப ட் றக்ரிட்டரல் ஈஸ்னுக்குத் ரன் ன்ண
வதனஷ? ரம் தரிர இனப்தரஶனரன் அனுக்குப்
தறதரணன் ன்ந ினட றஷடக்றநட. அனுக்கு
அந் வதனஷஷ ரம்ரன் வரடுக்றஶநரம்!
"ன்ஷண ட்டும்

ஷடந்டிடு! ரன் உன்ஷண

ல்னரப் தரதங்பினறனந்டம் ிடுிக்றஶநன்—மர்
தரஶதப்ஶர ஶரக்க்ஷிஷ்ரற ரசு : —தப்தடரஶ"
ன்று ீர்ரணர அத ரக்குத் னறநரர் வ றனஷ்
தரத்ர.
அணரல் ரம் ஷரிர இனப்ஶதரம். த்ஷண சுற்றுச்
சுற்நறணரலும் அத்ஷணஷனேம் றனப்திச் சுற்நறணரல் ரன்
ட்டு லும். தரத ர ஷண அவ்பவும் ீ அத்ஷண
னண்ி ர ஷண உண்டர ஶண்டும். டுஶ
அ னம் ஆத்றனம் ஶண்டரம். அப்தடிச் வ ய்ரல்
சுற்று

றக்னரற னடிச்சு ிலந்டிடும். வதரறுஷர

தரஷண ம்தி ம் ர்த்ஷச் வ ய்ரல் றச் ம்
ஷவரடுப்தரன்.

ஶணர ரக்குக் ரங்ஷபக் வரஞ் ம் வரஞ் ர
இந்றரி ிரதரத்றனறனந்ட றனப்தி, தரணிடம்
ஷத்டப் தகுற்ரத்ரன் இத்ஷண ங்லம்
ஶரன்நறினக்றன்நண. ைீணரப்தட்டன் இந்றரி

சுங்லக்ரச் வ ய்றந தரதங்பினறனந்ட அஷண
ீ ட்தற்ரத்ரன் எவ்வரன வதரினம் ஶரன்நற என
த்ஷக் வரடுத்ட ிட்டுப் ஶதரினக்றநரர்.

தரதத்றணரல், இந்றரி சுத்றணரல் றஷடக்றந ஆணந்ம்
வரம்தவும் ற்ரனறரணடரன். 'தரத்ரஷச்
ஶ ர்த்றனப்தடரணப்தர றந்ரண ஆணந்ம்' ன்று
வ ரல்னற,

ம்மரத்றனறனந்ட அஷண ிடுித்ட

தரணிடத்றல் ஶ ர்ப்தடரன் எவ்வரன த்டக்கும்
னட் றரகும்.
த்த்றன் தன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ம்
த்றன் தன்
ர்-அர்த்-ர-ஶரக்ஷங்லக்கு மரணர இனப்தட
ம். இந் ரன்ஷனேம் னனரர்த்ங்ள் ன்தரர்ள்.
'ர்ம்' ன்தஷப் றறல் 'அநம்' ன்தரர்ள். 'அர்த்ம்'
ன்தஷப் 'வதரனள்' ன்று வ ரல்லுரர்ள். 'ரம்',

'ஶரக்ஷம்' ன்தஷஷப னஷநஶ 'இன்தம்', 'டு'
ீ

ன்தரர்ள். "னனரர்த்ம்" ன்தறல் 'அர்த்ம்' ன்னும்
ரர்த்ஷ இனக்றநட. னன்ன வ ரன்ண ரன்றலும்
ர்த்டக்கு அடுத்ர ஏர் 'அர்த்ம்' இனக்றநட.
'அர்த்த்றல்' ன்நரல், 'ஶண்டுவன்று றஷணத்ல்'.

னனன், அரட ணிர்பரப் திநந்ர்ள், க்கு
ஶண்டுவன்று ஷஷப றஷணக்றநரர்ஶபர
அஷள்ரம் னரர்த்ங்ள். ஷ ணின்

ஶண்டுவன்று றஷணக்றநரன்? வதரடர, ரம் உள்ப
தக்குக் குஷநரண றஷனில் தனம் வதரனலம்ரன்
ஶண்டுவன்று றஷணப்தரல், இற்ஶ 'அர்த்ம்' ன்ந
வதர் ந்டிட்டட. வதரனபரர டைஷன

'அர்த் ரஸ்றம்' ன்றஶநரம். ஆணரல் ம் ஆச் ரர்ரஶபர
இந் அர்த்ம்ரன் வதரி அணர்த்ம் ன்று

"தைஶரிந்"த்றல் வ ரல்னறிட்டரர் வணன்நரல்,
வரம்தவும் ற்ரனறரண றஷநஷ அல்தரனேமரண
மந்ஶரத்ஷ ட்டுஶ இந்ப் வதரனபரணட க்குக்
வரடுத்ட,

ரசு றஷநரண ஶரக்ஷத்ஷப் தநறத்ட

ிடுறநட ன்தரல் அப்தடிச் வ ரன்ணரர்.
உண்ஷில், ப்ஶதரடம் குஷநில்னரல்

ந்ஶரர

இனக் ஶண்டுவன்றுரன் ணின் றஷணக்றநரன்.
ந்ஶரம் ன்தட இண்டுிம். வரஞ்

ரறஷ

இனப்தட என ிம்; ப்வதரலடம் குஷநரல் இனப்தட
ற்வநரன ஷ. வரஞ்

ரறஷ

ந்ஶரம்

உண்டரக்குடரன் இன்தம் அல்னகு ரம். ரம்
ன்தட ல்னர ி உன ஆஷ ஷபனேம் குநறக்கும்.
இப்தடிக் வரஞ்

ரனம் இனந்டிட்டுப் ஶதரய்ிடரல்,

எனனஷந ந்டிட்டரல், ந்க் ரனத்றலும் ஶதரரல்
றஷனத்றனக்றந ஶதரின்தஶ ஶரக்ஷம்—டு.
ீ
அந்ப்

ஶதரின்தத்றன் வதனஷ வரிரரல்ரன் ரம் ன்ந
றற்நறன்தம் ஶண்டுவன்று ணிர்ள் றஷணக்றநரர்ள்.
ஆஶ, ரம் உண்ஷில் ஶண்டுவன்று றஷணக்
ஶண்டிட ரன்ரரற டு.
ீ
இப்வதரலட

ஷடனஷநில் ஶண்டுவன்தர னென்நரரற
இன்தம். ரம் ினந்ட

ரப்திடுணரல் ஆணந்ம்

உண்டரறநட. அட ஏர் இன்தம். ஷயஶரர்ட் ைட்ஜ் ஆ
இனந்ரல் அடவும் என ஷ இன்தம். க்கு ல்வு
தத்றம் (Welcome address) ர றத்டக் வரடுத்ரல் ஏர்
ஆணந்ம்; அடவும் இன்தந்ரன். இந் இன்தங்ள்
ரசுல்ன. இந்ச்

றல்னஷந இன்தத்ஷ ணரல்

ம்தரறக்றஶநரஶர அட வதரனள். அட ரணிர

இனக்னரம், தர இனக்னரம், டர
ீ
இனக்னரம்,
ணிர்பர இனக்னரம். வதரனஶப இன்தத்டக்குச்
ரணம். இந் இன்தத்ஷச்

றநறட வதரலறல்

அடேதித்டத் ீர்த்ட ிடுறஶநரம். றுதடி இன்தம்
ஶண்டும் ன்ந ிப்னத் வரடங்குறநட.
இற்கு ஶல் என்று ஶண்டும் ன்று ஶரன்நச்
வ ய்ர றஷனத் ஶதரின்தஶ ஶரக்ஷம். அடரன் டு.
ீ
ரம் ஊவல்னரம் சுற்றுறஶநரம். அஷனந்ட
ஷ்டப்தடுறஶநரம். ரம் ந்ட அஷட ஶண்டிட
வ ரந்டு.
ீ
வைினறல் எனன் இனக்றநரன். அறனறனந்ட
அன் வபிஶ ந்ரல் ட்டுக்குப்
ீ
ஶதரறநரன். 'டு'
ீ
ன்தற்ஶ ிடுஷன ன்று அர்த்ம். இப்வதரலட

ரம்மரற வைிலுக்குள் இனக்றஶநரம். இந்

உடம்ஶதரன் ரம் ன்று ண்ி இனக்றஶநரம். அட
ரிில்ஷன. உடம்ன க்கு வைில். ம் றைரண டு
ீ
ஆணந்ரண ஶரக்ஷம்ரன். ரம் ைிஷன ிட்டுச்
வ ரந் இடத்றல் இனக் ஶண்டும். தரதர்ர ன்ந

குற்நத்டக்கு ண்டஷணர ம்ஷ உடம்ன வைினறல்
ஶதரட்டுிட்டரர் ஸ்ரற. னண்ிர்ர வ ய்ரல் அர்
றக்ஷக் ரனத்ஷக் குஷநத்ட (Condone தண்ி) வபிஶ

அனுப்திிடுரர். வைினறனறனந்ட வரண்டு னட

தரதத்ஷப் தண்ித் ண்டஷணக் ரனத்ஷ ரம்
ைரஸ்றரக்றக் வரள்பக்கூடரட; ிடுஷனரற

ஸ்ரறக்குள் ஶதரய் இனக்றந ம் றை ட்ஷட
ீ
அஷட
னன ஶண்டும். அந் டுரன்
ீ
ல்ஷனற்ந இன்தம்.
உனறஶன ரனம், ஶ ம், ஸ்ட—இந் னென்நறலும்
குஷநரல் றஷநந்ட இனக்கும் ஶதரின்தம்.

னனரர்த்ங்பில் னனரர 'ர்ம்' ன்தஷப்
தற்நறக் ஷட றில் வ ரல்றஶநன். ந்க் ரரிம்

வ ய்ரல் ல்னஶர அட ர்ம். றறல் 'அநம் வ 
ினம்ன' ன்று னனறல் வ ரன்ணரர்ள். ல்னர ச்
வ ய்வல்னரஶ ர்ம் ன்நரலும், வதரடிஶன ர்ம்
ன்தட ஈஷக்ஶ ரர்த்ஷர இனக்றநட. 'ர்ம்
ஶதரடப்தர, ர்த்ரஶ' ன்றுரன் திச்ஷ க்ரர்ள்
ர றக்றநரர்ள். ரண-ர்ம் ன்று ஶ ர்த்ஶ
வ ரல்றஶநரம். றறலும் ரண

ரமணங்ஷப

அநக்ட்டஷப ன்ஶந வ ரல்லுறநரர்ள். இப்தடிப்
தரர்த்ரல் ம் 'வதரனஷப', 'அர்த்த்ஷ'

இன்வணரனத்னக்குக் வரடுப்தட ர்ம். ஆணரல் இப்தடிக்

வரடுப்தற்கு ஶண்டி வதரனள் க்கு ப்தடிக்
றஷடக்கும்? னன் வைன்த்றல் ரம் அர்த்த்ஷ
(வதரனஷப) ற்நனக்குக் வரடுத்ட ர்ம்
வ ய்றனந்ரல்ரன் அட று வைன்த்றல் குட்டி
ஶதரட்டுக் வரண்டு க்குக் றஷடக்கும். ர்த்றனுஷட
திஶரைணஶ வதரனள். இன்தத்டக்குப் வதரனள்

மரணர இனப்தடஶதரல் வதரனலக்குத் ர்ம்
மரர இனக்றநட. ஈஷ ட்டுல்ன! வ்ிரண
ர்ம் வ ய்ரலும், அரட திநனக்கு ன்ண ல்னட
வ ய்ரலும் தனணரப் வதரனள் றஷடக்கும்.
ரம் வ ய்னேம் ர்த்ஷ 'இணரல் ணக்குப் வதரனள்
ஶண்டரம்; ஈசுன் றஷணத்ஷக் வரடுக்ட்டும்' ன்று
தனஷண றர்தரரல் அர்ப்தம் தண்ிிட்டரல்,

அப்ஶதரட ம்றடத்றல் உள்ப அலக்கு ஶதரய் ஶதரின்தம்
றஷடக்கும். வதரனஷபத் னம் ர்ஶ அப்வதரலட
தம்வதரனஷபத் னம் ட்டுக்கு
ீ
மரணரறிடும்.

இப்தடி ர்ரணட வதரனலக்கு மரணரவும், அன்
னெனம் இன்தத்டக்கு மரணரவும், தற்நறன்நற
றஷ்ரம்ரச் வ ய்ப்தட்டரல் ட்டுக்கு
ீ
மரணரவும் ஆறநட. ர்ம் வ ய்ரல் திறரப்
வதரனள் றஷடக்றநட. அந்ப் வதரனஷபக் வரண்ஶட
றுதடினேம் னம் வ ய்னரம். இப்ஶதரட அர்த்ஶ

ர்ம் வ ய் மரணர இனக்றநட. இன்தம் என்று
ரன் ன்ணரலும் றஷநவுதடுறல்ஷன; திநற்றுக்கும்
மரணர இனப்தறல்ஷன. வரறக்றந னறல் ிட்ட
ைனம் உடஶண சுநறப்ஶதரடஶதரல் 'இன்தம்' ன்தட,

ன்ணரலும் றஷநின்நற, ஶவநற்கும் மரணரவும்

இன்நற, ர்

றந்ஷண, வதரனள், ஶரக்ஷம்

ல்னரற்ஷநனேம் ர ம் தண்ிிட்டுத் ரனும்  றத்டப்
ஶதரறநட. ஆணரலும், இந் இன்தத்ஷ இப்ஶதரஶ ிட்டு
ிடுஶரம் ன்நரல் னடி ரட்ஶடன் ன்றநட. அஷ
அடிஶரடு ிடரல் வரஞ் ம் வரஞ் ரக்

ட்டுப்ததடுத்றத் வும், திநகு தடிப்தடிர இந்ச்
றற்நறன்தத்றனறனந்ட ஶதரின்தத்டக்கு அஷத்டச்
வ ல்னவுஶ ம் ன்தட ற்தட்டினக்றநட. னனறல்

இடரன் அநம் ன்று வ ரல்னற, அஷத் வ ய்ற்ரஶ
ப்தடிப் வதரனள் ஈட்ட ஶண்டுஶர அந் றரரண
னஷநஷச் வ ரல்னற, அணரல் இன்ணின்ண

இன்தங்ஷபப் னர்த்ற வ ய்ட வரள்பனரம் ன்று
தக்கும் னறந ஷில் றப்தடுத்றக் வரடுத்ட,
அப்னநம் இந்ச்

றன்ண இன்தங்ஷப ல்னரம்

வரஷனத்ட, றந் இன்தரண டு
ீ ன்றந
ஶரக்ஷத்ஷக் ரட்டுஶ ம்.

தந்த்றனறனந்ட ிடுஷன வதற்று, ஆத்ர ன
சுந்றத்டடன் ந்ரலம் ஆணந்ர இனக்றந
றஷனஶ ஶரக்ஷம். இஷ க்குக் றட்டச் வ ய்ற்ஶ
ம் ன்தட ற்தட்டினக்றநட.
டேஷ்ர்ள் இப்ஶதரட

ரசுரண சுத்ஷப்

வதநில்ஷன ன்று றச் ரத் வரிறநட. இர்ஷப
அப்தடிப்தட்ட சுத்றல் ஶ ர்க்ஶ ல்னர ங்லம்
ஶரன்நறினக்றன்நண. இந்

ரசு வ ௌக்ற

றஷனக்குத் ரன் ஶரக்ஷம் ன்று வதர்.

இந்றரிங்பரல் வதறும் அர்த்வ ௌக்றத்ஷத்

ஶடிப்ஶதரறநஷத் வரஷனத்ரல்ரன்

ரசு

வ ௌக்றம் றஷடக்கும். இம்ரறரி இந்றரி சுத்ஷத்
வரஷனக்வும்,

ரசு வ ௌக்றம் றஷடக்றந

ஷக்கும் அற்கு அடேகூனர

னெ ரழ்க்ஷஷ

அஷத்டக் வரள்ற்குஶ ர் றறள் ல்னரம்
ஶண்டிினக்றன்நண. ஶரக்ஷத்ஷ னட் றரக்

வரண்ட ஶ இந் ர்ங்ஷபனேம் ற்தடுத்றத் 
ஶண்டிரறநட. இணரல்ரன் ர்ம் ன்நரஶன
அற்கு ம் ன்றுரன் வதரிஶரர்ள் வதரனள்
வரண்டரர்ள்.
ஶர என ரர

க்றரல் இப்தடி

டேஷ்ர்பரறினக்றந ரம் வதரனஷபனேம்,
றற்நன்தங்ஷபனேஶ ஶண்டுவன்று றஷணக்றஶநரம்.

ஷ ஶண்டுவன்று றஷணக்றஶநரஶர அடரன்

அர்த்ம். ரஸ்த்றல் ம் றஷநரண ல்னற்குப்
வதரனலம் ரனம் ஶண்டரஷ ன்நரலும் டேஷ்
ஸ்தரத்டக்கு (Human nature- க்கு) ிட்டுக் வரடுத்ட
இற்ஷநனேம் ம் வதரிர்ள் னனரர்த்ங்பில்
ஶ ர்த்ரர்ள். ஆம்தத்றஶனஶ, ல்னரக் ரரிங்லக்கும்
அடிப்தஷடர ர் உர்ச் றஷ உண்டரக்றக் வரண்டு
ிட்டரல், அப்னநம் வதரனலம் ரனம்கூட ம்ஷ
எஶிடரப் வடுத்டிடரதடி, இற்ஷநக்

ட்டுப்தரட்டில் அபநறந்ட ஷத்றனக்கும் ன்தரல்
ர்த்ஷ னல் னனரர்த்ரச் வ ரன்ணரர்ள்.
வதரனஷபனேம் ரத்ஷடும் ரம் அர்த்றப்தட
(ஶண்டுவன்று றஷணப்தட) ஶதரனஶ ர்த்ஷனேம்
அர்த்றக் ஶண்டும். அப்ஶதரட அட வதரனள், இன்தம்

இற்நறன் ிப் தல்ஷனப் திடுங்ற ிடும்; னடிந்

னடிர ரம் அர்த்றக் ஶண்டி ட்டில்
ீ
ம்ஷச்
ஶ ர்த்டிடும்.
ணினும் றனனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ம்
ணினும் றனனம்
றனங்ள் குறுக்குரட்டில் (horizontal) பர்றன்நண.
இணரஶனஶ அற்றுக்குத் 'றர்க்' ன்று வதர். இற்கு
ரநர உர்ந்ட ஶல்ஶரக்ற (vertical) பனறன்ந
ணின் ற்நப் திரிஷபக் ரட்டிலும் ஶனரண
ஶரக்த்ஷப் வதநஶண்டும். இப்தடிச் வ ய்ரல்
இன்ரன்

ன ைீ இணங்ஷபனேம்ிட அறரண

சுத்ஷ அடேதிக்னரம். ஆணரல் ஷடனஷநிஶனர
அற்ஷநிட அறரண டக்த்ஷத்ரன் ரம்

அடேதிக்றஶநரம். றனங்லக்கு ம்ஷப் ஶதரல்
இத்ஷண ரம், இத்ஷணக் ஷன, இத்ஷண டக்ம்,
இத்ஷண அரணம் இல்ஷன. ல்னரற்றுக்கும்

ஶனர அற்றுக்குப் தரதஶ இல்ஷன. தரங்ஷபச்
வ ய்ட டக்ங்ஷப ரம்ரன் அடேதிக்றஶநரம்.
என றில் தரர்த்ரல் றனங்லக்குக்
வரடுத்றனக்கும் வ ௌரிங்ஷப ஸ்ரற க்குக்
வரடுக்ில்ஷன ன்று ஶரன்றும். ம்ஷ ரரட
அடித்ரல் றனப்தி அடிக் ஏர் ஆனேனம் க்கு

இல்ஷன. ரட்ஷட அடித்ரல் அற்குக் வரம்ன

வரடுத்றனக்றநரர். அணரல் றனப்தி னட்ட னறநட.
னனறக்கு ம் வரடுத்றனக்றநரர். க்குக் வரம்ன
இல்ஷன. ம் இல்ஷன. குபிரினறனந்ட ரப்தரற்நறக்
வரள்ப ஆட்டுக்கு உடம்தில் ஶதரர்ஷ ஷத்றனக்றநரர்.
ஶறு றனங்லக்கும் ஶதரர்ஷ ஷத்றனக்றநரர்.

ணின் எனஷணத்ரன் றத்ட ிட்டு இனக்றநரர்.
ரரட அடிக் ந்ரல் றர்க் னடிில்ஷன.

குறஷக்குக் வரம்ன இல்னர ிட்டரலும் ஏடுற்கு
ஶம் வரடுத்றனக்றநரர். அடவும் க்றல்ஷன.
இனந்ரலும் ஸ்ரற ணினுக்குத்ரன் னத்றஷ
அறர ஷத்றனக்றநரர்.
குபிரினறனந்ட ரப்தரற்நறக் வரள்ப ஶண்டுரணரல்,
ற்நப் திரிபின் ஶதரர்ஷஷ இன் தநறத்டக்

வரண்டுிடுறநரன்; ம்தபிர வய்ட வரள்றநரன்.
ஶரப் ஶதர ஶண்டுர? ண்டிிஶன குறஷஷக்
ட்டி, அன் ஶத்ஷ உதஶரப் தடுத்றக் வரள்றந
ரர்த்றத்ஷ இணிடத்றல் ஸ்ரற ஷத்றனக்றநரர்.
ன்

ரீத்றஶனஶ ற்ரப்ன இல்னரிட்டரலும்,

வபிினறனந்ட றனுசு றனு ரண ஆனேங்ஷபப்
தஷடத்டக் வரள்றநரன். இவ்ரநர னத்ற தனம் என்ஷந
ட்டும் வரண்டு, ற்ந ைீர றள், ைடப்திதஞ் ம்
ல்னரற்ஷநனேம் ணிஶண ஆலறநரன்.
றனம் எவ்வரன்றும் எவ்வரன திரந்றத்றல்ரன்

இனக்கும். குபிர்ப் திஶ த்டக் டி ம் ஊரில் ரரட.
இங்குள்ப ரஷண அங்ஶ ரரட. ஆணரல் ணின்

உனம் னலடம் ரழ்றநரன். அங்ங்ஶ அன் ன்
னத்றஷ உதஶரப்தடுத்றத் ணக்குச்

ரரச்

சூழ்றஷனஷச் வ ய்ட வரள்ரன் ன்று இப்தடி
ிட்டினக்றநரர்.
இந் உர்ந் னத்றஷ ஷத்டக் வரண்டு ணின்

ஷ்டப்தடுறநரன்; டக்ப்தடுறநரன்; திநந்ட ிட்டணரஶன
இவ்பவு ஷ்டம்; இணி திநக்ரனறனக்
ஶண்டுரணரல் ன்ண தண்டட? திநப்னக்குக் ரம்
ன்ண? ரம் ஶர ப்னப் தண்ிினக்றஶநரம். அற்குக்
ண்டஷணர இத்ஷண ஷ டி ரங் ஶண்டும்
ன்று ிறத்றனப்தரல் இந் உடம்ஷத டுத்ட
அற்ஷந ரங்குறஶநரம். தத்ட அடி ஆண திநகு இந்
உடம்ன ஶதரய்ிட்டரல், இன்ஶணரர் உடம்ன னறநட.

தரக்ற அடிஷ அந் உடம்ன ரங்குறநட. ரத்றணரல்,
தரதத்ஷச் வ ய்ணரஶன ைணணம் னறநட. ரரிம்
டவும் தண்ரல் இனந்டிட்டரல் ைணணம் இல்ஷன.
ஶரதத்றணரஶனஶ தன தரதங்ஷபச் வ ய்றஶநரம்.

ஶரதத்டக்குக் ரம் ஆஷ , ரம். னனறல் ரத்ஷ,
ஆஷ ஷ எறக் ஶண்டும். தற்ஷந றஷந பர்த்டக்
வரண்டு ரரிம் வ ய்ரல் இனப்தட ன்நரல்
னடிரட. தற்ஷந எறத்ட ிட்டரல் தரதம் வ ய்ரல்
இனக்னரம்.
ஆஷ க்குக் ரம் ன்ண? ம்ஷத் ி இன்வணரன்று
இனப்தர ண்டரல் அணிடம் ஆஷ
உண்ஷில்
இனக்றநட.

ரந்ரற எஶ

னறநட.

றஶ ல்னரர

என ரடு ண்ரடிில் ன்ஷணப் தரர்த்டிட்டு,
இன்வணரன ரடு இனப்தர றஷணத்ட அஷ

னட்டப்ஶதரறநட. என ணின் ன் திற திம்தத்ஷப்
தரர்க்றநரன். இன்வணரன ணின் இனக்றநரன் ன்று
அன் றஷணக்றநரணர? இண்டும் எஶ வதரனள் ன்தட
அனுக்குத் வரிந்ட

ரந்ர இனக்றநரன். இப்தடிர

ரம் தரர்க்றந அஷணத்டஶ என்றுரன். இண்டரட
ன்று ண்ிணரல் ஆஷ

னம். ஆஷ

னணரல்

ஶரதம் னறநட. ஶரதம் னணரல் தரதங்ஷபச்

வ ய்றஶநரம். அணரல் ைன்ம் உண்டரறநட. ல்னரம்
என்று ன்ந ஞரணம் க்கு ந்டிட்டரல், ஶறு
வதரனள் இல்னரணரஶன ஆஷ

இல்ஷன; ஶரதம்

இல்ஷன; தரதம் இல்ஷன; ரரிம் இல்ஷன; ைணணம்
இல்ஷன; டன்தனம் இல்ஷன.

இந் ஞரணத்ஷ ப்தடிப் வதறுட? ம்ஷப் வதற்ந
அம்ர உடம்னக்குப் தரல்வரடுப்தரள். அநறவுக்கு
ஞரணப்தரல் வரடுப்தள் அம்தரள்ரன். ஞரண
ஸ்னொதஶ அள்ரன். அலஷட
ரிந்ங்ஷபப் தற்நறக் வரண்டு அலஷட
ஸ்னொதத்ஶரடு ம்ஷ ரம் ஷத்ரஶன ஞரணம்
னம்; ணின் அப்ஶதரட வய்ரரன்.
னனறல் ணிஷண றனர இல்னரல் ணிணர
ஆக் ஶண்டும். அப்னநம் அஷணத் வய்ரஶ
உர்த்றிட ஶண்டும். இந்க் குநறக்ஶரலடன்ரன்
ன ங்லம் உண்டரறினக்றன்நண.

றத்ரந்ம்,

த்டங்பில் அற்றுக்குள் த்ஷண ஶதறனந்ரலும்,

இப்ஶதரறனக்றந ரறரி னுஷ்ஷண எஶ ரக்
குஶரரறலடன் இனக் ிடக்கூடரட; இஷண
ல்னணர ஆக்ற அன்ன, அடக்ம்,

ரந்ம், றரம்

னனற குங்ள் உள்பணரப் தண் ஶண்டும்
ன்தறல் ல்னர ங்லம் எஶ குனறல்ரன்
ஶதசுறன்நண.

ன ங்லக்கும் வதரடரண தக்ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ம்
ன ங்லக்கும் வதரடரண தக்ற
ணிஷண ி ரங்பினறனந்ட ிடுித்ட
உர்த்டற்குத்ரன் ல்னர 

ம்திரங்லம்

ஶரன்நறினக்றன்நண. ற்நப் திரிலக்கு இல்னர
ி ரம் இனுக்கு இனப்தட ட்டுறல்ஷன; இன்
னற் ற வ ய்ரல் ி ரத்றனறனந்ட ிடுதடுஶரடு

இல்னரல், ற்ந திரி ர்ம் டவும் வதந னடிர
ஞரணத்ஷப் வதந னடினேம் ன்று 

றத்ரந்ங்ள்

ரவும் கூறுறன்நண. உன ிரங்ஷப ல்னரம்
இக்ற ஷக்றந என யர

க்றஷப் ஞ் ம்

னகுந்ரஶன ி ரங்பினறனந்ட ிடுதடனரம் ன்று
வதரடர இந் ல்னர

றத்ரந்ங்லம் எஶ குனறல்,

ணமரச் வ ரல்றன்நண. அத்ஷம்,
ி றஷ்டரத்ஷம், த்ஷம், ஷ 

றத்ரந்ம், இன்னும்

றனஸ்டம், இஸ்னரம் னனற ந்
ம்திரரணரலும்

ரி, தக்ற ல்னரற்றுக்கும் வதரட.

னத்ர் தக்றஷச் வ ரல்னரிட்டரலும், வதௌத்ர்பரல்
தக்றில்னரல் னடிில்ஷன. அணரல்ரன்

னத்ஷஶ ஸ்ரறரக்ற, ஶறு ந் ஸ்ரறக்கும்
இல்னர அபவுக்குப் வதரி வதரி னெர்த்றஷப
அனக்கு ஷத்டப் னஷை வ ய்றநரர்ள். வரம்த

ீ த

ரனத்றலும் கூடப் தன ஞரணிள் ஆத்ி ரம் என்ஷந
ட்டுஶ னறனேறுத்டறநரர்ள். ஆணரல் இர்லஷட
உதஶ ங்ஷப ற்றுக்வரண்டர்ள் இந்
யரன்ஷபஶ வய்ர றதடத்ரன்

வ ய்றநரர்ள். தக்ற ன்தட அப்தடி இல்தர
உடம்ஶதரடு திநந் என்று.
அத்ஷத்றன்தடி தக்ற வ லுத்டறநஶதரட, ஈசுன்
ஶறு, ரம் ஶறு ன்றந ண்ம் இல்னரல், அடஶ
ரம் ன்றந அஶத தரத்ஷக் ஷக் வரள்ப
ஶண்டும். 'தரன்' ன்று ர க்றர,

ர்க்ஞணர

(ல்னரம் அநறந்ன்) என்ஷந ஷத்டப் தக்ன் ன்ந
அல்த

க்ன், றஞ் றத்ஞன் ( றநறஶ அநறந்ன்) தக்ற

தண்டறநரன். 'இண்டும் ப்தடி என்நரகும்?' ன்று
ஶட்னரம். அப்தடிரணரல் தரனுக்கு ரம் ஶநர?
தரனுக்கு ஶநர ற்ந ஸ்டக்ள்
இனக்றன்நணவணில் அவல்னரம் ங்றனந்ட ந்ண?
ஶநர ங்றனந்ஶர ந் ஸ்டக்ஷப அன் ப்தடி
ஆட்டிப் தஷடக் னடினேம்? இப்தடி ஶர றத்டப் தரர்த்ரல்
எஶ தரத்ரரன் ஈசுன் ன்றந

னத்றரவும்,

தனிரண ைீர றபரண குபம், குட்ஷட,

றனபரவும் ஆறக் ஷட றில் உத்ி ைனத்றல்

ந்ட றற்றநட ன்று வரினேம்.

க்றில் ற்நத் ரழ்வு

இனக்னரம். ஆணரல் அடிப்தஷடில் ல்னரம் எஶ
ஸ்டரன். அந் அடிப்தஷடக்குப் ஶதரணரல் ரம்

அடரஶ ஆறிடுஶரம். இடரன் அத்ஷ னக்ற.
வறும் னத்றனர்ர (intellectual) இப்தடி வ ரல்னறக்

வரண்டினந்ரல் திஶரைணம் இல்ஷன. இட அடேத
மறத்றர ஶண்டும். இற்கு ஈசுக் றனஷத
இனந்ரல்ரன் னடினேம். ம்ஷ ல்னரம்
ஆட்டிப்தஷடக்றந

க்றின் அடேக்றம் இனந்ரல்ரன்,

இந் ஆட்டம் எய்ந்ட அடிப்தஷடக்குப் ஶதர ஶண்டும்
ன்ந அத்ஷ ரட்டஶ க்கு னம் ன்று
வதரிர்ள் வ ரல்னறினக்றநரர்ள்; ஈச்ரடேக்யரத்
 னம்மரம் அத்ஷ ரமணர.
தரன், தக்ன் ன்று திரிந்ஶ ஶரன்றுறந ஆம்த
ஸ்றறிலுங்கூட, 'தரணர ந்ப் தரத்ர
ந்றனக்றநஶர அடஶரன் தக்ணரற ரரவும்
ஆறினக்றநட' ன்ந றஷணஷக் வரஞ் ம் ற்தடுத்றக்
வரள்ப ஶண்டும். இணரல் தரணிடம் ம் அன்னம்
அறரகும். வணன்நரல் ம்ஷிட க்குப்
திடித்ரண, அன்தரண ஸ்ட இல்ஷன அல்னர?
ம் ரரிங்ள் அஷணத்றற்கும் தனன் னறந ஈசுன்,
ரம் தக்ற தண்ப் தண் அற்குப் தனணர ஶலும்
ஶலும் அஷண வனங் அடேக்றம் வ ய்ரன்.
ரன்ரர், ப்தடிப்தட்டன் ன்தஷவல்னரம் அஶண
வரிப்தடுத்டரன். ரம் அஷண ஆரய்ந்ட தரர்க்
ஶண்டரம். அஶண ம் தக்றக்கு இநங்றத் ன்

இல்ஷதத் வரிப்தடுத்டரன். ல ஷில் தரன்
இப்தடிஶ வ ரல்னறினக்றநரர்: "தக்த்ர ரம்
ஆதிைரணரற ரரன்ச் ரற".
இவ்ரறு ஈசுணின் அணந் ல்ர குங்ஷப
அநறந்தின் அஷஶ தக்ர்ள்  றக்றநரர்ள். ஞரணிஶர
இந்க் குங்லக்கு ஆரரண றர்கு

த்ற

றஷனஷ தடேக்றயத்டடன் அஷடந்ட அறல்
இண்டநக் னந்ட ிடுறநரன். இற்கும் மகு
உதரமஷணத்ரன் ஆம்தரினக்றநட.

இந் மகு உதரமஷண - அல்னட னெர்த்ற
றதரட்டுக்ரத்ரன் "இஷ்டஶஷ" ன்ந னத்ட ம்
த்றல் இனக்றநட.
ற்ந ங்ள் டவுள் ன்றந என்ஷநச் வ ரல்ஶரடு
றன்றுிடுறன்நண. யறந்ட ம் ன்று வ ரல்னப்தடுறந
ம்னஷட மரண ர்ம் அந் எஶ டவுஷப
அர் ஶணரதரப்தடி அன்ஶதரடு வனங்ற
றதடுற்ரப் தன னொதங்பில், தன வய்
டிங்பில் த்டக் ரட்டுறநட. இந் னொதங்ள்
வறும் ற்தஷணில் உண்டரக்ப்தட்டஷ அல்ன.
என்நர இனக்றந தரத்ரஶரன் இப்தடிப் தன
ரன்லக்குத் ரி ணம் ந்றனக்றநரர். அர்ள்

அந்ந் னெர்த்றிடம் தித்றட் ரப் தற உநரடி
தக்ற வ ய்றனக்றநரர்ள். அஶ ரறரி ரனம்
ரி றப்தற்ர இன்ண ந்றம், இன்ண ிரண
உதரமஷணஷப் தின்தற்நறணரல் இன்ண ஶர

னொதத்றன் ரி ணத்ஷப் வதநனரம் ன்று றஷப
குத்டக் வரடுத்றனக்றநரர்ள்.

றதரட்டுனஷந டரணரலும் தக்ற ன்றந தரம்
வதரடரணட. ம் த்றலுள்ப தன வய்ங்பின்
உதரமஷணக்கு ட்டுறன்நற, ந் ரணரலும் தக்ற
ன்தட த்ற ஸ்ரணத்றல் இனக்றநட.
ங்பின் எற்றுஷ
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ம்
ங்பின் எற்றுஷ
ல்னர

ங்லம் டவுஷப றதட ற்தட்டணஶ

ஆகும். ல்னர

ங்லம் டவுள் எனர் ன்ஶந

வ ரல்றன்நண. எனஶரண அந்க் டவுள் ந்
த்றன் னெனம் றதட்டரலும் அஷ ற்றுக்

வரள்பத்ரன் வ ய்ரர். ணஶ, னஶ ரங்ள்
திநந் த்ஷிட்டு இன்ஶணரன த்ஷத் ல
ஶண்டிறல்ஷன.
ஶரில்,

ர்ச், சூற, ியரம் னனற ட்டடங்ள்

என்றுக்வரன்று ித்றர ப்தடனரம். உள்ஶப இனக்றந
னெர்த்ற அல்னட

றன்ணம் ரறுதடனரம். எவ்வரன்நறலும்

டங்குலம் ஶறு ஶநர இனக்னரம். ஆணரல்
அடேக்யம் வ ய்றந தரத்ர ரநில்ஷன. எவ்வரன
ஶ

ஆ ரத்ஷனேம், எவ்வரன ைணக்கூட்டத்றன்

ணப்தரன்ஷனேம் வதரறுத்டப் தல்ஶறு

ங்ள்

ற்தட்டினக்றன்நண. இஷவல்னரம் எஶ தரத்ரஷ
அர் ஶணரதரப்தடி தக்ற வ ய்ட, அஶரடு
ஶ னற்கு ற வ ய்தஷஶ. ணஶ னம், ங்ள்
த்ஷ ிட்டுிட்டு இன்வணரன்றுக்கு

ரநஶண்டிறல்ஷன. இப்தடி ம் ரறுறநர்ள்
ரங்ள் திநந் த்ஷக் குஷநவு தடுத்டட
ட்டுறன்நற, ரங்ள் ஶ னறந த்ஷனேம் குஷநவு

தடுத்டறநரர்ள்; டவுஷபனேம் குஷநவு தடுத்டறநரர்ள்.
'ங்பட திநந் த்றல் குஷந ஶரன்நறரல்ரன்
எனர் அஷ ிடுறநரர். ஆணரல் னறர ஶ னறந
த்ஷனேம் அர் குஷநவுதடுத்டறநரர் ன்று ன்
ஸ்ரறள் வ ரல்றநரர்?' ன்று உங்லக்குத்
ஶரன்நனரம். வ ரல்றஶநன்; டவுள் ல்னர

ங்லக்கும் வதரடரணர் ன்ந ண்ம் இல்னரல்
அஷக் குறுக்குரல்ரஶண என த்ஷிட்டு

இன்வணரன்நறல் ஶ னறநரர்ள்? ங்ள் த்டக் டவுள்
திஶரைணறல்னரர் ன்று றஷணத்ட இன்ஶணரன
த்டக்குத் ரவுறநரர்ள். ரறுறந னடக்
டவுபரட ல்ஶனரஷனேம் லவுர
றஷணக்றநரர்பர? இல்ஷன. அப்தடி றஷணத்ரல் ரநஶ
ஶண்டரம். இர்ள் ரங்ள் திநந் த்றஶனஶ
இனந்ட றதட்டரலும், இப்ஶதரட இர்ள் ரறுறந

த்றன் டவுள் இர்லக்கு அடேக்றம் வ ய்ரர்
ன்ந ம்திக்ஷ இர்லக்கு இல்னரரல்ரஶண
ரற்நத்டக்ஶ அ றம் ற்தட்டட. அரட ரங்ள்
ரறுறந னட த்டக்கும், அன் டவுலக்கும்கூட

இர்ள் குறுனரண ல்ஷன ரட்டி ிடுறன்நணர். என
த்றடம் வௌ னத்ற இனப்தர றஷணத்ட அற்கு

ரறுறநஶதரஶ அஷ ரஸ்த்றல் அவௌப்தடுத்ற
ிடுறநரர்ள்.
ற்ந ங்லம் யறந்ட த்டக்கும் உள்ப என வதரி

ித்றர ம், ம்னஷட யறந்ட ம் என்று ரன். "இட
என்ஶந ஶரட்

ரர்க்ம்" ன்று வ ரல்னரனறனக்றநட.

ம்னஷட ஷீ ம்ரன் திநஷத் ன் த்டக்கு
ரற்றுட ன்தஶ றஷடரட. வணன்நரல் என

தரத்ரஷ அஷடற்ரண தன ரர்ங்ஶப தன
ங்லம் ன்று ம் னன்ஶணரர்ள் ன்கு
உர்ந்றனக்றன்நணர். யறந்டரப் திநந்
எவ்வரனனும் இந் ி ரன ணப்தரன்ஷஷக்
குநறத்ட வதனஷப்தட ஶண்டும். ஶம் 'எஶ

மத்றத்ஷத்ரன் ஞரணிள் தன வதர்பில்
வ ரல்றநரர்ள்' ன்றநட. ல ஷில் தரன், 'ன் ந்
ித்றல், ந் னொதத்றல் றதட்டரலும் அனுஷட
றத்ஷஷ ரஶண ினத்றரக்ற அஷண அஶ
றதரட்டில் றஷனப்தடுத்டறஶநன்' ன்றநரர். ஆழ்ரர்
'அர்  நறநற ஷஷ அர்
இஷநர்' ன்றநரர். இணரல்ரன் ற்ந ங்பில்
வ ய்டஶதரல் ரற்நம் வ ய்ட (proselytisation) ,

அற்ரத் ண்டிப்தட (Persecution, Crusade, Jehad) னனரண
ஶதரர்பில் தஷடவடுத்டச் வ ன்று றற்தந்ரத் ங்ள்
த்டக்கு ற்நஷத் றனப்னட னனரண
ரரிங்பில் யறந்டக்ள் ன்றுஶ இநங்றறல்ஷன.
ம்னஷட ீண்ட ரன

ரித்றஶ இற்குச்

ரன்று.

ன

ரித்ற ஆரய்ச் றரர்லம் எப்னக் வரள்றந

ிம் இட. டெக்றக்கு (Far East) னனரண
ஶ ங்பில் வ ிை

ரம்ரஜ்ம் னனற யறந்ட

ரஜ்ங்ள் ற்தட்ட ஶதரடகூட றர்தந்  ரற்நஶ
இல்ஷன (Forced Conversion) ன்றும் ம் னரச் ரத்ஷப்
தரர்த்ட

ந்ஶரப்தட்டு அந்றர்ஶப ம் த்ஷத்

ரங்பர டுத்டக் வரண்டரர்ள் ன்றும்
ரித்றக்ரர்ள் வ ரல்றநரர்ள். அஶ

ங்பில்

ிரதரம் னனஶ ம்  அம் ங்ள் திந ஶ ங்பில்
னகுந்ட ன்றும், ரள் னெனம் அல்ன ன்றும்
வ ரல்றநரர்ள்.
ன் அதிப்ரப்தடி வரம்தவும் ஆற ரனத்றல் ஶனரம்
னலறலும் ஶ ம்ரன் இனந்ட. திற்தரடு

ஆங்ரங்ஶ வவ்ஶறு ங்ள் உண்டரணரலும் ம்
த்றன் அம் ம் குஷநந்தட் ம் இடிதரடுபர (Ruins)
தஷ ஞரதச்

றன்ணங்பர (Relics) ரட

அங்வல்னரம் இன்னும் ரப்தடுறன்நண. இப்தடி ரன்
வ ரல்ஷ எப்னக் வரள்பர ஆரய்ச் றரர்லம் ம்
த ரரீத்ஷ ற்ந ரடுபில் ரங்பரஶ
ினம்தி ற்றும் வரண்டரர்ஶபன்நற தனந்த்றன்
ீ ல்ன ன்று எப்னக் வரள்றநரர்ள்.
எனத்ஷணப் னட த்டக்கு ரற்றுட ன்நரல்
அற்வண என

ங்கு (Ritual) இனக் ஶண்டும். இப்ஶதரட

'ன்வர்ட்' வ ய்றந ங்பில் ல்னரம் அப்தடி என்று—
ஞரணஸ்ரணம் (Baptism) ன்றந ரறரி ரட என்று—
இனக்றநட. ற்ந ந் த்ஷனேம்ிட ற அறரண

டங்குஷப வ ரல்றந யறந்ட

ரஸ்றங்ஷபப்

தரர்த்ரல், இப்தடி ம் த்டக்கு ற்ந ஸ்ன்
எனத்ஷண ரற்ந என

டங்கும் இனக்க் ரஶரம்.

இடஶ ரம் ரற்நத்ஷ ினம்னறநர்ள் அல்ன
ன்தற்கு அத்ரட் ற.
ினடிில் திரிள் ந்றநங்றடம் ைட்ரக்ரன்,
ரிக்ஷரக்ரன், டரக்மறக்ரன் ன்று தன ஶதர் ந்ட
சூழ்ந்ட வரள்றநரர்ள். னுஷட ண்டிில் நறக்
வரண்டரலும் ஶதரஶண்டி இடத்டக்குப் ஶதரய்ச்
ஶ னரம். ண்டிக்ரர்ள் றரக்ற திடிப்தற்ரப்
ஶதரட்டி ஶதரடுஷப் று ன்று வ ரல்ற்றல்ஷன.
அட அர்ள் திஷப்ன. ஆணரல் டவுள் ன்றந எஶ
னக்ஷறத்டக்கு அஷத்டச் வ ல்ற்ர வவ்ஶறு

ஸ்ர்ள் ஶதரட்டி ஶதரட்டுக் வரண்டு ரற்நத்றல்
னஷணட அர்த்ற்ந ரரிம்.
றின் ஶல் தரனம் ஶதரட்டினக்றநட. அறல் தன
ஷபவுள் இனக்றன்நண. ல்னர ஷபவுலம் எஶ
அபரக் ட்டப்தட்டஷரம். ஆணரல் எவ்வரன
ஷபவுக்கும் றட்டத்றல் இனப்தனுக்கு அந்ந்
ஷபஶ வதரிரவும், ற்நஷ

றன்ணரவும்

இனக்கும். இப்தடிஶ அந்ந் ஸ்ர்லக்கும் ங்ள்
ஶ வதரிரத் வரிரல், திநஷ அற்கு
அஷக்றநரர்ள். ஆணரல் ல்னர ஷபவுலம் எஶ
அபவுரன். ரனம் ரங்ள் திநந் த்ஷிட்டு
ினஶண்டிறல்ஷன.

ங்லக்றஷடஶ ஶரட்தரடுபிலும்,
அடேஷ்டரணங்பிலும்

றன ித்றர ங்ள் இனப்தறல்

நறல்ஷன. ல்னர ங்ஷபனேம் எஶ ஶதரல் ஆக்
ஶண்டி அ றறல்ஷன. எஶ ரறரி ஆக்ரஶன,
ல்னர ஸ்ர்லம் ணத்றல் எற்றுஷஶரடு

இனப்தடரன் அ றம்; 'னைணிஃதரர்றடி' அ றறல்ஷன.
'னைணிடி' இனப்தஶ அ றம்.
ஶதரரின் ஶரக்றரம் ங்ள்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ம்
 ஶதரரின் ஶரக்றரம் ங்ள்
இப்ஶதரட உன ரடுள் ல்னரற்நறலும் உள்ப
ரபரண த்ட ஆரய்ச் றரர்லம் ஆத்
ரர்லம் அத்ஷத்ஷஶ த த்டர

அங்ல ரிக்றநரர்ள். ன்ஷண அத்ஷ குன ன்று
வ ரல்றநீர்ள். ஆணதடிரல் அத்ஷ

ம்திரத்ஷச்

ஶ ர்ந்ர்ள் இவ்பவு ஶதர் இனப்தற்குக் ரம்
அன்

றத்ரந்த்றல் உள்ப

றநப்னரன் ன்று ரன்

வ ரல்ஶன் ன்று றர்தரர்ப்தீர்ள்.
ஆணரல், ணக்கு ரஶண ஶர றத்டப் தரர்க்றஶநன்.
அத்ஷ

றத்ரந்ம் என்ஷந ட்டும் ரன்

ன

ைணங்லம் தின்தற்றுறநரர்பர? உனறல் த்ஷணஶர
றத்ரந்ங்ஷப, த்ஷணஶர ங்ஷப க்ள்

அடே ரிக்றநரர்ள். என ஶ த்ட க்ஶப என

த்றனறனந்ட இன்வணரன த்டக்கு ரநவும்

வ ய்றநரர்ள். னத்ரின் ரனத்றல் ஷற ஸ்ர்ள்

வதௌத்த்றல் ஶ ர்ந்ரர்ள். திற்ரனத்றலும் த்ஷணஶர
யறந்டக்ள் றநறஸ்ட த்றலும் னம்ற
த்றலும் ஶ ர்ந்றனக்றநரர்ள். ஷைணர்ள்
ஷஷ்ர்பர ரநற "னஷ்டி ரர்க்றள்" ன்று

வதர் வதற்நறனக்றநரர்ள். வரரடேைர் ரனத்றல் தனர்
ிறஷ்டரத்ஷறனரணரர்ள். வ த்ரின் ரனத்றல்
தனர் த்

றத்ரந்த்ஷ ற்றுக் வரண்டரர்ள். வ ஆற

ங்ரின் ரனத்றல் அஷற ங்பரண வதௌத்ம்,

ஷைணம் னனறற்றுக்கு னறவு ற்தட்டட. ஷற
த்றல் என தரரற ர் ரர்க்த்ஷ ட்டும்
அடே ரித்ட ந்ர்ள் அட ரனத்றல் ன

ஷறரண அத்ஷத்டக்குத் றனப்திணரர்ள். என
ரனத்றல் வரடி ட்டிப் தநந் ங்ள் திற்தரடு ன்
ிடு வதரடிர ஶண்டும்? இப்தடிர என
றத்ரந்த்ஷ ற்றந

த்ஷ,

ன ைணங்லம் அன்

த்டங்ஷப ஆரய்ந்ட தரர்த்ட அணரல்ரன் அறல்
ஶ னறநரர்பர? அநறரபிள் ஶண்டுரணரல்

றத்ரந்ங்ஷப ஷட ஶதரட்டு அறல் ஶ னரம். ஆணரல்,

என த்றலுள்ப ரபரண வதரட ைணங்ஷபப்தற்நற

இப்தடிச் வ ரல்னனரர? ரன் அப்தடிச் வ ரல்ன ரட்ஶடன்.
வதரட ைணங்ள் த்டத்டக்ரஶ என த்ஷ
ற்றநரர்ள் ன்நரல், அர்பிடம் 'உங்ள் 

றத்ரந்ங்ஷபச் வ ரல்லுங்ள்' ன்று ஶட்கும்ஶதரட
அர்லக்குச் வ ரல்னத் வரிஶண்டும். ற்ந
றத்ரந்ங்ஷப ிட இஷ

றஶஷ்டரணஷ

ன்தற்கு அர்லக்குக் ரம் வ ரல்னத் வரி

ஶண்டும். ஆணரல், ரஸ்த்றல் ந் த்றலும்
இனக்றந ரபரண வதரட ைணங்லக்கு அந்ந்

த்ஷப் தற்நற வரள்ஷள் இப்தடி ிரறக்றந
அபவுக்கு டேடக்ரத் வரிரட. ம்னஷட யறந்ட
த்றல் உள்பர்லக்ஶர அடிஶரடு வரிஶ
வரிரட.

ணஶ, ந் னம் அறல் உள்ப த்டத்றணரல்
ட்டும் பனறல்ஷன ன்தடரன் ன் அதிப்ரம்.

ரரன் ைணங்லக்குத் த்டத்ஷப் தற்நறக் ஷன

இல்ஷன. ல்ன கும், ல்ன தக்ம் உள்பர,
னஷனேம்

ரந்னம் உள்பர என ரன் ந்ரல்

அஷப் தரர்த் ரத்றத்றல் ைணங்லக்கு ம்திக்ஷ
உண்டரறநட. அர் ந் த்டத்ஷச் வ ரன்ணரலும்
அட ல்னரத்ரன் இனக்கும் ன்ந றடரண
ம்திக்ஷனேடன் அட த்றல் ைணங்ள்
ஶ னறநரர்ள். ரநர, என க்ஶரட்தரடுள்

த்ஷணத்ரன் த த்டங்ஷப ிபக்றணரலும், அந்
ப் திறறறர இனக்றநர்பிடத்றல் எலங்கு
ப்திிட்டரல் உடஶண அந் ம் அறத் வரடங்ற
ிடுறநட. என்றுக் வரண்று ஶர் ிஶரரண
த்டங்ஷபக் வரண்ட ங்லக்கு ன் க்ள்
கூட்டம் கூட்டரப் ஶதரறநரர்ள் ன்நரல், இற்கு
ஶர (Direct) ரம் வ ரல்னத் வரிில்ஷன.
ஆணரல் 'இடஶ ிஶ ரணட' ன்று ைணங்ள்
ஷனக்கு ஶஶன டெக்ற ஷத்டக் கூத்ரடிக்
வரண்டினந் ங்ள் ப்தடி ங்ற அறந்ண ன்று

தரர்த்ரல், அற்குக் ரம் வரிறநட. இறனறனந்ஶ

அஷ ப்தடி ைணங்ஷப னனறல் ர்ந்ண

ன்தற்கும் தறல் றஷடக்றநட. அரட, என ம்
ப்தடி அறறநட ன்று தரர்த்ரஶன அட ப்தடி
ரழ்றநட, பர்றநட ன்தடம் னரிறநட.
ந் ஶ த்றலும் ந் என னம் ப்தடி அறந்ட
ன்று தரர்த்ரல், அந் த்ஷ பர்றந

ஸ்ரதணங்பிலும், அன் னக்றஸ்ர்பிடனம்
எலங்ல ணம் உண்டரணஶதரஶ இந் அறவு
ற்தட்டினக்றநட.

னத்ர் ந்ரர். அட

ரித்றத்ஷக் ஶட்க் ஶட்

தரல் டிறந அட ிக்றங்ஷபப் தரர்க் தரர்க்
க்ஶ

ரந்னம், னஷனேம், ஆணந்னம், அரிடம்

என ரிரஷனேம் உண்டரறன்நண. அந் ரனத்டத்

ைணங்லக்கும் இப்தடித்ரன் இனந்றனக் ஶண்டும்.
திற்ரனத்றல் வதௌத் ியரங்பில் த்ஷண
எலக்க் ஶடு ற்தட்டட ன்தஷ ஶந்ற தல்னன்
லற 'த்ினரமப் தியமணம்' ன்றந யரஸ்
ரடத்றனறனந்ட வரிந்ட வரள்றஶநரம். இஶ
ரனத்றல்ரன் னத் ம் ங்றப் ஶதரத் வரடங்றட.
அரட

ப் திறறறள் ன்ஷஷப் வதரறுத்ஶ

 பர்ச் றனேம் னறவும் ற்தடுறன்நண.
னத்னக்குப் திநகு ஆற ங்ர் த உத்ரண
ணிர ந்ரர் ன்நரல் ைணங்ள் அரிடம்
றனம்னறநரர்ள். அப்னநம் ரரடேைர், த்ர் ன்று

இப்தடித் ங்ள் வ ரந் ரழ்க்ஷில் உர்ந்ர்பர
ிபங்றர்ள் ந்ஶதரட, அந்த் ணி ணிரிடம்

ைணங்லக்கு உண்டரண திடிப்னக் ரர, அட
றத்ரந்ம் திட.

ீ தத்றல்

ரந்த்ஶரடும்

ன்ணனறல்னர றரத்ஶரடும் என ரந்ற ந்ரர்.
உடஶண அர் வ ரன்ணஷஶ 'ரந்ீம், ரந்ீம்' ன்று
என ர ஶரடரடே ஶரடி ைணங்ள் ற்றுக்
வரண்டரர்ள். த்டச்

றநப்தரல்ரன் என

றத்ரந்ம்

பனறநட ன்நரல் இன்ஷநக்கும் அந்க் ரந்ீம்
உச் த்றல் இனக் ஶண்டும். ஆணரல், ஷடனஷந ப்தடி
இனக்றநட ன்தட உங்லக்ஶ வரினேம்.

தனரத்ரத்றணரஶனர, தத்ஷக் ரட்டிஶர வதரட
ைணங்ஷப இலக்றந ங்ஷபப் தற்நற இங்ஶ
ஶள்ிில்ஷன. தனிரண

னெ ஶ ஷஷப,

எத்ரஷ ஷப வ ய்டிட்டு, உடஶண ஞரணஸ்ரணம்

தண்ி ஷக்றஶநன் ன்று என ம் இலத்ரல், தர
ைணங்ள் அறல்  றப் தட்டுத்ரன் ஶதரரர்ள்.
னக்றரப் தஞ்

ரனத்றல் றநறத்ட ம் பர்ந்ட

ன்று இணரல்ரன் வ ரல்டண்டு. இப்தடிஶ அடி திடிக்
ட்டரர இஸ்னரத்ஷப் தப்திஶதரட ன்ணிச்ஷ
இல்னரலும் கூட்டம் கூட்டரப் தனர் அறல்
ஶ ர்ந்ரச் வ ரல்டண்டு. இங்ஶனேம்கூட
த்டத்றற்ரப் வதரட க்ள் என த்றல் ஶ ர்ந்ட
ிடில்ஷன ன்ந ட்டில் றனொதரறநட.

இன்வணரன்ஷநக் ணிக் ஶண்டும். னக்றரத் ஶ ரி
க்ஷபத்ரன் தரறரிரர்ள் ம் ரற்ந
னற்தட்டரர்ள். 'உங்ஷப ல்னரம் உங்ள் த்றல்
ரழ்த்ற ஷத்றனக்றநரர்ள்; ங்பிடம் ந்ரல்

உர்த்ற ிடுறஶநரம்; தடிப்ன, ஷத்றம் ல்னரம்

இன ரத் னறஶநரம்' ன்று வ ல்ரக்ஶரடு

ரைரங்த்றன் ஆஶரடு திடணம் வ ய்ரர்ள்.
அப்தடினேம் ஶ ரி ைணங்ள் ல்ஶனரனம் அறல் ஶதரய்ச்
ஶ க் ரஶரஶ! ரபரண அந் க்ள் ங்ள்
திநந் த்றல் த்ஷண ரழ்த்ற ஷக்ப்தட்டரத்
ஶரன்நறணரலும் தரில்ஷன ன்று றஷணத்ட,
ங்லக்கு இன்ஶணரன த்ரல் றஷடக்றந
 றஷபவல்னரம் டச் ர றஷணத்ட, அற்குப்
ஶதரரல்ரஶண இனந்றனக்றநரர்ள். இப்தடி

இனந்ற்கு அர்லஷட ல்ன தண்ன என ரம்
ன்தட இனக்ட்டும். இன்வணரன ரம். ம் த்றல்
எவ்வரன ஷனனஷநிலும் த உத்ரண

ரன்ள் ஶரன்நறக்வரண்டு ந்றனப்தடரன். 'இந்
ரன் இனக்றந த்றஶனஶ ரனம் இனப்ஶதரம்' ன்று
அறஶனஶ ஶ ரி ைணங்ள் உள்தட ல்ஶனரனம் எட்டிக்
வரண்டினக்றநரர்ள்.
ரற்நம் வ ய்றநர்ஷப ரம் ரிக்
ஶண்டிறல்ஷன. டஶறக் ஶண்டிறல்ஷன.
அர்ள் ட்டரப்தடுத்றரட அல்னட ஆஷ

ரட்டி

 றப்தடுத்றரட ற்நர்ஷபத் ங்ள் த்றல்
ஶ ர்க் றஷணப்தற்குக் ரம் அர்லக்குத் ங்ள்
ஶ த

த்றம் ன்றநறல் இனக்றந

ம்திக்ஷரஶண? இஷ ற்நரல்ரன் ற்நர்லக்கும்
ற ஶரக்ஷம் உண்டு; இப்தடி அர்லக்கு என வதரி
ஶக்ஷத்ஷ வ ய்ற்ரண தனந்ம்,  றம்
இற்ஷநக் ரட்டிணரல்கூடத் ப்தில்ஷன ன்ந

ல்வனண்த்றஶனஶ அர்ள் ரற்நம்

வ ய்றநரர்ள் ன்ஶந ஷத்டக் வரள்பனரம்.
தனரத்ரம் அல்னட ததனம் இற்ஷநக்
ஷக்வரள்பர ல்னர ங்லம் அற்நறன்
குனரர்ள், ஶதரர்ள், தி ரர்ள் ஆறஶரட

குத்ஷக் வரண்டுரன் பர்ந்றனக்றன்நண. என
த்றன் திறறறிடத்றல் வபி ஶம் ட்டும்
இனந்ரல் ஶதரரட; ந்த் த்டத்ஷச்

ஶ ர்ந்ரினும் அனக்குத் ன்ணன ண்ஶ
இனக்க் கூடரட; டஶம் கூடரட; ல்வனரலக்ம்
இனக் ஶண்டும்; ல்ன தஸ் இனக் ஶண்டும்;
ரந்னம் னஷனேம் றம்திினக் ஶண்டும்.
இப்தடிப்தட்டர்லஷட கு ிஶ த்ரஶனஶ

அர்ஷபத் ஶடி னறநர்பின் ஶரங்லம்
ஶதரய்ிட ஶண்டும்.
இப்தடிப் தட்டர்ஷப உண்டு தண்டஶ இப்ஶதரடம்
ம் ம் ஷக் ற. றர்திச் ரம் டவுஶ
ஶண்டரம். வநறஷப உிஶரடு ரழ்ந்ட ரட்டிக்
வரண்டினக்றந திறறறள்ரன் ஶண்டும்.
இர்பரல்ரன் இடஷ னேனேரந்ர ம் ம்
உிஶரடினந்ட ந்றனக்றநட. இணிஶலும்
இப்தடிப்தட்டர்பரல்ரன் அட உிர் ர னடினேம்.
எனன்

ண்ஷட ஶதரட்டு ம் ரறுறஶநன் ன்நரல்

றர்த்டப் தஷட றட்டிச்

ண்ஷடஶதரட ன்ணரல் ஆரட.

அல்னட ஶரடி ஶரடிரய் வ னறத்ட ஆஸ்தத்றரி,
ஸ்கூல் ஷத்ட எனன் ரற்நம் வ ய்றநரன்

ன்நரல், அஷப் ஶதரனப் ஶரடிக் க்றல் வ னறக்
ணக்கு ஶைறில்ஷன. இட இண்டும் இனப்தரஶ

ஷத்டக் வரண்டரலும்கூட, இணரல் வ ய்னேம் ரறுல்
உண்ஷரணடம் (genuine) இல்ஷன; அட றஷனத்டம்
றற்ரட. வணன்நரல், ம்ஷ ிடவும்

தனறஷ்டர்பரஶர, ம்ஷிடவும் வரம்தப் த ற
உள்பர்பரஶர இன்வணரன கூட்டம் ந்ரல், அட
ம் தனத்ரலும் தத்ரலும் வ ய்ஷ ல்னரம்

அறத்டிட்டு, ரஶண ைித்டிடும்! ஆணதடிரல் இந்
வபிச்

க்றஷப ம்திக் வரண்டிரல், ம் ஆத்

க்றஷ ம்தி உள்லக்குள்ஶப ம்ஷ உர்த்றக்

வரள்ஶ ரம் வ ய் ஶண்டிட. அப்ஶதரட ந்ப்
தி ரனம்,

ண்ஷடனேம்,  றனம் இல்னரஶன ம் ம்

ஷத்ட ரலம். இப்ஶதரட இ ஶ ங்பில்

னத்றரன்ள் ரபர, 'அத்ஷம், அத்ஷம்' ன்று
அஷத் ஷனக்குஶல் ஷத்டக் வரண்டினப்தற்கு
அன்

றத்ரந்ச்

றநப்ன ரர இனக்னரம்.

அர்ள் ஆரய்ச் ற தண்ி, ஆத் ி ரம் தண்ி ம்
ஶரந்த்டக்கு ந்றனக்றநரர்ள். ஆணரல், இட வதரட

ைணங்ள் ல்னரனக்கும் வதரனந்ர ிம். அர்ள்
திடித்டக் வரள்ப ஏர் உத் ைீன்ரன் ஶண்டும்.
இப்தடி எனத்ன்

ரந்னம், னஷணனேம், ஞரணனம்,

றரனம் றம்திணர ம்றஷடில் ஶண்டும்
ன்தற்ரஶ இத்ஷண உதன்ர ங்லம்
தண்டறஶநன். உங்பிஶனஶ எனர் அப்தடித்
ஶரன்நறிட்டரல் அஷிடப் வதரி தன் டவும்
இல்ஷன.

ஷற ம்

வதரில்னர ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
வதரில்னர ம்
இப்ஶதரட 'யறந்ட ம்' ன்று என்ஷநச் வ ரல்றஶநரஶ,
இற்கு உண்ஷில் இந்ப் வதர் றஷடரட. 'யறந்ட'
ன்நரல் 'அன்ன' ன்று அர்த்ம். யறம்ஷ ஷ
டெறப்தன் யறந்டெ ன்று

றனர் வ ரல்றநரர்ள். இட

த்ரரச் வ ரல்ஶரகும். ம்னஷட தஷ
ரஸ்றம் றலும், 'யறந்ட ம்' ன்றந ரர்த்ஷஶ

றஷடரட.

யறந்டக்ள் ன்தட அந்ற ரட்டிணர் க்கு ஷத்
வதர்ரன். ஶல்ரட்டுக்ரர்ள் மறந்ட றஷக்

டந்ஶ ம் தர ரட்டுக்கு ஶண்டிினந்ல்னர?
ஆணதடிரல் மறந்டஷ இந்ட ன்றும், அஷ அடுத்

ரட்ஷட இந்றர ன்றும், அன் த்ஷ இந்ட ன்றும்
குநறப்திட்டரர்ள். என ஶ த்டக்குப் தக்த்றலுள்ப
லஷின் வதரஶனஶ அஷ அடுத்டள்ப
லஷஷபனேம் ஶ ர்த்டக் குநறப்திடுடண்டு.
ஶடிக்ஷர என்று வ ரல்றஶநன்:
டஶ த்றல் ஷதரற ன்று ரர் ந்ட ர ம்
ஶட்டரலும், உடஶண திச்ஷ

ஶதரட்டு ிடுரர்ள். ம்

வன்ணரட்டு ைணங்ள் அப்தடிச் வ ய்றல்ஷன ன்று
ஷதரறலக்குக் குஷந. அர்ள் என தரட்டுப்
தரடுறநரர்ள். அறல்,
இல்னர ஶதரஶதர ஶய வலுங்ற
ன்று என ரி னறநட.
வலுங்ர்ள் '(திச்ஷ ) இல்ஷன ஶதர ஶதர' ன்று
ிட்டுரச் வ ரல்றந தரட்டு. வலுங்ர்பரணரல்
'வள்ல வள்ல' ன்றுரன் வ ரல்ரர்ஶபன்நற, 'ஶதர
ஶதர' ன்று வ ரல்னரட்டரர்ள். 'ஶதர' ன்தட றழ்
ரர்த்ஷ. றர்ள்ரன் அப்தடிச் வ ரல்ரர்ள். தின்
ஷதரறப் தரட்டு இப்தடி வ ரல்ற்குக் ரம் ன்ண?
டஶ த்ஷிட்டு ஷதரறள் ல ஶ னம்ஶதரட

னனறல் வலுங்கு ஶ ம் னறநட. ஆணதடிரல்,
அற்குப் திநகு னம் றழ்ரட்ஷடனேம் வலுங்கு
ஶ ரஶ னற ிட்டரர்ள் இந் ஷதரறள்!

றழ்ரட்ஷடத் வலுங்ர்ள் அரடு ன்தடம்கூட
இஶ ரறரிரன். ஆந்ற ஶ த்றன்ல ஶ உள்ப

றநற

தகுறக்கு அர்ர ஶ ம் ன்று வதர். அப்னநம் னம்
தகுறலக்கும் அஶ வதஷ ஷத்டிட்டரர்ள்.
இந் ரீறில்ரன் மறந்டப் திஶ த்ஷக் ண்ட
அந்றர்லம் அஷடுத்ட ந் தர ஶ ம்
னலஷனேம் யறந்ட ஶ ரக்றிட்டணர்.

ஆணரல் யறந்ட ன்தட ட னர்ப்
ீ
வதர் அல்ன.
ஷீ ம், மரண ர்ம் ன்வநல்னரம்

வ ரல்றஶநரஶ, அஷரன் வதர ன்நரல், அடவும்
இல்ஷன. ம்னஷட ஆர டைல்ஷபப் தரர்க்கும்ஶதரட
இந் த்டக்கு ந்ப் வதனஶ குநறப்திடில்ஷன.
இஷப் தற்நற றஷணத்ஶதரட ணக்கு வரம்தவும்
குஷநர இனந்ட.
இட இப்தடி இனக்ட்டும்.
எனரள் ரஶர 'ரன ந்றனக்றநரன்' ன்று ன்ணிடம்
வ ரன்ணரர்ள். உடஶண ரன் ஶர றஷணில் "ந்
ரன!" ன்று ஶட்ஶடன். "ந் ரனர? அப்தடிரணரல்
'ரன'க்பில் தன ரனக்ள் இனக்றநரர்பர?" ன்று
றர்க் ஶள்ி ஶட்டரர்ள். அப்ஶதரடரன் ணக்குப்
தஷ ஞரதத்றல் இப்தடிக் ஶட்டுிட்ஶடரம் ன்று

வரிந்ட. ங்ள் ஊரில் ரன ன்ந வதரில் ரலு ஶதர்
இனந்ரர்ள். ணஶ, அர்லக்குள் ித்றர ம்
வரிந்ட வரள்ற்ரக் 'றுப்ன ரன', ' றப்ன ரன',
'வட்ஷட ரன', 'குட்ஷட ரன' ன்று வ ரல்ட தக்ம்.
அஶ றஷணில்ரன் எஶ என ரன இனந் ஊரிலும்
'ந் ரன?' ன்று ஶட்டுிட்ஶடன். எஶ ரன இனக்றந
இடத்றல் ந் அஷடவரறனேம் ஶதரட ஶண்டிறல்ஷன.
ம் த்றற்கு ன் வதரில்ஷன ன்தட உடஶண னரிந்ட
ிட்டட. தல்ஶறு ங்ள் இனக்றநஶதரடரன்
என்நறனந்ட இன்வணரன்றுக்கு ித்றர ம்

வரிற்ரப் வதர் வரடுக்ஶண்டும். எஶ

ம்ரன் இனந்ட ன்நரல் அற்குப் வதர் ற்கு?
ட த்ஷத் ி ற்ந ங்ள் என யர
னனரின் வதரில் ற்தட்டஷ. அந்ப் வதரினக்கு
னன் அந் ம் இல்ஷன. னத் ம் ன்நரல் அட

வௌ னத்ரல் ஸ்ரதிக்ப்தட்டட. ணஶ அனக்கு
னன் அட இல்ஷன ன்றநட. ஷைண ம் ன்நரல் அட
யரர்
ீ
ணப்தடும் ைீணரல் ஸ்ரதிக்ப்தட்டட.
றனஸ்ட ம் ன்நரல் றஷநஸ்டிணரல் (இஶசு

றநறஸ்ட) ஸ்ரதிக்ப்தட்டட - ன்நறப்தடி எவ்வரன
னம் என வதரிரல் உண்டரக்ப்தட்டட ன்று
வரிறநட. அந்ப் வதரிர் இஷ ற்தடுத்றணரர்
ன்னும்ஶதரஶ அனக்கு னன்ணரல் இட இல்ஷன ன்று

வரிறநட. இவ்பவு ங்லம் உண்டரற்கு னன்ஶத
ம் ம் இனந்றனக்றநட. இந் என ஶ
உனவல்னரம் தி இனந்ட. இஷத் ி ஶறு

ம் இல்னரரல் இற்குப் வதர் குநறப்திட ஶண்டி
அ றஶ இனக்ில்ஷன. இஷ அநறந்வுடன் னன்ன
ணக்கு இனந் குஷந ஷநந்ட. அஶரடு இந் த்ஷ
தற்நறக் வௌ னத்றனேம் உண்டரிற்று.
ரி, இந் ம்ரன் ஆற ம் ன்ஶந இனக்ட்டும்.
அந் ஆற ரனத்றல் இஷ ஸ்ரதித்ர் ரர் ன்ந
ஶள்ி னம். வதர் இல்னர ம் த்ஷ ரர்
ஸ்ரதித்ரர் ன்று தரர்த்ரல், த்ஷண ஆரய்ச் ற
வ ய்ட தரர்த்ரலும், அப்தடி என ஸ்ரதஷக் ண்டு
திடிக்ஶ னடிில்ஷன. திம் சூத்றம் வ ய்

ிர ஷச் வ ரல்னனரர, ல ஷ வ ரன்ண றனஷ்
தரத்ரஷச் வ ரல்னனரர ன்நரல், அர்லம்

ங்லக்கு னன்ணஶ இனக்றந ஶங்ஷபப் தற்நறச்
வ ரல்றநரர்ள்.

ரி, இந் ஶ ந்றங்ஷபப் வ ய்

ரிறஷப ஸ்ரதர்ள் ன்று வ ரல்னனரர ன்று

தரர்த்ரல், அர்ஶபர ரங்ள் இந் ஶங்ஷபச்
வ ய்ில்ஷன ன்றநரர்ள். 'தின்ஶண உங்ள்
ஶதரில்ரஶண ந்றங்ள் ங்லக்குக்

றஷடத்றனக்றன்நண. எவ்வரன ந்றத்ஷனேம்
உதர றக்றநஶதரட அற்றுக்கு உங்பில் என ரிறின்
வதஷச் வ ரல்னறத்ரஶண ஷனஷத் வரட்டுக்

வரள்றஶநரம்?' ன்று ஶட்டரல், அந் ரிறள், 'ங்ள்
னெனம்ரன் இந் ந்றங்ள் ஶனரத்டக்கு ந்ண
ன்தட ரஸ்ம். அணரல் ங்ஷப ந்ற

ரிறபரச் வ ரல்னறினக்றநட. ங்ள் னெனம் ந்ஶ
எற, ரங்ஶப அற்ஷநச் வ ய்ில்ஷன (Compose
தண் ில்ஷன). ரங்ள் அப்தடிஶ ணம் அடங்றத்

றரண றஷ்ஷடில் இனக்றநஶதரட இந் ந்றங்ள்
ஆரத்றல் ங்ள் னன்ஶண வரிந்ண. ரங்ள்
அற்ஷநக் ண்டர்ள்ரன் (ந்த் த்ஷ்டர);

வ ய்ர்ள் (ந்த் ர்த்ர) அல்ன' ன்றநரர்ள்.
ன

ப்ங்லம் ஆர த்றஶனஶ திநக்றன்நண.

அற்நறனறனந்ஶ த்னஷ்டி உண்டரிற்று. இஷத்ரன்
Space -ல் ற்தட்ட Vibration-பரல் திதஞ் ம் உண்டரணர
மன்மறல் வ ரல்னறினக்றநரர்ள். ரிறள் ங்பட
ஶதர றஷரல் இந்
ஷடத்ஶற்றுறந

றனஷ்டிினறனந்ட ைீர்ஷபக்

ப்ங்ஷப ஆர த்றல் ந்றங்பரக்

ண்டரர்ள். ஆணரல் அர்ள் வ ய்ல்ன இம்
ந்றங்ள். னனர் னம் வ ய்ர

அவதௌனஶர இந் ஶங்ள் ஆர

னொதரண

தரத்ரிஶனஶ அட னெச்சுக் ரற்நர இனந்ஷ.
அற்ஷநஶ ரிறச்ஶஷ்டர்ள் ண்டு உனகுக்குத்
ந்ரர்ள்.

இப்தடித் வரிந்ட வரண்டரல் ம் த்றன் ஸ்ரதர்
ரர் ன்தட வரிில்ஷனஶ ன்தடம் என குஷநர
இல்னரல் அடஶ வதனஷப் தடுறந ிர

இனக்கும். தரத்ரின் சுர ரஶ இனக்ப்தட்ட
ஶங்ஷப அனுஷ்டிக்றந அரற த்றன் ரரிசுபர
ந்றனக்கும் யர தரக்றம் க்குக் றட்டிினப்தட
ன்று னரிப்ன அஷடஶரம்.
உனம் தி ம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
உனம் தி ம்
இப்ஶதரட யறந்ட ம் ன்று வ ரல்னப்தடுறந ட
ம் என்ஶந ஆறில் ஶனரம் னலடம் திினந்ட!
அந் எஶ ம் இனந்ரல்ரன் அற்குத் ணிரப்
வதர் ஷக் ஶண்டி அ றறனக்ில்ஷன.
இணரல்ரன் ம் ஆர டைல்பில் யறந்ட த்டக்குப்
வதஶ இல்ஷன — ன்தட ன் அதிப்திரம்.

ற றப் தங்ரனப் னஷப்வதரனள் ஆரய்ச் றஷபப்

தரர்த்ரல் ல்னர அந்ற ஶ ங்பிலுஶ ட ஶ


ம்தந்ரண அம் ங்ஷப றஷநப் தரர்க்றஶநரம்.

உரர, றநறஸ்ட திநப்தற்குச் சுரர் 1300
னங்லக்கு னன்ணரல் றப்ட ஶ த்றல் இண்டு
அ ர்ள் வ ய்ட வரண்ட உடன்தடிக்ஷ

ரமணம்

னறக்டிினறனந்ட றஷடத்றனக்றநட. அறல் 'றத்ர
ன'

ரட் றர இந் உடன்தடிக்ஷ

வ ய்ப்தடுரச் வ ரல்னறினக்றநட. றத்ரனங்ள் ட ஶத்றல் வ ரல்னப்தட்ட
ஶஷள். டரஸ்ரில் உள்ப ஊர்பில்
லதத்ஷந்ட

ிறம் மம்ஸ்றன னெனத்றனறனந்ட

ந்ரத் வரிறநட.* ரஶமஸ் ன்ந ரைப்
வதனக்கும் ம் ரனுக்கும்

ம்தந்ம் இனக்றநட.

னஶரபத்றன் ல ழ்ப் தரறிலும் இத்ஷ
அஷடரபங்ஶப உள்பண. வக்மறஶரில் ட

ரத்றரிப் தண்டிஷின்ஶதரட ஏர் உற் ம் டக்றநட.
அற்கு 'ர மீர' ன்று வதர். அங்ஶ னறஶ

வட்டும் இடங்பிவனல்னரம் திள்ஷபரர் ிக்றம்
அப்தடுறநட.** ஸ்வதின் ஶ த்ரர் னகுந்ட அந்
ரட்ஷட  ப்தடுத்டனன் அங்றனந் தங்குடிள்
ஆஸ்வடக்ஸ் (Aztecs) இட ஆஸ்ற ன்தன் றரிஶத.
வதனில்

ரிர ிள னண்ி ரனத்றல்

சூரிரனத்றல் னஷை வ ய்றநரர்ள். இர்லக்குப்
வதஶ இன்ரஸ். 'இணன்' ன்தட சூரினுஷட வதர்.
'இணகுன றனன்' ன்று ரஷணச் வ ரல்றஶநரஶ!

ஆஸ்றஶனறப் தங்குடிள் றர்ரர ஆடுறந

தடங்ஷப என னஸ்த்றல் தரர்த்ஶன். (ஸ்வதன்மர்,
றல்னன் ன்தர்ள் லற Native Tribes of Central Australia
ன்றந னத்த்றல் 128, 129 ன்ந ண்டள்ப தடங்ள்).
அன்ல ழ்

றர டரன்ஸ் ன்று ஶதரட்டினந்ட. ன்நரக்

ணித்டப் தரர்த்ஶன். ஆடுறந எவ்வரர் வற்நறிலும்
னென்நரட ண் ஷந்றனக்றநட.
ஶதரர்ணிஶர ீில் திம்

றனஷ்டி னல் ரனஶ

உள்ஶப டேஷர ரடு (Virgin Forest) ன்று வதரி என
ரட்ஷடச் வ ரல்னறக் வரண்டினந்ரர்ள். அறல் உள்ஶப
னகுந்ட ஆரய்ச் ற வ ய்ஶதரட, ம் றந் னறதிில்
லறடஶதரல் என

ர ணம் அ ப்தட்டட. அறல் இன்ண

யரரைர, இன்ண க்ஞம் வ ய்ரன். இன்ணிடத்றல்
னைதஸ்ம்தம் ட்டரன். திரர்லக்கு ற்த ினட்
ரணம் வ ய்ரன் ன்று ண்டினக்றநட. இஷ Yupa
inscription of Mulavarman of Koeti ன்றநரர்ள். ம் த்ஷ
வரம்தப் தரிர ம் வ ய் இங்றனீ ஸ்ரர்ள்ரன்
இத்ஷண ிங்ஷபனேம் ண்டுதிடித்டச்
வ ரல்னறினக்றநரர்ள்.
இஷவல்னரற்ஷநனேம்ிட, ணக்குத் ஶரன்றுறந
என்று வ ரல்றஶநன். ஶடிக்ஷர இனக்கும்.
'மர்ள்ரக் குறஷள் ஶடிப் தரரபத்டக்குப்
வட்டிக் வரண்ஶட ஶதரணரர்ள். அப்ஶதரட உண்டரண
டஶன மர் வதரில் 'மர' ரிற்று. ஷட லில்
தின ரிறின் ஆ றத்டக்குப் தக்த்றல்

குறஷஷக் ண்டரர்ள். அஶ குறஷஷ

அதரித்ர ண்ி அஷ யறம் றத்ரர்ள். அர்
றனஷ்டிிணரஶன அர்ஷபப் வதரசுக்றச்

ரம்தனரக்றிட்டரர்'. இட ரரக் ஷ. ம்
ஶ த்டக்குக் ஶர் ல ஶ உள்ப அவரிக்ரஷப் தரரபம்
ன்று ஷத்டக் வரண்டரல் அங்ஶினக்கும்

தினரண்ம்—(டஷ ன்தட னஷ ன்றந ரறரி)
னறதரண்ர-னறஶதரர்ணிரர-இனக்னரம்.
அற்குப் தக்த்றல் குறஷத் ீவு (Horse island) ,
ீவு (Ash island) இஷ உள்பண.

ரம்தல்

மர், மரம் தற்நற இன்வணரன்றும் ஶரன்றுறநட.
மயரர தரஷனணனம் என ரனத்றல் டனர
இனந்ட ன்றநரர்ள். மரம்ரன்
மயரரரிற்ஶநர ன்று ஶரன்றுறநட.
இப்தடி உனம் னலக் ம் ச்
தரர்த்டிட்டு, 'ம்ர்பில்

றன்ணங்ள் இனப்தஷப்

றனர் இங்ஶினந்ட அங்ஶ

ஶதரணரர்ள். அந்த் ஶ த்ர்ள் இங்ஶ ந்ரர்ள்,
தனி தரிர்ஷண ற்தட்டட' ன்று ஆரய்ச் றரபர்ள்
வ ரல்றன்நணர். ணக்ஶர ல்னரிடத்றலும் எஶ
ர்ம்ரன் இனந்ட; இந்ச்

றன்ணங்ள் அங்ங்ஶஶ

ஆறில் இனந்ர்பரல் ற்தட்டஷ ன்றுரன்
ஶரன்றுறநட.
ரித்ற ரனம் ன்று வ ரல்னப்தடுறந என இண்டரி
னெரி னத்டக்கு உட்தட்ட

ரன்றுள் ற்ந

ஶ ங்பில் றஷடப்தஷப் தரர்த்ட, இந்றர்ள்

அங்வல்னரம் வ ன்று அங்குள்ப தஷ ரரித்ஷ
அற்நறிட்டு அல்னட அற்குள்ஶபஶ ஊரிப் ஶதரறந

ரறரி, யறந்ட ரரீத்ஷப் னகுத்றினக்றநரர்ள் ன்று
ஆரய்ச் றரபர்ள் வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல் ரனரிம்
னம், அற்கும் னற்தட்ட ரனங்பில்கூட ஷற
றன்ணங்ள் தன ஶ ங்பில் இனக்றன்நண. அரட
அந் ஶ ங்பில் ரரீ ரழ்வு (Civilization) ஶரன்நறண
ஶதரஶ இந் ஷற அம் ங்ள் அங்ஶ

இனந்றனக்றன்நண. இற்குப் திற்தரடுரன் அந்த்
ஶ த்டப் தங்குடிலக்வன்று என ஶ

ஶரன்றுறநட. றரீமறல் இப்தடி என னர்ி ம், தன
வய்ங்லக்குப் திநகு வதரி வதரி ஶரில் ட்டி
றதடுறந ம் உண்டரிற்று. அறலும் ஷற

ம்தந்ரண அம் ங்ள் இனக்றன்நண. றநறஸ்டவுக்கு

னற்தட்ட ரனத்றல் அர் ரழ்ந் தகுறபில் இனந்
வமறடிக், யீப்ன ங்பிலும் ஶ த்றல் இனக்றந

அம் ங்ள்—என ரறரி ர்ர றப்திரிிஷண உள்தட—
இனந்றனக்றன்நண. வக்மறஶர ஶதரன்ந ஶ ங்பின்
தங்குடிலக்கு (aborgines) எவ்வரன ம் உண்டு—
அர்லம் ஶத்றல் வ ரல்னறினக்றந ரறரி
இற்ஷின் எவ்ஶரர் அம் த்றலும்

வய்த்ன்ஷஷப் தரர்த்ட அற்ஷந எவ்வரன
ஶஷர றதட்டினக்றநரர்ள். இந் ங்பில்
ல்னரம் ப் தட்ட

டங்கு (ritual) லம் உண்டு.

இப்ஶதரட ரரீத்றன் உச்

ஸ்ரணத்றல் இனந்

றரீமறன் (வயல்வனணிக்) ம் உள்தட இஷ டவுஶ
இல்ஷன. இங்வல்னரம் அஶர றநறஸ்ட ஶ
இனந்றனக்றநட. ைப்தரன் ஷ த்ற ஆ ற,

றக்ர ற ரடுபில் வதௌத்ம் திினக்றநட.

றன

இடங்பில் இஸ்னரம் இனக்றநட. வன் ஆப்திரிக்

ணரந்ம் ரறரிரண தகுறபில் ட்டும், அந்ந்
ஶ த்ட ஆற (original) ம் ன்று ஆரய்ச் றக்ரர்ள்
வ ரல்றந ங்ள் ரட்டுக்குடிபிஷடில் (tribal) ட்டும்
இனக்றநட. இப்தடிப்தட்ட றப் னர்
ீ ங்பிஶனஶ

ஷற அம் ங்ள் றஷந இனக்றன்நண. இற்கு என
உரம் வ ரல்றஶநன்.
அற்கு னன்ணரல் என ிம். த்டங்ஷப
ிபக்குறந ஶதரட ரனொதம் (ஷ உனம்)

வரடுப்தடண்டு—அப்ஶதரடரன் அஷ சுனதரப் தர
ைணங்லக்குப் னரினேம். த்ம் அப்தடிஶ வதரட
ைணங்பிடம் நரட. என்று, ரனொதம்  ஶண்டும்.
அல்னட, என

டங்ர அஷ ஆக்றக் ரரித்றல்

வ ய்னேம்தடிரப் தண் ஶண்டும். இம்ரறரி



ர்ரனுஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்னேம் ஶதரஶ அற்நறன்
உள்ஶப 'மறம்தரனறக்'ர இனக்றந த்ங்ள் னரினேம்.
' டங்குள் ல்னரஶ னொதம் (மறம்தல்) ரன்;
உள்வதரனஷபப் னரிந்ட வரண்டரஶன ஶதரடம்.

டங்ஶ

ஶண்டரம்' ன்று வ ரல்லுறநர்ஶபரடு ரனும் ஶ ர்ந்ட
வரண்டு இஷச் வ ரல்னில்ஷன. ணிப்தடச்
ன்று ஷத்டக் வரண்டரஶன அற்குச்

க்ற

டங்கு

உண்டுரன். இம்ரறரிஶ, 'னரக் ஷள் த்
ிபக்ம் ட்டுஶரன்; அற்ஷநஶ றைம் ன்று
ம்தக்கூடரட' ன்றும் ரன் வ ரல்ன ில்ஷன.
ரஸ்த்றஶனஶ, டந் உத்ரண
ரன் இஷ. அஶ

ரித்றங்ள்

த்றல் ரணரஶ

த்ங்ஷபனேம் க்குக் ரட்டிக் வரடுக்றன்நண.

அஶஶதரல் ரரிரச் வ ய்றநஶதரஶ க்கு என
தனஷணத் ந்ட, திநகு ந்ப் தனனும் ஶரர
க்றஷத் ந்ட,

றஶஷமத் னறந

றத்

டங்குலக்குள்

த்ரர்த்ங்லம் இனக்றன்நண.
ஆணரல் ரள்தட க்த்றல் இப்தடிப்தட்ட ஷள்
அல்னட

டங்குள் அற்நறன் உள்லஷந வதரனபர

(inner meaning) இனக்ப்தட்ட த்ங்பினறனந்ட ினற
ிடக் கூடும்; அல்னட அஷ நந்ஶ ஶதரக் கூடும்.
வபி ஶ ங்பில் த்ஷணஶர ஆிம் னங்ள்
னெனரண ஶ த்ஶரடு

ம்தந்ஶ இல்னரல் னற

ங்ள் பர்ந்ஶதரட இப்தடித்ரன் ஷற
த்டங்ள் உனரநறினக்றன்நண.
ரன் வ ரல்ன ந் உரத்றற்கு னறஶநன். யீப்ன
ங்பில் ஆம்-ஈரள் ஷ (Adam and Eve) ன்று

ஶட்டினப்தீர்ள். 'அநறவு ம்' (Tree of Knowledge) ன்று
என்று இனந்ட. அன் தக்த்ஷப் ன றக்க்கூடரட
ன்தட ஈஸ்ரக்ஷஞ. ஆம் அப்தடிஶ
இனந்ரன். ஆணரல் ஈவ் அஷச்

ரப்திடரல்

ரப்திட்டரள். அன்

திநகு, 'ரழ்ஶர ரழ்ஶர அலக்கு ன்ண
ம்திக்றநஶர அடஶ ணக்கும்
ன்று ஆனம் அந்ப் தக்த்ஷச்

ம்திக்க்கூடும்'
ரப்திட்டரன் ன்தட

ஷததில் தஷ ற்தரட்டின் (Old Testament) னல் ஷ
(Genesis).
ம் உதறத் த்டங்பில் என்றுரன் இப்தடி ர
னொதரினக்றநட. அப்தடி ஆகும்ஶதரட ரனம், ஶ ம்

இற்நறன் ரறுதட்டரல் குபறுதடினேம்

உண்டரறினக்றநட, னென த்ஶ ஷநந்ட
ஶதரறநரற்ஶதரன.
உதறத்றல் ன்ண வ ரல்னறினக்றநட? 'திப்தன த்றல்
இண்டு தட் றள் இனக்றன்நண. என்று திப்தனத்ஷச்
ரப்திடுறநட. இன்வணரன்று

ரப்திடரல் ற்நஷப்

தரர்த்டக் வரண்ஶடினக்றநட' ன்று உதறத்ட
வ ரல்றநட.

ரீம்ரன் அந் ினட் ம். அறல்

ைீரத்ரர எனத்ன் ன்ஷண றஷணத்டக் வரண்டு
ிரடேதங்ள் ன்ந தத்ஷத் றன்று
வரண்டினக்றநரன். இன் என தட் ற. இந்
ரீத்றஶனஶ தரத்ர இன்வணரன தட் றர
இனக்றநரன். அன்ரன் ைீஷண ஆட ஷக்றநன்.
ஆணரலும் அன் ஆடுறல்ஷன.

ர்

ரக்ஷறர அன்

ைீணின் ரரிங்ஷபப் தரர்த்டக் வரண்டு ரத்றம்
இனக்றநரன். இந் ைீனுக்கு அஶண ஆரரணரலும்
அன் ிங்ஷப அனுதிப்தஶர—தத்ஷச்

ரப்திடுஶர—அற்ரண ர் தனஷண அனுதிப்தஶர
இல்ஷன. இஷ உதறம், தம்—அஷச்

ரப்திட்ட

தட் ற— ரப்திடர தட் ற ன்று ித்த்ஶரடு வ ரல்றநட.
ரப்திடுதன் ைீன்,

ரப்திடரன் தம்வதரனள்—

ன்ஷண ஆத்ரர உர்ந்றக்றநன்.
இந் ைீன்ரன் யீப்ன ங்பில் ஈவ்
ஆறினக்றநரன். 'ைீ' ன்தட 'ஈ' ரட என ிர
ிற. 'ை' ரிஷ

ப்ங்ள் '' ரிஷ ர ரநறிடுட

ைம். இப்தடித்ரன் னணர ைனணரரிற்று.

'ஶரல ந்றர்' ன்தட 'ஶைரல ந்ர' ன்நரிற்று. 'ைீ' ன்தட
'ஈவ்' ன்நரிற்று. 'ஆத்ர' ன்தட 'ஆம்' ஆ

ரநறிட்டட. திப்தனம் ன்தட ஆப்திள் (apple)
ன்நரிற்று; அநறவு ினட் ம் ன்தடம் ம் 'ஶதரற
ினட் ம்' ரன். ஶதரம் ன்நரல் 'ஞரணம்'. னத்னக்குப்
ஶதரற ினக்ஷத்றன் ல ழ்ரன் ஞரணம் உண்டரிற்று
ன்தட ல்ஶனரனக்கும் வரிந்டரஶண? ஆணரல்,
அனக்கும் னந்றஶ அ
ன்று வதர் ந்ட.

த்டக்குப் ஶதரற ினட் ம்

உதறரணட டெ ஶ ம் என்நறல் த்ஷணஶர
ரனத்டக்குப் திற்தரடு ரநற ரநறப் னட னொதம்
டுக்றநஶதரட னென ரத்தர்ம் ரநறப்ஶதரிற்று. என
ஶதரடம் ிரடேஶதரத்டக்கு ஆபர னடிர
ஆத்ரவும் தத்ஷச்

ரப்திட்டர ஷததிள் ஷ றஷ

றனப்தி ிடுறநட. ி சும் ல்னரம் அடிதட்டுப்
ஶதரறந அநறஷ ம்னஷட ஶதரற ினட் ம்

குநறப்திடுறநட ன்நரல், அர்ஶபர ி சுத்ஷப்
தலக்றந வனௌல  அநறஷஶ Tree of Knowledge ன்று
வ ரல்னற ிட்டரர்ள். ஆணரலும், ம் ஶ ம் ஆறில்
அங்ஶினந்றனக்றநட ன்தற்கு இறனறனந்ட அத்ரட் ற
றஷடக்றன்நஶர இல்ஷனஶர? இன்வணரன உரம்
வ ரன்ணரல்ரன் னெனத்றல் இனப்தட வபி ஶ த்றல்
ஶறு ரனத்றல் வரம்தவும் ரநறப்ஶதரகும்—

ரநறணரலும்கூட னெனத்ஷக் ரட்டிக் வரடுக்கும்
ன்தறல் உங்லக்கு ம்திக்ஷ னம். ம்னஷட
றனப்தரஷ - றனவம்தரஷப் தரடல்ள் ஶம் ரறரி
அத்ஷண திர லணரணஷ அல்ன. என ஆித்ஷந்டைறு

னங்லக்குள் அற்ஷந ஆரய்ச் றரபர்ள்

வரண்டு ந்ட ிடுறநரர்ள். ப்தடிரணரலும் ஶ
இறயர

ரனங்லக்கு றவும் திற்தட்டுத்

ஶரன்நறர்ள்ரன் இந் இன தரஷஷபச் வ ய்
ரிக்ர னம் ஆண்டரலம். இர்ள் ரனத்டக்கு
அப்னநம் டல் டந்ட யறந்ட

ரம்ரஜ்ங்ள்

உண்டரிண. றழ்ரட்டின் ஶ ர ரைரக்ள்கூட
அம்ரறரி ஶ ரந்ங்பில்

ரம்ரஜ்த்ஷ

ிஸ்ரித்றனக்றநரர்ள். ஆணரல் இந் தஷட
டுப்ஷதிட னக்றர ம் டல் ரிதம்
வதனறணஷஶ வ ரல்ன ஶண்டும். ிரதர ரீறில்
ம் அந்றத் வரடர்ன (Foreign contact) றவும்

ினத்றரிற்று. இந் ிரதரரிஷபப் தரர்த்ஶ தன
ஶ ங்பில் யறந்ட ரரீத்றல் ஆர்றக்ப்தட்டு ம்
 அம் ங்ஷபத் ரங்லம் டுத்டக் வரண்டரர்ள்.
டெக் றக்கு (Far - East ) ன்று வ ரல்றந ரடுஷப
இற்நறல் னக்றரச் வ ரல்ன ஶண்டும். தரனற ரறரி
ஶ ங்ள் னலக் யறந்டரிண. ம்ஶதரடிர, இப்ஶதரட
ரய்னரந்ட ன்றந மரம், இந்ஶர ஷ ணர னலடம்
தி, ினர இனக்றந ஃதினறப்ஷதன்ஸ் ல்னரம்கூட
யறந்ட னரச் ரத்டக்குள் ந்ண. அஷ வ ிை
ரம்ரஜ்ம் ன்தரர்ள்.
ஆ, வரம்தவும் ஆறில் ங்ஶனேம் ஶ ஶ
இனந்ட என றஷன; அப்னநம் அங்ங்ஶ னட ங்ள்
ற்தட்டட என றஷன; திநகு இந் ங்ள் ல்னரம்
ங்றப் ஶதரறந ரறரி றநறஸ்டம், இஸ்னரம், வதௌத்ம்
இஷ ட்டுஶ அங்வல்னரம் தி றஷன;

இற்ப்னநம்,

ரித்றத்றல் ன்நர உறுறப்தட்டுிட்ட

ரனத்றல் றுதடி இப்ஶதரட ரன் வ ரன்ணரறரி, யறந்ட
ரரீச் வ ல்ரக்ரணட தன ஶ ங்பில் — குநறப்தர
ல ழ்த்றஷ

ரடுபில் ைீ ஷபனேடன் ற்தட்டட என

றஷன. இந்க் ட்டத்றல்ரன் அங்ஶரர்ரட், ஶதரனடெர்,
ப்ம்தரணன் ரறரி வதரி வதரி றழ்ரட்டுக்

ஶரில்ள் அங்ஶ லம்திண. இந்க் ட்டத்றல்ரன்
ம்னஷட றனப்தரஷனேம் றனவம்தரஷனேம் கூட
மரனக்கு—இப்ஶதரட ரய்னரந்ட ன்றநரர்ள்—
வ ன்நறனக்றன்நண.
இற்குச்

ரன்நர இப்ஶதரடம் அங்ஶ னர னம்

இங்ஶ ரம் இந்ப் தரஷஷபப் தரரம் தண்டறந
அஶ ரர்ற ரத்றல் என வதரி உத்மம்

டக்றநட. இண்டு தரஷலம், ஷ த்ஷனேம்
ஷஷ்த்ஷனேம் ஶ ர்த்ட ஷக்றந ரறரி இந்
உத்மத்றல் வதனரனுக்குநற ஶடரஶனரத்மத்ஷ
(ஊஞ் னறல் ஷத்ட ஆட்டுஷ)

றவதனரன்

ஶத்ஷப் ஶதரட்டுக் வரள்றந எனத்னுக்கு மரம்
ஶ த்றல் வ ய்றநரர்ள்.

ரி அர்லக்குப் 'தரஷ'

டைல்ஷபப் தற்நற ரட வரினேர ன்று ஶட்டரல்,
அடிஶரடு என்றும் வரிரட. அப்தடிரணரல் இந்
உத்மம் ரர்றில் டக்றநட ன்தட என்றுக்ர
அந்ப் தரஷஶபரடு ஶ ர்த்டப் ஶதசுற்கு ஆரம்

இல்ஷன ன்று ஶரன்நனரம். தின் ரன் ன் இப்தடிச்
வ ரல்லுறஶநன் ன்நரல், அர்ள் இந் உத்மத்டக்குப்
வதஶ ட்ரிம்தரஷ, ட்ரிதரஷ (Triyambavai, Tripavai)
ன்றநரர்ள். இப்ஶதரட ஷததில் தடிப்தர்லக்கு

உதற

ரச் ரஶ வரிரிட்டரலும், அறனறனந்ட

ந் ஷ ரத்றம் அர்பிடம் இனக்றந ரறரி,
ரய்னரந்டக் ரர்லக்கு இப்ஶதரட றனப்தரஷ றனவம்தரஷ தரரம் அடிஶரடு ிட்டுப்

ஶதரய்ிட்டட ன்நரலும், அர்ள் இஶ டேர் ர த்றல்
ற ஶம் ஶதரட்டுக் வரண்டனுக்ர டத்டறந

ஶடரஶனரஸ்த்டக்கு "ட்ரிம்தரஷ, ட்ரிதரஷ" ன்ந
வதர் ட்டும் இனக்றநட!

ரித்ற ரனத்டக்குள்

இப்தடிப்தட்ட ரறுதரடுள் உண்டரணரல், னெரிம்
ரனரிம் னங்லக்கு னற்தட்ட

ரச் ரங்ள்

வபிரடுபில் த்ஷணஶர றரிந்டம் ரநறனேம் ரஶண

இனக்கும்? இத்ஷண ரநறணரலும் ல்னரற்நறலும் ஶ
ம்திரத்றன் அஷடரபங்ள் "இஶர இனக்றஶநரம்"
ன்று ஷன ீட்டுறன்நண.
ரித்ற ரனத்டக்கு னற்தட்டர்ள் ன்று ஷக்ப்தட்ட
தங்குடிபின் ங்பில்கூட ம்



றன்ணங்ள்

இனக்றன்நண ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்? அத்ஷண

ரனத்டக்கு னந்ற, ரரீ ரழ்க்ஷஶ உனரர டெ
டெ ஶ ங்லக்கு இந்றரினறனந்ட தஷடவடுத்ஶர
ிரதரத்டக்ரஶர ஶதரய் ம் ரரீத்ஷப்
தப்திணரர்ள் ன்நரல், அட வதரனத்ரஶ
இல்ஷனஶ! அணரல்ரன் 'இங்றனந்ட வரண்டுஶதரய்
அங்ஶ னகுத்ில்ஷன; ஆறில் ஶனரம் னலக்ஶ

ஶ ம்ரன் இனந்றனக் ஶண்டும்' ன்று ணக்குத்
ஶரன்றுறநட. அப்னநம் அஷ றரிந்ட றரிந்ட இப்ஶதரட
அந்ந் ஶ த்ட 'எரிைறணல்' ங்பர

றஷணக்ப்தடுதஷர ஆற, திற்தரடு அங்கும்

ரித்ற

ரனத்டக்கு உட்தட்ட றநறஸ்டம், வதௌத்ம், இஸ்னரம்
ஆறண திினக் ஶண்டும்.
-----------------------------*Treaty of Rameses II with the Hittites.
** Baron Humboldt-quoted in Har Bilas Sarada's 'Hindu Superiority'
ம் த்த்றன் ணி அம் ங்ள்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஷற ம்
ம் த்றன் ணி அம் ங்ள்
ற்ந ங்பில் இல்னர தன அம் ங்ள் ம் த்றல்
இனக்றன்நண. அறல் என்று, ர்க் வரள்ஷ, Karma theory
ன்று வ ரல்றநரர்ள். ம் த்றனறனந்ட ந்
வதௌத்ம்,

ம் ஶதரன்ந ங்ள் இஷ எப்னக்

வரண்டரலும் ஷண ங்பில் இந்க் வரள்ஷ
இல்ஷன.
'ர்ர றரி' ன்ண? ந்ச் வ லுக்கும் திறர என
ிஷபவு உண்டு. Cause and effect ன்தரவும், action and

reaction ன்தரவும், இஷ ிர்க் னடிர ிறபர
இனக்றன்நண ன்று ஃதிமறக்மறல் வ ரல்றநரர்ள்.

வதௌறத்றல் வ ரல்ஷஶ டேஷ் ரழ்க்ஷக்கும்
வதரனத்ற 'ர்க் வரள்ஷ'ஷ ம் ஆன்ஶநரர்ள்
கூறுறநரர்ள். திதஞ் த்றல் ைடரண னங்ள் ஶதரனஶ

ஷ ன்ம் ன்ந அநறவுள்ப ைீன்லம் அடக்ம். இஷ

என்று ஶ ர்ந்டரன் ஶனர ரழ்வு. ணஶ, என்றுக்கும்

இனக்றந றற, ர்ம் இன்வணரன்றுக்கும் இனக்த்ரன்
ஶண்டும். ணிணின் எவ்வரன ர்ரவுக்கும்
ிஷபர என தனன் உண்டரறத்ரன் ீ ஶண்டும்
ன்தஶ Karma theory . 'தரத ர்ம்' வ ய்ரல் அற்ர
ண்டஷணஷ னுஷ்ன் அடேதிக் ஶண்டும்.

'னண்ி ர்ம்' வ ய்ரல் அற்ரண ற்தனஷண
இஷண ந்ஷடனேம் ன்றநட ம் ம்.
இம்ரறரி தரத, னண்ி ர்ங்ஷப ணின்
அடேதிக் ஶண்டும் ன்தணரஶனஶ அனுக்குப் தன
திநிள் உண்டரறன்நண ன்றநட ம் ம். ல்னட
வ ய் ஶண்டும், வட்டட வ ய்க் கூடரட ன்தஷச்
ன ங்லம் வ ரன்ணரலும், அஷ ம் ம் ரறரி

இத்ஷண அலத்ம் வரடுத்ட ரம்—ிஷபவு (cause
and effect) வரடர்ஷதச் வ ரல்னில்ஷன. றுதிநப்னக்
வரள்ஷஷ (reincarnation theory) ற்ந ங்ள்—தர
ஶ த்றல் ஶரன்நர ற்ந ங்பில் டவுஶ—

வ ரல்னில்ஷன. அட ட்டுறல்ஷன. இற்கு ரநரப்
தன றனு ரண னத்டக்ஷபச் வ ரல்றன்நண.
ஆணதடிரல் அந் ஸ்ர்ள் ணினுக்குக் ர்ர
ீனறந ஷ தன ைன்ங்ள் உண்டு ன்ந ம்
வரள்ஷஷ தனர ஆட்ஶ திப்தரர்ள். வதரடர

அந்ற ஸ்ர் னத்ட ன்ணவன்நரல், 'இந் எஶ
ைன்ரஶரடு டேஷ்னுக்குப் திநி ீர்ந்ட ிடுறநட.
இந் ைன்ர னடிந்தின் அன் உிர் ன்ஷநக்ஶர என
ரள் ஸ்ரற கூறுறந ீர்ப்ஷதக் ஶட்தற்ர

ஏரிடத்றல் ஶதரய் இனக்கும். அந் ரபில் (judgement Day)

ஸ்ரற இன் இந்ப் திநிில் வ ய் தரத,

னண்ிங்ஷபக் க்குப் தரர்த்ட இஷண றத்ற
ஸ்ர்க் ர த்டக்ஶர அல்னட றந் 
ர த்டக்ஶர (eternal damnation) அனுப்தி ிடுரர்'
ன்தஶரகும்.
ன்ணிடம் ந் என வள்ஷபக்ரர் — இப்ஶதரவல்னரம்
ன்ணிடம் றஷந வள்ஷபக்ரர்ள் ந்தடி
இனக்றநரர்ஶப! — அர்பில் எனத்ர்; இர் னஸ்ம்
றஸ்ம் லறப் தி றத்ற வதற்நர் —ஶடிக்ஷரச்
வ ரன்ணரர். அனக்கு ஷததிபில் ங்கு தரர்த்ரலும்
டவுள் அன்ஶத உனரணர் (God is love) ன்று
வ ரல்னறிட்டு, இப்தடிப்தட்டர் 'என ப்னப்
தண்ிணஷணத் டபிகூடக் னஷில்னரல் ீ பஶ
ற இல்னர றத்ற த்றற்கு அனுப்னறநரர் ன்று

வ ரல்லுட வதரனத்றல்னரல் ஶரன்நறரம். ணஶ
என தரறரிரரிடம்

ரரணம் ஶட்டரரம். அற்குப்

தரறரிரர், றந் ம் இனப்தட ரஸ்ம். ஆணரல்,
றந்ரக் ரனறரஶ இனக்றநட' ன்நரரம்!
ஆணரல் ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் இஷ ரம் ற்றுக்
வரள்ட

றர இனக்கும். ஸ்ரற னஷண

ரரப் தரிஷக்கூட த்டக்கு அனுப்தில்ஷன
ன்று ஷத்டக் வரள்ஶரம். அப்தடிரணரல், அர்ள்
றத்ரந்ப்தடி அர் தரிின் உிஷ ங்ஶ
அனுப்தனடினேம். அர்ள் வரள்ஷப்தடி று வைன்ர
இல்ஷனரனரல் னஶனரத்டக்கு றுதடி அனுப்த

னடிரட. ஆணரல், தரதிஷனேம் ஸ்ர்த்டக்குத்ரன்

அனுப்த ஶண்டிரகும். அப்தடிரணரல் ரம்

ஶனரத்றல் ந் தரததத்ஷ ஶண்டுரணரலும், த்ஷண
தரதங்ஷப ஶண்டுரணரலும் கூ ரல் வ ய்ட
வரண்ஶட ஶதரனரம்; னடிில் ப்தடினேம் ஸ்ரற
ம்ஷ ஸ்ர்த்டக்கு அனுப்தி ிடுரர் ன்று ஆகும்.
அற்ப்னநம் ஶனரத்றல்

னனம் எலங்கு ப்தித்ரன்

டப்தரர்ள்.
ம் ப்தடினேம் ர் தனஷணத் ந்ட ீர்னத் னறந
தனரரரண ஈசுன் த னரனெர்த்றரன்.

ஆணரல் அற்ர ஶனரம் அர்த்றல் ணநறந்ட
ிட்டும் ன்று ிடுறநன் அல்ன அன். அணரல்
ன்ண தண்டறநரன்? ம் தரத தனஷண (னண்
தனஷணனேம்ரன்) அடேதிப்தற்ர ம்ஷ இன்வணரன
ைன்ர வரடுத்ட றுதடி இந் உனகுக்ஶ அனுப்தி
ஷக்றநரன். ஸ்ர்க் ஆணந்ம், க் ஷ்டம்
இண்டும் இந் உனறஶனஶரன் இனக்றன்நண. ரம்

னந்ரங்ட்டிரப் தரதம், னண்ிம் இண்டும் ஶதரண
ைன்ரில் தண்ிினப்தரல் இப்ஶதரட வட்டட
ல்னட இண்ஷடனேம் ஶ ர்த்ட அடேதிக்றஶநரம்; வரம்தப்
தரம் வ ய்ர்ள் வரம்தக் ஷ்டப் தடுறஶநரம்;
வரம்தப் தண்ிம் வ ய்ர்ள் றஷந

ந்ஶரப்

தடுறஶநரம். வதரடிஶன தரர்த்ரல் வரம்தக் ஷ்டப்
தடுறநர்ள் அல்னட

ர ஷ்ட—சும்

உள்பர்ள்ரன் இனக்றஶநரஶ ி, ரங்ள் த
சுர இனப்தர றஷணக்றநர்ள் வரம்தவும்
டர்னதரஶ இனக்றநரர்ள். இறனறனந்ஶ ரம்

அஷணனம் வதரடில் தரதஶ அறம்
தண்ிினக்றஶநரம் ன்தட னரிறநட.

தரன் னஷண ரர, 'இன்வணரன
ைன்ரினரட இன் தரதத்ஷக் லிக் வரள்ரணர'
ன்று தரர்ப்தற்ர, என வதரி ரய்ப்தர (opportunity)
திநிஷக் வரடுக்றநரர். அறஶன குன,

ரஸ்றம்,

ஶக்ஷத்றங்ள் இத்ரற  றஷப ல்னரம் வரடுத்ட,
இனுஷட அலக்ஷத் டஷடக் னன்னறநரர். 'இன்
ஷரனரரன். என ரலம் ரணர னன்ஶண

ரட்டரன்' ன்று அடிஶரடு உரக் ஷர றஷணத்ட
இனுக்குப் தரிரணரலும்கூட ஸ்ர்த்ஷக் வரடுத்ட
ிடுறநரர் ன்தஷிட இப்தடி இஷணக் கூட ம்தி,
இன் ன்ஷணத்ரஶண ஷடத்ஶற்நறக் வரள்ரன் ன்று
ம்திக்ஷ ஷத்ட, னணர் ைன்ர ந்ட, இறல்

இனுஷட ன்னற் றலக்குப் தனித்றல்
ஷவரடுக் ஸ்ரற னன் னரச் வ ரல்டரன்

ன்நர இனக்றநட. வதரனத்ர இனக்றநட. அடரன்
த னஷரவும் இனக்றநட. 'ணக்வன்று னற் ற
ன்ண இனக்றநட?—ல்னரம் உன் வ ல்' ன்று ைீன்
ரற வ ய்றநஶதரட ஸ்ரறஶ இஷண எஶ
டெக்ரத் டெக்றிடுறநரர் ன்தட ரஸ்ம். ஆணரல்
இணர னற்ச் றஷ ிடுறந

ரறில்

அடேக்றம் வ ய்ட ஶறு; இனுக்கு னற் ற
வ ய்ஶ னரக்றல்ஷன ன்று றஷணத்ட அடேக்றம்
வ ய்ட ஶறுரன். னன த்ணம் ன்று என்று
இனப்தர றஷணக்றந ஷில் அறல் ைீஷண

ம்திிட்டு ஷப்தடரன் த னஷ. அடரன்
றைரண அடேக்றம்.

றந் த்டக்கு ஸ்ரற ஷனேம் அனுப்னறல்ஷன
ன்தட என ணிப்தட்ட தரறரிரரின் அதிப்ரம்ரன்.
அடஶரன் றநறஸ்டம் னனரண, 'எஶ திநி'

ங்பின் ஶரட்தரடு ன்று வ ரல்லுற்றல்ஷன. எஶ
ைன்த்றல் எனத்ன் தண்டறந னண்ித்டக்ர
அல்னட தரதத்டக்ர அஷண ஸ்ரற ஸ்ர்க்ம்
அல்னட த்டக்கு றந்ர அனுப்திிடுறநரர்

ன்தடரன் அம்ங்பின் வதரடக் னத்ட, அறலும்
ரம் வதரடர தரதஶ தண்டரல்  ண்டஷண
வதறுறநர்ள்ரன் ைரஸ்றர இனப்தரர்ள் ன்தரல்,
ீர்ப்ன ரஷபக்ஶ வரம்தவும் தங்ரண வதர்—

Doomsday ன்ஶந ஷத்றனக்றநரர்ள். இட தரணின்
னஷக்குக் குஷநரத்ரன் ணக்குத் ஶரன்றுறநட.
ம் த்றன் னணர்ைன்க் வரள்ஷக்கு ஆர
என்ஷந அலத்ரக் ரட்டனரம். வள்ஷபக்ரரி
எனத்ற ன்ணிடம் ந்ட இந் Reincarnation ித்றற்கு
றனொதம் (proof) ஶட்டரள். ரன் அபிடம் ரம்
என்றும் வ ய்ில்ஷன. அப்ஶதரட டத்ட னரறல்
என தண்டிர் இனந்ரர். அனக்கு இங்றனீ ளம் னம்.
அரிடம் அஷப அங்ஶ உள்ப திம ஆஸ்தத்றரிக்கு
அஷத்டக் வரண்டுஶதரய், அங்ஶ திநந்றனக்றந
குந்ஷஷபப் தற்நற ிங்ஷபக் குநறப்ன டுத்டக்
வரண்டு னம்தடி வ ரன்ஶணன். அலம் அப்தடிஶ

திம ஆஸ்தத்றரிக்கு அஶரடு ஶதரய்ிட்டு ந்ட

குந்ஷஷபப் தற்நற குநறப்னஷபச் வ ரன்ணரள்.

அன்தடி என குந்ஷ வரல வரலவன்று இனந்ட;
இன்வணரன்று ஶரஞ் ரணர இனந்ட. என்று அர
இனந்ட; இன்வணரன்று அனட் ர இனந்ட. என்று
உ த்றரண 'ரர்டி'ல் வ ௌரிரப் திநந்ட;

இன்வணரன்று வ ரல்னற னடிர ஷ்டங்லக்கு டுஶ
என த ஷக்குப் திநந்ட. "ைன்ரின் ஷட றில்
தரன் எனத்ஷ றந் த்டக்கு அனுப்னட என

தக்ம் இனக்ட்டும். அட க்குக் ண்டக்குத் வரிர
ிம். இப்ஶதரட தன ைன்ங்பின் ஆம்தத்ஷப்
திம ஆஸ்தத்றரிில் தித்க்ஷரப் தரர்த்ரஶ!
இறல் ன் இத்ஷண ற்நத் ரழ்வுள்! ன் என்று
ரரித்றத்றலும் இன்வணரன்று

ம்தத்றலும் திநக்

ஶண்டும்? ன் என்று ஆஶரக்றரவும் இன்வணரன்று
டர்தனரவும், என்று னக்ஷரவும் இன்வணரன்று

அனக்ஷரவும் இனக் ஶண்டும்? ைீனுக்கு எஶ
ைன்ரரன் உண்டு ன்ந உங்ள் க் வரள்ஷஷ

எப்னக் வரண்டரல், அஷ ைணிக்றந ஶதரஶ இத்ஷண
தரதட் ங்ள் இனப்தஷப் தரர்க்றந ஶதரட ஸ்ரற
வரஞ் ங்கூடக் னஷ அல்னட னத்ற ரனறத்ணம்
இல்னரல் ணம் ஶதரணதடி ன்ணரதின்ணர ன்று
ரரிம் வ ய்ட வரண்டினக்றநரர் ன்றுரஶண ஆறநட?
அப்தடிப்தட்ட ஸ்ரற னஷ வ ய்ரர் ன்று ம்தி
ப்தடி தக்ற வ லுத்டட? னர் ைன் தரத
னண்ிங்ஷப எட்டிப் னணர் ைன்ர அஷறநட ன்ந
வரள்ஷஷத் ி, ீ தரர்த் ற்நத் ரழ்வுக்கு ன்ண
ரம் வ ரல்ன னடினேம்?" ன்று ஶட்ஶடன்.

அள் வரம்த

ந்ஶரத்ஶரடு ரன் வ ரன்ணஷ ற்றுக்

வரண்டு ஶதரணரள்.

ஆணரல், ண
ீ
ரனத்ர்லக்கு இந் ிபக்ங்ள்
(explanations) ஶதரரட. மன்ஸ்தடி ப்னொஃப் ஶட்தரர்ள்.
அப்தடிப் தரர்த்ரலும் இப்ஶதரட

'தரரஷமரனைற'க்ரர்ள் இந் ித்றல் றஷந
ஆரய்ச் ற தண்ி ைன்ரந்ங்ள் உண்டு ன்தற்கு
ஆர அஶ ிங்ஷபச் வ ரல்றநரர்ள்.

உனம் னலக் இர்ள் சுற்நற ந்றல் த்ஷணஶர
இடங்பில் னர் ைன்ரஷ ன்நர ஞரதம் ஷத்டக்
வரண்டு வ ரன்ண தன ஶதர்ஷபப் தரர்த்றனக்றநரர்ள்.
னர் ைன்த்றல் இப்ஶதர இடத்டக்குத் டபிகூட
ம்தந்ஶ இல்னரல் ஶறு ங்ஶஶர இனக்ப்தட்ட

டெ ஶ ங்பில் ரங்ள் தரர்த்ற்ஷந றஷணரச்
வ ரல்றந தன ஶதர் இனக்றநரர்ள். இந் ைன்ரில்
வரஞ் ங்கூடச்
இர்ள்

ம்தந்றல்னர தனரிடம் அப்ஶதரட

ம்தந்ப்தட்டினக்றநரர்ள். அந் ிங்ஷப

ல்னரம் நக்ரல் வ ரல்றநரர்ள். இர்ள் வ ரல்ட
உண்ஷ ரணர ன்று தரிஶ ரறத்டப் தரர்ப்தற்ர
தரரஷமரன ைறக்ரர்ள் அந்ந் ஊர்லக்குப்
ஶதரினக்றநரர்ள். ஶதரணரல் அங்ஶ ஆச் ரிப்தடுறந
ரறரி இர்ள் வ ரன்ண அஷடரபங்ஷப, இர்ள்
னர்த்றல்

ம்ந்ப்தட்டினந் டேஷ்ர்ஷபப்

தரர்க்றநரர்ள். இட ரறரி என்று, இண்டு அல்ன.
ப்தட்ட ஶஸ்ள் இனக்றன்நண. க்வல்னரம்
னற்திநி

ரச் ரங்ள் அடிஶரடு நந்ட

ஶதரய்ிட்டண. ஆணரல், வகு

றனனக்கு றஷணவு

இனக்றநட. அஶர இப்தடிப்தட்டர்ள் னர்

ைன்த்றல் இற்ஷரச் வ த்டப் ஶதரரல் (natural
death) அரட, ஶரய் வரடி ந்ட வ த்டப் ஶதரரல்,
வரஷன வ ய்ப்தட்டர்பரஶர அல்னட றடீவன்று
என ிதத்றஶன

றக்றக் வரண்டு அப்ஶதரட

ஷடந்ர்பரஶர இனக்றநரர்ள் ன்று
ஆரய்ச் றரபர்ள் வ ரல்றநரர்ள்.
***
ணின் ித்றல் னணர் ைன்ரஷ (reincarnation)ச்
வ ரல்லுடஶதரல், ஸ்ரறின் ித்றல்
அரங்ஷப (incarnation)ச் வ ரல்ட யறந்ட ம்
என்றுக்ஶ உரி, இன்வணரன ணிம் ரகும்.
மத்ஸ்ட என்றுரன்; அடரன் இத்ஷண

ைீர றஷபனேம் ஆினக்றநட ன்தஶ ம் த்றன்
த ரத்தரிம். அப்தடிரணரல் அந் என தம்வதரனஶப
ரநற ரநற ைணண ங்லக்கு ஆபரறந அத்ஷண
ைீர றலக்கும் ஆகும். அட ி, இந் ைீ - ைட
ஶனரத்ஷ ல்னரம் க்ஷறக்றந ஈசுணரவும் அட
இனக்றநட அல்னர? இந் ஈசுனுக்கு டேஷ்ர்ள்
ஶதரல் ர் தந்ம் இல்ஷன. ணின் ர்த்ஷ
அடேதிக்த்ரன் தன ைன்ர டுக்றநரன். ஈசுன்
இப்தடி டுக் ஶண்டிறல்ஷன. ஆணரல், னடப்

திநிபில் இந் ைீன் தஷ ர்த்ஷக் லிக்
வரள்பரல் ஶஶன ஶஶன ஶ ற்ஷந ரநறப் ன றக்
வரள்றநரஶண ன்தஷப் தரர்த்ட, அனுக்கு றரட்டி,
ஷடெக்ற ிடுற்ரப் த னஷனேடன்

ஈசுனுக்கும் னஶனரத்றல் தனனஷந அரிக்றநரன்.

அர்ம் ஏங்ற, ர்ம் னறக்றந ஶதரக்கு உச் ரறந
ஶதரட, அர்த்ஷ எட்டி, ர்த்ஷ றஷன

ரட்டுற்ரவும், மரடக்ஷப க்ஷறத்ட, டஷ்டர்ஷபச்
றக்ஷறப்தற்ரவும் தரன் தன அரங்ஷனச்
வ ய்றநரன் — றனஷ் தரத்ர ல ஷில் இப்தடிச்
வ ரல்னறினக்றநரர்.

ல்னரஶ ஸ்ரற ன்தட என றஷன; அட ம்ரல்
றறக் னடிர றஷன. அப்னநம் உர்ரணறவல்னரம்
ஸ்ரற ிஶ ரப் குடிவரண்டினப்தரக் ல ஷின்

ினற ஶரத்றல் வ ரன்ண றஷன. ணி ரழ்ில் இந்
உர்ஷ ற்தடுத்டற்ரத் டெர்பர அன்
ஆச் ர் னனர்ள், ரன்ள், ஞரணிள், ஶரறள்,
தக்றரன்ஷப அனுப்தி ஷப்தட என றஷன.
இவல்னரனம் ஶதரில்ஷன ன்று, ரஶண ஏர்

அரர இந் ஶனரத்டக்கு இநங்ற னறநட என
றஷன. 'அம்' ன்நரல் 'இநங்ற னட' ன்ஶந

அர்த்ம். தத்டக்குப் தர, தரத்தர — 'அப்தரலுக்கு
அப்தரல்' ன்தரர்ள். அப்தடி இனக்ப்தட்ட ஈசுன்
இநங்ற ந்ட, க்கு டுில் திநந்ட ர் ஸ்ரதணம்
தண்டட அரம் ணப்தடுறநட.
றத்ரந் ஷ ர்ள்
வரள்றல்ஷன. ஆற

றவதனரன் அரித்ர எப்னக்
ங் தத்தரரள்

ஈசுரரம், ஞரண ம்தந்ர் னனணின் அரம்
ன்வநல்னரம் வ ரல்ஷ அர்ள் எப்னக் வரள்ப
ரட்டரர்ள். ர்ப்தர ம் வ ய்ட, ரம்ம ரண
ஶத்றல் இனப்தட ல்னரம் ஸ்ரறக்கு இலக்கு

ன்தட அர்லஷட அதிப்திரம். அத்ஷறலக்ஶர
ர்ப்தரமம் வ ய் ரம்ம

ரீத்றல் இனக்றந

இத்ஷண ஶதனஶ மரத்றல் திம்ம்ரன். ஆஷரல்,
ஈசுரரத்றல் அர்லக்கு றறத்ர டவும்
வரிில்ஷன. மறத்ரந் ரீறில்

ஷஷ்ர்லக்கும் ஷ ர்லக்கும் தன
எற்றுஷினந் ஶதரறலும், திம்ஶரன்
ைீணரினக்றநட ன்ந அத்ஷத்ஷ ஷஷ்ர்ள்
அப்தடிஶ எப்னக் வரள்பர ஶதரறலும், ஷஷ்ர்ள்
ரனம் அர வரள்ஷஷ எப்னக் வரள்றநரர்ள்.
வதரடர ஶனர க்றலும் அரம் ன்நரஶன
ரிஷ்டின்  ரரங்ள்ரன்

றஷணக்ப்தடுறன்நண. ஷஷ்ர்ள் அரங்ஷப
எப்னக் வரள்ற்குக் ரம், தரன் த

னஷன் ஆணதடிரல் ைணங்ள் உஜ்ைீிக்ச்
வ ய்ற்ரத் ன்ஷண வ்பவு ஶண்டரணரலும்
குஷநவுதடுத்றக் வரள்ரன் ன்று அர்ள்
ம்னடரன்.

உள்லக்குள்ஶப ரன் ஸ்ரறஶ ன்று ன்நரத்
வரிந்ட வரண்டு, வபிில் ஶர, டேஷ்ன் ஶதரல்
ஶம் ஶதரடுரல், அனக்குக் வரஞ் ங்கூட
ஶரஶர, குஷநஶர ந்டிடில்ஷன.
வரத்த்றல் யறந்ட ம் ணப்தடும் ஷற வநற
அரக் வரள்ஷஷ ற்றநட ன்ஶந வ ரல்னற
ிடனரம். வணன்நரல், ஷ ர்லம் ங்பட னலனற்
டவுபரண

ற வதனரன் அரிப்தறல்ஷன ன்று

வ ரன்ண ஶதரறலும், ரிஷ்ட  ரரம் வ ய்ர
எப்னக் வரள்றநரர்ள்.
***
அனொதரண எஶ தரத்ர தன னொதங்பில் தன

ஶஷபர னறநவன்று வ ரல்னற, அற்றுக்ர
ிக்ற ஆரஷணஷப ற்தடுத்றினப்தட ம்

த்றன் இன்வணரன தித்றஶ அம் ம். இணரல்
அந்றர்ள் ம்ஷப் தன — வய்க் வரள்ஷிணர்
(poly-thesis) ன்றநரர்ள். இப்தடிச் வ ரல்ட சுத்த் ப்ன.
எஶ வய்த்ஷப் தன னொதத்றல் றதடுட தன
வய்ங்ள் இனப்தர ண்டரரட. அவ்ரஶந
'யறந்டக்ள் ிக்றம்ரன் ஸ்ரற ன்று றஷணத்ட,
ிக்ய ஆரஷண (ldolatry) வ ய்றநரர்ள்' ன்தடம்

னலப் தி கு. ிக்யம் ட்டும்ரன் ஸ்ரற ன்று
ிநறந் யறந்ட னும் றஷணக் ரட்டரன்.

ங்குனள்ப ஸ்ரற இன் ணஷம எனனப்தடுத்ற
ஆரறக்  றர இந் ிக்யத்றல்
இனப்தரத்ரன் றஷணத்ட ஆரறக்றநரன். ந்
ரணரலும்

றன்ணங்ள் (Symbol) ஷத்டப்

னைறப்தஷஶர, றரணிப்தஷஶர தரர்க்றஶநரம். அப்தடி
இனக், யறந்டக்பின் னெர்த்ற னஷைஷ ட்டும் உன
றதரடு ன்தஶர, அற்ரப் தரி றப்தஶர டபிக்கூட
றரற்நரகும்.

யறந்ட ஸ்ர்ள் வரம்தவும் வதனஷப்தட ஶண்டி

அம் ம், இந் ம் என்றுரன் ன்ஷண அடே ரிப்தடரன்
னெனஶ என ைீன் உய்வு வதந னடினேம் ன்று என

ணி உரிஷ (exclusive right) வரண்டரடிக்

வரள்பரனறனப்தஶரகும். ரர் ரர் ந்வந்
ரர்த்றல் ஶதரணரலும் ஷட றில் எஶ
தரத்ரிடம் ந்ட ஶ னரர்ள் ன்தஷ எப்னக்
வரள்லறந ி ரன ணப்தரன்ஷ (catholic outlook) ம்
ரஸ்றங்பிஶனஶ ரப்தடுறநட. இணரல்ரன்

திநஷ யறந்டர  ரற்நம் (Conversion) வ ய் ம்
ரஸ்றங்ள் இடம் வரடுக்ில்ஷன.
இஶசு றநறஸ்ின் உதஶ ங்ஷபப்
தின்தற்நரர்வபல்னரம் த்டக்குத்ரன் ஶதரரர்ள்.
னடதி (Prophet) ின் உதஶ த்ஷ
அடே ரிக்ரர்லக்கு ற ஶரக்ஷம் றஷடரட
ன்வநல்னரம்ரன் அந்ந் ஸ்ர்ள் வ ரல்றநரர்ள்.
அர்பிடம் ரம் ஶரதப்தடக்கூடரட. அர்ள்

ரஸ்ரஶ அப்தடி றஷணக்னரம். அந்ந்
த்றல் இனப்தரல் ங்லக்கு றஷடத்றனக்றந

றஷநஷப் தரர்த்ட, ற்நர்லக்கு இத்ஷண றஷநவு
இனக்னடிரட ன்று றஷணத்ட, ல்வனண்த்றன்
ஶதரிஶனஶ ற்நர்ஷபனேம் ங்ள் றக்கு ரற்ந
ஆஷ ப்தடுறநரர்ள் ன்ஶந ஷத்டக் வரள்பனரம்.
வபிப் தரர்ஷக்குக் வடுனர ஶரன்றுறந றஷபக்
ஷடதிடித்ரட என ல்ன னக்ஷறத்ஷச்

ரறக்னரம்

ன்று றஷணத்ஶ அர்ள் தனிரண னஷநஷபக்
ஷரண்டு ற்நர்ஷபத் ங்ள் த்டக்கு

இலக்றநரர்ள் ன்று ஷத்டக் வரள்பனரம். அர்ள்
தஷட டுத்ட,

ண்ஷட ஶதரட்டு, ரள் னெனம்கூட

ரற்நத்ஷச் வ ய்ட இப்தடித்ரன் ன்று ஷத்டக்

வரள்பனரம். இஸ்னரம் வதனம்தரலும் ஆனே

தனத்ரஶனஶ ிஸ்ரிக்ப்தட்டட; றநறஸ்ட ம்
ததனத்ரல் ிஸ்ரிக்ப்தட்டட ன்று வ ரல்லுட
னண்டு. றநறஸ்டர்லம் தஷட டுப்னக்ள் வ ய்ரர்ள்.
ஆணரல் றணரிபின் தஶரதரப் தினேம் ஶ ர்ந்ட

வரண்டட. தரஷனணரண அரதி ஶ த்ஷச் ஶ ர்ந்
னஸ்னீ ம்லக்கு இல்னர த ற
வள்ஷபக்ரர்லக்கு இனந்ட. றணரிள்

தள்பிக்கூடம், ஆஸ்தத்றரி ன்வநல்னரம் ஷத்ட, ஷ
பிர்ஷப அஷத்ட அப்தடிஶ அர்ஷப ங்ள்
த்றல் ள்பிக் வரண்டரர்ள்.
தனந்த்ஷஶர அல்னட உிஷக்ரட்டி
 லப்தடுத்டஷஶர ரம் ற்ரனறனக்னரம்.

ஆணரல் ங்ள் த்ஷப் தப்திணரல் ல்ஶனரனக்கும்
ஶக்ஷம் உண்டரகும் ன்று அர்ள் றைரஶ
ம்திினப்தரர்ள் ன்தஷ ரம்
ஆணரல், அர்ள் ம்திக்ஷ

ந்ஶறக் ஶண்டரம்.

ரிரணர? றநறஸ்டஷ,

திஷப் தின்தற்நர ிட்டரல் ந்ரணர? வரஞ் ம்
ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் இந்த் ணி தரத்றஷ (exclusive
right) வ ல்லுதடிரரட ன்று வரிறன்நட. வணன்நரல்
றநறஸ்ட ந்ட இண்டரிம் னங்ள்ரன் ஆறநட.
தி திநந்ட 1400 னங்ள்ரன் ஆறநட. அற்குனன்
ஆிம், தறணரரிம், னக்ஷம் னங்பரப் திநந்ட
வ த்டப் ஶதரணர்ள் ல்ஶனரனம் ன்ண ஆணரர்ள்?
இர்லஷட

றத்ரந்ப்தடி அர்ள் றநறஸ்ட அல்னட

திஷ ங்ள் க்ஷரக் (Saviour) வரள்பரரல்,

றனஷ்டி ஶரன்நற ரபினறனந்ட அன்றுஷ

ந்ர்வபல்னரம் த்டக்குத்ரன் ஶதரினக்
ஶண்டும். இப்ஶதரட இந் ங்பில் இனக்றநர்பின்
னன்ஶணரர்ள் இந்  ஸ்ரதர்பின்
னன்ஶணரர்கூடத்ரன் ஸ்ர்ம் ஶதரினக் னடிரட.

இர்ள் யறந்டக்ஷபப் ஶதரனப் தன ைன்ங்ள் உண்டு
ன்தஷனேம் எப்னக் வரள்பில்ஷன. அப்தடி எப்னக்
வரண்டரனரட றநறஸ்டவுக்கும், திக்கும்

னற்தட்டர்ள் றுதடி றுதடி திநக்றநஶதரட இந்
இண்டு ஶதனக்குப் திற்தரடும் ைன்ர டுத்ட, இர்ஷப
அடே ரிக்றந ரய்ப்ன (chance) வதற்று, றஶரக்ஷம்
அஷட றினக்றநட ன்று

ரரணம் வ ரல்னனரம்.

ஆணரல் இந் ங்பிஶனர ைீனுக்கு எஶ ைன்ரரன்
ன்று வ ரல்னறினக்றநட. ஆனறணரல், த்ஷணஶர

ஆிம், தல்னரிம் ஆண்டுபரத் ஶரன்நற இத்ஷண
ைன்ங்லம் கூண்ஶடரடு த்டக்குத்ரன் றந்
ர ரப் ஶதரினக் ஶண்டும் ன்நரறநட. ரன்

றனஷ்டித் ைணங்லக்கு னஶக்ஷரதனக்ஷம் னங்ள்

றரட்டுறந ஆச் ரர்ர்ஷபஶ அனுப்தி ஷக்ரல்,
அர்ஷப ீ பர த்றல் ஶதரடுதணர என டவுள்

இனக்றநரன் ன்நரல், அப்தடிப்தட்ட இக்ஶ இல்னர
டவுஷப ற்ர ஆரறக் ஶண்டும்? ற்ர
அஷண அஷட ஶண்டும்? அரட, டவுஷப

அஷடற்ர ற்தட்ட ஶ ஶண்டரம் ன்று
வ ரல்னற ிடனரம்.
***

தனிரண ஶ ங்ள், அற்நறல் தனிரண

லஶரஷ் ஸ்றறள், அற்ஶற்ந திர் தச்ஷ ள், இஷ

ல்னரற்றுக்கும் அடேகுர திற்தரடு என தண்தரடு
ன்று ஶனரத்றல் இனக்றநட. இறல் ல்னரற்றுக்கும்
இடம் வரடுப்தரண ஶம்ரன் ஆறில்

ல்னரிடத்றலும் இனந்றனக்றநட. திற்தரடு அங்ங்ஶ
ைணங்பின் ஆஷ

அதினரஷள் ரநற ரநற,

அறனறனந்ஶ அந்ந்ச் சூலுக்கு ற்ந

அடேஷ்டரணங்ஷப உஷட ஶறு ங்ள்
ந்றனக்றன்நண. அணரல்ரன் ந் த்ஷப்
தரர்த்ரலும்—இப்ஶதரட அடேஷ்டரணத்றல் இனக்ப்தட்ட

ங்ள், இந் ங்லக்கு னன்ணரல் அந் ஶ ங்பில்
இனந் னர்
ீ ங்ள் இற்நறல் ஷப் தரர்த்ரலும்—
அறவனல்னரம் ஷற த்றன் அம் ங்ள்,

றன்ணங்ள்

இனக்றன்நண. தர ஶ த்றல் ட்டும் அந் ஆற ஶ
ங்ற ிட்டட. அற்ப்னநனம் அட ரனத்ரல் ணக்கு
திற்தட்ட ங்ஷப வௌ னத்றனேடஶணஶ

தரர்த்றனக்றநட. 'அந் அன்ணி ைணங்பின் தக்குத்ஷ
எட்டிஶ இந் அன்ணி ங்ள் ஶரன்நறினக்றன்நண.
இஷஶ அர்லக்கு

றஶஷமத் னம்' ன்று

னறினக்றநட. 'ரன் ரழ்ந்ட ற்நர்ஷபனேம் ர
ிடுட' (live and let live) ன்று வ ரல்றநரர்ஶப அந்

உத்றஷ்டரண னத்ஶ யறந்ட த்றன் னட் றர
இனந்றனக்றநட. அஶரடுகூட ற்ந ஶ த்றணனக்கு
ஆத் றஶஸ் அபிக்க் கூடி வதௌத்ம், ஷைணம்
னனற ங்ஷபனேம் ரஶண வதற்வநடுத்ட வபி
ரடுலக்கு அனுப்தி ஷத்றனக்றநட.

***
இட ஷில் த் ரீறில் (Philosophical) , றதரட்டு

ரீறில் (theological) யறந்ட த்றல் இனக்றந ிஶ 
அம் ங்ள்
இற்ஶநரடு

றனஷச் வ ரன்ஶணன்.
னெ ரீறில் (sociological) ம் த்டக்

வன்று என வதரி ணி அம் ம் இனக்றநட.
ந் த்ஷ டுத்டக் வரண்டரலும்

ரி, அறல்

ஃதினரமஃதி (த்ம்) , றரனைற (வய் றதரடு)
இண்டும் னம். அஶரடு ணி ணிர் எலக்ம்
தற்நறனேம் வரஞ் ம் னம்.

னெ எலக்ம் தற்நறனேம்

ஶர வரஞ் ம் னம். 'அண்ஷட ட்டுக்ரஷணச்
ீ
ஶரணர ண்ட; ிஶரறஷனேம் ண்தணர றஷண!

உன்ணிடம் ற்நர் ப்தடிினக் ஶண்டும் ன்று

றஷணக்றநரஶர அப்தடிஶ ீ ற்நர்பிடம் இன; ைீ
குனத்றடம் ல்னரம் அன்தர இன;

த்றஶ ஶதசு!

அயறம்ஷ ஷ ஷடதிடி' ன்று உதஶ றக்றந வநறள்—
ethics—எவ்வரன த்றலும் இனக்கும். ர்ம், morality
ல்னரம் இறல் ஶ னம். ஏபவுக்கு இறஶனஶ

னெ

அம் ம்—("ஶமரரனரைறல்" ன்று வ ரன்ஶணஶண அந்

அம் ம்) இனக்றநட ணனரம். ஆணரல் ஏபவுக்குத்ரன்.
ற்ந ங்பில்

னெ ரழ்க்ஷில் அஷப்ஷதப்

தற்நற ிஸ்ரரண திஸ்ரதம் றஷடரட.
ஆணரல் யறந்ட த்றல் ட்டும்

னெ ரழ்வுக்ரண

அடிப்தஷட (sociological foundation) வரம்தவும் வட்டிர,

'ர்ரச் ர்ம்' ன்ந ிஶ ரண அம் ம்
உண்டரினக்றநட.

ர் ர்ம் ன்தட என்று: ஆச் ர்ம் ன்தட
இன்வணரன்று, ணி டேஷ்ன் இன்ணின்ண திரத்றல்
இப்தடிிப்தடி இனக் ஶண்டும் ன்தட ஆ ற ர்ம்.
னனறல்,

றன்ண  றல் திம்ச் ரரிர இனந்ட

குனகுனத்றல் ித்றரப்திர ம் தண் ஶண்டும்.
இண்டரட வௌணத்றல் ல்ரம் தண்ிக்

வரண்டு குடித்ணம் டத்றப் திைரினத்ற வ ய்
ஶண்டும். னென்நரர,  ரண தின் டு
ீ ர ஷன
ிட்டு ணத்டக்குப் ஶதரய் ர ஶண்டும். ஶனர
ரழ்க்ஷில் வரம்தவும் தட்டுக்வரள்பரல் ஷற
ர்ரக்ஷப ட்டும் வ ய்ட வரண்டினக் ஶண்டும்.
அப்னநம் ரனரட ஆ றத்றல் இந் ஶ
ர்ரக்ஷபக்கூட ிட்டுிட்டு, வனௌல 
அடிஶரடு த்ரித்டிட்டு,

ம்தந்ங்ஷப

ன்ர றரறப்

தரத்ரிடஶ ணஷமச் வ லுத் ஶண்டும் ன்று
ிறப்தட ஆ ற ர்ம். இந் ரலு ஆ றங்லக்கு
திம்ச் ர்ம், ரர்யஸ்த்ம் (க்னயஸ் ர்ம்),
ரணப்ஸ்ம், மந்றர ம் ன்று வதர். இட ணி
ணினுக்ரண ர்ம்.
னெம் society னலற்குரண ற்தரடுரன் ர்
ர்ம் ன்தட. இப்ஶதரட வரம்தவும் ண்டணத்டக்கு
(criticism) ஆபரறினப்தட இந் ர் ர்ம்ரன். ர்
ர்த்ஷ ைரறப் திரிிஷண ன்று வதரடில்

வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல் உண்ஷில் ர்ம் ஶறு.

ைரற ஶறு. ர்ங்ள் ரலுரன்; ைரறஶபர

ப்தட்டஷ, திரம்ர் ன்ந எஶ ர்த்றல்
அய்ர், அய்ங்ரர், ரவ் ன்று தன ைரறள்
இனக்றன்நண. ரனரட ர்ம் என்நறஶனஶ
னனறரர், திள்ஷப, வட்டிரர், ரர் ன்று தன

ைரறள் னறன்நண. ஶத்றலும் (ைளர் ஶம்—
னன்நரட அஷ்டம்—ரனரட ப்ச்ணம்) ர்
ரஸ்றத்றலும் தன ைரறள் ஶத ப்தடுறன்நண. அந்ப்

வதனள்ப ைரறள் இப்ஶதரட இல்ஷன.

அவப்தடிரணரலும் ைரறள் தன; ர்ங்ள் ரஶன
ரலுரன். 'ம் த்டக்ஶ வதரி பங்ம்;

டேஷ்ர்பிஷடஶ உ த்ற-ரழ்த்ற ன்று ஶதம்
ற்திக்றந வதரல்னர ற்தரடு' ன்று இப்ஶதரட
றஷணக்ப்தடுறந ர் ர்ம் ன்ண ன்று, ன்நர
தக்ஷதரறல்னரல் ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல்,

னர

ரழ்ின் எலங்குக்ரஶ ற்தட்ட எப்தற்ந
அட ன்று வபிரகும்.

ரணம்

னங்பில் தரகுதரடு

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஷற ம்
ர்ங்பின் தரகுதரடு
னர ரழ்வுக்குப் தன ரரிங்ள் டந்ர
ஶண்டிினக்றநட. னத்றிணரல் வ ய்றந ரரிங்ள்,
ரீத்ரல் வ ய்றந ரரிங்ள் - இற்நறல் தன தன

றனுசுள் - இத்ஷணனேம் ைண

னெம் சுதிட் ர

இனப்தற்கு அ றர இனக்றன்நண. இறல் என

வரறல் உர்வு, என வரறல் ரழ்வு ன்று றஷணத்ரல்
அட சுத்த் ப்ன.
ம் குடும்தம் எவ்வரன்றுக்கும் அரி ற ஶண்டும், உப்ன
ஶண்டும், டி ஶண்டும், னஸ்ம் ஶண்டும், இன்னும்

த்ஷணஶர ஶண்டும். அற்ர ரம் எவ்வரனனம்
ரணிங்ள் திரிட்டுக் வரண்டும், உப்னக் ரய்ச் றக்
வரண்டும், டி வய்ட வரண்டும், னஸ்ம் அச்சுப்
ஶதரட்டுக் வரண்டும் இனக் னடினேர? உலறநன்
ணக்ர ட்டுறல்னரல் ல்னரனக்ரவும்
ிஷபிக்றநரன். டி வய்றநன் ல்னரனக்ரவும்
வய்றநரன். இப்தடிஶ

னரம் னலற்குரச்

றனர் ிரதரம் வ ய்றநரர்ள்;

றனர் னேத்ம்

வ ய்றநரர்ள். இப்தடிஶ ஶனரம் னலற்கும் ஆத்
ஶக்ஷம் ற்தடச்

றனர் றரணனம் ரனம் னஷைனேம்

வ ய்ட வரண்டு ஶனரஶரதரரண

ரஸ்றங்ஷப

க்ஷறத்ட ஶண்டும். இப்தடிப் தஸ்தப்

திஶரைணத்டடன் ைணங்ள் தன வரறல்ஷபப் தங்ல டு
வ ய்ட வரண்டு வ ௌைன்ர ரஶ ம் ர்
ரஸ்றங்ள் அர ற குக்றன்நண.
'ப்தடிப் தங்ல டு வ ய்ட?' அர் குறஷ ஷத்ட
ன்நரல், ல்ஶனரனஶ ங்ள் குறஷ அறரத்ரன்
றஷணத்டக் வரண்டினப்தரர்ள். 'அர்
ஶணரதரத்ஷ ஷத்ட' ன்நரல் ல்னரனம்
அந்ஸ்ரண ஶஷனலக்குத்ரன் ஆஷ ப்தடுரர்ள்.

அப்தடிரணரல், ற்ந ரரிங்ள் ன்ண ஆட? ல்னரக்

ரரிங்பிலும் ைணங்ஷபச்

னெ ரழ்வுக்கு

இஷ ர றி ஷப்தட ப்தடி? இப்ஶதரட றி
ிட்டரல் ட்டும் ஶதரரட. ஷனனஷநக்குத்
ஷனனஷந ப்தடி றவுட? குற, ஶணரதரம்
இற்ஷந வபிினறனந்ட தரீக்ஷறத்ட னடிவு தண்டட
ப்தடி னலக்

ரிர இனக் னடினேம்? ல்ஶனரனம்

ல்னரற்றுக்கும் ஶதரட்டி ஶதரடனரம் ன்நரல் இவப்தடி
ரத்றரினக்கும்? ரர் றவுட? ப்தடி றவுட?

இணரல்ரன் வரறல்ஷபப் தரம்தரிர றி
ஷத்ட ர் ர்ம் ன்று ற்தடுத்றணரர்ள்.
ந்த் வரறனரணரலும்

ரி, தரம்தரிர ரய்ந்

அஷப் தஶசுன் ிறத் ஆக்ஷஞர, 'ஶனர
ஶக்ஷரர்த்ம்' வ ய்றஶநன் ன்று உர்ந்ட வ ய்ரல்,
அடஶ எனத்னுக்கு ஆத் ஶக்ஷரர்த்ரவும்
ஆறநட. எவ்வரன ரரித்றல் உள்ப ைீனும்
ஷடந்ஶறுற்கு அடேகூனர வவ்ஶறு

அடேஷ்டரணங்ள் ஷக்ப்தட்டினக்றன்நண. உடல் னந்
உஷக்றநஷண உதர ம் இன ன்நரல் அணரல்
னடினேர? னத்றிணரல் ரரிங்ஷபச்
வ ய்றநனுக்குச்
அர்ள்

ரீ ஶதரம் அ றறல்ஷன.

ரீரதிரணம் ீங்ஶ அற அடேஷ்டரணங்ள்,

ஸ்ரணங்ள், ிங்ள், உதர ங்ள் ஷத்றனக்றநட.
ரரிங்ஷபப் வதரறுத்ஶ அடேஷ்டரணங்ள்
இனக்றன்நண ன்று னரிந்ட வரண்டரல்
இடஶ இல்ஷன.

ண்ஷடக்கு

க்கு அர்த்ம் வரிில்ஷன ன்தரல் இந்

ஆச் ரங்ஷப ிட்டுிடரல், தின்தற்நப் தித்ணம்
தண்ி ந்ரல், திற்ரனத்றல் க்கு அர்த்ம்
வரிறநஶதரட உவும். அனம் ங்லஷட
ர்த்ஷ க்ஷறத்டக் வரள்ஶரடு, ற்நர்லம்

அர்பட ர்த்ஷ க்ஷறத்டக் வரள்ப உி வ ய்ட
றனரக்றரகும். 'உணக்ஶன் அந் ர்ம்? ீங்
ன்ஶணரடு ர அல்னட ரனும் உன் ர்த்ஷ டுத்டக்
வரள்ஶன்' ன்று ஶதரட்டி ஶதரடரல், ற்நன் ன்

ர்த்ஷ ிட றஷணத்ரலும் 'அப்தர ீ அறஶனஶ இன;
அடரன் உணக்கும் ஶக்ஷம், ணக்கும் ஶக்ஷம்' ன்று
வ ரல்ன ஶண்டும்.

ரரிங்ள் வ ய்றல் எனத்ன் உர்ந்ன், எனத்ன்
ரழ்ந்ன் ன்தட இல்ஷன.

னெம் எலங்ர டக்

ஶண்டும் ன்தரல் தனரப் திரிந்ட தன
ரரிங்ஷபச் வ ய்

ரஸ்றம் ற வ ரல்றநட.

அனம் ணசு ஶதரணதடி ரரிம் வ ய்

ஆம்தித்ரல் வதரடக் ரரிம் எலங்ர டக்ரட.
வணன்நரல், இன்ஷநக்கு எவ்வரனத்னுக்கும் திநன்
தம் ல்னரம் ன் தர்மளக்குள் ஶண்டும் ன்ந
எஶ ஆஷ ரன் இனக்றநட. றஷநப் தம் றஷடக்றந
றபில்ரன் ல்னரனம் இநங்குரர்ள். இறல் ஶனர

ஶக்ஷத்டக்கு அடேகூனரண வரறல் தரகுதரடு இனக்ரட.
ணஶ அனம் தம்தஷக் றர ந்
ரரிங்ஷபனேம் அடேஷ்டரணங்ஷபனேஶ
தின்தற்நறந்ரல் ைண

னெத்றல் ஶதரட்டி, வதரநரஷ

இல்னரல் வதரடக்ரரிம் டப்தஶரடு, அனக்கும்

ஆத் தரிசுத்றனேம் உண்டரகும்.
வ ரல்னறக்வரண்டு

லர்றனத்ம் (reform) ன்று

லர்குஷனக்ரல் (deform) இனக்

ஶண்டுரணரல் இஷவல்னரம் ஶர றத்டப் தரர்க்
ஶண்டும்.
ரர் ந்த் வரறல் வ ய்ரலும் ல்னரனக்கும்

ரப்தரடு,

டி, டு
ீ ஆற அத்றர றரண  றஷபத்
வ ய்டச்

ர்க்ரர் டஷப்தட்டினக்றநட. இற்கு ஶல்

ஶஷஷப அறரித்டக் வரண்டு ஶதரணரல்ரன்

ஶதரட்டி, வதரநரஷ ல்னரம் உண்டரறநட. இப்ஶதரட
ல்னர றஷநவும் தறஷநவு ன்ந என்நர
இனப்தரல்ரன் இத்ஷணக் குப்தங்ள். இட ரநற, ன்
ரரித்ஷ எலங்ரச் வ ய்ரல் ற்தடுறந றஷநஶ
அனக்கும் ஸ்ரற ன்ந ஶணரதரம் 
ஶண்டும். அப்ஶதரட ங்கும்

ரந்ர இனக்கும்.

தனி றன்தண்டங்ள் உள்பண; தன ரங்ள் உள்பண.
அடஶதரன

னெத்றல் தன ரரிங்ள் டக் ஶண்டும்.

 த்றல் உப்ன ஶதரட்டினக்றநஶ ன்று தரணத்றல் உப்ன
ஶதரட்டரல் அட மரதரமம். என ரத்றல் இன்வணரன
ரத்றன்ஸ்த்ஷச் ஶ ர்த்ரல் அட மரதரமம்.
இப்ஶதரட ைணங்லக்கு மஷணஷபப் தற்நற ன றஶ
ஶதரய்ிட்டட. உனக்ரண னரக்ஷ டுஶ
தரர்ள் ஶனறப் ஶதச்சுக்கு னறநரர்ள். இஷ
ைணங்லம் மறக்றநரர்ள். த்ஷணஶர ல்ன ஶதரை
ஷள் இனக்கும் ஶதரட ன றனேம் இல்னரல்,
ஆஶரக்றத்டக்கும் உரல் இனக்றந
னஷிஷனஷப் னஷக்றநரர்ள். இஷ

றன்ண

மரதரமங்ள். வதரி மரதரமம், வதரட ர்த்டக்கு

அடேகூனரண தன ிஶ  ர்ங்ஷப குத்டத் னம்
ர்ங்ஷபப் ஶதரட்டுக் குப்னஶ!
ர் ர்ம்ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ர் ர்ம்
தஷ ரனத்றல் வ த்ஷ ரினட்ஷட ல்னரற்ஷநனேம்
வரலத்றப் ஶதரட்ஶட அடுப்ன னெட்டுரர்ள். ஷ
ரபில் அடுப்ன திடித்டக்வரள்ப வரம்த
றரினக்கும். ரலு வனப்னப் வதரநற

றபம்திணரல்கூடப் ஶதரடம், உடஶண ி றறு, ி றறு ன்று
ி றநற அஷப் தற்ந ஷத்ட ிடுரர்ள். அடரறரி,
இன்ணனம் னலக் அஷந்ட ஶதரரல், என

றன

வதரிர்பிடரட இனக்றந ரலு வதரநற மரண

ர்த்ஷ ஊற ஊற ல்னரரிடனம் தச் வ ய்னரம்
ன்தட ன்னுஷட ஶதரஷ . அணரல்ரன் இஷ
ல்னரம் வ ரல்றஶநன்.
ம்னஷட மரண த்றல் ற்ந ங்ள் றலுஶ

இல்னர ர் ர்ம் இனப்தரல், இட அ றறல்ஷன
ன்று டுத்டப் ஶதரட்டுிட்டு ம் த்ஷனேம் ற்நஷ
ரறரி ஆக்றிடஶண்டும் ன்று
வ ரல்றநரர்ள்.

லர்றனத்க்ரர்ள்

ரி, ம் ன்தட ன்ண? ஆத்ரவுக்கு ந்றனக்றந

ிரற ீனற்கு ஷத்றம் வ ரல்டரன் ம்.
என ஶரரபிக்கு இன்ண ிரற ந்றனக்றநட; அட
இன்ண னந்ஷத் ந்ரல் வ ரஸ்ரகும் ன்தட
ஷத்றனுக்குத் ரன் வரினேம். ங்லக்வன்று என

வதரனஷபனேம் ஶடிக் வரள்பரல், தத் றரத்டடன்
ரழ்ந்ட ஶனர ஶக்ஷத்ஷஶ றஷணத் ரிறள், ர்
ரஸ்றக்ரர்ள், இப்தடித் ந்றனக்றந னந்டரன்

ட மரண ர்ம். ற்ந ஶ ங்பில் ஶறு
ஷத்றர்ள் ஶறு ங்ஷப னந்ரத்

ந்றனக்றநரர்ள். ம் உடம்னக்கு னந்ட னறந

டரக்டரிடம், 'அந் டரக்டர் அப்தடி ட்ரீட்வன்ட் வ ய்றநரர்,
ீங்ள் இப்தடிச் வ ரல்றநீர்ஶப!' ன்நரல், அர் ஶட்டுக்
வரண்டினப்தரர? ஷத்ற

ரஸ்றத்றல் தன றனுசுள்

உண்டு. என்நறல் டும் தத்றம் இனக்கும்; என்று
னகுர இனக்கும். என்நறல் னந்ட  க்கும்;

இன்வணரன்நறல் னந்ட றத்றக்கும். இஷவல்னரம்

என்நரக் ஶண்டும் ன்று வ ரல்னரல், அனம்
ந் ஷத்ற னஷநஷ ஶற்வரள்றநரர்ஶபர

அஷஶ ிடரல் தின்தற்நறணரல் ந் னஷநிலும்
வ ரஸ்ம் அஷடனரம்.
ற்ந ங்பில்

ன திரிலக்கும் அ றரண

வதரட ர்ங்ஷப ட்டும் வ ரல்னறினக்றநட.

அற்ஷந ம் ஷற ஶ மரரணி ர்ங்ள்
ன்ந வதரில்
அயறம்ஷம,

ர் ைணங்லக்கும் ிறத்றனக்றநட.
த்றம், டெய்ஷ, னனணடக்ம் ஶஷக்கு

அறர என டனம்ஷதக்கூடத் ணக்வண

ஷத்டக்வரள்பரனறனப்தட, வய் தக்ற, ரர திர
ிடம் ிசுர ம்,

ன ைீர றபிடத்டலும்

ரண

அன்ன - இஷ ல்னரம் ல்னரனக்கும் ம் த்றல்
ிறக்ப்தட்ட 'மரரன் ர்ங்ள்'. அட ி 'ர்ம்'
ன்ந வதரில்

னெத்ஷப் தம்தஷ ரீறில்

வவ்ஶறு வரறல்பரப் தன திரிரப் திரித்ட

றன

ிஶ  ர்ங்ள் அனக்கும்
ிறக்ப்தடினக்றன்நண.
இந் ிஶ  ர்ங்ஷபனேம்

ரரணிரக்றினந்ரல்

அற்ஷந னஶ அடேஷ்டிக்ர றஷனரன்
உண்டரறினக்கும். இற்கு என றனஷ்டரந்ம்
வ ரல்றஶநன்: னத் த்றல் ரற ம் உண்க்கூடரட
ன்தஷப் வதரட ர்ர ஷத்ரர்ள். ஆணரல் இன்று
வதௌத் ஶ ங்பில் ன்ண தரர்க்றஶநரம்? ல்ஶனரனஶ

ரற ம் உண்தர்பர இனக்றநரர்ள். ம் ரிறலம்,
ர்

ரஸ்றக்ரர்லம் டேஷ் சுதரம் ன்நரத்

வரினேம். அணரல் னனரல் உண்ரஷஷச்

றனனக்கு

ட்டுஶ ிஶ  ர்ர ஷத்ரர்ள். இஷப் தரர்த்ட
ற்நர்லம் ிங்ள், ஶரம்ன ரட்ள், னெரஷர்
றற ஆற றணங்பில் ரற
ிடுறநரர்ள்.

உஷ ீக்ற

ல்னர ர்ங்ஷபனேம் வதரடர ஷத் எவ்வரன
ஶ த்றன் தஷ னம் அடிஶரடு ிலந்ட
ிட்டினக்றன்நண. ஶற்ஶ றரீமறல் இனந்
வயல்வனணிக் ம் த்ற ஆ றரில் இனந் யீப்ன
ங்ள் ல்னரம் ஶதரண இடம் வரிில்ஷன. றக்ஶ

ன்ஃனறஸ் ம், ீன்ஶடர ம் ல்னரம் ஶர

வரஞ் ம் வரஞ் ம்ரன் இனக்றன்நண. இற்நறடத்றல்
ந்டள்ப றநறஸ்டம், இஸ்னரம், வதௌத்ம்
னனறற்நறலும் வதரடர எஶ ர்ம்ரன் உள்பஶ
ி, அஶரடுகூட ணித்ணி ர்ங்லக்ரண ிஶ 
ர்ம் ன்றந தரகுதரடு இல்ஷனரன். ஆணரல் இந்

ங்பில்கூட இப்ஶதரட அந்ந் ஶ த்ட க்லக்கு
றஷநவு ஶதரய்க்வரண்டுரன் இனக்றநட. 

ம்திக்ஷற்நர்ள் இந் ல்னர ஶ ங்பிலும்
அறரறக் வரண்டுரன் இனக்றநரர்ள். என்று,
இர்ள் ரஸ்றரறநரர்ள்; இல்னரிட்டரல், ங்ள்

த்றல் றனப்றக்வரள்பர தனர் ம்னஷட ஶரம்,
தக்ற ரர்ம், ஞரண ி ரம் ஆறற்நறற்கு ந்ட
வரண்டினக்றநரர்ள். இந்த் ஶ ங்பில் ற்ஶதரடள்ப
ரித்றக்ரன ங்ஷப உள்பதடி தின்தற்நறப்

ஶதரறநர்ள் இன்னும் த்ஷண ரனம் இனப்தரர்ள்
ன்று வ ரல்னனடிரனறனக்றநட. 'ரன் யறந்ட ப்
திறறற, ற்ந ங்ஷபக் குஷநவுதடுத்ற ஶத

ஶண்டும்' ன்று றஷணத்ட இப்தடிச் வ ரல்னில்ஷன.
ற்ஶதரடள்ப வவ்ஶறு ஸ்ர்லம் ங்ள்

த்றஶனஶ இனந்ட வரண்டு ஆத்ரதிினத்ற அஷட
ஶண்டும் ன்று ரன் ணக்கு ஆஷ . 'ங்ள் த்டக்கு
ரனங்ள்' ன்று ஷனேம் ரன் கூப்திடில்ஷன.
அப்தடிக் கூப்திடுட ம் த்றன் அடிப்தஷடக்
வரள்ஷக்ஶ (Tenet) ிஶரம் ன்தட ன் அதிப்திரம்.
ஶனரத்றல் டவும் ரறல்னரல் (accidental) டந்ட
ிடில்ஷன.

தனிரண ைீர்பின் தனிரண தக்கு

றஷனஷஷப் வதரறுத்டத்ரன் தரன் அர்ஷப
ஶறுஶறு ங்பில் திநக்கும்தடி வ ய்றநரன்; அந்ந்
த்ஷப் தற்நற எலறஶ அனம் ஆத் ஶக்ஷம்
அஷட னடினேம் ன்தஶ ன் ம்திக்ஷ. ற்ந

ங்பில் இல்னர ிஶ ங்ள் யறந்ட த்றல்
இனப்தர ரன் வ ரல்றஶநஶண ன்நரல், அட அற்ஷந
றந்றப்தற்ர அல்ன; அர்ஷப இங்ஶ

கூப்திடுற்ரவும் அல்ன. ற்ந ஸ்ர்ள் இந்
ிஶ  அம் ங்ஷபச்

ரிரப் னரிந்ட வரள்பரல்

றந்றப்தஷனேம், அர்லஷட ரர்த்ஷஷஶ
ம்ர்பில்

றனனம் டுத்டக் வரள்ஷனேம்

தரர்க்கும்ஶதரட, இந் அ ங்பில் உள்ப ல்னஷச்
வ ரல்னற வபிவுதடுத் ஶண்டும் ன்று றஷணத்ஶ

இஷ ல்னரம் வ ரல்றஶநன். இந்க் வரள்ஷஷ ர்க் வரள்ஷ, அரக் வரள்ஷ ரறரி
இனக்ப்தட்டஷஷப - ற்நர்ள் ற்றுக்

வரள்ரலும் அர்லஷட வ ரந் த்றன்
அடிப்தஷடரண அம் ங்லக்கும் தரம் உண்டரரட.

ந் ரணரலும் அடிப்தஷட அம் ம், உிர்றஷனரண
அம் ம் ன்ண? தரன் ன்ந எனத்ஷண ம்தி தக்ற
வ லுத்டடரன். அற்கு இந்க் வரள்ஷள் தரம்
உண்டரக்ரட. தக்றரன் அம்ங்பின் னக்றரண
அம் ம்.
இஷ ல்னரம் ற்குக் வ ரல்றஶநன் ன்நரல்,
ற்ஶதரடள்ப ங்வனல்னரம் அந்ந் ஶ ங்பில்

த்பிக்றன்நண ன்தட ன் அதிப்ரனம் இல்ஷன.

இறல் ணக்கு

ந்ஶரனம் இல்ஷன ன்தற்குத்ரன்

ஶடரீன்தீ, தரல் தன்டன், ஶரஸ்ட்னர் ரறரி

திதனரணர்லஷட அதிப்ரத்ஷஶ வ ரன்ஶணன்.
ஶனரம் னரிலும்  ம்திக்ஷின்ஷ (disbelief) ,
ரஸ்றம் (atheism) ல்னரம் ரலக்கு ரள் அறரற,
இப்ஶதரட ல்னர ங்லம் த்பிக்கும்தடிரண

றஷனஷ ந்றனக்றநட ன்று அர்ள் வ ரல்ஷஶ
றனப்திச் வ ரன்ஶணன்.
ம் ஶ த்றல்கூட இந்ப் ஶதரக்கு அறரறக்
வரண்டுரன் னறநட. ஆணரலும், "ற்ந ஶ ங்ஶபரடு
தரர்த்ரல் உங்ள் ஶ ம் த்ஷணஶர ஶஷன. இங்ஶ
 உர்ச் ற இன்னும் அத்ஷண ஶர ரண றஷனக்குப்
ஶதரய்ிடில்ஷன" ன்ஶந

ன ஶ ங்ஷபனேம்

வ ரல்றநரர்ள். அர்பில்

ரர்ள் கூட்டங்கூட்டர

ஆரய்ந்ட தரர்க்றந வபிஶ த்ரர் எனனரச்
இன்ணனம் ம் ஶ த்டக்குத்ரன் ந்ட
வரண்டினக்றநரர்ள்.

ஶர றத்டப் தரர்த்ரல், ம் ஶ த்றலும்கூட தஷ ர்
ர்ங்பில் திடிப்னக் குஷநந்டஶதரய், ல்னரம்
என்நரறிட ஶண்டும் ன்ந அதிப்ரம் ந்
திற்தரடுரன்,  உர்ச் ற குன்நற, ரஸ்றம்
அறரறினக்றநட ன்று வரிறநட;
இடறல்னரல் வரிறநட.

ந்ஶத்டக்கு

இட ஶடிக்ஷரண ிர இனக்றநட; அரட

என ம் ைணங்ஷபப் தனிரப் திரித்ட ஷக்றநட
ன்நரல், அறல்ரன் தஸ்தக் ட்டுக்ஶரப்னம்

க்றனம் இல்னரஶனினக்கும் ன்று றஷணக்றஶநரம்.
இப்தடிப்தட்ட ம்ரன் உள்

ண்ஷடரல்

ணக்குள்ஶபஶ உலத்டப்ஶதரய் ிலந்டிடும் ன்று
ஶரன்றுறநட. அஶரடுகூட ம் ஶ

ரித்றத்றல்

தரர்க்றநரறரி, அவனக் ரன்டர் ரனத்றனறனந்ட தன

அந்ற ஸ்ர்ள் ஶறு அஷனஅஷனரப் தஷட
டுத்ட ந்ரர்ள் ன்நரல், இப்தடிப் தட்ட ம் இனந்
இடம் வரிரல் னஷந்டரன் ஶதரினக் ஶண்டும்.
ஆணரல், ரஸ்த்றல் ரம் தரர்ப்தட ன்ணவன்நரல்
இற்கு ஶர் ரநர இனக்றநட; ல்னரனக்கும்
அடேஷ்டரணம் என்று ன்று

ர ஷத்டக்

வரண்டினந் வதரி வதரி ங்ஷப ல்னரம் ரனப்
திரம் ங்ஶஶர அடித்டக் வரண்டுஶதரினக்றநட.
இன்ஷநக்கு உிஶரடினக்றந அப்தடிப்தட்ட ங்லக்கும்
வதரி ஆதத்ட இனப்தர அந் த்ட அநறரபிஶப
வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல் தன குப்தர

னரத்ஷ

ர் ர்த்றல் திரித்ட ஷத்றனக்றந ம் ஶர

இன்நபவும் 'ன்ஷண ரர் ன்ண வ ய்டிடனடினேம்?'
ன்று னெச்ஷ க் வட்டிர திடித்டக் வரண்டு
உிர்ரழ்றநட. இன் சூக்ஷ்த்ஷ ரம்

உர்ச் ற ப்தடரல் அநறஷத் வபிர ஷத்டக்
வரண்டு ஆஶனர றத்டப் தரர்க் ஶண்டும்.
ஆிம் தறணரிம் னர ர் ர்த்ஷப்
தின்தற்நறனேம் ம் ம் இத்ஷண ைீ ஷபனேடன்
இனந்ட ந்ன் ர்ம் ன்ண? அப்தடிரட, ம்
ரஸ்றங்ஷப க்ஷறத்டக் வரடுப்தஶ ஸ்ர்ம் ன்று

வரண்டினந் திரம்ர்ள் வதனம்தரன்ஷர

(வைரரிட்டிர) இனந்ரர்பர? இல்ஷன. அர்ள்

ஆனே தனத்ஷரட ஷத்டக் வரண்டினந்ரர்பர?
அடவும் இல்ஷன. குஷநந் தட் ம் றி தனரட
அர்லக்கு இனந்ர? அப்தடிக்கூட இல்ஷன.
திரன் தம் ஶ ர்ப்தட வரம்தப் திற்ரனத்றல்,
ீ தத்றல் ற்தட்ட ிதரீம்ரன்.

ரஸ்றப்தடி

திரன் ஷரத்ரன் இனக் ஶண்டும். இப்தடிப்
தனம் இல்னரல், தனனம் இல்னரல்,

ண்ிக்ஷிலும் வதனரதரன்ஷர இல்னரல்
இனக்றநர்ள் ிறத்

ரஸ்றப் திரிிஷணஷப

ற்நர்ள் ன் தின்தற்ந ஶண்டும்? ற்ந அத்ஷணப்
ஶதனம் அத்ஷண ரனனம் ரந்ர்பரர
இனந்ரர்ள்? அப்தடி அர்ள் ரந்ட
ஶதரினந்ரல்கூட, அவ்ப்ஶதரட என னத்ர், என ைீணர்
ரறரி வரம்தப் வதரிர வரம்தச் வ ல்ரக்ஶரடு
எனத்ர் ந்ட, 'இந் ஶம், ரம் இவல்னரம்
ஶண்டரம். ல்னர ைணங்லக்கும் வதரடரண
ர்ங்ஷப ட்டும் ஷத்டக் வரள்ஶரம்.

ரரன்

மஸ்றனம் ஶண்டரம், வதரட ைணங்பின் திரறன
தரஷபரண தரனற னனறஷபிஶனஶ
ம்னஷடட னட

ரஸ்றங்ஷப ஷத்டக்

வரள்ஶரம்' ன்று னற றஷக் ரட்டிணரல்கூட

ைணங்ள் அப்ஶதரஷக்கு ஶர என  லத்றணரல்
அந்ப் னட ங்பில் ஶ ர்ந்றனக்றநரர்ஶபவரற,
அப்னநம் அற்நறன் வுசு வரஞ் ம் வரஞ் ர
குஷநந்ட, ஷட லில் அஷ வரம்தவும் ஶய்ந்ட ஶதரஶ
ஶதரய் ிடுறன்நண! தரர்த்ரல், தஷ ஷற ஶ

"வ த்ஶஶணரதரர்" ன்று ஷனஷத் டெக்றக் வரண்டு
றபம்னறநட.

'த்ரம் உள்ப உடம்தில் உிர் ங்றினப்தடரன்
ஆச் ரிம். வபிஶ ஶதரட ஆச் ரிஶ இல்ஷன'
ன்று என வதரிர் தரடிணரர். அம்ரறரி உள்ஶப

திரிந்ட வபிினறனந்டம் ஏரல் ரக்ப்தட்ட யறந்ட
ம் வ த்றனந்ரல் ஆச் ரிஶ இல்ஷன;

ரரடரன்

ஆச் ரிம்!
றஷ்தக்ஷதரர இஷ ஆரய்ட தரர்த்ரல் ன்ண
வரிறநட? ற்ந ஶ ங்பிலும்

ரி, ம் ஶ த்றலும்

ரி;

ற்ந ங்ள் ஶதரய்ிட்ட ஶதரறலும் இடட்டும்
தறணரிம் னரப் ஶதரரனறனக்றநவன்நரல்,
அஷபில் இல்னர டஶர இறல் இனக்றநட

ன்றுரஶண அர்த்ம்? அட ன்ண ன்று தரர்த்ரல், ர்
ர்ம்ரன் க்கு ட்டும் தித்றஶர இனக்றநட.
ஆஷரல் ர் ர்ம்

னெச்

லர்குஷனவுக்ஶ

ரம் ன்று னட ரரீக்ரர்ள் வ ரன்ணரலும், இட
இனக்றந ம்

னெம்ரன்

லர்குஷனரல் இனந்ட

னறநட. ண
ீ
னேத்றல் ' த்டம்' (equality) ன்று
வ ரல்னப்தடுஷிட

றனரக்றர,

னெத்டக்கு

வரம்தவும் ஶக்ஷம் ிஷபிப்தரப் தஷ ர்
ர்த்றல் டஶர இனந்றனக் ஶண்டும் ன்று ரஶண
ற்தடுறநட? அணரல்ரன்

னெத்ஷப் தனரப்

தரகுதரடு வ ய்றனக்றந ம் ம் என்று ட்டுஶ,
இத்ஷண றர்ப்னள் இனந்டம் ிரட்ஶடன் ன்று

இன்று ஷக்கும் உிஷக் ஷில் திடித்டக் வரண்டு
இனந்ட னறநட.

ஶற்றுஷில் எற்றுஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ஶற்றுஷில் எற்றுஷ
ர் ர்த்ஷப் தரர்க்கும்ஶதரட ணக்கு என்று ஞரதம்
னறநட. னனறல் ஆரக் ப்தனறல் ரற்றுப் ஷதஷ
(gas bag) என்நர அஷத்ரர்ள். திநகு அறல் ஏர்
ஏட்ஷட ிலந்ரல்கூடக் ப்தஶன வட்டு ிலந்ட
ிடுறநட ன்று ண்டரர்ள். அணரல்

றநறட

றநறரப்

தன ரற்றுப் ஷதஷ ஷக்னரணரர்ள். ணித்ணிர
இனந்ரலும் ல்னரம் எஶ இடத்றல் வனங்றினந்ட
என்ஷநஶ ரங்றக் வரண்டினந்ண. ப்தல்
தலஷடரல் இனந்ட. இடஶரன் ம் த்றல்

ணித்ணி ர்ம் ன்று திரித்ட ஷத்றனக்றந ற்தரடு.
ஶற்றுஷில் எற்றுஷ (Unity in diversity) ன்தட
இடரன்.
ப்தட்ட சுல்னறக் ட்ஷடஷப ஶ ர்த்டப் திடித்ட என
ட்டரக் ட்டுட ன்நரல் அட
ரரிம். அப்தடிஶ

ற

ரத்றரண

றப்தட்டு என ட்டரக்

ட்டிணரலும்கூட அட சுனதத்றன வறழ்ந்ட வரடுத்டத்
பர்ந்ட ிடும். னனறல் என சுள்பிஷ ஆட்டி டுக்றந
ரறரி வறழ்ச் ற ற்தட்டுிட்டரஶன ஶதரடம். அந்

என்ஷந டுத்ரல் பர்ச் ற ைரஸ்றரற இன்வணரன

சுல்னறஷச் சுனதர உனி ிடனரம். இப்தடி இண்டு
னென்று ன்று டுத்ட ிட்டரல் அப்னநம் ட்டு
எஶடிர வரப வரபவன்று பர்ந்டஶதரய்
அத்ஷண சுள்பிலம் ணிர ிலந்டிடும்.
ரநர னனறஶனஶ அத்ஷண சுள்பிஷபனேம் எஶ
ட்டரக் ட்டரல் ஷக்கு அடக்ரப் தத்டப்
தறஷணந்ட ன்று ஶ ர்த்ட

றன்ணக்

றன்ணக் ட்டுபரப்

ஶதரடுர ஷத்டக் வரள்லங்ள்; இட எவ்வரன்றும்
ஷடக்ர இனப்தரல் பரதடி ல்ன திகுரக்
ட்டிிட னடினேம். அப்னநம் இந்ச்

றன்ண

றன்ணக்

ட்டுஷபவல்னரம் சுனதத்றல் என்நர அடுக்ற
ல்னரற்ஷநனேம் ஶ ர்த்ட வதரி ட்டரப் ஶதரடனரம்.
எட்டு வரத்ர அத்ஷண சுள்பிஷபனேம் ஷத்டப்
ஶதரடுறந ட்ஷடிட இப்ஶதரட ரம் ஶதரடுறந வதரி
ட்டு இன்னும் ிஷநப்தர, உறுறர இனக்கும். அட
ட்டுறல்ஷன. இந்ப் வதரி ட்டு வரஞ் ம்

பர்ந்ரல்கூட என ணிச் சுள்பி ிலறந ரறரிச்
றன்ணச் சுள்பிக்ட்டு ிரட. அரட வதரி ட்டு
தந்ஶரதஸ்ரஶ இனக்கும். ன்ஷநக்கும் அட ட்டு
ிட்டுப்ஶதரரட.
றன்ணக் ட்டுபில் டஶர என்று பர்ந்ட
வரடுக்றநட ன்று ஷத்டக் வரள்லங்ள்.
அப்ஶதரடகூட அறலுள்ப சுள்பிள் ட்டும் ினகுஶ
ி, ற்ந ட்டுள் ல்னரம் அப்தடி அப்தடிஶ

தத்றர இனக்கும். அற்நறலுள்ப சுள்பிள்
வரஞ் ங்கூடக் னனத்டப்ஶதரய் ிடரட.

என வதரி ைண னெத்ஷ எஶ அஷப்திஶன ஶதரட்டு
ட்டுறஶநன் ன்நரல் அட னடிர ரரிம்.
ஆண்டபிக் னடிர

னரத்ஷ ரர், ப்தடிக் ட்டுப்

தரட்டில் ஷத்ட றர்றப்தட? இற்ரத்ரன் எவ்வரன
வரறஷனச் வ ய்ப் தம்தஷர என ைரற ன்று
திரித்ட ணித் ணிக் ட்டுபர ஷத்ரர்ள்.
இறனறனக்றந ட்டுக் ஶரப்ஷத ரனம் னரிந்ட
வரள்பனரம். எவ்வரன ர்த்றணனம்

றறு

ட்டுபர - ைரறபர - திரிந்ரர்ள். அனக்கும்
"ைரற ரட்டரண்ஷ" ன்று என்று இனந்ட. அந்ந்
ரட்டரண்ஷக்ரக்ள் ங்ள் ங்ள்

னெத்றணர்

எலங்கு ப்திணரல் அர்ஷபத் ண்டித்ரர்ள்.
இப்ஶதரட

ர்க்ரர்கூடத்ரன் வைினறல் ஶதரட்டு

றக்ஷறக்றநட. ஆணரல் இட என்றும் குற்நரபிள்

வஞ் றல் உஷநப்தறல்ஷன. அணரல் குற்நங்ள்

தரட்டுக்கு பர்ந்டவரண்ஶடத்ரன் இனக்றன்நண.
ரட்டரண்ஷில் வரடுத் ண்டஷணஶர சுரீவனன்று
உஷநத்ரல் ைணங்ள் ப்னத் ண்டரில் இநங்ரல்,
இந் டைற்நரண்டின் ஆம்தம் ஷில் கூடி ட்டும்
ஶரக்றர்பரஶ இனந்ட ந்ரர்ள். அடஷ

ஶதரனீ சுக்கும், ரைறஸ்டிஶட் ஶரர்ட்டுக்கும் ஶஷன
வரம்தக் குஷநச் னரஶ இனந்ட.
அவன்ண அப்தடிப்தட்ட ண்டஷணஷ

ரட்டரண்ஷக்ரர்ள் வரடுத்ரர்ள் ன்நரல், ைரற

ப்ஷ்டம் ன்தடரன் அட. என

க்றனறர இனக்ட்டும்,

தரிரரி (ரின்)ர இனக்ட்டும் - ரத்ரன்

இனக்ட்டும் - இப்ஶதரட திற்தட்ட (Backward) ரழ்த்ப்தட்ட
(depressed) ன்வநல்னரம் வ ரல்றந ந் ைரறிணர
இனந்ரலும்கூடத்ரன் - அனக்கும் ன் ைரறஷ

ிட்டுத் ள்பிிடுரர்ள் ன்நரல், அடஶ சுரீவனன்று
ணறல் ஷத்ட. அட ரங் னடிர வதரி
ண்டஷண, த்ரண அரணம் ன்று ஶரன்நறட.

இறனறனந்ட ன்ண வரிறநட? ந் ைரறரனம் ந்
ைரறிணஷனேம் ட்டம் ட்டி ஷக்ில்ஷன. அந்ந்
ைரறரனம் ங்ள் ிரங்ஷபப் வதரனத் ட்டில்
ரங்ஶப ரைர ன்றந ன றனப்றஶரடு

இனந்றனக்றநரர்ள் ன்றுரஶண வரிறநட? உ த்றரழ்த்ற அதிப்ரங்ள் இனந்றனந்ரல், ரணரஶ

தனிரண ரழ்வு ணப்தரன்ஷள் (inferiority complex)
உண்டரறத்ரன் இனக்கும். திரஷணனேம்
க்ஷத்றரிஷணனேம் ி ைரறரர் னக்கும் ங்ள்
ைரறிடம் றப்ன, வௌ னத்ற, ிஶ ரண திடிப்ன
இனந்றனக் னடிரட. இவல்னரம் இல்னரிட்டரல்
"ைரறப்ஷ்ட"த்ஷப் வதரனட்தடுத்றஶ இனக்

ரட்டரர்ள். ஆணரல், ஷடனஷநில் ைரற ன்ண
வதரில் ைரற ன்ந வதரில்

றன்ணச்

றன்ணச்

னரங்பர ைணங்ள் இனந்ஶதரட, ங்லக்கு

தஸ்தரண அன்னம் ிசுர னம் ற்தட்டு, அறஶன என
தந்டத்டஶ உண்டரிற்று. அணரல்ரன்
'ைரறினறனந்ட ள்பி ிடுஶரம்' ன்நரல் அட வதரி
ண்டஷணரத் ஶரன்நறட. இப்ஶதரட
திற்தட்டர்பர இனப்தரல் தனி

லுஷள்

றஷடக்றன்நண ன்தற்ர ஶண்டுரணரல் தனர்

ங்ள் ைரறஷப் திடித்டக் வரண்டினக்றநரர்ஶப ி,
ணப்னர்ர அறல் வௌ னத்றஷத்ட
அதிரணிக்ில்ஷன. அந்க் ரனத்றல் இப்தடிப்தட்ட
லுஷக் டவும் றஷடரட. ஆணரலும், னென்று ரன்கு

ஷனனஷநலக்கு னன்ஷ ரம் தரர்த்ட

ன்ணவன்நரல் அர்லக்கும் ங்ள் ைரறில்
ஆரண அதிரணம் இனந்றனக்றநட. இப்ஶதரடஶதரல்
இன்வணரனத்ரிடம் ஶதரட்டினேம் றர்ப்னம் இனப்தரல்
ங்லக்குள் அதிரணம் தரரட்டிக் வரள்பில்ஷன.
அப்ஶதரட இந் ைரறச்

ண்ஷட, ஶதரட்டர ஶதரட்டி

ல்னரம் இல்னஶ இல்ஷன. வய்ரஶ அனக்கும்
ங்ள் ைரறில் இனந்ட வரண்டு, அற்ரண
வரறஷனச் வ ய்ட வரண்டு, அற்வன்று ற்தட்டுள்ப
ணிச்

டங்குள், ிறள், ஆச் ரங்ள், ர்ங்ஷபப்

தின்தற்நறக் வரண்டினப்தறல்
(pride) இனந்ண.

ந்டஷ்டினேம் வதனறனம்

இப்ஶதரட னம் வ ய்றநர்பிடம் ஶதரனீ ஸ் ந்ரல்
ஶதரனீ ரரிடஶ னக்ரர்ள் அடிடிில்
இநங்குறநரர்ள்! ஆணரல் னன்ணஶ ைரற
ரட்டரண்ஷில் றர்த்ட இப்தடி ரனம்

ண்ஷட

ஶதரட்டறல்ஷன. ரம் இப்ஶதரறனக்றந ஶதரனீ ஸ்

வபிினறனந்ட வ ய்றந ட்டுப்தரடரினக்றநட. ைரற
ரட்டரண்ஷிஶனர, 'ம்ர்ள்' ன்ந தரந்வ்ம்,
அதிரணம் இனந்ட. இணரல் ஆனே தனனம் தஷட
தனனம் இல்னரஶன அன்ஷந ரட்டரண்ஷ
இன்ஷநிட வகு

றநப்தரக் குற்நங்ஷபக் குஷநத்ட

ந்ட. ல்னரனம் ைரற, அற்ரண வரறல், அற்வன்று
ற்தட்ட ஆச் ரங்ள் ன்று திரிந்றனந்டம்
எற்றுஷர இனந்ரர்ள்.
ரரித்றல் ஶதனம் ஶணர ஶதனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ரரித்றல் ஶதனம் ஶணரஶதனம்
'ைரற, அற்ரண வரறல், அற்வன்று ற்தட்ட
ஆ ரங்ள்' ன்று வ ரன்ஶணன். அட ப்ன. ைரறக்ரத்
வரறல் இல்ஷன; வரறலுக்ரத்ரன் ைரற. சுள்பிஷப
ந் அடிப்தஷடில் ஶம்

றன்ணக்

றன்ணக்

ட்டுபரக் ட்டிப் ஶதரட்டட? எவ்ஶரன ர்ம் ன்று
திரித்ட?
ஶல் ரட்டுபில் வரறல் திரிிஷண (Division of labour)

ன்று வதரனபரரத்றல் (Economics) வ ரல்னறக் வரண்டு
இன்ணனம் அஷ ஷடனஷநக்குக் வரண்டு
னடிரல் இனப்தஷப் தரர்க்றநரர்ள். என

னரம்

டக் ஶண்டும் ன்நரல் தன றனு ரண வரறல்ள்
டக்த்ரன் ஶண்டும். ணஶ, வரறல் தங்ல டு (division of
labour) வ ய்ட வரள்ப ஶண்டும் ன்றநரர்ள். ஆணரல்,
இத்ஷண ஶதர்ரன் இன்ண வரறஷனச் வ ய்னரம்;
இப்தடின ிறரச் ரத்றல் (proportion) எவ்வரன
வரறலுக்கும் ைணங்ள் ந்ரல்ரன்

னரம்

(balanced -ஆ) இனக்கும் ன்தற்கு ரர், ப்தடிக்

லர

ட்டுத்றட்டம் தண் னடினேம். னடிில்ஷன.

ல்ஶனரனம் வ ௌரிரண வரறல்லக்ஶ ஶதரட்டி
ஶதரடுறநரர்ள்; ங்ஶ தரர்த்ரலும் டரஷ ; ஶதரட்டர
ஶடரட்டிிணரல் ணக் ப்ன; அஷத் வரடர்ந்ட
தனிரண எலக்குத் ப்திங்ள் ன்று
தித்றக்ஷரப் தரர்த்ட னறஶநரம்.

இஶ வரறல் தங்ல ட்ஷடப் தரம்தரிர ஷத்ட
டத்ற ந் ம் ஶ த்றல் அந் எலங்கு
குஷனறநஷில்

ரந்றனேம்,

ந்ஶரனம்,

வ ௌைன்னம், றனப்றனேஶ இனந்ட ந்ண. இப்ஶதரட
ஶரடீஸ்னுக்குக்கூடத் றனப்ற இல்னரல் இனக்றநட.
அப்ஶதரஶர என வ னப்னத் ஷக்றநன்கூட அக்டர
ன்று றஷநந்ட இனந்ரன். ல்ஶனரனக்கும்

டரஷ ஷபக் றபப்திிட்டு அத்ஷண ஶதஷனேம்
அறனப்றில் வரண்டு ள்பிினக்றந னட
ற்தரடுள்ரன் னன்ஶணற்நம்; இடஷ வ ய்டம்

ஶதரரட. இன்னும் ஶர இப்தடிஶ "னன்ஶணந"
ஶண்டும் ன்று ங்கும் ஶதச் ரினக்றநட!
அந்க் ரனத்றல் டரஷ ில்ஷன. டேஷ்ர்ள்
எனத்னக்வரனத்ர் தரந்வ்ர எட்டிக் வரள்றந
றன்ணச்

றன்ண

னெங்பர இனந்டிட்டரல், இப்தடிச்

ஶ ர்ந்றனப்தஶ வதரி இன்தம் ன்று அர்ள் ண்டு
வரள்றநரர்ள். அஶரடு த்றல் ம்திக்ஷ,
வய்த்றடம் ததக்ற, ங்லக்வன்று குனவய்ங்ள்,
அற்ரண றதரடுள் இனக்றன்நண ன்ந வதனஷ,

இறவனல்னரம் றஷநந்ட இனந்டிட்டரல் அர்லக்கு

வபி ஸ்டக்ஷபத் ஶடி ஶஶன ஶஶன இன்று
ிக்றந ிப்ன இல்னஶ இல்ஷன.

னரம்

னலடம் ன்நர இனந்ட.
தனரப் திரிந்ரலும் ஸ்ரறின் வதரில் ல்னரனம்
என்று ஶ ர்ந்றனந்ரர்ள். அர்க்கும் குனவய்ம்

இனந்ஶதரறலும், ஊனக்குப் வதரடர வதரி ஶரில்
இனந்ட. அந்க் ஶரிலும், அன் உத்மரறலஶ
ஊர் ரழ்க்ஷின் ஷ ஸ்ரணர இனந்ட. இஷச்
சுற்நறஶ, அரட தரணின் ஶதரில், அத்ஷண
னெத்ரனம் அன் குந்ஷபர என்று
ஶ ர்ந்றனந்ரர்ள். என ஶர்த் றனிர ன்நரல்
அக்யரத்டக்ரனும் ஶ ரிக்ரனும் ஶரஶபரடு ஶரள்
இடித்டக் வரண்டு டம் திடித்ட இலத்ரர்ள். அந்

வ ௌைன்ரண ரனத்ஷ றஷணத்ரஶன றுதடி அப்தடி
னர ன்று இனக்றநட. என ிற்வநரிச் ல் இல்ஷன,
ஷ ரரி இல்ஷன. அர் ன் ரரித்ஷ

பிஷரச் வ ய்ட வரண்டு ணமறல் வரம்திினந்
ரனம்.
இஷ ல்னரம் ஆஶனர ஷணப் தண்ிப் தரர்த்ரல்,
னெம் தனரப் திரிந்றனந்ரலும்கூட யறந்ட ம்
த்ஷணஶர ரக்குல்ஷபச்
வ ரல்ட சுத்ப் திசுகு.

ரபித்ட ன்று

னெம் தனரப்

திரிந்றனந்ரஶனஶ அட இப்தடி னேரந்ர
ைீஶணரடு இனந்றனக்றநட ன்ஶந ஶரன்றுறநட.
ல்ஶனரனக்குரண வதரட ர்ங்ஷப ட்டும் வ ரல்னற,
எஶ

னெர இனந் யர வதரி ங்ள் ல்னரம்

அறந்ட ஶதரணஷனேம், இப்ஶதரட இனக்ப்தட்ட அம்ரறரி

ங்பின் றர்ரனனம் ன்ணரகுஶர ன்று தப்தட
ஶண்டிினப்தஷனேம் தரர்க்றநஶதரட, இடரன் —
அத்ஷண சுள்பிஷனேம் எஶ ட்டரப் ஶதரடரல், தன
றன்ணச்

றன்ண ட்டுபரப் ஶதரட்டு, அந்க் ட்டுஷப

ல்னரம் வய் தக்றிணரல் என்நர னடிந்றனக்றந
ர்ர்ம்ரன் — யறந்ட த்ஷச்

றஞ்ைீிர

ரப்தரற்நறினக்றநட ன்று வரிறநட.
ல்னரனக்கும் எஶ ர்ம் ன்று ஷத்டக்
வரண்டஶரடு றன்றுிட்ட ங்பில் ல்னரம்,
உள்பினந்ஶர அல்னட வபிினறனந்ஶர ஶறு
றனு ரண ர்ங்ள் ந்ட ரக்றஶதரட, அஷ
அடிஶரடு இற்று ிலம்தடிரிற்று. இந்றரில் தன
றனு ரண ர்ங்லம் வதரடரண ர்த்டக்குள்

இனந்ரல், ஶறு ர்ங்ள் உள்ஶபஶ லந்ரல்
அல்னட வபிினறனந்ட ந்ட ரக்றணரல், அற்ஷநனேம்
ள்ப ஶண்டிஷத் ள்பி வரள்ப ஶண்டிஷக்
வரள்ற்ர இடம் வரடுக் னடிரட. ம்
ரட்டுக்குள்ஶப னத், ைீண ங்ள் ஶத்றன் எவ்வரன
அம் த்றல் (aspect) லந்ண; அணரல் யறந்ட ஶ
இற்ஷநனேம் ணக்குள் வைரித்டக் வரண்டுிட்டட. தன
தனர ர்ங்ள் ிரித்ட இனந்ரல், இன்னும் னறரண
தனற்றுக்கும் இடம் ந்ட ணரக்றக் வரள்ப
னடிந்ட; அற்ஷந றரிர றஷணத்டச்

ண்ஷட

ஶதரட்டுத் ஶரற்றுப் ஶதர ஶண்டிறல்ஷன.
னஸ்னீ ம்ள் ந்தின் அர்லஷட

றன தக்ங்ள்

ட்டும் ம்னக்கு ந்ண. த்டம் ன்று ஷனேம்

அர்பிடறனந்ட டுத்ட வரண்டரச்

வ ரல்ற்றல்ஷனரணரலும், உடுப்ன ஶதரன்ந
ிங்பில்,

ங்ல ம்,

றற்தம்,

றன

றத்றம் ஶதரன்நற்நறல்

அர்லஷட றஷப (Moghul Influence) வரஞ் ம்
டுத்டக் வரண்ஶடரம். அடவும் ம்னஷட ஷற

னர ர (Vedic culture)ப் திரத்றல் ணிர றற்ரல்
ஷந்ட ஶதரிற்று. இடகூட டக்ஶரன் ைரஸ்ற
டந்ட. வன்ணிந்றர டனக் இன்ஃப்லவன்மளக்கு
வரம்தவும் ஆபரரல் கூடிட்டும் ன் தஷ
றிஶனஶ இனந்ட.
அப்னநம் வள்ஷபக்ரர்ள் ந்தின் ல்ஶனரனக்குஶ
— டக்கு, வற்கு ன்ந ஶதறல்னரல் ஶ ம்
னலறலுஶ — ஷற ம்திக்ஷ குஷநந்ட

ந்றனக்றநட. ன் றஷனஷ இப்தடிக் வரஞ் ம்
வரஞ் ர ரநறற்று? ன் இப்ஶதரட அ றல்
ஷனர்பர இனக்ப்தட்ட ல்ஶனரனம் ர்

ர்த்ஷ 'ரஸ்டிமம்' ,'ரஸ்டிமம்' ன்று ரித்டக்
வரட்டும்தடிரினக்றநட. ஶ த்றன்
னன்ஶணற்நத்டக்ர ைரறரன் வதரி ீஷ வ ய்றநட
ன்ந அதிப்திரம் தன உண்டரக்றினப்தட ன்?
ைரற ன்று வ ரன்ணரஶன வைினறல் திடித்டப்ஶதரட்டிிட
ஶண்டும் ன்ந றஷணக்றந அபவுக்கு ஆறினப்தட
ணரல்?

இற்கு ணக்கு வரிந் ட்டும் ரங்ஷப, ரர்
வதரறுப்தரபி ன்தஷ தின்ணரல் வ ரல்றஶநன்.* ற்ஶதரட
ர் ர்த்ஷ எறத்டக் ட்டிிட ஶண்டும்

ன்தர்ள், ணரல் இப்தடிச் வ ரல்றநரர்ள் ன்தஷ
னனறல் தரர்க்னரம்; அர்லக்கு ர் ர்த்றல்

வரம்தவும் ற்நத்ரழ்வு இனப்தடஶதரனத் வரிறநட.
இப்தடி இனக்க்கூடரட; ல்னரஷனேம் எனரறரி ஆக்ற
உர்த் ஶண்டும் ன்று ஆஷ ப்தடுறநரர்ள்.
ஆணரல், இட ரரி

ரத்றம்ரணர? இஷத் வரிந்ட

வரள்ற்கு ைரற னஷந இல்னர ற்ந ஶ ங்ஷபப்
தரர்த்ரஶன ஶதரடம். ல்னரம்

ரற ிடுட என

ரலம் டக்ர ரரிம் ன்தற்கு அந்த் ஶ ங்ள்
ல்னரம் தித்றக்ஷ உரங்பர இனக்றன்நண.
அங்வல்னரம் உர்த்ற—ரழ்த்றில்ஷன ன்நரல்
ர்க்ப் ன ல்ள் (clause conflicts) இனக்க்கூடரடரஶண?
ஆணரல் ரர்த்த்றல் இப்தடிர இனக்றநட? ங்ஶ
தரர்த்ரலும் வ ௌரிப்தடுறர்ள்,

வ ௌரிப்தடரர்ள் ன்ந திரிவும், இர்லக்குள்
ண்ஷடனேம் இனந்ட வரண்டுரன் இனக்றன்நண. ம்

ர்த்ஷ உள்பதடி னரிந்ட வரண்டரல் ைரறரல்
வதரின்,

றன்ணன் ன்று ரஸ்த்றல் இல்னஶ

இல்ஷன. ஆணரல் ணரஶனஶர அப்தடி என அதிப்ரம்
ந்ட ிட்டரஶ ஷத்டக் வரள்ஶரம். இந்
ண்த்ஷப் ஶதரக்டிக் ஶண்டிடரன் ம்
டஷஶ எற, அற்ர அந் னஷநஷஶ

வரஷனக்க் கூடரட. இப்ஶதரஷக்கு ைரறில் உர்த்ற—
ரழ்த்ற ண்த்ஷனேம், அணரல் உண்டரண ணக்
 ப்ஷதனேம் எத்டக் வரண்டரலும்கூட, ற்ந
ஶ ங்பிலும் இந் ணக் ப்ன

னெப் திரிவுபிஷடஶ

இனக்த்ரன் வ ய்றநட. அங்வல்னரம் 'ைரறரல்

உர்ந்ன் ன்று உரிஷ வரண்டரடுறநரன்' ன்று

எனணிடம் டஶம் இல்னரிட்டரலும், தத்ரல்
ம்ஷிட உர்ந்ன், திரல் உர்ந்ன் ன்று
இன்வணரனத்ணிடம் வனப்ன இனக்த்ரன் வ ய்றநட.
அவரிக்ரில் எனத்னுக்குஶ

ரப்தரட்டுக்ஶர,

டிக்ஶர, ைரஷக்ஶர குஷநச் ல் இல்ஷன.

ஶஷனக்ரணிடம்கூட ரர் இனக்றநட ன்றநரர்ள்.
ணஶ, அனம் றனப்றரய் இனக்

ஶண்டிடரஶண? ஆணரல் ரம் தரர்ப்தவன்ண?
அங்ஶனேம் என ரர் ஷத்றனப்தன் இண்டு ரர்
ஷத்றனப்ஷணப் தரர்த்ட ிற்வநரிச் ல் தட்டுக்
வரண்டுரன் இனக்றநரன். தரங்றல் ஶரடி டரனர்
ஷத்றனப்தன் இண்டு ஶரடி டரனர்
ஷத்றனப்தஷணப் தரர்த்ட அசூஷப் தடுறநரன். ணக்கு
ைீிக் ல்னர வ ௌரினம் இனந்டங்கூட,

ன்ஷணிடப் தம் ைரஸ்ற இனப்தஷணப் தரர்த்ட
உரிஷச்

ண்ஷட,

லுஷச்

ண்ஷடவல்னரம்

றபப்னறநரன் ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்? அன்

ன்ஷணிட உர்ந் ஸ்றறில் இனக்றநரன் ன்று

இன் றஷணக்றநரன் ன்றுரஶண அர்த்ம்? இப்தடிர
அங்வல்னரம் உள்ல என றனு றல் உர்த்ற — ரழ்த்ற
ண்ங்ள் இனக்த்ரன் வ ய்றநட.
ம்னைணிஸ்டு ஶ ம் ரறரி ல்னரனக்குஶ

ம்தபத்ஷ

ர அபந்ட னர ஷத்டக் வரண்டரலும்,
அங்ஶனேம்கூட எனத்ன் ஆதீமரவும், இன்வணரனத்ன்
றபர்க்ரவும் இனக்த்ரன் ஶண்டிினக்றநட.
வபிிஶன

ண்ஷடஶதரட னடிரதடி ரைரங்

றர்தந்ம் ஶண்டுரணரல் இனக்னரஶவரற, இந்
ரறரி திிலும் ஸ்ரணத்றலும் ித்றர ம்
இனக்றந ஷில் உள்லப் ஶதரட்டி, அசூஷ
இனக்த்ரன் வ ய்னேம். ம்னைணிஸ்ட் ஶ ங்பில்ரன்
வரம்த உர்ந் வனனிஶனஶ இந்ப் ஶதரட்டி ற்தட்டு
ற்தட்டு, இன்ஷநக்கு

ர்ரறரரி ரறரி இனக்றந

எனத்ன் ரஷபக்குப் ஶதரண இடஶ வரிரல்ஶதரய்,
இன்வணரனத்ன் அந் ஸ்ரணத்றல் ந்ட

உட்ரனறநரன்; திரல் ஶதரட்டிினக்றநட ன்தரல்
ல்னரம் எஶ திர ஆக்குடம்

ரத்றறல்ஷன.

அரட உர்த்ற — ரழ்த்ற ன்தட ஶர என றனு றல்
இனந்ட வரண்டுரன் இனக்கும்.

னெ வ ௌைன்த்டக்குக் குந்ரப் ஶதரட்டிிலும்

அசூஷிலும் வரண்டுிடுறந இப்தடிப்தட்ட உர்த்ற —
ரழ்த்ற ற்தரடுஷபிடப் தரம்தரித்ரல்
உண்டரணரத் ப்தர றஷணக்ப்தடுறந ற்நத்

ரழ்வுரன் இனந்ட ிட்டுப் ஶதரட்டுஶ ன்றுகூடத்
ஶரன்றுறநட. இணரல் ஶ த்றல் வதரடர

ரந்றனேம்,

அனக்குத் றனப்றனேம், 'இடரன் க்ர ற்தட்டட'
ன்தறல் வதரடஶன்ந ணசும் இனந்ண அல்னர?
ரஸ்த்றல் அத்ஷண வரறலும்

னெ

ஶக்ஷத்டக்ர உண்டரணஷரன். என்று உர்வு,
இன்வணரன்று ரழ்வு ன்நறல்ஷன. ந்த் வரறஷனச்
வ ய்ரலும் ஆஷ

ரய்ப்தடரல் அஷச் சுத்ர

(Perfect)ப் தண்ி ஈசுரர்தம் வ ய்ரல் அஷிடச்
றத் சுத்றக்கு ஶறு னந்றல்ஷன. என்று உர்ந்ட,

இன்வணரன்று ரழ்ந்ட ன்தட அடிஶரடு தி கு. ஆணரல்
இப்தடி தி ர றஷணத்ரல்கூடப் தரில்ஷன; ற்ந
ஶ ங்பிலும் இஷிடப் தி ரண ற்நத் ரழ்வுள்
இனக்த்ரன் வ ய்றன்நண. அணரல் இங்ஶில்னர
ஶதரட்டி,

ண்ஷடரன் அங்வல்னரம் உண்டரறன்நண

ன்று வ ரல்ன ந்ஶன்.

ரம் திரிந்ட திரிந்ஶ எற்றுஷர இனந்ட ம்
ரரீத்ஷ வதரிர பர்த்றனக்றஶநரம். ற்நர்ள்
திரிரல் இனப்தர றஷணத்டக் வரண்ஶட,

எற்றுஷில்னரனறனந்டரன் அந் ரரிங்ள்
ிலந்ட ிட்டினக்றன்நண. இங்ஶ ரரித்றல் ட்டும்
ஶதறனந்ட உள்ல க்றம் இனந்ரல் ரரீம்
பர்ந்ட. அங்வல்னரம் ரரித்றல் ஶதறல்னரல்,
அணரல் ந் ஶதரட்டிரஶனஶ ஶணரஶதங்ள்

உண்டரணவன்நரல் வபி ரரீங்ள் தஷட டுத்ட
ந்ஶதரட அற்நறடம் உள்லர் ரரீங்ள்
ஶரற்றுப்ஶதர ஶர்ந்ட.

ல்னரற்ஷநனேம் என்நரவும் தண்ி உர்ரவும்
ஷத்றனப்தட ன்தட ஷடனஷநில்

ரத்றறல்ஷன.

ல்னரம் எஶடிரப் திரித்ட ஶதப்தட்டுக் றடப்தடம்
உரட. இண்டுக்கும் த்றர
றஷ ர்

 ர என

ரஸ்றம் ந்றனக்றநட. ரன் அற்குப்

திறறறர ந்றனக்றஶநன். அணரல்ரன்
அடேஷ்டரணத்றல் ஶற்றுஷனேம் ஶண்டும்; இனத்றல்
எற்றுஷனேம் ஶண்டும் ன்றஶநன். இண்ஷடனேம் குப்த
ஶண்டரம் ன்றஶநன்.

வபிக் ரரிங்பில் த்ஷண ஶற்றுஷ இனந்ரலும்,
இத்றல் அன்ன இனந்ரல் ஶ த்றல் த

ரந்ஶ

இனக்கும். னே னேரந்றர ம் ஶ த்றல் அப்தடித்ரன்
னெம்

ரந்ர இனந்ட ந்ட. அனம்

சுனஷண ட்டும் ண்ரல், ' ன

ைணங்லக்ரவும் ரம் இந்க் ர்த்ஷச் வ ய்றஶநரம்'
ன்ந ஶணரதரத்டடன் ங்ள் தம்தஷக் ர்த்ஷச்
வ ய்ரல் ற்நத் ரழ்வு இல்ஷன. ன்ண ிதரீம்
ற்தட்டரலும்

ரரணி ர்ங்ஷப அஷணனம்,

ிஶ  ர்ங்ஷப அனம் கூடி ஷில்
க்ஷறத்ட ந்ரல் ந் ரலம் க்குக் குஷந ரட.
* இந்டைனறன் தின்ணரல் னம் "வதரறுப்தரபி ரர்? தரிரம்
ன்ண?" ன்ந உஷ.

இங்கும் ட்டும் இனப்தரஶணன்?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
இங்கு ட்டும் இனப்தரஶணன்?
உனத்றல் ற்ந ஶ ங்ள் இல்ஷனர? அங்ஶனேம்
ங்ள் இல்ஷனர? அந் ங்ள் அந் ஶ

ைணங்லக்கு இப்தடிப் தரம்தரிரத் வரறல்ஷப
னத்டக் வரடுத்ட ைரற, ைரற ன்று
ஷக்ில்ஷனஶ! க்கு ட்டும் ற்கு? ன்ந ஶள்ி
திநக்றநட.

ைரறள் ன்று திரித்ட ஷக்ர ஶ ங்பிலும்,
ரஸ்றங்ஷபனேம் அநறவு டைல்ஷபனேம்

பர்க்றநர்ள், ரஜ்தரம் த்ற னேத்ம்
வ ய்றநர்ள், ிரதரரிள், ி ரிள், வரறனரபிள்
ல்ஶனரனம் இனக்த்ரன் வ ய்ரர்ள்! இன்ஷநக்கும்
இனக்றநரர்ள்.

ஆணரலும் 'இட ம் ஶ ம்' ன்றந சு அதிரணம்
இல்னரல், றஷ்தக்ஷதரரஶ தரர்த்ரலும், ம்
ஶ த்றன் ஶரன்ணரண ரரீம் ரறரி

அங்வல்னரம் ங்குஶ ரஶரஶ! ற்ந ஶ ங்பில்
டுடுில் என வதரி ரரீம் ஶரன்நறணரலும்கூட,
அட இங்ஶ இனக்றந ரறரி இத்ஷண ஆிம்
னங்ள் ீடித்ட றஷனத்ட றற்க் ரஶரஶ! ரஶ
ம் வதனஷஷ வ ரல்னறக் வரள்ட ன்நறல்ஷன;

அவனக்மரந்ர் ரனத்றனறனந்ட ரம் இத்ஷண அன
தரரபத்டக்கு ஶதரினக்றந இன்ஷநக்கு ஷில்கூட,
வபிஶ த்ர்ள்

னனஶ, யறந்ட ரரிர (Hindu

Civilisation) ஆ! அப்தரடர, அட த்ஷண ஶரன்ணர
இனக்றநட! ன்று ஆச் ரிப்தட்டு னறநரர்ஶப!
இற்கு ிஷ

ன்ண?

அங்வல்னரனம் ரனனர்ள், ஞரணிள், தக்ர்ள்,
தஶரதரரிள், றரறள் திநந்டரன் இனக்றநரர்ள்.
ஆணரலும் க்குப் ஶதரட்டுப் தரர்த்ரல் ம் என
ஶ த்றல், அிச் றன்ணர (அறுதடர வரடரிஷர)
த்ஷணஶர ஆிம் னங்பரத் ஷனனஷநக்குத்
ஷனனஷந கூட்டம் கூட்டர உத் னனர்ள்,

ரடக்ள், ஞரணிள், த்ட

றந்ரந்றள், தக்ர்ள்

தஶரதரரிள் ஶரன்நறண ரறரி ஶவநங்குஶ

ரஶரம். அத்ஷண வபி ஶ ங்பிலும் இனக்றந
ரன்ஷபக் கூட்டிணரலும் அஷிட இங்ஶ
ரனனர்ள் ஶரன்நறினக்றநரர்ள். இஷ land of

saints, land of sages ன்வநல்னரம் - ரம் வ ரல்னில்ஷன.
வ ரல்ன ஶண்டிடம் இல்ஷன - ற்ந
ஶ த்டக்ரர்ஶப ஷனக்குஶல் டெக்றஷத்டக்

வரண்டு கூத்ரடுறநரர்ள். 'இப்தடி என ஶரந்ர?
இப்தடி என த்டங்பர?' ன்று ரம் றந்ங்ஷபக்
வரண்டரடி ஸ்ரம் வ ய்றநரர்ள்.
ஷன,

றற்தம்,

ரறரி அநறவு

ங்ல ம், ரிம், ஶைரறம் - ிம்
ரஸ்றங்ள், ஷத்ற

ரஸ்றம் ன்று

ஷ டுத்ரலும் இந்றரவுக்கு றர் டவுஶ இல்ஷன
ன்று ஶனரஶ ரணபரப் னழ்றநட. உதறத்ட,
ல ஷ, ரரம்,

ரகுந்னம் இந் ரறரி

உனத்றஶனஶ இல்ஷன ன்றநரர்ள். றழ்
டைல்பிஶனஶ இனக்ப்தட்ட ஶரம், றவ்ப்
திதந்ங்ள் ஶதரன்ந தக்ற டைல்ள் ஶனரத்றஶனஶ
ஶவநங்கும் இல்ஷன ன்றநரர்ள். குநஷபப் தரர்த்ட
இப்தடினேம் என

றன்ண டைல் அத்ஷண ீறஷபனேம்

இவ்பவு வபிர டுத்டச் வ ரல்ற்கு உண்டர,

உண்டர ன்று ஆச் ரிப் தடுறநரர்ள். ன்ண ஶரனம்,
ன்ண

றற்தங்ள், றவ்ி ிக்றங்ள், ப்தடிப்தட்ட

ங்ல ம், த ரட்டிம் ன்று அந்ற ஶ த்ர்ள்
ல்னரம் திறத்ட, ரங்பரஶ இற்ஷநப் தற்நறத்
வரிந்டவரள்ற்ர டு
ீ ர ஷன ல்னரம்

ிட்டுிட்டு இங்ஶ ஏடி னறநரர்ள்.

வள்ஷபக்ரர்ள் ம்ஷ அடிஷப்தடுத்ற, என
தக்த்றல் ம்றடம் இல்னர ஶரங்ஷப ல்னரம்
சுத்ற, ம்ஷப் திரித்டப் திரித்ட ஷத்ட ஆட் ற
தண்ிணரலும் (divide and rule) இன்வணரன தக்த்றல் ம்
ரரீத்ஷப் தரர்த்ட அற ப்தட்டு ம்னஷட

ரஸ்றங்ஷப ல்னரம் ஶடித் ஶடி டுத்ட ஆரய்ச் ற
வ ய்ட ங்ள் தரஷில் ர்ைளர தண்ி (வரற
வதர்த்ட) ஷத்டக் வரண்டினக்றநரர்ள்.

இப்தடி ஏர் உன்ணரண ரரீம் இங்கு ட்டும்
இனக்கும்தடிர அப்தடி இங்ஶ தித்ஶரர ன்ண
ிஶ ம் இனந்ட? ற்ந ஶ ங்பில் இல்னரல் ம்
னெ ரழ்ில் ட்டும் ன்ண தித்ஶர அஷப்ன

இனந்ட ன்று தரர்த்ரல், இந் ர்ர ற ர்ம்
என்றுரஶண அப்தடுறநட.
லர்றனத்க்ரர்பரல் ம் குஷநலக்வல்னரம்
இனப்திடரணட ன்று றஷணக்றந ர் ர்ம் ன்ந
ணிம் ம் இனக்றந ம் ஶ ம்ரன் ற்ந ல்னர
ஶ ங்ஷபனேம்ிட த்டத்றல், கு லனத்றல்,
ஷனபில், அநறில் ல்னரற்நறலுஶ றஷநந்ட
ஷன றநந்ட றற்றநட.
னரத்றல் என ஸ்றத் ன்ஷ (Stability)
இனந்ரவனரற, அணரல் ற்தடுறந றச் றந்ஷரண
றம்றரண சூழ்றஷனினந்ரஶனரற, த்டம், ஷன,
அநறவு டைல்ள் டவுஶ இப்தடித் ஷனனஷந

ஷனனஷநர பர்த்ட ந்றனக் னடிரட! த்ட

ஞரணிலம், னரஶஷலம் இப்தடிக் கூட்டம்
கூட்டரப் திநந்றனக் னடிரட.

ற்ந ஶ ங்பில் அந்ந் ங்ள் ஶதரட்டுத் ந்
னெ ரழ்க்ஷ னஷநில் இப்தடி ஸ்றத் ன்ஷஷ
உண்டரக்க்கூடிர ந் அஷப்னம் இல்ஷன. ' னெ

ரழ்வு அடிப்தஷட', (Sociological foundation) ன்தஷஶகூட
அஷ வதனம்தரலும் ணிக்ில்ஷன ன்று வ ரல்னற
ிடனரம். ஶர வதரடர, றனடரஶ, வதரய்
வ ரல்னரஶ, ித ரம் தண்ரஶ,

த்றரய் இன,

றரரின, அயறம்ஷ ரய் இன ன்றந ரறரி
வ ரல்ற்கு அறர, அஷ

னெ ரழ்ஷ

எலங்குதடுத்ற அஷத்டக் வரடுப்தறல் 'னொல்'ள்
வ ய்ில்ஷன. த்ஷஶ ரழ்ரக்றக் வரண்ட

திக்ஷளக்ள், தரறரிரர்ள் ரறரி இனக்ப்தட்டர்லக்கு
ிறள் குத்டக் வரடுத்ட
எலங்கு வ ய்ணஶ ி,

ங்ர ஸ்ரதண ரீறில்
னரம் னலடம்

இஷந்ட அறல் உள்ப ல்னரனம் எனத்ஷவரனத்ர்
ரங்ற றற்றந ரறரி ந் ற்தரட்ஷடனேம் வ ய்றல்
அஷ ிஶ ர ணம் வ லுத்ில்ஷன ன்ஶந
ஶரன்றுறநட.
இணரல் ன்ண ஆிற்று?

ரஸ்ற பர்ச் ற, ஶ

க்ஷம், ிரதரம், ி ரம்,

ரீ உஷப்ன ல்னர

அம் ங்லம் ற்ந ஶ ங்பிலும் இனந்ரலும்கூட,
ல்னரற்நறலுஶ ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் ஶதரட்டினேம்
கூடஶ இனந்றனக்றநட. 'க்வன்ஶந இந்த் வரறலும்
ற்தட்டட' ன்நறல்னரல், ல்னரனக்கும் ல்னரற்நறலும்

ஶதரய் ிலந்றனக்றநரர்ள். னனறல் ம் ஶ த்றல்
இனந் ரறரி ம்னஷட ைீஶணரதரத்டக்குக்

ஷனில்ஷன. றச் ர இஶர இந்த் வரறல்
க்கு இனக்றநட. ற றரச் வ ய்டந்ரல் க்கு
ஸ்தரர, சுனதரக் ஷனறந வரறனர என்று
இனக்றநட ன்ந ஸ்றத் ன்ஷ, றச் றந்ரண

றஷனஷ இல்ஷன. இட இனந்ட ிட்டரல் அப்னநம்
னெ வமபைன்த்டக்கும்

ரந்த்டக்கும் ஶட்ஶ

ஶண்டரம். அப்தடிினந்ரல்ரன் ம் ஶ த்றல் இப்தடி
உத்ப் தண்னள் ஶரன்நறினக்றன்நண. அற்ஷந
ரழ்க்ஷில் டத்றக் ரட்டி உத் னனர்ள்

க்கு க்றல்னரல் ஶரன்நறினக்றநரர்ள். ற்ந
ஶ ங்பில் இந் றச் த்ன்ஷ இல்னரரல்
எனத்னக்வரனத்ர் ஶதரட்டினேம் ன லுர
இனந்றனக்றன்நணர்.

லர்றனத்க்ரர்ள் வ ரல்றநப்தடி தரர்த்ரல்,

வதனம்தரன்ஷரண ைணங்ள் அடக்ற ஷக்ப்தட்டர
அர்ள் றஷணக்றந ர் ர்த்ஷக் வரண்ட ம்
ஶ த்றல்ரன் ' னெப் னட் றள்' (Social Revolutions)
றஷநத் ஶரன்நறினக் ஶண்டும். ஆணரல், இந்
ரர்த்ஷஶ க்குப் னறரணட. திவஞ்சுப்னட் ற,
அவரிக்ப் னட் ற, னஷ்ப் னட் ற ன்வநல்னரம்
னஸ்த்றல் தடித் திநகுரன் க்கு வதரி

ரித்ற

ைண னெஶ னட் ற ன்று என்நறல் குறக்க்கூட
அ றம் ற்தடனரம் ஶதரனறனக்றநட ன்று வரி
ந்றனக்றநட! ற்ந ஶ த்டச்

ரித்றங்ஷபப்

தரர்த்ரல் னட் றக்குஶல் னட் ற ன்று வதரட ைணங்ஶப

வ ய்ஷப் தரர்க்றஶநரம். அஷிட னக்றர என
னட் றனேம்

ரசுர ஷனேம்

ரறத்டப்

னட்டிிடில்ஷன ன்று தரர்க்றஶநரம். என னட் ற
ந்ட என ம்தற டைறு னரணரல் இன்வணரன
னட் ற ந்டரன் இனக்றநட. அரட ைணங்லக்கு

அறனப்றரன் இனந்றனக்றநட. இன்ஷந றஷனஷஶர
ஶட்ஶ ஶண்டரம். அத்ஷண ஶ ங்பிலும்
எலங்ல ணம், றனப் திரரண வநறக் கூத்டள்,

றபர்ச் றள், ஸ்டிஷக்குள், றணனம் என ரைரங்ம்
னலகுடம் இன்வணரன்று னடர ஶனரம்
னலக்த் த்பிப்தில் இனக்றநட. ரைரங்த்ரஶ
ர்ரறரம் டத்ற, ஷனஷத் டெக்றணரல்

ண்ஷடிஶன ஶதரட்டுிடுஶன் ன்று வ ரல்றந
னறர ரறரி ஶ ங்பில்ரன்
னட் றில்னரனறனக்றநட.

அங்ஶனேம் ரிஷன ரறரி ப்ஶதரட வடித்டிடுஶர
ன்றந றஷனில் உள்ப குனநல் இனப்தரத்ரன்
வ ரல்றநரர்ள். அவ்ப்ஶதரட என அநறஞர் அல்னட
லத்ரபர் உிர் ஶதரணரலும் ஶதரட்டும் ன்று
அங்றனந்ட ப்தி ஏடிந்ட அங்ஶ டக்றந
வரடுங்ஶன்ஷஷச் வ ரல்னறக் வரண்டுரன்
இனக்றநரர்ள். அங்ஶனேம் ைணங்ள் உள்ல றஷநந்ட
இனக்ில்ஷன ன்றநரர்ள். இந்றரில் இப்தடி
ரைரங்

ர்ரறரம் என ரபிலும் இனந்றல்ஷன.

அடிஷ ைணங்பிடறனந்ட இத்ஷண ஷனள்,
ரஸ்றங்ள் எனக்ரலும் ஶரன்நறினக் னடிரட.

ங்ஷப அடக்ற ஷத்றனப்தஷப் தரனங்ள் ன்று

வபி ைணங்பிடம் ரம் அலடம் இல்ஷன.

சுந்றரண சூழ்றஷனில் ணசு னர்ந்றனந்ரவனரற
இத்ஷண அநறவு டைல்லம் ஷனலம், ஶரில்லம்
ஶரன்நறினக்ஶ னடிரட. வதரட ைணங்லம்
ண்ிக்ஷில் ைரஸ்ற இனந்ரல்கூட

னெடம்திக்ஷரல் (Superstition) னஶரயற ைரறக்கு (Priest
- craft ன்று வ ரல்றநரர்ள்) தந்ட ரந்ட றடந்ரர்ள்
ன்று வ ரல்ட வரஞ் ம்கூடப் வதரனந்ரட.

ஆப்திரிக்ர, வன் அவரிக்க் ரடுள் ரறரிக்
னரச் ரம் பர ஶ

ைணங்ஷபப்தற்நற அப்தடிச்

வ ரன்ணரல்ரன் வதரனந்டம். அங்ஶவல்னரம் ன ரரி

ன்றநன்ரன் ரைர ரறரி. தரர்த்ரஶன தப்தடுறந
ரறரி இனப்தரன். ந்ற ித்ஷ ஶதரட்டு ைணங்ஷப
ன்ண ஶண்டுரணரலும் வ ய்னடினேம்ஶதரல் ர்தரர்
தண்டரன். அனுக்ஶ ஶர

றக்ஷறக்றந அறரம்

உண்டு. ம் ஶ த்றல் அப்தடிில்ஷன. ல்னர
ைரறிணனம் ல்ன அநறவும், தக்றனேம், அத்ரத்
ிங்பில் னன்ஶணற்நனம் வதற்நர்ள்.

னரங்ள், வதரி னரம் இற்நறல் தரர்த்ரல் ல்னர
ைரறிலும் ரவதரிர்ள் ந்ட வரினேம்.
ந்றகுப்ன்,

றரைற ரறரி இனக்ப்தட்ட

க்ர்த்றலம், ஶ க்ல ரர் ரறரி ற ந்றரிலம்

ரனரம் ர்த்றனறனந்ஶ ந்றனக்றநரர்ள். இங்ஶ
'ப்ரீஸ்ட்- க்ரஃப்ட்'டுக்கு
அன்ரன் த

றக்ஷறக்றந

க்றனேம் றஷடரட.

ரடர இனக் ஶண்டின். ப்ன

டந்ரல்கூடத் ன்ஷணஶ
ஶண்டின் ன்று

றறத்டக் வரள்ப

ரஸ்றம் ஷத்றனக்றநட.

வள்ஷபக்ரர்ள் ீக்ஶர ஶஶன தட்டரல் ீக்ஶரஷ

றக்ஷறக்றநரர்ள். ம் ஶ த்றஶனர ீண்டக்கூடரர்

ன்தர் 'ப்ரீஸ்ட் - க்ரஃதட்' ஶஶன தட்டரல் இந்

ப்ரீஸ்ட் -ைரறக்ரன்ரன் ஸ்ரணம், திரச் றத்ரறள்
வ ய் ஶண்டும் ன்று ஷத்றனக்றநட. ீண்டரஷக்
வரள்ஷஷப் தற்நற அதிப்திரம் என தக்ம்

இனக்ட்டும். தனறுத்றஶர, ண்டித்ஶர, அடக்ற
ஷத்ஶர இம்ரறரி வரள்ஷஷபக் ரரித்றல்
டத்ில்ஷன ன்று வ ரல்ன ந்ஶன். ஶனரவல்னரம்
வரண்டரடுறந வதரி ரரி

னரத்ஷ அடக்றனேம்

ரற்நறனேம் பர்ந்றனக் னடிரட. ரஸ்ரஶ
ர்

ரஸ்ற ற்தரடுபில்

னனக்கும் அடேத

னர்ர அடேகூனம் இனந்ரல்ரன் அர்ள் னட் ற
வ ய்ரல் இனந்ரர்ள்.
தஷ ர் ர்ம் ஷடனஷநில் இனந்ஶதரட,
இப்தடிப் னட் றில்னரல், அரட ைணங்லக்கு
அறனப்றில்னரல், ரரீம் உர்ந்ட உர்ந்ட பர்ந்ட
ந்ட என தக்ம் இனக்ட்டும். தஷ வரறல்

தங்ல ட்ஷடத் ர்த்டக் வரண்டு (break), னறர ற்ந
ஶ ங்பின் றில் ரனம் 'னன்ஶணற்நம்', ' த்டம்'
ன்று ஷஶர றஷணத்டக் வரண்டு, இப்ஶதரட னட
னஷநில் ஶதர ஆம்தித்தின் ப்தடிரற
இனக்றஶநரம் ன்தஷனேம் தரர்த்ரல், ம் ஶ ம்
இப்ஶதரட ப்தடி இனக்றநட? தித்க்ஷரஶ

தரர்க்றஶநரம். எலங்ல ணம், வதரய், னட்டு, னஞ் ம்,
ிதச் ரம் ல்னரம் ஷன டபிர்த்ட ிட்டண. ஶ த்றல்
ங்ஶ தரர்த்ரலும் றபர்ச் ற, ஸ்டிஷக்,

வடரன்ஸ்ட்ஶன், யர்த்ரல், ஶதரனீ ஸ் டிடி, ர்ஃப்னை

(ஊடங்கு) இஷஷபத்ரன் தரர்க்றஶநரம். ற்ந

ஶ ங்பில் இனக்றந அபவுக்குக்கூட வபிரட்டு
ிரதரம் னனறற்நறல் க்கு ரம் இல்னரல்
அஷ ம்ஷப் தரி றக்றந ஸ்றறக்கு ந்றனக்றஶநரம்!
'இந்றரர, ஆர' ன்று

ர் ஶ த்றலும் வரண்டரடி

ரனம் ஶதரய்ிட்டட. தரறஸ்ரன் ரறரி என
ஶ ம் ம்ஷ

றன்ண

ண்ஷடக்கு இலக்றநட ன்நரல் ன்ண

அர்த்ம். ஶ த்றன் ஆத்தனம் அத்ஷண குஷநந்ட
ிட்டட ன்றுரன் அர்த்ம்.

ணரல் இப்தடிக் குஷநந்ட? ஷ ிட்டரல் க்கு
இந் தனயீணம் ந்ட? ட க்கு இத்ஷண ஆிம்
னங்ள் னஷ்டிஷத் ந்ட ம் ரரீத்ஷத்
ஷத்ட ப ஷத்ட? ஷ ிட்டதின் ரம் அந்

ரரீத்றன் ரரிசுள் ன்று வ ரல்னறக் வரள்ற்ஶ
வட்ப்தடும் தடிரண ஸ்றற ந்றனக்றநட? இஷ
ஆஶனர றத்டப் தரர்த்ரல் ற்ந ஶ ங்பில் இல்னர
ர் ர்ம் இங்ஶ ட்டும் இனந்ஷில் ம்

ரரீம் ரத்றம் தரநரங்ல் ரறரிரண இத்ஷண
டைற்நரண்டுள் உனஶ ஶதரற்றுறந ித்றல் பர்ந்ட
ந்றனக்றநவன்றும் இந் ர்த்டக்கு னறவு உண்டர
ஆம்தித்றனறனந்ட ரனம் றணம் றணம் ல ஶ ஶதரய்க்
வரண்டினக்றஶநரம் ன்றும் வரிறநட.
'ர் ர்ம் இங்கு ட்டும் இனப்தரஶணன்?' ன்நரல்
இந் ஶ த்றல் ட்டுரட ஆத்

றந்ஷணக்கும்,

வய் அடேதத்டக்கும், ஷனலக்கும், உத்ரண
தண்னலக்கும் அடேகூனரண என ரரீம் இனக்

ஶண்டும் ன்று க்கு ஆஷ ினந்ரல், இற்றுக்ர
ர் ர்னம் இனக் ஶண்டும். 'இங்கு ட்டும்
இனப்தரஶணன்?' ன்நரல் இங்கு ட்டுரட
இனந்ரல்ரன் உனத்டக்ஶ என ல்ன உரம்
றஷடக்கும் ன்தற்ரஶ இனக் ஶண்டும்.
இல்னரிட்டரல் ஶதரட்டிரன்-உடஶண வதரநரஷரன்,
அறனப்றரன்.

னெச்

ச் வுரன். வ ௌரிரண

தடிப்ன, வரறல் இற்றுக்குத்ரன் ல்னரனம்

ப்தரர்ப்தரர்ள். ஆணரல், ல்னரனக்கும் அட இடம்
னடிரட. உடஶண டஶம், ஶதம், அசூஷ ஶரன்ந
ஶண்டிடரன். இப்ஶதரஶ தரனங்ள்.
தடித்ர்பிஷடிலும், ஶஷன இல்னரத் றண்டரட்டம்
ந்ட ன்நவுடன், ரஶனஜ் அட்றனுக்குக் ட்டுப்தரடு
ஶதரட ஶண்டும் ன்றநரர்ள்! 'ஞ்ைறணிர்ள்
ைரஸ்றரற ிட்டரர்ள்; ன்ைறணிர் ரஶனஜ்
றனற்ஷந னெடப்ஶதரறஶநரம்' ன்றநரர்ள். அரட

"ல்ஶனரனக்கும் ல்னரம்" ன்று ஷக் னடிரல்,
இர்லம் ஶர என ட்டுப்தரட்ஷடக் வரண்டு
த்ரன் ஶண்டிினக்றநட. இஷஶ தரம்தரிம்
ன்றந ட்டுப்தரடர ஆறில் ஷத்ரர்ள். அப்ஶதரட
வரறஶன த்த்றல் ஊநற, அட ப்தடிப்தட்டர
இனந்ரலும் அறஶன என வதனஷனேடன் 'இட ம்

அப்தன் தரட்டன் ரனச்வ ரத்ட; ம் குனத்ணம்' ன்றந
றஷநவு இனந்ட. அந்ந்த் வரறஷனச் வ ய்றலும்
அந்ங் ிசுர ம் இனந்ட. அணரல் ல்ன
றநஷனேம் (Efficiency) இனந்ட. இன்ஷநக்கு
எவ்வரனத்னும் தத்டக்ரஶ ன்று

ந்டிட்டரல் வரறஷன எலங்றல்னரல் வ ய்றநரன்.

னன் ரனத்றல் தம் இண்டரம்தட் ம். ிசுர த்ஶரடு
'ன் வரறல்' ன்று றனப்றஶரடு வ ய்ரல், ல்னரக்
ரரிங்லம் எலங்ரய் டந்ண.

னெஶ ன்நர

இனந்ட.
றஷநவு இல்னரல் என ரரீனம் இல்ஷன.
னெத்றல் அத்ஷண ஶதனக்கும் இப்தடிப்தட்ட றஷநஷ
ற்தடுத்றத்ந் ர் ர்ம் ன்ந உத்ரண
ற்தரட்ஷடக் குற்நம் வ ரல்னஶ கூடரட.

அந் ரறரிஶ றுதடி வ ய் னடிறநஶர,
இல்ஷனஶர? அப்தடி னடிச் வ ய்ற்கு
ம்ரனரணஷச் வ ய்ட ஶரற்றுப் ஶதரணரலும்
அல்னட 'இந்ச்

ரத்றறல்னர ரரித்றல்

ரி,

இநங்குரஶணன்?' ன்று ிட்டுிட்டரலும்

ரி - ஷட றப்

தட் ர, 'அந் ற்தரடுரன் ம் த்றன்

ன ைண

னெங்லக்கும், ம் ஶ த்டக்கும், அன் றஶ
ஶனரம் னலற்கும் ஆிம் தறணரிம்
னங்பரப் த

றஶஷமத் ந்றனக்றநட; அஷத்

ஶரம் வ ரல்ட வரம்தத் ப்ன; அத ரம்' ன்ந
ண்ரட க்கு திநக் ஶண்டும்.
வதரறுப்தரபி ரர்? தரிரம் ன்ண?
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஷற ம்
வதரறுப்தரபி ரர்? தரிரம் ன்ண

'ைரற ன்நரஶன ர அரரிரண ற்தரடு ன்று
இப்ஶதரட அ றல் ட் றக்ரர்ள், தடித்ர்ள்

ல்ஶனரனம் ரித்டக் வரட்டும்தடிரினப்தற்கு ரர்
ரம்? என ல்ன அஷப்ன

லர்குஷனந்ட ிலற்கு

ரர் வதரறுப்தரபி?' ன்று என ஶள்ிஷ லப்திஶணன்
அல்னர?

அந்க் ஶள்ிக்குப் தறல் வ ரல்றஶநன். ர்
ர்த்ஷப் தற்நற ப்தரண அதிப்ரம்

உண்டரக்றினப்தற்குப் திரன்ரன் ரம்.
னேரந்ர ஆத்

றஶமளம், ஶ

ஶக்ஷனம், ஶனர

ஶக்ஷனம் ந்ட ந் ர்ம் குஷனத்ட ஶதரணற்கு
திரம்ன்ரன் வதரனப்தரபி.
திரம்ன் ன் டஷரற ஶ அத்ணத்ஷனேம்,
ர்ரடேஷ்டரணத்ஷனேம் ிட்டரன். டஷஷ ிட்டரன்.
அப்னநம் ஊஷ ிட்டரன். றரங்ஷப ிட்டுப்

தட்டத்டக்கு ந்ரன். ணக்குநற ஆ ரங்ஷப, அன்
வபி அஷடரபங்ஷப ிட்டரன். றரப் ஷத்டக்
வரண்டரன். ஃனல்மளட் ஶதரட்டுக் வரண்டரன். ணக்கு
ற்தட்ட ஶப்தடிப்ஷத ிட்டு வள்ஷபக்ரணின்
வனௌறப் தடிப்தில்ஶதரய் ிலந்ரன். அன் னறந
உத்றஶரங்பில் ஶதரய் ிலந்ரன். அஶரடு,

அனுஷட ஷட உஷட தரஷண ல்னரற்ஷநனேம்
'ரதி' அடித்ரன். றறர ஶ ரிறபினறனந்ட
தரட்டன், அப்தன்ஷ க்ஷறத்ட ந் ஶரந்ரண
ர்த்ஷக் ரற்நறஶன ிட்டுிட்டு, வறும்

தத்ரஷ க்ரவும் இந்றரி வ ௌக்றத்டக்ரவும்,

னற ஶல் ரட்டுப் தடிப்ன, மன்ஸ், உத்றஶரம்,

ரழ்க்ஷ னஷந, ஶபிக்ஷ இற்நறல் ஶதரய் ிலந்ட
ிட்டரன்.
ரஸ்றங்ள் இனுக்குப் தத்ரஷ ஶ கூடரட; இன்
வ ரத்ஶ ஶ ர்க்க்கூடரட ன்றன்நண. அன் திரஶ
இன் ரழ்க்ஷ டத்ற, ஶ

ப்த்ரலும்

க்ஞங்பரலும் ஶனர ஶக்ஷத்ஷ ற்தடுத்றக்
வரண்டினந் ஷில், இணிடம் ற்ந ல்னர

ைரறரனம் குஷநில்னர அன்னம் ரிரஷனேம்
ரட்டிந்ணர். இஷணஶ உரர, றரட்டிர,
னன்ரறரிர (example, guide , model) ஷத்டக்
வரண்டரர்ள்.
இப்ஶதரட வரறஷன ிட்டுிட்டு, றரத்ஷிட்டு,

தட்டத்டக்கு இன் ந்ட, இங்றனீ ஷ்ரன் ந் தடிப்ன,
அன் வரடுக்றந உத்றஶரம், அனுஷட ரழ்க்ஷ
னஷந இஷ ல்னரம் டுத்டக் வரண்டு, இணரல்ரஶண
ஶர வரம்தவும் ரரீத்றல் உர்ந்ட ிட்டடஶதரல்
'ரட் னட்' ன்று தண்ிஷ, ற்ந ைரறிணர்
தரர்த்ரர்ள். இடஷ ல்னவற்வல்னரம் இஷண
னன்னுரர ஷத்டக் வரண்டினந் அர்ள்
இப்ஶதரட எலங்கு ப்திப் ஶதரறலும் இஷணஶ
தின்தற்ந ஆம்தித்ரர்ள். ரங்ள் தரட்டுக்குத்
றனப்றஶரடு வ ய்டந் வரறஷன ிட்டுிட்டு,
றரத்ஷனேம்ிட்டு,  ர ம் (town life) இங்றனீ ஷ்
தடிப்ன, வள்ஷபக்ர அ ரங் உத்றஶரம் இற்றுக்கு
ற்நர்லம் ஆஷ ப்தட ஆம்தித்ரர்ள்.

திரஶண னத்றரல் ஆறந ரரிங்ஷப ஆிம்
தறணரிம் னங்பரச் வ ய்ட ந்றனக்றநரன்
அல்னர? ஆறிவனல்னரம் இனுஷட னத்ற
வரஞ் ம்கூடத் ன்ணனனுக்குப் திஶரைணரரல்
னெ ஶக்ஷத்டக்ரஶ அர்ப்திக்ப்தட்டு ந்ட.

இந்த் றர ிஶ த்ரஶனஶ அட திர ரண

ரஷ ீட்டி த்ற ரறரிக் கூர்ஷர இனந்ட.
இப்ஶதரட, இனுக்கு

னெ ஶக்ஷ ஶரக்ம் ஶதரய்,

ன்ணனரண வனௌற ஆஷ ள் ல்னரம் ந்தின்
அந் னத்றப் திர ம் லங்ஶண்டிடரன்.
இனுக்வன்று ற்தட்ட டஷஷபச் வ ய்ஶ னன்ன
இனுக்கு னத்ற ன்ஷனேம் தத் தி ரரக்

றடத்றனந்ட. டஷஷ ிட்டதின் அந் னத்றக்கூர்ஷ
லங் ஶண்டிடரன்.
ஆணரலும் — ஷ க்றபில் ரனரல் வதடல் தண்டஷ
றறுத்ற திற்தரடுகூட, ற்வணஶ உந்றண ஶத்றன்

ிஶ த்ரல், வரஞ் ம் டெம் அட வதடல் தண்ரஶன
ஏடுறநட அல்னர? அந் ரறரி, திரன் ஆத்ீ 
ிந்ஷஷப ிட்டு வனௌற ிந்ஷபில் ஶதரய்
ிலந் தின்னும், ற்வணஶ ஷனனஷந
ஷனனஷநர இனுஷட னர்ிர்ள் வதல்
தண்ிினந் தனம் இனுக்கும் வரஞ் ம்

றஞ் றினக்றநட. இணரப் வதடல் தண்ரிட்டரலும்
அர்ள் ஶ றத்ட ஷத் னத்றப் திர ம் இனுக்கும்
இன்ணனம் தரம்தரிரக் வரஞ் ம் ந்ட. இந்
னெஷப தனத்றணரல்ரன் இங்றனீ ஷ்ரணின்

தடிப்னனஷநில் ஆச் ரிப்தடும்தடிரத் ஶர்ச் ற

வதற்நரன். அர்லஷட உத்றஶரம்,

ட்டம், வரறல்

னஷநள் ஆறற்ஷந டேடக்ரத் வரிந்ட
வரண்டு, இற்நறல் அர்லக்ஶ வரிர
ந்றங்ஷப அர்லக்குக் ற்றுக் வரடுக்றந
அபவுக்குச்

டணரற ிட்டரன்.

னஸ்னீ ம்ள் ஆட் றக் ரனத்றல்கூட வடர
ஶக்ஷம் வள்ஷபக்ரர்ள் ந்வுடன் ன்
வட்டட ன்று என ஶள்ி. இற்குக் ரம்,

வள்ஷபக்ரர்ஶபரடு னட மன்ஸ்லம், இந்ற
(வறன்)

ரப்னம் கூடஶ ந்டரன்—

இடஷக்கும் வரிந்றர தன னட ிங்ள்
இப்ஶதரட வரிந்ண. 'ிம்' ன்று ட்டும் டுத்டக்
வரண்டரல் இந் மன்மறணரல் தன உண்ஷள்

வரி ந்ண. இட ல்னடரன். ஆணரல், இந் ி
ஞரணத்றணரல் 'ரரிம்' ன்று வ ய்றநஶதரட, எலங்கு
ப்திப் ஶதரறநற்ரண

தனங்ள் ப்தட்டர

உண்டரறிட்டண. மன்மறணரல் ரரிம் வ ய்
வறன்ள் உண்டரிண. வனக்ட்ரி றட்டி, ஸ்டீம் தர்
ல்னரம் ந்தின் வகு ிஷில் தன ரரிங்ஷபச்
வ ய்ட வரள்ப னடிந்ட. இற்நரல் தன
வ ௌரிங்ஷபச் வ ய்ட வரள்பனரம் ன்நரிற்று.
ஆணரல் இந் வ பரிங்ள் ல்னரம்

இந்றரிங்லக்குத்ரன். இந்றரிங்லக்கு சுத்ஷக்
ரட்டிிட்டரல் ஶதரடம். அட ஶஶன ஶஶன
வரலந்டிட்டுக் வரண்டு, ஆஷ ஷப
ிஸ்ரித்டக்வரண்ஶட ஶதரகும். இப்தடிர
அ றறல்னர—ஆத்ரஷஶ வடுக்றந



ரணங்ள் வதனறண. னன்தின் ண்டிர இந்

சுங்பின் ஆஷ

ல்னர ஶ

ைணங்ஷபனேம் இலத்

ரறரி திரஷணனேம் இலத்ட. வள்ஷபக்ரஶணரடு
ந் மன்மறணரல் ற்தட்ட இன்வணரன வதரி
அணர்த்ம் அட. வரம்தவும் தகுத்நறவு தகுத்நறவு ன்று
வ ரல்னறக்வரண்டு, ம்திக்ஷின் ீ டம்
அடேதத்றணரலும் ற்தட ஶண்டி



ிங்ஷபப் வதரய், னபி ன்று றஷணக் ஷத்ட.

னஸ்னீ ம் ஆட் றில்கூட ன் ஸ்ர்த்ஷ ிடரன்,
இப்ஶதரட அஷிட்டு வ ௌக்றங்ஷபத்ஶடி ந்ட
ிட்டரன். இங்றனீ ஷ்ரஷணிட 'டிப் டிப்டரப்தர' டிஸ்
வ ய்டவரண்டு,

றவட் குடிக்வும், டரன்ஸ் ஆடவும்

ரர்த்றம் வதற்றுிட்டரன். ங்ள் ித்ஷபில்
இப்தடிக் ஷஶர்ந்ட ிட்டனுக்கு அர்லம் றஷந
உத்றஶர வரடுத்ணர்.

இப்ஶதரடரன் வதரி அணர்த்ம் உண்டரிற்று.

'இடஷ ஷனனஷந த்ர அனக்கும் என
வரறல் ன்று ற்தட்டு, ைீஶணரதரத்டக்கு ன்ணடர
வ ய்ஶரம்?' ன்றந ஷனில்னரல் றம்றினந்ட
ந்ட. இப்ஶதரட திரஷணப் தரர்த்ட, ற்நர்லக்கும்
இப்தடிப் தம்தஷர ந் வரறஷன ிட்டுிட்டு,
திரிட்டிஷ்ரன் னறந உத்றஶரம், அஶணரடு ந்
வரறல்ள், தரங்கு, ில்ஶ இற்நறஶனஶ ஶதரய்

ிலந்ரர்ள்! அஶரடு வறன்ள் ைரஸ்றர ஆ,
ஷஶஷனனேம் குஷநந்ரல்,

றன வரறல்ரர்ள்

ஷ்டத்டக்கு ஆபரற, ஶறு உத்றஶரத்டக்கு 

ஶண்டிரிற்று. இன்ணரனக்கு இன்ண வரறல் ன்ந

ஷஷந இல்னரல், னறர ம் ஶ த்றல்

"வரறலுக்ரப் ஶதரட்டி" ன்றந வதரி ிதரீம்
உண்டரிற்று. ஶதரட்டி ன்று ந்டிட்டரல்
ரரரஶ அப்னநம் வதரநரஷ, ிற்வநரிச் ல்,
அசூஷ, டஶம்,

ண்ஷட அத்ஷண தட்டரபனம்

அன்கூட ந்டரஶண ஆ ஶண்டும்? அஶரடுகூட,
இங்ஶ, ிஶ ர, னன்ஶண ரன் வ ரன்ணதடி,
னர்ர்ள்
ீ
வதடல் வ ய்ட ந்றனந் னத்ற தனம்

திரனுக்கு அறர இனந்ட தடிப்ன, உத்றஶரம்
இற்நறஶன இன் னன்ஷக்கு ந்ரல்— னெத்றல்
வரம்தக் குஷநச் ல்

ஶ
ீ
இனுஷட

ைணத்வரஷர இனந்டம்கூட
ஷத்றம்,

ர்க்ரர் ரஶனஜ்,

ட்டம் (law) ல்னரற்நறலும் இஶண வரம்த

ஸ்ரணங்ஷபக் ஷப்தற்நறினந்ரல், ற்நர்லக்கு
இணிடம் டஶம் த்ரஶண வ ய்னேம்?

டஶத்ஷக் கூடுனரக்றணரல் ன் ஆட் றஷத்
ஸ்றப்தடுத்றக்வரள்பனரம் ன்று வள்ஷபக்ரன்

ண்டு வரண்டரன். ஆரின்-றரிடன் Race-theory க்
ட்டிிட்டரன். என ரய் ிற்றுக் குந்ஷபர

இனந்ர்பிஷடில் ஶதத்றன் ிஷஷப ன்நர
ஶதரட்டு ிட்டரன். ஶதரட்டிச் சூழ்றஷனில் ற்தட்டினந்
 ப்தில் இந் னேக்ற ன்நரப் தனறத்டிட்டட.
டஶம் இட்டிப்தரறந ரறரி திரஶண
இன்வணரன்றும் வ ய்ரன். என தக்த்றல் ைரற ர்த்ஷ
ிட்டுிட்டு, இனும் வள்ஷபக்ரஶணரடு ஶ ர்ந்ட
'தஷ ற்தரடு ரட்டுறரண்டித்ணரணட; எனத்ஷ

இன்வணரனத்ர் சுண்டுட (க்ஸ்திபரிட் தண்டட)

கூடரட' ன்வநல்னரம்

த்டம் ஶத றணரலும், இன்வணரன

தக்ம் இன் ற்நர்ஶபரடு எட்டிப்ஶதரரல், ரன்

ஶர உ த்ற ன்று வதனஷ வரண்டரடிக் வரண்டரன்.
னன்னம் இன் ற்நர்ஶபரடு ஸ்டெனர (Physical)
எட்டிப் தத்ரன் இல்ஷன. ஆணரல், அற்கு றரம்
இனந்ட. தனி ரரிங்ஷப உத்ஶ றத்ட,

அனக்கும் ஆரம் னனறற்நறலும் ற்ந
ிங்பிலும் ித்றர ங்ள் இனந்ர

ஶண்டிினக்றநட. அர்ள் ஶறு ஶறு ிரண
சூழ்றஷனபில் இனந்ர ஶண்டிினக்றநட. ஃதினறஷக்
லவுறந இடம் இனட்டரத்ரன் இனக் ஶண்டும்;
மறணிர §ட்டிங் வ ய்றந இடத்றஶனர றஷந

வபிச் ம் ஶண்டும். எஶ ரரிரனத்றல் ரன்டீணில்
இனக்றநர்ள் த சுத்ரக் ஷரனறல்

அலக்றல்னரல் இனக் ஶண்டும். அங்ஶஶ
வறஷணத் டஷடக்றநன் ண்ஷப் திசுக்ஶரடு
அலக்குச்

ட்ஷட ஶதரட்டுக் வரண்டுரன் இனக்

ஶண்டும். இணரல் இந் 'மர்ர்' அந்

'வறன்ஶஷண'ிட உ ந்ன் ன்று அர்த்ரகுர?
இஶ ரறரி,ன்ணனறல்னரல் னத்ற தனத்ஷப்
ஶதடறநன் தட்டிணி றடக் ஶண்டும்.
ஷ ணித்றனறனக்றநஶணர ரம் ரறலக்குக்கூட
ினறல்னரல் னஷ்டிரச்

ரப்திட்டரலும்

ஶரறல்ஷன. ஆரம் ஶநர இனப்தரல்
திரனுக்கும் க்ஷத்றரினுக்கும் டஶம் ன்று
அர்த்ரகுர? அற்ர டஶறல்ஷனஶ ன்று
இன் ஸ்டெனர அஶணரடு எட்டி ரழ்ந்ரல்,
அனுடஶணஶ உட்ரர்ந்டவரண்டு இனும்

ரப்திட்டரல், அனுஷட ஆரரறஷப ரனம்ரன்

ன றத்டப் தரர்ப்ஶதரஶ ன்ந
வ ய்னேம். அந்ச்

தனம் உண்டரத்ரன்

தனம் இஷண இலத்டக்

வரண்டுஶதரய்க் ஷட றில் இன் ர்த்டக்ஶ யரணி
ிஷபிக்றந அபவுக்கு ஆறிடும். அந்ந்

னரத்டக்கு அந்ந் குன ர்ம், தக் க்ம்,

ஆர னஷநள்ரன் உந்ஷ. ஆணரல்

த்டம்

ன்ந ண்த்றல் ஸ்டெனர (Physical) ல்ஶனரனம்
தற, அந் ணித்ணி ற்தரடுஷபவல்னரம் தன

தட்டஷநரக் குப்த ஆம்தித்ரல், அத்ஷண ரரினம்
வட்டு, வரத்த்றல் வதரடக்ரரிஶ

லர்குஷனறநட.

இணரல்ரன் அக்யரம், ஶபரபர் வன, ஶ ரி ன்று
றரங்பில் திரித்ட ஷத்ரர்ள். றர ர த்றல்
இட னடிந்ட. னறர உண்டரண தட்டர த்றல் இட
ரத்றர இனக்ில்ஷன. ல்னரனம் எஶ ரறரி

றஃப்டில் ஶஷனக்குப் ஶதரய், எஶ ரறரி ரண்டீணில்
உட்ரர்ந்ட, எஶ ஆரத்ஷச்

ரப்திட ஶண்டும்

ன்நரறிட்டட. இப்தடிப் தன றனுசுபில் னந்ட
னந்டரன் இனக் ஶண்டும் ன்நரற ிட்டட.

உதரமரற றங்ஷபக் ண்டிப்தர அடேஷ்டிக்
ஶண்டி திரன் ல்னரற்நறலும் ற்நர்ள்
ஶதரனஶ ஆறிட்டரன். ஆதீஸ் ஶம், ரஶனஜ் ஶம்
ல்னரம் இனுஷட ர்ரடேஷ்டரணங்லக்கு
இஷடஞ் னர இனந்ரல் அற்ஷந ல்னரம்
ரற்நறஶனிட்டுிட்டு, ற்நர்ஷபப் ஶதரனஶ
ஆறிட்டரன். இடஷ இன் அற்ஷந அடேஷ்டித்ட

ற்நர்லஷட ஶக்ஷத்டக்ரத்ரன்; னக்றரஶ
அற்ரஶரன். ர்ர்த்ர (trustee) ரறரி,

னெத்றன்

வதரனட்டு, இன் இந் ர்ங்ஷப க்ஷறத்டப்

திஶரைணத்ஷ ல்னரனக்கும் ந்டந்ரன். இப்ஶதரட
'அர்ஶபரடு ரனும் என்று, ல்ஶனரனம்

ம்' ன்று

வ ரல்னறக் வரண்ஶட அர்லஷட
ிற்வநரிச் லுக்குக் ரர ல்னர

ஸ்ரணங்லக்கும் ஶதரட்டிர ந்டிட்டரன். இட
ஶதரரட ன்று றங்பில் அர்ஷபிடத் டபிக்கூட
ட்டுப்தரடு இல்னரல் ரழ்ந்ரலும், உள்ல அர்ஷப
ிடத் ரன் உர்ந்ன் ன்று றஷணத்டக்
வரண்டினந்ரல் ற்நர்பின் டஶம்
ைரஸ்றரத்ரஶண வ ய்னேம்?
'ரனும் வட்டு,

ந்ற னஷ்ிஷனேம் வடுத்ரணரம்'

ன்றந ஷரப் திரன் ரனும் ர்த்ஷ ிட்டு,
ற்நர்லக்கும் அர் ர்ங்ஷபிடுறந ரறரி
வ ய்டிட்டரன். ன் ர்த்ஷ ிட்டதின் இனுக்கு
உர்வு டவுஶ இல்ஷன. ன் ர்த்ஷச்

வ ய்ஶதரடம்கூட, இணர உர்வு தரரட்ட
றரறல்ஷன. 'எவ்வரனனம் என்ஷநச்
வ ய்றநரர்ள்; ரன் இஷச் வ ய்றஶநன்' ன்றுரன்
அடக்ர இனக்ஶண்டும். ஆணரலும்
ன்ணனறல்னரல், டும் ி றறஶபரடு இன்
டெய்ஷர ரழ்ந்ஷப் தரர்த்ட ற்நர்ஶப
இனுக்கு என ற்நம் வரடுத்ட வௌித்ட

ந்ரர்ள். இப்ஶதரட அற்வல்னரம் ட்டினேம்
னலுர ல்னரனம் ன்ஷணத் டெற்றும்தடி, ரித்டக்
வரட்டும்தடி இஶண ஆக்றக் வரண்டு ிட்டரன்.

யறந்ட

னெம் தரரணற்குப் திரன்ரன் ரம்

ன்தட ன் ீர்ரணரண அதிப்திரம்.

றனஶதர் இற்கு

ரரணம் வ ரல்றநரர்ள். ஶரத்ணம், க்ஞரற
ர்ரக்லக்ஶ திரனுக்கு மரமர் ரனனம்
ஶஷரினந்ட. ஆனேசுக் ரனம் னலஷனேம் அற்ஶ

வ னிடுட அ றரினந்ட. இப்தடி இன் ஶம்
ஏடட, ஶள்ி வ ய்ட,

ரஸ்றங்ஷப க்ஷறத்டத்

னட ன்ஶந வதரலட னலஷனேம் வ னறத்ரல்,

இனுஷட ைீஶணரதரத்டக்கு ன்ண வ ய்ட? இன்
வதரனள்ஶடிப் ஶதர ஆம்தித்ரல், ஆனேட்ரன திநிப்
தி (life-time mission) டக்ரட. இந்ப் திநிப் திக்ஶர
part time ஶதரரட. அப்தடிஶ இன் ிற்றுக்ர ஶறு
ஶஷனனேம் ஷத்டக்வரண்டரல் ஆ ரங்லம்
வட்டுப்ஶதரகும். அன்தின் தத்றறல்னர னந்டஶதரல்
இனுஷட அத்ணரிம்
ீ
குஷநந்டஶதரய், அணரல்
ஶனரத்டக் றஷடக்றந ஶக்ஷம் ஷ்டரறிடும்.
இணரல்ரன் திரன் ரத்றம் ர ம் வ ய்னரம்
ன்று

ரஸ்றம் அனுறத்ட. 'ர ம் ன்நறல்னரல்,

ரைரக்ஶப இனுஷட அத்ணம், க்ஞம்,
க்ஷம் இற்நரல் ற்தடுறந

னெ

ரஸ்ற

றஶஷம

னன்ணிட்டு இனுஷட அத்ர றத் ஶஷலக்கு
குஷந ஷக்க்கூடரட ன்று ரணிங்ள் ிட்டரர்ள்.
னரணம், றனயரணம், ஶரரணம், ஸ்ர்ரணம்
ல்னரம் வ ய்ரர்ள். ஆணரலும், 'அர்ள்ரன்
வரடுக்றநரர்ஶப' ன்று இர்ள் ம்தில்னரல்
ரங்றக்வரள்பக்கூடரட; அப்தடிச் வ ய்ரல் அட

வரம்தவும் இர்ஷப இந்றரி சுத்றல் இலத்டிட்டு
ஆத்ர அதிினத்றஷக் வடுக்கும்; அஶரடு வரம்தவும்

ஷீட்டி ரங்றிட்டரல் இர்ள் வரடுக்றநனுக்கு
தவ்ப்தட்டு

ரஸ்றங்ஷப அர்ள் இஷ்டப்தடி

ஷபத்ட அர்த்ம் தண் ஶண்டினம். டுறஷனஷ
ப்திப்ஶதரகும்தடி ஶரிடும்—இந்க் ரங்ஷப
உத்ஶ றத்ட ர்

ரஸ்றங்ள் திரன் உிர்

ரழ்ற்கு அ தட் ர ட ஶஷஶர அற்கு
ஶல் என றனரத்றம்கூட ஷத்டக்
வரள்பக்கூடரட ன்று ிறத்ண. இந் னஷநப்தடிஶ
இர்லம் ரைரக்பின் ஶதரஷணில் ங்ள்
ர்த்ஷச் வ ய்டவரண்டு ந்ரர்ள்.
இங்றனீ ஷ்ரர் ரஜ்ம் ந்தின், இர்லக்கு ரை
ரன்ங்ள் இல்ஷனஶ. இர்ள் ப்தடி வ்ிரண
னரனேம் இல்னரல் உிர்ர னடினேம்? அணரல்ரன்
இங்றனீ ஷ் தடிப்ன,

ர்க்ரர் உத்றஶரம் ன்று இர்ள்

இநங்கும்தடி ஆிற்று.

ந்ர்தச் சூழ்றஷன (force of

circumstances) இர்ஷப அப்தடி வரித்ட. அற்ர
இர்ஷபக் ண்டிக்க் கூடரட ன்று என

ரரணம்

றன ஶதர் வ ரல்றநரர்ள்.
இறல் வரஞ் ம் றரனம் இனக்னரம். ஆணரல் னல
றரனம் இல்ஷன ன்றுரன் ன் ணசுக்குப் தடுறநட.
இங்றனீ ஷ்ரனுக்கு னன்ணரல் வரனர

ரம்ரஜ்ம்

(Moghul Empire), ற்ந தன சுல்ரன் ஆட் ற ல்னரம்
இனந்ஶ. அப்ஶதரவல்னரம் ஶர வரஞ் ம்
தண்டிர்ள் ர்தரர் உத்றஶரத்டக்குப் ஶதரணரர்ள்
ன்நரலும், ற்நர்ள் ரை ரணிம் இல்னரஶனரஶண
ங்ள் ர்த்ஷத் வரடர்ந்ட வ ய்ட ந்ரர்ள்?

அக்யரம் ரனறரணட; றரம் தரரணட.

ஶதரட ரஷனள் சூணிரணட, றனங்ள் ல்னரம்
மர்டிஃதிஶஶடபர ரநறணட—இந் அணர்த்ங்ள்
ல்னரம் சுரர் டைறு னத்டக்கு உட்தட்ட
ிங்ள்ரஶண? அற்கு னந்றண ஷனனஷந ஷ
ஷற ர்ம் உனக்குஷனரஶனரஶண
இனந்றனக்றநட.
இற்குக் ரம் யறந்ட ரைரக்ள் ட்டும்ரன்
ன்நறல்ஷன; யறந்ட

னெத்றல் ற்ந ல்னர

ர்த்ரனஶ ஶ ர்ம்  றத்டப் ஶதரக்கூடரட;
திர ைரற அறந்ட ஶதரக் கூடரட ன்று ண ர
றஷணத்ட அற்ர அள்பிக் வரடுத்டக் ரப்தரற்நற
ந்றனக்றநரர்ள். இன்ஷநக்கும் தடிப்தற்கு திரப்
த ங்ள் இல்னரரல் வநறச்ஶ ரடிினக்றந

டைற்றுக்க்ர தரட ரஷனள் இனக்றன்நணஶ.
இற்றுக்வல்னரம் னல் ஶதரட்டு னெனணம்

ஷத்றனப்தட ரர்? வதனம்தரலும் ரட்டுக்ஶரட்ஷட
த்ரர்லம், ஶரனட்டிச் வ ட்டிரர்லம்,
தண்ஷரர்பரண ஶபரபர்லம்ரன். த்ரர்
வ ய் ஶரில் றனதிக்குக் க்றல்ஷன. அஶ
ரறரி, 'இந்க் ஶரிலுக்கும் ஶர் ஶம். அட
இனந்ரல்ரன் இந்க் ஶரினறல் னஷைனேம்

ரந்றத்றனம்' உண்டு ன்ந ம்திக்ஷில், என

ஆஷனத் றனப்தி வ ய்ரல் என ஶ தரட
ரஷனனேம் ஷக் ஶண்டும் ன்று அர்ள் றழ்ரடு
னலறலும் ஷத்றனக்றநரர்ள். ஶபரபர்பில் வதரி
றனச்சுரன்ரர்பர இனந்ர்லம் இப்தடிஶ ஶ

தரட ரஷனலக்ர அள்பிக் வரடுத்றனக்றநரர்ள்.

இங்றனீ ஷ்ரன் ஆட் ற ந் திநகும் அன் ரட்டி
சுஶதரக் ைீணத்றல் ங்ரல்,

ரஸ்றம் ிறக்றந

அபவுக்கு அத்றர றத் ஶஷஷபப் னர்த்ற
வ ய்டவரள்ஶரடு ட்டும் திரன் ர
னற்தட்டினந்ரல், அனுக்கு றச் ம் ற்ந

னெத்ரர்

அற்ரண  றஷபச் வ ய்ட ந்றனப்தரர்ள். அர்ள்
இஷணக் ஷிடரஶதரஶ, இணரத்ரன்

அக்யரத்ஷ, ஶதரட ரஷனஷப ிட்டுிட்டு ஏடி
ந்டிட்டரன். ஶல் ரட்டு ரரீத்றல் னறர ந்
மன்மறணரல் வதனற ிட்ட ஶதரக்ற ரழ்ில்

இனுக்கு ன ற ந்டிட்டட. 'ஆத்ரதிினத்றக்கு ந்
அபவு அ றஶர, அடேகூனஶர, அந் அபிற்கு
ட்டுஶ

ரீ ஶதரம் வ ய்ட வரண்டரல் ஶதரடம்'

ன்ந உர்ந் னட் றம் ஶதரய்ிட்டட. ' ரப்தரட்டுக்ஶ
இல்ஷனஶ ன்ந றர்தந்த்றன் ஶல்ரன் இன்
ர்த்ஷ ிட்டரன்' ன்ந

ரரணத்ஷ எப்னக்

வரள்ற்றல்ஷன. அ றத்டக்கு அறரண
ஸ்டக்பில் இனுக்குத் டரஷ
எப்னக் வரள்பத்ரன் ஶண்டும்.
றரத்றல்

ந்டிட்டட ன்று

ரப்திட  றஶ இல்ஷன ன்நரல்,

வட்ரஸ் ரறரி டவுன்லக்கு ந்ட, ஶர ிற்றுக்
ஞ் றக்குக் றஷடத்வுடன் இன் றனப்றப்தட்டினக்

ஶண்டிடரஶண? அப்தடி றனப்ற அஷடந்றனந்ரல்
ஶஶன வ ரன்ணட

ரி. ஷடனஷநில் ரம் தரர்ப்தட

ன்ண? வட்ரமறல் ஆிம் னொதரய்

ம்தபம்

ந்ரல்கூட, டில்னறில் இண்டரிம் னறநரன்

ன்நரல் இன் அங்ஶ ஏடுறநரன்! இங்ஶ ஶர

வரஞ் ம் அனுஷ்டிக் னடிந் ர்ங்ஷபனேம் அங்ஶ
ஶதரய் ிட்டுிடுறநரஶண! அற்ப்னநம் றனைரர்க்றல்
4000 டரனர்

ம்தபம் றஷடக்றநட ன்நரல்,

ண்டத்ஷிட்டு ண்டம் ஶதரய் ண்டதடி ர

ஆம்தித்டிடுறநரஶண—வரஞ் ம் றஞ் றினந்
ஆ ரங்ஷபக்கூட உநற ள்பிிடுறநரஶண!
'றனறடிரிில் அறப் தம் னறநர?அறலும்

ஶ னறஶநன். அங்ஶ டதரணம், ரம்ம ஶதரைணம்
ல்னரம் தஶண்டிினந்ரலும் தரில்ஷன' ன்று
தத்டக்ர ஷனேம் வ ய்ஷத்ரஶண தரர்க்றஶநரம்.
ஆஷரல் திரன் ஸ்ர்த்ஷ ிட்டற்குச்
வ ரல்றந

ரரணம் வரஞ் ங்கூட டுதடில்ஷன.

ரன் இற்கு ஶஶனஶ எனதடி ஶதரறஶநன்.
இங்றனீ ஷ்ரர்லடன் னட மன்மளள், இந்ற னேம்
ல்னரம் ந்ரல், ம்ர்பில் ற்ந

ைரறக்ரர்லக்குத் ரணரப் தஷ ர்ங்பில்
திடிப்னப் ஶதரய் ிட்டரஶ ஷத்டக் வரள்ஶரம்.
இங்றனீ ஷ்ரர்ள் றபப்திிட்ட ஆரி றரிட ஶத
உர்ச் றரல் ற்ந

னெத்ரர் திரர்ஷப

க்ஷறக்க்கூடரட ன்ந னடிவுட்டிரஶ ஷத்டக்
வரள்ஶரம். (இவல்னரம் ரர்த்ம் - fact - இல்ஷன.
என ஶதச்சுக்ரத்ரன் assume தண்ிக்

வரள்பச்வ ரல்றஶநன்.) ட்ஷடிட்டு
ீ
ஏடி ங்ரட
தடித்ட உத்றஶரம் தரர்த்ரல்ரன் என திடி ஶ ரற்றுக்கு
ற உண்டு ன்ந றஷன திரர்லக்கு ந்ரஶ
ஷத்டக் வரள்ஶரம். இப்தடிப்தட்ட றஷன

ற்தட்டினந்ரல்கூட அர்ஷப, "வ த்ரலும் ம்
ர்த்ஷ ிடரல் வ ய்ட வரண்ஶட

ர ஶண்டும்"

ன்று உறுறஶரடு ஶரத்ணத்ஷனேம்
ர்ரடேஷ்டரணத்ஷனேம் ிடரனறனந்றனக் ஶண்டும்
ன்றஶநன்.
ஆணரல், னன் ஷனனஷநக்ரர்ள் ன்ண வ ய்றனக்
ஶண்டும் ன்தஷப் தற்நற இப்ஶதரட வ ரல்னறப்
திஶரைணறல்ஷன. அர்ள் ஶனரத்ஷிட்ஶட ஶதரய்
ிட்டரர்ள். அர்ள் ன்ண வ ய்றனக் ஶண்டும்
ன்றஶநஶணர, அஷஶரன் இன்ஷநக்கு
உள்பர்லக்கும் வ ரல்றஶநன்.
அரட, வ த்ரலும் ஸ்ர்த்ஷ ிடக்கூடரட.
இப்ஶதரட ட்டும்

ரரல் இனக்ப் ஶதரறஶநரஶர

ன்ண? தத்ஷ றஷநச் ஶ ர்த்டக் வரண்டு, ஆணரல்
அஷிட றஷந அரணத்ஷச் ஶ ர்த்டக் வரண்டு,
ற்நர்பின் அசூஷக்குக் ரர இனந்டவரண்டு,
க்ரண ர்த்ஷ ிட்டுிட்ட திஷ்டர்பரச்
ரப்ஶதரறஶநரம். இஷிட

ரப்தரட்டுக்கு

இல்னரிட்டரலும், ம் டஷஷச் வ ய்ஶரம் ன்று
னெச்சு இனக்றந ட்டும் தட்டிணி றடந்ரட ஶ
க்ஷத்ஷச் வ ய்ட

ரட வதனஷரஶண! இப்தடிச்

வ ய்ரல் ற்நர்ள் ம்ஷ னறக்ட்டும் அல்னட
டெறக்ட்டும். அஷப் தற்நற க்கு ன்ண ந்ட—
ரனக்கும் ஶதரட்டிர இல்னரஷ ம்ஷக் ண்டு
றச் ம் ரனம் அசூஷ, வதரநரஷ, ிற்வநரிச் ல்

தடரட்டரர்ள் அல்னர? ரனத்டக்கு எவ்ர அ ட்டுப்

திச்சுக்ள் ன்று ஶனற ஶண்டுரணரல் வ ய்ரர்ள்.

அரட தரி றப்தரர்ள். தண்ிிட்டுப் ஶதரட்டுஶ.
இப்ஶதரட ட்டும் குஷநச் னரர தரிர த்டக்கு ஆபரற
னறஶநரம்? ம் ர்த்ஷ ிட்டு ஊர்

றரிக்றந

றஷனில் ிறு பர்ப்தஷிட ர்த்ஷச் வ ய்ட
வரண்டு ஊர்

றரித்ரலும்

இனக்னரஶ! அல்னட

றரிக்ட்டும் ன்றுரன்

ரனரஶ! எவ்வரனத்ன், "ன்

ஶ ம்" ன்றநரன், "ன் தரஷ" ன்றநரன். அற்ரச்

ண்ஷட ஶதரட்டு உிஷ ஶண்டுரணரலும் ிடுறநரன்.

அற்ரச்

ண்ஷட ஶதரட்டு உிஷ ஶண்டுரணரலும்

ிடுறநரன். சுந்றப் ஶதரரட்டம் ரறரி வதரி

ிங்ள்ரன் ன்நறல்ஷன; ஶர என ைறல்னரின்
தகுற இன்வணரன ைறல்னரவுக்கு ஶதரய் ிடக்கூடரட
ன்தற்ரப் திரஷண ிடுற்கு

றத்ர ரஶண

ன் ஶல் ண்வண்ஷஷக் வரட்டிக் வரண்டு

ீக்குபிக்றநர்ள் இனக்றநரர்ள். வரள்ஷக்ர இஷ
இர்ள் வ ய்றந ரறரி இங்றனீ ஷ்ரர்பின் னட
ஶரஸ்ர் ரழ்க்ஷ ந்ஶதரட திரர்ள்

திரனும் டச் ம் ன்று தத் றரரத் ங்ள்

ர்த்ஷ ன் க்ஷறத்றனக்க்கூடரட? திநத்றரனுஷட
ர்த்ஷ டுத்டக் வரண்டு, அணரல் வதரி  ற, ற ற
வதறுஷிட, ன் த்றஶனஶ இனந்ட வரண்டு
ரறநட ஶல் (றணம்ச்ஶ: -

ரஶ

றனரக்றம்)

ன்றுரன் தரன் ல ஷில் வ ரல்னறினக்றநரர்.
னஸ்னீ ம் ஆட் றில் திரர்ள் ரநரற்கும்
வள்ஷபக்ரன் ஆட் றில் ரநற ிட்டற்கும் ன்ண

ரம் வ ரல்றநரர்ள்? வள்ஷபக்ரஶணரடுரன் னட
மன்ஸ், ந்ற

ரணங்ள் ந்ண. ஶரட்டரர்ரர்,

வனக்ரி றட்டி ரறரி வகு சுனக்க் ரரித்ஷச் வ ய்ட
வரள்ற்ரண

ரணங்ள் ந்ண. அடஷ

றஷணத்டம் தரர்த்றர இத்ஷண வ ௌரிங்ள், சு
ரணங்ள் வள்ஷபக்ரஶணரடு ந்ரல்ரன்
அற்நறன் ர்ச் றரல் இன் இலக்ப்தட்டு

அர்லக்குரி றபிஶனஶ ஶரறத்ட ிட்டரன்
ன்றநரர்ள். இட என ரர இனக்னரஶ எற
ரரணரஶர றரரஶர ஆரட.
திரணின் ஶம் இந்றரி சுத்டக்ர
ற்தட்டினக்றநஶ அல்ன. அட ஶனர ஶக்ஷரர்த்ர
ஶத்ஷ க்ஷறப்தற்கு ன்ண றங்ஷப
அனுஷ்டரணங்ஷபப் தின்தற்ந ஶண்டுஶர அற்ஷநச்
வ ய்ஶ ற்தட்டட. அறல் அறப்தடிரண ந் ஶதரக்
ஸ்டவும் ஶ ர்க்க் கூடரட ன்தடரன் அடிப்தஷட

ர்ம். அந் ர்த்ஷ, அறல் உள்ப றரப் தண்ஷத
ிட்டுிட்டு, ண
ீ
உதங்பரல் சுனதத்றல்

றஷடக்றந சுங்லக்கு இன் ஆஷ ப்தட்டட அடிஶரடு
றுரன். தரரண சூழ்றஷனிலும் ஸ்ர்த்ஷ
ட் றப்தடரன் வதனஷ. அப்தடி அர்ள் வ ய்ரட
வதரி ப்ன. அன் தனஷணத்ரன் இப்ஶதரட என ரய்
ிற்றுக் குந்ஷபர இனந் ம்றஷடில்
ந்டிட்ட டஶ உர்ச் றில் அடேதிக்றஶநரம்.
ற்நர்லக்கும் வதரி றஶன த்ஷ உண்டரக்ற
ிட்ஶடரம். னனறல் திரனுக்கு ரஶனைறஶன
இடறல்ஷன, ஶஷனில்ஷன ன்று ஆணஶ, திநகு
தடிப்தடிர ற்நர்லக்கும் அந்க் றரன் ன்றந
றஷனக்கு னற்நற இனக்றநட. ணி

க்றிணரஶனஶ

றர ரழ்க்ஷஷ பிர டத்றட்டும் ல்னரம்
ரிரினந்ட. ந்ற

க்ற, ஆஷனத்வரறல் ல்னரம்

ந்ட, ஶஷலம் வரம்த அறரற, ரழ்க்ஷஶ
றக்னரறிட்ட (Complicated) இன்ஷந றஷனில்
ரஶனஜ் அட்றன், ஶஷன இற்றுக்கு ல்ஶனரனஶ
றண்டரடும்தடிரத்ரன் ஆறினக்றநட.

"இப்ஶதரட ன்ண தரிரம் (remedy)? திரர்ள்
ல்ஶனரனம் இப்ஶதரறனக்றந ரழ்க்ஷ னஷநஷப
ிட்டு, அத்ணத்டக்குத் றனம்னரர்ள் ன்று

றர்தரர்க்றநீர்பர?" ன்று ன்ஷணக் ஶட்டரல், அப்தடி
ரன் றர்தரர்க்றஶநஶணர இல்ஷனஶர, அட ரரி
ரத்றர உங்லக்குத் ஶரன்றுறநஶர இல்ஷனஶர,
அர்ள் இப்தடித்ரன் வ ய்ர ஶண்டும் ன்றுரன்
ரன் வ ரல்ன ஶண்டும். ம் னெனர்ஶ

தநறஶதரய்ிட்டட ன்று ரஷ னெடிக் வரண்டு தரர்த்டக்
வரண்டினப்தற்கு குன தீடம், ஆ ரரி ஸ்ரணம் டவும்
இனக் ஶண்டி அ றஶ இல்ஷன. னடிரரத்
ஶரன்நறணரலும்கூட, அப்தடிப்தட்ட ல்ன
னக்ஷறங்ஷபனேம் னடித்டக் ரட்ட ஶண்டும் ன்று
வ ரல்ற்குத்ரன் ங்ள், டங்ள் இனக்றன்நண.
இந் னக்ஷறத்டக்குத்ரன் அஷ ங்ள் ன
க்றஷனேம் வ னறத்டப் தரடுதட ஶண்டும்.

" த்றரக்றயத்ரல் வள்ஷபக்ரஷணப் ஶதரப்
தண்டரட, இவல்னரம் டக்ர ரரிம்" ன்று
வ ரன்ணர்ள் இனக்த்ரன் வ ய்ரர்ள். டக்
னடிரட ன்று றஷணத் த்ஷணஶர இந் உனத்றல்
டந்டரன் இனக்றநட. இட டக் னடிர ிம்

ன்று றஷணத்ட, ர்த்ஷனேம்

த்றத்ஷனேம் ிட்டுக்

வரடுத்டப் ஶதசுட ணக்ரண ரரிறல்ஷன.

டத்டடம் டத்ரடம் உங்ள் ஷில் இனக்றந
ிம். ரன் வ ய்க்கூடிட ல்னரம் ம்னஷட
ர்

ரஸ்றங்பில் வ ரல்னறினக்றநஷஷப

அலுக்ரல்

னறக்ரல் உங்ள் ரறல் ஶதரடுடரன்;

ரஸ்றங்ள் ற்ஷந உங்ள் டஷ ன்று
ிறத்றனக்றன்நணஶர அற்ஷந உங்லக்கு டுத்டச்
வ ரல்னற, த்ஷண திறகூனங்ள் இனந்ரலும் ீங்ள்
அன்தடிரன் டக்ஶண்டும் ன்று
னறனேறுத்டடரன்.
அ தட் ப் தரிரம்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஷற ம்
அ தட் ப் தரிரம்
இப்ஶதரறனக்றந

னெ அஷப்ன னலடம் ரறுறநஶர,

ரநில்ஷனஶர—அஷ ரற்ந னடினேஶர,
னடிரஶர—ஶ க்ஷத்ஷஶ ைீணர ஷத்டக்
வரண்டினக்றந என கூட்டம் ன்ஷநக்கும் இனந்ட
வரண்டினக்கும் தடிர ரம் தண் ஶண்டும்.

திரம் ைரற ன்று என்று இனக் ஶண்டும்
ன்தற்ர இஷ ரன் வ ரல்னில்ஷன. ணிர
இப்தடி என ைரற சுனத்டக்ர இனந்ட என்றும்

ஆஶண்டரம். ஶனர ஶக்ஷத்டக்ரத்ரன் அட இனக்
ஶண்டிினக்றநட. இந் ஶனர ஶக்ஷத்டக்ரத்ரன்

ஶ

ப்ங்ள் ற்தட்டினக்றன்நண. ஶ

ப்ங்ள்

இனந்ரல்ரன் ஶனரம் னலக் ஶக்ஷர இனக்கும்
ன்று ரன் வ ரல்லுறஶநன். அணரல் இணிஶனரட
என திரன்கூட ஶம் வரிில்ஷன ன்று
இனக்கூடரட ன்றஶநன். திரம்ர்ள் றுதடி
ஷறத்டக்குத் றனம்னட என்றுரன் இப்ஶதரட

ற்தட்டினக்றந இத்ஷண ஶரபரறுலம் ீனற்கு
எஶ தரிரம் ன்றஶநன்.
குஷநந்தட் ரச் வ ரல்றஶநன்; இப்ஶதரடள்ப
திரர்லக்கு இற்ரண ஷரிஶர, றர னத்றஶர
இல்னரிட்டரலும், ஶதரணரல் ஶதரறநட. உங்பரல் ஶ
அத்ணத்டக்குத் றனம்த னடிரிட்டரலும், உங்ள்
குந்ஷஷபரட அறல் றனம்திர ஶண்டும்

ன்றஶநன். அடுத் ஷனனஷநில் ஶம் வரிர
திரன் எனத்ன்கூட இனக்ஶகூடரட; அற்கு
ற்தரடு வ ய்னேங்ள் ன்றஶநன்.
வனௌறத்றல் இத்ஷண அவ ௌரிப்தட்ட தின்னும்,
"ஷஶர, ம் குந்ஷஷப வறும்
ஷறரக்குர?" ன்று ீங்ள் றஷணத்ட, இப்ஶதரட
ீங்ள் அடேதிக்குந வ ௌக்றம் ன்று றஷணக்ப்தடுறந
ரழ்க்ஷ னஷநிஶனஶ உங்ள்

ந்றலம் இனக்

ஶண்டும் ன்று றஷணத்ரல், இன்னும் என தடி இநங்ற
னறஶநன். உத்றஶரத்டக்ர ற்ஶதர தடிப்தில்
உங்ள் குந்ஷஷப ிட்டு, அர்ஷபப் திற்தரடு
ஶக்ஷஶ ைீண ர்ம் ன்நறல்னரல், ஶறு
வரறனறல் ிட்டரல்கூடத் வரஷனறநட; இப்தடிப்

னடனஷநப் தடிப்னப் தடிக்றந ரனத்றஶனஶ, ட்டு

சுக்குள் உதணத்ஷச் வ ய்ட, அப்னநம் சுரர், தத்ட
னம் றணனம்

ரங்ரனம் என ி ஶ

அத்ணம் வ ய்ற்கு ற்தரடு தண்டங்ள்.
இஷரட தண்டங்ள் ன்றஶநன். எவ்வரன

திர ட்டுக்
ீ
குந்ஷக்கும் இந் ற்தரடு வ ய்ர
ஶண்டும். இப்தடி ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ

றஷக்ஷ வ ரல்னற

ஷக் இப்ஶதரட ரத்றரஶ றஷடக் ரட்டரர். அந்
னக்ஷத்றல் ரம் இனக்றஶநரம். இணரலும் ற்ந
வதரனபரர வ ௌரிங்ஷப உத்ஶ றத்டம்
ஶதட்ஷடக்குப் ஶதட்ஷட என வதரட இடத்றல் ல்னரக்

குந்ஷலக்கும் ஶ குப்ன டத்டங்ள். கூட்டுநவு
அடிப்தஷடில் (co-operative basis) இப்தடிச் வ ய்ரல்
 றில்னர ஷ குந்ஷலக்கும்கூட ஶ
வதந வ ௌரிம் ற்தடும். தத்ட னங்பில்

றஷக்ஷ

றறுச்

றறு இப்தடிக் ற்தரல் ந்ற தரம் றஷந
ணப்தரடரஶரடு ட்டுறன்நற, திஶரத்றலும்கூட,
அரட உதரர்ர னனற ஷற ர்ரக்ஷபத்
ரங்ஶப வ ய்ட வரண்டு ற்நர்லக்கும்

வ ய்ிக்றநற்கும்கூடத் ஶர்ச் ற உண்டரக்றிடும்.
இவ்ரறு திஶரத்ஷ ன் ஶ ர்த்டக் வ ரல்றஶநன்
ன்நரல், ஷறச்

டங்குஷப அர்ஶப வ ய்ட

வரள்ப னடினேம் ன்நரல்ரன் றர் ரனத்றல்
னஶரயறர்ள் ன்ஶந என வரறற்ரர்ள்
இல்னரிட்டரலும்கூட

ரபித்டக் வரள்ப னடினேம்.

னஶரயறம் வ ய்ஶ ைீஶணரதரம் ன்று
னங்ரனத்றல் ரரட திள்ஷபஷப

ிட்டுஷப்தரர்பர ன்று ஶட்றந றஷன

ந்டிட்டரல், இந் ற்தரடு அ றரறநட.
இப்தடிர ஶ

ப்ங்ள் ஶனரத்றல் ன்றும்

றஷனத்றனக்கும்தடிரச் வ ய்றல் ல்ஶனரனம்
இப்னர்ர னஷணந்ட றன்று ரரித்றல் இநங்
ஶண்டும். இட இப்ஶதரடள்ப ைண

னெம் னலற்கும்,

திரம் ைரறக்கு ட்டுல்ன, இந்றரில் இனக்க்
கூடி

ன ைரறலக்கும், அட ட்டும் அல்ன,

ஸ்

ஶனரத்றலும் உள்ப அத்ஷண ஶரடி ைீர றலக்கும்
ஶக்ஷம் உண்டரற்ர ீங்ள் வ ய் ஶண்டி
டஷ. வய்த்ரல் ிறக்ப்தட்ட டஷ. அடஶ
வய்ரண
ீ
டஷனேம் (divine unity) ஆகும்.
இப்ஶதரறனப்தர்லக்குச் வ ய் ஶண்டி டஷ

ன்தட ட்டுறன்நற, னங்ரனத்றல் னதர்லக்கு
ரம் ர டஶரத்ஷச் வ ய்ட தரதத்ஷச் ஶ ர்த்டக்
வரள்பரனறனக்வும் இந்க் ரரித்ஷ அ றம்
வ ய்ர ஶண்டும். "இந்க் ரனத்றஶனஶ ஶத்ஷ
னும் னக்ஷறம் வ ய்ில்ஷன. னங்ரனத்றல் ரர்
லந்ப் ஶதரறநரர்ள்? இப்ஶதரட இற்ரப் வதறும்
தரடுதட்டு ன்ண திஶரைணம்" ன்று

றனனக்குத்

ஶரன்நனரம். அப்தடி ணக்குத் ஶரன்நில்ஷன.

க்ம்

சுற்நறக் வரண்ஶடினக்கும்ஶதரட, ல ஶ ஶதரணட ஶஶன
த்ரன் வ ய்னேம். இப்ஶதரட இத்ஷண ரரீம்
ஷனிரித்ரடுரஶனஶ இன் உச் த்டக்குப்
ஶதரணதின் ல ஶ இநங்றத்ரன் ஆ ஶண்டும்.

ணத்றல்
ீ
ஶர வ ௌக்றம் இனப்தர றஷணத்ட

இப்ஶதரட அறல் ஶதரய் ிலந்றனக்றஶநரம். ஶதரப் ஶதர
இஷப் னர்ர அடேதித்டிட்ட திநகு இறஶன
ரழ்க்ஷ றஷநஶ இல்ஷன. உண்ஷில்
அவ ௌக்றத்ஷத்ரன் உண்டரக்றக் வரண்ஶடரம் ன்று
வரிந்டரணர ஶண்டும். அவரிக்ரின் உரம்
என்று ஶதரடம். ைணங்லக்குத் ரங்ள் றஷநஶரடு

இல்ஷன ன்று எஶ சூன் உர்ச் றரன் ந்றனக்றநட.
ண
ீ
சுரடேதத்ரல் னறந றம்றின்ஷஷத்
வரஷனத்டிட்டு, நந்ட ிட்டு இனக் ஶண்டும்

ன்று ிக்றநரர்ள். னத்ற ரனறபர இனக்றநர்ள்
ம்னஷட ஶரந்ம், ஶரம், தைஷண இஷலக்கு

னறநரர்ள். ற்நர்லம் ப்தடிரட இந் இந்றரி
சுத்ஷ நந்றனக்றந ட்டும் ிஶ ம் ன்ஶந
ப்தட்ட ரத்றஷஷப (tranquiliser) ரங்றச்
ரப்திட்டுிட்டு, அப்தடிஶ டெங்றக்

வரண்ஶடினக்றநரர்ள்.
இந் ஸ்றற ம் ஶ த்றலும் க்கூடிடரன். வனௌற
சுத்றல் இன்னும் ஶர தரக்றினக்றநட ன்றந
ஷக்கும் அஷனேம்ரன் தரர்த்ட ிடுஶரஶ ன்று
ஏடிக் வரண்டினந்ரலும், அப்னநம் ஷட றில்
அடேதித்ட, "அடடர, இடவும்

ரசுர திடித்ட

ஷத்டக் வரள்ப னடிரல் ஷநந்டஶதரறந
வ ௌக்றம்ரன்" ன்று தித்றக்ஷரத்

வரிந்டிட்டதின், றத்ற சுத்ஷத் னறந அத்ரத்
ிங்லக்கு ைணங்ள் றனம்தத்ரன் றஷணப்தரர்ள்.
அப்ஶதரட அர்ள், இடஷ

னெத்டக்கு றம்றஷத்

ந் தஷ ஷற ரர்த்ஷஶ றுதடி னர

டுத்டக் வரள்ப ஶண்டும் ன்று றஷணக்றந ஶதரட,

அர்லக்கு ஶ அத்ணம் வ ய்ற்ஶ இடறல்ஷன
ன்றந றஷனில், இந்த் ஷனனஷநஷச் ஶ ர்த் ரம்
ங்றனறஷக் த்ரித்டப் ஶதரட்டினந்ரல் அட த்ஷண
வதரி டஶரம்?
அற்வன்ண, அடரன் இத்ஷண னஸ்ங்ள்
இனக்றன்நணஶ? ஶந்றங்ள், ரங்ள்
னலஷனேம் ம்ர்லம், ற்ந ஶ த்டக் ரர்லம்
ஆறஶரடந்ம் ஆரய்ச் ற தண்ி ரல்னைம் ரல்னைர
லற ஷத்றனக்றந னஸ்ங்ள் இனக்றன்நணஶ?
அற்ஷநப் தரர்த்ட னங்ரனத் ஷனனஷநள்
ஶத்ஷத் வரிந்ட வரள்பட்டுஶ ன்று ஶட்னரம்.
இற்கு ரன் தறல் வ ரல்னறர ஶண்டும்.
அட ி அஸ்றரத்றஶனஶ இன்வணரன வதரி
ஶள்ி இனக்றநட. அற்கு ரன் இடஷ தறல்
வ ரல்னில்ஷன. அஷனேம் வ ரல்னறர ஶண்டும். அட
ன்ண ஶள்ி ன்நரல், "ஶ

ப்ம் ஶனரத்ஷ

க்ஷறக்கும் ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்? ஶர ந்றங்ள்
ன்நரல் அஷவல்னரம்

றன எனறள். அஷ ரர்த்ஷ

ரர்த்ஷர இனக்றன்நண. அந் ரர்த்ஷலக்கு
அர்த்ம் இனக் ஶண்டும். அஷ வரம்தவும் உர்ந்
அர்த்ர இனக்னரம். அப்தடிஶ இனந்ரலும் அந்
அர்த்த்ஷப் தடித்டம் வரிந்ட வரண்டு ிடனரஶ.
ஶத்ஷ ற்ர என கூட்டம் ரழ்ரள் னலடம்
ரரல் வ ரல்னறக் வரண்டினக் ஶண்டும்? இப்தடிச்

வ ரல்லுற்ரஶ என கூட்டம் ப்ஶதரடம் இனக்

ஶண்டும் ன்நரல் ற்ர? ஶத்றன் அர்த்ம்
ங்ரல் இனக் ஶண்டும் ன்நரல், அற்குப்

னஸ்ங்ள் இனக்றன்நண. னஸ்த்றனறனப்தஷக்
ரப்தரற்றுற்வன்ஶந தரம்தரிர என ைரற இனக்
ஶண்டி அ றறல்ஷனஶ. அனம் னஸ்த்ஷப்
தரர்த்டத் த்டங்ஷபத் வரிந்ட வரள்பனரஶ.
ஆணரல் அர்த்த்ஷ ட்டும் வ ரல்னரல் ஶ

ப்ம்

இடஷக்கும் ந்றனக்றந றத்றல் ரநரல் இனக்
ஶண்டும்.

ப்த்ஷ ரரல் வ ரல்னற ட் றக் என

கூட்டம் இனக் ஶண்டும் ன்று வ ரல்ட ன்?"
ன்தடரன். இற்குப் தறல் வ ரல்ன ஶண்டும்.
ஶ க்ஷம் ன் ஆனேட்ரனத் வரறனர ஶண்டும்?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ஶக்ஷம் ன் ஆனேட்ரனத் வரறனர ஶண்டும்?
"தரம்தரிரத் வரறஷனப்திரித்டக் வரண்டு
வ ய்றல்

னரம் னலற்கும் வரம்தவும்

அடேகூனம் இனப்தரஶ வரிறநட. ஆணரல், திரன்
ன்று இனக்றநன் வ ய் ஶண்டி வரறல் ஶ
க்ஷவன்நரல் இணரல்

னெத்டக்கு ன்ண

ஶக்ஷம்?" ன்ந ஶள்ி லறநட.
குன் தரஷண வ ய்றநரன்; ண்ரன் டி

ஶரய்க்றநரன்; வ ரபன் டி வய்றநரன்; இடன்

தரல் வரடுக்றநரன்; குடிரணன் உலறநரன். இப்தடி
எவ்வரனத்ர் எவ்வரன்று வ ய்றநரர்ள். இந்க்

ரரிங்ள் ல்னரம் ைணங்பின் அன்நரட ரழ்வுக்கு
அ றரற இனக்றன்நண. இற்நறன் தனஷண அர்ள்
தித்றக்ஷர அனுதிக்றநரர்ள். உல வல்ஷனச்
ரப்திடுறநரர்ள். த ற ீனற்கு அட அ றர

இனக்றநட. வய் டிஷ உடுத்றக் வரள்றநரர்ள்.
ரணத்ஷக் ரப்தரற்ந, குபிர், வினறனந்ட

ரப்தரற்ந அட ஶஷர இனக்றநட. தரல்

ரீத்ஷக்

குடிக்றநரர்ள். ஶரரக்றச் ஶ ர்த்டக் வரள்றநரர்ள்.
தரஷணஷ அடுப்தில் ற்நறச்

ஷக்றநரர்ள்.

இப்தடிவல்னரம் ஷடனஷநக்குப் திஶரைணரறந
ஸ்டக்ஷப ற்ந ைரறக்ரர்ள் னறநரர்ள்.
திரம்ன் ன்ண னறநரன்? ர் ர்த்ஷ
றஷனப்தடுத்றினக்றந

ரஸ்றங்ள் அனுக்கு ந்த்

வரறஷனத் ந்றனக்றநட?
திரன் ஶத்ஷக் ரரல் ஶட்டுப் தரடம் தண்
ஶண்டும். அரட அத்ணம் வ ய் ஶண்டும்.
அஶரறரி இன்வணரனத்னுக்கு அஷ ரரல்
வ ரல்னறக் வரடுக் ஶண்டும். அரட அத்ரதணம்
வ ய் ஶண்டும். அத்ணம்: ரன் ஶம் ஏடட.
அத்ரதணம்: இன்வணரனத்னுக்கு ஶத்ஷ ஏடிப்தட;
இஶரடு திரன் ஶத்றல் வ ரல்னறினக்றந றத்

ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபனேம் ர க்ஞரறஷபனேம் வ ய்
ஶண்டும் ன்று

ரஸ்றத்றல் இனுக்குரி வரறஷன

குத்டக் வரடுத்றனக்றநட.

ஶத்றன் அர்த்ம் வரம்த உர்ரணட. அஷக்

ரப்தரற்ந ஶண்டும் ன்று வ ரன்ணரனரட ண
ீ
ரனத்ர்லக்கு எப்னக் வரள்பனரம் ன்று ஶரன்றும்.
ைண

னெத்டக்கு அநறவு, ஷன ல்னரம் ஶண்டும்.

ஶம் றஷந அநறஷத் னறந ஸ்ட ன்தரல்,
அன் அர்த்த்ஷச்

றனர்

னெம் னலற்கும் தி ரம்

தண்ிக் வரண்டினந்டிட்டுப் ஶதரட்டும் ன்று
வ ரல்னத் ஶரன்றும். ஆணரல்,

ரஸ்றம் இப்தடிச்

வ ரல்னரல் திரணரப்தட்டன், "ஶத்றன்

ப்த்ஷக் ரப்தரற்நறக் வரண்டினக் ஶண்டும். ைண
னெம் னலற்கும் அஷக் வரடுத்ட க்ஷறக்

ஶண்டும்" ன்றநட. அர்த்த்ஷ ல்ஶனரனம் அநறப்
தண் ஶண்டும் ன்நரல் அறல் ஶனரஶக்ஷம்
வரிறநட. ஶர்ரர

ப்த்ஷச்

றனர் ட்டும் ஷத்டக்

வரள்ரல் ஶனரஶக்ஷம் ன்நரல் ம்திக்ஷ
ரட்ஶடன் ன்றநட.
ற்ந வரறல்ள் றன்று ஶதரணரல்

னெம் தரறக்ப்

தடுடஶதரல், ஶ அத்ணம் றன்நரல் ப்தடிப்
தரறக்ப்தடும் ன்று வரிில்ஷன.
இட னரி ஶண்டுவன்நரல் ஶம் ன்தட ன்ண
ன்று வரிந்ட வரள்ப ஶண்டும். இவ்ித்ஷ
னலக் அநறிணரல் ஆரய்ந்ட ட்டும் திஶரைணம்
இல்ஷன. அடேதஸ்ர்ள் வ ரல்ஷ ம்திணரல்ரன்
உண்டு.
இப்தடிச் வ ரன்ணவுடஶணஶ ஆஶக்ஷதஷண ந்டிடக்
கூடும். 'அவப்தடி

ரர்? ரங்ள் தகுத்நறரபிள்

(rationalists). னலக் ங்ள் அநறவுக்குள் அப்தடுறநட
ன்நரல் ரன் ற்றுக் வரள்ஶரம்' ன்று

வ ரல்னறிட்டரல் ன்ண வ ய்ட? ல்னர
ிங்லஶ னுஷ் அநறவுக்குள் அப்தட்டுத்ரன்
ஆ ஶண்டும் ன்று ப்தடி உரிஷ வரண்டரடனரம்?
த்ஷணஶர ைீர றபில் இன் எனத்ன்.

இனுஷட னரதட்டரிில் டக்றந ரரிங்ள் என
ரட்டின் அநறவுக்குப் னரினேர? "ன் னத்றக்குப்

னரிரரல் இந் வதௌற ிறள் (Laws) இனக்ஶ
னடிரட" ன்று ரடு வ ரல்னனரர? ரடு ஷக்கும்
ஶதர ஶண்டரம்; டேஷ்ர்பிஶனஶ ஃதிமறக்ஸ்

தடிக்ரர்லக்கு அஷ ப்தடிப் னரினேம்? ஆணரல்,
அஷ ன்நரப் தடிப்தர்ள் வ ரல்ரல்,
தடிக்ரர்லம் ம்னறநரர்ள். அர்ள் வ ய்றந

உதரங்பரல் தித்க்ஷர டக்றந ரரிங்ஷபப்
தரர்த்ட ிறஷப ல்னரனஶ எப்னக் வரள்றநரர்ள்.
அப்தடிஶ

ரஸ்றத்ஷ அடேஷ்த்ர்ள் ஶத்ஷப்

தற்நறச் வ ரல்ஷ ம்த ஶண்டும். இடஷக்கும் அட
தித்க்ஷரத் ந்றனக்றந தனன்பினறனந்ட அஷ
ற்றுக் வரள்ப ஶண்டும். வதரி தித்க்ஷ தனன்
இடஷ யறந்ட

னெம் த்ஷணஶர றர்ப்னலக்கும்

ரக்குப்திடித்ட ிரஶன இனக்றந எஶ தஷ ம்

ன்தடம், இந் த்றல்ரன் ஶனரத்டக்குள்ஶபஶ, ற
அறரண ரனனர்ள் ஶரன்நறினக்றநரர்ள்
ன்தடஶரகும். "ங்ள் அநறவுக்குள் ஶண்டும்"
ன்று ைணங்ள் வ ரல்னரல் ம்தி ற்நரஶனஶ,
இடஷ

றஶஷம அஷடந்ட ந்றனக்றநரர்ள்.

"னுஷ் அநறின் ல்ஷனஷ ீ நற அண்டர
ஆணர்ஶப ரிறள். அர்பின் னெனஶ ஶ

ந்றங்ள் ஶனரத்டக்கு ந்றனக்றன்நண" ன்தட
அடிப்தஷடக் வரள்ஷ. அம்ரறரி னுஷ்ர்ள் ஆத்
க்ற வதநஶ னடிரட ன்று வ ரல்னறிட்டரல்,

'அப்னநம் ஶதச்ஶ

இல்ஷன. தித்றக்ஷர இனக்றந

ரன்ஷபனேம், மறத்றரன்ஷபனேம் ஶண்டுரணரல்
சுட்டிக்ரட்டி, இர்லக்கு ற்நர்லக்கு இல்னர

க்றள் இனக்றநஶ, இஷப் தரர்த்ரட ம்னங்ள்'

ன்று வ ரல்னனரம். 'அர்ள் வ ய்வல்னரம் ஶர ம்,
ரற்று ித்ஷ' ன்று தறல் வ ரல்னறிட்டரல் திநகு
ஶதச் றல்ஷன. இப்ஶதரட ரம் இனக்றந றஷனில் ம்
னத்றக்கு ன்ண ட்டுறநஶர அற்கு ஶற்தட்டர
டவும் இனக் னடிரட ன்தஶரன் வரம்தவும்
தகுத்நறற்ந ரரினக்றநட. இஷ அப்தடிச்
வ ரல்தர்ஶப னரிந்ட வரண்டரல்ரன் உண்டு.
ஶர சுரரிஸ்ரப் ஶதச்சு ச்ஶ ரி ஶட்னரம் ன்ந
அபினரட, த்ஷணஶர றனு ரண அ றல் (Political)
ீ ட்டிங்குள் இனக்றநஶதரடகூட, இங்ஶ ன்ணிடம்
ீங்ள் ந்றனப்தரல் உங்பில் ரனம் இப்தடித்
ங்ஷப னல rationalist ஆச் (தகுத்நறரபர்) வ ரல்னறக்
வரள்ப ரட்டீர்ள் ன்று றஷணத்ட, ஶம் ன்
ம்திரப்தடி இணினேம் இனக் ஶண்டும்

ன்தற்குக்கூட ரம் வ ரல்றஶநன். என ஶஷப
அப்தடிில்னரர்பரலக்குச் " ரறரர் வ ரல்டம்
வரஞ் ம்

ரிர இனக்கும் ஶதரனறனக்றநஶ" ன்று

ஶரன்நறணரலும் ஶரன்நனரம்.

****
ஶ

ப்ம், ஶ

ப்ம் ன்ந

ப்த்டக்கு

னக்றத்டம் னடரஶண னரிதடரல் இனக்றநட?
ரி,

ப்ம் ன்தட ப்தடி உண்டரறநட? ங்ஶ என

அறர்வு (vibration)
அங்ஶ

னணம் ( movement , motion ) இனந்ரலும்

ப்ம் உண்டரற ிடுறநட. இட தகுத்நறவு

ரஸ்றரண மன்ஶம வ ரல்றந ிம்.

வரணிில்

றன ிரண

றனு ரண ஶதச்சுச்

னணங்ஷப உண்டரக்றப் தன

ப்ங்ஷப ற்தடுத்றினக்றஶநரம்.

ப்ங்ள் ரடக்குக் ஶட்றநஷரஶ
ஶரன்றுறன்நண. ஆணரல்

றனற்ஷநக் ரடக்குக் ஶட்

னடிர றன் ர அஷனபர ரற்ந னடினேம் ன்று
ஶடிஶர, வடனறஶதரன் னனறற்ஷநப் தரர்த்ரல்

வரிறநட. ரம் தரர்ப்தட, ஶட்தட ல்னரஶ இந்
றன் ர அஷனள்ரன்; தரர்க்றநனும் ஶட்றநனும்,
அனுஷட னெஷபனேம்கூடத்ரன் ன்று வ ரல்றந
அபவுக்கு மன்ஸ் வரண்டுந்டிட்டட. இட
இனக்ட்டும்.
ஶனரத்றல் இத்ஷண ஶரடி ைட ஸ்டள் ஷனனேம்,
னறனேம், ஆறும்,

னத்றனம் உண்டரினக்றன்நண.

ைீர றள் ிிர உண்டரினக்றன்நண.
இத்ஷணனேம் றனறனந்ஶரரன்

றனஷ்டிக்ப்தட்டினக்றன்நண. அந் ஶர என்று இப்தடி
றனஷ்டிக்றநஶதரட தன றனு ர அஷ ந்ட வரடுத்ட,

த்ஷணஶர

னணங்பின் ீ டரன் இத்ஷணனேம்

ஶரன்நறினக் ஶண்டும்.
உண்டு ன்நரல்,

னணத்டக்வல்னரம்

ப்ம்

றனஷ்டி னலற்கும் னந்றப் தனி

ப்ங்ள் உண்டரினக் ஶண்டும். இந்

றனஷ்டிில்

என்றுக்வரன்று ரழ்பித்டக் வரள்றநட. இப்தடிப்
தஸ்தம் ஶதரறத்டக் வரள்றநஶதரட தனிரண
னணங்ள் அல்னட

ப்ங்ள் உண்டரக்த்ரன்

ஶண்டும். ஸ்டெனரண ரரிங்பில்ரன்

னணம்

இனக்றநவன்று இல்ஷன. ரம் றஷணக்றநடம்கூட

எனிரண றன் ர வண்டின் ஏட்டம்ரன் ன்று
மன்மறல் ண்டு திடித்றனக்றநரர்ள். இணரல்
ம்னஷட ண்ம் எவ்வரன்றுக்கும்கூட என
னணனம் ஆணதடிரல்

இந்

ப்னம் இனந்ர ஶண்டும்.

ப்ங்ள் வரம்த வரம்த சூக்ஷ்ர இனப்தரல்

ம் ரடலக்குக் ஶட்ில்ஷன. தரக்டீரிர றனற ம்
ண்டக்குத் வரிில்ஷன. ஷக்ரஸ்ஶரப்திணரல்

தரர்த்ரல் அட வரிறநட. அப்தடிஶ ம் ரடலக்குக்
ஶட்ர சூக்ஷ்

ப்ங்ள் றஷந இனக்றன்நண.

வதௌறரஶர (Physical), ரணமறரஶர (Mental) என
அஷ வு ன்று ந்டிட்டரல் அங்ஶ மன்ஸ்தடி
ப்னம் உண்டரறத்ரன் ஆஶண்டும்.

எவ்வரன அஷ வுக்கும் ணிர எவ்வரன

ப்ம்

இனக்றநட. இஷஶ ரற்நறச் வ ரல்ரணரல்,
எவ்வரன ிரண

ப்த்ஷ உண்டரக்

ஶண்டுரணரல், அற்கு என ிரண அஷ ஷ
உண்டரக்றத்ரன் ஆ ஶண்டும். என ித்ரன்
தரடுறநரர். அர் தரடுறந ரறரிஶ ரம் தரட ஶண்டும்.
அஶ ரறரிஶ னட்ட ஶண்டும் ன்நரல், அர்

வரண்ஷடில் ன்வணன்ண

னணங்ஷப

உண்டரக்குறநரஶர அற்ஷநஶ ரனம் தண்ித்ரன்
ஶண்டும்.
ப்னம் அஷ வும் ஶ ர்ந்ட ஶ ர்ந்ஶ, என்நரஶ
உண்டரறன்நண. இப்தடி உண்டரண அப்னநம் அந்

அஷ வுபினறனந்ட என ஸ்டெனரண ஸ்ட அல்னட
ஶணரதரம் உண்டரறநட. ஆக்கூடி

ப்த்றனறனந்ஶ

றனஷ்டி ற்தடுறநட. இந்ப் திர லணரண த்டம்

மன்ஸ் தகுத்ரிவுப்தடினேம் கூட

ரிரணடரன் ன்று

வரிறநட.
றனஷ்டி, அறஶன டக்றந தன ரரிங்ள் ண்ங்ள்
இற்நறன் னெனர

ப்ங்ள் ஆர த்றல் (Space)

அப்தடிஶ றஷநந்டரன் இனக்றன்நண. ரம் ஷஷத்
ட்டிணவுடன் என

ப்ம் உண்டரறநட ன்நரல் அட

ன்ண ஆறநட? அட அப்தடிஶ ஆர த்றல்ரன் ங்ற
ிடுறநட. ல்ன ரரிங்ள், வட்ட ரரிங்ள்
ல்னரற்நறற்கும் எவ்வரன
இந்

னணம்,

ப்ம் இனக்றநட.

ப்த்ஷ உண்டரக்ற ிட்டரல் அந் ல்னட

அல்னட வட்டடம் ந்டரன் ஆ ஶண்டும்.
ல்வனண்ங்ள் ைணங்லக்கு உண்டரறநட ன்நரல்
அப்தடி உண்டரக்குறந
அற்நறற்ரண

னணங்ள் இனக் ஶண்டும்;

ப்ங்ள் இனக் ஶண்டும். இப்தடிப்தட்ட

ப்ங்ஷப ரம் உண்டரக் னடினேரணரல் ஶனரத்றல்
ைணங்லக்கு ல்ன ண்ங்ள் ஶரன்நறக் வரண்ஶட
இனக்கும். ைணங்லக்கு உர்ந் ண்ங்ள்

இனப்தஷிட ஶனரத்டக்குப் வதரி ஶக்ஷம் ன்ண

இனக்றநட? அப்தடி ண்டற்கு அர்ஷபத்
டெண்டுறந

க்றஷப் வதற்ந

ப்ங்ள்ரன் ஶ

ந்த்ங்ள்.
அட ட்டுறல்ஷன. ைணங்ள் ைீிப்தற்கு ஆரம்
அ றம். ஆரத்டக்கு ஷ அ றம். ஶனரத்றல்

என ஶம் உண்டரறநட. அட ஷரப் வதய்றநட
ன்நரல், இந்க் ரரிங்ள் அஶ ிரண
னணங்பின் ீ ஶ டந்றனக்றநட. ணஶ,

றன

ப்ங்ஷப உண்டரக்ற அன் னெனம் இப்தடிப்தட்ட
னணங்ஷப ற்தடுத்ற ிட்டரல் ஷ வதய்த்ரன்
ஶண்டும். இப்தடிஶ ரழ்க்ஷக்கு
அ றரணற்ஷநவல்னரம், ல்னற்ஷநவல்னரம்
ப்ங்ள் னெனம் உண்டரக்றக் வரள்பனரம்.

அர றரணஷ, வட்டஷ இஷஷபனேம்

றற் றன

ப்ங்பரல் தண்ிக் வரள்பனரம்ரன். ஆணரல்,
ஶத்றல் இனக்ப்தட்ட

ப்ங்ள் ஶனர ஶக்ஷரர்த்ம்

என்ஷநஶ குநறக்ஶரபர உஷடஷ.
ஷட றில் தரர்க்கும்ஶதரட, இப்தடி

னணம்,

ப்ம்

உண்டரறநட ன்நரல் அடவும் ன்ணஶர ரணர
ற்தட்டர? இல்ஷன. ரணரப் தனி
ற்தட்டரல் ல்னரம் என்றுக்வரன்று

னணங்ள்
ம்தந்றல்னரல்

ஶரரரர ன்றுரஶண இனக்கும்? ஆணரல்
திதஞ் த்றல் த்ஷண றனம், எலங்கும், தஸ்த
ம்தந்னம் இனக்றநட? இஷப் தரர்த்றல் என
ஶதநறவுரன் றட்டம் ஶதரட்டு இப்தடி ல்னரம் அஷ ந்ட
வரடுத்ட

றனஷ்டிஷ உண்டரக்றினக்றநட ன்று

வரிறநட. அந் அநறின் அஷ ில் ற்தட்ட

ப்ங்ஷபத்ரன் ஶம் ன்தட. ஶ ந்த்ங்ள்
ரட் ரத் தரத்ரிடம் உண்டரணஷ ன்தட

இணரல்ரன். அப்தடிப்தட்ட

ப்ங்ஷப இப்ஶதரடம் ரம்

க்ஷறத்ட ஶனரத்டக்கு ல்னட வ ய் ஶண்டும்.
இப்தடிப்தட்ட ஶனரஶக்ஷரர்த்ரண

ப்க்

ஶரஷள்ரன் ஶ ந்த்ங்ள்.
'அவப்தடி? ஶ ந்த்ங்ள் ம் ரடக்ஶ ன்நரக்
ஶட்றன்நண.
உண்டரறந

றனஷ்டிில், திதஞ் ம் வபி (space) ில்

ப்ங்ள் ரடலக்குக் ஶட்ில்ஷனஶ.

அடவும் இடவும் என்று ன்நரல் ப்தடி?' ன்ந ஶள்ி
ஶரன்றுறநட.
திதஞ் த்றல் இனக்றநவல்னரம் ைீணிடனம்

இனக்றநட. "அண்டத்றல் உள்பட திண்டத்றல்". இணரல்
ந்ற
ைீ
ஆர

ப்ங்ஷப ஸ்ம் ப்தரல் லப்னரல் என
ரீத்றல் ற்தடும் ரடி

னணங்ஷபக் வரண்ஶட

வபிில் ஶனர ஶக்ஷரர்த்ரண

னணங்ஷபப்

திடித்டக் வரடுத்டிடனரம். இட அநறவுக்கு எத்டக்
வரள்ப னடிரர ஶரன்நனரம். ஆணரல், அண்டத்றல்
உள்ப தன

ர ரங்ஷபக் றறத்டக் வரள்ற்கு

இந் ணி திண்டத்றல் னிள் (இந்றரிங்ள்)
இனக்றன்நண ன்தட ரஸ்றர் உள்தட ல்ஶனரனம்
எத்டக் வரள்லம் ிம். அண்டத்றஶன என சூரின்
இனந்ரல், அனுஷட உஷ்த்ஷ ம் ஶம் வரிந்ட
வரள்றநட. வபிிஶன என ன இனந்ரல், அனுஷட
ர ஷண இங்ஶ ம் னெக்குக்குத் வரிறநட. வபிில்

னம்ன ன்று என்று இனந்ரல் அன் ன றஷத் வரிந்ட
வரள்ப இங்ஶ ரய் இனக்றநட. என்று

றப்தரய்

இனக்றநட, இன்வணரன்று ஞ் பர இனக்றநட ன்று
ம் ண் வரிந்ட வரள்றநட. எஶ

க்கு

அண்டத்ஷனேம் திண்டத்ஷனேம் தண்ிினந்ரவனரற
இறல் என்று இன்வணரன்ஷநப் தற்நறத் வரிந்ட

வரள்பஶர, அறனறனந்ஶ ரழ்க்ஷஷ டத்றக்
வரள்பஶர னடிரட. இன்னும் என தடி ஶஶன
ஶதரணரல் எஶ

க்குரன் அண்டத்ஷப் தண்ிற்று,

திண்டத்ஷப் தண்ிற்று ன்று ட்டுறன்நற, அடஶரன்
அண்டனம் ஆறநட திண்டனம் ஆறநட ன்று வரினேம்.
ஶரறள் இஷப் தித்க்ஷர அநறந்றனக்றநரர்ள்.
"அண்டத்றல் உள்பட திண்டத்றல்" ன்று அப்ஶதரட
றர் ணரத் வரினேம்.
அண்ட ஆர த்றல் ன்வணன்ண இனக்றன்நணஶர
அவல்னரம் ைீணிடனம் இனக்றன்நண. னுஷ்
ரீத்றல் அஷவல்னரம் இந் ைீனுஷட

இந்றரிங்லக்கு ட்டுறந ரறரி ஶறுிர
இனந்ட வரண்டினக்றன்நண. இன் வரண்ஷடிஶன
என ிரண

ப்ங்ஷப உண்டரக்குறன்நரன் ன்நரல்,

ஆர த்றலும் அற்கு னெனர ம் ரடலக்குக் ஶட்
னடிரர

றன ி

ப்ங்ள் இனக்றன்நண. ஶடிஶர

றன் ர அஷனஷ றறத்ட

ப் அஷனர

ரற்றுறநடஶதரல், இனும் அந் ஆர

ப்ங்ஷபக்

றறத்ட அற்ஷந ைீனுஷட இந்றரிங்லக்கு,
ரடக்கு, ஶட்க்கூடி

ப்ங்பர ரற்நறத்

னடினேரணரல் ஶனரஶக்ஷத்றற்கு ன்ண ஶண்டுஶர

அஷ

ப்த்ரஶனஶ

ரறத்டக் வரண்டு ிடனரம்.

இஷப் தண்ிக் வரடுக்றந மன்ஸ்ரன் ஶரம்.
ரடி

னணங்பரல் ன்வணரனத்னுக்குத்

றத் சுத்றஷ

உண்டரக்றத் னறந அஶ ஶரம், ஶடிஶரில் இன்ண
இடத்றல் னள்ஷபத் றனப்திணரல் இன்ண ஸ்ஶடணில்
தரட்ஷடப் திடிப்தட ஶதரல், இன்ணின்ண ிரண
ப்ங்பின் ரடி

னணத்ரல் இன்ணின்ண ஶனர

ஶக்ஷரர்த்ரண ிச்
ற வ ய்றநட. ஶர

க்றஷப ஆர்றப்தற்கும்

ரஷண னெனர

அண்டத்றனறனப்தஷ ல்னரம் திண்டத்றல் வரிந்ட
வரண்டு, திண்டத்டக்குக் வரண்டு வும் னடிறநட.
இப்தடி ரன் வ ரல்ற்கு அநறவுக்கு ற்றுக் வரள்றந
ரறரி, னேக்றக்குப் வதரனந்டறந ரறரி றனொதம் (proof)
ஶண்டுவன்று ஶட்டரல் னடிர ரரிம். ரம்

இனக்றந ஸ்றறில் இந் னுஷ் னேக்றக்கு ஶற்தட்ட
றஷனில் இனக்றநட ரன் ஶரம். ம்னஷட அல்த
ண றன் னேக்றக்கு அப்தரற்தட்டற்ஷநச் வ ரல்ற்ர

இனப்தஶ ஶம். இப்தடிினக், னேக்றக்கு அீரணஷ
ற்றுக் வரள்ற்கு னேக்ற னெனஶ ப்னொஃப் ரட்டுங்ள்
ன்நரல் அட அ ம்தரிம். வதரிர்ள் வ ரல்ஷ
ம்திணரல்ரன் உண்டு. ஶர

ரஸ்ற ிறஷபத்

நரல் அனம் ஷடப்திடித்ரல்ரஶண

உண்ஷஷத் வரிந்ட வரள்பனரம். ஶள்ி ஶட்றந
ல்ஶனரனம் இப்தடி ஶர

ரஷண வ ய்ரர்ள் ன்தட

றச் ர டக்றந ரரிம் இல்ஷன. அல்னட என
உண்ஷ ஶரறின்

க்றஷப் தரர்த்ட ற்றுக்

வரள்பனரம் ன்நரலும், அர் உண்ஷ ஶரறரன்

ன்று னனறல் ப்தடி ம்த ஷப்தட? அர் வ ய்றந

ரரிம் ரற்று ித்ஷ இல்ஷன ன்று ப்தடி ம்த
ஷப்தட? ஆக்கூடி ங்ஶஶர ஏரிடத்றல் ம்திக்ஷ
ன்று என்று ந்டரன் ஆஶண்டும். அப்னநம்
அடேரணங்ள், வ ரந்

ரஷண, அறனறனந்ட னம்

அடேதம் ல்னரம் ம்திக்ஷஷக் வட்டிப்தடுத்ற இட
த்றம்ரன் ன்று உறுற னறன்நண. ம்தவும்
ரட்ஶடன், ரனும் வ ய்ட தரர்க் ரட்ஶடன் ன்தணிடம்
என்றும் வ ய்ட வரள்ற்றல்ஷன.

'அண்டத்ஷனேம் திண்டத்ஷனேம் என்நர இஷத்டக்
ரக்கூடி என றஷன உண்டு. அஷ அஷடந்ர்ள்
உண்டு. அர்பரல் இறல் என்நறல் சூக்ஷ்ர
இனப்தஷ இன்வணரன்நறல் ஸ்டெனர ரற்நறக் வரடுக்
னடினேம்' ன்று ம்தக்கூடிர்லக்குத்ரன்
வ ரல்றஶநன்.
த்ஷணஶர றத்டடன் இங்றனம் இந்ப்
திதஞ் த்ஷப் தரர்க்கும் ஶதரட இஷவல்னரம் வ ய்றந
ஶதநநறவு என்று இனக் ஶண்டும் ன்று வரிறநட.
அந்ப் தரத்ரிடம்ரன் ரம் தரர்க்றந
ஸ்டக்லம் ரம் ஶட்றந இத்ஷண
உண்டரினக்றன்நண. னனறல்

ன

ப்ங்லம்

ப்ப் திதஞ் ம்

ஆரத்றல் உண்டரண தின்ரன் ரம் ண்பரல்
தரர்க்றந திதஞ் ம் உண்டரிற்று. ஆரத்றல் இந்
ப்ங்ள் அஷணத்டம் இனக்றன்நண. வபிப்
திதஞ் த்றனறனப்தவல்னரம் ணிணின் உடல்

இனக்றன்நண. வபிினறனக்றந ஆரம் ைீணின்

இனத்றலும் இனக்றநட. ஶரறள்

ரற றஷனில்

இந் யறனரர த்ஷ அடேதிக்றநரர்ள். அப்ஶதரட
உள், வபி ன்ந ஶதம் ீங்ற,

னனம் என்நரற

ிடுறன்நண. இ ஆர னம் வபி ஆர னம்
என்நரறிடுறன்நண. இந் றஷனில் ஶரறலக்கு
ஆர த்றலுள்ப

ப்ங்ஷபக் றறத்ட ஶனரத்டக்குத்

 னடிறநட. ஶனர ஶக்ஷரர்த்ரண இந்

ப்

ஶரஷஶப ஶ ந்றங்பரகும். இற்ஷந ரனம்
உண்டரக்ில்ஷன. எவ்வரன ஶ ந்றனம் என

ரிறன் ஶதரில் இனந்ரலும், உண்ஷில் அந் ரிற
அந் ந்றத்ஷ இற்நில்ஷன. என ந்றத்டக்கு
இன்ணரர் ரிற ன்றநஶதரட, ஆர த்றல் அரறர

உள்ப அந் ரிறஶ னனறல் ண்டு வரண்டு உனகுக்கு
வபிிட்டரர் ன்ஶந அர்த்ம். 'ரிற' ன்நரல் 'ந்த்
த்ஷ்டர' (ந்றத்ஷக் ண்டுதிடித்ர்) ன்றுரன்

அர்த்ம் வ ரல்னறினக்றநட. 'ந்த்ர்த்ர' (ந்த்த்ஷச்
வ ய்ர்) ன்நல்ன. ம் உடம்னக்குள் சுரமம்
தனிர அஷ ந்ட வரடுத்ஶ ம் ரழ்க்ஷ
டப்தடஶதரல், இந்

ப் அஷ வுபரஶனஶ திதஞ்

ரழ்க்ஷ டப்தரல் தரத்ரின் னெச்ஶ

ஶ

ந்றங்ள். ணஶ, இஷன்நற தரத்ர இல்ஷன.
அரட, தரத்ரஷப் ஶதரனஶ இஷனேம்
அரறரணஷ.

இந் ஶ ந்றங்பில் ிஶ ம் ன்ணவன்நரல்,
அர்த்ம் இல்னரல் வறும்

ப் னொதத்றஶனஶ அஷ

ஶனர ஶக்ஷத்ஷச் வ ய்றன்நண. ஆணரல்

இடட்டுறல்ஷன. அற்றுக்கு உர்ந் அர்த்னம்

இனக்றநட.

ன ஶங்லம் த ரத்தரிர, எஶ

த்றம்ரன் இத்ஷணரவும் ஶரன்நறினக்றநட

ன்று வ ரல்றன்நண. இட ி அஷ
இனக்றநஶதரஶ அந்ந்

ப்ங்பர

ப்த்டக்குநற ஶர

னொதங்பரவும் இனந்ட அந் ஶஷின்

ரக்ஷரத்ரத்ஷனேம் அடேக்றத்ஷனேம் க்கு

ற்தடுத்ற ஷக்றன்நண.
ப்ம் ரணரப் தனஷணத் ில்ஷன.

ன தனஷணனேம்

னறந தனரர ஈசுன்ரன். அப்தடிினந்டம், அஶண
ஶர எவ்வரன தனஷணனேம் ரல், ரைர
(ரஷ்டிதற) தன அறரரிஷப ஷத்டக் வரண்டு
ரைரங்ம் டத்டடஶதரல், எவ்வரன தனஷணத் னம்
அறரரிபர எவ்வரன ஶஷஷ
ஷத்றனக்றநரன். அந் ஶஷின்
அற்ரண ந்றம்.

ப் னொதஶ

ப் னொதரண ந்றத்ஷ

உனஶற்நற மறத்றஷடந்ரல் ஶஷின்

அங்ள் வரண்ட னொதத்ஷனேம் ண்ரல்
ரனரம். இப்தடி உள்ப ஶர

ரீத்டக்கு, குநறப்திட்ட

ந்றங்ஷபச் வ ரல்னற அக்றணிில் ஆயளற வ ய்ரல்
அடஶ ஆரனம் ஆறநட.
இவ்ிம் க்ஞம் வ ய்ரல் அந் ஶஷள்
ிஶ ரப் தனஷணத் னறன்நண. ரம், ரிஷ ஶஶ
ரைரவுக்ர (ரஷ்ட்தறக்ர) வ லுத்டறஶநரம்!
அறரரிலக்குத் ரஶண வ லுத்டறஶநரம்! அட ரறரி,
தரத்ரின்

றப்தந்றபர ஶனர ஶக்ஷரண

தன்ஷபத் னறந ஶஷலக்கு ஶ

அத்ணத்ரலும், க்ஞத்ரலும் ரி வ லுத்டறஶநரம்.
ஶ

ப்ங்ள் அர்லஷட ஸ்னொதரஶ

இனப்தடரன் அற்நறன் வதனஷ. ஶ
அத்ணரணட ம் ரட்டுக்கு ட்டுறன்நற ஶனரம்
னலற்கும் சுதிக்ஷம்,
திதஞ்

ரந்ற னனறற்ஷநத் னம்

க்றபின் அடேக்றத்ஷ ரங்றக்

வரடுக்றநட.
ரி றனஷ்டிில் (literary point of view) தரர்த்ரஶன,

"ஶம் ரரீம் வரிர தங்குடிபின் ரர்த்ஷர
இல்ஷன. அறல் அத்ஷண மங்லம் இனக்றன்நண"
ன்று தன ஶல் ரட்டுக்ரர்ஶப வரண்டரடுறநரர்ள்.
இற்கு ஶஶன அட தன ஶஷபின் ரி ணத்ஷனேம்
அடேக்றத்ஷனேம் வ ய்ட ஷக்றநட. அற்குஶல்,

னக்றர உதறங்பில், த ஞரணரண ஆத்
த்டத்ஷ உதஶ றக்றநட. இப்தடிப்தட்ட அர்த்
வபம் ஶத்டக்கு இனந்ரலும் அஷிடக்
குஷநந்றல்ஷன அன்
வ ரல்னப்ஶதரணரல்,

ப் வபம். இன்னும்

ப்ஶ ணிப்தட்ட

க்ற ரய்ந்ர

இனக்றநட. ஶ ந்றங்ள்ரன் ன்நறல்ஷன, ந்
ந்றத்டக்குஶ வதரடரண உண்ஷ இட.
தன ந்றங்பில் அர்த்த்ஷிடக்கூட

ப்த்டக்கு

னக்றத்டம் அறம்! அற்நறன் அக்ஷத்டக்கும்
அற்ஷநச் வ ரல்ன ஶண்டி ஸ்த்டக்குஶ ிஶ 
க்ற உண்டு. அர்த்த்டக்கு அந் அபவு ிஶ றல்ஷன.
உரர, ஶள் வரட்டு ந்றத்ஷ டுத்டக்

வரண்டரல், அற்கு அர்த்ம் ன்று என்றும் ிஶ ர

இரட. அர்த்த்ஷச் வ ரல்னக் கூடரட ன்றும்
வ ரல்ரர்ள். ஆணரலும் அந்

ப்க் ஶரஷஷ

ைதித்ரல், அணரல் ஆர த்றல் ற்தடுறந எனற
அறர்வுபரஶனஶ (Vibration) அரட, அக்ஷங்பின்
க்றிணரஶனஶ ிம் இநங்ற ிடுறநட. எவ்வரன

ிரண

ப்த்டக்கு எவ்வரன ிரண

க்ற உண்டு.

'ஆதி ரம்' ன்று திநனக்குக் வடுல் வ ய்க் கூட
ந்றம் இனக்றநட. அந்
வ ய்னேம்

ப்ங்லக்குக் வடுல்

க்ற இனக்றநட. இற்நறல் ல்னரஶ அக்ஷ

சுத்ம், ஸ் சுத்த்றல்ரன்

க்ற. தில்னற, சூணிம்

ஷக்றநர்பின் தல்ஷனத் ட்டிிடுடண்டு.

வணன்நரல் தல் ஶதரணரல் வ ரல்லும் ரறுதடும்.
அர்ள் ைதிக்றந ந்றங்பில்

ப் ஶரம்

உண்டரகும். அணரல் அஷ தனன் ரல் ஶதரகும்.

உச் ரம் சுத்ர இனந்ரல்ரன் அக்ஷங்ள் தனன்
னம்.

ப்ங்லக்ஶ இப்தடி

க்ற இனப்தஷ னரிந்ட

வரண்ஶடரரணரல், அப்னநம் ந் ந்றம் ந்

தரஷில் இனக்றநட, தரஷஷ ரற்நனரர ன்ந
ஶர ஷணள் லம்தரட. றம ந்றத்ஷ
இங்றனீ றல் வரற வதர்க்னரம், றறல்

வ ரன்ணரல்ரஶண ம் அப்தரவுக்கு னரினேம் ன்வநல்னரம்
ஶட்ரனறனப்ஶதரம்.
ந்

ப்ங்ள்

ன திரிலக்கும் இத

னன்ஷபத் னஶர, அஷஶ ஶங்பில் உள்ப
ந்றங்ள். இஷ ம்திணரல்ரன் உண்டு. ம்
ரடலக்கும் ஶட்ரட ரிறலக்கும் ஶட்குர ன்று

ஶட்னரரட. க்குத் வரிரஷக் ரண்றந றவ்ி

றனஷ்டி, க்குக் ஶபரஷக் ஶட்கும் றவ்ி

சுஶரத்ம் ல்னரஶ உண்டு. இப்ஶதரட ம் தரர்ஷ, ம்
ண்ிலுள்ப வனன்ஷமக் வரண்டு ஷடவதறுறநட.
இந் வமன்ஸ் ஶறுிர இனந்ரல், ரம்
தரர்ப்தவல்னரம் ஶறு ிரத் வரினேம். ஶர
ரஷணிணரல் இந் றவ்ி

க்றஷபப் வதந

னடினேம்.
ஶத்றல் இனப்தற்ஷந ம் ண்ரலும், ரரலும்,
னேக்றரலும், னத்றரலும் தரீட் ரிப்தட

ரில்ன.

ரஸ்த்றல் ம் ண்டக்கும், ரடக்கும், னத்றக்கும்,
னேக்றக்கும் ட்டரஷச் வ ரல்னஶ ஶம் இனக்றநட.
க்கு ஶரில் வரிஷ ரஶ வரிந்ட வரள்றஶநரம்.
அற்கு ஶம் ன்று என்று ஶண்டிஶ இல்ஷன.

ஷ னசுிணரல் றனொதிக் னடிரஶர, ங்ஶ னத்ற
ட்டரஶர, அப்தடிப்தட்ட த

த்றங்ஷப றவ்ி

றனஷ்டி உள்ப னணிர்ள் அநறந்ட ஶரத்

ந்றனக்றநரர்ள். அந்ற ஶ

ிரங்ள் ம்

ண்டக்குத் வரிறல்ஷன. அங்றனந்ட னறந
தத்றரிக்ஷபினறனந்ட வரிந்ட வரள்றஶநரம். உடஶண
ம்தி ிடுறஶநரம். ஶனரத்றலுள்ப னி ணரலுஶ
வரிந்ட வரள்ப னடிர ிங்ஷபத் வரிந்ட
வரள்ற்ர ஶ ந்றங்ள் ன்ந தத்றரிக்ஷஷ
ரிறள் ந்றனக்றநரர்ள்.

அற்ஷந ம்திக்ஷின் ஶல்ரன் ற் ஶண்டும்.
வரஞ் ம் ம்தி ற்றுக் வரண்டரல், ரஶண அன் தனன்

வரிந்ட, ஶதரப்ஶதர இடஶ
அநறந்ட வரள்ஶரம்.
தித்க்ஷர ந்ற

த்றம் ன்று றச் ர

க்றரல் அங்ங்ஶ வரஞ் ம்

இப்ஶதரடம் டந்ட னறநட. இறல் ல்னஷிட
வட்டடரன் இப்ஶதரட அறர இனக்றநட—ல்,
தில்னற, சூணிம் இட ரறரி 'ரந்த்ரிம்' ன்நரஶன

தப்தடுறந ரறரி இனக்றநட. ஆணரல் இறனறனந்ஶகூட,
வட்டஷச் வ ய் என

றன

ப்க் கூட்டங்லக்கு

இனக்குரணரல், ல்னஷச் வ ய்வும் ன் இப்தடிச்

க்ற
றன

ப்க் கூட்டங்பரண ந்றங்ள் இனக்க்கூடரட ன்று
ஶர றத்டத் வரிந்ட வரள்பனரம். ல்னரவும்
அவ்ப்ஶதரட ங்ஶஶர ஶள்ிப்தடுறஶநரம். 'ன
ைதம் வ ய்ரர்ள், ஷ வதய்ட' ன்று தடிக்றஶநரம். ம்
ஊரிஶனஶ ப்ஶதரரட இந் ரறரி ஶரில்
தரர்க்றஶநரம்.
இன்ஶணரரிடத்றல் ன ைதம் தண்ினேம் ஷ
வதய்ரனறனக்னரம். அணரல், ந்றத்ஷஶ
க்றில்னரவன்று ள்பிிடக்கூடரட. னந்டஷபச்
ரப்திட்டு உடம்ன
குரரல்

ரிரறநர்லம் இனக்றநரர்ள்!

ரறநர்லம் இனக்றநரர்ள். அணரல்

னந்ஶ ப்ன ன்ஶதரர? னந்ட தனறக்ரிட்டரல்
ிரற னற்நறினக் ஶண்டும் ன்றஶநரம். அடஶதரல்
ர்ர வரம்தப் தனர இனந்ரல், ந் ந்றனம் தனன்
ரல் ஶதரனரம். இன்வணரன ரனம் உண்டு.
தத்றம் ப்திணரல் னந்ட தனறக்ரட. அந் ரறரி
ந்ற

க்ற மறத்றப்தற்குச்

றன றங்ஷபப் தத்றம்

ஶதரல் ஷத்றனக்றநட. இந் றங்பில் ப்ன ந்ரல்
ந்றங்பினறனந்ட உத்ஶ

தனன் றஷடக்ரட. ஶர

ரஸ்றம் என மன்ஸ். மன்ஸ் தரிஶ ரஷண
வ ய்றந னரதட்டரிில் இப்தடி இப்தடி இனக் ஶண்டும்
ன்ந னொஷன ீ நறணரல் றஷ்தனணரகும் அல்னட

ிதரீரகும். றன் ரத்றல் ஶஷன வ ய்னேம் ஶதரட,
'த்றல் றற்ரட்ஶடன்', 'ப்தர் உஷந (gloves) ஶதரட்டுக்
வரள்ப ரட்ஶடன்' ன்நரல் ன்ண ஆட? அப்தடித்ரன்,
ஶர

ரஸ்றம் என மன்ஸ் ன்நரல் அன்

ிறபின்தடி ஶட்டுத்ரன் ஆ ஶண்டும். ன ைதம்
தனறக்ர தன இடங்பில் ரன் ி ரரித்றல் அன
றம் அரட ைதம் வ ய்றநர்ள் உப்ஶத ஶ ர்த்டக்
வரள்பக்கூடரட ன்றந ிற— ரிர
அடேஷ்டிக்ப்தடில்ஷன ன்று வரிந்ட
வரண்டினக்றஶநன்.

ந்ற றஷில் தட்ட ம்கூடத் டபிர்க்கும்

ன்தஷத் றனரஷணக்ரில் தித்றட் ரப்
தரர்த்ர்ள் இனக்றநரர்ள். 'ைம்ன' ன்றந வண்
ரல் ம்ரன் அங்ஶ ஸ்ன ினட் ம். அணரஶனஶ
அந் ஊனக்கு ைம்னஶசும் ன்று வதர் இனக்றநட.
அங்ஶினந் ஸ்ன ினட் ம் தட்டுப்ஶதரய் எஶ என
தட்ஷடரன் ஶர வரஞ் ம் உிஷ
ஷத்டக்வரண்டினந் என

த்றல், ரணரடுரத்ரன்

வ ட்டிரர்ள் றனப்தி வ ய்ரர்ள். அப்ஶதரட இந்ப்
தட்ட த்டக்கு ர
ந்ற

னத்ரதிஶம் தண்ிணரர்ள்.

க்றரல் அப்ஶதரலஶ அட டபிர்த்ட.

எவ்வரன

ப்த்ரல் எவ்வரன ிஷபவு வபி

உனறல் உண்டரறநட. ஆரய்ச் றரபர்ள்

றிரண

ப்ங்ஷப ஸ்ஸ்ரணங்பில் அஷந்ட ஏர் ரிக்குப்
தக்த்றல் றனம்தத் றனம்த ர றத்ஶதரட, அறனறனந்ட
உண்டரண அறர்வுபரல் (Vibration) ைனத்றன் ஶஶன

எபிரணட டெள் டெபரப் தி ர றத்டக் வரண்டு, அப்னநம்
அந் எபித் டெள்ள் ல்னரம் (light particle) எலங்ரண
டித்றல் (specific shape) அஷந்ண. எவ்வரன

ிரண ஸ் ரிஷ க்கும் இப்தடி ஏர் எபி உனம்
உண்டரிற்று. இந் Scientific proof னறனந்ட ஶ ந்ற
ப்ங்பரல் ஶர னொதங்பின் ரி ணம் றஷடக்

னடினேம் ன்தஷ ம்த னடிறநட.

எனறரணட எபிர ட்டும்ரன் வபி உனறல்

ரறுறநட ன்நறல்ஷன. அட ஶறு தன ிங்பில்
வபிஶ ிரதித்டப் தனிரண ிஷபவுஷப
ற்தடுத்டறநட. ஶ

ப்ங்ள் வபிச் சூனறல்

(atmosphere) திக் வரண்டினப்தரஶனஶ ஶனரத்றல்
த ங்பம் உண்டரகும். அப்தடிப்தட்ட
ந்றங்லக்கு இனக்றநட.
அன் ஸ்ஸ்ரணத்டக்கும்

ப்ம் ட்டுறல்னரல்,
க்ற உண்டு. ஏர் எனறஷ

ப்தடிச் வ ரன்ணரலும் தனன் ந்டிடரட.
உர்த் ஶண்டும்.
றனற்ஷநச்

க்ற அந்

றனற்ஷந

றனற்ஷநத் ரழ்த் ஶண்டும்.

ர வ ரல்ன ஶண்டும். அப்ஶதரடரன்

தனன் றஷடக்கும். ஶத்ஷப் இப்தடி னென்று ி
ஸ்ங்பில் வ ரன்ணரஶன தனறரகும். இற்ஷந
உரத்ம், அடேரத்ம், ஸ்ரிம் ன்று வ ரல்ரர்ள்.

ப்ம், ஸ்ம் இண்டுரச் ஶ ர்ந்ட திதஞ்

க்கு அடேகூனரக்றத் னறன்நண.

க்றஷப

****
' ரி, ஶந்றங்பின்

க்றஷ ம்னறஶநரம். ஆணரல்

இற்கு ன் ணி ைரற ஶண்டும்?' ன்நரல் தன ரம்
உண்டு.
னனறல் ஶத்ஷ லறப் தடிக்க்கூடரட. ரரல்
ஶட்டுக் ஶட்டு ரரல் உனப்ஶதரட்டுத்ரன் ணப்தரடம்
தண் ஶண்டும். அப்னநம், இம்ரறரி ரன் ற்றுக்
வரண்டஷ அடுத்

ந்றக்கு ரரல் வ ரல்னறக்

ஶண்டும். ஶறு ரரிம், ஶறு வரறல் ன்று
ஷத்டக் வரண்டரல் இட னடிரட. இட அத்ஷண

ரனம், அத்ஷண வதரலட ஶஷரினக்றந வதரி
ரச் ரம்.
ஶம் ட்டுறல்ஷன! ற்ந

ரஸ்றங்ள், ஷனள்

ல்னரற்ஷநனேஶ க்ஷறத்ட அந்ந்க் ஷனஷத்

வரறனரக் வரண்ட திந ைரறரனக்குப் ஶதரறக்
ஶண்டிட திரம்னுக்ரண வரறல்.

னரத்றன்

அநறஷ, தண்தரட்ஷடக் பர்க்றந இந்ப் வதரறுப்னம்
அனுக்கு இனக்றநட. னேத்

ரஸ்றரற னுர்ஶம்

உள்தட ல்னரற்ஷநனேம் அன் ற்று, அந்ந்த்

வரறஷனப் தரம்தரிரப் வதற்நறனப்தர்லக்கு
ஶதரறக் ஶண்டும். இப்தடி

ன வரறல்லம்

இனுக்குத் வரிந்றனந்டம்கூட இன் அற்நறல்

ஷனேம் ரஶண வ ய்ட அணரல் ைீஶணரதரத்டக்கு

ற தண்ிக் வரள்பக்கூடரட ன்தட

ரஸ்றம். இன்

அற்ஷநப் திநனக்குத்ரன் உதஶ றக் ஶண்டும்; ரஶண
வ ய்க்கூடரட ன்று ிற. த்ஷண னரதம் னறந
வரறனரணரலும், வ ௌரிரண வரறனரணரலும் இன்
அற்ஷநச் வ ய்க்கூடரட! ஶ அத்ணனம் (ரன்

தடிப்தட; ஏடட) அத்ரதணனம் (திநனக்கு தடிப்திப்தட;
ஏடிப்தட) ரன் இனுஷட வரறல். ந்ற

றத்றக்கு

ஶண்டி ர டுஷரண ிறஷப, ிங்ஷப

உதர ங்ஷப அடே ரித்டக் வரண்டு இன் ைீஷண
க்ஷறத்டக்வரள்றந அபவுக்கு ட்டுஶ ஆயர
ியரங்ஷபச் சுனக்றக்வரண்டு குடிஷ ில்ரன் ர
ஶண்டும் ன்று

ரஸ்றம் வ ரல்னறினக்றநட. இன்

ஶறு வரறல் வ ய்னே தம்

ம்தரறத்ட, இந்றரி

சுங்பில் ிலந்டிடக்கூடரட. தம்

ம்தரறக்றந

னட் றம் இனுக்கு இனக்க்கூடரட. த றரறர
ஶனர ஶக்ஷரர்த்ர, ஶ க்ஷம்,
ர்ரடேஷ்டரணங்ள் வ ய்ட வரண்ஶட ரனம் றக்
ஶண்டும்.

இன் தட்டிணி றடந்ட

ரரல் ற்நர்ள் இஷண

க்ஷறக் ஶண்டும். அத்ர றர உிர் ரழ்ற்கு
ன்ண அ றஶர, அற்ஷந இனுக்குத் ந்ட
ரப்தரற்ந ஶண்டும். க்ஞரறலக்கு ஶண்டி

றிங்ள் இனுக்குத் ட்டில்னரல் றஷடப்தற்கு
 ற வ ய்ட  ஶண்டும். ற்ந வரறல்பில்

ம்தபம்

வரடுக்றஶநரம். என தண்டத்ஷ ரங்றணரல் அற்கு
ிஷன வரடுக்றஶநரம். அந்ந்த் வரறல்பரல்,

தண்டங்பரல், க்கு என வ ௌரிம் றஷடப்தரல்

இப்தடிச் வ ய்றஶநரம். அஶஶதரல்
ந்ற

னெம் னலற்கும்

ப்ங்பரலும் க்ஞ ர்ரடேஷ்டரணங்பரலும்

ஶக்ஷம் ற்தடுத்டறநர்லக்கும் திறர,
அர்லஷட, ைீஶணரதரத்டக்ரணஷச்
வ ய்த்ரஶண ஶண்டும்? இறஶன

ரஸ்றங்ள்,

'திரம்னுக்கு அண்ஷணக் ட்டிக்வரடு, தவுன்
தவுணர ரரிக்வரடு' ன்று வ ரல்னில்ஷன.
க்ஞங்பில் றி ஶனரதம் இல்னரனறனக்
அனுக்கு ஶண்டி வ ல்த்ஷனேம் 

ஶண்டிரினக்கும். ஆணரல் அனுஷட ணி
ரழ்க்ஷில் டபிக்கூட ஆடம்தஶ இனக்க்கூடரட!
அன் இந்றரிங்ஷப ரட ரட ஷத்ட, அணரல்

றஷடக்றந ந்ற மறத்றரல்ரன் ஶனர ஶக்ஷத்ஷ
உண்டு தண் ஶண்டும்.
டுடுஶ ஶத்ஷ லறப் தடிக்ரல், ஶட்டுத்ரன்
தரடம் தண் ஶண்டும் ன்ஶநணல்னர? அற்குக்
ரம் வ ரல்றஶநன். ஶங்பின்

ப்ம் ஶனரத்றல்

இனக் ஶண்டிட னக்றரனரல் அட லத்றல்
னஸ்ர இனக் ஶண்டிறல்ஷன. இனக்க்கூடரட.
அட னஸ்ர ந்டிட்டஶர, அப்னநம் அஷ
ணப்தரடம் தண்ி றணனம் ஏடறந ரரிம் ஶதரஶ
ஶதரய்ிடும்—இறல் வரஞ் ம்கூட

ந்ஶம் இல்ஷன.

'ிம்ரன் னஸ்த்றல் இனக்றநஶ!

அ றஶற்தடுறநஶதரட அஷப் தரர்த்டக் வரண்டரல்
ஶதரச்சு. வதரலஷச் வ னறத்ட ணப்தரடம்
தண்டரஶணன்?' ன்றந அ றத்ஷ ந்ட ிடும்.
இற்கு

ீ த ரனத்றல் றஷடத்றனக்றந ஏர்

உரத்ஷச் வ ரல்றஶநன். இப்ஶதரட 'தஞ் ரங்ரன்'
(தஞ் ரங்க்ரன்) ன்று

றனஷச் வ ரல்றஶநரம்.

'ரன்ரம் ர்த்ர்லக்கு அடேஷ்டரணங்ஷபப்
தண்ி ஷப்தடரன் இனுஷட வரறல்' ன்று
ஷடனஷநஷப் தரர்த்ட றஷணக்றஶநரம். ஆணரல்,
'தஞ் ரங்க்ரன்' ன்ந வதஷப் தரர்த்ரல், இட

அனுஷட னக்றரண வரறல் இல்ஷன ன்று
வரிறநட. தஞ் ரங்ம் ிக்றநன் ஶணர, அஶண
உண்ஷில் தஞ் ரங்க்ரன். தஞ் ரங்ம் ன்நரல்
ன்ண? என ரலக்குப் தஞ்

(ந்ட) அங்ங்ள்

இனக்றன்நண. றற, ரம், க்ஷத்றம், ஶரம், ம்

ன்று. என ரள் ல்ன ரபர இல்ஷனர, அன்ஷநக்கு
ன்ணன்ண ரரிம் வ ய்னரம், வ ய்க்கூடரட ன்று
ீர்ரணிப்தற்கு இந் ந்டம் வரிந்றனக் ஶண்டும்.
இந் ரபில் றரீன்ிச் னரதட்டரிில் வதரி

அஸ்ட்ரணர்ள் உட்ரர்ந்ட வரண்டு, சூரின்,

ந்றன்,

க்ஷத்றங்ள்பின் உ அஸ்ணக்க்குஷபப்

ஶதரடுறநரர்ள் ன்நரல், னென்று ரலு ஷனனஷநக்கு
னன்ஷில் எவ்வரன றரத்றலும் இனந்
தஞ் ரங்க்ரனுக்கு இந்க் க்வல்னரம்

அத்டப்தடிரறினந்ட. றம் ப்ஶதரட திடிக்றநட,
ிடுறநட ன்தஷ அஸ்ட்ரணர்லக்குக்
வரஞ் ம்கூடச்

ஷபக்ரல் ணம் வ ய்றந

ரர்த்றம் இந்ப் தஞ் ரங்க்ரனுக்கு இனந்ட.
ஶைரற

ரஸ்றத்றன் னெனம் இன் இந்க்

ரரித்ஷச் வ ய்ரன். இன் அன்நரடம் என

றநற

ஏஷனில்—தஞ் ரங்க்ரனுக்கு 'குட்ஷடச் சுடி' ன்ஶந
இன்வணரன வதர் இனந்றனக்றநட—அன்ஷந றணத்றன்

தஞ்

அங்ங்ஷபனேம் லறக் வரண்டு டு
ீ

டரப்ஶதரய்
ீ
அஷப் தடிக் ஶண்டும். அறனறனந்ட
ைணங்ள் வனௌற ரரிம், ரடேஷ்டரணம்
இண்டுக்குஶ அ றர இனக்றந றற, ர, க்ஷத்ற,
ஶர, ரங்ஷபத் வரிந்ட வரண்டு
தணஷடரர்ள். தஞ்

அங்ங்ஷபக் ித்ட, டு
ீ

டரச்
ீ
வ ரன்ணரஶனஶ 'தஞ் ரங்ரன்' ன்ந வதனம்
ற்தட்டட.
இப்ஶதரட தஞ் ரங்ரர்ள் இந்ப் வதரி

ரஸ்றத்ஷ

அடிஶரடு நந்ட ிட்டினக்றநரர்ள் ன்நரல் அற்குக்
ரம் ன்ண? அச்சுக் கூடம் (Printing press) ந்ட.
"தஞ் ரங்ம்" ன்று என ரலக்கு ட்டுறல்னரல்
னம் னலற்குரச் ஶ ர்த்ட னஸ்ரஶ
அச்சுப் ஶதரட ஆம்தித்ரர்ள். னஸ்த்றல் ந்ட
ிட்டட ன்நவுடன், அற்கு னெனரண

ரஸ்றத்ஷ

ணப்தரடம் தண்ி அப்திர ம் வ ய் ஶண்டும் ன்ந
ண்ஶ ஶதரய்ிட்டட. ஆக்கூடி இன்று வதபில்
ட்டும் தஞ் ரங்க்ரர்ள் இனந்டவரண்டு, அர்ள்
ங்லக்கு இந்ப் வதர் ன் உண்டரிற்று ன்றுகூடத்
வரிந்டவரள்பர றஷனில் இனக்றநஷப்
தரர்க்றஶநரம். ஶைரறத்றல் என தரரண தஞ் ரங்ம்
ன்ந வதரி னரண

ரஸ்றஶ உர லணம்

வ ய்ப்தட்டு, ஷநந்ட ஶதரறந ஸ்றற ற்தட்டினக்றநட.
ஶங்ஷப ட்டும் னஸ்த்றல் லற ஷத்டக்
ற்றுக் வரடுக்னரம் ன்று ஷத்றனந்ரர்ஶபர,
அற்கும் இஶ றரன் உண்டரறினக்கும். ஶ

ப்ங்ள் ஶனரத்றல் இனந்டவரண்டு,

ஸ்

ைீர றலக்கு ஶக்ஷத்ஷக் வரடுப்தற்கு இடஶ
இல்னரல் ஶதரினக்கும்.
லற ஷத்டிட்டரல் அ றத்ஷ ந்டிடும் ன்று ம்
னன்ஶணரர்ள் ன்நரத் வரிந்ட வரண்டினக்றநரர்ள்.
ஶத்ஷ லறப் தடிப்தன் (னறற தரடன்) அன்
ன்று ஷத்ரர்ள். றறஶனர ஶத்டக்கு 'லரக்
றபி' ன்ஶந வதர். மம்ஸ்றனத்றல் ஶத்டக்கு
'ச்னற' ன்று என வதர். 'ச்னற' ன்நரலும் ரரல்
ஶட்ப்தட்ட ஶண்டிட, அரட லத்றல்
தடிக்க்கூடரட ன்ஶந அர்த்ம். ரரல் வ ரல்னற,
ரரல் ஶட்டு ணப்தரடம் தண்டட ன்தரல்ரன்
இட தகுற ஶ (part-time) ஶஷனில்னரல் னல ஶ
(whole-time) ஶஷனரிற்று. எனத்ர் தரம் தரர
வ ரல்னறக் வரடுப்தடம்,

றஷ்ர்ள் எவ்வரன

தரத்ஷனேம் இண்டு னஷந மந்ஷ வ ரல்லுடர,
ஶ

ப்ரணட சூல் னலடம் றம்தப் திந்ட.

இப்தடி த்ஷணஶர ஆிம் ஷனனஷநள் வதரி
னத்றர ிரிந்ட றடக்றந ஶ

ரஷஷப

ரய்வரறரஶ ர ஷத்ட இந் டைற்நரண்டு
ஆம்தம் ஷ வரண்டு ந்டிட்டரர்ள். இந் னக்ஷம்
ரனப் திஷ—க்கு தரக்ஷஞர ந்

டஷஷ—ரம் ர ம் வ ய்டிட்டரல் அஷிடப்
தரதம் ஶநறல்ஷன.
ஶம் ஶதரய்ிட்டரல், அற்ப்னநம் திரம்ன் ன்று
ணி ைரறினக் ஶண்டி அ றஶ இல்ஷன.

இப்ஶதரட, 'தரர்ப்தரஶண வபிஶ ஶதர' ன்று வ ரல்றந
ரறரி ங்ஶரட, 'குஶண வபிஶ ஶதர;

ண்ரஶண வபிஶ ஶதர' ன்றந ரர்த்ஷஷபக்
ஶட்டினக்றஶநரர? ரநரக் குர்ஶபர
ண்ரர்ஶபர றடீவன்று ஏர் ஊஷிட்டுப்

ஶதரறநரர்ள் ன்நரல், ற்நர்ள் அர்ஷபப் திடித்ட
இலத்டக் வரண்டு ந்ரட இனத்ற ஷத்டக்
வரள்ரர்ள். ரம் ன்ண? குணரல், ண்ரணரல்
னெத்றற்குப் திஶரைணம் இனக்றநட.

ஶ க்ஷத்ஷச் வ ய்டவரண்டு, மத் குத்ஶரடு
தடரஶடரதறல்னரல் திரம்ன் இனந்ட வரண்டினந்
ஷில், ற்நர்ள் இணரல்

னெத்டக்குப் வதரி

திஶரைணம் இனக்றநட ன்று ண்டரர்ள். இணிடம்
றஷநந் அன்னம், ரிரஷனேம், ிசுர னம் ரட்டி
ந்ரர்ள். இன்று உள்ப ரறரி டர்திக்ஷனம்
ிரறலம் இல்னரல் அப்ஶதரவல்னரம்

னெம்

வ ௌக்றரஶ இனந்ட ன்நரல், அற்குக் ரம்
ஶ

ப்னம் க்ஞரற ர்ங்லம்ரன் ன்தஷ ற்ந

ைணங்ள் உர்த்றனந்ரர்ள்.
இப்தடி என

னெப் திஶரைணம் இனுஷட

ர்ரினறனந்ட றஷடத்ஶரடு ட்டுறல்னரல்,
இன்வணரன வதரி திஶரைணம் இனுஷட
ரழ்க்ஷின் உரத்றஶனஶ (personal example)
அர்லக்கு உண்டரிற்று. ஆஷ ஷபக் குஷநத்ட,
ரந்ர்பர,

ன ைீர றபிடனம் ஷஶரடு, மர

தத் ஸ்ஷஶரடு, ங்லக்கு உடணடிர என

னரதனம் ரனறனந்டம், ர்ரக்ஷப ப்தட்ட
றங்ஶபரடு அடேஷ்டிக்றந றர

லனர்பர, இப்தடி

என ைரற இனக்றநஷப் தரர்த்டப் தரர்த்ஶ
ற்நர்லக்கு இப்தடிப்தட்ட தண்னபிலும், ஆத்
குங்லக்கும் ஸ்தரர இனந் ஈடுதரடு அற

ரிற்று. ங்பரல் னடிந் அபில், ங்ள் வரறல்
இடம் வரடுக்றந அபில், அர்லம் தன றங்ஷப,
ி உதரமங்ஷப ஶற்வரண்டரர்ள். திரம்ன்
ற்ந ைரறக்ரர்ஷப லம்தவரட்டரல் அனக்ற
ஷத்ரன் ன்நரல் அட னலத் ப்ன. ன் personal
example-ஆல் இன் ற்நர்லம் ரங்பரஶ லம்தி
உர்ஷ அஷடச் வ ய் ஶண்டும் ன்தடரன்

ரஸ்றம் இனுக்கு அஷத்டக் ந்றனக்றந ரழ்க்ஷ
னஷந.
ஶத்ஷ ற்நர்ள் அத்ணம் வ ய்க்கூடரட ன்று
ஷத்ரல், அர்ஷப இன் அலத்ற ஷத்ட ிட்டரன்

ன்று றஷணப்தட சுத்ப் திசுகு. ஶ க்ஷம் என (Lifetime) ஆனேட்ரன வரறனரணஷச் வ ரன்ஶணன். ந்த்
வரறஷனனேஶ அந்ப் தம்தஷில் ந்ன் ட்டுஶ
அடேஷ்டிக் ஶண்டும். இல்னரிட்டரல், ஶதரட்டி வதரநரஷ னம் ன்தடரஶண ிற! - ஶ க்ஷம்
என வரறல் ஆணதின் இறல் இன்வணரனஷ ிட்டரல்
வரறனர தங்ல ட்டில் குபறுதடினேம் ஶரபரறுலம்
ரஶண உண்டரகும்? இணரல்

னெப்

லஷப்ன

குஷனத்ரஶண வ ய்னேம்? அந்ந்த் வரறலுக்கும்
உர்த்றரன். ன் வரறஷனிட ஶ க்ஷம்

உர்ந்ட ன்று ன் இன்வணரனன் றஷணத்ட இற்கு
ஶண்டும்?

ற்நர்ள் ஶத்ஷ அத்ணம்ரன் வ ய்க்கூடரஶ
ி, அறலுள்ப த்டங்ஷபத் வரிந்ட வரள்றல்
என ஷடனேறல்ஷன. ஆத்ரதிினத்றக்கு ஶண்டிட
இடரன். ஶனரஶக்ஷத்டக்கு ஶண்டி ஶ

ப்

க்ஷத்ஷ என வரறனர ஷத்டக் வரண்டு,

றனர்

ட்டுஶ இனந்ரல் ஶதரடம். ஆத்ரதிினக்றக்ரண
அறலுள்ப அதிப்திரங்ஷப

னனம் வரிந்ட

வரள்பனரம். அப்தர் ஸ்ரறள், ம்ரறரர் ஶதரன்ந
திரம்ல்னரரரின் தரடல்பில் ஶ ஶரந்
த்டங்ள் றஷந இனப்தஷப் தரர்க்ில்ஷனர!
திரம்ர்ள் ஞரணம், தக்ற இற்ஷந ஶதரக்றம்
(monopolise) தண்ிக் வரண்டு ற்நர்ஷப ல ஶ

அனக்ற ஷத்றனந்ரல் என அப்தர் என ம்ரழ்ரர்
ட்டுறல்ஷன, இன்னும் அறுதத்ட னென்று
ரன்ரர்பில் னக்ரல்ர றப் ஶதனம், ஆழ்ரர்பில்
தனனம் ஶரன்நறினக் னடினேர? தநக்குனத்றனறனந்ட,
குரினறனந்ட இப்தடிஶ

ன ைரறினறனந்டம்

ரன்ரர்ள் ஶரன்நறினக்றநரர்ள். ரனேரணர்,
தட்டிணத்ரர் ரறரி ஞரணிஷப ங்ஶ தரர்க் னடினேம்?
மீ தத்றஶனஶ ரனறங் ஸ்ரறள்
இனந்றனக்றநரர்ள். தக்றிலும் ஞரணத்றலும் இப்தடி
திரம்ர்லம் ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றந ரறரி ற்ந
ர்த்ரர் உர்ர ந்ட ட்டுறல்ஷன;
ஶதரன்று வதரி

றரைற

ரம்ரஜ்த்ஷஶ ஸ்ரதித்ட ஶ

ர்த்டக்குப் னத்டிர் ஊட்டி ரைரற ரைர்ள் ரனரம்
ர்த்றனறனந்ஶ ஶரன்நறினக்றநரர்ள். ணஶ

அனக்ற ஷப்தட, சுண்டுட (exploitation) ன்தவல்னரம்
னறரக் ட்டிிட்ட ஷரன்.
தி ஶ இனந்றனக்ரட ன்று ரன் வ ரல்னில்ஷன.
ஆணரல் ப்திங்ல் டப்தட றலுஶ
வதரடர திரம்ன்

ைம்ரன்.

னெனனுக்ர ல்ன

ரரிங்ஷபச் வ ய்ட வரண்டு, ல்னணர ரழ்ந்ட,
ற்நர்லக்வல்னரம் றரட்டிர (guide)

இனந்ரல்ரன் இத்ஷண னேங்பர ற்நர்ள்
ல்ஶனரனம் இஷண றப்னடன் ர
ஷத்றனக்றநரர்ள்.
அந்ப் திஶரைணம் இணரல் இல்ஷன ன்நவுடன்
'தரர்ப்தரஶண, வபிஶறு' ன்றநரர்ள்.

என ஶரக்ம் (purpose) இல்னரல், வறுஶ
ற்நர்லக்குப் ஶதரட்டிர இனும் தத்ஷத் ஶடிப்
தநந்ட வரண்டினக்றநரன் ன்நரல், அப்னநம் இன்
திரம்ன் ன்று ணிர இனக் ஶண்டி அ றம்
றஷடரட. இப்தடி 'தர்தஸ்' இல்னரல் திரம் ைரற
இனந்ரல், அஷ ற்நர்ள் அறப்தற்கு னன்ணரல்
ரஶண அறத்டிட ஶண்டும் ஶதரனறனக்றநட.

திஶரைணம் (utility) இல்னரல் என ஸ்டவும்
இனப்தற்கு உரிஷில்ஷன. ஶனரத்டக்குப் தன்
இல்னரிடில் திரம் ைரற ஶண்டிஶ
இல்ஷனரன்.

இப்ஶதரட 'ஶடரல்-ஶட்' ன்று தன இடங்பில்

வ ரல்றநரர்ஶப, இங்ஶ அஶர 'ஶட்' இனப்தறல்ஷன.
தின் இந்ப் வதர் ன் ந்ட ன்நரல், னன்வதல்னரம்
அந் ல்னரஷத் ரண்டிப் ஶதரறநஶதரட சுங்ம்
சூனறத்ட ந்ரர்ள். அற்ர 'ஶட்' ஶதரட்டு சூனறக்

ஶண்டிர்ஷப றறுத்ற ஷத்ரர்ள். அப்னநம் இந்ச்
'சுங்' சூல் றன்று ிட்டட. அட றன்ந திற்தரடு 'ஶட்'
ற்கு? 'ஶட்'டும் ஶதரய்ிட்டட. தன் (purpose)

இல்னரல் டவும் இனக்ரட, இனக்வும் கூடரட.
இப்ஶதரட ஶம் இல்னர திரம்ன் சுங்ம் இல்னர
ஶடரல்ஶட்டரற ிட்டரன் ன்நரல், அப்னநம் இஷணத்
டெக்ற நறக்கூடரட ன்று ப்தடி றரம்
ஶட்னடினேம்?
இப்ஶதரறனக்றந திரம்ன், ணக்கு ஶர ன்
ரிரஷ றர்தரர்த்ரணரணரல், இஷண
டஶறக்த்ரன் ஶண்டும்; இஷணத் டெறக்த்ரன்
ஶண்டும். ஆணரல், டஶனம் டெஷனேம்

றரரணர இனக்ஶண்டும். இன் ன் ர்த்ஷ
ிட்டற்ரத் டெறக் ஶண்டுஶ எற ஶ ர்ஶ
ப்ன ன்று அந் வதரி னெனணத்ஷஶ
டெறக்க்கூடரட. அந் ர்த்ஷ திரம்ன்
ஶற்வரண்டு டத்டற்குத்ரன், ற்நர்ள்
வ ய் ஶண்டும். ஶனரம் ன்நர இனக்

ரம்

ஶண்டுரணரல், ஶ க்ஷம் டக்த்ரன் ஶண்டும்;
இஷஶ தரம்தரித் வரறனரக் வரண்டர்லம்
இனக்த்ரன் ஶண்டும் ன்ந ணப்தரன்ஷஷ

ற்நர்ள் பர்த்டக் வரள்ப ஶண்டும். திரம்ன்

ஶத்ஷ ிட்டடஶதரல் ற்நர்லம் ஷற

த்றல் ம்திக்ஷஷ ிட்டுிட்டரல், அப்னநம்
இஷண அர்ள் டஶறப்தட றரஶ இல்ஷன.
ஶம் ஶண்டரம் ன்நரல் அப்ஶதரட இன் ன்
ர்த்ஷ-குனத் வரறஷன ிட்டடரன்

ரி ன்நரற

ிடுறநட. அந்த் வரறல் ஶதரணதின் இன்

ைீஶணரதரத்டக்கு ஶறு வரறல் வ ய்டரஶண ஆ
ஶண்டும். ணஶ, இன் ற்நர்லக்குப் ஶதரட்டிர
ந்டரன் ஆ ஶண்டும்! ஆஷரல், 'ஶ ர்னம்
கூடரட; ஆணரல் திரம்ன் ஶறு வரறலுக்கும்
க்கூடரட; இண்ஷடனேம் றர்ப்ஶதரம்' ன்நரல் அட

தகுத்நறவு இல்ஷன. ஶம் ப்தரணட; ஶத்ஷிட
ஶண்டும் ன்று வ ரன்ணரல் அஷ ிட்டுிட்டு ஶறு
வரறலுக்கு னறநஷண வறுப்தட றரஶ

இல்ஷன. என ரய் ரிகூட தட்டிணி றடந்ட தரர்க்க்
கூடரட ன்தடரன் னுஷ் ர்ம். ல்னர ங்லம்
வ ரல்றந ர்ம் இட. என னம் ஶண்டரம்
ன்தர்லம்கூட இப்தடிப்தட்ட அன்ஷதனேம்

றரத்ஷனேம் வ ரல்னரனறனக்ரட்டரர்ள். ணஶ
எனத்னுக்குப் தரம்தரித் வரறலும் கூடரட; அன்

ஶறு வரறலுக்கும் க்கூடரட, அன் தட்டிணி றடந்ட
ர ஶண்டும் ன்று றஷணப்தட றரறல்ஷன.
திரம்ஷண உண்ஷரண திரம்ணர ஶத்ஷ
க்ஷறத்டக் வரண்டினக்ப் தண்டஶ ற்நர்ள்
வ ய் ஶண்டி வதரி உதரம். னன்வதல்னரம் ரஶண
ஶள்ிப்தட்டினக்றஶநன்;

றன திரம்ர்ள், 'ரனும்

ீனேம் என்நரற ிடனரம்' ன்று வ ரல்னறக் வரண்டு

ஶ ரிக்குப் ஶதரரர்ள். ஶ ரி ைணங்ஶபர, 'ஶண்டரம்,

ஶண்டரம்! ீ உன் ரரித்ஷஶ வ ய்ட வரண்டின.
அடரன் உணக்கும் ணக்கும் ல்னட, இங்ஶ ரஶ'
ன்று வ ரல்னறத் ங்ள் ஆஸ்றரண தரஷணஷபப்
ஶதரட்டு உஷடத்ட அர்ஷப னடிரதடி

தண்டரர்பரம். ரரித்றல் திரிந்றனந்ரலும்,
னெத்றல் னந்ட தரிட்டரலும், ண றல் அன்னடன்
அனம் ங்ள் வரறஷனச் வ ய்ட வரண்டு, வதரட

னஷணப் ஶதஶண்டும் ன்ந உர்வு இந் அபவுக்கு
அற

ரரணிரண ைணங்லக்குக்கூட இனந்றனக்றநட.

இப்ஶதரடம்கூட வதரட ைணங்ள் ல்ஶனரனக்கும் உள்ல
ஷற

றத்ஷனேம் ஆஸ்ற னத்றனேம் ஶதரஶ

இல்ஷன - அட ஶதரஶ னடிரட - ன்தடரன் ன்

அதிப்திரம். டஶப் திச் ரம் இனக்றநஶ ன்நரல்
அட ஶர அ றல் (political) ரத்டக்ர டக்றநட.
உள்லக்குள் தரர்த்ரல், ஶம், அன்

டங்குள் ஷற

ஆச் ரங்ள் ல்னரற்நறலும் க்லக்குப் ததக்றனேம்
ிசுர னம் இனக்ஶ வ ய்றன்நண. திரம்ன்
ட்டும் வரஞ் ம் ஶரறிட்டரல் ஶதரடம். ல்னரத்

டஶனம் ஶதரஶப்ஶதரய்ிடும். ற்நர்ள் ன்ஷண
ஆரிக்ஶண்டும் ன்று றர்தரர்க்ரல் இன்
ஸ்ர் உர்ச் றனேடன்

ரவும் டி ஶண்டும்

ன்று வ ரன்ஶணன். ஆணரல் ரஸ்த்றல் இன்
றர்தரர்க்ரிட்டரலும் அப்தடிப்தட்ட டர்க்றக்கு
இஷண ம்

னெம் என ரலம் ிடரட ன்தடரன்

ன் ம்திக்ஷ. ிட்டரலும் தரில்ஷன ன்று இன்

ம் ர்த்ஷக் ரப்தரற்ந ஶண்டும் ன்தஶ ன் ட் ற.

ற்நர்ள் ப்தடி றஷணத்ரலும்
ரி, ரித்டக் வரட்டிணரலும்

ரி, உதச் ரித்ரலும்

ரி, அர்ள் னனுக்ர

இன் ஶத்ஷக் ரப்தரற்நத்ரன் ஶண்டும்.
இத்ஷண ரள் திரம்
இட ற்ந

னெத்டக்குச் வ ரல்றஶநஶண

னரத்ரஷனேம் உத்ஶ றத்டத்ரன்.

அர்லக்கு டுத்டச் வ ரல்ன ஶண்டி ர்ங்ள்
த்ஷணஶர இனக்றன்நண. அர்லம் வரிந்ட வரள்ப
ஆஷ ஶரடு இனக்றநரர்ள். ிபக்றச் வ ரன்ணரல்
ம்திக்ஷஶரடு டுத்டச் வரண்டு ன்நர

அடேஷ்டிப்தரர்ள். ஆணரல், அர்லக்கு உதஶ றப்தற்கு
னன் ணக்கு ரஶண அற்ரண ஶரக்றஷஷ
றச் ப்தடுத்றக் வரள்ப றஷணக்றஶநன். திர
னெம் ணக்கு ிஶ ர ட்டுப்தட்டினக்றநட ன்று

வதரடர என அதிப்திரம் இனக்றநட. டத்றல்
ஷற அடேஷ்டரணங்ள் றஷந இனப்தரல்
ஶத்டக்ர ன்ஶந ற்தட்ட ைரறிடம் ணக்கு
றஷந தரத்றஷ இனப்தர - ப்தரஶர,
ரிரஶர - என அதிப்திரம் வதரடர
உண்டரறினக்றநட. இப்தடிப்தட்ட றஷனில் ரன்

ற்நர்லக்கு ர்ஶரதஶ ம் வ ய் ஆம்தித்ரல்,
அர்ள் அன்ஶதரடு திஶரடு

றத்ஷஶரடு அஷ

டுத்டக் வரள்ரர்ள் ன்ஶந ஷத்டக்

வரண்டரலும்கூட, இன்வணரன ஶள்ினேம் அர்லஷட
ணசுக்குள் ஶரன்நனரம். "இஷ வரம்தவும்
ஆ றிக்ப்தட்ட திரம்ர்ள் எனித்றலும்
றனந்க்ரஶரஶ! இஶ றஷனில் க்கு உதஶ ம்
தண் ந்டிட்டரஶ!" ன்று ஶரன்நனரம்.

ரஸ்த்றல் ணக்கு ல்னரனம் என்றுரன்.

தரர்க்ப்ஶதரணரல், த ஸ்ஶஸ்ரண ஶத்ஷ
ிட்டுிட்ட திரம்ணிடம்ரன் ணக்கு அறனப்ற
ைரஸ்ற. இனந்ரலும், ஶனர அதிப்திரப்தடி
திரம்ர்ள் ஶர ணக்கு ிஶ ர

ட்டுப்தட்டினப்தர ற்தட்டினப்தரல், அர்பிடம், 'ஶ
க்ஷத்ஷ றுதடி னல னெச்ஶ ரடு ஆம்தினேங்ள்'
ன்று ஏரல் எறரல் வ ரல்னறக்

வரண்டினக்றஶநன். இறல் வரஞ் த்றல் வரஞ் ரட
திரம்ர்பரண ீங்ள் ஷடனஷநக்குக் வரண்டு
ந்ரல்ரன், ற்நர்பிடம் அனக்ரண

ர்ங்ஷபச் வ ரல்ற்கு ணக்கு ரய் இனக்கும்.
ல்னஷஷபத் வரிந்ட வரண்டு வ ய்ற்கு
ஆஷ ர இனக்றந ற்ந

னெத்ரர்லக்கு ரன்

ணக்குத் வரிந் ர்ங்ஷபச் வ ரல்ற்கு
திரம்ர்ள்ரன்

ரம் வ ய் ஶண்டும்-கூடி

ட்டும் ரன் வ ரல்றந ஶ க்ஷம்-ர்ரடேஷ்டரணம்
இற்ஷந அடே ரிப்தரல்.

ன ைணங்லம்-ைீ ைந்டக்ள் அத்ஷணனேம்
ஶக்ஷர இனக் ஶண்டும். தஸ்த
ரத்டக்ரஶ ைணங்ள் அனக்கு ற்தட்ட
ர்ங்ஷப உர்வு ரழ்வு ண்ஶில்னரல்
தின்தற்ந ஶண்டும். ல்ஶனரனக்கும் ணரன்
மம்னத்ற, ஆத் ஶக்ஷம் றஷடப்தற்ரச்
ஶ

றனரிடம்

ப்ம் இனந்ஶ ஆ ஶண்டும். 'ற்ந வரறல்ள்

தரம்தரிர னறல் ன்ஷினப்தரஶ

ஷத்டக் வரள்ஶரம். ஆணரல் இந் ஶ க்ஷம்

ன்று ணி ைீி ரனத் வரறல் என்று ற்ர
இனக் ஶண்டும்?' ன்ந ஶள்ிஷ ஆம்தத்றல்

லப்திஶணன். இப்ஶதரட, னடிக்றநஶதரட, ற்ந ந்த்
வரறல் இனந்ரலும் இல்னரிட்டரலும், அஷ
என்றுக்வரன்று னந்ரலும் னக்ரிட்டரலும்

ஶக்ஷம் ன்தடரன் றச் ர என ணித்
வரறனர இனக் ஶண்டும் ன்று ற்தட்டினக்றநட.
ன் ரரிம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ன் ரரிம்
ரன் தரட்டில் ங்ஶரட றரத்றல் ரந்ர
இனந்ட வரண்டு, னஷைஷப் தண்ிக் வரண்டு,
றரணம் வ ய்டவரண்டு றம்றர இனக்னரம். டம்

டப்தற்கு இப்ஶதரட ீங்ள் தட்டத்றல் னறந ரறரி
இவ்பவு தம் ஶண்டுவன்தஶில்ஷன.

டங்லக்குப் ததனம், ஆள்தனம் ல்னரஶ வரம்தக்
குஷநச் னர இனக் ஶண்டும் ன்று ரன் ன்
அதிப்ரம். தரிரம்,

றப்தந்றப் தட்டரபங்ள் றஷந

ஶண்டிறல்ஷன. டத்றல் அறதறர

இனக்ப்தட்டரின் ஶரக்றஷரன் அற்குப் தம்,
தனம் ல்னரம்.

ஆனரல், ீங்ள் றஷநப் தம் னறநீர்ள்
ன்தற்ர ரன் ரந்த்ஷிட்டு இங்ஶ

டவுன்லக்கு ில்ஷன. ன்ணிடத்றல் உங்லக்கு
றம்த அன்ன, தக்ற இனக்றநட. ீங்ள் கூப்திட்டு ரன்
ம்றத்ட ந்றனப்தறல் உங்லக்கு வரம்தவும்

ந்ஶரரினக்றநட. ஆணரலும், ரன் ஶண்டும்
ன்று ீங்ள் ஆஷ ப்தட்டட, அந் ஆஷ
றஷநஶநறறல்

ந்ஶரப்தடுட இண்டும் உங்ள்

ரரிம். தட்டங்லக்கு ரன் ந்றனப்தறல் ன்
ரரிம் என்று இனக்றநட. அட ன்ண?

ன்ணவன்நரல், திரம்ர்ள் ஶத்ஷ ிடக்கூடரட
ன்று வ ரல்னற, வரடர்ந்ட ஶக்ஷத்றற்கு ரட
ற்தரடு வ ய்னேரறு தண்ஶண்டும் ன்றுரன்
ந்றனக்றஶநன். ம்னஷட த்றன்

ன

றத்ரந்ங்லக்கும், ரழ்க்ஷ னஷநக்கும் னெனர,
ஶர இனக்றந ஶம் இந்த் ஷனனஷநஶரடு

 றத்டிடரல் இனப்தற்ரண ற்தரடுஷப ீங்ள்
வ ய் ஶண்டும் ன்று அலத்ங்வரடுத்டச்
வ ரல்னத்ரன் ந்ஶன்.
அரறரண ஶ த்டம் அன் னென னொதத்றஶனஶ
ன்வநன்றும் திர றத்டக் வரண்டினக் ஶண்டும். இந்
ஶைரறஷ, ீர்த்றஷ, டெக்றப் திடித்டக் வரண்டினக்றந
 ரல்ைற (ஶ ன்) ரப் திரம்ன் இனக்
ஶண்டும். இப்ஶதரடள்ப

ஸ்ப் திஷைலக்கும்

றர்ரன ரரிசுலக்கும் (posterity) இன் வ ய்ஶ
ீஶண்டி டஷ இட.

ற்நர்ஷப அட்டிக் வரண்டு, 'ணக்கு உர்த்ற
வரண்டரடுற்ர ற்தட்டல்ன திம்ண்ம்'.

னெத்றன்  ரல்ைற (peon) ஶ ிபக்ஷப் திடித்டக்
வரண்டு றரட்டுற்ரத்ரன் அட இனக்றநட.
'ிபக்ஷ அஷணத்ட ஶனரம் னலஷனேம், ம்ஶரடு
ட்டுறல்னரல் றர்ரனம் னலற்கும்
இனட்டரறிடரீர்ள்' ன்று திரம்

னெத்ஷக்

ஶட்டுக் வரள்ற்ரத் ரன் ரன் ங்லக்கு ந்ட
வரண்டினக்றஶநன்.

தட்டங்பில்ரன் இப்தடி ஆிக்க்றல் ைணங்ள்
னறநீர்ள். அணரல், ரன் ங்ஶஶர
உட்ரர்ந்டவரண்டு, ரஶர என

றனரிடம் வ ரல்னற,

அர்ள் ற்நர்பிடம் வ ரல்லுட ன்று சுற்நற

ஷபக்ரல், ஶர ரஶண றஷந ைணங்லக்குத்
வரிித்டிட னடிறநட. இஷ உத்ஶ றத்ஶ, டத்ட
ஆ ரங்லக்குத் தட்டங்பில் த்ஷணஶர தங்ம்

ற்தட்ட ஶதரறலும் தட்டங்லக்கு னறஶநன். ரன்
றஷணத்ஷ ிடவும் வரம்த ைரஸ்ற கூட்டர
இனக்றநட.

றப்தடுறஶநன்; உங்ஷபனேம்

றப்தடுத்டறஶநன்!
ீங்ள் த்ஷணஶர வ னறத்ட ஶதட்ஷடக்குப் ஶதட்ஷட
வதரிரக் வரட்டஷ, தந்ல் ஶதரட்டு ன் ஶதச்சுக்
ச்ஶ ரிஷ ஶட் ஶண்டும் ன்ஶந த்ஷணஶர
ஷ்டங்லக்கு டுஶ னறநீர்ள். உங்ள் ப்ஷதச்
வ ரல்னற ணஷமக் ஷ்டப்தடுத்ரல் ச்ஶ ரி

வ ய்டிட்டுப் ஶதரய்ிடனரம் ன்நரல் அற்கு ணசு

இடம் ரட்ஶடன் ன்றநட. உங்ள் தத்ஷ ல்னரம்

ரங்றக் வரண்டு உங்லக்கும் ஊனக்கும் உனத்டக்கும்
ட ல்னட ன்று ணக்கு ஶரன்றுறநஶர அஷச்
வ ரல்னரல் ஶதரய்ிட்டரல் திஶரைணஶ இல்ஷன
ன்று தடுறநட. அணரல்ரன் 'ஶத்ஷ க்ஷறனேங்ள்,
திர லண ர்ங்ஷப அடேஷ்டினேங்ள்' ன்று றனம்தத்

றனம்தச் வ ரல்றஶநன். உங்ஷப அப்தடி வ ய்னேம்தடி
தண்டறந

க்ற ணக்கு இனக்றநஶர இல்ஷனஶர.

'வ ய்னேங்ள், வ ய்னேங்ள்' ன்று உங்ள் ரறல்

ஶதரடரட ன்ணரல் னடிறந ட்டும், இப்தடிக் ரறல்
ஶதரட்டுக் வரண்டினக்னரஶ ன்றுரன்
ந்றனக்றஶநன்.

ணக்குக் ணரதிஶம், தீடரஶரய உத்மம்

ல்னரம் வரம்தவும் ிரிஷ ரப் தண்டறநரர்ள்.
றகுந் அன்திணரல் தண்ிப் தரர்க்றநரர்ள். இற்ரக்
றட்டி ஶதரடுறநரர்ள். சூனறக்றநரர்ள். ரப்தல்
உஷக்றநரர்ள். ஆணரல் இந்க் ணரதிஶம்

டத்டக்கு இணிஶல் னறந ஆச் ரரிரர்லக்கு
ரசுர டப்தட ப்தடி? ஶம் இல்னரிட்டரல்
டம் ற்கு டரறதற ற்கு? ஆஶ இப்ஶதரட ன்
ணரதிஶத்டக்கும், தீடரஶரத்டக்கும் ரட்டுறந
உற் ரத்ஷ ஶ க்ஷத்றல் ரட்டி, அற்ரக்

றட்டி, றட்டம் ல்னரம் சூல் வ ய்னேங்ள் ன்றஶநன்.
ஶ க்ஷத்ஷ அடுத்

ந்றக்கு ைீி ர்ர,

ஆனேட்ரனப் திர ஷக் னடிரிட்டரல்

கூடப்ஶதரறநட. ட்டு  றனறனந்ட ஆம்தித்ட அப்னநம்

தத்ட னங்லக்கு றணம் என ி

இபம்திள்ஷபலக்கு ஶ ந்றங்பிலும்
திஶரங்பிலும் குப்ன டத்ப் ஶதட்ஷடக்கு ஶதட்ஷட
கூட்டுநவு அடிப்தஷடில் ற்தரடு தண்டங்ள்
ன்றஶநன். இடரன் ணக்கு ரஸ்ரண
ணரதிஶம், உத்மம் ல்னரம்.

றம் இல்னரல் ந்க் ரரினம் இல்ஷன. ரர
என ரரித்ஷ இலத்டப் ஶதரட்டுக் வரண்டரல்

அற்ர த்ஷண ஷ்டத்ஷப் வதரனட்தடுத்ரல்
றத்டக் வரண்டினக்றஶநரம்? ஶர என ண்டத்றல்
உள்ப ஶர என னைணிர்மறடிில் ஶர என தடிப்ன
தரர்த்ரல் வதரி உத்றஶரம். தம் றஷடக்றநட
ன்றநஶதரட உடஶண 'மறனதஸ்' ஷத்ட
ிடுறஶநரம் - அங்ஶ ஶதரய் தரிட்ஷ

ல

ற்தரவடல்னரம் வ ய்றஶநரம். க்வன்ஶந ற்தட்ட
ர்த்ஷ ஷ்டம் இனக்றநட ன்று ிட்டுிடனரர?

ஷ்டம் இனந்டம் வ ய்ரல்ரன் ைரஸ்ற தனன், ைரஸ்ற
வதனஷ.
இப்தடி உங்ஷப ஷ்டப்தடுத்த்ரன் ந்றனக்றஶநன்.
ரன் வ ரன்ண திரம் வ ய்ர ீங்ள் வ ரல்னற,
அற்ரண ற்தரடுஷப னடித்ட னறந ஷில்,
இங்ஶஶ உட்ரர்ந்ட ஷ்டப்தடுத்றக் வரண்டினந்ரல்
ன்ண ன்று கூட றஷணக்றஶநன். ங்ஶரட
உட்ரர்ந்ட வரண்டு ரஷரட
உதத்றப்தடுத்த்ரஶண ஶண்டும்? இங்ஶரன்

உட்ரர்ந்ட உதத்றம் தண்டஶரஶ ன்று
ஶரன்றுறநட.

தட்டங்பில் தைஷண, ஶரில் றனப்தி,
னரப்தி ணங்ள் ல்னரம் வரம்தவும்
ினத்றரறினப்தஷப் தரர்க்,

ந்ஶரரத்ரன்

இனக்றநட. ஆணரலும், இற்றுக்வரல்னரம் ஶர்னெனரண ஶம் - ட்றப் ஶதரிட்டரல், இஷ

அப்னநம் த்ஷண ரஷபக்கு ைீிக் னடினேம்? ஶத்ஷ
அப்தணிடறனந்ட வதற்று திள்ஷபக்குத் ஶண்டும்
ன்றந வதரி ர்ந்ரன் அஸ்றரம். அஷ
நந்ரஶனஶ இப்தடி ம் ஆட்டம் ண்டினக்றநட.
திரம்ன் ஶத்ஷ ிட்டரல் இன்ஷநக்கு
ஶனரத்றல் உள்ப அத்ஷண ஶரபரறுலம்,

ஷ்டங்லம், ிதரீங்லம் ற்தட்டினக்றன்நண.
ைரற அறஷப் தற்நற ணக்குக் ஷனில்ஷன. ஶனர
ஶக்ஷம் ஶதரறநஶ ன்றுரன் ஷனப் தடுறஶநன்.
ஶ க்ஷம் ிட்டுப்ஶதரணரல் இந்ப் தம்தஷஷ
றுதடினேம் உண்டு தண்ஶ னடிரஶ ன்றுரன்
ஷனப்தடுறஶநன்.
'ஶனர ஶக்ஷம்' ன்று வ ரன்ணட ஶ

ப்த்ரலும்,

ரஞரற ர்ரக்பரலும் ற்தடுறந ன்ஷஷ
ட்டுல்ன. ஶரந்த்ஷப் தரர்த்ரல்ரன்

ன

ஶ ங்பில் உள்பர்லக்குஶ வதரடப்தஷடரண
ஶரன்ணத் த்டங்ள் றஷடக்றன்நண. இந்த்

த்த்ரல் ல்னர ஶ த்ரர்லம் ஆத்ரதிினத்ற

அஷடறநரர்ள். ஶரந்த்ஷப் தரர்க் ஶண்டும் ன்று
இ ஶ த்ர்லக்கு ப்தடி ரட்டம் ந்ட? அர்ள்
இங்ஶ ந்ஶதரட ஶ க்ஷஶ ைீிப் தி ன்று
என கூட்டம் இனந்ரல்ரன். "இவன்ண. இப்தடி
ரழ்க்ஷ னலடம் அர்ப்திக்கும்தடிரண னஸ்ம்!"
ன்று அர்லக்கு ஏர் ஆர்ம் திநந்ட. அஷ

ஆரய்ச் ற வ ய்ரர்ள். தன ிங்ஷபத் வரிந்ட
வரண்டரர்ள். குநறப்தர உனம் னலறலும் உள்ப

தண்தரடுபில் (Culture) இனக்றந எற்றுஷஷப இந்
ஆரய்ச் றரல் வரிந்ட வரண்டரர்ள்.
ஶனரத்டக்வல்னரம் உதஶரம் ன்தட

ட்டுறல்னரல், ஶனரம் னலக்ஶ ஶ ல்ச் ர்ரன்
ஆறில் இனந்ட ன்தட ன் அதிப்ரம். ன்நர
ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல் ற்நர்லம் இந்

அதிப்ரத்டக்கு னரம். ல்னரனக்கும் வதரடர
என்று இனப்தர அநறறஶனஶ
மர் 

ர்ஶ

வ ௌைன்ம்

ம தரஷண ல்னரம் ந்டிடுறநட.

அட ி, இன் த்ங்பரல் ந் ஸ்ர்லம்
ங்ஷப உர்த்றக் வரள்பவும் னடிறநட.
ஶத்டக்ர ன்ஶந

னத்ஷனேம் றரம் வ ய்றந

என கூட்டம் ம் ஶ த்றல் இல்னர ிட்டரல்,
ற்நர்லக்கு அறல் ப்தடிப் திடிப்ன ற்தடும்? உர
ிம் ன்று ரஶ என்ஷந ிட்டுிட்டரல்,

ற்நர்லக்கு அன் ரத்தரிங்ஷப அநறறல் ப்தடி
ஈடுதரடு உண்டரகும்? அரட, ம் அ றத்ஷரல்
ஶத்றனறனந்ட திநர் வதநக்கூடி திஶரைணத்ஷ

அர்லம் வதந னடிரல் டுத்ர்பரறஶநரம். ம்
ஶ த்றன்

ன ைரறரஷ உத்ஶ றத்ட ட்டுறன்நற

ல்னரத் ஶ

க்ஷபனேம் உத்ஶ றத்ட ஶ

தம்தஷஷத் வரடர்ந்ட இனக்ப் தண் ஶண்டிட
இப்ஶதரஷ ஷனனஷநின் வதரி வதரறுப்ன. இஷச்
வ ய்ரல் ணக்குக் ணரதிஶம் வ ய்ட
திஶரைணம் இல்ஷன.
தின் ன், ணரதிஶத்டக்கு எப்னக் வரண்ஶடன்
ன்நரல், அப்தடி எப்னக் வரண்டரல்ரன் இப்தடி
உத்மக் கூட்டர ீங்ள் கூடுறநீர்ள். ரன் வ ரல்ன

ஶண்டிஷக் ஶட்தற்கு றஷந ஆள் றஷடக்றநீர்ள்.
கூட்டம் ஶ ர்த்ட ன் ரரித்ஷ டத்றக்
வரள்ற்குத்ரன் உங்ள் ஆஷ ஷப் னர்த்ற
தண்ிஶணன்.
இப்ஶதரறனக்றந டஶம், ணக் ப்ன, ஶரதரதங்ள்
ஶதர ஶண்டுரணரல், ஶ க்ஷம் ன்றந

டஷஷப் வதற்நர்ள் அஷச் வ ய்ட, மரடக்பர,
ரந்ர்பர ரழ்ந்ட ரட்ட ஶண்டும். இன் தனன்
ற்நர்லக்கு உடஶண னரிரல் ஶதரனரம். யர்த்ரல்
ந்ட ஷடஷப னெடிணரல் உடஶண

றம் வரிறந

ரறரி, ஶ க்ஷம் றற்தணரல் ற்தடும்

றம்

னெத்றற்குப் வரிரல் ஶதரனரம். ஆணரல்
உண்ஷில் இட றன்று ஶதரரல் ற்தடுறந ஷ்டஶ
வதரிசு. இட ரபரட்டத்றல் னரிந்ட ிடும். ஶ
க்ஷத்டக்ர ன்ஶந
ரழ்றல் வதரி

றனர் ஆனேஷ

அர்ப்தித்ட

னெப் திஶரைணம் இனக்றநட

ன்று ல்னரனம் ரனப்ஶதரக்றல் உர்ரர்ள்.

டஷில் தின்ரங்ரஶன றன்நரல், என ரள்

இப்ஶதரட த்ஷணக்வத்ஷண டஶம் இனக்றநஶர,
அத்ஷணக்த்ஷண திரீற உண்டரத்ரன் வ ய்னேம்.

ஆறில், டே இனந்ஶ றழ் ரட்டில்ரன். இங்ஶரன்
ஶ ித்ஷ, ஞரணம், தக்ற ல்னரஶ வரம்தச்
வ றப்தர இனந்றனக்றநட. த்ிஶடள னரி :

ன்தரர்ள். றழ்ரட்டில் ரனேரணர், தட்டிணத்ரர்
ஶதரன்நர்ரன் ன்நறல்ஷன; ரந்ங்ஷபச் (அன்ணி
ங்ஷப) ஶ ர்ந் ஶரம்திள்ஷப, ஸ்ரன்

ரறப்

ஶதரன்நர்ள்கூட றழ்ரட்டு ண்ின் ிஶ த்ரல்
த ஶரந்றபர இனந்றனக்றநரர்ள். ஶ
ர்த்டக்கு ஆற ஶட
ீ
இடரன். அந்த்றலும் னற
னடிில் ஶ க்ஷத்டக்ர அரிக்ப் ஶதரறந
ல்ற றரிட ஶ த்றல் றனவல்ஶனறச்

லஷில்

ஶரன்நப்ஶதரறநரர் ன்றுரன் வ ரல்னறினக்றநட.
அங்ஶரன் ஶ ர்த்றல் நர திரம்ர்
இனக்ப் ஶதரறநரர்; அனக்குப் னத்றரக் ல்ற
அரிக்ப் ஶதரறநரர் ன்று னரத்றல்

வ ரல்னறினக்றநட. அப்தடிப்தட்ட ஶ த்றல்
ஷறத்டக்கு ிஶரஶ இனக்க்கூடரட. இஷச்
வ ய்ற்கு ிஷ

திரம்ர்பிடஶரன் இனக்றநட

ன்று வ ரல்னத்ரன் தட்டத்டக்கு ந்றனக்றஶநன்.
டேஷ்ஷணத் ன் றைரண றஷனக்கு உர்த் த்ஷண
ட்டுப்தரடுள் ஶண்டுஶர அத்ஷணஷனேம் வ ரன்ணட
ம் ம்ரன். ணி ணினுக்குக் தனிக்
ட்டுப்தரடுள்;

னெத்டக்கும் தனிக் ட்டுப்தரடுள்.

ட்டுப்தரடு ன்நரல் ஷ ஶதரடுட ன்று அர்த்ம்.

ஷில்னரல் என ரி இனக் னடினேஶர!

ட்டுப்தடுத்க் கூடரட ன்று அப்தடிஶ ஷஷ
உஷடத்டிட்டரல் ைனம் னலடம் தரரற ஊனம் தரர
ஶண்டிடரன். வரம்தவும் ி றத்றர இனப்தட
ன்ணவன்நரல், ற அறரண ட்டுப்தரடுள் உள்ப

ம் த்றல்ரன் இப்ஶதரட அடிஶரடு என ட்டுப்தரடும்
இல்னரல் ஆறிட்டினக்றநட!
இறல்

னெத்டக்கு றரட்டிர இனக் ஶண்டி

திரம்ர்ஷபக் வரஞ் ம் வரஞ் ம் ட்டிப் ஶதரடனரம்
ன்றுரன் ஊர் ஊரச் சுற்நற, ஏரல் உதந்றர ம்
தண்டறஶநன். திரம்ர்ள் அப்தடி
றஷணக்றநரர்ஶபர இல்ஷனஶர, ரன்ரன் அப்தடி
றஷணக்றஶநஶணர இல்ஷனஶர - அர்ள் ணக்கு

ற்நர்ஷபிடக் ட்டுப்தட்டு டக் ஶண்டிர்ள்
ன்று வதரடில் தனர அதிப்ரம் இனக்றநட.
ணஶ னனறல் இர்ஷப இர்லஷட ர்த்றல்
வரஞ் ம் ட்டுதட்டினக்ச் வ ய்ரஶன, அப்னநம் ற்ந
ைணங்ள் ல்ஶனரனக்கும் அர்லக்குச்
வ ரல்னஶண்டிஷ ரன் உதஶ றப்தற்கு ணக்கு என
க்ற உண்டரகும். ஆஶ ன் ரர்த்ஷலக்குப்
திரம்ர்ள் வரஞ் ம் வரஞ் ம் ட்டுப்தட்டு, இ
னெத்டக்வல்னரம் ரன் வ ய்க்கூடிஷ வ ய்ற்கு
ரம் தண் ஶண்டும்.

சுனக்ர ன்ணச் வ ய்ச் வ ரல்றஶநன்? ஆ ரரிரள்
ரீத்ஷ ிடுற்குனன்

ரர உதஶ ம் வ ய்

ைந்ட சுஶனரங்பில், டுத் டுப்தில் ன்ண

வ ரன்ணரஶர அஷஶரன் வ ரல்றஶநன்: ஶஶர

றத்ம் அீரம். இஷஶ வரற வதர்த் ரறரி
ஐஷரனம் உதஶ த்ஷ ஆம்திக்கும்ஶதரஶ
ஏரல் என ரலம் இனக் ஶண்டரம் ன்றநரள்.
'றணனம் ஶத்ஷ அத்ணம் தண் ஶண்டும்' ன்று
ஆச் ரரிரள் 'தரமறடி'வ்ில் வ ரன்ணஷஶ அவ்ஷ

'வடிவ்'-ஆ 'என றணம்கூட அத்ணம் தண்ரல்
இனக் ஶண்டரம்' ன்நரள். 'ஏடல்' ன்று வறுஶ
வ ரன்ணரஶன 'ஶம் ஏடல்' அரட 'அத்ணம்'

ன்றுரன் அர்த்ம். லரல் தடிக்ரல் ரரஶனஶ
ஏஶண்டிட ஶம் ன்தரல் இப்தடிப் வதர் ந்ட.

ஶத்டக்கு 'எத்ட 'ன்ஶந வதர். றனக்குநபிலும் இப்தடி
னறநட. ஶங்ள் ஈசுஷண னஷை வ ய் ஶனரி
ன்றந ஸ்னத்டக்கு 'றனஶரத்டெர்' - 'றன எத்ட ஊர்'
ன்ஶந வதர் இனக்றநட. திம்

றனஷ்டிினறனந்ட ம்

ஷக்கும் ந்டள்ப இந் ஏடம் தி

ரசுர

டக் ஶண்டும் ன்று உங்ள் ல்ஶனரனஷட

ரறலும் ஶதரடத்ரன், இப்தடிப் தட்டம் தட்டரத்
றரிந்ட வரண்டு, உங்லக்வல்னரம் வ னவு ஷத்ட,
றங்ஷபத் ந்ட வரண்டினக்றஶநன்.

இத்ஷண ஆிம் ஶதர் கூடுறந இடத்றல் வ ரன்ணரல்
என தத்ட இனதட ணசுக்குள்பரட அட இநங்றக்
ரரித்றல் தனறக்ரர ன்று ணக்கு ஆஷ .

தட்ட ரழ்க்ஷக்கு ந்தின்ரன் ர்ினத்ர
(னர)ப் ஶதரஶண்டி றற்தந்ம் ந்ட.

இங்ஶரன் ரரீத்றன் ஆட்டம் அறம். ஆஷரல்

இணிஶ தட்டங்லக்குப் ஶதரறல்ஷன ன்று

டுரந்றத்றல் ரன் என ீர்ரம் தண்ிக் வரண்டு
றரங்பிஶனஶ இனந்ட ந்ஶன். ஆணரல்
தட்டத்டக்ரர்ள் 'ஶண்டும் ஶண்டும்' ன்று
வரம்தவும் திரீறஶரடு ற்னறுத்றணரர்ள். அப்ஶதரட
அர்பிடம், ம்னஷட தஷ றக்கு ீங்ள்

வரஞ் ரட றனம்திணரல்ரன் னஶன். உடஶண,
அத்ணத்டக்குத் றனம்தரிட்டரலும் தரில்ஷன.
அற்ரக் ற்தட்ட வபி அஷடரபங்ஷபரட

ஷத்டக் வரள்லங்ள். ஶத்ஷத் டெக்றப் திடிக்
ஶண்டி ீட்டிக்ரன் ன்நரல் அற்குச்

றன

அஷடரபம் வ ரல்னறினக்றநட. தினைன் ன்நரல் என
டரனற, னைணிஃதரம் இனக்றநஶர இல்ஷனஶர?
அப்தடித்ரன் இனுக்கும்

றஷ (குடுற), தஞ் ச் ம்

இஷஷப அஷடரபரச் வ ரல்னறினக்றநட.
இஷவல்னரம் 'ரன் உ த்ற' ன்று ரட்டுறந

(Superiority-க்கு) அஷடரபம் (Symbol) இல்ஷன. ரன்

ஸ் ைண னெத்டக்கும் ஶ ன், ஶத்றன் ஶ ன்

ன்று வரிிக்ஶ அஷ இனக்றன்நண. இந்

அஷடரபங்ஷப ீங்ள் ஶதரட்டுக் வரண்டரல்ரன்
"ரன் தட்டத்டக்கு னஶன்" ன்று ரன் 'றரக்ற'
வ ய்ட ந்ஶன்.
ரன் றரக்ற வ ய்ட தனறக்ில்ஷன. ஷட உஷட
தரஷணஷப ரற்நறக் வரள்ப இஷ்டம் இல்ஷனஶர?
அல்னட டிச் ல் இல்ஷனஶர? ஆணரல் ன்ஷண
னந்ற னந்றக் கூப்திடுடம் றற்ில்ஷன.

ஷட லில், 'ரம் வ ரன்ணஷ வ ய்ரிட்டரலும்கூட

ம்ஷ இர்ள் கூப்திடுட றற்ில்ஷன. அணரல்

இன்ணனம் ம்றடம் என திரிம், அதிரணம், ரிரஷ
இனக்றநட ன்றுரன் அர்த்ம்.

ரி, இர்ள்

ஆஷ க்குத்ரன் ிட்டுக் வரடுத்ட, தட்டத்டக்குப்
ஶதரனரஶ. அங்ஶஶதரய் இர்லக்கு டுிஶனஶ

உட்ரர்ந்ட வரண்டு ம் ஆஷ ஷத் றனம்தத் றனம்தச்
வ ரல்னற ரட டபி தனறக்றநர ன்று தரர்ப்ஶதரஶ!
டம் ன்று என ஸ்ரதணம் (institution) இனப்தஶ

ைணங்பின் ஶரங்லக்கு றினத்ற வ ரல்னற,
அர்ஷப ல்றப்தடுத்டற்குத்ரஶண. க்குக்
குஷநரத் ஶரன்றுஷ, அர்ள் ஶட்டரலும்
ஶட்ரிட்டரலும் வ ரல்னறக் வரண்ஶட இனக்
ஶண்டிடரஶண ம் டஷ?' ன்று னடிவு
தண்ிஶணன். றரக்ற தண்ிக் வரண்டஷ

ிட்டுிட்டுக் வரண்டு றுதடி தட்டத்டக்குப் ஶதர
ஆம்தித்ஶன்.
ைணங்ள் வரம்த

ந்ஶரத்டடன் ணக்கு உத ரம்

தண்ி, ஶதட்ஷடக்குப் ஶதட்ஷட வரட்டஷ, ற
ீ தணி
ல்னரம் வ ய்றநஶதரட, அர்ள் ணஷ ப் னண்தடுத்டறந
ரறரி ஶரங்ஷபச் வ ரல்னனரர? அனக்கும்
ரழ்க்ஷில் த்ஷணஶர

றங்ள், இப்ஶதரட ஶனரம்

னலடம் இனக்றந த்பிப்தில் எவ்வரனனுக்கும்

உள்ப ஷ்டங்லக்கு ல்ஷனஶ இல்ஷன. இன் டுஶ
வரஞ் ம் ஷ்டத்ஷ நந்றனக்னரம் ன்று இங்ஶ
னறநரர்ள். அர்பிடம் இட ப்ன, அட ப்ன ன்று
வ ரல்னற ணஷமப் னண்தடுத்னரர? அல்னட ஶர

ந்ர்வபல்னரம்

ந்ஶரப்தடுறநரறரிஶ (ஶதச்சுக்)

ச்ஶ ரி வ ய்டிட்டுப் ஶதரய்ிடனரர?
அர்ள் ரழ்க்ஷக்கு,

னெ ஶக்ஷத்டக்கு ல்னர

ஷனேம் வ ரல்னரல், ரற்ரனற

ந்ஶரரக்

ச்ஶ ரி வ ய்வன்நரல் அற்வன்ஶந

ங்ல க்ரர்ள்

இனக்றநரர்ள். ஆஷரல் ன்ஷணக் ச்ஶ ரிக்கு கூப்திட
ஶண்டரம். ரன் தத்டக்குக் ச்ஶ ரி வ ய்றஶநன்
ன்நரல், அப்ஶதரஷக்கு

ந்ஶரப்தடுத்றிட்டுத்ரன்

ஶதர ஶண்டும். ஆணரல் தம் ரங் ரன்
ில்ஷன. டத்டக்கு இவ்பவு தம்

ஶஷில்ஷன. அறரப் தம் ந்ரல் இன்னும்
அறர மந்ர்தஷ, மஸ் ன்று டத்ற உடஶண
வ னரறத்ரன் ஶதரறநட. ணஶ இவ்பவு தம்

இல்னரஶன றரங்பில் சுற்நறக் வரண்டு டத்ஷ
டத்றிடனரம். ஆணரல் ைண னெம் னலற்கும்
ல்னஷ டுத்டச் வ ரல்னப் தித்ணம் வ ய்

ஶண்டும். டத்றன் குநறக்ஶரள் (purpose) இடரஶண!
இப்தடிவல்னரம் ஶர றத்டக் ஷட றில், "ஶட்தர்ள்
ரரித்றல் வ ய்ரலும்

ரி, வ ய்ரிட்டரலும்

அர்ள் ிம். அர்லக்குப் திடித்ரலும்
திடிக்ரிட்டரலும்
ஆத்

ரி, அட
ரி,

ரி, ம்-டஷ, 'அப்தர இட இடள்

றஶர மழக்கும் ஶனர ஶக்ஷத்டகும்

ல்னட. ீ இற்ஷநச் வ ய் உன்ணரனரண
தித்ணங்ஷபப் தண்ிப் தரப்தர' ன்று
வ ரல்டரன்; இவ்ித்ஷத் றனம்தத் றனம்தக்
ரறல் ஶதரடுடரன் ம் 'டினைட்டி (டஷ)'" ன்ந

னடிிற்கு ந்ஶன். இப்தடி வறும் ரய் ரர்த்ஷர
வ ரல்லுற்குஶல் ரன் என்றும் ண்டித்ட,

றஷக்ஷ

தண் னடிரட. ல்னரம் என்நரறிட ஶண்டும்
ன்றந ட் றபில்கூட எலக்க் குஷநவுக்கு டடிக்ஷ
(disciplinary action) ன்று டுத்ட,

றனஷத் ீண்டரரர்

ரறரி வபிஶ ள்பி ிடுறநரர்ஶப (expel) அம்ரறரி
திஷ்டம் (excommunicate) தண் ணக்கு அறரறல்ஷன.
அத்ஷண அறரம் 'ஷட்' ரன் ஶட்வும் இல்ஷன.

ரறல் ஶதரடுடரன் ன்ணரல் னடிந்ட. ரன் ஶட்றந
'ஷட்' அடரன். ன்ணரல் னடிந்ஷச்
வ ய்ரனறனக்கூடரட ன்ஶந ந்றனக்றஶநன்.
ங்ஶஶர ரஶர எனத்ர் ரன் வ ரல்ஷ டுத்டக்
வரண்டு ஆம்தித்டிட்டரல் ஶதரடம். அடஶ
டபித்டபிர பர்ந்டிடும். வரஞ் ம்கூட

றரறல்னர இக்ங்ஷபவல்னரம் தத்டஶதர்
கூப்தரட்டில் ஆம்தித்ட ரவதரி ர

பர்த்டிடில்ஷனர? ல்னற்கு இப்தடிப் தத்டப்
தத்டப்ஶதர் ஶ ர்ந்ரல் ஶதரடம்.
அப்தடிப்தட்டர்ள் றஷடப்தரர்ள் ன்று ம்திக்
வரண்டுரன் ரனும் ிடரல் வ ரல்றஶநன்.
உங்பிடவல்னரம் ரன் வரம்தவும்
அறனப்றப்தடுத்டர றஷணத்டத் டக்ப்தட ஶண்டரம்.
ண
ீ
ரழ்க்ஷ னஷநின்

றக்ல், ஶரபரறு ணக்குத்

வரிரனறல்ஷன. அறஶன ரட்டிக் வரண்டரல்,
ிடுதடுறல் உள்ப

றம் வரிறநட. இத்ஷணக்கும்

டுில் அங்ங்ஶ கும்தரதிஶம், தைஷண, தி ணம்

ன்று ீங்ள் றஷந ற்தரடு வ ய்ஷப் தரர்த்ரல் இஷ ரலக்கு ரள் அறரறக் வரண்டினப்தஷப்
தரர்த்ரல் -

ந்ஶரரஶ இனக்றநட. இற்ஷநப்

தரர்த்ஶ, இஷ ல்னரற்றுக்கும் ட ைீரரஶர,
உிர் றஷனஶர அந் ஶக்ஷ ர்த்ஷ டுத்டச்
வ ரல்னனரம் ன்று ணக்ஶ என ம்திக்ஷ, வம்ன
ந்றனப்தரல்ரன் இஷவல்னரம் வ ரல்றஶநன்.
ரஸ்ற ிஶரரண ப்னலக்கு இப்ஶதரட றஷந

இடறனந்ரலும், னங்ரனம் ன்ண ஆகுஶர ன்ந
ி ரத்டக்கு றஷந இடம் இனந்ரலும்,
ஶக்ஷத்டக்ரண அநறகுநறஷபனேம் அங்ங்ஶ

தரர்க்றஶநன், 'ல்னரம் ஶதரய்ிட்டட; தரக்றினப்தடம்
ஶதரய்ிடும்' ன்று அரல் பர்த்ட னறந இந்
ல்ன அம் ங்ஷப ஶலும் ினத்ற வ ய்ட, பர்க்

ஶண்டிஷனேம் டுத்டச் வ ரல்னற னடரன் னஷந;
அப்தடிச் வ ய்ரல் ப்ன றில் ஶதரறநர்லக்கும்
ரபஷடில் ஶக்ஷ றில் னத்ற னம்.
இந் ம்திக்ஷஶரடு தஷ றனஷநஷபக் ரறல்
ஶதரடுறஶநன். 'தஷட' ன்தற்ரஶ அடரன்
உர்த்ற ன்று வ ரல்னஶில்ஷன. ஆணரல் 'தஷட'
ன்தரஶனஶ அட உரட ன்று எடக்றிடவும்
கூடரட. னறசு, தசு ன்தரல் என்று ஶண்டும்,

ஶண்டரம் ன்தஶில்ஷன. அன் திஶரைணம் ன்ண
ன்தஷப் தரீட் றத்டப் தரர்த்ஶ டுத்டக் வரள்ப
ஶண்டும். அல்னட ள்ப ஶண்டும். அல்னட இனக்றந
னறஷ னேம் டுத்டக் வரள்ஶரம். ப்தர இனக்றந
தஷ த் ள்லஶரம். அப்தடிஶ னற றல் இனக்றந

வட்டடஷபத் ள்லஶரம். த றல் இனக்கும்

ல்னடஷப டுத்டக் வரள்ஶரம். ரபிர ன்கூட
இப்தடித்ரன் வ ரல்றநரன்.
ஆஷ ரக் கூப்திட்டு ணக்கு உத ரம் வ ய்றந
உங்பிடம், னனறல் உங்லஷட னட றபில்

இத்ஷண வடுல் இனக்றநட ன்று வ ரல்ன ணக்ஶ
ணசு ில்ஷனரன். ற்ந ிங்ஷபப் தற்நற
உதந்றர ம் வ ய்ஶன். தக்ற, ஞரணம், னரச் ரம்,

ஊர்க்ஷ ல்னரம் வ ரன்ஶணன். அவல்னரம் ல்ன
ிங்ள்ரன். ஆணரலும் அஷ ல்னரம் றஷப, ன,
தம், ரறரி ன்நரல், அற்றுக்வல்னரம் ஆரர
என ஶர் இனக்றநட - அட ஶம்ரன். ஶர ஶ
க்ஷ்ம் இல்னரல் ஶறு டவுஶ இல்ஷன. இஷ
ிட்டுிட்டு ற்நஷச் வ ரல்னறப் தணில்ஷன. இந்

னென ஷங்ரித்ஷச் வ ரல்வன்நரல், குஷநஷபச்
வ ரல்னத்ரன் ஶண்டும். ற்ந ிங்ஷபப் ஶத றக்
வரஞ்

ரஷபக் றத்தின், இத்ஷண ரள் உங்பில்

எனத்ணர தறிட்டரல், ணக்ஶ உங்பிடம்
றஶறம், ஸ்ரீணம் ந்டிட்டட. குஷநஷச் வ ரல்ன
னன்ஶதரனத் ங்ஶண்டரம் ன்று ஶ
ித்டக்கு ந்றனக்றஶநன்.
இந்க் ரரித்டக்குத்ரஶண ரன் ந்றனப்தஶ! ன்
ரரித்ஷ டுத் டுப்தில் வ ரல்னனரர? ன்ஷண
உத ரித்ட

ந்ஶரப்தடுறந உங்ள் ரரித்ஷ ீங்ள்

னடித்டக் வரண்டுிட்ட திநகு, இணிஶல் ன்

ரரித்ஷச் வ ரல்னனரம் ன்று வ ரல்றஶநன். ஶ
க்ஷம்ரன் அந்க் ரரிம்.

இற்ர, இத்ஷண ரள் உங்ஷப இத்ஷண
றப்தடுத்ற, இத்ஷண தச்வ னவு ஷத்ட ஶதரரட
ன்று ிஶரதர ரறரி ரனும் என "மம்தத்ற ரணம்"
ஶட்றஶநன். அனம் அத்ணம் வ ய்ட, ங்ள்

திள்ஷபக்கும் வ ய்ிக் ஶண்டும் ன்தட என தக்ம்
இனக்ட்டும். இட அ றம் வ ய் ஶண்டிடரன்.
அஷிட அ றர னனறல் வ ய் ஶண்டி

ரரிம் என்று உண்டு; அரட, இப்ஶதரட னெச்ஷ ப்
திடித்டக் வரண்டு டந்ட னறந ஶ தரட ரஷனள்
னெடிப்ஶதரரல் அற்ஷநத் வரடர்ந்ட ஷடவதநப்
தண் ஶண்டும். இற்ர ித்ரர்த்றள்

(ரர்ள்) அத்ரதர்ள் (ஆ றரிர்ள்) இனனக்கும்
றற உி வ ய் ஶண்டும். இன்னும் தன
தரட ரஷனஷப ஷத்ட ஶ னெனத்ஷ வ ரல்னறக்
வரடுப்தட, அப்னநம் அன் அர்த்த்ஷ - ஶ

தரஷ்த்ஷ - வ ரல்னறக் வரடுப்தட, இற்நறல் தரீட்ஷ
ஷப்தட ஆற ரரிங்ஷபச் வ ய் ஶண்டும்.
தடிக்றந ரனத்றல் ித்றரர்த்றக்கு ஸ்ஷடஃதண்ட்
(உதரச்

ம்தபம்) வரடுக் ஶண்டும். தரீட்ஷ ில்

தரஸ் தண்ிவுடன் ரர்க்ஷப் வதரறுத்டக் ி ரண
ம்தரஷண வ ய் ஶண்டும். இப்தடிவல்னரம்

வ ய்ரல்ரன் ஶம் இனக்கும். இற்வல்னரம்
னெனணம் ஶண்டும்.

இற்ர

றன டிஸ்ட்ள் இனக்றன்நண. தனர்

ணித்ணிர னரணம் வ ய்றனக்றநரர்ள். ிஶரதர
ரறரி னரணம் ரங்றஶணன். இப்ஶதரட உச்

ம்னள்

ட்டங்ள் ந்டிட்டண. இணி றன உரிஷள்
ப்தடிினக்கும் ன்று வ ரல்ற்றல்ஷன. அணரல்ரன்
'மம்தத்றரன்' ஶட்றஶநன்.

அரட எவ்வரனனம் ரமர ரமம் ங்ள் ைன்
ட்க்ஷத்றத்ன்று ன்ஷண றஷணத்டக் வரண்டு (ரன்

ரஶண வரடுக்ச் வ ரல்னறக் ஶட்றஶநன்!) என னொதரஷ
என உண்டிில் ஶதரட்டுிட ஶண்டும். என னம்
ஆணடம் இந் 12 னொதரஷ ஶ க்ஷ றறக்கு
அடேப்திிட ஶண்டும். இப்தடி அனுப்னறநர்லக்கு
இங்ஶ டத்றல் டக்றந னஷைப் தி ரம் - ினற,
குங்கும், ந்றரக்ஷஷ - ரமர ரமம் அர்ள்
ைன் க்ஷத்றத்ன்று அனுப்தி ஷக்ப்தடும்.
னந்ஶரனம் * இந் ர்த்ஷப் னடப்தித்டக்
வரண்டினந்ரல்,

ந்றவௌனீ சுப் தி ரனம்

றற்ரல் அத்ஷத் ஶடி ந்டவரண்டினக்கும்.
த்ஷணஶர வ னவு வ ய்றநீர்ள். ரிள் (tax)
வரடுக்றநீர்ள். இட ரன் ஶதரட்டினக்றந டரக்ஸ்.
ரமம் என னொதரய் ணக்ரக் வரடுக் ஶண்டும்.

ல்ஶனரனம் அப்தடிச் வ ய்ரல் தன டபி வதறு வள்பம்
ன்று ஶ க்ஷத்டக்கும் வதரி தனம் றஷடக்கும்.
அடுத்

ந்றக்கு ப்தடிரட ஶத்ஷ

க்ஷறத்டக்வரடுத்டிட ஶண்டும் ன்ந

ஆஶனர ஷணரன் ணக்கு ல்னரற்ஷநனேம்ிட
னக்றர இனக்றநட.

ஶம் ன் இனக் ஶண்டும் ன்நரல், னனறல் அந்
ந்ற

ப்ம் அறலுள்ப க்ஞரற ர்ரக்ள் ஶனரத்றல்

இனந்ட வரண்டினந்ரஶன

னனக்கும் வதரி ஶக்ஷம்.

இணரல் ஷ, ண ரணி சுதிக்ஷம் உண்டரஶரடு
ைணங்பின் ண்ங்லம் உத்ரணர ஆகும்.

இண்டரர உனம் னலற்குரண என ர
ஷறஶ இனந்றனக்றநட ன்தட

ன

ஶ த்னக்கும் வரிந்ட, இணரஶனஶ ஏர் எற்றுஷ,
ரந்ற ற்தட ஶண்டுரணரல், ம் ஶ த்றல்
ஶத்டக்வன்ஶந ரழ்க்ஷஷ அர்ப்தித் (dedicate)
என கூட்டம் இனந்ட வரண்ஶட இனக் ஶண்டும்.

இப்தடிர இன்ஷநக்கும் ன்ஷநக்கும் ம் ஶ த்டக்கு
ட்டுறன்நற ஶனரம் னலற்கும் சுதிக்ஷத்ஷனேம்
ஆத்

ரந்றஷனேம் உண்டரக்குற்ரத்ரன், ஶ

க்ஷத்ஷ அற னக்றரச் வ ரல்னற னறஶநன்.
ஶம் தடிக்ரல் அடுத் ஷனனஷநில் என
திரம்ன்கூட இனக்க்கூடரட. அட்டி ற்நர்ஷப
அறரம் வ ய்ற்ர திரம்ன் இனக் ஶண்டும்
ன்று வ ரல்னஶில்ஷன. ம் ஶ ம் ட்டுல்னரல்
உனம் னலடம் என்நரறினப்தர, இணிடம்
ந்றனக்றந ஆறனெனர ர்த்ஷ இன் ரப்தரற்நறக்
வரடுக் ஶண்டும் ன்ஶந வ ரல்றஶநன்.
இங்ஶ ம் ஶ த்றல் இப்தடி என

றன்ண கூட்டம்

இனந்ரல் ஶனரம் னலடம் ப்தடி ஶக்ஷஷடனேம்

ன்நரல்... தர் யவுஸ் இனக்றநட. அங்ஶ

ரலுஶதர்ரன் ஶஷன வ ய்றநரர்ள். ஆணரல் ஊர்
னலக்ப் திர ரய் ிடுறநட. அந் ரலுஶதர் ஶஷன
வ ய்ரிட்டரல் ஊஶ இனட்டரற ிடுறநட. இப்தடிஶ
ஶனர ங்ப ீதரண ஶத்ஷத் டெக்றப் திடிக்

இங்ஶ வரஞ் ம்ஶதர் இனந்ரல் ஶதரடரணட. இற்ரண
ிஷ னஷன ப்தடிரட ரப்தரற்நறத்ந்டிட
ஶண்டும் ன்றந ரரித்டக்ஶ ந்றனக்றஶநன்.

இற்ரஶ ணக்குச் வ ய்றந உத்மங்லக்கு எப்னக்
வரண்ஶடன். இந் உத்மங்பில் ஶதரட்ட 'ை ை
ங்', 'யய

இங்ஶ ன் ஶதச்ஷ

ங்' ஶரம்ரன் இத்ஷண ஶதஷ
ஶட் இலத்ட ந்றனக்றநட.

இப்தடி என ஶரம், ல ம் இனந்ரல்ரன் ஆள் ஶ ர்ந்ட
அன்னெனம் ரம் ரரித்ஷப்

ரறத்டக் வரள்பப்

தரர்க்னரம் ன்ஶந எப்னக்வரண்ஶடன். ணக்கு உத்மம்
டத்றர்ள் ரன் வ ரல்ஷக் ஶட் ஶண்டும்;
ஶட்தற்கு திரஷ ரட தடஶண்டும்.
றத்ஶரடு

றர ணக்ரவும் வரஞ் ம்தடுங்ள்.

உங்லக்ர த்ஷணஶர ரரிம் வ ய்ட
வரள்றநீர்ள் - ஆதீஸ், வதரலடஶதரக்கு இப்தடி
தனிரண திமறணஸ் தண்டறநீர்ள். ணக்ர இந்
ஶ க்ஷத்ஷப் தண்டங்ள்.
ணக்ர, உங்லக்ர ன்று ித்றர ம் ன்ண? ரன்,
ீங்ள் ல்னரம் என்றுரன். ன் ரரிம் உங்ள்
ரரிம்ரன். ஶத்ஷ க்ஷறத்டிட்டரல் அடரன்

ல்ஶனரனக்கும் த

றஶஷமத் னறந எஶ ரரிம்.

இஷத் வ ய்ரல் ஶக்ஷம் உங்லக்கு, வதர் ணக்கு.
---------* தரல் வ னவு அறரித்டப்தரல், இப்ஶதரட ஏர்

ஆண்டுக்ரண வரஷ னொ17 ஆறினக்றநட. அனுப்த
ஶண்டி னரி , Veda Rakshana Nidhi Trust,"Sreyas" VI Main
Road, Nanganallur,Chennai-600061
ரரி ிரறக்கு னந்ட
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ரரீ ிரறக்கு னந்ட

இண்டு ட் றக்ரர்பின் இலப்னக்கு டுஶ ைணங்ள்
அப்தட்டுக் வரண்டினக்றநரர்ள்.

ரஸ்றங்பின்

றிஶனஶ ஶதர ஶண்டும் ன்று வ ரல்றந ரங்ள்
என தக்ம் இலக்றஶநரம்;

ரஸ்றங்ஷப ரற்ந

ஶண்டும் ன்றந ' லர்றனத்க்ரர்ள்' இன்வணரன தக்ம்
இலக்றநரர்ள். ணப்
ீ
தடிப்னனஷந ரரச்
திரத்றனறனந்ஶ
ரறுல்ஷப

லர்றனத்ங்ள் ணப்தடும்

றறு

றனரறத்டத்ரன் ைணங்ள்

தடித்றனக்றநரர்ள். தடிப்ன இப்தடி இனந்ரலும், தக்ம்
அடிஶரடு ஶதரில்ஷன. னேரந்றர ந்டள்ப ட
ரஸ்ற ர்ங்ள் டபித்டபி ல்னரர் ட்டிலும்
ீ
னெத்றல் தக்த்றல் இனக்த்ரன் வ ய்றநட. அந்ப்

தக் ர ஷண என தக்னம், ைணங்ஷப இலக்றன்நண.
இப்ஶதரட ற்தடுத்றக் வரண்ட ரரீ ரழ்க்ஷில்

றனப்ற இல்ஷன ன்று ல்ஶனரனக்கும் வரிறநட.

தஷ ரனத்றல் இனந் றம்ற இன்று இல்ஷன ன்று
அஷணனக்கும்

ர் றச் ரத் வரிறநட. இப்ஶதரட

னன்ஷணிட அறப் தம் இனப்தர தரஷண
இனந்ரலும், ரித்றம் ஶதரில்ஷன ன்று ன்நரத்

வரிறநட. 'ல்னரம் சுதிக்ஷரினக்றநட; ம் ஶஷக்கு
அறரஶ ரணிம் ிஷபந்றனக்றநட' ன்வநல்னரம்
வ ரல்னப்தட்டரலும், ங்ஶ தரர்த்ரலும் றறல்

ஶதரில்ஷன. னன்ஶண இனந் கூஷ அல்னட
ஏட்டுடு
ீ இப்ஶதரட ரடிக் ட்டிடரற ிட்டட.
அப்ஶதரவல்னரம் ஶர ரஷனந்ட தரத்றங்ள்,

தஷணட்ஷடப் வதட்டி, சுஷக்குடுக்ஷள் இஷ ட்டுஶ
ட்டுக்கு
ீ
டு
ீ இனந்வணவன்நரல், இப்ஶதரட ரபர
தண்டங்ள் ந்ட றநம்தி ிட்டண. இஷவல்னரம்

ரரீ ரழ்க்ஷில் ந்ஷரன். ஆணரலும் அன்று
இனந் றம்ற இன்று இல்னஶ இல்ஷன ன்று
வரிறநட.
தஷ ஆ ரப்தடி றம்றர ர ஶண்டும் ன்று
உள்லக்குள்ஶபஶ றஷணக்றநரர்ள். ஆணரல் வபிிஶன
ரரீத்ஷனேம், லர்றனத்ப் வதனஷஷனேம்
ிடுற்குத் டிச் ல் இல்ஷன. இண்டு றிலும்
ஶ ரல்

ங்டப்தடுறநரர்ள். இந் இண்டுங்வட்டரன்

றஷனக்கு என உரம் வ ரல்றஶநன்; அஶர

ல்னரடுபிலும்
ீ
ரந்றின் தடனம் இனக்றநட. ன்
தடனம் இனக்றநட. ஆணரல் ரந்ற வ ரன்ணரஶ
ன்தற்ர ிர ிரயம் தண்ிக் வரள்றந
டிச் லும் னக்ரஶன னெட  ீ ம் ஶதனக்கு

ில்ஷன; ரன் வ ரல்றஶநன் ன்று குடுற ஷத்டக்

வரள்றந டிச் லும் இல்ஷன. தரம்; ைணங்ள் றஷன
வரிரல் இண்டுக்குர ஆடிக் வரண்டினக்றநரர்ள்.
உறுற ஶண்டும்;

ரஸ்றத்றல் பர திடிப்ன, ஷரிம்

அ றம் ஶண்டும்.
ரஸ்ற ிங்பில் வரஞ் ம் வரஞ் ம் ிட்டுக்
வரடுப்தட ன்று ந்ரல்கூடத் ஷட லில் வறும்
வனௌற வ ௌரித்ஷ ட்டும் அடே ரிக்கும்தடித்ரன்
ற்தட்டுிடும்.
ந்ட, "ர்

றனர் ல்வனண்த்டடஶணஶ ன்ணிடம்

ரஸ்றங்ஷப ரிறள்

ற்தடுத்றினக்றநரர்ள். ீங்லம் ரிற ரறரி
இனக்றநீர்ள். அணரல் ரனத்டக்குத் குந்தடி
ரஸ்றங்ஷப ரற்நறக் வரள்லங்ள்" ன்று

ஶட்றநரர்ள். னறல் ஷப டுப்தடஶதரன இப்ஶதரட
ரன றஷனஷ அடே ரித்டச்

றன ஆ ர ர்ங்ஷப

டுத்டிட ஶண்டும் ன்தட இர்ள் அதிப்ரம்.
இப்ஶதரட

றனற்ஷநஷப ன்று றஷணத்ட ரன்

டுத்ரல், இன்னும் வரஞ்
இன்வணரனத்ர் ஶறு

ரனத்டக்குப் தின்

றன ஆ ரங்ஷபக் 'ஷப'

டுக்னரம். இப்தடிஶ ஶதரய்க்வரண்டினந்ரல், ட திர்,
ட ஷப ன்றந ிஸ்ஷ இல்னரல் ல்
னலடஶ ஶதரய்ிடும்.
ரிறள் ஶர வ ரந் அதிப்ரத்றல் வ ரன்ணரர்ள்
ன்தற்ர ர்

ரஸ்றத்ஷ ரம் அடே ரிக்ில்ஷன

ன்தஷ ல்ஶனரனம் னரிந்டவரள்ப ஶண்டும்.
ன்ஷநக்கும் ரநரல்

ரசுர இனக்கும் ஈசு

ஆக்ஷஞரண ஶத்ஷ அடே ரித்ஶ ரிறள் இந்
ிறஷப ற்தடுத்றினக்றநரர்ள் ன்தரல்ரன்
இற்ஷநப் தின்தற்றுறஶநரம். அஷ உள்பதடி
க்ஷறக்த்ரன் தித்ணப்தட ஶண்டுஶன்நற, ரறுல்
வ ய்ற்கு ன்று அறரம் இல்ஷன.
ரஸ்றப் திரம் டப்தட இந்க் ரனத்றல்

ரத்றஶ

இல்ஷன ன்று றஷணத்டிடக்கூடரட. ிரதர
ஶத்றல் பர்ந்டிட்ட வனௌற ரரீத்ஷ

ிட்டுிட்டு, ஶஷஷபக் குஷநத்டக் வரண்டரல்
ரனஶ இப்தடி ஆச் ரங்ஷப ிட்டுப் தத்டக்ரப்
தநக்ஶண்டிறல்ஷன. தத்டக்ர தநக்ரஶதரட
தத் ஸ்த்டக்கு றஷந அர ம் றஷடக்கும்;
ரழ்க்ஷில் றம்றனேம், றனப்றனேம், வ ௌக்றனம்
ன்ணரல் உண்டரகும்.

ர் அடேஷ்டரணங்ஷபப் வ ய்ப் த ற
ஶண்டிஶில்ஷன. ஆடம்தர வ னவு வ ய்ட னஷை
வ ய்ஶண்டும் ன்தறல்ஷன. ரய்ந் டப ற பனம்,
ில் தத்றனம் னஷைக்கு ஶதரடம். ரம்

ரப்திடுறந

அன்ணத்ஷஶ ஷஶத்றம் ன்று ரட்டிணரல் ஶதரடம்.
'ிரனம்

ரஸ்ற அடேஷ்டரணம்ரஶண? அற்கு

ரச் வ னரறநஶ!' ன்று ஶட்னரம். ஆணரல்
இப்ஶதரட டக்றந ஆடம்தம் டவுஶ

ரஸ்ற

ம்தந்ர ிரத்டக்குத் ஶஷில்ஷன. குநறப்தர,
இப்ஶதரட ிரங்பில் றப் வதரி வ னர உள்ப
க்ஷறஷக்குச்

ரஸ்ற

ம்ஶ இல்ஷன.

ம்ரண ர்ங்லக்குப் தம் னக்றர

ரஸ்ற

இனந்ரல், தக்ரர்லக்கு ட்டும்ரன் ம் ம்
உரித்ரணட ன்நரறிடும். உண்ஷில் அப்தடி
இல்னஶில்ஷன.
அநம், வதரனள், இன்தம், டு
ீ ன்றந ரலு ரழ்க்ஷப்
தன்பில் இன்தத்ஷ ட்டும் ஶடி அற்ரப்

வதரனலக்கு அஷனந்ட வரண்டினக்றஶநரம். இஷ
ரற்நற ட்டுக்ர
ீ
(ஶரக்ஷத்டக்ர) அநத்றன் (ர்ம்)
னெனம் தரடுதட ஶண்டும். ரழ்க்ஷஷ பிரக்றக்
வரண்டரல், வதரனலக்ர அஷன ஶண்டரம்;

அநங்ஷப அப்ஶதரட தின்தற்ந னடினேம். அநத்றன்
தணரக் றஷடக்றந ஶதரணந் ட்ஷடனேம்
ீ
வதநனடினேம்.
னம்

னெனம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
னம்

னெனம்

 ிறபில்

றன வனௌறத்றல் அவ ௌரிம்

உண்டரக்குறன்நண; ர்

ரஸ்ற ிறபில்

றன

ரழ்ில் (Social Life) ஷ்டம் உண்டரக்குறன்நண ன்தஷக் ரம் ரட்டிச்

லர்றனத்க்ரர்ள்

ரஸ்றங்ஷப ரற்றுறன்நரர்ள்.
ட ர்

ரஸ்றங்பின் அடிப்தஷடஷனேம்

னக்ஷறத்ஷனேஶ இந்

லர்றனத்க்ரர்ள்

னெ

அநறந்றனக்ில்ஷன. இர்ள் ' னெ ரழ்வு' (Social life)
ன்றநஶதரட, ஆத்ரர்த்ரணஷக் குநறப்திடில்ஷன.
னடப்னட அ றல் னஷநள், மன்ஸ்ள், ிரதர
ரறுல்ள், வதரனபரரம், ஃதரன்ள் இற்ஷநஶ
னெ ரழ்வு ன்றநரர்ள். இஷ ரவும் தனிரண

ரறுதரடுலக்கு ஆபரறக்வரண்டினப்தஷ. வறுஶ
வனௌறத்ஷ ட்டும்
வரண்டினந்ரல்,

னெம் குநறக்ஶரபரக்

னெ ரழ்வுக்ர உள்ப ிறலம்

அற்ஶற்த ரநனரம். ஆணரல், ம்

ரஸ்றங்ள்

னெ

ரழ்ஷ இப்தடி வனௌறர ட்டும் னத்றல்
வரண்டஷ அல்ன, அஷ ஆத்ரர்த்ரணஷ,
ணிணரணன்
வ ரல்ஶ

ம்மரத்றனறனந்ட ிடுதடுற்கு ற

ரஸ்றத்றன் னக்ஷறம். வனௌறர

ட்டுஶ அ றல், அநறவு டைல்ள், வதரனபரரம்
ஆறண உள்பஶதரட ரன் அஷ ரறும். ம்

தண்தரட்டிஶனர வறும் வனௌறம் ன்று டவுஶ
இல்னரல் ரைரங்ம்,

னெ ரழ்வு, அநறவு

ரஸ்றம்,

வதரனபரரம், ஷனள் ஆற ல்னரனம் ஆத்
அதிினத்றக்கு உதரங்பரஶ உள்பண.
ஆத்ரர்த்ரண
ரறுறந

த்றங்ள் ந்ரலம் ரறுறல்ஷன.

னெத்ஷ அந் ரநர

றஷனப்தடுத்டற்ர

த்றத்றல்

ரஸ்றங்ள் ிறத்

றறலம் ரநரஷஶ.

னட் றம் வனௌறர ட்டும் இனந்ரல், அவ்ப்ஶதரட
னெ ரழ்வுக்ரண ிங்ஷப ரற்நறக் வரள்பனரம்.
ஆணரல், ஆத்ஶக்ஷத்ஷஶ னட் றர ஷத்ட,

அற்கு அனு ஷர வனௌற ரழ்வுக்கு ிறள்

வ ய்ட னறந ஶதரட, இவ்ிறஷப ரற்ந னடிரட.
ர்

ரஸ்ற ிறள் வனௌறத்றல்

அவ ௌரிரினக்றநட ன்று குஷநதடுஶ
வதரனந்ரட. வணன்நரல், ர்

ரஸ்றம் இஶனர

வ ௌக்றத்ஷ னக்றரஶ னில்ஷன.
இஶனரத்றல் தனி அவ ௌரிங்ஷப

அனுதித்ரட தஶனர சும் வதறுற்ஶ அட
உதரம் வ ரல்றநட. ஆணதடிரல், அஷ உன ரீறில்
ட வ ௌரிப்தடி ரற்ந ஶண்டும் ன்தட
றரறல்ஷன.
லர்றனத்க்ரர்ஷப குற்நம் வ ரல்னறப் தணில்ஷன.
அர்ள் இப்தடிக் னடற்குக் ரம். ம்னஷட
ல்ி னஷநஶ ஆகும். ற்ந ஶ ங்பில்

அனஷட த்டக்கும் தடிப்ன னஷநக்கும் இஷடஶ
னண் இல்ஷன. டறர்ஷ்ட ர, ம் ஶ த்றஶனர
வள்ஷபக்ரர்ள் ரனத்றல் ற்தட்ட தள்பிக்கூடங்ள்
ம் த்வரடர்ஶத இல்னரல் உனரிண.

ைீணத்டக்ர ல்ஶனரனம் இத்ப் தடிப்திஶனஶ ஶதரய்
ிலம்தடி ஆிற்று. குந்ஷப் தனத்றஶனஶ இவ்ரறு
வ ரந்

ரஸ்றங்பில் வரடர்தில்னரல் அந்ற

னஷநில் ஊநறரல், ம் னரண

ரஸ்றங்பில்

தற்ஶநர ம்திக்ஷஶர ற்தடஶ ற இல்னரல்
ஆறிட்டட.

ரஸ்றங்பின் உத்ஶ ம் இன்ணட ன்ஶந

வரிரரல், அற்நறன் ிறஷபனேம் ணம் ஶதரணதடி
ரற்நனரம் ன்று ண் ஆம்தித்ட ிட்டரர்ள்.

னரங்ள் னலகு னெட்ஷட,

ரஸ்றங்ள் குனட்டு

ம்திக்ஷஷ பர்ப்தஷ ன்தஷத்ரன்

ஆம்தத்றனறனந்ஶ ம் குந்ஷள் ஶட்டு னறநரர்ள்.
இர்லக்கு ப்தடி ம்  அடேஷ்டரணங்பிலும்
ஆ ரங்பிலும் திடிப்ன ற்தட னடினேம்?
றறு திரத்றனறனந்ஶ ஆஸ்ற னத்றஷ பர்க்
ஶண்டும். ட  அடேஷ்டரணங்ஷப ிடரல் தற்நற
எலற உத்ர ரழ்றந

றஷ்டர்பின்

ங்த்றல்

குந்ஷஷபப் தக் ஶண்டும்! இந்றரி அீரண
அடேதம் வதற்ந ரிறள் தித்க்ஷ அடேதத்றன்ீ ட
ந் றந்ங்ஶப ஆத் ஶக்ஷத்டக்கு றரட்டுதஷ
ன்ந ம்திக்ஷஷ உண்டரக் ஶண்டும். இஶனர
வ ௌக்றம்,

னெ ரழ்வு இற்ஷநனேம் ஆத்

ஶக்ஷத்டக்கு உந் னஷநில் எலங்குதடுத்றத் ஶ
ரிறள்

ரஸ்றங்ஷபத் ந்ரர்ள் ன்ந

ிசுர த்ஷ ற்தடுத் ஶண்டும். அப்ஶதரடரன்
வனௌற வ ௌக்றத்டக்கும் ஶனர

 ிறஷபக்

னற அடே ரிக்றந அநறவு ரட்டில் பனம்.
ஷனனறக்குப் தரிரம்

றச்ஶ ர?

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ஷனனறக்குப் தரிரம்

றச்ஶ ர ?

இப்ஶதரட வதரி வதரி ஷனர்பினறனந்ட ஆம்தித்ட
வனில் ஶதரறன்நன் ஷ அத்ஷண ஶதனம் ைரற

ற்கு ன்றநரர்ள். ரனம்ரன் இஷப் தற்நற

ஶத னரஶ ன்று ஆம்தித்ஶன். ன்நர ஆஶனர ஷணப்
தண்ிப் தரர்த்ரல், இப்தடிப்தட்ட என தரகுதரடு
இனப்தடரன் ல்னரனக்கும் ஶக்ஷம் ன்று வரிறநட.
னெம் னலடம் னன்ஶணறுற்கும்

ரி, அனம்

றத் சுத்றஷடந்ட ஆத்ரஷக் ஷடத்ஶற்நறக்
வரள்ற்கும்

ரி, இந் ற்தரஶட றம்த

ரம்

வ ய்றநட ன்று வரிறநட.
இஷ ரன் வ ரல்றஶநன் ன்தற்ர எப்னக்வரள்ப
ஶண்டிறல்ஷன;

ரஸ்றங்ள் வ ரல்றன்நண

ன்தற்ர எப்னக்வரள்ப ஶண்டிறல்ஷன.
"னன்ஶணற்நத்"டக்கு ிஶரறபரண திற்ஶதரக்குக்ரர்ள்
ன்ஶந ங்ஷப ஷத்டிட்டரலும்

ரி, ஆணரல் இந்த்

ஶ ம் ப்தடினேம் னன்ஶண ஶண்டும் ன்தடரன்

எனத்னக்கு னட் றர இனந்ட ன்தஷ ல்ஶனரனம்
எப்னக் வரள்றநரர்ள். ஶ த்றல் இனந் ஶதங்ஷப,
னெட ம்திக்ஷஷ ல்னரம் ீக்ற, திற்தட்டர்ஷப
ற்நர்லக்குச்

ர ஆக்குற்ரஶ அர்

ங்ம் ட்டிக் வரண்டினந்ரர் ன்று ல்ஶனரனம்
ம்னறநரர்ள். அப்தடிப்தட்ட அந் எனத்ரண ரந்ற
இந் ர்ர ற ர்த்ஷ ணப்னர்ர
எப்னக்வரண்டு வரம்தவும்

றனரறத்றனக்றநரர். இஷத்

வ ரன்ணரனரட ல்ஶனரனம் இந் ற்தரட்டில் இனக்றந
ல்னஷ டுத்டக் வரள்ர்ஶபர
ீ
ன்தரல்
வ ரல்றஶநன். My Varnashrama Dharma (ன் ர்ர ற
ர்ம்) ன்ஶந ரந்ற என ிரமம் லறினக்றநரர்.
அறஶன,* 'இந் ர்ர றம் ன்தட டேஷ்னுக்குத்

ரணர ற்தட்டட. ஸ்ரதரிரணட, இல்தரணட,

எனத்னுக்குப் திநப்தரஶனஶ அஷந்டிட்ட ிம்
அட. இந் இற்ஷ ிறஷ யறந்ட ம் என
மன்மர,

ரஸ்றர எலங்குதடுத்றத் ந்றனக்றநட'

ன்நரர். 'இந் ற்தரடு, வரறஷன ரனரப் திரித்டக்
டஷஷபத்ரன் னறநஶ ிச்

லுஷஷபத்

ில்ஷன. எனத்ன் ணக்கு உ த்ற வரண்டரடிக்
வரள்ஶர, இன்வணரனத்ஷண ட்டம் ட்டி ஷப்தஶர
யறந்ட த்றன் உிர்ப் தண்னக்ஶ ிஶரரணட.

அனம் ங்ஷபத் ரங்ஶப ட்டுப்தடுத்றக் வரண்டு
ரவும்,

னரத்றன்

க்றஷ ிரக்ரல்

றக்ணர ரக்வுஶ ர்ர றம் இனக்றநட'

ன்வநல்னரம் வரம்தவும்

றனரறத்டக்

வ ரல்னறினக்றநரர். 'ீண்டரஷஷத்ரன் ரன் ீஷ
ன்று

ன்தட

ண்ஷட ஶதரடுறஶநஶண எற, ர்ர றம்
ன்ஸ் ரறரி என

த்றத்ஷஶ வ ரல்றநட

ன்தரல் அஷ ஆரிக்ஶ வ ய்றஶநன்.

எனத்னுஷட திநப்ஷத அடிப்தஷடர ஷத்டத்
வரறல்ஷபப் திரித்டக் வரடுக்றந ர்ர ற ர்ம்
னெர ரழ்வுக்கு வரம்தவும் ஆஶரக்றனெட்டுட

ன்தஶ ன் அதிப்திரம். இட ஶர குறுற னத்றரல்
வ ய் ற்தரடில்ஷன. இந் ற்தரடு என

வரறனரபிக்குக்கூட வதரி அநறரபிக்குள்ப
அந்ஸ்ஷத் னறந அஷப்ன ன்தஶ ன்
அதிப்திரம்' ** ன்வநல்னரம்
வதரிர ஆரித்டப் ஶதசுறநரர்.

ரணிஷபிடப்

'ஆணரலும் அர் வ ய் தன ரரிங்ள் ஆ ர
அடேஷ்டரணங்பில் உள்ப ித்றர ங்ஷபப்

னநக்ிப்தரஶ இனந்ணஶ; னப்ன த்ஷக்கூட
அர் ஆரித்ரஶ' ன்நரல் அற்குக் ரம், 'ர்
ர்ம் வரம்த ல்னடரன் ன்நரலும் ற்ஶதரட அட
குஷனந்ட ஶதரரறிட்டட. இணிஶல் அஷ றுதடி
னத்டிர் வரடுத்டப் தஷதடி லப்த னடிரட.
ஶதரணதின்

லர்

ரம்

க்ஷஷப் திடித்டக் வரண்டினக்றந ரறரி,

ர் ர்ப் தடிரண வரறல் தங்ல டு

றநறப்

ஶதரய்ிட்ட இன்ஷநக்கு, வபி ித்றர ங்ஷப ட்டும்
திடித்ட ஷத்டக் வரள்ட ர ப்ன' ன்று அர்
றஷணத்டிட்டரர்.

ரன் அப்தடி றஷணக்ில்ஷன. ம்னஷட த்டக்கு
னடவலும்ன ரறரி இனக்கும் என ற்தரடு

வ ரஸ்ப்தடுத் னடிரதடி தரரறிட்டட ன்று
ிட்டுிடுரணரல் டனம் ஶண்டிறல்ஷன,

டரறதறனேம் இனக் ஶண்டி அ றறல்ஷன. ஆி
ஶரண ர்ம் ஶதரிட்டு, ர ரரின் ன்று
வ ரல்னறக் வரண்டு என ஸ்ரதணத்ஷ டத்டட
னெத்ஷப் திடுங்றத்றன்றந ரரிம்ரன்.
ரஸ்ரஶ தஷ ற்தரடு ஶதரஶ ஶதரய்ிட்டட
ன்நரல் டம் ஶண்டிறல்ஷன! ஷனந்டிட
ஶண்டிடரன். ஆணரல் இன்ணனம் அப்தடி

ஆறிடில்ஷன ன்ஶந ம்திக்வரண்டினக்றஶநன்.
அல்னட இன்னும் வரஞ் ம் ரபில் அட அடிஶரடு
அறந்டஶதரறநஷத் ி ஶறு ற இல்ஷன ன்றும்
ரன் றஷணத்டிடில்ஷன. இப்ஶதரரட ரம்

ிறத்டக்வரண்டு வ ய் ஶண்டிஷ னல னெச்ஶ ரடு
வ ய்ரல் அஷ னட வம்ஶதரடு லந்றனக்ப்

தண்னரம் ன்ஶந ம்னறஶநன். ற்நத் வரறல்
திரிிஷணள் ப்தடிக் னந்ட ஶதரணரலும் ஶதரட்டும்.
ல்னரற்றுக்கும் உிர் ரடிர இனக்ப்தட்ட
ஶரத்ணம் இன்ணனம் அங்ங்ஶ எவரன

தரட ரஷனில் தஷ ற ப்தரஶன இனந்ட
வரண்டுரன் இனக்றநட. இப்ஶதரட ி ரண
 றஷப வ ய்ட வரடுத்ட ஶ ித்ஷப்

தப்னற்ர டுத்றனக்றந தித்ணங்லக்கும்
உற் ரரண ஶற்ன இனக்றநட. றஷந

ித்ரர்த்றள் ஶ னறநரர்ள். அடுத் ஷனனஷநில்
ஶம் ன்று என்று இனக்ப் தண்டற்கு என
றன்ணக் கூட்டரட றச் ர இனக்றநட. இஷ

இனக்ப் தண்டடம் ஶலும் ினத்றப் தண்ப்
தரடுதடுடம்ரன் ன் டஷ. இட என்று
இனந்டிட்டரல் ற்ந ர்ங்பில் ற்தடுறந
குறுதடிபரல் உண்டரகும் ஶரங்லக்கும்

றினத்றர ற திநக்கும். ஏர் உரர (example),
றரட்டிபர (guide) திரம்ம்-அத்ஷண

திரம்ர்லம் இப்தடி வ ய்ரிட்டரலும், என
றனரட--ன் திர லண றிஶனஶ உறுறர இனந்ட

வரண்டினந்ரல், இடஶ ற்நர்ஷபனேம்

அர்லக்ரண ர்த்றல் றனப்தி ிடுறந

க்றக்ர

(influence) இனக்கும்.
ரந்றனேம் ன்ஷணப் ஶதரனஶ ர்ர ற ர்த்ஷ
ஆரித்ர்ரன். ஆணரல் அட, ரர்த்த்றல்

வட்டுப்ஶதரய் ிட்டட. அஷ

லர்றனத் னடிரட ன்று

றஷணத்ட அர் றஷணத்டக் வரண்டினந்ரர். ரஶணர
இந்த் ர்ம் ங்றரன் ஶதரய்க் வரண்டினக்றநட

ன்நரலும், அடிஶரடு அஷந்டிடில்ஷன, இனக்றந
வதரநறஷப ஊற ஊற ன்நர னெட்டிிட னடினேம், ன்று
றஷணக்றஶநன். வணன்நரல் இஷ ிட்டரல்

னெரத்டக்கு த்ரண ஷ்டம்ரன் னறநட ன்தட
ம் ஶ த்றன் ஷட ல ம்தட ன

ரித்றத்ஷப்

தரர்த்ரஶன வரிறநட, ர் ர்ம் இல்னர ற்நத்
ஶ ங்பின் வதரி ரரீங்லக்கு ற்தட்ட றஷப்
தரர்த்ரலும் வரிறநட.
வறன்ள், வதரி ஆஷனள் ந்டரன் தஷ
தரம்தரித் வரறல்ள் னறற்கு னக்றரண

ரம். பி ரழ்க்ஷில் வறனுக்கு அற
இடறல்ஷன. ஷத்வரறல்ஶப வ ய்ட ல்ஶனரனம்
பிஷர ரழ்ந்ரல் தஷ ற்தரடுஷபக்
ரப்தரற்நற ிடனரம். 'டே

க்றஷக் வரண்டுரன்

ரரிங்ள் டக் ஶண்டும். ரக்ஷ வறன்ள்
கூடரட; ரழ்க்ஷஶ வரம்த பிஷர இனக்
ஶண்டும்; அத்ர றத் ஶஷக்கு அறரத்
டபிக்கூட டரம்திஶ உரட' ன்வநல்னரம்
ரந்றனேம்ரன் ஏரல் வ ரல்னற ந்ரர். இப்தடி அர்

வ ரன்ணவல்னரம் ர் ர்த்ஷ றஷனப்தடுத்டற்கு
அடேகூனம்ரன்.
ஆணரல் இப்ஶதரட

ர்க்ரர் றட்டங்ள், ைணங்பின்

ணப்தரன்ஷ ல்னரஶ இந் பி ரழ்க்ஷ,

ஷத்வரறல்ள் இற்றுக்கு ித்றர ர

ஆறினக்றன்நண. ஆணரல் இன்ணனம் ரரல் 'ரந்ற'
'ரந்ற' ன்று ஸ்ஶரத்றம் தண்ிக் வரண்டினப்தஷ
ட்டும் ிடக்ரஶரம். வணன்நரல் அர்
றச் ரஶ

னரத்டக்கு ல்னஷ றஷணத்ட,

த்டத்டக்ரப் தரடுதட்ட

தசு ன்தற்ரஶ

லர்றனத்ரறரஶண ி,

ரஸ்றனத்ங்ஷபப் திடித்டக்

வரண்டினக்றந 'னட்டு மரணி' அல்ன ன்தறல்

ல்ஶனரனக்கும் ம்திக்ஷினக்றநட. அணரல்ரன்
இப்தடி டுறஷனினறனந்ட தரர்க்ப்தட்டர்
ர்ர றத்ஷப் தற்நற ன்ண வ ரல்றநரர் ன்று

டுத்டச்வ ரன்ணரல், அட உங்லக்கு ணமறல் வரஞ் ம்
அலத்ரஶ தறக்கூடும் ன்று றஷணத்ஶன்.
இப்ஶதரட வதரடர ைரற ஶண்டரம் ன்று ன்
வ ரல்றநரர்ள் ன்நரல் இணரல் உ த் -ரழ்த்ற
உண்டரற,

ண்ஷட ற்தட்டு ிடுறநட ணறு

றஷணப்தரல்ரன். ரஸ்த்றல் உர்த்ற-ரழ்த்றஶ
இல்ஷன ன்தரச் வ ரல்றஶநன்.
'ரஸ்த்றல் இனக்றநஶர இல்ஷனஶர, இப்தடி என
அதிப்ரம் ந்டிட்டரல்

ண்ஷடள் ற்தட்டினப்தட

ன்நரத் வரிறநஶர, இல்ஷனஶர? இந்ச்
ஶண்டரம் ன்றஶநரம்' ன்றநரர்ள்.

ண்ஷடள்

ஆணரல் இப்தடிச் வ ரல்ட, ஷனஷ னறக்றநட
ன்தரச்

றச்ஶ ம் தண்ிக் வரள்றந ரறரிரன்.

தஷ ர்த்டக்கு என ஷனனற ரறரி

ண்ஷட

னறநட ன்நரல், உண்ஷஷ டுத்டச் வ ரல்னற,

தக்குர, யறர,

ரந்ர, ிடரல் ிபக்றச்

வ ரல்னற - அஷப் ஶதரக்டித்ட, தஷ ர்த்ஷ
ஆஶரக்றர ஷப்தட ரன்

றறத்ஷம னஷந,

ண்ஷட ந்றனக்றநஶ, அணரல் னெனர்த்ஷஶ
வரன்றுிடனரம் ன்நரல், அட அமம்தரிம்.
எனிம்

ண்ஷடக்கு ஆஸ்தர இனக்றநட ன்ந

என ரத்டக்ர, அந் ித்ஷஶ அறத்டிட
ஶண்டும் ன்நரல் ஶனரஶ டக் னடிரட.

ஶனரத்றல் ஷவடுத்ரலும் ட் ற - திற ட் ற
இனக்த்ரன் வ ய்னேம்; அதிப்திர ஶதம் த்ரன்
வ ய்னேம். அப்தடிரணரல் எவ்வரன ிர
அறத்டக் வரண்ஶட ஶதரர?
இப்ஶதரட குநறப்தர இண்டு

ரச் ரங்பரல் ப்தட்ட

ண்ஷட உண்டரற னறநட. என்று, தரஷக்ஷ;

இன்வணரன்று, வரள்ஷ ( ideology ) இற்ர தரஷக்ஷஶ
ஶண்டரம், வரள்ஷஶ ஶண்டும் ன்று
ஆக்றிடுர?
இப்ஶதரட இந்த் ஶ த்றல் ந்றனக்றந தரஷச்
ண்ஷட ரறரி ங்ஶனேம் தரர்த்றல்ஷன. ைரறச்
ண்ஷடவல்னரம் இணிடம் உஷநஶதரடக் ரரட
ன்றநரறரி அங்ங்ஶனேம் வநறக் கூத்ரப்

தரர்த்டிட்ஶடரம். றனுக்கும் வலுங்னுக்கும்
ண்ஷட, யறந்றக்ரஶணரடு 'உரிஷப்ஶதரர்'.
வதங்ரனறக்கும் தீரரிக்கும்
ரட்டிக்ரனுக்கும்
இங்றனீ யழக்கும்

ண்ஷட, ன்ணடினுக்கும்

ண்ஷட, யறந்றக்கும்

ண்ஷட ன்று ஶ ம் னலடம்

 ரன ர ன்று ஆணஷப் தரர்க்றஶநரம். தரஷ

ிம் ரய்ச் ண்ஷடர இல்னரல் ஷனேம் ஏங்ற
அ ல்

ண்ஷடரஶ ஆறினக்றநட. 'தன தரஷள்

இனப்தரல்ரன் இப்தடிச்

ண்ஷடள் னறன்நண.

தரஷஷபஶ அறத்ட ிடனரம், ஊஷரற ிடனரம்'
ன்நரல் இற்குப் தரிரரகுர?

இன்ஶணரன்று; ந்க் வரள்ஷ (டிரனைற)ின் ஶதரில்
ஆட் ற இனக் ஶண்டும். ரைரங்ம் அஷக் ஶண்டும்
ன்தற்ர டக்றந

ண்ஷடள் வரஞ் ல்ன. இறஶன

ம்னைணி ம், ரதிடனறமம் ன்தட வதரி திரிவு - வதரி
ண்ஷடக்கு இடரற, ஶனரம் னலக் ண்டத்டக்குக்
ண்டம் திினக்றநட. றணம் ஶதப்தஷப் தரர்த்ரல்
றன்ணச்

றன்ண ஶ ங்ஷபனேம் இந்ச்

ண்ஷட ிட்டு

ஷக்ில்ஷன ன்று வரிறநட. உன னேத்ம் ன்று
னெபரஶன, த்ஷணஶர ஶ ங்பில் அன்நன்றும்
ஆிக்க்ரண ைணங்ள் அறரரச் வ த்டக்
வரண்டினக்றநரர்ள். ம்னைணிம-ரதினறட ச்

ண்ஷட

ி அங்ங்ஶ ரணரர்ற (னடிசு) ிலந்ட குடிசு
னடம், றனறடரி ஆட் ற, டிக்ஶடடர்றப் ( ர்ரறரம்)
ன்று னடம், அஷலக்ரப் தனஶதர் தனறரடம்,
இந் 'டிரனைற'ரல்ரன். ல்ஶனரனம் வதரடரத்
ங்ள் வரள்ஷஷ ைணரப் தண்ன (வடரக்மற)
ன்று ட்டும் வ ரல்னறக் வரள்றநரர்ள். ஆணரல்
உள்ல இனக்றந ித்றர ங்ஶபர வதரிர
இனப்தரல்ரன் இத்ஷண

ண்ஷட ற்தடுறநட.

ண்ஷடினக்றநஶ ன்தற்ர என 'டிரனைற'னேம்

ஶண்டரம் ன்நரல், ரைரங்ம் ன்தஶ எவ்வரன

வரள்ஷஷ உஷடர்பரல் ற்தடுத்டடரஶண?
அ றல் வரள்ஷ என்றுஶ ஶண்டரம் ன்நரல்,
ர்க்ரஶ ஶண்டரம். ன்நல்னர ஆகும்?

அப்தடிரணரல்

ர்க்ரர் ன்ந அஷப்ஷதஶ

அடித்டிட்டு றனங்ள் ரறரி ஆறிடுர? தரஷக்ஷச்
ண்ஷடிட்டுினப்தரல் தரஷஶ ஶண்டரம்,

வரள்ஷச்

ண்ஷடினப்தரல் ர் வன்ஶட

ஶண்டரம் ன்று எப்னக் வரண்டரல், ைரறச்
ச்

ண்ஷட -

ண்ஷடள் இனப்தரல் ைரற னம்

ஶண்டரம்ரன். ஆணரல் அப்ஶதரட இன்வணரன தடி
ஶஶன ஶதரய்ப் தரர்த்ரல், ரம் ல்ஶனரனம்
இனப்தரல்ரஶண

ண்ஷட ஶதரட்டுக் வரள்ப னடிறநட.

அணரல் ரஶ... (ஶத ஶண்டரம் ன்று வ வதரிர்ள்
றரித்ட ிடுறநரர்ள்).
ஆ, தரிரம் ன்ணவன்நரல்

ண்ஷடஷபத்

ீர்ப்தடரஶண ி, னென த்டத்ஷஶ ீர்த்டக் ட்டி
ிடுல்ன.
இப்ஶதரட ைரறஶ கூடரட ன்று வதரிரச்
வ ரல்றநரர்ஶப ி, 'வனக்ஷன்' ன்று ந்டிட்டரல்
அங்ஶ ைரறரன் னக்றரற ிடுறநட.

ன

ட் றலம் ைரறஷ ஷத்டரன் 'ஶரட்' ரங்க்
ரரிம் டந்டறன்நண. 'ைரறஶ ஶண்டரம்' ன்தட
உண்ஷில் 'என ைரற ட்டும் ஶண்டரம்'
ன்தற்ரத்ரன் இனக்றநட.

ரஸ்த்றல் ணக்வண என

னெப் வதரறுப்ன

இல்னரஶன வதபில் ட்டும் இனக்றந ைரறஷப
வறும் சுரதிரணத்டக்ர பர்ப்தட றரஶ
இல்ஷன.

னெ ஶக்ஷத்டக்ரஶ எவ்வரன

கூட்டத்ரரிடம் தரம்தரிர எவ்வரன ரரித்ஷக்
வரடுத்ட பர்ப்தடரன் ல்ஶனரனக்கும் ல்னட.
னக்றர

ப் ிஶ ம், த்ரர்த்ம் இண்டரலும்

உிர்க்குனம் னலற்கும் ன்ஷ வ ய்றந ஶத்ஷ
ஏறக்வரண்டு, அறனறனக்கும் ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச்

வ ய்ஷஶ, ரழ்க்ஷப் திர (life work) வரண்ட
என கூட்டம் இந்த் ஶ த்றல் இனந்ட வரண்ஶடினக்
ஶண்டும்.

ைரறினப்தரல்ரன் உர்த்ற-ரழ்த்றச்

ண்ஷட ன்று

னட ரரீக்ரர்ள் றஷணத்ரலும், இந் உர்த்ற
ரழ்த்ற அதிப்ரம் அடிஶரடு ஶதர ஶண்டும்

ன்தற்ரஶ ரன் இந்த் ர்ம் இனந்ர ஶண்டும்
ன்றஶநன். 'ரம் இப்தடிப் திநந்ஶரர?

ரி, இட ஈசுச்

றத்ம். ஈஸ்ரக்ஷஞரல் க்கு இந்க் ரரிம்
னதித்றனக்றநட. இஷச் வ ய்ட ம்ரனரண
ஶக்ஷத்ஷச் வ ய்ஶரம். இன்வணரனத்னுக்கு

னெ

இன்வணரன ரரிம் தரம்தரிர ந்றனக்றநட
ன்நரல், அட அனுக்கு ற்தட்ட ஈசு ஆக்ஷஞ.
அனம் அஷச் வ ய்ட ஈச்ரர்ப்தம்

தண்டஶரம்' ன்ந ஶணரதரம் ற்தட்டுிட்டரல்,
அப்னநம் என ரரிம் உ த்ற, இன்வணரன்று ரழ்த்ற
ன்று றஷணப்தற்கு இடஶில்ஷன அல்னர? இந்

ஶணரதரம் உண்டரத்ரன் ரம் தித்ணம் வ ய்
ஶண்டும். தி ரம் வ ய் ஶண்டும்.

வதரி தித்ணம் னனரண திி் ரம் ன்ணவன்நரல்
ரஶ அப்தடி ரழ்ந்ட ரட்டுடரன். அப்ஶதரட
ரய்ப்தி ரஶ ஶஷக்கூட இல்ஷன. ற்வணஶ ைரற
னஷநரல் உர்வு-ரழ்வு ந்றனந்ரல் அட னென
த்டத்ஷச்

ரிரப் னரிந்டவரள்பரன்

ஶரபரறுரன். இந்க் ஶரபரறுகூடப் ஶதரறந ரறரி
இப்ஶதரட ரம் இந் ர்த்ஷக் குற்நறல்னரல்
அடேஷ்டித்ட பர்க்ச்

ங்ற்தம் வ ய்ட வரள்ப

ஶண்டும்.
'ைீணம், ைீணம்' ன்று ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் தத்றன்
ஞரதரஶ இனப்தடரன் இப்ஶதரட ைரற ர்ம்

ஶதரணதின் ரம் தரர்க்றந றஷன. 70, 75 னம் னந்ற
ஷக்கும் னுக்குஶ இப்தடி ைீணத்றன் ஞரதம்
இனக்ில்ஷன. டஷின் ஞரதம்ரன் இனந்ட.
ைீணஶ குநற ன்நரல் ரர் ரரிடம் அறப் தஶர,
வதரி திஶர ஶதரறநஶர அர்ஷபப் தரர்த்ட
ற்நர்ள் அசூஷப் தடஶண்டிடரன்;

ண்ஷட ஶதரட

ஶண்டிடரன். அணனுக்கும் அட டஷ
ன்றநஶதரட, அறல் உர்வு-ரழ்வு இல்னஶ இல்ஷன.
ஆணரல் தம் குநறக்ஶரள், தி குநறக்ஶரள் ன்நரல்
அறப் தம் ஶ ர்க்றநன் உ த்ற, ற்நன் ரழ்த்ற;
வதரி திில் னறநன் உர்த்ற, ற்நன்
ரழ்த்ற, ன்ந ஶத அதிப்ரங்ள் ந்ட வரண்டுரன்
இனக்கும். அரட ர் ர்த்றல் ரஸ்த்றல்

இல்னர ற்நத் ரழ்வு, அட டுதட்டு ஶதரணரல்ரன்

உண்டரறநட. அணரல் ைரறள் ல்னரஶ ஶதரய் ைரறச்
ண்ஷட ஶதரய்ிட்டரலும் ஶறுித்றல் குப்னப் ன ல்
(Class conflict) ற்தடத்ரன் வ ய்னேம். இஷத்ரன்
தித்க்ஷரஶ ன்நர அனுதித்ட னறஶநரம்.
உர்த்ற - ரழ்த்றஶ இல்னரல்,

ண்ஷடஶ

இல்னரல் ல்ஶனரனம் அன்குடி க்பர அன்ஶதரடு,
க்றத்ஶரடு, வ ௌைன்த்ஶரடு, தஸ்த
ிசுர த்ஶரடு, தஸ்த
ங்ஶனேம்

ரந்றனேம்

ரம் வ ய்டவரண்டு

ந்ஶரத்ஷனேம் உண்டரக்

ஶண்டும் ன்தற்ரஶ தஷ ர்ங்ஷப
னறரல் ரப்தரற்றும்தடி வ ரல்றஶநன். இந்
னட் றத்றல் ரம் வரஞ் ம் அடி டுத்ட ஷத்ரல்

ஸ்ரற ஷ வரடுப்தரர். அஷத்ரன் திரர்த்ஷண
தண்டறஶநன்.
------------------------* Varnashrama is, in my opinion inherent in human nature and Hinduism
has simply (reduced) it to a science. It does attach to birth. The division
defines duties; they confer no privileges. Varnashrma is self-restraint
and conservation and economy of energy. (Mahatma Gandhi: My
Varnashrama Dharma):
* * I have often shown the distinction between Varnashrama and
untouchablity. I have defended the one as a rational scientific fact and
condemned the other as an excrescence and unmitagated evil....I do
regard Varnashrama as a healthy division of work based on birth.
Varnashrama, in my opinion, was not conceived in any narrow spirit. On
the contary, it gave the labourer the same status as the thinker. Ibid
னெனரற ஶம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
னெனரற ஶம்
ம்னஷட ம் ன்தட ஷ ம், ஷஷ்ம் ன்று
இண்டு வதரி திரிவுபர இனக்றன்நட. 'இஷ

'இண்டு ம் ன்று வ ரல்ர, எஶ ம்ரன் ன்று
வ ரல்ர?' ன்று

ந்ஶம் னம்.

றநறஸ்ட த்றலும் ரத்ஶரனறக், ப்ரவடஸ்டன்ட்
ன்று திரிவுள் இனக்றன்நண. இனந்ரலு, எஶ ம்
ன்று வ ரல்றநரர்ள். ரம் ன்ண? இண்டு ஶதனம்
வதரடரப் னஷை வ ய் எஶ ர்த்ரின் வதஷச்

வ ரல்னற ங்குறநரர்ள். னத் த்றல் யீணரணம்,
யரரணம் ன்று இண்டு ரச் வ ரல்றல்ஷன!
ரம் அர்ள் இண்டு ஶதனக்கும் னத்ஶ ஷனர்.
இப்தடி, ஷ ர்லக்கும் ஷஷ்ர்லக்கும் எஶ
ஸ்ரற இனக்றநரர? இல்ஷன. இப்ஶதரட

ரர

ஷஷ்ர்ள் ப்தடி இனந்ரலும் அர்லக்கு
ஆ ரர் னனர்பர இனப்தர்ள்

றன் ஶரில்

தக்ஶ ரட்டரர்ள். ிஷ்டரன் அர்லக்கு
ஸ்ரற, அர்லக்கு

றன் ஸ்ரறஶ அல்ன.

ிஷ்டினுஷட தக்ர்லக்கு,

றனும் என

தக்ன்ரன் ன்தட அதிப்ரம். ஷ ர்பிலும்
ீிரறள், 'ிஷ்ட ஸ்ரறஶ அல்ன;

ஸ்ரற; ிஷ்ட அனக்குப் தக்ன்' ன்று

றன்ரன்

வ ரல்றநரர்ள். இர்ள் இண்டு ஶதஷனேம் ப்தடி என
ம் ன்று வ ரல்ட?

'அட ஶதரட்டும்; இர்ள் இண்டு ஶதஷனேம் என ம்
ன்று வ ரல்ன இண்டு ஶதனக்கும் வதரடர ரட
என ப்னஸ்ரட இனக்றநர?' ன்று தரர்க்னரம்.
றநறஸ்டம் இஸ்னரம் னனறற்நறல் தன திரிவுள்
இனந்ரலும், ல்னரனக்கும் வதரடர ஷததிலம் குர்
ஆனும் இனப்தடஶதரல், ஷ  ஷஷ்னக்குப்

வதரடரண திர றந்ம் இனக்றநர ன்று
தரர்க்னரம். ஷ ர்ள் ஶரம் னனற
றனனஷநஷபத் ங்ள்  டைல்பர ஷத்டக்
வரண்டினக்றநரர்ள். ஷஷ்ர்ஶபர ரனரி
றவ்ிப் திந்ம் ட ஆர டைல் ன்றநரர்ள்.

னஸ்ங்லம் ஶநரப் ஶதரய்ிட்டண. ஸ்ரறனேம்
ஶநரப் ஶதரய்ிட்டரர். அப்தடி இனக் இண்டு
ஶதஷனேம் எஶ ம் ன்று ப்தடிச் வ ரல்லுட?
க்குள் ஷ ர்ள், ஷஷ்ர்ள் ன்று ஶநரச்
வ ரல்னறக் வரண்டினந்ரலும் வள்ஷபக்ரன் க்கு
யறந்டக்ள் ன்று வதரடப் வதர் ஷத்ரஶணர ரம்
திஷத்ஶரம். அன் ஷத் வதர் ம்ஷக்
ரப்தரற்நறட. அன் ட்டும் 'யறந்ட' ன்று வதர்
ஷத்றனக்ரிட்டரல், எவ்வரன ஊரிலும் ஷ ர்,
ஷஷ்ர்,

ரக்ர், னன தக்ர், திள்ஷபரர் உதர ர்,

ப்தன் தக்ர், ல்ஷனம்ஷணக் கும்திடுறநர் ன்று
ம்ஷப் திரித்டக் வரண்டு ணித்ணி ர

றஷணத்டக் வரண்டினப்ஶதரம். இப்ஶதரட 'யறந்ட

னெம்'

ன்று வதரடப் வதரில் வ ரல்னப்தடும்

னரத்ஷ

இப்தடி வட்டரத் ணித்ணி ம் ன்று

திரித்டிட்டரல், அற்ப்னநம் எவ்வரர் ஊரிலும்
னஸ்னீ ம், றநறஸ்டர்ள் ஶதரன்ந ஸ்ர்ள்ரன்
அறத் வரஷ இனப்தரர்ள். அரட, இப்ஶதரட

ஶ த்றன் இண்டு தக்ங்பில் ட்டும் தரக்றஸ்ரன்
னஷபத்றனப்தடஶதரல் இல்னரல், ம் ஶ ம்
னலடஶ தரக்றஸ்ரணரறினக்கும். த்ஷணஶர

றனத்றனங்ள் வ ய்ட தரக்றஸ்ரஷணப் திரித் அஶ
வள்ஷபக்ரன்ரன், த்ஷணஶர னேக்றள் வ ய்ட
ம்ஷ ஆரிர்-றரிடர் ன்வநல்னரம் ஶதப்தடுத்ற
அஶ வள்ஷபக்ரன் ன்ஷணனேம் அநறரல் க்கு

'யறந்ட' ன்று வதரடப் வதஷத் ந்ட, இன்று இந்றர
ஶ ம் ன்று என்று இனக்கும் தடிரண ர வதரி
ன்ஷஷச் வ ய்றனக்றநரன்!

அப்தடிரணரல், க்கு என ர, இண்டு ர?

ஷஷ்ர்லக்கு ஸ்ரற ஶஶந, னஸ்ம் ஶஶந,
ஷ ர்லக்கு ஸ்ரற ஶஶந, னஸ்ம் ஶஶந ன்று
வ ரன்ணரலும் உண்ஷ அப்தடி அன்று. இப்ஶதரட
இனக்றநர்லஷட ஶணரதரத்ஷக் ணித்ரல்
அட ஶறு ம், இட ஶறு ம் ன்று வ ரல்னக்கூடி
ஶயட பர்ந்றனக்றநஶ , அர்லஷட னல்
டைல்ஷபப் தரர்த்ஶரரணரல் உண்ஷ வரினம்.
ஷ த் றனனஷநள், ரனரித் றவ்ப் திதந்ம்
ன்றந இண்ஷடனேம் தரடிணர்ள் ங்பட டைஶன
"னல் டைல்" ன்று வ ரல்னஶ இல்ஷன; றஷணக்ஶ
இல்ஷன. அர்ள் ங்ஷப ஸ்ரதர்பரவும்

றஷணத்டக் வரண்டஶ இல்ஷன. அர்ள் ரனத்டக்கு
னந்றஶ என ம் இனந்றனக்றநட. ஆழ்ரர்ள்
தரடுற்கு னந்ற ஷஷ்ம் இனந்றனக்றநட.
ரன்ரர்லக்கு னந்றனேம் ஷ ம் இனந்றனக்றநட.
இற்றுக்கு னல்டைல் ட ன்று தரர்த்ரல்

ஷநள்ரம்: அரட ஶங்ஶப. ஷ ர்ள்
ஈசுஷணஶ,
'ஶஶர டரநங் ரி ணரஷண'
'ஶரன், ஶ ல ன், ஆன்ரண்'
ண அஶ இடத்றல் வ ரல்றநரர்ள். ஷஷ்
டைல்பிலும் இப்தடித்ரன், 'ஶம் றழ் வ ய் ரநன்
டஶரதன்' ன்று வ ரல்னறினக்றநரர்ள். அர்ள்

வ ரல்னறினப்தஷ ரம்

ரிரக் ணித்ரல்,

இவ்ினர்லக்கும் னெனப் னஸ்ம் என்ஶந ன்தட
வபிரகும். இப்ஶதரட ஷ ர்லக்கும்

ஷஷ்ர்லக்கும் னக்றர இனக்றந ஶரனம்,
திதந்னம் எஶ வதரட னெனரண ஶத்ஷ
ஆரரக் வரண்டு உண்டரணஷஶ. ஶரத்ஷனேம்
திதந்த்ஷனேம் தரடி ரன்ள் ங்கு தரர்த்ரலும்
ஶத்றன் வதனஷஷஶ ஶதசுறநரர்ள். ந்
ஶக்ஷத்றத்ஷ ர்ித்ரலும் 'அங்ஶ ஶ எனற

றகுந்றனந்ட; ஶயரப் னஷ றகுந்றனந்ட; ஶம்,
அன் அங்ங்ள் ல்னரம் ஷத்றனந்ண' ன்று
த ரச் வ ரல்றநரர்ள். ஸ்ரறஷப் தற்நறச்
வ ரல்றந அபவுக்கு ஶத்ஷப் தற்நறனேம்
வ ரல்றநரர்ள்.

ஶம் எஶ த்டத்ஷப் தன னெர்த்றபரக்றத்

ந்றனக்றநட. ஶம் ன்ந றில் இந் எவ்வரன
னெர்த்ற றதரடும் என டஷந ரறரி, 'ஶ வநற
ஷத்ஶரங், றகு ஷ த்டஷந ிபங்', ன்று
இஷஶ ஶ க்ல ரர் சுரறள் வ ரல்றநரர்.
இப்தடிஶ

ரக்ம், ரதம் (திள்ஷபரர் உதரமஷண),

வௌரம் (னனன் றதரடு), வமௌம் (சூரிஷணஶ
தரத்ரர உதரமறப்தட) னனரண ஷ டுத்டக்
வரண்டரலும் அன் ஆர டைல்பில், இந்

றதரட்டுக்கு ஆரம் ஶத்றஶனஶ இனக்றநட;
'ங்ள் ஸ்ரற ஶத்றஶனஶ ஸ்ஶரத்றம்
தண்ப்தட்டர்' ன்ஶந வ ரல்னறினக்கும்.
ஆ 'யறந்ட' ம் ன்ந வதனக்குள் உள்ப அத்ஷண
திரிவுக்கும் ஆரரண டைல் என்ஶந ன்நரறிட்டட.
அந் ஆரரண ஶத்றல், ஷ -ஷஷ்ஸ்ரர்த்

ம்திர ஆ ரரிர்ள் ல்ஶனரனம்

ஶ ரதறத்டக்ள் ன்றந தத்ட உதறங்லக்குப்
தரஷ்ம் வ ய்றனக்றநரர்ள். இந் உதறங்லள்
திம்ம் என்ஶந ஸ்ரற ன்றுரன்

வ ரல்னறினக்றநட. அற்ஶ ஏரிடத்றல்,

ஶடரதறத்றல் ிஷ்ட ன்றும், இன்ஶணரரிடத்றல்
ரண்டூக் உதறத்றல்
வ ரல்னறினக்றநட. ஶ

றம் ன்றும் வதர்
ம்யறஷபில் னறந

றத்ன், னன், அக்ணி, இந்றன் னனரண அத்ஷண
வய்ங்லம்கூட இந்

த்றத்றன் தன ஶதர்ள்ரன்

ன்றும் அஶ ஶத்றல் வ ரல்னறினக்றநட. (ம் மத்
ிப்ர: தயளர ந்ற)

ஆணதடிரல், ம் த்றன் அத்ஷண திரிவுலக்கும்
வதரடப் னஸ்ம், வதரட ஸ்ரற இண்டும் இனப்தர
ஆறிட்டட. வதரடப் னஸ்ம் ஶம், வதரட ஸ்ரற
திம்ம். ணஶ,

ந்ஶறல்னரல் ரம் ல்னரனம்

எஶ ம்ரன் ன்று ீர்ரணரச்
வ ரல்னறக்வரள்பனரம்.
அந்ப் வதரட ஸ்ரறஷனேம் க்குக் ரட்டிக்

வரடுத்றனப்தட வதரடப் னஸ்ரண ஶம்ரன்.
ஸ்ரறஷக் ரட்டிக் வரடுத்றனப்தஶரடு, ஆ ரறபரண
ரம் ப்தடி ரழ்க்ஷ டத்ற னடிில் அந்
ஸ்ரறரஶ ஆஶண்டும் ன்தற்கும் க்கு

றரட்டிப் தஶரதரம் வ ய்ட இந் ஶம்ரன்.
இம், தம் இண்டுக்கும் அடரன் க்குக் ற; அடரன்
இத்ஷண

ம்திரங்லக்கும்,

றத்ரந்ங்லக்கும்

னெனம், ஶர். ம்னஷட ப்திரிவுள் ல்னரம்
ஶத்றனறனந்ஶ ந்ஷ. ஶர் என்று; றஷபள் தன.
ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல், யறந்ட ப் திரிவுலக்கு
ட்டுறன்நற உனறல் உள்ப ல்னர ங்லக்குஶ
னெனம் ஶம்ரன் ன்று வரினேம். அந் னெனத்ஷ
ங்ரல் க்ஷறக் ஶண்டும் ன்தஶ ம்னஷட
ஷனர டஷ.
ஷறனம் றலம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

ஷற ம்
ஷறனம் றலம்
ரிரன ஶ ரணின்
ல்ன

ரமணம் என்று இனக்றநட. அட

ஸ்றன தரஷில் அஷந்றனக்றநட.

தரத்ரனற ஶரணரம்

ரஸ்த் ரர்க்ர டேமரரிரம் |

ஶட அரிரனஸ் ரிரனஸ்

ரமணம் ||

ரிரனன் இறல் ன்ஷண 'அரிரனணரற ரிரனன்'
ன்றநரன். 'அரி' ன்நரல் ிஶரற ன்று அர்த்ம்.

ிஶரறலக்கு ணர இனக்றந ரற
ீ
ன்ரன்
ீ
'அரிரனன்'.
ஶ

ரி, ரிரனனுஷட அந் ிஶரறள் ரர்?

ரஸ்ற ரர்த்ஷ அடே ரிக்ரர்ள்

அஷணனம்ரன் அனுஷட ிஶரறள். ஶ
ரஸ்ற றில் வ ல்றநர்ஷப க்ஷறக் ஶண்டும்

ன்தஶ ரிரனணின்

ரமணம்.

தி றத்ற வதற்ந ம்னஷட றழ் ன்ணர்ள் ஷற
த்ஷ ணர பர்த்ரர்ள் ன்தற்கு இட ஏர்
டுத்டக்ரட்டு. 'தல்ர ரஷன னடகுடுறப் வதனலற'
ன்ஶந என

ங்ரன அ னுக்குப் வதர் இனக்றநட.

'லற' ன்நரல் தரண்டிரைர. திற்ரனத்றலும்
ல்வட்டுபில் ங்கு தரர்த்ரலும் ற ர்ள் ஶ
ித்டக்லக்கு ரிில்னர 'இஷநினற' ர றனத்ஷ
ரமணம் வ ய்ட வரிறநட. ரன்ஷநபின்

பர்ச் றக்ரஶ ரணர ங்ப்தட்ட தன றரங்ள்
' டர் ஶற ங்னம்' ன்ந வதரில் உள்பண.

வபிஶ த்ட ிம் என்று னறர ம் ஊனக்கு
ந்ரல், அற்கு உள்லர் தரஷில்
ரர்த்ஷினப்தறல்ஷன. வபிரட்டினறனந்ட ம்
ஶ த்டக்கு ந் ஶடிஶர, வடனறஶதரன், தஸ்
னனறற்றுக்வல்னரம் ம் தரஷில்
ரர்த்ஷில்ஷன. திற்தரடு இப்ஶதரட இற்றுக்கும்

ஶஶர னரிர றறல் ரர்த்ஷஷப உண்டரக்றக்
வரண்டினக்றஶநரம். ஆணரலும் அட தக்த்றல்

பர

ரட்ஶடன் ன்றநட.
ஶம், ரம் னனறண

றனர் வ ரல்றநரறரி றழ்

ரட்டின் ஆற ரரீத்டக்குப் னநம்தரப் திற்தரடு

ந்ஷ ன்நரல், ரம், ஶம் னனற தங்லக்குச்
ரிரண றழ் ரர்த்ஷ இனக் னடிரட. ஆணரல், ற
றப் தஷ றழ் இனக்றங்பிஶனஶ 'ஶம்' ன்தட
'ஷந' ன்றும், 'ரம்' ன்தட 'ஶள்ி' ன்றும் னழ்ந்ட
ஶத ப்தடுறன்நண. இஷ றவும் அர்த்னஷ்டி றஷநந்
தங்ள் ன்தஷ

ஸ்றன தண்டிர்ள் - றழ்

னனர்ள் இனனஶ எப்னக் வரள்ரர்ள்.
ஶட்டனறனறனந்ட 'ஶள்ி' ந்றனக்றநட. ல்னர
ர்த்டக்கும் ஶரண ஶம், ஶஷப் ஶதரனஶ
வபிில் வரிரல், அரட ல்னரரிடனம்,
னக்த்டக்கு ரல், அஷ க்ஷறப்தற்ரண டும்
றறஷபப் தின்தற்றும்

றனரிடஶ ஷநந்ட இனக்

ஶண்டும் ன்ந உர்ந் னத்ஷச் வ ரல்லும்

ரர்த்ஷரன் ஷந. ஷறப் தண்தரடும், க்ஞ
அடேஷ்டரணனம் றழ்ரட்டில் ஊநறப்

ஶதரினந்ரவனரற, அந் ரரீத்ஷக் ரட்ட
இத்ஷண அரண வ ரந் வரற ரர்த்ஷள்
உண்டரக்றினக் னடிரட. ஶத்ஷ லற ஷத்டப்

தடிக்ரல், ஷனனஷநத் த்டர ரரல் வ ரல்னறக்
ரரல் ஶட்ஶட ற் ஶண்டும் ன்தரல் றறல்
'லரக் றி' ன்ந வதனம் ஶத்டக்கு உள்பட.

ஶள்ிிஶனஶ தரடம் தண்டரல்ரன், ஶத்டக்கு
ஸ்றனத்றலும் "ச்னற" ன்று ஶதர். 'ஷந' ன்தஷப்
ஶதரல் ஶ க்ஷத்ஷப் தபிச்வ ன்று வ ரல்றந ஶர்
ரர்த்ஷ மஸ்றனத்றஶனஶ இல்ஷன.

ஶத்றன் ஆறு அங்ங்லக்கு 'டங்ங்ள்' ன்று
வதர். அறனறனந்டரன் 

ம்தந்ரண ந்க்

ரரித்ஷனேம் ' டங்கு' ன்று வ ரல்றந க்ம்
ந்றனக்றநட, ஷற அடே ஷஶ றழ்ரட்டின்
வரன்று வரட்ட தக்ம் ன்தற்கு இவல்னரம்
உரங்ள்.
றழ் ஷந ன்று வ ரல்றந குநள் னலக் னலக்
ஷறரணஶ ன்தட ன் அதிப்ரம். ஷற
த்றல் தித்னக்லக்குத்ரன் னனறடம். அப்னநம்ரன்
ஶ க்ஞம். தித்னக்ஷபக் குநறத் ர்ப்தனம்
றமனம் வ ய்தின்ரன் ஶ னஷை வ ய்
ஶண்டும். இஶ ரிஷ ில் றனள்லனம்
வ ரல்றநரர்.

வன்னனத்ரர், வய்ம், ினந்ட, எக்ல் ரவணன்நரங்கு
ம்னனத்ரறு ஏம்தல் ஷன.

தித்னக்ள், வய்ம், அறற, சுற்நத்ரர்ள், ரன் ன்று
ந்ட ஶதஷனேம் ஶதரறக் ஶண்டும் ன்றநரர். னனறல்
தித்னக்பரண வன்னனத்ரஷச் வ ரல்னற, அப்னநம்
வய்த்ஷச் வ ரல்றநரர். னுஷட றக்ரண
வற்றல் தித்னக்ள் இனப்தர ஷற
ம்திக்ஷஷஶனஶ, னெரஷஷபத் 'வன்னனத்ரர்'
ன்றநரர்.

இந் ந்ட ஶதனக்கும் தரம் திரித்டத் னட ரரச்
வ ய்ட. இட ி ரை ஆக்ஷஞர ிஷபச் பில்
ஆநறல் என தங்கு ரிர டுத்டக் வரள்பப்தட்டட.
ரி ஶதர ீ னள்பஷ ஶஶன வ ரன்ணதடி ந்ரப்

திரிக் ஶண்டும். ணக்கு ன்று அறல் என தங்குரன்
ஷத்டக் வரள்பப்தடுறநட. தித்னக்ஷப உத்ஶ றத்டக்
றனனக்கு அன்ணர என தங்கு ஶதரகும். ஶரில்லக்கு
என தங்கு ஶதரகும். ினந்ரபிலக்கு என தங்கு
ஶதரகும்.  றற்ந உநவுக்ரர்லக்கு என தங்கு
ஶதரகும். தரக்ற என தங்குரன் எனத்ணின் வ ரந்க்
குடும்தத்டக்கு. ஷறனம், ள்லனம் ிறக்றந
இந்த் ர்த்ஷிடப் வதரி ஶ ர னறமம் டவும்
இல்ஷன. ணக்வன்று ட்டும் ரரல்
ஶனரஶரதரர ரழ்க்ஷ டத் ஶண்டும் ன்றந
றரம்ரன் ஷற த்றன் அஸ்றரம்.
றனள்லனம் அஷத்ரன் வ ரல்றநரர். றழ்

ஷநரண குநலம்

ரி, ற்ந றழ் ீீ டைல்லம்

ஷநின் தில் ந்ஷரன்.

ரி,

றனள்லர் ஷறத்ஷத்ரன் வ ரன்ணரர்.
எபஷரர் 'ஏரல் எனரலம் இனக் ஶண்டரம்'
ன்தர உதஶ த்ஷ ஆம்திக்கும்ஶதரஶ,

ஶரத்ணம் என ரள்கூட ஷடவதநரல்
இனக்க்கூடரட ன்றநரள். ஆழ்ரரறலம் ஷ த்
றனனஷநக்ரர்லம் ங்ஶ தரர்த்ரலும், 'ஶறர!
ஶல ர!

ந்ஶரன் ரண், வதௌறன் ரண்'

ன்வநல்னரம் ஶங்ஷபனேம் அற்நறன்

ரஷஷபனேம்

வ ரல்னறஶ தரஷணத் டறக்றநரர்ள். ஶக்ஷத்ற
ர்ஷணபிவனல்னரம், ஊர் னலக் ஶயரப் னஷ
சூழ்ந்றனந்ட. ஶ

ப்ம் எஶ ஶரரப்

திினந்ட ன்று அர்ள்
வ ரல்னரனறனப்தறல்ஷன.

இந்த் றழ் ரட்டில் ஶ தரட ரஷனஷப ஷத்ட
டத்டறல் திரம்ல்னரரர் வ ய்றனக்றந
ஷங்ரிம் வரஞ்

ஞ் றல்ஷன. றனரவும்

தரவும் ரரிக்வரடுத்ட இந்ப் வதரி ர்த்டக்குப்
தஶரதரம் வ ய்றனக்றநரர்ள்.
இப்ஶதரடம்கூட ஶர அ றல் ரங்லக்ர

அஷறரண, ரஸ்றரண அதிப்ரங்ள் வரஞ் ம்
ஷனடெக்றினந்ரலும், வரத்த்றல் றழ் ைணங்லக்கு
உள்ல ஷற

றத்ஷனேம், தஷ

ரஸ்ற

ற்தரடுபில் தக்ற ிசுர னம் ஶதரஶில்ஷன
ன்தடரன் ன் அதிப்திரம். அர்லஷட அன்னக்குப்

தரத்றரறந ரறரி திரம்ர்ள் ட்டும் இன்னும்
வரஞ் ம் ஆ ர அடேஷ்டரண

லனர்பர ஆறிட்டரல்,

இங்ஶ ஶ க்ஷம் றம்தவும் ன்நர டந்டிடும்
ன்தஶ ன் ம்திக்ஷ.
ஶத்த்றன் னென டிம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ஶத்றன் னென டிம்
தரஷஷ ஷத்டக் வரண்டு, 'இட ன் தரஷ, அட
உன் தரஷ, இந் தரஷ ரன் உர்ந்ட. அந் தரஷ
ரன் உர்ந்ட' ன்று இப்ஶதரட தனர்

ண்ஷட

ஶதரடுஷப் தரர்த்ரல் றவும் டக்ர இனக்றநட.
ரம் ல்ஶனரனம் ஊஷரப் ஶதரணரல் ஶஷன
ன்றுகூடத் ஶரன்றுறநட. ம்னஷட அதிப்திரத்ஷத்
வரிிக் இனக்கும் னி தரஷ. அட ல்னர ஊரிலும்
என்நர இனக் னடிரட. எவ்வரன கூட்டம்
எவ்வரன தரஷஷப் ஶதரசும். எவ்வரன

லஷிலும்

என தரஷ இனக்கும். ணஶ, 'இட ன் தரஷ' 'அட

உன் தரஷ' ன்தடம் 'இட உ த்ற, அட ரழ்த்ற' ன்று
ண்ஷட திடிப்தடம் அர்த்றல்னர ரரிம். 'வரிந்

தரஷ, வரிர தரஷ' ன்று ஶண்டுரணரல்

வ ரல்னனரஶ எற, 'ன் தரஷ, உன் தரஷ' ன்தஶ
ப்ன. தரஷரல்

ண்ஷட ன்தட வதரி ப்ன.

த்ஷக் ரட்டிலும் ஸ்ரறஷக் ரட்டிலும்

தரஷரன் உர்வன்று றஷணப்தட றவும் ப்ன.

தரஷ ன்ந என ரத்டக்ர ட்டும்

மஸ்றனம் ஶண்டுர ன்நரல் ரன்கூட ஶண்டரம்
ன்ஶந வ ரல்ஶன். ஆணரல் ம்னஷட த்டக்கு
னெனரண ஶம்,

ரஸ்றம் ல்னரம் அந்ப் தரஷில்

இனப்தணரல் ஶத்ஷனேம்
க்ஷறப்தற்ர

ரஸ்றங்ஷபனேம்

ஸ்றன தரஷஷனேம் க்ஷறக்த்ரன்

ஶண்டும் ன்றஶநன்.
றனள்லர் குநஷப லற அஷ அங்ஶற்ந
டஷக்கு ந்ரர். வதரற்நரஷக் குபத்றல்

ங்ப்தனஷ இனந்ட. றனள்லர் ம் னத்த்ஷக்
வரண்டுஶதரய்

ங்ப் தனஷில் ஷத்ரரம். குட்ஷடப்

னத்ம் அட. அடரத்றம் தனஷில் இனக்ப்
னனர்ள் ல்ஶனரனம் குபத்றல் ிலந்ட ிட்டரர்பரம்.
குள் அங்ஶ அங்ஶற்நப்தட்டட. இந்ப் னத்த்ஷப்

இன்ணரர் தண்ிணரர், இறல் இன்ண உர்ந் ிங்ள்
இனக்றன்நண ன்று அஷப் தற்நறப் தன னனர்ள்
தரடிினக்றநரர்ள். "றனள்ல ரஷன" ன்று
அற்குப் வதர். அறல் எனர் தரடுறநரர்;
ஆரினம் வ ந்றலம் ஆரத் றணிணிட
லரி வன்வநரன்ஷநச் வ ப்தரிரம்-ஆரிம்
ஶம் உஷடத்ட றழ்றனள்லணரர்
ஏட குநட்தர உஷடத்ட

"மம்ஸ்றனம் உர்ர? றழ் உர்ர?" ன்று

ஶர ஷணப் தண்ிப் தரர்த்ஶன். "மம்ஸ்றனனம்
றலம்

ம்ரன். என்று உர்வு, என்று ட்டம் ன்று

வ ரல்ன னடிரட. ணரஶன ன்நரல்,
மஸ்றனத்றல் ஶம் இனக்றநட. றறல் இப்ஶதரட

றனக்குநள் ந்டிட்டட. இட றழ் ஷந. ஶத்டக்குச்
ரண என்று றறல் இல்ஷன ன்நரல்
மஸ்றனம் உர்ர இனக்னரம்! றனக்குநள்
ஶத்டக்குச்

ரணர ந்றனக்றநட. அணரஶன

இப்ஶதரட இன தரஷலம்

ரிண" ன்று

இச்வ ய்னேபில் ி வ ரல்னறினக்றநரர்.
மஸ்றனத்டக்கு ணரல் வௌம்? ஶம் அறல்
இனதணரல்ரன் ன்தஷ அந்ப் னனர்
வ ரல்னறினக்றநரர்.

'ஶம் மஸ்றனத்றல் இனந்ரல் ன்ண வரற
வதர்த்டிடனரஶ' ன்று றஷணக்னரம். தன டைல்ள்
அப்தடி இந்க் ரனத்றல் னென தரஷினறனந்ட வரற
வதர்க்ப்தட்டு னறன்நண. அற்நறன் னெனஶ
உனரநறப் ஶதரடனண்டு. என ித்ஷ என
ணின் வ ரன்ணரல், அட அணிடறனந்ட ந் ரக்றல்
னறநஶர அஶ ரக்றல் இனந்ரல், என ரனத்றல்
இல்னரிட்டரலும் ற்வநரன ரனத்றல் அன் உண்ஷப்
வதரனஷப னலடம் வரிந்ட வரள்ப னடினேம். என
வதரனஷபச் வ ரல்ற்கு என தரஷில் அரண
வ ரல் என்று இனக்கும்.. அஷ வரற வதர்க்கும்ஶதரட,
அற்கு ற்ந வ ரல் இ தரஷில் இனக்ரட.

றன

ங்பில் ரன்ஷந்ட ரர்த்ஷஷபப் ஶதரட்டுச்

சுற்நறஷபத்டச் வ ரல்ன ஶண்டிினக்கும். அந்
ரர்த்ஷ அந் இடத்றல் ந் அதிப்திரத்ஷ

வபிப்தடுத்டறநஶர, அஶ அதிப்திரத்ஷ வரற
வதர்ப்தில் ரனடிரல் ஶதரனரம். இண்டரட,
வரற வதர்க்றநன் ன்னுஷட ஞரணத்டக்கு

ற்நரர்ஶதரனத்ரன் வதரனள் தண்ிக் வரண்டு வ ரல்ன
னடினேம். எனன் தண்ி வரற வதர்ப்னச்
ன்று இன்வணரனன் ண்டரன்.

ரி அல்ன

தண்டறநனுஷட அதிப்ரத்டக்கும் தரர
ஞரணத்டக்கும் ற்நதடி அந் வரற வதர்ப்ன இனக்கும்.
இப்தடிர தன வரறப்வதர்னள் ற்தட்டு, அற்நறல்
ஷ டுத்டக் வரள்ட ன்ந

ந்ஶம் னம்ஶதரட,

னெனம் ப்தடி இனக்றநட ன்று தரர்க் ஶண்டினம்.
ஆஶரன் னெனரற ஶத்ஷ அப்தடிஶ ஷத்டக்
வரள்ப ஶண்டும். னெனர இனக்கும் எஶ ஶத்ஷத்
ங்ள் னத்றன்தடி வதரனள் வரண்டு எவ்ஶரர்
ஆ ரரினம் எவ்வரன

றத்ரந்த்ஷ

வபிிட்டுள்பணர். அந் ஆ ரரிர்ள் த்ம்
றத்ரந்ங்ஷபஶ ஆரரக் வரண்டு னெனஶத்ஷ
ரற்நற வவ்ஶறு ங்ஷபச் வ ய்டிடில்ஷன.
னெனம் என்நர இனக்றநட. னெனம்

வரறவதர்க்ப்தடரல் அப்தடிஶ இனந்ட
வரண்டினப்தரல்ரன், அந் அந் ஆ ரரி னனனக்கு
ற்நதடி ரனத்டக் ரனம் னட அதிப்திரம் ஶ ர்த்ட
ந்றனக்றநட. ஆரரண ஶத்ஷ ரற்நரல்
அப்தடிஶ ஷத்டக் வரண்டு, அஷ க்ஷறத்ட

ந்ரல்ரன் அந்ந் ஆச் ரரிரின் னட

அதிப்திரரணட இன்வணரன ணி ரப்
ஶதரஶண்டி அ றம் ற்தடரல் இனந்ட
ந்றனக்றநட. இந் ங்லக்வல்னரம் ஷற ம்
ன்ந வதரடப் வதர் இனந்ட வரண்டினக்றநட.
ரஸ்றர? ண ரட் றர?

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ரஸ்றர, ண ரட் றர?
ர்ம் ன்தட உன ஶக்ஷத்டக்ரச் வ ய்ப்தட
ஶண்டிட. டபிகூட வ ரந் ினப்ன வறுப்ன
இல்னரல்,

ஸ் திரிலம் ஶக்ஷர இனக்

ஶண்டும் ன்ந எஶ

றந்ஷணஶரடு ரன்ள் ர்

டைல்ஷபத் ந்றனக்றநரர்ள். ர்

ரஸ்றங்ள்,

இன்ணட ர்ம் ன்று ீர்ரணம் தண்டதஷ. னொதத்ஷ
அநறற்குப் திரம் ண்;

ப்த்ஷ அநறற்குப்

திரம் ரட, ர்ப் திரம் ன்ண ணில் ர்
ரஸ்றப் திரம் வ ய்ஶரகும்.
ன ர்த்டக்கும் னெனம் ஶம். அஷ 'ச்னற'

ன்தரர்ள். (லறப் தடிக்ரல் ரரல் ஶட்டுப் தரடம்
தண்டரல் இப்தடிப் ஶதர்). ச்னறக்கு அப்னநம்
ஸ்றனற; ஸ்றனற ன்தட ஶத்றன் ிங்ஷப
அடிப்தஷடரக் வரண்டு ிரிரக் குநறத் குநறப்ன
(Notes) ர்

ரஸ்றம் ன்தட இடஶ.

அந் ஸ்றனத்றக்கு அப்னநம் திரர இனப்தட
வதரிர்லஷட டத்ஷ. வதரிர்ள் ப்தடி

டந்ரர்ள் ன்தட னரங்பரல் க்குத் வரி
னறநட. அற்ப்னநம் க்குத் வரிந்ட
இனப்தர்பின் டத்ஷ.

றஷ்டர

றஷ்டர ரம் ன்று அஷச்

வ ரல்லுரர்ள். ல்ஶனரனஷட டத்ஷனேம்

திரரரட. ம்றஷடஶ ரழ்தரில் ட
டத்ஷ ரர்ற ிங்பில் திரவணில்,
அனக்கு

ரஸ்ற ம்திக்ஷ இனக் ஶண்டும்;

ரஸ்றத்றல் வ ரல்னப்தட்ட ஆ ரங்ஷப அஶ
ரழ்ில் அடே ரிக் ஶண்டும்; ரக் குஶரம்
இல்னரர இனக் ஶண்டும் - இப்தடிப்தட்ட
றஷ்டர்லஷட ஆ ரம் என திரம். அற்ப்னநம்

ம்னஷட ண ரட் ற (conscience). ம்னஷட ணசு
றஷ்பங்ர ப்தடி ஆஶனர றக்றநஶர அட என
திரம்.
ஆஶ, ஆத்ற, ரர்ற  ிங்பில்

திரங்ஷபக் வரள்லம் னஷநில் னனறல் ஶம்
இடம்வதந ஶண்டும். அப்னநம் ர்

ரஸ்றத்ஷக்

வரள்ப ஶண்டும். அப்னநம் னர்ரன ரிறள்
னனறர்பின் டத்ஷ. தின்ன இப்வதரலடள்ப
றஷ்டர்பின் ஆ ரத்ஷப் திரரக் வரள்ப
ஶண்டும். இஷலக்வல்னரம் அப்னநம் ஷட றப்
தக்ஷரத்ரன்

ரஸ்ற ிங்பில் ண ரட் றஷப்

திரர ஷத்டக்வரள்ப ஶண்டும்.

இப்வதரலட ல்னரம் ஷனல ர ரநறிட்டண. னனறல்
ண ரட் றஷத்ரன் தரர்க்றநரர்ள். ஷட றில்ரன்

ஶத்ஷக் ணிக்றநரர்ள். றரப்தடி ஶறு என
ரர்னம் இல்னரஶதரடரன் ண ரட் றஷ அடே ரிக்
ஶண்டும். ண ரட் ற ன்று ன் அற்குப் வதர் ந்ட?
ரட் ற வ ரல்னத்ரன் ஶரறஷ உஷடட.

றரரறதறர (judge) இனக் அற்கு ஶரக்றஷ
இல்ஷன.

ரட் றர ந்ன் ரரல் வதரய்ஷச்

வ ரல்ரன். அணரல் ரய் ரட் றஷ ம்னற்றல்ஷன.
ஆணரல், ணம் வதரய் வ ரல்னரட. ணசுக்கு ல்னரம்
றைரத் வரினேம். "வஞ்ஷ

வரபித்வரன

ஞ் றல்ஷன" ன்று அவ்ஷப் தரட்டி வ ரன்ணரள்.
ஆஶ அஷச்

ரட் றர ட்டும் ஷக்னரம்.

இப்வதரலட ண ரட் றஷ ர் ிங்பில்

ைட்ைரஶ ஷத்ட ிடுறநரர்ள். இன்ணட டந்ட
ன்தஷ றைரஶ அட வ ரல்லும். இடரன் றரம்
ன்று அணரல் ீர்ரணித்டச் வ ரல்ன னடிரட. ரன்
றஷணப்தஷ

ரி ன்று ப்தடிரட

ரரணம்

வ ரல்னற றஷனரட்டிக் வரள்ஶ அர் ணசும்
வ ய்றந னடிர இனக்கும். இட ப்தடி ர்
றரரகும்? ணஶ, 'ண ரட் றக்கு ப்தடி
ஶரன்றுறநஶர அப்தடிச் வ ய்றஶநன்' ன்று வ ரல்ட
ப்ன. டுத்வுடன் அற்கு ைட்ஜ் ஸ்ரணம்

வரடுத்டிடக்கூடரட. எனி றனேம் இல்னரல்
ஶதரணரல், 'ீ ரன்

ரட் றர இனந்ட ல்னரற்ஷநனேம்

தரர்த்றனக்றநரஶ, இப்ஶதரட உன் அதிப்திரத்ஷச்

வ ரல்' ன்று ண றடம் ஶரட்னரம். ணசு என ணி
ணிஷணச் ஶ ர்ந்ட. ணஶ அட வ்பவு டெம் ன்

சுனத்ஷ ிட்டு ினறப் ஶதசும் ன்று வ ரல்ன

னடிரட. வ ரந் ிங்பில் அற்குத் னறந
இடத்ஷக்கூட

 ிங்பில் னற்றல்ஷன.

'ணி ணசு' ன்ந றஷனக்கு ஶஶன ஶதரய் னலக்
னலக் ஶனர ஶக்ஷத்ஷஶ வ ரன்ண ரிறபின்

அதிப்ரம்ரன் ர் ிங்பில் திரரகும்.
ணரண ர்ம்ஶ

ங்ர்ர் னம் வநற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஷற ம்
ரண ர்ஶ

ங்ர் னம் வநற.

"ரய்க்குக் வட்ட வதர் சூட்டித் டெக்றல் ஶதரடு" (Give the

dog a bad name and hang it) ன்று ஆங்றனத்றல் என  ணம்
வ ரல்ரர்ள். ரய் ன்நறநறலும் ிசுர னம் உள்ப
திரி. அஷத் டெக்றல் ஶதரடுஷ ரறும் எப்னக்
வரள்ப ரட்டரர்ள். அணரல் அற்கு என வட்ட

வதஷக் வரடுத்டிட்டு, ஶணர டெக்றல் ஶதரட்டரன்
ஶதரனறனக்றநட!
ண
ீ
ரரீ

லர்றனத்க்ரர்ள் ட ர்

ரஸ்றங்பின் ித்றல் இஷஶரன் வ ய்றநரன்.

னேரந்றர, இந்த் ஶ த்டக்குப் த ஶக்ஷத்ஷச்

வ ய்டந் அந் ர்ங்பரல் ஶஶர வரடுஷள்
ஶர்ந்ரச் வ ரல்னற, வட்ட வதஷ உண்டரக்ற,
அற்ஷந டக்றல் ஶதரடப் தரர்க்றநரர்ள். ம்
ரஸ்றங்ள் ஷஷ வ ய்ட ந்

ணரண

னெப் தரகுதரடு

(ர் ர்ம்) கூடரட ன்று
ணஶ, ர்

றனனக்குத் ஶரன்றுறநட.

ரஸ்றங்பரல் ரஸ்த்றல் ற்தடர

வரடுஷஷப இர்பரக் ற்தித்டச் வ ரல்றநரர்ள்.
'ம் ஶ த்றல் இன்ணின்ணரர்ரன் இன்ணின்ண ரரிம்
வ ய்னரம் ன்ந அறர ஶதத்ரல் ைணங்ள் திரிந்ட
திரிந்ட ஶதரணரர்ள். இணரல் யறந்ட

னெத்றல்

எற்றுஷ இல்ஷன; இணரல்ரன் ம்ஷ அன்ணி
ஶ த்ரர் தன னஷந ைிக் னடிந்ட' ன்று
வ ரல்றநரர்ள். இட டபிக்கூடச்

ரிில்ஷன.

வதரட றரி ந்ஶதரட ம் ஶ த்ட ரைரக்லக்குள்
எற்றுஷில்னரல் இனந்றனக்னரம்; ஆணரல்
ைணங்பிஷடஶ தஸ்தம் ஶதம் இனந்ட, அர்ள்
றரிக்கு உி வ ய்ரச் வ ரல்ற்குக் வரஞ் ம்கூட
ரட் றம் இல்ஷன. ஶதங்ள் ஶதரஶண்டும் ன்று

வ ரல்றந இப்ஶதரடரன் உண்ஷில் ஶதனம்
டஶனம் உக்றர இனக்றன்நண. இற்கு ரநர,
வ ௌைன்த்ஷஶ

ீ த ரனம்ஷ ண்கூடரப்

தரர்த்ஶரம். இண்டு றரங்லக்றஷடில் ஶர என
ல், ப்ன, ரய்க்ரல் அல்னட ஶரில் தற்நறப்
தரத்றஷ

ண்ஷட ந்ரல், அந்ந் றரத்றலும்

உள்ப அக்றர ைணங்பினறனந்ட ஶ ரி க்ள்
ஷில் ல்ஶனரனம் எனொ ட் றரத்ரன் றற்தரர்ள்;
இந்க் றரத்றல் உள்ப எனன் ன் ைரறஷச்

ஶ ர்ந் றவரபிக் றரத்ரஶணரடு ஶ ஶ ரட்டரன்.
றரத்ட ிஶ இப்தடி ன்நரல் ஶ த்றன்
ித்றல் வ ரல்னஶ ஶண்டரம்.

றன்ணச்

றன்ண

னெங்ள் ங்லக்குள் ட்டுப்தட்டு

எலங்ர இனக் னடிந்ட. அனக்கும் ங்ள்

னெத்ஷப் தற்நறப் வதனஷஶ இனந்ட. அனம்
ங்ள் ிரங்ஷபக் ணித்டக்வரள்ப ணித்ணி
ரட்டரண்ஷ ஷத்றனந்ரர்ள். எனத்ன் ப்னத்ண்டர
தண்ிிட்டரல் ரட்டரண்ஷக்ரர்ள் அஷணத்
ங்ள்

னெத்றனறனந்ட திஷ்டம் வ ய்ட ிடுரர்ள்.

அனக்கும் ங்ள்

னெத்றல் வௌ னத்றனேம்,

ணரர்ந் திடிரணனம் இனந்ரல் திஷ்டம்

வ ய்ப்தடுஷப் வதரி அரணர ண்ிணரர்ள்.
இடஶ அர்ஷபத் ப்னத் ண்டரினறனந்ட டுக்கும்
வதரி

க்றர இனந்ட. இப்ஶதரட ல்னர

னெங்ஷபனேம் ணரர்ந் திடிரணத்ஶரடு ஶ ர்த்டப்
திடித்ட ஷக் ந் ஸ்ரதணனம் இல்ஷன.

ட்டுக்டங்ர எஶ வதரி அஷப்தில் இட
ரத்றனம் இல்ஷன. ிஷபவு: குற்நங்ள்
கூச் றல்னரல் டக்றன்நண; ஶதரனீ றன் ஶஷன
அறரறக் வரண்ஶட இனக்றன்நட.

ரஸ்றங்ஷப

றர்க்றநர்ள் இஷ ல்னரம் ஶர றக் ஶண்டும்.
ற்கும் றர்ப்ன இனக்த்ரன் வ ய்னேம்; அடஶ
ல்னடம்கூட. றர்ப்ன இனந்ரல்ரன் ம் றஷந குஷந
ரிர வபிரகும். ம்ஷ க்ஷறத்டக் வரள்றல்

ிறப்னம் இனக்கும். ஆணரல் றர்ப்ன ன்றந வதரில்
இல்னர வடுல்ஷபச் வ ரல்னற ல்னஷத் டெக்றல்
ஶதரடக்கூடரட.

இல்னரஷச் வ ரல்ற்கு இன்ஶணரர் உரம்.
வற்நறக்கு இட்டுக் வரள்ட

றனனக்கு ரரீர

இல்ஷன. வற்நறக்கு இடுஷ 'ைரற அஷடரபம்' ன்று
வட்ட வதர் ந்ட டெக்றல் ஶதரடப் தரர்க்றநரர்ள்.
ரஸ்த்றஶனர, ினற னசுறநர்பில்
திரம்ரினறனந்ட ீண்டரரர்ஷ

ன ைரறரனம்

உள்பணர். இப்தடிஶ ரம் ஶதரடுதரிலும் ல்னர
ைரறரனம் இனக்றநரர்ள். ல்னரம் ிஷ்ட

டிரண ண்ில் ஶரன்நற ண்ில் னடிட
ன்தற்கு அஷடரபஶ றனண்.

ரீம் தஸ்ரண

தின்னும்

ரசுர இனக்றந

றரண

த்டச்

றன்ணங்ஷப வட்ட வதர் சூட்டித்

தரத்ரிற்கு அஷடரபம் றனீறு. இப்தடிப்தட்ட
டெக்குஶதரடனரர?
தஷ ர்ங்ஷப ல்னரம் னநறவுதடரல் ரப்தரற்நப்
தித்ணப்தட ஶண்டும் ன்று ங்லக்கு வ

ங்

தத்தரர்ள் ஆக்ஷஞ இட்டினக்றநரர்ள். அர்

வதஷ ரன் ஷத்டக் வரண்டினப்தரல்ரன் ீங்ள்
இங்கு னறநீர்ள். அனஷட ஆக்ஷஞஷ உங்லக்கு
வரிிக் ஶண்டிட ன் டஷ. ஆக்ஷஞஷக்
ரரித்றல் றஷநஶற்றுடம், றஷநஶற்நரடம் என
தக்ம் இனக்ட்டும்.

ரஸ்ற க்ங்ள், ஶனர

ஶக்ஷம், ஆத் ஶக்ஷம் இற்ஷநக் னறஶ

குக்ப்தட்டஷ ன்தஷரட உங்லக்குப் னரி
ஷக்ப் தரர்க்றஶநன்.
வதரடரண ர்ங்ள்

ரரணி னங்ள்: அஷணனக்கும் வதரடரணஷ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ரரணி ர்ங்ள் அஷணனக்கும் வதரடரணஷ
றரணத்றல் எனனப்தடுத்டற்கு வதரி இஷடஞ் ல்
ன்ண? இந் ணசு ஏரல் ஆடிக் வரண்டினப்தடரன்.
ணத்றணரல்ரன் ல்னர ிரண ஷ்டங்லம்

உண்டரறன்நண. ணத்றல் ற்தடும் ஆஷ ஶ அத்ஷண
ஷ்டங்லக்கும் ரம். 'ஆஷ ப்தடரஶ' ன்று இந்
ணஷ

இலத்டப் திடித்ட றற் ஷக் னடிில்ஷன.

ரம் 'என ஸ்டஷ றஷண' ன்று இந் ண றடம்
வ ரன்ணரல், அட ஶர வ ரற்த ரனம் அஷ றஷணப்தட
ஶதரன இனந்ட, ஶறு ங்ஶர தரய்ந்ட ிடுறநட.
றரணம்,

ரந்ற ன்வநல்னரம் ரன் உதந்றர த்றல்

வ ரல்லுறநஶதரட என க்ஷம் உங்ள் ணம்

அடங்றணரற்ஶதரல் ஶரன்றும், ஆணந்ரய் இனக்கும்.
ஆணரல் அடுத் க்ஷஶ ணம் ங்ஶர ஏடி,
குஷனந்ட ஶதரறநட.

ரந்ற

'ஶத ரல் இன' ன்று ட்டஷப ஶதரட்டு ரஷ னெடிக்

வரண்டுிட்டரல், அட ஏபவுக்ரட ஶத ரறனக்றநட.
'தரர்க்ரஶ' ன்று உத்வு ஶதரட்டுக் ண்ஷ
னடிக்வரண்டுிட்டரல், ண் ஏபரட தரர்க்ரல்
இனக்றநட. ஆணரல் இந் ணத்றடம் ட்டும்
'றஷணக்ரல் இன' ன்று வ்பவுரன்

னெட்டிக்வரண்டரலும் அட ஶட்தறல்ஷன. ரம், 'றஷண'
ன்நரல் ணம் றஷணக் ஶண்டும்; 'றஷணக்ரஶ'

ன்நரல் றஷணக்ரனறனக் ஶண்டும். அப்ஶதரடரன்
க்கு ணம் ஸ்ரீணரிற்று. க்குச்

றத்

ஸ்ரீணம் இனக்றநட ன்று அர்த்ம்.
இப்ஶதரட ஷதத்றங்ள் ன்று
அர்ள்

றனஷக் குநறப்திட்டு

றத் ஸ்ரீணம் இல்னரர்ள் ன்றஶநரஶ,

உண்ஷில் க்கு னக்குஶ

றத் ஸ்ரீணம்

இல்ஷனரன். ஷதத்றம் ரஷ அஷடக்ரல் திற்நறக்
வரண்ஶட இனக்றநட ன்நரல், ரனம் ணத்ஷ
அஷடக்ரல் அட திற்நல் றில் ஶதரத்ரன்
ிட்டினக்றன்ஶநரம்.
க்குச்

றத் ஸ்ரீணம் ந்டிட்டரல் ப்தடி

இனக்கும் வரினேர? த்ஷண னற ற்தட்டரலும், 'னற'
ன்று றஷணக்ரஶ ன்நரல் ணம் னறஷப்
வதரனட்தடுத்ரல் இனந்டிடும். றரிஶன னனற ந்ட
உறுறணரல்கூட ணத்றடம் 'தப்தடரஶ' ன்நரல் அட
தப்தடரஶன இனக்கும். இப்ஶதரட ரம்
ரறல்னரல் அலட வரண்டினக்றஶநரம். ணசு
 ப்தட்டுிட்டரஶனர, அலஷக்குக் ரர த்ஷண
டக்ம் ந்ரலும்கூட அட

றரித்டக் வரண்டினக்கும்.

ஆத்றனெட்டும்தடி ன்ண டந்ரலும் அட ஶரதஶ
இல்னரல்

ரந்ரினக்கும்.

னனறல் ணஷ

இப்தடி அப்தடிப் ஶதரரல், ல்ன

ித்றல் றஷணஷச் வ லுத்டம்தடி வ ய்

ஶண்டும். ண்வஷ ிட்டரல் அட ப்தடிப் தி றர்

இல்னரல் எஶ இஷர ிலறநஶர (இஷத்
'ஷனஷ' ன்தரர்ள்) அட ரறரி ணம் ல்ன

றஷணில் என னப்தட்டுச் வ ரல்ன ஶண்டும்.
'ஸ்ரற, ஸ்ரற' ன்ந ல்ன ஸ்டஷ அப்தடிஶ
றஷணத்டக் வரண்டினக்கும்தடி, ணத்ஷ

அப்திர ப்தடுத் ஶண்டும். அன்திநகு 'றஷணக்றஶநரம்'
ன்தடம்ஶதரய், ஸ்ரறிஶனஶ னந்ட ஸ்ரறரஶ
ஆறிடுஶரம்.
இப்தடி ணஷ

அடக்குடரன் 'ஶரம்' ன்தட.

ரற்குள் இந் ணஷ

அடக் எனற ஶடிஶ

ஆஶண்டும். இல்னரிட்டரல் றுதடி திநப்னரன்;
றுதடி ண றன் ஏர எட்டம்ரன். ணஶ, இந்
ைன்ரிஶனஶ ரனம் குஶரனம் ற்தடுற்கு
வ்பஶர ஶயடக்ள் இனக்கும்ஶதரஶ இற்நறன்
டுஶ ணஷ

அடக் னலப் தித்ணனம் தண்

ஶண்டும். அப்தடிப் தண்ி வைித்ன்ரன் 'னேக்ன்'
ன்றந ஶரற. அன்ரன் 'யளற' உண்ஷரண ஆணந்
ஆத்ர ன்றநரர். றனஷ் தரன்.
'ஶரவல்னரம் ரிறள்

ரச் ரம், க்கு னர?'

ன்று ிட்டு ிடனரரட. னந்ட ரனக்கு ஶண்டும்?
ிரற உள்பனுக்குத்ரஶண? க்குத்ரன்

ஶணரிரற - அரட, ணம் ன்ந ிரற இனக்றநட. ணஶ ரம்ரன் அஷ அடங்குறந
னந்ஷச்

ரப்திட ஶண்டும்.

ணஷ

தறங்

அடக் இண்டு

ரணங்ள் உண்டு. என்று

ரணம், ற்நட அந்ங்

வபினரச் வ ய்ட தறங்

ரணம்.

ரணம்.

உள்லக்குள்ஶபஶ வ ய்ட வரள்ட அந்ங்

ரணம்.

இண்டும் ஶண்டும். இந் ட்டத்றல் ண்டிக்ரன்,
ஷல்ரன் இர்ள் வபிிலும், ீதத்றல்

றரிஶதரட்டுத் னறநன், னஷ்தம் டுத்டக் வரடுப்தன்
இர்ள் னஷைக்குப் தக்த்றஶனஶ அந்ங்ரவும்

இனக்றநரர்ள். இண்டு ஷிணனம் இனந்ரல்ரன்
டம் டக்கும். அப்தடிஶ தறங்

ரணம் அந்ங்

ரணம் இண்ஷடனேம் வரண்டு ணத்ஷ னனறல்

ல்னறல் எனனப்தடுத்ற, திநகு என்ஷநனேஶ
றஷணக்ர றஷனக்கு ஶண்டும்.
ரண னம் வ ய்ட,

ந்றரந்ணம், ரம், னஷை

தஶரதரம் ல்னரம் ல்னறல் ணஷ ச் வ லுத்டம்
தறங்

ரணங்ள். றரணம் ன்தஶ றச்

றநந்

அந்ங் றஷன. அற்கு அடேகூனர இனக்றந ற்ந
அந்ங்

ரணங்ள் ந்ட. அஷ. அயறம்ஷ ,

த்றம்,

அஸ்ஶம், வ ௌ ம், இந்றரி றக்யம் ன்தஷ.
னக்கும், ற்றுக்கும் வடுஶன ண்ரதடி ணஷ
அன்னரச் வ ய்ட வரள்ட அயறம்ஷ . ணம்,
ரக்கு, ரம் னென்ஷநனேம் உண்ஷிஶன ஈடுதடுத்டட
த்றம். அஸ்ஶம் ன்நரல் 'றனடரல் இனப்தட'

ன்று அர்த்ம். அரட, திநர் வதரனட்பில் ஆஷ ஶ
ரதடி ஷரக்றர இனப்தட. வ ௌ ம் ன்நரல்,
டெய்ஷப்தடுத்றக் வரள்ட. ஸ்ரணம், டி, ஆச் ரம்,
ஆரரறபின் சுத்ற ல்னரம் வ ௌ த்றல் அடங்கும்.

இந்றரி றக்யம் ன்தட னனன்ஷப அற்நறன்
ஶதரக்றல் ிடரல் எவ்வரர் இந்றரித்டக்கும்

இவ்பவுரன் ஆரம் வரடுப்தட ன்று றர்ர
ஷத்டக் வரள்ட. 'ண் இஷப் தரர்க்க்கூடரட. ரய்
இஷத் றன்ணக்கூடரட. இஷப் ஶத க்கூடரட. ரய்

றன்ணக்கூடரட. இஷப் ஶத க்கூடரட. உடம்ன இந்ப்
தரத்ஷ வ ய்க்கூடரட' ன்று டுத்ட றறுத்டஶ
இந்றரி றக்யம்.
ரீம் ஶண்டும்.

ரஷண வ ய்ற்ர ட்டுஶ

ரீம் உிர் ரழ்ற்ர

இந்றரிங்லக்கு வ்பவு அ தட் ம் ீணி வரடுக்
ஶண்டுஶர அவ்பஶ வரடுக் ஶண்டும்.
அந் ந்டம் ' ரரணி ர்ங்ள்' ணப்தடும். அரட
ட த்ஷச் ஶ ர்ந்

ன திரிிணனம் இற்ஷந

அடேஷ்டிக் ஶண்டும் ன்தட டேர்ம்.
அயறம்ஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
அயறம்ஷ
ல்னர க்லக்கும் வதரடரண

ரரணி ர்ங்பில்

அயறம்ஷ ஶ னனரணட ண னு ர்

ரஸ்றம்

ிறக்றநட. ணஷம ஸ்ரீணப்தடுத்றக் வரள்லம்
ஶரத்டக்கு ஏர் அங்ர அயறம்ஷ

னப்தடுறநட.

ரீத்ரல் யறம்ஷ

வ ய்க்கூடரட ன்தட ட்டும்

அயறம்ஷ ல்ன; ரனக்கும் வ்ிக் ஷ்டனம்

ற்தடஶண்டுவன்று ணமரலும் ரம் ண்க்கூடரட.
ரரல் திநனக்குக் ஷ்டம் னறந ஶதச்ஷ ப்
ஶத க்கூடரட.
சுதரத்றல் ம்றல் ரனக்கும் திநஷ யறம் றத்டப்
தரர்க் ஶண்டும் ன்று ஆஷ ில்ஷன. ஆணரலும் திநர்
ரட குற்நம் வ ய்ர க்குத் ஶரன்நறணரல்,
அல்னட க்கு அர்ள் வடுல் வ ய்ரத்

ஶரன்நறணரல், அர்லக்குப் தனித்றல் யறம்ஷ
ண்டறஶநரம். ம்னஷட



றன்ணஞ் றறு குந்ஷ

வரிரத்ணத்ரல் ம் ட்டில்
ீ
ஶனப்ஷத ஷத்ட
ிட்டரல் குந்ஷஷ யறம் றக்றஶநரர? அப்தடிச்
வ ய்ரட்ஶடரம். வனப்ஷத அஷக்ஶ

னற்தடுஶரம். றுரள் னல் அந்க் குந்ஷ
வனப்தண்ஷட ஶதரரல் க்ஷறப்ஶதரம். க்குத் டன்தம்
னரத் ஶரன்றுறந ஷனேம், அந்க்

குந்ஷரஶ தரிக் ஶண்டும். றுதடினேம் று
வ ய்ரல் அஷ அன்னடன் டுத்ட க்ஷறக்
ஶண்டும். அர்ீ ட டஶம் தரரட்டி, தறலுக்கு
யறம்ஷ

க்கூடரட. இடரன் உண்ஷரண

அயறம்ஷ .
இட ம் ணத்ஷ  ப்தடுத்றக்வரள்லம் ஶரத்டக்க்கு
றவும் திஶரைணரறநட. ணம் னம் ஶதரன்நட.
ஆணரல், னத்ஷ - ஶரபத்ஷ - ிக்றரறத்ன்

 ப்தடுத்றதின், அட அனுக்ர வ்பவு ரரிம்

வ ய்ட! அப்தடிஶ  ப்தட்ட ணம் வ்பஶர
ல்னஷச் வ ய்னேம்.

ரஷண ட்டுப்தடரிட்டரல் உனகுக்கு உதத்றம்ரன்;
ஆணரல் ட்டுப்தட்டுிட்டரல் த்ஷண ல்ன
ரரிங்ஷப அன் னெனம்

ரறக் னடிறநட! ரஷண

தனம் வரண்ட ணஷமக் ட்டுப்தடுத்றணரல்

த்ஷணஶர ல்னஷச் வ ய்னரம். ஆஞ் ஶ
ஸ்ரற ஶணரைம் வ ய்ரல்ரன் அவ்பவு

க்ற

வதற்நறனந்ட அத்ஷண மத்ரரிங்ஷப வ ய்ரர்.
ணத்றன்

க்ற அதரிறரணட. இந்ப் திதஞ் ம்

னலஷனேம் தர க்றின் என ணம்ரன்
றனஷ்டித்றனக்றநட. இந்
றநற றும்தின்

றனஷ்டிில் இனக்றந என

றன்ண ணஶர, இந்ப் திதஞ் ம்

னலறலும் தரய்ந்ஶரடுறநட.

'அயறம்ஷ ஷ அடே ரித்ஶன், ணம்  ப்தட்டட' ன்று
த்ஷணஶர ரன்லம் ஶரறலம்
வ ரல்னறினக்றநரர்ள். அயறம்ஷ ிணரல் ஶரதம்ஶதரய்
ண ரணட அன்தில் வபிந்ட ிடுரல், அப்னநம் அஷ
 ப்தடுத்டட சுனதரற ிடுறநட.
அயறம்ஷ ின் னக்ற திஶரைணம்

றத்ம்

அடங்குஶ. ஆணரல், அயறம்ஷ ஷ அப்தி றப்தரல்,
ரம் உத்ஶ றக்ரஶன ஶவநரன தனனும் ற்தடும்.

இற்கு 'அரந்ப் திஶரைணம்' ன்று வதர். ீங்ள்
ல்ஶனரனம் இந் டத்டக்குப் னஷை தரர்க்த்ரன்
ந்றனக்றநீர்ள். அடரன் உங்ள் உத்ஶ ம்.

அஶரடுகூட ஶபம் ஶட்டீர்ள்; வரம்த ரபர தரர்க்ர

தனஷ இங்கு தரர்த்ீர்ள்; இப்ஶதரட உதந்ரமம்

ஶட்டீர்ள் - இவல்னரம் உத்ஶ றக்ரஶன றஷடக்கும்
அரந்ப் திஶரைணம்.
இவ்ரஶந எனன் ணம், ரக்கு, ரம், ன்ந
றரிங்பரலும் அயறம்ஷமஷப் னரச்
ரறத்ட ிட்டரல், அனுஷட

ங்ற்தறன்நறஶ -

அரட அரந்ப் திஶரைணர - அனுஷட
ந்றரணத்டக்கு னறந ல்னரப் திரிலம்

ரரஶ ங்ள் தஷஷப நந்ட அயறம்மர
ரறிடும்.
அயறம்மர ப்றஷ்டரரம்
த்மந்றவௌ ஷத்ர:
- ஶர சூத்றம்.
அயறம்ஷமஷப் னர அடேஷ்டித்ன்
இனக்குறடத்றல் குனொரணர் ணத்றலும்

ரந்ம்

உண்டரகும். ணஶ, ரன் அன்ஶதரடு இனப்தஶ இணட
ங்ற்தரணரலும், ற்நர்ஷபனேம் அன்தர ஆக்கும்

அரந்ப் திஶரைணனம் றஷடக்றநட.
ந்றர ற ன அயறம்ஷ ஷ அடேஷ்டிக் ஶண்டும்.
அன் இஷனஷக் கூட றள்பக்கூடரட. ரங்ஷபச்
ஷத்ட யறம் றக்க்கூடரட. அயறம்ஷம
ரரத்ரன் அனுக்கு அக்ணிரரிஶ

ிறக்ப்தடில்ஷன. அக்ணி ன்று இனந்டிட்டரல்,

அறல் நறப்ஶதரய் ரட னச் ற வதரட்டு ிலந்ட
ரக்கூடும். வனப்திஶன ிலந்ஷ டுத்டக்

ரப்தரற்றுட ஷ்டல்னர? இணரல்ரன் டநிக்கு
ஶயரம், ரம் டவும் இல்ஷன. அன் அக்ணி
ரரிஶ வ ய்ரரல் அனுக்கும் ஷட லில் ணம்
ன்ந அக்ணி ரரிம் இல்ஷன.
அனுஷட

ரீத்ஷ னறில் அடக்ம் வ ய்றநரர்ள்.

' ன திரிலக்கும் ன்ணரல் தம் இல்னரல்
ஶதரட்டும்' ன்று

ந்றரமம் ரங்றக் வரள்லம்ஶதரட

அன் திறக்ஷஞ வ ய்றநரன். அன்தடி, ந்ப்
திரிலக்கும் ன்ணரல் தம் இல்னரல் ஶதரட்டும்
ன்று

ந்றரமம் ரங்றக் வரள்லம்ஶதரட அன்

திறக்ஷஞ வ ய்றநரன். அன்தடி, ந்ப் திரிக்கும்

ரத்டக்கும் யறம்ஷம இல்னரல் ரஶண்டிட
அனுக்ஶ னர ிறக்ப்தட்ட ர்ம்.
'அயறம்மர தஶர ர்:' ன்று ஷைண, வதௌத் ங்ள்
ல்ஶனரனக்கும் ன அயறம்ஷமஷ ிறத்டஶதரல்
ம் ம் வ ய்ில்ஷன.

ன்ணிர றலக்ஶ இஷ அற

ீிர ிறத்றனக்றநட. ற்நர்லக்கு இத்ஷண
ட்டுப்தரடு இல்ஷன. ர்னேத்த்றலும், க்ஞத்றல் தனற
னறலும் ம் ம் அயறம்ஷமஷ
ினக்றினக்றநட. ஶனர ஶக்ஷத்டக்ரஶ

றன ஶ

க்றஷப றனப்றப்தடுத்டற்ர ரத்றல் தசு
(திரி) தனற ப்தடுறநட. க்ஞத்றல், தனறரறந
திரி, இணரல் ரணர

ம்தரறத்டக்வரள்ப னடிர

தஶரத்ரண றஷ அஷடறநட ன்தட ம்

ம்திக்ஷ. ஆ அந்ப் திரிக்கும்

றஶஸ், அட

வ ய் றரத்ரல் ஶனரத்டக்கும் ல்னட ன்நரற
ிடுறநட.
இப்தடிஶ னேத்த்றல் ஶ த்டக்குத் றரர ஶமணர
ர்ள்
ீ
தனற ஆறநரர்ள்.
வறுஶ றன்று றன்று ன்ஷணஶ ஶதரறத்டக் வரண்டு
உிர் ரழ்ஷிட, த னனுக்ர திரத் றரம்
வ ய்ட

றஶஷ்டரணட ன்தரல் இப்தடி

அயறம்ஷமக்கு ினக்கு ஷத்றனக்றநரர்ள்.
ன அயறம்மர - னட் றத்ஷ ரபில்
திரரப் ஶத றிடனரஶ ி, ரரித்றல் டக்ரட.
குற்நம் குஷநள், அடிடி,

ண்ஷடள் ல்னரம்

ஷடனஷநில் இனக்த்ரன் வ ய்னேம். அப்ஶதரட
அற்ஷநக் குஷநப்தற்ர டுக்றந றர்

டடிக்ஷில் யறம்ஷம இனப்தரத் ஶரன்நறணரலும்
உண்ஷில் அட யறம்ஷமரரட. வணன்நரல்,
வ ய்ஷஷிட ண்ம், ஶரக்ம்ரன் னக்றம்.
யறம்மறப்தறஶனஶ

ந்ஶரப்தடுறந ஶரக்றல்னரல்,

என வதரட னத்ஷ உத்ஶ றத்ட, என திரிஷ
க்ஞத்றல் தனற னறநஶதரஶர அல்னட என வரஷனக்
குற்நரபிக்கு  ண்டஷண ிறக்றந ஶதரஶர

அல்னட னேத்த்றல் ிஶரறஷப ஷக்றந ஶதரஶர,
ரரித்றல் யறம்ஷ

வரிந்ரலும் அட தரதரரட;

ஶரரரட—இடரன் ம்

ரஸ்றம்.

ரரி

ரத்றறல்னர ன அயறம்ஷமஷ ன

ஷடனஷநில் ல்ஶனரனக்கும் ிறத்ரல், இந்

ிறஷ ீ நற தரதம், ஶரம்ரன் ைணங்லக்கும்
உண்டரகும். ரர்த் றஷனஷ நக்ர ம் ம்
ட ைணங்லக்கு இந்ப் தரதத்ஷ உண்டரக்ில்ஷன.
ரநர வதௌத் ம் ல்ஶனரனக்கும் ன
அயறம்ஷம ன்று ிற வ ய் ஶதரறலும் இன்று ரம்
தரர்ப்தட ன்ண? வதௌத்த்ஷத் லி அத்ஷண
ரடுபிலும் ஷ ன்ணிம்,

ண்ஷட ல்னரம் இனக்த்ரன்

வ ய்றன்நண. அட ட்டுறல்ஷன, அந்த் ஶ ங்பில்
றச் ம் ீ றில்னரல்

ன ைணங்லக்கும் ரறமம்

உண்தர்பரஶ இனக்றநரர்ள்.
வதரி ர்ம் என்ஷந அத்ஷண ஶதனக்கும் வதரடர
ஷத்ரல், னடிில் னஶ அஷ அடேஷ்டிக்ர

றஷனஷஷத்ரன் தரர்க்றஶநரம். ம் ஶ த்றல் இப்தடிச்
வ ய்ரல்

ன்ணிர றலக்கு ட்டும் ன

அயறம்ஷமஷ ிறத்ரர்ள். அஷப் தரர்த்ட
திரம்ர்ள், ட ஶ த்றல் குைரத் னனரண
தகுறபில் உள்ப ஷஷ்ர்ள், வன்ணரட்டில் ஷ 
ஶபரபர்ள், ஶரனட்டிச் வ ட்டிரர்ள் ஶதரன்நர்லம்
இஷப் தின்தற்நற ந்றனக்றநரர்ள். ணஶ 'ிற' ன்று
ஶதரட்டுக் ட்டுப்தடுத்ரரஶனஶ ரங்பரப்
திரிப்தட்டு, அறஶன றைரண ஈடுதரட்ஶடரடு ஷனனஷந
த்ர இப்தடிச் வ ய்ட ந்றனக்றநரர்ள்.
ந்றரமறபின் மத் குத்ஷப் தரர்த்ட, அன்

வதரனட்டுத் ரங்லம் இந்

ரதட் த்ஷஶ

(Vegetarianism) ினம்தி ற்று அடேஷ்டித்ட

ந்றனக்றநரர்ள். அர்ஷபப் தரர்த்ட, வபிினறனந்ட
ரனம் ட்டுப்தடுத்ரஶன ற்ந குப்தரனம், என
அரரஷம. என றற, றமம், ஷ்டி இம்ரறரி
றணங்பில் ரறம ஶதரைணத்ஷ ினக்ற

ிடுறநரர்ள். ஷடனஷநில் (Practical) ல்ஶனரனக்கும்
இனர என்ஷந
தக்குிபரண

னர் ீ ட ட்டரர றிக்ரல்,

றனனக்கு ட்டுஶ ிறப்தரல், அடஶ

ற்நர்லக்கும் என உத் னட் றரற (ideal) அஷ
ஏபவுக்ரட அர்லம் தின்தற்றுறநரர்ள். ரநர
ல்ஶனரனக்கும் இஷ ிறரக்ற இடங்பிஶனர,
னஶ அஷ அடே ரிக்ரல் யறம்ஷம

அறரிப்தஶரடு, அர்ள் ிறஷ ீ நற ஶரத்டக்கு
ஆபரகும்தடி ஶறு ஶர்ந்றனக்றநட! அயறம்ஷம ன்றந
த்ம் என னட் றரரட ல்ஶனரனக்கும் இனக்
ஶண்டும் ன்தரல் அட

ரரணி ர்ங்பில்

ஶ ர்க்ப்தட்டினக்றநட. ரரிம் ப்தடி இனந்ரலும்

ண றஶன டஶம் இனக்கூடரட ன்தடரன் ம்
ஷற ர்ப்தடி அயறம்ஷமின் னட் ம் (definition).
த்றம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
த்றம்

ன க்லம் அடே ரிக் ஶண்டி

ரரணி

ர்ங்பில் னனரட அன்ன (அயறம்ஷம). அடுத்ட
உண்ஷ ( த்றம்).
த்றம் ன்நரல் ரக்கும் ணசும் என்நர
இனப்தடரன்; ண றல் என்றும் ரக்றல் ஶவநரன்றுர
இனந்ரல் அடஶ அ த்றம் ன்று வதரிர்ள்
னட் ம் வ ரல்னறினக்றநரர்ள்.
ரங்ணமஶர:  னொப்ம் மத்ம்
ணத்றல் உள்பஷ வபிிட்டுச் வ ரல்ற்வன்ஶந
தரன் ணினுக்குப் ஶதசும்

க்றஷத் ந்றனக்றநரர்.

ணத்றல் என்றும் ரக்றல் ஶவநரன்றுர ரம் டந்ட
வரண்ஶடரரணரல் அடுத் ைன்த்றல் க்குக்
வரடுத் ஶதச்சுத்

க்றஷப் தநறத்டக் வரண்டு ிடுரர்

- அரட றன ைன்த்ஷஶ க்குத் னரர்.
ன அயறம்ஷ க்கு ட

ரஸ்றத்றஶனஶ

றன

ினக்குள் இனக்றன்நண. ர்த்டக்ர னேத்ம் வ ய்னேம்
ஶதரடம், ரக்ஞங்பில் தனற னறந ஶதரடம்
அயறம்ஷமக்கு ினக்குத் ப்தட்டினக்றநட.

த்றத்டக்கு இவ்ிர ினக்ஶ இனக் னடிரட

ன்று றஷணப்தீர்ள். ஆணரல்

த்றத்டக்கும் ஶவநரன

ித்றல் ினக்கு இனக்றநட. அஷக் வரஞ் ம்
ிபக்குறஶநன்.

ஊரிஶன தனிரண அஶரக்றர்ள் இனக்றநரர்ள்.

அஷப் தரர்த்ட ரஸ்ரஶ எனனஷட ணசு

வரறக்றநட. அன் இந்த் ப்ஷதவல்னரம் ஏரல்
வ ரல்னறக் வரண்டினக்றநரன். 'அன் அந்
அஶரக்றத்ஷச் வ ய்ரன். இன் இந்
அஶரக்றத்ணத்ஷச் வ ய்ரன்' ன்று வ ரல்னறக்
வரண்ஶட இனக்றநரன். இனுக்கு ரக்கும் ணசும்
என்நரத்ரன் இனக்றநட. ஆணரல், இன் அப்தடிச்
வ ரல்ரல் இனுக்கும் திஶரைணறல்ஷன.
ைணங்லக்கும் திஶரைணறல்ஷன. ப்னச்

வ ய்றநர்லக்கும் திஶரைணறல்ஷன. இப்தடி
ிர்த்ர ரக்கும் ணசும் என்றுதட்டினப்தஷ
த்றம் ன்று வ ரல்ற்றல்ஷன.
எனன் ண றல் வட்ட ண்ங்ள் லறன்நண. அஷ
அன் அப்தடிஶ ரக்றஶன வபிிடுறநரன். அட
ரத்றரறிடுர? ஆரட.

ஆஶ

த்றம் ன்நரல் ரக்கும் ணசும் என்றுதடுட

ட்டுறல்ன. ல்ன ண றஶன ஶரன்றுறன்ந ல்ன
ண்ங்ஷப ரக்றல் வ ரல்ஶ
ிஷபவுஷப உண்டரக்குஶ

த்றம். ல்ன

த்றம்.

க்லக்கு ன்ஷ தப்தரவும் திரிரவும் ட
இனக்றநஶர அடஶ

த்றம் ன்தர

என னட் த்ஷ குத்றனக்றநரர்ள்.
மத்ம் னயறம் ப்ரிம்

த்றத்டக்கு

ஶதச் றணரலும் ரரித்றணரலும் ண்த்றணரலும்
திரிலக்கு ன்ஷஷ உண்டரக்குஶ

த்றம்.

வடுல் வ ய்வல்னரம் அ த்றஶ.
எனனுக்கு ல்னஷச் வ ரன்ணரல் ட்டும் ஶதரரட.
அஷ அன் ற்றுக் வரள்லரறு அன்னடன் வ ரல்ன
ஶண்டும். ல்னஷக் கூட டுஷரச் வ ரன்ணரல்
அஷ ரறும் ற்ரட்டரர்ள். இவ்ரறு
றஷ்தனணரப்ஶதரறந ல்ன ரக்கு

த்றரரட.

ல்னரரவும் இனக் ஶண்டும். அட ரஷ

உத்ஶ றத்டச் வ ரல்னப்தடுறநஶர அனுக்கு இன்தம்
னம் ித்றல் யறரவும் வ ரல்னப்தட ஶண்டும்.
இடஶ

த்றம்.

' த்றத்ஷச் வ ரல், திரிரணஷச் வ ரல்.

த்றத்ஷப் திரிர வ ரல்ன னடிில்ஷன

ன்நரல், அப்ஶதரட அப்தடிப்தட்ட

த்றத்ஷனேம்

வ ரல்னரஶ. ஶட்ப் திரிரணரலும், அ த்றத்ஷச்
வ ரல்னரஶ,' ன்தட வதரிஶரர் ரக்கு.
ஸ்த்ம் ப்னொரத் ப்ரிம் ப்னொரத்
 ப்னொரத் மத்ம் அப்ரிம்
ப்ரிம்

 அந்னம் ப்னொரத்

ரனம் குஶரனம் உள்ப ண றனறனந்ட இப்தடிப்தட்ட
திரிரண, ன்ஷரண ரக்கு ரட. ஶக்ஷத்ஷஶ
உண்டரக்கும்

த்ற ரக்கு ஶண்டுரணரல், அற்கு

அடிப்தஷடர ர, குஶரங்பற்ந ல்ன ணம்
ஶண்டும்.
ஆ

த்றத்றன் னட் ம், ணனம் ரக்கும் என்று

தட்டினப்தட. ணம் சுத்ர இனப்தட. ரக்கு
யறர இனப்தட. வரத்த்றல் ணக்குச்

ரந்ர,

றத்

சுத்றஷனேம் திநனக்கு ஶக்ஷத்ஷனேம் உண்டு
தண்டட.

த்றத்றஶனஶ எனன் றஷனத்ட றன்று ிட்டரல்
அற்கு ஏர் அரந்ப் திஶரைணம் உண்டு - அரட
அந்

த்ற ந்ன் உத்ஶ றக்ரஶன என திஶர ணம்

றத்றக்கும். அட ன்ணவணில், எனன்

த்றஶ ஶத றப்

ஶத ற தறிட்டரல் ஷட றில் அன் ட வ ரன்ணரலும்
அட

த்றரறிடும். இப்தடிப்தட்டன் ணநறந்ட

வதரய் வ ரல்னஶ ரட்டரன். ஆணரல், அநறரஷரஶனர
நறப்ஶதரஶர அன் என ித்ஷத் ப்தரச்
வ ரல்னற ிட்டரலும், அந்த் ப்ஶத ரர்த்த்றல்
த்றர டந்டிடும். இற்குத் றனஷ்டரந்ர என
ஷ வ ரல்றஶநன்.
றனக்டவூரில் அதிரற தட்டர் ன்று அம்தரபின் த
தக்ர் இனந்ரர். அர் அம்தரஷபஶ றஷணத்ட
த ரகும்ஶதரட உன்த்ஷப் ஶதரனப் திற்றுரர்.
இஷப் தற்நற

ஶதரைற ரைரிடம் ரஶர டஷ்தி ரம்

வ ய்ரர்ள். 'அதிரறதட்டர் என குடிரர், தக்ர் ன்று
ஶம் ஶதரடுறநரர்' ன்று ரைரிடம் ஶரள்
வ ரல்னறிட்டரர்ள்.

ஶதரைறக்கு இஷப் தரிஶ ரறத்டப்

தரர்க்த் ஶரன்நறட. என ரள்

ஶதரைற றனக்டவூரில்

அம்தரஷப ரி றக் னம்ஶதரட, அங்ஶ

ன் றந்றனந் தட்டரிடம், 'இன்ஷநக்கு ன்ண றற?',
ன்று ஶட்டரன். அன்ஷநக்கு அரரஷம. தட்டஶர
அம்தரபின் ன

ந்ற னத்ஷஶ றரணம் வ ய்ட

த ர இனந்ரர். ணஶ, அ ரிடம், இன்று

வதணர்ற ன்று வ ரல்னறிட்டரர். அ ன் ன்ணிடம்
ற்நர்ள் தட்டஷப் தற்நறச் வ ரன்ணட உண்ஷ ன்ஶந
றஷணத்ரன். தட்டரிடம் ஶனறர, "அப்தடிர!

ந்றன்

உரறிட்டரணர ன்று ஆரத்ஷப் தரர்ப்ஶதரம்"
ன்று ஷனஷத் டெக்றணரன்.
அப்ஶதரட ரஸ்ரஶ ஆரத்றல் ன
ந்ட றன்நட, அதிரற தட்டர்

ந்றன்

த்றத்றஶனஶ

ஊநறினந்ரல், நறப்ஶதரய் அர் அ த்றத்ஷச்
வ ரன்ணஶதரட, அம்தரஶப ன் ரடங்த்ஷக் ற்நற
ஆரத்றல்  ீ ல, ன

ந்றணர வைரனறக்ச் வ ய்ரள்.

ரன்ள் வ ய்றந ஆ லர்ரம் அர்ள் வரடுக்றந
ரதம் ல்னரம் அப்தடிஶ தனறத்ட ிடுற்குக் ரம்
அர்லஷட

த்றத்றன்

க்றரன். அர்ள் ட

வ ரன்ணரலும் டந்டிடும். இட

த்றர இனப்தறன்

அரந்ப் திஶரைணம். ஆணரல், ரன்
வ ரல்வல்னரம் டக் ஶண்டும் ன்று ஆஷ
வரண்டு அன் வதரனட்டர எனனம்

த்றத்ஷ

அடேஷ்டிக்க்கூடரட. உத்ஶ றல்னரிட்டரல்ரன் இந்ச்
க்ற ரணர னஶ எற உத்ஶ றத்டிட்டரல்
அப்னநம் அட 'அரந்'ஶ இல்ஷன.

ர்ப்தர ரம் ரரரிடம் ஷக்ப்தடுறனறனந்ட,

ஷட லில் ணரறந ஷில் ம்ஷ சுத்ப்தடுத்
ரஸ்றங்பில் ரற்தட மம்ஸ்ரங்ள்
வ ரல்னறினக்றநட. அற்ஶநரடு, அயறம்ஷம,

த்றம்,

அஸ்ஶம், வ ௌ ம், இந்றரி றக்யம் இஷனேம்

ம்ரல் அடேஷ்டிக்ப்தட்டரல், ம் அலக்குள் ல்னரம்
ஶதரய், 'ரம் உண்ஷில் ரர்? ஸ்ரற ன்தர் ரர்?
த

த்றம் ன்தட ன்ண? ன்தஷ ல்னரம் அநறறந

தக்கும் உண்டரகும். திநர் வதரனள் ீ ட

ஆஷ ப்தடரனறனப்தஶ அஸ்ஶம். 'வ ௌ ம்' ன்தட
'சு ற' ன்தறனறனந்ட ந்ட. 'சு ற' ன்நரல் சுத்ம்.

வபிஶ சுத்ர, டெய்ஷர, ஆ ரர இனந்ரல்
அடஶ உள்டெய்ஷக்கு உதரம் வ ய்னேம். ீரடுட,
ற்ந டி ஆ ரங்ள் வ ௌ த்றன் ல ழ் னம். இந்றரி
றக்யம் ன்தட வரம்தவும் னக்றம்.

ரீ

ந்ஶரத்டக்ர ஷ ஶண்டுரணரலும் வ ய்ட,
ஷ ஶண்டுரணரலும் தரர்ப்தட, ஷ

ஶண்டுரணரலும் ஶட்தட, ஷ ஶண்டுரணரலும்
றன்னுட, ஷ ஶண்டுரணரலும் ஶதசுட

ன்நறல்னரல், இற்ஷநவல்னரம் ட்டுப்தரட்டின் ல ழ்
வரண்டு னட இந்றரி றக்யம்—னனணடக்ம்—
அரட ரர இனந்ரலும் ஆஷ ஷக் குஷநத்டக்
வரள்ப ஶண்டும். ஆஷ
ம்தத்டம் உண்டரரட.
இங்ஶ வ ரன்ணவல்னரம்
ரரணி ர்ங்ள்.

ஶதரரல் ந் ஆத்

ன ைணங்லக்குரண

ள்லம் ண்னம்
ீ
ங்ஶ ஶதரிண?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ள்லம் ண்னம்
ீ
ங்ஶ ஶதரிண?
டேஷ்ரப் திநந் ல்ஶனரனம் ங்லஷட

னன்ஶணரர்ள், வய்ம் இர்லக்கு ன்நற வரிிக்
ஶண்டும். இடஶ தித்ன டன், ஶ ரரிம் ன்தஷ.
ம்னஷட

 ைீர்லக்கு ம்ரனரணஷச் வ ய்

ஶண்டும். ஆறத்ம் (ஏர் அறறக்ரட உவு
தஷடப்தட) அல்னட றனக்குநபிஶன 'ினந்ட' ன்தட
இடரன். இட னுஷ் க்ஞம். திம் க்ஞம் ன்று
இன்வணரன்று. 'திம்ம்' ன்நரல் தன அர்த்ம். இந்
இடத்றல் 'ஶம்' ன்று அர்த்ம். ஶம் ஏடடம்,
ஏடிப்தடஶ திம் க்ஞம். இட ரிறபின்
றனப்றக்ர ற்தட்டட. இட ல்ஶனரனம் வ ய்ல்ன.
ல்ஶனரனக்ரவும் திர ைரறிணர் ட்டும்

வ ய்ட. ல்ஶனரனம் வ ய்ற்ர ற்தட்ட இன்வணரன
ர்ம் 'ன க்ஞம்'. அரட னுஷ் ைீணர இல்னர
ைீர றலக்குக்கூட ம் அன்ஷதத் வரிித்ட

உவூட்டுறந ரரிம். தித்ன க்ஞம், ஶ க்ஞம்,
டேஷ் க்ஞம், ன க்ஞம் இற்ஷந ல்ஶனரனம்
ஶர என னொதத்றல் வ ய்க் டஷப்
தட்டினக்றன்ஶநரம். ஷறத் ர்ப்தடி அனம்
ங்லக்ரண வரறஷனச் வ ய்ட ஈசுரர்ப்தம்

தண்டஶ அனக்கும் திம் க்ஞம் ன்று
வ ரல்னனரம்.

ஶ வநறில் வ ரல்னப்தட்டஷஶ நக்குஷந
றனள்லனம்,
வன்னனத்ரர் வய்ம் ினந்வரக்ல் ரவணன்நரங்கு
ம்னனத்ரறு ஏம்தல் ஷன.
'வன் னனத்ரர்' ன்தட தித்னக்ள். தித்னக்பரண ரய்
ந்ஷரர்லக்கும் னெரஷர்லக்கும் ட
ஷடஷஷப ல்ஶனரனம் அ றம் வ ய்ர
ஶண்டும். 'ரத்ன ஶஶர த, தித்ன ஶஶர த' ன்று
ஶ ரரவும், இங்ஶ ம் ல்ஶனரனக்கும் ஶ

மரத்ஷஶ னகுரப் திறந்ட வரடுத் அவ்ஷ,
'அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம்' ன்றும்
வ ரல்லுறநரர்ள். ரய் ந்ஷர் ைீி ந்ர்பர
இனக்ஷில், அர்பிடம் திவுடன் டந்ட வரண்டு,
அர்லக்கு ம்ரல் இன்ந வ ௌக்றவல்னரம்

வ ய்ட ஶண்டும். ரய் ந்ஷர் க்ர ஆறில்
வ ய்டள்ப றரங்லக்கு ரம் திறஶ வ ய்

னடிரட. அர்பட ணம் ஶரரல் அர்ஷப
ஷத்டக் ரக் ஶண்டும்.
அர்ள் இந் உனத்ஷ ிட்டுப்ஶதரண திற்தரடும்,
அர்லக்ர

ரஸ்றப் திரம் ர்ப்தம்,

(றற) இற்ஷந அஷணனம் நரல் வ ய்
ஶண்டும்.

றரர்த்ம்

வதற்ஶநரர் உிஶரடு இனக்கும் ஷில் அர்ஷப
ஷத்டப் தரரிக் ஶண்டும் ன்தஷ

' லர்றனத்'க்ரர்லம் எப்னக்வரள்றநரர்ள். ஆணரல்,
அர்ள்  ஷடந் தின் தித்ன ரரிம் வ ய்ட
அர்லக்குப் தரிர ர இனக்றநட.
'ள், ர்ப்த ைனம், திண்டம், அரி ற, ரஷக்ரய்,

ரப்தரடு

ல்னரம் இங்ஶஶ இனக்றன்நண; அல்னட ண்

னன்ணரஶனஶ எனத்ன் டுத்டப் ஶதரணரன். அல்னட
ரப்திட்டுிட்டரன். திறர்ள் ங்ஶஶர று ைன்ர

டுத்ட ிட்டரர்ள் ன்று ீஶ வ ரல்றநீர். அப்தடிினக்
இங்ஶ உள்ப ரஸ்ட அங்ஶ ஶதரய் அர்ஷப
ஶ னறநட ன்தட ஷதத்றக்ரத்ணம் அல்னர? ன்று
லர்த்றனத்க்ரர் ஶட்றநரர். அர் ரய்ிட்டுக்

ஶட்றநரர்; உங்பில் தனனக்கும் ணசுக்குள் இப்தடிச்
ந்ஶம் இனக்னரம்.
உங்லக்கு என ஷ வ ரல்றஶநன்:
எனர் ஷதஷணப் தட்டத்றல் தடிக் ஷத்றனந்ரர்.
அர் தரிட்ஷ க்குப் தம் ட்டஶண்டிினக்றநட.
அடவும் றுரள் ட்ட ஶண்டிினந்ட. உடஶண

அப்தரவுக்கு, 'ந்ற ிரடரில் தம் அனுப்ன' ன்று
லறணரன். அப்தரவுக்குத் ந்றனேம் ிரர்டனம்

ணித்ணிரத் வரினேம். திள்ஷபஶர 'ந்ற ிரர்டர்'
அனுப்னம்தடி லறினக்றநரன். அப்தர தரனரதீமளக்குப்

ஶதரணரர். னொதரஷக் வரடுத்டிட்டுத் ந்ற ிரர்டர்
தண் ஶண்டும் ன்நரர். அர், தரனரதீஸ் குரஸ்ர

னொதரில் ஏட்ஷட தண்ித் ந்றக் ம்திில் ட்டி

அனுப்னரர் ன்று ண்ிணரர். ஆணரல் தம் ரங்றக்
வரண்ட குரஸ்ர  லட வரடுத்டிட்டு, " ரி,
உம்னஷட தம் ந்ட ஶ ர்ந்டிடும்.
அனுப்திரறிட்டட" ன்நரர். குரஸ்ர தத்ஷ

வதட்டிில் ஶதரட்டஷனேம், ஏட்ஷட தண்ிக் ம்திில்
ஶரர்க்ரனறனப்தஷனேம் தரர்த் அப்தரக்ரர், "ன்
தம் இங்ஶரஶண இனக்றநட! அறல் ஏட்ஷட என்றும்
ஶதரட்டு அனுப்தில்ஷனஶ! அட ப்தடிப் ஶதரய்ச்

ஶ னம்" ன்று ஶட்டரர். "அட ஶதரய்ச் ஶ ர்ந்டிடும்"
ன்று றுதடினேம் குரஸ்ர வ ரன்ணரர். "ட்டுக் டட"
ன்று ந்றனேம் அடித்ரர். 'ஶர வனரட்டு வனரட்வடன்று

ப்ம் தண்டறநரன். ஶ ர்ந்டிடும் ன்று வ ரல்றநரன்.
னொதரய் இங்ஶ இனக்றநட. ஶனரட் ஶனரட்வடன்று

ட்ஷடஷ இங்ஶ அடித்ரல் அங்ஶ ப்தடிப் ஶதரய்ச்
ஶ னம்' ன்று அப்தரவுக்குச்

ந்ஶம் ந்ட ிட்டட.

ஆணரலும் தம் ஶதரய்ச் ஶ ர்ந்ட ிட்டட. ர்ப்தம்
னனறண தண்டடம் அந் ரறரிஶ ஆகும். ரம்
ஷக் வரடுத்ரலும் அற்ரண
ஶண்டும்.

ரஸ்றம் ன்றந

ட்டப்தடி வரடுக்

ட்டம் ிறத்தடி ரம்

வரடுப்தஷத் வரிந்ட வரள்றந திடர் ஶஷள் அட
ரனக்குப் ஶதரய்ச் ஶ  ஶண்டுஶர அர்லக்குச்

ஶ ர்த்ட ிடுரர்ள். திறனக்ள் ரடரப் திநந்றனந்ரல்
ஷக்ஶரனரக்றப் ஶதரட்டுிடுரர்ள். குறஷரப்
திநந்றனந்ரல் னல்னரக்றப் ஶதரடுரர்ள். திடர்
ஶஷலக்கு தஶசுன் இப்தடி உத்வு தண்ி,
இற்ரண

க்றனேம் ந்றனக்றநரர். ஆஷரல்

றரர்த்த்ன்று வரடுப்தஷப் வதற்றுக் வரள்ப அப்தர

ஶரில்  ஶண்டிறல்ஷன.

ந்ற ிரர்டர் வ ய்னுஷட தஶர ரங்றக்
வரள்லறநணிடம் ஶரப் ஶதரறல்ஷனல்னர?
ிரர்டர் வதறுறநன் ஶறு ஶ த்றல் இனந்ரல்
அங்ஶ ம் னொதரய் ஶரட்டுச் வ ல்னஶ வ ல்னரட.
இங்ஶ னொதரஷக் ட்டிணரலும் வபி ஶ த்றல்
டரனரஶர, தவுணரஶர ரற்நறத்வும் ற்தரடு

இனக்றநட. ஆணரல், ம் ஊரில் டரனஷஶர தவுஷணஶர
ட்ட னடிரட. இங்ஶ வ ல்லுதடிரறந னொதரஷத்ரன்
ற்றுக்வரள்லரர்ள். அப்தடிஶ

ரஸ்றப் திரம்

ிறக்ப்தட்ட ள், ண்ர்,
ீ ரஷக்ரய் இடஷப
இங்ஶ ந்ரல், திறனக்ள் இனக்குறடத்றல்

அர்லக்கு ற்ந உர ரற்நறத் ப்தடும்.
திறனக்பிடம் க்குள்ப ன்நற ஶணரதரனம்,
ரஸ்றத்றல் க்குள்ப

றத்ஷனேஶ னக்றம்.

"இன்வணரனனுஷட ஆஶரக்றத்டக்ர ரன்
'ஶடரஸ்ட்'

ரப்திடுறஶநன்" ன்று தரர்ட்டிில்

வள்ஷபக்ரர்லம் வவநரனன் ஶதரஷச் வ ரல்னறக்
வரண்டு ரங்ஶப ஶதரைணம் வ ய்றநரர்ள்.
ங்லஷட ஶணரதரத்றன்

க்றரல்

இன்வணரனனுக்கு ஆஶரக்றம் உண்டரகும் ன்று ம்தி
அப்தடிச் வ ய்றநரர்ள்.

றரத்ம் ன்தற்ஶ

றத்ஷஶரடு தண்டட ன்தட அர்த்ம்.
க்கு னக்றம். என ரரிம் ன்று தண்
ஆம்தித்ரல் அற்குரி

றத்ஷ

ட்டப்தடிரன் தண்

ஶண்டும். வனட்டர் லறணரல், "இப்தடித்ரன் அட்ஸ்
லடஶன்; அந்த் தரல் வதட்டிில் ஶதரடுரஶணன்?
ங்பத்றல் அஷிட ல்ன வதட்டி வ ய்ட அறல்
ஶதரடுஶன்" ன்று வ ரல்னனரர? ரரிறல்னர
ஶணரதரர இனக்றந ஷில் அன்ன, தக்ற, ஞரணம்
இற்ஷநக் ட்டுப்தரடின்நறச் வ லுத்னரம். ரரிம்

ன்று வ ய்ஷில் அற்ர ற்தட்ட ிறஷ ிடஶ
கூடரட.
னஷை

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
னஷை
'வன்னனத்ரர், வய்ம்' ன்று குநள் வ ரல்றல்
இண்டரரண ஶ ரரித்டக்கு னறஶநன்.
எவ்வரன குடும்தத்றலும் ஈசு னஷை டக்
ஶண்டும்.
வ ௌரிப்தட்டர்ள் ிஸ்ரரண னஷைஷப
டுத்டக் வரண்டு வ ய்னரம். வ ௌரிறல்னரிடில்
சுனக்ரச் வ ய்ரலும் ஶதரடம். தத்ஶ றறம்
ஶதரடம். ஆதீசுக்குப் ஶதரறநர்லம் இப்தடிச்
சுனக்ரரட னஷை ன்று என்ஷநச் வ ய்
ஶண்டும். ல்னரக் குடும்தத்றலும் என ிச்
ஶட் ஶண்டும்.

த்ம்

ஈசுன், அம்தரள், ிஷ்ட, ிரர், சூரின் இந் ந்ட
ஶதனக்கும் னெர்த்ற ஷத்டப் னஷை வ ய் ஶண்டும்.
இற்குப் தஞ் ரரண னஷை ன்று வதர்.
அங்ங்ஶபரடு ிக்றங்பர இல்னரல் இந்
ந்ஷனேம் இற்ஷரஶ றஷடக்கும் ந்ட

ஸ்டக்பில் ஆரயணம் வ ய்ட னஷை வ ய்ட என
ம்திரம்.
இற்நறல் ஈசுனுக்குரி தர னறங்ம் ர்ஷ

றில் ஏங்ர குண்டத்றல் றஷடக்றநட. அம்திஷின்
ஸ்னொதரண ஸ்ர்னற

றனர ன்ந ல் ஆந்றரில்

ஸ்ர்னற ஆற்நறல் றஷடக்றநட. அட ங் ஶக்
ஏடி ல். ிஷ்டின் டிரண மரனக்றரம்
ஶதரபத்றல் ண்டற றில் அப்தடுறநட.

சூரினுக்குரி ஸ்தடிம் ஞ் ரவூரில் ல்னத்டக்குப்
தக்த்றல் றஷடக்றநட. ிரனக்கு உனரண
ஶ ரதத்க் ல், ங்ஷிஶன னக்றந ஶ ரர (ஶமரன்
ன்தரர்ள்) றில் அப்தடுறநட. ஆ, இந் ந்ஷனேம்
ஏரிடத்றல் ஷத்ரல் இந்த் ஶ ம் னலஷனேஶ
என்று ஶ ர்த்ட ஷத்ட ஶதரல் ஆகும்.
இந் ந்றல் என்றுக்ரட ண், னெக்கு, ரட இல்ஷன.
ணஶ, இடுக்குபில் அலக்ஶறுட றஷடரட.
அதிஶம் வ ய்ட டஷடக் ரறஶ ஆரட. ல்னரம்
றன்ணச்

றன்ண ற்ள்.ல்னரரச் ஶ ர்ந்ரலும் வரஞ் ம்

இடத்ஷத்ரன் அஷடத்டக் வரள்லம். வதரி னைர
ண்டதம் கூடத் ஶஷில்ஷன. என

றன்ண

ம்னடத்றல்

ஶதரட்டு ஷத்ட ிடனரம். ஆரயம் தண்ி, ரலு

உத்ி ீர்த்த்றல் அதிஶம் தண்ி,

ந்ணம்,

குங்கும் அக்ஷஷ ஷத்ட, அர்ச் ஷண வ ய்ட
ஷஶத்றம் ரட்டனரம்.

வபினைனக்குப் ஶதரடம்ஶதரடகூடப் தத்ட றறம்
இப்தடிப் னஷை வ ய்றல்

றறல்ஷன. வபினைரில்

அர் ஷணக்குப் ன றஷடக்குர ன்று ஷனப்தட

ஶண்டரம். ில்த்ஷனேம் டப றஷனேம் உனர்த்ற
ஷத்டக் ஷில் டுத்டப் ஶதரணரல் ஈசுஷணனேம்
ிஷ்டஷனேம் அணரஶனஶ அர்ச் றக்னரம்;

ற்நர்லக்கு அக்ஷஷரல் அர்ச் ஷண வ ய்னரம்.
ஷஶத்றத்டக்கு சுத்ரண அன்ணம் வபினைர்பில்
றஷடக்குர ண அனட்டிக்வரள்ப ஶண்டரம். ரய்ந்
றரஷக்ஷப் தத்ஷக் ஷஶரடு ஷத்றனந்ட றஶறத்ட
ிடனரம்.

ந்ட னெர்த்றள், டபமற - ில் தத்றங்ள், றரஷக்ஷ,
அக்ஷஷ இந் ல்னரற்ஷநனேஶ ஷடக்ர எஶ
ம்னடத்றல் ஶதரட்டு ஷத்டக் வரண்டு ிடனரம்.
இந் ந்ட னெர்த்றலக்குச் வ ய்ட 'தஞ் ரண னஷை'
ணப்தடும். திர லணர ம் ஶ த்றல் இனந்ட ந்
இந்ப் தத்றஷ

ங் தத்தரரள் னட ைீஶணரடு

திர றக்கும்தடிரச் வ ய்ரர். 'ண் ஸ்ரதணம்'
ன்று னறநஶதரட இற்ஶநரடு சுப்ம்ி

உதரமஷணஷனேம் றஷன ரட்டிணரர். ணஶ, ஶஶன
வ ரன்ண ந்ஶரடு ரனம் என ஶஷன ஷத்ட

ஶனரனேணரண குர ஸ்ரறஷனேம் னைறக்னரம்.

னஷை ன்தற்ரப் வதரி

றம் டவும்

ஶஷில்ஷன. ணசு இனந்ரல் வகு சுனதத்றல்
ல்ஶனரனம் ங்ஶினந்ரலும் னஷை வ ய்னரம்
ன்தற்ர இவ்பவு வ ரன்ஶணன்.
ட்டிஶன
ீ
இனந்ரல் 'ர ஷஶத்றம்' ணப்தடும்

அன்ணத்ஷ ஸ்ரறக்குக் ரட்ட ஶண்டிட அ றம்.
ரம் அடேதிப்தற்ரப் திதஞ் ம் னலஷனேம்
ஈசுன் க்வண ிட்டினக்றநரர். தனிரண
ஶதரக்ற ஸ்டக்ஷப வபிிஶன உண்டரக்ற,

அற்ஷந அடேதிக்றந இந்றரிங்ஷப ம்றடம்
ஷத்றனக்றநரர். ணஶ, ரம் அடேதிப்தஷவல்னரம்
அனக்குச்

ர்ப்தித்டிட்ஶட உதஶரறத்டக் வரள்ப

ஶண்டும். உண்ஷில் அனக்ஶ ன்நர அன்ணத்ஷக்
வரடுத்ட ிடுறன்ஶநரம்? வறுஶ அரிடம்
ரட்டுறஶநரம்; திநகு ரம்ரன் ன றக்றஶநரம்.
ஷஶத்றம் வ ய்ரல் ஸ்ரற ங்ஶ
ன்று

ரப்திடுறநரர்

றனர் ஶனறரக் ஶட்றநரர்ள். றஶணம்

ன்நரல் ஸ்ரறஷச்

ரப்திடச்வ ய்ட ன்று

அர்த்ஶில்ஷன. அனக்கு

ரப்திட்டு என்றும் ஆ

ஶண்டரம். ம் றஷணஷச் சுத்ரக்றக் வரள்பத்ரன்
னஷை னலடஶ ி, அனக்கு இணரல் ஆட

டவுறல்ஷன. 'றஶரற' ன்நரல், 'அநறிக்றஶநன்'
ன்றுரன் அர்த்ஶ ி, 'உண்திக்றஶநன்' ன்று
அர்த்ல்ஷன. 'அப்தஶண, இந் ஶஷபக்கு உன்

னஷில் ீ இந் அன்ணத்ஷக் வரடுத்றனக்றநரய்'
ன்று அனுக்குத் வரிித்டிட்டு அனுஷட

றஷணஶரடு உண் ஶண்டும். அன் அனள்

இல்னரிட்டரல் இந் அரி ற ப்தடி ிஷபனேம்? மன்ஸ்
றனர் அரி ற ஷஷப ஆரய்ந்ட வதரி வதரி
னஸ்ங்ள் லனரம்; ஆணரல் அரல் என ி
அரி றஷச் வ ய்னடினேர? வ ற்ஷ அரி ற (Synthetic
rice) ன்று என்ஷநச் வ ய் னடிந்ரல்கூட இற்கு
னெனரண வறல்ஸ் ற்ணஶ தத்

றனஷ்டிில்

இனந்டரஶண ந்ர ஶண்டும்? ணஶ ணின்
வ ய்ரத் ஶரன்றும் ல்னரனம்கூட னடிிஶன
ஈஸ்ன்

றனஷ்டித்டரன். தஶசுணரல்

வரடுக்ப்தட்டஷ அனுக்குக் ரட்டரஶன ரம்
அடேதித்ரல் றனடர்பரறன்ஶநரம்.

ங்கும் இனக்கும் அன், ரம் இனக்ச் வ ரல்லும்

இடத்றல், ரம் றறக்கும்தடி றற்தரன். ல், ண், வ ம்ன
னனற ந் திம்தத்றல் ஷத்டக் கூப்திட்டரலும்
னரன். அப்தடிப்தட்ட ஶரக்றஷனேம், னஷனேம்
அனுக்கு றச் ர இனக்றநட. இல்ஷன ன்நரல்

அப்தடிப்தட்ட ஸ்ரற க்கு ஶண்டஶ ஶண்டரம்.
அஷணப் னஷை ன்று ஷத்ட எவ்வரன
குடும்தத்றலும் கூப்திட்டு, அணரல் வரடுக்ப்தட்டஷ
உதஶரறக்றஶநரம் ன்று அன்நரடம் அநறிக்
ஶண்டும். இப்தடிச் வ ய்ட ந்ரல் ஈஸ்னுக்கு
றஶணர அர்ப்திக்த்க்ஷத்ி ஶவநஷனேஶ
ரம் உதஶரறக்க்கூடரட ன்ந தக்கும் ரபஷடில்
உண்டரகும். ல்னர்பரஶரம்!
தஶரதரம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
தஶரதரம்
திறர்டன், தஶசு னஷைரண ஶ க்ம் ல்னர
ைீர றலக்கும் உவு தஷடப்தட ஆறற்ஷந
ஷற ம் ிறக்றநட. றனள்லனம் இஶ
ர்த்ஷத்ரன் ிறத்றனக்றநரர்;
வன்னனத்ரர் வய்ம் ினந்வரக்ல் ரவணன்நரங்கு
ம்னனத்ரறு ஏம்தல் ஷன.
ள்லர் ஶப் திரத்ஷ றத்ஶ குள் லறணரர்
றவும் ஆர இனக்ப்தட்ட குள்பில் இடவும்
என்று. 'றனள்லர் ஷற ஸ்ஶ அல்ன; அர்
ஷைணர் அல்னட வதௌத்ர் அல்னட ல்னர

ங்ஷபனேம் டந்ர். ஶம் கூறும் ர்ங்லள்
யறம்ஷமனேள்ப ரத்ஷத் றனள்லர்
வபிப்தஷடரஶ ண்டிக்றநரர்' ன்று

றனனக்கு

அதிப்திரம். ல ழ்க்ண்ட குஷப ஶற்ஶரள்
ரட்டுறநரர்ள்;
அிவ ரரிந்ட ஆிம் ஶட்டனறன் என்நன்
உிர்வ குத்ட உண்ரஷ ன்று

'யிஷம' அக்ணிில் ஆயளற வ ய்ட ஆிம் ரம்
வ ய்ஷிட, என திரிஷனேம் ஷத்ட
உண்ரனறனப்தட

றஶஷ்டம்' ன்று இன் அர்த்ம்.

இஷப் தடித் தின்னும்கூட ன் அதிப்திரஶர
றனள்லர் ஷற அடேஷ்டரணங்ள் அஷணத்றலும்
ன ம்திக்ஷ வரண்டர் ன்தஶ. ரிரிின்
வதனஷஷச் வ ரல்ன ந் எனர். 'ஆிம்
ங்ஷஷிட என ரிரி உர்ந்ட' ன்று

வ ரன்ணரல், ங்ஷனேம் உர்ந்ட ன்று வ ரன்ணரல்,
'ங்ஷனேம் உர்ந்ட' ன்ஶந அர்த்ரகும். ரிரிஷச்
றனரறத்டப் ஶத

ினம்னறந எனர், ஆிம்

ரக்ஷடஷிட என ரிரி உர்ந்ட ன்று
வ ரல்ரர? அப்தடிஶ றனள்லர் அயறம்ஷமஷச்
றனரறத்டப் ஶதசும்ஶதரட, 'ஆிம் ரத்ஷிட

அயறம்ஷம உர்ந்ட' ன்நரல், ரனம் உர்ந்ட
ன்ஶந அர்த்ரகும். வரம்த உர்ந் என்ஷநச் வ ரல்னற
அஷிட இட வரம்த வரம்த உ த்ற ன்றுரஶண
வ ரல்ட க்ம்!

இந்க் குநள் இல்ன இனறல் வ ரல்னப்தடில்ஷன;
டநந இனறஶனஶ வ ரல்னப்தட்டினக்றநட. டநிக்கு
ரத்றல் அறரம் இல்ஷன; அனுக்கு ட்டுஶ
ஷற ம் ன அயறம்ஷமஷ ிறக்றநட.
அஷஶ ள்லனம் னறனேறுத்டறநரர்.

உனத்டக்வல்னரம் உதஶரரண என றந்த்ஷத்
ந்றனக்கும் றனள்லர் ஷறத்ஷ ஆட்ஶ திக்கும்
ரஸ்றர் அல்னர். றனள்லர் 'ினந்ட' ன்று

வ ரல்றந 'ினந்ஶரம்தல்' ஷற த்றல் 'னுஷ்
க்ஞம்' ணப்தடும் ினந்ஶரம்தல் ன்தஶ. இன்னும்

வரஞ் ம் ிரித்ரல் அன்ணரணம் ணக் வரள்பனரம்.
எவ்வரன குடும்தத்றலும்

ஷப்தற்ரப் தரஷணில்

அரி ற ஶதரடும்ஶதரட தரஷண றஷணத்டக் வரண்டு,

ஷலக்கு ன்று என திடி அரி றஷ என னத்றல்
ஶதரட்டுிட ஶண்டும். இப்தடிப் தன குடும்தங்பில்
றணனம் ஶதரட்டு ஷப்தஷப் ஶதட்ஷடக்குப் ஶதட்ஷட
ஶ ரித்ட,

ஷத்ட ஆங்ரங்குள்ப ஆனத்றல்

றஶணம் வ ய்ட, ஷலக்கு அபிக் ஶண்டும்.
எனதிடி அரி றஶரடு என ஷத ரவும் றணந்ஶரறும் ஶதரட
ஶண்டும். ஶ ரித் அரி றஷச்
ிநகுக்கு,

ஷப்தற்ர

ரத்றல் ஶ ர்த்டக் வரள்ப றபகுப் வதரடிஶர

அல்னட ஶறு ரறலும் ிஞ் ணஶர ரரிப்தற்கு,
ஷல் தரத்ற ரடஷக்கு - இப்தடிப்தட்ட ஶல்

வ னவுலக்குத்ரன் அந் என ஷத ர. இந் றட்டத்ஷ
டத்றக் ரட்டுட வதரி தஶரதரம். த றத்ட ந்

ஷலக்கு ஈஸ்ணின் ஶரினறல் இப்தடி தி ரம்
றஷடக்றநட ன்நரல் ிறும் ணசும் குபினம்.
இணரனரட ஶரிலுக்கு னறந க்ம் ற்தட்டு
தக்றனேம் பனம். வறுஶ ' ரப்தரடு' ன்நறல்னரல்,
ஈசுனுக்கு றஶணர தி ரம் ன்று இனப்தரல்
அந் அன்ணம்

றத்சுத்றனேம் அபிக்கும்.

அன்ணரணம் தஶரதரத்றல் ஏர் அம் ஶ. தஶரதரம்,
னெஶ ஷ, ஶமரல்

ர்ஸ்
ீ
ன்று இந் ரட்பில்

ஆர்ப்தரட்டரப் திடணம் தண்டஷ,

னற்ரனங்பில் ந்ப் தட்டுறல்னரல் சுதரரஶ
க்ள் வ ய்ட ந்ணர். இற்குப் 'னர்த் ர்ம்' ன்று

என வதர். ைணங்லக்ரக் றறு, குபம் வட்டுட,
அன்ண ரணம், அர்பின் ஆத் ஶக்ஷத்டக்ரக்
ஶரில் ட்டுட, அன் அங்ர ந்ணம்

அஷப்தட ல்னரம் 'னர்த் ர்'த்றல் ஶ ர்ந்ஷ. இறல்
றறு, குபம் வட்டுட னனறல்
வ ரல்னப்தட்டினக்றநட. அணரல்ரன் ஶதச்சு

க்றல்கூட, 'அன் ன்ண வ ய்ட வரண்டினக்றநரன்?
வட்டிக் வரண்டு இனக்றநரணர?' ன்றஶநரம்.
'வட்டுட' அவ்பவு வதரி ர்ம். ரவடுத்

தசுக்லம் ற்ந திரிலம் ீர் அனந்டற்ரத்
றரத்டக்கு வபிஶ ஶய்ச் ல் னறில் என குபம்
வட்டிணரல் வ்பஶர னண்ிம். என றரத்றல்
அல்னட ஶதட்ஷடில் இனக்றந

னனம் - தக்ரர்,

ஷ ன்றந ித்றர றல்னரல், உர்ந்ன்,
ரழ்ந்ன் ன்றந ித்றர றல்னரல் - என்று

ஶ ர்ந்ட ண்வட்டிஷ ஷில் டுத்டக் வரண்டு
இப்தடிப்தட்ட

ரீப் திரஷ னேள்ப தஶரதர

ஶ ஷில் ஈடுதட ஶண்டும். இணரல்

னெ

எற்றுஷனேம் அறரகும். னத்றஷ சுத்ப்தடுத்றக்
வரள்ற்ர ல்ி, ணசு சுத்ர றரணம், ரக்கு
சுத்ர சுஶனரம் - இப்தடிவல்னரம் இனக்றன்நண
அல்னஶர?

ரீம் சுத்ரற்கு அந்

ரீத்ரல்

ஶ ஷ வ ய் ஶண்டும். உஷக் உஷக்ச்

றத்

சுத்றனேம் னம். உர்ந்ன் ரழ்ந்ன் ன்நறல்னரல்
ல்ஶனரனடனும் ஶ ர்ந்ட ண்ஷ வட்டும்ஶதரட
அங்ரத்ஷனேம் வட்டி டுத்ரகும். குபத்றல்

ண்ர்ீ ஊறுஷிட ம் இனத்றல் ஊறுறந

அன்ஶத னக்றம். வபிஶம், வடரன்ஸ்ட்ஶஶண
ஶண்டரம். அனம் திநனக்குத் வரிரல் ரட
எற்ஷநடிப் தரஷக்குப் ஶதரய் அங்ஶினக்றந
ண்ரடித் டண்டுஷப அப்னநப்தடுத்றணரல்கூடப்
ஶதரடம் - அடஶ தஶரதரம்;

றத் சுத்ற ன்றந ஆத்

னரதனம் ஆகும்.
தத் ஸ்னொதர ல்ஶனரஷனேம் றஷணத்ட, க்குக்


ரறள் ந்டள்ப தரனுக்குப் திரீறர

அந்க்  ங்ஷபக் வரண்டு தஶரதரம்
வ ய்ஶரம்.
ஶ ஷஶ ஶனரண தரக்றம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ஶ ஷஶ ஶனரண தரக்றம்
ணிணரப் திநந்னுக்கு வ்பஶர தரக்றங்ள்
உண்டு. ல்னர தரக்றங்லக்கும் ஶனரண தரக்றம்
திநனக்குச் ஶ ஷ வ ய்ஶ.
'ஶ ஷ' ன்று வரிரஶன அனம் ட
குடும்தத்டக்ரச் ஶ ஷ வ ய்றஶநரம். அஶரடு க்குச்
ம்தந்றல்னர குடும்தத்டக்கு, ஊனக்கு, ரட்டுக்கு,

ர்

ஶ த்டக்கும் ம்ரல் னடிந் ஶ ஷ வ ய்ஶண்டும்
ன்றஶநன். க்கு த்ஷணஶர ஷ்டங்ள்,

உத்றஶரத்றல் வரந்றவு,

ரப்தரட்டுக்கு அஸ்ஷ,

ட்டுக்
ீ
ஷன - இத்ரற இனக்றன்நண. ரம் வ ரந்க்
ஷ்டத்டக்கு டுில்,

னெ ஶ ஷ ஶநர ன்று

ண்க்கூடரட. உனத்டக்குச் ஶ ஷ வ ய்ரஶனஶ
வ ரந்க் ஷ்டத்ஷ நக் ற உண்டரகும்.

அஶரடுகூட 'அ னரர் குந்ஷக்குப் தரலூட்டிணரல், ன்
குந்ஷ ரஶண பனம்' ன்நதடி, ம்னஷட
தஶரதரத்றன் தனணர தரன் றச் ர ம்ஷ

வ ரந்க் ஷ்டத்றனறனந்ட ஷடெக்ற ிடுரன். ஆணரல்
இப்தடி என னரத ஷ்ட ிரதரர றஷணக்ரல்,
திநர் ஷ்டத்ஷத் ீர்க் ம்ரனரணஷச் வ ய்

ஆம்திக் ஶண்டும். ஆம்தித்ட ிட்டரல் ஶதரடம்.
அணரல் திநத்றரன் வதறுறந தனன் என தக்ம்
இனக்ட்டும்! க்ஶ என
றனப்றனேம்,

றத் சுத்றனேம், ஆத்

ந்ஶரனம் ற்தட்டு அந் றில்

ஶலும் ஶலும் வ ல்ஶரம்.
ணிர்லக்கு ட்டுறன்நற, ரடு ஶதரன்ந ைீன்லக்கும்
ஶ ஷ வ ய் ஶண்டும். தஷ ரபில்
ரல்ஷடலக்ர ன்ஶந குபம் வட்டுட, அஷ
றணவு ீர்த்டக் வரள்ற்ர உரய்ந்ட வரள்ற்கு
அங்ங்ஶ ல் ஶதரடுட ன்று ஷத்டக்
வரண்டினந்ரர்ள். றணனம் எவ்வரனனம் என

ரட்டுக்ஶனும் என திடி னல்ஶனர, அத்றக் ல ஷஶர
வரடுக் ஶண்டும். ரட்டுக் என திடி னல் வரடுப்தஷ
"ஶர க்ரமம்" ன்று வதரி ர்ர

ரஸ்றங்பில்

வ ரல்னறினக்றநட. 'க்ரமம்' ன்நரல் என ரபவு

(Mouthful); இங்றனீ றல் னல்ஷன grass ன்தடகூட
இறனறனந்ஶ ந்றனக்னரம்.

ரம், க்ஞம், ர்ப்தம், றமம் னனற இந்
உனத்றல் இனப்தர்லக்கு ட்டுறன்நற, ற்ந
உனங்பினறனப்தர்லக்கும் ம் ஶ ஷஷ

ிஸ்ரிக்றன்நண ன்ந உர்ஶரடு அற்ஷநச் வ ய்
ஶண்டும். இஷவல்னரம் ந்றத்ஶரடு ஶ ர்த்டச்
வ ய்ப்தடும் ஶ ஷ.
ம்ஷப் ஶதரனஶ வ ய் ினப்தம் உள்பர்ஷப
ல்னரம் ஶ ர்த்டக் வரண்டு ல்ஶனரனம் எஶ

ங்ர

எஶ அதிப்ரர இனந்ட வரண்டு ஶ ஷ வ ய்ட
றனரக்றம். அப்தடிப் தனர் கூடிச் வ ய்னேம்ஶதரட றஷநப்
தி வ ய் னடினேம்.
இப்தடிப்தட்ட

த்றத்ரலும் றத்ரலும்

ங்டங்ள் உஷடரல் ரக் ஶண்டும்.

தஶரதரம் வ ய்தர்லக்கு ஊக்னம், ஷரினம்
அத்றர றம். ரண அரணத்ஷப் வதரனட்தடுத்ர
கும் ஶண்டும்.
வதரலடஶதரக்கு ன்று ன றரத் றன்றந இடத்றலும்,
ண்ஷபக் ர்றந ரட் ற ரஷனபிலும் வதரலஷ
ரக்குட
ீ
று. இந்ப் வதரலஷ திநனக்குச் ஶ ஷ
வ ய்றல் வ னறக் ஶண்டும்.
ரழ்க்ஷத் வரல்ஷனபிஶனஶ வரஞ் ம்
உல்னர ரப் ஶதரக்குட என ப்தர ன்று ஶட்தீர்ள்.
உங்லக்குச் வ ரல்றஶநன். தஶரதரரச் ஶ ஷ

வ ய்ரல் அடஶ வதரி உல்னர ம் ன்று வரினேம்.
அடஶ ிஷபரட்டு, அடஶ இன்தம்.

றனஷ் தரத்ர இப்தடித்ரன் வபிிஶன
ிஷபரடுரத் வரிந்ரலும், உள்ஶப அத்ஷணனேம்
தஶரதர ஶ ஷரன் வ ய்ரன். த்ஷண ஶதனஷட,
த்ஷண த்ஷண ஷ்டங்ஷப ிஷபரட்டரஶ

ஶதரக்டித்ரன்? குன்ஷநத் டெக்றப் திடித்ட ிஷபரட்டு
ரறரி இனக்கும். ஆணரல் ஶரதர்ஷபக் ரப்தற்ஶ

அவ்பவு வதரி ஷனஷ தரனறனஷ்ன் டெக்றணரன்.
றன்ணக் குந்ஷ ிம் க்கும் ரபிங்ணின் தடத்றஶன
ர்த்ணம் வ ய்ட வபிிஶன தரர்த்ரல் ிஷபரட்டு;
உண்ஷில் அடவும் ைணங்ஷபக் ரத்ட அர்லக்கு
ீர் றஷனஷ ீ ட்டுத் னற்ர வ ய் ஶ ஷரன்.

இப்தடித்ரன் த்ஷணஶர ிஷபரட்டுக்ள் வ ய்ரன்.
அத்ஷணனேம் ஶ ஷ. ஷணப்ஶதரல் ிஷபரடிணன்
இல்ஷனஶர அஷணப்ஶதரல் ஶ ஷ

வ ய்னும்றல்ஷன ன்று றனஷ் தரத்ரின்
உரத்றல் தரர்க்றஶநரம். வனௌற ஶ ஷ
ட்டுறல்ஷன. ஞரண ஶ ஷனேம் றஷந வ ய்ரன்.
அர்ைளணன், உத்ர் ஶதரன்நர்லக்கு ர உதஶ ங்ள்
வ ய்ரன். ஶ ஷ, ஞரணம், ிஷபரட்டு ல்னரம்
அணிடம் என்நர இனந்ண. டபிக்கூடப் தற்றுல்
இன்நறஶ இத்ஷணனேம் வ ய்ரன்.

றரித்டக்வரண்ஶட

ரந்ர இவ்பஷனேம் வ ய்ரன். அணரஶனஶ
அரர ரச் வ ய் னடிந்ட. ம்றலும் ஶ ஷ
வ ய்றநர்லவல்னரம் இந்ச்

றரிப்னம்

ரந்னம்

ப்ஶதரடம் இனக் ஶண்டும் - ஷரிம், ஊக்ம்
இற்ஶநரடு.

தரன் டுத் தன அரங்பில்
றனஷ்ரரத்றல்ரன் ஶ ஷ அறம்.
ரரரத்றல் ஶ ஷக்வன்ஶந ஆஞ் ஶ ஸ்ரற
ந்ரர். இர்ள் இனஷனேம் ஸ்ரித்ட ரனம்

சுத்ரண உள்பத்டடன், ந் சு னனம் னரல்
வ்ி ிபம்தத்டக்கும் ஆஷ ப்தடரல் ஶ ஷ வ ய்
ஶண்டும்.

க்குத் 'ீட்டு' ற்தட்டரல் அச் த்றல் உனஶரடு ஶ 
னடிரல் எடங்றினக்றஶநரல்னர? அவ்ிஶ
உனகுக்கு உதஶரர ஶ ஷ வ ய்ர எவ்வரன
ரலம் க்கு ீட்டுரள் ன்று னற, அனம்
ம்ரனரண ஶ ஷில் ஈடுதடஶண்டும்.
ைீர றலக்கு வ ய்றந உதரத்ரல்

ன

திரிலக்கும் ரர திரர இனக்ப்தட்ட
தஶசுனுக்ஶ னஷை தண்ிர ஆறநட.
இஷத்ரன் றனனெனர் றனந்றத்றலும்
வ ரல்னறினக்றநட.
டரடக் ஶரில் ம்தர்க் வரன் நீின்
தடரடக் ஶரில்தற்ல ரஶ.
இற்கு அர்த்ம், "க்லக்குச் வ ய்றந உி

ரட் ரத்

ஈசு ப்ரீறரச் வ ய்றந னஷைஶ ஆகும்" ன்தட.

ல்னர உிர்பின் றனப்றக்ர
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ல்னர உிர்பின் றனப்றக்ர
ஶஷஷப உத்ஶ றத் ரங்ள், திறனக்ஷப
உத்ஶ றத் ர்ப்தம், இற்ஷந ிடரல் வ ய்

ஶண்டும். இற்ஶநரடு வய்த்ஷ உத்ஶ றத் னஷை,
அறறஷப உத்ஶ றத்ட அன்ணறடுல்,

ன

ைீர றஷபனேம் உத்ஶ றத்ட ஷச்ஶம்
இற்ஷநனேம் ம் னன்ஶணரர்ள் வ ய்ட ந்ணர். ீங்ள்
இற்ஷநச் வ ய்றநீர்ஶபர இல்ஷனஶர ரறணரனரட
இற்ஷநப் தற்நறக் ஶட்டரல் ல்னட. த்ஷணஶர
தடித்றனக்றநீர்ள்; தடிக்றநீர்ள். ந்வந் ஶ த்ட
ரித்றங்ஷபஶர வரிந்ட வரண்டினக்றநீர்ள். ம்
ஶ த்றல் னேரந்ர இனந்ட ந் ர்ங்ஷபனேம்,

அற்நறன் வதர்ஷபனேரட, ீங்ள் வரிந்ட வரள்ப
ஶண்டும் ன்ஶந இஷச் வ ரல்றஶநன். 'ஷச்ஶம்'
ன்தட இற்நறல் என்று. அட ன்ண ன்று
வ ரல்றஶநன்.

க்கு இந் உடம்ன இனப்தரல் த்ஷண
ைீர றலக்கு த்ஷண உதத்றம்
ிஷபிக்றன்ஶநரம்? ம் ட்ஷடச்
ீ
சுத்ர
ஷத்றனப்தர வதறுஷர ண்டறஶநரம். ஆணரல்
ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் எவ்வரன டும்
ீ
என  ரப்னக்

ஷடரத்ரன் இனக் ஶண்டிினக்றநட. 'என

 ரப்னக் ஷட அல்ன. ந்ட  ரப்னக் ஷடள்' ன்றநட
ர்

ரஸ்றம்.

அந் ந்ட ன்ண?.
தஞ் மளணரக்ன யஸ்ஸ் ர்ந்ஶ (அ யய:
மரண்டிண ீ ஶத ீ ல்னீ ைனகும்த உதஸ்:)
அரிரள்ஷண (ண்டிண ீ) என  ரப்னக் ஷட.
அறல்ரஶண ரய்நறஷப றுக்குறஶநரம்? ரய்நறலம்
உினள்பணஷரம். அற்ஷந ஷக்குறடம் என
 ரப்னக் ஷட. இண்டரட அம்ற, ந்றம், உல், வல்

றறன் - இத்ரற (ஶத ீ). இற்நறல்ரன் னஷஶ
இல்னரல் ரணிங்ஷப அஷக்றஶநரம்.
இங்ஶ ரற

ஶதரைணக்ரர்ள் லப்னறந என

ஆட்ஶ தஷக்குப் தறல் வ ரல்ன ஶண்டும். "ரங்ள்
ரப்திடுறந ஆடு, ரடு, ஶரறள் ரறரி ீங்ள்
ரப்திடுறந ரய்நற, ரன்ரறலக்கும் உிர்

இனக்த்ரஶண வ ய்றநட" ன்று இர்ள் ஷ 
ஶதரைணக்ரர்ஷபக் ஶட்றநரர்ள். ரஸ்ம். ஆணரல்
இந் இன உவு னஷநபிஷடஶ அடிஶரடு

ித்றர றல்னரிட்டரலும் (difference of kind) யறம்ஷம
அம்மத்றல் ித்றர ம் (difference in degree) இனக்த்ரன்
வ ய்றநட. ரங்லக்கு உினம் உர்ச் றனேம்

இனப்தட ரஸ்ம்ரன் ன்நரலும், னுஷ்ர்லக்கும்

றன தட் றலக்கும் உள்ப அஷ வுக்கு (degree)

அற்றுக்கு "னற" (pain) ன்ந உர்ச் ற றஷடரட.
இஷ மன்ஸ்தடி அபவு டுத்டக் ண்டு
திடித்றனக்றநரர்ள். அடவும் ி, அஶர, ல ஷ
ரறரி

றனற்ஷநத்ரன் ஶஶரடு டுத்டச்

ரப்திடுறஶநரஶ ி, ற்நச் வ டிபின் உிஷ

ஷக்ரல்ரன் அறனறனந்ட ரய்நறஷப ட்டும்
தநறத்டக் வரள்றஶநரம். இப்தடிப் தநறப்தட க்கு

ஷனிஷ அல்னட த்ஷ த்ரிக்றந ரறரி.
அந்ச் வ டிலக்கு வரம்தக் குஷநச் னரத்ரன்
னறனேண்டரகும். இற்றுப் ஶதரினக்றந தத்ஷ ட்டும்
ன றப்தரஶனர, இந் அபவுக்குக்கூட ர ர்த்றற்கு
டன்தம் இல்ஷன. திர்ள் ன்நர னற்நறச்

ரய்த்

திற்தரடுரன் அற்ஷந அடித்டத் ரன்ங்ஷப டுத்டக்
வரள்றஶநரம். ரம் அறுஷட வ ய்ரிட்டரலுங்கூட,
அந்ப் திர்ஶப வரஞ்

ரபில் ரங்ஶப ஷன

ரய்த்டிடப் ஶதரறநஷரன்.
ர உவு ரறம ஶதரைணத்ஷிட உர்ந்ட
ன்று இன்ஶணரர் ித்றலும் ரம்ம
ஶதரைணக்ரர்லக்குப் னரி ஷத்டிடனரம். இப்ஶதரட
றன றனுமரண ரம்மரறஷபத்ரன் இர்ள்
ரப்திடுறநரர்ள். ரட்டு ரம்மம்

குறஷ ரம்மம்

ரப்திடனரஶ ி,

ரப்திட்டரல் றறத்ம் (இலக்கு)

ன்றநரர்ள். உன னேத்த்றன்ஶதரட என

ந்ர்ப்தத்றல்

ஶ ணர ர்லக்கு
ீ
குறஷ ரறமம் னரர ன்ந
ஶள்ி ந்ஶதரட, அஷ ரன்வைறஶடரின்ரர்ஶப
வரம்தக் ஶனம் ன்று றர்த்ரர்ள். இஶ ரறரி

இர்ள் றன, தட் றள், த்ஸ்ம் னனரணடஷப
ரப்திடுட ரரீம்ரன் ன்று வ ரல்றநஶதரஶ

ஆப்திரிக்ரில் ஶர ரட்டு ைணங்ள்  ரறமம்
ரப்திடுறநரர்ள் ன்நரல், இர்ள் அஷ அரரீம்,
ரட்டுறரண்டித்ணம் ன்று வ ரல்னற ரம்ம

தக்ஷறிள் (cannibals) ன்று றட்டுறநரர்ள். 'ரங்ள்
ரப்திடும் ஸ்டக்ஷபப் ஶதரன ீங்ள்

ரப்திடும்

ரன்ங்லக்கு உிர் இனக்த்ரஶண வ ய்றநட?' ன்று
இர்ள் ம்றடம் (ஷ  ஶதரைணக்ரர்பிடம்)

ஶட்றநஶதரட, ரம் தறலுக்கு, "ஆரம்! ஆணரல் அஶ
ரறரி ைீயறம்ஷம ன்று னறநஶதரட ல்னர

உிர்லம் என்றுரஶண; ீங்ள் ன் டேஷ்ர்ஷபப்
திடித்டத் றன்ணரல், ணி ர்த்டக்கும் றன
ர்த்டக்கும் ித்றர ம் தரரட்டுறநீர்ள்? அஶ ரறரி
ரன்; ரங்ள் றன ர்த்டக்கும் ரங்லக்கும்
ித்றர ம் தரரட்டுறஶநரம். ரம்மரறஷபச்
ரப்திடரல்,

ர ஶதரைணஶ தண்டட மத் கு

அதிினத்றக்கும் அடேகூனர இனக்றநட" ன்று

வ ரல்ன ஶண்டும். ிர்க் னடிரல் ரம் உிர்

ரழ்ற்ர இப்தடி ண்டி ீ ஶத ீ ன்ந  ரப்ன
ந்றங்ஷப ட்டில்
ீ
ஷத்டக் வரள்ப
ஶண்டிினக்றநட.
னென்நரட  ரப்னக்ஷட அடுப்ன (சுல்னற). வனப்திஶன
தன னச் றள் ிலந்ட

ரறன்நண. ஏர் இடத்றல்

வனப்ஷதப் ஶதரடுறஶநரம். அங்ஶ ஏர் றும்ன ஊர்ந்ட
வரண்டினக்கும். வனப்னப் தட்டவுடன் அட வதரசுங்றப்

ஶதரறநட. இப்தடிஶ குடத்ஷ ஏரிடத்றல் ஷக்றஶநரம்.

ல ஶ றும்ஶதர ஶறு ரட னச் றஶர இனந்ரல்

சுங்றப் ஶதரறநட. குடம் னனற தரத்றங்பில் ஈம்
இனப்தரல் வில் ரனத்றல் றும்ன னனற அஷ
வரய்த்டக் வரள்றன்நண. அற்ஷந ரம் வரல்ன
ஶனறநட. இணரல் 'ைனகும்த'த்ஷனேம் என  ரப்னக்

ஷடர ஷத்ரர்ள். ஷட லில் 'உதஸ்ம்' ன்தட
என  ரப்னக் ஷட. 'உதஸ்ம்' ன்நரல்
டஷடப்தக்ட்ஷட. வதனக்கும்ஶதரட த்ஷண

ைீர றஷப ஷக்றஶநரம்? இப்தடி ந்ட  ரப்ன
வறன்ள் ம் டுபில்
ீ
இனக்றன்நண.
க்குத் ீங்கு வ ய்றந திரிலக்குக்கூட ரம்
தறலுக்கு ீங்கு வ ய்க்கூடரட. இங்ஶஶர ீங்கு
வ ய்தற்ஶநரடு என ீங்கும் இஷக்ர

திரிஷபனேம் ரம் இத்ஷண யறம்ஷமக்கு ஆபரக்
ஶனறநட. ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் இத்ஷண
ைீர றலக்கு இத்ஷண உதத்றத்ஷ உண்டரக்றக்
வரண்டு ிற்ஷந பர்க்றஶநரஶ ன்று டக்ம்

உண்டரறநட. ஆணரல் இவல்னரம் ம்ரல் ிர்க்
னடிர ிங்ள். ரம் ஶண்டுவன்று இற்ஷநக்
வரல்னில்ஷன. ணஶ ம்ஷ ீ நறச் வ ய்றந இந்த்
ஶரங்லக்குப் திரச் றத்ம் உண்டு. அப்தடிச்
வ ய்றந திரச் றத்ஶ 'ஷசுஶம்' ன்தட.
'ம்ரல் யறம்ஷ க்கு ஆபரண ைீர றலக்வல்னரம்
ல்ன ற றஷடக் ஶண்டும்; ம்ஷ தரன் ன்ணிக்
ஶண்டும்' ன்ந ண்த்டடன் ல்னர உிர்பின்
றனப்த்றக்ரவும் தனற வரடுக்ப்தடுறநட. இந்

ிசுத்றல் வ்பவு திரிள் உண்ஶடர, ரய்,
ரக்ஷ,

னெப்திஷ்டன் உள்தட ல்னரர்க்கும்

ல்னரற்றுக்கும் ஷசுஶத்றல் தனற உண்டு.
ஷசுஶம் வ ய்ரல் ரம் வ ய்றந தன ஶரங்ள்
ினகும். தன உிர்லக்கு ஆரம் றஷடக்கும்.
னக்ஞரண இந் ஷசுஶம், னஷை, ஶயரம்
னனற ஶக்ஞம், னுஷ் க்ஞம் (ினந்ஶரம்தல்)
திடன க்ஞம் (ர்ப்தம்) னனறற்ஶநரடு, ரன்
ற்றுப் தன் வதற்ந ஶத்ஷ றச் ர

இன்வணரனத்னுக்குக் ற்திக்றநரற திம் க்ஞம்
ன்றந ஞரண ஶள்ினேம் வ ய்ஶண்டும் ன்று ிற.
இந்ப் தஞ்

ரக்ஞங்ள் அஷணத்ஷனேம் திம்

னத்றர்பரண ரிறள் னற்வரண்டு ரனம் னேம்
னேரப் தண்ிக்வரண்டு ந்ரர்ள். ஆற

ரனத்றனறனந்ட ம் ரத்ர ரனம் ஷில்

ரஸ்றப்

திரம் ல்ஶனரனம் இற்ஷந எலங்ரச் வ ய்ட
ந்ரர்ள். திப ரனம் ஷில் இஷ அிச்
றன்ணர (னநறவுதடரல்) டந்ட  ஶண்டும்.
ஆணரல் ம் ரபில் இந் இஷஷக் த்ரித்ட ிட்ட
தரக்றத்ஷ அஷடந்றனக்றஶநரம். அரற ரனர
ந்டள்ப அடேஷ்டரணங்ஷப தபம்
ீ
வ ய்டிட்டு
ம்ஶரடு ட்டுல்னரல், ம்னஷட தின்

ந்றரனக்கும் இற்ஷநப் தின்தற்றுரல் உண்டரகும்

ன்ஷ ிஷபரல் டுத்ட ிட்டினக்றஶநரம்!
ரன் த்ஷணஶர அடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ரல்றஶநஶண,
அற்நறல் வ்பவு ரம் தண்டறஶநரம். வ்பவு

தண்ில்ஷன; வ்பவு தண் னடினேம் ன்று
ஶர றத்டப் தரனங்ள். ல்னரற்ஷநனேம் தண்
னடிரிட்டரலும் ைீஶணரதரத்ஷ அடே ரித்ட
னடிந்ஷஷபரட நரல் தண் ஶண்டும்!
ற்நற்ஷநப் தண்ில்ஷனஶ ன்று தச் ரரதரட
தடஶண்டும்.

றத் சுத்றக்குச்

றன

றன்ண ிங்ள்

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
றத் சுத்றக்குச்

றன

றன்ண ிங்ள்

றத் சுத்றக்குப் தன்தடுறந

தன உண்டு. இந்ச்

றன்ணச்

றன்ணச்

றன்ண ிங்ள்

றன்ண ர்ங்ஷப

ம்னஷட வதரிர்ள் ஷனனஷந த்டர
அடே ரித்ட ந்ரர்ள். அர்ள் ரழ்க்ஷில்
றனப்றனேம்

ந்ஶரனம் றஷநந்றனந்ண. அர்ள்

ப்தடி டந்ட வரண்டரர்ள் ன்று தரர்த்ட, அஷ ரம்
தின்தற்நறணரஶன ஶதரடம். னறர என வரள்ஷனேம்
ஶண்டரம். ரனம்,

ந்ஶரர, றனப்றர

இனக்னரம்.
வதரி அத்ரத் ிங்பில் ட்டுறல்னரல், என
னரத்றல், என குடும்தத்றல் டந்டவரள்ப
ஶண்டி னஷநபில்கூட க்கு னன் ரழ்ந்

வதரிர்ள் அற்னர றரட்டிினக்றநரர்ள்.

உரர உநவு,

றஶறம் ல்னரம் அந் ரபில்

வகு னஷநந் னஷநில் ரப்தரற்நப்தட்டண. என
னறரம், அல்னட அதரரிம் (இறுறச்

டங்கு)

ன்நரல் தனர் என்று ஶ ர்த்ட வ னவு வ ய்ட டத்றக்
வரடுப்தட ன்று ஷத்டக் வரண்டினந்ரர்ஶப, அட
வ்பவு உர்ந் தண்ன?

இந்க் ரனத்றல் டப்தடஶதரல் 'வடரன்ஸ்ட்ஶனும்',
வபிஶனம் அப்ஶதரட இல்ஷன. ஆணரல் அந்

ரபில்ரன் ஷலக்கு உண்ஷர உிவ ய்றந
ணப்தரன்ஷ சுதரரக் ரரித்றல்
அடே ரிக்ப்தட்டட. என னறரத்டக்குப் ஶதரறநர்ள்
ங்பரல் னடிந்ஷ, ந்ஶர, தத்ஶர உி வ ய்ட
ன்தரல் னறரம் வ ய்தர்லக்கு த்ஷணஶர
தரம் குஷநந்ட.

என கூட்டத்றஶன தனர் வரஞ் ம் வரஞ் ம்
வரடுத்ரலும் ஶதரடம். வரடுக்றநர்லக்குப் வதரி
றம் டம் இல்ஷன. ஆணரல் ரங்குறநனுக்கு
வரத்றல் ி ரக் றஷடக்கும். இப்தடித்ரன் ஏர்
ஷக்குக் ஷ்டம், அன் என னறரம்
வ ய்ஶண்டும் அல்னட அதரரரிம் வ ய்
ஶண்டும் ன்நரல் ற்நர்ள் ல்னரனம் வரஞ் ம்
வரஞ் ம் உி வ ய்ட அந்க் ரரித்ஷ டத்றக்
வரடுத்ட ந்ரர்ள். னன்ணரட்பில் தந்டலக்குள்
ஷ, தக்ரன் ன்ந ித்றர ம் அறம் இல்ஷன.
தக்ரணர இனப்தன் ஷரண தந்டவுக்ஶ அற
உி வ ய்ரன். இவல்னரம் ர்த்ஷச் ஶ ர்ந்ட.

றத்றல் உள்பர்லக்கு உி வ ய்ட, உிஷப்

வதறுறநஷணிட உி வ ய்றநணின்

றத் சுத்றக்ஶ

அறம் உவும்.
ஆணரல் இன்று ல்னரம் ரநறிட்டட. தஷ ரன
தந்டத்டம் தக்ரர்லக்கு இல்ஷன. ஷரண
உநிணர்லக்கு உவுறந ணப்தரன்ஷ குஷநந்ட
ிட்டட. தஷ ரனத்றல் டந்ட உண்ஷரண
அன்ணரணம். இப்ஶதரட ணிர்ள் ங்ஷபப் ஶதரன்ந

தக்ரர்லக்ரஶ தரர்ட்டி - ஃதீஸ்ட் ஷக்றநரர்ள்.
ஶ த்றல் ரபர இப்தடிப் தனம் தண்டனம்
வ னரறன்நண. இறல் ர்த்டக்ஶர,

றத் சுத்றக்ஶர

டவும் இல்ஷன. இன் ரரிரர்த்ரத்ரன்
எனத்ஷணக் கூப்திட்டு தரர்ட்டினேம் ஃதீஸ்டும்
ஷக்றநரன். தரர்ட்டி வரடுத்ட, அறல்

ரப்திட்டர்ஷப

ரற்நற ிட்டர றஷணக்றநரன். தரர்ட்டி
ஷ ப்திட்டனுக்குத் வரினேம். 'இன் திரித்றன் ஶதரில்
ணக்கு

ரப்தரடுஶதரடில்ஷன. ரரித்டக்ரத்ரன்

ரப்தரடு ஶதரட்டரன்' ன்று. ஆணரல் அஷ வபிஶ
ரட்டிக் வரள்பரல்

ந்ஶரரச்

ரப்திட்டுிட்டுப்

ஶதரறநரன். ஆஷரல், இன் அஷண ரற்றுறநரன்
ன்நரல் அஶணர, இன் ஶதரட்டஷச்

ரப்திட்டு ிட்டு

இஷணஶ ரற்நறப் ஶதரறநரன். ஆ ஃதீஸ்டும்

ஶடரஸ்டும் ரற்று ித்ஷரஶ ஆறன்நணஶன்நற
றத் சுத்றக்கு தன்தடில்ஷன.
ஷக்கு அன்ணரணஶர வதரனள் உிஶர வ ய்னேம்
ஶதரட இண்டு தக்த்றலும் உண்ஷரண

ந்ஶரனம்

திரினஶ றம்திினந்ண. இப்ஶதரட தரர்ட்டி
டத்டம்ஶதரட அங்ஶ உண்ஷரண திரிம்

இல்னரஶரடு, டஶம் ஶறு உண்டரறநட.
 றினப்தர்ள் தரர்ட்டி டத்டஷப் தரர்த்ட,
 றில்னரர்லக்கு வறுப்னம் டஶனம்

உண்டரறன்நண. உநவு னஷநபில் ஷ தக்ரர்
ன்று ித்றர ம் தரரட்டக்கூடரட ன்தற்ர
இவ்பவு வ ரன்ஶணன்.
' றனேள்பர்ள்ரன் த உி வ ய்ட னண்ிம்
ம்தரறக் னடினேம்; ரம் ன்ண வ ய்னரம்?' ன்று
ற்நர்ள் ண்க்கூடரட.

ரீத்ரல் ற்நர்லக்குக்

ஷங்ரிம் வ ய்ட வதரி னண்ிம். அட
சுத்றக்கு வரம்த வரம்த உவும்;  றஶ

இல்னரர்லம் இவ்ித்றல் திநனக்கு
வ ய் னடினேம்.

ரீ

றத்
ரம்

எவ்வரனத்னம் — திநனக்குக்கூடத் வரி ஶண்டரம்
— ஶர ஏர் எற்ஷநடிப் தரஷக்குப் ஶதரய் அங்ஶ
உள்ப னள்ஷப, ண்ரடிஷ அப்னநப்தடுத்ற ந்ரல்
ஶதரடம். அட

றத் சுத்றக்கு வதரி உி. இட ரறரி

றன்ண ர்ங்ஷப னம் வ ய்னரம். தக்ரர், ஷ
ன்ந ித்றர றல்னரல் என ஶதட்ஷடில் உள்ப
அஷணனம் ஶ ர்ந்ட குபம் வட்டனரம்.
'ஈசு அடேக்றம் ஶண்டும், ஶண்டும்' ன்நரல் அட
ப்தடி னம்? தஶரதரரண, ைீரனண்னள்ப ல்ன
ரரிங்ஷபச் வ ய்ட வ ய்ட ணசு
தக்குப்தட்டரல்ரன்,

றத் சுத்ற உண்டரற, அந்

சுத்ரண

றத்த்றல் ஈசுணின் உனத்ஷப் தரர்க்

னடினேம். னக்றண ைனத்றல் திம்தம் வரிரடஶதரல்,
ரம் ணஷ க் னக்றக் வரண்டு ஈஸ்ஸ்னொதம்
வரிரதடி வ ய்டவரண்டினக்றஶநரம். தத்
தக்றஶரடு தஶரதரனம் வ ய்ட, ணசு

வபிரகும்ஶதரட ஈஸ் ஸ்னொதத்ஷ ரம் றறத்டக்
வரண்டு, அனுஷட அடேக்றயத்ஷப் வதநனடினேம்.
குற்நனம் குனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
குற்நனம் குனம்
ணிர்பரப் திநந்ர்ள் ர்ப்தடி ரழ்வு டந்
ஶண்டுரணரல்,

ன ரரிங்பிலும் ிறப்தடி டக்

ஶண்டிினக்றநட. இந் ிறனஷநஷப அர்லக்கு
டுத்டச் வ ரல்ன ஶண்டிட வரம்தவும் அ றம்.

ஆணரல் அற்ஷந அர்பர ற்று, சுஶச்ஷ ரப்
தின்தற்றுஶ அகு. எனஷ றற்தந்ப்தடுத்ற

ிறஷப அடே ரிக்ச் வ ய்றல் வதனஷ இல்ஷன.
' ம்திரம்' ன்தட ரணர றறர ந்றனக்றநட.
க்ள் அஷத் ரர ற்னம் தின்தற்நற
ந்றனக்றநரர்ள்.

ம்திரத்றல் ந்டள்ப அத்ஷண

ிறனஷநஷபனேம்
ஷக்ில்ஷன.

ரஸ்றத்றல்

ட்டம் ஶதரல் லற

ட்டம் ன்று லற ிட்டரல் அட

றர்தந்ரறிடுறநட ன்தஶ ரம். 'மயஸ்ம்

; ம் ர னற' (ஆிம் ிங்ஷப ரரல்

டுத்டச் வ ரல்லு; ஆணரல் என்ஷநக்கூட லத்றஶன
லற ஷத்டக் ட்டரப்தடுத்டஶ) ன்தட ஆன்ஶநரர்
ரக்கு. ஆணரல் இப்ஶதரட 'இஷச் வ ய், அஷச் வ ய்'
ன்று ற்வடுத்ரலும், ங்ஶ தரர்த்ரலும் ஶரட்டீஸ்

ஶதரடுடம், லற ஷப்தடர இனக்றநட. ரன் னஷை
வ ய்றந இடத்றஶனஶ 'ஶத ரஶ,

ட்ஷட ஶதரட்டுக்

வரள்பரஶ' ன்வநல்னரம் லற ஷக்றநீர்ள்.
இணிஶஶன இப்தடிச் வ ய் ஶண்டரம்.

ரன் இப்தடி ிற ரறரி உங்ஷபக் ண்டித்ட,
றர்தந்ப்தடுத்றச் வ ரல்லும்ஶதரட, ரஶண இடஷ
வ ரன்ண ல்ன ிறஷ ீ றுறஶநன்.
'வ ய் ஶண்டரம்' ன்றந ஶதரஶ றர்ப்தந்ரச்

ட்டரக்ற ிடுறஶநன். அட ப்னரன். 'இப்தடிவல்னரம்

லனரர ன்று ீங்ஶப ஶர றத்டப் தரனங்ள்' ன்று
ரன் வ ரல்னறினந்ரல் அடரன் னஷந.
'எனரிடம் த்ஷண ஶரம் இனந்ரலும் அஷப்
வதரிட தடுத்ரஶ.

றநறட கு ிஶ ம் இனந்ரலும்

அஷஶ வரண்டரட ஶண்டும்' ன்தட வதரிஶரர்
உதஶ ம். ரஶண உங்ள் ற்ஷந இப்ஶதரட
அம்தனப்தடுத்டறஶநன். திநட குஷநஷப

வபிப்தடுத்க் கூடரட; அர்பிடம் உள்ப ல்ன
அம் ங்ஷபஶ வபிப்தடுத் ஶண்டும். ஶய்ந்டஶதரண
ந்ற ஷனக்கும்கூடக் குலஷனேம் திர னம்

இனப்தரல் அஷப் த றன் ம் ஷனில் ரித்ட
உனவல்னரம் தரர்த்டப் னலம்தடி வ ய்றநரர். அஶ

ஈசுன் ர வரடி ஆனரன ித்ஷ ரர்
ண்ிலும் வரிரல் ம் ண்டத்றல் எபிந்ட

ஷத்றனக்றநரர். இவ்ரறு ண்டி ன்ந ி கூறுறநரர்.
ஆணரல் ஶரம் தரர்க்றநடம், அஷப் வதரிடதடுத்றப்
ஶதசுடம் லடடஶ வதரடில் ற்ரனத்றல் ற

அறரறினக்றநட. அறலும் றஷநப் தடித்ர்ள்
றஷநக் குற்நம் ரண்தரர்ள். "குற்நம்
ண்டுதிடிப்தடரன் அநறரபிின் ரரிம். 'ித்ரன்'
ன்நரஶன 'ஶரக்ஞன்' ன்று னட் ம்

வ ரல்னறினக்றநட" ன்று இர்ள் ரம் வ ய்னரம்.
'ஶரக்ஞன்' ன்நரல் குற்நம் அநறந்ன் ன்ஶந
அர்த்ம். குற்நத்ஷப் வதரிடதடுத்றப் திச் ரம்
வ ய்தன் ன்நல்ன. குற்நம் குஷநஷப உ

ஶண்டும். உர்ந்ட அற்ஷந ரம் ிர்க் ஶண்டும்.
குற்நம் உள்பர்லக்கும் இஷ இர டுத்டச்
வ ரல்னனரம். ஆணரல் ஏரல் ஶரம் தரரட்டிக்
வரண்டும் அஷப் திச் ரம் தண்ிக் வரண்டும்
இனக்க்கூடரட.
ஶரனள்பரிடம் அஷ டுத்டக் ரட்ட
ஶண்டுரணரல் க்குப் ன ஶரக்றஷ
இனக்ஶண்டும். ம்றடஶ நரபரண ஶரங்ஷப
ஷத்டக் வரண்டு இன்வணரனத்னக்கு உதஶ ம்
வ ய்ரல், அட திஶரைணப்தடரட.

றன

ங்பில்

ரம் வ ரல்ரஶனஶ அர்ள் னன்ஷணிட ம்தரத்
ீ
ங்ள் ற்ஷந வபிப்தடச் வ ய்வும் வரடங்னரம்.
'க்கு ஶரக்றஷ இனக்றநட. ஸ்ரணம் இனக்றநட.

ம் ரர்த்ஷ டுதடும்' ன்று றச் ரணரஶன திநனக்கு
உதஶ றக்னரம்.

எனட ல்ன அம் த்ஷக் வரண்டரடுரல்
அனக்கு ஶலும் உற் ரம் உண்டரறநட. இந்க்
குங்ஷப ினத்ற வ ய்ட வரள்றநரர். ஆணரலும்

எனஷப் னலறலும் க்குக் ட்டுப்தரடு இனக்
ஶண்டும். எஶடிர ஸ்ஶரத்றம் வ ய்ட, எனஷ
அங்ரத்றற்கு ஆபரக்ற ிடக்கூடரட. னழ்ச் ற என
டேட்தரண ிம். இணரல்ரன் வதரிஶரர்ள்,

"ஈசுஷணனேம் குனஷனேம் ட்டுஶ ஶரில் டறக்னரம்;
தத்ட றத்றர்ஷப ஶரில் னரல் ற்நர்பிடஶ
ஶதரற்நறப் ஶத

ஶண்டும்; ( ரரி னடிந் தின்

குறஷஷத் ட்டிக் வரடுப்தட ஶதரல்) ஶஷனஷ

னடிந் தின்ணஶ உறஷப் தரரட்டனரம்; திள்ஷபஷ
என ஶதரடம் னக்கூடரட" ன்நரர்ள்.
ப்த்ஶக்ஷ கு: ஸ்டத்ர:
தஶரஶக்ஷ றத் தரந்ர: |
ரர்ரந்ஶ ரம ப்னத்ரச்
 ஸ்னத்ர: ர ண ||
இப்ஶதரட, ரன் உங்ள் ஶல் குற்நப் தத்றரிஷ
தடித்ற்கும்

ரரணம் வ ரன்ண ரறரி ஆறிட்டட.

ன் வ ரந்க் குந்ஷஷப என ஶதரடம் ஸ்ஶரத்றம்

தண்க்கூடரட. அர்ஷப இடித்டம் ரட்டனரம் ன்று

ரஸ்றஶ வ ரன்ணரல், ரன் உங்ஷபத் ஶரம்

வ ரன்ணறலும் ஶரறல்ஷனரன்.
ஶரதம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ஶரதம்

'ரம் குஶரம்' ன்று ஶ ர்த்டச் வ ரல்ட க்ம்.
ரம் ன்தட ஆஷ . குஶரம் ன்தடரன் ஶரதம்,
ஆத்றம், டஶம் இஷ ல்னரரகும். ணிஷண
தரதத்றல் ள்லதஷ ரனம், குஶரனஶ ன்று
றனஷ் தரத்ர ல ஷில் வ ரல்னறினக்றநரர்.
என ஸ்டிடன் ஆஷ

உண்டரற ிட்டரல், அஷத்

நரண றினரட அஷட னல்றஶநரம்.
இப்தடிரக் ரம் ன்தட ம்ஷப்தரத்றல்
ள்லறநட. அட க்குப் வதரி
இன்வணரன

த்ன. அஶ ஶதரன்ந

த்னஶ ஶரதம். ரம் ஆஷ ப்தடுறந ஸ்ட

றஷடக்ரவதரலட இற்குத் ஷடர

இனந்ர்ள்ீ ட, அல்னட ஷட ன்று ரம்

றஷணத்ர்ள்ீ ட ஶரதம் னறநட. அரட
றஷநஶநர ரஶ ஶரதம் ன்று வதர் வரள்றநட.
ப்தர் தந்ஷச் சுற்நறல் நறறஶநரம். அட றர்த்டக்

வரண்டு ம்றடஶ றனம்தி னறநட. நறப்தடும் தந்ட
ரம். அஶ தந்ட றனம்தி னறநஶதரட ஶரதரறநட.

றனம்தி னறந தந்ட ம்ஷஶ ரக்குறநட.

அப்தடிஶரன், ம்னஷட ஶரதத்ரல் திநஷத்
ரக்குர றஷணத்ரலும், அட ம்ஷஶரன் அறம்
ரக்குறநட. ஶரதத்றல் ம் உடம்வதல்னரம்
ஆடிப்ஶதரறநட. ம் ஶம், ணசு இண்டுக்கும்
ஶரதத்றணரல் வதரி றஶன ம் உண்டரக்றக்
வரள்றஶநரம். ரம் வௌத்ரரச்

த்ம்

ஶதரடும்ஶதரட ம்ஷ ரஶனும் ஶதரட்ஶடர திடித்ட,

அப்னநம் ம்றடம் ரட்டிணரல் ஶதரடம். ஶரதரஶ த்றல்
ம்ஷ ரஶ த்ஷண ஶரரக்றக் வரள்றஶநரம்
ன்று னரிந்ட வரண்டு ன்று னரிந்ட வரண்டு
வட்ப்தடுறஶநரம்.

ரரர ணிர்லக்கும் திரிலக்கும்

ிற்றுக்கு ஆரம் வரடுத்ரல் அப்ஶதரஷக்கு த ற
அடங்குறநட. அடுத் ஶஷப றுதடினேம் த ற
ற்தடுறநட. வனப்னக்கு ட்டும் ரம் ஏர் ஆரத்ஷப்
ஶதரட்டரல் அட அடங்குஶில்ஷன. இன்னும்

அறரக் வரலந்ட ிட்டு ரிறநட. ஶலும் தன
வதரனட்ஷபத் றத்ட தப ீம் வ ய்றநட. வனப்ன
திர

ர இனந்ரலும், ரன் ஸ்தரி றத்டிட்டுச்

வ ல்றந தண்டங்ஷப ல்னரம் ன்ணங்ஶல் ன்று
னப்தரக்றக் வரண்டு ஶதரறநட. இணரல் வனப்னக்கு

'றனஷ் ர்த்ர' ன்று என வதர் ற்தட்டினக்றநட.
ரனம் இப்தடிப்தட்ட 'றனஷ் ர்த்ர' ரன். அட
ீர ரிறநட; அற்குப் திரிரண ஸ்டஷக்
வரடுப்தரல் த ற அங்ரல் அறரித்டக் வரண்ஶட

ஶதரறநட; அட ம் ணஷ ஶ றுப்தரக்றக் ிடுறநட.

ஏர் இச்ஷ

னர்த்றரறந ஶதரட ற்ரனறர என

றழ்ச் ற உண்டரணரலும், திற்தரடு அஷஶ ீ ண்டும் ஶடி
அஷனந்ட அஷறஷனேம்

ந்ஶரத்ஷனேம் குஷனத்டக்

வரண்டு அலஷஷனேம் ஶரதத்ஷனேம் உண்டரக்றக்
வரள்றஶநரம். அலஷ டக்த்றல் உண்டரட.
றஷநஶநர ஆஷ ின் இண்டு உனங்ள் ரம்
டக்னம் ஶரதனம்.
ம் ஆஷ ின் றஷநஶற்நத்டக்குத் ஷடர
இனந்ர்ள் ம்ஷிடக் ல ழ்தட்டர்பர இனந்ரல்

அர்பிடம் ஶரதத்ஷக் ரட்டுறஶநரம். அர்ள் க்கு
ஶஶன இனந்ட ிட்டரல் ஶரதித்டக் வரள்ப னடிரல்
க்குள்ஶபஶ டக்ப்தட்டுக்வரண்டு அலறஶநரம்.
ஶரதத்றன் வட்ட

வதரிட. இஷ ப

க்ற ரத்றன்

க்றஷிடப்

ரித்றரண 'ஷம்' வகு

அரச் வ ரல்றநட. னற அ ன் னறநரன். அணட
ஶ ணரறதறபரக் ரனும் குஶரனும் னறநரர்ள்.
ட்டிக்ரன் இர்லஷட வதனஷஷபப்
தரடுறநரன். குஶரஷணப் தற்நற அன் ன்ண
தரடுறநரன்? 'ரன் னர இடறல்ஷன ன்தரர்ள்.
ஆணரல் ரனும் னர என ஶரட்ஷட உண்டு. அந்க்
ஶரட்ஷடக் குள்லம் இந்க் குஶரன் குடி
வரண்டினக்றநரணரக்கும். அட ந்க் ஶரட்ஷடத்
வரினேர? டர்ரமனஷட இம்ரன்' ன்று
குஶரணின் னஷப் தரடுறநரன். ரஶ அநறர
டர்ரம ரிறனேம் ஶரதத்டக்கு ஆபரணர் ன்று
ரத்தரிம்.

ரம் இந் ரதரிரண குஶரணிடம் வரம்தவும்

ைரக்றஷர இனக் ஶண்டும். வரஞ் ம் ஶர றத்டப்
தரர்த்ரலும் க்ஶ வரினேம்; ரஷனேம் ஶரதித்டக்
வரண்டு

த்ம் ஶதரட க்கு

றநறடம் ஶரக்றஷ

இல்ஷன ன்றும், ரஷ ரம் ஶரதித்டக்

வரள்றஶநரஶர அர்ள் வ ய்றந றுஷப,
அஷிடப் வதரி றுஷபக்கூட வ ய்ர் ரம்
ன்தடம் ம் அந்ரத்ரவுக்குத் வரினேம். அப்தடிஶ

ரம் று வ ய்ரிட்டரலும்கூட, அந் ணின் அந்ச்
சூழ்றஷனில் வ ய் ற்ஷந ரனம் கூட அந்ச்
சூழ்றஷனில் இனந்ரல் வ ய்றனக்க்கூடும் ன்று
ண்ிப்தரர்க் ஶண்டும்.

குஶரன் ம்னஷட வதரி

த்ன. அஷண

அண்டிடரல் ப்ஶதரடம் ம்ஷக் ரப்தரற்நறக் வரள்ப
ஶண்டும்.
ஶரதம் வரள்பத் குற ட
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
ஶரதம் வரள்பத் குற ட?
க்கு அஶ

ந்ர்தங்பில் ஶரதம் னறநட.

னக்றர இண்டு ிங்பில் ஶரதம் னறநட.
எனன் என ப்னக் ரரிம் வ ய்ரல், அணிடம்
ஶரதம் ற்தடுறநட. அல்னட எனன் ம்ஷத்

டெறத்ரல் அணிடம் ஶரதம் னறநட. ஶர றத்டப்
தரர்த்ரல் ரிடனம் இந் இண்டு ிங்பிலும்

ஶரதப்தடுற்கு க்கு ஶரக்றஷ இல்ஷன ன்று
வரினேம்.
எனன் ப்னப் தண்டறநரன் ன்நரல் ஶரதம்
வரள்றஶநரஶ, அப்தடிரணரல் ரம் ப்னப்
தண்ரர்பர? எனஷண தரதி ன்று
டஶறக்கும்ஶதரட, ரம் அந்ப் தரதத்ஷப்

தண்ரன்ரணர ன்று றஷணத்டப் தரர்க் ஶண்டும்.
ரரித்றல் தண்ரிட்டரலும் ணமரல்
தண்ிினப்ஶதரம். ரம் அஶ ப்னஷப, தரதங்ஷபப்
தண்ிக் வரண்ஶடரன் இனக்றஶநரம். ம்ஷிடப்
ப்னம் தரதனம் தண்டறநர்லம் இனக்னரம். ம்

ணசு ஶர ஏர் அபவுக்குப் தக்கும் அஷடந்றனப்தரல்
ரம் இந் அபவு தரதத்ஶரடு றற்றஶநரம். அனுஷட
ணசுக்கு இந்ப் தக்கும்கூட ரரல் இன்னும் வதரி
தரதம் தண்டறநரன். ரம் வ ய்றந றுஷப றனத்றக்
வரள்ற்கு த்ஷண தரடுதட ஶண்டிினக்றநட?
ம்ஷனேம்ிட ஶர ரண றஷனக்கு இநங்றப்
தரதங்ஷபச் வ ய்ப் தறிட்ட இன்வணரனத்ணின்
ணசுக்கும் அறனறனந்ட ீ லட

றரண ரரிம்ரன்.

அப்தடிப்தட்டஶணரடு ரம் ஶ ர்ந்றனக் ஶண்டும்

ன்தறல்ஷன. அமத் மங்த்ஷிட்டு மத் மங்த்றல்
ஶ ர்டரன் ஆத்ரதிினத்றக்கு னல் தடி ன்று

ன

ரஸ்றங்லம் வ ரல்றன்நண. ஆணரல் தரதிஷப ரம்
வறுப்தறலும் அர்ஷபக் ஶரதிப்தறலும் தணில்ஷன.

அர்லஷட ணசும் ல்ன றில் றனம்த ஶண்டும்

ன்று திரர்த்றப்தவரன்ஶந ரம் வ ய் ஶண்டிட.
ஈசுரடேக்றத்றல் ம்றல் ரனக்ரட அடேக்ற
க்ற றஷடத்றனந்ரல், அஷ இந்ப் தரிள்
ஷடத்ஶறுற்ஶ உதஶரறக் ஶண்டும்.
ம் ஶரதம் றரபிஷ ரற்நரட. அனுக்கும் ம்றடம்
ஶரதத்ஷ பர்ப்தடரன் அன் தனன். இண்டு

தக்ங்பிலும் டஶம் பர்ந்டவரண்ஶட ஶதரகும்.
எனத்ன் ன் ப்ஷதத் ரஶண உர்ந்ட றனந்ச்
வ ய்ரல், ம் ஶரதத்டக்குப் தந்ட

ரிர வ ய்றல்

க்குப் வதனஷில்ஷன. இட றஷனத்டம் றற்ரட.
அன்திணரஶனஶ திநஷ ரற்றுடரன் க்குப்
வதனஷ. அடரன் றஷனத்ட றற்கும்.
எனத்ன் தரதம் வ ய் அனுஷட ணசு,

ந்ர்ப்தம்

இண்டும் ரரறன்நண. ரம் தன தரதங்ஷபச்
வ ய் னடிரல்

ந்ர்ப்தஶ ம்ஷக் ட்டிப்

ஶதரட்டினக்னரம். ணஶ, என தரதிஷப் தரர்க்கும்ஶதரட,
'அம்திஶ! இந்ப் தரதத்ஷ ரனும்கூடச் வ ய்றனக்னரம்.
ஆணரல் அற்குச்

ந்ர்ப்தம் ரல் ீ றனஷத

வ ய்ரய். அந்க் றனஷதஷ இனுக்குச் வ ய்ம்ர'
ன்று திரர்த்றக் ஶண்டும்.
இண்டரர, ம்ஷ எனத்ர் டஶறக்றநரர் ன்று
ஶரதம் வரள்ப ஶண்டிறல்ஷன. ரம் த்ஷண
டெஷக்குத்க்ர் ன்தட ம் உள்ணசுக்குத்
வரினேம். எனரல் ம்ஷ டெறக்றநர் ரம் வ ய்ர
ற்றுக்ர ம்ஷத் றட்டிக் வரண்டினக்னரம்.

ஆணரல் ரம் வ ய் றுள் அஷிடப் வதரிஷ

ன்றும் ம் அந்ங்த்டக்குத் வரினேம். ம் றுஷபக்
லிக்வரள்ற்ர எவ்வரன ரலம் அம்தரபிடம்
தச் ரதத்டடன் அ ஶண்டி றஷனில்ரன்
இனக்றஶநரம். இந் றஷனில் உள்ப ரம், திநஷத்
ப்னத் ண்டுதிடித்ட ஶரதிக் றரம் ட?
'ரம் ப்ஶத வ ய்ில்ஷன ன்நரல், அப்ஶதரட திநஷக்
ஶரதிக்னரர?' ன்நரல் இப்தடித் ப்ஶத தண்ர
றஷனில் ரம் அன்ன ரறிடுஶரம். அப்ஶதரட
க்குப் தரிிடனம் னஷ ி, ந்ப்

தரஷணனேம் இரட. ஶரதஶ உண்டரரட. ரம் ப்னச்
வ ய்ர்ள் ன்நரஶனர, க்குப் திநஷக் ஶரதிக்
ஶரக்றஷ இல்ஷன. ப்ஶத தண்ர றஷனிஶன
ல்னரம் அம்தரபின் னீ ஷனரன் ன்று வரிறநட.

னீ ஷனில் ரஷ னறப்தட, ரஷத் டெறப்தட? ப்தடிப்
தரர்த்ரலும் ஶரதம் கூடரடரன்.
டேஷ்ஷணப் தரதத்றல் அலத்டறந இண்டு வதனம்
க்றள் ரனம் குஶரனம் ன்நரர் வ றனஷ்
தரத்ர. அரட ம் ஶரதத்றணரல் க்ஶரன்
ீங்கு வ ய்ட வரள்றஶநரம். வதனம்தரலும் ம்னஷட
ஶரதத்ஷ றரபி வதரனட்தடுத்டஶ றஷடரட.
ஆத்றப்தடுரல் ரஶ ம்
வடுத்டக் வரள்ஶரடு

ரீம், ணசு இண்ஷடனேம்

ரி. அன்தர இனப்தடரன்

ணின் ஸ்தரர ர்ம். அடரன் ஆணந்னம்.
அன்ன க்கும் ஆணந்ம், றரபிக்கும் ஆணந்ம். அன்ஶத
றம் ன்தரர்ள். ரம் ல்ஶனரனம் அன்ஶத

அர்ந்றனக்ப் திரஷ ப்தட ஶண்டும்.

றர

அன்னம் டன்தனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
அன்னம் டன்தனம்
ணிப் திநி டுத்றன் தஶண அன்ன

வ லுத்டடரன். அன்ன வ லுத்டறல் உள்ப ஆணந்ம்
ஶறு றலும் இல்ஷன. ணக்வன்று வதரனள் ஶ ர்ப்தறல்,
னழ் ஶ ர்ப்தறல், அனங்ரம் வ ய்ட வரள்றல்,
ரற்ரனறர இன்தம் றட்டனரம். ஆணரலும் இற்நறல்
உள்பம் றஷநவு வதறுறல்ஷன. உள்பத்டக்கு
றஷநரண ஆணந்ம் அன்ன வ லுத்டறஶனஶ

உண்டரறநட. அன்ன வ லுத்டம் ஶதரட க்கு த்ஷண
ஷ்டம் ந்ரலும், ஶ

றம் ந்ரலும்

தச்வ னரணரலும் இவல்னரம் வரிஶில்ஷன.
அன்தின் ஆணந்னம் றஷநவுஶ இந்த்

டன்தத்டக்வல்னரம் ஶனரத் வரிறநட. அன்ன
வ லுத்ர ரழ்க்ஷ ிர்த்ஶ.
அன்ன வ லுத்டம்ஶதரட டன்தஶ வரிறல்ஷன
ன்றஶநன். ஆணரல் ஷட றில் என ரள் அன்ன

வ லுத்ப்தட்ட ஸ்டஶ க்குப் வதரி டன்தத்ஷக்
வரடுத்ட ிடுறநட. ரம் எனரிடம் அன்ன
ஷக்றஶநரம். ஷட றில் எனரள் அர் ம்ஷிட்டுப்
ஶதரஶ ஶதரய் ிடுறநரர். அல்னட ரரட அஷ
ிட்டு எனரள் ஶதரத்ரன் ஶதரறஶநரம். அப்ஶதரட,

'ஶர, ம்றடறனந்ட ஶதரய்ிட்டரஶ', அல்னட 'ஶர,
ரம் இஷ ிட்டுப் ஶதரறஶநரஶ' ன்ஶநர வதரி

டக்ம் உண்டரறநட. இத்ஷண ரனர அன்ன ந்
ஆணந்னம் றஷநவும் ஷட றில் வதரய்ரற, இந்த்
டன்தத்றஶனஶ னடிந்ட ன்று ணசு னங்குறஶநரம்.
அன்தின் னடிரண தனன் டன்தம்ரணர ன்று வதரி

னறப்ன உண்டரற ிடுறநட. த்ஷணக்வத்ஷண அன்ன
ஷத்ஶரஶர, அத்ஷணக்த்ஷண டன்தம் திரிின்

ஶதரட உண்டரஷப் தரர்க்றஶநரம். அன்ஶத வ லுத்ரல்
சு ரரிரறரஶர, அல்னட ைடரஶர இனக்றந
ைன்ரஶ

றனரக்றரணஶர ன்று கூடத்

ஶரன்நறிடும். அப்தடிப் தட்டனுக்கு இந்ப் திரிவுத்
டன்தஶ இல்ஷனல்னர?
ஆணரல் உண்ஷில் சு ரரிரற தரதத்ஷத்ரன்
னெட்ஷடக் ட்டுறநரன். ணிப் திநி டுத்டிட்டு,
ஆணந்ம், றஷநவு னனறண இல்னரல் ம், ட்ஷட,
ல் ரறரி ைடர இனப்தடம் திஶரைணம் இல்ஷன.
அன்ன வ ய்ரலும் னடிில் டன்தம், அன்ன இல்னரல்
இனந்ரஶனர ரழ்க்ஷில் ன றஶ இல்ஷன.
இப்தடிரணரல் ன்ண வ ய்ட? ரநர, ரபர அன்ஷத
உண்டரக்றக் வரள்ஶ ற. ம்னஷட அன்னக்குநற
ஸ்ட ம்ஷ ிட்டு ன்றும் திரிந்ட ஶதரரர
ஶண்டும். அப்தடி என ஸ்ட இனந்ட, அணிடம்
அன்ஷத ஷத்ட ிட்டரல் ரனம் அடவும் எனரலம்
திரிப் ஶதரறல்ஷன. ப்ஶதரடம் ஆணந்ர, றஷநர
இனக்னரம்.

அரட, ன்றும் ரநரல் இனக்றந எஶ ஸ்டரண
தரத்ரிடம் அன்ஷதப் னர ஷத்டிட
ஶண்டும். தரத்ர ம்ஷிட்டு எனஶதரடம்
ீங்குறல்ஷன. ம்

ரீத்றனறனந்ட உிர் திரிந்ரலும்,

திரிறந உிர் தரத்ரிடறனந்ட திரிரல்

அரிடஶ னந்ட ிடும். அரிடம் ஷக்றந அன்ஶத
ரசுர இனக் னடினேம்.
அறர தரத்ரிடம் அன்தர இனக் ஶண்டும்

ன்நரல் ஶறு ரரிடனம் அன்தர இனக்க்கூடரர,
ற்ந ல்ஶனரனம் ன்ஶநர எனரள்  றப்தர்ள்ரஶண
ன்ந ஶள்ி னரம். தரத்ரிடம் அன்ஷத ரம்
ஶலும் ஶலும் பர்த்டக்வரண்டரல் அனக்கு ஶநர
ரனஶ இல்ஷன ன்று வரினேம். ஷடறந

ணிர்பர ண்ி, அடஷ ரரிடவல்னரம் டக்
ஶயடரண அன்ஷத ஷத்றனந்ஶரஶர அர்லம்கூட
இப்ஶதரட அறர தரத் ஸ்னொதரஶ
வரிரர்ள். இப்தடி உனம் னலஷனேம்

தத்ரரஶ தரர்த்ட அன்ன வ லுத் ஶண்டும்.
அப்ஶதரட ம் அன்ன என ரலம் டக்த்டக்கு னெனர
ஆரஶன இனக்கும்.
ல்ஶனரஷனேம் தரத் ஸ்னொதரப் தரர்த்ட அன்ன
வ லுத் னடிரிட்டரலும், ஆத் கும் றஷநந்
வதரிர்ள், ல்ன ஞரணனம் அனலம் றஷநந்
மத்குன ஆறஶரஷப் தரத்ரரக் னற, அன்ன
வ லுத்டட சுனதர னடிறநட. அப்தடிப்தட்டர்பிடம்
அன்ன ஷத்ட ஆத்ரர்ப்தம் வ ய்டிட்டரல் ஶதரடம்.

அர்ள் னெனர தரத்ர க்கு அடேக்றம் தண்ி
ிடுரர். ம் அன்னக்கும் தரத்றரணர்

ஷடந்ரலும்கூட, 'தரத்ர ஶரப் ஶதரட்டுக்
வரண்ட என
இப்ஶதரட

ரீத்டக்குத் ரன் அறவு உண்டரிற்று.

ரீரி தரத்ரஶரடு என்நரறிட்டரர்' ன்ந

ஞரணத்ஶரடு திரிவுத் டன்தத்டக்கு ஆபரரல்

இனப்ஶதரம். ம் அன்ன வரஞ் ம்கூடக் குஷநரல்
அப்தடிஶ ந்ரலம் றற்கும். ஈச்ணிடம், மரடபிடம்
இந் அன்ஷத அப் றக் ஆம்தித்ட, வரஞ் ம்
வரஞ் ர

ஸ் ைீர றலக்கும் ிஸ்ரிக்

ஶண்டும். அடஶ ைன்ர டுத்ன் தன்.
அன்ன
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
வதரடரண ர்ங்ள்
அன்ன

உனத்றல் ரம் ரண்றந அன்ஷத னென்று ஷரப்
திரிக்னரம். ரன்ள், ஶரக்றர்ள்,
தஶரதரரிள், ஞரணிள், அடேக்ற

த்ற ந்ர்ள்,

க்றரய்ந்

உத்ர்ள் ஆறஶரரிடம் அர்பட குத்டக்ர
அன்ன ற்தடுறநட. தந்டக்லடனும்

றஶறர்லடனும்

ஶ ர்ந்ட தகுரல் அர்பிடம் எனி அன்ன
உண்டரறநட. னென்நரட, என ரரித்டக்ர,
னரதத்டக்ர

றனரிடம் அன்ன ஷக்றஶநரம்.

உரர ிரதரத்றல்

ரம் வ ய்ரர்

ன்தற்ர என ணிரிடம் அன்ன தரரட்டுறஶநரம்.

ம்தபம் வரடுக்றநரர் ன்தரல் ைரணிிடம் அன்தர

இனக்றஶநரம்.

இந் னெஷ அன்னம் உண்ஷரணல்ன;
ரசுரணல்ன. ைரணர், "ீ ஶதரய்ிடு" ன்நரல்
உடஶணஶ ம் அன்னம் ஶதரய்ிடும். தறணர்ள் டெ
ஶ ம் ஶதரணரஶனர, ரனரற அஷடந்ரஶனர, ஶறு

ித்றல் அர்லடன் தக்ம் ஶதரய்ிட்டரஶனர
ரபஷடில் அன்னம் ஶதரய்ிடுறநட. னனறல்

திரிின்ஶதரட அல அலஷ அப்னநம் ப்தடிஶர
ஷநந்ட ிடுக்றநட. உண்ஷரண அன்தரணரல், அந்
அலஷ ன்ஷநக்கும் அப்தடிஶரஶண இனக்
ஶண்டும்? உத் னனர்பரண ரன்பிடம் ஷக்கும்
அன்னகூட றந்றல்ஷனரன். ரன்பிடம் உத்
கும் குஷநந்ரல் — அல்னட குஷநந்ர க்குத்
ஶரன்நறணரஶன ஶதரடம் — அரிடம் ஷத் அன்னம்
குஷநந்ட ிடுறநட.
னெஷ அன்னம் ரத்ரல் ற்தட்டட. ணஶ ரன்
அஷ றந்ர இனக்ில்ஷன. உத்
னனர்பிடம் இன்ண கும் இனக்றநட ன்தரல்,
அந்க் குத்ஷக் ரரக் வரண்ஶட அன்ன
ஷக்றஶநரம். அஶரடு அர்ள் ம்ஷ உத்ரம்
வ ய்ரர்ள் (உய்ிப்தரர்ள்) ன்ந சு ரரினம்
உள்ல இனக்ஶ வ ய்னேம்.
இப்தடிவல்னரம் க்ரனம் ிரைனம் இன்நற
திரிர இனப்தடரன் உண்ஷ அன்ன. எனர்
ம்றடம் வனங்றப் தரிட்டரலும்

ரி, அனக்கு

ஆத் குங்லம் அடேக்ற
இல்னரிட்டரலும்

க்றனேம்

ரி - அப்ஶதரடம் ரம் அரிடம்

ரநர அன்ன ஷத்ரல் அடஶ உண்ஷரண அன்ன.
அப்தடிப்தட்ட அன்ன ரனக்ரட இனக்றநர? எஶ
எனனக்கு இனக்றநட. ஸ்ரறரன் அந் எஶ
எனர்.

ஸ்ரறக்கு ம்றடம் இனக்கும் அன்னக்கு என

ரனம் இல்ஷன. ரத்ஷ அர் தரரட்டுர
இனந்ரல் க்கு எனஶஷப ஶ ரறுகூடப்

ஶதரடரட்டரர். ம் திஷஷபவல்னரம் வதரறுத்டக்
வரண்டு, ம்ஷ இந் ட்டும் ரப்தரற்றுதர் அன்ன
ரண தஶசுஶண. இந்ப் த ற அன்தின் றரிஶத
உனறல் ரடம் னென்றுஷ அன்னலம்.
அந்க் ரற்ந த ற அன்ஷத ரனும் அப்தி றக்

ஶண்டும். ப்னச் வ ய்தன் ன்று ரம் தரர்த்ட ரம்
ன் எனஷண வறுக் ஶண்டும்? ரஶ ப்னச்
வ ய்றஶநரஶ, அப்ஶதரடம் ம்ஷ ரஶ உநறத்
ள்லறஶநரர? அப்தடிஶ ற்நர்பிடத்றலும் இனக்
ஶண்டும். ர வதரிர்பிடத்றல் அன்ன
இனக்ஶண்டும். இன்னும் வ ரல்னப்ஶதரணரல்
அணிடஶ அற அன்ன ஷக் ஶண்டும். "ரம் ப்னச்
வ ய்ட ஶதரனஶ இனும் வ ய்றநரன். இன் ணம்
இஷண இப்தடித் டெண்டுறநட. அந் ணத்ஷ
ல்னரக் னற் ற தண்டஶரம்" ன்று றஷணக்
ஶண்டும். ஈசு றனஷதரல் அடேக்ற

க்ற

வதற்நறனப்தர்ள், அஷக் வரண்டு தரதிிடம் உள்ப

தரதங்ஷப றினத்ற தண்டஷஶ னக்றரக்
வரள்ப ஶண்டும்.

ஆம்தத்றல் எஶ என ணிணிடம் ரறல்னர டெ
அன்ஷத ஷக்ப் தறிட்டரல், தின்ணரல் அடஶ
ம்ஷ அன்ன ரக்ற, அந் அன்ஷத ல்ஶனரரிடனம்
தப்த உி னரினேம். குனிடம் இவ்ிம் தன்

றர்தரரல் ன அன்ன ஷக்ப் தஶண்டும்
ன்தட வதரிஶரர்ள் ற்தடுத்றனேள்ப ிற. குனிடம்
ரம் தரர்க்ரல், ிரைம் இல்னரல் அன்ன

வ லுத் ஆம்திக் ஶண்டும். தின்ன அந் அன்ன னறந
ஆணந்த்றல் தறப் தற ஶனரம் னலடம் குனர
றஷணத்ட,

ஸ்ப் திரிபிடனம் ரறல்னர

ரண அன்ன வ லுத் ஶண்டும். ஶனரம் னலடம்

அன்ஷத றப்திணரல் அடஶ ஆணந் றஷன, அடஶ
தரினர் றஷன; அடஶ த

ரந்ற.

னெ ிங்ள்

ட சு ரஜ்ம்?

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
ட சுரஜ்ம்
சுஶ ற, சுரஜ்ம் ன்று இப்ஶதரலட ல்ஶனரனம்
வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல், ஷட, உஷட, தரஷண
ல்னரற்நறலும் வள்ஷபக்ரன் ரறரி இனக்
ஶண்டும் ன்று னற் ற வ ய்றநரர்ள்.

இஷவபல்னரம் உள்ப ட்டும் ரம் தஶ றள் ரன்;
ம் ரடு தரீணத்றலுள்ப ரஜ்ம்ரன். ரஸ்ரண
சுரஜ்ம் ஶண்டுவன்நரல் ம்னஷடஷ
ஶ த்றன் ஆ ர அடேஷ்டரணங்ள் ப்தடி இனந்ண
ன்தஷக் ணித்ட, இப்வதரலட இனப்தஷ அப்தடி

ரற்நறணரல் ல்னட ன்று உர்ந்ட, அற்கு ஶண்டி
ரரிங்ஷபச் வ ய்டரன். ம்னஷட ஶ த்டப்
தஷ க்ங்ள், ர்ங்ள், ஆத்

ம்தத்டக்ள்

நரல் இனக் ஶண்டும். திந ஶ த்ரர்ள் ரறரி
ரம் இனக் ஶண்டும் ன்று றஷணப்தட ப்ன.
வபிரட்டரர் வ ரல்னரஶன, ரஶ அர்லஷட
தக்ங்லக்கு அடிஷரறிட்டதின், அ றனறல்

ட்டும் அடிஷத்ணம் இனந்வன்ண, ஶதரவன்ண?
உண்ஷரண சுரஜ்ரணரல், ம்னஷட சுந்றப்தடி
டத்டம்

ட்ட ஷத ணில், ம்னஷட ர்ரஜ்ம்

ஆறில் ப்தடி இனந்ட, அஷ ீ ண்டும் வரண்டு

ன்ண வ ய் ஶண்டுவன்தஷ ஆஶனர றக் ஶண்டும்.
க்வன்று என தண்தரடும், ரரீனம் உண்டு.
இனக்ட்டுஶ; அஷஶ ன் ட்டிக் வரண்டு அ
ஶண்டுவன்நரல், 'ட' ன்றந வறும் தர த்டக்ர
இப்தடிச் வ ரல்னில்ஷன. த்ஷணஶர னரண
ரரீங்ள் ரனப் திரத்றல் அடித்டக் வரண்டு

ஶதரணஶதரறலும், ம் தண்தரடும், ரரீனம் தரநரங்ல்
ஶதரன த்ஷணஶர ஆிம் ஆண்டுபர
றஷனத்றனப்தரஶனஶ இற்கு என ிஶ ம்
இனக்த்ரன் வ ய்றநவன்று உர்ந்ட, அஷஶ ரனம்
அடே ரித்ட ரஶண்டும். ரம் ரர இனக்

ஶண்டும். வ்பவு தனம் க்கு உண்ஶடர

அவ்பஷனேம் ம்ஷ றைரண ம்ர்பரக்குறல்
உதஶரப்தடுத் ஶண்டும்.
வள்ஷபக்ர ஶத்றஶன உள்ப ம்ர்ள்

ட்டம்

வ ய்றநரர்ள்; அற்கு அடிஷர ரம் இனக்றஶநரம்
ன்நரல் அறல் சுந்றத்றன்
ம்னஷட

ரஶ இல்ஷன.

ம்திரங்ஷப அடே ரிக்ரர்லக்கு

ஶரட்டுக் வரடுத்ட னம் ரஜ்ம் அடிஷ

ரஜ்ம்ரன். வனௌற ிங்ள்கூட ஆத்
ம்தந்ரவும் வய்

ம்தந்ரவும் இனந்

னஷநரன் ம்னஷடட. அன்தடி இனந்ரல்
உத்ர்த்ஷ (உர்ஷ) அஷடனரம் ன்தஷ அநறந்ட,
க்கு ந் ரறரி ஸ்ந்றம் உண்ஶடர அஷ, அந்
னஷநஷ றஷன றறுத்டறஶனஶ தன்தடுத்

ஶண்டும். ர்ம், வரறல்னஷந னனறஷஷப
அநறந்ஷஷபனேம், அடேஷ்டரணம், எலக்ம்

உஷடர்ஷபனேஶ ரஜ் றர்ரத்றல் ஷத்டக்
தரர்க்ஶண்டும். அர்ள் ம்னஷட

ரஸ்றப்தடி ர்

ரஜ்த்ஷ ஸ்ரதித்ட, இட ன்நர டக்றநட ன்று
ரட்டி, ற்ந ஶ த்ர்லம் இஷ அடே ரிக்ச் வ ய்
ஶண்டும். அப்தடி டத்டக்ரட்டுற்கு ம்னஷட
ரஸ்றங்ஷபவல்னரம் வரிந்ட வரள்ப ஶண்டும்.

றரட்டும் னஸ்ங்ள் தன இனக்றன்நண. இஷ

இனப்தரல்ரன் ரனும் இஷவல்னரம் வ ரல்னரட
னடிறநட. இல்னரிட்டரல் ல்னரம் நந்ட
ஶதரினக்கும். அஷஷபப் தரர்த்ட அந்ப்தடி ன்
டத்க்கூடரட? அந்ப்தடி தண்டறநர்ஷப ன்

ட்ட

ஷதக்கு அனுப்தக்கூடரட ன்று ல்னர ைணங்லம்

ஆஶனர றத்டப் தரர்க் ஶண்டும். க்குக் வரடுக்ப்தடும்
சுந்றத்ஷ இவ்ிம் திஶரைணப்தடுத்ற, ஶனரத்றல்
ர்த்ஷ டத்றக் ரட்டி, ற்ந ஶ த்ர்லக்கும்
றரட்டிப் தஶசுனுஷட அடேக்யத்ஷப் வதந
ஶண்டும்.

அநனம், அன்னம், அ ரங்னம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
அநனம் அன்னம் அ ரங்னம்
அ ஶண ர்த்டக்குக் ர னனன்—"ரைர ர்ஸ்
ரம்"—ன்று என னடவரற இனக்றநட. இன்
அர்த்ம் ன்ண ன்று தரர்க்னரம்.
னனறல் ர்ம் ன்நரல் ன்ண?
ணிரப் திநந் ல்ஶனரனக்கும் த ற, ரம் இனக்றநட.
அர்ள்  றக் ஏரிடம் ஶண்டிினக்றநட. குபிர்,

வினறனறனந்ட ரப்தரற்நறக் வரள்பவும், ரணத்ஷ
ட் றத்டக் வரள்பவும் ஆஷட அி

ஶண்டிினக்றநட. இற்வல்னரம் ணின்  ற
வ ய்டவரள்ப ஶண்டும். ஶர என வரறஷனச்
வ ய்ஶ இற்கு  ற வ ய்ட வரள்றநரன்.
அத்றர றரண சு ஶஷஷப்னர்த்ற

வ ய்டவரள்ஶரடு எவ்வரன ணினும் திநர்

ிரச்

றன டஷஷபனேம் றஷநஶற்ந

ஶண்டிினக்றநட. எவ்வரனனும் ஶர என
குடும்தத்றல் திநப்தரல் அந்க் குடும்தத்றல்
இனப்தர்லக்கும், திற்தரடு ல்ரரணடம் ஷணி
க்லக்கும் வதரறுப்வதடுத்டக்வரள்ப
ஶண்டிினக்றநட. ன்னுஷட

னரம், ஶ ம்

இற்றுக்வல்னரம் ணின் டஷ
ஆற்நஶண்டிினக்றநட. தன ித்றல் சு

ஶஷஷபப் னர்த்ற வ ய்ட வரள்பனரம். தனித்றல்
சு ஶஷஷபப் னர்த்ற வ ய்ட வரள்பனரம்;
தனித்றல் டு,
ீ ரடு இற்றுக்ரண டஷஷபச்
வ ய்னரம். ஆணரல் ணத்டக்குத்

ஶரன்நறதடிவல்னரம் இற்ஷநச் வ ய்ரல்,
னக்கும் ீங்கு ிஷபிக்ர ித்றல், அீரண
ரனம் குஶரனம் னக்ரல் வ ய் ஶண்டும்.
ன்ஷணனேம் ஶம்தடுத்றக்வரண்டு, அஷணஷனேம்
உர்த்டறந ித்றல் வரறஷனனேம் டஷஷனேம்
வ ய் னடினேம். இவ்ரறு

ம்தந்ப்தட்ட அஷணட

ஆத் அதிினத்றக்கும் அடே ஷர இ உனஷக்

ரரிங்ஷபச் வ ய்ற்குத்ரன் "ர்ம்" ன்று வதர்.
தனர் கூடி ரழ்றந

னெத்ஷ, அர்பட தனிரண

ரரிங்பில் உ னறல்னரல்,

னெம் னலடம்

ஆத்ரதிினத்ற அஷடனேம் னஷநில்

லர

ஷத்றனக் ஶண்டும். இப்தடிச் வ ய்ஶ
ரைரங்த்றன் டஷ. திஷைபின் வனௌற
ரழ்க்ஷஷ எலங்கு வ ய்ட, அர்ள் ஆத்ரதிினத்ற
அஷடறந ரய்ப்னஷபவல்னரம் னர்த்ற வ ய்ட

ஶண்டிட ரைரங்த்றன் வதரறுப்ன. இணரஶனஶ
"ரைர ர்ஸ் ரம்" ன்நணர்.

ரைரங்ம், ணிணிர்ள் இர்லக்குப் தனிரண
ரரிங்ள் ற்தட்டினக்றன்நண. த்ஷண ரரிம்
இனந்ரலும் அற்வல்னரம் னெனனம், ஶரக்னம் அன்ன
ன்ந என்நரஶ இனக் ஶண்டும். ரரிம் ன்று
ற்தட்டரல் அன் ிஷபவுக்கு ஆபரறந என்றும்
இனக்த்ரன் வ ய்னேம். 'ரரிம் வ ய்தன்'

இனப்தடஶதரல் 'ரரித்றன் ிஷபவுக்கு ஆபரறந
எனனு'ம் இனந்ஶ ீனரன். ிஷபஷ அடேதிக்ப்
ஶதரறநர்பிடம் ன அன்ன ஷத்ஶ ந்க்
ரரினம் வ ய் ஶண்டும். அன்திஶனஶ ந்க்
ரரினம் திநக் ஶண்டும்.
உன ிரங்பில் னேத்ம் னனறணவும்
அத்றர றரறிடுறந றர்ப்தந்ம் ற்தடுடண்டு.
றனனக்கு ண்டஷண  ஶண்டி ஶனறநட. ஆணரல்,
னேத்ம் வ ய்னேம் ஶதரடம், ண்டஷண னம்ஶதரடம்கூட
றரபிடிம் டஶம் வரள்பரல் அன்னடஶணஶ
வ ய் ஶண்டும்.
ரரிம் ப்தடிப்தட்டர இனந்ரலும் ரரிம் வ ய்றந
ண றல் அன்ன ி ஶவநடவும் இனக்க்கூடரட. அன்ன
ஶறு; னத்னம் ரந்றனேம் வ ரன்ண அயறம்ஷ

ஶறு.

அன்திணரல் ஶனர ஶக்ஷத்ஷச் வ ய்னேம்ஶதரட, ப்னச்
வ ய்தர்லக்கு யறம்ஷ

வ ய்ஷத் ிர்க்

னடிரற் ஶதரனரம். அப்ஶதரட யறம்ஷ ில்
ஶரனம் இல்ஷன. ஆணரல், ண்டஷண

வதறுறநர்பிடனம் ம் ண றல் அன்ஶத இனக்

ஶண்டும். ஶனரஶக்ஷத்ஷ ட்டுறன்நற அனுஷட
ஶக்ஷத்ஷம் — அரட இணிஶலும் இந்
வடுல்ஷபச் வ ய்ட அன் தரதத்ஷத் வதனக்றக்
வரள்பக்கூடரட ன்தஷனேம் — உத்ஶ றத்ஶ அனுக்கு
யறம்ஷ

ஶண்டிினக்றநட ன்ந உர்ஶரடு

றட் றக்ஶண்டும். ரம், குஶரம், டஶம், ஞ் ஷண
இற்ஷநப் ன ர ீக்றிட்டு, ஶனரஶக்ஷத்டக்ர
ந்க் ரரினம் வ ய்னரம். அன்ன என்ஶந

ன

ரரிங்லக்கும் றத்டஷ (guide) ரறிட்டரல்
உனறல் உள்ப தன ீஷள் ரணரச்

றறுச்

றறுச்

ஷநந்ட ஶதரகும். இட ன்னுஷட உதஶ ம் (Message)
அல்ன; இடஶ தர ஶ த்றன்

ன ரிறலம்

னணிர்லம் ந்றனக்றந உதஶ
குற்நத்ஷக் குஷநக்கும் ற

ரம்.

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
குற்நத்ஷக் குஷநக்கும் ற
ரைரங்ம் ற்ர இனக்றநட? என ஶ த்றல் அற
தனம் உள்பர்ள், குஷநந் தனம் உள்பஷ
யறம்மறக்னரம். வதரி கூட்டத்ரர்

றநற கூட்டத்ரஷ

ஷ்டப்தடுத்னரம். தனர் ஶ ர்ந்ட எனஷண
றர்தந்ப்தடுத்ற அணட வ ரத்ட, டு
ீ னனறற்ஷந

ஆக்றறத்டக் வரள்பனரம். இப்தடி ல்னரம் ஶரல்

ஶ த்றல் எலங்கு இனக்ச் வ ய்ற்கு ற்தட்டஶ
ரைரங்ம்.

ப்னச் வ ய்தர்ஷப அவ்ிம் வ ய்ரல்
டுப்தற்ர ரைரங்ம் ன்ண வ ய்றநட? ண்டஷண
னறநட. ண்டஷண உண்டு ன்ந தம் இனப்தரஶனஶ
தனர் ப்னச் வ ய்ரல் டுக்ப்தடுறநரர்ள்.
யறம்ஷம வ ய் எனனுக்கு அன்

வ ய்ஷக்ரட்டிலும் ரைரங்ம் அற யறம்ஷம
னறநட. தத்ட னொதரஷ அன் றனடுரல், றனட்டுக்
வரடுத்னக்கு

றநறட ஷ்டம் உண்டரறநட.

றனடினுக்ஶர அஷிடப் வதரி ஷ்டரப் தன
ரட்ள்

றஷநர ம் ிறக்ப்தடுறநட. இப்தடிச்

வ ய்ரல்ரன் அன் ீ ண்டும் அந்த் ப்ன

தண்ரட்டரன். ற்நர்லம் அந்த் ப்ஷதப் தண்ப்
தப்தடுரர்ள் ன்றந அடிப்தஷடில் ண்ட ீற
அஷந்றனக்றநட. ணி இல்னப்தடி (Pschology) தரர்க்கும்
ஶதரட இஷ எப்னக் வரள்பத்ரன் ஶண்டிினக்றநட.
ஆணரல் இணிலும்
அ ரங்ம் அஶ

றனரக்றரண ஏர் உதரத்ஷனேம்
த்றல் ினத்ற வ ய்ஶண்டும்.

குற்நம் இஷத் தின் எனஷத் ண்டிப்தடம், எனர்
சுதரரண ர் உர்ச் ற இல்னரல் ண்டஷணக்ரப்
தந்ஶ குற்நம் வ ய்ரல் இனக்ச் வ ய்டம்

இண்டரம் தட் ம்ரன். குற்நம் வ ய்றந ண்ஶ
ஶரன்நரல் இனக்ச் வ ய்டரன்

றனரக்றரணட.

னனறல் எனன் யறம்ஷம னட, திநகு அ ரங்ம்
அனுக்கு அஷிட அற யறம்ஷம னட ன்றந
'அர்த்

ரஸ்ற' ீறஷஶ ஷடனஷநில் ஷடதிடிக்

ஶண்டிினந்ரலும், இந் அர்த்

ரஸ்றனம், ர்

ரஸ்றத்றன் ரனறல் ிலந்ட றடக் ஶண்டிடரன்

ன்தஷ ரைரங்ம் என னட் ற றஷனரரட (Ideal)
னரிந்ட வரள்ப ஶண்டும்.
ர்

ரஸ்றப்தடி டக்கும் மத்டக்ள் உனரத்றற்கு

உரி சூழ்றஷனஷ அ ரங்ம் ரப்தரற்நறக் வரடுத்ரல்,
ைணங்லக்கு குற்நம் வ ய்றந உர்ஶ வரஞ் ம்
வரஞ் ர குஷநந்டிடும். ர்ம் அநறந்ர்ள்,
ர்த்ஷ அடேஷ்டிப்தர்ள் ினந்றரற்கு
 றினந்ரல் அர்ள் ற்நர்பிடனம் ங்ள்
ரழ்க்ஷ உரத்ரஶனஶ

எலக்த்ஷனேம் தப்னரர்ள்.

ரந்த்ஷனேம்

ண்ஷட, ன ல், குற்நம்

ல்னரம் குஷநனேம்.
னனறல் ரைரங்ப் திில் உள்பர்ள் ர்
லனர்பரய் இனக் ஶண்டும். 'இர்ள் வ ய்டம்
வ ரல்டம் வ ரந் ன்ஷக்ர அல்ன; ம்
ன்ஷக்ரத்ரன்' ன்று ைணங்ள் ம்திக்ஷ
க்கூடி ர்றஷ்டர்ள் ர்ப்தடிஶ ரைரங்ம் டத்
ஶண்டும். ர்றஷ்டர்ள் ர்ங்ஷப

ரந்ர டுத்டச்

வ ரன்ணரல் ைணங்ள் அன்தடிஶ டப்தரர்ள்.
இப்தடிக் குற்நஶ இல்னரல் ஆக்குறந ரரித்ஷ
ரைரங்த்ரர் ட்டும் வ ய் னடிரட. ர்

லனர்பரண

ற்நர்லம் ஶ ர்ந்ட இந்க் ரரித்ஷச் வ ய்

ஶண்டும். இவ்ரறு ர்றஷ்டர்ள் ஷங்ரிம்

வ ய்ற்கு அடேகூனரண சூழ்றஷனஷ ரைரங்ம்
ற்தடுத்றத் ஶண்டும்.
ஶதரனீ ஷ னேம் ஶரர்ட்ஷடனேம் ினத்ற வ ய்ஷிட
ர்க்ஞர்ஷப ினத்ற தண்டறல் ரைரங்ம் அற

ணம் வ லுத் ஶண்டும். வ ரந் னஷணக் னரல்,
உதஶ த்ஷப் தனம் தண்டம் வரறனரக்ரல்,
தஶரதரஶ னக்ஷறரக் வரண்டு

ரந்ரத்

ர்ங்ஷப டுத்டச் வ ரல்றநர்லக்கு ரைரங்ம்
உற் ரம் ஶண்டும். இந் உற் ரத்ரஶனஶ ஶலும்
தனர் அவ்ிம் உனரரர்ள். டுத்டச் வ ரல்ஷிட
டுத்டக்ரட்டரத் ரங்ஶப இனப்தடரன் அற

க்ற

ரய்ந்ட.
ஶரர்ட்டுள் அறரறன்நண ன்நரல் குற்நங்ள்
அறரறன்நண ன்ஶந அர்த்ம். இற்குப் தறல்
ஶரில்ள் அறரணரல் ங்கும்

ரந்ம் தவும். தஷ

ரன ரைரக்ள் ஶரர்ட்டுலக்குப் தறனரக்
ஶரில்ஷபக் ட்டி ந்ரர்ள். தஷ ஶரில்ஷபப்
னடப்தித்ரர்ள். அந்க் ஶரில்பிஶனஶ வதரலட
ஶதரக்குக்ரண

ன ஷனலம் கூடத்

வய்ரக்ப்தட்டு
ீ
அர்ப்தரிண. ைணங்லம் ஆன
றதரடு வ ய்ட

ரந்ர்பர இனந்ரர்ள்.

இப்ஶதரடள்பட ஶதரனச்

னெச்

ச் வு, ன ல் ல்னரம்

அப்ஶதரட இல்ஷன.
ட்டம் ஶதரட்டுக் குற்நம் வ ய்ரல் டுப்தஷிட, என
ல்ன ரர்க்த்ஷக் ரட்டி, அறல் ைணங்ஷபத் றனப்தித்

ப்ஷதப் தண்வும் வ ய்வும் அர த்ஷக் குஷநக்
ஶண்டும். இப்தடி ண்டத்ஷக் ரட்டரல் ல்னஷக்
ரட்டித் ஶ த்றல்
றனரக்றம். இந்

ரந்றஷ உண்டரக்குடரன்
ரந்றரன் றஷனத்ட றற்கும்.

ரந்ர்லக்கும், மத்டக்லக்கும், ர்றஷ்டர்லக்கும்

ரைரங்ம் றப்னத் ந்ரஶன ஶ த்றலும்

ைணங்பிஷடஶ இந் ல்ன தண்னள் ினத்றரகும்.
உண்ஷக் ல்ி
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
உண்ஷக் ல்ி
உள்பத்றல் வ்பவுக்வவ்பவு அஷற றனவுறநஶர
அவ்பவுக்வ்பவு இன்தம் ஶனறடுறநவன்தட
தித்றக்ஷ அடேதம். ண அஷறின் உர்றஷனஶ

ஶனரண னனரர்த்ரகும். அஷற குஷநக் குஷநத்
டன்தனம் பனம். ணிர்ள் ங்ள் டன்தங்ள்
ீங்குற்கு னற் ற வ ய்னேம்ஶதரட, திநஷத்

டன்னறுத்வும் ஶனறநட. இவ்ிம் எவ்வரனனம்
ந்ர்ப்தங்ஷபட்டி ற்நர்ஷபத் டன்னறுத்

னலும்ஶதரட

னரத்றல் குப்தம் ற்தடுறநட.

அவ்ிம் குப்தம் ஶனம் ஶதரவல்னரம் அஷ அடக்ற
அஷறஷனேம்,

ரரணத்ஷனேம் றஷன றறுத்

அ ரங் அறரரிள்

ட்டத்றன் னெனம் டடிக்ஷள்

டுக்றநரர்ள். ஆினும், உண்ஷரண தரிரம்

ரவணில், க்ள் ல்ஶனரனம் னனன்ஷபப் தநறக்கும்

வபி ிங்பினறனந்ட ங்ள் ணஷமத் றனப்தி
அஷத் ங்ள்  ரக்ற அஷறர இனக்
ப்வதரலட னற்தடுறநரர்ஶபர, அப்ஶதரடரன் டன்தம்
அர்ஷப அடரல் இனக்கும். அஶரடு அர்பரல்
திநனக்குத் டன்தம் ிஷபரலும் இனக்கும். ல்ன

ல்ிஷப் திலும் தணரத்ரன் இத்ஷ வபி
அஷறனேம் உள் அஷறனேம் ம் ரட்டிஶன வரன்று
வரட்டு

றத்றத்ட ந்றனறன்நண.

ம் தர ரட்டின் னற்ரனக் ல்ிின் னல் ஶரக்ம்
ண அஷறஷ அஷடஶரகும். னறட னறரத்
ஶரன்றும் வதௌற ிஞ்ஞரண ஆரய்ச் றத் டஷநபில்
ஶன்ஶலும் ல்ிஷப் வதனக்குறல் நறல்ஷன.
ஆணரல், அன் தஷண ர் ரர்க்த்றல் ட்டுஶ

உவுரறு வ ய்ரல்ரன் ரடும் க்லம் உர்ரண
அஷற றஷனஷ அஷட னடினேம். இவ்ரநறல்னரல்
னனன்ள் ஶதரண றஶ அஷஷப

திஶரைணப்தடுத்றக் வரண்டினந்ரல், த்ஷண தடிப்னம்
ிஞ்ஞரண அநறவும் இனந்ரலும் வட்ட ண்ங்லம்
டரஷ லந்ரன் பனம். இன்ணல்லம் டன்தங்லம்
வதனகும்.
உண்ஷரண ல்ி ன்தட ஆத்ஞரணம் அஷட
உவுஶரகும். ஆத் ஞரணத்ரஶனஶ க்ள்
அத்டம் அஷடறநரர்ள். ற்கு ஶனர என தன்
உனறல் இல்ஷனஶர அந்ப் தஷண உண்ஷக் ல்ி
அபிக்றநட.

ற்ந ிரண ல்ிப் திற்ச் றவபல்னரம் உனப்

தன்ஷபத்ரன் அபிக்றன்நண. ஆணரலும் அஷனேம்
தடிப்தடிரப் தரத்ரஷ ஶ  உதஶரப்தடனரம்.
உனப் தன் ன்தட வதரடரப் வதரனள்
றட்டுஷஶ குநறக்றன்நட. வதரனள்கூட தனி
னங்ஷப வ ய்ப் தன்தடுறநட. வனௌற
னங்லம் திம் ஞரணத்டக்குத்

ரரறன்நண.

'ணக்கு ிறக்ப்தட்ட ர்ங்ஷபச்

ரி

டத்டரலும், த்றணரலும், இஷநஷண ங்ற
றதடுரலும் எனன் ஆத் ஞரணத்ஷ அஷடறநரன்'
ண ஆற ஆ ரரிரர்ள் கூநறனேள்பரர்ள்.
ஆத் ஞரணத்ஷ அபிக்கும் ல்ிஷப் தித்ஷ
ணவும், ற்நற்ஷந அதித்ஷ ணவும் கூறுர்.

தித்ஷ னும் திம் ஞரணம், இப்ஶதரட க்குக்
வரஞ் ங்கூடப் னனணரர த மத்றத்ஷ ரம்
அநறறல் ஶரண தனஷண அபிக்றநட. அஞ்ஞரண
இனஷபப் ஶதரக்குறநட. ண்லக்குப் னனணரர

ர்த்றன் னட் த்ஷ ஶம், ஸ்றனற இஷபின்
னெனரத்ரன் அநற னடினேம். ஞரணத்டக்குப்
தித்க்ஷம், அடேரணம், னேக்ற இஷ ட்டுறன்நற
ஶம், அடேதம் இவ்ஷரண திரங்ஶப
ஆரர இனக்றன்நண. இட ஆற ங் தத்

தரர ரரிர்பின் ீர்ரணம். ஆணரலும், ணிணட னத்ற
டேட்தத்ரல் ண்லக்குப் னனணரகும் தஷண ட்டும்
ிபக்க்கூடி ரண

ரஸ்றம், அ றல், வதரனபரரம்,

ரித்றம், மன்ஸ்ள் இஷலம், வபிரட்டரட

ஆரய்ச் ற னஷநலம் ற்திக்ப்தடுடம் ரட்டின்
னன்ஶணற்நத்டக்கு உிரத்ரன் இனக்றநட.

ஆஸ்ற ரண ல்ி ஶதரஷணனேடன் அந்ற
ரட்டரரின் னஷநஷபக் னந்ட ஶதரறப்தறல் ரம்
றவும் ைரக்றஷனேடன் றரணத்டடன் டந்ட வரள்ப

ஶண்டும். ட ஆத் சுத்ற, அந்ங் சுத்ற, எலக்ம் இற்ஷநக் ல்ிின் உறுதணர ன ஶண்டும். ம்
னனன்லக்கு ட்டுஶ சு உர்ச் றஷனேம்,

றழ்ச் றஷனேம் பிறல் க்கூடி ஷில் உள்ப
ல்னர அம் ங்ஷபனேம் ஶதரணர னஷநினறனந்ட
ினக்ஶண்டும். ஶஷன ரட்டரின் ஷட, உஷட,
தரஷண, உவு, உஷரடல் னனறஷபில்
ஈடுதட்டு அஷஷபக் ஷரலஶரஶரணரல்

தடிப்தஷடர ட தண்தரடு, அநம் இஷபினறனந்ட
ரம் லி, ட ஆன் னனுக்கு இஷடனைறு
வ ய்டவரள்ஶரடு, னண்ி னறரற இந்ப் தர
ரட்டுக்ஶ வடுல் ற்தடுத்ற ிடுஶரம்.

தர ரட்டில் ற்ரனம் ட க்ள் வதனம்தரலும்

றறு

திரம் னஶன ம் ஶ த்டக்குரி எலக்ம், தண்தரடு,
இஷநக்ம், ஆத் றரணம், இவ்ிரண தக்ஶ
இல்னரனறனந்ட னறன்நணர். ிஞ்ஞரணத்ஷப்
தில்றல் ட்டுறன்நற ரழ்னஷநிலும்கூட
வபிரட்டரட னஷநஷபஶ தின்தற்நற னறன்நணர்.
இணரல் க்லக்கு இந் உனத்றன்

ரரணி

இன்தத்ஷனேம் று உனத்றன் ஶதரின்த றஷனேம்

அஷடத் ஷட ற்தடுறன்நவன்தட வபிவு. ஆஸ்றப்

திம்தஷில் ஶரன்நற ட குந்ஷலக்குச்

றறு

ட னஶன ட தண்னக்குரி ர்ம், எலக்ம், தக்ற,
ஞரணம் னனறற்ஷநக் ஷடதிடித்ட எலகுற்கு
அடேகூனரண ல்ிஷப் ஶதரறக் ஶண்டிஶ ம்
னற் டஷ.

ல்ி னஷநின் ஶரபரறு
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
ல்ி னஷநின் ஶரபரறு
ல்ிில் னல் திஶரைணர ிம் ற்தட
ஶண்டும். தஷ ரபில் ரனுக்கு 'ிஶன்'

ன்ஶந வதர் இனந்ட. அடக்ம் இல்னர தடிப்ன தடிப்ஶத
ஆரட. ன்ஷணத்ரஶண அடக்றக் வரள்லம்தடிரண
ல்ன கும் னனறல் ஶண்டும். ஆணரல்,

ஷடனஷநிஶனர தடிப்ன இல்னர ஷனச் ரற
க்பிஷடஶ, ரரீம் இல்னர ைணங்பிடத்றஶனரன்
வட்ட குங்ள் அறம் இனப்தரக் ரில்ஷன.
அங்ஶ ரைறஸ்டிஶட் ஶரர்ட்டு, ஷய ஶரர்ட்டு
னனறஷ இல்ஷன; குற்நங்ள் இல்ஷன. றஷந
ஷயஸ்கூல், ரஶனஜ், னைணிர்மறட்டி னனறண ல்னரம்
ரலக்கு ரள் அறரித்டக் வரண்டு ஶதரறந

இடங்பில்ரன் ஶரர்ட்டு க்குள் றரிறணல்
குற்நங்ள் ரற்றுித்ஷ ஶைப்தடித் றனட்டு னனறண
அறரறக்வரண்டினக்றன்நண.

ல்ிின் தன் வய்ரண வதரனபரற ஆண்டஷணத்
வரிந்ட வரள்டரன். ஆணரல் இந்க் ரனத்றல்
தடிக்றநர்பில் அஶனக்குத் வய் தக்றஶ
இனப்தறல்ஷன.
இட ஶடிக்ஷர இனக்றநல்னர? தடித்றன்

திஶரைணம் ல்ன கும்; அடக்ம். இப்ஶதரட ரட்டில்
னன்ஷணிட றஷநப் தடிப்ன இனக்றநட; ஷயஸ்கூனறல்
இடறல்னரல், 'றப்டு' ஷத்ட குப்ன டத்டறநரர்ள்.

இவ்பவு இனந்டம் தடிப்தின் திஶரைணரண ிம்
ற்தடில்ஷன. அற்கு ஶர் ிஶரரண கும்
அல்னர பர்றநட? தடிக்றந ஷதன்ள் இனக்றந
இடத்டக்குத்ரன் ஶதரனீ ஸ், றனறவடரி ல்னரம் அடிக்டி
ஶண்டிினக்றநட.
ம் ஶ ப் வதண்பின் இற்ஷரண கும் அடக்ம்.
தடிக்றந வதண்லக்கு ஸ்தரரண அடக்
குத்ஶரடு, ல்ிின் திஶரைணரப் தின்னும் அற
அடக்ம் பஶண்டும். ஆணரல், ஸ்தரர அடங்ற
ல்னர்பர உள்ப வதண்பின் குத்ஷனேல்னர
இந்க் ல்ி ஶதரக்றிட்டட! குத்ஷக்
வரடுக்கும்தடிரண தடிப்ன, குத்ஷக் வடுக்கும்தடிர
இனக்றநஶ! ன்?
இற்வல்னரம் ரம் ன்ண ன்தஷ ரம் வரஞ் ம்
ஆஶனர றத்டப் தரர்ப்ஶதரம்.
'தடிப்ன ன்நரல் ப்தடி இனக் ஶண்டும்? ப்தடிப் தடிக்
ஶண்டும்?

றஷ்ர்ள் ப்தடி இனக் ஶண்டும்?

ஆ றரிர்ள் ப்தடி இனக் ஶண்டும்?' ன்தணற்ஷந

ல்னரம் ிபக்றச் வ ரல்றந ீற டைல்ள் இனக்றன்நண.
அற்நறல் 'இபஷிற் ல்!' ன்று வ ரல்னறினக்றநட.
அடஶ திம்ச் ரி ஆ றம். எனனுக்கு ிரம்
ஆற்கு னந்ற, ிணரத் வரிந் திநகு இனக்க்கூடி

ரனம். அற்குள் தடிக் ஶண்டும். என குனிணிடத்றல்
ஶதரய்ப்தடிக் ஶண்டும் ன்தட
திச்ஷ

ரஸ்றம்.

றறன்

டுத்ட ந்ட குனவுக்கு னரன். திச்ஷ

டுப்தரல் அனுக்கு அங்ரம் ஷந்ட ிம்
ற்தட்டட. ஆ றரினடஶணஶ  றத்ரல் அரிடம்
உண்ஷரண திரிம் ற்தட்டட. அனக்கும் இணிடம்
திரிம் இனந்ட.

றஷ்ர்ஷபக் கூடஶ ஷத்டக் வரண்டினந் குன

அர்லஷட ரிரஷஷப் வதறுறந ித்றல், ல்ன
எலக்ங்லடஶணஶ ர ஶண்டிரிற்று. அரிடம்
இல்தரஶ ரனுக்குப் தக்ற உண்டரிற்று.
னன்ன ம் ரர்லக்கு இனந் குனதக்ற ன்தஶ
இப்ஶதரட அடிஶரடு ஶதரய்ிட்டட. ஷதன்
ரத்றரஷப் தரர்த்ட, 'ஶள்ித் ரஷபஶ வரடுக்
ஶண்டும்; இல்னரிட்டரல் அடிக்றஶநன்' ன்று
வ ரல்னக்கூடி றனஷ ந்டிட்டட.
னன்ன இனந் தரடங்ள் இப்ஶதரடம் இனக்றன்நண.
ஆணரல் னஷந ரநறிட்டட. னந்ட என்நரஶ
இனந்ரலும், தத்றம் ரநறிட்டரல் னந்ஶ

ிரறிடும் ன்தட ஶதரன ஆறிட்டட இட.
குனதக்ற ஶதரணடம் தத்றம் ஶதரய்ிட்டட.

' ர்க்ரில் டைற் ஶண்டும்; ஷகுத்ல் அரி றஷத்ரன்
ரப்திட ஶண்டும்' ன்நரல் ல்னரரலும் அஷப்

தின்தற்ந னடிில்ஷன. ஆணரலும், இண்வடரனர்
இப்தடி இனக்த்ரன் இனக்றநரர்ள். 'ரன் ர்ரன்
உடுத்றக் வரள்ட', 'ரன் ஷக்குத்ல் அரி றஷத்ரன்
ரப்திடுட' ன்று வ ரல்றநர்ஷபப் தரர்க்றஶநரம்.

இவல்னரம் வதனஷக்கு அஷடரபங்பர உள்பண.
அடஶதரனஶ, 'குனகுனப் தடிப்னரன் ஶண்டும்' ன்று
வ ரன்ணரல் அட இந்க் ரனத்றல்

றந்ரன்.

இம்னஷநஷப் னரக் வரண்டு  னடினேம் ன்ந
ம்திக்ஷில் ரன் வ ரல்னில்ஷன. அப்தடி
ந்டிட்டரல் ல்னடரன். ஆணரலும் அட

ரத்றம்

ன்று ஶரன்நில்ஷன. இனந்ரலும்கூட, இட

ரறரிரண என னஷந இந் ரட்டில் இனக்றநட
ன்தஶ வரிரல் அடிஶரடு அறந்டஶதர
ஶண்டரஶ ன்றஶநன். றனைமறத்றல் ஷக்றந

ரறரிரட 'ரன் குனகுன ர ம் வ ய்ட தடித்ஶன்'
ன்று னங்ரனத்றல் வ ரல்னறக் வரள்ற்ரட

றன

ஶதர்ள் தஷ னஷநில் தடிக் ற்தரடு வ ய்
ஶண்டும். ிஷ னஷனரட க்ஷறக் ஶண்டும்.
வணன்நரல் குனகுனர த்றல் ற்தடுறந குனதக்றரன்
இன்ஷந ரர்பின் ஶரபரற்ஷநத் ீர்க்றந வதரி
னந்ட.

ரழ்க்ஷத் ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்

ரழ்க்ஷத் ம்
க்லஷட ரழ்க்ஷத் த்ஷ உர்த் ஶண்டும்
ன்தற்ர அ ரங்த்ரர் அஶ றட்டங்ஷபப்
ஶதரட்டுக் வரண்டினக்றநரர்ள். ரட்டிலும் ரித்றம்
ரலக்கு ரள் வதனறக் வரண்டினக்றநட! ஶதரடம் ன்ந

ண்ம் னக்குஶ இல்னரல், தஷ ரனத்றனறனந்
றனப்ற இன்ஷந ைணங்லக்கு அடிஶரடு இல்னரல்
இனப்தட ரித்றம்ரன்.
'எனன் இண்டு ஶஷப ரப்தி

ரப்திடுட ரன்கு

ஶஷபர உ ஶண்டும்; இண்டு ஶஷ்டி ஷத்டக்
வரண்டினப்தன் இனதட ஶஷ்டி ஷத்டக் வரள்ப
ஶண்டும்; இடஶ ரழ்க்ஷத்  உர்வு' ன்றந
அதிப்திரம் பர்ந்ரல் அட வதரி ப்ன. ரழ்க்ஷத்
ம் உர்ட ன்று வ ரல்னறக் வரண்டு ரழ்க்ஷத்
ஶஷஷப அறப்தடுத்றக் வரண்டு ஶதரரல்,
டரஷ ரன் அறரகும். த்ஷண

ம்தரறத்ரலும்

ஶதரரல் ரட்டில் ரித்றம்ரன் றஞ்சும்.
டேஷ்ர்லக்கு ரணம், உிர் இண்ஷடனேம்
ரப்தரற்நறக்வரள்ப அத்றர றரணஷ ஷஶர
அஷ ரட்டில் உள்ப அத்ஷண ைணங்லக்கும் றஷடக்
ஶண்டும். இற்ஷந

ர்க்ரஶ

னனக்கும் றஷடக்ச்

வ ய் ஶண்டும். அற்குத்ரன் றட்டம், எலங்கு
ல்னரம் ஶண்டும்.

அப்தடிப்தட்ட றஷன ற்தட ஶண்டுரணரல்,  ற
உள்பர்ள்கூட ரட்டில் இனக்கும்தடிரண த ஷ

ப்தடி  றக்றன்நரஶணர அப்தடி  றக்ப் தித்ணம்

தண்ஶண்டும். அன் குடிஷ ில் இனந்ரல் இனும்
குடிஷ ில் இனப்தட, அன் ஞ் ற குடித்ரல் இனும்
ஞ் ற குடிப்தட ன்று வ ௌரிம் இனக்றநர்லம்
கூடத் ங்பிடம் தம் இனக்றநட ன்தரல்

ஶஷலக்குஶல் அறரண  றஷபவல்னரம்
வதனக்றக் வரள்பரல் ர ஶண்டும்.
 ற இனக்றநட ன்று இர்ள் தண்டறந சு ைீண

ரரிங்வபல்னரம் (Luxuries) அதரிக்றயம் ன்ந வதரி
ர்த்டக்குப் ிஶரம்ரன். இந் ஶரம் ந்ட
ிட்டரல் ஈசுரடேக்றயம் றஷடக்ரட! னுஷ்
ைன்ர திஶரைணம் உள்பர ஆ ஶண்டுரணரல்,
க்கு ைீிப்தற்கு அத்றர றர வ்பவு

ஶஷஶர அற்குஶல் ஏர் இம்றகூட ினம்தக்கூடரட.
இடஶ அதரிக்றயம்.  ற இனக்றநட ன்நரல்
அஷக் வரண்டு, ஷ்டப்தடுறன்ந இ குடும்தங்லக்கு
- அத்றர ற  றஷக்கூடப் வதந

னடிரர்லக்கு - உி வ ய்டரன் றரம்,
ர்ம், னண்ிம். அடரன் எனனுக்கு ஶரக்ஷத்ஷ
அபிக்கும்.
இட வரிரல்  ற இனக்றநர்ள் ஶஷக்குஶல்
தட்டுப்தடஷ, மறல்க் ர்ட் ன்று ஶரத்ஷ அறர
இப்ஶதரட பர்த்டக் வரண்டினப்தட என தக்ம், அஶ
ம் இர்ஷபப் தரர்த்ட  றில்னரர்லக்கும்
தனம் திடித்ட ஆடுறநட. அர்லம் கூடக் டன்

ரங்றரட இந் ஶண்டர ஶஷஷபப் னர்த்ற

தண்ிக் வரள்ப றஷணத்ட, டணரபிரற அஶ

உதத்றங்லக்கு உள்பரற னறநரர்ள். ம்தட டைறு
னங்லக்கு னன்ணரல் ரனம் ரப்தி

ரப்திட்டட

இல்ஷன. குடிஷ ில்ரன் இனந்ரர்ள். ஸ்றரீள் ரறல்
தஷண ஏஷனரன் ஶதரட்டுக் வரண்டினந்ரர்ள்.
ஶழ்குக் கூஶர, ஞ் றஶரரன்

ரப்திட்டரர்ள்.

ஷஶபர, தக்ரர்ஶபர ல்ஶனரனம் நக்குஷந
எஶரறரிரண ட்டில்ரன்
ீ
இனந்ணர். ம் ைணங்ள்

ரனம் தட்டுத்டி உடுப்தட இல்ஷன; ரப்தி குடிப்தட
இல்ஷன ன்று

ங்ல்தம் வ ய்ட வரண்டுிட்டரல்

இப்ஶதரட என குடும்தத்டக்குச் வ னரறந தத்ஷக்
வரண்டு ந்ட குடும்தங்ள் ர னடினேம்.

ஶஷ ன்று என்ஷந ற்தடுத்றக் வரண்டு

ிட்ஶடரரணரல் அப்னநம் அஷப் னர்த்ற வ ய்ட
வரள்லம் ஏர திரஷ ரன் ற்தடத்ரன்
வ ய்றநட. இட றனப்றக்கும்

ரந்றக்கும் தங்ம்ரன்.

ஶதரடவன்ந ணஶ வதரன்ணரணறனப்றஷத் னட.
ீ த ரனம்ஷ தடரஶடரத (Luxury) ஸ்டக்பர
இனந் ஶடிஶர, ஃதரன் ரறரிரணற்ஷநக்கூட
இப்ஶதரஶ அ றரக்றக் வரண்டு (necessaries), இஷ
றஷடக்ில்ஷனஶ ன்று ரதப்தடுடம்,
அறனப்றப்தடுடர இனக்றநரர்ள். ஶஷஷ

வ்பவுக்கு வ்பவு அறப்தடுத்றக் வரள்றஶநரஶர,
அவ்பவுக்கு அவ்பவு

ரந்ற குஷநனேம்; வ ௌக்றம்

குஷநனேம்; றம்றனேம், றனப்றனேம் குஷநனேம். ரித்றம்,
டக்ம் உண்டரகும். Standard of living ன்தஷ 'ரழ்க்ஷத்
ம்' ன்று வரற வதர்ப்தஶ

ரில்ன. 'ரழ்க்ஷத்

ம்' ன்தட றவும் உர்ந் ிம். ல்ன

குங்லடன், ஈஸ் தக்றனேடன் ரழ்றந ரழ்ஶ
'ரண' ரழ்வு. ரழ்க்ஷக் த்ஷ Quality of life ன்று
வ ரல்ன ஶண்டும். ற்ஶதரட வதரனபரர ஶஷஷப
அறரக்றக் வரண்ஶடஶதரஷத்ரன் 'ரழ்க்ஷத்

ம்' ன்றநரர்ள். இஷ ிட்டு, ண றணரல் உர்ந்,
ரஸ்ரஶ ரழ்க்ஷத் த்ஷ உர்த்றக்
வரள்ஷத்ரன் வதரிர ண் ஶண்டும்.
ரன் வ ரல்னற ரைரங்த்ரர் ஶட்ப் ஶதரறல்ஷன.
ஆணரலும் ணக்குத் ஶன்றுஷச் வ ரல்னத்ரன்
ஶண்டும். ம் ைணங்லக்கு றைர ல்னட வ ய்
ஶண்டும் ன்நரல் இப்ஶதரட வதரனபரரக்ரர்ள்
'ரழ்க்ஷத் ம்' ன்று ஷச் வ ரல்றநரர்ஶபர

அஷக்குஷநப்தற்கு, இநக்குற்குத்ரன் றட்டம் ஶதரட
ஶண்டும்; உர்த்டற்ல்ன.
பி ரழ்வு
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
பி ரழ்வு
'ரழ்க்ஷத் த்ஷ உர்த்டட' ன்ந ரர்த்ஷ
இப்ஶதரட வரம்தவும் அடிதடுறநட.

ர்க்ரர் றட்டங்ள்

இற்குத்ரன் ன்றநரர்ள். ல்ஶனரனக்கும் ிறு
றம்தச்

ரப்தரடு, ரணத்ஷனேம், குபிர் விஷனனேம்

ரப்தரற்நப் ஶதரடரண ஸ்றம்,  றப்தற்கு என
றன்ண ைரஷ இனக் ஶண்டிடரன். இற்ஶ

ர்க்ரர்

றட்டம் ஶதரட ஶண்டும். இற்கு அறரப் வதரனஷபத்
ஶடிப் ஶதரரல் ரழ்க்ஷத் ம் உர்ந்டிடரட.
உண்ஷில் 'ரழ்க்ஷத் ம்' ன்தட வபி

ஸ்டக்பின் வதனக்த்றல் இல்ஷன. ரண ரழ்க்ஷ
ணறஷநஶரடு இனப்தடரன். ஶஷஷப
அறரக்றக்வரண்டு அற்றுக்ர ஆனரப் தநப்தரல்
றஷநவு எனனக்கும் றஷடக்ரட. இஷப்

தித்றக்ஷத்றல் தரர்க்றஶநரம். ரம் ஶஷனரட்டுக்
ரர்ள் ரறரி, ஶதர ஶதரக்றங்லக்குப் தநக்றஶநரம்.
ஶதரத்றன் உச் றக்குப்ஶதரண ஶல் ரட்டுக்ரர்ஶபர
அறல் றஷநஶ இல்ஷன ன்தரல் ம்னஷட
ஶரத்டக்கு, ஶரந்த்டக்கு, தக்றக்குக் கூட்டம்
கூட்டர ந்ட வரண்டினக்றநரர்ள். இஷப்

தரர்த்டக்கூட ரம் னத்ற வதநில்ஷன ன்நரல், அடரன்
டறனஷ்டம்.
'எனத்ன் தீஶர றஷந டி ஷத்றனந்ரஶனர, ண்ட
ஶஷபில் ஶயரட்டலுக்குப் ஶதரய் ண்டஷத்
றன்தரஶனர, ட்ஷட
ீ
ர்-ன்டின் வ ய்ட வரண்டு
ிட்டரஶனர அனுஷட ரழ்க்ஷ ரற ிடரட.
ணம் றஷநந்றனந்ரல் அடஶ ரழ்க்ஷத் 

உர்ரகும்! ண றஷநவு வபி ஸ்டக்பரல்
எனரலம் றஷடக்ரட. வபி ஸ்டக்ஷபச் ஶ ர்க்
ஶ ர்க் ஶலும் ஶலும் வ ௌரித்டக்கு ஆஷ ப்தட்டுக்
வரண்டு னடப்னட ஸ்டக்ஷபக் ண்டுதிடித்ட ரங்றக்
வரண்ஶடரன் இனப்ஶதரம். ரம் இப்தடி இனப்தஷப்

தரர்த்ட  றில்னரர்லக்கும் இஶ ஆஷ

வநறஷ உண்டரக்ற ிடுறஶநரம். இணரல் ஶதரட்டி,
ண்ஷட ல்னரம் உண்டரறன்நண. ரழ்க்ஷத் த்ஷ
உர்த்டர  னஸ்ீனடன் இநங்ற தின்ரன்
னனக்கும் ப்ஶதரட தரர்த்ரலும், ஷரட

ரங்றக்வரண்ஶடினக் ஶண்டிினக்றநட. க்கு
அட ஶண்டும், இட ஶண்டும் ன்று

ர அரிப்ன

இனக்றந ஷில் ரம் ரித்றர்ள்ரன். இப்ஶதரட
ஶரடீசுணினறனந்ட ல்ஶனரனக்கும் இந்க் குஷந
இனப்தரல் ல்ஶனரனஶ ரித்றர்பரத்ரன்
ஆறினக்றஶநரம். தம் இல்னரிட்டரல்ரன் ரித்றம்
ன்தறல்ஷன. தம் அறரறிட்டரஶனஶ,
ல்ஶனரனம் ரித்றர்பரறினக்றஶநரம்.
இந் ஶதரக்ற ஸ்டக்ள் அறர ஆ, ஆத்ற
ரட்டம், ல்ன

றத்ம் ல்னரஶ ஶதரய் ிடுறன்நண.

ஶல்ரட்டில் த்ஷண

ஞ் னம், ித ரம், வரஷன,

வரள்ஷப ன்று தரர்க்றஶநரம்! அவல்னரம் இங்ஶனேம்
னற்குப் னர் கும்தம் வரடுக்றஶநரம். ஶண்டர
ஸ்டக்ஷப அ றத் ஶஷ ன்று றஷணத்டக்
வரண்டு அற்றுக்ர ஆத்ரதிினத்றஷ அனட் றம்
வ ய்டிட்டு, தஶட்ஷடிஶனஶ இநங்றினப்தடரன்
ண
ீ
ரழ்க்ஷ னஷந. ஶதரடவன்ந ணஶ ரடு
றம்றர ரழ்ந் ரனம் ஶதரய்ிட்டட.

இப்ஶதரட ரனக்குஶ றஷநவு இல்ஷன; தஷ றம்ற
இல்ஷன.

னெ ரழ்ிலும் தஸ்த வ ௌைன்ம் ஶதரய்,

ஶதரட்டினேம், வதரநரஷனேம் லுத்ட ிட்டண. எனத்ன்

ஆடம்தர இனந்ரல் ற்நர்லக்கும் அறல் ஆஷ
ற்தடத்ரஶண வ ய்னேம்? ல்ஶனரனக்கும் ல்னர
ஆஷ னேம் றஷநஶறுட ங்ஶனும்

ரத்றர?

ரற்நம் உண்டரறநட; ஆ ரதங்த்றல் டஶம்
திநக்றநட.
ணஶ,  ற உள்பர்ள் பி ரழ்க்ஷ டத்டட
அர்லக்கும் ல்னட; ற்ந ைண னெத்டக்கும் ல்னட.
தஷ ரனத்றல் இப்தடித்ரன் இனந்ட. ஶ

ரஸ்றத்ஷ க்ஷறத்ர்லக்கு த்ஷண ரைரணிம்

ஶண்டுரணரலும் னற்கு ரைரக்ள்
றத்ரினந்ரர்ள். ஆணரலும், அர்ள் வதரனபில்
ஆஷ

ஷக்ஶ கூடரட ன்று

இஷ இன்ஷநக்கும்

ரஸ்றம் ிறத்ட.

றன ரர்த்ஷபினறனந்ஶ

ஊறக்னரம். 'வண்னப் தரஷண' 'ஷ ஏஷன' ஶதரன்ந
ரர்த்ஷஷபக் ஶட்றநீர்ள். தரஷண, ண்ரல்
வ ய்ட. னற்ரனத்றல்  ற உள்பர்லம்
தரஷணரன் ஷத்ட

ஷத்ரர்ள். அப்னநம் வண்னப்

தரத்றம் ந்ட. அடஶ வண்னப் தரஷண
ஆறிட்டட. 'ஏஷன' ன்தட ரறஶன வறும் தஷண
ஏஷனஷச் சுனட்டிப் ஶதரட்டுக் வரள்ஷக் குநறக்கும்.
அம்திஷக்கூட தஷண ஏஷனத்ஶரடுரன் ஶதரட்டினந்ரள்.
(ரனீ னர தத் ரடங்) ன்று ' றரபர ண்டம்'
வ ரல்றநட. திநகு ஷத்றல் ஶரடு வ ய்ரர்ள்.

இனந்ரலும் 'ஷ ஏஷன' ன்று தஷ வதனம் எட்டிக்
வரண்டட. அந்க் ரனத்றல்  றனேள்பர்ள் ட்டு
அடுக்கு டு
ீ ட்டிக் வரண்டறல்ஷன. ல்ஶனரனஷட
டும்
ீ
நக்குஷந எஶ ரறரித்ரன் இனக்கும்.

ம்னஷட

றற்தம் னனற

ரஸ்றங்பின் வதனஷ

வரிற்ர ரைரக்ள், ந்றரிள், வதரி ரபிஷ
ட்டிக் வரண்டினந்ரர்ள். ஷ றர்லம் வதரி

டுள்
ீ
ஷத்டக் வரண்டினந்ரர்ள். ஆணரல், வதரட
ைணங்லக்கு என றரட்டிர இனந் திரம்ர்ள்
றறுக் ட்டிப் வதன ரழ்ந்ர்ள்ரன். ல்னர

ித்றலும் அர்ள் பிஷர இனக் ஶண்டும்
ன்தடரன்

ரஸ்ற ிற. அண்ஷணக்கும் ஶனரக்

ஶரில்ரன் ஊனக்ஶ வதரி டு;
ீ ஶரில்

ஸ்ரறக்குத்ரன் வரம்தவும் உர்ந் ஷ ட்டு,
ஆதம் ல்னரம். உத்மம்ரன் ஊனக்வல்னரம்

ல்ரம் ரறரி. ணிணிர்பின் டின்ணர், டீ தரர்ட்டி,
ஆடம்தம் டவும் அப்ஶதரட றஷடரட.
 றனேஷடர்ள் பிஷர ரழ்ந் ஷில்

ற்நர்லக்கும் இர்பிடம் டஶறல்ஷன. திற்தரடு
ஶக்ஷத்ஷனேம், றத்ஷனேம்ிட்டு அர்ள்
தட்டத்டக்கு ந்ட த ஶட்ஷடில் ிலந்டம்ரன்
னெத்றன் வ ௌைன்ஶ

லர்குஷனந்ட ிட்டட. தஷ

பி ரழ்க்ஷ னஷநக்குத் றனம்த ல்ஶனரனம்
திரஷ ப்தட ஶண்டும்.

ரந்ற இனந் ஷக்கும், 'பி ரழ்க்ஷ, பி
ரழ்க்ஷ' (Simple living) ன்ந ஶதச் ரட இனந்ட.

இப்ஶதரட அந் அதிப்திரஶ ஶதரய்ிட்டட. றுதடி
அந் னஷநக்கு க்ஷபக் வரஞ் த்றல் வரஞ் ரட
றனப்த ஶண்டும். றஷநவு ண றல்ரன் இனக்றநட
ன்று உர்ந்ட, அனம் டஷஷச் வ ய்ட

வரண்டு பிஷர இனக் ஶண்டும். அனம்

இப்தடித் ஶஷஷபக் குஷநத்டக் வரண்டு ண றணரல்
றஷநந்ட சுதிட் ர இனக்

ந்ற வௌப ீசுர்

அடேக்றம் வ ய்ரர!
க்ரினக்டம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
"க்ரினக்டம்"
"க்ரினக்டம்" ன்ந ரர்த்ஷஷபத் றழ்
ரட்டில், தண்டிர், தரர் ல்ஶனரனம்
உதஶரறக்றன்நரர்ள். ணக்கு னன்ணரல் இங்ஶ
அக்வுன்டண்ட் வைணல் ஆதீ றனறனந்ட தனர் ந்ட
உட்ரர்ந்ட இனப்தஷப் தரர்த்வுடன் - அர்ள்
தக்க்குஷப

ரிதரர்க்றநர்ள் அல்னர? - ணக்கு

இந் ர ம் றஷணவுக்கு னறநட.
த ித்றல் வதனம்தரலும் ரம் க்ரஶ

இனக்றஶநரம் - இஷ க்கு ரனம் வ ரல்னறத் 
ஶண்டிறல்ஷன. என ஸ்டவுக்கு அன்

ிஷனஷிட என ஷத ர அறம் வரடுப்ஶதரர?
ட்ஶடரம். தத்றல் க்ர இனப்தட உண்ஷ.

ஆணரலும் தத்ஷக் வரடுத்ட தன ஸ்டக்ஷப
ரங்குறன்ஶநரம். அற்நறல்ரன் இத்ஷண ஸ்டக்ள்
ஶதரடம் ன்று க்ரினக் ரட்ஶடன் ன்றஶநரம்.

ரம் றம்றர உிர் ரழ்ற்குச் வ ரற்த ஸ்டக்ள்

ஶதரடம். இந் ஸ்டக்லக்குத் ஶஷப்தடும் தத்ஷ
ட்டுஶ ரம்

ம்தரணம் வ ய்வன்நரல்,

இப்ஶதரடஶதரல் ஆனரப் தநக்ஶ ஶண்டரம் - ஶ ம்
ிட்டு, ண்டம் ிட்டு ங்வங்ஶர ஶதரய் ஆ ரங்ஷப
ிட ஶண்டரம்.

ம்தரறக் ஶண்டிினக்றநட.

அற்ர ஆத் ி ரத்றற்கும் ஈஸ் றரணத்டக்கும்
தஶரதரத்டக்கும் வ னிட ஶண்டி ரனத்ஷ
ல்னரம் க்றல்னரல் ிம்

வ ய்ஶண்டிினக்றநட. இண்டு றனு றல் ரன
ிம். னனறல்

ம்தரறப்தரல் ரன ிம். அப்னநம்

ஶண்டர ஸ்டக்ஷபத் ஶடித் ஶடிப் ஶதரறல் ரன
ிம். ற ிஷபரஶர ஆத்

ரந்றஷக்

குஷனத்டக் வரள்றஶநரம். றனப்றஶ இல்னரல் ஆஷ
ஶத்றலும், தன

ந்ர்தங்பில் ஆஷ

றஷநஶநர

ரற்நத்றலும் வரத்டப்தட்டு அஸ்ஷப்தடுறஶநரம்.
ரம் உிர் ர இந் ஸ்ட அ றம்ரணர ன்று

தரர்த்டக் க்ரச் வ னவு வ ய்ஶ உண்ஷில்
"க்ரினப்தரகும்". ஶண்டர ஸ்டக்லக்குப்
ஶதம் தண்ி,

ரர்த்றர ிஷனஶத ற, அற்கு என

ஷத ரகூட அறம் வரடுக்ில்ஷன ன்தரல்
க்ரினந்ரரட.
தம் ட்டுறல்ஷன. இப்தடிஶ ரர்த்ஷஷப
உதஶரறக்கும்ஶதரட என வ ரல்கூட அறரக் கூடரட,
அபர, க்ரப் ஶத

ஶண்டும். அணரல் க்கும்

ரி, ம் ஶதச்ஷ க் ஶட்றநர்லக்கும்

ரி, வதரலட

றச் ரகும். பபவன்றும் ஶத ரல் சுனக்ரச்

வ ரல்ன ஶண்டும் ன்று தறக் வரண்டரஶன னத்றில்
என ீட் ண்னம், ரக்றல் என திர னம்
உண்டரகும்.

க்றனேம் (energy) ண்
ீ
(waste) ஆரல்

இனக்கும். த்ஷணஶர

ண்ஷட

ரடிலம் றச் ரகும்.

"வரட்டிிடனரம், ரரிிட னடினேர?" ன்று தர

ைணங்ள்கூடக் ஶட்றநரர்ள். றனள்லனம் ஷக்
ரக்ரிட்டரலும் ரக்ஷக் ட்டுப் தடுத்றக் ரப்தரற்ந
ஶண்டும் ன்றநரர். ஆணரல், இப்ஶதரட ஶனரம் னலக்
எஶ ஶதச்சு னேரத்ரன் ஆறினக்றநட. றனைஸ்

ஶதப்தர்ள் ல்னரம், 'அர் தி ங்ம், இர் தி ங்ம்'
ன்றுரன் ஶதரட்டு றப்னறன்நண. ரரித்றல் ரட
டக்றன்நர ன்நரல் ஷமதர்ரன். அஶர,
ரரித்றல் டக்றில்ஷன ன்தட
வரிரனறனப்தற்ஶ
வதரிரச்

ண்டப் தி ங்ரப் ஶத ற ஶர

ரறத்டிட்ட ரறரி திஷஷ உண்டு

தண்ி னறநரர்ள்.
தம், ஶதச்சு, அப்னநம் ரம் வ ய்றந ரரிம்
ரரித்றலும் அபவுடன், க்குடன் இனக் ஶண்டும்.
ஆஷ ரய் இனக்றநட ன்தற்ர, அ றறல்னர,
அல்னட வட்டரண ரரிங்ஷபச் வ ய்ஶ கூடரட.
ஆத்

றஶசுக்ஶர, ஶனரக்ஷத்டக்ஶர

திஶரைணறல்னர ரரிங்பில் ஈடுதடஶ கூடரட.
ல்னரற்ஷநனேம்ிட னக்றம், ண்த்றல்
க்ரினப்தட. இப்ஶதரட ம்

றத்ம், என க்ஷத்றல்

ஶரடி ண்ங்ஷப ண்ிிடுறநட. ண்த்டக்கு
என க்கு க்ஶ இல்னரல் இனக்றநட. இப்தடி

அஷத் நறவட்டுப் ஶதர ிடக்கூடரட. த்ஷண

ஷ்டப்தட்டரறலும், வரஞ் ம் வரஞ் ர தித்ணம்
தண்ி, இந் ண் ஏட்டத்டக்கு அஷஶதரட்ஶடர
ஶண்டும். எஶ ஸ்டஷ றஷணப்தட - றஷணப்தடகூட
இல்னரல் அடஶகூட ஆட - இவல்னரம் இப்ஶதரட
னடிர ரரிம். ஆணரலும், இப்ஶதரறனறனந்ட கூடி

ஷில் மத்ிங்ஷப ட்டுஶ ண் ஆம்திக்
ஶண்டும்.

றத்ம்

றநச் றந அத்ஷணக்த்ஷண

அற்கு தனக்குஷநவுரன். அஷ ஶதரட்டு என றன ல்ன
ிங்பில் ட்டும் அஷத் றனப்திிட்டரல், அட
க்றனேடன் வ ய்னரற்நற உத்ரண திஶரைணங்ஷப

உண்டரக்கும். அ றறல்னர ண்ங்பில் ணஷம
ஏடிட்டுக் வரண்ஶடிரல், இட இஷத்ரன்
றஷணப்தட ன்று "க்ரினக்னும்".
த ிஶ க்கு னக்றர இனப்தரல், அறல்
ஆம்தித்ட எவ்வரன்நர ல்னர ிங்பிலும் ஶதச்சு, ரரிம், றஷணப்ன ல்னரற்நறலும் க்ரினக்டம்.
இந் ஷடனஷந உனறல் னுஷ்ர்ள் ல்ஶனரனம்
'தஶ ஶண்டரம்' ன்று இனப்தட

ரத்றஶ இல்ஷன.

'வதரனள் இல்னரர்க்கு இவ்வுனம் இல்ஷன' ன்று
றனள்லஶ வ ரல்னறிட்டரர். ஆணரலும் அ ற
றல்னரல் ரபரச்

ம்தரறப்தறலும்,

அ றறல்னரல் ிரச் வ னறப்தடம், அல்னட
னம் ரத் ரறரி தரங்றல் னெட்ஷட னெட்ஷடரப்
ஶதரட்டு ஷப்தடம் வரம்தப் தி கு. ஶதரடம் ன்ந

ணஶமரடு

ம்தரணம் வ ய்ட, அஷக் ணத்டடன்

வ னறக் ஶண்டும். வ ரந்ச் வ னவுஷப

அதட் ரக்றக் வரண்டு, ரண ர்ங்லக்கு னடிந்
ட்டும் வ னறக் ஶண்டும். வ னவுலக்குள் க்கு
ன்று இல்னரல், ரணரச் வ னறப்தட ரன்

உண்ஷில் க்கு 'வு'. இணரல் னண்ி வு
றஷடக்றநட. ணக்வன்று வ னறப்தரல் வதநனடிர
ஆத்

றஶஷம இணரஶனஶ வதறுறஶநரம். வ ரந்

ிங்பில் 'க்ரினந்ரல்' ஷ

பிர்பரலும்கூட என ஷத ரரட ர்ம் தண்
னடினேம். அப்தடி அர்ள் வரடுக்றந ஷத ரஷ

ஈஸ்ன் ஶரடிர றத்ட அடேக்றம் வ ய்ரன்.
த ஷபர இனந்ட வரண்டு ங்பரல் னடிந்
மத்ரரிங்லக்கு உவுறந த்ஷணஶரஶதர்
இனந்றனக்றநரர்ள்; இப்ஶதரடம் இனப்தரர்ள்.

ஏவரன தக்ரனுக்கும் ன்ஷணிடப் தம் தஷடத்
எனத்ஷணப்ஶதரல் ரன் இனக் ஶண்டும் ன்ந

ண்ம் இனக்றநட. ஆடம்தத்டக்கும் டரம்தீத்டக்கும்
ஊரரித்ணரச் வ னறத்டக் டன்தடுறநரன்.
உனத்றல் தக்ரனுக்குத்ரன் ைரஸ்றக் டன்
இனக்றநட. இட ி றத்றர, ஶடிக்ஷரத்
ஶரன்நறணரலும், ரஸ் றஷன இடரன். ஷள்
த்ஷணஶர ஶதர் டணில்னரல் இனக்றநரர்ள்.
தக்ரர்பில் டணில்னரல் இனப்தர்ள்
டர்னதரத்ரன் இனப்தரர்ள். ஶதரனற அஸ்ஷ
ிட்டரல், அனுக்கு இத்ஷண வ னவு, டன் இனக்ஶ
இனக்ரட. ஶனரத்றல் த்ஷணஶர ஶதர்

ஷ்டப்தடுறநஶதரட ரம் இத்ஷண டரம்தீங்ள்

வ ய்ட றரர ன்று அனம் ஶட்டுக்வரண்டு,
வ னஷ ர் றரரக் ட்டுப்தடுத்றக் வரண்டரல்
த்ஷணஶர ரண, ர்ம், தஶரதரம் வ ய்னரம்.
ஶனரத்றல் எனத்னக்கும்

ரப்தரடு இல்ஷன, டி

இல்ஷன ன்ந குஷநில்னரல் வ ய்ட ிடனரம்.
இப்ஶதரட வ ய்றந டரம்தீத்ரல் என ரலம்
வதநனடிர ஈஸ்ரனுக்றத்ஷனேம் இந்

தஶரதரத்றணரல் வதற்று ிடனடினேம். ஷரன்
ன்நறல்ஷன. தக்ரனும்கூட, 'இந் ஸ்ட க்குத்
ஶஷரணர? இட இல்னரிட்டரல் திரன்

ஶதரய்ிடுர? இட இல்னரல் ைீிக் னடிரர? ம்
அப்தரவும் ரத்ரவும் இட இல்னரல் வ ௌக்றர
இல்ஷனர?' ன்று அவ்ப்ஶதரடம் ஶட்டுக் வரண்டு

வ னறப்தறல் க்ரினக்னும். இப்தடிச் வ ய்ரல்
வரடுப்தறல் க்றல்னரனறனக் னடினேம். டுக்
டுக் ஊற்நறல் ைனம் னறந ரறரி வரடுக்க்

வரடுக் ரனக்ஷ்றின் அடேக்றம் ஶலும் பனம்.
ம் ஶ த்றல் ைனத்ஷக்கூட அறரக் வரட்டிச்
வ னறக்கூடரட ன்தரர்ள். ரட என
ித்றல்

றக்ணம் இல்னரிட்டரல், இஶ

ஶணரதரம் ற்ந ல்னரற்நறலும் ந்டிடும்
ன்தரல் இப்தடிச் வ ரன்ணரர்ள்.

றக்ணரினப்தட

னறத்ணம் அல்ன. வ ரந் ித்றல் தடரஶடரதம்
இல்னரல் "க்ரினப்தட" ரன்

றக்ணம். இடஶ

னறத்ணம் இல்னரல் ரணனம் ர்னம் வ ய்ற்கு
உவும்.

இஶரடு ஶதச் றல் க்ரினப்தஷக் குநறப்தர

இக்ரனத்றல் னக்றர டுத்டக்வரள்ப ஶண்டும்.
என

த்றல் ந்த் வரத்ட ிரற வரம்தவும்

உக்றர திினக்றநஶர அற்குத்ரஶண
னக்றர

றறத்ஷம வ ய் ஶண்டும்? இன்று

ஶதச்சுரன் வரம்த உக்றரப் திினக்றநட. ம் ீற
டைல்பில் 'வௌணம் னம் ரஸ்ற' ன்நரர்ள். ஶதச்சுக்
குஷநந்ரல்

ண்ஷடனேம் குஷநனேம் - ஶல்ரட்டில்கூட,

'ஶதச்சு வள்பி ன்நரல், வௌணம் ரன் ங்ம் (Speech is
silver silence is golden)' ன்றநரர்ள். ஆத்

றஶரமளக்கு

வரம்தவும் ற்னனத்ப்தட்ட ிம் இட. 'ஶரணம்'
ன்தட ஞரண ம்ன ன்நரர்ள். அந் ம்னக்குப்
ஶதரய், எஶ வௌணரினக் ம்ரல்
னடிரிட்டரலும், ரம் ஶதச்ஷ

வரம்தவும்

குஷநத்டக்வரள்பப் தரடுதடஶண்டும். 'தத்றக்ஷபில்
தத்ற தத்றர னறந இத்ஷண ஶதச் ரல், ரங்லம்
திற ரங்லம் உண்டரற ண்ஷட

உனலஷத்ி, ரட உனப்தடிரண ிஷபவு
இனக்றநர? அறல் னட ஶதரரட ன்று இஷப்தற்நற
ரம் ஶறு வரண்ஷடத் ண்ர்ீ ற்ந ிர் றப்தரல்
ரன் ரட திஶரைணம் இனக்றநர? இப்தடி

க்ற

ல்னரம் ினரரனரர?' ன்று ஶர றத்டப் தரர்க்
ஶண்டும். ரக்குக் ட்டுப்தரட்ஷட அடேஷ்டரணத்றல்
வரண்டு ஶண்டும். க்ரப் ஶத

ஶண்டும்.

திநனஷட ணஷமப் னண்தடுத்ர ஶதச்ஷ ஶ ஶத
ஶண்டும். ன் ஆத்ரஷ உர்த்றக் வரள்ப உவுறந
ிங்ஷபஶ ஶத

ஶண்டும். ண்த்ஷக்

ட்டுப்தடுத்டட ஷ்டம். அட இப்ஶதரட ம்ரல்
னடிரல் ஶதரணரலும் தரறல்ஷன. ஆணரல்,

ண்ிஷ ல்னரம் ஶத றப்ஶத ற இப்ஶதரட வ ய்ட
னறந உற்தரத்ஷ ரம் றச் ம் குஷநக் ஶண்டும்.
ஶதச் றல் க்ரினக்னும் ன்று இப்ஶதரட ரன்

ஶதசுறஶநஶண, இறல்கூட ரஶண "க்ரினக்னும்".
இல்னரிட்டரல், ஶதச்சு சுரஸ்ம் இலத்டக்வரண்டு
ஶதரய், இறனறனந்ஶ ிர்த்ரண

ர்ச்ஷ ள்

றபம்தக்கூடும். அஶரடுகூட பபவன்று

வ ரல்ரல், இட ணமறலும் சுனக்வன்று ஷக்ரல்
திசுதிசுத்டப் ஶதரய்ிடும்.
தடிப்தடிர ம் வ ரற்ள், வ ல்ள்,

றந்ஷணள் - word,

deed and thought - ல்னரற்நறலும் என ஷஷந, க்கு
ஶண்டும். னடிில், ஶணர, ரக்கு, ரங்பில்
ட்டுப்தரடு ஶண்டும். ணசு

றந்றப்தட, ரக்கு ஶதசுட,

ரம்ரன் ரரிம் வ ய்ட. இஷ ல்னரம்

ட்டுப்தரட்டின்ல ழ் ந்ரஶன ஆத் ஶக்ஷரகும்.
இற்ஶநரடு தத்ஷச் வ னவு வ ய்ஷ னனறல்
வ ரன்ஶணன்.
ட்டுப்தரடுரன் ஶரம், ஶரம் ன்தட.

றநறப்

ஶதரரல் என்நறக் ட்டுப்தட்டினப்தடரன் ஶரம்.
றனஷ் தரத்ரகூட இப்தடித்ரன் ல ஷில்
வ ரல்னறினக்றநரர் ன்று அர்த்ம் தண்ிக்
வரள்பனரம். அறஶன ' ரங்றனம் ஶரனம்
என்றுரன்' ன்றநரர். அர் ' ரங்றம்' ன்ந

றத்ரந்த்ஷப் தற்நற தண்டிர்ள் தன றனு ர னறந

ிபக்ங்ள் என தக்ம் இனக்ட்டும். ஶர அந்ச்
வ ரல்னறன் வதரனஷபப் தரர்த்ரல் ' ரங்றம்' ன்தட
' ங்றஷ' ன்தறனறனந்ஶ ந்றனக்றநட. ' ங்றஷ'
ன்நரல் க்வடுப்தட ன்று அர்த்ம். 'ைண ங்றஷ'
ன்று வ ரல்றஶநரல்னர அட ரறரி! றலும்

ரிர

க்றடுறந னத்ற ந்டிட்டரல், னத்ற இப்தடி என
க்றஶன ட்டுப்தட்டு றன்று ிட்டரல், அடஶ
னணறல்னர

றஷனில் றற்தற்குப் தக்ற

ிட்டுிடும். இப்தடி

 றஷனில் றற்தன் னற்நற

ஸ்ரணம்ரன் 'ஶரம்'.
த வனௌறர, தித்றல் ஆம்தித்ட
'க்ரினக்னும்' ன்ஶநன். அடஶ த
ஶரந்த்றல் வரண்டு ஶ ர்த்ட ிட்டட! றனனெனனம்

றனந்றத்றல் இப்தடித்ரன் வ ரல்றநரர். 'உண்ஷரண
ல்ி ஈஸ் த்த்ஷ அநறடரன்' ன்று வ ரல்ன
ந் றனனெனர்.
'க்நறந்ரர் ல்ி ற்நநறந்ரஶ' ன்றநரர். இட
அ றம், இட அர றம்; இட ல்னட, இட வட்டட;
இட வய், இட வதரய் ன்று க்குப் தண்ி,
ள்லஷத் ள்பி, டுத்டக் வரள்ப ஶண்டிஷ
வரண்டரனன்நற, ஈஸ் த்த்ஷக் ர னடிரட.
அரட அடேத னர்ர உ னடிரட ன்றநரர்:
க்நறந் ரர்க்ன்நற ரவரண் ரட
க்நறந் ரர்க்ன்நற ஷகூடரக் ரட் ற.

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
தத்ஷ ிட்டுக் குத்ஷக் வரள்
ரன் தனிரண இடங்பில் ங்
ஶண்டிினந்றனக்றநட.

றன இடங்பில்

ஷல்ட்டு

வரம்தவும் ல க்றடர இனக்கும். அங்ஶினந்ட

எஶடிரப் னஷ றபம்தி ரன் னஷை வ ய்றந
ண்டதம் ஷ ந்ட ப்தி ிடும். டத்ட னரனக்குள்
ங்ஶ ஶதரணரலும் னஷரினக்கும். இனப்தற்குள்
னஷ ங்ஶ குஷநச் னர இனக்றநட ன்று
ஶடிக்வரண்ஶட ஶதரய், ஷட றில் தரர்த்ல்

அடுப்தடிிஶனரன் னஷ குஷநர இனக்கும். அணரல்
ஷற்ட்டுக்கு தக்த்றஶனஶ னஷைக்ட்ஷட ஷத்டக்
வரள்ஶன்.
அடுப்தினறனந்டரன் னஷ உண்டரற ரனர தக்னம்
தவுறநட. அணரல் அடுப்தடிில் னஷ குஷநர
இனக்றநட.
ரன் வதரடரப் தட்டங்லக்குள் ஶதரரல்
றரங்பிஶனஶ

ஞ் ரம் வ ய்ட ன்று ஷத்டக்

வரண்டினந்ஶன். ரம் தட்டங்பில் ரரீம்
ன்றந வதரில் அர ரம் வரம்தவும் அறம்;
றரங்பில் அவ்பவு இரட ன்று ண்ிக்
வரண்டினந்ஶன். அப்னநம் தட்டத்ட ைணங்லம்

ன்ஷண ற்னறுத்ற அஷத்ரல் தட்டங்லக்குப்

ஶதர ஆம்தித்ஶன். ரன் றஷணத்ற்குப் வதனபவு

ரறுதட்ட சூழ்றஷனஷப் தட்டத்றல் தரர்த்ஶன். இறல்
ணக்குக் வரஞ் ம் றனப்றகூட ற்தட்டட. ஷற
றத்ஷ, ஆ ரம், னஷை னணஸ்ரம் ல்னரம்
றரங்பில் இனப்தஷிடவும் கூடப் தட்டங்பில்
அறர இனப்தஷத் வரிந்ட வரண்ஶடன்; னஷஷ

உற்தத்ற வ ய்றந அடுப்ன, அஷ வபிஶ அனுப்திிட்டு,
ன் இடத்ஷக் கூடி ட்டும் சுத்ர ஷத்டக்
வரண்டினப்தட ஶதரல், தட்டங்ள் கூடிஷ

ஆ ரங்பில் ததக்ற ரட்டுரக் ஶரன்நறட.
றர ைணங்லக்குப் தட்டத்றல் இனப்தடஶதரல்
ஶஷனவட்டிள் அறம் றஷடரட. அர்ள்

ன

அடேஷ்டரணங்ஷபனேம் குஷநில்னரல் வ ய்  ற

உண்டு. ஆணரல், வதரடர அர்ள் அடேஷ்டரணங்ள்
டவுஶ வ ய்ரல்,

ரஸ்ற ிங்ள் டவுஶ

வரிந்ட வரள்பரல் ினரரக் ரனத்ஷப்
ஶதரக்குறநரர்ள். தட்டர த்ட ைணங்லக்கு ஷன
வநறக் ரரிங்ள் இனக்றன்நண. ஆதீஸ் ரரிம்,
ஶ ரறல்

ர்ஸ்,
ீ
ிஷபரட்டு றபப் ல்னரம் இங்கு

அறம். இற்நறல் தனற்நறல் ட ஆ ர
அடேஷ்டரணங்ள் தனற்ஷந ிட்டுிடும்தடிர
இனக்றநட. ன்நரலும் 'இப்தடிச் வ ய்றஶநரஶ, இட ப்ன
அல்னர?' ன்ந தச் ரத்ரதனம் தட்டத்ட
ைணங்பிடம் எட்டிக் வரண்டினப்தரத் வரிறநட.
அணரல்ரன் த்ஷணஶர ஶஷன வரி ல்ள்
இனந்ரலும் ஶர என

றன்ண னஷை, வரஞ் ம்

வரஞ் ம் அடேஷ்டரணங்ள், தைஷண, னரப் தி ணம்,
ஆன றதரடு ஆறற்ஷநத் ணித்ணிரவும்,
ங்ரக் கூடினேம் ரப்தரற்நற னறநரர்ள். இட
ஏபவுக்கு
ன

ந்ஶரம் னறநட.

ந்ஶரம் தஷ ர்ங்ஷப ரம் னர

அடேஷ்டிக்குரறு ம்ஷச் வ ய்ட வரள்லம் ஶதரடரன்
உண்டரகும். இப்ஶதரஷ தட்டர

ரழ்க்ஷ

னஷநனேம், ரரினம் வறும் தத்ஷனேம் வனௌற
வ ௌக்றங்ஷபனேம் ஶடிப்ஶதரணரல்

உண்டரணஷரம். தத்டக்ரண இந் ஶட்ஷ ஶதர
ஶண்டும், குரணர ஶண்டும் ன்தற்ஶ
அனம் தித்ணப்தட ஶண்டும். ஶலும் ஶலும்
தம் னறந வரறல், ஶலும் ஶலும் ிரற னறந
ரரிங்ள் இற்ஷந ிட்டுிட்டு, றம்றஶரடு

றஷநஶரடு அடங்ற ரழ்ற்கு ணமர னற் ற
வ ய் ஶண்டும். தக்றனேம் னஷைனேம்கூடப் தத்டக்ர,
ற்ந வ ௌரிங்லக்ரச் வ ய்ப்தடனரம். ம்
னஷைஷ ற்நர்ள் ப்தடி

றனரறக்றநரர்ள், ட

ரஸ்றப் தரண்டித்றஷப் திநர் ப்தடி வச்சுறநரர்ள்
ன்தறவனல்னரம் ஆஷ

உண்டரக்கூடும்.

இவ்ிங்பில் றவும் ைரக்றஷர இனக்
ஶண்டும். ல்னரற்றுக்கும் னெனம் அம்தரத்ஷத்
ிட்டுத் வரஷனப்தடரன். அட வரஷனந்ரல்

அடக்த்ஶரடு, ஆணந்த்ஶரடு, ந்க் ரரித்ஷனேம்
ஈசுரர்ப்த னத்றஶரடு வ ய்ட ரனம் ஶக்ஷம்
அஷடனரம்; ஶனரத்ஷனேம் ஶக்ஷர
ஷத்றனக்னரம்.

'ரரி ரழ்க்ஷ' ன்றந வதரில் ஶர என்றுக்கு

ஆஷ ப்தட்டுக் வரண்டு இப்ஶதரட தன ல்ன றஷப
ிட்டுிட்ஶடரஶ ன்தஷ றஷணத்ரல்ரன் தரிரதர
இனக்றநட. 'ரரி' ரர்க்த்றல் ஶதரய்க் வரண்டினந்
ஶல் ரட்டில் தனர் ரழ்க்ஷின் றஷநவு இறல்
இல்னஶ இல்ஷன ன்று

னறப்தஷடந்ட, ம்னஷட

ஶரந்ம், தக்ற னஷந இற்றுக்குத் றனம்த
ஆம்தித்றனக்றரர்ள் ஆஷ ப்தடுறநரர்ள். ரஶர
அரற ரனர க்கு ந்டள்ப அற்னரண

திடரர்ைறத்ஷ அனட் றம் வ ய்ட, ஶல்ரட்டுக்ரர்ள்
ஶண்டரம் ன்று றத்டக்ட்டிஷ டுத்டக்
வரள்றஶநரம்.
இத்ஷண ஶரபரறுலக்கும் னெனம் தஶ

வதரிரறிட்டடரன். இணிரட தத்றல் தற்றுஷன
ிடஶண்டும். மத்குங்ஷபச்

ம்தரறக்

தரடுதடஶண்டும். அப்ஶதரடரன் ைன்ர டுத் தனஷண
ரம் அஷடந்ட ஶனரத்டக்கு உதரம் வ ய்ரஶரம்.
க்ஷறஷப் திச்ஷண
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
க்ஷறஷப் திச் ஷண
எவ்வரனனக்கும் த்ஷணஶர ிரண ஷ்டங்ள்,
வரல்ஷனள் இனக்றன்நண. அஷவல்னரம்

றநறட

ரனரட நந்றனப்தற்ஶ இங்ஶ னஷை தரர்க்வும்,
உதந்றர ம் ஶட்வும் னறநீர்ள். ஆணரல் இந்
உதந்றர ம் வறும் வதரலடஶதரக்ர ட்டும்
இனந்ரல் திஶரைணறல்ஷன. உதந்றர ம்
உதஶரர இனக் ஶண்டுரணரல் அறல் உங்ள்

ரழ்க்ஷில் அடே ரிப்தற்கு ரட என அம் ரட
இனக் ஶண்டும். உங்லக்குப் திடிக்ர ிர
இனந்ரலும்கூட, உங்லஷட ஶக்ஷத்ஷ உத்ஶ றத்ட
ரன்

றன ிங்ள் வ ரல்னத்ரன் ஶண்டும். ீங்ள்

அஷச் வ ய்டம், வ ய்ரடம் உங்ள் ரரிம்.
வ ரல்னத்ரன் ன்ணரல் னடிந்ட. 'ைத்குன' ன்று

வதர் ஷத்டக்வரண்டு, உங்ள் தத்ஷ ல்னரம்
ரங்றக்வரண்டு ணக்கு ல்னரத் ஶரன்றுஷ ரன்
வ ரல்னக்கூட இல்ஷன ன்நரல் அட வதரி ஶரம்.
அற்ரஶ வ ரல்றஶநன்.

வ ன்ஷண த்றல் ந்ட ீண்ட ரனரத் ங்றறல்
ன் ணமறல் றகுந் றஶன ம் உண்டரறனேள்ப எர்
அம் த்ஷச் வ ரல்ற்ரத்ரன் இந் தீடிஷ
ஶதரடுறஶநன். இங்ஶ ன்ணிடம் சு ந்
த்ஷணஶர வதண்ள் ங்லக்குக்
ல்ரரில்ஷன, ன்ந குஷநனேடன் ண்டம்
ண்னர
ீ
ந்ட னஷநிடுறநரர்ள். அர்ள்

ணமறல் த்ஷண ஷ்டனம் ஶரதனம் இனக்றன்நண
ன்று ணக்குத் வரிறநட. இந்ப் தரிரதரண ரட் ற
ன்ஷண வரம்தவும் ஶஷணப்தடுத்டறநட.

இந்க் குந்ஷள் சு னற்நற தின்னும்

ல்ரரரல் றற்தற்குக் ரம் ன்ண?

ரரச்

ட்டத்றன் ஷனில் தறஷப் ஶதரடுஷ ரன் எப்னக்
வரள்ற்றல்ஷன.

ரரச்

ட்டம் தறணரலு சுக்குக்

ல ழ் ல்ரம் வ ய்க்கூடரட ன்று ரன்

ட்டுப்தடுத்டறநட. இனதத்ஷந்ட னப்தட சுஷ
வதண்ஷபக் ல்ரம் வ ய்ட வரடுக்ரனறனப்தற்கு
அந்ச்

ட்டம் வ்ித்றலும்

ட்டுப்தடுத்ரனறனந்ரலும்கூட ரம் அற்ஷநனேம் உரி
ரனத்றல் வ ய்ரல்ரஶண இனக்றஶநரம்? ணஶ
வதண்ள் ல்ரரரல் ஷ்டப்தடுற்குச்

ட்டத்ஷ இலக் ஶண்டிறல்ஷன. ம் அ றத்ஷரன்

ரம்.
ல்ரம் ன்நரல் ஆடம்தரச் வ னறக்
ஶண்டும் ன்நரறிட்டட. இஷிட னக்றரப்
திள்ஷப ட்டரர்
ீ
க்ஷஷனேம்

லர்ரிஷ னேம்

ரபரக் ஶல்றநரர்ள். அன்நரட ரழ்க்ஷக்ஶ
ஷ்டரினக்றந றஷனில், இத்ஷண வ னவுக்கு
ஈடுவரடுத்டச் ஶ றத்ட ஷக்ப் வதண்ஷப்
வதற்ஶநரனக்கு னடிரல் ஶதரறநட. தக்ஷ்டம்
ரரஶ குந்ஷள் ல்ரரரல் ரபர
ணக்குஷநவுடன் றற்றநடள்.
இஶரடு ிம் றற்ில்ஷன. இஷத் வரடர்ந்ட
தர ஶ த்றன் ஸ்றரீ ர்த்டக்ஶ ிஶரரண
ஶதரக்குள் உண்டரறன்நண; ல்ரரர வதண்ஷபப்
தடிக் ஷத்ட, ஶஷனக்கு ிட்டு, அஶப

ம்தரறக்கும்தடிரப் வதற்ஶநரர்ள் ிடுறநரர்ள்.

னனறல் இட அரணர இனந்ட. ஆணரல் னனறல்
க்த்ஶரடு ஆம்திக்றந ஏர் ற்தரடு க்த்றல்
ந்டிட்டரல் திநகு அறல் கூச் ம் ஶதரய்ிடுறநட.
னனறல் அரணர றஷணத் ிஶ திநகு தறப்
ஶதரய் ிடுறநட. அடஶ ரரித்றன் அஷடரபம்

ன்ந அபவுக்கு ந்டிடுறநட. வதண்ள் உத்றஶரம்
தரர்ப்தட இப்தடித்ரன் ஆறிட்டினக்றநட. சு ந்
வதண்ள்

ர் ைர ஆண்லடன் ஶ ர்ந்ட

உத்றஶரம் தரர்ப்தட ம் ஶ

ஆச் ரத்டக்ஶ

ிஶரரணட. இணரல் த்ஷணஶர ப்திங்ள்

ஶனறன்நண. இஷ ல்ஶனரனம் ண்டும் ரரல்
இனப்தடஶதரல் ரனும் இனந்ரல் திஶரைணறல்ஷன.
ன் ணமறல் தட்டஷ, ீங்ள் ஶட்டரலும்,

ஶட்ரிட்டரலும், வபிிட்டுச் வ ரல்ட டஷ
ன்றுரன் வ ரல்றஶநன்.
திள்ஷபஷபப் வதற்நர்ள் என ரலும் க்ஷறஷ
ரங்குறல்ஷன ன்று ீர்ரணம் வ ய் ஶண்டும்.
ற்ந ிங்ள் றனப்றர இனந்ரல் ல்ரத்ஷ
னடிக் னன் ஶண்டும். க்ஷறஷ ஶட்டரல்ரன்
ங்லக்கு றப்ன, க்ஷஷ ஶட்ரிட்டரல் ங்ள்
திள்ஷபக்கு ஶர குஷந ன்று றஷணப்தரர்ள் ன்தட
ஶதரன்ந ண்ங்ஷப ிட்டு, ல்ஶனரனக்கும்

ந்ஶரம் னம் ஷில் ல்ரத்ஷ னடிக்
ஶண்டும். ஶ த்டக்ர, தரஷக்ர, அ றல்
வரள்ஷக்ர ஶஶர றரங்ள் வ ய்றநரர்ள். ம்

ர்த்டக்ர இந் க்ஷறஷஷ றரம்
வ ய்க்கூடரர?

க்ஷஷப் தக்னம், ல்ரங்ஷப டரம்தீர
டத்டறந க்னம் வரஷன ஶண்டும். வதனக்கும்
னலக்கும் ஆஷ ப்தட்டுத் ரண ர்ங்ள் வ ய்ஷிட,
தக்ரர்ள் ங்ள் ஷ தந்டக்பின் ிரத்டக்குத்

ரரபரண றி உி ஶண்டும். உரிரனத்றல்
ம் வதண் குந்ஷலக்கு ல்ரரற ஸ்றரீ
ர்னம்

னெ ர்னம் வடரனறனக் ஶண்டும்

ன்தட ன் ஆஷ .
ஸ்றரீள்ரன் ர்த்ஷ பர்க்றந ீதங்பர
இனக்றநர்ள். அர்பின் தண்ன வடுக்றநற்கு இடம்
க்கூடரட. அப்னநம் ஶ ம் திஷக்ரட. குனஸ்றரீபின்
றத்ம் வட்டுப் ஶதரய்ிட்டணரல் அப்னநம் னஶ

ஶதரய் ிடும். ஶ ஶ ஶதரய்ிடும் ன்றுரன் அர்ைளணன்
கூட தரணிடம் அலரன். ம் ஸ்றரீ ர்த்ஷக்
ரப்தரற்றுறந வதரி டஷபில் ரம் நறிடக்
கூடரட. வதண்ள் உரி ரனத்றல் ல்ரரற
றனயனக்ஷ்றபர இனக் ஶண்டிட

னெ

ஶக்ஷத்டக்கு வரம்தவும் அ றம். இற்கு என வதரி
னட்டுக்ட்ஷடர இனக்றந க்ஷஷ க்த்ஷ
ரம் ஷிட்ஶடர ஶண்டும்.
உங்ஷப இப்தடிச் வ ய்ப் தண்டற்கு ணக்கு ந்
அறர

க்றனேம் இல்ஷன. ன்ணரல் னடிந்ட, என

ஆனேப் திஶரம் தண்டறஶநன்; இப்ஶதரட வரம்தப்
ஶதர் ல்ரப் தத்றரிக்ஷபில், "ஆ ரர் ஸ்ரறள்

அடேக்றத்ஶரடு றச் ிக்ப்தட்டினப்தரப்"

ஶதரடுறநீர்ள் அல்னர? இணிஶல் க்ஷஷ
ரங்குறநர்லம் வரடுக்றநர்லம் அப்தடிப்தட்ட
ல்ரப் தத்றரிக்ஷபில் ன் அடேக்றத்ஶரடு
றச் ித்ரப் ஶதரட ஶண்டரம்!
இஷபஞர் டஷ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
இஷபஞர் டஷ
திநனக்கு உதரம் வ ய்ற்ஶ ட

ரீம்

ற்தட்டினக்றநட ன்தட ஆன்ஶநரர் வரற.
'தஶரதரரர்த் இம்

ரரீம்' ன்தரர்ள். ஶத்றல்

ல்ன வம்ன இனக்றநஶதரஶ, னேர்ள் ஶ ஷ வநறில்
ஈடுதட ஶண்டும். திநனக்குச் ஶ ஷ வ ய்ற்ரஶ
ஶ தனத்ஷ ன்கு ரத்டக்வரள்ப ஶண்டும். ஶ
தனத்ஷிட எலக் தனம் னக்றம். ட ம்
கூறுறந

ரஸ்ற ர் வநறின்தடி சுத்ரண ரழ்வு

ர ஶண்டும். இப்தடி ரம் டெய்ஷர

இனந்ரல்ரன் திநனக்கு ல்ன னஷநில் ஶ ஷ
வ ய் னடினேம். ரக் குஶரரறள் இனந்ரல் ப்தடி
ல்ன னஷநில் ஶ ஷ வ ய்ட?

னெஶ ஷ உண்ஷர இனக் ஶண்டுரறல்
ஶ ஷ வ ய்றநர்லக்கு ர்த்றலும்,

த்றத்றலும்

பர திடிப்ன இனக் ஶண்டும். அர்லக்குப் தம்

ன்தஶ கூடரட. தற்ந றஷன ஶறு; யறம்ஷம
றில் டப்தட ஶறு. இண்ஷடனேம் குப்திக்

வரள்பக்கூடரட. னேர்லக்வல்னரம் உரர
இனப்தர் ஆஞ் ஶ ஸ்ரற. அனக்கு இனந் தனம்
றப் வதரிட. சுதரத்றஶனர
ஶரதித்ட  ஶண்டி

ரந்ர இனந்ரர்.

த்றல் யரர
ீ
லம்தி

யரயம் வ ய்ரர். அனஷட னத்ற தனம் வதரிட.
ஆினும் தக்றில் ஶரய்ந்ட அடக்த்டடன், ிஶ
ஸ்னொதரச் ஶ ஷ வ ய்ட வரண்டினந்ரர்.

தவன்தஶ அனக்கு இல்ஷன. ஆணரலும், ரர
யறம்ஷம றில் அர் வ ன்நறல்ஷன. திநனஷட
யறம்ஷமக்கு றர் னந்ரஶ ரனம் றர்த்ரர்.
அர் வ ரந் னனுக்ர தனத்ஷப் திஶரைணப்
தடுத்ில்ஷன. டர்தனனக்குக் வரட்டிரல் ஷ்டம்
ற்தட்டரல், ம் னஷணனேம் வதரனட்தடுத்ரல்

தனணஷ
ீ
ட் றப்தறல் அஞ் ர வஞ் ரச் ஶ ஷ
வ ய்ரர்.

றரைறனேம் இப்தடிப்தட்ட ஏர் உர னனர்.

ஆஞ் ஶரின் அரர றக்ப்தடும் மர்த்
ரரமரின் அத்ந்

றஷ்ர இனந்ரஶன

றரைறக்கு இப்தடிப்தட்ட கு ம்தத்ட இனந்ட.

ஶ தனம், அயறம்ஷம, தற்ந றஷன இற்ஶநரடு
வ ரந்க் ஷ்டங்ஷப தரரட்டரல் திநஷக் ரக்கும்
தரன்ஷனேம் ஶ ர்ந்ரல் அட றப் வதரி

லனரகும்.

இற்ஶ 'க்ஷத் ர்ம்' ன்று னன்ணரபில் வதர்
வ ரல்னப்தட்டட. 'க்ஷரத் றன த்ரஶ; இற க்ஷத்ம்' —
'திநஷத் ீஷினறனந்ட ரப்தஶ க்ஷத்ம்' ன்தட இன்
வதரனள். இப்ஶதரட ம் ரட்டு னேர்ள் இந் க்ஷத்

ர்த்ஷ ஶற்வரள்ப றம்த அ றரினக்றநட.

தனறஷ்டர்ஷபக் ண்டு தப்தடக்கூடரட. தனணர்ஷப
ீ
வறும் றன தனம் தஷடத்ர்ள்
வரடுஷப்தடுத்ரதடி

ர்த் றரம் வ ய்ட ரப்தரற்ந

ஶண்டும். வைரரிடி, ஷணரரிடி ன்ந தம் இல்னரல்,
ர்த்டக்கு ஆதத்ட ந்ரல் உிஷத் றனர

றத்டப் ஶதரரடுறந வநற இஷபஞர்லக்கு இனக்
ஶண்டும். இடஶ ஶ ஷில் ஈடுதட்ட னேர்பின்
ர்ம்.

டறர்ஷ்ட ர இற்கு ஶர்ரநரண ஶதரக்ஷக்
ரடம்ஶதரட னத்ர இனக்றநட. தனணர்ஷபப்
ீ
தனறுத்ற யறம்ஷம னஷநரல் திஷக்றந
ஶதரக்கு ல்னல்ன. இந்ரறரி வ ய்றந ஸ்டிஷக்,
உண்ரிம், வரடும்தரி வரலத்ல், றபர்ச் ற
இஷவல்னரம் உண்ஷில் இற்ஷநச்
வ ய்றநர்பின் தனணத்ஷத்ரன்
ீ
ரட்டுறநட.
ங்லஷட னட் றத்றலுள்ப

த்றத்றன்

ம்திக்ஷ இல்னரரல்ரன் இத்ஷ

க்றில்

டடிக்ஷஷப டுக்றநரர்ள். வதனம்தரன்ஷ
(வைரரிட்டி) தனம் தஷடத்ர்ள் தனத்ஷ
டஷ்திஶரம் வ ய்னேம்ஶதரட அஷக்ண்டு
தப்தடுடம், அஶஶதரல் ங்ள் தனத்ஷ

டஷ்திஶரம் வ ய்ட தனணர்ஷபப்
ீ
தனறுத்டடம்
ஶ த்டக்கு ல்னல்ன. க்பின் இந்ப் தனணம்
ீ
ர்க்ரரிலும்ரஶண திறதனறக்றநட. றுதடி ரம் இந்
ஶ த்றல் தறல்னர திஷைபரத் ஷனஷ றர்றத்ற
டக் ஶண்டுரணரல் க்ஷத் ர்த்ஷ ினத்ற வ ய்

ஶண்டும். ணிணிர்ள் உறுறனேம் ஆத்தனனம்

வரண்டினப்தட, அர்ள் ட்டுப்தரட்டுடன் என்றுகூடி
க்றர உஷப்தட, ீஷஷனேம் அடக்கு
னஷநஷனேம் ண்டு அஞ் ர வஞ்சுனறனேடன்
ஶதரரடுட—இஷவல்னரம் இந் ர்த்றல் அடக்ம்.
ஶனர ஶக்ஷம் என்ஶந னக்ஷறரக் வரண்டு இந்

ர்த்ஷ டத்றக் ரட்டிணரல் ரட்டின் எலக்ம் ற
உர்ந் றஷன அஷடனேம். அ ரங்த்றன் னம்
ரணரஶ உனம்.

அயறம்மர ஶமரல்ைர்ள் ஶஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்
அயறம்மர ஶமரல்ைர்ள் ஶஷ
'ண
ீ
மன்மறன் அதிினத்றிணரல் ல்னர

வ ௌரிங்ஷபனேம் வ ய்ட வரண்டு ஆணந்ர
ரனரம். னம். அடேஷ்ரணனம் ற்கு ஶண்டும்?'
ன்று

றனர் ஶட்றநரர்ள். மன்மறணரல் தன வ ௌரி

ரணங்ஷப உண்டரக் னடிட உண்ஷஶ. ஆணரல்
இணரல் ஆணந்ம் ந்ட ிட்டர ன்தடரன் ஶள்ி.
ஆணந்ம் ன்தட ணத்றனப்றஷ, உள்ப றஷநஷக்
குநறத் ிம். வ ௌரி ரழ்வுக்கு இவல்னரம்
ஶஷ. இன்ணனம் ஶஷள் இனக்றன்நண ன்ந
அடிப்தஷடில் எரல் றிங்ஷபச் ஶ ரித்டக்
வரண்டினப்தறல் க்ள் றனப்றர அஷடந்ட

னறநரர்ள்? ற்வணஶ இனந் றனப்றனேம்

ஶதரய்ிட்டஷப் தரர்க்றஶநரம். அஶரடு இறல் ஶதரட்டர
ஶதரட்டி, ர்க் ஶதம், டஶம் ல்னரனம்
பர்ந்டிட்டண. டேஷ்ணின் ஆஷ ஷப் னர்த்ற
வ ய்ட னடிர ரரிம். ஆஷ ஷபக் குஷநத்டக்
வரண்டரஶன உண்ஷரண ஆணந்ம் ரனடினேம்.
இற்கு ற ரட்டுட ம்ரன். ஆணதடிரல்,
மன்ஸ் அதிினத்ற ஆறினப்தரஶனஶ த்றன்
ஶஷனேம் அறரினக்றநட ணனரம்.

வனௌற, ிஞ்ஞரண அதிினத்றரல் ஆத்

ரந்ற ர

னடிில்ஷன ன்று அவரிக்ர, னஷ்ர ஆற இன
ஶ ங்லம் றரி ணரக் ரட்டுறன்நண. னனறல்
ஸ்னட்ணிக் வ ய்ட உனஷக் சுற்நிட்ட ரடு னறி்ர.

அட ம்னைணிம ரடு. அங்கு  ஶதரஷண றஷடரட.
இனந்ரலும் வடக்ணரனைற அதிினத்ற ட்டும் அந்
ரட்டுக்கு உள்ப றஷநஷ அபிக்ில்ஷன.

அணரல்ரன் ட ரதரத்ஷ னற வரறில்
வரற வதர்த்டத் ங்ள் தள்பிபில் ஶதரறக் அர்ள்
ற்தரடு வ ய்றனக்றநரர்ள். அவரிக் க்லக்கு ஆத்
ந்டஷ்டி இல்னரரஶனஶ அர்ள் ஶரம்,
ஶரந்ம்,

ங்ல ி்ர்த்ணம் இற்நறல்

றனம்திினக்றநரர்ள். மன்மறல் ற னன்ஶணநற
ஶ ங்ள் ம் தர ஶ த்றன் தக்ம் றனம்திப்
தணஷட னலும்ஶதரட, ரஶ ட னரண
ர்த்ஷ நந்ட வறும் இந்றரி வ ௌக்றத்றல்
இநங்றணரல் அட வரம்தவும் தரிரதரகும்.

ம் ஶ த்றல் வனௌற ஆஷ னேம், ரஸ்ீனம், வய்
றந்ஷணனேம் ஷனடெக்றணரல்கூட, ைீ க்ற ரய்ந்
ம்னஷட மரண ர்த்டக்கு ந்ரலம் அறவு
ரட ன்று ம்தனரம். அப்தடி அறவு ரல் ரப்தட
ம்னஷட வதரறுப்ன.
'ரப்தட' ன்நரல் ன்ண வ ய்ஶண்டும்?
ரஸ்றர்ஶபரடு,  ம்திக்ஷ இல்னரர்ஶபரடு
ண்ஷட ஶதரடுர? இல்ஷன. யறந்ட ம்

னெனம் ன்ஷண பர்த்டக் வரண்டரக்
றஷடரட. அல்னட

ண்ஷடின்

ரித்றஶ

னெப் திஷபக் ரட்டி ம்

த்டக்கு ற்நஷ இலத்டக்வரண்டரவும்
ரித்றம் இல்ஷன. ஆ, யறந்ட ம்

ண்ஷடனேம்

ஶதரடில்ஷன; ரற்ந ஶரக்த்ஶரடு

னெ ரீறில்

ஶ ஷனேம் வ ய்ில்ஷன. ஆணரலும், இத்ஷண

னேரந்ர, த்ஷண த்ஷணஶர றர்ப்ன ந்டம்
அட அறரல் இனப்தஷ ட்டும் தித்க்ஷரப்
தரர்க்றஶநரம். இட ணரல்? ம் த்றலுள்ப
த்டங்பின்

த்றத்றணரல் ன்று வ ரல்னனரர? ம்

த் த்டங்ள் த உத்ரணஷ ன்தட
உண்ஷரன். ஆணரல் கூட, தர க்ள் உள்தட
ரபரணர்ள் ம் த்றல் எட்டிக்
வரண்டினப்தற்கு இந்த் த்ட றஷரன் ரம்
ன்று ரன் வ ரல்னரட்ஶடன். ம் ைணங்பில்
ரபரணர்லக்கு இந்த் த்டங்ள்
வரிரட.

ரச் ரஶ

தின் ன்ணரன் ரம்? எனிரண தி ரனம்
இல்னரஶன, தங்ரன ஶதரப் ரறரி, னரர ரறரி,
ரனறஃப் ரறரி, தனம் ரய்ந் குனதீடங்லம்
இல்னரஶன இத்ஷண ஶரடி க்ள் இத்ஷண ஆிம்
னங்பர ம் த்றல் றஷனத்ட இனப்தற்கு
ரம் ன்ண? னன்ன திந த்றணர் ஆட் றில்
தனிக் வரடுஷலக்கு ஆபரறனேம், அர்ள்
ரவும் தரவும் த்ஷணஶர தி ரங்ள்
வ ய்டம்கூடக் ஶரடிக்க்ர க்ள் ம்

ரண

ர்த்றஶனஶ இனப்தற்குக் ரம் ன்ண? ணக்குத்
வரிறந ரம் இடரன். த்ஷப் தற்நறப்
ஶதசுஷிட, த்ரர்த்ங்ஷப ரரல்

ிபக்குஷிட ம் ம் ிறக்றநதடிஶ னர
ரழ்ந்ட ரட்டி உத் னனர்ள் ஆறினறனந்ட
ஶரன்நறக்வரண்ஶட இனந்றனக்றநரர்ள்.

ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்ட வரண்டு, ல்ன
வய்தக்றனேடனும், ல்ஶனரரிடனம் திஶஷனேடனும்,
வபிந் ஞரணத்டடனும், ஶர்ஷரண ரழ்க்ஷ
டத்ற வதரிர்ள் ம் த்றல் எவ்வரன
ஷனனஷநிலும் ஶரன்நறக்வரண்ஶட

இனந்றனக்றநரர்ள். இர்ள் வதரிரத் த்டப்
தி ரம் ன்று வ ய் ஶண்டும் ன்தறல்ஷன. ஆணரல்
இப்தடிப்தட்டர்ஷபப் தரர்த் ரத்றத்றஶனஶ
இர்பிடம் வதரட ைணங்லக்கு றப்ன
ற்தட்டினக்றநட! அணரஶனஶ இர்ள் அனுஷ்டிக்றந
த்றடம் தற்றுல் ற்தட்டினக்றநட. அந்

த்ஷிட்டு ீங்ரல் அறஶனஶ ஶலும்
றத்ஷனேடன் ஈடுதட்டு இனக்றநரர்ள்.

ரஸ்றனம் மன்மளம் வனௌறனம்

ஷனடெக்றனேள்ப, இப்ஶதரடம் இப்தடிப்தட்டர்ள்
ம்றஷட ஶரன்நறிட்டரல் ஶதரடம், ம் த்டக்கு ந்
யரணினேம் உண்டரரட. த்டக்கு ிஶரரண
க்றலடன் வதௌறரஶர, ர, ிரத்ரஶனர

னேத்ம் வ ய்றந ஷ ன்ம் டம் க்குத்

ஶஷில்ஷன. ரிடனம் னேத்ம் வ ய்ரல், ட
டந்ரலும் டக்ட்டும் ன்ந டிஶரடு, ம்தரட்டில்
ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்ட வரண்டு,

லனர்பர

ரழ்றந அயறம்மர ஶமரல்ைர்ஶப இன்று க்குத்
ஶஷ. 'ஶமரல்ைர்' ன்று ன் வ ரன்ஶணன் ன்நரல்,
அன்ரன்

ரத் டிந்ன். அப்தடிஶ இர்ள்

திரத் றரத்ஷனேம் வதரனட்தடுத்ரல்,
ஸ்ர்ங்ஷப அடேஷ்டிக் ஶண்டும்.
ஶதரடுறல் ஶமரல்ைர் இல்ஷன;

ண்ஷட

ரத் டிந்றஶனஶ

ஶமரல்ைர். ங்பட ரழ்க்ஷின் டெய்ஷரல்
வய்ம்
ீ
வதற்று, திநர் அஷணரிடனம் ரட்டும்

அன்திணரல் அர்பின் றப்ஷதப் வதற்று ிபங்கும்
இப்தடிப்தட்ட

றஷ்டர்ள் ம் த்றல் ஶரன்நறக்

வரண்டினக்கும் ஷில் இனள் ரணர ினற
எபி ீ றக் வரண்ஶடினக்கும். சு ஆஷ ள் இல்னரல்,
ரஸ்றம் ிறத் திரம் ர்ரடேஷ்டரணம் வ ய்த்

வரடங்றணரல், ன்ணரல் ட்டுப்தரடு,

றத்சுத்ற னனற

குங்ள் உண்டரற, எவ்வரனனம் உத்றனஷ்டரண
றஷனஷ அஷடனரம். அஷணனம் அஷட
னடிிட்டரலும் ஶரறல்ஷன. அஷணனஶ இப்தடி
என னற் ற வ ய்ரல்ரன் னட் த்றல் எனரட

உண்ஷ ரணர உனர னடினேம். அப்தடி என

றனர்

ந்டிட்டரலும் ஶதரடம். அர்ஷபப் தரர்த்ஶ ைணங்ள்
ட ஶ ர்த்றல் திடிப்னக் வரண்டு ிடுரர்ள்.
னத்டம் அஷடந் னனர்பின் ரழ்க்ஷ
உரத்ரஶனஶ பர்ந்ட ந் ட ம் இணினேம்
அப்தடிஶ ப ஶண்டும். ரம் ணப்னர்ர இந்

னற் ற டுத்ரல், தஶசுன் றச் ம் ஷவரடுப்தரர்!
ரஸ்றம் ந்டிட்டஶ ன்று தப்தட ஶண்டரம்.
ம்ஷ ரஶ ஶ ரறத்டக் வரண்டு றனந்டற்ஶ

ஈசுன் இந் றர்ப்னஷப உண்டரக்குறநரன் ன்று
உனஶரம். இன்நறனப்தஷிட ர வதரி
றர்ப்னக்வல்னரம் ஈடுவரடுத்ட ம் மரண ர்ம்.
றர்ப்னக் ரரஶ, ஆஸ்றர்பிடத்றல்
உண்ஷரண லச் ற உண்டரற,

ப் தற்று

அறரறினக்றநட. னர ரனங்பில் ரக்ஷமர்
றர்த் ஷள் எனனநறனக்ட்டும்.

ரித்ற

ரனத்றல்கூட அஷற ங்ள் லுப்வதற்நஶதரட
ங்றனந்ஶர என

ங் தத்தரர் ந்ரர்; றனஞரண

ம்தந்ர் ந்ரர். ஐங்ஶைப் ஶரன்நற யறந்ட த்ஷ
எடுக்ப் தரர்த்ரர். உடஶண என
அயல்ரதரனேம் ந்ட ம்

றரைறனேம்

 உர்ஷ

னன்ஷணிட லுரக்குறநரர்ள்! ணஶ ம் ன்ண
ஆகும் ன்ந தம் ஶண்டரம். ிஷ்ட

மயஸ்ரத்றல் தரனுக்கு 'தக்னத்' (தத்ஷத்
னதர்) 'தர ண', (தத்ஷப் ஶதரக்குதர்) ன்று
அடுத்டுத்ட ரங்ள் உள்பண. ம்ஷ றனத்டற்ஶ

'தக்னத்' ஆறநரர். ரம் றனந் னன்ஶநரரணரல்
உடஶண 'தர ணன்' ஆரர்.

இந் னற் றில் இநங்குஶரம். த்ஷப் தற்நறக்
ஷனப்தடரல், தப்தடரல்,  ிஶரறஷபப் தற்நறக்
ஶரதப்தடரல்,

ண்ஷடஶர ரஶர வ ய்ரல்

அனம் ம்  ிறஷப ரம் அடே ரித்ட டக்ச்
ங்ல்தம் வ ய்ட வரள்ஶரம். "ங்ள் த்றல்
இன்ணின்ண ர்ங்ஷபனேம் ர்ங்ஷபனேம்

வ ரல்னறினக்றநட" ன்று ரப் திறரம்
வ ய்ஶரடு றனப்ற அஷடரல், "ங்ள் த்றல்
வ ரன்ண ர்ங்ஷபனேம் ர்ங்ஷபனேம் னரச்
வ ய்டரட்டுறந

லனர்ஷப இஶர தரனங்ள்" ன்று

ரட்டிக்கூடிரறு உத்ப் திநிள் ஶரன்ந னற் ற
வ ய்ஶரம். இவ்ரறு எவ்வரனனம் ஶ த்றன்

அயறம்மர ஶமரல்ைரற்கு னல்ஶரம். ஶமரல்ைர்
ன் ஶ த்றன் றனத்றல் என அங்குனம்கூட றரபிக்கு
ிடரட்டரன் அல்னர? அப்தடிஶ ம்

ரஸ்ற

க்ங்ஷபக் வரஞ் ம்கூட ிடரல் ஷரித்ஶரடு
ம் ர்த்ஷ க்ஷறக்ப் திரஷ

டுப்ஶதரம். ரம்

அந்ங் சுத்ர னற் ற டுத்ரல் ஈசுன் க்கும்
ம் மரண ர்த்டக்கும் குஷநவு ரல்
அடேக்றறப்தரர்.

ஷம் டர்ீ ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
னெ ிங்ள்

ஷம் டர் ீ ற
வ ன்ந ம்தட னங்லக்குள் வ்பஶர
ரறுல்ள் ற்தட்டினக்றன்நண. ிஞ்ஞரண,
வதரனபரர, அ றல்,

னெ ிங்ள்

ல்னரற்நறலும் வதரி ரறுல்ள் உண்டரறிட்டண.
அற்குனன் ரிம் னங்பில் ற்தட்ட

ரறுல்ஷபிட இந் ம்தட ன ரறுல்ள்
அறம் ன்ஶந வ ரல்னனரம். இந் ம்தட ன

ரறுல்பினறனந்ட க்கு ற்தட்ட அடேதம் றப்
வதரிட. இவ்பவு அடேதங்பிணின்றும் என ிம்
ரத்றம் ீர்ரணரத் வரிறநட. ணிர்ள்
வ்பவுக்வவ்பவு தரணிடத்றனறனந்டம் ர்
டைல்பிணின்றும் ினகுறநரர்ஶபர அவ்பவுக்வ்பவு
டன்தங்லக்கு உள்பரறநரர்ள் ன்ஶந ண்கூடரத்
வரிந்ட வரண்டினக்றஶநரம். மன்மறன் அதரிற
அதிினத்றப் திற்தரடு இன்று

ர் ஶ த்றலும் என

த்பிப்ன, றம்றின்ஷத்ரஶண அறரித்றனக்றநட?
ம்தட னத்டக்குனன்

னரத்றல் இனந்

றச் றந்ஷரண, றம்றரண, வ ௌைன்ரண ரழ்க்ஷ
இப்ஶதரட இல்னஶ இல்ஷன ன்றநட ரஶண றஞ் ற
றற்றநட. அநறவுச்

க்றஶர வதௌற ஆற்நஶனர

அறப்தட அறப்தட உனத்டக்கு ஆதத்டம்
அறரிக்றநட ன்று ன்நரத் வரிறநட.

ரி, ிரறஷத் வரிந்ட வரண்ஶடரம். இணி னந்ட
ன்ண? தக்றனேம்

ரந்னஶ இஷலக்வல்னரம் உற்ந

னந்ட. உண்ஷ தக்றனேம்

ரந்னம் உனறல்

தப்தப் ஶதரனீ சுக்கும், ீறன்நங்லக்கும்,

ஷ ன்ங்லக்கும் ஶஷன குஷநனேம். இடரன் னந்
ரிம் னம் ரட்டுறந உண்ஷ.
ஆனரல், ஆட் ற ன்நத்றன் னற்டஷ தக்றஷனேம்
ரந்த்ஷனேம் தச் வ ய்ஶ.
ஆணரல் டப்தட ன்ண? ஆட் ற ன்நத்றணஶர ரம் ச்
ரர்தற்நர்ள் ன்று ீர்ரணித்டக் வரண்டினக்றந

தடிரல் தக்றப் தி ரம் அத்ீர்ரணத்றற்கு
ரறுதட்டரற ிடுஶர ன்று

ந்ஶறத்ட, இவ்ற

றனப்தரனறனக்றநரர்ள். ச் ரர்தின்ஷ ன்நரல் என
த்ஷ ட்டும்

ரரல் ல்னர ங்ஷபனேம்

பர்ப்தட ன்று ஷத்டக் வரள்பரல், ந்
த்ஷனேஶ பர்ப்தறல்ஷன ன்று அர்த்ம் தண்ிக்

வரண்டினப்தரல் ற்தட்ட ிஷபவு இட. அவ்ப்ஶதரட
வநறஶதரஷண (moral instruction) ,  ஶதரஷண (religious
instruction) ன்வநல்னரம் அ றல்ரறள் வதரிரப் ஶத ற,
எவ்வரன்றுக்கும் றட்டி, றறட்டி ஶதரட்டு, அடவும்
ஊவல்னரம் சுற்நற, ஆிம் தத்ரிம் தக்ம் 'ரிப்ஶதரர்ட்'
ர்ப்திக்றநட. ஆணரலும் ஷட றில் ரரித்றல்
ரட அல் ஆிற்நர ன்று தரர்த்ரல் ஷமதர்ரன்.
னரச் ரம், தண்தரட்டு பர்ச் ற ன்று வ ய்றந
ரரிங்லம் வறும் கூத்டம், தரட்டுர, வறும் 'ஶர'
ர னடிந்ட ஶதரறன்நண.
ர்க்ரர் ப்தடிினப்தினும் க்பில் அநறந்ஶரனஷட

டஷ க்லக்கு உண்ஷர னணக் ஶரனஶ;
அர்ஷப உர்த்ப் தரடுதடுஶ. க்லக்கு

உண்ஷரண னன், ன்ஷ ிட்டுப் திரி னடிர
ஶதர் உநிணணரண ஆண்டணிடம் அன்ன

வ லுத்டணரஶனஶ பனம். தக்ற ஶதரணறனறனந்ட
ஶக்ஷனம் ஶதரய்ிட்டவன்தஶ ம்தரண்டுபில்
க்கு ற்தட்ட அடேதத்றன் மரம்.
எவ்வரன ஊரிலும் அஶ

ங்ங்ள், ன்நங்ள்,

ங்ள், குலக்ள் றறுப்தடுறன்நண. எவ்வரன்றுக்கும்
எவ்வரன குநறக்ஶரள் உண்டு. இஷ எவ்வரன்றும்
தற்தன

ங்பில் ற்நர்லடன் னண்தட்டு

ஊரிலும் ரட்டிலும் வறுப்ன,  ப்ன, னட் ற
னனறஷலக்குக் ரர னடிறந றஷனக்குக்
வரண்டு ிடுஷனேம் றஷநப் தரர்க்றஶநரம். ஆனரல்
ல்னரக்  ப்ஷதனேம் இணிப்தர ரற்நக்கூடிடம்,

ல்னரப் னட் றஷபனேம் அன்தர ரற்நக்கூடிடரண,
என ம் க்குத் ஶஷரறநட. தக்ற ரர்க்ம்
ன்னும் றதரட்ஷடப் தப்னம் ங்ஶப இஷ. இந்
றதரட்டுக் ங்ஶப இப்ஶதரடம், ப்ஶதரடம் ஶஷ.

ற்ந ல்னர ரழ்க்ஷ அம் ங்ஷபனேம், ற்ந ல்னரக்
ங்ஷபனேம்

ரந்னஷநில்

றதரட்டுக் ங்ஶப.

லர்தடுத்டம்

ரணம்

ணஶ ம் ஶ த்றலுள்ப அத்ஷண னக்ஷம்
றரங்பிலும்

ரந்ம் த, எவ்வரன றரத்டக்கும்

என றதரட்டுக் ம் றறு ஶண்டும். ரம்
ல்ஶனரனம் னஷணந்ட னற் ற வ ய்ட ஈ ன் அனஷபத்
டஷ வரண்டு, இப்திஷ னடித்ர ஶண்டும்.
இணரல் ரனம்

லர்ப்தட்டு ரஶட அன்ன ரகும். ம்

என ரட்டின் உரத்றன் னெனம் உனனம்

ரந்றரற, "ஶனரர: மஸ்ரஸ் மளறஶணர தந்ட",

"ஷம் டர் ீர்க்ஶ" ன்ந ட ஶ வநறின்
றநப்னக் வரள்ஷ னத்டிர் வதற்று றனவும்; ரம்ரன்
அப்தடி றன ஷக்ஶண்டும். இப்திக்ஶ ம்
ஆனேஷப அர்ப்திக் ஶண்டும்.

ண
ீ
ிஞ்ஞரண பர்ச் றபரஶனர, தக்ம்
ீ
னனறஷபரஶனர, தஸ்த அம்திக்ஷபரஶனர
ற்தடக்கூடி ந்ப் னட் றஷனேம் வகு
னஷநில்

ரந்ரண

ரபிக்க்கூடி றதரட்டுக் ங்ஷப

றறுவும் திில் ரம் ல்ஶனரனம் என்றுதட்டு,
ஞ் றினக்கும் ட ரழ்ரட்ஷப இறஶன
தன்தடுத்றத் வரண்டு னரிஶரர! "ம் டன் தி
வ ய்ட றடப்தஶ!"
தண்தரடு
தண்தரட்டின் இ ஸ்ரணம்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
தண்தரடு
தண்தரட்டின் இஸ்ரணம்
னர ன்றந

ஸ்றன ரர்த்ஷ, ல்ி ன்றந

றழ்ச் வ ரல், ல்ச் ர் ன்ந ஆங்றனப் தம், வரஶன
ன்றந திவஞ்சு ரர்த்ஷ ல்னரற்றுக்கும் னெனம்
என்ஶந. ஷன

ர் ஶ த்ஷனேம் லவுறந

ிரனரல், ரர்த்ஷனேம் என்நரஶ இனக்றநட.

'னர' ன்நரல் ப்ஶதரடம் பனட ன்று வதரனள்—

ந்றஷன ன்றஶநரஶ, அடஶதரல். திஷந றணந்ஶரறும்

பர்ட ஶதரல் ண பர்ச் றஷத் னட ஷன.
னடிஶ இல்னரல் பர்ட இட. 'ற்நட
ஷம்ண்பவு' ன்று மஸ்றஶ ற்நதடிரன்

இனக்றநரபரம். ஷனச் றநப்ஶத 'ல்ச் ர்'. 'னர ரம்' ன்று
இஷச்

ீ த ரனரச் வ ரல்றஶநரம். தண்ன தண்தரடு

ன்தட தஷ ரர்த்ஷ.
உர்ந் ண்ம் பர்ந்ட பர்ந்ட தன ஷனபர
உனவடுத்றனக்றநட. உர்ந் ண்ங்ள்
எவ்வரனரிடத்றல் எவ்வரன ிர
உனவடுக்றன்நண.
ரட்டி னொதர,

றல்த னொதர,

றத்ற னொதர,

ங்ல  னொதர, ரி னொதர, றர

னொதர, ஶ ஷ னொதர, ரண னொதர இப்தடிப் தன

உனங்பர உர்ந் ண்ம் வபிப்தடுறநட. இந்
உர்ந் ண்ம் றவும் உர்ந்ட ிரிந்ட

டுத்டக்வரள்றந உனஶ, ல்னர உிர்பிடனம்
அன்ன. உனம் னலக் என்நரறிட ஶண்டும் ன்று
ண்டறந அன்தில் திநப்தஶ றப் வதரி தண்தரடு.
இடஶ க்வல்னரம் ஷனர ஷன.
என ஶ த்றன் தண்னக்கு அபவுஶரல் ட? என ரடு
ன்று இனந்ரல், அறல் ல்ஶனரனம் தண்தரபர்பர
(culture) இனக் னடிரட. றனடன், வதரய்ன்,
ஶர க்ரன் ல்ஶனரனம் இனக்த்ரன் வ ய்ரர்ள்.
இப்தடிப் தட்டர்ள் இனந்ரலும், 'இந்த் ஶ த்றல் தண்ன
இனக்றநட. வடுனரணர்ள் இனந்ரலும்கூட இந்

ரடு திஷத்டப் ஶதரகும்' ன்று வரிந்ட வரள்ற்கு
ன்ண வ ய் ஶண்டும்? என ஶரரபிக்குப் தன
ஶரபரறுள் இனந்ரலும் டரக்டர் இனத்ஷச்
ஶ ரஷண வ ய்ட தரர்த்டிட்டு, 'இனம் ன்நர
இனக்றநட; ஆஶ தறல்ஷன' ன்றநரர் அல்னர!

அடஶதரல் என ஶ த்றல் ஶரபரறுள் இனந்ரலும்,
அன் தண்தரட்ஷட உஷத்டப் தரர்க் ஏர் இன
ஸ்ரணம் இனக்றநர?
இனக்றநட. என ஶ த்றன் தண்ன உர்ந்றனக்றநட;
ஶணரதரங்ள் உர்ந்றனக்றன்நண; அங்ங்ஶ
அலக்குள் இனந்ரலும் வரத்த்றல் அட சுத்ர
இனக்றநட ன்தஷ உஷத்டப் தரர்ப்தற்கு அந்த்
ஶ த்ட ரிபின் (இனக்ற ர்த்ர்பின்) ரக்ஶ
ஆரரகும். என ஶ த்றன் தண்னக்கு இர
அல்னட உஷல்னர இனப்தட, அந் ரட்டு
ரிின் ரக்குரன்.
இனக்ற ர்த்ர்பில் உர்ந்ர்ள், ட்டரணர்ள்
ல்ஶனரனம் இனப்தரர்ள். இர்பில் அசுத்ஶ
இல்னரணின் ரர்த்ஷரன், அலக்றன் ணம்
இல்னரரல் ரனப் திரத்றல் அனங்ரல்,
ன்வநன்றும் ஶஶனஶ ிபங்றக்
வரண்டினக்கும்.அப்தடிப்தட்டணின் ரக்ஶ க்குக்
னர ர ிங்பில் திரரகும்.
 ஸ்ரதர்பின் னத்டக்கு றம்த னக்றத்டம்
உண்டு ன்தட ரஸ்ம். ஆணரலும், என த்ஷ
ஸ்ரதிப்தட ன்று னம்ஶதரட திந ங்லஷட

வரள்ஷஷபக் ண்டணம் வ ய்ட, ங்ள்

றத்ரந்த்ஷஶ உறுறப்தடுத் ஶண்டும் ன்று

ற்தட்டுிடுறநட. ஷல்ரர் ரறரி, ங்ள்
வரள்ஷஷ ட்டும் இறுக்றப் தடித்ட
ஷத்டக்வரண்டு, ற்நஷ ல்னரம் வட்டி, ங்ள்
னத்றல் வரஞ் ம் தனணரணற்குக்கூட
ீ
எட்டுக்

வரடுத்ட ஷத்டக் வரண்டு ஶதரஶண்டிினக்றநட.
வறுஶ இனக்ற
இந்ப் தட்

றனஷ்டிில் ஈடுதட்டினப்தனுக்கு

தரரண ஶஷன றஷடரட. ணத்றல்

ஶரன்நறட, ண்ில்தட்டட, அரண ரட் ற, அற
தண்ன இற்ஷந ினப்ன வறுப்தில்னரல் அன்

வ ரல்னறக்வரண்ஶட ஶதரரன். 'ணட' ன்று ஷனேம்
திடித்டக் வரள்பரல் ித்ஷ உள்பதடி தரர்த்ட
(objective -ஆ) ஶதறல்னரல், டுறஷன னத்ஶரடு
(impartial -ஆ)

ர் சுந்றர றநந் ணஶ ரடு

உள்பஷ உள்பதடி வ ரல்ரன். உனம் னலஷனேம்
இப்தடிஶ தடம் திடித்டக் ரட்டி ிடுரன். அஷ உனம்
டுத்டக்வரண்டரலும்

ரி, ள்பிிட்டரலும்

ரி, அஷப்

தற்நறனேம் இனக்ற ர்த்ரவுக்குக் ஷன இல்ஷன.

தஷண றர்ப்தரர்க்ரன் அன். னனறல் வ ரன்ணட
ஶதரல் இன் அலக்ஶ இல்னரல் சுத்ரணணர
இனந்ரல் இன் ணத்றல் ஶரன்றுஶ உத்ரண

தண்ன. அஷ ரனக்கும் தப்தடரல் வ ரல்னறிடுரன்.
ன் ணத்றல் உத்ரத் ஶரன்நரஷ
இன்வணரனத்னக்கு தப்தட்ஶடர தவ்ப்தட்ஶடர என ி
வ ரல்னரட்டரன்.

என ிம் என ரட்டின் தண்னக்கு உந்டரன்

ன்று அநற ஶண்டுரணரல் அந்ப் திர ரக்கு
(authority) அந்த் ஶ த்றன் இப்தடிப்தட்ட ரிின்
ரக்குரன்.
இன்று உள்ப இனக்றம் ரஷப றற்குர ன்று க்குத்
வரிரட. ணஶ, தன ரனர உஷத்ட உஷத்ட
க்லஷட ைீஷணப் ஶதரனஶ உஷநந்ட

ரசுர

ிபங்ற ந்றனக்றந ரிங்ஷப இற்நறர்பின்
ரக்ஷஶ திரர டுத்டக் வரள்ப ஶண்டும்.
குரினதட்டர், ஶரந் ஶ றன் ஶதரன்ந 
ஸ்ரதர்லங்கூடக் ரபிரமன் ரறரிரண
இப்தடிப்தட்ட ரிபின் ரக்ஷ அறர
னர்ரணர டுத்டக் ரட்டுறநரர்ள்! அறனறனந்ஶ
அன் 'அரரிடி' வரிறநட.
ங்ல  னக்ஷறம்

ரந்ஶ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
மங்ல  னக்ஷறம்

ரந்ஶ

ஶனரத்றல் ணசுக்கு வரம்தவும் ஆணந்ரவும்
ரந்ரவும் இனக்ப்தட்ட தன ிங்லக்கு, அப்தர்
ஸ்ரறள் என னறஸ்ட் வரடுக்றநரர். இந்றரிங்லக்கு
அப்தடுறந சுங்ள்ஶதரன இனந்ரலும், றந்ணரண,
வய்ரண
ீ
ஆணந்த்ஷத் னறந ஸ்டக்ஷபத்

வ ரல்றநரர். அந் ஸ்டக்ள் ன்ண? னனறல்,

டபிக்கூட ஶரஶ இல்னர ர
ீ
ரணம்; அப்னநம்,
ன

ந்றணின் தரல் ஶதரன்ந றனர; வன்நல் ரற்று;

மந் ரனத்றன் னர்ச் ற; ண்டுள் ரீங்ரம் வ ய்ட
வரண்டினக்றந ரஷத் டரம்.
ர றல் ஷனேம்
ீ
ரஷன றனம்
சு
ீ வன்நலும் ங்றப
ீ
ஶணிலும்
னெசு ண்டஷநப் வதரய்ஷனேம் ஶதரன்நஶ
ஈ ன் ந்ஷ இஷடி ீஶன.
இந்றரிங்பரல் வதறுறந இன்தங்ஷப ஈசு
ரிந் இன்தத்டக்கு உதரணர அடுக்கும்ஶதரட,

"ர றல் ஷ"
ீ
ன்று

ங்ல த்டக்ஶ னனறடம்

னறநரர்.
ல்ன மங்ல ம்—அடவும் குநறப்தர ம்னஷட
மங்ல த்டக்ஶ டுத் ஷஶரடு
ீ
ரணம்—ன்நரல்

அட ஈசுணின் தரத்டக்குத் வரண்டு ஶ ர்ப்தர்ரஶ
இனக்கும். ம் னர்ிர்ள் இஷ ஷ ஈசுணின்

ங்பிஶனஶ மர்ப்தம் தண்ிணரர்ள். அந்

இஷ

அர்ஷபனேம், அஷக் ஶட்றநர்ஷபனேம்

ர்

ரஸ்றம் ந் ரிற ரக்ஞல்றனம்

ஶ ர்த்ட, ஈசு

ரிந்ங்பில் னிக்ச் வ ய்ட.

"சுஸ்ர ஷஷ
ீ
ீ ட்டிக் வரண்டு, சுனற
சுத்த்ஶரடு, னம் நரல் ரஶரதரமஷண

வ ய்டிட்டரல் ஶதரடம் — றரணம் ஶண்டரம்; ஶரம்
ஶண்டர; தஸ் ஶண்டரம்; னஷை ஶண்டர;.
ஷ்டரண

ரஷணஶப ஶண்டரம் — இடஶ

ஶரத்டக்கு றரட்டிிி்டும்" ன்றநரர்.
ர
ீ
ரண த்க்ஞ: ச்னற ைரற ி ர : |
ரபஞச்

அப்ஶணண ஶரக்ஷரர்க்ம ம ச் ற ||

இறஶன இன்வணரன ிஶ ம்

ங்ல  ித்ரன்

ட்டுறல்னரல், அன் ரணம் வ ய்ஷ வறுஶ
ஶட்டுக் வரண்டினக்றந அத்ஷண ஶதனக்கும், அன்
எனத்ன் வ ய்றந

ரஷணின் ன தனணரண

றஷநந் றவ்ி சும் றட்டிிடுறநட.
ித்ர ஶஷரண

ஸ்ற ப்ஶதரடம் ரரம்
ீ

வ ய்றநரள். வனௌறரண (secular) தரட்ஶட கூடரட.
தரஷணப் தற்நறத்ரன் தரட ஶண்டும்.

ஸ்றனேம்

தஶஷ்ணின் தனி னீ ஷனஷபப் தற்நறத்ரன்
தரடுறநரள் ன்று 'வமபந்ர் னயரி' சுஶனரம்
வ ரல்றநட.
ஆ ரரிரள் 'வமபந்ர் னயரிின' அம்தரள்
லத்ஷச் வ ரல்லும்ஶதரட, அபிடறனந்ட,
னலடம் திநக்றநட ன்தஷ வகு அரச்

ங்ல ம்

வ ரல்லுறநரர் ('ஶன ஶர; றஸ்ஶர' ன்று ஆம்திக்கும்)
லத்றஶன னென்று ஶஷள் இனப்தட உத் ஸ்றரீ
னட் ம். னன னட் ம் Adam's apple ன்று

இங்றனீ றல் வ ரல்றந வஞ் றஶன இனக்ப்தட்ட

உண்ஷரண தஷடப்ன. ஈஸ்ர் ஆனரனத்ஷ

வரண்ஷடில் ஶரனறக்குண்டு ரறரி அடக்றக்வரண்டரர்
அல்னர? ஆண்ள் ல்ஶனரனம் அணட ஸ்னொதம்
ன்தற்கு அஷடரபரஶ உத் னனர்பின்
வரண்ஷடில் இப்தடி உனண்ஷட இனக்றநட. அஶ

ரறரி ஸ்றரீள் ரனம் ஶ ீ ஸ்னொதம் ன்தரல்
அர்லஷட த ங்ப

றன்ணரண லத்ட

ஶஷள் னென்றும் உத்ப் வதண்பிடம் இனக்றநட.
இஷ ஆச் ரரிரள் ர்ிக்கும்ஶதரட, "மங்ல த்றல்

ட்ை றரம், த்ற றரம், ரந்ர றரம் ன்று
னென்று ரிஷ ள் (Scale, Gamut) உண்டு. இந் னென்று

வரகுப்ன(றரம்)பினறனந்டரன் டரண ரணரி
ரங்லம் லந்றனக்றன்நண. அம்ர, ீஶர
மங்ல த்றன் றபிலும், ங்பிலும் ர றனஷ.
அந் னென்று மங்ல  றங்லம் உன்

ண்டத்றனறனந்ரன் திநந்ண. அற்கு அஷடரபரஶ
அட எவ்வரன்றுக்கும் உரி ஸ்ங்ள்

வரண்ஷடக்குள் ந்வந் இடத்றல் திநந்ட, ந்வந்
இடத்றல் னடிறன்நண ன்று ல்ஷன குத்டக்

ரட்டுடஶதரல், வபிப்தட்ட இந் னென்று ஶஷலம்
உன் லத்றல் ரப்தடுறன்நண" ன்றநரர்.
அத்ஷ தர ரரிரர்லக்குச்

ங்ல த்றல் த்ஷண

தரண்டித்றம் இனக்றநட ன்தடம் இங்ஶ

வரினறநட. மங்ல ஶ அத்ஷர ம்ஷ
னெனத்ஶரடு ஷப்தடரன்.
ரரரிிர
ீ

ரக்ஷரத் அம்திஷ

றரபரம்திஷர ிபங்குரக்

ரபிரமர் 'த்றண ரபிஷ'ில் 'மரிதறரம்'

ன்று தரடுறநரர். அள் தரடுறந

ங்ல த்ரல்

அனுஷட றனடரண இனனம் அற்கும் உள்ஶப
இனக்றந அத்ஷரண

ரந்னம் ( ரந்ரம், றனடப

ஸ்ரந்ரம்) வபிப்தடுறன்நண ன்றநரர். இறனறனந்ட
ன்ண வரிறநவன்நரல், த்ஷண உர்ச் றப்
த ங்ஷபத் டெண்டிிட்டரலும்

ரந்ம்ரன்

ங்ல த்றன் னடிந் னடிர இனக் ஶண்டும்.
ங்ல த்றணரஶனஶ அன்ன ன்றந றனடரண இனம்

ற்தடுரவும் வரணிக்றநட.  ி ங்ஷபச்
வ ய்றந

றரபரம்திஷரண ீ ணரக்ஷறஷ ஷ
ீ

ீ ட்டிப் தரடிக்வரண்ஶட, இந் அன்ஶதரடு அன்தர,
ரந்த்ஶரடு

ரந்ரத்ரன் னத்டஸ்ரற ீக்ஷறர்

ஷந்ட ஶதரணரர். றரரை ஸ்ரறலம், தரஷ
வரிரர்லக்கும் ஶட்டரத்றத்றல் ல்னரல்னர
ிச்ரந்ற னறநரறரி

ர ரத்றல் ' ரந்னஶன

வுக்றன ஶனட' ன்று தரடிினக்றநரர். ஈ ன் ந்ஷ
இஷடி ீனறல் அப்தடிஶ னித்டப் ஶதரறந இந்
ரந்த்ஷத்ரன் அப்தனம் 'ர றல் ஷ'
ீ
ன்தர

உறக்றநரர்.
இஷ

றஶ ஈசுரடேதம்

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
தண்தரடு
இஷ

றஶ ஈசுரடேதம்

ல்ித் வய்ரண

ஸ்ற ஷிஶன ஷ
ீ

ஷத்றனப்தட ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். தஶசுணின்
தத்றணிரண

ரக்ஷரத் தர க்றனேம் ஷிஶன ஷ
ீ

ஷத்றனப்தரக் ரபிரமர் 'த்றணரனர'
ஸ்ஶரத்றத்றல் தரடுறநரர். அம்தரள் ில் டேிரல்
ஷஷ
ீ
ீ ட்டிக் வரண்டினப்தரவும், மரிதற
ன்ந

ப் ஸ்ங்பின் மரடரித்றல் றஷபத்ட

ஆணந்றப்தரவும் தரடுறநரர்.
மரிதற ரம் ரம்
ர
ீ
மங்க்ரந் ரந் யஸ்ரந்ம் |
இப்தடி

தத்றணி)

ங்ல த்றல் னலறனேள்ப

றரரந்ர ( றணின்

ரந்ரரவும், (அஷற ரவும்) ம்னடப

ஸ்ரர்த்ரரவும் (வன்ஷரண றன உள்பம்
தஷடத்பரவும்) இனக்றநரள் ன்றநரர் ரபிரமர்.
அஷப ஸ்ரிக்றஶநன் ன்றநரர்.
ரந்ரம் ம்னடப ஸ்ரந்ரம்
கு தரந்ரம் ரற

றரந்ரம் ||

அர் சுஶனரத்ஷச் வ ய்டவரண்டு ஶதரினக்றந
ரீறஷக் ணித்ரல், அம்திஷ மங்ல த்றல்
அறழ்ந்றனப்தரஶனஶ

ரந் ஸ்னொதிிர

ஆறினக்றநரள் ன்று ஶரன்றுறநட. அஶஶதரன
மங்ல  அடேதத்றணரல்ரன் அலஷட உள்பம்

றனடபர—னஷ்தத்ஷப்ஶதரல் வன்ஷர,

னரர ஆறினக்றநட ன்று வரணிக்றநட.
ரக்ஷரத் தர க்றஷ இப்தடி மங்ல  னெர்த்றரப்
தரிக்கும்ஶதரட அலக்கு

றரபர ன்று வதர்.

மங்ல த்றல் ஶரய்ந்ட ஆணந் ரவும்,
ரவும், குந்ஷ உள்பத்ஶரடும் உள்ப

ரந்

றரபரஶிஷத் றரணித்ரல், அள் தக்ர்லக்குக்
னஷஷப் வதரறரள். அபட றனடரண

இத்றனறனந்ட னஷ வதரங்றக் வரண்ஶடினக்கும்.
வய்ரண
ீ
மங்ல ம் டம்னம்
ஆணந்னம் ரரஶ வதரங்கும்;
னகுந்ரல் க்கு இந்ச்

ந்றறில்,

ரந்னம்

றரந்ரிடம்

ண்

ரந்னம் ஆணந்னம்

ஷகூடும்.
இந் சுஶனரத்றனறனந்ட மங்ல ரணட ஆணந்ம்,
ரந்ம், றனடரண உள்பம், னஷ ஆற
ல்னரற்ஷநனேம் அபிக்கும் ன்று வரிறநட.
ஶ அத்ணம், ஶரம், றரணம், னஷை இற்ஷநக்
ஷ்டப்தட்டு அப்தி றப்தரல் றஷடக்றந
ஈசுரடேதத்ஷ வய்ரண
ீ
மங்ல த்றன் னெனம்,
ல்ன ர ரப ஞரணத்றன்னெனம் சுனதரவும்
வ ௌக்றரவும் வதற்றுிடனரம். இப்தடி ர்

ரஸ்றம் ணப்தடும் ஸ்றனறஷத் ந்றனக்கும்

ரக்ஞல்ற ரிறஶ வ ரல்னறினக்றநரர். ர
ீ
ரணத்ஷ அர் குநறப்திட்டுச் வ ரல்னறினக்றநரர்.

'அப்த்ஶணண'—டுஷரண திரஷ

இல்னரஶன —

மங்ல த்ரல் ஶரக்ஷ ரர்க்த்றல் ஶதரய்ிடனரம்

ன்றநரர். ம் ணஷமத் வய்ரண
ீ
மங்ல த்றல்
ஊநஷத்ட அறஶனஶ ஷந்டஶதரச் வ ய்ரல்
ஷ்டறல்னரல் ஈசுஷண அடேதிக்னரம். ரம் தரடி
அடேதிக்கும் ஶதரஶ, இந் மங்ல த்ஷக்

ஶட்றநர்லக்கும் இஶ அடேதத்ஷத் ந்டிடனரம்.
ஶறு ந்

ரஷணிலும் திநத்றரனக்கும் இப்தடி

மரண அடேத ஆணந்ம்  னடிரட.

ங்ல ம் ன்ந

ரர்க்த்றன் னெனம் ங்ள் இனங்ஷபப்
தஶசுணிடம்
தக்ர்ள்,

ர்ப்தம் வ ய் றரரைர் ஶதரன்ந

ங்ல ஶ

ன்தற்குச்

ரக்ஷரத்ரத்ஷத் னம்

ரட் றர இனக்றநரர்ள்.

அம்தரள்ரன் திம்த்றன்
திம்ம். அம்தரள்

க்ற. ரம் ஈசுன் அல்னட

ங்ல த்றல் வ ரக்ற

ஆணந்ரினக்றநரள் ன்நரல், திம்னம்

ஶறு ஶநர இல்னரல் என்நற அத்ஷ

க்றனேம்

ஆணந்த்ஷஶ குநறக்கும். அம்தரள் ன் இற்ஷரண
னஷஷப் வதரறந்ட, மங்ல த்றன் னெனம் அஷப
உதரமறப்தர்பட ஆத்ர தரத்ரிஶனஶ
ஷந்றனக்குரறு அனலறநரள்.
ரந்ர் ஶம்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
தண்தரடு
ரந்ர் ஶம்

'அன் ன்ண னட்டிிட்டரணர?' ன்று

ரரர என

க்கு இனக்றநட. னட்டுற்கு ன்ண இவ்பவு
னக்றத்டம்? ஶர றத்டப் தரர்த்ரல், னஷநப்தடி

னட்டுட வரம்தவும் வதரி, அர்த்னள்ப ிம்
ன்று வரிறநட. அஶ ஷனள் னட்டுறணரஶனரன்
திநந்றனக்றன்நண.

இத்ஷண னஸ்ங்ள் ம்றடம் இனக்றன்நண. என
லத்டக்ஷபப் னட்டி னட்டி ஷத்ட

றன

ரர்த்ஷபரக்றரல்ரஶண, இத்ஷண னஸ்ங்லம்
ந்றனக்றன்நண! ம்ஷிட இங்றனீ ஷ்ரர்லக்கு

லத்ட இன்னும் குஷநவு. இனதத்ரஶந லத்டஷபப்
னட்டிிட்டு ரபர லறிட்டரர்ள்! அந்ப்
னட்டனறல் என னஷந, ஏர் அகு இனந்டிட்டரல்

ஷனரறநட. க்கும் ரர்த்ஷள் வரிறன்நண.
ினேம் அஶ ரர்த்ஷஷபத்ரன் னட்டி ஷக்றநரன்
— உடஶண அறல் மம் திநக்றநட, ிஷக்
வரண்டரடுறநரர்ள்! ரம் ரர்த்ஷஷப் னட்டி
லறணரல் அஷ ரர் றக்றநரர்? ரகூர் ரறரி எனர்
னட்டுறநதடி னட்டிணரல்  றப்ன உண்டரறநட. அக்ஷ
னக்ஷம் ன்றநரர்ள்.
றத்றக் ஷனனேம் இப்தடிஶரன். ர் தரட்டிஷனனேம்

திஷ்ஷனேம் ஷத்டக்வரண்டு ரம் 'னட்டுட'
ஞ் ர இல்ஷன. ஆணரல் ஷ த்றரின் அஶ

ர்ங்ஷபப் னட்டுறநதடி னட்டிணரல் அட ஆணந்ம்
னறநட.

ங்ல னம் னட்டல்ரன். ரம் ல்ஶனரனம்

ஶதரடுறஶநரம். அந்ச்

த்ம்

ப்த்ஷ ஸ்ங்பரப்

தரகுதடுத்ற, இற்ப்னநம் இட ன்று அரப் னட்டி
ஷத்ரல் இன்தம் உண்டரறநட. ன்நரப் னட்டிணரல்
றஷந இன்தம்! னட்டனறல் றனணர இனப்தனுக்கு
என ிக்கு இனடைறு னந்டைறு னொதரய் னறஶநரம்.
ரம்

த்ம் வ ய்ரல் ஏ ஷப்தற்கு தம்

வரடுக்னரம்! னட்டல் இன்தம் இப்தடிப்தட்டட.
ட வரண்ஷட ன்றந ரற
னட்டுறஶநரம். ி

ரத்றத்றல் ரற்ஷநப்

ங்ல  ரத்றங்ள் தன

இனக்றன்நண. ல்னரற்றுக்கும் இந்ப் னட்டல்
ரத்றம் வதரட. ில், றனங்ம், ஞ் றர ஶதரன்ந

ர்

ரத்றங்பில் ஶரனறல் னட்டுறநரர்ள். ஷ,
ீ
ம்னர்,
திடில் ஶதரன்ந ந்ற ரத்றங்பில் ந்றில்

னட்டுறநரர்ள். இந் ரத்றங்பில் னட்டுலக்கு
டுஶ இஷந்ட னம் 'அடேணம்' ன்ந இஷப்ன எனற
ரண இன்தம் னறநட. எனம் ீ ட்டிணரல்

உண்டரகும் எனற இலத்டக்வரண்ஶட றற்றநட. னல்
ீ ட்டில் உண்டரண எனற ீடித்ட, இண்டரட ீ ட்டில்
லப்னம் எனறஶரடு வ்ி றற்றநட. இடஶ,
அடேணம். னல்னரங்குல், ரணம் ஶதரன்ந
டரனள்ப ந்ற ரற்ஷநப் னட்டுறநரர்ள்.

யரர்ஶரணினம் எனித்றல் ந்ற ரத்றந்ரன்.
அறல் ரய்க்குப் தறல் டனத்ற இனக்றநட.
னல்னரங்குனறலும் ரணத்றலும் டரங்ஷப ினரல்
ரற்நற ரற்நற அஷடத்டத் றநக்றநரர்ள் ன்நரல்,

யரர்ஶரணித்றல் தில்ஷனஷப ரற்நற ரற்நற அலத்ற
டுக்றநரர்ள். த்டம் என்றுரன்.

ப்த்ஷப் னட்டுஶரடு, அங்ங்ஷபப் னட்டி ிட்டரல்
ரட்டிக் ஷன உண்டரறநட.

ங்ல த்றல் ரரல்

ஶட்டு அர்த் ஆணந்னம், ஸ் ஆணந்னம்,

வதறுறஶநரம். ரட்டித்றல் இற்ஶநரடு ண்பரல்
தரர்த்ட, 'அங் ர் ஆணந்னம்' (அங்ங்ஷபப்
னஷநப்தடி அஷ ப்தரல், னட்டுரல் ற்தடுறந
இன்தனம்) வதறுறஶநரம்.

ம உர்ச் றஷப ிபக்குறந அங் அஷ ரண
அதிம் ட்டும் இல்னரல், மறல்னர வறும்
அங் ரிஷ (அங்ப் னட்டு) ட்டுஶ ஆணந்ம் னட
உண்டு ன்தரல்ரன் 'றனத்ம்' ன்ந ஷன

ற்தட்டினக்றநட. ஈஸ்னுக்குச் வ ய்றந அறுதத்டரலு
உதச் ரங்பில்

ங்ல த்ஶரடுகூட, றனத்னம்

உதச் ரர வ ரல்னப்தடுறநட. ல ர்த்ணத்றல்

ப்ம்,

அர்த்ம், னம் ரவும் ஶ ர்ந்ட இன்தம் னறன்நண.
ஸ்ம் தரடும்ஶதரட

ப்னம், னனம் ட்டும் இன்தம்

னறன்நண. ர ஆனரதணத்றல் வறும்

ப்ம் ரத்றம்

ஆணந்ம் னறநட அல்னர? றறுத்த்றல் வறும்
அங் ரிஷ ட்டும் னத்ஶரடு ஶ ர்த்ட ஆணந்ம்
னறநட.
இந்க் ஷனள் ரவும் ரந்ர் ஶம் ணப்தடும்.
ந்ர்ர்ள் உற் ரப் திநிள். அர்ள் ப்வதரலடம்

தரடிக்வரண்டும் ஆடிக்வரண்டும் இனப்தரர்ள். ணடக்கு

உற் ரம் னம் ஷனலக்கு இணரஶனஶ ரந்ர்
ஶம் ணப் வதர் ற்தட்டினக்றநட.
ரக்றன் தன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
ரக்றன் தன்
த்ஷணஶர ிரண ைீர றள் இனந்ரலும்
ணினுக்கு ட்டுஶ தஶஸ்ன் ஶதசும்

க்றஷத்

ந்றனக்றநரர். உனத்றல் அஶ தரஷள்
இனக்றன்நண. ஶதச் றனறனந்ட லத்டப் திநந்ட, உனம்
னலடம் தன னறதிலம் இனக்றன்நண. ரக்ஷ

னெனணர ஷத்ஶ ங்கு தரர்த்ரலும் தள்பிக்கூடம்,
ரஶனஜ், ஷனப்ரி, தத்றரிஷள் ல்னரம்
திினக்றன்நண.
றனங்பின் உனறல் ரஶனஜ் இல்ஷன, ஷனப்ரி
இல்ஷன, திரிண்டிங் திஸ் இல்ஷன. அற்றுக்கு ரக்குக்
றஷடரட. ஆணரல் இஷவல்னரம் இல்னரரல்

அஷ ணிஷணிட ஷ்ட றஷனில் இனக்றன்நணர?
அப்தடித் ஶரன்நில்ஷன. க்கு இனக்குபவுக்கு

அற்றுக்கு ிரற இல்ஷன; அஷ வ ரத்டக்ஷபச்
ஶ ர்த்டக்வரண்டு ிக்றநறல்ஷன; ஶற்று ன்ண
வ ய்ஶரம்; ரஷபக்கு ன்ண வ ய்ஶரம் ன்ந ி ரம்
அற்றுக்கு இல்ஷன. அற்கும் ப்தடிஶர ஆரம்
றஷடக்றநட. ஶர ித்றல் ரழ்ந்ட திஷத்டப்

ஶதரறநட. என்ஷநவரன்று அடித்டச்

ரப்திட்டரலும்

ல்னர ினங்கு இணங்லம் ினத்றரறக்வரண்ஶட
ரணினக்றன்நண.
ணிப் திதஞ் த்டக்ஶ ந்ரலும்கூட ரஶனைளம்
ஷனப்ரினேம், திரிண்டிங் திமளம் இல்னர

ஆறர றஷபப் தரர்த்ரல் அர்ள் ம்ஷிட
றம்றரவும் ல்னர்பரவும் இனப்தரஶ
வரிறநட. ஆப்திரிக்க் ரடுபிலும், அவரிக்ரில்
வ வ்ிந்றக் ரடுபிலும் ரஶனைளம், ஷனப்ரினேம்
இல்னரட ஶதரனஶ ஶரர்ட்டுஷபனேம் ரஶரம்.
அரட லத்நறற்ந ரட்டுக்குடிள், ரரிஷடந்
ம் ஶதரல் இவ்பவு குற்நம் வ ய்றல்ஷன.
ரரினம், அற னத்றனேம் தஷடத் ரம் வ ய்த் ர
வ ல்பில் — அரரிங்பில் — டைண ற்தஷணனேடன்
ினத்றஷடந்ட வரண்ஶட னறஶநரம். தடிப்ன
த்ஷணக்வத்ஷண அறஶர அத்ஷணக்த்ஷண
தரதனம் அறரினக்றநட. ரரித்ரல்

த்ஷணக்வத்ஷண வ ல்த்ஷப் வதனக்றக்
வரண்ஶடரஶர, அத்ஷணக்த்ஷண அனம்
அறனப்றப்தடும் ஶணரதரனம் வதனறினக்றநட.
த்ஷண ந்டம் ஶதரில்ஷன. ஶஷ அறரஶ
இனக்றநட. ரக்கும் லத்டம் ல்னரி

அரரிங்ஷபனேம் தப்னறஶனஶ டனடனரப்
திஶரைணரற னறன்நண. தடிப்ன னஷந,
தத்றரிஷள், னஸ்ங்ள் ல்னரம் ணினுக்கு
றம்றனேம், றஷநவும் னற்குப் தறல் அஷண

அறனப்றிலும் அரரித்றலும் வரண்டு ிடுரஶ

உள்பண. ணினுக்கு ட்டும் 'ஸ்வத'னர ஸ்ரற
ந்றனக்கும் ரக்குச்

க்ற அடேக்றர,

ரதர ன்ஶந

னரிில்ஷன.
இஷ ஶர றத்டப் தரர்க்கும்ஶதரட ன் ரில்னர றன
ைன்ர ரழ்ரணட, ணி ைன்ர உர்ரணட ன்று

வ ரல்னற ந்றனக்றநரர்ள் ன்று ஶரன்றுறநட. என
றனம் திநந்றனறனந்ட இநக்றந ஷில்
உள்லர்ச் ற (INSTINCT) ீ ஶ டப்தரல் அற்குப் னத்ற

னர்ரச் வ ய்றந தரதம் டவும் இல்ஷன. ணின்ரன்
அஷண எரல் க்வல ஷக்றநரன்.
வ்பவுக்வவ்பவு தடிப்னம் ரரினம் அறஶர
அவ்பவுக்வ்பவு ஞ் ஷண, ஶர ம், வதரய் ஶம்
ல்னரற்நறலும் றனர்பரற,
ஶஷன ஷக்றஶநரம்.

றத்குப்னுக்கு றஷந

' ைன்ம் டர்னதம்; அடஶ உர்ந்ட' ன்தட ன்
ன்று ஶர றத்ஶன். ஶர ஷண வ ய்றல் றன
ைன்த்றல் உள்ப வதரி என குஷந வரி ந்ட.
றனங்லக்குப் தரதம் இல்னரிட்டரலும் தம்
இனக்றநட. ப்ஶதரட ரர் ன்ஷணக் வரல்ரர்ஶபர
ன்ந திர தம் வரடி றனத்டக்கும்கூட றஷந
உண்டு. ணினுக்கும் தனிரண தங்ள் உண்டு.
ஆணரல் தறல்னரல் வ ய்ட வரள்ப ணினுக்கு
ட்டுஶ ற இனக்றநட. றனத்டக்கு இந் ற
இல்ஷன. தம் இல்னரல் வ ய்ட வரள்ட ப்தடி?
திநி இல்னரல் வ ய்ட வரண்டரல் ரன் தம்

இல்னரல் இனக்னரம். 'ல்னரம் ரம்ரன்' ன்றந

ஞரணம் ந்டிட்டரல் ணிடனம் தம் இரட. அந்
ஞரணத்டக்குப் தின்

ரீம் ிலந்ரல் இன்வணரன

ரீம்

டுக் ரட்ஶடரம். இந் ஞரணத்ஷ, அத றஷனஷ,
ைன் றினத்றஷ அஷடஶ ரன்ள் ரக்ஷப்
தன்தற்நறணரர்ள். ஶ, ஶரந், இறயரம, னர,
ர்

ரஸ்றங்ள் ல்னரம் ரக்கு இனப்தரல்ரஶண

உண்டரிண!
தரஷ, னறதி, னத்ற இற்றுக்கு இப்ஶதர்ப்தட்ட உர்ந்

திஶரைணம் இனப்தஷப் னரிந்டவரண்டதின் ஆறுனர
இனந்ட.
தரன் ந்றனக்கும் னத்றரல், ரக்ரல், திநனக்ஶர
ணக்ஶர வடுல் உண்டரரல் வ்பஶர ல்னட
வ ய்னரம். தரதனம், டக்னம், தனம் ீங் ரக்ஷப்
தன்தடுத்னரம். ரம் அப்தடிஶ வ ய் ஶண்டும்.
இற்வல்னரம் அடிப்தஷட தக்ற ரக்கு வய்
ம்தந்ரப் தணர ஶண்டும். இணரல்ரன்
அக்ஷரப்ர

ரனத்றல், ஆம்திக்கும்ஶதரஶ 'ஶர

ரரர' ன்று ிஷனப் திடித்ட ல
ஷக்றநரர்ள். தரன், ரன் வரடுத்றனக்கும் ரக்ஷ
இன் ப்தடிப் திஶரைணம் வ ய்றநரன் ன்று
தரர்த்டக்வரண்ஶட இனக்றநரன். ஶனர ஶக்ஷத்டக்கும்
ஆத் ஶக்ஷத்டக்கும் அஷப் தன் வ ய்ரிட்டரல்,
அடுத் ைன்ரில் ரக்ஷப் திடுங்றக்
வரண்டுிடுரர். அரட றனரப் தஷடப்தரர்.
வ ரல்லுக்கும் வதரனலக்கும் னெனம் இஷநஶண

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
வ ரல்லுக்கும் வதரனலக்கும் னெனம் இஷநஶண
ம்னஷட ண்டக்குத் வரிடம் ரடக்குக்
ஶட்தடஶ உண்ஷ. இஷத் ி ஶறு டவும்
உண்ஷ றஷடரட. ஶ னரங்பில்

வ ரல்னறினப்தவல்னரம் வதரய் ன்று றஷணப்தட
றவும் ப்ன. இப்ஶதரட ம் ண்டக்குத் வரிறந
ஸ்டக்பின் அபஷ ம் ண்ிலுள்ப வனன்மறணரல்
றர்ித்டக் வரள்றஶநரம். இந் வனன்ஸ்
வதரிரஶர

றநறரஶர இனந்ரல் ரம்

தரர்ப்தணற்நறன் அபவும் அஷப் வதரறுத்ட ரநறத்ரன்
வரினேம். ம்னஷட வனன்மளக்குள் திடிதடர எபி
அஷனலம் (waves) இனக்க்கூடும். ம்னஷட ரறல்
உள்ப டரத்டக்குப் (drum) திடிதடர எனறலம்

இனக்க்கூடும். க்குத் வரிஷனேம் ஶட்தஷனேம்
ி திதஞ் த்றல் டஶ இனப்தற்றல்ஷன ன்று ரம்
ப்தடிச் வ ரல்ன னடினேம்? வய்
ீ

க்றஷபப் வதற்ந

ரனனர்ள் ஞரணக் ண் வரண்டு, க்குத் வரிர
றவ்ி ரட் றஷபப் தரர்த்ட அந் வய் னெர்த்றஷப
ர்ிக்றநரர்ள். க்குக் ஶபர றவ்ி

ப்ங்ஷபக் ஶட்டு ந்றங்பரக்றத் ந்றனக்றநரர்ள்.
இப்தடிப்தட்ட ரன்ள் இந்ப் திதஞ் த்றன் இக்ம்
னலஷனேம் தஶசுணின் ரட்டிரக்ஶ

தரர்க்றநரர்ள். அடரன் டரைணின் டணம்.

ஆடிக்வரண்டினக்றந டரைணிடறனந்டரன்

ன

ப்ங்லம் திநக்றன்நண. டரைர வகு ஶர
ர்த்ம் தண்டறநரர். ஆடி றறுத்டறந

த்டக்கு

னந்ற ைஷட ிலடள் தரக்ரட்டில் இனனநனம் ீட்டி
றற்றன்நண.

னணத்றல் உள்ப ஸ்டஷ இந்க்

ரனத்றல் 'ஸ்ரப் ரட்' ன்று ஶதட்ஶடர திடிக்றநரர்ள்
அல்னர? அடஶதரல் இந் ைஷட இனனநனம்
ீட்டிக்வரண்டினக்கும் அ த்ஷத் வய்ச்

றற்தி

அப்தடிஶ டரை ிக்றரப் தண்ி ிட்டரர். இட
ம் ண்டக்குத் வரிறந டரை னெர்த்றின்
ஸ்னொதம்.

ம் ரடக்குப் னனணரறந

ப்ப் திதஞ் னம்

அரிடறனந்ஶ ஶரன்நறட. டரைர ஷில் உடுக்ஷ
இனக்றநட. அட குடுகுடுப்தரண்டிின் உடுக்ஷஷிடப்
வதரிட. ரரிம்ன் ஶரில் ன ரரி
ஷத்றனப்தஷிடச்

றநறட. இந் உடுக்ஷக்கு 'டக்ர'

ற்றும் 'டனம்' ன்றும் வதர். ரட்டிம்
னலறலுஶ தனிர ஆடி னடிக்றந

த்றல்

ைஷட ிரித்ட றன்நடஶதரல், இந் உடுக்ரணட ரட்டிம்
னலடம் தர ரபத்ஷ அடே ரித்டச்

ப்றத்டிட்டு,

ஆடஷன றறுத்றண ஶத்றல் தடதடவண என

வரணிஷ எனறத்ட. ஸ்னொதத்ஷ ிஸ்ர்ர
ிக்றர டித்டஶதரல் இந்ச்

ரப்னத்

ரப்னத் வரணிஷ

அப்தடிஶ றறத்ட ந்றஶசுர் "ஶசு சூத்றம்"
ன்று வதரிட்டரர். அந்ச்

ரப்னத் வரணிில் தறணரலு

ப்த் வரஷள் இனந்ண. அஷ 'அ இ உண்' ன்று

வரடங்ற 'யல்' ன்று னடினேம்.

இந் எனறஷபஶ ிரத்டக்கு—அரட வரற
இனக்த்டக்கு னெனர ஷத்டப் தரிணி ரிற
'அஷ்டரத்றரி' ன்ந டைஷன லறணரர்.
ஶங்ள் ரன்கு; அன் அங்ங்ள் ஆறு; ீ ரம்ஷம,
றரம், னரம், ர்

ரஸ்றம், ன்று ரலு —

வரத்ம் இந்ப் தறணரன்குஶ ட மரண த்றன்
ஆர டைல்ள். இற்ஷந

டர்த்

(தறணரன்கு) ித்ர

ஸ்ரணம் ன்தர். இற்கு ற்நரற்ஶதரல்

ர்

ித்ஷலக்கு ஈசுணரண டரைரின்
டனத்றனறனந்டம் தறணரலு

ப்க்ஶரஷஶப ந்ண.

இஷ 'அ' ில் ஆம்தித்ட 'ல்'—ஶனரடு னடிரச்
வ ரன்ஶணன். இணரல் 'அல்' ன்நரஶன இனக்ச்

ரஸ்றப்தடி ல்னர லத்டக்ஷபனேம் குநறக்கும். இறல்
குநறப்திட ஶண்டி அம் ம், இந் 'அல்' ல்னர
தரஷபிலும் இனக்றநட. உனடில் 'அனீ ஃப்' ன்தட
னல் லத்ட. றரீக்றல் 'அல்ஃதர' ன்தட னல் லத்ட.
'ஆல்ஃதவதட்' ன்று ஆங்றனத்றல் வ ரல்டம் இந்
'அல்'ஷன ஷத்டத்ரன். இப்தடிர
ன

ன தரஷலம்

ப்ங்லம் ஈசுணிடறனந்ஶ திநந்றனக்றன்நண.

இஷப்தற்நற க்ஞ ரர ீக்ஷறர்

த்ரர என

சுஶனரம் வ ய்றனக்றநரர். 'தரி' ன்நரல் ஷ, 'ரம்'
ன்நரல் எனற. 'தரி றரம்' ன்நரல் (டரைர்)

ஷரல் வ ய் எபி ன்று அர்த்ம். அடஶ 'தரிணி'
ரிற வ ய் (ர தரஷ)

ரஸ்றரிற்று.

ிரத்டக்கு தரஷ்ம் வ ய்ர் தஞ் னற. இர்

ஆற ஶ  அரம். ஆறஶ ன் டரைரின் ரஷனப்
தர ரச் சுற்நறினக்றநரர். டரைரின் ஷிலுள்ப
உடுக்றனறனந்ட

ப்ம் ந்ட. அட ரனறல் உள்ப

தஞ் னற அற்கு ிபக்ம் ந்றனக்றநரர். அணரல்,
டரைர ஷஷனேம் ரஷனனேம் ஆட்டிணரஶன மன
தரர

ரஸ்றனம் உண்டரறிடுறநவன்று ி

வ ரல்றநரர்.
இன் உட்வதரனள்

ப்ம், அன் அர்த்ம் இண்டுக்கும்

ஈசுஶண னெனம் ன்தஶரகும். இஷ உர்ந்ட
ிட்டரல் ரம் ரக்ஷ ரக்ரட்ஶடரம்.
ீ
ரம்
லடட ஶதசுட ல்னரம் ம்ஷனேம் திநஷனேம்,
ஈசு தர றஷணக்ச் வ ய்ட உர்த்ஶ தணரகும்.
லத்ரபர் டஷ
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
தண்தரடு
லத்ரபர் டஷ
சூட் ரண த்டங்ஷபனேம்,

ற ரத்றரண

டங்குஷபனேம் வ ரல்றந ஶங்ஷப ரன்ரப்

திரித்ட, ரன்கு

றஷ்ர்லக்குப் ஶதரறத்ரர் ிரமர்.

அந்ச் சூட் ங்ஷபப் னரிந்டவரண்டு, ஶம் ிறக்றந
க்ஞ அடேஷ்டரணங்ஷப ரபரண ட்டுப்தரடுலக்கு
உட்தட்டுச் வ ய்க்கூடி என

றனனக்கு, இந் ரலு

றஷ்ர்ள் ஶங்ஷபப் ஶதரறத்ரர்ள். ஶங்ஷப

இவ்ரறு குத்டப் தப்தி அஶ ிர ர், அஶ
ஶங்பின் த ரத்தரித்ஷச்

றனனக்கு ட்டுறன்நற

அஷணனக்கும் ஞ் ரண னரங்பர இற்நறணரர்.
இற்ஷநப்வதரட ைணங்லக்வல்னரம் தி ரம் வ ய்றந
திஷ, மழர் ன்தரிடம் எப்னித்ரர்.

னரங்ஷபப் தி ரம் வ ய்ட வரண்ஶடினந்ரல்,
அர் மழ வதௌரிர் ன்ஶந வதர் வதற்நரர். இர்

அப்திரர இனந்டம், வதரி திம் ரிறவபல்னரம்
இஷ உர்ந் ஸ்ரணத்றல் அர்த்ற, றம்த ரிரஷ
வ ய்ட, இந்ப் னரங்ஷபக் ஶட்டரர்ள்.
ஶத்றல் 'மத்ம் ' ன்று என ிற இனக்கும். அந்
ிறஷக் ரனொதரக்ற ைணங்ள் ரனம் ற்குரறு
வ ய்றநட யரிச் ந்றன் னரறு. 'ர்ம்
ஶத்றன்

' ன்றந

ட்டத்டக்கு ரதரம் னலடம்

ிபக்ரறநட. 'ரத்ன ஶஶரத', 'தித்ன ஶஶரத'
ன்றந ஶ ரக்றங்லக்கு வ ரணின்
அற்னரண தரஷ்ர இனக்றநட. ஆத்

ரித்றம்

அதிினத்றக்ர ஶத்றல் வ ரல்னறினக்றந
சூக்ஷ்ரண த்ங்ள் ல்னரம் இப்தடிப் வதரட
ைணங்ள் ல்ஶனரனக்கும் வதௌரிரல் ஷபரப்
தி ரம் வ ய்ப்தட்டண.
வரன்று வரட்டு வதௌரிர்பின் தி ணங்ள் ம்
ஶ த்றல் ங்கு தரர்த்ரலும் டந்ட ந்றனக்றன்நண.
ல்வட்டுஷபப் தரர்த்ரல் ஶரில்பிவனல்னரம்

னரப் தி ணம், குநறப்தர தரப் தி ங்ம் டந்ட

ந்றனப்தட வரினேம். றத்ற னஷை ஶதரனஶ னரப்

தி ணனம் ஶரில்பில் அன்நரடம் டக் ஶண்டும்
ன்று ரணிங்ள் ிட்டினக்றநரர்ள். ஆனத்றல்
றதட்டும், னரங்ஷப

றம் வ ய்டஶ

ீ த

ரனம் ஷில் ம்னஷட வதரட ைணங்ள்
சூடரறல்னரல் ஶரக்றர்பர இனந்ட

ந்றனக்றநரர்ள். இக்ரன ஶரக்றன்தடி, அர்லக்கு
லத்நறவு இல்னரல் இனக்னரம். ஆணரல், அர்ள்

ல்ன தண்ன தஷடத்றனக்றநரர்ள் ன்தஷப் தரர்த்ரல்,
அர்ஶப ரஸ்ரக் ல்ி வதற்நர்ள் ன்று
வ ரல்ன ஶண்டும்.
அச்சு இந்றம் ண்டுதிடிக்கும் ஷில் ல்னர
ல்ினேஶ ரய்வரறரச் வ ரல்னற ரட றரக்
ஶட்ஶட, றறர பர்ந்ட ந்றனக்றநட. அந்க்
ரனத்றல் தஷண ஏஷனில் லடறந ஶர்ச் ற
வதற்நர்ள்

றனஶ இனந்ரர்ள். ற்நதடி, வதரி ஶ

ஶரந்ம் வரிந்ர்ள்கூட ல்னரம் வ ிறஶரன்
ஶட்டநறந்ரர்ள். அச்சு இந்றம் ந்ட. அப்னநம்
றஷநப் னஸ்ங்ள், றனைஸ் ஶதப்தர்ள்
ற்தட்டுிட்டண. வதௌரிர்பின் இடத்ஷ இஷ
திடித்டக்வரண்டண.
ணஶ, தத்றரிஷரபர்லம் லத்ரபர்லம்ரன்
இன்ஷந வதௌரிர்ள். மழனம் ற்ந
வதௌரிர்லம் ப்தடி ர்ங்ஷப மரண ஷள்
னெனம், வதரட ைணங்பிஷடஶ தி ரம் வ ய்ரர்ஶபர,
அவ்ிஶ வ ய்ஶண்டிட இன்ஷந

தத்றரிஷரபர்ள், லத்ரபர்பின் டஷ.

ைணங்லக்குப் திடித்ஷ ட்டுஶ வ ரல்ட ன்று
ஷத்டக் வரள்பக்கூடரட. அர்பின் அநறஷ,
ணத்ஷ உர்த்டறந ிங்ஷபஶ ல
ஶண்டு—இஷச் சுர றரச் வ ய்ஶண்டும்.
உத்ரண ிங்ஷபப் னடப்னட ிங்பில்

உர்த் ஶண்டும். தத்றரிக்ஷரபர்ள் ரழ்ரள்
னலடம் ரரக்ர்பரஶ இனந்ரல்ரன், ரங்லம்
இப்தடிப் னடப்னட ிங்ஷப அநறந்ட,

ற்நர்லக்குப் தி ரம் வ ய் னடினேம்.
த்றத்ஷ

ர்க்ஷப் னச் றட்ட ரத்றஷபரக்றத்

ஶண்டும்.

ர்க்ஷ னச்சுத்ரஶண எற, னலக்வும்

ர்க்ஷரறிடக் கூடரட. வறும்

ர்க்ஷ உடம்னக்கு

ல்னல்ன. வறும் இந்றரி ஞ் ரண

ரச் ரங்பில்ரன் ைணங்லக்கு அறக் ர்ச் ற
இனக்றநட ன்று வ ரல்னறக்வரண்டு, இவ்ிஶ
லடட

ரில்ன. ைணங்லக்கு ஆத்ரதிினத்ற

னறந னஷநில் லடற்கு இனர்ர
லத்ரபர்ள், தத்றரிக்ஷரபர்ள் னஷணந்ரல்,
ரணரஶ ைணங்லக்கு அறல் ன ற திநக்கும்.
'ம்ஷனேம் உர்த்றக்வரண்டு, ம் ர ர்ஷபனேம் ரம்
உர்த் ஶண்டும்' ன்றந டஷ உர்ச் றஷப்

தத்றரிக்ஷரபர்லம் லத்ரபர்லம் வதந ஶண்டும்.
இவ்ிம் ஆத்ஶக்ஷம், ஶனரஶக்ஷம்,

ரந்ற, சுதிட் ம்

ல்னரற்றுக்கும் வய்ரண ஶ ஷ வ ய்றந
தரக்றத்ஷப் தத்றரிஷரபர்ள், லத்ரபர்ள்
வதநஶண்டும்.

யரதரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
யரதரம்
ற்ஶதரடள்ப அத்ஷண இந்ற வரறபில்

னறதிலக்கும் ஆரர இனக்ப்தட்ட திரம்ற ன்ந
னறதிில் ரன், வரம்தவும் தஷ

ரமணங்ள்

இனக்றன்நண. இந் றப் தஷரண

ரமணங்பின்

லத்டம் அர, தரஷனேம் ரி அஶரடு (floweryஆ) இனக்றன்நண. அப்னநம் தல்னர் ரனக்
ல்வட்டுக்பிலும் லத்ட அச் டித்ரற்ஶதரல்

இனக்றநட. ர னம் இனக்ற த்ஶரடு இனக்றநட.
அன்தின் ஶ ரர் ரனத்டச் வ ப்ஶதடுபில், லத்டம்
ர னம் வதனபவு ன்நர இனக்றநட. ஆணரல்
இண்டுஶ ஆறில் இனந்ஷிடக் வரஞ் ம்

ட்டம்ரன். வரம்தப் தஷட. அச் டித் ரறரி,
ண்ில் எத்றக் வரள்பனரம்ஶதரல் இனக்றநட!

ீ தத்றல் இனடைறு னந்டைறு னங்லக்கு னந்ற
வ ப்ஶதடுஷபப் தரர்த்ரஶனர, என

லனம் இல்ஷன;

னஷநனேம் இல்ஷன; ப்னம் அறர இனக்றநட.

ண்ஷட ண்ஷடரண லத்ட. ப்தட்ட இனக்ப்
திஷ.

இப்தடிஶ ஆறரனத்றனறனந்ட

ீ தரனம் ஷினரண

ிக்றங்ஷபப் தரர்த்ஶன். இற்நறலும், ரனம்
வ ரல்னத் வரிரஷ வரம்த வரம்த

னட் ரினக்றன்நண. தல்ன ிக்றங்ள் றம்த
ன்நர இனக்றன்நண. ஶ ர ிக்றங்ள் எனரறரி
றறிஶன ன்நர இனக்றன்நண. அன்தின் 

ஶலும் க்குஷநவுரன். இப்ஶதரட ரரிடரட னறர
என ிக்றம் அடிக்க் வரடுத்ரல் ப்தடி இனக்றநட?
அஶர,

ரந்றத்றஶர, வய்க்ஷபஶர

தஷற்நறல் இனப்தடஶதரல் னறறல் இனப்தறல்ஷன.
தஷ ரனத்ட ைணங்லஷட கும் ப்தடி? அடவும்
அஶரறரி உர்ந்டரன் இனந்ரத் வரிறநட.
இண்டரிம் ஆண்டுலக்கு னன் இந்ரட்டுக்கு ந்
வஸ்ணிஸ், 'இந்றரில் ரரட, ரட

வரடுத்ரலும்கூடக் ஷீட்டி ரங்றக்வரள்தர்
இல்ஷன. ந்ப் தண்டம் ங்கு றஷடத்ரலும் அந்

ரட்டனக்குத் றனடஶ வரிரட. வதரய் வ ரல்னஶ
வரிரட' ன்வநல்னரம் வ ரல்றநரன்.
ரந்னம், ல்ன குனம், ப்ன றஶ இல்னரல்
ரிரணதடி ஶதரகும் ஶதரக்கும் அந்க் ரனத்றல்
இனந்ண. இப்ஶதரட அந் றஷன ரநற ிட்டட. அந்க்
ரனத்றல் ைணங்ள் ப்தடி இனந்ரர்ள்? அர்லஷட
ணசு ப்தடி இனந்ட? அந் ரறரிஶ இப்ஶதரடம்
இனக்க்கூடரர? ன்று ஶரன்றுறநட.
வதரடர ரழ்க்ஷில் எலக்ம் ற்தட்டுிட்டரல்
அப்னநம் அன் எவ்வரன டஷநிலுஶ எலக்த்றணரல்

உண்டரறந அகும் ற்தட்டு ிடுறநட. இணரல்ரன்
தங்ரன

றற்த

றத்றங்ள், லத்ட (calligraphy) உட்தட

ல்னரம் எலங்ர, அர இனக்றன்நண.
அந்க் ரனத்றல் ல்ன றஷனஷில் இனந்ட, இப்ஶதரட
அஶ ம் த்றல் ஶரன்நற ைணங்பின் றஷன இப்தடி

ல்னரற்நறலும் றவும் ரழ்ரப் ஶதரணற்கு, ரட
ரம் இனக் ஶண்டும் ன்று ஶர றத்ஶன்.
அந்க் ரனத்றல் ஶரில்பிவனல்னரம் தரம் ர றக்
ஶண்டுவன்று ட்டஷப இனந்றனக்றநட. தரம்
ர றப்தற்வன்ஶந ரணிம் னறந

ரமணங்ள்

இனக்றன்நண. இப்ஶதரட, வதரி ஶரில்பில் றலுஶ
தரம் ர றக்றநஷக் ரஶரம். றரரந்ங்பில்
றர ஶஷபின் ஶரில்பில் ட்டும் ங்ஶர

தரம் ர றக்றநஷப் தரர்க்றஶநரம். றர ஷக்ஷக்ர
உள்ப, அந் என

றன ஶரில்லக்கு இன்றும் றர

க்ள் ஶதரறநரர்ள். மறணிர ந்ட இவ்பவு
ைணங்ஷப ஆர்றக்றநஶதரடகூட தரம் ஶட்
ைணங்ள் இனக்றநரர்ள் ன்நரல், தஷ ரனத்றல்
ப்தடி இனந்றனக்கும்? அப்ஶதரட க்லக்கு ஶஶந
வதரலட ஶதரக்ஶ இல்ஷனஶ!
அந் தரத்றல் ன்ண இனக்றநட? வதரறுஷ ன்தற்கு
டிர ர்னத்றர் இனக்றநரர்.

த்றரண

திறக்ஷஞ ன்தற்கு தீஷ்ர் இனக்றநரர். ரணத்டக்குக்
ர்ன். ண்ித்டக்கு அர்ைளணன். இப்தடிஶ
ரரத்ஷ டுத்டக்வரண்டரல்,

ன ர்ங்பின்

னெர்த்றர வரன் இனக்றநரர். வதண்லஷட

உத்ரண ர்த்டக்கு

லஷ இனக்றநரள். வ ரனுக்கு

ஶர் ிஶரறர ரனுக்கு ஷணிர இனக்கும்
ண்ஶடரரினேம்

லஷக்குக் குஷநில்னர

ரதறிஷர இனக்றநரள்.
ரர, தரக் ஷஷபக் ஶட்கும்ஶதரட

இப்தடிப்தட்ட உத்ரண ஆத்ரக்பின் ஞரதம்
னறநட. தடித்ர், தடிக்ரர் ல்ஶனரனக்கும்
அடிக்டி அந்க் ஷள் ரறல் ிலந்ட

வரண்டினந்ரல், ம்ரல் அந் உத் தரத்றங்ஷபப்
ஶதரனஶ டக்னடிரற் ஶதரணரலும், இடரன் ரம்
இனக்ஶண்டி உண்ஷரண னஷந ன்ந றஷணவு
அடிக்டி னம். இற்ஶ தனனுண்டு. இணரல்ரன்
இந்க் ஷஷபக் ஶட்டு ந் அந்க் ரனங்பில்,
உர்ந் ர்னம், ீறனேம் ரட்டில் இனந்ண.

ர்ம், ீற இண்டும் ஶ ர்ந்டரன் தண்ன உண்டரறநட.
அந்ப் தண்தரட்ஷட ரற்றுற்கும், குஷனப்தற்கும்
இப்ஶதரட த்ஷணஶர ற்தரடுள் ந்றனக்றன்நண.
னன்ன இனந் தக்த்ஷ றுதடினேம் உண்டரக்குட
ஷ்டம்ரன். ஆணரலும்

றநறரட வ ய்த்ரன்

ஶண்டும். ரம் ல்னட தண்ிக்வரண்டு ஶதரணரல்
ஈசுன் க்குக் ஷ வரடுப்தரர். அர்ரன் க்குக்
ஷ வரடுத்றனக்றநரர்; ரல் வரடுத்றனக்றநரர்; ண்
வரடுத்றனக்றநரர். வரஞ் ம் ஆஶனர றப்தற்கு னத்றனேம்
வரடுத்றனக்றநரர். இந்ச்

க்றனேம் னத்றனேம்

இனப்தற்குள்ஶப றனந்டற்ரண மத்ரரிம் வ ய்
ஶண்டும்.

இப்ஶதரட ன்ண ன்ணஶர ிரண ஆதத்டக்ள் க்கு
ந்ட வரண்டினக்றன்நண. ைணங்ள் இன்ண றில்
ஶதரட ன்று வரிரல்

றப்தட்டுக்

வரண்டினக்கும்ஶதரட, அஶ ட் றள் ந்ட
அர்லஷட னத்றஷப் தனிரக் குப்தி ரற்நறக்
வரண்டினக்றன்நண. இந் றஷனில் ம்னஷட

த்றனம் ீறனேம் ர்னம் ைணங்லஷட ண றல்
ஷனரல் றன்று ரப்தரற்ந ஶண்டும். அப்தடிக்

ரப்தரற்றுற்கு யரதரஶ உதரர இனக்கும்
ன்று அன்நறனறனந்ட இன்றுஷ ைணங்லஷட
அடேதத்றணரஶன வரிறநட.

ிஞ்ஞரணனம் ஆன் றஷநவும்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
ிஞ்ஞரணனம் ஆன் றஷநவும்
"ஶரந்ம் உனஶ ரஷ ன்றநட. அணரல் உன
ரழ்க்ஷக்கு உவுறந ிங்பில் இந்றர்லக்கு
அக்ஷநஶ றஷடரட. மன்ஸ், வடக்ணரனைற,
ஷத்றம், ன்ைறணிரிங் ல்னரம் ஶல்

ரட்டினறனந்டரன் இந்றரவுக்கு ந்றனக்றநட" ன்று

றன வள்ஷபக்ரர்ள் வ ரல்டண்டு. இடஶ உண்ஷ

ன்று ம்ர்லம் ம்தி, "ஶர ண்டக்குத் வரிர
ஸ்ரறஷனேம், ஆத்ரஷனேம் தற்நறத்ரன் யறந்ட
ரஸ்றங்ள் இனக்றன்நண. ஶனர ரழ்க்ஷக்கு

உதஶரர அற்நறல் என்றும் இல்ஷன" ன்று
ண்டணம் வ ய்டண்டு.

உண்ஷில் ம்னஷட

ரஸ்றங்பில் இல்னர

மன்ஸ் டவுஶ இல்ஷன. ட னரண
ரஸ்றங்ஷபவல்னரம் ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல், இந்

உண்ஷ வரினேம். ஆனேர்ஶத்ஷ— ர், சுச்னர்
னனரணர்பின் றந்ங்ஷபப் தரர்த்ரல்,

இப்ஶதரஷ வதரி டரக்டர்லம் அற ிக்கும்தடிரண
னத்ட னஷநலம், மர்ைரி ிங்ஷபனேம்

வரிந்ட வரள்றஶநரம். றவும் னரணரண அர்
ஶத்றஶனஶ னேத்த்றல் உண்டரகும் தன ிரண
ரங்ஷபக் குப்தடுத்டம் னெனறஷள்,

றறச்ஷ

னஷந னனறற்ஷநப் தற்நறச் வ ரல்னறினப்தட
இப்ஶதரட வரம்தவும் உதஶரர இனப்தரச்
ீ தத்றல் ர ற

ர்னர ரஷனில் எனத்ர் ஆரய்ச் ற

வ ய்ட ண்டு திடித்றனக்றநரர். ன்ைறணிரிங்

வடக்ணரனைறிலும் ஆறிஶனஶ அதரரண றநஷஷ
ம்ர்ள் ரட்டிினக்றநரர்ள். ஶதரைரைன் வ ய்
மரங் சூத்றத்றல் ஆர ிரணம் உள்தடப்
தனிரண றறன்ஷபச் வ ய்ற்ரண அடிப்தஷடத்
த்ங்ஷப ிரித்றனக்றநட. சுரர் இண்டரிம்
னங்பரண ஏர் இனம்ன ஸ்ம்தம் இன்ஷநக்கும்

றல்னற குடப்றணரனக்குப் தக்த்றல் டனப்திடிக்ரல்
இனக்றநட. டரடர வரறற் ரஷன இல்னரஶன
இப்தட்டிப்தட்ட வதரி டெஷ ந் உஷனில் (FURNACE)
அடித்ட உனரக்றணரர்ள் ன்று ஆச் ரிப்தடும்தடி

இனக்றநட. றழ்ரட்டிஶனஶ இப்தடிப் தன ன்ைறணிரிங்

அற்னங்ள் இனக்றன்நண. தன டைற்நரண்டுபரண

ல்னஷ ந்ிரண னஷரல் ட்டப்தட்டட
ன்று இன்றும் னரிில்ஷன. ஆவுஷடரர் ஶரில்
வரடுங்ஷில் தரநரங்ல்ஷன என ரறத்றன்
அபவுக்கு வல்னறர இஷத்றனக்றநரர்ள்.

றனறறஷன
ீ
வபரல் எட்டி ண்டதத்றன்
திம்ரண்டரண ஷபஷ (ARCH) ந் ஆரத்றல்
ட்டிினக்றநரர்ள் ன்று ன்ைறணிரிங் றனர்லம்
ிக்றநரர்ள்.

றறல் தறவணண்

றத்ர்ள் தரடனறல் இனக்றந

ஷத்ற டேடக்ங்ள் வரஞ்

ஞ் ல்ன.

ரண டைனறல் (astronomy) க்கு இனந்
தரண்டித்றத்ரல்ரன் த்ஷணஶர ஆிம்

னங்பர, இன்று அரரஷ , இன்று றம்
ன்று வரஞ் ம்கூடத் ப்தரல் தஞ் ரங்ம் ிக்
னடிந்றனக்றநட.
ல்னர ஷனலம்

ரஸ்றங்லம், மன்மளலம்,

தர ஶ த்றல் ன்நர பர்ந்ஶ ந்றனக்றன்நண.
ஆணரலும், இப்ஶதரட ிஞ்ஞரணக் ண்டுதிடிப்னக்பரல்
அடகுண்டு ஶதரன்ந த்ஷணஶர அணர்த்ங்ள்
உண்டரறினப்தஷப் தரர்க்றஶநரல்னர? இப்தடி

ஶக்கூடரட ன்தரஶனஶ, தக்குரணர்லக்கு
ட்டும் ம் ஶ த்றல் ிஞ்ஞரண டேடக்ங்ஷபச்
வ ரல்னறக் வரடுத்ரர்ள்.

ரர ைணங்லக்குப்

னரிர தரிதரஷில் இந்

ரஸ்றங்ள்

அஷந்றனப்தற்கு இடஶ ரம்.

றத்ர்பின் றழ்

தரடல்லம்கூட இப்தடித்ரன் க்குப் னரிர
தரிதரஷில் இனக்கும்.

இப்ஶதரட றனர்ள் ஆரய்ச் ற வ ய்ரல், ம்

ரஸ்றங்பினறனந்ட தன ிங்ள் வரிந்ட

வரள்பனடினேம்.

றன

ரச் ரங்ள் க்குப் னரிரல்

இனக்கும். அற்ர அற்ஷந எடக்றிடக்கூடரட.
க்குப் தின்ணரல் னதர்லக்ரட அட னரிக்கூடும்
ன்தரல், க்குப் னரிறந

ரஸ்றங்ள், னரிர

ரஸ்றங்ள் ல்னரற்ஷநனேம் ரம் க்ஷறத்டக்

வரடுக் ஶண்டும்.
ற்ந ஶ ங்பில்

ீ த ரனரஶ இந் ிஞ்ஞரண

ித்ஷள் பர்ந்ட ந்றனக்றன்நண. ரம் ஆறில்
க்வன்ஶந இனந் இந் ித்ர

ம்தத்ஷ

நந்டிட்டு, ற்நர்பிடறனந்ட இப்ஶதரட ற்றுக்

வரள்றஶநரம்! இறல் என னக்றரண ித்றர ம்,
இந் ித்ஷள் ரவும் திம்ித்ஷ ன்றந ஆத்
றஶமளக்கு அடே ஷரஶ ம் ஶ த்றல்
ஷக்ப்தட்டினந்ண. வறும் வனௌற
வ ௌக்றத்டக்ரஶ அற்ஷந உதஶரப்தடுத்ற
ஶல்ரடுள் உண்டரக்றினக்றந 'ரரி'த்றல்
ஆத் ரந்ற அடிஶரடு ஶதரய்ிட்டட. இஷ ஶல்
ரட்டுக்ரர்ள் ரன்நர உர்ந்றனக்றநரர்ள்.

ிஞ்ஞரணத்றன் னெனம் தடிப்தடிர ரரித்றல் நற,
இப்ஶதரட அர்ள் அறல் உச்

றஷனக்கு

ந்றனக்றநரர்ள். ஆணரலும் இறல் ஆத் றனப்ற
இல்ஷன ன்று ண்டுவரண்டு ம்னஷட

ஶரந்த்றன் தக்னம் ம்னஷட தக்றரர்க்த்றன்

தக்னம்  ஆம்தித்றனக்றநரர்ள். ரஶர ம்னஷட
வனௌற ித்ஷ, ஆத் ித்ஷ இண்ஷடனேம்
அனட் றம் வ ய்ட ிட்டு, ற்ந ரட்டர்ள்
அஷடந்றனக்றந இண்டுங்வட்டரன் ரரித்ஷத் ஶடி
ஏடுறஶநரம். அர்ள் இனம்ன உனத்றனறனந்ட (iron Age)
ங் னேத்டக்கு (Golden Age)—அரட, இனட்டு
னேத்றனறனந்ட திர

னேத்டக்கு—ந்ட

வரண்டினக்றநரர்ள். ரஶர திர

னேத்றனறனந்ட

இனட்டு னேத்றற்குப் ஶதரய்க்வரண்டினக்றஶநரம்!
குஷநினறனந்ட அர்ள் றஷநவுக்குப் ஶதரய்க்

வரண்டினக்றநரர்ள் ன்நரல், ரஶர றஷநினறனந்ட
குஷநவுக்குப் ஶதரய்க் வரண்டினக்றஶநரம்.
னங்ரனத்னக்கு ஞ் ஷண வ ய்னரர?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
னங்ரனத்னக்கு ஞ் ஷண வ ய்னரர?
ட தஷ

ரஸ்றங்பில் இல்னர ஷனஶபர

மன்ஸ்ஶபர ற்ந ிங்ஶபர இல்னஶ இல்ஷன.
ஶதரைரைன் வ ய்டள்ப மரங் சூத்றம் ன்ந

டைனறல் தனிரண றறன்ள் வ ய்னேம் னஷநள்கூட
உள்பண. அறல் ஆரிரணத்ஷப் தற்நறக்கூட
னறநட ன்நரல் ஆச் ரிரினக்கும்! ஶதரைன் இந்
ிரணத்ஷப் தற்நற

றத்ரந் னஷநஷ (Theory)

ட்டுஶ வ ரல்னறிட்டு, "ஷடனஷநில் (Practical)

இஷப் தண்டம் றஷ ரன் வ ரல்னரரல் ணக்கு
அட வரிரட ன்று றஷணக் ஶண்டரம்;
ஷடனஷநஷச் வ ரல்னற இந் ிரணம்
வ ய்ப்தட்டரல், ைணங்லக்கு வ ௌரித்ஷ ிட
அவ ௌரிஶ அறரகும் ன்ஶந வ ரல்னில்ஷன"
ன்றநரர்.

ஆர ிரணம், அட க்றக் குண்டு இற்ஷநவல்னரம்
ஷடனஷநக்குக் வரண்டு ந்ன் அணர்த்த்ஷ ரம்
உன னேத்த்றல் ண்கூடரப் தரர்த்ட ிட்ஶடரம். அட
என னநம் இனக்ட்டும்.
ஶதரைன் வ ரல்னறினக்றந ஆரிரண 'றரி'ஷச்
றன ன்ைறண ீர்லடன் ஶ ர்த்ட தடித்டப் தரர்த்றல்
தலூன், ஶைரர்டரன் ன்ைறன் ஶதரன்ந என னஷநஷ
ஶதரைன் வ ரல்றநரர் ன்று வரி ந்ட.
தஷ ரனத்றல் எவ்வரன ஷனக்கும்
மன்மளக்கும் ணித்ணி டைல்ள் இனந்ண. இந்
டைல்ள் எவ்வரன்ஷநனேம் ஷடைஸ்ட் ரறரி என
அத்றரரச் சுனக்ற 'தினயத் மம்யறஷ' ன்ந
னஸ்த்ஷ ரயறயறர் லறினக்றநரர்.
றட்டத்ட்ட 1500 னங்லக்கு னன் லப்தட்ட
இந்ப் னஸ்த்றல் ர
தட் ற

ரஸ்றம், ரட

ரஸ்றம், றன

ரஸ்றம் இப்தடி

ன

ரஸ்றம்,

ிங்லம் அடங்றினக்றன்நண.
தங்ரனத்ரின் ன்ைறண ீரிங் ஞரணம் இன்றுள்ப
றனர்ஷபனேம் ஆச் ரித்றல் ஆழ்த்டறநட.

இற்றுக்வல்னரம் ஆர டைல்ள்,

ரஸ்றங்ள்

உள்பண. ஆிம், தறணரிம் னங்பர —

ஷனனஷந ஷனனஷநர — க்ஷறக்ப்தட்டு ம்
ஷக்கு ந்டள்பண. இந் ரள்ஶதரல் அச்சுப் னஸ்ம்
ஶதரடத் வரிர ரனங்பிலும் இற்ஷந ம்

னன்ஶணரர்ள் ப்தடிஶர ரத்ட ம் ஷக்கும்
ந்டிட்டரர்ள். இப்தடி னேரந்ர ந்
ரஸ்றங்ஷப ல்னரம் க்குச்

ன  ற இனந்டம்,

அடுத் ஷனனஷநக்குக் ரத்டத் ரல் இனக்றஶநரம்.
ஆிம், தறணரிம் னங்பரத் வரடர்ந்ட ந்ட
வரண்டினந் இஷஷ அறுத்ட ிடுறந 'தரக்றம்'
க்ஶ ற்தட்டினக்றநட.
குனடன் எனன் ஷில் னரந்னடன் ஶதரய்க்
வரண்டினந்ரணரம். றரில் ந் எனன்

'உணக்குத்ரன் ண் வரிில்ஷனஶ, னரந்ர் ன்
டுத்ட னறநரய்?' ன்று ஶட்டரன். அற்குக் குனடன்,
'ணக்கு ண் இல்னரிட்டரலும் உணக்குக் ண்
இனக்றநட அல்னர? அற்ரத்ரன் இஷ டுத்ட
னறஶநன். இல்னரிட்டரல் இந் இனட்டில் ீஶ
ன்ஶல் டுக்ற ிலந்றனப்தரஶ' ன்நரணரம்.
அடஶதரனஶ தஷ

ரஸ்றங்ள் க்குப்

னரிரிட்டரலும், றர்ரனத்றல் ரனக்ரட னரினரம்;
தணரனரம் ன்தணரனரட அற்ஷந ரம் க்ஷறத்ர
ஶண்டும். " றஶ இல்னர ரனங்பில் னேரந்ர
க்ஷறக்ப்தட்ட

ரஸ்றங்ஷப க்கு னல்

ஷனனஷநிணர் ல்னர  றினந்டம் ரப்தரற்நரல்

அறத்ட, ம்ஷ ஞ் றத்ட ிட்டரர்ள்" ன்று,

னங்ரனத் ஷனனஷநிணர் ம்ஷக் குற்நம் வ ரல்ன
இடம் ஷக்னரர?
தஷ ரனங்பில்

ரஸ்ற க்ஷம் அ ர்பின்

வதரறுப்தினறனந்ட. இப்வதரலட ரைரக்ள் இல்ஷன;
ரஜ், த்

ர்க்ரர்ள்ரம் உள்பண. அற்றுக்கு

றம்றஶ இல்ஷன. என தக்ம் தரஷ
தக்ம் ல்ஷனச்

ண்ஷட; என

ண்ஷட. ப்தட்ட தரனறடிக்ஸ், ஊல்

இப்தடிப் தன ஷ்டங்ள். அந்க் ரனத்றல் என
ரைரவுக்கும் இன்வணரன ரைரவுக்கும்

ண்ஷட டந்ட

ன்நரல், இப்வதரலட என ரஜ்ைறத்டக்கும் இன்வணரன
ரஜ்ைறத்டக்கும்

ண்ஷட; என ர்க்த்டக்கும்

இன்வணரன ர்க்த்டக்கும்

ண்ஷட; என ட் றக்கும்

இன்வணரன்றுக்கும் ண்ஷட உஷடறநட. ணஶ,
க்ஷத்றற்கு அ ரங்த்ஷ றர்ப்தரர்த்டப்

ரஸ்ற

திஶரைணறல்ஷன. 'சுற்றுப்னநத்றல் ல்னரம் எஶ ன ல்;
குடும்தத்றலும் வரல்ஷன' ன்று ரம்

ட்டிக்றக்க்கூடரட. ணினங்லஷபப் தரனங்ள்.
றங்ம் னனறஷ அடிக்றநட. னனற ரஷண அடிக்றநட.
இனந்ரலும், ரட்டிஶன

றங்க்குட்டினேம், னனறக்குட்டினேம்,

ரன் குட்டினேம் பர்ந்டவரண்டும்
ிஷபரடிக்வரண்டும்ரன் இனக்றன்நண. அப்தடி

இனக் ரனம் த ஶண்டும். த்ஷண இஷடனைறு
இனப்தினும், க்கு றர்ரனத்றணரிடம் உள்ப
டஷஷனேம் வதரறுப்ஷதனேம் உர்ந்ட தஷ
ரஸ்றங்ஷப க்ஷறத்டத் ஶண்டும்.

றழ் ரட்டுப் தண்தின் வதனஷ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தண்தரடு
றழ்ரட்டுப் தண்தின் வதனஷ
உனத்றல் இனக்றந ஶரில்பில் தரறக்குஶல்
இந்றரில்ரன் இனக்றன்நண. இறலும் தரறக்கு

ஶற்தட்ட ஆனங்ள் றழ்ரட்டில்ரன் இனக்றன்நண.
உனத்றல் இனக்றந

ரஸ்றங்பில், தக்ற டைல்பில்

தரறக்குஶல் இந்றரில்ரன் இனக்றன்நண. இறல்
தரறக்கு ஶற்தட்ட டைல்ள் றழ்ரட்ஷடச்
ஶ ர்ந்ஷஶ. கும்தஶரத்ஷச் சுற்நறனேள்ப ரிரிப்
திஶ த்றல் றஷடத் ட்டுச் சுடிள், உனத்றலுள்ப
ரஸ்றங்பில் தரறக்கு ஶற்தட்டஷ ன்று

அநறனேம்ஶதரட, க்கு வரம்தவும் வதனஷர
இனக்றநட.
இஶரடுகூடத் றழ்ரட்டுக்கு இன்வணரன ணிப் வதனஷ
உண்டு.

ரரர என குநறப்திட்ட வரறனேம், என

ிஶ ரண னரச் ரனம் உள்ப என திஶ த்றல் திந
வரறிணனம், திந னரச் ரத்றணனம் குடிஶநறணரல்,
ரபஷடில் அர்ள் ங்ள் ணி க்ங்ஷபனேம்
தரஷஷபனேம் இந்ட அந்ப் திஶ த்றன்
வரறஷஶ ஶத

ஆம்தித்டிடுரர்ள். அங்குள்ப

ரரித்ஷஶ தின்தற்ந ஆம்தித்ட ிடுரர்ள். உன
ரடுபின்

ரித்றத்ஷப் தரர்க்கும்ஶதரட இந் உண்ஷ

றரி ணரறநட. இப்ஶதரட உத்ஶர றறத்ம் டக்ஶ
ம்ர் ஶதரறநட ட்டுறன்நற, னர்த்றஶனஶ
றழ்ரட்டு திரம்ர் தனர் டக்ஶ
ஶதரினக்றநரர்ள். ஆந்றர்லக்கும் ஶ ரர்லக்கும்
னறரக் வரள்ிஷண, வரடுப்திஷண இனந்

த்றல், இப்தடி தனர் ஶதரினக்றநரர்ள். ஶறு
ந்ர்ப்தங்பிலும் ஶதரினக்றநரர்ள். இப்ஶதரட

டரட்டுக் ரர்ள் தனர் த்ிட் (Dravid) ன்று

குனப்வதர் ஶதரட்டுக் வரள்ஷப் தரர்த்றனப்தீர்ஶப.
அர்பில் தனர், இம்ரறரி குடிஶநறர்பின்
ம் த்றல் ந்ர்ள்ரன். ஆணரல், வபி

ரரங்பில் உள்ப இந்த் 'றரிடர்' லக்குத் றழ்
வரறஶ அடிஶரடு வரிில்ஷன. ீண்ட ரனர
என தகுறில்  றக்கும் திந

லஷஷச் ஶ ர்ந்

ஷணரரிட்டிக்ரர்ள் ங்ள் னென தரஷஷக்கூட
நந்ட ிடுறநரர்ள் ன்தற்கு இட ஏர் உரம்.
இப்தடி ரன் வ ரன்ணரல் ஆரிர்ள் டக்ஶ,
றரிடர்ள் வற்ஶ ன்று தரம் திரிப்தர
அர்த்றல்ஷன. ம் தஷ

ரஸ்றங்ஷபப் தரர்த்ரல்,

இப்ஶதரட வள்ஷபக்ரர்ள் ஆரிர், றரிடர் ன்று
இண்டு ஶறு இணர (race) ஶதப்தடுத்ற
வ ரல்னறினப்தற்ஶ ஆரறல்ஷன. ஶ ம் னரிலும்
இனந்ர்ஷப—எஶ இணத்ர்ஷபத்ரன்—தஞ்
வௌடர்ள், தஞ்

றரிடர்ள் ன்தர தர

ஶ த்றனறனக்றந தத்டப் திரந்றங்பில் இப்தடி ந்ட
அப்தடி ந்ட ன்று திரித்றனந்ரஶ ம்

ரஸ்றங்பினறனந்ட வரிறநட. இட திஶ

ரீறில்

(regional) வ ய் திரிஶ ி, இண ரீறில் (racial) வ ய்ட
அல்ன. திற்தரடு றரிடம் ன்தட றஷ ட்டும்,
வௌடர் ன்தட ங்ரபிஷ ட்டும் குநறப்தர
ஆறினக்றநட. ஆறில் ல்னரம் எஶ இணம், எஶ
ம் ன்றுரன் இனந்றனக்றநட. திற்ரனத்றல்
றழ்ரஶட றரிடம் ஆண திநகும், இங்றனந்ட

றன

கூட்டர டக்ஶ ஶதரய்க் குடிஶநற
திரம்ர்ஷபப் தற்நறத்ரன் ரன் ஶஶன வ ரன்ஶணன்.
அர்லக்வல்னரம் இப்ஶதரட ஶதரில் 'றரிட'ன்தட
எட்டிக்வரண்டினந்டம் கூட, றழ் தரஷ அடிஶரடு
வரிரல், அந்ந்ப் திரந்ற தரஷ தக்ம்

இற்நறஶனஶ னரக் ஷந்டிட்டினக்றநரர்ள்.
இடரன் ஶனரம் னலக்ஶ வதரட க்கு. என
திஶ த்டக்கு இன்வணரன திஶ த்ர்ள் ந்ட

குடிஶநறணரர்ள் ன்நரல், இப்தடிக் குடிஶநறள் ங்ள்
னரச் ரத்ஷ ரபரட்டத்றல் இந்ட அந்ப் திஶ க்
னரச் ரத்ஷஶ லிிடுறநரர்ள்.
திநனஷட தரஷஷ, தக்ங்ஷப வகு சுனதரப்
டுத்டக்வரள்றல் றழ் ைணங்லக்ஶ வரம்தவும்
றநஷ இனக்றநட. றன் ன்நரல் இங்றனீ ஷ்ரஷண
ிட ன்நர இங்றனீ ஷ் ஶதசுறநரன்.
யறந்றக்ரஷணிட ன்நர யறந்றில் ஶதசுறநரன்.
தரல்னொம் டரன்மறனறனந்ட, யறந்டஸ்ரணி

ங்ல ம் ஷ

ல்னரம் இனுக்கு அரர ர ந்டிடுறநட.
இறஶன தரரட்டுற்கும் ிம் இனக்றநட;
ண்டிப்தற்கும் ிம் இனக்றநட. இட அந்றம்,
திநத்றரனஷடட ன்று இல்னரல் ஷனேம்

இணரல் டுத்டக் வரள்பனடிறநஶ ன்று
தரரட்டனரம். ஆத்

றஶமளக்ர இல்னரல் வறும்

இந்றரி சுத்டக்ரஶர, னத்றப் வதனஷக்ரஶர
ட்டும் இன் ற்நர்பின் ப்தரண

ர ரங்பில்

ஶரறத்ட ிலந்ட, அற்ஷநனேம் ணர ஸ்ரித்ட
ீ

ிடுறநரஶண ன்றநஶதரட ண்டிக் ஶண்டிரறநட.
றழ்வரறனேம் இந்ப் திஶ த்டக்வன்ஶந ிஶ ர
உள்ப

றன தண்தரடுலம் வரம்தவும் னரணரணஷ—

ைீ க்ற ரய்ந்ஷ. அப்தடிரணரல், இத்ஷண
வரன்ஷனேம்

க்றனேம் இல்னர னரச் ரங்ஶப

னறர ந்ர்ஷபத் ங்பில் ஷத்டக்வரள்றன்நண
ன்நரல், அற்ஷநிட லுரத் றழ் ரடரணட
இங்ஶ ந்ட குடிஶநறர்பின் ித்றல் இஷத்
வ ய்றனக்த்ரஶண ஶண்டும்? இப்தடி றஷணக்த்

ஶரன்றுறநட. ஆணரல், ஷடனஷநில் தரர்த்ரல்
ஶர்ரநர இனக்றநட. ற்நப் திஶ ங்ள் ங்ள்
தரஷ, தக்ங்ள் இற்நறஶனஶ னறர

ந்ர்ஷபக் ஷத்ட ிடுறன்நணர். ஆணரல்,
றழ்ரடு என்று ட்டும் இற்கு ினக்ர இனக்றநட.
றழ்ரட்டில் யரரஷ்டிர்ள், ஆந்றர்ள்,
ன்ணடிர்ள், குைரத்றள், வ ௌரஷ்டிர்ள் னனற
தன

னரத்றணர் த்ஷணஶர தம்தஷபர

ரழ்ந்ட னறன்நரர்ள். ஆணரல், அர்ள் ங்ள்
தரஷஷபஶ ஶத ற னறநரர்ள். ங்பட தக்
க்ங்ஷபஶ தின் தற்நற னறநரர்ள்.
ஆறரனத்றனறனந்ட றரிட ஶ ரணட இவ்ரறு
அந்ற ஶ ங்பினறனந்டம் தரத்றன் திந

தகுறபினறனந்டம் ந்ர்லக்வல்னரம் இடம் ந்ட
அஷனேம் அட தரஷ,

ம்திரம்

இஷபிஶனஶ றஷனப்தடுத்றினக்றநட. றழ்ரடு
என 'ரிஃப்ரிைறஶடர்' (குபிர்தணப் வதட்டி) ஶதரல் ல்னர
தரஷஷபனேம் ல்னர ரரிங்ஷபனேம் வடரல்
குபிர்ச் றனேடன் ரத்டத் ந்ட ந்றனக்றநட. குபிர்

ரணப் வதட்டிில் ஷத் தம்ஶதரல் ற்நப் திஶ
தரஷக்ரர்பரண ரன்பின் இனக்ற

றனஷ்டிலம் இங்ஶ உண்டரற வடரல் க்ஷறக்ப்தட்டு

ந்றனக்றன்நண. உரர றரரைரின் வலுங்குக்
றனறள் இந் ண்ில் திநந்ஷஶ. வலுங்கு
ஶ த்றஶனஶ இப்தடிப்தட்ட

றனஷ்டி உண்டரில்ஷன.

இப்தடிஶ தன தரஷக் றந்ங்ள், தன

றத்ரந்ங்ள்

இங்கு உனரிண. ற்நஷ அஷணத்ஶரடும் ன்ஷண

இஷிட்டுக் வரண்டு, ன்ஷண ற்நர் ீ ட றித்ட
றர்ப்தந்றக்ரல் இனக்றந என ணிப் தண்ன றரிட
ஶ த்டக்ஶ

றநப்தர இனந்ட ந்றனக்றநட.

வரன்றுவரட்டு ஶ வநறின் டர
ீ
இனந்றனப்தட
றஶ. ணி குனத்றன் னல்ர டே, ஷஷ
அனஶனேள்ப றனரனரக் ஷில்  றத்ரஶ
தரம் கூறுறநட. ஶ ர்ம் இங்ஶரன் திநந்ட.
உனத்றஶனஶ ஈடு இஷில்னர தக்றச்

வ ல்த்ஷனேம் ீற டைல்ஷபனேம் ந் ஆழ்ரர்லம்,
ரன்ரர்லம், தட்டிணத்ரர், ரனேரணர்,
றனள்லர்,

ங்ப்னனர் ஶதரன்நர்லம் ங்கு

தரர்த்ரலும் றரிட ரட்டின் ஶத்றன்

வதனஷஷப்தற்நறத் ங்ள் டைல்பில் ஶதசுறநரர்ள்.

ஶ ர, தரண்டி, தல்ன ன்ணர்ள் ஶ

தரட ரஷனலக்கும் ஶ ித்டக்லக்கும் ரங்ள்
வ ய்

ரமணங்ஷபக் ல்வட்டுபில் வதரநறத்டப்

னரிப்தஷடந்றனக்றநரர்ள். வ ன்ந டைற்நரண்ஷடச் ஶ ர்ந்
றநறஸ்டப் னனரண வஶரம் திள்ஷபகூடத்

றழ்ரட்டில் ஶரனங்ஶபரடு 'திம்ரனங்ள்' (ஶ
தரட ரஷனள்) றஷநந்றனப்தஷஶ வதனஷஶரடு
கூநறினக்றநரர். 'ஶம் றஷநந் றழ்ரடு' ன்று
தரறரர் தரடிட உங்லக்குத் வரினேம்.
இப்தடி ஶ ர்னம்

ன ஷனலம் தரர்த்றனம்

ஶரய்ந்ட றடக்கும் றழ்ரட்டில் தண்ஷடக்
ரனத்றனறனந்ட அவ்ப்ஶதரட அஷறனம்
ரஸ்றனம் ஷன ரட்டி ந்டம் உண்டு. ஆணரல்,
இத்ஷ ரஸ்ற ஆட்டங்ள் ற்தட்ட எவ்வரன

த்றலும் க்ள் ிறத்டக் வரண்டு, ங்பட வய்
தக்றக்கும், ஷற ம்திக்ஷக்கும் கூர் ீட்டிக்
வரண்டஷ

ரித்றம் வ ரல்றநட. அற்ப்னநம் ஶ

வநற இன டங்ரக் வரலந்டிட்டு
வைரனறத்றனக்றநட.
ர் ரர்க்ம்
வபிஶ ர்ம்; உள்ஶப றரணம்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
வபிஶ ர்ம் உள்ஶப றரணம்

தனிரண ர்ரடேஷ்டரணங்ஷப ரன் வ ரல்றஶநன்.

இந்க் ர்ங்ள், தஶசு னஷை, தஶரதரம், ல்னரம்
திநனக்ரச் வ ய்ப்தடுரத் ஶரன்நறணரலும்
உண்ஷில் ங்லக்ஶ வ ய்ட வரள்டரன்.
திநனக்கு உதரம் வ ய்ரல், ஶ ஷ வ ய்ரல்,

அல்னட ஸ்ரறக்குப் னஷை வ ய்ரல் அணனுக்கும்
உள்லக்குள்ஶப என றஷநவு ற்தடுறநட. ரம் வ ய்றந
ஶ ஷில் ற்நர்லக்கு உண்ஷரண னரதம்

இனந்ரலும் இனக்னரம்; இல்னரலும் இனக்னரம். ம்
ஶ ஷ அர்லக்குத் ஶஷப்தடரலும் இனக்னரம்.
ஆணரல் அஷச் வ ய்னேம் ஶதரட க்ஶ றனப்றனேம்,

ந்டஷ்டினேம், அஷறனேம் உண்டரறன்நண. 'தஶரதரம்'

ன்று வ ரன்ணரலும்கூட, அட த (திநனக்கு) உதரர
இனந்ரலும் இல்னரிட்டரலும், ணக்ஶ உதரர
இனக்றநட.

திநனக்குச் ஶ ஷ வ ய்ற்ர ரம் த்ஷணஶர
ஷ்டங்ள், றரங்ள்,

ரீ

றம் ல்னரம்

அஷடந்ரலும் இற்வல்னரம் ஶனர அறஶஶ என
றஷநஷ,

ந்டஷ்டிஷ க்குள் ஶர என்று

அடேதித்டக் வரண்டினக்றநட.
இப்தடிஶரன் ரம் னஷை தண்டரல் ஸ்ரறக்கு
ந் னரதனம் இல்ஷன. ஆணரலும் னஷை, தரரம்,
ஶக்ஷத்றரடணம் ன்று தன ரரிங்ஷப தனி
ஷ்டங்ஷபப் தட்டு ரம் வ ய்றஶன, க்ஶ என
றஷநவு உண்டரறநட.

ம்றடம் க்குள்ப திரித்றணரல்ரன், ட றஷநஷ
ஶண்டிஶ ஶ ஷ வ ய்றஶநரம்; னஷை வ ய்றஶநரம்.

தத்றணிிடனம், திள்ஷபிடனம், ற்நற்நறடனம் ரம்
ஷக்றந திரித்டக்வல்னரம் உண்ஷில் ம்றடஶ
உள்ப திரிம்ரன் ரம்; ம் உள்ப

றஷநவுக்ரத்ரன் ற்நரிடம் திரிம் ரட்டுறஶநரம்
ன்தட ரக்ஞல்றரின் உதற உதஶ ம்!
தரணிடம் திரிம் ஷத்ட ரம் னஷை வ ய்ரலும்
உனத்றடம் திரிம் ஷத்ட

ரி,

னெ ஶ ஷ வ ய்ரலும்

ரி, அவல்னரம்கூடத் ணக்கு என றஷநஷ
உண்டரக்றக் வரள்ற்ர, ம்றடஶ க்குள்ப
திரித்ரல் வ ய்டரன். இந் றஷநஷ
அஷடற்ர, வபிிஶன த்ஷண ஷ்டம் ந்ரலும்,
டக்ம் ற்தட்டரலும், றரங்ள் வ ய்

ஶண்டிினந்ரலும் ரம் வதரனட்தடுத்டறல்ஷன.
ஶடிர க்ஶ ல்னட வ ய்டவரள்ப ஶண்டும்
ன்று தத்ஷனேம், இந்றரி சுங்ஷபனேம்
ஶடிப்ஶதரணரல், இந் உள் றஷநவு உண்டர ரட்ஶடன்
ன்றநட. ரநர சு ரரிங்ள் றம்றின்ஷிலும்
டக்த்றலுஶ வரண்டு ிடுறன்நண. ண்ரடிில்
ட னத்ஷப் தரர்க்றஶநரம். அன் வற்நறில்
வதரட்டில்ஷன ன்று வரிறநட. உடஶண ண்ரடிக்கு
ரந்ட இட்டரல் ன்ண ஆகும்? ண்ரடி றுப்தரகும்.
திம்தத்டக்குப் வதரட்டு ஷப்தட ன்நரல் திம்தத்றன்
னெனரண ணினுக்குத்ரன் வதரட்டு ஷத்டக்வரள்ப
ஶண்டும். 'ணக்கு' ன்று றஷணத்டச் வ ய்னேம்

ரரிங்ள் உண்ஷில் ம் ணசுக்குக் ரிப்வதரட்டு
ஷப்தரஶ—க்கு ரஶ ரிஷப்

ன றக்வரள்ரஶ—னடிறநட. ணசு ன்றந ரக்
ண்ரடிில் திறதனறக்றந தரத் திம்தத்ஷஶ
'ரன்' ன்று றஷணக்றஶநரம். அந்ப் திம்தத்டக்கு அகு
வ ய்ட ன்நரல் உண்ஷில் தரத்ரவுக்கு அகு
வ ய் ஶண்டும். தரத் ஸ்னொதரண
ஶனரத்டக்வல்னரம் வ ய்றந ஶ ஷ இணரல்ரன்
றஷநஷத் னறநட. இஶ ரறரி ரன் அந்ப்
தரத்ரஷஶ னைறப்தடம். ணக்கு ன்று
ஷத்டக்வரள்றந ரிப்வதரட்டு, இப்ஶதரடரன்

அனங்ரத் றனரறநட. அம்தரலக்குச் வ ய்றந
அனங்ரம்ரன் க்கு அகு. க்ஶ வ ய்டவரள்றந
அனங்ரம் அங்ரத்டக்குத்ரன் ற ரட்டும். இஷ
ற்நர்லம் மறப்தறல்ஷன. அம்தரஷப

அனங்ரித்ரல் அஷப் தரர்த்ட ல்ஶனரனம்
ந்ஶரறக்றநரர்ள். திரரச்

னஷ வ ய்

டப்தட்டரஷ ரஶ ஶதரட்டுக் வரண்டு வதனஷப்
தடுறஶநரம். ற்நர்ள் அஷப் தரர்த்ட

ந்ஶரர

தடுறநரர்ள்? 'இஸ்றரி ப்தடி நறினக்றநட, தரர்த்ரர?'
ன்று அர்ள் ஶனறரத்ரன் ஶட்டுக்வரள்ரர்ள்.
ீங்ள் ல்னரனம் ணக்குப் னஷ்த யரங்ஷப

ரபரக் வரண்டுந்ட வரடுக்றநீர்ள். உங்ஷபிட
ரன் வதரின் ன்று றஷணத்டக் வரண்டு, தக்றரல்
இப்தடிச் வ ய்றநீர்ள். ீங்ஶப இந் ரஷனஷபப்
ஶதரட்டுக் வரள்பரல் இங்ஶ வரண்டுந்ட

வரடுத்ரல்ரன் அனங்ரரறநட ன்று றஷணத்டச்

வ ய்றநீர்ள். இம்ரறரி

ந்ர்ப்தத்றல் ரனும், 'ரம்

வரம்தப் வதரிர்ரன்' ன்று றஷணத்டக் வரண்டு, இந்
ரஷனபரல் ன்ஷண அனங்ரித்டக்வரண்டரல் அட
அங்ரம்ரன். ஆணரல், ீங்ஶபர ணக்குச் வ ய்ரல்
ிஶ ம் ன்று தக்றஶரடு வரண்டு ந்ட

வரடுக்றநீர்ள். இற்ஷந ரன் றஸ்ரிக்னரர?
அணரல்ரன் ீங்ள் ன்ஷண அனங்ரித்டப் தரர்க்
ஆஷ ப்தடுறந ரறரி, ரனும் இந் ரஷனஷப
அம்தரலக்கு மர்ப்தம் தண்ி அனங்ரம்
தண்டறஶநன். *
க்கு ல்னட வ ய்ர றஷணத்டப் தனம், னலம்
இந்றரி சுங்லம் ஶடிப்ஶதரட ண றல் ரிஷ
ற்றுறந ரரிம்ரன். தரத் ஸ்னொதரண

உனகுக்குச் வ ய்றந ல்னஶரன். உண்ஷில் க்கும்
ல்னட; ஆத் ஶக்ஷம் அடஶ. இஷ ம்னஷட உள்
ணஶ அநறந்றனக்றநட. அணரல்ரன் ணக்வன்று
வ ய்டவரள்றந வ ௌரிங்பில் கூட ற்தடர

றஷநவு, திநனக்ர அவ ௌரிப்தடும்ஶதரட ற்தடுறநட.
உனம் தரத் ஸ்னொதம் ன்நரல் ரனம் அஶ
தரத் ஸ்னொதம்ரன். ணசு ன்றந ண்ரடிஷ
டுத்டிட்டு, அந் தரத் ஸ்னொதஶ ரம் ன்தஷ
அடேதித்டப் தரர்க் ஶண்டும். இடரன் றரணம்
ன்தட. ரம் வ ய்றந இத்ஷண ரரிங்லம்
ஷட றில் என ரரினறல்னர அந் ஆத்
றரணத்றல்ரன் ம்ஷச் ஶ ர்க் ஶண்டும். ரன்

த்ஷண த்ஷணஶர அடேஷ்டரணங்ஷபச்
வ ரல்றஶநஶண, அற்நறன் னடிவு இடஶ.
ரரிங்பில் க்குப் தனிரண

ந்ஶரங்ள்

உண்டரணரலும் ரரிறல்னர டெக்த்றனறனக்றந வதரி
ரந்ற இற்நறல் இல்ஷன. என ரள் டெங்ரிட்டரல்

வ்பவு ஷ்டப்தடுறஶநரம்? டெக்த்றல் அப்தடிப்தட்ட
வ ௌக்றம் இனக்றநட! இறனறனந்ஶ ரரிம்
இல்னரனறனப்தடரன் த வ ௌக்றம் ன்று

வரிறநட. அப்தடிக் ரரிஶ இல்னரல் ன் உண்ஷ
றஷனரண தரத் ஸ்னொதத்றல் அறழ்ந்றனப்தடரன்
றரணம்.
டெக்த்றஶன 'ரம் வ ௌக்றரினக்றஶநரம்' ன்றும்
வரிில்ஷன. டெக்ம் ஷனந் தின்ரன் டெக்த்றஶன
சுரினந்றனப்தரத் வரிறநட. இப்தடிின்நற,

ஶதரணந்ர இனக்றஶநரம் ன்ந திக்ஷஞனேடன்
ரந்ர இனப்தடரன் றரண ஶரத்றன் னடிரண
ரறறஷன. உள்லக்குள்ஶப அப்தடிக் ரரிஶ
இல்னரல் இனக்ப் தக்றக் வரண்டு ிட்டரல், திநகு
வபிில் த்ஷண ரரிம் வ ய்ரலும் கூட
ஆத் ரந் அடேதம் குஷனரட.
க்ஷறரனெர்த்றின்

ரந்ம், ன திக்ஷஞ வரண்ட

ஆணந் றஷன. அட டெங்கும்ஶதரட ணம் அடங்குட

ஶதரன்நல்ன. டெக்த்றல் ணத்ஷ ரம் ஸ்ரீணர
அடக்ில்ஷன. அடஶ ஷபத்டப்ஶதரய் அடங்குறநட.
அப்தடிப்தட்ட அடக்த்ஷ ரம் ஸ்ரீணப்தடுத்றக்
வரண்டு ரக் னடிரட. டெங்கும்ஶதரட ம்

ஸ்ரீணத்றல் இல்னரஶன அடங்குதஷ ல்னரம்

ணிலும் றுதடினேம் ரம் ிறக்கும் வதரலடம், ம்
ஸ்ரீணறல்னரஶன றனப்தி ந்றிடுறன்நண.
ரவு ன்தட எனஷத் டெக்ம்ரன். அப்ஶதரடம் ணசு
அடங்குறநட. ஆணரல், று திநிில் ஶம் ந்வுடன்
இந் ணசும் ீ ண்டும் அற்குள்பினந்ட ஶஷன வ ய்
ஆம்தித்ட ிடுறநட. ணஶ, ஸ்ரீணர ணஷம
அடக்றணரஶன அஷ அடக்ற றஷனில் ரம்

ரசுர ஷத்றனக் னடினேம். க்ஷறரனெர்த்ற

ரரிம் இல்னரல் இனந்ரலும், னல திக்ஷஞனேடன்
அப்தடி இனக்றநரர். உள்லக்குள் ரரிம்
இல்னரரஶனஶ வபிிஶன அரல் த்ஷணஶர
ரரிம் வ ய் னடிறநட. வறுஶ உட்ரர்ந்றனக்கும்
க்ஷறரனெர்த்றரன் ஆணந்த் ரண்டக் கூத்டம்
ஆடுறநரர். றரின ணம் வ ய்றநரர். திக்ஷரடணம்
தண்டறநரர். தக்ர்லக்கு ம் வரடுத்டிட்டு ஊர்

ஊரத் றண்டரடுறநரர். உள்ஶப அடக்ர இனக்றநரர்;
வபிிஶன கூத்டிக்றநரர். க்கும் உள்ஶப அடக்ம்
ந்டிட்டரல் வபிிஶன த்ஷண ரரினம்
வ ய்னரம்.
க்ஷறரனெர்த்றக்கு ஶர் றர ரம் இனக்றஶநரம்.
ம்ஷ ல்ஶனரனம் தற்ஶந இல்னரல்

ரந்றனேடன்

இனப்தர றஷணக் ஶண்டும் ன்று வபிிஶன
ஶம் ஶதரடுறஶநரம். உள்லக்குள்ஶப எரல்
ஞ் னறத்ட ஆட்டம் ஶதரட்டுக் வரண்ஶடினக்றஶநரம்.

னனறல் வபி அடக்ம் உண்டரணரல்ரன் வரஞ் ம்
வரஞ் ர உள்படக்ம்

றத்றக்கும். இணரல்ரன்,

'இந்றரி ிரதரங்ஷபக் குஷநத்டக் வரள்.
கூட்டத்றல் ஶ ரஶ! 'உனகுக்கு ல்ன வ ய்ட' ன்தட
உள்தட

ன ரரிங்ஷபனேம் ினக்ப் திரஷ ப்தடு;

தத்ஷப் தக்த்றல் ஶ ர்க்ரஶ; ரட்டுக்குப் ஶதர'
ன்வநல்னரம் வ ரன்ணரர்ள். இப்தடி இஷ ிடு,
அஷிடு ன்று க்கு இஷ்டரணஷ ல்னரம்

டநக்ச் வ ரன்ணரல் ரம் ஶட்ஶதரர? ரட்ஶடரம்.

றத்ம்

சுத்ரணரல்ரன் இஷச் வ ய்ப் தக்கும் னம்.
இணரல்ரன் னனறல்

றத்ம் சுத்ரற்ர 'இஷ

ிடு, அஷிடு' ன்று வ ரல்ஷிட னக்றர
'இஷச் வ ய், அஷச் வ ய்' ன்று தனிரண

ர்ரக்ஷப ிறத்றனக்றநட. என ரரித்றல்
ஈடுதடுஶ க்கு இல்தர, சுதரரக் ஷனறநட.
ணஶ இந் ரறரி, க்குச் வ ரந் ினப்ன வறுப்ன
இல்னரல்

ரஸ்றம் வ ரல்றந ரரிங்ஷப

ஆம்திக்றஶநரம். இறலும் ஆம்தத்றல் ினப்ன வறுப்ன
ஷனத்டெக்த்ரன் வ ய்னேம். இனந்ரலும் டுத்
டுப்தில்

றந்ஷஷ அடக்றத் றரணம் வ ய்ஷிட,

ஶர வரஞ் த்றல் வரஞ் ரட ினப்ன
வறுப்னஷப, வ ௌரிி் அவ ௌரிங்ஷபப் தரரல்

ர்ரக்ஷப அடேஷ்டரணம் வ ய் னடிறநட. இப்தடி என
தித்ணத்ஷ ஆம்தித்டிட்டரல், அப்னநம் தத்
றனஷதரல் ினப்ன வறுப்னள், வ ௌரி அவ ௌரி
ண்ங்ள் ஶலும் ஶலும் குஷநந்ட மத்ர்ரக்ஷப
எலங்ர வ ய் னடிறநட. ஆஷ னேம் டஶனம்

குஷநரல்

றத்ம் சுத்ரறநட. இப்தடிச் சுத்ரண

திநகுரன் அட எனனப்தட்டு றரணத்றல் அற

னடினேம். இந் றஷனில்ரன் ல்னரக் ரரிங்ஷபனேம்
ிட்டுிட்டு, ரட்டுக்குஶதரய் னெக்ஷப் திடித்டக் வரள்ப
னடினேம். இன் னடிில் ல்ன றரணம்

றத்றத்ட

ிட்டரல் அப்னநம் ல்னரஶ தரத் ஸ்னொதம்

ன்நரறிடும். இந் றஷனில் ஷிட்டும் ஏடிப்ஶதரய்
ரட்டில் உட்ரப் ஶண்டிறல்ஷன. றஷ்ஷட ன்று

ணிர என்ஷநச் வ ரல்னற னெக்ஷப் திடித்டக் வரண்டு
உட்ர ஶண்டிடறல்ஷன. றஷ்ஷட ன்று ணிர
என்ஷநச் வ ரல்னற னெக்ஷப் திடித்டக் வரண்டு உட்ர
ஶண்டிடம் இல்ஷன. ரடு, ரடு, ரந்ம், கூட்டம்

ல்னரம் தரத்ரரன். ரரிம், றரணம் இண்டும்
தரத்ரரன். ம் ஆத்

ரந்றஷ டவுஶ

குஷனக்ரட ன்நரறிடும். க்ஷறரனெர்த்ற ஶதரன
உள்ப ரநர

ரந்த்ஶரடு, வபிஶ த்ஷண

வரட்டனம் அடிக்னரம்.
ல ஷில் தரன் அர்ைளணணிடம் ஸ்ர்த்ஷப்
தண்ட, அரட, னேத் ரரிம் தண்ட ன்நரர். அஶ
ந்க் ரரித்ஷனேம் தண்ர றரண ஶரத்ஷனேம்
வ ரன்ணரர். றரணத்றன் ல்ஷன றனத்றல் திம்
றஷ்ஷடில்

ரரனனம் இனந் ைணர்

னனரணர்ள் ஶனர ஶக்ஷத்டக்ர ப்ஶதரட
தரர்த்ரலும் ரரிம் வ ய்ரவும், ரனும்கூட
அப்தடிஶ வ ய்ரவும் வ ரன்ணரர். இவன்ண,
என்றுக்வரன்று னர ன்நரல், இல்னஶ இல்ஷன.

என்நறனறனந்ட இன்வணரன்று ன்று இஷ னறன்நண.

ஶர ணஷம அடக்ற ஆத்ரஷ அடேமந்ரணம்

வ ய்னடிர ஆம்த றஷனில் ர்ரடேஷ்டரணம்;
அணரல்

றத் சுத்ற ந்தின் ர்ம் வரஷனந்

றரணம், ஶரம், இத்ரற; இறல் மறத்றரணதின்
டவுஶ ன்ஷண தரறக்ரட ன்ந றஷனில் ஶனர
ஶக்ஷத்றற்ர ர்ர — உள்ஶப அடக்ற வபிஶ
கூத்டிக்றந றஷன.
'னடிிஶன ஶனரவல்னரம் ரஷ, இனக்றந எஶ
ஸ்ட திம்ம்ரன். ரம் அற்கு இண்டரர

இல்னரல் அத்ஷர அஶரடு என்நறப்ஶதரய், என
ரரினம், ண்னம் இல்னரல் திம்ரஶ இனக்
ஶண்டும்' ன்தடரன் வதத்தரரின்

றத்ரந்ம்.

அர் வதஷ ஷத்டக்வரண்டினக்றந ரஶணர ப்ஶதரட
தரர்த்ரலும் தன றனு ரண ரரிங்ள் — ஶ

ர்ங்ள், னஷை, ைதம், தஶரதரம் இடஷபஶ —
வ ரல்னற னறஶநஶண ன்நரல், ரம் இனக்றந
ஸ்றறில் இங்ஶினந்டரன் ஆம்திக்

ஶண்டிினக்றநட. இப்தடி ஆம்தித்ரல் இடஶ
தடிப்தடிர அத்ஷ ஶரக்ஷத்றல் வரண்டுிடும்.
வறனஷ் தரத்ரவும்,

ரக்ஷரத் ம் தத்தர

ஆச் ரரிரலம் குத்டத் ந் றனம் இடரன்.
னனறல் ர்ர, அப்னநம் உதரமஷண (தக்ற) , னடிில்
ஞரணம்.

இப்தடி றப்தடி வரஞ் ம் வரஞ் ர ம்திக்ஷஶரடு
தக்றஶரடு னன்ஶணநறணரல், அற்குநற தக்கும்

னறநஶதரட ஆத் றரணத்றல் ஈடுதட்டு உள்படக்ம்

றத்றக்கும். அன்தின் ஶனர

ங்றயம் (உனகுக்கு

ன்ஷ வ ய்ட) ன்தற்ர த்ஷண வபிக்
ரரித்றலும் ஈடுதடனரம்.
தர க்றரற

ரந்றஷ உள்பத்றல் ஷத்டக்

வரண்டு, உள்ஶப றஷநந்றனக்கும்

ரந்த்ஷ

வபிிலும் ன்னுஷட ஶரண ஸ்னொதத்றல்
ரட்டிக்வரண்டு ிபங்கும் க்ஷறரனெர்த்றஷ, ரம்
றணந்ஶரறும்

றநறட ஸ்ரிப்தஶ ஆத் றரணத்றற்கு

அஷத்டச் வ ல்லும் வதரி உதரம்.

ர்ரஷ ல்னரம் ிட்டுிட்டு றரணம் வ ய்றநட
என தக்ம் இனக்ட்டும். ர்ரவும்கூட றரணர
இனக்றந உச்

றஷனனேம் என தக்ம் இனக்ட்டும்.

இஷ திற்தரடு க்கு ஶண்டி றஷனள். ஆணரல்
இப்ஶதரட, ரம் உடணடிர ர்ர வ ய்றநஶதரடகூட
இந் ஆம்த றஷ ிஶனஶ திற றணனம் வரஞ்
ரனம் ரரிறல்னரல், ிச்ரந்றர,
இனப்தற்ரச்

ரந்ர

றநறட றரணம் வ ய்ப் தஶண்டும்.

ர்ர, தக்ற (உதரமஷண) , றரணம் (ஞரணம்) ல்னரம்
னனறல் ஶ ர்ந்ட ஶ ர்ந்ட ஶண்டும். இவல்னரஶ
என்றுக்வரன்று ிஶரறல்ஷன. என்ஷநவரன்று இட்டு
றப்னட (complementary) ரன். ஷட றில் என்வநரன்நர
ற்நவல்னரம் உறர்ந்ட றரண
றற்கும். அந்

ரறில் ட்டும்

ரறின் றஷணப்தரட க்கு இப்ஶதரட,

ஆம்த ட்டத்றல் இனக்ஶண்டும். அடரஶண ம்
னக்ஷறம்? அணரல் அன்நன்றும்

றன க்ஷரட

ரந்ர, ஶஷனஷபவல்னரம் ிட்டு றரணம்

அப்தி றக் ஶண்டும். ஆணரல், இற்ர,

"ர்ரடேஷ்டரணரட? அறவனன்ண மரர் இனக்றநட?
வறும் மளதர்ஸ்டின் ன்று வ ரல்னரல் — 'ரிச்சுல்
( டங்கு) ல்னரம் ீ ணிங்வனஸ் (அர்த்றல்னரட)"
ன்று வ ரல்னரல், றஷந அடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்ட
வரண்ஶடினப்ஶதரம். இணரல் ம்

றத்னம் ஶதரப்

ஶதரத்ரன் உள்ஶபினக்றந ஸ்ஞ்ஶ ரற
அடேதத்றல் வரி ஆம்திக்கும்.
* அடக்த்றன் வதட்டர இப்தடி வ வதரிர்ள்
கூறும்ஶதரஶ ஏர் உன்ண உண்ஷஷ
வபிிட்டினக்றநரர்ள். அர்லக்கு அர்ப்தம்
வ ய்ப்தடும் யரங்ஷப அர்ள் ட லத்றல்
அிரல்

றத்றஶனஶ குித்டக் வரள்ஷ

உனநறனேம். இங்கு ரஷனஷப அம்தரலக்குச்

ர்ப்திப்தரக் கூறுறநரர்ள். குனின் தரடஷ
ைீணின்

றத்றல் உள்பட; மரக்ஷரத் தர க்றஶ குன

ஸ்னொதர னறநள் ன்தஷ இன் னெனம் அர்
க்குச் வ ரல்னரல் வ ரல்றநரர்.
லனம் உண்டர ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
லனம் உண்டர ற
ல்ன

லனம், குங்ள் ஶண்டுவன்நரல் ம் ஶ

ரஸ்றங்பில் வ ரல்னறனேள்ப ரரிங்ஷபச் வ ய்

ஶண்டும். ல்ன ஆ ரங்ள் இனக் ஶண்டும். ல்ன
அடேஷ்டரணம் இனக் ஶண்டும். ணசு ன்நர
இனந்ரல்ரன்

லனம் னம். ல்ஶனரனக்கும் ல்ன

ண ர இனக் னடிில்ஷன. வட்டட ன்தஶ
ண றல் னரதடி ல்னஶ உள்பம் னலடம்
றம்திினந்ரல்ரன்

லனம் ந்ர அர்த்ம்.

ல்ஶனரனக்கும் ணசு றவும் ன்நர இனக் னடிரட.
இனக்ஶண்டும் ன்று ஆஷ ப்தட்டரலும்

னடிில்ஷன. ட்டிஶன
ீ
இனக்றந குந்ஷ

ர ஶர

ிம் தண்ிக் வரண்டினக்றநட. த்ரிக்ஶரஷன
டுத்ட ல்ன டிஷப, னக்றரண ரறங்ஷப
றுக்றிடுறநட. வ டிஷப வட்டிிடுறநட. இப்தடித்
டஷ்டத்ணம் தண்டறநட. அஷஶ தள்பிக்கூடத்றற்கு

அனுப்திிட்டரல், 'இத்ஷண ிக்குள் ஶதர ஶண்டும்.
இன்ண இன்ண தரடங்ஷப அற்குள் லறிட
ஶண்டும், றனம்த இத்ஷண ிக்குத்ரன் னடினேம்,
ந்ரல் இஷச் வ ய் ஶண்டும்' ன்று அற்கு என

ட்டுப்தரடு ந்டிடுறநட. னன்ன ரப்தட்ட ி
குங்ள் ங்ஶர ஶதரய் ிடுறன்நண. தள்பிக்கூடம்
இல்ஷன, னீ வுரள் ன்நரல் றுதடினேம் ி குங்ள்
ஷனரட்டுறன்நண. அஶஶதரல் ரம் வட்ட
ண்த்றலும் ரரித்றலும் ஈடுதட அர ம் இன்நற,
ல்ன ரரிங்ஷப என ிறப்திரம், எலங்கு
ப்தரல் வ ய்டரன் னக்றம். இற்குத்ரன்
ரஸ்றங்ள் க்கு ிறள் ஶதரட்டினக்றன்நண.

ல்ன

லனங்ள் உண்டர ஶண்டுரணரல் டர்க்குங்ள்

றினத்றர ஶண்டும். டர்க்குங்ள் றினத்றர

ல்ன ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய், னஷை தண்ட, ( ன
ைீர றலக்கும் ஆரம் வரடுப்தரண) ஷ ச்ஶம்
தண்ட, அறறள் ந்ரல் மத்ரம் (ினந்ஶரம்தல்)

தண்ட ன்று தன ிங்ஷபச் வ ய்ச் வ ரல்றநட
ரஸ்றம். இன்தடி வ ய்டந்ரல் வட்ட
ரரிங்லக்கு ஶஶ இல்னரல் ஶதரய்ிடும்.
ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபப் தண்டறநஶதரடம் 'ரம்

தண்டறஶநரம்' ன்ந அம்தரத்ஶரடு தண்க்கூடரட.
தண்க்கூடி

க்றஷ க்கு ஈஸ்ன் வரடுத்ரன்,

தண் ஶண்டும் ன்ந னத்றஷக் வரடுத்ரன். அற்கு
 றனேம் வரடுத்ரன் ன்று றஷணத்ட,
ஈசுரர்ப்தரப் தண்ட ன்று ட ஷற
ர ரரிர்ள் ிறத்ட றரட்டிணரர்ள். டபி

அம்தரம் ந்டிட்டரல் ஶதரச்சு! அட த்ஷணஶர
ஶங்ஷபப் ஶதரட்டுக்வரண்டு, ரம் வரஞ் ம் அ ந்ட
நந்ட இனந்ரலும் ந்ட திடித்டக்வரண்டு ிடும்.

ண்ரடிில் தரர்க்றஶநரம். அலக்ர இனந்ரல் தரர்க்
னடிறநர? சுத்ரத் டஷடத்டிட்டுப் தரர்த்ரல்
ன்நரத் வரினேம். சுத்ரத் டஷடத் ண்ரடிரன்
ன்நரலும்கூட, அட ஆடிக் வரண்டினந்ரல் திம்தம்

ிபங்ரட. ண்ரடி சுத்ரவும் இனக் ஶண்டும்.
ஆடரல் றஷனரவும் இனக்ஶண்டும். சுத்ரண
ஆடர ண்ரடிர இனந்ரல்ரன் உண்ஷ
திர றக்கும்;

றத்ம் ன்தட ண்ரடி ஶதரன்நட.

தம்வதரனள் என்ஶந உண்ஷ. வட்ட ண்ம்

ஶரன்நரிட்டரல்

றத்க்ண்ரடி சுத்ரகும்.

என்நறஶனஶ அஷ ஈடுதடுத்றணரல் அட ஆடரல்
றஷனத் ண்ரடிரகும். அப்ஶதரடரன் தரத்ர
அறல் திறதனறப்தரர்.
இந் உனத்ஷ ல்னரம் தஷடக்றநன் ரர்?
க்வல்னரம் இவ்பவு அன்ண, ஸ்ற,

வ ௌக்றங்ஷபக் வரடுக்றநன் ரர்? அனட்டனர
இனப்தன் ரர்? அஷணத் வரிந்டவரள்ப ஶண்டும்
ன்று ரம் ினம்திணரல் ம்னஷட

றத்த்ஷ அலக்கு

இல்னரல் ஆடரல் ஷத்டக் வரள்ப ஶண்டும்.
ரறச் வ ம்ன றற்நறல் தத்ட னங்ள் றடந்ட
ிட்டட ன்நரல் அஷ த்ஷண ஶய்த்ர ஶண்டும்?
வ்பவுக்கு வ்பவு ஶய்க்றஶநரஶர, அவ்பவுக்

வ்பவு அட வலக்றநட. சுத்ரறநட. இவ்பவு
ன ரனம் த்ஷண வட்ட ரரிங்ஷபச் வ ய்ட
ம்னஷட

றத்த்றல் அலக்ஷ ற்நறக் வரண்டு

ிட்ஶடரஶர, அந் அலக்ஷப் ஶதரக் அத்ஷண ல்ன
ரரிங்ஷபச் வ ய்ட ஶய்க் ஶண்டும். ல்ன
ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய் ஶண்டும். அணரல்
சுத்ற னம். ல்ன

லனங்ள் உண்டரகும்.

றத்

ரி, இன்ஷநக்குச் வ ம்ஷதத் ஶய்த்ட வள்ஷப வஶபர்

ன்று ஆக்றிட்ஶடரம் ன்நரல்

ரிரறிட்டர?

ரஷபக்கு அற்கு றுரள் ன்று றுதடினேம் அஷத்
ஶய்க்ரனறனந்ரல் ன்ண ஆகும்? றுதடினேம்
அலக்ரறநட. இஶஶதரல் ம்

றத்த்ஷனேம் ிடரல்

அடேஷ்டரணத்ரல் சுத்ம் வ ய்ட

வரண்ஶடினக்ஶண்டும். அப்னநம் என றஷன
ந்டிட்ட தின்ரன் இந்ச்

றத்ம் ன்தஶ

ஏடிப்ஶதரய்ிடும். ஆத்ர ட்டும் றற்கும்.

றத்ஶ

இல்னர அப்ஶதரடரன் அஷ சுத்ம் வ ய்றந
ரரினம் இல்னரல் ஆகும். அடஷ இந்ச் சுத்ப்
தடுத்டறந ரரித்ஷச் வ ய்ட

லனங்ஷப பர்த்டக்

வரள்ப ஶண்டிஶ.
மம்மரஶ றம் மரம்?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
மம்மரஶ றம் மரம் ?
'இந் மம்மர ரழ்ில் ன்ண

ரம் இனக்றநட?'

ன்று ம் ஆ ரரிரள், 'திச்ஶணரத் த்ண ரனறர'ில்
என ஶள்ி ஶதரடுறநரர், 'றம் மம்மரஶ மரம்?' ன்று
ஶட்றநரர். (மம்மரஶ - மம்மரத்றல்; றம் - ன்ண;
மரம் -

ரம் இனக்றநட?) அற்குப் தறலும்

வ ரல்றநரர்: 'அப்தர, இப்ஶதரட இப்தடிக் ஶள்ி ஶட்டரய்
அல்னர? இஷ ப்ஶதரடம் ஶட்டுக்வரண்ஶட இன.

அடஶ மம்மரத்றன் மரம்' ன்றநரர். தயள : அதி
ி றந்த்ரணம் இம் .
அரட, 'ரம் திநந்ற்கு ன்ண திஶரைணம்?
ற்ரப் திநந்ஶரம்?' ன்று அடிக்டி றஷணக்
ஶண்டும். அந்ப் திஶரைணத்ஷ அஷடஶரர ன்று
றஷணக் ஶண்டும். 'க்கு ன் தரதம் னறநட?

ஶரதம் னறநட? ரம் னறநட? இஷவல்னரம்
ன்  ஶண்டும்? ப்ஶதரடம், ஆணந்ர,

ந்ஶரர

இனக்க்கூடரர' — ன்று ஶரன்றுறநட. இற்குப் தறல்
என்றும் க்குப் னரிில்ஷன.
ல்னரம் ல்னற்குத்ரன். என த்றஶன

னஷ்தத்றனறனந்டரன் ரனேம் தனம் உண்டரறன்நண.
னஷ்தர இனக்கும்ஶதரட னெக்குக்கும் தர
இனக்கும்ஶதரட ரக்குக்கும் மர இனக்றன்நண. தம்
ல்ன டர இனக்றநட. இந் டம் னற்கு
னன்ன ப்தடி இனந்ட? னில்  ப்தரவும், திஞ் றல்
டர்ப்தரவும், ரில் னபிப்தரவும், திநகு டரவும்
ஆறநட. டம் ன்தடரன்

ரந்ம்.

ரந்ம் ந்ரல்

ல்னரப் தற்றும் ஶதரய் ிடுறநட. தத்றல் டம்

னரர றம்தி உடஶண ல ஶ ிலந்ட ிடுறநட.
அடஶதரல் இனத்றன் ல்னர இடத்றலும் டம்
ந்டிட்டரல் ரணரஶ ல்னரப் தற்றும் ஶதரய்ிடும்.

னபிப்ன இனக்கும்ஷ தற்று இனக்கும். அப்ஶதரட ரஷப்
தநறத்ரல் ரம்தில் ைனம் னம். ரிலும் ைனம் னம்.
அரட னம் ரஷ ிட்டுிட ினம்தில்ஷன;
ரனேம் த்றனறனந்ட ிடுதட ினம்தில்ஷன. ஆணரல்
றஷந் டர ஆறிட்டரல் ரணரஶ தற்றும்
ஶதரய்ிடும்! தம் ரஶண இற்று ிலந்டிடும். னம்
தனத்ஷ ிடுறநட; தனம் த்ஷ ிடுறநட.

இண்டும் ைனம் ிடரல் — அரட அரல் —
ஆணந்ரப் திரினேம். தடிப்தடிர பர்ந்ட ணம்
னலடம் டரண எவ்வரனனும் இப்தடிஶ
ஆணந்ர

ம்மர ினட் த்றனறனந்ட ிடுதட்டு

ிடுரன். தர ஆற்குனன் ஆம்த ஷ ில்

ப்தடிப் னபிப்னம் டர்ப்னம் ஶண்டிினக்றன்நணஶர
அடஶதரனக் ரம், ஶம், டடிப்ன ல்னரனம்
ஶண்டிஷரம் ஶதரனறனக்றநட!
இற்றுக்கு ரம் ஆம்த ஷ ில் ஆட்தடும்ஶதரஶ,

இற்நறனறனந்ட னர ிடுதட னடிரட. ஆணரலும்,
இஷவல்னரம் ன் னறன்நண ன்று அடிக்டி
றஷணத்ரட தரர்க் ஶண்டும். 'இப்ஶதரட இன்ண
உர்ச் ற ந்ஶ! ஆஷ

ந்ஶ! ஶரதம் ந்ஶ!

வதனஷ ந்ஶ! வதரய் ந்ஶ! இணரல் ரட
திஶரைணம் உண்டர? இந் உர்ச் ற அ றர
னறநர? அர றர னறநர?' ன்று றஷணத்டப்
தரர்க் ஶண்டும். அப்தடி றஷணக்ில்ஷனவன்நரல்
அஷ ம்ஷ ரற்நற ிடும். ரந்ட ிடுஶரம்.
னபிப்ன இனக்ஶண்டி
டர்ப்ன இனக்ஶண்டி

த்றல் னபிக் ஶண்டும்;
த்றல் டர்க் ஶண்டும்.

ஆணரலும், அந்ந் றஷனஶரடு றற்ரல் திஞ்சு
அணனம் தரறக்வரண்ஶட இனப்தடஶதரல் ரனம்
ஶலும் ஶலும் ரடரிி்ரண அன்ஷதனேம்

ரந்த்ஷனேம்

றஷணத்டக் வரண்ஶடினக் ஶண்டும். இப்தடிச் வ ய்ட
ந்ரல் ரரப் ஶதரய் ஶரக்ஷத்ஷத் ஶடஶண்டரம்.
ந்க் ரனத்றல் ப்தடி இனக் ஶண்டுஶர அப்தடி
இனந்ரல், ரணர ஶரக்ஷம் ன்றந ட றஷன
ந்டிடும். அப்தடிில்னரல் ர தனத்றல் னற் ற
வ ய்ரல் திஞ் றஶன தலத் ரறரிரன். அட

வம்தல்ரன். அறல் டம் இனக்ரட. "வம்தி

ிலந்றடுஶர?" ன்று இரனறங்ர் தரடிண ரறரி ரம்
வம்திப் ஶதரறல் என திஶரைணனம் இல்ஷன.

இப்ஶதரட ரம் இனக்றந ரறரி, ண்டஶ ரட் ற ன்று
இனக்றநடம் ப்ன; அற்ர, ரம் ீர்க் ஶண்டி ர்ர
னெட்ஷட ர இனக்றந இப்ஶதரஶ, க்கும் த

ஞரணம் உடஶண ந்டிட ஶண்டும் ன்று ிரத்
ித்ட ஆத்றப்தடுடம் ப்ன.
ரம் இப்ஶதரஶ த ஞரணம் ஶண்டுவன்று அஷத்
ஶடிப்ஶதர ஶண்டரம். இந் ைன்த்றஶன ில்ஷன
ன்நரல் த்ஷண ைன்ம் றத்ரட ட்டும் ன்று
னற, ம் டஷஷபச் வ ய்ட வரண்டினப்ஶதரம்.
ம்னஷட ஶம் ிறக்றநதடி ர்த்ஷ அடேஷ்டரணம்
தண்டஶரம். அப்தடிச் வ ய்ரல் தடிப்தடிரப் த

ஞரணனம் ரஶண ந்டரன் ஆஶண்டும். இப்ஶதரட
க்கு வபிக்ரரிங்ள், வபி ஶங்ள்ரஶண
வரிறன்நண. அணரல் 
ரரிங்பர இனக்றந
ஶதரட்டுக்வரள்றந

ம்தந்ரவும் வபிக்

டங்குள், வபிஶ

ச் றன்ணங்ள் இற்நறஶனஶ

ஆம்திப்ஶதரம். தடிப்தடிர தக்குரற, திஞ் ரற, ரரற,
ணிரற உள்ஶபினக்றந த்டத்டக்குப் ஶதரஶரம்.
உள்லம் னநனம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்

உள்லம் னநனம்
"ல்ஶனரனம் அனக்கு உரி ரர்
அடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய் ஶண்டும்; ஆ ரங்ஷப
அடே ரிக் ஶண்டும்! ினற, றனண், னத்ரக்ஷம்
ஶதரன்ந

றன்ணங்ஷபச் ரிக் ஶண்டும்" ன்வநல்னரம்

ரன் றனம்தத் றனம்தச் வ ரல்னற னறஶநன்.

றனர்

இவல்னரம் ற்கு ன்று றஷணக்றநரர்ள். "ல்ன
லனங்லடன் இனக் ஶண்டிஶ னக்றம்.

ணஷ ப் வதரறுத் ிம்.

லனம்

 ஆ ரங்வபல்னரம்

வபி ிம்ரஶண?" ன்று ண்டறநரர்ள்.
உண்ஷில் வபிில் வ ய்றந ரரினம், வபிில்
அிறந

றன்ணங்லம்கூட உள்லக்கு ன்ஷ

வ ய்றன்நண. உடனறன் ரரினம் உள்பத்றன் தரனம்
தஸ்தம்

ம்தந்னஷடஷ. என றனஷ்டரந்ம்

வ ரல்றஶநன்; னரட்டரிில் க்கு னட்
ிலந்றனக்றநட ன்று எனர்

னொதரய்

ற்றும் றர்தரரல்

ஶள்ிப்தடுறநரர். உடஶண ல்ஷனில்னர

ந்ஶரம்

உண்டரறநட. இட என ஶணரதரம்ரன். ஆணரல் இந்
ஶணரதரம் ரர அட உடம்தில் எஶ
தடதடப்ன உண்டரறநட. னெச்சு அப்தடிஶ

றநறட

ரனத்றற்கு அடங்ற னெர்ச்ஷ ரற ிடுறநரர். 'குநறப்திட்ட
உர்வு உண்டரணரல் இன்ணிரண சுர ம்
ரறுறநட' ன்ந ஷடனஷந உண்ஷஷத்
றனப்திஷத்டக் குநறப்திட்டதடி சுர ப்திற் ற
(திரரரரறள்) வ ய்ரல், இன்ண ிரண

உத்ரண ஶணரதரங்ஷப அஷடனரம் ன்று

ஶர

ரஸ்றம் ிரிக்றநட. வபித்ஶரற்நஶ உள்

உர்ஷச் வ ரல்றநட. ஶரதம் ந்ரல் ண்
றக்றநட; உடு டடிக்றநட. டக்ம் ந்ரல்
ற்ரஶர ண்ினறனந்ட ைனம் ைனரக்
வரட்டுறநட.

ந்ஶரம் ந்ரல் தல்வனல்னரம்

வரிறநட. இப்தடிவல்னரம் உடம்னக்கும் உர்வுக்கும்
ம்தந்ம் இனப்தரல்ரன் இன்ணதடி ஆ ணம் ஶதரட்டரல்
இந்ந் ஆத் குங்லக்கு அடேகூனரகும் ன்று
ரன்ள் ற ண்டினக்றநரர்ள்.

றனறடரிக்ரன் னைணிஃதரம் ஶதரடரிட்டரல் அனுக்கு
ம்
ீ
ரர ன்று ஶட்தர்ள் ஶட்னரம். ஆணரல்
றனறடரிக்ரன் ன்நரல் ஶனரம் னலக்
அனுக்வன்று னைணிஃதரம் இனக்த்ரன் இனக்றநட.

அடஶ த்ஷத்
ீ
டெண்டுறநட ன்றும் வ ரல்றநரர்ள்.
வபிில் ரிக்கும்

றன்ணம், வபிில் வ ய்றந

ஸ்ரம் இஷ உள்லக்கும் ன்ஷ னணஶ
ஆகும். வறும் ஶம் ன்று றஷணத்ரல்
ஶரஶ ஶதரகும். 'ஆத்ரர்த்ர, ைீஷணப்
தரிசுத்ம் வ ய்டவரள்ற்ர இந்
வ ய்றஶநன்;
வ ய்ரல்

ம்ஸ்ரத்ஷச்

றன்ணத்ஷ அிறஶநன்' ன்று உர்ந்ட

த்றரஶ அட உள்ஶப னகுந்ட சுத்ற

வ ய்றநட. னநத்றல் வ ய்ட உள்லக்கு உவுறநட.
ரன்

ம்ஸ்ரங்ஷப னக்றர வ ரல்ஶர

ஆ ரங்ஷப ிடரனறனக்ப் தித்ணம் வ ய்ஶர
ினற, னத்ரம் னனற

றன்ணங்ஷபத் ரிப்தஶர,

வதரிறல்ஷன. ரன் டரறதற. ஆனரல் இவல்னரம்

ன்ணிடம் இனந்ரல்ரன் ன்ணிடம் னர்ள்;
ீ
ன்
டம் டக்ப் தம் வரடுப்தீர்ள். ணஶ
இஷவல்னரம் ணக்குக் ரரிரர்த்ர,
ஶண்டிினக்றன்நண. ஆணரல், உங்ள் ிம்
அப்தடிில்ஷன. உங்லக்கு ைீஶணரதரம் ஶறு

ித்றல் அப்தடிில்ஷன. உங்லக்கு ைீஶணரதரம்
ஶறு ித்றல் றஷடத்ட ிடுறநட. ஆனரல்
ன்ஷணிட

றஶஷ்டர, னலக் னலக்

ஆத்ரர்த்ரஶ ீங்ள்

ஸ்ரங்ஷபச் வ ய்ட,

றன்ணங்ஷபத் ரித்டக் வரண்டு தரிசுத்ம் வதந
னடினேம்; வதந ஶண்டும்.
த

த்றத்ஷ றஷணவூட்டும்

றன்ணங்ஷபத் ரித்டக்

வரள்ஶரம்; வட்ட றில் ஶதரரல் டுக்கும் ல்ன
ர்ரக்ஷப அடேஷ்டிப்ஶதரம்; அணரல்

லனம் வதறுஶரம்!

றத் சுத்ற வதறுஶரம்; இந்த் வபிின் தணர
அஷணத்டரண  தம்வதரனஷபத் றரணித்ட,

றரணித்ட, அஷ அடேதத்றல் உர்ந்ட, ஆணந்ர
இனப்ஶதரம்!
டங்குள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
டங்குள்
ரன் வ ரல்றந ர்ரடேஷ்டரணங்ள், னஷை னனறண
வல்னரம் 'வறும்'

டங்குரஶண ன்று ஶட்தர்ள்

இனக்றநரர்ள். ஆத்ரடேதம் ன்தட உள்ிம்.
டங்குஶபர வபிக்ரரிங்ள். இஷ ப்தடி

ஆத்ரடேதத்றற்கு உவும் ன்தட அர்லஷட
ந்ஶம்.
உண்ஷில் ஆத்ரடேதம் வதற்றுிட்டரல்

ஶஷில்ஷனரன். ஆணரல் உண்ஷரண

டங்ஶ

ஆத்ரடேதம் க்கு ந்டிட்டர, அற்கு ரம்
தக்குப்தட்டு ிட்ஶடரர ன்று அந்ங் சுத்ரப்

தரர்த்டக்வரண்டரல், ரம் அற்கு வ்பஶர டெத்றல்
றற்றஶநரம் ன்று வரினேம். த்ஷணஶர ைன்ங்ள்
டுத்ட, த்ஷணஶர ர்ரக்ஷபச் வ ய்ட, அத்ஷண
னர் ர ஷணபரலும் ரம் உண்ஷ ஸ்னொதரண
ஆத்ரணந்த்ஷ னெடிக்வரண்டினக்றஶநரம். மத்னம்

வ ய்டம் மத் ர ஷணஷபப் வதனக்றக் வரண்டும்ரன்
தஷ டஷ்ர்ங்ஷபனேம் டர்ரமஷணஷபனேம்
ஶதரக்றக்வரள்ப ஶண்டும். திநகு ர்ர ரஶண
றன்றுஶதரகும். ஆத் ி ரத்றல் இநங்னரம்.
அடஷில் 'வறும்'

டங்கு ன்று வ ரல்றந

ர்ங்ள், னஷை ல்னரம் க்கு வரம்தவும்
அ றரணஷஶ.
ணஶ,

ரரணி க்ள்

ிறக்ப்தட்ட ல்னரச்

ரஸ்றப் திரம்

டங்குஷபனேம் லந

அடேஷ்டிப்தஶ னஷந. இற்நரல் ன்ண தன்
ன்தர்லக்கு றரி ணரச்

றன தனன்ஷபக்

ரட்டனரம். இன்ணின்ண ர்ங்ஷப இப்தடிிப்தடித்

நறன்நறச் வ ய் ஶண்டும் ன்று எனன் கூர்ந்

ணத்டடன் வ ய்றநஶதரட, அன் ணமறல்

ரக்றரிம் (எனனப்தடுல்) ற்தடுறநட. திநகு ஆத்
றரணம் வ ய்ற்கு இவ்ரறு ணம் எனஷப்தடுட
அத்றர றரகும். அஶரடு

ரஸ்றம்

கூறுடஶதரனத்ரன் இனக் ஶண்டும் ன்று அன்

உறுறர இனப்தரல், ஏர் எலங்குக் ட்டுப்தரட்டுக்கு
(DISCIPLINE) உட்தடுறநரன். இஷச்

ரப்திடக்கூடரட, இந்ப்

ஶதரக்ற ஸ்டக்ஷப அடேதிக்க்கூடரட
ன்வநல்னரம்

ரஸ்றப் திரம் டப்தட

ஷரக்றத்டக்குப் வதனத்
த்ஷண

ரம் வ ய்றநட.

றங்ள் இனந்ரலும், குற்நம் குஷந இன்நற

ரஸ்றப்தடி

டங்குஷபச் வ ய்னேம் ஶதரட,

ங்ல்த

தனனம் (WILL - POWER) உண்டரறநட. வ ரந்
அதிப்திரறல்னரல்

ரஸ்றம் வ ரல்ஶ ற ன்று

இனப்தரல், அடக்ம், பிஷ ல்னரம் உண்டரறன்நண.
ஆ, 'வறும்'

டங்கு ன்று வ ரல்னப்தடுஷத்

நரல் அடேஷ்டிப்தரல்

றத் ரக்றரிம் (ண

எனஷப்தரடு) , ட்டுப்தரடு, ஷரக்றம்,

ங்ல்த தனம்,

அடக்ம் இத்ஷண ல்ன ிங்ள் உண்டரறன்நண.
வரத்த்றல் எலக்த்டக்கு (MORALITY) ற உண்டரறநட.
ன்ணடத்ஷனேம் எலக்னம் இல்னரல் ஆத்
ி ரனம், ஆத்ரடேதனம் உண்டரஶ னடிரட.
னத்ர் ஷறச்

டங்குஷப ிறக்ில்ஷன. ஆணரல்

அனம் எலக்த்ஷ — லனத்ஷ — றவும்
ற்னறுத்றணரர். ஶன தஞ்
வ ரல்னற ந்ரஶ, அந்

லனம் தஞ்

லனம் ன்று

லனம் வதௌத்ர்லக்கு றவும்

னக்றம். ஷறச்

டங்குள் இல்னரஶன னத்ர்

லனத்ஷ ட்டும் ற்னனத்றணரர். னர் ீ ரம் ர்ஶபர,

ஷற ர்ரக்ஶப ஶதரடம், ஈஸ்ஷணப் தற்நறக்கூடக்
ஷனப்தட ஶண்டரம் ன்நரர்ள். ஆணரல் ம்னஷட
மரண ர்த்றல்

டங்குள் (ர்ங்ள் அற்நறன்

னெனம், லனம், அஶரடு ஈசு தக்ற, திற்தரடு ஆத்ஞரணம்
ன்றந ரீறில் ல்னரம் இஷத்டத் ப்தடுறநட.
வறுஶ

லனம் ரட. தரல் ஶண்டும் ன்நரல் தசுஷ

ஷத்டப் ஶதரறக் ஶண்டும். தசுஷ ஷத்டப்
ஶதரறத்ரல் தரல் றஷடப்தட ட்டுறன்நறச்

ரனம்ரன் றஷடக்கும்; ஷக்ஶரல் கூபனம்ரன்

ஶ னம். அப்தடிஶ ர்ப் தசுஷ பர்த்ரல்ரன்
ன்றந தரல் னம். அஶரடு,
ினம்தத்ரஷ ன்று

ரம் கூபம்ஶதரல்,

றனனக்குத் ஶரன்றுறந

ிஷபவுலம் உண்டரனரம்.

ரத்ஷனேம்

லனம்
றன

கூபத்ஷனேம் சுத்ப்தடுத்றிட்டு தசுஷப் ஶதரறத்ட
னஶ னத்ற ரனறத்ணம்.

டங்குபின் உண்ஷப்

தஷண இவ்ிஶ வதநஶண்டும்.

உண்ஷரண ஆத் றரணத்டக்குச்

டங்கு ஶண்டரம்

ன்தடஶதரல், ஈசுன் ன்ந னெர்த்றனேம் ஶண்டரம்ரன்.
ஆணரல் அட உர் றஷனில்ரன். ஆம்தத்றஶனஶ
ஶண்டரம் ன்று இனக் னடிரட. னனறல் ஈசுன்
றவும் ஶஷ. அற்கு த்ஷணஶர ரங்ள்.

குநறப்தர என்ஷநச் வ ரல்றஶநன். ன்ஷ ல்னரம்
றஷநந் னெர்த்றர க்கு ஏர் உத் உரம்
ஶஷப்தடுறநட. வரன்றுவரட்டு ஈசுஷண

இப்தடிப்தட்ட அணந் ல்ர குனெர்த்றரத்ரஶண

தரித்ட ந்றனக்றஶநரம்! 'ஈசுன்' ன்நவுடன்

அரிடம் வட்ட கும் டஶ இனக்ரட ன்று ரஶண
க்குத் றச் ரத் ஶரன்றுறநட? அகு, னஷ,
க்ற, ஞரணம் ல்னரற்நறலும் னர என்று உண்டு
ன்நரல் அட ஈசுன் ன்ந னத்டரன்.

ஶணரத்டத்றன்தடி ரம் ஷ றஷணத்டக்
வரண்ஶடினக்றஶநரஶர, அடஶ ஆறஶநரம்.
ஈசுணின் ல்ர குங்ஷபஶ ண்டரல்
ம்றடனள்ப ஶரங்ள் ீங்ற ரனம்
ல்னர்பரறஶநரம்.
ணஶ

டங்கு, னஷை இற்நரல் உண்டரறந ற்ந

தனன்ஶபரடு, அஷ ம்ஷ ல்னர்பரக் றகுந்
உி னரிறன்நண; ரரிற்ந றரண ஶரத்றல், ஞரண
ி ரத்றல் ம்ஷச் ஶ ர்க் றம்த உதரம்
வ ய்றன்நண.
ஶரத்றன் வரடக்ம் ர்ம்ஶ
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
ஶரத்றன் வரடக்ம் ர்ஶ
ஶரம் ன்நரல் சுர த்ஷ அடக்ற அடக்றஶ
ரறரி உட்ரர்ந்றனப்தடரன் ன்று வதரடர

றஷன

றஷணக்றநரர்ள். 'ஶரம்' ன்தற்கு ஶர் அர்த்ம்
ஶ ர்க்ஷ ன்தட. தன ஸ்டக்ஶபரடு ரம்

ரழ்க்ஷில் ஶ  ஶண்டிரறநட. ஆணரல் இந்ச்

ஶ ர்க்ஷ டவும் றந்ர இனக்ில்ஷன.

அணரல்ரன் ணசு றடந்ட ஆடிக்வரண்ஶடினக்றநட.
இப்தடிில்னரல் னடிந் னடிரண எஶ ஸ்டவுடன்
ந்ரலம் ஶ ர்ந்டிட்ஶடரம், அற்ப்னநம் ரம் ன்று
என்று, அறனறனந்ட திரிந்ட ஶ னடிரட ன்று

ஆக்றக் வரண்டுிட்டரல், அடரன் றைரண ஶரம்.
ம் ணசுலக்வல்னரம் னெனர இனக்றந
தரத்ரரன் அந் என்று. ணஷ

னெனத்றல்

றனப்னற்ரஶ ஶரறள் சுர த்ஷ

அடக்குறநரர்ள்! வணன்நரல் ண்ம் உறக்றந ஶர்
டஶர, அடஶரன் சுர த்றன் ஶனம் ஆகும். ணஶ
சுர ம் னெனத்றல் றன்நரல் ணனம் அன்
னெனத்டக்குப் ஶதரய் அடக்றிடுறநட.
ஶரம் ன்தற்கு றர்ப்தம் 'ிஶரம்' ிட்டுப்
ஶதரஷ 'ிஶரம்' ன்றஶநரம். உடம்ஷதிட்டு எனர்
வ த்டப் ஶதரய் ிட்டரல் 'ஶ ிஶரம் ஆறிட்டரர்'
ன்று வ ரல்றஶநரம் அல்னர?

என றனு ரண ிஶரம் ந்டிட்டரல் அடஶ ஶரம்
ஆறிடும் ன்று தரன் ல ஷில் வ ரல்றநரர். ஶர
என்நறல் ிஶரம் ந்ரல் — அரட, டஶர
என்ஷந ிட்டுிட்டரல் அடஶ ஶரம் ன்றநரர். அந்
என்று ன்ண? டக்ம் ன்தஶ. டக்ம் உன்ணிடம்
எட்டரல் திரித்டத் ள்பிிட்டரல் அடஶ ஶரம்
ன்றநரர். (ம் ித்ரத் ட: மம்ஶர ிஶரம்
ஶர மஞிம்.)

ஶனர ரீறில் ரம் வ ரல்றந 'இன்தங்லம்' கூட இந்த்
டக்த்ஷச் ஶ ர்ந்ணஶ. தரத்ரஷப் திரிந்றனக்றந
ல்னர அடேதனஶ டக்ம்ரன்.
றத்ம் எடிக்வரண்ஶட இனப்தரல்ரன் இன்த டன்த
அடேதங்ள் ற்தடுறன்நண.

றத்ம்

ஞ் னறக்ரல்

றறுத்றிட்டரல் இஷ இல்ஷன. எஶ னஷணஷிட்டு
அனரல்—ரக்ம் ன்று வ ரல்ரர்ள்—இனக்ச்
றத்த்ஷப் தக்குஶ

றத்சுத்ற. ஶர மறத்றக்கு

இடஶ உதரம். வதரடர ரம் 'ஶரறள்' ன்று

வ ரல்றநர்ஷபப் ஶதரல் ல்ஶனரனம் ஆம்தத்றஶனஶ
சுர

தந்ம் வ ய்டவரண்டு உட்ரனறல்ஷன.

ரட என ல்ன ித்றஶன ரம் னர
ஈடுதடப் தறணரல், அப்ஶதரட

றத்ம் கூடிட்டும்

ஆலக்குப் தடரல் இனக்கும்.

றத்த்ஷ ஶர அஷடக்

தரத்ரன் வ ய்னேம். ணஶ

றத்த்றல் ணம்

னன்நரல் அட றறநறக்வரண்டு ரனரறஷ னேம்
ஷக்ரல் ரட என ல்ன ரரித்றல்
ஈடுதட்டுிட்டரல் அப்ஶதரட

றத்த்டக்கு

ஞ் னறக் இடம்

குஷநந்ட ஶதரகும்.
தஷ ரபில் அரிண்டம் ன்று ஶதரட்டுக்வரள்ரர்ள்.
தடுக்ரஶன றர இனக்ஶண்டும் ன்தற்ர
லத்றஶன வதரி ம்தி ஷபம் ஶதரட்டுக்
வரள்ரர்ள். அற்கு அரிண்டம் ன்று வதர். எனத்ர்
இஷப் ஶதரட்டுக் வரண்டதின் இஷ்டப்தட்டரல்கூட
தடுக் னடிரட. அந் ரறரி, ம்

றத்த்ஷ அந்ப்

தக்ம், இந்ப் தக்ம் ஶதரரதடி வ ய்ற்கு அரிண்டம்

ரறரி, மத் ரரிங்பில் னர ஷனஷக்
வரடுக் ஶண்டும்.

அஶ றங்ஶபரடு வதரி க்ஞம் வ ய்ட, ிம்
இனப்தட, திம்ரண்டரண ஶரில் ஶரனங்ஷபப்
தரர்த்டப் தரர்த்டக் ட்டுட, குபம் வட்டுட

ன்நறப்தடிவல்னரம் னன்ஶண தன ரரிங்ஷபச் வ ய்ட
ந்ரர்ஶப, இஷவல்னரம் அந்ந் னட் றத்ஶரடு
றன்றுிடில்ஷன. இற்நறன் னக்றரண னட் றம்
றத்த்ஷ எனனப்தடுத்ற சுத்ரக்ப்

தக்குஶரகும். இந் மத்ரரிங்பின் டுிலும்
அஶ ஷ்டம், அஶ அரணம் ல்னரம் த்ரன்
வ ய்னேம். ஆணரலும் ரரித்ஷ னடித்ர ஶண்டும்
ன்தரல், அற்ஷநவல்னரம் எடக்றத் ள்பிிட்டு

ஶஶன ஶஶன டுத்டக் வரண்ட ஶஷனில் ஶதரய்க்
வரண்டினப்தரர்ள். இடஶ

றத் சுத்றக்கு ல்ன

உதரரகும். அப்னநம் சுர தந்ம், றரணம் ல்னரம்
ஷத்டக் வரள்பனரம்.

னடிிஶன, என க்ஶரடி ப்தடி ந் அலக்றலும்
தட்டுக்வரள்பரல் றறுறறு ன்று உனலறநஶர —
அந்க் க்ஶரடி ஶல் ரம் வரஞ் ம் ினறஷப்
ன றணரல் அஷக்கூட உறர்த்டிட்டு ஏடும் — அப்தடி
ந் இன்த டன்தத்றலும் எட்டரல் தரத்ரஷ
ஶரக்ற ஏடி அஷச் ஶ ர்ந்டிடுஶரம். இந்ச்
ஶ ர்க்ஷரன் ஶரம் ன்தட. அடரன் ம் னெனரண
றஷன. அடஶரன் னடிரண றஷனனேம்.
டுரந்றத்றல் ரம் ப்தடிஶர ரநறப்

ஶதரினக்றஶநரம். அணரல் அந் றஷன இப்ஶதரட

க்குப் னரிில்ஷன. க்குப் னரிறந இடத்றனறனந்ட
அந் றஷனக்குப் ஶதர ஶண்டுரணரல் ர்த்றஶனஶ
ஆம்திக்ஶண்டும்.
ர் ஶரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ர் ரர்க்ம்
ர் ஶரம்
னேத்ம் வ ய்ட தந்டக்ஷபனேம் றத்றர்ஷபனேம்
வரல்ட தரதல்னர ன்தட அர்ைளணணின் ஶள்ி.
க்கும் அர்ைளணன் ஶட்தட றரம் ஶதரனத்ரன்
ஶரன்றுறநட. ஆணரல் வ றனஷ் தரத்ர

தத்ல ஷிஶன இற்கு ஶறு ிர ிஷட
ந்றனக்றநரர். உனத்றன் தரர்ஷக்கு என ரரிம்
வட்டர, வரடுஷரத் ஶரன்நனரம். ஆணரல்,

அணரல் ட்டும் அட தரதரத்ரன் இனக் ஶண்டும்
ன்தறல்ஷன. உனத்றன் ஶக்ஷத்டக்ரஶ

வரடுஷஷபக்கூடச் வ ய் ஶண்டி ஶனரம்.
அப்ஶதரட அறல் தரறல்ஷன. இடரன் தரன் னறந
தறல். அப்தடிரணரல் ட தரதரரிம்; ட னண்ி
ரரிம்? இற்கும் தரன் தறல் வ ரல்றநரர்.
ஆஷ ிணரஶனர, டஶத்றணரஶனர வ ய்றந
ரரிங்ள்ரன் எனத்ஷணப் தரதத்றல் ள்லறன்நண.
ஆஷ னேம் டஶனம் இல்னரல் ஶனர ஶக்ஷரச்

வ ய்றந ரரிங்ள் த்ஷண வரடுஷரத்

ஶரன்நறணரலும் அவல்னரம் னண்ிரணஷரன்.
இடரன் ல ஷ னறந தறல்.
ஆஷ னேம், டஶனம் இல்னரல்கூடக் வரடி ரரிம்
வ ய்ப்தடுர ன்று

ந்ஶம் னரம். றனஷ்டரந்ம்

வ ரல்றஶநன்; என ைட்ஜ் குற்நரபிஷச்

றக்ஷறக்றநஶதரட அனக்கு வ ரந் ஆஷ ஶர
டஶஶர இனக்றநர?

றஷக்ஷ னட

வரடுஷரத் ஶரன்நனரம். ஆணரல்? அடஶ ஶனர
ஶக்ஷத்டக்ர, அந் குற்நரபிின் ஆத்
ஶக்ஷத்டக்ரவும்கூட ிறக்ப்தடுறநட. ம்
திள்ஷபக்ஶ ஷதத்றம் னற்நறப் ஶதரணரல்

ங்றனற

ஶதரட்டுக் ட்டிப் ஶதரடுறஶநரஶ. இட தரதரகுர?

அனுஷட ன்ஷக்ரவும், அணரல் ஊரனக்குக்
ஷ்டம் க்கூடரட ன்ந தஶரதர ண்த்றலும்
இப்தடிக் ட்டிப் ஶதரடுறஶநரம்.
ரஸ்றங்ள் ம்ஷவல்னரம் இப்தடித்ரன், 'இட
இஷச் வ ய்' ன்றந ிறபரலும், 'இட இஷச்
வ ய்ரஶ' ன்ந றஶங்பரலும் ட்டிப்
ஶதரட்டினக்றன்நண. அற்நரல் க்கும் ன்ஷஶ;
ஶனரத்டக்கும் ன்ஷஶ. அந்

ரஸ்றப் திரஶ

ரம் ரரிம் வ ய் ஶண்டும் ன்று றனஷ்
தரத்ர ல ஷில் அடித்டச் வ ரல்றநரர். "ஸ்ரத்
ரஸ்றம் ப்ரம் ஶ ரர்ர ரர் வ்ஸ்ற வௌ"
ன்றநரர். "ட வ ய்த் க்ட; ட வ ய்த் ரட
ன்று றச் ிப்தறல்

ரஸ்றஶ உணக்கு திரம்"

ன்று அலத்ரச் வ ரல்றநரர். அணன் ன் ணம்
ஶதரணதடி னடிவு தண்ரல்,

ரஸ்றப்தடிஶ னம்

வ ய் ஶண்டும் ன்றநரர்.
இப்ஶதரட ல ஷக்கு ஶனரம் னலடம் வு ர
இனக்றநட. ம்

ரஸ்றங்ள் வ ரல்றந ஆச் ர

அடேஷ்டரணங்பில் ம்திக்ஷ இல்னரர்ள்,

ஆரய்ச் றக்ரர்ள், வள்ஷபக்ரர்ள் ல்ஶனரனம்
ல ஷஷப் திரரச் வ ரல்றநரர்ள். ல ஷில்

ஸ்ர்ப்தடி அணனும் டக் ஶண்டும் ன்று
வ ரல்னறினப்தற்கு இர்ள் தன ித்றல் அர்த்ம்
வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல் அந் ல ஷிஶனஶ ஶஶன
ரன் ரட்டி ரக்றத்றல் அணனும்

ரஸ்றப்

திரம் ணக்கு ிறக்ப்தட்ட னத்ஷஶ வ ய்
ஶண்டும் ன்று

ந்ஶத்டக்கு இடறல்னரல்

வ ரல்னறினக்றநட.
வ ரந் ஆஷ , டஶம் இல்னரஶதரட னுக்கும்
ந்க் ரரிம் வ ய்றலும் வறுப்ன இரட. ஆஷ னேம்
டஶனம் ஶதரய்ிட்டரல், ந்க் ரரித்ஷனேம்
அன்ஶதரடு வ ய்ட வரண்டு ஆணந்ர இனக் னடினேம்.
ஆஷ க்கும் டஶத்டக்கும் ரம் அங்ரம்.
அங்ரம் வரஷனந்ரல் ந்க்

ரரிங்லக்றஷடிலும் உர்வு ரழ்வு வரிரட. ரம்
தரட்டுக்கு ம் டஷ இட ன்ந உர்ச் றஶரடு
ஆணந்ரச் வ ய்ட வரண்டினப்ஶதரம். ஶனரம்

ஶக்ஷர இனக்கும். 'ரன் வ ய்றஶநன்; ணக்ரச்
வ ய்ட வரள்றஶநன்' ன்றந அம்தரம் இல்னரல்

டஷஷச் வ ய்ட, தனஷண ஈசுனுஷட தரத்றல்

அர்ப்தம் தண்டடரன் ல ஷ வ ரல்றந ர்ஶரம்.
வ ரந் ினப்ன வறுப்தில்னரல், ஶனர
ஶக்ஷரர்த்ரக் ரரிம் வ ய்ட ஆத் தரிசுத்ற
வதறுறந இந்ப் தண்தரடு, ஶ ரனம் வரட்டு ம்

ஶ த்றல் ஷத்ட ந்றனக்றநட. அந்ப் தண்தரட்ஷட
என ஷடக்ரண ஶதஷில் ஶதரட்டுக் வரடுத்
ரறரி ல ஷில் அடேக்றம் வ ய்றனக்றநரர் வ
றனஷ் தரத்ர.

இந் உதஶ த்ஷ ம் ரழ்க்ஷில் எவ்வரன
ரரித்றலும் உஷத்ட உஷத்ட அன றப் தரர்க்
ஶண்டும். "இந்க் ரரித்றல் வ ரந் னரதம், ஶதர், னழ்
இனக்றநர? ஆஷ ினக்றநர? டஶம் இனக்றநர?
தட்

தரம் இனக்றநர? இஷ இனந்ரல்

வபிப்தரர்ஷக்கு ரம் வ ய்ட த்ஷண உர்ர
இனந்ரலும் அட தரதம்ரன்" ன்று ரம் வ ய்றந
எவ்வரன வ ஷனனேம் அன ற அன றப் தரர்க்

ஶண்டும். க்கு ன்று ரர ஆஷ ப்தட்டு என
ரரித்ஷ உண்டரக்றக் வரண்டரல் அஷச்

ரறத்டக்

வரள்றல் அஶ ப்திங்ள் ந்ட வரண்ஶடரன்
இனக்கும். அணரல் அனக்கும்

ரஸ்றம்

ஷத்றனப்தஶ ரரிம் ன்று வ றனஷ் தரத்ர
வ ரன்ணரற்ஶதரல் அஷஶ திரர ஷத்டக்
வரள்ப ஶண்டும்.

ரண அன்னடன் இனந்ட வரண்டு,

சுத்ரண ண்த்ஶரடு அனம் அப்தடித் ன்
னத்ஷச் வ ய்ரல்,

னெத்றல் ஶதரட்டி, வதரநரஷ,

ண்ஷட,

ச் வு டவுஶ இனக்ரட. ஶனரஶ

இன்தர இனக்கும்.
தக்ற
ஸ்ரற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஸ்ரற
என ட்ஷடப்
ீ
தரர்த்ரல் அஷக் ட்டின் எனன்
இனக் ஶண்டும் ன்று ஊறக்றஶநரம். இன்ண ஞ் றீர்
ட்டிணரர் ண அநறறஶநரம். என ண்டிஷப் தரர்த்ரல்
அஷச் வ ய் எனன் இனக் ஶண்டும் ன்று

ஊறக்றஶநரம். ி ரரித்டப் தரர்த்ரல் இன்ண ச் ன்
வ ய்ரன் ன்று அநறறஶநரம். என டு
ீ அல்னட என
ண்டி ன்நரல் அறல் தன ிங்ள் என்றுக்வரன்று
இஷ ர ஶ ர்ந்ட அஷந்றனக்றன்நண. என குநறப்திட்ட
திஶரைணத்ஷ உத்ஶ றத்ட அஷ இவ்ரறு

உனரக்றினப்தட வரிறநட. ணஶ, 'இந் டு,
ீ இந்
ண்டி ஶர ரணரஶ அஸ்ரத்ர (accidental)

உண்டரறிடில்ஷன; இஷ உத்ஶ த்ஶரடு ஏர் அநறஶ
வ ய்றனக்றநட' ன்று ஊறக்றஶநரம். என எலங்குக்குக்
ட்டுப்தட்டுப் தன ஸ்டக்ஷபப் ஶ ர்த்ட

உண்டரக்றினக்றந ஷப் தரர்த்ரலும் அஷச்
வ ய்ன் எனன் இனக் ஶண்டும் ன்று
ஊறக்றஶநரம்.

அப்தடிரணரல் த்ஷணஶர எலங்குலக்குக்

ட்டுப்தட்டினக்கும் இந்ப் திதஞ் த்ஷச் வ ய்ணர
எனன் இனக்ரஶண ஶண்டும்? த்ஷணஶர ஶறு
ஶறு ிரண ஸ்டக்ஷபப் தனிங்பில் ஶ ர்த்ட
ஷத்ட, தனிரண திஶரைணங்ஷப உண்டரக்றக்
வரண்டினக்றந இற்ஷஷ, ஶனர ரழ்க்ஷஷப்
தரர்க்றநஶதரட, இஷஷப ல்னரம் இந்
உத்ஶ த்டக்ரஶ உண்டரக்ற, இற்ஷந டத்ற
னறந என ர வதரி

க்ற இனக்த்ரன் ஶண்டும்

ன்று வரிறநட.
ரம் உட்ரர்ந்றனக்கும் இந்க் வரட்டஷஷ ரர்
ஶதரட்டரர்ள் ன்நரல் வ ரல்னத் வரிறநட. இந் ரஷ
த்ஷ ரர் வ ய்ரர்ள்? ண்ில் ரட்டும்தடிர
அஷச் வ ய்ஷணச் வ ரல்னத் வரிில்ஷன.
ஆணரலும் எனன் அஷச் வ ய்றனக்றநரன்.
அணரல்ரன் இப்தடி தட்ஷட தட்ஷடரக் க்குப்
தி ரல் உள்லக்குள்ஶப அடுக்றக்வரண்ஶட இந்

ரஷ உண்டரறினக்றநட. ந் ஆனேத்ஷ ஷத்டக்
வரண்டு அந் எனன் இத்ஷண அரப் தட்ஷடஷப
அடுக்றணரன் ன்நரல் வரிில்ஷன. இப்தடிஶ அந்
ஷனஷ, இஶர ஶஶன உள்ப க்ஷத்றங்ஷப,
ந்றஷணச் வ ய்ஷண ம்ரல் ரட்ட னடிில்ஷன.

இஷவல்னரம் த்ஷணஶர ரனம் னன்ணரல்

உண்டரணஷ. வ ய்ஷண ப்தடிக் ரட்டுட, ன்று
ஶட்னரம்.

ரி, இந் ஶரைரப் னஷ்தம் இனக்றநஶ, இட

அந் ரஷஷ ிடச்
னந்ரரள்

ீ தத்றல் உண்டரணடரன்.

றறு வரட்டர இனந்ட. இப்ஶதரட அற

னரறினக்றநட. இறல் டைற்றுக்க்ரண இழ்ள்,

எவ்வரன்நறலும் டேண்ி ம்னள், ர ஷண ல்னரம்
ந்றனக்றன்நண. ம் ண்னன்ணஶ இட னர்ந்ட.
ஆணரலும் னர்த்றணஷண க்குத் வரிில்ஷன.
ணின் ல்னரம் வரிந் வட்டிக்ரன் ன்று

றஷணத்டக் வரண்டினக்றஶநரம். ஆணரல் என ரட்டு
றனம் வ ன்ஷணப் தட்டத்ஷச் சுற்நற ந்ரல்
டவுஶ ணக்குத் வரிில்ஷன ன்று ப்தடி

ஆச் ரிப்தட்டுப் தரர்க்குஶர, அப்தடித்ரன் இந்ப்
திதஞ் த்றல் ரம் இனந்ட வரண்டினக்றஶநரம்.
ணிஷணிடக் வட்டிக்ரணர எனன் அஷண
இப்தடி ஷத்றனக்றநரன்.
அத்ஷண ஶரைரப் னக்லம் எஶ ர்த்றல் னர்ரல்,
அத்ஷண ஷனலம் எஶ ர்த்றல் றஷனத்ட

இனப்தரல், அத்ஷண க்ஷத்றங்லம் எஶ ர்த்றல்
சுற்றுரல், இந்ச்

னத்ஷனேம் வ ய்ன் எஶ

ஞ் றீர் ன்று வரிறநட. எஶ ரீறில், ர ரரி
ிறில், திதஞ் ம் னலடம் ட்டுப்தட்டினப்தரல்,
இஷச் வ ய்ட எஶ அநறவு ணத் வரிறநட.
வட்டிக்ரன் ன்று ன்ஷண றஷணத்டக்
வரண்டினக்கும் ணின், இத்ஷணஷனேம் இஷணனேம்
வ ய் அந் ர வட்டிக்ரஷணத் வரிந்ட வரள்ப
ஶண்டும். வணணில், அன் ர வட்டிக்ரன்
ட்டுல்ன, ர ல்னனுங்கூட, இத்ஷணஷத்
றட்டறட்டுப் தஷடத் ஶதநறவு ன்தஶரடு,

இத்ஷணஷனேம் க்ஷறக்கும் வதனம் னஷனேம் அன்.

ட வட்டிக்ரத்ணம் அன் ந்ஶ ன்று

வரிந்டவரண்டு அணிடம் திரர்த்றத்ட வரண்டரல்
க்கு அன் ல்னட வ ய்ரன்.
அன்ரன் ஸ்ரற, ஸ்ரற ன்தன்.
இந் ட வட்டிக்ரத்ணஶ அனுக்கு ஏர்
அஷடரபம்ரன். ள்பஷணக் ண்டுதிடிக் ண்ில்
தறத் ரனடிச் சுடு இனக்றநடஶதரல், உள்பம் ர்

'ள்'ணரண ஸ்ரறின் ரனடி, திதஞ் த்றன் ல்னர
இடத்றலும் தறத்ட றஷடக்றநட. ம்

வட்டிக்ரத்ணனம் அணட ரனடி அஷடரபம்ரன்.
இந்க் வட்டிக்ரத்ணத்டக்வல்னரம் ஏர் ஆரம்
இனக் ஶண்டும் ன்று அட ரட்டிக் வரடுப்தரல்
அடஶ ரனடிரறநட.
றனஷ்டிரர்த்ணர என ஸ்ரற இனப்தற்கு ரஶ

அஷடரபம். ரம் எவ்வரனர் உள்பங்ஷிலும்
அன் றனுசு றனு ரப் ஶதரட்டுள்ப ஶஷ ரறரி

ம்ரல் ஶதரட னடினேர? இந்ப் தட்டம் னலறலும்
அஶம் ணிர்பின் வட்டிக்ரத்ணத்ரல் வ ய்டள்ப
ரரிங்ஷபிட அறர என

றறு இஷனில்

ஶதரட்டினக்றந ஶஷபில் ி றத்றம் வ ய்றனக்றநரன்
அன். திதஞ்

ஸ்ட ல்னரஶ அந் ர றனடணின்

ஶஷ அஷடரபம்ரன், றனடன் தடங்றினப்தடஶதரல்
இனும் தடங்றினப்தன்ரன். அன் குஷக்குள்
எபிந்ட வரண்டினக்றநரன் ன்ஶந ஶம் றனம்தித்
றனம்தித் வ ரல்லும்.

ம் இம்ரன் அந்க் குஷ. க்குள்ஶபஶ எபிந்ட
வரண்டு க்கு வபிஶ இத்ஷண அற்னங்ஷபச்
வ ய்ட, ம்ஷ ஆச் ரிப்தடுத்றத் ன்ஷண ஶட
ஷக்றநரன் ஸ்ரற. அப்தடி அஷணத் ஶடுறநடரன்
தக்ற .
ஸ்ரற ன்நரல் ன்ண?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஸ்ரற ன்நரல் ன்ண ?
ஸ்ரற ன்நரல் ன்ண? 'ஸ்ம்' ன்றந ரர்த்ஷக்கு
'உஷடஷ', 'வ ரத்ட' ன்று அர்த்ம். 'ஸ்ம்' ன்தஶ

வலுங்றல் 'வமரம்ன' ன்நரறினக்றநட. 'வமரம்ன'
ன்நரல் 'வ ரத்ட'. ஸ்ந்ம் - க்குச் வ ரந்ரணட அடஶ ம் வ ரத்ட. ஶரிஷனச் ஶ ர்ந் வ ரத்ஷக்
ஶபத்றல் 'ஶஸ்ம்' ன்றநரர்ள் அல்னர?

உஷடஷக்கு வ ரந்க்ரர் ரஶர அந் உஷடர்ரன்
'ஸ்ரற'. ஸ்ரற ன்தற்கு ஶர் றழ் ரர்த்ஷ
'உஷடரர்' ன்தட. னன் ரனத்றல் ஶரில் சுர்பில்
வட்டப்தட்ட ல்வட்டுக்பிவனல்னரம்

'றனச் றற்நம்தனனஷடரர்', 'றனஶங்டனஷடரர்',
'றனரஶஷ்னஷடரர்', 'தரனீ ஷ்னஷடரர்',
ன்தட ஶதரனஶ 'உஷடரர்' ன்ந வதரில்ரன்
வய்ங்ஷபக் குநறப்திட்டினக்றநரர்ள்.

குனவும் ஸ்ரறனேம் என்று ன்தரல்ரன்

ஷஷ்ர்ள் வ ரரடேைஷ 'உஷடர்' ன்ஶந
வ ரல்றநரர்ள்.
'ஸ்ரற' ன்நரல் வ ரத்டக்கு உரிஷக்ரர் ன்ஶநன்.
ந்ச் வ ரத்ட?

னப் திதஞ்ைனம்ரன். அறலுள்ப

ரனம் அன் வ ரத்டத்ரன். உள்பஷணத்டம் அன்
எனனுக்ஶ உடஷரகும். 'ல்னரம் ன் உடஷஶ'
ன்று ரனேரணனம் தரடிணரர். ம் வ ரத்ட, திநர்

வ ரத்ட ன்வநல்னரம் தரத்றஷ வரண்டரடுறஶநரஶ,
உண்ஷில் இந்ச் வ ரத்வல்னரம்- அற்றுக்குப்
தரத்றஷ ஶரனம் ரம், திநர் ல்ஶனரனஶ அனுஷட வ ரத்டரன். அன் இல்னரிட்டரல் இந்ப்
திதஞ் னம் இல்ஷன, ரனம் இல்ஷன. ரம் தரத்றஷ
ஶரனறந வ ரத்டக்லம் இல்ஷன.
ரம் டு,
ீ ண்டி ஶதரன்ந

றன வ ரத்டக்ஷபப் னறர

உண்டரக்றணர றஷணக்றஶநரம். ிஞ்ஞரணிள் னறட
னறர இந்றங்ள் வ ய்றநரர்ள். ஆணரல்
இற்வல்னரம் அடிப்தஷடில் ந் னெனப்வதரனள்ஷப
ஷத்டக் வரண்டு வ ய்றஶநரஶர, அஷ ஸ்ரற
வ ய்டரன். ரம் அர் வ ரத்ஷ டுத்ட ஶறு என
னொதத்றல் ரற்றுறஶநரஶ ி னறர டவும்
வ ய்ில்ஷன. 'னெனப்வதரனஷப (element) வ ய்'.
'அடஷ (atom) உண்டரக்கு' ன்நரல் ந் ிஞ்ஞரண
றனரலும் அட னடிர ரரிம். இத்ஷண
வறன்ள், குண்டுள் வ ய்றந ிஞ்ஞரணிரல் என
றன்ணஞ் றநற இஷனஷச் வ ய் னடினேர?

ல்னரற்ஷநனேம் வ ய்றந எஶ எனத்னக்குத்ரன்
அஷவல்னரம் வ ரந்ம். அணரல்ரன் அர்

உஷடர், ஸ்ரற ன்று அஷக்ப்தடுறநரர். ரனம்
அட உடஷள்ரன். ம் வ ரத்ட ன்று ரம்
றஷணத்டக் வரண்டினப்தஷ ம் இஷ்டப்தடி

ிறஶரறக் உரிஷ வதற்நறனக்றஶநரம் அல்னர?
அப்தடிஶ ஸ்ரறின் வ ரத்ரற ரனம், ம்ஷ
அன் இஷ்டப்தடி டத்ட்டும் ன்று ிட்டுிட்டரல்
க்கு ந் தரனம் இல்ஷன. எஶ ஆணந்ம்ரன்.

இப்ஶதரட, 'ரன், ரன்' ன்று ஷஶர வ ரல்னறக்வரண்டு
அஷனறஶநரஶ, உண்ஷில் இட அனுக்குரன்
வ ரந்ம் ன்று னரிந்ட வரண்டுிட்டரல் அப்னநம்
ரரக் றடந்ட அஷனரட்ஶடரம். க்வன்று
வ ரந்ர என ஆஷ னேம் என டஶனம்

தரரட்டுற்கு உரிஷ இல்ஷன ன்று வரிந்ட
வரண்டு ிட்டரல், அப்னநம் என அஷனச் லும் இல்ஷன.
எஶ றம்றரன்! 'ஸ்ரற' ன்றந ரர்த்ஷஶ, க்கு
ம்றடஶ ந் வ ரந்னம் இல்ஷன. ரம் அன்
ன்ணிஷ்டப்தடி ிறஶரறக் உரிஷ வதற்நறனக்றந
அனுஷட வ ரத்டத்ரன் ன்தஷ உர்த்டர
அஷந்றனக்றநட. இப்தடி உர்டரன் தக்றின் த
னக்ஷறரண

ரற ன்தட.

இற்ஷ ரட்டும் ஈசு த்டம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற

இற்ஷ ரட்டும் ஈஸ் த் டம்.
றனஷ்டிில் தனிரண

க்றள் தல்ஶறு

ஸ்டக்பிடம் ிரதித்றனக்றன்நண. இற்ஷஷப்
தரர்த்ரல் என்நறன்

க்றஷிட இன்வணரன்றுக்குச்

அறம்; அஷனேம்ிட இன்வணரன்றுக்கு அறம்

ன்றந ரீறில் ஶதரய்க் வரண்ஶட இனக்றநட.
வதௌறரண க்குக் வரஞ் ம்

க்ற

க்ற;

க்ற இனக்றநட.

அணரல்ரன் ரம் வரஞ் ம் ணம் டெக்குறஶநரம். ரடு
ம்ஷிட அற ணம் டெக்குறநட. எட்டம்

அஷனேம்ிட அற தல டெக்கும். ரஷணரல் அற்கும்
அற ணத்ஷத் டெக் னடிறநட.
னத்ற தனத்ஷப் தரர்ப்ஶதரம். ரங்ஷபிடப் னலவுக்கு
அற அநறவு இனக்றநட. னலஷ ிட னம்னக்கு அற
னத்ற இனக்றநட. றும்ஷதிட ஆடு ரடுக்கு அற
அநறவு. அற்ஷநிட ணினுக்கு னத்ற அறம்.

இந் ரீறில் ஶர றத்ட ஆரய்ந்ட தரர்த்ரல் இந்
வதௌற தனம், னத்ற தனம் ல்னரம் னர இனக்றந
எர் ஆர ஸ்டவும் இனந்ர ஶண்டும் ன்று
வரிறநட.

அஷத்ரன் ஸ்ரற ன்றஶநரம்.
ரம் ம் னத்ற தனத்ஷனேம் ஶ தனத்ஷனேம் ஷத்டக்
வரண்டு என ட்ஷடக்
ீ
ட்டுறஶநரம். குனி ன் னத்ற
தனத்ஷனேம் ஶ தனத்ஷனேம் ஷத்டக் வரண்டு

கூட்ஷடக் ட்டுறநட. இந் உனத்ஷ ல்னரம்
றர்ரிக்றந னத்றனேம்,

க்றனேம் வரண்ட என்று

இனக்றநல்னர? அடரன் ஸ்ரற.
என்நறனறனந்ட என்நர

க்ற அறரறக் வரண்ஶட

ஶதரறந இற்ஷினறனந்ட இப்தடி ஈசு
த்டத்டக்குப் ஶதரறஶநரம்.

என்றுக்கு என்று ரநர PAIR OF OPPOSITES ன்றந
றவறர்ச்

க்ற ஶைரடிஷபனேம் ரம் இற்ஷில்

தரர்க்றஶநரம். டும் தணிக்ரனம் ன்று என்று இனந்ரல்
டும் வில் ரனம் என்று இனக்றநட. இவு ன்று
என்று இனந்ரல் தல் ன்தர என்று இனக்றநட.
றனடரண னஷ்தங்ள் இனப்தடஶதரல் கூரண னட்ள்
இனக்றன்நண. றத்றப்னக்கு ரநர  ப்ன இனக்றநட.
அன்னக்கு றர டஶம் இனக்றநட. ற்கும்

றர்வட்டர என ரற்று இற்ஷில் இனக்றநட.
இந் ரீறில் ஆஶனர ஷண வ ய்ரல் ணி ணசுக்கு
ரற்நரவும் என்று இனக்த்ரஶண ஶண்டும்? ணி
ணமறன் சுதரம் ன்ண? ஆ ரதர ங்பில் னலறச்
ஞ் னறத்டக்வரண்ஶட இனப்தட; றனப்றஶ இல்னரல்
ிப்தட. இற்கு ரநர ஆ ரதர றன்நற,
இன்நற,

ரசு

ஞ் னஶ

ரந்ரவும் வ ௌக்றரவும்

றனப்றரவும் இனக்றந ஸ்டவும் இனக்த்ரன்
ஶண்டும். அப்தடிப்தட்ட ஸ்டரன் ஸ்ரற.
இற்ஷில்

னனம் ரநறக்வரண்டினக்றநட.

ரறுல்ள் ட்டும் ம் ண்டக்குத் வரிறன்நண.
ஆணரல் ரம் ரநரர றஷணக்றந ஷனனேம்,

றன

னத்றனம்கூட ரனக்றத்றல் ரநறக்வரண்ஶடரன்

இனக்றன்நண. இற்ஷில் டவுஶ

ரசும் இல்ஷன.

இற்கு றர ரநரஶன என்று இனக்த்ரன்
ஶண்டும். அட ரன் ஸ்ரற ன்தட.
இற்ஷில் தடிப்தடிர என்நறனறனந்ட ற்வநரன்று

ன்றும், அஶ இற்ஷில் ந் என்றுக்கும் ரறுல்
உண்டு ன்றும் அம்தரள் ரட்டி, இந் இண்டரலும்
ஷட றில் தரத் த்டம் என்று இனந்ர
ஶண்டும் ன்று உர்த்டறநரள்.

அட இனந்ட ிட்டுப்ஶதரட்டுஶ. அஷ ற்கு
உதரமறக் ஶண்டும் ன்று ஶட்னரம். ரம் ப்தடி
இனக்றஶநரம்? ப்ஶதரடம் ல்ஷனில்னர
ஶஷஶபரடு (WANTS) இனக்றஶநரம். தரத்ர என
ஶஷனேம் இல்னரல் இனக்றநரர். இத்ஷண
ஶஷனேள்ப ரம் அற்த

க்றஶரடு இனக்றஶநரம். என

ஶஷனேம் இல்னர தரத்ரஶர மர் க்ர
இனக்றநரர். ரம் எஶ தள்பர இனக்றஶநரம். அர்
த உன்ணர இனக்றநரர். அர்

க்றிலும்

ஞரணத்றலும் ட்டும் உர்ந்ர் ன்தறல்ஷன;
ஷிலும் உர்ந்ர இனக்றநரர். அணரல்ரன்
அஷத் றரணித்ரல் தள்பர இனக்றந ம்ஷனேம்
டெர்த்ட றம்தச் வ ய்றநரர். ரம் குஷநந்ர்ள்; அர்
றஷநந்ர். ம் குஷநஷத் ீர்த்ட றஷநரச் வ ய்
அந் றஷநரல்ரஶண னடினேம்? அப்தடிச் வ ய்றந
னர னெர்த்ற அர். ரம் உதரமறத்ரல் ம்
குஷநஷபப் ஶதரக்குறநரர்.

குஷந இனக்றநட ன்நரல் டஶர ஶஷப்தடுறநட

ன்று அர்த்ம். அடிஶரடு ஶஷஶ இல்னரிட்டரல்
அப்தடிஶ றஷநந்ட ிடனரம். ம் குஷநஷப றினத்ற
வ ய்றந தரத்ர ஷட றில் க்கு டவும்
ஶஷஶ இல்ஷன ன்ந றஷநஷனேம் ந்டிடுரர்.

அப்ஶதரட அந் உர்ந் ஶடு ம்ஷத் டெர்த்டத் டெர்த்ட,
தள்பரினந் ரனம் அஶரடு

ர, அரஶ

ஆறினப்ஶதரம்.
ர்னம் தக்றனேம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ர்னம் தக்றனேம்
வ

ங் தத்தரர்ள் ிஶ னக்ற அஷடப்

ஶதரறநரர் ன்று வரிந்ஶதரட

ரரணி

றஷ்ர்வபல்னரம் அஷச் சூழ்ந்டவரண்டரர்ள்.

'ஶரந் தரண உதஶ ங்ள் அபித்ீர்ள். அறல் தன
ிங்ள் ங்லக்குப் னரிஶ இல்ஷன.

ஷடத்ஶறுற்கு "சுனதரண ற என்று வ ரல்ன
ஶண்டும்" ன்று ஆ ரரிரபிடம்

திரர்த்றத்டவரண்டரர்ள். ஆ ரரிரள் 'ஶமரதரண
தஞ் ம்' ன்று ந்ட சுஶனரங்ஷப உதஶ றத்ரர்ள்.
"ஶம் குத் றஷத் றணந்ஶரறும் தின்தற்ந

ஶண்டும். ஶம் கூறுறநதடி ர்ங்ஷபத் நரல்

அடேஷ்டரணம் தண்டங்ள். இஷஶ ஈசு னஷைர
றஷணத்ட தண்டங்ள். ஆஷ

ரய்ப்தட்டு ம்

ணசுக்குப் திடிக்றந ரரிங்ஷபச் வ ய்ட
ன்தறல்னரல், ஶனர உதரர அர்லக்கும்
ிறக்ப்தட்டுள்ப ர்ரஷச் வ ய்னேங்ள்" ன்ந
னத்டடன் வரடங்குறநட 'ஶமரதரண தஞ் ம்'.
ஶம் ிறத்தடி ர்த்ஷ எலங்ர
'அடேஷ்டிப்தர்ள்'

றனர் இன்ணனம் இனக்றநரர்ள்.

னஷை, உத்மம், தைஷண இற்ஷந ன்நரச்

வ ய்றநர்லம் இனக்றநரர்ள். இர்ள் ர்
அடேஷ்டரணம் வ ய்ஶரஷப் தரர்த்ட, "இத்ஷண ர்ர
வ ய்டம் ன்ண திஶரைணம்? வரஞ் ரட ணசு
உனற தக்ற வ ய்ரிட்டரல் ன்ண தன்? ன்று

ரழ்ர ண்டறநரர்ள். ர் ரர்க்க்ரர்ஶபர
இர்ஷபப் தரர்த்ட, "வ ய் ஶண்டி ர்த்றல்
றத்ஷில்ஷன; ஆடம்தர ி அடித்டக் வரண்டும்,

ரபம் ஶதரட்டுக் வரண்டும் இனந்ரல் ஶதரடர?" ன்று
றஷணக்றநரர்ள்.

ஆ ரரிரள் ஶமரதரண தஞ் த்றல் வ ரல்னறினப்தஷப்
தரர்த்ரல் ர்த்ஷஶ ஈஸ் னஷைர வ ய்
ஶண்டும் ன்று வரிறநட.ர்த்ஷனேம் வ ய்
ஶண்டும்; ஈஸ்ஷணனேம் நக்ரனறனக் ஶண்டும்.
ர்ங்ஷப ஈஸ்ரர்ப்தர வ ய் ஶண்டும். இட
றவும் உர்ந் றஷன. ர்ங்ஷபச் வ ய்னேம்ஶதரஶ,
அறல் தற்நறல்னரல் வ ய்ட,

றத்த்ஷ ஈஸ்ணிடம்

ஷத்ட அனுக்குக் ர் தனஷண அர்ப்தம் வ ய்ட

ரர ைணங்பரல் ஶன றல் னடிறந ரரிறல்ஷன.

ரரணி ைீர்ள் என ர்ம் ன்று இநங்ற ிட்டரல்,
அப்ஶதரட தத் ஸ்ம் குஷநந்டரன் ஶதரகும்.
ஆஶ ணித்ணிரக் ர்ரவும் ஶண்டும். தக்றனேம்
ஶண்டும். ரபஷடில் ர்த்ஷஶ னஷைரச்
வ ய்றந உத் றஷன

றத்றக்கும்; அல்னட னஷைஶ

எனத்னுஷட ர்ம் னலடர ஆணரலும் ஆனரம்;
அல்னட னஷை, ர்ம் ல்னரம் றன்றுஶதரய்
திம்ரணந்ம் ன்றந

ரற றஷன ற்தடனரம்.

இட என தக்ம் இனக்ட்டும். ஆம்த றஷனஷப்
தரர்த்ரல், ர்ம் வ ய்றநணிடம் தரன் திரீற
அஷடரணர? னஷை வ ய்றநணிடம் திரீற
அஷடரணர? என தினிடம் இண்டு ஶஷனக்ரர்ள்
இனக்றநரர்ள். எனன் ஶஷன டவும் வ ய்ரல்
அந்ப் தினஷ ஸ்ஶரத்றம் வ ய்டவரண்ஶட
இனக்றநரன். இன்வணரனன் வகு ஶர்த்றர ஶஷன
வ ய்றநரன். ன்நரலும் அந்ப் தினிடம் டபிக்கூட
அன்ஶதர தர ஶர ரட்டரல் ஶஷனஷ ட்டும்
ணிக்றநரன்.

ரரரப் தரர்ப்தர்லக்கு அனறல்

றன்று ஸ்ஶரத்றம் தண்டறநன்ரன் தினின்
திரீறக்குப் தரத்றர னடினேம் ன்று ஶரன்றும். தின
அ டர இனந்ரல் இப்தடிஶ டப்தரன். ஆணரல் அன்
னத்ற ரனறர இனந்ரல் ண்ில் தடரல் ஶஷன
வ ய்றநணிடஶ அறப் திரித்டடன் இனப்தரன்.
ஈஸ்ன் அ ட்டுப் தின இல்ஷன. ன்ஷண ஸ்ஶரத்றம்
னஷை வ ய்றநரன் ன்தரல் ட்டும் எனனுக்கு அன்
அடேக்றம் வ ய்டிடரட்டரன். ரன் ிறத்

ர்ங்ஷபச் வ ய்றநர்பிடஶ அறப் திரீற

வரள்ரன். ஆணரலும் அந்க் ர் ரர்க்க்ரன்
ணமறல் அன்ஶத இல்னரல், 'வட்டு வட்டு' ன்று
ஶஷன ட்டும் வ ய்ரல் அன் தத் திரீறின்
ஆணந்த்ஷப் னர அடேதிக் னடிரட. 'இட
தரன் வ ய் ஶனரம்.

ர் ஶனர ரைரரண

தரணின் குடிக்ஶப ைணங்ள் அத்ஷண ஶதனம்.
ரனம் அனுஷட திஷை. ணஶ இர்வபல்னரம்
ம்ஷச் ஶ ர்ந்ர்ள். ம்

ஶரர்ள். ரைரர

இனக்றநஶரடு அஶண ம் அம்ஷனேம் அப்தனும். ரம்
அத்ஷண ஶதனம் அனுஷட குந்ஷள். ஆனறணரல்
எனத்னக்வரனத்ர்

ஶரர்ள். இத்ஷண

குந்ஷலம் இனக்றந ைண னெக் குடும்தம்
எற்றுஷர, வ ௌைன்ர ரஶண்டுவன்ஶந

க்கு ஶர்ம் வவ்ஶறு ரரிங்ஷபப் திரித்டக்
வரடுத்றனக்றநட. அற்ஷந ம்னஷட வ ரந்
ஆஷ ள், னரதங்ஷப றஷணக்ரல் வ ய்ட 'தரணின்

குடும்தம் எலங்ர டக்ச் வ ய்ஶ ம் டஷ' ன்ந
உர்ச் ற உண்டரணரல்ரன் ரம் வ ய்றந ர்ம்
டபிக்கூடக் குஷநவு, எலங்ல ணம் இல்னரல்

ரிர

இனக்கும். இந் உர்ச் ற னறநஶதரட அறஶனஶ
ஈஸ் தக்றனேம் உட்னகுந்ட றற்கும். இப்தடி தக்ற

உர்ஶரடு ர்ம் வ ய்ரஶன தத் றனஷதஷப்
னரக் றறக் னடினேம். ர்த்ஷஶ தரணின்
னஷைரச் வ ய்றந றஷன னற்கு ஆம்தரத்
ணிரப் னஷை, தைஷண ல்னரம் வ ய்ட தரஷண
ஸ்ரிக் ஶண்டிடம் அ றம்.
உனனம் அனனம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
உனனம் அனனம்
னஷ்தத்றன் ர ஷண ண்டக்குப் னனப்தடரட.
னெக்குக்குத்ரன் அட வரினேம். ற்ண்டின் றத்றப்ன

னெக்குக்குத் வரிரட; அட ரவுக்குத்ரன் னனணரகும்.
ங்ல ம் ரவுக்குப் னனப்தடரட; வ ிக்குத்ரன் னனப்தடும்;
சூடும், குபினம் வரடு உர்ச் ற வரண்ட
ஶரலுக்குத்ரன் னனணரகும்; இற்ஷநக் ரரல் உ
னடிரட. ஶஶன வ ரன்ண ரலும் ண்டக்குத்
வரிரட. ரநரப் தச்ஷ

றப்ன னனற ர்ங்ள்

ரட, னெக்கு, ரய், ஶரல் இற்றுக்குப் னனப்தடரட;

ண்டக்ஶ னனணரகும். ரஸ்றர் உட்தட அஷணனம்
றச் ர உண்டு ன்று கூறுறந உன ஸ்டக்ள்,
இவ்ிம் எவ்ஶரர் இந்றரித்டக்குப் னனணரணரலும்
ஶதரடம், ல்னர இந்றரிங்லக்கும் னனணர
ஶண்டிறல்ஷன ன்று வரிறநட. ரலு
இந்றரிங்லக்குப் னனணரரல் எஶ எர்

இந்றரித்டக்குப் னனணரணரலும் என ஸ்ட
இனப்தரஶ வ ரல்றஶநரம். உரர

ங்ல ம் ரட

என்றுக்ஶ னனணரறநட; அஷ ன றக்ஶர, தரர்க்ஶர,
னஶர, வரடஶர னடிரட. இனந்ரலும்

ங்ல ம்

ன்று என்று றஷடரட ன்று வ ரல்றல்ஷன
அல்னர?

ந்ட இந்றரிங்லக்கும் னனணரரலும் உண்ஷில்
என ஸ்ட இனக் னடினேர ன்று ஶர றத்டப்

தரர்ப்ஶதரம். திதஞ் ம் னலறலும் றன் ர அஷனஶப
ிரதித்றனக் ிஞ்ஞரணிள் வ ரல்றநரர்ள். ஆணரல்
க்கு ந் இந்றரித்ரலும் அஷ அநறந்ட வரள்ப
னடிில்ஷன ன்நரலும்,

றன தரிஶ ரஷணபின்

னெனம் றன் ரத்றன் ிரதத்ஷனேம், அட

ரீம்

னெஷப ல்னரற்நறலும்கூட ிரதித்றனப்தஷனேம்
றனொதித்டக் ரட்டிணரல் ம்னறஶநரம். இத்ஷண

இந்றரிங்ஷபனேம் அஷ றறக்றந ஸ்டக்ஷபனேம்
தஷடத்ட எலங்கு வ ய்ட ஷத் என வதரி அநறவு

இனக்ஶ வ ய்றநட. அஷத்ரன் டவுள் ன்றஶநரம்.
றன் ரத்ஷப்ஶதரன அடவும் ங்கும்
ிரதித்றனக்றநட. க்குள்லம் ிரதித்றனக்றநட.
இந்றரிங்ள் அறனறனந்ட ஶரன்நற அட இக்ற

ஷக்றந னஷநில் ட்டுப்தட்ஶட ஶஷன வ ய்றன்நண.
ண்ரல் தரர்க்த்ரன் னடிறநட. ஶட்

னடிறல்ஷன. ரரல் ஶட்த்ரன் னடிறநட; தரர்க்
னடிறல்ஷன. இஷ இப்தடி இப்தடித்ரன் இனக்
ஶண்டும் ன்தட அந்ப் தர க்ற குத்ட ஷத்
ட்டுப்தரடுரன். இப்தடிர ந்ப் வதரி

க்றக்கு இந்

இந்றரிங்ள் ட்டுப்தட்டினக்றன்நணஶர, அந் ர
க்ற இந் இந்றரிங்லக்குக் ட்டுப்தடுர?

இணரல்ரன் டவுஷப ந் இந்றரித்ரலும் னரிந்ட
வரள்ப னடிில்ஷன. இஷக் வரண்டு டவுஶப
இல்ஷன ன்று

றனர் வ ரல்றநரர்ள்.

டவுள் ர

க்ற தஷடத்ர் ட்டுல்ன; த

ரனண்னம் வதரனந்றர். ணஶரன் அர்
அஷணத்டக்கும் அப்தரற்தட்ட அனரினும், தக்ர்ள்
ங்ள் இந்றரிங்பரல் றறத்ட, ண்ரக் ண்டு,
ரரப் ஶத ற, ஷர ஸ்தரி றத்ட றலம் ண்ம் தன
உனங்லம் ரிக்றநரர். டவுள் இல்ஷன ன்று ரம்
வ ய்றநர்பிடம் ம்ஷ றனொதித்டக் வரள்ற்ர
அர் உனம் டுத்ட வரண்டு ரட்டரர். 'டவுள்

உண்டு, அஷ அடேதிக் ஶண்டும்' ன்று ரதத்டடன்
ஶண்டுறநர்பிடம் னஷ வரண்டு அர்லக்ஶ
உனத்டடன் ரட் ற னரர். அனரினும் உனம்
வரள்ரர். றன் ரம் எரில் னறநஶதரட

அனரினந்ரலும், ரற்நடக்ரண என ண்ரடிச்
றறலம் (bulb) அனுள்

றறு ம்தினேம் (filament) ஶ ர்த்ட

ஸ்ிட்ஷ ப் ஶதரட்டரல் அன றன் ரஶ ஶைரற
னொதரறநல்னர? தக்ர்ள் ங்ள் இச்
தக்ற ன்ந ம்திஷப் னட்டிக்வரண்டு

றறறல்

றத்ஷ ன்றந

ஸ்ிட்ஷ த் ட்டிிட்டுக் வரண்டரல், அனரண

டவுள் றவ் ங்ப ஶைரறரத் ரி ணம் னரர்.
சூரி வப்தத்றல் டல் ீர் ஆிரப் ஶதரகும்ஶதரட

அனரற ிடுறநட. அடஶ ஶரக் குபிர்ந்ரல்
ம் ண்டக்குத் வரிறந ஷரறநட. இன்ணனம்
குபிர்ந்ரல் வட்டிரண தணிக்ட்டிஶ ஆறநட. ம்
இம் த்ஷணக்வத்ஷண குபிர்ந்ட ஈஸ்ஷண
ஸ்ரிக்றநஶர, அத்ஷணக்த்ஷண ஸ்டெனர அன
த்டம் உனம் வரள்றநட.

அல்லும் தலும் இஷநஷணஶ ரடி, ஶறு ஆஷ ஷப
அநஶ நந்ட தக்ற வ ய்ரல் அனப் தம் வதரனஷப
ன்நர உனரம். இப்தடி எனன் ஞரணம்
வதறுணரல், தக்ற வ ய்ணரல் ஷண உன
க்லக்கு ன்ண னரதம் ன்று ஶட்றநர்லம்

இனக்றநரர்ள். ஈசு ரி ணம் வதற்ந எனஷண,
தரத்ரஷ அடேதித் எனஷணப் தரர்த்
ரத்றத்றல் க்பின் ரதவல்னரம்
அர்லக்கும் எர் ஆறுலும்
உண்டரறன்நணஶ. அந்

ரந்றனேம்

ணரற

ரந்றக்கு ஈடர ந் உனப்

வதரனஷபச் வ ரல்ன னடினேம்? இடஶ ஞரணிரல்,

தக்ணரல் உனகுக்கு ற்தடுறந றப் வதரி ன்ஷ
ஈசுன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஈஸ்ன்
ஞரணிக்கு ஆத் ஸ்னொதத்ஷத் ி ஶவநடவுஶ
வரிறல்ஷன. எஶ தரத்ரரன் இத்ஷணரவும்
வரிறநட ன்று ண்டுவரண்டன் அன். வபிிஶன
வரிறந ஶரற்நத்ஷ ரஷ ன்று ள்பிிட்டு,
ல்னரற்றுக்கும் உள்ஶபினக்றந தரத்
ஸ்னொதத்ஷ ட்டுஶ அடேதிக்றநன் அன். வபிப்
தரர்ஷக்குத் வரிறந உனம் ரஷ ன்று

ஆறிட்டரல், இந் ரர ஶனரத்றல் ஞரணிக்குத்

ரரிம் டவுஶ இல்ஷன. தரர்க்றநன், தரர்க்ப்தடுறந
ஸ்ட, தரர்ஷ ல்னரம் என்நர அடங்றப்

ஶதரணனுக்குக் ரரிம் ப்தடி இனக் னடினேம்? அன்
திம்ரஶ இனக்றநரன் ன்று உதறத்ட
வ ரல்றநட.
திம்த்டக்குக் ரரிம் இல்ஷன. ஆணரல், இந் ர
உனத்றல் அப்தட்டுக்வரண்டு ரரிங்ஷபச் வ ய்ட
னறநர்ள் ஈசுன் ன்று எனஷணப் னஷை வ ய்ட
ங்ள் ரரிங்ஷப டத்றத்  ஶண்டும் ன்று
திரர்த்றக்றநரர்ள். ல்ன ரரிங்லக்ர ல்ன
ணஶமரடு திரர்த்றத்ரல் ஈஸ்னும் அற்ஷந
டத்றத் னறநரர். இறனறனந்ட ஈஸ்ன் ரரிஶ
இல்னரல் இனப்தல்ன ன்று வரிறநட. ரம்
திரர்த்றத்ரலும் திரர்த்றக்ரிட்டரலும்

ன

திதஞ் ங்ஷபனேம் இத்ஷண எலங்ரண றில்
டத்றக் வரண்டு,

ன ைீர றலக்கும் ஶ ரறு

ஶதரடுறந வதரி ரரித்ஷச் வ ய்றநரர்.

ரரிம் இல்னர திம்ம் ஶறு. ரரிம் வ ய்றந
ஈஸ்ன் ஶறு ன்தர? இல்ஷன. ஞரணிின் திம்ஶ
ரன் ஶனர ரரிங்ஷப றர்றக்றந ஈஸ்ணரவும்
இனக்றநட.
றணின் க்ஷறரனெர்த்றக் ஶரனம் திம் றஷனஷக்
ரட்டுறநட. அங்ஶ ரரிஶ இல்ஷன. எஶ வௌணம்
ரன். அஶ த றன் த்ஷண ரரிங்ஷப
வ ய்றனக்றநரர்?

றம்தத்றல் எஶடிரக்

கூத்டிக்றநரர். ரனரணத்றல் திக்ஷரடணணர

அஷனந்ட ஶரறக்ச் வ ய்றனக்றநரர். க்ஷக்ஞத்றல்
சூரிஷணப் தப ீவன்று அடித்டப் தல்ஷன
உறர்த்றனக்றநரர்.
ஸ்ரற ப்ஶதரடம் உள்ஶப அடங்ற திம்ர
இனக்றநரர். வபிிஶன

ஈஸ்ணர இனக்றநரர்.

ன ரரினம் வ ய்னேம்

ரர ைணங்ள் ரிில்,

ம்மர அஷனபில் ீந்றக்

வரண்டினக்றநரர்ள். ஞரணிள் றுதக்ம் னறஶன

றற்றநரர்ள். டுில் ரிக்ஷ. அட குறுக்றடுரல்
ஞரணிக்கு ரி வரிரட. ஸ்ரறஶர இண்டுக்கும்
த்றில் இனக்றந ஷஶல் இனக்றநரர். ரித்
டத்றல் றற்றந "டஸ்ன்" அர். அனக்கு ஶனரனம்
வரினேம்; ஶனர

றனஷ்டி  றத்டப்ஶதரண ஞரணிின்

றஷனனேம் வரினேம். 'ரிில் னலகுறநஷணத்

டெக்றப்ஶதரடு' ன்று னறல் இனக்றநஷணக் கூப்திட்டு
அர் வ ரல்ன னடினேம்.
ல்னரம் ரஶ ன்தஷ ஸ்ரற அநறந்றனக்றநரர்;
ஆணரலும் அஷ ஶநர றஷணத்றனக்றந ைீர்ஷப
அனம் ஶறுஶதரனப் தரர்த்ட ஶடிக்ஷனேம் வ ய்ரர்.
இஷப் தற்நற வ ீனண்ட ீக்ஷறரின்
" றனீ னரர்''த்றல் எர் அரண சுஶனரம் உண்டு.
அன் ரத்தரித்ஷச் வ ரல்றஶநன்.

தஶஷ்ணின் கூனறரபர ந்ட திட்டுக்கு ண்

சுந் ஷ ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். அர் உஷடப்ன
அஷடத்ட எலங்ர ஶஷன வ ய்ரஷக் ண்டு

தரண்டி ரைர அஷப் திம்தரல் அடித்ரன். உடஶண
அந் திம்தடி தரண்டின் உள்தட

ன ைீர றள் ீ டம்

ிலந்ட. இங்ஶ ரஶ ல்னரனம் ன்தஷ அர்
ரட்டிிட்டரர். இஷப் தரர்த்டக் ி ஶட்றநரர்; "அட
உண்ஷணத்ி ஶநறல்ஷன ன்ந

ரி

றரத்ஷம்

திம்தடி தடுற்கு ட்டும்ரணர? ீ டரண திட்ஷட
ரங்ற ரங்றத்றன்நரஶ, அப்ஶதரட ட்டும் ன் ல்னர
ைீர றலக்கும் அஷ உண்ட ஆணந்ம் இல்ஷன?

அடிதடும்ஶதரட என்று; ஆணந்த்றன்ஶதரட ஶறு ஶநர?"
ஸ்ரற உள்ஶப அடங்ற திம்ரவும், வபிஶ
ரரிம் வ ய்றந ஈசுணரவும் இனப்தஷ இந்
மரண ஶள்ி னெனம் வரிந்ட வரள்றஶநரம். அர்
வ ய்றந ரரிங்ஷப ந்ரச் வ ரல்ரர்ள். "தஞ்
றனம்" ன்தரர்ள்.

றனஷ்டி, மறத்ற, மம்யரம் ன்ந

னென்று உங்லக்ஶ வரினேம். இந் னென்றும்
ரரஶனர ிம்ரன். இப்தடி ரஷரல்

ஷநக்றந ரரிம் "றஶரரணம்" ணப்தடும். இந்
ரஷினறனந்ட ிடுிப்தஶ அன் வ ய்றந ர
வதரி ரரிம். 'அடேக்றம்' ன்று அற்ஶ ஶதர்.
அத்ஷ மறத்ற க்கு ற்தடஶண்டும் ன்நரல்,
அற்கு இந் அடேக்றறன்நற ஶறு றில்ஷன. இந்
அடேக்றத்ஷ ஶண்டி ஶண்டிச் வ ய்றந

உதரமஷணக்ஶ, ம்ஷ அடேக்றறக்க்கூடி னஷ
தஷடத்ர் அர் ன்று ம்தி அரிடம் வஞ்சுனற
அன்ன வ லுத்றற்ஶ தக்ற ன்று வதர்.
னெர்த்ற றதரடும் னற்நற ஞரணனம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
னெர்த்ற றதரடும் னற்நற ஞரணனம்
இஶர ணக்கு னன்ணரல் ரஷப்தச்

லப்ன

ஷத்றனக்றநட. "இஷப் தரர், இட ஞ் பர
இனக்றநட" ன்று ரன் வ ரன்ணரல் இட

ஞ் பரத்ரன் இனக்றநட ன்று ரண்றநீர்ள்.
அற்குஶல் ணமறல் அஷப்தற்நற ந்ப் திற
றந்ஷணனேம் ( reaction ) லறல்ஷன. ரநர, இஶ
ரஷப்தத்ஷக் ரட்டி, "இஶர தரர், இட

றப்தரக்

இனக்றநட" ன்று ரன் வ ரல்னறினந்ரல், உடஶண

ீங்ள் ணமறல் எர் ஆட்ஶ த உர்ச் ற லந்றனக்கும்.
இட ஞ் ள் ன்ஶநர,
"இந் ரஷப்தம்

றப்ன ன்ஶநர ரன் வ ரல்னரல்,
றப்தர இனப்தர றஷணத்டக்

வரள்லங்ள்" ன்று வ ரன்ணரல் அப்ஶதரட உங்ள்

ணமறல் எனிரண திற உர்ச் ற உண்டரறநட.
ஞ் ள் தத்ஷஶ

றப்தர இனப்தடஶதரல் உங்ள்

ணமறல் ற்தஷண வ ய்ட தரர்க்றநீர்ள். ணஷம
எனனப்தடுத்றணரல் அப்தடி தரிக்வும் னடிறநட.
உதரமஷண ன்தஷ இப்தடிப்தட்டடரன். தம்வதரனள்
இப்தடி இப்தடி இனப்தர தரினேங்ள் ன்று

தனிரண குங்ஷபக் வரண்ட தன னெர்த்றஷபக்
ரட்டிக் வரடுக்றநட உதரமணர ரர்க்ம். ரஷப்தம்
உண்ஷில் ஞ் ள் றநம் ன்தடஶதரல் தரத்ரின்
உண்ஷரண கும் ன்ண? அட கும் டந்ட

ன்தஶ தரத்ர ல்னர குனம் டந் ஸ்ட

ன்று வ ரல்னற ிட்டரல், அப்னநம் ைணங்பின் ணசு
அறல் ஶற்வரண்டு றற்தற்கு இடஶ இல்ஷன. இட
க்குப் னரிதடர ஸ்ட ன்று ிட்டு ிடுரர்ள்.
ரஷப்தத்ஷச்

றப்ன ன்று வ ரன்ணஷ ணசு

ஆட்ஶ தித்டஶதரல் என

றஷனஷக் ரட்டி இடரன்

தரத்ர ன்நரலும், அஷ ரலும் ற் னடிரட.
'இட என ல் வதரம்ஷ அல்னர? இட ப்தடி
உனத்ஷ டுத்டறந தரத்
ஶரன்றும். ஆணரல், என

க்ற ஆகும்?' ன்று

றஷனஷக் ரட்டி, "இஷப்

தரத்ர ன்று தரினேங்ள்" ன்நரல் அப்தடி தரிக்
னடிரத் ஶரன்றும்- ரஷப்தத்ஷச்
ற்தஷண வ ய்டஶதரல். ஆணரல்

றப்தரக்

றப்ன ன்நரல்

ன்ணவன்று ணசுக்குத் வரிடஶதரல் தரத்

னக்ஷம் வரிரஶ! அணரல் ிக்றத்ஷ 'ஶர
வதரி ஸ்ட ன்று

றநறட ண்ிப் தரர்க்னரஶ ி,

அறஶனஶ ஆ ஊன்நற றற் னடிரட. வரிந்

ிங்பில்ரன் ணசு திடிரணத்ஶரடு றற்கும்.
ணஶ எர் ரனண்னம் வ ௌந்ரினம் றறந
ரறரி ஸ்றரீ னொதத்றல் ிக்றம் வ ய்ட, "இறல்

தரத்ர ரரர ந்றனக்றநரர் ன்று தரஷண
தண்ட" ன்நரல், ணசு அஷ ன்நரக்

றறத்டக்வரண்டு அப்தடிஶ ஆழ்ந்ட ஈடுதட னடிறநட.
குற்ந தரத் ஸ்டினறனந்டரன் அணந்
ல்ரண குங்லம் ந்றனக்றன்நண. னொதற்ந
தரத்ரிடறனந்டரன்

ன உனங்லம்

ஶரன்நறினக்றன்நண. அந்ந் குத்டக்கு அடேகூனரண

னொதம், னத்றஷ, ஆனேம் னனறற்ஶநரடு றவ்ி

னெர்த்றஷபக் ரட்டிணரல் அற்நறல் ணசு ஈடுதடுறநட.
னரிர தரத் த்டத்ஷ க்குப் னரிறந ித்றல்
உதரமறக் னடிறநட.
னனம் ஆண தரத்ர, ரம் அஷ ந் னொதத்றல்

உதரமறத்ரலும் அந் னொதத்றன் னெனம் அனள் னரிறநரர்.
தடிப்தடிர ம் ணறஷனஷ உர்த்டறநரர்.
ஷட றில் ணஶம இல்னர, ணஷமக் டந் அந்

றஷனிஶனஶ குனம் னொதனம் டந் தரத்ரஷ
உள்பதடி அடேதிக் னடிறநட. ஆம்தத்றல் க்குப்
தனி ஶணர ிரங்ள் இனக்கும்ஶதரட, "தரத்ர
ல்னரம் டந்ர்" ன்நரல் அறல் திடிப்னக் வரள்ப
னடிில்ஷன. னொதத்றல், குத்றல் அஷ

உதரமறத்ரல், அட னற்நற றஷனில், ல்னரற்றுக்கும்
அீரண தரத்ரஷ உள்பதடிஶ அடேதிக்
னடிறநட. ஞ் ள் தத்ஷ ஞ் பரஶ தரர்க்றநஶதரட
ணமளக்கு ஶஷன இல்னரல் ஶதரறநட.

"உதரமஷணின்ஶதரட, தரத்ரரஶ இப்தடி இப்தடி
தரஷண வ ய்ரல் அற்கு இன்ணின்ண ந்றம் ைதிக்
ஶண்டும். இன்ணின்ண ஆ ரம் ஶண்டும். இன்ணின்ண
னைர தத்ற ஶண்டும்" ன்று ிறள் இனக்றன்நண.
தரஷண ஶதரய், அஷ உள்பரறு அநறறநஶதரட ந்
ிறனேம் இல்ஷன, வ லும் இல்ஷன.

ரீம் ணசு

இற்நறன் ரரிரறந உதரமஷண இப்ஶதரடரன்
அடேதரறந ஞரணம் ன்தரப் தலத்ட ிடுறநட.

இந் ஞரணம் க்கு ஆம்தத்றஶனஶ ந்ட ிட்டர
தரஷண வ ய்டிடக்கூடரட. உதரமஷணஶ வதனம்

தரனரண ைணங்லக்கு ஞரணம் வதந உதரகும், றவ்ி
னெர்த்றள் ரரச் வ ய்றந ல்திரண தரஷண
ட்டுல்ன. தரத்ரஶ ரன்லக்கும் ரிறலக்கும்
இந் னொதங்ள், ந்றங்ள், ிறள் ல்னரற்ஷநனேம்
அடேக்றறத்றனக்றநரர். தரத்ர ரஸ்ரஶ
இப்தடிப்தட்ட னெர்த்றபரற, அற்ஷந அஷடறந ந்ற,
ந்ற, ந்றங்பரவும் ஆறினக்றநரர். ணஶ,
உதரமஷண னஷநஷ ம்திக்ஷனேடன்

றத்ஷனேடன்

தின்தற்நறணரல் றச் ம் ஞரணத்டக்கு ற உண்டரகும்.
ஞரணம் னடம் ரடம் இனக்ட்டும். இப்ஶதரட
உதரமறக்றநஶதரட அன்ஶதரடு அஷச் வ ய்ஶண்டும்.

இந் அன்ஶத, தக்றஶ க்கு வதரி றஷநஷத் னம்.
அணரல் தரணின் ல்ஷனில்னர அன்ஷதனேம்
அனுதிப்ஶதரம். அடஶ வதரி ஆணந்ம். இற்ப்னநம்
அர் இஷ்டப்தட்டு அத்ஷ ஞரணம் ட்டும்;

ரல்ரன் இனக்ட்டும். அஷப்தற்நற இப்ஶதரட
ஷனப்தட ஶண்டரம். ரம் வ ய்க்கூடிட தக்றரன்.
இற்குப் திறரப் வதநக்கூடி தடேக்ற
ஆணந்ஶ க்குப் ஶதரடம்.
ஆன றதரடு
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற

ஆன றதரடு
உி வதற்நற்கு ன்நற வ ரல்ற்கு என
டஷ. என

றறு னல்ஷனக்கூட

றநந்

றனஷ்டிக்த் றநணற்ந

ணினுக்கு இத்ஷண உவும், உஷடனேம், ற்ந
உதங்லம் ங்கும் ஆண்டனுக்கு ன்நற
ரட்டுட ட டஷ. இவ்ரறு ன்நற கூறும்

அஷடரபரஶ ரம் உண்தஷ அனுக்கு னன்
ரட்டி றஶணம் வ ய் ஶண்டும். அனுக்குக்

ரட்டிிட்டுப் திநகு ரம்ரன் உண்ப்ஶதரறஶநரம். ரம்
தனிரண ஆஷட ஆதங்ள் அிற்கு அனள்
வ ய்னேம் ஆண்டனுக்குத் றன ஆதங்ஷபனேம்
ஸ்றங்ஷபனேம்

ர்ப்திக் ஶண்டும். ல்ஶனரனஶ

இவ்ிம் ட்டில்
ீ
னஷை வ ய்ட, றிங்ஷப
ஈஸ்ரர்ப்தம் வ ய் இனரட. ணஶ,
னலடம் ஶ ர்ந்ட இப்தடி

னரம்

ர்ப்தம் தண்டம்தடிரண

வதரட றதரட்டு றஷனங்பர ஆனங்ள்
லந்டள்பண.

ஆறில் ரிறள் ந்ற
தம்வதரனஷபச்

க்றரல், ங்கும் றஷநந்

றன ிக்றங்பில் ிஶ 

ரந்றத்றம் வரள்பச் வ ய்ணர். அப்தடிப்தட்ட
னெர்த்றஷபச் சுற்நறக் ஶரில்ள் லப்தப்தட்டுள்பண.
ட்டில்
ீ
னஷை வ ய்றநர் உள்தட அஷணனம்
ஶரிலுக்குப் ஶதரட ன்று ட்டுப்தரடரப் தக்ம்
ஷத்டக் வரண்டரல்ரன் அங்கு னஷைள் குஷநந
டக்கும். ரன் ஶரிலுக்குப் ஶதரறஶநன் ன்நரல்,

ணக்ரரட ஶரிஷனச் சுத்ர ஷக்றநரர்ள்;

ிபக்குள் ஶதரடுறநரர்ள்; ஷஶத்றம் சுத்ரச்

வ ய்றநரர்ள்; ஸ்றம் அலக்றல்னரல் ட்டுறநரர்ள்.
றன்ணஞ் றநற சூக்ஷ்ரண ர்ங்ஷப ல்னரம் நந்ட
ிட்ஶடரம். க்கு உவு னதனுக்கு ல்னதடி
றஶணம் டக் ஶண்டும். க்கு உஷட னதனுக்கு
ல்ன ஸ்றம் இனக் ஶண்டும் ன்தஷவல்னரம்
ணிக்த் றுறஶநரம். இப்ஶதரட என ஊரில் ரர்
வரம்த அலக்குத் டி ட்டிக் வரண்டினக்றநரர்ள்

ன்று தரர்த்ரல் ஸ்ரறரன் ன்று வரிறநட. ம் ஊர்
ஶரினறல் ஸ்ரறின் ஸ்றம் சுத்ரினக்றநர
ன்தறல் ணம் வ லுத்றிட்ஶடரரணரல், ம் ணமறன்
அலக்கும் ஶதரய்ிடும். 'ஆனம் வரலட

ரனவும்

ன்று', 'அஷண நஶல்', 'றனரலுக்கு அடிஷ வ ய்'
ன்வநல்னரம் னண்ி வரறள் ங்கும் இந்
ரட்டில், எவ்ஶரர் ஊரிலும் உள்ப ஈஸ்ன்
ஶரிஷனனேம் வதனரள் ஶரிஷனனேம் ல்ன றஷனில்
ஷத்றனந்ட றதரடு டக்ச் வ ய் ஶண்டும். இட
ம் னல் டஷ.
ற்ஶதரட ஆன றதரட்டுக் றங்பில் ன்ண
ஶண்டுரணரலும் ரறுல் வ ய்னரம் ன்று ண்ப்
தடுறநட. ங்ஶனேம் உள்ப றன் ரத்ஷ வபிப்தடுத்
ஆங்ரங்ஶ றன் க்ற ஸ்ரதணம் ( Power House) இனப்தட
ஶதரல், ங்கும் உள்ப ஈஸ்

க்றஷ வபிப்தடுத்

ஆங்ரங்ஶ ந்ற னர்ர ஆனர்ர ஆனங்ள்
லப்தப்தட்டு, அற்நறன் னைரக்றங்ள் உனரற

உள்பண. றன் க்ற இந்றத்றல் ரம் ரறுரநரக்

குறுக்றட்டரல் ஶம் ஶதரய்ிடும். அடஶதரனஶ ஆத்
ஶக்ஷத்டக்ரண ஆன ந்றத்றல் குறுக்றட்டரல்
ஆத்ர ஶதரய்ிடும்.
'குனக்ள் அடேஷ்டரணம் இல்னரர இனக்றநரஶ'
அணரல்

ரந்றத்றம் ஶதரில்ஷன ன்நரல், ரனம்

ஷச் வ ய்ரல் ன்ண ன்றநரர்ள்! அரட, தரக்ற
இனக்றந ஸ்ரறஷனேம் வபிஶ அனுப்திிடனரம்

ன்றநரர்ள். எபவு அர ரத்டக்குத் ரக்கு திடிக்றந
க்ற ஶரில்பில் இனக்றநட. அற்ர னலக்

அர ரக்குஶரம் ன்று றபம்திணரல் க்குத்ரன்
தன் ஷ்டரகும். ஸ்ரறக்கு என ஷ்டனம் இல்ஷன.
ஶரினறல் இப்ஶதரடள்ப ஆ ரக் குஷநஷ றினத்ற
வ ய் ஶண்டுஶன்நற, ஆத்றல் இல்னர னட

ிங்ஷபப் னகுத்க்கூடரட. ரம் ட்டுப்தரடர இந்
ஆ ரங்ஷபப் தின்தற்நற அத்ஷண ஶதனம் ஶரிலுக்குப்
ஶதரட ன்று ற்தட்டரல் குனக்லம்ரஶண
ிடுரர்.

ரிரற

ரைீ ிரங்பின் வதரனட்டு  ிங்ஷப
ரற்நக்கூடரட. னறட ஸ்றர இரட. ஆடி ரம்
வள்பம் னம்ஶதரட ஷஷச்

றன இடங்பில்

இடிக்கும்; அடதற்நறக் ஷன ஶண்டரம். னட
ஆஶ த்ஷத தற்நறக் ஶரதம் வரள்ப ஶண்டரம்.
ைணங்பிடம் ரம் றரத்ஷ ிபக்றணரல் அர்ள்
எப்னக் வரள்ரர்ள். னட ஆஶ ம் ரணரப்
ஶதரய்ிடும்.

லர்றனத்க்ரர்ள் ம்

ரஸ்றங்ஷபப்

தடிக்ில்ஷன. அணரல் ஶரதம் அஷடறநரர்ள்.

அற்ர ரனம் ஶரதம் வரள்பனரரட.

றர்க்ட் றிடத்றலும் க்குப் திரிம் ஶண்டும்.
ஆத்றன் னத்ஷ ரம் அர்லக்குப் திரிர
டுத்டச் வ ரல்னற ிபக் ஶண்டும்.
இந்க் ஶரில்ஷபக் ட்டி ன்ணர்பின்

ரனத்றனறனந்ட இன்றுஷ அற்நறல் தின்தற்நப்தடும்
றறஷப அப்தடிஶ ரக்ஶண்டும். ரம்

ரிர

இனந்ட, உண்ஷரண தக்றனேடன் றதரடு வ ய்ட,
உண்ஷரண அன்னடன் டுத்டச் வ ரன்ணரல்

ல்ஶனரனம் ஶட்தரர்ள். இன்று ஶரில்ள் ிம்
இப்தடிரணற்கு ரஶ ரம் ன்று உர்ந்ட,
னனறல் ம்ஷத் றனத்றக் வரள்ஶரர!
ஆனங்பின் டெய்ஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஆனங்பின் டெய்ஷ
ஶதட்ஷடக்குப் ஶதட்ஷட, ரனணிக்குக் ரனணி னடக்
ஶரில்ள் ட்டுறநரர்ள். ங்ஶ தரர்த்ரலும் தஷ
ஶரில்ஷபனேம் னணனத்ரம் வ ய்ட கும்தரதிஶம்
வ ய்றநரர்ள். னடக்ஶரில், தஷ ஶரில்

கும்தரதிஶங்லக்ர ன்ணிடம் தனர் ந்ட
ஶர ஷணனேம், திமரனம் ஶட்டதடி இனக்றநரர்ள்.
இட ணக்கு வரம்தவும்

ந்ஶரர இனக்றநட.

அஶ

த்றல் ன் ணசுக்கு றம்த னத்ம் னறந

ிங்ஷபனேம் தன தக்ர்ள் ந்ட வரிித்டக்

வரள்றநரர்ள். ஶறு ரரிடனம் வ ரல்னறக்வரள்ப
னடிரல் ஸ்ரறபிடம் வ ரல்னனரம் ன்று
ன்ணிடம் ந்ட னஷநிடுறநரர்ள். இற்றுக்கு ரன்

தரிரம் ஶட ஶண்டும் ன்று ஶட்டுக் வரள்றநரர்ள்.
ற்நர்ள் வபிஶ வ ரல்னத் ங்குறந இந்
ிங்ஷப ரனும் கூடச் வ ரல்னரல்

இனக்க்கூடரட. ணக்கு ல்ஶனரனம் வ ரந்ம்;
ஸ்ரீணப்தட்ட டேஷ்ர்ள் ன்நரல், ரன் அர்பிடம்
எபிவு ஷநில்னரல் ணக்கு ல்னட வட்டட ன்று
ஶரன்றுஷச் வ ரல்னத்ரன் ஶண்டும். ணஶ ணசு
ிட்டு இப்ஶதரட வ ரல்றஶநன்.
ஶரில்பில் சூழ்றஷன அஷறர, டெய்ஷர
இனக் ஶண்டும். தத் ஸ்ஷ ி ற்ந
றஷணவுள் நந்டிடும்தடிர இனக் ஶண்டும்.

ஆணரல் இப்ஶதரட ன்ண தரர்க்றஶநரம்? வதனம்தரனரண
ஶக்ஷத்றங்பில் ஶரிஷனச் சுற்நற ப்தட்ட ஷடள்
ந்டிட்டண. டீக்ஷட,

றவட் ஷட டவுஶ

தரக்றில்ஷன. ஶரில் அறரரிஶப ஶரிலுக்கு
னரணம் றஷடக்றநட ன்தரல் இந் இடங்ஷப
ரடஷக்குக் வரடுக்றநரர்ள். ---- அரட அஶர
ஸ்ரறஷத் ி ஶரிஷனஶ ரடஷக்குக்
வரடுத்றனப்தரச் வ ரல்னனரம். இம்ரறரிரண
சூழ்றஷனில் வய்
றறத்டக்வரள்ப

ரந்றத்றத்ஷ ரம்

க்ற குஷநறநட. ம் தக்ற

சுற்றுச்சூனரல் குஷநறநட.

ஆதீஸ் ட்டிடங்ள், ரட்ஶடஜ்'ள் ல்னரம் இப்ஶதரட தன
ஶக்ஷத்றங்பில் ரபர னஷபத்டிட்டண.
அங்வல்னரம் வய்
டக்றன்நண. இட

ம்தந்ற்ந ரரிங்ள் றஷந

ரந்றத்ஷ தரறக்றநட. ஶர

ட்டரக் ஷில் இனக்றந ஶரில்பில்ரன்

ிச்ரந்றரண சூல் இனக்றநட. அதிினத்ற ன்ந
வதரில் இற்நறல் அறரரிள் அர ரத்ஷப்
னகுத்றிடப் ஶதரறநரர்ஶபர ன்று தர இனக்றநட.
இப்ஶதரட ஶரில்லக்குத் ணித்ணி றர்ரம்
இல்னரல் எஶ

ர்க்ரர் றப்ரத்றல் இனப்தரல்

அர்லக்குப் வதரட ைணங்ள் டுத்டச் வ ரல்ன
ஶண்டும். டறஷ்ட ர, ஆன ஆதீமர்ள்
ரவரன ல்ன ரரித்ஷ ஆம்தித்ட னடிக்கு

னன்ஶத ஶறு ஊனக்கு ரற்நப்தட்டு ிடுறநரர்ள்.
'வ ய்றந ரரித்ஷப் னர்த்ற வ ய்ட தனஷணப்
தரர்க்னரம்' ன்றந உற் ரம் இனந்ரல்ரன்
அறரரிபிடறனந்ட

றநப்தரண திஷ றர்தரர்க்

னடினேம்.
ஆனங்பில் உட்னநனம், சூழ்றஷனனேம் சுத்ர
இல்னர ஷில், ஆஸ்ற ரரிம் த்ஷணத்ரன்
டந்ரலும் த்ஷண கும்தரதிஶங்ள் டந்ரலும்
ரம் றனப்றதடுற்றல்ஷன. கும்தரதிஶத்டக்கு
அப்னநம்

ரந்றத்றம் றஷனத்றனக் ற

தண்ிிட்டரல் ன்ண திஶரைணம்? திஷைள்

இவ்ித்றல் ீிரண ணம் வ லுத்றணரல்,
அறரரிலக்கும்

ர்க்ரனக்கும் வதரறுப்னர்ச் ற

அறரித்ட ஆண வ ய்ரர்ள். வதரட க்பின்
ஶரதித் அதிப்திரத்டக்கு (public opinion) அந்

க்ற

உண்டு.
ஆனங்லக்கு உள்ஶபஶ டக்றந அர ரங்ஷப
ன்ஷணத் ி ரனம் டுத்டச் வ ரல்னரட்டரர்ள்
ஶதரனறனக்றநட. அஷனேம் ரஶண வ ரல்றஶநன்.

இப்ஶதரவல்னரம் டூரிஷ்டுள், 45, 50 ரள் ரத்றஷ
ஶரஷ்டிள், ரஶனஜ் வதண்ள், ட்விணிங் ஸ்கூல்
வதண்ள் ன்று தனர் கூட்டம் கூட்டரக்

ஶரில்லக்கு தஸ்ள் அர்த்றக் வரண்டு
னறநரர்ள். அர்பில் த்ஷணஶர ஶதர்
ினறினக் ஶண்டி ரனத்றலும் ரி ணத்றற்கு
ந்ட ிடுறநரர்ள். இப்தடி வ ய்ட ஶரம் ன்று
வரிரரஶனஶ வதனம்தரலும் ஶரிலுக்கு ந்ட
ிடுறநரர்ள். னன்வதல்னர ட்டு
ீ
ினக்கு ன்று
ர்ஷப டுபிஶனஶ
ீ
ணித்ட ஷத்ரர்ஶபர

அர்ள் இப்ஶதரட ஶரினறலும்கூட ினக்கு இல்னரல்
திஶ றத்ட ிடுறநரர்ள். 'ஸ்ரறக்கு ட ீட்டு?'
லர்றனத்க்ரர்ள் ரன் வ ரல்ஷ ஆஶக்ஷதிக்னரம்.
ீட்டு இல்னர சுரற ங்ஶனேம் இனக்றநரர். அஷக்
ஶரினறல்ரன் ந்ட ரி றக்ஶண்டுவல்தறல்ஷனஶ?
ரஸ்றப் திரம் ஸ்ரறின்

ரந்றத்றத்ஷக்

றறத்டத் னம் ஶரில்பில், அந்

ரஸ்றங்ள்

வ ரன்ண ிறப்தடிரன் ஸ்ரறஷத் ரி றக் ஶண்டும்.
இந் ிறஷப ீ றுரல்ரன் தன
ரஶக்ஷத்றங்பில், ிதத்ட, ிதரீம் ல்னரம்
ற்தடுறன்நண ன்தட ன் அதிப்திரம்.

'அந் ர ஶக்ஷத்றத்றல் ன் இப்தடிப்தட்ட ிதத்ட
உண்டரச்சு? ஸ்ரற

ரந்றத்றஶ ஶதரய்ிட்டர?' ன்று

ஶட்றநரர்ள். ரன் ணசு வரந்ட வ ரல்றஶநன்: ஸ்ரற
ரந்றத்றம் இனப்தரஶனஶரன் ரம் வ ய்றந
அரச் ரத்ஷப் வதரறுக் னடிரல், ம் னஷனேம்
ீ நற, இப்தடி அவ்ப்ஶதரட என ிதரீத்ஷ க்குத்
ண்டஷணரத் னறநரர். ிதத்ட ன்ந ஶதரில்

றன

னண் ரனறஷபத் ம்றடம் ஶ ர்த்டக்வரண்டு,

உிஶரடினக்றந ம்ஷத்ரன் ண்டிக்றநரர். ரம்
றனந் ஶண்டும், ல்ன ஆ ர மம்தன்ணர்பர
இனக்ஶண்டும் ன்று னஷிணரஶனரன்
ண்டஷண வரடுக்றநரர்.
ரட்ஶடஜ், க்ஸ்ர்ன் ல்னரஶ அஶ

ஶக்ஷத்றங்பில் தக்றஷிட, உல்னர க்
ஶபிக்ஷஷபத்ரன் அறப் தடுத்றினக்றன்நண.
வரத்த்றல், ம் ட்டில்
ீ
ம்ரல்
அதச் ரங்ஷப

ரக்ஷரத் ஶங்ட ஸ்ரற

ந்றறிலும், ற்றும் தன வய்
இஷக்றஶநரம்.

றக் னடிர
ந்றறபிலும்

இட ணக்கு ன்நரத் வரிந்டம், வ ரல்னரல்
வறுஶண இனந்ஶணரணரல், அடஶ ல்னரற்நறலும்
வதரி அத ரம் ன்தரல் ன் ணமறனறனந்ஷச்
வ ரன்ஶணன். உங்பிடம் வ ரல்ர ட்டும்
றஷணக்ரல்,

ரக்ஷரத் ஶங்ட ஸ்ரறிடஶ

திரர்த்ஷணஶரடு வ ரல்றஶநன். அந் அதச் ரங்ஷபத்

டுத்ட றறுத்டறல் ஆஸ்ற ர ைணங்ள் ண்டம்

னத்டர இனக் அர்ரன் அனள் வ ய் ஶண்டும்!
ஆனனம் வய்க்
ீ
ஷனலம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஆனனம் வய்க்
ீ
ஷனலம்
இண்டரிம் னங்லக்கு னன் இந்றரவுக்கு ந்
வஸ்ணிஸ் அப்ஶதரட ம் ைணங்ள் வ்பவு
மத்டக்பர ரழ்ந்ரர்ள் ன்தஷத் கூநறினக்றநரன்.
'இந்ற க்லக்குப் வதரய்ஶ வ ரல்னத் வரிரட;
வனில் ஶதரட்டுக் றடக்றந தத்ஷக்கூட டுத்டச்
வ ல்ன ரட்டரர்ள்' ன்வநல்னரம் வஸ்ணிஸ்

வ ரல்னறினக்றநரன். அந்க் ரனத்ட ைணங்பின் ணசு
ரறரிஶ இப்ஶதரடம் இனக்க்கூடரர ன்று ஆஷ ர
இனக்றநட.
அன்ஷநக்கு அர்ள் அவ்பவு உர்ர இனந்ற்குக்
ரம் ன்ண? இன்று ரம் இவ்பவு ரழ்ந்ட

ஶதரய்ிட்டற்கு ரம் ன்ண? அந்ந்க் ரனத்றன்
சூழ்றஷனஶ அந்ந் ணப்தரன்ஷக்கும் ரர

இனக்றநட. தங்ரனத்றல் வதரட ைணங்ள் ல்ஶனரனம்
ஶரிலுக்குப் ஶதரணரர்ள். அங்ஶ அர்லக்கு ல்ற
கூறுற்ர ரதரம் னனற மத் ஷள்
ஷடவதற்நண. இற்ரஶ ரைரங்த்றல் ரணிம்
ப்தட்டு ந்ட. ரடம், கூத்ட ல்னரனம்கூடத்

வய்

ம்தந்ரஶ இனந்ண. ங்ள் வரறஷனச்

வ ய்ட, ஆன ரி ணம், மத் ஷ
இற்றுக்ஶ க்பின் வதரலட

றம்

ரிர இனந்ட.

இணரல் ஶரக்றர்பரஶ இனந்ரர்ள். இப்ஶதரட
ைணங்ஷபக் ர்ந்றலப்தற்கு ன்ண ன்ணஶர
ஆதத்டக்ள் ல்னரம் ந்ட ிட்டண. ர்த்டக்கு

ிஶரரண தடக்ரட் றள், ஷப் னஸ்ங்ள் ல்னரம்
அறரற ிட்டண. ைணங்ள் இற்றஷடில்

த்பித்டக் வரண்டினக்கும் ஶதரட தனிரண
அ றல் ட் றள் ஶறு அர்ள் னத்றஷக் னக்றக்
வரண்டினக்றன்நண. ங்ஶனேம்

ஞ்ைனம், அறனப்ற,

ஶரக்றஷக் குஷநவு, னஞ் ம் இஷ
அறரித்டிட்டண.

தஷ ரனத்றல் ரைரின் ரணித்டடன், தரம்
னனரண மத் ஷ டந்ஶதரட, ஷனனஷந
த்டர அட வ றத்ட பர்ந்ட. இப்ஶதரட
யரிஷ, உதந்றர ம் வ ய்றநர்ள் ங்ள்
ஷனனஷநஶரடு அட ஶதரட்டும் ன்று
றஷணக்றநரர்ள். அஶஶதரல் அர்ச் ர்ள் ங்ள்
ஷனனஷநஶரடு அர்ச் ஷணத் வரறல் ஶதரட்டும்
ன்று ண்டறநரர்ள். னன்ன அ ர்ள் வய்
தக்றஷ பர்த்ட ங்கு தரர்த்ரலும்
ஆனங்ள் ட்டிரல் ஆ

ரஸ்றஶரக்ர

ரஸ்ற ித்ரன்ள்,

றற்திள், ஸ்தறள் ஆறஶரர் ம் ரபிர
சுதிட் ர ரழ்ந்ணர். இன்ந சூழ்றஷனிஶனர
இர்ள் ரனம் ங்ஶபரடு இந்த் வரறல்

வரஷனட்டும் ன்று றஷணக்கும்தடிரற ிட்டட.

ஈசு

ம்தந்த்டடஶணஶ ஆிம் ரனப் திர

பர்ந் ரட்டுக்ஷனலம் இப்ஶதரட ங்குறன்நண.
டவௌதற அம்ன் ஶரினறல் உடுக்டித்ட தரம்
வ ரல்றநன், ம் ஆடுறநன், அரிச் ந்றன் கூத்டப்
ஶதரடுதன் ல்ஶனரனம் அடுத் ஷனனஷநஷ இந்த்
வரறனறல் தக்ில்ஷன. ரட்டுக் ஷனஞர்லக்கு,

னன்ன ரைரங் ரணிம் றஷடத்ட ந்ட. இப்ஶதரட
'தஷ றரப் தண்தரடு' (Folk Culture) ன்று வதரிரப்

ஶத றணரலும், ஶர அவ்ப்ஶதரட ந்றரிரர்ஶப அந்
ரறரி ஶம் ஶதரட்டுக்வரண்டு றரற
டணக்ரர்ஶபரடு ஃஶதரட்ஶடர டுத்டக்வரண்டு
தத்றரிக்ஷில் திசுரறநட ி, இந்க்

ஷனஞர்லக்கு ரணிம் ரறரி டவும் இல்னரல்
இந்க் ஷனலம்  றறன்நண.
ஶரில்லம் அற்ஷநச் ஶ ர்ந் இந்க் ஷனலம்
ஏங்ற பர்ந் ரபில் ஶ ம் ப்தடி இனந்ட ன்று

வஸ்ணிஸ் ' ர்டிஃதிஶட்' வரடுத்றனக்றநரன். இஷ
ல்னரம் ங்றப்ஶதரினக்றந இன்ஷநக்குத் ஶ ம் ப்தடி
இனக்றநட ன்தஷஶர தித்க்ஷரஶ தரர்க்றஶநரம்.
ங்ஶ தரர்த்ரலும் வதரய்னேம்,
அர்னம் றகுந்டிட்டண.

ஞ் னனம், னப்தடனம்,

இஷ றினத்றர ற என்றுரன்; தஷ
ரனத்ஷப்ஶதரனக் ஶரில்ஷபச்

னெ ரழ்ின்

த்ற ஸ்ரண ரக்றிட ஶண்டும். அன்றுஶதரல்
இப்ஶதரடம் வய்

பர்க் ஶண்டும்.

ம்தந்ரண தங் ஷனஷப

ஶக்ஷத்றங்பில் ர னனர்ள் உண்டரக்ற
ரந்றத்றத்ஷ ந்றங்பரலும் ஆ

ரஸ்ற

ிறபரலும் ட் றத்ட ஶண்டும். ஆனங்பில்
ரந்றத்றம், அங்கு ஆ

ரஸ்றநறந் ஸ்தறள்

னெனம் றனப்தி, ஶரினறல் ப்ஶதரடம் மத் ர

றம், றர ஶஷக் ஶரில்பில் ன ரரிின்

தரக் ஷ இற்ஷந ற்தடுத்ற ிட்டரல்
அர்ச் ர்லக்கும்

றற்திலக்கும் ற்நக்

ஷனஞர்லக்கும் ரழ்வு னஶரடு, ஶ த்டக்ஶ ல்ன
ரழ்வு ந்ரகும். ம் ஶ ம் என்று ன்நரய் இனந்ட
ிட்டரல் ஶதரடம். ஶனரம் னலடம் அணிடறனந்ட
ன ஶக்ஷங்ஷபனேம் வதற்றுக் வரண்டு ிடும்.

ஆனனம் ஆஸ்தத்றரினேம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஆனனம் ஆஸ்தத்றரினேம்
'ணிர்லக்குச் ஶ ஷ வ ய்ஶ தரனுக்குச்
வ ய்றந னஷை. ணிர தத் றரணம், னஷை டவும்
ஶண்டரம்' ன்று வ ரல்தர்ள் இனக்றநரர்ள்.
இர்பில்

றனர் ஶரில்ள் னனற றதரட்டிடங்ள்

ஶண்டிறல்ஷன ன்றும், அற்ஷந

ஷத்ற ரஷனபரவும் தள்பிக்கூடங்பரவும்
ரற்நறிட ஶண்டும் ன்றும் வ ரல்றநரர்ள்.

ணிர்லக்கு ஆறுல் னட, ஶரய்ப்திி ஶதரக்குட,
ல்ிநறவு னட ல்னரம் த உத்ரண

திரன். அறல் தரன் றச் ர ப்ரீற அஷடறநரன்
ன்தடம் வரம்த உண்ஷரன். ஆணரல் ஶர றத்டப்
தரர்க்கும்ஶதரட ணி ஶ ஷஶ தத் ஶ ஷ'
ன்தஷஶ றனப்தி ஷத்டச் வ ரல்டம் வரம்த
உண்ஷ வரிறநட. அரட தத் ஶ ஷ வ ய்டம்
ணிர்பின் ன்ஷக்ரத்ரன் ன்று வரிறநட.
அடஶ ற்ந

னெ ஶ ஷஷபிட ணினுக்கு

றந் னஷணத் னடரகும்.
ஆஸ்தத்றரிபில் ஶரரபிஷப வ ரஸ்ம் வ ய்ட
அனுப்னறஶநரம். அப்னநம் அர்ள் ல்னர்பர ர
ஶண்டரர? ஶனரத்டக்குக் வடுல்
வ ய்றநர்பரவும், ங்லக்ஶ அர்த்ம் வ ய்ட
வரள்தர்பரவும், அர்ள் இனந்ரல் அர்ஷப

வ ரஸ்ப்தடுத்றன் தஷண ரம் அஷட னடினேர?
னத்றக் ஶரபரறு உள்பரச் வ ரல்னப்தடும் தனஷ
ன்ணிடம் அஷத்ட ந்ட வ ரஸ்ப்தடுத் ஶண்டும்
ன்று ஶட்றநஶதரட ரன் இந் ரீறில்ரன்

உள்லக்குள் றஷணத்டக் வரள்றஶநன். அஷ அப்ஶதரட
அர்பிடம் வ ரன்ணரல், ன்ணிடம் ஆறுல் ஶடி
னறநர்லக்கு ணசு ஷ்டப்தடும், அணரல்
வ ரல்றல்ஷன. இப்ஶதரட வதரடரச் வ ரல்றஶநன்:
னத்ற னர்ர என ற்ஷந வ ய்ரல்ரன் அட

தரதரறநட. ஆணதடிரல் னத்ற ங்ள்  த்றஶனஶ
இல்னரல்

றத்ப் திம்ம் திடித்ர்ள் வ ய்றந ந்ச்

வ னறலும் தரதம் இல்ஷன. ஶர னர் தரதத்டக்ர
அர்ள் இப்தடிரறினக்றநரர்ள். ஆணரல் இப்ஶதரட

அர்லக்குப் தரதறல்ஷன. ரம் உள்வபரன்று ஷத்டப்

னநவரன்று ஶதசுடஶதரல்

றத்ப் திம்ஷ திடித்ர்ள்

ஶதசுறல்ஷன. ணி றல் ட னறநஶர அஷஶ
வ ரல்றநரர்ள். ன் இர்ஷபனேம் 'வ ரஸ்'ப்

தடுத்டட ன்றந வதரில் ற்நர்ஷபப்ஶதரல் ஆக்ற,
இர்லக்கு தரதம் ஶ னம்தடிரப் தண் ஶண்டும்
ன்று ணக்குத் ஶரன்றுடண்டு.

ஆஸ்தத்றரி ஷத்ட உடல் ிரறஷத் ீர்ப்தட
ஶதரரட. ஶரரபிபட ணமறல் வட்ட ண்ங்ள்
ன்ந ிரற இல்னரல் வ ய்ஶ அஷிட

னக்றம். இவ்ரஶநரன் தள்பிக்கூடம் ஷத்டப்
தடிப்ஷத ினத்ற வ ய்றஶநரம். தடித்ட வபிந்ர்ள்
ஶரக்றர்பர இல்னரிட்டரல் தள்பிக்கூடம் ஷத்
தன் க்கு ட! தக்ற, ட்டுப்தரடு, றரம்

னனரணடள் இல்னரல் தடிப்தரல் வறும் னத்றஷ
ட்டும் பர்த்டக் வரண்டரல்,

ரடெரிர

அஶரக்றத்ணங்ள் வ ய்டம் ப்தித்டக்

வரள்ற்குத்ரன் றரறநட. ித்ர ரஷனஶரடும்
ஷத் ரஷனஶரடும் டேஷ்ணின் ரழ்வு னடிந்ட
ிடுறநறல்ஷன. அன் ல்னணர இனக்ஶண்டும்
ன்தடரன் னட் றம். இப்தடி ல்னணரக்குறந
றஷனங்பர ஆனங்லம், ஆஸ்தத்றரி, ஸ்கூல்
ஶதரனஶ - ஆஸ்தத்றரிஷ, ஸ்கூஷன ிடவும் -

அ றம் இனக்த்ரன் ஶண்டும். ரம் ல்னர்
ஆற்ர தத் றரணம், னஷை இஷரன் அ றம்
இனக் ஶண்டிஷ.

ணிணின் உடம்னக்கு ஆஶரக்றம் னட, னத்றக்குப்
தடிப்னத் னட அனுஷட ரித்றத்ஷ ீக்றச்
வ ல்ச் சுதிட் ம் னட ல்னரற்ஷநனேம்ிட
அஷண தரணிடம் ஶ ர்ப்தஶ ஶதனதரம். ரனம்
தரணிடம் ணஷமச் வ லுத்ற, றரணம், னஷை

இஷஷப அடேஷ்டித்ரல்ரன் ற்நர்ஷப இற்நறல்
ஈடுதடுத் க்கு ஶரக்றஷ உண்டரகும்.
அப்ஶதரடரன் ரம் வ ய்றந தஶரதரம்
தனன் னம்.

க்றஶரடு

ணிஷணஶ வய்ர றஷணத்ட அனுக்குச் ஶ ஷ
வ ய்ட

றனரக்றம்ரன். ஆணரல் ரம் அப்தடி

றஷணப்தஶரடு றற்ரல் அஶண உண்ஷரத் ன்
வய்த்ஷக்
ீ
வரஞ் ரட வரிந்ட வரள்ப ரம்
ஆனங்ஷப அ றம் ஶத ஶண்டும்.

ல்னணரற்குப் தக்ற ஶஷில்ஷன ன்று என
ரம். ஆணரலும் ஷடனஷநில் தனிரண சுன
ஆஷ பரல் ஆட்டி ஷக்ப்தடுறந ைீஷணப்
தரிசுத்ப்தடுத்டற்கு தக்றஷப்ஶதரன்ந

ரணம் ஶறு

இல்னஶ இல்ஷன. 'தரன் ன்று எனன்
ரட் றரவும்

ர்

ர் க்ணரவும் இனந்டவரண்டு ம்

ர்ங்லக்குப் தனன் னறநரன்' ன்றந ததக்ற
உர்ச் றரன் னே னேரந்றர ணிஷணத் ர்
ரர்க்த்றல் றறுத்டற்குப் வதரி ஊன்று ஶரனர
இனந்ட ந்றனக்றநட.
தக்றின் னட் றம் ல்னணர ஆக்குட ட்டுல்ன.
க்குக் ரரண

க்றஷத் வரிந்டவரண்டு,

அற்கும் க்கும் ஶதறல்ஷன ன்ந த ஞரணத்ஷ
அஷடந்ட,

ம்மரச் சூனறனறனந்ஶ ப்னஶ தக்றின்

னட் றம். அஶரடு, வபி உனத்டக்கு ல்னணர
டக்வும்கூட அடஶ ஶவநந் உதரத்ஷனேம்ிட
றகுந்

க்றனேடன் உி னரிறநட. ஶரனம் ட்டி

ல்னரர் ண்பிலும் தடஷத்ட தரஷண
ஞரதனெட்டுஷிட வதரி

னெ ஶ ஷ இல்ஷன.

ம்னனன்ள்; ந்ட உத ரங்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ம்னனன்ள்
ந்ட உதச் ரங்ள்
திதஞ் த்றல் உள்ப

ன ஸ்டக்ஷபனேம்

அடேதிப்தற்ர ணினுக்குக் ண், ரட, னெக்கு, ரக்கு,
னம் ஆற ந்ட இந்றரிங்ள் இனக்றன்நண. தஞ்

இந்றரிங்ள் ன்று இற்ஷநச் வ ரல்ரர்ள்.
னொதத்ஷக் றறப்தட ண்.

ப்த்ஷக் றறப்தட ரட.

ந்த்ஷ (ம்) றறப்தட னெக்கு. மத்ஷ (சுஷ)
றறப்தட ரக்கு. ஸ்தரி த்ஷக் றறப்தட

னம். இந்

ம்னனன்லம் னறர என்ஷந உண்டரக்ில்ஷன.
வபிஶ உண்டரி்ற இனக்றந

ப், ஸ்தரி , னொத, ம,

ந்ங்ஷப இஷ உர்றன்நண. ஶடிஶர வமட்
றன்மர

ப் அஷனஷபப் திடிப்தட ஶதரல் இஷ

ப்தடிஶர வபிில் இனப்தற்ஷந அநறந்ட

திடித்டக்வரண்டு னெஷபக்கு அனுப்தி ஷக்றன்நண.
ரரிம் வ ய்ட னறர என்ஷநப் தஷடக்ரல், வறுஶ
றறத்ட க்கு அநறிப்தரல், இந்ப் னனன்லக்கு
ஞரஶணந்றரிங்ள் ன்று வதர். ஷ, ரல் ஶதரன

ரரிம் வ ய்றன்ந னனன்லக்கு ர்ஶந்றரிங்ள்
ன்று வதர். ரக்கு ஞரஶணந்றரிர இனந்ட மத்ஷ
உர்ஶரடு, ஶதச்சு ன்று ரரித்ரல் னறர

ப்த்ஷப் தஷடக்வும் வ ய்ரல் ர்ஶந்றரிரவும்

இனக்றநட.
ஞரஶணந்றரிங்பரண ம்னனன்லக்கும் ஆ றர
இனப்தணஶ தஞ்

னங்ள் ன்றந ஆரம், ரற்று, ீ,

ீர், ண் ஆற திதஞ்

க்றள்.

ப்ம் ட்டுஶ

ஆர த்றல் உண்டு. ஏம்ர ரரற திம்
ஆரத்றல் றநம்திினக்றநட. தனர் கூடிினக்றந
இடத்றல் தன றனு ரண ஶதச்சுச்

ப்ம் உண்டரணரலும்

'ஏ' ன்ந ஏஷ வரன்ஶந ஶட்றநட.
ன்றநட. என

னத்றம் 'ஏ'

ங்ஷக் ரறல் ஷத்டக் வரண்டரல் 'ஏ'

ப்ம்ரன் ஶட்கும். "ன் 'ஏ' ன்று த்டறநரய்?"
ன்றுரன் ஶட்றஶநரம். 'ஏ'வுக்கு என னள்பி ஷத்ட
னடித்ரல் 'ஏம்' இடரன் ங்கும் இனப்தட. ரனேில்
த்த்ஶரடு ஸ்தரி னம் இனக்றநட. ம்ீ ட

ரற்றுப்தட்டரல் க்குக் ரற்றுரன் தடுறநட ன்று
னரிறநட அல்னர? வனப்னக்கு ஸ்தரி த்ஶரடு னொதனம்
இனக்றநட. ீஷக் ண்ரல் தரர்க் னடிறநட.
ைனத்டக்கு இற்ஶநரடு மம் (சுஷ) ன்தடம் உள்பட.
அஷ ரம் ரக்றல் ிட்டுக்வரண்டு குடிக்றஶநரம்.

ண்டக்கு னம் உள்பட. ண் ன்நரல் ண்ில்
ிஷபறந ல்னரம் அறல் அடங்கும். ரம் ண்டும்
ஶட்டும், ன றத்டம், வரட்டும், னர்ந்ட தரர்த்டம்
இற்ஷநவல்னரம் அடேதிக்றஶநரம்.
ம்னனன்ஶப க்கு ரழ்ின்
ரத்றரக்குறன்நண. ல்ன

ன ஆணந்த்ஷனேம்

ரப்தரடு, ம்றரண

ங்ல ம், சுந்ம், குபிர்ந் வன்நல், ன

ந்றணின்

ரட் ற இஷ க்கு ம்னனன்பரஶன அடேதத்டக்கு

னறன்நண. ணினுக்கு இந் ம்னனன்ஷபத் ந்ட,
இற்றுக்கு ஆரர வபிஶ ம்னங்பினறனந்ட
ஶரன்றும் சுஷ, ம் னனற அகுஷபனேம்
ஷத்றனப்தர் ஸ்ரற. அட றனஷதரல்ரன்

ன

இன்தங்லம் றஷடக்றன்நண. ம்ரல் என ி அரி ற
றனஷ்டிக் னடிரட. ஸ்ரறஶ இந்ப் திதஞ் த்ஷ
றனஷ்டித்ட, அன் அகுஷப ரம் அடேதிப்தற்ர
க்கு தஞ்

இந்றரிங்ஷபனேம்

றனஷ்டித்டத்

ந்றனக்றநரர். ஆணதடிரல் ட னனன்பரல்

அடேதிக்கும் இன்தங்ஷப ஸ்ரறின் றஷணஶரடு
அடேதிப்தஶ ட டஷனேம் ர்னரகும்.
அனக்கு இந் இன்தங்ஷப னனறல் அர்ப்தித்ட அட
திமரரஶ இற்ஷந ரம் ற் ஶண்டும். இந்
க்ம் றஷனப்தட்டரல் ஸ்ரறக்கு அர்ப்தம்
வ ய்த்ர ந்ப் வதரனஷபனேம் ட னனன்பரல்
அடேதிக்க் கூடரட ன்ந தக்கும் உண்டரகும்.
தஞ்ஶ ந்றரிங்பரல் அடேதிக்கும் திதஞ்
ஸ்டக்ஷபப் தஶசுனுக்கு அர்ப்தம் தண்டம்

ஶணரதரஷணில் திநந்டரன் தஞ்ஶ ரத ரம் ன்றந
ந்ட உதர ரங்ள். ஶரினறலும் ட்டுப்
ீ
னஷைிலும்

ஸ்ரறக்குக் குஷநந்ட ந்ட உத ரம் வ ய்ஶண்டும்.
ஸ்ரறின் ிக்றத்டக்குச்

ந்ணறடுட, னஷ்தம்

ஶதரட்டு அர்ச் றப்தட, டெதம் ரட்டுட, ீதரரஷண
வ ய்ட, ஷஶத்றம் தண்டட ஆறணஶ
தஞ்ஶ ரதச் ரங்ள். இற்நறல்

ந்ணறடுட ந்ம் -

தினறி த்டம் ன்ந ண்ஷக் குநறப்தட. னஷ்தம்

ஆரத்ஷக் குநறப்தட. டெதம் ரனேஷக் குநறப்தட. ீதம்
அக்ணிஷக் குநறப்தட. ஷஶத்றம் அறனரற
ீஷக் குநறப்தட, ணஶ தஞ்

னங்லம்

தஞ்ஶ ரதச் ரத்றல் அடக்ம். தஞ்

னங்பினறனந்டரன்

தஞ்ஶ ந்றரிங்பின் அத்ஷண டேர்ச் ற ஸ்டக்லம்
உண்டரறன்நண. ஆஶ, தஞ்ஶ ரதச் ரத்றல் ஈசுன்,

திதஞ் ம், ைீன் ல்னரம் என்றுதடுத்ப் வதறுறன்நண.
ர றஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ர றஷ
றரணம், ைதம், னஷை, க்ஞம், ஶக்ஷத்றரடணம்

ஆறற்ஷநப் ஶதரனஶ ம் ஶ த்றல் ீண்ட ரனர
தந்ரரக்ஷபக் ஶரஷ்டிரப் தரடி தைஷண வ ய்றந
தக்னம் இனந்ட ந்றனக்றநட. இந் ைீரத்ரரணட
தரத்ரவுடன் வரடர்ன வரள்ற்கு என வதரி

உதரர ர தைஷண வரன்று வரட்டு ஶ த்றல்

அடேஷ்டிக்ப்தட்டு ந்றனக்றநட. அஶரக் றரம்,
ம் ல்னரற்நறலும் தைஷண டம், அல்னட

தைஷணக்கூடம் ன்ஶந என்று ரப்தடுறனறனந்ட,
தைஷண தத்ற ம் ரட்டில் வ்பவு வ றப்தர
இனந்றனக்றநட ன்று ஊறக்னரம். இந் தைஷண
டங்பில்

ணிக்றஷ ஶரறும், ர ற ஶரறும்

ைணங்ள் ல்ஶனரனம் ஶ ர்ந்ட தைஷண வ ய்ரர்ள்.
ஶரில்பில் னஷைஷப் தரர்க்றஶநரம்; வய்த்ஷத்
றரணிக்றஶநரம். தைஷணிஶனர ரஶ ரய்ிட்டுத்
வய்த்றன் ரங்ஷபனேம், குங்ஷபனேம்,
னீ ஷனஷபனேம், தரடி ஈசுதர ணஷம
ஈடுதடுத்டறஶநரம். தனர் ஶ ர்ந்ட வரண்டு
ரழ்க்ஷ அடிப்தஷடில் தக்ற வ ய்றந

னெர
றநப்ன

தைஷணக்கு உண்டு. அனம் ஆத் ஶக்ஷத்ஷ
அஷடந்ட, அணரஶனஶ ைீ ஶரடிலக்கு ஶக்ஷத்ஷத்
ஶண்டும் ன்று, ணி ணிர் அடிப்தஷடிஶனஶ
(individual basis) யறந்ட ம் னக்றர

அஷந்றனந்ரலும், ஶரில், உத்மம், தைஷண
இற்நறல் கூட்டு றதரட்டு னஷந (congregational
worship)னேம் இனக்றநட.
இன்ணிஷ னேடனும், ரத்ற ஶரத்டடனும் வ ய்றந
தைஷண ல்னர உள்பங்ஷபனேம் சுனதர இலத்ட
தத் ஸ்த்றல் வ லுத்டறநட. 'குதற ர
ரைரரம்', 'யஶ ர யஶ ர ர யஶ யஶ'
ன்தட ஶதரல் சுனதரண ரர்த்ஷஷப டரண

ங்ல த்ஶரடு னந்ட வ ய்றந தைஷணரல் பிரத்

வய்த்ஷ றஷணவு வரள்ப னடிறநட.

தைஷணக்கூடம் ன்ந ஏர் இடத்றல் அர்ந்ட தைஷண
வ ய்ஶரடு, 

ங்ல ர்த்ணம் வ ய்றந தக்னம்

உண்டு. ஷகுண்ட ர ற ஶதரன்ந னண்ி

ரனங்பில் ைணங்ள் ல்ஶனரனம் தந்ரரக்ஷப
தைஷண வ ய்தடி ற
ீ றரச்
ீ
வ ல்டரன் 
ங்ல ர்த்ணம் ணப்தடுட. ிஶ ர ரர்ற

ரத்றல் றணந்ஶரறும் அறரஷனில் இப்தடி ற
ீ
றர
ீ
தைஷண வ ய்ட ஊர் னலடம் றவ்ி
ரங்ஷபப் தப்னடண்டு.
இந் ல்ன தக்ம் றுதடினேம் ன்நர உிர் வதற்று
பஶண்டும். றரங்பில் உள்ப தைஷண டங்பில்
தந்ரம் இல்னரல் வறுஷரப்
ஶதரிடக்கூடரட.

ீ த ரனத்றல் தைஷண னஷந

ன்நர ினத்றஷடந்ட னஷப் தரர்க்
ந்ஶரர இனக்றநட. ம் ஶம், ஆம், ஆ ரம்
ல்னரம் வரம்தவும் க்ஷீரப் ஶதரினக்றந இந்
ரபிலும் ம்  அம் ர ரட என்நரட
க்ஷீிக்ரல், றணந்றணம் ினத்றரற னறநட
ன்நரல் அட ர தைஷணரன். இன்று ம் த்டக்ர
எவ்வரர் ஊரிலும் இனக்றந மத் ங்ஶ தைஷணக்
ஶரஷ்டிரன். அந் ட்டும்

ந்ஶரம்.

தரணிடம் தக்றஷ ினத்ற வ ய்றல் தரணின்
ரம்

ங்ல ர்த்ணனம், தத் குங்ஷபப் தரடுடம்

னக்றரண ஸ்ரணம் வதற்றுள்பட. வதத்ர

ஶதரஶந்றர்ள், "மரந் ஸ்னொதிரண தரத்ர

ைத்றன் ஶக்ஷத்ஷக் னறத் ணிப்வதனம் னஷ
கூர்ந்ட வ ிஷ்ட, வ தஶசுன் னனற னொதங்ஷப
டுத்டக் வரண்டரன். உனஷ உய்ிக் அந் னெர்த்றள்
ட்டும் ஶதரரட ன்று னற, 'யரி' ' ற', னனற

ரங்பரவும் ஆற, அற்நறல் ப்ஶதரடம் ிறத்டக்
வரண்டினக்றநரன்" ன்றநரர். அரட, ரங்ள்
வறும் வதர் ட்டுல்ன. னெர்த்றஷப்ஶதரன அஷனேம்
மரக்ஷரத் தரஶண. தரனுக்கு உள்ப அத்ஷண
க்றனேம் ரத்டக்கு உண்டு.
இவ்ரறு ர
ஸ்னொதத்ஷ

ங்ல ர்த்ணத்றன் னெனம் தத்
ரக்ஷரத்ரம் வ ய் னண்ி

னனர்பின் னரிந்த்றனறனந்ட உற்தத்றரண னணி
ல ங்ஷபப் தரடுரல், தரதம் ினற, னண்ிம் ஷ

கூடுறநட. ைஶர், ீர்த் ரரர், ரரமர், னந்
ரமர், றரப்திம்ம், மர றப் திம்ஶந்றரள்
ஆறஶரரின் ல ங்ள், றழ்ப் தரடல்ள், யறந்ற,

ரரஷ்டி தக்ற ல ர்த்ணம் ல்னரம் னரல்லூர்
மத்குன ஸ்ரறள் குத்டத் ந் தத்றரண
ம்திர தைஷணில் தரடப்தடுறன்நண.
ஶடரஶனரத்மம், வரட்டஶணரத்மம், மந் ஶபி
ன்வநல்னரம் தைஷணஷப் வதரி றனிரரக்
வரண்டரடுரர்ள். ஷ்டரண

ரஷணர இல்னரல்,

ஆணந்ர ஆடிப்தரடிக்வரண்டு தடேதத்றல்
இனப்தற்கு இவல்னரம் றள். தரரற
ரஸ்றங்பிஶனஶ, ந்ச்

வ ய்ச்

றரண

ரஷணனேம்

க்றனேம் வ ௌரினம் இல்னர னறரனத்றல்,

ர மங்ல ர்த்ணம்ரன் ஶரக்ஷ உதரம் ன்று
வ ரல்னறினக்றநட; வனௌ மங்ல ர்த் ஶ ம்.

தனர் ஶ ர்ந்ட தண்டறந தைஷண எனனநம் இனக்ட்டும்.
எவ்வரன குடும்தத்றலும் உள்ப அஷணனம் ரஷன
ஶஷபபில் ட்டிஶனஶ
ீ
என தத்ட றறரட

தந் ரங்ஷபப் தரடி தைஷண வ ய் ஶண்டும்.
இறல் ரரி

ரத்றறல்னர

றம் டவும் இல்ஷன.

குடும்தத்றணர் ல்ஶனரனம் னஷை அஷநில் - அல்னட
னஷைக்வன்று அஷந இல்னரிட்டரல், என குத்ட
ிபக்ஷ ற்நற ஷத்ட அன் னன் உட்ரர்ந்ட
ல ர்த்ணங்ஷபப் தரடஶண்டும். ரரபிஷப ரணம்
வ ய் ஶண்டும். அர்லம் ங்லக்குநற றத்
ர்ரடேஷ்டரணங்ஷப ிடரல் வ ய்டிட்டு, அஶரடு

தைஷணனேம் வ ய் ஶண்டும். தரஷணப் தரடுற்கு
வட்ஶ ஶண்டரம். னஷஶ உனரண டவுபின்
ரத்ஷச் வ ரல்றல் வட்த்டக்கு இடம் ட? வதரி
ங்ல  ஞரணம், ர தரம்,

ரரீ  ற இல்னரிட்டரலும்

தரில்ஷன. தக்ற தரஷணத்ரன் னக்றம். ஶஶர
ிஷபரட்டுபில் றரிந்ட வரண்டினக்றந குந்ஷ
அம்ரின் றஷணப்ன ந்டம், அபிடம் ந்ட, 'அம்ர
அம்ர' ன்று த்டறநல்னர? அறல் வட்ஶர,

ங்ல 

அஶர இல்ஷன. ஶனர ரரரண தரத்ரஷ
வனௌற ிரதரங்பிஷடஶ

றநறட ஶரட

றஷணத்ட இப்தடிஶ ரர, றனஷ்ர,

றர, அம்தர ன்று

த் ஶண்டும். இந்ப் தக்ம் வரம்தவும் ல்னட. ம்
றத்ற ஶக்ஷத்ஷனேம், ஆணந்த்ஷனேம் வதனக்ல்ன
வதரி றற இட.

ஸ்ரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ஸ்ரம்
தஶசுன் ீ ட என சுஶனரம் இனக்றநட. அறல்
தக்ர் இப்தடிச் வ ரல்றநரர்.
"றரின

ம்யரம் வ ய் தினஶ! ீ ன்னுஷட

இண்டு அதரங்ஷப க்ஷறக் ஶண்டும். அந்
இண்டு அதரங்ள் ன்ண? ஶதரண ைன்த்றல் ரன்
உன்ஷண ஸ்ரிக்ரட ஏர் அதரம். ப்ஶதரறந
ைன்த்றல் உன்ஷண ரன் ஸ்ரிக்ரல்

இனக்ப்ஶதரட இண்டரட அதரம். ஶதரண
ைன்த்றல் ரன் உன்ஷண ஸ்ரிக்ில்ஷன ன்று
ப்தடித் வரிறநட ன்றநரர? ணக்கு இப்ஶதரட என

ைன்ம் ற்தட்டினப்தறனறனந்ஶ அட வரிறநட. ஶதரண
திநிில் உன்ஷண ஸ்ரித்றனந்ரல் அப்ஶதரஶ

ணக்கு ஶரக்ஷம் றஷடத்றனக்கும். இந் று திநிஶ
ற்தட்டிரட. அட

ரி, அடுத் ைன்ரில்

ஸ்ரிக்ரட்ஶடன் ன்நட ன் வரினேர? இந்

ைன்ரில் உன்ஷண ஸ்ரித்ட ிட்ஶடன் அல்னர?
அணரல் ீ இணி ணக்குப் திநிஶ ரட்டரய். று
ைன்ரஶ இல்னரஶதரட அப்ஶதரட உணக்குச் வ ய்
ஶண்டி ஸ்ரம் ட்டும் ப்தடி இனக்கும்?

இப்தடிர ஶதரண ைன்ர, னறந ைன்ர இண்டிலும்
உன்ஷண ங்ர குற்நத்ஷ ன்ணித்டிடு."

இந் ஸ்ஶனரத்றனறனந்ட ன்ண ற்தடுறநட? ணப்
னர்ர ஈஸ்ஷண ஸ்ரம் வ ய்டிட்டரல்
ஶதரடம், அர் ம்ஷ ைணண 

க்த்றனறனந்ட

ிடுித்ட ிடுரர். ம் தரங்ஷபவல்னரம் ஶதரக்ற
னக்ற ந்ட ிடுரர். இந் ஸ்ஶனரத்ஷச் வ ரன்ணர்
ித்

த்ரத்றல் தரடிரில்ஷன. அர் தலத்

அடேத ரனற, ணஶ அட ரர்த்ஷஷ தரினர்ர
ம்தி ரனம் ஈசுணிடத்றல்

ரற ன்று ிலந்ட

ஸ்ரம் தண்டஶரம். ஸ்ரித்ரல் ஶரக்ஷம்
றச் ம் ன்ந ம்திக்ஷனேடன் தண்ிணரல் அப்தடிஶ
றஷடக்கும்!

ந்ஶறல்ஷன.

ஸ்ரம் வ ய்ஷத் ண்டம்

ர்ப்தித்ல்

ன்தரர்ள். ண்டம் ன்நரல் ற அல்னட ஶரல் ன்று
அர்த்ம். ஷில் திடித்றனக்றந என ஶரஷன
ிட்டுிட்டரல் அட அப்தடிஶ டரவனன்று ல ஶ
ிலந்டிடும். அப்தடிஶ இந்

ரீத்ஷ ல்ன, இட

ஶதரடுடரன் ஸ்ரம். ம்

ரீம் வறும்

ஈஸ்னுஷடட ன்றந ண்த்டடன் ல ஶ
க்ஶரல்ரன். உர வதரனஷப 'அட ண்டரற
ிட்டட' ன்றஶநரம். அப்தடி ண்டரண ஸ்டரன் ம்
ரீம். இஷத் டெக்றப்திடித்ட றறுத்ற ஷத்ட ஆட்டுறந
க்ற ஈஸ்ன் வரடுத்ஶ ஆகும். இந் உடம்ஷத
ஶர ரஶ ரங்ற டத்டறஶநரம் ன்ந ண்த்ஷ
எறத்டிட்டு, அரட அங்ரத்ஷ ினக்றிட்டு,

அற்கு அஷடரபர ஈசுன் னன் இந்ச்
ல ஶ ஶதரடஶண்டும். அடரன் ண்டம்
ைளம் ந்ரல் ம்

ரீத்ஷக்

ர்ப்திப்தட.

ரீத்ரல் றற்வும் டக்வும்

னடிறநறல்ஷன. இந் ைன்ரஶ வதரி ைளர
ந்றனக்றநட. இறனறனந்ட ம்ஷக்

ஷடத்ஶற்றுற்ர, க்கு ந்றனக்றந

ம்மர

ைளத்ஷ னரிந்டவரண்டு, அற்கு அஷடரபர
ஸ்ரறின் னன் ண்டரரர ிலந்ட ஸ்ரிக்
ஶண்டும்.

'ரம் வ ய்றஶநரம்' ன்றந ண்ம் ஶதரய்ிட்டரல்
அடஶ மரரன ஸ்ரம். அந் அடேதம் க்கு
மறத்றக்ர ஶதரறலும் ஈஸ்

ந்றறினரட அப்தடி

தரித்ட ங்றத் ஷஶரடு, ஷர பிஷரக்
றடக் ஶண்டும். இங்ஶ ங்றிட்டரல், அப்னநம்
வபிஶ ங்ஶனேம் ங்ரல் இனக்னரம்.
'வதரறுப்ஷத உன்ணிடஶ னரக் ஶதரட்ஶடன்'
ன்தற்கு அஷடரபம்

ரீத்ஷத் ஷில் ஶதரடுட,

வரஞ் ம் வதரறுப்ஷத க்கு ன்று ஷத்டக்
வரண்டரல்கூட ஸ்ரற ம் தங்ஷக் குஷநத்டக்
வரண்டு ிடுரர். இறல் அஷகுஷநக்கு இடஶ
இல்ஷன. ம்னஷட ல்னட வதரல்னரட அவ்பவும்
அர் ிட்டதடி ன்று

ன வதரறுப்ஷதனேம் அரிடம்

ள்லற்கு வபி அஷடரபர உடம்ஷதத் ஷில்
ள்பி ஸ்ரம் தண்ஶண்டும். அப்தடிச் வ ய்ரல்
ம் தரம் அஷணத்ஷனேம் றனதர
ஸ்ரறஶ ற்று அடேக்றறப்தரர்.
தக்ற

னத்றரண

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
தக்ற
எஶ ஶதநறவுரன் இத்ஷண திதஞ் ங்பரவும்,
ைீர றபரவும் ஶரன்றுறநட. இந்த் ஶரற்நத்ஷப்

ஶதரக்டித்டிட்டரல், அந் ஶதநறவுரன் ஞ் ற றற்கும்.
அந் றஷனில் ரரிம் டவுஶ இல்ஷன. திதஞ் ம்,
ைீ ர றள் ன்றந ஶரற்நங்ள் இனக்றந
ஷில்ரன் தன ிரண ரரிங்ள் ற்தடுறன்நண.
இற்ஷநக் டந்ட, இற்றுக்கு னெனரண ஶதநறஷ
அஷடந்டிட்டரல், னடிில் அநறறநன், அநறவு,

அநறப்தடுறந ஸ்ட ன்றந ஶதங்ள்கூட இல்னரல்
ல்னரம் என்நரறிடுறநட. அஷத்ரன் திம்
மரக்ஷரத்ரம் ன்தட, இடரன் ைீரத்ரின்
ரறுதடர,

த்றரண றஷன.

ஆணரல் இந்

த்றரண றஷனஷ ரம் வரிந்ட

வரள்பரல், வறும் ஶரற்நரண திதஞ் த்ஷனேம்,
ைீர றஷபனேஶ வய்வண ம்தி ரழ்றஶநரம்.
இற்குக் ரம் ரஷ. ரர க்றரல்ரன் எஶ
திம்ம் இத்ஷண வவ்ஶறு ஸ்டக்ஷபப்ஶதரல்

வரிறநட. ரப் திதஞ் ம் எர் அற்னரண றறில்
டக்றநட. தனிரண இற்ஷ ிறள் எலங்ர
குக்ப்தட்டு, அன் திரஶ திதஞ் ம் டக்றநட.

ரரிஶ இல்னர திம்ம் ரஷரல் திதஞ் ரத்

ஶரன்றுறநஶதரட

றனஷ்டி, தரிதரனணம்,

ம்யரம்

னனற ரரிங்ள் ல்னரம் டக்றன்நண. ரரிம்
இல்னர றஷனில் ஷப் திம்ம் ன்றஶநரஶர,
அஷஶ இந்க் ரரிங்ஷபச் வ ய்றநஶதரட ஈஸ்ன்
ன்றஶநரம். ரரிம் இல்னர தம் வதரனஷப றர்குப்
திம்ம் ன்றும், அடஶ ரரித்றல் இனக்றநஶதரட

மகுப் திம்ம் அல்னட ஈஸ்ன் ன்றும் அத்ஷ
ரஸ்றங்பில் வ ரல்னறினக்கும். ஈஸ்ன், தரன்,

டவுள், வய்ம், ஸ்ரற ன்று வ ரல்வல்னரம் இந்
மகுப் திம்த்ஷஶ.
ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் ரரிம் வ ய்ட வரண்டினப்தஶ
க்கு இல்தரறிட்டட. உடம்தரல் ரரிம் வ ய்ர
ஶதரடம், ரக்ரல் ஶத ற ரரிம் வ ய்ர ஶதரடம் கூட,
ம் ணசு

ர ஷரட றஷணத்டக் வரண்ஶட

இனக்றநட. இடவும் ரரிம்ரன். இந்க் ரரிம்
றன்நரல்ரன், அரட ணமறல் ண்ஶ

ஶரன்நரல் இனந்ரல்ரன், ந்க் ரரினம் இல்னர
திம் றஷனஷ அஷட னடினேம். ஆணரல் இந்
ணமறல் என க்ஷம்கூட அஷனேம் றஷணக்ரல்
இனக்னடிில்ஷனஶ! இஷ ப்தடி றறுத்ப்
தகுட?
இந்ப் தக்த்டக்கு றரன் தக்ற. ரரிறல்னர
திம்த்ஷ ரனம் ரரிறல்னரனறனக்றந
றஷனில்ரன் அடேதிக் னடினேம். அட
னடிில்ஷனர? அஶ திம்ம்

ன

திதஞ் ங்ஷபனேம் டத்ற ஷக்றந - அரட

ரரித்ஷச் வ ய்றந - ஈஸ்ணர இனக்றநல்னர?
இந் ஈஸ்ஷணஶ மர

றந்ஷண தண்ட.

ரரித்ஷ ல்னரம் அற்ஶ றனப்ன. உடம்தரல்
ஸ்ரம் னஷை, ரக்ரல் ஸ்ஶரத்றம், ணமரல்
றரணம் ன்று

ன ரரிங்ஷபனேம் ஈஸ்ணிடம்

வ லுத்ட. அற்ஷந ஈஸ்ன் அங்ல ரித்ட, உன்ஷண
திம் ஞரணத்றல் வரண்டுஶதரய்ச் ஶ ர்ப்தரன்.
இப்தடிப்தட்ட இஷடநர ஈஸ்

றந்ஷணக்குத்ரன்

தக்ற ன்று வதர். இறல் அன்ன வரம்தவும் னக்றம்.
அன்ஶதரடு அஷண றஷணப்தஶ தக்ற.
உனத்றலுள்ப ல்னட - வட்டட, அகு அனக்ஷம், இன்தம் - டன்தம் ல்னரஶ
திம்த்றனறனந்ட ந்ஷரம். ைீரத்ர

தரத்ரவுடன் க்றரற திம்றஷன, அஷடனேம்ஶதரட
ல்னட வட்டட, அகு, அனக்ஷம்,

ந்ஶரம், டக்ம்

ன்றந ஶதறல்ஷன.
ஆணரல் இப்ஶதரட ரம் இனக்றந றஷனில் இஷ
ல்னரம் என்நரத் ஶரன்நில்ஷன. இந் றஷனில்
ஈஸ்ஷண ல்னர அகுலக்கும், ல்னர
ன்ஷலக்கும், ல்னர இன்தங்லக்கும் உனரப்
தரித்ட அன்ன வ லுத் ஶண்டும். குஶ இல்னர
திம்த்ஷ ம்ரல் றஷணத்ஶ தரர்க் னடிரட. அந்
றற்குத்றனறனந்ஶ

ன குங்லம்

ஶன்நறினக்றன்நண. என றநனம் இல்னர சூரி
வபிச் ம் ண்ரடிப் 'திரிமத்'றல் தட்டு எபிச் றநனறல்
(Refraction)

ன ர்ங்ஷபனேம் ரரிக்

வரட்டுறநல்னர? அப்தடிஶ றற்குப் திம்ம்
ரஷ ன்றந ண்ரடிில் தட்டு ஈஸ்ணரற

ன

குங்ஷபனேம் ரரிக் வரட்டுறநட. றற்குத்ஷ
ம்ரல் றஷணக் னடிரட. ஆணரல் குங்ஷப
றஷணக் னடினேம். ஆணரல் வட்ட குங்ஷப
றஷணத்ரல் அட ம்ஷ ஶலும் ஷ்டத்றல்,

ம்மர

ரத்றல்ரன் இலத்டக் வரண்டு ஶதரகும். அணரல்
ல்ன குங்ஷப ல்ர குங்ஷபஶ றஷணக்
ஶண்டும். வறுஶ குத்ஷ றஷணப்தவன்நரல்

னடிரட. அணரல் உிஶரடு, உனத்ஶரடு, அந் ல்ன
குங்ள் ல்னரற்ஷநனேம்வரண்ட எனத்ஷண

றஷணக் ஶண்டும். ல்னரக் குங்லம் உிர்லம்
உனங்லம் ணிடறனந்ட ந்ஶர, ட
இஷவல்னரம் ஆட்டிப்தஷடத்ட

ஷத்டக்வரண்டினக்றநஶர, அஷஶ அணந் ல்ர
குங்லம் வரண்ட வய் னொதர அன்ஶதரடு
றஷணக் றஷணக் அந்க் ல்ர குங்ள் க்கும்
னம்.

ணசு ஷத் ீிர இஷடிடரல் றஷணத்ரலும்
அடரஶ ரறுறநட. இஷ ஶணரத்டக்ரர்லம்
எப்னக்வரள்றநரர்ள். ஶரங்ள் அற்ந றனதர
னத்றணரண தரஷணத் றரணம் வ ய்ட வரண்ஶட

இனப்தரல் ம்னஷட ஶரங்ள் ினற, ரம் அன்ன
ரறஶநரம். உண்ஷரண தக்ற ஷத்டிட்டரல்
அப்னநம் ணசு அன்னரறிட, அன்தின் அட
தரதத்றல் திஶ றக்ஶ வ ய்ரட. உனத்றல் தரத
ண்ங்ள் ினகுற்கு தக்றஷிட ஶறு ற

இல்ஷன. ஆணரல் தக்ற வ ய்ற்கு இட ட்டும்
ரம் இல்ஷன. ரம்

த்றரண றஷனஷ

அஷடற்கு தக்ற ற தண்டறநட ன்தடரன்
னக்றரண ரம். ணசு ன்தஶ றன்றுப்ஶதரய்,
ஆத் ஜ்ஶரறஸ் அப்தடிஶ தப ீவன்று அடிப்தற்கு
னன்ணர அந் ணறனறனந்ட தரத அலக்கு ஶதர
ஶண்டும். இப்தடிப் தரதத்ஷப் ஶதரக்குஶ தக்ற.
தக்ற வ ய்ட ற்ர?
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
தக்ற வ ய்ட ற்ர ?
எவ்வரன ரத்றற்கும் என ிஷபவு இனக்றநட.
வதௌற ிஞ்ஞரணம் னலடம் இந்க் ரம் ிஷபவு (cause & effect) தற்நற ிறஷபக்
குநறத்ஶரகும். ரற்ந னடிர இந் ிறபரஶனஶ
உனம் எலங்குடன் இங்குறநட. ஶர என ஶதநறவு

இனப்தரல்ரன் இப்தடிப்தட்ட ிறள் உண்டரற, அஷ
ல்னரம் எலங்ர இஷந்ட, உனரழ்வு

ற்தட்டினக்றநட ன்று வரிறநட. வதௌற உனறல்
ரம் - ிஷபவு ன்றந ிர்க் னடிர

ங்றனற

இனந்ரல் ணி ரழ்க்ஷிலும் அட இனந்டரஶண
ஆஶண்டும்? ரம் வ ய்றந

ன ரரிங்லக்கும்

ிஷபவு இனந்டரன் ஆஶண்டும். ல்ன ரரிங்ள்
வ ய்ரல் அற்குச்

ரண ல்ன ிஷபவுஷப

வதறுஶரம். வட்டஷச் வ ய்ரல் அற்கு

ரண

வட்ட தனன்ஷபப் வதறுஶரம். இப்தடி தனன்ஷப

னறந 'தனரர' ரன் திதஞ் த்ஷ டத்ற ஷக்றந
ர

க்ற, ஈஸ்ன், தரன், ஸ்ரற, டவுள், தரத்ர

ணப்தட்டன்.
ணசு இனக்றந ஷில் அட

ஞ் னறத்டக்

வரண்ஶடரன் இனக்கும். ல்னஶரடு வட்டஷனேம்
றஷணக்த்ரன் வ ய்னேம். னண்ித்ஶரடு தரதத்ஷனேம்
வ ய்ட வரண்ஶடினக்கும். இந்ப் தரதத்டக்கு

ிஷபர ஷ்டங்ஷபப் ஶதரக்டிப்தற்ரஶ
வதரடில் ல்ஶனரனம் திரர்த்ஷண வ ய்றநரர்ள்.
இஷத்ரன் தக்ற ன்று றஷணக்றநரர்ள். ஈசுன்
ணசு ஷத்ரல் ம் தரதத்டக்குப் திறரண ஷ்டத்ஷ
ரலும் இனக்னரம். ஆணரல் அன் ஷ்டத்ஷப்

ஶதரக்த்ரன் ஶண்டும் ன்று றற்தந்ம் வ ய் க்கு
ஶரக்றஷ இல்ஷன. வணன்நரல் ம் ர்ரவுக்கு
தனணர இந்க் ஷ்டத்ஷக் வரடுத்றனப்தஶண

அன்ரன். ஆஷிணரல் ஷ்டம் ந்ரலும், அஷப்
வதரனட்தடுத்ரல் இனக்றந ஶணரதரத்ஷப்
திரர்த்றப்தஶ இஷிட உத்ரகும். ஆணரல் இந்ப்
திரர்த்ஷணகூட றைரண தக்ற அல்ன.
ம் ஷ்டத்ஷ ஈசுணிடம் வ ரல்றநஶதரஶ அனுக்கு
அட வரிரட ன்று ரம் றஷணப்தர ஆறநட.
அரட ஈஸ்னுஷட ல்னரம் அநறந்
மர்ஞரணத்டக்குக் குஷந உண்டரக்குறஶநரம். 'இந்க்
ஷ்டத்ஷப் ஶதரக்கு; அல்னட ஷ்டத்ஷப்

வதரனட்தடுத்டறந ணப்தரன்ஷஷ ரற்று' ன்றநஶதரட

ரம் ஶட்டுத்ரன் அன் என்ஷநச் வ ய்றநரன் ன்று
ஆறநட. அரட ரணரப் வதனகும் அணட

ரனண்த்டக்குக் குஷந உண்டரக்றிடுறஶநரம். இப்தடி
ஞரண

னத்றர, றனதர

னத்றர இனக்றந

ஈஸ்னுஷட ஞரணம், றனஷத இண்டுக்கும் ஶரம்
ற்திக்றந திரர்த்ஷண உண்ஷரண தக்ற இல்ஷன.
ஆணரல் இப்தடிப்தட்ட திரர்த்ஷணரல் ணச்சுஷ
ற்ரனறரரட ஶன ரற, வரஞ் ம்
திநக்றநட. ரரஶ ல்னரம்

ரந்ற

ரறத்டிட னடினேம்

ன்ந அங்ரத்ஷிட்டு ஈஸ்ணிடம் ர றக்றந
அபவுக்கு பிஷ வதறுறஶநரஶ, அடவும் ல்னடரன்.

அனும், ரம் அனுஷட ஞரணத்டக்கும் னஷக்கும்
குஷந உண்டரக்றஷக்கூடப் வதரனட்தடுத்ரல், ம்
ர்ரஷனேம் ீ நறப் திரர்த்ஷணஷ றஷநஶற்நறணரலும்
றஷநஶற்நனரம். ஆணரலும் என ஷ்டம் ஶதரணரலும்
இன்வணரன ஷ்டம் ன்று ஶனர ரழ்க்ஷில்
ந்டவரண்ஶடரன் இனக்கும். ஆஷரல் வனௌறரண
ஷ்ட றினத்றக்ர திரர்த்ஷண தண்டற்கு
னடிஶ இரட.
'ீ ப்தடி ிட்டரஶர அப்தடி ஆட்டும்' ன்று
வ ய்டரன் தக்ற. ணக்கு ன்று டவுஶ

ரற

இல்னரிட்டரல் ணமறன் அலக்குள் ீங்ற, அட

ண்ரடி ரறரி சுத்ர இனக்கும். அப்ஶதரட றஷநந்
ஆணந்ர இனக்னரம். 'ணக்கு ன்று என்றுறல்ஷன'
ன்று ரரிடம்

ரற வ ய்டிட்டரலும் என

தறிடம் தத்றணி

ரற வ ய்ரலும் (அன்

டெர்த்ணரண தறரக்கூட இனக்னரம்); என குனிடம்

றஷ்ன்

ரற வ ய்ரலும் (அந் குன ஶதரனறர

இனந்ரலும்கூடச்

ரி) - அப்னநம் றச் றந்ஷரன்; அன்

னடிரண தனணர ஶரம்ரன். ஆணரல் ஶர
னரங்பில் இப்தடிப் தறிடம், ஆ ரரிணிடம்
ரற வ ய்ஶ வய்ரற ிட்டர்ஷபப் தற்நறச்

வ ரல்னறினந்ரலும், தித்த்க்ஷத்றல் இப்தடி ம் ரறரி
குற்நம் குஷந இனக்க்கூடி என னுஷ்ணிடம்
ரற தண்டட ன்நரல் னடித்ரன் இல்ஷன.

ரம்

ரற தண் னரக்குள்பன் ன்று

ஶரன்றுறந குன றஷடத்ட, அணிடம்

ரற

வ ய்டிட்டரல் அப்னநம் ஸ்ரறகூட ஶண்டரம்ரன்.
ஆணரல் ரஸ்த்றல், றைரஶ றரினணங்லம்
ைரணணர, ல்னரம் ன் வ ரத்ரக் வரண்டுள்ப
ஸ்ரறிடம்ரன், ம்ரல் வரஞ் த்றல் வரஞ் ரட,
'ல்னரம் உன் உஷடஷஶ, ணக்வன்று என்றுறல்ஷன'
ன்று

ரற வ ய்ட, அணரல் றம்ற வதந

னடிறநட.
தக்ற வ ய்ற்கு இன்வணரன னக்றரண ரம்
அன்ன வ லுத்ரல் ரழ்ந்ரல் ஆணந்ஶ இல்ஷன,
அன்திஶன உள்ப ஆணந்ம் ஶஶநறலும் இல்ஷன ன்று
அடேதத்றல் வரிறநட. ஆணரல் ரம் ரரிடம் அன்ன
ஷத்ரலும், ன்ஶநர எனரள் என்று ரம்

அஷிட்டுப் திரிறஶநரம்; இல்னரிட்டரல் அர்
ம்ஷிட்டுப் திரிறநரர். ஆணந் ஶயடர இனந்
அன்ன அஷணத்ஷனேம் அலஷ ரற ிடுறநட.
ம்ஷ ிட்டுப் திரிர எஶ

ரசுரண ஸ்ட

ஈஸ்ன்ரன். அணிடம் அன்ன ஷத்டிட்டரல், இந்

அன்ன ன்றும்

ரசுர ஆணந்ம் ந்ட வரண்ஶட

இனக்கும். இந் அன்ன னற்றுறநஶதரட ரவுஶ

அணரத் வரினேம். என்நறடம் அன்ன-அட ரரஶ
இன்வணரன்நறடம் டஶம் ன்நறல்னரல், ல்னரம்
அணரணரல் ல்னரற்நறடனம் ற்நத் ரழ்ில்னரல்
அன்தர இனப்ஶதரம். அன்தற்ந ரழ்வு ரழ்ந்ட னுஷ்

ைன்ரஷ ினரரக்றக் வரள்பரல் இனக் தக்றஶ
உவுறநட.
தக்றரல் தடிப்தடிர வனௌற ஷ்டங்ஷபப்
ஶதரக்டித்டக் வரள்பனரம்; அல்னட ஷ்டத்ஷப்
வதரனட்தடுத்ர றஷனக்கு ஶணரதரத்ஷ உர்த்றக்
வரள்பனரம்; ணத்றன் அலக்ஷப் ஶதரக்றக்வரள்பனரம்;
அஷனறந ணஷம எனனப்தடுத்னரம்; ஈஸ்ணின்
ல்ர குங்ஷப ரனம் வதநனரம்; ன்றும்
அறில்னர

ரசுரண அன்ஷதப் வதற்று

ஆணந்றக்னரம். இஷ ல்னரற்றுக்கும் ஶனரக் ர்
தனஷணத் னறநஷணத் ஞ் ம் னகுந்ரல்ரன் அன்
ர்றக்குக் ட்டுப்தட்ட மம்மரத்றனறனந்ட ம்ஷ
ிடுித்ட னடிில் னக்ற னரன். அரட
அஶணரன் ரரறினப்தட, ல்னரனரற இனப்தட
ன்று அடேதத்றல் அநறந்டவரண்டு, அப்தடிஶ இனக்ச்
வ ய்ரன். இந் அத்ஷ ஞரணத்ஷனேம் னக்றஷனேம்

அன் றனஷதரஶனஶ வதநனரம். தக்ற வ லுத்டற்கு
இத்ஷண ரம் இனக்றநட.
இணி ரஶ இல்னர தக்ற என்றும் இனக்றநட.
ரறல்னர தக்ற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
ரறல்னர தக்ற
தன ரங்லக்ரப் தக்ற னரிந்ரலும், னக்றஷ
ஶண்டிப் தக்ற வ ய்ஶ இற்நறல்

றஶஷ்டரகும்.

'ஞரணத்றணரல்ரன் ஶடிர னக்ற றஷடக்கும்; ஈசு
உதரமஷணரற தக்றரல் அல்ன' ன்தஶ வ

ங்ர்

னனற அத்ஷ ஆ ரரிரர்பின் னத்ட. னக்ற
ன்நரல் ன்ண? 'ிடுதடுட' ன்று அர்த்ம்.
ிடுதடுஷத்ரன் றறலும் 'டு'
ீ ன்று சுனக்றச்
வ ரல்றநரர்ள், றனறனந்ட ிடுதடுட?

ம் ரத்றனறனந்ட ிடுதடுடரன் னக்ற. றுதடி

றுதடி திநந்ட வரண்டும் வ த்டக்வரண்டும் இல்னரல்,
றத்றரண

த் றஷனஷ அஷடடரன் னக்ற.

ணசு ன்று என்று இனப்தரல்ரன்

ம்மரதந்ம்

வரிறநட. ணசு ஷநந்ரல்ரன் தந்த்றனறனந்ட

ிடுஷன. னொதம், கும் இஷ இனக்றந ஷில்
இற்ஷந அடேதிக்றந ணசும் இனக்த்ரன் வ ய்னேம்.
தக்ற வ லுத்டறநஶதரட ஈசுனுஷட னொதம், கும்

ல்னரற்ஷநனேம் ணமறணரல் அடேதிக்றஶநரம். தக்ற
றஷனிலும் தனிரண உர்ச் றள், த ம்,

ஆணந்ம், அலஷ ல்னரம் இனக்த்ரன் வ ய்றன்நண.
ணசு அற்கு ஆரரண ஸ்டில் ஷந்டஶதரய்
அந் ஆர ஸ்டட்டும் றற்கும்ஶதரட ரன் ந்
ரறுலும் இல்னர

ரந் றஷன - னக்ற அல்னட

ஶரக்ஷ றஷன

றத்றக்றநட. இந் ணசுக்கு ஆரர

இனக்றந ஆத்ர ன்தட ன்ண ன்று அணனம்

ி ரம் வ ய்டவரண்ஶட இனப்தடரன் ஞரண ரர்க்ம்
ன்தட. இஶ ி ரத்றல் ணஷம னலக்றணரல்,
ஷட றில் ஈசுரடேக்றத்றணரல் ணசு ஷநந்ட
ஆத்ர இன்ணவன்று வரிறடிடுறநட. ஆத்

மரக்ஷரத்ரம் ன்றந அந் றனஶ ிடுஷன அல்னட
னக்ற ன்று வரிறநட.
ஆணரல் ஶரதரனறனஷ் தரறரர், 'தக்ற தண்ிக்
வரண்டினந்ரல் னக்ற வதநனரஶ' ன்று தரடுறநரர்.
ஷகுண்டத்டக்குப் ஶதரடரன் னக்ற, ஷனர த்டக்குப்
ஶதரடரன் னக்ற ன்தர்ஷபப்ஶதரல் இர் வ ரல்ன
ில்ஷன. அந்ந் ஶஷபிடம் தக்ற வ லுத்றணரல்,
அற்கு உரி ஶனரத்டக்கு - ஷகுண்டம், ஷனர ம்
ஶதரன்நற்றுக்கு - வ ல்னனரம். த்ஷறலம்
ி றஷ்டரத் ஷறலம் இஷஶ னக்ற ன்தரர்ள்.

ஆணரல் இங்ஶனேம் ஈஸ்ன் - தக்ன் ன்றந ஶதனம்
அஷ அடேதிக்றந ணமறன் ஆட்டனம் இனக்த்ரன்
வ ய்னேம். ல்னரம் என்று தட்டுப்ஶதரறந அத்ஷ னக்ற
இற்கு ஶநரணட. ஶரதரனறனஷ் தரறரர்
அத்ஷறர இனந்டம் இப்தடிப் தரடுநரர்.
அர் ட்டுறல்ஷன, ஞரணம்ரன் னக்றக்கு ஶர்
ன்று வ ரன்ண அத்ஷ தரச் ரரிரண

ரணம்

ங்ஶ

றஷந தக்ற ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றனக்றநரர்.
ஶக்ஷத்றரடணனம் ீர்த்ரடணனம் வ ய்றனக்றநரர்;
ண் ஸ்ரதணம் ன்று ஆறுி னெர்த்றபின்

றதரட்ஷட றஷன ரட்டிினக்றநரர். அனஷட

டத்றல் ந்டள்ப ரங்லம் ிக்க்ர னெர்த்ற
னஷை தண்டறஶநரம். இட ன்?
ஆத்ர ப்தடி இனக்கும் ன்று ணசுக்குத் வரிரட.
ணஶம ஆத்ரினறனந்டரன் னஷபத்றனக்றநட.
ணஶ, இந் ணமரல் ஆத்ரஷ ப்தடி அபக்
னடினேம்? ணசு ஷநந்ரல்ரன் ஆத் ஸ்னொதம்
தப ீவன்று திர றக்றநட. ஆணரல் ம் ணஶமர

அஷனதரய்ந்தடிரன் இனக்றநட. ணஶ னனறல் தன
றஷ பில் ஶதரறந

றந்ஷணஷ எனனப்தடுத்

ஶண்டும். இற்குத்ரன் தக்றஷ றர
ஷத்றனக்றநரர்ள். உன ிங்ள் ணஷம
ரணரறஷ ிலும்
ஈஸ்ஷணஶ

றந அடிப்தஷ. ஆணரல்

றந்றக்ச்

றந்றக் ணசு அன்

எனணிடஶ குிந்ட, ஷன ரஷர - அரட
ண்வய் தி றர் இல்னரல் ம்திரய் எலகுடஶதரல்,
அணிடஶ எனனப்தடுறநட. ணசு எனனப்தடுறந
இந் றஷன னற்ந னற்ந ணஶம ஷநந்டஶதரத்
வரடங்கும். இவ்ிர ஞரணத்டக்கு தக்றஶ
டஷனரினேம். இணரல்ரன் வ

ங் தத்தரர்ள்

தக்றஷ ஞரணத்டக்குப் தடிர ஷத்ரர்.
ஆத் மரக்ஷரத்ரம் ன்றந னக்ற, வ த்டப்ஶதரணதின்
ங்ஶஶர ஶதரய் அஷடறந றஷன இல்ஷன. ப்ஶதரடஶ
ஆத்ர இனந்டவரண்ஶடரஶண இனக்றநட? அட
இல்னரிட்டரல் ம்
இந்

ரீ ரத்றஷ ட? ஆஷரல்

ரீம் இனக்றநஶதரஶ ஆத்ரஷ அடேதிப்தரண

னக்ற றஷன

ரத்றம்ரன். இம்ரறரி னக்ற அஷடந்

தின்னும் ம்னடன் உிர் ரழ்றந திம்

ஞரணிஷத்ரன் ைீன் னக்ன் ன்றஶநரம்.
இப்தடிப்தட்ட திம் ஞரணிலம்

றனர் தக்ர்பர

இனந்றனக்றநரர்ள். அரட திம்த்றன் ஶர என
ஶர னொதத்றல் ல்ஷன இல்னர அன்ஷத

ஷத்றனக்றநரர்ள். இர்லஷட தக்றரன்
ரறல்னர தக்ற. தக்ற வ ய்ரல் இர்ள்

வதநக்கூடி தன் டம் இல்ஷன. வணணில் ரழ்க்ஷப்
தன்பில் ற்கு ஶனர டறல்ஷனஶர அந் னக்ற
றஷனஶ ஷ இர்லக்கு மறத்றத்ட ிட்டட. அற்கு
ஶனர அஷட ஶண்டிட ன்ண இனக்றநட?
இனந்ரலும் ஈசுணரத் ஶரன்றுறந திம்த்றன் னீ னர
க்றஷ இர்ள் மறத்டக்வரண்டு, அற்ன னீ ஷன

வ ய்றந அந் ஈஸ்ஷண எர் இஷ்டனெர்த்றரக்
ண்டு, அணிடம் ரஶ இல்னர - திறப்

திஶரைணஶ றர்தரர - உத்ரண அன்ஷதப்
வதரறறநரர்ள். ஶரக்ஷம் ஶண்டும் ன்ந
திஶரைணத்ஷக்கூட ைீன் னக்ன் றர்ப்தரர்க்
அ றறல்ஷனஶ! இந் தக்றஷத்ரன்,
திநிினறனந்ஶ திம் றஷ்டரண சுர், "அஷயடல
தக்ற" ன்றநரர். ஶயட ன்நரல் ரம், ரஶ
இல்னரட அ-ஷயடல . இட னக்ற ந்ற்குப்
திந்ஷ றஷனிலுள்ப தக்ற.
னக்றக்கு னந்ஷ றஷனில் தக்ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

தக்ற
னக்றக்கு னந்ஷ றஷனில் தக்ற
என ப்தணரர் இனக்றநரர். ம் வதண்டக்கு ல்ன

ணரப் தரர்த்ட ல்ரம் வ ய் ஶண்டும் ன்று
அஷனறநரர். ன் றஷடக்றநரன். ல்ரம்
றச் ரறநட. ல்ரரணவுடன் வதண்ஷ
ரப்திள்ஷப அஷத்டக் வரண்டு ஶதரய்ிடப்ஶதரறநரன்.

ன்ணிரரணம் வ ய்றநஶதரட ப்தணரரின் ணசு ப்தடி
இனக்கும்? வதண்டக்கு ல்ன ன் றஷடத்ஶ ன்ந

ந்ஶரம் என தக்ம் இனக்த்ரன் வ ய்னேம். ஆணரல்

அஷ அனக்றிடுறநரறரி, இத்ஷண ரனம் பர்த்
வதண் ம்ஷ ிட்டுப் ஶதரறநரஶப ன்ந டக்ம்ரன்
அறர இனக்கும். இஶரன் ன் தரர்த்ரர்;

ஶடித்ஶடிப் தரர்த்ரர்; டன் றடன் ரங்ற ணமரச்
வ னறத்டக் ல்ரனம் வ ய்றநரர். ஆணரலும்
ன்ணிரரண

த்றல் அனஷட ணஷம னறுக்றப்

திறறந ரறரி இனக்றநட; ண்ில் ைனம்கூட
ந்டிடும்ஶதரல் இனக்றநட.
னக்ற றஷனஷ அஷட அனஷ வதற்ந

ரஷணஷப

னனக்ஷள ன்தரர்ள். இஷடநர தக்ற வ லுத்றச்
வ லுத்ற எனன் இந் அனஷஷப்

வதற்றுிடுறநரன். அனுக்கு னக்ற றஷடக்றந

ம்

ஷக்கு ட்டிணரற்ஶதரல் ந்டிடுறநட. அப்ஶதரட அன்
என ர்

ங்டரண றஷனில் இனக்றநரன்.

ன்ணிரரணம் வ ய்ட னறந ப்தணரரின் ணறஷன
ரறரிரன் இனுக்கும் இனக்றநட. ப்தணரஶ ன்

ஶடி அஷனந் ரறரி இஶணரன் னக்றக்ரப் வதரி
திரஷ

வ ய்ட தக்ற ரர்க்த்றல் ல்னர

அடேஷ்டரணனம் வ ய்ரன். அணரல் ணசு னரச்
சுத்ரறப் தரத்ரில் இண்டநக் ஷறந றஷன
ந்டிட்டட. ஷந்தின் தரனும் இல்ஷன, தக்றனேம்
இல்ஷன. ப்வதண்ஷ னுக்குக் வரடுக்றந

ப்தணரனக்கு அலஷ னறந ரறரி ப்வதண்ஷ
தரத்ரவுக்குத் த்ம் வ ய்றந னனக்ஷளவுக்கும்
வதரி டக்ம் உண்டரறநட.

இந்த் டக்த்ஷ சுஶனரத்றல் வபிிடுறநரர் எனி.
'தஸ்ஶரத்டெபண தத்ஸ்ட தஶ' ன்று ஆம்தரகும்
சுஶனரம் அட.
தஶசுன் ன் தக்றில் றழ்ந்ட ன்ஷண

ஶரக்ஷத்றல் ஶ ர்க் இனக்றநரன். இணிஶல் ரன்
ினற ன றக் வரண்டும் னத்ரக்ஷம் ஶதரட்டுக் வரண்டும்,
னஷை ைதம் னனற தடிபில் நறப்ஶதர
ஶண்டிறல்ஷன. " ினறஶ! ஶதரய் ர! உணக்கு
ஶக்ஷம் உண்டரட்டும்! சுதரண னத்ரக்ஷ ரஷனஶ,
உணக்கும் திரிர ிஷட வரடுக்றஶநன்; யர, தக்ற
ரர்க்ப் தடிட்டுஶப, உங்ஷபனேம் ிட்டுப் திரிறஶநன்.
ணக்குப் தக்ற, தத் குரடேதம் ன்றந ஆணந்
திதஞ் த்ஷஶ ந் உங்ஷப ல்னரம்
றஷத்டப்ஶதரடுறந ஶரக்ஷம் ன்றந ரஶரத்றல்
ஶரய்ந்ட ஶதரறஶநன்" ன்றநரர்.
ஶரத்ஷப் ஶதரக்குடரன் ஶரக்ஷம். ஆணரல் தக்ற
இன்தத்ஷனேம், அற்ரண

ரக்றரிஷஷபனேம்

ஷிட்டு ிட்டு ஶரக்ஷம் வதந ஶண்டும்

ன்றநஶதரட, இந்ப் த தக்னக்கு ஶரக்ஷஶ
ஶரரத் ஶரன்றுறநட!
இஶஶதரல் 'றனஷ் ர்ரறன'த்றலும் என சுஶனரம்
இனக்றநட. தக்ற னற்ந னற்நக் னம்  றக்றநஷப்

தற்நறட இந் சுஶனரம். ('மந்த்ரந்ண தத்ஸ்ட
தஶ, ன்று ஆம்திக்கும் அட.) றனஷ் தக்ற
அறர ஆ னீ னரசுரல் மந்றர ந்ணம், தித்ன

ர்ப்தம் ஆற ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபக்கூடச் வ ய்
னடிில்ஷன. அற்நறடறனந்ட திரிர ிஷட
வதறுறநரர்.
னல் றஷனில் அனக்ரண ர்த்ஷ
திரம், 'இட ஶண்டுர, ஶண்டரர?' ன்று

ரஸ்றப்

றர்க்ஶள்ி ஶட்ரல் அடேஷ்டிக் ஶண்டும்.
இணரல் ணத்றல் ினப்ன வறுப்ன குஷநறநட;
றத்சுத்ற ற்தடுறநட. அலக்கு ீங் ீங் ணசு
ஈசுணிடம் அறர ஈடுதட்டு எனனரத்
வரடங்குறநட. இடரன் தக்ற! இண்டரம் றஷன. தக்ற
னற்றும்ஶதரட ஞரணம்

றத்றக்றநட. இட இறுற றஷன.

ர்த்ஷஶர, தக்றஷஶர ரர
ிடஶண்டிறல்ஷன. தலத் தம் ரணரக்

ரம்தினறனந்ட ிடுதடுறந ரறரி ர்ம், தக்ற ல்னரம்
அடவும் னஷடந்வுடன் ரரஶ
லிப்ஶதரகும்.

தக்றஷ ிட்டு ஶர னக்றக்கு ரம் னற் ற தண்
ஶண்டும் ன்தஶ இல்ஷன. தக்ற

தண்ிக்வரண்டினந்ரஶன ஶதரடம்; ரஶண அடர
னக்றக்கு அஷத்டப் ஶதரகும். ணஶ னக்ற ஶண்டும்
ன்று திரர்த்றக்ரல் தக்ற ஶண்டும் ன்று

ஶண்டிக்வரண்ஶடினந்ரல் ஶதரடம்! ஶரதரன
றனஷ் தரறரர் வ ரன்ணதடி 'தக்ற தண்ிக்
வரண்டினந்ரல் னக்ற வதநனரஶ!'
ன்ஷணஶ ணக்குக் வரடு

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
"ன்ஷணஶ ணக்குக் வரடு"
உண்ஷரண தக்ன் எனன், தஶஷ்னுக்குப் னஷை
வ ய் ினம்னறநரன். உடஶணஶ அனுக்கு என வதரி
ந்ஶம் ந்டிடுறநட. ஈஸ்ணிடஶ ஶட்றநரன்:

"ஈச்ர! ரன் உணக்கு உத ரம் வ ய்ர றஷணத்டப்
னஷை வ ய்ரலும் உண்ஷில் அத ரம் அல்னர
வ ய்ரத் ஶரன்றுறநட? றரிஶனரனம் ிரதித்
உன் றனடிஷ ரன் ஏர் உத்ி ீர்த்த்ரல்
அனம்த னடினேர? ிசுரரரண உன்

ரீத்றற்கு இந்

றநற ஸ்றத்ஷக் ட்டி னெட னடினேர! உணக்கு

ஸ்ரம் தண்ிணரல், ன் ரஷன ந்ப் தக்ம்
ீட்டிணரலும் அங்ஶனேம் ரன் ீ இனக்றநரய்.

ஆணதடிரல் உணக்கு ஶஶ ரஷன ீட்டி ஶரம்
அல்னர ணக்கு ற்தடுறநட?

ரி, னஷைஶ ஶண்டரம்

ன்று திரர்த்ஷண வ ய்ப் தரர்த்ரல், ல்னரம் அநறந்
மர்க்ஞணரண உன்ணிடம் திரர்த்றதடம் அத ரர
அல்னர ஆறநட? திரர்த்ஷண ன்நரல் உணக்குத்
வரிரற்ஷந ரன் ஶட்தரத்ரஶண ஆகும். ீ
மர்க்ஞன் ன்தற்கு ன் திரர்த்ஷணஶ குஷநவு
உண்டரக்குறநட. இனந்ரலும் திரர்த்ஷண

வ ய்ஶண்டும் ன்ந ண்ம் ஶரன்றுறந அபவுக்கு
ரன் குஷந உள்பணர இனக்த்ரஶண வ ய்றஶநன்?
அணரல் அந்க் குஷந ீங்குற்ர உன்ணிடம்
திரர்த்றக்றஶநன். அட

ரி, ல்னரரண உன்ணிடம் ஷப்

திரர்த்றப்தட ல்னரரண ீஶரன் ரணரவும்

ஆறினக்றநரய் ன்று வரிரல் ன்ஷணக் குஷநவு
தடுத்றக் வரண்டினக்றஶநஶண. இந்க் குஷநஷ ீக்கு
ன்ஶந திரர்த்றக்றஶநன். ீ அண்ட ஆணந் ஸ்னொதம்;
உன்ஷணத் ி ஶநறல்ஷன ன்று ஶம் வ ரல்றநட.

இனந்ரலும் ன ஆணந்ர உணக்கு ஶநர இப்தடிக்
ஶரலும் ரலுரக் குஷநஶரடு ரன் எனத்ன்
இனப்தடஶதரல் ஶரன்றுறநஶ? இல்னரிட்டரல்

அலடவரண்டு இப்தடி ரன் திரர்த்ஷண தண்

ஶண்டிஶ இல்ஷனஶ! இப்தடி ரன் உணக்கு
ஶநர இனப்தரத் ஶரன்றுஷப் ஶதரக்டி.
ஶதரக்றணரல் ீ ரன் ல்னரனம், ீரன் ரனும். அரட
ரன்ரன் ல்னரனம் ன்று ஆகும். அரட உன்ணிடம்
ரன் இஷத்வரடு அஷக்வரடு ன்று வபி
ஸ்டக்ஷபக் ஶட்ில்ஷன. ன்ஷணஶ ணக்குக்
வரடு ன்ஶந திரர்த்றக்றஶநன்!" - இப்தடிச் வ ரல்றநரர்
அந் தக்ர். இந் ரீறிஶனஶ ' ற ரணமற னைர'

ன்ந ஸ்ஶரத்றத்றல் திரர்த்றத்றனக்றநரர் வ
மர ற திம்ஶந்றரள்.
ஹ்ம் ஶயற

தன்

ீஶ ஸ்னொதம் ஆணந்ம்
'ன் ஆணந் ஸ்னொதத்ஷஶ ணக்குக் வரடு' ன்றநரர்.
இப்ஶதரட ரம் ல்ஶனரனம் ம் றை ஸ்னொதத்ஷ
ிட்டுிட்டு ஶத்றல் இனக்றஶநரம். க்கு
ஶண்டிர்ஷப ிட்டுிட்டரல் ிக்றஶநரஶ,
ம்ஷஶ ிட்டுிட்டற்கு வ்பவு ிக்
ஶண்டும்? ம் ஆணந் ஆத் ஸ்னொதத்ஶரடு அடஶ
ரர ப்ஶதரட னக்ப்ஶதரறஶநரம் ன்ந ிப்னம்,

அஷப்தற்நற றஷணப்னம் க்கு மர இனக்ஶண்டும்.
தரத்ரவுடன் னப்தற்ர இப்தடிச்

றக் னடிரல்

ிப்தடரன் உண்ஷரண திஶஷ. அந்ப்
திஶஷக்குத்ரன் தக்ற ன்று வதர்.
இற்கு னல்தடிர வபிப்னஷை, ஶரில் றதரடு
ல்னரம் ஶண்டிினக்றநட. உன றஷணப்ஶத ஏர
ரரிர இனப்தர்லக்கு ஆம்தத்றல் இஷரன்
தரத்ரஷ றஷணக்ச்

ரணங்பரகும். இந்க்

ட்டத்றல் ஸ்ரற ஶரினறல் ட்டுறன்நற ல்னர
இடத்றலும் ிரதித்றனக்றநரர்; ரனம்கூட அஶரன்
ன்று ரம் உரிட்டரலும் தரில்ஷன. னென
ிக்றத்றல்ரன் ஸ்ரற இனக்றநரர் ன்று றஷணத்ட,
ஶரில் டெிஶனஶ ரம் தி ரக் ஷஷ

டஷடத்டிட்டு ந்ரலும் தரறல்ஷன. னென

ிக்றத்றனரட ஸ்ரற இனக்றநரர் ன்று தப்தட்டு
அங்ஶ ஷஷத் டஷடக்ர அபவுக்கு
ந்றனக்றஶநரல்னர? ஸ்ரற இல்னஶ இல்ஷன
ன்று றஷணக்ரல் ங்ஶஶர ஏரிடத்றனரட ஸ்ரற
இனக்றநரர் ன்று ததக்றனேடன் ஆம்தித்ரஶன ஶதரடம்
-

றத்ஷ பரல், ம்திக்ஷ ரநரல், அப்திர ம்

வ ய்டவரண்வினந்ரல், ரபரட்டத்றல் ஸ்ரற
ங்கும் இனக்றநரர், ல்னரர இனக்றநரர் ன்தட
னத்றக்குப் னரினேம். னத்றக்குப் னரிட அடேதர
ஆற்கு, "ன்ஷணஶ ணக்குக் வரடு" ன்று

திரர்த்றத்டக்வரண்ஶடினக் ஶண்டும். ஞரணரம்திஷ
றனஷத வ ய்ரள்.
தத்தரர் னம் தக்ற னட் ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
தத்தரர் னம் தக்ற னட் ம்
தக்ணரற இனப்தனும் தரன்ரன் ன்ந உர்ஶரடு,
மரரம்மத்றல் அன் ஶறு, ரன் ஶறு அல்ன ன்ந

அடேத ஞரணத்ஶரடு, ஈசுஷண தக்றஶரடு அடேதித்
அத்ஷ ஞரணிள் தனர் இனந்றனக்றநரர்ள்.

டமளண மஸ்ற, அப்ஷதய் ீக்ஷறர், மர ற
திம்ஶந்றரள், தந்ர ஶதரஶந்றரள் ஆற த

ஞரணிள் இவ்ித்றஶனஶ தக்ற வ ய்றனக்றநரர்ள்.
றற்குர இனக்றந திம்த்டக்கும் அணந் ல்ர

கும் வரண்ட ஈஸ்னுக்கும் இஷடஶ இர்ள் ந்
ஶதனம் ரில்ஷன. றர்குர, றஷ்பர ந்

ஸ்டஷ ஶரறள் றரணத்றல் அடேதிக்றநரர்ஶபர,
அஷஶ னணர ீத்றன் ல் வபிில் ீனஶைரற
வள்பர ஏடி ிஷபரடும் ண்ணர ரன் ண்டு

றழ்றஶநன் ன்றநரர் டமழண மஸ்ற. ஞரணிள்
ல்னரத் வய் டிங்லம் என்ஶநரண திம்ம்ரன்
ன்று ண்டு வரண்டர்ள். ன்நரலும் அற்நறல் னர்
ரனத்றல் ங்ள் ணத்ஷக் ர்ந் என னொதத்றல்

ஞரணம் ந் தின்னும் ிஶ  தக்ற வ லுத்றணரர்ள்.
அத்ஷ ஞரண

னத்றரண

ங் தத்தரர்ள்

அத்ஷண வய்ங்ஷபனேம் திம் ஸ்னொதரஶ
ஷத்ட ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றனக்றநரர்.
தக்றின் னக்ஷத்ஷனேம் தத் தரர்ள் ' றரந்
னயரிில்' வகு அர ர்ித்றனக்றநரர். ந்ட
உரங்ஷபக் வரடுத்ட ர்ித்றனக்றநரர்.
'அறஞ் றல் ிஷ ப்தடித் ரய் த்டடஶணஶ எட்டிக்
வரள்றநஶர, ஊ ற ப்தடி ரந்த்ரல் ப்தடுறநஶர,
தறிஷ ப்தடித் ன் தறின் றஷணிஶனஶ
ஆழ்ந்றனக்றநரஶபர, வரடி ப்தடி த்ஷத் லி
பர்க்றநஶர, ற ப்தடி

னத்றத்றல் னக்றநஶர

அப்தடிஶ தசுதறின் தரர ிந்ங்பில் மர

ர்

ரனனம் ணத்ஷ அறழ்த்றனப்தட ரன் தக்ற ன்தட'
ன்றநரர் வ ஆ ரர்ரள். ("அங்ஶரபம் றை தீை" ன்றந
சுஶனரம்)

று அறஞ் றல் ன்று என ம் உண்டரம். அன் ரய்
னற்நறவுடன் னறில் ிலந்ட உஷடனேம். உடஶண
உள்ஶப இனக்றந ிஷள் ஶர ஏர் ஆர்
க்றரல் ர்ந்ட ர்ந்ட ந்ட றுதடினேம் ரய்
த்ஶரஶடஶ எட்டிக் வரள்லம். எட்டிக் வரண்டதின்
னெனரண த்டக்குள்ஶப ஷநந்டிடும் ன்றநரர்ள்.
தரணிடறனந்ட திரிந்ட ந்றனக்றந ரம் இப்தடிஶ
ப்ஶதரடம் அன் தக்ர ர்ந்ட ர்ந்டஶதரய்

னடிில் அணிடம் எட்டிக் வரண்டு என்நரறிட
ஶண்டும். ஊ ற ரந்த்ஷ ஶரக்றப் தரய்த்ட எட்டிக்
வரள்ட அடுத் உரம். ரந்த்றல் ஶ ர்ந்
ஊ றக்கும் ரந்

க்ற உண்டரற அட ற்ந இனம்னப்

வதரனட்ஷப இலப்தடஶதரல், தக்னுக்கும் தரணின்
குங்லம்

க்றலம் உண்டரகும் ன்று இந்

உரத்ரல் ரட்டுறநரர். அடுத்ட தறிஷின்
உரம். தறிஷின் றஷணவு, ஶதச்சு, ரரிம்
அஷணத்டம் தறஷச் சுற்நறஶ இனப்தடஶதரன ம்

ஶணர, ரக்கு, ரரிங்ள் தரஷணஶ தற்நற இனக்
ஶண்டும் ன்தட இறனறனந்ட வரிறநட. தறஷ னென
சுஶனரத்றல் 'ின' ன்றநரர்.

ர் ிரதன் ன்தட

இன் வதரனள். இணரல் தரஷணஶ ஶர ஏர்
இடத்றல் ட்டும் இல்னரல், ங்குர ல்னரர

இனப்தர தரிக் ஶண்டும் ன்று உர்த்டறநரர்.
அடுத்தடிர வரடிின் உரம். வரல வரம்ஷதச்
சுற்நறக் வரள்றந வரடிஷ ரம்

றநறட ினக்றப்

திரித்டிட்டரல்கூட அட தடர தரடு தட்டுக் வரஞ்

ஶத்றஶனஶ றுதடினேம் வரம்ஷத ஷபத்டச் சுற்நறக்
வரண்டு ிடும். ம் ணஷ

ஈசு ஸ்ஷினறனந்ட

அஷனறக்றந இஷடஞ் ல்ள் த்ஷண ந்ரலும் ம்
னக்ஷறத்ஷப் திடிரரப் திடித்றனக் ஶண்டும்

ன்தஷ இந் றனஷ்டரந்ம் உர்த்டறநட. ஷட றில்
ற- னத்ற உதரணம். இடஶ த அத்ஷம்.
டல்ரன் ஷர ிலந்ட திநகு ஆநரறினக்றநட.
இண்டும் ஶறு ஶறு அல்ன. என றரணட ந்
ஷன உச் றில் திநந்ரலும், அலுக்ரல்

ஷபக்ரல்

ஏடி ஏடி ந்ட ஷட றில் டனறல் னந்ட ன்னுஷட
ணிப் வதஷனேம் உனத்ஷனேம் இந்ட டனரஶ
ஆறிடுறநட. டல் அஷ றர்வரண்டு அஷத்டக்
வரள்றநட. இணரல்ரன் ற

ங்ங்லக்கு

றநறட

டெம் இப்தரஶன அந் ஆற்நறன் ைனம் உப்னக் ரிக்றநட.
இப்தடிஶ ரனம் றைரண தக்ற வ லுத்றணரல்
னர னத்றரண தரன் னன்ஶண ந்ட ம்ஷ
ஆட்வரண்டு ரணரக்றக் வரள்ரன்.

னனறல் வதரனள் ஶண்டும், திள ஶண்டும் ன்று
ிரதர ரீறில் தக்ற வ ய் ஆம்தித்ரலும்,

தரணின் குிஶ ம் ரர அனுக்ரஶ
அணிடம் அன்ன வ லுத்டறந தக்குத்ஷக் வரஞ் ம்
வரஞ் ரப் வதறுஶரம். ஷட றில் கு ிஶ ம்
டவும் இல்னர தரத்ர ஸ்னொதரஶ ரனம்
அணில் ஷந்ட அணரஶ ஆஶரம்.
ஶனர ரீறில் ன்நர ரழ்க்ஷ டத்டற்கும்

ரி,

த்ஷம், ி றஷ்டரத்ஷம், அத்ஷம் னனற
மறத்ரந்ங்பின் அடேதத்டக்கும்

ரி, தக்ற ன்தட

இன்நறஷரரறநட. ஶரக்ஷம் அஷடப் தின்தற்றும்

உதரங்பில் ஷன றநந்ட தக்றஶ ன்றநரர் வ

தத்தரர். ஆத் ஸ்னொதத்ஷ உர்டரன் தக்ற
ன்றும் அஷடுத்டச் வ ரல்றநரர்.
ஶரக்ஷமர ண மரர்ரம் தக்றஶ ரீ மீ |
ஸ்ஸ்னொதர டேமந்ரணம் தக்றரித்திீஶ ||
இஷ்ட ஶஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
தக்ற
இஷ்ட ஶஷ
டேஷ்ர்பின் ணப்தரன்ஷள் தன றனு ர
இனக்றன்நண. எவ்வரன ிரண ணப்தரன்ஷ
உள்பர்ஷபனேம் ஆர்றத்ட, அர்ஷபப் தக்ற
வ லுத் ஷத்ட, அர்லஷட ணத்ஷச் சுத்ம்
வ ய்ட,

றத்த்ஷ ரக் (எனஷ)ப்தடுத்ஶ தரத்ர

தன தன ஶர னொதங்பர ந்றனக்றநட.
"இந் யறந்டக்லக்கு த்ஷண ஶரடி

ரறள்!" ன்று

அந்ற ஸ்ர்ள் ம்ஷ ஶனற வ ய்டண்டு.

உண்ஷில் என்றுக்கு ஶற்தட்ட ஸ்ரற இனப்தர
ிம் வரிந் ந் யறந்டவும் ண்ில்ஷன.
ஷற ம் ஸ்ரற எனஶ ன்று ண்டட
ட்டுறல்ஷன; இந் ைீனும்கூட அஶ ஸ்ரறரன்
ன்று ஶவநந் னம் ண்டுதிடிக்ரஷனேம்
ண்டுதிடித்றனக்றநட. ணஶ, திதஞ்

ிரதரத்ஷ

டத்டறந ர

க்றர என ஸ்ரற ரன் இனக்றநட

ன்தறல் ந் ிநறந் யறந்டவுக்கும்

ந்ஶறல்ஷன. ஆணரல் அந் ஸ்ரற தன னொதத்றல்
னடினேம்; அப்தடிப்தட்ட ஶரக்றஷனேம் னஷனேம்
அற்கு உண்டு ன்று இன் ம்னறநரன்.
எஶ ஸ்ரற ம் ஶ த்றன் ரனனர்லக்குப் தன
னொதங்பில் ரி ணம் ந்றனக்றநரர். அந்ந்
னொதங்லக்குநற ந்றம், உதரமணர ரர்க்ம்

ல்னரற்ஷநனேம் அந் ரனனர்ள் க்குத்
ந்றனக்றநரர்ள். இற்ஷந னஷநப்தடி அடேஷ்டித்ரல்
ரனம் அந்ந் ஶஷின் அடேக்றத்ஷப் வதந
னடினேம். ந் ஶஷர இனந்ரலும்

ரி, அட

னடிில் தரத்ரஶ. ஆஷரல், ரம்

ந்ஶம்

வரள்பரல் ன
க்குச்

றத்ஷஶரடு தக்ற ஷத்ரல் அட

ம்மர தந்த்றனறனந்ட ிடுஷன னம். இந்

ிடுஷனக்கு ரம் தக்குப்தடுற்கு னன் வனௌற
ஶண்டுல்ஷபக்கூட றஷநஶற்நற அடேக்றறக்கும்.
அர் ணத்ஷப் வதரறுத்ட என்நறல் திடிரணம்
வரள்ற்வன்ஶந இத்ஷண ஶஷள் இனக்றன்நண.
ரரரிடம் குந்ஷப்ஶதரல் தரத்ரஷ அடேதிக்
ஶண்டும் ன்றந ணப்தரன்ஷ உஷடனுக்கு
அம்தரள் உதரம ஷண இனக்றநட. எஶ

ரந்த்றல்

அலந்றப்ஶதர ஶண்டுவன்ந ஶணரதரம்
உள்பனுக்கு க்ஷறரனெர்த்ற இனக்றநரர். ஆணந்ர
ஆடிப்தரடி தக்ற வ லுத்டற்குக் றனஷ் தரத்ர
இனக்றநரர்.

இஷ்டம் இனந்ரலும் இஷ்டம் இல்னரிட்டரலும் ஶர
என ர

க்றிடம் தக்ற வ ய்ட ன்று ஶர என

த்த்ஷ ட்டும் ரட்டரல், ம் ணசுக்கு ப்தடி
இஷ்டஶர, அற்கு அடே ஷரஶ அந்
ர க்றஷ என னெர்த்றில் தரித்ட, வறும்

த்த்ஷ ைீனுள்ப என அன்ன உனர தரித்ட,
தக்ற வ ய்ற்கு ம் த்றல் உள்ப "இஷ்ட ஶஷ"
றதரஶட ற குக்றநட. அன்ஶதரடு உதரமறக்
ஶண்டுரணரல், உதரமஷணக்குநற னெர்த்ற ம்

ஶணரதரத்டக்குப் திடித்ரணர இனந்ரல்ரஶண
னடினேம். இணரஶனஶ இஷ்ட ஶஷ ன்று ணக்குப்
திடித் னெர்த்றஷ உதரமறக் ட ம் சுந்றம்
னறநட. 'ம் ணப் ஶதரக்குக்குப் திடித்ட' ன்றந
றஷனில் ஆம்தத்றல் ஶர என னெர்த்றஷ இஷ்ட

ஶஷரக்றக் வரண்டரலும், ஶதரப் ஶதர அணிடம்
உண்ஷரண தக்ற உண்டர உண்டர, 'க்வன்று
ன்ண என ணி ணப்ஶதரக்கு?' ன்று அஷனேம்

ிட்டுிட அந் ஶஷஶ அடேக்றம் வ ய்னேம்.
அப்னநம் ல்னரஶ எஶ தரத் ஸ்டரத் வரிச்
வ ய்னேம்.

அனம் க்கு இஷ்டரண ஶஷஶ
உதரமறக்கும்ஶதரஶ ற்நர்லஷட இஷ்ட

ஶஷஷபத் ரழ்ர ண்க்கூடரட. க்கு ப்தடி
இந் னொதத்றல் தரத்ர அடேக்றம் தண்டறநரஶர
அப்தடிஶ ற்நர்லக்கு ற்ந னொதங்பின் னெனம்
அடேக்றம் தண்டறநரர் ன்று வபிவு வதந ஶண்டும்.
'அந்ந் ஶஷக்குநற னரத்ஷப் தரர்த்ரல் அட

என்ஶந னலனற் டவுள்; ற்ந ஶஷ ல்னரம்
அற்குக் ல ரணஷ; இஷ அஷ னஷை வ ய்ண;

இணிடம் அஷ ஶரற்றுப் ஶதரிண ன்வநல்னரம்
இனக்றநஶ!' ன்று ஶட்னரம். இற்கு யற றந்ர
றரம் ன்று வதர். அரட இ ஶஷஷப
றந்றப்தட வதௌரிரின் ஶரக்ல்ன. இந் என
ஶஷஷ ஆரறப்தனக்கு ணம்

றநரல் இட

என்நறடஶ ீிரப் தற்றுல் ற்தடுத் ஶண்டும்
ன்தஶ னரத்றன் ஶரக்ம். இற்ரஶ இந்

ஶஷக்கு ட்டும் ற்நத் ஶஷலக்கு இல்னர
உத்ர்ம் (உர்வு) வ ரல்னப்தடுறநட.
ரடேதரர்பர இனந்ர்ள் ல்னரத்
ஶஷஷபனேம்

ரஶ தரர்த்ரர்ள். ர

ிபரண ரபிர ன், தரன் னனறர்லம் எஶ
ஸ்டரன் தன னெர்த்றபரவும் னறநட ன்று
ந்ஶறல்னரல் கூறுறநரர்ள்.
தக்ர்பின் ஶணரதரத்ஷப் வதரறுத்டப் தரத்ர தன
னொதம் வரள்றநஶதரஶ, திதஞ் த்றல் ன்னுஷட
வவ்ஶறு ரரிங்ஷபப் வதரறுத்டம் வவ்ஶறு
னொதங்ஷப டுத்டக் வரள்றநட. ஶைர குத்ரல்
றனஷ்டி வ ய்னேம் ஶதரட அற்ஶற்த திம்ரரறநட;
மத் குத்ரல் தரிதரனறக்கும்ஶதரட அற்ஶற்த ர
ிஷ்டரறநட; ஶர குத்ரல்

ம்யரிக்கும்ஶதரட

அற்குநற னஷநில் னத்னொதம் வரள்றநட. இந்
னென்ஷநப் தரனும் ரபிர னும் எஶ

க்றின்

னென்று டிங்பரக் குநறப்திடுறநரர்ள். இந்

னென்றுக்கும் வதரனந்டட னப்தத்ட னக்ஶரடி
ஶஷலக்கும் வதரனந்டம்.

ணஶ, ன் வய்ம் உ ந்ட, உன் வய்ம் ரழ்ந்ட
ன்று

ண்ஷட திடிப்தறல் அர்த்ஶ இல்ஷன. ஆணரலும்,

ம் ஶ த்றல் தன இஷ்ட வய்ங்ள் இனந்ரலும் கூட,
திரணர இனந்ட னம் ஷ த்டக்கும்
ஷஷ்த்டக்கும் இஷடஶ வரம்தவும்

ண்ஷடரன்

டந்ட ந்றனக்றநட. ன்நர ஆஶனர றத்டப் தரர்த்ரல்
இந் இண்டு திரிவுலக்கும் வய்ங்பரண

தஶச்னும் ர ிஷ்டவும் எஶ ஸ்டரன் ன்ந
ஞரணம் வதறுஶரம். *
------------------- இவ்ிர அடுத் திரிில் உள்ப ' ற ிஷ்ட
அஶதம், ' அரினேம்

றனும் என்னு', ' றம்', ' ர்ம்

ிஷ்டம் ைத்', 'அஷண நஶல்; றனரலுக்கு
அடிஷ வ ய்', 'ரஷனில் றனரல், ரஷனில்

ரஶன்', 'எற்றுஷ உர்த்டம் உத்த் னங்ள்',
'இண்டு ரைரக்ள்', 'தரன் ரர்?... தத் தரர்
தறல்', ஆற உஷஷபப் தரர்க்.
ஶர னெர்த்றள்; அர னனர்ள்
ம்ன

ங்ரணரர்!

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ம்ன

ங்ரணரர்!

'ஶரம் ன்நரல் ஶ ர்க்ஷ' ன்று அர்த்ம். ைீணரணன்
ஶதற்று திம்ரண தரத்ரவுடன் ஶ ர்ந்ட

ிடுடரன் ஶரம். தனணில் தற்நறல்னரல் றஷ்ரம்
ர்ம் வ ய்ட, அன் னெனம்

றத் சுத்ற வதற்று, தக்ற

உதரமஷண னெனம் ணசு எனனப்தட்டு

ஈஸ்ரடேக்றனம் வதற்நரல், இறுறில், இந்
அஶதரண ஶர றஷனஷ அஷடனரம். ஶத்றன்
த ரத்தரிம் இடஶ. வ றனஷ் தரன்
அர்ைளணனுக்கு உதஶ றத் ஶரம் இடஶ.

"தம்தஷர ந் இந் ஶரரணட, தின்ணரல்
றறனரிற்று. அஷப் னணனத்ரம் தண்ஶ
ந்றனக்றஶநன்" ன்நரர் வறனஷ் தரன்.
தஶஷ்ன் ஶறு, றனஷ்ன் ஶறு அல்ன. இனனம்
எனஶ. ல ஷிஶனஶ றனஷ் தரன், ிசுனொதம்

ரட்டும்ஶதரட, "ன்னுஷட ஈஸ் ஸ்னொதத்ஷப் தரர்"
ன்றநரர்.
தச் ஶ ஶரம் ச்ம்.
ிசுனொத ரி ணத்றல் ஶனரத்ஷ

ம்யரம் வ ய்னேம்

னத் ஸ்னொதத்ஷஶ றனஷ்ன் ரட்டிணரர்.
இவ்ரறு ஈசு அஶதரினக்றந றனஷ்

தரத்ரவுக்கு ஆறில் "ைத்குன" ன்ந ினட
உண்டு. 'க்னஷ்ம் ந்ஶ ைத்குனம்' ன்று
சுஶனரம்கூட உண்டு. ைத்குனரண வ றனஷ்ன்,

"னர்த்றல் இந் ஶரத்ஷ சூரினுக்கு உதஶ றத்ஶன்.

ீ ண்டும் இப்ஶதரட றனஷ்ணர உணக்கு உதஶ றக்
ந்ஶன். ந்வந்க் ரனத்றல் ர்ம் றவும்

க்ஷீிக்றநஶர அப்ஶதரவல்னரம் ந்ட உதஶ றப்ஶதன்"
ன்நரர்.
வ றனஷ்ரரம் டரத னே இறுறில் டந்ட.
திநகு னறனேம் ந்ட. றுதடினேம் ைீதிம் அஶத
ஶரத்டக்கு னறவு உண்டரிற்று. லதத்றண்டு
டர்ங்ள் ஶரன்நறண. அஷ ற தங்ரக்

றபம்திண. அ ந்ர்ப்தரணஷ ல்னரஶ இப்தடித்ரன்
ஆம்தத்றல் டனடனர இனக்கும். திநகு, இனந் இடம்
வரிரற் ஶதரகும்.
னறரனத்றல் இப்தடி லதத்றண்டு டர்ங்ள்
ஶரன்நற, ஷற த்ஷ னறவுநச் வ ய்ஷப்

தஶஷ்ன் தரர்த்ரர். டரத னேத்றல் ற்தட்ட னறவு
ரரணிரணடரன். ணஶ, ஶர

றன

ந்ர்ப்தங்பில்

ட்டும் றனஷ் தரன் ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்ரல்
ஶதரடரணர இனந்ட. ற்ந

ங்பில் அர்

ஆர்தரடிில் னீ ஷன வ ய்ரர்; டரஷில் ரஜ்தரம்
வ ய்ரர்; தஞ்

தரண்டர்லக்ரத் டெட ஶதரணரர்.

'னறரனத்றல் இப்தடிச் வ ய்ரல் ஶதரரட. அற
இனட்டு இனப்தரல் றஷந ிபக்கு ஶண்டும். என
ரழ்ரள் னலடம் ஞரஶணரதஶ ம் என்றுக்ரஶ
அரம் வ ய் ஶண்டும்' ன்று தஶஷ்ன்
ண்ிணரர்.
ர் ித்ஷலக்கும் ரணரண அந்
ஆற ங் தத்தரர்பர அரித்ரர்.

ர றஶண வ

வ

ங்ர ரரிர்ள்

றரரஶ ன்தற்கு

ஶத்றஶனஶ ஆரம் இனக்றநட. ைளர் ஶத்றல்
உள்ப வ னத்த்றல், 'தர்த்றக்கு ஸ்ரம்; வ்னேப்
ஶ னுக்கு ஸ்ரம்' ன்று அடுத்டுத்ட னறநட.
'தர்த்ற' ன்நரல் 'ைடரரரி' ன்று அர்த்ம்.

றவதனரஷண ைடரரரிரஶ வதரடில்

ரண்றஶநரம். 'வ்னேப்' ன்நரல், 'தணம் வ ய்ட வரண்ட'
ன்று அர்த்ம். 'வ்னேப் ஶ ன்' ன்நரல் ஷனஷ
னண்டணம் வ ய்ட வரண்டன் ன்று வதரனள்.
ைடரரரிரண

றன், 'வ்னேப் ஶ 'ணர இனந்ட

ப்ஶதரட? வ ஆற ங்ர இனந்ஶதரஶ! றரிரனனம்
உர்த் ஶம் இஷ னன்ஶத வ ரல்னறிட்டட!
தஶசு னெர்த்ற ஆனத்றன் அடிில்

க்ஷறரனெர்த்றர அஷ ரல் இனந்ட, அற்கு
' ம்ன' ன்று வதர். ' ம்' ன்நரல் 'றத் சும்' ன்று
அர்த்ம். றத் சும் உற்தத்றரகுறடஶ
ஊற்ஶந

ம்ன. ஆணந்

ம்ன. இந் ஆணந் ஊற்று இனந் இடத்றஶனஶ

இனக்கும். ண் தரர்ப்தறல்ஷன. ரய் ஶதசுறல்ஷன.
உடம்ன அஷ றல்ஷன. எஶ றஷ்ஷட, மரற, வௌணம்.
ஆணரல் அந் வௌணத்றனறனந்ஶ மணரற ஶரறள்
ர உதஶ ம் வதற்றுத் ரங்லம் திம் றஷ்ஷட
வதற்நணர். ஆணந் ஊற்ஷநத் ஶடிப்ஶதரய் இர்ள் அஷ
வரண்டு குடித்ரர்ள். வௌணம்ரன் இர்ள் வதற்ந
ர உதஶ ம்.

அப்தடித் ஶடிப் ஶதரர க்ர அந் உத்றனஷ்டரண
வௌண றஷனஷ ிட்டு ைத்குன ஆற ங்தத்
தரர ந்ரர் தஶசுன்.
தறிர த்றணர எனத்றினக்றநரள். அள்
குஷனக்கூட ரனம் ஶட்டறல்ஷன. அள் வபிில்

ந்ட ரனம் தரர்த்றல்ஷன. அர்லஷட குந்ஷ
றற்நறல் ிலந்ட ிடுறநட! அப்ஶதரட அள் ட்ஷட
ீ
ிட்டு வபிஶந்ட கூப்தரடு ஶதரடுறநரள்.

அடஶதரனஶ க்ஷறரனெர்த்றர இனந் தஶசுன்
னறில் ட குந்ஷபரண ைணங்ள்
தரதப்தடுகுறில் ிலஷப் தரர்த்ரர். 'ரன் வுண
உதஶ

ம்னர - ஆணந் ஊற்நர - இனந்ரல், இந்

னேத்றல் திஶரைணம் இல்ஷன; ஊற்ஷநத் ஶடி ரனம்
ரட்டரர்ள். ணஶ, அந் ஆணந்ஶ ைணங்ஷபப்
ஶடிப்ஶதர ஶண்டும். ஆணந்ர <>இனக்கும்<>
ஆணந்த்ஷச் <>வ ய்றந

ம்ன

ம்ர<> ( ங்ர)

ைணங்பிஷடஶ ஶதரய் றத்றசுத்ஷ அர்ள்
ஷில் டுத்டத் ஶண்டும்' ன்று ீர்ரணித்ரர்.
ங்ர ரரிர அரித்ரர்.
இந் ரிஷ க் றத்றஶனஶ வ னத்ம் னனறல்
ம்னஷனேம், திநகு குனரண

ங்ஷனேம், அன்திநகு

குன உதஶ த்ரல் வதநக்கூடி தஞ் ரக்ஷத்ஷனேம்
வ ரல்னற ஸ்ரிக்றநட.
னர் ரனங்பில் அசுர்ள் ன்று ணிர ஏர்
இணத்ர் னரர்ள். அர்ஷப

ம்யரிக் ிஷ்ட

ஆனேதரிர னரர். இந்க் னறில் ரக்ஷமர்ள்

ணிர இல்ஷன. ிசுரறத்றரின் ரத்ஷக் வடுக்
மளதரயள, ரரீ ன் ன்ந ரக்ஷமர் ந்ரவும், வ
ரர் அர்ஷப ஷத்ரவும் ரரத்றல்
தடிக்றஶநரம். இந்க் னறில் ிசுரறத்றர்
இனந்றனந்ரல் அனஷட ரத்ஷக் வடுக்

மளதரயள, ரரீ ஶ ஶண்டிிரட. அர் னெஷப
வட்டுப்ஶதரய் அனுள்ஶபஶ அசுப் திினத்ற
குடிவரண்டினக்கும். அர் ரம் வ ய்ஶ

ண்ிினக் ரட்டரர். ைணங்பின் னெஷபிஶனஶ
அசுன் னகுந்ட ிட்ட இந்க் னறில் ரஷ

ம்யரம்

தண்டட? ரஷ ிட்டு ஷப்தட? ணஶ, அசு

ம்யரத்டக்ரண ஷஷ் அரங்ள் இப்ஶதரட

ஶண்டரம் ன்று தஶஷ்ன் னற,
ஞரஶணரதஶ த்டக்ரத் ரஶ என திரக்
குடும்தத்றல் அரித்ரர்.

ம்னர உட்ரர்ந்றனந் னெர்த்ற

ங்ரச் சுற்றும்

னெர்த்றரிற்று. வ்பவுக்வவ்பவு

உட்ரர்ந்றனந்ரஶர, அவ்பவுக்வ்பவு

ஞ் ரம்

வ ய்ரர். வ்பவுக்வவ்பவு வௌணர இனந்ரஶர,
அவ்பவுக்வ்பவு ஶத றணரர். உதஶ றத்ரர். ரம்
வ ய்ரர். தரஷ்ம் வ ய்ரர்.
வ ஆற

ங்ரின் றஷ, அனக்கு னன்ணினந்

லதத்றண்டு ங்பில் டவுஶ அனக்குப் தின்ன
தரத் ஶ த்றல் இல்னரற் ஶதரணடரன். அர்
ண்டணம் வ ய்

ரங்றம், ஷஶ றம் ஶதரன்ந

றன

ங்ஷபப் தற்நறப் னஸ்ங்பினறனந்டரன் வரிந்ட

வரள்ப னடிறநட! இற்ஷந ஷடனஷநில்

தின்தற்றுறந ஷனேஶ ரஶரம். ரதரனறம்,
ரர ர

ரக்ம் ஶதரன்ந ஶரங்ஷபப் தற்நற

தஷ இடிதரடு (ruins) னஷப் வதரனள் இற்நறனறனந்ஶ
வரிந்ட வரள்றஶநரம். ஶ ர்ரடேஷ்டரணத்ஷச்

வ ரல்னரல் ஆத் குங்ஷப ட்டும் வ ரல்லும்
னத்ம் னனற

றன ங்ஷப ற்ந ரடுலக்ர

ிட்டு ஷத்றனக்றநரர், வ

ங் தத்தரர். அஷனேம்

ம் ரட்டில் அர் ரனத்டகுப் தின் இல்னரற் ஶதரிண.
வ ரற்த ரனத்டக்குள், த்ம் என்ஷநஶ
அடிப்தஷடரக் ஷத்ட, ற்ந ங்ஷப ல்னரம்

ைித்ட, அத்ஷத்ஷ ஆ ரரிர்ள் றஷன ரட்டிஷப்
ஶதரன்ந த்ரண ரரிஷச் வ ய்ர் உனறல்
னஶ இல்ஷன.
வ

ங் தத் தரர்லக்குப் திற்தரடு, ம் ரட்டில்

ஶறு

ம்திரங்ள் ற்தட்டரலும், வ

ங்ர்

ஸ்ரதித் அத்ஷ ம் ஶதரய்ிடில்ஷன. இன்றும்
அத்ஷறள் இனக்றஶநரம்.
வ ஆற ங் தத்தரர் ஶம் னலஷஷனேம்
எப்னக்வரண்டரர். ஶம் கூறும்
ஶம் ிறக்கும்

ன வய்ங்ஷபனேம்,

ன ர்ரக்ஷபனேம்

எப்னக்வரண்டரர். அற்நறன் னக்ஷ்ர, ஶ
உதறத்றன் னக்ற ரத்தரிரண, 'ைீனும்

றரமண

திம்னம் என்ஶந' ன்ந அத்ஷத்ஷ ஸ்ரதித்ரர்.
வ றனஷ்னுக்குப் திநகு ஷற ர்த்ஷ

றஷனரட்டி ஆற ங்னம் 'ைத்குன' ன்ந ினஷப்
வதற்நரர்.

ஷ ர சுக்றனதக்ஷ தஞ் ற வ

ங்ர ரரி

ஸ்ரறபின் அர றணம். அப்வதரலட க்ஷத்றம்
றவதனரனுக்குநற றனரறஷரஶர, அல்னட வ

ரனுக்குநற னணர்மளரஶர அஷனேம்.

வ ஆற ங் ைந்றரணட ற்ந ைந்றஷபிடப்

வதரி னண்ிரனம் ன்று ரன் றஷணப்தட க்ம்.
இப்தடி ரன் வ ரல்லுற்கு உங்லக்கு இண்டு
ரங்ள் ஶரன்நனரம். 'ம்னஷடட' ன்ந

அதிரணத்ரல் வ ரல்றஶநஶணர ன்தட என்று. இப்ஶதரட
ஶத ப்தடும் ிம் வ

ங் ைந்றரனரல், அஷச்

ற்று உர்த்றப் ஶதசுறஶநஶணர ன்தட இண்டரட.

இந் இண்டும் இல்னரல், ஶறு என னக்றரண
ரத்ரஶனஶ வ

ங் ைந்றஷ மர்

உத்றனஷ்டரண னண் ரனம் ன்றஶநன்.
அட ன்ண ரம்? வ

ங் அரத்டக்கு னன்

ஷற ம் ஆட்டம் ண்டஶதரட, அடஷ ஶ
னரங்பரல் ிறக்ப்தட்ட னண்ி ரனங்ள்
ல்னரம் த்பித்ண. என த்றல் ம்திக்ஷ
ஶதரணரல், அந் ப்தண்டிஷஷப ரர்

வரண்டரடுரர்ள்? ஶ ர்த்டக்கு ஆதத்ட ந்
ஶதரட, அம்ப் தண்டிஷள் ல்னரற்றுக்கும் ஆதத்ட
ந்டிட்டட. ஆப்ஶதரட வ

ங் ைந்ற

றழ்ந்ரல்ரன் அந்ப் னண்ி ரனங்ள் ல்னரம்
ீ ண்டும் றஷன றறுத்ப்தட்டண. வ

ங் ைந்ற

றழ்ந்றரிடில், இன்று வர றனேம்,
ஶரகுனரஷ்டறனேம்,

றரத்றரினேம், ரத்றரினேம் ற்ந

னண்ி றணங்லம் வரண்டரடுஶரர ன்தஶ
ந்ஶம். ற்ந ைந்றஷபவல்னரம் றஷனரட்டி
ைந்றர இடஶ இனக்றநட. ஆஷிணரல்ரன் வ
ங் ைந்றஷ ற றப் னண்ி ரனரச்

வ ரல்றஶநன்.
ணி ணிர இனந்டவரண்டு அந்ச்
திரம்

ரரணி

ந்றர ற ஶ ம் னலறலும் என இடம்

தரக்ற ஷக்ரல் றக்ிைம் வ ய்ட இந் த்ரண
அடேக்றத்ஷச் வ ய்ரர். 'றக்ிைம்' ன்நரல் அர்
வ ய்டரன் 'றக்ிைம்'.
வ ஆச் ரர்ரலஷட றக்ிை றஷஷக்

ஶட்டற்குப் திஶரைணர ரம் அஷணனம் ம்
ணத்றல் உள்ப அ ட்டுத்ணங்ஷபப் ஶதரக்ற, க்குள்
ரஶ றக்ிைம் வ ய்ஶண்டும். 'தைஶரிந்'த்றல்
ஆம்தித்டத் தரத் த்டத்றல் னடிட வ
ஆச்ரர்ரபின் உதஶ ம். "என்றும் வரிரிட்டரலும்
தரில்ஷன; ஶரிந் ஶரிந் ன்று வ ரல்" ன்று
'தைஶரிந்'த்றல் வ ரல்றநரர் ஆச் ரர்ரள். "ன் என
க்ஷம்கூட ண்
ீ
றப்தறல்ஷன. திற க்ஷனம்
வனங்ற னறநரன். ப்ஶதரட திடித்டக் வரள்ரஶணர
வரிரட. ஶரிந்ன் ரஷனக் ட்டிக்வரண்டரல்ரன்
ணரல் க்கு தம் இல்ஷன' ன்றநரர். ப்ஶதரடம்
ஶரிந்ர ஶரிந்ர ன்று வ ரல்னறப் த ஶண்டும்.
ப்தடினேம் ஶதரைணம் வ ய்றஶநரம். அஶரடு,

ரப்திடுஷில் 'ஶரிந் ஶரிந்' ன்று வ ரல்னறக்

வரண்ஶட உண்டரல், அந் ஶணரதரத்டடன் உள்ஶப
ஶதரகும் அன்ணம், ஆத் றரணத்டக்கு அடேகூனம்
வ ய்னேம். அந் அன்ணமரம் உடம்தில் ஶ ச் ஶ 
ஈஸ் ஸ்ணம் அறரகும். ரம் ன்ஷநக்கும்

ஶதரைணத்ஷ றறுத்ப் ஶதரறல்ஷன. ஆஷிணரல்
இந்ச்

றன்ண அப்திர த்ரல் ஶரிந் உச் ரம்

ன்ஷநக்கும் டந்டனம். ஶரிந் உச் ரத்டடன்

ரப்திடுஷில் ற்ந ிங்ஷபப் தற்நறப் ஶதசுஷ

ரஶ றறுத்டஶரம். ண்ட ஸ்டக்ஷப ஶரிந்
ரத்டடன்

ரப்திடக்கூடரட ன்ந ட்டுப்தரடும் னம்.

றத்ம் சுத்ரற்கு ன்ந ட்டுப்தரடும் னம்.

றத்ம்

சுத்ரற்கு ஆரம் சுத்ரினப்தட றவும்
அ றம். தன இடங்பில் தனிரண ஸ்டக்ஷபத்

றன்னுஶ இன்ஷந ணக்ஶரபரறுலக்கும் எலக்க்
குஷநவுக்கும் என னக்றண ரம்.
ஆ ரர்ரள் றஷ ஶட்டற்கு அஷடரபர இப்தடிச்
றன்ண

றன்ண ிங்ஷபரட அடேஷ்டரணத்றல்

வரண்டு  ஶண்டும். ல்ஶனரனம் ரஷனில்
ிஷ்ட ஸ்ம், ரஷனில்

றநறட

றநறட

றஸ்ம்

வ ய் ஶண்டும். இில் டெங்கும் னன்ன அம்தரஷபப்
திரர்த்றக் ஶண்டும். அன்ஷந றணம் ஆத்

ஶக்ஷரஶர, தஶரதரர ைீரனண் ஶ ஷஶர
ஶனும் வ ய்ஶரர ன்று ஆரய்ந்ட தரர்க் ஶண்டும்.
"அம்ர, இன்றுஷ ரன் வ ய் ப்னஷப ன்ணித்ட,
ரஷபினறனந்ட ரன் ப்னஷபச் வ ய்ரல் இனக்

க்ஷறப்தரய்" ன்று ரரக்ஷறஷ ணனனற
ஶண்டிக்வரண்டு டெங் ஶண்டும்.
இன்று ம்றஷடஶ இப்தடிப்தட்ட

றநற, வதரி

அடேஷ்டரணங்ள் தனவும் ஞரதம் ரட்டுறந
அபவுக்ரட ந்றனப்தற்குக் ரரண வ ஆற

ஆ ரர்ரஷப ன்ஷநக்கும் நக்க்கூடரட. ரத்றரி,
ஶரகுனரஷ்டற ஶதரல் வ ஆ ரரி ைந்றஷக்
ஶரனரயனரக் வரண்டரட ஶண்டும். ஆ ரரி

தரடஷஷ றணனம் னைறக் ஶண்டும். வ ஆ ரரிரள்
அடேக்றத்றல்

ன ங்பங்லம் உண்டரகும்.

ணிப் திநினேம் ஶண்டுஶ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ணிப் திநினேம் ஶண்டுஶ
ஆ ரரி:

ங்ர ரர்:

மந்ட ஶ ைன் ைன்ணி
'ல்னரப் திநிபிலும் வ

ங் தத் தரர்ஶப ன்

ஆ றரிர இனக் ஶண்டும்' - ன்று இற்கு அர்த்ம்.
சுஶனரம் னலஷனேம் வ ரல்றஶநன்:
ரஸ்த்ம்

ரரீ ீ ரம்மர

ஶஸ்ட தஶச்:|

ஆ ரர்:

ங்ர ரர்:

மந்ட ஶ ைன் ைன்ணி ||
' ரரீ ீ ரம்மர' ன்நரல்

ரீத்டக்குள் இனக்ப்தட்ட

உிஷப்தற்நறச் வ ரல்றந ஶரந்

ரஸ்றம் ன்று

அர்த்ம். 'இந் ஶரந்ஶ ந்ரலம் ணக்கு

ரஸ்றர இனக்ட்டும்'. அரட, 'ரன் ஶ



த்றஶனஶ திநக்ஶண்டும்' ன்று சுஶனரத்றன்
னல் ரி வ ரல்லுறநட. அடுத் ரி, 'தஶச்ஶண
ணக்கு ந்ரலம் வய்ர இனக்ட்டும்' ன்றநட.
திநகு 'ைன் ைன்த்றலும் ணக்கு

ங்ஶ ஆ ரரிர

இனக்ட்டும்', ன்று சுஶனரம் னடிறநட.
னணர் ைன்ம் இல்னரல் தரத்ரில் னந்டிட
ஶண்டும் ன்தஶ வதரடரப் திரர்த்றக்ப்தடுட.
ஆணரல் வ

ங் தத்தரர்ள் எவ்வரன

ைன்ரிலும் ஆ ரரிர அஷரர் ன்நரல், த்ஷண
திநினேம் டுக்னரம் ன்று இந் சுஶனரம் வ ரல்ட
ஶதரனறனக்றநட. டரைரஷப் தரர்த்டக்
வரண்ஶடினப்தற்ர 'ணப் திநினேம் ஶண்டுஶ
இம்ரறனத்ஶ' ன்று அப்தர் ஸ்ரறள் வ ரன்ணட
ஶதரனறனக்றநட!
வ ங்னம் இஶ ரீறில் ' றரணந் னயரி'ில் என
சுஶனரத்றல் திரர்த்றக்றநரர்:

த்ம் ஶத்ம் ண ம்னத்ம்  ர
தசுத்ம் ல டத்ம் தட ியத்ரற ைணணம் |

மர த்த் தரரப்ை ஸ் தரந் னயரீ
ியரரமக்ம் ஶ த் ஹ்னறய றம்ஶண னர ||
'தஶசுணின் தரரிந்த்ஷ ஸ்ரித்ட, அந்

ஆணந் வள்பத்றல் னலறினப்தற்குத் ஷடில்ஷன
ணில், ரன் ந்ப் திநினேம் டுக்த் ரர்.

ணிணரஶர, ஶணரஶர, ல்னரஶர, ரஶர,
ினங்ரஶர, வரசுரஶர, ரடரஶர,
றனறரஶர, தட் றரஶர ந்ப் திநி ரய்த்ரலும்
ரி, இனத்றல் ஈசு ஸ்ரந்ம் வள்பரய்ப்
தரய்ந்ரல்

ரீம் டர இனந்ரல் ன்ண?' ன்றநரர்

இந் சுஶனரத்றல் வ ஆ ரர்ரள்.
'ஆ ரர்ரள்' ன்று வ ரன்ணரஶன இந்த் ஶ த்றல் வ
ங்ரச் ரரிரஷபத்ரன் குநறப்திடுறநட. இறனறனந்ஶ
அட றஷ வரிறநட. தீஷ்ரச் ரரிரர்,
டஶரர ரரிரர், ிரமர ரரிரர், மரர ரரிரர்

இன்னும் த்ஷணஶர ஆ ரரிரர்ள் இனந்ரலும், என
வதஷனேம் ஶ ர்க்ரல் 'ஆ ரரிரள்' ன்று ட்டும்
வ ரன்ணரல் அட ம் தத்தரரள் ன்ஶந அஷணனம்
னரிந்டவரள்றநரர்ள். ' ரஸ்ற அர்த்ங்ஷப டுத்டச்
வ ரல்னற, திநஷ ஆ ரத்றல் றஷன றறுத்டஶரடு

வணரனன் ரஶண அந் ஆ ரங்ஷப அடேஷ்டித்டக்
ரட்டுறன்நரஶணர அஶண ஆ ரரின் ன்தடரன்
ஆ ரர் தத்டக்கு னக்ஷம் (definition).

வ

ங் தத்தரர்ள் அத்ஷத்ஷப் த

த்டர ஸ்ரதித்ரர். ரனம் "ல்னரம் என்று,
ஶதஶில்ஷன" ன்று திரர ஶரந்ம்
ஶதசுறஶநரம். ஆணரல் ரர்த்த்றல் இந் ரண
மத்ஸ்டின் ஞரணம் க்கு வரஞ் ம்கூட

ில்ஷன. ஆ ரரிரஶபர அடரஶ இனந்ர்.
த்ஷண ரரிங்ள் வ ய்ரலும் ரரிற்ந தப்
திம்த்றஶனஶ இனந்ட வரண்டினந்ர். அன்

றஷநந் ஆணந்த்ரஶனரன் வற்நற ஶரல்ிபரல்
டபிக்கூடப் தரறக்ப்தடரல், ஏரல் ரரிம் தண்ி
ஶனர ஶக்ஷத்ஷப் வ ய்ட ிட்டரர். ஞரணத்ஷ

றஷனரட்டிணரர். தக்ற ரர்த்ஷனேம் றஷனறறுத்றணரர்.
ஶக்ஷத்றம் ஶக்ஷத்றரச்வ ன்று ஸ்ஶரத்றம்
வ ய்ரர். ரனம் தக்ற தண்டறஶநரம். ஆணரல் ப்தடி?
ஷ்டம் ந்ரல் ட்டும் அட றினத்றரப் வதரி
னஷை,

ரந்ற ல்னரம் வ ய்றஶநரம். றினத்றரணரல்

அஶரப் னஷைஷனேம் அஶரடு ிட்டு ிடுஶரம்.
ஆரிட்டரஶனர ஸ்ரறஷஶ றட்டுஶரம். க்கு
உண்ஷரண ஞரணனம் தக்றனேம் னற்கு ற
ன்ண?

இற்வல்னரம் அடிப்தஷடர ஆ ரரிரள்
ர்ரடேஷ்டரணத்ஷஶ ிறத்ரர். அஷ ிட்டுிட்டு

ரம் வ ய்றந தக்ற ஞரணம் டவுஶ றஷனத்ட றற்க்
ரஶரம். அனம் உரி ர்த்ஷ ஆ ரங்ஶபரடு
தின்தற்நறணரல்ரன் ணமறல் எலக்ம், ட்டுப்தரடு,

றத்

சுத்ற ல்னரம் உண்டரற, அப்னநம்ரன் உண்ஷரண
தக்றனேம் ஞரணனம்

றத்றக்கும். தத்தரர்ள் அத்ஷ

ஞரணம், மகு உதரமஷண இற்ஷநச் வ ரன்ணஶரடு,
ஷற ர்ரடேஷ்டரணத்ஷ ிறத்ட, ரனம் ற

ர்ங்ஷபப் னரப் தின்தற்நறக் ரட்டிரல்ரன்
'ஆ ரரிரள்' ன்தன் ன னக்ஷத்ஷனேம்
வதற்நறனக்றநரர்.
'ஆ ரரிரள்' ன்ந ரத்றத்றல் வ

ங்ர ரரிர்ள்

ன்று ரம் அர்த்ம் வ ய்டவரள்டஶதரனஶ,
வபிரடுபில் ல்னரம் 'ஶரந்ம்' ன்ந

ரத்றத்றஶனஶ ஆ ரரிரபின் அத்ஷ ரர்க்ம்
ன்ஶந அர்த்ம் வ ய்ட வரள்றநரர்ள். ஶரந்ரற
உதறங்ஷப அடிப்தஷடரக்வரண்டு த்ஷம்,
ி றஷ்டரத்ஷம், ஷ 

றத்ரந்ம் ஆற தன

றத்ரத்ங்ள் இனந் ஶதரறலும், ஆ ரரிர்ள்

அனம்தித் அத்ஷத்டக்ஶ இந்ப் வதனஷ
ற்தட்டினக்றநட. "ஶரந்

றம்ம் ர்ைஷண

வ ய்ட்டும்" (Let the lion of Vedanta roar) ன்று

வ ரல்னறக்வரண்டு ிஶரந்ர் அவரிக்ரிலும்
ஶரப்தரிலும் அத்ஷத்ஷ தி ரம் வ ய்றனறனந்ட
ம் ஆ ரரிர்பின் ம்

ர்

ம்ரறிட்டட!

ஆணரல் இட ரம் னறரச் வ ய் ல்ன, உதற
ரத்தரிஶ ன்று ஆ ரரிரள் ிபக்றினக்றநரர்.
அத்ஷ த்ஶரடு, ண்ங்ஷபனேம் ஸ்ரதித்ட
ஆ ரரிரபின் இன்வணரன வதனஷ. வய் ஶதம்
ன்தஶ இல்னரல் ஈசுன், அம்தரள், ரிஷ்ட,
ிக்ஶணசுர், சுப்ிர், சூரின் ஆற ஆறு

வய்ங்பின் உதரமஷணஷனேம் எலங்குதடுத்றத் ந்ட
ண்ர ரரிரர் ஆணரர்.

ஆ ரரிரபின் ணிப்வதனஷ இன்வணரன்றும் உண்டு.
இன்று ம் ஶ த்றல் இனக்றந ி றஷ்டரத்ஷம்,
த்ஷம், ஷ 

றத்ரந்ம் னனற

றத்ரந்ங்ஷப

ஸ்றப்தடுத்ற வ ரரடேைர், வ த்ர், வ

வய்ண்டரர் னனறர்ள் ம் ஆ ரரிர்லக்குப்
திற்தரடு ஶரன்நறர்ஶப. ஆணரல் ம்

ஆ ரரிர்லக்கு னன்ணரல் ஶரன்நற தினர், ஷைறணி,
ரர், வௌர் ஆறஶரர் ஸ்ரதித்

ரங்றம்,

ீ ரம்ஷம, ஷஶ றம், றரம் னனற ங்ள் வ
ங் தத் தரரலக்குப் தின் இனந் இடம்
வரிரஶன ஶதரய்ிட்டண. ஆ ரரிரள் அற்ஷந

அடிஶரடு றரம் வ ய்டிட்டரர். அனக்கு னன்
ஶரன்நறினந் னத், ஷைண ங்ஷபனேம் வன்று
ஷற ர்த்ஷ றஷனரட்டிணரர். னப்தத்றண்டு

சுக்குள் இத்ஷண ரரிங்ஷபச் வ ய் ஆச் ரரிரள்
தஶசு அரஶ ன்தறல்

ந்ஶறல்ஷன.

ம் னத்றன் னென னனர்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ம் னத்றன் னென னனர்
றரரந்ங்பில் னன்ணினட்டு ரட்பில் றனட்டு

இனக்கும். இற்ர என ரலு ஶதரட னன்கூட்டிஶ

ற்தரடு வ ய்டவரண்டு ஶரந்ட சுற்றுரர்ள்.
வரஞ் த்றல் வரஞ் ம் றனட்டுக் குஷநனேம்.

வ றனஷ் தரத்ர ஶனரத்ஷிட்டுப் ஶதரணவுடன்
ஶனரம் னலறலும் னறின் இனட்டு ரித்டடன்
ீ
தக்கூடி றஷனஷ ற்தட்டட. ப்ஶதரறந அர்
இனட்டில் ஶம் ன்றந ீதம்

றன இடங்பினரட

அஷரல் இனக்ச் வ ய் ஶண்டுஶ ன்று என
ர வதரிர் ி ரப்தட்டு அற்ரண ரரிங்பில்
இநங்றணரர். னறரன டேஷ்ர்லக்கு ஶம்
னலஷனேம் அத்ணம் வ ய்றந

க்ற இனக்ரட

ன்று அனக்குத் வரினேம். ஆணரலும் ஶ ந்ற
ப்ம் ஶனரத்றல் வரஞ் ரட இனந்ரல்ரன்
ஸ்ப் திரிலக்கும் ஶக்ஷம் உண்டரகும்.

னறரனத்றலும்கூட ர் ரர்க்ப்தடி இப்தடிச்

றநறட

ஶக்ஷம் ல்னர ைீர றலக்கும் றஷடக்ச் வ ய்
ஶண்டும் ன்று அர் ணட அதர னஷிணரல்

றஷணத்ரர். இற்ரக் னறரனத்றல் ப்ஶதரறந அற்த
க்ர்லக்கு ற்நதடி, அடஷ ங்குஷ இல்னரல்
இனந் ஶங்ஷப ரனரப் திரித்ரர். ம்
றஷ்ர்பில் ஷதனர் ன்றநனக்கு ரிக்ஶத்ஷனேம்
ஷ ம்தரணனக்கு ைளர் ஶத்ஷனேம், ஷைறணிக்கு
மர ஶத்ஷனேம், மளந்டவுக்கு அர்

ஶத்ஷனேம் உதஶ றத்ரர். "உங்பிடம் இந் வதரி
வ ரத்ஷ எப்தஷடத்ஶன். ஶத்றன் இந் எவ்வரன
ரஷ (றஷப) ஷனேம்

றஷ் தம்தஷ னெனம் க்ஷறத்ட

 ற்தரடு தண்டங்ள்" ன்று அந் ரலு

றஷ்ர்ஷப ஶரந்ட சுற்றுறந ரறரி அனுப்தி ஷத்ரர்.

அணந்ர இனந் ஶங்ள் இப்தடிக் னறரன அற்த
க்ர்லம் என ஆனேபில் ற்று அத்ணம் வ ய்றந

அபவுக்கு ரனர குத்டத் ப்தட்டண.
அந் ரலு
றஷ்ர்ள்,

றஷ்ர்ள், அப்னநம் அர்லஷட
றஷ்ர்பின்

றஷ்ர்ள் ன்று த்ஷணஶர

ஆிம் னங்பர இந் ரலு ஶங்லம், ரரல்
ஶட்டுக் ஶட்ஶட - 'லரக் றபி' ன்ஶந றறல்

வ ரல்ரர்ள் - ம் ரனம்ஷ ந்டிட்டட. அணரல்,
னறின் ஶரனரயனனம் அடங்றஶ இனந்ட. ஶ

அத்ணம் குஷநந் இந் என டைற்நரண்டில் னற ப்தடி
னற்நறிட்டட ன்று ன்நரப் தரர்க்றஶநரம்.
னறனே ஆம்தத்றல் ஶனர க்ஷத்டக்ர ஶத்ஷ
இப்தடிக் ரத்டத் ந் அந் ர வதரிஷத்ரன்

'ஶ ிரமர்' ன்றஶநரம். 'ிரம' ன்நரல் 'தகுத்ட
ஷப்தட' ன்று அர்த்ம். ஶத்ஷ ரனரதப் தகுத்ர்
ஶ ிரமர்.
அனஷட இன்வணரன வதர் தரரர். ீில்
(த்தம்)
ீ
திநந்ரல் அனக்கு 'த்ஷதரணர்' ன்றும்
என ரப் வதர் உண்டு. அர்

றரப

ர்ரனரல் 'றனஷ்ர்' ன்றும் என வதர் உண்டு.
'றனஷ்த்ஷதரணர்' ன்று ஶ ர்த்ஶ வ ரல்ரர்ள் றனஷ் தரத்ரிடறனந்ட ித்றர ம்
வரிற்ர.
ரஸ்த்றல் அனம் றனஷ் தரத்ரவும்
ஶநல்ன. ஶ ிரமர் ரிஷ்டின்

அம் ரரம்ரன். திற்ரனத்றல் ம் ஆற

ங்

தத்தரரலஷட றஷஷ வபிப்தடுத்டற்ர
ிஷபரட்டர அரிடம் ஶரதித்ட அஶரடு ிரச்
ண்ஷட ஶதரடுற்ரக் றப்திரர ிரமர்
ந்ரர். இனனம் உக்றர ரப் திறரம்
வ ய்ஶதரட, ஆ ரரிரபின்

றஷ்ர் தத்தரனக்கு

இண்டு ஶதனம் உண்ஷில் ரர் ன்று
ஞரணறனஷ்டிில் வரிந்ட, ' ங்

ங் மரரத்;

சுஶனரம் இனக்றநட. 'ஆ ரரிரள்

ரக்ஷரத்

வ்ரஶமர ரர ஸ்ம்' ன்று அர் வ ரன்ணர
தஶஷ்ன்; ிரமர் ரரஶண' ன்று அர்த்ம்,
'னணிர்பில் ரன் ிரமர்' ன்று றனஷ்ஶ

ல ஷில் வ ரல்னறினக்றநரர். 'வ்ரமர ிஷ்ட
னொதர', 'வ்ரம னொதர ிஷ்டஶ' ன்றும் சுஶனரம்
இனக்றநட.

க்ஷறரனெர்த்ற ஆற குன ன்நரலும் அர் ஶத ர குன.
ஶத ற உதஶ றக்றந குன ன்று னறநஶதரட, ம்

அத்ஷ ஶரந் ஸ்ரர்த் மம்திரத்றல் னல்
குன,

ரக்ஷரத் ரரன்ரன். அப்னநம் அட

திள்ஷபரண திம்ர. அப்னநம் திம்ரின்
திள்ஷபரண மறஷ்டர். மறஷ்டனக்குப்தின்
அனஷட னத்றரண

க்ற.

க்றக்குப் திநகு, அட

னத்றரண தர ர். தர ர்ரன் ிஷ்ட னரம் லற
உதரித்ர். இனஷட னத்றர்ரன் ிரமர்.
ிரமனக்குப் தின் ம்

ம்திரத்றன் குன

அனஷட னத்றரண சுர். ர திம் றஷ்டர் இர்.
திநந்றனறனந்ஶ தப்திம்ர இனந்ரல்

ல்ரஶ தண்ிக்வரள்பரர். அணரல் இனக்குப்
திள்ஷபனேம் இல்ஷன. அப்தடிரணரல் இடஷ

ப்தணரர் - திள்ஷப ன்று வரடர்ந்ட ந் குன
தம்தஷ இஶரடு றன்று ிட்டர? இல்ஷன,
இனக்ப்னநம் அட குன -

றஷ்ர் ன்றந

னடக்றத்றல் ினத்றரிற்று. சுனஷட

றஷ்ர்

வௌடதரர். வௌடதரர்

ந்றர

ஆ றம்

ஸ்ரித்ர்.
ீ
இணிஶல்

ந்றர

தம்தஷிஶனஶ

ஶரந்

ம்திர ஆ ரரிர்ள் னறநரர்ள்.

வௌடதரனஷட
ஶரிந்ரின்

றஷ்ர் ஶரிந் தத் தரர்.

றஷ்ர்ரன், ம்

ங்தத் தரர்ள்.

ங்னஷட ரலு னக்றரண

றஷ்ர்ள் தத்தரர்,

யஸ்ரனர், ஶரடர், மளஶச்ர் ஆறர்ள்.
இற்ப்னநம் எவ்வரன

ங் தீடத்றலும் இன்றுஷ

ரிஷ ர ந்றனக்றந ஆ ரரிர்வபல்னரனம் ம்
குனரர்ள் ஆரர்ள். இந் குன தம்தஷஷச்

வ ரல்றந சுஶனரத்ஷ ல்னரனம் றணனம் வ ரல்னற
ஸ்ரிக் ஶண்டும். அஷச் வ ரல்றஶநன்.
ரரம் தத்னம் மறஷ்டம்
க்றம்

த்னத் தர ம்

|

வ்ரமம் சும் வௌடதம் யரந்ம்
ஶரிந் ஶரல ந்த்ம் அரஸ்
வ

ங்ர

றஷ்ம் |

ரர்ம் அரஸ் தத்தரம்

யஸ்ரனம்

றஷ்ம் |

ம் ஶரடம் ரர்த்றரம் அன்ரன்
ஆஸ்த் குனொன் மந்ம் ஆணஶரஸ்ற ||
இறல் 'தத்னன்' ன்தட 'திம்ர'. 'ரர்த்றரர்'
ன்தட மளஶச்ர். ற்ந வதர்ள் உங்லக்ஶ னரினேம்.
இப்தடி ிரமர் குன தம்தஷில் னக்றர
இனக்றநரர். அஷ ிஷ்ட ன்று வ ரல்னறிட்டரல்
ட்டும் ஶதரடர? 'குனர் திம்ர, குனர் ிஷ்ட: குனர்
ஶஶர ஶயச்:' ன்று றரினெர்த்றரவும் அல்னர
குனஷச் வ ரல்றஶநரம்? இப்தடிஶ ிர ஷ
னம்னெர்த்றரவும் ர்ிக்றந என சுஶனரம்

இனக்றநட. அட 'வற்நறில் ண்ில்னரிட்டரலும்
இர்

றன்ரன். ரலு னறல்னரிட்டரலும் இர்

திம்ரரன். ரலு ஷில்னரல் இண்ஶட ஷனேடன்
இனந்ரலும் இர் யரிஷ்டரன்' ன்று
வ ரல்றநட.

ிரமஷிட க்குப் த உதரம் வ ய்
இன்வணரனர் இல்ஷன. அர் ஶங்ஷப ிதரம்
வ ய்ஶரடு றற்ில்ஷன. ஶங்ஷபச்

றன ஶதர்ரன்

வரம்தவும் ற ஆ ரங்ஶபரடு க்ஷறக் னடினேம்.
ஆணரல் ஶத்றன் ரத்தரிரண அயறம்ஷம,
ர்ம் னனறஷ

த்ம்,

ன ைணங்லக்கும் வரிந்ட,

அர்ள் அற்ஷநக் ஷடதிடிக் ஶண்டும் ன்று

றகுந் னஷ வரண்டரர் ிரமர். இற்ரஶ

ஶத்றல் எவ்வரர் இடத்றல் டேடக்ரச்
வ ரல்னறினக்றந ிங்ஷப

ன ைணங்லம்

மறக்றந ர னொதத்றல் ிபக்றக் ரட்டுற்கு டேண்ி ஸ்டஷ னக்ண்ரடிரல் ரட்டுறநட
ஶதரல் - தறவணட்டுப் னரங்ஷபனேம், ந்ரட ஶம்

ணப்தடும் ரதரத்ஷனேம் லற அடேக்றம் வ ய்ரர்
வ ிரம தரன். அர்ள் இஷ்டஶஷஷ
னல னல் வய்ர ஆரறப்தற்குச் வ ௌரிர
ி ரன ணசு ரய்ந் ிரமர் தறவணட்டுப்

னரங்ஷபனேம் ந்றனக்றநரர். ஈசுன், ிஷ்ட,
அம்தரள், சுப்திிர் ன்று எவ்வரன ஶஷஷப்
தற்நறனேம் எவ்வரன னரரக் வரடுத்ரர்.

ீ த

ரனம் ஷில் ம் ஶ த்றல் லப் தடிக்த் வரிர
றர ைணங்ள்கூடப் வதரய், னஷணசுனட்டு, றனட்டு,

னஞ் ம், ரஸ்றம் இற்றுக்குப் தந்ட, கூடிஷில்
எலக்த்ஶரடு, வய் தக்றஶரடு, றனப்றஶரடு இனந்ட
ந்ரர்ள் ன்நரல், அற்கு னக்றரண ரம்
ிரம தரணின் தி ரர தரனம்
னரங்லம்ரன்.
இவ்பவு வ ய்ஶரடு த

த்றரண திம்

த்த்ஷ த்றணச் சுனக்ரச் வ ரல்றந திம்
சூத்றத்ஷனேம் மழத்றத்ஷனேம் அடேக்றறத்ரர் வ
ிரமர். இணரஶனஶ னக்றர திம் ித்ர
ஆ ரர்ர்பில் எனரற 'ிரமர ரரிரள்'
ணப்தடுறநரர். திம் ித்ஷில் அனக்கு
அட னத்றரண சுப் திம்ம்.

றஷ்ர்

ரலு ஶங்ஷபப் தப்தி

றஷ்ர்ள் ஶதஷ னன்ஶத

வ ரன்ஶணன். னரங்ஷபனேம் ரதரத்ஷனேம்

அரிடறனந்ட உதஶ ம் வதற்று ஶனரத்றல் தி ரம்
தண்ிணன் மளர் - ஶஶரட்டி குப்தில் திநந்ர்.
ர தக்றரன். னத்றரன்.
திம்மழத்றத்டக்குச்

ங்ர் (அத்ஷம்) , ரரடேைர்

(ி றஷ்டரத்ஷம்) , த்ர் (த்ஷம்) , வ
ண்டர ரரிர் (ஷ 

றத்ரந்ம்) ல்னதர ரரிரர்

(றனஷ் தக்ற ரர்க்ம்) ல்ஶனரனம் த்ம்

றத்ரந்ப்தடி தரஷ்ம் லறினக்றநரர்ள். 'திம்
மழத்றம்' ன்நரல் தண்டி ஶனரத்றல் அற்கு என
ணிரண வபம்.
யறந்டக்ள் ன்று வ ரல்னறக் வரள்றந ரம்
அஷணனம் ஶஶன வ ரன்ண

றத்ரந்ப் திரிவுபில்

ரட என்ஷநச் ஶ ர்ந்ர இனக்றஶநரம். இணரல்
ரம் திரிந்ஶ இனக்றஶநரம் ன்று அர்த்றல்ஷன.
த்றன் றஷபள் எவ்வரன்றும் என றஷ ில்ரன்
பர்ந்ட வரண்டினக்கும். அணரல் அஷ என்நறல்ஷன
ன்நரற ிடுர? அடி னம் ஶனம் என்றுரஶண?
அப்தடித்ரன் ம் இத்ஷண ஶதனக்கும், இத்ஷண
திரிவுலக்கும் அடிர, ஶர இனக்றந ரனனர்
ஶ ிரம ரிற. 'னெனம்' ன்நரல் ஶர். ம்
ர்த்டக்கு னென னனர் ிரம தரன்ரன்.
இன்று ரம் இந் ட்டுரட ஆஸ்ற னத்றஶரடு

ஶக்ஷர இனப்தற்குக் ரம் அன்று ிரமர்
ஶதரட்ட ிஷரன்.

யறந்டரப் திநந் ரம் எவ்வரனனம் த்டத்றல்
(ஃதினரமஃதிில்) திரிந்றனப்தரல் ஶரறல்ஷன.

ஃதினரமஃதி ன்று னறநஶதரட, 'ரன் அத்ஷற ணக்குச்

ங்ர்; ீ த்ஷற - உணக்கு த்ர்; அர்

ி றஷ்டரத்ஷற - அனக்கு ரரடேைர்' ன்று
இனந்டிட்டுப்ஶதரஶரம். தன அதிப்திரங்ள்

இனப்தரல் அற்ஷந ஆரய்ந்ட தரர்ப்தரல் ப்தில்ஷன.
ஆணரலும், ந்ப் திரிரினந்ரலும்
திநந்

ரி, யறந்டரப்

னனம் என்று ஶ ர்ந்ட ஶ ிரம

தரணின் தடத்ஷத் ஶரபில் ற்நறக்வரண்டு ற
ீ
தணி டுத்டக் டஷப்தட்டினக்றஶநரம். தன
ஶதனக்குச்

றஷன ஷக்றஶநரம். தடத்றநப்ன ிரக்ள்

வ ய்றஶநரம். ணக்கு ஆஷ , னத்டக்கு என ரபரட
எவ்வரன ஶதட்ஷடிலும் இனப்தர்ள்

ிரமர ரரிரபின் தடத்ஷ க்றரக் கூடி
ஊர்னர டுத்ட ந்ட, ஏரிடத்றல் லந்னபப்
தண்ி, அங்ஶ

னனக்கும் வதரடரண ஶ

ர்ங்ஷபப்தற்நற

ம்ஶபணம் டத் ஶண்டும் ன்தட.

இடஷ இப்தடி வ ய்ர அதரத்டக்குப்
திரச் றத்ரச் ஶ ர்த்ட ஷத்ட இணிஶனரட இப்தடி
ிரமர ரரிரலக்கு உத்மம் வ ய் ஶண்டும்.
'யறந்ட' ன்ந ஶதரில் உள்ப ம் ல்ஶனரரின்

ஸ்ரங்லக்கும் தரத்றர இனக்றநர் அர்.
அர் இன்ஷநக்கும்

றஞ்ைீிர இனக்றநர்.

ஆஞ் ஶர், அசுத்ரர, ரதனற இர்ள் ரறரி
இப்ஶதரடம்

றஞ்ைீிர அடேக்றம் தண்ி னறநரர்.

ஷற ர்த்டக்குப் தன ிங்பில் உறுற ந்ட
ஆரஸ்ம்தம் ஶதரல் றற்றந வ ஶ ிரம

யரிற எனத்ர் இல்னரிட்டரல் ம் ஶ இல்ஷன.
அந் ர னனஷ யறந்டரப் திநந்
எவ்வரனனும் ஸ்ரிக் ஶண்டும். க்கு

ரசு

வ பக்றத்டக்ரண றஷக் ரட்டித் வரடுத்றனக்றந
ஶ ிரமனக்கு ம் ன்நறஷக் ரட்டக்
டஷப்தட்டினக்றஶநரம்.
திம்ச் ரரிலம் றனயஸ்ர்லம் ஆி
அிட்டத்றன் ஶதரட னடப் னடல் ஶதரட்டுக்
வரள்லனன், ஶ ிரமஷக் கும்தத்றல்
ஆரயணம் வ ய்ட னஷை வ ய்றநரர்ள்.
ந்றர றபில் னடல் ஶதரட்டுக் வரள்றந திரிிணர்

இனந்ரலும், வதனம்தரலும் னடஷன அறுத்டப் ஶதரட்ட
ந்றர றஶப இனக்றநரர்ள். ற்ந ஆ றக்ரர்ள்
உதரர்த்றன்ஶதரட ிரமனக்குப் னஷை, ர்ப்தம்,

ஶயரம் வ ய்ட ன்நற வ லுத்ற ிடுறநரர்ள் ன்நரல்
ந்றர றள் ட்டுஶ அப்தடிச் வ ய்ரனறனக்னரர?
திம் மழத்றம் ன்ந ஶரந்ப் திர டைஶன
இர் வ ய்டரஶண? இப்தடி ன்நற வரிித்ட
வ ய்டரன்

ரடர்ரஸ் ி ஆம்தத்றல்

வ ய்னேம் ிரம னஷை.
ண்ன் திநந் றணம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

ந்றர ற

ண்ன் திநந் றணம்
வ றனஷ் தரன் ல ஷில், அஞ்ஞரண
உனத்றணனக்குத் வரிர ஞரணப் திர த்றஶனஶ
ஞரணிரணன் ப்ஶதரடம் இனக்றநரன் ன்றந
அர்த்த்றல், "உனம் னலடம் டெங்கும் ரனத்றல்

ஞரணி ிறத்டக் வரண்டினக்றநரன்" ன்றநரர். ங்கும்
எஶ இனட்டர இனக்கும் ரனத்றல் என வபிச் ம்
ஶரன்நறணரல் அஷ ஶற்றஶநரம். என

தரஷனணத்றன் டுில் வரஞ் ம் ீனம் றலும்
வன்தட்டரல் அபினர ஆணந்த்ஷத் னறநட.
இனண்ட ஶங்பின் த்றில் ஶரன்றும் றன்ணல்
அறப் திர த்ஶரடு ிபங்குறநட. வ றனஷ்
தரத்ர க்ஷறரத்றல் ஆி ரத்றல் வ

றனஷ்தக்ஷ அஷ்டறன்று டுற றில் திநந்ரன்.
க்கு என னம் ஶர்லக்கு என ரள். ம்
உத்ரம் அர்லக்குப் தல்; க்ஷறரணம்
அர்லக்கு இவு. ஆஷரல் வ றனஷ்ன்

அரித் ரனம் ஶர்லக்கு இவு ஆறநட.
இம்ரறரிஶ க்கு என ரம் தித்னக்லக்கு என
ரபரகும். ட சுக்னதக்ஷம் அர்லக்குப் தல்;
றனஷ்தக்ஷம் இவு. ஆஷரல் வ றனஷ்ன் திநந்
றனஷ் தட் ம் தித்னக்லக்கும் இரறநட. அஷ்டற

தக்க்ஷத்றன் டுில் னணரல் அன்று தித்னக்லக்கு
டுற றரகும். வ றனஷ்ன் திநந்ட அஷ்டறன்று
டுற ற. இணரல் ன்ண ற்தடுறநட? வ றனஷ்ன்
அரித் ரனம் ஶர்ள், தித்னக்ள், ணிர்ள்
ல்ஶனரனக்கும் ற ற. ல்னர றனு றலும் இனட்டு

அறர இனக்கும்
இனள் றஷநந்

ம். வ றனஷ்ன் திநந்டம்

றஷநச் ரஷன. இப்தடி வ

றனஷ்ரர ரனத்றல் ல்னரம் இனள் ரண
சூழ்றஷன.
அனுஷட வதனம் றனஷ்ன்; 'றனஷ்' ன்நரல்
'றுப்ன' ன்று வதரனள். அணட ஶணினேம் றுப்ன.
இப்தடி எஶ றுப்தரண

த்றல் ரனும் றுப்தர

ஆிர்ப்தித்ரலும் அஶண ஞரண எபி. ல்ன

ரபஶங்பிஷடஶ றன்ணல் ரறரி இத்ஷண
இனட்டுக்கு டுஶ ஶரன்நற ஞரண எபி. ஞரண

எபிரணரல்ரன் ங்ர திர னஷடரய் இன்றும்
ன்றும் ஜ்னறத்டக் வரண்டினக்றநட. அஞ்ஞரணத்ரல்
இனண்டினக்கும் உனத்றல்ரன் ஞரணத்றன் றஷ

அறர ிபங்கும். அப்தடிஶ றனஷ்ணின் வதனஷ
திர றக்றநட. அனுஷட ல ஷ உனவங்கும் எனறத்டக்
வரண்டினக்றநட. அனுஷட னீ னர ிஶரங்ள்
றஷநந்றனக்கும் வத் தரம் னர

றஶஷ்டர

ிபங்குறநட.
உடலுக்கு எபிபிப்தட ண். உினக்கு எபி னட
ஞரணம். உன உிர்லக்வல்னரம் ஞரண எபி னறந
ண்ர இனப்தஶண ண்ன். ம் வன்ணரட்டில்

அன் றனஷ்ன் ரத்றம் அல்னரல் ண்னும்
ஆறிட்டரன். அக்ண்ஷனேம் னநக்ண்ஷனேம்
அம்னத்றல் னெழ்டிக்கும் டிம் அனுஷடட. ம்
ரறன் றர ஶடிணரல் ல  அம்னத்ஷனேம்,
உதஶ

ரரண ல ரம்னத்ஷனேம் உட்வ லுத்ற குபி

ஷக்கும் அந்க் ண்ஶண ம் உனகுக்குக் ண்;

றுப்திணிஷடஶ ிபங்கும் எபி ரட்டும் ண்; அந்
எபினேம் அன்ரன்.
வ றனஷ்ன் எஶ அரத்றல் அஶ ிரண
னீ ஷனஷபச் வ ய்ட டித்றனக்றநரன். றவும் ஶ ஷ்ஷட
வ ய்னேம் குந்ஷ, திநகு ரடு ஶய்க்கும் ஷதன்,

குலூறக் கூத்ரடும் ஷனஞன், இற்ஷந அடேதிக்கும்
மறன், ( ரடன், னஷ்டின் ன்ந ம்மஷணச் ஶ ர்ந்
ரல்னர்ஷப ைித்ஶதரட) ல்னேத்த்றல்

ஶர்ந்ன், (க்ணைறத் ன்ந ரைரின் வதண்ரண
மத்ஷ ன்தஷபக் னறரம் வ ய்டவரள்ற்கு
றதந்ஷணர ல ரஷபஷப அடக் ஶண்டும் ன்ந
ஶதரட) ரஷப ரடுஷப அடக்றக் ரட்டுதன்,
ரைந்ற றனன், டெட வ ல்தன்,
ஶதரல் ீர்க் னடிர ஷ்டத்றல்

ரற, டவௌதற

றக்றக்

வரண்டர்ஷபக் ரக்கும் ஆதத்தரந்ன், குஶ னர்
ஶதரன்ந அரர்ஷப க்ஷறக்கும் தக் த்மனன்,
தீஷ்னக்கு னக்றஷ அபித்ன், தீஷ்னக்கு
ரத்றல்ன - ன்ஷணஶ வரல்லும்தடிரண அம்ஷதப்
திஶரறத் ஶடனுக்கும் னக்ற வரடுப்தன் இப்தடிவல்னரம் னீ ஷன வ ய்றனக்றநரன்.
உனத்றல் ல்னடம் வதரல்னரடர அஶ ிரண
ணப்ஶதரக்ஷ உஷடர்பர ைீர்ள்
அஷந்றனக்றநரர்ள். னும்
ீ
சூனும், றனடனும்
ஸ்றரீஶனரனனும், ஶதஷனேம் உஷப்தரபினேம், றனும்
குந்ஷனேம், இறுரப்னஷடனும் தஶரதரரினேம்,

ணனனறனும் ல்வஞ் னும், ஞ் னும் ஊரரினேம்,
னெடனும் ல்ிரனும், ஶரறனேம் ஞரணினேரப்

தனிரண ண றஷனஷ உஷடர்ள் உனத்றல்
இனக்றநரர்ள். இர்பில் ீ அம் ம் உள்பர்ஷப
னற்நறலும் ல்ன அம் ங்ஷபக் வரண்ட என ரத்ர

அல்னட வய் அரத்ரல் ஆர்றக் னடிரஶன
ஶதரனரம். என றனடனுக்கு இன்வணரன றனடஷணப்
தற்நற ஷஶ மரினக்கும். ஏர் உல்னரம
னனனுக்கு இன்ஶணரர் உல்னரம னனணின்

ஶபிக்ஷஶப சுரஸ்ர இனக்கும். வ றனஷ்ன்
ல்னர்ஷப ட்டுறன்நற ற்ஶநரஷனேம்
ஶண்டுவன்ஶந ைரஶ ர

றரிர, தடணர,

ரணர, ந்ற ரனறர ல்னர ஶனம் ஶதரட்டரன்.
தற்தன ஶதரக்குக்வரண்ட க்ள் ல்ஶனரஷனேம் ணட
ஷ ஷபரண னீ ஷனபரல் ணித்ணிஶ

ஆர்றத்டத் ன்னுஷட னஷக்கும் அன் னெனம்
ஞரணத்டக்கும் தரத்றரக்றக் ஷடத்ஶந ஷத் வ
றனஷ்ரரஶ தரினரம்.

றரத்றரிக்கும் றனஷ்ரஷ்டறக்கும் இஷடஶ
180 ரள் இஷடவபி இனக்கும். என்நறஶன ஞரண
ஶைரறரண னறங்ம் உறத்ட. அடஶரன்
இன்வணரன்நறல் வபிிஶன ல்னரம் னஷர
ஷத்டக்வரண்டரலும், உள்ப ஞரணத்றலும்

னஷிலும் ஶைரறரண ண்ணர ந்ட.
வரன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

ரிர

ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
வ ரன்
'ரன்' ன்நரஶன ஆணந்ர இனப்தன் ன்று

அர்த்ம்; ற்நர்லக்கு ஆணந்த்ஷத் னறநன்
ன்று அர்த்ம். த்ஷண ிரண டக்ங்ள் ந்ரலும்
அணரல் ணம்

னணம் அஷடரல், ஆணந்ர

ர்த்ஷஶ அடே ரித்டக்வரண்டு எனத்ன் இனந்ரன்

ன்நரல், அட வ ரன்ரன். வபிப்தரர்ஷக்கு அன்
டக்ப்தட்டரத் வரிந்ரலும், உள்லக்குள்ஶபஶ
ஆணந்ரஶ இனந்ரன்.
சு டக்ங்பில்

னணஷடரல், ரன் ஆணந்ர

இனந்டவரண்டு, ற்நர்லக்கும் ஆணந்த்ஷ

ஊட்டுட ரன் ஶரம். அப்தடிினப்தஶண ஶரற.
இவ்ரறு ணசு அஷனரல் ட்டிப்ஶதரடுற்குச்
ரரணி ணிர்லக்ரண ற ஶ

ரஸ்றங்பில்

வ ரல்னறினக்றந ர்ங்ஷப எலக்த்ஶரடு,
ட்டுப்தரட்ஶடரடு தின்தற்நற ரழ்ட ரன். வ ரந்
ினப்ன வறுப்னக்கு இனக்ரரல் ஶம் ிறக்றந
ர்ப்தடி ர ஆம்தித்டிட்டரல், ரணரஶ ணமறன்
ஞ் னம் குஷநந்ட, அட வபி ஆம்திக்கும். இந்த்
வபிரல் ணசு ப்ஶதரடம் ஆணந்ர, ஶன ர
இனக்கும். இந்

றத் சுத்ற ஶரக்ஷத்றஶனஶ வரண்டு

ஶ ர்த்டிடும்.
ைணங்லக்வல்னரம் என வதரி உரர ஶ
ர்ங்ஷப அப்தடிஶ அடே ரித்ட ஆணந்ர ரழ்ந்ட

ரட்டுற்ர வந் ரரஶண ரணர ந்ரர்.
ர ரக்றத்ஷ ங்ஶ தரர்த்ரலும், 'இட ன்

அதிப்திரம்' ன்று வ ரல்னஶ ரட்டரர். 'ரிறள்
இப்தடிச் வ ரல்றநரர்ள்;

ரஸ்றம் இப்தடிச் வ ரல்றநட'

ன்ஶந அடக்ரச் வ ரல்ரர்.

ன ஶங்பின்

தணர அநறப்தடஶண்டி தனனன் ஶணர,
அஶண அந் ஶ ர்த்டக்கு னலக் னலக்
ட்டுப்தட்டு, அப்தடிக் ட்டுப்தட்டு இனப்தறஶனஶ

ஆணந்ம் இனக்றநட ன்று ரட்டிக்வரண்டு, ரணர
ஶம் ஶதரட்டுக் வரண்டு ரழ்ந்ரன்.
"ரன் மீஷஷத் டெக்றக்வரண்டு ஶதரணஶதரட,

எஶ ஷல் டெத்றனறனந் ரனுக்கு மீஷ ஶதரட்ட
கூச் ல் ரறல் ிில்ஷனரம். அப்தடிப்தட்டஷண

இப்ஶதரட தக்ர்ள் கூப்திட்டரல் ன்ண திஶரைணம்?"
ன்று ஶனற வ ய்ட ஶட்டர்ள், லறர்ள்
இனக்றநரர்ள். இர்ள் ரணர இந் ஶனரத்றல்
ரழ்ந்ஶதரட னுஷ் ஶத்றல் இனந்ரன்;

டேஷ்ர்ஷபப் ஶதரனஶ ரழ்ந்ரன் ன்தஷ நந்ட
ஶதசுறநரர்ள்.
என ரடம் டக்றநட. ரர ரடம்ரன். அறல்
ன கு ர்ஷப ரல்ீ ற ரணிடம் அஷத்ட னறநரர்.
ரைதரர்ட் ரஸ்ரற அய்ங்ரர் ரர ஶம்
ஶதரட்டுக் வரண்டினக்றநரர். அனஷட வ ரந்ப்
திள்ஷபஶப ரடத்றல் ன கு ர்பர டிக்றநரர்ள்.
ரட ரன் ரல்ீ றஷப் தரர்த்ட 'இந்க் குந்ஷள்
ரர்?' ன்று ஶட்றநரர். ரஸ்ரற அய்ங்ரனக்குத்

ம்னஷட திள்ஷபஷபஶ அஷடரபம்

வரிில்ஷன ன்று ரடம் தரர்க்றநர்ள் ஶனற
வ ய்னரர? ரட ரல்ீ ற, 'இர்ள் ரைதரர்ட்
ரஸ்ரற அய்ங்ரரின் திள்ஷபள்; ீங்ள் ரஶண
அந் ரஸ்ரற அய்ங்ரர்!' ன்று தறல் வ ரன்ணரல்
த்ஷண மரதரமர இனக்கும்? ரஸ்த்றல்
இனப்தஷ, ரஸ்த்றல் வரிந்ஷ, ரடத்றல்
இல்னரர, வரிரரத்ரன் டிக் ஶண்டும். வ

ரன் னஶனரத்றல் ரழ்ந்ஶதரட, இப்தடித்ரன் டேஷ்
ஶம் ஶதரட்டுக் வரண்டு ம் ரஸ்ரண
க்றஷனேம் ஞரணத்ஷனேம் ஷநத்டக் வரண்டு

ரழ்ந்ரர்.

ஶப் வதரனபரண தரத்ர  ணின் குந்ஷர

ஶம் ஶதரட்டுக்வரண்டவுடன், ஶனம் ரல்ீ றின்
குந்ஷர, ரரர ந்டிட்டட. அந்
ரரம் னலக் ங்ஶ தரர்த்ரலும் ர்த்ஷத்ரன்
வ ரல்னறினக்றநட. ஊனக்குப் ஶதரறந குந்ஷக்குத்

ரரர் தட் ம் வ ய்ட னறந க்ப்தடி வௌ ல்ர
ஶி ரட்டுக்குப் ஶதரறந ரனுக்குப் தறணரலு
னங்லம் வட்டுப்ஶதரர தட் ர இந்த்
ர்த்ஷரன் ட்டிக் வரடுத்ரள். 'ரர, ீ ந்
ர்த்ஷ த்னறஶரடு, அரட ஷரித்ஶரடு,

றத்ஶரடு அடே ரிக்றநரஶர, அந்த் ர்ம் உன்ஷண
க்ஷறக்கும்' ண ஆ லர்ர தட் ம் வரடுத்ரள்.
றம், அரட ணட ன்ந வறுப்ன ினப்ன
இல்னரல்

ரஸ்றத்டக்குக் ட்டுப்தடுட னக்றம்.

அஶ ஶதரல் ஷரிம் னக்றம். எனத்ர் தரிர ம்

தண்டறநரர் ன்று ர்த்ஷ ிடக்கூடரட. ரஷண
ரக்ஷரத் னக்ஷ்ஶண தரி றத்ரன். 'அண்ர! ீ ர்ம்,
ர்ம் ன்று ஷஶர ட்டிக் வரண்டு அலரல்ரன்
இத்ஷண ஷ்டங்லம் ந்றனக்றன்நண. அஷ ிட்டுத்

ள்ல.  ன் ஶல் னேத்ம் வ ய்ட ரஜ்த்ஷ உணக்கு
ரன் ஸ்ரித்டத்
ீ
 ஆனுற ர' ன்று அன்ன
றகுறரல் வ ரன்ணரன். ஆணரல் ரன், ரர் ட

வ ரன்ணரலும் வதரனட்தடுத்ரல் ர்த்ஷஶ ரத்ரன்.
ஷட றில் அட அஷணக் ரத்ட. ர்ம் ஷன
ரத்ட. ரனுக்குப் தத்ட ஷன இனந்டம்

அர்த்ரல் ஷட றில் அத்ஷண ஷனலம் உனண்டு
ிலந்ண. வரன் இன்றும், 'ரஶர ிக்யரன் ர்:'
ன்நதடி ர்த்றல் ஷன றநந்ட ர் ஸ்னொதர
அடேக்றம் வ ய்ட னறநரன்.

ரக்ஷரத் வ ரஷண னட் றரக் வரண்டு "ர ர"

ன்று ணமரச் வ ரல்னறக்வரண்ஶட
இனக்றநர்லக்குச்

றத் னங்ள் ல்னரம் ினகும்.

ர்த்ஷ ிட்டு ந்ரலம் ினரல் அர்ள்
ஆணந்ர ரழ்ரர்ள்.
வர ற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
வர ற

"ன்ஷனேம் வ ல்னம் ரலம் ல்குஶ
றன்ஷனேம் தரனம்

றஷத்ட ஶனேஶ

வ ன்னம் னம் இன்நறத் ீனஶ
இம்ஷஶ இரவன் நறண்வடலத்றணரல்"
(ம்தரரம்: -
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வ ரறன்று குந்ஷள் னல் வதரிர்ள்
ஷ எவ்வரனனம் ம்தரரத்றல் வ
ரரர ட்டத்றல் உள்ப ல ழ்ரடம் தரங்ஷபப்
தரரம் வ ய் ஶண்டும்.
ஶய்னணர் ன னம் ிண்டஶபரர்லம்
டெற் டனம் லந்ட டள்பஶ.
றத்னம் இக்னம் வரிஷரர்லம்
ித் னணினம் ிண்ட ஶபரர்லம்
றத்னம் னஷநனஷந வனங்ற ரர்ப்னநத்
த்டநல் எறந்டீள் னம் எங்ஶ.
எனதல் உனவல்னரம் உத்டட் வதரறந்
னஷநக் குர்னம் அஷண ஞ் ணக்
னனறற் வரலந்வறல் ரட்டுஞ் ஶ ரறஷத்

றனவுநப் தந்ணள் றநங்வரள் ஶர ஷன.
(ம்த ரரம் : தரனரண்டம் - றன அரப்
தடனம்)
இனதட டக்கு ஶற்தட்டர்ள் வ ரறன்று
னலடம் தட்டிணி ( றத் உதரரம) ிம் இனக்
ஶண்டும்.

எவ்வரன றரத்றலும் தள்பிச்

றறுர்ள் னல்

னறர்ள் ஷ ல்ஶனரனம் ரட

றநறட ஶரில்

ந்றறிஶனர, அல்னட தைஷண டத்றன் னன்ஶதர கூடி
வர ர ந்றத்ஷ ந்ட றறம் ைதம் வ ய்ட,
திநகு, "வரம் ைரம் ை ை ரம்" ன்னும்

தறன்னென்று அக்ஷங்ள் வரண்ட ந்றத்ஷ, எனர்
னனறல் வ ரல்ன, ல்ஶனரனம் அஷப் தின்தற்நறச்
வ ரல்னறக்வரண்டு, ஊஷச் சுற்நறக் ந்ட, னனறல்
ஆம்தித் இடத்ஷ அஷடந்ட, அங்கு தத்ட றறம்
தைஷண வ ய்ட, னர்த்ற வ ய் ஶண்டும்.

றுரள் ரஷன அஶ இடத்றல் கூடி, வ ரரரத்றல்
(ம்த ரரத்றல்) வ ர தட்டரதிஶத்ஷ
ர்ிப்தர உள்ப ல ழ்ரடம் தரக்ஷபப் தரரம்

வ ய்ட, அல்னட மம்ஸ்றனம் தடித்ர்ள் ஶனும்
இனந்ரல், அஷக் வரண்டு ரல்ீ ற ரரத்றல்
உள்ப வர தட்டரதிஶ மர்க்த்ஷப் தரரம்
தண்டம்தடி வ ய்ட, தத்ட றறம் தைஷண வ ய்ட, ஊர்ப்

வதரடச் வ னில் ஷ க்லக்கு அன்ணம் தரனறக்
ஶண்டும்.

ங்ப ல ம் தரட
ஷநஶரனற னங் ல்ரய்ச்
ங்றணம் குனநப் தரண்டில்
ண்டஷ வரப்தத் ரில்
வதரங்குதல் னறங்ள் ஆர்ப்தப்
னஷ வதரற ிண்ஶரர்
ங்ள் ரஷண வவ்ஶறு
றர் அதிஶடஞ் வ ய்ரர்.
ரர் ஷந ரபர்
ந்றக் றர் னற்று
னெநற ரபர் உள்பஞ்
ரன்நர் னண ீ ரட்டச்
ஶ ரறரண னு ற்ஷநத்
டஷனம் அனுன் ரனும்
ீறனர இனங்ஷ ஶந்டம் - தின்

அதிஶடஞ் வ ய்ரர்.
றத்வரத் ணன்ன் ஶநரடந்
றனர்ச் வ ல் வன்ண
உத்த் வரனன் வ ன்ணி
ிபங்ற உர்வதரன் வௌனற
எத்டவய்க் குஷ கூ
எங்குனெ வுனத் ஶரர்க்குந்
த்ம் உச் றின்ஶல் ஷத்ட
எத்வணத் பர்வு ீர்ந்ரர்
(ம்த ரரம் : னேத் ரண்டம் றன அதிஶடப்
தடனம்)
'ர திரணின்

றத்றன் ஶல் வதரன்றரீடம் ிபங்றட

ண்டு, னெவுனறலும் உள்ப க்லம் த்ம்

றஶல்

வதரற்றரீடம் ஷக்ப்தட்டட ஶதரனஶ ண்ி

றழ்ந்ரர்ள் ன்தட ஷட றச் வ ய்னேபின் னத்ட.
ரட்டில் உள்ப ல்னர க்பிஷடஶனேம் வய்
தக்றனேம், ன்ணடத்ஷனேம் ஶனொன்நற பஶண்டும்
ன்று ல்ஶனரனம் வ ரறன்றும், றுரள் னணர்

னஷைிலும், வர
வரள்ப ஶண்டும்.

ந்ற னெர்த்றஷப் திரர்த்றத்ட

ப்தன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ப்தன்
தரத்ர என்ஶந
ரிக்றநட.

றணரவும் ரரணரவும் னொதம்

றணர இனக்கும்ஶதரட ஞரண னெர்த்றர

இனக்றநட. ரரணர இனக்கும்ஶதரட ஶனர
மம்க்ஷம் வ ய்றநட. இப்தடிச் வ ரல்ரல்

றனும்

ிஷ்டவும் னற்நறலும் ஶறு ஶறு ன்ஶநர, அல்னட

வரறஷன எட்டிக் வரஞ் ம் ஶற்தட்டரற் ஶதரனறனக்றந
றஷனில்

றனுக்குப் தரிதரனண

ிஷ்டவுக்கு ஞரண

க்ற இல்ஷன ன்ஶநர,

க்ற இல்ஷனவன்ஶநர

அர்த்றல்ஷன. அர்ள் எவ்வரனனம் னக்றரச்
வ ய்றந அடேக்றத்ஷஶ குநறப்திட்ஶடன்.

ஆன ினக்ஷத்றன் ல ஶர, தணிஷன உச் ற ீ ஶர
றவதனரன் ற்நறனக்றநரர்.
ீ
உடவனல்னரம் ினறப்
னச்சு. னனறத்ஶரஷன இடுப்தில் ட்டி, ரஷணத் ஶரஷனப்
ஶதரர்த்றினக்றநரர். ஷனிஶன ைடரனடி. அட

ஸ்னொதம், அனங்ரம், ர ஸ்ரணம் ஷப் தரர்த்ரலும்
ஞரணிலக்கு உரிர இனக்றநட. அர் த்றஶனஶ
ஞரண னத்றஷ ரங்றினக்றநரர். ஆத் றரணத்றல்
ஆழ்ந்றனக்றந அட

ந்றற எஶ

ரந்ர

இனக்றநட. த

த்றத்ஷப் ஶதரறக்றந தகுன

அஶ. அந்ப் த

த்றனம் அன்நற ஶநறல்ஷன.

இந் உதஶ ம் ஞரணிின் வரறல்.
ஶனர க்ஷம் ன்தட ரைரின் டஷ. அணரல்
ரன் ரரஷண வ ஷகுண்டத்றல்

க்ர்த்றஶதரல் றரணிக்றஶநரம். தீரம்தம்,

வௌஸ்டதம், ணரஷன, றரீட குண்டனங்ள் ரித்ட,
ரக்ஷரத் ரனக்ஷ்றஷ ரர்திஶன ஷத்டக்வரண்டு,

ரைரறரைணர இனக்றநரர் வ ர ிஷ்ட.
ஆ ர

லனர ரிறஷபப் ஶதரல் ஈஸ்னுக்கு ப்ஶதரட

தரர்த்ரலும் ஸ்ரணம் வ ய்றல் திரிம். அணரல் ரன்
டஶ த்றல் ஈஸ்ன் ஶரில்பில் ல்னரம்
றனறங்த்றன் ஶல் ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் ைனம்

வரட்டிக் வரண்டினக்கும்தடி "ரர தரத்ற"த்ஷக் ட்டி
ஷத்றனக்றநரர்ள்.

க்ர்த்ற ஶதரன்ந

ரிஷ்டவுக்ஶர அனங்ரத்றல் திரிம் அறம்.
அனக்குப் தட்டும் வதரன்னும் னஷணந்ட றழ்றஶநரம்.
அனங்ரப் ப்ரிஶர ிஷ்ட :
அதிஶப்ரிஶர

ற:

ன்ஶந வ ரல்ரர்ள்.
ஈஸ்ணின் அகு ணத்ஷ அடங்ச் வ ய்றந
ஸ்தரம் ரய்ந்ட. வ ந் ரரின்

ரந்

வ ௌந்ரிஶர ணத்ஷ ஶரறக்ச் வ ய்ட ஆணந்க்

கூத்ரடச் வ ய்ட. ிஷ்டின் றவ்ி

னொதத்றனறனந்ட ஷத் ண்ஷ ரங் னடிரல்
னம் வ ரக்றக் றடக் ஶண்டிரறநட. வ
ரணரவும், றனஷ் தரத்ரரவும் அரித்
ஶதரடம், இந் ைன்ஶரண வ ௌந்ரிம் அஷிட்டு

ீங்ரஶன இனந்றனக்றநட. இப்தடிப்தட்டர் ஶரயறணி
ன்ஶந ஏர் உனம் வரள்லம்ஶதரட த்ஷண அர
இனந்ட, ல்ஶனரர் உள்பங்ஷபனேம் ஶரயறக் ஷத்டக்
வரள்ஷபக் வரண்டினப்தரர்? த ஞரணிர,

ஶதரர ஜ்னறத்டக் வரண்டினந் தஶசுணின்
ணத்ஷக்கூட ரிஷ்டின் ஶரறணி னொதம்

க்றிட்டட ன்று னரங்ள் வ ரல்றன்நண.
ஶரறணிர ந் ரரின் ரனண் னரண்னம்
தஶசுணின்

ரந் ஞரணனம் என்று ஶ ர்ந்வுடன்

என ர ஶைஸ் - என வதனம் ஶைரற - திநந்ட.
இந்த் ஶைஶம ப்தணர உனக் வரண்டட.
யரிய னத்றன் ன்றும்,

ரஸ்ர ன்றும், ணரர்

ன்றும் வ ரல்ட இந் ப்தஷணத்ரன்.
ன் ன்தட 'ஆர்' ன்தறன் றரின. 'ஆர்' ன்நரல்
'றப்னக்குநற' ன்று வதரனள்.

ரக்ஷரத்

தஶசுனுக்கும் ரரனெர்த்றக்கும் ைணித்
குந்ஷஷிட றப்னக்குந்ர் னண்டு? ஞரணனம்
தசும் னந்
வ ௌந்ர்னம்

றணின் திம் அம் ம், றனஷதனேம்
க்றனேம் னந் ிஷ்டின் க்ஷத்

அம் ம் இண்டுஶ ரம் உய்வு வதந

அத்றர றரகும். யரிய னத்ணரற ப்தணிடம்

இஷவல்னரஶ என்று ஶ ர்ந்றனப்தரக் வரள்பனரம்.
இணரல்ரன் ஶதரனறக்றநட,

றவதனரணின் ற்ந

இனதரனர்ஷபப் திள்ஷபரர் ன்றும் குன் ன்றும்
குந்ஷஷபக் குநறக்றந வ ரல்னரல் குநறப்திட்டரலும்,
அட னென்நரட னத்றரண

ரஸ்ரஷ ட்டும்

றப்னக்குநறர - ஆர்ர - ணரரக்
குநறப்திடுறஶநரம். 'ஆர்' ன்தடரன் 'அய்ர்'

ன்நரிற்று. னனற - னனறரர், வ ட்டி - வ ட்டிரர்

ரறரி அய்னுக்கு ரிரஷப் தம் அய்ணரர். இறஶன
என ஶடிக்ஷ. வதரடரத் றழ் ரட்டில் அய்ர்
(குனக்ள்) னைறக்ர றரக் ஶரில்பில் உள்ப

ஸ்ரறரன் அய்ர - அய்ணரர இனக்றநரர்!
வரஞ் ம்கூட இப்ஶதரட ஶத ப்தடுறந இண ித்ர ங்ள்
னன்ஶண இல்ஷன ன்தற்கு இடஶ ஏர் அஷடரபம்.
தரிஷனில் ஏரிடத்ஷ 'ஆரிங்ரவு' ன்று
ஆரினுஷட ரடரஶ வ ரல்றநரர்ள். ஶ த்றல்

த்ஷணஶர ஸ்ரறலக்குக் ஶரில் இனந்ரலும்
ரஸ்ரஷத் ி னக்குஶ அய்ர், ஆரின் ன்ந
வதர்ள் இல்ஷன.
ரஸ்ர ன்தஶ றறல்
இனக்ப்தட்ட அஶ

ரத்ன். றழ் ரட்டில்

ரத்னூர்பில் னக்றரண

வய்ம் ப்தன்ரன்.
றழ் ரட்டில் றரத்டக்குக் றரம் ணரர் ஶரில்
உண்டு. ஶபத்றல் றர ஶஷர இல்னரல்

ஶறு ித்றல் ப்தன் றதரடு வகுரப் தி
பர்ந்றனக்றநட.

அர் ம்ஷக் ரல் னரிறந வய்ம். ரற்று னப்ன
னனரண தனி ீ க்றபினறனந்ட ம்ஷக்

ரப்தரற்றுறநர். இவல்னரற்றுக்கும் ஶனர
ரரணிடறனந்ட ம் ரழ்க்ஷஷஶ தரிதரனறக்கும்
க்றஷப் வதற்நறனக்றநரர். ஈஸ்ணிடறனந்ட க்கு

ிஶர ணம் னறந ஞரணத்ஷ அபிக்கும்

க்றனேம்

வதற்நறனக்றநரர்.
சுந்ற இந்றரில் ப்தன் வரம்த வரம்தக் றரற
வதற்று னறநரர். சுந்ற

ரமணம் (Constitution)

அபித்றனக்றந ஶதச்சுத் சுந்றத்ஷப் தன்தடுத்றக்
வரண்டு என தக்த்றல் ரஸ்றப் தி ரம் டனடனர
டக்றநஶதரஶ, றுதக்த்றல் அட டுதடர அபவுக்கு
ப்த தக்ற ரலக்கு ரள் அஶரர ினத்றரக்றக்
வரண்டினக்றநட.

ஶபத்றல் ட்டரக் ஷில்

தரிஷனில் இனக்றந

ப்தன் வரஞ் ம் வரஞ் ரத் றழ் ரடு, ற்ந
ரஜ்ங்ள் ீ வல்னரம் கூடத் ம் ரைரணிஷ
ிஸ்ரித்டக்வரண்ஶட னறநரர்!
இட றவும் உற் ரபிக்றந ிம். ரஸ்றப்
திச் ர ித்ஷத் டுக்றந அனனந்ர
ந்றனக்றநட ப்த தக்ற.

அட றனஷதஷ ரடி, அற்குப் தரத்றர்பர
ரழ்ந்ஶரரணரல் ரனம், ரடும், உனனம்
ிபங்குட றச் ம்.

றநப்னற்று

ஸ்ரற ன்நரல் குர ஸ்ரறஶ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
"ஸ்ரற" ன்நரல் குரஸ்ரறஶ
"ஸ்ரற" ன்தட டவுலக்குப் வதரடப் வதர் ன்று

ஷத்டக் வரண்டினக்றஶநரம். தஶசுனும் ஸ்ரற,
ரிஷ்டவும் ஸ்ரற, ிக்ஶசுனம் ஸ்ரற ல்னர வய்ங்ஷபனேம் "ஸ்ரற" ன்று ஷத்டக்
வரண்டினக்றஶநரம். இப்தடி ந் னெர்த்றரவும்
இல்னரல், இந் ல்னரரவும் ஆறினக்றந
தரத்ரஷ, தர க்றஷ டவுள் (God) ன்று ந்
ஸ்ரலும் வ ரல்னப்தடுறநஷனேம் "ஸ்ரற"
ன்ஶந வ ரல்றஶநரம்.
ஆணரல் இந் "ஸ்ரற" ன்றந வதர் ரஸ்த்றல்
எனத்னக்குத்ரன் உண்டு. இப்ஶதரட ரம் வ ரல்றந
ரறள் ல்னரம் அந் எனரிடறனந்டரன் அர்

வதஷஶ டணரக் ஶட்டு ரங்றத் ங்லக்கும்
ஷத்டக் வரண்டினக்றநரர்ள்.
அந் றைரண ஸ்ரற ரவன்நரல் மளப்ண்ர்

ரன்; னனன், னனப் வதனரன் ன்று இந்த் றழ்
ஶ த்றல் ணின்ஶதரடு வ ரல்னப் தடுறநர்ரன். அர்
குந்ஷர இனக்றந டவுள்; குரஸ்ரற.

'இர்ரன் ஸ்ரற ன்று ணரல் வ ரல்றநீர்ள்?' ன்று
ஶட்தீர்ள். 'அஶர 'த்றன் ஆரத்றஶனஶ இப்தடிச்
வ ரல்றஶநன்.
அரற, றண்டு ன்வநல்னரம் வ ரல்றநரர்பல்னர?
மம்ஸ்றனத்றல் இனக்றந தி றத்ரண அரறக்கு
'அஶர ம்' ன்று வதர். 'அம்' ன்று சுனக்றச்

வ ரல்ரர்ள். அஷப்தற்நறனேம், அஷ லறணஷணப்
தற்நறனேம் வரஞ் ம் வ ரல்னஶண்டும். சுப்ிர்
ித்டக்கு இட ஶர

ம்தந்றல்ஷனத்ரன்.

இனந்ரலும் இறல் தன மரண ிங்ள்
இனப்தரல்ரன் வ ரல்றஶநன். இறல் ம்
தத்தரரபின் வதனஷ, ங்பில் என்றுக்வரண்று
இனக்ப்தட்ட உநவுபின் ஶதரக்கு ல்னரம்
வபிரரல் வ ரல்றஶநன்.

இந் அரறக்குப் ஶதர் 'அஶர ம்' ன்ஶநன். 'ஶர ம்'
ன்நரல் 'வதரக்றம்' ன்று அர்த்ம்.
வ ரற்பின்

ப்க் கூட்டங்ள்,

னெம் வதரக்றர இனக்றந

னஸ்த்டக்குக் 'ஶர ம்' ன்று வதர் ந்ட. இம்ரறரி
மம்ஸ்றனத்றல் தன ஶர ங்ள் (அரறள்)
இனந்ரலும் வரம்தவும் தி றத்ரணட
'அஶர ம்'ரன்.
'அ' ன்றந ஶதர் ப்தடி ந்ட? மம்ஸ்றனத்ஷ
ஶதரஷ ன்தரர்ள்; ஶர்ள் அறனம் உண்தரல்
அர் ணப்தடுரர்ள்; ணஶ ஶதரஷ அதரஷ
ன்றும் வ ரல்னப்தடும்.

அற்ஶற்நரற்ஶதரல் "மம்ஸ்றனம் வ த் வரற (dead
language)" ன்று வ ரல்னறக்வரண்டு, அஷச்

ர அடிக்

த்ஷணஶர த்ணம் வ ய்ரலும், ப்தடிஶர அடவும்
அர இனந்டவரண்ஶடரன் னறநட. 'அ
தரஷில் உள்ப ஶர ம்ரன் அ ஶர ர?' ன்று
ஶரன்நனரம்.

ஆணரல் இந்க் ஶர த்டக்கு 'அம்' ன்றந வதர்
இப்தடி ில்ஷன. அஷ இற்நறணின் வதஷ

ஷத்ஶ அற்கு 'அம்' ன்று வதர் ந்ட. அ
றம்ன் ன்தணரல் வ ய்ப்தட்டரல் அற்கு 'அ
ஶர ம்' ன்று வதர்.
அ றம்ன் ரனத்றரன். இந் றண்டுஷப்
தரர்த்ரல் அநறில் அனுக்கு ஈடு உண்டர ன்று

திம்றப்ன உண்டரகும். எவ்வரன ித்ஷனேம்
அவ்பவு ன்நரத் வரிந்ட ஷத்டக்வரண்டு அர்த்ம்
வ ரல்றநரன். இன் யறந்ட அல்ன. அ றம்ன் என
ஷைணன்.
ஷைணர்பில் தடிப்தரபிள் அறம். இனக்றத்றல்
அர்லக்கு ிஶ ரண இடம் உண்டு, றறல்
ம்வதனம் ரப்திங்பிஶன ஷைண

ம்தந்ம் அறம்.

ரி  ம் றம்தி ற உர்ந் டைல்பர உள்ப

றந்ரி, ஷபரதற ல்னரம் ஷைண டைல்ள்ரம்.

மம்ஸ்றனத்றல், 'தஞ்

ரிங்ள்' ன்று வதரடர

இனப்தஷத் ி ஷைணர்ஶப ணிர ங்ள் 
ம்தந்ர என தஞ்

ரிம் ஷத்றனக்றநரர்ள்.

இந் அ றம்னும் அஶ ஷைண னஸ்ங்ள்

லறணரன். ஆணரல் இன்று றஞ் றினப்தட டைனர
இல்னர இந் அரற என்றுரன் ன்நரல்

ஆச் ரிரினக்கும். இந் என்நரட றஞ் றற்குக்
ரம் ஷைணர்ள் த ிஶரறர றஷணத் ம்
ஆற ங்ர்ரன்.
ஆற ங்ர் தரஶ ம் னலடம்

ஞ் ரம் தண்ி தன

ங்ஷபக் ண்டணம் வ ய்ட, ஷற த்ஷ
ஸ்ரதித்ரர் அல்னர? இந் றக்ிைத்றல் அர் அ
றம்ஷணனேம்

என

ந்றத்ரர். தத்தரரின் வரள்ஷ, 'எஶ

த்றம்ரன் இனக்றநட! அடஶ தனிரத்

வரிறநட. அந் என்நறஶனஶ ஷந்ட அடரஶ
ஆறிட ஶண்டும்' ன்தட. வதௌத்ர்ள் வதரடர
ல்னரஶ சூணிம், ரஷ ன்தரர்ள். ஆற

ஆ ரர்ரலம் 'ரஷரல்ரன் எஶ தம்வதரனள்
தனரத் வரிறநட. இந்ப் தரர்ஷ ஶதரணரல் இட
அத்ஷணனேம் ஶதரய்ிடும்', ன்று சூணி றஷனஷஶ
வ ரல்றந ரறரி ஶரன்நறணரலும், அர் னக்றரச்
வ ரன்ணட 'இல்னர (சூணி) ரஷ' அல்ன; 'இட
ஶதரணதின் ப்ஶதரடம் றஷனத்ட இனக்றந, அறஶ
இல்னர னர எஶ

த்றம் இனக்றநட'

ன்தஷத்ரன் ம் ஆ ரரிரள் னடிந் றஷனர
அனம்தித்ரர் (றஷன ரட்டிணரர்) . வதௌத்ம்

சூன்த்ஶரடு றற்றநட. னர என்று இனக்றநட
ன்தட ஆ ரரிரலக்கு னக்றம். என்றும் இல்ஷன
ன்தட னத்னக்கு னக்றம். என்று இனக்வும்
இனக்னரம் (அஸ்ற) ; இல்னரலும் இனக்னரம்

(ரஸ்ற); இனந்டம் இல்னரலும்கூட இனக்னரம்

(அஸ்ற ரஸ்ற); ன்தட ஷைண  ஸ்ரதரண
ைறணனக்கு (ரர்க்கு)
ீ
னக்றம்.

இப்தடிப்தட்ட வரள்ஷஷ உஷட ஷைணணரண
அ றம்ன் ஆ ரரிரபிடம் ரப் ஶதரனக்கு
னம்ஶதரட, "ரன் என றஷக்குப் தின்ணரனறனந்டரன்
உம் ஶள்ிலக்குப் தறல் வ ரல்ஶன்" ன்நரன்.
ஆ ரரிரலம் இறல் உள்ப  றத்ஷ ஆரய்ச் ற
வ ய்ட தரர்க்ரல் எப்னக்வரண்டரர்.
வ

ங் தத் தரர்லம் அ றம்னுக்கும் ரப்

ஶதரர் ஆம்தித்ட.
அ றம்ன் என றஷஷக் ட்டிக் வரண்டு அற்கு
உள்ஶபினக்றநரன். ஆச் ரரிரள் வபிஶ இனந்ட
ஶள்ிள் ஶட்த் வரடங்றணரர்.
அ றம்ன் தபிச் தபிச்வ ன்று தறல் வ ரன்ணரன். அன்
ன்ணரன் ரனத்றரணர இனந்ரலும்கூட, இத்ஷண
ரர்த்றர ப்தடிப் திற ணம் வரடுக்றநரன்

ன்தட ஆ ரர்ரலக்கு ஆச் ரிர இனந்ட.
க்ஷரனம் ஶர றத்ரர். உடஶண தஶசு

அரனம் ஸ்ர்க்ஞனரண அனக்கு  றம்
னரிந்டிட்டட.

அனஷட ஶள்ிலக்குப் தறல் வ ரன்ணட அ
றம்ஶண இல்ஷன! மரக்ஷரத்

ஸ்ற ஶிஶ அன்

ரறரி ஶத றினக்றநரள் ன்று வரிந்ட. இன்

அஷப வரம்த ரபர உதரமறத்றனக்றநரன்.

றரரப் தரர்த்ரல் இன் அப்தடிச் வ ய்றனக்ஶ
கூடரட. வணன்நரல் இனுஷட ஷைணம் என
டவுஷபப் தற்நறஶ வ ரல்னில்ஷன. அஷ தன
னொதத்றல், மஸ்ற ரறரி தன வய் டிங்பில்
ஆரறப்தஷ ஷைண த்ம் எப்னக் வரள்பக்கூடரட.

அப்தடிினந்டம் இன் ஷைண த்டக்கு ஆரப்
னஸ்ம் லடற்ஶ மஸ்றின் அடேக்றம்
ஶண்டுவன்று னற அஷப உதரமஷண

தண்ிினக்றநரன்! உள்வபரன்று ஷத்டப்
னநவரன்நர இனந்றனக்றநரன்.
இப்ஶதரடகூட ரஸ்றர்ள் ன்று ங்ஷபச் வ ரல்னறக்
வரள்றநர்பில் வரம்தப்ஶதர் ிரற வக்ஷ ந்ட
வரம்தவும் ஷ்டம் ற்தட்டரல் வங்ட

ஸ்ரறக்கு ஶண்டிக் வரள்றநரர்ள்; ரரிம்னுக்கும்
திரர்த்ஷண வ லுத்டறநரர்ள். ஶட்டரல், "ட்டில்
ீ
இப்தடி அதிப்திரம்;

ம்மரத்டக்கு இறஶன ம்திக்ஷ;

அர்லக்ர ிட்டுக் வரடுத்ஶன். அர்ள் உர்ச் ற
( feeling) க்கு றப்ன (respect) வரடுத்ஶன்" ன்று
ைம்தரச் வ ரல்னறக்வரள்ரர்ள்.
இந் ரீறில்ரன் வரம்தக் ரனம் னந்றஶ யறந்ட
த்ஷக் ண்டணம் தண்டம் றந்ங்ஷப லற
அ றம்ன், அஷ ன்நர அஷ ஶண்டும் ன்று,
யறந்ட த்றன் ரக்குத் ஶஷஷஶ உதரமஷண
வ ய்ரன். எனன் ந்க் ரரித்ஷ

டுத்டக்வரண்டரலும், அட ல்னரத்ரன் இனக்ட்டும்,

வட்டரத்ரன் இனக்ட்டும், அறஶன ன

றத்ஷனேடன் இநங்ற ிட்டரன் ன்நரல், அற்குண்டரண

என தனஷண தரன் த்ரன் வ ய்றநரன். அப்தடிஶ
இனுஷட உதரமஷணின்

றத்ஷஷ றத்ட,

இனுக்கும் மஸ்ற அடேக்றம் வ ய்ட ிட்டரள்.
இப்ஶதரட இன் றஷக்கு இந்ப்னநம் மஸ்ற
ஶிஷ என டத்றல் ஆரயணம் தண்ிிட்டு
உட்ரர்ந்றனக்றநரன். ரன் த்ஷண னத்ற ரனறரணரலும்
ஆ ரரிரள் றரில் சூரினுக்கு னன் திடித்

வலகுர்த்ற ரறரி ஆறிடுஶரம் ன்தட இனுக்குத்
வரினேம். அணரல் னன்ணஶஶ ரக்குத்ஶிஷத்
ஞ் ம் னகுந்றனந்ரன். இனுஷட உதரமஷணக்கு
இன்னும் வரஞ்

ரனம் தனன் ந்டரன் ஆஶண்டும்

ன்று அலம் ட்டுப்தட்டினந்ரள். ணஶ, "ன்ஷண

என டத்றல் ஆரயணம் தண்ிஷத்டச் சுற்நறலும்
றஷஶதரட்டுக் வரண்டு, ீ அற்குள் இன,

ங்ர்

வபிினறனந்ட ஶள்ி ஶட்ட்டும். உணக்ர ரஶண
தறல் வ ரல்றஶநன்" ன்று ரக்குத் ந்ரள் ரக்ஶி.
அந்ப்தடிரன் இப்ஶதரட டந்ட. அஷ ஆச் ர்ரலம்
டபி ணஷமச் வ லுத்றவுடஶண ண்டுதிடித்ட
ிட்டரர்.
உடஶண அர், "அம்ர, உன் ரரிம்ரணர இட? ீ இப்தடிச்
வ ய்னரர? உன்ஷணனேம் ற்ந அத்ஷண
வய்ங்ஷபனேம் ஆரறக்றந தக்த்ஷஶ
வரஷனத்ட ிட ஶண்டும் ன்று றந்ம்
வ ய்றநனுக்ஶ இப்தடி அடேக்றம்

வ ய்னரர?அனுஷட உதரமணர தனத்டக்ரச்
வ ய்ரய் ன்நரலும், இத்ஷண னஸ்ங்ள் அன்

லறனேர அட ீில்ஷன? அஶரடு, இத்ஷண ஶம்
ன்ஶணரடு ரக்குப் திடித்ட ரக்குரம் வ ய்றலும்
த்ஷணஶர அடேக்றத்ஷச் வ ய்டிட்டரஶ!

அனுக்குச் வ ய் ஶண்டிற்கு அறரச் வ ய்ட
றரர?" ன்று மஸ்றஷக் ஶட்டரர்.
அனஷட க்கு

ரிரத்ரன் இனந்ட. அ

றம்னுஷட உதரமஷணக்குப் திறதனன் ந்ட

ீர்த்ரிற்று ன்று மஸ்ற வரிந்ட வரண்டரள்.
உடஶண டத்றனறனந்ட அந்ர்த்ரணரற ிட்டரள். றஷ
அறுந்ட ிலந்ட.
அப்னநம் அ றம்ணரல் ஆ ரரிரலக்கு ஈடு வரடுக்
னடிில்ஷன. ஶரல்ிஷ எப்னக்வரண்டரன்.
மஸ் - அரட ீர் றஷனில் - இனக்றநள்
மஸ்ற. அநறவுரன் அந் ீர்றஷன. அட

வரஞ் ம்கூடக் னங்ரல் வபிந்றனந்ரல்ரன்
அற்குள் அள் இனக் னடினேம். ஆணரல், ஆ ரரிரள்

அரித் ரனத்றல் ப்தடிினந்ட? ப்தட்ட ங்ள்
- லதத்றண்டு ன்று வ ரல்ரர்ள் -

ிண்டரரங்ஷபச் வ ரல்னறக் வரண்டு அநறஷஶ
னக்றணரல், ஞரண மமரணட எஶ ஶ ற்றுக் குட்ஷட
ரறரி ஆறிட்டட. அப்ஶதரட அத்ஷ உதஶ த்ரல்,
ஆ ரரிரள்ரன் அந்ச் ஶ ற்ஷந ல்னரம் அடுஶரடு
ரரி அப்னநப்தடுத்ற, மஷமத் வபிஷத்ட,

மஸ்றஷ றைரண மஸ்றரக்றணரர். இப்தடி
என சுஶனரம் உண்டு. ('க்ரம் ஆமரத்' ன்று
ஆம்திக்கும்) .
இம்ரறரி மஸ்றஷ மஸ்றரக்குற்ஶ
இப்ஶதரட அர் மஸ்றஷ

அப்னநப்தடுத்டம்தடிரிற்று. திநகு அர், மஸ்றின்
அடேக்றத்ஷப் வதற்ந அ றம்னுக்கு ரனம்
அடேக்றத்ஷச் வ ய்ரர். அஷச் வ ரன்ணரல் அடஶ
'அஶர 'த்றன் ஷனேம் ஆகும்.

ஆ ரரிரபிடம் ன் ஶரல்ிஷ எப்னக்
வரண்டுிட்டரன் அ றம்ன்.
அற்ப்னநம் னுக்குத் ரன் லற னஸ்ங்ள்
ல்னரம் ன் இணிஶலும் ஶனரத்றல் இனக்ஶண்டும்
ன்ந ண்ம் ந்ட. அத்ஷ தர ஆ ரரிரள்

வ்பவு லறினந்ரஶர, அவ்பவு இனும் ஷைண
ம்தந்ர லறினந்ரன். இப்ஶதரட ன்

றத்ரந்ம்

ஶரற்றுப் ஶதரணர எப்னக்வரண்டதின், இந்ப்
னஸ்ங்ஷப ற்நர்லக்ர ிட்டுஷப்தட
ரிரரட ன்று றஷணத்ரன்.
ந் ஸ்ரணரலும் ஶர்ஷ,

த்றம் உள்பர்ள்

றலும் இனப்தரர்ள். ஷைணர்லக்கு

த்றம், ஶர்ஷ

றவும் அறம். அர்ள் ஞரண ம்தந் னெர்த்ற
ஸ்ரறலடன் ரத்டக்கு ந்ஶதரட, ரங்பரஶ
"ரங்ள் ஶரற்றுப்ஶதரணரல் லஶநறச்

வ த்டப்ஶதரஶரம்" ன்நரர்ள். அப்னநம் ணல் ரம்,

னணல் ரம் இற்நறல் அரிடம் ஶரற்றுப் ஶதரணரர்ள்.
ஆணரல், னஷ றகுந்

ம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறள்

அர்ஷபக் லஶற்ந றஷணக்ில்ஷன. ஆணரலும்
அர்பரஶ திடிரர "ரங்ள் வரடுத்
ரக்ஷக் ரப்தரற்ந ஶண்டும்" ன்று வ ரல்னறக்
வரண்டு லஶநறணரர்ள். ஞரண ம்தந்ர்
இக்றல்னரல் ண்டித்ரச்

ர்ஷப

றனர் றஷணப்தட ப்ன.

இர் ரத்றல் வைித்ட, அணரல் தரண்டிரைர இர்
தக்ம் ஶ ர்ந்ட, றரபிலக்கு ந்

றட்ஷ

வும்

இனக்கு அறரம் ந்டம் கூட, அர் ஷைணர்ஷப
ன்ணித்ஶ அனஷட வதனஷ. அப்தடினேம்

ரக்குக்ரப் திரத்றரம் வ ய்ட ஷைணர்லஷட
வதனஷ.
ற்குச் வ ரல்ன ந்ஶன் ன்நரல், அடிப்தஷடரண
லனங்பில் ந் ஸ்னக்கும் றம்தப் தற்று
இனக்னரம். இப்ஶதரட அ றம்னுக்குத் ப்வதண
றனொதரறிட்ட ன்

றத்ரந்ங்ள் ஶனரத்றல்

இனக் ஶண்டிறல்ஷன ன்ந ண்ம் ந்ட ிட்டட.
ணஶ, வதரிர வனப்ஷத னெட்டி, ரன் லறினந்
சுடிஷப எவ்வரன்நர அறஶன ஶதரட்டுப்
தஸ்ரக்றணரன்.

ஸ்றின் அடேக்றம் வதற்று,

த்ஷணஶர ரனம் தரி றப்தட்டு லறஷவல்னரம்,
இப்ஶதரட என வரள்ஷக்ரத் ன் ஷபரஶனஶ
அக்ணிில் ஶதரட்டு ரித்ரன்.
இஷ ஆ ரரிரள் ஶள்ிப்தட்டரர். ஆணரல் டபிக்கூட
ந்ஶரப்தடில்ஷன. ரநர றகுந் டக்ஶ

வரண்டரர். அர் அ றம்ணிடம் ஏஶடரடி ந்ரர்.
"அடடர, ன்ண ரரிம் வ ய்டவரண்டினக்றநரய்?
ஶனரம் ன்று இனந்ரல் ரணர றனு ரண
அதிப்திரங்ள் இனக்த்ரன் வ ய்னேம். தன
அதிப்திரங்ள் இனந்ட என்றுக்வரன்று எப்திட்டுப்
தரர்த்டச்

ர்ச்ஷ

தண்டடரன் தன றஷனபில்

இனக்றந ைணங்லக்கு அநறஷத் வபிவுதடுத்டம்.
றர்க்ட் ற இனந்ரல்ரன் ம் ட் றில் உள்ப ல்னட
வதரல்னரடஷப ரஶ அன றப் தரர்த்டக் வரள்ப

னடினேம். ீ ந் ஸ்ணரத்ரன் இனந்டிட்டுப்ஶதர.
ஆணரலும் ீ ர னத்றரன் ன்று ரன் உன்ஷண
வௌிக்றஶநன். உன் வரள்ஷஷப னத்ற

ிஶ த்ரல் த்ஷண ன்நர டுத்ட வ ரல்ன
னடினேஶர அத்ஷண ன்நர வ ய்ட னஸ்ங்ள்

லறினக்றநரய். உண்ஷில் த த்ம் இற்கு
ரநர இனந்ரலும் இனந்டிட்டுப் ஶதரட்டும்; உன்
னத்றபில் ீ இந்

றத்ரந்ங்லக்கு ப்தடி ஆவு

ரட்டிினக்றரஶர அறஶனஶ என அகு, னத்றின்
திர ம் இனந்ட. இஷ ல்னரம் ஶனரத்டக்கு
இல்னரல் வ ய்னரர?" ன்று ஆ ரர்ரள்

அணிடம்வ ரல்னற, அன் ஷஷ திடித்ட, அன்
ஷட றர அக்ணிில் ஶதரட இனந் னஸ்த்ஷப்

ஶதரடவரட்டரல் டுத்ரர். அப்ஶதரட அன் ஷில்
இனந்டரன் 'அ ஶர ம்'. ஆ ரரிரள்
டுத்றனக்ரிட்டரல் அடவும் "ஸ்ரயர"
ரறினக்கும். ஆணரலும் டறனஷ்ட ர,



ம்தந்ரண அனுஷட னஸ்ங்ள் ல்னரம் ஶதரஶ

ஶதரய்ிட்டண. அரற, றண்டு ட்டுஶ ம்

ஆச் ரரிரபின் னஷரல் திஷத்ட. 'அம்' ன்ந
வதனக்ஶற்நதடி அஷ ட்டும், அர் அறரல்
அரக்றிட்டரர்.
அரறில் அஷ லறன் ன்னுஷட

றத்ரந்ம்

னனரண ந் வ ரந்க் வரள்ஷக்கும் தட் தரம்
ரட்டக்கூடரட. திந ங்ஷபச் ஶ ர்ந்

ரர்த்ஷபரணரலும், இங்ஶ அரறில் அற்ஷந
ிட்டுிடரல், ஆட்ஶ திக்ரல், அற்றுக்கு அந்ந்
ஸ்ர்ள் ன்ண அர்த்ம், ன்ண வதனஷ ன்று

றஷணக்றநரர்ஶபர அஷத்ரன் வரடுக் ஶண்டும்.
ஶண்டுரணரல், இப்தடி இன்ணரனஷட ம்திக்ஷ (belief)
ன்று தட்டும் தடரலும் ஶ ர்க்னரஶ ி, ண்டணம்
என்றும் தண்க்கூடரட. ல்னர ரர்த்ஷலக்கும்
அர்த்ம் வரடுக்த்ரன் ஶண்டும் - அட ந்க்
ட் றரபரின் வரள்ஷ ன்று தரர்ப்தட
அரறக்ரணின் ஶஷன இல்ஷன.
இந் றரத்டக்குக் ட்டுப்தட்டுத்ரன் அ றம்ன்
ஷைணணர இனந்ஶதரஶ இந் 'அ ஶர 'த்ஷ லற
இனக்றநரன். இன்ஷநக்கும்

ன மம்ஸ்றன

ரர்லம் வட்டுனப் ஶதரடுறந ரறரி, வதரட
ஶர்க்ஶரடு லறினக்றநரன்.
'அரறஷர, வட்டுனர? அட ன்ண ரிர?
ஸ்ஶரத்றர? அஷ ப்தடி வட்னப் ஶதரடுட?' ன்று
ஶரன்றும். ஆணரல், அஶர ம் அரண சுனதரண

ஸ்ஶனரங்பர, ரிம் ரறரி, ஸ்ஶரத்றம் ரறரி,

அப்தடிஶ வட்டுனப்ஶதரட  றரத்ரன் இனக்றநட.

அஷ ணப்தரடம் வ ய்ட க்ர ிட்டினக்றநட.
அந்க் ரனத்றல் ல்னர
ஷத்றம்,

ரஸ்றங்லம் - ஶரந்ம்,

ங்ல ம், டிக்ஷணரிகூடத்ரன் -

சுஶனரங்பரத்ரன் வ ய்ப்தட்டண. ரம் ன்ண?

அப்ஶதரட அச்சு ஶதரட்டுப் னஸ்ம் ரரிக்த் வரிரட.
ணஶ ஷடக்குப் ஶதரய்க் ிஷன வரடுத்ட த்ஷண
திற ஶண்டுரணரலும் ரங்றக் வரள்பனரம் ன்நரல்
னடிரட. அத்ஷண ித்றரர்த்றலக்கும் ட்டுச்
சுடிில் லறக் வரடுப்தட ன்நரல் அற்ஶ
ஆனேசுக்ரனம் ஶதரரட. ணஶ ஷனேம் ணப்தரடம் (
memorise) தண்டறந ரறரி வரடுப்தஶ னேக்ம் ன்று
ண்டரர்ள். ஶதச்சு ஷடில் (prose) இனப்தட

நந்டஶதரகும். ப்ஶதரடம் ரம் ஶத றக்வரண்ஶட
இனப்தரல், அஶ ஷடில் இனக்றந தரடம் ணிர
ணமறல் றற்ரல் உறர்ந்ட ஶதரய்ிடும். ஆணரல்,
அடஶ என

ந்ம், டஷ, ஶரஷண

னனரணஷஶபரடு ஶ ர்ந்ட வ ய்னேபர (poetry) ந்ட
ிட்டரல் ணப்தரடம் வ ய்ட ணமறல் நக்ரல்
தறத்டக் வரள்பனரம். இணரல்ரன், ந்
ரஸ்றத்ஷனேம் சுஶனரங்பரச் வ ய்ட உனப்ஶதரட
ஷத்ரர்ள். அச்சுப் னஸ்ங்ள் னறந ஷில்

ர தண்டிர்பர இனந் தனர், என ட்டுச்சுடிகூட
இல்னரல், ஞரத

க்றினறனந்ஶ

ன

ரஸ்றங்ஷபனேம் ற்றுக் வரண்டு வ ரல்னற
ந்ரர்ள். இப்ஶதரட னஸ்ம் ன்று என்று இனப்தரல்,
'தரர்த்டக் வரள்ற்குத்ரன் (for ready reference) னஸ்ம்

இனக்றநஶ' ன்று னம் ஷனேம், இப்தடி ணசுக்குள்
ஆர ரங்றக் வரள்பர றஷனஷஷஶ

தரர்க்றஶநரம். இன்று வபிஶ ஷனப்ரிள் அறம்.
அக்ரனத்றஶனர லப் தடிக்த் வரிரர்ள் வரம்தப்
ஶதர் ரங்ஶப 'ரக்றங் ஷனப்ரி'பர (டரடும் ர 
ரஷனபர) இனந்ட ந்ரர்ள். ரம் வட்டுனப்

தக்ம்ரன். இப்தடி வட்டுனப் தண்டரஶனஶ
னத்றக்கு என தனம் ரக்ரிம் ( concentration) எலக்ம்

(mental decipline) இஷனேம் ரரக்னக்கு உண்டரிற்று.
றஷந ஶம் இஶ ரரிர உட்ரர்ந்ரல் ரஶண, என
ிம் ணப்தரடம் ஆகும்? ஆனரல் ரரக்ர்பின்
னத்றஷ ன்ணரதின்ணர ன்று தன ிங்பில்
ஶதரரல் ட்டிப்ஶதரட்டுத தடிப்திஶனஶ
ஷத்றனப்தற்கு, இப்தடி ணப்தரடம் தண்டட வரம்த
ரம் வ ய்ட. இற்கு  றர

ன

ரஸ்றங்ஷபனேம் ஸ்ன்ஸ்ஷபனேம் தத்ர (poetry)
லற ஷத்ரர்ள். த்ம், தத்ம் ன்று இண்டு த்ம் 'ப்ஶரஸ்'; தத்ம் - 'வதரட்ரி'.

சுஶனர னொதத்றல் வகு அர 'அ ஶர 'த்ஷத்
லறணரன் அ றம்ன். அறஶன யறந்ட
வங்பின் வதர்ள் னறநஶதரட, எவ்வரன
வய்த்டக்கும் ஶறு ன்வணன்ண னக்றரண

வதர்ள் உண்ஶடர அத்ஷணஷனேம், வரஞ் ம்கூட
ஶத னத்றில்னரல், அடுக்றக் வரண்டு ஶதரரன்.
அஷக் ஶட்டரஶன, அரறரத் ஶரன்நரட; அர்ச் ஷண
ஶதரன - ரரபி ஶதரன - ஶரன்றும். உரத்றற்கு

இஶர, ' ம்ன' ன்ந ரர்த்ஷக்கு திறதங்பர, 'அம்'
வ ரல்ஷக் ஶலங்ள்;
ம்ன : ஈ : தசுதற :
ஈசு:

ர் ஈ ரண:

ற: சூனீ ஶயஸ் : |
ங்:

ந்த்ஶ  : ||

னஶ : ண்டதசு: றரீஶ ர றரிஶ ர ம்னட : |
ம்னத்னேஞ்ை: க்னறரமர: திணரல ப்ரறத: ||
அ றம்ன் தன் ரரக்ஷப வரம்தவும்
ஆஷ ஶரடு வ ரல்னறக்வரண்டு ஶதரறந ரறரி
இனக்றநட. ஆம்த ரர்லம் றஷணவு ஷத்டக்
வரள்றந ரறரி சுனதர னனறரப் தங்ஷபப்
ஶதரட்டினக்றநரன்.
'இந்றர' ன்ந ரர்த்ஷ ந்வுடன் இப்தடிஶ
ரனக்ஷ்றஷப் தற்நறப் வதரறறநரன்; ஶட்ஶ
னக்ஷ்றர இனக்கும்.

இந்றர ஶனரரர ர க்ஷீஶரணர ர
தரர் ீ ஶனரைணண ீ க்ஷீமரன்ர
னக்ஷறீ : தத்ரனர தத்ர னர வ : யரிப்ரிர
இப்தடிப் ஶதரறநட. டிக்ஷணரி ரறரி இல்ஷன;
ஸ்ஶரத்றர இனக்றநட!
இப்தடிப் தக்ஷதரறல்னரல் அர்த்ம் வ ரன்ண அ
றம்னுக்கும், எஶ என இடத்றல் ட்டும் தக்ஷதரம்

ந்டரன் ஶடிக்ஷ. 'வதௌத் ம்' ன்று ந்ரல்

ட்டும் வரஞ் ம் ட்டம் ட்ட ஶண்டும் ன்றந
ண்ம் அனுக்குப் ஶதரில்ஷன. றரரப்

தரர்த்ரல் வதௌத்த்ஷ ிட யறந்ட த்றடம்ரன்
அனுக்கு ிஶரம் அறம் இனக் ஶண்டும்.
வணன்நரல், டவுஷபப்தற்நறச் வ ரல்னரனறனப்தட,

யறம்ஷம இனப்தரல் க்ஞம் கூடச் வ ய்க்கூடரட
ன்தட ஆற வரள்ஷபில் ஷைணம், வதௌத்ம்
இண்டுஶ ஷறத்டக்கு ிஶரரணஷ.

அற்றுக்குள் இம்ரறரி எற்றுஷ அம் ங்ள் றஷந
இனக்றன்நண.
வதரடர அடுத் ஊரில் அல்னட அடுத் வனில் ம்
த ிறினக்றநரன் ன்நரல்கூட அணிடம் அறப்
ஶதரட்டிிரட; அற ிற்வநரிச் ல் இரட; ஆணரல்
தக்த்ட ட்டில்
ீ
அல்னட றர் ட்டில்
ீ
க்குக்

றட்டத்றல் இனக்றநரஶண, இனுக்கு ம்றடத்றல்
அத்ஷண ிஶரம் இல்னரிட்டரல்கூட, இஷணப்

தரர்த்டத்ரன் க்கு அசூஷ, ஆத்றம் ைரஸ்றர
இனக்கும். இஷண ப்தடி ட்டம் ட்டனரம் ன்று
ரத்டக் வரண்டினப்ஶதரம். இஶ ரறரி ன் த்டக்கு
வரம்த ித்றர ர இனக்றந ஷற த்ஷிட,
அற்கு வரம்த எற்றுஷ உள்ப வதௌத்த்ஷ ட்டம்
ட்டுறஶனஶ அ றம்னுக்கு என

ந்ஶரம்

இனந்ரற்ஶதரனறனக்றநட. அ றம்ன் ன் றண்டுில்
யறந்ட  ரர்த்ஷலக்கு றரர அர்த்ம்
தண்ிிட்டு, னத்  ரர்த்ஷள் ன்று
னறநஶதரட ன்ண தண்ிணரன்?

னத்ஷக் குநறப்திடும் ரர்த்ஷ ரிஷ ரச் வ ரல்ன
ஶர்ந்ஶதரட, அனக்வன்ஶந தி றத்ர இனக்றந

வதர்ஷப - "ரர்"; (னக்ஷறத்றஶனஶ வ ல்றநர்)
ஶதரன்ந வதர்ஷப அ றம்ன் வ ரல்னஶில்ஷன.
வதரடரண வதர்ள்

றனற்ஷந ட்டும், "இஷப்

தடிக்றந ந் ஸ்ர் ஶண்டுரணரலும் ன் ஸ்ரற
ன்று றஷணக்கும்தடிினக்ட்டும்" ன்றந ரறரி
வ ரல்னறிட்டரன். அஶரடு றற்ில்ஷன, 'ரர்
ரக்னணி' னனரண வதர்ஷப ல்னரம்

ைீணனஷடர (ரனஷடர)
ீ
ஆக்குறநரன்!
னத்னஷட 'தரடி-ரர்ட்' ஆ (வய்க்ரனர) மளர்
ன்று இனந்ரர். அர் வதஷக்கூடத் ன்

ர ரரிரண ைறணனஷட வதர்பில் என்நரஶ
வரடுக்றநரன்.
ஆணரல், யறந்ட த்றடம் இப்தடிவல்னரம்
ணக்ஶரல் ( prejudice) டவும் ரட்டில்ஷன.
யறந்டக்லக்குள்ஶபஶ ஷஷ்ர்ள்,

ஷ ர்லக்றஷடில் இனக்க் கூடி தஸ்த
'ப்வைளடிஸ்' கூட இனுக்கு இல்ஷன. ஈஸ்ன்
வதர்ஷபச் வ ரல்றநரறரிஶ ரிஷ்டின்
ரரக்ஷபக் வரடுக்றநரன். அணரல்ரன் ஷ ,
ஷஷ் ஶதறல்னரல் ல்னர ரர்லம்

'அ'த்ஷ வட்டுனப்ஶதரடும் தக்ம் ீண்ட ரனர
இனந்ட ந்றனக்றநட.
இப்தடி ந் ஸ்ரறக்கும் ற்நத்ரழ்வு வ ரல்னர

தஸ்ணரண அ றம்ன், ன்னுஷட ஶர த்றல்

ஶவநந் வய்த்டக்கும் "ஸ்ரற" ன்ந வதஷத்
ரல் மளப்ம்ண்ஷஶ "ஸ்ரற" ன்றநரன்

ன்நரல், அஷ ரவல்னரம் எப்னக் வரள்பத்ரஶண
ஶண்டும்?
ஶஶமணரதற: சூ: ஸ்ரீ ைனரடேை.
ன்றநட அஶர ம்.
அனள் றன்ணல்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அனள் றன்ணல்
'ஸ்ரற' ன்ந வதர் மளப்ண்த்டக்ஶ உரிட
ன்தற்கு ஆர இன்வணரன ினம்
ஶரன்றுறநட.
றனப்தறஷ சுப்ம்ிஶரடு

ம்தந்ப்தடுத்றதப்

ஶதசுட உங்லக்குத் வரிந்றனக்கும். ஶங்ட

ஸ்ரறஶ சுப்ம்ிர்ரன் ன்று றஷணக்றநர்ள்
உண்டு. ஶங்ட ஸ்ரற

ன வய்ங்பரவும்

இனக்றந தரத்ரர இனக்றநரர். அஶ வதனரள்,
அஶ தஶஷ்ன் - அணரல்ரன், அங்ஶ தில்

அர்ச் ஷண டக்றநட. அஶ அம்தரள் - இன்ஷநக்கும்
சுக்ரத்றல்ரன் அனக்கு அதிஶம்!
னடஷஷத்ரன் உடுத்டறநரர்ள். ல்னரத் வய்னம்
அஶ. அஷ சும்தம்ிரச் வ ரல்தர்ள்

கூறும் ரம் - அர் ஷனஶல் இனக்றநடரன்.
ஷனஶல் வதரடர சுப்ம்ிர்ரன் ஶரில்

வரள்றந க்ம் இனக்றநட ன்றநரர்ள். 'ஶங்ட
ர' ன்று வ ரல்றல்ஷன! யறந்றக்ரர்ள் அஷ
ன்ணவன்று வ ரல்றநரர்ள்? 'தரனரைற' 'தரனரைற' ன்ஶந
வ ரல்ரர்ள். தரனன், குன் ன்நரல்

ற க்றபின்

வ ல்னக் குந்ஷரண சுப்திி ஸ்ரறஷத்ரன்
குநறப்திடும். 'குரரஷ' ன்ஶந றனப்தறில் என

ீர்த்ம் இனக்றநட. இஶரடு ஶ ர்ந்ட றனப்தறிலுள்ப
றனக்குபத்றன்ஶதர் 'ஸ்ரற னஷ்ரிி' ன்நறனப்தஷப்
தரர்த்ரல், "ஸ்ரற"ஶ 'குரன்' ரன் ன்தற்கு
இன்வணரன

ரன்று றஷடக்றந ரறரி இனக்றநட.

றனப்தற றனக்குபத்டக்கு "ஸ்ரற னஷ்ரிி" ன்ஶந
வதர்.
ன ஶனரத்ஷனேம் - ைீர்ஷபனேம் ைடத்ஷனேம் - ன்
ன வ ரத்ர (ஸ்ம்) க் வரண்டினக்றநர்ரன்

'ஸ்ரற'. அந்ப் வதர் ன் சுப்ம்ினக்கு

ிஶ ர ந்ட? அத்ஷண வதனஷ அனக்கு ன்
ன்று தரர்ப்ஶதரம்.
ஶத்றல் றன்ணல் தபிச் றடுறநட. க்ஷரனம்ரன் அற்குள் அட ரஶைரறஷ, ர க்றஷக் வரட்டி
ிடுறநட. த்ஷணஶர 'தர் யவுஸ்'பில் 'வைணஶட்'
வ ய் னடிர அபவுக்கு றன் ரத்ஷப் தரய்ச் ற
ிடுறநட. இத்ஷண

க்ற இப்ஶதரடரன் றன்ணனரத்

ஶரன்நறணரலும், இற்குனன் அட இல்னரல் இல்ஷன.

இல்னரட ப்தடித் ஶரன்ந னடினேம்? மன்ட்டிஸ்ட்ள்

றன் ரம் ப்ஶதரடம் ங்ஶனேம் றஷநந்டனக்றநட
ன்றநரர்ள். ஆணரல்,

ரரர அட வரிறல்ஷன.

தின் ப்ஶதரட வரிறநட? ீரி ஶர ரநறத்
றரிறநஶதரட, என்நர இனக்றந றன் ரம்
தகுறபில் ன அம் ரவும் (தர றடிவ்),

றன
றனற்நறல் இட

அம் ரவும் (வடடிவ்) திரிந்ட றற்றநட. திற்தரடு
ஷச்

த்றல் ஶங்பில் எனிரண வரி ல்,

குனநல் உண்டரறநஶதரட, ன அம்

(Positively charged)

தகுறலம் இட அம் ப் தகுறலம் (negatively charged)

வனங்குறநஶதரட, இந் அம்ங்ள் என்ஷநவரன்று
ஶவனன்று ஆர்றத்டக் வரள்றன்நண. இப்தடி அஷ

ரிக் னக்கும்ஶதரடரன், ங்கும் றஷநந்றனக்றந
றன் ரம், க்குத் வரிறந ரறரி, இத்ஷண

க்றனேடன்

றன்ணனர வபிப்தட்டுத் வரிறநட. ங்கும் என்நர
உள்பஶதரட இனப்தஶ வரிரல் இனந் றன் ரம்

இண்டரப் திரிந்ட, திநகு றுதடி என்நரச் ஶ னறந
ஶதரட வதரிர வைரனறக்றநட; எனறக்றநட இடிர;
றன் க்றஷ ரரிக் வரட்டுறநட.

இட ைட க்றரண றன் ரம். இந் ைட க்றக்கு ஆரம்
இஷப் திநப்தித்
ன்

றத் க்ற - ஞரண க்ற, அநறவுச்

க்ற.

க்றஷ அநறந்ட வரள்பரஶனஶ ங்ஶனேம்

தம்வதரனபர அட னனறல் இனக்றநட. அப்னநம்
'தரமறடிவ்', 'வடிவ்' ஆப் திரிறநட. அஷத்ரன்
க்ற ன்றஶநரம். றறல் 'னட', 'இடட' ன்று

றன்,

றன் ரத்டக்குச் வ ரல்றஶநரஶ இடரன் வரம்தப்
வதரனத்ம். வணன்நரல், ஈசுன் னப்தக்னம், அம்தரள்
இடப்தக்னம் இனப்தடரன் அர்த்ரரீசுக் ஶரனம்.

(அம்தரலக்குப் தறல் இஶ இடத்றல் - அரட

இடப்னநத்றல் ிஷ்ட இனந்டிட்டரல் அடஶ

ங்

ரரர்) . இண்டரப் திரிந்ரல் ஶதரரட. ஶங்ள்
உண்டரணரல் ஶதரரட. றன்ணனர ரழ்ிக்றந

க்ற

ற்தட ஶண்டும். என்நர இனந் திம்ம் ன்ஷண
அநறந்ட,

ற க்றபரப் திரித்ட, திதஞ் த்ஷ

உண்டுதண்ி ிட்டரல் ஶதரரட. திதஞ் த்டக்கு
ந்ரலம் அடேக்றம் தண்ிக்வரண்டினப்தர என
றன்ணல்

க்ற திநக் ஶண்டும். இற்ரத்ரன்

இண்டர திரிந் ன அம்

றனும், இட அம்

க்றனேம் றுதடி என்நரச் ஶ ர்ந்ட, றன்ணல்ஶதரன

க்ற

ஶனரனேத்ஷ திடித்றனக்றந சுப்ம்ண் ஶைரறஷ
ஆிர்திக்ச் வ ய்ரர்ள். தித் ன்ஷரணட
ஶனரரடேக்றத்டக்வணஶ என னெர்த்றரறநஶதரட,
'மளப்ண்ம்' ஆச்
ல்னட.

றநப்னப் வதறுறநட. "மள" ன்நரல்

றஶஷ்டரணட ன்று அர்த்ம். வறும்

திம்ம், அடேக்ற மளப்ண்ரரல் "ஸ்ரற"
ன்ந 'ஷடட்டில்' றஷடக்கும்தடிரண வதனஷஷப்
வதனறநட.
இந் ஶைரற உண்டரற்ஶ னெனரண

றத் க்ற திரிந்ட,

ஶ ர்ந்ட. திரிந்ட, அப்னநம் வதரி ஆர்
ஶத்ஶரடு ஶ னற்குத்ரன். ஶ ர்ந்ட, இப்தடி
ஶனரங்லக்வல்னரம் றனஷத வ ய்றந
ர க்றரணர என ஶைரறக் குரன்
உண்டரற்குத்ரன்.

ஶத்றல் ரம் தரர்க்றந றன்ணல் ஶைரற வபி
இனட்ஷட ரத்றம் வகு

றநறட ரனத்டக்கு ீக்குறநட.

சுப்ம்ண்ஶர, அனள் எபி - அனட்வதனம்ஶைரற. அட
வபிினட்டு, உள்பினட்டு இண்ஷடனேம்

ரசுர

ீக்குட. றன் ரம் எனத்ஷ இலத்டக்வரண்டரல்
ரலும் றர்த்டத் ரக்குப் திடிக் னடிரட.

'வனக்ட்ஶரக்னைட்'டரணரல் ம்ரன். இந் அனள்
றன் ரம் இலத்டக் வரண்டரலும் றர்த்ட றற்
னடிரட. ஆணரல், இட அந் ஶைரற னொதரஶ
ம்ஷனேம் ஆக்ற, அரச் வ ய்டிடும்.
அனறரிரர் "ந்ர் அடேனற"ில் இந்ப் வதரி

அடேதத்ஷஶ வ ரல்றநரர். என்று இண்டரப் திரிந்ட
றுதடி என்நரய்ச் ஶ ர்ந்தின், தனர றஷணக்றந
ம்ஷனேம் இலத்டக் ஷட றில் அந் என்நரஶ
ஆக்குறநட.
குரன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
குரன்
அனறரிரர் மளப்ம்ண் ஸ்ரறிடறனந்ட

க்குக் றஷடத் அத்ஷ அடேக்றத்ஷஶ "ந்ர்
அடேனறில்" ிஶ ரச் வ ரல்றநரர்.
அர் ம்னஷட றனப்னழ் தரட்டுக்ள்
எவ்வரன்ஷநனேம் 'வதனரஶப' ன்றந

ரர்த்ஷனேடஶணஶ னடிக்றநரர். வதரடர 'வதனரள்'
ன்நரல் ரிஷ்டரன். என ஊரில் 'ஈச்ன்

ஶரில்', 'வதனரள் ஶரில்' ன்ந ஶதரட 'வதனரள்
ஶரில்' ன்நரல் ிஷ்ட ஆனம்ரன்.

ற க்றின்

னர்ஶைமர இனக்ப்தட்ட சுப்ம்ண்த்ஷ இப்தடி
வதனரபரச் வ ரல்னறக் வ ரல்னற அர் னடிப்தடம்
அரத்ரன் இனக்றநட.
றழ்ரட்டிஶனஶ வதரடில் இஷ ரிஷ்டவுடன்
ம்தந்ப்தடுத்றப் ஶதசுட அறம். 'னன்' ன்றும்

னனஷணச் வ ரல்றஶநரஶ, இட ணரல்? அர்
அம்தரலக்கு

ஶரர இனக்றந ரிஷ்டின்

னன் ன்தரல்ரன். 'ரல் னன்' ன்றஶநரம்.
னன் ன்நரல் ரப்திள்ஷப ன்று அர்த்ம்.
னப்திள்ஷப ன்தரர்ள். னர்த்றல் ள்பி

ஶஶ ஷணள் ரிஷ்டின் னத்றரிள்ரன்.
அணரல் ரரரண ிஷ்ட னனனுக்கு
ரணரரவும் இனக்றநரர்.

றனுக்கு ன்,

ரிஷ்டவுக்கு னன் ன்ந வதனஷ இனக்ஶ
இனக்றநட. 'னஶரஶண' ன்று அனறரிரனம்
வ ரல்ரர்.
ஆணரல், டஶ த்றல் இந் ரணரர்

ர ரஶ

சுப்ினக்குக் றட்ஶட க்கூடரட. அர் இங்ஶ
ந்ரலம் திம்ச் ரரித் வய்ம்ரன்.

றன இடங்பில்

மளப்ம்ண்ர் ஶரிலுக்குள் ஸ்றரீஷப
அடேறப்தடகூட இல்ஷனரம். அத்ஷண டுஷ.
'சுப்ம்ண்ர்' ன்ந வதனம் டஶ த்றல்

தி றத்றில்ஷன. அங்ஶ அஷக் 'ரர்த்றஶ' ன்ஶந
வ ரல்ரர்ள்.

தஶசுணின் ண்பினறனந்ட ஆறு வதரநறள்
வபிந்ட, அஷ

ப் வதரய்ஷில் ங்ற

ஆறுனணர உனக்வரண்டண. அப்ஶதரட ரர்த்றஷப்

வதண்ள் - றனத்றர ஶஷள் - ன்றந ஆறுஶதர்
அஷ டுத்டப் தரலூட்டிணரர்ள். ஆர த்றல்
றனத்றர க்ஷத்றங்ள் ன்று ஆறு கூட்டர

(Constellation) இனக்றன்நணஶ, இற்நறன் அறஶஷ
அர்ஶப. ரர்த்றஷப் வதண்ள் தரலூட்டி பர்த்ரல்
அனக்குக் 'ரர்த்றஶர்' ன்று வதர் ந்ட. ணக்குத்
ரரர் ரறரி இனந்ர்பின் வதஷ ஷத்ஶ
இப்தடிப் அர்லக்குப் வதனஷரப் வதர் வரண்டரர்.
டக்ஶ இந்ப் வதஷ ங்குறநட. இல்னரிட்டரல்

"குந்ஷ" ன்தஷ ஷத்ட 'குரன்' ன்தரர்ள். "குர
ஸ்ரற" ன்று ரம்கூடச் வ ரல்றஶநரம். 'குன்' ன்று
குறுக்றச் வ ரல்ட றழ் வரறப் தண்ன. டக்ஶ
'குரன்' ன்நரல் சுப்ம்ண்ர்ரன்.
திள்ஷப -

ற க்றபின்

ர்ஶனர ரர திரக்பின் (ிஶ ரண)

னத்றன் - இர்ரன். ரம் திள்ஷப (திள்ஷபரர்)
ன்நரல் ிக்ஶசுஷத்ரன் றஷணக்றஶநரம். ஆணரல்,
டக்ஶ ஶ னக்கு ஶணர 'குர'

ப்த்ஷக்

ரஶரம், ண்னஶ அங்ஶ குரர இனக்றநரர்.
ரபிர ன் வ ய்றனக்றந ரித்ஷப் தரர்த்ரலும்
அற்கு 'குர மம்தம்' ன்ஶந வதர் இனக்றநட.

'குர

ம்தம்' ன்ந வ ரற்வநரடர்

ரக்ஷரத் ரல்ீ ற

ரரத்றல் னறநட. தரனரண்டத்றல்

ிசுரறத்றர் ர னக்ஷர்லக்கு ஸ்ந் உற்தத்ற
ஷஷ ிரிரச் வ ரல்றநரர். இன் னடிில்,
ரல்ீ ற

ரரர 'இந்க் ஷ ஶட்டற்கு இந்ப்

தனன்' ன்று 'தனச்னற' வ ரல்றல்ஷனரன் ன்நரலும்,
ிறினக்ர-வ ரல்றநரர்: வ ரணிடம்
ிசுரறத்றரின்  ணரச் வ ரல்றநரர்: 'குர

மம்தக் ஷஷச் வ ரன்ஶணன். இட ணத்ஷனேம்
வரடுக்கும். னண்ித்ஷனேம் வரடுக்கும், அப்தர,
ரகுத்மர, இந் ஶனரத்றல் என னுஷ்ன்

ரர்த்றஶணிடம் தக்ற ஷத்டிட்டரல் ஶதரடம்.
ீர்க்ரனேள், னத்ற வதௌத்ற வ ௌதரக்றம் ல்னரம்
அனுக்குக் றஷடத்டிடும். னடிிஶனர ஸ்ந்

ஶனரத்டக்ஶ ஶதரய் அனடஶணஶ றத்றர ம்
வ ய்னரம்' ன்றநரர். (தரனரண்டம் - 37ட மர்க்ம்:
சுஶனர: 31-32) .
இங்ஶ 'குர மம்தம்' ன்று ஆறி
வ ரன்ணஷத்ரன் ங்ப ரக்ரக் வரண்டு
ரபிரமன் ன் ரித்டக்கு அஶ வதஷக்
வரடுத்ரன்.
'குரன்' ன்ந வதஷ ஷத்டத்ரன் 'வௌர ம்'
ன்ந மளப்ம்ண் உதரமஷண ற்தட்டினக்றநட.
ண்ங்ள் ன்று ஆஷநச் வ ரல்ரர்ள்! தறஷ
னலனற் டவுபர றதடுட ரதத்றம்;
சூரிஷண னல னனரக் வரள்ட வமபம்;

அம்தரஷபஶ ( க்ற) தரத்தரிரச் வ ரல்ட
ரக்ம்;

றஷணச் வ ரல்ட ஷ ம்; ிஷ்டஷச்

வ ரல்ட ஷஷ்ம்; இன்வணரன்று
சுப்திம்ிஷஶ தரத்ரர உதரமறப்தட. இங்ஶ
'குர றதரடு' ன்ந வதரனபில் 'வௌரம்' ன்ஶந
வதர் உண்டரறினக்றநட.

ஶஶன 'ஸ்ந் ஶனரம்' ன்று ரல்ீ ற
ரரத்றனறனந்ட என ரர்த்ஷ வ ரன்ஶணன்.

'ஸ்ந்ன்' ன்தடம் சுப்திிரின் திக்ரற ரய்ந்
வதர். 'ஸ்ந்' ன்றந ரட (Root) வுக்கு, 'வபிப்தடுட'
ன்று அர்த்ம். ஶத்றனறரிந்ட றன்ணல்
வபிப்தடுடஶதரல்,

ற ஶைரறினறனந்ட ஆறு

வதரநறபர வபிப்தட்டுத் வநறத்ரல், 'ஸ்ந்' ன்ந
வதர் உண்டரிற்று. 'ஸ்ந்' ன்ந ரரஷ

ிஶ ர ஷத்ஶ னரத்றற்கு 'ஸ்ரந்ம்' ன்ந
வதர் ந்றனக்றநட. றறல் இஷக் ரஞ் றனத்றல்
இனந் ச் றப்த

றரச் ரரிரர் 'ந்னரம்' ன்று

வ ய்றனக்றநரர். 'ஸ்ந்ன்' றறல் ந்ணரறநரன்.
இனந்ரலும், றழ்ரட்டில் னணரக்

றநப்னப்

குரணரஶ - ிஶ றக்ப்தடுறநரன்.

ன

வதற்நறனப்தன் டஶ த்றல் ணரஶ ைீர றலம் ஆற ம்தறின் குந்ஷபரினக்,
"திள்ஷப ன்நரல் இன்ரன்" ன்று வ ரல்லும்தடிர,
னனனுக்கு இனக்றந றஷ ன்ணவன்று தரர்ப்ஶதரம்.
ற க்றின் க்ற ஸ்ரணம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ற- க்றின் க்ற ஸ்ரணம்
"அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம்" ன்று

எபவ்ஷப்தரட்டி வ ரல்றநரர் ன்நரல், அந்த் வய்ஶ
அன்ஷணனேம் திரவுரற - என தரற அன்ஷண, எனதரற
திர ன்று - அர்த்ரரீசுர உட்ரர்ந்றனக்றநட.
இட க்குப் த னரதம் ன்று றட்ஶட ஶதரறஶநரம்.
ஶதரணரல் அப்னநம் இணரஶனஶ

றன குறுதடிள்,

ண்ஷடள்கூட, உண்டரறிடுறன்நண. ரனறல் ஶதரய்
ினரம் ன்நரல், என ரல் ஈஸ்னுஷடட, ற்நட
அம்தரலஷடட ன்று இனக்றநட. இப்தடிக்கு
என்றுக்குஶல் ஆ ரற இனந்ரல், உடஶண

ம்ஷநறரல் இட உ த்றர அல்னட அட
உ த்றர, ன்று எப்னப் தரர்க்றந ண்ம் (Comparison)

உண்டரறிடும். இட உண்டரணரல் அணர்த்ம்ரன். ந்க்
ரனறல் ிலட ன்ஶந வரிரட. அர்ச் ஷண
வ ய்ப்ஶதரணரல். இனக்கு என றனுசு னஷ்தத்ரல்
அர்ச் ஷண தண் ஶண்டும்; அலக்கு இன்வணரன்நரல்
தண்ஶண்டும் ன்றநரர்ஶப, 'இந்ப் தக்த்டப்ன
அந்ப் தக்த்றல் ிலந்ரல் அத ரரறிடுஶர?' ன்று
னக்ரினக்றநட. 'டரக்ஷம் ஶண்டும்' ன்று

ஶட்றநஶதரஶ னட ண்ர, இடட ண்ர ன்று
குப்தம்.
குப்தம் ஶதரரவன்று

ண்ஷடஶ னெட்டிிடுறநரர்

எனி. அப்ஷத ீக்ஷறரின் ம் த்றல் திநந்ட

டஷில் ந்றரிரப் தரிதரனணம் வ ய் ீனண்ட
ீக்ஷறர்ரன் அர். "ஆணந் மர ஸ்ம்" ன்று
ீ ணரக்ஷறஷத் டறக் ஆம்தித்ர், தரர்ீ
தஶசுர்பரண ம்தறனக்குள் னம் னெட்டி
ந்ஶரக்ஷப்தடுறநரர். "அம்ர! இவன்ண உன் தற

அக்றக்ரர இனக்றநரர்? உன் னஷவல்னரம்
அர் அல்னர றனடிக்வரண்டினக்றநரர்? ரணர்,
ன்ஷண ரித்ர் ன்று வதர் ரங்றினக்றநரஶ,
ரித்ட வற்நறின் டுில் இனக்றந ண் அல்னர?

அட னட இடட இண்டுக்கும் வதரட. ணஶ உணக்கும்
அந் வற்நறக் ண்ில் தரற உண்டு. வற்நறிலும் தரற
உன்னுஷடர இனக், அர் ட்டுஶ ஶதஷ

அடித்டக்வரண்டு ஶதரய்ிட்டரஶ! ஶதரணரல் ஶதரறநட.
இறனரட தரற உரிஷ அனக்கு இனக்றநட.

இஷிட, அறரம் அஷக் 'ரனரனன்' ன்தடரன்.
ரனஷண உஷத்ட ந்க் ரல்? இடட ரல் அல்னர!
அட னலடம், டைறு வதர்வமண்டும்

உன்னுஷடல்னர? ீ வ ய் ரன

ம்யரத்ஷ, அர்

ரத் ஸ்ம் தண்ிினக்றநரஶ!" ன்றநரர்.
ைணணம், ம் இண்ஷடனேம் டக் னஷநஶ

ரைம், ரனைம் தண் ஶண்டுரணரல், அம்தரள்
அனள் இன்நற னடிரட ன்றந வதரி த்டத்ஷக்

ித் ஸ்ரந்றரித்ஶரடு, ஸ்ரீணத்வரடு இப்தடிச்
வ ரல்றநரர்.
ஆணரல், அர் வரம்தப் வதரிர்.

ண்ஷட னெட்டி

ிட்டஶரடு அர் றன்றுிடில்ஷன. ல்னரச்

ண்ஷடலம் (ரழ்க்ஷப் ஶதரரட்டஶ) ீர்த்ட

ஶதரடம்தடிரண தப்திஶஷ, இந்

அர்த்ரரீசுனக்குள் ங்ஶ ஊற்வநடுக்றநட
ன்தஷனேம், ' றனீ னரர்'த்றல் வ ரல்றநரர்.
('அ க்ங்ரந்' ன்று வரடங்கும் சுஶனரம்).
தரத்ரின் அன்ன ஊற்வநடுக்கும் அந் இடத்ஷ
றஷணத்ட ிட்டரல் க்கு என குப்தம், குஷநவும்

உண்டரரட. அப்தடிஶ அறல் ஊநறப்ஶதரஶ ஶரன்றும்.
அர் இத்றணச் சுனக்ரச் வ ரல்ஷ ிரித்டச்
வ ரன்ணரல்ரன் க்குப் னரினேம்.

அர்த்ரரீசு னொதத்றனறனந்ட தரர்ற தஶசுர்பின் ல்னர அங்ங்ஷபனேம் திர்த்டப்
திரித்ட தரம் தண்டறஶநரம். 'ரவரன தரன்'
'உஷவரன தரன்' ன்வநல்னரம் அனக்கும், 'தரம்

திரிர' ன்ஶந அலக்கும் வதர்ள் இனந்ரலும்கூட,
இட இர் ண்- அட அள் ண்; இட இர் ரட - இட
அள் ரட ன்று இப்தடிப் தரம் திர்த்டப் தரர்க்

னடிறநட. இந்க் கூறு இனஷடட; அந்க் கூறு
இலஷடட ன்று வரத்த்ஷனேம் தப்தரறர
திரிக் னடிறநட. இப்தடி இண்டு ஆ ரறஷபக்
வரண்டுந்வுடஶணஶ 'ம்ஶதர்' தண்டறந அணர்த்ம்.
'அடரடர, அப்தடிரணரல் திரித்டச் வ ரல்ன னடிரல்
எரிடனம் இர்பிடம் இல்னரர?' ன்று ஶடுறஶநரம்.
திரிக் னடிரல் இனப்தட ட? அட (Atom) ரன்.
அற்கு ஶஶன திரித்டக் ரட்ட னடிரட ன்று ம்ஷ
றறுத்ற ஷப்தட அடரன். (திரிக் னடிர) அஷப்
திபந்டரன் இப்ஶதரட த்ஷணஶர உற்தரங்ஷபப்

தண்ிினக்றநரர்ள்! இப்தடி உதரம் தண்டரல்

றர்த்ப்ன, சுத்ப்ன ன்ந ஶதறல்னரல் ல்னரம்
ர் ர ரறிடும் ன்று இண்டு ட் றக்ரர்லக்கும்
வரிந்டம்கூட, 'அப்தடினேம் உண்டரக்றிடுஶர?' ன்று
தீறஷரட உண்டரக்னரஶ ன்று உண்டரக்ற

னறநரர்ள். (இவ்ிம் இனக்ட்டும்) இப்தடி அட
ரத்றர என்று அர்த் ரரீசு ஸ்னொதத்றல்
இனந்ட ிட்டரல் ஶதரடம், திச் ஷண ீர்ந்ட. அஷ

ஸ்ரித்ட ிடனரம். வணன்நரல் 'இலக்கு அனக்கு'
ன்று இஷ தரம் ஶதரட னடிரட. அட இண்டு
ஶதனக்கும் வ ரந்ரினக்கும். எப்னஷ, எனத்ஷ

ிட்ஶடரம், எனத்னக்கு அதச் ரம் வ ய்ஶரம் ன்றந
ஶரங்ள் உண்டரற்குறல்ஷன. அப்தடி
அடப்திரர என்று இந் இண்டுக்கும்

ஸ்ரணத்றல் இனந்டிட்டரல் ஶதரடம். வ்ி
ணக்னக்னம் இல்னரல் அஷப் திடித்டக் வரண்டு
அம்ஷ அப்தணின் கூட்டு அடேக்றத்ஷப்
வதற்றுிடனரஶ ன்று ஶடுறஶநரம்.
இங்ஶரன் ி க்கு

ரம் தண் னறநரர். என

ரீத்டக்கு த்றில் இனக்றந இனத்டக்கும்
த்றில் என அட இனக்த்ரன் வ ய்றநட. அட
ன்றுகூட அஷச் வ ரல்ன னடிரட. அடஷரட
வரம்தவும் டேண்ி ஷக்ரஸ்ஶரப் ஷத்டப்

தரர்த்டிடனரம். உடஶண ரணமறரரட அறல்
இன தக்ங்ஷபப் தங்கு ஶதரடனரம். இன த்றில்
இனக்றந இந் 'அட'ஷஶர ந்

சூக்ஷ்ரி றணிரலும் ரண்திக் னடிரட. ஆணரல், இட

இல்னரிட்டரல் டேஷ்னுக்கு ண்ஶ இல்ஷன.
உர்ச் றஶ இல்ஷன.

இட ன்ண? ணசு ணசு ன்றஶநரஶ அடரன். ந்
க்ஸ் - ஶினரட அஷக் ரட்ட னடினேர?
அர்த்ரரீசுர் ட்டும் ன்நறல்ஷன. ந்
னெர்த்றரணரலும் அன் ணசு ன்று இனக்றநஶ
அஷத் றரணிப்தடரன் ிஶ ம். உனத் றரணம்
வரம்த வரம்த அரத்ரன் இனக்றநட. ஆம்த
ஷ ில் அத்றர றரத்ரன் இனக்றநட
ன்நரலும்கூட, இறலும் ம் ணசு அந்ண்ஷட

இந்ண்ஷட அஷ ரல் எனனப்தடுறல்ஷன.
ஆடத்ரன் வ ய்றநட. தஶஸ் ஸ்னொதம் ன்நரல்
ைஷட, அஷ ிட்டு ங்ஷ, அஷ ிட்டு

ந்றன்,

வற்நறக்ண், ீனண்டம் இப்தடி ண்ரணட றல்
றஷனத்ட றற்தட ன்று வரிரல்

னறத்டக் வரண்ஶட

இனக்றநட. தரத்ரின் ணசு ன்று டுத்டக்
வரண்டரஶனர அட என்நரஶ இனக்றநட. ம்
ண றஶன டைறு ஶரடி ண்ங்ள். அறல் னக்ரல்ர ற
ஶரஶ இனக்கும். ரனேம் ந்ஷனேர
இனக்ப்தட்ட அர்த்ரரீசு ணசு இப்தடிர இனக்கும்?
அறல் திஶப்திஶஷ ன்றந என ண்ம் ி
ஶவநன்ண இனக்கும்? னஷ என்ஷந றஷநந்
அடரத்றரண ணசு அட. அஷப் திடித்டக்
வரள்லங்ள் ன்றநரர் ி. அறஶன ம்ஷக்
வரண்டுஶதய் றறுத்டறநர்ள்ரன் குரஸ்ரற.

க்றபின் க்றத்றல் ஶரன்நற அன்னக் குந்ஷ.

ற

ந்ஷஷ றஞ் ற ணன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ந்ஷஷ றஞ் ற ணன்
இஷன ர வதரிர இனக்னரம். டுகு

றன்ணஞ்

றநறர இனக்னரம். ஆணரல், இஷனக்குள் இனக்றந

அத்ஷண அங்ள் டுகுக்குள்லம் இனக்கும்.
டுஷக்கூட அப்தடிஶ திரித்டக் வரண்ஶட ஶதரனரம்.
ஷட றில் எர் அட ந்ட றற்கும். அப்னநம் திரிக்
னடிரட.

ர் ிரதர, இத்ஷண அண்ட

ர ங்பரப் திரித்றனக்றந

ற -

க்றஷப திரிக்

னடிரல் எரிடத்றல் தரர்க் ஶண்டும் ன்நரல், அட
அர்பட அன்ன ஊற்வநடுக்றந இன த்றில்ரன்.
தனர அர்பிடறனந்ட ிரிந்றனப்தவல்னரம்
என்நரக் குிறநட. இந் அன்ன ன்றந அடில்ரன்.
அன்னம்

றனம் இண்வடன்தர் அநறினரர்

அன்ஶத

றர (ட) ஆனம் அநறறனரர்

அன்ஶத

றர (ட) ஆனம் அநறந்தின்

அன்ஶத

றரய் அர்ந்றனந் ரஶ

ன்றநரர் றனனெனர். அன்ன என்ஶந உள்ப அந்

ணஷமத் வரிந்ட வரண்டு ிட்டரல், அப்னநம் ம்

ணமளம் டைநரிம் றஷ பில் எடரட; அன்திஶனஶ
னலறக் ஷந்ட அன்தரஶ ஆறிடும்.

அனறரிரன் வதற்ந அடேனற இடரன்.
தஶசுன் ஸ்ட (Matter); அம்தரள் அன்

க்ற (Energy)

ன்ந மன்ஸ் சூத்றவல்னரம் என தக்ம்

இனக்ட்டும். ஸ்டின் மத்ஷ ( றரண வறும்
இனப்ன) , அன் ர க்ற (அம்தரபின் ஆற்நல்) இடஷப
ட்டும் வ ரல்னறக்வரண்டு க்கு ன்ண திஶரைணம்?
ம்ஷக் ஷடத்ஶற்நப் ஶதரட அர்லஷட

அன்னரன், அனள்ரன். இனனஷட அன்னம் வதரங்றப்
வதனறக் னந் இந் இடம்ரன் அர்லஷட வ ல்னப்
திள்ஷபரண மளப்ம்ண்ர். ஷடக்குட்டி ரறுக்குஶ
வ ல்ம்ரஶண? 'வ ல் னத்டக் குன்' ன்ஶந

ஷத்ீசுன் ஶரினறல் அனக்குப் வதர். உள்ஶப
என்நர இனந் அன்ன, இண்டரப் திரிந்ட றுதடி
என்நரக் னந்ட இப்தடி ரம் உதரமறப்தற்கு சுனதர
சுப்ம்ண்ர னெர்த்றரித்றனக்றநட.
ற -

க்ற ஶைரறில் ைணித் அர் ர ஶைஸ்ி;

த ததரக்ற ரனற; ரலும்

ம்யரிக் னடிர

சூன். ரன் னனரண அசுர்ஷப வல்னஶ
ஶரன்நற ர

க்றரன்.

க்ற ஶல் ன்ஶந

வ ரல்றஶநரம். ஆணரல், இந்ப் தரக்ற

க்றஶரடு,

அனட் க்றர இனப்தஶ அனஷட ிஶ ம்.
அநறவுச்

க்றர இனக்றநனம் அர்ரன். 'ஞரண

தண்டின்', 'ஞரணஸ்ந்ன்' ன்தரர்ள். ஆறகுனரண
ப்தணரனக்ஶ உதஶ ம் தண்ிணன். "ஸ்ரற"

ன்று அத்றல் வ ரல்னப்தடுறந மளப்ம்ண்ர் இந்
அ த்றல் (ஶரனத்றல்) 'ப்தன் ரற' ணப்தடுறநரர்.
'ஸ்ரற ஷன' ன்ஶந அர்

றனுக்குப்

திஶரதஶ ம் வ ய்றந 'மளப்ம்ண்' ஸ்னத்டக்குப்
வதர் இனக்றநட. அங்ஶ அஷ 'ஸ்ரறரன்'
ன்தரர்ள்.

வ ல்னப்திள்ஷப! அணரல் ன்ஷணக் ரட்டிலும் இந்ப்
திள்ஷபஷ ல்னர அம் ங்பிலும் வதரிணரக் ரட்டி
னரித்டப் ஶதரறநரர் தஶசுன். 'ன்ஷண ிட இன்

ஞரணி' ன்று திள்ஷபிடஶ ரழ்ந்ட உதஶ ம் ரங்றக்
வரள்றநரர். ' தனம் வதற்றுள்ப ரன், சூன்
இர்ஷப ரன் ஷக் னடிரட; ன்ணரலும்
னடிரஷச் வ ய் - அரட ன்ஷணிடப்

வதரிணர எனத்ன் ஶண்டும்' ன்ஶந இந்ப்
திள்ஷபஷப் தஷடத்ரர். அப்னநம் ஞரணதனனம்
அனுக்ஶ அறம் ன்று ரட்ட அணிடஶ உதஶ ம்
வதற்றுக் வரண்டரர். 'ங்ஶனேம் ணக்கு

வற்நறஷத்ரன் ினம்த ஶண்டும். ஆணரல்
திள்ஷபிடத்றல் ட்டும் ஶரல்ிஷ ினம்த
ஶண்டும்' (னத்ரத் இத்ஶச் தரைம்) ன்தரர்ள்.
அரட, எவ்வரன திரவுக்கும் ன்ஷணிடத் ன்
திள்ஷப ன்நரக் இனக் ஶண்டும், னத்ற ரனறர
இனக் ஶண்டும் ன்றுரன் இனக்கும்.

தஶசுனுக்ஶ இப்தடித்ரன் இனந்றனக்றநட! ரஶண
அம்தரஶபரடு ஶ ர்ந்ட திள்ஷபர ந்ரன் ன்நரலும்
இப்ஶதரட ம்,
ீ
ஞரணம், னரண்ம் ல்னரற்நறலும்

னன்ஷணிட அறரண திர த்ஷ
டுத்டக்வரண்டரன்.

இங்ஶ னரண்த்ஷச் வ ரன்ஶணன். ஈஸ்ன்
ன்ஷணத் ணம் தண்ிதின், ன்ன் றறஶரடு
திஶரம் வ ய் அஶ னம்ன ில்ஷனனேம் னஷ்
தரத்ஷனேம் அம்தரள் டுத்டக் வரண்டு

ரரக்ஷறரணரள். ஈஸ்ஷணத் றறஶரடு வனங்ரல்
அன்ஶதரடு தரர்த்ட, அரிடம் அடங்ற, இற்ஷநப்
தரத்றல் அர்ப்தம் வ ய்ரள்.

ண்ஷட ஶதரட்ட

ன்ணரல் உண்டரக் னடிர அன்ன, இப்ஶதரட
இபட திிணரஶனஶ ஈசுனுக்கு உண்டரற
ிட்டட. அன் ிஷபரஶ ைணித் குரன் இன்.
இப்ஶதரட தரர்த்ரல், இஶண ஈசுன் வதரசுக்றண
ன்னுக்கு ன்ணர இனக்றநரன். றறல்
'ரஶள்' 'வ வ்ஶள்' ன்று ன்ன், னனன்
இனக்கு ட்டுஶ 'ஶள்' ன்றந தத்ஷப்

வதரனத்டறநரர்ள்! அட அனுஷட னரண்ப்
வதனஷ.
'னனன்' 'னனன்' ன்தட றழ்ரட்டில் ங்குறந
வகு

றநப்தரணப் வதர். 'னனன்' ன்நரலும்

'அரணன்', 'ன்றும் இபஷ னம் ரநர
வ ௌந்ர்ம் ரய்ந்ன்' ன்தஶ அர்த்ம்.
அகு ன்நரல் அட வறும்

ரீ அகு. அனபின்

அகுரன் இப்தடி ஶ ரந்றர ந்றனக்றநட.
தஶசுன் அம்தரள்

ம்தந்த்ஶரடு இப்தடி குரணர

ஆிர்தித்ஶதரட ம்,
ீ
ஞரணம், வ ௌந்ர்ம்

இற்ஶநரடு அனபிலும் அறப் திர த்ஷ டுத்டக்
வரண்டினக்றநரர்.
மத் -

றத் ஆணந்ம் ன்று வ ரல்ரர்ள். அடரன்

தம்வதரனள். இறஶன மத் (இனப்ன) தஶசுன்;
இனக்றஶநரம் ன்தஷ உர்ந்ட

க்றஷக் ரட்டுறந

' றத்' அம்தரள்; இப்தடி உர்ந்றல் ஶதரணந்ம்
திநக்றநட. இந் ஆணந்ஶ சுப்ம்ண்ர்.

றம் ன்றந

ங்பனம் அம்தரள் ன்றந ரனண்னம் னந் த

உத்றனஷ்டரண ஸ்ரணம் அர். மச் றரணந்த்ஷஶ
'ஶ ரரஸ் ந்ர்' ன்று றழ் ரட்டுச்

றரனங்பில்

ல்னரம் ஷத்ட உற் ம் டத்டறஶநரம்.
ஈஸ்னுக்கும் அம்தரலக்கும் டுஶ, இனனக்கும்
வதரடரண த் ஸ்ரணர, சுப்திிர் குந்ஷ
னொதத்றல் இனப்தரர். உஷஶரடும், ஸ்ந்ஶணரடும்
கூடிர் (மய உர ஸ்ந்ர்) ரன்
ஶமரரஸ்ந்ரண தஶசுன். 'திள்ஷபரர்' ன்று
ிக்ஶசுஷஶ வ ரல்றந றழ்ரட்டிலும் இங்ஶ
ட்டும் 'குன்' ன்று

றநப்திக்ப்தடுறந இஷப

திள்ஷபஷ ட்டும், ரய் ந்ஷரஶரடு ஷத்ட
னென்று னெர்த்றரச் வ ய்றனக்றநரர்ள். 'திள்ஷப
ன்நரல் இன்ரன்' ன்று ல்ஶனரனம் வதனஷப்தடுறந
ரறரி, திரஶ வதனஷப்தட்டு ஶரல்ிஷ

எப்னக்வரள்றந ரறரி இப்தடி உத் அம் ங்ள்
ல்னரற்நறலும் உச் ர இனக்றநரர்
மளப்ண்ஸ்ரற.
ஶ வநறஷ ரழ்ிப்தன்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ஶ வநறஷ ரழ்ிப்தன்
ஸ்ந் ரனரம்ரன் னரங்லக்குள்பஶ றப்
வதரிட. நக்குஷந என்நஷ னட் ம் சுஶனரம்

வரண்டட. உனத்றஶனஶ இனப்தற்குள் றப் வதரி
றந்ம் அடரன் ணனரம். இப்தடிப்தட்ட ஸ்ரந்ம்,
இன்ணம் ரல்ீ ற ரரம், ரபிரமரின் குர
மம்தம் ல்னரம் மளப்ம்ண்ர் வதனஷஷச்
வ ரல்றன்நண. 'குரகுப்ன்' ன்றந ரறரி, தஷ
ஆரிரர்த் ரைரக்பின் ஶதர் சுப்ம்ண் தர

இனக்றநட. வரம்தப் தங்ரன ரங்பில்கூட - ட
இந்றரின் னெஷனக் ஶரடிபில்
ண்வடடுக்ப்தட்டற்நறல் - னை ரணரக்

குரஸ்ரற இனக்றநரர். இப்ஶதரட தரறஸ்ரனுக்குப்
ஶதரய்ிட்ட ல்ஷன ரரத்றல் (North - West Frontier)
ண்வடடுத் குரணர் ரங்பில் குரஸ்ரற
உனம் வதரநறத்றனந்ட. டனனத்றன் தன ரை
ம்மங்ள் அஷ 'ப்ம்ி குரர்' ன்று
குனவய்ரக் வரண்டினக்றன்நண. அந் ரைரக்ள்
ங்ஷபனேம் 'ப்ம்ண்ர்'ள் ன்ஶந வ ரல்னறக்

வரள்ரர்ள். 'மளப்ம்ண்'த்றன் னல் லத்ஷத்
ள்பிணரல் 'ப்ம்ண்ம்' ரஶண றற்றநட? இங்ஶ ம்
றழ் ரட்டில் ஶத்டக்கும்

ஸ்றனத்டக்கும்

வரம்தத் வரண்டு வ ய்றனக்றந ரஞ் றப் தல்ன
ரைரக்லம், ங்ஷப

ற தக்றில்

றநந் 'த

ரஶயசுர்பரவும்' ிஷ்ட தக்றில்

றநந் 'த

தரர்'பரவும் வ ரல்னறக் வரள்ஶரடு, ஸ்ந்
உதரமஷணஶ ிஶ ரச் வ ய் 'த

ப்ரம்ண்ர்'பரவும் ர்ித்டக் வரண்டினக்றநரர்ள்.
ரமணங்பில் இற்ஷநப் தரர்க்றஶநரம்.
ல்னரற்றுக்கும் னற்தட்ட ஶத்றல் ஶதரற்நப்தட்ட
ஸ்ரறர அர் இனக்றநரர். ரிக்ஶ தஞ்
சூத்றத்றல் "ப்தன்

ரற" ஷப் தற்நற திஸ்ரம்

னறநட. தஶசுஷணப் ஶதரற்ந ந் இந் ஶ

மழக்த்றல் என ந்றம் 'குரஷண ங்குறந திர'
ன்று அஷக் வரண்டரடுட அறிஶ ம்.
ரந்ஶரக் உதறத்றல் மணத்குர - ஸ்ந்ஷப்
தற்நற னறநட. தரிணிின் ிரம், அற்குப்
தஞ் னற வ ய் யர தரஷ்ம் ல்னரற்நறலும்

ஸ்ந்ன், ி ரன் ன்ந வதர்பில் னனஷணப் தற்நறப்
திஸ்ரம் உண்டு.
ஶதரரண ர் சூத்றத்றல் றணனம் வ ய் ஶண்டி
ஶ ர்தங்பில் ஸ்ந்னும், அணட தரர்னம்
(தரிரங்லம்) இடம் வதறுறநரர்ள்.
றதிரணம் உள்பர்லக்கு இஷ ல்னரம் வ ரல்ன
ஶண்டும். வணன்நரல், றழ் வரறக்ஶ னனன்ரன்
அறஷ்டரண வய்ம் ன்று வ ரல்னறக்

வரண்டினக்றஶநரம்! 'னனன்' ன்று அனரற அன்ன
வ ரட்டச் வ ரல்ட றர்லக்ஶ உரி வதனஷ.
ஆறரனம் வரட்டு இங்கு குநறஞ் ற றனக்டவுபர
அஷ றதட்டு னறஶநரம். வரன்ஷிலும்

வரன்ஷரண வரல்ரப்திம் இஷ 'ஶ ஶரன் ஶ

ஷஷ உனனம்' ன்றநட. ஆறுதஷட டுள்
ீ
ன்று
தி றத்ரண சுப்ம்ி ஶக்ஷத்றங்ள் றழ்
ஶ த்றல்ரன் இனக்றன்நண. அர் றஷ
உண்டரக்றர், பர்த்ர்.

ங்ப்னனர்பில்

எனர இனந்றனக்றநரர். அஸ்றனக்குத்
றறனக்ம் உதஶ றக்றநரர். றப் த

ங்

ரனத்றஶனஶ க்ல ர் இர் ீ ட

'றனனனரற்றுப்தஷட'ஷப் தரடிினக்றநரர். தனர்
அஷப் தரரம் வ ய்ஶ ஷண்ட னந்ரப் தனன்
அஷடந்றனக்றநரர்ள். னன்வணரன னஷந ம் டத்டத்
டரர னெனர என ஷர ற ி ரத்றன்ஶதரட

இந்த் றனனனரற்றுப்தஷடனேம், ிரர் அஷனனேம்
றஷந அச்சுப் ஶதரட்டு ல்ஶனரனக்கும் அன்தபிப்தர
ங்றஶணரம் - ிர

டர்த்றக்குள் இற்ஷந

ணப்தரடம் வ ய் எப்னக் வரண்டர்லக்கு. ரடி
டுப்தட, றனத்றர ிம்,

ஷ்டி உதரமம்

இனப்தவல்னரம் றழ் ரட்டுக்ஶ ிஶ ரணஷ.
இணரவனல்னரம் னனஷணத் 'றழ்த் வய்ம்' ன்று
குநறப்தரச் வ ரல்னறக் வரள்றஶநரம். ஆணரல் இந்க்
ரனத்றல் றழ் ம் ஶறு, ஶவநற ஶறு ன்று
ஶதம் வ ய்றல்

றனனக்கு ன ற இனந்ட னறநட. இட

ஆரய்ச் ற ன்று வ ரல்னறக் வரண்டு ம் ைணங்ஷப
ஶதப்தடுத்டற்ர வள்ஷபக்ரர்ள் வ ய்

ித்றன் அணர்த்ரண ிஷபவு. ஶ ம்ரன்
ன்ஷநக்கும் றழ் ர இனந்றனக்றநட ன்தடரன்
ன் அதிப்திரம். அந் ிரம் இப்ஶதரட ஶண்டரம்.

குரஸ்ரற எனத்ஷ டுத்டக் வரண்டரல், 'இர்
றழ் வய்ம்' ன்றந ஶதரட, 'ஶத்றலும்

றழ்ரட்டுக்கு வபிிலும் இர் ஆறில் றஷடரட'
ன்ந ப்ததிப்ரம் ற்தடக்கூடரட ன்தற்ஶ, ரிக்ஶ
ரனத்றனறனந்ட ரரம், அப்னநம் னர ரனம்,

ரபிரமன் ரனம், குப்ர்ள் னனற ரைரக்பின்
ரனம் ல்னரற்நறலுஶ தர ஶ ம் னலக் அர்
வதனஷ திினந்றனக்றநட ன்று ரட்ட ந்ஶன்.
ஷற வநறஷ பர்க்ஶ ற்தட்ட ஸ்ரற அர்
ன்தற்கு "மளப்ம்ண்ர்" ன்ந வதஶ ஶதரடம்
ன்று

றஷனினறனந்ட (Un - biassed) தரர்த்ரல்

வரினேம். திம்ண்த்ஷ - அந்ர்ள் தற்நற எலகுறந
ஶ வநறஷ - பர்க்றநர் சுப்ம்ண்ர் ன்தட
வபிப்தஷட.

ஶத்டக்கு னக்றம் ஶள்ி, ரம். ஶள்ிக்கு
னக்றம் அக்ணி. வய்ங்லக்குள் சுப்ம்ண்ர்ரன்
அக்ணி ஸ்னொதரணர். அனக்குப் தஞ் ன
ம்தந்னம் உண்டு. ஆர

ஸ்னொதரண ஈசுணின்

ண்பினறனந்ட வனப்னப் வதரநறரத் ஶரன்நற,
ரனேவும், அக்ணினேம் அஷச் சுந்ட ங்ஷிஶன
ப் வதரய்ஷ ன்ந ீர் றஷனில் ிட, அர்
அங்ஶ ண்னரற, திநகு னற உச் ர லப்னறந
ஷனச் றங்பிவனல்னரம் ஶரில் வரண்டினக்றநரர்.
இப்தடிப் தஞ் ன

ம்தந்றனந்ரலும் அர் அக்ணிச்

சுடரஶ திநந்ர். அக்ணிில் திநந்ர் - "அக்ணி ன"

- ன்றும் அனஷட வதர் ரிஷ ில் அஶர ம்
வ ரல்னறக் வரண்டு ஶதரறநட.
ஶமரண ீ: அக்ணி: ன குய:
குஷில், ம் இன குஷில் ஆத் ஸ்னொதர
அனொதர இனக்றந குன், இப்தடி வபிப்தட்ட
தஞ் னங்பில் இனந்ரலும், னக்றரண அக்ணி
ஸ்னொதிர இனப்தரல் அர் அக்ணிரரஷணஷ
ஷரக் வரண்ட ஶப் திறதரத்ரண
ஶஷஶ ஆரர்.
ஶவநற க்ஷீித்ரல் அஷப் னனத்ரம்
தண்டஶ சுப்ம்ண் ஸ்ரறக்கு னக்றரண

ரரிர இனக்றநட. றழ்ரட்டில் என னஷநனேம், ட
ஶ த்றல் என னஷநனேம் இப்தடிப் னநச்

ங்ஷப

வன்று ஷறத்ஷ ஸ்ரதிக்ஶ அர் இன
அரங்ள் வ ய்றனக்றநரர்.

றழ்ரட்டில் ற்தட்ட அரம் ஞரண ம்தந்ர்,
தஶசுஶணர, னனஶணர அரம் வ ய்ரச்
வ ரன்ணரல் இலக்கு ன்று றஷணக்றந

றத்ரந்றள்

இனக்றநரர்ள். ர்ப்தரமம் வ ய்ரல் றறத்ம் ன்தட
அர்ள் னத்ட. 'ிஷ்டரன் அரிப்தர், ங்ள்
ஸ்ரறரண

றவதனரன் திநரரக்ஷ' ன்தரர்ள்.

ஆணரல், அத்ஷறலக்கு ல்னர ஸ்ரறனேம்
என்றுரன். ைீரத்ரவும் தரத்ரவும்கூட என்றுரன்.
இத்ஷண ைீர்பர அந்ப் திரத்ர ர்ப்தரமம்

தண்ி வபி ந்றனப்தஷஶ இலக்ர றஷணக்ரல்

இணிடம்கூட 'ீனேம் திம்ம் ரணப்தர' ன்று வ ரல்ட
ம் வரள்ஷ. ப்னப் தண்டறந ைீர்ஷப

க்ஷறப்தற்ர, என தரதனம் வரடனடிர ஸ்ரற
<>அர்பில் எனத்ரப்<> த னஷனேடன்
அரிப்தரச் வ ரல்ட அனக்குப் வதனஷ

னரஶ க்குத் வரிறநட. அனறரிரஷிடப்
வதரி னனணடிரர் இனக் னடிரட. அஶ
றனப்னறல் னனஷண "உஷந னனறனைரில் அன்று
னஶரஶண" ன்றநரர். னனறனைர் ன்தட
ம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறள்

லர்ரற. ஞரண

லர்ரறில்ரன் அரம்

வ ய்ரர்.
ஞரண ம்தந்ர் ற்கு அரித்ரர் ன்தஷச் ஶ க்றரர்,
"ஶவநற ஷத்ஶரங்" ன்று வ ரல்றநரர்.

ர்ஷப ரறல் வன்று திம்ண்த்ஷ

றஷனரட்டிணர் ஞரண ம்தந்ர். றழ் ஶரண
ஶரம் தரடி அனம் ம்ஷ "ரன்ஷந

ஞரண ம்தந்ன்" ன்ஶந வ ரல்னறக் வரள்றநரர். இந்
ஷநஷப, ஷந கூறும் ரரற ர்ரக்ஷப ரழ்த்ற
பர்ப்தட னனனுக்ஶ ற்தட்ட என ிஶ ரண
ரரிம் ன்று, 'றனனனரற்றுப்தஷட'னேம் வ ரல்றநட.
வரன்ஷ ரய்ந் தத்டப்தரடனறல் னனரர
இனக்றந டைல் அட. றழ்ரட்டில் குநரிணத்றனறனந்ட
ன

னரத்றணனம் சுப்ம்ண்ஷ ப்தடி ப்தடி

றதட்டரர்ள் ன்தஷ அட வ ரல்றநட. க்ல ர் அறல்
ண்ன ரணின் ஆறுனங்பில், எவ்வரன

னத்டக்கும் என ிஶ ரண ரரித்ஷச்
வ ரல்றநஶதரட,
என னம்
ந்ற ிறின் னபி ர அட
அந்ர் ஶள்ி ஏர்க்கும் ஶ
(ந்ற ிற ப்தரல், ஷற

ம்திரப்தடி

திரர்ள் வ ய்றந ரங்ஷபக் ண்டு இன்னற்று
அற்ஷந பர்க்ஶ னனனுக்கு என னம்
இனக்றநட) ன்நரர்.
னனணின் றழ்ரட்டு அரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
னனணின் றழ்ரட்டு அரம் .
இந்க் ரனத்ர்லக்குச்

றன னடக் வரள்ஷபில்

வரம்தவும் அதிரணம் இனக்றநட. அற்ர,
தங்ரனத்றல் இனந்ர்ஷபனேம் ங்ள் வரள்ஷப்தடி
டந்ர்பரக் ரட்ட ஶண்டும் ன்று றஷணத்ட,

அர்ள் அதிப்திரங்ஷப ரற்நறச் வ ரல்னக்கூடரட.
திடிக்றநர்ள் னடக் வரள்ஷஷப ஷத்டக்
வரள்பட்டும்; ஆணரல், ம் னர்ிர்ள்ீ ட இற்ஷநச்
றிக்க்கூடரட. னனன் ஶ த்றல் இல்னரன்,
றழ்ரட்டுக்கு ட்டும்ரன் உரின், இங்குரன் ஆற

(எரிைறணல்) ில் இனந்ன் ன்தட என னடக்
வரள்ஷ.

ரம் வ ய்றந ஶறர்ள் வரலறந வய்ம் ன்று
றனப்தங்குன்நத்றல் இனக்றந னனஷண

ங் டைனரண

றனனனரற்றுப்தஷட வ ரல்றநட. னனன் அரரண
ஞரண ம்தந்ர் ரம் ஶத்ஷ பர்க்ஶ ந்ரச்
வ ரல்னறக் வரள்றநரர். "ஶ ஶள்ிஷ றந்ஷண
வ ய்டல் ஆறல்னற ண்" ன்றும், "ஷந
க்றனரரதரிர்" ன்றும்
வ ரல்னறினக்றந

ம்தந்ஶ

ர்ஷப வன்று றுதடி ஷற

ர்த்ஷ றஷனரட்டத்ரன் அர் அரம்
தண்ிணரர். மரக்ஷரத் அம்தரலஷட க்ஷீத்ஷ
ம்தந்ர் தரணம் தண்ிணரர் ன்தஶ அர் அலஷட

ஶர்ப்திள்ஷபரண மளப்ம்ண்ம் ன்தற்கு

அத்ரட் ற. திம்ண்த்ஷ - ஷற ர்த்ஷ - ர
ஷப்தஶ ம் னட் றம் ன்தரஶனஶ "ரழ்

அந்ர்" ன்ந ஶரப் தரடனரல் னடிந் னடிரச்
ஷ ைித்ரர். அந்த் ஷஷச் வ ரல்றஶநன்.
ர்லக்கு அர் அநறவு ரீறில் ரம் வ ய்ட
ைித்ட ஶதரில்ஷன. தரண்டி ரைரவுக்குத் றனீற்று
றஷரல் வப்ன ஶரய் ித்டம் ஶதரில்ஷன.
ரணரஶ உடம்ன குரினக்கும் ன்று
றஷணத்ரர்ஶபர ன்ணஶர? றுக் னடிர
அற்னத்ரல் த்ஷ றஷனரட்டப் தரீட்ஷ
ஷத்ரர்ள். அரட அணல்ரம், னணல்ரம்

வ ய்ஶண்டும் ன்நரர்ள். இன ட் றக்ரர்லம்

ங்ள் ங்ள் வரள்ஷஷபச் சுடிில் லற

வனப்தில் ஶதரடஶண்டும். ந்ச் சுடி ரிரல்
இனக்றநஶர, அறல் இனக்றந த்ஶ

த்றம் ன்தட

அணல் ரம். ஆற்று எட்டத்றல் இன ப்திணனம்
ங்ள் சுடிஷப ிட ஶண்டும். ட திரத்றன்

றஷ றர்த்ட று றஷ ில் வ ல்றநஶர அடஶ
உண்ஷ ன்தட னணல் ரம். னனறல் அணல்
ரத்றல்

ம்தந் னெர்த்ற ஸ்ரறஶப ைித்ரர்.

அப்னநம் னணல் ரம்.

ஷைணர்ள் 'ிப் க்ஷம்' ன்று சுடிில் லற ஆற்நறல்
ஶதரட்டரச் வ ரல்றநரர்ள். 'ிப் க்ஷம்' ன்நரல்
'தரர்ப்தரஶண எற' ன்று அர்த்ம். ஶ ஶள்ிள் த
அயறம்மரரறபரண

ர்லக்கு ிஶரரணரல்

இப்தடி லற வள்பத்றல் ஶதரட்டரச் வ ரல்றநரர்ள்.
அட னலறப் ஶதரிற்று.
அப்னநம்

ம்தந்ர் என ஶரப் தரடஷன லறப்

திரத்றல் ஶதரட்டரர். அந்ச் சுடிஶர
அஷனஶரட்டத்ஷ றர்த்டக் வரண்டு ண ஶைரரச்
வ ன்நட. குனச் றஷநரர் ன்றந தரண்டி ந்றரி
குறஷில் நற, ஷஶரடு அந் டு ஶதரறந றஷ ில்
ஶரச் வ ன்நரர். அப்னநம்

ம்தந்ர் என தறம் தரடி

அஷ ட்டரற்நறல் றற்ச் வ ய்ரர். குனச் றஷநரர் அந்
ட்ஷட எஶ

ந்ஶரத்டடன் டுத்டக் வரண்டு ஷ

ஶ ர்ந் இடம் இப்ஶதரட "றனஶடம்" (றன டு அம்)
ன்று ங்குறநட. இடஶ,

ம்தந்ரின் னடிரண

வற்நற. னணஷன றர்த்டப் ஶதரண அந் ட்டில்

ம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறள் ன்ண லறினந்ரர்?

"ரழ் அந்ர்" ன்ஶந ஆம்திக்றநட அந்த் ஶரப்
தரடல். ஶம் இனந்ரல்ரன், திரம்ண்ம்
இனந்ரல்ரன் ஶனரத்டக்கு, ஶக்ஷம் ன்தறல்
ம்தந்னக்குக் வரஞ் ம்கூட

ந்ஶம் இல்ஷன; அற்கு

உதரிப்தஶ ம் ைன்ிம் - அர ரரிம் ன்று ங்ரல் வபிிட்டரர் ன்தட இறனறனந்ட
வரிறநட. ண
ீ
ரனத்றல்

றனனக்கு இந்க் வரள்ஷ

திடிக்ரனறனக்னரம். ஆணரல்,

ம்தந்னெர்த்ற

ஸ்ரறலக்கு அறல் றச் ரண உறுறினந்ட
ன்தஶர ஆட்ஶ திக் னடிரட.
அட

ரி; ஆணரல், ஶத்ஷ எறக் வரண்டு, ரம்

வ ய்ட வரண்டினக்றந என கூட்டம் ட்டும் ன்நர
இனக் ஶண்டும் ன்று என ரன் றஷணப்தரர?
ைணங்லம்

ஸ்ப் திரிலம் ன்நர இனக்

ர்

ஶண்டும் ன்தடரன் ரணின் மர ரன றஷணப்தர
இனக்கும். ஞரண

ம்தந்ர் ஶஶன வ ரன்ண தரடஷன

இப்தடித்ரன் ஆ லர்ரம் வ ய்ட னடிக்றநரர்:
ஷனம் டர் ீர்ஶ
"ஶனரர: மஸ்ர: மளறஶணர தந்ட" ன்தட றழ்க்
குந்ஷின் அனறல் இப்தடி அனள் வ ரட்ட
வபிந்றனக்றநட.

ரி, ஷம் ன்நரல் அறல்

ல்னர ைீர றலம் ைரறலம் அடக்ம்ரஶண?

அப்தடிரணரல் ஷம் னலடம் டர் ீனறநஶதரட,

ரணரஶ அறனறனக்றந அந்ர்லம் ரழ்ந்ட

ிட்டுப் ஶதரறநரர்ள். அர்ஷப ற்கு, ஷத்ஷச்
ஶ ரர் ரறரி ணிரப் திரித்ட, னல் ஸ்ரணம்
வரடுத்ட, "ரழ் அந்ர்" ன்று வ ரல்ன ஶண்டும்?
திரம் ைரறில் திநந்ரல்

ம்தந் னெர்த்ற

ஸ்ரறக்குத் ணி அதிரணர? என யரனுக்கு இப்தடி
றன்ண அதிரணங்ள் இனப்தரச் வ ரல்ட
ன்நரஶில்ஷனஶ!
ஶனர ஶக்ஷம்ரன் அனக்கு னக்ஷ்ம். ஆணரல், அற்கு
ரணம் ஶ க்ஞங்ள்ரன். இணரல்ரன் ஶ
ர்ரக்ஷபச் வ ய்றநர்ஷபத் ணிரப் திரித்ட
னனறல் வ ரன்ணரர். - தட் ரதம் இல்ஷன.
ரழ் அந்ர் ரணர் ஆணிணம்
ழ்
ீ
ண்னணல் ஶந்னும் எங்கு
ரணர்பரண ஶர்லக்கு க்ஞத்றல் ஆயளற

வரடுத்ரல்ரன் ஷ வதய்னேம் - ண்னணல் லம்.
ீ
ஷ வதய்ட ரணி சுதிக்ஷம் உண்டரணரல்ரன்
ரைரங்ம் வ றக்கும் - ஶந்ன் எங்குரன். டுஶ

'ஆணிணம்' ன்று ன் ணிரச் வ ரல்னறினக்றநட?
னடிறநஶதரட 'ஷம்' ன்று வ ரன்ணறல் இடவும்

அடக்ம்ரஶண?அந்ஷத் ணிர வ ரன்ணற்குக்
ரம், அர்ள் வ ய்றந ர ர்ர ன்று
வ ரன்ண ீர்ள்;

ரி, 'தசுக்ஷப - ஆணிணத்ஷ - ன்ரச்

வ ரன்ணட ன்?' ன்று ஶட்தீர்ள். ஶனரஶரதரம்

வ ய் ஶண்டும் ன்றந த றங்லடன் ரழ்ந்ட

ஶங்ஷபச் வ ரல்னற ஆயளற வ லுத்ற ரத்ஷச்
வ ய்தர்ள் ன்தரல் அந்ர்ஷபச் வ ரன்ணட

ஶதரனஶரன், ரத்றல் ஆயளறரறந வய்ஷனேம்
தரஷனனேம், ரிப்தற்கு உவுறந

ரத்ஷனேம் னறநட,

ன்தரஶனஶ ஆணிணத்ஷத் ணிர குநறப்திட்டரர். ஆ
ணிர இஷ ட்டும் ன்நர இனக் ஶண்டும் ன்ந
ஏஞ் ஷணில்ஷன. ஷம் டர்ீ உிர
ஷடவதந ஶண்டி ஶள்ிக்கு உி வ ய்ரஶனஶ
ணிர ரழ்த்றணரர். ஶனரஶரதரர ஶ

ர்த்ஷச் வ ய்ற்ரத்ரன் அந்ஷ ரழ்த்றணரர்.
அந்க் ர்ரஷ ிட்டுிட்டர்லக்கு இந் ரழ்த்ட
இல்ஷன; அப்தடிப்தட்டர்லக்கு ரனும் க்ரனத்ட
ரங் ில்ஷன.
ங்கு தரர்த்ரலும் ஶள்ிள் டந்ட ஶ வநற
ினத்றரணரல், ீவல்னரம் ீய்ந்டஶதரகும் ன்தட
ம்தந்ர்

றத்ரந்ம் ன்று வரிறநட.

ஆழ் ீவல்னரம் ! அன் ரஶ
சூழ் ! ஷனம் டர் ீர்ஶ !
ன்று, தின் இண்டு ரிபில் தரடுறநரர்.
ஶவநற ன்தட என வதரி ஆறு; என ஆற்நறஶனஶ
தன தடித்டஷநள் இனப்தடஶதரல், ஶ வநறில்
ஷ ம், ஷஷ்ம்,

ரக்ம் ன்று தன இனக்றன்நண.

இற்றுள் "றகு ஷ த்டஷந ிபங்" ந்ர்

ஞரண ம்தந்ர் ன்றநரர் ஶ க்றரர். அணரல், ஶ

ர்ம் ஷத்ஶரங்குறநஶதரட, ங்கு தரர்த்ரலும்

றவதனரணின் ரஶ - எனறக் ஶண்டும் ன்றநரர்.

இப்தடிினந்ரல் ஷத்றல் - என ைரறக்கு ட்டும்
இல்ஷன ன்தஶரடு ம் தர ஶ த்டக்கு, யறந்ட
னெத்டக்கு ட்டும் இல்ஷன; உன னலறலுஶ -

என ஷ்டம் இல்னரல் ல்ஶனரனம்
ஆணந்ரினப்தரர்ள் ன்றநரர்.

இந் ஶனர ஶக்ஷ னக்ஷறத்டக்ரஶ

றனர்

க்ஞரறஷபச் வ ய் ஶண்டும் ன்று அர்ஷப
ிஶ ர ரழ்த்றணரர். அர்லஷட ர்த்ஷ
றஷனரட்டித் னஶ அட அர ரரிர
இனந்ட.
ஶ வய்ரக் இனந்டவரண்டு, த ங்ஷப
றரரித்ட, ஷநக்ஷ றஷனரட்டுட

சுப்ம்ண்ரின் அர ரரிம் ன்தட இறனறனந்ட
வரிறநட.
டக்ஶ ற்தட்ட மளப்ண் அரத்ஷப் தற்நறச்
வ ரல்றஶநன்.
னனணின் டரட்டு அரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
னனணின் டரட்டு அரம்

வன் ஶ த்றல்

லர்ரறில் திநந்ட ஷைணர்ஷப ைித்

அஶ குரஸ்ரற டஶ த்றல் வதௌத்ர்பின்

ஆறக்ம் இனந்ஶதரலட திரஷில் அரம்
வ ய்ரர். அனக்குக் குரரினதட்டர் ன்று வதர்.
ஶதரிஶனஶ 'குர'

ம்தந்ம்!

தக்ற, ஞரணம் இற்ஷநவல்னரம்கூட எடக்றிட்டு
'க்கு ஶம் வ ரன்ண ர்ர இனக்றநட. அஷ
அடேஷ்டித்ரஶன த

றஶஸ்' ன்று அடேஷ்டரணம்

வ ய்தர்ள் இனந்ரர்ள். இர்லக்குக் ர்

ீ ரம்மர்ள் ன்று வதர். னர் ீ ரம்மர்ள்
ன்றும் வ ரல்டண்டு. ஶம் வ ரன்ணதடி ர்ர வ ய்
இர்ள் அணரஶனஶ ஶனர ஶக்ஷம், ஆத்றனப்ற
இண்டும் உண்டரஷப் தரர்த்ரர்ள். ணஶ,
ர்ரவுக்குப் தனன் னதன் ன்று எர்

ஈஸ்ஷணக்வரண்டு னரஶணன் ன்தட இர்ள்
ட் ற. அணரல் தக்ற ஶண்டிறல்ஷன ன்தரர்ள்.

'ர்ரிஶனஶ றஷநவு இனக்றநஶதரட ர்ஶ இல்னர
ஆத்ரஷப்தற்நற ணக்கு ஞரண ி ரம்?
ஞரணத்டக்ரஶ ர்ரஷ ிடுட தரதம்' ன்தரர்ள்.
அரட ஞரண ரர்னம் இர்லக்கு ஆரட.
குரினதட்டர் இப்தடிப்தட்டர்ரன். ீ ரம்ம த்றல்
னென்று ிம் உண்டு. அற்நறல் தரட்ட ம் ன்தட

(குரரின) தட்டரஶனஶ ற்தடுத்ப்தட்டட. அர் ம்
ஸ்ரதித்டக்கு னன் ஷக்குப் ஶதரனரம். ஶ ர்ம்,
ரஶண தனஷணக் வரடுக்றநட ன்ந ம்திக்ஷனேடன்
ன ர்ரடேஷ்டரணங்லம் வ ய்ட ந்ரர்.

அப்ஶதரட ஶ அத்றணம், ரக்ஞங்ள்

னனரணற்ஷநக் ண்டணம் வ ய்னேம் வதௌத்ர்பின்
வ ல்ரக்கு அறரற ந்ட. அர்ள் ன் அப்தடிக்
வ ரல்றநரர்ள், அர்லஷட வரள்ஷள் ன்ண
ன்று னரத் வரிந்டவரள்பக் குரினதட்டர்

ினம்திணரர். ஷற ர்ரடேஷ்டரணத்றன் உர்ந்
தனணில் அனக்குச்

ந்ஶறல்ஷன; அஷ அர்

ிடுரவும் இல்ஷன.ஆணரலும்கூட உடஶண
வதௌத்ர்பிடம்

ண்ஷடக்கு றபம்திிடில்ஷன.

'அர்லஷட வரள்ஷ ந்ப் திஶரைணத்டக்கு
ற்தட்டட ன்று னரத் வரிந்ட வரள்ப

ஶண்டும், அப்னநம் ம் வரள்ஷின் திஶரைணம்
வதரிர; அட வதரிர ன்று வரினேம். இற்க்ப்னம்ரன்
அஷ றரரிக்த் வரடங்னரம், ன்று றநந்

ணஶமரடு ண்ிினப்தரர் ஶதரனறனக்றநட. அல்னட
அந் த்ஷப் னரத் வரிந்டவரண்டரல், திற்தரடு
ரத்டக்கு இடறல்னரல் ரஶ னர றர்ரம்
வ ய்ட றரரித்ட ிடனரம் ன்று ண்ிினக்னரம்.
சுப்ண்ர் ன்றந றஷனிஶனஶ இனந்ரல் ல்னர


றத்ரந்னம் ற்றுக்வரள்பரஶன

வரிந்டிடும்ரன். ஆணரல், சுப்ம்ண்ரினந்ட
ைிப்தட உரட. வணன்நரல், ப்ஶதரட தரர்த்ரலும்
அதிப்திர ஶதம் இனக்த்ரன் வ ய்னேம். அற்ஷந
டேஷ்ர்ள் ங்ள் னத்ற

க்றஷ ினத்ற

வ ய்டவரண்டு ரங்ஶப ீர்த்டக்வரள்ப ிடரல்
சுப்ம்ண்ஷஶ றுதடி றுதடி றர்தரர்த்டக்
வரண்டினக் ிடுறல்

ரறல்ஷன.

டுத்ற்வல்னரம் வய்

க்றஷ ரட்டி ைணங்ஷப

உதஶரறல்னரல் ஷப்தரணரல்
ஶண்டரஶ! வய்
ல்னரற்ஷநனேம்

றனஷ்டிஷ

க்றஷ எஶ டஷ திஶரறத்ட

ம்யரித்டிட்டு, அப்னநம்

ஶத ரனறனந்ட ிடனரம். வரம்தவும் அர்ம் றஞ் றப்
ஶதரணரல், றனஷ் தரத்ர ரறரி தத்
ரட்டத்ரன் ஶண்டும். ற்ந

க்றஷக்

ங்பில் டேஷ்ர

இனக்றந ரறரிஶ ரட்டிக்வரண்டு, டேஷ்ர்லக்கு
க்தடிரன் டக் ஶண்டும். இணரல் டேஷ்

க்றஷ ஷத்டக்வரண்டு, அஷஶ வதரிரக்குறந
ன்ணம்திக்ஷஷ, ஷரித்ஷ, உத்மரத்ஷ
ைணங்லக்கு ஊட்ட ஶண்டும். வதௌத்த்ஷ

ம்னர அநறந் திநஶ அஷக் ண்டிக் ண்ி
குரினதட்டர் இப்தடி றஷணத்ரர் ஶதரனறனக்றநட.
அணரல் டேஷ் ரீறில் வதௌத்

றத்ரந்த்ஷ

ித்றரப்திர ம் வ ய் னடிவு வ ய்ரர்.
வதௌத்ர்ஶபர ங்பட  ற த்ங்ஷனச்
றஷ்ர்லக்குத்ரன் வ ரல்னறக் வரடுப்தரர்ள்.
அஶரடுகூட அர்ள் ர்ரடேஷ்டரணம் வ ய்றந
திரம்ர்ஷபத் ங்ள் ியரத்றல் ஶ ர்த்டக்
வரள்ப ரட்டரர்ள். இற்ர என வதரி றரம்
வ ய்ரர் குரினதட்டர்! றரபிக் வரள்ஷஷப
த்றர உள்பதடி வரிந்ட வரள்ப ஶண்டும்

ன்தற்ரஶ ம்னஷட

த்றத்ஷத் றரம்

வ ய்ரர் - வதரய் ஶம் ஶதரட்டரர்! ம்ஷ வதௌத்ர்
ன்ஶந வ ரல்னறக்வரண்டு ியரத்றல் ஶ ர்த்டிட்டரர்.
அந்ங்ர அ றரண ர்ரக்ஷப ட்டும்

அடேஷ்டித்ட ந்ரர்; ற்ந

ங்பில் அர்பில்

எனத்ரஶ ரட்டிக்வரண்டரர். இப்தடிஶ
அங்ஶினந்ட

ம்னர வதௌத்

றத்ரந்த்ஷக்

ற்றுக் வரண்டு ிட்டரர். அற்ப்னநம் அர் திக்ஷளர
இனந்ட னத் ர்த்ஷப் தப்தப் ஶதரறல்ஷன;

ப்தடிரட த்ரித்டக் வரண்டு லப் தரர்க்றநரர்
ன்று ியரத்ஷச் ஶ ர்ந்ர்லக்கு

ந்ஶம்

ந்டிட்டட. அனக்குத் வரிரல் ி ரஷள்
வ ய்ட அஷப் தற்நற உண்ஷஷத் வரிந்ட

வரண்டரர்ள். ' ரி. ம்ஷ ஞ் ஷண தண்ிஷண
ரனம் ஞ் றக் ஶண்டும். இன் வரஞ் ர ம்
 ற த்ங்ஷப வரிந்ட வரண்டினந்ரல்

ியரத்றனறனந்ட ிட்டிணரஶன ஶதரடம். இஶணர
னலக்த் வரிந்ட வரண்டுிட்டரன். ஆணரல்

ஶனரத்றனறனந்ஶ இஷண ிட்ட ஶண்டும்' ன்று
அர்ள் ீர்ரணம் தண்ிணரர்ள்.
அயறம்ஷமத் த்ம் ஶதரண இடம் வரிில்ஷன.
யறஞ் ஷணர அஷ ஶர ஶதச்சுக் ரட்டி
ியரத்றன் ரட ரடிக்கு அஷத்டக் வரண்டு
ஶதரணரர்ள். அங்ஶினந்ட அர் றர் தரர

த்றல்

அங்றனந்ட அஷ அப்தடிஶ ல ஶ ள்பி ிட்டரர்ள்.
அந் ஆதத்ட

த்றல்கூட அனக்கு ஶத்றல்ரன்

ஸ்ஷ. ணஶ, "ஶம் திரர இனந்ரல்
ரன் ரம் ரடிினறனந்ட ிலந்டம் ணக்குக் வடுல்
ற்தடரனறனக்ட்டும்" ன்று ஆஷ ஷத்டக்
வரண்ஶட ிலந்ரர்.

அஶஶதரல் அத்ஷண உச் த்றனறனந்ட ிலந்டம்

அனக்கு ண்ஷட வரறுங்ில்ஷன. ஷரல்கூட
னநறில்ஷன. ண்ில் ட்டும் என ல் வதரத்டக்
வரண்டு வரஞ் ம் னண்ரற ிட்டட. க்கு அர்
ப்தடிப் திஷத்ரர் ன்று ஆச் ரிரினக்றநட.

அனக்ஶர, 'ஶப் திரத்றன்ஶல் ரன் ஆஷ
ஷத்றனக் ணக்கு ன் இந்ச்

றன்ண உதரஷகூட

ற்தட ஶண்டும்?' ன்று ஶத்றன் ஶல்
ஸ்ரீணரக் ஶரதஶ ந்ட.

அப்ஶதரட அ ரீரி ஶட்டட. அட, "ீ ன்ண வ ரன்ணரய்?
ஶம் திரரனரல் ணக்குக் வடுல் ற்தடரட,
ன்று வ ரல்னில்ஷனஶ! இப்தடிச் வ ரன்ணரனல்னர
னர் திக்ஷ ன்நரகும்? ீ 'ஶம் திரர
இனந்ரல்' ன்று வ ரன்ணறல் வரஞ் ம்

ந்ஶம்

வரக்ற றற்த்ரஶண வ ய்றநட? அன் தனன்ரன்
ண்டக்கு ந் ஷ்டம்" ன்நட.
குரரினதட்டர் னன்ஷணிடத் ீிர ஶ
ர்ங்பில் ிசுர ம் ஷத்ட, தரட்ட த்ஷ
ஸ்ரதித்ட, வதௌத்த்ஷ றரம் வ ய்த்
வரடங்றணரர். ன் த்ம் ( றத்ரந்ம்) றவரபி ம்
(னர்தக்ஷம்) இண்ஷடனேம் ஷத்டக் குடித் ரஶஷ
ரனரல், சுனதத்றல் வதௌத்ர்ஷப ரத்றல்
வன்நரர்.
' ங் தத் தரர் னத் த்ஷ ிட்டிணரர்' ன்று
ீங்ள்

ரித்ற னத்த்றல் தடித்றனக்றநீர்ள். இட ப்ன!

வரம்தவும் றஷ (Exaggeration) ன்று அர் வதஷ

ஷத்டக் வரண்டினக்றந ரஶண வ ரல்றஶநன். ஆ ரரி
தரஷ்ங்ஷபப் தடித்ர்ள் எப்னக் வரள்ரர்ள்.
அறஶன வதௌத்  ண்டணம் வரம்தவும்
குஷநச் ல்ரன். வதௌத்ர்ஷப ற்வணஶ
குரரினதட்டர் அடக்ற ிட்டரர். ஆ ரர்ரள் அறம்

ண்டணம் வ ய்ட, ஷறத்ஷஶ ஶ ர்ந் இந்க் ர்
ீ ரம்ஷமஷபனேம், இன்வணரன ஷற ரண
ரங்றத்ஷனேம்ரன். அனஷட தரஷ்ங்பில்

தரர்த்ரல், இற்நறல் டைற்நறவனரன தங்கு ரன்
வதௌத் ண்டணம் இனக்கும்.

இவன்ண ஸ்ரறள் இப்தடிச் வ ரல்றநரர் ன்று
உங்லக்குத் ஶரன்நனரம். மளப்திண்ரின் அரம்
ன்று குரினப்தட்டஷச் வ ரல்னற, அஶ ம்

ஆ ரரிரனக்கு ிஶரரண வதௌத்த்ஷக் ண்டணம்
தண்ிிட்டரர் ன்றும் வ ரல்னறிட்டு, இப்ஶதரட
ஆ ரர்ரள் தட்டரின் ர் ீ ரம்ம த்ஷஶ
ண்டித்ரச் வ ரல்றஶநஶண ன்று

குப்தரினக்னரம். அப்தடிரணரல், ஆ ரர்ரபின்
த்டக்கு ஶ ர்டேஷ்டரணஶ இல்னர வதௌத்ம்
ிஶரர, ர்ரடேஷ்டரணம் ட்டுஶ உள்ப ீ ரம்ஷம
ிஶரர ன்று ஶட்தீர்ள்.
இஷ இண்டுஶ ஆ ரர்ரலக்கு ிஶரம் இல்ஷன.
அத்ஷத்டக்கு டவுஶ ிஶரம் இல்ஷன.
அற்குள்ஶப

ன

றத்ரந்ங்லம் அடக்ம்.

தடிப்தடிர ர்ம், தக்ற, ஞரணம் ன்று அட ஶதரகும்.
ஆம்தத்றல் ஞரணஶில்னரல் ர்ர வ ய்ரலும்

ஶதரடம். னடிிஶன ர்ரஶ இல்னர ஞரணம்
ந்டிடும். னனறல்

றத் சுத்றக்கு ர்ரரன்

னக்றம்; னடிில் ஞரணம்ரன் னக்றம். அங்ஶ ர்ர
ல்னரம் றன்றுிடனரம். இற்நறன் எனதடி னக்ஷறம்
ட்டும் ன்று றற்றநஶதரடரன் அற்நறடம்

ண்ஷடக்குப் ஶதர ஶண்டும் ன்று ம் ஆ ரரிரள்

றஷணத்ட ரம், ண்டணம் வ ய்ரர். அல்னட ந்ப் தடி
ந் றஷனில் னட ன்றந வபிவு இல்னரல்,
அஷ ல்ஶனரனக்கும் வதரட ரக்றணரல், அப்ஶதரட
அஷ ஶ றரம் வ ய்ரர். தக்றக்கும்
ஞரணத்டக்கும் ரல் வறும் ர்ரஶரடு

றற்றநரர்ஶப ன்றுரன் ீ ரம்மர்ஷபக் ண்டித்ரர்.
த ஞரணத்ஷத் டபிக்கூட அடேதத்றல் வரண்டு
னடிர

ரரணி ைணங்லக்வல்னரம் ரஷ,

சூணிம், றர்ரம் ன்று உதஶ ம் தண்ிக் வரண்டு
ஶனர ஶக்ஷத்டக்ர அர்ள் அடே ரிக் ஶண்டி
ஶ ர்ங்ஷபப் னநக்ிக் ஷக்றநஶ ன்தரல்,
வதௌத்த்ஶரடு

ண்ஷடக்குப் ஶதரணரர். வதௌத்ம்

'ப்ஶதரடம் - ஆம்த றஷனில்கூட ர்ர ஶண்டரம்'

ன்நரஶனஶ, அஷ ஆ ரரிரள் றரம் வ ய்ரர்.
'ப்ஶதரடம் ர்ரரன்; னடிறந றஷனில்கூட ஞரணம்
ஶண்டரம்' ன்நரல் னர் ீ ரம்ஷமஷ றரரித்ரர்.
அஷ இண்டும் ங்ள் ட்டத்ஷ - வனஷன அநறரஶதரட

ண்ஷட ஶதரட்டரர். ஆணரல், அற்ஷந

எவ்வரன ட்டத்றல் ன்ணிஶனஶ வரண்டடரன்
அத்ஷம். இறல் வதௌத்ர்லடன் இர் ஶதரட

ஶண்டி ரப் ஶதரஷப் வதனம்தரலும் குரினப்தட்டஶ
ஶதரட்டு அர்ஷப றரம் வ ய்டிட்டரர்.

'ஸ்ரறனேம் இல்ஷன, ர்னம் இல்ஷன' ன்ந

வதௌத்ர்ஷப 'ஸ்ரற இல்ஷன, ர்ம் உண்டு' ன்ந
ீ ரம்ஷமர்ள் வதனபவுக்கு ைித்

த்றல்,

'ஸ்ரறனேம் உண்டு, ர்னம் உண்டு; ஷட றில் ஆத்
ரந்த்றல் ர்னம் இல்ஷன; ஸ்ரறனேம் ணிஶ

இல்ஷன' ன்று வ ரன்ண ஆ ரரிரள் அரித்ரர்.

தஶசுன் ம் ஆ ரர்ரபர அரிப்தற்கு னந்றஶ,
குரஸ்ரற தட்டர அரம் வ ய்ட வதௌத்த்ஷ

றரரித்ட, இர் ரரித்றல் தரறஷச் வ ய்டிட்டரர்.
ஆ ரரிரள் ர றினறனந்ட றக்ிைம் னநப்தட்டரர்.
அனக்கு குரினஷக் ண்டு ம் றக்குத் றனப்த
ஶண்டும் ன்தறஶனஶ னஷணப்ன. குரினர் எனத்ர்
அத்ஷ ஶரந்த்டக்குத் றனம்தி ிட்டரல், அத்ஷண
ர் ரர்க்ரர்லம் இஶ றக்கு ந்ட ிடுரர்ள்
ன்தரல்ரன் இந் னஷணப்ன.
இச் த்றல் குரரினதட்டர் ம்ஷச் சுற்நற உறஷக்
வரட்டி அஷ அக்ணிில் னக்றக்வரண்டு, வரஞ் ம்
வரஞ் ரத் ரனம் அறல் னறக் னறப்
திரத்றரம் வ ய்டவரள்றநரர் ன்றந

ரச் ரம்

வரிந்ட. இஷக் ஶட்ட ஆ ரரிரள் தநறப்ஶதரய்
திரஷக்கு ிஷந்ரர்.
குர ஸ்ரறின் அரரண தட்டர் ன் இப்தடி
ஶரரண னஷநில் ைீஷணப் ஶதரக்றக் வரள்ப
ஶண்டும் ன்நரல், டேஷ்ர் ரறரி வ ய்றந
ரரிங்பில் ர்

ங்டரண என்ஷநச் வ ய்ட

ிட்டரல், அற்ரத் ண்டஷணனேம் வதற்ஶநர
ஶண்டும் ன்று அரங்ள் ரரத்

ீர்ரணிப்தஶரகும். 'வதௌத் குனரர் ன்ஷண
அர்பில் எனர ம்னரறு ரற்நற
அர்பிடறனந்ட ித்ஷஷ ஸ்ரித்ஶஶண!
ீ
குன

த்ஶரம் வ ய்டிட்ஶடஶண! ஈசுன் ன்று எனத்ஷண
றர்ப்தரர்க்ரல் னண்ி, தரத ர்ங்ள் ரஶ தனன்
னம் ன்று ஸ்ரதித் ரன், இப்ஶதரட குனத்ஶர

தரதத்டக்குப் திரச் றத்ம் தண்ிக் வரள்பத்ரன்
ஶண்டும்' ன்று வரம்தவும் ணசு வரந்ட ர்
ரஸ்றங்ஷபப் தரர்த்ரர். அறல் ணநறந்ட வ ய்

குன த்ஶரம் உடம்ஷதச்

றத்றஷ

வ ய்டவரண்டரவனரறப் ஶதரரட ன்று இனந்ட. ' ரி
அப்தடிஶ வ ய்ஶரம்' ன்று அஞ் ரவஞ் ர னடிவு

வ ய்ரர் குரரினதட்டர். 'டரக்ணிக் திஶ ம்' ன்று
உறக்ரந்ல் வனப்தில் றுதட்டுச்
வதரி

ரடரன் றப்

றத்றஷ ன்தரல் அப்தடிஶ

ங்ற்தம்

வ ய்டவரண்டு ரரித்றல் அஷ வ ய்ரர். ம்க்கு
இப்தடி என திரச் றத்ம் ஶதரட்டினக்றந னஸ்ம்

அப்தட்டரல், அந்ப் னஸ்த்ஷ வனப்தில் ஶதரடுஶரம்.
குரினஶர, திரச் றத்ம் றஷடத்ஶ ன்று
ந்ஶரப்தட்டு, ரம் ீில் இநங்றணரர்.
ஶர்ரக்ஷப ல்னரம் றுதடி றஷனரட்டி ர
வதரிர், வரஞ் ம்கூட ணம் னங்ரல் இப்தடிக்
வரஞ் ம் வரஞ் ர உறக்ரந்னறல் வந்ட
வரண்டினக்கும்ஶதரட, தத்தரரள் அரிடம் எஶடரடி
ந்ரர்.

குன த்ஶரத்டக்குத் ண்டஷணர (றைரண குனகூட
இல்ஷன; ஶதரனற குனத் டஶரத்டக்ர) உறக்ரந்ல்
அக்றணிில் வந்டவரண்டினந் குரினப்தட்டனக்கு
னன் ம் ஆ ரர்ரள் ந்ட றன்நரர்.
ஆ ரரி ரி ணத்ரல் குரினப்தட்டனக்குத்
டரக்றணிின் றப்னத் வரிஶ இல்ஷன.
ரி ண அறனத்ஶரடு ஆ ரரிரள் அனக்குத் த்
உதஶ

அறனத்ஷனேம் வரடுத்ரர்.

இட ஷ ஷ வ ரன்ஶணன். இப்ஶதரட வரஞ் ம்
வரஞ் ம் த்ம் வ ரல்றஶநன். ல்னரக் ஷனேம்
த்த்றல் றஷநந்ட ஶதரற்குத்ரன்.
'ஶம் ிறத்டள்ப ர்ரக்ஷப ரம் வ ய்ரல், அடஶ
றஷநவு; ஸ்ரறிடம் தக்றஶண்டரம்; அஶரடு
என்நரப் ஶதரய் ிடுறந ஞரணம் ஶண்டரம்' ன்தட
ர் ீ ரம்ஷம. இர்ள் எப்னக் வரண்ட அஶ

ஶங்பில் உள்ப உதறத்றல்ரஶண ர்ம் ல்னரம்
றன்றுஶதரண ைீதிம் அஶத ஞரணத்ஷச்

வ ரல்னறினக்றநட ன்நரல்; இர்ள் ஶத்ஷ 'ிற'
ன்றும் 'அர்த் ரம்' ன்றும் இண்டரப் திரித்ரர்ள்.
ிற ன்தட 'ீ இன்ணின்ண ர்ரக்ஷப இப்தடிிி்ப்தடிச்

வ ய்' ன்று வ ரல்னற, அந்க் ர்ரக்பில் திஶரரறந
ந்றங்ஷபத் னம் தகுற. அரட ரரித்ஷச்
வ ரல்றந தரம். ைீதிம் அஶத ர ங்பில்

ரரிம் இல்ஷன, வறுஶ இனந்ட வரண்டினக்றந

றஷனஷ அட வ ரல்றநட. 'இனப்தட ப்தடிஶர இனந்ட
ிட்டுப் ஶதரட்டும். க்கு, ஶனரத்டக்குப் திஶரைணம்
னட ர்ம்ரன். இந் ிறஷபக் வரண்ட ஶ
தரம்ரன் க்குப் திரம்' ன்று ீ ரம்மர்ள்
வ ரன்ணரர்ள். ிறர இல்னர உதறத்ஷ

'அர்த்ரம் ன்தரர்ள். என ிறஷ அடேஷ்டிப்தரல்
உண்டரகும் தனஷண உர்த்றச் வ ரல்னற, அணரல்
ிறபில் ைணங்ள் ஊக்குற்ர 'ஷப்தட'ரன்
அர்த்ரம்.

ஶதப்தரில் ரடனஷ்டி ஶனறம் ிபம்தம் என்று
ண்ில் தட்டட. அறஶன

றங்த்ஶரடு என மரண்ஶடர

(தில்ரன்) குஸ்ற வ ய்றந ரறரி தடம் ஶதரட்டினந்ட.
அந்ப் தடம், அஷப் தரர்த்ட ம் மறப்தற்ரர
ஶதரட்டினக்றநட? இல்ஷன. இந் ஶனறத்ஷச்

ரப்திட்டரல் ீங்லம் அப்தடி தன ரனறபர ஆர்ள்'
ீ
ன்று க்கு ஆஷ

ரட்டுற்கு 'அர்த்ரர'ஶ

ஶதரட்டினக்றநட. இப்தடிஶரன் ' ன ர்ங்ஷபனேம்
அடேஷ்டிக்றநன் வரம்தவும் உர்ந்டிடுரன் ன்று
ைீஷண ஸ்ஶரத்றம் தண்டற்ரஶ
உதறத்டக்பில் ' னரவும் ஆண திம்ம் என்று

இனக்றநட; இந் ைீன் அந் திம்ஶ ஆறிடுரன்.
அப்ஶதரட இனுக்குக் ர்ரஶ றன்றுஶதரய் ஞரண

ரகுறநரன்' ன்வநல்னரம் வ ரல்னற இனக்றநட.
இந்க் 'ஷ' ல்னரம் ைீஷண றஷநக் ர்ரதண்
ஷக்றந உத்ஶ த்றல் ற்தட்டஷரன்" ன்று ர்
ீ ரம்மர்ள் வ ரல்ரர்ள். ஶனறம்
எனரலம்

றங்த்ஶரடு

ரப்திட்டு

ண்ஷடக்குப் ஶதர னடிரட

ன்தடஶதரன, அந் திம் றஷனனேம் ஶர

அ ரத்றத்ஷச் வ ரல்லும் ஷ ன்ஶந னறணரர்ள்.
இர்லக்கு ஆ ரர்ரள் ன்ண றர்ரம் வ ய்ட
உதஶ றத்ரர்? ஶத்றல் ரரித்ஷச் வ ரல்றந
ிறஷபப்ஶதரனஶ, இன்ணின்ண ரரிம் வ ய்க்கூடரட
ன்று வ ரல்லும் 'றஶங்'ஷபனேம் ீங்ள்

அர்த்ரம் ன்று ள்பிிடரல் எப்னக் வரள்றநீர்ள்.
ஶம் 'ள் குடிக்ரஶ' ன்றநட. இங்ஶ வ ய்

ஶண்டி ரரிம் டவும் இல்ஷன. ஆணரலும், என்ஷநச்
வ ய்ரஶனஶ திஶரைணம் இனக்றநட - ள்
குடிக்ரரல் னத்ற னங்ரல் இனக்றநட ன்தரல்
இஷ ீங்லம் ற்றநீர்ள்.

றன ரரிங்ஷபச்

வ ய்ரறஶனஶ திஶரைணம் இனக்றநட ன்று எப்னக்
வரள்றநீர்ள். அரட ரரித்டக்கு இல்னரல் (ஶ)
ப்ப் திரத்ஷப் திஶரைணத்டக்ரஶ எப்னக்
வரள்றநீர்ள்.

றனற்ஷநச் வ ய்ரனறனப்தஶ

திஶரைணம் ன்று ீங்ள் வ ரன்ணரல் ரஶணர

உதறத்றல் வ ரன்ணதடி த ஞரண றஷனில்
என்ஷநனேஶ வ ய்ரடரன் தப் திஶரைணம். அட
வறும் அர்த்ரம் அல்ன ன்றஶநன். என
றஷனஷக்கும் ஶ ிறப்தடி ஶனர ஶக்ஷரர்த்ர
ர்ர வ ய்ட வ ய்டரன் ணஷமக் ண்டதடி

றரிரல் ர்த்றல் ட்ட னடினேம். ஆணரல், ர்ரஶ
னடிந் னடிவு, றஷநந் றஷநவு ன்தட

ரிில்ஷன,

ர்ர உள்ப ஷ அன் தனஷண அடேதிக் ைன்ர
டுத்டக் வரண்ஶடரன் இனக் ஶண்டும். ைன்ர

னலக் டக்ஶ இல்னரல் றஷநந்றனக் ரனரட

னடினேர? ர்ர னம் றஷநவும் ஆணந்னம்

ரற்ரனறம்ரன். றஷநந் றஷநவு, றத்ரணந்ம்
ப்ஶதரட ற்தடுறநட? ர்ரடேஷ்டரணத்ரல்

றத் சுத்ற

உண்டரணதின், ர்ரஷ ிட்டு, ஆத் ி ரம் தண்ி,
றரண ஶரத்றல் இநங்ற அன் னடிில், ரன்

ங்குர றஷநந்ட ஆணந் ஸ்னொதர இனக்றந
ஆத்ரஶ ன்று அடேதிக்றநஶதரடரன் றஷநந்
றஷநவு, னத்டம்,

ரசு வ ௌக்றம் உண்டரகும்.

இத்ஷண ர்ரவும் அந்க் ரரிற்ந றஷனக்குக்

வரண்டுிடஶ ற்தட்டஷ" ன்று உதஶ றத்ரர்.
' ரி, என ரரினம் இல்னரல் எனத்ன்
ஆத்ரணந்த்றல் இனக்றநரன் ன்நரல் அனுக்கு
ஶண்டுரணரல் அட தப்திஶரைணம். ஆணரல்,

ஶனரத்டக்கு அணரல் ன்ண திஶரைணம்? ஶம்
வ ரல்றநதடி அனம் ர்ரஷ, டஷஷச்
வ ய்ரல்ரஶண ஶனர ஶக்ஷம் உண்டரறநட. "
இற்கு ஆ ரரிரள் ன்ண தறல் வ ரன்ணரர்?
'ைணங்லக்குப் வதரி திஶரைணம் அன்தர,
ஆணந்ர இனப்தடரஶண? ர்ரஷ ிட்டுிட்டு
எனத்ன்

ந்றர ம் ரங்றக் வரள்லம்ஶதரட, 'ப்ஷ

ந்றம்' ன்று என்று வ ரல்றநரன். அட, ன்ஷணக்
ண்டரல் என ைீர றக்குக்கூட தம் உண்டரக்கூடரட.
ன ைீர றபிடனம் ரன் அன்தர இனக்க் டஶன்'
ன்றநட. ர்ர இனக்றந ஷில் அற்கு ரட
இஷடனைறு ந்டரன் ஶ னம்; உடஶண ஶரதம், டஶம்
த்ரன் வ ய்னேம்.

ந்றர றக்ஶர ர்ரஶ இல்ஷன.

அணரல் ல்ஶனரரிடனம், ல்னரற்நறடனம் அஶண
ப்ஶதரடம் அன்ன ர இனக் னடினேம். அன்தர
இனப்தஶ இனுக்கும் 'ர்ர'ரற ிடுறநட ன்று
ஶடிக்ஷரச் வ ரல்னனரம். இனுஷட ரி ணஶ
ற்நர்லக்கு அன்ஷத, ஆணந்த்ஷத் னறநட.

இஷிட ஶனரப் திஶரைணம் ன்ண ஶண்டும்?
ஸ்டெனரக்கூட இன் ரரிம் வ ய்ரனர
இனக்றநரன்? ரரித்ரல் ணக்கு ஆ ஶண்டிட
டவும் இல்னரிட்டரலும், ன் ரி ணத்ரல்

த்ஶரதஶ த்ரல் ஶனரத்டக்கு ன்ஷ வ ய்ற்ர
ஊர் ஊரச் சுற்றுறநரன். ரன் வரஞ் ம்கூடப்

தட்டுக்வரள்பரஶன , தட்டுக் வரள்பரரஶனஶ,
வனௌறர்ஷபிட ைரஸ்றக் ரரிம் வ ய்றநரன்.
ற்நர்ள் அலடவரண்டும், ஆத்றப்தட்டுக் வரண்டும்,
னரத ஷ்டக் க்கு தரர்த்டக் வரண்டும் வ ய்ரல்
ன

க்றஶரடு ரரிம் தண் னடிில்ஷன; அறல்

குஷநள் உண்டரறன்நண. இஶணர,

றரித்டக்வரண்ஶட

வ ய்ரல் அ ரத்றரணஷனேம் அர ரச்

வ ய்டிடுறநரன். இனுக்கு ல்னரம் ரணரணரல்,
ன்ணிடஶ என ஶரம் இனப்தற்ரத் ன்ஷணத்

ள்பிிடரடஶதரல், திநரிடம் இனக்றந ஶரத்டக்ர
அர்ஷப டஶறக்ரல், அஷப் த தரிஶரடு

றினத்ற தண்டறநரன். அன் இனக்றந றஷநந்
றஷநரண, தரின ஆணந் றஷனில் ைணங்ஷபச்
ஶ ர்க்த்ரன் னல்தடிர ஶ ர்ர இனக்றநட.
ைணங்ள் வ ரந் னரதத்ஷஶ றஷணத்ட

ஆஷ ப்தட்டு ஷ ஶண்டுரணரலும் வ ய்னரம்
ன்று ிடரல், ஶரம் ஶனரஶரதரரக் ர்ரஷக்

வரடுத்றனக்றநட. இற்ஷந றஷ்ரம்ர
(தற்நறல்னரல்) வ ய்ட வ ய்ட

றத்சுத்ற உண்டரண தின்

இஷ றன்றுிடனரம் ன்று ஆ ரர்ரள் ிபக்றணரர்.
ஞரணிின் அன்ன, ஆணந்ம், றஷ்ரம் ர்ம்
னனறற்றுக்வல்னரம் ரஶ என ிக்றர
ஆ ரர்ரள் குரரினப்தட்டரின் னன் றன்நரர்.

ஈசு தக்றில்னரல் நட்டுக் ர்ம் வ ய்ட தி கு
ன்றும் ிபக்றணரர். 'ர்ம் ன்தட ைடம். அட

ணக்குத்ரஶண தனன் ந்ட வரள்ப னடிரட. ஶனர
ஶக்ஷத்டக்ர ஸ்ரறரன் ஶத்றன்னெனம்

டஷஷப ிறத்ட, தனன் னறநரர். ர்ரில் குஷந
ற்தட்டரல் க்ஷறத்டக் ஷடெக்ற ிடவும், குஷந ரல்
ர்ர வ ய்னேம்

க்றஷனேம்

றத்ஷஷனேம் வதநவும்

அஷஶ திரர்த்றக் ஶண்டும். அர் திரீி்றக்ரச்
வ ய்றஶநரம் ன்றந தரம் ந்ரல்ரன், வ ரந்
ஆஷ க்ரக் ரரிம் வ ய்ட ஶதரகும்.'
இப்தடி ஆ ரரிரள் உதஶ றக் உதஶ றக்க்
குரரினதட்டனக்குக் ர்வல்னரம் ஈச்ரர்ப்தம்
வ ய்ப்தட்டு தக்றிலும், அந் தக்ற ஈசுஶணரடு
இண்டநக் னந்ட ிடும் ஞரணத்றலும் வரண்டு
ிடுற்குத்ரன் ன்று ன்நரத் வபிரிற்று.

ஆணந் தரஷ்தத்டடன் ஆ ரர்ரஷபப் தரர்த்ட, 'ர்ஶ
தனன் ில்ஷன, ஈச்ன்ரன் தனரர ன்று

ன்நரத் வரிறநட. ரன் திரச் றத்ரச் வ ய்றந
இந்த் டரக்ணிப் திஶ

ர்ரவுக்குப் தனணர ணக்கு

ஞரணரறனந்ஷத் னற்கு ஈசுணரண ரங்ஶப

தனரரர ந்றனக்றநீர்ள். ர்ரிணரல் எனரலம்
றஷடக்ர ைணண றினத்றஷ ணக்கு
அனபிிட்டீர்ள். அந்ற

த்றல் தக்ர்லக்குக்கூடப்

தத் ஸ்ஷ ரட ன்தரர்ள். ஆணரல்,

ஸ்ரறஶ ஶஷில்ஷன ன்ந ணக்ஶர, ரங்ஶப
ஶரில் தித்றக்ஷரற ிட்டீர்ள். ங்ள்
னலடம் ணக்குச்
க்ஷங்பில்

றத்ரந்ம்

ம்ம். ஆணரல், இன்னும்

றன

ரீத்ஷ ிட்டுிடப்ஶதரறந ரன், ற்ந

ர் ரர்க்க்ரர்லக்வல்னரம் இஷ டுத்டச்
வ ரல்ன னடிரல் அ க்ணர இனக்றஶநன்.

ஆஷரல் ரங்ள் ரயறஷ்ற த்டக்குச் வ ன்று,
அங்ஶ ன்ஷணிட ீ ரம்மர இனக்றந ண்டண
றச்னக்கு இஶ உதஶ த்ஷ அடேக்றத்டத் ங்ள்
றத்ரந்த்டக்குத் றனப்திக் வரள்லங்ள். திநகு

ீ ரம்மர்ள் ல்ஶனரனம் அஶ றக்கு
ந்டிடுரர்ள்' ன்நரர்.
ரீத்ஷ றுத்ட டுக்றன்ந அக்றணிின் ரதஶ
வரிரல் குரினதட்டர் ஆ ரரிரபின்

ந்றரண

ிஶ த்ரல் அறனத்றல் ஷணந் ரறரி இனந்ரர்.
இந்க் ட்டத்ஷ றஷணக்றநஶதரட 'னெ தஞ்

ீ'

சுஶனரம் என்றும், அப்தர் ஸ்ரறபின் தரடல் என்றும்
ஞரதம் னறன்நண.
' னெ தஞ்

ீ' சுஶனரம் 'ைஶணரம் மந்ப்ஶர' ன்று

ஆம்திக்றநட. 'ரன் வனப்தில் ன்நர

வந்டவரண்டினக்றஶநன்' ன்றநரர் னெர். ன்ண

வனப்ன?

ம்மரம் ன்தடரன் ல்ன ஶரஷடரன

சூரின் ரறரி வரலத்ற டுக்றநரம். 'ணக்குப்

தஞரண ீர்த்ம் என டபிக்கூடக் றஷடக்ரல்
ஶறஶநன்' ன்றநரர். 'தஞரணதஸ்' ன்றநட சுஶனரம்.
'தஸ்' ன்நரல் ீர்த்ம்; தரல் ன்றும் அர்த்ம்.
த ஞரணப்தரஷனத்ரன் அம்தரள் ஞரண ம்தந்னக்குக்
குந்ஷப் திரத்றஶனஶ அடேக்றறத்ரள். அணரல்
அர் ஆம்தத்றனறனந்ஶ ர்ம், தக்ற, ஞரணம் னென்ஷநப்
தற்நறனேம்

ரிரணதடி வரிந்டவரண்டு உதஶ றத்ரர்.

அர் வதரிஶனஶ 'ஞரணம்' இனக்றநட. தக்றஷ அர்
ஶஷ்டர பர்த்ட ல்ஶனரனக்கும் வரிந்ட. ஶ
ர்ரக்ஷபனேம் அர் ங்கு தரர்த்ரலும் உர்த்றப்
தரடிினக்றநரர். உரர, 'ற்று ஆங்கு ரி எம்திக்
னறஷ ரரஶ வ ற்நரர் ரழ் றல்ஷன' ன்றநரர்.
'ற்று ஶ அத்ணம் வ ய்ட, ஆங்கு - அறல்
வ ரல்னறினக்றநதடி; ரி எம்தி அக்றணி பர்த்ட ரம்
வ ய்ட; னறஷ ரரஶ வ ற்நரர் ரழ் றல்ஷன னறஷ ிட்டிிட்ட ஶறர்ள் ரழ்றந

றம்தம்'

ன்றநரர். ர்ர அடரஶ னறஷ
ிட்டிிடில்ஷன. ர் தனணர ஈச்ப்
தி ரத்ரஶனஶ னற ஏடிற்று ன்தஷ இஶ தரட்டில்
'னற்நர வண் றங்ள் னல்ன் தரஶ தற்நர

றன்நரஷ தற்நர தரஶ' ன்நரர். தரம்ரன் னற
னனன்.

குரினப்தட்டனக்கு ஆனேள் னடிறந

த்றல்ரன்

ஞரணம் ைனர, தரனர இல்னரல், அறனரஶ,
ஆ ரரிரள் ந் அத்ஷ அறனரஶ றஷடத்ட.
ர

ரந்றக்கு னெர் ஷத் ஶடிக்வரண்டரர்? 'அம்ர

ரரக்ஷற! த ற ைரஶ - ர ங்பரண ஶதன்ன

டிரண ஈசுனுடன் இண்டநக் னந்றனக்கும் ரஶ!
ம்மர ரதத்றல் வரறத்றனக்றந ரன் உன் ர
குபிர்ச் றரண றனடி றஷனத்ரன் ஶடுறஶநன்
அம்ர" ன்றநரர். 'தரம்ஶதரைச்

ரரம்' - 'இஷடிக்

னங்பின் றஷன' ன்று ஶர் அர்த்ம்.
'ஈ ன் ந்ஷ இஷடி ீஶன' ன்று இஷஶ
அச் டித்ரற்ஶதரல் அப்தர் ஸ்ரறள் வ ரல்றநரர். ந்ச்
ந்ர்ப்தத்றல் இஷச் வ ரன்ணரர்? னெர் னொதர

(Symbolic)

ம்மரத்ஷக் வரலத்டம் சூரின் ன்நரர்.

அப்தர் ரஸ்ரஶ ( Factual ) சுண்ரம்னக்
ரபரய்க்குள் இனந்ட வரண்டு இப்தடி தரடிணரர்.
ஷைணத் ஷனர இனந் அப்தர் ஷ த்டக்கு ரநற
ிட்டரர் ன்நடம் ஷைணணர இனந் தல்ன ரைர
அஷச் சுண்ரம்னக் ரபரய்க்குள் ஶதரடும்தடி
ஆக்ஷஞிட்டரன். அப்தடிஶ வ ய் ரை ஶ ர்ள்,
" றன்

றன் ன்நீஶ, இப்ஶதரட ப்தடி இனக்றநட

வ ரல்லும்" ன்று தரியர ம் வ ய்ரர்ள்.
யறண் றன வ ய் குனொ ண்டஷணள்

தியனரஷணத் வரடர ரறரி, அப்தனக்கும்
ஈசுரடேக்றத்ரல்

றத்றயறம்ஷ

டவுஶ

வரிில்ஷன. ன்ணிடம் ஶனறரக் ஶட்டர்பிடம்
ஶரதஶ இல்னரல், "ப்தடி இனக்றநர? ஈ ன் ந்ஷ
இஷடி றல் ப்தடிக் குபிர்ச் றர இனக்குஶர
அப்தடி இனக்றநட. அட இந்றரி ஆீரணட.
உங்லக்குப் னரிரட. உங்லக்குப் னரிறந ரறரி

றன

இந்றரி சுங்ஷப ரிஷ ர வ ரல்றஶநன். ண்ிக்
வரள்லங்ள். னனறல் த மளஸ்ரண ர
ீ
ரணம் - ர றல் ஷ!
ீ
- அப்னநம் ன

ந்றன் -

ரஷன றம்; அப்னநம் ைறலுைறலு ன்று அடிக்கும்

வன்நல் - சு
ீ வன்நல்; இன்னும் மந்ரனத்றல்
ங்கு தரர்த்ரலும் ம்வன்று னரித்ட றற்றந

னஷ்தங்பின் சுந்ம்- ங்கு
ீ
இபஶணில்; ஷட றர,
ஶணின் மனம், அற்ரக் கூட்டம் கூட்டர னம்
ண்டுபின் ரீங்ரனம் ஶ ர்ந் ரஷப் வதரய்ஷ-

னெசு ண்டு அஷ வதரய்ஷ; இத்ஷண இணிஷஷபனேம்
என்று கூட்டிணரல் றஷடக்றந ஈ ன் இஷடி
றனறன்தத்ஷ இஶர இந்க் வரறக்றந ரபரய்க்குள்
அடேதித்டக் வரண்டு ஆணந்ரய் இனக்றஶநன்"

ன்நரர், அப்தர் ஸ்ரறள். அந் ஈ ணின் அரரண
ஆ ரரிரபின் இஷடிஷபத் ரி ணம்
வ ய்டவரண்ஶட, ஶ

றம் வரஞ் ங்கூடத் வரிரல்

குரரினதட்டர் வனப்தில், னறப் திரத் றரம்
வ ய்ரர்.

ஞரணதண்டி னனணின் அரரணனக்கு தக்றனேம்
ஞரணனம் வரிரர? ஆணரலும் வதௌத்ர்ள் வறும்
அநறவு ரர்க்த்ஷ ட்டும் வ ரன்ணஶதரட, ரம் அறல்

வரஞ் த்ஷ டுத்டக்வரண்டரல்கூட, அர்லக்கு இடம்

வரடுத்டப் ஶதரகும்; இணரல் ைணங்ஷப
ஷறத்டக்குத் றனப்தச்

றப்தடும் ன்தரல்

'ஞரணனம் ஶண்டரம், தக்றனேம் ஶண்டரம், ர்ரஶ
ஶதரடம்' ன்று ட்டும் அடித்டச் வ ரன்ணரர். டுிஶன
இப்தடி அர் என ற ஶதரட்டரல்ரன் அப்னநம்

ஆ ரர்ரள் ர்ம், தக்ற, ஞரணம் னென்ஷநனேம் வ ரல்ன
னடிந்ட.
அக்ணிில் அடங்ற அர னனர்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அக்ணிில் அடங்ற அர னனர்ள்
குரினப்தட்டர் வனப்தில் அப்தடிஶ அடங்றக் குர
ஸ்ரறரறிட்டரர். ர்

ரஸ்றத்டக்ர

ரீத்ஷஶ தரித்றரம் வ ய்ரர். இப்தடிப்தட்ட
ரன்ள் ஶதரட்ட றர அஸ்றரம் ம் ஷற
த்டக்கு இனப்தரல், டுரந்றத்றல் த்ஷண

ரஸ்றனம், அஷறனம், ' லர்றனத்னம்' ந்ரலும்
தப்தட ஶண்டிறல்ஷன.
இங்ஶ ம் ஞரண ம்தந்னம் என வதரி அக்ணி

ஶைரறக்குள் வ ன்றுரன் ஷநந்ரர். அப்ஶதரட அனக்கு
சு தறணரறுரன். அந்

றன்ண சுக்குள் றழ்த்

ஶ ம் னலடம் த  ண்டணம் வ ய்ட ஷற
ர்த்ஷ ஸ்ரதித்டிட்டரர்.

ஆ ரர்ரலம் தறணரநரட  றஶனஶ தரஷ்ங்ஷப
லற னர்த்ற வ ய்ட ிட்டரர்;

ரீத்ஷனேம் னடிக்

றஷணத்ரர். ஆணரல் ிரமர், "அ ப்தடரீர்ள்!
ீங்ள் லறண தரஷ்ங்ஷப ீங்ஶப உதஶ றக்
ஶண்டும். ஶ ம் னலக் உள்ப ற்ந ஸ்ஷ
ீங்ஶபரன்

ந்றத்ட ரறல் ைிக் ஶண்டும்.

உங்லஷட ரி ண தரக்றத்ஷ ைணங்லக்வல்னரம்,
அர்ஷபத் ஶடிப்ஶதரய், அடேக்றறக் ஶண்டும்" ன்று
ஶட்டுக்வரண்டரர். அணரல் ஆ ரரிரள் இன்வணரன
தறணரறு னம் னுஷ்

ரீத்ஷ ஷத்டக்

வரண்டரர்.
ஆ ரரிரள் தர ண்டம் னலறலும் ஷற
னணனத்ரம் தண் ஶண்டிினந்ரல், (இனஷட
ஶஷனில் தரறரண வதௌத்  ண்டணத்ஷ

ற்வணஶ குரரினப்தட்டனம், உணரச் ரரிரர் ன்ந
றர

ரஸ்ற றனனம் வ ய்றனந்டம்கூட)

னப்தத்றண்டு சு னுஷ்

ரீத்றல் இனக்

ஶண்டிினந்ட. றழ் ஶ த்றல் ட்டும் இந்
ரரித்ஷச் வ ய்

ம்தந்னக்குப் தறணரஶந சு

ஶதரடரினந்ட. அப்தர அப்தடி, திள்ஷப இப்தடி!
அப்தரக்ரர் திம்ச் ரித்றனறனந்ட ஶஶ
ன்ணிர த்டக்குத் ரி அர ரரித்ஷச் வ ய்ரர்.
திள்ஷபஶர - அஷ 'ஆலஷட திள்ஷப' ன்ஶந
வ ரல்ரர்ள் - திம்ச் ரி ஆ றத்றஶனஶ த்ரண
ஶ ர் ஸ்ரதணத்ஷச் வ ய்ட ிட்டரர்.

ம்தந்னக்குப் தறணரறு ரணஶதரட ல்ரம்

வ ய்ட வரண்டு றனயஸ்ரச்ம் ற்

ஶண்டுவன்று தந்டக்ள் ஶட்டுக் வரண்டரர்ள்.
அம்தரபின் க்ஷீத்ஷப் தரணம் தண்ிணனக்கு ந்
ஸ்றரீனேம்

ரக்ஷரத் தஶஷரத்ரன் வரிரள்.

"அம்ர! உன் க்ஷீ ிஶ ம், உன் திள்ஷபள்

இண்டுஶதனம் ரஶ இல்னர குரர்பரஶ
ந்ரலம் இனக்றநரர்ள்" ன்று (டக்ஶ ரர்த்றஶர்
டும் திம்ச் ரரி. அங்ஶ ள்பி ஶஶ ணர
வரிரட.) இப்தடிப்தட்டர்ரன் ஞரண
இனந்ரலும் அப்ஶதரட ஈசு
அம்ரவுக்ரச்

ர ரஶ

ம்தந்ர்.

ங்ல்தத்ஷ அநறந்ட,

ரி ன்று எப்னக் வரண்டரர்.

றனல்லூர் வதனத்றல் ல்ரம் டந்ட.

தரிக்றம் ஆிற்ஶநர இல்ஷனஶர, னற ரக்
ல்ரம் வ ய்டவரண்ட இபம் தத்றணிஷனேம்,
இன்னும் ந்றனந் அத்ஷண தந்ட றத்றர்ஷபனேம்

அஷத்டக் வரண்டு அந் ஊர்க் ஶரிலுக்குப் ஶதரணரர்
ம்தந்ர். ஶரில் னலடம் எஶ ஶைரற ரிற்று.
ஞரண ம்தந்ர்,
ரனரறக்  றந்ட ண்ர்ீ ல்ற
ஏடரர் ஷ ன்வணநறக் (கு) உய்ப்தட
ஶம் ரன்றனும் வய்ப்வதரன பரட
ரன் ரம் ச் ற ரஶ !

ன்ந தஞ் ரக்ஷப் தறத்ஷக்  றந்ட  றந்ட ண்ர்ீ
ல்றப் தரடிக்வரண்ஶட அர்ள் ல்ஶனரஷனேம்

ஶைரறக்குள் அனுப்திிட்டுத் ரனம் தரணந்ர
அற்குள் னகுந்ட இண்டநக் னந்ட ிட்டரர்.
அர்ள் இனக்குக் ல்ரம் வ ய்ட தந்த்றல் ரட்ட
றஷணத்ரல், ஞரண ம்தந்ரண இஶர அத்ஷண

ஶதனக்கும், தந்த்ஷப் ஶதரக்ற, கூண்ஶடரடு ஷனர ம்
அனுப்திிட்டரர். இடரன் வதரி ல்ரம், றனல்லூர்
வதனம்.

தஶசுணின் ஶத் அக்ணிினறனந்ட ந் சுடஶ
குரஸ்ரற. றனப்னழ் வ ரன்ணதடி 'வனப்ஷதனேம்
ரிக்கும் ஞரணரக்ணி அர். அணரல் இண்டு
அரங்பிலும் அக்ணிக்குள்ஶப வ ரஸ்ரச் வ ன்று
ஸ்ந்ஶனரத்டக்குத் றனம்திணரர்.

அர் ஞரணரக்ணிரணரலும் இனத்றல் குபிர்ந்ர்.
வணன்நரல் வரம்த ைன

ம்தந்னம் உள்பர்.

ன்ந வதரய்ஷில்ரன்

ற ஶைஸ் னனணர னொதம்

வரண்டட.

ம்

ப் வதரய்ஷ அம்தரஶப. அப்தர

வனப்தர இனக், அம்ர ீர இனந்ரள். ைனனொதரண
ங்ஷனேம் அனக்கு இன்வணரன ரர. அணரல்
'ரங்ஶன்' ன்று வதர்.
ல்னரப் வதண்லம் அனக்கு ரர. ஷ்டிப்
வதண்லக்கும் தரனணரணரர். ரர்த்றஷப் வதண்டினக்குப்
திள்ஷபரறக் 'ரர்த்றஶர்' ஆணரர். ட் த்றத்றல்

ஆநர இனப்தட றனத்றஷ; றறில் ஆநரட ஷ்டி;

இனக்கு ஆறு னம்; ஆறு அக்ஷம் வரண்ட 'டக்ஷரி'`
இனஷட ந்றம். ரம், குஶரம், ஶனரதம், ஶரம்,

ம், ரத்மரிம் ன்று ஆறு தஷர்ஷபக் வரன்று
ஞரணம் அனலம் ஆறு தஷட ர்
ீ
அஶ.
சுப்ண்ரின் எர் அரரண குரினப்தட்டஷ வ
ங் தத் தரர்ள் ஶரில்

ந்றத்ட ரத்றல்

ைித்ரர்; இன்ஶணரர் அரரண ஞரண ம்தந்ஷப்
தற்நற 'வமபந்ரி னயரி'ில் வ ரல்னறப்

னழ்றனக்றநரர். ரனக் க்கு தரர்க்றநர்ள், இட
ம்தந்ஷப் தற்நறட இல்ஷன, ஆ ரர்ரள் ம்ஷஶ
வ ரல்னறக் வரண்டரர் ன்றும் வ ரல்றநரர்ள். அட
ப்தடிரணரலும் அந் சுஶனரத்றன் ரத்தரித்ஷத்
வ ரல்றஶநன் ( ஸ்ன்ம் ன்ஶ*)
"யறறரி குரரிரண அம்ர! உன்னுஷட க்ஷீம்
ன்தட உன் இனத்றனறனந்ஶ னறந அறனம். அட
தரணம் தண்ிண குந்ஷக்கு அனஷபப் வதரறந்ட
ட்டுறல்ஷன; இந் அனஷப அந்க் குந்ஷ
ஶனரத்டக்வல்னரம் னற்ர, அந்க் குந்ஷக்கு
ஶனரண ரக்கு க்றஷனேம் உன் க்ஷீம் ந்டிட்டட.
இந் க்ஷீம் மரஸ்ரணட - மஸ்ீ ரணட.
திரர னறந உன் க்ஷீரம்னத்ஷப் தரணம்
தண்ி குந்ஷ, திரரக் ிஷ
வ ய்டிட்டட. த றனஷதஶரடு ீ அஷத் றழ்க்
குந்ஷக்கு (த்ிட

றசு;) அபித்ரய். அன்

றநப்தரல்

அந்க் குந்ஷ ர வதரி ிலவல்னரம்

வதரிரற, ல்ஶனரர் ணஷமனேம்  லரித்ட ிட்டட"
ன்று ஆ ரர்ரள் வ ரல்றநரர்.
ஆறில் னனக் டவுள்
திநகு னனஷஶரடு

ங்ப் னனர இனந்ரர்.

க்ற, ஞரணம், ஷறம், ஷ ம்

ல்னரற்ஷநனேம் ஶ ர்த்ட றரிட ஶ த்ஷ

க்ஷறப்தற்ர ஞரண ம்தந்ர ந்ரர். குரரினப்தட்டர்
வ ய் அஶ ஷற ர் ஸ்ரதத்ஷத்ரன் இனம்
வ ய்ரர். "ரன் ஷந ஞரண ம்தந்ன்" ன்ஶந ம்ஷச்
வ ரல்னறக் வரள்றநரர்.

னனணின் னர் அரம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
னனணின் னர் அரம்
ம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறஷபப் தற்நற ஶர வரஞ் ம்

உங்ள் ல்ஶனரனக்கும் வரிந்றனக்கும். குரரினப்தட்டர்
ஶதஷச்

றனரட ஶட்டினப்தீர்ள். இப்ஶதரட

ரனக்குஶ வரிர இன்வணரன மளப்ம்ண்
அரத்ஷப் தற்நறச் வ ரல்னப் ஶதரறஶநன். வரம்த

ீ 

ரனம் ஷில் ணக்ஶ இட வரிரட.
ரிரச் வ ரன்ணரல், இட சுப்ம்ண் அரம்
இல்ஷன. சுப்ம்ண்ர னற்கு னன்ணரல் அர்
ரர இனந்ரர் ன்று இந்க் ஷ வ ரல்றநட. இட

ப்தடி ணக்குத் வரி ந்ட ன்தஶ என ஷ
ரறரித்ரன்.
***
ிரமர் 'திம் மழத்றம்' ன்று தரத்ர

த்த்ஷப் தற்நற ி ரஷ வ ய்ட லறினக்றநரர்.
அறல் னென்நரட அத்றரம், னென்நரட தரத்றல்,
னப்தத்றண்டரட சூத்றம். "எர் அறரத்டடன்
அரித்ர்லக்கு அறரம் உள்ப ஷில்
ரீத்றல் இனப்ன உண்டு" ன்று வ ரல்றநட. இற்கு
தரஷ்ம் தண்டம்ஶதரட ம் ஆ ரர்ரள், "திம்ரின்
ரணம னத்றரண மணத்குரர்கூட, ரஶண
னத்றனுக்கு ம் வரடுத்டிட்டு அற்ர,

ஸ்ந்ணரப் திநப்வதடுத்ரர்" ன்று றனஷ்டரந்ரச்
வ ரல்னறினக்றநரர்.
மணத்குரரட, தஶசுனுக்கு ம் னரட,
அற்ர றுதடி திநப்தரட, அடவும்

ரக்ஷரத்

ஸ்ந்ணர - இட ந்ப் னரத்றனறனக்றநட ன்று
ணக்குத் வரிரல் இனந்ட. தன தண்டிர்ஷப
ி ரரித்டப் தரர்த்டம் வரிில்ஷன. ஆஞ் ஶ

ஸ்ரறலம் வரம்த ி ரரித்டிட்டு, தறவணட்டுப்
னரங்ஷபனேம் தரர்த்டப் றறல் சுனக்றப்
ஶதரட்டினக்றந (வ த்ம) ஶமரஶ
இந்க் ரரித்ஷக் வரடுத்ரர்.

ர்ரிடம்

ர்ர ணக்கு திஷக்ஷ

தண் ந்ஶதரட, வதரி திஷக்ஷர இந்

'டிஸ்ரி'ஷச் வ ரன்ணரர். 'றரினர யஸ்ம்' ன்ந
றந்த்றல் யரத்ற ரண்டம் னப்தத்ஶரம்

அத்றரத்றல் இட ீப வடுப் வதரி ஷரச்
வ ரல்னறினக்றநட.

ஷக்கு னறஶநன்:
திம்ரின் ணமறனறனந்ட உறத்ர் மணத்குரர்.
அர் திம் ஞரணி. சுர ரரிரர் ரறரி, உள்லம்
னநனம் ல்னரம் என்று ன்று மரரனனம்
உர்ந்றனந்ர்.
இப்தடிப்தட்டனக்கு ி றத்றர என ரள் ஸ்தப்ணம்
ந்ட. ஸ்ப்தணத்றல் ஶர்லம் அசுர்லக்கும்
ண்ஷட டந்ட. அறல் மணத்குரர் ஶ
ஶ ணரதறர னேத்ம் வ ய்ட, அசுர்ஷப ல்னரம்
ம்யரிக்றநரர்.

ிறத்வலந்டம் அனக்ஶ ஆச் ரிர இனந்ட.
ப்தணரரண திம்ரிடம் ஶதரய் ஸ்ப்தணத்ஷச்
வ ரல்னற, அற்வன்ண அர்த்ம் ன்று ஶட்டரர்.
"குந்ஷ! ீ னர் ைன்த்றல் ஶ அத்ணம்

வ ய்ரய். அறல் ஶரசு னேத்ம் ன்று னட உன்
ணமறல் ஆப் தறந்டிட்டட. ஶ க்ஞங்பரல்
ஆரறக்ப்தட்டு அடேக்றம் வ ய்றநர்ள் ஶர்ள்.

இற்ஷந அறக் றஷணக்றநர்ள் அசுர்ள். உணக்கு
ஶத்றல் இனந்ட ஆழ்ந் திடிரணத்ரல்,
"அசுர்ஷபவல்னரம் ரஶ

ம்யரம் வ ய்டிட

ரட்ஶடரர?' ன்று னர்ைன்த்றல் ஆத்றப்தட்டரய்.
அந் றஷணப்னத்ரன் இந் ைன்ரிலும் வரடர்ந்ட

ந்ட ஸ்ப்ணர வபிரற இனக்றநட" ன்நரர்
திம்ர.

மணத்குரரிடம் திம்ர, "உணக்கு ந் ண்ம்
உண்டரணரலும் அட ரஸ்த்றஶனஶ டந்டிடும்.
அணரல் ீ ரர்த்ரஶ எனரள் ஶ
ஶ ணரறதறர அசு

ம்யரம் வ ய்த்ரன்

ஶதரறநரய். இந் ைன்ரில் ீ, 'ஶரட, அசுரட,
ல்னரம் எஶ திம்ம்' ன்று இனப்தரல், இன்வணரன
ைன்ர டுத்ட இஷச் வ ய்ப் ஶதரறநரய்" ன்நரர்.
ரக்கு, ணம்,

ரீம் னென்றும் எனத்னக்கு

த்றத்றஶனஶ திறஷ்ஷடரறிட்டரல்,
அப்தடிப்தட்டர் உத்ஶ றக்ரஶன அனக்கு என வதரி
க்ற ந்டிடும். அரட, அர் ட வ ரன்ணரலும்

அடஶ

த்றத்ஷத்ரன் வ ரல்ன ஶண்டும்

ன்நறல்னரல், அர் ட வ ரன்ணரலும் அடஶ
த்றரறிடும். றுனரஶர, வரிரரஶனர
அர் உண்ஷக்கு ிஶரர என்ஷநச்
வ ரன்ணரல்கூடத் ரஸ்த்றல் அப்தடிஶ டந்டிடும்.
த

த்றத்றஶனஶ ஸ்றர றன்ந மணத்குரர்

ஷ றஷணத்ரலும் - ஸ்ப்ணத்றல் றஷணத்ரல்கூட அடஶ
இந்

த்றரறிடும்.

ர ரம் வரிந்ட வரண்ட தின் மணத்குரர்

ஆத்ரரர, தப்திம்த்ஷத் ன்ணில் ரணர

அடேதித்டக்வரண்டு, தஷதடிஶ உட்ரர்ந்ட ிட்டரர்.

ஶனரவல்னரஶ அனக்கு ஸ்ப்ணரற ிட்டரல் ம்
ஸ்ப்தணத்ஷப் தற்நற றஷணக்ஶில்ஷன.

ஆணரல் இர் ஸ்ப்தணத்றல் றஷணத் றஷணப்ன
அ த்றர ஶதரய்ிடக்கூடரஶ ன்று
தஶசுனுக்கு ி ரம் ந்டிட்டட. அணரல், இர்
ரி ணத்டக்ரத் தஸ் தண்ரஶதரஶ, அரப்

தரர்ீ மஶர இனஷட ஆ றத்டக்கு ந்ட
ிட்டரர்.
மணத்குரனக்ஶர ம், ட்ஷடினறனந்ட

னனம்

எஶ திம்ரத்ரன் வரிந்ட. திம்த்றல் உ ந்

திம்ம் ரழ்ந் திம்ம் ன்று உண்டர ன்ண? ல்னரம்
திம்ம் ன்ந ரறரிஶ தஶசுனும் திம்ரத்
வரிந்ரர். அஷ உத ரிக் ஶண்டும், னஷை தண்
ஶண்டும் ன்ந ண்ஶ மணத்குரனக்குக்

வரஞ் ம் கூட உண்டரில்ஷன. அர் ம்தரட்டுக்கு
உட்ரர்ந்ட உட்ரர்ந்தடி இனந்ரர்.
தரர்ீ - தஶசுரள் வரம் ஶம் றன்று தரர்த்ரர்ள்.
என தனனும் இல்ஷன. இப்தடி ர ஞரணிர என
திள்ஷப இனப்தஷப் தரர்த்ட அர்லக்குப் தப்
திரீறரன். இனந்ரலும் ஈசுன் வதரய்க் ஶரதத்டடன்
'ஞரணி ன்ந அங்ரம்ரஶண உணக்கு? ரங்ள்
ஶனரத்றன் ரர திரக்ள் ந்றனக்கும்ஶதரட
அறத்டிட்டரஶ. ரன்
வ ய்ரய்?' ன்று ஶட்டரர்

ரதம் வரடுத்ரல் ன்ண

மணத்குரர் தந்டிடில்ஷன. அனட் றர, "ீர்
ரக்ஷரத் ர ஶரதிஷ்டரண னத்றர இனந்ட

ரதம்ரன் வரடும். அட ஆத்ரஷப் தரறக்ரட" ன்று
வ ரல்னறிட்டு றச் றந்ஷர இனந்ரர்.
'அடடர, ப்ஶதர்ப்தட்ட உண்ஷரண ஆத் ஞரணி!' ன்று
ஈசுனுக்கு வரம்த

ந்ஶரரறிட்டட.

இன்னும் வரஞ் ம் தரீட்ஷ

தரர்த்ட, னரவும் ஞரணி

ரணர ன்று வரிந்டவரள்ஶரம் ன்று றஷணத்ட,
"அப்தர; உன்னுஷட ஞரணத்ஷ ரன் வரம்தவும்

வச்சுறஶநன். ன்ண ஶண்டுரணரலும் ம் ஶள்.
னறஶநன்" ன்நரர்.
மணத்குரர்

றரித்ரர். 'உம் த்ஷ ீஶ ஷத்டக்

வரள்லம். ஷ அஷடந்தின் இன்வணரன்று ஶண்டும்
ன்ந ஆஷ

னஶன னம் இனப்தறல்ஷனஶர,

அப்தடிப்தட்ட றஷநந் றஷநர இனக்றந ணக்கு
த்றணரல் ஆ ஶண்டிட டுத்ஷணக்கூட இல்ஷன'
ன்று ீர்ரணரச் வ ரல்னற ிட்டரர்.
அற்கும் என தடி ஶஶன ஶதரணரர். "தஶசுர! ீ
ஶதசுறனறனந்ட தரர்த்ரல் ீரன் ம்,

ரதம் இட

பிவனல்னரம் ஶர அர்த்ம் இனக்றநவன்று
றஷணப்தரத் வரிறநட. அப்தடிரணரல்

ரி, உணக்கு

ரட ம் ஶண்டுரணரல் ஶள். னறஶநன்"
ன்நரர்.

மணத்குரர் வ ரன்ணஷக் ஶட்டு ஈசுனுக்குப்

வதனஷர இனந்ட. ம் குந்ஷ ம்றடம் 'ரட்னட்'
வ ய்ரல், க்கு

ந்ஶரரத்ரஶண இனக்கும்?

ர்

ஶனர ஶசுணரண அர் வரம்தவும் ஷத்ட
ம்ஷச்

றநறரக்றக் வரண்டு மணத்குரரிடம்

ம் ஶட்டரர். இனஷட ஸ்ப்தணத்ஷ றைரக்
இடஶ ற ன்று றஷணத்டக் ஶட்டரர்.
"அப்தர! இப்ஶதர்ப்தட்ட ர ஞரணிரண ீ திம்ரவுக்குப்

திள்ஷபரப் திநந்றனக்றநரய். திம்ர வ ய் தரக்றம்
ணக்கும் றஷடக்கும்தடிர ம் வரடுப்தரய்!
இன்வணரன ைன்ரில் ீ ணக்குப் னத்றணரப் திநக்கும்
தடி ஶட்டுக் வரள்றஶநன்" ன்நரர்.
"ஆயர, உணக்குப் திள்ஷபரப் திநக்றஶநன்" ன்று
எப்னக் வரண்டரர் மணத்குரர்.

ஞரணம் னறநஷில்ரன் இணிப் திநி ஶண்டரம்
ன்று அலஶரம். ஞரணம் ந்டிட்டரல் ப்ஶதரடம்
ஆணந் மரம்ரன். ைன்ர றன்ர ல்னரம் அறல்
என

றன்ணக் குறற ரறரிரன். அட ஶண்டும்

ஶண்டரம் ன்தவல்னரம் என வதரனட்டரஶ
வரிரட.
மணத்குரர் வ ரல்வல்னரம்

த்றரறிடும்

அல்னர? இப்ஶதரட ஈசுஷண ட்டும் தரர்த்டரன்
'உணக்குப் திள்ஷபரப் திநப்ஶதன்' ன்நரர்.

அம்தரஷபனேம் ஶ ர்த்ட, 'உங்லக்குப் திள்ஷபரப்
திநப்ஶதன்' ன்று வ ரல்னில்ஷன.

இஷனேம் மணத்குரர் ஶர றத்டப் தரர்த்ரர்.
மணத்குரனக்கும் ரம் தரர்றஷ ீக்ற
தஶசுனுக்கு ட்டும் திள்ஷபரப் திநப்தரச்
வ ரன்ணறலும் என றரம் வரிந்ட. அனக்கு

ரிடனம் றர்ப்தம் ரன். அணரல் அந் றரத்ஷ
வபிப்தஷடரஶ வ ரன்ணரர்.
'ஶட்ரனக்கு என்ஷநத் க்கூடரட ன்று

ரஸ்றம்.

அந் றரப்தடி ீரன் ன்ணிடம் ம் ஶட்டரஶ
ி, தரர்ற ஶட்ில்ஷன. ஆஶ, உணக்கு ட்டுஶ
திள்ஷபரப் திநப்ஶதன். ீ ட்டுர ன்ஷண ப்தடி
உற்திக்ச் வ ய்ரஶர, அப்தடிச் வ ய்டவரள்" ன்று
ஸ்ரறிடம் வ ரன்ணரர்.

இஷக் ஶட்டடம் அம்தரலக்கு வரம்த ரற்நர, த
டக்ர ஆறிட்டட. ஶனரத்றலுள்ப

ஸ்

ைீர றலம் அள் குந்ஷள்ரம் ன்நரலும், இட

அந் ஞரணரம்தரலக்ஶ வரினேம் ன்நரலும், இப்தடிப்தட்ட
என திம்ஞரணி றுதடினேம் திநக்றநஶதரட, அன்
ஶரத் ணக்குப் திள்ஷபரப் திநக்ஶண்டும் ன்று
அலக்கும் ஆஷ ினந்ட.
இர்

ரஸ்றத்றனறனந்ட றரம் ரட்டிணரறரி,

அலம் ரட்டித் ர்க்ம் தண்ிணரள். " ரஸ்றங்பில்
தறஷனேம் தத்றணிஷனேம் என்நரத்ரன்
வ ரல்னறினக்றநட. தற திரர்த்றப்தவல்னரம்

தத்றணிஷனேம் உத்ஶ றத்டத்ரன். ஆணரல் ரன்

ணிர ம் ஶட் ஶண்டும் ன்நறல்ஷன. அர்
ஶட்டரஶனஶ ீ ணக்கும் னத்றணர த்ரன்
ஶண்டும்" ன்று ஷட் ஶட்டரள்.
மணத்குரர் ஶர றத்ரர். "அம்ர, ீ வ ரல்ட
றரம்ரன். இனந்ரலும் ரன் ஈசுணிடறனந்ட
ட்டும் உற்திப்தட இன்வணரன றனு றல் ணக்குத்

றனப்ற னரத் இனக்றநட. ல்னரம் திம்ம் ன்று
ணக்குத் வரிந்ரலும், அற்ஶ ீங்ள் இண்டு ஶதனம்
ணக்கு இத்ஷண 'ஷடட்டில்' வரடுத்ரலும், என

ித்றல் ணக்குப் தக்கும் ில்ஷன. அரட,
ஸ்றரீ னன

ம்தந்த்றல் ரம் திநப்தரட,

ர்ப்தர ம் வ ய்ட ல ழ்னர ைணிப்தரட ன்று
இன்ணனம் ணக்கு அனனப்தரத்ரன் இனக்றநட.

திம் ஞரணிக்கு இப்தடி இனக்க் கூடரடரன். ஆணரல்
ஶணர இனக்றநஶ. அணரல் இஷச் வ ரல்றஶநன்.
ஆஷரல் ீ வதரி ணசு தண்ி, உன் தற ட்டுஶ

ன்ஷணச் ைணிக்ச் வ ய்ற்கு அடேற  ஶண்டும்"
ன்நரர்.
ஆணரல் அம்தரலக்கு ணசு ில்ஷன.
ஶர றத்டப் தரர்த்டக் ஷட றில் என 'ரைற' க்கு 'ரம்ப்ஷமள'க்கு - ந்ரர்ள்.
ஆறில் தஶசுன் தஸ்ரசுனுக்கு ம்
ந்றனந்ரர். இந்  தனத்ரல், அன் ரர் ஷனில்
ஷஷத்ரலும் அர் தஸ்தரறிடுரர். ம்
தனறக்றநர ன்று தஶசுணிடஶ தரீட்ஷ

தரர்க்

ந்ரன் அசுன். உடஶண அர் அந்ர்த்ரணரற
ிட்டரர்.
அந்ச்

த்றல் அம்தரள் ஶர னீ னர றறத்ம்

ன்னுஷட மர்க்ஞத்த்ஷ ஷநத்டக்வரண்டு
ரர ஸ்றரீ ரறரி இனந்ரள். ணஶ, றடீவன்று

தஶசுணின்

ரீம் ஷநந்ஷப் தரர்த்டம்

அலக்குப் 'தல ர்' ன்நட. தறிர த்றணரண
அபரல் ஈசுணின் திரிஷத் ரங் னடிில்ஷன.

அப்ஶதரஶ அப்தடிஶ உனறிட்டரள். ரர்த்த்றஶனஶ
அலஷட

ரீம் உனற என ைனர ர (ீர்

றஷனர) ஆற ிட்டட. அடரன்
திநகு தஸ்ரசுன் ஷநந்ட ஸ்ரற

ப் வதரய்ஷ.
ரீத்டடன்

ந்டம், அம்தரலம் ன் றவ்ி ஶத்ஷ டுத்டக்
வரண்டரள். இனந்ரலும் அலஷட தறிர
ர்த்டக்கும் திஶஷக்கும் அஷடரபர
வதரய்ஷஷனேம் அறரனறனக்கும்தடிர
அடேக்றத்ரள்.

ம்

ரட்க்ஷரத் இள்

ப்
ரீம்ரன்.

அட இப்ஶதரட றஷணவுக்கு ந்ட.
அணரல், மணத்குரர் அடுத் வைணரில் தஶசு
ஶைமர ைணித்ட ிடுவன்றும், திநகு அஷ அம்தரள்
ம் ன்ந ன்

ரீத்றல் ரங்ற மளப்ம்ண்

ஸ்னொதரக்றத் னவன்றும் னடிவு வ ய்ட
வரண்டரர்ள்.
இன்தடிஶ திற்தரடு ஈசுன் ன் வற்நறக்
ண்பினறனந்ட வதரநறஷப வபிிட்டரர்.

மணத்குரர்ரன் இப்தடி ஆிர்தித்ர். அந்த்

ஶை றன் உக்றத்ஷ ரலும் ரங் னடிில்ஷன.
னனறல் ங்ஷ ரங்ப் தரர்த்ரள். னடிில்ஷன.
அப்ஶதரட திம்ர அபிடம், "இஷக் வரண்டுஶதரய்
த்றல் ஶ ர்த்டிடு" ன்நரர். "ஆணரணப்தட்ட

ன்ணரஶனஶ ரங் னடிர உக் ஜ்ரஷனஷ அந்ச்
றன்ணப் வதரய்ஷ ப்தடித் ரங்கும்?" ன்று ங்ஷ
அஷக் ஶட்டரள். அர், " ம் ன்தட
தர க்றின்

ரக்ஷரத்

ரீரகும். அட என்நரஶனஶ ஈசு

ஶைஷம ரங் னடினேம்" ன்நரர்.
இன்தடிஶ ங்ஷ வ ய்,

தணர னனன்

அரித்ரன். திநகு மணத்குரர் ண்ட ஸ்ப்ணப்தடி
ஶர்லக்வல்னரம் ஶ ணரறதறரற, அசுர்ஷப
மனெனம் இனந் இடம் வரிரல்

ம்யரம் வ ய்ட

ர் ஶனரங்ஷபனேம் க்ஷறத்ரன் இந்

தன்.

அனக்கு த்ஷண வதர்ள் இனந்ரலும் இடஶ

டக்ஷரி, ஆவநலத்ட ன்று ரந்றர இனக்றநட.
ர இனக்கும் அம்தரபின் றஷ!
மணத்குரர்ரன் ஸ்ந்ர் ன்று

ந்ஶரக்

உதறத்றலும் ஸ்தஷ்டரச் வ ரல்னறினக்றநட.
அறல் அஶ ஞரண தண்டிர் ன்தடம் வபிரத்
வரிறநட. ஆணரணப்தட்ட ர ரிற
மணத்குரரிடம்ரன் ஞரஶணரதஶ த்டக்ர னறநரர்.
' ன ஶங்ஷபனேம், இறயர

னரங்ள்,

ன

ரஸ்றங்ள், ஶ ித்ஷ, திம்ித்ஷ, ன ித்ஷ,

க்ஷத்ற ித்ஷ ன்று என்று தரக்றில்னரல் ல்னர

ிங்ஷபனேம் ஷத்டக் குடித்ட ிட்ஶடன். ஆணரல்,
இணரவனல்னரம் வபி

ர ரங்ள்,

ந்றங்ஷபத்ரன் வரிந்ட வரண்ஶடஶண வரறத்
ன்ஷணத் வரிந்ட வரள்பஶில்ஷன. ஆத்ரஷ
அநறரரல் டக்த்றல்ரன் இனக்றஶநன். ீங்ள்ரன்
ன்ஷணத் டெக்ற அக்ஷ ஶ ர்க் ஶண்டும்' ன்நரர்

ரர். மணத்குரர், "ஆத்ர ங்ஶஶர இனக்றநட
ன்று ஶடிப்ஶதர ஶண்டிறல்ஷன. ல லம் ஶலும்,
னன்னும் தின்னும், னட தக்னம் இடட தக்னம்

ல்னரம் எஶ ஆத்ரரன். அஷப் தற்நறஶ எனத்ன்
றரணித்ட றரணித்ட, அடரஶ ஆறிட்டரல்,

அப்னநம் அறஶனஶ அன் ப்ஶதரடம் ிஷபரடிக்
வரண்டினக்றநரன். உண்ஷரண ஸ்ரஜ்ம்
ன்ஷணத்ரஶண ஆண்டு வரள்றந இந் றஷனரன்.
இன்ரன் 'ஸ்ரட்' - உண்ஷரண

க்ர்த்ற. இந்

உத் றஷனஷ அஷட னனறல் ஆர சுத்றில்
ஆம்திக் ஶண்டும். திநகு தடிப்தடிர

றத்சுத்ற

உண்டரற, ணசு ன்நர றரணத்றல் றஷனத்ட றன்று,
ல்னரக் ட்டுக்குள் வரித்ட ிலந்ட, ஆத்

ஸ்னொதரஶ இனப்தரன்" ன்று றரட்டிணரர்.
'இப்தடிர தரன் மணத்குரர், இனள் டந்
றஷனஷக் ரட்டிணரர். 'அனக்குத்ரன் ஸ்ந்ன் ன்று
ஶதர்; அனக்குத்ரன் ஸ்ந்ன் ன்ந ஶதர்' ன்று

உதறத்ட இண்டு டஷ னத்ரய்ப்ன ஷக்றநட.
இனள் டந் எபி, ஞரணரக்ணி னன்ரன். அஷத்ரன்
ரந்ஶரக்ம் வ ரல்றநட.

ரந்ஶரக் அஸ்ர ('அஸ்ர' ன்நரல் றஷன) ரன்

வைண்டஸ்ர (Zend Avesta) ன்ந தரர்மற க்றந்த்
வரகுப்தரினக்றநட. தரர்மற ம், னலக் னலக்

அக்ணி றதரடுரன். வமபரஷ்டி ஶ க்ரர் எனத்ர்
அஷ ஸ்ரதித்ர். 'வமபரஷ்டிர்' ன்தஶ

'வைரவரஸ்த்ர்' (Zorothustra) ன்நரறினக்றநட.
'வமபம்' ன்நரல் சூரி
ரத்ரி னென்றும்

ம்தந்ரணட. சூரின், அக்ணி,

ம்னின் ிஶ  னொதங்ள் ன்று

ஆ ரர்ரள் 'தி ஶணரத் த்ண ரனறஷ'ில்
வ ரல்றநரர். றனண்ரஷனில் அக்ணி
ஸ்னொதரஶ ஈசுன் இனக்றநரர்.
னனன்.

றரக்ணிரன்

ஷனரபத்றல் ீதத்றல் அம்தரஷப ஆரறத்ட, 'தற
ஶ ஷ' ன்றநரர்ள். வைரனறக்றந ஞரணரக்ணிரண
ஶனரனேத்ஷ ' க்ற

க்ற' ன்ஶந வ ரல்றஶநரம்.

ஶஶ னக்றர அக்ணி றதரட்டு ம்ரன்.
'அக்ணி' ன்ந ரர்த்ஷஶரடுரன் ஶம் ஆம்திக்றநட.
அக்ணி ரரிஶ 'ஐதரமணம்' ன்தட. 'உதரமஷணக்கு'
இடரட 'ஐதரமணம்'. உதரமஷண ன்நரஶன அக்ணி
ரரிம் ரன் ன்நரறிட்டட. ஐதரமஷண ரன்கு
ர்த்டனக்குஶ உண்டரணட.
னக்றரண உதரமஷணரண அக்ணி ரரித்டக்கு
சுப்ம்ண்ர் அறஶஷர இனப்தரல்ரன், அஷ
ிட்டுிட்டுப் 'தஞ் ரண னஷை' ன்தறல் திள்ஷபரர்,
சூரின், ரிஷ்ட, அம்தரள், ஈசுன் ஆற ஷ
ரத்றம் ஆரறக்ச் வ ரல்ரத் ஶரன்றுறநட.

னனன் ம் ஸ்ரல் றச் ம் ஆரறக்ப்தட

ஶண்டிர் ன்தட, தஞ் ரணத்ஷ றுதடினேம்
உிர்ப்தித் அஶ தத் தரரள் ஸ்ரதித்
"ண்"ங்பில் னன றதரடரண "வௌர"னம்
என்று ன்தறனறனந்ட உறுறரறநட.
ற்ரனத்றல் அக்ணி ரரிம் குஷநந்ட, னெர்த்ற னஷை
அறரறினக்றநட. சுப்ம்ண்

ம்தந்ரண

னரங்ள், ஸ்ஶரத்றங்ள், றனப்னழ் ஆறண

றஷநப் தி ரரற, தணி, றனச்வ ந்டெர், றனத்ி
னனரண ஶக்ஷத்றங்பின் உத்மரறள், ைணங்ஷப
வரம்தவும்  லரித்ட னறன்நண. ஆணரல், தஞ் ரண
னஷைிலும் சுப்ம்ண்ஷச் ஶ ர்த்டக் வரண்டுிடுட
உத்ரகும்.
ஆ ரர்ரள் "மளப்ஹ்ண் னைங்ம்" ன்று
ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றனக்றநரர். அறல் "னைரறனொடம்"
ன்று ஆம்திக்றந சுஶனரத்றல் "யீ ஶ ஶம்"
ன்றநரர். "யீஶர்" ன்நரல் திரம்ர்.
இர்பரல் னஷை வ ய்ப்தட ஶண்டிர்
சுப்ம்ண்ர் ன்றநரர்.
"சுப்ம்ண்ர் றழ்க் டவுள்ரன்; ஶத்றல்
இல்னரர்" ன்று

றனர் வ ரல்ஷக் ஶட்டு,

ஷறரணர்ள் அஷ உதரமறக்ரல்

இனந்டிடக்கூடரட ன்ஶந இஷச் வ ரல்றஶநன்.
இஶ னைங்த்றல், றனச்வ ந்டெரில் டஶனரத்றல்
ிபங்கும் ண்னரஷப் தரர்த்ட, "தர க்ற னத்றஶண!

னத்றக் ஷில் றற்றந ரன்

ம் ர

அக்க்குப் தக்ர்ஷபக் டந்டிடுறஶநன்.
அஷனவபல்னரம்

னத்றத்றன்

னத்றத்றல் டங்ற ிலந்ட,

எடுங்றிடுஷப்ஶதரல், ன்

ந்றறக்கு னறநர்பின்

ஆதத்டக்ள் ஷ்டங்ள் ல்னரம் எடுங்றஶ ஶதரகும்
ன்தஷக் ரட்டுறநரய்" ன்று ணசு உனகும்தடி

தரடிினக்றநரர். "குஷணத் ி இன்வணரன வய்ம்
ணக்குத் வரிில்ஷன. வரிஶ இல்ஷன" ( ைரஶண
 ைரஶண) ன்றநரர்.

'டனறஶன அஷனள் லம்தி, அறஶனஶ னிக்றந ரறரி,
ன ைீ ைத்டம் த

த்றர ன்ணிடம்ரன்

ஶரன்நற, ன்ணிடஶ னடிறன்நண' ன்ந
ஞரஶணரதஶ த்ஷத் றனச்வ ந்டெர் னனன் வ ரல்னரல்
வ ரல்றநரர். ரனக்கு ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்

மணத்குரரிடம் ஈசுஶண ஷந்ட ம் ஶட்டு, ஞரண
ஸ்ந்ணர அஷப் வதற்று, றுதடினேம் அரிடம்

ஷந்ட ஞரஶணரதஶ ம் (தி உதஶ ம்) ரங்றக்
வரண்டரர்.
ன ரர்க் றஷநரண

தன்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ன ரர்க் றஷநரண

தன்

தரத்ரஷ அஷட ரலு ரர்க்ங்ள் ஞரணம், தக்ற,
ர்ம், ஶரம் இனக்றன்நண.

ரீம், ணசு,

இற்வல்னரம் ஆரர இனக்றந, ஆத்ர ன்ண
ன்றந ிரத்றஶனஶ, ப்ஶதரடம் இனந்ட

வரண்டினந்ரல், ஷட றில் அட ரஶண தபிச் றடுறநட
- Flash ரறரி. இடரன் ஞரணம். அங்ஶ, அநறறந
ைீரத்ரவுக்கும் அநறப்தடுறந தரத்ரவுக்கும் ஶதஶ
இல்ஷன. ல்னரம் எஶ

ரந்

னத்றர அடங்ற

ிடுறநட.
றனனக்கு இந்

ரந்றஷிட, தரத்ரஶரடு என்நரச்

ஶ ர்ந்ட ஷந்ட ிடுஷ ிட, வரஞ் ம் திரிந்ட

அரிடம் அன்தர இனந்ட வரண்டினப்தரல்ரன் ன ற
இனக்றநட. இர்ள் தக்ற வ ய்றநரர்ள். அணரல்,
தரத்ரின் னஷஷப் வதறுறநரர்ள். இர்ள்
வ ய்னேம் தக்ற, ஸ்ரற றனப்திச் வ ய்னேம் னஷ,
இண்டும் அன்ன ன்தன் இண்டு னொதங்ள் ரன்.
ஞரணம் அநறவு ற; தக்ற அன்ன ற.
ணஷமனேம் டந்ட ிட்டரல் ஞரணம்; ணஷம
ஷத்டக் வரண்ஶட தக்ற வ ய் ஶண்டும். இஶ ரறரி
ரீத்ஷ ஷத்டக் வரண்டு ர்ரக்ஷபச் வ ய்றஶநம்.
அப்ஶதரடம்கூட, க்வன்று தண்ிக் வரள்பரல்
ஶனர உதரரப் தண்ி, அன் தனஷண ஈசுனுக்கு
அர்ப்தம் வ ய்ரல் அறஶனஶ என ஆணந்ம், றஷநவு
இனக்றநட. இவ்ரறு தற்நறல்னரல் டஷஷச்
வ ய்ட ர் ரர்க்ம்.
ணஷம றறுத் னடிரரஶனஶ, ஆத்ரஷத்

வரிந்ட வரள்ப னடிில்ஷன. ணசு ட்டுப்தடரல்
ஏடுறநட. ஆணரல், னெச்ஷ க் ட்டுப்தடுத்ற றறுத்ற

ிட்டரல், ணசும் றன்றுிடும். க்குப் திரன் ன்று
என்று இனக்றநட. ஶதனிர் என்நறனறனந்டரன் இந்ப்

திரன் னநப்தட்டினக்றநட. அணரல், இந்ப் திரஷண
றன றனுசுபில் ட்டுப்தடுத்ற,

றஷனக்குக்

வரண்டுந்ட ிட்டரல் திர னெனரண ஶதனிஷ,
தரத்

க்றஷ அஷட னடிறநட. இற்கு

ஶரரர்க்ம் ன்று வதர்.
மளப்ம்ண் சுரறஷப் தற்நற றஷநக் ஷ
வ ரன்ஶணன். இன்னும் த்ஷணஶர ஷள்

இனக்றன்நண. அனஷட றஷக்கும் னீ ஷனக்கும்
னடிஶில்ஷன. இத்ஷண ஷள், த்ங்பினறனந்டம்
வரிட அர் ஞரணம், தக்ற, ர்ம், ஶரம்
ல்னரற்றுக்கும் னடிரண த
ன்தடரன்.

த்றர இனக்றநரர்

னனன் ன்நரல் ஞரண தண்டின், ஞரஶணரதஶ ம்
ன்தட றஷணவுக்கு ந்டிடுறநட. அத்ஷ ஞரண
ஸ்னொதரஶ, அஷத் றனப்னறலும் ந்னறிலும்
அனறரிரர் வ ரல்னறனக்றநரர்.
ரன் ஶறு ணரறனக், ீ ஶறு ணரறனக்
ஶதரரய் ீனே ரனுரய்
இறுகு ஷ தம் சுனள்
ரணரற ன்ஷண ிலங்ற வறும்
ரணர றஷன றன்நட ற்தஶ

தக்ற ரர்க்த்றல் னனன் னடிர இனப்தஷச்

வ ரல்னஶ ஶண்டரம்! அடிரர்பின் தக்றஷனேம்
அர்பிடம் னஷஷனேம்ரன் னரக்ஷள்,
மம்ஸ்றன ஸ்ஶரத்றங்ள், றழ்த் டற டைல்ள்
ல்னரம் ிஸ்ரரச் வ ரல்றன்நண. இற்நறல்
ல்ஶனரனக்கும் என

றன றனப்னழ்ள்,

றனனனரற்றுப்தஷட, மளப்ஹ்ண் னைங்ம்
ஆறணரட ணப்தரடரத் வரிந்டனக் ஶண்டும்.
ர்ர ன்று டுத்டக்வரண்டரலும்,

குரரினப்தட்டரவும் ஞரண ம்தந்ரவும் அரித்ட
அஶ, இந் ரர்க்த்ஷ ஸ்ரதித்றனக்றநரர். அப்தர்
ஸ்ரறள் "ரமரர்க்ம்" ன்ந றில் ப்ஶதரடம்
ஶனர ஶக்ஷத்டக்ர ஊறம் வ ய்டவரண்ஶட

இனந்ர். அர் "ன் டன் தி வ ய்ட றடப்தஶ"
ன்று வ ரன்ணர். இந் ரி னறந வ ய்னேபின்
ஆம்தம் ம் டம்தஷணப் வதற்நள் தங்றணன் ன்தட!
டம்த ரஷனஷ ினம்தி அிறன்ந னனன்ரன்
டம்தன். 'னனஷணப் வதற்ந அம்தரஷபத் ன் தரத்றல்
வரண்ட தஶசுன்' ன்ந ஶமரரஸ்ந் னெர்த்ர
இங்ஶ அப்தர் வ ரல்றநரர். றஷ்ரம்ரப் தி வ ய்ட
றடக்றந தரன்ஷஷ னனன் ிஶ ர அனள்ரன்
ன்றநரறரி 'ம் டம்தன்' ன்று ஆம்தத்றனறனக்றநட!
ஷட றில் 'ஶரம்' ணறு வ ரன்ஶணன். இட திர
னெனத்ஷக் ண்டுதிடித்ட, அஶரடு ஶ ர்றந ற. திர
க்ற ன்தட

ரீத்றல் னெனரரம் ன்றந இடத்றல்,

குண்டனறண ீ ன்றந மர்ப்த னொதத்றஶனஶ இனக்றநட.

க்வல்னரம் அன் ர க்ற வரிஶில்ஷன. அட
குண்டனரரரச் சுனட்டிக் வரண்டு டெங்குறந

தரம்தரஶ இனக்றநட. டெங்கும் தரம்ஷதத் ட்டி
லப்னற்குத்ரன் ஶர

ரஷணள் இனக்றன்நண.

சுப்ம்ண்ர் ஶர ிஸ்னொதம். அணரல்ரன் அஷ
ப்ஶதரடம் தரம்ஶதரஶடஶ ஶ ர்த்டச் ஶ ர்த்டச்

ஶதசுறஶநரம். 'ரமளற க்ஷரற மர்ப்த ஸ்னொத
ர' ன்று னத்டஸ்ரற ீக்ஷறர்கூட 'வ

மளப்ஹ்ண்ர ஸ்ஶ' றனறில் வ ரல்றநரர்.
ஆ ரர்ரலம் னைங்ம் (னைங்ம் ன்நரஶன தரம்ன) ன்ந
ினத்த்றல்ரன் ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றநரர். ரர்
திறஷ்ஷட, ஷ்டிில் ரரைர னஷை ல்னரம்
சுப்ம்ண்ஷ உத்ஶ றத்ஶ வ ய்றஶநரம்.
வலுங்கு ஶ த்றல் சுப்ம்ண்ஷஶ மர்ப்தரப்
தரிப்தரல்ரன், தரம்ஷத, 'சுப்தரடு' ன்றநரர்ள்.
அஶ ஶரத்றன் றஷநவு.
ஞரணனம் ஶரனம் னடிறந இடத்றல் எர் ஆட்டம்,
அஷ வு இல்ஷன. ஶனரஶ இல்ஷன. உர்ச் றஶப
இல்ஷன. இவல்னரம் தட்டுப்ஶதரண இடம் அட. இப்தடிப்
தட்டுப்ஶதரண றஷனில் ஈசுஷண 'ஸ்ரட' ன்று
வ ரல்ட க்ம்; 'தட்ட ட்ஷட' ன்று அர்த்ம்.

சு லந்றத்றல் 'ஸ்ரடரனன்' ன்று ஶட்டினப்தீர்ள்.
னெம்னெர்த்றனேம் ஶ ர்ந் ஸ்னொதம். அறல் 'ஸ்ரட'
ன்தட த ஷரக்றரண தஶச்ன்ரன்.
உர்ச் றில்னரிட்டரல், 'த்ட'ப் ஶதரறநட

ன்றஶநரல்னர? அப்தடிக் ரய்ந்ட ர இனக்றநர்

ஸ்ரட. தக்ற அடேக்றத்டக்ர னஷில்

ஷணந்றனந்ஶதரட "ஆர்த்"ர (ஆறஷணர)
இனப்தஶ இப்தடி ஞரணத்றல் 'தட்ட ட்ஷட'ரினப்தரர்.
அஶ ரறரிரன் அம்தரலம், னரரண அனம்
த ிக்றர இனக்றந எர் அஸ்ஷ (றஷன)
உண்டு. அள் ப்ஶதரடம் ஈசுஷணஶ தற்நறப்

தடர்ந்றனப்தள். அர் ர இனந்ரல், இள்
வரடிரச் சுற்நறக் வரண்டினப்தரள். வஷ னத்றல் அர்
அர்ைளண (ன) ர இனக்றநரர்; இள் ல்னறஷக்
வரடிரச் சுற்நறக் வரண்டினக்றநரள்; அணரல்ரன்
அனக்கு ல்னறரர்ைளணர் ன்று வதர். அட ல்ன

தசுஷஶரடு இனக்ப்தட்ட ம். தட்ட ர அர்
இனக்கும்ஶதரட அம்தரள் ன்ண வ ய்றநரள்?
தஶசுன் தச்ஷ ப் தஶ வனன்று ப்னம் றஷபனேர
என ம் ரறரி இனந்ரல், அம்தரள் என
தசுங்வரடிர அஷச் சுற்நறக் வரண்டினப்தரள். அர்

தட்ட ர, ரய்ந் ட்ஷடர இனக்கும்ஶதரட, அள்
ன்ண வ ய்றநரள்? அப்ஶதரடம் அஷச் சுற்நறக்
வரண்டினக்றநரள். ஆணரல், தச்ஷ க் வரடிர இல்ஷன.
இஷனஶ இல்னரல் ரர் ரறரிரண வரடிர,
அஷச் சுற்நறக் வரண்டினக்றநரள். அதர்ர, அதர்ர
ன்று அலக்கு என வதர். 'தர்ம்' ன்நரல் இஷனஶ
இல்னர வரடிர இனக்கும்ஶதரட அம்தரள்

அதர்ரரறநரள். தர் ரை குரிரப் திநந்ட
ஈஸ்ஷணப் தறர அஷடற்ர அம்தரள் தஸ்
தண்ிணஶதரட இஷனஷக் கூடச்

ரப்திடரல், டும்

றத்ஶரடு இனந்ரஶனஶ இந்ப் வதர்

உண்டரிற்று ன்று எர் அர்த்ம் வ ரல்டண்டு.
ணக்வன்ணஶர 'ஸ்ரட' ர ஈசுன்
இனக்கும்ஶதரடம், அஷண ிடரல்
தர்ரிக்வரண்டினக்றந அம்தரள் வரடிரன் 'அதர்ர'
ன்று ஶரன்றுறநட.
ஈசுனும் அம்தரலம் இனந்ரல் ஶமரரஸ்ந்ர
அங்ஶ மளப்ம்ண்னம் இனக் ஶண்டும் அல்னர?
ஈசுன் 'ஸ்ரட'ரவும், அம்தரள் 'அதர்ர'ரவும்

இனக்கும்ஶதரட னனன் ப்தடிினக்றநரர்? 'ி ர' ர
இனக்றநரர் ன்று வ ரல்னனரம். ' ரஷ' ன்நரல் றஷப
ன்று அர்த்ம். ஶத்றல் தன றஷபள் உண்டு. அட
எவ்வரன்றுக்கும் இன்ண ஶ

ரஷ ன்ஶந வதர்

வ ரல்ரர்ள். 'ி' ன்தட தன அர்த்ங்பில் னம்.

றன

ங்பில் என்ஷந உர்த்றக் ரட்ட 'ி' ஶ ர்ப்தடண்டு.

உரர, ம் - ிைம். ஆணரல் 'ி'க்கு றர்ஷந
(Negative) வதரனலம் உண்டு. 'ர' ன்நரல் னனஷண
உஷடள்: 'ிர' ன்நரல் னனன் இல்னரள்.

இந் ரீறில் 'ி- ர' ன்நரல் 'றஷப இல்னர' ன்று
அர்த்ம். அப்தர தட்ட ட்ஷடரவும், அம்ர இஷன
இல்னர வரடிரவும் இனக்கும்ஶதரட, குந்ஷ
னனனும் றஷபஶ இல்னர ல ழ்க்ன்நர இனக்றநரர்.
அட த ஷரக்ற ஸ்னொதம்.
சுப்ம்ண்ர் த ஷரக்றர, ஞரணிர,
ஆண்டிர, ண்டரனேதரிர இனக்றநரர். அஶ
ல்னீ ஶஶ ணர

ஶரக் ல்ர

சுப்ம்ண்ரவும் இனக்றநரர். இம்ஷ றுஷ

இண்டுக்கும் உவுதரவும், றரட்டுதரவும்,
அர் இனப்தஷஶ இந் இண்டு ஶரனங்லம்
ரட்டுறன்நண.
தர ைணங்பினறனந்ட ஶர் ஷில் ல்ஶனரஷனேம்
எஶஶதரல் அடேக்றறக்றர் அர். ஶட ஸ்றரீரண

ள்பிஷ என தத்றணிரவும், ஶ ரைகுரரிரண
ஶஶ ஷணஷ இன்வணரன தத்றணிரவும் வரண்டர்.
தரர்ீ தஶசுர்பின் ஷடக்குட்டிரண அர்ரன்

ஶர்பில் வரம்தவும் குந்ஷ; அஶ ஶரணர
இனக்றநரர். ஶணரம்ஶதட்ஷடில் சுப்ம்ண் ஸ்ரற
கும்தரதிஶம் டந்ஶதரட, 'ஶரன் ஶதட்ஷட'ரன்
'ஶணரம்ஶதட்ஷட' ஆிற்ஶநர ன்று ஶரன்நறற்று.
:ஶரறஶப் வதனரஶப" ன்று அனறரி வ ரல்ரர்.
அஷ ரம் ல்ஶனரனம் தக்ற வ ய்ட, இத
ஶக்ஷத்ஷப் வதந ஶண்டும். இவ்ிம் தக்ற
வ ய்ற்ர ம்ஷ க்ல ர் 'ஆற்றுப்தடுத்ற' டைல்ரன்
றனனனரற்றுப்தஷட. ஆற்றுப் தஷட உஷட னனன்
ங்ஷ ஆற்நறல் திநந்ர். ஆறு ரங்ற ஶைரறரண
அர், ஆவநலத்ட ந்ற னெர்த்ற; ஆறுஷனக் வரடுக்கும்
ஆறுனர்; ஆறுதஷட ர்.
ீ
அட வற்நற ரபரண
ரஷ்டி டனர ரத்றன் பர்திஷந ஆநரம் ரள்.
டனர ன்தட அட

றஷனரம். ரசு னஷணஷக்

ரட்டுட. ஞரணத்றல் ங்கும்

ர இனந்ட

வரண்ஶட ஶனரரடேக்றத்டக்ர அசுர்ஷப வன்று
தக்ர்ஷப க்ஷறப்தரர். வபிப்தஷஶரடு உட்தஷர்

அறுஷனேம் அறத்ட ம்ஷ ஶைரற ஸ்னொதரக்குறந

றஶைரற அர். ஷனபில் ல்னரம் ிிபக்ர

ஶஶன றற்தர் அர். ஷனரம ஷனில் ஶைரறப்
வதரறரய் உறத்ரர். றனப்தங்குன்ந ஷனிலும்

றனத்ிஷ ஷனிலும் ஶரஷண ள்பிஷ
ந்ரர்; தன ஷனபில் ஶ ஷணஷ குத்ரர்;
ந்ரண ஷனில் சூஷண ஷத்ரர்; தணி

ஷனில் ஆண்டிரய் றன்நரர்; ஸ்ரற ஷனில்
ஞரணவரற ஶத றணரர்.
ஶரற ஶப் வதனரபரண அர் வதரிரில் வதரிர்.
ரம்

றன்ணஞ்

ரணிங்லள்

றநறர்.

றன்ணஞ்

றன்ணஞ்

றநற ரம்,

றநற றஷணஷக் ரட்டி

அஷத்ரல், அந்ப் வதரிஶரன் னரன்.
ஶண ீக்ள்

றன்ணச்

றன்ண

றன்ண னர்பினறனந்ட டுத் ஶஷண ிட்டு,

றஷண ரப்திஷ த்ட அனக்கு றஶணம் வ ய்ரல்,
க்கு ண னர்ச் ற ன்ந ஶணின் இணிஷஷத்

னரர். டெ தசு ஶய்ந் ர ஶனரம் - இற்ஷ அகு - னலற்கும்

ரரத் றண்டு ந் தசு

வய்ஷ ரில் ரர்த்ட, ஶைரற ிபக்ஶற்நறணரல் ம்
ணத்றலும் அர் ஞரணச் சுடஷ ற்நற ஷப்தரர்!
ரிபக்கு ன்று ரம் ர ிபக்ஷ அனக்கு
அர்ப்தம் வ ய்ரல், ர ிபக்ரண - அரட ர
ீதரண - அர் க்கு ஞரண ஶைரறஷத் னரர்.
தஶசு ஸ்னொதரண அனக்கு, "அன் ரம் சூழ்"
ன்று அஶ ஞரண ம்தந்ர ந்ட வ ரன்ணற்ஶற்த,
"அயஶர யர" வ ரல்னற ம் தரதத்ஷவல்னரம்
ரித்டப் தரணந் ஶைரறர இனப்ஶதரர!

அயஶர யர!
உம்ரச் ற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
"உம்ரச் ற"
ல்ஶனரனம் ரஷனில் லந்டம் ரர ஸ்ம்
வ ய்ஶண்டும். ரஷனில் தஶசுஷண றரணிக்
ஶண்டும். யரிஷ்ட உனஷப் தரிதரனறப்தர்.
ரஷனில் உன ரரிங்ஷபத் வரடங்குனன் அஷ
ஸ்ரிக் ஶண்டும். தஶசுணிடம் உனவல்னரம்
னித்ட எடுங்குறன்நண. ரஷனில் ம் ஶஷனள்
ஏய்றன்நண. ரம் தரர்த்டக் வரண்டினக்கும் உனம்
இனலக்குள் எடுங்குறநட. தட் றள் கூட்டில்
எடுங்குறன்நண. ஊவல்னரம் ஶய்ந் தசுக்ள்
வரட்டினறக்குத் றனம்தி ந்ட எடுங்குறன்நண.

வபிிஶன றரினேம் ண்வங்ஷபவல்னரம் அப்ஶதரட
இனத்டக்குள் றனப்தி தஶசுஷண ஸ்ரிக்
ஶண்டும். ஶரம் ன்நரல் இவு. இவு னற்கு

னற்தட்ட ரஷன ஶஷப ப்-ஶரம். திஶரத்றல்
தஶசுஷண றஷணக் ஶண்டும்.
ஈசுஷண ப்ஶதரடம் அம்தரஶபரடு ஶ ர்த்ஶ றரணிக்
ஶண்டும். ஈசுன்
றர ன்று வதர்.

றன் ணப்தடுறநரர். அம்தரலக்கு

ஶத்றல் வ னத்ம் வ ரல்றநட:
"தங் னொதம் வரண்ட னத்றனுக்கு த ங்பரண
என ஸ்னொதம் உண்டு. அற்கு

றர ன்று வதர். அந்

றரரன் உன ரதத்டக்வல்னரம் எபர
இனக்றநட. னத்றனுக்கும் எபம் அந்

றரஶ."

னத்ன் ஆனயரனத்ஷ உண்டு திஷத்றனப்தற்குக்
ரம் இந்

றர ன்றந அம்தரபரண

றனமஞ் லிணிரன். "அம்ர, உன் ரடங்
றஷரல் அல்னர தஶசுன் ித்ஷ

உண்டும்கூட அறரல் இனக்றநரர்?" ன்று ஆ ரர்ரள்
'வமபந்ரி னயரி'ில் ஶட்றநரர்.
அப்தடிப்தட்ட

றரஶரடு ஶ ர்த்ட, மரம்த தஶசுஷண

(ம + அம்த = மரம்த; அம்தஶபரடு கூடிரணர)
றரணிக் ஶண்டும்.

ரம்தனெர்த்ற,

ரம்த றன் ன்று

அம்தரஶபரடு ஶ ர்த்டச் ஶ ர்த்ஶ ஈசுஷணச் வ ரல்றநட
க்ம்.
ஶம்

றஶணரடு

றரஷனேம் ஶ ர்த்ட வ ரன்ணட

ட்டுல்ன. ம் ஶ க் குந்ஷலம் அரற ரனர

க்கு அப்தடிஶ உத்வு ஶதரட்டினக்றன்நண. ம்ஷப்
ஶதரனக் ல்றங்ள் இல்னரல், ம்ஷப் ஶதரனப்
தரதங்ள் இல்னரல் இனக்றந குந்ஷபின்
ரக்றனம் க்கு ஆக்ஷஞரன்.
குந்ஷள் க்குக் ட்டஷப இடுட ன்ண?

குந்ஷள் ஸ்ரறஷ 'உம்ரச் ற' ன்ஶந வ ரல்லும்.

குந்ஷபின் தம்தஷில்

றன ணி ரர்த்ஷள்

உண்டு. இஷ ஆிக்க்ரண னங்பர ந்ட
வரண்டினக்றன்நண. வதரிர்பின் ரர்த்ஷலம்,
அற்நறன் அர்த்ங்லம் ரறும். குந்ஷவரற
ரறுறல்ஷன. 'உம்ரச் ற' ன்ந குந்ஷ வரறக்கு
'ஸ்ரற' ன்று அர்த்ம். ன்ணிடம் குந்ஷஷப

அஷத்ட னறநர்ள்கூட, "உம்ரச் றத் ரத்ரவுக்கு
ஸ்ரம் வ ய்" ன்று அற்நறடம் வ ரல்னறக்
ஶட்டினப்தீர்ள். 'இவன்ண உம்ரச் ற? இன்

ரிரண

னெனம் ன்ண?' ன்று ஶர றத்டக் வரண்டினந்ஶன்.
றனச் ற ஷனக்ஶரட்ஷடக்குப் ஶதரினந்ஶன். அங்ஶ
உள்ப ஶரில் வ தரந்ரங்றபில்
றனல்னத்றனறனந்ட (ஶரஶணரி ரைனம்)

ந்றனக்றநர்லம் இனந்ரர்ள். அர்பில் எனஷ
இன்வணரனர் "உம்ரச்சு" ன்று கூப்திடுஷக்
ஶட்ஶடன். றனல்னத்றல் ஸ்ரறின் வதர்

உரஶசுன் ன்தட. ணக்கு உடஶண ிம்
தபிச்வ ன்று னரிந்ட. உம்ரச்சு, உம்ரச் ற ல்னரம்
உரஶ ஷணக் குநறப்தணஶ ன்று வரிந்டவரண்ஶடன்.
ஆ, குந்ஷபின் தரஷினறனந்ஶ அர்ள் றப்
தம் ரனத்றனறனந்ட உரஶினேடன் ஶ ர்ந்
ஶசுஷணத்ரன் ஸ்ரறர றஷணக்றநரர்ள்
ன்தட வரி ந்ட.

குந்ஷபரல் வ ரல்னப்தடுறந என ித்டக்குப்
வதனஷ அறம். குந்ஷபிடம் ரனம் குஶரனம்
றஷனத்றனப்தறல்ஷன. இந் ிரடி ஆஷ ப்தட்டு

ரங்ற வதரனஷப அடுத் ிணரடி ல ஶ ஶதரட்டுிட்டுப்
ஶதரய்ிடும். இந் ிரடி ஶரதித்டக்வரண்ட

எனரிடம் அடுத் ிரடிஶ ஆஷ ஶரடு ஏடி எட்டிக்
வரள்லம். குந்ஷக்கு ஶர

ண்ம் இல்ஷன. தடம்

இல்ஷன. இணரல்ரன் உதறத்டக்லம் ம்ஷக்

'குந்ஷர இன' ன்று உதஶ றக்றன்நண. 'குந்ஷஶ
வய்ம்' ன்தரர்ள். அந்க் குந்ஷ, வய்ம் ன்நரல்
உரஶசுன் ன்று வ ரல்றநவன்நரல், அந்க்

ட்டஷபஷ ரம் ற்ஶண்டும். ஶத்றன் தரஷனேம்
குந்ஷின் தரஷனேம் என்நரச் வ ரல்டஶதரல்,
ல்ஶனரனம்

ரங்ரனத்றல் அம்திஷ மயறணரண

ஈசுஷண றரணிப்ஶதரர!

: தரர்ீ தஶ ய ய யரஶர!
தசுதற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
தசுதற
தஶசுனுக்குப் தசுதற ன்று வதர். இங்கு தசு ன்று
வ ரல்ட அனஷட ரணர ரிதத்ஷஶர

ரனரபரண ந்றஷஶர அல்ன. தசு ன்தட ரம்ரன்.
ைீர்வபல்னரம் தசுக்ள். அர்லக்கு ைரணணர
இனக்கும் ஈசுஶண தசுதற.

ஷஷக் ண்ட இடவல்னரம் எடுறந தசுஷப் ஶதரல்,
இந்றரி வ ௌக்றத்ஷத் ஶடி

எடிக்வரண்ஶடினக்றஶநரம் ரம். தசுின்
வ ரந்க்ரன் அஷக் ட்டிப் ஶதரடுஷப்ஶதரல்
தசுதறரண ஈசுன் ம்ஷக் ட்டிப் ஶதரட்டினக்றநரன்.
'ங்ஶ ட்டிினக்றநரன், ண்டக்குக் ட்டு டவும்
வரிில்ஷனஶ' ன்று ஶரன்றும். ஆணரலும் ம்ஷ
அநறரஶனஶ இந்க் ட்ஷடப்தற்நற ரம் அவ்ப்ஶதரட
ஶதசுறஶநரம். என ரரித்டக்ர ரம் த்ஷணஶர

னற் ற வ ய்றஶநரம்; அப்தடினேம் அட தனறரில்ஷன;
இச் த்றல், 'னடிந்வல்னரம் வ ய்ஶன்; ஆணரல், ர்
தந்ம் ரஷ ிட்டட? ரரிம் ைிக்ில்ஷன' ன்று
ரரணம் வ ரல்னறக் வரள்றஶநரம். 'தந்ம்' ன்தடரன்

'ட்டு'. ம்னஷட னர் ர்ரிணரல் ம்ஷக்
ட்டிினக்றநரர் தசுதற.

ிற்நரல் ட்டப்தட்ட தசுவுக்கு, அந்க் ட்டின்ீ ட
ஶரதம்ரன் னம். ஆணரல் ட்ஷட அிழ்ந்டிட்டரல்
ன்ண ஆறநட? அட அ னரன் ஶரட்டத்றல் ஶய்றநட.
அன் அஷ வலவல ன்று வலத்டக்
ட்டுறநரன். தட்டிில் வரண்டுஶதரய் அஷடக்றநரன்.
அப்ஶதரடரன் தசுவுக்குத் ன்ஷணக் ட்டிப்ஶதரட்டினந்ட
வ்பவு ல்னட ன்று வரிறநட.
இப்தடிஶரன் ர்க் ட்ஷடப்தற்நற க்குக் ஶரதம்
னறநட. ஈசுன் இப்தடி என ட்ஷடப்

ஶதரட்டுிட்டரல் க்குத் ஶரல்ி, டக்ம் இவல்னரம்
ற்தடரட. ஶரல்ினேம் டக்னம் னரல்ரன் ரம்

இப்ஶதரட 'க்கு இவ்பவுரன் வதர றப்ன' ன்றந
னத்றஷப் வதற்று, இனக்றந ட்டும் றனப்றனேடன்

றம்றனேடன் ரக் வரஞ் ரட னல்றஶநரம்.
இஷ இல்னரிட்டரல் ம்னஷட ஆஷ க்கும், ரம்
ஶதரடுறந 'ப்பரனு'க்கும் னடிஶ இரட. இத்ஷண

தனரண ட்டும் இனக்கும்ஶதரஶ, ம்றல் எவ்வரன
ணி டேஷ்ணின் ஆஷ க்கும் இந்

றனஷ்டி

னலஷனேம் ஆயளற தண்ிணரலும்

ஶதரரனறனக்றநட. னஶனரம் ஶதரரவன்று, இப்ஶதரஶ
ந்ற ண்டனம், ரர்ஸ் ன்று ஶதசுறஶநரம். ட்டு
இல்னரிட்டரல் ஶட்ஶ ஶண்டரம். இப்ஶதரஶ
இத்ஷண ஶதரட்டி, வதரநரஷ,

ண்ஷட ன்நரல் அப்ஶதரட

ப்தடிினக்கும் ன்று ற்தஷண கூடச் வ ய் னடிரட.
ம் ஆஷ

அவ்பஷனேம் ரரித்றல் வரண்டு

னற்கு னற் ற வ ய்ரதடி ர்ம் ம்ஷக் ட்டிப்
ஶதரட்டினக்றநஶர, ரம் திஷத்ஶரஶர!
தசுஷக் ட்டிப் ஶதரடரிட்டரல் அட திஷனேம்
தரரக்குறநட; ரனும் அடிதடுறநட. அடஶதரல்
ர்ரரல் ஈஸ்ன் ம்ஷக் ட்டிப் ஶதரடரிட்டரல்
ம்ஷனேம் வடுத்டக் வரண்டு ஶனரத்ஷனேம் வடுத்ட
ிடுஶரம் - இப்ஶதரஶ வடுக்றஶநரம். டர்தனத்றஶனஶ
இவ்பவு வடுத்ரல், சுஶச்ஷ

தனம் னர

இனக்கும்ஶதரட வ்பவு வடுப்ஶதரம்; ிறு ஶதரட்டுக்
ட்டுரல்ரன், ஶர என

த்றனரட தசுவுக்குக்

ட்டுத் நறிடம் ந்ட தடுக் னடிறநட. ர்ம்
ட்டுரல்ரன், ரனம் ப்ஶதரரட அற்கு
னஷபரண ஈசுணிடம்

றத்த்ஷப் தடுக்

ஷக்றஶநரம். இல்னரிட்டரல், தரஷண அடிஶரடு
நந்ட, இப்தடிஶ

ம்மரத்றல் உன்றுவரண்டு

ரணினப்ஶதரம்.
ம்னஷட ஶக்ஷத்டக்ர, ஶ க்கு அற
உதத்றத்ஷ உண்டரக்றக் வரள்பரல் இனப்தற்ர,
தரன் ம்ஷக் ட்டிப் ஶதரட்டினக்றநரர். 'ப்வதரலட
அிழ்த்ட ிடுர்?'
ீ ன்று அஷக் ஶட்டரல்,
'எனனக்கும் என ீங்கும் வ ய்ரல், அணரல்

உணக்கும் தரதம் உண்டரக்றக் வரள்பரல் இனக்றந
தக்கும் ந்ரல், அிழ்ட ிடுஶன்' ன்றநரர்.
குந்ஷ ிம் வ ய்ரல், ட்டிப் ஶதரடுறஶநரம்.
ம்றடம் 'ஆஷ ' ன்ந ிம் இனப்தரல், ம்ஷப்
தசுதற ட்டிப் ஶதரட்டினக்றநரர். குந்ஷக்கு ி னத்ற
ஶதரய் ிட்டரல் அப்னநம் ட்டரட்ஶடரம். க்கு ஆஷ

ஶதரய்ிட்டரல் ஈசுனும் ம்ஷ அிழ்த்ட ிடுரர்.
ஆஷ ிணரல்ரன் தனனக்குப் தனிக் ஷ்டங்ஷப
உண்டரக்ற, ரனம் ஷ்டப்தடுறஶநரம். ஆஷ
ஶதரய்ிட்டரல், ரனக்கும் ம்ரல் ஷ்டம் இல்ஷன.
அப்ஶதரட ட்டும் இல்ஷன; அிழ்த்ட ிடுரர்.'
ட்டு ஶதரய்ிட்டட ன்தரல் அ னரன் ஶரட்டத்றல்
ஶரட்ஶடரம். வணன்நரல், அ னரன் ஶரட்டத்றல்

ஶர னத்ற க்கு ந் திநகுரன் தசுதற ட்ஷடஶ
டுக்றநரர். ட்டு ஶதரணதின் ரம் ட்டுப்தட்ட
றஷனினறனந்ட உர்ந்ட ட்டிணின் றஷனக்ஶ

ஶதரய்ிடுஶரம். ட்டு இனக்றந ஷில் ரம் ஶறு,
ஸ்ரற ஶறு ன்று னைறக்றஶநரம். ட்டு ஶதரய்ிட்டரல்

ரஶ அன் ன்று வரிந்ட வரள்ஶரம். அப்னநம்
னஷைகூட ஶண்டரம்.

என றஷன ஷில் ைீன் தசு ன்று சுனறனேம்
வ ரல்றநட. அட ந் றஷன?
'ஶரம் அன்ரம் உதரமஶ'
ன்று வ ரல்னறினக்றநட. இற்குப் வதரடர, 'இஷ்ட
ஶஷஷ ிட்டுிட்டு அற்கு அந்றரண

ஶஷஷ உதரமறக்றநன் 'தசு' ன்று வதரனள்
வ ரல்ரர்ள். அட று. 'ரன் னைறக்றந ஶஷ

ணக்கு அந்றரணட ன்று றஷணத்ட ன் னஷை
வ ய்றநரஶணர அன் 'தசு' ன்தஶ

ரிரண அர்த்ம்.

இப்தடி தரன் ஶறு, தக்ன் ஶறு ன்ந ஶத னத்ற
இனக்றந ஷில் ர்ர உண்டு. ர்ர உள்ப
ஷில் ட்டும் உண்டு.

அற்ர, இப்ஶதரஶ க்கு ஶத னத்ற ஶதரய்ிட்டர
ரம் திஷ வரள்பக் கூடரட. தர ரங்கு தண்க்கூடரட.
உண்ஷரஶ ஶத னத்றஷப் ஶதரக்றக் வரள்ப
ஶண்டும். அப்தடிப் ஶதரர ஷில்
ரஸ்றஶரக்ரண ர்ங்ஷபச் வ ய்த்ரன்
ஶண்டும்.
'ஸ்ரறள் ன்ண இப்தடிச் வ ரல்றநரர்? இத்ஷண ரற
ர்ர இனந்ரல் ட்டும் உண்டு ன்று வ ரன்ணரர்.
இப்ஶதரட இஶ அடேதத்றல் அஶத ஞரணம் னறந

ரஸ்றம் ிறக்றநர்த்ஷச் வ ய்த்ரன் ஶண்டும்

ன்றநரஶ? இந்க் ர்ம் ட்டும் ட்டிப் ஶதரடரர?'
ன்று உங்லக்குத் ஶரன்றும்.

இற்க்கு தறல் வ ரல்றஶநன்: ஆஷ

ரய்ப்தட்டுச்

வ ய்றந ர்ங்பின் ட்ஷட அிழ்ப்தற்ஶ

ரஸ்றம்

ிறக்றந ர் ரரிங்பின் ட்டு உி வ ய்றநட.
அவப்தடி என ட்டு இன்வணரன ட்ஷட அிழ்க்
உவும் ன்று ஶட்னரம். என றனஷ்டரந்ம்
வ ரல்றஶநன்: எனத்ன் ிநகுஷபக் ட்டிக் வரண்டு

னறநரன். ி னடிச் ரக் ட்டிிட்டரன். ிற்ஷந
அிழ்க் னடிில்ஷன. அப்ஶதரட ன்ண வ ய்ரர்ள்
வரினேர? அந்ப் தஷ ட்டுக்குப் தக்த்றஶனஶ
அஷிட இறுக்ர ற்வநரன ிற்ஷநச் சுற்நற
வனக்குரர்ள். இந் இண்டரட ிற்ஷந னடிச்சுப்
ஶதரடரட்டரர்ள். அப்தடிஶ வட்டிர ிநகுஷபச்

சுற்நற இறுக்றப் திடித்டக் வரள்ரர்ள். இந் இறுக்னறல்
தஷ ி னடிச்சுக் ட்டுக் வரஞ் ம் வரஞ் ரத்
'வரப வரப' ன்று வறழ்ந்ட வரடுக்கும். அஷ

அப்தடிஶ அனரக்ர ிநகுச் சுஷினறனந்ட ற்நற
ிடுரர்ள். திநகு னறர இறுக்றப் திடித்டக் வரண்ட
ிற்ஷநனேம் ிட்டுிடுரர்ள். ஆ, னற ட்டு தஷ
ட்ஷட அிழ்க் உி ிட்டட. அப்னநம் இஷனேம்
சுனதர டுத்டப் ஶதரட்டு ிட னடிந்ட.
ரஸ்றம் வ ரல்றந ர் ரரிங்பின் ட்டு,
இண்டரட ிறு ஶதரன்நட. அட னடிச்சுப் ஶதரட்டுக்
ட்டுட அல்ன; ட்டுறந ரறரி இனக்கும்.

ரஸ்ற

ிறள் வரம்தவும் நரர, ண்டிப்தர ட்டுப்தடுத்டறந

ரறரிரன் இனக்கும். ஆணரல் இந்றரிங்ள் ஶதரடுறந
ி னடிச் ரண ஆஷ க்ட்டினறனந்ட ிடுதட்டு,

ஷட றில் ன றம்ற, வ ௌக்றம், ிடுஷன வதந
ஶண்டுரணரல், இந்க் ட்டு இனந்ஶர ஶண்டும்.
ஆஷ க்ட்டுப் ஶதரணதின்

ரஸ்றக் ட்டும் ஶதரய்ிடும்.

ஆணரல் னனறல் அட ஶதரற்ர இந் இண்டரட
ட்ஷட ரரப் ஶதரட்டுக் வரள்ப ஶண்டும்.
ரர்றர டேஷ் ரரிம், ஶரரிம், னஷை,

க்ஞம், தஶரதரம், ைீரத் ஷங்ரிம் ல்னரம்
தண் ஶண்டும். ஆஷ

ஶதரணதின் இந்த் வய்

ரரிங்ள், ஷற ரரிங்ள்,

னெ ரரிங்ள்

ல்னரம் கூட றன்றுிடனரம்.
இந் றஷனஷ எனன் அஷடறநஶதரட
ஶஷலக்வல்னரம் இப்தடிப்தட்ட

ரணிடம் ஶரதம்

னரம். (ஶஷள் ஶறு; வய்ம் ணறு வதரடில்
வ ரல்னப்தடும் ஸ்ரற ஶறு.) * ணின் ஷற
ரரிம் வ ய்ரல்ரன் ஶஷலக்கு ஆயளற
றஷடக்கும். இல்னரிட்டரல் அர்ள் தட்டிணிரன்.
ணஶ இன் ர்ரஷ ிட்டு, க்ஞம், ர்ப்தம், னஷை
இற்ஷந றறுத்ற ிட்டரல் ஶர்லக்குச்

ரப்தரடு

றஷடக்ரட. ணஶத்ரன் ஶரதம் னம். ரடு நஷ
றன்றுிட்டரல் அப்னநம் அட திஶரைணம் இல்ஷன
ன்று ீணி ஶதரடுஷ றறுத்ற ிடுறஶநரம் அல்னர?
ணிணின் ஆஷ வல்னரம் றன்று ிட்டரல், ந்
ஶஷின் அடேக்றனம் இனுக்கு ஶண்டரம்
ன்நரற, அற்றுக்கு இன் ஆயளற னடம்

றன்றுிடும். ணிணின் ர்ம் றன்றுிட்டரல் அப்னநம்
ஶஷலக்கு அணரல் திஶரைணம் இல்ஷன. இட
ரரத்ரன், னரங்பில் தன ரிறள் திம்
ஞரணத்ஷ அஷடத் தஸ் வ ய் ஶதரட ஶஷள்
திறதந்ம் (இஷடனைறு) ிஷபித் ரப்
தரர்க்றஶநரம்.

இணரல்ரன் மம்ஸ்றனத்றல் அ ட்டுக்கும்
அஞ்ஞரணிக்கும், 'ஶணரம் ப்ரின்' ன்ஶந என வதர்
ற்தட்டினக்றநட. 'ஶணரம் ப்ரின்' ன்நரல்

'ஶஷலக்கு இஷ்டரணன்' ன்று அர்த்ம். அட
ஶர னழ்ச் வ ரல் ஶதரனத் ஶரன்றும். 'ஶணரம் ப்ரி
அஶ ரக்' ன்று அஶ ரச்

க்ர்த்றக்கூடக்

ல்வட்டுபில், ஸ்டெதிபில் ல்னரம் ம்ஷ

ர்ித்டக் வரண்டினக்றநரர். ஆணரல், உண்ஷில்
ன் ஶஷலக்கு றனப்ற வ ய்றந றஷனக்கு
ஶற்தட்ட ஞரணத்ஷ என ரலம் ஶடிப் ஶதரரல்,

ர்த்றஶனஶ உலுறந அ ஶடர, அஶண 'ஶணரம்
ப்ரின்'.
தஷ ரனத்றல் ஞரணம் ந்ர்லம்கூட

ரஸ்றக்

ர்ரஷ ிடத் ங்றணரர்ள். ற்நர்லக்கு ற
ரட்டுற்ர, இற்ஷந ங்லக்கு
அ றறல்னரலும் கூடத் வரடர்ந்ட வ ய்ட
ந்ரர்ள். ரஶர,
யரய்ர

ன

றநறட கூடத் க்றல்னரல்,

ரஸ்ற ர்ங்ஷபனேம்

ிட்டுிட்ஶடரம். ஆணரல் ஞரணிரத்ரன் ஆில்ஷன.

ஞரணிில்ஷன ன்நரல், 'ஶணரம் ப்ரிர்'பரரட

இனந்ரல், அர்லஷட திரீறரல், ரம் வ த்டப்ஶதரண
தின் ஶஶனரத்டக்குப் ஶதரனரம். ஶஶனரம் ன்தட
என ஶபிக்ஷ ஶனரம். அட ஶரக்ஷல்ன. ஶரக்ஷம்
ன்தட இந்றரிங்லக்கு ட்டர ஆத்ரணந்த்ஷ

ரசுரத் னட. ஶஶனரம் ன்தட ம் ஷற

ர்ரிணரல் றஷடத் னண்ிம் ீனறந ரனம்
ஷக்கும் ட்டுஶ ஶதர ஶதரக்றங்ஷபத் னறந
இடம். னண்ிம் ீர்ந்தின் னஶனரத்டக்குத்

றனம்தத்ரன் ஶண்டும். ஶரக்ஷ சுத்டக்கும்,
ஶஶனரம் ன்றந ஸ்ர்த்றன் இன்தத்டக்கும்,
அைைரந்ம். இனந்ரலும் டக்னம் ஷ்டனம்
றஷநந் டேஷ் ஶனரத்றனறனந்ட ரம் ஶ
ஶனரத்டக்ரட ஶதரணரல் ிஶ ம்ரன். ரம்

இற்ரஶ ற தண்ிக் வரண்டினக்றஶநரர?
அடவும் இல்ஷன. ஶஷலக்குத் றனப்ற னறந
ஷற ர்ங்ஷப ிட்டுிட்டதின் அர்லக்கு

ப்தடிப் திரிரணர்ள் ஆஶரம்? ரம் 'ரமீணரம்
ப்ரிர்'பரஶ இனக்றஶநரம் - த்றனறனப்தர்ள்,
க்குத் டஷர இர்லம் ப் ஶதரறநரர்ள்
ன்று ம்ஷப் தற்நறப் திரிரண ண்டறந
ஸ்றறில்ரன் இனக்றஶநரம்.
டஷ்டர்பர இனப்தஷிட, அ டுபர ஆட
றனரக்றம். னனறல் ரம் அ டுபரண
ஶணரம்திரிர்பர ஆஶண்டும். அப்னநம் தசுதற
வரஞ் ம் வரஞ் ரக் ட்ஷட அிழ்த்ட ிடுரர்.

(ஶஶனரத்ஷ ினம்தரல், தற்நறன்நற ர்ர வ ய்ரல்,

இக்ர்ரஶ

றத் சுத்ற ந்ட ஞரணத்டக்கு றஶரலும்.)

அப்னநம் ஶஷபின் திரித்ஷனேம், அப்திரித்ஷனேம்
வதரனட்தடுத்ர ஞரணி ஆனரம். அப்ஶதரட தசு (ைீன்)
- தர ம் (ிறு) - தற (ஈசுன்) ன்றந னென்நறல்
தசுவும் தர னம் ஶதரய், தற ட்டுஶ இனக்கும். தசுரண
ரஶ தறரற இனப்ஶதரம்.
ஷ 

றத்ரந்த்றல் தசு - தற - தர ம் ன்று ஷச்

வ ரல்றநரர்ஶபர, அடரன் ஆற ங்ரின் அத்ஷ
ஶரந்த்றல் ைீன் - திம்ம் - ரஷ ன்று
வ ரல்னப்தடுறநட.

ங்னம் தசு - தர ம் ன்ந

தங்ஷபஶ 'வமபந்ரி னயரி' சுஶனரம் என்நறல்
திஶரறத்றனக்றநரர்.
றம் ைீந்ஶ க்ஷதி தசு தர

வ்ற:

தரந்ரதிக்ம் மற ம த்த் தைணரன்
(அம்திஶ! உன்ஷண ன் னைறக்றநரஶணர அன் தசு,
தர ம் ன்றநற்நறன் ஶ ர்க்ஷரல் உண்டரறந

ிதரீத்ஷப் ஶதரக்றக் வரண்டு மர ரனனம்
தரந்ம் ன்ந மத்ஷஶ ன றக்றநரன்.)
* இற்க்கு அடுத் உஷரண "ஶர்ள்" ன்தறல் இன்
ிபக்ம் வபிரறினக்றநட.
ஶர்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

ஶர்ள்
"ஸ்ரற எனர்ரஶண! உங்லக்கு ட்டும் ன்ண
னப்தத்ட னக்ஶரடி ஶஷள்?" ன்று ற்ந

ஸ்ர்ள் ம்ஷப் தரியரமம் வ ய்றநரர்ள்.
ஸ்ரற எனர்ரன். அஷத்ரன் ரம் ஶதச்சு க்றல்
'வய்ம்', 'வய்ம்' ன்றஶநரம். வய்ம் ன்நரல் 'ிற'
ன்ஶந அர்த்ம். ிற ன்தட ஸ்ரற க்குத் னறந
ர் தனன்ரன். ஆணரல் ரம் 'ஸ்ரற' ன்ந
அர்த்த்றஶனஶ வய்ம் ன்ந தத்ஷ
உதஶரறக்றஶநரம். அஶரடு, அந் வய்னம்
ஶர்லம் என்று ன்று றஷணத்டக் வரண்டு, 'னப்தத்ட
னன்று ஶரடி வய்ரணட' ன்று ரனம் ற்ந
ஸ்ர்ஶபரடு ஶ ர்ந்டக் வரண்டு ஶனறர
ண்டறஶநரம்.
வய்ம் (ஸ்ரற) ஶறு. ஶர்ள் ஶறு. ஸ்ரற
எனர்ரன் ன்தஶ ட ம். அஶ னென்று
னொதங்ஷப டுத்டக்வரண்டு திம்ரர
றனஷ்டிக்றநரர். ிஷ்டரப் தரிதரனறக்றநரர்.

னத்றணர

ம்யரம் வ ய்றநரர்.

உண்ஷில் இர்லம் ஶறு ஶறு இல்ஷன.
ஶரர்ட்டுக்குப் ஶதரகும்ஶதரட ர றல்ரர் மளட் ஶதரட்டுக்
வரண்டினக்றநரர். னஷை வ ய்னேம்ஶதரட அஶ
தஞ் ச் ம் ட்டிக் வரள்றநரர்; தத்றணி அத்றல்
இல்னரல் அஶ

ஷக் ஶர்ந்ரல் அப்ஶதரட

டண்ஷட ட்டும் இடுப்தில் சுற்நறக் வரள்றநரர். ரம்
ரரணி ைீர்ள். ஶஷனக்குத் க்தடி உடுப்ஷத

ட்டும் ரற்நறக் வரள்றஶநரம்.

ர்

க்ணரண ஸ்ரற

ஶஷனக்கு ற்த னொதத்ஷனேம் ரற்நறக் வரள்ரர்.
தரர்க்ப் ஶதரணரல்

ரீம் ன்தஶ ஆத்ரவுக்கு என

உடுப்ன ரறரிரன். ல ஷில் தரன் இப்தடித்ரன்
வ ரல்னறினக்றநரர்.
அல்த

க்ர்பரண க்கு வவ்ஶறு ரனத்றல்

வவ்ஶறு ஶங்ள் ற்தடுறன்நண.
ஸ்ரற எஶ

ர்

க்ரண

த்றல் தன ரரிங்பில் ஈடுதட்டுப்

தன ஶங்ஷபனேம் ஶதரடுரர். ரம் என

த்றல்

என ஶஷனரன் வ ய்றஶநரம்; ஸ்ரற எஶ

த்றல்

ன ஶஷனனேம் வ ய்ரல் ல்ஶனர ஶனம்

ஶதரட்டுக் வரண்டினக்றநரர். இற்ஷந வவ்ஶறு
வய் டிங்பரச் வ ரல்றஶநரம். இந் வய்
னொதங்பில் ரிஷ்ட, ஈசுன், அம்தரள், ிக்ஶசுர்,
மளப்ம்ண்ர் ஶதரன்நர்ள் என

த்றல் ஶர

என ரறரி ரரிம் ட்டும் வ ய்ரலும்கூட
அர்லக்கு உள்லக்குள் ரங்ள் னலனல்
ஸ்ரறரன் ன்று வரினேம். அணரல் அர்ள்
தக்ர்லக்கு ஶரக்ஷதரிந்ம் ல்னர
ஆடேக்றயங்லம் வ ய்ரர்ள்.
ஆணரல், ஶர்ள் ரனம் இப்தடி னல ஸ்ரறரத்
ங்ஷபத் வரிந்ட வரண்டினக்றந வய் ரிஷ ஷச்
ஶ ர்ந்ல்ன.
அர்ள் ரர் ன்று வ ரல்றஶநன்:

ஸ்ரற

றனஷ்டித்டள்ப ண்ி னடிர

அண்டங்பில் இனக்கும் திரிலக்வல்னரம் இனக்
இடம், உண் உவு னனறண ஶண்டிினக்றன்நண.
ஆரம், ரற்று, ீ, ீர், ண் இந் தஞ்

னங்ஷபப்

தனிங்பில் னந்ஶ அர் இத்ஷண திரிலக்கும்
ரழ்வுக்ரண உதங்ஷபத் ந்றனக்றநரர். ஆஶந
சுஷக்குள் அடங்கும்

க்குஷப ஷத்டக்வரண்டு

ரம் ஆிக்க்ரண தட்  றனுசுஷபச் வ ய்ட

ரறரி, ந்ஶ னங்ஷபப் தனிங்பில் னந்ட ல்னர
உிர்லக்கும் ைீஶணரதரம் னறநரர் ஸ்ரற.
தஞ் னங்லம், அற்நறன் றனு ரண னஷ
(Mixture)லம் திரிலக்கு யறர அஷந்ட
அர்ஷப க்ஷறக் ஶண்டும். இவ்ிம் அற்ஷந
ட ரழ்வுக்கு அடேகூனரக்றத் னம் வதரறுப்ஷத

'ஶர்ள்' ன்ந இணத்டக்கு ஸ்ரற அபித்றனக்றநரர்.
இப்ஶதரட டேஷ் இணம், தக்ஷற இணம், ினங்றணம், ர
இணம் ன்று வ ரல்றஶநரல்னர? அட ரறரி என
ைீர றரன் ஶர்ள். வனௌறரப் திரிஷப
க்ஷறக்கும் ரைர அல்னட ரைரங்ம், தன அறரரிஷப
ஷத்டக் வரண்டு க்ஷம் னட ஶதரல், ஶர்ள்
ன்ந அறரரிஷபக் வரண்டு

ர் ஶனரங்ஷபனேம்

ஆண்டு க்ஷம் வ ய்றநரர் ஸ்ரற. என ரைர
அல்னட ரைரங்ம் தஞ்

னங்பில் ணக்குரி னற,

டல் திஶ ம், ரணவபி இற்ஷநக் ரப்தரற்நத்
ஷப்தஷட, ப்தற்தஷட, ிரணப்தஷட இற்ஷந
ஷத்றனப்தட ஶதரல், ஈசுனும் தஞ்

னங்ஷபக்

ரப்தரற்ந ஶர்பின் ஷ ன்ணித்ஷ ஷத்றனக்றநரர்.
ட ரைரங்த்றல் ஷ ன்ணித்ஷத் ி, ீர்ப்தர ணம்,
ரத்ட, ஶதரக்குத்ட இற்றுக்வல்னரம் அறரரிள்
இனப்தடஶதரல், ஈசு
தஞ்

ரம்ரஜ்த்றலும் ைணங்லக்குத்

னங்ஷப அடேகூனரக்றத் னற்ரப்,

தனிரண ஶர்ள் அறரம் றக்றநரர்ள். ம்
உனறல் ைன

ப்ஷப ித்ஷக் ணித்ட, வள்பம்

ந்ரல் வட்டி ிடவும், நட் ற தரறக்ரல் அஷ

ட்டவும் ன்ைறண ீர்ள் இனக்றநரர்பல்னர; ஆணரல்,
ைனத்ஷ இர்ஶப

றனஷ்டிக் னடிரட. ஸ்ரற ரன்

றனஷ்டிக்றந ைனத்ஷ ஶனரங்பில் தங்ல டு வ ய்

ஞ் றண ீர்வபக்வல்னரம் ன்ைறண ீர னஷண
ஷத்றனக்றநரர். இஶ ரறரி வனப்ஷதக் ணித்ட
அஷ க்லக்கு அடேகூனரக்குதன் அக்ணி, ரற்ஷநதப்
திரிலக்கு அடேகூனரக்றத் னதன் ரனே. இப்தடிப்
தன ஶர்ள். அர்லக்வல்னரம் அறதற இந்றன்.
உிரிணங்பில் தன ஷஷப ரம் ஶனக்கு ஶர்
ண்ரல் தரர்க்றஶநரம். ரம் ணி இணம். இன்னும்
ினங்றணம், னள்பிணம், ர இணம் ன்று தனற்ஷநப்
தரர்க்றஶநரம்.

றனஷ்டிில் ல ஶ ஶதரப் ஶதரப் றரிர

க்ற அறம். ரஷண,

றங்ம் ஶதரன்ந தனம் ணினுக்கு

இல்ஷன. என குனிஷப் ஶதரனஶர, ஶண ீஷப்

ஶதரனஶர கூடுட்ட இனுக்குத் வரிில்ஷன.
ஆினும் அற்ஷநிட ணினுக்கு ஞரண
றரிர

க்ற, ஞரண

க்ற அறம்.

க்ற இண்டுஶ ற அறரப்

தஷடத் உிணத்டக்குத் ஶர்ள் ன்று வதர்.

ணிர்லக்குள்ஶபஶ ீக்ஶர இணம், ங்ஶரல் இணம்

(race) ன்வநல்னரம் இனப்தடஶதரல் ஶர்லக்குள்லம்
றன்ணர், றம்னனர், க்ஷர், மறத்ர்,

ரர், மரத்ர்,

ந்ர்ர் ன்று தனஷள் உண்டு. ஶர்ஷப ஊணக்
ண்ரல் தரர்க் னடிில்ஷன. அணரல், இல்ஷன
ன்று வ ரல்னறிடக்கூடரட. ரற்று ண்டக்குத்

வரிரட ஶதரல், அர்ள் வரிரல் இனக்றநரர்ள்.
ஆணரல், ி றநறக்வரண்டரல் ரற்ஷந ரம்
அடேதிப்தடஶதரல், ர்ரடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்ரல்

ஶர்பின் அடேக்றத்ஷ அடேதத்றல் றச் ரப்
வதநனரம்!
ரம் ர்ரடேஷ்டரணம் வ ய்ற்கும், ஶர்லக்கும்
ன்ண

ம்தந்ம் இனக்றநட ன்று ஶட்தீர்ள்.

வ ரல்றஶநன்; ரைரங்ம் றறத்டள்ப அறரரிலக்கு
ரைரங்ம்

ம்தபம் னறநட. ஆணரல்,

ம்தபம்

னற்கு ரைரங்ம் ங்றனந்ட தம் வதற்நட.
திஷைபிடறனந்டரன் ரிரப் வதனறநட. அப்தடிஶ
ஸ்ரற ம்னஷட ர்ரடேஷ்டரணங்பினறனந்ஶ
ஶர்லக்கு ஶண்டி ஆரத்ஷப் திரித்டத்
னறநரர். க்கு தஞ்

னங்ஷப அடேகூனரக்றத்

னம் ஶர்லக்குப் திறர ரம் ரம், க்ஞம்
வ ய்ட ஆரம் னறஶநரம். ர்ரடேஷ்டரண ரி
வ லுத்றணரஶன ஶ அறரரிபின்

ரத்ஷப் ஶதந

னடினேம். தனிரண உிரிணங்பில் னலவுக்கும்
ணினுக்கும் இஷடில் த்ஷண ித்றர ம்

இனக்றநட? ணினுஷட தக்ங்ஷபப் னல னரிந்ட
வரள்ப னடினேர? அப்தடிஶ ஶர்பின்

றனஷநஷப ரம் னரிந்ட வரள்ப னடிரட. ஶ

ஷஷச் ஶ ர்ந்ர்லக்கு ம்ஷப்ஶதரல் னெப்ன,
ம் இஷ இல்ஷன. அர்லக்கு ம்ஷிட

க்ற

றவும் அறம். இனந்ரலும் அர்ள் ம்றடறனந்ஶ
ஆயளற வதறுரறு தரன் ஷத்றனக்றநரர்.
உிணத்றன் உச் ற றஷனில் உள்ப இந்த்

ஶர்லக்கு னென்று னொதங்ள் உண்டு. ஶஶனரத்றல்
எவ்வரன ஶஷனேம் றவ்

ரீத்டடன் இனப்தஷ

ஆற ஷி னொதம் ன்தரர்ள். ணிர்ள் தமறணரல்
வதரி

க்ற வதற்றுிட்டரல், இந் ஶ னொதங்ஷபப்

தரர்த்டப் ஶத

னடினேம். ஶர்ள் ஶ ஶனரத்றல்

னொதத்டடன் இனப்தட ட்டுல்ன; ம் னஶனரத்றஶனஶ
தஞ்

னங்பில் ஷந்டம் அனொதர இனப்தரர்ள்.

இற்கு ஆற வதௌற னொதம் ன்தரர்ள். ல்னர
ைனத்றலும் னணின் ஆற வதௌற னொதம்

ஷந்றனக்றநட. ணஶ ங்ஶ ரம் ைனத்ஷ அசுத்ம்
வ ய்ரலும் அனுக்குத் வரிந்டிடும். ம் ரைரங்
அறரரிலக்கும், ஈசுணின் அறரரிபரண

ஶர்லக்கும் இட வதரி ித்றர ம். ரம்
வதட்டின் வரடுத்ரல்ரன் ரைரங் அறரரிலக்குக்
குற்நம் வரினேம். ஆணரல், ந் இடத்றல் ந்ப் தரதம்
வ ய்ப்தட்டரலும், அட ஆங்ரங்கு ஷந்றனக்றந
குநறப்திட்ட ஶஷக்கு உடஶண வரிந்டிடும். ம்
உடம்திஶனஶ எனர் றள்பிணரல், இன்வணரனன்

வதட்டின் வரடுத்ர அட க்குத் வரி ஶண்டும்;
அடஶதரன!

றனம் னலற்கும் என ஶஷ. ீர் றனம்

னலற்கும் என ஶஷ; இப்தடிஶ வனப்ன, ரற்று
எவ்வரன்றுக்கும் என்று. இற்நறல் ற்கு ங்ஶ ரம்
அத ரம் இஷத்ரலும் அந்ந் ஶஷக்கு அட
வரிந்டிடும் ன்று வ ரன்ணரல், 'இவல்னரம்

ைடஸ்டக்பரத்ரஶண வரிறன்நண? இற்றுக்கு
ங்ஶ உிர் இனக்றநட?

ரஸ்றம் வறும் னபிரன்

தண்டறநட' ன்று ஶரன்நனரம். வரஞ் ம் ஶர றத்டப்
தரர்க்னரம். ம்

ரீம் இனக்றநட. இற்குள்ஶபஶ

தரக்டீரிரக்ள், ரக்குப் னச் ற ரறரி

றன றனறள்,

னலக்ள் உண்டரற ம் ரறமத்ஷத் றன்ஶந

ைீிக்றன்நண. இஷ ங்ஶ யறம்ஷம வ ய்ரலும்
க்குத் வரிந்டிடுறநட. ஆணரல் இப்தடி க்குத்
வரினேம் ன்தட அந்ப் றனறக்குத் வரினேம் ன்று

ப்தடிச் வ ரல்ன னடினேம்? ரம் றனத்ஷனேம் ீஷனேம்
தற்நற றஷணக்றந ரறரி, அட அணபில், என உனம்
ரறரி வதரி ர இனக்றந ம்

ரீத்ஷனேம்

ரறரி இனக்றந ம் த்த்ஷனேம் வறும்

னத்றம்

ைடஸ்டக்ள் ன்றும், இற்றுக்குள் என உிர்

இனக்றநட ன்றும் வரிந்ட வரள்பரஶன இனக்னரம்.
இப்தடித்ரன் ரம் னஶி உண்டர? னன் ன்றந
னத்ற ரைர உண்டர? ன்று ஶட்தடம். ம்

ரீத்றல்

ங்ஶ என றனற வடுல் வ ய்ரலும் ரம் னந்ட
ரப்திட்டு அஷ எறத்ட ிடுறஶநரம். ரம் தஞ்

னம்,

ினக்ஷம், தர்ம் ன்று ற்குக் வடுல்
தண்ிணரலும், அற்குநற ஶஷள் ம்ஷத்
ங்லஷட வ ரந்

க்றரஶனஶ ண்டிப்தரர்ள்.

மர்ஶச்ன் அர்லக்கு அப்தடிப்தட்ட

க்ற

ந்றனக்றநரன். உடஶண ஸ்டெனர ந்ட ண்டிக்ரல்,
திற்தரடு ப்ஶதரஶர ண்டிப்தரல் க்கு இட
வரிில்ஷன.
ஆத்ரத்றம் ன்றும் ஶர்லக்கு னென்நரர என
னொதம் உண்டு. அரட அண்டத்றலுள்பவல்னரம்

திண்டத்றல் உள்பட ன்நதடி, திரிபின் எவ்வரர்
அங்ங்பிலும் எவ்வரன ஶஷ ங்லக்கு
ரமஸ்ரணம் ஷத்றனக்றநரர்ள். சூரின் ம்

ண்ில் இனக்றநரன். அக்ணி ம் ரக்றல் இனக்றநரன்.
இந்றன் ம் ஷில் இனக்றநரன். இப்தடிஶ ல்னர
ஶஷலக்கும், ம்

ரீத்றஶனஶ இனப்திடம்

இனக்றநட. ணின் இஷக்றந குற்நங்லக்கு ஆபரகும்
தஞ்

னங்பில் இனப்தஶரடு, குற்நம் வ ய்றந

ணிணின் அங்ங்லக்குள்லம் ஶர்ள் இனப்தரல்,
அர்ஷப ரற்நஶ னடிரட. ர்ங்ஷப
ீ நரலும், ர்ங்ஷப அடேஷ்டரணம் தண்ிக்

வரண்டும் ரம் இனக்றநஷில்ரன் அர்ள் ம்ஷ
க்ஷறப்தரர்ள். இல்னரிட்டரல்

றக்ஷறக்ஶ வ ய்ரர்ள்.

ஶஷ ன்தனும் எர் உிர்ரன். க்கு ஆரம்
இல்னரிட்டரல் ப்தடிக் ஷ்டஶர, அப்தடித்ரன்
ஶர்லக்கும் ரம் ஆரம் ரிட்டரல் ஷ்டம்.
அணரல்ரன் ஷற ர்ரடேஷ்டரணங்ள்
குஷநந்ஶதரவல்னரம், அர்ள் ஸ்ரறிடம்
னஷநிட்டரவும், ஸ்ரற அரித்ரவும்
னரங்ள் தரர்க்றஶநரம்.

ஶர்ஷபப் தற்நற இன்னுஶ

றன டைண ிங்ள்

வ ரல்றஶநன். ஶஷலக்கு ஶ அத்ணம், க்ஞம்
னனற ர்ரடேஷ்டரணங்ள் றஷடரட. ன் வரினேர?
ரம் ஶஷஷபக் குநறத்ட ஶ மழக்ங்ஷப
எடறன்ஶநரம். ரங்ள் வ ய்றஶநரம். ஶஷள்
ரஷக் குநறத்ட இற்ஷநச் வ ய்ரர்ள்? ரம்

இந்றஷணனேம், சூரிஷணனேம் உதரமறப்தடஶதரல்,
இந்றனும், சூரினும் ங்ஷபஶ உதரமறத்டக் வரள்ப
னடிரல்னர? அணரல்ரன் அர்லக்கு ஷற
ர்ரில் அறரறல்ஷன.
ஶத்ஷ ம் ஶதரல் அத்ணம் வ ய்ரிட்டரலும்,
அர்லக்கு ஶம் ரணரஶ வரினேம். அணரல்ரன்,
ம் ஶ ந்றத்ஷச் வ ரன்ணரல் அடேக்றம் வ ய்
ந்டிடுறநரர்ள். ீ ன் குஞ்சுக்குப் திநிிஶனஶ
ீந்டம்

க்ற இனப்தடஶதரல், ஶர்லக்குப்

திநிிஶனஶ ஶ ஞரணம் உண்டு. இணரல்

அர்லக்கு 'ஸ்ம் திற தரற ஶ' ர்ள் ன்று
என வதர் உண்டு.
ஶர்லம் ஆத் ி ரம் வ ய்ட அத்ஷ ஞரணத்ஷ
அஷடந்ட திம்த்டடன் க்றரனரம். ர்னம்
உதரமஷணனேம் இல்னரிட்டரலும், அர்லக்கும் ஞரண
ரர்க்த்றல் ஈடுதடுற்கு அறரம் உண்டு ன்றநரர்
வ ஆற ங்ர்.
ஸ்ரற ன்றந தஶசுன் இல்னர இடம் இல்ஷன.
க்குள் இனக்கும் தஶசுன் ஶர்லக்குள்லம்

இனக்றநரன். ஆணரல், க்குள் ஈசுன் இனப்தஷ ரம்

உரட ஶதரனத்ரன் ஶர்பிலும் வதனம்தரஶனரர்
இனக்றநரர்ள். ம்னஷட அறரரிபில்

வதனம்தரஶனரனக்கு ரைரஷ (அல்னட ரஷ்டிதறஷ)
ஶரில் வரிரல்னர? இப்தடிஶத்ரன் ஶர்பிலும்
தனனக்குப் தஶசுஷணப் தற்நறத் வரிரட. ஆத்

ி ரம் வ ய்ரல் க்கு ஈசுஶண ம்றல் ரர
இனப்தட வரினேம். அற்குப் திநகு ஶர்பரல் க்கு
ஆ ஶண்டிட டவும் இல்ஷன. ப்ஶதரட ல்னரக்
ரரினம் ம்ஷ ிட்டுிடும். ஆணரல், அடஷ

ஶர்ஷப உத்ஶ றத் ர்ங்ஷப ரம் வ ய்த்ரன்
ஶண்டும். ம் னர் ர்ர ீர்ந்ட,

றத் சுத்ற

உண்டரற்ஶ, ஶஷஷப உத்ஶ றத் ஶ
ர்ரக்ஷப ரம் வ ய்ர ஶண்டும்.
றரத்ரி
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
றரத்ரி
அஶர ல்னர

றரனங்பிலும் ர்ப்தக்

றயத்றன் சுரில் ஶற்குப் தரத்றல் னறங்ஶரத்த
னெர்த்றின் திம்தம் இனக்கும். ( றன ஶரில்பில்
ட்டும் இந் இடத்றல் யர ிஷ்ட இனக்றநரர்)
னறங்ஶரத்த னெர்த்ற ன்தட தஶசுனுஷட

அறுதத்ற ரன்கு னெர்த்றலக்குள் என்று. ினதரனொடர்,

அர்த்ரரீஸ்ர், யரியர், டரைர், ரரரி, ஷதர்,
க்ஷறரனெர்த்ற, ஶமரரஸ்ந்ர், திக்ஷரடணர்,
ஊர்த்ரண்டர், ைனந்ரசு

ம்யரர், ரன

மம்யரர், இப்தடி அறுதத்ட ரன்கு னெர்த்றள்
த றனுக்கு உண்டு. அஷலக்குள் என்று
னறங்ஶரத்த னெர்த்ற.
அந் னெர்த்றரன்

றரனத்றலுள்ப னறங்த்டக்குப்

தின்னநம் ரப்தடுட. அறல், னறங்த்டக்குள் என

றவ்ி னெர்த்றினக்கும். அன் ைடர குடம் னறங்
ட்டத்டக்குள் னடிரஶன இனக்கும். அன் தரனம்
னறங்த்றன் அடிில் னடிறந ஷக்கும் வரிரட. இந்
னெர்த்றக்குக் ல ஶ என ர னெர்த்ற இனக்கும். ஶஶன
யம்ம னொதத்றல் என னெர்த்ற இனக்கும்.
இந் னறங்ஶரத்தர் ரர்?
வ னத்ரதிம் தண்டற்கு னன்ன என சுஶனரம்
வ ரல்னறிட்டு, அப்னநம்ரன் அதிம் தண்டட
க்ம். அந் சுஶனரம்:
ஆதரரன த: ஸ்னரந் னண
ப்ஹ்ரண்டர ிஸ்னத்
ஜ்ஶரற: ஸ்தரடி னறங் வௌனற ினமத்
னர்ஶந்ட ரந்ரம்னஷ:
அஸ்ஶரரப்லும் ம் அ ம் அற ம்

னத்ரடேரரன் ைதன்
த்ரஶத் ஈப்மற மறத்ஶ (அ) த்னதம்
ிப்ஶர (அ)திறஞ்ஶ த்

றம் ||

இந் ஸ்ஶனரத்றல் ன்ண வரினேர
வ ரல்னறினக்றநட? தரரப னல் ஆர

தரிந்ம்

ல்ஷனில்னர ஶைரற ஸ்னொதரப் திர றக்றந

ஸ்தடி னறங்த்டக்கு அதிஶம் தண்ஶண்டும் ன்று
வ ரல்னறினக்றநட.
ஸ்தடி னறங்த்டக்கு என ர்னம் வ ரல்ன னட்ரட.
ந் ஸ்டஷ அறல் ஷக்றஶநரஶர அனுஷட
ர்த்ஷ அட திறதனறக்கும். கு-ஶரம் இல்னரட
அட. ஞரணம் ப்தடிப் தரிசுத்ர இனக்றநஶர, அப்தடி
அந் ஸ்தடி னறங்ம் இனக்றநட. அன் தின் தச்ஷ
ில்த்ஷ ஷத்ரல், னறங்ஶ, தச்ஷ ரத் ஶரன்றும்.
றப்தரண அபிஷ ஷத்ரல்

றப்தரத் ஶரன்றும்.

அட றர்ிரரணட. தப் திம் ஸ்னொதம்

றர்ிரர இனந்ரலும், ம்னஷட ஶணரதரத்ஷ
ப்தடி ஷக்றஶநரஶர அப்தடித் ஶரன்றும் ன்தற்குத்
றனஷ்டரந்ர, இந் ஸ்தடி னறங்ம் இனக்றநட. அட
ஷனேம் ஷநக்ரட. அற்குப் தின்ணரல் உள்ப

ஸ்டக்ஷபனேம் அன் றரப் தரர்க்னரம். த
சுத்ர றஷ்பங்ர இனக்கும். றர்குரண
தரத்ர ஸ்டவுக்கு அட றனஷ்டரந்ம். றஷணக்றந
னொதர அட வரினேம்.

ஶஶன வ ரன்ண சுஶனரப்தடி, அன்

றமறல் ன

ந்றன் இனக்றநட. "னர்ஶந்ட" ன்று சுஶனரத்றல்

னட, 'ன இந்ட!'; இந்ட ன்நரலும்

ந்றன்

ன்நரலும் என்றுரன். ஈசுன் ைஷடனேம், ங்ஷனேம்,
ண், ரட, னெக்கு, ஷ, ரல் னனற அங்லம்
வரண்ட "மப" னொதத்றல் னறநஶதரட, அர்
னென்நரம் திஷநஷ ஷத்டக்வரண்டு

ந்ற

வௌனறர இனக்றநரர். னொதஶ இல்னர தரத்ர
'றஷ்ப' த்ரினக்றந ஶதரட, அங்ஶ

ந்றன், ங்ஷ

டவும் இல்ஷன. அனொதரனேம் இல்னரல்,
ஸ்னொதரனேம் அங்ஶபரடு இல்னரல், னறங்ர
ப - றஷ்பர இனக்றநஶதரட அர் னர்
ந்றஷண உச் றில் ஷத்றனக்றநரர். அறனறனந்ட

அறனஶ ங்ஷ ரறரி வரட்டுறநட.
ஶரறள் ட
உள்ப

றசுக்குள் மயஸ்ர னத்றல்

ந்ற ண்டனத்றல், ஜ்ஶரற ஸ்னொதத்ஷத்

றரணம் தண்டரர்ள். அந்ச்

ந்ற திம்தத்றனறனந்ட

அறனத்ம் எலகும். அணரல் அர்லக்குப்
தரணந்ம் உண்டரறநட. மஸ் திதஞ்
ஸ்னொதரண ஜ்ஶரறர் னறங்ம் குபிர்ந்ரல்,
ஶனரவல்னரம் குபினம். இணரல்ரன்

றனறங்த்டக்கு

ஏரல் அதிஶம் வ ய்ட. னத்ற அதிஶம்
வ ய்ட. னத்ற அதிஶத்டக்கு னன்ன வ ரல்லும்
ஸ்ஶனரம், இஷ ல்னரம் அநறவுறுத்டறநட.
மன திம்ரண்டனம்

றனறங்ம்ரன். வ னத்த்றல்

இப்தடிஶ வ ரல்னப்தட்டினக்றநட. மர்

தரர்த்ங்லம், ல்னட ஶட்டட ல்னரம்

ஸ்னொதம் ன்று வ னத்ம் வ ரல்லுறநட.

றர

னறங்ம் ன் ட்டடிரினக்றநட? ட்டரண
ஸ்னொதத்டக்குத்ரன் அடி னடிில்ஷன; ஆறில்ஷன,
அந்னறல்ஷன. ற்நர்லக்கு உண்டு.
னக்ஶரத்டக்கு
இல்னர ஸ்ட

டத்றற்கு உண்டு. ஆறந்ம்

றம் ன்தஷ னறங்ரரம்

ரட்டுறநட.
ரிரண ட்டரண (circle) இல்னரல், னறங்ம் ீப

ட்டர (ellipse) இனக்றநட. "திதஞ் ஶ

'ல்னறப்டிக்'ரத்ரன் இனக்றநட. ம் சூரி
ண்டனத்ஷ (Solar System) டுத்டக்வரண்டரலும்
றயங்பின் அணம் ீபட்டரத்ரன் இனக்றநட"
ன்று ண
ீ
ிஞ்ஞரணத்றல் வ ரல்டம்,
திம்ரண்டனம் "ஆிஸ்னத்" ன்று

ரஸ்றம்

வ ரல்டம் னறங் னொதத்டக்கு வரம்த எற்றுஷர
இனக்றநட.
ரரட தந்டஷ றஷணக்றஶநரம்.
ந்ஶரரினக்றநட; ஆணரல் அனஷட
உறுத்ஷனேம் தரர்த்ரல்ரன்
அவ்ரஶந உறுற்ந

ந்ஶரம் னரறநட.

றனம் என உனத்ஶரடு ந்ட

அடேக்றம் தண்ிணரல்ரன் வரம்த

ந்ஶரர

இனக்கும். ஞரணிலக்கு ட்டுஶ தரத்
ஸ்னொதத்றன் றரர (அன) உண்ஷ னரினேம்.

உனத்ஷப் தரர்த்ட தரர்த்ட ஆணந்ம் அடேதிக்றந
க்கு உனத்ஶரடு ண்டரல்ரன் ஆணந்ம்

உண்டரகும். அற்ரத்ரன் உறுற்ந தஶசுன்,
அனவுனரண னறங்ரணஶரடு றல்னரல், அந்

னறங்த்டக்குஶபஶ றவ்ினொதம் ரட்டும் னறங்ஶரத்த
னெர்த்றர இனக்றநரர். இப்தடி னொதத்ஷக் ரட்டிணரலும்,
ரஸ்த்றல் க்கு அடினேம் இல்ஷன, னடினேம்

இல்ஷன, அரட ஆறனேம் அந்னம் அற்ந ஆணந்
ஸ்டஶ ரம் ன்று உர்த்டற்ர, ஶஶன னறங்
ட்டத்டக்குள் ைடரனடி னடிரலும், ல ஶ அந்

ரறரித் ம் தரம் அற்குள் அடங்ரலும் இனப்தரக்
ரட்டுறநரர்.
அடினடி ல்ஷன இல்னரல், அர் ஜ்ஶரற ஸ்னொதர
றன்நரர். ஜ்ஶரறர்னறங்ர, ஆரத்டக்கும் னறக்குர
த றன் உத்தித் இஶ

றரத்றரிரகும்.

அப்தடி ஶைரற ஸ்னொதரப் தஶசுன் றன்ந
வதரலட, ிஷ்ட அட தரத்ஷப் தரர்க்
தரரபத்டக்குப் ஶதரணரர். னறஷக் ல்லும் ஸ்தரம்
ரயத்டக்கு உண்டு. ணஶ, அந் னொதத்ஷ டுத்டக்
வரண்டரர். திம்ர யம்ம ஸ்னொதரணர். தட் றக்குப்
தநப்தட ஸ்தரம். தட் றரப் தநந்ட
ஶைரறர்னறங்த்றன் னடி ஶடிப்ஶதரணரர். இண்டு
ஶதனக்கும் ஶடிப் ஶதரணஷ அப்தடில்ஷன. யம்மம்
ந்ட. 'ரன் ண்டு ிட்ஶடன்' ணப் வதரய் வ ரல்னறட.
அணரல்ரன் திம்ரவுக்குப் தித்றஶரப் னஷை
இல்னரற் ஶதரய் ிட்டட. தரிரர ட்டும் ஷத்டப்
னஷை வ ய்டண்டு. னர றஹ்த்றல் இப்தடி
இனக்றநட.

திம்ர யம்மனொதரப் ஶதரய்ப் தரர்த்டம்
வதனரணின்

ற

றஸ் அப்தடில்ஷன ன்றும், ிஷ்ட

ரய னொதரப் ஶதரனேம் தரம் அப்தடில்ஷன
ன்றும் வ ரல்ன் ரத்தரிம் ன்ணவன்நரல்,
தரத்ர் ஆற அந் யீணரண ஸ்ட ன்தடரன்;

றனஷ்டி, தரிதரனணம் ல்னரற்ஷநனேம் டந் ஸ்ட

அட ன்தடரன். இப்தடி அடி னடி ஶடி திம்ரவும்
ிஷ்டவும் வதந னடிர ஷஶ, 'ன்
ரர்த்றத்ரல் அநற னடினேம்' ன்றந

அங்ரறல்னரல் அன்ஶதரடு தக்ற வ ய்ட உனறணரல்,
வகு சுனதத்றல் அர் க்கு அப்தட்டுிடுரர்.
அன்திணரஶன றற ிஷில் றனப்ற வதற்று
அடேக்றறப்தர்

றவதனரன் ன்தரஶனஶ, அனக்கு

'ஆசுஶரற' ன்று என வதர் இனக்றநட. 'ஆளஶடரஷ்
னர்ைற' ன்று என

லர்றனத் (Reformist) னக்றஸ்ஷச்

வ ரல்ரர்ள். ஆசுஶரறரன் 'ஆளஶடரஷ்'
ன்நரிற்று. 'ஆசுி' ன்நரல் ஶட்டவுஶணஶ ி

தரடுறநர் அல்னர? இப்தடிஶ ஸ்ரித் ரத்றத்றல்
ந்ஶரறத்ட அடேக்றம் தண்டறந ள்பல்ரன்

ஆசுஶரற.

ன திதஞ் னம் அடங்றினக்றந னறங் னொதரணட
ஆிர்தித்

றரத்றரி ர

டர்த் ற இில், அஷ

அப்தடிஶ ஸ்ரித்ட ஸ்ரித்ட அனக்குள் ரம்
அடங்றினக் ஶண்டும். அஷிட ஆணந்ம்
ஶநறல்ஷன.
ற, ிஷ்ட அஶதம்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ற, ிஷ்ட அஶதம்
குங்ள் னென்று ிம். மத்ம், ைஸ், ஸ் ன்தண
அஷ. மத்ம் ன்தட மறஷன,

ரந்ம், அன்ன. அன்

றநம் வண்ஷ. வள்ஷப வஶபவன்று ஸ்டஷப்
தரர்த்ரஶன ணமறல் ற்தடுறந தரிசுத் னர்ச் றரன்

மத்ம். ைஸ் ன்தட ஶம். இறல் ல்னட வட்டட
ன்ந இண்டும் னந்ட இனக்கும். இன் றநம்

றப்ன

அல்னட வ ம்ஞ் ள். வ க்ச் வ ஶல் ன்று இனப்தறல்
அகும் உண்டு. ண்ஷக் குத்டறந ரறரி தப்தடுறந

றனுசும் உண்டு. உ சூரிஷணனேம் வ ய்தனத்றஷனேம்
தரர்த்ரல்

றப்ஶத அரினக்றநட. த்த்ஷப்

தரர்த்ரல் தரினக்றநட. ஸ் ன்தட னலக்வும்
வட்ட கும். ஶ ரம்தல், டெக்ம் ல்னரம் இஷச்

ஶ ர்ந்ஷ. இன் றநம் னப்ன. அரட அஞ்ஞரண
இனள் ரணட.
மத் - ஶைர - ஶர குங்பில்ரன் ல்னர

ணிர்லம் ட்டுண்டு றடக்றஶநரம். ல்னரம் எஶ
தரத்ரிடறனந்ட ந்ரல், மத்ம், ைஸ், ஸ்
இற்றுக்கும் னொதர தரத்ரின் னென்று னெர்த்ற
ஶதங்ஷபச் வ ரல்றநரர்ள்.
ைணணம் ன்தறல் ல்னடம் வட்டடம் னந்ட

இனக்றநட. ர ஶத்றணரல்ரன் திநப்ன உண்டரறநட.

ணஶ,

றனஷ்டிக்வல்னரம் ரரினக்றந

திம்ரஷ தரத்ரின் ஶைர குனெர்த்ற ன்று
ஷத்ரர்ள்.
அறல் ரனக்கும் அதிப்திர ஶதறல்ஷன. திம்ர
ஞ் ள்

றப்தர இனக்றநர்.

தரிதரனணம் வ ய்ட மத் குத்ரல் டப்தட, ர
தரம் வ ய்றந க்கு, எனஶஷப ஶ ரறு வதநக்கூட
னரக்றல்ஷன. அப்தடிினந்டம் ஈ றும்தினறனந்ட

ன

ைீ ர றலக்கும் உவு றஷடக்கும்தடி வ ய்ட
க்ஷறப்தர் யரிஷ்ட. இஷ

த் னெர்த்ற ன்று

ஷத்ரர்ள்.
மம்யரம் ன்தட அறப்தட. அறக்றந கும் ஷமச்
ஶ ர்ந்ட. இணரல்ரன் மம்யரனெர்த்றரற
றஷணத் ஶர னெர்த்ற ன்றநரர்ள்.
இறனறனந்டரன் ஷ  - ஷஷ்ப் திக்குரவும்
ந்ட ஶதரனறனக்றநட. யரிஷ்டின்

தரிதரனணத்ஷ மத்ம் ன்று ஷ ர்ள் எப்னக்
வரள்பரட்டரர்ள். 'இந் றஷனற்ந இஶனர

ரழ்க்ஷஷப் தரிதரனறப்தட ன்தட ணிஷண ஶலும்
ஶலும் அஞ்ஞரணத்றல் ள்லறந ரரிம்ரன். இறல்
மத்ம் இல்ஷன.

றன்ரன் அஞ்ஞரணம் ீங்

ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்றநர். இந் ஞரணதஶ த்டக்குப்
தக்குர இல்னரற்ஷபக்கூட, அர்

தக்றனஷதஶரடு அவ்ப்ஶதரட ர்க் ட்டினறனந்ட
ிடுித்ட, எய்வு னற்ஶ

ம்யரம் வ ய்றநரர்.

திநிலக்கு டுஶ

ம்யரத்றன் னெனம் ிச்ரந்ற

னறந னரனெர்த்றஶ

றவதனரன். இத்வரறல்

ஸ் அல்ன. மத்ஶ. 'தவய்ரண தஶசுன்
ஆக்ஷஞப்தடிரன் ிஷ்ட தரிதரனணம் வ ய்றநரர்' ன்று
ற தக்றர்ள் வ ரல்றநரர்ள். ஷஷ்ர்ஶபர, 'யர

ிஷ்ட இவ்வுனத்ஷப் தரிதரனணம் தண்டரர்.
ஆணரல் அட ட்டுறல்ஷன. அஶ ததரண
ஶரக்ஷனம் னரர்; அஶ னலனற் டவுள்;
த றன் அனக்குக் ல ழ்ப்தட்டுத்ரன்

ம்யரம்

வ ய்றநரர் ன்றநரர்ள்.
வ ஆற

ங் தத் தரர்பின்

றத்ரந்த்ஷ ற்றுக்

வரண்டினக்றந ரம் ல்ஶனரனம் ஷ னம் அல்ன;
ஷஷ்னம் அல்ன; க்கு ஸ்ரர்த்ர் ன்று வதர்.
ஸ்றனறள் ன்றந ர்

ரஸ்றங்ள் வ ரல்ஷ

அடே ரிக்றநர்ஶப ஸ்ரர்த்ர்ள். க்கு

றன்

ிஷ்ட இன்னும் ீ னள்ப ல்னரத் வய்னஶ எஶ
தரத்ரின் வவ்ஶறு னொதங்ள்ரன். இறல் ற்நத்
ரழ்ஶ இல்ஷன.
இப்தடி ரம் வ ரன்ணரல் ற்நர்ள் ிடுரர்பர?
ங்ள் ங்ள் வய்த்றன் வரறஷனச் வ ரல்னற
இடரஶண மத் னெர்த்ற ன்று ஶட்றநரர்ள்.
மத்னெர்த்றஷத்ரன் றதட ஶண்டும்? இணரல்ரன்
இன ட் றக்ரர்லம் ணர ஶைர குணனெர்த்ற
ன்று ஷத்டிட்ட திம்ரவுக்குக் ஶரிஶனர
றதரஶடர இல்ஷன.

ரம் டு றஷனில் றன்று ஶர றத்டப் தரர்ப்ஶதரம்.

திம்ரின் வரறல் ைஸ்; றநனம் ைஸ்!. அர்
 றக்றந ரஷனேம்
இனக்றநட. ஆணரல்

றப்தர ஶைர

ம்தந்ரஶ

றஷணனேம், ிஷ்டஷனேம்

தரனங்ள். தரிதரனணம் ன்றந மத்த் வரறஷனச்

வ ய்றந ிஷ்ட வலப்தரத்ரஶண இனக் ஶண்டும்?
ஆணரல் இஶர ரிர இனக்றநரர். இட மறன்
றநம். அஶரடுகூட இர் ஆறஶ ன் ஶல் ீப வடுப்
தடுத்டக்வரண்டு, ப்ஶதரட தரர்த்ரலும்

டெங்றக்வரண்டினக்றநரர். டெக்னம் ஷமச் ஶ ர்ந்ட
ரன்.
றஷணப் தரர்ப்ஶதரம். அறவு ன்றந ஶர
டத்வரறஷனச் வ ய்றந இர் னப்தர இல்ஷன!
'சுத் ஸ்தடி மங்ர ம்' ன்நதடி சுத் மத்

வள்ஷபரினக்றநரர். இர் இனக்றந தணிஷனரண
ஷனரமனம் அப்தடிஶ இனக்றநட. ினறப்னச்சு, ரித
ரணம் ல்னரம் எஶ வலப்ன. இர் டெங்ில்ஷன.
என்று

ரந் க்ஷறர னெர்த்றர இனக்றநரர். அல்னட

டரைணரண ஆணந்க் கூத்ரடுறநரர். இவல்னரம்
மத்ரஶ இனக்றநட.
இறனறனந்ட ன்ண ற்தடுறநட?

றனும் ிடவும்

ணித்ணிர மத்னெர்த்ற, ஶர னெர்த்ற ன்று
திரிந்றனக்ில்ஷன. இனரிடனம் மத்ம், ஸ்
இண்டும் னந்றனக்றன்நண. எனர் னொதத்றல் ஸ்,
ரரித்றல் மத்ம்; இன்வணரனத்ர் னொதத்றல் மத்ம்,
ரரித்றல் ஸ்; ரரி மத்த்ஷ ஷத்ட

ஷஷ்ர் ிஷ்டஷ ங்குறநரர்ள். ஸ்னொத
மத்த்ரல் ஷ ர்

றஷணஶ வய்ரக்

வரண்டரடுறநரர்ள். தட் தரறல்னரல் ஶர றத்ரல்,
இன குங்லம் இன னெர்த்றபிடனம் னந்றனப்தரல்
மரரம் த்றல் இண்டும் என்ஶந ன்று வரினரம்.
இண்ஷடனேம் அன்ஶதரடு தக்ற வ லுத்ற றதடனரம்.
அநறனேம்
றம்;

றனும் எண்ட
ர்ம் ிஷ்ட ரம் ைத்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ற ம் ; மர்ம் ிஷ்டம் ைத்
ல்னர ஶஷலம் எஶ தரத்ரரன்.

றனும்

ிஷ்டவும் வரஞ் ம்கூட ஶநறல்ஷன. ஆணரலும்
இண்ஷடனேம் றதடுறநஶதரட, வரஞ் ம் திரித்ட தக்ற
வ ய்ரல் அறலும் என மம் இனக்த்ரன் வ ய்றநட.

தனரப் திரிந்டம் எற்றுஷனேடன் இனப்தடரன் (Unity in
diversity) ம் த்றன் மரம். இப்தடிஶ

றன், ிஷ்ட

ன்றந இண்டு னெர்த்றஷப றதடும்ஶதரட
ரரம் த்றல் அஷ என்ஶந ன்ந உர்ச் ற

இனந்ரலும், எவ்வரன னெர்த்றஷ எவ்வரன

த்டத்டக்கு னொதர ஷத்டக் வரண்டு தக்ற
வ ய்றல் என ன ற இனக்த்ரன் வ ய்றநட.
இப்தடிச் வ ய்னேம்ஶதரட,

றஷண ல்னரற்றுக்கும்

அடிப்தஷடரண, ஸ்டரண ஞரணர தரிக்னரம்;

அந்  ஸ்டஷ ரணரிரக் ரட்டி ைத்ஷ
டத்டம்

க்றர ிஷ்டஷ தரிக்னரம். அரட

றத்ஷப் தப்திம்ரவும் ிஷ்டஷப்
தர க்றரவும் ஷத்டக் வரள்பனரம். அம்திஷனேம்
ிஷ்டவும்

ஶரர்ள் ன்று வ ரன்ணரலும், அர்ள்

என்ஶநரன் ன்தட த ஞரணிபின் அடேதம்.

"அரினரல் ஶி இல்ஷன ைன் ைரநணரர்க்ஶ" ன்று
அப்தர் ஸ்ரறள் தரடிினக்றநரர்.

ங் ரர

டித்ஷனேம் அர்த் ரரீசு டித்ஷனேம் தரர்த்ரல்
இந் உண்ஷ வரினேம். இண்டிலும் னப்தக்ம்
தஶசுனுஷடட. என்நறஶன இடப் தக்ம் ிஷ்ட;
இன்வணரன்நறல் அஶ இடட னநம் அம்தரலஷடட.

இனக்றந என்ஶந என்ஷந, இல்னர தனரக் ரட்டுறந
க்றஶ அம்தரள் அல்னட ிஷ்ட. அரட ைத்

னலடம் ிஷ்ட ஸ்னொதம். 'ிச்ம் ிஷ்ட:'
ன்றுரன் மயஸ்ரம் ஆம்திக்றநட. 'மர்ம்

ிஷ்ட ம் ைத்' ன்றந ரக்கும் இனக்றநட. உன
தரிதரனணம் ிஷ்டக்குநறட ன்று வ ரல்றஶநரம்.
உனத்றஶன இனக்றந ஆணந்ங்ஷப, உர்ச் றஷப
ல்னரம் வய்ிரக்குறந தக்ற ரர்க்னம் ிஷ்ட
ம்தந்ரஶ அறம் ஶரன்றுறநட. யரி ஷ, யரி
ர

ங்ல ர்த்ணம் ன்வநல்னரம் வ ரல்ட ஶதரன ய

ஷ, ய ல ர்த்ணம் ன்று வ ரல்றல்ஷன. ஷ

தரட்டு இந் ஆணந்வல்னரம் ிஷ்டிடஶ அறம்.
'தரர்' ன்நரல் தரஷணச் ஶ ர்ந்ர் ன்ஶந
அர்த்ரினும் வதரடர, 'தரர்' 'தரம்'

ன்வநல்னரம் வ ரன்ணரல் ிஷ்ட தக்ர், ிஷ்டின்

ஷ ன்ஶந டுத்டக்வரள்றஶநரம். திதஞ்

வ ௌந்ரிங்ஷபவல்னரம் ஷத்டப் னஷை, தக்ற,
தைஷண, ஷ வ ய்வல்னரம் ிஷ்ட
ம்தந்ரினக்றநட.
ஆணரல் இந்ப் திதஞ் த்ஷ ிட்டு, இற்கு ஆரரண
ரந்த்றல் றஷபக்கும்ஶதரட

ஶரன்றுறநட.

றஞரணம்,

ற ம்தந்ம் அறம்

றஶரம் ன்று வ ரல்றந

ரறரி ிஷ்ட ஞரணம், ிஷ்ட ஶரம் ன்தண

ரப்தடில்ஷன. தனர இனக்றந உனஷணத்டம்
ிஷ்ட ன்தரல் 'மர்ம் ிஷ்ட ம் ைத்' ன்ந
ரக்கு ஶரன்நறினக்றநட. தனரக் ரண்றநட
ஶதரணரல் 'மர்ம்' ஶதரய் ிடும். ம்ரன் இனக்கும்.
ம் இனக்கும்ஶதரட 'மர்ம்' ன்ந ரர்த்ஷக்கு இடம்
ட? அங்ஶ அந் த்ஷ அடேதிக்றநஷணத் ி
ைம் ன்றந என்றும் ணிர இல்ஷன. ைத்டம்
அடிதட்டுப் ஶதரச்சு!

றம் என்ஶந ஞ் ற றற்றநட.

இணரல்ரன் " றம்" ன்ஶந வ ரல்றநரர்ள்.
VIBGYOR- ன்ந ல றநங்பில் வலப்னம் ஶ ில்ஷன.
றுப்னம் ஶ ில்ஷன. உண்ஷில் வள்ஷபச்
ரி றனரல் இனனஶ திதஞ்

றன்,

ர்ங்பில்

(வனௌறத்றல்) ஶ ரர்ள்ரன்.
ஷ ரித்ரலும் னனறல் அட றுப்ன ஆறநட. ஆணரல்
அப்ஶதரடம் ரிதட்ட ஸ்டவுக்கு றநம் ரநறணரலும்
னொதம் அப்தடிஶ இனக்கும். றனைஸ் ஶதப்தஷக்கூடக்
வரலத்றிட்டு உடஶண அஷத்டிட்டரல் அட

னலக்க் றுப்தரணரலும், அந்க் றுப்னக்குள்ஶபஶ

அஷிடக் றுப்தர லத்டக்லம் வரினேம். டினேம்
இப்தடிஶ டிப்னகூடக் ஷனரல் வனப்தில்

னகுடண்டு. னலக் ீற்றுப்ஶதரய் உனம் இப்தற்கு
னற்தட்ட றஷன இட. இடரன் 'மர்ம் ிஷ்ட ம்
ைத்'. இந் றஷனில் ைத் இனப்தடஶதரல் இனக்றநட.
ஆணரலும் இந்றரி ஶ ஷ்ஷடள் ரிந்ட ஶதரய்ிட்டண.
உர்ச் றள் ஆணந்ம் ல்னரம் இனப்தடஶதரல்
ஶரன்நறணரலும் வனௌறர இல்னரல் வய்ிர

தக்ற னொதத்றல் இனக்றன்நண. ஶரத்றலும் ஞரணத்றலும்
ஶலும் ஆன்ரஷப் னடம் ஶதரட்டரல் அடவும் ீற்றுப்
ஶதரய் தஸ்தரறிடும். ரிறந ஸ்டக்ள் னனறல்

றுப்தரணரலும், ஷட றஷில் ரித்ரல் ல்னரஶ
வள்ஷப வஶபவன்று ீநரறன்நண. இடரன்
' றம்'.

அஷண நஶல்; "றனரலுக்கு அடிஷ வ ய்"
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அஷண நஶல் ; றனரலுக்கு அடிஷ வ ய்
ரிந் ம் ரிரறநட. அந்க் ரினேம் னறர்ந்ரல்
தபிங்ர, ஷர ஆறநட. உனம் இனந்ஶதரறலும்
அன் ரஷ ம்ஷ வரடரல் ல்னரம்

ிஷ்டரத் வரிறநஶதரட, ம் அஞ்ஞரணம் ரிந்ட
ரிரப் ஶதரண றஷனில் இனக்றஶநரம். றனரலும்

இணரஶனஶ னரனர இனக்றநரர். ரி ஷரறநட
ஶதரன்ந றஷனக்கு - ஸ்தடிரறந றஷனக்கு - சுத்

ஸ்தடி மங்ர ரண தஶசுன் வய்ர

இனக்றநரர். ரினேம் ஷனம் ஶறு ஶறு அல்ன.
இடஶரன் அடரினக்றநட. யர ிஷ்டவும்
தஶசுனும் எனத்ஶரன். உனத்றன்
ஆ ரதர ங்ள், இற்றுக்குக் ரரண ரஷ

ஆறற்நறன் ரணரிரண ர் ஆட்டங்ள்
இனரிடத்றலும் இல்ஷன. யரிஷ்டின் றுப்ன,
றணின் வலப்ன இண்டுஶ மன்ஸ்தடி ல

ர்ங்பில் ஶ ில்ஷன.

த்றரண த்டம்

ரஷரல் ஶறு ிர ரநறத் வரிறநஶதரடரன்
ர்ங்ள் உண்டரறன்நண. இனப்தஷப் வதரய்ர

ரற்நறச் வ ரல்ஷ இங்றனீ றல் Coloured Version ன்ஶந
வ ரல்றநரர்ள் அல்னர? னர் ந்டிட்டரல் வதரய்க்கு
ந்டிட்ஶடரம் ன்று அர்த்ம். னர்பில் ஶ ர றுப்ன
ிஷ்டிடம் வள்ஷப
ஷக்றந ஷில்

றணிடனம் ணத்ஷ

த்றத்ஶரஶடஶ எட்டிக்

வரண்டிக் வரண்டினக்றஶநரம்.
இறுறரண வண்ஷக்கு அஷடரபரஶ ரிஷனேம்
ரித் தின் றஷடக்றந ினறச்

ரம்தஷனச் ஷ ர்ள்

ரிக்றநரர்ள். ன்றும் றற்தட டஶர அடஶ ீறு;
றனீறு. ிஷ்ட ரண உனத்டக்கு அஷடரபம்
ண், ம், வ டி, வரடி ல்னரஶ ண்ிஶன திநந்ட
ண்ிஶன பர்ந்ட னடிில் ட்ற டிறநஶதரட
ண்ஶ ஆறன்நண. ணஶ ண்டம் னடிரண
றஷனக்கு அஷடரபர இனக்றநட. இணரல்ரன்
ஷஷ்ர்ள் றனண் இட்டுக்வரள்றநரர்ள்.
றனீறும் றனண்டம் எஶ த்டத்ஷத்ரன்

ரட்டுறன்நண. யரி-ய ஶதம் இல்னரட ஶதரல்,
அர்லக்குரி

றன்ணங்பிலும் ஶதறல்ஷன. ைத்றல்

இனந்டவரண்ஶட ஶல் ஶரக்றப் ஶதரட்டுக்
வரள்றநரர்ள். ல்னரம்

ரற ிட்ட

றஶர

றஷனில், ினறஷ உரட்டில் ஶதரடரல்
வற்நறில் குறுக்ஶ ரித்டக் வரள்றநரர்ள்.

றனுக்கும் றனரலுக்குறஷடஶ ஶதம் ற்திப்தட
வரஞ் ம்கூடச்

ரிில்ஷன. ஷஷ் ஆழ்ரர்லம்,

ஷ  ரன்ரர்லம் உர்ந் தக்ற றஷனில்
இண்ஷடனேம் எஶ ஸ்னொதரக் ண்டு
தரடிினக்றநரர்ள். "திஷந ங்கு

ஷடரஷண னத்ஶ

ஷத்ட" ன்று ஆழ்ரர் தரடிணரல், அஷ அப்தடிஶ
றவரனறக்றந ரறரி, "குடரடிஷ இடத்ஶ வரண்டு"

ன்று ஷ த் றனனஷந தரடுறநட. (ஶரதிஷஶபரடு
குடத்ஷ ஷத்டக்வரண்டு ர்த்ணம் வ ய் றனஷ்
தரத்ரத்ரன் குடரடி.)
றழ்ரட்டில் ஆறரனம் னற்வரண்டு இந் மம
தரம் இனந்ட ந்றனக்றநட. அணரல்ரன் இனதத்ஶல
க்ஷத்றங்லக்குள்

றனுக்குநற ஆறஷ,

ிஷ்டவுக்குநற எம் ஆற இண்டுக்கு ட்டும்
'றன'ன்ந வௌ அஷடவரற ஶ ர்த்டத் றனரறஷ,
றனஶரம் ன்று வ ரல்றஶநரம். குந்ஷர
இனந்ஶதரஶ இந் ம

உர்ச் ற ற்தடஶண்டும்

ன்தரல்ரன் அவ்ஷப்தரட்டி ஆத்றச்சுடிில் 'அஷண
நஶல்' ன்றும், 'றனரலுக்கு அடிஷ வ ய்' ன்றும்
உதஶ ம் வ ய்றநரள்.

எஶ வய்த்ஷ இஷ்ட னெர்த்றரக் வரண்டு
றதடுஶ

றத் எனஷப்தரட்டுக்கு உவுரத்

ஶரன்நனரம். இறல் றரம் உண்டு. இணரல்
எவ்வரன னெர்த்றஷத் ரழ்ர ண்க்கூடரட.
ங்ள் இஷ்ட வய்த்ஷஶ, தம்தஷர ந்ட

குனவய்த்ஷஶ உதரமறக்னரம். ஆணரல் அப்ஶதரடம்,
னொதற்ந தரத்ரஷஶ ரம் இந் னொதத்றல்
றதடுறஶநரம். ணஶ இந் னெர்த்ற தரத்ரரன்.
அந் தரத்ர ற்ந னொதங்லம் டுத்டக் வரள்ப
னடினேம்; அரட 'ம் வய்ஶரன் ற்நர்ள்
றதடுறந ஷண ற்ந வய்ங்பரவும் உனம்

வரண்டினக்றநட' ன்ந அநறவும் ற்தடஶண்டும். ம்
வய்ஶ ரன் ற்ந வய்ங்பரவும் உள்பட ன்று
றஷணத்டிட்டரல், க்கு அந் னொதங்பில் திடிப்ன

உண்டரரிட்டரலும்கூட, அஷ ம் வய்த்ஷ ிடத்
ரழ்ந்ட ன்ந ண்ம் ஶ ரட.

ச்

ண்ஷடலம் உண்டரரட. ல்ஶனரனம் எஶ

தரத்ரின் குந்ஷபர அன்ஶதரடு

ைக்றப்தடுற்ர ற்தட்ட த்றல், வய்ங்பின்
வதரஶனஶ

ண்ஷடனேம், டஶனம் உண்டரறந

றஷன ஷநந்ட, வமபைன்னம்,

ரந்றனேம் றனவும்.

ரஷனில் றனரல், ரஷனில் யரஶன்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

ரஷனில் றனரல், ரஷனில் யரஶன்
றவதனரன், றனரல் இண்டு ஶதஷனேம்
உதரமறப்தற்கு ீண்டரனர என ிற இனக்றநட.
ஶனர ிரங்ஷப ரம் அர, ர்ர
டத்டற்கு ைத் தரிதரனரண யரிஷ்டஷனேம்,
இந் ிரதரங்பினறனந்ட ணஷமத் றனப்தி ஆர
ஸ்டில் எடுங்குற்கு

ம்யர னெர்த்றரண

தஶசுஷணனேம் றரணிக்ச் வ ரல்னறினக்றநரர்ள்.
இற்ஶற்த வபிிஶன தரர்த்ரலும்
யரிஷ்டரஶண றனனண

க்ர்றர

இனக்றநரர்! தஶசுஶணர ஆண்டிர திச் ரண்டிர
இனக்றநரர். இனரிடனம் இனக்றந வ ரத்டக்ஷபக்
வரஞ் ம் க்வடுத்டப் தரர்ப்ஶதரம்.

றணிடம்

னக்ம்ன, டம்ஷதப்ஶதர, ஊத்ஷ, ண்ஷடஎடு,

ரம்தல்,

ரஷணத்ஶரல், தரம்ன - இஷரன் இனக்றன்நண.
இற்வல்னரம் ரனம் ிஷன வரடுக்ரட்டரர்ள்.
ிஷனஶதரர ஸ்டக்ள்ரன்

றணிடம் உள்பண.

யரிஷ்டிடஶர றரீட குண்டனங்ள், னக்ர
யரங்ள், தீரம்தம், வௌஸ்டத ி ல்னரம்
இனக்றன்நண. இற்றுக்கும் னம் ிஷன றர்ிக்
னடிரட.

றணிடம் உள்பற்கு ிஷன றப்ன இல்ஷன.

(valueless); ிஷ்டிடம் உள்பஶர ிஷனறக்
னடிரட (invaluable). ல்னரற்றுக்கும் ஶனர யர
ிஷ்டிடம் சுரி ஶஷரண யர னக்ஷ்றஶ
இனக்றநரள். த றணிடம் இனக்கும் அம்தரலக்ஶர
'அதர்ர' ன்று வதர். எர் இஷன (தம்) கூட

இல்னரள் ன்று அர்த்ம். இஷனஷக்கூட

உண்ரல் த றரறரத் தஸ் வ ய்ள்
அதர்ர.
இறனறனந்ட ஶனரவல்னரம் ர்த்ஶரடு

ந்ஶரர

இனப்தற்கு யரிஷ்டஷனேம், ஷரக்றம்

னற்குப் தஶசுஷணனேம் ஆரறப்தறல், வதரனத்ம்
இனப்தட வரினேம். ரிஷ்டரல் ஞரணம்
னடிரட ன்ஶநர, தஶசுணரல் ஶனர ிரதரம்
ன்நர டக் அடேக்றறக் இனரட ன்ஶந

அர்த்றல்ஷன. இண்டு னெர்த்றஷப றதடுறநஶதரட,
இப்தடி இண்டு ிங்பில் ஆரறப்தட எவ்வரன
ித்றல் எவ்வரனரிடம்

றத் எனஷப்தரடு

(ரக்ரிம்) வரள்ற்கு உவும்.
இந் அடிப்தஷடில்ரன் ிடிற்ரஷனில் எவ்வரன
னம் லந்வுடன் 'யரிரர யரிரர' ன்று
வரஞ்
ன்றும்,

ரனஶனும் ஸ்ம் வ ய் ஶண்டும்
ரங்ரனத்றல் ' ற

ற' ன்று

றநறட

வதரலஶனும் ஸ்ரிக் ஶண்டும் ன்றும் வதரிர்ள்
ிறத்றனக்றநரர்ள். வகு சுனதரண

ரணம்.

ல்ஶனரனம் இஷ அ றம் வ ய் ஶண்டும்.
ரஷனில் ஶனரம் னலக்த் டெக்த்றனறனந்ட ிடுதட்டு
னர்ச் ற அஷடறநட; சூரின் தனதன ண உறக்றநரன்;
உன ரரிங்ள் ல்னரம் வரடங்குறன்நண. ணஶ
குபிர்ந் ஷஷநப் ஶதரறல் ீனண்ட ஶம்ஶதரல்

குபிர்ந் ைத் தரிதரனரண ிஷ்டின் ரங்ஷப
உச் ரிக் ஶண்டும். ரஷனில் அனம் ஶஷன

னடித்ட டு
ீ றனம்னறநரர்ள். ரடுள் வரட்டிலுக்கு

றனம்னறன்நண. தட் றள் கூட்டிக்குத் றனம்திிடுறன்நண.
சூரினும் ஷனரில் இநங்குறநரன். இப்தடி ஶனர
ிரதரங்ள் எடுங்த் வரடங்குறந அந்ப்ஶதரலறல்,
ம் ஆட்டங்ஷபவல்னரம் எடுக்ற அஷற னறந

ஞரணனெர்த்றரண தஶசுணின் ரரஷ உச் ரிக்
ஶண்டும்.
அண்டம் திண்டம் இண்டும் அடிப்தஷடில் எஶ
க்ரணரல், வபி உன டப்னக்கும் ம் அ

உர்வுலக்கும்

ம்தந்ம் இனக்றநட. உனறல்

அனஶரத்டக்கு னன்ன தட் ற ைரனங்ள்
ிறத்டக்வரண்டு கூத் வரடங்குறந ஶஷபில்,
'ஶனரவல்னரம் ன்நர இனக்ஶண்டும்' ன்ந
ண்த்ஷ ணமறல் ன்நரப் தற ஷத்டக்

வரண்டு, மரக்ஷரத் வந் ரரஷணத் றரணிப்தட
பிறல் ஷனம். இஶஶதரல் வபிவுனம் எடுங்றத்

ன்ரற, இனள் ிந்ட னறந அந் ஶஷபில்,
இந்றரிங்ஷப எடுக்ற,
றரணத்றல் அறழ்ட
இனக்கும்.

ரந்ர

றவதனரணின்

ைரவும் சுனதரவும்

ம்னஷட ஶணரதரத்ஷப் வதரறுத்ட, இப்தடி இண்டு
ித்றல் உதரமறத்ரலும் இண்டு னெர்த்றலம்
என்ஶநரன் ன்ந றஷணப்ன ஶதரக்கூடரட. ரஷனில்
தஞ்

ச் ம் ட்டிக் வரண்டு

ந்றரந்ணம் வ ய்

அஶ ணிர், தனறல் மளட் ஶதரட்டுக்வரண்டு

ஆதீமளக்குப் ஶதரறநரர். வவ்ஶறு ரரிங்லக்ர

வவ்ஶறு ஶங்ஷபப் ஶதரட்டுக் வரண்டரலும்
ஆ ரற எனத்ர்ரன். ஸ்ரறனேம் எனத்ர்ரன்.
எற்றுஷ உர்த்டம் உத்த் னங்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
எற்றுஷ உர்த்டம் உத்த் னங்ள்
ற - ிஷ்ட அஶதத்ஷக் ரட்டும் ஸ்னங்ள் தன
உள்பண. றனவல்ஶனறச்

லஷில்

ங் ரரன்

ஶரிலும், (' ங் ிணரர் ஶரில்' ன்று ப்தரச்
வ ரல்றநரர்ள்.) ஶற்ஶ யரிய ஶக்ஷத்றத்றலும்
இவ்ிண்டு னெர்த்றலம் என்நர இஷந் திம்தங்ள்
உள்பண. குற்நரனத்றல் ிஷ்ட னெர்த்றஶ அஸ்ற
யரிற

றனறங்ர ரற்நறினக்றநரர். இஷ

திதனரண ஸ்னங்ள். இவ்பவு திதனறல்னர என
ஶக்ஷத்றத்ஷப் தற்நறச் வ ரல்றஶநன்:
றனப்தரற்டல் ன்று என ஊர் இனக்றநட.

ரஞ் றனத்றனறனந்ட ஶலூனக்குப் ஶதரறந றில்
இனதட ஷனறல் இனக்றநட. னனறல் அந்
ஶக்ஷத்றத்றல் என வதனரள் ஶில்கூடக்

றஷடரரம். ஈஸ்ன் ஶரில்ரன் இனந்ரம். என
வஷஷ்ர் அஶ ஶக்ஷத்றங்லக்குச் வ ன்று
ிஷ்ட ரி ணம் தண்ிக் வரண்டு னறந ரனத்றல்
அந் ஊனக்கு ந்ரரம். எவ்வரன ரலம் ஊனக்குப்
ஶதரறந ஶதரட ிஷ்ட ரி ணம் தண்ரல், அர்

ஆரம் தண்டறல்ஷன ன்ந றத்ஷ ஷத்டக்
வரண்டினந்ரர்.

அர் றனப்தரற்டலுக்கு ந்ட "ங்ஶ ிஷ்ட ஆனம்
இனக்றநட? ன்று எவ்வரன ஶரினரப் ஶதரணரர்.
ல்னரம்

றன் ஶரினரஶ இனந்ண. ஷட றில்

ிஷ்ட ஆனரத்ரன் இனக்கும் ன்று றஷணத்ட
என ஶரிலுக்குள் டேஷந்ரர். உள்ஶப ஶதரணரல்
ஈசுன் இனந்ரர். உடஶண வபிஶ எடிந்ட ிட்டரர்.
ஆரம் தண்ில்ஷன. ிறு த றில் டடித்ட.

அஷிட ணமறஶன 'இன்ஷநக்கு ிஷ்ட ரி ணம்
தண்ில்ஷனஶ!' ன்று டடிடடித்டக் வரண்டினந்ரர்.
அப்ஶதரட என றர் அனக்கு னன்ணரல் ந்ட "ன்ண
ஸ்ரற! ிஷ்ட ரி ணம் தண் னறநீர்பர?" ன்று
ஶட்டரர்.

"இந்ப் திஶரைணறல்னர ஊரில் ங்ஶ ி்ர ிஷ்ட
ஶரில் இனக்றநட?" ன்று அர் ஶரதர
வ ரன்ணரரம்.
"அஶர வரிறநஶ, அட

ன்று றர் வ ரன்ணரர்.

ரக்ஷரத் ிஷ்ட ஶரில்ரன்"

அந் ஶரிலுக்குத்ரன் அந் ஷஷ்ர் டேஷந்
திநகு ஈஸ்ன் இனப்தஷப் தரர்த்டிட்டு எடி
ந்றனக்றநரர். அணரல், "ன் அய்ர வதரய் வ ரல்றநீர்?
அட ஈஸ்ன் ஶரில்" ன்று வ ரன்ணரரம்.

" இல்னஶ, இல்ஷன. ீர்ரன் வதரய் வ ரல்றநீர். அட

வதனரள் ஶரில்ரன். ஶண்டுரணரல் உள்ப ந்ட
தரனம்" ன்று அர் வ ரல்ன, "இப்ஶதரடரன் ரன்
தரர்த்ஶன் ன்று இர் வ ரல்ன, ஷட லில் றர்
"தந்ம் ட்டும்;ற்ரப் வதரய் வ ரல்றநீர்? " ன்று
வஷஷ்ரிடம் அடிடிச்

ண்ஷடக்குப் ஶதரய்

ிட்டரரம்.
இற்குள் ஊரில் இனந்ர்லக்கு இட வரிந்ட,

அர்லக்குள் த்றஸ்ம் வ ய்டஷக் ந்ரர்ள்.
"ற்ர இப்தடி

ண்ஷட ஶதரட்டுக்

வரண்டினக்ஶண்டும்? ல்ஶனரனம்ரன் ஶதரய் ட
வய்வன்று தரர்க்னரஶ?" ன்று ஊர் ைணங்ள்
வ ரன்ணரர்ள்.
"ரன் அந் ஶரிலுக்குள் டேஷரட்ஶடன்" ன்று
ிஷ்ட தக்ன் வ ரன்ணரரம்.

"ரிட்டரல் ிட னடிரட. ப்தடி ரன் வ ரல்ட
இர் வதரய் ன்று இர் தரர்க்ரல் வ ரல்னனரம்? ரர்
வதரய் ன்று தரர்த்டிட ஶண்டும்" ன்று அந்க்

றர் ம்ன
ீ
தண்ிக் வரண்டு, ிடரட்ஶடன் ன்று
ல்லுக்கு றன்நரர்.
ஷட றில், ஊர் த்றஸ்த்றன் ஶதரில் இர்ள்
ல்ஶனரனம் ஶரிலுக்குள் வ ன்நரர்ள்.

ரஸ்த்றல் அங்ஶ ஶதரய்ப் தரர்த்ரல்

றனறங்ம்

ரறரி இனந்ட. ல ழ் திம் தீடரற ஆவுஷடரர்
இனந்ட. ஆவுஷடரனக்கு டுினறனந்ட என னெர்த்ற
லம்திரல் அ ப்தில்

றனறங்ரறரிஶ ஶரன்நறற்று.

ஆணரல் ரஸ்த்றஶனர ஆவுஷடரனக்கு ஶஶன
வரிந்ட னறங்ல்ன. னறங்த்றன் ஸ்ரணத்றல்
வதனரள் றன்று வரண்டினந்ரர்.
அஷப் தரர்த்வுடன், 'அடடர! ரம் ரந்ட

ஶதரய்ிட்ஶடரஶ - யரிஷ்ட அல்னர இங்ஶ
இனக்றநரர்? ன்று அந் ிஷ்ட தக்ர் றவும் ணம்
உனற, அஶ ஸ்ஶரத்றங்ள் தண்ிணரரம்.
றரிடம் ன்ணிப்னக் ஶட்த் றனம்திணரல், அந்க்
றஶ ிஷ்ட னெர்த்றக்குள் னந்ட ிட்டரர்.
வதனரஶப றரய் ந்றனக்றநரர்!

றனப்தரற்டல் ன்னும் ஊனக்குப் ஶதரணரல் இப்ஶதரடம்
தரர்க்னரம். ஆவுஷடரர் இனக்கும்; அற்கு ஶல்
னறங்ம் இனக்றந இடத்றல் வதனரள்
றன்றுவரண்டினக்றநரர். இந் ஶக்ஷத்றனம் க்கு
ஈஸ்ன் ஶறு யர ிஷ்ட ஶறு இல்ஷன ன்ந
த்டத்ஷ ிபக்குறநட.
இண்டு ரைரக்ள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

இண்டு ரைரக்ள்
யரிஷ்ட ீ ணரக்ஷறஷ மளந்ஶசுனக்கு ரஷ
ரர்த்டக் வரடுத்ரர். டஷில் இந் றஹ்ம்
றற்தத்றல் வகு அர இனக்றநட. அம்தரள் தத்ரத
ஶரரிரவும், தஶசு

க்றரவும் இனப்தஷ

அப்தடிஶ ண்டக்கு னன்ணரல் வரண்டுந்ட
ரட்டுறநட இந்ச்

றற்தம். இஷப் தரர்த்டக்

வரண்ஶடினந்ரல் ம் ணமறல் ஷ  ஷஷ்
ஶத தரம் ஶதரஶ ஶதரய் ிடும்.
திம்த்றல்ரன் மர்
க்றரல்ரன்

க்றனேம் இனக்றநட. அந்

ன திதஞ்

திம்ஶ தஶசுன்;

ரரிங்லம் டக்றன்நண.

க்றஶ அம்தரள்; அந்ச்

க்றரல் ைத்ஷ ல்னரம் தரிதரனறக்றநஶ யர

ிஷ்ட ன்று திரித்டச் வ ரன்ணரலும், இர்லம்
ஷட றில் எனனக்வரனர், ித்றர ஶ

இல்னரர்ள்ரன் ன்று வரிறநட. திம்ம், அன்
க்ற, அந்ச்

க்ற வ ய்றந ரரிம் ல்னரம் ஶறு

இல்ஷன அல்னர?அஶ வய்ங்லக்குள்
ங்லஷட தரத் ஸ்னொதத்றஶனஶ ப்ஶதரடம்
இனக்றந னம்ிள் - த்ண த்ம் - இம்னெஶ
ன்று அப்ஷத ீக்ஷறர் றஷனரட்டிினக்றநரர்.
ரந்ர இனக்றந திம்ம்

றன், ரரிங்ள் வ ய்ட

தரிதரனறக்றநர் ரிஷ்ட ன்று வ ரன்ணரலும்,
இப்தடிப்தட்ட ித்றர ம் ற்திப்தடகூட னலக்ச்

ரிில்ஷன ன்று உர்த்டறந ஷில் இண்டு

ரைரக்ஷபப் தரர்க்றஶநரம். எனத்ர் ங்ரைர, ற்நர்

டரைர. ங்ரைர இனக்கும் வங்த்ஷத்ரன்
ஷஷ்ர்ள் 'ஶரில்', 'ஶரில்' ன்று

வ ரல்றநரர்ள். அஶ ரறரி ஷ ர்பின் 'ஶரில்'
ன்நரல் அட டரைர இனக்றந

றம்தம்ரன். இந்

இண்டு யர ஶக்ஷத்றங்பில் உள்ப ங்ரைர,

டரைர இண்டு ஶதனம் வன்றஷ ஷஶ தரர்த்டக்
வரண்டினப்தட ிஶ ம். வற்கு ணின் றக்கு. க்கு
 தறல்னரல் ம்ஷ அரக்குறந

னெர்த்றபரனரல் னுக்கு றர் னம் ரட்டுறநரர்ள்.
ங்ம் அல்னட அங்ம் ன்நரல்
டரைர இனக்றந

ந்றறஷ

ஷத.

றம்தத்றல்

ஷத ன்றுரன்

வ ரல்றஶநரம்.
ஷதில் ர்த்ணம் வ ய்டரன் வதரனத்ம். ஆணரல்

இந் இண்டு
வ ய்றநரர்.

ஷதபில் எனத்ர்ரன் ர்த்ணம்

ரந் றஷனில் திம்ர இனக்ப்தட்டர்

ன்று ரம் வ ரல்றந

றன்ரன் டரைரர ஆணந்க்

கூத்ரடுறநரர். ைத் தரிதரனரண
யரிஷ்டஷஶர றனங்த்றல் த
உநங்குறநரர்.

ரந்ர

றவதனரனுக்கும் றனரலுக்கும் ரம்

தங்ல டு வ ய்றந வரறல்பின்தடி தரர்த்ரல் இட
ஷனல ர அல்னர இனக் ஶண்டும்? இறனறனந்ட
ன்ண வரிறநட? னத்வரறல், ந்வரறல் ன்வநல்னரம்
திரித்ட, ரம் எவ்வரன்றுக்கும் என னெர்த்றஷச்
வ ரன்ணரலும்கூட, இடவும் ம்

றற்நநறவுக்கு ட்டுரப்

தர க்ற டுத்டக்வரண்ட தன ஶரற்நங்ள்ரன். அந்
னெர்த்றள் அடிஶரடு திரிந்ட திரிந்ட இனப்தர

றஷணக்க்கூடரட. இஷத்ரன் இண்டு ரைரக்லம்
க்கு உர்த்டறநரர்ள். இனஷட ரரித்ஷ
அனம் அனஷட ரரித்ஷ இனம் வ ய்றந
ரறரி இண்டு

ஷதபில் டிக்றநரர்ள்.

ல்னரற்ஷநனேம் எடுக்றக்வரள்தர் ஆட்டர

ஆடுறநரர்; ஆட்டி ஷத்டப் தரிதரனறக் ஶண்டிஶர
டெங்குறநரர்.
வற்ஶ தரர்த்டக்வரண்டினக்றந இன்வணரனத்ர்
க்ஷறரனெர்த்ற. இர் தஞரண னெர்த்ற.
ரரிஶில்னர ஸ்டரண
ஸ்னொதம். அனஷட
அந் ஷ ன்ம்ரன்

ரக்ஷரத் திம்

றத் (ஞரண)

க்றரன் அம்தரள்.

ற ிஷ்டர,

னம்னெர்த்றபர, னப்தட னக்ஶரடி ஶஷபர, னல்,
னண்டு, தசு, தட் ற, டேஷ்ர்ள் உட்தட

னரவும்

ஆறினக்றநட. இற்நறஶன குநறப்தர தர ஶ ம்
றவதனரன், றனரல் இர்ஷப னலனல் டவுபர

றதடுரல், ரம் ஶத னத்ற இல்னரல்

இவ்ினஷனேம் றதட ஶண்டும். ரம் ணமறல்
ந்ரலம் நரல் வதரநறத்ட ஷத்டக் வரள்ப
ஶண்டிட ன்ணவன்நரல்,
தர க்றின் ற்வநரன உனஶ றனரல்; தர க்றஷ
ிட்டுப் திரிக் னடிர ஆரப் வதரனஶப

றன்.

ல்னரற்றுக்கும் உள்றன்று இக்குறந அந்ச்

க்றஷ

ரம் தக்ற வ ய்ரல், ரர ந்ட ஞரணப்தரல் வரடுத்ட
ம்ஷ க்ஷறக்றந அம்தரபரறநரள்.

அபட அடேக்றம் இல்னரிட்டரல், ரம்
ம்ரன். ரம் வ ய்றநர றஷணக்றந

த்டக்குச்

ன

ரரிங்லக்கும், ண்ங்லக்கும் அள் னறந
க்றரன் ரம். னக்குஶ ம்

க்றிணரஶனஶ

ரரிங்ஷபச் வ ய்டவரள்றஶநரம் ன்று அம்தரம்
தடக் வரஞ் ம்கூட றரம் இல்ஷன. ம்ஷ டத்ற

ஷத்டம் அந்ப் தர க்றஷ றஷணத்ட, ரள்ஶரறும்
என றறரட, 'ன்

றறு

க்ற உன்ணிடறனந்ட

வரித் என றஷனரன்; இஷ உன்

றத்ப்தடிஶ

டத்றஷம்ர' ன்று அர்ப்தம் தண்டஶரம்.
இடஶ டேஷ் குங்பில் னனரரச் வ ரல்னப்
தடுறந ன்நற.
இஶ னஷை;
இஶ ஸ்ரணம் - அம்தர அலக்ஷத் டஷடத்ட ம்
உிஷச் சுத்ரக்குறந ஸ்ரணம்.
தரன் ரர்? தத் தரர் தறல்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
"தரன் ரர் ?" தத் தரர் தறல்
தஶசுனும் வந் ரரனும் எஶ ஸ்ட;
இண்டல்ன. வதர் ஶறு. உனம் ஶறு, ஶஷன ஶறு.
ஆணரல் உள்ஶபினக்ப்தட்ட ஸ்ட என்ஶநரன்.

வ ங் தத் தரர்பின் அதிப்திரம் இடரன்.

ஶள்ினேம் தறலுர 'ப்ச்ஶணரத் த்ணரனறர' ன்று
அர் என றந்ம் வ ய்றனக்றநரர். ப்ச்ணம் - ஶள்ி.
(இப்ஶதரட அந்ப் திச் ஷண இந்ப் திச் ஷண
ன்றஶநரஶ. 'திச் ஷண' ன்தட 'ப்ச்ணம்'ரன்) உத்ம்
-தறல். ப்ச்ணம் உத்ம் ரறரி ஶள்ிஷனேம்

தறஷனனேம் வரடுத்டக் வரடுக்றநரர் ஆ ரர்ரள்.
'தண்டிர்லக்கு இட த்ணரஷன' ன்று திச்ஶணரத்
த்ணரனறரஷ அடேக்றறத்றனக்றநரர்.
அறல் என ஶள்ி: தரன் ரர்?
அற்குப் தறல்:

ங்ணரவும் ரரணரவும்

இனக்றந எனன்.

ங் ரரரத்ர :

இறனறனந்ட ஆ ரர்ரள் ணமறல்

றன், ிஷ்ட ன்ந

ஶததரம் வரஞ் ம்கூட இல்ஷன ன்நரறநட.
இஶ ஶணரதரத்றல்ரன் அட

ம்திரத்ஷப்

தின்தற்றும் ஸ்ரர்த்ர்ள் ல்ஶனரனம், எவ்வரன
ரரித்ஷனேம் 'தஶசுப் திரீறக்ர' ன்ந

ங்ல்தத்டடன் ஆம்தித்ட, னடிில் 'றனஷ்ரர்ப்தம்'
ன்று னர்த்ற தண்டறஶநரம். 'தஶச் திரீத்ர்த்ம்'
ன்று வரடங்ற, 'ைணரர்த்ண: ப்ரீரரம்' ன்று

னடிக்றஶநரம். எனத்ன் திரீர்த்றக்கு ன்று ஆம்தித்ஷ
இன்வணரனத்ன் திரீர்த்றக்கு ன்று ப்தடி இனக்
னடினேம்? இண்டும் என்நரஶ இனப்தரல்ரன்
னடிறநட. ஶதர்ரன் ஶறு ஶறு.

ீி ஷஷ்ர்ஷபக் ஶட்டரல், ிஷ்டரன்
டவுள்;

றன் ற்ந ைீர றஷபப் ஶதரல் ன்தரர்ள்.

இஶ ரறரி ீ ஷ ர்ஷபக் ஶட்டரல்,

றன் னல

னல் வய்ம். ிஷ்ட ைீஶரடிஷச் ஶ ர்ந்ர்ரன்
ன்தரர்ள். இர்ள் எவ்வரனட

றத்ரந்ப்தடினேம்

றன் அல்னட ிஷ்டரன் ல்னர ைீர றபின்

இனத்டக்குள்லம் அந்ர்ரறர இனக்றநரர். இப்தடி
ஷத்டக் வரண்டரலும் என்று

றன் ிஷ்டின்

இனத்றல் இனக்றநரர்; அல்னட ிஷ்ட

றணின்

இனத்றல் இனக்றநரர். ப்தடிப் தரர்த்ரலும் ங்ள்
ஸ்ரறஷ இனத்றல் ஷத்டக் வரண்டினக்றந

அந் இன்வணரன ஷனேம் னைறக்த்ரஶண ஶண்டும்.?
றத்ரந்ம் ணறு ட் ற ஶத ரல் டுறஷனினறனந்ட

ஶத க்கூடி ரிரண ரபிரமன், தரன்

னனறர்லஷட ரக்ஷப் தரர்த்ரல், எஶ
ஸ்டரன் தன ஶஷபர ந்றனக்றநட ன்று
ஸ்தஷ்டரத் வரினேம்.

'என னெர்த்றரன் உள்பட. அடஶ னென்நரப் திரிந்ட.
இஷ என்றுக்வரன்று

ம். என்று உர்ந்ட - ற்நட

ரழ்ந்ட ன்நறல்ஷன' ன்றநரர் ரபிரமன்.
ஷ னெர்த்ற: திதிஶ த்ரிர மர
மரரன்ஶரம் ப்ர த்ம்
தரனம் இப்தடிஶ வ ரல்றநரர். "ந் என்ஶந ஶைர
குத்ரல்

றனஷ்டி வ ய்றந திம்ரரவும், மத்

குத்ரல் தரிதரனறக்றந ிஷ்டரவும், ஶர

குத்ரல் திபத்ஷ உண்டரக்கும் னத்றணரவும்
இனக்றநஶர, அந்ப் திநப்தற்ந என்ஷந னத்வரறலுக்கும் ரர, னென்று ஶ னொதர
இனக்றந னக்கு னெனத்ஷ ஸ்ரிக்றஶநன்"
ன்றநரர். *

ஶைரைளற ைன்ணி மத்வ்னத்ஶ
ஸ்றவௌ ப்ைரணரம் ப்பஶ : ஸ்ப்னஶ
ஆைர மர்க் ஸ்றற ர

|

ஶயஶ

த்ீர த்ரிகுரத்ஶண : ||
என

றத்ரந்த்ஷ றஷனரட்ட ஶண்டும் ன்ந ம்ன
ீ

இல்னரல், உள்பஷ உள்பதடி றநந் ணஶமரடு

தரர்க்றந ரிள் இனர் இப்தடிச் வ ரல்றநரர்ள்.
திம்ர, ிஷ்ட,

றன் ித்றல் இர்ள் வ ரல்றந

க்றம் அத்ஷண ஶஷலக்கும் வதரனந்டம்.
அடேத

றத்றனறனந்ட ஶத ற ரன்ள்

ங்லக்வன்று எர் இஷ்ட வய்ம் இனந்ரலும்கூட,
ற்ந ஶஷலம் அடஶரன் ன்று வபிரக்
கூநறினக்றநரர்ள். 'ஶசுனுக்கும்

ைணரர்த்னுக்குறஷடஶ ஸ்ட ஶதம் டபிக்கூட
இல்னரிட்டரலும் ன் ணசு ன்ணஶர
றமறல் சூடி

ந்றஷணச்

றவதனரணிடம்ரன் ிஶ ர

ஈடுதடுறநட' ன்று வ அப்ஷத ீக்ஷறர் கூறுறநரர்.

'ரன் ஷ ன்ரன்;

றதஞ் ரக்ஷ ைதம்

வ ய்றநன்ரன். இனந்ரலும் ரரம்ன றநத்ட
ஶரதிரணிடஶ ன்

றத்ம் னிக்றநட' ன்றநரர்

'றனஷ் ர்ரம்ன'த்றல் னீ னரசுர்.
இஷ்ட வய்ம் ன்று என்று இனக்னரம். ஆணரல்

அடரன் ல்னரரினக்றநட ன்தரல், அடஶரன்
ற்ந வய்ங்லரினக்றநட ன்ந ண்ம் இனக்
ஶண்டும். என்ஷநப் திடித்டக் வரண்டற்ர

இன்வணரன்ஷந றந்றக்க்கூடரட. ிஷ்டரன் டவுள்,
றன் என ைீன் - அல்னட

றன்ரன் டவுள்,

ிஷ்ட என ைீன் - ன்நரல்கூட, என னெர்த்றிடம்
டஶம் தரரட்ட இடறல்ஷன. எனத்ர் ஸ்ரற,
இன்வணரனத்ர் தக்ர் ன்நரலும் தக்னக்குரி
ரிரஷஷச் வ ய்த்ரஶண ஶண்டும்?
ிஷ்டவுக்குப் தக்ன்; அல்னட

றன்

றனுக்கு ிஷ்ட

தக்ன் ன்ஶந வ ரல்றநரர்ஶப ி, இனனஶ

தஸ்தம் டஶறத்டக் வரள்லம் ிஶரறள் ன்று
ரனம் வ ரல்னில்ஷனஶ. அப்தடிினக் அர்பில்
எனஷ ரம் ன் டஶறக் ஶண்டும்?
என னரத்றல்

றன் ிஷ்டஷ ஸ்ரிக்றநரர்;

இன்வணரன னரத்றல் ிஷ்ட

றஷண

ஸ்ரிக்றநரர் ன்தரல் இர்ள்
றன்ணர்பரறிடில்ஷன.
தண்ட ன்று

றஷண ஸ்ரம்

றஶண வ ரல்னரல், ிஷ்ட அஷ

க்குக் ரரித்றல் உதஶ றக்றநரர்; இப்தடிஶ க்கு
ிஷ்ட தக்ற உண்டரக்ஶ,

றன் ிஷ்டஷப்

னைறக்றநரர். ைணங்பின் ிிரண ன றக்குத் குந்

ரறரி எஶ தரத்ர ஶறு ஶறு னொதத்றல் னறநரர்.
அனக்கும் ங்ள் இஷ்ட னெர்த்றரல் இந்
னெர்த்றஷ ஸ்ரம் தண்டறநரர். தரஷணப்
னைறக்றந ரறரிஶ தரர்ஷபனேம் னைறக் ஶண்டும்
ன்று ஷஷ்ர்ள் வ ரல்றநரர்ள்.
றஷணப்ஶதரனஶ

றணடிரஷனேம் றதட ஶண்டும்

ன்று ஷ ர்லம் வ ரல்றநரர்ள். ணஶ, இர்பில்

எனத்ர் இன்வணரனத்ஷப் னஷை வ ய்தஷனேம் ரம்
ஸ்ரிக்த்ரன் ஶண்டும்.
னன்ஶண வ ரன்ண 'ப்ச்ஶணரத் த்ண ரனறர'ில்
இன்வணரரிடத்றல் 'ஶனரண வய்ம், தஶஷ
ட?'ன்ந ஶள்ிஷ லப்திக் வரண்டு, அற்கும்

' றத் க்ற' ன்று தறல் வ ரல்றநரர் வ ஆச் ரரிரள்.
றத் க்ற ன்தட ரன் தப்திம்த்றன் ஶதர் அநறவு.
அடரன் அத்ஷண ஶஷலரிற்று. அடஶ
க்கு ல்னநறவு னம் ஞரணம்திஷ. அந்

ஞரணரம்திஷரன் க்கு ல்னர ிரண ஶத
னத்றனேம் ஶதரற்கு அடேக்றறக் ஶண்டும்.
ினற, றனண்ின் றஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ினற, றனண்ின் றஷ

"ிநகுக் ட்ஷடஷ அக்ணிரணட தஸ்தரக்குட

ஶதரல், ஞரணம் ன்றந அக்ணி ல்னரக் னங்ஷபனேம்
தஸ்தரக்குறநட" ன்று தத் ல ஷில் தரன்
றனஷ்ன் அர்ைளணனுக்கு உதஶ றக்றநரர். தஸ்தரற
ினற, இவ்ிம் ர்ங்ஷப ரிந்தின் றற்கும்
ஞரணத்டக்ஶ அஷடரபரகும்.

'ினற னறஷச்ர்ம்' ணறு "அ ஶர "த்றல் உள்பட.
அரட, ினற ன்தடம், ச்ர்ம் ன்தடம் எஶ
வதரனள் னம்.
ந்ப் வதரனஷபனேம் ீினறட்டரல் னனறல் அட
றுப்தர ஆகும். திநகு இன்னும் அக்ணினடம் ஶதரட்டரல்
ீற்றுப் ஶதரகும்! சுத் வலப்தர ஆறிடும். அப்னநம்

ீில் ஶதரட்டரல் அட ரநரட. அடஶ னடிரண றஷன.
இப்தடி ீற்றுப்ஶதரணஶ றனீறு. ீறு தஸ்ம் ணப்தடும்.
ஈசுன் யர தஸ்தம். ல்னரம் அறந் தின்னும்
இற்ஷந அறத்ட ிட்டு ஞ் ற றற்றந, அறர
த்ரண யர தஸ்ம் அன். தஸ்ர ீற்று
வலத்டப்ஶதரணற்கு னந்ற ரறுல் றுப்ன. அடரன்
ரி. றனக்ரிரன் இவ்வுன ச்ரித்றல் இக்ரனத்றல்
னனறடம் வதற்றுள்பட.
வரம்தவும் ிஷனறப்தரண ஷனம் அடரன். இந்க்
ரிர ரநற வதரனஷபிட, றவும் உர்ந்ட
ீற்றுப்ஶதரண றனீறு. றனீற்றுக்கு ஶனரண வதரனஶப
றஷடரட.

தன ர்ங்ஷபக்வரண்ட வதரனட்ஷபக் ரண்றஶநரம்.
ஆணரல், இந் ர்ங்வபல்னரம் ஸ்டஷ ரித்தின்
ரநறிடுறன்நண. ல்னரம் ஷட றில் வலத்டப்
ஶதரய்ிடும். ரம் ' ரம் வலத்டப் ஶதரய்ிட்டட'
ன்றஶநரம்.

ரம் ன்தட ஶம். ஶம் ஶதரணதின்

இனப்தஶ வய். வய்ரண ஆத்ரின் டெய்ஷக்குப்
வதரி அஷடரபர இனப்தட ினறரன். இஷ
இந்ப் வதரய்ரண வய் (ஶம்) னலறலும்

ன றக்வரள்ப ஶண்டும். ல்னரம் ரிந்தின் ஞ் ற
றற்தட ினறின் வண்ஷ என்றுரன். ற்ந
ரவல்னரம் வதரய்; வண்ஷஷ உண்ஷ.
ஞரணம் ன்னும் ீ னெண்டதின், ரரிங்ள் ல்னரம்
தஸ்தரற ிடும் ன்று வறனஷ் தரத்ர

உதஶ றத்றல், 'தஸ்ரறிடும்' ன்நரல் ல்னரம்
அறந்ட, னத்ர் வ ரன்ணரறரி சூன்ரறிடும் ன்று
அர்த்றல்ஷன. ிநகுக் ட்ஷடள் ீில் ரிந்ட

ஶதரணதின் ல்னரஶ சூன்ரற ிடில்ஷன.; அப்ஶதரட
ஞ் ற றற்தட ீறு. அவ்ரஶந ஞரணம் ன்றும் ீில்
ர்ரக்ள் ரவும் ஞ் ற றற்கும்; றகுந்ட றற்தஶ 'ர
தஸ்'ரண தரத்ர.
றனத்வரண்டத் வரஷில் சுந்னெர்த்ற ரணரர்
"னலீறு ன ற னணிர்க்கும் அடிஶன்" ன்று தரடிணரர்.
ினறஷத் ஶம் னலடம் ன றக்வரள்ப ஶண்டும்.
ினறஷத் ரித்டக் வரள்றணரல் மன

ஸ்ரிங்ஷபனேம் அஷடனரம். வதனம்தரனரண
க்ள் ினறஷ அிறநரர்ள். றனீறு ன்தஶ

ரர க்பரல் டன்னூறு, டன்னூறு ணப்தடுறநட.

ஶரிலுக்குப் ஶதரணரலும் ரட தீடரதரிரர

ஶண்டுரணரலும், "டன்னூறு வரடுங்ள் ன்று க்ள்
ஶட்தஷ ரம்
ஷத ர

ைரப் தரர்க்றஶநரம். ன, திஶ,

ஶ ஷ்ஷடபினறனந்ட ரப்தரற்றும் வதரி

ஷக்ஷர இனப்தட ினறஶ.

ஷஷ்ர்ள் றனண் இடுரர்ள். டப றச் வ டிின்
அடிில் உள்ப ண்ஷ இட்டுக் வரள்ட க்ம்.
ண்ஷ இட்டுக் வரள்டம், றனீற்ஷந இட்டுக்
வரள்டம் க்கு உர்ந் த்டத்ஷஶ

ிபக்குறன்நண. ன்ணனும் ர நக் ற்ஶநரனும் திடி
ரம்தனரற ிடுறநரர்ள். ரம் ஷட றில்
ரம்தனரத்ரன் ஶதரறஶநரம். இந் ரழ்க்ஷ ரணட

ன்தஷ ினற உர்த்டறநட. ண்ிஶன திநந் ரம்
ண்ிஶனரன் டிப் ஶதரறஶநரம். ண்ிஶன திநந்
ம் ஷட றில் ட்ற அஶ ண்ஶரடு
ண்ரத்ரஶண ஆறநட. ம்ஷ னடிில் அடக்றக்
வரள்பப்ஶதரறந த்டம் அடரன், இஷ ஞரதப்
தடுத்றக் வரள்பஶ ம்றல்

றனர் றனண்

அிறஶநரம். வங்த்றல் ம்னத் மங்க்யம்
வ ய்னேம்ஶதரட ில் ின ண்ஷ டுக்றநரர்ள்.
ில்ம் னக்ஷ்ற  றக்குறடம். தசுவும் னக்ஷ்றின் ர
ஸ்ரணம். ினற, தசுின்

ரத்ஷ அக்றணிினறட்டு

தஸ்ரக்குறனறனந்ட உண்டரறநட. தசுின்

ரணம்

ல்னரத் டர்ரற்நங்ஷபனேம் ஶதரக் உவுறநட.

ண்வண்ஷஷக் ரட்டிலும் அறத் டற்ரற்நம்

உள்ப ஸ்ட இல்ஷன ணனரம். அந் டர்க்ந்த்ஷப்
ஶதரக்க்கூட தசுின்

ரத்ஷ உதஶரறக்றஶநரம்.

ட உடல் தன டர்க்ந்ங்ஷப உஷடட. இந்
உடஷனச் சுத்ப்தடுத்ற, இனுள் உள்ப ஆத்ரஷனேம்
தரிசுத்ப்தடுத் ல்னட தஸ்ரற றனீறு. யர
தஸ்தரண தரத்ரவும் ினற ன்னும் தஸ்னம்
என்நரணதடிரல் ினறஷ அிணரல் ஈச்
ரக்ஷரத்ரம் ற்தடும்.
ரம் எவ்வரனனம் குனர ரத்ஷ அனு ரித்ட
றனீற்ஷநஶர றனண்ஷஶர இடஶண்டும்.
றனண் இடுற்கு, 'ரம் ஶதரடுட' ன்று வதர்.
ரிஷ்டவுக்கு ஶ , ரர, ர, ஶரிந்,
ிஷ்ட, டசூண, றரிிக், ரண, வ, ஹ்னீஶ ,
தத்ரத, ரஶர ன்று தன்ணிண்டு ரங்ள்
னக்றம். இந் டர

ரங்ஷபச் வ ரல்னறப்

தன்ணிண்டு இடங்பில் றனரங்ஷப இட்டுக்

வரள்ரர்ள். இப்தடி தந் ரத்ஷச் வ ரல்னற
ஶதரட்டுக் வரள்ரஶனஶ 'ரம் ஶதரடுட' ன்று
வதர் ந்டிட்டட.
றனீறு, றனண் இற்ஷநத் ரிி்ப்தட தரத்
ஸ்னொதத்றன் உண்ஷஷனேம், உனறல் உள்ப
வதரனள்பின் அறத்றரண றஷனஷனேம்
றஷணவூட்டுறநட.
றறுர் இனரின்

றநப்ன ரக்கு

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)

ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
றறுர் இனரின்

றநப்ன ரக்கு

தஶசுனுக்கு த்ஷணஶர ரங்ள் இனக்றன்நண.
யரிஷ்டவுக்கு த்ஷணஶர ரங்ள்

இனக்றன்நண. இனந்ரலும் என மத்மங்த்றன்
ரரிங்ஷப னடிக்கும்ஶதரட ': தரர்ீ தஶ' ன்று
எனர் வ ரன்ணவுடன், ல்ஶனரனம் 'யய

யரஶ' ன்ந ரத்ஷஶ ஶரம் வ ய்றஶநரம்.
அல்னட, னடிர எனத்ர் 'மர்த் ஶரிந் ர

ங்ல ர்த்ணம்' ன்றநரர். உடஶண ல்ஶனரனம் 'ஶரிந்ர

ஶரிந்ர' ன்றஶநரம். அல்னட 'ஶரதிர ைீண
ஸ்ம்' ன்று எனர் வ ரன்ணரல், அஷணனம்
'ஶரிந்ர, ஶரிந்ர' ன்ந வதஷச் வ ரல்னறஶ
ஶரறக்றஶநரம். தரர்ீ தறக்கு

றன், னத்றன்,

டரைன் ன்று த்ஷணஶர வதர்ள் இனந்ரலும்,
கூட்டர ஶரம் வ ய்னேம்ஶதரட 'ய' ரஶ
னன்ணரல் றற்றநட. அப்தடிஶ றனரலுக்கு ரரன்,
யரிஷ்ட, வறர ன் ன்வநல்னரம் தன ரங்ள்
இனந் ஶதரறலும், தக்ஶரடிள் ஶ ர்ந்ட னங்குட
'ஶரிந்' ன்ந வதரஶ இனக்றநட. இந் இண்டு
ரங்லக்கு ட்டும் ன்ண ிஶ ம், னக்றர
ரபரண ைணங்ள் என்று ஶ ர்ந்ட இந் இன
வதர்ஷப னக்குரறு இற்றுக்கு ன்ண

றநப்ன ன்று

ஶர ஷண வ ய்ட தரர்த்ஶன்.
குந்ஷின் ரக்குக்கு ிஶ ம் உண்டு. ள்பம்
தடறல்னர என குந்ஷ வ ரல்ட ரன்பின்

ரக்குக்குச்

ஷரணட. ல்னரக் குந்ஷபின்

ரக்குக்கும் ிஶ ம் உண்டு ன்நரல், வய்க்

குந்ஷபர, அரக் குந்ஷபர உள்பற்நறன்
ரக்கு அறிஶ ரணல்னர? ய ரனம்
ஶரிந் ரனம் இண்டு அரக் குந்ஷபின்

ரக்றல் ிஶ ர ந் வதர்ள். இந்ப் வதர்ள்
ல்ஶனரரிடனம் ஷத்ஶரங் ஶண்டும் ன்று அந்க்
குந்ஷள் ஆக்ஷஞ ஶதரட்டண! அணரல்ரன்

தஶசுணின் தன ரங்பில் யரனம், வ ர
ிஷ்டின் தன ரங்பில் ஶரிந் ரனஶ
ைண னெத்றன் ஶரஷ்டி ஶரத்டக்கு உரிணரிண
ன்று ண்டுதிடித்ஶன்.

அந் இன வய்க் குந்ஷள் ரர்?
எனர் றனஞரண ம்தந்ர். அம்தரபின் க்ஷீத்ஷ
அனந்றரல் னனணரஶ ஶதரற்நப்தடுதர்.
டஷில் அஶரடு ரறட்ட

ர்ள் னணல்

ரனம், ணல் ரனம் வ ய்ஶண்டும் ன்நணர்.
அரட இன ட் றக்ரர்லம் ங்ள் வரள்ஷஷப
எஷனில் லற வள்பத்றல் ிடஶண்டும்.
திரத்ஷ றர்த்டக்வரண்டு ட டு னறநஶர,
அட வரள்ஷக்ஶ வற்நற ன்தட னணல் ரம்.
இஶஶதரல் அட

றத்ரந்த்ஷ லற எஷனஷ

வனப்திஶன ஶதரட்டரல் ட ரிரனறனக்றநஶர
அற்ஶ வற்நற ன்று வரள்ட ணல் ரம்.
டஷில்

ம்தந்னம்

ரம் வ ய்றல்

னம் னணல் ரம் - ணல்

ரின் டுள் ஆற்ஶநரடு ஶதரிண.

வனப்தில் ரிந்ண. றனஞரண ம்தந்ரின் எஷன,

திரத்ஷ றர்த்ட ந்ட. ீிலும் ரிரல்
இனந்ட. திரத்றஶன ஶதரட்ட எஷனில்
ம்தந்னெர்த்ற ஸ்ரறள் ன்ண லறணரர்? னடிர
ஷ த்ஷ றஷனரட்ட டந் இறுறப்தரீட்ஷ

னணல்ரம்ரன். இந் த்ஷ ரங்றத் ந்
எஷனில்

ம்தந்ர் ன்ண லறணரர்:

ரழ் அந்ர் ரணர் ஆணிணம்
ழ்
ீ
ண்னணல் ஶந்னும் ஏங்கு
ஆழ் ீவல்னரம் அன் ரஶ
சூழ் ஷனம் டனேர் ீர்ஶ!
இறல் 'ஷம் டர் ீர்ஶ' ன்று உனவல்னரம்
ஶக்ஷர இனக் ஶண்டும் - மர்ஶைணர: மளறஶணர
தந்ட ன்ந த்டத்ஷச் வ ரல்றநரர். உனறல் உள்ப
ைீர றள் ரனம் வ ௌக்றர இனக்

ஶண்டுவன்று வ ரல்தர், 'ரழ் அந்ர், ஆணிணம்'
ன்று ணிர திரம்ர்ஷபனேம் தசுக்ஷபனேம்
வ ரல்றநரஶ, அஷ ஷத்றல் ஶ ில்ஷனர,
அல்னட ஸ்ரறலக்கு தக்ஷதரர ன்று ஶட்னரம்.
இந் இன உிரிணங்லக்கும் டுில் அர் 'ரணர்'
ன்றநரர். ரணர்லக்ரண ரரிம் ரம்.
ரணர்ஷப ரத்றணரல் றனப்றப்தடுத்றணரல்,
ஶற்தடி தரட்டின் இண்டரம் ரிில் வ ரன்ண

'ண்னணல்' ழ்றநட.
ீ
ஶனரஷணத்றன் ஶக்ஷத்டக்ர

ஷ வதய் ஶண்டுவன்நரல், இற்கு ஶர்ஷபப்

திரீற வ ய் ஶண்டும். இப்தடி ஶனர ஶக்ஷத்றற்ர
ஶஷஷப திரீற வ ய்ஶ ரங்ள், க்ஞங்ள்
இனக்றன்நண. ரம் வ ய்றந டஷஷப் வதற்நன்
திரன். ரத்றல் ஆயழற வ ய்

அத்றர றரண வய், தரல் ற்றும் அறல்
திஶரைணரகும் ரினட்ஷட னனறண
ஆிணத்றடறனந்ஶ னறன்நண. ஷற ரங்பில்
ம்திக்ஷற்ந

ர்ஷப ஆட்ஶ தித்

ம்தந்ர்,

ரத்ஷஶ னக்றரக் னற, அறல்
ம்தந்ப்தட்டினப்தரல்ரன் அந்ஷனேம்,

ஆிணத்ஷனேம் ணிப்தட ரழ்த்டறநரர். ரம் வ ய்ட,
ஷ வதய்ட, சுதிக்ஷரனேள்ப னறில் ர்த்ஷ
பர்த்ட அர்க்ரர்ஷப அடக்குற்ர ஶந்ஷண
ரழ்த்டறநரர். இப்தடிப்தட்ட ர் ரஜ்ைறத்றல் ங்கு
தரர்த்ரலும் 'அன் ரஶ சூழ்' ன்நரர் - யன்
ன்தடரன் றறல் 'அன்' ன்நரறநட. "ய ய"

ன்று ங்கு தரர்த்ரலும் ைணங்ள் ஶரறக் ஶண்டும்
ன்று அந் வய்க் குந்ஷ ஶதரட்ட ஆக்ஞர

ிஶ த்ரல்ரன் இன்நபவும், ': தரர்ீ தஶ'
ன்று எனர் வ ரன்ணரல், ரம் அத்ஷண வதனம் 'ய
ய யரஶர' ன்றஶநரம். 'அஶர யர',

'அண்ரஷனக்கு அஶரயர' ன்வநல்னரம் அத்ஷண
ஶதனம் ஶ ர்ந்ட வ ரல்றஶநரம். னனனுக்கு ரடி
டுத்ட ஶரம் ஶதரட்டரலும் இந் அஶரயரரன்.
"ண்டரனே தரிக்கு அஶர யர" ன்றஶநரம்.

ஶரிந் ரத்ஷ வ ரன்ண வய்க் குந்ஷ ரர்? ம்
தத் தரர்பரற வ ஆற

ங்ரச் ரரிர்ஶப. ட்டு

டக் குந்ஷர இனக்கும் ஶதரஶ ஶரிந் தத்
தரர் ன்ந ரணிடம்

ன்ணிர ம் ரங்றக் வரண்ட

வ ஆ ரரிரலக்கு, 'ஶரிந்' ரத்றஶன ிஶ ரண
தற்று. ம் குன, ல ர ரரிரண ைத்குன றனஷ்ன்
இனனக்கும் "ஶரிந்" ன்ந வதர் வதரடர
இனந்ரல் ம் ஆ ரரிர்லக்கு இந் ரத்றல்

அனரற அதிரணம் ற்தட்டரற் ஶதரனறனக்றநட. அர்
ர றில்

ஞ் ரம் வ ய்ட வரண்டு னம்ஶதரட,

ஶரற ஷ

ந்டம் தரஷணத் ஶடரல்

இனக்த்ஷ உறுஶற்நறக் வரண்டினந் என
தண்டிஷப் தரர்த்டம், தரன ங்னக்கு ணம் உனறட.
"இந் ிர சூத்றம் ம் ந்

த்றல்

ரப்தரற்றுர? அப்ஶதரட ரக்றலும் ண றலும் ஶரிந்
ரம் இனந்ரஶன அல்னர

ம்மரத்றனறனந்ட

ிடுதடனரம்?" ன்று தண்டினக்கு உதஶ றத்ரர். அந்

என தண்டிஷ னன்ணிஷனப்தடுத்ற, உனத்ஷ ல்னரம்
தரர்த்ட, "தை ஶரிந்ம், தைஶரிந்" ன்று தரடிணரர்
வ

ங் தத் தரரள். தஶசு அரரண அந்க்

குந்ஷின் ட்டஷபப்தடிரன். இப்ஶதரட ரம்,
'ஶரிந்ர, ஶரிந்ர' ன்று கூட்டத்றஶன

ஶரறக்றஶநரம். ணிர ரம் தன ரங்ஷபனேம்,
ந்றங்ஷபனேம், வ ரல்னற

றஶஸ் வதற்நரலும்,

ஷம் டர் ீ ஶண்டுரணரல், ரம் ஶரஷ்டிர
இந் இன ரங்ஷபஶ ஶரம் வ ய் ஶண்டும்.
மஸ்ற

வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
மஸ்ற
மஸ்ற னஷைரணட

த்ரனத்றல் னறநட. ' த்'

ரனத்றல் றழ்ரல்ரன் இந் ரத்றரிக்ஶ ' ர'
ரத்றரி ன்ந வதர் ற்தட்டினக்றநட.

ரர ன்ந

வதர் மஸ்ற ஶிக்கும் ற்தட்டினக்றநட. ( ரர
ன்ந ஶதனக்கு ந்ற

ரஸ்றத்றல் த்ரர்த்ர

ஶறு வதரனள்லம் வ ரல்னறினக்றநட.)
ரச்ீ த்றல் தண்டிர்ள் அறம். 'தண்டிட்' ன்ஶந என
ைரறரச் வ ரல்ரர்ள். ஶரறனரல் ஶன,

ையர்னரல் ஶன ல்னரம்கூட இப்தடிப்தட்ட
தண்டிட்ள்ரம். அங்ஶ இப்தடி ித்த் ஶரஷ்டி றஷந
இனந்ற்குக் ரம், ரக்ஶிரண
(ரக்குத்ஶஷரண) மஸ்ற ஆரஷண ரஸ்ீ 
ண்டனத்றல் ற அறர இனந்டரன். அங்ஶ

' ரர தீடம்' ன்ஶந என்று இனந்ட. தர ஶ த்றன்
ர தண்டிர்லம் அந்

ரர தீடத்றல் நறணரஶன

ங்ள் ித்த்டக்குப் தட்டரதிஶம் வ ய்டஶதரல்
ன்று னறணரர்ள்.

ம் றழ்ரட்டில், வரண்ஷட ண்டனத்றல் இனக்றந
ரஞ் றப் தகுறக்கும் ரச்ீ  ண்டனம் ன்று என வதர்
இனந்றனக்றநட. டக்ஶ றனஷ்ன் அரித் டஷ
இனந்ரல், வற்ஶ ீ ணரக்ஷற அரித் டஷ

இனக்றநட. அங்ஶ என தரடனறனத்றம் இனப்தட

ஶதரனஶ, இங்ஶனேம் டுரட்டிஶன என தரடனறனத்றம்
உண்டு; அடரன் றனப்தரறரிப்னனறனைர். டக்ஶ ர ற
இனப்தடஶதரல், இங்கும் றனவல்ஶனறில் வன்ர ற
இனக்றநட. இம்ரறரி ரஞ் ற ண்டனஶ

க்ஷறரச்ீ ம். இங்ஶ மஸ்றின் அனள்
ிஶ ர

ரந்றத்றம் வதற்நறனக்றநட ன்தஷ

னெனம் 'மரஸ் னனர மரம்ரஜ்ஶ' ன்றநரர்.
ஊஷர இனந் இந் னெனக்கு

ரக்ஷரத்

ரரக்ஷறஶ ரக்ஶிர ந்ட அடேக்றறத்
ிஶ த்ரல்ரன் அர் ர ிரணரர். ரரக்ஷற
ஆனத்றல் ட்டுக் ஷஶபரடு கூடி த

வ ௌந்ர்ரண என மஸ்ற திம்தத்டக்கு
இனக்றநட. ஆற ஆ ரர்ரள் ரஞ் லனத்றல்

ந்றற
ன

ஷனபிலும் ம் ஞரணத்ஷக் ரட்டி மர்க்ஞ தீடம்
நறணரர். இங்ஶ ஸ்ரதித் (ரஶரடி தீட) டத்டக்கு
' ரர டம்' ன்ந வதரிட்டரர். இவல்னரம்

ரஞ் றனத்றற்கும் மஸ்றக்கும் இனக்ப்தட்ட
ிஶ ரண

ம்தந்த்ஷக் ரட்டுறன்நண.

ஆறினறனந்ஶ ரஞ் றில் 'டிரஸ்ரணம்' ன்றந
ித்ர ரஷனள் றஷந இனந்றனக்றன்நண. டக்ஶ
இனந் ரனந்ர, க்ஷ லனம் இஷஶதரல், இந்

டிரஸ்ரணங்லம் னைணிர்மறடி ஶதரனப் வதரிர
இனந்றனக்றன்நண. றனல்னத்டக்கு அனஶ உள்ப என
ல்வட்டில் 'டிஷ ரிர்' ன்று ரண்தறனறனந்ட
ரிம் ித்ரர்த்றள் இங்கு ல்ி தின்நஷத்

வரிந்ட வரள்பனரம். ஷசூரில், றஶரர ைறல்னரில்,

றரர்னர் ன்று என ஊர் இனக்றநட. அங்ஶ

திஶச்ஸ்ரற ஆனத்றல் என றப் தஷ
ல்வட்டு இனக்றநட. அறல் ற.தி. ரனரம்
டைற்நரண்டில் ர்ரடத்ஷ ஆண்ட னைர்ன் ன்
குனரண ீ ர்னுடன் 'தல்னஶந்றனரி'ரண ரஞ் ற
டிஷில் தடிக் ந் ிம்

திஸ்ரதிக்ப்தட்டினக்றநட. அக்ஶரத்னஶ ஶலூர்
தரஷபத்றல் உள்ப என மம்ஸ்றனக் ல்வட்டு,
இன்று ஶனரப் தி றத்ரினக்றந ஷனரமரர்

ஶரிஷன  றம்ர்ர ன்றந ரை றம் தல்னன்
ட்டிணரன் ன்று வ ரல்ற்கு னன்தர, அன்

ரஞ் றனத்றனறனந் தஷ டிஷஷ ீ ண்டும்
றறுிஷ னக்ற ிரச் வ ரல்றநட. அப்தர்
சுரறலம் "ல்ிில் ஷில்னர ரஞ் ற"
ன்றநரர்.

'னெ தஞ் ீ'ின் ஆர்ர
ரரக்ஷறஷ

 சுஶனரவரன்று

ஸ்றரஶ தரிக்றநட. 'ினதடீ'

ன்று அட ஆம்தரறநட. அரட, ரசு றுஶ
இல்னர டெ வள்பக்ஷன உடுத்றினக்றநரள்
ன்றநரர். ரச்ீ ம் னலடஶ இப்தடித்ரன் வண்தணி
ஷனபரல் னெடப்தட்டு மஸ்ற ர இனக்றநட.
த் ரனத்றன் ிஶ னம் இட ரன். ' த்

ந்றன்'

ன்று ிள் ிஶ றத்டச் வ ரல்றந றனவு இந்க்
ரனத்றல்ரன், றவும் ரள்ர ஶனரம்
னலற்கும் டெ
ஶதரர்த்டறநட. இந்

ந்றரிஷஷ ஆஷட ரறரிப்
த் ரனத்றல்ரன் ஆர த்டக்கு

வள்பரஷட ஶதரர்த்றணட ஶதரல் ங்ஶ தரர்த்ரலும்

வண்னறல்ள்

ஞ் ரிக்றன்நண. மஸ்ற

அடேக்யறக்ற உண்ஷரண 'ித்ஷ'
ந்றஷணப் ஶதரனவும்,
ரத

த்ரன

த்ரன ஶத்ஷப் ஶதரனவும்,

ரந்றர, டெய்ஷர இனக்கும். வறும் தடிப்ன

தனிரண ரதங்ஷபஶ உண்டரக்குறநட.
வய்நறஶ ரத ரந்றஷத் னம்.

மஸ்ற னைர ரனத்ஷ றஷணக்றநஶதரட, இந் ரத
ரந்றஷச் வ ரல்லும்ஶதரட, இற்கு அடேகூனர

இன்வணரன்றுகூடத் ஶரன்றுறநட. வபி உனம்

ப்தடிினக்றநஶர அட ம் ணஷமனேம் அப்தடி
ஆக்குறநட. தன தனவன்று ிடிஷப் தரர்த்ரல்
க்கும் என உற் ரம் உண்டரறநட. ப்னம், ந்ரனம்,
அலஷத் டெற்நனரவும் இனந்ரல், க்கும் ஷபஶ
இல்னரல் ன்ணஶரஶதரல் டக்ரினக்றநட.
ிடிற்கு னந்றண ப்ரம் னகூர்த்த்றலும்,
மரங்ரன மந்றிலும் வபி உனறல் என

ரந்ற

திினப்தரல் அப்ஶதரட க்கும் ணசு அடங்ற

றரணத்றல் உட்ரத் ஶரன்றுறநட. வபினேனம்
இப்தடித் ன்ரகும்ஶதரட, உள்பத்ஷனேம் ன்
ரக்ப் திரஷ

வ ய்ரல்,

ரரர ற்ந

ங்பில் இனப்தஷிட சுனதர ணஷ
உள்லம் னநனம் என்நரற,

றறுத்ற,

ரந்த்றல் ஶரய்ந்றனக்

அடேகூனரினக்றநட. றணந்ஶரறும் ஷஷந

ந்றஷில் இப்தடி இனப்தஷப் ஶதரல், என னம்
ன்று டுத்டக்வரண்டரல் என குநறப்திட்ட தக்ஷம்
னலடஶ இப்தடி ஶணரனத்றற்கு  றர

இனக்றந தனம் டவன்நரல், அட மஸ்ற

னஷைஷ எட்டி ரனம்ரன்.

லஶரஷ்ம் த

சுர, யறர, விலும் இல்னரல், குபினம்
இல்னரல் இனக்றந ரனம் இட.
ரள்ரண

ரந்ரண சூரின்,

ந்றரிஷ, வள்ஷப வஶபர் ன்ந ஶக்

கூட்டங்ள் ல்னரம் இனக்றந ரனம்.
இறஶன ிஶ ம் ன்ணவன்நரல் தர னற
னலற்கும் இஶ ரறரிரண

லஶரஷ் றஷன இந்

த் ரன ஆம்தத்றல் ட்டுஶ இனப்தடரன். ற்நப்

தனங்பில் தர ஶ த்றன் என ஶரடிினறனக்றந
தகுறின்

லஶரஷ்த்றற்கும் இன்வணரன ஶரடிிலுள்ப

தகுறின்

லஶரஷ்த்றற்கும் ற்நத்ரழ்வு இனக்கும்.

தங்குணி,

றத்றஷ ரங்பில் றழ் ஶ த்றல்

இனப்தஷிட வலுங்கு ஶ த்றல் எபவுக்கு ைரஸ்ற
உஷ்ம். த்ப்திஶ ம், டில்னற இப்தடிப்ஶதரணரல்

அங்ஶ ம் ஊஷிட தத்ட, தன்ணிண்டு டிறரிக்குஶல்
உஷ்ரினக்கும். இஶஶதரல் ம் ரட்டில் ரர்ற
ரத்றல் குபினறநட ன்நரல், இந்க் குபிர்

என்றுறல்ஷன ன்றந ரறரி, டக்ஶ ைனஶ மரப்
ஶதரய்ிடுறநட. ம்

லஷில் எரல் ஷ

வரட்டுறந ப்த ற, ரர்த்றஷில் டக்ஶ
ஷில்ஷன. தக்த்றஶனஶ ஶபரில் ஷர ற
ஆணிில் ஷ வரட்டு வரட்டு ன்று

வரட்டுறநஶதரட, ம் ஊரில் ஶரஷட ஷ ன்று ஶர
வரஞ் ம் வதய்ரலும், எஶ வினர நட் றரஶ
இனக்றநட. இஶ

த்றல் ிந்ற தர்த்ஷச் சுற்நற

த்றப்திஶ த்றலும் ரன்மளன் ஷ வரட்டுறநட.

இப்தடி எவ்வரன திரந்றத்றல் எவ்வரன றனுமர

இனக்றந

லஶரஷ்ம்

த்னடின் ஆம்தரண

மஸ்ற னைர ரனத்றல் ஶ ம் னலற்கும் எஶ
ரறரிர 95 டிறரிக்கு ஶஶன ஶதரய்ப் னலங்ரலும் 75
டிறரிக்குக் ல ஶ ஶதரய்க் குபிரில் டுங் ஷக்ரலும்,
வரம்தவும் யறர, சு
இந்

லஶரஷ்ர இனக்றநட.

த்றல் ரச்ீ த்றனறனந்ட டில்னற, ர ற, ல்த்ர,

தம்தரய், ரஞ் லனம், குடகு, ன்ரகுரரி ன்று ல்னர
ஊர் Weather report -னேம் தரர்த்ரல் அறதட் , குஷநந்
தட்

டிறரிள் ல்னர இடத்றலும் றட்டத்ட்ட எஶ

ரறரிர இனக்றநட. ற்ந

ங்பில் என

லஷக்கும் இன்வணரன்றுக்குறஷடஶ ட்டினறனந்ட

தன்ணிண்டு டிறரிஷ ித்றர ம் இனந்ட ஶதரல்
இப்ஶதரட இல்ஷன.

லஶரஷ் ரீறில் இந் என

த்றல் ரம் ஶறு ஶறு ன்று திரிந்றரல்,

அரட டந்ம் ஶதரய் ல்ஶனரனம் எஶ ரறரி
றஷனில் ஶ ர்ந்றனக்றஶநரம். ஞரணத்றணரல் ல்னரம்
என்று ன்று டந்த்ஷப் ஶதரக்ற ஷக்றந ித்ர

அறஶஷின் வபிரண ஸ்னொதம் ஶதரனஶ இந்
லஶரஷ்ம் இனக்றநட. ம் ஶ ம் னலடம் இப்தடி
 லஶரஷ் றஷனனேம், வண்ிநனம்

ரந்னம்

அஷனேம்ஶதரட, வபினேனறன் யறத்ரல் உள்லக்கும்
சுனதத்றல் அந்

றஷனஷ உண்டரக்றக்வரள்ப

 றர இனக்றநட. இக்ரனத்றல் இப்தடிப்தட்ட கு
ிஶ ஶ உனவடுத்ட ந் வ மஸ்ற ஶிின்
ஆரணனம் னரல்.

ன ைணங்லம் இஷ

ல்னரம் உர்ந்ட னைறத்ரல் ஞரணனம் வபிவும் வதந
னடினேம்.

ைதரஷனனேம் ட்டுச்சுடினேம் ஞரணத்ஷத் வரிிக்றந
அஷடரபங்ள் ன்று ல்ஶனரனக்கும் வரினேம். த

ஞரணனெர்த்றபரண க்ஷறரனெர்த்ற, மஸ்ற ஶி
இனர் ஷபிலும் இற்ஷநக் ரனரம்.
ட்டுச் சுடி ித்ஷஷக் குநறப்தட. 'ித்ஷ' ன்நரல்
தடிப்ன ன்று ட்டும் அர்த்ம் தண்ிக்வரண்டு,

இப்ஶதரட இனக்றந தடிப்ன னஷநஷப் தரர்த்ரல்,
ித்ஷ ஶறு, ஞரணம் ஶறு ன்ஶந ஶரன்றுறநட.
ித்ஷரன் ஞரணம் ன்றந தஷ னஷந
ஶதரய்ிட்டட. னன்வதல்னரம்

ன ித்ஷலம்

தரத்ரஷக் ரட்டிக் வரடுக்ஶ ற்தட்டினந்ண.
றனள்லனம், தஶசுஷணப் தர னஷை தண்
ஷக்ர என தடிப்திணரல் ன்ண தன் ன்று
ஶட்றநரர்.

ற்நணரல் ஆதன் ன்வரல் ரல்அநறன்
ற்நரள் வரரஅர் ணின்?
அங்ரம் ல்னரம் அடிதட்டுப்ஶதரய்ப் தரத்
ஸ்டவுடன் ஶ னறந ஞரணத்ஷத் ஶ

ன

ித்ஷலம் ஆறில் ற்தட்டினந்ண. ற்ந

அங்ரங்ள் என தக்ம் இனக், 'ரம் ித்ரன்'

ன்தர தடிப்திணரஶனஶ என வதரி அம்தரம்
ந்டிடும். இணரல்ரன், ம் னர்ிர்ள்
ித்ஷஶரடு, ித்ஷனேம் ஶ ர்த்டச் ஶ ர்த்டச்
வ ரன்ணரர்ள்: ித்ர ி மம்தன்ஶண!

இப்ஶதரட தடிப்ன ல்னரம் வனௌறத்டக்ரத்ரன் ன்று

ஆறிட்டட. தனிரண ித்ஷள், மன்மளஷபத்
வரிந்ட வரண்டு வகு ரர்த்றர தரதங்ஷபப்
தண்ிப் திநரிடறனந்ட ப்தித்டக்வரண்டு
வதனஷப்தடுறஶநரம். இப்ஶதரஷ தடிப்திணரல் னறந
ி அநறஷ ஞரணம் ன்று வ ரல்ரணரல்,
அஞ்ஞரணம்ரன் ஶரக்ஷ

ரணம் ன்று கூடச் வ ரல்னற

ிடுஶன். ஞரணம் என்ஶந ஶரக்ஷ உதரம் ன்று

வ ரல்ன ந் அத்ஷத்டக்கு ரன் திறறற ன்று
ஶதர். ஆணரல், இப்ஶதரட தடித்ர்பின் 'ரரீ'
ஶ ங்பில் டக்றந அரரிங்ஷபப் தரர்க்றநஶதரட,
டவுஶ வரிரல், லத்நறஶ இல்னரல், த
அஞ்ஞரணிபர இனந்டவரண்டு, தரன் ன்றந
எனத்ஷண ம்திப் தரத்டக்குப் தந்ட, ள்பங்

தடறல்னரல் இனக்றந ஆறர றலம் ரட்டுக்
குடிலம்ரன் ஈஸ்ப் தி ரம் வதறுதர்ள் ன்ஶந
ஶரன்றுறநட. ரம்கூட அப்தடி ஆறிட்டரல் ஶஷன
ஶதரனறனக்றநட.

ஆணரல், இப்ஶதரடள்ப ித்ஷலம் ஶதரஷண
னஷநலம் வற்று வனௌறத்டக்கும்
அங்ரத்டக்குஶ ஆஸ்தர இனக்றன்நண ன்தரல்,
ஆத்ரர்த்ரண

ரஸ்றங்ஷப, ஷனஷப,

ித்ஷஷபக் குஷநரப் ஶத க் கூடரடரன். இஷ
ல்னரம் அங்ரத்ஷக் ஷத்ட, ஶனர ஶக்ஷத்ஷனேம்
ஆத் ஶக்ஷத்ஷனேம் ஶ ம் ஶ த்றல்
ற்தட்டினந்ண. இப்ஶதரடம்கூடப் னறட னறர

ினத்றரறினக்றந ித்ஷள், வடக்ணரனைற

ஆறற்நரல் த்ஷணஶர ஶனர ஶக்ஷத்ஷ

உண்டரக்னரம். ல்னநறஷ பர்த்டக் வரள்பனரம்.
ல்னர 'னறவன்டு'லக்கும் னெனரண 'ணர்ைற'
என்ஶநரன் ன்று ண்டுதிடித்ட ிட்ட அடரறக் (அட)
மன்மறஶனஶ ன்நர ஊநறணரல், அடஶகூட ஆத்ற
அத்ஷத்டக்குக் வரண்டுஶதரய் ிட்டுிடும். எரல்
ஆஷ

ரய்ப்தட்டுப் தநப்தரப் தநந்ட வரண்டிரல்

ஆன்ஶநரர்ள் ஶதரட்டுத் ந் ரழ்க்ஷ னஷநஷ ரம்
ஶற்வரண்டு, ித்ஷஷப அப்தி றத்ட ந்ரல்,

இன்றும் அஷ னநத்டக்கு ல்னட வ ய்னேம்; உள்லக்கு
ஞரணனம் னம்.
னந்ஶரடு தத்றனம் னக்றம். ித்ஷ ன்றந
னந்டக்கு அடக்ம், ிம் ன்றந தத்றம் அ றம்.
இப்ஶதரட அட இல்னரரல் னந்ஶ

ிரறினக்றநட. ஆணரல், அடக்த்ஶரடு தின்நரல்
ித்ஷஶ உண்ஷில் ஞரணம் னம் அறனரகும்.
அணரல்ரன் ஞரணனெர்த்றபரண க்ஷறரனெர்த்ற,
மஸ்ற இண்டு ஶதஷனேஶ ித்ர
ஶஷபரவும் ஷத்றனக்றநரர்ள். மஸ்ற,
னரரி, ித்ர ஸ்னொதிி ன்று ல்ஶனரனஶ

ன

அநறர்ள்.
ீ
' ர் ித்ஷலக்கும் தின (ஈ ரணன்)'
ன்ஶந ஶம் மர றணரண க்ஷறரனெர்த்றஷச்

வ ரல்லுறநட. ஶதச்சு, ரரிம் அநறட ல்னரம் அடங்றப்
ஶதரண றஷனினறனக்றந க்ஷறரனெர்த்றஶ 'ஶர
க்ஷறரனெர்த்ற'ரறப் வதரி னத்றப் திர ம்,
ரக்குன்ஷ, ித்

க்ற ல்னரம் னறநரர்.

மஸ்ற, க்ஷறரனெர்த்ற இனனம் அக்ஷரஷன,

சுடி இற்ஶநரடு

ந்ற ஷனஷத் ஷனில்

ரித்றனக்றநரர்ள். அற்குப் ஶதஶ 'ஷன'. 'ஷன'
ன்நரல் ட பனறநஶர அட. ித்ஷக்கு னடிஶ
இல்ஷன. 'ற்நட ஷ ண் அபவு ல்னரட உன
அபவு' ன்று மஸ்றஶ ித்ஶரடு

றஷணக்றநரபரம். இள் ஷனில் ஷத்றனப்தட
னென்நரம் திஷந. அட ன

ந்றணர ப ஶண்டும்.

மஸ்றக்கும் க்ஷறரனெர்த்றஷப் ஶதரனஶ வற்நறக்
ண் உண்டு. ஆஷ

தஸ்ரணரவனரற ஞரணறல்ஷன.

அற்ரத்ரன் ரஷண ரித் வற்நறக்ண்
இபிடனம் இனக்றநட. இவ்ிண்டு வய்ங்லக்கும்
ைடர குடம் இனக்றநட. அடவும் ஞரணிபின்
அஷடரபம்.
இனனஶ வள்ஷப வஶபவன்று இனக்றநரர்ள். ல
ர்ங்பில் ஶ ர வள்ஷப, த றர்னரண சுத்
மத் றஷனஷக் குநறப்தட. இந் வள்ஷபனேம்கூட
இன்னும் றர்னர, ன் றர எபி ஊடுனிச்
வ ல்றந அபவுக்கு, (transparent) வபிந்டிடுறநஶதரட
ஸ்தடிரறநட. க்ஷறர னெர்த்ற, மஸ்ற
இனனஶ இப்தடிப்தட்ட ஸ்தடித்றணரனரண
அக்ஷரஷனஷத்ரன் ஷத்றனக்றநரர்ள். வள்ஷப
றநம்,

ந்ற ஷன, ஸ்தடிரஷன ஆற இற்ஷந

றஷணத்ரஶன க்கு என டெய்ஷ, ரத
ல்னரம் உண்டரறன்நண.
ரனக்ஷ்ற
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)

ரந்ற, அஷற

ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
யரனக்ஷ்ற
"வதரனபில்னரர்க்கு இவ்வுனம் இல்ஷன" ன்நரர்

றனள்லர். ல்ஶனரனம் டு
ீ ர ஷன ிட்டுிட்டு
ஆத் ி ரத்றல் ஈடுதட னடிரட. உன ரழ்க்ஷஷ
டத்டரணரல் தம் ஶண்டித்ரன் இனக்றநட.
இப்தடிச்

ம்தரறத்ட குடும்தம் டத்டதர்ள்

இனப்தணரல்ரன் ஶறு

றனர் ஆத் ி ரம் வ ய்

னடிறநட. வதரனள் ஶடி ரழ்க்ஷ டத்டம்
றனயஸ்ர்ள்ரன் ஆத் ி ரத்றல் ஈடுதட்ட
ந்றர றலக்கு திஷக்ஷ அபித்ட அர்ஷப

க்ஷறக்றநரர்ள். றனயஸ்ர்ள் இல்னரிட்டரல்,
வதரனஷபப் தற்நற றர்ி ரர

ந்றர றள் ன்று

றனர்

ஞரணம், தக்ற இற்நறஶனஶ ஈடுதட்டினக் னடிரட.

"வதரனள் (தம்) ன்தட வதரனள் இல்னரட". 'அர்த்ம்
அணர்த்ம்' ன்று வ ரன்ண அஶ ஆற
அஶ 'தைஶரிந்'த்றல் தப் ஶதரஷ

ங்ர ரரிரள்,
திடித்ட

அஷனரஶ! ஆணரல் உணக்கு உரி ர்த்றணரல் ீ
ம்தரறக்றந வதரனஷபக் வரண்டு றரர ரழ்ந்ட
உன்ஷணஶ உர்த்டக் வரள் ன்நரர்.
ல்னதஶம றை ர்ஶரதரத்ம்
ித்ம் ஶண ிஶர

றத்ம்.

வ ல்த்டக்கு அற ஶஷர இனக்ப்தட்டள்

யரனக்ஷ்ற. அஷபப் திரர்த்றத்ரல் க்கு ர்
றரர ஶண்டி

ம்தத்ஷத் ந்ட அடேக்றம்

வ ய்ரள். ஞரண, ஷரக்றக் றந்ங்ஷப றஷநச்
வ ய் வ ஆ ரரிரள் ம்னஷட த ரனண்த்ரல்
ிர ஷ ிலுள்ப ஶனர ைணங்ஷப உத்ஶ றத்ட
அர்ள் யரனக்ஷ்றஷ ப்தடிப் திரர்த்றக்
ஶண்டும் ன்று வ ரல்னறக்வரடுக்றந ரறரி, 'ணரர
ஸ்'ன்ந னக்ஷ்ீ தரண ஸ்ஶரத்றத்ஷ, க்கு
அடேக்றறத்றனக்றநரர்.
இந்க் 'ணரர ஸ்ம்' உண்டரணற்கு என ஷ
உண்டு. ஆ ரரிரர்

ன்ணிர ம் ரங்றக் வரள்ற்கு

னற்தட்ட ஷ அட. அர் தரன ஷ ில் ரனடிில்
திம்ச் ரரிர குனகுனர ம் வ ய்ட டு
ீ டரப்
ீ
ஶதரய் திஷக்ஷ ரங்ற ந்

ம், என டர றன்று

த ரித்றன் எனன் ட்டுக்கு
ீ
திஷக்ஷக்ரப்

ஶதரணரர். அனுக்கு அடேக்றம் தண்ஶ ஶதரணரர்
ஶதரனறனக்றநட! இர் ஶதரண ஶதரட உஞ் ினத்றப்
திரணரற ட்டுக்ரன்
ீ
ட்டில்
ீ
இல்ஷன. தத்றணி
ட்டும் இனந்ரள். இஷப் தரர்த் ரத்றத்றல்,
"அடடர! ப்தடிப்தட்ட ஶைஸ்ிரண திம்ச் ரரி!
இனக்குப் திஷக்ஷ ஶதரட்டரல்

ன னண்ினம்

உண்டரகும்" ன்று றஷணத்ரள். ஆணரல், திஷக்ஷ

ஶதரடத்ரன் ட்டில்
ீ
என ி அரி றகூட இல்ஷன.
ஶடித்ஶடி தரர்த்றல் என னஷில் அலல்
வல்னறக்ரய் என்று அப்தட்டட. டர றப்தரஷக்ர
அள் னனன் 'ஶ றத்ட' ஷத்றனந் வல்னற! 'ஶதரனேம்

ஶதரனேம் இஷர அந்த் வய்க் குந்ஷக்குப்
ஶதரடுட!' ன்று வரம்தவும் ணசு குனநற

ஶஷணப்தட்டரள். ஆணரல் "தற திக்ஷரம் ஶயற"
ன்று ஶட்டுிட்ட திம்ச் ரரிஷ வறுஶ றனப்தி
அடேப்தக்கூடரட ன்தரல் ர லுக்குப் ஶதரணரள். அங்ஶ
ர ஶைஸ்ிர றற்றந தரன ங்ஷப் தரர்த்டச்
வ ரல்னற னடிர வட்த்ஶரடும், அலஷஶரடும்
றனம்த உள்ஶப ந்ரள். ந் திநகு, 'ஶர இப்தடிப்தட்ட
வய்க் குந்ஷக்கு என்றும் ஶதரடரனறனப்தர?' ன்று
றஷணத்ட ர லுக்குப் ஶதரணரள். இப்தடி ர லுக்கும்
உள்லக்குரத் ித்ட ித்ட டரடிிட்டு
ஷட றில் 'அலஶனர ட்டஶர? ம்றடம்

இனப்தஷத்ரஶண ரம் வரடுக் னடினேம்!' ன்று என
ரறரி ணஷமத் ஶற்நறக்வரண்டு அந் அலல்
வல்னறக்ணிஷ ஆ ரரிரலக்குப் ஶதரட்டரள்.

வதரனபில் ரித்றர இனந்ரலும், அலஷட ணசு
த்ஷண வதரிட ன்தஷனேம், அலக்கு ன்ணிடம்

த்ஷண அன்ன வதரங்குறநட ன்தஷனேம் ஆ ரரிரள்
ண்டுவரண்டரர். அர் ணசு அலக்ர உனறற்று.
உடஶணரன் அலக்ர யரனக்ஷ்றஷப்
திரர்த்றத்ட, 'ணரர ஸ்ம்' தரடிணரர்.
(இவ்ிம் அடுத் உஷிலும் வரடனம்)
தர க்றஶ யரனக்ஷ்ற
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

தர க்றஶ யரனக்ஷ்ற
ஆ ரரிரள் யரனக்ஷ்றஷத் டறக்றநஶதரட
ஆர த்றனறனந்ட அ றரிரீ ஶட்டட. "இந் ஷப்

திர ம்தற த்ஷணஶர ைன்ங்பரப் தரம்
வ ய்ர்ள். அற்கு ண்டஷணரன் ரரித்றரிம்.
தரம் வரஷனறந ரனம் னறந ஷில்
இர்லக்குச்
அ றரீரி.

ம்தத்ஷத் னற்றல்ஷன" ன்நட

உடஶண ஆ ரரிரள், "இர்ள் ைன்ரந்ங்பரச் வ ய்
தரம் இப்ஶதரட இனப்தஷிடக்கூட அறர
ஶண்டுரணரலும் இனக்ட்டும்; இத்ஷண அன்ஶதரடு

அத்றல் இனந் எஶ தக்ஷ்ரண வல்னறக் ணிஷனேம்
ணக்கு இள் ஶதரட்டினக்றநரஶப. இந் அன்னம்
றரனம் த்ஷண னண்ிரணஷ!

ரப்தரட்டுக்ஶ

இல்னர இள் ணக்குப் திஷக்ஷ ஶதரட்ட தனன் த்ஷண
தரத்ஷனேம்

ரப்திட்டு ிடுஶ!" ன்நரர். "அம்ர,

யரனக்ஷ்ற! இலக்கு இனக்றந ரறரி உணக்கும்
றஷந அன்ன இனக்றநஶ! அணரல் வரம்தக்
ண்டிப்ஶதரடு றரம் ட்டும் ங்ரல், அன்ஷதக்
ரட்டி அடேக்றம் தண்ம்ர" ன்று னக்ஷ்றஷப்
திரர்த்றத்ரர்.
னக்ஷ்றிடம் அர் ஷப் திர ஸ்றரீக்ர
னஷநிட்டற்கு "ணரர ஸ்"த்றஶனஶ

உட் ரன்று (Internal evidence) இனக்றநட. "த்ரத்
ரடேதஶணர" ன்றந சுஶனரத்றல் இட வபிரறநட.

" ர தட் ற ஷத் டபிக்கு ங்குறந ரறரி இர்ள்

ம்தத்டக்ர ங்குறநரர்ள். இர்லஷட னர்தரம்

ஷஶ இல்னர ஶரஷட ரறரி, இர்ஷபத்
றக்றநட ன்தட ரஸ்ம்ரன். ஆணரலும் உன்ணிடம்
ஷ ன்றந ரற்று இனக்றநல்னர? அந்க்

ரற்நறணரல் உன் டரக்ஷ ஶத்ஷத் ள்பிக் வரண்டு
ந்ட இர்லக்குச் வ ல் ஷஷப் வதரறம்ர!"
ன்றநரர், இந்ச் சுஶனரத்றல்.
இப்தடி அர் ஸ்ஶரத்றத்ஷப் தரடி னடித்டம்,
யரனக்ஷ்றக்கு ணம் குபிர்ந்ட. அந் ஷப் வதண்
அன்ஶதரடு ஶதரட்ட என அலல் வல்னறப் தத்டக்குப்
திறர அந் ட்டு
ீ
ஶனற ல்ஷன ஷில் ங்
வல்னறக் ணிஷப ஷரப் வதரறந்ட ிட்டரள்.
இணரல்ரன் அந் ஸ்ஶரத்றத்றற்கு "ணரர
ஸ்ம்" ன்றந ஶதஶ உண்டரிற்று. 'ணரர'
ன்நரல் வதரன்ஷ ன்று அர்த்ம். 'ஸ்ம்'
ன்நரலும் 'ஸ்டற' ன்நரலும் என்ஶநரன்.
ஆ ரரிரள் னல் னனரச் வ ய் ஸ்டற இடரன்
ன்தட இற்கு என ிஶ ரண வதனஷ.
ஆ ரர்ரலஷட அன்ன, திரம் தத்றணிின் அன்ன.
யரனக்ஷ்றின் அன்ன, ல்னரம் இறல்

ஶ ர்ந்றனக்றன்நண. அணரல் இஷப் தரரம்
வ ய்றநர்லக்கும் டர்திக்ஷங்ள் ீங்ற, ர்
றரரக் ரனஶக்ஷதம் டத்டற்குக்
குஷநில்னரதடி

ம்தத்ட றஷடக்கும்.

ஆ ரரிரள் "ல்னரம் என்ஶந" ன்று வ ரன்ணர்

னடிில் ைீனுக்கும் ஈசுனுக்குஶ ஶதறல்ஷன
ன்நர். அணரல் அனக்குத் வய்ங்பிஷடஶ
ஶதனத்றஶ றஷடரட. ல்னரத் வய்ங்லம் எஶ
தர க்றின் னொதங்ள் ரம் ன்று அர் ப்ஶதரடம்
னறனேறுத்டரர். அம்ரறரி என சுஶனரம் இந்

ஸ்ஶரத்றத்றலும் இனக்றநட. 'ல ர்ஶஶற' ன்று
ஆம்திக்கும். "னடக் வரடிஶரணரண யர

ிஷ்டின் தத்றணி ன்று வ ரல்னப்தடுறந ீஶரன்
ரக்ஶிரண மஸ்றரவும், ர பத்ஷத்
னறந

ரம்தரிரவும்,

ந்ற வௌனீ சுரின்

தத்றணிரண தரர்றரவும், இனக்றநரய். னென்று
ஶனரங்லக்கும் குனரண என தரத்ர இனக்றநட.
அன்

க்றஶ ீ. இனனக்குரச் ஶ ர்ந்ட உன

றனஷ்டி தரிதரனணம்,

ம்யரம் ன்றந ிஷபரட்ஷட

ிஷபரடிக் வரண்டினக்றநீர்ள்" ன்றநரர்.
தர க்றரண ரரக்ஷறனேம் ரஞ் ற ண்டனத்றல் இஶ
ரறரிரப் வதரன் ஷ வதரறந்ட யரனக்ஷ்றக்கும்
ணக்கும் அஶதத்ஷக் ரட்டிினக்றநரள்.
யரன்லக்கு அனபி யரனக்ஷ்ற
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
யரன்லக்கு அனபி யரனக்ஷ்ற

ரஞ் றில் ரரக்ஷற வதரன்ஷ வதரறந்ட தற்நற னெர்
'தஞ்

ீ'ில் தரடிினக்றநரர். (ண்டீக்னத் -

ஸ்டற ம்). "டண்டீ ஶ த்றல் ஸ்ர் ர்த்ஷப்
வதரறந்ள்" ன்றநரர். டண்டீம் ன்தஶ றறல்
வரண்ஷட ண்டனம் ன்தட. தல்னர்பின்
ஷனரண ரஞ் றஷச் சுற்நற

லஷக்குத் வரண்ஷட

ண்டனம் ன்று வதர். இப்ஶதரடம் இந்ச்

லஷில்

வதரன் ிஷபந் பத்டெர் ன்ஶந எர் ஊர் இனப்தட
உங்பில்

றனனக்குத் வரிந்றனக்னரம்.

அத்ஷ ஸ்ரதர ரரிரண வ

ங்னக்ரக்

ரனடிில் வதரன்ஷ வதய் யரனக்ஷ்ற,
ரஞ் றனத்றல் ி றஷ்டரத்ஷ ஆ ரரிரண வ
ஶரந் ஶ றனுக்ரவும் வதரன்ஷ

வதய்றனக்றநரள். ஶங்பின் னடிரண
உதறங்பில் ஷ டந்ர் ன்தர, அஷ,
'றரந் யர ஶ றன்' ன்ஶந வ ரல்ரர்ள்.

'றரந்' ன்நரலும் 'ஶரந்' ன்நரலும் என்றுரன்.
'மர் ந்ற ஸ்ந்றர்' ன்றும் அனக்குச்

றநப்ன

உண்டு. குறஷ னம் வரண்ட யர ிஷ்டரண
யக்ரீர் அனக்குப் தித்ட் ம். டஷன
ம்திரத்றற்கு னெனனனர் அர். க்வன்று
றிஶ ஷத்டக் வரள்பரல், திஷக்ஷ டுத்டத்ரன்
ைீித்ட ந்ரர். வதரிர்பர ரர் இனந்ரலும்
அர்லக்கு ிஶரறள் இனப்தரர்ள். அந்ப்
வதரிஷ அரணப்தடுத்றப் தரர்க் ஶண்டும் ன்று
சூழ்ச் ற வ ய்றநர்ள் இனப்தரர்ள். வ ஶரந்

ஶ றனக்கும் இப்தடிப்தட்ட ிஶரறள் இனந்ரர்ள்.

'மர்ந்ற ஸ்ந்றர்' ன்நரல் வபி
இல்னரஶன ரஶ ஷனேம்

ரம் டவும்

ரறக்க்கூடிர

இனக் ஶண்டும். இந் ஶ றன் அப்தடி ஷனேம்
ரறத்டிட னடிரட ன்று றனொதித்டிட ஶண்டும்.
'மர்ந்ற ஸ்ந்றப் தட்டம் அனக்குப் வதரனந்ரட
ன்று ஶனரத்டக்குக் ரட்டி ரணதங்ப்தடுத் ஶண்டும்'
ன்று அனஷட ிஶரறள் றஷணத்ட, என சூழ்ச் ற
வ ய்ரர்ள்.
த ஷரண என அ ட்டுப் திரம்ப் ஷதன்
ல்ரஶ ஆரல் வரம்தவும் ஷ்டப்தட்டுக்
வரண்டினந்ரன். தம், னத்ற இண்டும்
இல்னரனுக்கு, ரர் வதண் வரடுப்தரர்ள்? ஶ றரின்
ிஶரறள் இந்த் டிண்டு திம்ச் ரரிஷக் வரண்டு,
அஷ அரணப்தடுத்ற ிடனரம் ன்று

றஷணத்ரர்ள். இந்ப் ஷதன் ஶதரய் அரிடம் ணக்குப்
தனடிப்ன ஶண்டும் ன்று திரர்த்ஷண தண்ட்டும்.
அரிடஶர றிம் இல்ஷன. இனுக்ர அர்
திநத்றரஷனேம் ர றக்க்கூடரட. 'மர்ந்ற
ஸ்த்ற' ன்நரல், அரஶ ப்தடிஶர இனக்கு
ஶண்டி ணத்ஷ உண்டரக்றத் ந்டிட ஶண்டும்.
அரல் இப்தடிச் வ ய்னடிரட. உடஶண, "ப்தடி ர
வதரி தட்டத்ஷ ஷத்டக் வரள்பனரம்?" ன்று ஶட்டு,
அனஷட ரணத்ஷ ரங்றிட ஶண்டும் ன்று

றட்டம் ஶதரட்டரர்ள். அந்ப் திரஶ ஷப் ஷதஷண
அர்ள் ிணரர்ள். வஶ றணிடம் திம்ச் ரரி
ஶதரய்த் ன் ல்ரத்டக்குப் தம் ஶண்டும் ன்று
ர றத்ரன்.

(இறனறனந்ட ரன் வ ரல்ன ந் ித்டக்கு

ம்தந்றல்னரிட்டரலும், ன் ணமறல் வரம்தவும்

னக்றர உள்ப இன்வணரன ித்டக்கும் ஆவு
றஷடக்றநட. அரட அர் ரனத்றல் - அரட
லடைறு னங்லக்கு னந்ற - திள்ஷப

ட்டுக்ரன்ரன்
ீ
வதண் ட்டுக்குப்
ீ
தம் வரடுத்டக்
ல்ரம் தண்ிக் வரண்டரன். க்ஷறஷ
ரங்குறந தக்ம் இல்ஷன ன்று றனொதரறநட.)
ஶரந் ஶ றனக்கு இட ிஶரறள் சூழ்ச் ற ன்று
வரிந்டிட்டட. இனந்ரலும், அர் ன்ஷண

அரணப்தடுத் ந்ணிடனம் னஷ வரண்டரர்.
"வஸ்டற" ன்றந உத்ரண ஸ்ஶரத்றத்ரல்
யரனக்ஷ்றஷப் திரர்த்றத்ரர். உடஶண வதரன் ஷ
வதரறந்ட. அஷ திம்ச் ரரிக்குக் வரடுத்ரர்.

ிஶரறபரல் வதரிர்லக்குக் ஷட றில் ஶலும்
வதனஷஶ உண்டரகும். ஶ றனக்கும் அப்தடிப் வதனஷ
உண்டரிற்று.

ங்ர், ஶ றர் இர்பின்

னஷினறனந்ட ரக்கு ஷரப் வதரறந்ட;
வதரன்னும் ஷரப் வதரறந்ட. அத்ஷ ஆ ரர்ரள்,
தக் அடேக்றர னக்ஷ்றஷ ஸ்ஶரத்றம் வ ய்ரர்
ன்நரல், ி றஷ்டரத்ஷ ஆ ரர்ஶர, ிஶரறபின்
ஆபர ந்னுக்கும் அடேக்றத்ஶரடு அஶ
னக்ஷ்றஷ ஶண்டிணரர்.
யரனக்ஷ்றின் தரடேக்றத்ஷப் வதற்ந இன்வணரன
யரன் வ ித்ரண்ர். அத்ஷ ஆ ரரிர்பில்
றவும்

றஶஷ்டரண ஸ்ரணம் அனக்கு உண்டு.

ஆணரல், அனஷட னலப் வதனஷ இட ட்டுல்ன.
ரலு ஶங்லக்கும் ஶ ர்த்ட தரஷ்ம் தண்ிண
யரனனர் அர். ஶைரறம், ஷத்ற
ர்
அர்த்

ரஸ்றம்,

ரஸ்றம், (ரஜ் தரிதரனணம் தண் உவும்)
ரஸ்றம், இனக்றத்டஷந ன்நறப்தடி

ல்னரற்றுக்கும் றந்ங்ள் உதரித்ர் அர்.
அனஷட வதஶ ரப் வதர இனக்றநட.
ித்ர - அண்ர். அண்ம் ன்நரல் ரடு. என வதரி
ரட்டில் தன றனு ரண ம், வ டி, வரடிலம்

ண்டிினக்றந ரறரி ித்ஷின் தன டஷநலம்
அரிடம் வ றத்றனந்ண.
இஷப்தற்நற ரன் வ ரல்னப்ஶதரறந ஷஷ

ரித்ற

ஆரய்ச் றரபர்ள் எப்னக்வரள்ரர்ஶபர,

ரட்டரர்ஶபர? ‘யறஸ்டரி'க்ரர் 'றஸ்வடரி'(அற்ன
றழ்ச் ற) ந்ரல் எப்னக் வரள்பரட்டரர்ள். ஆணரல்,
இன்ஷநக்கும் மன்மளக்குப் திடிதடர அற்னங்ஷபப்
தற்நறக் ஶள்ிப்தட்டுக்வரண்டுரன் இனக்றஶநரம்.

ஷ இடரன்: னர்ர றத்றல் ித்ரண்ர் ஷப்
திம்ச் ரரிர இனந்ஶதரட, யரனக்ஷ்றஷக்
குநறத்டக் டும் தஸ் இனந்ரர். இனஷட
றத்ஷஷ வச் ற யரனக்ஷ்ற தி ன்ணரணரள்.
ஆணரல், என குண்ஷடத் டெக்றப்ஶதரட்டரள். "இந்
ைன்ரில் உணக்குத் றிம் வதறுறந ஶரக்றஷ
இல்ஷன. அட ிறின் றர்ம். அடுத் ைன்ரில்
அடேக்றறக்றஶநன் ன்றுகூநற அந்ர்த்ரணரற
ிட்டரள்.

திற்ரனத்றல் 'இண்டரட

ங்ர்' ன்றந அபவுக்குப்

ப்க்ரற வதநப் ஶதரறநர் இர். அற்ஶற்நரற்ஶதரல்,
இப்ஶதரஶ ஆற

ங்ர் வ ய் என ' ரர்த்ற'த்ஷ

இனம் வ ய்ட ரட்டிிட்டரர். அட ன்ண
ரம்

ரர்த்றம்?

ந்றர ம் ரங்றக் வரள்ற்கு அம்ரின்

அடேறஷப் வதறுற்ர ஆற ங்ர் வ ய்

ரர்த்றம் உங்லக்குத் வரிந்றனக்கும். அம்ரஶரடு
குபிக்ப்ஶதரண திம்ச் ரரி

ங்ர் ஆற்நறல்

னஷனின் திடிப்னக்கு ஶண்டுவன்ஶந ஆபரணரர்.
ரரர்க்ரரி தநறணரள். "அம்ர, ீ தந ஶண்டரம்.
ரன்

ந்றர ம் ரங்றக் வரள்ப ீ அடேற ந்ரல்

னஷன ன்ஷண ிட்டுிடும். வணன்நரல், டநவு
வதற்றுிட்டரல் அட று ைன்ர ஶதரனரகும். இந்

ைன்ரில் னஷனின் திடிப்னக்கு ஆபர ஶண்டும்
ன்று ணக்கு ிற இனக்றநட. அடுத் ைன்ரில் அட
ன்ஷணப் தரறக்ரட" ன்நரர்

ங்ர். அந்த்

ர் ங்டரண றஷனில், வதற்ந ரரர் எனத்ற
அடேற ரனறனக் னடினேர? இவ்ிர ஆ ரரிரள்
ரர்த்றம் தண்ி - ரரரின் அங்ல ரம் வதற்று ந்றர றரர அப்ஶதரஶ

ங்ற்தம் வ ய்ட

வரண்டரர். உடஶண னஷனனேம் அஷ ிட்டுிட்டட.
"இந் ைன்ரில் உணக்கு அனள் தண்டற்றல்ஷன"
ன்று யரனக்ஷ்ற ித்ரண்ரிடம் வ ரன்ணவுடன்,
இனம் அஶ 'ந்ற'த்ஷ (Tactics) ஶற்வரண்டரர்.
அரட, உடஶண

ந்றர

ஆ றம் ரங்றக்வரண்டு

ிட்டரர். "அம்ர! று ைன்ர ந்டிட்டட. இப்ஶதரட

ைஸ்ரித்ஷக் வரடு" ன்று னக்ஷ்றிடம் வ ரன்ணரர்.
அலம் ன் ரக்குப் திரம் ஸ்ர்த்ஷ
ர்றத்டிட்டரள்.
சுற்நறலும் ங்கு தரர்த்ரலும் ங்னம் றறனேம்
வரட்டிக் றடக்றநட.

ந்றர றரண ித்ரண்னக்கு

அஷப் தரர்த்டம், ரங் னடிர ரற்நனம்,

டக்னரற ிட்டட. 'அடடர, ந்றம் வ ய்ர
றஷணத்ஶன்; ஷட றில் ரந்ல்னஶர

ஶதரய்ிட்ஶடன். ட்டின்
ீ
ழ்ஷ ஶதரற்ர ணம்
ர றத்ஶன். இப்ஶதரஶர டநிரற ிட்ஶடன். இணிஶல்
ணக்கு ட டு?
ீ

ந்றர ற தத்ஷத் ீண்டஶ

கூடரஶ. சும்றன அணர்த்ர ரணரஶ

அ ட்டுத்ணர உதத்றத்ஷ ஶண்டி ரங்றக்
வரண்டினக்றஶநஶண! ிறப்திரம் ஷரஶ
ரழ்ந்ட ஆனேஷம ிட்டினந்ரலும், அடுத்
ைன்ரினரட இத்ஷண ச்ரினம் வதற்று
ரைஶதரர இனந்றனக்னரஶ" ன்று அ ஆம்தித்ட
ிட்டரர்.
ித்ரண்ர் ட்டுறல்ஷன; ம்றல் வரம்தப் ஶதர்
இப்தடித்ரன் ஶண்டரற்வல்னரம் ஸ்ரறஷ
ஶண்டிக்வரண்டு, அர் ம்றஷ்டப்தடி றனஷத

வ ய்தின் "அடரடர, ம்றஷ்டம் ன்று ன் என்று
இனக்ஶண்டும்? அர் இஷ்டம் ன்று

ிட்டினக்க்கூடரர? இப்ஶதரட அநறரஷரல் அணர்த்
தம்தஷஷ அல்னர னற ரங்றக்

ட்டிக்வரண்டினக்றஶநரம்?" ன்று ி ணிக்

ஶண்டிரறநட. க்கு ட ஶண்டும் ன்று
அனக்ஶ வரினேம் ன்று ிடுடரன்
னத்ற ரனறத்ணம்.
ித்ரண்ர் ர னத்றரணரனரல் ி ணம் உடஶண

வபிந்ட. என ரரர்த்ரத்ரன் அம்தரள் இப்தடி
ிஷபரடிினக்றநரள் ன்று னரிந்ட வரண்டரர்.
அட ரனறக்ரனரின் ட் ற ஶ ப் தஷட டுப்ஷத
எட்டி ரனம். டனக்ணரண ரனறக்ரனர் ரஶசும்
ஷில் ஶதரய் யரயம் வ ய்றனந்ரன்.

னக்றர ம் தி றத்ற வதற்ந ஆனங்ஷபவல்னரம்
னக்றர தண்ிணரன். ம் ர்ங்ஷப அறத்ரன்.
அந்

த்றல் அஷ றர்த்ட றற், ல்ன றி

 றனேள்ப யறந்ட

ரம்ரஜ்ம் டவும் இல்ஷன.

இப்ஶதரட ித்ரண்ர் இந் யர வதரி த
னண்ிரண ரரித்ஷ றஷணத்ரர். 'இத்ஷண றற
வரட்டிக் றடக்றநட. அம்தரள் அடேக்றத்ரல் என
ரஜ் தரிதரனணத்டக்கு உி தண்டம் அபவுக்கு
க்குப் னத்ற ீக்ஷண்னம் இனக்றநட. இந்ச் வ ல்
தனம், ம் அநறவு தனம் இண்ஷடனேம் வரண்டு என
யறந்ட

ரம்ரஜ்த்ஷ ஶஶனரங்ற னரறு ஸ்ரதணம்

தண்டஶரம்' ன்று ீர்ரணித்ரர்.

அனஷட வ ரந் ஷ்டம் மரண யறந்ட
ர்த்டக்ஶ வதரி னரதரப் தரிறத்ட.

ித்ரண்ர்
குண

ன

ரஸ்றனம் அநறந்ர். அற்நறல்

ரஸ்றம் என்று. அணரல் வதரி மரண ர்

ரம்ரஜ்ைறம் அஷக் அப்ஶதரஶ உரி

ம்

ந்டிட்டட ன்று வரிந்ட வரண்டரர். இன்ண
இடத்றல் இன்ணரஷக் வரண்டு அஷ ஸ்ரதிக்

ஶண்டும் ன்றும் அனக்குப் னரிந்ட. அன்தடி அங்ஶ
ஆடு ஶய்க்றந இன குறும்தர்ஷபப் தரர்த்ட இர்ஶப
னற ரஜ்ைறத்றல் அ ரப ஶண்டிர்ள் ன்று

ீர்ரித்டக் வரண்டரர். அண்ன் ம்திபரண அந்
இண்டு ஶதனக்கு யரியன், னக்ன் ன்று வதர். அந்
டங்தத்றஷப் திஶ த்றஶனஶ எரிடத்றல்

ரைரணிஷ ஸ்ரதித்ட, அந் இண்டு ஶதஷனேம்
அங்ஶ ரைரக்பரப் தட்டரதிஶம் வ ய்ட ஷத்ரர்.
அந் இடம்ரன் யம்தி. "யம்தி னொின்ஸ்" ன்று
அன் இடிதரடுஷப இப்ஶதரடம் வபி ஶ ங்பினறனந்ட
னறநர்ள் கூடப் தரர்த்ட ிக்றநரர்ள். தம்தர
மஸ் ன்று ரரத்றல் னம். அட

றஷ்றந்ஷஷச் ஶ ர்ந் இடம். ற்ந வரறபில் 'த'ர
இனப்தட ன்ணடத்றல் 'ய' ஆகும். றறல் 'தரல்' ன்தட
ன்ணடத்றல் 'யரலு'. ம்னஷட 'தபம்' அர்லக்கு
'யபம்'. இப்தடிஶ 'தம்தர' ரன் 'யம்தர' - இன்ஷந
யம்தி.
யரனக்ஷ்றின் அடேக்றத்ரல் றஷடத்
சுரித்ஷக்வரண்டு ரஜ் தரிதரனணம் தண்வும்,
வதரி ஷ ணிம் றட்டித் டனக்ஷ றர்த்டப்

ஶதரரிடவும்  ற றஷடத்ட. ரஜ் ஸ்ரதணத்றன்

ஶதரஶ ித்ரண்ர் அட வதரி வற்நற அஷடந்ட

ைக்வரடி ரட்டும் ன்று அன் ைரத்ஷக் ித்ட
ிட்டரர். அற்ஶற்நரற்ஶதரல் அட ிை 
ரம்ரஜ்ம் ன்ஶந வதர் வதற்று எங்ற பர்ந்ட.
ஆணரல், அட அற்கு ஆறரனப் வதரில்ஷன.

ித்ரண்ஷ குனரக் வரண்ட யரிய, னக்ர்ள்
அந் ரஜ்ைறம் அனக்ஶ வ ரந்வன்று னற, அற்கு
'ித்ர

ரம்ரஜ்ம்' ன்று அர் வதஷஶ

ஷத்ரர்ள். திற்தரடு அட ிை ரிற்று.

ற்ஶதரட ி ரதட்டிணத்டக்குப் தக்த்றல் என ிை
ம் இனக்றநட. தனர் இஷ ிை
ரம்ரஜ்த்ஶரடு குப்திக் வரண்டினக்றநரர்ள். இட
ஶறு; அட ஶறு. ரன் வ ரல்லும்

ரம்ரஜ்ம் வதல்னரரி

ைறல்னரஷ ஷரக் வரண்டு அஷந்ட.

ித்ரண்ரின் ஆஶனர ஷணப்தடிஶ டந்ட, யரிய,
னக்ர்ள் ரஜ்த்ஷ ிஸ்ரித்ரர்ள்.
இந் இனரின் என்றுிட்ட

ஶரணரண ம்தன்ணஷண

ித்ரண்ர் ஶ ரறதறர றறத்ரர். அஷணத்
வன்ணரட்டுக்கு அனுப்தி ஷத்டத் டனக்ப் தஷடஷப
வற்நற வரள்பச் வ ய்ரர். அப்தடிஶ இன்

றறுண்டு

ஶதரண ரஜ்ங்ஷப ல்னரம் என்று ஶ ர்த்ரன்.

'ம்தன்ண உஷடரர்' ன்று அஷணச் வ ரல்ரர்ள்.
இந் உஷடரர் தட்டம் ஷசூர் ரைரக்லக்கும்
உண்டரிற்று.

ித்ரண்ரின் ஆ லர்ர தனத்ரல், ம்தன்ண
உஷடரர் ரஶசும் ஷக்கும் றக்ிைம்
வ ய்றனக்றநரர். றில் றல்னற சுல்ரணின்
திறறறஶபரடு ந்ரறு னேத்ங்ள் வ ய்ட ை ரனறர
ஆணரர். டஷில்ரன் வதரி னேத்ம் டந்ட. டஷ
 ஶஷஶ ம்தன்ணனுக்குப் தித்ட் ரற, என

ரஷப அடேக்றறத்ட. அனக்கு அத்ஷண உதரமணர
தனம். அன் ிஶ த்ரல்ரன் ரனறக்ரனர்

னனரஶணரர் வ ய்றனந் ர த்ஷவல்னரம் அர்
ிடு வதரடிரக்ற, ம்னஷட ஶரில்ஷப றுதடி
னடப்தித்ரர். யறந்ட
ந்ட, ஷற
றனச் றில்

னெத்டக்குப் னற உற் ரத்ஷத்

ம்திரத்டக்குப் னணர் ைீணம் வ ய்ரர்.

னத்டக்குப் தக்த்றல் என ண்னூர்

இனக்றநட. அங்ஶ 'வதரச் ஶனசுர்' ன்று ைணங்ள்

வ ரல்லுறந ஶரிலுக்குப் ஶதரினந்ஶன். உண்ஷில்
'வயரய் ஶனசுர்' ன்தஶ அட. ன்ணடத்ஷச் ஶ ர்ந்
வயரய் ன ம் த்ரல் ஆரறக்ப்தடுதர். ன்ணட
'ய' றறல் 'த' ன்று னனறல் வ ரன்ஶணஶண, அன்தடி
வயரய் ஶனசுர்ரன் வதரச் ஶனசுரறிட்டரர்.
'வதரச் ஶனசுர்' ன்று ைணங்ள் வ ரல்ட ப்ன ன்று
றஷணத்ட, 'ஶதரஶைச்ர்' ன்று ஶறு

ரி

தண்ிினக்றநரர்ள். ஶடிக்ஷரன்! அந்க் ஶரில்
ஶரன றனறல் "இந்க் ஶரிஷனத் டலுக்ர்ள் ர ம்
தண்டறந ரனத்றல் ம்தன்ண உஷடரர் ட் றத்ரர்"
ன்று வதரநறத்றனப்தஷப் தரர்த்ஶன். அந் றஷனப்
தரர்த்ரஶன டனக்ர் வ ய் வரடுஷ வரிறநட.

றனறன் இன தக்ங்பில் ல்னடுக்ற டுஶ ைல்னற

வரட்டுட க்ம். இங்ஶ என தக்க் ல் ரிஷ னேம்
ைல்னறனேம் ஶதரய்,

ஷனேம் ஷ னேம் ஶதரணதின் லும்ன

ட்டும் றற்றந ரறரி இன்வணரன தக்க் ல்சுர்
ட்டும் றற்றநட. அடவும் இடிதடரனறனப்தற்குக்
ரம் ம்தன்ண உஷடரர்ரன். அனறஶனஶ உள்ப

ம்த ன்ஶதட்ஷடகூடக் ம்தன்ண உஷடரர் ஶதரில்ரன்
ற்தட்டினக்ஶண்டும். தக்த்றஶனஶ ரபரடி ல்லூர்.
அட ம்தன்ணன் ஶப் திரம்ர்லக்கு

இஷநினறரத் ந் ஊரனரல், இன்றும், 'ம்தர
டர்ஶற ங்னம்' ன்ஶந தத்றங்ள் லடம்ஶதரட
குநறக்றநரர்ள்.
ம்தன்ண உஷடரரின் தத்றணி எனத்ற ங்ரஶி
ன்று. அலம் அர் தஷடவடுத்

இடங்லக்வல்னரம் தின்ஶணரடு ஶதரினக்றநரள்.
ஶதரணட ட்டுறல்ஷன. மம்ஸ்றனத்றல்
ரதண்டிஷரண அள் றனம்தி ஊர் ந்ட ஶ னறந
ஷில், ஆங்ரங்ஶ டந் றழ்ச் றஷபவல்னரம்
வகு ஸ்ரஸ்ர, ரி த்ஶரடுகூட
லறினக்றநரள். ரபிரமன்கூடத் ஶரற்றுப்
ஶதரய்ிடுரன் ன்றந ரறரி டேடக்ரண றனஷ்டி
(close observation) ஶரடு, ி

த்ரத்ஶரடு, 'ங்ரஶி

டர ிைம்' ன்று லறினக்றநரள். திக்ரஃதில்
டிதரர்ட்வன்டில் அஷ அச்சுப் ஶதரட்டினக்றநரர்ள்.

அறுடைறு னங்லக்கு னன், என ஸ்ீரி இப்தடிப்தட்ட
திர இனக்றம் லறணட க்வல்னரம் வதனஷ.

யரனக்ஷ்றின் அடேக்றத்ரல் ிை 

ரம்ரஜ்ம் திநந்ட. தர க்றின் அடேக்றத்ரல்

ம்தன்ண உஷடரர் னேத்ங்பில் வற்நற வதற்று, அஷ
ிஸ்ரித்ட றஷனப்தடுத்றணரர். மஸ்றின்
அடேக்றத்ரல் இந் றக்ிை டைல் ந்ட.
டுில் என ரற்தட ம்தட ன ரனம் திந
த்றணரல் ரப்ஶதரண
ீ
ஶ த்றல், றுதடினேம்
ஶம், ஶரில், னம் ல்னரம் றஷனக்கும்தடி வ ய்ட,
ைணங்லக்குப் தஶரதரம் வ ய்ரர் ம்தன்ண

உஷடரர். இந் ிை  ம் த்றல்ரன் திற்தரடு
உனஶ வரண்டரடுறந றனஷ்ஶரர் ந்ரர்.
இர்ள் அத்ஷண ஶதனம் வ ய் ரரித்டக்வல்னரம்
ித்ட ித்ரண்ர் ஶதரட்டடரன். ரஜ்த்ஷ

ஸ்ரதித்ட, ிஸ்ரித்ட, அஷப் தன தகுறபரப்
திரித்டப் தன திறறறஷபக் வரண்டு ஆட் ற டத்றட
ல்னரற்நறற்கும் ித்ரண்ஶ னென னனர்.
ஶ ர்ங்ஷப றுதடினேம் உச்

றஷனக்குக் வரண்டு

னற்கு றரஶ டனக்ஷ அற்நற, யறந்ட
ரஜ்ம் அஷக் அர் றஶரனறணரர். ரஜ்ம்
ஸ்றப்தட்டதின், இந்ட ர் க்ஷத்ஷத் ரஶ
ஶற்வரண்டரர். ஆற

ங் தத் தரர்பின் அத்ஷ

ம்திரத்ஷ றுதடினேம் வைரனறக்ச் வ ய்டிட்டரல்
ஶ ர்ங்ள் ல்னரம் னணர்ைீணம் வதற்றுிடும்
ன்று ீர்ரணித்ரர். அணரல் ர்ரட, ஆந்ற
ஶ ங்பினறனந் தஷ

ங்டங்ஷபப்

னடக்ஷபஶரடு திர றக்றந ரறரி உத்ரம்

வ ய்ரர்.

றன னற டங்ஷபனேம் ஸ்ரதித்ரர். ன்ணட

ஶ த்றல் அப்ஶதரட அத்ஷத்ஷ ஆட்ஶ திக்கும் வ
த்ரின் த்ஷ
அஷச்

றத்ரந்னம் றஷநப் திினந்ட.

ரபிப்தற்ரவும் இந் அத்ஷ டங்ஷப

ஸ்ரதித்ரர்.
ைணங்பின் ல்ரழ்ிற்கு

ஸ்றம்,

இண்டும், ஶஷரினக்றன்நண.

ரஸ்றம் ன்றந

ஸ்றம் ன்நரல்

ஆனேம். ிஶர ரஜ்ங்பரல் ீஷ ற்தட்டரல்
ரப்தரற்நறக் வரள்ப

ஸ்றம் ஶண்டிினக்றநட.

ம்ஷ ரஶ வடுத்டக் வரள்பரல் ஆத்ரஷ
க்ஷறத்டக் வரள்ற்கு

ரஸ்றம் ஶண்டிினக்றநட.

ித்ரண்ர ரஜ் ஸ்ரதணத்றல் ஷநனர
ஸ்றப் திஶரம் வ ய்டம், வ ங் டங்பின்

னணனத்ரத்ரல் ரஶ ஶர
வ ய்டம், யறந்ட

ரஸ்றப் திஶரம்

னெம் னலஷனேம்

டனக்ர்பிடறனந்ட ரப்தரற்நற ிட்டரர். அர் ர்ம்,
தக்ற, ஞரணம் ன்ந னென்று ரர்க்ங்லக்கு உதரம்

வ ய் யரன். அனஷட 'தஞ்  ல ப்ம்', 'ைீன்
னக்ற ிஶம்' னனரண றந்ங்ள் த ஞரணத்ஷக்
வரடுக்க்கூடிஷ. டத்ஷ ஸ்ரதித்ல், ஆன
னணனத்ரம் வ ய்ல், ஆறற்நரல் தக்றஷ
பர்த்ரர். ஶ தரஷ்த்ரல் ர்த்ஷ
றஷனரட்டிணரர். அர் வ ய் இத்ஷண
தஶரதரத்டக்கும் னனறல் ஊக்ச்

க்ற ந்ட,

னக்ஷ்ற டரக்ஷத்ரல் அர் வதற்ந றறரன்.

தம்

ம்தரறத்டக் வரள்ஷிட தத்ஷக்

வரடுக்றந ணப்தரன்ஷரன் வதரி னக்ஷ்ற. இந்
ஶணரதரத்ஷனேம் யரனக்ஷ்ற அடேக்றம்
வ ய்ரள். ஷப் திரம்ப் வதண்ின் வதரனட்டு
அஷபச் வ ல்த்டக்கு அறஶஷர ஷத்டக்
ண ஷ வதரறனேம்தடி ஶண்டிக்வரண்ட

ங்ர், இஶ

ஸ்றறில் ம் வதரனட்டு அஷபப் திரர்த்றக்றநஶதரட,
அஷபப் தத்றன் அறஶஷர ட்டும்

றஷணக்ில்ஷன. ணரசுஷபவல்னரம் ீக்குறந
ஞரணரம்திஷர ஷத்டப் திரர்த்றக்றநரர். (
'மம்தத்ரி' ன்றந ஸ்ஶனரம்)
ஷஷ்ர்ள் ிஷ்டஷத் ப்தணரர் ன்று
வ ரல்னரல் 'வதனரள்' ன்ஶந வ ரன்ணரலும்,
யரனக்ஷ்றஷத் 'ரரர்', 'ரரர்' ன்ஶந

வ ரல்ரர்ள். அள்ரன் வ ரரரண தர க்ற.
ஆ ரர்ரலம் இங்கு ரர ன்று அஷத்ட, (ரஶ

ரர் அணி ம்) "உன்ஷண ஸ்ரம் தண்ிிட்டரல்
ஶதரடம்; அந் ஸ்ரங்ள்
ந்ஶரங்ள்,

ம்தத்ட,

ன இந்றரி

ரம்ரஜ்ம் ல்னரம் ந்ட ிடும்.

ஆணரல் இவல்னரம் ணக்கு ஶண்டரம். ணக்கு
உன்ணிடறனந்ட எஶ என வ ல்ம்ரன் ஶண்டும். ன்
டரிங்ள் - தரதங்ள் ல்னரற்ஷநனேம் றல்னற
நறற்கும் உன்ஷண ஸ்ரிப்தஶ

ரணரறநட.

வ ல் ஶஷரண ீ ணக்குத் னறந வ ல்ம் இந்
ஸ்ரம்ரன். இட ன்ஷண ிட்டு ீங்ரல்
இனக்ட்டும்" ன்றநரர்.

ல்ஶனரனம் டரஷ பில்னரல் ைீஶணரதரம்

டத்டற்கு யரனக்ஷ்றஷ உதர றக் ஶண்டும்.
ஆ ரரிரள், ித்ரண்ரள், வ ஶ றன் ரறரி வ ரந்
னனுக்ர இன்நற, தஶரதரர அஷபத் டறக்
ஶண்டும். ந் வ ல்ம் ந்ரலும், ரிட்டரலும்,
ம்றடம் தரதஶ ஶ ரல் றர்னர இனக்றந
வ ல்த்ஷ ினம்தி அஷப ஸ்ரிப்ஶதரம்.
தக்றஶ வதரி னக்ஷ்ற
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
தக்றஶ வதரி னக்ஷ்ற
"இஷத்ர, அஷத்ர," ன்று ரம் திரர்த்றக்
ஶண்டிஶ இல்ஷனரன். ம் ஶரக்றஷக்கு ன்ண
ஶண்டும் ன்று அம்தரலக்ஶ வரினேம். இனந்ரலும்
ஷடனஷநில் இப்தடி ிஶத்ஶரடு இனக் னடி
ரட்ஶடன் ன்றநட. "இட ஶண்டும். அடஶண்டும்"
ன்தற்ரத்ரன் திரர்த்ஷண வ ய்றஶநரம்.
ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் இஷ அடிஶரடு ப்ன ன்று
வ ரல்ன னடிில்ஷன. ல ஷில் தரன் தக்ர்ஷப
ரலு றனு ரப் திரித்டச் வ ரல்றநரர். அறஶன
ஶரக்ஷத்ஷ ினம்தி உதரமறக்றந

ரன், அந்

ஶரக்ஷ னட் றத்ஷஶ திடித்டிட்ட ஞரணி ஆற இன
ரரஷச் வ ரன்ணஶரடு தரன் றன்றுிடில்ஷன.

ஶரய் வரடி னனரண டன்தங்ள் ீங்குற்ரப்

திரர்த்றக்றநன், வதரனஷப ஶண்டிப் திரர்த்ஷண
தண்டறநன் ஆற இன

ரரஷக்கூடச் ஶ ர்த்டக்

வரள்றநரர். இம்ரறரி வனௌற வ ௌக்றத்டக்ர
றதடுறநர்கூடத் ன்ஷண னைறப்தர தரன் எப்னக்
வரள்றநரர். தரஶண எப்னக்வரண்ட ித்ஷ ரம்
ஆட்ஶ திப்தற்றல்ஷன.
ஆணரல், ல ர

ரஸ்றம் னனற ந் ஞரண

டைனரட்டும்,

 றந்ரட்டும், இஶனர

வ ௌக்றங்ஷபத் ள்பிிட்டு,

ரசுரண

ஶதரின்தத்ஷத்ரன் ரடஶண்டும் ன்தஷ னட் றர
னறனேறுத்டறன்நண. அப்தடிரணரல் தரஶண
னண்தடப் ஶதசுறநரர? அப்தடி அர்த்றல்ஷன. வனௌற
ரரிங்ஷப டுத் டுப்தில் ரரலும் ிட்டுிட

னடிறநறல்ஷன. ஆணரலும் இந் றஷனில் இனக்றந
ஶதரடகூட, "ல்னரம் ம்ரஶனஶ னடினேம், ரம்
றஷணத்ஷ ல்னரம் ரஶ ரைரர டத்றக் வரள்ப
னடினேம்' ன்று றஷணத்டிடரல், 'க்கு ஶஶன என
ர

க்ற இனக்றநட. அற்குச்

க்ற இனப்தஶரடு

னஷனேம் இனக்றநட. ரம் ஷத்ட ஶண்டிணரல்
அட அடேக்றம் தண்டம்' ன்றந ம்திக்ஷ இனந்ரல்,
அட ிஶ ம்ரஶண? தம் ஶண்டும், டு
ீ ஶண்டும்,
தி ஶண்டும் ன்வநல்னரம் திரர்த்ஷண
வ ய்றநஶதரடகூட, இப்தடி என ர
ம்திக்ஷ ஷத்ட, அணிடம் ம்

க்றிடம்

அங்ரத்ஷவல்னரம் ரழ்த்றக் வரண்டு றற்றஶநரம்
அல்னர? அந் ட்டில் இட ரஸ்றத்ஷிட
த்ஷணஶர

றனரக்றம்ரஶண? னனறல் ஶஶர

ஸ்டக்லக்ரப் தரணிடம் ஶதரறஶநரம். னஷை,

ஆன ரி ணம், ஸ்ஶரத்றம், ைதம் ன்று வ ய்றஶநரம்.
வரஞ் ம் வரஞ் ர இடபில் திடிப்ன உண்டர
உண்டர, ற்ந ஸ்டக்பில் திடிப்னக் குஷநறநட.
ஷட றில் தரனுக்ரஶ தரஷணப் தக்ற தண்
ஶண்டும் ன்றந ன ற திநக்றநட.

அணரல்ரன் னக்ஷ்ீ டரக்ஷத்ஷ ினம்திஶ தக்ற
வ லுத்டறநர்ஷபக்கூட, 'அர்த்ரர்த்ற' ன்று ணிரச்
வ ரல்னற, ன்ஷண னைறப்தணர தரன் எப்னக்
வரள்றநரர்.
"ஆஷ க்ஶரர் அபில்ஷன" ன்நரர்ள். னக்றர
வ ல்ம் ஶண்டும் ன்றந ஆஷ க்கு ல்ஷனஶ
இல்னரல் ஶதரய்ிடுறநட. இணரல்ரன் அணர்த்ம்
ல்னரம் ந்ட ிடுறநட. ஞரணம் ஶண்டும், கும்
ஶண்டும் ன்வநல்னரம் திரர்த்றக்றநர்ள்
ங்ஶரட டர்னதர இனப்தரர்ஶபர ன்ணஶர?
னக்ஷ்ீ டரக்ஷத்றற்கு ட்டும் திரர்த்றக்ரர் இல்ஷன.
இறஶன ந்க் ஶரடீஸ்னுக்ரட றனப்ற
ந்றனக்குர ன்நரல் அஷனேம் ரஶரம்.
வ ௌக்ற அடேஶதரம் அறர ஆ, ஞரணம் ஶண்டும்
ன்ந ண்ம் குஷநந்ட வரண்ஶட ஶதரறநட.

இணரல்ரன் னக்ஷ்ற இனக்றந இடத்றல் மஸ்ற
இனப்தறல்ஷன ன்று வதரடில்  ணம் ந்டிட்டட.
இற்கு ஶடிக்ஷர என ரம் ஶரன்றுறநட.

ரரர ரறரனம் ரட்டுப் வதரண்டம் எஶ

இடத்றல் எத்ட இனக் ரட்டரர்ள். யரிஷ்டவும்,

திம்ரவும் ப்தணரனம் திள்ஷபனேம் ஆறநரர்ள்

ன்நரல், அப்ஶதரட யர னக்ஷ்றனேம் மஸ்றனேம்
ரறரர் - ரட்டுப் வதண் ஆறநரர்ள். இர்ள் ஶ ர்ந்ட
வ ௌைன்ர இனக் ரட்டரர்ஶப! அணரல்ரன்
வதரடில் னக்ஷ்ீ டரக்ஷம் இனக்றந இடத்றல்,

மஸ்ீ டரக்ஷம் இனப்தறல்ஷன. அல்னட இஷஶ
ல்னதடிரச் வ ரல்னனரம். ரறரரிடம் உள்ப ர
ரிரஷ ரரஶ அள் இனக்றந இடத்றல்

ரன் னந்றரிக்வரட்ஷட ரறரி வரிக்கூடரட ன்று
மஸ்ற எடங்றப் ஶதரரவும் வ ரல்னனரம்.
இவல்னரம் ஶடிக்ஷரச் வ ரல்றந ஶதச்சு.
ரஸ்த்றல் இனக்றநட என தர க்றரன்.
அள்ரன் ந்வந்

த்றல் ந்வந் ிர

அடேக்றம் வ ய்ட தக்குத்ஷத் ஶண்டுஶர

அப்தடிச் வ ய்ற்ர ரனக்ஷ்றர, மஸ்றர,
ஞரணரம்திஷர னறநரள். ஶர என னொதத்றல் தக்ற
ன்று ஷத்டிட்டரல் ஶதரடம். அப்னநம் டக்

ஶண்டிஷ அஶப தரர்த்டக் வரள்ரள். இந்ப்
தக்றரன் க்குப் வதரி வ ல்ம். அடஶ வதரி
னக்ஷ்ற.
ரத்றரி ரறர்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரத்றரி ரறர்

ரத்றரிில் தர க்றரண டர்ர தஶசுரிஷனேம்,
ரனக்ஷ்றஷனேம், மஸ்ற ஶிஷனேம்

னைறக்றஶநரம். னென்று னெர்த்றபரச் வ ரன்ணரலும்,
னப்தத்ட னக்ஶரடி னெர்த்றபரச் வ ரன்ணரலும்,
அத்ஷணரவும் இனப்தட எஶ தர க்றரன். இந்
உண்ஷஷத்ரன் னனறர மயஸ்ரம்
தஶஷஷ ர்ிக்கும்ஶதரட அஶப

றனஷ்டி

வ ய்தள் (ஸ்னஷ்டிர்த்ரீ - ப்ஹ் னொதர) அஶப

தரிதரனணம் வ ய்தள் (ஶரப்த்ரீ - ஶரிந் னொதி ீ),
அஶப

ம்யரம் வ ய்தள் (மம்யரரி ீ -

னத்னொதர) ன்று வ ரல்றநட. னனறஷர, டர்க்ஷர
இனக்றந தர க்றரன் யரனக்ஷ்றரவும்,
மஸ்றரவும் இனக்றநட. னக்ஷ்ற
அஷ்ஶடரத்த்றல் 'திம் ிஷ்ட

றரத்றரஷ :'

ன்று னறநட. மஸ்ற அஷ்ஶடரத்த்றலும்
இப்தடிஶ ‘திம் ிஷ்ட

றரத்றரஷ :' ன்று

னறநட. தஷடப்ன, அறப்ன, ரப்ன ல்னரம் வ ய்ட எஶ
க்றரன் ன்று இந் ரங்ள் க்கு ன்நர

உர்த்டறன்நண. எஶ தர க்றரன் வவ்ஶறு
ஶங்ஷபப் ஶதரட்டுக்வரண்டு வவ்ஶறு

ரரிங்ஷபச் வ ய்றநட. டர்க்ஷர இனக்றநஶதரட,
ம்,
ீ

க்ற ல்னரம் னறநட. யரனக்ஷ்றரற

ம்தத்டக்ஷபத் னறநட. மஸ்றரற ஞரணம்

னறநட.
ஆறதர க்றரண டர்க்ஷஷப் வதரடரப்
தரர்றஶரடு க்றப்தடுத்றச் வ ரல்னனரம். அள்

யறரணின் னத்றரிரணரல் ஷனள். யரனக்ஷ்ற

தரற்டனறல் ஶரன்நறரல் அஷனள். மஸ்ற
னனர ஞரணனம் னரல் ஷனள்.

தர்ரை னத்றரிர ந் அம்தரலம்,
க்ஷீ ரத்றனறனந்ட திநந் யரனக்ஷ்றனேம், இண்டு
யரிறலக்குப் வதண்பரவும்
அரித்றனக்றநரர்ள்.

யரனக்ஷ்றஷ பரப் வதற்று,

லரட்டி பர்க்

ஶண்டும் ன்று தினகு யரிற தஸ் வ ய்ரர்.

அற்றங்ஶ னக்ஷ்றஶி அனக்குப் னத்றரிர

உத்தித்ரள். தினகுவுக்குப் னத்றரிரணரல் அலக்கு
தரர்ி ன்று வதர் ற்தட்டட.
'தரர்ி ஶனர ைணணி க்ஷீமர ன்ர' ணறு
மம்ஸ்றன அரறரண 'அ ஶர ம்' வ ரல்லும்.
இப்தடிஶ ரத்ரண ரிற

ரக்ஷரத் தஶசுரிஷப்

வதண்ர அஷட ஶண்டும் ன்று ினம்தித் தஸ்
வ ய்ரர். அம்திஷனேம் அனக்கு பர

ஆிர்தித்ரள். ரத்ரணனக்குப் வதண் ன்தரஶனஶ
அலக்குக் ரத்ரணி ன்ந வதர் உண்டரிற்று.
டர்க்ஷக்கு உரி ரத்ரிிஶன அஷபக்
'ரத்ரணிர றரணிக்றஶநரம்' ன்று
வ ரல்னறினக்றநட.
ஶனர ரரக்பர இனக்ப்தட்ட வய்ங்ஷபக்
குந்ஷர ச் வ ரன்ணறல் றம்த ிஶ ம்

இனக்றநட. 'குந்ஷனேம் வய்னம் வரண்டரடும்
இடத்றஶன' ன்றஶநரம். வய்ஶ குந்ஷர ந்ரல்,

வரம்தக் வரண்டரட்டரகும். குந்ஷக்கு ம்ஷப்
ஶதரல் ரனம் குஶரனம் டக்னம் ஶனொன்நற
இனப்தறல்ஷன. இந் க்ஷத்றல் வரம்தவும்
ஆஷ ப்தட்ட என ஸ்டஷ அடுத் க்ஷத்றல் டெக்றப்
ஶதரட்டுிட்டுப் ஶதரறநட. ஶரதனம் இப்தடிஶ சுடு

வரிரல் றறத்றல் ஷநந்ட ஶதரறநட. அலஷனேம்
இவ்ரஶநரன். ரம்ரன் உர்ச் றஷப ஆ உள்லக்கு
ரங்றக்வரண்டு ணத்ஷக் வடுத்டக் வரள்றஶநரம்.

உர்ச் றள் ஶனொன்நரல் குந்ஷள் ஶதரல் ரனம்
ஆணந்ர இனக் ஶண்டும். இணரல்ரன்
உதறனம் 'குந்ஷரய் இன' ன்றநட.
ரக்ஷரத் தர க்றஷக் ரத்ரணிரவும்,
யரனக்ஷ்றஷ தரர்ிரவும் குந்ஷபரக்ற, அந்
தரத்றஶனஶ றதட்டரல், க்கும் குந்ஷத் ன்ஷ

ரக்ஷரத்ரித்டிடும். இந் ரபில் ரட்டர்ஃப்னொப் ன்று
வ ரல்டஶதரல், ரம் ர ப்னொஃப், ஶ ர ப்னொஃப்
ல்னரர,

ரந்ர ஆஶரம். குந்ஷ னொதத்றல்

இனந்ரலும் ஞரணப் தரலூட்டும் வரரர இனக்றந
ஶி, க்கு இந் அடேக்றத்ஷச் வ ய்ரள்.
குந்ஷர ந் ரத்ரணிஷத் றழ் ரட்டுக்
றர ைணங்ள்கூட ீண்ட ரனர றதட்டு
ந்றனக்றநரர்ள் ன்தட ன் ஊம். 'ரத்ரி' ன்று
வ ரல்றந றர ஶஷ ரத்ரணிரன் ன்று
றஷணக்றஶநன்.
'தட்டரரிஷ' ன்று வதரி வித்ஶரதரமர்ள்
குநறப்திடும் அம்தரஷபத்ரன், ம் றர க்ள் 'திடரரி'

ன்று வ ரல்னறப் னைறக்றநரர்ள். தஷ வ ப்ஶதடுபில்
'தட்டரரிர ரன்ம்' ன்தஷப் 'திடரரிரணிம்' ன்று
றரித்டக் குநறப்திடுறனறனந்ட இஷ உனரம்.
இவ்ரஶந றர ைணங்லம்கூட மஸ்றஷ ீண்ட
ரனர றதட்டினக்றநரர்ள். 'ஶதச் ரி, ஶதச் ரி'

ன்று வ ரல்றந றர ஶஷ ஶதச்சுக்கு ஆிரண
ரக்ஶி மஸ்றஷத்ரன் குநறப்திடுறநட.
அம்தரஷபனேம், யரனக்ஷ்றஷனேம்,
மஸ்றஶிஷனேம் னைறத்ட ல்னரச்
ம்தத்டம், ல்ன னத்றனேம் வதறுஶரர!

க்றனேம்,

ணக்கு னக்றம் அம்தரள்
வய்த்றன் குல் (னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
"ணக்கு னக்றம் அம்தரள் "
டு
ீ அலக்கு இல்னரல் இனந்ரல் ஶதரரட. டி

அலக்கு இல்னரனறனந்ரல் ஶதரரட. உடம்ன அலக்கு
இல்னரனறனந்ரல் ஶதரரட. ம் ணம் அலக்கு
இல்னரல் ஆஶண்டும்.
இற்கு

ரக்ஷரத் தர க்றனேம், தஶசு தத்றணினேரண

அம்தரலஷட
அம்தரபின்

ரிந்த் றரணம்ரன் ற.

த்ஷத் றரணித்டக் வரண்ஶட

இனந்ரல் அலக்வல்னரம் ஶதரய், குஷந ல்னரம் ீர்ந்ட
னர அப்தடிஶ றம்திப் ஶதரய்ிடுஶரம். அலக்கும்

குஷநனேம் உள்ப ைீர்பர ரம் உண்டரறினப்தட

அள் ிஷபரட்டுத்ரன். ணஶ இறனறனந்ட ம்ஷ
ீ ட்டு றர்னர, னரப் தண்டடம் அள்
ரரிம்ரன்.
ஆடு ரடு ரறரி

ரரல்,

ரந்றனேம் ஆணந்னம் றம்தி

ம் உிர் உடம்தினறனந்ட திரிந்ட றுதடினேம் உடம்ன

டுக்ரல் இனப்தற்ரத்ரன் இத்ஷண ங்லம்
உள்பண. அம்தரபின் றரணத்ஷிட, ஶறு ம்
ஶண்டிஶ இல்ஷன;

ரந்றனேம், ஆணந்னம் ந்ட

ம்ஷ னத்டம் அஷடச் வ ய்ட அடஶ.
அம்தரஷபத் றரணித்ட றரணித்ட ம்றல் ரரட
றம்திப் ஶதரய்ிட்டரல் ம் ம் ரஶண பனம்.
த்டக்ரப் திச் ரம், ரம் டவுஶ ஶண்டரம்.

ரன் ன் இஷவல்னரம் வ ரல்னறக்வரண்டினக்றஶநன்?
உதந்றர ம் வ ய்றந இந் ஶத்றல் அம்தரஷபத்
றரணித்டக் வரண்டினந்ரல், அட இந் உதந்றர த்ஷ
ிட றவும் ஆத் ஶக்ஷனம் ஶனர ஶக்ஷனம் ஆகும்.
இந்ப் ஶதச்சு ரர்த்ஷஷபிட றஷநவுக்கு உவுட
அடஶ. ஆணரலும் ணக்கு இந் உண்ஷ இப்தடிப் ஶத
உட்ரர்ந்ரல் வரிறநட. ஆஶ, ஶத ப்ஶத

அடவும்

ன் றஷணஷச் சுத்ப்தடுத்டறநட ன்று வரிறநட.
ம்றல் என ஆத்ரரட னர
உனற்ரத்ரன்  ிங்ஷபப் ஶதசுறஶநன்.
இந்  ிங்லக்வல்னரம் னடிவு ம்

குஷநஷபக் ஷபந்ட றஷநவு வதறுடரன்.
அனம் அடேஷ்டரணங்ஷபச் வ ய்ட ன் றஷநஷ

உண்டரக்றக் வரள்ப ஶண்டும் ன்தஶ ம் ம்.
அற்ரண னத்றனேம்

க்றனேம் அம்தரபிடஶ ஶண்டிப்

வதந ஶண்டும்.
அம்தரஷபத் றரணிக் னன்று அறல் என னர
ஈடுதட னடிரஶதரட ம் குஷநவல்னரம் வரிறநட.
அடவும் என ித்றல் ல்னடரன். 'இந்க்

குஷநஷபப் ஶதரக்ம்ர' ன்று அபிடம் திரர்த்றக்குக்
வரள்ப னடிறநட. ன்ணிடம் ப்ஶதரவல்னரம் ஶரம்
ஶரன்றுறநஶர அப்ஶதரவல்னரம் அம்தரபிடம்

னஷநிட்டு அந் ஶரம் இணிரட இல்னரனறனக்
ஶண்டும் ன்று திரர்த்றக்றஶநன்.
ன்ணிடம் ஶரம் இனந்ரல் ரன் திநனக்கு
உதஶ றப்தட ஶம்ரன். உங்ஷப ரற்றுடரன்.
ணக்கு அம்தரள் அடேக்றம் னர ந்ட ரன்
றஷநந்ட ஶதரய்ிட்டரல், அப்னநம் உதஶ ம் ன்ந
ரய்ப்ஶதச்ஶ

ஶஷில்ஷன. ஶத ரஶன அடேக்றய

க்றரணட ற்நர்லக்கு ஞரணத்ஷத் ந்டிடும்.
ஆ, இண்டு றஷனிலும் உதந்றர ம் கூடரடரன்.
இப்தடி ல்னரம் ரன் உதஶ ம் தண்டறந ஶத்ஷ
அலஷட றரணத்றஶனஶ வ னவு வ ய்ரல்
இன்னும் த்ஷணஶர டங்கு ஆத்

ரந்ற றஷடக்கும்.

உதந்றர ம் வ ய்றந வதரலஷ அள் றரணத்றல்
வ னிட்டரல், ன் ஶரங்ள் த்ஷணஶர ீங்கும்.
இஷக் ஶட்றந வதரலஷ அலஷட றரணத்றல்
வ னிட்டரல் உங்ள் ஶரங்லம் வ்பஶர
ினகும். ஆணரலும் இப்தடிவல்னரம் ரன் ஶத றக்

வரண்டினப்தற்குக் ரம், உங்பில் ரரட
ம்ஷத்ரஶ இவ்ரவநல்னரம் ஶ ரறத்டப்

தரர்த்டக்வரண்டு, அம்தரஷபத் றரணித்ட னத்டம்
அஷட இந்ப் ஶதச்சு டெண்டரர ன்ந ஆஷ ரன்.
திச் ரத்ரல் னம் ஆத்ரடேதனம் பரட.
திச் ரனம் தி ங்னம் ற்ரன

ரந்றரன்.

ரந்றஶ இல்னர ஶனர ரழ்க்ஷில் ஶர
ரற்ரனறர என

ரந்ற உண்டரணரலும் எபவுக்கு

ிஶ ம்ரன். ரன் ஶத றணரல் உங்லக்குத் ற்ரன

ரந்றரத் றனப்ற உண்டரறநட ன்தரல் ஶதசுறஶநன்.
ரன் ஶத ரிட்டரல் உங்லக்கு டக்ரவும்,
ரற்நரவும் இனக்குஶ ன்தற்ரப் ஶதசுறஶநன்.
ஆணரல் இஷிட அ றம் ரற்ரனறரணஷச்

ரசுரப்தண்ிக் வரள்டரன். அற்கு எஶ ற

அம்தரபின்

ரிந்த் றரணஶ. ணக்கு னக்றம்

அம்தரள். ஶனர ஶக்ஷரர்த்ம் அம்தரலஷட
ரிந்த்ஷத்ரன் றரணம் தண்ிக்
வரண்டினக்றஶநன். ீங்ள் ல்ஶனரனம் அம்தரஷபத்
றரணம் தண் ஶண்டும்.
ற்ந ங்பரஶனர, ரஸ்றத்ரஶனர ம் த்டக்கு
யரணி ரட. ம்னஷட அடேஷ்டரணக்

குஷநிணரஶனஶரன் யரணி னம். ம் உடம்தில்
க்ற குஷநந்ரல்ரன் ஶரய் னறநட. அடஶதரல் ம்
அடேஷ்டரணம் குஷநந்ரல் ரற்நம், ரஸ்றம்
னனற ஶரய்ள் ந்ட ிடுறன்நண.

அடேஷ்டரணங்ஷப ிடரல் வ ய்டவரண்டு
அம்தரலஷட

ரிந்ங்ஷபத் றரணம் வ ய்ட

வரண்டினந்ரல் ஶதரடம், எனத்னக்கும் என ஷ்டனம்
ரட. இற்வல்னரம் ிஷ

ம்றடஶ இனக்றநட.

ரம் வதரி வதரி ல்ன ரரிர ஶர வ ய்
ஶண்டும் ன்தஶ இல்ஷன. னனறல் ரம் ப்னப்
தண்ரல் இனக் னன்நரஶன ஶதரடம். ப்னப்
தண்டறநஶதரவல்னரம் அம்தரபிடம்

திரர்த்றத்டக்வரண்டு, அள் றனஷதரல் ஆத் சுத்ற
வ ய்ட வரண்டு, தடிப்தடிர க்கு றஷநஷப் வதற்று,
ம் த்டக்கும் றஷநஷ உண்டு தண்டஶரம். ம்

ம் ன்தட ஶனரம் னலற்கும் வதரடரணரல்,
இன் னெனம்
வ ய்ஶரம்.

ன ஶ

ைணங்லக்கும் ஶக்ஷத்ஷத்

ல்னர ங்லம் னடிில் ஶரக்ஷம் அஷடஷத்ரன்
னக்ஷறரச் வ ரல்றன்நண. த

த்றத்ஷ

அடேதத்றணரல் அநறறந ஞரணம்ரன் அந் ஶரக்ஷம்.
அந்ப் த மத்த்ஷத்ரன் ஶரந்த்றல் திம்ம்
ன்தட.
திம்த்றன்

றத் க்ற ன்றந ஞரண ஸ்னொதர

இனக்றந அம்தரஷப உதரமறத்ரஶன, அலஷட
அடேக்றத்ரல் ரனம் அந் மத்றம்ரன் ன்றந
ஞரணத்ஷ அஷட னடினேம்.
இஶனரத்றல் தனிரண வ ௌக்றங்ஷப

அடேக்றம் வ ய்றந அம்தரள், னடிந் னடிர இந்
ஞரணத்ஷ, ஶரக்ஷத்ஷ அனலறநரள். அள்

அடேக்றயத்ரல்ரன்

ம்மர தந்த்றனறனந்ட

ிடுஷனரற ஶரக்ஷம் அஷடனரம். அம்தரஷப
ஆரறப்தரல், ஞரணம் ஆிர்தரற, அஞ்ஞரணம் ின,
ஶரக்ஷம் றஷடக்றநட ன்தட

ரஸ்றங்ள்,

ஸ்ஶரத்றங்ள் ல்னரற்நறலுஶ

வ ரல்னப்தட்டினக்றநட. அம்தரபிடம் தக்ற தண்ிப்
தண்ி இப்தடிப் த ஞரணிபரண தன யரன்ஷபனேம்
அநறந்றனக்றஶநரம்.
ரம் ஆம்திக் ஶண்டிட அம்தரலஷட

ரிந்

றரணம்ரன். வரஞ் ம் வரஞ் ம் றரணம் வ ய்ரஶன
அன் ன ற வரினேம் - அம்தரலஷட
ரட்டிலும்

 னத்ஷக்

ரந்ற அபிக்க்கூடிட ஶறு டவும்

இல்ஷன ன்று னரி ஆம்திக்கும். ிடரல் இப்தடித்

றரணம் வ ய்ரல் னடிில் இந் உடம்ன ஶதரணதின்
வ த்டம்

ரரரனரம் - அறனரனரம். ன்றும்

றஷனர இனக்றந ஞரணத்றல் இண்டநக் னந்ட
அறனரனரம்.

திநத்றரனக்கு உதஶ றத்டத் றனத்டற்கு த்ணம்
வ ய்ற்கு னன்ணரல், அனம், ரன்
ப்னப்தண்ரல் இனந்ரஶன ஶதரடம். இற்கு
அலஷட

 னம்ரன் ற. பிறல் ம்

குஷநஷப் ஶதரக்றக் வரள்ப றரணம் ன்றந
ிஷ ஷ க்குள்ஶபஶ ஷத்றனக்றநரள். ீங்ள்
ல்ஶனரனம் உங்ள் ஆத் ஶக்ஷத்றற்ரவும், ஶனர
ஶக்ஷத்றற்ரவும் அஷபத் றரணம் வ ய்

ஶண்டும். இஷ ல்ஶனரனம் ிடரல் வ ய்ட

வரண்டினந்ரஶன ஶதரடம். எனத்னக்கும் என
ஷ்டனம் ரட;

ஸ்ப் திதஞ் னம் த ஶக்ஷர

இனந்ட னம்.
அன்ஷணத் வய்ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அன்ஷணத் வய்ம்
அன்ஷணனேம் திரவும் னன்ணநற வய்ம் ன்று
எபஷப் தரட்டி வ ரல்னறினக்றநரள். இண்டு னன்ணநற
வய்ங்பிலும் னன்ணர 'அன்ஷண'ஷச்
வ ரல்னறினக்றநரள். ஷத்றரிஶரதறனம்,

'ரரஷத் வய்ரக் வரள்ரர; திரஷத்
வய்ரக் வரள்ரர' ன்றநட. இங்ஶனேம்
னனறல் அம்ரஷத்ரன் வ ரல்னறினக்றநட.
ரரஷத் வய்ர றஷணக் னடினேரணரல் இஷஶ
றனப்தி ஷத்டப் தரர்க்கும்ஶதரட வய்த்ஷத் ரரர
றஷணக் னடினேம்.

ர் ஶனரங்ஷபனேம் தஷடத்டக்

ரத்டக் வரண்டினக்றந ர க்றஷத் ரரர
றஷணக்கும்ஶதரட 'அம்தரள்' ன்றஶநரம்.
ல்னரர ஆறினக்றந தரத்ர, ரம் ப்தடி
றஷணத்ரலும் அப்தடி ந்ட அனள் வ ய்றநட. ந்
னொதரத் றரணித்ரலும், அப்தடிஶ ந்ட அடேக்றம்
வ ய்றந னஷ தரத்ரவுக்கு உண்டு. அப்தடி

ரக்ஷரத் தப் திம்ஶ ரரற, அம்திஷரய்

இனந்டவரண்டு, க்கு அடேக்றம்

வ ய்ஶண்டுவன்று ரம் திரர்த்றத்ரல் அவ்ிஶ
னறநட.
தரத்ரஷ அன்ஷணத் வய்ர தரிப்தறல்

ணிரண ிஶ ம் உண்டு. அம்ரிடம் க்குள்ப
அன்னம் அம்ரவுக்கு ம்றடம் உள்ப அன்னம்
அனரறரணஷ அல்னர? ணஶ, 'அம்ர' ன்று
றஷணத்ட தக்ற வ ய்ரல் எஶ அன்ன ர
இனக்றநட. ஆணந் ர இனக்றநட. ரம்
குந்ஷரற ிடுரல், ரணரஶ ரக்
குஶரரறள் ம்ஷ ிட்டு ினகுறன்நண. ஶ நறப்
ஶதரரல் ற்தடும் ிரங்ஷப, அலஷட குந்ஷ
ன்ந உர்ிணரல் ஶதரக்றக் வரள்றஶநரம்.

தரத்ரஷ 'அம்ர' ன்தட ரர உதச் ரத்டக்கு
வ ய்றந தரஷண அல்ன. ரஸ்த்றஶனஶ தரத்ர
என ரரரின் அன்ஶதரடு கூடஶ

ஸ்ப்

திரிலக்கும் அடேக்றம் வ ய்ட வரண்டினக்றநட.
இந் ைன்த்டக்கு ற்தட்ட ரஷஶ வய்ர
றதட ஶண்டுரணரல், ந்வந் வைன்த்டக்கும்
டஷர இனக்றந தரத்ரஷனேம் ரர ஷத்ட
ங்த்ரன் ஶண்டும். ம்ட்டு
ீ
அம்ர, இந் என
ைன்ரில், ரஷனந்ட குந்ஷலக்கு ட்டும் ரய்
ஆரள். அம்திஷஶர ல்னர ைன்ங்லக்கும் ல்னர
ைந்டக்லக்கும் ரர இனக்றநள். அள் ைன்

ரர, அட னல் ணின் ஷ, தசு, தட் ற, னல, னச் ற,

னல், வ டி, வரடி, ம் ல்னரம் எஶ

க்றினறனந்டரஶண திநந்றனக்றன்நண? எஶ

ைன்ரரிடறனந்டரன் ரம் இத்ஷண ஶதனம்,
இத்ஷண ஸ்டக்லம் ந்றனக்றஶநரம். தரத்ரஷ
அம்திஷரப் னைறப்தரல், அள் எனத்றரன் அம்ர,
ரம் அஷணனம் அலக்குப் திநந் குந்ஷள்;
அரட ல்னரனம், ல்னரனம்

ஶரர்ள் ன்ந

அடேதம் உண்டரகும். ல்னரஷனேம் லவும் த
டரண அன்ன க்கு னம்.

வய்ங்லம், அர னனர்லம், ரன்லம்கூட
அம்தரஷப உதரமறத்ட அடேக்றம் வதற்நறனக்றநரர்ள்.
ஆற ங் தத்தரர்லம், ரபிரமனும் அலஷட
அடேக்றத்ரஶனஶ ிஶ  ரக்குச்

க்ற வதற்நரர்ள்.

றனஞரண ம்தந்னக்கு, அபட க்ஷீஶ றவ்ிப்
னனஷ ந்ட.
ல்னரி இத னன்லம் னறந அம்திஷ,

ிஶ ர ரக்குன்ஷஷ அனலறநரள். வணணில்,
அஶப அக்ஷ ஸ்னொதரணள். ம் உடனறன் ஶல்
ஷஷச்

றநறட ல நறிட்டரல் - வபிில் ரம்

த்ஷண அர இனந்ரலும் - உள்ஶப அனனப்னத்
னறந ஸ்டக்ஷபஶ தரர்க்றஶநரம். தரத்ர
அம்தரபர னறநஶதரட, ரித்

ரீஶர னர

ரணட. அம்திஷர னம்ஶதரட, தரத்ர
ம்தத்வரன அக்ஷங்ஷபஶ

ரீரத் ரித்டக்

வரண்டு னறநட. அணரல்ரன் ஶ ீ உதரமர்ள்
ிஶ  ரக்கு ன்ஷ வதறுறநரர்ள்.

ஶனரம் னலற்கும், ரனம் னலற்கும் ரர

இனந்ட அடேக்றம் வ ய்றந தர க்றின் டரக்ஷம்
ப்தடிப்தட்டஷணனேம் ஷடெக்ற க்ஷறக்கும். அந்
அம்திஷஷ ரம் அன்ஶதரடு றரணம் வ ய்
ஶண்டும். அக்ஷ ரணஷப ரக்ரல் டறக்
ஶண்டும். அம்ரின்

ரீரகு, ணப்தரன்ஷ ல்னரம்

குந்ஷக்கும் னடஶதரல், அம்தரஶப ம்

ரீம், ணஸ்

ல்னரரினக்றநரள் ன்ந உர்ச் றஶரடு - அள்

ஶறு ரம் ஶறு அல்ன ன்ந அணன் தரத்ஶரடு அஶதர அம்தரஷப உதரமறக் ஶண்டும். அப்தடி
உதரமறத்டக்வரண்ஶடினந்ரல், அஷபப்ஶதரனஶ
ரனம் அன்ஶத உனரற ஶனரம் னலற்கும்
ஆணந்த்ஷக் வரடுக்னரம்.
ஶிின் றனடித் றரணம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ஶிின் றனடித் றரணம்
தஷடப்ன, ரத்ல், அறத்ல் ன்ந னென்று

றனத்றங்ஷபச் வ ய்ற்ர எஶ தரத்ரரன்
திம்ர, ிஷ்ட, னத்றன் ன்று னென்று னொதம்
வரள்றநட. றனத்ங்லக்கு ற்நதடி அந்ந்

னெர்த்றக்கு கும், ர்ம், னொதம் ல்னரம் இனக்றன்நண.
இந் னென்று ன்ந ட்டத்ஷத் ரண்டும்ஶதரட

இம்னென்றுக்கும் ரரண எஶ தர க்ற ஞ் ற
றற்றநட. அந் தர க்றரண டரீ (ரன்ரம்)

றஷனில் ம் ணத்ஷ னலக்றணரல்
டரினறனந்ட ிடுதடுஶரம்.

ம்மரத்

இப்ஶதரட இனக்கும்தடிரண ஶனர றில் இஷப் தற்நற
ஶர றக்ச்

ரர ம் இல்ஷன; ந்றத் றரணஶர, னொதத்

றரணஶர தண்டற்ரண தக்கும் இல்ஷன. ரட
என ந்றத்ஷ ைதிப்தட, என உனத்ஷத் றரணிப்தட
ன்ந தக்ம் ணசுக்கு னட வரஞ் ம்

றம்ரன்.

ஆணரலும் னனடி டுத்ட ஷக்த்ரன் ஶண்டும். ம்
ணசுக்கு யறர, ஞ் ர இனந்ரல்ரன்

னனடிஶ ஷப்ஶதரம். அப்தடி அத்ரத் ரர்க்த்றல்
யறரண என னனடி இனக்றநட. அடஶ
அம்திஷின் றனடி. வ்ி
ஶிினுஷட

றனறன்நற னம்

 னத்ஷத் றரணிக்த்

வரடங்னரம். அந்ச்

ர ிந்த்றன் அஷனேம்

குபிர்ச் றஷனேம் றஷணத்ட ிட்டரல் அறல் ரணர
ணசு றஷனத்ட றற்ப் தகும். இப்தடி ப்ஶதரடம்
உதரமறத்ரல் அலஷட டரக்ஷத்ரல் ைணண
றினத்ற ற்தடும். அல்னட னனறல் அபட
றஷஷச் வ ரல்லும் டறஷபப் தடிக்னரம்.
னல்தடி தரரம்; அற்ப்னநம் ைதம்; தின்ன றரணம்
தண்டட. அப்தடி றரணம் தண்டம் ஶதரட, 'தர க்ற!
இந் உடம்தினறனந்ட உிர் ஶதரகும் னத்றல் ரன்
உன்ஷணஶ றரணம் தண்ிக்வரண்டு உன்ணிடஶ
ீ ண்டும் ஶ ர்ந்ட ிடும்தடிர அடேக்றம் வ ய்
ஶண்டும்' ன்று திரர்த்றத்டக்வரள்பஶண்டும். இப்தடி
எவ்வரன ரலம் அலஷட

ரிந்த்ஷப்

திரர்த்றத்ட ஶண்டிக்வரண்டரல், உிர் ஶதரகும்

னத்றலும் அனுஷட டரக்ஷத்றணரல்

அலஷட றரணம் னம். இந் உடல் ஶதரணதின்
இன்ஶணரர் உடல் ரல் அபிடம் இண்டநக் னந்ட
ம்மரத்றனறனந்ட ிடுதட்டுப் ஶதரணந் ரற
ிடனரம்.
ஶினேம் குனவும் என்ஶந. ணஶ இனட றனடினேம்
என்ஶந. குன தரடஷனேம் ஶி தரடஷனேம் என்ஶந.
குன தரடஷஷ

ஶண்டும் ன்தட
வதரறர

ந்ற ண்டனத்றல் றரணம் வ ய்
ரஸ்றம். அறனம்

ந்றணினறனந்ஶ

ரஸ்றம்.

சூரின் சுரண திர த்ஷ உஷடணர
இனக்னரம். க்கு அன் எபி வரடுக்றநரன்.
ன்நரலும், அணரல் ரதம் உண்டரறநட. ஶர்க்றநட;
ரம் டுக்றநட. அம்தரலஷட திர ம் க்கு

எபினேம் வரடுக்றநட. ரதத்ஷனேம் ீக்குறநட. ணஶ
அட

ந்றரிஷின் எபி ஶதரல் இனக்றநட. ரத ரந்ற

ீக்ற

ரந்றஷக் வரடுத்டக் வரண்டு திர றக்றநட

தண்டட அறனம்; அறனர க்குத் ரதத்ஷ
அம்திஷின் டரக்ஷனம்

ர ிந்னம்.

உஷ்ப் திரந்றத்றல் (Tropics) உள்ப ட ஶ த்றல்
இனக்றநர்லக்கு குபிர்ச் றில் என திரீற. 'அன்

குலஷர இனக்றநரன். குலஷரப் ஶத றணரன்,
இப்ஶதரடரன் ன் ிறு குபிர்ந்ட' ன்று

ந்ஶர

ிங்லக்குச் வ ரல்ஶரம். ஶல் ரட்டர்லக்கு

இட ஶர் ரநர இனக்றநட. அர்லஷட திஶ ம்
எஶ குபிர்ச் றரணரல் அர்லக்கு உஷ்ம்ரன் (

Warmth) இன்தம் அபிக்கும். அர்லக்கு ஶரல்டு (Cold)
ன்நரல் ம்னஷட ண்த்றற்கு ஶர் ிதரீரண
அர்த்ம்.

ரிர ஶற்ரிட்டரல் cold reception

ன்தரர்ள். றர்த்ரக்ஷண்ரணஷண cold-hearted
ன்தரர்ள்.
க்குச்

ந்ற றம் ரறரி ரதத்ஷ ீக்றக்

குலஷஷக் வரடுத்ட ஆணந்த்ஷ அபிப்தள்
அம்திஷ. அம்திஷ

ந்ற ண்டனத்றல் ரமம்

வ ய்ரப் தன இடங்பில் வ ரல்னறினக்றநட. க்கு
இன்தம் வரடுக்றந வதனறற அள்ரன். அந்
தஶஷின்

ரக்ஷரத்

த்ஷத் றரணம் தண்ிப் தண்ி

சுத்ரற றத்ற ஶக்ஷத்ஷ, ஆணந்த்ஷ
அஷடஶரர.

இற்ஷ ரற்றுறநட! அம்தரள் ரற்றுறநரள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
இற்ஷ ரற்றுறநட! அம்தரள் ரற்றுறநரள்!
ணினுக்கு தனிரண இச்ஷ ள், தர ங்ள், ஆஷ ள்.
ன் இச்ஷ ஷப் னர்த்ற வ ய்ட வரள்றநரன்; அறல்
னரித்டப் ஶதரறநரன்; ஆணரல் இட

ரசுரண னர்த்றர,

னரிப்தர ன்நரல் இல்னஶ இல்ஷன. இன்ஶணரர் இச்ஷ
அப்னநனம் இன்வணரன்று ன்று திரர ந்ட
வரண்ஶட இனக்றநட. இனந்ரலும் இந் ஏர

அஷனச் லுக்கு டுில் அவ்ப்ஶதரட இப்தடி என

னரிப்னம் வதறுறநரன். இட என ித்றல் அம்தரள்

வ ய்றந றனஷத! இன்வணரன ித்றல் அஶப வ ய்றந
ரற்று ித்ஷ!
ரன் ஆஷ னேம் தர னம் ஷப்தர்ள், றனப்தித்
ன்ணிடம் ஆஷ னேம் தர னம் ஷத்ரல் எஶடிரச்
ந்ஶரப்தடுறநரன். ல்ரம் தண்ிக்வரண்டு

குந்ஷ குட்டிள் வதற்று இவ்ரறு ன் இச்ஷ
னர்த்றரணர

ந்ஶரப்தடுறநரன். குந்ஷஷ

இன் ஆஷ ஶரடு டெக்றக் வரஞ்சும்ஶதரட அட 'லக்'
ன்று

றரித்ரல், 'அடடர ன்ணிடம் குந்ஷ த்ஷண

ஆஷ ர இனக்றநட?' ன்று எஶ ஆணந்ம்
அஷடறநரன். அஷ ஶலும் அன்ஶதரடு ணத்ஶரடு
பர்க்றநரன்.
ணின், இந் ர இச்ஷ , ரத்மல்ம் ல்னரம் ன்
சுத்டக்ர ன்று ண்ிக் வரண்டினக்றநரன்.
அடரன் இல்ஷன. தன ைீர்ள் றுதடி திநி டுத்டத்
ங்ள் ர்த்ஷ அடேதித்ர ஶண்டும். னடிரக்
ர்த்ஷக் றத்டக்வரண்டு ஶரக்ஷறஷனஷப் வதந
ஶண்டும். அற்ரத்ரன் இனுக்குக் ரனம்
னறரனம்

ந்றனேம். ஆணரல், இன் ன்

இன்தத்டக்வன்று றஷணத்ட ஆணந்ப் தடுறநரன்.
இப்தடிர னுஷ்ஷண இற்ஷ ரற்றுறநட.
இற்ஷ ன்நரல் ன்ண? அம்தரள் ரற்றுறநரள்.
இப்தடி டேஷ்ஷண தனித்றல் ரற்நறரறநட!
தனி ிஞ் ணங்ஷப ன றத்டச்
இன்

ரப்திட்டுிட்டு

ந்ஶரப்தடுறநரஶண; உவு இணட ரின்

ந்ஶரத்டக்ரர ற்தட்டட? இல்ஷன. இன் ன்

ர்ரஷ அடேதிப்தற்கு உடம்ஷத பர்த்டக்வரள்ப
ஶண்டும். உடம்ன பனற்கு ஆரம் ஶண்டும்.
எஶ ன றனேல் ஆரம் இனந்ரல்

ரப்திட அலுத்டப்

ஶதரகும். அணரல் - இற்ஷ - அம்தரள் - தனி
ன றஷபக் ரட்டி இஷணச்
'ன றரச்

ரப்திட்ஶடரம்' ன்று

ரப்திட ஷத்ட, இஷண,
ந்ஶரப்தடவும் வ ய்ட,

இன் ர்ரஷ அடேதிக்  றர உடம்ஷத
பர்க்றநரள்.

ன் குந்ஷிடம் உள்ப அதிரணம் தக்த்ட ட்டுக்
ீ
குந்ஷிடம் இனுக்கு இல்ஷன. 'ணட'; 'ணட' ன்று
இந்க் குந்ஷிடஶ அனரற ரஞ்ஷ

ரட்டிப்

னரித்டப் ஶதரறநரன். ல்னரக் குந்ஷபிடம் இனுக்கு
எஶ ரறரிரண அதிரணம் இனந்ரல், இந்க்

குந்ஷஷப் தரர்த்டப் தரர்த்ட குபிப்தரட்டி, உவூட்டி
டெங் ஷத்ட, அற்ரஶ உடல், வதரனள், ஆிஷச்
வ னவு வ ய்ட பர்ப்தரணர? அந் குந்ஷ ப

ஶண்டும் ன்தற்ரஶ அணிடத்றல் இனுக்கு
ிஶ  அதிரணம் உண்டரச் வ ய்றனக்றநரள்
அம்தரள்.
'என

ரீம் திநந்ட பனற்ர இணிடம் ர்த்ஷ

ஷத்ட, திநகு ரத்மல்த்ஷத் ந்றனக்றநரள்
அம்தரள். இனுஷட

ரீம் பனற்ரஶ

இனுக்கு ன ற, த ற னனறணற்ஷந அம்தரள்
ஷத்றனக்றநரள்' ன்று வ ரன்ஶணன். ' ரி, இப்தடி இன்
ரழ்ரஶனர, இணரல் இன்வணரன ைீன் திநந்ட

பர்ரஶனர ன்ண திஶரைணம்! தஷ ர்த்ஷ

அடேதிப்தட ி இறல் ன்ண தன்? இனும் ஆத்
ஶக்ஷம் அஷடக்ரஶரம்.வதரடர ரம் தரர்க்றந
ல்னர ைன்ரவும் ரத்ரஶண
ீ
ஶதரறன்நண?
எவ்வரன ைன்ரவும் ர, குஶர, ஶனரத, ஶர, ,
ரத் ரிங்ஷப அறப்தடுத்ற தரதத்ஷப் வதனக்றக்
வரள்ரத்ரஶண ஆறநட; ர்த்ஷக்
றத்டக்வரண்டு ஶரக்ஷத்டக்கும் ஶதரறநர்பரக்

ஶரடிில் எனத்ர் கூடத் ஶரன்நக் ரஶரஶ!' ன்று
ந்ஶம் னரம்.
இப்தடிச்

ந்ஶப்தட ஶண்டரம். என ரத்றல்

றஷநப் தங்ள் உண்டரறன்நண. தம் உண்டரன்
தன் அன் வரட்ஷடினறனந்ட ீ ண்டும் என ம்

ஶரன்றுற்குத்ரன். ஆணரல் எவ்வரன ரத்றலும்
உண்டரறந அத்ஷண தங்பில் உள்ப ித்டக்லம்
ரணரல் உனறஶன ஶவநற்குஶ இடம் இரஶ. என
த்றல் உள்ப டைற்றுக்க்ரண தங்பில் எஶ என
ித்ட ரணரல் ரம் றனப்றப்தடில்ஷனர!
தரக்றவல்னரம் ிர்த்ரிற்ஶந ன்நர
னத்ப்தடுறஶநரம்?
அப்தடித்ரன் னக்ஷக்க்றல், ஶரடிக்க்றல் ரம்
இத்ஷண ஶதனம், ஆத் ஶக்ஷம் வதநரல் ரப்
ீ
ஶதரணரலும் தரில்ஷன. ம்றல் ரரட என
ஆத்ர னத்டம் வதற்றுிட்டரல் ஶதரடம்.
றனஷ்டிின் தன் அடஶ! அந் என ன ஆத்ர ம்

அஷணனக்கும்

க்ற னம். அப்தடிக் ஶரடரனு ஶரடி

ைீர்பில் என்று ஶரன்நஶ, இத்ஷண ரனம்,

ஞ்ைனனம் இன்த டன்தனம் ஷத்றனக்றநட. ரம்

இத்ஷண ஶதனம் ரழ்ன் தனும் அந் எனத்ன்
ஶரன்றுடரன்.
உநறடி உத்மத்றல் லக்கு த்றல் தனர் நற நறச்
றுக்ற ிலரர்ள். ஷட றில் எஶ எனன் நற

ிடுறநரன்! அன் எனன் றுற்ரத்ரன்,
அத்ஷண ஶதஷனேம் அத்ஷண திரஷ ப்தடுத்ற
ிஷபரட்டு டக்றநட! உன ிஷபரட்டும்
அப்தடிஶ! ம்றல் தனர்

றுக்ற ிலந்ரலும் எனன்

னத்ஷப் திடித்ட ிட்டரல் ஶதரடம். த்ஷண னஷந
றுக்றணரலும் உநறடிில் றனம்த றனம்த னற் ற
வ ய்ஷணப்ஶதரல், ரனம் னத்டத்ஷ அஷட
னன்று வரண்ஶடினப்ஶதரம். அம்தரள் ம்றல்

ரறுக்குக் ஷ வரடுத்ட ற்ந ஶண்டுர, அஷண
ற்நற ஷப்தரள். அன் எனத்ன் அற்குப் திற்தரடு

இந் ரற்று ித்ஷினறனந்ட ப்னஶ ம் இத்ஷண
ஶதனக்கும் ஶதரடம்.
ரரக்ஷற
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷற
என ரரினம் இல்னரல், ன்ஷணத்ரஶண அடேதித்டக்
வரண்டினக்றந திம்த்ஷஶ

றன்,

றம் ன்று

வ ரல்றஶநரம். ரரிறல்னரல், னொதறல்னரல்,

னறல்னரல், குறல்னரல் இனக்றந அந்

ரந்

ரண திம்த்றனறனந்ரன் இத்ஷண ரரிங்ள்,
னொதங்ள், ர்ங்ள், குங்ள் ல்னரம்
உண்டரறினக்றன்நண. ரர

க்றிணரல் எஶ

திம்ம் இத்ஷண உனங்லம் குங்லம் உள்ப
திதஞ் ங்பரவும், ைீர றபரவும்
ஶரன்நறினக்றநட. என்நரண திம்த்ஷப் தனரண
திதஞ் ரக் ரட்டுறந அந் ரர க்றஷரன்
அம்தரள், அம்தரள் ன்று வ ரல்லுறஶநரம். இந்ச்
க்றிணரல்ரன், ரம் ல்னரம் ஶரன்நறினக்றஶநரம்.

உண்ஷில் ரனம் திம்த்ஷத் ி ஶறு இல்ஷன.
ஆணரல், ஶநர றஷணக்றஶநரம். இற்குக் ரம்,
திம்

க்றரண அம்தரபின் ரஷரன். இப்தடி ம்ஷ

ரஷில் ஶதரட்டு டுப்தட அலஷட னீ ஷன.

அள் ரஷில் ம்ஷக் ட்டிப்ஶதரடுறநள் ட்டும்
அல்ன. ணனனற அஷப ந்ரலம் திரர்த்றத்டக்
வரண்ஶட இனந்ரல், அஶப இந் ரஷ
னலஷனேம் ீக்ற க்கு திம் ஞரணத்ஷ
அடேக்றம் வ ய்ரள்.
ஞரணம் வதறுற்கு

ரக்ஷரத் அம்தரஷபத் ி

ஶறுற இல்ஷன. அள்ரன் ரஷரல் எஶ
திம்த்ஷ ஷநத்டப் தன ஶநரண திதஞ் ரக்
ரட்டுறநரள். இந்ப் திதஞ்

ஆட்டத்றனறனந்ட

ிடுஷன வதற்று, மம்மரத்றனறனந்ட - ைணண ச்
சூனறனறனந்ட - ிஶர ணம் அஷடந்ட திம்ரஶ

ரம் ஆ ஶண்டும் ன்நரல், ள் இந் ரஷஷச்
வ ய்ரஶபர, அலஷட அடேக்றம் என்நறணரல்ரன்
னடினேம். ரர

க்றர இனக்றந அம்தரஶபரன்

ஞரணரம்திஷர ந்ட க்கு ஶரக்ஷத்ஷஶ
அடேக்றம் வ ய்றநலம் ஆரள்.
'ரர' ன்நரல் 'ட இல்ஷனஶர அட' ன்று அர்த்ம்.
இல்னர ஸ்ட ப்தடி இத்ஷண ஆட்டம் ஆட்டி
ஷக்றநட. அட ப்ஶதரடஶ இல்னரட அல்ன;

ப்ஶதரடஶ இனக்றநடம் அல்ன. ஞரணம் னறந
ஷில் ரஷ இனக்றநட. அடஷில்
ரணரிரண ஸ்டக்ஷபப் தரர்த்ட, ல்னரம்
ணித்ரணிர உண்ஷர இனப்தர றஷணக்றஶநரம்.
அற்நறடம் ஆஷ

- டஶம் னனறற்ஷந

உண்டரக்றக்வரண்டு தன ிங்பில் ர்ம்

வ ய்றஶநரம். இந்க் ர்த்ஷ அடேதிக் றுதடினேம்
றுதடினேம் வ த்ட வ த்டப் திநக்றஶநரம். அம்தரஷப

உதரமறத்ட ஞரணம் ந்டிட்டரலும் ரணரிரண
இத்ஷணஷனேம் எஶ ஶதநறரண அலஷட ஶறு
ஶறு ஶரற்நங்ள்ரன் ன்று அனுத னர்ரத்
வரினேம். ரனம் அப்தடி என்ஶந; ஶரற்நங்ள்
(appearances) இத்ஷண இனந்ரலும், இவ்பவும் உள்ஶப
என்றுரன் ன்று வரினேம். உள்ஶப என்நர

இனப்தஷத் வரிந்ட வரண்டதின், வபிஶ ரற்நறக்
வரண்டும், அறந்டக் வரண்டும் இனக்கும் இந்த்
ஶரற்நங்பில் ஆஷ , டஶம் டவும் ற்தடரட;
இற்வல்னரம் ஆரர ப்ஶதரடம் ரநரஶன

இனக்றந ஶதநறஶரடு அநறர ம் ணத்ஷக் ஷத்ட

ிடுஶரம். அப்ஶதரட திதஞ் ஶ ம் தரர்ஷக்கு

இல்னரல் ஶதரறநட. ரஷனேம் அப்ஶதரட இல்னரஶன
ஶதரகும். அந் ஞரண ஷ ில் ட இல்னரல்
ஶதரறநஶர அட - அரட ரஷரன், அடஷ
ம்ஷ ஆட்டி ஷத்ட.
ரஷக்குக் ரர திம்

க்றரண அம்தரள்ரன்

ஞரணனம் னறநரள். அலஷட னஷஶ இற்குக்
ரம். இத்ஷண ரஷஷச் வ ய்ரலும், அறனறனந்ட
ிடுிக்றந னஷனேம், அலக்ஶ னர

இனக்றநட. ரர ஶனரத்றல் ரம் உண்டரக்றக்
வரள்லம் ஷ்டங்லக்கும், டக்ங்லக்கும் ரம்
ம்னஷட இந்றரிங்லம், ணசும்ரன். இந்றரி
சுங்பின் றிஶனஶ ணத்ஷ வ லுத்ற ம்னஷட
ஸ்தரரண ஆத் சுத்ஷ நந்றனக்றஶநரம்.

ம்னனன்லம் ணசும் ம்ஷ ஆட்டிப் தஷடக்றன்நண.
இற்ஷநச் வ ய்ள் ரஷ. அஶப இற்ஷநச்

சுத்ப்தடுத்ற, இந்றரி ிரங்பினறனந்டம், ணமறன்
ஏர

ஞ்ைனங்பினறனந்டம் ைீஷண ிடுிப்தற்ர

ரக்ஷரத் ரரக்ஷறரஶ னறநரள்.
ரரக்ஷறின் ரலு ஷபில் என்நறல் என ில்லும்,
இன்வணரன்நறல் ந்ட அம்னலம் இனக்கும். அந் ில்
னம்திணரல் ஆணட. அம்னள் னஷ்தங்பரல் ஆணஷ.
ரரர வட்டிரண இனம்திணரல் ில்
அஷந்றனக்கும்; இங்ஶர டரண னம்ன அம்தரலக்கு
ில்னர இனக்றநட. கூரண அம்னலக்குப் தறல்
றவும் றனடரண னர்ஷபப் தரங்பர

ஷத்றனக்றநரள். அந்க் னம்ன ில் ணஸ் ன்ந

த்டத்ஷக் குநறப்தரகும். டரண ணம் தஷடத்
அம்தரள் ம் ணங்ஷபவல்னரம் இந் ில்ஷனக்
ரட்டி மப்தடுத்றக்வரண்டு ிடுறநரள். அலஷட
ந்ட னஷ்த தரங்லம் ம் ம்னனன்ஷப

ஆர்றத்டச் வ னற்றுப் ஶதரகும்தடி வ ய்ற்ர
ற்தட்டஷ. 'ஶணர னொஶதக்ஷழ ஶரண்டர - தஞ்
ன்ரத் மரர' ன்று, இஷஶ "னனறர மயஸ்
ரம்" கூறுறநட. ம்னஷட ஶணரினத்றனேம்,
இந்றரி ிரங்லம் அடங்குற்ஶ
தர க்றரணள் ரரக்ஷறரற னம்ன ில்லும் னர்ப்
தரனம் ரங்றந்றனக்றநரள்.

ீ ற இண்டு ஷபில் தர னம் அங்கு னம்

ஷத்றனக்றநரள். தர ரணட ம் தர ங்ஷப, ஆஷ ஷ
ீக்ற அஶபரடு ம்ஷக் ட்டிப்ஶதரடுறந ிறு.
அங்கு ம், ரம் டஶத்றல் ஶரதிக்றநஶதரட, ம்ஷக்
குத்ற அடக்குற்ர, ஃதிமறக்மறல் திதஞ்

இக்ங்பின் அடிப்தஷடத் த்டங்பரச் வ ரல்றந
ர்ச் ற, (attraction) , ினக்ல் (repulsion) ன்தணரன்,
டேஷ் ரழ்ில் னஷநஶ ஆஷ னேம் டஶனம்
ஆறன்நண. இற்ஷந அடக்ற ம்ஷ
மம்மரத்றனறனந்ட ீ ட்ஶ, அம்தரள் ரரக்ஷறரற
தர ரங்கு ங்ஷபத் ரித்றனக்றநரள். 'ர ஸ்னொத

தர ட்ர', 'க்ஶரரரரங்குஶ ரஜ்னர' ன்தர னனறர
மஸ்ரத்றல், தர த்ஷ ஆஷ ரவும், (ரம்)
அங்கு த்ஷ டஶரவும் (க்ஶரம்) வ ரன்ணஶதரட
இற்ஷந அஷ அடக்ற அறக்றன்நண ன்று அர்த்ம்

தண்ிக் வரள்ப ஶண்டும். இப்தடிர, ரலு ஷபில்
னம்ன ில், னஷ்த தரம், தர ம், அங்கு ம், இற்ஷந
ரித்டக்வரண்டு, றநஶ இல்னர திம்த்றனறனந்ட
வ க்ச் வ ஶல் ன்ந த னஷின் றநத்ஶரடு,
உ சூரின் ரறரி, ரடபம்ன ரறரி, குங்குப்ன

ரறரி, வ ம்தனத்ற ரறரி, ரஶசுரிரண ரரக்ஷற
அடேக்ற றறத்ம் ஶரன்நறினக்றநரள்.
ரரக்ஷறின்

றப்ன

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின்

றப்ன

னம்ன ில்லும் னஷ்த தரனம் ரித்ட, மஸ்
ஶனரத்டக்கும் அடேக்றம் வ ய்றந றவ் ரரரன்
ரரக்ஷற.

ன ைீர றஷபனேம் இந்றரி

ஶ ஷ்ஷடினறனந்ட ிடுிப்தற்ர னர் அம்னம்,
ணமறன் ஆட்டங்பினறனந்ட ிடுிப்தற்ர

னம்தரனரண னுஷமனேம் ரங்றினக்றநரள். இறல்
ஶடிக்ஷ ன்ணவன்நரல், ன்னும் இஶஶதரல்
னம்ன ில்ஷனனேம், னஷ்தத்ரனரண ந்ட

தரங்ஷபனேம்ரன் ஷத்றனக்றநரன். அனுஷட
ரரிஶர அம்தரலஷட ரரித்டக்கு ஶர்

ிஶரரணட. அன் இந் ில்ஷனனேம் அம்ஷதனேம்
ஷத்டக்வரண்டுரன் மஸ்ப் திரிலக்கும்

இந்றரி ிரத்ஷ - அடங்ர ர ஶத்ஷ உண்டரக்ற னறநரன்.

அடவும் தர க்றரண அம்தரலஷட னீ ஷனரன்.
அள்ரன் ன்னுக்கு இப்தடிப்தட்ட

க்றஷ

அடேக்றயம் வ ய்றனக்றநரள். திஞ்சு  ப்தர இனந்ட,
திநகு டர்ப்தரற, அப்னநம் னபிப்தரற, ஷட றில் த
டர தலக்றந ரறரி, ைீர்லம் தடிப்தடிர
தனி அடேதங்பில் னன்ஶணநற னன்ஶணநற

ஷட றில் தரப் தக்கும் வதந ஶண்டும் ன்ஶந
அம்தரள் திறரிற றறஷப - இற்ஷ ஶங்ஷப
உண்டரக்றினக்றநரள். எஶடிர இஷ ம்ஷ

அடித்டச் வ ல்ற்கு, ரம் இடம் ந்டிடக்கூடரட.
எஶடிர டுத் டுப்தில் இந் ஶங்பினறனந்ட
ப்த னடிரிட்டரல், அற்ர னத்ப்தட்டு
ணனஷடந்ட ிடவும் கூடரட. அம்தரஷபத் ஞ் ம்
னகுந்ரல், தடிப்தடிர அள் றரட்டி ிடுஷன
னரள் ன்ந ம்திக்ஷஶரடு, ஶங்ஷபக்
குஷநத்டக் வரள்ப அஷபப் திரத்றக் ஶண்டும்.
ம்மரம் ன்தறல் ஈடுதட்டினக்கும்ஶதரஶ இறல்

ரட மரம் இனக்றநர ன்றும் அடிக்டி
ஶண்டும். இப்தடிச்
அணரல்ரன்

றந்றத்ட

றந்றப்தஶ என மரம்ரன்.

ம்மரத்றனறனந்ட ிடுதடுறந ிக்ற

உண்டரறநட. அந்ந்க் ரனத்றல் அந்ந்ப் திறனற
ஶங்ள் - இற்ஷ உந்ல்ள் - ற்தட்டரலும்,

அணரல், ணம் னங்ரல், தர க்றஷப் திரர்த்றக்
வரண்ஶடினந்ரல் திஞ்சுரரற, ரய் ணிரற, ணி
ரஶண னற்நற த்றனறனந்ட இற்று
ிலந்டிடுடஶதரல், ஷட றில்

ம்மர

ினக்ஷத்றனறனந்ட ிடுதட்டு அம்தரபின்

ர

ிந்த்றல் ிலந்ட அஶரஶடஶ ஶ ர்ந்ட ிடுஶரம்.
ம்ஷப்ஶதரல் த்ஷணஶர திரிள் ப்தட்ட னர்
ர்ரஷச் வ ய்ட குித்றனக்றன்நண. இந் ர்ரஷக்

றத்டக்வரள்ப அஷவல்னரம் ைன்ர டுத்டத்ரணர
ஶண்டும். டுக்றந ைன்ரில் ர் னெட்ஷடஷத்
ைரஸ்றரக்றக் வரள்பனரம், அல்னட குஷநத்டக்
வரள்பனரம். அட ப்தடிரணரலும் ர்ரஷக்

றத்டக்வரள்ப ஶண்டுரணரல் ைன்ர டுத்ட அஷத்
ர் றில் திஶரைணப்தடுத்றக் வரள்ட ி,
ஶறு றில்ஷன. ஷட றில் ர்ம் னலடம்
அலந்ரல் திநப்ஶத இல்னர றஷன அஷடஶரம்.
ைீர்லக்கு ைணண றவுனத்ற உண்டரற்ஶ என
திற்ச் றக் கூடர அர்ள் ைன்ம் டுத்ர

ஶண்டிினக்றநட. இவ்ரறு ைீர்லக்கு ைன்ம்
ற்தடுற்ரத்ரன் அம்தரள் ரத்ஷ
ஷத்றனக்றநரள். அற்கு அறரரிர ன்ஷண
றறத்றனக்றநரள்.
ஆணரல், டவும் ன் ல்ஷனநறந்ட அடங்ற றற்
ஶண்டும். ன்ன் தக்ர்பிடனம் ஞரணிபிடனம்
ன் ஷரிஷ ஷக் ரட்ட அம்தரள் ிடரட்டரள்.
இள் ரன் ர ஞரணிரண தஶசுஷண ட்டும்

ன்ணிடம் திஶஷ வரள்லரறும் வ ய்ள். ன்ன்
அரிடம் ன் ஷ ரிஷ ஷக் ரட்டப் தரர்த்ரன். அர்
வற்நறக்ண்ஷத் றநந்ட அஷண தஸ்ீ ரக்ற

ிட்டரர். அப்னநம் ஆடரல், அ ங்ரல் திம்ர
அர்ந்டிட்டரர். அர் அப்தடிினந்ரல் அம்தரலஷட

திதஞ்

னீ ஷன ப்தடி டக்கும்? ணஶ, அள்

ன்னுஷட னம்னில்ஷனனேம், னஷ்த னுஷமனேம்
ரஶண ன் ஷபில் டுத்டக் வரண்டு தஶசுன்
னன் ந்ரள். ன்ஷணப் ஶதரல், 'அஷ ைிப்ஶதன்'
ன்று அங்ரத்ஶரடு ில்ஷன. அன்ஶதரடு

அடக்த்ஶரடு ந்ரள். உடஶண, த ஞரணிரண
தஶசுனும் ரஶசுணர ரநறிட்டரன். இள்
அன்ன வதரங்குறந ண்பரல் ரரக்ஷறரற,

ரஶசுரிரற, அஷப் தரர்க் அனம் அன்ன
ரறக் ரஶசுணரறிட்டரர்.
திம்ரச் வ னற்று இனந் ஸ்டவுக்கு
ஶனரரடேக்றம் ன்ந த னஷ உறப்தஷத்ரன்
ரரக்ஷற ன்று வ ரல்றஶநரம். சுத் ஸ்தடி

மங்ர ர றநறல்னரறனந் திம்ம், அப்ஶதரட
றப்ன றநத்ஷ அஷடறநட.
அன்ன, னஷ இற்ஷநச்

றநப்தரஶ வ ரல்ட

க்ம். ரம் (அன்ன) , அடேரம் ன்தறனறனந்ஶ க்ம்
(த்ம்) ன்ந தம் ந்ட. றறலும் ணச்வ ம்ஷ,
வ வ்ி உள்பம் ன்வநல்னரம் வ ரல்றஶநரம். இடஶ
ரரக்ஷறின்
னப்னம்

றப்ன:னஷின் ர்ம்.

றப்னரண ரரக்ஷற

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

றுப்னம்

றப்னரண ரரக்ஷற

அம்தரஷபப் தற்நற தன ஸ்ஶரத்றங்ள் இனக்றன்நண.
இற்நறல், ஆற

ங் தத் தரர்ள் வ ய் வ ௌந்ரி

னயரினேம் னெ ி வ ய் 'தஞ்

ீனேம்' ஈடு இஷ

இல்னரல் இனக்றன்நண. ஶர்ந் ஷ த்றரின் எனன்

அம்தரபின் ஸ்னொதத்ஷ லறக்ரட்டுறந ரறரி, இஷ
அம்திஷின் றவ்ி டித்ஷ அப்தடிஶ ம்
ண்னன் வரண்டுந்ட றறுத்றிடும்; அலஷட

றஷிணரல் ம் ணசு னெழ்றக் றடக்கும்தடி வ ய்னேம்.
ண்டக்கும் ணசுக்கும் ட்டர தர க்றஷக்
ண்ரல் ரவும், ணமரல் அடேதிக்வும் வ ய்றந
ரக் க்ற 'வ ௌந்ரி னயரி'க்கும், 'னெ தஞ்

ீ'க்கும்

உள்பட. ம்தீம் அத்ஷணனேம் 'வ ௌந்ர் னயரி'ில்
அடங்றினக்றநட; ரர்த்ம் (றனடத் ன்ஷ)
னலடம் னெ தஞ்

ீில் உள்பட.

'னென்' ன்நரல் ஊஷ ன்று அர்த்ம். ஊஷர
இனந் என த தக்ர், ரஞ் லனத்றல் குடிவரண்டுள்ப
ைன்ரர ரரக்ஷறின் றனதர டரக்ஷத்ஷனேம்,
அலஷட ரம்னன உச் றஷ்டத்ஷனேம் வதற்று, உடஶண
அறனத்

ரம் ரறரி ந்டைறு சுஶனரங்ஷபப்

வதரறந்ட ள்பி ிட்டரர். அஷத்ரன் னெ தஞ்

ன்றஶநரம். 'தஞ் ' ன்நரல் ந்ட; ' ' ன்தட டைறு.

ீ

அறஶன ரரக்ஷறின் றநத்ஷச் வ ரல்லுறநஶதரட
வ க்ச்

றந்ள் ன்றும் தன இடங்பில்

கூநறினக்றநரர். னறநம் தஷடத்ள் ன்றும்

றன

ஸ்ஶனரங்பில் வ ரல்றநரர். 'ரச்ீ  ஸ்த

ஶரரபரங் னர' (குங்குப் னங்வரத்ட ஶதரன்ந
ஶரபக் வரடி) 'தந்ட ைீரந்ற னர'
(வ ம்தனத்றின் எபி தஷடத்ள்) ன்று வ ரல்றநரர்.
'ரதிஞ்

மதத்ிர' (னீனக் ரரம்னப்ஶதரல்

எபினறநள்) ன்று கூநறறநரர்.

ன் இப்தடி இண்டு றநங்பரச் வ ரல்றநரர்? க்கு
இப்தடி எனத்றஷஶ இண்டு றநத்றல் வ ரல்ட
னரிில்ஷன.

ரி,

ங் தத் தரர்ள் 'வமபந்ரி

னயரி'ில் இஷப் தற்நற ன்ண வ ரல்றநரர்?
"ைற னர ர றத் அனர" ன்றநட வமபந்ரி
னயரி. ல்னவற்வல்னரம் உற்தத்ற ஸ்ரணர
ன்று என்று இனக்றநட. அட தப்திம் ஸ்ட.

ம்ன

தப்திம்ரச் வ னறன்நற இனந்ரல் ஶதரரட ன்று
அட ஶனரத்டக்கு ல்னட வ ய்ற்ர என ஸ்னொதம்
டுக்றநட. அற்குத்ரன் அம்தரள் ன்று வதர்.
றநறல்னர

ம்ன உனஷக் ரக்கும் னஷிணரல்

அன ர்ம் வரண்டு வற்நறஶரடு திர றக்றநட 'ைத் த்ரடம்

ம்ஶதர:ைற னர ர றத் அனர'

ன்றநரர் வ ஆச் ரரிரள். சூரிஶரத்டக்கு னன்ணரல்
றக்றல் தவுறந திர ச்

றப்னத்ரன் அனறநம்.

'அன றநம்ரன் னஷ றநம்; அடஶ அம்திஷின்
றநம்' ன்றநரர் ஆ ரரிரள்.
றுப்ஶதர அறின் றநம். ஶர குத்டக்குக் றுப்ஷத
அஷடரபரச் வ ரல்ரர்ள். டெக்ம், ம்,
ம்யரம் ல்னரம் றுப்ன.

ரனண் னெர்த்றர ரரக்ஷறஷச்

றப்தரணபர

னெர் வ ரல்டரன் றரரக்ப்தடுறநட. ரை
ரஶைசுரி, னனறர யர றரினசுந்ரி, வித்ர
ன்வநல்னரம் வ ரல்னப்தடுறந அம்தரஷப ந்ற

ரஸ்றங்லம் வ க்ச் வ ந் ஶைரறப்திரரஶ

வ ரல்றன்நண. அந் வ ித்ர அறஷ்டரண

ஶஷின் ஸ்னொத னக்ஷங்ஷபஶ னரக்
வரண்டள் ரரக்ஷற. ணஶ, தம்வதரனபின் னஷ
டிரண அஷபச்

றப்தரச் வ ரல்டரன்

வதரனத்ம்.
'மன்ஸ்' தடிகூட இடஶ வதரனத்ர இனக்றநட.
VIBGYOR - ஊர, னீனம், ீனம், தச்ஷ , ஞ் ள், ஆஞ்சு
றப்ன ன்று ல ர்ங்ஷப ஸ்வதக்ட்ரஸ்ஶரப்தில்

திரித்றனக்றநரர்ள். றநறல்னர வறும் சூரி எபிரன்
இப்தடி ல றநங்பரச்

றறுறநட. இறல் வள்ஷப,

றுப்ன - இண்டும் இல்ஷன. என ஶரடிில் ஊரஷக்
டந்ரல் றுப்ன. றுஶரடிில்

றப்ஷதத் ரண்டிணரல்

வள்ஷப. அரட வலப்னக்கு வரம்த வரம்த றட்ஶட
இனப்தட

றப்னரன். ம் ண்டக்குப் த யறரணட

வள்ஷபரன். வரஞ் ம்கூட உறுத்ரட. ஆணரல் அட
றநஶ இல்ஷன. றநம் ன்று ற்தட்டதின் வரம்தவும்
யறர, றக் குஷநர உறுத்டட (least disturbing
colour)

றப்னரன். இணரல்ரன் ஶதரட்ஶடர டுத்

ஃதினறஷக் லவும்ஶதரட, அறல் வவநந் றநத்றன்
றம் தட்டரலும் தடம் அறந்ட ிடும் ன்று
ிபக்ஷஶ ஶதரட்டுக்வரள்றநரர்ள். ரம்

றப்ன

றப்ன

ண்ஷக் குத்டர றஷணத்ரலும் அறனறனந்ஶ infra
red ன்றந றனடரண றநத்டக்குப் ஶதரறநரர்ள். இந்
infra வுக்கு ரநர று ஶரடிில் உக்ரண ultra violet
(ஆழ்ந் ஊர) இனக்றநட. அற்ப்னநம் றுப்ன.
அம்தரஷபக் றுப்ன ன்றும் னீனம் ன்றும் னெர்
வ ரல்றநரர்;

றப்ன ன்றும் வ ரல்றநரர். வள்ஷபரண

சுத்ப் திம்த்டக்கு றற வனங்றனேள்ப
ன்தரலும், 'னரனெர்த்ற' ன்தரலும்
வதரனத்ரினக்றநட.

க்ற

றப்ன ன்தஶ

அம்தரள் றனஷதரல் அஷபப் தித்றக்ஷர வ ய்
னெர் ன் றுப்ன ன்றும் வ ரல்றநரர்?
ரரக்ஷறின் னஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின் னஷ
ந் றநனம் இல்னர சூரி எபிினறனந்ட

எபிச் றநல் (Refraction) னெனம் என றநத்ஷப் திரித்ரல்,
உடஶண ற்ந ஆறு றநங்லம் திரிந்ட, 'ரனும்
ஶதரறஶநன், ரனும் ஶதரறஶநன்' ன்று வபிப்தடத்
வரடங்குறன்நண. இட என ஶடிக்ஷ: ல்னர

ர்ங்லம் ஶ ர்ந்ரல் ர்ஶ இல்னரற் ஶதரறநட;
அந் ர்றல்னர எபிினறனந்ட என்று குஷநந்ட
திரிந்ரலும், ற்ந ர்ங்லம், 'ரனும் ஶதரறஶநன்

ரனும் ஶதரறஶநன்' ன்று திரிந்ட வபிப்தடுறன்நண!

திம்ம் ன்தட றநஶ இல்னர சுத் சூரி எபி
ரறரி. அறல் ரரிஶ இல்ஷன. ஆணரலும்
ரரிங்லக்கும் ஆரரண

ன

ன

க்றலம்

அறல்ரன் உள்பண. ல்னர றநங்லம் சுத் எபிக்குள்
இனக்றந ரறரி! ரரிம் இல்னர திம்ம்

ன்ஷணத்ரஶண உர்ந்ட வரண்டடரன் அன் னல்
ரரிம். இடஶ

ரந்ரண திம்த்றல் என

னணம்ரன் எபிச் றநல் ரறரி. இந் எபிச்

னனறல்

றநனறல்

றப்ன திரிறநட. உ ரனத்றல் சுத் சூரி

எபி னனறல்

றப்தரத்ரஶண னறநட?

அனஶரம் ன்றஶநரஶ, 'அன' ன்நரஶன
றப்னரன். இப்தடிச் சுத்ப் திம்ம்

றப்தரக்ற

ரரித்டக்கு னறநஶதரட திம்ம் அம்தரபரறநட.
ரரிற்ந திம்ம் ரரிரண

க்றரறநட.

ரஶசுரி ஶரன்றுறநரள். திம்த்டக்குத் ன்ஷண
அநறறந ஆஷ

ஶரன்நறல்னர? இந் ஆஷ ின் -

ரத்றன் - டிஶ ரஶசுரி. அஶப உனத்றன்
றனஷ்டி, தரிதரனணம்,

ம்யரம் ல்னரற்றுக்கும்

னெனம். உண்ஷில் இந் னென்று வரறல்லம்
ரஷில் உண்டரணஷரன். ரர க்றரல்
திம்த்ஷ ஷநத்ட, அணிடத்றல் உனம் ன்ந
ற்தஷணஷக் ரட்டுறநரள். இம்ரறரி

ரர க்றிணரல் திம்த்ஷ ஷநத்டப் திதஞ் த்ஷ
ரட்டுஷ ரனரட வரறனர, றஶரரணம் அல்னட
றஶரதம் ன்று வ ரல்லுரர்ள். தஷடத்ல் - ரத்ல்
- அறத்ல் - ஷநத்ல் இறுக்கு ஶனர அடேக்றம்
(அனள்) ன்றந ந்ரட வரறலும் இனக்றநட.

தக்ர்ஷப ரஷினறனந்ட ிடுித்டத் ன்ரக்றக்
வரள்லறநரஶப அடரன் அடேக்றம். இப்தடி
ந்வரறஷனச் வ ய்ரல் அம்தரள் 'தஞ்

க்னத்

தரர' ணப்தடுறநரள்.
றனஷ்டி வ ய்றந திம்ர, தரிதரனறக்றந ிஷ்ட,

ம்யர னத்ன், ரஷின் அறதறரண ஈஸ்ன்
இர்ஷப ரலு ரல்பரக் வரண்ட ஞ் த்றல்,
ரக்ஷரத் தப்திம்

க்றரண ரஶசுரி

ற்நறனக்றநரள்;
ீ
தப் திம்ரண ரஶசுரிின்
இடப்னநத்றல் அடேக்றய னெர்த்றர
அர்ந்றனக்றநரள். ரஶசுன் திம்ம், ரஶசுரி
திம் க்ற; இர்ள் மறதறள்.
ரஶசு - ரஶசுரி ன்றந

றப்ன திரிந்வுடன்

ற்ந ர்ங்லம் வபிஶ எடி ஶண்டுல்னர?
இந் றரப்தடி வ ம்ஞ் பரண திம்ரவும் னக்ஷ்றனேம்
வபிப்தட்டரர்ள். ீனரண ரிஷ்டவும் தரர்றனேம்
ஆிர்தித்ரர்ள். வள்ஷபரண னத்றனும்
மஸ்றனேம் ஶரன்நறிட்டரர்ள். திம்
க்றினறனந்ட இட்ஷட இட்ஷடரத் ஶரன்நற இந்
னென்று ஶைரடிில் எவ்வரன ஶைரடினேம்

ஶர

ஶரரிள். அரட திம்ரவும் னக்ஷ்றனேம் உடன்
திநப்னள்; ிஷ்டவும் தரர்றனேம் உடன் திநப்னள்;
னத்றனும் மஸ்றனேம் உடன் திநப்னள்.
திம்ரவுக்கும் னக்ஷ்றக்கும் ங் றநம்; ரஷ
ஆ ணம். திம்ம் ைீர றஷபப் வதனக்றணரர்; னக்ஷ்ற,
அர்பின் அடேஶதரத்டக்ரண சுரித்ஷப்

வதனக்றணரள். ீனஶ

றரப ர்ம் வரண்ட

ிஷ்டவும் தரர்றனேம் இப்தடிஶ உடன் திநந்ர்ள்.
தரிதரனணனம் ரர ினரமனம் னக்றர இனக்றந
றஷன அட.

றன் ஶரில் டக்குப் திரத்றல் உள்ப

டர்க்ஷஷப் தரனங்ள். அள் தறஶரடு இல்னரல்

ணித்ட இனக்றந அம்தரள். அள் ிஷ்ட ரறரிஶ
ங்கு

க்ம் ஷத்டக் வரண்டினப்தரள். ரரி,

றர றனஷ்

ஶரரி ன்வநல்னரம் இணரல்ரன்

தரர்றஷச் வ ரல்ட.
ஶரரிள்.

றனும் மஸ்றனேம்

ஶர

றன் ஶரில் வற்குப் திரத்றல்

டர்க்ஷக்கு றர்வட்டர, தத்றணி

ம்தந்ம் இன்நற,

அரட தரர்றின் னப்தில்னரல் ணித்ட

ஸ்ச் ர இனக்றந க்ஷறரனெர்த்றஷப் தரர்த்ரல்,
அர் மஸ்றின் உடன் திநப்ன ன்று வரினேம்.

மஸ்ற ரறரிஶ அர் னஸ்னம் ைத ரஷனனேம்
ஷத்றனப்தரர். இனனம் ஞரண னெர்த்றள். இனனம்
வலப்ன.
திம்

க்றினறனந் னென்று ஶைரடிள் ஶரன்நறற்குக்

ரம் உண்டு. இர்லக்குள் எவ்ஶரர் ஆடம் என
வதண்ஷ ந்ர ஶண்டும். இண்ஶட ஶைரடி
இனந்ரல் வதண் வரடுத்ட வதண் ரங்றணரகும். அட
னேக்றல்ஷன. அணரல்ரன் னென்று
தர க்றில் ஶரன்நறண. திம்ர
ஸ்றஷ ந்ரர்.

ஶர ஶைரடிள்

றணின்

ஶரரிரண

றன் ரிஷ்டின்

ஶரரிரண தரர்றஷ ந்ரர். ரிஷ்ட
திம்ரின்

ஶரரிரண னக்ஷ்றஷ ந்ரர்.

வள்ஷப ன்தட

த் கும்; வ ம்ஞ் ள் ஶைர

கும். ீனம் அல்னட றுப்ன ஶர கும்.

திம்ிஷ்ட, னத்றர்ஷப அப்தடி அடிஶரடு
ணித்ணிரக்ற னக்குங்பரப் திரித்ஶரடு றன்று
ிடரல்,

 த்ஷக் ரட்டஶ அர்லஷட

க்றபரண மஸ்ற, னக்ஷ்ற, தரர்ற ஆறஶரர்

அர்பட றநங்லக்கு ரறுதட்ட றநர
இனக்றநரர்ள்.

தர க்றஶரன் இத்ஷணனேம் ஆற, னத்வரறலும்

வ ய்றநரள். இனந்ரலும் அஷப 'ரஷ, ரஷ' ன்று
ரனரம் வரறனரண றஶரரணத்ஶரடுரன் வரம்தவும்
இஷத்டப் ஶதசுறஶநரம்.
னெ ி

ம்யர னத்ணின்

னீன றநத்ஷச்

க்றரண தரர்றின்

றப்னப் தர க்றின் ர்ரச்

வ ரல்றநரர். ரஷர இனப்தலம், ரஷஷப்

ஶதரக்ற ந்ரம் வரறனரண (ஶரக்ஷஅடேக்றத்ஷச்
வ ய்தலரண தர க்றஶ ரரக்ஷற ன்று வ ரல்னற,
அந்ச்

றப்னக் ரரக்ஷறஷ ஏவரன இடங்பில்

றுப்தரணபரவும் ( றரரரவும்) ர்ிக்றநரர்.
றரப ர்ம் வரண்ட தரர்றஷச்
வதற்ஶந வள்ஷபச்
அம்தரஷபஶ

றன்

க்றரப்

ம்யரத்றல் இநங்குறநரர்.

ம்யர னெர்த்றரச் வ ரல்றந ஶதரடம்,

அஷபக் ரபி ன்றஶநரம். ரபி ன்நரஶன னத்ள்
ன்று அர்த்ம். அடேக்றய னெர்த்றரண ரரக்ஷறஷ
ன் னப்தரணபரவும் அரட அறக்கும் வரறல்
வ ய்றநபரவும் னெர் வ ரன்ணரர்?

ஶஷன ல்னரம் வ ய்றஶநரம். திநகு அலுத்டப் ஶதரய்த்
டெங்குறஶநரம். டெக்ம் மறன் வ ல். அங்ஶ எஶ
இனட்டு - றுப்னரன் இனக்றநட. ஆணரலும் இந்த்
டெக்த்றல்ரன் டேஷ்னுக்குக் வரஞ்

ஶனும்

ரந்ற

இனக்றநட. ரவபல்னரம் அஷனந்ட றரிந்ட

ஷ்டப்தடுறந ைீர றலக்கு ஆறுனரப் தர க்ற
அன்நன்றும் டெக்த்ஷ ஷத்ட வரஞ் ம் அஷற
னறநரள். ணஶ மறஶனஶ வரம்தவும் அடேக்றம்
இனப்தரத் வரிறநட.

ம்யரம் ன்தட வதரி டெக்ம். டெக்த்றல் ப்தடித்
டக்க் னப்ஶத இல்னர அஷற றஷனில்
இனக்றஶநரஶர, அப்தடிஶ

ம்யரிக்ப்தட்ட ைீன்

றுதடினேம் ைன்ர டுக்றந ஷில் ரணரி ர்
அடேதங்பின்

றக்னறனறனந்ட ப்தி அஷறில்

அறழ்ந்றனக்றநட. க்குக் ர்க் ட்டினறனந்ட
ற்ரனறர ிடுஷனந்ட ிச்ரந்ற ஶ
ம்யரத் வரறஷனப் னரிறநரர்

றவதனரன். 'ரன்

ர்ர வ ய்றஶநன்' ன்ந அங்ரத்ஷ இந்டிட்ட
ஞரணிஶப ர்ச் சூனறனறனந்ட றந்ரத் ப்த
னடினேம். ஆணரல் தரதினேம்கூடத் ற்ரனறரஶனும்
இந்க் ர்ரடேதத் வரந்ினறனந்ட ிடுதட்டு
ிச்ரந்ற வதறுற்குப் தர க்ற ரனஷனேடன்

ம்யரத்ஷ அஷத்றனக்றநரள். ிஷ்டின் த

தக்ரண ம்ரழ்ரர், 'னணிஶ ரன்னஶண,
னக்ண்ப்தர' ன்று னம்னெர்த்றஷபனேம்
அஷக்கும்ஶதரட,

ம்யர னெர்த்றரண னத்றஷணத்ரன்

'அப்தர' ஶதரட்டு அனஷனேடன் கூப்திடுறநரர். த

ரலரண என ப்தணரர், ப்னச் வ ய்றந

குந்ஷஷனேம், 'அடக் குந்ஶ! வரம்த அஷனந்ட
றரிந்ட ஷபத்டிட்டரப்தர, வரஞ் ம் எய்வு டுத்டக்
வரள்' ன்று வ ரல்றந ரறரி, தஶசுன்

ம்யர

ரனத்றல் க்வல்னரம் ஏய்வு ந்ட ஆறுல்

அனலறநரன். இஷஶ, "னக்ண்ப்தர!" ன்று
ரய்ிட்டுக் கூப்திட்டுக் ரட்டுறநரர் ஆழ்ரர். இப்தடி
மம்யரிக்றந னத்றணின்
றநம்ரன் றுப்ன.

ஶனரத்ஷ ிட்டரல்ரன்

க்றரண தரர்றின்

ஞ்ைனங்பினறனந்ட

ிடுதட்டு ஶரக்ஷம் ன்றந றந்
னடினேம்.

ரந்றஷப் வதந

ரந்றஶரடு இனக்றஶநரம் ன்று உர்ந்ட

அஷறில் இனப்தஶ மரற றஷன. ன்றும்
ஷனர

ரசு றஷன அட. இடஶ தர க்றின்

'அடேக்றம்' ன்றந வரறனரல் அனபப்தடும் றஷன.
இற்டுத் றஷன

ரந்றஶரடு இனக்றஶநரம் ன்ந

திக்ஷஞில்னரஶன அப்தடிினக்றந டெக் றஷன,
ம்யர றஷன. ணஶ அடேக்றயத்டக்கு
அடுத்தடிர ைீர றலக்கு றவும் யறரண றஷன
ம்யரம்ரன்.
வதரட க்றலும் ம்ஷ ன் திம்ர

றனஷ்டித்ரர்

ன்ந னத்த்ரஶனர ன்ணஶர திம்ரஷ
ிஶ ர றதடுஶ இல்ஷன. யரிஷ்டவுக்கு
றஷந றதரடு இனந்ரலும் ைத் தரிதரனரண
அஷ னுஷ் ஶனரத்ஶரடு வரம்தவும்

ம்தந்ப்தடுத்றினக்றநட. வ ஷஷ்ர்ள்

ஆ ரறஷப, "ஸ்ரற", "ஸ்ரற" ன்று தஸ்தம்

கூப்திட்டுக்வரண்டரலும், ங்ள் ஸ்ரறஷப் வதனம்
ஆள் (வதனரள்) ன்ஶந வ ரல்றநரர்ள். ஶத்ஷப்
தரர்த்ரலும் ிஷ்டதரண ந்றங்லக்குப் "னன
மழக்ம்" ன்ஶந வதர் இனக்றநட. 'னன' ன்நரல்
னப்னங்பரண ஸ்டென - சூக்ஷ் - ர

ரீங்லக்கு

உள்ஶப இனக்றந ஆத்ர ன்தட த்ரர்ரணரலும்,
வதரடில் 'னன' ன்நரல் டேஷ்ன், ஆ ரற ன்ஶந
வதரனள் வரள்றஶநரம். தர க்றிடறனந்ட இந்

ஶனரவல்னரம் ப்தடி ந்ட ன்தஷத்ரன் னன
மழக்ம் வ ரல்றநட. ஶனரத்ஶரடு, டேஷ்ஶணரடு
இப்தடி ிஷ்டவுக்கு வனக்ரண வரடர்ன
ரப்தடுறநட.

ம்யர னெர்த்றரண

றஶண

ஶனரத்ஷ ிட்டதின் இனக்றந ஷரக்றத்றற்கு

னக்றரச் வ ரல்னப்தடுறநரர். ிஷ்ட ஆனத்ஷப்
வதனரள் ஶரில் ன்றும்

றரனத்ஷஶ ஈஸ்ன்

ஶரில் ன்றும் வ ரல்றந க்னம் இனக்றநட.
ிஷ்ட ரழ்த்ற -

றன் உர்த்ற ன்தற்ர இஷ

ரன் வ ரல்னில்ஷன. அப்தடி வ ரன்ணரல் அட

அடிஶரடு ப்ன. இண்டும் னலக் னலக் எஶ
ஸ்டரன். ஆணரல் அர் வ ய்றந றனத்ஷப்
வதரறுத்ட, ஶனர ரீறில் அர்ள் ப்தடி

றஷணக்ப்தடுறநரர்ள் ன்று ரட்டுற்ரச்
வ ரன்ஶணன்.
றப்னக் ரரக்ஷறஷக் றுப்தரணள் ன்று னெர் ன்
வ ரன்ணரர் ன்று ஶர றக்கும்ஶதரட, இத்ஷண
அதிப்திரனம் ந்ட.

ரசு

ரந்ற ன்றந

ஶரக்ஷறஷனக்குத் ற்ரனற

ரந் றஷனரண

மம்யரஶ றவும் றட்டத்றல் இனக்றநட.
அணரல்ரன்,

ம்யர

க்றரண தரர்றின் றுப்ன

ர்த்ஷஶ ஶரக்ஷம் அடேக்றறக்கும் ரஶசுரிின்
ர்ரவும், னெர் கூநறினக்றநரர் ன்று வ ரல்ன
ந்ஶன். 'த ஞரணிக்கு அர்

ரசு

ரந்ம் னட

வதரி னஷில்ஷன; தரதரத்ரவுக்கு

ம்யரத்றஶன

ற்ரனற அனுற னடரன் ர னஷ' ன்று
றஷணத்ட,

ம்யர

க்றின் றுப்ன றநத்ஷஶ

றப்னக் ரரக்ஷறின் இன்வணரன றநர ஸ்டற
வ ய்ரர் ஶதரனறனக்றநட.
தர க்றின் மத்கும் ரிஷ்டர உனஷப்
தரிதரனறக்றநட; அலஷட ஶைர கும் திம்ரர
உனஷப் தஷடக்றநட; அலஷட ஶர கும்
னத்றணர ஶனரத்ஷ

ம்யரிக்றநட. இந்

மம்யரத்றல் ந் ஶரக்றஷனேம் இல்னர
ைீர்லம்

ரந்ற அடேதிக் அனள் வ ய்றநரள்.

இணரல்ரன், அபட ர்த்ஷச் வ ரல்லும்ஶதரட
மம்யர

க்றின் றுப்ஷத ிஶ றத்டக் வ ரல்றநரர்

னெி. மத்ம், ைஸ் ன்ந இண்ஷடிடத் ஸ்
ரழ்ந்ட ன்று என ஶரத்றல் ( angle )
ஶரன்நறணரலும், இன்வணரன ஶரத்றல் தரர்த்ரல்

ஶம "அடேக்றம்" ன்ந த உச் ரண ந்ரம்
வரறலுக்குக் றட்டத்றல் இனப்தரல்ரன்,
றநரஷனில், றுப்னம்

றப்னம் இன ஶறு ஶரடிபில்

இனந்ரலும், அம்தரள் ித்றல் இந் இண்டு

ர்னஶ வரம்தக் றட்டத்ட்ட இனப்தர னெர்
தரடிினக்றநரர்.

ரரக்ஷறின் னஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின் னஷ
திம்ர, ிஷ்ட,

றன் னெனம் னஷநஶ தர க்றின்

ஶைர கும், மத் கும், ஶர கும் இற்நறல்
ஶரன்நறப் தஷடப்ன, ரப்ன, அறப்ன ஆற
னத்வரறல்ஷபச் வ ய்றன்நணர் ன்ஶநன். ைீர்பரண
க்கும் இந் னென்று குங்லம் இனக்றன்நண.

ரனம் தஷடத்ல், ரத்ல், அறத்ல் ஆற னென்று
வரறல்ஷபனேம் னென்று அஸ்ஷ (றஷன) பில்
வ ய்றஶநரம்.
டெங்குறநஶதரட ஸ்ப்ணம் உண்டரறநஶ, அப்ஶதரட ரம்
றனஷ்டித் வரறஷனச் வ ய்றஶநரம். ணில் த்ஷண

த்ஷணஶர இடங்ஷபனேம், ைணங்ஷபனேம் தஷடத்ட
ிடுறஶநரம். அம்தரள் அலஷட னீ ஷனக்கு என
வதரி றனஷ்டரந்ரஶ ஸ்ப்ணத்ஷ

உண்டரக்றினக்றநரள் ன்று ஶரன்றுறநட. ணின்
ஶஷன வ ய்ற்ர ிறத்டக் வரண்டினக்
ஶண்டிடரன். ஶஷன வ ய்ட ஷபத் ஶதரட
டெங்ஶண்டிடரன். ஆஷரல் ைரக்த் (ிறப்ன)

மளளப்ற (டெக்ம்) ன்ந இந் இண்டு அஸ்ஷள்

(றஷனள்) ஶதரரர? ஸ்ப்ணம் (ணவு) ன்றந

னென்நரட அஸ்ஷ ற்ர இனக் ஶண்டும்?
ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் தர க்ற த னஷிணரஶனஶ
ஸ்ப்ணரஸ்ஷஷ என வதரி உரர க்குத்
ந்றனக்றநரள் ன்று வரிறநட. ஶனரத்றல் "ஶறு
ஶநரக் ரண்றந

ஸ் ைீர றலம் எஶ

தர க்றின் ற்தஷணரன்; ரஸ்த்றல் அஷபத்
ி ஶவநரன்றும் இல்ஷன" ன்று ஞரணிள்

வ ரல்றநரர்ள். இஷ ப்தடி ம்னட? 'இத்ஷண
ைீர றலம் தித்க்ஷரக் ரப்தடுறநரர்ஶப,
ரரிங்ஷபச் வ ய்றநரர்ஶப, இர்ஷப ப்தடிக்

ற்தஷண ன்று வ ரல்ட?" ன்று ஶரன்றுறநட. இந்ச்
ந்ஶத்ஷப் ஶதரக்ஶ ிறப்ன, டெக்ம் இண்டு
ட்டுஶ ஶதரரட ன்று ஸ்ப்ணர அஸ்ஷஷ
எவ்வரன ைீனுக்கும் அம்தரள் ந்றனக்றநரள்.

தர க்ற எனத்றின் ற்தஷணில் ரம் அஷணனம்
உண்டரணடஶதரல், ம் எனத்ரின் ற்தஷணிஶனஶ
ணில் தன ஊர்ஷப, ைணங்ஷப, றழ்ச் றஷப
எவ்வரனனம் உண்டரக்ற ிடுறஶநரம். ணவு
ரண்றநஶதரட, இவல்னரம் ற்தஷண ன்று
வரிறநஶர? இல்ஷன.
ணில் அலறஶநரம்;

த்றரஶ ஶரன்றுறநட.
றரிக்றஶநரம்; ன்ணன்ணஶர

வ ய்றஶநரம். ஆணரல் ைரக்த் (ிறப்ன) றஷனக்கு
ந்வுடன் ன்ண ஆறநட? அத்ஷண ரட் றனேம்,
ஊர்லம், ைணங்லம்,

ம்தங்லம் வறும் ற்திஶ

ன்று வரிறநட. ஆணரல் இந்க் ற்தஷணக்கு ஆரர
எனத்ன் இனந்ரஶண, அந் ைீன் ட்டும்

ஸ்ப்ணரஸ்ஷிலும் இனந்ரன்; இப்ஶதரட ிறத்

தின்னம் இனக்றநரன். இப்தடிஶ உனனம் தர க்றின்
ற்தஷணின்நற ஶநறல்ஷன; அள் எனத்றஶ
க்ரனனம்

த்றர இனப்தள் ன்று வரிறநட.

ணவு ரண்றநஶதரட, அட ணவு ன்று
வரிரடஶதரல், இந் உன ரழ்க்ஷில் ரம்

ரட்டிக் வரண்டினக்றந ஷில் இந் ரழ்வு ரம்
ன்தடம் வரிரஶன இனக்றநட.
ஸ்ப்ணத்ஷ ஆத் ஶ ரஷண வ ய்ட வரள்ற்கு என
தரிட்ஷ ரவும் அம்தரள் ஷத்றனக்றநரள்.

உள்ணத்றல் அனக்ற ஷத் ண்ங்லம்,
ம்னஷட னர் மம்ஸ்ரங்பரல் உள்லக்குள்ஶப
டிப்ஶதநறப் ஶதரினக்றந ரமஷணலஶ
ஸ்ப்ணத்றல் ஏபவுக்கு வபிரறன்நண.

உள்லக்குள்ஶப ரம் ப்தடி இனக்றஶநரம், த்ஷண டெம்
தரிசுத்ரினக்றஶநரம் ன்தட க்ஶ வரிில்ஷன.
மரட ைணங்ஶபரடு ஶரிலுக்குப் ஶதரணரல், அப்ஶதரட
ணசுக்கு வரம்தவும்

ரந்ர இனக்றநட; ரம் றவும்

சுத்ரறிட்ஶடரம் ஶதரனறனக்றநட ன்று றஷணத்டக்
வரண்டு ிடுறஶநரம். உடஶணஶ இந்றரிங்ஷபத்
டெண்டுறந

றணிர, இல்னரிட்டரல் ரஷனப் தடிக்

ஶர்ந்ரல், அறலும்

ந்ஶரம் ற்தடுறநட. இஷப்

தற்நற ஶர றக்றநஶதரட, 'அடடர ஷட றில் ரம்
இவ்பவுரணர?' ன்று டக்ம் உண்டரறநட.

ரஸ்ரஶ ம் தக்குத்றன் றஷன ன்ண ன்று
உஷத்டப் தரர்த்டத் வரிந்ட வரள்பஶ அம்தரள்
ஸ்ப்ணத்ஷ ஏர் உஷக்ல்னரத் ந்றனக்றநரள்.

ணில் ரம் ரரற அடேதங்பில் றழ்றஶநரர,

அல்னட ரரக்ஷறின் ரி ணம் றஷடத்ரற்ஶதரல்

ஸ்ப்ணம் னறநஶர ன்று தரர்த்ரல் ம் அந்ங்ம்
க்ஶ வரினேம். னஷை, றரணம், ைதம் ன்று வபிப்தட
ரம் அர்க்பம் தண்னரம். ஆணரலும் ஸ்ப்ணத்றல்
ரரக்ஷறஷத் ரி றப்தர ந்ரல்ரன்

உண்ஷரஶ தக்குரணர அர்த்ம். ம் குஷந
றஷநஷப அநறப் தரீட்ஷ ரக் ணஷ
ஷத்றனக்றநரள். குஷநினக்றநஶ ன்று னனம்த
ஶண்டிறல்ஷன. க்கு உள்ப குஷநஷ

உர்ந்ரல்ரஶண றஷநஷ ஶரக்றப் ஶதரனரம்?
"அம்ர! ரன் இன்ணனம் இப்தடித்ரன் இனக்றஶநணர?

ன்ஷண ஶலும் ஷ டெக்ற ிடு. உன்ஷண றைர தக்ற
வ ய் அடேக்றயம் தண்ட" ன்று அஷபஶ
ம்திக்ஷஶரடு ஶண்டிக் வரள்ப ஶண்டும். ம்
தக்குக் குஷநஷ உர்ந்ட ம்ஷத் றனத்றக்

வரள்பஶ, அல்னட றஷநஷ அநறந்ட றம்ற வதநஶ,
னஷஶரடு ஸ்ப்ணரஸ்ஷஷ ஷத்றனக்றநரள்.
ஸ்ப்ணம் ன்தட தஷடப்னத் வரறஷனக் ரட்டுறநட.
அப்ஶதரட ரம் திம்ர ரறரி

றனஷ்டி வ ய்றஶநரம்.

ைரக்த் ன்றந ிறப்ன றஷனில், ம்ஷனேம் ம்ஷச்
ஶ ர்ந்ர்லம் க்ஷறத்டக் வரள்ற்ர
ரரிங்ஷபச் வ ய்றஶநரம். இட ிஷ்டின்

தரிதரனணம் ரறரி, மளளப்ற ணப்தடும் டெக்த்றல் ம்
இந்றரிங்ள், ணசு ல்னரம் அறந்ட ஶதரணடஶதரல்,
ந் ஶஷனனேம் வ ய்ரல் எய்ந்ட ஶதரய்ிடுறன்நண.
இட னத்றணின் றனத்றரண

ம்யரம் ஶதரன்ந

றஷன. அண்டத்றல் உள்பவல்னரம் திண்டத்றல் உண்டு

ன்தரர்ள். அம்தரலஷட

றனஷ்டி, ஸ்றற,

ம்யரம்

ஆறண எவ்வரன ைீணிடத்றலும் இனக்றன்நண.
ஆணரல், அள்

றனஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம் வ ய்தள்

ட்டுல்ன. இஷ ல்னரற்நறற்கும் அப்தரற்தட்டினக்றந
ரனரரண டரீ ஸ்டஶ அள். அந் றஷன ப்தடி
இனக்கும். என ற்ண்டு ட்டிஷ உஷடத்ட ந்ப்
வதரடிஷ ரில் ஶதரட்டுக் வரண்டரலும் ப்தடித்
றத்றக்குஶர, அடஶதரல் ஆணந்த்ஷத் ி

ஶவநடவுஶ இல்னர றஷனரன் அந்த் டரீம்.
ஆணந்ரடேதம் ன்றந மவரன்ஶந இறுற இனக்றந
அந் றஷனஷ மணம் ன்று வ ரல்ரர்ள்.
றனஷ்டிிலும் ஸ்றறிலும் றஷநரண, றந்ரண
ஆணந்ம் இல்ஷன.

ம்யரத்றல் ந் அஷனச் லும்

இல்னர ஆணந்ம் இனந்ரலும், 'ஆணந்ர

இனக்றஶநரம்' ன்ந திக்ஷஞ இல்ஷன - இடவும்
திஶரைணறல்ஷன. டரீத்றல்ரன் இந் னென்றுஶ
அடிதட்டுப்ஶதரய் இற்றுக்கு ஆரரண எஶ

த்றம்

ட்டும் ஆணந் ஸ்னொதரப் னப் திக்ஷஞனேடன்
திர றக்றநட. அந் என்றுரன் ரஷரல் இந்
னென்நரவும் வரிந்ட. ரஷ ஶதரணரல், னென்றும்
ஶதரய்ிடும். டரீரண என்று ட்டுஶ றற்கும்.
ைீஷண இந் னென்நறன் ட்டினறனந்ட, ரர

தந்த்றனறனந்ட அம்தரள் ிடுித்ரல் அந்
ஆணந்த்ஷ அடேதிக்னரம். இந் உன ரஷில்
அப்தட்டுக் வரண்டினக்கும்ஶதரஶ தரீட்ஷ ில் தரஸ்
தண்டட, உத்றஶரத்றல் திஶரன் வதறுட,
ிரற ந்ரல் குரட இற்வல்னரம்

திரர்த்ஷண வ ய்றஶநரம். ம் திரர்த்ஷண றஷநஶநற

ிட்டரல் "ஸ்ரற அடேக்றயம் வ ய்ட ிட்டரர்" ன்று
வ ரல்றஶநரம். ஆணரல், தர க்றின் தஞ்
றனத்றங்ஷப (ந்வரறல்ள்) டுத்டக்
வரள்லம்ஶதரட 'அடேக்றம்' ன்நரல், அட ரர

ஶனரத்றனறனந்ட ம்ஷ ிடுித்ட ம்னஷட ஆத்
ஸ்னொதரண ஶரக்ஷ றஷனில் ஶ ர்ப்திக்றநஷத்ரன்
குநறக்கும். னனறர மயஸ்ரனம் "திம்ரர
உனஷப் தஷடக்றநரய், ிஷ்டரக் ரக்றநரய்,
னத்றணர மம்யரிக்றநரய், ஶயஷ்

க்றர

ரஷ ஆறநரய், மர ற ஸ்னொதர

அடேக்றயத்ஷ வ ய்றநரய்' ன்று ந்வரறல்ஷபச்
வ ரல்றநட:
ஸ்னஷ்டிர்றரீ - ப்ம்னொதர; ஶரப்த்ரீ - ஶரிந்

னொதி ீ; மம்யரரிி - னத்னொதர; றஶரரணரி ஈச்ரி; மர றர - அடேக்யர; தஞ்

க்னத் தரர.

ைீன் ித்றல் ணவு, ிறப்ன, உநக்ம் இஷஶ
றனஷ்டி, ஸ்றற,

ம்யரம் ன்ஶநன். இங்ஶனேம் டரீம்

இனக்றநட. குஷட ரட்டிணத்றல் சுற்றுறந ரறரி

ிறப்திலும், ணிலும், டெக்த்றலும், ரஷக்குள் சுற்நற
சுற்நற னறஶநரம்.

றனர் இந் குஷட ரட்டிணத்றல்

ரஷண ஶல் இனக்றஶநரம்;
இனக்றஶநரம்;

றனர்

றனர் குறஷ ஶல்

றங்த்றன் ஶல் இனக்றஶநரம்;

ஆணரல், டரணரலும் இந்க் குஷட ரட்டிண ட்டத்ஷ
ிட்டு அப்தரல்

ரரி வ ய் னடிரட. அரட,

ரஷக்குள்ஶபஶரன் ம் வதனஷ,

றறுஷ ல்னரம்

சுன்று சுன்று னறன்நண. அஷக் டந்ட ஶதர

னடிில்ஷன. குஷடரட்டிணத்டக்கு அப்தரல் அறல்

உள்ப றன வரம்ஷள் ஶதர னடிரஶ; இனக்றந

இடத்றஶனஶ சுற்ந ஶண்டிடரன். சுற்நற னம்ஶதரட
த்ஷண

ந்ஶரர இனந்ரலும், அட திநகு

அலுத்டத்ரன் ஶதரறநட. இந்ச்

னறப்னத் ீத் டெக்த்ஷ

என னந்ரத் ந்ட எய்வு வரடுக்றநரள் அம்திஷ.
இடவும் ரஷ ட்டத்டக்குட்தட்டடரன். குஷட
ரட்டிணப் வதரம்ஷத ீ ஶ ஷன சுற்நற ங்றச்

ரய்றந

ரறரிரன் டெக்ம். ரட்டிணத்ஷ ிட்டு இப்ஶதரடம்
இநங்றணதரடர இல்ஷன. இந்த் டெக்த்டக்கு

அப்தரல்ரன் னென்று றஷனலக்கும் ஆரரண டரீம்
இனக்றநட. ரம் டெங்குறநஶதரடம், டஶர என்று
க்குள் டெங்ரல் ிறத்டக் வரண்டு உிஷ

இக்குறநட அல்னர? அடரன் டரீம். குஷட ரட்டிண
ட்டத்டக்கு அப்தரற்தட்ட
அம்தரள்.

த்றம் அடஶ. அடஶ

அம்திஷஷ ரஷ, ரஷ ன்ஶந வதரடரச்

வ ரல்ரர்ள். னெனம், ரரக்ஷறிடம், "ஶய ர
ரஷஶ! உன் டபிர்ஶதரல்

றந் தரங்பில்

னித்டப் ஶதரறஶநன்" ன்றநரர்.
"னீ ஶ னயைரஶ ரஶ  ன தல்னச்

ரஶ

ஶ"
ரஷில் னிப்தரச் வ ரன்ணரலும், ரஷக்கு
அீரண டரீரணந்த்றல் இண்டநக் னப்தரத்ரன்
இங்ஶ அர்த்ம். ரஷரறந ரரக்ஷறரன் அஷ
ீக்குறந அடேக்றய னெர்த்றனேம் ஆரள். ள்

ஷநக்றநரஶபர அள்ரஶண ஷநப்ஷத டுக்வும்
னடினேம்?

ரரக்ஷறின் வதனஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின் வதனஷ
தஷடப்ன, ரப்ன, அறப்ன னென்றுக்கும் ஆரர இனப்தட
என தர க்ற. இம் னென்ஷநக் டந்தின் ரனரர
உள்ப டரீத்ஷஶ
அத்ஷம் ன்றும்

டர்த்ம் ன்றும்,

றம் ன்றும்

ரந்ம் ன்றும் ரண்டூக் உதறத்

வ ரல்றநட. அஷஶ திம்ம் ன்றஶநரம்.
அஷத் ி இண்டரர ஶவநடவும் இல்னரரல்
அட அத்ஷம். அப்ஶதரட அற்கு றநனம் இல்ஷன;
சுத் ஸ்தடிர இனக்றநட. ஸ்தடிரண இந்ச்
ஸ்னொதம்ரன் வ க்ச்

ற

றந் ரஶசுரிர,

ரரக்ஷறர இனக்றநட. ர இனந் என்று
தனரத் ஶரன்றுறந

க்றரகும்ஶதரட

ரஶசுரிரறநட. தனரத் ஶரன்றுஶரடு, அற்ஷந
ல்னரம் க்ஷறக்றந தரனண்னள்ப ரரரவும்
அட இனக்றநட. தனரத் ஶரன்றுறந ைத்ஷஶ
ைீர்ள்

த்றர றஷணத்ட ங் ஷக்றந

ரஷனேம் அடரன். இந் ரஷினறனந்ட ைீர்ஷப
ிடுித்ட ரண அத்ஷ ஸ்னொதத்றல் ஷக்றந

ஞரணரம்திஷரவும் அடஶ இனக்றநட. அன்

றஷ இப்தடி ம்ரல் னரிந்ட வரள்ப னடிரதடி தன
றனு ர இனக்றநட.
திம்ம் டரீம் ன்நரல்,

ரக்ஷரத் அந் திம்த்றன்

க்றரண ரரக்ஷறனேம் டரீ ஸ்டரத்ரன்

இனக்றநரள். 'டரீர ரதித்ம்' ன்று ஆற

ங்ரச் ரரிரள் அஷபஶ 'வமபந்ரி னயரி'ில்
வ ரல்றநரர்.

றனஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம் இற்றுக்கு

அப்தரற்தட்டு வ னற்று இனப்தட திம்ரண
றஸ்னொதம்.

றனஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம் இஷ

னென்ஷநனேஶ வ ய்ித்டக் வரண்டும், அற்நரல்
தரறக்ப்தடரல், அற்ஷநக் டந்ட அீர றற்தட
தர க்றரண ரஶசுரி. இந் னென்று வரறலும்

அலஷட ரஷ. இந் ரஷரல்ரன் அறன
ர ங்ஷபனேம் ஆட்டி ஷக்றநரள். யர ரர
ிச்ம் ப்மற' ன்றநரர் வமபந்ரி னயரிில்.
யர ரஷரணரலும் உண்ஷில் அஶப
'தப்ம் யறற'
ரக்ஷரத் திம்த்றன் தட்டறற ன்றநரர்.
ன்ஷணத் ி, ஶநறல்னர திம்த்டக்கு ப்தடிப்
தத்றணி இனக் னடினேம் ன்று ஶரன்றுறநட.

திம்த்றனறனந்டரஶண இத்ஷண ஶரற்நங்லம்
ந்றனக்றன்நண? ஶர என

க்றரல்ரஶண அ னரண

திம்ம் அஷ ந்ட வரடுத்ட ரறரி இத்ஷணனேம்
ஶரன்நறிட்டண? அந்ச்

க்றரன் திம்த்றன்

தத்றணிரண 'ரஶசுரி' ணப்தடுறநட. அன்ஶத

உனரண, என வதற்ந ரரனக்கு ஶரனர அந்ப்
தர க்ற அடேக்றயம் வ ய்ஷப் தித்றக்ஷர
அடேதித் ரன்ள் அஷக் ரஶசுரிர
ர்ிக்றநரர்ள்.
திம்ரின் தத்றணி ன்று ரக்ஶிஷச்
வ ரல்றநரர்ள். திம்ர உனஷச்
ிலக்குக் ற்தணர

றனஷ்டி

றனஷ்டிப்தடஶதரல்,

க்றஷத் னறநள்

மஸ்ற. வ ல்த்ஷத் னறந யரனக்ஷ்றஷ
ஶனரதரனணரண யரிஷ்டின்
வ ரல்டம்

ரி.

க்றரச்

ம்யர னெர்த்றரண னத்றணின்

க்றர இனக்றநரள் தரர்ற. இந் னென்று
ரரிங்லக்கும் ஶஶன இனக்றநரஶப, தர க்றரண

ரரக்ஷற! இஷப ரறுஷட தத்றணி ன்று வ ரல்ட?
தப்திம் தத்றணி ன்ஶந வ ரல்ன ஶண்டும். குனம்
றரிஷனேம் இல்னர

ரந் ரண திம்

தத்றணிரவும் இனக்றநரள் - ஶனரத்ஷ ல்னரக்
குங்பிலும், தன றரிஷபிலும் னட்டி டுத்டக்
வரண்டினக்றந யர ரஷரவும் இனக்றநரள்.
"இந் யறஷக்கு ல்ஷன ரட்ட னடிரட

(றஸ்மீம்) அட இன்ணவன்று னரிந்ட வரள்பவும்
னடிரட (டறம்)" ன்று ஆ ரரிரள் வமபந்ரி

னயரிில் அம்தரலஷட வதனஷஷச் வ ரல்றநரர்.
ல்னரற்ஷநனேம் ஆட்டி ஷத்டக் வரண்டினக்றந
அந்ச்

க்றில் ஷந்ரல் ப்தடி ஆட்டஶ இல்னர

ஆணந்னம்,

ரந்னம் உண்டர னடினேம் ன்று

ஶரன்றுறநட. ஶர றத்டப் தரர்த்ரல் அட ப்ஶதரடம்

ரந்ரவும், ஆணந் ஸ்னொதரவும் இனப்தரல்ரன்

ல்னரற்ஷநனேம் ஆட்டிப் தஷடத்றனக்றநட ன்று
வரினேம். ைீனும் ணவு, ிறப்ன, டெக்ம் இற்நறல்
றனஷ்டி, ஸ்றற,

ம்யரம் இற்ஷநச் வ ய்றநரன்

ன்று னன்ஶண வ ரன்ஶணன் அல்னர? இன் டெங்குறந
ஶதரடம் டெங்ரல் இனுக்குள்ஶபஶ என

க்ற

இனக்றநல்னர? அட இனப்தரல்ரஶண இன்
றுரள் ரஷன ிறத்டக் வரள்றநரன்? இந்
ரன்ரரண டரீ ஸ்ட எஶ அஷற
ரத்ரஶண இனக்றநட? டெங்குறந ஶதரட டக்க்
னப்ஶத இல்னர
இத்ஷண

ரந்ம் ரஶண இனக்றநட? ஆணரல்

ரந்ரண அந் ஸ்ட உடம்ஷத ிட்டுப்

ஶதரய் ிட்டரல் இனுஷட ஆட்டதரட்டம் ல்னரம்
எய்ந்ட ஶதரறன்நணஶ! ணஶ

ஆட்டதரட்டங்லக்வல்னரம் ஆரர ந் என்று
இனக்றநஶர, அட ஆடரஶன

ரந்ரத்ரன்

இனக்றநட ன்று வரிறநல்னர?

இப்தடிஶ திரரரரவும், ஶனரங்லக்வல்னரம்
ஆரரவும் இனக்றந தர க்ற த

ரந்ரஶ

இனக்றநரள். அபிடம் தக்றஷத்ட ம்ஷ அலக்குள்
ஷத்டக் வரண்டரல் த

ரந்றஷப் வதறுஶரம்.

ரனத்றன் ஶதரக்றல் ணின் ரறுறநரன்; ைீர றள்
ரறுறன்நண; ம் வ டி, வரடி ல்னரம் ரறுறன்நண;
ஶனரங்ள், ட் த்றங்ள், றங்ள் ல்னரம்

ரறுறன்நண. இத்ஷணக்கும், ஆரரண திம்ம்ரன்

ரநரஶன இனக்றநட. க்ரனனம் எஶஶதரல் இனக்றந
திம்ரறந

த்றத்ஷஶ 'மத்'ன்றஶநரம்.

என்று இனந்ரல் ட்டும் திஶரைணம் இல்ஷன. ரன்
இனக்றஶநரம் ன்று அநறந்ரல்ரன் திஶரைணம் உண்டு.
ரன் உள்பரஶ உர என்று இனந்டம் இல்னரட
ரறரிரன். 'மத்' ரற திம்த்டக்கு, ரன் இனப்தர
அநறவு இனப்தரல்ரன் ன்

க்றஷ இத்ஷண

ஶரற்நங்பரக் ரட்ட னடிறநட. இப்தடிர 'மத்'
ன்ஷணத்ரஶண அநறந்டவரள்ஷத்ரன் ' றத்'

ன்றஶநரம். ஞரணம் ன்றும் அநறவு ன்றும் வ ரல்ட
அஷத்ரன். 'மத்' ன்தட ஈஸ்ன். ' றத்'ன்தஶ
அம்திஷ. ன்ஷணஶ அநறந்ட வரள்லம்ஶதரடரன்
ஆணந்ம் ன்றந உர்வு உண்டரறநட. ஈசுனும்

அம்தரலம் - ரஶசுனும் ரரக்ஷறனேம் ஶ ர்ந்ட 'மத் றத்'ஆணந் திம்ர இனக்றநரர்ள்.
திம்த்ஷனேம் திம்

க்றஷனேம் திரிக் னடிரட.

தரலும் வண்ஷனேம், னஷ்தனம் அன் சுந்னம்,
ஶனும் ரடரினம், அக்ணினேம் திர னம் ஶதரல்
ஈஸ்னும் அம்தரலம் திரிக்வரண்ரல்
அதின்ணர இனப்தர்ள். இணரல்ரன்,
அர்த்ரரீசுரச் வ ரல்றஶநரம். எஶ ஸ்னொதத்றல்
ஈசுன் என தரற, அம்தரள் று தரற.
'ஆணரல் இடவும்கூட னலக்ச்

ரிில்ஷன

ஶதரனறனக்றநஶ!' ன்றந ரறரி வ ஆற

ங் தத்

தரர்ள் 'வமபந்ரி னயரி'ஸ்ஶனரம் என்நறல்
(த்ர ஹ்னத்ர ரம்) ன்று வ ரல்றநரர்:

"அம்திஶ! றர்குப் திம்ம் ணக்வன்று ந்

ர்னம் இல்னர ஸ்தடி ஈஸ்ணர இனக்றநட.
அறல் இடப்தக்த்ஷ ீ றனடிக் வரண்டரரம். அப்தடிப்
தரர்த்ரலும் உணக்கு என தரற உடம்னரஶண இனக்
ஶண்டும்? ஆணரல் தறின் தரற

ரீத்ஷத் றனடிக்

வரண்டறலும் உணக்குத் றனப்ற உண்டரில்ஷன. தரக்ற
தரற ஶத்ஷனேம் ீஶ ஆக்றறத்டக் வரண்டு
ிட்டரக் ரண்றநட. அணரல்ரன் ன

ஸ்னொதரச் வ க்ச் வ ஶவனன்று ரஶசுரிர
இனக்றநரய். தஶசுனுக்கு உரி வற்நறக்ண்,

ந்ற

ஷன ல்னரற்ஷநனேம் ீஶ ச்ரம்
ீ
வ ய்ட வரண்டு
ிட்டரய்!" ன்றநரர்.
வ னற்ந திம்ம் அடேக்றயம் வ ய்ற்வன்ஶந
ன னொதனம் வரண்டுிட்டட ன்தஷ இப்தடிச்
வ ரல்றநரர் ஶதரனறனக்றநட.
'ரஸ்ஶ ஞ் த்ம்' ன்று ஆம்தரகும் சுஶனரத்றல்,
அம்தரள் ந்வரறலும் வ ய்ரச் வ ரல்லும்ஶதரட,
"திம்ர, ிஷ்ட, னத்றன் (ரஷக்கு அறதறரண)
ஈஸ்ன் இர்ஷபக் ட்டில் ரல்பரக் வரண்ட
ஞ் த்றன் ீ ட ீ திம் ஸ்னொதரண ரஶசுஶணரடு
அடேக்றய னொதிிர, ரஶசுரிர ிபங்குறநரய்.
ஆணரலும் அந்க் ரஶசுன் எனத்ன் ணிர
இனப்தஶ வரிில்ஷன. உன்னுஷட ஶைரறச்
அனுஷட ஸ்தடி றநத்றலும் தப ீவன்று  ீ ற,
அஷணனேம் எஶ

றப்தரக்ற

றனங்ர மத்றன்

றப்ன

டிரக்றிட்டட" ன்றநரர். ரரக்ஷறின்
அடேக்றய

க்ற அத்ஷண லுரணட!

னனறல் வ ரன்ண சுஶனரப்தடி அம்தரலக்கும் னக்ண்
உண்டு;

றமறல்

ந்றக்ஷன உண்டு; வற்நறக் ண்

அக்ணி டிரணட; னக்ண் சூரி டிம்; இடக்ண்
ந்ற டிம். உனத்ஷ ரழ்ிக்றந னென்று

ஶைரறலம் தர க்றிடறனந்ட ந்ஷ. இஷக்
ித் அஶரடு வமபந்ரி னயரிின் இன்ஶணரன
சுஶனரம் வ ரல்றநட. அட, 'உன் னட ண் தஷனப்
தஷடக்றநட. இடட ண் இஷப் தஷடக்றநட.
இண்டுக்கும் டுஶ உள்ப வற்நறக் ண்

ந்றர

ரனத்ஷப் தஷடக்றநட. அணரல்ரன் அட

றந்ட

ிபங்குறநட' ன்றநட. ரனஸ்னொதிி அஶப
ன்தட இன் ரத்தரிம்.
ரரக்ஷற ன்

றமறல்

ந்றக்ஷன

ஷத்டக்வரண்டினப்தஷ னெனம் ட 'தஞ்
வ ரல்றநரர். னெதஞ் ீில் னனறல், 'ஆர்ர

ீ'ில்
ம்'

ன்று டைறு சுஶனரங்ள் இனக்றன்நண. இந்
சுஶனரங்பின் ினத்த்டக்கு 'ஆர்ர' ன்று ஶதர்.
ஸ்ஶரத்றரிக்ப்தடும் அம்தரலம் ஆர்ர. அரட, த
உத்ரணள். இண்டு ித்றலும் இற்கு 'ஆர்ர
ம்' ன்ந வதர் வதரனந்றினக்றநட. இறல்
'ைசுரிம் இந்டவௌஶப' ன்றந ஸ்ஶனரத்றல்
இவ்ித்ஷ வ ரல்லுறநரர். 'இந்டவௌபி ணப்தடும்
ந்றஶ ரின் சுரிின் ீரன் அம்ர' ன்றநரர்.

ஈசுணின் ன்ஷ டஶர அடஶ 'ச்ரிம்'.

ஈஸ்னுக்ஶ ஈசுத் ன்ஷ தர க்றரல்ரன்
ந்ட ன்றநரர். வமபந்ரி னயரிில் னல்
சுஶனரனம் இஷஶரன், 'அம்திஷின்
இல்னரிட்டரல்

க்ற

றன் அஷ ந்ட வரடுக்க்கூட

னடிரட' ன்றநட. தஶசுன் ன்ஷணத் ரஶண
அநறந்ட வரள்றந அநறரற அஷ வு அள்ரன்.

ங்கும் றஷநந்றனக்றந அந்ப் தஶசு த்டம்
அள் றனஷத இனந்ரல்ரன் க்கும் வரினேம்.
இபரல்ரன் அஷண அஶண அநற னடினேம். அஶ
த்றல் அன்ரன் அலக்கு ஆரர
இனக்றநரன். 'திறனற' ன்றந இள் இற்ஷர
இனக்றநரள்; அட ைடம்ஶதரனத் ஶரன்றுறநட; அற்கு
உிர அஶண னனணர இனக்றநரன். திறனறஷ

ரஷ ன்றும், ஈசுஷண ரி ன்றும் வ ரல்ரர்ள்.
ஈசுணின் வ ல்ரண ரரக்ஷற, 'திறனறஶரடு
என்நரக் ஷந்ட ரஞ் றனத்றன் த்றில்
திஞ்ஷ ச்

ந்றப்

றமறல் சூட்டிக்வரண்டு, ஶங்பின் த

ரத்தரிரப் திர றக்றநட' ன்றநரர் வ னெர்.
"ந் றஶ ர ஶ ம்" - குந்ஷரண திஷநறஷச்
றமறல் உஷடட - ன்று வகு னனறரண
ரக்றணரல் வ ரல்றநரர். 'னற்நர வண்றங்ள்' ன்று
ஞரண ம்தந்க் குந்ஷ வ ரன்ணட ஶதரனஶ!
அம்தரஷபப் திறனற, ரஷ ன்று வ ரன்ணஶரடு
றற்ில்ஷன. னனன் அல்னட ரஷின்

க்றனேம்

இஶ ரரக்ஷறரன். அஶணரடு அஶதர, அதின்ணர
இனக்ப்தட்ட ஸ்ட இள். இனனம் என்ஶந;

அத்ஷர இனக்றநரர்ள். ஶங்பின் த

ரத்தரிம் அத்ஷம். அந் அத்ஷத்றன் னொதரஶ
ரஞ் றனத்றல் ரரக்ஷற திர றக்றநரபரம்! 'ம்தரிம்
ரஸ்ற றரணரம்' ன்றநரர் னெர்.
ரர ஸ்னொதம் ன்று அனறல் ஶதரறஶநரம். தரர்த்ரல்
திரவுக்கு உண்டரண வற்நறக்ண்,

ந்றக்ஷன

ல்னரனம் இங்ஶ இனக்றன்நண.

றநந்

தறித்ஷர இனந்ட, அந்ப் தறித்றத்ரஶனஶ
ஈஸ்ணின் தரற

ரீத்ஷ இள் வதற்நரச்

வ ரன்ணரலும், இப்ஶதரட தரர்க்கும் ஶதரட, இள்
றஸ்னொதத்ஷ வரஞ் ம் வரஞ் ரத் றனடி,
னலடம் ரஶண ஆறிட்டரள் ன்று, வமபந்ரி
னயரி வ ரல்றநட.
தக்றின் ஸ்ரீணனம், ித் ல்தணர சுந்றனம்
வரண்டு இப்தடிவல்னரம் ஆ ரர்ரள், னெர்
ஶதரன்நர்ள் டறக்றநரர்ள். வரத்த்றல் ரத்தரிம்
அள் ன திம் க்ற, அலக்கும் தரத்ரரண
தஶசுனுக்கும் னஶன ம்கூட ஶதம் இல்ஷன
ன்தஶ.
தஶசுணின்

ரீத்ஷ இள் றனடிர ஆ ரர்ரர்

வ ரல்றநரர் ன்நரல், அப்ஷத ீக்ஷறர் ம் த்றல் ந்
ணரண ீனண்டீக்ஷறஶர அம்தரலஷட
ல ர்த்றஷத்ரன் ஈஸ்ன் ஸ்ம் வ ய்ட
வரண்டுிட்டரன் (றனடிிட்டரன்) ன்று குற்நப்
தத்றரிக்ஷ தடிக்றநரர்! தஶசுன், 'ரஷணக்
ண்ரல் ரித்ரம்; ரனஷணக் ரனரல்

உஷத்ரம்' ன்று ஶனரம் னலக்ப் திக்ரற
வதற்றுிட்டரர். "ஆணரல் அம்ர, ரஷண ரித்
வற்நறக் ண்ில் தரற உன்னுஷடல்னர?
அடரட வரஷனட்டும். இந் வற்நறில் தரற
றனுக்குச் ஶ னம். ஆணரல் ரனஷணக் ரனரல்

உஷத்ட ஷத் னழ் அஷ அடிஶரடு ஶ ஶக்
கூடரட. வணன்நரல் இடட ரனல்னர அஷண
உஷத்ட. அட னலக் உன்னுஷடடரஶண?"

ன்றநரர். ரரக்ஷறின் டரக்ஷம் டபி ிலந்டிட்டரல்
ரம் ரத்ஷ வன்று ிடனரம். ரனத்ஷனேம் வன்று
அ றஷனஷ அஷடந்ட ிடனரம் ன்று அர்த்ம்.
அலஷட வதனஷ ம் னத்றக்கும் ரக்குக்கும்
ட்டரட. அ னரண

றத்ஷஶ

னணம் வ ய்ிக்றந

க்ற அட. அலஷட க்ஷஶப் னன அஷ ப்ஷத

அக்ஷஞரக்வரண்டு திம்ரவும், ிஷ்டவும்,
னத்றனும், ஈசுனும், மர றனும்

தஞ் றனத்றங்ஷபச் வ ய்றநரர்ள் ன்றநட
"வமபந்ரி னயரி" (ைத் மளஶரர). திம்,
ிஷ்ட, னத்றர்ள்ரன்

றனஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம்

வ ய்தர்ள் ன்று உங்லக்குத் வரினேம். இந்
னத்வரறஶனரடு ரஷ ன்றந ஷநப்ன ரஷஷப்
ஶதரக்குறந ஞரணம் ன்ந அடேக்றம் இற்ஷநச்
ஶ ர்த்டக் வரண்டு தஞ் றனத்ம் ன்னும்ஶதரட,

ஷநப்தரண றஶரரணத்ஷச் வ ய்றநன் ஈசுன்;
அடேக்றம் வ ய்தன் மர றன். இந் வரறல்ள்
ல்னரஶ தர க்றின் னறன்தடி டக்றநஷரன்.

இந் ந்ட னெர்த்றஷப ந்ட ஆதீமர்பர ஷத்டக்

ரரிம் டத்டம் ைரணி அம்தரள்ரன். அர்ள்
ங்ள் இஷ்டப்தடி வரறனரற்ந னடிரட.
அர்லஷட

க்ற ல்னரனம் தர க்றரண

இபிடறனந்ட வதற்நடரன். "உன் தரத்றல் அர்ச் றத்ட
ிட்டரல்ஶதரடம். அடஶ னம்னெர்த்றபின்

ற றலும்

அர்ச் ஷண வ ய்ரகும்; வணன்நரல் றரினெர்த்றபின்
ற ங்லம் ப்ஶதரடம் உன் தரத்றஶனஶ ங்றக்
றடக்றன்நண" ன்றநட வமபந்ரி னயரிில்
இன்வணரன ஸ்ஶனரம் (த்ரரம் ஶரணரம்).
னம்னெர்த்றலம் அந்

ர ிந்ங்பில் ங்ள்

ஷனஷ ஷத்ட, ஷன ீ ட ஷஷப வரட்டுக்ள்
ரறரி குித்ட அஞ் னற வ ய்றநரர்ள். ரம் னஷ்தம்
ஶதரடுட அம்தரபின் தரனர்பினறனந்ட
ட்டுல்னரல் றரினெர்த்றபின் ங்பரண
வரட்டுலக்கும் அர்ச் ஷண ஆறநட.

ன ஶ

க்றஷபனேம் திநப்தித் தர க்ற எனத்றக்குச் வ ய்றந
ஆரஷணஶ, ல்னரத் வய்ங்லக்கும் வ ய்ரறநட
ன்றநட உட்வதரனள்.

அம்தரபின் றஷஷ வமபந்ரி னயரிில்
ஆ ரரிரள் வ ரல்றநரர்: "அம்ர, என்தட சுற்றுப்
திரங்ஷப உஷட ரமஸ்ரணத்றல்
உள்லக்குள்ஶப அந்ப்னத்றல் தப்திம் ஸ்னொதரண
தஶசுனுடன் ீ ஶ ர்ந்றனக்றநரய். அந்ப்னத்டக்கு
அனறல் ஶ னக்கும் ஶரக்ஷ இல்ஷன.
வபிிஶன என்தட சுற்றுஷபனேம் ரண்டிினக்றந
ர ல்ரன் ர வதரி இந்றரற ஶர்லம்

ரத்டக்றடக்றநரர்ள். அந் வபி ர னறல் ரல்

வ ய்றந அிர னனற மறத்றஶப இந் இந்றரற
ஶர்லக்கு அஷ்டர மறத்றஷபக் வரடுத்ட

ிடுறநரர்ள் ன்றநரர் (னரரஶ: அந்: னமற)
இந் என்தட ட்டு அண்ஷணரன் வ

க்ம் ன்றந

அம்தரள் இந்றம். னொதஶ இல்னர தர க்ற றவ்ி

ங்ள் ஸ்னொதத்டடன் அங்ஶபரடு ரஶசுரிர
ந் ரறரி இந் ந்ற னொதத்றலும் இனக்றநரள்.
தரர்த்ரல் ஶர ஶரடுலம், ஶரங்லரத்
வரினேம். ஆணரல் இட அம்தரள் உனஶ.
ப்ங்லக்குத் வய்
ீ

க்ற இனப்தரல் அற்ஷந

'ந்றம்' ன்றஶநரம். இப்தடிஶ
ஶரங்ஷபக் வரண்ட
வய்ரண
ீ

றன

றனிரண ஶரடுள்

றத்றங்லக்கு (DIAGRAM)

க்ற உண்டு. இற்ஷந 'ந்றம்'

ன்றஶநரம். அம்தரபின் தனனொதங்பில்

எவ்வரன்றுக்கும் என ந்றம் உண்டு; ரஶசுரி
அல்னட ரரக்ஷற ன்றந னனறஷர உள்பஶதரட,
அலஷட ந்றம் வ ித்ர; ந்றம் வ
வ

க்ம்.

க்த்றல் ஆங்ள் ன்றந என்தட சுற்றுள்

இனக்றன்நண. அற்நறன் டு ஷத்றல், றரிஶரத்றல்
த் ஸ்ரணர உள்ப திந்ட ன்றந னள்பி மரக்ஷரத்
தர க்ற. ற்ந ஆங்ள் இஷச் சுற்நற சுற்நற உள்ப
ஶரட்ஷடள் ரறரி.

றனஷ்டி னலடம் திநந் னென

னக்ஶரரண அந்ப்னத்றல் தப்திம்ரறந

ரஶசுஶணரடு ஶ ர்ந்ட ரஶரசுரிர இனக்றநரள்
தர க்றரண ரரக்ஷற. அஶப ன

க்ற. வபிில்

என்தட ஆங்பிலும் சுற்நற சுற்நறப் தல்ஶறு
ஶஷள் இனக்றநரர்ள். இர்வபல்னரம்

தர க்றின் அம் ங்ள். இர்லக்கும் எவ்வரனி
க்ற உண்டு. ல்னரற்றுக்கும் வபிஶ உள்ப

ஆத்றல் அிர னனற ட்டு ஶஷள்
ரல் இனக்றநரர்ள்.
மறத்ர்ள் ன்று

றனஷச் வ ரல்றஶநரம். அர்ள்

இற்ஷக்கு அீரண அற்னங்ஷபச் வ ய்றநரர்ள்.
இப்தடி அற்னம் வ ய்றந மறத்றஷப அிர னனற
ட்டு ஶஷள் அடேக்றம் வ ய்றநரர்ள். இற்ஷந
"அிரற மறத்ற" ன்தரர்ள். ன்
ரறரி

ரீத்ஷ அட

றன்ணரக்றக் வரள்றந மறத்ற 'அிர':

த்ஷண ர வதரி னொதனம் டுப்தட 'யறர மறத்ற':
தஞ்ஷ ிட ஶன ரற னகுரப் தநப்தற்கு 'னறர' ன்று
ஶதர். 'ப்ரப்ற' ன்றந மறத்ற எனத்னக்கு

'ப்ரப்ற'ரணரல் அர்ரன் றஷணத் ஷனேம்
வ ன்நஷட னடினேம். 'ப்ரரம்ம்' ன்தட னக்கும்
வல்னனடிர இச் ர

க்றஷத் னறந மறத்ற;

'ஈ றத்ம்' ன்தட ஈசுத்ம் - அரட அடக்ற

ஆலறந ஆற்நஷனக் வரடுக்கும் மறத்ற; 'மறத்ம்'
ன்தட ஷனேம்  ப்தடுத்டறந

க்றஷத் னம்

மறத்ற. இந் ல மறத்றலக்கும் ஶஶன உள்பட, ன்
ணஷ ஶ  ப்தடுத்ற அடக்குட. ற்ந மறத்றபரல்
ல்னடம் வ ய்னரம்; வட்டடம் வ ய்னரம். ஆணரல்,

ல்னட வட்டட ல்னரற்நறற்கும் ஶஶன ஶதரய் த
ரந்ர இனப்தஶ ற்ந ந் மறத்றரலும்
னடிர ஶதரணந்த்ஷத் னட. ணசு
அடங்றணரல்ரன் இஷப் வதந னடினேம். இற்கு

ஆஷ ள் அடங் ஶண்டும். இப்தடி ஆஷ ஷப

ரறக்

அடக்குட 'ரரமரணம்' ன்ந ஷட ற மறத்றரச்
வ ரல்னப்தடுறநட. ரனேரணர்கூட, 'ற்ந இந்ற ைரன
ித்ஷ ல்னரம் வ ய்டிடனரம்: ஆணரல்

றந்ஷஷ

அடக்றச் சும்ர இனக்கும் றநம் அரிட' ன்று
இஷத்ரன் றவும் திறப்தரண மறத்றரச்

வ ரல்றநரர். இப்தடித் ங்லக்வன்று ஆஷ ில்னரல்
ஷரக்றத்ஷப் வதற்றுிட்ட ரன்லம்கூட,
ஶனரஶரதரர ற்ந மறத்றஷப உதஶரப்

தடுத்னரம். இப்தடிப் தன மறத்ர்ள் - தறவணண்
றத்ர்ள் ன்றுகூட என க்குச் வ ரல்டண்டு இனந்றனக்றநரர்ள். அர்ள் வ ய் அஶ ரரிங்ள்
ஷதத்றம் ரறரி இனக்கும். ஆணரல் ரஸ்த்றல்
மர் ைணங்பிடனம் திரித்ஶரடு ஶனர
ஶக்ஷத்டக்ரஶ

றத்ட ிஷபரட்டுச்

வ ய்டவரண்டினந்ரர்ள்.

இப்தடிப்தட்ட திம்றப்னட்டுறந மறத்றஷபத் னறந
ஶஷள்கூட,

ரக்ஷரத் தர க்றின் அந்ப்னத்டக்கு

வகு டெத்றற்கு வபிஶ றற்றந ரனரபிள்ரம்
ன்று வ ரல்றனறனந்ட அலஷட றஷஷ
ஊறக்னரம்.
இப்தடிப்தட்ட அம்தரபின்

க்ற,

றன

ங்பில்

றன

இடங்பில் ைணங்ள் ரங் னடிரதடி வதரங்றக்
வரண்டு வபிப்தடுறநட. ஆறில்
றனரஷக்ரனறல் அறனரண்ஶடஷ்ரிின்

க்ற

இப்தடித்ரன் வரம்தவும் உக்றர இனந்ட. அப்ஶதரட
ரக்ஷரத் தஶசு அரரண ஆ ரரிரர் வ

க்ரவும்

ற

க்ரவும் இண்டு ரடங்ங்ஷபச்

வ ய்ட, அற்நறஶனஶ அம்தரபின் அீரண
இலத்ட ஷத்ட

க்றஷ

ணப்தடுத்ற அற்ஷந அம்தரலக்ஶ

அிித்ரர். ரஞ் றனத்றல் ரைரஶைசுரிரண
ரரக்ஷறின்

க்ற உக்றர இனந்ஶதரட அஶ

ஆ ரரிரள் அந் உக் ஷனஷ அலஷட
றரிஶனஶ என வ

க்ம் ஸ்ரதித்ட, அறல்

ஆர்றத்ட ஷத்ட அடக்றணரர். அன்நறனறனந்ட

அம்திஷனேம் த வமபம் னெர்த்றரறிட்டரள்.
ல்ஶனரனக்கும் னர டரக்ஷம் வ ய்ட னறநரள்.
ரரக்ஷறின்

ரிஷ

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின்

ரிஷ

ரஞ் றனத்றல் த னரனெர்த்றரண அம்தரள்

ப்தடிினக்றநரள்? னம்ன ில்லும் (இக்ஷள ரதம்)
னம்னம் (னஷ்ததரம்) ஷத்றனக்றநரள். இந்
இண்டும் இன்வணரனத்னக்கும் உண்டு. ன்ன்

ன்றந ரன்ரன் அட. ரன் ரரக்ஷற இனனக்கும்
னம்ன ில், னஷ்த தரம் ஆறண ரன் (Common) வதரட. ன்ன் னம்னில்ஷன

ஷத்டக்வரண்டினக்றநரன். அற்கு ரன் ஶன்
ண்டுள். ஷபந் னம்ன ில்னறன் என

ஶரடிினறனந்ட றுஶரடி ஷில் குறுக்ர
ண்டுள் ரண் ரறரி ரிஷ ரச் ஶ ர்ந்றனக்றன்நண.

இந்க் னம்ன ில்னறல் ந்ட னர் அம்னஷபத்
வரடுத்டரன்

ஸ் ைீப் திதஞ் த்ஷனேம் ன்ன்

ஆட்டிஷக்றநரன். உனத்றல் உள்ப றத்றப்ன
தக்ஷங்ள் அத்ஷணனேம் வல்னம்,
வ ய்டரன். வல்னம்,

ர்க்ஷில்

ர்க்ஷக்கு ஆரம். னம்ன

றத்றப்னச்சுஷ ன்னுக்கு ில். சுந்த்டக்கும்

வன்ஷக்கும் னொத வமபந்ரித்டக்கும் னஷ்தங்ள்
வதர் ஶதரணஷ. இப்தடிப்தட்ட னஷ்தங்பில் ந்ட
அனுக்குப் தரங்பர இனக்றன்நண. ரடக்கு

சுரண ரீங்ரம் ண்டிடறனந்ட னறநட. இப்தடிர
ன் ில், அம்ன, ரண் இற்நரல் ம்

தஞ்ஶ ந்றரிங்லக்ரண அத்ஷண ிரண
அகுஷபனேம் ரட்டி, ஶனரத்ஷ ரத்றல் ட்டிப்
ஶதரடுறநரன் ன்று அர்த்ம். அம்தரள்ரன் அனுக்கு
இப்தடி இனம்ன ில்லுக்கும் தரத்டக்கும் தறனரக்

னம்னில்ஷனனேம் னஷ்த தரங்ஷபனேம் ந்ட, ல்னர
உிணங்ஷபனேம் ர்ந்ட இலத்ட ஆட்டி ஷக்றந
க்றஷ அடேக்றறக்றநரள்.

றனஷ்டி னீ ஷன டக்

ஶண்டும் ன்தற்ரக் ரனுக்கு இந் அறரம்
ந்றனக்றநரள்.

ஆணரல் ைீப் திதஞ் ம் னலடம் ப்ஶதரடம் இந்றரி
சுங்ள் ன்றந டக்த்றஶனஶ

றக்றக்வரண்டு

றடப்தஷனேம் அம்தரள் ினம்தில்ஷன. ஶனர ரீறர
ரழ்க்ஷ டத்டறநர்லம் ரத்றணரல் ர்த்ஷ
ிட்டுிடக்கூடரட; அர்த் ரங்ஷபனேம் (வதரனள்
ஈட்டுஷனனேம்) ஆஷ ஷப அடேதிப்தஷனேம்) கூட

ர்த்டடஶணஶ இஷத்ட எலங்ஶரடு ர ஶண்டும்.

ணசும் இந்றரினம் ஶதரண ஶதரக்றல் ிட்டுிடரல்
அற்ஷந ர்த்றல் ட்டுப்தடுத் ஶண்டும். ஶனர
ிரத்ஷ னலடம் ிடரஶன இப்தடி வரஞ் ம்
ட்டுப்தரட்டுடன் இனப்தட னல் றஷன. அப்னநம் ணசு,
இந்றரிம் இஷ வரஞ் ம்கூடச்
இனக்றந ஞரண றஷன

னணஶ இல்னரல்

றத்றக்கும். அந் றஷன

ந்டிட்டரல் அப்னநம் ைன்ஶ இல்ஷன.
னீ ஷனக்கு

றனஷ்டி

ரம் வ ய்றந ன்னுக்கு இங்கு

ஶஷனஶ இல்ஷன. ன்னுக்கு ரத்ஷ
உண்டரக்குறந

க்றஷத் ந் அம்தரஶபரன், ர

ிரத்ஷக் ட்டுப்தடுத் ர்த்ஷனேம் னடிர
அலஷட

றனஷ்டி னீ ஷனினறனந்ட ிடுதடுறந

ஞரணறஷனரண ஶரக்ஷத்ஷனேம் ற்தடுத்றினக்றநரள்.
ரத்டக்ரஶ ற்தட்ட ன்னுக்கு அள் ந்
னம்ன ில்ஷனனேம், னர் அம்தஷதனேம் என

ம்

அஶப அணிடறனந்ட டுத்டக் வரள்லம்தடிரற

ிட்டட. த ரனண்த்ரல் அள் அப்தடிச் வ ய்ரள்.
வபி றஷணப்ஶத இல்னர திம் ஸ்னொதம்
ஶனரத்றடம் னஷ வரண்டு டரக்ஷறக் ஶண்டும்.
ஶனரத்டக்குத் ர்த்ஷனேம் ஞரணத்ஷனேம் அடேக்றறக்
ஶண்டும் ன்ஶந, அம்தரள் ரனுக்குத் ந்
னுஷமனேம் தரங்ஷபனேம் டுத்டக்வரண்டு
ரரக்ஷறரணரள்.

அட தஶசுன் க்ஷறரனெர்த்றர அர்ந்டிட்ட
ந்ர்ப்தம். எஶ ஞரணரண னெர்த்றர, த

ஸ்னொதர, றச் னணர உட்ரர்ந்டிட்டரர்

ரந்

க்ஷறரனெர்த்ற. ல்னரம் என்நரறினக்றந அத்ஷ

டிர அர் இனக்றநரர். ஆணரல் அர் இப்தடி ஞரண
ஸ்னொதரய் தத்டரய் இனந்ரல் ைீர றள்
ன்ண ஆட? ைீர றஷபக் ஷ டெக்ற ிடுட ரர்?
இந் ஞரண ஸ்னொதி னஷக் டனரற, ல்ஶனரஷனேம்
டரக்ஷறக் ஶண்டும் ன்று ைன்ரர றனவுள்பம்
வரண்டரள். இள் ன் டரக்ஷத்ரஶனஶ மர்
ஶனரத்ஷனேம் க்ஷறத்ட ிடனரம்ரன். ஆணரலும்

ைணங்லக்கு உத் மறின் னக்ஷத்ஷத் ரஶண
டத்றக் ரட்ட றஷணத்ட, ஈசுனுக்கும் வதனஷ
வரடுக் உத்ஶ றத்ரள். அள் ஶறு, அர் ஶறு
அல்ன, என்ஶநரன். அரட ன்னுஷட

ஞரணத்றஶனஶ ரனண்னம் வதரங்றினக் ஶண்டும்
ன்று ண்ிணரள். அப்ஶதரட

ந்ர்ப்தனம், அள்

னம்னில், னர்ப்தரம் ஆறற்ஷந டுத்டக்வரண்டு
ரஶசுரிரற்கு அடேகூனர ஆிற்று.
ரரசுன், சூதத்ன் ஶதரன்ந அசுர்ள் னென்று
ஶனரங்ஷபனேம் யறம்மறத்ட ந்

ந்ர்ப்தம் அட.

இர்ள் றம்தத் தஸ் தண்ி ல்ஷனில்னர தனம்
வதற்நறனந்ரர்ள்.

ரக்ஷரத் தஶசு ஶைமறனறனந்ட

உண்டரகும் குரர்ரன் ங்ஷப ம் வ ய்
னடினேவன்று இர்ள் ம் ரங்றக்

வரண்டினந்ரர்ள். அந்ப் தஶசுஶணர இப்ஶதரட
த ஞரண னெர்த்றர, ந்க் ரரினம் இல்னரல்,
ஆத்ரணந்த்றல் னலற, க்ஷறரனெர்த்றர
உட்ரர்ந்டிட்டரர்.

இஷ ப்தடிப் னத்றஶரத்தத்ற வ ய் ஷப்தட?

அசுர்பரல் யறம்மறக்ப்தட்ட ஶர்லக்கு எஶ
றரன் வரிந்ட. அப்ஶதரட யறதர் ரைனுக்குப்
னத்றரிரப் திநந்றனந் தரர்ற ஶி, இந் க்ஷறர
னெர்த்றக்குக் ஷங்ரிம் வ ய்ட ந்ரள். ரத்டக்கு
அறஶஷரண ன்ன், தரர்றிடம்

தஶசுணின் ணஷமத் றனப்திிட்டரல், திநகு
றகுர ைணணம் ற்தட்டுிடும் ன்று ஶர்ள்

ண்ிணரர்ள். ன்ணிடம், 'உன்

க்றஷப்

தஶசுணிடம் ரட்டு' ன்று ி ிட்டரர்ள்.
ஶனரம் னலக் ஸ்ரீணம் தண்ிக் வரள்றந
ஆற்நஷன, ணனுக்குத் ந்ஶ தஶசு

க்றரன்.

இன் அந்ப் தஶசுணிடம் தக்றஶரடு ஶதரய்த் ன்
க்றஷ அரிடம் அர்ப்தம் தண்ிினந்ரஶன

ஶதரடம். னர னெர்த்றரண அர் ரரித்ஷ
னடித்டத் ந்றனப்தரர். ஆணரல் இஶண அப்தடிப்தட்ட

ர்த னத்ற இல்னரல், அங்ரத்ஶரடு ஶதரணரன்.

தஶசுஷணஶ ன்ணரல்  ப்தடுத்ற தரர்றிடம்
ஶரறக்ச்வ ய் னடினேம் ன்று
அம்தரப்தட்டுக்வரண்டு ஶதரணரன். வதற்ந ரிடஶ
ற்ந ித்ஷஷக் ரட்டுடஶதரல் தஶசுன் ஶல்
னர் அம்னஷப ிட்டரன்.
ட்வடன்று ஸ்ரறக்கு என

னணம்

உண்டரறநரற்ஶதரனறனந்ட. ண்ஷபத் றநந்ரர்.
அனக்கு னென்று ண்ள். ஆணரல் இப்ஶதரட

னென்றுக்கும் ஶஷன ஷக்ில்ஷன. அக்றணி ரண

வற்நறக் ண்ஷ ட்டும்ரன் டபித் டபி றநந்ரர்.

அவ்பவுரன்! ன்ன் அக்ணி ஜ்ரஷனரண அந்த்
றனஷ்டிில் அப்தடிஶ ரிந்ட தஸ்தரறிட்டரன். 'ரன்
ர அன்' ன்ந ர்ம் அனுக்கு உண்டு.

ரீ

வமபந்ரிம் ஞரணரக்ணிின் னன்ணரல் றற் னடிரட
ன்று ரட்டுறந ரறரி, இப்ஶதரட தஶசுன்
னன்ணரல்

ரம்தல் குினரற ிட்டரன். ன்

ர்ரங்சுந்ன் ன்று ஶதர் வதற்நறனந்ரஶணர, அனுக்கு

இப்ஶதரட அங்ஶ இல்னரரல் 'அணங்ன்' ன்ந ஶதர்
ற்தட்டட.

ன்ணின் தத்றணிரண ற னனம்திணரள். தரர்ற ஶி
அலக்கு அதம் ந்ட, அள் ண்டக்கு ரத்றம்
ன்ன் வரினேம்தடிர அடேக்றறத்ரள். ன்ஷணப்

தரர்த்ட, "ரன்ரன் உணக்கு இந் ில்ஷனனேம் அம்ஷதனேம்
ந்ட

ன ைீர றஷபனேம் ர  ப்தடுத்டம்தடி

அடேக்றயம் வ ய்றஶநன். இப்ஶதரட இனக்றந ைணங்ள்
ல்னரனம் மரற னணிர்ஷபப்ஶதரல் ஞரணிபர

இனந்டிட்டரல், ரபரண ர்ர தரக்றஶரடு ம்
அஷடந்ட இன்ணனம் ைணணம் டுக்ரல் இனக்றந
ைீரத்ரக்ள் றுதடி திநக் னடிரல் ஆற, வதரி
ஷ்டம் உண்டரகும். அர்ள் றுதடினேம் ைன்ர
டுத்ரல்ரன்

றத்சுத்ற வ ய்டவரண்டு, ர்ரஷ

ீர்த்டிட்டு ைணண றினத்ற வதநனடினேம்.

இற்ரத்ரன் ஶனரத்றல் திைர உற்தத்ற டக்
ஶண்டுவன்று உணக்குச்

க்ற ந்ட உன்ஷண எர்

அறரரிர ஷத்ஶன். ஆணரல் ீ இப்ஶதரட
ஶனறரரிிடஶ உன் ஷ ரிஷ ஷக்

ரட்டிிட்டரய்.

க்றஷக் ரட்டிப் திஶரைணம்

இல்ஷன; தக்றக்குத்ரன் அர்  ப்தடுரர். அரிடம்
ப்தடிக் ரரிம் டத்றக் வரள்ட ன்று இப்ஶதரட
தரர்" ன்று அம்தரள் வ ரல்னறிட்டு, அனுக்குத்
ந்றனந் னம்ன ில்ஷனனேம், னஷ்த தரங்ஷபனேம்

ரஶண ஷில் டுத்டக் வரண்டரள். ஈஸ்ணிடத்றல்
ஶதரய் றன்நரள். அன்னர அஷப் தரர்த்ரள்.
னம்ன ில்லும், னம்னம் ரித்ட, இப்தடி அன்ன

வதரங்ப் தரர்த்ஶதரடரன் அலக்கு ரரக்ஷற ன்று
ஶதர் ந்ட. ர - அன்ன; அக்ஷற - ண்; அன்ன வதரங்கும்
ண்ஷ உஷடள் ரரக்ஷற. "ரரக்ஷற" ன்தற்கு
ஶறு த்ரர்த்ங்லம் வ ரல்டண்டு. அட
இனக்ட்டும். ஶர் அர்த்ம் 'ரக்ண்ி'.
"ரக்ண்ி" ன்ந இந் ரரக்ஷற ரம் றறல்
வரன்று வரட்டு இனந்ட ந்றனக்றநட.

ங் ரனப்

வதண் னனர் எனத்னக்குத் 'ரக் ண்ிர்

ப்த ஷனரர்' ன்று வதர். ரரக்ஷற றதரடு
றழ்ரட்டில் ஆறரனத்றஶனஶ இனந்றணரல்ரன்,
அந்ப் வதண்ிக்கு இப்தடி வதர் இனந்றனக்றநட.
இட இனக்ட்டும். ஷக்குப் ஶதரனரம்.
னனறல் ன்ன் தஶசுன் ஶல் தரப்திஶரம்
வ ய்ரன். றரிரப் ஶதரர் வ ய்ரன். ரிந்ட ஶதரணரன்.
அம்தரஶபர ில் னம்ஷதனேம் அம்ன னஷ்தங்ஷபனேம்
ஈஸ்னுஷட தரத்றல் அர்ப்தம் வ ய்ட,
ஸ்ரித்ரள். அர் ன்ஷணஶ அலக்கு ஸ்ரீணப்
தடுத்றிட்டரர். அன்னக்கு அடக்த்டக்கு உள்ப

க்ற இட!

இலஷட அன்ன டம்னறந ண்ஷப,

ண்டவுடஶணஶ அனக்கும் அன்ன சுந்ட. தஞ்
இந்றரிங்பரலும், ணமரலும் ைீ

னெத்ஷ ல்னரம்

ஆட்டிப் தஷடத்ட ிஷபரடும் ர க்ற தஷடத் இள்,
அந்ச்

க்றக்கு அஷடரபரண ந்ட னக்ஷபனேம்

னம்ஷதனேம் அர் னன் ஶதரட்டு

ர்ப்தம் தண்ி

ஸ்ரம் வ ய்வுடன் ஈசுனுக்குப் திஶஷ
வதரங்றட.
திநகு தரர்ற ல்ரம் - அன்தின் குர மம்தம்
அரட னனக் டவுபின் உற்தத்ற, அப்னநம்
சுப்திிரல் ரன், சூதத்ர ஆறஶரரின்
ம்யரம் ல்னரம் டந்ண.
ரனஶ இன்வணரனரிடம் ஶரற்றுப்ஶதரணரல்

அரணம்ரன் வரள்ரர். ஆணரல் இற்கு என ிற
ினக்கு உண்டு. வ ரந்ப் திள்ஷபிடம்
ஶரற்றுப்ஶதரணரல் ட்டும் அரணத்டக்குப் தறல்
வதனஷரஶ இனக்கும். 'னத்ரத் இச்ஶ த்தரைம்'
ன்று இஷஶ வ ரல்ரர்ள். இற்கு அடே ஷர,
தஶசுனும் கூடத் ன்ணரஶனஶ ஷக் னடிர
ரரற அசுர்ஷப, ன் குரணரண சுப்திின்
ம்யரம் வ ய்றல் வதனஷஶ வரண்டரர். இற்கு
னன்ணரல் க்ஷறரனெர்த்றர, னென குனனெர்த்றர
இனந் அஶ சுப்திிஸ்ரறிடம் தி
உதஶ ம் ரங்றக்வரண்டு, ன்ஷணிட எனதடி
திள்ஷபஷ உர்த்றக்ரட்டிப் வதனஷ அஷடந்ரர்.
இப்தடிர ஈஸ்ன் ஞரணம், ம்
ீ
இண்டிலும்

ன்ஷணிடத் ரஶண அறப் திர ரண

னொதவடுத்டக்வரண்டு சுப்திிர ந்ற்குக்
ரம் அம்தரபின் ஶ ர்க்ஷரன். ரன் ரிந்தின்
அள் னம்ன ில்லும், னர் அம்னம் ரித்டக்
ரஶசுரிரற, இஷத் ன்ணிடம் அன்ன வரள்ப
ஷத்டரன் இத்ஷணக்கும் ரம்.

இந்ப் னரக் ஷக்கு றனஷ்டரந்ரஶ,
இன்ஷநக்கும் ரஞ் றனத்றல் ரம்தரர்

ஆனத்டக்கும், ரரக்ஷறம்ன் ஆனத்டக்கும் டு
த்றில் குக்ஶரட்டம் ன்றந சுப்திிர் ஆனம்
இனக்றநட. ஶமரரஸ்ந் னெர்த்த்றல் ப்தடி
ஈஸ்னுக்கும் உரஶிக்கும் டுில், ஸ்ந்ர்
இனக்றநரஶர, அப்தடிஶ ரஞ் றில் ரரக்ஷறின்
ரக்ஶரட்டம் அல்னட ரஶரடிக்கும்

ரம்தஶசுரின் ஆனரண னத்ஶரடிக்கும் த்றில்
குக்ஶரட்டம் இனக்றநட.
க்ஷறரனெர்த்றஷக் ல்ரசுந்ரக் ரரக்ஷற
ரற்நறணரஶப, அட ற்ர? ரரறபின் த்டக்ர
ட்டுல்ன. ைணண ங்பினறனந்ட
ிடுதடுற்ரஶ தன ைீர்ள் ைணணம் டுக்
ஶண்டும். அர்பின் ஷ்டங்ஷபனேம்,
அஞ்ஞரணத்ஷனேம் ஶதரக்குற்ரக்
னரனெர்த்றரண என டவுள் ஶண்டும். க்ஷறர
னெர்த்றக்கு ரர திதஞ் த்ஷஶர, அறனறலுள்ப
திஷைஷபஶர அர்லஷட ஷ்டங்ஷபஶர
தற்நறச்

றந்ஷஶ இல்ஷன. ஞரண

ரர இனந்

அஷத் றனதர

னத்றரக்ற ைீர றபின் டர்

ீர்க்ஷக்ஶ, அம்திஷ, ரஶசுரிரற அஷக்
ல்ர சுந்ரக்றணரள். இஶப இந் ஶனர
அடேக்றத்ஷச் வ ய்றந ஶரக்றஷ ரய்ந்ள்ரன்.
அஷ இள் அடேக்றம் வ ய் ஷப்தரச்

வ ரன்ணரலும், ரஸ்த்றல் வ ய்தள் இஶபரன்.
சும்ர இனப்தடரன் அர் சுதரம். வ ல் ன்று
ந்டிட்டரஶன அட இலக்கு உரிடரன்.

இனந்ரலும் என னீ ஷனர அர் வ ய்டஶதரல்
ரட்டிணரள். அவ்பவுரன். ஶனரத்றல் ஸ்றரீ ர்ம்
ப்தடி இனக் ஶண்டும் ன்று ரட்டுற்ரத்
ணக்குப் தறல் எனத்ஷண ற்தடுத்றக்வரண்டு,
அனுக்ஶ வதனஷஷ ல்னரம் ஶ ர்த்ரள்.
தஶசுணிடம் ம்ீ ட ஶரத்ஷ உண்டரக்றணரள்
ரரக்ஷற. ற்ர? டேஷ்ர்பின் ஶரத்ஷ அர்
அடக்ற, அர்லக்கு ைணண றினத்ற ஶண்டும்

ன்தற்ரஶ. னப்தில்னர ஞரண ர இனக்றந
ஈஸ்ஷண ஶனர ஶக்ஷத்டக்ர ஶரறக் ஷத்
றர சுந்ரி அள். 'இப்தடிப்தட்ட ீஶ ஶரத்றல்
னெழ்றக் றடக்றநர்ஷபக் ஷடெக்ற ஶரக்ஷம்
னறநரஶ, ன்ண ஆச் ரிம்!' ன்று தரடுறநரர் னெர்.
தஶசுனுக்குக் ரத்ஷ உண்டரக்றரஶந
ம்னஷட ரத்ஷக் ண்டிக்றநரள். ரன் தஞ்
னஷ்த தரங்ஷபனேம் னம்ன ில்ஷனனேம் திஶரறத்ட
ம்னஷட தஞ்

இந்றரிங்ஷபனேம் ணஷ னேம்

டுரநறப் ஶதரச் வ ய்றநரன். தஶஷ இந்ப் தஞ்

தரங்ஷபத் ன் றனக்ங்பில் திடித்டக்

வரண்டினப்தரஶன, ம்னஷட இந்றரிங்ள் வநறத்ட
எடரல் ன் திடிப்தில் ஷத்டக் வரண்டு க்ஷறக்றநரள்.
அலஷட ஷில் ஶணரனொரண இக்ஷள (னம்ன)
இனப்தரல் ம்
 றக்றன்நண.

றத் ிரங்ள் ல்னரம்

ப்ம், ஸ்தரி ம், னொதம், மம், ந்ம் ன்று

ம்னனன்ள் அடேதிக்றந அகுள் ல்னரம்
அலஷட அகுரன். இற்ஷந அடேதிக்றந ம்

ணசும் அள் ஷில்  ப்தட்ட ஸ்டரன் ன்று
உர்த்டற்ரக் னம்ன ில்லும், னம்னலம்
ஷத்டக்வரண்டு, ரரக்ஷறர றவ் னொதம்

வரண்டினக்றநரள். னம்தின் ரடரினம், னஷ்தங்பின்
றனடத்ன்ஷனேம் வரண்டபர இனக்றநரள்.
ந் அக்ஷங்பரல் (ண்பரல்) ஈசுனுக்குக்
ரத்ஷ உண்டரக்ற ரரக்ஷறரணரஶபர, அஶ
ண்பின் டரக்ஷம் ம்ஶல் டபி ிலந்ரல்ஶதரடம்.
க்கு ந் ிரண ரனம் தநந்டிடும். ரம்

தரர்ப்தஷ ல்னரம் அலஷட தன ஶங்பரஶ
தரர்ப்ஶதரம். ல்னரம் என்நரற ிடும்.
அத்ஷரறிடும். என்று உ த்ற, என்று ரழ்த்ற
ன்று இரட. "ரடும் டும்,
ீ
னேறின் உடும்

த்டனவும் றத்றனம், எடும்

ரஶ வரினேம். வ

ரரக்ஷறின் டரக்ஷம் வதற்நர்லக்கு" ன்று னெர்
இஷஶ வ ரல்றநரர். ல்னரம்

ரகும் அந்

றஷனரன் திம் ஞரணம் ன்தட.

தரர்ீ ல்ர ஷதத்றன்ஶதரட

ன ஶனரங்லம்

ஆணந்ர இனந்ண. அப்ஶதரட ன்னுக்கு ட்டும்
ஶறல்னர குஷந இனக் ஶண்டரம் ன்று
அம்தரலம் ஈஸ்னும் றனஷத வரண்டு அனுக்கு
ரிந்டஶதரண

ரீத்ஷ றுதடினேம் ந்ணர்.

தஸ்ிர இனந் தஶசுன் தரர்றஷத்
றனக்ல்ரம் வ ய்டவரண்டரர். திநகு
குஶரத்தத்றனேம் வ ய்டிட்டரர். எனித்றல் இட
ன்னுஷட வற்நறரன் ன்று ன்ன்

ந்ஶரப்தட்டரன். இஷத் ன் வற்நறர அறல்
ஶனரனம் றக்ச் வ ய் ஶண்டும் ன்று
ஆஷ ப்தட்டரன். ரம்தத்ம் வ ய்டஷப்தட இன்
டிப்தரர்ட்வன்ட்ரஶண? அம்தரஶப இந் இனரரவுக்கு
அஷண ஆதீமரப் ஶதரட்டினந்ரஶப! ன்

இனரரவுக்குபஅ னறந ரரிம் டந்ஶதரட,
அற்குரி வதனஷ ணக்ஶ ஶ ஶண்டும் ன்று

றஷணத்ரன். தரடேக்ற னெர்த்றரண அம்தரஷபப்
திரர்த்றத்ரஶப ன் ஆஷ

றஷநஶறும் ன்று

ண்டுவரண்டரன்.
மர் ிரதிணிர இனக்றந தப்திம்

க்றரண

அம்தரள், ரஞ் ல ர ஶக்ஷத்றத்றல் ிஶ 
ரந்றத்றத்ஶரடு ரரக்ஷறர லந்னபிினப்தஷ
அநறந்ட வரண்டரன். னஶனரத்ஷ என ஸ்றரீரப்
தரித்ரல் அலக்குப் னட்டி எட்டிரணம் ரறரி
ரஞ் லனம் உனத்றன் ஷர இனக்றநட. ரஞ் ல
ன்நரல் எட்டிரணம் ன்ஶந அர்த்ம். அறல் ரதி

ஸ்ரணத்றல் ரரக்ஷறின் ரமஸ்ரணரண

ர்ப்தறனயம் இனக்றநட. அற்குப் ஶதர் தினரர ம்.
தினம் ன்நரல் குஷ. ரதிக்வரடிினறனந்ட
ர்ப்தத்றனறனக்றந குந்ஷ ஆரம் வதறுறந ரறரி,
ன ைீர றலம் இந் தினரர த்றனறனந்டரன்

அம்தரபின் அடேக்றயத்ரல்

ன

க்றஷபனேம்

வதறுறநரர்ள்.
ஆர ம் ன்தஶ ஆத் ஸ்னொதம். ங்கும்

திினக்கும் வபிஷ ரயரர ம் ன்தரர்ள். அந்
வபிஶ க்குள்ஶப ஆத்ரர, ஞரண ர
இனக்றநஶதரட, ஶதம்தனம்

றற்நம்தனரறநட.

யரர ம் யரர ரறநட.
அடரன்.

றம்தம் ன்தடம்

றத் ன்நரல், ஞரணம், அம்தம் ன்நரல்

ஆர ம். ம்ஷ ரஶ அநறந்ட வரள்லம் ஞரணம்
உண்டரகும்ஶதரட, ம்னஷட

ன ண்ங்லக்கும்

னெனரண ஸ்ட, ம்னஷட சுர த்டக்கும் னெனர
இன ஆர ர இனப்தஷ அடேதிக் னடினேம்.

ஶனரத்ஷஶ என னன டிரக் வரண்டரல் அந்
ிரட் னனணின் இன ஸ்ரணம்ரன்

றம்த

ஶக்ஷத்றத்றல்  றர உள்ப ஆர ம். " றம்த
யஸ்ம்" ன்ஶந அஷச் வ ரல்ரர்ள். அடஶரன்
ரஞ் றனத்றல் தினரர ரவும் இனக்றநட. "ர
ஶரஷ்டம்" ன்று

ஸ்றனத்றலும், "ரஶரட்டம்"

ன்று றறலும் வ ரல்னப்தடுறந ரரக்ஷற ஆனத்றன்
ர்ப்தறனயத்றல் தினரர ம் இனந்ரலும், அன்
ரஞ் ற ண்டனம் னலடஶ தினேள்பட.

க்ற

றம்தத்றல்

றத் ஷதில் ட்டுஶ ஞரணரர ம்.

இங்ஶர ரஞ் ல ண்டனம் னலக் அட

ிரதித்றனக்றநட. னரம் இப்தடித்ரன் வ ரல்றநட.
தினரர

னொதிிரண அம்திஷ ரணின் னம்ன

ில்ஷனனேம், னர் தரங்ஷபனேம் ரஶண ரங்றக்

ரரக்ஷறர அர்ந்றனக்றநரள். ரைரஶைஸ்ரிரண
அஷப ஶண்டிணரல் ன் ரரிம் டக்கும் ன்று
வரிந்ட வரண்ட ன்ன் ரஞ் றனத்றற்கு ந்ட தஸ்
வ ய்ரன்.

னரனெர்த்றரண அம்தரள் அனுக்குப் திமன்ண
ரணரள்.
"அம்ர! ன்ஷண தஸ்ம் வ ய் அஶ தஶசுன்
திற்தரடு உன்ணிடம் திஶஷ வரண்டரன். ரத்டக்கு
அறரரிர ன்ஷண ீரன் றறத்ரய். அணரல் ர்
திஶஷ வரண்டரலும் அட ன் அறர ல்ஷனஷச்
ரர்ந்ட" ன்று Jurisdiction ஶத றணரன் ன்ன்.
"அம்ர, தஶசுன் உன்ஷண ிரம் வ ய்ட
வரண்டட ன் வற்நறரன். ஆணரல் அர் ன்ஷணச்
ரம்தனரச் சுட்வடரித்டரன் ஶனரப்

தி றத்ரினக்றநஶ எற, ரன் அஷ ைித்ட
ங்குஶ திடணரில்ஷன. ல்ஶனரனக்கும்

ரரர இனக்றந ீரணம்ர, இந்க் குந்ஷிடனம்
னஷ வரண்டு, ன்ஷண  ரனற ன்று

திடணப்தடுத் ஶண்டும்" ன்று ரரக்ஷறஷப்
திரர்த்றத்ரன் ன்ன்.

னஷ றஷநந் அம்திஷ அக்குந்ஷக்கு
ணறங்றணரள்.

உடஶண ஷனரமத்றலும், ற்றும் மன ஶக்ஷத்ற
றரனங்பில் உள்ப அம்தரள்

ன்னுஷட

ந்றறபிலும் இனக்றந

க்றஷவல்னரம் ஆர்றத்ட, இந்

தினரர த்டக்குள் அஷடத்டக் வரண்டு ிட்டரள்.
ஷனரமத்றல் தரர்றின் ைீ க்றஷக்

ரில்ஷன. அப்தடிஶ னஶனரத்றல் ல்னர

றன்

ஶரில்பிலும் உள்ப அம்தரள் னெர்த்றலம் ைீஷப
இந்டிட்டண. ஷனரமத்றலும், ற்ந

ஶக்ஷத்றங்பிலும் றந்னபிினக்றந தஶசுன்
ம்னஷட திரி தத்றணிஷ இந்ட ிக் ஆம்தித்ட
ிட்டரர். அனக்கு ன்ணின் ஆஷ னேம் அம்தரபின்
னீ ஷனனேம் வரிரர? அன் ஆஷ ப்தட்டதடிரன்

இனக்ட்டுஶ ன்று அனம் ித்டஶதரல் டித்ரர்.
னன்ன ரம் ரித் ன்னுக்கு ிட்டுக்வரடுத்ட
ிஷபரடிணரர்; ஶக்ஷத்றந்ஶரறும் இப்தடி

றன்

ிப்தஷனேம் ஷனரமத்றலும் அர் தரிிப்தஷனேம்
தரர்த் திம்ர ரரக்ஷறிடம் ஈஸ்னுக்ரப் தரிந்ட
டெட ஶத றணரர்.
'தஶசுன் ன்ரஸ்ஷக்கு ஆபரறத் ிப்தட
இப்ஶதரட ைப் தி றத்றரறிட்டட. ன்ன்

ஶண்டிடம் இடரன். அற்ரஶ இப்தடி ன்னுஷட
ன ஷனஷபனேம் இங்ஶஶ ஆக்ஷறத்டக்

வரண்ஶடன்' ன்று அம்தரள் திம்ரவுக்குகூநற, றுதடினேம்
ைீஷனஷ ஷனர த்டக்கும் ற்ந

ன

ஶக்ஷத்ங்லக்கும் அனுப்தி ஷத்ரள். அற்நறல்
அம்திஷின்

ரந்றத்றம் உண்டரிற்று.

தஶசுனும் ரத ணரற றனப்ற அஷடந்ரர்.
இட "ரரக்ஷற ினரம"த்றல் ரப்தடும்
ினத்ரந்ம். இந்ப் னர னரற்றுக்குச்

ரித்ற

ரீறிலும் ல்வட்டுபில் றனொதம் ( proof ) இனக்றநட.
அஶ

றஸ்னங்பில் உள்ப அம்தரள்

ந்றறலக்குக்

'ரஶரட்டம்' ன்ந வதர் இனப்தர அந்ந்

ந்றறபில் உள்ப ல்வட்டுபினறனந்ட வரிறநட.

ஶ ரர் ரனத்றனறனந்ட தன அ ர்ள் இந்
ந்றறலக்குத் றனப்தி வ ய்ஷ

றனர்

ரமணரப்

வதரநறத்ட ஷத்றனக்றநரர்ள். அிர ற, ிைங்னம்,
றனவரற்நறனைர், றனக்ரட்டுப்தள்பி, ல்னம், றனப்தணம்,
ஶரினரடி ரறரி தன ஶக்ஷத்றங்பில் உள்ப அம்தரள்
ந்றறக் ல்வட்டுபில், அந்ந் அம்தரஷபப் தற்நறச்
வ ரல்லும்ஶதரட, "றனக்ரக் வரட்டத்ட ரச் றரர்",
"றனக்ரக் வரட்டனஷட அர் ங்ஷரர்",
"றனக்ரக் வரட்டனஷட அறனரறரர்"
ன்வநல்னரம் குநறப்திட்டினக்றநட. அந்க் ரனத்றல்
குநறஷனக் குநறக்கும் எற்ஷநக் வரம்ன, வடிஷக்
குநறக்கும் இட்ஷடக் வரம்ன ன்ந ித்றர ஶ
றஷடரட. இணரல்ரன் 'ர ஶரட்டம்' 'ர வரட்டம்'
ன்று இனக்றநட.

றம்தத்றலும் இப்தடி என றழ்

ல்வட்டு இனக்றநட. அஶரடு மஸ்றனத்றலும்,
"ரஶரஷ்ட ஸ்றரர;" ன்று அங்குள்ப
ரஶசுரிஷச் வ ரல்லும்

ற

ரமணம் இனக்றநட.

ல்னர

க்ற ஶரட்டங்பிலும் இனந் ைீர்ஷப

ரஞ் றனத்றற்கு இலக்ப்தட்டு றுதடினேம் அங்றனந்ட
அந்ந் ஶக்ஷத்றத்றற்கு அனுப்தப்தட்டரப் னரம்
வ ரல்லுறநல்னர? அரட இப்ஶதரட ரம் ந் என
ஶக்ஷத்றத்றலும் அனுப்தப்தட்டரப் னரம்

வ ரல்லுறநல்னர? அரட இப்ஶதரட ரம் ந் என
ஶக்ஷத்றத்ட அம்தரள்

ந்றறிலும் அடேதிக்றந

ரந்றத்றரணட என ரனத்றல் ரஞ் ற ரரக்ஷறின்
ந்றறக்கு இலக்ப்தட்டு, திநகு அங்றனந்ஶ இந்

ஶக்ஷத்றத்றற்குத் றனப்தி அனுப்தப்தட்டரகும். இப்தடிக்
ரக்ஶரட்டத்றனறனந்ஶ ல்னர ஸ்னங்லக்கும்
ைீஷப ந்ரல்ரன், இ ஸ்னங்பிலுள்ப
அம்தரள்

ந்றறஷபனேம் "ரஶரட்டம்" ன்ஶந

குநறப்திடுறந க்ம் ந்றனக் ஶண்டும்.
இன்று ஆனங்குடி ன்றந, தங்ரனத் றனஇனம்னஷபில்
ஞரண ம்தந்ர் தரடினேள்ப ஶரத்றல், "ச் றப் வதரனற
ரக் வரடினேடன் கூடி" ன்றநரர். னன்ஶத

வ ரன்ணடஶதரல் குநறல் - வடில் வரம்ன ித்றர த்ஷ
றஷணத்ரல், இங்ஶ ரஶரடி ன்தட 'ரக்ஶரடி'
அல்னட 'ரஶரடி' ன்ஶநினக்னரம். ஆனங்குடி
அம்தரஷப 'ரஶரடி' ன்று வ ரன்ணஶரடு ட்டுறன்நற,
அட ஶர அந் ஶக்ஷத்றத்டக்ஶ சுதரர ற்தட்ட

ஶதர் அல்ன ன்று வபிவு தடுத்டறந ரறரி, 'ச் றப்வதரற'
ன்று ரஞ் லனத்ஷப் திஸ்ரதிக்றநரர் ஞரண ம்தந்ர்.
அப்தர் ஸ்ரறள் றனறஷத் றனத்ரண்டத்றல்
"வரலம் தபச்வ ங்ணி ரய்க்ரக் ஶரட்டி"

ன்றநரர். இறனறனந்டம், ற்ந ஶக்ஷத்றங்பிலும் கூட

ரரக்ஷறின்

க்றஶ அனள்தரனறத்ட ன்று ஆறநட.

ர வரட்ட ரமறணி ன்தரல் அப்தர், ரக்ஶரட்டி
ன்நரர் ஶதரனறனக்றநட.
'ரஶரடி' ஶறு. 'ரக்ஶரட்டி' ஶறு. ரரக்ஷறின்
இனப்திடரண ஶரட்டம் ரஶரட்டம். ர்ங்ள்

ல்னரம் னடிந்ட ஶதரறந ஶரடிர, அரட ஞரண
ஸ்னொதர இனப்தட ரஶரடி. ரரக்ஷறஶரன்
ரஶரடி. னெர்த்றரச் வ ரல்லுறநஶதரட ரரக்ஷற.
தீடரச் வ ரல்லும்ஶதரட ரஶரடி. ரரக்ஷற

ந்றறில் ரஶரடி தீடம் இனக்றநட. தரத்றல்
தசுரணின் ீர்த் ரத்ஷின்ஶதரட, அர்
ரஞ் றனத்றற்கு ந்ஷக் கூறுஷில், 'ரஶரடி
னரிரண ரஞ் றக்கு' ன்ஶந வ ரல்னறினக்றநட.

(ரஶரடி னரீம் ரஞ் லம்) ரஞ் றனத்றல் ரபரண
ற, ிஷ்ட ஆனங்ள் இனந்ரலும், அம்தரபின்
ரஶரடி னரிரஶ அட ஆற ரனத்றனறனந்ட

ிஶ றக்ப்தட்டினக்றநட ன்று இறனறனந்ட வரிறநட.
இ ஶக்ஷத்றங்பில் அம்தரள்

ரந்றத்றத்ஷ

றுதடினேம் ற்தடுத்ற ரரக்ஷற ன்ன் வற்நறக்குக்
ரஞ் றில் ட்டும்

ரசுரண அஷடரபம் இனக்

ஶண்டும் ன்று னஷ வரண்டரள். அணரல்
ரஞ் லனத்றல் ட்டும் ந்ச்

றரனத்றலும் அம்தரள்

ந்றற இனக்னரரட ன்றும், ன்ன்

றஷண

ைித்ற்கு அஷடரபரக் ரஞ் றக்கு ' றைறத்'
ஶக்ஷத்றம் ன்று வதர் ங் ஶண்டும் ன்று

உத்றிட்டரள். இப்தடிச் வ ய்ரல், ன் இந்க் ரஞ் ற

ண்டனத்றல் என

றன் ஶரினறல்கூட அம்தரள்

ந்றற இல்ஷன? இற்கு ன்

றைறத் ஶக்ஷத்றம் ன்று

வதர் இனக்றநட? ன்று ல்ஶனரனம் ஶர றப்தரர்ள்
அல்னர? அப்ஶதரட னரத்ஷ, அல்னட னரம்
தரர்த்ர்ஷபக் ஶட்தரர்ள். உடஶண இட ன்னுக்கு
அம்தரள் ந் ப்தி ரம் ன்று தறல் வரினேம்.

அரட ன்ன் திரர்த்றத்ப்தடி அனுஷட வற்நற
ன்வநன்றும் ஶனரத்றல் ிபங்கும். இப்தடித் ீர்ரணம்
தண்ி, அதச் ரம் தண்ிண ன்னுக்கும்

அடேக்றயம் வ ய்ரள் அம்தரள். இன்ஷநக்குக்கூட
த்ஷணஶர

றரனங்ள் இனந்டம், ரரக்ஷீ

ஶரிஷனத் ி ஶறு அம்தரள்

ந்றறஶ றஷடரட.

சுந்னெர்த்ற ஸ்ரறள் ரஞ் லனத்றல் உள்ப
ஏரந்ன்பிில் தரடும்ஶதரட

ரரினங்குல் ரள்வடுங்ண் ஷனள்,
டிம்ன வரன்ஷநத்
ரரினம் டரர்ன ீங்ரக் ஷனரள்,
உனகுய்ஷத்
ரரினம்வதரறல் ச் றனெடெர்க் ரஶரட்டம்
உண்டர ீர்ஶதரய்
ஊரிடும் திச்ஷ

வரள் வன்ஶண,

ஏரந்ன் பினேப ீஶ.
ன்றநரர். இந்த் 'பி' அல்னட ஶரிலுக்குத் ணிர
அம்தரள் இல்னரரல்ரன், 'உனகுக்வல்னரம் ஶ ரறு
ஶதரடுறந ர ஶரட்டத்டக் ரரக்ஷற இனக், ீ ன்
திக்ஷரடணணரக் ப்தஷஶரடு றரிறநரய்?' ன்று

தஶசுஷணக் ஶட்றநரர். ரரக்ஷற ஞரணப் திரண
வய்ம் ட்டுறல்ஷன. ஞரணப்தரல் னஶரடு அன்ண
னஶஸ்ரிர உனகுக்வல்னரம் ஶ ரறும்

ஶதரடுறநரள். இன ரற வல்ஷனக் வரண்டு அள்
னப்தத்றவண்டு அநங்ஷபனேம் ஆற்நறணரள் ன்று றழ்
டைல்ள் வ ரல்லும். அள் க்குச் ஶ ரறு ஶதரடுரள்.
ம் ரஷணஷப ல்னரம் டரக்ஷத்ரல் றஷநஶற்நறத்
னரள். "ரரக்ஷற" ன்நரஶன ம் ஆஷ ஷபத் ன்
டரக்ஷத்ரல் றஷநஶற்றுதள் ன்றும் ஏர்
அர்த்ரகும்.
ரனுக்கு அடேக்றயம் வ ய்ட, தஶசுஷணக்
ரஶசுணரக்ற அந்

றர சுந்ரிஷத்

றரணித்ரல், ம்னஷட ஆஷ ள், ரங்ள் ல்னரஶ
ஷட றில் அறந்ட ஶதரகும். அலஷட டரக்ஷம்
றஷடத்டிட்டரல் அன்தின் வ்பவு ஆஷ ஷ உண்டு
தண்க்கூடி ஸ்டவும், க்கு ஆஷ

உண்டரக்ரட.

ரம், குஶரம், ஶனரதம் (தத்ரஷ ), ஶரம், ம்,
ரத் ரிம் (வதரநரஷ) ஆற டர்குங்பில் என்றும்
இல்னரல் ம்

றத்ம் தரிசுத்ம் ஆற்கு அஷபஶ

திரர்த்றக் ஶண்டும்.
ரரக்ஷறின் ண்ள்

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரரக்ஷறின் ண்ள்
ம் அங்பில் ண் றவும் னக்றம். 'ன்
ண்ஶ' ன்று திரிரணர்ஷபச் வ ரல்றந ரறரி
'ரஶ, னெக்ஶ' ன்தறல்ஷன அல்னர? அம்தரள்

ன்தரப் தரத்ர னெர்த்றரிக்றநஶதரட அலஷட
ண் த்ஷண னக்றரகும்? ரரக்ஷற, ீ ணரக்ஷற,
ி ரனரக்ஷற ன்றநஶதரட அக்ஷற ன்தட அபட ண்
ிஶ த்ஷஶ வ ரல்றநட.
ரரக்ஷறின் ஷபில் ன்ணின் ில்லும் அம்னம்
இனப்தரச் வ ரல்றஶநரம். அலஷட ஷபில்

ட்டுறல்ஷன, ண்பிலும்கூட இஷஶ இனக்றன்நண
ன்று ஆச் ரரிரள் 'வமபந்ரி னயரி'ில் ித்
த்ஶரடு வ ரல்றநரர். ('ப்னவபனக்ஶ றஞ் றத்' ன்றந
ஸ்ஶனரம்)

ன்ண வ ரல்றநரர்? அம்தரலஷட னனம் வரஞ் ம்
வரிந்றனக்றநரம். ஷன இனந்ரல்ரன் னனம்
வரினேம். ஶனர ரரவுக்கு ைணங்ள் ல்ஶனரனம்

வட்டுப்ஶதரறநரர்ஶப, அர்ஷபக் ரப்தரற்ந ஶண்டும்
ன்றந ஷன. அணரல் னனம் ஷபந்றனக்றநட.
அம்தரலஷட த னக்ஷரண னனங்ள் ில்
ரறரி இனக்றன்நண. இண்டு ஷபந் தரங்ஷபக்
வரண்ட னுஷமப் ஶதரல் அஷ உள்பண. ஆணரல்

னன த்றில், அரட ர ற வரடங்கும் இடத்டக்கு
ஶஶன ஶரம் இல்ஷன. ஶரம் இனந்ரல் அட
உத்ல்ன!

ரனத்றரிர னக்ஷம் ஆரட. கூடிண

னனம் வடுல் உண்டரக்கும் ன்தரர்ள். அம்தரலஷட
னனங்பின் த்றில் ஶரறல்னரட உத் ஸ்றரீ
னக்ஷம்ரன். ஆணரல் இட னனங்ஷப ில்லுக்கு
உறக்கும்ஶதரட அவ்ில்லுக்கு டுஶ ஊணம்
வ ய்ரற்ஶதரல் ஶரன்நனரம். அப்தடி ஊணம் ஶரன்நரல்
ஆ ரர்ரர் என ரம் வ ரல்றநரர். ில் ன்று என்று
இனந்ரல், அஷ ய்றநன், அன் த்றில் ன்
னஷ்டிரல் அஷப் திடித்டக் வரண்டுரஶண ரில்
அம்ன னட்டி இலப்தரன்? னஷ்டி திடித்றனக்றந இடம்
ில்னறன் இண்டு தரங்லக்கு த்றில் அந்
ில்ஷன ஷநக்த்ரஶண வ ய்னேம்? இப்தடித்ரன்

அம்தரபின் னன ில்ஷனனேம் ஶணர த்றில்
திடித்டக்வரண்டு அம்ஷதப் னட்டுறநரன். அனுஷட
னஷ்டி உள்ப அந் த் தரம்ரன் ஶரம் இல்னர
இஷடவபி ன்றநரர்.

இப்தடி அம்தரபின் னனத்ஷ ில்னர ஷபப்தன்
ரர்? ன்ன்ரன். அனுஷட னம்ன ில்
ஶதரனத்ரன் னஷரல் ஷபந் ஶனர ரரின்
னனம் இனக்றநட. ன்னுஷட ில்லுக்கு

ண்டுள் ரஶண ரண் ிறு. அற்ஶற்நரற்ஶதரல் இந்
னனத்டக்குக் ல ஶ அம்தரலஷட ண்டு ிறள்
இப்தடினேம் அப்தடினேம் எடிக்வரண்ஶட இனக்றன்நண.
எனத்னம் ிட்டுப் ஶதரரல் மஸ் தக்ர்லக்கும்

அடேக்றயம் வ ய் ஶண்டுவன்தரல் அஷ இப்தடிச்

ஞ் ரித்டக்வரண்ஶட இனக்றன்நண. இந் ரிலும்,

ில்னறலும் ன்ன் ன்னுஷட

க்றஷ ஷத்ட

ய்றநரன். அணரல்ரன் ஞரண னெர்த்றரினந்
தஶசுன் அம்தரபிடம் திஶஷ வரண்டரன். அணரல்
ைீப் திதஞ் னம் னலறடனம் அன்னவரண்டரன்.
ஆஷ ில்னர திம்ம் அஷ ந்டவரடுத்ட,

ன

ைணங்ஷபனேம் க்ஷறத்ட; அம்தரலஷட ஷனனேம்
ீர்ந்ட.
ில்ஷனப் திடித் ன்ன் னஷ்டி அம்திஷின்
னனங்லக்கு த்றில் உள்ப இஷடவபிரவும்,
அனுஷட ிட்டு ரண் ிநரண ண்டு
ிறலக்கு டுில் ர றின் அடிப்தரரவும்
ஆறிட்டட. இப்தடி ஆ ரரிரள் டறக்றநரர்.
ஈசுணின் ீ ட ர தரத்ஷ ஶதரடும் அந்க்
ண்ஶபரன் தக்ர்ஷபக் டரக்ஷறக்கும்ஶதரட
ரத்ஷத் டம்மம் வ ய்ட ஞரணத்ஷப்
வதரறறன்நண. ன் தரங்ள் ன்தஷ ன்ண?
ரஷ, ல்னறஷ, னங்குஷப, ரம்ன, அஶ ர னஷ்தம்
ஆறஷரன் அனுஷட அம்னள். னொதம், மம்,
ந்ம், ஸ்தரி ம் ஆற ரன்ரல் ம்னஷட ரன்கு
இந்றரிங்ஷப ஆர்றப்தட னஷ்தம். அன் அகு
ண்டக்கும், அறல் சுக்றந ஶணின் மம் ரக்குக்கும்,
ர ஷண னெக்றற்கும், வன்ஷ வரடு உர்ச் றக்கும்,
இன்தம் னறன்நண. தரக்ற இனக்றந இந்றரிம் ரட.
அற்குரன் ண்டு ரண் - அட ப்ஶதரடம் ரீங்ரம்
வ ய்ட. இந் ந்டக்கும் ஶஶன னம்ன ில் -

அடரன் ல்னர இந்றரி ஶ ஷ்ஷடக்கும் ரரண
ணம்.

வறும் னஷனேம், னம்ஷதனேம், ண்ஷடனேம் ஷத்டக்
வரண்டு ன்ன் மஸ் ைீர றஷபனேம் இந்றரி
ிரதரத்ரல் இலத்டத் ள்லறநரன் ன்நரல் ன்ண
அர்த்ம்? மரக்ஷரத் தர க்றின் அடேக்றயம்
இனந்டிட்டரல், ல்னனுக்குப் னல்லும்
ஆரறிடும் ன்று அர்த்ம். உன னீ ஷன
டப்தற்ஶ அனுக்கு இந்ச்

க்றஷ

அடேக்றயறத்ரள். ஆஶ ித் அகுக்ர அன்
அள் னனத்ஷ ஷபத்ட அம்ன ய்ரச்
வ ரன்ணரலும் அள்ரன் அனுக்கும்
அலஷட

க்ற ந்ள்.

க்றரல்ரன் அன் ம் இந்றரிங்ஷப

வநறத்ஶரடச் வ ய்றநரன். இறனறனந்ஶ அலஷட
றனஷத இனந்ரல் ரன் இந் இந்றரிங்ஷப

 ரக்ற, எடரல் றறுத் னடினேம் ன்றும் ற்தடுறநட.
ண்டிப்தட, ரப்தரற்றுட ( றக்ஷஷ, க்ஷஷ)
இண்டும் வ ய்றநன்ரன் தின. ம் ர்த்டக்ர
ம்ஷ ஆட்டிஷத்ட

றக்ஷறக்றநரள். ரஷண

அறரரிரக் வரண்டு அனுக்கும் ைம் ரங்றத்
னறநரள். அந்க் ரன் ம்றடம் ரனரட்ட
னடிரதடி ரம் ர ைம் வ ய்வும் அஶப ற.
அந் க்ஷஷஷச் வ ய் ஶண்டுவன்ஶந
ஶனரரரரண அள் ப்ஶதரடம் ஷனஶரடு னன
ில்ஷன ஷபத்டக்வரண்டு அம்ன ன்றந தரத்ஷ

 ீ றப் தஶசுஷணக் னஷில் றனப்திக்
வரண்டினக்றநரள்.

அம்தரலஷட ண்பினறனந்ட வதரங்குறந டரக்ஷம்
வ ஆ ரர்ரபிடம் னரப் வதரனறந்டவரண்டினந்
ஶதரட, அட ரக்றனறனந்ட என சுஶனரம் ந்ட.

இடவும் 'வமபந்ரி னயரி'ில் இனக்றநட. 'த்ன ர
த்ரல ஸ் ரபி ீஶனரத்தன ன ர'ன்ந சுஶனரம்.
அலஷட டரக்ஷம் இல்னரல் இப்தடிப்தட்ட

அறனம் ஶதரன்ந சுஶனரம் திநக் னடிரட. ஆணரல்
இந் சுஶனரத்றஶனர ஆ ரரிரள் அம்தரபின் டரக்ஷம்
க்குக்றட்ட ஶண்டுவன்ஶந திரர்த்றக்றநரர்.
க்குக்றட்ட ஶண்டும் ன்று ட்டுறல்ஷன,
'க்கும்கூட றட்டஶண்டும்' ன்றநரர் - தக்றிலும்
ஞரணத்றலும்

றர இனந்டம் டபிகூட அம்தரஶ

இல்னர ம் ஆ ரரிரள்.
ரரக்ஷறின் டரக்ஷ க்ஷண்த்றன்
ீ
வதனஷஷ
இந் சுஶனரத்றல் வ ரல்லுறநரர். அலஷட ண்
தரர்ஷ த்ஷண டெனம் ரண்டி ிலரம் - 'த்ன ர
த்ர ல ஸ்ர' ன்றநரர். என ரரர்க்ரரி தச்ஷ க்
குந்ஷஷபத் ன்தரர்ஷக்குள்ஶபரன் ஷத்டக்
வரள்ரள். அம்தரலக்கும் ரம் ல்ஶனரனம் தச்ஷ
குந்ஷள்ரன். வதரி வதரி ரரிம்

ரறத்ர்ள்,

அடிடம் வ ய்றநர்ள், ல்ஶனரனம்கூட அலக்குப்
தச்ஷ க் குந்ஷள்ரன். றனங்ள், தட் றள், னல்னண்டு
ல்னரற்றுக்கும் ரரர்க்ரரி அள். ல்ஷனில்னர
திதஞ் த்டக்கு அம்ர அஶப. இத்ஷணனேம் அள்

தரர்ஷக்குத்ரன் இனக்றன்நண. ணஶ அலஷட
டரக்ஷத்றற்கும் ல்ஷனில்ஷன. அட ீண்டு
ீண்டுஶதரய், குறஶ இல்ஷன ன்று ட்டரத்
வரஷனில் றற்றநர்ள் ீ டம் ிலறநட. அந்க்
ண்ள் தரற னெடி, தரற ிரிந்றனக்றந "ீஶனரத்தன

னஷ்தம்" ரறரி இனக்றன்நணரம். ைனத்றல் ஷணந்
ீஶனரத்தனம் ரறரி த

லபர இனக்றநட,

அலஷட றனஷ்டி. ீண்ட ஶத்றங்ள், ீனரண
ஶத்றங்ள், குபிர்ந் ஶத்றங்ள் - இணரல்

ீஶனரத்தனத்ஷ உறக்றநரர். 'இப்தடி ீப வடு ங்குப்
தரர்த்ரலும் ஶதரய்க் வரண்டினக்கும் உன்

டரக்ஷப்திரத்றல் ன்ஷணனேம்கூட னலகும்தடிர
வ ய்னஶபன்' ன்றநரர். 'ரம் அதி' - 'ன்ஷணக்கூட'
ன்றநரர். "ணக்கு உன் டரக்ஷம் றஷடக் றரஶ
இல்ஷன ன்நரலும் ீணணரண ன்ஷணனேம் உன்

தரர்ஷரல் ஸ்ரணம் தண்ி ஷம்ர" ன்றநரர்.
'ீணம்', 'ரதி' ன்று றற ித்டடன் வ ரல்லுறநரர்
தஶசுரரரண ஆச் ரரிரள். 'ணக்கு

ஶரக்றஷ இல்னரிட்டரலும் ன் ஶட்றஶநன்

ன்நரல், இப்தடிக் டரக்ஷறப்தரல் உணக்கு என்றும்
ஷ்டம் ந்டிடில்ஷன ன்தரஶனஶ ஶட்றஶநன்'
ன்றநரர். ஶரனள்பர்ஷபப் தரர்த்ரலும்கூட
அலஷட தரர்ஷக்குத் ஶரம் ரட - ந்
யரணினேம் ரட. 

ஶ யரறரிர, 'உணக்கு

ஷ்டறல்ஷன ன்தட ட்டுறல்ஷன; ணக்ஶர இணரல்
த னரதம்

றத்றக்றநட; ரன் ன்ணரறஶநன்' ன்றநரர்.

'அஶணணரம் ன்ஶர தற'. ணத்ஷ உஷடன்

ன்ன். அம்தரபின் டரக்ஷத்ரல் அனட்வ ல்ம் ன்ந

ரணம் றஷடக்றநட, அற்குஶல் வதரி வ ல்ம்
டவுறல்ஷன.

'குறஷப் தரர்க்ரல் டரக்ஷறப்தரய்' ன்நற்கு என
றனஷ்டரந்ம் வ ரல்றநரர். ன

ந்ற

எபிதிர றக்றநட. அட ித்றர ம் தரரட்டரல்
ல்னர இடங்பிலும் எஶ ஶதரல் அறனரண
றனரஷக் வரட்டுறநட றனர னற்நத்றல்

க்ர்றின் ரட ரபிஷ

ந்றரிஷஷப் வதரறறநட. அஶ

ஶதரல் எஶ னள்லப்னர் ண்டி ரட்டிலும் றனஷப்
வதரறறநட. உப்தரிஷில் ிலந்ரல் அண்ஷணின்
வ ௌரிங்ள் றனரஷச் ஶ ில்ஷன. ரட்டில்
ிலந்ரல் அற்கு னள் குத்வும் இல்ஷன.
இப்தடித்ரன் அம்தரபின் டரக்ஷம் ங்கு ிலந்ரலும்
அற்குக் கூடுல் குஷநவு இஷ இல்ஷன. ன் ஶல்

அட ிலந்ரல் என்றும் குஷநந்டிடரட. ரஶணர அன்
ஸ்தரிமத்ரல் றஷநந்ணரறிடுஶன். உணக்கு என
ஷ்டனம் இல்னரஶன ணக்குப் த னரதம்

றஷடக்றநட. அணரல் ன்ஷணனேம் உன் டரக்ஷத்றல்
னலக்டிப்தரய் அம்ர ன்றநரர்.
ன்ஷணனேம் ன்று 'உம்' ஶதரட்டுச் வ ரன்ணட
ம்ஷவல்னரம் உத்ஶ றத்டச் வ ரன்ணடரன்.
அம்தரலம் ஈஸ்னும் ஆச் ரரிரலம் என்ஶநரன்.
அப்தடிப்தட்ட ஆ ரரிரள் த னஷிணரல் ம்ஶரடு
ஶ ர்ந்ட றன்று வரண்டு க்ர இந் சுஶனரத்ஷ
அடேக்றறத்றனக்றநரர். ணரப் திரர்த்றத்ட ிட்டரல்,
த்ஷண ஶரக்றஷ இல்னரர்ஷபனேம் அம்தரள்

டரக்ஷறக்றநரள்; றனரப்ஶதரனவும் ீஶனரத்தனம் ஶதரனவும்
குபிர்ந்ட அபட டரக்ஷம். அட ஷனேம்

ஷடெக்றிடும் ன்று க்குக் ரட்டிக் வரடுக்றநரர்.
அம்தரபின் ஸ்னொதம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அம்தரபின் ஸ்னொதம்
"ீரன் தஶசுன்

ரீம்" ன்று வ

ங் தத்

தரர்ள் அம்திஷஷப் தரர்த்டச் வ ரல்றநரர்.
ரீத்றற்குள் உிர் இனக்றநட. தன

ரீங்லக்குள் தன

உிர்ள் இனக்றன்நண. இத்ஷண

உிர்லக்வல்னரனம் உிர எஶ னென ஸ்டரன்
இனக்றநட. அந் னென ஸ்டரண திம்ம்ரன்
தஶசுன் ன்நரல், அன் இத்ஷண ஶரற்நங்லஶ
தர க்ற. இட அவ்பவும் அற்குச்

ரீரவும், அட

இற்றுக்குப் திரணரவும் இனக்றநட. திதஞ் ம்,
அறலுள்ப ைீர றள் அற்நறன் ணசு, னத்ற,

றத்ம்,

அங்ரம் ல்னரம் தஶசுன் ன்ந உினக்குச்
ரீம் ரறரி. இட அத்ஷணனேம் மரக்ஷரத்

அம்தரள்ரன். உடலும் உினம் ரறரி திம்னம்
திம்

க்றனேம் திரிரல் இனக்றன்நண. உடனறல்

ல்னர இடங்பிலும் உிர் ஏடுறந ரறரி தர க்றக்குள்
னலக் திம் த்ஶரன் றஷநந்றனக்றநட. அந்
திம்த்டக்ஶ எர் உடம்ன வரடுத்டப் தஶசுன்
ன்று ஷத்ரல், அந் உடம்னக்குச்

ரத்ற  ர

இனக்றநள் அம்தரள். ர் ம் ரறரி, திரிக்ஶ
னடிர  ம்.

அம்தரள் தஶசுஶணரடு திரிக் னடிரல்
னந்றனப்தஷத்ரன் என ரறரிர, இள் தரற அர் தரறர என்று ஶ ர்ந்டஶதரல் அர்த்ரரீசு

ஸ்னொதத்றல் தரர்க்றஶநரம். வ ரல்லும் வதரனலம் ஶதரல்
ஈசுனும் அம்திஷனேம் திரிக் னடிரல்
க்றரினக்றநரர்ள் ரக் அர்த்ரி - ன்று
ரி ரபிரமர் வ ரல்றநரர். ரன் 'தசு' ன்று
வ ரன்ணரல் அட 'த' ன்றந என
த்னம்ரன். வ ரல்னறன்

ப்னம் 'சு' ன்றந என

த்த்றஶனர லத்றஶனர அந்

றனம் ங்ஶ இனக்றநட ன்று ஶட்டரல் ப்தடிச்
வ ரல்ட? ப்தடிினக்றநட, ன்று ஶட்டரல் ப்தடிச்

வ ரல்ட? ப்தடிினக்றநட, ங்ஶ இனக்றநட ன்று
வரிில்ஷன. ஆணரலும் இந் ரர்த்ஷஷச்
வ ரன்ணவுடன் தசுின் றஷணவு உண்டரறநட. ரக்கும்,
அர்த்னம் திரிக் னடிரதடி இனக்றன்நண.

இப்தடித்ரன் திதஞ் த்றல் ைீர றபில் அற்நறன்
ண்ங்ள் ரரிங்ள் ஆறற்நறல் திம்ம் ங்ஶ
ப்தடி இனக்றநட ன்று வரிரிட்டரலும் இஷ
ல்னரம் 'வ ரல்' ன்நரல் 'வதரனபர' அந் னெனப்வதரனள்
இனக்றநட.
அம்தரலஷட ஸ்னொதம் ன்ண ன்நரல் ரம் தரர்க்றந
அத்ஷண உனங்லம்ரன். உனங்ள் ட்டுறல்ஷன.
ண்ங்ள், ரரிங்ள் ல்னரனம் அள்ரன்.
அபின்நற ம்

ரீம், ணசு, உிர் டவுறல்ஷன. ' ரீம்

த்ம்

ம்ஶதர:- ீ தஶசுணின்

ரீரினக்றநரய்'

ன்று வ ௌந்ரி னயரிில் வ ரல்றந ஆ ரரிரள்
அடுத் ஸ்ஶனரத்றல் ீரன் சூக்ஷ்ரண ணரய்

இனக்றநரய் ன்றநரர். அந் னெனரண ணமறனறனந்ட,
சூக்ஷ்ரண ஆர ம் உண்டரறநட. அட ஶலும் ஶலும்
ஸ்டெனரற, ரற்று, அக்ணி, ைனம், ண் ல்னரம் ந்ண.
இவல்னரனம் ீரன் ன்றநரர். ீ இல்னரல் ஶறு
ஸ்ட டவுஶ இல்ஷன ன்றநரர்; த்ி தரிரரம்
யற தம்.

' ம்ன' ன்ந உினக்கு ீ

ரீம் ன்று வ ரன்ணரலும்,

உிர், உடல் ன்ந ஶதறல்னரல் என்நர இனந்டம்
ீரன். ீஶரன் ிசும் ன்றந

ரீரப்

தரிறத்ரய் - த்ம்  ஸ்ரத்ரணம் தரிிடம்
ிச் னர.
இங்ஶ ம்

ங்ரச் ரரிரர் வ ரல்ட, 'உனம் ல்னரம்

தரத்ரவுக்கு

ரீம்; உள்ஶபினக்றந உிர், அந்ர்ரற

அஶ' ன்றந ரரடேை

றத்ரந்ம் ரறரி இனக்றநட.

ஆணரல் அப்ஶதரடகூட உடம்ன, உிர் ன்ந ித்றர ம் டஷம் - இனக்றநட. வரஞ் ம் த்ஷம் ரறரி
வ ரன்ணர் வரடர்ந்ட அத்ஷத்ஷஶ வ ரல்றநரர்.
'ங்பிடம் இனக்றந டபித் டபி ஞரணத்டக்கும்
ஆணந்த்டக்கும் னெனரண த ஞரணனம்,
தரணந்னம் ீரன். இந் ஞரணத்ஷனேம்
ஆணந்த்ஷனேம் அடேதிப்தற்ஶ என்நர இனந்ள்,
இண்டு ரறரி ஆற

றனேற ன்ந தரத்ஷத்

ரங்றினக்றநரய்' ன்றநரர். இட தரம்ரன்.

ரஸ்த்றல் ிச்

ரீனம் அன் உிரண

அம்தரலம் என்றுரன். அந் அம்தரலம் ரனக்கு
ரறரி இனக்றநரஶபர அந்

ரீம்

ம்னவும் அலம்கூட

என்றுரன். அத்ஷம்ரன்.
என்று ங்ஶனேம் இனக்றநட ன்நரல், அற்குத் ணி
உனம் ப்தடி இனக் னடினேம்? ரற்று அஶர
ங்ஶனேம் வ ல்ன னடிறநட. அற்கு னொதம்
இனக்றநஶர? அம்தரஶபர அஷிட சூக்ஷ்ம். ரற்று

இல்னர சூணித்ஷ (vaccum) கூட உண்டரக்குறநரர்ள்.
ஆணரல் அள் இல்னர இடம் இல்ஷன. ணசு, ண்ம்
இற்குள்லம் இனக்றநரள். அப்தடிரணரல் அலக்கு
ப்தடி உனம் இனக் னடினேம்? ஆணரல் இட ம்
ரரணி றஷனில் ணசுக்கு யறர இல்ஷன.

அபிடறனந்ட ரம் ந்ஶரம் ன்தரல் அள்

அம்ரவும் ரம் குந்ஷலம் ரறரி. அம்ர எனத்ற
இனக்றநரள் ன்று குந்ஷக்குத் வரிந்ட ிட்டரல்
ட்டும் அட

ந்ஶரப்தடுர? அள் இனந்ரல் ட்டும்

ஶதரரட, அஷபப் தரர்க் ஶண்டும், ஶத ஶண்டும்
ன்று ஆஷ ப்தடும்.
அள் ல்னர னொதரவும் இனக்றநரள் ன்று ம்ரல்
உர் னடிில்ஷன. அனரஶ அஷபத்
றரணிக் க்குப் தக்கும் ஶதரில்ஷன. இப்தடிப்தட்ட
க்ரஶ, ரம் அன்ன வ ய்ற்ரஶ, அள்
இப்ஶதரட ரனண்னம் னரண்னம் என னொதரறத்
றவ்ி ங்ப ிக்றர னறநரள். னொதறல்னர
வய்ஷ ன்நரக் குபி ஷத்ரல் தரபம் தரபரப்

வதர்த்ட டுக்றந ரறரி வட்டிப்தட்டுப் ஶதரறநட
அல்னர? இப்தடித்ரன் 'க்ன ரடின்த்' ன்றந

றரப்தடி, தக்ர்லஷட வஞ் றன் குபிர்ச் றில் த
சூக்ஷ்ரண அம்திஷ உஷநந்ட ஶதரய், ஸ்டெனரண தன
றவ்ி னொதங்ஷப டுத்டக் வரள்றநரள்.
அம்தரலஷட அப்தடிப்தட்ட னொதம் ப்தடி இனக்கும்?
ரரர, தத்டப் ஶதனக்கு, டைறு ஶதனக்கு

அன்ணரணம் வ ய்றந என ல்ன ைீணின் னத்ஷப்
தரர்த்ரல், அறல் த்ஷண அன்ன வ ரட்டுறநட?
அன்ணரணம் வ ய்ட, தனர் ிநரச்

ரப்திட்டு

ந்ஶரப்தடுறநஶதரட, அந் அன்ணரரின்
ந்ஶரத்ஷப் தரனங்ள். அந்

ந்ஶரத்றல் அன்

னத்றல் வ்பவு அன்ன வ ரட்டுறநட?
ரப்திடுறநஷணிட

ரப்தரடு ஶதரட்டனுக்குத்ரன்

ஆணந்ம் அறம் இனக்றநட. என தத்ட ஶதர் அல்னட
டைறு ஶதனக்கு ட்டும் எஶ என ஶஷப ஶ ரறு
ஶதரடுறநணிடஶ இத்ஷண அன்னம் ஆணந்னம்
இனக்றன்நண. ர தரதங்ஷபச் வ ய்ட - ரரித்றல்
வ ய்ரிட்டரலும், ணமறணரல் ர தரதங்ஷப
றஷணத்ட, என ஶஷப ஶ ரறு றஷடக்க்கூட
ஶரக்றஷ இல்னர ம் இத்ஷண ஶதனக்கும் ஶரடரடே
ஶரடி ைீன்லக்கும், ல்தஶரடி ரனர ஶ ரறு
ஶதரட்டுக் வரண்டினக்றந எனத்ற அன்ண
னஶசுரிரண அம்தரள்ரன். அலஷட
அன்ஷதனேம், அணரல் உண்டரண ஆணந்

ஸ்னொதத்ஷனேம் ம்ரல் ற்தஷண வ ய்டகூடப் தரர்க்

னடிரட. அம்தரள் வமபந்ரிஸ்னொதம் ன்றநரர்ள்.
அஷபப் தற்நற 'வமபந்ரி னயரி' ன்ஶந

ஆச் ரரிரள் ஸ்ஶரத்றம் வ ய்றனக்றநரர். இத்ஷண
வமபந்ரிம், னரண்ம் அலக்கு ப்தடி ந்ட
ன்நரல் அன்னரன் அரறநட. ரனண்ம்ரன்
னரண்ம். தரக்ற

ரீ அகு எர் அல்ன. வரஞ் ம்

ஶரதம் ந்ரல், டபி ைளம் ந்ரல்,

ரீ அகு

ஶதரய்ிடுறநட. அம்தரஶபர றந்ரண

னரனெர்த்றர ப்ஶதரடம் னரண்ர
இனக்றநரள். ந் தக்னக்கு அந் னொதத்றல் ணசு
ஈடுதடுஶர, அந் னொதத்றல் ந்ட அனள் வ ய்ற்ரப்

தன னொதங்ள் டுத்டக்வரண்டினக்றநரள். ரைரஶைசுரி,
னஶணசுரி, டர்க்ஷ, ரபி ன்று இப்தடி
வமபம்ரவும் உக்ரவும் தன றனு றல் அஷப
ஆரறக் ஶறு ஶறு னொதம் வரள்றநரள்.

எவ்வரன னொதத்ஷனேம் தித்க்ஷரத் ரி ணம் வ ய்
ஶண்டுரணரல், அற்கு உதரர எவ்வரன ந்றம்
இனக்றநட. ந்றம் ன்தட என

ப்க் ஶரஷ

அக்ஷங்பின் கூட்டம். தன டிங்பில் இனக்றந
அம்தரஶப தன

ப்ங்பரவும், அக்ஷங்பரவும்

இனக்றநரள். அலஷட அடேக்றத்ரல் ர
ிரப் தரிறத் ரபிரமர் அஷப மர்

ரரத்றஶ, மர் ந்த்ரத்றஶ ன்று ' றரபர
ண்டத்றல்' ஸ்டற வ ய்றநரர். 'ர்ம்' ன்நரல் 'றநம்'
ன்று றஷணப்தீர்ள்.'ர்ம்' ன்நரல் 'அக்ஷம்' ன்று
அர்த்ம். எனற டிரண அக்ஷங்லம், எபி டிரண

னொதங்லம் எஶ னெனத்றனறனந்ட ந்ஷரன். அஷ

என்றுக்வரன்று றம்த வனக்ரண

ம்தந்ம்

உஷடஷ. மன்ஸ் றனர்ள்கூட இந்

எற்றுஷஷச் வ ரல்றநரர்ள். ைனக்ஷில்
தனிரண

ப்ங்ஷப லப்திப் தரர்த்ரர்ள்.

அப்ஶதரட அற்நறன் அறர்வுஷபப் (vibration) வதரறுத்ட

ைனத்றன் ஶஶன றக்றந ஶன ரண டள்ள் வவ்ஶறு
உனங்பர அஷந்ண. ரத்டக்ஶ னொதம் வரடுக்ந
க்ற இனக்றநட ன்று இணரல் வரிறநட.
என வதரி அஷன டிந்ட டிந்ட
அடங்குறந ரறரிச்

றன

றறு

றறு அஷனபரற

ப்ங்ள் இனக்றன்நண. இஷ

' ீ றங்ம்' ன்தரர்ள். எஶ வரப்னபிப்தில் தனரத்
வநறப்தடஶதரல் ிலறந

ப்ங்ஷப 'னகுபம்'

ன்தரர்ள். இப்தடிப் தனஷப்தட்ட

ப்ங்ஷபவல்னரம் ம்தத்வரன அக்ஷங்பரப்

திரித்றனக்றநரர்ள். இற்றுக்குப் வதர் "ரத்னர"
ன்தட. 'ரத்ன' ன்நரல் 'ரரர்' ன்தட உங்லக்குத்
வரிந்றனக்கும்.

ப்ரவும், லத்ரவும் அம்தரள்

இனக்றநரள். இற்நறல்

றன

ப்க் ஶரஷஷப

ிடரல் ைதிக்கும்ஶதரட, அற்றுக்குநற னொதங்லம்
தித்க்ஷரறன்நண. இப்தடிப்தட்ட

ப்க்

ஶரஷஷபத்ரன் ந்றம் ன்றஶநரம். ந்றஶ
அம்தரபின் ஸ்னொதம்ரன். ஷ ரல் னனரண

அங்ஶபரடு ஆனேங்ஷபத் ரித் டிங்ஷபப்
ஶதரனஶ ல்னர ந்றங்லம் அள் டிம்ரன்;
அஶரடுகூட, இந் ந்றங்ஷப எனனப்தட்ட
றத்த்ஶரடு ீிர ைதம் வ ய்ரல், அஶப அந்ந்

ந்றத்டக்குரி னொதத்றல்,

ரற

அங்லடனும் ஆனேங்லடனும் னத்றஷள்

னனறற்றுடனும் ரி ணம் னரள். இந் ந்றங்ள்
ல்னரற்றுக்கும் னெனர இனப்தட திம்.
அறனறனந்ட இந் ர, னொதப் திதஞ்ைம் னலக் ந்ட.
ர ஸ்னொதிிரண அம்தரஶப ஏங்ரரற அந்ப்
தினம் ஆரள். அ,உ, னென்றும் ஶ ர்ந்ட 'ஏம்'
ன்று ஆறநட. அ -

றனஷ்டி; உ - தரிதரனணம்;  -

ம்யரம் ன்தரர்ள். அணரல் னத்வரறலும் வ ய்னேம்

னென

க்றஶ திம். இஷஶ அம்தரபின்

வரறல்பில் ிஶ ரண னஷஷக்ரட்டும்
தரிதரனணத்றல் வரடங்றணரல், உ -  - அ - ன்நரகும்.
அடரன் உர ன்தட. உதறனம் அஷப
'உரஷயற' ன்ஶந வ ரல்றநட.
அம்தரபின் இனப்திடம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அம்தரபின் இனப்திடம்
தர க்ற இல்னர இடம் டறல்ஷன. ஆணரல் ணசுக்குப்
திடிப்ன உண்டரற்ர அலக்குப் தன

ரமஸ்ரணங்ஷபச் வ ரல்னறினக்றநட. னக்றர
வ ித்ர ன்றந ஶி உதரமணர ரர்க்த்றல்
வ ரல்றநஶதரட, அள் அறன

ரத்றன் த்றில்,

ித்தம்
ீ
ன்றந ிரண ீில் இனப்தரச்

வ ரல்றஶநரம். ித்ீில் தன ஶரட்ஷடள் உத்றரண
ணங்லக்குள்,

றந்ரிபஷ இஷத்டச் வ ய்

றனத்டக்குள் இனக்றநரள். திம்ர, ிஷ்ட, னத்றன்,
ஶசுன், மர றன் இர்ள் ரலு ரல்பரவும்,
உட்ரனறடரவும் அஷந்ட உனரண

ஞ் த்றன்ஶல், திம் ஸ்னொதரண ரஶசுணின்
இடட தக்த்றல் அர்ந்றனக்றநரள் ன்று
வ ரல்னறினக்றநட. அள் இனக்கும் இடத்ஷ வனம்

ன்று கூநறினக்றநட. அறன மரத்றல் இனப்தரச்
வ ரல்றந ரறரிஶ ஸ்ர்ரண ஶன றத்றல்
இந் வனம் இனப்தரவும் வ ரல்டண்டு.
றரணம் வ ய்ற்குப் த வ ௌக்றர இன்வணரன
ரமஸ்ரணனம் வ ரல்னறினக்றநட. 'னனறர

மயஸ்ரத்'றன் தனச்னறில் வ ரல்னறினக்றந
இந் னஷநில் தன ரன்ள் அலஷட
இனப்திடத்ஷத் றரணம் வ ய்ட தரணந்த்ஷ
அடேதிக்றநரர்ள். அட ன்ண ன்நரல், ன

ந்ற

ண்டனத்றற்குள் அம்தரள் அர்ந்றனப்தரத் றரணம்
வ ய்ரகும். மயஸ் ரத்றஶனஶ ' ந்ற ண்டன
த்ர' ன்று என ரம் னறநட.
தரர்க்ப் தரர்க்த் விட்டர அகுள்பட
றனரச்

ந்றன்.

ரப்தரடு, றனரில் தரட்டுக் ச்ஶ ரி ல்னரம்

ஷத்டக் வரண்டு

ந்ஶரப்தடுறஶநரம். இனந்ரலும்

வனக்ட்ரிக் ஶைரடஷண அறரறிட்ட
இக்ரனத்ர்லக்குச்
றரறல்ஷன.

ந்றன் அனஷ வரிந்றனக்

லபரண அன் திர ம் அனரறரணட.

ண்ஷ உறுத்ர எபி ரய்ந்ட
வதௌர்ற

ந்றன். அறலும்

ந்றணின் அகு ிஶ ம். இந் அகு

ி ஶ ரத் வரி ஶண்டும் ன்தற்ஶ
ஈசுறறில் னப்தட ரட்லக்கு என னஷநரன்
னர்ிஷ னறநட. றணனம் வதௌர்ற இனந்ரல்
ன

ந்றணில் ரம் இத்ஷண

னடிரட. இந்ப் ன

ந்ஶரம் அஷட

ந்றண்டனத்ஷ னனறல்

றரணித்ட, அறல் அம்தரஷபத் றரணிக் ஶண்டும்.
ன

ந்றஷணத் றரணிக்றந ஶதரஶ ணசும் அட

ஶதரல் குபிர்ந்ட ஶதரறநட. அங்ஶ டக்த்டக்கும்
டஶத்டக்கும் இடறல்னரல்

ரந்ரறநட. வபிப்

திதஞ் வல்னரம் ைீனுக்குள்ஶப இனக்றநட.
அண்டத்றலுள்பவல்னரம் திண்டத்றலும் உண்டு
ன்தரர்ள்.

ன ைீர றலக்கும் அந்ரத்ரர

இனக்றந தர க்றின் ணஶம

ந்றணர

ஆறினக்றநட. 'னன மழக்த்'த்றல் இப்தடித்ரன்

வ ரல்னறினக்றநட. இணரல் ைீர றபின் ணத்டக்கும்
ந்றனுக்கும்

ம்தந்ம் இனக்றநட. இங்றனீ றல்

றத்ப்

திஶ திடித்ர்ஷப lunatic ன்றநரர்ள். Lunar
ன்நரஶன

ந்றஷணப் தற்நறட ன்றுரன் அர்த்ம். இட

றத்த்றன் ிதரீ றஷனஷச்
வ ரல்றநட.

ந்றஶணரடு ஶ ர்த்டச்

றத் சுத்றக்கு அஶ

அம்தரள் றரணத்ஷ ம்

ந்ற ண்டனத்றல்

ரஸ்றங்ள் வ ரல்றன்நண.

ந்றணில் அம்தரள் அர்ந்றனப்தரச் றரணிக்
ஶண்டும். றரணம் வ ய்றநனுக்ஶர னனறத்ஶரஷன
ஆ ணர ிறத்றனக்றநட.

ந்றனுக்கு ஶர் றர

னனற ன்நரல் உக்றர இனக்றநட. னனற ப்தடி ன்
னக்ஷறரண இஷஷ எஶ தரய்ச் னறல் திடித்ட

ிடுறநஶர அப்தடி ம் றரண னக்ஷறத்ஷ ணசு
ிடரப் திடிரப் திடித்டக்வரள்ற்ஶ ிரக்ரமணம்
ிறத்றனக்றநட. அறல் அர்ந்ட அம்தரஷப

ந்ற

ண்டன ரமறணிர றரணித்ரல், ம் ணனம் அள்
ணத்றனறனந்ட ந்
அஷடனேம்.
ரதனம்

ந்றஷணப்ஶதரல் குபிர்ச் ற

ந்றன் ரதத்ஷப் ஶதரக்குடஶதரல் ம்

ணரகும்.

ந்றரிஷில் இனட்டு ினகுறந

ரறரி அஞ்ஞரணம் ினகும்.
சூரிஷண ஞரண ஸ்னொதரச் வ ரல்னறினக்றநட.
ஆணரல் சூரிப் திர ம் ரதம் உண்டரக்குறநட. அடஶ
ந்றணில் திறதனறத்ட த

லபரறநட.

ஸ்தரர எபி றஷடரட. அம்தரள்

ந்றனுக்கு

சூரிஷணப்ஶதரல் ஸ்ம் திர ரவும்,
ந்றஷணப்ஶதரல்

லபரவும் இனக்றநரள். ரதத்ஷப்

ஶதரக்கும்ஶதரஶ ஞரணப் திர னம் னறநரள். ஞரணம்
னறந குனனெர்த்ற அஶபரன். ரபிரமர் 'ஶ ற
னொதஶ ர் றரப்னரம்', 'குன டித்றல் ந்ட ன்
றஷஷக் ரட்டுறநள்' ன்று அம்திஷஷ
ர்ிக்றநரர். ணஶ

ந்றண்டனத்றல் குன

தரத்ஷனேம் றரணிக்னரம். ம் ரதங்ள் ினவும்,
ஞரணப்திர ம் உண்டரவும், ரம் ல்ஶனரரிடம்
குபிர்ந்ட இனக்வும் இம்ரறரி

ந்ற ண்டனத்றல்

அம்தரஷபஶர, குன தரடஷஷஶர றரணிக்
ஶண்டும். அம்தரஷபஶர குனரத் றரணிக்
ஶண்டும்.

ஞரணரம்திஷ
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ஞரணரம்திஷ
'வ ித்ர' ன்று ஶி உதரமஷணஷச் வ ரல்றஶநரம்.
'ித்ர' ன்நரஶன ஞரணம்ரன். அித்ஷ ன்நரல்

அஞ்ஞரணம், ஞரணப்தரல் னறந குனரண அம்ரர

அம்திஷ இனக்றநரள். இந்றரற ஶர்லக்கும் ஞரணம்
ந்ள் அஶப ன்று மர ஶத்ஷத் ஶ ர்ந் ஶண
உதறம் என ஷ வ ரல்றநட.
ஷ இடரன்;
என ரனத்றல் ஶரசு னேத்த்றல் ஶர்ள் ைம்
வதற்நரர்ள். 'தரத்ர ந்

க்றஷக் வரண்ஶட

னேத்ம் வ ய்ஶரம்; அட அடேக்றத்ரஶனஶ வற்நற
வதற்ஶநரம்' ன்தஷ நந்ட, ஶர்ள் ங்ஷபத் ரஶ
வச் றக் வரண்டரர்ள்.
ங்ள்

க்றரல் ரங்ஶப வற்நறஷச்

ரறத்டிட்டரச் ர்ப்தட்டரர்ள். 'இட டர,
அசுர்ஷப ைித் இந் ஶர்லக்ஶ அசு கும்
ந்டிடும் ஶதரனறனக்றநஶ' ன்று தரர்த்ரர் தரத்ர.

அர்ள் அப்தடிக் வட்டுப் ஶதரரல் க்ஷறப்தற்ர

அர்லஷட ண்டக் வட்டுறந டெத்றல் அடினடி
வரிர என ஶைரறஸ்னொதரய் றன்நரர்.
'இவன்ண க்ஷடிம்?' ன்று ஶர்ள்
அற ித்ரர்ள். க்குப் னரிரஷ 'க்ஷறி' ன்று

இப்ஶதரடம் வ ரல்றஶநரம் அல்னர? அம்ரறரி ஶர்ள்
அஷ க்ஷம் ன்றநரர்ள். அணிடம் அக்ணிஷ
அனுப்திணரர்ள்.
அட ன்ண ன்று வரிந்டவரண்டு னற்ர

அக்ணிஷ அனுப்திணரர்ள். அன் அஷ வனங்ற "ீ
ரர்?" ன்று ஶட்தற்கு னன்ஶத, அட இஷணப் தரர்த்ட
"ீ ரர்?" ன்நட?.
"ரன் அக்ணிரக்கும். 'ைர ஶஸ்' ன்றந வதனம்
ணக்கு உண்டு" ன்நரன்.
" ரி, உணக்குள்ப

க்ற ன்ண?" ன்று க்ஷம் ஶட்டட.

"ரன் ஷனேம் ரித்ட தஸ்ீ ம் தண்ிிடுஶன்"
ன்நரன் அக்ணி.

"எஶயர! அப்தடிரணரல் இஷ ரி தரர்க்னரம்" ன்று
வ ரல்னற என டனம்ஷத டுத்டப்ஶதரட்டட க்ஷம்.
அக்ணி ன் ன
திஶரறத்ரன்.

க்றஷனேம் அந்த் டனம்தின் ஶல்

ஆணரல் டனம்ன ரிஶ இல்ஷன.

அக்ணி வட்ஷடந்ட ஶர்பிடம் றனம்தி ந்ட
டந்ஷச் வ ரன்ணரன்.

'இவன்ணடர! ரம் வற்நற வரண்டரடும்ஶதரட இப்தடி
ம்றல் வரம்த

க்றரணரண எனத்னுக்கு - அக்ணிக்கு -

அதைம் ந்ஶ' ன்று ஶர்ள் றஷணத்ரர்ள்.
க்ஷம் இன்ணவன்று வரிரஶ என ஶரல்ிரன்;
அப்னநம் இந் அதைணம் ஶறு. அன்தின் அர்ள்
ரனேஷ க்ஷத்றடம் அனுப்திணரர்ள்.

னன்ஶதரனஶ, "ீ ரர்" ன்று ஶட்டட க்ஷம்.
'ரன் ரனே'. 'ரரிச்ன்' ன்றும் வதர் வதற்நன்.
ஷனேம் னட்டித் டெக்றக்வரண்டு ஶதரகும்
ரய்ந்ணரக்கும்' ன்நரன் ரனே.
" ரி, இந்

க்ற

றன்ணத் டனம்ஷதத் டெக்றப்தரர்" ன்நட

க்ஷம்.
ரனே திம்ப் தித்ணம் வ ய்டம் அணரல் டனம்ஷத
அஷ க் னடிில்ஷன.

ரனேவும் றனம்தி ந்ரன்... "ீ ரர்?" ன்று க்ஷத்ஷக்
ஶட்தற்ஶ ரில்னரணர.

'ரம் அசுரிடம் அஷடந் ைத்ஷக் வரண்டரடும்
வற்நற ிரஷ இப்தடி இட அதைரக்றிட்டஶ'
ன்று ஶர்ள் ஶர றத்ரர்ள்.

இப்ஶதரட ஶரைனுக்ஶ எனி அடக்ம்

உண்டரறிட்டட. ங்ஷபிடப் வதரிவரன

க்ற

இனக்றநட ன்றந அநறவு உண்டரிற்று. அம்தரம்
ஶதரய், என க்ஷம் ஈசு தக்றகூட உண்டரறிட்டட.
ரம் ஶர

ரறத்டிட்டர அவ்ப்ஶதரட

வற்நறிரக் வரண்டரடுறஶநரம். இப்ஶதரட ம்
ஶ த்றல் இட வரம்த ைரஸ்ற. வரஞ்

ரள் றத்டப்

தரர்த்ரல் அந் வற்நற ங்ஶ ஶதரச்சு ன்று

வரிஶில்ஷன. ஶறு ரஶர வற்நற ிர
வரண்டரடுறநரர்ள். அப்னநம் அர்ள் ஷனேம்
ரநறப்ஶதரறநட. ரநர ைம் ஆத் ைம்ரன். அந்
ைனம்

ரி. ற்ந வனௌற வற்நறலம்

ரி,

தஶஷின் றனஷதரஶனஶ றஷடப்தஷ.
இஷப் னரிந்டவரண்டு, ஶஷக்வல்னரம்
க்ர்த்றர இனக்ப்தட்ட இந்றன் க்ஷத்ஷ
ித்டடன் வனங்றணவுடன், ரரனண்ம்
வதரனந்ற அட இனுக்கு ஞரண அடேக்றயம்
வ ய்ற்ர றவ்ி ஸ்றரீ னொதத்றல் றன்நட.
(க்ஷம் றன்ந) 'அந் ஆர த்றஶனஶ த்ரண ஶ ரஷத
வதரனந்ற ஷயறரண உரஶி திர றத்ரள்'
ன்றநட உதறத்ட.
உனக்ற வதரன்ஷணப் ஶதரன்ந திர த்ஶரடு, அரட
ஞரண எபிர எபித்டக்வரண்டு றன்ந அம்தரஷப

இந்றன் ஸ்ரித்ரன். " ற்று னன் இங்கு ஶரன்நற
க்ஷ டிம் ன்ண?" ன்று ஶட்டரன்.

ரக்ஷரத் அம்திஷ அனுக்கு ஆ ரரி ஸ்ரணம் றத்ட

ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்ரள்;

"அப்தர, திம்ம்ரன் அந்  டிம். இவ்பவு
திதஞ் த்டக்கும், உணக்கும்.

ன ஶர்லக்கும்,

அசுர்லக்கும் ரர, ஆரர இனப்தட அட
என்றுரன். அன் அண்டரண

க்றரன் ல்னர

ைீர றபிடனம் ண்டம் ண்டர, டபித் டபி
இனக்றநட" ன்று உதஶ றத்ரள்.

னனறல் க்ஷ டிர றன்று, ஶர்ஷப
அரணப்தடுத்றணரள். அரணப்தடுத்றட
அம்தரத்ஷ அடக்குற்ஶ! அம்தரம்

அடங்றணவுடன் தரடேக்றயர ஞரஶணரதஶ ம்
ந்ரள்.
ஶரைன் உண்ஷஷ இடவண (இம்) னனறல்
ண்டுவரண்டரஶனஶ (த்) அனுக்கு 'இந்றன்' ன்று
வதர் உண்டரிற்று. ற்ந ஶர்ள் திம்
ஸ்னொதத்ஷ தரர்த்ஶரடு

ரி. இன்ரன் அன்

னரனெர்த்ரண அம்தரஷபத் ரி ணம் வ ய்ட,
அபிடறனந்ட திம் ஸ்னொத ய றத்ஷ
உதஶ ரப் வதற்றுக்வரண்டு ந்ன்.
இந் உதறத்றல், வ ஆற ங் தத்தரர்பின்
தரஷ்த்றல் தயளஶ ரதரணர - 'றவும் ஶ ரஷத
வதரனந்றள்' ன்தற்கு அர்த்ம் வ ய்றநஶதரட,
'ஶ ரஷத உள்பற்றுக்வல்னரம் ஶனரண

உத்றனஷ்டரண ஶ ரஷத ஞரணம்ரன் - ித்ஷரன்.

அந் ித்ர னொதிிஶ உர. ஷயறரற ஶய
(வதரன்) ஆதங்ஷப அிந்டம், இந்ச் ஶ ரஷதஷ
வபிப்தடக் ரட்டுறநரள். ல்னரற்ஷநனேம் அநறறந
அநறரண மர்க்ஞ த்டஶ தஶசுன். அந்
அநறஶரடு இண்டநச் ஶ ர்ந்றனக்றந ஞரண
ஸ்னொதிிஶ அள்' ன்றநரர்.
அநறறநன், அநறப்தடுறந வதரனள், அநறவு ல்னரஶ
ரணர ஆற  ஸ்டரண திம்த்றன்
' றத்றஷ

க்ற அள்.

குடிவரண்ட அநறரண வ ய்ஶ' ன்று இந்

ஞரண ஸ்னொதத்ஷத்ரன் ரனேரண ஸ்ரறள்
வ ரல்றநரர்.
அடி னடி வரிர க்ஷ டிம் ன்று வ ரன்ணவுடன்,
இந்க் ஷக்கும் அனர னத்றற்கும்

ம்தந்ம்

இனப்தர ஶரன்றும். இந் உதறக் ஷ வ
ரபயஸ்றனேடனும்

ம்தந்ப்தட்டினக்றநட.

ரன் ரபயஸ்றக்கு ஶதரினந்ஶதரட, றரிப்திக்ஷறம்
வ ய்ஶன். றில் என ஷனஶல் நற, அங்கு
ணத்றலுள்ப

றனறங்த்ஷத் ரி ணம்

வ ய்டவரண்ஶடன். அந் னறங்ம், 'மயஸ் னறங்ம்' அரட னறங்ரரரண எஶ

றஷனக்குள்

றன்ணச்

றன்ணர ஆிம் னறங்ங்ள் டித்றனக்கும். அந்

மயஸ் னறங் ஆனத்றல் 'க்ஷ னறங்ம்' ன்று
என்ஷநச் வ ரல்றநரர்ள். 'இந்ற னறங்ம்' ன்றும் என்று
இனக்றநட. ரயஸ்றப் வதரி ஶரினறல் இனக்றந
அம்தரபின் வதஶர ஞரணரம்திஷ அல்னட

ஞரணப்திமளணரம்திஷ. ப்மளணம் ன்நரல் ன,
ஞரணப்திமளணரம்திஷஷ ஞரணப் னங்ஶரஷ

ன்தரர்ள். இஷவல்னரம் ஶ ர்த்டப் தரர்த்ரல், ஶண
உதறத்றல் வ ரல்னறினக்றந

ம்தம் - க்ஷம்

ஶரன்நறணடம், திநகு அம்தரள் ஆிர்தித்ட இந்றனுக்கு
ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்டம் - இந்க்

ரபயஸ்றில்ரன் டந்றனக் ஶண்டும் ன்று
வரிறநட.
அம்தரஷப ஆரறக் ரரப் னட ரர்க்ம் ண்டு
திடிக் ஶண்டிறல்ஷன. வரபயஸ்றஷப்ஶதரல்
ஶர்லம் வதரி ரிறலம் ரத்ரக்லம் அஷப
ஆரறத் இடங்ள் இன்று யர ஶக்ஷத்றங்பர
ிபங்குறன்நண. அங்ஶ ஶதரய் ஸ்ரித்டத் றரணம்
வ ய்ரல் ஶதரடம். அலஷட டரக்ஷம் றட்டிிடும்.
னஷ்தனம் சுந்னம்ஶதரல், தரலும் சுஷனேம்ஶதரல்,
அக்ணினேம் திர னம்ஶதரல், அள் தஶசுஶணரடு
திரிக் னடிர ஞரண

க்ற. இஶரறரி வந்

ரரஶணரடும் திரிக் னடிரல்

ஶரர் தரத்றல்

இனக்றநரள். அள் டர்க்ஷர ந்ட அசுர்ஷப
ஷத்ஶதரட ஷஷ்ிர இனக்றநரள்.
வறனஷ் வைந்றின் ஶதரஶ ஶ ரஷின்
ர்ப்தத்றனறனந்ட ிஷ்ட ரஷர இந் டர்க்ஷ
அரித்ரள். டர்க்ஷஷ

த்ரன ரத்றரிில்

னைறக்றஶநரம். வட்டஷ ஷத்ள் அள். இந்
ம்யரத்டக்கு திநகு ல்னஷ பர்க் ஶண்டும்.

ஞரணத்ஷ பர்க் ஶண்டும். ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்

அம்தரள் ஆிர்ப்தஷஶ மந் ரனத்றல் என

ரத்றரிரக் வரண்டரடுறஶநரம். றனஷ்ஶணரடு
டர்க்ஷ ஶரன்நறண ரறரி, வர றின்ஶதரட
'ஞரணரம்திஷ' ஶரன்நறணரள். இந் ற னடி என்தட
ரட்ள் 'மந் ரத்றரி' ணப்தடும்.
உக்ற னொதத்றல் ந்ப் தர க்றஷ

ண்டிஷர

த்ரன

ரத்றரிில் னைறத்ஶரஶர, அஷபஶ இப்ஶதரட
வமபம் னொதத்றல் ஞரணரம்தரபர னைறக் ஶண்டும்.
ண்டிஷரறக் வட்டஷ

றக்ஷறத்ஶப

ஞரணரம்திஷரற ல்னஷ உதஶ றத்ட க்ஷறக்றநரள்.
உர ன்தட தி ஸ்னொதம் னன்ஶத வ ரன்ஶணன்.
ரஶ அலக்கு

ரீம் ரறரி. ம்

ரீம் த்ஷண

அர இனக்றநட ன்று ரம் அம்தரப் தட்டுக்

வரண்டரலும், டபி ஶஶன ல நறிட்டரல்கூட உள்ஶப
தரர்க்ச்

றக்ரல் இனக்றநட. த்ஷணஶர

றஷடஷப உள்ஶப அஷடத்ட ஷத்றனக்றஶநரம்.
இற்குள் ங்ஶ ன்று வ ரல்னத் வரிரல் அநறவு
ன்றந என ி இனக்றநட. அலஷட
ரம்,

ரீஶர

ப் ம், ரக்கு ம் - ம்தத்ஶரர்

அக்ஷங்லஶ அலக்குச்

ரீர இனக்றநட. அறல்

னலக் னலக் அநறஶ ிரதித்றனக்றநட. அந்
அநறஷத்ரன் ஞரணரம்திஷ ன்தட.
ரநறக்வரண்டும் அறந்டவரண்டும் இனப்தஷஷபச்
த்றவன்று றஷணக்ரல், ரநரல்

ரசுர

உள்ப எஶ ஸ்டஷ, அற்கு ஶநர ரன் ன்று

ணிர என்று இல்ஷன ன்று அடேதத்றல் வரிந்ட

வரள்டரன் உண்ஷரண அநறவு. இந் அநறஷத்
னறந தர க்ற ஞரணரம்திஷரற றவ்ி ங்ப
ஸ்னொதிிர ிபக்குறநரள். அஷப ந்ரலம்
றரணம் வ ய்ட அடேக்றயம் வதறுஶரம்.
அம்தரஷப உதரமறப்தன் தனன்.
அம்தரஷப உதரமறப்தஶ ைன்ர டுத்றன் வதரி
தனன். அன்ன ரண அம்திஷஷத்

றரணிப்தஷிடப் ஶதரணந்ம் டவும் இல்ஷன. வதரி
றத்ரந்ங்ள் ங்ள் ல்னரம் த்ஷணஶர

இனக்றன்நண. இஷ ல்னரற்றுக்கும் னடிரக்
றஷடக்றந வதரி தனன் அம்தரஷபத் றரணிப்தரல்
னகுரக் றட்டிிடுறநட. "அம்ர! ரன் த்ஷணஶர
ஶரம் உள்பன். ன்நரலும் உன்ஷண ம்தி ிட்ஶடன்.
ீ டரக்ஷறத்டிட்டரல் த்ஷண ஶரரணரலும் டெ
ஏடிிடும். ரன் ப்தடி இனக் ஶண்டுஶர அந்
ரறரிர இனக்கும் தடிர ீஶ தண்ம்ர" ன்று
அபிடம் ம்ஷ ஏரல் எப்னக்வரடுத்டக்
வரண்டினந்ரஶன ஶதரடம் - அஷிடப் வதரி ஶர,
றத்ரந்ஶர, அடேஷ்டரணஶர இல்ஷன. ல்னரம் அள்
றத்ப்தடி ஆட்டும் ன்று ிட்டு ிட்டு, ரம் தஞ்சு
ரறரி ண றல் ந் ணனம் இல்னரல்
ஶன ரறிட்டரல் அஷிட ஶதரணந்ம் இல்ஷன.
அம்தரஷப உதரமறப்தற்கு ஶறு தனன் டவும்
ஶண்டரம். அடஶ அர்குப் தனன். ஆணரலும், இந்

ஶனரத்றன் ரஷில் ரம் ல்ஶனரனம் என்நரச்
றக்றக் வரண்டினப்தரல், 'ரன்' ன்தஷிட்டு, அஷப

அலக்ரஶ உதரமறக்றந ஆணந்ம் க்கு

ஆம்தஷ ில் னரிரட்ஶடன் ன்றநட. க்கு ன்று
ஶஷஶர றர்தரர்த்ட, அஷ ல்னரம் அள் னர்த்ற
வ ய் ஶண்டும் ன்று ஆஷ ப்தட்டு, அற்ர அஷப
உதரமறக்த் வரடங்குறஶநரம். இந் றஷனில்

அலம்கூட ம்ஷ ிட்டுப்திடிக்றந ரறரி, ம்
திரர்த்ஷணஷப றஷந ஶற்நற ஷக்றநரள்.
ர்த்டக்கு ிஶரர இல்னர ஷில் ரம்
வ ய்றந திரர்த்ஷணக்குச் வ ி ரய்க்றநரள்.

டேஷ் ஸ்தரம் ஆ ரர்ரலக்கு ன்நரத் வரினேம்.
அம்தரள் உதரமஷணரல் ைணண றினத்ற றஷடக்கும்,
ஶரக்ஷம் றஷடக்கும் ன்று வ ரன்ணரல் டுத் டுப்தில்
ரறும் அறல் ஈடுதடரட்டரர்ள் ன்தட

ஆச் ரர்ரலக்குத் வரினேம். அணரல் அம்தரஷப
உதரமறப்தன் தனன் இன்ணின்ண ன்று 'வமபந்ரி
னயரி'ில் வ ரல்றநஶதரட, னனறல் தடிப்ன, வ ல்ம்,
அகு னனறண றஷடக்கும் ன்றநரர்.

'மஸ்த்ர னக்ஷ்ம்ர'ன்று ஆம்திக்றந சுஶனரத்றல்
அம்திஷஶ ஆரறப்தரல் றஷடக்றந தனன்ஷப
ரிஷ ரச் வ ரல்றநரர்.
இறல் ிஶ ம் ன்ணவன்நரல்,

ரரர

எவ்வரன ஸ்டறின் னடிிலும் ி, 'இந்

ஸ்ஶரத்றத்ஷச் வ ரல்ரல் இப்தடிப்தட்ட தனன்ள்
றஷடக்கும் ன்று வ ரல்ட என ன - இஷ 'தனச்னற'
ன்தரர்ள். அரட அந் ஸ்ஶரத்றத்றன்

க்றரஶனஶ அந்ப் தனன்ள் றஷடக்கும் ன்று

வரணிக்றந ரறரி இனக்கும். 'இஷப் தரரம்

வ ய்ரல்' 'இஷஶ தடிப்தரல்' ன்று றனப்தத் றனப்த
ஸ்ஶரத்ற ர்த்ர டைஷனச்

றனரறத்டச் வ ரல்ர்.

ஆணரல் டபிக்கூட அம்தரஶறல்னர ஆச் ரரிரஶபர,
'வமபந்ரி னயரி தரரத்டக்கு இட தனன்' ன்று
வ ரல்னரல், "அம்ர உன்ஷணப் னைறப்தனுக்கு ீ

இப்தடிரப்தட்ட அடேக்றயங்ஷபச் வ ய்றநரய்"
ன்ஶந வ ரல்றநரர்.
னல் தனணர மஸ்ீ டரக்ஷம் றஷடக்கும்
ன்றநரர். அரட ல்ன ல்ி, உண்ஷரண
ல்ிின் தணர ல்ன கும் றஷடக்கும் ன்றநரர்.
திநகு னக்ஷ்ீ டரக்ஷம் றஷடக்கும் ன்றநரர். அரட
றஷந

ம்தத்ட றஷடக்கும் ன்றநரர்.

வதரடர ரனம் தத்ஷ ினம்னறந ரறரி
குத்ஷ ினம்தி ப்ரர்த்றனப்தறல்ஷன! ஆணரல் கும்
இல்னர இடத்றல் தம் இனந்ட ன்ண திஶரைணம்?
ரம் தத்ஷ ினம்திஶ உதரமறத்ரலும்கூட,
அம்தரஶப, 'இந்ப் திள்ஷப அ ட்டுத் ணர திரர்த்ஷண
தண்டறநட; ிஶம் ற்தடுற்கு னன்ன
அர்த்த்ஷக் (வதரனஷப, தத்ஷக்) வரடுத்ரல் அட
அணர்த்ஶ ஆகும். வ்பவுக்வவ்பவு தம்
னறஶநரஶர அத்ஷணக்த்ஷண தரதத்ஷஶ
ிஷனவரடுத்ட ரங்றக் வரள்ரன். ணஶ தத்ஷ
ப்தடி ர் ரர்க்த்றல் திஶரைணப்தடுத்டட ன்றந
ிஶத்ஷ னனறல் ந்ட, திநகு ணத்ஷத் னரம்'
ன்று ண்டறநரள். குந்ஷ தக்ஷம் ஶட்டரல்

அஷச் வ ய்டவரடுக்றந ரரர் திற்தரடு அணரல்
வடுல் ற்தடரல் ிபக்வண்வய் னறநரள்.
மஸ்ீ டரக்ஷத்ஷத் ந்ட திநகு னக்ஷ்ீ
டரக்ஷத்ஷத் னறநரள். ஷத்றரிஶரதறத்றலும்
இப்தடிஶரன், னனறல், "ஶஷ (ல்ன னத்ற) ஷக்

வரடு" ன்று வ ரல்னற, அப்னநம் "வஷ (வ ல்ஷ) க்
வரடு" ன்று வ ரல்னறினக்றநட. இற்கு வ
ஆச் ரரிரள் தரஷ்ம் வ ய்னேம்ஶதரட, "ஶஷ

இல்னரனுக்கு வஷத் ந்ரல் அணர்த்ம்ரன்
உண்டரகும்" ன்றநரர். 'தைஶரிந்'த்றலும் 'அர்த்ம்
அணர்த்ம்' ன்றநரர்.
அம்தரஷப உதரமறப்தர்ள் ணிர னக்ஷ்ற, மஸ்ற
இனஷனேம் உதரமறக் ஶண்டும் ன்தறல்ஷன.

அர்ள் இண்டு ஶதனம் இலக்கு இண்டு தக்த்றலும்
ரம்  ீ றக்வரண்டினக்றநரர்ள். இப்தடிஶ னனறர
மயஸ்ரத்றல் வ ரல்னறினக்றநட. (ம
ரர ீ மவ் க்ஷற ஶமிர).

ன

ர

க்றக்கும்

ஆரரண தர க்றஷ உதரமறத்ரல் இஶப
மஸ்றஷனேம், னக்ஷ்றஷனேம் டரக்ஷறக்ச்
வ ய்றநரள். ரரக்ஷறக்கு மஸ்றனேம் னக்ஷ்றனேம்
இண்டு ண்ள். ''ன்று திம்ரவுக்குப் வதர் - ' ற'
தத்றணி

றர ன்தடஶதரல் ''ின் தத்றணிரண

மஸ்றரன் 'ர'. 'ர' ன்நரல் யரனக்ஷ்ற. 'ர'ன் ன்நரல் னக்ஷ்றதற. 'ர'ஷனேம் 'ர'ஷனேம் ன்
அக்ஷங்பர (ண்பரக்) வரண்டள் ஶபர
அஶப "ரரக்ஷற".

மஸ்ற டரக்ஷம், னக்ஷ்ற டரக்ஷம் இண்டும்

அம்தரள் அடேக்றயத்ரல் றஷடக்கும் ன்ஶநன். இந்
இண்ஷடனேம் தற்நற டேஷ் சுதரம் வரம்தவும்
ி றத்றர இனக்றநட. ல்ஶனரனக்கும் ங்லக்கு
வரம்தவும் மஸ்ற டரக்ஷம், அரட

னத்ற ரனறத்ணம் இனப்தரஶ றஷணத்டக்
வரண்டினக்றநரர்ள் - ங்ஷப யர
னத்ற ரனறபரனஶ வபிில் ரட்டிக் வரள்பப்

திரிப்தடுறநரர்ள். ஆணரல் ல்ன னத்ற ஶண்டும் ன்று
அற்ரத் ரதத்ஶரடு ரனம் திரர்த்றப்தரத்
வரிில்ஷன. வதரடரப் னத்ற ரனறத்ணம் ன்தட

ரர்த்றம் ன்றுரன் றஷணக்ப்தடுறநட. ஞரணனம்

ிஶனம்ரன் உண்ஷரண னத்றரணின்
னக்ஷங்ள். இற்றுக்கு ரனம் ஆஷ ப்தடுறல்ஷன.
க்கு றஷந

ரர்த்றனம்

ரடெர்னம்

இனக்றன்நண. அரட 'ரஷனேம் ரற்நறிடனரம்'
ன்று அனம்

ந்ஶரப்தட்டுக்வரண்டு, இந்

'னத்ற ரனறத்ண'த்ஶரடு றன்றுிடுறஶநரம். ஆணரல்
னக்ஷ்ற டரக்ஷம் ட்டும் வ்பவு இனந்ரலும்
க்குப் ஶதரரட்ஶடன் ன்றநட. ண்டுர
இனந்ரலும்கூட ன்ஷணப் னத்ற ரனறரக்
ரட்டிக்வரள்ற்கு ஶர் ரநர, க்கு த்ஷண

ம்தத்ட இனந்ரலும் அட வபிில் வரிக்கூடரட

ன்று ஷ ஶம்ரன் ஶதரடுறஶநரம்.
எனத்ஷணப்தற்நற ரரட 'த்ஷண னத்ற ரனற' ன்று
ஶத றணரல்

ந்ஶரப்தடுறநரன். ஆணரல் எனத்ன்

தரங்றல் னட்

னட் ரப் தம் ஶதரட்டினக்றநரன்

ன்று ரரட வ ரன்ணரல், அனுக்குக் ஶரதம்ரன்

னறநட. ங்லக்கு இனக்றந வ ல்ம் ஶதரரட ன்று
றஷணப்தரல்ரன் இர்லக்கு அஷப்தற்நறச்

வ ரன்ணரஶன ஶரதம் னறநட. அறனப்றரன் ரித்றம்.
றனப்றரன்

ம்தத்ட. ஆஷரல், ரம் றைரண

னத்ற ரனறபரணரல் ரித்றர்பர இனந்ரலும்கூட,

அப்தடிச் வ ரல்னறக் வரள்பரல், ணமரல் றஷநந்ட,
றனப்றரல் தக்ரர்பர இனந்டவரண்டினக்னரம்.
ரித்றம் ன்று வ ரல்னறக் வரண்டரல்ரன் க்கு ரர்
தம் வரடுக்றநரர்ள்? வ ரல்னறக்வரள்பரஶனரன்
தக்ரஷ ிடத் றனப்றர இனப்ஶதரஶ!
னத்ற, வ ல்ம் - இற்ஶநரடு எவ்வரனத்னக்கும்
அர இனக்ஶண்டும் ன்றந ஆஷ

இனக்றநட.

ரன் னத்ற ரனற ன்தஷப்ஶதரன, ல்ஶனரஷனேம்ிடத்

ரஶண அகு ன்றந ண்ம் ம் எவ்வரனத்னக்கும்
இனக்றநட. இற்குத்ரன் அனங்ரம் ல்னரம்
திரரச் வ ய்டவரள்றஶநரம். றணத்டக்குத் றணம்
ஃதரன்ள் ரநறக்வரண்ஶட இனப்தவல்னரம் ம்

அஷப் திடம் தண்ிக் வரள்பத்ரன். த
னரனெர்த்றரண அம்தரள், ஶனம் க் - ரம்ம
ம்தந்ரண இந்ச்

ரீ அஷ ினம்னறநர்லக்கு

அஷக்கூடப் னரத் வரடுத்ட அடேக்றயறக்றநரள்.
"மஸ்த்ர னக்ஷம்ர" ன்றந வ ௌந்ரி னயரி
சுஶனரத்றல் ஆ ரரிரள் இஷனேம் வ ரல்றநரர்.
"அம்தரஷப உதரமறக்றநனுக்கு திம்ரஶ
அசூஷப்தடுறந அபவுக்கு மஸ்றின் அடேக்றயம்
உண்டரறிடும். ரிஷ்ட வதரநரஷப் தடுறந

அபவுக்கு யரனக்ஷ்றின் அனுக்யம் றஷடத்ட

ிடும். இஷணப் தரர்த்ட "ன்ன்ரஶணர?" ன்று
றஶ

ந்ஶப்தடுறந ரறரி னரண்ம்

உண்டரறிடும்" ன்றநரர்.
இத்ஷணனேம் இனந்ட ீர்ரனேசு இல்ஷன ன்நரல் ன்ண
திஶரைணம்? அம்தரள்
ன்றநரர்.

றஞ்ைீித்டனம் னரள்

'இற்குஶல் ஶவநன்ண ஶண்டும்?' ன்று ஶரன்நனரம்.
ஆணரல், இற்குஶல்ரன் அம்தரபின்

தரடேக்றயத்ஷ ஶடச் வ ய்னேம் ஶள்ிஶ

திநக்கும். 'இத்ஷண தம், அகு, னத்ற ல்னரற்ஷநனேம்
ஷத்டக்வரண்டு இத்ஷண ரனம் ஏட்டிரச்சு;
இறவனல்னரம் ரஸ்த்றல் ன்ண ணறஷநஷக்
ண்ஶடரம்? இஷவல்னரம் ஷத்டக்வரண்டு ப்ஶதரட
தரர்த்ரலும்

ஞ் னப்தட்டுக்வரண்ஶட, என்ஷந ிட்டரல்

இன்வணரன்று ன்று ரிக்வரண்ஶட இனந்டிட்ஶடரம்.
றந் வ ௌக்றத்ஷ,

ரந்த்ஷ இஷ ணரலும்

வதற்நரத் வரிில்ஷனஶ! இஷ ப்தடிப்
வதற்றுக்வரள்ட?' ன்றந ஶள்ி திநக்கும். டுடுஶ
க்கு இந்க் ஶள்ி ஶரன்நறணரலும், அடுத் க்ஷஶ
ரஷ ம்ஷ இலத்டக் வரண்டு ஶதரறநட. ஆணரல்
ரர இப்தடி றஷணக்ரல் அம்தரஷப உதரமறப்தன்
தனணர, அள் ம்ஷ இப்தடி றஷணக்ப்
தண்டறநஶதரட, அந் றஷணப்ன ரலக்குரள் ஶலும்
ஶலும் ீிர ஆகும். 'தம் ஶடம், தடிப்ன
ஶடம், அகு ஶண்டும், ஆனேசு ஶண்டும்'

ன்தவல்னரம் ஶலும் ஶலும் ம்ஷப் தர த்றல்

ட்டிப் திம்ஷில்ரன் ள்பிக் வரண்டினந்ட ன்றந
அநறவு உண்டரகும். தர ம் ன்நரல் ிறு, தர த்றல்

ட்டப்தடுட தசு. ிற்ஷநப் ஶதரட்டுத் நறில் ட்டிண
தசு ரறரி, என குநறப்திட்ட டெத்டக்கு ஶல் ஶதர
னடிரல், அற்குள் றடக்றந ரற்ரனற

இன்தங்ஷபஶ ஶய்ந்டக்வரண்டு, அ ட்டுத் ணர
'இடஶ ல்னரம்' ன்று றனப்றப்தட்டுக்
வரண்டினக்றஶநரம். இந்க் ட்ஷட அறுத்டக் வரள்ப
ஶண்டும். அப்னநம் த சுந்றம். இந்
இந்றரிங்பின்
அண்டரண,

றன்ண வ ௌக்றங்லக்கு அப்னநம்

ரசுரண ஆத் ஆணந்ம்! தர ம் ஶதரய்,

ரம் தசுரக் ட்டுப்தட்டுக் றடந் றஷனனேம்

ஶதரய்ிட்டரல், அப்னநம் ரம் தப்திம்ம்ரன். தம்,
னத்ற, ஆனேள், அகு ஆற

றற்நறன்தங்லக்குத் ித்

ணமறல் இற்நறன் ட்டுக்ஶப ஶண்டரம் ன்றந
ஷரக்றம் உண்டரணரல், அப்னநம் ஶதரின்த
ரற்ரண மரஷணபில் இநங்ற, னடிில்

அம்தரள் அனபரல் ஶதரின்தரஶ ஆனரம். அஷிடப்
வதரி தனன் ஶநறல்ஷன. னடிந் னடிர அம்தரள்,
தக்ஷண இந்ப் தரணந் மத்றல் றஷபத்டக்

வரண்டினக்குரறு அடேக்றயம் வ ய்றநரள் ன்று
ஆ ரர்ரள் னடிக்றநரர்.
அம்தரஷப உதர மறப்தன் தனன்
தரணித்ம்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

தரணித்ம்
அம்தரபிடம் ரம் இன்ணின்ண ஶண்டும் ன்று வ ரல்னறப்
திரர்த்றக் ஶண்டி அ றஶ இல்ஷன. "உணக்கு
ரன் வ ரல்னறத்ரன் வரி ஶண்டுர? ஆணரலும்

னத்ை தரண்டிணின் னத்றரிரண ஶய ீ ணரக்ஷற!
ணமறல் உள்ப குஷநஷ ரய்ிட்டுச்
வ ரல்னரிட்டரல், அட உள்லக்குள்ஶப உறுத்றக்
வரண்ஶடினக்றநட. அணரல்ரன் இப்தடிப்

திரர்த்ஷணப் தண்டறஶநன். உணக்குத் வரிரஷத்
வரிப்தடுத்டற்ர அல்ன; ணக்கு உள்ஶப

னஷக்றங்கு ரறரி அரிப்தஷக் வரஞ் ம்,
ணப்தடுத்றக் வரள்பஶ திரர்த்ஷண தண்டறஶநன்"
ன்று ீனண்ட ீக்ஷறர் 'ஆணந் மர ஸ்ம்'
ன்றந ஸ்ஶரத்றத்றல் வ ரல்றநரர்.

ரம் ஶட்ரிட்டரலும், அம்தரஷப உதரமறத்ட ிட்டரல்
அஶப அஶ அடேக்றயங்ஷபப் தண்டறநரள்.
னனரர ல்ன னத்ற உண்டரறநட. ணமறல் ல்ன
ண்ங்ஷப உண்டரறன்நண. ல்னஷச்
வ ய்ற்ரண ற னத்றிஶன தபவன்று
ீ
திர றக்றநட.
ஶனர ஶக்ஷத்ஷச் வ ய்ற்ரண றி தனனம்
ரஶண றஷடக்றநட. ல்ஶனரரிடத்றலும்

ரண அன்ன

உண்டரறநட. ணமறல் இந் அன்ன ஊநரஶன
ரய்ப்ஶதச் றல் இன்று ' ஶர
தி ங்ம் தண்ி

ஶரரிஶப' ன்று

த்டத்ஷப் தற்நற றஷநப்

ஶதசுறஶநரம். அம்தரபிடம் தக்ற தண்ர ஷில் இட
அடேதத்றல் ர ரய்ச்

டரல்ரன்; னபிரன்.

ரக்ஷரத் ைன்ரரஷத் வரிந்டவரண்டரஶன,

'உண்ஷர அள் எனத்றரன் இத்ஷண ஶதனக்கும்
அம்ர; ஶனரத்றல் உள்ப தசு, தட் ற உட்தட ரம்
இத்ஷண ஶதனம் அள் குந்ஷள்ரன்; அணரல் ரம்
ல்ஶனரனம் ரஸ்ரஶ

ஶர

ஶரரிள்"

ன்ந உண்ஷரண அன்ன உர்ச் ற உண்டரறநட.
அஷபத் வரிந்டவரண்டரல் அன்தின் க்குள்

வறுப்ன, டஶம் ஶ ரட. ப்னக் ண்டுதிடிக்
ரட. ப்ன டக்றநஶதரடகூட அஷப் தரிஶரடு
றனத்டறந ணப்தரன்ஷ னஶ ி, ப்ஷதத்
திடணம் தண்ிச்

ண்ஷடில் இங்த் ஶரன்நரட.

அம்தரஷப உதஶ றப்தரல் ஶனரம் னலக் எஶ
குடும்தம் ன்ந அன்ன உர்ச் ற உண்டரறநட.

ந்டன,

றஶறன் ன்றந ித்றர ஶ ரரக்ஷறின் டரக்ஷம்

வதற்நர்லக்கு இரட ன்றநரர் னெர்.
ல்னரம்

ரத் வரிறந ஞரணறஷனின் உச் றக்ஶ

அம்தரபின் அடேக்றயம் ம்ஷக் வரண்டு ஶ ர்க்றநட.
'அள் அம்ர; அலஷட குந்ஷஶப ரம்
ல்ஶனரனம்' ன்தற்கு ஶஶன என தடி ஶதரய் - அம்ர,
குந்ஷ ன்றந ித்றர ம்கூடப் ஶதரய் - ல்னரஶ
அள்ரன் ன்று வரிறநட. 'என

க்றரன் இத்ஷண

ஆறினக்றநட; னொதங்பில்ரன் ஶதம், உள்ஶப

இனக்றநட என்றுரன்' ன்றந த அத்ஷ ஞரணம்
றத்றக்றநட. இஷத்ரன் னெர் வ ரல்றநரர் - " ற

ற

தச்ந்ட மம்" ன்றந சுஶனரத்றல், ரரக்ஷறின்
னர டரக்ஷ க்ஷண்ம்
ீ
வதற்நனுக்குக் ரடும்

டும்
ீ

ரத் வரிறன்நண;

த்டனவும் றத்னம்

ரத் வரிறன்நணர் ன்றநரர்.

அம்தரஷபத் ரரரவும் ம்ஷக் குந்ஷரவும்
ஷத்டக்வரண்டு உதரமறக் ஆம்தித்ரலும் அஶப
ரனக்றத்றல் இந் இண்டும்கூட என்ஶநரன் ன்றந
த ஞரணத்ஷ அடேக்றயம் வ ய்றநரள். இஷ
ஆச் ரரிரள் என ச்ஶனஷ ( றஶனஷட) னெனம்
'வமபந்ரி னயரி'ில் வ ரல்றநரர்.
"தரணி, உன்னுஷட அடிஷ ரன்" ன்று தக்ன்

டறக் ஆம்திக்றநரணரம். 'தரற த்ம் -', "தரணி
உன்னுஷட", ('த்ம்' ன்நரல் 'உன்') ன்று இன்
வ ரல்லுறநஶதரஶ, அம்தரள் இனுக்கு 'தரரணித்ம்'
ன்றந றஷனஷ அடேக்றயறத்ட ிடுறநரள் ன்று
றஶனஷட தண்டறநரர். னனறல் இன்

திரர்த்றக்றநஶதரட 'தரணி' ன்நரல் அம்தரள்.
த றனுக்கு னக்றரண ட்டுப் வதர்பில் என்று
தன் ன்தட. தணின் தத்றணி தரணி. றுதடி,
தரணித்டம் ன்ந இந் இண்டு ரர்த்ஷஷப
இன் வ ரன்ண ரத்றத்றல், அம்தரள் 'தரணித்டம்'
ன்ந றஷனஷ அடேக்றயம் வ ய்ரள் ன்னும்ஶதரட,
'தரணி ன்நரல் ஆறிடுறஶநன்' ன்று அர்த்ம். 'ீர்க்
சுங்னற த' ன்றஶநரஶ, இங்ஶ 'த' ன்நரல் ஆரய்
ன்று அர்த்ம். 'தரணி' ன்நரல் 'ஆறஶநன்'.
'தரணித்ம்' ன்நரல் 'ீரஶ ரன் ஆறிடுறஶநன்';
ல்னரம் திம்ம் ன்ந அத்ஷ ஞரணம் உண்டரற
இப்தடிச் வ ரல்றநரன் தக்ன். ரமணர இனக்ப்

திரத்றத்ஷணத் ரணரஶ ஆக்றக்வரண்டு

ிடுறநரள் அம்திஷ. "தரணி, உன் ரமணர ன்ஷணத்
டபி டரக்ஷறம்ர" ன்று திரர்த்றக் ஆம்தித்
தக்ன் னென்நரட ரர்த்ஷஷச் வ ரல்னக்கூட
அர ம் ரல், "தரணி உன்" (தரணித்ம்) ன்று
அன் வ ரல்லும்ஶதரஶ அம்தரள் இஷடநறத்ட,

"ஆரப்தர தரணித்ம்ரன்; அரட ரனும் ீனேம்
என்ஶநரணப்தர" ன்றந த ஞரணத்ஷ ங்ற

ிடுறநரள். 'தரணித்ம்' ன்நரல் 'தரணிின் ன்ஷ'
ன்றும் அர்த்ம். தக்ஶண தரணித்ம் வதற்று
தர க்றஶரடு ன்ரற ிடுறநரன்.

ரக்குன்ஷ னறப்தரள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ரக்குன்ஷ னக்ஷறப்தரள்
ைன்ரரர இனக்றந அம்தரஷபப்தற்நற அஶ
ரன்ள், ிள், ஸ்ஶரத்றங்ள் வ ய்றனக்றநரர்ள்.
இப்தடிப்தட்ட ஸ்ஶரத்ற றந்ங்லக்குள் னென்று
றவும்

றஶரஷ்டரணஷ. னனரட 'வமபந்ரி

னயரி'. வ

ஶதரண ஶதரட

ங்ர் தத் தரர்ள் ஷனர த்டக்கு
ரக்ஷரத் தஶசுன் ரஶ,

அம்திஷஷதற்நற வ ய்றனந் வ ௌந்ர்ர னயரி
சுடிக்ட்ஷட ம் ஆச் ரரிரலக்குக் வரடுத்ட

அடேக்றயறத்ரர். அறல் வரத்ம் டைறு சுஶனரங்ள்
இனந்ண. ஆ ரரிரள் ஷனரமத்றனறனந்ட றனம்தி
னம்ஶதரட, ர னறல் ரனறனந் ந்றஶசுர், ர

வதரி வ ரத்ட ஷனரமத்றனறனந்ட ஶதரறநஶ ன்று
றஷணத்ட, ஆ ரரிரள் வரண்டு ந் சுடிினறனந்ட
ம் ஷக்குக் றஷடத்ஷ அப்தடிஶ உனிக்

வரண்டுிட்டரர். னல் 41 ஸ்ஶனரங்ள் ட்டுஶ
ஆ ரரிரள் ஷில் றன்நண. தரக்ற 59 சுஶனரங்ள்
ந்றஶசுர் ஷக்குப் ஶதரய்ிட்டண. அப்னநம்

ஆ ரரிரள் ரஶ அந் 59 சுஶனரங்ஷபனேம் டல்
ஷட றநந் ரறரிப் தரடிப் னர்த்ற வ ய்டிட்டரர்.
இவ்ித்றல்ரன் இப்ஶதரட டைறு சுஶனரங்ஶபரடு
உள்ப 'வமபந்ரி னயரி' உனரிற்று.

அறல் னல் ரற்தத்றஶரன சுஶனரங்ள் ந்ற

ரஸ்ற சூக்ஷ்ங்ள், குண்டனறணி ஶர த்ங்ள், வ

ித்ர  றங்ள் னனறற்ஷநச் வ ரல்றன்நண.
அறல் உதரமர்லக்கு வரம்தவும் உதஶரரண
ிங்ள் இனக்றன்நண. ஆணரலும் தின்ணரலுள்ப,
ஆ ரரிரள் ரக்றனறனந்ட ந் 59 சுஶனரங்ள் அஶ
அகு! இந் சுஶனரங்பில் அம்தரபின்

றமறனறனந்ட

தரம் ஷில் அங்ம் அங்ர ர்ித்றனக்றநரர்.
ம்தீத்டக்கும்

ரி, ரடர்த்டக்கும்

ரி, இந் ரக்குரன்

றம் ன்று வ ரல்றநரறரி அப்தடிப்தட்ட அற்னரண
சுஶனரங்ள் இஷ. தங்ரனத்றல் வ ய் அற
சுந்றரண ிக்றங்பிலும்

றற்தங்பிலும் த்பவு

தங்ரணரலும்கூட, திற்ரனத்ர்பரல் அஶ ரறரி

ஶஷனப்தரட்ஶடரடு வ ய்ட எட்டுப் ஶதரட னடிில்ஷன.
இந் ரறரிரன், ஆ ரரிரபின் வமபந்ரி னயரி
சுஶனரத்றல் என ரர்த்ஷஷ டுத்டிட்டு அற்குப்
தறல் இன்வணரன ரர்த்ஷஷ ரறும் ஶதரடனடிரட.
ஆற வமபந்ரி னயரிில் 59 சுஶனரம்

ஷ்டரணஶ ம் தரக்றம்ரன்! ந்றஶசுர் அஷ
உறுிக்வரண்டிர ிட்டரல் ஆச் ரரிரபின் இந்

அற்ன ரக்கு ஶனரத்டக்குக் றஷடத்றனக்ரல்னர,
ன்று ஶரன்றுறநட. இப்தடிப்தட்ட ித்ட
வதரக்றர என றந்த்ஷச் வ ய்ட னடிக்றநஶதரட,
ஆ ரரிரள் "இறல் ரன் வ ய்ட ன்ண அம்ர

இனக்றநட? ல்னரம் ீ வரடுத் ரக்கு. ீ ந்
ரக்ரல் உன்ஷணஶ டறத்ஶன்" ன்று ி
ம்தத்டடன் வ ரல்றநரர். அஷபத் டறக்றந

ித்டனம் அபட உதரமஷணரஶபஶ
அபனபரல் மறத்றக்றநட ன்று வரிிக்றநரர்.
அம்தரஷபப் தற்நற னக்றரண னென்று றந்ங்பில்
இன்வணரன்று 'னெ தஞ்

ீ'. ரரக்ஷற அம்தரபின்

வதரடரண றஷ தற்நற 'ஆர்ர' ன்ந ினத்த்றல்
டைறு சுஶனரங்ள். அலஷட தரர ிந்ங்ஷபப்
அஷப் தற்நற ட்டும் டைறு சுஶனரங்ள், ஸ்டறக்கு

உந் அபட குங்ஷபப் தற்நற டைறு சுஶனரங்ள்,
அம்தரபின் டரக்ஷ க்ஷண்த்ஷப்
ீ
தற்நற ரத்றம்
டைறு சுஶனரங்ள், அலஷட னன் றரிப்தின்
வமபந்ர்த்ஷப் தற்நறஶ டைறு சுஶனரங்ள்

ன்நறப்தடி வரத்ம் ந்டைறு சுஶனரங்ஷபப் வதரறந்ட

ிட்டரர் னெர். டைறு சுஶனரங்ள் வரண்ட வரகுப்னக்கு
' ம்' ன்று வதர். றறல்கூட, 'வரண்ஷட ண்டன
ம்', 'அநப்தப ீசு

ம்' ன்வநல்னரம்

ஶள்ிப்தட்டினப்தீர்ள். ரன் ஶஶன வ ரன்ண டைறு
சுஶனரங்லக்கு னஷநஶ ஆர்ர
ம், ஸ்டற

ம், டரக்ஷ

ம், தரரிந்

ம், ந் ஸ்ற

ம்

ன்று வதர். ந்ட டைறும் ஶ ர்ந் டைலுக்கு 'னெ தஞ்
ீ' ன்று வதர். ஆர்ர

 னடிில் அம்தரஷப

ஆரறக்றநனுக்கு அறனத்ம் ஶதரன்ந ரக்கு
றத்றக்றநட ன்று வ ரல்னறினக்றநட.

அம்தரஷபப் தற்நற னக்றரண ஸ்ஶரத்றங்பில்
னென்நரட 'ஆர்ர த்ி ற' ன்தட. த்ி - இண்டு,

ம்

- டைறு. 'ஆர்ர த்ி ற' ன்ந இந் ஸ்டற ஆர்ர ன்ந
ினத்த்றல் இனடைறு சுஶனரங்ள் வரண்டட. 'னனறர
ஸ் த்ணம்' ன்றும் அற்கும் இன்வணரன வதர்
உண்டு. அம்தரலஷட திமரத்ஷப் தரினரப்
வதற்ந டர்ரம யரிற வ ய் டைல் இட. இந்

ஸ்ஶரத்றத்ஷப் தரரம் தண்ிணரஶன ல்ன
ரக்கு உண்டரகும் ன்தட ண்கூடு. வ ரரக்ஷற
ஆரஷண றத்ஷச் வ ய்ஶ டர்ரமர்ரன்.
'தட்டரரிஷ' ணப்தடும் தர க்றின் னென்று னக்ற
உதரமர்லக்கு ட்டுஶ 'தட்டரர்' ன்ந தட்டம்
உண்டு. இந்ப் தட்டம் வதற்நர்பில் எனத்ர்

ரக்ஷரத்

ஈசுன்; இன்வணரனத்ர் ரபிரமர்; னென்நரர்
டர்ரமர்ரன். ரரக்ஷற ஆனத்றல் இனக்கு திம்தம்
இனக்றநட.

அம்தரஷபப் தற்நற இந் னென்று திரணரண

ஸ்ஶரத்றங்லம் அள் அனபரல் ல்ன ரக்கு
றத்றக்றநட ன்றன்நண.
ஆணரல் னடிந் னடிர இந்த் டறள் ல்னரம்
அம்தரள் உதரமஷணின் னக்ற தனணர ஞரணம்

மறத்றக்றநட ன்தஷஶ வ ரல்றன்நண. அஞ்ஞரணம்
ீங்ற, ஞரணம் னடரன் ஶரக்ஷம். இஷ அம்தரள்
அடேக்றயறக்றநரள்.
அம்தரபின் தரத்றல் திம்ர, ிஷ்ட, னத்றன் ஆற
றரி னெர்த்றலம் ஸ்ரம் தண்ிக்

வரண்டினக்றநரர்ள். அணரல் இள் தரத்றல் ரம்
தண்டறந அர்ச் ஷண அர்லஷட

றமளக்கும்

தண்ி அர்ச் ஷணரறநட ன்று ஆச் ரரிரள்

வ ரல்றநரர். 'தரணி உன் ரமன் ரன்' ன்று டறக்
ஆம்திக்றநனுக்கு அம்தரபரஶ ஆறிடுறந
அத்ஷ ஶரக்ஷத்ஷ அள் அடேக்றயறத்ட
ிடுறநரள் ன்று வ ரல்றந ஶதரடம், அலஷட
தரத்றல் ிஷ்ட, திம்ர, இந்றன் னனரணர்பின்
றரீடத்றல் உள்ப த்றண ிபினறனந்ட லறந எபி
ற்ன யரத்ற வ ய்டஶதரல் திர றக்றநட ன்றநரர்.
இப்தடி ல்னர ஶர்லம் அள் தரத்றல் றடப்தரச்
வ ரல்ற்கு ரத்தரிம் என ஶஷ உ த்ற,
இன்வணரன்று ரழ்த்ற ன்தல்ன. ல்னர
டேஷ்ர்பின்

க்ற, றனங்பின்

க்ற, இற்ஷில் ரண்றன்ந தன

ல்னரனம் னெனரண என

க்றலம் -

க்ற, ஶர்பின்
க்ற, இஷ

க்றின் றஷபஶப

ன்தடரன் அன் ரத்தரிம். இஷத்ரன்

மன்மறலும் எஶ ணர்ைற (Energy) தனிரண
அடக்பர (Particle) அஷனபர (Wave) ஆறினக்றநட
ன்றநரர்ள். அந் னென

க்றஷ அன்ஶதரடு

ஆரறத்ரல் அடவும் அன்ஶதரடு அடேக்றயம்

வ ய்றநட. ற்ந ணித் ணித் ஶஷலக்கு இனக்றந
க்ற ல்னரனம் இணிடறனந்ட ந்டரன். ணஶ
அந்

க்றஷ அம்தரபர ஆரத்றக்றநஶதரட ல்னர

ஶஷபின் அடேக்றயத்ஷனேம் வதற்றுிடனரம்.
றனஷ்டி, ஸ்றற, மம்யரம் ல்னரம் அந் எஶ
க்றிடறனந்ட உண்டரணஷரம். அணரல்,

அர்ஷபப் னைறப்தரல் திம், ிஷ்ட,

னத்றர்ஷபனேம் னைறத்ரறநட. இள் ஆரஷணஶ
மஸ்ற, னக்ஷ்ற ஆறர்லக்கும் றதரடரறநட;
ித்ஷ, வ ல்ம் ல்னரம் தக்னுக்குச்

றத்றக்றன்நண.

அம்தரஷப உதரமறத்ரல் றஷடக்ரறல்ஷன.
ரஸ்றங்ள் இறஶன தன தனன்ஷபக் குநறப்திட்டுச்

வ ரல்றன்நண. அம்தரஷப உதரமறப்தரல் றவும்
உத்ரண ரக்கு

றத்றக்றநட. ித்த்ஷ

ிஶ ர அடேக்யறக்றநரள். ரபிரமர் னர்த்றல்
றவும் ந்ர இனந்ரர் ன்றும், உஜ்ைிணிில் ரபி
அடேக்றயம் றஷடத்ஶ அர் ி

றஶஷ்டரணரர்

ன்றும் ஷ ஶட்டினப்தீர்ள். ஊஷர இனந்

னெனம் அபனபரஶன க்ஷத்றல் ர ிரணரர்.
ரன் வதற்ந இன்தத்ஷ உனனம் வதறும்தடி வ ய்ட
ரக்கு றரத்ரஶண? இணரல்ரன் ர

வதரிர்லக்கு அம்தரள் அனள் வ ய்ட ட்டுறன்நற,

அந்ப் ஶதனள் அ டுபரண க்கும் தரஶண்டும்
ன்ந னஷிஶனஶ அந் ரன்ள் ம்

அடேதத்ஷப் தரடுற்ரண ரக்கு ண்ஷஷனேம்
னறத்ரள்.
ித்ம்,

ங்ல ம் னனற ஷனள் ல்னரம்

அம்திஷின் அடேக்றயத்ரல் உண்டரறன்நண.
வதரடர இற்வல்னரம் மஸ்றஷ அற
ஶஷரச் வ ரல்றஶநரம். இப்தடிப்தட்ட மஸ்ற,
அம்தரபின்

ந்றரணத்றல் ப்ஶதரடம் ஷஶரடு
ீ

ரணம் தண்ிக்வரண்டினக்றநரபரம். ன்ண தரட்டுக்ள்
தரடுறநரள்? அம்தரபின் வதனஷஷப் தற்நறர? இல்ஷன.
ரதறித்ஷரண அம்தரலக்கு ஈச்ஷணப்
தரடிணரஶன

ந்ஶரம். அன்தடி ரி ஈசுப்

திதரத்ஷப் தரடிக்வரண்ஶடினக்றநரள். அம்தரள்
அஷ வரம்தவும் மறத்ட ஆணந்ப்தடுறநரள்.
ஶட்றநர்ள் ஆணந்றப்தஶ தரடுறநனுக்கும்
ஆணந்த்ஷத் ந்ட ஶலும் உற் ரப்தடுத்டம்.

அப்ஶதரடரன் ித்ரனுக்கு ஶஶன ஶஶன ற்தஷண
ினத்றரகும். ஶட்றநன் ப்னக் ண்டுதிடிக்றந
ரறரிஶ உட்ரர்ந்றனந்ரல், ித்ரனுக்கு சுதரத்றல்
இனக்றந திறதர

க்றனேம் ஶதரய்ிடும். அம்திஷ

ஆணந்த்ஶரடு உத்மரப் தடுத்ப் தடுத் மஸ்ற
தரற்னர ரணம் தண்ிக்வரண்ஶட ஶதரறநரள்.
அம்தரள் வரம்தவும்

ந்ஶரப்தட்டுத் ஷனஷ

ஆட்டிக்வரண்டு "ஶதஷ் ஶதஷ்" ன்று ரய் ிட்டுச்
வ ரல்னற ிடுறநரள். அவ்பவுரன்! அம்தரலஷட
அந் ரக்றன் ரடெர்த்றல் மஸ்றின் ர
ீ

ரம் அத்ஷணனேம் என்றுறல்ஷன ன்நரறிடுறநரம்.
'இப்தடிப்தட்ட டரக்குக் வரண்டலக்கு னன்தர ன்

ித்ஷஷக் ரட்டிஶணன்?' ன்று வட்ப்தட்டுக்வரண்டு
மஸ்ற ன் ஷஷ
ீ
உஷநில் ஶதரட்டு னெடி
ஷத்ட ிடுறநரபரம். "ிதஞ்ச்ர ரந்ீ" ணறு
ஆம்திக்றந வமபந்ரி னயரி ஸ்ஶனரம் இந்
ம்தத்ஷ ரடம் ஶதரட்டுக் ரண்திக்றந ரறரி
ர்ிக்றநட. அம்தரஷப உதரமறப்தரல் ம்

ஆணந்த்ஷப் திநர்க்கும்  ஷக்றந மங்ல ம்
னனரண

ன ஷனபிலும் பிறல் மறத்ற வதநனரம்

ன்தட அர்த்ம்.
அம்தரஷப றதடுரல் குனதக்ற, தறதக்ற இஷனேம்
ிஶ ர ினத்றரகும்.

தறதக்றனேம் குனதக்றனேம் ங்கும் ஶி
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
தறதக்றனேம் குனதக்றனேம் ங்கும் ஶி
அம்தரஷப உதரமறப்தரல் தறதக்ற உண்டரட
வரம்தவும் றரம்ரன். வணன்நரல் அஶப ர
தறிஷர இனக்றநள். திரிம் ஷக்

னடிரரிடம் ரப் திரினம், ிசுர ர
இனப்தடரன் ிஶ ம்.

ன சுரினம் உள்ப

ஷகுண்டத்றல் அனங்ரப் திரிர
னொதனரண்டத்ஶரடு இனக்றந ர ிஷ்டிடத்றல்
யரனக்ஷ்ற திரிர இனப்தறல் சுரஸ்ம்

இல்ஷன. ரணர றர, னனறத்ஶரஷன ட்டிக்வரண்டு
தரன ரஷன ஶதரட்டுக் வரண்டு, ஊவல்னரம் திச்ஷ
டுக்றந தஶசுணிடத்றல் அம்தரள் ரநர அன்ஶதரடு
இனப்தஶ ிஶ ம். ரக்ஷரிர அம்தரள்

திநந்ஶதரட அபட திரரண க்ஷன் ஈஸ்ஷண
றக்ில்ஷன. இஷக் ண்டு வதரறுக் னடிர
ரக்ஷரி ப்தனுஷட ர ரஷனில், "ன்

தர்த்ரஷ றக்ர க்ஷனுக்குப் வதண்ர திநந்ட,
ரக்ஷரி ன்று ஷத்டக் வரண்டினக்றந இந்ச்

ரீஶ ணக்கு ஶண்டரம்" ன்று திரஷண ிட்டரள்.

ர குண்டனத்றஶனஶ உிஷத் றரம் வ ய்ரள்
ன்தட ஷ. ரக்ஷரிக்கு 'மற' ன்ஶந இற்வதர்.
'க்ஷணின் னத்ரி' ன்றந அர்த்த்றல் 'ரக்ஷரி' ன்ந
ரப் வதனம் ற்தட்டட. இணரல்ரன்

வள்ஷபக்ரர்ள் தறித்றன் உச் றர
உடன்ட்ஷட றுறநஷ Suttee (மற) - ன்ஶந
வ ரன்ணரர்ள். 'மற' ன்நரஶன ற்னக் ற ன்று

அர்த்ரறிட்டட. அற்ப்னநம் ரக்ஷரிஶ தர்
ரைனத்றரிர ைணித்ட தரர்ற ன்று ஶதர் வதற்நரள்.
ம்யர னெர்த்றனேம், ஶர  ரணர றனேரண
தஶசுணிடம் இப்ஶதரடம் அலஷட அன்ன ரநஶ
இல்ஷன. அஷஶ றுதடினேம் தறர அஷட
ஶண்டும் ன்று

றன்ணஞ் றறு றஶனஶ உக்ற தஸ்

வ ய்ரள் தரர்ற. ஷட றில் ஈஸ்ஷணக் ல்ரம்
வ ய்ட வரண்டரள். இஷபக் ல்ரம் தண்ிக்
வரண்ட ிஶ த்ரல், 'ஶர ஶர ஶப்:' ன்று
ஶம் வ ரல்றந ஶரனத்றனும், த ங்ப
ஸ்னொதிர,

றர ஆணரர். அலக்கு ' றர' ன்ந

ஶதர் உண்டரிற்று.

அம்தரஷபிட ங்ப ஸ்ட இல்ஷன. 'மர் ங்ப
ரங்ல்ஶ' ன்தரர்ள். அலடன் ஶ ர்ந்றனப்தரஶன
தஶசுனும் ங்ப ஸ்னொதிரறநரர். ங்பஶ
டிரண அம்திஷ ர சுங்னற. அலஷட
வ ௌங்னறத்டக்கு ப்தடி தங்ம் உண்டர னடினேம்?
இணரல்ரன் ஆனயரன ிம்

ரப்திட்டுக்கூடப்

தஶசுன் வ ௌக்றரஶ இனக்றநரர் ன்று

ஆச் ரரிரள் 'வமபந்ரி னயரி'ில் கூறுறநரர்.
ரறல் ஶரடு, வற்நறில் குங்கும், லத்றல் னகுி
இத்ரற ங்ப

றன்ணங்வபல்னரம் சுங்னற

னக்ஷம். அம்தரலம் ரறல் ரடங்ம்
அிந்றனக்றநரள்.

ரர தஷண எஷனஷத்ரன்

ரடங்ரப் ஶதரட்டுக் வரண்டினக்றநரள். 'ரனீ தனர
ரடங்ம்' ன்று இஷ ஸ்ஶரத்றங்ள் வ ரல்றன்நண.
தஷ ரனத்றல் ல்ஶனரனஶ தடரஶடரதம் இல்னரல்
பிஷிஶனஶ சுதிட் ர இனந்ரர்ள் ன்தற்கு இட
என றனஷ்டரந்ரத் ஶரன்றுறநட. அம்தரஷபப்

ஶதரனஶ ல்னர ஸ்றரீலம் தஷண எஷனஷத்ரன்
ஶதரட்டுக் வரண்டினக்ஶண்டும். இணரல்ரன்
திற்ரனத்றல் ஷத்ஶரடு ஶதரட்டுக் வரள்றந டரம்தீம்

ந்தின்கூட, அஷ 'ஷ ஏஷன' ன்ஶந வ ரல்றந
க்ம் உண்டரறினக்றநட.

அம்தரலஷட ரடங்த்டக்கு னஶரம். ங்பச்
றன்ணரண ரடங்ம் அள் ரறனறனந்ட
இநங்க்கூடரட. அப்தடிரணரல் தஶசுன்

க்ரனத்றலும் ைீிக்த்ரன் ஶண்டும். இணரல்ரன்
அள் ஆனயரன ிம் உண்டும்கூட அட அஷப்
தரறக்ில்ஷன. 'இட உன் ரடங் றஷம்ர!'
ன்றநரர் ஆ ரரிரள். றனரஷணக்ரில்

அறனரண்ஶடசுரிின் ரடங்த்றஶனஶ வ

க்,

ற

க்ப் திறஷ்ஷட வ ய்ட, அஷப வமபம்
னெர்த்றரக்றண ஆ ரரிரள், இப்தடி இங்ஶ ' ைணணி
ரடங் யறர' ன்றநரர்.
ித்ஷச்

ரப்திட்டும் தஶசுன் வ ரஸ்ர

இனப்தற்குக் ரம், ந் ித்ஷனேம் னநறக்றந
னந்ர, அறனத்ர, அம்திஷ அஶரடு ஶ ர்ந்ட
இனப்தடரன். ஶ ரக்றரண 'வ னத்'த்றல்
இப்தடித்ரன் வ ரல்னறினக்றநட. "னத்றணர ஶரர
இனக்றந உணக்கு ' றர' ன்று என ங்ப
இனக்றநட. இந்

ரீம்

றரரன் ஶனரம் னலற்கும்

னந்ட. ( றர ிச்ர யஶதைீ) ஶனரத்டக்கு
ட்டும்ரன் அட னந்ர? இல்ஷன. னத்றணர
உணக்கும்கூட ' றர' ரன் னந்ட. ( றர னத்ஸ்
ஶதைீ) ன்று ஶம் வ ரல்றநட. ஶர
ஸ்னொதிஷனேம் ன் தறித்த்ரல் ங்பரக்ற,
அஷ ன்வநன்றும் ைீிக்கும்தடி வ ய்றநஷப

ஸ்றரீள் ஆரறத்ரல் தறதக்றனேம், ீர்க்
வமபங்ல்னம் மறத்றக்கும்.

வதண்லக்குப் தறஶரன் குன. தஷ ரனத்றல்
ரம் உள்ஶப னகுனன் ரத்ரீ னகுந்டிடஶண்டும்
ன்று னற ட்டு சுக்குள் னனப் திள்ஷபலக்கு

உதணம் வ ய்ட குனிடம் ஶ ர்த்ரர்ள். அஶ  றல்
வதண்லக்குக் ல்ரம் வ ய்ட னனணிடம்
ஶ ர்த்ரர்ள். அஶணஶ குனரவும் வய்ரவும்

இலக்கு ஷத்ரர்ள். திற்தரடுரன் ரம் ற்தட்டு,
அஷண அள் தறரப் தரர்ப்தஶ. ணஶ
குனதக்றனேம், தறதக்றனேம் வதண்லக்கு என்ஶநரன்.
தறிர

றஶரிரண அம்தரஷப ஆரறக்றந

வதண்லக்கு அள் ீர்க் வமபரங்னறத்ஷத்

னறநரள். வத் தரத்றல் ஶரதிர ஸ்றரீள்
ரர்ற ரம் னலடம் றணம் அறரஷனில்
ஆற்நங்ஷில் அம்தரஷப னைத்ட, வறனஷ்

தரத்ரஷ அஷடந்ரர்ள் ன்று வ ரல்னறினக்றநட.
திற்தரடு னக்ினேம் அம்தரஷப ஆரஷண வ ய்ஶ
தரஷண தர்த்ரர அஷடந்ரள் ன்று னறநட.
றழ்ரட்டிலும்

ங் ரனத்றஶனஶ 'அம்தரரடல்'

ன்றந ஶதரில் ன்ணிப் வதண்ள் ல்ரரற்கு
அம்தரஷப றதட்டரர்ள் ன்று வரிறநட. இற்குப்
'தரஷ ஶரன்ன' ன்ந ஶதர் இனக்றநட. இன்ணனம்

ன்ணிப் வதண்ள் ல்ரரற்ர வௌரீ னஷை
தண்டறநரர்ள். ஆந்ற ஶ த்றல் அவ்க்ம் அறம்
இனக்றநட.

ப்ஶதர்ப்தட்ட தர்த்ர ந்ரலும், அஷணஶ வய்ரப்
தரித்டத் ன்ஷண

ரற வ ய்டிட ஶண்டும்

ன்தடரன் உத் தறிர னக்ஷம். ஶர
ஏரிடத்றல் ணஷம தரினர அர்ப்தம்
தண்ிிட ஶண்டும். திநகு அஷ ரற்நக்கூடரட
ன்தடரன் னக்றம். அந் ஏரிடம் னக்ற

ஸ்டரத்ரன் இனக் ஶண்டும் ன்தறல்ஷன. அட
ப்தடி ஶடரணரலும் இனந்டிட்டுப் ஶதரட்டும்;
அணிடத்றல் ணஷமப் னரச்

ர்ப்தித்டிட்டரல், அப்னநம் க்வன்று ணிர
டவுஶ வ ய்ட வரள்ப ஶண்டும் ன்தறல்னரல்

ஶதரய்ிடுறநட. இட ன்ணனஷண அடிஶரடு இந்ட
வரள்றந றஷன. இப்தடி அங்ரம் அடிஶரடு
ஶதரய்ிட்டணரல் ஶரக்ஷரர்க்த்டக்கு ர ஷனத்
றநந்ட ிட்டரற் ஶதரனறனக்றநட. ரம்

ரற

தண்டடரன் இறல் னக்றம். அட ந்ப்
தரத்றத்ஷக் குநறத்ட ன்தட அவ்பவு னக்றல்ன.
என ஸ்றரீ ப்தடிப்தட்ட னனன் றஷடத்ரலும்
அணிடம்

ரற வ ய்ட, தறிஷர இனந்ட,

அஷணஶ தஶசுணர றஷணத்ட ிட்டரபரணரல்,
றச் ர அந்ப் தஶசுன் இந்ப் னனன்
னெனரஶ அலக்கு அடேக்றயம் தண்ிிடுரர்.

ரகுனொதனம், ிதரீ குனம் தஷடத் தறிடம் அற
ிசுர த்ஶரடு இனந் பரிணிக்கு சூரிஷணஶ
உறக்ரல் றறுத்ற ஷக்றந

க்ற உண்டரிற்று.

தறிஷ னைறக்றந அந்ப் தறக்கு என

க்றனேம் இரட!

பரிணிின் தறரல் சூரிஷண உறக்ரல் றறுத்ற
ஷக் னடினேர? னடிரட. தஶசுரம் ம்

னஶன ம்கூடத் ணக்கு இனப்தர என தறக்குத்

வரிரஶதரடகூட அஷண ஈஸ்ணர றக்றந
இலக்கு

ன

க்றனேம் ந்ட ிடுறநட.

குனொதிிடனம், குயீணணிடனம்கூடப் தறதக்ற
தரரட்டுடரன் ிஶ ம். "அர் இற்ஷரஶ
ல்னர இனந்ரல் ம் றரத்ஷக் ரட்ட ற
டறல்ஷன. அற்ரஶ தரன் இப்தடிக்
குயீணணரண னனணர க்குக் வரடுத்றனக்றநரர்"
ன்று றஷணக் ஶண்டும். இப்தடிப்தட்ட தறஷ
அடே ரிப்தரல் ற்தடுறந அரணனம் வரஞ்
ரனம்ரன் இனக்கும். 'ணிர க்வன்று ரண

அரணம் ன்ண இனக்றநட?' ன்று இள் இனக்
ஶண்டும். வரத்த்றல் ிம், 'ணக்ர என்ஷநப்
தண்ிக் வரள்ட' ன்தட அடிதட்டுப்ஶதரணரல், அப்னநம்
ஶரக்ஷம்

ீ தம்ரன்.

குனினம் இப்தடித்ரன். ல்னர் ன்று

றஷணத்டரன் எனஷ குனர ரிக்றஶநரம். திற்தரடு
அப்தடிில்ஷன ன்று வரிந்ரலும்கூட, ிடரல்
றசுனொஷ வ ய்ரல் ம் ணசு சுத்ரறிடும் ன்று
ணக்குத் ஶரன்றுறநட. ல்னரர ஆறனேள்ப
தஶசுன்ரன் இங்ஶ இப்தடி ஆறினக்றநரர் ன்றந
தரத்ஷ உண்டரக்றக் வரள்ப ஶண்டும். ர இடம்
ன்று ஶரன்றுறநஶதரடம்

றசுனொஷஷ

குஷநக்ரனறனந்ரல் ைரஸ்ற தனன் ன்றுகூடத்
ஶரன்றுறநட. ன்நர இனக்றந என்நறடம் திரிம்
ஷப்தறல் ிஶ ம் ன்ண இனக்றநட? வட்டறடனம்
அஶ திரித்ஷ ஷத்டிட்டரல், ம் திரித்ரஶனஶ

வட்டடம் ல்னரனரம் - ஶரரண னத்றன்கூட
அம்தரபரல் ங்ப ஸ்னொதிரண ரறரி.

குன ஸ்னொதர னறநலம் அள்ரன். இந் ரர
ஶனரம் அபரல்ரன் டக்றநட. அறனறனந்ட ஷடெக்ற
ிடுற்ர அஶப குனர னறநரள். குண்டனறணி
ஶர

ரர்ள் ங்ள்

றமறன் உச் றில் திர

க்றஷக் வரண்டுந்ட அங்ஶ ன

ந்றணில்

அம்தரள் தரத்ஷத் ரி றக்றநரர்ள்; இஷஶ

குனதரடஷ ணறும் வ ரல்றநரர்ள். ரபிரமனம்,
"ஶ ற னொதஶ ர் றரப்னேரம்" - ஆ ரரி டிில்
ன் றஷஷக் ரட்டுறநள்" ன்று அம்தரஷப
ஸ்டறக்றநரர்.
'ஈசுன் ரணத்றல்  றக்றநரர,  றக்ட்டும்; ஶதய்
தி ரசுஶபரடு கூத்டிக்றநரர, அடிக்ட்டும்;

ம்யர

ரண்டம் தண்டறநரர, தண்ட்டும்; ஊர் ஊரப்
திச்ஷ

டுக்றநரர, டுக்ட்டும் - அர்

ப்தடிினந்ரலும் அனக்ஶ இனத்ஷ அர்ப்தம்
வ ய்ஶன்' ன்று அரிடஶ ீிர அன்ன ஷத்ட,
க்ஷ க்ஞத்றன் ன் திரஷணஶ றரம் வ ய்
அம்தரள்ரன், இப்தடிப்தட்ட தறதக்றஷ, குனதக்றஷ
அடேக்றயம் வ ய்றநரள்.

அம்தரள் இனக் அயம்தரம் ன்?

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

அம்தரள் இனக் அயம்தரம் ன்

'ரம் இஷச்

ரறத்ஶரம்

?

, அஷச்

'

ரறத்ஶரம் ன்று அம்தரப்தட வரஞ் ம்கூட றரம் இல்ஷன. ரம்

, ஶ தனஶர ங்றனந்ட ந்ட? இந்ப் திதஞ் ரரிங்ள் அஷணத்ஷனேம்
வ ய்றந என யர க்றிடறனந்ஶ ம்னஷட, க்ற ல்னரம் ந்றனக்றநட. அட இல்னரிட்டரல் ம்ரல்
என சுர ம்கூட ிடனடினேர? எனரள், இத்ஷண ரறத்ர ண்ிக் ர்ப்தடுறந ம்ஷிட்டுச் சுர ம்
ஷனேம்

ரறப்தற்ரண னத்றஶர

ஶதரய் ிடுறநட. அஷப் திடித்ட ஷத்டக் வரள்றந

ரர்த்றம் க்குக் வரஞ் ம்கூட இல்ஷன. அப்ஶதரட ம்

,

க்ற ல்னரனம் வ ரப்தணம் ரறரிப் ஶதரய்ிடுறநட. வரஞ் ம் ஶர றத்டப் தரர்த்ரல்கூட

க்ற

னத்றர

, ம்னஷடர றஷணத்ட

இனக்ப்தட்ட அம்தரபின் என

றறு டபி அடேக்றத்றஶனஶ டக்றந ரரிங்ஷப

அம்தரப்தடுட அ ட்டுத் ணம்ரன் ன்று வரினேம். த்ஷணக்வத்ஷண இஷ அடேதத்றல் வரிந்டவரண்டு
அம்தரலக்கு னன் என டனம்ன ரறரி அடங்றக் றடக்றஶநரஶர அத்ஷணக்த்ஷண அள் அடேக்றயனம்
அறம் றஷடக்கும்.

அர னனர்பர ந்ர்லம் இந் அடக்த்ஷ க்வல்னரம் ஶதரறப்தற்ர வரம்தவும் ி
ம்தத்ஶரடு ரழ்ந்ட ரட்டிினக்றநரர்ள். ர ந்றனெர்த்ற இப்தடித்ரன் ர்த்டக்கும்

,

த்றத்டக்கும்

,

ரஸ்றத்டக்கும் அடங்ற டேஷ்ன் ரறரிஶ டந்ட ரட்டிணரர். அனஷட ித்ஷ றஷணக்றநஶதரட
ணக்குத் ஶரன்றுறந ஏர் ண்த்ஷச் வ ரன்ணரல் உங்லக்கு ி றத்றர இனக்கும். ல்ஶனரனம் ரர் திநந்

? ணக்ஶர ரன் அப்தடிப் திநக்ரல்

ரனத்றல் ரம் திநக்ில்ஷனஶ ன்று னத்ப்தடுரர்ள் அல்னர
ஶதரணஶ ல்னடரன் ன்று ஶரன்றுறநட. ன் வரினேர

? ரர் ரம் என க்ஷத்றரிர் ன்தரல் அடக்த்ஶரடு

, ரிறஷபனேம் ஆ ரரிர்ஷபனேம் ிலந்ட ிலந்ட ஸ்ரித்ரர். அர் ரனத்றல் என
டரறதறர இனந்ரல், அர் ந்ட ஸ்ரிக்கும் தடிர ஆறிடும். அட த்ஷண ர் ங்டரினக்கும்!
ஶ ித்டக்ஷபனேம்

இப்ஶதரஶர அஷ ரன் ஸ்ரம் வ ய்ட

,

ற்குச் வ ரல்றஶநன் ன்நரல்

ந்ஶரப்தட னடிறநட.

ரக்ஷரத் ரரணரண ர ந்றனெர்த்ற ிஶ டிர இனந்ரர்.

அரம் ன்தரல் ைணங்லக்கு ட்டர வரம்திஶன இனக்ஶண்டும் ன்நறல்னரல் டேஷ்ரஶ டித்ரர்.
வதரட ைணங்லக்கு இனக்றந டக்ம் ஷ்டம் ல்னரம் கூடத் க்கு இனக்றந ரறரி டித்ரர்.

லஷஷப்

; னக்ஷ்ன் னெர்ச் றத் ஶதரட னனம்திணரர். னத்ற ரைணிடம் வௌத்ரரரக் ஶரதம்
வரண்டரர். ைணங்லக்கு, 'இனம் ங்ள் ரறரி எனத்ர்' ன்று திடிரணம் உண்டரற்ஶ அர
னனர்லக்கு ஶரதம், தம், டக்ம் ல்னரம் ந் ரறரி ஏரின ந்ர்தங்பில் ரட்டிக் வரள்ரர்ள். ஷரல்
ஆடுறந ரறரி, ணசும் அனுஷட ரர சுதரப்தடி வரஞ் ம் ஆடிிட்டுப் ஶதரட்டுஶ ன்று
திரிந்ற்ர அலரர்

ிட்டுிடுரர்ள். ஆணரல் உள்ல இர்ள் இந் உர்ச் ற ஶதங்பரல் தரறக்ப்தடரல்

ரந்ரஶ

இனப்தரர்ள். உள்லத் ங்ள் ஈசுத்ஷ உர்ந்ஶதரறலும் வபிஶ டேஷ்ர் ஶதரன இனப்தரர்ள்.

, னத்ற, ஶதனம்

ற்நர்லக்கு றரட்டுற்ர அடக்ர இனப்தரர்ள். ரஶ அடக்ரணர் ன்நரல்
ல்னரற்நறலுர

க்றரணர இனந் ஆஞ் ஶஶ அடங்ற அடங்ற இந் ரனுக்கும் ரமணர இனந்ட

வரண்ஶட அ ரத்றத்ஷ ல்னரம் னகுர

ரறத்ரர்.

இர்ஷபப் ஶதரனஶரன் ம் ஆற ங் தத் தரரலம். அர்ஷபக் ரட்டிலும் என வதரி அரம்

,வ

இடஷக்கும் ஆிர்தித்ட உண்டர ன்று ஶரன்றுறநட. தஶசுரரரண ஆ ரர்ரள்
இந் னறில் ரழ்ந் ஶதரறலும்

, ஶனரம் னலக்ச் ஶ

ரறத்டிட்டரர். அஶ ட யறர னம்

ர்ந்ரலும்

,வ

ரற்த ரனஶ

ய் னடிர ரரிங்ஷபச்

ஞ் ரம் தண்ித் ணிவரன டேஷ்ர இனந்டவரண்டு ஷற

, ண் ஸ்ரதணம் ல்னரம் தண்ிணரர்.
ஞரணிர, தக்ர, ிர, ரனத்றரணர, ப்தட்ட ரரிம் ரறக்றந க்றரணர, த
த்ஷப் னணர் உத்ரம் தண்ிணரர். அத்ஷ ஸ்ரதணம்

னரனெர்த்றர - இப்தடி ல்னரரவும் இனந்றனக்றநரர். அனஷட தரதங்ைத்றல்

ன ஞரணிபின்

றசுலம் ண்டுள் ரறரி வரய்த்டக்வரண்டு றடந்ண ன்று ம்ஶதரடிர ஶ த்றல் உள்ப ண்டறு

னங்லக்கு னற்தட்ட என ல்வட்டு அரண மம்ஸ்றனத்றல் வ ரல்றநட.
றச்ஶ  னெர்த்ரனற ரனர னீ டரங்க்ரி தங்ைரத்

"தரன்" ன்ஶந அஷ அக்ல்வட்டு வ

ரல்றநட. அப்தடிப்தட்டர் அம்தரபிடம் த்ஷண அடக்த்டடன் தக்ற

வ லுத்றணரர் ன்தட வமபந்ரி னயரிின் ஷட ற ஸ்ஶனரத்றனறனந்ட வரிறநட.

'வமபந்ரி னயரி' ஶதரல் என றந்த்ஷச் வ

ய்றநனக்கு த்ஷண அயம்தரம் ஶண்டுரணரலும்

, திந்றஶர இவ்பவு னரண
வமபந்ரிம் உள்ப ரக்கு ஶரன்நறடம் இல்ஷன. இணி ஶரன்நப்ஶதரடறல்ஷன ன்று வ ரல்லும்தடி,
த்ஷண னஷந ஶட்டரலும் அலுக்ர அகு ரய்ந்ர இனப்தட 'வமபந்ரி னயரி'. இப்தடிப்தட்ட
ற்தடுற்கு றரனண்டு. னஶனரம் ற்தட்ட ரபர இற்கு னந்றஶர

றந்த்ஷச் வ ய் ம் ஆச் ரரிரலக்ஶர ரம் அஷ தண்ிஶணரம் ன்ந அங்ரம் ள்பபவும் இல்ஷன.
ஸ்ஶரத்றத்ஷப் னர்த்ற வ ய்ட அம்தரபின்

 னத்றல் அர்ப்தம் தண்டறந டைநரட சுஶனரத்றல்

றவும் ிரச் வ ரல்றநரர். (ப்ீத ஜ்ரனரதி:ன்று வரடங்கும் ஸ்ஶனரம்)

, ரக்கு ஸ்னொதிிரண உன்ஷண ரக்றணரல் டறக்றஶநஶண, இட ப்தடி இனக்றநட? சூரினுக்கு ர்ன
யரத்ற ரட்டுறந ரறரித்ரன் இனக்றநட" ன்று ஆம்திக்றநரர். சூரி ஶைஸ் ங்ஶ? ர்ப்னத்றன் அற்த
அம்ர

எபி ங்ஶ! சூரிணரல்ரன் ர்ப்னத்றற்கு ரிறந

க்றஶ உண்டரறநட. ரலு ரள் வில் அடிக்ரிட்டரல்

, அந் ஶஶைரத்டக்குக்

ர்ப்னம் ஶன றல் திடித்டக் வரள்றல்ஷன. மங்க்ரந்றன்று சூரி னஷை வ ய்ட
ர்ப்னம் ரட்டுறஶநரஶ. அணரல் சூரிஷணர ிபக்றக் ரட்டுறஶநரம்

? சூரி எபிில் ர்ப்னத்றன்

ஸ்ரதரண திர ம்கூடத் வரிரல் அட ங்றப்ஶதரஷத்ரன் தரர்க்றஶநரம். அம்தரஷபத் ரம் ரக்ரல்
ர்ிக்ப் தரர்த்ட அப்தடிப்தட்ட ரரிம்ரன் ன்றநரர் வ ஆச் ரர்ரள்.
இன்ஶணரர் உரம் வ ரல்றநரர்: " ந்ற ரந்க்ல்னரணட
இந் ரக்ரல் டறக்றஶநன்" ன்றநரர்.

ந்றனுக்கு அர்க்ற ைனம் ிடுறந ரறரி உன்ஷண

ந்ற ரந்க்ல் ன்தட னர்ிஷ

ந்றன் உறக்றந

த்றல் அந்

றனஷ உள்ஶப ரங்றக்வரண்டு ைனரக் க்கும் ன்தரர்ள். ரஸ்த்றல் இப்தடி என்று உண்ஶடர

poetic tradition) இஷப் தற்நறச் வ ரல்னற னறநரர்ள். இப்தடிப்தட்ட
ந்றரந்க் ல் ந்றஷணப் னஷை வ ய்றஶநன் ன்று ஆம்தித்ட, தறணரறு உதச் ரங்பில் என்நர 'அர்க்றம்
ர்ப்தரற' ன்று ீர் ரர்க்றநஶதரட, றனின் க்றிஶனஶ திநந் ைனத்ஷ அர்க்றர டித்ரல் ப்தடி
இனக்கும்? அம்தரபின் அடேக்றஶ க்குள் திஶ றத்ட இந் ரக்ஷ டித்றனக்றநட ன்று ஆச் ரர்ரள்
இல்ஷனஶர ிள்

ம்திரர (

இங்ஶ வ ரல்னரல் வ ரல்றநரர்.
னன்நரர இன்வணரன றனஷ்டரந்ம்.

"

னத்றத்டக்கு அன் ீர்த்த்ஷஶ டுத்ட ஸ்ரணம் வ ய்ிக்றந ரறரி

னழ்றஶநன்" ன்றநரர். ரஶசுத்றற்குப் ஶதரணரல் ஶ டில்
அங்ர

னத்ற னஷை வ ய்ரர்ள். அப்ஶதரட னைர

னத்றத்றற்கு அதிஶம் தண்டரர்ள் - அந்ப் வதரி

அற்ஶ ஸ்ரணம் வ ய்ரர்ள். ரக்

, உன்ஷண இந் ஸ்டறரல்

னத்றர இனக்றந அம்திஷக்கு அறனறனந்ஶ வரஞ்

?

டற வ ய்ர ஆச் ரர்ரள் வ ரல்றநரர். அந் ைனம் னஷை வ ய்றநனக்ர வ ரந்ம்
வ ரந்ரணஷ டுத்ட அற்ஶ ீ ண்டும் னறநரரம்!

,
த்ஷ டுத்ட,

னத்றத்றனறனந்ஶ டபிஶதரன டுத்ட

னத்றத்டக்ஶ

அள் வரடுத் ரக்ரஶனஶ அஷபத் டறக்றஶநரஶ எற
அடக்த்டடன்

'

ய்ட டவுஶ இல்ஷன ன்று

ரக்ஷரத் ஈசுரரரண ஆ ரர்ரள் வ ரல்றநரர்.

ந்றன் இல்னரிடில் ப்தடி

வதரி

, இறல் ரரச் வ

ந்ற ரந்க் ல் ைனம் டிக்ரஶர அப்தடி அபனபின்நற இந் ரக்றல்ஷன.

னத்றத்றனறனந்ட ஷபவு ைனம் டுக்றந ரறரி ரக்கு

ரத்றனறனந்ஶ இந் ரக்ஷ

, ர்ப்னத்ரல் சூரிஷணக் ரட்டிக்

டுத்றனக்றஶநரம். இணரல் அள் றஷஷ ிபக்றர றஷணப்தட

'

வரடுப்தர ண்டறந தரியரமத்டக்குநற வ ல்ரன் ன்தவல்னரம் சுஶனரத்றன் ரத்தரிம்.
அர னனர்லம் அம்தரபிடம் இப்தடி அடங்றப் ஶதசுறநரர்ள். அப்தடி இனக் க்கு ஷப் தற்நறனேம்

? ரம் ன்நர லடறஶநரம், ஶதசுறஶநரம், தரடுறஶநரம், ஶறு ஶர ரரிம்

அங்ரம் வரள்ப ட றரம்

வ ய்றஶநரம் ன்று உனம் னழ் ரஷன ஶதரடுறநட. அஶ
அப்ஶதரட க்குச்

த்றல் க்குத் ஷனணம் நத்ரன் வரடங்கும்.

க்ற உண்டர ன்று ஶர றக் ஶண்டும். ந் இடத்றனறனந்ட ம்

, னலக்குப் தரத்றரற அம்தரப்தட க்குக் வரஞ்

அம்தரள் இனக்

க்ற ந்ஶர

, அந்

ம்கூட உரிஷில்ஷன ன்று உ

ஶண்டும். னறந வதனஷஷ ல்னரம் அற்றுக் குநற தர க்றின் தரரிந்ங்பிஶனஶ அர்ப்தம்
வ ய்டிட ஶண்டும். வதனஷப் னரிப்தில் இனப்தஷிட

, இப்தடி அர்ப்தம் தண்ிப் தரம் இல்னரல் ஶன

ர

ஆடரன் க்ஶ த வ ௌக்றர இனக்கும். க்கு அம்தரஶ இல்ஷன ன்றந ண்ம் ந்ட அறல்

, அடவும்கூட அம்தரம்ரன். ணஶ அம்தரம் ஷன டெக் இடஶ ரல்
ர் ைரக்றஷர இனக் ஶண்டும். த்ஷண ண்குத்றப் தரம்தர இனந்ரலும், டபி இடுக்குக்

என னரிப்ன உண்டரறிட்டரல்

றஷடத்ரல்கூட ஶர என னொதத்றல் க்ஶ வரிரல் அயம்தரம் உள்ஶப னகுந்ட ிடும். இட ஶதரவும்
அள் அனள்ரன் ற. அஶபஶ ஶண்டி இப்தடிர ம் னஷவல்னரம் அலக்கு அர்ப்தம்
தண்ிிட்டரல்

, க்கு என குஷநவுறல்னரல் ஶலும் ஶலும் அள் அடேக்றயம் றஷடக்கும்.

ஆ ரர்ரள் ரட்டும் அம்தரள்
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
ஆ ரரிரள் ரட்டும் அம்தரள்
ம்னஷட ஆ ரரிர்பரண வ

ங் தத் தரர்ள் அம்திஷஷ ஸ்ஶரத்றம் வ ய்னேம் அஶ றந்ங்ஷப

, 'ஆணந் னயரி', 'ஶி னைங்ம்', 'த்ரின
மளந்ரி ரணம னைர ஸ்ஶரத்றம்', 'த்ரின மளந்ரி ஶ தர ஸ்ம்' - இந் ரறரி வதரி
ஸ்ஶரத்றங்லம் 'அன்ண னர்ரஷ்டம்', 'அம்தரஷ்டம்' ரறரி றன்ணச் றன்ண ஸ்ஶரத்றங்லம்
அடேக்றயம் தண்ிினக்றநரர்ள். வமபந்ரி னயரிஷத் ி

ஶதரச்
ீ
வ ய்றனக்றநரர். இஷஷப ரம் தரரம் தண்ிக் வரண்டினந்ரஶன ஶதரடம். அம்தரபின்
அடேக்றய வள்பத்றல் ஆணந்ர றந்ட வரண்டினக்னரம். த அற்னரண ரக்றஶன இஷ

, இற்ஷநச் வ

அஷந்றனக்றன்நண. ஆணரலும்

,

க்றலக்கும் ஆரர

க்ற

, ல்னர

ய் ஆ ரர்ரஶபர டபிக்கூடக் ர்ப்தடரல்

னத்றர இனக்ப்தட்ட அம்தரஷப றம்தவும் ித்ஶரடு டறக்றநரர்ள்.

க்கு அலஷட அடேக்றயத்ஷ ஶரனறந ஶரக்றஷ வரஞ் ம்கூட இல்ஷன ன்றந ஷச் றரண

'

'

ண்ம் வரணிக் அஶ இடங்பில் ஶதசுறநரர். வமபந்ரி னயரி ில் குநறப்தர இண்டு இடங்பில் இந்

அறிரண ஶணரதரம் ம் ணஷமத் வரடுறந ரறரி வபிரறினக்றநட. இற்நறல் ஏரிடத்றல் (த்ன ர
த்ரல ஸ்ர) அம்தரபின் டரக்ஷத்ஷப் திரர்த்றக்றநரர்: ற்நறல் (த்னீணரம் னெர்த்ரஶணர) அலஷட
ரிந் ஸ்தரி த்ஷ ஶண்டுறநரர். அம்தரலஷட ஷடக்ண் ச்ஷ
ீ
த் ம்ீ ட றனப்னரறு ஶட்றநஶதரட

,

'ன்ஷணனேம்கூட (ரதி) டரக்ஷறத்ட அனள்ரம்ர' ன்று ஶட்டுக்வரண்ட ரறரிஶ, ற்ஷந இடத்றலும்
"ன்

ற றலும்கூட (ரதி

'

றமற) உன் றனடிஷப ஷத்ட அடேக்றயம் தண்டரஶ" ன்றநரர். இண்டு

'

இடங்பிலும் இந் அதி ன்ந வ ரல்ஷனஶ திஶரம் வ ய்றனக்றநரர். க்கும்கூட அபட அடேக்றயம்

, றரப்தடி தரர்த்ரல் க்கு அஷப் வதந குற இல்ஷன ன்று றஷணப்தட
ஸ்தஷ்டரத் வரிறநட. 'ந் ஶரக்றஷனேம் இல்னரஶன உன் அனஷபக் ஶட்றஶநணம்ர' ன்று
ஶடம் ன்று வ ரல்றனறனந்ஶ
வ ரல்னரல் வ ரல்றநரர்.

, தக்றினரட்டும், னத்றினரட்டும், ரக்கு ன்ஷினரட்டும், ரரி க்றினரட்டும்,
னஷினரட்டும், ம் ஆச் ரரிரஷபப்ஶதரன ன ஶரக்றஷ உள்பர்ள் அனக்கு னந்றனேம் இல்ஷன,
திந்றனேம் இல்ஷன. அப்தடிினந்ரலும் க்வல்னரம் றரட்டிர , ரம் அடக்த்டடன் ப்தடி அம்தரஷபப்
திரர்த்றக் ஶண்டும் ன்று, க்குச் வ ரல்னறக் வரடுக்றநரறரி ரதி, ரதி (ன்ஷணனேம்கூட டரக்ஷற!
ஞரணத்றனரட்டும்

ணக்கும்கூட றனடிஷத் ர) ன்றநரர்.

ஶரக்றஷ இல்னரல் ஶட்னரர ன்நரல் றரப்தடி அட

, ல்னஷஶ வ

அறரங்ஷபப் தரர்க்ரல்

, றஷந

ரிில்ஷனரன். ஆணரல்

ய்டவரண்டினக்றந அன்ன ரண ஸ்டக்லம் இனக்றன்நணஶ

ன்று டுத்டக் ரட்டுறநரர். "ல்ன னர்ிஷ றஷன ரைரின் றஷன னற்நத்றல் ட்டுர ிலறநட
ரட்டிஶன இனக்றந ள்பிப் னர்ஶஶனகூடத்ரஶண அறனரப் வதரறறநட!

,

தரர்க்ரல்

ன இடங்பிலும்

?

ந்றரிஷ ப்தடி ஶரக்றஷ

ர ிலந்ட குபிர்ச் றனேம் திர னம் னறநஶர

, அப்தடிஶ உன் டரக்ஷ

வள்பரணட குற ரய்ந் உத் அறரரிபின் ஶல் ட்டுறல்னரல் ன் ஶலும்கூட ிலந்ட ன்ஷணனேம்

? ஞரணத்றன் திர த்றலும் ரனண்த்றன் குபிர்ச்
னலக்க்கூடரர?" ன்றநரர். 'த்ன ர த்ரல ஸ்ர' ன்ந சுஶனரத்றல்.
ஸ்ரணம் தண்ி ஷக்னரரர

இப்தடிஶ அம்தரலஷட

 னங்ஷபத் டறக்றநஶதரட "ஶங்ள் ங்ள்

தரங்ஷபத் ரங்குறன்நணஶர

, அந்ப் தரங்ஷப ன்

றிலும் ன்ஷண

றசுக்கு ஆதர ந் உன்

ற றலும்கூட ஷப்தரய் அம்ர" ன்றநரர்.

, 'றரம் - அறரம் ன்தஷ ரரி - அரரிங்ஷப ஷட

இப்தடிக் ஶட்தட றரறல்ஷனஶ ன்நரல்

ஶதரடுறநஶதரடரன். ஷ ன்தஶர இப்தடி குங்ஷப ஷடஶதரட்டுப் தரர்ப்தறல்ஷன. ீஶர ஷஶ
டிரணள். ணஶ
ஶயற

வௌ)

ஶத்றன்
றஸ்

, அந் ஷரல் ன் ஷனீடம்கூட உன் றனடிஷப ஷப்தரய்" ன்றநரர் (ர

றமறல் அம்தரபின் தரம் இனக்றநட ன்தறல் எர் உள்பர்த்ம் உண்டு. உதறத்டக்லக்ஶ சுனற

, ஶங்பின் னடி ன்றந வதர் இனக்றநட. னன்ஶத ரன் ஞரணரம்திஷஷஷப் தற்நறச் வ

ரல்றநஶதரட

ஶஶரதறத்றல் அலஷட ஆிர்தரத்ஷப் தற்நற னறநட ன்று வ ரல்னறினக்றஶநன். ஶர்ள்
அம்தரம் அஷடந்ஶதரட

, அஷப் ஶதரக்ற அர்லக்கு ஞரணம் னர அம்திஷ ஶரன்நறஷக்

ஶஶரதறத் வ ரல்றநட. இங்ஶ ஆ ரர்ரள் அஷ ணமறல் வரண்ஶட வ ரல்ரத் வரிறநட. அம்தர
றினத்ற ரஶண ஞரணத்டக்கு ற ன்று அந் உதறத்றனறனந்ட வரிறநட. அற்கு ற்நரற்ஶதரல் இங்ஶனேம்

'

அம்தரஶ இல்னரல் வரம்தவும் அடங்ற ரதி

' "ணக்கும்கூட றனடி ஸ்தரி

த்ஷ அடேக்றறப்தரம்ர"

ன்றநரர்.

, னக்றரண என தனன் இனப்தஶரடு, ஶறு றன தனன்லம் ற்தடுறன்நண.
றக்ரிட்டரலும்கூட, அஷ தரட்டுக்கு உண்டரற ிடுறன்நண. ஶஶரதறத்றல்

எவ்வரன ரரித்டக்கும் ஶர
இந்ப் தனன்ஷப உத்ஶ

, ஶறு என

அம்தரஷபப் தற்நறச் வ ரல்னறினப்தறல் இப்தடிஶ ஞரஶணரதஶ ம் ன்றந ஶர் உத்ஶ த்ஶரடு
திஶரைணனம் க்குக் றஷடக்றநட. இட ஆத் ஞரணத்டக்ஶர அம்தரள் த்டத்டக்ஶர

ம்தந்றல்னரட

, இறலும் என னக்றத்டம் ணீ ரனத்ர்லக்கு இனப்தரல் இவ்ித்ஷச்

ன்நரலும்கூட
வ ரல்றஶநன்.

இக்ரன ஆரய்ச் றரபர்பில் வரம்தப் ஶதர்

, 'னர ரனத்றல்ரன் தஶசுன், தரர்ற, ிஷ்ட,

திள்ஷபரர் னனற ஶர னொதங்ள் ற்தட்டண. னரங்லக்கு னற்தட்ட உதறத்டபில் இர்ஷபப்
தற்நறப் ஶதச்ஶ

, ன்றநரர்ள்.

இல்ஷன. அனொதரண ஞரண த்டத்ஷ ட்டும்ரன் உதறத்டக்ள் வ ரல்றன்நண

, 'ஷயறரண உர ன்றந ஸ்றரீ ந்ட ஶரன்நறணரள்' ன்று த
ஸ்தஷ்டரச் வ ரல்னறினக்றநட. 'ஸ்றரீ', 'ஷயற', 'உர' ன்தவல்னரம் உதறத்ட னெனத்றஶனஶ
னறந ரர்த்ஷள். திம்ம் க்ஷர றன்ந அஶ ஆர த்றல், ர ஶ ரஷதஶரடு இள் றன்நரள் ன்றநட.
இண்டுஶ என்ஶந ன்தட உட்வதரனள். 'ஸ்றரீ' ன்று வ ரன்ணரல் ஆண், வதண் டந் அனொத த்டத்ஷ
ஆணரல் இங்ஶ ஶஶரதறத்றஶனர

ட்டுஶ உதறத்டக்குள் வய்ரக் வரண்டினந்ண ன்று வ ரல்ஷ றரரித்ர ஆறநட. அஷப

'உர' ன்று வ

'

'

ரன்ணஶரடு றல்னரல் ஷயற ன்றும் வ ரன்ணரல் யறரணின் னத்றரிர அள்

அரித் ினத்ரந்னம் உதறத் ரனத்றஶனஶ க்றனறனந்ர ற்தடுறநட. (யறரணின் னத்றரி

; தர் ரைணின் னத்றரி தரர்ற). இன்ஷந இந் த்றன் னெர்த்ற றதரடு னர ரனத்றற்கு
னற்தட்டட. அட உதறத் ரனத்றஶனஶ இனந்றனக்றநட ன்தற்கு அலத்ரண உட் ரன்று (internal
evidence ) ஶஶரதறத்றல் றஷடக்றநட.
ஷயற

உதறத்றல் ஞரணம் ந்பரச் வ ரல்னப்தட்ட அம்தரபின் தரத்ஷத் ம் ஷனில் ஷக்குரறு

,ஆ

திரர்த்றக்றநரர். இங்ஶ அம்தரஶப குன ஸ்னொதிி ன்தட உறுறரறநட. குன தரடஷ ப்ஶதரடம்
இனந்ட வரண்டினப்தர ந்ற
றஷடத்டக் வரண்ஶடினக்றநட.

ரரிரள்

றமறல்

ரஸ்றங்ள் வ ரல்றன்நண. இவ்ிடத்றல் ப்ஶதரடம் குனின் றனடி ீ ஷ

, ஶ னடிவுக்கு அினணரத் ன் தரங்ஷப ஷத்றனக்றநரள்

ஞரண குனர ஶஶரதறத்றல் ஶரன்நற

அம்திஷ. அந்ப் தரங்லக்கு உள்ப ற்ந றஷஷபனேம் இந் சுஶனரத்றல் ஆ ரர்ரள் கூறுறநரர்.

, ரன்ள், ஆ

வதரிர்ள்

ரரிரள்ள் ஆறஶரரின் தரங்லக்கு ைனம் ரர்த்ட உத ரம் வ ய் ஶண்டும்.

ஶரடஶ ரத ரம் ன்றந தறணரறு உத ரங்பில்

'

, தரங்பில் ைனம் ிடுஷப் 'தரத்ம்' ன்தரர்ள்.

'

அம்தரலக்குப் தரத்ரப் தசுதறின் ைஷடினறனந்ட ங்ர ீர்த்ம் ப்ஶதரடம் வதனறக்வரண்ஶடினக்றநரம்.
ரக்ஷரத் தப்திம்

க்றர இனக்ப்தட்ட அலஷட

 னங்பில்

, ன ஶனரங்லக்வல்னரம்

தினரணரல் தசுதற ன்று ஶதர் தஷடத் ஈசுனும் ஸ்ரிக்றநரன் ன்தட ரத்தரிம். ஈசுன் அப்தடி இள்
தரத்றல் ஷனஷ ஷத்ட ஸ்ரிக்கும்ஶதரட அனுஷட ைஷடினறனந்ட ங்ர ைனம் தரத்றல்

? இஷத்ரன் 'தரத்ம்' னரச் வ ரல்றநரர். ஈசுனுக்கு அந் தினத் க்றனேம் னெனரண
க்றிடறனந்டரஶண உண்டரிற்று? அணரல் அனங்கூட அம்தரறல்னரல் இங்ஶ ந்ட

ிலல்னர
திம்

ஸ்ரிக்றநரர்.

'உத் ஸ்றரீள் தரங்பில் னரக்ஷரமம்' ன்றந வ
அனங்ரிக்ஶர ஶறு

வ்க்குக் கும்ஷதப் ன றினப்தரர்ள். அம்தரள் தரத்ஷ

'

'

றப்ன ஶைரற என்று இனக்றநட ன்றநரர். யரி ணப்தடும்

றமறல் குடிினக்றந சூடரிின் திர ஶ

, அம்தரபின் தரத்டக்கு னரக்ஷரமர இனக்றநட' ன்றநரர்

ஆ ரர்ரள். ைத் தரிதரனண ர்த்ரரண ரிஷ்ட அட தரிதரனண
ன்தரல் அடக்த்ஶரடு அலஷட

ரக்ஷரத் ரரணின்

க்றனேம் தர க்றிடறனந்ஶ ந்ட

 னங்பில் ஸ்ரிக்றநரர். அப்ஶதரட அனஷட

அம்தரலக்குப் தர னரறநட. யரிஷ்டின் றரீடத்றஶன டரல் அடிக்றந
தரத்றல் வ ங்கும்ன ன றண ரறரி இனக்றநட.

றஶர னம்

றப்ன ி அம்தரபின்

, வ ரிஷ்ட, தஶசுன் ல்ஶனரனம் அம்தரஶ இல்னரல் ஆரஷண வ ய் அம்தரள், ம்
அம்தரத்ஷப் ஶதரக்ற ஞரண அடேக்றயம் வ ய் ஶண்டும். அற்கு றர, அலஷட ர
ஶர்ள்

ிந்ங்ஷப ம் ஆச் ரர்ரள் ஶதரன ரனம் றரணம் வ ய் ஶண்டும்.

, இங்ஶ அஷப ஈஸ்ஶண

அம்தரலஷட தறவ்த்றப் திஷப் தன இடங்பில் வ ரன்ண ஆ ரர்ரள்

, இட ல்னரஶ னீ ஷனரன். இனனம் என்ஶநரன். என தரத்றல்
இள் ஸ்ரிக்றநரள். இன்வணரன்நறல் அர் ஸ்ரிக்றநரர். இண்டும் என்றுரன் ன்நரலும், அஶ
ரந்ரண மத்ஸ்டரவும், இஷப க்றரண றத்ரவும் ிஶ றப்தட க்ம்.
ஸ்ரித்ரச் வ ரல்றநரஶ ன்நரல்

'வமபந்ரி னயரி'ின் னல் சுஶனரத்றஶனஶ அம்தரலஷட இந் அதரரண
வ ரல்றநரர். ( ற: க்த்ர னேக்ஶர) " க்றரறந அம்ர! தஶசுணரண

க்றஷ ஆ ரர்ரள்

றனும் உன்னுடன் ஶ ர்ந்றனந்ரல்ரன்

ரரிம் வ ய்ற்குத் றநஷ உள்பரரர். உன்ஶணரடு ஶ ர்ந்றரிட்டரல் அரல் டபி அஷ ற்குக்கூட
னடிரட. அற்ரண

,

ரர்த்றம்

க்ற அனக்குக் றஷடரட" ன்றநரர். ன்ஷணத் ி ஶறு டஶ

, ஷனேம் அநறந்ட வரள்ப னடிரல் இனப்தட திம்ம். இனந்ரலும் ஶனரத்றல் இத்ஷண
றனு ரண அநறவுள் ந்டிட்டண. திம்ம் ங்குர ல்னரர இனப்தரல் அட அஷ ற்கு இடம் ட?
ஆணரலும், திம்ரண்டம் னலக் சூரின், க்ஷத்றங்பினறனந்ட வரடங்ற அடவுக்குள் இனக்றந வனக்ட்ரன்
ஷில் ல்னரம், ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் அஷ ந்ட வரண்ஶட இனக்றன்நண. ம் ணஶமர ஶட்ஶ ஶண்டரம்.
இல்னரரல்

ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் அஷ வுரன். இத்ஷண அநறவுலம் அஷ வுலம் ப்தடிஶர திம்த்றல் ந்டிட்ட

; அல்னட திம்
ரல்றநஶதரட, இஷஶ ஆச்

ரறரி இனக்றன்நண! அடரன் ரர ரரிம்

க்றின் திதரம்! திம்த்ஷ

அன்

ரர்ரள்

க்றஷ அம்தரள் ன்றும் வ

, அஷ

ஷக்றநரய்

, "அம்ர! ீரன்

றன் ன்றும்

றஷணனேம் ஆட்டி

 ஷக்றநரய்" ன்றநரர். இறுறில் இல்னரல் ஶதரறந ஶனரம் அபரல்ரன் ந்ட.

ரர - ட இல்ஷனஶர அடஶ - ரர. க்கு ரஷஷப் ஶதரக்குறநலம் அள்ரன்.

; அஶபரன். இனந்ரலும் ிஶ

ரம் தரர்க்றந னொதவல்னரம் அள் வ ய்டரன்

ரச்

றன னொதங்பில்

றரணித்ரல் ம் ணசு னிக்றநட. ல்னர னொதத்டக்கும் இடம் னறந அண்ட அனொத ஆர ர இனக்றநஶப
திர

, னெச்சுக்ரற்நர இனக்றநரள். அக்ணி, ைனம், னற ல்னரம் அள் டிம்ரன். 'ணஸ்ம்'

க்றர

ன்றந சுஶனரத்றல் ஆ ரர்ரள் இஷவல்னரம் வ ரல்றநரர்.
இற்கு னன் சுஶனரத்றல் ( ரீம் த்ம்) இவும் தலும் அம்தரபின் னொதங்ள்ரன் ன்தஷ ஆ ரரிரள்
வ ரல்றநரர். ரரர் குந்ஷக்குப் தரல் வரடுக்றந ரறரி சூரின்

ந்றன் ன்றந இண்டரல் ஶனரத்டக்கு

உவு அபிக்றநரள் ன்றநரர். சூரிணிடறனந்டரன் ரப் திதஞ் ம் க்ஶபரஶரஃதில் உண்டரக்குறநட.
ரத்ஷச்

ரப்திட்ஶடர

, அல்னட ரத்ஷச்

ரப்திடுறந திரிஷபச்

ரழ்றஶநரம். (அஷ  உவு உண்றநர்லம் ரத்ஷச்

சூரின் ரங்ஷப பர்க்றந ரறரி

,

வப்தத்ரலும்

,

, ரடு, தன்நற ஶதரன்நஷபின்

ரப்திடும் ஆடு

, னஷண, னனற,

ஊஷணத்ரன் உண்தரர்ள். ரம்ம தக்ஷறிபரண ரய்

ரப்திட்ஶடரரன் ல்ஶனரனம் உிர்

றங்ம் இற்நறன் ஊஷண உண்தறல்ஷன).

ந்றன்ரன் னெனறஷஷப ிஶ ர பர்க்றன்நரன். அம்தரள் சூரி

ந்றணின் றனரலும் உனம் னலற்கும் ன் தரஷனப் வதரறறநரள் ன்று இஷஶ

ஆ ரர்ரள் வ ரல்றநரர். இவல்னரம் அலஷட னொதங்ள்.
ம் னடவலும்னக்குக் ல றனந்ட

றசு உச் றக்கு ஶர

ரஸ்றப்தடி குண்டனறணி

க்றஷ லப்திக் வரண்டு

ஶதரறந ஶதரட அம்தரள் ரஷத் ண்ஷட உஷடத்ரல் னறந டைறஷன ரறரி அத்ஷண வல்னறர
ஶவனலம்திப் ஶதரறநரள் ன்று ந்ற

ரஸ்றத்றல் வ ரல்னறினக்றநட. "திமந்ட ீமீ" ன்று இஷஶ

;

மயஸ் ரனம் வ ரல்றநட. இத்ஷண சூக்ஷர இனந்ரலும் அடஶ ஶரடி சூரிப் திர ர இனக்கும்
அஶ

த்றல் உஷ்ம் டபிக்கூட இல்னரல் ஶரடி

ந்றன் ரறரி குபிர்ச் றர இனக்கும்.

இந் னொதங்ஷபத் ி

, ரக்ரவும் இனக்றநரள். ிஶ

ன

ப்ரவும்

ர ந்ற

ப்ங்பர

இனக்றநரள். இவல்னரனஶ சூக்ஷ் னொதங்ள்.

ம் ஶதரன்ந

ரர ைணங்லக்ர ஸ்டெனரஶ னனறர

, டர்க்ர, னஶணசுரி ன்று தன னொதங்பில்

இனக்றநரள். இந் னொதங்ள் ம் ண்டக்குத் வரிறந ரறரி னண்ி ஶக்ஷத்றங்பில் தரடேக்றயம்
தண்ி னம் ிக்றயங்பர உள்பண.
டக்ஶ யறர னத்றல் தர் ரைகுரரிரப் திநந்ள் வன்ஶரடிில் ன்ரகுரரிர றற்றநரள்.

, ர்ரடத்றல்

, றழ்ரட்டில் வரண்ஷட ண்டனத்றல்
ரரக்ஷறரவும், ஶ ர ஶ த்றல் அறனரண்ஶடசுரிரவும், தரண்டி ரட்டில் ீ ணரக்ஷறரவும், ஆந்ற
ஶ த்றல் ஞரணரம்தரபரவும், ரரஷ்டித்றல் டபைரதரணிரவும், குைரத்றல் அம்தரைறரவும், தஞ் ரதில்
ஜ்ரனரனறரவும் ரஷ்ீ த்றல் க்ஷீ தரணிரவும், உத்றப்திஶ த்றல் ிந்த் ரமறணிரவும்,
ங்ரபத்றல் ரபிரவும், அஸ்மரறல் ரரக்ரரவும் - இப்தடி ஶ ம் னலறலும் தன னொதங்பில்
ஶரில் வரண்டு, ப்ஶதரடம் அடேக்றயம் தண்ி னதள் அஶப!
ஷனரபத்றல் தறரவும்

ரனண்ஶடசுரிரவும்

இன்ணல் னடம் அள் இன்ணனஶப!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
இன்ணல் னடம் அள் இன்ணனஶப !

, அனஶப உனரணள் ன்றஶநரம். னனறர மயஸ்ரத்றன் னடிில் அஷப
'என ரனம் இல்னரல் னஷ வ ய்றநள்' (அவ்ரை னரனெர்த்ற) ன்று வ ரல்னறினக்றநட.
அம்தரள் னரரணள்

ஆணரல் ஶனரத்றல் க்கு க்ஶ இல்னரல் ஷ்டங்லம் இனக்றன்நண. ணக்குத்ரன் வரினேம்.
ைணங்லக்கு த்ஷண றனு ரண ஷ்டங்ள் இனக்றன்நண ன்று. ன்ணிடம் னறநர்வபல்னரம் ரட
ஷ்டத்ஷச் வ ரல்றநரர்ள். னஷை

, னணஸ்ரம், ஶக்ஷத்றரடணம், ீர்த்ரடணம் வ

னடிர ஷ்டங்ள் னறன்நண. இந்ச்

த்றல்

ய்றநர்லக்கும் வ ரல்னற

'

றன ஶதர் வரம்தவும் ணசு வடம்தி ஶர! ரன் இத்ஷண

, தக்ற ஷத்ஶஶண, அம்தரள் ணக்குக் ஷ்டத்ஷஶரஶண வரடுத்டக் வரண்டினக்றநரள்!
னரனெர்த்ற, னரனெர்த்ற ன்று அஷபச் வ ரல்றநீர்ஶப, ன் ித்றல் அலக்குக் ண் இல்ஷனஶ'
னஷை தண்ிஶணஶண

ன்று டக்ப்தடுறநரர்ள். அம்தரபிடம் ஶரதம்கூட அஷடந்ட ிடுறநரர்ள். ஆணரல் ன்ஷணக் ஶட்டரல் ஷ்டம்

; தரர்க்ப்ஶதரணரல் இடரன் வதரி னஷ ன்று ஶரன்றுறநட.

னஶ அம்தரபின் னஷரன்

ரம் இப்ஶதரட வ ய்றந ல்னஷ ட்டும் றஷணத்டப் தரர்த்ட க்குக் ஷ்டம் னட றரர ன்று
தினரதிக்றஶநரம். வய்த்ஷ வரந்ட வரள்றஶநரம். ஆணரல் ப்தடிப்தட்டர்பர இனந்ரலும் ரம்
எவ்வரனத்னம் ல்னட ட்டும்ரணர வ ய்றரிக்றஶநரம்

? ம்ஷ ரஶ அன

றப் தரர்த்டக் வரண்டரல் ரம்

த்ஷண ப்னள் தண்ிினக்றஶநரம். ரரித்றல் வ ய்ரிட்டரல்கூட ணமறணரல் த்ஷண ரதரங்ஷபப்
தண்ிினக்றஶநரம் ன்தட வரினேம். இவல்னரம் இப்ஶதர - அரட இந் வைன்த்ட - ிம். இற்கு
னன் ைன்ங்பில் ரம் ன்ண வ ய்ஶரம் ன்தட வரிரட. இந் ிஷஷப் ஶதரட்டரல் இந்ப் திர் னம்
ன்றநட அம்தரள் ஶதரட்ட

; அற்கு அள் னறந
ம் ஶரங்ள், தரம் க்குப்

ட்டம். னர் ைன்ங்பில் ிஷணஷ ிஷக்றஶநரம்

, ஷ்டத்ஷ இப்ஶதரட அறுஷட வ

தனஷண

ய்றஶநரம். ரஸ்த்றல்

னரத் வரிந்டிட்டரல் அம்தரள் க்குத் னறந இத்ஷண ஷ்டனம்கூடப் ஶதரரட ன்றுரன் ஆகும்.

'

அப்ஶதரட ரஶ தச் ரரதப் தடுஶரம். இத்ஷண ஷ்டத்டக்றஷடில் அஷப றஷணத்டக் றஶரக்ஷம் ஶடிக்

Extra) னஷ அல்னர! க்கு னரக்கு

வரள்றந ற வரடுத்றனக்றநரஶப! இட அறப்தடி (

,
ரல்ட த்ஷண அறரம்? ற்ணஶ தண்ிண ப்வதல்னரம் ஶதரரட ன்று,
ரல்றந இந்ப் வதரி ப்ஷதனேம் தண்டறஶநரம்!' ன்று உனஶரம்.

இல்னரிட்டரலும் அபரப் வதரறனேம் னஷல்னர! இஷப் னரிந்ட வரண்டு
அஷபஶ குஷந வ
அஷபஶ குஷந வ

ந்ஶரப்தடரல்

குந்ஷ ண்ஷத் றன்றநட. அம்ரக்ரரி அன் ஷஷபத் டி ஶதரட்டுக் ட்டுறநரள். அற்கு ர ஶரதம்

'

னறநட. அம்ரரம்

, அம்ர! வரஞ்

'

ம்கூட இக்ம் இல்னரள். இள்ரன் க்குப் த டஶரற ன்று

? குந்ஷஷப்தற்நற அலக்கு இல்னர
த்னர இனந்டவரண்டு, அம்ரஷ த்டன ன்று றஷணக்றநட.

றஷணக்றநட. ரம் இல்னரனர அம்ர ட்டிப் ஶதரட்டரள்

? குந்ஷ ணக்குத் ரஶண

அக்ஷநர

ரம் த்ஷண வதரிர்பர இனந்ரலும் ன்வணன்ண னட்டுக்ள் னட்டிணரலும்

, ரஸ்த்றல் இந்க் குந்ஷ

ரறரிரன் இனக்றஶநரம். ம்னஷட தஷ ப்னக்கு அள் ண்டஷண னட க்குக் ஷ்டர இனக்றநட.
அறனறனந்ட ிடுதட னடிில்ஷன. க்கு அந்

க்ற இல்ஷன. ட்டிப் ஶதரட்டுிட்டரள் ன்று குற்நம்

ரற்றுறஶநரம். குந்ஷ ண்ஷத் றன்ணப் ஶதரறந ரறரி ம் அஶ தஷ ப்னஷபப்
தண்ரனறனப்தற்ரத்ரன் ஷ்டம் ன்றந ட்ஷட ைன்ரர ஶதரட்டினக்றநரள். ஷ்டம் ந்ரல்

, 'ரம்

; ஆணதடிரல் இந் ைன்த்றல் ப்ன தண்ிணரலும்
இடரறரிஶ ஷ்டங்ள் இணினேம் ந்ட வரண்ஶடினக்கும்; அப்தடித் ப்னப் தண்ரனறனக் னத்ற 
னர்த்றல் தண்ிண தரத்ரஶனஶ இட ந்ட

ஶண்டும் ன்று அம்தரஷபப் திரர்த்றத்டக் வரண்ஶடினப்தடரன் க்கு ிஶர ணம் ன்று வபி ஶண்டும்.
ரம் ல்னட ன்று றஷணக்றந வ ௌக்றங்ஷப அம்தரள் னறநஶதரட ட்டும் னஷ ன்று றஷணக்றஶநரம்.
அற்ஷநப் வதந க்கு ஶரக்றஷ இல்னரஶதரடகூட அள் அடேக்றயறப்தரல் இஷ ரறல்னர
னஷ ன்றநரர்ள். ஷ்டஶர என ரத்டக்ர உண்டரண னஷ. ரம் னர்த்றல் வ ய் ப்ன அற்குக்
ரம். இந் ரறரி இணிஶல் வ ய்க்கூடரட ன்று உர்த்டற்ர

, ம்ஷ ரஶ ல்னர்பரக்றக்

வரள்ற்ர ஷ்டத்ஷத் னறநரள். ல்னட ன்று ரம் றஷணக்றந வ ௌக்றங்பரல் தனிரண
அணர்த்ங்லம் க்ஶ உண்டரனரம். ணஶ

, க்கு வ

ௌக்றம் ந்ட ல்னஷச் வ ய்றந னஷஷிட

,

ம்ஷஶ ல்னர்பரக்றக் வரள்பச் வ ய்ஷக் ரரக் வரண்டு ஷ்டத்ஷத் னம் னஷரன்
ிஶ ரணட ன்று ணக்குத் ஶரன்றுறநட. ரறல்னரல் ல்னஷக் வரடுப்தட அலஷட

, ம்ஷச் ஶ

ஸ்தரரண னஷ ன்நரல்
வரடுக்றநரஶப

ரறத்டத் றனத் ஶண்டும் ன்ந ரத்ஶரடு அள் ஷ்டத்ஷக்

, இந்க் ரக் னஷ அஷிட உர்ந்ட ன்று ஶரன்றுறநட. ரம் வரஞ்

ம்

வரஞ் ம்ரன் தரர்க்றஶநரம். இற்கு னந்றஶர திந்றஶர க்குத் வரிில்ஷன. அணரல் இந்ச்

றன்ண

இஷடவபிக்குள் ற்தடுறந ஷ்டத்ஷப் தரர்த்ட க்குக் வடுல் ன்று றஷணத்ட ிடுறஶநரம். னக்ரனனம்
வரிந்ட தரர்த்ஶரரணரல்

, அள் க்குக் வரஞ்

ம்கூடக் வடுஶன வ ய்றல்ஷன ன்று னரினேம்.

லஷ ஶஶன உப்னப் வதரற ஶதரட்டுக்வரண்டு எனத்ன் ஶற்று ஊர்
உப்ன னெட்ஷடஷ ரட்டு ஶஶன

ந்ஷக்குப் ஶதரணரன். அந்க் ரனத்றல்

, லஷ ஶஶனரன் ஶதரட்டுக்வரண்டு

ஶதரரர்ள். அப்தடி ஶதரணரன் இந்

ிரதரரி. ஶதரறநஶதரட றில் றடீவன்று ஷ திறத்டக்வரண்டு வலத்டக் ட்டி ிட்டட. உப்னப் வதரற

? ல்னரம் ஷந்ட ஶதரிற்று. ிரதரரிக்கு ஸ்ரற ஶஶன ர ஶரதம் ந்டிட்டட. 'ஷ
ன் ிற்நறல் இந்த் வய்ம் அடித்டிட்டஶ. னஷில்னர ரறஷ இணிஶல் கும்திடுறல்ஷன' ன்று
ன்ண ஆறநட

னடிவு தண்ிிட்டரன். ட்டுக்குத்
ீ
றனம்த ஷடஷக் ட்டிணரன்

, னறந ற ரட்டு ற. இனந்ரலும்

இன்

ரறரி தன ிரதரரிள் கூட ந் ஷரித்றல் ரட்டு றர ந்ரன். ரட்டிஶன றனடர்ள் இர்ஷப
றர்ப்தரர்த்டக் வரண்டு ஷநந்றனந்ரர்ள்.

; டப்தரக்றரல் சுட்டு

ந்ஷிஶன ிற்தஷண டத்ற ிரதரரிள் றஷநப் தம் வரண்டு னரர்ள்

'

அர்பிடம் இனக்றந தத்ஷ ல்னரம் திடுங்றக்வரள்பனரம் ன்று றனடர்ள் ஆஷ ரக் ரத்டக்
வரண்டினந்ரர்ள். டப்தரக்ற ஷத்டக் வரண்டினக்றநர்பிடம் ிரதரரிள் த்ஷண ஶதர் இனந்ரலும் ன்ண

? ல்னரனம் டுடுங்றப் ஶதரணரர்ள். அந்க் ரனத்றஶன ஶரட்டர டப்தரக்ற றஷடரட.
வடினந்ட வட்டித்டத்ரன் அஷ ஷத்ட சுடுரர்ள். டப்தரக்ற சூட்டுக்கு ஆஶப அப்தட்டரலும் ரி;
வ ய் னடினேம்

இல்னரிட்டரலும் அனம் உஷடஷஷபப் ஶதரட்டுிட்டுத் றக்குக்கு எனத்ர ஏடி ிடுரர்ள்.

ப்தடிரணரலும் றனடர்லக்கு ஶட்ஷடரன்! இன்ஷநக்கும் இப்தடி னந்ட ஶதரட்டுச் சுட்டரர்ள். ஆணரல் னந்ட
வடிக்ஶில்ஷன. வதரிர ஷ வதய்றனந்ட அல்னர

? ஶரட்டரர இனந்ரல் ந் ஷக்கும் ஈம்

ரக்ரட. னந்ட அப்தடிில்ஷன. ஈம் ைரஸ்றரணரல் வடிக்ரட. டப்தரக்றரல் சுட்டவல்னரம் வறும்

னஸ்ரரிற்று. இப்ஶதரட ஆனே தனம் இல்னர றனடர்லக்குப் தம் டுத்ட. ிரதரரிள் தத்ஷ

, றனடர்ஶப டப்தரக்றஷபப் ஶதரட்டுிட்டு ஏட்டம் திடித்ரர்ள். னனறல்
வ ரன்ஶணஶண, அந் ிரதரரிக்கு இப்ஶதரடரன் வய்த்ஷ றந்றத்ட வ்பவு ப்ன ன்று னரிந்ட. 'ஷ
ந்ரல் உப்னரன் ஶதரச்சு; ஷ ரிட்டரல் உிஶ ஶதரினக்கும். இந் ஷிணரல் றன்ணக் ஷ்டத்ஷத்
ந்ட, அஶ ரத்றணரல் வதரி ஷ்டத்றனறனந்ட ப்னித்ரய். உன் னஷஷ ன்ணவன்று வ ரல்ட?'
ஶதரட்டுிட்டு ஏடுற்குப் தறல்

ன்று வரம்தவும் ணசு உனற ஶண்டிக் வரண்டரன். இப்தடிக் ஷ.

னந்ற ன்ண

, திந்ற ன்ண ன்று வரிரல் ஷ்டம் னறந

த்ஷ ட்டும் தரர்க்றஶநரம். அம்தரலக்குக்

னஷ இனந்ரல் ன் ஷ்டம் னறநட ன்று ஶள்ி ஶதரடுறஶநரம். னந்ற ரம் வ ய் ர்ம்

, திந்ற க்கு

இந் ஷ்டத்ரஶனஶ ப்ஶதரறந ன்ஷ இஷ ட்டும் வரிந்டிட்டரல் ரம் இப்தடிச் வ ய்ரட்ஶடரம். அட
வரிரதடி ணிஷண ஷத்றனக்றநரள். அடவும் அள் ிஷபரட்டுத்ரன்.

, ஆம், அங்ரம் இனக்றநவன்நரல் றரிரனனம்

இவல்னரம் வரிரஶதரஶ டேஷ்னுக்கு இத்ஷண

வரிந்ரல் இனுஷட அறக்த்டக்கு ல்ஷனஶ இல்னரல் ஶதரய்ிடும். இன் அடங்றக் றடக்ஶண்டும்

'

ன்ஶந இப்தடி ஷத்றனக்றநரள். ஆணரல் இந் ஸ்றறிலும் கூட க்கு னந்றனேம் வரிில்ஷன. திந்றனேம்

'

வரிில்ஷன ன்தஷரட ரஶ வரிந்ட வரள்பனரம். னக்ரனனம் வரிந் ரன்ள் வ ரல்ஷ
ம்தனரம்.

ன ைத் ிரதரனம் ர ரரி ரீறில்

ட்டம் ஶதரட்ட ரறரி டக்றநஷப் தரர்த்ஶ

, 'ம்

; ரம் ஷ்டப்தடுறஶநரம் ன்நரல் அற்குக் ரம்
இனக் ஶண்டும்; இணிஶல் இந்க் ஷ்டம் க்கூடரட ன்நரல் அள்ரன் ற' ன்று னத்ற வதநனரம்!
டேஷ் ரழ்க்ஷனேம் இப்தடித்ரன் இனக் ஶண்டும்

அம்தரள் ம்ஷக் ஷ்டப்தடுத்ற மந்ஶரப்தடுதள் அல்ன. இப்தடி ரம் றஷணக்ஶ கூடரட. ல்னரக்
ரனத்றலும் க்குப் தந்டர

றத்றன்

,

ரர இனப்தட ரனேம் ந்ஷனேரய்

க்ற; ரர

வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)

ஶயரரி

, அம்ஷப்தணர இனக்றந அள்ரன்.

ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்

றத்றன்

; ரர மஶயரரி

க்ற

தப்திம்த்றன்

க்றரன் அம்தரள். என ஸ்டின்

ஸ்ட இல்னரல் அந்
திம்ஶரன்

க்ற இல்ஷன.

க்ற அந் ஸ்டஶரடு இண்டநக் னந் ிம்.

க்ற இல்னர ிட்டரல் அந் ஸ்டவும் இல்ஷன. ஆணதடிரல்

க்ற. திம்த்ஷ ஈஸ்ன் ன்நரல் அந் ஈசுஶணரடு இண்டநக் னந்றனக்றநள் அம்தரள்.

? தரல் ஶறு, அன் வலப்ன ஶறு ன்று இனக்
னடினேர? ஶன் ஶறு, அன் றத்றப்ன ஶறு ன்று திரிக் னடினேர? இப்தடிஶ ஈசுணில் திரிநத்
னவும் ர ஷணனேம் ணித்ணிரய் இனக் னடினேர

;

ஶரய்ந்றனக்றநரள் அம்தரள். தஶசுனும் தர க்றனேம் திரிக் னடிரல் என்நரினக்றந ஆற ம்தற

ன

றனஷ்டிக்கும் ந்ஷனேம் ரனேம் அர்ள் ரம்.

, ந்ஷ ஶறு ன்று எஶடிரப் திரித்டச் வ

ரய் ஶறு

, அம்ஷப்தணர, ரனேரணர

ரல்னனடிரல்

இனக்றந ஸ்னொதம் அட. இண்டும் இன னொதர இல்னரல் என்நரக் னந்
றனக்ஶரனம். க்கு அம்ர

ற -

க்றஶப அர்த்ரரீசுத்

, அப்தர ன்று இண்டு னொதங்ள் அடேக்றயத்டக்கு ஶண்டிினக்றன்நண. ம்ஷக்

ண்டித்ட உதஶ றத்ட ஞரணத்ஷக் வரடுக்றந ப்தணரர் ஶண்டும். ம்றடம் ப்ஶதரடம் அன்ன வரண்டு
க்ஷறக்றந ரரனம் ஶண்டும். ஆணரல் அர்ள் ஶறுஶநரப் திரிந்றனந்ரஶனர த் ரீறில்
இல்ஷன. இணரல்ரன் ஈசுனும் அம்தரலம் எஶ னொதத்றல் எஶ
ன்று அர்த்ரரீசுர ஆிர்தித்றனக்றநரர்ள்.

'

ம்ன ன்றந

; அன் உனஶ ீரன்' (

த்றம் அனரணட

அம்தரஷபப் தரர்த்டச் வ ரல்றநரர். அனொதம் னொதரணஶ அபட
இனக்ப்தட்ட அம்தரபின் திம்ம்

ரிர

ரீத்றல் என தரற அர் றுதரற இள்

ரீம் த்ம்

ம்ஶதர:) ன்று ம் ஆ ரர்ரள்

க்றரல்ரன். ஆணரலும் சுத் ஞரண ர

, அன் அடேக்றய னொதரண அம்தரள் இண்ஷடனேம், ந்ஷரவும்,

ரரவும் தரர்க் ஶண்டும்ஶதரல் க்கு ஆஷ ர இனக்றநட. இற்ரத்ரன் தஶசுனுக்கும் என

ன

, ப்தணரர் ன்று னலடம் திரிந்ட ிடரல் என வதரட னொதனம் க்கு

னொதம் இனக்றநட. அப்னநம் ரரர்

ஶண்டிினக்றநட. இற்ரஶ இனம் ஶ ர்ந்ட னப்தரற தஶசுணரவும் இடப்தரற அம்தரபரவும்
அர்த்ரரீசு னொதம் டுத்டக் வரண்டினக்றநரர்ள். தரமறடிவ்
இனப்தடஶதரல் எஶ த

த்றம் அர்த்ரரீசு னொதம் வரண்டினக்றநட.

அர்த்ரரீசுக் ஶரனத்ஷப் தரர்க்றநஶதரட
ண்ில் தரற

, வடிவ் ன்றந இண்டர எஶ வனக்ட்ரிமறட்டி

, திநப்னக்குக் ரரண ரஷணத் ணம் வ

ய் வற்நறக்

ம்தந்ம் அம்தரலக்கு இனக்றநட. இநப்னக்குக் ரரண ரனஷண உஷத்ட மம்யரம்

தண்ிண இடட ரஶனர னலக்வும் அலஷடர இனக்றநட. இறனறனந்ட

, ைணண ச் சூனறனறனந்ட

ைீஷண ிடுிக்றநள் அள்ரன் ன்று வரிறநட.

றனும்

, ஸ்ரற அம்தரள் இனரிடத்றலும் எஶ ஶதரன்ந தக்ற

க்றனேம் திரிக் னடிரஷ ன்தஷநறந்ட

ஷக் ஶண்டும். எனத்ஷ எடக்ற ற்நரிடம் ட்டும் தக்ற ஷத்ரல் ஶதரரட ன்தரர்ள். இண்டு
ஶதரிடனம் ஶ ர்ந்ட அன்ன ஷக்றந ஶதரடரன்

, அர் அலக்கு ஆரர இனக்ப்தட்ட அலஷட தற,

அள் அஷ ிட்டு ீங் னடிர அலஷட

க்ற ன்றந ஞரணம் ீங்ரல் இனக்கும். இனரில் எனஷ

எடக்றிட்டரல் இந் மற - தற உநவு நந்டஶதரய்

, தக்ற ிதரீரறநட. சூர்ப்தணஷ

லஷஷத் டஶறத்ட

, ரன் ரஷத் டஶறத்ட மீர ஶிிடம் ட்டும் ஷத் அன்னம்

ரரிடம் ட்டும் ஷத் அன்னம்

ிதரீரற ரர ஆிண ன்று உங்லக்குத் வரினேம். தனனும் ிதரீரஶ ஆிற்று. இப்தடி ிதரீ

, ன அடேக்றயம் ஶண்டுரணரல், அம்தரலம் ஈஸ்னும் அர்த்ரரீசுர
இனப்தஷ ந்ரலம் நக்ரல் தக்ற வ லுத் ஶண்டும். அர் 'ரவரன தரன்', அள் 'தரம் திரிரள்'
தனன்ள் இல்னரல்

ன்தஷ றஷணவு வரண்டு இனரிடனம் அன்ன ஷக் ஶண்டும்.

, அடஶ

அர்த் ரரீசு னொதத்றல் ந் இடட தக்ம் அம்தரலஷடர இனக்றநஶர

ங் ரர

னெர்த்த்றல் யரிஷ்டவுஷடர இனக்றநட. இறனறனந்ட அம்தரஶபரன் யரிஷ்ட ன்நரறநட.

, அனக்கு யரிஷத்ி ஶறு தத்றணி

றனஷரற்நறல் உள்ப ஈஸ்ஷணப் தற்நறத் டறக்றநஶதரட
இல்ஷனவன்று அப்தர் ஸ்ரறள் வ ரல்றநரர்.

'அரினரல் ஶிில்ஷன
'

ன் ரநணரர்க்ஶ

அம்தரலம் யரிஷ்டவும் என்ஶநரன் ன்றந த்டத்ஷஶ னர ரீறில் வ ரல்றநஶதரட அஷப
ரர மஶயரரி ன்றஶநரம்.

,

அர்த்ரரீசுர் ஆட்டும்

, இண்டிலும் னட தக்ம் தப்திம் ஸ்னொதரண

ங் ரரர் ஆட்டும்

தஶசுஶண இனக்றநரர். னட ன்தஷ வனக்ரிமறட்டிில் தரமறடிவ் ன்று ஷத்டக்வரண்டரல் இடப்தக்ம்
வடிவ் ஆறநட. தரமறடீவ்

Nucleus) இனக், வடீவ்

க்ற என ஷக்னர (

க்ற அஷச் சுற்நற

அறஶரச் சுன்றுவரண்டினப்தர அட ிஞ்ஞரணிள் வ ரல்றநரர்ள். உனம் ல்னரற்றுக்கும்

, ஆணரல் ரரிஶில்னரல் இனக்றந றற்குரண திம்த்ஷ ஷர, ஆரரக் வரண்டு

ஆரர

உனத்ஷ ல்னரம்

றனஷ்டித்ட டத்றக் ரரித்ஷச் வ ய்ட னறந

ர்குரண

க்ற இங்குட

, த்ற

தரமறடீஷச்சுற்நற வடீவ் சுலுறநடரன். இடஶ ஆரஷணக்ர என னெர்த்றர னறநஶதரட

, இடட தக்ம் ன்று இண்டு கூறுபர றவ்
ஆரம் (டிம்) டுத்டக் வரள்றநட. இறல் னட தரமறடிவ், வ னறல்னர ஆர திம்ம்; இடட வடிவ்,
ன ரரிங்லக்கும் னெனரண திம்த்றன் க்ற. இடட கூறு அர்த்ரரீசு ஸ்னொதத்றல், ஸ்றரீ னொதரற
அம்தரபரினக்றநட; ங் ரர டித்றல் னன ஆரம் வரண்டு வர ிஷ்டர இனக்றநட.
றனைக்பிஸ் - சுற்நற னறந

க்ற ன்நறல்னரல் னட தக்ம்

,

றனங்ஷரழ்ரர் வதனரஷணப் தற்நறப் தரடுறந ஶதரட

'திஷந ங்கு

'

ஷடரஷண னத்ஶ ஷத்ட

, ஈசுணின்

ன்றநரர். வதனரள் க்கு னப் தரறில் ஈசுஷண ஷத்டக் வரண்டினக்றநரர் ன்நரல்
இடப்தரத்றல் வதனரள் இனக்றநரர் ன்றுரன் அர்த்ம்.

, ஶன ஞரண ர இனக்றந திம்த்ஷப் தஶசுன் ன்நரல், ன ைத் ரரறந
ரர த்த்ஷனேம், இறனறனந்ட ிடுிக்றந ரனண்த்ஷனேம் அம்தரள் ன்ஶநர ரிஷ்ட ன்ஶநர
வ ரல்றஶநரம். தஶசுனுஷட க்ற அள்; மரக்ஷரத் ரரஶண அள்.
ரரிறல்னரல்

, அஷப ஈஸ்னுக்குப் தத்றணி ன்றும், யரிஷ்டவுக்குத் ங்ஷ
ன்றும் தரர்க்றஶநரம்; அம்தரஷப ' ற க்ற க் னொதிி' ன்று வ ரல்னற னடிக்றந னனறர மயஸ்ரத்றல்
இன்ஶணரர் இடத்றல் 'தத்ரத மஶரரி' ன்று கூநறினக்றநட. அம்தரஷபத் ி ஶவநந் ஶர
ஶதத்ஷனேம் தரடர வ றரர ரஸ்றரிள், ம் ல ர்த்ணங்பிவனல்னரம் அஷப ' றர றனஷ் ஶயரரி'
ன்ஶந அஷத்ட, இஷஶ ம் னத்றஷர ஷத்றனக்றநரர்.
இஷப் வதௌரிரச் வ ரல்றநஶதரட

றனஷ்ரஷ்டறின் ஶதரஶ ஶ ரஷக்குப் வதண்ரப் திநந் ிஷ்ட ரஷ அள்ரன். வர றின்
ஶதரஶர அள் ஞரணரம்திஷர அரித் மந் ரத்றரி றழ்றநட. ிஷ்ட அரித் ஶதரஶ இலம்
அரித்ரள் ன்நரல் இண்டும் என்று அல்னட உடன்திநப்னள் ரஶண!

ஆண்டரள் வ றனஷ் தரத்ரஷக் ல்ரம் வ ய்ட வரள்ர வ ரப்தணம் ண்டு
தரடிினக்றநரள். அறஶன ஷறப் திரம்

, அஷப் தரசுரப்

, ணக்கு ரத்ணரர் கூஷப் னடஷ ட்டி ரஷன
ரல்றநஶதரட, றனஷ்ணின் ஶரரிரண அம்தரஶப

ம்திரப்தடி

ஶதரட்டு னகூர்த்ப் தந்லுக்கு அஷத்ட ந்ரச் வ

இப்தடி ரத்ணரர் ஸ்ரணம் றத்ர ஆரடள் தரடிினக்றநரள்.

'ந்றக் ஶரடி உடுத்ற ரஷன
அந்ரி சூட்டக் ணரக் ண்ஶடன் ஶரறரன்!

'

(அந்ரி ன்நரல் அம்தரள்)
, இன்வணரன

இப்தடி அம்தரஷப என தக்ம் ஈசுஶணரடு அஶதரவும்
அஶதரவும்

, எனத்னக்குப் தத்றணி, இன்வணரனத்னக்கு

தக்ம் வ யரிஷ்டஶரடு

ஶரரி ன்று தரித்டப் தறிட்டரல்

ஈஸ்னுக்கும் வதனரலக்குறஷடஶ உ த்ற - ரழ்த்ற வ லுத்ஶ ரட்ஶடரம். ஷ 

, அப்னநம்

, ஷஷ்ம் திக்கு

அறுந்ஶ ஶதரகும்.

; இந் னொதங்பிஷடஶ

ரரிறல்னர றஷனில் இனக்றந எஶ ஸ்ட ரரிரறநஶதரட தன னொதங்பரறநட

; அஶ ரறரி இந் னொதங்லக்கும் இஷ ல்னரற்றுக்கும் னெனர
இனக்ப்தட்ட எஶ மத்த்டக்கும் இஷடிலும் ஶறுதரஶட இல்ஷன. இந் ஞரணம் க்கு ந்டிட்டரல், ம்
த்றல் ண்ஷட, ச் வு, அதிப்திர ஶதம், திக்ஶில்னரல் ஆகும். ஈசு தத்றணிரவும், தத்ரத
என்றுக்வரன்று உ த்ற - ரழ்த்ற இல்ஷன

மஶயரரிரவும் இனக்றந அம்தரள்ரன் இந்

ம தரஷணஷ க்கு அடேக்றயறக் ஶண்டும்.

அம்திஷின் னொதங்ள் தன றனு ர ஶரில்பில் இனக்றன்நண. அறஶன என்று
ஶஷர இனக்றந டர்க்ஷ.

றரனங்பில் ஶரஷ்ட

றன் ஶரில்பில் ர்ப்தக்றனயத்ஷச் சுற்நற ிரர்

, க்ஷறர னெர்த்ற,

, திம்ர, டர்க்ஷ ஆற னெர்த்றள் இனக்றன்நண. இர்பிள்

யரிஷ்ட (அல்னட னறங்ஶரத்தர்)

க்ஷறரனெர்த்றக்குப் தத்றணி றஷடரட. இட அம்தரபின்

ம்தந்றல்னரல் ஸ்ச் ரத் ரன் ட்டுஶ

ஸ்ரற இனக்றந ஶரனம். இப்தடிஶ டர்க்ஷக்கும் தற ஸ்ரணத்றல் ஷனேம் வ ரல்னத் வரிில்ஷன. ணி

, சுடினேம் இனக்கும். இர்
வள்ஷப வஶபர் ன்று இனப்தரர். இஶ ரறரி எஶ வலப்தர ைதரஷனனேம், சுடினேம் ஷத்டக்
அம்தரபர அள் இனக்றநரள். க்ஷறரனெர்த்றின் ஷபில் ைதரஷனனேம்
வரண்டினக்கும் ஸ்றரீ ஶஷ மஸ்ற.
றணின்

ஶரர்ள் எஶரறரி இனக்றநரர்ள். அணரல் மஸ்ற

ஶரரி. இனனம் ஞரண னெர்த்றள். திம்ர ரஷப் னில் அர்ந்றனக்றநரர். அட ர்ம்

உனக்றிட்ட ங்த்றன் றநம். இஶரறரி ஸ்ர் ர்த்ஶரடு ரஷப் னில் அர்ந்றனக்றநரள்
யரனக்ஷ்ற. திம்ர திஷைஷப

, னக்ஷ்றஶர சுரித்ஷப்

றனஷ்டித்டக் வரண்ஶடினக்றநரர் ன்நரல்

வதனக்றக்வரண்ஶடினக்றநரள். இர்ள் இனனம் உடன் திநந்ர்ள்.

இப்ஶதரட னன

ம்தந்றல்னரல் ணிர இனக்றந அம்தரபரண டர்க்ஷம்ன் ப்தடிினக்றநரள்

றரபர இனக்றநரள். ஷிஶன

ங்கும்

க்னம் ஷத்றனக்றநரள். றரசுன் ஶதரன்ந தன ரக்ஷர்ஷப

ம்யரித்றனப்தள் இள்ரன். இஷவல்னரம் தரர்த்ரல் வயரிஷ்டஶ இலஷட
வ ரல்னரஶன னரினேம். இஶ ர்ம்

? ீனஶ

, இஶரறரி

ங்கு

, அசுர்ஷப

க்ம்

ஶரர் ன்று

ம்யரிப்தற்ர ன்ந றனம்தத்

றனம்த அரங்ள் ல்னரம் ரிஷ்டிடஶ ரப்தடுறன்நண. த னஷிணரல் இனனம் இப்தடி
டஷ்ட றக்ம் வ ய்றநரர்ள். இந் ரப் திதஞ் த்ஷ னீ னர ிஶரர டத்டட இந் இனனம்ரன்.

ரஶரன்

, ரஶரன் ன்ஶந அஷச் வ

ரல்ரர்ள். இட

, ரர ரட சூத்றரரி ன்று னரங்ள் வ

ரரி
ற்ந

ங் ரனத்றனறனந்ட றழ்ரட்டில் உள்ப வதர்.

ரல்லும். அஷபஶர யரரஷ ன்ஶந வ ரல்றஶநரம்.

ஶர ஶைரடிஷபிட இந் இண்டு ஶதனம் வரம்தவும் வனக்ர இனக்றநரர்ள் - என்று ன்ஶந

'

'

வ ரல்னறிடனரம்ஶதரல்! ஶஶன ரன் வ ரன்ண டர்க்ஷக்கு ிஷ்ட டர்க்ஷ ன்ஶந ஶதர் இனக்றநட.
ஶனரத்றலும் அம்தரள் ிஷ்டின்
ற ஶரரி ன்தஶர

ஶரரி ன்தட

, னக்ஷ்ற திம்ரின்

னனக்கும் வரிந்றனக்றந அபவுக்கு மஸ்ற

ஶரரி ன்தஶர தி ரரினக்ில்ஷன.

ரம் வ ய்ஷ னக்றர வதண்தரனரஶ னடட ன. யரிஷ்டிடத்றல் இந் அம் ம் டெக்னர
இனக்றநட. அணரல்ரன் அர் அறனத்ஷப் தங்ல டு தண்ிணஶதரட ஶரயறணிர அரம் தண்ிணரர்.
இர் அம்தரபின் இன்வணரன னொதம் ன்தற்கு வரம்தவும் வதரனத்ர ஶரயறணிஷப் தஶசுஶண

ல்ரம் வ ய்டவரண்டினக்றநரர். ிஷ்ட ஶக்ஷத்றங்பில் ைத் தி றத்ர இனக்றநட றனப்தற.
ஶங்ட ஸ்ரறஷப் தரர்த்ரலும் வரம்த அம்தரள்

ம்தந்ர இனக்கும். அங்ஶ வதனரலக்குப்

னடஷரன் உடுத்டறநரர்ள். சுக்ரத்றல் அதிஶம் தண்டறநரர்ள். ற்நப் வதனரள் ஶரில்பில்
னடன் இனக்றநட தன இடங்பில். இங்கு ட்டும்

றம்ங்ள் இனக்றன்நண.

றம்ம் அம்திஷின் ரணம்.

, ரிஷ்டவும், தஶசுனும் னென்று த்றணங்ள். "த்ண த் தரீக்ஷர" ன்ஶந வ அப்ஷத

அம்தரலம்

ீக்ஷறர் என றந்ம் வ ய்றனக்றநரர். இந் னென்றும் எஶ த
ற்ந இண்டு ஶதஶரடும் திரிக் னடிரல்

க்றத்றன் னென்று னொத ஶதங்ள்ரன். அம்தரள்

ம்தந்ப்தட்டினக்றநரள். எனத்னக்குப் தத்றணிரவும்

இன்வணரனத்னுக்கு மஶரரிரவும் இனக்றநரள். இந் னென்று னெர்த்றபிடனம் உர்வு ரழ்வு ற்திக்ர
தக்ற ஶண்டும். ல்னரற்றுக்கும் அடிப்தஷடர இனக்றந
வரிறநற்குக் ரரண

Truth)

த்றம் (

றம் ன்றும்

, அடஶ தனரத்

Energy) அம்தரள் அல்னட ிஷ்ட ன்றும் னரிந்ட வரண்டு தக்ற வ

க்ற (

லுத்

ஶண்டும்.
அம்தரலக்கும் யரிஷ்டவுக்கும் ஶதறல்ஷன ன்தஷத் த்ட ரீறில் வ ரன்ஶணன். இப்ஶதரட உங்லக்குத்
வரிர என ஷ வ ரல்றஶநன். ரரம் உங்ள் ல்ஶனரனக்கும் வரிந் ஷரன். ஆணரல் அந்த்
வரிந் ஷஷஶ உங்லக்குத் வரிர ரறரி வ ரல்றஶநரன். ரல்ீ ற
ி

, ம்தர், டப

லரமர் லறஷ

, ஆணந் ரரம், அற்ன ரரம், டர்ரம ரரம் ன்வநல்னரம் தன இனக்றன்நண. அறல்

ஶர என்நறல் இந் ிம் இனக்றநட.
அம்தரள்ரன் வரணர அரித்ரள் ன்தட ஷ. ஈசுஶண மீஷர உடன் ந்ரர். வரன் ல்ன தச்ஷ

'

'
னத்டஸ்ரற ீக்ஷறனம் 'ச்

'

றநம். ி ர்ன் ன்தரர்ள். அம்திஷஷ ரர 

'

றரர ன்றநரர் ரபிரமர்.

'

ரஶ ன்று ீ ணரக்ஷறஷப் தற்நறப் தரடுறநரர்.

, ஸ்றற ம்யரத்ஷத் ரண்டி னென ரர இனக்றநஶதரட தர க்ற வ க்ச் வ ஶல் ன்று இனந்
ஶதரறலும், னம்னெர்த்றபில் எனத்னக்குப் தத்றணிரறப் தரர்றர இனக்றநஶதரட தச்ஷ ரத்ரன்
றனஷ்டி

இனக்றநரள். இள்ரன் வ ரச் ந்ற னெர்த்றர ந்ரள். தஶசுன் மீர ஶிரணரர்.
தஷ ரனத்றல்

றன்ண  றஶனஶ குந்ஷலக்குக் ல்ரம் வ ய்ரர்ள். அப்ஶதரட ஶயரம் னனற

,

ர்ங்பரல் குந்ஷலக்கு அலுப்னத் ட்டிிடப் ஶதரறநஶ ன்று குறப்தடுத்டற்ர ிஷபரடல்

, னங்கு, ஊர்னம் ன்வநல்னரம் ஷத்றனந்ரர்ள். ஊர்னத்றன் ஶதரட ல்ரப் வதண்டக்கு ஆண்
ஶனம், ரப்திள்ஷபக்குப் வதண் ஶனம் ஶதரடுரர்ள். இந் ரறரி, ஶனரத்றல் ரக்ஷம தத்ஷப்
ஶதரக்ற ிஷபரட்டர ஊர்னம் னற்கு அம்தரள் ரணரவும், ஈசுன் மீஷரவும் ஶம் ஶதரட்டுக்
ஊஞ் ல்

வரண்டரர்ள். இட எனத்னக்கும் வரிரட. வரனும் மீஷனேம்கூட இஷ நந்ஶ ஶதரணடஶதரல்

இனந்ரர்ள். ஆணரல் வரம்தவும் உர்ச் ற ஶம் ற்தட்டரல் ணமறன் அடிிஶன ங்ஶர ஷநந்றனப்தடகூட
வபிிஶன வடித்டிடுறநட அல்னர

? இப்தடி என ட்டம் ரரத்றல் னறநட.

வரன் மீஷஷ ிட்டுிட்டுக் ரட்டுக்குப் ஶதரட ன்று ீர்ரணம் தண்ிிடுறநரர். அப்ஶதரட ஶிக்கு
உர் ற தீநறக்வரண்டு ந்டிடுறநட. "ரட்டிஶன டஷ்டர் தம்
வதண்டரட்டிஷ அஷத்டப் ஶதர றுக்றநரஶ

, றன

தம் இனக்றநட ன்தரல்

, இனம் எர் ஆண் திள்ஷபர" ன்று ஸ்ரறணத்றல் அலக்கு

, அந் ஶத்றல் ஏர் உண்ஷஷச் வ

ர ஶரதம் 

ரல்னற ிடுறநரள்.

"உம்ஷ ரப்திஷபர ரித் ன் திர ைணர் ீர் னன ஶத்றல் ந்றனக்றந என ஸ்றரீ (ஸ்த்ரிம்
னன ிக்யம்) ன்தஷத் வரிந்ட வரள்பரல் ஶதரணரஶ!" ன்று ரஷணப் தரர்த்ட
மீர ஶி. இட

ரக்ஷரத் ரல்றற ரர  ணம்.

ண்ஷட ஶதரடுறநரள்

வரனுக்கு அர் அம்தரள்ரன் ன்தஷ இப்தடி சூக்ஷ்ர ஞரதப்தடுத்றிட்டரள் மீஷ. உடஶண அனக்கு
அரக் ரரிம் றஷணிற்கு ந்ட. ரக்ஷம

ம்யரம் வ ய் ஶண்டும் ன்ந றஷணப்ன ந்டம்

அடேகூனரஶ ிஷபரட்டு டப்தற்ர மீஷஷ அஷத்டக் வரண்டு ரட்டுக்குப் ஶதரணரர்.
இரல்

ம்யரிக்ப்தட ஶண்டி ரஶணர வதரி

ற தக்ன். ஆறில் அனுக்கு

, அற்கு

றஷணஶ

ஷனரமத்றனறனந்ட இனங்ஷக்கு இலத்டக் வரண்டு ந்ட அஶ ர ணத்றல் ஷத்ட னஷை வ ய் ஶண்டும்
ன்று ஆஷ . அற்ரத்ரன் ஷனரமத்ஷப் வதர்த்டப் தரர்த்ரன். அப்ஶதரட அம்திஷ தந்ட ஈஸ்ஷணக்

ட்டிக் வரள்ப அர் ில் டேணிரல் ஷனஷ அலத்ற ிட்டரர். ப்திஶணரம் திஷத்ஶரம் ன்று இரன்
இனங்ஷக்கு எடி ந்ரன். ர

ற தக்ணரனரல் அனுக்குக் ன்னுஷட ஈசுன்ரன் மீஷர

ந்றனக்றநரர் ன்று வரிந்ட ிட்டரம். னன்ன அம்தரபரல்ரன் ன் ரரிம் வட்டுப்ஶதரச்சு ன்றந
ஶரதத்றல்

, இப்ஶதரட அள் ஷனீடு இனக்க்கூடரட ன்ஶந ரஷ அப்னநப்தடுத்றிட்டு மீஷஷ டெக்ற

ந்ட அஶ ர ணத்றல் ஷத்ரணரம். ஆணரலும் ரக்ஷம அநறரணரலும் அம்ஷப்தணரண ஶைரடிில் என்ஷந
ிட்டு என்ஷந ட்டும் திடித்டக் வரண்டரலும் ரனுஷட அன்ன ிரப்தட்டுக் ரரிற்று. இனந்ரலும்
றதக்றிணரல் இனுக்கு அர  றம் அவ்ப்ஶதரட டபி வரிந்ட. ஆஞ் ஶஷப் தரர்த்வுடஶண
ரன்

, 'இன் ரர்? ந்றம் வதனரணர?' ன்று றஷணக்றநரன். 'றஶ தரன் ந்ீ?' ன்தட ரல்ீற

ரர  ணம். மீர ரர்பின் தரமணர இனக்ப்தட்ட யடேரஷப் தரர்த்டம் ஷனரமத்றல்

ஸ்ரறக்கும் அம்தரலக்கும் ரமணர இனக்றந ந்றரன் அர் ன்தட னரிந்டஶதரன ரன் ஶதசுறநரன்.
அம்தரஶப ரரன் ன்தற்ர இந்க் ஷ ல்னரம் வ ரல்றஶநன். இண்டும் என்நர இனக்ட்டும்! ஆணரல்
ரரன் ன்றந னன னொதம் அம்தரபின் ஸ்றரீ னொதம் இண்டும் ன்நர இனக்றன்நணஶ
ஷத்டக் வரள்பனரஶ ன்று ஶரன்றுறநட. அப்ஶதரட அர்ஷப
அம்தரஷப ரர

; இண்ஷடனேம்

ஶரர்பர ஷத்டக் வரள்பனரம்.

ஶரரி ன்று வ ரல்ற்குப் னரக் ஷள் ல்னரம் தக்தனர இனக்றன்நண.

ஆஷ ள் அத்ஷண அணர்த்த்டக்குக் ரம். ஆஷ ரன் ரம் ன்தட. ஆஷ ப்தட்டட றஷடக்ரிட்டரல்

,ஶ

குஶரம்

ரம் ல்னரம் உண்டரறன்நண. ரத்றல் திநப்ன உண்டரறநட. குஶரத்ரல் ம்ஷ ரஶ வரன்று

வரள்றஶநரம். ணஶ ைணண த்றனறனந்ட ிடுதட ஶண்டுரணரல் ம்ஷக் ரனம் குஶரனம் அண்ட

'

ிடக்கூடரட. ஷ ைனம் உள்ஶப னவரட்டரல் ல்ன டஃஶதஶடர குஷடத்டி ரப்தரற்றுறநட. அஷ ரட்டர்

'

, க்ஶர ப்னொஃதர, ஶ

ப்னொஃப் ன்றஶநரம். இஶ ரறரி க்குக் ர ப்னொஃதர

ர ப்னொஃதர என  ம்

, இனக்றநட.

இனக்றநர ன்நரல்

'

'

அம்தரபின் றனஷதரன் அந்க்  ம். க்கு வரம்தப் தம் இனக்னரம். வ ல்ரக்கு இனக்னரம். திள
றரற இனக்னரம். அகு ஆஶரக்றங்ள் இனக்னரம். இஷவல்னரம் அம்தரள் அடேக்றயத்ரல்

,

றஷடத்ர ரம் வ ரல்னறக் வரள்பனரம். ஏபவுக்கு அப்தடி வ ரல்ட ரஸ்ம்ரன். ஆணரலும் ஆஷ னேம்

, தனம், டக்னம் ணமறனறனக்றந ஷில் இடள் ல்னரம் றஷடத்டத்ரன் ன்ண? ஆணதடிரல்
உண்ஷில் அம்தரள் அடேக்றயம் இனப்தற்கு அஷடரபம் ம்ஷ, ஆஷ னேம், டஶனம், தனம்
வறுப்னம்

அலஷனேம் வரடரல் இனப்தடரன்.

, தம், அலஷ அஷலக்கும் னெனக்ரம் 'ரன், ரன்' ன்று என்நறடம் ஆஷ

டஶம்

; ரம்ரன்.

ரன்

ணஶ ரம் என்று வரஷனந்ரல் ஶதரடம். அத்ஷண அணர்த் தட்டரபனம் வரஷனந்ட ஶதரணர ஆறநட.

, இந் உனத்றல், இந்ச்

அன்தின்

ரீத்றல் ரம் இனக்றந ஶதரஶ ஶரக்ஷ ஆணந்ம்ரன்.

ரஶசுரி ன்றும் ரரக்ஷற ன்றும் வதர் தஷடத் தர க்றஷ ணனனறப் திரர்த்றத்ரல் அள் ம்
ரத்ஷ அடிஶரடு டம்மம் வ ய்டிடுறநரள். ரஶசுரி ரன் தஸ்தரறிட்ட ரஷண றுதடி
உண்டரக்றள். அன்தின் ரணம் வ ய் தஶசுனுக்குக் ரம் வதரங்குறந ரறரி ன் ண்பில்

திஶஷ வதரங்ப் தரர்த்ள்ரன் ரரக்ஷற. இலஷட அடேக்றயத்ரல் க்குக் ர ம் ற்தடுவன்நரல்
என்றுக்வரண்று னரத் ஶரன்றுறநட. ஆணரல் னண் இல்ஷன. தப்திம் ஶனரப் திக்ஷஞஶ இல்னரல்
இனந்டிட்டரல்

, ரர ஶனரத்றல் ரட்டிக்வரண்டினக்றந

ரம் ப்தடி ிடுதடுட

? ம்ஷ ிடுிக்ஶ

அற்குக் ரனண்ம் உண்டரறநட. இந்க் ரனஷஷத்ரன் தஶசுனுக்கு உண்டரண ரம் ன்று
வ ரல்றஶநரம். இந்க் னஷ உர்வு அனக்குப் திநப்தற்குக் ரர இனந்

க்றஷ ரரக்ஷற

ன்றஶநரம். மஸ் ைீர றலம் ஶக்ஷர இனக் ஶண்டும் ன்ந ரம் ி

, ஶறு என ஆஷ

னேம்

இல்னர த அன்ன னீ ஷன அட.
ரஷண ரித் தஶசுணின் தரறர அள் இனப்தரல் - வற்நறக் ண்ில் ஶதர்தரற அலஷடட -

அள் ைீப்திதஞ் த்றன் ரத்ஷ தஸ்தரக்குறநரள். " றனுக்குக் ரனெட்டி ீஶ தக்ர்பின் ரத்ஷ
ர ம் வ ய்றநரய்" ன்று னெர் அடிக்டி வ ரல்ரர்.
ர ணம் வ ய்

றத்றன்

க்ற ன்தரல் ரத்ஷ அள் ரிக்றநரள். ரர

இனக்றநள் அள். ரரஶணர

ஶரரிரவும்

ரக்ஷரத் ன்ணின் திரர இனக்றநரர். தனஶதனக்குப் திம்ர

ரிஷ்டின் திள்ஷப ன்தட ட்டுஶ வரினேம். ஆணரல் ன்னுக்கும் அர் திள்ஷபரன். ஶரயறணிர
ந்ஶதரட அர் தஶசுணிடஶ ப்த
சுப்ண்ர் ஶதரன்நர்

ரஸ்ரஷ என னத்றணரப் வதற்நரர்.

ற -

க்ற ஶ ர்ந்ட திநந்

ற - ிஷ்ட ஶ ர்ந்ட ைணித் ப்தன். ணஶ த ஞரணனெர்த்றர இனக்றநரர்.

ஆணரல் திம்ரஶர ைன்ரவுக்குக் ரர இனக்றநரர். என ைந்ட ைணிக்க் ரர இனக்றந ரத்ஷத்
டெண்டுறநஶண யரிஷ்டின் இன்வணரன திள்ஷபரண ன்ன்.
ஆட்டிப்தஷடக்றந ல்னஷ அனுக்கு இனக்றநட!

ன ைீர றஷபனேம் ரத்றல் ள்பி

ரித் ரஷண றுதடினேம் உிர்ப்தித் ரரக்ஷற ரத்ஷப் ஶதரக்குறநரள் ன்ஶநன். இஶ ரறரி ரஷணப்

, ம் ரங்ள் ஶதர அர் அடேக்றயறப்தரர? றச் ம் அடேறயறப்தரர்.
வரன் ரர்? யரிஷ்டின் அரம். 'ரன்' ன்று வ ரன்ணரல் அங்ஶ ரன் ரட்டரன்,
தஷடத்ர் யரிஷ்ட ன்நரல்

ன்றஶநரம். ர ர ர ன்று வ ரல்னறச் வ ரல்னறஶ ரரற அறுதஷஷப எறத் ரன்ள் தனர் உண்டு.

, ன் இப்தடி ன்று ஶட்னரம். அப்தரிடம் திள்ஷபக்கு உள்ப

அனம் ரனும் அப்தர - திள்ஷபரிற்ஶந
அதரிற ரிரஷரஶனஶ

, அர் இனக்றந இடத்டக்கு ரட்டரன். அங்ஶரன் ரஷனச் சுனட்டிக்

வரண்டுிடுரன். டபமீரமர் இப்தடித்ரன் ஶடிக்ஷரப் வதரி த்ஷச் வ ரல்றநரர்.

றவதனரணிடம்

தத்றணரல் அட அடிரர்ஷபக் ரன் வனங் ரட்டரன். யரிஷ்டிடம் ரிரஷிணரஶனஶ
அட தக்ர்பிடம் ன் ஷரிஷ ஷக் ரட்ட ரட்டரன்.
 ரரர்ள் ன்தர யரிஷ்ட இட்ஷட அரம் வ ய்ரர். இர்ள் தத்ரிரச்த்றல் தஸ்

, தஷ

வ ய்ஶதரட

க் ஷனக் ஶஶனர அப்மஸ்ள் ந்ரர்ள். அப்ஶதரட னுக்கு ர ஶரதம் ந்ட.

'

'

, இனக்கு டேஷ் சுதரத்றணரல் ஶரதம்

தரணின் அம் ரினும் ன் ன்ந ஶதனக்கு ற்நதடி

ந்டிட்டட. "யளம்" ன்று ஏர் உறுல் ஶதரட்டரர். அந் யளங்ரத்றணரல் ங்ஶ தஸ்தரறிடுஶரர ன்று

, அப்மஸ்ள் அஷிட்டு, ரரர் தஸ் வ

தந்ட

ய்றந இடத்டக்கு எடி ந்ரர்ள். இங்ஶ ந்ட ங்ள்

ரர்த்றத்ஷக் ரட்ட ஆம்தித்ரர்ள். ரரனக்ஶர வரஞ் ம்கூடக் ரஶ றஷடரட. அட ட்டுறல்ஷன.

ர் ரறரி இனக்குக் ஶரதனம் றஷடரட. ணஶ

றரித்டக் வரண்டு ிஷபரட்டரத் ட வரஷடஷத்

ட்டிணரர். ரரின் வரஷடினறனந்ஶ ஊர் ற (ஊனவரஷட) ஶரன்நறணரள். அலஷட எப்தில்னர னொத

, ஶஶனர ரட்டி ஸ்றரீள் வட்ற, 'இரிடம் ம்

னரண்த்ஷக் ண்டு

'

க்ற தனறக்ஶ தனறக்ரட ன்று

உர்ந்ரர்ள். அப்மர்லம் வட்கும்தடிரண அத்ஷண வதண்ஷக் க்குள் ஷத்டக்வரண்ஶட அர் த

, இரிடறனந்ஶ திநக்றந அகு

தரிசுத்ரண தஸ்ிர இனந்றனக்றநரர்! அஷஶ ஆரரக் வரண்டு
ன் ஷரிஷ ஷ அரிடஶ ரட்ட னடினேர

? இடரன் ரத்தரிம்.

, திம்ரவும், ன்னும் ிஷ்டிடறனந்ட ந்ரஶனஶ அர் ைன்த்ஷ, ரத்ஷப்

அஶ ரறரி
ஶதரக்குறந
ரர

க்ற தஷடத்ர இனக்றநரர்.
ஶரரிரண அம்தரள்

றணின்

க்றரக் ரஷணப் வதரசுக்றணரள். அஶப ரிந்டஶதரண ரனுக்குப்

, அறக் இண்டுக்கும் அள் க்ற வதற்நள்
ன்தறனறனந்ட அன் அள் ஆக்த்றனறனக்றநன்ரன் ன்நரிற்று. ணஶ, அனுஷட அடிரர்ஷப
னணர்ைன்ர வரடுத்ட அஷணப் தஷடத்ரள். அஷண ஆக்

அண்டரட்டரன். இணரல்ரன் ரரக்ஷறஷ உதரமறப்தர்ள் ர ைம் வ ய்றநரர்ள்.

ரம் ரட வடுல் ந்ரல்

'

'

றர

ரஷப் வதரத்றக் வரள்றஶநரம். னெஶர வரம்தவும் ல்னர இனக்றந ஏர் அற

'

ஆயர ன்று வ ரல்ற்குப் தறல்

'
த்ஷப் தரர்த்ட, 'ஆயர

றர ன்றஶநரம். ஶட்க்கூடரஷக் ஶட்டரல்

'

'

றர

றர ன்று

'

ற

ற ன்றநரர்.

ற ற த ந்ற மம்
வரரக்ஷற டரக்ஷறர:னனர:
வரரக்ஷறம்ரபின் டரக்ஷத்ஷப் வதற்நர்ள் ித்றல் த்ஷண அற ங்ள் டந்டிடுறன்நண. " ற
ற" ன்றநரர். ன்ண அற ம் ன்நரல்

, 'க்கு ல்னரம் ஶறு ஶநரத் வரிறநஶதரட அர்லக்கு ல்னரம்

'

ரத் வரிறநஶ! ன்று ிக்றநரர்.

த்டம்

த்டம் ன்று இந்க் ரனத்றல் ரய்ப்ஶதச் றல் றஷநச் வ ரல்றஶநரம். ஆணரல் ஞரணறல்னரல்

,

வறும் தரல்டிக்மரச் வ ரல்றஶநரம். ரரித்றல் இட னக்ரல்ர ற வதரய்ரஶ இனக்றநட.
ரரக்ஷறின் டரக்ஷம் வதற்நனுக்ஶர அத்ஷ ஞரணஶ
எஶ தம்வதரனள்ரன்.

த்றரண

றத்றத்ட ிடுறநட. அனுக்குப் தரர்ப்தவல்னரம்

 ரி ணம் அனுக்குத்ரன் இனக்றநட.

அனுக்குக் ரடும் டும்
ீ
என்நரறிட்டட ன்றநரர் னெர். அனுக்குக் குஶரம் ன்தட வரஞ் ம்கூட இல்ஷன.
ணஶ றத்றனும்

த்டனவும்

ரற ிட்டரர்பரம்!

ரனம் அஷண ிட்டு அடிஶரடு அன்றுிட்டட. னேறின்

'

ரறிட்டண ன்றநரர் னெர். ஶனரஷ்டம்

, ண்ரங்ட்டினேம் அனுக்கு

றந் உடும்

னேற திம்ஶதரஷ்டம்

'

ன்று திரமம் ஶதரட்டு அஶரடு வ ரல்றநரர்.

; ஏஷ்டம் - உடு (உடு வதரிரறத் வரங்றக்வரண்டினக்றந திரிரன் ஏஷ்ட்ம்;
இடஶ றறல் எடட்ஷட, எட்டம்); 'திம்தம்' ன்நரல் ஶரஷப் தம்; 'திம்ஶதரஷ்டம்' - ஶரஷப்தம் ரறரிச்
ஶனரஷ்டம் - ண்ரங்ட்டி
றந் உடு.

ல ஷில் தரன் "ஶரல ம ஶனரஷ்டரச் ரஞ் ண" ன்று வ ரன்ணஷ றஷணப்னட்டுறந ரறரிஶ

, 'வதரன்னும் ண்டம் ஶரறக்குச்

வ ரல்றநரர். வதரன்ணரஷ ஷ ஷத்ட

வதரண்ரஷ ஷ ஷத்டப் ஶதசுறநரர்.

'

, னெனம்

ம் ன்நரன் தரன். னெர்

, குஶரம், ஶ

த்ஷண ரம்

, தம் இற்ஷந உண்டு தண்டறந ஸ்டவும் அம்தரஷப

ரம்

உதரமறக்றநஷணக் வரஞ் ம்கூட அஷ க்ரட.
ரக்குஶரரறள் இல்னரல் ப்ஶதரட தரர்த்ரலும் அஷபஶ றரணித்டக் வரண்டினந்ரல் அடஶரன்

'

'

, அஶப ரர னடிறந அந் றஷனஶ

ஶரக்ஷம். அள் ஶறு. ரம் ஶறு ன்றந தரஷணனேம் ஶதரய்
ஶரக்ஷம்.

ஆம்த றஷனில் அள் ஶறு ன்ஶந தரிக்னரம். அப்ஶதரட அலஷட

; வரஞ்

திடித்டக்வரண்டு அஷபப் திரர்த்றத்தடி இனக் ஶண்டும்

ரிந்ங்ஷபஶ வட்டிரப்

ம் வரஞ் ர ம்ஷ அபிஶனஶ

ஷக் ஶண்டும்.
ரம் வரஞ் ம் திரஷ ப்தட்டரலும் ஶதரடம். அஶப ம்ஷக் வரஞ் ம் வரஞ் ர உர்த்ற க்ஷறப்தரள்.
க்கும் அலக்கும் இனக்றந ஶறுதரட்ஷடனேம் ர்த்டக் ரணரஶ ஆக்றக் வரள்ரள்.

அன்ணனர்ி
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அன்ணனர்ி

ம் ஶ த்றல் ட்டும் ன்நறல்ஷன

; ஶனரம் னலக் டர்ப்திக்ஷம் அறரற னறநட. வறன்ள் றஷநச்

வ ய்ட ிடனரம். ஃதரக்டரிள் றஷந ஷத்ட ிடனரம். ஆணரல் திர் தச்ஷ ள் பர்ட ம் ஷில்
இல்னரல் இனக்றநட. ரணி மம்னத்ற (வ றப்ன) இனந்ரவனரற
சுதிக்ஷம் வ ய்ட வரண்டரலும்
ம்னஷட அட ிட

, ிறு றம்திணரல் அன்நற, தரக்ற ன்ண

, வரத்த்றல் டர்திக்ஷரத்ரன் இனக்றநட. திர் தச்ஷ

ிஷபச் லுக்கு

ரர்த்றங்பரல் திஶரைணறல்ஷன. ன்ைறண ீர் அஷ ட்டனரம். ஆணரல்

,

ஷஷ வதய்ிக் அரல் னடிரட. ைன்ரரரண அன்ணனர்ஶசுரிஷ ல்ஶனரனம் ணமரப்
திரர்த்றத்டக் வரண்டரல்ரன் ிஶர ணம் உண்டு. அஶப ரம் வ ய்றந ரதரதங்ஷப க்ஷறத்டத் ரணி
மம்னத்றஷ அடேக்றயறப்தரள். டர்திக்ஷம் ஶதர அஶப திச்ஷ

ஶதரடுரள்.

ம்னஷட ஆ ரர்ரள் வ ங் தத் தரரள் ர றில் இனந்ஶதரட

, அன்ணனர்ி ீட என ஸ்ஶரத்றம்

தரடினபிணரர்.

அறல் சுஶனரத்டக்குச் சுஶனரம் னடிிஶன
அன்ணனர்ஶசுரிஷ திச்ஷ

, "னஷின் தற்றுக்வரம்தர இனக்றந அம்ரஶ,

ஶதரடு" ன்று உனக்ர ஶண்டிக் வரள்றநரர்.

'திக்ஷரம் ஶயற க்னதரனம்தணரீ

ரர அன்ணனர்ஶச்ரீ

'

'ஶயற - ஶதரடு ன்நரல் அனக்றல்ஷன. அனக்குப் திஷக்ஷ ைரம் ைரம் ன்று டந்டவரண்டினந்றனக்கும்!
ிவும் ம் ஆச் ரர்ரலக்குச் ரீரதிரணம், உஶதரம், ரன் ன்றந ண்ம் னஶன ம்கூடக்
றஷடரட. ற ன் ன்ந ரதரனறன் அரிடம், "என க்ர்த்ற அல்னட ந்றர றின் ஷனஷப் தனறக்
வரடுத்ரல் ணக்குக் தரனறின் ரி ணம் றஷடக்கும்" ன்நரன். உடஶண ஆச் ரர்ரள், " க்ர்த்றின்
ஷனக்கு ஆஷ ப்தட்டரல் உன் ஷனஶ ஶதரய்ிடும்.
ஷனஷ டுத்டக் வரள்" ன்று ணட

ந்றர றின் ஷன ஶண்டுரணரல் இஶர இந்த்

றஷ ஶ வரட்டுக் ரட்டிணரர். அப்னநம் ஈஸ்

ங்ல்தத்ரல் ஷ

ரநறப்ஶதரிற்று. அட ஶறு ிம். இப்ஶதரட ரன் அந்த் ஷஷச் வ ரல்ன ில்ஷன. ஆச் ரரிரலக்குக்
வரஞ் ம்கூட அயங்ர ரஶ றஷடரட. ஶரதிரணஶ றஷடரட ன்தற்ர இஷச் வ ரன்ஶணன்.
அப்தடிப்தட்டர் "திக்ஷரம் ஶயற - திச்ஷ

?

ஶதரடு" ன்நரல் ன்ண அர்த்ம்

, 'ணக்குப் தரர்றஶ அம்ர;

இந் ஸ்ஶரத்றத்றன் ஷட ற சுஶனரத்ஷப் தரர்த்ரல் அர்த்ம் னரினேம். அறல்
தஶசுஶண அப்தர!

றதக்ர்ள் ல்னரம் தந்டக்ள்

ஶதரடு ன்று இர் ஶட்றநஶதரட

; னெவுனனம் டுீ ' ன்றநரர். ணஶ ஶயற - திச்ஷ

, றரிஶனரங்லக்கும் திச்ஷ

, ணக்கு ன்ஶந ஶண்டிக்வரள்றந

அஶரடு

ஶதரடு ன்று திரர்த்றத்ரஶ அர்த்ரறநட.

, தரரம் வ

ம் ரறரி இனக்ப்தட்டர்ள்

ய்ற்குப்

வதரனத்ர இப்தடிப் திரர்த்ஷண வ ய்றனக்றநரர்.
அன்ண திஷக்ஷ ட்டும் திஶரைணறல்ஷன. னடிில் ஞரணறல்னரல் வறுஶ றன்று றன்று ஊஷண பர்த்டப்

, ண்டினேம் ஷத்டக்வரண்டு அன்னனர

திஶரைணறல்ஷன. ஷில் க்ஷீரன்ண (தரல் ஶ ரற்று)ப் தரத்றனம்

உவுஶதரடும் அன்ணனி இந் ஞரணத்ஷனேம் ிஶ ர அடேக்றயறக்றநரள். ஞரண ஷரக்றப்
திச்ஷ ஷத்ரன் ஆற ங்னம் னடிரக் ஶட்றநரர்.
ரஞ் ற ரரக்ஷறில் அன்ணனர்ஶசுரினேம் அடக்ம். ரரக்ஷற இனரற வல் வரண்டு னப்தத்றண்டு
அநங்ஷப பர்த்ரள். அறல் அன்ணரணம் என்று. ரக்ஶரட்டத்றல் அன்ணனி

ந்றற இனக்றநட.

ரஞ் றில் ஏ ரந்ன் பிில் இனக்கும் ஸ்ரறஷப் தரடும் சுந்னெர்த்ற ஸ்ரறள்

?' ன்று ஶட்றநரர்.

அன்ணனிஶ இனக்கும்ஶதரட ீர் ன் திக்ஷரண்டிர அஷனறநீர்
ரரினம் குல்ரள் வடுங்ண்
ஷனள் டிம்ன வரன்ஷநத்
ரரினந் டரர்ன ீங்ரத்
ஷனரள் உனகுய் ஷத்
ரரினம் வதரறல்ச் ற னெடெர்க்
ரஶரட்டம் உண்டர ீர்ஶதரய்
ஊரிடும் திச்ஷ வரள் வன்ஶண
எண்ரந்ன் நபினேப ீஶ!

, 'ரக்ஶரட்டத்றல்

ரீம்

, ஆத்ர இண்டுக்கும் உவூட்டி பர்க்றந அன்ணனஶசுரிஷத் டறத்ட

ஸ் ைீர்லக்கும்

டர்திக்ஷம் ீங்ப் திரர்த்றப்ஶதரம்.
தரதம் வ ய்ற்குத் ண்டஷணர டர்திக்ஷத்றல் ஷ்டப்தடுதர்லக்கு ரரக்ஷறஶரண அன்ணனி னஷ
தரனறக்றநரள். த ற ன்தட தரதிக்கும் க்கூடரட. ஶபத்றல் வ னக்குன்ணம் ன்று அன்ணனர்ர ஶக்ஷத்றம்
இனக்றநட. அங்ஶ ஶ ரர்த்றலக்வல்னரம்

ரப்தரடு ஶதரடுறநரர்ள். அடட்டுறல்ஷன

; ரத்றரி ஶஷபில்

ஶரிலுக்குப் தக்த்றல் என த்றல் என ஶ ரற்று னெட்ஷடஷக்ட்டி ஷக்றநரர்ள். இரக்ரனத்றல் அந்ப்
தக்ரப் த றஶரடு ஶதரறந றனடர்லம்கூடப் த றரந ஶண்டும் ன்று இந் ற்தரடு.

இத்ஷண னஷஶரடு ஏர் அம்ர இனக்றநஶதரட

, அறனறனந்ட ரம் த்ஷண தரதம் வ

ன்நரல்

, இன்ஷணக்கு ஶனரத்றல் இவ்பவு டர்திஷக்ஷ இனக்றநட

ய்றனக்றஶநரம் ன்தஷத்ரன் வரிந்ட வரள்ப ஶண்டும். " 

; என ஶ

மம்யறஷ"ில் ஆத்ஶர் வ ரல்ர னறநட

த்றஶனர

, த்றஶனர, றரத்றஶனர ஆட்

றில்

இனக்ப்தட்டர்ள் ர்ம் நற டந்ரல் அர்ஷபச் ஶ ர்ந் ைணங்லம் இஶ ஶதரக்ஷ அடே ரிக்

ஶண்டிரறநட. இப்தடி அர்ம் வரம்தவும் தவுறநஶதரட ஶர்ள் இர்ஷபக் ஷிட ண்டறநரர்ள்.
(ஶர்ள் ன்நரல் இற்ஷச்
ஷ

க்றஷப டத்டறந ஈசுணின் அறரரிள்). உடஶண னடக்ள் ரறுறன்நண.

, இடம் நற, அபவு நறப் வதய்னேம். தனக் ரற்று

ரிரப் வதய்றல்ஷன. வதய்ரலும் ரனம் நற

னஷநப்தடி சுறல்ஷன.
ீ
ிரறக் றறுறள் அறரறன்நண. திர் தச்ஷ பின் வ றப்னப் ஶதரறநட. உவுப்

, றஷடக்றந வரஞ்

தரர்த்ங்பில் டர்திக்ஷம்

, வட்ட ரற்று, ிரற இற்நரல் ஶ

த்றலும் ஶரங்ள்

ம்

தரரறநட.
இம்ரறரி உனத்டக்கு ற்தடும் டர்திக்ஷத்றனறனந்ட ம்னஷட ப்ஷதஶ னரிந்டவரண்டு றனத்ப் திரஷ

, அன்ணனர்ிஶ அன்ணதிஷக்ஷ, ஞரண திஷக்ஷ ல்னரம் ஶதரடுரள். அள் ரீஶ
ஞரணரணட. 'அ'ினறனந்ட 'க்ஷ'ஷினரண ல்னர அட் ங்லஶ உனரண ந்ற ரத்னர னொதிி
டுத்ஶரரின்

அள் ன்றநரர் ஆ ரரிரள்.

'ஆற க்ஷரந் மஸ் ர்ணரீ.'
இப்தடிப்தட்ட

ரீம் தஷடத்பரனரல் ம்

ஞரணம் னரள்.

ரீத்ஷ ட்டுறன்நற அநறஷனேம் பர்க்றந திஷக்ஷஷப் ஶதரட்டு

, அன்ணனர்ி ஸ்டறின் ஷட

அட ப்தடிப்தட்ட ஞரணம் ன்தஷத்ரன் ஆச் ரர்ரள்
றஷனில் தஶசுஶண ப்தணரவும்

றில் வ ரல்றநரர். அந்

, அம்தரஶப ரரரவும் வரிரர்ள். உடஶண

ன ைீர றலக்கும்

ஶரர்பரற ிடுரர்ள். னெவுனனம் வ ரந் டரறிடும்.
ீ
இட இப்ஶதரட றஷநப் ஶத ப்தடுறந ஶ

, தர

க்றப்தரட்ஷடிட த்ஷணஶர தடி ஶஶன! னென்றுன க்றப்தரடு. தக்ற இனந்ரல்

க்ற எனத்ற

, ல்ஶனரனம் அள் குந்ஷள்ரன் ன்றந ஶர
ங்ம் ஶண்டரம், றட்டம் ஶண்டரம், தி ரம் ஶண்டரம்.

இனக்றநரள் ன்ந தனம் தக்றனேம் இனந்டிட்டரல்
தரம் ரணரஶ ந்டிடும். இற்குப் தி

அரற ரனர இப்தடித்ரன் தித்றக்ஷத்றல் க்றம் இனந்றனக்றநட. ஸ்ரறக்ரத் வற்த்றக்ரன்

Integration)

ர றக்குப் ஶதரணரன். ஸ்ரறக்ர டக்த்றக்ரன் ரஶசுத்றற்கு ந்ரன். க்றப்தரடு (
ன்றந ஶதச்சு இல்னரஶன

,'

ஶர

'

ஶரரிஶப ன்ந தி ங்ம் இல்னரஶன

,  உர்ச்

றரல் க்றர

என ரய் ிற்றுக் குந்ஷபர இனந்ட ந்ஶரம். இஶரடுகூட அநறரபிபின் ட்டத்றஶனர

,

ன

ரஸ்றங்லக்கும் வதரட தரஷர இனந் மஸ்றனம் ஶ த்றன் ரலு ஶரடிஷபனேம் என்நரச் ஶ ர்த்ட

'

'

ஷத்றனந்ட. இப்ஶதரட வமக்னேனர் ரரித்றல் த்ஷ ிட்டரிற்று. மஸ்றனத்ஷனேம் என ரறரி
ீர்த்டக் ட்டிிட

ன த்ணங்லம் டக்றன்நண - ரன் இங்ஶனேள்ப ம்ர்ஷப ட்டும் வ ரல்னில்ஷன.

யறந்றக்ரர்லம் இந் ஷங்ரித்றல் ன்நரஶ ரரி ரீறில் வ ய்ட னறநரர்ள். இஷடக்ரனத்றல் என

Link) ந் இங்றனீ ஷனேம் ிட்டிிடப் தரர்க்றநரர்ள்.

வதரட இஷப்தர (

தரஷ ிம்கூட இண்டரம் தட் ம்ரன். தக்றஷ பர்த்டிட்டரல் ஶதரடம். அப்னநம் ன் ரரம்

, ன் தரஷ ன்று க்குள்ஶபஶ

ைரற

இப்ஶதரடரன் க்குள்ஶபஶ என

, ன்

ண்ஷடள் என ரலும் ரட. க்றப் தி ங்ம் அறரண

லஷக்ரன் இன்வணரன

, ரணிம்

லஷக்ரனுக்கு ண் ீர்  ரட்ஶடன்

ரட்ஶடன் ன்று திரிந்ட திரிந்ட றற்றநரன். ரரத்டக்கு ரரம் ல்ஷனச்

ண்ஷட ந்றனக்றநட.

, ைரறின் ஶதரல் ற்வணஶ வரடுஷ டந்ர இப்ஶதரட றபப்தி ிட்டினக்றந
திற்தரடுரன் ரஸ்த்றல் தரஷச் ண்ஷட, ைரறச் ண்ஷட ல்னரம் ந்றனக்றன்நண. இத்ஷணக்கும்
னெனக்ரம்,  உர்ச் ற, தக்ற ஶதரணடரன். ைணங்ள் ல்ஶனரஷனேம் என்நரக் ட்டிப் ஶதரட்ட னம்
தரஷின் ஶதரல்

தக்றனேம் ஶதரணடம்

னெத்றஶனஶ ட்டுிட்டுப் ஶதரய்ிட்டட. ணஶ இப்ஶதரட

, அன் குந்ஷபரண

தக்றரன். உண்ஷரண ஈசு தக்றரணட
அப்னநம் தஸ்த

னரிடனம் அன்தரத்ரன் தறக்கும்.

ரத்ஷத்ி ஶவநற்கும் இடஶ இரட. அன்ஶத

'

ர்ஶர றரினேம்

றம் ன்றநரர் றனனெனர். அடஶ

'

அநறவு. அநறரண வய்ஶ ன்நரர் ரனேரணர். இந் அன்ஷதனேம் அநறஷனேம் - அன்ஶதரண அநறஷ அன்ணனி க்வல்னரம் திஷக்ஷ ஶதரடப் திரர்த்றப்ஶதரம். ஆற ஆ ரர்ரள் வ ய் திரர்த்ஷணனேம் இடரன்.

அன்ணனர்ஶ மரனர்ஶ

,

ங் ப்ர ல்னஶத

ஞரணஷரக் மறத்ர்த்ம் திக்ஷரம் ஶயற

I

தரர்ற

II

அம்ர
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ஶரனெர்த்றள் அர னனர்ள்
அம்ர
ரன்ஷதப்ஶதரனக் னப்தடஶ இல்னர னரண அன்ஷத இந் ஶனரத்றல் ஶவநங்குஶ ர

, ன் அன்ஷத திறதனறக்ரிட்டரலும்கூட, ரரரப்தட்டள்
அஷப் வதரனட்தடுத்ரல் னரண அன்ஷதச் வ லுத்றக் வரண்ஶடினக்றநரள். 'வதற்ந ணம் தித்ட, திள்ஷப
ணம் ல்லு' ன்று இஷத்ரன் வ ரல்லுறஶநரம். 'ஶி அதர க்ஷரதண ஸ்ஶரத்றம்' ன்று அம்தரபிடஶ
ம் குஷநஷபச் வ ரல்னற ன்ணிப்னக் ஶட்டுக் வரள்றந டற என்று இனக்றநட. அறல் 'டஷ்டப்திள்ஷப
னடிில்ஷன. திள்ஷப ப்தடி இனந்ரலும்

இனப்தடண்டு! ஆணரல் டஷ்ட அம்ர ன்று எனத்ற றஷடஶ றஷடரட ன்று னறநட. தரினர

, ன்ணனஶ இல்னர உஷப்ஷதனேம், அம்ர எனத்றிடம்ரன் தரர்க் னடிறநட.

அன்ஷதனேம்

குந்ஷரப் திநக்றநஶதரஶ அம்ரிடம்ரன் எட்டிக் வரள்றஶநரம். ஆரம் னறனறனந்ட
அள்ரன் குந்ஷக்குக் றர இனக்றநரள். ட றுறந

னத்டக்கும்

த்ஷிட தரல்த்றல்ரன் ரரர்

, குந்ஷ

இனனக்கும் தஸ்த அன்ன ற அறர இனக்றநட. அறலும் ணி இணத்ஷிடப் தசுக்குனத்றடம்ரன் இந்

அன்ன றம்தித் டம்னறநட. ன்று "அம்ர!" ன்று த்டறல் உள்ப ஆல் ரறரி ஶவநங்கும் அன்ஷதப் தரர்க்

, "அம்ர" ன்று கூப்திட ஆம்தித்ஶர ன்று

னடிில்ஷன. இஷப் தரர்த்டரன் டேஷ் ைரறஶ

ஶரன்றுறநட. றறல் ட்டுறல்னரல்

, வலுங்கு, யரரஷ்டிம், ன்ணடம் னனற தரஷபிலும் "அம்ர"

ன்ஶந ரரஷச் வ ரல்றநரர்ள். ஷனரபத்றல் "அம்ஷ" ன்தரர்ள். மம்ஸ்றனத்றல் "ர" ன்றும்
"அம்தர" ன்றும் வ ரல்லுடம் இஶரன். யறந்றில் "ர"

'

, "ரி" ன்றநரர்ள். இங்றனீ ஷ் "ம்ற", "ம்ர"

'

ல்னரனம் ன்று குட்டிின் அம்ர ினறனந்ட ந்ஷரன் ஶதரனறனக்றநட.
இந் அம்ரின் அன்ன என தக்ம் இனக்ட்டும். இள் இந்
அல்னட ம்னஷட

ரீம் ஶதரண திற்தரடு இந் அம்ரவுக்கும் க்கும்

ர்ப்தரமம். ஶஶந அம்ரள் னரள். இப்தடிச்
அம்ரர இனக்றந எனத்ற இனக்றநரள்.
திற்தரடு அந் உிர் இன்வணரன
றந்ர

ரீத்றற்கு ட்டும்ரன் அம்ர. அலஷட

ம்தந்ஶ இல்ஷன. அப்னநம் ஶறு

ரீத்றற்கு ட்டும் அம்ரர இல்னரல்

, உினக்கு

ரீம் அறறந ரறரி உிர் அறறல்ஷன. இந்ச்

ரீத்றற்குப் ஶதரறநட. இந் உிரின் அம்ரரன் க்கு

ரீம் ஶதரண

ரசுர

,

, ந்ரலம் ரரர இனந்ட வரண்டினக்றநரள். ன்றுக்குப் தசுஷப் ஶதரன ந் ைன்த்றலும் ந்க்

ரனத்றலும் ல்னரப் திரிலக்கும் ரரர இனக்கும் தஶஷின் தரர ிந்த்றல் றஷநந் அன்ன

, உிர்

ஷப்தஶ ைன்ர டுத்ன் திஶரைணம். ைன் றினத்றக்கும் அடஶ ற. அரட
ிட்டதின் இன்வணரன

க்கு இனக்றந

ரீத்றல் னரல் ஶதரணந்த்றல் ஷற்கும் அந் அம்ரரன் ற.

, ண்டம் ண்டர, டண்டு
க்றஷ வபிப்தடுத்டறநட. ரம் 'வ ரந்' னஷநில்

க்ற ல்னரம் அலஷடடரன். எஶ அண்ட தர க்றரன்

டண்டர ஆற இத்ஷண ைீர றபிடனம் டபித்டபி
ஷனேம்

ரீத்ஷ

, அம்தரம் வரள்பவும் றரஶ இல்ஷன. ரம் ஷச்

ரறத்ரப் வதனஷப் தட்டுக் வரள்பவும்

வ ய்றனந்ரலும் ல்னரம் அள் வரடுத்
இல்னரல் அபிடம்

க்றரல்ரன் டக்றநட. இஷ உர்ந்ட அம்தரம்

றநறடம்

ரற வ ய்ரல் எஶ அம்ரரண இள் இத்றலும் தத்றலும் தரடேக்றயம்

வ ய்ரள். ப்தடி டவும் ஶட்த் வரிர குந்ஷக்கு ஶண்டிஷத் ரய் ரஶண ணித்டக் வரள்றநரஶபர

,

, உண்ஷரண தக்ற ஷத்ர்ள் ன்ஷண
டவும் ஶட்ரிட்டரலும்கூட, ரணரஶ அர்லக்கு இஶனரத்றல் ித்ஷ, வ ல்ம், ஶரந்ற னனற
ந்ட, தின்ன ஞரணத்றல் தலத்டப் தரணந்த்ஷதப் வதறும்தடி அனள் னரிரள். த ஞரண அத்ஷ ஆணந்ம்
க்குக் றஷடத்ட, ரம் அந் ஆணந்ரஶ ஆறிடுட என தக்ம் இனக்ட்டும். அட அள் ம் ர்ரஷத்
ீர்த்ட, ன்ஷநக்ஶர எனரள் ப்ஶதரறந றஷன. அட றஷடக்றநஶதரட றஷடக்ட்டும். அடஶ
அப்தடிஶ ைன்ரரரவும் னரனெர்த்றரவும் உள்ப அம்ர

றஷடக்ில்ஷனஶ ன்றந குஷந இப்ஶதரட க்கு ஶண்டரம். இப்ஶதரட க்குப் த அன்ன அம்ரரண
அம்தரள் இனக்றநரள். அலஷட அன்ஷத றஷணத்ட அபிடனம் ரனம் அன்ஷதச் வ லுத்டற்கு இப்ஶதரஶ
க்குச்

ரத்றரறநட. இறலுள்ப ஆணந்த்டக்கு ஶல் க்கு டவும் ஶண்டரம். அம்தரள் றரணத்ஷிட

க்கும் ம் ரறரிஶ அஷப அம்ரரக்றக் வரண்ட
ன ஶனரனம்

ன ஶனரத்டக்கும் றஷநரண இன்தம் ஶநறல்ஷன.

ஸ் ைீர றலம் ஶக்ஷர இனக் அன்ஶத உனரண

ரக்ஷரத் அம்திஷஷ ப்ஶதரடம்

ஆணந்ர றஷணத்டக் வரண்டினப்ஶதரம்.

ங்பரத்ற
அனுரர் அனுக்றயறப்தரர்!
வய்த்றன் குல் ( னல் தரம்)
ங்பரத்ற
அடேரர் அடேக்றயறப்தரர்
ஆஞ் ஶ ஸ்ரறின் ிஶ ஶ அனரறரணட. அர் தக்ர்லக்கு ன்வணன்ண அடேக்றயம் வ ய்றநரர்

, அனக்கு ன்ண ிஶ

ன்தஷப் தரர்த்ரல்

ம் ன்று வரினேம்.

னத்றர் தனம் ஶ ர ஷர்ம் றர்தத்ம் அஶரர

அைரட்ம் ரக்தடுத்ம்

I

யடேரத் ஸ்ரதஶத்

II

ஆஞ் ஶஷ ஸ்ரிப்தர்லக்கு அர் ன்வணன்ண அடேக்றயறக்றநரர் ன்று இந் ஸ்ஶனரம் வ ரல்றநட.

, தனம், னழ், உறுறப்தரடு, அஞ்

னத்ற

, ஆஶரக்றம் ிறப்ன, ரக்குன்ஷ இத்ஷணனேம் னறநரர்

ரவஞ் ம்

அர்.
ரரர இஷவல்னரம் எஶ இடத்றல் அஷஶ அஷரட. ல்ன னத்றரன் ஆஶரக்றம் இல்னரல்
ஶ ரணிர இனப்தரன். வதரி தன ரனற ண்டுர இனப்தரன். இண்டும் இனந்ரலும் ஶரஷர

,

, அற்ஷநப் திஶரறக்றந சுறுசுறுப்ன, ிறப்ன

தந்ரங்வரள்பிர இனப்தரன். த்ஷண றநஷ இனந்ரலும்

இல்னரல் ஶ ரம்ஶதநறர இனப்தரன். வதரி அநறரபிர இனந்ரலும் ணக்குத் வரிந்ஷ டுத்டச் வ ரல்றந
ரக்கு ன்ஷில்னரல் இனப்தரன். இந் ரறரி றுரநரண குங்ள் இல்னரல் ல்னர
எஶ இடத்றல் வதரறறநரர்

,

இற்குக் ரம்

, ஆஞ்

றஶஸ்ஷபனேம்

ஶர்.

,

ரரர ரம் எஶ இடத்றல் ஶ ர்ந்ட தரர்க்ர குங்ள்

க்றள் அத்ஷணனேம்

அரிடஶ னர என்று ஶ ர்ந்றனக்றன்நண. ரம் றவறர் குங்ள் ன்று றஷணப்தஷக்கூட

, அரிடம்

ஸ்தரரச் ஶ ர்ந்றனக்றன்நண. உரரப் வதரி தன ரனறக்கு ிம் இனக்ரட. வதரி னத்ற ரனறக்கு

, னத்ற தனம் இற்ஷநப் ஶதரனஶ ிம், தக்ற
க்றரணர இனந்டம், அத்ஷண க்றனேம் ரன் ஶதரட்ட திச்ஷ ன்ந

அங்ரறல்னர தக்ற இரட. ஆஞ்ைஶஶர ஶ தனம்
இற்நறலும் னனர றற்றநரர். ர

அடக்த்ஶரடு ணக்கு என தினேம் ஶபரல் ரரமணரஶ இனந்ரர். அப்தடி அடிஷர இனந்ரஶனஶ
றஷநந்ட இனந்ரர். தக்ற இனக்றநர்லக்ஶகூட அறல் ஞரணத்றல் வபிவு இல்னரல் னெடதக்றரஶர
னட்டுதக்றரஶர இனப்தடண்டு. ஞரணனம் தக்றனேம் ஶறு ஶறு ன்ஶந அர்ள்

,

ண்ஷடகூடப் ஶதரட்டுக்

, தஞரணிரவும் இனந்ரர்.
ப்தடி க்ஷறரனெர்த்ற மரற னணிர்ஷப னன்ணிட்டு உதஶ ம் வ ய்றநரஶர, அப்தடிஶ வ ரன்
ஆஞ் ஶ ஸ்ரறஷ னன்ணரல் ஷத்டக் வரண்டு ஞரஶணரதஶ ம் வ ய்றநரர் ன்று 'ஷஶயீ மயறம்'
வரள்ரர்ள். ஆஞ் ஶஶர ரச் ந்ற னெர்த்றின் ததக்ர இனக்கும்ஶதரஶ

சுஶனரம் வ ரல்றநட. அர்ைளணணின் ஶர்க்வரடிில் இனந்டவரண்டு ல ஶரதஶ த்ஷ ஶரிஶனஶ ஶட்டர்
அர். ஷத ர

தரஷில் ல ஷக்குத் த்டரண என தரஷ்ம் இனப்தரவும்

'

, அட ஆஞ்

ஶர் வ ய்ட

'

ன்றும் வ ரல்ரர்ள். என்தட ிரனம் வரிந்  வ்ர ஶத்ர ன்று ரஶ அஷப் னழ்றந

,

அபவுக்குப் வதரி ல்ிரன். ஆணரலும் னத்றப் திர ம்

க்றப் திதரம் ல்னரற்ஷநனேம் அடக்றக் வரண்டு

தக்றிஶனஶ தரணந்ம் அடேதிக்றநரர்.
தக்ற ன்தரல் ஶனர ரரித்ஷக் ணிக்ரர் அல்ன. ரவதௌனத்ஶரடு ஶதரரடி அதஷனஷப

ideal)

க்ஷறத்ர்பில் அனக்கு இஷ இல்ஷன. ஶனர ஶ ஷக்கு அஶ உரம். (

, தனத்றல் உச் றஷன, தக்றில் உச் றஷன, த்றல்
ீ
உச் றஷன, ல ர்த்றில் உச் றஷன,
றஷன, ித்றல் உச் றஷன இப்தடிவல்னரம் என்று ஶ ர்ந்றனக்றந ஸ்னொதம் என்று உண்டு

ஞரணத்றல் உச் றஷன
ஶ ஷில் உச்

ன்நரல் அட ஆஞ் ஶ ஸ்ரறரன்.
இவல்னரற்றுக்கும் ஶனர அனஷட திம்ச் ரித்ஷச் வ ரல்ன ஶண்டும். என க்ஷம்கூடக் ரம்
ன்றந றஷணப்ஶத ர ர தரிசுத் னெர்த்ற அர். ணக்வன்று டவுஶ றஷணக்ரர். என ரஷணனேம்
இல்னரல் ரனுக்கு ஶ ஷ வ ய்ஶ றஷநந்டிட்டரர்.

அஷ ம்

'

'

லஷில் வதரடர யடேரர் ன்ஶதரம். ன்ணடச்

'

லஷில் அஶ யடேந்ஷர

'
'
ன்று வரண்டரடுரர்ள். அற்கும் டக்றல் 'யரர்ீ ' ன்ஶந வ

'.

றத்டெனக்கு

'

, ரனற'

டக்ஶ ஶதரய்ிட்டரனல் ஆந்றர னலடம் ஆஞ் ஶலு ன்தரர்ள். ரரஷ்டிம் னலக் ரனற
ரல்ரர்ள்.

ஆஞ் ஶனக்கு ஈடு றஷடரட. அஷ ஸ்ரித் ரத்றத்றல் ஷரிம் னம். ஞரணம் னம். ரம்
 றந்டிடும். த ித்ஶரடு தத் ஷங்ரிம் வ ய்டவரண்டு ல்ஶனரனக்கும் ல்னட வ ய்ஶரம்.

'ரம், ரம்' ன்று ங்வங்ஶ வ

ரல்னறக் வரண்டினந்ரலும்

, குர ல ர்த்ணம் ங்ஶ டந்ரலும், அங்வல்னரம்

ம் ண்டக்குத் வரிரல் ஆஞ் ஶர் ரஷ ரஷர ஆணந் தரஷ்தம் வரட்டிக்வரண்டு றன்று ஶட்றநரர்.

, னக்றர அடக்ர இனக்ந தண்ன வரம்தவும்
அ றப்தடுறநட. த்ஷண ந்ரலும் ஶதரரல் இப்ஶதரட, ரம் உ உத் டள்பிக்வரண்ஶடினக்றஶநரம்.
இணரல் னடப்னட அறனப்றஷப, குஷநஷபத்ரன் உண்டரக்றக் வரள்றஶநரம். டள்பரல் அடங்றக்
இந்க் ரனத்றல் க்கு ற்ந ல்னர அடேக்றயங்ஶபரடு

றடந்ரல்ரன் ஈசுப் திமரம் றஷடக்கும். அடரன் றஷநந் றஷநவு. க்கு ஆச் ஶர் அடேக்றம் தண்
ஶண்டும்.
அஷப் திரர்த்றப்தர்லக்கு என குஷநனேம் இல்ஷன. ஶனரம் னலடம் ர்ம் திினக் அஷஶ
திரர்த்ஷண தண்டஶரம். அனஷட

ரத்றஶனஶ ரரறள் ஶரற்று ரரஜ்ம் ற்தட்டட.

,

அர்ைளணணின் ஶர்க்வரடிில் அர் இனந் ிஶ த்ரல் திநகு ர்ரஜ்ம் ற்தட்டட. திற்ரனத்றல் ம் ர்ம்
தக்ற ல்னரம்  றந்ஶதரட ஆஞ் ஶ அரர மர்த் ரரஸ் ஸ்ரற ஶரன்நறத்ரன்
றுதடி ர் மம்ஸ்ரதணம் வ ய்ரர். இன்னும்

றரைற னெனம்

ன ஶ ங்பிலும் ர்னம் தக்றனேம் ற்தட அர் அடேக்றயம்

ஶடம். ரம் ணனனறப் திரர்த்றத்ரல் இந் அடேக்றயத்ஷச் வ ய்ரர்.

ஆஞ்ைஶ ஸ்ரறண:ஶைய் II

