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குனந்வட ஸ்பமணய
கயனபினேம் குனபினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ணங்கநமம்ம்
குனந்வட ஸ்பமணய
கயனபினேம் குனபினேம்
கயனப் மட்டி எனத்டய. மட்டி ன்மல் கமவ ீட்டிக்
ளகமண்டு இனந்ட இத்டயழழத கயப்பள். ஆமல்

இந்டப் மட்டி அப்டி இல்வ. இபள் யன் இத்டயல்

யற்கமணல் இந்டத் டணயழ்மடு னலக்கச் சுற்யக்ளகமண்ழ
இனந்டமள் என குக்கயமணம் மக்கயதில்மணல் ஊர் ஊமக,
ளடனத் ளடனபமக ஏடிக்ளகமண்ழதினந்டமள். அந்டப்
மட்டிக்கு அப்டி என உற்சமக சக்டய இனந்டட. மட்டி
பிதம் இப்டி இனக்கட்டும்.

குனந்வட என்று. 'கறக் னறக்' ன்று ல்
ஆழமக்கயதணமக இனக்கய குனந்வட அட. குனந்வட
ன்மல் ளமடபமக ன் ண்டம்? டள்நி

பிவநதமடும். என க்ஷஞம்கூ இனந்ட இத்டயல்
இனக்கமணல் 'டன டன' ன்று ஏடிக்ளகமண்ழதினக்கும்.
ஆமல் இந்டக் குனந்வட இடற்கு ழர்ணமறுடல். உட்கமர்ந்ட
இத்வடபிட்டு அட அவசபடயல்வ.
ழபடிக்வகதம மட்டி. ழபடிக்வகதம குனந்வட!
குனந்வட ணமடயரி மட்டி ஏடிக் ளகமண்டினக்கயமள். மட்டி
ணமடயரி குனந்வட இனந்ட இத்வடபிட்டு கமணல்
உட்கமர்ந்டயனக்கயட.
ஆமல் அந்டப் மட்டி டள்நமட வ்தசயலும் அத்டவ

உற்கமசத்ழடமடு ஏடி ஆடிக் ளகமண்டினந்டடற்கு இந்த்க்

குனந்வடடமன் கமஞம். இந்டக் குனந்வட ளகமடுத்ட

சக்டயதிமல்டமன் அபள் அவ்பநவு கமரிதம் ளசய்டமள்.
இந்டப் ிள்வந தமர்?
"ிள்வந"

ன்மழ அபர்டமன். ணரிதமவடதமகப்

"ிள்வநதமர்" ன்கயழமழண, அபர்டமன் அந்டக் குனந்வட.
தமமபட எனத்டர் இத்வடபிட்டு கமணல் இனந்டமல்
'கல்லுப்

ிள்வநதமர் ணமடயரி" ன்று ளசமல்பட

பனக்கம்!சக உகங்கலக்கும் டமய் டந்வடதம மர்படய
ழணச்பர்கநின் னெத்ட ிள்வந அபர். அடமல்டமன்
டணயழ் மட்டில் அபவப் "ிள்வநதமர்" ன்று

ளசமல்கயழமம்.ணற் இங்கநில் இபவ கழஞஷ்
(கழஞசர்), கஞடய ன்மர்கள். சயபளனணமின்
வகலக்கு ஈசர், டய. அடமல் கழஞசர், கஞடய ன்று
ளதர். இபனக்கு ழணழ டவபர் தமனம் கயவதமட.
ல்மபற்றுக்கும் னந்டயதபமக, னடல்பமக, ழணமக

இனப்பர் அபர். அபனக்கு ழணழ இன்ளமன டவபர்
(மதகர்) இல்வ. அடமல் 'பிமதகர்' ன்றும் ளதர்.'பி'
ன்ட சய சணதங்கநில் என்வ உதர்த்டய
கமட்டுபடற்கும் சய சணதங்கநில் என்றுக்கு

டயர்ணவதமவடக் (opposit) குயப்ிவும் பமர்த்வடக்கு
னடயல் பனம். இங்ழக "மதகன் இல்டபர்" ன்று
டயர்ணவதமக பனகயட. டணக்குழணல் என மதகன்
இல்மடபர் ன்று அர்த்டம்.
அபர் ளசய்தமட அடேக்கயம் இல்வ. குயப்மக, ணக்கு
பனகய பிக்கயங்கவந ல்மம் அனயக்கயபர் அபர்டமன்.

ஆவகதமல் 'பிக்ழஸ்பர்' ன்றும் அபவ ளசமல்கயழமம்.

ந்ட கமரிதத்டக்கும் டவ பமணல் இனப்டற்கமகழப
னடயல் இபவ ிமர்த்டயர்க்கயழமம். னடல் னவ
இபனக்குத்டமன்.
கனகன், கமன் இப்டி ல்மம் அவ்னக்கு ளதர்
இனக்கயட. தமவ னகத்ழடமடு அபர் பிநங்குபடமல்
இந்டப் ளதர்கள் பந்டயனக்கயன்.

தமவக்கு ழடகம் ணயகவும் அடயகம். ஆமலும் அட
சயங்கம், னய ழமல் ணற் ிமஞிகவந யம்சயப்டயல்வ.
ர்ணம, ணவதமநம் ணமடயரி இங்கநில் ங்கலக்கமக
தமவகள் டமன் ளரித ளரித கமரிதங்கவந

ளசய்கயன். ிள்வநதமனம் இப்டிடடமன் ளமம்
சக்டயபமய்ந்டபர்; ஆமலும் அவடக் கமட்டி ளகடுடல்
ளசய்தமணல் ணக்ளகல்மம் ன்வணழத
ளசய்டளகமண்டினப்மர். தமவக்கு னத்டயகூர்வண
ஜமகசக்டய ல்மம் ணயகஅடயகம். ிள்வநதமர் அயழப
படிபமபர்.

தமவ ன் ளசய்டமலும் அனகமதினக்கயட. அட
அசக்கய அசக்கய ப்ட, சமப்ிடுபட, கமவட ஆட்டுபட,
டம்ிக்வகவதத் டெக்குபட ல்மம் மர்க்க
ஆந்டணமதினக்கயட. அடன் னகத்வடப் மர்த்டமழ
ணசந்ழடமணமக இனக்கயட. சயன் கண்கநமலும்,
அவணடயதமக, அன்மக இனக்கயன். ணயனகபர்க்கத்டயல்
மம் மர்த்டக்ளகமண்ழதினப்ட தமவவதத்டமன்.
ணிடபர்க்கத்டயல் குனந்வட ன்மல் அவடப்
மர்க்டக்ளகமண்ழ இனக்க ழபண்டும் ழமல்

ழடமன்றுகயட. ளகட் ண்ஞழண இல்மட குனந்வட.

ஆந்டணமக பிவநதமடிக்ளகமண்டு இனப்ட குனந்வட.
அவடப்மர்த்டமழ ந்ணக்கு சந்ழடமணமக இனக்கயட.

ிள்வநதமர் தமவக்கு தமவ; குனந்வடக்கு குனந்வட.
அடமல் அபவ த்டவப் மர்த்டமலும் ழமடம் ன்
டயனப்டய உண்மபடயல்வ. கள்நம் கம் இல்மட

குனந்வட ணன்சு அபனக்கு. குனந்வட ழமல் ல் உள்நம்;
தமவணமடயரி ழடக ம், னத்டயகூர்வண; ல்மபற்றுக்கும்
ழணமக ளடபிட்மட அனகு; ஆந்டம்
ளமங்கயக்ளகமண்டினக்கயன் னொப்ம்.
ழசமடளடல்மம் அபரிம் ஸ்பமகணமக ழசனகயட.
கலத்டக்கு கர ழன குனந்வட; ணிடபர்க்கம். ழணழ னகம்
தமவ; ணயனகபர்க்கம். ஆமல், அபர் பமஸ்த்டபத்டயல்
ழடபபர்க்கம். ழடபர்கலக்குள் னடல் னவ ளறும்
ளடய்பணமக இனக்கயமர்.
குனந்வடதமக இனந்டளகமண்ழ ணம ளரித
டத்பங்கலக்கு னொணமக (Personification) இனக்கய

ிள்வநதமரிம்  டயனுசம ணமறுமடுகள் (Contrasts).
இடயழ ஏர் அனகு. பித்டயதமசணமளடல்மம் அபரிம்
ழசர்ந்டயனப்டமழழத அபரிம் ல்மம் க்கயதம்
ன்மகயட. உடமஞணமக, என வகதில் எடிந்ட டந்டம்
ன்மல், இன்ளமன வகதிழ ளகமலக்கட்வ
வபத்டயனக்கயமர். அடற்குள் டயத்டயப்மக இனக்கயன்
பஸ்டக்கு ளதர் னஞம். னஞம் ன்மல் னலவண.
என வகதில் இனக்கயன் டந்டம் னெநி. இன்ளமன்யழம
னலவண. ல்மம் யவந்ட னஞ ளமனள்

ிள்வநதமழடமன். இவட அயந்டளகமள்படடமன்

ழமந்டம். ஆந்டத்டயற்கு இன்ளமன ழர் ழணமடம்,

ழணமடகம். ளகமலக்கட்வக்கும் ழணமடகம் ன்ழ ளதர்.
இன்ளமன ணமறுமடு: ிள்வநதமர் குனந்வட. அடமல்
ிம்ணச்சமரி. ஆமல் இபர் தமவதமக பந்ட பள்நிவத
பிட்டிதடமல்டமன் அபள் சுப்ிணண்த ஸ்பமணயவத

கல்தமஞம் ளசய்டளகமண்மள். இன்வக்கும் கல்தமஞம்
ஆகழபண்டுணமமல் இந்ட கட்வ ிம்ணச்சமரிவத

ழபண்டிக்ளகமள்கயமர்கள். இடற்கு ன் அர்த்டம்? அபர்
இனக்கய யவதில் அபனக்கு ழபண்மடவடளதல்மம்
கூ அபர் யவக்கு ணமமக இனக்கயன் ணக்கு ண
கனவஞழதமடு ளகமடுத்ட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
டெக்கயபிடுக்கயமர்.
'கல்லுப்

ிள்வநதமர்' ன்டற்ழகற்த் டமம் உட்கமர்ந்ட

இத்வடபிட்டு அவசதமணழ இனந்டமலும் க்டர்கவந
எழ டெக்கமக டெக்கய உச்சத்டயல் ழசர்த்ட பிடுபமர்.

அவ்வபதமவ இப்டிடடமன் கவசயதில், டமம் இனக்கய
இத்டயல் இனந்ழட டம்ிக்வகதமல் என டெக்கு டெக்கய
வகமசத்டயழழத ளகமண்டு ழசர்த்ட பிட்மர்!
ிள்வநதமவப் மர்க்கப் மர்க்க ணக்கு ழணழ ழணழ
இப்டி  டத்டபம் ழடமன்றுகயட. இடவும் ம்
அயபின் அநபிற்கு வ்பநவு ட்டுகயழடம
அவ்பநவுடமன். பமஸ்த்டபத்டயல் ணக்கு ளடரிபடற்க்கும்
அடயகணமக, அபரிம் ளனவணகள் அநபி னடிதமணல்
இனக்கயன்.
'குனந்வடனேம்

ளடய்பனம்' ளகமண்மடும் இத்டயழ'

ன்மர்கள். ளடய்பழண குனந்வடதமக பந்டபிட்ட

ிள்வநதமரில். அடமல் குனந்வட ஸ்பமணயதமக

ளகமண்டுகய டணயழ்மட்டில், என னெவ னடுக்கு
மக்கயதில்மணல் ங்கு மர்த்டமலும் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு
அடேக்கயம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயமர்.
அபர் ளசய்ட அடேக்கயத்டயமல்டமன் அந்டப் மட்டி
ஏடிக்ளகமண்டினந்டமள்.

அந்டப் மட்டி தமர் ன்மல் அபள்டமன் அவ்வபதமர்.
டணயழ் மட்டின் சயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குனந்வட ஸ்பமணய
டணயழ் மட்டின் சயப்ன
அவ்வபதமவபித் டணயழ் மட்டுக்கு உகமம் ளசய்டபர்
இல்வ. ஆதிம் கமணமக இந்டத் ழடசத்டயல் எலக்கனம்

க்டயனேம் இனந்ட பந்டயனக்கயளடன்மல் அட னக்கயதணமக
அவ்வபதமமல்டமன்.

னவநக்கயழமழட, குனந்வடகநமக இனக்கயழமழட, ல்
எலக்கத்வடனேம், க்டயவதனேம், உண்மக்கய பிட்மல்டமன்
ிகு அவப யவத்ட யற்கும். டணயழ் மட்டில்

த்டவழதம ம்கமகபிகள், க்டர்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
ஆமல் அபர்கள் மடிதட னக்கயதணமகப்

ளரிதபர்கலக்குத்டமன். அவ்வபதமனக்கு
அபர்கவநபிக் கபிடம சக்டயழதம, க்டயழதம குவச்சல்
இல்வ. அபள் ளமம்ப் ளரிதபந; ஜமி; ழதமக
சமஸ்டயத்டயல் கவ கண்பள். ஆமலும் அபள்

குனந்வடகவந ல்பர்கநமக்க ழபண்டும் ன்டயல்
னக்கயதணமகக் கபம் வபத்ட, அபர்கலக்கு ல்
குஞங்கவநனேம் ழமடவ ளசய்ட மடிமள்.
ழக் குனந்வடகள் ன்மக இனக்க ழபண்டுழண ன்
கரிசத்ழடமடு என மட்டி ல்ட ளசமல்பட ணமடயரி

அவ்வபப் மட்டி அத்டவ டணயழ்க் குனந்வடகலக்கும்
உழடசம் ளசய்டமள். அபலவத அன்ின் பிழசத்டமல்

அபலக்கப்னம் த்டவழதம டவனவகள் ஆிகு,
இப்ழமடம் மம் குனந்வடதமகப் டிக்க ஆம்ிக்கய
ழமழட, அபலவத 'ஆத்டயச்சூடி'டமன் னடயல் பனகயட.
னடல் னவ ிள்வநதமனக்கு; னடல் டிப்ன அவ்வபதமர்
மல்.
இத்டவ ஆதிம் பனங்கநமக அபலவத பமர்த்வட
ப்டி அனயதமணல் ளடமர்ந்ட பனகயட ன்மல்
அடற்குக் கமஞம் அபலவத பமக்கயன் சக்டயடமன். ண
சத்டயதணம என்வ, யவந்ட அன்ழமடு

ளசமல்யபிட்மல், அப்டிப்ட் ளசமல் ஆதிம்
கமணமமலும் அனயதமணல் யற்கயட. அவ்வப இப்டி
அன்ழமடு உண்வணகவந உழடசயத்டமள். ம்ணயல் கம்ர்,
னகழனந்டய, இநங்ழகம ழமன் கபிகவநப் டிக்கமடபர்கள்
இனக்கமம். ஆமல் அவ்வப பமக்கு என்மபட
ளடரிதமடபர் இனக்க னடிதமட.
அவ்வபதமனக்கு இத்டவ பமக்கு சக்டய ங்ழகதினந்ட
பந்டட? பமக்குச் சக்டய ணட்டும் இல்வ; அபலக்கு ளமம்
ழடக சக்டயனேம் இனந்டயனக்கயட. அடமல்டமன் 'ழதம,
டணயழ்க் குனந்வட என்றுக்குக்கூ ம் பமக்கு

கயவக்கமணல் ழமகக் கூமழட! எவ்ளபமன குனந்வடக்கும்
மம் இந்ட உழடசங்கவநக் ளகமடுக்க ழபண்டுழண!' ன்

ரிழபமடு அந்டப் மட்டி என கயமணம் ணயச்சம் இல்மணல்
ஏடி ஏடிப் ழமய் குனந்வடககவநத் ழடடி ழடடி
அபர்கலக்குத் டன் டைல்கவநப் ரிந்ட ரிந்ட

ழமடயத்டமள். இந்ட ழடக சக்டய அபலக்கு ப்டி பந்டட?
ிள்வநதமர்டமன் அபலக்கு இந்டச் சக்டயகவநளதல்மம்
ளகமடுத்டமர்.
அவ்வபதமர் ளரித ிள்வநதமர் க்வட. அந்டக் குனந்வட
ஸ்பமணயவத ழபண்டிக் ளகமண்டுடமன் அபள் சயன்

பதசயழழத கயனபிதமகயபிட்மள். ன் அப்டிச் ளசய்டமள்?
பமயணமகவும், டுத்ட பதடமகவும் இனந்டமல்
எனத்டவக் கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமண்டு குடித்டம்

த்ட ழபண்டிதினக்கும். க்டயக்குக் குடும் பமழ்க்வக
இவனைறு ன்டமழழத, இவனைறுகவந ல்மம்
ழமக்கும் பிக்ழச்பவ ழபண்டிக்ளகமண்டு
கயனபிதமகயபிட்மள்.

றப்ம்ணண்த ஸ்பமணயக்குக் கல்தமஞணமக ஸ்மதம்
ண்ஞி ிள்வநதமர் இபவநக் கல்தமஞழணதில்மட
மட்டி ஆக்கயமர்! தமனக்கு வடத் டழபண்டுழணம
அவடத் டனபமர். இபவநச் சயறு ிமதத்டயழழத
கயனபிதமக்கயபிட்மர். ஆமல் அபர் குனந்வட ஸ்பமணய
அல்பம? அடமல், இபள் டன்ிம் ணட்டும் ப்ழமட
மர்த்டமலும் க்டயதமக இனந்டமல் ழமடமட, இபநமல்
ல்க் குனந்வடகலம் ன்வண ள ழபண்டும் ன்று
யவத்டமர். என சயன்க் குடும்ம் ழபண்மம் ன்று

கயனபி ஆபவந, அத்டவ குனந்வடகவநனேம் ளகமண்

ளரித டணயழ் மட்டுக் குடும்த்டக்ழக உழடசம் ளசய்கய
மட்டிதமக்கயபிட்மர்!

அபலம் ந்ழடமணமக அந்டக் கமரிதத்வடச் ளசய்டமள்.
ணமய ணமய ிள்வநதமவத் டயதமித்டப் னயப்டம்,
குனந்வடகலக்ளகல்மம் உழடசம் ண்டபடணமகத் டன்
பமழ்க்வகவதக் கனயத்டமள்.

அந்டப் மட்டி அன்வக்குச் சுற்யமள். இன்வக்கு
மனும் த்டவழதம சுற்யதினக்கயழன். அபள் டணயழ்
மடு ணட்டும் சுற்யமள். மன் இன்னும் ணவதமநம்,

ளடலுங்குழடசம், ளங்கமல், யந்டஸ்டமி ழடசம் ன்று
 இங்கள் சுற்யதினக்கயழன். அங்ளகல்மம் மன்
மர்க்கமணல் இந்ட டணயழ் மட்டில் ணட்டும் மர்க்கும்
பிழசம் ன்ளபன்மல், டணயழ்மடு என்யழழத
இப்டிச் சந்ட ளமந்ட, ணத்டடி, ஆற்ங்கவ ங்ழக
மர்த்டமலும் என ிள்வநதமர் உட்கமர்ந்டயனப்டடமன்!

டணயழ் மட்வபிட்டுக் ளகமஞ்சம் டமண்டிப் ழமமல்கூ
இப்டிக் கமழஞமம்!
ிள்வநதமர் டணக்குப் ளரிசமக மழகமனம், ிமகமம்
கட்டிக் ழகமதில் லப்ழபண்டும் ன்று
யவக்கபில்வ. சயன்டமக என சந்யடய
வபத்டபிட்மலும் அபனக்குத் டயனப்டயடமன்! டகக்
ளகமட்வக ழமட்மல்கூ அபனக்குத் டயனப்டயடமன்.
அடகூ ழபண்மம். என கட்டினம் கூவனேம்
இல்மணல் பமம் மர்க்க அசணத்டடிதில்
அபர்மட்டுக்கு அணர்ந்ட அடேக்கயம்

ண்ஞிக்ளகமண்டினப்மர். ஆற்மங்கவதில் ங்ழக

மர்த்டமலும் ன்மக உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு ஆந்டணமக
இனப்மர்.

இந்டத் டணயழ்த் ழடசத்டயல் ணட்டும் ன் இந்ட பிழசம்
ன்று ழகட்மல், அவ்வபதமனவத பிழசம்டமன் இட
ன்று ழடமன்றுகயட. அபள் டணயழ் மட்டில் ஏமட

இணயல்வ அல்பம? அபள் ழம இத்டயளல்மம்
அபலவத இஷ் ளடய்பணம ிள்வநதமனம் பந்ட
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு பிட்மர்!

டணயழ் மட்டின் சயப்னக்கள் ன்று னஸ்டகங்கநில்

த்டவழதம பிதங்கள் ழமடுகயமர்கள். ஆமல்
க்குத் ளடரிகய ளரித சயப்ன இங்ழக ங்கு
மர்த்டமலும் ிள்வநதமர் ழகமதில் ளகமண்டினக்கயடடமன்.
உகுக்ளகல்மம் ளசமந்டணமபர்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குனந்வட ஸ்பமணய
உகுக்ளகல்மம் ளசமந்டணமபர்
ிள்வநதமர் வன நிதபர்கலக்ளகல்மம் ஸ்பமணய.
ணஞ்சள் ளமடிதிலும், கநிணண்ஞிலும், சமஞிதிலும் கூ
பனம் என ிள்வநதமவப் ிடித்ட னவ
ளசய்டபிமம். அபர் நிடயல் ஸ்ந்ழடமப்டுகயபர்.
ங்ழக, ப்டி, டயல் கூப்ிட்மலும் உழ பந்ட அந்டக்
கல்ழம, கநிணண்ழஞம அடற்குள்நினந்டளகமண்டு அனள்
ளசய்பமர். அபவ பனய யவத சமஸ்டயம்
டிக்கழபண்டும் ன்டயல்வ. என்றும்

டிக்கமடபனுக்கும், அபன் கூப்ிட் குலுக்கு
பந்டபிடுபமர்.
'ணற்

ழடபடம பிக்கயங்கநில் மங்ழகமமங்கணமகப்

ிமஞப் ிடயஷ்வ ன்று ண்ஞி, அபற்யல் அந்டந்ட
ழடபவடகநின் ீப கவவத உண்மககுபட ழமல்

ிள்வநதமனக்குப் ண்ஞழபண்டுளணடயல்வ. மபித்ட
ணமத்டயத்டயல் ந்ட னெர்த்டயதிலும் அபர் பந்டபிடுகயமர்'.
ன்று ளசமல்படண்டு.

ணற் ஸ்பமணயகவநத் டரிசம் ளசய்பட ன்மல், மம்

அடற்கமக என கமம் மர்ட, குநித்ட னலகய, அர்ச்சவ
சமணன்கள் பமங்கயக் ளகமண்டு ழகமதிலுக்குப் ழமக
ழபண்டிதினக்கயட. ழகமதிலுக்குப் ழமமலும் ழழ
அந்ட ஸ்பமணயதிம் ழமய்பி னடிதமட. ிமகமம்
சுற்யக்ளகமண்டு உள்ழந ழமகழபண்டும். அப்ளமடம் கூ
ஸ்பமணயக்கு ளமம்ப் க்கத்டயல் ழமகக் கூமட.

ளகமஞ்சம் டள்நித்டமன் யற்க ழபண்டும். ிள்வநதமர்
இப்டி இல்வ. ந்ட சணதணமமலும் சரி, மம்
ஆீறக்ழகம, ஸ்கூலுக்ழகம, கவக்ழகம ழமய்
பனகயழமடகூ, ளடனபிழ டற்ளசதமகத் டவவதத்

டெக்கயமல், அங்ழக என னக்கயல் ிள்வநதமர் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கயமர்! அபவப் மர்த்டணமத்டயத்டயல் மணமக
ளற்யதில் குட்டிக் ளகமண்டு என ழடமப்னக்கஞம்
ழமட்டுபிட்டு வவதக் கட்டுகயழமம். இடயழழத
ணக்குச் ளசமல்த் ளடரிதமட என யம்ணடய, ந்ழடமம்
உண்மகயட.

அபனக்குக் ழகமதில் ன்று இனப்ழட என அவடமன்.
அடமல் என ழடனம் இல்மணல் தமனம் கயட்ழ
ழமய்த் டரிசயக்க னடிகயட. ல்ழமனக்கும் அபர்
ஸ்பமடீம்! ிமகமங்கள் ல்மம் டமண்டி
உள்லக்குள்ழந உட்கமர்ந்டயனக்கய ஸ்பமணயகவநபி,
இப்டி ங்ழக மர்த்டமலும் ட் டுபில்

உட்கமர்ந்டயனக்கய ிள்வநதமர்டமன் டப்மணல் ங்கவந
இலத்ட ழடமப்னக் கஞம் பமங்கயக் ளகமண்டுபிடுகயமர்!
ிள்வநதமர் பனயமடுக்ளகன்ழ சய அம்சங்கள்
இனக்கயன். சயடறு ழடங்கமய் ழமடுபட, ளற்யதில்

குட்டிக்ளகமள்பட, ழடமப்னக் கஞம் ழமடுபட ஆகயதவப
ிள்வநதமர் எனபனக்ழக உரிதவப.
ிள்வநதமர் சந்யடயதில், இண்டு வககவநனேம் ணயத்ட
ளற்யப் ளமட்டில் குட்டிக் ளகமள்நழபண்டும். இப்டிழத
இண்டு வககவநனேம் ணயத்டக் கமடகவநப்

ிடித்டக்ளகமண்டு, னட்டிக்கமல் டவதில் டுகய ணமடயரி
ழடமப்னக்கஞம் ழமழபண்டும். இவப டற்கு ன்மல்:
ழதமக சமஸ்டயம் ன்று என்று இனக்கயட. அடயழ ம்
மடிகநில் ற்டுகய சங்கநமல் ப்டி ணவனேம்
ல்டமக ணமற்யக்ளகமள்நமம் ன்று பனய
ளசமல்யதினக்கயட. ம் உம்வணப்  டயனுசமக
பவநத்டச் ளசய்கய அப்ிதமங்கநமல், சுபமத்டயன்
கடயதில் உண்மக்கயக்ளகமள்கய ணமறுடல்கநமல் ம்
உள்நம் உதர்படற்கம பனய அந்ட சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ளற்யப்ளமட்டில் குட்டிக்

ளகமள்பட, ழடமப்னக்கஞம் ழமடுபட இபற்மல் ம்

மடிகநின் சம் ணமறும்; ணயல் ளடய்பிகணம

ணமறுடல்கள் உண்மகும். ம்ிக்வகழதமடு ளசய்டமல்
ன் ளடரினேம்.
குனந்வடகலக்கமக ீடய டைல்கவநச் ளசய்ட அவ்வபதமர்
ளரிதபர்கலக்குக்கூ நிடயல் னரிதமட ளரித ழதமக
டத்டபங்கவந வபத்டப் ிள்நதமர் ழணழழத என
ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயமள். அடற்கு "பிமதகர்

அகபல்" ன்று ளதர். அநபில் சயன்டடமன் அந்ட
அகபல் ஸ்ழடமத்டயம்.
ிள்வநதமவ யவக்கயழமட அவ்வபதமவனேம் மம்
ழசர்த்ட யவத்டமல் இட்டிப்ன அடேக்கயம் கயவக்கும்.
'பிமதகர்

அகபவ'ச் ளசமன்மல் இண்டு ழவனேம்

எழ சணத்டயல் யவத்டடமகும். ல்ழமனம் இவடச்
ளசய்தழபண்டும். ளபள்நிக்கயனவணழடமறும் க்கத்டயலுள்ந
ிள்வநதமர் ழகமதிலுக்குப் ழமய் "பிமதகர் அகபல்"

ளசமல்ய பிக்ழச்பனுக்கு அர்ப்ஞம் ண்ஞழபண்டும்.
ிள்வநதமனக்கு ல்ழமனம் ளசமந்டம்; ிள்வநதமர்
ல்ழமனக்கும் ளசமந்டம். வன நிதபனக்கும்,
சமஸ்டயம் டிக்கமட சமணமித ங்கலக்கும்கூச்
ளசமந்டம். ணற் ஸ்பமணயகநின் வழபத்டயத
பியழதமகத்டயல் ளரித ணடேஷ்தர்கலக்குத்டமன் னடயம்.
ிள்வநதமழம டணக்குப் ழமடுகய சயடறுகமய்
பர்கலக்குப் ழமகமணல் வனக் குனந்வடகலக்ழக
ழமகும்டிதமக வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்! ல்ழமனம்
"அகபல்" ளசமல்ய அபவ பனய ழபண்டும்.

ளண்கலக்கும், குனந்வடகலக்கும் இடயல் அடயக உரிவண

உண்டு. அவ்வப ளண்ஞமகப் ிந்டடமல், ளண்கள்

ல்ழமனக்கும் அபலவத இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டயல்
மத்டயதவட மஸ்டய. அபள் குனந்வடகலக்கு உழடசயத்ட
மட்டி. பிமதகனம் குனந்வட ளடய்பம் அடமல்
அபலவத அகபவக் குனந்வடகள் தமபனம்

அபர்னன் மடி ணர்ப்ிக்கழபண்டும். ளகமஞ்சம் 'கன'
ன்யனக்கயழட, அர்த்டம் னரிதபில்வழத ன்று மர்க்க
ழபண்மம். அர்த்டம் னரிந்டமலும், னரிதமபிட்மலும்
'அவ்வபதின்

பமக்குக்ழக ன்வண ளசய்கய சக்டய உண்டு'

ன்று ம்ி அகபவப் ளமட்வ ளட்டுனப் ழமட்டுச்
ளசமன்மலும் ழமடம்; அடமல் மனம் ழக்ஷணம்
அவழபமம். மடும் ழக்ஷணம் அவனேம்.

அனகம ளட்டி என்று கயவக்கயட. அடற்குள் யவத
த்டயங்கள் இனக்கயன். ஆமலும் ளட்டிவதத்
டயக்கச் சமபிவதக் கமழஞமம். அடமல் ளட்டி
ழபண்மம் ன்று பிட்டு பிடுழபமணம? "சமபி

கயவக்கயழமட கயவக்கட்டும்" ன்று ளட்டிவத
வபத்டக் ளமள்ழபமம் அல்பம? இப்ழமட ளட்டிவத
பிட்டுபிட்மல் ிகு சமபி கயவத்டமலும்
ிழதமணயல்வழத? "பிமதகர் அகபல்" அப்டிப்ட்
அனகம ளட்டி. அடற்குள்ழந ழதமக சமஸ்டய
பிதங்கள் த்டயம் ணமடயரி உள்ந. அபற்வப்
னரிந்டளகமள்கய னத்டய (சமபி) இப்ழமட ம்ணயம்

இல்மபிட்மலும் பமதில்வ. இப்ழமழட ிடித்ட
அடச் ளசமல்யக்ளகமண்டினப்ழமம். ளசமல்ச் ளசமல்,
டமழ அர்த்டனம் னரித ஆம்ிக்கும். ிள்வநதமழ அட
னரிபடற்கம அடேக்கயத்வடச் ளசய்பமர்.

ிள்வநதமர் ல்மனக்கும் ல்பர்; ல்மனக்கும்
ழபண்டிதபர்; ளசமந்டம். சயப சம்ந்டணம யங்கம்,

அம்மள், னனகன் னடயத பிக்கயங்கவநப் ளனணமள்
ழகமதியல் மர்க்க னடிதமட. ஆமல், ிள்நதமனம் சயப
குடும்த்வடடமன் ழசர்ந்டபர் ன்மலும், பிஷ்ட

ஆதங்கநில்கூப் ிள்வநதமர் ணட்டும் இனப்மர்.
'டம்ிக்வக

ஆழ்பமர்' ன்று அபனக்குப் ளதர்

ளசமல்லுபமர்கள்.ணத்ச்சண்வகலக்ளகல்மம்
அப்மற்ட்பர் அபர்.

அடமல்டமன் னத்டணடம், வணடம் ல்மபற்யலும்கூ
அபவ பனயடுகயமர்கள். டணயழ் மட்டியனப்டழமல்
ணற் மஜ்தங்கநில் டடுக்கய பிலந்ட இளணல்ம்
பிமதகர் இல்பிட்மலுங்கூ, மட ழடசத்டயலுள்ந
அத்டவ ஸ்டங்கநிலும் ஏரித்டயமபட அபர்
இனப்மர். "கன்ிதமகுணரிதிலும் ிள்வநதமர்;
யணதத்டயன் ழகமடிதில் ழகடமத்டயலும் என ிள்வநதமர்"
ன்று என கஞடய க்டர் ன்ிம் ளனவணப்ட்டுக்
ளகமண்மர்.
ம் ழடசத்டயல் ணட்டும்டமன் ன்யல்வ. ப்மியனந்ட
ளணக்யழகம ப உகத்டயன் ல்த் ழடசங்கநிலும்

பிமதகர் பிக்கயம் அகப்டுகயட! ழமகம் னமவும்
உள்ந க மடுகநிலும் அபப்  டயனுசம
னெர்த்டயகநில் பனயடுகயமர்கள்.
அப்டி ழமகம் னலபடற்கும் ளசமந்டணமக
இனக்கப்ட்பவ மம் ல்ழமனம் டபமணல்

ஆமடயக்க ழபண்டும். பசடய இனப்ப்பர்கள் அபனக்கு

ழணமடகனம், ணற் க்ஷஞனம், னங்கலம் யவத
யழபடம் ளசய்ட, குனந்வடகலக்கு பியழதமகம்

ண்ஞழபண்டும். அபர் குனந்வடதமக பந்ட ஸ்பமணய.
குழ்ந்வட ன்மல் அட ளகமலளகமல ன்று
இனக்கழபண்டும். அடற்கு யவத ஆகமம் ளகமடுக்க

ழபண்டும். ிள்வநதமரின் ளடமப்வ பமமணல் அபனக்கு
யவத யழபடம் ளசய்தழபண்டும்.
ளபள்நிக்கயனவணழடமறும் அபனக்கு சயடறுகமய் ழமட்டுக்
குனந்வடகவந ந்ழடமப்டுத்ட ழபண்டும்.

ளரிதபர்கள் இவ்பமறு ணற்க் குனந்வடகவந
ணகயழ்பித்டமல், ஈசன் குனந்வடதம ிள்வநதமனம்

ணகயழ்ந்ட, ளரிதபர்கவநனேம் குனந்வடகநமக்கயத் டம்ழணமடு
பிவநதமச் ளசய்பமர்.
ளரிதபர்கநமமல் டக்கனம், ளடமல்வனேம் டமன்.
குனந்வட ஸ்பமணயழதமடு ழசர்ந்ட இந்டத் டக்கத்வட
ளடமவத்ட அபவப்ழமல் ஆந்டணமகயபி ழபண்டும்.
அபர் ப்ழமடம் சயரித்ட னகனள்நபர். 'றனகர்',
'ின்

படர்' ன்று ளதர் ளற்று ப்ழமடம்

ழமந்டத்வடப் ளமங்க பிடுபர். மம் உண்வணதமக
க்டய ளசய்டமல் ம்வணனேம் அப்டி ஆக்குபமர்.
டணயழ் மட்டின் மக்கயதணமகத் டயனம்ித இளணல்மம்
அணர்ந்டயனக்கும் அபவ மம் ந்மலம் ணக்கக் கூமட.
மம் ல்ழமனம் டபமணல் ிள்வநதமர் ழகமதிலுக்குப்
ழமபட, ழடங்கமய் உவப்ட, 'பிமதகர் அகபல்'
ளசமல்பட ன்று வபத்டக்ளகமண்மல் இப்ழமடயனக்கய
இத்டவ ஆதிம் ழகமதிலுங்கூப் ழமடமட; னடயடமகக்
கட் ழபண்டிதினக்கும்

னடயடமகப் ிள்வநதமர் ழகமதில் கட்டி னெர்த்டயப்
ிடயஷ்வ ளசய்படயல் ழபடிக்வகதமக என உக பனக்கு
இனக்கயட. அடமபட னடயடமகப் ிள்வநதமர் பிக்கயம்
அடிக்கக் ளகமடுக்கமணல், ற்கழப என ழகமதியல்
இனக்கய ிள்வநதமவத் டயனடிக் ளகமண்டு பந்டடமன்

னடக்ழகமதில் வபக்கழபண்டும் ன்மர்கள். 'இட ன்,
சமடமஞ பிதங்கநிழழத டயனட்டு கூமட ன்மல்,
ளடய்பக் கமரிதத்டயல் ழமய்த் டயனட்டுச் ளசய்தமணம'

ன்று ழடமன்றுகயடல்பம? ிள்வநதமவத் டயனமம்
ன்மல்டமன், எவ்ளபமன ழகமதிவச் ழசர்ந்டபர்கலம்,
'ம்

ிள்வநதமர் ங்ழக டயனட்டுப் ழமய்பிடுபமழம?'

ன் தத்டமல், அபவ அல்லும் கலும் கபித்டக்
ளகமள்பமர்கள். இப்ழமட ப் ஊர்கநில் கபக்

குவபமல், 'ஸ்பமணயவதக் கமழஞமம்' ன்று ளசய்டய
பனகய ணமடயரி க்கமணல் இனக்கும். அடற்கமகழப
இப்டி என டயனட்டு பனக்கத்வடச் ளசமல்ய பனகயமர்கள்
ழமயனக்கயட. ிள்வநதமர் யவப்ன ம் ங்கலக்கு
ீங்கழப கூமட ன்றுடமன் இம்ணமடயரிதம
ற்மடுகவந ம் ளரிதபர்கள் ளசய்ட
வபத்டயனக்கயமர்கள். ணக்கு ப்ழமடம் டவஞ
அபர்டமன்.
ணக்கும், மட்டுக்கும், உகுக்கும் ல்ம ழக்ஷணங்கலம்
உண்மபடற்கு அவ்வபதமர் னெம் ிள்வநதமவப்
ிடிப்ழட பனய.
குன ம்வண மணமக்குகயபர்
என மம-மஞிக் கவட

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குன
என மம மஞி கவட
மம எனத்டன். மம ன்யனந்டமல் சத்ன மம, னேத்டம்
ல்மனம் இனக்கத்டமழ ளசய்னேம்? இந்ட மமவப

டயர்த்ட டயரி மம பந்டமன். இபனுவத டடயனஷ்ம்,
னேத்டத்டயல் இபன் ழடமற்றுப் ழமமன்.
'ளபற்ய; இல்மபிட்மல்

பீ ஸ்பர்க்கம்!' ன்று சய

மமக்கள் னேத்ட னணயதிழழத உதிவ பிட்டு
பிடுபமர்கள். இன்னும் சய மமக்கள் ழடமற்றுப்
ழமமல் ஏடி எடங்கயப் டங்கயக் ளகமள்பமர்கள். இபர்கள்
ல்ழமனழண பத்டயழம
ீ
ணமத்டயழம குவந்டபர்கள்

ன்று அர்த்டம் இல்வ. மய்கய னய டங்கும் ன்கய
ணமடயரி இபர்கள் டங்குபட ிற்மடு வளதடுத்டப் னய
பமங்குபடற்கமகத்டமன். ணகமசூர்கலம்,

ணமஸ்டர்கலணம மனத் மமக்கள் கூ, இப்டி
னஸ்ீ ம்கநின் வளதடுப்ின் ழமட ஏடிப்ழமய், ிகு
ளரித வசிதம் டயட்டிக் ளகமண்டு பந்ட சண்வ
ழமட்டினக்கயனக்கயமர்கள்.
ன் 'கவட- மமவும்' ழடமற்றுப் ழமவுன்
ிமஞத்டய ண்ஞிக் ளகமள்நமணல்
ஏடிப்ழமய்பிட்மன்.
அபன் ணட்டுணமக ஏபில்வ.

அபட த்டயிவதனேம் குடயவ ழணல் வபத்டக்
ளகமண்டு ஏடிமன்.

அப்ழமட அபள் யவ கர்ப்ிஞி.
இந்ட மநில் 'அண்ர் க்வுண்ட்' மகப் ழமபட ன்
ணமடயரி அப்ழமடம் உண்டு. இந்ட மமவுக்கு ளமம்வும்
அிணம ணந்டயரி இப்டித்டமன் டவணவபமகயபிட்மன்.
மமவும் மஞினேம் டப்ித்ட ஏடிதட அபனுக்கு ணட்டும்
அப்ழமழட ளடரினேம்.
மமபின் குடயவ பப் ிழடசத்டயல் ழமய்க்
ளகமண்டினந்டட.
அபவத் ழடடிப் ிடித்ட ப, சத்ன மம மமக்கனம்
குடயவப் வவத அனுப்ிதினந்டமன்.

அபர்கநில் சயர் இந்டக் கமட்டுக்ழக பந்டபிட்மர்கள்.
மம ழமபவடத் டெத்டயல் மர்த்ட அபவப் ின்
ளடமர்ந்ட டத்டய பந்டமர்கள்.
இபவத் டடயனஷ்னம் டத்டயக் ளகமண்டு பந்டட.
சத்னக்கள் கயட்ழ கயட்ழ பந்ட பிட்மர்கள்.
க்கத்டயழ என ழபன் குடிவச இனந்டட. அவடப்
மர்த்டடம் மமவுக்கு என ழதமசவ ழடமன்யற்று.
குடயவவத யறுத்டய, அடயயனந்ட இங்கயமன்.
மஞிவதனேம் இக்கயமன்.
"சத்னக்கள்

ன்வ பிணமட்மர்கள். அபர்கள் மநணம

ழர்கள் இனப்டமல் மன் டயர்த்ட டவும்

ண்டபடற்கயல்வ. ன் னடிவு யச்சதம். ஆமல்

ன்ழமடு ீனேம் ழமய்பிக்கூமட. ன் ளசமல்கயழன்
ன்மல், ன்மல் னய பமங்கனடிதமபிட்மலும்,
இப்ழமட ீ கர்ப்படயதமக இனக்கயமதல்பம? உக்கு
ம் கும் பிநங்க என னத்டயன் ிந்டமலும் ிக்கமம்;
ிக்கப் ழமகும் ிள்வநதமபட சத்னவப தித்ட
மஜ்தத்வட ணறுடினேம் ம் ம்வதின் வகக்குக்
ளகமண்டு பழபண்டும். ஆவகதமல் ீ டயபிவட

ன்டற்கமக ன்ழமடு ளசத்டப் ழமபவட பி, ன்
ணழமடத்வடப் னர்த்டய ண்டபடற்கமகழப
உதிழமடினந்ட ிள்வநவதப் ளற்று பநர்க்கழபண்டும்.
இந்ட ழபன் குடிவசதில் அவக்கம் னகுந்ட

ிவனத்டக் ளகமள்'' ன்று மஞிதிம் மம ளசமன்மன்.
அபலக்கு அட டமங்க னடிதமட கஷ்ணமகத்டமன்
இனந்டட. ஆமலும் மடர்ணம் ன் என்று,
அடற்ளகன்ழ ணமம், ளகௌபம் ன்ளல்மம்
இனந்டடமல், டயதின் பமர்த்வடவத அபநமல்

டட்னடிதபில்வ. 'னனன் ளசமல்படடமழ ணக்கு
ழபடம்? அபன் சம ன்மல் ளசத்டப் ழமகத் டதமமக
இனக்கய ணமடயரிழத, ளசத்டப் ழமபடடமன் சந்ழடமம்
ன்கய ஸ்டயடயதில் அபன், 'சமகமழட. ீ உதிழமடுடமன்
இனக்கழபண்டும்' ன்மல் அவடனேம் மம் ழகட்டுத்டமமக
ழபண்டும்' ன்று டன்வத் டமழ என ணமடயரி ழடற்யக்
ளகமண்டு குடிவசக்குள் ழமய் ணவந்ட ளகமண்டு
பிட்மள்.
சத்ன பர்கள்
ீ
பந்ட மமவபப் ிடித்டக் ளகமண்மர்கள்.

அபன் கவட அழடமடு னடிந்டட.
அபர்கலக்கு மஞிவதனேம் இபன் கூ அவனத்ட பந்டட
ளடரிதமட. 'டக்கு ன் ஆத்ட பந்டமலும்

பட்டும்;அபலக்கு பக்கூமட' ன்று டமன் இபன்
குடயவதில் அபவந னன்ழ உட்கம வபத்ட

ணவத்டக் ளகமண்டு ஏட்டிமன். ின்மயனந்ட பந்ட
டயரிகலக்குக் குடயவ ழணல் இபனுக்கு னன்மல் அபள்
உட்கமர்ந்த்டயனந்டட ளடரிதபில்வ.

அடமல் மஞிவதத் ழடடிப் மர்க்கமணழ அபர்கள், பந்ட
கமரிதம் னடிந்டட ன்று சந்ழடமணமகப்
ழமய்பிட்மர்கள்.
ழபன் குடிவசதில் ழபின் அம்ணமக் கயனபி

இனந்டமள். னர்ஞ கர்ப்ிிதமகத் டஞ்சம் ன்று பந்ட
மஞிவத ணம பழபற்று வபத்டக் ளகமண்மள்.
டித்டபர்கள், மகரிகக்கமர்கள் ன்கய ம்வண
பி,மணணம வன ங்கநிம் உகமம் ளசய்கய
ஸ்பமபம், பிஸ்பமசப் ண்ன ல்மம் க்கமத்டயலும்
மஸ்டயடமன்.
ம ஸ்டயரீவத ழப ஸ்டயரீ டன் பதிற்யல் ிந்ட
ணகவநப் ழமல் வபத்டப் மணரித்டமள்.
மஞி பதிற்யல் என ிள்வந ிந்டட.
அழடமடு டன் கவண ஆகயபிட்ட ன்கய ணமடயரி
ிபத்டயழழத மஞி ணஞம் அவந்ட பிட்மள்.

த்டப் ன்ிண்டு பனங்கள் ஆகயபிட்ட.
சத்ன மமழப ரிமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமன்.
ஆமலும் ங்கலக்கு அடயல் டயனப்டயதில்வ. என

மஜ்தம் ழடமற்றுப் ழமமல்கூ ங்கலக்குத் டங்கள்
வனத மம்ரித மம இல்வழத ன்று டமம்
இனந்ட ளகமண்ழ டமன் இனக்கும்.
இந்ட 'கவட-மஜ்த'த்டயயனந்ட ங்கலக்கு மமழபமடு
மஞினேம் டப்ித்டப் ழமழடம, கமட்டிழ அபலக்குக்
குனந்வட ிந்டழடம ளடரிதமட. அடமல் டங்கள்
கஷ்த்வட ளதல்மம் அக்கயக் ளகமண்டு
ளமறுவணழதமடு இனந்டமர்கள்.

ணந்டயரிக்கு ணட்டும் ம டம்டய இண்டு ழனழண ஏடிதட
ளடரினேணல்பம?அடமல் அபன் ழதமசயத்டமன். 'ஈச்ப
கயனவதில் மஞிக்குப் ிள்வநக் குனந்வடதமகழப

ிந்டயனந்ட, அட இப்ழமட ங்ழகனும் பநர்ந்டபந்டமல்
ன்ிண்டு பதசு இனக்கும் அல்பம? மம்ரிதணம
னேபமம ன்மல் வசன்தத்வட த்டய னேத்டம்
ண்ஞவும், ணந்டயரிகநின் ஆழமசவழதமடு மஜ்த மம்
ண்ஞவும் ன்ிண்டு பதசு ழமடழண! அடமல்,
மகுணமன் கயவக்கயமம ன்று ழடடிக் கண்டுிடித்ட
அபவ ளகமஞ்சம் டடேர்ழபடத்டயல் [ழமர்ப்திற்சயதில்]
ழடற்யபிட்மல், ங்கள் என ணமக அபன் கர ழ்

ழசர்ந்ட சத்ன மமவப அப்னப்டுத்டபமர்கழந!' ன்று
யவத்டமன்.

கசயதணமக ழகமஷ்டி ழசர்த்ட, அபன் வனத மமபின்
சந்டடய இனக்கயடம ன்று ழடடிமன்.

ழபின் குடிவசக்கு பந்ட ழசர்ந்டமன்.
அங்ழக அழக ழபப் சங்கழநமடு மமபின்
ிள்வநனேம் என ழகமபஞத்வடக் கட்டிக் ளகமண்டு,
டவவத னடிந்ட இக்வக ளசமனகயக் ளகமண்டு,
குந்டணஞி ணமவனேம் னயகனம் ழமட்டுக்ளகமண்டு
அஞில் குத்டய பிவநதமடிக் ளகமண்டினந்டமன். ஆமலும்
பம்சபமரிதம ம கவந, வனத மமபின்

மவளதல்மம் அபனுக்கு இனந்டடமல், னத்டயசமயதம
ணந்டயரிக்கு ஊகணமகப் னரிந்டட.
அந்ட கயனபி இப்ழமடம் உதிழமடு இனந்டமள்.
அபநிம் ழகட்மன்.
கமட்டு ங்கலக்கு சூட, பமட, ளமய், னட்டு ளடரிதமட.
அடமல் அபள் உள்நடி ளசமன்மள். ளமம் பனம்
னந்டய என கர்ப்ிஞி இங்ழக பந்ட அவக்கம்

ழகட்மள். அபவந மன் ன் ணகள் ணமடயரி பநர்த்ழடன்.
ஆமலும் அபள், டமன் தமர், ன் ன்று

ளசமல்யக்ளகமள்நமணழ இந்டப் ிள்வநவத ளற்றுப்
ழமட்டுபிட்டுக் கண்வஞ னெடிக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மள்.
அடற்கப்னம் இந்டப் ிள்வநக்கு மழ அம்ணமபமக

இனந்ட பநர்த்ட பனகயழன். மகுடும்ம் ணமடயரிதம
ளரித இத்ட பமரிசு ன்று ஊகயக்க னடிந்டமலும்
இன்மர் ன்று ங்கலக்கு யச்சதணமகத் ளடரிதமட.

ங்கநில் எனத்டமக ங்கழநமழழத வபத்டப்
மணரித்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்" ன்மள்.

ணந்டயரிக்கு உழ இண்டும் இண்டும் மலு ன்கய
ணமடயரி 'ம் மகுணமன்டமன் இங்ழக பநர்பட' ன்று
னரிந்ட பிட்ட.
அவட அபன் ளசமல்ய, ிள்வநவத அவனத்டப் ழமக
னன்பந்டவுன், கயனபி, ழபன் ல்ழமனக்கும்
ளமம்வும் கஷ்ணமகய பிட்ட. பநர்த்ட மசம்!
ஆமப்ட் கண்ப ணரிய,  டர்

ணமடயரிதமபர்கவநழத பநர்த்ட மசம் ஆட்டி
வபத்டயனக்கயழட! ஆமலும் மஜ்தகமரிதம் ன்டமல்,
இந்ட ழபர்கள் டயதமக னத்டயழதமடு ற்றுக்
ளகமண்மர்கள்.
ஆமல் ழபப்ிள்வநகழநமடு பிவநதமடிக்
ளகமண்டினந்ட மகுணமவ ணந்டயரி கூப்ிட்டம், அபன்
பிலந்டடித்டக் ளகமண்டு ஏப் மர்த்டமன். அபனுக்கு
ழப சகபமசம்டமன் ிடித்டழட டபி, இந்டப் ளரித
ணடே சம்ந்டம் ிடிக்கழபதில்வ.
ழபப்ிள்வந ணமடயரிழத, "இபங்கள்நமந்டமன் ன் மடய
ங்க, இபங்கவநபிட்டு பணமட்ழன்" ன்று ஏடிமன்.
அப்னம் அபவப் ிடித்ட பந்ட ணந்டயரி அபனுக்கு
பமஸ்டபத்வடளதல்மம் பிநக்கயச் ளசமன்மன். "ீ
மகுணமன். ீ ிக்கும் னன்ழ, சத்னக்கநிணயனந்ட
டப்ி இங்ழக ஏடிபந்ட உன் டகப்மர்

ளகமல்ப்ட்மர்.அடற்கப்னம் ழபர் குடிவசதில்

உன்வப் ிபித்ட பிட்டு உன் அம்ணமவும்

ழமய்பிட்மள். அடயயனந்ட ீ இங்ழக பநர்ந்ட
பனகயமய். ஆமலும் ீ மஜ்தத்வடளதல்மம் ஆந
ழபண்டிதபன். உன்வத் டவபமக வபத்டக்
ளகமண்டு டமன் மங்கள் அவட சத்னபிணயனந்ட ணீ ண்டும்
திக்க ஆழமசவ ளசய்டயனக்கயழமம். இப்ழமட ீ
இனப்வடபிக் ழகமடி ணங்கு உதர்ந்ட ஸ்டயடயதில்
இனக்க ழபண்டிதபன். 'ணமட்ழன்' ன்று ளசமல்மணம?"
ன்று டுத்டச் ளசமல்ய பிநக்கயமன்.

அந்டப் ிள்வநக்கு பம்
ீ , ித்னமசம், அடற்கமக டயர்
படிக்வக டுக்கழபண்டும் ன் ஆர்பம்
ல்மபற்வனேம் னெட்டி பிட்மன்.
டமன் மகுணமன் ன்று ளடரிந்டவுழழத, அந்டப்
ிள்வநக்கு ளமம் சக்டய, ழடஸ், கமம்ீர்தம் ல்மம்
உண்மகயபிட்ட. அப்னம் அபனுக்கு அஸ்டய சஸ்டய
அப்ிதமம், ளகமஞ்சம் ளசமல்யக் ளகமடுத்டவுழழத
அபற்வ ன்மகப் ிடித்டக் ளகமண்மன்.
ழப ங்கவந பிட்டுப் ழமமன். ணந்டயரிதின்
சகமதத்டன் மட்டில் வசிதம் டயட்டிமன். ம
பிச்பமம் ளகமண் ங்கள், டங்கள் வனத மம்ரித
பமரிசு பந்டயனக்கயமன் ன்வுன் உத்மகணமக அபன்
கர ழ் என்று ழசர்ந்டமர்கள்.
இப்ழமளடல்மம் குடிதசு னேகத்டயல் எனத்டவத்
டவபர் ன்று ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞி ஊவளதல்மம்
இண்டு டுத்டகய ணமடயரி ளணமன்ஸ்ழன்கள்

ண்ஞிபிட்டு, ளகமஞ்ச கமணமமல் அபவ பனம்

சரந்டமணல் டெக்கயப் ழமடுகய ணமடயரி இல்வ, ம
பிஸ்பமசம் ன்ட. அட யன்று யவத்ட

ஹ்னடதனர்பணமக இனந்ட பந்ட பிதம். மமக்கலம்
இந்ட பிஸ்பமசத்வடப் ளறுபடற்குப் மத்டயர்கநமகழப
ளமம்வும் எலக்கத்ழடமடு குடிங்கவநத் டம் ளற்
குனந்வடகவநப் ழமப் ரிமம் ண்ஞிக்

ளகமண்டினந்டமர்கள். டயடீளன்று அடயகமம் பந்ட, அந்ட
னசயதில் கண்ட கமஞமடட ழமல் எலங்கு டப்ி
ழமகய ணமடயரி இல்வ, மம்ரித மதமடயகமம்

ன்ட. இந்டக் கவடதில் பனம் வதன் ணமடயரி டயடீர்
அடயகமம் பந்டமல்கூ மம்ரிதப் ண்ன அபர்கள்
டவளடயக்கப் ழமகமணழ கட்டுப்டுத்டம்.
னமஞங்கவநப் மர்த்டமல் ழபவனேம்
அணஞ்வனேம் ழமல் ங்ழகதமபட டைற்யழ என
மமழபம மகுணமழம னவ டப்ிப் ழமமல்
அப்ழமட ங்கழந அபவத் ளடமவத்ட
னலகயதினக்கயமர்கள். ளணமத்டத்டயல் 'தடம மம டடம
ப்ம' [அசன் வ்பனய; ணக்கள் அவ்பனய] ன் ணமடயரி,
அப்ழமட இண்டு க்கத்டயலும் டர்ணத்டக்குப்

தந்டபர்கநமக இனந்டமர்கள். சட்ம் ன்று ளபறும்
மமங்க ரீடயதில் ழமடுகயழமட, னடயல் அவடப்
ண்டகயபர்கள் சரிதமகதினக்கயமர்கநம ன் ழகள்பி
பனகயட. இந்ட சட்ங்கலக்ளகல்மம் ழணம
த்ரிழமக மமபம ழணச்பின் சட்ணம
டர்ணசமஸ்டயத்டக்கு அங்கயழத ஆலகயபர்கள்,
ஆநப்டுகயபர்கள் ஆகயத இனபனம் இனந்டமல்டமன்
ழமகம் ன்மதினக்கும். னர்பகமங்கநில்

ஆநப்டுகயபர்கலக்கும் ஆலகயபர்கழந இப்டி

டர்ணத்டக்கு அங்கயதினந்ட பனய கமட்டிதினக்கயமர்கள்.
இடமல்டமன் ங்கலக்கு ஸ்பமபணமக,

மபிஸ்பமசம் ன் ஆழ்ந்ட, யணம ற்று இனந்ட
பந்டயனக்கயி்ட.
'இபர்கள்
'இபன்

டன் ங்கள்' ன் மந்டவ்தம் மமவுக்கும்,

ம் மம' ன் அன்ன ங்கலக்கும் இனந்ட

பந்டட.
கவடதில் ளசமன் வதன், சத்னவப திக்க ணந்டயரிதின்
ற்மட்டில் ஆதத்டம் ண்டகயமன் ன்வுன்

ங்களநல்மம் அபன் கட்சயதில் ழசர்ந்ட னேத்டத்டக்கு
கயநம்ிபிட்மர்கள்.
சுத்டயல் சத்னவப தித்டம் பிட்மர்கள்.
வதனுக்கு ட்மிழகம் ண்ஞி மம ஆக்கயமர்கள்.
அபனுக்குத் டமன் ழபமக இனந்ட ண்ஞழண
அடிழதமடு ணந்ட ழமய்பிட்ட. னர்ஞ மமபமகழப
இனந்டமன்.

இந்டக்கவடவத மன் ளசமல்பில்வ. ளரித ஆசமர்தர்
எனத்டர், அத்வபட ம்ிடமதத்டயன் ஆடயகமப்
ிபர்த்டகர்கநில் எனத்டர் ளசமல்யதினக்கயமர். குன
டத்பத்வடச் ளசமல்லும்ழமட இப்டிக் கவட
ளசமல்யதினக்கயமர். மன் ளகமஞ்சம் கமட,னெக்கு
வபத்ழடன்.
குன ம்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

குன
குன ம்வ
அத்வபட ஆசமர்தர் ன்மல் உழ ல்ழமனம்
ம்னவத வ சங்க கபத் மடமவநத் டமன்
யவத்டக் ளகமள்பர்கள்.
ீ
அபர் டமன்

ழணச்பமபடமணமக பந்ட, அத்வபடத்வட ன்மக

பிநக்கய, ன்வக்கும் ளதர்க்க னடிதமணல் ஸ்டமம்
ளசய்டபிட்டுப் ழமபர். ஆமல் அபர்டமன் அத்வபட
யத்டமந்டத்வட னடயல் கண்டுிடித்டமர் ன்யல்வ.
அபனக்கு ளமம் னன்மடி ழமகத்டயன் னடல்

கயந்டணம ழபடத்டயழழத - இப்டிச் ளசமல்படகூ
டப்ன. ழமகத்வடழத ிம்ணம ழபடத்வட

guide ஆக

வபத்டக் ளகமண்டுடமன் சயனஷ்டி ண்ஞிதினக்கயமர்.
அடமல் அவட ழமகத்டயன் னடல் கயந்டம் ன்கயட
கூ சரிதில்வடமன். அப்டிப்ட், ழமக சயனஷ்டிக்கும்
னந்டயதடம ழபடத்டயழழத - அத்வபட டத்டபம்

ளசமல்யதினக்கயட. ழபட சயஸ் (ணவனடி) ன்கய
உயத்டகநிளல்மம் இந்டத் டத்டபம் யவத
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. கயனஷ்ஞ ணமத்ணம கபத்
கர வடதில் னடிபமக இவடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
'கர வட' ன்மல் 'கபத்

கர வட' ன்ழ இப்ழமட

ியத்டணமதினந்டமலும், எவ்ளபமன ஸ்பமணயக்குணம
னமஞத்வடப் மர்த்டமல் 'ழடபி கர வட', 'சயப கர வட'
ன்ளல்மம் பனம். அந்ட ளடய்பங்கலம் னடிபமக
அத்வபட உழடசழண ளசய்டயனக்கயன். அப்னம்

ஆசமர்தமள் [ஆடயசங்கர்] பவதில் அழக குனக்கள்
பந்டயனக்கயமர்கள்.

டக்ஷயஞமனெர்த்டய, டத்டமத்ழதர், மமதஞன், ிம்ணம
ஆகயதபர்கவந அத்வபட சம்ிடமத ஆசமரித
பரிவசதில் னடயல் ளசமல்பட பனக்கம். இந்டத்

ளடய்பக்குனக்கலக்கு அப்னம் பசயஷ்ர்,சக்டய, மசர்,
பிதமர் ன் ரியகள் அத்வபடத்வட

அப்மபிணயனந்ட ிள்வநதமகப் ளற்று உழடசம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். இபர்கள் ரியகள்.
ரியகவந ணடேஷ்த ஆசமர்தர்கழநமடு ழசர்க்கக் கூமட.
ணடேஷ்தர்கள் அயதனடிதமடவட அயகய, ணடேஷ்தர்கள்
ழகட்கமடவடக் ழகட்கய , ணடேஷ்தர்கநமல்
ளசய்தனடிதமடவடச் ளசய்கய அடீந்டயரித சக்டயகள்
உள்நபர்கழந ரியகள். ஆகமசத்டயல் பினேள்ந
ணமத்ணமபின் சுபம சங்கநம சப்டங்கவந
ணந்டயங்கநமகப் ிடித்டத் டக்கூடித ணகமசக்டய

வத்டபர்கள். அடமல் இபர்கவந சமடமஞணமக
ணடேஷ்த இத்ழடமழ ழசர்ப்டயல்வ.
உடமஞணமக, ழகமபில்கநில் ிடயஷ்வதமகயதினக்கய
னெர்த்டயகவந மவந்ட டயனுசமகப் ிரித்டயனக்கயமர்கள் ஸ்பதம்பிதக்டம், வடபிகம், ணமடேம், ஆறம், ஆர்ம்
ன்று.
ஸ்பமணய டமமகழப என இத்டயல் யங்கணமகழபம,
பிக்ணமகழபம ஆபிர்பிப்டற்கு "ஸ்பதம் பிதக்டம்"
ன்று ளதர். "ஸ்பதம்ன", "சுதம்ன", "டமன்ழடமன்ய " (

"டமந்ழடமஞிதம்ணன் "ன்கயடயல் பனம் "டமந்ழடமஞி ")
ன்ளடல்மம் அவடத்டமன்.

சயப ஸ்டங்கள் பற்யல் ஸ்பதம்ன யங்கம்
இனப்வடப் மர்க்கயழமம். வபஷ்ஞபர்கள் வங்கம்,
டயனப்டய, த்ரிமத், வனஷ்ஞம், வணயசமண்தம், [னஷ்கம்,

மநக்மணம், மன்குழரி] ன்று ட்வ ஸ்பதம்பிதக்ட
ழக்ஷத்ங்கநமகச் ளசமல்கயமர்கள்.
ழடபர்கள் ிடயஷ்வ ண்ஞிட வடபிகம்.
கமஞ்சரனத்டயல் அம்மழந ணண்வஞ யங்கணமகப்

ிடித்டவபத்டமள். டயனபனயணயனவதில்
ீ
ணமபிஷ்டழப
யங்கப் ிடயஷ்வ ளசய்டமர். அழக ஸ்டங்கநில்
இந்டயன் ழடமம் ீங்குபடற்கமக ஈச்பவழதம,
பிஷ்டவபழதம னவ ண்ஞிடமகச் ளசமல்பமர்கள்.
இளடல்மம் " வடபிகம் ". இடற்கு ழர் டயர் ளபட்மக
டயரிசன், ஏஞன் ணமடயரிதம அசுர்கள் ஸ்பமணயவதப்
ிடயஷ்வ ளசய்ட இங்கள்டமன் டயரிசயனம் ன்

டயனச்சயமப்ள்நி, கமஞ்சரனத்டயல் உள்ந ஏஞகமந்டன் டநி
னடயத இங்கள். அறர் ிடயஷ்வ ளசய்டடடமன்
"ஆறம் ".
ணடேஷ்தர்கள் - அழக மமக்கலம் க்டர்கலம் ிடயஷ்வ ண்ஞிடடமன் "ணமடேம்" ன்று ீங்கழந
னரிந்டளகமண்டினப்ீர்கள்.
இன்ளமன்று "ஆர்ம்" ன்று ளசமன்ழல்பம?
"ஆர்ம்"

ன்மல் "ரியகள் ண்ஞிட" ன்று

அர்த்டம். குற்மத்டயல் அகஸ்டயத ணரிய னெர்த்டயப்
ிடயஷ்வ ண்ஞிதினக்கயமர். சயக்கயல் பயஷ்

ணரிய, டயனக்கநரில் டர்பமர், ம்னழகச்பம் ன்

டயனபமவக்கமபயல் ம்ன ணரிய ன்யப்டி அழக
ழக்ஷத்டயங்கநில் ஆர்ப் ிடயஷ்வடமன். ழடம,
இப்ழமட யவபில் பனபட, பமதில் பனபவட ணட்டும்
ளசமன்ழன்.
இவட டற்கு ளசமல் பந்ழடன் ன்மல் ளமடபமக
ழடப மடய, அற மடய, ணடேஷ்த மடய ன்

னென்வத்டமன் மம் ளசமன்மலும், இங்ழக ஆர்ம் ன்று
ரியகவந ணடேஷ்தர்கழநமடு ழசர்க்கமணல் டி இணமக
வபத்டயனக்கயட ன்று கமட்த்டமன்.
ணமடே யங்கம் ன்று ம ம ழசமனன் ினடீச்பப்
ிடயஷ்வ ண்டம் ழமடகூ ழமக அபழ
ண்ஞமணல் கனவூர்ச் சயத்டவத்டமன் ிமஞப்
ிடயஷ்வ ளசய்த வபத்டயனக்கயமன். இழட ணமடயரி
"ரியகள்" ன்று ளசமல்லுகய அநவுக்கு டயவ்த சக்டய
இல்மடபர்கநமமலும் அந்டந்டக் கமத்டயல் உள்ந

ணமன்கவந, யத்ட னனர்கவநக் ளகமண்ழ ணமடே
யங்கங்கள் ிடயஷ்வ ளசய்தப்ட்டினக்கயன்.
இப்ழமடகூ கமிக்குக் கமி னடக்ழகமதில்

கட்டுகயழமட தமமபட என ஸ்பமணயகவநக் கூப்ிட்டு
வபத்டக் ளகமண்டுடமழ கும்மிழகம்
ண்டகயீர்கள்? ஆமல் ிமஞப் ிடயஷ்வ
னடமடகவந சயபமச்சமரிதர்கழநம, ட்ர்கழநமடமன்
ளசய்கயமர்கள். இபர்கள் யதணத்ழடமடு ளசய்டமல்,
ணந்டயங்கலக்ழக ஸ்பதணம பர்தம்
ீ
உண்மடமல்,
ணந்டயபத்டமக இபர்கள் ளசய்னேம் ிடயஷ்வதிலும்

ளடய்ப மந்யத்தம் உண்மகய ழமகத்டக்கு ழக்ஷணம்
உண்மகும்.

ரியகள் டி இம் ணமடயரி ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
ழடப டர்ப்ஞம், ித்ன டர்ப்ஞம், ரிய டர்ப்ஞம்
ன்னும் ழமடம் ரியகவநத் டி இணமகத்டமன்
வபத்டயனக்கயட.
அத்வபட ம்ிடமதத்டயல் டக்ஷயஞமனெர்த்டய, டத்டர்,
மமதஞர், ிம்ணம ஆகயத ழடபர்கலக்கு அப்னம்,
பயஷ்ர், சக்டய, மசர், பிதமர் ன் ரியகள்
குனணமர்கநமக பந்டமர்கள். பிதமரின் ிள்வந சுகர்.
அபர் ணடேஷ்தர், ரிய, ழடபர் ல்மவனேம்பிப்

ளரிதபர். சுகப்ிம்ணம் ன்ழ ளசமல்ப்ட்பர்.
ிம்ணணமக இனந்ட சுகர் ிம்ணச்சமரி. அடமல்
அபனக்கப்னம் ிள்வந பனயதில் சம்ிடமதம்
ழமகபில்வ. சயஷ்தர் பனயதில் ழமதிற்று.
சுகனக்கு அப்னம்டமன், ரியகள் ன்று ளசமல்னடிதமட
ந்யதமயகநம ளகௌமடனம், அபனக்கப்னம்
அபனவத சயஷ்தம ழகமபிந்ட கபத்மடனம்
அத்வபட ஆசமர்தர்கநமக பந்டமர்கள். ரியகள்
ல்ழமனம் ந்யதமயகள் அல். அபர்கள்
த்ிகழநமடு இனந்டயனக்கயமர்கள். அனந்டடய பயஷ்

ணரியக்குப் த்டயி, அறவத அத்ரி ணரியக்குப்
த்டயி ன்ளல்மம் டிக்கயழமணல்பம? தக்ஜம்,
தக்ழஜமபடம்
ீ
(னடல்) னடயதவப ரியகலக்கு
உண்டு. ந்யதமயகலக்கு இவப இல்வ.

ந்யதமயகநம ளகௌமடனக்கும் ழகமபிந்ட

கபத்மடர்கலக்கும் அப்னம்டமன் "ஆசமர்தமள்" ன்

ணமத்டயத்டயல் குயப்ிப்டும் வ சங்க கபத்மடர்கள்
பந்டமர்கள். சுகர் னடல் பனகய டபிகநம
ஆசமர்தர்கலக்குப் "ரிவ்மகர்கள்" ன்று ளதர்.
"ணம் ரிவ்மக" ன்ட பனக்கம்.
ழணச்பமமலும் ணடேஷ்த னொத்டயழழத இனந்ட
ளகமண்டு, ணடேஷ்தர் ணமடயரிழத கமரிதம் ளசய்ட கமட்டிபர்
ம் ஆசமர்தமள். ணடேஷ்தமக இனந்ட ளகமண்ழ

ளமம்வும் சக்டயழதமடு வபடீக டர்ணத்வட, அத்வபடத்வட
யவ மட்டிதடடமன் அபர் ளனவண.
ஆசமர்தமலவத ழர் குன ன்டமல் ழகமபிந்ட
கபத்மடனக்குப் ளனவண. ஆசமர்தமழந "
ழகமபிந்டம்,  ழகமபிந்டம்,  ழகமபிந்டம்" ன்று
னென்று டம் ளசமல்லும்ழமட, கயனஷ்ஞழமடு கூத் டம்
குனவபனேம் யவத்டக் ளகமண்டுடமன்

ளசமல்யதினக்கயமர். கபமனுக்கு த்டவழதம
மணமக்கள் இனந்டமலும், ஆசமர்தமள் 'ழகமபிந்ட'
மணத்வடழத 'ளக்ட்' ண்ஞிடற்குக் கமஞம், அட
டம் குனபின் ளதமகவும் இனக்கயட ன்டடமன்.
மமதஞம், த்ணனபம், பயஷ்ம்
சக்டயம் ச டத்னத் மசம் ச

|

வ்தமம் சுகம் ளகௌடம் ணமந்டம்
ழகமபிந்ட ழதமகர ந்த்ம் அடமஸ்த சயஷ்தம்||
வ சங்கமச்சமர்தம் அடமஸ்த த்ண

மடம் ச ஸ்டமணகம் ச சயஷ்தம்|
டம் ழடமகம் பமர்த்டயககமம் அன்தமன்
அஸ்ணத் குனொன் ந்டடம் ஆழடமஸ்ணய||
ன்கய ச்ழமகத்டயல், அத்வபட ஆசமர்த ம்வவத
னலக்க ளசமல்ய, 'இப்டிப் ட் ல்ழமவனேம்

ணஸ்கமம் ண்டகயழன்' ன்று னடித்டயனக்கயட.
அத்வபட குன ம்வவத 'ிம்ண பித்தம ம்ிடமத
கர்த்டம'க்கள் ன்ழ ளசமல்பமர்கள். இடயல் னடயல்
மமதஞன். அடமபட ணமபிஷ்ட. அப்னம் "
த்ணனபன்" ன்ட ிம்ணம;டமணவதில் உண்மபர்
ன்று அர்த்டம். அடற்கப்னம் பயஷ்ர், சக்டய, மசர்,
பிதமர், சுகர், ளகௌர், ழகமபிந்ட கபத் மடர்

இபர்கவநச் ளசமல்ய, இப்டிச் ளசமல்லும்ழமழட
ளகௌமடனக்கு ணமன் ('ணமந்டம்') ன்றும்
ழகமபிந்டனக்கு ழதமகர ந்டயர் ன்றும் சயப்னக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. ஆசமர்தமலக்கு ணட்டும் "வ"
ழமட்டுத் டி ணரிதமவட ளகமடுத்ட "வ சங்கமசமர்தம்"
ன்று "ஆசமர்த" டத்வடனேம் ளகமடுத்ட ளகௌபம்
ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கப்னம், ஆசமர்தமநின்
னக்கயதணம சயஷ்தர்கநமக இனக்கப்ட் த்ணமடர்,
ஸ்டமணகர், ழடமகர், றழச்பர் ஆகயதபர்கவந

ளசமல்யதினக்கயட. றழச்பர் ன்று ளசமல்மணல்
"பமர்த்டயககமர்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. "பமர்த்டயகம்"
ன் பிநக்கவுவ லடயதபர் றழச்பர். அடமல்
இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட. "பமர்த்டயகம்" ன்மல்

மஷ்தம், பிதமக்தமம், பிரிவுவ ன் ணமடயரிதம

பிநக்கம். உயடங்கவந பிநக்கய ஆசமர்தமள் மஷ்தம்
லடயமளன்மல், அபற்யல் ினடமண்தம்,

வடத்டயரீதம் இபற்றுக்கம மஷ்தங்கவநனேம் இன்னும்
பிரிபமக பிநக்கய "பமர்த்டயகம்" லடயபர்
றழச்பமச்சமரிதமள். இபர் பவதில் ழவச்ளசமல்ய,
அப்னம் டிதமகப் ழர் ளசமல்மணழ,
"அபர்கலக்கப்னம்

இன்றுள்ந ங்கள் குனபவக்கும்

பந்டள்ந ல்ம ஆசமர்தமர்கலக்கும் ணஸ்கமம்
ண்டகயழன்" ன்று ச்ழமகம் னடிகயட.

இங்ழக ளசமன்ட வ சங்க கபத் மடர்கவந

ஆசமர்தமகக் ளகமண்பர்கநின் குன ம்ம ச்ழமகம்.
ணற் ம்ிடமதத்டபர்கலம் டங்கள் டங்கள் குன
ம்வவதத் ளடரிந்ட ளகமண்டு,அபர்கள் ளதவச்
ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்ஞ ழபண்டும்.

ஆத்ண ஜ்ழதமடயவ [ழமடயவத]ப் னர்ஞணமகப்

ிகமசயக்கக் ளசய்தவும், டக்கணயல்மணல் இனப்டற்குரித
மடங்கவநச் ளசமல்வும் ணக்கு ஆசமரித ம்வ
ழபண்டும். என ஆசமரிதர் டணக்குப் ிற்கமத்டயல் டம்
கமரிதத்வடச் ளசய்த ணற்ளமனபனக்கு அடயகமம்

ளகமடுக்கயமர். இப்டி பனபர்கநின் பரிவசடமன்
ஆசமரித ம்வ. அந்டப் ம்வ பிதத்டயல் மம்
யம் ன்யனேவதபர்கநமக இனக்க ழபண்டும். ஆத்ண
ஜ்ழதமடயவ அவதழபண்டித ணமர்க்கணமகயத யடயவதக்
கமப்மற்யத் டந்டபர்கள் அபர்கழந! தமர் தமர் னெணமக
இந்ட யடயதமட ழமகத்டயல் இன்றுபவதில்

பந்டயனக்கயழடம, அவ்பநவு ழவனேம் த்தமித்டமல்
அடயக அடேக்கயம் உண்மகும். ஆகழப குன ம்ம

ஜமணமட ஆத்ண டத்பத்டயல் மட்னவதபர்கலக்கு
அபசயதம் இனக்க ழபண்டும்.

சமச்பட ச்பர்தணம ஆத்ண மம்மஜ்தத்வட ணக்குக்
கமட்டிக் ளகமடுத்ட இந்ட ல்ம ஆசமர்தர்கநின்
ளதவனேம் டயனம் ளசமல்ய, இந்ட ச்ழமகத்டமல்
அபர்கவநளதல்மம் அவபனம் ணஸ்கரிக்க
ழபண்டும்.
இங்ழக ஆத்ண மம்மஜ்தம் ன்று ளசமன்ழன். னடயல்
என ழபப் வதனுக்கு மம்மஜ்தம் கயவத்ட

கவடதில் ஆம்ித்ழடன். அப்னம் ங்ழகழதம அத்வபட
குன ம்வ ன்று ளகமண்டு ழமய்பிட்ழன்! அடற்கும்
இடற்கும் ன் சம்ந்டம்? ளசமல்கயழன் :
ஆசமர்தமலக்கு னந்டய ணடேஷ்த னொத்டயல் இனந்ட
ளகமண்டு அத்வபழடமழடசம் ளசய்டபர்கநில் அபனவத
குனபம ழகமபிந்டர், குனவுக்கு குனபம ணகுன

ளகௌமடர் ஆகயத இண்டு ழவ ணட்டும் ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினந்டமலும், ழமகத்டயலும் ளமடபமக இந்ட
இனபரின் ழர் ணட்டும் ளகமஞ்சம் ளடரிந்டயனந்டமலும்
ழபறு சய ணடேஷ்த னொ அத்வபட ஆசமர்தர்கலம் ம்
கபத்மடமலக்கு னந்டயழத, சுகனக்கு அப்னம்
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
மமதஞஞியனந்ட சுகர் பவதிமபர்கவந,
அத்வபடயகவநப் ழமழப ணற் யத்டமந்டயகலம்
டங்கள் டங்கள் ளகமள்வககலக்கு னெ னனர்கநமக

வபத்டக் ளகமண்டு ணஸ்கமம் ளசய்கயமர்கள். ஆமல்
ளகௌமடர், ழகமபிந்ட கபத்மடர் இனபனம்

அத்வபடந்டமன் டத்பம் ன்று, ணற் யத்டமந்டங்கவந
யமகரித்டத் டீர்ணமம் ண்ஞிதினப்டமல், இபர்கள்

அத்வபடயகலக்கு ணட்டுழண ஆசமர்தர்கள் ஆபர். இப்டி
exclusive- ஆக

அத்வபடத்டக்கு ணட்டுழண கயந்டங்கள்

உகரித்டபர்கநில் ஆசமர்தர்கலக்குப் னர்பத்டயல் ழபறு
சயனம் இனந்டயனக்கயமர்கள். அபர்கள் ழவதமபட
உங்கள் கமடயல் ழமட்டு வபக்கயழன். ஆத்ழத
ிம்ணந்டய ன்பர் எனத்டர்; றந்ட மண்டிதர்கள்
ன்று எனத்டர் (ழடம ளடற்கத்டய மம ழர் ணமடயரி
இனக்கயட!); ர்த்ன ப்ஞ்சர் ன்று இன்ளமனபர்;
ர்த்னரினேம் எனபர். ப்ம்ணடத்டர் ன்று எனத்டர்

லத் மஷ்தழண ண்ஞிதினப்டமகத் ளடரிகயட. இந்ட
த்பிமசமரிதவ பிசயஷ்மத்வபடயகலம் டங்கள்
யத்டமந்டத்வட ஆடரிப்பர் ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்படண்டு.

இபர்கலவத கயந்டம் டவும் இப்ழமட னர்ஞணமக
ணக்குக் கயவக்கமபிட்மலும், மக்ஷமத் ம் சங்க
கபத்மடமள் உள்ப் ிற்கம அத்வபட கயந்ட
கர்த்டமக்கள் இபர்கவந ழணற்ழகமள் கமட்டிதினக்கயமர்கள்.
இபர்கநில் த்பிமசமர்தமர்டமன் ம் கவடக்கு
சம்ந்டப்ட்பர்.
த்மபி பிதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குன
த்மபி பிதம்

டணயழ் ன்டடமன் 'த்பி' ('டயமபிம்' ன்ட). னடல்
லத்டம 'ட' ன்ட 'த்' ன்று இனக்கயட. இப்டி ''

கமம் ழசனபட ம்ஸ்க்னட பனக்கு. ழணழ ளசமன்
ச்ழமகத்டயல் பனகய 'ழடமகர்' ன் ழவக்கூ
'த்ழமகர்' ன்

ளசமல்லுகய பனக்கம் இனக்கயட.

இடமல் சயழர் ம்ஸ்க்னடத்வடழத "ளமம்'

ம்ஸ்கயனடணமக்கய 'ழடகம்' ன்வடக்கூ 'த்ழகம்' ன்று
ளசமல்கயமர்கள்!

ட-ணய-ழ் ன்டயல் 'ட', 'த்' பமதினக்கயட. 'ணய' ன்ட 'பி'
ன்மதினக்கயட. 'ண' வும் 'ப' வும் என்றுக்ளகமன்று

ணமறுபடற்கு ஃவமயக்கமர்கள் [ளணமனய எப்ன இதல்
யனஞர்கள்] யவத உடமஞம் ளகமடுப்மர்கள்.
ம்ஸ்கயனடத்டக்குள்ழநழத இடயல் என்று ணற்டமகும்.
உடமஞணமக 'சமநக்மபம்' ன்டடமன் 'சமநக்மணம்'
ன்மதினக்கயட . சம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ணண்ழமடரி'

ன்வடத் டணயி்னயல் 'பண்ழமடரி' ன்கயழமம். 'த்பி'
ன்வடழத 'த்ணய' ன்றும் ளசமல்படண்டு. 'ன' வும் 'ந'
வும் ணமறுபட சகம். ணடவ, மணமடனம் யல்மக்கநில்
ழமமல் 'பமவநப்நத்டயல் பலக்கய பிலந்டயப்ழமழ'
ன்று ளசமல்பமர்கள். 'ன' வுக்கும் 'ந' வுக்கும் ளமம்க்
கயட்த்டயல் உள்நடடமன் '' வும். ழபடத்டயழழத
'அக்ிணீ ழ' ன்று

பனபட 'அக்ிணீ ழந' ன்றும்

ணமறுகயட. இப்டித்டமன் 'டணயழ்' ன்டயல் உள்ந 'ழ்' 'த்பிட்'
ன்டன் 'ட்' ஆக இனக்கயட.
ட - 'த்'பமகவும், ணய - 'பி' தமகவும், ழ் - 'ட்' மகவும் ளணமத்டத்டயல் 'டணயழ்' ன்ட 'த்பிட்' ன்யனக்கயட.

இப்ழமட ல்மபற்யலும் டணயழ் சம்ந்டம் கமட்டிமல்
என ந்ழடமம் உண்மபடமல், த்பிமசமர்தமவச்
ளசமல்லும்ழமட அபனக்குத் டணயழ் சம்ந்டம் கமட்டி
மனந்டமன் ந்ழடமப்டுழபமழண ன்று ழடமன்யற்று;
ளசமன்ழன்.
கபத்மடமழந 'ளநந்டர்தரி'தில் "அம்ணம, ீ டணயழ்க்
குனந்வடக்குப் மல் ளகமடுத்டமழத?" ன்கயழமட, "த்பி
சயசு" ன்று டப் ப்ழதமகம் ளசய்டயனக்கயமர்.
'டணயழ்' டமன் 'த்பிட்' ன்மல், ஆர்தன்

- டயமபின் 'ழஸ்

டயதரி' (இக்ளகமள்வக)வத வபத்டக் ளகமண்டு
டப்ர்த்டங்கள் ண்ஞிக்ளகமள்நக் கூமட.

ழபட சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்டமல் ஆரித, டயமபி ன்று
இண்டு ழபறு ழபறு 'ழஸ்' (இம்) ன்டற்குக்
ளகமஞ்சம் கூ ஆடமம் இல்வ. ஆமல்
ளபள்வநக்கமர்கநின்

Divide-and-rule (ிரித்ட

ஆள்கய)

ளகமள்வகப்டி, அபன் இந்ட ழஸ் - டயதரிவதக் கட்டி
பிட்டுபிட்மன்.
சமஸ்டயப் ிகமம் ன் ளசமல்யதினக்கயட? ஆரித
இம் ன்று என்வச் ளசமல்ழபதில்வ. 'ஆர்த'
ன்மல் ணடயப்னக்குரித ன்று அர்த்டம். அவ்பநவுடமன்.
இன்வத ழஸ் ளகமள்வகப்டி, ஆரிதம அர்றவப்
மர்த்ழட கபமன் கர வடதிழ, "ீ ன் இப்டி ழடி

ணமடயரி ணத்டநர்ச்சய அவந்ட அமர்தமகய பிட்மழத !"
ன்கயமர். அமர்தன் ன்மல் ஆர்தன் அல்மடபன்
ன்று அர்த்டம். (னன்ழ அன் ழசர்த்டமல்

டயர்ப்டணமகயபிடும். இவடழத இங்கயீ யலும் டுத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள். மப்ிக்கு டயர்ப்டம் அன்மப்ி.') 'ணடயப்ிற்குரிதபமக அல்மணற்

ழமய்பிட்மழத !' ன்டடமன் இங்கு கபமன்
ளசமல்படன் அர்த்டழண எனயத, இரீடயதில் இங்ழக
அர்த்டம் ண்ஞனடிதமட. னங்கமக் கமபிதங்கவந
மகங்கவநப் மர்த்டமல் மஞிகள் டங்கள் டயதம
மமவப 'ஆர்த னத்' ன்று அவனக்கயமர்கள்.
இப்ழமவடத ளகமள்வகப்டி 'ஆர்த' ன்ட என

இணமமல், 'ஆர்தனத்' ன்று அவனக்கும் மஞிகள்
அடற்கு ணமமக 'டயமபி னத்ரி'கநமக அல்பம இனக்க
ழபண்டும்? தர் மடயப் ளண்ளஞமனத்டய என தங்கமர்ப்

வதவக் கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமண்மல்டமன் அபவ
'தங்கமர்

பட்டுப்
ீ
ிள்வநழத!' ன்று கூப்ிமம்.

இபலம் தங்கமமமல் அப்டிக் கூப்ிடுபமழநம

?

ணமட்மள். ீவட மணவ 'ஆர்த னத்' ன்று

கூப்ிட்ழமட 'ஆர்த'வுக்கு ழஸ் அர்த்டம் ளகமடுத்டமல்
அபள் டயமபி மடய ன்மகயபிடும். இட அத்டம்.
இடமல் ன் ற்டுகயட
'ணடயப்னக்குகந்ட' ன்றுடமன்
'ணடயப்னகுகந்ட

? இங்ழகனேம்

ஆர்த ன்மல்

அர்த்டம். 'ஆர்த னத்' ன்மல்

குடிணகழ' ன்று அர்த்டம்.

ஆர்த ன்ட என இத்வடக் குயப்ிடுபடமக
சமஸ்டயங்கநில் ங்குழண ளசமல்பில்வ.
'த்மபி' ன்டம்

இப்ளதமக பபில்வ.

எழ இத்வடச் ழசர்ந்ட மட ங்கவநத் டமன்
பிந்டயதத்டக்கு பக்ழக உள்நபர்கவந ளகௌர்கள்

ன்றும் ளடற்ழக உள்நபர்கவந டயமபிர்கள் ன்றும்

ளசமல்யதினக்கயட. ஆர்த-டயமபி இ ழபற்றுவண
இல்வ, ளகௌர்- டயமபிர் ன்டமக, இத்வட

வபத்டப் ிரிக்கமணல், எழ இக்கமர்கவநப் ிழடச
ரீடயதில் ிரித்டயனக்கயமர்கள். ஆடயதில் பிந்டயத ணவக்கு
பக்ழக உள்ந ழடசம் னலடம் ளகௌ ழடசம்; அடற்குத்
ளடற்கயல் உள்நட னலபடம் டயமபி ழடசம் ன்று

இனந்டட. ளகௌ ழடசத்டயல் பசயத்ட ளகௌர்கவந ழணலும்
ிழடச ரீடயதில் ந்டமகப் ிரித்டமர்கள். அப்டிழத
டயமபித்டயல் பசயத்டபர்கவநனேம் ந்டமகப்

ிரித்டயனக்கயட. இபர்கவநப் ஞ்ச ளகௌர், ஞ்ச
த்மபிர் ன்மர்கள். ஞ்ச ளகௌர்கநில் ளமம்வும்

பக்ழக கமச்ணீ த்டயல் இனந்டபர்கவந மஸ்படர்கள்
ன்றும் அடற்கு ளடற்ழக ஞ்சமில் இனந்டபர்கவந
கமன்தகுப்ர்கள் ன்றும், ிகு கயனக்குபமக்கமக

உத்டப்ழடஷ், ிமரில் உள்நபர்கவந வணடயர்கள்
ன்றும் அப்னம் ளடற்ழக எரிமபில் இனப்பர்கவந
உத்கர் ன்னம் ிரித்டபிட்டு கவசயதமகக்

கயனக்குக்ழகமடிதில் பங்கமநத்டயல் இனப்பர்கலக்கு
டிதமகப் ளதர் டமணல் ளகௌர்கள் ன்ழ பிட்டு

பிட்மர்கள். ஆக, மஸ்படர், கமன்தகுப்ர், வணடயர்,
உத்கர், ளகௌர் ஆகயத பனம் ஞ்ச ளகௌர்கள்.
இப்டிழத பிந்டயதத்டயற்குத் ளடற்ழக ந்டமகப்
ிரிக்கப்ட் ிரிவுகள், கூர்ர் (குமத்டய)

,

ணமமஷ்ட்ர், ஆந்டயர், கர்மகர், கவசயதில் ளடற்குக்
ழகமடிதில் ழபறு ழர் இல்மணல் டயமபிர் ன்ழ
வபக்கட் டணயழ் ழடசத்டபர். இடயழ ழகந ீதர்கநம

ணவதமநிகவநச் ளசமல்மடடற்குக் கமஞம், ணவதமந
மவ ஆதிம் பனங்கலக்கு உள்நமகத்டமன் டி

னொம் ளகமண்டினக்கயட. அடற்கு னந்டய அடவும் டணயழ்
ழடசணமகத் டமன் இனந்டட.

இண்டு ளபவ்ழபறு இணயல்வ; ிழடச ரீடயதில் எழ
இத்டயல் த்டப் ிரிவுகள். இண்டு மடயகலக்குப் ழமக
இனந்ட ளகௌம், டயமபிம் ன் குயப்மக

கயனக்குக்ழகமடி, ளடற்குக் ழகமடிப் ிழடசங்கலக்கு ணட்டும்
ழர் ஆகயபிட்ட.
இன்று ளகௌர்கள் ன்மழ பங்கமநிகள் ன்மகய
பிட்ட. வ கயனஷ்ஞ வசடன்தர் அந்டத் ழடசத்டபர்டமன்.
அடமல் டமன் அபர்கலவத ணத்வட ளகௌடீத ணம்
ன்கயமர்கள். அப்டிழத டயமபிர்கள் ன்மல்
னக்கயதணமகத் டணயனர்கள்டமன் ன்று ஆகயபிட்ட. இடயழ
என ழபடிக்வக. பங்கமநத்டயலும், டணயழ்த் ழடசத்டயலும்
டமன் ளபள்வநக்கம மகரிகனம் இங்கீ ஷ் டிப்னம்
னடயழழத ழபகணமகப் பிற்று; ிரிட்டிஷ் மஜ்தத்டயல்
ங்ழக மர்த்டமலும் குணமஸ்டமக்கநமகப் ழமபர்கலம்
இந்ட இனபர்டமன்.
என ிழடசத்டயயனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமபர்கவந
அந்டப் ிழடசப் ழவ வபத்ழட குயப்ிடுபமர்கள்.
ணமமஷ்டித்டயல் இப்ழமட னக்கு டிமங் ன்று
(இதற்) ளதனக்குப் ின்மல் பனகயவடப் மர்க்கயழமம்.
இபர்கலவத னன்ழமர்கள் ளடலுங்கு ழடசத்டயயனந்ட
ணமமஷ்டிமபிற்குப் ழமய் அங்ழகழத 'ளட்டில்'
ஆகயபிட்மர்கள். 'ளடலுங்கு' ன்டன் டயரினடமன் 'டிமங்'.
இழடணமடயரி கமசய னடம அழக உத்டழடச

ஸ்டங்கநில் இனக்கய சய ிமம்ணஞர்கலக்கு த்பிட்

ன்று பம்சப் ளதர் இனக்கயட. ஆடயகமத்டயல் டணயழ்
ழடசத்டயயனந்ட அங்ழக ழமய் குடிழதயபர்கநின்
பம்சத்டயல் பந்டபர்கழந இந்ட 'த்பிட்'கள். இப்டி
'டயமபிர்' ன்று

ளதர் ளகமண் பக்கத்டயதமர்

ல்மனம் ிமம்ணஞர்கழந ன்வடக் கபிக்க
ழபண்டும். ழஸ் டயதரிப்டி ிமம்ணஞர்கள்

டயமபிர்கலக்கு ணமமபர்கள், பிழமடயகள், டயரிகள்
ன்று கூச் ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் பமஸ்டபத்டயழம
இன்வக்கு பழடசத்டயல் டணயழ் மட்டுப் ிமணஞ
பம்சத்டபர்கலக்ழக டமன் 'த்பிட்' அவளணமனய
இனக்கயட. இடயயனந்ழட 'டயமபி' ன்ட ிழடசத்வடக்
குயப்ழடதன்ய இத்வடக் குயக்கழபதில்வ ன்று
ளடரிகயடல்பம?
டணயழ் ழடசத்டயன் உச்சமஞ பனக்குப்டி 'த்பிட்' ன்ட
டணயழ் ன்று இனக்கயட. 'த்' ன்ட ழம
ம்ஸ்க்னடத்டயல் எற்ளலத்ழடமடு ழசர்ந்ட பனகய
''கமம்

டணயனயல் உடயர்ந்ட பிடும். ம்ஸ்கயனட 'ச்ணஞ'

டணயனயல் 'சணஞ' ஆகயட; 'ப்பமந' ன்ட 'பந'ணமகயட.
இப்டிழத 'த்' ன்ட ட ன்று இனக்கயட.
டயபிமச்சமர்தமவப் ற்யச் ளசமல் ஆம்ித்டடயல்
இத்டவ ஊர்க்கவட பந்ட ழசர்ந்ட பிட்ட! அபர்
ஆசமர்தமலக்கு னன்மல் பமழ்ந்ட அத்வபட யத்டமந்டய
ன்று ளசமன்ழன்.
ழபழ மம; ீபழ ிம்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குன

ழபழ மம; ீபழ ிம்ணம்
ஆசமர்தமலம் ின்மல் பந்டபர்கலம் சமந்ழடமக்த
உயத்டக்கு மஷ்தம் ண்டம்ழமட, அடயல்

னென்மபட, மமபட அத்டயதமதங்கநில் பனம்
'ணடபித்வத', 'ம்பர்க

பித்வத' னடமபற்வ

பிநக்கும் ழமட த்பிமச்சமர்தமவந

quote

ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
இந்ட சமந்ழடமக்த உயத்டயல்டமன் 'டத்-த்பணய' ன்
ணம பமக்கயதம் பனகயட. "ீழதடமப்ம அந்ட
ிம்ணணமதினக்கயமய்" ன்று ச்ழபடழகடவுக்கு

அபனுவத ிடமவும் குனவுணம உத்டமக ஆனஞி
டயனம் டயனம் என்ட டவப ளசய்ட உழடசம் அட.
'டத்-த்பம்-அய' ன்டயல் 'டத்' ன்ட

ணமத்ணமபம

ிம்ணம்; 'த்பம்' ன்ட ீபமத்ணம : அடற்கு
'ளர்மிிழகம'க
'இனக்கயமய்.' "ீ

உள்ந ச்ழபடழகட; 'அய' ன்மல்

ிம்ணணமக இனக்கயமய்" ன்று

டகப்மர் உழடசயக்கயமர் - "மடவகளநல்மம்
ளசய்ட ன்வக்ழகம எனமள் ிம்ணணமக
ஆகப்ழமகயமய்" ன்று அல்! டயர்கமத்டயல் இல்வ;
இப்ழமடம் ப்ழமடம் ல்ழமனம் ல்மனம்
ிம்ணம்டமன். இிழணழடமன் ிம்ணணமக ழபண்டும்
ன்டயல்வ.

'அப்டிதமமல்

மடவ டற்கு?' ன்மல்... ிம்ணணமக

இனந்டமலும் அவட மம் ளடரிந்ட ளகமள்நபில்வழத!
ளடரிந்ட ளகமண்டினந்ழடமணமமல் இத்டவ அலவக,

இத்டவ கமணம், ழகமம், இத்டவ தம் ணக்கு

இனக்கழப இனக்கமழட! அவழத லம் னடிதமணல்
ஆகமசம் பவ னட்டிக்ளகமண்டு யற்கய ஆந்ட
சனத்டயணமக அல்பம ிசமந்ட யவதில் இனந்ட
ளகமண்டினப்ழமம்? அப்டி என யவ உண்டு ன்று
கூத் ளடரிதமடபர்கநமக அல்பம இப்ழமட மம்
டணமடிக் ளகமண்டினக்கயழமம்

? இப்டிப்ட்

ம்ணயம், 'ீ

இப்ழமடம் ிம்ணம் டமப்ம' ன்மல் ப்டி எப்னக்
ளகமள்பட?

இவட எப்னக்ளகமள்ந வபப்டற்கமகத்டமன்

த்பிமச்சமர்தமள் ழபப் வதன் ணமடயரி இனந்ட
மகுணமின் கவடவதச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ப்னடமண்தக உயத் மஷ்தத்டயன் டுபிழ (II-1-20)
சங்க கபத் மடமள், சயந்டய டன்ியனந்ழட டைவ
இலத்ட பவ ின்னுகய ணமடயரினேம், அக்ி

டன்ியனந்ழட ளமயகவந உடயர்க்கய ணமடயரினேம்,
ஆத்ணமபியனந்ழட அத்டவ ிஞ்சனம்
ழடமன்யதினக்கயட ன் ணந்டயத்டக்கு ளமம்
பிஸ்டமணமக அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகய ழமட,
இந்டக் கவடவத ழணற்ழகமள் கமட்டுகயமர். இட
டயபிமச்சமர்தமள் ளசமன்ட ன்று ழவச்
ளசமல்மணல் ளமம்வும் ணரிதமவடனேன்,
"ம்ிடமதணயந்ட

ளரிதபர்கநின் கவட இப்டிளதமன்று

இனக்கயட" - அத் ச ம்ப்டமதபிட ஆக்தமதிகமம்
ம்ப்சக்ஷழட - ன்கயமர். ஆசமர்தமநின் மஷ்தத்வட
ழணலும் பிரித்ட உவ லடய ஆந்டகயரி ன்பழ

இட டயமபிமசமர்தமர்கள் ளசமன் கவட ன்று ழவ
ளபநிதிட்டினக்கயமர்.

கவடதிழ ழபப் வதமக இனந்டபன் ம
குணமமக உனணமபம ணமயமன்? Transform ஆமம
ன்? ழபப் வதமகழப டன்வ யவத்டக்

ளகமண்டினந்ட கமத்டயலும் அபன் மம ிள்வநடமழ?
இவட னடயல் ளடரிந்ட ளகமள்நமடயனந்டமன். அடமல்
ழபன் ணமடயரி பமழ்க்வக த்டயமன். உண்வணவதத்
ளடரிந்ட ளகமண்டு பிட்வுன், மகுணமமகழப
ப்ழமடம் இனந்டபன், மகுணமமகழப அடேபத்டயல்
பமழ்ந்ட கமட்டிமன். இண்டுழர் இல்வ; எனத்டன்
இன்ளமனத்டமக ணமபில்வ. எழ ழர்பனயடமன்
னடயல் டன்வத் டமழ னரிந்ட ளகமள்நமணல்

இனந்டமன். அப்னம் னரிந்டளகமண்டு பிட்மன். னரிதமட
யவதில் ழபமக ங்ழகழதம கர ழ்யவதில்
கயந்டபன் னரிந்ட ளகமண்வுன் மகுணமமக உதர்வு
ளற்றுபிட்மன். அப்னம் சண்வ ழமட்டு
மம்மஜ்தமடயடயதமகழப ஆகயபிட்மன்.
ழப ழபத்டயல் (ழப ழபத்டயல்: 'ழபம்' ன்ட

டணயனயல் 'ழபம்' ன்மகும்) இனந்ட மகுணமன் ணமடயரித்
டமன் மளணல்மம் ீபமத்ணம ன் ழபத்டயல்
ம்மரிகநமகழப ம்வண யவத்டக்
ளகமண்டினந்டமலும் பமஸ்டபத்டயல் மனம்
ணமத்ணமழபடமன். ழபம் இப்டிதமமலும் ணக்கு
உள்ழந இனக்கய பஸ்ட இப்ழமடம் ணமத்ணமடமன்.

இந்டயரிதங்கள் இலக்கய பனயதில் எடி ழபட்வதமடிக்
ளகமண்டினக்கயழமம். மம் ிம்ணம் ன்று ளடரிந்ட

ளகமள்ந ழபண்டும். ளடரிந்ட ளகமண்மலும் அவட

அடேபத்டயல் ளகமண்டுப னடிதமடடி இந்டயரிதங்கள்
இலத்டக் ளகமண்ழ இனக்கும். மகுணமமகழப
இனந்டமலும் பமஸ்டபத்டயல் அசத்டன்வணவத
அவபடற்கமக அபன் அஸ்டய சஸ்டய அப்ிதமம்
ண்ஞி டயரிகவந தித்ட மம்மஜ்தமடயடயதம

ணமடயரி, மனம் ிம்ணணமகழப ப்ழமடம் இனந்டமலும்
அவட உஞமணயனப்டமல் கர்ணத்டயல் ஆம்ித்ட க்டய
பனயதமக, ஜம சமடவகவநச் ளசய்ட,

உட்வககவநளதல்மம் தித்ட, ஆத்ண மம்மஜ்தத்டயல்
மமபமக ஆகழபண்டும். 'ம்மட்' - அடமபட மம ன்ழ உயத்டயல் ஆத்ண ஜமிவதச்
ளசமல்யதினக்கயட.
றம் ஸ்டிகனம் எழ ணமடயரித்டமன்
ளபநிப்மர்வபக்கு இனக்கயன். ஆமல் ஸ்டமன்
உனகய ணமகுழண டபி, ஸ்டிகம் ணமகமட.

ளன்மல் ட ணமகழப இனந்ட அப்னம் உவந்ட
ழபழ ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயழடம அடடமன்
உனகய ணறுடினேம் டன் ஸ்பதணம னர்ப னொத்வட
அவத னடினேம். ிம்ணழண ீபமக உவந்ட
ழமதினப்டமல்டமன், இந்ட ீபமத்ணமவும் உனகயப்
ழமமல் ணறுடினேம் ிம்ணணமகழப அடேபத்டயல் ஆக
னடிகயட.
ஸ் டமமக கவகயட. மம் கவத ணட்ழமம்
ன்கயழமம்.
கல்ழனும் த என கமத்டயல் உனகும்

ன் கல்ளஞ்சம் உனகபில்வழத!
ன்று டமனேணம ஸ்பமணயகள் ம் யவக்கு இங்கய பந்ட
ணக்கமகத்டமன் மடிதினக்கயமர்.

ம்வண உனக வபக்க என்று ழடவபப்டுகயட. கவடதில்
மகுணமவ

practical- ஆக

மகுணமமக்குபடற்கமக என

ணந்டயரி பந்ட ணமடயரி, ம்வண உனக்கய 'ய மணமகப்' ண்ஞ
எனத்டர் ழபண்டும். அபன் 'பணமட்ழன்' ன்று னண்டு
ளசய்டமலும் பயத இலத்ட ணந்டயரி ணமடயரி,
மணமர்த்டயகத்டயன் க்கழண ழமகணமட்ழன் ன்

அம்ிடிக்கய ம்வணக் கட்டி இலக்க எனத்டர் ழபண்டும்.
அப்டி எனத்டர் இனக்கயமம? ம்வண ம்னவத ய
மணமக ஆக்கக்கூடித எனத்டர் இனக்கயமம?
இனக்கத்டமன் ளசய்கயமர்.
ழபப் வதனுக்கு "ீடமப்ம மகுணமன்" ன்று

ளசமல்யப் னரித வபத்ட, அபனுக்கு அஸ்டயப் திற்சய
ளடமடுத்ட, அபவ மமபமக்குபடற்கமக அபவ பி
மஸ்டய உவனத்ட ணந்டயரி இந்ட எனத்டனக்குத்டமன்
னொகம் [உனபகம்]. ணக்கு ம் ணமத்ணத்பத்வட
டுத்டச் ளசமல்ய, அவட மம் அடேபணமக்கய
ளகமள்படற்கம மடவகவநச் ளசய்த வபத்ட, ம்
கர்ணம மக்கய டீனபடற்கமக டமழண டவச் ளசவு

ளசய்ட உகமம் ண்டம் அந்ட எனத்டர் டமன் குன
ன்பர்.
குன க்டய

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குன
குன க்டய
'ஈச்பவக்

கமட்டிலும், குன ளரிதபர்; ஈசுப க்டயவதக்

கமட்டிலும் குனக்டய பிழசம் ன்கயமர்கழந, ன்?' ன்று
ழகட்மல்: ஈசுபவ தமனம் மர்க்கபில்வ.

ித்டயதக்ஷணமக மம் மர்க்கக்கூடித என ணிடர்
ப்ழமடம் சுத்டணமய், ஜமம் உவதபமய், அவசவு
இல்மட சயத்டம் உவதபமய், அப்லக்கு இல்மணல்
ணக்குக் கயவத்ட பிட்மல் மம் ந்ட ணச்சமந்டயக்கமக
ஈசுபித்டயல் ழமகயழமழணம அந்ட சமந்டய இபரிம்
க்டய ளசலுத்டயமழ கயவத்ட பிடுகயட. அடமல்
டமன்,

குனர் ப்ஹ்ணம குனர் பிஷ்ட: குனர் ழடழபம
ணழச்ப:|

ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள். இந்ட ச்ழமகத்டயல்
குனவுக்கும் ணமத்ணமவுக்கும் அழடம் ளசமல்யதினப்ட
என பிழசம்.

Incidental - ஆக

இடயழழத இன்ளமன

பிழசம், இடயல் பிஷ்ட, சயபன் இனபவனேம்
ளசமல்யதினப்டமல் இந்ட ச்ழமகத்வடச் ளசமல்ய மம்

குனபந்டம் ண்ஞிமல் ணக்கு சயப- பிஷ்ட அழட
மபனம் உண்மகய பிடும்.
கத்வட ஸ்னஷ்டிப்ட, ரிமயப்ட ழமன் 

கமரிதங்கள் ஈசுபனுக்கு இனக்கயன். அவப ல்மம்

குனவுக்கு இல்வ. அபனுக்கு ஆீஸ் உண்டு; இபனக்கு
ஆீஸ் இல்வ. ஆீஸ் இனக்கயபிம் ழமய்த்

ளடமந்டவு ளகமடுப்வடபி ஆீஸ் இல்மணல் சும்ணம
இனக்கயபரிம் ம் கமரிதத்வட ணயக நிடமக னடித்டக்
ளகமண்டு பிமம். ஈச்பனுக்கு ன் ன்

உத்டணணம குஞங்கள் ல்மம் இனக்கயன்ழபம
அவப ல்மம் இந்ட குனபித்டயல் இனக்கயன். இபர்
சுத்டணமபர், ளமய் ளசமல்மடபர்; பஞ்சவ

ளடரிதமடபர்; இந்டயரிதங்கவந ல்மம் ளபன்பர்;
கனவஞ யவந்டபர்; ணகம ஜமி. இபவப்
ித்தக்ஷணமக மர்க்கயழமம். கபமவழதம

ித்தக்ஷத்டயல் மர்க்க னடிதபில்வ. ஆகழப குனபின்
டயனபடிகவநப் ற்யக்ளகமண்டு க்டய ளசய்த
ஆம்ித்டபிட்மல், ஈசுப க்டயதிமல் ணக்கு ன்
அனுகூங்கள் உண்மகயன்ழபம அத்டவனேம்

சுணமக உண்மகயபிடும். அடமல் டமன் குனக்டய
உதர்ந்டட ன்று ளசமன்மர்கள்.
ஆமல் ளடய்ப க்டயவத ணக்கக்கூமட. இந்ட குனவப
இபழமடு ழசர்த்ட வபப்ழட ளடய்பந்டமழ? ளடய்ப
அடேக்ம் இல்மபிட்மல் இந்ட குனவப இபன் ப்டி
அவபமன்?
டர்ம் த்தழணவபடத் ழடபமடேக் ழடகம்|
ணடேஷ்தத்பம் னனக்ஷறத்பம் ணமனன ம்ச்த:||
''ளடய்பமடேக்த்டமழழத

எனத்டனுக்குக் கயவக்கய

னென்று ளரித பமய்ப்னகள்: என்று, ணடேஷ்த ன்ணம
கயவப்ட. இண்டு, த்த டத்டபத்வடத் ளடரிந்ட

ளகமள்ந ழபண்டும் ன் ஆவச ிப்ட; னென்று, ணம
னனம என குன கயவப்ட'' ன்று ஆசமர்தமள்
'பிழபக

சூமணஞி' ஆம்த்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.

ல்ழமனக்கும் க்கமத்டயலும் குன ஈச்பன்டமன்:
டக்ஷயஞமனெர்த்டய டமன்.
 னர்ழபமணி குன: கமழமபச்ழசடமத்|| *
ம் குனவுக்கும் அந்ட குனவுவத குனவுக்கும்
அபனவத குனவுக்கும் ஜமம் ப்டிப் னர்ஞணமக
ற்ட்டினக்கும்? இப்டி எவ்ளபமனபனக்கும் என
குனவபச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமமல் கவசயதில்

எனத்டனக்கு மக்ஷமத் ஈசுபழடமன் குனபமக இனந்ட
ஜமத்வட டந்டயனக்க ழபண்டும் ன்று ளடரினேம்.

அடமல்டமன் ளடய்பத்வட ணக்கக் கூமட ன்மர்கள்.
இவடழத ழபறு பிடணமகவும் ளசமல்படண்டு. குன,
ஈசுபன் ன் இண்டு ழர் ன்று வபத்டக்

ளகமள்நமணல் ஈசுபழ குனபமக பந்டயனக்கயமன் ன்று
வபத்டக் ளகமண்டு பிட்ழமணமமல் குன க்டய, ஈசுப
க்டய ன் இண்டு டித்டிதமகப் ண்ஞழபண்மம்.
குனழப ஈசுபன் ன்று கனடய அந்ட குனபம ஈசுபன்
எனத்டித்டயழழத னர்ஞ சஞமகடய ண்ஞிபிமம்.
குன ண சுத்டணமபமக, உத்டணணமபமக

இல்மபிட்மலும்கூ, இபர் னெணமக மம் யத்டயத
சுத்டனும் உத்டழணமத்டணனுணம ஈசுபவழத க்டய
ண்டபடமல், அந்ட ஈச்பழ இபர் னெணமக ணக்கு
அடேக்கயம் ண்ஞிபிடுபமன். இடமல் டமன்

குனவபழத ப்ம்ணம, பிஷ்ட, சயபன், இந்ட னென்றுக்கும்

ஆடமணம ப்ிம்ணம் ன்று டுத்ட டுப்ில்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர்கள்.

குனர் ப்ஹ்ணம குனர் பிஷ்ட : குனர் ழடழபம
ணழச்ப :|
குனஸ் மக்ஷமத் ப்ஹ்ண டஸ்வண வகுழப ண :||
ிம்ண பித்தம ஆசமர்தர்கநில் னக்கயதணம பிதமவப்
ற்யச் ளசமல்கயழமட 'குனர் ப்ம்ணம' சுழமகத்டயன்

டமத்ரிதத்வடழத இன்னும் ணமகச் ளசமல்படண்டு.
அசடர்படழம ப்ஹ்ணம த்பிமறழம ரி :|
அமழமச சம்ன: கபமந் மடமதஞ :||
ன்மர்கள். மடமதஞர் ன்று பிதமனக்குப் ளதர்.
அபர் 'அசடர்படழம ப்ஹ்ணம', அடமபட மன்கு னகம்

இல்மட என னக ிம்ணம; 'த்பிமற: அழம ரி:',

மலு வகதில்மணல் இண்டு வகனேள்ந ரி, அடமபட
பிஷ்ட; 'அம ழமச:சம்ன:', ளற்யக் கண் இல்மட
ழமடயலும் சயபன்!
குனவபபி சயழஷ்ணமபர் இல்வ. ணக்கு

அபரித்டயல் னர்ஞணம ம்ிக்வக ற் ழபண்டும்.
அட யணம ம்ிக்வகதமக இனக்க ழபண்டும். ணக்கு
அபரித்டயல் ஈசுபழ இப்டி பந்டயனக்கயமன் ன்

ம்ிக்வக பந்டபிட்மல், அப்னம் டிதமக ஸ்பமணயகூ
ழபண்மம். இந்ட ம்ிக்வகழத, அபரித்டயல் மம்
வபக்கய க்டயழத ம்வணக் கவத்ழடச் ளசய்ட பிடும்.

வபஷ்ஞபர்கலக்கு ஆசமர்த க்டயடமன் ணயகவும்
ிடமம்.

ஈசுப அமடம் ண்ஞிமல் ஈசுபித்டயழழத
ழமய் ணன்ிப்னக் ழகட்க ழபண்டுளணன்ட இல்வ;
ஆசமர்தன் ணன்ித்ட பிட்மழ ழமடம். ஈசுபனுவத
ழகமம் டஞிந்ட பிடும். ஆமல் குனபிித்டயல்

அசமம் ண்ஞிபிட்டு ஈசுபித்டயல் ழமமலும்

என்றும் க்கமட. குனபித்டயழழத ழமய்த்டமன் அந்ட
அசமத்டக்கும் யபினத்டய ழடடிக்ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்று ஸ்பமணயழத ளசமல்ய பிடுபமர்.
சயஷ்தனுக்கமக குனழப ணமத்ணமபிம் சயமரிசு
ண்ஞிமல் அபனக்குக் ழகமம் ழமய் இபனுக்கு
அடேக்கயம் ண்ஞிபிடுபமர். ஆமல் குனவுக்ழக
ழகமம் பந்ட பிட்மல் க்ஷயக்கயபர் பனழண இல்வ.
இப்டி என ச்ழமகம் கூ இனக்கயட.

1

அடமல்டமன் குன க்டயவத ணயகவும் பிழசணமக
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கயன். உத்டணணம குன
கயவக்கபில்வ ன்மல், அவகுவதமக என குன
இனந்டமலும் அபவ பனயகமட்டிதமக வபத்டக்ளகமண்டு
ஈசுப க்டய ளசய்த ழபண்டும்.
மம் க்டய ளசய்படமல் ஈசுபனுக்ழகம குனவுக்ழகம என
மனம் இல்வ. ணக்ழகடமன் ளரித மம், ன்
மம் ன்மல் :
மம் அலக்கு உவதபர்கநமக இனக்கயழமம்; சஞ்சம்
உவதபர்கநமக இனக்கயழமம். ணவ என

யணயங்கூ ஏர் இத்டயல் யறுத்ட னடிதமடபர்கநமக
இனக்கயழமம். ப்ழமடம் சுத்டணமக, யம்ித ஜமம்
உவதபமக, அசங்கமணல், ஆமணல், ட் கட்வ
ணமடயரிதமக இனக்கயபவ மம் யவத்டமல்டமன், மம்
யவக்கய அபட யச்சணம யவ ணக்கும்

பனம். மழண அபமக ஆகயபிடுழபமம். ஈசுபவத்டமன்
அப்டி யவக்க ழபண்டும் ன்ட இல்வ.
இப்டிப்ட் குஞங்கள் உவதடமக வட யவத்டக்
ளகமண்மலும், ம்வணப் ழமன் என ணிடவழத

இவ்பநவு குஞங்கள் உவதபமகக் கனடய அபவழத
குனபமக யவத்ட க்டய ளசய்டமலும் மம் அப்டிழத
ஆகயபிடுழபமம். ணஸ் யன்மல்டமன் ஆத்ணம

ிகமசயக்கும்; அடமபட ணட யணம ஆந்ட யவ
ளடரினேம். ணவ யறுத்டபடற்கமகத்டமன் குன க்டய
ழபண்டும், ஈசுப க்டய ழபண்டும் ன்று ம்
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கயன்.
குனபின் அடேக்கயத்டயல்டமன் ஜமம் கயவக்கும் ன்
பிதம் சமந்ழடமக்த உயத் ளசமல்யதினக்கயட.
ஆசமர்தபமன் னனழம ழபட - ஆசமர்தவப் ளற்
னனன் டமன் ஜமத்வட அவகயமன் - ன்று அடயல்
இனக்கயட. என சயன்க் கவட ழம இவடச்
ளசமல்யதினக்கயட. கந்டம ழடசத்வட (இந்ட மள்
கமண்மர் ன்ட அடடமன்) ழசர்ந்ட எனத்டின்

கண்வஞக் கட்டிக் ளகமண்டு ழமய் சஞ்சமணயல்மட
என இத்டயல் பிட்டு பிட்மல் ப்டிதினக்கும்? அபன்
ப்டித் டன் ஊனக்குத் டயனம்னபமன்? கயனக்கம, ழணற்கம,
ளடற்கம, பக்கம ன்று ளடரிதமணல்டமழ டபித்டக்

ளகமண்டினப்மன்? இந்ட ணமடயரிடமன் ணமவத ம்

கண்வஞக் கட்டி இந்ட ழமகத்டயல் பிட்டினக்கயட.
அப்னம் கண்வஞக் கட்டிக் கமட்டில் பிப்ட்பிம்
எனபன் பனகயமன். கட்வ அபிழ்த்ட பிடுகயமன்.
கந்டம ழடசத்டக்குப் ழமகய பனயவதனேம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயமன். அடற்கப்னம் இபன் அனபில்வ.

தப்பில்வ. அபன் ளசமன் ணமடயரிழத ழமய்த் டன்
ஊவ அவகயமன். இந்ட ணமடயரிடமன் ஆசமர்தின்

உழடசத்டமல், மம் ங்ழகதினந்ட பந்ழடமழணம அந்டப்
ணமத்ண ஸ்டமத்டக்கு பனயவதத் ளடரிந்ட ளகமண்டு
அங்ழக ழமய்ச் ழசனகயழமம் ன்று சமந்ழடமக்தம்
ளசமல்கயட.

கத்குன ன்று ியத்டய ளற் வ சங்க கபத்மடமள்
ங்கு மர்த்டமலும் குனபின் ளனவணவதச் ளசமல்கயமர்.
''எனபனுக்கு

த்டவடமன் ளனவண இனந்டமல் ன்?

குனபின் சஞமபிந்டங்கநில் அபன் டன் ணவக்

கட்டிப் ழமட்டினக்கமபிட்மல் ன் ிழதமம்?' ன்று
ழகட்கயமர். 'ன் ிழதமம்?' ன்று எழ என டம்
டம் ழகட்கபில்வ. மலு டம், '' டட:கயம்? டட:கயம்? டட:கயம்?
டட:கயம்?' 'ன்று ழகட்கயமர். ''குர்பஷ்கம்'' (அடமபட குன
ஸ்டடயதம ட்டு ச்ழமகங்கள்) ன் ஸ்ழடமத்டத்டயல்,
எவ்ளபமன அடி னடிபிலும் இப்டி மன்கு டம், ளணமத்டம்
னப்த்டயண்டு டவப ழகட்கயமர்.
னடிபில், டம் சரீத்வடபிட்டு அபர் னப்டுபடற்கு
னந்டயப் ண்ஞி உழடசத்டயலும்,

த் பித்பமன் உஸ்னப்தடமம் ப்டயடயம் டத்மடகம
ழவ்தடமம்

ப்ஹ்வணகமக்ஷம் அர்த்தடமம் ச்னடயசயழமபமக்தம்
ணமகர்ஞதடமம்
ன்கயமர். ''த்டம பித்பமவ ஆசமர்தமக

பரிப்மதமக! டயந்ழடமறும் அபனக்குப் மட னவ
ண்டபமதமக! அபரிணயனந்ட உழடசம், ிஞப

உழடசம், உயட ணமபமக்த உழடசம் ல்மம்
பமஙகயக் ளகமள்பமதமக!'' ன்கயமர். (''ப்டய டயம்
டத்மடகம ழவ்தடமம்'' ன்று ளசமன் கபத் மடமநின்
மடவகக்கு, இன்வக்கும், என மள் பிமணல் ிடய

டயனம் ணத்டயல் மட னவ ந்ட ளகமண்டினக்கயட!)
இங்ழக ளசமன்ட ந்யதமம் டனகய ந்யதம
குனவபப் ற்ய ஆகும். அந்ட ஆசயணத்டயல்டமன்
ிஞழபமமவ, ணமபமக்த அடேந்டமம்

இபற்யன் னெம் ழணமக்ஷத்வடத் ழடடுபட. இட மலு
ஆச்ணங்கநில் கவசய. னடயல் ிம்ணச்சரித
ஆச்ணத்டயல் என கயனஸ்ட குனவப அவந்ட
ழபடமத்ததனம், ழபடகர்ணமடேஷ்மனம்

ண்டபடயயனந்ட ஆம்ித்ட, கவசயதில் இந்ட
ந்யதம யவக்கு பனணமறு ஆசமர்தமள்
உழடசயத்டயனக்கயமர்.
னடயல் ழபட கர்ணம டற்கு? ணணங்கயப் ணசமந்டணமக
இனந்ட ளகமண்டு ழகட்மல்டமன் குனனெணமகப் ளறுகய
ிஞபனம் ணமபமக்தனம் ண னனமர்த்டணம
ழணமக்ஷத்வடக் ளகமடுக்கும். ணம் எனவணப்ட்டு

ழகட்கமபிட்மல் ிழதமம் இமட. உலட இத்டயல்
ஊன்யமல் டமன் பிவட ிழதமப்டும். மம்
வ்பநழபம உந்யதமம் ழகட்கயழமம்; கர வட
னடமடகவந யவத பமசயக்கயழமம். ஆமலும்
ணக்கு ன் டக்கம் ழமக பில்வ? ஜமம்
உண்மகபில்வ?மம் சயத்ட சுத்டய

ண்ஞிக்ளகமள்நமணழ ழகட்டமலும் டிப்டமலும்டமன்
அட யந்டணமக யன்று ன் டனபடயல்வ. ''வபடயக
கர்ணமக்கவந யவதப் ண்ஞி ஈச்பமர்ப்ஞம் ளசய்.
வ டயர்மர்க்கமணல், அவட கபத் ஆமடணமக
யவத்டக் ளகமள்'' ன்று ஆசமர்தமள் இந்ட உழடசத்டயன்
ஆம்த்டயல் ளசமன்ட, சயத்ட சுத்டயவத, ணயன்

அவணடயவத உண்மக்கய ளகமள்படற்கமகத்டமன். கர்ணமபல்
ணவ உலடமக ழபண்டும். அட னடல் கமரிதம்.

அப்னம் ம் மய்ச்ச ழபண்டுணல்பம? அடடமன் க்டய.
ம் ஹ்னடதத்டயல் ம் மய்ச்சுபட க்டயடமன்.
ஈச்பினம், ஆசமர்தினம் க்டய ளசலுத்ட

ழபண்டும். குன க்டய இனந்டமல் ணட டமமக
சமந்டத்வட அவகயட. ளரிதபர்கலக்கு, ணமன்கலக்கு
னன் என்வ பமசயத்டமலும் ழகட்மலும் அல்ட

அபர்கழந என்வச் ளசமன்மலும், அட ணயல்
ன்மகப் டயகயட. ளன்மல் அபர்கள்

ந்யடமத்டயல் ம் ணஸ் என பிடணம சமந்டத்ழடமடு
இனக்கயட. கயநப்லும், வப்ரிதிலும் இப்டி
இனக்கபில்வ. அடமல்டமன் அங்ளகல்மம் டிப்டம்,
ழகட்டம் யற்கமணல் ஏடிப்ழமய்பிடுகயட. ணஸ் குன
க்டயதில் வத்டமல் உழ ன் உண்மகும்.

அடமல்டமன் ணமன்கநமக இனக்கயபர்கநினம்

உழடசம் ழகட்க ழபண்டும், வடனேம் குனனகணமக கற்க
ழபண்டும் ன்ட. மம் வ்பநழபம டித்டயனக்கயழமம்.
ஆமலும் ணக்குள்ந அஞ்ஜம டடிப்ன ளகமஞ்சம் கூ
குவதபில்வ. அட ந்ட இத்டயல் குவனேழணம அங்ழக
ழமய்ச் ழசர்ந்டமல் அஞ்ஜமத் டடிப்னத் ழடய்ந்ட ழமய்,

ஜமம் உடதணமகத் ளடமங்கும். அப்டிப்ட் இம் டமன்
ஆசமர்தின் சந்யடய.
ிம்ணசரித ஆசயணத்டயல் இப்டிச் சயத்ட சுத்டயக்கமக என
குனபிணயனந்ட ழபடங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்ின்,
கயனஸ்டமச்ணத்டயல் அந்ட ழபடத்டயல் ளசமன்
கர்ணமக்கவநப் ண்ஞி ணயன்

அலக்குக்கவநளதல்மம் ழமக்கடித்டக் ளகமண்ின்,
ந்யதம ஆசயண குனபிம் ணமபமக்த

உழடசத்வட பமங்கயக் ளகமண்மல் அட திமக
பிவநகயட. அடமபட ீபன் ிம்ணத்ழடமடு
க்கயதத்வடப் ளறுகயமன். அடற்கு பனய ண்டபட,

ஆம்ித்டயலும் சரி, னடிபிலும் சரி குன டமன். இடமல்
டமன் குனக்டயவத ங்கு மர்த்டமலும் சயப்ித்டச்
ளசமல்யதினக்கயட.
* "கமத்டயல்

கட்டுப்மடபமடமல் ஈசழ ஆடய

குனவுக்கும் குன." (ழதமக றத்ம்
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I.26)

னஷ்ழ குனஸ்த்மடம குளௌ னஷ்ழ  கச்ச

கர வட")

குனகு பமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

||

குன
குனகு பமம்
மமங்கம் ன்ட இந்ட ழமகத்டயல் இனக்கும் ளமலட
மம் ன்மக இனப்டற்கமக ற்ட்ட. டஷ்ர்கநமல்

மடகலக்குக் கஷ்ம் ற்க் கூமட, யஷ்ர்கநமல்
டர்ர்கலக்குக் கஷ்ம் உண்மகக் கூமட. இந்ட
க்ஷவஞவதத் டனபடற்கும், ங்கலவத ணற்
இகழமக ளநக்கயதங்கவந ற்டுத்டய டனபடற்கமகவும்,
மம ன்று எனத்டவ வபத்டமர்கள். இப்ழமட ணந்டயரி
சவ ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்.

டபமமலும் ணக்கு இந்ட க்ஷவஞவதனேம்
பசடயகவநனேம் டனகய மமங்கத்டக்குப் ிடயதமக மம்
ழசவப ளசய்கயழமம்; பிடணம பரிகள்
ளசலுத்டகயழமம்.
இந்ட ழமகம் சமச்படணல். சமச்படணம இன்ளமன

ழமகத்டயல் மம் இம் ிடித்டமக ழபண்டும். அடற்கு மம்
ழமகளபமட்மணல் உட்வக ன்று ளசமல்லுகய ஆறு
டஷ்ர்கள், யஷ்ர்கள் ம்வணத் டடுக்கயமர்கள் * .
இபர்கநிணயனந்ட ம்வணக் கமப்மற்யக் ளகமண்டு, க்டய,
த்தம, ஜமமடயகநில் மம் னன்ழயமல்டமன் அந்ட
சமச்பட ழமகத்டக்குப் ழமய் ழசமம். இப்ழமடம்
ப்ழமடம் ணக்குள்ழநழத இனப்டடமன் அந்ட சமச்பட
ழமகம் ன்மல்கூ, அடற்குப்ழமய்ச் ழசனபடடமன்
ிம்ணப் ிதத்டணமக இனக்கயட. அங்ழக ழமபடற்கு
ணக்கு மமபமக, மமங்கணமக மதம்

ளசய்கயபவத்டமன் ஆசமர்தர் ன்ட. இந்ட ழமகத்டயல்

றகணமக இனப்டற்கமக மம (அல்ட ணந்டயரி வ)
ழபண்டிதினக்கயட ழமப் ழமகம் (ன்கய

உள்லகணம ஆத்ண ழமகம்) ழமகும் டிதம
கமரிதத்டக்கு ஆசமர்தர் ழபண்டும். இந்ட ழமகத்டயல்
ணட்டும் ன்மக இனந்டமல் ழமடமட. இந்ட ழமகத்டயல்
ன்மக இல்மணழ ழமமல்கூப் பமதில்வ.

ஆமல் இங்ழகதினந்ட ழம ிகு ணறுடி டயனம்ி
பமணல் அந்ட சமச்பட ழமகத்டயல் ழச ழபண்டிதட
ளமம்வும் அபசயதம்.

இந்ட ச்பணம [அனயனேம் டன்வண பமய்ந்ட] ழமக
பமழ்க்வகதின் ழமழடடமன் மம் அந்ட சமச்பட

பமழ்க்வகக்கு பனய ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
பமழ்க்வகவதத் ளடமங்குகய ழமழட இந்ட னக்கயதணம
கமரிதத்டக்கு ற்மடு ண்ஞிபிழபண்டும்.
அடற்கமகத்டமன் மப் னபத்டயழழத ிம்ணச்சரித
ஆச்ணம் ன்று ஆம்ித்ட குனகு பமம்
ண்ஞவபத்டமர்கள்.
இப்டி வபத்டடமல், அந்டச் சயன் பதசயழழத இந்ட
ழமகம் ளமய், ணமத்ணம டமன் யம் ன்று அடிழண
என ீபவத் டயனப்ி பிட்மர்கள் ன்று
அர்த்டணயல்வ.
குனகுத்டயல் ஆத்ண பித்தம சமஸ்டயங்கவநச் ளசமல்யக்
ளகமடுத்டட பமஸ்டபம். ஆமல் அடற்கமக அப்ழமழட
ணமஞமக்கவ ழமக பமழ்க்வகவத பிட்டு ஏட்டி
பிடுபடமக அர்த்டணயல்வ. ணற் க

பித்வடகவநனேம், சமஸ்டயங்கவநனேம் (இபற்யல்

இக்கமத்டயத தன்ஸ்கநில் அழகம் பந்டபிடும்)

,

கமபிதங்கவநனேம் மகங்கவநனேம் கூ குனகுத்டயல்
கற்றுக் ளகமடுத்டமர்கள். இந்டப் ளரித ழமக மகத்டயல்
அனம்ன னபமகய, ன ிஞ்சமகய, ிஞ்சு கமதமகய, அந்டக்
கமய்டமன் கிந்ட னணமகும் ன் யதமதம் ம்
னர்பிகர்கலக்கு ன்மகத் ளடரினேம். அனர்பணமக

ங்ழகழதம பழம மல்தத்டயழழத ண ஜமிதமக
வபமக்தத்ழடமடு னெக்வகப் ிடித்டக்ளகமண்டு

உட்கமமழண எனயத, ணற்பர்கள் டிப்டிதமகத்டமன்
ழபண்டும் ன்று அபர்கலக்குத் ளடரினேம்.
ஆமல் இட டிப்டிதமகத்டமன் இனந்டமலும்
ற்யபிடுபடமக இனக்க ழபண்டும். இக்கயபிடுபடமக
பிட்டுபிக்கூமட ன்றுடமன் ிம்ணசரிதத்டக்கு

அப்னம் கயனஸ்டமச்ணனம், அடயழ டமம்த்தம், சந்டடய
பினத்டய ல்மபற்வனேம் வபத்ட அப்னம் ஏநவு
வபமக்தத்ழடமடு குடும்த்வடபிட்டு, ஆமலும் வபடீக

கர்ணமவப பிமணல் த்டகய பமப்ஸ்ட ஆச்ணத்வட
பிடயத்ட, கவசயதில் னவப இதற்வகதமக னடயபிட்டுக்
கமதமகயக் கிகய யவதில் ந்யதமத்வட
வபத்டமர்கள். ழமக பமழ்க்வகவத டுத்ட டுப்ிழ
பிட்டுபி னடிதமட. அடமழ அப்டிச் ளசய்த
ழபண்மம். ஆமல் அழட சணதத்டயல் சமச்படணம
ழமக பமழ்க்வகவதனேம் ணக்கக்கூமட. இபன்

எழடிதமக மபிட்மல் பமதில்வ; ஆமல், எழ
உனநமக உனண்டு கர ழனனேம் ழமய் பிக்கூமட ன்றுடமன் டர்ண சமஸ்டயங்கவந இபனுக்கு

பனயகமட்டிதமக வபத்ட, இபன் ந்ட ஸ்ழயல், ந்ட

ஆசயணத்டயயனந்டமலும், ப்ழமடம் இபனுக்குக் ளகமஞ்சம்
ஆத்ண சயந்டவ, ளடய்ப க்டய, ல்ளமலக்கம், ழமகம

ண்ன ல்மம் இனக்கும்டி சரர்டுத்டயக் ளகமடுத்டமர்கள்.
ஆம்ித்டயழழத பமழ்க்வகதின் க்ஷ்தணம ண
டத்பத்டக்கு பிவடவதப் ழமட்டுபி ழபண்டும்;

அப்ழமடடமன், எனபன் உழ அடற்ளகன்று டன்வ
அர்ப்ஞம் ண்ஞிக்ளகமள்நமபிட்மலும், அபன் ழமக
பமழ்க்வக த்டகய ழமடகூக் ளகட்டுப்ழமய்பிமணல்,
இனக்கய யவதியனந்ட இங்கய பிமணல், ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக ழணழ ழமபமன் ன்று டமன் அபனுக்கு
ிம்ணச்சரித ஆசயணத்டயழழத ழபட உயத்டகவந

உழடசயத்ட பிட்மர்கள். அவட உழ உழதமகயத்டக்
ளகமண்டு [

practical -ஆக apply ண்ஞிக்ளகமண்டு]

ஆத்ண

பிசமம் ண்ஞி ீபன் னக்டமகயபி ழபண்டும்

ன்யல்வ. அட மங்கயல் ழமட் டிமயட் ணமடயரி.
இபன் க்குபம் அவகய பவதில் அடயயனந்ட
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் பட்டி ணமடயரி பந்ட ளகமண்டினந்டமல்
ழமடம். அப்னம் உரித னபத்டயல் அவடப் னமபமக

draw

ண்ஞி டுத்டக் ளகமள்நமம். ஆமல் அந்ட

டிமயட்வ பமழ்க்வக ஆம்ிக்கயழமழட ழமட்டு இந்ட
பட்டி கயவக்கய ணமடயரிதமகப் ண்ஞிபிழபண்டும்.
இல்மபிட்மல் இபன் ளதௌபத்டயன் ழபகத்டயலும்,
டுத்ட பதசயன் உஞர்ச்சய பிகமங்கநிலும், ற்

டமழ்வுகநிலும், பினத்டமப்ிதத்டயன் அசக்டத்டயலும்
[பத்டயலும்]
ீ
பஞமகழப
ீ
ழமய்பிடுபமன்.
டற்ழமட ள்நிக்கூங்கநிலும் கமழஜ்கநிலும்

எனத்டின் ீபழமமதத்டக்கமக உடவுகய டிப்வச்

ளசமல்யக் ளகமடுப்டழம, ஆடய கமத்டயலும் இபனுக்குத்
ளடமனயவச் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கள். ஆமலும்
ளடமனயவச் ளகமடுக்கயழமழட அழடமடு யறுத்டயக்
ளகமள்நமணல் அத்தமத்ண சமஸ்டயங்கவநனேம் ளசமல்யக்
ளகமடுத்டமர்கள். இடமல் இப்ழமட க்கயணமடயரி
பதிற்றுப்மட்டுக்கு ணட்டும் பனய ளசய்ட பிட்டு,

ங்கநின் ன்த்வட (ளணமமயடி) , ஆத்ணமிபினத்டய
இபற்றுக்கு என்றுழண ளசய்தமட ணமடயரி அப்ழமட
இல்வ. ழமக க்ஷ்தம், டர்ணம்- ளணமமயடி
இபற்வக் ளகட்டிதம அஸ்டயபமணமக
வபத்டக்ளகமண்ழ ீப பினத்டய க்க பனய
ளசய்டமர்கள்.

எழடிதமக ணடேஷ்த ஸ்பமபத்வடக் கபிக்கமணல்

இபவ அத்தமத்ண ணமர்க்கம், வபமக்தம் ன்று சயன்
பதசயழழத கட்டுப்டுத்டவுணயல்வ; எழடிதமக
இபவத் டறுடவதமக அறுத்டபிட்டினக்கவும் இல்வ.
ளமம்வும்

sympathy, understanding ன்று

ளசமல்கயமர்கழந அப்டி

ணடேஷ்த இதல்வ அனுடமத்ழடமடு னரிந்ட ளகமண்டு,
ஆமலும் ஆத்ணம பஞமகப்
ீ
ழமகமடடி, அவட யடணமகப்
க்குபம் ண்டகய டயனுசயல், ஆச்ண டர்ணங்கவந
பிமகம் ளசய்டயனக்கயமர்கள் [பகுத்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.] கமநிடமசன் பமக்கயழ இட
ளடரிகயட1. னடயல் 'வசசழப அப்தஸ்ட பித்தமமம்'
ன்கயமன். அப்டிளதன்மல், மப் ிமதத்டயழழத சக
பித்வடகவநனேம் கற்றுக்ளகமள்ந

ஆம்ித்டபிழபண்டும். ழபடம், உயத்டக்கவநக்
கூ அப்ழமழட ளடரிந்ட ளகமண்டுபி ழபண்டும். டவும்

ணயல் டயந்ட றுகய கமம் அடடமன். ஆமல்
இடற்கமக உழ ஆத்ணபிசமம் ன்று ஏடிப்ழமய்

னெக்வகப் ிடித்டக் ளகமள்நழபண்டுணம ன்மல், அப்டி
இல்வ. அடுத்டடிதமக 'ளதௌபழ பிவதயஞமம்'
ன்கயமன். ளதௌபத்டயல் கயனஸ்ட டர்ணத்வட
ழணற்ளகமண்டு இல் றகங்கவந

(டக்கங்கவநனேம்டமன்) அடேபிக்க ழபண்டும். இந்ட
றகனம் உண்வணதில் டக்கம் டமன் ன் ழச்சு இந்ட
ஸ்ழயல் டுமட. ஆமலும் இபன்

குனகுபமத்டயன் ழமட அடேஷ்டித்ட ிம்ணச்சரித
யதணனம், டித்ட ழபட உயத்டகலம் இபவ
எழடிதமக பித றகங்கநில் டவளடயத்டப்

ழமகமடடி கட்டுப்டுத்டம். இட இபன் ஏநவுக்கு
ளமனள் ழசர்த்ட ம்மத்டயதம் ளசய்கய சணதனம்

ஆகும். ஆமலும் ளமனநமவசழத ழமவசதமகய பிமட.
இபன் டர்ணத்வட எனக்கமலும் ணீ மடடி, னன்ழ ளசய்ட
பித்தமப்தமம் இபவ க்ஷயக்கும். அழடமடு இபனுக்கு
இனக்கய கர்ணமடேஷ்மம், அத்தமமடயகள், மநணம
தமகங்கள், தக்ஜங்கள் இவப தமவும் இபவ என
ளயதில் (

discipline --ல்)

வபத்டச் சயத்டம் ளமம்வும்

பிகமப்ட்டுப் ழமகமணல் கமப்மற்றும்.
இட ிமம்ணஞனுக்குச் ளசமன்ட. ந்ட
மடயதமமமலும் அபபர்கலக்ழகற்ட் ளடமனயவச்

ளசய்ட, ழமவசனேம் ளமமவணனேம் இல்மணல் ளசய்ட,
ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞிமல் அடழப சயத்ட சுத்டய
டந்டபிடும். டர்ணமபினத்ழடம னழடற கமழணமஸ்ணய ன்று
கபமழ ளசமன்டழமல்2, டர்ணம் டப்மணழ சய

இதற்வகதம ஆவசகவநப் னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்பட
ளதௌபத்டக்ளகன்று சமஸ்டயழண அங்கர கரித்டட.

மநவபில் கர்ணமடேஷ்மங்கநின் ம் ய ய
ஆவச, ழகமம் னடம ழபகங்களநல்மம் டமணமகக்
குவந்ட ளகமண்டு ப ஆம்ிக்கும். இப்ழமட ளகமஞ்சம்
கயனத்டணம பதசும் பந்டயனக்கும். இந்ட ணதத்டயல்
பமர்த்டழக னிவ்னத்டீமம் ன்கயமன் கமநிடமன்.
கயனப்னபம் ஆம்ிக்கய கமத்டயல் னிபர்கவந,
டஸ்பிகவந அடுத்ட உழடசங்கவநப் ளற்று,

ஆவசகவநப் ழமக்கயக்ளகமண்டு, (பிமகம், படமகம்
ீ
ன்று
ளசமல்பமர்கள் - ஆவச ழம யவவத, அப்டிப்ட்
பிக்டயனேன்) யவத கபத் த்தமம், டஸ், ஆத்ண

சயந்டவளதன்று ஈடுழபண்டும். பமப்ஸ்டம் ன்
இந்ட ஆச்ணத்டயல் படு
ீ பமசவனேம், ிள்வந

குட்டிகவநனேம் பிட்டுபிட்டுப் த்டயிவத ணட்டும் கூ
அவனத்டக் ளகமண்டுழமய்க் கமட்டிழ வபடீக
கர்ணமக்கவந அடேஷ்மம் ண்ஞ ழபண்டும். அந்ட
அடேஷ்மத்டக்கு மதம் ளசய்படற்கமகத்டமன்

த்டயி ழபண்டும்; பித றகத்டக்கமக அல். அப்னம்
கவசய ஸ்ழஜ். ழதமழகமந்ழட டடேத்தமம் - அடமபட

வபடீக கர்ணமக்கவநனேம் பிட்டு பிட்டு ந்யதமயதமகய,
சரீத்வட பிடுகயழமட ளகமஞ்சம் கூ

அலவகதில்மணல் ழமந்டணமக ணமத்ணமவுன்
இண்ச் ழசர்ந்ட பிடுகய ழதமகணமக ணஞத்வட
ஆக்கயக் ளகமண்டு பிழபண்டும்.
அந்டப் ழமந்ட ழணமக்ஷத்டக்கு ங்ழக அஸ்டயபமம்
ழமட்டினக்கயட ன்மல் ''வசசழப

அப்தஸ்டபித்தமமம்'' ன்று மனபத்டயல்

டிக்கயழமழட ழமட்டினக்கயட. அப்ளமலட ழமட்டுக்
ளகமடுத்ட

moral foundation (டர்ண

ளய அடிப்வ) டமன்

அப்னம் ன்ணம னலக்க வக ளகமடுத்டக் ளகமண்ழ
பந்ட, குனந்வடதமக இபன் டித்ட உயத்டயன்

க்ஷ்தணம ீபப் ிம்ண க்கயதத்வட இபன் னடிபிழ
சமடயக்கத் டவஞ ளசய்கயட. குனந்வட னபத்டயழழத
எலங்கயல் ளகமண்டு பந்ட பிழபண்டும். எலக்கத்டயற்கு
னடல் அங்கணமக ன் ழபண்டும்? ஞிவு ; அக்கம்;
பிதம்; கட்டுமடு இனந்டமல்டமன் எலக்கத்ழடமடு
னன்ழ னடினேம். கட்டுப்ட்டு ப்டற்கு அக்கம்

னடயல் ழபண்டும். அங்கமம் ழமமல்டமன் அக்கம்
பனம். க சரங்கலக்கும் அடிப்வதமக
இனக்கழபண்டிதட பிதம்டமன்.
ணனந்வடபி த்டயதம் னக்கயதம். கல்பி ன்கய
ணனந்வடபி பிதம் ன் த்டயதம் னக்கயதணமட.

இந்ட பிதத்வடத்டமன் வனத கமத்டயல் ணமஞமக்கின்
ிடம க்ஷஞணமக வபத்டமர்கள். 'பிதனவதபன்'
ன் ளமனள் ளகமண்டம 'பிழதன்' ன்ழ
ணமஞமக்கனுக்குப் ழர். இந்ட பிதகுஞம்
பனபடற்கமகழபடமன் னக்கயதணமக அபவ
குனகுபமம் ன்று என ஆசமர்தித்டயழழத
பமலம்டிதமகக் ளகமண்டு பிட்மர்கள். ட்டு பதசுக்குள்

உதம் (னடல் கல்தமஞம்) ண்ஞி குனகுத்டக்கு
அனுப்ிமர்கள்.
உதம் ன்மல் ன்? 'தம்' ன்மல் 'அவனத்டப்
ழமபட'. கண்ஞில்மடபவ இன்ளமனத்டன் டமன்

அவனத்டப்ழமக ழபண்டிதினக்கயட. இடயயனந்ட

கண்டமன் ம்வண அவனத்டப் ழமகயளடன்று ளடரிகயட.
ழபடமன் அடற்கு தம் ன்று ழர். 'உ' ன்மல்
'ணீ த்டயல்' ன்று
'ணீ த்டயல்

என அர்த்டம். 'உதம்' ன்மல்

அவனத்டப் ழமகயட'. டற்கு, அல்ட

தமனக்கு ணீ த்டயல்? குனவுக்கு ணீ த்டயல்டமன்.
அடமபட, குனகுத்டயல் ளகமண்டு பிடுபடற்குப்
னர்பங்கம்டமன் உதம்.

இடபவ குனந்வடதமக ணம் ழமடி பிவநதமடிக்
ளகமண்டு இனந்டபன் இப்ழமடடமன் என ளமறுப்ழமடு
கட்டுப்மட்டுக்கு உட்ட்டம என ஆச்ணத்வட

ற்கயமன். இங்ழக ஆச்ணம் ன்மல் ர்ஞசமவ ன்று
அர்த்டணயல்வ. பமழ்க்வகதில் என யவ -

stage of life -

ன்று அர்த்டம். இந்ட னடல் ஆச்ணத்டக்கு ிம்ணசர்த
ஆச்ணம் ன்று ளதர். இங்ழக குனடமன் னக்கயதம்.
னடல் ஆச்ணத்டயல் இபனுக்கு கனணமக இனப்ட
குனடமன். கவசயதில் ந்யதம ஆச்ணத்டயலும்
இன்ளமன குன பனகயமர். இப்ழமட ழமட் னடவக்
கத்டரித்டப் ழமடுபடற்கு அந்ட குன பந்டமக ழபண்டும்.
னடல் குன ளசமல்யக் ளகமடுத்ட உயத் க்ஷ்தணம
ிம்ணத்வட இபன் மக்ஷமத்கமம் ண்டபடற்கு
மதம் ளசய்படற்கமக அந்டத் டபிதம குன
பனகயமர். ''குன ம்வ'' ன்று மம் ணஸ்கமம்
ண்டபளடல்மம் அந்ட ந்யதமய
குனணமர்கவநத்டமன்.

ஆமல், அந்ட குனபிம் அந்டயதத்டயமபட மம்

ழமகயடற்கு ழதமக்தவடவத உண்மக்கயத் டனபர்
தமளன்மல் ிம்ணச்சரித ஆச்ணத்டயல் ணக்கு க
பித்வடகவநனேம் டனம் இந்ட குன டமன். இபர் அபவப்
ழம சந்யதமய அல். கயனஸ்டர்டமன். கவசய குன
ிம்ணபித் (ிம்ணத்வட அயந்டபர்) ன்றும் னடல் குன

ழபடபித் (ழபடத்வட அயந்டபர்) ன்றும் ளசமல்படண்டு.
இந்ட ழபடபித்டக்கு ிம்ணத்வடப் ற்யப் டிப்யவு

யவத உண்ழ டபி அடேப ஜமம் இனக்கும் ன்று
ளசமல்னடிதமட. இபனம் என ிம்ணபித்டயம் ழமய்
இிழணல்டமன் ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு
ிம்ணத்வட அடேந்டமம் ண்ஞழபண்டும்.

இடமல் இபர் ணட்ம் ன்று இல்வ. ஆச்ண டர்ணப்டி
பமழ்க்வகதின் ந்ட ஸ்ழயல் ப்டி இனக்க

ழபண்டுழணம அப்டி அப்டிதினப்பர் இபர். ணமஞமக்கண்
பிழதமக இனக்க ழபண்டும் ன்மல் அப்டிப்ட்

பிதத்வட அபனுக்கு ஊட்டுபமக, அபட இதல்ம
ணரிதமவடக்கு மத்டயமக இபர் பமழ்ந்டமக ழபண்டும்.
ல் கர்ணமடேஷ்மடமபமக இனக்கழபண்டும்.
டர்ணயஷ்மக இனக்க ழபண்டும். ணமஞமக்கிம்
கண்டிப்மக இனந்ட டயனத்டம் ழமழட, ணமடம ிடமக்கவந
பிட்டுத் டன்ிம் பமம் ளசய்த பந்டயனக்கய அந்டக்
குனந்வடதிம் ரிவுள்நபமக இனக்க ழபண்டும்.
'பிழதன்' ன்ட

ழமழப ணமஞமக்கனுக்கு

'அந்ழடபமய' ன்று

இன்ளமன ளதர் இனக்கயட.

'அந்ழடபமய' ன்மல், 'உன்

பயக்கயபன்' ன்று

அர்த்டம் ளசமல்கயமர்கள். 'உதம்' ன்னும் ழமட

'ணீ த்டயல்

அவனத்டப் ழமகயட' ன்வட 'குனவுக்கு

ணீ த்டயல் அவனத்டப் ழமகயட' ன்று ளமனள்

ளகமண்ட ழமழப, அந்ழடபமய ('உன் பயக்கயபன்')
ன்மலும் 'குனவுன் பயக்கயபன்' ன்று அர்த்டம்
ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும். பமஸ்டபத்டயல் 'அந்ழட'

ன்மல் 'உன்' ன்ழம 'க்கத்டயல்' ன்ழம அர்த்டம்
இல்வ. 'அந்ழட' ன்மல் 'உள்லக்குள்ழந' ன்றுடமன்
அர்த்டம். அந்டங்கம், அந்டமத்ணம, அந்டர்தமணய

ன்ளல்மம் ளசமல்லும்ழமட 'அந்ட' ன்மல்
'ஹ்னடதத்டக்குள்ழந' ன்ழ

அர்த்டம். அம்ணமடயரி

ஆச்சமர்தன் டன் ஹ்னடதத்டக்கு உள்ழநழத

சரப்ிள்வநகவந அவனத்ட வபத்டக் ளகமண்டு பி
ழபண்டும். அத்டவ அன்ன கமட் ழபண்டும்.
சயஷ்திம் இபனக்குப் ளரித ளமறுப்ன இனக்கயட.
அவட ஆற்மபிட்மல் இபனக்ழக ளரித மி
உண்மகும். இந்டக் கமத்டயல் உமத்டயதமதர்கள், 'வதன்
உனப்ட்மல் ன்? உனப்மபிட்மல் ன்? ம்

சம்நம் ப்டினேம் பனகயட' ன்று இனக்கமம். அந்ட
ணமடயரி குனகும் த்டகயபர் இனக்க னடிதமட.
ளன்மல் அங்ழக குன-சயஷ்த உவு ளபறும் பிதமம
எப்ந்டம் (ியளஸ் கமன்ட்மக்ட்) ணமடயரி இல்வ.
இப்ழமடள்ந டிப்னனவ ியளஸ்
கமண்ட்மக்ட்டுக்கும் என டி கர ழன! ியயல்கூ என
பிவ ளகமடுத்டமல் அடற்கம என பஸ்டவபத்

டத்டமன் ழபண்டும். ஆமல் இங்ழகழதம சம்நம்
(பிவ) ளகமடுத்ட என ணமஞமக்கன் ஃளதில் ஆமல்
கூ அட உமத்டயதமவப் மடயப்டயல்வ. குனகும்

த்டகய வனத கம குனழபம என ணகத்டம

ளமறுப்வ ற்றுக்ளகமண்டினக்கயமர். அட ன்?
''சயஷ்த

மம் குனம் வ்ழத்'' ன்று ீடயசமஸ்டயம்

ளசமல்கயட. அடமபட சயஷ்தன் ண்டகய மம்
குனவபழத ழமய்ச் ழசனகயட. இபனுக்கு ளபறும்
டிப்வ ணட்டும் ளசமல்யத் டமணல், இபவ

எலக்கனள்நபமக்கவும் அபர் ளமறுப்ன டுத்டக்

ளகமள்கயமர். டுத்டக் ளகமண் ளமறுப்வ சரிதமக
யவழபற்மபிட்மல், அடற்கு டண்வ உண்டு.
சயஷ்தவ இபர் ழதமக்கயதமக்க னடிதபில்வ, அபன்
என மம் ளசய்கயமன் ன்மல், அந்டப் மம்

சயஷ்தவத் டமக்கமட; அபவச் சரர்டயனத்டத் டபயத
குனவபழத ளசன்வனேம்.
என குடும்த்டயல் த்டயி எலங்கு டப்ி ந்டமல் அடன்
ம ன் அபவநத் டமக்கமட; அபவந ல்பனயடுத்டத்

டபயத னனவத்டமன் ழசனம். ழடச கமரிதத்டயழ என
ிவ டப்ன ண்ஞிமல், அடற்கம மம் அபவத்
டயனத்டய வபக்கமட மமவபத்டமன் ழசனம். அந்ட
மமழப ண்டம்டிதம மம், அபவ

ல்பனயப்டுத்டத் டபயத மப் னழமயகயடவச் ழசனம்.
ீடய சமஸ்டயத்டயல் இப்டிதமக என ர்த்டமவுக்கும்,
மமங்கம் த்டகயபனுக்கும், ஆசமர்தனுக்கும் ளமம்ப்
ளரித ளமறுப்வத் டந்டயனக்கயட.
மம மஷ்ட் க்னடம் மம் மமம் னழமயடம்|
ர்த்டமம் ஸ்த்ரீக்னடம் மம் சயஷ்த மம் குனம்
வ்ழத்||

என ர்த்டம ன்மல் ணவபினேம், மமபமபன்
குடிணக்கவநனேம், குன ன்கயபன் சயஷ்தவனேம் அடட்டி

அடயகமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினப்டற்கமக ற்ட்பர்கள்
அல். இபர்கள் எவ்ளபமனபனம் டங்கள் ஆடீத்டயல்
உள்நபர்கவந ல்பனயப்டுத்டக் கவணப்ட்பர்கள்

ஆபமர்கள். அந்ட கவணவத யவழபற்த் டபயமல்
டங்கள் ஆடீத்டயல் இனக்கயபர்கநின் மத்வடத்

டமங்கழந பமங்கயக்ளகமள்ந ழபண்டிதபர்கள் ஆபமர்கள்.
"சயஷ்த

மம் குனம் வ்ழத்" ன்று ளடரிந்ட

ளகமண்டினந்ட வனதகம குன ப்டிதினந்டயனப்மர்?
சயஷ்தவ ல்பனயப்டுத்டபடற்கம ஆத்ண சக்டய
ளற்பமகத் டம்வணப் ண்ஞிக் ளகமண்டினப்மர்.
அடமபட டமழண னன்னுடமஞணமக (example ஆக) அந்ட
ல்பனயதில் ந்ட கமட்டிக் ளகமண்டினப்மர்.
"ங்கநித்டயலுள்ந ல் த்வடகவந (அஸ்ணமகம்
றசரிடமி) ீ ின்ற்று" ன்று வடத்டயரீத

உயத்டயல் குன சயஷ்திம் ளசமன்ட இவடத்டமன்.
அப்டிப்ட்பரித்டயல் என ீபவ மல்தத்டயழழத
ளகமண்டு ழசர்த்ட பிழபண்டும்.
அந்டக்கமத்டயல் எவ்ளபமன ிடமவுக்கும் ழபட
சமஸ்டயங்கள் ன்மகத் ளடரிந்டடமன் இனந்டட.

இனந்டமலும் அபபனம் டம் ிள்வநகலக்குத் டமங்கழந
கற்றுக் ளகமடுக்கமணல் இன்ளமன குனபிம்
ளகமண்டுழமய் பிட்மர்கள். ன்? அப்ம- ிள்வந

ன்மல் ளமம்வும் ஸ்பமடீம் ளகமடுத்டப் ழமய்பிடும்.
அப்மவும் ளசல்ம் ளகமடுத்ட பிடுபமர். ிள்வநனேம்

ஸ்பமடீத்டயமல் அபனக்கு ளமம்வும் அங்கய

க்கமணல் ஸ்பமடந்டயரிதணமக இனக்கப் மர்ப்மன்.
அக்கம் (பிதம்) ன்டம பித்வததின் ஆடமப்
ண்ழ இல்மபிட்மல் இபன் ன் டித்டடமன் ன்
ிழதமம்?
உயத்டக்கவநப் மர்த்டமல் இட ளடரினேம். மத்பமர்
ணம ளரிதபர். ஆமலும் அபனவத னத்ம

றழகசர் ன்பர் ணயத்டம் வகனேணமக குனவபத்
ழடடிப்ழமய் ிப்மடவ அவந்டமர் ன்று
"ிச்சழமயத்" ஆம்ிக்கயட. (ணயத்ட ன்மல்
சுள்நி. நிடயல் ிரீடய அவந்டபிடும் அந்டக்கம

குனணமனக்கு இடடமன் ளரித கமஞிக்வக. அபனவத
தக்ஜ அடேஷ்மத்டக்கு சுள்நி டமழ னக்கயதம்?) இப்டி
இன்ம்  ழவனேம் ளசமல்யதினக்கயட. ச்ழபடழகட
ன் ிம்ணச்சமரிவதப் ற்ய சமந்ழடமக்த உயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. இபன் டகப்மரிழண

பித்தமப்தமம் ண்ஞிபிட்டு ம சவக்குப்
ழமகயமன். அங்ழக மமபமதினந்ட த்பித்பமம
ப்பமஞர் இபவக் ழகள்பிகள் ழகட்கயமர்.
இபனுக்கு என ழகள்பிக்குக் கூ டயல் ளசமல்த்
ளடரிதபில்வ. ிடமபிழண பித்தமப்தமம்
ண்ஞிமல் ிழதமணயல்வ ன்று இங்ழக

indirect ஆக

(ணவனகணமக) ளசமல்லுகய ணமடயரி இனக்கயட.
அக்க குஞம் பனகயட ளமம்வும் கஷ்ம். அடவும்
கல்பி கற்கக் கற்கத் "டமன் அயபமநி" ன்

அங்கமனம் யக்ளகமண்ழ டமன் பனம் ன்ட இந்ட
ச்ழபடழகடபின் இன்ளமன கவடதியனந்ட ளடரிகயட.

இடவும் சமந்ழடமக்கயதத்டயழழதடமன் பனகயட. இபன்
ன்ிண்டு பனங்கள் ிடமவபபிட்டு ளபநி

ஆசமர்தர்கநிம் டித்டபிட்டுத் டயனம்னகயமன். டக்கு
ல்மம் ளடரிந்டபிட்ட ன் கர்பத்டன்
டயனம்னகயமன். அப்ழமட இபனுவத ிடமழப கர்பத்வட
எடுக்குகயமர். ிம்ணத்வடப் ற்ய அபிம் ழகட்டு,

அபனுக்கு அட அடிழதமடு ளடரிதபில்வ ன்று அபழ
உஞர்ந்ட, டவகுிந்ட, டம்ணயம் உழடசம் ழபண்டும்டி
ண்டகயமர்.

அக்கம் ழபண்டும் ன்டற்கமகழபடமன் "குனகு

பமம்" ன்று வபத்ட, பட்வபிட்டுப்
ீ
ிள்வநகவந
அங்ழக அனுப்ி வபத்டமர்கள். இப்ழமட பட்வ
ீ
பிட்டு
மஸ்ல் ன்று ளபநிழத ழமகயழமட, பட்டில்
ீ
பநனபவடபி இபன் இன்ம் எலங்கு டப்ிப்

ழமகயவடத்டமன் அடயகம் மர்க்கயழமம். அந்ட மநில்
இப்டி இல்மணயனந்டடற்கு னடல் கமஞம்

ஆசமர்தமக இனக்கப்ட்பின் பமழ்க்வக உடமஞம்.
இண்மபடமக, ிம்ணசமரிக்கு வபத்ட அழக யதணங்கள்.
குயப்மக ிக்ஷமசர்தம். ிக்ஷமசர்தம் ன்மல் ிவக்ஷ
டுப்ட ன்று அர்த்டம்.
னடல் ழமட்வுன் மவப் மர்த்டத் டகப்மர்
"ிக்ஷமசர்தம் ச" ன்கயமர். 'ிச்வச பமங்கய குனபிம்
ளகமடுத்ட, அடயல் அபர் ளகமடுப்வடச் சமப்ிடும்
யதணத்வட ழணற்ளகமள்ல' ன்று அர்த்டம்.

மற்ட ழபய ம்ட ழபய யக் குடித்டக்கமமலும்,
டன் னத்டயவ இப்டி ிக்ஷமசர்தம் ண்டம்டி
குனகுத்டயல் ளகமண்டு பிட்டுபி ழபண்டும்.
ிடம "ிக்ஷமசர்தம் ச" ன்வுன் "மம்" ன்று
இடற்குப் னடப் னடல்கமன் டயல் ளசமல்ழபண்டும்.

"மம்" (Baadham) ன்மல் "அப்டிழத ளசய்கயழன்" ன்று
அர்த்டம்.
த்டவ ஞக்கமன் பட்டுப்ிள்வநதமமலும்
ீ
குனகுபமத்டயன் ழமட என ழகமபஞத்வடக் கட்டிக்
ளகமண்டு படுப
ீ
மகப்
ீ
ழமய் "படயி் ிக்ஷமம் ழடய"
ன்று ிச்வச பமங்க ழபண்டும். ன் இப்டி
வபத்டமர்கள்? இபனுவத அங்கமத்வடக் குவக்க
ழபண்டும். இபனுக்குப் டிப்மநி ன் கர்பம்
பந்டபிக் கூமட. டிப்ின் பமஸ்டபணம தவ
இபன் அவத ழபண்டுணமமல் இபவ

பிதனள்நபமக்க ழபண்டும் ன்டற்ழக இப்டி
ிக்ஷமசர்தம் ன்வட வபத்டயனக்கயட.
சயஷ்தன் ிவக்ஷ பமங்கய பந்டவட குனபிம் ழசர்த்ட
பிடுபமன். அபர் த்டயிதிம் ளகமடுத்டப் ழமச்
ளசய்பமர். அடமபட சயஷ்தர்கலக்கு குன ழமட்டுத்டமன்
சமப்மடு கயவத்டமக ழபண்டும்.
இபன் அகத்டயழ சமப்ிட்டுக் ளகமண்டு, ஸ்கூயழம,
கமழயழம ழமய்ப் டிக்கயழமட, "பமத்டயதமர்
கயக்கயமர்"ன்று அக்ஷ்த னத்டயழதமடு யவக்கயமன்.
அபர் ழமட்டுத்டமன் இபன் சமப்ிட்மக ழபண்டும்

ன்கய ழமட இப்டி யவக்க ணமட்மன். அபனக்கு
அங்கயத்டமன் ப்மன்.

சயஷ்தர்கள் பமங்கயபனம் ிவக்ஷ இபர்கலக்கு
ணட்டுணயன்ய குனபின் குடும்த்டக்கும் ழமடணமடமக
இனக்கும். ஆமலும் அப்ழமடயனந்ட ற்மட்டில் சயஷ்தன்
குனவுக்குச் ழசமறு ழமடுகயமன் ன்கய ணமடயரித்

ளடரிதமணல், குனழப சயஷ்தனுக்குப் ழமடுகயமர் ன்கய
ணமடயரிதமகத்டமன் எலங்கு ளசய்டயனந்டட.

ிம்ணச்சமரி சமப்ிடுபடற்குக் கஞக்கு இல்வ. பதிறு
யவத சமப்ிமம். ஆமலும் மக்கு னசயக்கமக

ஆத்ணமிபினத்டயவதப் மடயக்கும்டிதம டமர்த்டங்கவந
டயன்க்கூமட. இப்ழமட மஸ்யல் சுடந்டயணமக
இனக்கய ணமஞமக்கண் வட ழபண்டுணமமலும்
டயன்கயமன். அடமல் ணழமவ்னத்டய [ணத்டயன் ழமக்கு]
ளகட்டுப் ழமகயட. குனகு பமத்டயல் குன

இப்டிப்ட் அக்ஷ்தங்கவந [உண்ஞக் கூமடபற்வ]
சயஷ்தனுக்குப் ழமணமட்மர்.
சமடமஞணமக என ழபடத்வடனேம் அடன் அங்கங்கவநனேம்
ணற் பித்வதகவநனேம் கற்டற்குப் ன்ிண்டு
பனங்கள் ிடிக்கும். அடமபட ட்டு பதசுக்கு
குனபிம் பந்ட வதன் சுணமர் இனட பதசு பவதில்
குனகுபமம் ண்ஞிதமக ழபண்டும். டயமலு
டயவந்ட பதசுக்கு ழணல் ணயல் பிகமங்கள்
ற்க்கூடித னபம். "கமவநப் னபம்"ன்று
ளசமல்கயடி கமவந ணமடயரி இஷ்ப்டி ஏழபண்டும்
ன்று ழபகம் ற்டுகய சணதம். இப்டிப்ட்

சணதத்டயழ சமந்டமகவும், ிரிதமகவும், ல்

சரனள்நபமகவும் இனக்கய குனபித்டயழ டித்டக்
ளகமண்டு ிக்ஷமசர்தம் ண்ஞி பனபடமட
ிம்ணசமரிதின் இந்டயரிதங்கவநக் கட்டுப்டுத்டய, அபவ
ல் ிம்ண ழடஸ் உள்நபமக ஆக்குகயட. சரிதமக

இந்ட பிகமங்கள், ழபகங்கள் ழடமன்றுகய கமத்டயழழத
இபனுக்கு குனகு பமத்வடனேம், ிக்ஷமசர்தத்வடனேம்
ற்டுத்டயமல் அட பிரீடணமகத்டமன் ஆகும். ளரிடமக
ளபள்நம் பனகயழமட கவழமப் மர்த்டமல்,

கவவதனேம் கவழம பனகயபர்கவநனேம்கூ அட
அடித்டக் ளகமண்டு ழமய் பிடும். அந்ட ணமடயரிடமன்
இடவும். அடமல்டமன் இபவ இடற்ளகல்மம்

ளமம்வும் னந்டய, என ஆறு ல பனத்டக்கு னந்டயழத,
ட்டு பதசுக் குனந்வடதமக இனக்கயழமழட, குனகு

பமத்டக்கும், ிக்ஷமசர்தத்டக்கும் னக்கப்டுத்டயபிச்
ளசமல்கயட ம் சமஸ்டயம். கமணம் உள்ழந னகுனன்ழ
கமதத்ரி னகுந்ட இபவச் சுத்டப்டுத்ட ஆம்ித்ட
பிட்ட. அடவும் இடப் ிம்ணசர்த ஆசயண

யதணங்கலம், ல்மபற்றுக்கும் ழணல் ிக்ஷமசர்தனம்

இபனுக்கு அக்கத்வட உண்மக்கய பிடுகயன். இடயல்
இந்டயரித அக்கனம் ழசர்ந்டபிடுகயட. ிம்ணசமரி
ன்பன், ழனக்கு அப்டிதில்மணல், பமஸ்டபணமகழப
அப்டி இனப்மன்.

இகழமகத்டக்கு மம (மமங்கம்) ணமடயரிப்
ழமகத்டக்குக் குன ன்று ளசமன்ழன். ழமகப்
ழமகத்வடக் கமட்டிக் ளகமடுக்கய ந்யதம ஆசயண
குனவபப் ழமழப, இடற்கு ஆடயதில் அஸ்டயபமம்

ழமட் பித்தமப்தம குனவும் னக்கதணமபர் ன்று

ளசமன்ழன். மமங்கத்டக்கு ழசவப ளசய்கயழமணல்பம?
பரி ளகமடுக்கயழமணல்பம? இப்டிழத ஆம் ஆசமர்தர்,
அந்டயண ஆசமர்தர் இண்டு ழனக்கும் ண்ஞழபண்டும்.
ஞிபிவ னரித ழபண்டும். டக்ஷயவஞ ட ழபண்டும்.
மம் எனத்டனக்கு என்வத் டமணல், அபரிணயனந்ட

ணட்டும் ிழதமத்வட அவந்டபி னடிதமட. ந்ட
பஸ்டபமமலும் அடற்கு பிவ ளகமடுத்ட

பமங்கயமல்டமன் ம்ணயம் யவத்ட யற்கும்.
ந்யதம குனவுக்கு டக்ஷயவஞ ன்று அடயகம்
ழபண்மம். ஞிபிவழத னக்கயதம். பித்தமப்தம

குனவுக்கு இண்டும் ழபண்டும். அபனக்குக் குடும்ம்
உண்டு. அடற்கு ிக்ஷமசர்தம் ளசய்ட ளற்றுபந்ட அன்ம்
ணட்டும் ழமடமட. இந்டக்குன தக்ஜமடய கர்ணமடேஷ்ங்கள்
ண்ஞழபண்டிதபர். ழப இடற்கு ழபண்டித

டயபிதத்வட அபனக்கு டக்ஷயவஞதமகத் டழபண்டும்.
இப்ழமட டிக்கய கமத்டயழழத ஃீஸ் கட்டுகய ணமடயரி
டக்ஷயவஞ ளகமடுத்டமல், 'மம் ளகமடுத்டடமன் பமத்டயதமர்
ிவனக்கயமர்' ன் டயணயர் பந்ட, குன க்டய ழமய்பிடும்.

இடமல்டமன், எனபன் கல்பிவத னடித்டபிட்டு, குனகு
பமத்வடப் னர்த்டய ண்ஞிபிட்டுத்
டயனம்னகயழமடடமன், அபர் ழகட்கய டக்ஷயவஞவதத் ட
ழபண்டும் ன்று சமஸ்டயத்டயல் வபத்டயனக்கயட. குன
ளசய்டடற்ளகல்மம் ிடய ளசய்தழப னடிதமட
ன்மலும், னடிந்ட ணட்டும் ழசவப ளசய்ட கமஞிக்வக
ளகமடுக்க ழபண்டும்.

சமந்டனம் பிதனம் இனந்ட பவதில் பித்வத

பநர்ந்டட. இப்ழமட சமந்டத்வடக் ளகடுத்ட சத்வடக்
ளகமடுத்டத் டடுணம வபக்க த்டவ உண்ழம
அத்டவ யிணமவும் கவடப் னஸ்டகங்கலம், ஸ்கூயல்
டிக்கய மநிழழத பந்ட ழசர்ந்ட பிடுகயட. கமணம்
னகுந்ட பிகமப் டுத்டமட ிம்ணச்சரிதம் ன்ட

டிக்கயபனுக்கு இல்வ. சமந்டத்வடக் ளகடுத்டச்
சத்வடப் ளரிடமகக்ளகமடுக்கய இன்ளமன சத்ன
குழமடம். அவடத்டமன் ள்நிக்கூ மநியனந்ழட
இன்வத அசயதல் கட்சயகள் சங்கலக்கு ஊட்டி
பனகயட. சமந்டம் ழமய், பிதம் ழமய், அகம்மபனம்
கர்பனம் பந்டின் அபற்ழமடுகூ உண்வணதம
பித்வதனேம் ழமய்பிட்ட.
வதன் பட்டிழழத
ீ
ட்னைன் கற்றுக் ளகமண்மல்
வதன் தணமன், பமத்டயதமர் ழசபகன் ன்ழ அர்த்டம்.
மஸ்யலும், கமழயலும்கூத் 'டமன் தணமன்'

ன்டமல் டமன் ஸ்டிவக் ண்டகயமன். பமர்வனேம்
ப்ளமவனேம் அடிக்கப் ழமகயமன். ளன்மல்
இங்ளகல்மனம் னடயல் வதிம் வகவத ீட்டிப்
ஞத்வட பமங்கயக் ளகமண்டு பிடுகயமர்கள்.
குனகுத்டயழம கவசயதமகத் டமன் டக்ஷயவஞ.
இம்ணமடயரி பிதங்கநில் ம் னர்பிகர்கநின் வகமய
- டேட்ம் ஆச்சரிதணமதினக்கயட!  பனம் அபழமடு
ழசர்ந்ட அன்மகப் னகயின் சயஷ்தனுக்ழக "வடத்

டனழபமம், வடத்டமன் டக் கூமட?" ன்று ன்யனேம்
ஆர்பனணமக இனக்கும். இம்ணமடயரி சந்டர்ப்த்டயல்
"இந்டயமஞிதின் குண்த்வடக் ளகமண்டு பம!

மகத்டயத்வடக் ளகமண்டு பம! ன்று ழகட் குனணமனம்
உண்டு. ஆமல் இப்டிக் ழகட்பர்கள் அனர்பழண.
சயஷ்தமல் இம்ணமடயரி அமத்தத்வடனேம் சமடயக்க
னடிகயட ன்று கமட்டி அபவப் ளனவணப்டுத்டழப
இபர்கள் இப்டிக் ழகட்மர்கள். ளமடபில் ந்ட குனவும்
டமவச ிடித்ட டவும் ழகட்கணமட்மர். அல்

ந்ழடமயதமக டயலும் த்னப்டயப் ட்டு பிடுபமர்.
டத்பித்டய ப்ஞிமழட ரிப்ச்ழ ழபதம|
உழடக்ஷ்தந்டய ழட ஜமம் ஜமி: டத்படர்சய:

||

ன்று கபமன் கர வடதில் ளசமல்கயமர். "ணமத்ண

டத்பத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டுணமமல், அப்டித்
ளடரிந்ட ளகமண்பர்கநம ஜமிகநிம் ழம.

அபர்கநிம் பஞக்கத்ழடமடு, ஞிழபமடு (ப்ஞிமழட)
ந்ட ளகமள்; அபர்கலக்கு ழசவப ண்ட (ழபதம)

;

கபணமகக் ழகட்டுக் ழகட்டு (ரிப்ச்ழ)

உழடசங்கவநப் ளற்றுக் ளகமள். ீ இப்டிளதல்மம்
இனந்டமல், அபர்கள் யச்சதம் ஜமழமழடசம் டனபமர்கள்"
ன்கயமர்.
டத்படர்யகநம ஜமிகவநப் ற்ய ளசமன்டமல்
இங்ழக டக்ஷயவஞவத ற்யச் ளசமல்பில்வ.
ழசவபவத ணட்டும் ளசமல்யதினக்கயட. வடத்ரித
உயத்டயல் 'பித்தமப்தமம் ளசய்பிக்கய குன
இஷ்ப்டும் டக்ஷயவஞவத அபனக்கு ளகமடுக்க
ழபண்டும்' ன்று ளடநிபமக ளசமல்யதினக்கயட:
ஆசமர்தமத ப்ரிதம் டம் ஆஹ்னத்த.

"இஷ்ப்ட்

டக்ஷயவஞவதக் ழகள்" ன்டமல், அந்ட

குனபமபன் டமவச ிடித்டப் ளரிடமக டவும் ழகட்டு
பிணமட்மன். சயஷ்த க்ஷஞம் ணமடயரிழத குன
க்ஷஞனம் உண்ல்பம?
வடத்டயரீழதமயத்டயல் என ஆசமர்தமபர் சயஷ்தன்
டிப்வ னடித்டபிட்டு அகத்டக்குத் டயனம்னம் ழமட

அபனுக்குப் ண்டம் உழடசத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.
இவட உயத் கமத்டயத கமன்பழகன் அட்ஸ்
[ட்ணநிப்ன பினம உவ] ன்று ழபடிக்வகதமகச்
ளசமல்கயமர்கள்! அடயல் "த்தம் ழசு; டர்ணப்டி ; ழபட
அத்ததத்வட என மலம் பிட்டுபிமழட (அபபனம்
படர்ணப்டிதம ளடமனயவ பிக்கூமட ன்று
அர்த்டம்); இந்ட ழபட டர்ணம் ன்வக்கும் க்க

ழபண்டிதடமடமல் கயனஸ்டமச்ணம் ற்று, ந்டடயவத
உண்மக்கய, அடற்கு இந்ட ழபடச் ளசல்பத்வட (அல்ட
ழபட பிடயப்டி அபபனக்கும் ழமக ழக்ஷணமர்த்டணமக

ற்ட் கர்ணமவபக்) ளகமடு. ழடப, ித்ன கமரிதங்கவந
என மலம் பிமழட. டமவத ளடய்பணமகக் ளகமள்ல:
டந்வடவத ளடய்பணமகக் ளகமள்ல: ஆசமர்தவ
ளடய்பணமகக் ளகமள்ல: அடயடயவத ளடய்பணமக ளகமள்ல:
ழபடபிடய ணீ மட கர்ணமக்கவநழத ண்ட" ன்ளல்மம்
ளசமல்ய பிட்டு, குனபமபர், "ங்கநிம் ீ ப்ழர்ப்ட்
ல் த்வடவத (றசரித்வட)ப் மர்த்டயனக்கயமழதம

அடன்டிழத ீனேம் ; ழபறு பிடணமகப் ழமகமழட" ன்று
ளசமல்கயமர்.

இடயயனந்ட குனபமகப்ட்பர் ணயகுந்ட

ல்ளமலக்கத்டன் இனந்டயனக்க ழபண்டும் ன்று
ற்டுகயட.
இப்டி டங்கலவத ன்த்வடவதத் டமங்கழந
ளசமல்யக் ளகமள்படம் கூ அங்கமணமகயபிடும்
ன்டமல் உழழத, "ங்கவநபி சயழஷ்ணம

ிமணஞர்கள் பர்கழநம" ன்று ஆம்ித்ட, அப்டிப்ட்
ளரிதபர்கநிம் ந்ட ளகமள்ந ழபண்டித பிடத்வடச்

ளசமல்கயமர். சயஷ்தன் ணமடயரிழத ஆசமர்தனுக்கும் பிதம்
இனக்கழபண்டும் ன்டமல் ளசமன் பமர்த்வடடமன் இட;

உழடசம் ண்டகய ஆசமர்தனம் பமஸ்டபத்டயல் ளமம்
சயழஷ்ர் டமன் ன்ழ வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ன் ளசய்பட, ப்டிச் ளசய்பட ன்கய பிதங்கநில்
சயஷ்தனுக்கு சந்ழடகம் பந்டமல், அபன் தமனவத
உடமஞத்வடப் மர்த்ட அடன்டி ளசய்தழபண்டும்

ன்வடச் ளசமல்கயமர். "டீ பிசமரித்டத் ளடநிவு ளறும்
டயவண பமய்ந்டபர்கலம், சமஸ்டய னவப்டிழத
எலகுபர்கலம், ித்டயதமர் வுடலுக்குக்
கட்டுப்மடபர்கலம், குனொ ஸ்பமபம்

இல்மடபர்கலம், அடமபட அன்னள்நம் வத்டபர்கலம்,
ளபறும் பிதகமணயகநமக இல்மணல் டர்ணகமணயகநமக,
அடமபட அபனயதிழழத ற்றுள்நபர்கலணம ழபட
பித்டக்கள் ப்டி ப்மர்கழநம அப்டி " ன்கயமர்.
இங்ழக ளசமன் ழதமக்கயதடமம்சங்கள் ல்மம்,
உழடசயக்கய ஆசமர்தனக்கும் இனப்வப, இனக்க
ழபண்டிதவப ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந

ழபண்டும். இத்டவக் கமம் இபன் குனகுபமம்

ண்ஞி ஆசமர்தழமழழத இனந்ட, அபர் க்கய

னவகவநப் மர்த்டக் ளகமண்டுபிட்மன். இப்ழமட
அபவபிட்டு, பட்டுக்குத்
ீ
டயனம்னகயமன். இிழணலும்
அபன் இழட எலக்கங்கவநழத ின்ற் ழபண்டும்
ன்வடத்டமன் உயத்டயல் ஆசமர்தமபர் டுத்டச்
ளசமல்கயமர்.

இப்டி ல் சரங்கலன் இனக்கய குனபிம்

சயஷ்தனுக்கு ற்டுகய க்டயடமன் குனகு பமத்டயன்
உதிர் யவ. சயஷ்தனுவத பிதம், இந்டயரித யக்ம்,
ிற்மடு இபன் டிப்டிதமகப் ளப்ழமகய ஈசுப க்டய,

ஆத்ணமிபினத்டய ல்மபற்றுக்கும் னெடம் இந்ட குன
னெடம் இந்ட குன க்டயடமன்.
இம்ணமடயரி க்டயவதத் டமணமகப் ளக்கூடித
ஸ்பதழதமக்தவட இல்மட குனபமக இனந்டமலும் சரி,
சயன் பதசயல், "இபர்டமன் உக்கு ளடய்பம் ணமடயரி"
ன்று என குனபிம் ழசர்த்டபிட்டு, இபவ

ிக்ஷமசர்தம் ண்ஞ வபத்ட, ிக்ஷமன்த்வட அந்ட குன
ழமட்டுத்டமன் இபன் சமப்ிட்மக ழபண்டும் ன்று என
ற்மட்வனேம் ண்ஞி பிட்மல் இடழப என க்டயவத

உண்மக்கயபிடும். இப்டி குனக்டயழதமடு கல்பி கற்மல்,
இப்ழமட மர்க்கய ணமடயரி அங்கமவண ( டயனுசயலும்
அங்கமவண) இல்மணல், எனத்டன் கற் கல்பி
அபனுக்கும் பமஸ்டபணமக ழக்ஷணத்வடத் டனம்;
ழமகத்டக்கும் அபமல் ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டம்.
இடமல்டமன், டற்ழமட ழமய்க் ளகமண்டினக்கய ழமக்கு

ன் ஆவசக்கு னற்யலும் டயரிடயவசதில் இனந்டங் கூ,

குனகுபமக் கல்பி னவவத ப்டிதமபட

உதிர்ப்ிக்க னடினேணம ன்டயல் மன் ளமம்வும்
பிசமணமதினக்கயழன்.
ன் ஆவச - ள்நிக்கூத்டயல் என பனம்

fail-ஆகய

பிட்டமகபமபட யவத்டக் ளகமண்டு எவ்ளபமனத்டனம்
டங்கள் குனந்வடகவந எழ என பனணமபட குனகு
பமம், ிக்ஷமசர்தம் ண்ஞ வபக்க ழபண்டும்.

ன்ிண்டு பனம் ன்மல் அடிழதமடு எனத்டனம்
ழகட்கணமட்டீர்கள். அடமல்டமன் என பனம் ன்று
ழகட்கயழன். சயன் பதயல் என பனம் இந்டப்

னக்கம் இனந்டமலுங்கூ அடற்கு ஏநவு ல் ன்
ற்டும். ஃளதில் ஆ ணமடயரி ன்று மன் ளசமன்மலும்
பமஸ்டபத்டயல் இட 'ழபஸ்ட்'மகப் ழமகமட. என பன
ிக்ஷமசர்த குனகுபமத்டயல் ணமஞமக்கனுக்கு னென்று
பனத்ட னத்டய டீக்ஷண்தம் உண்மகும். அடுத்ட
பனழண ள்நிக்கூத்டயல் என 'னள் ிழணமன்'

பமங்கய ஈடு ண்ஞி பிடுபமன். அழடமடு குனபிம் என
பனம் டங்கயதடயல் ிமடஸ்மம் (பிடிதற்கமக்
குநிதல்) , ந்டயதமபந்டம் னடம பனக்கங்கள்
டிந்ட ஆனேள் னமவும் யவத்டயனக்கும்.
இப்ழமட ஸ்ளகௌட் கமம்ப் (சமஞ னகமம்) ன்று,
குனந்வடகவந என ணமம், அவ ணமம் ளபநினைனக்கு
அனுப்னகயீர்கள் அல்பம? இவடழத ளகமஞ்சம்
பிஸ்டரித்ட என ஆசமர்தித்டயல் என பனணமபட
கூ பசயத்ட, ிக்ஷமசர்தம் ண்ஞி பனம்டிதமக ற்மடு

ண்டங்கள் ன்று ளசமல்கயழன். இடமல் அழக ல்

னக்கங்கள், கட்டுப்மடுகள் உண்மகும்; குன க்டய ன்டன்
த்பமம [பனயதமக] இத்டவனேம் ற்டும்.

குனந்வடகவநத் டங்கழநமடு வபத்டக்ளகமண்டு மம்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கப் ிரிதப்டுகய குனணமர்கவநனேம்,
அபர்கநிம் குனந்வடகவந அடேப்ி வபக்கக் கூடித
ளற்ழமர்கவநனேம் சனெக உஞர்ச்சயதின் னெம்டமன்
உண்மக்க ழபண்டும். இந்ட மதத்வடச்

ளசய்னேம்டிதமக உங்கவநக் ழகட்டுக் ளகமள்கயழன். டிப்ன
னடிந்டின் டக்ஷயவஞ ட னடிதமட வனக்
குடும்த்டயனக்கமகவும் ணற்பர்கள் டழபண்டும்.

அழகணமக இப்டிப்ட் பசடயதில்மடபர்கள்டமன்
குனந்வடகவநக் குனகு பமத்டக்கு அனுப்க்
கூடிதபர்கள். அபர்கலக்கம மதத்வட அங்கங்ழக
த்டப்ழர் ழசர்ந்ட ண்ஞிமலும் ழமடம். டிதமகப்

ளரித ஸ்டமம் ன்று ற்டுத்டக் கூ ழபண்மம்.
ஸ்டமம் கூழப கூமட ன்று ளசமல்படமக

அர்த்டணயல்வ. ஆமல் அப்டி ளரித ஸ்ழகயல்
ப்டற்கமக மம் கமத்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்மம்
ன்கயழன். இப்ழமட ம்ணநபில் சமத்தணம அநவுக்கு
ஆம்ித்டபிழபண்டும் ன்கயழன். மம்
எவ்ளபமனபனம் ளசமந்ட அக்கவ (personal interest) கமட்டி,
டன்மமவடச் ளசய்த ழபண்டும் ன்ழட னக்கயதம்.
இந்ட ணழமமபம் பனபட டமன் அபசயதம்.
மஸ்டய டிக்க டிக்கத்டமன் மஸ்டய மஸ்டயகம், மஸ்டய
அங்கமவண, மஸ்டய அமசமம் ன்று இப்ளமலட
ளகமண்டுபிட்டினக்கயட. இந்ட யவவண ணம

ழபண்டுணமமல் அடற்கு பனய - என உடமஞத்டக்குக்

கமட்பமபட, ம்னைசயதக் கமட்சய பஸ்ட ணமடயரிதமகபமபட
- குன க்டய ன்வட ற்டுத்டயக் கமட் ழபண்டும்.
குனகுபமப்டிப்ன னவதில்டமன் குனக்டய
இனந்டயனக்கயட.
ழம டவனவ பவதில் ங்கர டம் என்யமபட
குனகுபமம் இனந்டட. இப்ழமட அங்ழகனேம்
ழமய்பிட்ட.
ழப மம் இடயல் னதற்சய டுக்கழபண்டும். தமர்
பனபமர்கள் ன்று னதற்சய ண்ஞமணழ இனந்ட

பிக்கூமட. ணப்னர்பணமக னதற்சய ண்ஞிமல்
த்டப் ழமபட ன் அவதமணல் ழமகணமட்மர்கள்.
ஈசுப க்டயனேம், அந்ட ஈசுப க்டய பமஸ்டபணமக ற்ட்டு
யவத்ட யற்டற்கு பனய ளசய்கய குனக்டயனேம் அனயந்ட
ழமகமணல் இனப்ட ழமக ழக்ஷணத்டக்கு ளமம்
அபசயதம்.
* கமணம், குழமடம், ழமத்டம், ழணமம், ணடம்

ணமத்ர்தம் (ளமமவண) னும் ஆறு.
1. கு

பம்சம்

l.8

2. கர வட VII.1.1

சஞமகடயழத னக்கயதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
குன

(ளசனக்கு),

சஞமகடயழத னக்கயதம்
குனவுவத ழதமக்தடமம்சங்கவந (Qualifications) ற்ய

யவதச் ளசமன்ழன். ஆம்கம பித்தம குனபம
ழபடபித்டமமலும் சரி, ம் ஆத்ணமவபப் ணமத்ணமபிம்
ழசர்க்கய ஜம குனபம ிம்ணபித்டமமலும் சரி,

இண்டு ழனக்கும் எலக்கம், க்டய இண்டும் னக்கயதம்
ன்று ளசமன்ழன். ழமகத்டக்கு பனய கமட்டுகய குன
ித்தக்ஷ ஈச்பன் ணமடயரிச் சயத்டம் ளகமஞ்சம் கூச்

சயக்கமடபமக, ணம ஜமிதமக, கயனம னெர்த்டயதமக, ண
சுத்டமக இனக்க ழபண்டும் ன்ழன். இப்டிப்ட் குன

கயவத்டபிட்மல் ஈசுபழ கூ ழபண்மம் ன்ழன்.
ஆமல் இந்ட ணமடயரி எலக்கனள்ந பித்தமப்தம
குனழபம, ஈச்பத்பம் யவந்ட ஆத்ண உழடச குனழபம
ல்ழமனக்கும் கயவக்க னடினேணம ன்று என
ழதமவ ிக்கயட. சுத்டயதமக ழபண்டுளணன்று
யணம டமம் இனந்டமல், அப்டித்

டமப்டுகயபர்கநிம் கபமழ குனவப அனுப்ித்
டீனபமன் ன்றுடமன் சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கயன்.
ணமஞிக்கபமசகனக்கு ஈசுபழ குனபமக பந்ட குனந்ட
ணத்டடிதின் கர ழன இனந்ட ளகமண்டு உழடசம்

ண்ஞிமன். டயனபமசகத்டயல் அழக இங்கநில்
ணமஞிக்கபமசகழ இவடச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
இளடல்மம் ணக்குத் ளடரிந்டமலும் சஞ்சம்
உண்மகயன்ட.
குன ன்று மம் ழடடிப் ழமகயபர் பமஸ்டபத்டயல் என
ழமயதமக இனந்டபிட்மல் ன் ண்டபட? அபர்

சுத்டம இல்வதம ன்று ணக்கு ப்டி யச்சதணமகத்
ளடரினேம்? சுத்டர் ன்ழ ழமகயழமம், அப்னம் ழபறு

டயனுமகத் ழடமன்றுகயட ன்மல் ன் ண்டபட?
இன்ழமரித்டக்குப் ழமகமம் ன்மல், அங்ழகனேம் இழட
ணமடயரி ணமந்ட ழமகணமட்ழமம் ன்று ன் யச்சதம்?

இப்டி குனப்ணமதினக்கயட. ழமகம் ளமல்மடட. மலு
டயனுமகப் ழசும். என சுத்டவப் ற்யழத அபமடணமக
ளசமல்யபிடுகயட. அட யணமக இனந்டபிட்மல் ம்

கடய ன் ஆபட ன்று அபவ ஆச்தித்டபர்கலக்கு
தம் உண்மகயட.
இடற்கு ன் ண்ஞமம்? பித்தமப்தம குன
பிதத்டயல் இட ளரித ிச்சவ இல்வ. அபரிம்
ணடேஷ்தர்கலக்குள் ல் சயஷ்ர்கநமல் னடிதக்கூடித
எலக்கங்கவநத் டமன் டயர்ப்மர்க்கயழமம். இவட
அழகணமக அபர் னர்த்டய ண்ஞிபிடுபமர். அபர்
கயனஸ்டமச்ணயடமன் ன்டமழழத ந்யதம

குனவுக்கு ளமம்வும் கநங்கணமகய டப்னக்கள் இபனக்கு
ற்டுபடற்ழக இணயல்மணல் ழமகயட. அடவும் டபி
இபரிம் சயஷ்தமக இனப்ட மல்தத்டயல்டமன்.
அப்ழமட ணஸ் ழடமண்டித் ழடமண்டி வடனேம் 'ட்ஜ்'
ண்ஞமட. அடமல் இபவனேம் ட்ஜ் ண்ஞமட.
இபர்டமன் ளடய்பம் ணமடயரி ன்று ளமம்வும்
இநணயல் ற்யபிட்டமல், அட அப்டிழத யவத்டக்
ளகமண்டு க்டயழதமடு இனந்டபிடும்.

ஆத்ணசுத்டயக்கும், ழணமக்ஷத்டக்கும் ன்ழ ற்ட்

இன்ளமன குனவபப்ற்யத்டமன் ிச்சவ (problem). அபர்
னர்ஞணமபர் ன்று மம் ப்டி ம்னபட? அபரிம்

ழடமம் ளடரிந்டமல் ன் ண்டபட? குன ன்று

பந்ழடமம். டப்மபர் ன்று பிட்டுப் ழமமல், அட
குனத்ழமணம, மபணம? டப்மபர் ன்று மம்
யவத்டழட டப்மக இனந்டபிட்மல்?
இந்ட ணமடயரி சங்க யவதில் ன் ளசய்தமம் ன்று
க்குத் ழடமன்றுகயவடச் ளசமல்கயழன். குனபின்

ழதமக்தடமம்சம் ற்ய னன்ழ ளசமன்வடளதல்மம்
இப்ழமட மழ பமஸ் பமங்கயக்ளகமண்டுபிப்

ழமகயழன்! அடமபட, குனவுவத ழதமக்தடமம்சத்வடழத
மர்க்கமடீர்கள் ன்கயழன். பித்தமப்தம குனபிம்
குனந்வட சயஷ்தன் இனக்கய ணமடயரிழத, ழணமக்ஷ

ணமர்க்கத்வடக் கமட் ழபண்டித இபரிம் பதடம
சயஷ்தர்கலம் இனந்டபி ழபண்டும் ன்கயழன்.

அடமபட அபரித்டயல் னல ம்ிக்வக வபத்ட பி
ழபண்டும். அட கண்னெடித்டம் ன்று ணற்பர்கள்
ளசமன்மலும் ளசமல்யபிட்டுப் ழமகட்டும்.
குன ழபண்டும் ன்று ழடடிழமம். சுத்டணமபர்,
னர்ஞணமபர் ன்று ம்ித்டமன் இபவ ஆச்தித்ழடமம்.
இபரிம் பந்டழமட இபர் அசுத்டணமபர்,

அனர்ஞணமபர் ன்று மம் யவக்கபில்வ. அப்டி
யவத்டமல் பந்ழடதினக்க ணமட்ழமம். பந்டின்
இப்ழமட சந்ழடகம் ற்ட்டு பிட்ளடன்மல் ன்
ளசய்தமம்? இன்ளமனபரிம் ழமபளடன்மல் அபர்
கவடனேம் ிகு ப்டிதமகுழணம ன்று என தம்.
இன்ளமன தம், குன ன்று இபவ பரித்டபிட்டு,
இன்ளமனபரிம் ழமமல் மடயவ்த்த ழடமம்

[கற்ில் டபறுபட] ழமல், குனத்ழமம் ன் மம்
ம்பிக்குழணம ன்ட.

இந்ட யவதில் எழ 'ளமல்னைன்' [டீர்வு],
ழதமக்தடமம்சத்வடப் மர்க்கமணயனந்ட பிடுபடடமன்
ன்று ழடமன்றுகயட. மம் குனவபத் ழடடிழமட,
இபர்டமன் கயவத்ட, இபவத்டமன் பஞம் ளசய்த

ழபண்டிதினந்டட ன்மல், ஈச்பழ இபவத்டமன்

ணக்கு குனபமக அனுப்ி வபத்டயனக்கயமன் ன்றுடமழ
அடற்கு அர்த்டம்? அப்டிழத வபத்டக் ளகமள்ழபமம்.
குனவப ஈச்பன் அனுப்ிமன் ன்று ணட்டுணயல்மணல்

ஈச்பழ குனபமக பந்டயனக்கயமன் ன்று மபிக்கும் டி
டமழ சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட! இபர் ணடேஷ்த
குன ன்கய பவதில்டமன் இபர் யர்ழடமணமபம,
ழடமணமபம ன் ழகள்பி பனகயட. இபழ

ஈச்பன் ன்று ம்ிபிட்மல், இந்டக் ழகள்பிக்ழக
இணயல்வ. ழடமனள்ந ஈச்பன் ன்று உண்ம
ன்? ஈச்பித்டயல் ழடமம் ணமடயரி டமபட

ளடரிந்டமல்கூ, அடவும் ம் டயனஷ்டி ழடமம் டமழ?
இப்டிழத குனவபப் ற்யனேம் யவத்டபிட்மல்
ழமகயட. இபர் ஈச்பழ ன்று வபத்டபிட்மல்
இபவபிட்டு இன்ளமனபரிம் ழமபடற்கும்
இணயல்வ. ஈச்பன் எனத்டன் டமழ? என ஈச்பவ
பிட்டு இன்ளமன ஈச்பித்டயல் ழமபட ன்ட
ரிமணம பிதணல்பம?

அடமல் குன ன்று எனத்டவ அவந்ட ிகு, அபர்

ப்டிதமமலும் இனக்கட்டும் ன்று மம் ம் க்டயதில்
இங்கமணல், சயக்கமணல் அபவழத உமயத்ட

பழபண்டும்; சுஸ்னொவ ண்ஞ ழபண்டும். இப்டிப்

ண்ஞிமல் கவசயதில் ஈச்பன் அபர் னெழண ணக்கு
சுத்டயவத, ஜமத்வடக் ளகமடுத்டபிடுபமன். அபர்
ழணமக்ஷத்டக்குப் ழமமலும் ழமகமபிட்மலும் மம்
ழமய்பிடுழபமம்!
டெர்த்ட குஞம், ளகட் னக்கனள்ந குனவப
உமயக்கயழமம் ன்று உகம் ரிமம்டமன்

ளசய்னேம். ளசய்டபிட்டுப் ழமகட்டும். இடமல் ணக்கு
ந்ட அநவுக்கு ஷ்ம் பந்டமலும் பந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். னடிபில் இடற்ளகல்மம் ஈடு ளசய்படம

ண மம் கயவக்கமணற் ழமகமட. ணக்ளகன்று மஷ்ம், ணமமபணமம் மர்க்கமணல், ஏரித்டயல் ம்ி
சஞமகடய ண்ஞிபிட்மல், னடிபில் அடற்கமக ஈச்பன்

ண மணம ஆத்ண ஜமத்வடக் ளகமடுத்ட பிடுபமன்.
ழமகத்டயல் ம ஷ்ம் ன்வப உண்வணதில்
யந்டணமக இல்வ. அவப ளகமஞ்ச மள்

இனப்டழமத் ழடமன்றுபடடமம். ஆடமல் மக்கய
இங்கநில்டமன் மஷ்ம் மத்டமலும் மர்க்கமம்;
குனபித்டயல் ணட்டும் ம ஷ்ம் மமணல் சஞமகடய
ண்ஞிபிழபண்டும்.

னளணௌ ஸ்கயட மடமமம் னணயழப (அ)பம்ம்|
த்பதி மட (அ)மடமமம் த்பழணப (ஆ)ம்ம் குழம||
ணமடிதியனந்ட பிலந்டமல் னணய டமங்கும்.ணத்டயயலுந்ட
பிலந்டமலும் டமங்கும். னணயதிழழத டடுக்கய பிலந்டமல்?
அப்ழமடம் னணயடமன் டமங்கும். ஈச்பமசமத்வட

குனபிிம் ளசமல்யத் டீர்த்டக்ளகமள்நமம். குனபிம்

அசமம் ண்ஞிமல், ங்ழக அசமம் ண்ஞிழமழணம
அங்ழகழத டமன் யபர்த்டயக்கும் ழமகழபண்டும்.
குன எனபவத் ழடழபண்டுபட ணட கவண. ணம்
ணமமணல் இனக்கழபண்டுளணன்று ளரிதபர்கவந மம்
ழடடுகயழமம். ணவ அர்ப்ஞம் ண்டபவடப்

ிடமணமக வபத்டக் ளகமண்மல் தமமதினந்டமலும் சரி;
ழமடம். இன்ம் ளசமல்ப் ழமமல், குன ல்பமக

இனந்டமல் அபரிம் க்டயதமய் இனப்டயல் ணக்கு ன்
ளனவண? ழதமக்கயதவட இல்மட எனபர் குனபமக

இனந்டம் அபரிம் அங்கயதினந்டமழ ணட ல்
க்குபம் அவனேம். 'ஈச்பன் ம்வணப் ரீக்ஷயத்ட
ணயன் க்குபத்வடத் டயப்டுத்டழப இப்டி

ற்ட்டினக்கயட; இடமல்டமன் அடயகப் னண்ஞிதம்
உண்டு' ன்று வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். ணமணகக்
குநத்டயல் ஊற்றுப்ழமட்டு ம் இவத்டமல் அடயல்

ளபள்வநக்கமன்கூ ஸ்மம் ண்டபமன். வ்பநவு
ழசமமலும் "இட னண்ஞித டீர்த்டம்" ன்று னலகயமல்
டமன் உண்வணதம க்டய இனக்கயளடன்று அர்த்டம்.
இப்டி ம்வணழத ரீக்ஷயத்டக் ளகமள்நமம்.
ணமன்கவந அவகயட ம்னவத
ணழமக்குபத்வடப் ரீக்ஷயக்க பினம்மட
ழசமம்மல்டமன். அபர்கள் ளரிதபர்கநமக இனந்டமல்

ணக்கு என ளனவணனேம் இல்வ. ம்னவத க்டயனேம்
ிழதமப் ழபண்டும். என ணமழக்ஷத்டயத்டயன்
ழகமதியல் அர்ச்சகர் ணயகவும் அசுத்டயதமக

இனக்கயமளன்று வபத்டக் ளகமள்லழபமம். அடற்கமக

மம் டரிசம் ளசய்தமணல் இனக்கயழமணம? மம்

அர்ப்ஞம் ண்டபடடமன் மம். குன ணமமக
இல்மபிட்மலும் மம் க்டயதில் டயணமக இனந்டமல்
அடயகப் ண்ஞிதம் உண்மகயட.
ம் ணம் ழமகய பனயதில் பிமணல் ங்ழகழதம
ஏரித்டயல் அவட அக்கயப் ழமட்டு சஞமகடய

ண்ஞிபிட்மல் ழமடம். ம்வணக் கமப்மற்ப்

ழமகயபர் ன்று னடயல் எனத்டவ ம்ிழமட
அபரிம் ண்ஞி சஞமகடயவத க்கமத்டயலும்
ணமற்யக்ளகமள்நமணயனந்ட பிட்மல் ந்ட

ப்ழதமத்டக்கமக இந்ட குனபிம் மம் பந்ழடமழணம
அட ஈச்ப ப்மடணமகக் கயவத்டபிடும்.
அத்வபடம்
அத்வபடம்
ளடய்பத்டயன் குல்
(இண்மம்

மகம்)

அத்வபடம்
அத்வபடம் ன்ட ன்? அடமல் ணக்கு ன்
உழதமகம்? பமஸ்டபணமகழப மம் அடயயனந்ட
ிழதமம் அவதமணம? னடிதமடம? இவ்பநவும்
ளரிசமக டத்பம், டத்பம் ன்று அநபில் ணட்டும்

உள்நடம? அடேபத்டயல் டத்பம் ஆகுணம? - ன்பற்வ
ஆழமசயப்ழமம்.

'அத்வபடம்' ன்டன்

அர்த்டம் ன்? "இண்மபட

இல்மடட" ன்டடமன் அர்த்டம். இண்மபட இல்வ
ன்ட ணக்கு வனவ அடேபணல்.
ஆதிக்கஞக்கம பஸ்டக்கள்டமன் ணக்குத் ளடரிகயன்.
அப்டி இனக்க இண்மபட பஸ்டழப இல்வ ன்று
ன் ளசமல் ழபண்டும்? அப்டி இண்மபட
இல்மடடமல் ணக்கு ன் மம்?
மம் டற்கமகப் ிதத்டம் ளசய்கயழமழணம அட
அத்வபடத்டமல்டமன் வககூடும். மம் டற்கமகப்
மடுடுகயழமம்? ணக்கு பனம் கஷ்ளணல்மம்

யபர்த்டயதமக ழபண்டுளணன்று மடுடுகயழமம். மம்
ளசய்னேம் அத்டவ கமரிதனம் கஷ்ம் ழமய் றகம்
உண்மக ழபண்டும் ன்டற்குத்டமழ? அந்டக் கஷ்
யபர்த்டய இந்ட அத்வபடத்டமல்டமன் சமச்படணமக

உன்மகும். டரித்ம், சய, அபணமம், பிதமடய, பிதபமம்,
ணஸ்டமம் னடயதவபகவந யபர்த்டய ளசய்படற்கமக

மம் கஷ்ப்டுகயழமம். ஆமல் ந்ட ஊரிமபட இந்டக்
கஷ்ம் இல்மணல் இனக்கயடம? இல்வ. என கஷ்ம்
ழமமல் இன்ளமன்று பத்டமன் ளசய்கயட. ப்ழமடம்
ளசநக்கயதணமக இனப்ளடன்ட மம் ளசய்கய
ிதத்டங்கநமல் மத்தழண இல்வடமன். ஆமலும்,
மம் டக்க யபர்த்டயக்கமகப் ிதத்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினக்கயழமம். ம்னவத ளநகயக

ிதத்டங்கநமல் டற்கம சமந்டய ணட்டும் உண்மகயட.
என பிதமடயக்கு ணனந்ட ளகமடுத்ட அவட யபர்த்டய
ளசய்டபிட்மல் ழபளமன பிதமடய பனகயட. இப்டி

உள்ந கஷ்ங்கவந ீக்குபடற்கம யந்டணம உமதம்

அத்வபடம்டமன். அத்மல் சய, பிதமடய, சமவு, அபணமம்,
பிதபமம், ழகமம், டரித்டயம் னடயதவப

ன்ளன்வக்கும் பமணயனக்கும்டிதமகப் ண்ஞிக்
ளகமண்டு பிமம்.
இப்டிளதல்மம் மன் ன் டக்கப்டுகயழமம்? டரித்டயம்,
சய, ணமம், ளகநபம் னடயத ல்மம் ணக்கு

இனப்டடமன் கமஞம். இவப இல்மணல் இனந்டமல்
ல்ட. டக்கழண ளடரிதமட. ஆமல் இவப

இனக்கயன்ழப! சரி, இவப ன் பனகயன்? இவப
பனம் பனய ட ன்று மர்ப்ழமம். ணக்குத் டன்ம் டனம்
சய, பிதமடய னடமவபகளநல்மம் உம்ன இனக்கும்
பவக்கும் இனக்கும். உம்ன இனப்டமல்டமன் இவப
பனகயன். இந்ட உம்ன ழமய்பிட்மல் ணற்ழமர்

உம்ன பனகயட. அந்ட உம்னக்கும் சய, டமகம், பிதமடய
னடயதவபளதல்மம் பனகயன். அடமபட உம்ன
இனக்கய பவதில் கஷ்னண்டு. டக்கம் உண்டு.

ஆகழப உம்ில்மணல் ண்ஞிபிட்மல் ணக்கு இந்டக்
கஷ்ங்களநல்மம் இல்மணல் ழமகும்.
ணக்குப்  ிபிகள் உண்மகயன். அந்டப்

ிபிகலக்ளகல்மம் கமஞம் ன்? உம்ன டமல்
பனகயட? னன் ன்ணத்டயல் ண்ஞித ம னண்த
ன்கவந மன் அனுபிக்கழபண்டும். ஆத்ணமபமல் ம
னண்தங்கவந அனுபிக்க னடிதமட. ஆத்ணமவப
ளனப்மல் சுனடிதமட. சந்டத்வட அப்ிக் குநிச்
ளசய்ட பினடிதமட. ஆவகதமல் கர்ணமவப

அனுபிப்டற்கமக ஏர் உம்ன ழபண்டிதினக்கயட. மம்
ளசய்ட ம னண்த மகக் கவுள் ணக்கு உம்வக்

ளகமடுத்ட அவடழத 'மன்' ன்று யவக்கச் ளசய்ட
டண்டிக்கயமர். மம் ளசய்ட மத்டயற்கமக ஈச்பன்

உம்வக் ளகமடுத்ட ம்வண சயவக்ஷ ளசய்கயமர். இந்ட
உம்ன ழமழடமடு மம் ழமகமபிட்மல் ணறுடினேம்
உம்வக் ளகமடுத்ட சயக்ஷயக்கயமர். ஆவகதமல் மம்

ண்டகய மம்டமன் உம்னக்குக் கமஞம். இிழணல்
மம் ண்ஞமணல் இனந்டமல் உம்ன பமட. 'மம்
ண்ஞக்கூமட' ன் யவவு டயனம் இனக்க
ழபண்டும்.

ம னண்தத்டக்குக் கமஞம் ன்? அபற்வச்
ளசய்தமணல் யறுத்ட இஷ்ணயனக்கயட; ஆமல்

னடிதபில்வ. என ணத்வட டவனக்கமணற் ளசய்த
ழபண்டுணமமல் கயவநகவந ளபட்டிமல் னடிதமட; அடி

ணத்வட ழபழமடு ளபட்ழபண்டும். பட்டுக்
ீ
கூவதிழ
டயனம்த் டயனம்க் கவதமன் னற்று உண்மகயட
ன்மல் ழணளலந்ட பமரிதமக அந்டக் கூட்வ

ளதர்த்டமல் ழமடணம? ழமடமட. இன்ளமரித்டயல் னற்று
னவநக்கத்டமன் ளசய்னேம். கவதமன் வபக்கும்
டமய்ப்னச்சயவதப் ிடித்ட அனயத்டமல்டமன் னற்று ங்கும்
லம்மணழ ழமகும். அடழமப் மத்டக்கு னெ
கமஞத்வட அயந்ட அவடழத அனயக்க ழபண்டும்.
மத்டக்கு னெம் ன்? ளகட் கமரிதத்டயனுவத
ன்டமன் மம்.ளகட் கமரிதம்டமன் ம னெம். ளகட்
கமரிதம் டமல் ளசய்கயழமம்? ணக்கு என பஸ்ட

ழபண்டும் ன் ஆவசதினக்கயட. அவட அவபடற்குக்
குறுக்கு பனயகநில் ழமகயழமம். அட மம்.

அடமபட,மம் ளசய்தக் கமஞம் ஆவச. என பஸ்ட

அனகமக இனந்டமல் ஆவச உண்மகயட. ல்

டமர்டங்கவந கண்மல் ணக்கு ழபண்டுளணன்று ஆவச
ழடமன்றுகயட. அட ல்ட ன்று இச்வச உண்மகயட.
இந்ட இச்வசவதப் னர்த்டய ண்ஞக் கமரிதங்கள்
ளசய்கயழமம். இந்டயரிதங்கள் என்வ அனகமளடன்று
அயபடடமன் ஆவசக்குக் கமஞம்.

இத்டவ மனய மன் ளசமன்டயயனந்ட ற்டுபட
ன்ளபன்மல்:

மம் ளசய்னேம் மத்டக்கு உம்ன டண்வ. மத்டக்கு
னெம் ளகட் கமரிதம். ளகட் கமரிதத்டக்கு னெம்

ஆவச. ஆவகதமல் ம் கஷ்ம் அவத்டக்கும் னெ
கமஞணமகயத ஆவசவத யபர்த்டய ண்ஞிமல்டமன்
யந்டணம டக்க யபர்த்டய உண்மகும். ஆவசவத ப்டி
யபர்த்டயப்ட?
ழபடத்டக்குச் சயகணமக இனக்கும் ழபடமந்டம் இந்டத் டக்க
யபர்த்டயக்குத் டக்க பனயவதச் ளசமல்கயட.

ஆவசனேம் த்ழபனம் ணக்கு அன்தணமக, ம்வணபி
ழபமக, இண்மபடமக இனக்கும்
பஸ்டக்கநித்டயல்டமன் உண்மகயன்.
ம்ணயத்டயழழத ணக்கு ஆவசனேம் உண்மபடயல்வ;
ளபறுப்னம் உண்மபடயல்வ. ஆடிதமல் இப்ழமட
ழபழதமக உள்ந ளமனள்கநித்டயல் ஆவச

உண்மபடமல், அவபகவநனேம் மணமகழப ண்ஞி
பிட்மல் ஆவச உண்மகமட அல்பம? ம்ணயலும்

ழபமக என்று இல்மணல் ல்மபற்வனேம் மணமகப்
ண்ஞிமல் ஆவச உண்மகமட. ஆவச இல்மபிட்மல்

ளகட் ிதத்டம் இல்வ. அடமல் மம் இல்வ.
மம் இல்மட ளமலட ழடகம் இல்வ. அட

இல்மபிட்மல் டக்கம் இல்வ. பமழ்மள் னமவும் மம்
 ிதத்டங்கள் ண்ஞினேம் சமச்படணமகப் ழமக்கயக்
ளகமள்ந னடிதமட டக்கணமட, இப்டி ணக்கு ழபமக
இண்மபட பஸ்ட இல்வ ன்று ஆக்கயக்

ளகமள்படமல்டமன் வககூடுகயட. இப்டி "இண்டு
இல்வ" ன்ட டமன் அத்வபடம்.
இண்மபட என்று இனந்டமல், அட ம்வணபிச் சக்டய
உள்நடமக இனந்டமல், தம் உண்மகயட. அனகமக
இனந்டமல் ஆவச உண்மகயட; சயத்ட பிகமம்

உண்மகயட. இண்மபட இல்மபிட்மல் ஆவச
இல்வ; த்ழபம் இல்வ; தம் இல்வ. இப்டி

இண்மபட இல்மணல் ண்டபட டமன் அத்வபடம்.
இண்மபட இல்வதமமல் தம் ீங்குகயளடன்று
உயத் ளசமல்கயட. இண்மபடமக என்வ யவத்ட
பிட்மழதம தத்டக்கு பிவட ழமட்டு பிட்மய்
ன்கயட: "த்பிடீதமத்வப தம் படய" (ினடமண்தக உயத்.)
ிஞ்சத்டயல் ர் இனக்கயமர்கழந, இபர்களநல்மம்
என்மக ப்டி ஆகனடினேம்? இண்மபட இல்மணல்
ப்டிப் ண்டகயட?
ழபடமந்டம் இந்ட ழமகத்டயல் மம்  பஸ்டக்கநமகக்
கமண்வபகளநல்மம் ளமய் ன்கயட. ல்மம் ஈச்ப
ஸ்பனொம் ன்று ளசமல்கயட. ணக்கு அப்டி

ழடமன்பில்வழத! ல்மம் ஈஸ்பன் ன்ட

யணமமல், ணக்குத் ழடமன்றுபட ளமய்தமக ழபண்டும்.
ணக்குத் ழடமன்றுபட யணமமல், ல்மம் ஈஸ்பன்
ன்ட ளமய்தமக இனக்க ழபண்டும். ணக்குத்
ழடமன்றுபட யணமக இனந்டமல் ணக்கு கஷ்ம்
பக்கூமட. ஆமல் கஷ்ம் பனகயட. ழபடமந்டத்வட

அனுபணமக்கயக் ளகமண் ணமன்கள், ஜமிகள்டமன் ம்
ணமடயரித் டயண்மமணல் டமவும் ஆந்டணமக
இனக்கயமர்கள்; கஷ்ழண ளடரிதமணல் இனக்கயமர்கள்.
ஆவகதமல் ழபடமந்டம் ளசமல்பட டமன் யம். அட
உண்வணதமமல், ல்ம் ஈச்ப ஸ்பனொம் ன்ட
உறுடயதமக ழபண்டும்.
ழமகளணல்மம் ளணய்தம எழ பஸ்டளபன்று
அத்வபடம் ளசமல்கயட. ணக்கு பஸ்டக்கநமகத்
ழடமன்றுபளடல்மம் ளமய். இந்டத்

ழடமற்ங்கலக்ளகல்மம் ஆடமணம பஸ்டளபமன்ழ
ளணய்.
ளணய்தம பஸ்டவப ிம்ணம் ன்றும், ஆத்ணம ன்றும்
அத்வபடம் ளசமல்லும். ழமக பனக்கயல் ஈஸ்பன்
ன்கயழமம். ிம்ணம் யர்குஞணமட, ஈஸ்பன்

குஞணமபன் ன்கய மகுமடு இங்ழக மன்
ளசமல்பில்வ.
ல்மம் ஈஸ்பன் ன்மல் மம் ணட்டும் ழபழதம?
ம்வணனேம் அந்ட ஈஸ்பமகக் கவக்க ழபண்டும்.
அப்ளமலட இண்மபட ன்ட இல்வ. மம்
இப்ளமலட ளபவ்ழபமகப் மர்க்கயழமம். ல்ம்

ஈச்பமகப் மர்ப்ட டமன் யப் மர்வப. இண்மபட

இல்மணல் மனம் கவந்டபிட்மல் ல்ட உண்மகும்.
டக்கம் இல்மணல் ழமகும். ழமகத்டயல்கூ இண்டு

ணறகள் என்மமல் சண்வதில்வ. அடழம
ல்மம் ஈச்பமகய என்மகய பிட்மல் ந்டக்
கயநர்ச்சயனேம் இல்வ. எழ சமந்டயடமன். அப்ழமட

ல்மம் மணமக ஆகயழமம். ணக்ழக ம் ழணல் ஆவச
அப்ளமலட ற்மட. ஆவசதில்மபிட்மல் மம்
இல்வ. மம் இல்வளதன்மல் ழடகம் இல்வ. இந்ட
ழடகம் இனக்கயழமழட அட இல்வ ன் ஜமம்
உண்மகயபிடும். இட ழமின் இன்ளமன ழடகம்
பமட. அப்டிழத அத்பிடீதணம ஆந்டத்ழடமடு

என்மகயதினப்ழமம். ழடம் இல்மபிட்மல் டக்கழண
இல்வ. அந்ட டக்க யபர்த்டயக்கு அத்வபடம் ணனந்ட.
இண்மபட இல்மணற் ண்டபட அத்வபடம்.

ல்மம் கபமமகப் மர்ப்ட அத்வபடம். உள்நவட
உள்நடி மர்ப்டடமன் அத்வபடம்.
மம் டெங்குகயழமம்; டெங்கய பினயக்கயழமம். டெங்கும் ழமழட
சய சணதங்கநில் ஸ்பப்ம் உண்மகயட.
பினயத்டக்ளகமண்டினப்ட மக்த் அபஸ்வட. கவு
கமண்ட ஸ்பப்மபஸ்வட. ன்மக டெங்குபட
றறப்டய. இப்டி னென்று அபஸ்வடகள் இனக்கயன்.
'மம்

பினயத்டக் ளகமண்டினப்ட ழபவ ளசய்படற்கமக.

ன்மக டெங்குபட ழபவ ளசய்ட சயணளணல்மம்

ழமபமடற்கமக. இந்ட இண்டுழண ழமடழண. ஸ்பப்ம்
ளடற்கமக இனக்கயட?' ன்று ழதமசயத்டப் மர்த்ழடன்.
ஈச்பன் ங்கும் இனக்கயமர், அபர் அத்வபட ப்ம்ணம்,
ல்மம் ஆத்ண ஸ்பனொம் ன்வட யனொித்டக்

கமட்டுபடற்கு த்னஷ்மந்டணமகழப இந்ட ஸ்பப்த்வட

அபர் உண்மக்கய இனக்கயமர் ன்று ழடமன்யதட. கவு
கமண்டற்கு ழபறு என ிழதமனம் இல்வ. இந்ட
ழமகம் ணக்குப் பமகத் ழடமன்றுபட ஸ்பப்த்வடப்
ழம இனக்கயட. ஸ்பப்த்டயல் ன் ன்ழபம

கஷ்ங்கலம் றகங்கலம் பனபடமக ழடமன்றுகயன்.
ஸ்பப்ம் னடிந்டமல் என்றும் இனக்கயடயல்வ.
ஸ்பப்ம் மர்த்டளமலட இனந்டமகத் ழடமன்யத உம்ன

கூ இனப்டயல்வ. இப்டி ஸ்பப்ம் கண்ழமம் ன்று
அயந்டளகமண் எனபன் டமன் ணயச்சம். இந்ட எழ
எனபின் ண்ஞந்டமன் கவுகயல் அபன் கண்
அத்டவ ழர்கலம், அத்டவ பஸ்டக்கலம்!

ஸ்பப்த்டயல் இனந்ட இவப ல்மம் பினயப்ிழ
ழமய்பிடுகயன். இழட ணமடயரி ப்ஞ்ச

ஸ்பப்த்டயயனந்ட மம் பினயத்டக்ளகமண்மல்,
ிஞ்சத்டயலுள்ந க பஸ்டக்கலம் ளமய்தமகப்
ழமய், அபற்வக் கண் அயவு என்றுடமன் ணயச்சம்.

த்தணம பஸ்ட அடடமன். அடற்குத்டமன் அத்வபடம்
ன்று ளதர். ஆதிக்கஞக்கமகப் மர்ப்ட த்வபடம்.

மளணல்மனம் அத்வபடத்வட ம்னகயபர்கள். ஆதினும்
இப்ழமட அடேபத்டயல் த்வபடணமகயத கவு
கமண்கயழமம்.
இடயயனந்ட பினயத்டமல் அட அத்வபட யவ. அந்ட
யத்டமந்டம் யவபிமபட இனந்டமல் க்ஷத்டயல்

எனபமபட அந்ட யவவத அவதப் ிதத்டம்
ண்டபமளன்றுடமன் ளரிதபர்கள் அத்வபட

சமஸ்டயங்கவந லடய வபத்டயனக்கயமர்கள். கமசயதில்

கங்வகதினக்கயட ன்று ளடரிபட ணட்டும் ழமடமட.

டிக்ளகட் பமங்கயக் ளகமண்டு தில்ழப ங்க்க்ஷளல்மம்
டமண்டி, தியல் டெங்கமணல் ழமய்க் கமசயவத ழசர்ந்ட
கங்கம ஸ்மம் ளசய்ட அனுபத்டயல் மம் சுத்டயதமக
ழபண்டும்.
அத்வபட யவ பமக்கும் ணனம் அவத னடிதமணல்
டயனம்னணயம் ன்று ழபடணமட ளசமல்கயட.
தழடம பமழசம யபர்த்டந்ழட அப்மப்த ணம |
(வடத்டயரீழதமயத்)

ன்று ழபட பமக்தம் ளசமல்கயட. ணமல் யவக்க
னடிதமபிட்மல் ப்டித் ளடரிந்டளகமள்பட? ழபடம்
ளசமல்படன் அர்த்டம் ன்? அத்வபட த்டயதம்

ணமல் யவக்கக் கூடிதடல் ன்டன் அர்த்டம்
ன்? ணமத்பவப ணமல் யவக்கமம்,
அயதமளணன்மல், அந்டப் ணமத்ணம அயதப்டும்

ளமனள் ஆகயட. இப்டி ளசமன்மழ அயபன் அடற்கு
ழபறு ஆபமன் ன்று ஆகயபிடுகயட. இட டப்ன. அயகய
ீபமத்ணம, அயதப்டும் ணமத்ணம ன்று இண்டு
ழர்பனயகள் இனந்டபிட்மல் அட த்வபடம் டமன்.
அயகயபனும் அயதப்டுபமகய பிட்மல் டமன்
அத்வபடம். இடமல் டமன் 'ணமத்பமவப க்குத்
ளடரினேம் ன்பனுக்குத் ளடரிதமட; ளடரிதபில்வ
ன்பன் டமன் ளடரிந்டபன்' ன்று ளசமல்ப்டுகயட.
தஸ்த அணடம் டஸ்த ணடம், ணடம் தஸ்த  ழபட :
(ழகழமயத்)

||

அயதப்பில்வ ளதன்மல் ன்? அட ழபமக
இனந்ட அயதப்டுபடயல்வ ன்ழட அர்த்டம்.

பிநக்வகக் கமட் ழபறு பிநக்கு ளகமண்டு பந்டமல்
அடற்கு அர்த்டணயல்வ. பிநக்வகத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபறு என்று ழபண்மம். அட ழமல் ிம்ண ஜமம்,

ிம்ணணமகய ஜமம் அயவு ஸ்பப்கமசணமட. அவட
ீபமத்ணம ன்று யவக்கப்டுகய சயயத அயபமல் அயத
னடிதமட. அயழப உனபமக இனப்ட ஈச்ப ஸ்பனொம்.
ழடபமம், டயனபமசகம், டமனேணமபர் மல் னடயத

டணயழ்டைல்கநில் பிங்கநில் ஈஸ்பன் 'அயழப',
'அயவுனழப' ன்று

ளசமல்ப்டுகயமர். அந்ட

அயபிழழத அயதப் ழமகயபனும் கவந்ட
பிடுபடமழ இபன் அவட அயதனடிதமட.
ணமழ அட ஆழமசயக்கப்டுபடயல்வ. ணஸ்
அடமல் ஆழமசயக்கயட. ணஸ் ஆழமசயக்கயளடல்ம்
ளமய். டமல் அட ஆழமசயக்கழடம அட என்ழ
ளணய்.

தன் ணம  ணடழட ழதமறர் ணழம ணடம்

|

(ழகழமயத்)

கபில் கமஞப்டுபளடல்மம் ளமய். மர்க்கய
அயளபமன்றுடமன் ளணய். இந்ட ஆத்ணமழப மர்க்கப்டும்
அவ்பநவு பஸ்டக்கநமகவும் கபில் இனந்டட. கவு
ீங்கயமல் என்ழ ணயச்சம் இனப்ட ளடரினேம். கபிழ
பனபன், கவு கமண்கயி்பவ ணமல் ஆழமசயத்ட,
அயத னடினேணம? ஆடமல் ழபமக இல்மபிட்மல்

என்வ அயதவும், அவடப்ற்யச் ளசமல்வும் னடிதமட.

ழபடமன் அத்வபட த்தணமட பமக்கமலும்
ணத்டமலும் ிடிமடட ன்ட.

இப்ளமலட னடிபமக மம் அயந்ட ளகமண்ட- யம்
என்றுடமன் இனக்கயட; ல்மம் அந்ட என்ம 'ஈஸ்ப
ஸ்பனொம்' ன்ழட. ணமவததமல் ழபறு ழபமகத்

ழடமன்றுகயட. ல்மபற்வனேம் என்மக்கழபண்டும்.
'மம்' ன்வடனேம்

அந்ட என்யழ கவக்க ழபண்டும்.

அடற்கு ழபண்டித சமஸ்டயங்கவநப் டிக்கழபண்டும்.
இடற்கு மடம் ச்னடய (ழபடம்), ஸ்ணயனடய (டர்ண

சமஸ்டயம், னமஞம், ழகமதில் டரிசம், னவ, ழமகம
கர்ணம, ஸ்படர்ணம் னடயதவபகள். உகத்டயல் உள்ந

பஸ்டக்கலக்கமக வ்பநழபம டயதமகம் ண்டகயழமம்.
ணக்கு ஸ்டயணம ஆந்டத்வடத் டனம் அத்வபட யவ
அவபடற்கு ந்டத் டயதமகனம் ண்மம்.

ஜமழமழடசம் ளசய்ட தமக்ஜபல்கயதரிம் கர்,
"பிழட

மஜ்தம் னலபடம் ளகமடுத்ழடன்; ன்வனேம்

ளகமடுத்ழடன்" ன்மமம்:
"பிழடமன்

டடமணய ணமம் சமி  டமஸ்தமத"

(ினடமண்தகம்).
கூவதில் த்டவ டம் உவத்டமலும் த்ட மலக்கு
என டம் கவதமன் னற்று ழடமன்யக் ளகமண்ழடமன்
இனக்கும். கூவ னெங்கயலுக்குள் இனக்கய டமய்ப் னச்சயவத
டுத்டப் ழமட்மல்டமன் அப்னம் னற்று னவநக்கமட.
இந்ட ணமடயரி மடவ, ணமர்க்கம் டயல் ழமமலும்
சரீம், டக்கம் ணறுடி ணறுடி னவநத்டக் ளகமண்டுடமன்
இனக்கும். இடற்ளகல்மம் ஆடயகமஞணம

டமய்ப்னச்சயதம த்வபடப் னச்சயவத டுத்டப்

ழமட்மல்டமன் ணக்கு ழபம இன்ளமன்மல் ற்டும்
கமணனம், க்ழமடனம், இடகவந அடேபிப்டற்கமக ணறுடி
ணறுடி உம்ன டுப்டம் டீர்ந்ட ழமகும்.
இந்ட யவக்கு பனபடற்கு றணம மடம் க்டய
உமவ ன்று அப்வத டீக்ஷயடர்
ளசமல்யதினக்கயமர். அவட ல்ழமனம் அடேரித்ட
அத்வபட யத்டயவத அவத ழபண்டும்.
உகம் ப்டிப் ளமய்?
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்
உகம் ப்டி ளமய்

?

அத்வபடத்டயல் உகம் ளமய், ணமவத ன்று

ளசமல்யதினப்ட  ழனக்குப் னரிபடயல்வ. அவட
ஆழக்ஷிக்கயமர்கள். கண்ம் ண்டகயமர்கள்.

"இத்டவ ீபந்டக்கலக்கும் ழமகம் ளடரிகயட. அடயல்
இப்டி என கமரிதம் ளசய்டமல் இப்டி பிவநவு
ற்டுகயட ன்று மநணம கமஞ கமரித பிடயகள்
இனப்டமல்டமன் மம் அழக பிடணம கமரிதங்கவந
ளசய்தனடிகயட. வ அவத னடிகயட. ளமய்,
ணமவத ன்மல் ப்டி எப்னக்ளகமள்பட?" ன்று
ழகட்கயமர்கள்.
ஆசமர்தமள் [அத்வபட ஸ்டமகம வசங்க

கபத்மடமசமரிதமள்] ழமகத்வடப் ளமய் ன்று

ளசமன்மர் ன்மல், அட அப்டிழத அத்டயதம் ன்று
ளசமன்மர் ன்று டப்மக அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமள்படமல்டமன் இப்டிப்ட் கண்ம் லகயட.
"இளடன்

ழபடிக்வகதமதினக்கயட! அப்டிதமமல்

ழமகம் ளமய், ஆமல் அத்டயதணயல்வ ன்ம

ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்? இப்டி ளசமல்பட
ளகமஞ்சம்கூப்னரிதமட பிசயத்டயணமக இனக்கயழட!" ன்று
ழடமன்றும்.

த்தம்..அத்தம்..ளமய் ன் னென்வப் ற்ய

ஆசமர்தமநின் அிப்ிமதத்வட, அபர் ளசய்டயனக்கய
மகுமட்வப் (distinction) மர்க்கமம்.
த்த பஸ்ட ன்மல் அட அபனக்கு கணம ஆத்ணம

என்றுடமன். ிம்ணம் ன்றும் அவடழத ளசமல்பட. எழ
த்த பஸ்டவபத்டமன் என ீபனுக்கு ஆடமணமக
இனக்கய ழமட ஆத்ணம ன்றும், ர்ப ீபமசயகலக்கும்
ர்ப ழமகத்டக்கும் ஆடமணமக இனக்கயழமட

ிம்ணம் ன்றும் ளசமல்பட. க்கமலும் ணமமணல்
இனப்ட அட என்றுடமன். அடமல் த்டயதம்.
ழமகம் ணமயக்ளகமண்ழடமழ இனக்கயட? மம் ணமயக்
ளகமண்ழடமழ இனக்கயமம்? ம் ணஸ், ண்ஞங்கள்
க்ஷஞத்டக்கு க்ஷஞம் ணமயக் ளகமண்ழடமழ

இனக்கயன்? அடமல் இபற்றுக்கு 'த்தம்' ன்
க்ஷஞத்வட (definition) ஆசமர்தமள் டணமட்மர்.
அத்தம் ன்மம? அப்டினேம் ளசமல் ணமட்மர்.

த்தத்டக்கு னன்மடி 'அ' ழமட்டு 'அத்தம்' ன்று

ளசமன்ன்ல், இட த்தத்டக்கு னற்யலும் டயமட
ன்மகயபிடும். அடமபட அடிழதமடு இல்வ ன்று
ஆகயபிடும். ழமகத்வட இப்டி அடிழதமடு இல்மட
அத்தம் ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்ழப இல்வ. அழட
சணதத்டயல் அட த்தனம் அல், சமச்படணம

உண்வணனேம் அல் ன்டமல், ணயத்வத, ணயத்வத ன்மர்.
ணயத்வத ன்மல் ளமய் ன்று மம் டுத்டக்
ளகமள்கயழமம்.உண்வணதில் அட சமச்பட த்டயதணமகவும்
இல்மணல் அடிழதமடு அத்டயதணமகவும்
இல்மணயனக்கய டுபமந்ட யவ.
ம்னவத வ ஆசமர்தர்கள் த்தத்வட னென்று
பிடணமகப் ிரித்டயனக்கயமர்கள். இந்ட னென்யலும்
ழசமடவடழத அத்டயதம் ன்று அடிழதமடு டள்நி

பிட்மர்கள். (1) மணமர்த்டயக த்தம், (2) வ்தமபமரிக
த்தம்

, (3) ப்மடயமயக

த்தம் ன்று த்தத்வட

னென்மக ிரித்டமர்கள். (4) அத்தம் ன்ட இந்ட
னென்யலும் ழசமட.

இவபகலக்குள் மணமர்த்டயக த்டயதளணன்டடமன்
சமச்பட உண்வணதம ிம்ண ஸ்பனொம்.
வ்தமபமரிக த்டயதம் ன் ன்மல்,
வனவதில், பிபகமத்டயல் யம் ன்று மம்
யவப்டடமன். ழமக பமழ்க்வக யம் ன்று மம்
யவப்டடமன் வ்தமபமரிக த்டயதம். டக ப்ிதின்
னெடி கர ழன ளபதியல் கயந்டமல் அட ளபள்நி னொமவதப்
ழமத் ழடமன்றுகயட. அட ப்மடயமயக த்டயதம்.

ளகமஞ்ச மனயவக அப்டித் ழடமன்றுகயட. ஆமல் அட

உண்வணதல். கவும் இப்டிழத. இந்ட னென்று

ணமடயரிதின்ய, என மலம் இல்மடட அத்டயதம். ணடி
ணகன், குடயவக் ளகமம்ன னடயதவப என மலம்
ம்பிக்கமடவப. இவப அத்டயதம். இவட
பிகல்ளணன்று ழதமக லத்டயம் ளசமல்லும்:
சப்ட ஜமமனுமடீ பஸ்ட சூன்ழதம பிகல்:
'ணடி

|

ணகன்' ன்கய சப்டம் (பமர்த்வட) ணமத்டயம் இனந்ட,

அடற்கம பஸ்ட இல்மடட பிகல்ம் ன்று
ளசமல்ப்டுகயட. இந்ட அத்டயதத்வடத் டச்சளணன்றும்
அத்தந்ட அத்ளடன்றும் ளசமல்லுபமர்கள்.

வபக்ழகமமல் ளசய்தப்ட் லவட சமதங்கம அவ
இனட்டில் மம்மகத் ழடமன்றுகயட. அட மம்ன ன்ட
ளமய். ஆமல் மம்ன ணமடயரிதமகத் ளடரிபட யம்.
அப்ப்டித் ளடரினேம்ழமட ளமய்னேம் யனம்
கந்டயனக்கயன். கயட்ழ ழமமல் ளமய்தகய பிடுகயட.
அமல் டுபில் ளகமஞ்ச மனய யம் ணமடயரிழத இனந்டட.
அட ப்மடயமயக த்டயதம்.
வ்தமபமரிக த்டயதனம் ப்மடயமயக த்டயதனம்
உண்வணதயவு ற்டுகயழமட ளமய்தமகய
பிடுவப.உண்வண அயவு இல்மடழமட ளணய்தமக
இனப்வப. ழபடமந்டத்டயல் இப்டிப்ட் ளமய்க்கு
ணயத்வத ன்று ளதர். என ழமடம் ளணய்தமகத்
ளடரிதமடட ணட்டுழண அத்டயதம்.
பிபகம த்டயதம் (வ்தமபமரிக த்டயதம்) ன்று

மம் ளசமல்கய ழமகனம் உண்வணதில், ணக்கு ஜமம்

பந்டமல் ப்மடயமயகணமக ணவந்ட பிடும் ன்கயமர்

ஆசமர்தமள். மம் ன்மல் எநி. ப்டயமம் ன்மல்,
எநி என்யழ ட்டு அங்ழக ிடயயப்மல் ற்டுகய
சயயட ிகமசம் (reflection). டக னெடிதில் சூரித ளபநிச்சம்
ற்ட்ட. அடமல் அட ளபள்நி ணமடயரித் ளடரிந்டட.
ஆமலும் ளபள்நிதில்வ. இட ிமடயமயகம்.

அப்டிழத ழமகம் ன்ட ிம்ணத்டயன் வசடன்தத்டமல்
த்டயதம் ணமடயரி ணயனுணயனுக்கயட. ளபதியல் கயந்ட
என கயநஞ்சயல் ளபள்நிதின் ணயனுணயனுப்ன
பமஸ்டபணமகத்டமன் ளடரிந்டட. அட னலப்
ளமய்தில்வ; ம் கற்வ இல்வ. அட

ளபள்நிளதன்று யவத்டழமட, ய ளபள்நி
ற்டுக்டகய ண்ஞத்வட ளதல்மம் அவந்ழடமம்.
அவ்பநவு ந்ழடமம் அவந்ழடமம். அந்ட ளபள்நிவத
மம் ன்மல் எநி. ப்டயமம் ன்மல், எநி

என்யழ ட்டு அங்ழக ிடயயப்மல் ற்டுகய சயயட
ிகமசம் (reflection). டக னெடிதில் சூரித ளபநிச்சம்

ற்ட்ட. அடமல் அட ளபள்நி ணமடயரித் ளடரிந்டட.
ஆமலும் ளபள்நிதில்வ. இட ிமடயமயகம்.

அப்டிழத ழமகம் ன்ட ிம்ணத்டயன் வசடன்தத்டமல்
த்டயதம் ணமடயரி ணயனுணயனுக்கயட. ளபதியல் கயந்ட
என கயநஞ்சயல் ளபள்நிதின் ணயனுணயனுப்ன
பமஸ்டபணமகத்டமன் ளடரிந்டட. அட னலப்
ளமய்தில்வ; ம் கற்வ இல்வ. அட
ளபள்நிளதன்று யவத்டழமட, ய ளபள்நி
ற்டுக்டகய ண்ஞத்வட ளதல்மம் அவந்ழடமம்.
அவ்பநவு ந்ழடமம் அவந்ழடமம். அந்ட

ளபள்நிவதக் ளகமண்டு இன் வக ண்ஞமம், அல்ட

பிற்று இவ்பநவு ஞம் ண்ஞமம் ன்ளல்மம்

ப்நமன் ழமட்ழமம். இழட ணமடயரிப் லவடவதப் மம்மக
மர்த்டழமட யப் மம்வ மர்க்கய அழட தப் ிமந்டய,
ணதக்கம், பதிற்றுக் கக்கல் ல்மம் உண்மகயபிட்ட.
ணடி ணகன், னதல் ளகமம்ன ன்று ளசமன்மல், அட

இப்டிப்ட் உஞர்ச்சயகவந உண்மக்குணம? அடிழதமடு
ளமய் ன்று டள்நிபிடுழபமம். அட ம்வண இன்ளமன்று
ணமடயரித் ழடமன்ய ணமற்மட.
இப்டி இன்ளமன்று ணமடயரித் ழடமன்ய
ணமற்றுபடற்குத்டமன் ணமதம சக்டய ன்று ளதர்.

ளபதியல் டகம் ளபள்நிதமகத் ளடரிந்டட ழம,
ணமதமசக்டயதமல் ிம்ணம் கத்டமகத் ளடரிகயட.
ிம்ணம் ழமகம் ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. இந்ட ழமகழண
ண த்டயதம் ன்று ணமந்ட ழமகயழமம். ணக்கு
ஜமம் பந்டபிட்மல் ன் ஆகயட? 'ிம்ணத்வடத்

டபி இண்மபடமக டவுழண இல்வ. அவடத் டபி
இந்ட ழமகனம் இல்வ. இட அட ணமவததமல்
ழமட்டுக்ளகமண் ழபம்டமன்' ன்று ளடரிந்ட பிடுகயட.
லவடக்குக் கயட்ழ ழமமல் அட மம்ன ன்று

யவத்ட ண்ஞம் ஏடிப்ழமய் பிடுகய ணமடயரி, டக
னெடிவதழதம, கயநிஞ்சவழதம டுக்கப் ழமய் அட
ளபள்நிதில்வ ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கய ணமடயரி, ஜம
யவதில் அடற்கு னன்மடி ழமகம் யம் ன்று
யவத்டட ஏட்ம் ிடிக்கயட. ளபள்நிதமகத்
ளடரிந்டபவதில் டக னெடினேம் மம்மகத்

ளடரிந்டபவதில் லவடனேம் ற்டுத்டயத ண்ஞங்கள்
ல்மம் அப்னம் இனந்ட இம் ளடரிதமணல்

ழமய்பிடுகய ணமடயரி, ஜமம் பந்டபிட்மல் ழமகம்

யம் ன்று யவத்டழமட ணக்கு ற்ட் அத்டவ
ண்ஞனழண யன்று ழமய்பிடுகயட. அடமபட, அழக
பிடயனவகலக்குக் கட்டுப்ட்டமல் பிபகம த்டயதம்
ன்று மம் எத்டக் ளகமண் ழமகம், அத்வபடணமக
ணமடய யவதில் இனக்கய ழமட ிமடயமயகம்
ணமடயரிழத ணவந்ட பிடுகயட. ஆமலும் இப்டி
ஜமிதமபன் டபி, ணற் அத்டவ ழனக்கும் அட

கமரிதம்-பிவநவு ன்கய பிடயகழநமடு ளடரிந்ட ளகமன்டு,
அடயழ அபர்கள்  டயனும ிதத்டங்கவநப்
ண்ஞ னடிபடமல், ழமகத்வட வ்தமபமரிக த்டயதம்
ன்று என

Status ளகமடுத்ட

வபத்டயனக்கயமர்.

பிபகம-ிடயம த்தங்கவநத் டபி "த்தடம்"
இன்று இனக்கயட. அடழப ப்ழமடம் த்டயதணம
ிம்ணம்.ஆகழப த்டயதணமட என்று, அத்டயதம்
என்று. ளமய் இண்டு உள்ந. த்டயதணமபட ிம்ணம்
ன்கய ஸ்பமணய, அத்டயதம் ணடிணகன். ஈச்பன் என

மலம் இல்வளதன்று ழமகணமட்மர். அபர் த்டயதம்.
ணடிணகன் என மலம் இனப்பமக ணமட்மன். அபன்
அத்டயதம். சய டமர்த்டங்கள் ணயந்டய இல்மணல்
ழமகும்; ிந்டய பனம்; இப்ளமலட இல்மணல் அப்னம்
உண்மகும். அவபகள் ப்ளமலடமபட இல்வ ன்
என கமம் இனக்கும். ப்ளமலடழண இல்வ

ன்டயல்மணல் இனக்கயட த்டயதம். அப்டிதினப்பர்
ணமத்ணம. அத்டயதம் னக்கமத்டயலும் இனக்கயட
ன்ட இல்மடட அடமபட என மலம் இல்மடட.

டுபில் உள்ந இண்டு பிடணம ணயத்வதகள் த்டயத

அம்சம் ளகமஞ்சம், அத்டயத அம்சம் ளகமஞ்சம் கந்ட
உள்நவப. அவபடமன் ளமய். பிதமபமரிகம்,

ிமடயமயகம் ன்வப இண்டும் ணயத்வத அல்ட
ளமய். அவப என கமத்டயல் ணட்டும் இனக்கயமற்ழம
இனந்ட இன்ளமன கமத்டயல் இல்மணல்
ழமய்பிடுவப.

மளணல்மம் ப்டிப்ட்பர்கள்? ம் ழடம் ளகமஞ்ச

மலக்கு னன்ன இல்வ, ின்னம் இட இல்மணல்டமன்
ழமகப்ழமகயட. த்டயதம் இல்வ. ளகமஞ்சகமம்
இனப்டமல் அத்டயதனம் இல்வ. னல த்டயதணமக
இனந்டமல் னக்கமத்டயலும் மசம் அவதமணல் இனக்க
ழபண்டும். அப்டினேம் இல்வ. இட "சுக்டய னொப்தம்"
ழமன்ட. அடமபட ளபதில் அடிக்கும்ழமட கயநிஞ்சயல்
(சுக்டய) ளபள்நி (னொப்தம்) ழடமன்றுபவடப் ழமன்ட.

னொப்தம் ன்ட ளபள்நி. அடயயனந்ட னொமய் (Rupee) ன்
பமர்த்வட பந்டட. கயநிஞ்சயல் ளபள்நி ழடமன்றுபட
த்டயதணம? அத்டயதணம?

கயநிஞ்சல் ணயனுணயனு ன்று ணயன்னும்ழமட என
யணயணமபட அடயழ ளபள்நி இனக்கயளடன்று
ழடமன்றுகயட. ணடிணகன் என ளகண்மபட

ழடமன்றுபடண்ழம? இல்வ. அவடப் ழமன்டயல்வ
இட. "இனக்கயட" ன்னும் அம்சம் இடயல் கக்கயட.
அட குடயவக்ளகமம்ன ன்டயல் கக்கமட. குடயவக்
ளகமம்ன ன்வட பமர்த்வடதமக ணட்டும் ளசமல்மம்.
பஸ்டழப கயவதமட. இடழபம இனக்கயளடன் அம்சம்
ளகமஞ்சம் ழடமன்றுபடமல் அத்டயதம் அல். சரி,

த்டயதணம ன்மல் த்டயதணமமல் இந்டத் ழடமற்ம்

ப்ளமலடம் இனக்க ழபண்டும். கயநிஞ்சளன்று

ளடரிந்டமல், ளபள்நிதமட இல்மணற் ழமய்பிடுகயட.
ப்ளமலடம் அந்ட ளபள்நி இல்வ.ஆமலும் அப்டித்
ழடமற்ம் ணட்டும் உண்மதிற்று. ளபதில் ழம ிகு
ழடமற்னம் ழமதிற்று. ளபள்நி ழமமலும் அடற்கு

ஆடமணமகக் கயநிஞ்சல் இனக்கயட. மம்ன ன் என
ழடமற்ம் அடற்குக் கமஞணம பஸ்ட-அடமபட லவடழடமன்யதவுன் ழமய்பிட்ட. அந்டத் ழடமற்ம்

த்டயதணமக இனந்டமல் ின்மல் இல்மணல் ழமகமட.
ஆவகதமல் இட த்டயதத்டக்கு ழபமட. அடடமன்
ளமய். இந்ட ணயத்வதக்கு ஆடமணமக என த்டயதம்

உண்டு. மம்னத் ழடமற்ம் ன் ணயத்வதக்கு லவட
ஆடமம். மம்னத் ழடமற்ம் ழம ின்னம் லவட
யற்கயட. இப்டிழத ளபள்நி ன் ண்ஞம் ழம
ின்னம், ஆடமணமக கயநிஞ்சல் இனக்கயட. லவட,

கயநிஞ்சல் ன் த்டயதங்கவந ஆடமணமகக் ளகமண்ழ
மம்ன, ளபள்நி னொமய் ன் ழடமற்ங்கள் ற்ட்.
அப்டிழத ணயத்தம ழமகத்டக்கு ஆடமம் ிம்ணம்.

ழமகத் ழடமற்ம் ழமமல் ல்மம் சூன்தணமகய பிமட.
ஆடமணம ிம்ணம் அப்ழமடம் த்டயதணமக இனக்கும்.
மம்ன ளமய் ன் ண்ஞம் ழம ிகும் லவட
இனந்டடல்பம?
த்டயத ிம்ணத்வட ணயத்தழமகம் ணமடயரிக் கமட்டுபட

ணமவத. ணமவதவத "அயர்பச ீதம்" ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்லுபமர்கள். "பிநக்க ளபமண்ஞமடட" ன்று
அர்த்டம். அட த்டம் அன்று. அத்டம் அன்று.

இன்ளடன்று ளசமல் னடிதமடட; உள்நளடன்றும்

இல்ளடன்றும் ளசமல் னடிதமடட. என சணதம்
ழடமன்றுகயட. அப்னம் ஜமம் பந்டபிட்மல்

இல்மணமலும் ழமகயட."ளமய்ம்ணமதப் ளனங்கயல்"
ன்று டணயழ் னஸ்டகத்டயல் லடயதினக்கயட*. ணமவத
ன்மல் ளமய் ன்று அட ளசமல்லுகயட. த்டயதனம்
இல்மணல் அத்டயதனம் இல்மட னென்மபட
ளமனநமக இனக்கயட அட. இல்வளதன்று
ளசமல்யபிட்மல் ழடமன்றுகயழட! அடற்கு ன்
ளசய்பட? இனக்கயட ன்மல், ழமய்பிடுகயழட!

இட ணமத்பமவபபி ழபறு ன்மல், அபனக்கு

ழபமக டம் இல்வதமடமல் அப்டிச் ளசமல்
னடிதமட. ணமத்ணமழபடமன் ணமவத ன்டம்
ரிதல். ஜமம் பந்டமல் ணமவத ழமய்பிடுகயழட!

ளநத்டர்கள் ளசமல்லுகய சூிதனம் அன்று. ணமர்த்டயக
த்டயதனணன்று. அடமல்டமன் பிநக்களபமண்ஞமட
'அயர்பச ீதம்' ன்று

ளசமல்லுகயமர்கள்.

லவட ழடமன்யமல் மம்ன ழமய்பிடும். லவட
அடயஷ்மம். மம்ன ஆழமப்தம். அடயஷ்மம் ணக்கு
மக்ஷமத்கமணமமல் ஆழமப்தம் ழமய்பிடும். டயல்
என ழடமற்த்வட ற்ய வபத்டயனக்கயழமழணம அட

ளடரிந்டமல், ற்ய வபத்டயனந்ட ழடமற்ம் ழமய்பிடும்.
இந்டத் ழடமற்ழண ிமடயமயக த்டயதம். மம்
அடிழதமடு ப்ளமலட இல்மணல் ழமழபமம்? ம்வண
ந்ட பஸ்டபின்ழணல் ஆழமித்ட வபத்டயனக்கயழமழணம
அட ளடரிந்டமல், 'மம்' ன்ட ழமய்பிடும். லர்த

சந்டயமடயகள், ஞ்ச னடங்கள், ிஞ்சம் னடயதவபகவந
மம் டயல் வபத்டயனக்கயழமழணம அந்ட த்டயதணம

பஸ்ட ளடரிந்டமல், இந்டப் ிஞ்சளணல்மம் ழமய்பிடும்.
அப்ழமட ழமகம் ளமய் ஆகயட. மனம்

ளமய்தமகயழமம். இடடமன் ஆசமர்தமள் ளசமன்ட.
"பிபகம டவசதில் ழமகம் யழண; ஜம டவசதில் அட
ணவந்டபிடும்" ன்மர். இவடச் சரிதமகப் னரிந்ட

ளகமள்நமடடமழழத, 'கண்டக்குத் ளடரிகய - கமரித,
கமஞச் சட்த்டக்குக் கட்டுப்ட் - ழமகத்வட அபர்
ப்டிப் ளமய் ன்று ளசமல்மம்?' ன்று சண்வக்கு
பனகயமர்கள். அடிழதமடு னலகமக உள்ந

அத்டயதணமகவும் இல்மணல், னலக்க யணமக இனக்கய
த்தணமகவும் இல்மணல், இண்டும் கந்டயனக்கய
பிபகம த்தணமகழப ழமகத்வட அபர் வபத்ட,
இடற்ழக ணயத்வத அல்ட ளமய் ன்று ழவக்
ளகமடுத்டமர் ன்று னரிந்ட ளகமண்மல் சண்வ பமட.
*அப்ர்

ஸ்பமணயகநின் டயனபமனொர் டயனத்டமண்கம்.

ழபறு ழபமபட ப்டி?
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்
ழபறு ழபமபட ப்டி?
"அம்

ப்ம்ணமஸ்ணய", "சயழபமம்" ன்று ளசமல்லுகயீழ?

ீழ ிம்ணம், ீழ சயபம் ன்மல் ப்டி? ழபறுணமடயரி
டமழ ளடரிகயட? - ன்று ணற் யத்டமந்டயகள்
அத்வபடயவதக் ழகட்கயமர்கள். ல்மம் ிம்ணம்
ன்மலும் டிதமக ீபன்கள் ணமடயரி ளடரிதத்டமழ
ளசய்கயட? இடற்கு அத்வபடய டயல் ளசமல்யதமக

ழபண்டும். அத்வபட சமஸ்டயங்கநில் இண்டு பிடணமக
பிவ ளசமல்யதினக்கயட.

ஸ்பமணய மணமபளடப்டி ளதன்மல் அட இண்டு டயனுசு.
என்று: லரிதன் ன்மகப் ிகமசணமக இனக்கும்
ளமலட டண்ஞ ீரில் வகவதத் ழடமய்த்டக் கர ழன

ளடநித்டமல் ஆதிம் டநிகள் பிலகயன். அந்ட ஆதிம்
டநிகநிலும் ஆதிம் லரிதர்கள் ளடரிகயமர்கள். எழ
லரிதன் அப்டி ஆதிணமகத் ழடமன்றுகயமன். ந்டப்
டமர்த்டத்டயல் ளடரிகயமழம அடற்குத் டக்கடி
அபனுவத அநவும் இனக்கயன்ட. இட ழமழபடமன்
ிம்ணமகய எழ வசடன்தம் (அயவு) பிடணம
ணிடர்கள், ிமஞி பர்க்கங்கநில் பமம
அயவுகநமகப் ிடயயத்ட ழபறு ழபறு ன்

ண்ஞத்வட உண்மக்குகயட. பமஸ்டபத்டயல் எழ
லரிதன் ணமடயரி எழ வசடன்தம்டமன். இந்ட பமடத்வட
"ிம்ப்டய ிம் பமடம்" ன்று ளசமல்லுபமர்கள்.
அந்டத் டநிகவநளதல்மம் அனயத்ட பிட்மல்
அப்ளமலட ிம்ம் என்றும் இமட. ம்னவத
ணயல்டமன் ழடணமகத் ழடமன்றுகய ிடயிம்ங்கள்

உண்மகயன். இவப ழமய்பிடும். ஆமல் லரிதன்
இனக்கும். பர் வுயல் தந்டயம் ஏடிமல்
ளக்ட்ரியடி உண்மகயட; அடமல் ளபநிச்சம்
உண்மகயட. தந்டயம் யன்மல் ளக்ட்ரியடி
யன்றுபிடும். ளபநிச்சனம் இமட. ஏட்ந்டமன் ணஸ்.
அந்ட ஏட்த்வட யறுத்டயபிட்மல் ணஸ் இல்மணற்
ழமய்பிடும். அப்ளமலட ிடய ிம்னம் இல்வ.

ிடயிம் லரிதன் ணமடயரி டநித்டநி அயழபமடு

இனக்கய மம், அசல் லரிதமக அயவுணதணமகய
பிமம்.

ணமத்ணமவும் ீபமத்ணமவும் ிம்னம் ிடயிம்னம்
ன்கயழமட, அந்டத் டநி பற்யப்ழமமல் ிம்ம்
ணவகயழட டபி லரிதமகயபிட்டம ன் ழகள்பி

பனகயட. இடற்குப் டயமகத்டமன் இன்ளமன பிடணம
பமடத்வடனேம் அத்வபட சமஸ்டயங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயட. இட "அபச்சயன்பமடம்" ன்ட.
கயஞற்யல் யவத ம் இனக்கயட. என ளசம்வ
னலகவபத்ட இலத்டக் ளகமண்ழ ழமகயழமம்.

ளசம்னக்குள் இனக்கும் னம் கயஞற்றுக்குள் இனக்கும்
னம் என்ழடமன். இண்டுக்கும் பித்டயதமசம்
இல்வ.ஆமல் ளசம்வக் கயஞற்று த்டக்குள்

இலத்டக் ளகமண்டு ழமகும் ளமலட, அடற்குள் இனக்கும்
ம் டிதமக பனகயட ழமல் இனக்கயட.
எழ ஆகமசம் ங்கும் யவந்டயனக்கயட. ஆகமசம்
ல்மபற்யற்கும் இம் ளகமடுக்கயட. ங்கும் பி
இனக்கய இந்ட ஆகமசத்டயற்கு 'ணமகமசம்' ன்று ளதர்.
டயந்ட ளபநிதில் கமயதமகப்  குங்கவந வபத்டமல்

அபற்றுக்குள்லம் ஆகமசம்டமன் இனக்கயட. குத்டயற்குள்
இனக்கய ஆகமசத்டயற்கு 'கமகமசம்' ன்று ளதர். கம்
ன்மல் கும். கம் உவந்ட ழமமல் கமகமசனம்
ழமய்பிடுணம? ழமகமட. கமகமசணமகத் டிதமகத்
ளடரிந்டட ணமகமசத்டயல் கந்டபிடும். கம் உவதமட
ளமலட அந்ட ஆகமசம் டிதமகச் சயன்டமக இனக்கயட
ழம ணக்குத் ழடமன்றுகயட. உவந்ட பிட்மல்

கமகமசம் ணமகமசழண ஆகயபிடுகயட. கம் இனக்கய

அநவு டழபம அடற்கு டகுந்டடி இப்டிப்ட் ழடங்கள்
ற்டுகயன். அழட ணமடயரி ணமத்ணம அந்டந்ட

ணறக்குத் டக்கடி பித்டயதமணமகத் ழடமன்றுகயமர்.
ளசம்ில் இனக்கய ம் ளரித ளசம்மதினந்டமல்
ளரிதடமகவும் சயன்ச் ளசம்மதினந்டமல் சயன்டமகவும்
ழடமன்றுகயட. ளசம்வ உவத்ட பிட்மல் அந்ட

ழடங்களநல்மம் ழமய்பிடுகயன். அவடப்ழம
ணஸ் ழமய்பிட்மல் ழடனத்டயனேம் ழமய்பிடுகயட.

இப்டிச் ளசமல்லுபடடமன் அபச்சயன் பமடம் ன்ட.
ணமத்ணமழப ீபமத்ணம ணமடயரி ழடமன்றுபவட இப்டி
இண்டு பிடங்கநில் பிநக்கயதினக்கயட.
டநிக்குள் லரிதன் ளடரிந்டமல் அங்ழக ய
லரிதனுக்கு ழபமக இன்ளமன லரிதன் உண்மகய
பிட்மன் ன்று அர்த்டணயல்வ. ணமகமசத்டக்கு

ழபமக இன்ளமன ஆகமசத்வடதம குத்டக்குள் தமபட
ிடித்டக் ளகமண்டுபிட்மர்கள்? கயஞற்று ம் டபி
ழபறு ம் அந்டக் கயஞற்றுக்குள்ழநழத னலகய

குத்டக்குள் இனந்டடம ன்? ஆக ிம்ணத்டக்கு ழபமக
என்று இனக்கழப இல்வ. ணமத்ணமவுக்கு
ழபமபில்வ ீபமத்ணம. ணமத்ணமழப டமன் ழபறு
ணமடயரிதம ீபமத்ணமபமக ம்னவத அஞ்ஜமம்
ணவக்கய பவதில் ழடமன்றுகயமன். லரிதின்
ிடயிம்ம் ணமடயரி, அல்ட சயன் அநவபக்கு

உட்ட்ட ழமத் ழடமன்றுகய ணமகமசம், கயஞற்று
ம் இவப ணமடயரி ணக்குள்லம் க வசடன்தம் டபி
ழபறு டவுழண இல்வ. ிம்ணம், சயபம் ன்ளடல்ம்
அவடத்டமன். ழபறு ழபறு ழமத் ளடரிந்டமலும், இப்டி

இனக்கய ல்னம் அந்ட என்ழ ன் ஜமகத்வட
உண்மக்கயக் ளகமள்படற்கமகத்டமன், "அம்

ப்ஹ்ணமஸ்ணய", "சயழபமம்" ன்று ளசமல்லுபட.
ழபடத்டயன் னடிவும் சங்கரின் னடிவும் என்ழ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்
ழபடத்டயன் னடிவும் சங்கரின் னடிவும் என்ழ
"ழபடமந்டம்"

ன்று ளசமன்மல் அடற்கு "ழபடத்டயன்

னடிவு" ன்று அர்த்டம்."ழபடத்டயன் னடிவு" ன்மல்
அடற்கு இண்டு அர்த்டம் உண்மகயட. ழபடம் ன்கய
னஸ்டகத்டக்கு னடிபம மகணமக இனப்ட ன்ட என
அர்த்டம். ழபடத்டயன் னடிந்ட னடிபம அிப்ிமதம்

டழபம, ழபடத்டயன் ண டமத்ரிதம் டழபம, அடற்கும்
"ழபடத்டயன் னடிவு" ன்ழ ளதர் ளகமடுக்கமம். "உன்
டீர்ணமம் ன்?" ன்று ழகட்டற்கு டயல், "உன் னடிவு

ன்?" ன்று ழகட்கயழமம் அல்பம? இப்டி, ழபடத்டயன்
னடிவு ன்மல் ழபடத்டயன் டீர்ணமணமன் கனத்ட,

ழபடத்டயன் உத்ழடசம், ழபடத்டயன் க்ஷ்தம் ன்றும்
அர்த்டணமகயட.
உயத்டக்கலக்குத்டமன் "ழபடமந்டம்" ன் ளதர்
இனக்கயட. ழணழ ளசமன் இண்டு அர்த்டங்கநிலும்
அட ழபடமந்டணமக, அடமபட ழபடத்டயன் னடிபமக,
இனக்கயட.

ழபட னஸ்டகத்வட டுத்டக் ளகமண்மல் னடயல்
ம்யவட, அப்னம் ிமம்ணஞம், அடற்கப்னம்

ஆண்தகம் ன்று னென்று குடயகள் பந்ட, கவசயதமக,
ஆண்தகத்டயன் னடிவுழழத உயத்டக்கள்
பனகயன்.
ழபடத்டயன் கனத்வட, அர்த்டத்வட, அிப்ிமதத்வட
டுத்டக்ளகமண்மலும், னன்ழ ளசமன் ம்யவட,
ிமம்ணஞம், ஆண்தகம் இபற்யல் பனகய கர்ணம,

பிசமவஞ ல்மபற்றுக்கும் னடிபம ழணமக்ஷத்வடப்
ற்ய ழமக (direct-ஆக) டுத்டச் ளசமல்கய

டத்ழபமழடசணமக இனப்வப உயத்டக்கள்டமன்.
இப்டிப்ட் உயத்டக்கள் டைற்றுக்கு ழணல் மநணமக
இனந்டமலும், னக்கயதணமடமகப் த்வட ளமறுக்கய டுத்ட,
ஆடயசங்க கபத்மடமள் மஷ்தம் (பிரிவுவ) லடயமர்.
ஈசம், ழகம், கம், ிச்ம், னண்கம், ணமண்டூக்தம்,

வடத்டயரீதம், டழதம், சமந்ழடமக்தம், ப்னடமண்தகம்
ன் அந்டப் த்டக்குப் ளதர்.
ம் ணடத்டயன் ழபமக, ஆடம ஸ்டம்ணமக இனக்கப்ட்
ழபடத்டயன் னடிந்ட னடிபமக, இந்ட உயத்டக்கள்
ளடரிபிக்கய டத்பம் அத்வபடந்டமன் ன்று ஆசமர்தமள்
டம்னவத மஷ்தங்கநின் னெம் பிநக்கயதினக்கயமர்.
'இல்வ, அவப

பிசயஷ்மத்வபடத்வடத்டமன்

ளசமல்கயன்' ன்டமக, ம் ஆசமர்தமலக்குப் ிந்டய பந்ட
வ மணமனுமசமரிதமர் மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர்.
அபனக்குப் ிகு பந்ட வ ணத்பமசமரிதமர் ழபடமந்டத்டயன்
டமத்ரிதம் த்வபடம்டமன் ன்று மஷ்தம்

லடயதினக்கயமர். இப்டிழத ழபடத்வட எப்னக்ளகமள்லம்

அழக யந்ட ணடப் ிரிவுகநின் ஆசமர்தர்கலம், உயத்
டமத்ரிதம் டங்கள் டங்கள் ளகமள்வகவதத்டமன்
ளசமல்கயட ன்கயமர்கள்.
உயத்டக்கள் அத்வபடத்வடச் ளசமல்பில்வ ன்
டங்கள் அிப்ிமதத்டக்கு ஆடபமக, ணற் சம்ிடமத

ஆசமர்தர்கள் னக்கயதணமக ன் ளசமல்கயமர்களநன்மல்,
ம் ஆசமர்தமள் ழமகளணல்மம் ணமவத ன்று

ளசமல்படற்கு ழணற்டி டழசமயத்டக்கநில் (த்ட
உயத்டக்கநில்) ழமக ஆடமம் இல்வ ன்டடமன்.
கத்வட ணமவத ன்று அத்வபடத்டயல் ளசமல்கயடற்கு
உயத்டப் ிணமஞணயல்வ ன்று இபர்கள்
ளசமல்லுகயமர்கள்.
இட ிசகு.
எவ்ளபமன உயத்வடனேம் ஆம்ிக்கும் ழமடம்
னடிக்கும் ழமடம் சமந்டய ணந்டயம் ன்று என்று ளசமல்
ழபண்டும். ஈசமபமஸ்தத்டயல் ஆம்ித்ட
ினடமண்தகத்ழடமடு னடிப்டமகப் த்ட
உயத்டக்கவநனேம் மமதஞம் ண்டம்ழமட,
ஈசமபமஸ்தத்டயன் னடயல் ஆம்ணமகவும்,
ினடமண்தகத்வட னடிக்கும் ழமட கவசயதமகவும்
பனகயட எழ சமந்டய ணந்டயம்டமன். அடற்கு ன்
அர்த்டம் ன்மல், "னர்ஞணம ிம்ணத்டயயனந்ட
னர்ஞணம உகம் பந்டயனக்கயட. இப்டி இந்ட உகம்

பந்ட ின்னம் ிம்ணம் னர்ஞணமகழப இனக்கயட" ன்று
அர்த்டம்.

ிம்ணம் ன்வட "அட:" ன்றும், உகம் ன்வட
"இடம்" ன்றும் இந்ட ணந்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
"அட:" ன்ட அட - அடமபட டெத்டயல் இனப்ட.

"இடம்" ன்ட இட - அடமபட கயட்த்டயல் இனப்ட.
டணயனயல் இனக்கய ணமடயரிழதடமன் ம்ஸ்கயனடத்டயலும்

இனக்கயட. இப்ழமட மம் இனக்கய ஸ்டயடயதில் ிம்ணம்
ணக்குத் டெத்டயலுள்ந பிதணமகத்டமன் இனக்கயட;
ணக்குத் ளடரிபட கயட்த்டயலுள்ந உகம்டமன்.

டெத்டயல் இனப்பவக் கட்வ பிலுக்கு அடுத்ட
பிவ ீட்டிக் கமட்டுகயழமம். இடமல் அடற்கு

ஆள்கமட்டி பில் ன்று ளதர். ளனணமலம் இப்டிழத
அட ன்று டெத்டயழ கமட்ப் ழபண்டிதபமகத்டமன்
இனக்கயமர். அடமல் அவடப் 'ளனணமள் கமட்டி பில்'
ன்று கூச் ளசமல்யபிமம். இழட பிவ
ஆட்டிமல் எனத்டவ ணயட்டுபடமக அர்த்டம்

ற்டுகயட. "உன்வ ன் ண்டகயழன் மர்!" ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு இந்ட பிவத்டமன் ஆட்டுகயமர்கள்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'டர்ம்' ன்மல் ணயட்டுபட,
அடட்டுபட ன்று அர்த்டம். அடமல் இந்ட பிலுக்குத்
'டர்'ீ ன்ழ

ழர் வபத்டயனக்கயட. ஆமல்

க்ளகன்ழபம இப்டி அடட்டுபவட வபத்டப் ழர்
ளகமடுக்கமணல், டணயனயல் 'அட' ன்று ட்த்டயல் இனக்கய
ளனணமவந இட கமட்டுபடமக வபத்ட, "ஆள்கமட்டி பில்"
ன்று ளசமல்யதினப்டடமன் ிடித்டயனக்கயட.
ழர் "டர்ய ீ" ன்யனந்டமலும், ம்ளமனவநக்

கமட்டுகயட ன் அிப்ிமதம் ம் சமஸ்டயங்கநிலும்

இனக்கயட. ழபடத்டயலும், அவடபி அடயகணமக ணந்டய
டந்டய ஆகணங்கநிலும் அழக னத்டயவகள்

ிழதமப்டுகயன். பில்கநமல் ளசய்கய
அிதங்கலக்கு னத்டயவ ன்று ளதர். இப்டிப்ட்
னத்டயவகநில் என்யல், டர்ய ீ ன் பிவ ஆவநக்
கமட்டுகய ணமடயரிழத ளபநிழத ீட்டி, அங்குஷ்த்வட
(கட்வ பிவ) உள்க்கணமகத் டன்வ ழமக்கய
ீட்டிக்ளகமள்படமக என னத்டயவ உள்நட. இடற்கு
டத்பமர்த்டம், "அட ன்று ங்ழகழதம இனப்டமக

யவக்கப்டும் ணமத்ணமழபடமன் ீபனுக்கு உள்ழநனேம்
இனக்கயட" ன்ட. இங்ழக டர்ய ீ அடட்லுக்கு
இல்மணல் ளனணமவநக் கமட்ழப

உழதமகயக்கப்டுகயட. இந்ட னத்டயவதில் பனம்
டத்பத்வடழத ஈசமபமஸ்தத்டயல் "டத்டெழ டத்பந்டயழக",
"டெத்டயல்

உள்நழட கயட்த்டயல் உள்ழந தினக்கயட"

ன்று ளசமல்யதினக்கயட."அப்மலுக்கு அப்மவ,
உள்நிங்கு ழசமடயவத" ன்று இவட ழடபமத்டயலும்
ளசமல்யதினக்கயட.

மன் ழணழ ளசமன் சமந்டய ணந்டயத்டயல் 'அட' ன்று
ிம்ணத்வடனேம், 'இட' ன்று கத்வடனேம்
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட இத்டயல் 'இட' ன்ட
ீபவக் குயக்கமணல் கத்வடக் குயக்கயட. இப்ழமட
ணமத்ணம ணக்குத் ளடரிதமணல், கத்டடமன் மர்வபக்கு
யம் ணமடயரித் ளடரிபடமல், இவடனேம் னர்ஞம் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ஆமலும் இட பமஸ்டபத்டயல்
யணயல்வ, னர்ஞணயல்வ ன்ட ின்மல் பனகய
பமர்த்வடகவநப் மர்த்டமல் யஸ்ந்ழடணமக

[தண]த் ளடரிகயட. இந்ட கத்டம னர்ஞத்வடக்

கனயத்ட ிகும் அந்டப் ிம்ணம் னர்ஞணமகழப இனக்கயட
ன்று ின்மல் பனகயட. கத் பமஸ்டபணமகழப
னர்ஞணமக இனப்டமல் இட மத்தம் இல்வ. னர்ஞம்
வணஸ் னர்ஞம் ன்ட வமகத்டமன் ழபண்டும்.
அப்டிதில்மணல் னர்ஞம் வணஸ் கத் ன்ட

னர்ஞழண ன்மல் அப்ழமட கத்டடமன் வர் ன்று
ற்டுகயட. வர் ன்மல் இல்மடட. இவடடமன்

ணமவத ன்ட. 'இறுடய யவதில் இல்மணல் ழமபட;
மர்வபக்கு ணட்டும் யம் ணமடயரித் ளடரிபட' - இடடமன்
ஆசமர்தமள் ணமவதக்குக் ளகமடுத்டயனக்கய க்ஷஞம்
(Definition). மர்வபக்கு யம் ணமடயரி இனப்வடத்டமன்

பிதமபமரிக (பிபகமத்டயல் உள்ந) த்தம் ன்று
ஆசமர்தமள் ஏநவுக்கு அங்கர கமம் ளகமடுத்டமர்கள். இழட
அிப்ிமதத்டயல்டமன் பிபகமத்டயன்

view-பியனந்ட

[ழகமஞத்டயயனந்ட] உயத்டம் கத்வடப் "னர்ஞம்"
ன்ட. ஆமலும் இவட இல்மணல் ண்ஞிக்ளகமண்டு

மணமர்த்டயக த்தணம (ப்ழமடம் உதர்ந்ட த்தணமக
ணமமணயனக்கய) ிம்ணத்டயல் ழசழபண்டும் ன்
ஆசமர்தமநின் அிப்ிமதத்வடத் ளடரிபிக்கய

ரீடயதிழழத, உயத்டயலும், இந்ட கத்வடக் கனயத்ட
ின்னும் குவபில்மணழ னர்ஞணமக இனக்கய,
"அட"வப

பிழசயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட. "இட"

ழமின்னும் "அட" அடபமகழப ளகமஞ்சம்கூக்
குவபில்மணயனக்கயட ன்று ளசமன்மல்,
அப்டிப்ட் "அடயல்"டமன் ழசழபண்டும் ன்று உழடசம்
ண்டபடமகழப ஆகும்.

உயத் மமதஞத்டயல் ஆம்ம், னடிவு இண்டிலும்
பனகய ணந்டயழண ணமவதக் ளகமள்வகக்கு ஆடபமக
இனக்கயட ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
***

டழசமயத்டக்கலம், இன்ம் அடயல் ழசமட

ச்ழபடமச்படம், ளகநீடகய, ந்னயம்டமிி ழமன்
ீண்கம பனக்கயழ பந்டயனக்கயன் ணற்

உயத்டக்கலம் ளமடபமக எழ உத்ழடசத்டயல்
ற்ட்டு, எழ க்ஷ்தத்டக்கு அவனத்டப் ழமகயவபடமன்.
ீபர்கள் ன்று மன் இனக்கயழமம். மம் பமழ்க்வக
த்டகய கத் ன்று என்று இனக்கயட. இந்ட
இண்வனேம் உண்மக்கய, த்டயக் ளகமண்டினக்கய

ஈச்பன் ன்று எனத்டம் இனக்கயமன். 'ீப-கத்ஈச்பன் ன்கய இந்ட னென்றும் ன்? இந்ட கத்
பிதமமத்டயல் ீபன் இன்த்டக்கும்

டன்த்டக்குணயவழத ஊசமடிக் ளகமண்டினப்ட ழமல்
இல்மணல், இபன் சமச்படணம இன்த்டயழழத இனக்க
ழபண்டுணமமல் அடற்கு ன் ளசய்த ழபண்டும்?' ன்று
ஆமய்ந்ட, அனுப ரீடயதில் டயல் ளசமல்படடமன்
உயத்டக்கள் ல்மபற்றுக்கும் ளமடபம க்ஷ்தம்.
இவப னடிபமகச் ளசமல்பட ன்?
ிம்ணம் ன்கய என ம்ளமனள்டமன் ீபன், கத்
இண்டுக்கும் கமஞம். அந்டக் கமஞனம் அடன்
பிவநபம ீப-கத்டக்கலம் ழபறு ழபறு இல்வ.
ளன்மல் ிம்ணத்டக்கு ழபமக டவுழண

இனக்கனடிதமட. இப்ழமட கத்வடழத யம் ன்று

யவக்கய ீபமத்ணம, அவட எடக்கயபிட்டு, டன்வழத

தமர் ன்று பிசமம் ண்ஞிப் மர்த்ட ளகமண்மல், 'உம்ன
மில்வ, இந்டயரிதங்கள் மில்வ, ணஸ்
மில்வ, னத்டய மில்வ, ிமஞன் மில்வ' ன்று
எவ்ளபமன்றும் கனன்று ழமய் கவசயதில் 'டமன்

ிம்ணழண' ன்று ளகமள்பமன். 'ணமத்ணம ன்று என்று
ீபமத்ணமவபப் வத்டட ன்று ளசமல்படகூ என
ணமவதடமன். கத்ளடல்மம் அந்ட ணமவததின்

பிவநதமட்டுடமன். பமஸ்டபத்டயல் ணமத்ணம ீபமத்ணம
ன் ழடணயல்மணல் ஆத்ணம ன்று என்றுடமன்
இனக்கயட. அந்ழட என்ழ த்டயதம் ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்பமன். அப்டி சத்டயதத்ழடமடு இண் (அ-

த்வபடணமக) இனக்கய ழமடடமன் சுக-டக்க ஊசமட்ம்
ழமய் எழ சமச்பட இன்ணமக, சமந்டயதமக ஆகயட. அட
டமன் ழணமக்ஷம்.

இனப்ட என்றுடமன். மர்ப்ட பமக இனந்டமலும்

உள்நட என்ழ ன்று அனுபத்டயல் ஆக்கயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். அடமல் சமச்பட சமந்டயவத, டமந்டத்வடப்
ள ழபண்டும். இடடமன் உயத்டக்கநின் க்ஷ்தம்.
இப்டி மன், அத்வபடந்டமன் ழபடமந்டத்டயன் னடிபம
யத்டமந்டம் ன்று ளசமன்மல், ணற் த்வபட,
பிசயஷ்மத்வபட யத்டமந்டயகள் ஆழக்ஷம்
ண்ஞக்கூடும். அந்ட யத்டமந்டங்கநின் ளரிதபர்கலம்
இழட உயத்டக்கலக்குத்டமன் மஷ்தம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். டங்கள் டங்கள் ளகமள்வகழத

எநயடணமட ன்று அபர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.

அடமல் அத்வபடந்டமன் உயத்டக்கநின் உழடசம்
ன்மல் ப்டி ற்ட?

அத்வபடம் ன்ட த்படம், பிசயஷ்மத்வபடம்
ஆகயதபற்வனேம் டலபி னடல் டிகநில் எப்னக்
ளகமள்கயட ன்வடப் னரிந்டளகமண்மல் இந்ட
ஆழக்ஷவ பமட.

உயத்டக்கநில் அழக பிதங்கள் அத்படம்,
பிசயஷ்மத்வபடம், த்வபடம் ன்று ளசமல்லும்டிதமக
ணமறுட்டு இனக்கத்டமன் ளசய்கயன். ஏர் இத்டயல்
'ீபமத்ணம

ழபழ, ணமத்ணம ழபழ, ப்ஞ்சம் ழபழ'

ன்டமகவும், இன்ழமரித்டயல் 'மன் ன்கய உதிர்
ீபமத்ணம; அந்ட உதினக்குள் உதிர் ணமத்ணம; ங்கும்
யவந்டயனக்கும்டிதம ணமத்ணம இப்டி
ர்பமந்டர்தமணயதமக இனக்கயமர்' ன்டமகவும், ழபறு என
இத்டயல் 'இண்டும் என்றுடமன்' ன்டமகவும், இப்டி
அழக பமக்கயதங்கள் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்.
ஆமலும் உயத்டக்கநில் டுடுழப
ளசமல்யதினக்கும்டிதம சய பமக்கயதங்கவந டுத்டக்
ளகமண்டு, என்றுக்ளகமன்று பிழமடம்ழமல் இனக்கய

பிதங்கள் ல்மம் னஞமவப அல் ன்றும்,
அவப ல்மழண சரிடமன் ன்றும் கமட்டுகயமர்கள்.
அத்வபட ிகமணமகப் மர்த்டமல், ணமத்ணமடமன்
ர்பமத்ணகமக இனக்கயமன் ன்றும், பிசயஷ்மத்வபடப்
ிகமம் மர்த்டமல் அபன்டமன் அந்டர்தமணயதமக உயல்
உதிர்ழமல் இனக்கயமன் ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞித்
டீர்ணமம் ளசய்கயமர்கள். இப்டி இண்டுக்கும்

ணத்டயதஸ்டம் ண்ஞி வபக்கும்டிதம பமக்கயதங்கவந

'கக

பமக்கயதங்கள்' ன்மர்கள். இந்டக் கக

பமக்கயதங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு உயத்டக்கநில்
என்றுக்ளகமன்று சம்ந்டணயல்மட பிதங்கழந
ளசமல்ப்பில்வ ன்று டீர்ணமம் ண்டகயமர்கள்.
இடயழ னரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதட ன் ன்மல் 'இந்ட
ஆத்ணமழப ிம்ணம்டமன்; 'இந்ட ர்பனம் ிம்ணழண

அல்பம?'; 'மன் ிம்ணணமக இனக்கயழன்'; 'ீ அடபமகழப
(ிம்ணணமகழப) இனக்கயமய்' ன்கய ணமடயரிப் ந ீர் ந ீர்

ன்று அத்வபடத்வடச் ளசமல்கய உயத் ணந்டயங்கவந,
ணமபமக்கயதங்கவந, ணற் யத்டமந்டயகள் எப்னக்
ளகமள்படற்கு அபர்கலவத யத்டமந்டம் இம்

ளகமடுக்கமடடமல், ப்டிளதப்டிழதம சுற்ய பவநத்ட,
பமர்த்வடகவநத் டயனப்ி, அக்ஷங்கவநனேம் டங்கவநனேம்
ழபறு பிடணமகச் ழசடம் ண்ஞி ழபழ அர்த்டத்வட
கற்ிக்க ழபண்டிதடமகயட. ளன்மல் ீபமத்ண
ணமத்ண அழடத்வட (ீபமத்ணமவும் ணமத்ணமவும்
என்ழ ன் அத்வபடத்வட) ந்ட யவதிலும்

அபர்கள் எத்டக் ளகமள்நனடிதமணல் இனக்கயட. அப்டி
எப்னக் ளகமண்டுபிட்மல் அந்ட யத்டமந்டங்கள் அப்னம்
யற்க னடிதமட. ஆமல் அத்வபடயதின் பிதம்
இப்டிதில்வ. இப்ழமட பிபகமத்டயல் இட ழட
ிஞ்சணமகத்டமன் ளடரிகயட ன்டமல், ஆம்
யவதில் அபன் த்வபடத்வடனேம் எப்னக் ளகமள்கயமன்.

அப்னம் இத்டவ ழடங்கலக்குள்லம் உதினக்குதிமக
எழ ளமனள் இனக்கயட ன்டமகப் ழடப் ிஞ்சம் ழடணற் வசடன்தம் இண்வனேம் ற்கய

பிசயஷ்மத்வபடத்வடனேம் எப்னக் ளகமள்கயமன். இந்டப்

டிகநில் யத்டமன் அழடணமக ீபப்ிம்ண க்கயதத்வட
அவத ழபண்டும் ன்கயமன். அவகதமல் த்வபட,
பிசயஷ்மத்வபட ணமக பனகய உயத்
ணந்டயங்கலக்கு அபன் பயந்ட அத்வபட ணமக
அர்த்டம் ண்ஞ ழபண்டிதினக்கபில்வ. அவபனேம் என
ஸ்ழயல் பமஸ்டபழண ன்று, உள்நடிழத அர்த்டம்
ண்ஞ அத்வபடயதமல் னடிகயட.
ினடமண்தகத்டயல் (III.7) பிசயஷ்மத்வபடணமக
அந்டர்தமணயத்பத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. "பர்
ினடயபிதில் இனந்ட ளகமண்டு ினடயபிதினுள்லம்
உவகயமழம, பவப் ினடயபி அயந்ட

ளகமள்நபில்வழதம, பனக்குப் ினடயபி சரீம்
ஆகயழடம, பர் ினடயபிக்கு உள்ழந யன்று அவட

ஆலகயமழம அபர்டமன் உன் ஆத்ணமபம அந்டர்தமணய;
அணணமக இனப்பர். பர் ல்ம ந்டக்கநினம்
இனந்டளகமண்டு, அவப ல்மபற்றுக்கும் உள்ழநனேம்
உவகயன்மழம, ஆமல் பவ அவப ளடரிந்ட

ளகமள்நபில்வழதம, பனக்கு ல்ம ந்டக்கலம்
சரீணமகயன்ழபம, பர் அவப ல்மபற்றுக்கும்
உள்ழந யன்று ஆட்டிப் வக்கயமழம அபர்டமன் உன்
ஆத்ணமபம அந்டர்தமணய; அணயனட
ஸ்பனொணமதினக்கயபர்" ன்று இங்ழக பனகயட.
இம்ணமடயரி என்று பந்டபிட்மல் அந்டந்ட யத்டமந்டயகள்,
"இடடமன்

னடிவு, அத்வபடணயல்வ" ன்கயமர்கள்.

அப்னம் மர்த்டமல் அத்வபடணமகத்டமன் பனகயட! அவட
இபர்கள் ணமற்ய அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந

ழபண்டிதினக்கயட. பிசயஷ்மத்வபடப்டி அந்டர்தமணயனேம்

ீபமத்ணமவும் பித்தமணமபர்கள். ஆமல் இங்ழகழதம
 ட ஆத்ணம அந்டர்தமணய ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ீபமத்ணம, ணமத்ணம ன் இண்டு இல்வ; ளமடபமக
எழ ஆத்ணமடமன். அடழபடமன் என யவதில் ீபன்
ணமடயரினேம், அபனுக்கு உள்ழந னகுந்ட இதக்குகய

அந்டர்தமணய ணமடயரினேம் இனக்கயட ன்ழ இடயயனந்ட
ற்டுகயட.
இப்டிழத "த்வபடம்" ன்று உயத்டயல் பந்டமல்
ழணழ ன் பனகயட ன்று மர்க்கமணல், அடழப
டமத்ரிதம் ன்கயமர்கள்.
னடிந்ட னடிபமக ணமண்டூக்த உயத்டயல், ிஞப
ஸ்பனொத்வடத் டீர்ணமம் ண்டகய இத்டயல், அட
"னென்று யவகவநனேம் டமண்டிப் ிஞ்சம் எடுங்கய
திக்கும் இம், அடழப சயபம் (உதர்ந்ட ழக்ஷணம்),
அத்வபடம், இப்டிதினக்கய அந்ட ஏங்கமம்

ஆத்ணமழபடமன். பன் இவட அயந்டபழம அபழ
அயந்டபன்" ன்று ளடநிபமக அத்வபட யவடமன்
ஆத்ணமக்ஷமத்கமம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
த்வபடம் ன்வட இப்டி னடிந்ட யவதமகபம

யர்த்டமஞம் ண்ஞிதினக்கயட? இல்வ. 'த்வபடம்'
ன் பமர்த்வட ினடமண்தகத்டயல்
பனகயட."த்வபடம்" ழம ந்ட யவ இனக்கயழடம,
அந்ட யவதில்டமன் எனத்டன் இன்ளமன்வ
னகர்கயமன், இன்ளமன்வப் மர்க்கயமன், இன்ளமன்வ
அயகயமன். ந்ட யவதில் (த்வபடம் ழமய்) ல்மம்
ஆத்ணமபமகழப பிநங்குழணம அப்ழமட டமல் வட

னகர்பமன், மர்ப்மன், அயபமன்? டமல் இட ல்மம்

அயதப்டுகயழடம அவட வடக் ளகமண்டு அயத
னடினேம்? ன்று பனகயட (II.4.14;IV.5.15). இடயயனந்ட
'ல்மபற்வனேம்

அயகய ஆத்ணமவப த்வபடணமக

இனந்டளகமண்டு அயதழப னடிதமட. அத்வபடணம
அப்டிப்ட் யவவதத்டமன் அவத ழபண்டும்' ன்ழ
உயத் ளசமல்கயட ன்று ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட.

த்வபடத்வட அட யர்த்டமஞம் ண்ஞபில்வ (யவ
மட்பில்வ). பிபகமத்டயல் [வனவதில்]

ல்மம் ழடப்ட்டு த்வபடணமகத் ளடரிந்டமலும், இந்ட
பிபகமம் யணயல்வ ன்டமல்டமன், "ங்ழக த்வபடம்
ழம இனக்கயழடம": "தத் ய த்வபடம் இப படய"

ன்று ளசமல்கயட. த்வபடணமகழப இனந்டமல் அட யம்.
த்வபடம் ழம இனக்கயட ன்மல் அட யணயல்வ;
ழபறு யணம என்றுடமன் இட ழமத் ளடரிகயட

ன்ழ அர்த்டணமகும். த்வபடத்டக்கு ழபம என்று
ன்மல் அட அத்வபடம்டமன். அடமல், அத்வபடம்டமன்
யளணன்மகயட. இவட எட்டிழத "தத் பம ர்பம்
ஆத்ணம ப அனத்" அடமபட "ப்ளமலட ல்மம்

ஆத்ணமபமகழப ஆகயபிட்ழடம" ன்றும் அத்வபடத்வட
ந்ழடணச் ளசமல்யதினக்கயட. 'த்வபடத்வடப்

ழம' ன்று ளசமல்ப்ட்மலும் 'ஆத்ணமவபப் ழம'
ன்யல்வ! 'ழம' ன் இத்டயல் த்வபடனம்,
'ஆத்ணமகழப

ஆகயபிட்ழடம' ன் இத்டயல் அத்வபடனம்

ளசமல்ப்டுகயட. 'ப' ன்று என டம் அத்வபடணம
ஆத்ணமவபச் ளசமல்லுணயத்டயல் இனக்கயட. என
டத்டக்குப் ிகு 'ப' பந்டமல் அடற்கு ழணழ னடிபமக
ழபளமன்று ளசமல்படற்கயல்வ ன்று ளகமள்ந

ழபண்டும். ஆத்ணம 'ப' ன் இத்டயல், 'ல்மம்

ஆத்ணமபமகழப ஆகயபிட்ழடம' ன்று ளசமல்ப்டுகயட.
'ஆத்ணமபமக' ன்று

ணட்டும் ளசமல்மணல் 'ஆத்ணமபமகழப'

ன்டமல் னடிவு ஆத்ணஸ்பனொழண ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டும். "ழம" ன்மல் ழடமற்ழண
ளதமனயத த்தணயல்வ. "அபவப்ழம" ன்மல்

அபன் இல்வ ன்று ளடரிகயட. ஆகழப "த்வபடம்
ழம" ன்மல் 'த்வபடம் இல்வ' ன்டடமன்
யத்டமந்டம். ம்னவத கண்டக்குத் ழடமன்றுகயட
த்வபடம். அட ளபறும் ழடமற்ம். சமஸ்டயத்வடக்

ளகமண்டு ளடரிந்ட ளகமள்பட அத்வபடம். அடடமன்
யத்டமந்டம். 'ர்பம் ஆத்வணப' ன்ழட த்தம்.
'இங்ழக

ஆத்ணம ன்யனக்கயழட, ணமத்ணம ன்ல்பம

இனக்கழபண்டும்?' ன்று ழகட்கமம். ணமத்ணம ன்மல்
அல்மத்ணம ழபறு இனக்க ழபண்டும். அப்டி என்று

இல்வ. ஆடயமல் ணமத்ணமவும் இல்வ. ல்மம்
எழ ஆத்ணமடமன். த்வபட யவதில்டமன் ணமத்ணம,

ீபமத்ணம ன்று இண்மகச் ளசமல்பட. அத்வபடணமக
ணமயமல் எழ ஆத்ணமடமன்.
ழணமக்ஷம் ன்ட தணயல்மட இம். அட தனள்ந
இணமமல் அங்ழக ழமபடற்கு மம் மடு

ழபண்டிதழடதில்வ. அத்வபடயகவநத் டபி
ணற்பர்கலக்கு ழணமக்ஷத்டயலும் ணமத்ணம, ீபமத்ணம
ன்று இண்டு (த்வபடம்) உண்டு. இண்டில்மணல்
ஆபவட அபர்கள் ளசமல்படயல்வ.
உயத் ன் ளசமல்கயட? த்வபடம் இனந்டமல் அங்ழக
தம் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட ன்கயட

1. 'ம்

ளமனநில் எனபன் ளகமஞ்சம் ழடத்வட (த்வபடத்வட)
கல்ித்டபிட்மலும், உழ தத்டக்கு இம்

ற்ட்டுபிடுகயட' ன்று ளசமல்கயட. 'த்வபடத்டமல்
தனம் டக்கனம் உத்பனம் உண்மகயன்' ன்று
 இங்கநில் உயத்டக்கள் ளசமல்கயன். இண்டு
பித்தமணம பஸ்டக்கள் இனந்டமல்டமன் ஆவச, தம்,
டக்கம் னடயதவப உண்மகயன்.
ணக்குப் ிரிதணமபர்கள் இந்டழமமல் டக்கம்
உண்மகயட. மழண ழமமல் டக்கணயனக்கமழட ன்று
யவக்கயழமம். மம் ழமபடயல் ணக்கு டக்கம்
கயவதமட. ஆவகதமல் ல்மனம் மணமக

இனந்டபிட்மல் டக்கழண இல்வ. டக்கம் ழடமன்யமல்
ழட யவவு இனக்கயட. ிரிதம் டமல் உன்மகயட?

இண்டு ன்னும் யவபில்டமன். ணக்கு இன்ளமன்மக
இனப்டயழடமன் தனம், ப்ரிதனம், டக்கனம்
உண்மகயன். கபமழ இப்டி ழபமக இனந்டமலும்

இவப உண்மகும்.ஆகழப அபழ மணமகய பிட்மல்டமன்,
டக்கழண இல்வ, தழண இல்வ, ஆவச
த்ழபங்கலக்கும் இம் இல்வ. ழணமக்ஷத்டயல் அப்டி
இண்ற்று ஆகயபிட்மல்டமன் அட யணம பிடுடவ.
ஆவகதிமல்டமன் இண்மபட ழபண்மம்,
அத்வபடந்டமன் த்தளணன்று ழபடமந்டம்
னவதிடுகயட. இந்ட பிதத்வட ம் ஆசமர்தமள்
டீம்ழமல் டுத்டக்கமட்டி, 'ணபமடீர்கள்' ன்று
பிநக்கயதினக்கயமர். "மஷ்த டீம்" ன்று மஷ்தத்டயற்குப்
ளதர்.

ழபடத்டயல் 'த்வபடம்' ன்று பந்டயனக்கயட ன்வுன்,
'த்வபடம்'டமன்

ழபட னடிவு ன்று ளசமல் ஆம்ித்ட

பிடுகயமர்கள். அட ந்ட இத்டயல், டற்கமக, ந்ட
னடிவுக்கு னன்ன ளசமல்ப்ட்டினக்கயட ன்று
ஆழமசயப்டயல்வ.
ழணமக்ஷத்டயலும் ஸ்பமணய ழபறு, ீபன் ழபறு ன்று
இனந்டமல், "பன் டக்கு அந்யதணமக ழடபவடவத

உமயக்கயமழம அபன் சுப் ிமதணமபன்" ன்று
உயத்டயல் ளசமன் யவழத
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ழணமக்ஷத்டயலும்

ீடிக்கயட ன்றுடமன் அர்த்டம்! ழணமக்ஷத்டயலும் கபமன்,
க்டன் ன் ழடனண்டு ன்கய வசபர்கலம்,

வபஷ்ஞபர்கலம் இடற்கு ழபறுபிடணமக அர்த்டம்
ண்டபமர்கள். 'அந்தமம் ழடபடமம் உமஸ்ழட' ன்று

னெத்டயல் இனப்டற்கு 'டக்கு அந்யதணமக ழடபவடவத
உமயக்கயபன்' ன்று ளமனள் ளகமள்நமணல், 'சயபன்
அல்ட பிஷ்ட ன் ழடபவடக்கு அந்யதணமக என்வ
பன் உமயக்கயமழம அபன் சுவுக்கு ணமம்'

ன்று அர்த்டம் ளசமல்பமர்கள். சயபன்டமன் ளடய்பம்,
அல்ட பிஷ்டடமன் ளடய்பம் ன்கய
அிப்ிமதத்டயன் ழரில், ணற் ழடபவடகநின்
உமவவத இப்டிக் கண்ம் ளசய்ட டங்கள்
ழடபவடகநின் உமவவத ழணமக்ஷ உமதம் ன்று
ளசமல்பமர்கள். "அந்தமம் ழடபடமம்" ன்மல் என

ழடபவடக்கு அன்ிதணம இன்ளமன ழடபவட ன்று
அர்த்டம் ற்த்டமழ ளசய்கயட? இவட ப்டித் டப்ன
ன்று ளசமல்மம்?" ன்று ழகட்கமம்? ஆமல்
ணந்டயத்டயல், "அந்தமம் ழடபடமம் உமஸ்ழட"

ன்வுழழத, ழணழ இன்ம் பிநக்கணமக,

அந்ழதமளந அந்ழதமம் அஸ்ணீ டய (அந்த: அளந
அந்த: அம் அஸ்ணய இடய) ன்று பனகயட - அடமபட
'இந்ட

ழடபவட ழபறு; மன் ழபறு; மங்கள்

எனபனக்ளகமனபர் அன்ிதணமபர்கள்' ன்

ண்ஞத்ழடமடு பன் உமயக்கயமழம (அபன் சுவுக்கு
ணமம்) ன்று ஸ்ஷ்ணமக பனகயட. என
ழடபவடக்கு அன்ிதணமக இன்ளமன ழடபவடவத

உமயப்வடப்ற்ய இல்வ, உமகம டக்கு
அன்ிதணமகழப ழடபவட இனப்டமக யவத்ட
உமயப்வடத்டமன் சுத்டம் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. அடமல் இங்ழகனேம் அத்வபட
ழணமக்ஷம்டமன் குயக்கப்டுகயட. இங்ழக கபமன், க்டன்
ன் ழடணயல்வ. ழடபவட, அடன் உமகன் ன்
ழடம் இல்வ.

னக்கயதணமக ம் ணடம் வசபம், வபஷ்ஞபம் ன்றுடமன்
இண்மகப் ிரிந்டயனக்கயட. சயபன்டமன் உசத்டய,
பிஷ்டடமன் உசத்டய ன்று இந்ட இண்டு
சம்ிடமதக்கமர்கலம் ீண் கமணமகச் சண்வ
ழமட்டுக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமர்கள். ஆமல்,
ிம்ணத்டக்கும், ீபனுக்கும் ழடம் ளசமல்மட ம்
ஆசமர்தமள் சயபனுக்கும் பிஷ்டவுக்கும் ழடம்
ளசமல்பமம? ளசமல்ழப ணமட்மர். க ழடபவடகலம்
அபனக்குப் ணமத்ண ஸ்பனொந்டமன். ஆமல் ணற்

யத்டமந்டயகள் ல்ழமனம் ழடம் ளசமல்கயபர்கள்டமன்.
சய ழர் சயபன்டமன் [ணமத்ணம] ன்மர்கள்; சயர்

பிஷ்டடமன் ணமத்ணம ன்மர்கள். இந்ட பிதத்டயல்

உயத் ன் ளசமல்கயட ன்று மர்த்டமல், இங்ழகனேம்
ம் ஆசமர்தமநின் அிப்ிமதந்டமன் உயத்டயன்

அிப்ிமதம் ன்று ளடரிகயட. அடமபட உயத்
அிப்ிமதத்வடழதடமன் ஆடய சங்கர் ளசமன்மர் ன்று
ளடரிகயட.
ம் ணடத்டக்கு ஆடமணம ழபடங்கலக்கு அந்டணமக
இனக்கப்ட் னக்கயதணம த்ட உயத்டக்கநில்
சயப..பிஷ்ட ற்த் டமழ்வுகள் ங்குழண

ளசமல்யதினக்கபில்வ. அபற்யல் எழ என
இத்டயல்டமன் "பிஷ்ட" ன் ளசமல்ழ பனகயட.
அழட ழமல் "சயப" ன் சப்டனம் என டம்டமன்
பனகயட. ணமண்டூக்த உயத் னடிபில், னென்று
ஸ்டயடயகவநக் கந்ட டரீதணம அத்வபட யவ

சயபணமக இனக்கயட ன்று பனகயட. ஆகழப இங்ழக
ளசமன்ட 'சயபம்' ன்கய ண ணங்கநணம ணமத்ண
டத்பழண டபி 'சயபன்' ன்கய னெர்த்டயதில்வ.
கழமயத்டயல்
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ீபமபன் பிழபகனள்ந னத்டய

ன்கய மடயவதக் ளகமண்டு ன்மக அக்கப்ட்
ணஸ் ன் கடிபமநத்டமல், இந்டயரிதக் குடயவகவநக்
கட்டுப்டுத்டய த்டய, ம்மத்வடக் கந்ட ழணமக்ஷ
ல்வக்குச் ளசல்கயமன் ன்று ளசமல்ய, அடழப
பிஷ்டபம ணடம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. டத்
பிஷ்ழஞம: ணம் டம் ன்று இனக்கயட. இழட

பமர்த்வட ம்யவடதிலும் பனகயட - லரிகள்
ப்டும் ஜமிகள் பிஷ்டபம ணடத்வட டம
கமனம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்று பனகயட
4. வபஷ்ஞபர்கள்

"டத் பிஷ்ழஞம: ணம் டம்"

ன்டற்கு அர்த்டம் ளசய்னேம்ழமட பிஷ்டவப சங்க
சக் கடம மஞிதம னெர்த்டயதமகச் ளசமல்ய, அபர்
இனக்கய வபகுண்ழமகழண ணடம் ன்கய
ழணமக்ஷம் ன்று இங்ழக உயத்டயல் யவ
மட்ப்டுபடமகச் ளசமல்கயமர்கள். "பிஷ்டவுவத
ணடம்" ன்ட அபர்கலவத மஷ்தம்.

"பிஷ்டபமகயத ணடம்" ன்ட அத்வபடயகலவத
மஷ்தம். அத்வபடயகள் ளசமல்பட ழமல் அர்த்டம்

ளசய்தமபிட்மல், ஜமிகள் பிஷ்ட இனக்கய என
இத்வடத்டமன் மர்க்கயமர்கள், பிஷ்டவபழத
மர்க்கபில்வ ன்று ஆகும். அப்டிச் ளசமல்பட
ஜமிகவநக் குவத்டச் ளசமல்படமகும்.

பிஷ்டவபத்டமன் அபர்கள் மர்ப்மர்கள். மர்ப்ட
ன்மல் அடேபிப்ட, டன்ில் டமமக அடேபிப்ட
ன்ழ அர்த்டம்.

உள்ந அவத்வடனேம் பன் டன் ஆத்ணமவுக்குள்ழநழத
இனப்டமகப் மர்க்கயமழம ('அடேச்தடய'),

அவத்டக்குள்லம் டன் ஆத்ணமழப இனப்டமகப்
மர்க்கயமழம ('அடேச்தடய') அபனுக்குத்டமன் டினம்
ளபறுப்ில்வ. அபனுக்கு ழணமனம் இல்வ,
ழசமகனம் இல்வ' ன்று ஈசமபமஸ்த உயத்டயல்
அத்வபட டயனஷ்டிவதச் ளசமல்கயழமட, 'அடேபிக்கயமன்'
ன் அர்த்டத்டயல்டமன் "ச்தடய" (மர்க்கயமன்) ன்
பமர்த்வட பந்டயனக்கயட. அத்வபட டயனஷ்டி ன்று
இப்ழமட மன் ளசமன்டயல்கூ, டயனஷ்டி (மர்வப)
ன்ட அடேபத்வடத்டமழ ளசமல்கயட? இழட

ழமத்டமன் "பிஷ்ழஞம: ணம் டம் டம ச்தந்டய"

ன்மல் பிஷ்டபம ணடத்வட (ிம்ணத்வட)

ப்ழமடம் அடேபித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்று
சரிதமகப் ளமனள் ளகமள்நழபண்டும்.
ழபமகப் மர்த்டமல் தம் உண்மகயபிடும் ன்று
உயத்டயழழத இனக்கயழட! ழப ழபமக இன்ய
இப்டித் டமமக ஆகய பிஷ்டவப அடேபிப்ட

ன்மல், பிஷ்ட ன்ட ணமண்டூக்தத்டயல் ளசமன்

சயபம் ணமடயரி என னெர்த்டயதமக இல்மணல் ணமத்ண
டத்பணமகத்டமன் இனக்கழபண்டும். அடமல்டமன்
பிஷ்டவபப் "ணம் டம்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
"ணம் டம்" ன்மல், 'ணயகவும் உத்டணணம ஸ்டமம்'
ன்று ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர். ஆத்ணம
டன்வத் டமழ உஞர்ந்ட ளகமள்படடமன் ழணமத்டண
ஸ்டமம். அட என இணயல்வ. என இம் ன்மல்,

ணற் இங்கநில் அட இல்வ ன்ல்பம ஆகயபிடும்?
அட ர்ப பிதமகணமட. 'பிஷ்ட' ன் பமர்த்வடக்கு
root meaning- 'ங்கும்

பிதமிப்ட' ன்டடமன். 'வ்தம

சரம்' ன்ழ இங்கு ஆசமர்த மஷ்தத்டயல் இனக்கயட.
ங்ழகனேம் பிதமித்டட ன்மல் வக கமல் உள்ந
னெர்த்டயதமக இனக்கனடிதமட; ம்ளமனள் ன் த்த
டத்பணமகத்டமன் இனக்கழபண்டும்.
இப்டிதமக உயத்டக்கநில் சயப, பிஷ்ட ன்
இண்டும் எழ த்த பஸ்டவபத்டமன் ளசமல்கயன்,
ஆக, ீபனும் ிம்ணனம் என்ளன்ட; கத்ட ணமவத
ன்ட; சயபன், பிஷ்ட ன் இண்டில் ழடம

என்றுடமன் ணமத்ணம ன்று ழடம் ளசமல்மணயனப்ட
- ன்யப்டி ம் சங்க கபத் மடர்கள்

ளசமல்யதினக்கய னடிவுகள்டமன் ழபடமந்டத்டயன் னடிவும்
ன்று ளடரிகயட.
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1.வடத்டயரீதம் II.7; ப்னடமண்தகம், I.4.2
2. ப்னடமண்தகம், I.4.10
3. III.9
4. ரிக்ழபடம் I.22.20
5. ழபடமந்டளணப்டும்
"ழபட

இவ்வுயடக் கனத்டக்கவந,

ணடம்" ன் ிரிபிலுள்ந "ழபடம்" ன்

உவதில் பனம் "உயடங்கள்", "ழபடனம்,

ழபடமந்டனம் னஞமவபதம?", "டழசமயத்டயக்கள்",
"ழபடங்கநின்

னக்த டமத்ரிதம் ன்?" ன்

குடயகநிலும் மர்க்க.
சங்க சம்ிடமதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்
"சங்க

சம்ிடமதம்"

வ ஆடய சங்க கபத் மடர்கவந அனுரிக்கய
அத்வபடயகலக்கு "ஸ்ணமர்த்டர்கள்" ன் ளதழ
இனக்கயட. இப்ழமட ஸ்ணமர்த்டர்கநமக இனக்கப்ட்

இவநஜர்கநிழழத ழனக்கு இந்ட [ஸ்ணமர்த்டர் ன்]
ளதர் ளடரிதபில்வ! டங்கவந "தர்" ன்ழ
ளசமல்யக் ளகமள்கயன்மர்கள்.

வபஷ்ஞபர்கள், பிசயஷ்மத்வபடயகள் ன்மல் தங்கமர்.
த்வபடயகள் மவ்யகநமக இனக்கயமர்கள், அடமபட

ழனக்குப் ின்மல் 'மவ்' ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்.
அல்ட 'ஆச்சமர்' ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். இபர்கள் வ
ணத்பமச்சமரிதமவப் ின்ற்றுபடமல் 'ணமத்பர்' ன்கயழமம்.
இபர்கலம் பிஷ்ட க்டயகமர்கள்டமன். ஆமல்

வபஷ்ஞபர்கள் ன்மல் வ மணமனுமசமரிதமரின்
ணடத்வட ழசர்ந்டபர்கள் ன்ழ யவக்கயழமம். ணத்பர்கள்
'ஆச்சமர்' ழமட்டுக்

ளகமள்படழமல், வ வபஷ்ஞபர்கலம்

'ஆசமரிதமர்' ன்று

ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். 'மழகமம

தங்கமர்' 'மழகமமமசமரிதமர்' இப்டி இண்டு

டயனுசமகவும் ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். ணத்பர் ன்று வ
ணத்பமசமரிதமர் ளதவ வபத்ழட அந்ட ணடஸ்டபவ
ளசமல்பட ழமல், வ சங்கர், வ மணமனுர் இபர்கநின்
சம்ிடமதத்வடச் ழசர்ந்டபர்கவந அந்டந்ட ஆசமர்தமர்

ளதமல் குயப்ிக் கமழஞமம். 'சங்கமத்வபடயன்' ன்று
டமபட இங்கயீ ஷ் ஃிமஃி னஸ்டகத்டயல்

ழபண்டுணமமல் இனக்கும்; ளக்சரில் இந்ட பமர்த்வட
அடிமம். வனவதில் இல்வ. த்வபடயகள் மவ்,

பிசயஷ்மத்வபடயகள் தங்கமர், அத்வபடயகள் தர் ன்று
இப்ழமட வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம்.
ளமடபமக ஸ்ணமர்த்டர்கள்டமன் சமஸ்டயரி, சர்ணம
ன்ளல்மனம் ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். டீக்ஷயடர்கள்
ன்று ழமட்டுக் ளகமள்பர்கலம் ம் க்கத்டயல்

ளனம்மலும் ஸ்ணமர்த்டர்கநில் சயர் ணட்டும்டமம். தமகம்
ண்ஞிபனக்கும், அபர் குடும்த்டக்கும் ற்ட்ட இந்ட
'டீக்ஷயடர்' ட்ம்.

(சயடம்த்ட டீக்ஷயடர்கள் ணமசமம்

ழபறு.) ளமடபில் அத்வபடயகள் தர் மடய ன்ழ

இப்ழமட டங்கவந யவத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ழனக்குப் ின்மடிப் ழமட்டுக் ளகமள்கய மடயவதக்
ளகமண்டு இப்டிச் ளசமல்யக்ளகமள்கயழமம். இந்டத்
டவனவக்கமர்கள் மடயப் ளதர் ழமட்டுக்

ளகமள்படயல்வ. அட யயத்டணமகயபிட்ட! ழம
டவனவதிலும் மவ்யகநின் அநவுக்கு ணற்பர்கள்
ழமட்டுக்ளகமள்நபில்வ. ஆமல் டமத்டம கமத்டக்குப்
ழமமல் மம் ல்ழமனம் என தனக்ழகம,

தங்கமனக்ழகம, மவ்யக்ழகம ழன் ன்று ஆகும்.
'ஆச்சமர்' ழமட்டுக்

ளகமண்பர்கலம், 'மங்கள் ஆச்சமர்

மடய' ன்று ளசமல்பில்வ. மவ் அல்ட ணமத்பர்
ன்றுடமன் ளசமல்யக் ளகமள்பமர்கள். அப்டிழத,
'ஆசமரிதமர்' ன்று

ழமட்டுக் ளகமள்லம்

வபஷ்ஞபர்கலம் டங்கவந ஆசமரிதமர் மடய ன்று
ளசமல்யக் ளகமள்படயல்வ. தங்கமர் ன்றுடமன்
ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள். ஸ்ணமர்த்டர்கள் தர்
ன்கயழமம். சர்ணம மடய, சமஸ்டயரி மடய ன்று
ளசமல்ல்யக் ளகமள்படயல்வ.
சங்க கபத்மடமவந அடேரிக்கயபர்கள் டங்கலக்குப்
ளதர் ஸ்ணமர்த்டர் ன்வடழத ளடரிந்ட ளகமள்நமட
ணமடயரி, இன்ளமன னக்கயதணம பிதனம் ளடரிந்ட
ளகமள்நமணழ இனக்கயமர்கள். டங்கலக்ளகன்று

ஆசமரிதமள் இடடமன் ளடய்பம் ன்று ந்ட என
ளடய்பத்வடனேம் வபக்கமணல், ல்ம ளடய்பங்கவநனேம்
ணணமகப் மர்க்கச் ளசமன்மர் ன்ட அத்வபடயகநில்
ழனக்ழக ளடரிதபில்வ. டங்கலவத உமம

னெர்த்டயதமகப் ணசயபவத்டமன் ஆசமர்தமள்

வபத்டயனக்கயமர் ன்று யவத்டக்ளகமண்டு டங்கவந
வசபர்கள் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள். இப்டி
யவப்டற்கு என கமஞம் ழடமன்றுகயட
த்வபடய, பிசயஷ்மத்வபடய இண்டு ழனழண பிஷ்டவப
உமயக்கயமர்கள். இடமல்டமன் அத்வபடயதமக

இனக்கப்ட் இந்டக் கமத்ட ஸ்ணமர்த்டர்கள், டமங்கள்
அந்ட இண்டு ழனக்கும் ணமறுட்பர்கநமடமல்,

டங்கவந வசபர்கள் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள்
ன்று ழடமன்றுகயட. ஆமல் இட டப்ன.
தர், தங்கமர், மவ் ன் ம்ஸ்கயனடப் ளதர்கநமக
இல்வ. ழப ம்ஸ்கயனத்டயல் டன் மடயவதச்
ளசமல்கயழமட தங்கமர் டன்வ வபஷ்ஞபர் ன்று
ளசமல்கயமர். மவ்ய ணமத்பர் ன்று ளசமல்கயமர். அப்டி
அபர்கள் ளசமல்படயல் டப்ன இல்வ. ஆமல்

அத்வபடயதம இந்ட தர் மடயக்கமன் ணட்டும் டப்மகத்
டன்வ வசபன் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்கயமன்.
ணற்பர்கலக்கும் இப்டிழதடமன் டப்ிப்ிமதம்
இனக்கயட.
ன்வக்கூ ளமம்ப் ழர் வசப ஆசமரிதர் ன்றுடமன்
யவத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ப்மியனந்ட என
ப்ளமஃர் [Hajime Nakumura] ன்பர் ன்ிம் பந்டயனந்டமர்.
அபர், "ஆசமர்தமலவத லத் மஷ்தம், கர டம
மஷ்தளணல்மம் டித்டயனக்கயழன். அடயளல்மம்
அத்வபடம்டமன் ளசமல்யதினக்கயழட டபி சயபவப்
ற்ய என்றும் ளசமல்பில்வழத. ஆமல் ீ ன்

வசபணமக இனக்கயமய்?" ன்று ன்வக் ழகட்மர்.
'ன்வ

டமல் வசபன் ன்கயமய்?' ன்று மன்

அபவத் டயனப்ிக் ழகட்ழன். அடற்கு அபர், "ீ
பினடயடமழ இட்டுக் ளகமள்கயமய்? சயப னவ (சந்டய
ளணநந ீச்ப னவ) டமழ ண்டகயமய்? ல்ம
சங்கமசமரிதமர்கலழண இப்டித்டமழ வசபணமக

இனக்கயீர்கள்? அத்வபடத்டயல் சயபன், பிஷ்ட ன்
ழடழண ஆசமரிதமள் ளசமல்மடழமட ீனேம், இன்னும்
ணத்ட சங்க ணத்டக்கமர்கலம் ன் சயபச்

சயன்ங்கவநப் ழமட்டுக்ளகமண்டு சயபனவ ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயீர்கள்?" ன்று ழகட்மர். அபனக்கு மன்
டயல் ளசமன்ழன்.

சய சரித்டய னர்பணம உண்வணகலக்குப் ழமமல்டமன்
இடற்குப் டயல் கயவக்கும்.

ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்டபடற்கு னந்டய ழடசத்டயல்
ன் ணடம் அல்ட ணடங்கள் இனந்ட? வபடயக

ணடணம மட டர்ணனம், லத்டயண்டு டர்ணடங்கலம்
இனந்ட ன்று "சங்க பித" னஸ்டகங்கநியனந்ட
ளடரிகயட. ஆமல் வபடயக ணடத்டக்கு ணமமபற்யல்
னக்கயதணமடமக ளநத்டம்டமன் இனந்டட. ளமட
ணக்கநிலும் சரி, ளனம்மழமர் மட வபடயக
டர்ணத்டயழம, இல்மபிட்மல் ளநத்டத்வடச்
ழசர்ந்டபர்கநமகழபமடமன் இனந்டமர்கள். ணற்
ணடங்கலக்கு ழடம அங்கங்ழக என கூட்த்டயல் (group-ல் )
ணட்டும்

following (ின்ற்றுடல்)

இனந்டட. அந்டச் சயன்க்

கூட்த்டக்கமர்கள், அந்டச் சயல்வ ணடங்கவந

ளமம்வும் டீபிணமகப் ின்ற்யமலும் கூ (இப்ழமட

கூ இப்டிப்  "இம்'கள் 'ஸ்கூல்'கலக்கு ஆள்ம்

ளகமஞ்சணமக இனந்டமலும், அபர்கள் ளமம்வும் டீபிணமக
அந்டந்டக் ளகமள்வகவதப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்வடப்
மர்க்கயழமணல்பம?) ளமடபில் வபடயக ணடம், ளநத்ட
ணடம் ன்று இண்மகழப ளரித அநபில் ிரித்ட
பிடும்டிதமக இனந்டட.

இந்ட மட டர்ண வபடயக ணடத்வடச் ழசர்ந்டபர்கலக்கு
"ஸ்ணமர்த்டர்கள்" ன்ழ ழர். ஸ்ணமர்த்டர்கள் ன்மல்
ஸ்ணயனடயவதப் ின்ற்றுகயபர்கள் ன்று அர்த்டம்
ஸ்ணயனடய ன்மல் டர்ண சமஸ்டயங்கள். ழபடத்டயல்
அங்கங்ழக பமகச் ளசமன் டர்ணங்கவந எழ
இத்டயல் என்று ழசர்த்ட, இன்னும் அடயல்
ளபநிப்வதமகச் ளசமல்மட பிதங்கவநனேம் அடற்கு
அடேவஞதமகழப ழசர்த்ட, ன்மக பவக ளடமவக
ண்ஞி, மகுடுத்டய, சனெகத்டயல் இன்ின்மர்
இப்டிதிப்டி க்கழபண்டும் ன்று - என ீபமட
ணமடமபின் கர்ப்த்டயல் வபக்கப்டுபடயயனந்ட, அட

ிந்ட, பநர்ந்ட, பித்தமப்தமம் ண்ஞி, பிபமம்
ளசய்ட ளகமண்டு, னத்டயழமத்த்டய ண்ஞி, கவசயதில்
ணஞணவந்ட டம் ஆகயபவக்கும் ன்ளன்
ளசய்தழபண்டும் ன்று - 'னொல்' கவநப் ழமட்டுக்
ளகமடுப்ட டர்ண சமஸ்டயம்டமன். அவபழத ஸ்ணயனடயகள்.
அபற்வ ின்ற்றுபர்கழந ஸ்ணமர்த்டர்கள். இப்ழமட
"யந்ட" ன் ளதரில் ளசமல்ப்டுகய ழபட
ணடஸ்டர்கலக்கு ஆடயதில் இடடமன் ளதர்.
டர்ண சமஸ்டயங்கநில் பிஷ்டவபத்டமன்
உமயக்கழபண்டும் ன்ழம, சயபவத்டமன் உமயக்க

ழபண்டும் ன்ழம ளசமல்பில்வ. ழபடப்

ிடயமத்தணம [ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்] ல்ம
ளடய்பங்கலம் இங்ழக சணம்டமன். வட உமயத்டமலும்
டப்ில்வ. ல்மபற்வனேம் என்ழ ன்று
னரிந்டளகமண்டு உமயப்ட பிழசம். 'ஆடயத்தம்-

அம்ிகமம்-பிஷ்டம்-கஞமடம்-ணழச்பம்' ன்டமக
லரிதன், அம்மள், ணமபிஷ்ட, ிள்வநதமர்,
ழணச்பன் ஆகயத ந்ட னெர்த்டயகவநனேம்

ஸ்ணமர்த்டர்கள் னவ ண்டபமர்கள். ந்ட னெர்த்டயகவந
பனயடுபடமல் இடற்குப் 'ஞ்சமதட னவ' ன்று ழர்.
இஷ் ளடய்பம் ன்று என்யம் அடயகப் ிரீடய

வபக்கமம். எழ பட்டிழழத
ீ
அண்ஞனுக்கு ணசயபன்
இஷ் ளடய்பணமதினக்கும். டம்ிக்கு ணமபிஷ்ட
இஷ் ளடய்பணமதினக்கும். இடற்கமக வசபர் வபஷ்ஞபர் ன்று இண்டு ணடணமக ிரிந்ட

ழமகணமட்மர்கள். சயப உமவக்கமர்கலம், பிஷ்ட
உமவக்கமர்கலம் டிமடயதமக இல்மணல்,
ஸ்ம் பிபம ம்ந்டனம் வபத்டக்

ளகமண்டினந்டமர்கள். இபர்கள் ல்ழமனக்கும் ளமட,

ழபடம். அடயல் ளசமல்யதினக்கப்ட் கர்ணமடேஷ்மங்கள்
ல்ழமனக்கும் ளமட.
ழபடத்டயல் ல்மனம் தக்ஜ கர்ணமடேஷ்மம் ண்ி
ழமண ஸ்ணமவப இட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. டர்ண சமஸ்டயங்கநிலும் இப்டிச்
ளசமல்யதினக்கயட. அடமல் ஆடயதில் ல்ம
ஸ்ணமர்த்டர்கலம் ஸ்ணடமஞம் [பினடய இட்டுக்
ளகமள்லடல்] டமன் ளசய்ட ளகமண்மர்கள் --

பிஷ்டவப இஷ் ளடய்பணமக உமயக்கயபர்கலம்

கூத்டமன். இப்ழமடம், வபஷ்ஞபர்கலம், ணமத்பர்கலம்
தமகம் ளசய்கயழமட, ழமண ஸ்ணம இட்டுக்
ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.
மணம் ழமடுபட, அடயல் மடம் வபத்டப் ழமடுபட, மடம்
இல்மணல் ழமடுபட இளடல்மம் ிற்மடு பந்ட

வபஷ்ஞப ஆசமரிதர்கள் ண்ஞி ற்மடுடமன் ன்று
வபஷ்ஞபர்கள் ளசமல்கய குன ம்வக்

கவடகநியனந்ழட ளடரித பனகயட. ிற்மடு
பிஷ்டவப ணட்டும் னலனடல் ளடய்பணமக வபத்ட,

அந்ட அடிப்வதின் ழணல் டி ணடம், டி மடய ன்ழ
ிரித்டழமட, அடயல் ழசர்ந்டபர்கலக்கு னட அவதமநம்
டனம்டி ஆகயபிட்ட. இழட ழமல் ணத்பமசமரிதமரின்

ணடஸ்டர்கலக்கும் ழகமிசந்டம், சமந்ட ன்று னடயடமக
அந்ட ம்ிடமதம் டி னெகணமக உனபமழமட
ற்ட்ட. இந்ட ம்ிடமதங்கநில் ிரிந்ட ழமகமணல்
கபத்மடர்கவந அடேரித்ட ஆடயதம வபடயக

பனயதிழழத யன்றுபிட்பர்கலக்கு வபஷ்ஞபர்,
ணமத்பர் ன்ட ழமன் ளதர்கள் ற்பில்வ.
ஸ்ணமர்த்டர் ன் வனத ளதழ ீடித்டட. அழட ழம,
ஆடயதியனந்ட, ழபடத்டயழழத ளசமல்ப்ட்டு, பனய
பனயதமக பந்ட ஸ்ணடமஞம் ஸ்ணமர்டர்கநிம் யவத்ட
யன்றுபிட்ட. பினடயவத குவனத்டப்

ழமட்டுக்ளகமள்படற்குடமன் ழபடத்டயழழத ணந்டயம்
ளசமல்யதினக்கயட.
அடமபட, ஸ்ணமர்த்டர்கள் பினடய இட்டுக் ளகமள்படமல்,
அபர்களநல்ழமனம் வசபர்கள் ன்று டற்கமத்டயல்

டப்ிப்ிமதம் ற்ட்டினந்டமலும், பமஸ்டபத்டயல்
ஸ்ணமர்த்டர்கநின் பினடய டமஞம் சயப சம்ந்டம்

உவதடல்; ழபட சம்ந்டம் உவதட ன்ழ ளசமல்
ழபண்டும்.
வ மணமடேர் பிசயஷ்மத்வபடத்வடத் டி

சம்ிடமதணமக ஆக்கயதடற்கு னந்டய ண க்டயழதமடு
பிஷ்டவபழத இஷ் ளடய்பணமக ஆமடயத்ட
வபடயகர்கலம், ஸ்ணமர்த்டர்கநமக இனந்ட

ஸ்ணடமஞம்டமன் ண்ஞதினப்மர்கள்.
ீ
ந்யதமயக்கு
தக்ஜம் ண்டம் அடயகமம் இல்வ. அடமல் அபன்
ழமணம் ண்ஞி ஸ்ணம டரிப்டற்கயல்வ. ஆதினும்
பினடயழத இட்டுக் ளகமள்பமன்.
இப்ழமடம் வபஷ்ஞபர்கநின் மஞ்சமத் டீவக்ஷதில்
அபர்கள் ழமண ஸ்ணத்வட இட்டுக் ளகமண்மக
ழபண்டும்.
னத்டர் ழபட ணடத்வட ஆட்ழசித்டமர். தக்ஜமடய
கர்ணமடேஷ்மங்கள் கூமட ன்மர். னத்டர் ஈச்பவப்
ற்ய என்றும் ளசமல்பில்வ. அடமல் ளநத்டடயல்
வபடயக கர்ணனம் இல்வ. க்டயனேம் இல்வ. அபர்
கமத்டயல் ஸ்ணமர்த்டர்கள் மநணமக கர்ணமடேஷ்மம்
ளசய்டமர்கள். னத்டர் ஈச்பவச் ளசமல்பில்வ
ன்மல், இந்ட கர்ண ணமர்கக்கமர்கலம், "ஈச்பன்
இனந்டமல் ன்? இல்மபிட்மல் ன்? ணக்கு ழபடம்
ளசமன் கர்ணம இனக்கயட. அவடச் ளசய்டபந்டமழ
சயழதஸ்" ன்று யவத்டபர்கநமக இனந்டமர்கள்.

இபர்கவநப் னர்ப ணீ ணமம்கர் ன்மர்கள். இபர்கலக்குக்

கர்ணம ணட்டும் டமன் உண்டு. க்டயனேம் கயவதமட,

ஜமனம் கயவதமட. ண த்டயதத்வட யவத்ட
யவத்ட டயதமம் ண்டபட, ஆத்ண பிசமம்
ண்டபட, சக கர்ணமக்கவநனேம் பிட்டு பிட்டு
ந்யதமயதமகய ப்ழமடம் ணமத்ண சயந்டவதிழழத
இனப்ட - ன்கயன் அத்வபட ஜம ணமர்க்கம்

இபர்கலக்குப் ிடிக்கமட. இந்ட னர்ப ணீ ணமம்கர்கநில்
குணமரி ட்ர் ன்பர் ணம ளரிதபமக பந்ட

ளநத்டவடத் டீபிணமகக் கண்டித்ட, ழபட கர்ணமக்கவந
யவமட்டிமர். ளநத்டம் கர்ணமவபச் ளசமல்மடடற்கமக
அவட இபர் கண்டித்டமர். இழட ணமடயரி, ளநத்டம்
ஈச்பவ, க்டயவதச் ளசமல்மடடற்கமக அவட

இன்ளமன ளரிதபர் கண்ம் ளசய்டமர். அபர் ளதர்
உடதமசமரிதர் ன்ட. யதமத சமஸ்டயம் ப்டும்
டர்க்க சமஸ்டயத்டயல் அபர் பல்பர். ழமக

பிபகமங்கலக்குக் கமஞணமக ஈச்பன் ன்று என்று
இனந்ழடதமக ழபண்டும் ன்வட இபர் னேக்டய னெணமக
பமடம் ண்ஞி யவமட்டி மநணமக லடயமர்.

இப்ழமட ள்நிக்கூப் னஸ்டகங்கநியனந்ட ஆம்ித்ட,
ங்ழகனேம் னத்டவப் ற்யத்டமன் ளசமல்யதினக்கயழட
டபி குணமரி ட்ர், உடதமசமரிதமர்
னடமபர்கநின் ழர்கூ எனத்டனக்கும் ளடரிதமடடி

ளசய்டயனக்கயட! ளபள்வநக்கமர்கநின் ஆட்சயதின் ழமட
இப்டி ழபண்டுளணன்ழ ளசய்ட பிட்மர்கள்.
அபர்கலக்கு வபடயக ணடத்வட ப்டிதமபட ணட்ம்
டட்டி, ல்மவனேம் கயயஸ்டப ணடத்டக்கு இலத்ட

பிழபண்டும் ன்ட ஆவச. 'கயயஸ்டப ணடத்டக்கு
இலக்க னடிதமபிட்மல் கூப் பமதில்வ.

வபடயகத்வட ப்டிதமபட ணட்ம் டட்டிபி ழபண்டும்.
ம்ணமல் ஆநப்டுகய இந்ட யந்டக்கலக்குத் டங்கள்
ணடத்வடனேம், கமசமத்வடனேம் ற்யப் ளனணயடம்
இல்மணல் ண்ஞிபிழபண்டும்' ன்று அபர்கலக்கு
ண்ஞம். டங்கலக்கு மகரிகழண ளடரிதமட ஆடயகமத்டயல்
இப்ழமட டங்கநமல் ஆநப்டும் யந்டக்கள்

ம்ழமன்டணம மகரிகம் வத்டபர்கநமக இனந்டட
அபர்கவந ளமம்வும் உறுத்டயக் ளகமண்டினந்டட.

அடமல் இப்டி யவத்டமர்கள். வபடயக ணடத்டயன்
ளனவணகள், அடயல் பந்ட ளரிதபர்கள் ஆகயதற்ய
யந்டக்கலக்கு என்றுழண ளடரிதமணல் ளசய்னேம்

பிடத்டயல், யளணன்ரி ஸ்கூல் ம கட்த்டயயனந்ட
ஆம்ித்ட பிட்மர்கள்! அடமல்டமன் ழபட பினத்டணமக
[ழபடத்டக்கு னஞமக] னத்டர் ணடம் ஸ்டமம்

ளசய்டவட ணட்டும் குனந்வடகள் டிக்கய கமத்டயழழத
அபர்கள் ளடரிந்ட ளகமள்லம்டிதமகப் ளரிசமகப்
ிப்டுத்டயமர்கள். ழபடணடத்டயல் பந்ட

ணமன்கவநப் ற்ய என்றும் ளசமல்மணல் பிட்டு
பிட்மர்கள். குணமரி ட்ர் ழபடப் ிமணமண்தத்வட

[ழபடழண ிணமஞ டைல் ன்வட]னேம், ழபட கர்ணமக்கநின்
னக்கயதத்டபத்வடனேம் பயனேறுத்டய, இந்ட இங்கநில்
ணமறுட் ளநத்டத்வடக் கண்டித்டமர். உடதர்

ளநத்டர்கநின் யரீச்பபமடத்வடக் கண்டித்ட ஈச்பன்
உண்டு ன்வட யவ மட்டிமர். கர்ணம்-க்டய-ஜமம்
ன் னென்யல் இப்டிக் கர்ணத்வடனேம் க்டயவதனேம்
ற்யத ளநத்டக் ளகமள்வகவத இனபர் யமகஞம்
ண்ஞி ிழக, ஜமணமர்க்கத்வட ழபட பனயப்டிப்

னடப்ித்டக் ளகமடுத்ட ம் கபத்மடமள் அபடமம்
ண்ஞிமர்.

ஜமரீடயதில் ளநத்டனம் அத்வபடனம் எழ
ணமடயரிடமன் ன்று இவ்பின யத்டமந்டகவநனேம் ழசர்த்ட
ஆழக்ஷிக்கய பிசயஷ்மத்வபடயகள், த்வபடயகள் ஆகயழதமர்
ளசமல்படண்டு. ம் ஆசமர்தமவநழத

ணமறுழபத்டயயனக்கய ளநத்டர் -- "ப்ச்சன்

ளநத்டர்" -- ன்று அபர்கள் ளசமல்படண்டு. ஆமல்,
இந்ட அிப்ிமதம் சரிழத இல்வ. ளநத்டம், அத்வபடம்
இண்டும் ழமகத்வட ணமவத ன்று ளசமல்படமலும்,

அத்வபடத்டயல் ளமம்வும் ஜமயவ அவந்டழமட
அங்ழக ஈச்ப உமவனேம் யன்றுபிடுபடமலும் இப்டி
ஆசமர்தமவநழத "ணமறுழப ளநத்டர்" ன்று

ளசமல்பர்கள் ளசமன்மலும், ளகமஞ்சம் ழதமசவ
ண்ஞிப் மர்த்டமலும் இட ளமம்ப் ிசகு ன்று
ளடரினேம். ழமகம் ணமவத ன்கயழமட, ஆசமரிதமள்
ளநத்டர்கள் ணமடயரி ல்மம் எழ சூன்தம் ன்று

ளசமல்யபிபில்வ. ழமகம் டமற்கமயக உண்வணடமன்.
அவடழத ண த்டயதணமக ண்ஞிபிக் கூமட
ன்றுடமன் ளசமன்மர். ணமவததம இந்ட ழமகம்
சூிதத்டயல் கவந்ட ழமய்பிடுபடல்; ணமமக ழமகம்
யந்ட த்தணல் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமட, இந்ட
ழமகனம் அவட ணமவததமகத் ளடரிந்டளகமள்கய

மனம்கூப் ண த்தனம் னர்ஞனணம ிம்ணழண
ன்று ளடரினேம் ன்மர். ளநத்டர்கநின் ழணமக்ஷணம
யர்பமஞம் ன்ட டவுழண இல்மட சூித யவ.
ஆசமரிதமநின் ழணமக்ஷணம அத்வபடழணம

ழனண்வணதமகவும், ழயபமகவும், ழமந்டணமகவும்,
அடமபட த்-சயத்-ஆந்டணமக ஆகயபிடுகய ரினஞ
யவ. இந்ட இண்வனேம் என்ளன்ட டப்ன.
ஆசமரிதமநின் ளனவண ன்? அபர் ல்ம
ணமர்க்கங்கவநனேம், யத்டமந்டங்கவநனேம் எவ்ளபமன
'ளபய'ல்

எப்னக்ளகமண்டு, இவப ல்மனம் ழசர்ந்ட

உச்சத்டயல் ஜமணமர்க்கத்டயல் ளகமண்டு பிடுகயற்ட ன்று
கமட்டிதடடமன். ளநத்டர்கள் ழபடகர்ணமக்கவந

பிட்பர்கள்; ஆழக்ஷித்டபர்கள். ஆசமரிதமழநம ழபட
கர்ணமக்கவந பிழசணமக ஆடரித்டபர். "ழபழடம யத்தம்
அடீதடமம்; டத் உடயடம் கர்ணமற அடேஷ்டீதடமம்"

ன்டடமன் அபனவத 'உழடச ம'த்டக்கு ஆம்ழண
ஆகும். ஜமம் பனம் னன்ன ணஸ் எனவணப்
ழபண்டும். இடற்கு க்டய உமவ அபசயதம்.

கபமிம்டமன் ணஸ் அப்டிழத எனனகப்ட்டு
யற்கும் ன்டமல், க்டயவதப் னர்பமங்கணமக பிடயத்டமர்.

அடற்கும் னந்டயக் கர்ணமடேஷ்மம் ளமம்வும் அபசயதம்.
ழபடம் ளசமன்டி, கர்ணமபிழழத
ஈடுட்டினக்கயழமடடமன் சயத்டத்டயன் அலக்குகள் ழமகும்
ன்மர். கர்ணம ளசய்தச் ளசய்தத்டமன் சயத்ட சுத்டய
ற்டும். சயத்ட சுத்டய ற்ட்ின் ளசய்கய க்டயதமல்
அந்டச் சயத்டணமட எனனகப்டும். அப்னம்டமன், இப்டி
எனனகப்ட் ணம் டன்வழத இனந்ட ளகமண்டு ண
த்டயதணம ஜமத்டயல் கவத னடினேம் ன்று

ஆசமர்தமள் பரிவசப்டுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
கர்ணமவபச் ளசமல்லும் னர்ப ணீ ணமம்வ, ஈச்பவச்
ளசமல்லும் வதமதிக ணடம் [யதமதக் ளகமள்வக],

கர்ணமவும் ஈச்பனுணயல்மட ளநத்டத்டயன் டயதம
பிசமம், ல்மம் ஆசமர்தமநின் அத்வபடத்டயல்
இனக்கயன். ஆமலும் இபர்கள் எவ்ளபமன
ளபவ ணட்டும் ிடித்டக் ளகமண்டு, அந்ட ளபழமடு
யன்று பிட்ழமட, ஆசமர்தமள்டமன் ல்மபற்வனேம்
ணன்பதப்டுத்டய [இவசபித்டக்] ளகமடுத்டமர். ணற்
யத்டமங்கள்கள் என ளபயல் ணட்டும் யன்று
பிடுபடமல் அபற்ழமடு சண்வனேம் ழமட்மர். வபடயக

கர்ணம ஆசமர்தமலக்கு ம்ணடம்டமன். ஆமலும், 'க்டயனேம்
ழபண்மம், ஜமனம் ழபண்மம்' ன்று னர்ப
ணீ ணமம்கர்கள் இனந்டடட அபனக்கு ம்ணடணயல்வ.
'ீங்கள்

ளசய்கய கர்ணம டமமக ன் டந்டளகமள்ந

னடிதமட. கர்ணம  பஸ்ட. ஆடமல் கர்ணமவுக்குப்
ன் டனபட ஈச்பழ. அபன்டமன் ழமக பிதமமம்
என எலங்கமக ப்டற்கமக ழபடத்டயன் னெம்

கர்ணமக்கவநழத ளகமடுத்டயனக்கயமன். ந்டக் கர்ணம
ளசய்டமலும், அந்டப் வ அபிம்டமன் எப்ிக்க
ழபண்டும் ழமக ழக்ஷணத்டக்கமக ணக்கு அபன்

டந்டயனக்கய கர்ணமவப, மம் யஷ்கமம்தணமக [ஆவச
பமய்ப்மணல்] ளசய்ட, அபனுக்ழக அர்ப்ஞம்

ண்ஞழபண்டும், அப்டிப் ண்ஞிமல்டமன் கர்ணமபமல்
ணக்குக் கயவக்கய வபிப் ளரிடமக, இந்டக்

கர்ணத் டயதமகத்டமல் சயத்ட சுத்டய ன் ணம ளரித
ன் கயவக்கும்" ன்று ணீ ணமம்கர்கலக்கு ஆச்சர்தமள்
டுத்டச் ளசமன்மர். அழட ணமடயரி, வதமதிகர்கநினம்,
"ஈச்பன்

இனக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்று டர்க்க ரீடயதில்

யனொித்ட ணட்டும் ிழதமம் இல்வ. அந்டத் டர்க்கம்
அடேபணமக ழபண்டும். ஈச்பவ ழனக்கு ழர்

அடேபிப்ட ன்ட, கவசயதில் அபவத் டபி

ழபளமன்றுணயல்வ ன் அடேபத்டயல்டமன் ளகமண்டு
பிட்மக ழபண்டும். அடமபட, அபனுக்கு ழடணமக மனம்
இல்வ ன்கய அத்வபடமடேபம்டமன் ஈச்ப க்டயதின்
னடிவு" -- ன்று பமடம் ண்ஞி ஸ்டமித்டமர்.
"மம்

ன், த்டயதம் ன், டக்கம் ன்ட ன்?"

ன்ளல்மம், ஆசமமசங்கவந பிட்டு பிட்டு, ப்ழமட

மர்த்டமலும் பிசமவஞ ண்ஞிக் ளகமண்ழ, டயதமம்
ண்ஞிக் ளகமண்ழதினந்டமல், னத்டனக்கு பந்ட ணமடயரி
ணக்கும் என ளடநிவு ிக்கத்டமன் ளசய்னேம். 'னத்டர்

ழமக ஈச்பவப் ற்ய ளசமல்பில்வழத டபி
அபர் ஈச்பவ ஆழக்ஷிக்கவும் இல்வ. ஆடமல்,
அபர் அத்வபட ஜமம் அவந்டம் இனக்கமம். ஆமல்
அவட அபனக்கு பமர்த்வடகநில் ளசமல்த்

ளடரிதபில்வ. அவ்பநவுடமன்' ன்றுகூச்
ளசமல்படண்டு. ஆமலும் இப்டித் டயதமனம்

பிசமனம் ல்மனம் ண்ஞனடினேணம? அடற்கு என
க்குபம் ழபண்மணம? ழபண்டும். இடற்கமகத்டமன் ழபட
டர்ணத்டயல் கர்ணம, க்டய ன்று னடயல் வபத்டயனக்கயட.
இத்கநமல் சயத்ட சுத்டயனேம், கமக்ரிதனம் [எனவணப்மடும்]
ற்ட் அப்னம்டமன் த்த டத்பத்வடப்ற்ய ஜம
பனயதில் யன்று பிசமம் ண்ஞ னடினேம். கர்ணமவப
ழமக ழக்ஷணமர்த்டணமகவும்,  டயனுசம ீபர்கநின்

க்குபத்வடப் ளமறுத்டம் பர்ஞ டர்ணம், ஆசயண டர்ணம்
ன்ளல்மம் ழபடனம், ஸ்ணயனடயகலம் ிரித்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயன். அடமபட இன்ின்மர் இன்ின்
ணமடயரி ளசய்டமல்டமன், அபபனக்கும் சயழதஸ்,

ழமகத்டக்கும் ழக்ஷணம் ன்று 'அடயகமரி ழடம்' மர்த்டப்
 கர்ணமக்கவநனேம், உமம ணமர்க்கங்கவநனேம்

ிரித்ட வபத்டயனக்கயட. இவடளதல்மம் னத்ட ணடம்
ணமடயரி அக்ஷ்தம் ண்ஞி, ழபட கர்ணம, உமவ
ல்மபற்வனேம் டள்நிபிட்டு, அடயகமரி ழடம்

மர்க்கமணல் ல்ழமனக்கும் டயதமம்_பிசமம் ன்று
பிடயத்டமல், ழமக கமரிதம் ளகட்டுப் ழமகும். னத்டர் ணமடயரி
தமழம இண்ளமனத்டவத் டபி தமனக்கும் ளடநிவு

உண்மகயபிமட. னன்ழழத ளசமன் ணமடயரி ற்கழப
குணமரி ட்னம், உடதமசமரிதமனம் ளரித அநவுக்குச்
ளசய்டயனந்ட ளநத்ட ணட கண்த்வட ஆசமர்தமள்
னர்த்டய ண்ஞிமர்.

ளநத்டம் ன்ட இம் னெபமலும் யந்ட ிகு,

ழடசத்டயல் ம் ஆசமர்தமநின் பனயழத யவப்ட்ட.
அடமபட ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதம் ன்கய மட
ழபடணடம் ணட்டுழண ணறுடினேம் யவப்ட்டு பிட்ட.
உயத்டக்கநில் ளசமல்ப்ட்டு, ஆசமர்தமநமல்

பிஸ்டமணமக பிநக்கய யவமட்ப்ட் அத்வபட
ஜமம்டமன் அடன் உச்சயவ.
ஆமல் அத்வபடமடேபம் ன்ட ல்மனக்கும்
மத்தணமடல். ளனம்மலும் ளமடங்கள் வபடயக
கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிக் ளகமண்டும் ஈச்ப உமவ
ளசய்ட ளகமண்டுந்டமன் இனந்டமர்கள். ஆமல், னர்ப
ணீ ணமம்கர்கவநப் ழமல், "கர்ணமழபடமன் ல்மனம்;
ஸ்பமணய கூ ழபண்மம்" ன்று யவத்ட இபர்கள்

கர்ணம ளசய்தபில்வ. ஆசமர்தமள் கமட்டிதடி, ஈச்பவ

எப்னக் ளகமண்டு, ஈச்பமர்ப்ஞணமகழப கர்ணமக்கவநச்
ளசய்டமர்கள்.

இப்ழமட ந்டக் கர்ணம ளசய்டமலும், ஆம்த்டயல் மம் அட
ணமத்ணமபின் ிரீடயக்கமகழப ("ழணச்ப
ப்ரீத்தமர்த்டம்") ளசய்தப்டுபடமக ங்கல்த்டயல்

ளசமல்கயழமணல்பம? இந்ட ங்கல்ம் ம் ஆசமர்தமள்
ளசய்ட ளகமடுத்டடடமன். அபனக்கு னந்டய அப்டிதில்வ.
கர்ணம ண்ஞிமல் கயவக்கய ன் ணக்குத்டமன்

ன்றும், அந்டப்வ ஈசபன் டமணல், டமமகழப
ளற்றுக்ளகமண்டுபிமம் ன்றும் யவத்டபிக்

கூமட ன்ழ ஆசமர்தமள் இப்டி வபத்டமர். மடமஞ
கர்ணமபியனந்ட தமக தஜ்ஜம் உட் ல்மபற்வனேம்
ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞ வபத்டமர்
ஆடயதியனந்ட ழபட ணடம், ிகு ழபடத்வட டலபி
ற்ட் ஸ்ணயனடயகவந டர்ண சமஸ்த்டயங்கவந

அடேசரித்டழமட ஸ்ணமர்த்ட ணடம் ன்று ளதர் ளற்ட.
இண்டும் ழபறு அல். ழபட ணடழணடமன் ஸ்ணமர்த்டம்.
ழபடத்டயல் கர்ணமபமட சயத்ட சுத்டயக்கமக
ஈச்பமர்ப்ஞணமகத்டமன் உத்ழடசயக்கப்ட்டினக்கயட.
ின்மல் பந்ட னர்ப ணீ ணமம்கர்கள்டமன் குனறுடி

ளசய்டமர்கள். அவட ஆசமர்தமள் சரி ண்ஞிபிட்மர்.
அடமபட 'எரியம' வனத ஸ்ணமர்த்ட
ணடத்வடழதடமன் ன்மகப் னத்டதினொட்டி
யவமட்டிமர்.
இழடழம, உமவ ன்று டுத்டக்ளகமண்மலும்

ழபடத்டயல் பிஷ்டடமன் உசத்டய, சயபன் டமழ்த்டய ன்ழம,

சயபன்டமன் உசத்டய, பிஷ்ட டமழ்த்டய ன்ழம இல்வ.
ழபடத்டயல் க ளடய்பங்கவநனேம் எழ

ணமத்ணமபமகத்டமன் ற்த்டமழ்பில்மணல்
ளசமல்யதினக்கயட. னத்த்டயல் ல்மம் சயபஸ்பனொழண
ன்று ளசமல்யதினக்கும். னன லக்டத்டயல் ல்மம்

பிஷ்டஸ்பனொழண ன்று இனக்கும். இன்ழமரித்டயல்
பனஞவழத ணமத்ணம ன்று ளசமல்யதினக்கும்.
இந்டயவழத ழணச்பன் ன்று ளசமல்யதினக்கும்;
அக்ிடமன் னல னடற் கவுள்; சூரிதன் னலனடற்
கவுள்

__ ன்யப்டி

ந்ட ளடய்பத்வடச்

ளசமல்லும்ழமடம், ழபட றக்டங்கள் அவடப்

ணமத்ணமத்பமகழபடமன் ளசமல்லும். னடிபமக, என
த்தம்டமன் இனக்கயட. அடற்குத்டமன் ஜமிகள் 
ழர் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்: 'கம் த் பிப்ம: லடம
படந்டய' ன்று டீர்ணமணமகச் ளசமல்யபிட்ட.

ழபடத்வட அப்டிழத ின்ற்றும் டர்ணசமஸ்டயங்கலம்
(ஸ்ணயனடயகலம்), இந்ட ளடய்பம்டமன் ளரிசு ன்டமக

சயபவழதம, பிஷ்டவபழதம, அம்மவநழதம, ழபறு ந்ட
ளடய்பத்வடழதம ளசமல்பில்வ.
ஆமலும், இஷ் னெர்த்டயக் ளகமள்வக ன்டமக,
அபபனம் டங்கள் ணஸ் பினப்த்ழடமடு ந்ட
னெர்த்டயதில் அன்மக திக்கயழடம, அந்ட னெர்த்டயவதழத
னலனடல் ளடய்பணமக பனயடுபவட ழபடனம்
ஸ்ணயனடயகலம் ஆடரிக்கயன். இப்டிழத ஸ்ணமர்த்டர்கள்
இஷ் ழடபவடவத பிழசணமக உமயக்கயழமழட,
ணற் ழடபவடகவந யந்டயக்கமணல் ஞ்சமதடணமகப்
னயத்ட பந்டமர்கள்.

ழபடத்டயன் கர்ணக் ளகமள்வக குனறுடிதமகய, "கர்ணமடமன்
ல்மனம்" ன்று னர்ப ணீ ணமம்கர்கள் வபத்டபிட்

ணமடயரி, ழபடத்டயன் உமம ணமர்க்கனம் ிற்கமத்டயல்
குனறுடிதமகய, அபபனம் டங்கள் இஷ் ளடய்பந்டமன்
ளரிசு ன்று சண்வ ழமடுகய ஸ்டயடயனேம் ற்ட்ட.
இப்டி கர்ணம, க்டய இண்டும் குனம்ி, ளநத்டர்கநிமல்
ஜமணமர்க்கனம் குனறுடிதம சணதத்டயல்டமன்
ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞி, ல்மபற்வனேம்
சரர்ண்ஞி, என்றுக்கப்னம் என்று ன்று பரிவசப்டுத்டயக்
ளகமடுத்டமர். வனதடிடமன் ஆசமர்தமள் சரர் ண்ஞிக்
ளகமடுத்டமழளதமனயத டமணமக னட பனய என்வ
ற்டுத்டழப இல்வ. ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதம் ன்
மட ழபடடர்ண பனயதில் கல்லும் னள்லம் ணண்டிப்
ழமழமட கல்வனேம் னள்வநனேம் அப்னப்டுத்டய,
அந்ட ஸ்ணமர்த்ட பனயவதழதடமன் சுத்டப்டுத்டயக்

ளகமடுத்டமழதன்ய, னடயடமக என பனய ழமபில்வ.
ழபடம் ளசமல்கய இஷ் ளடய்ப பனயமட்டு னவவத
எப்னக்ளகமண்டு, ிள்வநதமவழத னலனடற் கவுநமக
பனயடும் கமஞடர்கள், றப்ம்ணண்தவ அப்டி
பனயடும் ளகநணமர்கள், அம்மவந பனயடும் சமக்டர்கள்,
ஈச்பவ பனயடும் வசபர்கள், பிஷ்டவப பனயடும்
வபஷ்ஞபர்கள், லரிதவ பனயடும் ளநர்கள்
ஆகயத இபர்கலக்கு, இந்ட ஆறு பனயகவந சுத்டப்டுத்டய
வபடயகணமக ஆக்கயக் ளகமடுத்டமர். இடமல் டமன் அபவ
"ண்ணட டமகர்" ன்ட. இன்ளமன ளடய்பத்வட
யந்டயக்கமணல் டங்கள் இஷ் ளடய்பத்வட அபபனம்

பனயழப ண்ணட ஸ்டமம் ண்ஞிமர்.

ஸ்ணமர்த்டர்கள் தமபனம் வனதடி -- 'ஆடயத்தம் அம்ிகமம் - பிஷ்டம் - கஞமடம் - ணழச்பம்'
ன்டி -- ந்ட னெர்த்டயகவநனேம் வபத்டப் ஞ்சமதட
னவ ண்டம்டிதமகச் ளசய்டமர். அக்ி சம்ந்டணம

வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்களநல்மம் றப்ணண்தனக்குப்
ழமய்ச் ழசனகயட ன்டமல், ண்ணடங்கநில் பிட்டுப்
ழம றப்ணண்தவப் ஞ்சமதத்டயல் ழசர்க்கமணல்
பிட்டு பிட்மர் ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்.

ஆடமல் சங்க சம்ிடமதம் ன்று என்று னடயடமக

ற்ழப இல்வ. வனத ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதம்
ன்கய ழபட ளயழதடமன், டுழப சயடயணவந்டழமட
சங்கமல் னன்வபி ீபசக்டயனேன்

னத்டதினொட்ப்ட்ட. ஆவகதமல், "சங்க சம்ிடமதம்"
ன்று தமமபட ளசமன்மல் டப்ன; மழ
ளசமல்யதினந்டமலும்கூத் டப்ன.
இப்ழமட ப்டி ம்ணயல் சயஷ்ர்கநமக இனப்பர்கள்,
'னடயடமக

பழனும் டமபட ளகமள்வகவதச் ளசமன்மல்

டுத்டக் ளகமள்நக்கூமட; ணனப்டி, சம்ிடமதப்டி
பந்டடம ன்று மர்க்கழபண்டும்' ன்கயமர்கழநம

அப்டிழதடமன் ம் ஆசமர்தமலம் டமம் லடயத மஷ்தம்
ளடுகயலும் சம்ிடமதத்வடப் ழமற்ய பந்டயனக்கயமர்.
அங்கங்ழக, இடடமன் சம்ிடமதம்; இப்டித்டமன்
சம்ிடமதிகர்கள் அிப்ிமதப்டுகயமர்கள்; அடமல்
இடழப ற்கத்டக்கட ன்று ளமம்வும் ணரிதமவடனேன்
ளசமல்பமர். இழதசு கயயஸ்டவபப் ற்ய, அபர் 'வனத
ணடங்கவந அனயக்க பபில்வ; அபற்வப் னர்த்டய

ண்ஞழப பந்டமர்' ன்று ளசமன்டமகச் ளசமல்கயமர்கள்.
ஆசமர்தமலம் வனத வபடயக ஸ்ணமர்த்ட

ம்ிடமதத்வட உள்நடி ஸ்டயப்டுத்டத்டமன் பந்டமழ
டபி, டமணமக என்வ ஸ்டமிக்கபில்வ. "சங்க
சம்ிடமதம்" ன்று ளசமன்மல், அவட அபர்
அசமணமகழப யவப்மர்.

அபட னடிந்ட னடிபம அத்வபடக் ளகமள்வகவதக்கூ
அபர் சம்ிடமதணமக் பந்ட உயத்டக்கள், கர வட,

ிம்ணலத்டயம் இபற்யன் ிணமஞத்டயல்டமன் னலக்க
னலக்க யவமட்டிதினக்கயமழ டபி, டம்னவத
ளசமந்டக் ளகமள்வக ன்று டப்ித் டபயக்கூச்
ளசமல்ணமட்மர்.
இடமல்டமன் ம் ஆசமர்தமவந அடேரிக்கயபர்கலக்குப்
னடப்ளதர் என்றும் ற்மணல் ஸ்ணமர்த்டர் ன்
ளதழ யன்றுபிட்ட. வ மணமடேர், வ ணத்பர்
னடயதபர்கள் ழடமன்றுபடற்கு னன்ன

ஸ்ணமர்த்டர்கநிழழத பிஷ்டவப இஷ் ளடய்பணமகக்
ளகமண்பர்கலம் இனந்டமர்கள்.
இடயழ என ழபடிக்வக: ஆசமர்தமள் ளசமன் ணமடயரி
ளடய்ப யந்வட ண்ஞமணல் ஞ்சமதட னவனேன்
இஷ் ளடய்பத்வட பிழசணமக உமயக்கய அநவுக்குப்
க்குபம் இல்மடபர்கலம் ஸ்ணமர்த்டர்கநில்
இனந்டயனக்கயமர்கள். அடமபட டங்கள் ளடய்பம் என்ழ
னலனடல் ளடய்பம் ன்று யவத்டபர்கலம்,
ஃிமஃி ன்று பனம்ழமட அத்வபடத்வட எப்னக்
ளகமள்பர்கநமக இனந்டயனக்கயமர்கள்.

இப்டிப்ட்பர்கநில் டீபி வபஷ்ஞபர்கலம்

அத்வபடயகநமக இனந்டயனக்கயமர்கள். இட ப்டித்
ளடரிகயளடன்மல், உங்கலக்கு ளடரிதமட என பிதம்
ளசமல்கயழன். இப்டிப்ட் அத்வபட வபஷ்ஞபர்கநின்
ம்வதில் பந்டபர்கள் சய ழர் இப்ழமடம்

இனக்கயமர்கள். இபர்கள் ன்வத்டமன் ஆசமர்தமக
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். அபர்கலவத
யத்டமந்டம் ன் ன்று ழகட்மல் அத்வபடம்டமன்.

இபர்கள் மணம் ழமட்டுக்ளகமள்ந ணமட்மர்கள். பினடயக்கு
ன் இனந்டமலும் சயபசம்ந்டம் ழசர்ந்டபிட்ட
ன்டமல் பினடயனேம் இட்டுக் ளகமள்நணமட்மர்கள்.

மணனம் இல்மணல், பினடயனேம் இல்மணல் ழகமி
சந்டம்டமன் இட்டுக்ளகமள்பமர்கள். இன்னும் சய ழர்
பகவ, ளடன்கவ இன மணனணமக இல்மணல் "கர ற்று
மணக்கமர்கள்" ன் ழழமடு அத்வபடயகநமக

இனக்கயமர்கள்! ஆமலும் அத்வபடயகநம இபர்கள் வ
மணமடே ம்ிடமதத்டயல் பந்ட வபஷ்ஞபர்கவநக்
கமட்டிலும் பீ வபஷ்ஞபர்கநமக இனக்கயமர்கள்!

மணமடே - வபஷ்ஞபர்கள்கூ சயபன் ழகமபிலுக்குப்
ழமகய இந்டக் கமத்டயலும், ன்வ ஆசமரிதமக
வபத்டக் ளகமண்டினக்கய இந்ட அத்வபட வபஷ்ஞபர்கள் சயபன் ழகமபிலுக்குப் ழமபடயல்வ!

"இடயயனந்ழட ன்வ வசபமகச் ளசமல்பட வ்பநவு
டப்ன ன்று ளடரிகயட மர்!" ன்று அந்ட ப்மன்
ப்ளமஃனக்கு டுத்டக் கமட்டிழன். இழடணமடயரி
பவசபர்கநிலும்
ீ
அத்வபடயகள் உண்டு. டத்டபம், Philosophy
ன்று பனகய ழமட ஆசமர்தமநின் அத்வபட

யந்டமந்டத்வட இபர்கள் ற்றுக்ளகமண்மலும்,

உமவ, Theology ன்கயழமட அபர் ளசமன்

மணஸ்தத்வட [ணமபத்வட] ற்கனடிதமணல்
பிஷ்டழபம, சயபழமடமன் என்வக் கமட்டிலும் ணற்ட
ளரிசு ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ஆமலும், ளமடபமக, அத்வபடயகள் ன்மல் வசபர்

ன் ண்ஞம் ற்ட்டற்கு என னக்கயதணம கமஞம்
உண்டு. கபத்மடமலக்குப் ிற்மடு வ

மணமடேமசமரிதமர் பிசயஷ்மத்வபடத்வடப் ிசமம்
ண்ஞிமர். 'ீபனும் ிம்ணனம் என்மகப் ழமய்
அத்வபடணமகயபி னடிதமட. ீபன் டக்குள்

அந்டர்தமணயதமக ிம்ணழண இனந்ட இதக்கய வபக்கயட
ன்வடக் ளகமஞ்சம் ழடணமக இனந்டடமன் ழணமக்ஷ
யவதிலும் அடேபிக்கயமன். ிம்ணம் ன்டம் சங்கர்

ளசமன்டி குஞம் குயதில்மட, கமரிதணயல்மட யர்குஞ
பஸ்டபல். அட குஞணமடடமன் [குஞத்ழடமடு
கூடிதடடமன்]. கமரிதம் ண்டபடடமன். ீபவனேம்
கமரிதம் ண்ஞவபப்ட அந்டர்தமணயதமக

உட்னகுந்டயனக்கய அடடமன்' ன் கனத்டக்கவந
உவதபர் வ மணமடேர். இட பவக்கும், ந்ட
ளடய்பத்வட பனயடுபர்கலக்கும் ளமடபம ணமடயரி,
ஃிமஃிதமக, டத்பணமக ணட்டும் இனக்கயட. ஆமல்
இங்ழக அப்டிப்ட் குஞப்ிம்ணம்
ணமபிஷ்டடமன்; சயபழம ழபறு ளடய்பழணம இல்வ
ன்றும் ளசமல்ய, வ மணமடேர் 'டயதமய'ப்டி என
குயப்ிட் இஷ் ளடய்பக்கமர்கள் ணட்டுழண
பிசயஷ்மத்வபடத்வட ற்கும்டிப் ண்ஞிபிட்மர்.

மணமடே யந்டமந்டத்வட ற்றுக்ளகமண்பர்கள், அடபவ
ஸ்ணமர்த்டர்கநமக இனந்டபர்கள்டமன். வபடயக ணடம்,

யந்ட ணடம் ன்ழட அபர் மள்பவதிலும் ஸ்ணமர்த்ட
ணடம்டமழ? ஆவகதிமல், பிஷ்ட டமன் ளடய்பம்
ன்று அபர் ற்டுத்டயத யந்டமந்டத்டக்குப் ழமபர்கள்
ஸ்ணமர்த்டர்கநியனந்டடமழ ழமதினக்க ழபண்டும்?

பிசயஷ்மத்வபட டத்பத்வட (Philosophy) ற்றுக் ளகமண்டு
அடயல் ழமபர்கள் ழமதினப்மர்கள். அட டபி

டங்கலவத இஷ் ளடய்பணம ணமபிஷ்டவுக்கு
உத்கர்த்வட [ழணன்வணவத]ச் ளசமல்யதினக்கயட
ன்டற்கமகழப, டத்பத்வடபி பனயமட்டுனவ

(Theology)வத னக்கயதணமகக் கபித்டம், பிஷ்டவப இஷ்
ளடய்பணமகக் ளகமண்  ஸ்ணமர்த்டர்கள் வ மணமடே
சம்ிடமதத்வடத் டலபிதினக்கக் கூடும். ிற்மடு வ
ணத்பமசமரிதமர், வ பல்மசமரிதமர், வ கயனஷ்ஞ
வசடன்தர் னடமபர்கள் பந்ட, டத்பரீடயதில்
ளபவ்ழபறு யத்டமந்டங்கவநப் ிசமம் ளசய்டமர்கள்.
அந்டர்தமணயதமக ீபமத்ணமவுக்குள் ணமத்ணம

இனக்கயவடக் கூச் ளசமல்மணல். இண்டும் அடிழதமடு
ழபமவப ன்ழ ணத்பர் யத்டமந்டம் ளசய்டமர்.
அடடமன் த்வபடம். பல்மசமரிதமர், வசடன்தர்
ஆகயதபர்கநின் ஃிமஃிவதச் சுனக்கணமகச் ளசமல்யப்
னரிதவபப்ட சயணம். அந்ட 'டிஸ்கன்' இப்ழமட

ழபண்மம். ளணமத்டத்டயல் மன் ளசமல் பந்ட பிதம்
ன்ளபன்மல், இந்ட னென்று ழனங்கூ டத்பம் ன்று
என்வ வபக்கயழமழட பனயமட்டிலும் "இடடமன்

ளடய்பம்" ன்று என்வ வபத்டபிட்மர்கள். ணத்ப
ணடத்டயலும் பிஷ்டடமன் ணமத்ணம. ணற் இனபனக்கும்

ிம்ணம் அல்ட ணமத்ணம ன்ட க்னஷ்ஞன்டமன்.
அடமல், இளடல்மனம் பிஷ்டவப உமயக்கும்
ணடங்கள்டமன். இந்ட சம்ிடமதங்கலக்கும்
ஸ்ணமர்த்டர்கநியனந்டடமழ ழமதினக்கயமர்கள்?
இபர்கநிலும் டத்பத்டக்கமகப் ழமபர்கள்

ணட்டுணயல்மணல், டங்கலவத பிஷ்டவுக்கு உத்கர்ம்
டந்டயனக்கயட ன்டற்கமகழப ழம ஸ்ணமர்த்ட
வபஷ்ஞபர்கலம் இனந்டயனப்மர்கள் அல்பம?
ஆக, ஸ்ணமர்த்டர்கநியனந்டடமன் ிற்மடு மணமடே
யத்டமந்டம், ணத்ப யத்டமந்டம், பல் யத்டமந்டம்,
வசடன்த சம்ிடமதம், (யம்மர்க்கர் ன்று எனத்டர்

உண்டு - அபனம் கயனஷ்ஞ க்டயக்கமர்டமன். அபனவத
யத்டமந்டம்) ஆகயத இத்டவ வபஷ்ஞப ிரிவுகவநச்
ழசர்ந்டபர்கலம் ழமதினக்கயமர்கள். இடமல்

ஸ்ணமர்த்டர்கநமகழப டங்கயபிட்பர்கநில் பிஷ்டவப
இஷ் ளடய்பணமகக் ளகமண்பர்கள் குவந்ட ழமய்,
ஈச்பவ [சயபவ] இஷ் ளடய்பணமகக்

ளகமண்பர்கழந அடயகணமகயதினப்மர்கநல்பம?
இடமல்டமன் அத்வபடயகள் சயபணடஸ்டர் ன்று
யவக்கும்டிதமகய பிட்டினக்கயட.
ளபள்வநக்கமர்கள் ஆட்சய ளடமங்கய த்டயங்கள் லடம்
மநியனந்ழட, ஸ்ணமர்த்டர்கள் டங்கவந ஸ்ணமர்த்டர் ன்று
ழமட்டுக் ளகமள்நமணல் "சயப ணடம்" ன்று ழமட்டுக்
ளகமள்லம்டிதமக ஆகயதினக்கயட !
ழடம இந்டக் கமத்டயல், ம் ணடத்வடப்ற்ய அடிழதமடு

அயந்ட ளகமள்நமட னடத் டவனவ ஸ்ணமர்த்டர்கள்டமன்

டங்கவந வசபர்கநமக யவத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்
ன்டயல்வ. ழம டைற்மண்டிழழத மமங்கத்டயல்
ளசல்லுடிதமகய த்டயங்கநில்கூ இப்டிழத குயத்ட
பந்டயனக்கயமர்கள்!
அட ணட்டுணயல்வ. இடற்ளகல்மம் ளமம்க் கமம்
னந்டய, மணமடேர் வபஷ்ஞப சம்ிடமதத்வட

ப்டுத்டயத மநில், ஸ்ணமர்த்டர்கநில் பிஷ்ட

க்டர்கநமக்கப்ட்பர்கநில் அழகர் அந்ட பனயவத
அடேசரிக்க ஆம்ித்டழமழட, அத்வபடயகள் ன்மல்
வசபர்கள் ன்று யவக்கும்டிதமக ஆடமகத்

ழடமன்றுகயட. ன் இப்டி ளசமல்கயழன் ன்மல், வ
வகண்மசமர்தமர் ன்பர் மணமடேர் கமத்வட எட்டிழத
பந்டபர் ன்று ளசமல்கயமர்கள். டத்பரீடயதில் இபனம்

பிசயஷ்மத்வபடம் ணமடயரித்டமன் ளசமல்கயமர். ஆமல்
னக்டய யவவதச் ளசமல்லும்ழமட அத்வபடத்டக்கு
இன்ம் ளகமஞ்சம் கயட்ழ ழமதினக்கயமர். உமம

ரீடயதில் இபனக்கு சயபன்டமன் ிடமம். மணமடேனக்கு
ப்டி மமதஞந்டமன் ணமத்ணமழபம, அப்டி இபனக்குப்
ணசயபன்டமன் ணமத்ணம. இப்டி இபர் என
வசப..பிசயஷ்மத்வபட ணடத்வட ஸ்டமித்ட ழமடயலும்,
ஸ்ணமர்த்ட வபஷ்ஞபர்கள் மணமடே யத்டமந்டத்வடத்
டலபித அநழபமடு எப்ிட்டுப் மர்த்டமல், ணயகணயகக்
குவபமகத்டமன் ஸ்ணமர்த்ட வசபர்கள் (அடமபட
ழணச்பவ இஷ்னெர்த்டயதமகக் ளகமண்

ஸ்ணமர்த்டர்கள்) வகண்ரின் வசபணம யத்டமந்டத்வட
டலபிதினக்கயமர்கள். ளன்மல், மணமடேனன் 

வபஷ்ஞபர்கள் ிரிந்ட ழமவுழழத, ஸ்ணமர்த்டர்கள்

டங்கவந னக்கயதணம வசபர்கள் ன்ழ யவத்டயனக்க
ழபண்டும். அடமல்டமன் வசபணம யத்டமந்டணமகழப
என ணடத்வட ஸ்டமித்டழமட அடற்கு ணமழபண்டும்
ன்று இபர்கள் யவக்கபில்வ ழமயனக்கயட. இந்ட
வசப பிசயஷ்மத்வபடத்டயன் ழணமக்ஷனம்

அத்வபடத்டக்கு கயட்ழப இனந்டடமல், டங்கலவத
அத்வபடத்வட பிட்டுபிட்டு, அழட ணமடயரிதம
யத்டமந்டத்டக்கு ன் ழமகழபண்டும் ன்றும்
யவத்டயனக்கமம்.

டத்பம் ளமம்க் ளகமஞ்சம் ழனக்குத்டமன் னக்கயதணமக
இனப்ட; அப்ீல் ஆபட. ளனம்மமனக்கு க்டயனேம்,

உமம னெர்த்டயனேம்டமன் னக்கயதம். அடமல்டமன்
பிஷ்ட உத்கர்ம் கூப்ட்

யத்டமந்டங்கலக்ளகல்மம் ஸ்ணமர்த்ட ணடத்டயயனந்ட
டீபி பிஷ்ட க்டயக்கமர்கள் ழமதினக்கயமர்கள்.
இடமழழத அத்வபடம் சயப..உத்கர்த்டக்கு ற்ட்ட
ன் அிப்ிமதம் உண்மகய, சயப உத்கர்த்டயற்ளகன்ழ
என யத்டமந்டம் ற்ட்ழமட, அடயல் பிழசணமக
ஸ்ணமர்த்டர்கள், அடமபட ஸ்ணமர்த்ட ணடத்டயயனந்ட டீபி
சயபக்டயக்கமர்கள் ழசமடடி ஆகயதினக்கயட.
இப்ழமடள்ந அடிழதமடு பிதம் ளடரிதமடபர்கழநம,
அத்வபடயகள் ன்மழ வசபர் ன்று
யவத்டபிடுணநவுக்கு ஆகயதினக்கயட!
(வ

சங்க)ணங்கநில் சந்டய ளணநந ீச்ப னவடமழ

க்கயட ன்மல், அட என கமஞத்டயமல் ற்ட்ட.
ஆசமர்தமலக்கு ழணச்பழ ந்ட ஸ்டிக

யங்கங்கவநக் ளகமடுத்ட, அபற்யன் ஆமடவ

ழமகத்டயல் ந்மலம் இனக்கும்டிதமகப்

ண்ஞழபண்டும் ன்மர். அபற்யல் இண்வ
ஆசமர்தமள் சயனங்ழகரிதிலும், கமஞ்சரனத்டயலும் உள்ந
ணங்கநில் வபத்டம், மக்கய னென்வ ழமநம்,
ழகடமரிமத், சயடம்ம் ஆகயத இங்கநில் ஆதங்கநில்

வபத்டம், அபிச்சயன்ணமக (னயவு மணல்) ஆமடவ
க்க பனய ளசய்டமர். சங்க ணம் ன்மல், ல்ம
ணங்கநிலும் னைிஃமர்ணயடி இனக்க ழபண்மணம?

அடமல் ணங்கநில் சந்டய ளணநநச்ப
ீ
னவவத
வபத்டமர். ஆசமர்தமலக்கு க்ஷ்ணீ யனயம்ண னெர்த்டய
என சமநக்மணம் ளகமடுத்டமர். ஈசுபழ டம்
ஸ்பனொணம ஸ்டிக யங்கம் டந்டடழம,

யம்ணனெர்த்டய டன் ஸ்பனொணம சமநக்மணத்வடக்
ளகமடுத்டமர். ஸ்டிக யங்கத்வடப் னவதில் வபத்ட

ணமடயரிழத இந்ட சமநக்மணத்வடனேம் ஆசமர்தமள் ணத்டப்
னவதில் வபத்டயனக்கயமர்.
அபனக்கு சயப - பிஷ்ட ழடம் ளகமஞ்சனம் கயவதமட.
சயடம்த்டயல் ஸ்டிக யங்கம் ப்டயஷ்வ ண்ஞி
ணமடயரிழத, த்ரிமத்டயல் மமதஞவப் ிடயஷ்வ
ண்ஞிதினக்கயமர். அங்ழகழத என ணம்
ஸ்டமித்டயனக்கயமர். அபர் ணங்கவந ஸ்டமித்ட
இங்கநில் னரி கந்மடனம், த்பமவகனேம் பிழசணம
கயனஷ்ஞ ழக்ஷத்ங்கழந. அபர் சயப ஸ்மணத்டக்கு
மஷ்தம் ண்ஞபில்வ; பிஷ்ட ஸ்

மணத்டக்குத்டமன் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். சயபகர வட,
ழடபிகர வட ல்மம்கூப் னமஞங்கநில் இனந்டமலும்

கயனஷ்ஞ ணமத்ணம உழடசயத்ட கபத் கர வடக்குத்டமன்

ம் ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.

ஈசுபவனேம் அம்மவநனேம் ழமழப ணமபிஷ்ட,
மணர், கயனஷ்ஞர், ணமக்ஷ்ணய ல்மவக் குயத்டம்
ஸ்ழடமத்டயங்கள் ளசய்டயனக்கயமர். இவடளதல்மம்
சரிதமக கபிக்கமடடமல், அபவ வசபர் ன்று
ளசமல்யபிடுகயமர்கள்.

ஆசமரிதமநின் ணத்டயல் ப்ட ளபறும் சயபனவ

ணட்டுணயல்வ. ஆம்த்டயழழத ளசமன்ழழ, அந்டப்
ஞ்சமதட னவடமன் ணத்டப் னவனேம். ஆசமரிதமள்
ஈச்பனும் அம்மலம் ழசர்ந்ட டுத்ட அபடமம்;
உணமணழச்பர்கழந அபனக்கு வகமத்டயல்

ஞ்சயங்கங்கவநக் ளகமடுத்டமர்கள்; ஆவகதமல் அபர்
டுமதகணமக ஈச்பவனேம் அம்மவநனேம் ணத்டப்
னவதில் வபத்டமர். ஆமலும் சயப ஞ்சமதட
னவப்டி ணமபிஷ்ட, கஞடய, சூரிதன்
ஆகயழதமர்கலம் னவதில் இம் ளற்யனக்கயமர்கள்.
இங்ழக சயபமத்ரி, பமத்ரி ணமடயரி, மணபணய,

ழகமகுமஷ்ணய, சயம்ண தந்டய னடமபற்வனேம்
ளகமண்மடுகயமம்.
ணத்டயல் வனகம் அனுப்னம்ழமட ன் ளசமல்கயழமம்?
இன் கமரிதத்வடக் குயத்ட, "க்ரிதழட மமதஞ
ஸ்ணயனடய:" ன்று வனகத்டயல் ளசமல்கயழமம். அடமபட
ந்டப் னஸ்டகத்டக்கு அல்ட கமரிதத்டக்கு
ஆசரர்பமடணமக இந்ட வனகம் அனுப்ப்டுகயழடம அட
ல்டிதமக ப்டற்கமக மமதஞவ ஸ்ணரிக்கயழமம்
ன்று ளசமல்கயழமம். சயபவ ஸ்ணரிப்டமகச்
ளசமல்பில்வ. ீங்கள் க்கு ணஸ்கமம்

ண்டம்ழமட ன் ளசமல்கயழன்? "மமதஞ மமதஞ"
ன்றுடமன் ளசமல்கயழன். ல்ம சங்கமசமரிதர்கலம்
இப்டித்டமன் ளசமல்கயழமம். அட ஆடய ஆசமர்தமழந
ண்ஞி ற்மடு. கத் ரிம கர்த்டம ன்கய
ரீடயதில், ழமகத்டயல் ல்ட ப்டற்ளகல்மம்
மமதஞவத்டமன் ஸ்ணரிக்க ழபண்டும் ன்று
வபத்டயனக்கயமர்.
இத்டவ மனய, அத்வபடயகள் ன்மல் வசபர் ன்று
அிப்ிமதம் ற்ட்டினப்வடப் ற்யச் ளசமன்ழன்.
இடற்கு ழர்ணமமக சங்கர் ணமபிஷ்டவபத்டமன்

உமயத்டபர் ன்கயபர்கலம் உண்டு. அபர்கள் இந்ட
மமதஞ ஸ்ணஞம், பிஷ்ட ஸ்மண மஷ்தம்
னடம பிதங்கவந டங்கலக்கு ஆடபமகச்

ளசமல்கயமர்கள். இழடமடுகூ, ஆசமர்தமள் மஷ்தங்கநில்
இந்ட ழமக பிதபகமத்வட ல்மம் ளசய்னேம் குஞப்
ிம்ணணம ஈச்பவப் ற்யப் ிஸ்டமிக்கயழமட,
அபவ 'மமதஞன்' ன்ழ ளசமல்யதினப்வடனேம்
டுத்டக்கமட்டுகயமர்கள்.
ஆமலும் ஆசமரிதமவந வசபர் ன்ழம, சமக்டர் ன்ழம,

வபஷ்ஞபர் ன்ழம ப்டிச் ளசமன்மலும் அட அபவ
குறுக்குகய கமரிதம்டமன். அப்டிளதல்மம் ழடம என
ளடய்பத்டக்கு ணட்டும் அபர் க்டர் ன்ட சரிதில்வ
ன் அத்வபட மஷ்த கயந்டங்கநில் குஞப் ிம்ணம்
ன்மல், மமதஞன் ன்று ளசமன்மர் ன்மல்,
னத்ளடமனயல் ன்று ிரித்டக் ளகமடுக்கயழமட

ணமபிஷ்டவுக்குத்டமன் ழமக க்ஷஞப் ளமறுப்னத்
டந்டயனக்கயட. பன் க்ஷயக்கயமழம அபவழத

ிஞ்சத்வடளதல்மம் த்டம் சக்டயதமகச் ளசமன்மர்
ன்றுடமன் ளசமல்ழபண்டும்.

ஆசமரிதமள் வசபர், வபஷ்ஞபர், சக்டர் ல்மம்டமன்.
அபனவத சயஷ்தர்கள் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்லம்
ஸ்ணமர்த்டர்கநம மனம் அப்டித்டமன் இனக்க

ழபண்டும். ஸ்ணமர்த்டர்கலக்ளகல்மம் பனயகமட்டிதமக
இனப்பர் னத்டஸ்பமணய டீக்ஷயடர். அபர் ணமரிதம்ணனும்,
தமனம், பக்கயங்கலம் உள் அத்டவ

ளடய்பங்கவநனேம் ணமத்ண ஸ்பனொணமகப் மர்த்ட
கர ர்த்டங்கநமல் ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர். அத்டவ
ளடய்பங்கலணம க ணமத்ணமடமன் ணக்கு உமஸ்தம்.
அவட அத்டவ னொங்கநிலும் ற்த்டமழ்பில்மணல்
மபிக்கய ணப்மன்வண ணக்கு பழபண்டும்.
ஆடயகமத்டயயனந்ட அத்வபடயகநிழழத
பவசபர்கலம்
ீ
, பவபஷ்ஞபர்கலம்
ீ
இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்று ளசமன்மலும், அட

ஆசமர்தமநின் ணழமமபத்டக்கும், அபர் ணக்கு
ழமட்டினக்கய ஆக்வஜக்கும் சம்ணடணமடல்.
அத்வபடயகநிழழத அப்வத டீக்ஷயடர் ண
சமம்பமகவும் [சயந்ட சயபக்டமகவும்] ீ மசுகர் ண
மகபடமகக் கயனஷ்ஞிழண ண ப்ரீடயனேம்
வபத்டயனந்ட ணமடயரி, மம் டமபட என இஷ்
ளடய்பத்டயம் அடயக க்டய வபப்டயல் டப்ில்வ.
ஆமல் இந்ட ணமன்கள் ப்டி இன்ளமன

ளடய்பத்வட யந்டயக்கமணழ டங்கள் இஷ் ளடய்பத்டயம்
க்டயதில் உனகயமர்கழநம, அப்டி மனம் ந்ட என

ளடய்பத்வடனேம் யந்டயக்கமணல், ம் இஷ் னெர்த்டயதிம்
பிழச க்டயழதமடு இனக்கழபண்டும்.

ழபட ணடம் ன் ஸ்ணமர்த்ட ணடத்டயன் னெக்
ளகமள்வககநில் இட என்று: இன்ளமன ளடய்பத்வடத்
டமழ்த்டயச் ளசமல்யத் டன் ளடய்பம்டமன் ளடய்பம் ன்று
ளசமன்மல் அப்ழமட அட ழபட ம்ணடம்

உவதடமகமட. இந்ட 'ளஸ்ட்'டிப் மர்த்டமல்

ஆசமர்தமவந அனுரிக்கய ஸ்ணமர்த்ட ணடஸ்டர்கநம
மம்டமன் னஞ வபடயகர்கள். இப்டி மன்
ளசமல்பில்வ. மன் ளசமன்மல் அட டப்ன. இட ன்
சம்ிடமதம் ன்டற்கமக உதர்த்டயச் ளசமல்கயழன்

ன்மகயபிடும். ஆடமல் இட ன் அிப்ிமதணயல்வ.
னென்று னர்பகமப் ளரிதபர்கலவத அிப்ிமதம்
இப்டி இனந்டயனக்கயட.

த்வபடய, அத்வபடய, பிசயஷ்மத்வபடய ல்ழமனக்கும் னெ
னனம பிதம ணரியதின் அிப்ிமதழண
இப்டித்டமன் இனந்டயனக்கயட. மடத்டயல்
அடேசமர்பமபில் ீஷ்ண ிடமணரின் பமதிமக
அபர் ிமசரணமக இனந்ட பந்ட ந்ட ணடங்கநின்

ளதவச் ளசமல்லும்ழமட, மங்க்தம், ழதமக: மஞ்மத்ம்
ழபடம: மகடம் டடம ன்கயமர். இபற்யல் 'ழபடம:'
ன்டடமன் ழபட ணடம்; ிற்கமத்டயத ஸ்ணமர்த்ட ணடம்.
அடயல் க ளடய்ப ஆமடவனேம் உண்டு. கர்ணம்க்டய-ஜமம் னென்றும் உண்டு. டத்பங்கவந ஆமய்ச்சய
ண்டகய மங்கயதனம் அடயல் அக்கம். ழதமக
மடவனேம் அடயழ டயதமத்டயன் அங்கணமக

பனபடடமன். இட அத்டவனேம் ஆசமர்தமநிமல்

னத்டனப்ளற் ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதத்டயலும் உண்டு.
'சயபமந்ட

ரி', 'ளநந்டர்த ரி', வ

ணமபிஷ்டவபக் குயத்ட 'ட்டய' ஸ்ழடமத்டயம்
னடமபற்யல் ம் அத்வபட ஆசமரிதமழந த்வபடம்,
பிசயஷ்மத்வபடம் னடயதபற்வனேம் எவ்ளபமன

யவதில் எப்னக் ளகமண்டினக்கயமர். "ழதமக டமமபநி"
ன் டையல் எழடிதமகப் மடஞ் ழதமக
டேட்ங்கவநக் ளகமட்டிதினக்கயமர். மங்கயதர்கநின்

இனத்ட மலு டத்டபங்கவநனேம் அபர் மஷ்தங்கநின்
 இங்கநில் குயப்ிட்டினக்கயமர். பிதமர் ளசமன்
ந்டயல் ழபடம், மங்கயதம், ழதமகம் ழமக ணீ டனள்நவப
மஞ்சமத்னம், மசுடனம். மஞ்சமத்த்டயல் பிஷ்ட
ணட்டும்டமன் ளடய்பம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
மசுடத்டயல் ழணச்பன் ணட்டும்டமன் ளடய்பம் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. இவப ணற் ளடய்பங்கவந ணட்ம்
டட்டி இப்டி எவ்ளபமன ளடய்பத்டக்கு ணட்டும்
உத்கர்ம் ளசமல்கயன். அடமல் இவப ழபட

ணடத்வடச் ழசர்ந்டவப ஆகம ன்று பிதமமசமர்தமள்
அிப்ிமதப்டுகய ணமடயரிடமன் "ழபடம:" ன்று ழபட

ணடத்வடச் ளசமல்யபிட்டு, 'மஞ்சமத்ம், மசுடம்' ன்று
இபற்வ ழபடத்டயற்கு ழபம சம்ிடமதங்கநமகத்
டிழத ளசமல்யபிட்மர். மங்கயதம் ளபறும் டத்ப
பமடம்டமன். அடயல் கர்ணமவுணயல்வ; க்டயனேணயல்வ;

அடேப ஜமத்டக்கும் பனயதில்வ. ழதமகம் ளமம்வும்
உசந்டட ன்மலும், அடயலும் வபடயக உமவ, கர்ணம
ல்மம் னர்ஞணமக பபில்வ; ஜமம் ன்று

டுத்டக்ளகமண்மலும், உயத்டயல் ளசமன் ணமடயரி
அடயல் ணமத்ண டத்பத்வடப் ற்ய ளடநிபமகச்

ளசமல்பில்வ. அடமல்டமன் இந்ட மலுழண ழடம
என டயனுசயல் அனர்ஞம் ன்டமல், ல்மபற்வனேம்
டுத்டக் ளகமண் னர்ஞணம ழபடத்டயயனந்ட
அபற்வப் ிரித்டச் ளசமல்யபிட்மர்.
பிதமர் ணரிய, ணஜமி. அபர் அிப்ிமதம்

இப்டி ன்மல், இன்ளமனத்டர் கந்டர்பமக இனந்ட
அம்மள் சமத்டமல் ணடேஷ்தமகப் ிந்ட ணயகப் ளரித

சயபக்டமகய ஈஸ்பவ ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞி அடன்
மக ஈச்பவழத அவந்ட யத்த வகம
பமம் ளசய்டபர். அபனக்கு னஷ்டந்டர் ன்று ழர்.
அபர் ண்ஞி ஸ்ழடமத்டயத்டக்கு "சயப ணயம்

ஸ்ழடமத்டயம்" ன்று ழர். 'சயபின் ணயவணவதக்
கூறும் டடய' ன்று அர்த்டம். னமவுக்கு அப்னம் ளகமஞ்சம்
பக்ழக ழமய்பிட்மல் ழமடம். பஇந்டயதம னலக்க
க்டர்கள் ன்மல் சயப ணயம் ஸ்ழடமத்டயம்
ளடரிதமடபர்கள் இனக்க ணமட்மர்கள். (மன் த்டவழதம
ளசமல்யனேம், னஸ்டகணமகழப அச்சுப்ழமட்டுக்
ளகமடுத்டம்கூ, ம் க்கங்கநில்
டயனப்மவப..டயனளபம்மவபழதம,
டயனனனகமற்றுப்வழதம, பிமதகர் அகபழம அந்ட
அநவுக்கு ிணமகபில்வ.) அந்ட "சயப ணயம்"
ஸ்ழடமத்டயத்டயழனேம், பிதமர் ளசமன் ணமடயரிப் 
ணடங்கவநப் ற்யத ிஸ்டமபம் பனகயட. ணமமட
சுழமகத்வட யவத்டக்ளகமண்ழ னஷ்டந்டர் மடி
ணமடயரி இனக்கயட:
த்தீ மங்க்தம் ழதமக: சுடய ணடம் வபஷ்ஞபம் இடய

'த்தீ' ன்மல்

ழபடணடம். அப்னம் மங்கயதம், ழதமகம்.

சுடய ணடம் ன்டடமன் ணற் ளடய்பங்கவந ணட்ம்

டட்டி சயபழ ளரிசு ன்கய மசுட ணடம். இழட ணமடயரி
ளடய்ப யமகஞம் ண்ஞி பிஷ்ட உத்கர்ம்
ளசமல்பட வபஷ்ஞபம். பிதமர் இவடத்டமன்
மஞ்சமத்ம் ன்மர்.

பிதமனம் சரி, னஷ்டந்டனம் சரி இந்ட ந்ட

ணடங்கவநனேம் ற்றுக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். இவப எழ
சனத்டயத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கய ந்ட டயகள் ணமடயரி
ன்று சயப்ித்ழட ழசுகயமர்கள். 'ங்கள் ளடய்பம்டமன்
உசத்டய' ன்கயபர்கவநனேம் எப்னக் ளகமண்டுடமன்

ழசயதினக்கயமர்கள். ஆமலும்கூ இந்ட ணழமமபம்
ழபடணடத்டக்கு உகந்டடல் ன்டமல், இபற்வ

ழபடத்டயயனந்ட ழபமகழப ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
னஷ்டந்டர் பிதத்டயழ இட ளமம்வும்
ணமதினக்கயட. ளன்மல் அபழ ண

சமம்பர்டமன். சயப ணயவணடமன் அபனவத
ஸ்ழடமத்டயத்டயன் பிதம். ந்ட ணடங்கலம்
ழணச்பன் ன்கய எழ னத்டயத்டயல் கக்கும்
டயகள்டமன் ன்ழ இந்ட ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினகயமர். அப்டிதினந்டம் சுடய ணடணம
வசபழண ம்னவத மட டர்ணணம ழபடணடம்
ன்று அபர் ளசமல்பில்வ. வடனேம் டள்நமடடடமன்
ழபடணடம். ல்மபற்வனேம் ளகமள்லபடடமன்

ழபடணடம் ன்டமல், இப்டி அவடப் மசுடத்டக்கு
ழபமடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

னென்மணபர் என கபி. னம்ணடஸ்டனக்கும்

னக்கயதஸ்டம பிதமர் பமக்குக்கு என ணடயப்ன உண்டு
ன்மல், வசபம னஷ்டந்டழ சயபவ ணட்டும்
ளசமல்லும் ணடத்வட ழபடத்டக்கு ழபமகச் ளசமல்படயல்
என பிழசம் உண்ளன்மல், ந்ட ணடத்வடனேம்

ழசமணல், ந்ட ளடய்பத்வடனேம் ளரிசு சயன்ட ன்று
ளசமல்மணல், டுயவவணதியனந்ட மர்க்கய கபி
பமக்குக்கும் என அமடயச் சயப்ன இனக்கத்டமன்

ளசய்கயட. அப்டிப்ட் என கபிதின் கனத்வட இங்ழக
மர்ப்ழமம். அந்டக் கபி தமர்? வடம் ன்கய ந
சரித்டயத்வட லடயத வர்ர். ளமம்வும் கமபித
ம், இக்கயதச் சுவப யம்ித என கட்த்டயல்
உணமம் ளசமல்கயழமட அபனம் ந்ட ணடப்
ிஸ்டமபம் ண்டகயமர்.
டணதந்டயக்கு ஸ்பதம்பம் க்கயட. அபலக்கு
நன்ழணல்டமன் ிழவண. ஸ்பதம்பத்டக்கு பந்டள்ந

நனுக்ழக ணமவ ழமழபண்டும் ன்ட அபலவத
உத்ழடசம். டணதந்டயதின் ழணல் இந்டயன், பனஞன், அக்ி,
தணன் ஆகயத மலு ழடபர்கலக்குங்கூ ஆவச. அபள்
டங்கள் த்ிதமக ழபண்டும் ன்று ஆவச. இபலக்ழகம
நிம்டமன் ிரிதம் ன்று அபர்கலக்குத் ளடரினேம்.
அடமல் அபர்கலம் (அபர்கநின் எவ்ளபமனபனம்)
டத்னொம் நவப் ழமழப ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டு
பந்டபிட்மர்கள். ந்ட நன்கள் உட்கமர்ந்ட

ளகமண்டினக்கயமர்கள் - ஸ்பதம்ப ணண்த்டயழ. ட
ய நன் ன்று டணதந்டய ப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்ந
னடினேம்?

இந்ட இத்டயழடமன் வர்ர் ந்ட ணடங்கலக்கு

டுழப த்தடணம அத்வபடம் இனக்கய ணமடயரி, ந்ட
நன்கலக்கயவழத இனந்ட த்தணம நவப் னரிந்ட
ளகமள்ந னடிதமணல் டணதந்டய டயவகத்ட யன்மள்
ன்கயமர்: ஞ்சண ழகமடி ணமத்ழ.... ணடமமம் அத்வபட
டத்ப இப த்தடழி ழமக:
'டம்' ன்மல்

எப்ிட்டு உதர்த்டய கூறுகய

comparitive degree.

ணற் மலு ணடங்கலம் டப்மவப ன்று கபி
ளசமல்பில்வ. பிதமர், னஷ்டந்டர் ணமடயரி இபனம்
அபற்வ த்டயதணமவப ன்று எப்னக்

ளகமள்கயமர்.ஆமலும் அபற்ழமடு எப்ிட்டு, அபற்யனும்
த்டயதத்டயல் உதர்ந்டட அத்வபடழண ன்டமல்
"த்தட அி அத்வபட" ன்று அவடச் சயப்ித்டச்
ளசமன்மர். ப்டி ம் ஆசமர்தமள் த்தத்டயழழத

னென்று டயனுசு ிரித்டமழம* அப்டிழத வர்னம்
சமடமஞ த்தம், உத்டணணம த்தம் ன்று ிரித்ட,

மடத்டயல் ளசமல்ப்ட் ந்ட ணடங்கநில் ணற் மலும்
மடமஞ த்டயதம், அத்வபடழண உத்டண த்டயதம்
ன்கயமர்.
மடத்டயல், ீஷ்ண பசத்டயல் "அத்வபடம்" ன்று
இல்வ. "ழபடம:" ன்றுடமன் இனக்கயட. ஆமலும்
பிஷ்டடமன் ளடய்பம், சயபன்டமன் ளடய்பம் ன்று கட்சய
கட்டிமல், அந்ட ணடம் ழபடத்டக்கு ழபமட ன்கய
அிப்ிமதம் அங்கு பந்ட பிட்ட. னஷ்டந்டர்
பமக்கயலும் இழட கனத்ட பந்டயனக்கயட. அங்கும் "த்தீ"
ன்று ழபடத்வடச் ளசமல்யனேள்நழட டபி, "அத்வபடம்",
ன்யல்வ. ஆசமர்தமலக்குப் ிந்டய வசபம்,

வபஷ்ஞபம் ன்று என்வத் டமழ்த்டய இன்ளமன்வ
உதர்த்டயச் ளசமல்கய ணடங்கள் பந்டபிட் யவதில்,

அத்வபடயகநின் ஸ்ணமர்த்ட ணடம்டமன் ல்மபற்வனேம்
எத்டக்ளகமள்கய னர்ஞ ழபடணமக ஆகயபிட்ட.
அடமல்டமன் வ ர்ர் 'ழபடணடம்' ன்று

ழமடுபடற்குப் டயல் 'அத்வபடம்' ன்ழ ழமட்டு
பிட்மர்!
என க்கத்டயல் அத்வபடயகள் வசபர்கள் ன்
டப்ிப்ிமதம் பந்ட ளகமண்டினந்டமலும், ிற்கம
ஆசமர்தர்கள் அத்வபடத்டக்கு ணமம யத்டமந்டங்கவந
ற்டுத்டயத மநமக அத்வபடந்டமன் னர்ஞணம

ழபடணடம் ன்கய என அிப்ிமதனம் இனந்டயனக்கயட.
அத்வபடயகலக்ழக ஸ்ணமர்த்டர் ன் ளமடபம ஆடயப்

ளதர் ீடித்ட பந்டயனப்ட இடற்கு என அத்டமட்சயடமன்.
ஸ்ணமர்த்டர் ன் பமர்த்வடக்கு 'அத்வபட

யத்டமந்டத்வட ழணற்ளகமண்பர்' ன்ழம, 'சங்கவ
அடேரிப்பர்' ன்ழம

root meaning இல்வ.; அர்த்டணயல்வ.

னர்ஞ வபடயகணம டர்ணசமஸ்டய ஸ்ணயனடயகவநப்
ின்ற்றுபர் ன்றுடமன் அர்த்டம். இழட ணமடயரி சர்ணம,
சமஸ்டயரி னடம ளமடப்ழர்கலம் னக்கயதணமக

ஸ்ணமர்த்டர்கலக்குத்டமன் ீடித்டயனக்கயட. ஆசமர்தமள்
ழடமன்றுபடற்கு ளமம்வும் னர்ப கமத்டயத
சமஸ்டயங்கநியனந்டம் 'சர்ணம' ன்ழட
ிமம்ணஞனுக்குரித மடயப் ளதர் ன்று ளடரிகயட.
ிமம்ணஞவ 'சர்ணம' ன்றும், க்ஷத்ரிதவ 'பர்ணம'
ன்றும் ளசமல்பட ிமசரணம ழபடணட பனக்கு.

பிபர்ணம ன்று வசத்ரிகர் இனந்டமர் ன்மல் அபர்

க்ஷத்ரிதர் ன்று அர்த்டம். இப்ழமடம் என ிமம்ணஞப்

ிள்வநக்கு உதம் ஆமல், டட ழபடசமவகவதனேம்,
லத்டயத்வடனேம், ழகமத்டயத்வடனேம் ளசமல்ய அபன்
ணஸ்கமம் ண்டம்ழமட, "ன் சர்ணன்?" ன்று
ழகட்கயழமம். "இன் சர்ணன்" ன்ழ அபன் ளதவச்
ளசமல்கயமன். தங்கமர், ணமத்பர் ல்ழமனக்கும்

இப்டித்டமன். ஆமலும் ப்ழமடம் டன் ழரின் ின்மடி
மடயப் ளதமக சர்ணம ழமட்டுக் ளகமள்கயபன்

ளனம்மலும் அத்வபடயடமன். இட, இபன்டமன் னர்ஞணமக
ழபட ணடஸ்டன் ன்று கமட்டுகயட.
'சமஸ்டயரி' ன்மல் 'சமஸ்டயத்வட

அடேசரிப்பன்'.

சமஸ்டயம் ன்மல் ழபட - டர்ண சமஸ்டயங்கள்டமன்.
இந்டப் ளதவனேம் அத்வபடயதம ஸ்ணமர்த்டந்டமன்
ழமட்டுக்ளகமள்கயமன்.

பிடயபிக்கமக, அனர்பணமக என ணத்பழம, வபஷ்ஞபழம
சர்ணம ன்று ழமட்டுக் ளகமள்நமம். ஆமல்

D.S. சர்ணம,

வட் ஆிள் சமஸ்டயரி ன்கய ணமடயரி ழவச்
ளசமன்மழ அபர்கள் ஸ்ணமர்த்டர்கள்டமன் ன்று
டுத்டக்ளகமள்கயழமம்.
எனத்டர் மணமடே யத்டமந்டத்வடச் ழசர்ந்டபர், அல்ட
ணத்ப யத்டமந்டத்வடச் ழசர்ந்டபர், அல்ட டணயழ்
ழடசத்டயலுள்ந வசப யத்டமந்ட ணங்கலக்கு னெ
னனமக இனக்கப்ட் ளணய்க்கண்மவச் ழசர்ந்டபர்
ன்மல், அட எனத்டனவத ிப்வனேம், இந்ட
பனயகநில் என்யல் அபனக்கு இனக்கய ம்ிக்வகவதனேம்
ணட்டும் குயத்ட பிதணல். தங்கமனக்குப்

ிள்வநதமகப் ிந்டபன், மவ்யதின் னத்டயன், வசப
ணமதத்வடச் ழசர்ந்ட குடும்த்டயல் ிந்டபன்

ன்டமல் ணட்டும் எனத்டன் அந்ட சம்ிடமதத்வட
அடேசரித்டபமக ஆகயபிணமட்மன். அந்டக் ளகமள்வகவத
ணணம ற்றுக் ளகமண்டு ம்னகயழன் ன்மலும் அந்ட
சம்ிடமதக்கமமக ஆகயபிணமட்மன். இப்டி மன்
ளசமல்பில்வ. அந்ட சம்ிடமதங்கவநச் ழசர்ந்ட
ஆசமர்த னனர்கழந ளசமல்லுபமர்கள். "தங்கமமகப்
ிந்டமல் ணட்டும் ழமடமட; பிசயஷ்மத்வபடத்வட

ம்ிமல் ணட்டும் ழமடமட; அப்டி ிந்ட எனத்டன்
உம்ிழ சங்க சக்ங்கவந னத்மடமஞம் ண்ஞிக்
ளகமள்ந ழபண்டும். ணமபிஷ்டக்குரித ணந்டயத்வட
உழடசம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும். இப்டி
'ணமச்தஞம்' ளசய்ட

ளகமண்மல்டமன் எனத்டன்

பிசயஷ்மத்வபடய ஆகயமன்" ன்று வபஷ்ஞப

ஆசமர்தர்கள் ளசமல்பமர்கள். வபஷ்ஞப சம்ிடமதத்டயல்
இப்டி என னவ ணமச்தஞம் ளசய்ட ளகமண்மல்

ழமடம். ணத்ப யத்டமந்டப்டிழதம டங்கள் ஆசமர்தவப்
மர்க்கய ழமளடல்மம், ஞ்ச னத்மடமஞம் ண்ஞிக்
ளகமள்நழபண்டும். இபர்கலக்கும் ணந்டய உழடசம்

உண்டு. வசப சயத்டமந்டப்டி சூ - இக்குரிகவந
னத்மடமஞம் ளசய்ட ளகமள்பட 'கம்ல்ரி'

இல்மபிட்மலும், ஞ்சமக்ஷ உழடசம் யச்சதம்
ளற்மக ழபண்டும். டீக்வக" ன்று இவடச்
ளசமல்பமர்கள். "டீவக்ஷ" ன்டன் டயரிழ அட. இட
ம்ிடமதத்டயலும் இப்டி டமபட என ம்ஸ்கமம்
ளசய்தப்ட்மல்டமன் எனபன் அவடச் ழசர்ந்டபமகக்
கனடப்டுபமன். ிப்னம், ம்ிக்வகனேம் ணட்டும்

எனத்டவ வபஷ்ஞபமகழபம, ணமத்பமகழபம,
வசபமகழபம ஆக்கயபிமட. அடற்ளகன்று என

ம்ஸ்கமம் ளசய்ட ளகமண்மக ழபண்டும். இட அந்டந்ட
ஆசமர்தர்கழந ளசமல்பட.
அப்டிதமமல், மணம் ழமட்டுக் ளகமள்பர்கநிலும், பினடய
இட்டுக் ளகமள்பர்கநிலும், ணமச்தஞம், னத்மடமஞம்,
டீவக்ஷ னடயத ளமடபர்கநமகப்  ழர்

இனக்கயமர்கழந, இபர்கவந ன் சம்ிடமதத்டக்கமர்
ன்று ளசமல்பட?
இபர்கள் ல்மனம் ஸ்ணமர்த்டர்கள்டமன். இட ளமம்ப்
ழனக்கு ளடரிதமட பிதம்.
இப்ழமட எனபன் யந்டபமக இனக்கயமன். அபன்

கயயஸ்டப ணடத்டக்கு ணமறுகயமன். ப்டி ணமறுகயமன்?
அந்ட ணடத்டப் மடயரி ஜம ஸ்மம் (Baptism) ன்று
ண்ஞி வபக்கயமர். அட ண்ஞப்ட்மல்டமன் இபன்
கயயஸ்டபமகக் கனடப்டுபமன். இல்மபிட்மல்
யந்ட டமழ?
இப்டிழத சயப டீக்வக அல்ட ணமச்தஞம் அல்ட
னத்மடமஞம் ளசய்தப்ட்மல்டமன் எனத்டன் வசப
ஸ்த்டமந்டயதமகழபம வ வபஷ்ஞபமகழபம
ணமத்பமகழபம ஆகயமன்.
கயயஸ்டப ணடத்டக்கு ழமகயபன் ம் ழபட
சமஸ்டயங்கவந பிட்டுபிட்டுப் ழமகயமன். அத்வபடம்
டபி ணற் யத்டமந்டங்கலக்குப் ழமகயபன், ழபட
சமஸ்டயங்கவநனேம் வபத்டக் ளகமண்ழ அந்ட

யத்டமந்டத்டக்குப் ழமகயமன். இந்ட ம்ிடமதத்ட
ஆசமர்தர்கலம் ழபடங்கவநனேம் ஸ்ணயனடயகவநனேம்
ிணமஞணமக எப்னக்ளகமண்பர்கள்டமம். ஆமலும்
அபற்றுக்கும் அடயகணமகச் சய சங்குகவநப் ண்ஞச்
ளசமல்கயமர்கள். அவடப் ண்ஞிமல்டமன் எனத்டன்

வபஷ்ஞபமகழபம, வசபமகழபம, ணமத்பமகழபம
ஆடமக அர்த்டம்.
அல்மட ழமமல் அபன் ஸ்ணமர்த்டந்டமன்; அடமபட
சங்க கபத் மடமவநச் ழசர்ந்டபன்டமன் ன்று
ளசமல்யபிமம். இடிச் ளசமல்ய மன் கப்ட்

ழவ ன் சம்ிடமதத்டக்கு பவநத்டக் ளகமள்கயழம
ன்? அத்வபடய ன்பனுக்கு டமபட னட ம்ஸ்கமம்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினந்டமல்
மன் ளசமல்பட டப்னடமன். ஆமல் ஆசமர்தமள் அப்டிச்

ளசமல்ழப இல்வ. அத்வபடய ன்று என ணடஸ்டவ
அபர் ிரிக்கழப இல்வ. அமடயகமணமக பந்ட

ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதத்டபமகழபடமன், னர்ஞ வபடயக
ணடஸ்டமகழபடமன் டம்வண அடேரிப்பர்கவந வபத்ட
பிட்மர். அத்வபடயக்குத் டி ம்ஸ்கமம் டவும்
வபக்கபில்வ. ஆவகதமல் ழபமகப் னட
ம்ஸ்கமணமகமட ல்ழமனம் அபவச்
ழசர்ந்டபர்கள்டமன்.
ழபடத்டயல் இந்ட டீவக்ஷ, னத்மடமஞம், ணமச்தஞம்
டவும் ளசமல்யதினக்கபில்வ. ழமக ழபடத்டயல்
அடயகமம் உள்ந னென்று பர்ஞங்கலக்கு, அந்ட

அடயகமத்வடப் ளறுனன்ர் உதம் ண்ஞி கமதத்ரி
உழடசம் ண்ஞழபண்டும் ன்றுடமன்

ளசமல்யதினக்கயட. ிம்ண - க்ஷத் - வபச்தர்கலக்கு
உதந்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. மமபட

பர்ஞத்டக்கு அடவும் இல்வ. அடவும் இல்மணழ
அபவ ழபட ணடஸ்டமக எப்னக் ளகமண்டினக்கயட.
ஆசமர்தமலம் இழட பனயனவவதத்டமன்

வபத்டக்ளகமண்மர். னடயடமக ந்ட ம்ஸ்கமத்வடனேம்
ளசமல்பில்வ.
னடயடமக ணக்ளகன்று என்றும் இல்வழத ன்று
ஸ்ணமர்த்டர்கள் குவப்ட்டுக் ளகமள்நழப கூமட.
ழபடத்டயல் ட ளசமல்யதினக்கயழடம அட ணக்குப்

ழமடம். மணசந்டயனெர்த்டயனேம், க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவும்
னத்மடமஞம், ணமச்தஞம் ண்ஞிக்
ளகமண்டமகழபம, சயப டீவக்ஷ டுத்டக் ளகமண்டமகழபம
மணமதஞ, மகபடமடயகநில் ளசமல்யதினக்கயழடம?
இல்வ. அபர்கள் அபடம னனர்கநமடமல்
அபர்கலக்கு இவப இல்வ ன்று அந்ட யத்டமந்டயகள்

ளசமன்மல், அட பமடத்டக்கு சரிதமக பமட. ளன்மல்
மணமதஞத்டயழ மணர் டம்ிகழநமடு கூ ழபடமத்ததம்
ண்ஞிமர் ன்று ளசமல்யதினக்கயட1.
உதணமமல்டமன் அத்ததம் ண்ஞ னடினேம்.
அடமல் அபனக்கு உதம் ஆட ளடரிகயட.
இப்டிழத மகபடத்டயலும் கயனஷ்ஞ பறழடபனம்
ழடபகயனேம் கமமக்னத்டயயனந்ட பிடுடவதமகய
பந்டவுன் உதம் ண்ஞிமர்கள் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட2. அப்னம் கயனஷ்ஞர் மடமஞப்
சங்கவநப் ழமழப, மந்டீி ன் ிமம்ணஞரிம்
குனகுபமம் ண்ஞி, ழபடத்வட அத்ததம்

ன்ஞிடமக இனக்கயட. அபடம னனர்கலக்கு

இளடல்மம் ணட்டும் ன்த்டக்கு? யவத்ட ணமத்டயத்டயல்
அபர்கழந சக ழபட சமஸ்டயங்கவநனேம்
ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமடம? மணர் பிசுபமணயத்ரிணயனந்ட
டற்கமக அஸ்டய சஸ்டய அப்தமம், வ, அடயவ
ணந்டயங்கள் னடமடகவநக் கற்க ழபண்டும்?

ஆவகதமல் ணடேஷ்தர்கள் ப்டிதினக்க ழபண்டுழணம
அப்டிதினப்டற்கு பனயகமட்டிதமகத்டமன் அபர்கள்

உதம் ளசய்ட ளகமண்டு, அத்ததம் ண்ஞிமர்கள்
ன்று அர்த்டணமகயட. அபர்கள் ண்ஞிழட ணக்குப்
ழமடம். ழபடத்டயலும், அவட அடேசரித்ட ணரியகள்

ளசய்ட ஸ்ணயனடயகநிலும் இனப்டற்கு அடயகணமக ணக்கு
டவும் ழபண்டிதடயல்வ ன்று வ கபத்மடமள்
வபத்ட பிட்மர்.
ணற் ம்ிடமத ஆசமர்தர்கள் ழபட, சமஸ்டயங்கவந
எப்னக்ளகமண்ழ அடயகப்டி ம்ஸ்கமங்கவந

வபத்டமலும், அபர்கள் ளகமள்வக கமஞணமக, சயப பிஷ்ட ழடணயன்ய ழபட சமஸ்டயங்கள் பிடயத்டயனக்கய
அழக பிதங்கவந அபர்கலவத
ம்ிடமதக்கமர்கள் பிடும்டி இனக்கயட. ஆகழப
னடயடமகச் சயட ழசர்ந்டமலும், னசம சயட பிட்டுப்
ழமகயட. ணக்கு இண்டும் இல்வ ன்று டயனப்டயதமக
இனக்கமம். 'அமடயதம சமஸ்டயத்டக்கு அடயகணமக

டவும் ழசர்க்கமழட! அடயல் இனப்வட என்வக்கூ
பிட்டும் பிமழட!' ன்று ம் ஆசமர்தமள் வபத்டபிட்மர்.
இனந்டவடழதடமன், னடயடமக டுபில் பந்ட ழடமங்கவந
அகற்யபிட்டு, வனத னெ னொப்டி சுத்டணமக்கய

வபத்டமர்.<>னடயடமக என்வச் ளசமல் பபில்வ;

உள்நவட சரிப்டுத்டயத் டத்டமன் அபர் பந்டமர் ன்ட
என னமஞ பமக்கயயனந்டம் ளடரிகயட.
ஆசமர்தமவநப் ழணச்ப அபடமணமகச் ளசமல்கய
னமஞங்கள், இடயமங்கள்  இனக்கயன்.

அபற்யல் "கூர்ண னமஞ"த்டயல், கயதின் ழகமமம்
னற்யத சணதத்டயல், ஈச்பன் டமழ அபடமம் ண்ஞி
அடர்ணப் ிபமத்வட அக்கப் ழமகயமன் ன்று
ளசமல்கய இத்டயல்,
கரிஷ்த(டய) அபடமம் ஸ்பம் சங்கழம ீ ழமயட:
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ச்ளநட ஸ்ணமர்த்ட ப்டயஷ்மர்த்டம் க்டமமம் யட
கமம்ததம
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ன்று ச்ழமகம் பனகயட. "ச்ளநட" ன்மல் "ச்னடய"
ன்னும் ழபடத்வட அடேசரித்டட ன்று அர்த்டம்.

"ஸ்ணமர்த்ட" ன்மல் அந்ட ழபடத்வடழத ஸ்ணரித்ட
யவவுக் குயப்மகக் ளகமண்டு ரியகள் ளசய்ட
டர்ணசமஸ்டயம். இந்ட ழபட..டர்ண சமஸ்டயத்வடப்
ிடயஷ்வ ளசய்படற்கமகழப ("ச்ளநட ஸ்ணமர்த்ட
ப்டயஷ்மர்த்டம்") க்டர்கலக்கு ல்ட ளசய்கய
ஆவசதிமல் ("க்டமமம் யட கமம்ததம")
ீகண்ம சங்கன் டமழ அபடரிக்கயமன்

("கரிஷ்தத்படமம் ஸ்பம் சங்கழம ீ ழமயட:")
ன்று கூர்ணனமஞ பமக்கு இனக்கயட. அத்வபடத்வடப்
ிடயஷ்வ ண்ஞிமர்; ண்ணடப் ிடயஷ்வ

ண்ஞிமர் ன்ளல்மம் (இப்ழமட மம் ஆசமர்தமள்
ன் ணமத்டயத்டயல் பற்வ னக்கயதணமக

யவக்கயழமழணம அந்ட இண்வனேம்) ளசமல்மணல்,
ச்ளநட ஸ்ணமர்த்ட ிடயஷ்வவதழத இங்ழக

ளசமல்யதினப்ட பிழசணமட. இப்டிழதடமன் ஆசமர்த
பந்டணமக இனக்கப்ட் ச்ழமகத்டயலும்,
ச்னடய-ஸ்ணயனடய-னமஞமமம் ஆதம் கனஞமதம்
ணமணய கபத்மட சங்கம் ழமக சங்கம்
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ன்றுடமன் பனகயட. இங்ழகனேம் அத்வபடம், ண்ணடம்
இபற்வப் ற்யச் ளசமல்பில்வ. ஆமல் ஆசமர்தமள்
ழபடத்டக்கும் (ச்னடய), டர்ண சமஸ்டயங்கலக்கும்
(ஸ்ணயனடய), னமஞங்கலக்கும் உவபிணமபர் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ழபடத்டயல் ளசமன்வட பிடயகநமகச்
சட்ம் ணமடயரிப் ழமட்டுக் ளகமடுப்ட ஸ்ணயனடய ன்மல்,
இபற்வழத கவடகநமக ணயல் ற்றுபடடமன்

னமஞங்கநின் க்ஷ்தம். அப்டிப்ட் ழபடம், ஸ்ணயனடய,
னமஞம் னென்றுக்கும் ஆதணமக இனப்பர் ஆசமர்தமள்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ழபட ணடம், ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதம் ன்று
ளசமல்யபிட்மழ ழமடம். அடடமன் ீபிம்ண
அழடத்வடச் ளசமல்லும் அத்வபடம்; இந்ட
அத்வபடத்டயழழத என அங்கணமக பனபடடமன் க
ழடபவடகலக்கயவனேம் அழடத்வடச் ளசமல்லும்

ண்ணடக் கனத்ட ன்டமல்டமன், இந்ட ச்ழமகத்டயலும்,
கூர்ண னமஞத்டயலும் டிதமக அத்வபடம் ற்யனேம்
ண்ணடம் ற்யனேம் ளசமல்பில்வ ன்று

ழடமன்றுகயட. அத்வபடத்டயல் ண்ணடம் அங்கம்டமன்.
அத்வபடத்வடச் ளசமன்மல் ண்ணடத்வடத் டிதமகச்

ளசமல்க்கூ ழபண்மம்.ளன்மல் யபனும்

ிம்ணனழண என்றுடமன் ன்கயழமட, ண்ணட
ற்மட்டின் டமத்ர்தணம சக ளடய்பங்கலம்
என்றுடமன் ன்டம் அடயழழத உட்கட்வ(implied) டமழ?
ண்ணடம் ப்டி அத்வபடத்டயல் அங்கழணம, அப்டிழத

அத்வபடம் ஸ்ணமர்த்டத்டயல், வபடயகத்டயல் அக்கம்டமன்.
ழபடத்டயல் சக டத்பங்கலக்கும் உச்சமஞிதில்
அத்வபடத்வடத்டமன் வபத்டயனக்கயட. சக

ளடய்பங்கநனேம் எழ ணமத்ணமபமக ஆமடயப்டடமன்
ழபடத்டயல் மம் மர்ப்ட. ஆகழபடமன் ண்ணடம்,
அத்வபடம் ல்மழண வபடயகத்வட, ஸ்ணமர்த்ட
ம்ிடமதத்வடப் னஞணமக அடேசரிப்டன்ய

ழபயல்வ. அடேசரிப்ளடன்? அடழபடமன் இட. வபடயக
ணடம் ன்மழ அத்வபடயகநின் சம்ிடமதந்டமன்.
அத்வபடம் ன்மழ வபடயகம்டமன், வர்ன்

இப்டித்டமழ வடத்டயல் 'ழபடம்' ன்று ளசமல்
ழபண்டித இத்டயல் 'அத்வபடம்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமன்?

ஆவகதமல் த்வபடம், பிசயஷ்மத்வபடம், வசப
யத்டமந்டம் னடயத சம்ிடமதங்கலக்ளகன்று டிதமக
ற்ட் ம்ஸ்கமத்வடச் ளசய்டளகமள்நமட ல்மனம்
வ சங்க கபத் மடர்கவநச் ழசர்ந்டபர்கள்டமன். ழபறு
சம்ிடமதத்டக்குப் ழமய்பிட்மலும் கூ, அபர்கள்

ஆசமர்தமவந பிட்டு பிட்மலும், ஆசமர்தமள் அபர்கவந
பிட்டுபிட்டமக ஆகமட. அந்ட யத்டமந்டங்கவநனேம்
எவ்ளபமன ளபயல் எப்னக்ளகமள்படடமன் ஆசமர்தமநின்
யத்டமந்டம். ஆசமரிதமநின் ணகுனபம (அடமபட

குனவுக்கு குனபம) ளகநமடர், 'ணமண்டூக்த உயத்
கமரிவக' ன்று ளசய்டயனக்கயமர். 'கமரிவக' ன்மல்

மஷ்தத்டயல் எனபவக... டணயனயல்கூ "தமப்னங்கம்"
ன்று என னஸ்டகம் உண்டு; அடற்கு பிநக்கணமக
லடப்ட் என னஸ்டகத்டக்கு "தமப்னங்கக் கமரிவக"
ன்று ளதர் வபத்டயனக்கயட...ணமண்டூக்த கமரிவகதில்
என இத்டயல் ளகநமடர், " யத்டமந்டங்கள்
என்றுக்ளகமன்று பித்தமப்ட்டு ஸ்ம் பிழமடயத்டக்
ளகமண்டினக்கயன். ஆமல் ம்னவத

அத்வபடணமட அபற்யல் டினம் பிழமடமபம்
மமட்ழப இல்வ" ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்:
ஸ்ம் பினத்தந்ழட வடதம்  பினத்தழட
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இந்ட பிழமடணயல்மட ணழமமபம், க்த உஞர்ச்சய,
ணம்டமன் ணக்கு ஆசமர்தமள் டந்டயனக்கய பனய.
இவட மம் ந்மலம் ின்ற்ய பழபண்டும். ழபடனம்,
ஸ்ணயனடயகலம் அப்னம் ஆசமர்தமலம் பகுத்டக்

ளகமடுத்ட ணமடயரி கமரிதங்கநிலும், அந்டக் கமரிதங்கலக்கு
ற் ஆசமங்கநிலும் மம் ிரிந்டயனந்டமலும், ணமல்
ணட்டும் எனத்டனக்ளகமனத்டர் ளகமஞ்சம்கூ ிரிந்டயமணல்,
ல்மனம் ஆசமர்தமநின் குனந்வடகநமகழப அன்ழமடு
என்று ழசர்ந்டயனக்க ழபண்டும். இந்ட
அடேக்கயத்வடனேம் ண்டம்டி ஆசமர்தமவநழத
ிமர்த்டவ ண்டழபமம்.
* "உகம்

ப்டிப் ளமய்?" ன் உவதில் கமண்க.

1. வபடயகமத்ததழ

டம: (வணத் பமல்ணீ கய மணமதஞம்

மகமண்ம்..டயளட்மபட ர்கம்)

2. அட

சூறழடம மன் னத்ழதம ணகமதத்| னழமடம

ப்மஹ்ணவஞச்ச தடமபத் த்பிம்ஸ்க்னடயம் (வணத்
மகபடம் -

10பட

ஸ்கந்டம் -

45பட

ர்கம்)

அத்வபடழணம த்வபடழணம? அடவும் மசக்டய பசழண!
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்
அத்வபடழணம த்வபடழணம

? -- அடவும்

மசக்டய பசழண !

த்டக்கு யவவு சனத்டயம். ம்நரில், ளசம்ில்,

குத்டயல், அண்மபில், கயஞற்யல், குநத்டயல், டயதில் ன்று
என்வபி என்று மஸ்டயதமக இனக்கய ம்
கவசயதில் சனத்டயம் ன்று னடிகயட. இப்டிழத
ஜமத்டக்கும் கயனவக்கும் யவபம சனத்டயம்

மசக்டய. ணக்குக் ளகமஞ்சம் அயவு, ளகமஞ்சம் அன்ன
இனக்கயட. ிமஞிகலக்கு ம்வணபிக் குவவு.
ம்வண பி மஸ்டய அயவுள்ந, மஸ்டய கயனம சக்டய
உள்ந ழடப மடயகள் இனக்கயன். ம்ணயழழத
ணமன்கநமபர்கள் ணகம ஜமிகநமக, ண

கமனண்தத்ழடமடு இனக்கயமர்கள். இந்ட ஜமம், கயனவ
னஞணமக யவந்ட இத்வடத்டமன் ஸ்பமணய, ணமத்ணம,
மசக்டய ன்று ளசமல்பட.
ல்மபற்வனேம் அயகய ஜமம் அட; அயகயட
ணட்டுணயல்வ, அயதப்டுகய ல்மனழண அடடமன்.
அடற்கு ழபமக இன்ளமன்று இனந்ட, அவட இட

அயகயட ன்யல்வ. அப்டி இன்ளமன்று இனப்டற்கு

இம் இனந்ட பிட்மல், இட ங்கும் யவந்ட னஞம்

ஆகமட. இன்ளமன்று டநித்டநி இனந்ட பிட்மல் கூச்
சரி, இடற்குக் குவடமன் - இட அந்டத் டநிதில்
இல்மடடமல் இட னஞணயல்வ; யவந்ட எழ
யவபில்வ ன்றுடமழ அர்த்டம்? இடமல் ன்
னடிபமகயட ன்மல், ணமத்ணமவபத் டபி

அயதப்டுகய பஸ்ட ன்று இண்மபட டமர்த்டழண
கயவதமட ன்டடமன்.
அப்டிதமமல் இத்டவ ீபமத்ணமக்கள் ழபறு ழபமக
இனப்த்டமக யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழண இட

ன்? இட என ளரித ழபம்டமன், ணமதம மகம்டமன்.
ழபம் கவந்ட பிட்மல், யவந்ட யவபம என்ழ
என்றுடமன். அடழப அயபமக யற்கும். 'சயத்டணயவச குடி
ளகமண் அயபம ளடய்பழண' ன்று டமனேணம

ஸ்பமணயகள் ளசமல்கய அயவு ! அட னஞணமடமல்,
அடமல் அயதப் ழபண்டித பஸ்ட ன்று ழபறு

டவுழண இல்வ. டன்வழத அயந்ட ளகமண்டினக்கய
அயவு அட.
இப்டி இண்மபடமக ழபழ இல்மணல் ீபமத்ணமவப
அந்டப் ணமத்ண சனத்டயத்டயல் ளகமண்டு ழமய்க்

கவப்டடமன் பமஸ்டபணம யவவு. இன்ளமன்று
ன்று ளகமஞ்சம் இனந்டமலும் அடற்குக் குவவுடமழ?
இன்ளமன்மக ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டினப்டம்
அடடமன். "இடம் ர்பம் னன ப" ன்று ழபடம்
ளசமல்கயட

1. இப்டி

பமஸ்டபணமக யவபடடமன்

அத்வபடம், அத்வபடம் ன்ட.

ீபமத்ணமபமபன் அத்வபடணமக, னஞணமக, யவந்ட
யவபமக ஆகயபிடுபவடப் ற்ய உயத்டக்கள்

ளசமல்கயன். உயத்டக்கள் ளசமல்பவட வ சங்க
கபத் மடமசமர்தமள்  டயனுசம ிணமஞங்கழநமடு
டம்னவத அடேபத்வட ழசர்த்ட, ழமகளணல்மம்
ளகமண்மடுகய சமஸ்டயணமக அடேக்கயம்

ளசய்டயனக்கயமர். இவட னத்டய ஆமய்ச்சயதமல் (intellectual-ஆக)
அசயப் மர்த்டலும் எப்னக் ளகமண்ழ ஆகழபண்டும்

ன்று ளடரிகயட. தன்யலும் இப்ழமட 'ழபறு ழபறு
யளணன்ட்ஸ் இல்வ. ல்மம் எழ ர்ய. ணமட்னம்
ர்யனேம் கூ ழபறு இல்வ' ன்று அத்வபடத்டயல்
ளகமண்டு பந்ட பிட்டினக்கயமர்கள். ல்மம் சரி,
என்றுடமன் இனக்க னடினேம் ன்ட

intellectual-ஆக

டீர்ணமணமகயத்டமன் பிட்ட. ஆமல் - இட ளமம்ப்
ளரித 'ஆமல்' - கமரிதத்டயல் டநிக்கூத்

ளடரிதபில்வழத! இத்டவ பித்டயதமங்கள்
ழமகத்டயல் ித்டயதக்ஷணமகத் ளடரிந்டளகமண்டுடமழ
இனக்கயன்? என்றுக்ளகமன்று இனக்கய

பித்டயதமங்கவநப் மமட்டிமல்டமழ பமழ்க்வகழத
க்கயட? எவ்ளபமன கமரிதத்டயலும் என்வச் ழசர்க்க

ழபண்டும், இன்ளமன்வ டள்ந ழபண்டும் ன்றுடமழ
இனக்கயட? 'பித்டயதமழண இல்வ; ல்மம் என்று'

ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு, ழசர்க்கக் கூமடவட ழசர்த்டமல்
கமரிதழண ளகட்ல்பம ழமகயட?
இடமல் ன் ளடரிகயட? கமரிதம் ன்று இனக்கய
பவதில் 'அத்வபடம் அத்வபடம் ன்று ளசமல்யப்

ிழதமணயல்வ ன்றுடமன் ளடரிகயட! "கமரிதம்

இனக்கய பவதில் பித்டயதமம் மர்த்டத்டமன்

ஆகழபண்டும்; கமரிதழணதில்மட யவதில் ல்மம்
என்மகழப ிகமசயக்கும். கமரிதத்டயல் பித்டயதமம்
மர்க்கும்ழமடகூ, ணசுக்குள் ல்மம் என்று ன்
மபத்வட வபத்டக் ளகமள்ல. 'மத்டயல் ல்மம்

என்ழ; அந்ட என்றுடமன் மனம்! அடமல் மம்டமன்
ல்மனம்' ன்று ல்மபற்வனேம் ஆத்ண
ஸ்பனொணமகப் மர். அடமபட ணற் பித்டயதமங்கவநப்
மமட்டிமலும் ல்மபற்யனம் அன்ில் ணட்டும்
ளகமஞ்சங்கூ பித்டயதமணயல்மணல், சக
ீபமசயகநினம் எழ ணமடயரி அன்ழமடு ிழண

ஸ்பனொணமக இனந்ட ளகமண்டின" ன்றுடமன் ஜமிகள்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ஆகக்கூடி கமரிதத்டயல்
அத்வபடம் இல்வ ன்மகயட.
கமரிதம் ன்மல், யவப்ட கூக் கமரிதம்டமன்.
யவப்ட ணசயன் கமரிதம். ணசு என க்ஷஞங்கூ
யற்கமணல் வடதமபட யவத்டக் ளகமண்ழ

இனக்கயட. இட க்கயபவ கமரிதம் டமன், அத்வபடம்
இல்வ. 'யவக்கயட' ன்மல், 'யவக்கப்டுகய
பஸ்ட', 'யவக்கய பஸ்ட' ன்று இண்டு
பித்டயதமணம பஸ்டக்கள் இனக்கத்டமழ
ளசய்கயன்? இட த்வபடம் டமழ? யவப்ழ ழமய்பி
ழபன்டும்; ணசு அப்டிழத யன்று பி ழபண்டும்; அப்டி
ஆமல்டமன் அத்வபடம் அடேபணமக யத்டயக்கும்.

சரி, ஆமல் ணசு யற்கணமட்ழன் ன்கயழட! ன்

ிம்ணப் ிதத்டம் ண்ஞிமலும் அடமட்டுக்கு ஏடிக்
ளகமண்டினக்கயழட! அட கப்ட்

பித்டயதமங்கவநத்டமழ மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயட?
ளபநிக்கமரிதத்வட யறுத்டயபிடுபட, ணயன்

கமரிதத்வடனேம் யறுத்டயபிடுபட, யறுத்டமபிட்மல் கூ
ிழண ஸ்பனொணமகய பிடுபட ன்மல் இளடல்மம்
வனவதில் (practical-ஆக) ளகமஞ்சங்கூச்

சமத்டயதணயல்மணல் இனக்கயழட? ன் ண்ஞமம்?
ன் ண்டபட? ட சமத்டயதழணம அவடத்டமழ

ண்ஞனடினேம்? அத்வபடம்டமன் ண டமத்ரிதணமக
இனக்க னடினேம் ன்று னத்டயதமல் எத்டக் ளகமண்ட
அப்டிழத இனக்கட்டும். அந்ட யவப்ழ (conviction-)

உள்லக்குள்ழந ளகமஞ்சம் இனந்ட ளகமண்டினந்டமல்,
இத்டவ கமரிதம், இத்டவ ஏதமட ண்ஞத்டக்கும்
டுபிழ ழடம பழசம் என ளடநிவு, சமந்டம்
இனக்கும்.

ஆமல் இந்ட அல் சமந்டய டயனப்டய டணமட்ழன்

ன்கயழட! 'ணக்கு யவபில்மணல் இனக்கயழட!
யவந்ட பி ழபண்டும்' ன்று டமணமகவும் இனக்கயட!
ஆமல் ணவனேம், கமரிதத்வடனேழணம
பினடிதபில்வழத! அன்னனபமகவும் னடிதபில்வ!
இப்டி இண்டுங்ளகட்மமகத்டமன் ம்ணயல் டைற்றுக்குத்
ளடமண்டற்ளமன்ட ழர் இனக்கயழமம். இப்ழமட
ன் ண்ஞமம்? என்றுழண ண்ஞமணயனக்கய
அத்வபடம் அடேபணமகய பவக்கும் டமபட
ண்ஞத்டமழ ழபண்டும்?
அடமல் ணயமல் ட சமத்டயதழணம அவடழத

ண்ஞமம். இப்ழமட ழமகம் ன்று ழபமகத்டமழ

என்று ளடரிகயட? அடயழ இனக்கய ளரித எலங்வகப்

(Order)ப் மர்க்கயழமட, இவட ல்மம் என ழயவுடமன்
உண்மக்கய, த்டயபனகயட ன்று ளடரிகயட.
உண்மக்குபட, த்டபட ல்மம் ணமவத ன்
சணமசமம் இப்ழமட ணக்கு ழபண்மம். அவடச் ளசமல்ய
ளகமண்டினப்டமல், ணக்குத்டமன் என ிழதமனம்
இல்வழத! 'ழமகத்வட த்டகய என ணமசக்டய
இனக்கயட; ணக்கு ழபமக இனக்கயட; மம் அற்சக்டர்;

அட ணமசக்டய; மம் சயற்யவு வத்ட கயஞ்சயத்ஜர்; அட
ழயபம ர்பக்ஜ சக்டய', ன்ழ வபத்டக்
ளகமள்ழபமம். 'வபத்டக் ளகமள்பட' ன்? மம் இனக்கய
யவதில் இப்டித்டமழ ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட?

இப்ழமட அந்டப் ழயவபத் டபி அயதப்டுகய பஸ்ட
இல்வ ன் அத்வபட ணமசமளணல்மம் ணக்கு
ழபண்மம். அட ணக்கு ழபமக இனந்டமலும்

ம்னவத சக சணமசமங்கவநனேம் ளடரிந்ட
ளகமள்கயட, ம்னவத கஷ்ங்கள் ல்மம் அடற்கு
ளடரினேம் ன் அநழபமடு யறுத்டயக் ளகமள்ழபமம். ஈ,

றும்ியனந்ட தமவ பவக்கும் எவ்ளபமன்றுக்கும்
என பிடணம னத்டயவதக் ளகமடுத்ட, ஆமத்வடக்

ளகமடுத்ட, க்ஷயத்டக் ளகமண்டினக்கய மசக்டயக்கு சக
ீபமசயகநின் கஷ்னம் ளடரிதத்டமழ ழபண்டும்?

ல்மம் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கய ஜம சனத்டயணமக
ணட்டும் அட இல்வ; கயனம சனத்டயணமகவும் அட
இனக்கயட. ம் எவ்ளபமனத்டனக்கும் என்யம் அன்ன,
ிரிதம் இனக்கயளடன்மல், இந்ட அன்ன அத்டவக்கும்

னெம் அந்டப் மசக்டயதிணயனந்ட டமழ பந்டயனக்கயட?
அடமல் அட கயனம சனத்டயணமகத்டமன் இனந்டமக

ழபண்டும். அப்ழர்ப்ட் கயனம சனத்டயத்டயம், மம்
கஷ்த்வடச் ளசமல்ய, குவவதச் ளசமல்ய, 'ழதம!

யவந்ட யவபமக இல்மணல், மன் இப்டி ளமம்க்
குவந்ட யற்கயழழ, ன்வ யவந்ட ழமகும்டி
ண்ட; குவழத இல்மடடி ண்ட' ன்று

ிமர்த்டயத்டக் ளகமண்ழ இனப்ழமம். இப்டிச் ளசய்ட
ளகமண்ழ இனந்டமல், அந்டப் மசக்டய, அல்ட
ணமத்ணமழப ணக்கு யவபம அத்வபடத்வட
அடேக்கயம் ண்ஞிபிடும்.

இப்டிப் ிமர்த்டயப்டகூ இண்மம் ட்சம்டமன். ம்
குவவதளதல்மம் டமமகழப அயந்டயனக்கய ஜம

சனத்டயணமகவும், மம் ிமர்த்டயக்கமணழ ம் குவவதப்
ழமக்கக்கூடித கனஞம னத்டயணமகவும் இனக்கய

ணமத்ணமபிம், இப்டி மம், 'அத்வபடத்வடக் ளகமடு,
ஜமத்வட ளகமடு, யவவபக் ளகமடு' ன்று கூப்
ிமர்த்டயக்க ழபண்டிதடயல்வடமன். இப்டிளதல்மம்
குவப்ட்டு அனமணல், சந்ழடமணமக க்டய

ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமழ ழமடம். 'ம்வண ழமல்
இப்டி ஏதமணல் சஞ்சயத்டக் ளகமண்டினக்கமணல்,
யச்சணக, ண சமந்டணமக என ணமத்ணம இனக்கயமர்.
அபர் கனஞம சனத்ணமக இனக்கயமர்' ன்று யவத்டக்
ளகமள்லம்ழமழட, ணக்கு ஆந்டணமக இனக்கயடல்பம?
அடமல், அபவ யவத்டக்ளகமண்டு, இப்டி

ஆந்டப்ட்டுக் ளகமண்டினந்டமல் ழமடம்! இந்ட
ஆந்டத்வடக் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு, 'இவடக் ளகமடு',
'அவடக்

ளகமடு' ன்று அன ழபண்மம். அபழ ணக்கு

வடக் ளகமடுக்க ழபண்டுழணம அவடக் ளகமடுத்டபிட்டுப்
ழமகயமர்!

இப்ழமட ணக்கு அபனவத ஆக்வஜதமக ழபடங்கள்
ழமட்டினக்கய கவணகள் இனக்கயன். இந்டக்
கவணகவந ந்ழடமணமகச் ளசய்ட ளகமண்டினப்ழமம்.
கவண ல்மம் கமரிதம்டமன். கமரிதம் த்வபடம்டமன்.
அடற்கமக அனழபண்மம். 'இடவும் ஸ்பமணய

ஆக்வஜடமழ?' ன்று சந்ழடமணமகச் ளசய்ழபமம். ணசு
எடுங்கணமட்ழன் ன்கயடம? பமதில்வ; அடற்கமக அன
ழபண்மம். ஆமல் வடதமபட, கண் கண்டகவந
யவத்டக் ளகமண்டினக்கமணல், மசக்டயனேவத

கயனவவத யவத்டக் ளகமண்டினப்ழமம். அபலவத
ல்வதில்மட அனவக யவத்டக் ளகமண்டினப்ழமம்.
இம்ணமடயரி கமஞழணதில்மட க்டயவதப்

ண்ஞிக்ளகமண்டு, கவணவத சுத்டணமக த்டயக்
ளகமண்டினந்டமல் அடழப ணசுக்கு யவபமகத்டமன்
இனக்கும்.

ணழ இல்மணற் ழமய்பிட் ளரித யவவு யவந்ட யவவு ன்று னடிபம என்று - இனந்டமல்

இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். அடடமன் ம் வகக்கு பமட
பஸ்டபமக இனக்கயழட! அவட யவத்ட இப்ழமட ன்
அனழபண்டும்? ற்கழப இனக்கய குவகள் ழமடமட
ன்று இந்ட அலவகனேம் என குவடமன்! ழப,
ம்வணப் ணமத்ணம இப்ழமட வபத்டயனக்கய
ஸ்டயடயதிழழத ணக்கு யவபமக, ஆந்டணமக இனக்கய
ழபட கர்ணமடேஷ்மம், க்டய இவப ணக்குப் ழமடம்.
ழபடத்டயல் ளசமன்டி கமரிதங்கவநப் ண்ஞி,

ஈசுபமர்ப்ஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, அபவ அன்ழமடு

யவத்ட, க்டய ண்ஞி ஆந்டணமக இனந்ழடமணமமல்,
ணக்குக் குவப்ட்டுக் ளகமள்நழப ழடமன்மட.
இப்டி மம் ஈச்பமக்வஜதமகக் கர்ணமக்கவநப்
ண்ஞிக்ளகமண்டு, அபரிம் கமஞழணதில்மட க்டயவத
.. இட ழபண்டும், அடழபண்டும் ன்று அனமணல்

ஆந்டணமகச் ளசய்கய க்டயவத .. னஞணமக பநர்த்டக்
ளகமண்ழ ழமழபமம். அப்னம் அபழ, 'இபவ ணக்கு
ழபழ ணமடயரி டிதமக பிட்டுவபத்டட ழமடம்;
ணக்குள்ழநழத ளகமஞ்சங்கூ ழடணயல்மணல் கவத்டக்
ளகமண்டு பிடுழபமம்' ன்று கனவஞ ளகமண்டு அத்வபட

ழணமக்ஷம் ளகமடுத்ட பிடுபமர். அட அபனவத கமரிதம்.
அபனவத கமரிதம்டமன். அடயழ மம் ளசய்கயடற்கு
டவும் இல்வ. ம்ணமல் னடிதமட கமரிதத்டயல் மம்
உத்டயபப் டுத்டயக்ளகமண்டு என ிழதமனம்
இல்வ. இப்ழமட ணக்குத் ளடரிபட, ம்வண

ழபறுணமடயரி பிட்டினக்கயமர் ன்டடமன். இனக்கட்டுழண!
அபர் இஷ்ப்ட்டுத்டமழ இப்டி பிட்டினக்கயமர்? இப்டி
டித்டி ீபமக இனக்க ழபண்டும் ன்று மணமக
உத்ழடசம் ண்ஞிதம இந்ட ணமடயரி ஆகயதினக்கயழமம்?
இல்வ. அபர்டமன் டன்வழத மளணல்மணமக ஆக்கய,
டன்ிணயனந்ழட அபிழ்த்ட பிட்மற்ழம, இப்டி என
ளரித மகம் ழமட்டினக்கயமர். அபர் ணக்கு ழபறு

ணமடயரி ம்வண பிட்டினந்டமல், அப்டிழதடமன் வபத்டக்
ளகமள்ழபமழண! இந்ட ஸ்டயடயதிலும் ம்ணமல் னடிகய
கமரிதம், எழ அன்ழமடு அபவக் கயனம சனத்டயணமக,
க கல்தமஞ குஞயதணமக யவத்ட யவத்ட

யவத்ட அடயழழத உனகய உனகய க்டய ளசய்ட ளகமண்டு
ஆந்டணமதினப்ட. இந்ட ஆந்டம் ழமடழண!

என குஞனம், னொனம் இல்மட அத்பிடீத யர்குஞ
ப்ம்ணத்வட ணயமல் ிடிக்க னடிதமட. குஞணம
னெர்த்டயடமன் ணசுக்கு பிதம். அடிம்

ளசலுத்டபடடமன் க்டய. இட த்வபடம்டமன்.
இனக்கட்டுழண! அடவுக்குள் அடபமக இனக்கயபர், மம்
க்டய ளசலுத்டகய னெர்த்டயக்குள் ணட்டும் இல்வதம

ன்? அபர் அடவுக்குள் அடபமதினப்ட ணக்கு
அடேபத்டயல் யத்டயக்க ழபண்டுளணன்மல், அபழ
அப்டிப் ண்ஞிபிட்டுப் ழமகட்டும். அபர் ர்ப

பிதமகர், ீக்கண யவந்டபர் ன்மல், மம் அன்ழமடு
னயக்கய னொத்டயலும் இனக்கத்டமழ ழபண்டும்? அபழ
ல்மனம் ன்று மம் அடேபித்டத் ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டுணமமல், இவட அபழ ளடரிபித்டபிட்டுப்
ழமகயமர்! ளடரிபிக்கயமர், ளடரிபிக்கமணல் ழமகயமர், அட
அபர் கமரிதம். அவடப் ற்ய ணக்குக் கபவ இல்வ.
ணக்கு இப்ழமட அபவ க்டயழதமடு ஸ்ணரித்டக்
ளகமண்டினக்கய ஆந்டழண ழமடம். இடயல் உண்மகய
யவழப ழமடம்.
அபர் பமஸ்டபத்டயல் யவந்ட யவபமக இனக்கட்டும்,
யர்குஞணமக இனக்கட்டும், அத்வபடணமகத்டமன்
இனக்கட்டும். அவடப்ற்ய ணக்கு ன் பந்டட?
ம்ணமல்டமன் அவடத் ளடரிந்டளகமள்ந னடிதபில்வழத!
பமஸ்டபத்டயல் அபர் ப்டிதினந்டமலும், ணக்கு

த்வபடணமகத் ளடரிகய இத்டவ அனகு, இத்டவ அன்ன,
இத்டவ அயவு ல்மனம் அபரிணயனந்ட

பந்டயனப்டமல், அபவ அத்டவ ளநந்டர்தனம்,

கனவஞனேம், ஜமனம் உள்ந னெர்த்டயதமக வபத்டக்
ளகமண்டு க்டய ளசலுத்டழபமம். ிகு அபழ அபனவத
பமஸ்டப ஸ்பனொத்வடக் கமட்டிபிட்டுப் ழமகயமர்.
அபனவத பமஸ்டப ஸ்பனொத்வட அபழடமன்

கமட்னடினேம். மம் ளசய்தக் கூடிதட, ம் ணசுக்கு அந்ட
ஸ்பனொம் ப்டி பந்டமல் ஆந்டணமக இனக்கயழடம
அப்டி யவத்ட க்டய ளசலுத்டபடடமன். அவடச் ளசய்த
ஆம்ிப்ழமம்.

கபமழ கர வடதில் இப்டித்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்:
க்த்தம ணமம் அிமமடய தமபமன் தச்சமஸ்ணய டத்பட:
டழடம ணமம் டத்பழடம ஜ்ஜமத்பம பிசழட டத் அந்டம்|| 2
"எனத்டன்

ன்ிம் க்டய ளசலுத்டயக்

ளகமண்ழதினந்டமல், மன் தமர், ப்டிப்ட்பன் ன்று
உள்நடி ளடரிந்டளகமள்கயமன். அம்ணமடயரி ன்வ
உள்நடி ளடரிந்ட ளகமண்ின், க்கு ழபமக
இல்மணல் ன்னுள்ழநழத னகுந்ட பிடுகயமன்"
ன்கயமர்.
அபனக்கு ளபநிதிழ மம் இனக்கய ணட்டுந்டமன்
அபவ மர்த்ட க்டய ண்ஞமம். உள்ழநழத னகுந்ட
பிட்மல்? அப்ழமட அபர் ழபறு, மம் ழபறு இல்வ.

என்மக, அத்வபடணமக, ஆகயபிடுழபமம். ஆமல் இப்டி
ஆபட ப்ழமட மத்தம் ன்மல், 'ன்ிம் க்டய
ளசய்ட, உள்நடி ன்வத் ளடரிந்ட ளகமண்ின் டமன்'
ன்கயமர். 'டழடம ணமம்' ன்டயல் உல்ந 'டழடம', 'டட:',

ன்டற்குப் 'ின்மல்', 'அப்னம்' ன்று அர்த்டம். இப்ழமட

ண்ஞக் கூடிதட க்டய; அப்னம் க்க ழபண்டிதட அந்ட
சணதத்டயல் க்கட்டும்! 'க்டய ண்ஞிக்ளகமண்ழதின:
அப்னம் மன் உள்நடி ப்டிதினக்கயழன் ன்வட
மழ கமட்டி, உன்வ அத்வபடணமக கவத்டக்
ளகமள்கயழன்' ன்கயமர்.
'டத்பட:', 'டத்பட:' ன்று

இண்டு டவப ளசமல்கயமர்.

அடமபட 'க்டயதிமல் ன்வ உள்நடி ளடரிந்ட
ளகமண்ின் மழ ஆகயபிடுகயமன்' ன்கயமர்.

க்டயதிமல் அபவ உள்நடி ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்
ன்மல், க்டய ளசய்கயழமட அபவ உள்நடி ளடரிந்ட
ளகமள்நபில்வ ன்றுடமன் அர்த்டணமகயட. க்டய
ளசய்டடற்குப் மகத்டமன் அபர் டணட பமஸ்டப
ஸ்பனொத்வடத் ளடரிபிக்கயமர். அப்டிளதன்மல், க்டய
ளசய்னேம்ழமட அபவ ணக்கு உள்நடி ளடரிதபில்வ
ன்றுடமழ அர்த்டம்?
'ளடரிதமடபரிம்

ப்டி க்டயவத ளசலுத்டபட?' ன்மல்

க்டய ஆம்ிக்கய சணதத்டயலும் அபர் அடிழதமடு
ளடரிதமடபல்; உள்நடி, அடமபட அபனவத னர்ஞ
ஸ்பனொம்டமன் இப்ழமட ணக்குத் ளடரிதபில்வ.
அந்டப் னர்ஞம்டமன் அத்வபடணமக, எழ யவபமக,
ணசுக்கு ட்மணல் இனக்கயட. அந்ட பமஸ்டப
ஸ்பனொம் ணக்குத் ளடரிதமபிட்மல் ழமகட்டும்.
அடமல் மடகணயல்வ. அட ளடரிந்ட பிட்மல் டமன்
கபமன், க்டன் ன் ழடழணதில்வழத! அப்னம்

க்டயக்கு இம் ட? க்டயக்கு பிதம் அனர்ஞணமகத்டமன்

இனக்க னடினேம். க்டன் ழபறு, கபமன் ழபறு

ன்கயழமடடமன் க்டய உண்டு. அடமபட க்டயதின்ழமட
க்டவனேம் டமழணதமகக் கவத்டக் ளகமள்நமட
ணமடயரிடமன் கபமன் இனக்கயமர். அந்ட அநவுக்கு
அனர்ஞணமகத்டமன் இனக்கயமர். அபர் க்டன் ணறக்குப்
ிடிடுபடமழழத அனர்ஞம்டமன். இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். ம்வணனேம் அடற்குள்ழநழத கவத்ட
ளகமண்டு பிட் னர்ஞத்வட மம் யவக்கமடடமல்

பமதில்வ. யவக்க னடிதமடவட ப்டி யவப்ட?
ஆமலும், அந்ட னர்ஞத்வடழத ளகமஞ்சம் அனர்ஞணமக்கய,
அந்ட கல்தமஞ குஞ யதணமக, எழ அனகும்,

கயனவனேணமக என ஸ்பனொத்வட ம் ணயமல்
யவத்டப் மர்க்க னடிகயடல்பம? இந்ட
ஸ்பனொத்டயம் க்டய ன்ஞி, ளக்குனகய ளக்குனகய
ஆந்டயக்க னடிகயடல்பம? இம்ணமடயரி க்டய

ண்ஞிமல் அப்டிழத அபர் ண அனழகமடு
கயனவழதமடு பனகயமர். ிகு பமஸ்டப

ஸ்பனொத்வடத் டமழ ிகமசயத்டபிட்டுப் ழமகயமர்;
அபழமடு ம்வண அழடணமக ஆக்கயக்

ளகமள்கயமர்.அளடல்மம் அபர் ழபவ.
க்டய ளசய்கயழமட, மம் யவப்ட அபனவத
பமஸ்டப ஸ்பனொத்வட இல்வடமன். ஆமல் அந்ட
தடமர்த்ட ஸ்பனொத்வட அயத இந்டப் க்டயவத பிட்மல்
ழபறு பனயதில்வ.
'க்த்தம

ணமம் அிமமடய': 'க்டயதிமல் ன்வ

அயந்டளகமள்கயமன்'. ழடம ளகமஞ்சம் ளடரிந்ட ளகமள்பட
ணட்டுணயல்வ - 'மமடய ணட்டுணயல்வ; அிமமடய -

ன்மக, னலக்க, அடமபட பமஸ்டப ஸ்பனொத்வடழத
அயந்ட ளகமண்டு பிடுகயமன். ிகு என்மகய
பிடுகயமன்.
அட ிற்மடு க்க ழபண்டித கவட. இப்ழமட
ணமத்ணமவப ழபமகழப வபத்ட க்டய ளசய்ழபமம்.
யவந்ட யவபம னல ஸ்பனொணமக இல்மணல்
குஞணமகழப க்டய ளசய்ழபமம். இடயல் ணக்குக்

கயவக்கய யவபிழழத டயனப்டயதமக இனப்ழமம்.
அத்வபட சமஸ்டயங்கநில்கூ, "ஈச்ப அடேக்மத் ப
னம்மம் அத்வபட பமம" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ஈச்ப அடேக்த்டமல்டமன்
எனத்டனுக்கு அத்வபட பமவ, அத்வபடத்டயல் என
னசய, ிடிணமழண உண்மகும் ன்று அர்த்டம். இப்டி
ஈச்பன்டமன் என ீபனுக்கு அத்வபடத்டயல் னசயவத
உண்மக்குகயமன் ன்மழ, அப்டு எனத்டன் இந்ட
ீபனுக்கு ழபமக உட்கமர்ந்டயனக்கயமன் ன்று

ஆகயபிடுகயட! ஈச்பன் டக்கு ழபமக டவுழண
இல்வ ன் மபத்டயழழத இனந்டமல், ப்டி, டிம்
கனவஞ ளகமண்டு அடேக்ம் ண்ஞ னடினேம்? டக்கு
ழபமக இன்ளமன்று இனப்டமக யவக்கயழமட

டமழ அபன் அடேக்ம் ன் என்வச் ளசய்தழப
இம் ற்டுகயட? ஆவகதிமல், இந்ட ணமதம மகத்டயல்
ளமம்வும் ழபடிக்வகதமக, ீபமத்ணம ணமடயரி இனக்கய
மம் ணட்டும்டமன் ணக்குப் ணமத்ணம ழபறு ன்று
யவக்கமணல், அந்டப் ணமத்ணமவும் இப்டி ம்வண

ழபமக யவத்ட பிவநதமடுபடமக ஆகயட! 'இந்ட
ீபன் டமமக அத்வபடத்டக்கு ஆவசப்பில்வ;

ஈச்பன்டமன் அந்ட ஆவசவத உண்மக்குகயமன்' ன்மல்
ீபனுக்கு ழபறுணமடயரி அபன் இனக்கயமன்; அப்னம்

ழபமக இனக்க ழபண்மழண ன் ஆவசவத ீபனுக்கு
அடேக்ம் ண்டகயமன் ன்றுடமழ அர்த்டம்?
அடேக்ம் ண்டகயபன், அடேக்த்வடப் ளற்றுக்
ளகமள்கயபன் ன்று இண்டு ழர்பனயகள்

இனந்டபிட்மல் த்வபடம்டமன். 'அடேக்ம்
ளறுபடற்கமக எனத்டன் இனக்கயமன். அபனுக்கு அவடச்
ளசய்கயழன்' ன்று ஈச்பழ ழபறு ணமடயரி

இனக்கயழமட, அபவ ழபமகழப யவத்ட க்டய
ளசய்படயல் ிசழக இல்வ.
அடேக்ம் ளசய்படற்கமக அபன் ழபறு ணமடயரி
இனக்கயமன். அத்வபட பமவவதனேம் அபழ

ற்டுத்டகயமன் ன்ின், அந்ட அடேக் னெர்த்டயழத
அத்வபட அடேபத்வடனேம் ளகமடுத்டபிட்டுப் ழமகட்டுழண!
பமவவத உண்மக்கயபன்டமன், அவடப் னர்த்டய
ண்ஞ னடினேம். னர்த்டய ண்டபடற்கமகத்டமழ

பமவவத உண்மக்குகயமன்? இப்டி என ல்
ஆவசவத உண்மக்கயபன் அப்னம் வகபிட்டு
பிடுபமம? டமன் ஆம்ித்ட கமரிதத்வட அபழ ளசய்ட
னடித்டக் ளகமள்கயமன். னடிக்கயமன், னடிக்கபில்வ.
அட அபன் சணமசமம். அடயல் ம் கமரிதம் டவும்
இல்வ.
ம் கமரிதம் அபவ குஞணமக உமயப்ட. இடமல்
அபனுக்குக் குவ உண்மக்கய பிட்ழமழண ன்று

டக்கப் ழபண்மம். அபழடமன் ளசமல்கயமழ,
"னடயல்

ீ ன்வ ன்ளபன்று யவத்ட க்டய

ண்ஞிமலும் அப்டிழத என ணமடயரி இனப்ழன்.

அப்னம் பமஸ்டபத்டயல் மன் ன்ழபம அடபமக மழ
ிகமசயத்டபிடுழபன்" ன்கயமழ!
ிகமசயப்ட அபர் கமரிதம். அபவ மம் ிகமசயக்கப்
ண்ஞ னடிதமட. னடிதமடடற்கு மம் ிதத்டப்டுபட
பிதர்த்டம்டமன்; இனக்கய குவவத மஸ்டயதமக்கயக்
ளகமள்படடமன்.
அபவத் டபி ழபறு அடிழதமடு இல்வ ன்ட
அத்வபடம். உதிர் ன்று, ீபமத்ணம ன்று என்று
இனந்டமலும், உதினக்குதிமக, அந்டர்தமணயதமக அபன்
எனத்டழ இனக்கயமன் ன்ட பிசயஷ்மத்வபடம்.
அபன் ழபறு, மம் ழபறுடமன்; ஆமல் அபன்டமன்
ஆட்டிவபத்டக் ளகமண்டினக்கயமன் ன்ட த்வபடம்.

த்வபடம்டமன் ணக்கு ன்மகத் ளடரிகயட. ளடரிந்டவடப்
ிடித்டக் ளகமண்ழமணமமல், ழணழ ழணழ ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டிதவட அபழ ளடரிதப்டுத்டபமன்.

அப்ழமட அடவுக்குள் அடபமக, உதினக்கு உதிமக
அபவ அடேபிப்ழமம். அப்னம் மம் அடேபிக்கயழமம்,
அபவ அடேபிக்கயழமம் ன் பித்டயதமசம் கூ
இல்மணல், அத்வபடணமகய பிடுழபமம். இளடல்மம்
ணமத்ணமபின் அடேக்கயத்டயமல் க்கழபண்டிதவப.
<>ம்ணமல்

த்டயக் ளகமள்ந னடிபடமகத் ளடரிபட,

கவணவதப் ண்டபட; கூடித ணட்டும் ம்னவத

ஆவசக்கமக இல்மணல், ஈசுப ஆக்வஜ இப்டி ன்று
கமரிதம் ண்டபட; அபிம் க்டயழதமடு இனப்ட;
இடடமன். ஸ்பமணயவத யவக்கமணல், ளபறுழண
'அன்னனபணமக

இன', 'ிழணஸ்பனொணமக இன' ன்மல்,

ம்ணமல் னடிதபில்வ. கமரிதம் உள்ந ணட்டும்

ழகமனம் த்ழபனம் பத்டமன் ளசய்கயன், ஆமல்
அன்னனபம ஸ்பமணயதிம் மம் அன்ன வபத்ட,
கமரிதங்கவந அபனக்ழக அர்ப்ஞம் ளசய்தத்
ளடமங்கயமல், டமமகழப ல்மரினம்

அன்னணதணமகயழமம். இந்ட அன்ழ ளரித ஆந்டம்,
யவவு.
ணவ ஆமணல் யறுத்டய, அத்வபடணமக த்தத்வட
அடேபிக்க னடிதமட மம், 'ீ ழபறு, மன் ழபறு' ன்ழ
த்வபடணமக க்டய ண்ஞி, அந்ட ந்ழடமத்டயழழத
டயனப்டயதமக இனப்ழமம். அப்னம் அபழ

பிசயஷ்மத்வபடணமக உதினக்குதிமகப் ிகமசயக்கட்டும்;
அல்ட அத்வபடணமக ஆக்கயக் ளகமள்நட்டும்.
னக்கயதணமக என சரீம்டமன் ம்வண அபனுக்கு ழபறு
ணமடயரி ஆக்கயதினக்கயட. இந்ட சரீத்டக்குள் அந்டர்தமணய
ன்றுகூ அபவ வபத்டக் ளகமள்நமணல், சரீத்ழடமடு
யன்று, ழபறு ழபமகழப இனந்ட பிட்மல் த்வபடம்.
அப்டி த்வபடணமக இனந்டமல்கூ, அனகுப் ிபமணமக,
கனஞம னத்டயணமக என மசக்டயவத யவத்ட க்டய
ளசய்த னடினேம்; அடயயனந்ட கயவக்கய ஆந்டத்வடப்

ளனடினேம். ஆவகதிமல், உதிர் - உதினக்குதிர் ன்
ழடம் அடிப்ட்டுப்ழம அத்வபடத்டக்ழகம, 'உதிர் மம்,
உதினக்குதிர் அபர்' ன் பிசயஷ்மத்வபடத்டக்ழகம
டபிக்கமணல், த்வபடணமகழப, 'மம் இப்டி உல்
டுத்டயனக்கயழமம்; இந்ட உம்னடமன் மம்; இவட

வபத்டக்ளகமண்டும் அந்டப் ணமத்ணமவப, மசக்டயவத
யவத்ட ஆந்டயக்க னடிகயழடம இல்வழதம?

இப்டிழத டமன் இனப்ழமழண ! இந்ட உம்ன ன்,
இன்னும் னல உம்ன பந்டமலும் பந்டபிட்டுப்

ழமகட்டுழண! அந்டப் னல அபனுக்கு ழபமகழப
இனந்டமலுங்கூ அபவ யவக்க னடினேணமமல்,
அபன் அவட ழணமக்ஷ ழமகத்டயல் ழசர்த்டக்

ளகமள்பமமமல், அப்டித்டமன் ழபமகழப ஆந்டணமக
இனந்டபிட்டுப் ழமழபமழண! ன்று ம்வணத்
டயனப்டர்கநமக ஆக்கயக் ளகமள்நழபண்டும்.
னலபமய்ப் ிக்கயனும் னண்ஞிதம உன்டி ன்ணத்ழட
பலபமடயனக்க பம் டழபண்டும்
ன்று அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமன் ணமடயரி, கபத்
ஸ்ணஞம் ப்ழமடம் இனக்கழபண்டும் ன்ட டமன்
பிதம். அட இனப்ழட அமடய ஆந்டம். இந்ட
ஆந்டம் ன் அஞ்ஜம யவதிழழத கமரித
சமத்டயதணமக இனக்கும் ழமட, 'உம்ன இனக்கயழட, ணசு
இனக்கயழட, இளடல்மம் ளடமவந்ட ஆத்ணம ணட்டும்
ிகமசயக்கபில்வழத!' ன்று டக்கப் ழபண்மம்.
அப்ர் ஸ்பமணயகள் க்டர். ஆடமல் அபர் இப்டிச்
ளசமன்ட ளரிசயல்வ. ஜம ணமர்க்கத்டக்கு,
அத்வபடத்டக்கு ணமசமரிதமநமக இனக்கய ம் சங்க
கபத்மடர்கழந, 'சயபமந்ட ரி'தில், 'மன்

னலபமகத்டமன் ிந்டபிட்டுப் ழமகயழழ! இல்வ,
ளகமசுபமகத்டமன் ிந்டபிட்டுப் ழமகயழழ!
அடமளல்மம் ன் ழணமசம் ழமய்பிட்ட? இல்வ,

என ணமமகத்டமன் ன்ணம டுத்டமல் ன்? உன்னுவத
மடத்வட ஸ்ணரிக்கய ணமந்ட ளபள்நத்டயல் ணட்டும்

ஹ்னடதம் ழடமய்ந்ட கயக்குணமமல், அப்ழமட ந்ட
உல் பமய்த்டமல்டமன் ன்?" ன்கயமர்.

த்பம் ழடபத்பம் கப ம்னகத்பம் ணசகடம சுத்பம்
கர த்பம்.....
கர ம் - னல. 'கர த்பம்' டமன் அப்ர் ளசமன் 'னலபமய்ப்

ிக்கயனும்'. ணசகடம - ளகமசுத்டன்வண; Mosquito இடயயனந்ட
பந்டடடமன். ளகமசுபமக இனந்டங்கூ க்டய

ண்ஞனடினேணமமல், அந்ட ன்ணம டுக்கக்கூ
தப்ழபண்மம்.
ணடேஷ்த உம்மக இனந்டமலும், அவட வபத்டக்
ளகமண்ழ ஆந்டணமக க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு, ணஸ்ட
ப்மஞிகநினம் யவந்ட அன்ழமடு கர்ணமவபச்
ளசய்தனடிகயழமட, 'உம்ன ழபண்மம், னர் ன்ணம
ழபண்மம்' ன்ளல்மங்கூ ப்மர்த்டயக்க
ழபண்டிதடயல்வ.
ந்ட உம்ன பந்டமலும், ப்டிப்ட் ன்ணம
பமய்த்டமலும், அந்ட ணமத்ணமவப அன்ழ உனபம
டமதமக மபித்ட, மக்ஷமத் அந்டப் ழடபவடதின்
சஞமபிந்டத்டயல் ீங்கமட யவவப வபத்ட பிட்மல்
ழமடம். அபள் ஜமமம்ிவக. ஜமப்மல் ளகமடுப்பள்.
கர்ணமபிமலும், க்டயதிமலும் ம் ணயயனக்கய
அலக்வக ல்மம் டவத்ட பிடுபமள். அட நிச்ளசன்று
ஸ்பச்சணமக கண்ஞமடி ணமடயரி ஆகய, அடன்
ஆட்ளணல்மம் யன்று ழமமல் னர்ஞ ஸ்பனொம்
டமழ அடயல் ிகமசயத்டபிடும். அந்ட யவவத அபழந
அடேக்யப்மள். இப்டித்டமன் அடேக்யக்க ழபண்டும்

ன்று மம் ளசமல் ழபண்மம். வபகுண்ம், வகமசம்
ணமடயரி டன் ழமகம் ன்டமக ழடம என்யல் ம்வணப்
க்கத்டயல் உட்கமர்த்டய வபத்டக்ளகமண்டு ழசபம
மக்தம்டமன் டட்டும்; அல்ட அட ழபறு, மம் ழபறு
இல்வ ன்று னர்ஞணமக யவந்ட பிடுகய

யவவதத்டமன் டட்டும். டபமமலும் சரி.
அந்ட யவ ணக்குத் ளடரிதமடட, அவடத் டப்ழமகயடம்
இன்ளமனத்டர். ணக்குத் ளடரிந்டட த்வபடம். ன்

த்வபடம் ளடரிகயட ன்மல் ணசு யற்கபில்வ. ணசு
ன் யற்கபில்வ ன்மல் ஆசமமசம், த்ழபம், தம்,
டக்கம் ல்மம் ணக்கு இனக்கயன். இபற்யழழத
அவந்ட ளகமண்டு ணசு அசுத்டணமகய பிட்டமல்
யற்கணமட்ழன் ன்கயட. அடமல் ணக்கு னடயல்

சயத்டசுத்டய பழபண்டும். அடற்குக் கவணவதச் ளசய்ட
ளகமண்டு ணமத்ணமவப க்டயழதமடு யவத்டக்
ளகமண்டினப்டடமன் பனய. இவட சந்ழடமணமகச்
ளசய்ழபமம்.

ளசய்ட மர்த்டமல் இடழப ஆந்டணமதினக்கும். சயத்டசுத்டய
அட இட ன் க்ஷ்தங்கவநக்கூ அப்ழமட மம்
யவக்க ணமட்ழமம். ஆந்டணமக க்டய ண்ஞிக்

ளகமண்டு, அன்மகக் கமரிதங்கவநச் ளசய்ட ளகமண்டு, மம்
மட்டுக்கு யம்ணடயதமக இனக்க ஆம்ித்டபிடுழபமம்.
அடேக்த்வட மசக்டய டமமகப் ண்டபமள். அட
இப்டித்டமன் இனக்கழபண்டும் ன்று மம்
கட்மதப்டுத்ட னடிதமட. ணக்கு யணம க்டய
உண்மகய ஆந்டணமக இனக்கத் ளடரிந்ட

ளகமண்ழமணமமல், கட்மதப்டுத்டவும் ழடமன்மட.

அடமல் அபலக்கு ப்டி இஷ்ழணம அப்டி

த்வபடணமகழப வபத்ட அடேக்ம் ளசய்தமம்; அல்ட
அந்ட அடேக்ம் பிசயஷ்மத்வபடணமக இனக்கமம்;
அத்வபடணமக இனந்டமலும் இனக்கமம். டபமமலும்
சரி ன்று அந்டப் மசக்டயதின் வகதில் பிட்டுபிட்டு, மம்
க்டயப் ண்ஞிப் ண்ஞிழத ணமந்டணமக இனந்ட
ளகமண்டினப்ழமம்.
அத்வபடந்டமன் ண த்டயதம். மம் ணவ
யறுத்டயபிட்டு அந்ட த்டயதத்வட அடேபிக்க
னடினேணமமல் பிழசந்டமன். ஜம ணமர்க்கம் இடற்கமக

ற்ட்டடமன். 'ஆமல் ம்ணயல் ளனம்மமனக்கு அடயல்
ழமக னடிதபில்வத ! இடற்கமக அலட
ளகமண்ழதினக்க ழபண்டிதடடமம? ன்று ழடமன்யதட.
அப்னம், 'அனழபண்மம். ம்ணமல் னடிந்ட கர்ணத்வடனேம்
க்டயவதனேம் அனமணல் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமழ
ழமடம். கப் ிஞ்சங்கநின் பிதபகமங்கவநனேம்
த்டயக் ளகமண்டினக்கய மசக்டயதின் சயத்டப்டிடமன்
ணக்கு அத்வபட சயத்டய உள் ந்ட க்ஷ்தனம்
யத்டயக்குணமடமல், மம் இனக்கய யவதிழழத ணக்கு
என யவவபனேம், இடற்கு ழணழ யவந்ட யவபம
அத்வபடத்வடனேங்கூ அந்டப் மசக்டயதின்
அடேக்த்டமல் ளற்றுபிமம்' ன் ளடநிவு
உண்மதிற்று. அவடத்டமன் ளசமன்ழன்.
1. 'னனலக்ட'த்டயல்

ளணமனயந்டட.
2. XVIII.55

பனம் டங்கவந னன்ின்மக

னென்மபட பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
அத்வபடம்

னென்மபட பனய
ந்டக் கமரிதத்வடனேம் னவனேன் ளசய்த ழபண்டும்.
னவ டப்ி என கமரிதத்வடச் ளசய்டமல் கஷ்ந்டமன்

உண்மகும். 'யதமதம்' ன்மலும் னவ ன்ழ ளமனள்.
சமவதில் ளசல்லும்ழமட இட க்கம் ழமகழபண்டும்
ன்மல், ல்ழமனம் இட க்கணமகப் ழமபடடமன்
னவதமகும். ளரிழதமர்கள் எவ்ளபமன கமரிதத்டக்கும்
என ளமடபம னவவத ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள்.

அபர்கள் ழமட்டினக்கும் பனயதில் ளசல்படடமன் ல்ட.
கபமிம் ழமபடற்கு இண்டு னவகவந யதமதங்கவந - பகுத்டத் டந்டயனக்கயமர்கள். என்று

குங்குக்குட்டி னவ; ணற்ளமன்று னவக் குட்டி னவ.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் னவ ன்டற்கு ணமர்மம் ன்றும்,
குங்கு ன்டற்கு ணர்க்கம் ன்றும் ளதர். கயழசமம்
ன்மல் குட்டி ன்று அர்த்டம். ஆகழப
ம்ஸ்கயனடத்டயல் இவப ணர்க்க கயழசம யதமதம்
ன்றும், ணமர்ம கயழசம யதமதம் ன்றும்
பனங்குகயன்.
னவ குட்டி ழமட்மல், அக்குட்டிதமட டமமக ந்ட
ஏரித்டயயனந்ட ணற்ழமரித்டக்குப் ழமகும் சக்டய
ளறும் பவதில் அவடத் டமய்ப் னவழத டன்

பமதிமல் கவ்பிக் ளகமண்டு டெக்கயச் ளசல்கயட. இழட

ழமத்டமன் னயனேம். னயக்குப் னவ ணமணம னவ

ஆகழபண்டும் ன்மர்கள். னயக்கு ழபட்வதமடுடல்,
டமண்டுடல், டங்கயப் மய்டல் ஆகயத ல்மபற்வனேம்
னவ ளசமல்யக்ளகமடுத்டடமம். என்வ ணட்டும்
ளசமல்யத் டபில்வ. டமழம ணயகவும் சயயதபன்,

ல்மபற்வனேம் ளசமல்யத் டந்டமல் டக்ழக ஆத்ட
பந்டபிடும்  ண்ஞி, ணத்டயல் றுடல், சுபரில் றுடல்
னடயதபற்வப் னயக்குச் ளசமல்யத் டபில்வதமம்!
னயக்கும் னவக்கும் டன் குனந்வடகநித்டயல்
பமத்ல்தம், ிரிதம் அடயகம்.
கபமன் ல்மக் குனந்வடகலக்குழண டமவத
ணதக்கக்கூடித சக்டயவதத் டந்டயனக்கயமர். இக்குனந்வட
பமன பனய உண்டு ன்டமழழத ணமதமபிதமகயத கபமன்
அடற்கு ணமற்றும் பித்வடவதச் ளசமல்யத்

டந்டயனக்கயமர். ம் கர்ணமவப அனுபிப்டற்கு உம்ன
ழபண்டும்; அந்ட உம்ன பந உஞவு ழபண்டும்.

இடற்கமகழப, (ணக்கு இந்ட உண்வண ளடரிதமபிட்மலும்)
மம் ம் பதிற்யல் ஆகமத்வடப் ழமடுகயழமம். உல்
பநர்கயட. இடற்கமக மக்கு ன் ஏர் உறுப்ன
இனக்கயட. மக்கயல் ணக்கு னசய ளடரிகயட. னசய
இல்வளதன்மல் மம் சமப்ிணமட்ழமம். உலுக்குள்
உஞவு ளசல்மட. ஆகழபடமன் மக்கயல் னசயவதக்
ளகமடுத்ட அடன் னெம் உமட உஞவபப் ளற்றுக்
கர்ணமவப அனுபிக்கும்டி கபமன் ளசய்டயனக்கயமர்.
இவ்பமளல்மம் மம் கர்ணமவப அனுபிக்கப்
ண்டபடற்கமகழப கபமன்  டந்டயங்கள்

ளசய்டயனக்கயமர். கபமன் குனந்வடகலக்கு ணதக்கும்

சக்டயவதக் ளகமடுத்ட அவட மம் ிரிதத்டன் பநர்க்க
வபத்ட, ம்வண ணமற்றுகயமர். ஆமலும் கபமின்
ணமற்றுபித்வட சமடமஞ ணக்கநிம்டமன் யக்கும்.
ஜமிவத கபமன் ணமற் னடிதமட. ஜமி
கபமவழத ணமற்யபிடுபமன்.
"சயக்ஷம

சமஸ்த்"த்டயல் ழபட அக்ஷங்கலக்கு இக்கஞம்

கூப்ட்டுள்நட. அடயல் ழபடத்வட ப்டிக்

கற்கழபண்டும், ப்டி உச்சரிக்க ழபண்டும் ன்று
கூப்ட்டுள்நட. "ப்டிப் ளண் னயதமட டன்னுவத
குட்டிவத ஆத்டயயனந்ட கமக்கத் டன் பமதில் கவ்பிச்
ளசல்கயழடம, அப்டி ழபடத்வட உச்சரிக்க ழபண்டும்"
ன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட*. னய டன்னுவத
குட்டிவத பமதில் கவ்பிக் ளகமண்டு ழமகும்ழமட,

குட்டிதின் உயழ ற்கமதம் ற்ட்டு பிக்கூமட,
குட்டி கர ழன பிலந்ட பிவும் கூமட. அடணட்டுணயன்ய
ஆத்டயயனந்ட டப்னபடற்கமகத் டமய்ப்னய ழபகணமகவும்
ஏ ழபண்டிதினக்கும். இந்யவதில் னய குட்டிவத

வ்பநவு மக்கயவடதமக பமதில் டணமகக் கவ்பிக்
கமக்கயழடம, அவ்பநவு சர்ப மக்கயவடதமக ழபடத்வட
உச்சரிக்க ழபண்டும் ன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இழட
ழமத்டமன் னவனேம். னவக்குக் 'கயமணப் னய' ன்ழ
ளதர். ஆகழப ழபடத்வட ணமர்ம கயழசம யதமதணமக
உச்சரிக்கழபண்டும்  இக்கஞம் கூப்ட்டுள்நட.
இண்டு பவக க்டயதில் னவக் குட்டி னவ என்று.
அடமபட க்டர்கநில் என பவகதிர், இந்டப்

னவக்குட்டி டன் னதற்சயதின்ய, டமய்பிட் பனய
ன்யனப்ட ழமழப கபமவ சஞவந்ட இனப்ர்.

அபவப் ஞிவுன் ழபண்டி அபவத் டடயத்டப்
னகழ்மடி அபனவத அனவந ழபண்டுபமர்கள்.
அபனவத ளமற்மட கணங்கநில் டங்கநட
உள்நத்வடக் கயத்டணமறு ளசய்ட, டம்வண ஆட்ளகமள்பட
கபமட ளமறுப்ழ ன்று கனடய, னவக்குட்டி

சுதனதற்சயதின்யத் டமவத ம்ி இனப்டழமல்
இனப்மர்கள். இவ்பிட க்டயக்கு ணமர்ம கயழசம யதமதம்
ன்று ளதர்.
னவக்குட்டிக்கு ழர் ணமறு குங்குக் குட்டி. இந்டக்
குங்குக் குட்டி ழமன்பர் இன்ளமன பவக க்டர்கள்.
குங்கயன் குட்டிதமட அடன் டமதின் பதிற்வக்

ளகட்டிதமகப் ிடித்டக் ளகமண்டினக்கும். டமய் ணத்டக்கு
ணம் டமவும்ழமட டன் குட்டிவதப் ற்ய தமளடமன

கபவனேம் ளகமள்நமட. குட்டிடமன் டன்வக் கமத்டக்
ளகமள்நத் டமதின் பதிற்வ ணயகவும் இறுக்கணமகப்
ிடித்டக் ளகமள்நழபண்டும். இந்டக் குட்டிக்கு கபமன்
அப்டிப்ட் என ிடிக்கும் சக்டயவதக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர். "கடித்டளடல்மம் கனம்ன;
ிடித்டளடல்மம் இனம்ன" ன்று கபமன் அடற்கு பம்
ளகமடுத்டயனக்கயமமம். அட வடனேம் த்டன் ற்யக்
ளகமள்லம். குங்குப் ிடி ன்ழ ளசமல்படண்ழ!
இப்டிப்ட் குங்கயன் ரீடயதிழழத, ணர்க்க கயழசம
யதமதணமக, சய க்டர்கள் இனக்கயமர்கள். அபர்கள்
கபமவ இறுக்கணமகப் ிடித்டக் ளகமள்பமர்கள்.
கபமழ அனள் ளசய்தட்டும் ன்று கமத்டயமணல், அபன்
உடயத் டள்நிமலும் பிடுபடயல்வ ன்று அபவப்
ிடித்டக் ளகமள்பமர்கள். 'சயக்ளகப் ிடித்ழடன்' ன்று

ணமஞிக்கபமசகர் மடினேள்நமர். அபழ சயபனமஞத்டயல்
'க்டய

பவதில் டுழபமன்' ன்று கூறுகயமர்.

அப்ிடிதமமல் க்டர்கள் கபமவச் சயக்ளகன்று
ிடிக்கயமர்கநம, கபமன் க்டரிம் சயக்கயக் ளகமல்கயமம
ன் ழகள்பி பனகயட. க்டன் சயக்ளகன்று

ிடித்டபிட்மல், அப்னம் கபமழ அபிம்
சயக்கயக்ளகமண்டு பிடுகயமன். க்டர்கள் வகதியனந்ட
கபமன் டப் னடிதமணல் பவதில் பிலந்ட ணீ ன்ழமச்
சயக்கயபிடுகயமர்.

வபஷ்ஞபர்கநில் பகவ, ளடன்கவ ன்று

இண்மகப் ிரித்டயனப்ழட இந்ட இண்டு பிட சஞமகடய
பித்டயதமத்டயமல்டமன். வ ழபடந்டழடசயகவப்
ின்ற்றும் பகவக்கமர்கள் ணர்க்க கயழசம

யதமதத்வட அடேரித்ட மன்டமன் பிமனதற்சயனேன்
ஸ்பமணயவத பிமணல் ிடித்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும்
ன்கயமர்கள். வ ணஞபமந ணமனிகள், வ ிள்வந
ழமகமசமரிதமர் ஆகயதபர்கவநப் ின்ற்றும்

ளடன்கவக்கமர்கள், ணமர்ம கயழசம யதமதப்டி மம்
ந்ட னதற்சயனேம் இல்மணல் கயந்டபிட்மல் ழமடம்,
ஸ்பமணயழத ம்வண ஆட்ளகமண்டுபிடுபமர் ன்கயமர்கள்.
இப்ழமட பகவ, ளடன்கவ ன்மல் மணம் ழமட்டுக்
ளகமள்படயல் இனக்கய பித்டயதமத்வடத்டமன் யவத்டக்
ளகமள்கயழமம். இங்கயீ ஷ் 'னே' (U) ணமடயரி மணம் ழமட்டுக்
ளகமண்மல் பகவ; 'எய்' (Y) ணமடயரி அடிதிழ மடம்

வபத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்மல் ளடன்கவ ன்று னரிந்ட
ளகமள்கயழமம். பமஸ்டபத்டயல் அபர்கலக்குள்ழந

பித்டயதமம் சஞமகடயதில் இனபிடணம டத்பங்கவந

அடேசரிப்பர்கள் ன்ழட. பனயதிழ இன்மர் இன்
டத்பக்கமர் ன்று ளடரிபிப்டற்ழக பகவக்கமர்

U

ணமடயரினேம், ளடன்கவக்கமர் அடற்குப் மடம் வபத்ட

Y

ணமடயரினேம் மணம் ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். சஞமகடய
ன்வடப் "ித்டய" ன்மர்கள்.
ர்ப டணமன் ரித்தஜ்த ணமம் கம் சஞம் வ்
ன்று கபமன் கர வடதின் னடிபில்
ளசமல்யதினக்கயடடமன் சஞமகடய சமஸ்டயத்டக்குத்
டமக ணந்டயம் ணமடயரி. வ மணசந்டய னெர்த்டய பிீ
சஞமகடயதின் ழமட, 'மணம, மன் உன்னுவதபன்;

அதம்!' ன்று பன் பந்டமலும் அபவ க்ஷயப்ழட ன்
ன்ண பிடம்:
க்னழடப ப்ன்மத டபமஸ்ணீ டய ச தமசழட

|

அதம் ர்ப னழடப்ழதம டடம(ணய) டத் வ்டம் ணண

||

ன்று ளசமன்வடனேம் வபஷ்ஞபர்கள் ளமம்வும்

சயப்ித்டச் ளசமல்பமர்கள். கர வட, மணமதஞம் இண்டுழண
சஞமகடய சமஸ்டயங்கள் ன்மர்கள்.
டத்பங்கள், யத்டமந்டங்கள் இனக்கட்டும். வனவதில்
மம் ப்டிதினக்கயழமம்? அபன் பிட் பனய ன்று
ம்ிக்வகழதமடு கயப்டற்கு ம்ணமல் னடிகயடம?
அத்டவ க்டய, வபமக்தம் ணக்கு இனக்கயடம? இல்ழப
இல்வ. சரி, அப்டிதமமல் மம்டமன் னதற்சய ண்ஞி
அபன் அனவந பயதப் ளற்றுக் ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்று டமவும் அபவழத ிடித்டக்

ளகமண்டினக்கபமபட ம்ணமல் னடிகயடம? இடவும்
னடிதபில்வ.
'ல்ழடம

ளமல்மடழடம ணக்ளகன்று ன் இனக்கயட?

அம்ணமக்கமரி ளசய்கயடி ஆகட்டும்' ன்டமக,
சுதனதற்சயழத இல்மணல் ணமர்ம கயழசமணமகக்

கயக்கவும் ணக்குப் க்குபம் இல்வ. 'அம்ணமவப
பிமணல் கட்டிப் ிடித்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும்;

ிடிபமடணமக அபள் க்ஷவஞவதப் ளற்ழ டீழபண்டும்'
ன்று ணர்க்க கயழசமணமக சஞமகடய ண்ஞவும் ணக்குப்
க்குபம் ழமடபில்வ.
இண்டும் இல்மபிட்மல், இப்டி இண்டுங் ளகட்மக
இனந்டமல் ப்டித்டமன் உனப்டுபட? அடற்கு ன் பனய?
இண்டு பனயகள், னவகள், யதமதங்கள் ழணழ
ளசமன்ழன். இண்டும் னடிதமட ன்மல் ன்
ளசய்பட? தமரிம் ழமபட? ந்ட பினயதிமமலும்
சஞமகடய ளசய்படற்குரித க்குபணயல்மட மனம்

ழமகக்கூடித னென்மபட பனயவதச் ளசமல்பர் தமமபட
இனக்கயமர்கநம?
இனக்கயமர். ம் சங்க கபத் மடமள்டமன் அபர்.
"இண்டுபிட

சஞமகடயனேம் க்டயதில் பனபட. இந்ட

க்டயழத ணக்கு ட்ணமட்ழன் ன்கயட. ஆசமர்தமழநம

இவடபிக் கஷ்ணம ஜமத்வடச் ளசமல்கயபல்பம?
'க்டனும்

இல்வ, கபமனும் இல்வ ன்று அப்டிழத

ப்ம்ணணமக இனந்டபிடு' ன்கயபல்பம? மம் இனக்கய
ஸ்டயடயதில், அட ளகமஞ்சங்கூ மத்தணயல்மட
பிதணல்பம?" ன்று ழடமன்மம்.

ஆசமர்தமள் ஜமத்வடச் ளசமன்பர்டமன். ஆமல் அபர்,
அடயகமரி ழடம் மர்த்ட இன்மர் இனக்கய யவக்கு

இன் பனயடமன் மடம் ன்று உஞர்ந்ட கர்ணம், க்டய
இபற்வக்கூ அங்கர கமம் ண்ஞி இந்ட
ணமர்க்கங்கநிலும் பனய கமட்டிதினக்கயமர். இபற்யல்

ழமமழ, எற்வதடிப்மவட வழமட்டில் ளகமண்டு
ழசர்க்கய ணமடயரி, இவப ஜமத்டயல் ளகமண்டு ழமய்

பிட்டுபிடும் ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். இப்டித்டமன்,
க்டயதிலும் ழணழ ளசமன் இண்டு பனயகவநத் டபி,
க்குபம் ழமடமட ணக்கும் ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சம்
மத்தணமக என னென்மபட பனயவதச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
ணர்க்க கயழசமம், ணமர்ம கயழசமம் ஆகயத இவ்பிண்டு
னவ, அல்ட யதமதத்வடத் டபி னென்மபடமக என
யதமதத்வட வ ஆடயசங்க கபத்மடர்கள் டணட
சயபமந்ட ரிதில் கூறுகயமர்.

இங்ழக ணத்வட அபர் குங்கமகத்டமன் ளசமல்கயமர்.
ஏதமணல் அவ மய்படயல் அட குங்கமகத்டமன்
இனக்கயட. ஆமல் ஸ்பமணய ன் டமவதத் டமமகக்
கட்டிக் ளகமள்கய பிதத்டயல் ணட்டும் ம் ணம்
குங்கமக இனக்கபில்வ. ழப, ஸ்பமணயழத
குங்கமட்டிதமக பந்ட இந்டக் குங்வகக் கட்டி வபத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன்கயமர், ம் ஆசமர்தமள். இந்ட ணக்
குங்கு சய சணதம்டமன் னவதம பனயதில் ழமகயட.
டயடீள அர்ந்ட கமட்டுக்குள் ழமய் பனய இன்யத்

டபிக்கயட; அவகயட. அப்டிப்ட் இந்டக் குங்வக

தமமபட என குங்கமட்டிதிம் ளகமடுத்டபி

ழபண்டிதடடமன் னவதமகும். அடமல் குங்கும்
ிவனக்கும்; குங்கமட்டிக்கும் ிவனப்ன க்கும்.
"ீழதம

கமக் கப்வவத வபத்டக்ளகமண்டு

ிச்வசக்கமமக, ிக்ஷமமகத் டயரிகயமய். உக்கு
ற் குங்கு இனந்டமல் அவடக்ளகமண்டு ீனேம்

ிவனக்கமம். குங்கும் உன்மல் அக்கப்ட்டுச்
சரவனேம். உக்குத் டகுந்ட குங்கு என்று

உண்ளன்மல், அட ன்னுவத ணம்டமன். ன்
ணணமட குங்குக் குட்டிதமக இனந்டமலும், ீ அடற்குத்
டமதமக இனப்வட அயந்ட அட உன்வப் ற்யக்

ளகமள்நபில்வ. ணம் னவக் குட்டிதமகவும், ீ டமய்ப்
னவதமகவும் இனந்டமமபட ீதமகழப அவடத்

டெக்கயச்ளசன்று கமப்மற்றுபமய். ஆமல் இடழபம
அங்கமட குங்கு. ீனேம் னவதமக இல்மணல்
ிச்வசக்கமமக இனக்கயமய். ஆகழப, ீ என கதிற்வக்
ளகமண்டு இந்டக் குங்வகக் கட்டிப் ழமட்டுத்டமன் அக்க
ழபண்டும். இடமல் ீனேம் ளபறுழண ிச்வச ழகட்கய
டடிதமப் ிள்வநதமக இல்மணல், குங்கமட்டு பித்வட
ன்று என ளமலடழமக்வகக் கமட்டி, கவஜன் ன்
ழமடமபில் ம்மபவ ழகட்டமக என ளகௌபம்
ளறுபமய். இந்டப் ளமல்மட குங்கு உன்ிணயனந்ட
டப்னபடற்குப் பமறு னதற்சய ளசய்னேம். ீ அன்ன ன்கய
கதிற்மல் அவடக் கட்டி இலத்டச் ளசல்பமதமக!"
ன்கயமர் வ ஆடய சங்கர்.
கபமிம் மம் ளசல்பம், ஆழமக்கயதம், னகழ் இப்டி ட
வடழதம ழபண்டுகயழமம். உண்வணதில், ணணமட

கண்ப்டி அவதமணல் அவடக்

கட்டுப்டுத்டபடற்குத்டமன். ஸ்பமணயதின் அனவந மம்
ழகமழபண்டும். ணம் அபசயதணற்வபகவநளதல்மம்
ளசய்தத் டெண்டும். கண்ஞமல் கமஞக் கூமடவபகவநக்
கண் மர்க்கயட. கமடமல் ழகட்கக் கூமடபற்வக் கமட

ழகட்கயட. மக்கயமல் னசயக்கக் கூமடவபககவந மக்கு
னசயக்கத் டடிக்கயட. இடற்ளகல்மம் கமஞம், ணம் 
ளமனட்கவநக் கண்டு ணதங்குபடடமன். இடற்ளகல்மம்
ழணம அனகுள்ந ளமனள் கயவத்டபிட்மல்,

ணணமட இபற்வ பிட்டுபிட்டு அந்ட என அனகு
பஸ்டவபழத ற்யக் ளகமண்டு டயனந்டயபிடும். என
குனந்வடக்குப் ளமரி உனண்வதின் ழணல் ணயகவும்

ிரிதம். ஆமல் மடு கயவத்டமல், அழட குனந்வட ளமரி
உனண்வவதத் டெக்கய யந்டபிட்டு மடுவப டுத்டக்
ளகமள்கயட. அடழமல் ணற் ல்மபற்வனேம் பி

அனகம ளமனள் கயவத்டமல் ணம் அடயல் ணதங்கயக்
கட்டுண்டு கயக்கும். அப்ழற்ட் அவத்டயலும் அனகயத
பஸ்ட ஈசுபழ! 'ிச்வசக்கமம ீ, ணயக

அனகுவதபம ீ, இந்ட ணக்குங்வகக் கட்டிப்
ிடித்டக் ளகமண்டு ழமய் பிடுபமதமக!':

கமயன்! ிழக்ஷம! ழண ஹ்னடத கிம் அத்தந்ட சம்
த்னம் க்த்தம த்த்பம சயப, பத் அடீம் குன பிழம!
ன்று ஆசமர்தமள் சயபமந்ட ரிதில் கூறுகயமர்.
'கி' ன்மல்

குங்கு. ஹ்னடத கி: ணக் குங்கு.

கபமிம் னடயடமக என்றும் மம் ழகட்டுப் ள

ழபண்டிதடயல்வ. ம்ணயம் இல்மணல் அபிம் உள்ந
ழடம என்வக் ழகட்கழபண்டிதடயல்வ. ம்ணயழண
இனக்கும்டிதம ம் உண்வண ஸ்பனொத்வட மம்
அயதபில்வ. ம்னவத உண்வண ஸ்பனொம் ஆந்ட
ணதணமட. கபமழடமன் அட. ணமத்ணமழபடமன் அட.
அப்டிப்ட் ம் ய ஸ்பனொத்வட ணத்டமல்
ணவத்டக்ளகமண்டு ஏதமணல் டக்கப்டுகயழமம். "ன்

உண்வண யவவத உஞ அனள்பமதமக! ன்வ மன்
அயத னடிதமடடி, இந்ட ணசு ஆட்டிப் வக்கயட.
இவட அன்ிமழ கட்டி, கட்டுப்டுத்டய ன்ிம்

ளகமடுத்டமல் ழமடம். ன் ஸ்பனொத்வடழத மன் கமஞ
னடிதமணல் ளகடுக்கும் இந்டக் ளகட் ணப்ழமக்வக ீ
டுத்டப் ழம. ன் ஸ்பனொத்வடழத க்கநித்ட அவடக்
கமக்க ழபண்டித கமபன் ீ!" ன்று ிமர்த்டயப்ழமம்.
'டமய்

பிட்டி' ன்யனக்கும் னவக் குட்டிழமல்

கபமவ சஞணவத ணக்குப் க்குபணயல்வ.
குங்கமகத் டயரிகயட ம் ணசு. ஆமலும் குங்குக்
குட்டிழமல் அபவ ற்யக்ளகமள்நவும் ணக்குப்
க்குபணயல்வ. குங்கு குட்டிதமக இனந்டளகமண்ழ,
னதம்ணமபின் க்ஷவஞவதக் ழகட்பர்கநமக
இனக்கயழமம்! ஆகழப, ஆசமர்தமநின் னென்மபட
பனயவதப் ின்ற்ய மனம் "ணத்வட ீழத அக்கய
அனள்பமய்" ன்று ிமர்த்டயப்ழமம்.

இட னடயல் டமகமப் ிமர்த்டவதமக இனக்கமட.

டமவும் ிமர்த்டயக்கயழமம் ன்மல், ப்ழமடம் அபவ
பிமணல் ிடித்டக்ளகமண்டு ணமி்க்க கயழசமணமக

இனக்கயழமம் ன்மகயபிடுழண! ணக்குத்டமன் அவ்பநவு
ழதமக்கயதவட இல்வழத! ஆமலும் ழடம ளகமஞ்சம்
டபிப்ன, உனப்ழபண்டும் ன் கபவ
உண்மகயபிட்டல்பம? ழடம என யவதில், இண்டு
யணயணமபட ிமர்த்டவ ன்று ண்ஞத்

ழடமன்றுகயடல்பம? அப்ழமட இந்டப் ிமர்த்டவவதப்
ண்ஞிக்ளகமள் ன்று ஆசமர்தமள் பனய கமட்டுகயமர்.
"மன்

னலடம் குங்கமக இல்வ. ணற் ல்ம

பிதத்டயலும் ணசு குங்கமகத் டயரிந்ட
ளகமண்டினந்டமலும் உன்வப் ிடித்டக்ளகமள்கய

பிதத்டயல் ணட்டும் அப்டி இல்வ. பனுக்கு ல்ம
qualifications-வும்

[டகுடயனேம்] இனக்கயட; ஆனேள் மபம்

ணட்டுணயல்வ ன்கய ணமடயரி, டயல் னக்கயதணமகக்

குங்கமக இனக்க ழபண்டுழணம, அட என்வத் டபி
மக்கய ல்மபற்யலும் குங்கமக இனக்கயழன்! அடமல்
இந்ட பிதத்டயல் ீடமன் டமய்ப் னவ ணமடயரி
ளசய்தழபண்டும். ஆமலும் மன் னல

குங்குக்குட்டிதமக இல்மடழமட உன்வ ணட்டும் னல
டமய்ப்னவதமக இனக்கச் ளசமன்மல் அட
யதமதணயல்வ. உன்ிம் அவ்பநவு ளரித அடேக்ம்
டயர்மர்க்க க்கு ழதமக்கயதவட இல்வ. அடமல்
எழதடிதமக ீ ன்வ ஆட்ளகமண்டு த்டயக்ளகமண்டு
ழம ன்று மன் ளசமல்பில்வ. ஆமல் ன்

அவமனேம் குங்கு ணவனேம் ழடம ளகமஞ்சம்
சரிண்ஞிக் ளகமண்டு மன் இந்ட யணயம் உன்வப்
ிமர்த்டயக்க பந்டயனக்கயழன் அல்பம? இந்டப்

ிமர்த்டவ இன்ம் பலுப்டற்குப் க்டயக் கதிற்மல்

சற்று ன்வக் கட்டிப் ழமடு. உன்வ பிட்டுபிட்டு
அந்ட கதிற்யன் ீநத்டயற்கு மன் ஏடிக்ளகமண்டுடமன்

இனப்ழன். ீனேம் அந்ட அநவுக்கு ஆட்ம் மர். ஆமல்
எழதடிதமக உன்ிணயனந்ட லபிப் ழமபடற்கு
பிமழட. இம்ணமடயரி, உன்னுழழத

எட்டிக்ளகமண்டிமபிட்மலும், உன்வ பிட்டு எழ
ஏட்ணமக ஏமணல் ீ ன்வக் ளகமஞ்சம் பிட்டுப்
ிடித்டமல், அடழப இந்ட ஸ்ழயல் க்குப்

ழமடணமட. உன்வ மன் பிமணல் ணர்க்க
கயழசமணமகப் ிடித்டக் ளகமள்பழடம, ீ ன்வ பிமணல்
ிடித்டக்ளகமள்பமய் ன்று னர்ஞணமக ம்ி மன் ந்ட

மனம் இல்மணல் ணமர்ம கயழசமணமகக் கயப்ழடம இந்ட இண்டில் டழபம என்று ப்ழமட பமய்க்கயழடம
அப்ழமட பமய்த்டபிட்டுப் ழமகட்டும். இப்ழமவடக்கு
என யணயம் மன் குங்குக் குட்டிதமக இந்ட

ிமர்டவதமபட ண்டகயழன் அல்பம? இடற்குப்
ிடயதமக ீனேம் ளகமஞ்சம் டமய்ப் னவதின்

ஸ்பமபத்வடக் கமட்டி ன்வ இன்ம் ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக னன்ழப் ண்டபடற்கு ண்ட.

அடமபட, க்கு உன்ிம் உள்ந அன்வ, க்டயவதக்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக பநர்த்டக் ளகமண்டு ழமகப்
ண்ட" ன்யப்டிப் ிமர்த்டவ ண்ஞ ழபண்டும்.
னடயல், மணயனக்கய யவதில், "க்டயவதத் டம" ன்று

ிமர்த்டவ ண்டழபமம். க்டய பந்டின் ித்டயதில்
ட, ணமி்க்க கயழசமணம, ணமர்ம கயழசமணம ன்வடப்
மர்த்டக் ளகமள்நமம். அந்ட இண்டுக்குழண

னெமடமணமக க்டய அல்பம இனந்டமக ழபண்டும்?

இண்டுழண கந்ட கந்டடமன் பனகயட ன்கயணமடயரி,
ஆசமரிதமள் ச்ழமகத்டயயனந்ட ளடமிக்கயட.

ிமர்த்டவ ன்று என்வப் ண்டகயழமம் ன்
அநவுக்கு மம் குங்குக் குட்டிதமக அபவத் டநி
ிடித்டக் ளகமள்நத்டமன் ளசய்கயழமம். ஆமல் ிடிப்ன
உறுடயதமக இல்வ. ிடி லபி மம் பிலந்டபிடுகய

ஸ்டயடயதில்டமன் இனக்கயழமம். இப்ழமட, அடமபட ம்
னதற்சய ழமடமடழமட, அபழ னவதம்ணமவபப்ழமல்

ணக்கு உறுடய ட ழபண்டிதினக்கயட ன் உஞர்வபப்
ள ழபண்டும். "மன் லபி பினமணல் க்டயக்
கதிற்வப் ழமட்டுக் கட்டிப் ிடித்டக் ளகமள் -- த்னம்

க்த்தம த்த்பம பத் அடீம் குன" -- ன்று ழபண்டிக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
"உன்

அனள் ன் கதிற்மல் கட்டிப் ழமடு" ன்று

ஆசமர்தமள் ளசமல்பில்வ. அப்டிச்ளசமன்மல், அபழ
னவ கவ்பிக் ளகமள்கய ணமடயரி ம்வணக் கதிற்மல் டன்
பசத்டயல் வபத்டக் ளகமண்டு, ம்வண உய்பிக்கய

ளமறுப்வத் டமழ வபத்டக்ளகமண்டு பிடுகயமன் ன்று
ஆகயபிடும். க்த்தம த்த்பம ன்ழ ளசமல்கயமர்.
அடமபட "உன் அனநமல்" கட்டு ன்று ளசமல்மணல், "ன்
க்டயதமழழத ன் ணவக் கட்டு" ன்கயமர். "க்டய
பவதில் டுழபமன்" ன்று ணமஞிக்கபமசகர் ளசமன்
ணமடயரி ஆசமரிதமள் ளசமல்பில்வ. அடமபட ம்வண
பிட்டு ஏடிக்ளகமண்டினக்கய அபவழத மம் க்டயக்

கதிற்மல் கட்டுகயழமம். அல்ட க்டய ன் பவக்குள்
ிடித்டபிடுகயழமம் ன்று ளசமல்பில்வ. இப்டிச்

ளசமல்யதினந்டமல் அட னலக்க ணர்க்க கயழசம
யதமதணமக ஆகயபிடும்.

இண்டும் இல்மணல், இண்டும் கந்ட ணமடயரி
ஆசமரிதமள் ளசமல்கயமர். க்டயதமல் அபவக் கட்டுகய
க்குபந்டமன் ணக்கு இல்வழத! அடமல் இப்ழமட
இந்ட ஆம் யவதில் க்டயவதழத அபன்டமன்

டழபண்டும். மம் க்டயழத ளசய்தமணல் அபழ ம்வண
எழதடிதமக உய்பித்ட ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்த்டபி

ழபண்டும் ன்றும் டயர்மர்க்கக்கூமட. அட ளமம்வும்
டகமட ஆவச. அடமல் 'க்டயவதக் ளகமடு; அப்டிக்

ளகமடுப்ழட உன் அனள்டமன்' ன்று ழபண்டிக் ளகமள்ந
ழபண்டும். "அபன் அனநமழ அபன் டமள் பஞங்கய"
ன்று ணமஞிக்கபமசகனம் ளசமல்கயட ழம, அபன் டன்

அனநமல் ழழ ழணமக்ஷத்டக்குத் டெக்கயபிமணல், னடயல்
மம் அபவ க்டய ண்டகயடற்ழக அனள்ளசய்த,
அப்னம் ம் க்டயக்கு இங்கய ழணமக்ஷம் டழபண்டும்.
இப்டிப் னனப் ிதத்டனம், ளடய்பமடேக்னம்
கந்ட பந்டமல்டமன் ன்மதினக்கயட.
யதமதமணதினக்கயட. இப்ழமட ணக்குச் சுக்க ழபண்டித
அன்வ (க்டயவத)ழத அபன் என கதிமகத் டட்டும்.
க்டயதமல் மம் அபவக் கட்டுபடம் கட்மடடம்
ிற்மடு க்கயடி க்கட்டும். இப்ழமவடக்கு அபழ
மம் க்டயவத பிட்டுபிமட ணமடயரி, அடமல் ம்வணச்
சுனக்குப் ழமட்டுக் கட்டிபிட்டும் -ன்யப்டி ணமி்க்க
கயழசம யதமதணமகவும் இல்மணல், ணமர்ம கயழசம
யதமதணமகவும் இல்மணல், என பனயவத ஆசமர்தமள்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர்.

"ித்டயதில்

இப்டிதம அப்டிதம? குங்குக் குட்டிதமகப்

ற்யக்ளகமள்ந ழபண்டுணம, அல்ட னவக் குட்டிதமகத்
டன் ளசதல் இல்மணல் கயக்க ழபண்டுணம?" ன்று பமடம்
ளசய்ட சண்வ ழமட்டு, டமபட என்வ யவமட்டி
பிமம். ஆமல் அட ளபறும் பமடணமகத்டமன்

இனக்குழண டபி, கமரிதத்டயல், ம்ணயல் அனர்பணமக
க்ஷத்டயல் எனத்டவத் டபி பமலும் இண்டு
பிடங்கநில் டயலும் சஞமகடய ண்ஞ மத்தப்மட.

இடற்கமக மம் ணம் டநர்ந்ட பிமணல், ம் யவதிலும்
மத்தப்டுகயணமடயரி, "க்டய பம் டம அப்ம!" ன்று
ிமர்த்டயக்க, ஆசமர்தமள் பனய ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர்.
இப்ழமவடக்கு இந்ட னென்மபட பனயதில், ய க்டயவதக்
ளகமடு ன்று ிமர்த்டவ ண்ஞ னடிந்ட ணட்டும்

ண்டழபமம். அப்னம் அட னடயல் ளசமன் இண்டு
பனயகநில் டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கயழடம, அல்ட
கபத்மடமநின் ஜம ணமர்க்கத்டயல்டமன் ழசர்கயழடம,

அப்டிச் ழசர்த்டபிட்டுப் ழமகட்டும். ந்ட டயதமமலும்
னடிபில் அவட னத்ம் டுத்டக்ளகமள்கய ணமடயரி ந்ட
பனயதமமலும் அடன் னடிபில் எனபழதம ணமத்ணம
ம்வண டுத்டக்ளகமள்பமன்.
"ன்

ணவக் கட்டி உன் ஆடீத்டயழழத

வபத்டக்ளகமள்ல" ன்று இங்ழக ம்னவத க்டய
மபத்வட ஈச்பப் ிமடணமகழப ஆசமர்தமள்
பிட்டுபிடுகயமர். அபட மஷ்தங்கநிலும், அத்வபட
ிகஞ கயந்டங்கநிலும் ஈச்ப ஆமடத்வட ணம்
எனவணப்டுபடற்கமக அபர் உமதணமகச்

ளசமல்யதினந்டமலும், ஈச்பின் அனநமழழத க்டயனேம்

ம்மடயத்டக் ளகமள்நப்ழபண்டும் ன்று
ளசமல்பில்வ. அந்ட அத்வபட டைல்கள்,

ஜமபிசமனம், ஆத்ண டயதமனம் ளசய்தக்கூடித
க்குபம் ளற்பர்கலக்கு ற்ட்ட. இங்ழக "சயபமந்ட
ரி"தில் ம் ல்ழமமலும் னடிந்ட க்டய

ணமர்க்கத்வடக் கமட்டுபடமல் இந்ட ணமடயரி ளசமல்கயமர்.
க்டயதிமல் (உமவதமல்) மடகழ ணவக்
கட்ழபண்டும் ன்று ஜமப் னஸ்டகங்கநில் ளசமன்மர்.
இங்ழக ஈச்பிம், "அப்ம, க்டயவதத் டந்ட, அடமல்
ங்கள் ணவக் கட்டிப்ழமடு" ன்று அபிழண
பிட்டுபிடுகயமர் ஆசமர்தமள்.
"ஹ்னடத

கிம் அத்தந்ட சம்" ன்று ஆசமர்தமள்

ளசமல்கயடி, ணகம சத்டன் டமபிக்ளகமண்ழதினக்கய
ணக் குங்வக ஈச்பன் கட்டி வபத்ட, னடயல் அட
கதிற்யன் ீநத்டக்குத் டமவுகய ணமடயரி பிட்டுப்
ிடித்டமலும், அப்னம் அட அபன் ஆட்டிமல்டமன்

ஆடுபட ன்று குங்கமட்டிதின் குங்கு ணமடயரிச் சும்ணம
இனக்கயடி ளசய்டபிடுபமன். ணஸ் இப்டித்
டநிக்கூத் டமமக கமடழமட, அவட அபனும் ஆட்டி
வபக்கமபிட்மல், அடடமன் ணழண அனயந்டழமய் ஆத்ணம
ணட்டும் ிகமசயக்க அத்வபட சயத்டயதம ழணமக்ஷம்.
இப்டிப்ட் அத்வபடத்வடத் டனபடம் ணமத்ணமபின்
வகதில்டமன் இனக்கயட ன்கய ணமடயரி இங்ழக

கதிற்வ அபன் வகதிழழத ளகமடுத்டயனக்கயமர்! இந்ட
ச்ழமகம் க்டயப் ிமர்த்டவதமக இனக்கும்ழமழட
அடற்குப் மகப் ணமத்ணம ஜம ழணமக்ஷத்வடக்

ளகமடுக்கவும் ளசய்தமம் ன்கய அிப்ிமதத்வடனேம்
ளகமடுக்கயட.

ின்மடி என ச்ழமகத்டயல் இந்ட அிப்ிமதம்
இன்ம்கூ ஸ்ஷ்ணமக பனகயட. அந்ட ச்ழமகத்டயல்
ணவ என ணடதமவக்கு எப்ிட்டுபிட்டு, "இந்ட

தமவவத ஜமம் ன்கய கனபிதமல் உன் மடணம
டயதில் கட்டிபிடு" ன்கயமர்: "ஹ்னடத ணழடம் டம
சயத்தந்த்வ:

இங்ழக "க்த்தமத்த்பம" (க்டயதிமழ கட்டி) ன்பர்
அங்ழக "டம சயத்தந்த்வ:" (ஜமத்டமல் கட்டு)

ன்கயமர். க்டயவதத் டனபட, ஜமத்வடத் டனபட,
அடமல் னடிபில் அத்வபடத்வடழத டனபட ஆகயத
ல்மனம் ணமத்ணப் ிமடணமகழப கயவக்கக்
கூடிதவப ன்று இடயயனந்ட ளடரிகயட. ணக்கு அபன்
க்டயவதத் டந்ட, மம் அபவ க்டய ண்ஞிக்

ளகமண்டினந்டமழ, அபன் ஜம ழணமக்ஷமடயகவநக்
ளகமடுத்டபிடுபமன் ன் டமத்ரிதம் ற்டுகயட.
அந்ட க்டயவத னடயல் ிமர்த்டயப்ழமம். அடமல்
இண்டில் என டயனும சஞமகடய யத்டயக்கும். அபன்
பிட் பனய ன்று, ம் ணறக்ளகன்று ஆவசனேம்
ப்நமனும் இல்மணல் பிட்டுபிடுபடடமழ சஞமகடய?
இடவும் ஜம ணமர்க்கத்டயல் ணயன் ஏட்ழண இல்மட
யவ ன்று ளசமல்ப்டுகயடம் என்ழடமன். ஆத்ண
பிசமத்டமல் ணவ யறுத்டபடற்குப் டயல் இங்ழக
க்டயதமல், அன்ிமல் யறுத்டகயழமம்.

க்டய ணமர்க்கத்டயழ ளசமல்ப்டும் இண்டு பிடணம
சஞமகடயகநமமலும் சரி, ஜம ணமர்க்கத்டயழ

ளசமல்ப்டும் ணழம மசணமமலும் சரி, டற்கும்
னடயழ பனயதமக இனப்ட க்டயடமன். அடமல்,
ஆசமர்தமள் ளசமல்யக் ளகமடுக்கய ணமடயரிழத --மம்

இப்ழமடள்ந ஸ்டயடயதில் --"இந்ட ன் ணக்குங்வக
க்டய ன் கதிற்மல் டயணமகக் கட்டி, உன் ஆடீத்டயல்
வபத்டக் ளகமள்நப்ம" ன்று ணமத்ணமபிம்
ிமர்த்டவ ளசய்ழபமம்.

ழண ஹ்னடதகிம் அத்தந்ட சம்
த்னம் க்த்தம த்த்பம
சயப பத் அடீம் குன பிழம
* * "சயவக்ஷ

||

: ழபடத்டயன் னெக்கு" ன் உவதில்

"உச்சரிப்ன பிடயகள்" ன் ிரிவு மர்க்க

ழபட ணடம் யந்டணடத்டயன் ஆடம டைல்கள்
ம் அயதமவண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபட ணடம்
இந்ட ணடத்டயன் ஆடம டைல்கள்
ம் அயதமவண
உகத்டயல் னஸ்டகங்கள் யவத இனக்கயன்.
எவ்ளபமன்றும் எவ்ளபமன பிதத்வடச் ளசமல்லுகயட.
எவ்ளபமன ணடத்டயனம் டமபட என

னஸ்டகத்வடத்டமன் யம்வும் ளகநபணமக

வபத்டயனக்கயமர்கள். ல்மம் னஸ்டகங்கழநதமமலும்,
என னஸ்டகத்வட பிழசணமகக் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
அடயல்டமன் ன்ணம் கவத்ழடறும் பனயகள்
ளசமல்ப்ட்டினப்டமகச் ளசமல்லுகயமர்கள். அந்டப்
னஸ்டகத்டக்குப் னவ ளசய்கயமர்கள்; ணஸ்கமம்

ளசய்கயமர்கள். சய ணடஸ்டர்கள் அந்டப் னஸ்டகத்டயற்ழக

டிதமகக் ழகமதில்கட்டி பஞங்குகயமர்கள். ீக்கயதர்கள்
அவ்பமறு ளசய்ட பனகயமர்கள். அபர்கலவத ணடப்
னஸ்டகத்வட அபர்கள் "கயந்ட மழப்" ன்று
ணரிதமவடதமகச் ளசமல்லுபமர்கள். இப்டி எவ்ளபமன
ணடத்டயனம் டங்கள் டங்கள் ஆத்ண ழக்ஷணத்டயற்கு
ழபண்டித ணமர்க்கங்கவநச் ளசமல்லும் எவ்ளபமன
னஸ்டகத்வடப் ளற்யனக்கயமர்கள். இவப ல்மம் என
ணடஸ்டமகரின் ளதரில் இனந்டமலும், பமஸ்டபத்டயல்

ணமத்பமபின் பமக்ழகடமன், கபமின் ஆக்வஜடமன்
அந்டந்ட ணடஸ்டமகர் பனயதமக பந்டட ன்கயமர்கள்.
இடமல் இபற்வ

Revealed Text

ன்கயமர்கள். இவடழத

மனம் "அளநனழதம்" ன்கயழமம். னனர்கள்
(ணிடர்கள்) டமழண ளசய்பட ளநனழதம்.

இப்டிதில்மணல் ணமத்ணமழப ணிடவக் கனபி
ணமத்டயணமகக் ளகமண்டு ளபநிதிடுபட அளநனழதம்.
சரி, ம்னவத வபடயக ணடத்டயற்கு ஆடமணமக ந்டப்
னஸ்டகம் இனக்கயட? ணற் ணடஸ்டர்கவந 'உங்கள்
ணடப்னஸ்டகம் ட?' ன்று ழகட்மல் அபர்கலக்கு
சந்ழடகணயல்மணல், இன்ட ன்று ளடரினேம்.

கயயஸ்டபர்கள் விள் ன்மர்கள். னம்ணடயதர்கள்

குமன் ன்மர்கள். ளநத்டர்கள் த்ரிிகம் ன்மர்கள்.

மர்யதர் ளண்பஸ்டம ன்மர்கள். ம்வணக் ழகட்மல்
- இந்ட கமத்டயல் வசபர், வபஷ்ஞபர், த்வபடய, அத்வபடய
இன்னும் ம் ழடசத்டயயனக்கப்ட் 
ம்ிடமதத்டயனக்கும் ளமடபமக ந்ட ணடப்னஸ்டகம்

இனக்கயளடன்மல் - ல்ழமனம் ழசர்ந்ட ந்ட என்வச்
ளசமல்மம் ன்ழட ளடரிதமணல் பினயக்கயழமம்! இடற்கு
ன் கமஞம்?
னக்கயதணம கமஞம் என்று இனக்கயட. ணற்
ங்கலக்கு ந்ட ணடத்டயல் ம் ற்ட்டினக்கயழடம,
அந்ட ணடத்வடப் ற்யப் ள்நிக்கூத்டயழழத ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயமர்கள். அல்ட ணடப் டிப்வ னடயல்
இண்டு அல்ட னென்று பனங்கள் டித்டபிட்டு

அப்னம் ளநகயகப் டிப்வப் டிக்கயமர்கள். அடமல்
சயறு ிமதத்டயழழத அபர்கலக்கு ணடத்வடப் ற்யத
ஜமம் ற்ட்டு பிடுகயட. ம்னவத ணடத்டயல்
ணடத்வடப்ற்யப் டிப்ழட கயவதமட. அப்டி

டிக்கமடடமல் ன் யவவண ற்ட்டினக்கயட? ழபறு
ந்ட ணடத்டக்கமபட ஆள் ழபண்டுணமமல் ம்னவத
ணடத்டயயனந்ட ிடித்டக் ளகமண்டு ழமகயமர்கள். ணற்
ணடஸ்டர்கள் டங்கள் ணடத்டயயனந்ட ழபளமன ணடத்டயற்கு
ழமபடயல்வ. கமஞம் மல்தத்டயயனந்ழட ணட
சமஸ்டயங்கவந அபர்கள் டிக்கயமர்கள். அடமல்
அடிம் ற்று ற்டுகயட. மழணம மல்தத்டயல்
ளகமஞ்சம்கூ ட்டிப் மர்ப்ட இல்வ. ன்
பமசயத்டமலும் மட பதடயல் மம் பமசயக்கயழமம்.

ம்னவத ணடப்னஸ்டகங்கவந மழண டெயக்கயழமம்,
அனயக்கயழமம்.

ம் டிப்ளல்மம் ளபள்வநக்கம னவதில் உள்ந
டிப்ன. ழச்சு, டிஸ், படிக்வக ல்மழண
ளபள்வநக்கமர்கவநப் ழம இனக்க

ழபண்டுளணன்டடமன் ம் ஆவச. சுடந்டயம் பந்ட ிகும்
இப்டிழதடமன் இனந்ட ளகமண்டினக்கயழமம்.

னன்வபி அடயகணமக ளபள்வநக்கம மகரிகத்வடழத
ம் பமழ்னவதமக்கயக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
ஸ்பழடசயதம், மட மகரிகம், ம்னவத டிப்ண்மடு
ன்று ழசுபடயல் ணட்டும் குவபில்வ. உள்ழந

ழடசயதமக இனந்டளகமண்டு ளபநிதில் சுழடசயப் ழச்சுப்
ழசய ன் ிழதமம்? உள்லம் னனம் சுழடசயதணமக
இனப்ளடன்மல், ம் ழடசத்டக்கு னடளகலும்மக

அமடயகமம் ளடமட்டு இனந்ட பனகய ணடபிதங்கவந
மல்தத்டயழழத ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல்டமன் அட

மத்தணமகும். 'ளக்னைர் ஸ்ழட்'டில் [ணடச்சமர்ற்
மமங்கத்டயல்] இடற்கு பனய ண்ஞித் டனடிதபில்வ!
அடமல் வனத ளபள்வநக்கமப் டிப்ழ ளடமர்ந்ட
பந்டயனக்கயட. அடயல் ளசமல்யக் ளகமடுப்ளடல்மம்
ம்னவத சமஸ்டயங்கள் 'லப்ர்ஸ்டின்' (னெ
ம்ிக்வக) ன்டடமன்! இடமல், "ம் ணடத்டக்கு
ஆடமணம னஸ்டகம் ன்? யந்டக்கள் ன்

ளதனள்ந கனக்கும் ளமடபமக ன் இனக்கயட?"
ன்று ழகட்மல் கூ டயல் ளசமல்த் ளடரிதமட
யவதில் இனக்கயழமம்.

பிதம் ளடரிதமடபர்கள் ணட்ந் டட்டிமலும், இட
ழடசங்கநிலுள்ந பிதம் ளடரிந்டபர்கலம் ஆத்ண

மடகர்கலம் ணட ஆத்ண பித்வதவத (ளநகயகம்
ன்று ழடமன்றுகய பித்வதகள்கூ ம் ழடசத்டயல்
ஆத்ணமிபினத்டயக்ழக மடணமக இனப்டமல்

ம்னவத அசயதல் சமஸ்டயம், கமணயக்ஸ், மட்டித
சமஸ்டயம் உள் ல்மம் ஆத்ணபித்வத டமன்)
மமட்டுகயமர்கள். ழடடித் ழடடி டுத்டக் ளகமண்டு
டர்றணம (ட்மன்ஸ்ழட்) ண்ஞி வபத்டக்

ளகமள்கயமர்கள். ழப ழமகத்டயல் ணக்கு என
ளகநபம் ழபண்டுணமமல், அட டமல் ணக்குத்
டன்மல் ிட ணரிதமவட கயவக்கயழடம அந்ட
சமஸ்டயங்கநில் ம் அயவப பினத்டய ண்ஞிக்
ளகமள்படமல்டமன் ற்டும். தன்யலும்

ளக்மயதிலும் ணற்பர்கலக்கு ழணல் மம் ண்ஞிக்
ளகநபம் ளனடிதமட. அப்டிழத இண்ளமனத்டர்
ம்ணயல் ழமல் ிவஸ் பமங்கயமலும், இடமல் மம்
னரிக்கமழண டபி ழமகம் னரிக்கமட. "தன்றம்
ளக்மயனேம் யவவு டபில்வ ன்று மம்

யந்டக்கநிம் ழமமல், அபர்கள் ஃிமஃிவத
பிட்டு பிட்டு இடயல் பந்ட பிலந்டயனக்கயமர்கழந!"
ன்றுடமன் யவக்கயமர்கள். இந்டயதமபில்டமன், ணற்

அத்டவ ழடசங்கநின் ணமன்கவநக் கூட்டிமலும்,
அவடபி மஸ்டயதம ணமன்கள் ழடமன்ய
ஆத்ணமந்டத்வட அவந்டயனக்கயமகள் ன்டடமன் ம்
ளனவண. அடற்கு ஆடமணமக அபர்கள் ளகமடுத்டப்
ழமதினக்கய சமஸ்டயங்கவந மம் ளடரிந்ட

ளகமள்நமணயனப்ட ளமம்க் குவபம கமரிதம்.

ணக்கு ஆடமணம ணடப் னஸ்டகத்டயன் ழழ
ளடரிதபில்வ. "ளடரிதமடடமல் ன் ழணமசம்? ளடரிந்ட
ளகமள்படமல் ன் மம்?" ன்றுகூக் ழகட்கயழமம்.

மட மகரிகம் ன்று ழமகம் னமவும் ளகமண்மடுகய
ளரித ம்ிடமதத்டயன் பமரிசுகநமக பந்டயனக்கய மம்
இப்டி இனக்கமணம? "ம் ண்மடு ன்பமமல் ன்?
ஞம் டமன் ளரிசு" ன்று கண்ம் கண்ணமகப் ந்ட
ளகமண்டினக்கமணம? இப்டி ணற் ழடசங்கலக்குப்
ழமபர்கள்  ழர் ன்ிம் பனகயமர்கள். "மங்கள்
ழமதினக்கய ழடசங்கநில் உள்நபர்கள் ங்கநிம் ம்
ணடத்வடப் ற்ய ழகட்கயமர்கள். ழபடத்வடப் ற்ய,
உயத்வடப் ற்ய, கர வடவதப் ற்ய, ழதமகத்வடப் ற்ய,
ழகமதில்கவநப் ற்ய, னமஞங்கவநப் ற்ய, இன்ம்
இப்டி ம் ணடத்டயலுள்ந அழக டத்பங்கவநப் ற்ய
ஆர்பத்டன் ழகட்கயமர்கள். ங்கலக்கு என்றும் டயல்
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. அபர்கலக்குத் ளடரிந்ட
அநவுகூ ம் ணடத்வடப் ற்ய ங்கலக்குத்
ளடரிதபில்வ. ளமம்வும் அபணமணமக இனக்கயட.
அடமல் ீங்கநமபட சுனக்கணமக ம் ணட

யத்டமந்டங்கவந, டத்பங்கவநப் னஸ்டகணமகப் ழமட்டுக்
ளகமடுங்கழநன்!" ன்று ழகட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்.
அடமபட பிழடசயதணமக இனப்டடமன் ணக்குப் ளனவண
ன்று மம் யவத்டமலும், அந்ட பிழடசயகள் மம்
இப்டிதினப்வடப் மர்த்ட ணட்ணமகத் டமன்
யவக்கயமர்கள். ழமகத்டக்ளகல்மம் னவணதம என
மகரிகத்டபர்கலக்கு அடிம் ற்று ழமய்பிட்ழட

ன் ம்வணப்ற்யக் குவபமகத்டமன் ணற்பர்கள்
யவக்கயமர்கள்.

மம் வடனேழண டிக்கமணல், டவுழண ளடரிந்ட
ளகமள்நமணல் இனந்டமல்கூப் பமதில்வ. ழடம
அயவு ழமடமட ங்கள் ன்று வபத்ட பிடுபமர்கள்.

ஆமல் இப்ழமட மம் டிப்டம், ழசுபடம், லடபடம்
ளகமஞ்சஞ்சணல். அத்டவனேம் தன்ஸ், ளக்மய,
அசயதல், ழபறு டயனுசம ஆமய்ச்சயகள், யிணம, கண்

கண் மபல் ன்று இப்டித்டமன் இனக்கயன். அயவு
இல்மட ங்கநமக இல்மணல், யவத னத்டயவதச்

ளசபனயத்ட மம் இத்டவ டித்ட ழமடயலும், லடயத
ழமடயலும், ம் ழடசத்டக்ழக பிழசணமனேள்ந அத்தமத்ண
சமஸ்டயங்கவநப் னக்கஞிக்கயழமம் ன்டமழழத
ம்வணப் ி ழடசத்டமர் ணயகவும் குவபமக
யவக்கயமர்கள்.
மந டைல்கள் ம் ணட பிதணமக உள்ந. ணக்கு
அளடல்மம் ழபண்டிதினக்கபில்வ. மனம் யவத
டிக்கயழமம். ஆமல் ல்மம் ழடசமந்ட
னஸ்டகங்கள்டமன். ணயல்ன், ழபர்ட்ஸ்ளபமர்த்

லடயளடல்மம் ணக்குத் ளடரினேம். பனடய ன்
லடயமர், எட்க்கூத்டர் ன் லடயமர் ன்மல்
ளடரிதமட. லூதி வமஸ்டி, ஃமர் வமஸ்டி ணக்குத்
ளடரினேம்; லர்த பம்சம், சந்டய பம்சம் ளடரிதமட. ன்,
ம் ழகமத் ரியகம் ழழ ளடரிதமட. ணக்கு
ம்ந்டணயல்மடவப கட்டுக்கட்மகத் ளடரினேம். ஆமல்,

வடக் கண்டு ழமகம் ிணயக்கயழடம, அடற்கு ஆடமணம
ம் சமஸ்டயங்கநின் ழர்கூத் ளடரிதமட.

சமஸ்டயக்ஜர்கள் ளசமல் பந்டமலும், மம் கமட

ளகமடுத்டக் ழகட்டயல்வ. அசட்வ ளசய்கயழமம். ம்
ழடசம் இப்டிளதமன ீ ஸ்டயடயதில் இனக்கயழட
ன்று ளமம்வும் ழபடவதமக இனக்கயட.
'ம்

ண்மட்வப் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமண்மல் ஞம்

பனணம?' ன்று மம் ழகட்டுக் ளகமண்டினப்டமல் இப்டி
ஆகயதினக்கயட. பமஸ்டபத்டயல் மம் ஞம் சம்மடயப்ட,
பமழ்க்வக த்டபட னடம க பிதங்கலம்

அந்டப் ண்மட்வ மம் னஞணமகத் ளடரிந்டளகமண்டு,
அடேஷ்டித்ட, யவவு ளழபண்டும் ன்டற்குத்டமன்!

ன் கமஞத்டக்கமக ம் ணடத்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டும் ன்ட டப்ம ழகள்பி. அடற்கு கமஞம்,
ிடய ிழதமம் டயர்மர்ப்ட னலப் ிசகு. மம்

ளசய்கய ல்மக் கமரிதங்கலக்கும் ிழதமணமக
இனப்டடமன் ணடழண டபி, இடமல் ழபறு ிழதமம்
ழபண்டும் ன்டயல்வ. ணடமனுஷ்மத்டமல்டமன்

ல்மபற்வனேம்பி ணயகப் ிழதமணம சமந்டனம்,
ிழவணனேம், ழணமக்ஷனம் கயவக்கயட ன்வட
ணந்டபிட்டு, அடமல் ஞம் பனணம, பசடய கயவக்குணம
ன்று ணட்டும் மர்த்ட, 'ன் ிழதமம்?' ன்கயழமம்.
ற்று, ிழவண இனந்டபிட்மல் இப்டி ிடயப்
ிழதமம் டயர்மர்க்கும் ண்ஞழண னமட. டற்கு
இட கமஞணமக இனந்டமல் மம் இவட பினம்னழபமழணம,
அந்டப் ஞம், பசடய னடமபற்வளதல்மம் இடற்கு
கமஞணமக வபத்டக் ளகமண்டு பிடுழபமம்.
சமஸ்டயத்டயல் இப்டித்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட.ப்மஹ்ழணஞ யஷ்கமழஞம டர்ண:

ங்ழகம ழபட அத்ழதழதம ஜ்ழஜதச்ச ன்று

இனக்கயட*. அடமபட, ிமம்ணஞமபன் என
கமஞனம் இல்மணழ ழபடங்கவநனேம்,
சமஸ்டயங்கவநனேம் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. சயன் பதடயல்டமன் இப்டிக்

கமஞம் ழகட்கமணல், ிழதமத்வட டயர்மர்க்கமணல்
என்வச் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல் கற்றுக் ளகமள்நத்
ழடமன்றும். 'சரித்டயம் டற்குப் டிக்கயழமம்? னழகமநம்

டற்குப் டிக்கயழமம்?' ன்று ழகட்கமணழ என குனந்வட
ஸ்கூயல் டிக்கயழமழட, ம் ணடக் கயந்டங்கவநனேம்
ளசமல்யக் ளகமடுக்க ழபண்டும். ிற்மடு கமழறக்குப்

ழமகயழமட இபன் என உத்ழடசத்வட, ிழதமத்வட
யவத்டத்டமன் டிக்கயமன். பக்கர மக ழபண்டும்
ன்றுடமன் ி.ல் டிக்கயமன்; பமத்டயதமமக ழபண்டும்
ன்றுடமன் ல்.டி. டிக்கயமன்; மக்மக

ழபண்டுளணன்றுடமன் ம்.ி.,ி.ஸ் டிக்கயமன்.
ளநகயகணம ிழதமத்டயல் இப்ழமட ஆவச

பந்டபிட்ட. அடமல் "ணடப் னஸ்டகத்வட ளடரிந்ட
ளகமண்டு ன் ஆக ழபண்டும்? ளடரிந்ட ளகமள்படமல்
ன் மம்?" ன்றுடமன் ழகட்மன். அடமல் இந்டக்

ழகள்பி னவநப்டற்கு னன்ழ, மல்தத்டயழழத இந்ட
பிதங்கவந ஆம்ித்ட பிழபண்டும். அப்ழமட

டமழ ற்று ற்ட்டுபிடும். அப்னனம் பிணமட்மன்.
ஞம் கமவசக் ளகமடுக்கமபிட்மலும்

Sports-ல்

(பிவநதமட்டில்) ஆவச உண்மகய ணமடயரி,
ங்கர டத்டயழம யிணமபிழம ஆவச உண்மகய

ணமடயரி, ணடபிதத்டயலும் ற்ட்டுபிடும். டமற்கமயகணம
இன்த்வடக் ளகமடுக்கய பிவநதமட்டு,

பிழமடங்கநிழழத இப்டி ிடயப் ிழதமம்

டயர்மர்க்கமட ற்று உண்மகயட ன்மல், சமச்பட
ளசநக்தத்வடக் ளகமடுக்கக் கூடிதடம ணடபிதத்டயல்
உண்மகமணல் ழமகமட. ஆடமக் கல்பி (Basic Education)வத
மம் சரிதமக அவணத்டத் டமடடயல்டமன் ழடமம்
இத்டவனேம் இனக்கயட.
'ணடத்வட

ற்யத் ளடரிந்டளகமண்மல் அட ழசமறு

ழமடுணம?' ன்று ழகள்பி ழகட்கய யவவண இன்று
இனப்ட ளமம் அபணமம். 'அத்ததம் [ழபடப்திற்சய]
சமப்மடு ழமடுணம ன்று ழகட்கமழட! மம் சமப்ிடுபடம்
உதிர் பமழ்படம் அத்ததம் ண்ஞத்டமன் ன்று

ஆக்கயக் ளகமள்ல' ன்று சமஸ்டயம் ளசமல்யதினக்கயட.
கமஞம் ழகட்கமணல் சமஸ்டயங்கவநத் ளடரிந்டளகமள்
ன்கயட.

இப்டிக் கமஞம் ழகட்கமணல் டிக்கழபண்டும் ன்று
ளசமல்யதினக்கய ணடத்டயல் குனந்வட ிந்டவுன்
ம்னவத பித்வடவத அயத னடிதமணல்
கத்டரித்டபிடுகயழமம்! ளநகயக பித்வடவத டுத்டவுன்
பமசயக்கச் ளசய்கயழமம். மல்தப் னபத்டயயனந்ழட
குனந்வடகலக்கு ஆஸ்டயக னத்டய பனம்டி மம்
னக்கமம். இந்ட பிதங்கவநத் டபி ணற்
பிதங்கநில் குனந்வடகலக்கமக வ்பநழபம ளசவு
ளசய்கயழமம். என டகப்மர், டம்னவத குனந்வடக்கு
உதம் ளசய்படமதினந்டமல் மம்ீக அம்சங்கலக்கமக
டைற்றுக் கஞக்கயல் ளசபனயக்கயமர்.அந்டச் ளசபில்

த்டயல் என ங்கு உதத்டயற்கமக ற்ட் கமரிதத்டயல்
ளசபனயத்ட, அந்டப் வதவ ல் ிம்ணசமரிதமக

உனபமக்கயமல் ம்னவத ணடம்ிக்வக ழமகமட.
உத வபபத்டயன் ளசவபபி உத

க்ஷ்தத்டயற்கமகச் ளசவு ளசய்பட பிழசம். இந்ட
பிதங்கநில் ிவழபட் டினைன் வபத்ட
குனந்வடகலக்குச் ளசமல்ய வபக்கழபண்டும். அந்ட

பிதங்கவந அயந்ட பமத்டயதமர் ணட்டும் ன் எனபிட
மனம் இன்ய இனக்க ழபண்டும்? அபனக்கும்
உழதமகணமக இனக்கும். ணட பிதங்கள்

மல்தத்டயழழத ளடரிந்டயனந்டமல் ந்ழடழண பமட.
ம் ணடத்டக்கு ஆடமணம னஸ்டகழண இன்ளடன்று
ளடரிதமட ழகப யவ பமட.
அப்டி டிக்கமடடமல் பிட அிப்ிமதங்கள்
ம்ணபர்கநித்டயல் இனக்கயன். எனபர் ஆஸ்டயகமக
இனக்கயமர். ழபளமனபர் மஸ்டயகமக இனக்கயமர்.

ணற்ளமனபர் க்டய இல்மணல் ளபறும் கர்ணமடேஷ்மம்
ணட்டும் ளசய்கயமர். ழபளமனபர் அடேஷ்மணயன்ய க்டய
ணட்டும் ண்ஞிக்ளகமண்டு இனக்கயமர். இபர்கலக்குள்
எனபனக்ளகமனபர் அிப்ிமத ழடங்கள் கப்ட்
பிடணமக இனக்கயன். இடற்கமகச் சண்வ ழபறு!
ந்ழடங்கழநம ஆதிக்கஞக்கயல் இனக்கயன்.
ணடப்டிப்வ இநம் னபத்டயழழத டித்டயனந்டமல்
ல்மனவத அிப்ிமதனம் என்மக இனக்கும்.
ந்ழடம் இனக்கமட. ணடப்டிப்வப் டிக்கய ணற்
ணடங்கநில் இத்டவ கக்ஷயகள் இல்வ ன்வடப்
ித்தக்ஷணமகப் மர்க்கயழமம்.
ம்னவத ணடப் னஸ்டகம் ன்? னஸ்டகத்வடத்
டீர்ணமம் ண்டபழட இந்டக் கமத்டயல் சயணணமக

இனக்கயட. ம்னவத னஸ்டகம் டழபம அடயல்

ளசமல்யதினக்கயடி மம் அடேஷ்மம் ளசய்ட பந்டமல்
ணக்கு ழக்ஷணம் உண்மகும்.
ணட க்ந்டங்கநில் ட ளசமல்யதினக்கயழடம அழட
பிதம் ழபறு னஸ்டகங்கநில் ளசமல்யதினந்டமலும்
டணட ணடப் னஸ்டகம் இடடமன் ன்று என்வழத
எவ்ளபமன ணடஸ்டர்கலம் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
இன்வக்கு எனபன் என னஸ்டகம் லடபமன்;

மவநக்கு எனபன் ழபறு லடபமன். அவபகநில்
ல்டம் இனக்கமம்; டப்னம் இனக்கமம். ஆவகதமல்
டமபட என்வ ஸ்டயணமக ற்டுத்டயக் ளகமண்மல்
ல்டல்பம? அடற்கமகத் டமன்  ணடஸ்டர்கலம்
டங்கள் டங்கலக்குப் ிணமஞணமக எவ்ளபமன னஸ்கத்வட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

ணட ணடம் ன் ன்வட ந்ட ணடப்

னஸ்டகங்கநியனந்ட ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்?
வப்ரிகள் ளகமள்நமணல் க்ஷக்கஞக்கயல் ம் ணட
பிதணமக னஸ்டகங்கள் இனக்கயன். பிதங்கலம்
அடயகணமக இனக்கயன். இபற்வளதல்மம் மர்த்டமல்
னெவந குனம்ிப் ழமகும் ழமல் இனக்கயட.

என்றுக்ளகமன்று அப்டி பித்தமம் இனக்கும். ஆமலும்,
இடற்ளகல்மம் ஆடமணமகப் ளமடபம என சய
டைல்கள் உண்டு.
ம்னவத ணட அடேஷ்மத்டமல் ல்
அனுபத்வடதவந்டபர்கள் இனக்கயமர்கள்.

உகத்வடழத ணந்ட ஆந்டணமக கமந்ட யஷ்வதில்

இனந்ட ளகமண்டு, ன் ன்ிமலும்

ளமனட்டுத்டமணல், சமந்ட ணமடயதில் சமகமணற்
கயந்டபர்கள் த்டவழதம ழர். அபர்கவந மம்
ித்டயதக்ஷணமகவும் மர்க்கயழமம். னஸ்டகங்கநின் னெம்
டமசயப ிம்ழணந்டயர்கள், ட்டித்டமர்

னடயதபர்கவநப் ற்யக் ழகட்டினக்கயழமம். இவ்பநவு
அடேபிகள் ணற் ணடங்கநில் ணயகவும் குவவு.
இத்டவகத ணடத்டயற்குப் ிணமஞ க்ந்டங்கள் இல்மணம
ழமகும்?

*வ்தமகஞ

ணம மஷ்தம், ப்டண ஸ்சமந்யகம்.

ணடம் டற்கு

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபட ணடம்
ணடம் டற்கு?
ணடம் டற்கு? என ணடகுன ளசமல்லுபவட மம் ன்

ழகட்கப் ழமகயழமம்? ணக்கு கஷ்ம் ழமபடற்கமகவும்
குவ ீங்குபடற்கமகவும் ழமகயழமம்.

குவதில்மபிட்மல் ழபண்டிதடயல்வ. குவ
அடயகணமமல் அடயகணமகக் ழகமதிலுக்குப் ழமகயழமம்;
அடயகணமகப் ளரிதபர்கவந டரிசயக்கயழமம்; உழடசம்
ழகட்கயழமம். குவதில்மபிட்மல் உழடசம்
ழபண்மம். ணக்குள்ந ந்ழடங்கவநனேம்
கஷ்ங்கவநனேம் ழமக்கயக் ளகமள்படற்கமக மம்
ளரிதபர்கநிம் ழமகயழமம்; னஸ்டகங்வந

பமசயக்கயழமம்; ல்பர்கநிம் உழடசம் ளறுகயழமம்;

ணமழக்ஷத்டயங்கலக்குப் ழமகயழமம்; டீர்த்ட ஸ்மம்
ளசய்கயழமம். அப்டி ளசய்படமல் ணட ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக சமந்டய அவகயட. னலபடம் சமந்டய
அவந்டபர்கள் ளபட்டிமலும் குத்டயமலும்
னயத்டமலும் டெயத்டமலும் ஆந்டணமக இனக்கயமர்கள்.
னஸ்டகம் பமசயத்டல், குன டரிசம் ளசய்டல்

னடயதபற்மல் ணற்பர்கலக்கும் டமற்கமயகணமபட
இந்ட சமந்டய ற்டுகயட. ல்ம மடயகநிலும்
ணமன்கள் கயநம்னகயமர்கள்; ணடயல் சமந்டய

அவகயமர்கள். இந்ட சமந்டயக்குரித ணமர்க்கத்வடத்டமன்
"ணடம்" ன்ட. இடன் இன்ளமன ழர் "டர்ணம்" ன்று
ளசமல்பமர்கள். டர்ணணமட சயழதறக்கு மடம்.
அடடமன் ணடம்.
டர்ணம் ன்ட ின்ன ழமகத்டயழழத ழக்ஷணணமக
இனக்கழபண்டி அடேஷ்டிப்ட. ின்ன இட ழபண்டும் ன்
ஆவசதில்ம பிட்மல், ழமகத்டயல் ழக்ஷணத்வட

டயர்மர்க்கமணல் அடேஷ்டித்டமல் அடழப ழணமக்ஷத்வடத்
டனம். அடடமன் ணடம்.
ணடத்வட "டர்ணம்" ன்ழ சமஸ்டயங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயட. பமழ்க்வக னர்ஞத்பம்
அவபடற்கம அளயகள் ன்ழபம அவபடமன்
"டர்ணம்" ன்ட. அப்டிப்ட் டர்ணம் ன் ன்று
ளசமல்கய டைல்கள் ணக்கும் இனக்கயன். மம்டமன்
ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் இனக்கயழமம். டர்ணத்டக்கு
ஆடமணம பிதங்கவநச் ளசமல்படமல், இந்ட
டைல்கலக்கு டர்ண ிணமஞங்கள் ன்று ளதர்.

ிணமஞம் ன்மல் இடடமன் 'அடமரிடி'தமட, சரிதமட,
த்டயதணமட ன்று யவமட்டிச் ளசமல்பட. இப்டி,
யந்ட ணடம் ன்று டற்ழமட பனங்குகயடம்,
மடணமக ழபட கமத்டயயனந்ட பந்டயனப்டணம
டர்ணம் ன் ன்வட டுத்டச் ளசமல்கய, ஆடம
டைல்கள், சமஸ்டயங்கள் டயமன்கு இனக்கயன்.

டர்ணம் அல்ட ணடம் ன்டன் ளகமள்வக ன்,

அடேஷ்மம் ன் ன்று த்டயதணமகத் ளடரிபிக்கயட
டமன் டர்ண ப்ணமஞ னஸ்டகங்கள். அவப இன்ளபன்று
ணட சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட:
அங்கமி ழபடமச் சத்பமழம ணீ ணமம்ம ந்தமத பிஸ்ட:|
னமஞம் டர்ண சமஸ்த்ம் ச பித்தம ஹ்ழதடமச் சடர்டச
(ணனு

||

ஸ்ம்னடய)

னமஞ-ந்தமத-ணீ ணமம்ம-டர்ண-சமஸ்த்-அங்க ணயச்ரிடம:|
ழபடம: ஸ்டமம ீ பித்தமமம் டர்ணஸ்த ச சடர்டச
(தமஜ்ஜபல்க்த
'சடர்டச' ன்று

||

ஸ்ம்னடய)

இந்ட இண்டு ச்ழமகங்கநிலும் னடிபமக

பனகயட, 'சடர்டச' ன்மல் டயமன்கு. ணக்கு ிணமஞ
டைல்கள் டயமன்கு ன்று இபற்யயனந்ட ளடரிகயட.
அயவு இந்டப் டயமன்குக்குள் அங்கயதினக்கயட.
'பித்' ன்மல் 'அயபட' ன்று

அர்த்டம். மம் த்தணம

டத்பத்வட அயனேம்டிதமகப் ண்டம் அயவு டைழ
பித்தம. இப்டிப் டயமலு இனப்டடமன் இந்ட இண்டு
ச்ழமகங்கநில் "பித்தம ஹ்ழதடமச் சடர்டச" ன்றும்,

"பித்தமமம்

டர்ணஸ்த ச சடர்டச" ன்டமகவும்

ளசமல்ப்ட்டினகயட. அயவு டைலுக்கு அயவு டைல்; அ
டைலுக்கு அ டைல். அடமல் டமன் இந்டப் டயமலும்
பித்தம ஸ்டமம், டர்ண ஸ்டமம் ன் இண்டு
ழவனேம் ளற்யனக்கயன்: "ஸ்டமமி பித்தமமம்
டர்ணஸ்த ச சடர்டச". 'பித்' - 'அயபட' - ன்மல், இங்ழக

கண் கண் பிதத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்பட ன்று
அர்த்டணயல்வ. த்தத்வட அயகய ஜமழண
'பித்தம'பில்

பனம் 'பித்'; 'பித்பமன்' ன்டயல் பனம் 'பித்',

Wit, Wisdom ன்ளடல்மம்

இந்ட னொட்டியனந்ட

பந்டவபடமன். 'பித்' டமடபியனந்ழட 'ழபடம்' ன்டம்
பந்டயனக்கயட. ழபடம் ன்மல் ழர் அர்த்டம்
Knowledge ன்று

Book of

ளசமல்மம். அயவபத் டனபடமல் இந்டப்

டயமன்குக்கும் பித்தமஸ்டமங்கள் ன்று ளதர்.
"அயபிற்கு இனப்ிம்" ன்ட அடன் அர்த்டம்.

அத்டக்கு இனப்ிணமடமல் டர்ண ஸ்டமணமக
இனப்ழட இப்டி அயவுக்கும் இணமனேள்நட.
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ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபட ணடம்
14

ிணமஞ டைல்கள்

அந்டப் டயமன்கமப:- மன்கு ழபடங்கள்; ழபடங்கநின்
ஆறு அங்கங்கள்; அழடமடு, ணீ ணமம்வ, யதமதம், னமஞம்,
டர்ணசமஸ்டயம் ன் மலு.

ழபடத்வடப் ற்யனேம் ஆறு அங்கங்கவநப் ற்யனேம்
reference-ஆபட
"ழபடழணம

ழகட்டினப்ீர்கள்.

மங்க ணமதிமவ"

ன்று ழடபமம் ளசமல்லுகயட. மலு ழபடனம், ஆறு
அங்கனணம இந்டப் த்டம் ஈச்ப ஸ்பனொம் ன்று
அடயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இவப ழமக மக்கய
மன்கு: ணீ ணமம்வ, ந்தமதம், னமஞம், டர்ணசமஸ்டயம்.
'சடர்டசம்' ன்மல்

டயமன்கு. சடர்-மன்கு; டசம்-த்ட,

ஆகழப டயமன்கு டர்ணப் ிணமஞங்கவந "சடர்டச
பித்தம" ன்மர்கள். இந்டச் சடர்டச பித்வடகவந நன்
கற்றுக் ளகமண்மன் ன்று [ந சரித்டயணமகயத]
"வட"த்டயல் ளசமல்ய இனக்கயட. அங்ழக

சயழவதமக அந்ட பிதம் ளசமல்ப்டுகயட. "நன்
சடர்டச பித்வடகலக்குச் சடர்டவசவதக் ளகமடுத்டமன்"
ன்று பமர்த்வட பிவநதமட்டுப் ண்ஞிதினக்கயமர் கபி!

சடர்-டசணம இந்டப் டயமன்கு பித்வடகலக்கும் மன்கு
டவசகவந (சடர்டவசகவநக்) ளகமடுத்டமமம்! அந்ட
மன்கு டவசகள்: டிப்ட, டித்டவட னரிந்ட ளகமள்லபட,
டித்டடன்டி ப்ட, ணற்பர்கவந க்கச் ளசய்பட
ன்வப.
சடர்டசத்பம் க்னடபமன் குட: ஸ்பதம்
 ழபத்ணய பித்தமற சடர்டசஸ்பி||
(வட

கமவ்தம், I)

இந்டப் டயமன்கு பித்வடகநிழ அயவு அங்கய
இனக்கயட.

இன்னும் மன்கு பித்வடகள் இனக்கயன்.
அவபகவநனேம் ழசர்த்டக் ளகமண்மல் டயளட்மகும்.
அஷ்மடசம் ன்மல் டயளட்டு. இந்ட அஷ்மடச
பித்வடகநில் அங்கமடட என்றுழணதில்வ.

ழமகத்டயலுள்ந க பித்வடகலம் அவபகலக்குள்ழந
அங்கயபிடும். இந்டப் டயளட்டில் ழமக டர்ணத்வடச்

ளசமல்லுவப னன்ன ளசமன் டயமன்குடமன். ணீ டனள்ந
ஆனேர்ழபடம், அர்த்ட சமஸ்டயம், டடேர்ழபடம், கமந்டர்ப

ழபடம் ஆகயத மன்கும் ழமக டர்ணத்வடச் ளசமல்ப
அல். ஆதினும் அவபனேம் அயவு டனபடமல் பித்தம
ஸ்டமங்கநமக ணட்டும் உள்ந. ழணழ ளசமன்
டயமழம டர்ண ஸ்டமம், பித்தம ஸ்டமம்
இண்மகவும் இனப்வப.
ஆத்ண ழமகத்டயல் இன்த்வட அவபடற்கு ற்ட்
மடங்கள் இவப.
டர்ண ஸ்டமம், பித்தம ஸ்டமம் ன்ழடமடு இபற்வ
ல்மம் ளமடபில் "சமஸ்டயம்" ன்கயழமம். சமஸ்டயம்
ன்டற்கு அர்த்டம் 'கட்வநதமக இப்ட்டினப்ட'
ன்ட. மமங்க சமம் ன்கய ழமட, சமம்
ன்மல் கட்வந ன்று அர்த்டம். டர்ணனத்டயனக்கு
ீஷ்ணர் டர்ணக் கட்வநகவநளதல்மம் டுத்டச்
ளசமல்கய ர்பத்டக்கு ணமமடத்டயல், 'அடேசம
ர்பம' ன்ழ ளதர். தமர் ன்பவ சமஸ்டம ன்று
ளசமல்பட, அபர் உத்டவு ழமட்டுப் ழணச்பின்

னடகஞங்கவந ல்மம் அக்கய வபத்டக்

ளகமண்டினப்டமழழத! ம்வண என கட்டுப்மட்டில்,
ளயதில் ளகமண்டு பந்ட அக்கய வபக்கய கட்வநப்
னஸ்டகங்கழந சமஸ்டயங்கள் ப்டுவப.
இந்டப் டயமலும் ணக்கு ஆடம டைல்கள் ன்மலும்,
இபற்யல் ழபடம்டமன் டவவணதமட. ணற்

ணடஸ்டர்கள் விவந, குமவ, ளண்பஸ்டமவப,

த்ரிிகத்வட, க்ந்ட மழவத் டங்கள் னெ டைல்
ன்கய ணமடயரி ம் ணடத்டக்கு ட ன்மல், னக்கயதணமக
அட ழபடம்டமன்.
மலு ழபடத்வட வணதணமகக் ளகமண்டு ணற் த்ட
பித்வதகலம் ற்ட்டினக்கயன். இந்டச் சடர்டச
பித்வதகலழண னர்ஞணமக ம் ணடத்டக்கு
சமஸ்டயங்கநமகயன்.
வனத ளனவணனேம் இன்வத அபயவனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபட ணடம்
வனத ளனவணனேம், இன்வத அபயவனேம்
இந்டச் சடர்டச பித்வதகலம் ஆடயகமத்டயயனந்ட
ளபள்வநக்கம ஆட்சய ற்டுகய பவதில் ம் ழடசத்டயல்
ழமடயக்கப்ட்டு பந்டயனக்கயன். இடயழ என ணம
சங்கடய ளசமல்கயழன். ஃமயதன் ன்றும் றபமன்(த்)
மங் ன்றும் இண்டு சர தமத்ரீகர்கள், 

டைற்மண்டுகலக்கு னன் ளபவ்ழபறு சணதங்கநில்

இந்டயதமவுக்கு பந்ட சஞ்சமம் ளசய்ட, இங்ழக டமங்கள்

மர்த்டவட ல்மம் லடய வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்று
உங்கலக்குச் சரித்டய னஸ்டகங்கநியனந்ட
ளடரிந்டயனக்கும். இபர்கள் மந்டம, டக்ஷசரம் ஆகயத
இங்கநியனந்ட ளரித ளரித பித்தமசமவகவநப்

ற்ய ளகமண்மடி லடயதினக்கயமர்கள். னவடளமனள்
ஆமய்ச்சயதியனந்டம் இந்டப் வனத னைிபர்யடிகவநப்
ற்யத் ளடரிகயட. இவப னக்கயதணமக ணயகவும் ிகமச
யவதில் இனந்டட ளநத்ட ணடம் ளசனயப்மக இனந்ட

கமத்டயல்டமன். ஆமல் இபற்யல் ன் மத்டயட்ம்
(syllabus) ன்று மர்த்டமல், சடர்டச பித்வதடமன்! னத்டணடப்
னஸ்டகங்கவநனேம் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கள். ஆமல்
னடயல் வபடயக யந்ட ணடத்டயன் இந்ட ஆடம
னஸ்டகங்கவந ளசமல்யக் ளகமடுத்டபிட்டு அப்னம்டமன்

னத்டணட டைல்கவநப் ழமடயத்டயனக்கயமர்கள். அயவு, அம்
இண்டும் பினத்டயதமபடற்கு இந்ட வபடயகணம
சமஸ்டயங்கள் ந்ட ணடஸ்டனக்கும் உடவுகயன்

ன்டமழழத இப்டிச் ளசய்டயனக்கயமர்கள். கல்பிக்குக்
கல்பி ன் ழர் இனக்கழபண்டுணமமல், இந்டப்

டயமலு பித்வடகலம் ளடரிந்டயனக்க ழபண்டும் ன்று
ளநத்டர்கலம் கனடயதினக்கயமர்கள்!
இங்ழக ம் டக்ஷயஞழடசத்டயல் மர்த்டமலும், டணயழ்
ணன்ர்கள் ற்டுத்டயத கடிகம ஸ்டமம், பித்தம
ஸ்டமம் ப்ட் கமசமவகநில் சடர்டச

பித்வடகள் ழமடயக்கப்ட்டினக்கயன். கலூனக்கும்
மண்டிச்ழசரிக்கும் டுழப 'மகூர்' ன் இத்டயல் இனந்ட
பித்தம சமவ ற்ய கய.ி.

868-ம்

பனத்டயதச்

ளசப்ழடுகள் ந்டயழ குயப்ிப்ட்டினக்கயட. அடயழ
சடர்டச பித்வடகள் ளசமல்யக் ளகமடுக்கப்ட்டமக
இனக்கயட. இழட ழமல், பிலப்னத்டக்கும்
டயண்டிபத்டக்கும் டுபில் உள்ந 'ண்ஞமதிம்' ன்
ஊரிலும்
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ணமஞமக்கர்கள் டித்ட என பித்தசமவ

இனந்டடமகவும், அங்ழக இந்டப் ிமசர சமஸ்டயங்கவநச்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டடமகவும் டயழமமம் டைற்மண்வச்
ழசர்ந்ட னடமம் மழந்டய ழசமனின் சமம்
என்யயனந்ட ளடரிகயட. இப்டிப் .

டணயழ் சரித்டயத்வட ளமம்வும் ஆமய்ச்சய ண்ஞி, அவடப்
ற்யழத இப்ழமட கவடகள், மபல்கள்கூ லட

ஆம்ித்டயனந்டமலும், மன் பிசமரித்டத் ளடரிந்ட ளகமண்
ணட்டில், டணயழ் ணன்ர்கள் ழபடசமஸ்டயங்கவந ளமம்வும்
ஆடரித்டப் ழமயத்டமர்கள் ன்வட ணட்டும் தமனம்
டுத்டச் ளசமல்படமகத் ளடரிதபில்வ.

Scientific outlook

(ட்சமடணயல்மணல், டுயவவணதமகச்

ளசமல்பட) ன்று

ளரிடமகப் ழசுகயமர்கள்; ஆமலும் பமஸ்டபத்டயல்

அப்டிக் கமழஞமம்! வபடயகத்வட டயர்த்ட சண்வ
ழமட் ளநத்டர்கழந னத்டய பநர்ச்சயக்கும், டர்ண
பநர்ச்சயக்கும் இந்டப் டயமலு சமஸ்டயங்கள் அபசயதம்
ன்று கற்றுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள் ன்மல் இப்ழமட
ம் ஊரில் ஆஸ்டயகர்கள் ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்கயபர்கள் கூ (இப்ழமட இபர்கள்

ழபடசமஸ்டயங்கவந அிபினத்டய ண்ஞம பிட்மல்
ழமகட்டும்), ப்ழமழடம டணயழ் மமக்கள் ழபட
சமஸ்டயங்கவந ஆடரித்ட பினத்டய ண்ஞிவடக்கூச்

ளசமல்க்கூமட ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்!

ஆக, இப்ழமட மம் இனக்கய ஸ்டயடய ன் ன்மல்,
"உங்கள்

பித்வதகள் ன்? ன்று ழகட்மல்,

ளசமல்த்ளடரிதமடட ணட்டுணயல்வ. பித்வட ன்மழ
ன் ன்று ளடரிதபில்வ. ளசப்டி பித்வட,
ணமந்டயரீகம், magic டமன் பித்வட ன்று யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம்!

பித்வதனேம் கவனேம் என்ழ. சந்டய கவ ணமடயரி

ப்ழமடம் பநர்ந்ட ளகமண்ழதினக்கய அயவுடமன் கம,
கவ ப்டுபட. இப்ழமட கவ ன்மல்
மன்வத் டமன் யவத்டக் ளகமள்கயழமம்!
இப்டி மம் இனக்கக்கூமட; ம்ணபவ ளகமஞ்சணமபட
ம்ணபமக்க ழபண்டும் ன்ழ இந்டப் டயமலு அல்ட டயளட்டு - பித்வதகவநப் ற்ய ளகமஞ்சம்
ளசமல்மம் ன் உத்ழடசம். யவதச்
ளசமல்பில்வ. ழமபட ளடரிதட்டும் ன்று சயயட

ளசமல்கயழன். அடமழழத சயத்வட ற்மம்; ழணழ
ளடரிந்ட ளகமள்ந ஆர்பம் உண்மகமம்.
இந்டப் டயமயழ ணீ ணமம்வ, பிதமகஞம், சயவக்ஷ,
யதமதம் ன்று சய பிதங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட
அலுப்மக இனக்கமம். இடமல் ல்மம் ன்
ிழதமம், ளபறும்

knowledge (அயவு)

ஆக இனக்கயழட

டபி, ஆத்ணமர்த்டணமக இல்வழத ன்று ழடமன்மம்.
இப்ழமட மம் ளசய்கயளடல்மம் ஆத்ணமர்த்டணமகபம
ளசய்கயழமம்? ணஞிக்கஞக்கமகப் மர்க்கய யனைஸ்
ழப்ரில் ன் இனக்கயட? அடயழ னலசமக என

க்கம், இண்டு க்கம் "ஸ்ழமர்ட்ஸ்' ன்று ழமடுகயமன்.

ழடம ழடசத்டயல் பழம பிவநதமடிமன் ன்று
ழமடுகயமன். அடமல் ணக்கு ன் மம்?

ஆத்ணமர்த்டணமகத்டமன் மம் உண்ம? அன்ம
பமழ்க்வகக்கமபட ிழதமம் உண்ம? ஆமலும்
பிலந்ட பிலந்ட டிக்கயீர்கள், இல்வதம! என மள்,

மன் மட்டுக்கு ல் ணத்டயதம ழபவநதில் ழமழமடு
பந்ட ளகமண்டினந்ழடன். என கவ பமசயல் கப்ட்
கூட்ம். ழடிழதமபில் யனைஸ் சத்டம் ழமட்டுக்

ளகமண்டினந்டட. அடற்கமகத் டமன் இத்டவ கூட்ம்
ன்று ளடரிந்டட. [யனைஸ்] ன்ழபம ழடம ன்று
பிசமரித்ழடன். ங்ழகழதம டயமதிம் வணலுக்கு அப்மல்
என ழடசமந்டத்டயல் க்கய கயரிக்ளகட் யனைஸ்டமன்

ன்று டயல் ளசமன்மர்கள். இப்டிளதல்மம் இந்ட ழமக
பமழ்க்வகக்குகூ ிழதமம் இல்மபிட்மலும்
பமதில்வ ன்று, உங்கலக்குப் ிடித்ட அழக
பிதங்கலக்கமகப் ளமலவடனேம், ஞத்வடனேம்,
அயவபனேம் ளசபனயக்கயீர்கள் அல்பம?

சயணப்டுகயீர்கள் இல்வதம? இவடளதல்மம் பி
யச்சதம் ிழதமப்டுகய ம் பித்வதகவநப் ற்யனேம்
ளகமஞ்சம் ளடரிந்ட ளகமள்லங்கள் ன்கயழன். அபற்யழ
ழமக ஆத்ணமர்த்டணமகப் ன் டனபடமக ழடமன்மடடம்
கூ, அடயழ ளகமண்டுபிடுபடற்கமக ற்ட்டடமன்.
அயவு பநர்ச்சயக்கு இளடல்மம் அபசயதம்; ணவ
ண்டுத்டயக் ளகமள்ந இவப உடவுவப. கபமன்
ளகமடுத்டயனக்கய என ளசல்பம் ம் அயவு ன்ட. அவட
ல் கல்பிதமலும், ஆமய்ச்சயதமலும் சமவஞ டீட்டித்

டீக்ஷஞணமக்கயக் ளகமண்மல், அடற்கப்னம் அடயல் ணமத்ண
த்தம் நிச்ளசன்று ஸ்னரிப்டம் சுணமகும். இப்டிழத

பமக்கு ன்டம் கபத் ிமடணமக ணடேஷ்த

இத்டக்கு ணட்டுழண கயவத்டயனப்ட. அவடச் சரிதமகப்
ிழதமகயப்டமழழத  ழக்ஷணங்கவந அவதமம்
ன்டமல்டமன் பமக்வகப் ற்யத, சப்டத்வடப் ற்யத
பிதமகஞம், யனக்டம், சயவக்ஷ, னடயத சமஸ்டயங்கள்

ழடமன்யதினக்கயன். இவப ல்மபற்வனேம் ற்ய
என அடிப்வ அயவு (basic knowledge) ல்ழமனக்கும்
இனக்க ழபண்டும் ன்று ன் ஆவச. அடமல் ம்
பித்தமஸ்டமங்கள் எவ்ளபமன்று ற்யனேம் சயயட
ளசமல்கயழன்.
ழபடம்

ணடத்டயன் னெமடமம் ழபடழண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ணடத்டயன் னெமடமம் ழபடழண
டர்ண ிணமஞங்கள் டயமன்கயல் ிடமணமட ழபடம்.
ரிக்-தறஸ்-மணம்-அடர்பம் ன் மலு
ழபடங்கலந்டமன் டயமன்கயல் னடல் மமகும்.
மக்கயனேள்ந த்டயல் ஆவ ழபடத்டயன் அங்கம் ன்றும்,
ணயகுடயனேள்ந மவ உமங்கம் ன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
என ணிடன் ன்மல்,  அங்கங்கள் இனக்கயன்
அல்பம? இப்டிழத ழபடத்வட ழபட னனன்
(ழபடணமடம ன்றும் ளசமல்படண்டு) ன்று

உனபகப்டுத்டயமல், அந்ட னனனுக்கு ஆறு அங்கங்கள்.

இப்டி அங்கம் ணமடயரி ழமக ழபடத்டயல் இனப்வப
ன்று இல்மபிடினும், ழபட னனனுக்குத் டவஞ

அங்கணமக இனக்கய மலும் உமங்கங்கள். ழர் அங்கம்
ஆவ ங்கம் (ட்-ஆறு) ன்மர்கள். இவப சயவக்ஷ,
பிதமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம், ஜ்ழதமடயம் (ழமடயம்)

,

கல்ம் ன்வப. உமங்கம் மலு. ணீ ணமம்வ, யதமதம்,
னமஞம், டர்ண சமஸ்டயம் ன்வப.
ஆகக்கூடி ழபடம்டமன் னக்கயதம். ழபடத்டக்கு அங்கம்,
ழபடத்டக்கு உமங்கம் ன்டமல்டமன் ணற்ப் த்டம்
பித்வடகநமக, சமஸ்டயங்கநமக அந்டஸ்டப் ளறுகயன்.
டயளட்டு பித்வடகள் ன்கயழமட ணயச்சணயனக்கய

ஆனேர்ழபடம், அர்த்ட சமஸ்டயம், டடேர்ழபடம், கமந்டர்ப
ழபடம் இபற்றுக்கும் உ-ழபடங்கள் ன்ழ ளதர்

இனப்டயயனந்ட, ழபட அடிப்வதில்டமன் இவபனேம்
உண்மவப ன்று ளடரிகயட.
அங்கம், உமங்கம் இபற்ழமடுகூ ழபடத்வடக் கற்க
ழபண்டும். அடற்கு ' அங்க உமங்க அத்ததம்' ன்று
ளதர். இடழப "மங்ழகமமங்கம்" ன்ட. இப்ழமட
ந்ட பிதணமதினும், அசயதல் கட்சய பிதணமமலுங்
கூ, எனத்டர் அந்ட பிதத்வட அடிதியனந்ட டேி
பவ ல்மப் மதின்டுகவநனேம் டுத்டக் கமட்டிப்
ழசயமல் 'மங்ழகமமங்கணமகப் ழசயமர்' ன்கயழமம்
அல்பம? இந்ட மங்ழகமமங்கம் ன் ளசமல் வனத
சடர்டச பித்வதவதக் குயப்டடமன். அந்ட
பித்தமப்தமத்வட மம் இப்ழமட அடிழதமடு

ணந்டபிட்மலும், பனயபனயதமக அந்ட திற்சயனவ ம்
மகரிகத்ழடமடு கவந்ட பிட்டமல் இன்வக்கும்

னர்த்டயதமக என பிதத்வட பிநக்குபடமல்

"மங்ழகமமங்கணமக" ன்று ளசமல்கயழமம். இடயயனந்ழட
ழபடம், அடன் ஆறு அங்ங்கள், மலு உமங்கங்கள்
ஆகயதபற்யன் அப்ிதமணமட மடமஞ
ங்கலக்கும் ளடரிகய அநவுக்கு வ்பநவு சயப்மக
ம் டணயழ் மட்டில் இனந்டயனக்கயட ன்று

னரிந்டளகமள்நமம். அப்டிளதல்மம் இனந்டம், இன்று
அபற்யன் ழர் கூத் ளடரிதமட யவக்கு

பந்டபிட்டடமன் இன்ம் மஸ்டய டக்கத்வடத்
டனகயட. இட இனக்கட்டும்.
ழபடந்டமன் ிடமம்; வணதணமட. அவட வபத்டத்டமன்
ணற்வப. ழம டர்ணப் ிணமஞம் ம் ணடத்டக்கு ட
ன்மல் ழபடம்டமன். அடடமன் ம் விள், குமன்,

கயந்டமழப். இப்ழமட மன் இப்டி அந்ட ணற் ணட
டைல்கநின் ளதர்கவந ழபடத்டக்குச் சூட்டிமலும்
ழபடம்டமன் அவப தமபற்யலும் னந்வடதட. அவப

ல்மனங்கூ ழபடத்டயன் என சய டத்பங்கநியனந்ட
உண்மவப டமன் *. ழப ழபடம் ன்மல்டமன்
ிணமஞடைல் ன்ழ அர்த்டணமகய பிட்ட. மன் இப்ழமட
ணமற்யச் ளசமன்மலும் விவநனேம், குமவனேம் - ணற்
ணடங்கநின் ஆடம டைல்கவநனேம்டமன் - கயயஸ்டப

ழபடம், னம்ணடயதர் ழபடம், ீக்கயதர் ழபடம், மர்யதர்
ழபடம் ன்று ளசமல்கய பனக்கம் இனக்கயட.

கயயஸ்டபர்கள் ம் ஊரில் டங்கள் விவந "த்த
ழபடம்" ன்ழ ளசமல்கயமர்கள்.

ழபடத்வடப் ற்யச் ளசமல்பளடன்மல், ங்ழக ஆம்ிப்ட,
ங்ழக னடிப்ட ன்று ணவப்மக இனக்கயட.

அத்டவ பிஸ்டமணம ணகயவண பமய்ந்டட அட.
ப்ணமஞம் ழபடமச்ச ன்று ஆஸ்டம் டர்ண
லத்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கய ணமடயரி, ல்மத்
டர்ணங்கலக்கும் னெணம ிணமஞம் மலு
ழபடங்கலம்டமன்.
ணடே டர்ண டைல், ணடே டர்ண டைல் ன்று என்வத் டணயழ்
ழடசத்ட ணமன்கள் ஆடயகமத்டயயனந்ட ழமற்ய

பந்டயனக்கயமர்கள். மட ழடசம் னலபடயலுழண ீடயகவந
டுத்டச் ளசமல்படயல் ணடேபின் டர்ண சமஸ்டயம்டமன்
னடல் ஸ்டமம் ளற்யனக்கயட. டணயழ் மட்டில் ணடேீடயச்
ழசமனன் ன்ழ எனபன் ணம ீடயணமமக இனந்ட
ளகமண்டு, டன் ிள்வநதின் ழடர்ச் சக்கத்டயல் ணமட்டிக்
ளகமண்டு உதிவ பிட் என கன்யன் டமய்ப்சுவுக்கு
யதமதம் பனங்குபடற்கமக, அந்ட ிள்வநவதழத

ழடர்க்கமயல் ய ளகமடுத்டமன் ன்று கவட இனக்கயட.
டர்ண பிதங்கலக்கு ணடேீடய சமஸ்டயந்டமன் ிணமஞம்
ன்ழ வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். ஆமல் இந்ட ணடே
டர்ணசமஸ்டயத்டயல் ன் ளசமல்யதினக்கயட? இந்ட
டைல்டமன் டர்ணத்டக்ளகல்மம் னெமடமம் ன்ம
ளசமல்யதினக்கயட? இல்வ. "ழபழடம (அ)கயழம டர்ண
னெம்" -க டர்ணங்கலக்கும் னெம் ழபடம்டமன் ன்ழ ணடே ளசமல்யதினக்கயமர்

1. ல்மக்

கமத்டக்கும்

ளமடபம சமச்பட டர்ணங்கவநச் ளசமல்பட ழபடம்டமன்
ன்று அபர் ளசமல்யபிட்மர். ழபடம் ப்டி

ளசமல்கயழடம அப்டித்டமன் ளசய்தழபண்டும். அட

ளசமல்பவட ணீ க்கூமட. ளன்மல், அடடமன்

டர்ணனெம். தமமபட என்வச் ளசமல்ய அவட மம்
டநிக்கூ ஆழக்ஷிக்கமணல் ற்றுக் ளகமள்நத்டமன்
ழபண்டும் ன்மல், "அட ன் ழபடபமக்ழகம?" ன்று
ழகட்கய பனக்கம் இன்றும் ம்ணயம் இனக்கயட.
அடமபட, ழபட பமக்கு ன்மல் டயர்க் ழகள்பி

ழகட்கமணல் அடன்டி ளசய்டடமன் ஆகழபண்டும் ன்று
அத்டவ ளமட ங்கலம் ம்ி பந்டவடத்டமன் "ழபட
பமக்ழகம?" ன்று ழகட்கய பனக்கு யனொிக்கயட. இப்டி

த்டவழதம ஆதிம் பனங்கநமக அடடமன் ணக்கு
ளரித சட்ணமக இனந்டயனக்கயட. அடமழழத, வபம்
மய்ந்ட ணம் ன்கயழமழண, அட ணமடயரி, ழபடம் வபம்
மய்ந்டடடமக இனக்கயட. அமடயதமக பந்ட
ளகமண்டினக்கும்டிதம சட்ப் னஸ்டகம் அட.
* ளடய்பத்டயன்

குல் - னடற்குடயதில் "ளதரில்மட

ணடம்", "ம் ணடத்டயன் டி அம்சங்கள்" ன் உவகள்
மர்க்க.
1. ணனு

டர்ண சமஸ்டயம்

II.6

அமடய - அளௌனழதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
அமடய - அளௌனழதம்
அமடயதமக ன்மல் ன் அர்த்டம்? ழபடத்டக்குக்

கமழண ளசமல் னடிதமட; அடற்கு னந்வடதடமக, அடற்கு

ஆடயதமக டவும் இல்வ ன்டடமன் 'அமடய' ன்

பமர்த்வடக்கு அர்த்டம். அப்டிதமமல் அட ன்றுழண
இனந்டயனக்கயட ன்று அல்பம அர்த்டணமகும்? இப்டிச்
ளசமன்மல் ப்டிப் ளமனந்டம்? என னஸ்டகம் ன்மல்
அவட எனபழம  ழழமடமன் லடயதினப்மர்கள்.

"ஏல்ட் ளஸ்ட்ளணன்டில்"  ப்மஃளட்கள் ளசமன்வடச்
ழசர்த்டப் ழமட்டினக்கயட. "யனை ளஸ்ட்ளணன்டி"ல்
கயயஸ்டபின் உழடசங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.
னகணட ி ளசமன்வடத் குமன் ளடரிபிக்கயட.
இபர்கள் தமபனம் ழடம என கமத்டயல்
இனந்டபர்கள்டமன். அபர்கலக்கு னந்டய அந்ட உழடசம்

இல்வ. இப்டிழத ழபடத்வடனேம் தமழம எனத்டழம, 
ழழம லடயதினக்கழபண்டும். அபர்கள் எவ்ளபமன
கமத்டயல் இனந்டயனப்மர்கள். அட ளமம் ளமம்

னந்வடத கமம், டயமதிம் பனத்டக்கு னந்டவத
கமம், அல்ட க்ஷம், த்ட க்ஷம் பனத்டக்கு
னந்டவத கமம் ன்று ழபண்டுணமமலும் இனக்கட்டும்.
ஆமலும் 'அமடய' ன்று ளசமல்யபிட்மல் டப்னத்டமழ?
அந்டப் த்ட க்ஷம் பனத்டக்கு னந்டய ழபடம்
இல்மணல்டமழ இனந்டயனக்க ழபண்டும்?
இந்ட ணமடயரி ழகள்பிகள் லம்னகயன்.
ழபடங்கவந தமழம ணடேஷ்தர்கள் லடயமர்கள் ன்மல்
இப்டிக் ழகட்ட யதமதம்டமன். அவட அமடய ஆடயதற்ட - ன்ட டப்னத்டமன். ஆமல் இட சரிடமம?
சரிதமகத்டமழ இனக்கழபண்டும்? என னஸ்டகம் ன்மல்
அவட தமழம ணடேஷ்தர்கள்டமன் லடயதினக்க ழபண்டும்.

அபர்கள் ழடம என கமத்டயல்டமன் ழடமன்யதினக்க

ழபன்டும். அடமல் அமடய ன்ட சரிதில்வடமன் இப்டித் ழடமன்றுகயட.
ழபடத்வட ரியகள் ன் ணடேஷ்தர்கள் ண்ஞிமர்கள்
ன்றுடமன் மம் யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். மம்
டித்ட சரித்டய னஸ்டகத்டயல் அப்டித்டமன்

ழமட்டினக்கயட. அடயல் ழமட்டினப்ட ணட்டுணயல்வ.
ழபடம் ன்ட  லக்டங்கவநக் ளகமண்ட.
ஜமம்ந்டரின் ழடபமம் ன்மல் அடயல் 

டயகங்கள் இனக்கய ணமடயரி ழபடத்டயல்  லக்டங்கள்
இனக்கயன். எவ்ளபமன டயகத்டயலும் த்டச்
ளசய்னேள்கள் இனக்கய ணமடயரி, எவ்ளபமன லக்டத்டயலும்
 ணந்டயங்கள் இனக்கயன். ற+உக்டம் ன்ழட
'றக்டம்'. 'ற' ன்மல் 'ல்' ன்று
'றழமசம' ன்ளல்மம்

அர்த்டம். 'றகுஞம்' ,

ளசமல்லுகயழமம் அல்பம?

'உக்டம்' ன்மல் 'ளசமல்ப்டுபட', அடமபட

பமக்கு.

றக்டம் ன்மல் ல்பமக்கு ன்று அர்த்டம்.
சமஸ்டயழமக்டணமக ழபடத்வடச் ளசமல்கயழமட,
அடயயனக்கய எவ்ளபமன றக்டத்டக்கும் இன்மர் ரிய,
அட இன் ணீ ட்ரில் (சந்டஸ்) இனக்கயட, அட இன்
ழடபவடவதக் குயத்டட ன்று ளசமல்யபிட்டுத்டமன்
ஆம்ிக்கயழமம். இப்டி அழகம் ரியகநின்
ளதர்கநிழழத ழபட ணந்டயங்கள் இனப்டமல், இந்ட
ரியகள்டமன் இபற்வப் ண்ஞிதினக்க ழபண்டும் ன்று
யவக்கயழமம். எவ்ளபமன ரியனேம் இன்மர் ிள்வந,

இன் ழகமத்டயம் ன்று அபர்கலவத னெடமவடகவநக்

குயப்ிட்டுச் ளசமல்யதினக்கயட. "அகஸ்த்ழதம

வணத்மபனஞி:" ன்மல், ணயத்ம பனஞர்கநின்
ிள்வநதம அகஸ்டயதர் ன்று அர்த்டம். "ணடச்சந்டம
வபச்பமணயத்:" ன்மல், பிச்பமணயத் ழகமத்டயத்டயல் பந்ட
ணடச்சந்ட ரிய ன்று அர்த்டம். இப்டி எவ்ளபமன

ரியதின் ழரில் ணந்டயங்கள் இனக்கயன் ன்மல்,
அகஸ்டயதர் ழரில் இனப்ட அபட டகப்மம ணயத்ம
பனஞர்கள் கமத்டயல் இல்வ, ணடச்சந்டரின் ழரில்

இனப்ட பிச்பமணயத்ர் கமத்டயல் இல்வ ன்று டமழ
அர்த்டணமகும்? அப்டிதமமல் அமடய ன்ட
சரிதில்வடமழ?
இப்டிளதல்மம் ழகட்கயழமட, எவ்ளபமன ரியதின்
ழரில் ழபட ணந்டயங்கள் இனப்டமல் அந்ட ரியழத

அவடச் ளசய்டமர், இதற்யமல், compose ண்ஞிமர் ன்று
டப்மக யவத்ட பிடுகயழமம். உண்வணதில் அந்ட
ரியகள் ணந்டயங்கவநத் டமங்கழந இதற் பில்வ.
ழபடத்டக்கு "அளௌனழதம்" ன்றுடமன் க்ஷஞம்
ளசமல்யதினக்கயட. என னனன் அல்ட ணடேஷ்தன்
ளசய்டயனந்டமல் அட ளௌனழதம். ந்ட ணிடனழண
ளசய்தமடடமல் ழபடம் அளௌனழதம். ரியகள்

இதற்யனந்டமலும் அட ளௌனழதணமகயபிடும். ஆமல்
அளௌனழதம் ன்டமல் ரியகலம் ழபட
ணந்டயங்கவநப் ண்ஞபில்வ ன்று ஆகயபிட்ட.
ணந்டயங்கவந ரியகள் இதற்யதினந்டமல் அபர்கலக்கு
அபர்கலக்கு "ணந்டயகர்த்டம" ன்ழ ளதர் இனக்கும்.

ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் அபர்கலக்கு "ணந்டயத்ஷ்ம"
ன்றுடமன் ளதர் இனக்கயட. இடற்கு "ணந்டயங்கவநக்

கண்பர்கள்" ன்ழ அர்த்டம்; ளசய்டபர்கள் ன்று
அர்த்டணயல்வ.

ளகமம்ஸ் அளணரிக்கமவபக் கண்டுிடித்டமர் ன்மல்
ன் அர்த்டம்? அளணரிக்கமவப அபம உண்டு
ண்ஞிமர்? இல்வ. ற்ளகழப இனந்ட

அளணரிக்கமவப அபர் உகுக்குத் ளடரினேம்டிதமகப்
ண்ஞிமர். இப்டிழத டமன் யனைன், ன்ஸ்டீன்

னடயத ந்ட பிஞ்ஜமினேம் னடசமகச் ளசமல்கய
பிடயகவந அபர்கள் ளசய்தபில்வ. யனைன்
ளசமல்யத்டமம என பஸ்டவப யந்டமல் அட னணயதில்
பிலகயட? இல்வ. ற்ளகழப இனக்கய பிடயகவந
இபர்கள்டமன் னரிந்டளகமண்டு ழமகத்டக்குத்
ளடரிபித்டமர்கள். அழட ணமடயரி ற்ளகழப இனந்ட

ணந்டயங்கவநத்டமன் அத்டவ ரியகலம் கண்டுிடித்ட
ழமகத்டக்குக் ளகமடுத்டமர்கள். அந்ட ணந்டயங்கள்
இபர்கலவத அப்ம, டமத்டம கமத்டக்கும், அடற்கும்

னந்டயனேங்கூ இனக்கத்டமன் ளசய்ட. ஆமல் அப்ழமட
அவப உகுக்குத் ளடரிதபில்வ. இபர்கள்டமன்
அபற்வக் கண்டுிடித்டமர்கள். அடமல் இபர்கள்
ழரிழழத அபற்வச் ளசமல்பட பனக்கணமகயபிட்ட.
எனத்டன் னஸ்டகம் லடகயமன். இன்ளமனபன் ப்நிஷ்
ண்டகயமன்; எனத்டன் யிணம டுக்கயமன்;
இன்ளமனத்டன் ரிீ ஸ் ண்டகயமன். இப்டி

ணந்டயங்கவந ழமகத்டக்கு ளபநிதிட்பர்கள் ணட்டுழண
டமன் ரியகள். ற்ளகழப அவப இனந்டமலும், ணக்குப்
ப்ழதமணமகயடி ளபநிப்டுத்டய ண உகமம்

ண்ஞிட ரியகள்டமன். அடமல் அபர்கள் ளதவச்
ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்டபட யதமதம்டமன்.

ரியகள் ணந்டயங்கவநக் கண்மர்கள் ன்மல், அடற்கு
னந்டய அவப ங்ழக இனந்ட? அமடய ன்மல்
சயனஷ்டிதின் ழமழட அவபனேம் ழடமன்யபம?

ணடேஷ்தர்கள் ழடமன்று னன்ழ ழடமன்ய பிட்பம?
ப்டித் ழடமன்ய? இபர்கள் கண்டுிடிக்கய பவதில்
ங்ழக இனந்ட?

ழபட ணந்டயங்கள் சயனஷ்டிதின் ஆம்த்டயல் ழடமன்ய
ன்மல், ணமத்ணம ழமகத்டயல் சயனஷ்டி

ண்டகயழமழட இவடனேம் டமழண ண்ஞிபிட்மர்
ன்று அர்த்டம் ஆகும். ணமத்ணமழப ழபடங்கவந லடய
ங்ழகதமபட ழமட்டுபிட்மம? அப்னம் எவ்ளபமன
ரியகள் அடயல் எவ்ளபமன மகத்வடக்
கண்ளடுத்டமர்கநம? ஆமல் இப்டி சயனஷ்டி

ஆம்த்டயழழத ழபடம் இனந்டடமகச் ளசமன்மல்கூ
அட அமடயதமகயபிி்மட. ளன்மல் இப்ழமடயனக்கய
ிம்ண சயனஷ்டி ப்ழமட உண்மதிற்று ன்டற்ழக
கஞக்கு இனக்கயட. க்னடனேகம், த்ழடமனேகம், த்பமனேகம்,

கயனேகம் ன்று எவ்ளபமன்றுக்கும் இத்டவ பனங்கள்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இம்ணமடயரி ஆதிம் சடர்னேகம்
ளகமண்ட ிம்ணமவுக்கு என கல்; ஆதிம் சடர்னேகம்
என இவு. இந்டக் கஞக்குப்டி அபனக்கு இப்ழமட
ம்ட பதசுக்கு ழணல் ஆகயபிட்ட ன்று டயனத்டணமக
இன்வத பதவச ளசமல்யதினக்கயட. ந்டக்

கர்ணமவுக்கும் சங்கல்ம் ளசய்ட ளகமள்லம்ழமட, என
த்டயம் லடயமல் அடயல் ழடடய ழமடுகய ணமடயரி,

அன்வத டயத்வடப் ற்யச் ளசமல்யதமக ழபண்டும்.
இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட ிம்ணமபின் இத்டமபட

பதசயல், இத்டமம் ணமசத்டயல், இன் க்ஷத்டயல், இன்
மநில், இன் தமணத்டயல் ன்று ளசமல்கயழமம்.
இடயயனந்ட ன் ற்டுகயளடன்மல் சயனஷ்டி

கர்த்டமபம ிம்ணம ப்ழமட உண்மமர் ன்டற்ழக
கம பவதவ இனக்கயட. இத்டவ ழகமடி ழகமடி
பனங்கலக்கு னந்டய ிம்ணம உண்மமர் ன்மல்
அபழ அமடயதில்வ. அடமல் அபமல் உண்ம
ழமக சயனஷ்டினேம் அமடயதில்வ. சயனஷ்டிழத
அமடயதில்வ ன்று ளசமல்யபிட்டு ழபடம் அமடய
ன்மல் ன் அர்த்டம்?

சயனஷ்டி ழடமன்றுபடற்கு னன்னம் ணமத்ணம இனந்டமர்.
ிம்ணம இல்வ. ஆமல் ிம்ணம் ன்று

ளசமல்ப்டுகய ம்ளமனள் அல்ட ணமத்ணம
ப்ளமடழண இனந்டயனக்கயட. அடடமன் அமடய.

ிஞ்சம், ீப ந்டக்கள் ல்மம் அடயயனந்டடமன்
உண்மதி. ணமத்ணம டமழண ழழ இபற்வப்
ண்ஞமணல் ிம்ணம னெணமகப் ண்ஞிமர். பிஷ்ட
னெணமக ரிமயத்டமர். னத்ன் னெம் ம்மம்
ண்ஞிமர். அப்னம் அந்ட ிம்ண, பிஷ்ட, னத்ர்
ல்மவனேங்கூ ம்மம் ண்ஞிபிடுகயமர்.
இடமல் டமன் ிம்ணமவுக்கும் ஆனேஸ்

ளசமல்யதினக்கயட. இப்ழமடயனக்கய ிம்ணமவுக்கு டைறு
பதமின் அபர் ணமத்ணமழபமடு ழசர்ந்டபிடுபமர்.
அபர் ஆனேஸ் னடிந்டபிடும். ணறுடி இன்ளமன ிம்ணம
பனபமர். அபர் ணறுடினேம் சயனஷ்டிவத ஆம்ிக்க

ழபண்டும். இம்ணமடயரி இன்ளமன ிம்ணமவப உண்டு

ண்டபடற்கு னந்டயழத ணமத்ணம ழபடங்கவந உண்டு
ண்ஞி பிடுபமம?
சயனஷ்டிக்கு னந்டயழத ழபடம் இனந்டட ன்று
சமஸ்டயங்கநியனந்ட ளடரிகயட. ளன்மல், ிம்ணமழப
ழபட ணந்டயங்கவநக் ளகமண்டுடமன் சயனஷ்டிழத ளசய்டமர்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ளபறும் சப்டங்கழநதம

ணந்டயத்வடக் ளகமண்டு சயனஷ்டி ண்ஞிமர் ன்மல்
ன் ன்று ிகு ளசமல்கயழன். இங்ழக ளசமல்
பந்டட, ரியகலக்கு னந்டய, ழமகழண ற்டுபடற்கு

னந்டய, ழபடங்கள் இனந்ட ன்டடமன். ிம்ணமழப
ழபடங்கநின் உடபி ளகமண்டுடமன் சயனஷ்டி ண்ஞ
னடிந்டட ன்று மகபடமடய னமஞங்கநில் ர்க
(சயனஷ்டி) பர்ஞவ ண்டம் இங்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட.
இடமல்டமன் ழபடத்வட அமடய ன்கயமர்கநம? ழபடம்,
ஈச்பன் ன்று இண்டுழண அமடய ன்மல் இப்டி
அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்நமணம? ழதமசயத்டப் மர்த்டமல்
இடவும் டப்னடமன்! சயனஷ்டி ழடமன்ம பிட்மலும்,

ஈச்பன் ழபடத்வட உண்டு ண்ஞிமர் ன்று ளசமல்ய
பிட்மழ அட உண்மகமட என கமனம் உண்டு ன்று
அர்த்டணமகும். ழமகனம் ீபந்டக்கலம் சயனஷ்டிதமகம
பிட்மலும், ணமத்ணமபிம் கமம் ன் டத்டபம்
உண்ம ிற்மடுடமன் ழபடம் உண்மதிற்று ன்று
அர்த்டணமகயபிடும். அடமபட அட அமடய ன்ட
ளமய்தமகயபிடும்.

ழபடனம் அமடய, ஈச்பனும் அமடய ன்மல் இவட

அபனம் ண்ஞதினக்கக் கூமட. ஈச்பன் ழபடத்வட
உண்டு ண்ஞிமர் ன்மல் அட ஆடயனேவதடமகயபிடும்.
ஈச்பியனந்ட ழடமன்யதடடமன் கனம்.
அபனக்குப் னம்மக டவுழண கயவதமட. ஆவகதமல்
ழபடம், ஈச்பன் ன்று இண்டு அமடயகள் இனந்ட
ன்மலும் டப்ன. இப்டி எழ குனப்ணமதினக்கயட.
ஈச்பமலும் ண்ஞப்மணல், ஈச்பனுக்கு டிதமகவும்
இல்மணல், ழபடம் அமடயதமக இனக்க ழபண்டும்
ன்மல் அட ப்டி?
இந்டப் ளரித ந்ழடத்டக்கு ழபடழண டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. ழபடத்டயல் என குடயதம
ப்னடமண்தக உயத்டயல் (II.4.10) "ரிக் -தறஸ்-மணஅடர்ப ழபடங்கள் ஈச்பின் சுபமணமகும்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. "யச்பயடம்" - னெச்சுக்கமற்று -

ன் பமர்த்வடவத இந்ட இத்டயல் ழமட்டினக்கயட.
ணக்கு ச்பமணயல்மபிடில் மம் உதிழமடு இனக்க
னடினேணம? னடிதமடல்பம? அப்டித்டமன் ணமத்ணமவுக்கு
உதிமக இனக்கய ச்பமழண ழபடம். அமடயதம அபர்
ன்ளன்றும் உதிழமடு இனந்டயனக்கயமர் ன்டமல்,
ழபடழண அபனழழத, அபட ச்பமணமக, அமடயதமக
இனந்டயனக்கயட ன்று ஆகயபிடுகயட!
இடயழ கபிக்க ழபண்டித பிதம், ஈச்பவக்கூ
ழபடத்வட உண்மக்கயபர் ன்று ளசமல்கய

பனக்கணயல்வ. ம்னவத ச்பமத்வட மம்
உண்மக்கயடமகச் ளசமன்மல் டப்னத்டமழ? மம்

ப்ழமடயயனந்ட இனக்கயழமழணம அப்ழமடயயனந்ட

ச்பமனம் இனக்கத்டமழ ளசய்கயட? இப்டிழதடமன்
ஈச்பனும் ழபடனம். அபனம் அவடப் ண்ஞிமர் ன்று
ளசமல் னடிதமட.
ழபடங்கலக்கு மஷ்தம் [பிரிவுவ] லடயத பித்தமண்த
ஸ்பமணயகள், டம் குனவபழத ஈச்பமக மபித்ட
ஸ்ழடமத்டயம் ண்டம்ழமட,
தஸ்த ய:ச்பயடம் ழபடம:
ன்கயமர்1. 'பனக்கு ழபடங்கள்டமன் சுபமழணம' ன்று
அர்த்டம். உயத்டயல் ழமட் அழட 'யச்பயடம்' இங்ழக
பந்டயனக்கயட. ழபடத்வடப் ண்ஞிமர் ன்று
இங்ழகனேம் இல்வ.
கபமனும் கர வடதில் ளசமல்கயழமட2, "மழ ல்ம
ழபடங்கநமலும் அயதப்டுகயபன் (ழபவடச்ச ர்வப:
அம் ப ழபத்த:) " ன்று ளசமல்யபிட்டு டன்வ

"ழபட க்னத்" (அடமபட ழபடத்வட ண்ஞிபன்) ன்று
ளசமல்யக் ளகமள்நமணல், "ழபடமந்ட க்னத்" ன்ழ, அடமபட
ழபடங்கலக்கு னடிபம டத்பத்வட உண்டு
ண்ஞிபன் ன்ழ ளசமல்யக் ளகமள்கயமர். டன்வ
ழபடம் அயந்டபமக (ழபடபித்) ளசமல்யக் ளகமள்கயமழ
அன்ய "ழபட க்னத்" ன்று ளசமல்பில்வ. ழபடமந்டம்
ன்கய டத்ப னொத்டயல் ீபர்கலக்குப் ிழதமணமகப்
ிகமசயப்டற்கு னந்டயழத, ீப சயனஷ்டிக்கு
னன்மலுங்கூ சப்ட னொத்டயல் இந்ட ழபடங்கள்
ஈச்பழமடு ஈச்பமக அபட னெச்சமக
இனந்டயனக்கயன்.

கர வடதில் ளசமன் ணமடயரிழத மகபடத்டயலும்
ழபடங்கவந கபமன் ண்ஞிடமகச் ளசமல்பில்வ.
அபனுவத ஹ்னடதத்டயல் ழபடங்கள் ஸ்னரித்டடமகத்
டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ற்ளகழப உள்ந என
த்டயதம் ணக்குள் டமமகப் ந ீளன்று

ளபநிதிப்டுபடடமன் ஸ்னஞம் ன்ட. இல்மட
என்வப் னடயடமகப் ண்ஞிமல் அவட "ஸ்னரித்டட"
ன்று ளசமல் னடிதமட. 'க ணந்டயங்கவநனேம்
கண்டுளகமண் ஆடயரிய ிம்ணம. அபனக்குப்
ணமத்ணமடமன் இபற்வக் கமண்ித்டக் ளகமடுத்டமர்.
ப்டி? பமதிமல் ளசமல்ய உழடசம் ண்ஞிமம?

இல்வ, ஹ்னடதத்டயமல் ழபடங்கவநக் ளகமடுத்டமர்' "ழடழ

ப்ஹ்ண ஹ்னடமத ஆடய கபழத" ன்று

மகபடத்டயன் னடல் ச்ழமகம் ளசமல்கயட. அடமல்
ணமத்ணமபின் னடதத்டயல் ப்ழமடழண ழபடம்
இனந்ட ளகமண்டினக்கயட, அவட அபர் இதற்பில்வ
ன்று ளடரிகயட. அபர் சங்கல்ம் ண்ஞி

ணமத்டயத்டயல் ிம்ணமவுக்கு அத்டவ ழபடங்கலம்
ளடரிந்டபிட். அந்ட சப்டங்கவந வபத்டக் ளகமண்டு
அபர் ஸ்னஷ்டி ண்ஞ ஆம்ித்ட பிட்மர்.
ழடபமம் ஈச்பவ "ழபடயதம, ழபடகர டம" ன்கயட.
"சந்ழடமக மணம் ஏடம் பமதமவ", "ளௌனயதின் கமண்"
ன்று ழபடசமவககநின் (ழபடக் கயவநகநின்)
ளதர்கவநச் ளசமல்ய, அபற்வ கபமன் மடிக்
ளகமண்டினக்கயமன் ன்கயட. மடுகயமன் ன்மல்

ன்? னெச்சு பிடுபழட ளரித மட்டுத்டமன். மம் பிடுகய
னெச்வச "ம் கர டம்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டி ஈச்பனுவத ச்பம ங்கர டணமக இனப்டடமன்
ழபடம். ஈச்பன் னடல் ழமட்டுக் ளகமண்டு, பினடய

இட்டுக் ளகமண்டு, ஏதமணல் ஸ்மம் ண்ஞிக் ளகமண்டு,
ழபடத்வடச் ளசமல்யக் ளகமண்ழ இனக்கயமர். ன்று
ழடபமம் ளசமல்பவடப் மர்த்டமல், ணசயபன்டமன் ளரித
கமடிகள் ன்று ழடமன்றுகயட! "பநம் ழமல்

ழணிதில் மல் ளபண்ஞனம்"
ீ
, "ளபண்டல் உண்ழ,
ஏடபடம் ழபடழண" ன்ளல்மம் அப்ர் ஸ்பமணயகள்
பர்ஞிக்கயமர்! இங்ழகனேம், "ழபடம் ஏடகயமர்", "ழபடம்

இவசக்கயமர்", ன்றுடமன் இனக்கயழட டபி, ழபடத்வட
இதற்றுகயமன் ன்று ஏரித்டயல் கூ இல்வ.
ழபடங்கவநப் ற்யனேம், வபடயகணம தமக,
தக்ஜமடயகவநப் ற்யனேம் ழடபமத்வடப் ழமழப

வபஷ்ஞபர்கநின் டயவ்தப் ிந்டங்கநிலும் யவதச்
ளசமல்யதினந்டமலும், டமழம ளனணமள் ழபடம்
ஏடபடமக ங்கும் ளசமல்யதினக்கயடமக க்கு
யவபில்வ.

னகழனந்டய னபர், கழந்டய ழணமக்ஷத்டயன் ழமட தமவ
'ஆடயனெழண' ன்று

அவனத்டவுன் 'ன்?' ன்று ழகட்டு

பந்ட ணமபிஷ்டவப,

ழபடத்டயன் னன் யன்மன்; ழபனம் னடழ  அவனப்
ன் ன்மன் ங்கட்கயவ
ன்று ளசமல்கயமர். இங்ழக "ழபடத்டயன் னன்" ன்டமல்,
"கமத்டயழ

ழபடத்டக்கு னந்டய", ன்று அபர்

ளசமல்படமக க்குத் ழடமன்பில்வ. எனபர் பட்டு
ீ
பமசயல் யன்மல் "பட்டின்
ீ
னன் யன்மன்" ன்றுடமழ

ளசமல்ழபமம்? அப்டிச் சக ழபடங்கலக்கும் ஆம்த்டயல்
அபன் இனக்கயமன் ன்வடழத "ழபடத்டயன் னன்
யன்மன்" ன்று ளசமல்யதினப்மர். இன்ளமன்று
ழடமன்றுகயட. ளனணமள் னப்மடு ப்டி க்கயட?
னடயல் டயனபமய்ளணமனய ழகமஷ்டிக்கமர்கள்

பனகயமர்கள். அப்னம் ளனணமள் (உத்பர்) பனகயமர்.
அபனக்குப் ின்மல் ழபட மமதஞக்கமர்கள்
பனகயமர்கள். இங்ழகனேம் ஸ்பமணய ழபடத்டயன் னன்ழ
யற்கயமர்.

வபஷ்ஞபணம ஆகணங்கநின்டினேம், னமஞங்கநின்
டினேம் ணமபிஷ்டவபழத பிழசணமக தக்ஜ

ஸ்பனொி, ழபடஸ்பனொி ன்று ளசமல்யதினக்கயட;
கனவ ழபட ஸ்பனொம் ன்றும், அடன்ழணல் கபமன்
இனப்டமகவும் ளசமல்கயடம் உண்டு. ஆமல்

ழபடத்வடப் வத்டடமகச் ளசமன்டமகத் ளடரிதபில்வ.
ழபடத்டயழழத இனக்கப்ட் "னன லக்டம்" என்யல்
டமன் ழபடங்கள் ிந்ட (அமதட) ன் பமர்த்வடழத
பந்டயனக்கயட. ஆமல் "னன லக்ட"ணமட
ளமம்வும்

symbolical-ஆகவும், allegorical - ஆகவும்

[உனபக அஞி

ளகமண்டமகவும், ஆழ்ந்ட உள்லவளமனவந சம்பம்
ழமல் ளசமல்லுபடமகவும்] இனப்டமல், அடயழ, "ழபடம்

ிந்டட" ன்று ளசமல்லுபவட அப்டிழத ழர் அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந னடிதமட. ண னனவழத சுபமக
ய ளகமடுத்ட என தக்ஜத்டயல்டமன் ஸ்னஷ்டிளதல்மம்
உண்மதிற்று ன்று ளசமல்ய, அப்ழமடடமன்

ழபடங்கலம் உண்மடமக அடயல் ளசமல்யதினக்கயட.
ணனனவ தக்ஜ சுபமகப் ய ளகமடுப்ட ன்மல்

ன்? அவட ழர் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மல்
சரிதமகமட அல்பம? இந்ட தமகத்டயழ பந்ட

கமத்வட ளய்க்கு டயல் ஆலடயதமக பிட்மர்கள்,
ழகமவக்கமம் ணயத்டக் கட்மதிற்று, சத்கமம்
பிஸ் ஆதிற்று ன்ளல்மம் ளசமல்பவடப் னரிந்ட

ளகமள்ந னடிகயடம? இளடல்மம் ணந்டய அர்த்த்டத்வடத்
டயதமம் ண்ஞி, அடயழழத ஊயபர்கலக்குத்டமன்
அடேப னொத்டயல் அர்த்டணமகும். மம் பமர்த்வடகநின்

அர்த்டத்வட ணட்டும் மர்த்டப் னரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட.
அடமல் ழபடங்கள் ிந்டடமக அடயல் ளசமன்வடனேம்
அப்டிழத ளமனள் ளகமள்படயற்கயல்வ.
ளணமத்டத்டயல் சமஸ்டய அிப்மதம், ழபடம் அமடய; அட
அமடயதமக ஈச்பின் சுபமணமக இனக்கயட
ன்டடமன்.

ஈச்பின் சுபமம் இந்ட ணமடயரி சப்ட னொத்டயல்

இனக்கயட ன்மல், இந்ட சப்டங்கவநக் ளகமண்டுடமன்
ிம்ணம சயனஷ்டி ண்ஞிமர் ன்மல், மகரிக னெவநக்கு
"இளடல்மம் சுத்ட மன்-ளசன்ஸ்" ன்று ழடமன்றுகயட.
ன்மக ஆமய்ந்ட மர்த்டமல், ளரித பிஞ்ஜம
உண்வணழத இடயல் இனக்கயளடன்று ளடரிகயட.
இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட இன்வத பிஞ்ஜமத்டக்கு
acceptable- ஆக

(ற்னவத்டமக) இனந்டமல்டமன் ணட

பிதங்கவந மம் எப்னக் ளகமள்நமம் ன்று மன்
ளசமல்படமக அர்த்டணயல்வ. ம் தன்றம்,

தண்டிஸ்டுகலம் ங்ழக ழமக னடிதமழடம அந்டப்
ணமத்ண டத்டபத்வடச் ளசமல்கய ழபடத்வட, தன்யன்

யணயட்டுக்குள் ளகமண்டுப ழபண்டும் ன்று மன்
ளசமல்பில்வ. அடயலுள்ந அழக பிதங்கள்
தன்றக்கு எத்டபமணல்கூ இனப்டமகத்
ழடமன்மம். அடமல் அவப டப்ன ன்று ஆகயபிமட.
ஆமல் இங்ழக டுத்டக் ளகமண் பிதம் - னெச்சு

ப்டி சப்டழகமவபகநம ணந்டயணமக இனக்க னடினேம்,
அவட வபத்டக் ளகமண்டு ப்டி ழமக ஸ்னஷ்டி
உண்மக னடினேம் ன் பிதம் - தன்றக்கும்

எவ்பிதடமகழப இனக்கயட ன்று ணட்டும் ளசமன்ழன்.
1.ீபன்னக்டய

பிழபகம் னடல் ச்ழமகம்
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எயனேம் வப்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
எயனேம் வப்னம்
சப்டம் ன்ட ன்? vibration டமன் (அடயர்வுடமன்) ன்று
இன்வத தன்யல் ளசமல்கயமர்கள்.

அடபிஞ்ஜமனம், ன்ஸ்டீன் ளகமள்வகனேம் ன்
ளசமல்கயன்ளபன்மல், 'அடவுக்குள் னகுந்ட மர்த்டமல்
ல்ம பஸ்டவும் என்றுடமன், அத்வபடம்டமன்.

ழமகளணல்மம் எழ சக்டய ளபள்நம்டமன். ல்மம் எழ
electro-magnetic (ணயன்-கமந்ட)

ிபமம்டமன். ஆமல் ன்

இப்டி ழபறு ழபறு பஸ்டக்கநமகத் ளடரிகயட ன்மல்,

அந்ட எழ சக்டயதில் ழடமன்றுகய ளபவ்ழபறு பிடணம
vibrationகநமல்டமன்' ன்று

ளசமல்கயன்.

அடயர்வு உண்மமல் சப்டம் உண்மகயட. இவடழத
டயனப்ிச் ளசமன்மல், சப்டம் உண்மக ழபண்டுணமமல்
அடற்கம அடயர்வு ற்ட்மகழபண்டும்.
எழ சக்டயதில் பிட

vibration ற்டுபடமல்

ழமக

சயனஷ்டி உண்மபடமகச் ளசமல்கய பிஞ்ஜமக் கனத்டம்,
ணமத்ணமபின் சுபமணம ழபட சப்டத்டயயனந்ட
ழமகம் பந்டட ன்டம் னலக்க என்ழடமன்.
ணடேஷ்தர்கள், ிமஞிகள் இனக்கயழமம். ம்னவத
ஆழமக்தம், உஞர்ச்சயகள் னடயத ப்டி

ற்டுகயன்ன்? ம்னவத ச்பம கடயதியனந்டடமன்.
மடிகநில் ச்பமம் ழமகயழமட ற்டுகய

vibration-

கநமல்டமன் ழடகத்டயன்  குடயகலக்கும் ஆழமக்தம்,
அல்ட ஆழமக்த குவவு ற்டுகயட. ழதமக

மடங்கநமல் ச்பமப் திற்சய னெம் னெச்வச
மடிகநில் எலங்குப்டுத்டயக் ளகமள்கயபர்கலக்கு
ஆச்சர்தப்டும்டிதம ஆழமக்தம் இனக்கயட.
அபர்கலவத த்டக் குனமய்கவந றுக்கயமல்கூ
த்டம் ளகமட்மணயனக்கயட. மடித்டடிப்ன,
ஹ்னடதத்டடிப்ன இபற்வக் கூ யறுத்டயபிட்டு,
அபர்கநமல் னணயக்கடிதில் உதிழமடு ணமடயதில் இனக்க
னடிகயட. மம்னம் ழடலம் கடித்டமலும் பிம்
அபர்கவநப் மடயப்டயல்வ. னெச்சயமல் உண்மகும் மடி
சத்வட அபர்கள் எலங்கு டுத்டயதினப்டமல்டமன்
இப்டி இனக்கயட.

உம்னக்கு ணட்டும் டமன் னெச்சு னக்கயதண ன்யல்வ.
ணறக்கும் ணயன் ஆழமக்தத்டயற்கும் அடழப
னக்கயதணமதினக்கயட. ண்ஞங்கலக்கு னெணம
ணறம், னெச்சுக்கு னெணம ிமஞசக்டயனேம்
என்மகழப இனப்டமல்டமன் இப்டிதினக்கயட. மடி
சத்டமழழத ஆழமக்தணம (ல்) அல்ட
ஆழமக்தக் குவபம (ளகட்) ண்ஞங்கலம்
உண்மகயன். ீங்கழந கபித்டப் மர்த்டமல் ளடரினேம்.
என ளடய்ப ந்யடமத்டயல் அல்ட ணமின்

அனகயல் ணஸ் சமந்டணமக இனக்கயழமட னெச்சு ப்டி
சஞ்சரிக்கயட; கமணத்டயமல், ழகமத்டயமல் ழபகம்

உண்மகயழமட ச்பமகடய ப்டிதினக்கயட ன்று
மர்த்டமல், என்றுக்ளகமன்று யம் பித்தமணமதினக்கும்.
ந்ழடமம் ன்டயழழதகூ ளடய்ப பிதணமக என
வதில் அல்ட உத்பத்டயல் உண்மகயடற்கும்,
இந்டயரித சுகத்வட டனகய பிதங்கநில்
உண்மபடற்கும் மடி சத்டயல் பித்தமம் ளடரினேம்.
ளமடபமக உத்டணணம ந்ழடமத்டயல் னெச்சு பட

மசயத்டபமத்டயல் பனம்; ளபறும் இந்டயரித ந்ழடமம்
(னின்ம்) ன்மல் இட மசயத் டபமத்டயல் பனம்.
இத்டவ உஞர்ச்சயகலக்கும் ஆடமணம சமந்டணம
த்பஸ்டபில் டயதமம் பலுபமகய ழமட, எழ சரமக,

ணயக ளணடபமக, இன மசயகநிலும் ணணமக னெச்சு பனம்.
இத்டவ உஞர்ச்சயகநிலும் ஆடமணம சமந்டணம
த்பஸ்டபில் டயதமம் பலுபமகய ழமட, எழ சரமக,
ணயக ளணடபமக, இன மசயகநிலும் ணணமக னெச்சு பனம்.
டயதம க்ஷ்தத்டயல் என்றுட்டுபிடுகயழமட னெச்ழச

யன்றுபிடும். ணறம் யன்றுபிடும். ஆமல் உதிர்

இனக்கும். ஜமம் ன் ழனஞர்வு னரித்ட இனக்கும்.
ஆக, ீபன் ன்று டுத்டக் ளகமண்மல், அபனுவத
ணம சரீம், வசடன்தணம அயவு இண்டும்
ச்பமகடயதமல் உண்மகய பநர்கயவபடமன்; அல்ட

அனயகயவபடமன். னவதம ச்பமகடய ன்ட ம்
உள்-vibration-கவந எலங்கு ண்ஞிக் ளகமள்படடமன்.
ணமத்ணமபிணயனந்டடமழ இத்டவ  பஸ்டக்கலம்
வசடன்த பஸ்டக்கலம் ழடமன்ய பினத்டயதமகயன்?

அனயபடம் பநர்படணமக இனக்கயன்? இடற்ளகல்மம்
ற் சங்கள் ணமத்ணம பஸ்டபில் ற்ட்டுத்டமழ
ஆகழபண்டும்?
ிம்ணம் யர்குஞணமட, சணற்ட ன்கய அத்வபடம்
இனக்கட்டும். அந்ட அத்வபடத்டயன்டினேம், இன்ளடன்ழ
ளசமல் னடிதமட (அயர்பச ீதணம) ணமதமசக்டயனேன்
கூடி ிம்ணம் பம இந்ட ிஞ்சணமக ழபம்
ழமட்டுக் ளகமண்டினப்டமகச் ளசமல்யத்டமழ
இனக்கயட? ழபழணம, கர ழணம, இப்டி ணம
ழமகளணன்றும், வசடன்தனள்ந ீபர்கள் ன்றும்
பிபகம டவசதில் இனக்கயணமடயரி எப்னக்ளகமள்நத்டமன்
ழபண்டிதினக்கயட. ணமவத ன்று ளசமன்மலும்,
அடற்கும் ஆடமணம "ணமதின்" ன்று ஈச்பழடமன்
இனக்கயமன். ஆகக்கூடி ணமதமசக்டய ன்று
ளசமல்யபிட்மலும், இட அத்டவனேம் ப்ிம்ண
பஸ்டபில் ழடமன்ய சங்கள் டமன்; Vibration கள் டமன்.
இத்டவ சங்கநமலும் அட சணவதமணல்,

உள்ல யர்குஞ சமந்ட பஸ்டபமகழப இனக்கயட.

ஆமலும் ம் மர்வபதில் சங்கள் உண்டுடமன்.
அடவும் கன்மின்ம ன்று இல்மணல் ளரித ளரித
சூரிதன் னடம கயங்கநின் ஞ்சமத்டயயனந்ட
ஆம்ித்ட, என சயன் னல், னண்டு அல்ட ளகமசு

உண்மகய பவ, ல்மம் எழ ணமடயரி யதடயப்டி,
எலங்குப்டி ந்ட பனகயட.
ழமக பமழ்க்வக ழக்ஷணகணமக க்க இந்ட எலங்குடமன்
எத்டமவச ண்டகயட. இதற்வகச் சக்டயகவந ல்மம்
எலங்குப்டுத்டயத்டமன் ணமத்ணம ழமக பமழ்க்வகவத
உண்மக்கயதினக்கயமர். ஆமலும் இடயழ ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சம் எலங்கு டப்ிப்ழமகய ணமடயரினேம் க்கபிட்டு
ழபடிக்வக மர்க்கயமர்! பமழ்க்வகக்கு அடேகூம்
ளசய்தழபண்டித இதற்வகச் சக்டயகள் அப்டிச்

ளசய்தமணயனக்கயவடனேம் மர்க்கயழமம். கமத்டயல் ணவன
ளய்தணமட்ழன் ன்கயட; அல்ட ளபள்நம் பனகயட.
ழபறு டமபட உத்மடம் உண்மகயட.

எலங்கு டப்ிப் ழமபடயல் இந்ட ணடேஷ்த ணஸ்
இனக்கயழட, அட வ்பநவு டெம்டமன் ழமகும் ன்ழ
ளசமல் னடிதமணல், குட்டிச் சமத்டமக அவகயட!

ிஞ்ச பமழ்க்வக னலடயலும் த்டவழதம எலங்கு,
கட்டுப்மடு, யதடய இனந்டமலும், இந்ட ணவ டுத்டக்
ளகமண்மல், இட ணட்டும் என கட்டுப்மடும் இல்மணல்
ளபயமதமகத் டயரிகயட.
இதற்வகக் சக்டயகள் ணக்குப் ிடயகூணமக இனக்கய
ழமட, அபற்வச் சரிப்டுத்ட பனய உண்ம? ம்

ணவக் கன்மின்ம ன்று பிமணல் கட்டுப்மட்டில்
ளகமண்டு ப டமபட பனய இனக்கயடம?

சம் - சப்டம் இடமல்டமன் சக கமரிதனம்
ற்ட்டினக்கயட ன்மல், ழமக சக்டயகவந அடேகூம்
ண்ஞித் டவும், ம் சயத்டத்வடழத சுத்டம் ண்ஞிக்

ளகமடுக்கவும் கூச் சப்டங்கள் இனக்கத்டமன் ழபண்டும்.
அவபடமன் ழபடம், ழபடம் ன்ட.
ம்னவத ச்பமகடயதமழழத, மம் ழதமக ணமர்க்கத்டயன்
னெம் ணமத்ணமபின் ச்பமத்வடப் ிடித்ட,

ழமழகமகமணமகவும், ஆத்ண ழக்ஷணகணமகவும் உள்ந
கமரிதங்கவந த்டயக் ளகமள்நமம். இங்ழக மடி சம்
இனந்டமலும் அட ணடேஷ்தக் கமடக்கு ட்க் கூடித
சப்டணமக இனக்கபில்வ. தன்யழழத ணடேஷ்தின்
கமடக்கு ட் னடிதமட சப்டங்கள், ணடேஷ்தக் கண்ஞின்
ளன்றக்கு அகப்மட எநி அவகள் ல்மம் உண்டு
ன்று எப்னக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

இட ணட்டுணயல்வ. ட் னடிதமடவட ணக்கு ட்டுகய
ணமடயரி ணமற்யக் ளகமடுக்கவும் னடிகயட. ழடிழதமபில்
எனத்டன் மடுகயமன் ன்மல், னடயல் அபன் மடுகய
சப்டங்கள் ணயன்சம சக்டயதிமல் என பிடணம கமந்ட
அவகநமக ணமயபிடுகயன். இப்டி ணமய
அவகள்டமன் ஆகமசத்டயல் பிப்டுகயன். அப்ழமட
இபற்வ ம் கமடமல் ழகட்க னடிகயடம? இல்வ.
ஆமலும் ழடிழதமப் ளட்டிதில் உள்ந கனபிகள்
ஆகமசத்டயல் இனக்கய அந்ட ணயன்சமக் கமந்ட

அவகவநப் ிடித்ட, ணறுடி ம் கமடக்கு ட்டுகய

ணமடயரிழத சப்ட அவகநமக்கயப் மட்மகக் ளகமடுக்கயட.
இவடச் ளசமல்லும் ழமட பிஞ்ஜமம் ணடத்டக்கு
பிழமடயழத இல்வ; ணடத்வட பநர்க்க அடழபடமன்
ளமம் எத்டமவச ளசய்கயட ன்று ழடமன்றுகயட. என
டைற்மண்டுக்கு னன் ளயழமன், ழடிழதம ஆகயத

பனபடற்கு னந்டய, "ழபடசப்டணமபட, ச்பமணமபட?" ன்று
தமமபட மஸ்டயகர்கள் ஆழக்ஷவஞ கயநப்ிதினந்டமல்,
அபர்கலக்குப் டயல் ளசமல்ழப னடிதமணல்
இனந்டயனக்கும். இப்ழமட இந்ட தன்ஸ்
(கண்டுிடிப்னகள்)

discoveries

டமன் ணக்குக் வக ளகமடுக்கயன்.

ணம ழடிழதமப் ளட்டிக்கு இனக்கய சக்டயவத
வசடன்தனள்ந ீபர்கலம் சம்மடயத்டக்ளகமள்ந னடினேம்.
அடற்கு ழணலும் ளசய்த னடினேம். டஸ்டமன் இந்ட
சக்டயவதத் டனபட. என த்டயதத்வடத் ளடரிந்ட

ளகமண்டுடமன் ஆபட ன்று, அடற்கமக அன் ஆகமத்வட
பிட்டு, படு
ீ பமசவ பிட்டு, ப்ழமட மர்த்டமலும் அழட
சயந்டவதமக ணவ எனனகப்டுத்டய பிட்மல்,
அடடமன் டஸ். இத்டவதிலும், 'மன் இத்டவ

ிதமவசப்டுகயழன் அல்பம? அடமல் க்கு
த்டயதம் ளடரிந்ழட ஆகழபண்டும்' ன் அம்மபம்
இனக்கக்கூமட. மம் த்டவ ிதமவப் ட்மலும்,
கபத் ிமடணமகத்டமன் ந்ட த்டயதனம்
ிகமசயக்கும் ன் பிதம் ப்ழமடம் இனக்கழபண்டும்.
இம்ணமடயரி டஸ் ண்ஞி, ழதமக யவதில் உச்சயக்குப்
ழமபர்கள்டமன் ரியகள்.

ரியகலக்கு ழமக ஸ்னஷ்டிதிழ ற்டும் சக

சங்கலம் -அடமபட ணமத்ணமபின் ச்பமகடயகலம்
- ளடரிந்டட. ளடரிந்டட ணட்டுணயல்வ; ணயன்சம அவவத
சப்ட அவதமக

convert ண்டபட

(ணமற்றுபட) ழம,

அந்ட சங்கலக்குரித சப்டங்கள் ணடேஷ்தக் கமடக்கு
ட்டுகய சப்டங்கநமகவும் அபர்கலக்குத் ளடரிந்ட.

அப்டிப்ட் சப்டங்கவநழத ழபட ணந்டயங்கள் ன்று
டந்டயனக்கயமர்கள்.
என்று ழடமன்றுகயட. ழபடத்டக்கு "ச்னடய" ன்று என
ழர். ழகட்கப்டுபட டழபம அடழப ச்னடய. ச்ழமத்ம்
ன்மல் கமட. னஸ்டகத்டயல் லடயப் டிக்கமணல், குன

சயஷ்த ம்வதமக பமதமல் ளசமல்யக் கமடமல் ழகட்ழ
ழபடம் டவனவ டவனவதமக பந்டயனப்டமல்
அடற்கு "ச்னடய" ன்று ழர் ற்ட்டினப்டமகச்

ளசமல்கயமர்கள். லடயப்டிக்கக் கூமட ன்று ன்
வபத்டமர்கள் ன்மல் ழபட சப்டங்கவந இப்டி லட
னடிதமட ன்டமல்டமன். 'ன'வுக்கும், 'ந'வுக்கும்

டுபிலுள்ந சப்டம் ணமடயரி, யிதில் ளகமண்டு ப
னடிதமட  சப்டங்கள் ழபடத்டயல் உண்டு. கமடமல்
ழகட்டுத்டமன் இவப பழபண்டும். அழடமடுகூ
உடமத்டம், அடேடமத்டம், ஸ்பரிடம் ன்ளல்மம் ழபட
ணந்டயங்கலக்கு ஸ்பனம் உண்டு. அடமபட என
அக்ஷத்வட உதர்த்ட ழபண்டும். இன்ளமன்வத்

டமழ்த்டயச் ளசமல் ழபண்டும். சயவட ணணமகச் ளசமல்
ழபண்டும். னஸ்டகத்டயல் த்டவடமன்

diacritical mark ழமட்டு

கமட்டிமலும், அச்சுப்ிவன பந்ட பிட்மல், உச்சமஞக்

ழகமநமமகும்; உச்சரிப்ன டப்ிமல் ழ ழமய்பிடும்*.

ஏர் அக்ஷத்வட அலத்டய அல்ட ளணல்யசமகச்

ளசமல்லுகயடமல் ற்டுகய சத்டக்கும் இன்ழமர்
அக்ஷத்வட அப்டிச் ளசமல்படமல் உண்மபடற்கும்
யவத பித்தமணயனக்கும். ம்னவத உஞர்ச்சயகள்,
இதற்வகவத த்டய வபக்கும் ழடபசக்டயகள், இவபனேம்
இந்ட பித்தமத்டக்கு ற் ணமயப் ழமகும்.

என்றுக் ளகமன்று உச்சமஞம் ணமறுட்மல் த்டவ
பிரீடம் உண்மகயபிடும் ன்டற்கு, ழபடத்டயழழத
வடத்ரீத ம்யவடதில் என கவட இனக்கயட.
இந்டயவ பவடக்கக்கூடித ிள்வந டக்குப் ிக்க

ழபண்டும் ன்டற்கமக த்பஷ்ம ன் ழடபடச்சன் என
ணந்டயத்வட ம் ண்ஞிமன். அப்ழமட அக்ஷங்கநின்
உச்சரிப்ில் உடமத்டம், அடேடமத்டம் ன்று ளசமன்ழழ,
இந்ட உதர்த்டல் - டமழ்த்டயல் அபன் டப்ன

ண்ஞிதடமழழத, அபன் பினம்ி னுக்கு
ழர்ணமமக, "இந்டயவ பவடக்கக் கூடித ிள்வந"க்கு

ழர்ணமமக, "இந்டயன் பவடக்கக்கூடித ிள்வந, அடமபட
இந்டயமல் பவடக்கப் க்கூடித ிள்வந" டக்கு
ழபண்டும் ன்று அபன் ிமர்த்டயத்டடமக ஆகயபிட்ட.
கவடனேம் அப்டிழத ிற்மடு ந்டட!
ழடிழதமபில் என

wave-length (அவபரிவச)

ளகமஞ்சம்

டப்ிமல்கூ, ழபறு ழடம ஸ்ழவ அல்பம
ிடித்ட பிடுகயட? ணதிரிவன டப்மணல் ழடிழதமபில்
ழபவ்-ளங்க்த் வபத்டமல்டமழ சரிதமகக் ழகட்கயட?
இப்டிழதடமன் ழபட உச்சமஞனம். ளகமஞ்சம்கூ
ஸ்பம் டப்ிப் ழமகக் கூமட. ழபவ் - ளங்க்த்

ணமயமல் ஸ்ழன் ணமயபிடுகய ணமடயரி, ழபட சப்டம்
ணமயமல் ழ ணமயபிடும்.

இடமளல்மந்டமன் ழபடத்வடக் கமடமல் ழகட்டுப்
மம் ண்ஞழபண்டும் ன்று வபத்டமர்கள். "ச்னடய"
ன்று ம்ஸ்கயனடத்டயலும், "லடமக் கயநபி" ன்று
டணயனயலும் ழபடத்டக்கு ழர் ற்ட்ட.
"ச்னடய"

ன் ளதனக்கு இன்ளமன கமஞனம்

ழடமன்யதவடச் ளசமல் பந்ழடன். ணற் சமடமஞ
ங்கலக்குக் ழகட்கமட இந்ட டயவ்த சங்கநின்

சப்டங்கள் ரியகலக்குக் ழகட்கத் டமழ ளசய்டட? அவட
அபர்கள் னஸ்டகத்டயழ டித்டமர்கநம? அல்ட
அபர்கநமக இதற்யமர்கநம? இண்டுணயல்மணல்
ஆடயதிழழத ழகட்கப் ட்டு ழமகத்டக்கு பந்டடமலும்
"ச்னடய" ன்று ளசமல்மம் ன்று ழடமன்யற்று.
ரியகலக்கு "ணந்த் த்ஷ்ம"க்கள் ன்று ளதர் ன்று
ளசமன்ழன். 'த்ஷ்ம' ன்மல், மர்ப்பன். "மர்ப்மன்"
ன்டற்குக் கூ அடடமன் அர்த்டம். ணந்டயங்கவநப்
"மர்த்டபர்கள்" ன்மல், அபர்கள் ணந்டயங்கவநக்
"ழகட்கபில்வ" ன்று ஆகும். ணந்டயங்கள்
அபர்கலவத கண்டக்கு அகண் ஆகமசத்டயல்
கூட்ங்கூட்ணமக ளடரிந்ட ன்று "ணந்த் த்ஷ்ம"
ன்டற்கு அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
இடயல் ட சரி? மர்த்டமர்கநம? ழகட்மர்கநம? மர்த்டமர்கள்
ன்மல் ழபடணந்டயங்கள் ந்ட யிதில் லடயதினந்டட?
ழடபமகரி, கயந்டம், ல்மபற்றுக்கும் னெணம ப்மம்ணய
னடம ந்ட யினேம் இல்மட கமத்டயல், ந்ட

லத்டயல் ணந்டயங்கள் ளடரிந்ட? ழபட சப்டங்கவநனேம்,
ஸ்பங்கவநனேம் உள்நட உள்நடி ந்ட யிதிலும்
லடய னடிதமழட!
இடற்ளகல்மம் டயல் ன்ளபன்மல், மர்த்டமர்கள்,
ழகட்மர்கள் ன்ளல்மம் ளசமன்மலும், பமஸ்டபத்டயல்
ழபட ணந்டயங்கள் ரியகலவத உதர்ந்ட டயதம

யவதில் அபர்கலவத ஹ்னடதத்டயழ ஸ்னரித்ட,
அடமபட

flash ஆதி

ன்டடமன். அந்ட யவதில்

அபர்கலவத கண் மர்க்கமணலும், கமட
ழகட்கமணலுங்கூ இனந்டயனக்கும். அப்டி அப்டிழத
உள்ணயல் ணந்டய ப்டங்கள்

flash ஆகயதினக்கும்.

கமண்ட, மர்ப்ட ன்ட கண்ஞமல் ளசய்கய கமரிதத்வட
ணட்டும் குயப்டல். ல்ம உஞர்ச்சயவதனேம் அட
குயக்கும். "எனத்டன் பமழ்க்வகதில்  இன்
டன்ங்கவநக் கண்மன்" ன்று ளசமல்கய இத்டயல்,
'கண்மன்' ன்மல்

கண்ஞமல் மர்த்டமன் ன்று ணட்டுணம

அர்த்டம்? 'அடேபித்டமன்' ன்டடமழ அடன் ளமனள்?
'ணந்த்

த்ஷ்ம' ன்மலும், இப்டிழத அடேபித்டயல்

ளடரிந்ட ளகமண்டமக வபத்டக் ளகமள்நமம்.
ழபடம் சப்ட னொத்டயல் இனப்டமல் அவட ம்னவத
கமடகலக்கு ழணற்ட் டயவ்த சக்டய ளற் கமடகநமல்
(டயவ்த ச்ழமத்த்டமல்) ரியகள் ழகட்டுக் ளகமண்மர்கள்
ன்றும் ளசமல்படண்டு.
அர்றன் கபமின் பிச்பனொத்வடப் மர்க்க

ஆவசப்ட்மன்; அப்ழமட கயனஷ்ஞ ணமத்ணம, 'இந்ட உன்
கண்ஞமல் ன் பிச்பனொத்வட மர்க்க னடிதமட. உக்கு

அடற்கம ழபறு டயனஷ்டிவத, ளடய்பிகணம

மர்வபவதத் டனகயழன் ன்று ளசமன்டமகக் கர வடதில்
இனக்கயட (XI.8).
"டயவ்தம்

டடமணய ழட சக்ஷற:"

அர்றனுக்கு டயவ்த சக்ஷறஸ் [ளடய்பிக ஆற்ல்
பமய்ந்ட கண்] உண்மட ழமல், ரியகலக்கு
ணமத்ணமபிணயனந்ட ழடமன்ய அகண் ஆகமசத்டயல்
பிதமித்டயனந்ட ணந்டய சப்டங்கவநக் கயயக்கக் கூடித
டயவ்த ச்ழமத்ம் [ளடய்பக
ீ சக்டய பமய்ந்ட கமட]
உண்மகயதினந்டட.

ழமக ச்னஷ்டிக்கும் ழமக பமழ்க்வகக்கும் ழபண்டித
சப்ட சங்கவந ணட்டும்டமன் ழபடம் ளகமடுக்கயட

ன்யல்வ. இவடத் டமண்டி ணமத்ண த்தத்ழடமடு
என்மகப் ழமய் பிவும் அடயல் ணந்டயங்கள்
இனக்கயன். எனத்டன் பந்ட பனயதமகழப டயனம்ிப்

ழமமல் னப்ட் இத்டக்ழக ழமய் ழசந்ட பிடுபமன்
அல்பம? அந்ட ணமடயரி, ஸ்னஷ்டி ப்டி பந்டட ன்று
மர்த்டக் ளகமண்ழ ழமகய ழமட, கவசயதில் சழண
லம்மட ஸ்டமத்டக்கு அட ளகமண்டு பிட்டுபிடுகயி்ட.
சய ணந்டயங்கநிமல் ற்டும் மடி சழண அங்ழக
அவனத்டப் ழமகயட. உயத் ணம பமக்தங்கள்,
ிஞபம் ல்மம் இப்டிப் ட்வபடமன்.
இவ்பநவும் டற்குச் ளசமல் பந்ழடன் ன்மல்,
ழபடத்வட தமனம் இதற்பில்வ; ரியகலம்

இதற்பில்வ; ணமத்ணமவுழணகூ ழதமசயத்ட ழதமசயத்ட

ஏவச் சுபடினேம், லத்டமஞினேம் வபத்டக் ளகமண்டு

ழபடத்வட லடபில்வ ன்று பிநக்குபடற்குத்டமன்.
* ழபடத்வட

ன் லடயப் டிக்கமணல், பமதமல் ளசமல்யக்

கமடமல் ழகட்ழ தி ழபண்டும் ன்டற்கம
பிநக்கத்வட "ளடய்பத்டயன் குல் - னடற்குடய"தில்

"ழபட ட்சஞம் ன் ஆனேட்கமத் ளடமனயமக ழபண்டும்?"
ன் உவதில் கமஞவும்.
ளபள்வநதர் ஆமய்ச்சய; ல்டம் ளகட்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ளபள்வநதர் ஆமய்ச்சய : ல்டம் ளகட்டம்
இப்ழமட ழடசம் இனக்கய டர்த்டவசதில்,
'ஏரிதன்யஸ்ட்', 'இன்மயஸ்ட்' ப்டுகய

ளபள்வநக்கமர்கலம், அபர்கலவத பனயவதப்
ின்ற்றுகய ம்னவத ஆமய்ச்சயதமநர்கலம்

ளசமல்லுகயடயயனந்டடமன் ழபடங்கவநப் ற்ய மம்
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட. ழபடங்கவநப்
ற்ய ளமம்வும் உழதமகணம  ஆமய்ச்சயகவந
ளபள்வநக்கமர்கள் ண்ஞிதினப்வட எப்னக்
ளகமள்கயழன். அபர்கலவத ளடமண்டுக்கு மம் ன்ய
ளசமல்த்டமன் ழபண்டும். ணமக்ஸ்னல்ர் ழமப் ர்
பமஸ்டபணமகழப ழபடத்டயலுள்ந ளகௌப
னத்டயதிமழழத த்டவழதம ரிச்ணப்ட்டு ழடமண்டித்
டனபிச் ழசகம் ண்ஞி, ஆமய்ந்டயனக்கயமர்கள்.

பமல்னைம் பமல்னைணமகப் னஸ்டகம் ழமட்டினக்கயமர்கள்.
ர் பில்யதம் ழமன்ஸ் ன்று இனடைறு

பனங்கலக்கு னந்டயக் கல்கத்டம வழகமர்ட் ட்மக
இனந்டபர் ஆம்ித்ட "யதமடிக் ளமவட்டி"
ழமட்டினக்கும் வபடயக னஸ்டகங்கவநப் மர்த்டமழ
ிணயப்மதினக்கும். ணமக்ஸ்னல்ர், ஈஸ்ட் இன்டிதம
கம்ளி உடபினேன் மதஞ மஷ்தத்ழடமடு ரிக்
ழபடத்வடனேம், இன்னும்  யந்ட ணட டைல்கவநனேம்

ீரிதமக அச்சயட்டினக்கயமர். இப்டி இங்கயீ ஷ்கமர்கள்
ணட்டுணயன்ய, ளர்ணி -ிமன்ஸ்-னஷ்தம
ழடசத்டபர்கலம் யம் உவனத்ட ஆமய்ச்சய

ண்ஞினேள்நர். "ளகமம்ஸ் அளணரிக்கமவபக்
கண்டுிடித்டவடபி, யந்டக்கநின் ழபடங்கவந மம்
கண்டுிடித்டடடமன் ளரித டிஸ்கபரி" ன்று கூத்டமடித

ளபள்வநக்கமர் உண்டு. ழடசம் னலபடம் சயடயக் கயந்ட
ழபட ழபடமங்கங்கவநக் கண்டு ிடித்ட, டர்ண-க்னஹ்தச்ளௌட லத்ங்கழநமடு ளணமனய ளதர்த்ட 'ப்நிஷ்'
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். வபடயக சமஸ்டயங்கள்

ணட்டுணயன்ய குண்ய ீ டந்டயம் ிணமழட 'ஆர்டர்
அபமன்' ன்கய ர் மன் உட்மஃின்

னஸ்டகங்கநமல்டமன். ம் கமசமத்டயன் ணற்
அம்சங்கலக்கும் உடபித ளபள்வநக்கமர் உண்டு.
கர்ன் வபஸ்மதமக இனந்டழமட

Protection of Ancient Monuments

ன்று சட்ம் ளகமண்டு பந்டமல்டமன் ம்னவத
ழகமதில்கள் னடயதபற்வ தமர் ழபண்டுணமமலும்
இடிக்கமம் ன் யவ ணமயற்று. ஃளர்கூன் ழடசம்

னலபடம் உள்ந ம் சயற்ச் ளசல்பங்கவந ஃழமட்ழம
டுத்டப் ிச்சமம் ண்ஞிமன். கன்ிங் மம்,

ணமர்ட்டிணர் பர்
ீ , ர் மன் ணமர்ல் னடமபர்கள்
ஆர்க்கயதமயதில் [ளடமல் ளமனநிதயல்] யம்ச்

ளசய்டயனக்கயமர்கள். ளணக்ளகன்ய ழடசம் னலபடம்
ட்டுச் சுபடிகவந ழசகரித்டமல்டமன் ம் வனத
சமஸ்டயங்கநில் பற்வ இன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந

னடிகயட. ிக்மஃிக்ளகன்ழ [சமசங்கலக்ளகன்ழ]
இமகம வபத்டடம் ளபள்வநக்கம ஆட்சயதில்டமன்.
இப்டிதமக, ணக்கு த்டவழதம ளகடுடவ உண்டு
ண்ஞி ளபள்வநக்கம ஆட்சயதிலும் சய ன்வணகள்
பிவநந்ட. ஆமலும் இந்ட ன்வணக்குள்ழநழத கூச்
சய ளகடுடல்கலம் உண்மதி. ளன்மல்

ஏரிதன்யஸ்ட், இன்மயஸ்ட் ன்கயபர்கநில்
னவத உத்ழடசம், ழபடத்டயயனந்ட சரித்டயத்வட
யர்ணமிப்ட, அப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ஆரிதர்டயமபிர் ன்று டழபம் உண்மக்குபட
னடமவபடமன். அபர்கள் 'குத்டயவுக் ளகமள்வக'
ன்டன்டி அடீந்டயரிதணமவடளதல்மம்
(உனபகம்)

allegory

ன்று டப்ர்த்டம் ளசய்பமர்கள். இபல்னைன்

டயதரி (ரிஞமணக் ளகமள்வகப்) டி ழபடரியகள்
ம்வணபி டமழ்ந்ட

Primitive -கள்

ன்ழ வபத்ட இபர்கள்

ளனம்மலும் பிதமக்கயதமம் ளசய்பமர்கள். கயயஸ்டப
ணடத்வடப் ப்னம் உள்ழமக்கத்டயழழத ம் ணடடைல்கவந
ஆமய்ச்சய ளசய்ட, டுயவவண ணமடயரி கமட்டிக் ளகமண்ழ
ம்வண ணட்ந்டட்டிதபர்கலம் உண்டு. டங்கள்

மவக்கும் ம்ஸ்கயனடத்டக்கும் உள்ந எற்றுவணவதப்
மர்த்ட

comparitive philology [ளணமனய

எப்ன இதல்] -கமகழப

ஆமய்ச்சய ண்ஞிபர் அழகர்.

அபர்கள் ளசய்ட ரிர்ச், ிசமம், உவனப்னக்ளகல்மம்

அபர்கவந மம் சயமகயக்கமம். ஆமல் ழபடங்கநின்
னக்கயத ழமக்கம் (

purpose ) ழமக

ழக்ஷணமர்த்டம் ழபட

சப்டத்வட ப்ி அத்ததம் ண்டபட, தக்ஜம்
னடம வபடயக கர்ணமக்கவநப் ண்டபட ன்ழப.
இந்ட இண்வனேம் டள்நிபிட்டு, னத்டயக்கு அடீடணம

ழபடத்வட னத்டயதமல் ஆமய்ந்ட, ங்கநின் பமக்கயலும்
கமரிதத்டயலும் உதிழமடு பமன ழபண்டித ழபடத்வடப்

ளரித னஸ்டகங்கநமக்கய வப்ரிதில் வபப்ட, ல (Zoo)
பில் இனக்க ழபண்டித ீப ந்டக்கவநச் 'ளசத்ட
கமழ'யல் [ணயனைசயதத்டயல்] வபக்கய ணமடயரித்டமன்.
கம ஆமய்ச்சய சரிதல்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
கம ஆமய்ச்சய சரிதல்
ளபள்வநக்கமர்கள் பிதத்டக்கு ன் பந்ழடன் ன்மல்,
ழபடம் அமடய ன்வடப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட,

ளபள்வநக்கமர்கநின் அிப்மதத்வடச் ளசமல் பந்ழடன்.
ழபடம் அமடய ன்மல் அபர்கலவத ணப்மன்வணக்கு
அட ற்கும்டிதமக இல்வ. ன்டமன் டுயவவண,
scientific research ன்மலும், 'இந்ட

யந்டக்கநின் னஸ்டகத்டக்கு

இப்டி என ற்ம் டனபடம? ன்று அபர்கநில் சயனக்கு
ணறக்கு ம்ணடப்பில்வ. இன்ம் சய ழர்
இப்டிதில்மபிட்மலும் குத்டயவுப்டி,

தன்டிஃிக்கமக ஆமய்ச்சய ண்ஞித்டமன் வடனேம்

எப்னக்ளகமள்நமம் ன் அிப்மதத்டயல் ரிர்ச்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். அமடய ன்கய பமடத்வட

ற்கனடிதமணல், இழட ரீடயதில் அழகம் டித்ட
யந்டக்கலம் ஆமய்ச்சய ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
இபர்கள் ஆமய்ச்சய னெம் கமம் கஞிப்டயல் னக்தணமக

இண்டு டயனுசு இனக்கயட. என்று பமசமஸ்டய ரீடயதில்
(astronomical -ஆகப்) ண்டபட. இன்ளமன்று மவதின்

னொத்வட வபத்ட யர்ஞதம் ண்டபட. இப்டிச் ளசய்ட
ழபடத்டக்கு கம யர்ஞதம் ண்டபடயல் னடிந்ட
னடிபமக என டீர்ணமத்டக்கு பந்டயனக்கயமர்கநம
ன்மல், அடடமன் இல்வ. எவ்ளபமன அயஜர்

எவ்ளபமன அிப்மதத்வடச் ளசமல்கயமர். டயகர்
கய.ன.6000-ல் ழபடம் உண்மதிற்று ன்கயமர். ழபறு சயர்
கய.ன.

3000

1500-க்கு

ன்கயமர்கள். அவடபிக் கயட்த்டயல் கய.ன.

ழபடகமத்வட இலத்ட பிட்டினக்கயபர்கலம்

உண்டு.
ணற் ணடப் னஸ்டகங்கவநப் ற்ய இப்டி அிப்மத
ழடம் இல்வ. ளௌத்டர்கநின் த்ரிிகத்வட டுத்டக்
ளகமண்மல் அட அழசமகன் கமத்டயல் லடப்ட்ட
ன்றும், ஆமலும் அடயலுள்ந னத்டரின் உழடசங்கள்

அழசமகனக்குச் சய டைற்மண்டுகலக்கு னந்டய, அடமபட
இன்வக்கு

2500

பனத்டக்கு னன் னத்டர் ளசமன்வப

ன்றும் கணடமக அிப்மதப்டுகயமர்கள். விநின்
ந்னை ளஸ்ட்ளணன்ட் உண்மகயக் கயட்த்டட்

2000

பனம்

ஆகயட ன்டயலும் ழகமித்ட அிப்மதம் இனக்கயட.
குமன் உண்மகய சுணமர்

1300

பனம் ஆகயட ன்று

கனம் எப்னக் ளகமள்கயமர்கள். ம் ழபடத்டயன்

பிதத்டயல் ணட்டும் இப்டி என னடிபம டீர்ணமம்
ற்மணயனக்கயட.

இண்டு டயனுசம கமக்கஞக்கு ன்று ளசமன்ழழ,
அவடக் ளகமஞ்சம் பிநக்க ழபண்டும். ழபடத்டயழ சய
இங்கநில், அப்ழமடயனந்ட கயங்கநின் யவவண
ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட. இப்டிப்ட்
(கயச்

astrological conjunction

ழசர்க்வக) ப்ழமட ற்ட்டினக்கும் ன்று பம

சமஸ்டயப்டிக் கஞக்குப் ண்ஞி கய.ன.

6000, அல்ட

ழபறு ழடம என பனம் ன் கஞக்குக்கு
பனகயமர்கள்.
ஆமல் இந்ட ணமடயரிதம கயச் ழசர்க்வக எழ என
டவப கய.ன.

6000-ல்

டமன் ற்ட்ட ன்று ப்டிச்

ளசமல் னடினேம்? அடற்கு னந்டயனேம்  டவப இழட
ணமடயரி இனந்டயனக்கும். இந்ட சயனஷ்டிதில்
ணட்டுணயல்மணல், இந்ட சயனஷ்டிக்கு னற்ட்

ிநதத்டக்கு னந்டயதினந்ட சயனஷ்டிகநிலும் இழட கய
யவவணகள், planetary positions த்டவழதம டவப
இனந்டயனக்கும். ழபடத்டயழ குயப்ிட்டினப்ட இபற்யல்
ட ன்று ப்டித் டீர்ணமணம னடிவு ண்டபட?

ஆவகதமல், கமத்வடளதல்மம் டவநத்டக் ளகமண்டு
மர்க்கக்கூடித அடீந்டயரித சக்டய பமய்ந்ட ரியகள்
ழசர்த்டக் ளகமடுத்ட ழபடங்கநில் இப்டிப்ட் கஞக்குகள்
ளமனந்டமணல்டமன் இனக்கயன். ழபடத்டயழழத
இனக்கப்ட் உட்சமன்று (internal evidence) ன்று
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ளரிடடுத்டகய பமசமஸ்டயக்
கஞக்கு, பமஸ்டபத்டயல் பிதத்வடத்
ளடநிவுடுத்டழபதில்வ.

இன்ளமன, கஞக்கு, மவவத வபத்டச் ளசய்பட ன்று
ளசமன்ழன். மவதில் ளணமனய, யி (script) ன்று இண்டு
இனக்கயன்.

இப்ழமட ம் ழடசத்டயல் இனக்கப்ட்
யிகலக்ளகல்மம் ஆடயனெணமக ிமம்ணய யி
இனக்கயட. இப்ழமட மர்த்டமல் டணயழ் லத்டக்கும்,
ழடபமகரி [ம்ஸ்கயனட] லத்டக்கும் சம்ந்டழண
இல்மட ணமடயரி இனக்கயட. ஆமல் - 
டைற்மண்டுகநமக பந்டயனக்கய சமங்கவந ஆமய்ச்சய

ண்ஞிப் மர்த்ட, டைற்மண்டு பமரிதமக ிமம்ணய யிதில்
ற்ட் ணமறுடல்கலகலக்கு சமர்ட் (chart)
ழமட்டினக்கயமர்கள். அவடப் மர்த்டமல் னெணம
ிமம்ணயதிழழத டமன் எவ்ளபமன ிழடசத்டயலும்
எவ்ளபமன கமத்டயல் எனபிடணம ணமறுடல்கள்
ற்ட்டு, இப்ழமட மர்த்டமல் என்றுக்ளகமன்று

ம்ந்டழணதில்மணல் ழடமன்றும் யிகள் ல்மம்
அந்ட எழ னெத்டயயனந்ட பந்டயனக்கயன் ன்று
ளடரிகயட. இப்ழமட இனப்ளடல்மம் ிமம்ணயதில் ணீ வச
ழமட்டுக் ளகமண் லத்டக்கள், ளகமம்ன னவநத்ட
லத்டக்கள் ன்றுடமன் க்கு ழபடிக்வகதமகத்
ழடமன்றும். சமர்ட்வப் மர்த்டமல் உங்கலக்கும்
அப்டித்டமன் ழடமன்றும். சய சணதங்கநிி்ல் ிமம்ணய
லத்டயன் டுபிழ ணீ வச ணமடயரி என்று ழசர்கயட.
ழடபமகரி உ, ஊ ல்மம் இப்டித்டமன் இனக்கயன்.
டணயழ் லத்டக்கள் அழகம் ளகமம்ன ழமட்டுக்ளகமண்டு
ழடமன்யதினக்கயன். இம்ணமடயரிதம எவ்ளபமன

ணமறுடலும் ற் இத்டவ கமம் ஆகயட ன்று

ன்மக யர்ஞதணம சரித்டய கமச் சமங்கவநப்
மர்த்டத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட. இந்ட

அடிப்வதில் கஞக்குப் ண்ஞிழத இடபவ கமம்
ளடரிதமடயனக்கய என சணதத்வடச் ழசர்ந்ட சமத்டயன்
யிவதப் மர்த்ட, அட இன் கமத்வடச் ழசர்ந்டட
ன்று யர்ஞதம் ண்டகயமர்கள்.

ழபடத்வடப் ளமறுத்டணட்டில் அவட ங்ழகனேம்

கல்ளபட்டில் லடயவபக்கபில்வ. ஆடிதமல்
யிவதப் மர்த்ட கமயர்ஞதம் ண்ஞ ழபண்டித
ிச்சவ இல்வ.
மவ ரீடயதில் உள்ந இன்ளமன பிடணம
அடிப்வதில்டமன் ழபட கமத்வட ஆமய்கயமர்கள்.
அட ன்ளபன்மல் : பமர்த்வடகநில் னொம், எயகநின்
படிபம் ணமயக் ளகமண்ழ பந்டயனக்கயட. சங்க
கமத்டயல் இனந்ட அழக டணயழ் பமர்த்வடகள் இப்ழமட
ளமம்வும் உனணமயதினக்கயன். எவ்ளபமன

மவதிலும் இப்டிழதடமன். சய சப்டங்கள் ழடய்ந்ட,
உடயர்ந்ட ழமகயன். சப்டம் ணட்டுணயன்ய அர்த்டனம்
ணமறுகயட. இப்ழமட 'ளபகுநி' ன்மல் 'அப்மபி' ன்று
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்கயழமம். ஆமல் ஆடயதில்
'ளபகுநி' ன்மல்

ழகமம், ழகமிஷ்ன் ன்று அர்த்டம்

இனந்டட. இப்ழமடங்கூ 'ளபகுண்டு லந்டமன்'
ன்கயழமட வனத அர்த்டத்டயல் டமன் ளசமல்கயழமம்.
வனத கமத்டயல் 'ணமண்' ன்மல் 'ளசத்டப் ழம' ன்
அர்த்டழண கயவதமட; 'னகலவத' ன்ழட அடன் அர்த்டம்
ன்று என டணயழ்ப் னபர் ளசமன்மர். இழட ணமடயரி

ம்ஸ்க்னடத்டயலும் உண்டு. ிற்கம கமபிதங்கவநப்

னரிந்ட ளகமள்கய ணமடயரி ழபடங்கவநப் னரிந்ட ளகமள்ந
னடிதபில்வ. ல்ம மவதிலுழண இப்டி உண்டு.
இடயல் ம் ழடச மவகள் வ்பநழபம ழடபவ.
இங்கயீ ஷ் மவதில் என ஆதி பனத்டக்ழக
உட்ட்

Anglo-Saxon ன்கய

ஏல்ட் இங்கயீ யல் என

பரிகூ இன்வத ளபள்வநக்கமர்கலக்குப் னரிதமட.
என னந்டைற்று ளசமச்சம் பனத்டயழழத
அளணரிக்கமபில் இங்கயீ ஷ் ளமம்வும் ணமய 'அளணரிக்கன்
இங்கயீ ஷ்' ன்று டிதமகப் ளதர் வபக்கய அநவுக்கு
னொழடம் அவந்டயனக்கயட.
சயறுகச் சயறுக என எய ங்கநித்டயல் னனக்கத்டமல்
ழடய்ந்ட ழடய்ந்ட உனணமறுபடற்கு த்டவ கமணமகயட
ன்று கஞக்கு ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
அர்த்டம் ணமறுபடற்கு த்டவ கமணமகயட ன்வட
ஆமய்ச்சயதின் னெம் இவ்பநவு ளடநிபமக யர்ஞதம்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்று ளசமல் னடிதமட.

ஆவகதமல் சப்ட னொத்வடப் மர்க்கய ரீடயதிழழத
ழபடபமக்தங்கவநப் மர்த்டக் கமம் கஞிக்கயமர்கள்.
"எவ்ளபமன இனடைறு பனத்டக்கும் என சப்டம்

இப்டிதிப்டி ணமறுகயட. இடன்டி ிற்கம சப்டளணமன்று
ழபடத்டயல் இப்டி இனக்கயளடன்மல் அட இத்டவ
னவ ணமயதினக்க ழபண்டும்; இத்டவ

mutation

ற்ட்டினக்கயட ன்று அர்த்டம். ழபட சப்டம்
என்றுக்கும் ிற்கம சப்டத்டக்கும் டுழப த்ட
ணமறுடல்கள் ற்ட்டினக்க ழபண்டும் ன்மல்

10 * 200 = 2000

பனத்டக்கு னந்டய ழபடம் உண்மதிற்று ன்று
அர்த்டம். ளமம்வும் அடயகணமகப் ழமமல் இன்ளமன

சப்டம் னப்ட டம் ணமயதினப்டமகத் ளடரிகயளடன்மல்,
ழபடம் உண்மகய

30 * 200=6000

அர்த்டம். அடமபட கய.ன.

பனம் ஆகயட ன்று

4000-க்கு

னந்டய ழபடம் இல்வ"

- ன்கய ணமடயரி  அிப்மதங்கவநச் ளசமல்கயமர்கள்.
இந்ட அடிப்வ டப்ன ன்வட என டயனஷ்மந்டத்டமல்
னரிதவபக்க னடினேம்.

ம் அகங்கநில் அழக பிடணம மத்டயங்கள்
இனக்கயன். சயபற்வ மஸ்டய உழதமகயப்ழமம்.
சயவட அவ்பநவுக்கு உழதமகயக்க ணமட்ழமம்.

ளபண்கப் மவதில் டயம் டயம் சமடம் படிக்க
ழபண்டும். டயனம் அவட இண்டு ழபவநனேம் ன்மகத்
ழடய்க்க ழபண்டும். அடமல் அட சரக்கயத்டயல் ழடய்ந்ட
ழமகயட. இன்ளமன ளரித அண்ம இனக்கயட. அட
சமணமன் னொணயழழத னனங்கமணல் கயக்கயட. அடற்கு
டயப்டி உழதமகழணதில்வ. ப்ழமடமபட என

கல்தமஞம், கமர்த்டயவக பந்டமல்டமன் அடற்கு உழதமகம்.
அவடத் ழடய்ப்டம் அப்ழமடடமன். ஆவகதமல்,
ளபண்கப் மவ ழடய்கய ணமடயரி இந்ட அண்ம
ழடனேணம? ளபண்கப் மவ ழம பனம்டமன்

பமங்கயதினக்கமம். ஆமலும் கணமகத் ழடய்ந்டயனக்கும்.
அண்ம ம் மட்டிக்குச் சரமகக் ளகமடுத்டடமக
இனக்கமம். ஆமலும் ளகமஞ்சம்கூத் ழடதமணழ
கயண்மக இனக்கயட. இவடப் மர்த்ட
ளபண்கப்மவடமன் னந்டய பமங்கயட, அண்ம ிந்டய
பமங்கயட ன்று னடிவு ண்ஞமணம?

கல்தமஞத்டயன்ழமட எழ ணதத்டயல் டமன் சமப்ிடுகய
டட்டு, ன் ீர்ச்ளசம்ன இண்டும் சரமகக்

ளகமடுத்டயனப்மர்கள். த்ட பனத்டயல் டட்டு சுங்கய,
ழடய்ந்ட, ணறுடி அனயத்டப் ண்டகய அநவுக்கு

பந்டபிடுகயட. ன் ீர்ச் ளசம்ழம னடக் கனக்ழக
ழமகமணல் ளணனழகமடு இனக்கயட.
இப்டித்டமன் அன்மம் னக்கத்டயல் னனங்குகய ளௌகயக
சப்டங்கலம், ழபட சப்டங்கலம் இண்டு பவகதம

மத்டயங்கவநப் ழமல் பித்தமணமக இனக்கயன்.

டயந்டயனம் ழசயக்ளகமண்டினக்கய பமர்த்வடகநின்
சப்டங்கள்  பிடங்கநில் ழடய்கய, ணமறுகயன்.
ழபடனம் டயம் டயம் ஏடப்டுபடடமன். ஆமலும்

அடன் னெ சப்டம் ணமமணழ ஏடப்டுபடடமன் அடன்
டிச்சயப்ன. ழபடத்டயன் அங்கங்கநில் சயவக்ஷ,
பிதமகஞம் ன்வப ற்யப் ிற்மடு மன்

ளசமல்லும்ழமட, எவ்ளபமன ழபட அக்ஷத்வடனேம் னெ
னொம் சயவடதமணல் க்ஷயத்ட அப்டிழத சுத்டணமக
ளகமடுப்டற்கு த்டவ கட்டுத்டயட்ணம ற்மடு
ளசய்டயனக்கயமர்கள் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்பர்கள்.
ீ

ஆவகதிமல் யத்தப்டி னனக்கத்டயலுள்ந மத்டயங்கள்
ழடய்கய ணமடயரி அன்ம பனக்குச் ளசமற்கள்
ணமறுகயளடன்மல், ழபட சப்டம் ணமமட; ணமவுணயல்வ.
அட கல்தமஞ கமங்கநில் ணட்டும் உழதமகணமகய
அண்ம ணமடயரி இனக்கயட.
"ழபடங்கலக்குள்ழநழத

ரிக்ழபடம் னந்டயதட; அப்னம்

தறஸ் பந்டட; கவசயதிழ அடர்பம்; எவ்ளபமன ழபட
சமவகதிலும் ம்யடம மகம் னந்வடதட; ிமம்ணஞம்

அடற்குப் ின்மலும், ஆண்தகம் கவசயதமகவும் பந்டட"
ன்ளல்மம் ளசமல்யக் ளகமண்டு, இபற்றுக்கயவழத

உள்ந மம பித்தமங்கவநப் மர்த்ட, ழணழ ளசமன்
ணமடயரி கமக் கஞக்கு ழமடுகயமர்கள். த்டவடமன்
ஆமய்ச்சய ண்ஞிமலும் மன் ளசமன் அடிப்வ
பித்தமத்வடக் கபிக்கமடடமல், இட வடனேம்
சரிளதன்று எப்னக் ளகமள்படற்கயல்வ. த்டவழதம

கட்டுத் டயட்ங்கள் ண்ஞினேம் ழபட சப்டங்கள் ளகமஞ்சம்
ணமய இனக்கயன் ன்மல், அந்ட ணமறுடல்

200

பனத்டக்கு என டம் ற்டும் ணமறுடமக இனக்கமட

ன்வடனேம்,  ஆதிம் பனத்டயல் டமன் இப்டிப்ட்
ணமறுடல் ற்ட்டினக்க னடினேம் ன்வடனேம்
கபிக்கழபண்டும்.

Wear and Tear ன்று

ளசமல்பட

[னனக்கத்டயமல் ற்டும் ழடய்ணமம்] ழபடத்டயன்
பிதத்டயல் ணற் இக்கயதம் அல்ட ழச்சு
ளணமனயக்கம ணமடயரி இல்வ ன்வடப்

னரிந்டளகமண்மல், இந்டக் கம யர்ஞதனம் டப்னடமன்
ன்று னரினேம்.
யந்டய ன்று என மவதமக ற்டுத்டய வபத்ழட சய
டைற்மண்டுகள்டமன் ஆகயன். ஆமலும் அட என
ளரித ிழடசத்டயல் பிதினப்டமலும், அடயல்
ம்ஸ்கயனடம், அமிக், ளர்யதன், இங்கயீ ஷ் னடயத
 மவகள் கப்டமலும் இந்டச் சயயட
கமத்டக்குள்ழநழத அட ளமம்வும் ணமயபிட்ட. என
சயன்ப் ிழடசத்டயழழத பநர்ந்ட டணயழ், இப்டி

அடயழபகணமக ணமபில்வ ன்மலும் டமனேணமபர்
மல் னரிகய அநவுக்குக் கம் மணமதஞம் னரிதமட, கம்
மணமதஞம் னரிகய அநவுக்கு ஜமசம்ந்டர் ழடபமம்
னரிதமட, ழடபமம் னரிகய அநவுக்குத்

டயனனனகமற்றுப்வ னரிதமட ன்கய ரீடயதில், டணயழ்
மவனேம் ணமயக் ளகமண்ழடமன் பந்டயனக்கயட.

ம்ஸ்கயனடம் யந்டயவதப் ழம, யந்டயவத பிவும்,
பிரிபமக ழடசம் னமபிலும் பிதினந்டமலும், அட
யந்டயவதப் ழமவும், டணயழ் ழமவும் ழச்சு ளணமனயதமக
இல்மணல் இக்கயத மவதமகழப ளடுங்கமணமக

இனந்டயனப்டமல் டணயனயன் அநவுக்குக்கூ ணமபில்வ.
அடயலும் கமபிதங்கவந பிப் ண மக்வடனேன்
க்ஷயக்கப்ட் ழபடங்கநில் ணமறுடல் ற்டுபட
ளமம்வும் அனர்பம்டமன். ஆவகதமல் இப்ழமட
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ணற் மவகநின் பிதத்டயல்

ஆதிம் பனம் ன்று கஞக்குப் ண்டம் ணமறுடல்,
ழபடத்டயல் ற்டுபடற்கு க்ஷம் பனம்
ழபண்டிதினக்கும்!
அக்ஷ சுத்டத்டமல்டமன் ணந்டயங்கலக்கு சக்டயழத
ற்டுகயட ன் ளகமள்வகதின் ழரில் ழபட சப்டங்கள்

கண்டம் கனத்டணமகக் கமப்மற்ப்ட்டு பந்டயனக்கயன்.
அடயல் டபறுடல் ற்ட்டுபிக் கூமட ன்ழ டிதமக
என மடய உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு, அவடத் டவனவ
டவனவதமக னெ னொத்டயழழத கமப்மற்யக்
ளகமடுத்டக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயட. இந்டப் ளரித
உண்வணவதக் கபிக்கமணல் ண்டகய
ஆமய்ச்சயகநிமல் தடமர்த்டம் என மலம் ளடரிதமட.
ழபடம் அமடயதில்வ ன்று இந்ட ஆமய்ச்சயகள்
யனொிக்கழபதில்வ. அத்ததத்டயல் த்டவ
பிடங்கவந வபத்ட ழபட சப்டத்வட உள்நடி

கமப்மற்யதினக்கயமர்கள் ன்வட ஆழமசயத்ழடமணமமல்
இட னரினேம்.

அத்தத னவகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
அத்தத னவகள்
லடய வபக்கமணழ ழபடத்வடத் டநிக்கூப் ிவன
பமணல் கமப்மற்யக் ளகமடுப்டற்கமக ம்னவத

ஆன்ழமர்  பனயகவந பகுத்ட வபத்டமர்கள். என
அக்ஷம்கூ ணமயபிமணல், என ஸ்பம்கூ ற்ல்
இக்கயல் பித்டயதமப் ட்டுபிமணல், ணந்டய
சக்டயதமட னஞணமகப் ன் டனபடற்கமக

அத்ததத்டயல்  பிடயகவந ற்டுத்டய வபத்டமர்கள்.
எவ்ளபமன டத்டயலுள்ந எவ்ளபமன அக்ஷத்வடனேம்

ளசமல்படற்கு இத்டவ கம அநவப ழபண்டும் ன்று
"ணமத்ம" கஞக்கு வபத்டயனக்கயமர்கள். னெச்வச ப்டி
பிடுபடமல் சரீத்டயல் ந்டப் குடயதிழ வபப்ழன்
ற்ட்டு சுத்டணம அந்ட அக்ஷம் ிக்குழணம, அவடக்
கூ சயக்ஷம ன் ழபடமங்கத்டயல் யர்ஞதம் ண்ஞிக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ங்கர ட ஸ்பத்டக்கும் ழபட
ஸ்பத்டக்கும் உள்ந எற்றுவண ழபற்றுவண, ணயனகங்கள்,
க்ஷயகள் னடயதவப லப்னம் எயகலக்கும் ழபட
ஸ்பங்கலக்கும் உள்ந எற்றுவண ழபற்றுவண

ஆகயதபற்வச் ளசமல்ய, சரிதமக ழபட ஸ்பங்கவந
உச்சரிப்டற்கு பனய கமட்டிதினக்கயமர்கள்.
பமர்த்வடகலம் அக்ஷங்கலம் ணமயப்
ழமகமணயனப்டற்குச் ளசய்ட என ளரித உமதம்
ன்ளபன்மல், என ணந்டயத்டயலுள்ந டங்கவநப் 
டயனுசயல் ழகமத்ட பமங்கய பமக்தம், டம், க்ணம், ம,
ணமம, சயகம, ழகம, த்பம், டண்ம், டம், கம் ஆகயத

பிடணம னவகவந (patterns) ற்டுத்டயதினப்டடமன்.
இப்ழமட கமடிகள் ன்று சயழவச் ளசமல்கயழமம்
அல்பம? இபர்கள் "கம் ன்கய னவதில் ழபடம்

ஏடபட பவக்கும் மம் டித்டபர்கள்" ன்று அர்த்டம்.
'மடி' ன்மல்

மம் டித்டபன். 'கம்' பவதில் மம்

டித்டபன் "கமடி". என கமடி கம்
ளசமல்லும்ழமட ழகட்கயழமம். என சய டங்கவநழத
அபர் அப்ழமட  டயனுமக ணமற்ய ணமற்ய, ணக்கய

ணக்கய ளசமல்கயமர் ன்று ளடரிகயட. இட ழகட்டற்ழக
ணமந்டணமக கர்ஞமம்னடணமக இனக்கயட. ழபட
ணந்டயங்கலக்குப் ளமடபமகழப உள்ந கமம்ீர்தம்
இடமல் ழணலும் மஸ்டயதமமற் ழமயனக்கயட.

இப்டிழதடமன் க்ணம், வ, சயகம, ணமம னடம ணற்
னவகநிலும் டங்கவந எவ்ளபமன பிடணமகச் ழசர்த்டக்
ழசர்த்டத் டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்கயழமட ளமம்வும்
கம்ீணமக, ளடய்பிகணமக இனக்கயட. ஆமல் இந்ட
ஏடனவகநின் னக்தணம உத்ழடசம் ழபட
ணந்டயங்கநின் அக்ஷம் ளகமஞ்சம் கூ

ணமயபிமணயனப்டற்கமக அபற்வக் குறுக்கும்
ளடுக்குணமய் ின்ிப் ின்ித் டழபண்டும் ன்ழட.

பமக்த மம் அல்ட ம்யடம மம் ன்டடமன்
ணந்டயங்கவந உள்நடி அப்டிழத மம் ண்டபட.
பமக்த னொணமக ணந்டயங்கள் பனம்ழமட, அடயலுள்ந
டங்கள் ந்டயதில் என்று கூடுபடண்டு.
இங்கயீ வபித் டணயனயல் இம்ணமடயரி ந்டயதில்

பமர்த்வடகள் என்று ழசர்பட மஸ்டய. இங்கயீ யல்
பமர்த்வடகள் டித்டிதமகழபடமன் இனக்கும். டணயனயல்

வனத ழடபமம், டயனபமசகம், டயனக்குள், டயவ்திந்டம்
ணமடயரிதமபற்யல் ணக்கு டித்டிதமக பமர்த்வடகள்
ளடரிதமட ணமடயரி ந்டய ழசர்த்டயனப்வடப் மர்க்கயழமம்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் டணயவனபிவும் டித்டி

பமர்த்வடகநின் னொம் ளடரிதமணல் ந்டய ழசர்த்டயனக்கும்.
இப்டி எவ்ளபமன ழபட பமக்தத்டயலும் உள்ந

டங்கவநத் ளடநிபமகப் ிரித்டப் ிரித்டப் மம்
ண்டபடற்குத்டமன் 'ட மம்' ன்று ளதர்.
ம்யடம மத்டக்கு அடுத்டட ட மம். இடற்கு
அடுத்டட க்ண மம். இடயழ என ணந்டயத்டயன் னடல்
பமர்த்வடவத இண்மபட பமர்த்வடனேன் ழசர்த்டம்,
இண்மபட பமர்த்வடவத னென்மபடன் ழசர்த்டம்

னென்மபவட மமபடன் ழசர்த்டம், இப்டிழத அந்ட
ணந்டயம் னடிகயபவக்கும் ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமக
ழபண்டும்.
வனத கம சமங்கள் சயடயல் உள்ந ஊர்
ினகர்கநின் ளதர்கநில் சய ளதனக்கு னடிபில்
"க்ண பித்டன்" ன்று ழமட்டினக்கும். "ழபடபித்" ன்கய
ணமடயரி (ழபடபித்ட ன்று டணயனயல் ளசமல்கயழமம்)

,

'க்ணபித்' அல்ட 'க்ணபித்டன்' ன்மல், ழபடத்வடக்

கயணம் ன் அத்தத னவதில் ளசமல்த்

ளடரிந்டபன் ன்று அர்த்டம். டணயழ் மட்டில் இப்டி
ஊனக்கு ஊர் ர் இனந்டயனப்வடத்டமன்
சமங்கநியனந்ட ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
இடற்கப்னம் ம மம். இடயழ னடல் பமர்த்வடவத
இண்மபட பமர்த்வடனேன் ழசர்த்டச் ளசமன்வுன்,
அவட ணமற்ய இண்மபவட னடல் பமர்த்வடனேன்

ழசர்க்க ழபண்டும்; ணறுடினேம் னடவ இண்மபழடமடு
ழசர்க்க ழபண்டும். அப்னம் இண்மபட பமர்த்வடவத
னென்மபழடமடும், அவட ணமற்ய னென்மபவட

இண்மபழடமடும் டயனம்வும் இண்மபவட
னென்மபழடமடும்; இப்டிழத ின்மல் பனகய

பமர்த்வடகவநனேம் ணமற்ய ணமற்யச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு
ழமக ளபண்டும். இப்டிச் ளசமல் பல்பர்கவநழத
'ம

பல்ர்' ன்ட.

இங்ழக இண்டு பமர்த்வடகவநக் ழகமத்ட பமங்கய
ணமடயரிழத, னென்று பமர்த்வடகவந னன்னும் ின்னுணமக
ணமற்றுபட சயகம மம்.
இவடபி சயணணமட கமம். இடயழ மலு டயனுசு
உண்டு. னன்னும் ின்னுணமக பமர்த்வடகவநப் 
பிடங்கநில்

permutation, combination ன்று

ழசர்த்டச் ளசமல்லும்

அத்தத னவழத அட. அவடளதல்மம் பிநக்கயமல்
கஞக்கு க்நமஸ் ணமடயரி ணண்வவத உவக்கும்.
உதிவக் கமப்மற்றுகய என அனர்ப ணனந்வடக்
கமப்மற்றுபடற்கு மட்ரிதில் த்டவழதம மக்வட

ளசய்ட வபத்டயனப்ட ழம, ழமகத்வட க்ஷயக்கய ழபட
சப்டங்கவந லடய வபக்கமணழ பமய் பமர்த்வடதில்
பழசம் கூ ணமயப் ழமய் பிணமல் கமப்மற்யத்
டனபடற்கமக, ம் னர்பிகர்கள் இப்டிப்ட் ம
னவகவந ற்டுத்டயத் டந்டயனக்கயமர்கள்.
ம்யடம மத்டயலும், ட மத்டயலும் ணந்டயத்டயலுள்ந
பமர்த்வடகவந அழட ஆர்ரில், எவ்ளபமன்வனேம் எழ
டம் ணட்டும் ளசமல்படமல் இவப ப்கயனடய

(இதற்வகதம) மம் ப்டுகயன். ணற்வப
பிக்னடய (ளசதற்வகதம) மம் ப்டும். க்ணத்டயழ
பமர்த்வடகள் என்று - இண்டு - னென்று அசல்

ிகயனடயதமகழப ழமகமபிட்மலும், இண்டுக்கப்னம்
என்று, னென்றுக்கப்னம் இண்டு ன்று டவகர னமகத்
டயனம்மடடமல், அவடப் னஞணம பிக்னடய ன்று

ளசமல் னடிதமட. னல பிக்னடயதமவப க்ணம் டபி
ட்டுப் ம பவககள் ஆகும். அஷ் பிக்னடய ன் இந்ட
ட்டு பிடணம மங்கநின் ளதர்கவநனேம் என ச்ழமக
னொணமக யவபில் வபத்டக் ளகமள்கய ணமடயரிச்
ளசமல்படண்டு:
ம ணமம சயகம ழகம த்பழம டண்ழம ழடம க :|
இத்-தஷ்-பிக்னடத: ப்ழமக்டம, க்ண: னர்பம ணர்யி
:|
ளமம்வும் ஆடயகமத்டயல் ணரியகநமழழத இந்டப்
மனவகள் ற்டுத்டப்ட்டுபிட்.

ழபடம் பமய்ளணமனயதமக ணட்டுழண (னஸ்டகத்டயல் லடய
வபக்கமணல்) பனம்ழமட, அடன் னொம் ளகமஞ்சனம்
ணமக்கூமட ன்மல், அடற்கு இத்டவ பிடணம
மனம் இனந்டடமக ழபண்டும் ன்று வபத்டமர்கள்.
டத்டயல் பமர்த்வட பமர்த்வடதமகவும், க்ணத்டயல்

இண்டிண்டு பமர்த்வடதமகவும், வதில் அவட
னன்ின்மகவும் இப்டிளதல்மம்  டயனுசயல்
ளசமல்பட என்றுக்ளகமன்று

tally ஆபடமல்

[எத்டப்ழமபடமல்] னெனொம் ணமழப இல்வ ன்று
யச்சதணமகயடல்பம? அடமல் இத்டவ பிடணம டச்
ழசர்க்வக னவகலம் இனக்க ழபண்டும் ன்று

வபத்டமர்கள். இடயல் என்வபி இன்ளமன டயனுசயல்
அத்ததம் ண்டபடற்குப் னும் இத்டவ ணங்கு
மஸ்டய ன்று கூச் ளசமல்படண்டு.
ம்யடம ம ணமத்ழஞ தத் ம் ப்ழமச்தழட னவட:|
ழடட த்பிகுஞம் பித்தமத் க்ழணட ச சடர் குஞம்|
பர்ஞ க்ழண சடகுஞம் மதமந்ட ஸ்கம்
(ம்யடம

|

மத்வடபி இனணங்கு ன் ளகமண்ட

ட மம்; மன்கு ணங்கு நிப்ட க்ண மம்; டைறு
ணங்கு ன் பமய்ந்ட 'பர்ஞ க்ணம்' ன் மனவ;
ஆதிம் ணங்கு நிப்ட ம மம்.)
அமடயதம ழபடம் ணமழப கூமட ன்டற்கமக
இத்டவ மக்வடதமக ம் னன்ழமர்கள் அடன்
னொத்வட க்ஷயத்டக் ளகமடுத்டயனக்கும்ழமட, ழபட

சப்டங்கள் ப்டி ணமய ன்வடப் மர்த்ட ழபடத்டக்குக்

கம யர்ஞதம் ண்டகயழமம் ன்று ப
ீ
கம
ஆமய்ச்சயதமநர்கள் கயநம்ிதினப்ட, என ழமடம்

தடமர்த்டத்வட உள்நடி அயதப் ிழதமப் மட.
ளடய்ப பமக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ளடய்ப பமக்கு
அளௌனழதம் (ணிடர் ளசய்தமடட) ன்மல், ம்
ணமட்ழமம் ன்ட சரிழததில்வ. ம் ழடசத்டயல்
ணட்டுணயல்மணல் ணற் ணடஸ்டர்கலம் இப்டித்டமன்
ளசமல்கயமர்கள். கர்த்டரின் பமர்த்வடவதழத டமம்

ளசமல்படமகவும், டமணமக வடனேம் ளசமல்பில்வ
ன்றும் இழதசு ளசமல்கயமர். னகணட ி அல்மபின்
ஆக்வஜகவநழத ளபநிதிட்டமக அந்ட ணடஸ்டர்கள்

ளசமல்கயமர்கள். மம் அளௌனழதம் ன்வடத்டமன்
அங்ழக

Revealed Text

ன்கயமர்கள். ளடய்பபமக்ழக

ணமன்கள் னெம் ணட டைல்கநமக பந்டயனக்கயன்.
ணடப் னஸ்டகணயல்மணல், ந்ட டவதிலும் ஆழ்ந்ட
கமக்ரிதத்ழடமடு (எனனவப்மட்ழமடு) னகுந்ட
பிட்மல், அடயல் உள்ந உண்வணகள் டமணமகழப

எனத்டனக்கு ளபநிப்ட்டுபிடுகயன். அந்ட த்தழண
ஸ்னரித்டட, flash ஆதிற்று ன்கயமர்கள். இவட

intuition

ன்கயமர்கள். ன்ஸ்டீன் கூத் டம்னவத ிசயத்டணம
'ரிழடிபிடி

டயதரி'வதத் டம் னத்டயதமல் ழதமசயத்ட

ழதமசயத்டப் ண்ஞபில்வ ன்றும், அந்ட ஈக்ழபன்

அப்டிழத இன்ட்னைில் ஃப்நமஷ் ஆதிற்று ன்றுடமன்
ளசமல்யதினக்கயமர் ன்றும் என ப்ளமஃர்
ளடரிபித்டமர்.
இவடளதல்மம் எப்னக்ளகமள்லம்ழமட, ண சுத்டணம
அந்டஃகஞத்வட உவத ரியகநின் ஹ்னடத

ஆகமசத்டயல் ழபட ணந்டயங்கள் டமணமகழப, அடமபட
அளௌனழதணமக ளபநிப்ட் ன்வட
ம்ணமட்ழமம் ன்ட யதமதணயல்வ.
ழபடங்கள் அந்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபடங்கள் அந்டம்
சயனஷ்டி அத்டவனேம், சயனஷ்டிக்கு அப்மற்ட்டம் கூ
சப்டப் ிஞ்சத்டயல் இனக்கயளடன்மல், அட ளமம்
ளமம் ளரிடமக அல்பம இனக்க ழபண்டும்? இப்ழமட
ழபடங்கள் ன்று ளசமல்ப்டுகய னஸ்டகங்கள்

ன்டமன் ளரிடமக இனந்டமலும், பிச்ப பிதமமத்டயன்
அத்டவ கமரிதங்கலம் இந்ட ணந்டயங்கலக்குள்

பந்டபிட் ன்மல் சரிதமக இனக்குணம ன்று
ழடமன்மம்.
இப்ழமட ணக்கு பந்டயனக்கய ழபடங்கள் ளகமஞ்சம்டமன்.
ழபடத்டயழழத ன் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல்,
ழபடங்கலக்கு அநழப இல்வ - "அந்டம வபழபடம:"ன்று இனக்கயட. ரியகலக்கு அத்டவ ழபடங்கலம்

ஸ்னரித்டபிட் ன்று ளசமல் னடிதமட. மலு

ழபடங்கநின் ஆதித்டச் ளசமச்சம் சமவககழந (சமவக
ன்மல் கயவந) அபர்கலக்குத் ளடரிந்டவப.
ழமகம் னலக்க சயனஷ்டித்ட ிம்ணமவுக்ழக ழபடம்
னலக்கத் ளடரிந்டட. இந்ட ிம்ணமவுக்கு னன் என

ணமப் ிநதம் ந்டட. அடற்கு னந்டய இன்ளமன
ிம்ணம இனந்டமர். அழட ணமடயரி அபனக்கும் னந்டய

உண்டு. ல்மபற்றுக்கும் னடயல் ணமத்ணமபின் ந்ட
ச்பம சத்டமல், சயனஷ்டிக் கயணம் னடல்
ிம்ணமபின் ளடமனயமகத் டெண்ப்ட்ழடம, அந்டச்

சம் ணட்டும் ஆகமசத்டயல் இத்டவ ிநதங்கநிலும்
இனந்ட ளகமண்ழடமன் இனக்கயட. அடற்கு ணட்டும்
அனயழப இல்வ. எவ்ளபமன ணமிநதத்டக்கும்

அப்னம் பனகய னட ிம்ணம இந்ட ச சப்டங்கவநக்
ளகமண்டுடமன் ணறுடி ஸ்னஷ்டி னலவடனேம்
ண்டகயமர்.
மம் லப்னகய எயகள் அனயகயழடதில்வ!
இண்மதிம் பனத்டனன் கயயஸ்ட ழசயவட, அபர்
குயழழத இப்ழமடம் ிடித்டத் டனடினேம்; அடற்கமக

னதற்சய ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்று டித்டடமக
ஜமகம். அப்னம் அட ன் ஆதிற்று ன்று
ளடரிதபில்வ. ஆமல் இப்டி என
[சமத்டயதக்கூறு]

possibility

இனக்கயட ன்று ளடரிகயட. என எய

உண்மின், ன்றுழண அட அனயதமணல் ஆகமசத்டயல்
இனக்கயட ன்று ளடரிகயட.

இம்ணமடயரி, ிநதத்டயலும் அனயதமணயனந்ட ழபட

சப்டங்கவநக் ளகமண்டுடமன் ிம்ணம ணறுடி ழமக
சயனஷ்டி ண்ஞிதினக்கயமர். கல், ணண், ணம், இனம்ன
னடயதபற்வ வபத்டக் ளகமண்டு, மம் என ஊவ
யர்ணமஞம் ண்டகயழமம். ஆமல் இந்டக் கல், ணண்,
ணம், இனம்ன ல்மழண ணமத்ணமபின் ண்ஞத்டயல்

இனந்ட, ண்டகய ணறக்கும் ச்பமத்டயற்கும் னெம்
என்மதினப்டமல், அபனவத ச்பம சத்டயமல்
ற்ட்வபடமன். அந்ட சங்கலக்குரித சப்ட

னொத்வட, ிம்ணம ழபடங்கநமகக் கண்டு அத்ததம்
ண்ஞி ணமத்டயத்டயல் சயனஷ்டி னலக்க பந்ட பிட்ட.
இப்ழமட அடிக்கடி ழப்ரில் [ளசய்டயத்டமநில்]
மர்க்கயழமம். பிடணம 'ளநண்ட்

வபப்ழன்'கவந [சப்ட அடயர்வுகவந] ளசடிகலக்கு
அனகயழ உண்டு ண்ஞிமல், சய பிடணம
வபப்ழிமல் ளசடி ன்மக பநர்ந்ட யவதக்
கமய்க்கயட. சயபவக வபப்ழமல் பநர்ச்சய

குன்றுகயட ன்று யனைஸ் பனகயட. சயனஷ்டி, ஸ்டயடய,
ம்ம சக்டய ல்மம் சப்டத்டக்கு உண்டு ன்ட
இடயயனந்ட யடர்சணமகயட.
ிம்ணமபின் டழம ணகயவணதமல், power of concentration-ஆல்
ழமகம் னலபவடனேம் ழபட சப்டத்டமல் அபர் உண்மக்க
னடிந்டட. மம் டயனம் ிக்கய அழட ஞ்சமக்ஷ
ணந்டயத்வட என டம் ளசமல்ய என யத்டர் பினடய
னசயமல், உழ என பிதமடய ளசமஸ்டணமகயட ன்மல்,
அட ப்டி? ம்வணபி அபனக்கு உள்ந

கமன்ளன்ட்ழன் [ண எனவணப்மட்டு] -

சக்டயதமல்டமன். அழடமடுகூ ணந்டயத்வட அக்ஷம்,

ஸ்பம் ளகமஞ்சங்கூ டப்மணல் சுத்டணமகச் ளசமல்
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ன் உண்மகும். கத்
ச்னஷ்டிக்குக் கனபிதமகழப ிம்ணம ணமத்ணமபிம்
ழடமன்யதடமல், அபனக்கு இபற்யல் னர்ஞ சக்டய
இனந்டட.

என்றுணயல்மட ஆகமசத்டயயனந்ட ளக்ட்ரியடிதமல்
வ்பநழபம கமரிதங்கள் ளசய்தப்டுகயன். அவடப்
ழம, ல்மம் யர்குஞப் ிம்ணணம வசடன்த
பஸ்டபிணயனந்ட உண்மகும். ிநத ணதங்கநில்
அந்டச் வசடன்தம் டெங்கும். என மண்ழம

இனக்கயமன். அபன் டெங்கயமல் அபனுவத சக்டய
என்றும் ளபநிழத ளடரிபடயல்வ. குஸ்டய னடயத

கமரிதங்கவநப் ண்டம்ளமலட அபனுவத சக்டய
ளடரிகயட. அட ழம சயனஷ்டி கமத்டயல் வசடன்த
பஸ்டபின் சக்டய  கமரிதங்கவநச் ளசய்கயட. யர்குஞ
பஸ்டபிித்டயயனந்ட னடயல் என

கமன்ளன்ட்ழன் சக்டய (டஸ்) கயநம்னகயட. அடன்
பனயழத உண்மபர் ிம்ணம. அபர் டழமனொணமக
உண்மடமல் சக ழபடங்கவநனேம் னர்ஞ சக்டயழதமடு
கயயத்டக் ளகமண்மர். ழபட சப்டத்டயயனந்ட
ழமகத்வடச் சயனஷ்டித்டமர். ழபடங்கள் அநபிந்ட;
சயனஷ்டினேம் பிடம்.
த்பம ணரிய னென்று ஆனேஸ் ரிதந்டம்
ழபடமத்டயததம் ளசய்டமர். ழணச்பன் அபனக்குப்
ித்டயதக்ஷணமமர். "உணக்கு மமபட ஆனேஸ்

ளகமடுக்கயழன். அவடக் ளகமண்டு ன் ளசய்பர்ீ ?" ன்று

ழகட்மர். த்பமர், 'அந்ட ஆனேவ வபத்டக் ளகமண்டும்
ழபடமத்டயததழண ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ழன்' ன்று
ளசமன்மர். த்டவ ஆனேஸ் கயவத்டமலும்
ழபடங்கவநப் னர்ஞணமக அத்ததம் ண்டபட
மத்டயதணயல்வதமடமல், இந்ட அமத்த பிதத்டயல்
ரிய ிதத்ப்டுபவடப் மர்த்ட ரிடமம் ளகமண்

ழணச்பன், அபர் ணவ ணமற் ழபண்டும் ன்று
ண்ஞிமர். அங்ழக னென்று ளரித ணவகவநத்

ழடமன்ப் ண்ஞி, என ிடி ணண்வஞ டுத்டக் கமட்டி, 'ீ
இவ்பநவு பனக் கஞக்கமக அத்ததம் ண்ஞி
ழபடங்கள் இந்டப் ிடி ணண்டக்கு ணமம். ீ இன்னும்
ளடரிந்ட ளகமள்நமடவப இந்ட ணவகவநப்ழமல்
இனக்கயன்' ன்று ளசமன்மர்.
ழபடகயரி ன்னும் டயனக்கலக்குன்ம் டமன் இப்டி
ழபடழண ணவதம இம் ன்மர்கள். மன் அங்ழக கயரி
ிடக்ஷயஞம் ண்ஞிழமட, கூ பந்டபர்கள் "ழடப

ழடப ழடப ணமழடப" ன்று வ ண்ஞிமர்கள்.
மன் அவட "ழபட ழபட ழபட ணமழபட" ன்று
ணமற்யக் ளகமடுத்ழடன்!
த்பம ரியதின் இந்டக் கவட ழபடத்டயழழத
"கமக"த்டயல் இனக்கயட.
அடமல் அந்டணம ழபடங்கள் உண்டு ன்று
ளடரிகயட. மலுழபடம், ஆதித்ட ளசமச்சம் சமவக
ன்ளடல்மம் ிற்மடு ற்ட் அவணப்னகள்டமன்.
ிம்ணம உண்மவுன் அபனவத யனடதத்டயல்
ழபட சப்டளணல்மம் ழடமன்ய. அபனக்கு ஸ்னஷ்டி

ளசய்படற்கு அந்ட ழபடம் பனய கமட்டிற்று. ங்ழக

மர்த்டமலும் ழபட சப்டம் யவந்டயனந்டவட அபர்
அயந்டமர். அபனக்கு ல்ம ழபடங்கலம் ழடமன்றும்.
ரியகலக்குச் சயசய ணந்டயங்கழந ழடமன்றும். இப்டி
ரியகலக்குத் ழடமன்யத ணந்டயங்கள்டமன் ணக்கு
கயவத்டள்ந ழபடணமக இனக்கயட.

மம் ணந்டயங்கலக்கு ரிய, சந்டஸ், ழடபவட ன்னும்
னென்வனேம் ளசமல்லுகயழமம். ல்ம ணந்டயங்கலக்கும்
ரிய, சந்டஸ், ழடபவட உண்டு. ளடலுங்கு ழடசத்டயல்
ல்ம ணந்டயங்கலக்கும் அவபகவநச்

ளசமல்யபனகயமர்கள். டஸ் ண்ஞி ரியகள்
னெணமக அயதப்ட்வபழத ணந்டயங்கள். அந்டந்ட
ரியகள்டமன் அந்டந்ட ணந்டயங்கலக்குரித ரியகள்.
அபர்கலக்கு அந்ட ணந்டயங்கவநக் ழகட்கும் டயவ்பித
சுழமத்டயம் உண்டு. ழதமகசமஸ்டயத்டயல் ளரித
ஆகமசனம் ணயலுள்ந ஆகமசனம் என்மக

ஆகயபிட்மல் ளரித ஆகமசத்டயலுள்ந சப்டளணல்மம்
ணக்குக் ழகட்கும் ன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ங்கும்
யவந்ட அழடணம யவவத அவந்டபர்கலக்ழக
அந்ட சப்டங்கள் ளடரினேம். இம்ணமடயரி ரியகள்

ணந்டயங்கவந ழமகத்டயல் ிசமத்டக்குக் ளகமண்டு
பந்டபர்கழநதன்ய, அபற்வ இதற்யதபர்கநல்.
ஆமலும், ற்கழப உள்நவட ளபநிப்டுத்டயதடமழழத
ணக்குப் ண உகமத்வடப் னரிந்டயனக்கயமர்கள். எனபர்
ணக்கு கங்கம டீர்த்டம் ளகமண்டு பந்ட ளகமடுத்டமல்,
ளகமடுத்டபவழத ணஸ்கமம் ண்ஞி பமங்கயக்

ளகமள்கயழமம். அபம கங்வகவத உண்டு ண்ஞிமர்?

இல்மபிட்மலும், ஆதிம் வணலுக்கு அப்மயனக்கும்
கங்வக ணக்குக் கயவக்கும்டி அபர் ளசய்ட

உகமத்வடப் ழமற்றுகயழமம். ம் கமடக்கு ட்மட
ணந்டயங்கவந ணக்கமகப் ிடித்டக் ளகமண்டு பந்ட
ளகமடுத்ட ரியகவந வ்பநவு னயத்டமலும் ழமடமட.

அடமல்டமன் என ணந்டயத்வடச் ளசமல்லும்ழமட, ந்ட
ரிய னெணமக அட ழமகத்டக்கு பந்டழடம அபர்
ளதவச் ளசமல்ய டவவதத் ளடமடுகயழமம்.
அபனவத மடங்கவந சயயல் வபத்டக்
ளகமள்கயழமம் ன்டற்கு இட அயகுய.
ழபடங்கள் ஆடயதற் அமடய. அவப ணடேஷ்தர்கநமல்
ளசய்தப்மட அளௌனழத கயந்டம் ன்ளடல்மம்
ப்டி ன்று மன் இவ்பநவு மனய ளசமன்டயயனந்ட
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் ளடநிபமகயதினக்கமம்.
ணந்டய ழதமகனம் ணந்டய யத்டயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ணந்டய ழதமகனம் ணந்டய யத்டயனேம்
டயமன்கு உகங்கலம் என மஜ்தம். இந்ட
மஜ்தத்டயற்கு என சக்பர்த்டய. அந்ட சக்பர்த்டயக்கு
ல்ம ீபமசயகலம் ிவகள். மஜ்தனம் அமடய,
சக்பர்த்டயனேம் அமடய. மஜ்தனம் சக்பர்த்டயனேம்
ிவகலம் இனந்டமல் அடற்கு என சட்ம் ழபண்டும்.
இவபகள் ல்மம் அமடயதமமல், சட்னம்

அமடயதமகத்டமழ இனக்கடம்? அந்ட அமடயச் சட்ழண
ழபடம். இபற்யல் மஜ்தணம ிஞ்சத்வட "அமடய"
ன்மலும், அவ்பப்ழமட அடற்கு உற்த்டய உண்டு;
அனயவும் உண்டு. சக்பர்த்டயதம ணமத்ணமவும், சட்ணம
ழபடனம் ர்ப சமச்படம்.
உகம் உற்த்டய ஆகயட, பநர்கயட, ிநதம்
அவகயட. டயனம்வும் உற்த்டய ஆகயட, பநர்கயட,
ிநதம் அவகயட. இப்டிழத சுற்யச் சுற்ய பந்ட

ளகமண்டினக்கயட. சக்பர்த்டயனேம் சட்னம் ணமத்டயம்
ஸ்டயம். எவ்ளபமன ஸ்னஷ்டிதின் ஆம்ித்டயலும், அந்ட
சக்பர்த்டய அடயகம னனர்கவந ஸ்னஷ்டி ளசய்கயமன்.
அந்ட அடயகமரிகலக்கு ழபண்டித ழதமக சக்டயவதக்
ளகமடுக்கயமன். ழதமக சமஸ்டயத்டயல் டன்

ச்ழமத்டயத்டயற்கும் ளபநி ஆகமசத்டயற்கும் அழடணம
என மம்தம் (ண யவ) உழடசயக்கப்ட்டினக்கயட.
அவட அடேஷ்டிக்கும் ழமட டயவ்த ச்ழமத்டயம்

கயவக்கயட. அந்ட டயவ்த ச்ழமத்டயத்வடக் ளகமண்டு
ளபநி ஆகமசத்டயல் ஸ்டயணமய்க் கயக்கும் அமடய சப்ட
அவகவந ஈசனுவத அனள் சகமதத்டமல் அந்ட
அடயகம னனர்கள் அவகயமர்கள். அபர்கழந னடல்
னடயல் ழபடத்வட அயந்டபர்கநமகயமர்கள். அபர்கழந
ணந்டயங்கலக்குக்கம ணரியகள்.
ழபடமத்ததம் என ணந்டய ழதமகம். எவ்ளபமன மடி
அவசபத்டயமல் சயத்டத்டயற்கு எவ்ளபமன பிடணம
பிகமங்கள் ற்டுகயட. சய மடி அவசவுகநமல் கமண

பிகமங்கலம், சய மடிகநமல் ழசமம்ல் பிகமங்கலம்,
சய மடிகநமல் ழகம பிகமங்கலம் உண்மகயன்.

இவட ணமற்யச் ளசமன்மல், கமண பிகமம் ற்டும்ழமட
சய மடிகநில் அவசவும், ழகம பிகமத்டயன்ழமட சய

மடிகநில் அவசவும், இப்டிழத எவ்ளபமன உஞர்ச்சயக்கும்
என பிடணம மடி அவசவும் உண்மகயன். இவப
ித்தக்ஷணமகழப அடேபத்டயல் கமஞப்டுகயன்.
சமந்டம் ற்டும்ழமட னகத்டயல் என கவந

உண்மகயட. அந்டக் கவந சய மடிகள் குநிர்ந்டடன்
ழதமம். இப்டிழத கமணம், குழமடம் எவ்ளபமன்றும்,
'அகத்டயன்

அனகு னகத்டயல் ளடரினேம்' ன்டி

னகத்டயழழத ிடயயக்கயன். மடி சம்டமன் இந்ட
அவதமநங்கவந உண்மக்குபட. இவ்பிடம்

ணழமபிகமங்கநமல் மடிகநில் சய பிகமங்கள்
ற்டுபடமல், அந்ட மடிகவந பசப்டுத்டய பிட்மல்,
கமணக் குழமடங்கவநழதம, சமந்டத்வடழதம ணட

இஷ்ப்டி பபவனத்டக் ளகமள்நமம். அடற்கு ளபநிப்
ளமனள்கள் ழடவபதில்வ. இப்டி மடிகவந
ஸ்பமடீப்டுத்ட ப்மஞமதமணத்வட னக்கயதணமகக்

ளகமண் மழதமகம் என ணமர்க்கம். அழட பிடணமய்
ணந்டயழதமகம் என ணமர்க்கம். என லத்வட மம்

உச்சரிக்கும்ழமட ணட மக்கு, உடடு, ழணல்பமய், கர ழ்பமய்,
கண்ம் னடயதவபகநின் இவளபநி பனயதமக
ப்மஞபமனே ளபநிப்டுகயட. அப்ளமலடடமன் அக்ஷ

த்பி உண்மகயட. அந்ட அக்ஷ த்பிக்குக் கமஞணமக
ந்ளடந்ட உறுப்னகநில் ப்மஞபமனே ஞ்சரிக்கயழடம
அந்டந்ட இம் ம்ந்டப்டும் மடிகநில் சம்
ற்டுகயட. மடிகநில் சத்டயமல் ணயல் ந்ட

பிடணம பினத்டயகள் ற்ட்டு இகழமக ழக்ஷணனம் 
ழமக ழக்ஷணணமகயத ழணமக்ஷம் னடயத னண்தனம்

ற் ழபண்டுழணம, அடற்கு அடேகுஞணமக உள்ந
உச்சமஞங்கவந ணமத்டயம் வபத்டக்ளகமண்டு,

ழபறுபிடணம உச்சமஞங்கவந பிக்கய அவணந்டழப
ழபட ணந்டயங்கள்.
ணந்டயத்டக்கு

Definition (க்ஷஞம்)

"ணமத் த்மதழட"

ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட டயனம்த் டயனம்
ணம் ளசய்ட உனப்ழமடுபடமல் கமப்மற்றுபழட
ணந்டயம்.

அவபகநின் ஆவ்னத்டயதமல் ந்ளடந்ட மடிகநில்

டயனப்ித் டயனப்ி சம் ற்ட்டு ஆத்ணழக்ஷணம்
கயட்டுழணம, அந்ட ழக்ஷணத்வடத் டமனும் அவந்ட, டன்
ணந்டய சக்டயதமல் உகத்ழடமனம் ழக்ஷணம் அவதச்
ளசய்பழட ழபடயதரின் ிபிக் கவண.
ணந்டயங்கநில் யத்டய ளற்றுப் னஞ வப் ள
ழபண்டுணமமல் அபற்வ ப்டி ஏட ழபண்டும் ன்று
['சயக்ஷம' சமஸ்டயத்டயல்) ளசமல்யதினக்கயட:
கர டீ சரக்ரி சய: கம்ீ டடம யகயட மக:|
அர்த்டக்ஜ: (ய) அல்கண்ச்ச வழட மகமடணம:
||

"இப்டி

ளதல்மம் ழபடத்வடத் டப்மகப் தில்பர்கள்

அடணர்கள்" ன்று ளசமல்ய, இந்ட ச்ழமகத்டயல் ஆறு

டயனுசம டப்னகவநச் ளசமல்யதினக்கயட. "கர டீ" ன்மல்
ழபடத்வட மட்டு (கர டம்) ணமடயரி இஷ்ப்டி மகம்
ழமட்டுப் மடுகயபன். இப்டிப் ண்ஞக்கூமட.

ழபடத்டக்ழக உரித ஸ்பத்டயல்டமன் அவடச் ளசமல்

ழபண்டும். "சரக்ரி" ன்மல் ழபகணமகச் ளசமல்யச்
சரக்கயத்டயல் னடிக்கயபன். இடவும் ிசகு. ழபட
அக்ஷங்கவந அபற்யன் கமப் ிணமஞப்டி
ளசமன்மல்டமன் னர்ஞ ன் உண்மகும். "சய:கம்ீ"
ன்மல் டவவத ஆட்டிக்ளகமண்டு ளசமல்கயபன்.
ஆமணல் ணயவதில் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு,

ணந்டயங்கநமல் டமமக ற்டும் மடி சங்கவநத்டமன்
உண்மக்கயக் ளகமள்நழபண்டும். மட்டுப் மடுகயபர்
ணமடயரி சயஃகம்ம் ண்ஞிமல் மடி சம்

பித்தமப்டும். 'யகயட மகன்' ன்மல் லடய வபத்டக்
ளகமண்டு டிப்பன். இட டப்ன. பமதமல் ளசமல்யக்

கமடமல் ழகட்ழ மம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று னன்ழ
ளசமன்ழன். "அர்த்டக்ஜ:" ன்மல் அர்த்டம்
ளடரிதமடபன். அர்த்டம் ளடரிந்டளகமண்டுடமன்
ணந்டயங்கவநச் ளசமல் ழபண்டும்....

எயதின் தனும் ளமனநின் தனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
எயதின் தனும் ளமனநின் தனும்
இந்ட இத்டயல் க்கு ழபடிக்வகதமக என்று

ழடமன்றுபவடச் ளசமல் ழபண்டும். ம்ஸ்கயனடத்டயல்
என்வச் ளசமல்ய, அடற்குப் ின்மல் டம் ன்று
ழசர்த்டமல் னடயல் ளசமன்வடபி (

comparitive degree ) இட

சயமக்தணமகயட ன்று அர்த்டம். 'பர்தபத்
ீ
' ன்மல்
'சக்டயனேள்ந' ன்று

அர்த்டம். 'பர்தபத்டம்
ீ
' ன்மல் 'அந்ட

சக்டய ழணலும் அடயகணம' ன்று அர்த்டம். சமந்ழடமக்த

உயத்டயல் (1.1.10) ஏம்கமத்டயன் டத்டபத்வட அயந்ட
உமயக்கயபர்கலக்ழக 'பர்தபத்ட
ீ
'ணம ன்
கயவக்கயட ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இப்டித் 'டம்'
ழமட்டு ளசமன்டமழழத அர்த்டம் ளடரிதமணல் ஏம்கம

உமவ ண்டகயபர்கலக்கும் 'பர்தபத்
ீ
'டம ன்
கயவக்கயட ன்று ஆகயட. அயந்ட ண்டகயபர்கநின்
அநவுக்கு இல்மபிடினும் ணற்பர்கலக்கும் சக்டய
பமய்ந்ட தன் ற்டுகயட ன்று ஆசமர்தமலம்
மஷ்தத்டயல் ளசமல்கயமர்.
ன் ன்மல், அர்த்டம் ளடரிந்டமலும் ளடரிதமபிட்மலும்,
'ளரிதபர்கள்

ளசமல்யதினக்கயமர்கள்', 'ம் னர்பிகர்கள்

ண்ஞிதினக்கயமர்கள்' ன்டற்கமகழப என கர்ணமவப

எனத்டர் ண்ஞிமலும், அந்ட ணழமமபத்டக்ழக ல்
ன் உண்டுடமன். ணற் கர்ணமக்கவந பி ணந்டய
உமவதில் இழட பிழசணமகச் ளசமல் ழபண்டும்.
ளன்மல் ணந்டயத்டயல் சரிதம அக்ஷ

உச்சமஞத்டயமல் ற்டுகய சம்டமன் னக்கயதணமக
ழக்ஷணத்வடத் டனபட. சப்டம் உண்மக்கும் ன்டமன்
இங்ழக பிழசம். அர்த்டத்டயன் பிழசம் அடற்கப்னம்
பனபடடமன்.
இவடப்ற்ய ழதமசயக்கும்ழமட, க்கு அர்த்டம்
ளடரிதமணல் ளசய்படயல்டமன் "பர்தபத்ட"ணம
ீ
ன்;
அர்த்டம் ளடரிந்ட ண்ஞிமல் ளபறும் "பர்தபத்"
ீ
டமன்
ன்றுகூ ழபடிக்வகதமகத் ழடமன்றுபடண்டு. அர்த்டம்

ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் ணந்டய ம் ண்ஞிமல் அடயகப்

ிழதமம் உண்டு; ளடரிந்டமல் அவ்பநவு இல்வ
ன்று ழடமன்றுகயட. அட ப்டி?

என களக்ர் இனக்கயமர். அபனக்கு என டிப்மநி
பக்கர வ வபத்ட ணனு லடகயமர். ஏளலத்டக்கூத்
ளடரிதமட என குடிதமபன் தமமபட எனபரிம் லடய
களக்ரிம் ழரில் ளகமடுக்கயமன். ப்டிதமபட

ல்ட ண்ஞழபண்டும் ன்று ழபண்டிக்ளகமண்டு

ணனுவபக் ளகமடுக்கயமன். களக்ர் மர்த்டமல், 'மபம்!
என்றும் ளடரிதமட! ம்ிக்வக ணமத்டயம் இனக்கயட
ன்று ண்ஞி ல்ட ண்டபமர்.
அவடப் ழமன்டடமன் ணந்டயனம். ணந்டயத்டக்கு அர்த்டம்
ஈச்பனுக்குத் டமன் ளடரினேம். மம் ழமக்கயரித்டணமக
இனக்கக்கூமட. பக்கர ல் வபத்டப் ழசயமல், அடயல்
குற்ம் ற்டுணமமல், களக்ர் ழகமித்டக் ளகமள்பமர்.
ளடரிந்ட டப்மகப் ண்ஞிமல் அடயகக் ழகமம்

உண்மகும். ளடரிதமணல் டப்மக இனந்டமல், ளடரிதமணல்
ண்டகயமன் ன்று ணன்ிக்கய ண்ஞம் ற்டும்.
"ன் மர்! அர்த்டம் ளடரிதபில்வ; அவடப் ண்ஞி
ன் ிழதமம்?" ன்று ளசமல்பட டப்ன. அர்த்டம்

ளடரிதமணல் ண்டபட டமன் பர்தபத்டணமக
ீ
க்குத்
ழடமன்றுகயட!
இட ழபடிக்வகக்குச் ளசமன்ட. டற்கமத்டயல் னத்டயதின்
கர்பனம், கயனத்ரிணனம் மஸ்டயதமகயபிட்வடனேம், இடயல்
மணர்கலக்குள்ந பித ம்த்ட யழமய்
பிடுபவடனேம் மர்க்கயழமட, னத்டயழத இல்மணல் ளபறும்

ம்ிக்வகதின் ழரில் ண்ஞிமல் சயமக்தணமய்

இனக்குழணம ன்று ட்டமல் இப்டிச் ளசமன்ழன்.
பமஸ்பத்டயல் னத்டயனேம் இனந்ட பிதணமகவும் இனக்க
ழபண்டும். ணந்டயங்கலக்கு அர்த்டம் சப்டத்டக்கு
அடுத்டடிடமன் னக்கயதம் ன்மலும் ணந்டயங்கழந
ணக்கு டர்ண சமஸ்டயச் சட்ணமகவும் இனப்டமல்

அபற்யன் அர்த்டனம் ளடரிந்டமல்டமன் அந்டச் சட்ப்டி
க்க னடினேம்...

ழபட அப்தமத்டயல் ளசமன் ஆறு டப்னகநில்

கவசயதில் பனம் 'அல் கண்ன்' ன்மல், 'ளணல்யத
குயல் ழபடம் ளசமல்லுகயபன்' ன்று அர்த்டம். இபனும்
அடணன்டமன்.

Full-throated ன்று

ளசமல்லுகய ணமடயரி ன்மக

கம்ீணமக, உக்க, பமய்பிட்டு ழபட சப்டம் வ்பநவு
டெம் பிதமிக்கும்டிதமகச் ளசமல் னடினேழணம அப்டிச்
ளசமல் ழபண்டும்.
ழபட ணந்டய சப்டம் அவடச் ளசமல்கயபனுக்குள்ழந ல்
மடி சங்கவந உண்டு ண்டபழடமடு,
ழகட்கயபர்கலக்கும் அப்டிப்ட் சத்வட உண்டு
ண்டபட. அட்ணமஸ்ஃிதரில் அட
பிதிறுனப்டமழழத இழமகத்டக்கும்
ழமகத்டக்கும் ழக்ஷணணம ன்கள் ற்டும்.
ஆவகதமல் அட்ணமஸ்ஃிதரில் அட வ்பநவு டெம்
பிதமிக்கும்டிப் ண்ஞ னடினேழணம அவ்பநவுக்கு
ணமகக் ழகமயக்க ழபண்டும்.

ணந்டயத்டயயனந்ட னலப் ிழதமத்வட அவத

ழபஞடுணமமல், இந்ட ஆறு பிடயகவநப் ின்ற்யமல்
டமன் னடினேம்.
ழபடத்டயன் ணகயவண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபடத்டயன் ணகயவண
ழபடம் அமடயதமட, அளௌனழதணமட, க

ஸ்னஷ்டிக்கும் அடழப னெம் ன்ட ணட்டும்டமம
அடன் ணகயவண? இல்வ. ழபறு  ளனவணகலம்
சயப்னகலம் ழபடத்டக்கு உண்டு.
அடன் சப்டம் ம்னவத மடிகநிலும், ளபநி
ழமகத்டயலும் (atmosphere) ற்டுத்டம் சங்கநமல் ஆத்ண
ழக்ஷணனம் ழமக ழக்ஷணனம் உண்மகயட. ழமக
ழக்ஷணம் ன்மல் ணடேஷ்தர்கநின் ழக்ஷணம்

ணட்டுணயல்வ. க ிமஞி பர்க்கங்கலம் ன்மக
இனக்கழபண்டும் ன்று ழபடம் ளசமல்கய ணமடயரி
ழபளந்ட ணடத்டயலும் ளசமல்யதினக்கபில்வ. "ழட
த்பிமத் சடஷ்மத்" - இன கமல் ிமஞி, மலுகமல்
ிமஞி ல்மம் ழக்ஷணணமக இனக்க ழபடம்
ிமர்த்டயனக்கயட. னல், னண்டு, பினக்ஷம், ணவ, டய ஆகயத
ல்மபற்யன் ன்வணவதனேம் ழகமனகயட. இந்ட
ணஸ்டப் ிமஞிகநின் ழக்ஷணம் ழபடத்டயன் சப்ட
பிழசத்டமழழத ந்ட பிடுகயட.

சப்ட பிழசத்ழடமடு அர்த்ட ளகௌபனம் ழபடத்டக்கு
அநபி னடிதமடடமக இனக்கயட. ழபடக்

கனத்டக்கவநப் மர்த்ட இட ணடஸ்டர்கலம், ளபநி
மட்டு அயபமநிகலம் கூ ஆச்சர்தப்டுகயமர்கள்.
கமபித ரீடயதில் இனக்கய அனகு, சனெக பமழ்வு

னவகவந டேட்ணமகச் ளசமல்யதனக்கய அனகு,
அத்தமத்ண டத்பங்கள், ன்ளய உழடசங்கள் (moral instructions)
, தன்ஸ்

கனத்டக்கலங்கூ ழபடங்கநில் ளகமட்டிக்

கயக்கயட ன்று ஆச்சர்தப்டுகயமர்கள்.

சப்ட சணம ணந்டயங்கலக்ளகல்மம் அர்த்டம் இனக்க
ழபண்டும் ன்ழட இல்வ. ிகயனடத்டயல் [வனவ
பமழ்க்வகதில்] மர்த்டமலும், பமர்த்வடழதம அர்த்டழணம
இல்மணழ என மகத்வட ஆமம் ண்ஞிக்

ழகட்கயழமட, அடன் ளபறும் சப்டம் ணட்டுழண ணக்கு
ஆந்டம், டக்கம் னடம உஞர்ச்சயகவநத் டனகயட.
பமத்டயத ங்கர டத்டயமல் ற்ட்

Vibration-கநிமழழத

கயகமய்ச் ளசடிகவநத் டெண்டி தழடஷ்ணமகக் கமய்க்க
வபத்டயனக்கயழமம் ன்று ணீ த்டயல்கூ என
னைிபர்யடிதில் ரிழசமடவ ண்ஞித்

ளடரிபித்டயனக்கயமர்கள். சப்டத்டக்கு சயனஷ்டி சக்டய உண்டு
ன்டற்கு இட என

proof. அட

என க்கம் இனக்கட்டும்.

இங்ழகனேம் பமத்த ங்கர டம் ன்டமழழத
பமர்த்வடழதம அர்த்டழணம னக்கயதணயல்வ ன்று
ளடரிகயட.

ழபடத்டயல் ன் பிழசம் ன்மல் அடன் சப்டத்டக்ழக
டிதமக சக்டய இனப்ட ணட்டுணயன்ய, பமர்த்வடகநமகவும்
அடற்கு ணயக உதர்ந்ட அர்த்டம் இனக்கயட.

டணயனயல் அழக உத்டணணம ஸ்ழடமத்டயங்கள்
இனக்கயன். அபற்வப் டித்டமல் ணஸ் உனகுகயட.
ஆமலும் குயப்ிட் ிழதமம் ழபண்டுளணன்மல்,
அடயல் சயவட ணட்டும்டமன் உனழபற்றுபட ன்று
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். "டயனனனகமற்றுப்வ",
பிதமடய டீனபளடற்ளகன்று என டயனப்னகழ்

("இனணலுழமக") , ழடபமத்டயல் ணவன ழபட்ல் டயகம்

ன்யப்டி சயவட ணட்டும் பிழசணமகப்  ஆபினத்டய
ிக்கயழமம். இழட க்கர னம், அனஞகயரிமடனம்,
ம்ந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகலம் இபற்வ பி ளஞ்வச
உனக்கும்டிதம ழபறு ஸ்ழடமத்டயங்கள்

ண்ஞிதினக்கக்கூடும். ஆமல் அபற்வ பிட்டு
இபற்வ ணட்டும் ன் டுத்டக் ளகமள்கயழமம் ன்மல்
சப்ட பிழசந்டமன். இந்டப் மல்கநில் உள்ந

சப்டங்கலக்கு ணந்டய சக்டய இனக்கயட. ஆசமர்தமழநடமன்
"ளநந்டர்த ரி", "சயபமந்ட ரி" இண்டும்
ளசய்டயனக்கயமர். ஆமல் "ளநந்டர்த ரி"தில்
எவ்ளபமன ச்ழமகத்வட ிப்டற்கும் எவ்ளபமன
பிடணம ன் ளசமல்யதினக்கய ணமடயரி, "சயபமந்ட
ரி" க்குச் ளசமல்பில்வ. கமஞம்
ன்ளபன்மல் சப்டங்கலக்ழக உள்ந ணந்டய சக்டயடமன்.
அர்த்டழண இல்மட ளபறும் சப்டணம ணந்டயங்கலம்
உண்டு. அர்த்டத்டயல் ளமம் உதர்பமக இனந்டமலும்,
பிழசணமக ணந்டய சக்டய இல்மட ணந்டயங்கலம் உண்டு.
ழபடத்டயன் ணயவண ன் ன்மல் சப்டத்டயன் ணந்டய
சக்டய, அர்த்டத்டயன் ளகௌபம் ன் இண்டும் ளகமண்
ணந்டய சனெகணமக அட இனப்டடமன். என ணனந்ட

கசப்மக இனந்ட ளகமண்டு ழடகத்டக்கு ல்ட

ண்டகயட. என க்ஷஞம் பமய்க்கு னசயதமக
இனந்டமலும் ழடகத்டக்குக் ளகடுடவ உண்மக்குகயட.
ணடணம னசய, ழடக னஷ்டி இண்வனேம் டக்கூடித
கூச்ணமண் ழஹ்தம் ணமடயரி என்று கயவத்டமல்

வ்பநவு சந்ழடமணமதினக்கயட? ழபடத்டயல் இப்டி
இட்வப் ன்: ணந்டய சக்டய, டத்ப உழடசம் ன்று
இண்டும் இனக்கயன்.
டத்பம் ன்று டுத்டக் ளகமள்கயழமடம், ழமக
பமழ்க்வக, அத்தமத்ண பமழ்க்வக இண்டுக்குணம

உழடசங்கள் அடயல் இனக்கயன். எவ்ளபமன ீபனும்
என ன்ணமபில் உண்மகயடயயனந்ட சமகயபவதில்
ப்டிச் ளசய்டமல் அபனுவத ஆத்ணம ழக்ஷணம்

அவனேம் ன்டற்கு அடயல் உழடசம் இனக்கயட. இப்டி
indiviual salvation (டிணிடின்

உய்வு) -ச் ளசமல்பழடமடு

ணட்டுணயல்மணல், சனெக பமழ்க்வக ப்டி க்க

ழபண்டும், ளமட ங்கநின் கவணகள் ன்,
ிமம்ணஞன் ப்டி இனக்க ழபண்டும், மம ப்டி
மமங்கம் த்ட ழபண்டும், ஸ்டயரீகள் ப்டிதினக்க
ழபண்டும், ளமட ங்கள் ப்டிச் ளசய்த ழபண்டும்
ன்வடளதல்மம் அட சட்ம் ணமடயரி ணக்குப் ழமட்டுக்
ளகமடுத்டயனக்கயட.
சட் னஸ்டகங்கலக்ளகல்மம் உச்சமஞி ழபடந்டமன்
ன்ட அடன் பிழசங்கநில் என்று.
தக்ஜம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ழபடம்
தக்ஜம்
ழபடத்டயன்  சயப்னகவநச் ளசமன்ழன். அடயழ
னக்கயதணமகச் ளசமல் ழபண்டித இன்ளமன்று தக்ஜம்
ன் ழபள்பிதமகும்.

ணந்டயங்கவந பமதமல் ளசமல்யக் ளகமண்டு, அழடமடு கூ
அடற்கம என கமரிதத்வடனேம் அக்ி னகணமகப்
ண்டபடடமன் தக்ஜம்.
"தஜ்"

ன்கய ழபர்ச் ளசமல்யயனந்ட பந்டட "தக்ஜம்".

அடமல் 'தக்ஜம்' ன்வட பிதம் ளடரிந்டபர்கள்
'தஜ்ஜம்' ன்ழ

லடகயமர்கள். 'தஜ்' ன்மல் பனயடுபட,

க்டய ளசலுத்டபட ன்று அர்த்டம். ணமத்ணமபினம்,

ழடபவடகநினம் ப்ரீடய னர்பணம உஞர்ச்சயனேன் என
பனயமமகச் ளசய்தப்டுகய கர்ணழண தக்ஜம்.
தக்ஜம் ன்வட தமகம் ன்றும் ளசமல்கயழமம்.
"ணமத்

த்மதழட இடய ணந்த்:" ன்ட ணந்டயத்டக்கு

ற்ட் க்ஷஞம் (

definition ) . அடமபட, "ணம்

ளசய்டமல்

ட கமப்மற்றுகயழடம அடழப ணந்டயம்" ன்ட
க்ஷஞம். 'த்மஞம்' ன்மல் கமப்மற்றுபட.

"ரித்மஞமத மடெமம்" ("ல்பர்கவந ன்மகக்
கமப்மற்றுபடற்கமக") ன் கர டம பமக்கயதம் ல்மனம்
ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள். ணம் ளசய்படமல் த்மஞம்
(கமப்ன) டனபழட ணந்த்ம். ணம் ன்மல் ணசுக்குள்
உனட்டிக் ளகமள்படடமன். பமய்பிட்டுச் ளசமல்க்கூ

ழபண்மம். ணசுக்குள் ணந்டய சப்டங்கவநச் ளசமல்யக்
ளகமள்படமழழத உள்லக்குள்ழந (மன் னன்ழ
ளசமன்) ழக்ஷணகணம

vibration -கள், மடி

சங்கள்

உண்மகும். அவடழத பமய்பிட்டு ழபட ழகமணமகப்
ண்ஞிமல், அர்த்டம் னரிதமபிட்மலும் அடன்

கமம்ீர்தழண ழகட்கயபர்கலக்ளகல்மம் என டயவ்த
ஆந்டத்வடத் டனகயட. அந்ட சப்டங்கலக்கு ழமக
ழக்ஷணத்வட பிவநபிக்கக் கூடித சக்டயனேம் இனக்கயட.
ணணமக, ணமயகணமக இனப்ட பமசயகணமக பமக்கயல்
ளபநிபனபழடமடு, கமதிகணமக கமதம் ப்டும்

சரீத்டமல் என கர்ணமழபமடு சம்ந்டப்ட்டு பனகயழமட
ணழம, பமக்கு, கமதம் னென்றும் ழபடத்டயல்
அர்ப்ஞிக்கப்ட்டமக ஆகயட. இப்டிப்ட் ழபட

கர்ணமக்கநில் னக்கயதணமடடமன் தமகம் ப்டுகய
தக்ஜம்.
ணற் ணடங்கநில் இல்மடட
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ணற் ணடங்கநில் இல்மடட
உகத்டயழ ியத்டணமதினக்கும் ணற் ளரித
ணடங்கநில் இல்மடட இந்ட தக்ஜம் ன்கய டத்பம்.
ழபடத்வட ஆடமணமக ளகமண்டமழழத ம் ணடத்டக்கு
வபடயக ணடம் ன் ளதர் இனக்கயட. இந்ட வபடயக

ணடத்டக்கும் ழமகத்டயல் இன்று இனக்கும் மக்கயப் ளரித

ணடங்கலக்கும் என ளரித பித்தமம் இனக்கயட.

கயயஸ்டபம், இஸ்மம் னடம ணடங்கநில் எழ என
கவுவநழத அவபனம் பனயடுபவடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ழபடங்கநிலும், 'இனப்ட எழ
கவுள்டமன்; அபழடமன் இந்ட ீபனும்கூ' ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் அப்டிப்ட் எழ ணமத்ண
பஸ்டவப ஜமணமர்க்கத்டயல் ஆத்ண பிசமம் ண்ஞி
ண்ஞித்டமன் அடேபத்டயல் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட.
அந்ட யவ அவபடற்கு ளமம்வும் க்குபம்

ழபண்டிதினக்கயட. எழ கவுழநமடு மம் க்கயதணமகய
பிடுகய ழமட ழமகழண ம் மர்வபதியனந்ட

ழமய்பிடுகயட. அப்டிப்ட் யவ பனபடற்கு ம்வண
ப்டிப் க்குபப்டுத்டயக் ளகமள்பட ன்மல், இந்ட ழமக
பமழ்க்வகதில் மம் ன்மக ஈடுட்டினக்கய இப்ழமவடத
யவதிழழதடமன். இடயழ இனந்ட ளகமண்ழ டர்ணணமக
பமழ்க்வக த்டய, கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினந்டமல், அடமல் மம் சயத்ட சுத்டய அவந்ட
க்குபணமகயக் ளகமண்ழ ழமகய ழமட ழமகம் ம்வண
பிட்டுப் ழமய்பிடும். இடற்கம டர்ணங்கவநனேம்
கர்ணங்கவநனேம் ழபடம் தழடஷ்ணமக ணக்குக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. இபற்யழ ளமம் னக்கயதணம
கர்ணமடமன் தக்ஜம், தக்ஜம் ன்ட. தமகம் ன்று

ளமடபிழ ளசமல்கயட இடடமன். 'ழபள்பி' ன்று இடற்கு
ளமம்வும் வனத டணயழ்ப் ளதர் இனக்கயட. எழ
ணமத்ணமவுக்கமக இல்மணல்,  ழடபவடகலக்கு
ஆலடயகவந அர்ப்ஞம் ண்ஞ வபப்ழட தக்ஜம்.
இந்ட தக்ஜம் ன்டடமன், மக்கய உகப் ளரித

ணடங்கநில் இல்மணல் ணக்கு ணட்டும் இனப்டமகும்.

கயயஸ்டபம், இஸ்மணயல் உள்ந ளடய்பக்ளகமள்வகனேம்
இல்மடட ளௌத்டம். அந்ட ளௌத்டத்டயலும் தக்ஜம்
இல்வ.
தக்ஜத்டயழ அழக பிடணம டயபிதங்கவந ணந்டய
னர்பணமக அக்ிதில் ழமச் ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டிப் ழமடுபடற்கு ழமணம் ன்று ளதர். அக்ிதில்
ழமட்மலும் அக்ிக்ழக இந்டத் டயபிதங்கவந

ணர்ப்ஞம் ண்டபடமக அர்த்டணயல்வ. அக்ிவத
உத்ழடசயத்ட ணந்டயங்கவநச் ளசமல்ய அடயல் ழமடுபட
ணட்டுந்டமன் அக்ிவதச் ழசர்கயட. ஆமல் ணற்த்

ழடபவடகநம னத்ன், பிஷ்ட, இந்டயன், பனஞன்,
ணமடரிச்பன் (பமனே) , ழமணன் னடமபர்கலக்கம
ஆலடயகவநனேம் அக்ிதில்டமன் ழம ழபண்டும்.
அக்ி இபற்வத் டமழ டுத்டக் ளகமள்நமணல்,

இபற்யன் மத்வட அந்டந்ட ழடபவடக்கு அனுப்ி
வபப்மன்.  அட்ஸ்கலக்கு லடய கடிடங்கவந
எழ டமல் ளட்டிதில் ழமடுகய ணமடயரி 

ழடபவடகலக்குணம பிஸ்கவந (அபிகவந)
அக்ிளதமன்யழழத ஆலடய ண்ஞழபண்டும்.
ணற் ணடங்கலக்கும் வபடயக ணடத்டக்கும் இனக்கய
ளரித பித்தமம் எழ என கவுள் ன்று ளசமல்ய
அபனக்கு ணட்டும் பனயமடு ண்டபட ன்யல்மணல்,
 ழடபர்கலக்கு அக்ினகணமக ஆலடய
ண்டபடடமன். ழடபர்கள் ன்பர்கள் கபத்
ஸ்னஷ்டிதில் உதர்ந்ட சக்டய வத்ட என இம்.

ழமகத்டயல் ணடேஷ்தர்கநம மம் எனத்டனக்ளகமனத்டர்
ழசவப ளசய்ட ளகமண்மல் கபமன் ிரீி்டய அவகயமர்
ன்று ளசமல்கயழமணல்பம

? னவ, சங்கு

ஆகயதபற்வ

பிட்டுபிட் சரர்த்டயனத்டக்கமர்கள் கூ, " ணக்கள்
ழசவபழத ணழசன் ழசவப" ன்கயமர்கநல்பம? இழட
ணமடயரி ணமத்ணமபின் வப்ித்வடச் ழசர்ந்ட
ழடபர்கலக்கு மம் தக்ஜத்டயன் னெம் ழசவப
ண்ஞிமலும், அபர் அடேக்ம் ண்ஞி பிடுகயமர்.
எழ கவுள்டமன், எழ த்பஸ்டடமன் அத்டவ
ழடபவடகநமகவும் ஆகயதினக்கயட ன்று ழபடத்டயல்

அலத்டந்டயனத்டணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. எவ்ளபமன
ழடபவடவதப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமடம், அடழப
ணமத்ணம ன்று சயமகயத்டச் ளசமல்யதினப்டமலும்
ழபடம் எழ-கவுட்-ளகமள்வக (

monotheism ) உவதடடமன்

ன்று டீர்ணமணமகயட.  ழடபவடகவநச்
ளசமல்யதினப்டமல், 'ழபடம்  கவுள்கள் இனப்டமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.

Polytheism- ச்

ளசமல்கயட' ன்று

யவப்ட ிசகு. எழ கவுள் 
ழடபவடகநமதினப்வடத்டமன் அட ளசமல்கயட. ிஞ்ச
பிதமமத்வட த்டபடற்கமக எழ ணமத்ணமடமன்
டன்னுவத சக்டயவதக் ளகமண்ழ இந்டத் ழடபவடகள்
ன் அடயகமரிகவந உண்மக்கயதினக்கயமர். இதற்வக
ன்று மம் ளசமல்கயடயல் உஷ்ஞம், ணவன, கமற்று, உஞவு,
ந்டடய, ளசல்பம், ணடேஷ்தின் உஞர்ச்சயகள் னடம

 பிதங்கவநனேம் யர்பமகம் ண்டபடற்கமக இந்ட
ழடபவடகவந யதணயத்டயனக்கயமர். ம்வணப் வத்டட

ழமழப ழடபவடகவநனேம் வத்டயனக்கயமர். ம்வணத்

டன்ியனந்ழடடமன் வத்டமர். அடமபட அபழடமன்
மணமக ஆமர். அடமல் டமன் ீபமத்ணமவும்

ணமத்ணமவும் என்ழ ன்று அத்வபடத்டயல் ளசமல்பட.
இழட ணமடயரி ழடபர்கநமகவும் அபழடமன்
ஆகயதினக்கயமர். ஆமலும் மம் அத்வபடத்டக்கு

ம்வணப் க்குபப்டுத்டயக் ளகமள்கய பவதில், ம்வண
ழபறு ழபமக யவத்டக் கர்ணமக்கவநப் ண்ஞி
ணக்குள் ஸ் மதம் ளசய்ட ளகமள்படமல்,
ழடபர்கவநனேம் டித்டிதமக யவத்ட,

அபபர்கலக்குரித தக்ஜ ஆமடவவதப் ண்ஞத்டமன்
ழபண்டும் ன்ட ழபடம் ழமட் சட்ம். ழமக

பமழ்க்வக ணக்கும் க ீபகுத்டக்கும் அடேகூணமக
இனக்க ழபண்டுணமமல் ிஞ்ச சக்டயகவநப்
ணமத்ணமபின் உத்டபின்டி யர்பமகம் ண்ஞி பனம்
ழடபவடகநின் அடேக்ம் ணக்கு இனக்கழபண்டும்

ன்று ளசமல்ய, அபர்கநின் அடேக்த்வடப் ளற்றுத்
டழப அபர்கலக்குப் ிரீடயதமக தக்ஜங்கவநப்

ண்ஞழபண்டும் ன்று ழபடம் ளசமல்கயட * . ஜமம்
பந்டின் இந்ட ழடபர்கள் ழபண்மம். ழமகப்

ணமத்ணமவப உமயக்கமம். ஆமல் த்வபடப்
ிஞ்சத்டயயனந்ட ளகமண்ழ, இடயயனந்ட
பிடுடுபடற்கம னதற்சயகவந மம் ளசய்கய கமத்டயல்,
ழபறு ழபமக ழடபவடகவநனேம் உமயக்கத்டமன்
ழபண்டும் ன்று வபத்டயனக்கயட.
* ழடபமடயவதப்

ற்யத பிபங்கலக்கு 'ளடய்பத்டயன்

குல்: னடற்குடய'தில் 'ழடபர்கள்' ன் உவ மர்க்க.
ழபள்பிதின் னென்று தன்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபள்பிதின் னென்று தன்கள்
தக்ஜத்டக்கு னென்று பிடணம ிழதமங்கள்.

என்று இங்ழக உதிர் பமழ்கய ழமழட ணக்கும் ணஸ்டப்
ிமஞிகலக்கும் ழடபர்கநின் அனநிமல் ழக்ஷணத்வடப்
ளறுபட.

இண்மபட, ளசத்டப் ழம ிகு மம் ழடபழமகம்
ழமய் ஆந்டணமக இனப்ட. ழடபழமக பமம்
யந்டணமடயல்வ. ம் னண்ஞிதம் டீனகய பவடமன்
அங்கு இனக்க னடினேம். ழடபழமக இன்ம் ன்ட ண

க்டர்கள், ஜமிகள் ஆகயதபர்கள் அவகய ஆந்டத்வடப்
ழமல் னர்ஞணமடணல். ஸ்பர்க்க ளநக்கயதம் ன்ட
ஆத்ணமந்டம் அல்ட ஈச்பவ அடேபிக்கய
இன்த்டக்கு ணவடழத இல்வ.

இந்டயின் இன்னம் ஆத்ணமந்டத்டயல் டநித்டநிடமன் (
"ழச ழசம்"டமன் ) ன்று ஆசமர்தமள் "ணீம ஞ்சக"
த்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர் . ஆமலும் இந்ட ணடேஷ்த

ழமகத்டயல் ஏதமணல் அலடளகமண்டினப்வடக் கமட்டிலும்
ஸ்பர்க்க பமம் ன்ட த்டவழதம ஆதிம் ணங்கு

உதர்ந்டட டமன். இப்டி ழடபழமக பமத்வட பினம்ி
மம் தக்ஜ கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞிமல், பினம்ித
அந்டப் வ அட ளகமடுக்கயட ன்ட தக்ஜத்டயன்
இண்மபட ிழதமம்.

னென்மபடடமன் னக்கயதணமட. அட ன்ளபன்மல்
வ யவக்கமணல் கர வடதில் ளசமன்டி

யஷ்கமம்தணமக தக்ஜம் னரிபடமல் ற்டுபட. இந்ட
ழமகத்டயல் ணக்கு ழக்ஷணம் ழபண்டும், ிகு
ழடபழமகம் ழமகழபண்டும் ன்ளடல்மம் வ
உத்ழடசயத்டடமன். இப்டி உத்ழடசயக்கமணல், "ழமக

ழக்ஷணத்டக்கமக இட ணக்குக் கவணதமக பந்டயனக்கயட"
ன்று எழ உஞர்ச்சயழதமடு, ளசமந்டப் ில்

ற்யல்மணல் தக்ஜங்கவநப் ண்ஞிமல், அட
பிவபிழழத சயத்ட சுத்டயவதக் ளகமடுத்ட, ம்வண ஜம
ணமர்க்கத்டயல் ழசர்த்ட, னடிபிழ சமச்பட ஆந்டணம

ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்த்டபிடும். அடமபட ணமத்ணமழபமடு
ணமத்ணமபமக மம் கவந்டயனக்கய யவக்குக் ளகமண்டு
ழமய்ச் ழசர்ந்ட பிடும்.
ஆத்ண மமத்கமத்வடனேம் ஜமத்வடனேழண ளசமன்
ஆடயசங்க கபத்மடமள், "ழபழடம யத்தம் அடீதடமம் : டத்
உடயடம் கர்ண றஅடேஷ்டீதடமம்- டயனம் ழபடம்
ஏடங்கள்; அடயல் ளசமல்யதினக்கய தக்ஜமடய
அடேஷ்மங்கவந ன்மகப் ண்டங்கள்" ன்று
ளசமன்ட* இந்ட னென்மபட ிழதமத்வட
உத்ழடசயத்டத் டமன் . இந்ட ழமக பமழ்க்வக ன்மக
இனப்ற்கமகழபம, ிகு ழடபழமகம் ன்றும்
ஸ்பர்க்கழமகம் ன்றும் ளசமல்ப்டும் ழகநிக்வக

உகத்டயல் மம் ழமய் இனப்டற்கமகழபம அபர் இப்டிச்
ளசமல்பில்வ. இப்டிப்ட் அல் ன்கவந
யவக்கமணல், ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்டற்கமகழப ழபட கர்ணமக்கவந யஷ்கமம்தணமகப்

ண்ஞிமல், அட சயத்ட சுத்டய டனம் ன்டமல்டமன்

ஆசமர்தமலம் தக்ஜமடேஷ்மம் ண்ஞழபண்டும் ன்று
ஆக்வஜ ழமட்டினக்கயமர்.
* 'ழசமம

(அல்ட, உழடச) ஞ்சக'த் ளடமக்கம்.

ழடபகு - ணிடகு ஸ் சகமதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழடபகு - ணிடகு ஸ் சகமதம்
இப்டிப்ட் தக்ஜணமட ம் ழபட ணடத்டக்ழக
னக்கயதணமடமக உள்நட. கர வடதிழ கபமன் இவடப்
ற்யச் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆடயதில் ிம்ணம
ணடேஷ்தர்கவந சயனஷ்டித்டழமழட அபர்கலக்கம இந்ட

தக்ஜங்கவநனேம் உண்மக்கய பிட்மமம். "தக்ஜங்கவநப்
ண்ஞிக் ளகமண்டு பமலங்கள். இடமல் சக
ன்வணகவநனேம் ளற்று பமலங்கள். ீங்கள்

பினம்ிதவடளதல்மம் ளகமடுக்கய கமணழடனுபமக இந்ட
தக்ஜங்கள் இனக்கட்டும்" ன்று ணடேஷ்தர்கலக்கு ிம்ணம
ஆக்வஜ ளசய்ட பிட்மர் - ன்று கர வடதில் (

III.10)

ளசமல்யதினக்கயட.
 தஜ்ஜம : ப்ம ஸ்னஷ்ட்பம னழமபமச ப்மடய:
அழ ப்பிஷ்தத்பம்  ழபம(அ)ஸ்(ட)
இஷ்கமணடக்:

||

|

'ிவகழநமடு

தக்ஜங்கவந சயனஷ்டித்டமர்' ன்மல்

னடயல் ணிடர்கவநனேம் அப்னம் ழபள்பிகவநனேம்
உண்டு ண்ஞிமர் ன்று அர்த்டணமகமம். ஆமல்
இங்ழக, "தக்ஜங்கழநமடு ிவகவந உண்மக்கயமர்
(தஜ்ஜம: ப்ம: ஸ்னஷ்ட்பம) ன்டமக னடயல்
தக்ஜத்வடச் ளசமல்ய, அப்னம் ணடேஷ்த இத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட!
சயனஷ்டிக்ழக னெம் ழபட ணந்டயங்கள்டமன். அந்ட ழபட
ணந்டயங்கவநச் ளசமன்மழ சயனஷ்டிதில் பிட
அடயகமங்கவநப் ளற்யனக்கும் ழடப சக்டயகவந அந்ட
sound vibration-கள்

(எய அடயர்வுகள்) ிடித்டக் ளகமண்டு பனம்.

தக்ஜத்டயல் இப்டிப்ட் ணந்டயங்கவநச் ளசமல்பட
கடிடத்டயல் அட்ஸ் லடகயணமடயரி. இப்டி அட்ஸ்

ண்ஞி ழமணம் ளசய்டமல்டமன் ஆலடயவத அக்ி
ழடபர்கநிம் ழசர்க்கயமர்.
ணயனகங்கநில் னவவதபி மய், மவதபிக் குடயவ,
குடயவவதபி தமவ, தமவவதபிச் சயங்கம் ன்று
என்வக் கமட்டிலும் இன்ளமன்று அடயக சக்டய
உவதடமக இனக்கயடல்பம? இப்டிழத சயனஷ்டிதில்
ணடேஷ்தர்கவநபி அடயக சக்டய உவதபர்கலம்

இனக்கயமர்கள். அபர்கவநழத ழடபர்கள் ன்ட.
அபர்கள் இந்ட ழமகத்டயல் ஞ்ச னடங்கநில் கவந்ட
இனப்ழடமடு, கண்டக்குத் ளடரிகய னொத்டயல்
ழடபழமகத்டயல் இனந்டளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ணந்டயங்கவந ன்மக ித்ட யத்டய அவந்டமல்,
றக்ஷ்ண னொத்டயமல் அபர்கள் ளசய்கய

அடேக்ங்கவநப் ளறுபழடமடு, ழடப ழமகத்டயல்

அபர்கலக்கு உள்ந ஸ்டெ னொங்கவநனேம் டரிசம்

ண்ஞமம். இந்ட ணந்டயங்கலக்கு ஆடமணம னெ சப்ட
சங்கநமல்டமன் அபர்கள் ணமத்ணமபில் ழடமன்யதட.
ழப இவடழத டயனப்ிச் ளசமல்படமமல் ணந்டயங்கவந
ழடபவடகநின் சப்ட னொம் ன்று ளசமல்மம்.
தக்ஜத்டயல் எவ்ளபமன ழடபவட ற்யனேம் ணந்டயம்
ளசமன்மல் அந்ட ழடபவட அங்கு ஆபிர்மபணமகயட.
ல் க்குபிகலக்கு இட ித்தக்ஷணமகழப ளடரினேம்.
ளடரிதம பிட்மலும் அந்ட ழடபடம சக்டய அங்கு
றக்ஷ்ணணமக ளபநிப்ட்டினக்கும். ஆமலும், ழழ

அடற்கு ஆலடய டக்கூமட. த்டயம் லடயமல், Bond
லடயமல் அடயல் ஸ்மம்ப் எட் ழபண்டும், ரியஸ்டயமர்
னத்டயவ ழமழபண்டும் ன்ளல்மம் இனப்ட ழமல்
ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கய பிடயகநின்டி அக்ிதில்
ழமட்மல்டமன் அட அபர்கலக்கு ந்ட பிடத்டயல்
ற்கத்டக்கழடம அந்ட பிடத்டயல் ழமய்ச் ழசனம்.
'அக்ி

ரிந்டபிட்ழட, ணயஞ்சயதவட தக்ஜ சயஷ்ணமக

(ிமடணமக) தமகம் ண்ஞிபர்கழந சமப்ிட்டு
பிட்மர்கழந, அட ப்டி ழடபர்கவந அவத னடினேம்?'
ன்று ந்ழடப்க் கூமட. ழடபர்கள் ம் ணமடயரி
மஞ்ச ளௌடயகணம (ஞ்சனட ணதணம) சரீம்
வத்டபர்கநல். ழப ணக்குள்ந ணமடயரி
ஸ்டெணம ஆமம் அபர்கலக்குத் ழடவப இல்வ.
ணக்குங்கூ ஆமங்கவந பதிற்யலுள்ந மமக்ி
ரித்ட, அடன் த்வட ணட்டும்டமழ த்டணமக்கய
அனுப்னகயட! இப்டிழத தக்ஜ அக்ிதமட

ஆலடயகநின் றக்ஷ்ணணம மத்வட ழடபர்கலக்கு
அனுப்னகயட.

தக்ஜம் பவதில் ழமக ழபண்டும் ன்டயல்வ. இந்டக்
கமத்டயலும் டின்ர், ஃீஸ்ட் த்டகயமர்கள்.
ளபள்வநக்கம மகயரிகப்டி த்டயமல் அடயல்

இன்ளமனத்டின் ளநக்கயதத்டக்கமகச் சமப்ிடுபடமகச்
ளசமல்யக் ளகமண்டு 'ழமஸ்ட் ப்ழமஸ்' ண்டகயமர்கள்.
சமப்ிடுபட இபர்கள்; அடன் ன் இன்ளமனபனுக்கு

ன்கயமர்கள்! எனத்டன் சமப்ிட்மல் அட அபனுக்குத்
டமழ னஷ்டி டனம்? இன்ளமனத்டவப் மர்த்ட, 'உன்

னஷ்டிக்கமக மன் சமப்ிடுகயழன்' ன்று இபன் ழமஸ்ட்
ளசமன்மல், ப்டி அட அந்ட இன்ளமன ஆசமணயக்குப்
ழமய்ச் ழசனம்? இந்ட ணமடயரி ழகட்ட டப்ன. இளடல்மம்
எனபவகதம ல் ணழமமபம். ணம இப்டி
யவத்ட ல்வடப் ண்ஞிமழ, ண்ஞத்டயன்
சக்டயதமல் (

thought-power-ஆல்)

ணற்பனுக்கு அட ழக்ஷணம்

டனம் ன்று டமன் இப்டிப் ண்டகயமர்கள்.

மக்ஷமத் ணமத்ணமபின் சக்டயழத ண்ஞ அவகநமகய,
அவபழத சப்ட அவகநமகய ணந்டயம் ன்று ணக்கு

பந்டயனக்கய ழமட, அவப பமஸ்டபணமகழப ணயகுந்ட
ழக்ஷணசக்டய யம்ிதடமகத்டமன் இனக்கும். இப்டி ணந்டய
னர்பணமகத் டனம் ஆலடய ழடபர்கநின் சக்டயவத
பினத்டய ண்டகயன். ணடேஷ்தர்கவநபி ழடபர்கள்
மஸ்டய சக்டய ளற்பர்களநன்மலும், அபர்கலம் னஞ
சக்டர்கநல்! யவந்ட யவபமக யம்ி

பிட்பர்கநல். அபர்கலக்கும் ஆவசகள் உண்டு.
ழடவபகள் உண்டு. அபற்வ இந்ட தக்ஜங்கழந னர்த்டய

ளசய்கயன். ழமக பமழ்க்வகவத ணக்கு அபர்கள்
அடேகூணமகயத் டனகயமர்கள் ன்மல், மனம்

அபர்கலவத சக்டயவத பினத்டய ளசய்ட, அபர்கலவத
இஷ்ங்கவந யவழபற்யத் டனகய உகமத்வட
தக்ஜத்டயன் னெம் ண்ஞழபண்டும். அபர்கள் ன்மக
இனக்க ழபண்டும் ன் ணழமமபத்ழடமடு மம்

தக்ஜங்கவநப் ண்ஞிமல், ழடபர்கலம் அப்டிழத மம்
ழக்ஷணணமக இனக்க ழபண்டும் ன்று மபித்ட ணக்கு

அடேக்ம் ளசய்பமர்கள். இப்டி கபமன் கர வடதில் (
III.11) ளசமல்யதினக்கயமர்.
''ழடபமன்

மபதடமழ ழட ழடபம மபதந்ட ப:

ஸ்ம் மபதந்ட: ச்ழத: ணபமப்ஸ்தட

|

||''

இப்டி ம்னவத ணடத்டயல்  தக்ஜங்கள் ளசய்ட
ழடபர்கவநப் ப்ரீடய ளசய்பித்ட ஈச்பமடேக்கயத்டயற்குப்
மத்டயமபவடச் ளசமல்யதினக்கயட.
'ழடபர்கள்டமன்

ழமகத்டயல் ணவன ளய்பிக்கயமர்கள்.

ணடேஷ்தர்கலக்கு ட டமன்தங்கவந, ஆழமக்த
ச்பரிதங்கவநத் டனகயமர்கள்' ன்று ளசமல்யபிட்டு,
அபர்கலக்கு ணடேஷ்தர்கள் தமகம் ண்ஞி, ஆலடய
ளகமடுத்ட ஆமம் ழமழபண்டும் ன்று ளசமன்மல்,
"ம்வணளதல்மம்

அன் பஸ்டயம் டந்ட க்ஷயக்கய

அத்டவ சக்டய வத்ட ழடபர்கலக்கு மம் டற்குச்
சமப்மடு ழம ழபண்டும்? அபர்கழந டங்கள்
ஆமத்வடக் கபித்டக் ளகமள்ந ணமட்மர்கநம?" ன்று
ழடமன்றுகயட. டற்கமக 'ஸ்ம் மபதந்ட:' ன்று

கபமன் ளசமன்மர்? அபர்கவநப் ளரிதபர்கநமக வபத்ட

மம் னயக்கழபண்டும் ன்மல் சரி. அபர்கவந

ணஸ்கமம் ண்டழபமம்; ிமர்த்டவ ண்டழபமம்.
அடயழழத அபர்கள் ிரீடய அவந்ட அடேக்ம்
ளசய்தட்டுழண! இப்டிதில்மணல், ம்வணனேம் ளகமஞ்சம்
அபர்கலக்கு ணவடதமகழப உதர்த்டகய ணமடயரி, equal
footing ளகமடுத்ட

ணமடயரி, "ீங்கள் அபர்கவந மபினேங்கள்;

அபர்கள் உங்கவந மபிக்கட்டும் - ீங்கள் அபர்கலக்கு
(தமகத்டமல்) சமப்மடு ழமடுங்கள்; அபர்கள் உங்கலக்கு
(ணவனதமல்) சமப்மடு ழமட்டும்" ன்று ளசமன்மல்
ப்டி

? - இப்டிக்

ழகள்பிகள் ழடமன்றுகயன்.

இவடப்ற்ய யவக்கயழமட, க்கு, ழடபழமகம்
இங்கயமந்ட ணமடயரி, ழடபர்கள் இங்கயீ ஷ்கமர்கள் ணமடயரி
ன்று ழடமன்றுகயட. இங்கயீ ஷ் ழடசத்டயல் பதல்

உண்ம? டமன்த ம்னத்டய [டமித பநம்] உண்ம?
கயவதமட. ின்ழ அபர்கள் ழமகத்டயழழத
ளகமடிகட்டிப் ந்டமர்கழந! 'ங்கள் மஜ்தத்டயல் சூரிதழ
அஸ்டணயப்டயல்வ' ன்கயமர்கழந! இத்டவ ஆடயக்கம்
அபர்கலக்கு ப்டி பந்டட?
இங்கயமந்ட ழடசத்டயழ சமப்மட்டு பசடயதில்வ. சரி,

அங்ழக ழபழ ன் இனக்கயட ன்று மத்டமல், எழ
யக்கரினேம், சமக்குக் கட்டினேம்டமன். கன்ங்கழல் ன்று
யக்கரி, ளபள்வந ளபழநளன்று சமக்குக் கட்டி -இந்ட
இண்டுந்டமன் அந்டத் ழடசத்டயல் னக்கயதணமக
இனக்கயன். இபற்வ அபர்கள் சமப்ி னடிதமட.
சமப்ிக்கூடித டமிதங்கவந யவத பிவநபிக்கய
ழடசங்கநிழ, ளரித ளணயன்கவந வபத்ட

ஃமக்ரிகவந ற்டுத்ட ழபண்டுணமமல், அடற்கு

யக்கரினேம் சமக்குக் கட்டினேம்டமன் ழபண்டிதினக்கயட.
யக்கரி இன்ஸ்ரிகலக்கு அபசயதம் ன்ட
ல்ழமனக்கும் ளடரினேம். (ிற்மடுடமன் ளட்ழமல்,
ளக்ட்ரிக் பர்; இப்ழமட 'அமணயக் பர்' னடயத
பந்டயனக்கயன்.) யக்கரிதின் அநவுக்கு

இல்மபிட்மலும் யளணன்ட் னடம 
ளடமனயல்கலக்குச் சமக்குக்கட்டி ழடவபப்டுகயட.
இடமல் ளபள்வநக்கமர்கள் ளரித னேக்டய ளசய்டமர்கள்.
ளணயன்கவந வபத்டச் ளசய்கய ஆவத் ளடமனயல்கநில்
ணற் ழடசங்கவநனேம் இலத்ட பிட்டுபிட்டு -

டங்கலவத கரிக்கட்டிவதனேம் ளபள்வநக்கட்டிவதனேம்
அங்ளகல்மம் பிவ ழமகும்டிதமக பிதமம

மணர்த்டயதம் ளசய்டமர்கள். பிவதமகத் டமிதம், டம்,
னத்டய ன்யப்டி ல்மபற்வனேம் தழடஷ்ணமகப்
ளற்மர்கள். ழடசம் ழடசணமகத் டங்கள் ஆடயக்கத்டயன் கர ழ்க்
ளகமண்டு பந்டபிட்மர்கள்.

ழடபழமகத்டயல் பதல் கயவதமட. ழடபர்கலக்குச்
சமப்மட்டுக்கு பனய இல்வ! டர்ிக்ஷம் ழடபழமழகற
ணடைமம் உடகம் க்னழ ன்று ழபடத்டயழழத
[வடத்டயரீத ஆண்தக னடல் ப்ச்த்டயல்]
ளசமல்யதினக்கயட. ழணல் ணட்த்டயல் இனக்கய
ழணகங்கள் ணவனதமக னணயதில் ளய்ட, னழமகத்டயல்டமன்
ம் ஆறு, ரி, கயஞறு ன்று டுத்டப்
ிழதமப்டுத்டயக் ளகமள்லம்டி இனக்கயட. உடகம்
(ம்) ம் ழமகத்ட ணடேஷ்தின் கயனத்டயல்டமன்

உண்டு. த்வடக் ளகமண்டு திர் ண்ஞி றிக்ஷம்

அவபட னழமகத்டயல்டமன். பதல் இல்மட

ழடபழமகத்டயல் டர்ிக்ஷம்டமன். இப்டி அந்ட
ழபடபமக்கயதம் ளசமல்கயட. ஆமல், ழணழதினக்கய
ழணகம் ணக்கு ணமக பழபண்டுணமமல், அட
ழடபர்கநின் அடேக்த்டமழழத க்கும். மம் தக்ஜம்
ளசய்டமல்டமன் அபர்கள் அந்ட அடேக்த்வட

ளசய்பமர்கள். இல்மபிட்மல் ணவன ளய்தமட. ஞ்சம்
டமன் பனம். னணயதில் ளய்தமணல் னத்டயத்டயழழத
ல்ம ணவனனேம் ளய்டபிடும். அல்ட, திளல்மம்
அலகய அடித்டக் ளகமண்டு ழமகும்டி ழய்ணவனதமகப்
ளய்னேம். என்று அடயவ்னஷ்டி- அநவுக்கு ணீ யப் ளய்ட
ளபள்நத்டயல் திர்மசணமபட. இன்ளமன்று

அமவ்னஷ்டி-ணவனழத ளய்தமணல் ஞ்சம் ற்டுபட.
இந்ட இண்டும் ற்மணல், றிக்ஷத்டக்கு உரித
ணவனவத அநபமக அனுப்ி வபக்கய சக்டய

ழடபழமகபமயகலக்ழக இனக்கயட. இங்கயீ ஷ்
ழடசத்டயல், பதல் இல்மபிட்மலும் யக்கரி

இனப்டழம, ழடபர்கநிம் டமங்கழந திர் ண்ஞிக்
ளகமள்ந னடிதமபிட்மலும், அடேக் சக்டய ன் சக்கு
இனக்கயட. அந்ட அடேக் சக்டயவத வபத்டக்

ளகமண்டு, அபர்கள் சமப்ிட்டுக் ளகமள்ந னடிதமட.
ஆமல் ம் சமப்மட்டுக்கு ழபண்டித ணவனவத அனுப்

னடினேம். அபர்கலக்கு இப்டிப்ட் அடேக் சக்டயவத
மழண ழபட ணந்டயங்கநமல் பினத்டய ண்டகயழமம்.
அந்ட ணந்டயங்கழநமடு ளசய்கய ழமணம், அபர்கலக்கு
ஆமணமகயட.

ம்னெரில் னத்டய பிவநகயட. இங்ழக டைற்ன ஆவகள்
பினத்டயதமகமடழமட ம்னெர்ப் னத்டயவத

ளபள்வநக்கமன் ங்கமதனக்கு டுத்டக் ளகமண்டு
ழமய், 'வஸ்' டஞிதமக்கய ம் டவதிழழத மலு
ணங்கு பிவ வபத்டக் கட்டிமன். ழடபர்கள் ம்

ழமகத்ட னத்த்டயயனந்ட ஆபிதமகய ழணழ ழமகய
ழணகத்வடழதடமன் ணக்கு ணவனதமகத் டயனப்ி
அனுப்னகயமர்கள். ஆமல், ளபள்வநக்கமன் ளசய்ட

ணமடயரிக் ளகமள்வந மம் அடிக்கமணல், மம் ளசய்படற்கு
அடயகணமகழப டயனப்ி அடேக்ம் ண்டபமர்கள்.
ஆமலும் மம் அபர்கலக்குக் ளகமடுத்டமல்டமன், டயனம்

மலு ணங்கமக ணக்கு ல்ட ளசய்பமர்கள். ம்வணபி
அபர்கலக்குக் ளகமடுத்டமல்டமன், டயனம் மலு ணங்கமக
ணக்கு ல்ட ளசய்பமர்கள். ம்வணபி அபர்கலக்குச்
சக்டய அடயகம். ஆமலும் கபமன் தக்ஜ

கர்ணமடேஷ்மத்வட ணக்ழக ளகமடுத்ட, மம் ளசய்கய
கர்ணமடேஷ்மத்டயழழத அபர்கள் டயனப்டயப்டும்டிதமக
வபத்ட, ம்வணனேம் அபர்கலவத ஸ்டமத்டக்ழக

உதர்த்டய பிட்ட ழம வபத்டயனக்கயமர். அடமல்டமன், '
ஸ்ம் மபதந்ட:' ன்று டட்டிக் ளகமடுத்டப் ழசுகயமர்.

கமரித சக்டயனேம் கமப்னச் சக்டயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்

கமரித சக்டயனேம் கமப்னச் சக்டயனேம்
கமரித சக்டயவத ம்ணயனம், க்ஷஞ சக்டயவத
ழடபர்கநினம் கபமன் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

ழமகத்டயலும் இப்டிழத இண்டு ிரிவுகள் இனக்கன்.
பதல், ஃமக்ரி இவப கமரிதம் ண்டம் இம்.
ழமீ ஸ், ழகமர்ட், ணற் ஆீஸ்கள் ல்மழண
எனபிடத்டயல் க்ஷவஞ (கமப்ன) டனகய இங்கள்டமன்.
பதயலும் ஃமக்ரிதிலும் கமரிதம் ண்ஞி
உண்மக்கயட பட்டுக்கு
ீ
யதமதணமக பந்ட ழசனம்டி

ளசய்படற்குத்டமன் ஆீஸ்கள் இனக்கயன். ஆீயல்
டமர்த்டங்கள் (ப்மட்னைஸ்) இல்வ; சமகுடிதில்வ.
ளணயன் சத்டனம், ணமட்டுச் சமஞினேம், னலடயனேம், இல்வ.
கத்டயல் அலக்குப் மணல் ங்கநம, ஃமன், மற்கமய
ன் ளசௌகரிதங்கள் ஆீயல் இனக்கயன். உம்மல்
உவனக்க ழபண்டிதடயல்வ. ல்மம் ழம

ழபவடமன். ழடபழமகம் இப்டித்டமன் இனக்கயட. அட
ர்பழமகங்கலக்கும் க்ஷவஞக்கம ஆீஸ்.
ஆீஸ்கமர்கள் உனபில்வ, ணயயவப் ிடித்டச்
சுற்பில்வ ன்று மம் குற்ம் ளசமல்ழபமணம

?

அபர்கள் இவடச் ளசய்த ஆம்ித்டமல், ம் க்ஷவஞ
ழமய்பிடுழண! ழடபர்கள் இப்டி அடயகமரிகநமக
இனக்கயமர்கள்.
னழமகம்டமன் பதல், ஃமக்ரி. எழ ழசனம் சகடயனேம்;
இல்மபிட்மல் கமனம ன்று சத்டம்! ண்ளஞய்ப்
ிசுக்கு, டெசய, டம்ன ல்மம்! உம்ன பனந்ட உவனத்டக்
ளகமட்ழபண்டும். இப்டித்டமன் மம் ல்ழமனம்

கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞழபண்டும். ழமணப்னவக, சய,

ட்டிி, ல்மபற்ழமடும் ழபர்த்டக் ளகமட்டிக் ளகமண்டு
ண்ஞழபண்டும்.
இடமல் ழடபர்கள் உசத்டய, மம் டமழ்த்டய ன்று கபமன்
யவக்கபில்வ. ஆீயல் ழமமக

உட்கமர்ந்டயனப்பனுக்கு இந்ட பிபசமதினேம், (ஃமக்ரி)
ளடமனயமநினேம்டமன் சமப்மடும், ணற் மணமன்கலம்
உற்த்டய ண்ஞிக் ளகமடுக்கயமர்கள். இபர்கள்

இல்மபிட்மல் அபன் ட்டிிடமன்; அபனுக்கு என
மணமனும் கயவக்கமட. அழட ணமடயரி அபனுவத

க்ஷவஞதமல்டமன் இபன் உனவு ண்ஞி டமிதனம்,
உற்த்டய ண்ஞித சக்கும் இபன் பட்டுக்கு
ீ
பனகயட;
சனெகத்டயலும் ல்மனக்கும் அவப கயவக்கயன்.
ஆீயல் உட்கமர்ந்டயனக்கய ன்ய ீதர் டமன்

பதலுக்கம கமல்பமய் ளபட் உத்டவு ழமடுகயமர்.
பிபசமத அடயகமரி னச்சய ணனந்ட ளகமடுக்கயமர். என

ஃமக்ரி ன்மல், வளசன்ஸ் டனபடயயனந்ட அடற்கம
னெச்சக்குகவந பபவனப்ட னடம ல்மம்
ஆீஸ் அனுணடயதமல்டமன் க்கயட. அப்னம் சர்க்கமனம்,
ழமீ றம், ழகமர்ட்டும்டமன் இவப யதமதணமக
ல்மனக்கும் பியழதமகணமகும்டி சகமதம்
ண்டகயன். (வனவதில் ப்டிதினந்டமலும்,
மமங்கம் ன்ட இடற்கமக இனப்டமகத்டமன் ழர்.)

இப்டி எனத்டவ எனத்டர் ம்ி, இபமல் அபனுக்கு
றகம், அபமல் இபனுக்கு றகம் ன்யனக்கயட.
இடமளல்மந்டமன் "ஸ்ம் மபதந்ட:" ன்மர்.
ஆமலும், ழடபர்கள் ம்வண டயர்ப்மர்ப்பர்கநமக

இனந்டமலும், அபர்கள் ம்வணபி உதர்ந்ட உதிரிம்
ன்வட மம் ணக்கக்கூமட. அபர்கநிம்
ணரிதமவடனேன் இனக்கழபண்டும்.
ி ணடங்கள் ல்மம், எழ ஸ்பமணயவததத்டமன் ழமக
பனயடும். எழ கவுநித்டயல் ழமகப் ிமர்த்டவ
ளசய்னேம்.  ழடபசக்டயகவநப் ிரீடய ளசய்கய தமக
தக்ஜங்கள் ணற் ணடங்கநில் இல்வ.
ம்னவத ணடத்டயல் சந்யதமசயகள்டமம் சமக்ஷமத்
ணமத்ணமவபழத ழமக பனயமம். ணற்பர்கள்
ழடபவடகவநப் ிரீடய ண்ஞி ளடய்பங்கலவத
அனுக்கயகத்டயமல் ன்வண அவத ழபண்டும்.
ழடபவடகவநப் ிரீடய ண்ஞித்டமன்  ழமணங்கள்,
தக்ஜங்கள் ல்மம் ண்டகயழமம்.
என ளரித மம இனந்டமல், ல்மனம் மமபிழண
ழரில் ழமக னடினேணம? அந்ட மமபின் ரிமத்டயற்கு
உட்ட் உத்ழதமகஸ்டர்கநிம் குடிணக்கள் ளனங்கயத்

டங்கலக்கு ழபண்டித அடேகூங்கவநப் ளறுகயமர்கள்.
உத்டயழதமகஸ்டர் டமங்கநமகச் ளசய்படயல்வ; அசன்
உத்டவுப்டிடமன் ங்கலக்கு அடேகூம் ளசய்கயமர்கள்.
ஆமலும் 'அசன்டமழ ளசய்கயமன்?' ன்று
அசித்டயல் குடிணக்கள் ழமக ழமகனடிதமட.
அப்டித்டமன் ம் ணடத்டயல் சய பனக்கங்கள்
இனக்கயன். ழணச்பன் ணகமசக்பர்த்டய. க
ங்கலம் குணக்கள். பனஞன், அக்கயி, பமனே ழமன்
 ழடபவடகள் சக்பர்த்டயதின் உத்டயழதமகஸ்டர்கள்.
இபர்கள் னெணமக மம்  ன்வணகவந

அவதழபண்டும். அடற்கமகழப, ழடபர்கலக்குச் சக்டய
அநிக்க தமகம் ண்டகயழமம். அக்ி னகணமக மம்
ளகமடுக்கய பிஸ்கள் ழடபர்கலக்குச் ழசர்ந்ட
ஆமணமகயன்: "அக்ினகம: ழடபம:".
'ம்னவதட

அன்று' ன்று மம் ளகமடுக்கய ளமனள்கள்

ழடபவடகலக்குப் ழமய்ச் ழசனகயன். அக்கயிதில்

ழமடுபடடமன் ம்னவதட இல்வ ன்று ட ழமகும்.
ழமடும்ழமட '  ணண' ன்று ளசமல்யப் ழமடுகயழமம். '
ணண' ன்மல், ன்னுவதட அல் ன்று அர்த்டம்.
ழடபர்கலக்கு ஆகமம் ழமய்ச் ழசனகய பனயடமன் அக்ி.
இப்டிழத மம் ந்ட பம்சத்டயல் ிந்ழடமழணம அந்ட
பம்சத்டயலுள்ந ித்னக்கவநப் ிரீடய ளசய்தப் 
கமரிதங்கவநச் ளசய்கயழமம். இடற்கும் ழபடத்டயல் பனய
ளசமல்யதினக்கயட.

ழடபகமரிதனம் ித்ன கமரிதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழடப கமரிதனம் ித்ன கமரிதனம்
ளடய்ப கமரிதங்கலக்கு க்டய ழபண்டும். ித்ன
கமரிதங்கலக்கு சயத்வட ழபண்டும். க்டயழதமடு ளசய்பட
தக்ஜம்; சயத்வடழதமடு ளசய்பட சயமத்டம்.

ளடய்பகமரிதங்கவநப் ண்டம்ழமட சயவகவத ன்மக
னடிந்ட ளகமண்டு, தக்ழஜமபடம்
ீ
(னடல்) இட

ழடமநில் இனக்கும்டிதமக, க்டயழதமடு ளசய்த ழபண்டும்.
ித்ன கமரிதங்கவநச் ளசய்னேம்ழமட சயவகவத
னடிதமணல், தக்ழஜமபடம்
ீ
பட ழடமநில்

இனக்கும்டிதமக, சயத்வடழதமடு ளசய்த ழபண்டும்.
இடற்கமகத்டமன் சயவக, தக்ழஜமபடம்
ீ
இண்டும்

இனக்கயன். சந்யதமசயகலக்கு இவப இண்டும்
இல்வ. ித்ன கமரிதத்வடனேம்,  ழடபவடகநின்
உமவவதனேம் பிட்டுபிட்டு, ழழ ணமத்ண

உமவவத ந்டபிடணம ளௌகயக அழவக்ஷனேம்
இன்யச் ளசய்பர்கள் அபர்கள். ழமகழப கவுநிம்
ழமகய ி ணடஸ்டர்கலக்கும் சயவக, தக்ழஜமபடம்
ீ
இல்வ.

ன் இப்டித் ழடபர்கலக்கு இட ழடமநில்

னடழமடும், ித்னக்கலக்கு பட ழடமநில்
னடழமடும் கமரிதம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
ளசமல்கயழன்:
கயனக்கு னகணமக இனந்ட ளகமண்ழ கமரிதங்கவநச்
ளசய்த ழபண்டும். பக்கு ழடபர்கநிம் ழமகய டயவச,
உத்டமதம் ன்ட அடடமன். உத்டம் ன்மல்
பக்கு. ளடற்குடமன் ித்னக்கள் இனக்கும் க்கம்.
'ளடன்னத்டமர்' ன்று

டயனபள்லபர்கூச்

ளசமல்கயமல்பம? டக்ஷயஞம் ன்மல் ளடற்கு.
டக்ஷயஞமதம் ன்ட ித்ன ழமக ணமர்க்கம்.....

'

உத்டமதஞம்' ன்டயல் னென்று சுனய 'ஞ ' ழமட்டும், '

டக்ஷயஞமதம் ' ன்னும்ழமட இண்டு சுனய '' ழமட்டும்
ளசமல் ழபண்டும். 'அதம்' ன்மல் ணமர்க்கம், பனய

ன்றும் அர்த்டம். 'உத்ட' ன்டயல் பனகய '' கமத்டயமல்
'' ன்ட ' ஞ ' பமக

ணமயபிடும். இட பிதமகஞ பிடய.

டற்கமத்டயல் ணம் ழமடி த்டயரிவககநில்
லடபடமல் இவடச் ளசமல் ழர்ந்டட...

உத்டமதஞ ழடப ணமர்க்கத்வடனேம், டக்ஷயஞமத ித்ன
ணமர்க்கத்வடனேம் ற்யப் கபமன் கர வடதில்
ளசமல்யதினக்கயமர். மம் கயனக்குனகணமக
இனந்டளகமண்டு ித்ன கமரிதம் ண்டம்ழமட, ந்டத்

ழடமள் ளடற்குப் க்கணமக இனக்கயட? பட ழடமள்டமன்.
அடமல்டமன் ித்ன கமரிதத்டயல் தக்ழஜமபடம்
ீ
அந்டத்
ழடமநின்ழணல் இனக்கும்டிதமகப் ழமட்டுக்ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்ட.
"ிடக்ஷஞம்

ண்டபட" ன்கயழமழண, இடற்குக் கூ

டக்ஷயஞ (ளடற்கு) டயவசவத ழமக்கயப் ழமபட ன்றுடமன்
அர்த்டம். னக்கமழ னென்றுபமசயக் ழகமதில்கநில்
மழகமனம் கயனக்குப் மர்க்கத்டமன் இனக்கும். அடற்குள்
டேவனந்ட மம் ிடக்ஷயஞம் ஆம்ிக்கும்ழமட, னடயல்
ளடற்குப் மர்க்கத்டமன் ழமழபமம்.

இழட ணமடயரி, மம் கயனக்குனகணமக இனந்டளகமண்டு
ழடபகமரிதம் ண்டம்ழமட, ழடபர்கநின் டயவசதம
பக்கு டயவசவதப் மர்க்க இனப்ட ம்னவத இட
ழடமள்டமன். அடமல்டமன், ழடப கமரிதங்கநில் னடல்
இட ழடமள்ழணல் இனக்க ழபண்டும் ன்ட.

ழடபகமரிதம், ித்ன கமரிதம் இண்டும் ளசய்தமட ணற்
ழபவநகநில், அடமபட உத்ழதமக ழபவந

னடமடகநின் ழமட, னடவ என ழடமநின்
ழணழனேம் இல்மணல், கலத்டயயனந்ழட ணமவணமடயரித்
ளடமங்கபிட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும். இவட தமனம்

அனுரிக்கக் கமழஞமம். ித்ன கமரிதம் டபி ணற்
ல்ம ணதங்கநிலும் இட ழடமள் ழணழழத
தக்ழஜமபடத்வடப்
ீ
ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்.
ழடப கமரிதத்டயன் ழமட இட ழடமலக்கு ழணல் னடல்
இனப்டற்கு 'தக்ழஜமபடம்
ீ
' ன்றும், ித்ன கமரிதத்டயன்

ழமட பட ழடமலக்கு ழணல் இனப்டற்கு 'ப்மசரமபடம்
ீ
'
ன்றும், ணடேஷ்தர்கலக்கம ழமக கமரிதங்கள் ளசய்னேம்
ணற் ல்ம ணதத்டயலும் ணமவ ணமடயரித்

ளடமங்குபடற்கு 'யபடம்
ீ
' ன்றும் ளதர். ினடமண்தக
உயத்டயல் என ஜமி இந்ட ல்மத் டயனுறக்
கர்ணமக்கவநனேம் பிட்டு பிட்டுப் ிச்வசக்கம

ந்யதமயதமகப் னப்டுபவடப் ற்ய பனகயட. (

III.5.1).

அடற்கு ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம் ழமட, ழடபித்ன-ணடேஷ்த கர்ணமக்கவந ண்டபடற்கமகழப
க்னஸ்டனுக்குப் னடல் இனக்கயளடன்றும், ழப,
இந்ட கர்ணமக்கவந பிட்டுபிட் ந்யதமயக்குப் னடல்
கயவதமளடன்றும் ச்னடய பமக்தங்கவநக் கமட்டி
ஸ்டமிக்கயமர். அந்ட அசயல், "யபடம்
ீ
ணடேஷ்தமஞமம்"
- "ணடேஷ்தர்கலக்கம கமரிதத்டயன்ழமட [னடவ]

ணமவதமக[ப் ழமட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்] " ன்று ச்னடய
ப்ணமஞழண இனப்டமகக் கமட்டிதினக்கயமர். ஆமலும்

வனவதில் லகமணமகழப அந்ட பனக்கம்
டுட்டுப் ழமதினக்கயட.

ழபள்பிதின் டமத்ரிதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபள்பிதின் டமத்ரிதம்
ம் ணடத்டயல் ணட்டும் ன் தக்ஜம் இனக்கயட ன்று
ஆழமசயக்கய ழமட, இவ்வுகயல் ணிடர்கநமகயத
ம்னவத ீபரீடயவதக் கபிப்ழமம். என ஊரில்
என மணமன் அடயகணமக பிவநந்டமல், அவட அந்ட
மணமன் பிவநதமட ஊனக்கு அனுப்ி, ம் ஊரில்

பிவநதமடடம் அந்ட ஊரில் பிவநபடணம ணற்ளமன
மணமவ பமங்கயக் ளகமள்கயழமம். டச்சன், ளகமல்ன்
னடயதபர்கள் ணக்கமகச் சய கமரிதங்கவநச்

ளசய்கயமர்கள் ; மம் அபர்கலவத கமழக்ஷத்டயற்கு
ழபண்டிதவபகவநக் ளகமடுக்கயழமம். சுக்கலக்குப் னல்
ழமடுகயழமம் ; அவப ணக்குப் மல் ளகமடுக்கயன். மம்
மமங்கத்டயனக்கு பரி ளகமடுக்கயழமம். அபர்கள்
ணக்குத் டீங்கு பமணல் கமபல் கட்டுச் ளசய்கயமர்கள்.
இப்டி உக னலபடழண ரிபர்த்டவ க்ணத்டயல்
(exchange) ந்ட பனகயட. இப்டிழத மம்

ழமகமந்டங்கலன் சய ரிபர்த்டவ ளசய்ட

ளகமண்டினக்கயழமம். இஞ்யிதர் னடயதபர்கள், ளய்ட

ணவன ீவ எலங்கமகப் ிரித்ட ஆறு னடயதவபகநில்
மனேம்டி பிடுபமர்கழந ளதமனயத, ணவன ளய்னேம்டிச்
ளசய்த அபர்கநமல் னடிதமட. ணவன ளய்த
ழபண்டுணமமல், மம் சய மணமன்கவநத்

ழடபழமகத்டயற்கு அனுப் ழபண்டும். இந்ட ஸ்
ரிபர்த்டவழத கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயட.
ழடபமன் மபதடமழ ழட ழடபம மபதந்ட ப:
ஸ்ம் மபதந்ட ச்ழத: ம் அபமப்ஸ்தட

|

||

இடன் அர்த்டம்: "தமகத்வடக் ளகமண்டு ீங்கள்
ழடபர்கவநத் டயனப்டய ளசய்ட வபனேங்கள். அந்ட
ழடபர்கள் ணவன னடயதபற்மல் உங்கலக்கு
ழக்ஷணத்வடச் ளசய்தட்டும்; இப்டிழத ீங்கள்
எனபனக்ளகமனபர் உடபி ளசய்ட ளகமண்டு, ழணம
ழக்ஷணத்வட அவனேங்கள்."

ீபயம்வ ளசய்தமணம

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ீபயம்வ ளசய்தமணம

?

தமகம் ன்ட ணந்த்ம், ழடபவட, பிஸ் ன் னென்று
ஸ்பனொணமக உள்நட. அவபகலள் ணந்த்ம் ன்ட

பமதமல் ளசமல்ப் ழபண்டும். ழடபவடவத ணமல்
டயதமம் ளசய்த ழபண்டும். ழமணம் ளசய்படற்கு
னக்கயதணமக ழபண்டித டயபிதழண பிஸ். அட

கமரிதத்டயல் ஆலடயதமக அக்ிதில் ளசலுத்டப்
ழபண்டிதட. இவ்பமறு ணழம-பமக்-கமதம் ன்
னென்றும் எனனகப்டுத்டப் ளறுகயன்.
பிஸ்யல் ளய் னக்கயதம். ளபறும் ளய்ழத
ழமணம் ளசய்தப்டுபட ணட்டுணயன்ய, ழபறு வட

ழமணம் ளசய்டமலும், அவட ளய்தமல் சுத்டய ளசய்ழட
ஆலடய ண்ஞ ழபண்டும்.
 தமகங்கநில் ஆலடயதமகப் ிமஞிகநின்
பவவதக் ளகமடுக்கச் ளசமல்யதினக்கயட.
தக்ஜம் ண்டபட மணம? னண்ஞிதணம? ணயச்ணம

(இண்டும் கந்டடம)? ணத்பமசமரிதர், 'சுவபக் ளகமன்று
தமகம் ண்ஞக்கூமட; ணமபமல் சுபின் பவவதப்
ழமல் ண்ஞி ஆலடய ண்ஞ ழபண்டும்' ன்று
கனவஞதமல் ற்மடு ண்ஞிமர். (சு ன்மல் ணமடு
ன்று அர்த்டணயல்வ; ந்டப் ிமஞிக்கும்
ம்ஸ்கயனடத்டயல் சு ன்ழ ளதர்).
பிதமர் "ிம்ண லத்டயம்" ளசய்டமர். அடயல் ஆத்ண
ஸ்பனொத்வடப் ற்ய ழபடத்டயன் ஜமகமண்த்டயலுள்ந
உயத் ளசமல்படன் டமத்ர்தத்வடச்

ளசமல்யதினக்கயமர். தக்ஜப் ிழதமகம் ழபடத்டயன்
கர்ணகமண்ணம னர்ப ணீ ணமம்வதில் இனக்கயட.

அடனுவத ிழதமம் ழபடத்டயன் ஜமகமண்ணம
உத்ட ணீ ணமம்வதில் இனக்கயட. அடமபட தமகம்
ன் கர்ணம ளசய்படமல் ற்டும் சயத்ட சுத்டயழத
எனபவ ஜமணமர்க்கத்டயல் ழசர்க்கயட.
"அசுத்டணயடய

ழசந் சப்டமத்" ன்று அந்ட ிம்ண லத்ம்

ளசமல்கயட. ஆத்ண ஜம அங்கணமக மக்ஷமத் ழபடழண
பிடயத்டட தக்ஜம். இட அசுத்டணம கர்ணமபமக ப்டி
ஆகும்? அசுத்டம் ன்று மம் டீர்ணமம் ண்டபடம்,
ல்ட ளகடுடல் ன்று டீர்ணமம் ண்டபடம்,
டமழ

? சமஸ்டயங்கவநக்

ளகமண்டு மம் ளசய்கயழமம்.

ழபடந்டமன் ளரித சமஸ்டயம்; ழபடந்டமன் ளரித
ிணமஞம். "தக்ஜம் 'சப்டம்' ப்டும் ழபட

ப்ணமஞத்டயழழத ற்ட்டமடமல் மம் இல்வ",

ன்று பிதமர் ிம்ண லத்த்டயல் ளசமல்கயமர். சுத்டம்
அசுத்டம் ஆகயதவப ழபடம் ன் சப்டப் ிணமஞத்டமல்
அயதப்டுகயன். 'கள் குடிக்கமழட!' ன்று ழபடம்

ளசமன்மல், அட அசுத்டம் ன்று ளடரிகயட. ழபட
அிப்மதம் தக்ஜம் அசுத்டம் ன்டமக இனந்டமல்
பிதமர் அவட அங்கணமகச் ளசமல்ணமட்மர்.
ணத்பமசமரிதமர் ளசமல்கயடி ணமபிமல் சு
ண்ஞிமலும், அடயல் ிமஞ ிடயஷ்வ
ண்டகயழமம். ணந்டய னர்பணமகப் ிமஞப் ிடயஷ்வ
ண்ஞிபிட்மல், அடவும் உதினள்ந ிமஞிக்கு

ணம்டமழ? ழப, அப்ளமலடம் அடற்கு யம்வ
உண்மகயட ன்றுடமழ ஆகும்

?....

அபிளசமரிந் டமதிம் ழபட்ய ளமன்ன்

உதிர்ளசகுத் டண்ஞமவண ன்று
ன்று டயனக்குநில் என ளசய்னேள் இனக்கயட.

பிவ அக்கயிதில் ஆலடய ண்ஞி ஆதிம்
தக்ஜம் ண்டபவடக் கமட்டிலும், என ிமஞிவதனேம்
பவடத்ட உண்ஞமணல் இனக்கயட ல்ளடன்ட இடன்

அர்த்டம். இப்டிச் ளசமன்டமல், டயனபள்லபர் தக்ஜத்வட
யந்டயக்கயமர் ன்று அர்த்டணமகமட.
டர்ணத்டக்கமகச் ளசய்தழபண்டிதட, ப்டிதினந்டமலும்
ண்ஞழபண்டும்; யம்வளதன்றும் மர்க்கக் கூமட.
னேத்டத்டயல் சத்னபடம் ண்டபவட க ம ீடயப்
னஸ்டகங்கலம் எப்னக்ளகமள்நபில்வதம?
ளகமவகமனுக்குத் டெக்குத்டண்வவத சட்
னஸ்டகழண பிடயக்கயடல்பம? அப்டி, ழமகத்டயல் 
ழனக்குப் ளரித ழக்ஷணத்வட ழடபர்கள்
ளசய்தழபண்டுளணன் உசந்ட ழமக்கத்டயல் அபர்கலக்கு
சு ழமணம் ண்டபடயலும் டப்ழதில்வ.

ஆதிம் தக்ஜத்வடக் கமட்டிலும், என ிமஞிவத
யம்வ ண்ஞமணல் இனப்ட ல்ட ன்டமல்
தமகத்வடத் டயனபள்லபர் யந்டயத்டயனக்கயமர் ன்று
ளசமல்லுகயமர்கள். ணற் தக்ஜங்கள் ஆதித்வடபி, என
அச்பழணட தமகம் ளசய்பட உதர்ந்டட ன்று ணனுழப
ஏரித்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆதிம்
அச்பழணடத்வடபி என த்தம் உதர்ந்டட ன்றும்
ணனு ளசமல்கயமர். என்வபி என்று உசத்டய ன்மல்,
ல்மழண உசத்டயடமன்! தக்ஜம் மணமக இனந்டமல்,
ஆதிம் மத்வடக் கமட்டிலும் என னண்ஞிதம்

உத்கயனஷ்ணமட [உதர்பமட] ன்று

ளசமல்லுபமர்கநம? 100 கமடசய உபமத்வடபி என
சயபமத்டயரி உபமம் உத்கயனஷ்ணமட ன்று
ளசமல்மம்.
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கசமப்னக் கவகள் வபப்வடக்

கமட்டிலும், என சயபமத்டயரி உபமம் உத்கயனஷ்ம்
ன்று ளசமல்லுபமர்கநம? னண்ஞித கர்ணமக்கலள்டமன்
இவடபி இட உத்கயனஷ்ணமட ன்று
ளசமல்லுபமர்கள்.
சமந்ழடமக்ழதமயத்டயன் னடிபில், அயம்வவதச்
சயப்ிக்கும்ழமடகூ, "அன்தத் டீர்த்ழடப்த:" ன்

பிடயபிக்குச் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, ழபடத்டயல்
ளசமல்ப்ட் கர்ணமக்கவநத் டபி, ணற் இங்கநில்
அயம்வவத அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்று அர்த்டம்.
தக்ஜம், னேத்டம், ீடயப்டி டண்வ டனபட னடயத
இங்கநில் யம்வ ன்று யவக்கக் கூமட.
தக்ஜத்வடபி அயம்வ சயழஷ்ளணன்மல்,
"தக்ஜனம்

சயழஷ்ந்டமன்; அவடபி அயம்வ

சயழஷ்ம்" ன்றுடமன் அர்த்டணமகும். ஆதிம் தக்ஜங்கள்
ணயகவும் உதர்பமவப; அவபகநிலும் அயம்வ
உதர்பமட ன் அர்த்டத்டயல்டமன் அந்டக் குள்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அன்யனேம் இந்டக் குள் டப
இதயல் ளசமல்ப்ட்டினகயட. 'கயனஸ்டன் ஆதிம்
தக்ஜங்கவநச் ளசய்பவடக் கமட்டிலும், ந்யதமய என
ிமஞிக்கும் யம்வ ளசய்தமணயனப்ட ல்ட' ன்
அிப்மதத்டயல் இந்டக் குவநச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

சமஸ்டயப்டினேம் டபிக்கு தக்ஜம் ளசய்னேம் அடயகமம்

கயவதமட; அபனுக்ழக னர்ஞ அயம்வ
பிடயத்டயனக்கயட.

தமகங்கநில் பிடம் உண்டு. அவடப்ற்யப் ின்மல்
ழபடமங்கங்கநில் என்ம "கல்"த்வடப் ற்யனேம்,
கயனஸ்டமச்ணம் ற்யனேம் ளசமல்லும்ழமட

ளசமல்கயழன். இங்ழக ளசமல் பந்டட, ல்ம
தமகத்டயலும் சுய ளசய்தப்பில்வ ன்ழட.

ஆஜ்தம் ன்று ளய்வத ணட்டும் ழமணம் ளசய்பட,
பிஷ்தமன்த்வட (ளய்ச் சமடத்வட) ழமணம்
ளசய்பட, 'சன' ன் ன்மகப் க்குபணம (

cooked )

டமிதத்வட ழமணம் ளசய்பட, 'னழமமசம்' ன்டம
அவணமடயரிதம (

baked ) டமித

க்ஷ்தங்கவந ழமணம்

ளசய்பட, அக்ிழமத்ம் ன்டயல் மவ ழமணம்
ளசய்பட, எநமத்டயல் அக்ஷவடவத ழமணம்

ளசய்பட, ணயடம டமத்டயல் சுள்நிவத ணட்டும் ழமணம்
ளசய்பட ன்யப்டிப்  இனக்கயன். சுய

உள்நடயலும், தக்ஜப் ிமடணமக ழமணம் ளசய்ட
ணயஞ்சயதடயல் ளமம்க் ளகமஞ்ச அநழப சமப்ி ழபண்டும்.
எனத்டன் ளசய்த ழபண்டிதடமக
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தக்ஜங்கள் பிடயக்கப்

ட்டினக்கயன். மக தக்ஜம், பிர் தக்ஜம், ழமண
தக்ஜம் ன்று னென்று பிடணம தக்ஜங்கநில்,
எவ்ளபமன்யலும் ல படம்
ீ
ளணமத்டம்
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ளசமல்யதினக்கயட. இபற்யலும் மக தக்ஜம் னயலும்
சு ய இல்வ. பிர் தக்ஜங்கநிலும் னடல் ந்டயல்
சுய இல்வ. 'யனொ சுந்டம் '  ஆமபட
தக்ஜத்டயயனந்டடமன் சுய ஆம்ிக்கயட.

'கூட்ம்

கூட்ணமகப் சுக்கவநப் யளகமடுத்ட,

ிமம்ணஞர்கள் கணமக ணமம்ம் சமப்ிட்மர்கள். னத்டர்
கூ இப்டி தமகத்டக்கமக ஏட்டிக்ளகமண்டு ழமகப்ட்
ணந்வடகவந க்ஷயத்டமர்' ன்ளல்மம் இப்ழமட
னஸ்டகங்கநில் லடய வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இம் ணமடயரி கப்ட் சுக்கவந ய ளகமடுப்டமக,

பமஸ்டபத்டயல் ந்ட தமகனம் இல்வ. ிமம்ணஞர்கள்
ளசய்படயல் ணயகவும் உதர்ந்டடம பமழதத்டக்கும்
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சுக்கழந ளசமல்ப்டுகயன். சக்பர்த்டயகழந ளசய்கய
ணயகப் ளரித அச்பழணடத்டக்குக்கூ
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சுக்கள்டமன்

ளசமல்யதினக்கயட.
ணமம் ழமத்டயல் இனந்ட ஆவசதிமழழத
ிமம்ணஞர்கள் "ழடப ப்ரீடய" ன்று கவட கட்டி, தமகம்

ண்ஞிமர்கள் ன்று ளசமல்பட ளமம்வும் ிசகமகும்.
என சுபின் இன்ின் அங்கத்டயயனந்ட ணட்டுழண
இத்டவ அநவுடமன் ணமம்ம் டுக்கமம். அடயல்

இமபடஞம் ன்டமக ரித்பிக்குகள் இவ்பநவுடமன்
னயக்க ழபண்டும் ன்டற்ளகல்மம் சட்ம் உண்டு. அட
டபம் னப்நவுக்குக் ளகமஞ்சம் அடயகம் டமினக்கும்.
இடயலும் உப்ழம, னநிப்ழம, கமழணம, டயத்டயப்ழம
ழசர்க்கமணல், னசய மர்க்கமணல் அப்டிழத னலங்கத்டமன்
ழபண்டும். ஆவகதமல், ழபறு ன் கமஞம் ளசமல்ய
தக்ஜத்வட கண்டித்டமலும் சரி, 'ிமம்ணஞர்கள் இஷ்ப்டி
ணமம்ம் டயன்னுபடற்கு தக்ஜம் ன்று ளரித ளதர்
ளகமடுத்ட ணமற்யமர்கள்' ன்மல் ளகமஞ்சங்கூ
சரிதில்வ.

இப்ழமட என ணனந்வடப் ரீக்ஷயப்ட ன்டற்கமக

மட்ரிகநில் த்டவ ீபன்கவநக் ளகமல்கயமர்கள்?
இப்டிழத என ளரித ழக்ஷணத்டக்கமகச் சயன்
மிவதனேம் உண்மக்கமம் ன்ழ தக்ஜங்கள்
ற்ட்டினக்கயன். பமஸ்டபத்டயல் மினேம் இல்வ;
அந்டப் சு த்கடய ளறுகயட ன்ழட ம்ிக்வக.

இன்ளமன னநி, 'ழமண தமகம்' ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமணம் குடித்டட ணடமம் ணமடயரிடமன்' ன்ட.

ழமணம் ழமவடப் ளமனள் அல்ழப அல். அட
intoxicating அல்.

"அர்த்ட பமடம்" ன்கய னவதில்,

ணயவகப்ப் ழசும்ழமட, ழபடத்டயல் ஏரித்டயல், இந்டயன்
ழமணத்டமல் ணடணவந்ட சத்னபடம் ண்ஞிமன்
ன்று பனபவட வபத்டக்ளகமண்டு இப்டிக் குனேத்டய
ண்டகயமர்கள். ழடப சரீ டத்பழண ணடேஷ்த

டர்ணங்கலக்கு ணமமட. அட ணட்டுணயன்ய, ரித்பிக்குகள்
ழடம மட்டில் மட்டிமகழபம ளணமந்வட

ளணமந்வடதமகழபம குடித்ட ணமடயரிப் ழசுபட அடிழதமடு
பிதம் ளடரிதமட ழச்சு. என தமகத்டயல், உல்
ணமடயரிதம னொத்டயல் ளமம்ச் சயன்டமக உள்ந க்ம்
ன் என மத்டயத்டயல், இத்டவ ழமணம் படித்ட
ழமணம் ளசய்த ழபண்டும், அடயல் ணீ றுபவட 'லட
ழசம்' ன்று சமப்ி ழபண்டும் ன் சட்ம்
இனக்கயட. இம்ணமடயரி என தமகத்டயல் டநிடநிதமக

ளசய்கய ழமண மத்வடளதல்மம் ழசர்த்டமல்கூ என
அவுன்றக்குழணல் பமட. இப்டிச் சமப்ிட்டு பனம்
ணதக்க ணவந்டடடம் கயவதமட. ழமணம் ன்ட

அப்டிளதமன்றும் னசயதமக இனக்கவும் இல்வ
ன்கயமர்கள் *.

ழமண மத்வட அந்டக் கமத்டக் கமி ன்று சயர்
பிதமக்தமம் ண்ஞிபிட்மர்கள்! ழமண ம்
உண்மக்குகய ந்ழடமத்வடப் ற்ய ழபட ணந்டயங்கள்
இனப்டமல், இப்டி டப்ர்த்டம் ண்ஞிபிட்மர்கள். கமி
சயத்ட பினத்டயவதக் ளகடுக்கய பஸ்ட. ழமண ம்
சயத்ட சுத்டயவத உண்மக்குகய பஸ்ட. இண்வனேம்
என்று ன்ட ளகமஞ்சங்கூ ளமனந்டமட. அந்டக்
கமத்டயல் ம்னத்டயதமகக் கயவத்ட பந்ட ழமணவட

இப்ழமட கயவப்ழட ளமம்வும் அனர்பணமகயக் ளகமண்டு
பனகயட. ழபட டர்ணங்கள், ஆசமங்கள் ல்மம் சயத்ட
பனபடற்கு ற்மற்ழமல், ழமண தமகங்கலக்கு

ீபமடமணமக இனக்கப்ட் ளகமடினேம் க்ஷீஞித்டக்
ளகமண்ழ பந்டயனக்கயட. ணீ த்டயல் ளகமல்ங்ழகமடு
மம, ழமணதமகம் ங்ழக ந்டமலும் அடற்கு

ழமணவட ளகமடுப்ளடன்று வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
கமிக்கும் இந்ட ழமணவடக்கும் என சம்ந்டனம்
இல்வ.
* இப்குடயதில்

உள்ந பிதங்கநில் சய வ

அக்ிழமத்ம் டமடமசமரிதபர்கநின் பிநக்கத்டயல்
ளபநிதமவப.

னவ ழபமதினும் னடிவு என்ழ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
னவ ழபமதினும் னடிவு என்ழ
சுனக்கணமக, தக்ஜங்கள் ன்மல் எவ்ளபமன
ழடபவடக்கும் ணந்டய த்பமம ஆலடயகவந அர்ப்ஞம்
ண்டபட ன்று அர்த்டம். என பிடத்டயல் அந்ட
ணந்டயங்கழந ழடபடம ஸ்பனொணமகவும் இனக்கயன்.
இன்ளமன பிடத்டயல் ஆலடய ளசய்தப்டும்

டயபிதங்கவநப் ழமழப, இந்ட ணந்டயமக்ஷங்கலம்
ழடபவடகலக்கு 'ஆமம்' ணமடயரி ஆகய, அபற்யன்
சக்டயவத பினத்டய ண்டகயன். ணந்டயம் ன்ட
இப்டி

multipurpose (

ழமக்கங்கள்) உள்நடமக இனக்கயட.

மம் பரி ளகமடுக்கயழமம். அவபளதல்மம் எழ

மமங்கத்டக்குப் ழமகயவபடமன். ஆமலும் ளடமனயல்
பரி, யபரி, ழணமட்மர் பரி ன்று  பரிகவநச்
ளசலுத்டம்ழமட எவ்ளபமன்றுக்கும் எவ்ழபமர் இம்
இனக்கயட. எவ்ளபமன்றுக்கும் டிதமக னத்டயவக்
கடிடமசு இனக்கயட. அடழம எவ்ளபமன கர்ணமவுக்கும்
ணந்டயம், ழடபவட, டயபிதம், கமம் ல்மம் டித்டிழத
இனக்கயன். இப்டி எவ்ளபமன்றுக்கும் கயணம்
ழபறுழபமக இனந்டமலும், ல்மபற்றுக்கும் ண
டமத்ர்தம் ழணச்பனுக்கு அர்ப்ஞம் ண்டபடடமன்.
ளபவ்ழபறு ஆீயல் மக்ஸ்கவநக் கட்டிமலும், எழ

கபர்ளணன்டுக்குப் ழமகயட ன் அயவு ணக்கு இனக்கய
ணமடயரி,  ழடபவடகவந உத்ழடசயத்ட ளபவ்ழபறு

தக்ஜங்கள் ளசய்டமலும், ல்மம் எழ ழணச்பவச்
ழசர்கயட ன் ஜமத்ழடமடு, மபத்ழடமடு ளசய்த
ழபண்டும். மம் ளசலுத்டகய பரிக் கஞக்குகவநனேம்,
இப்டி பரி ளசலுத்டகய ம்வணனேழணகூ மமவுக்கு
(அல்ட குடிதசமமல் மமங்கத் டவபனக்கு)
ளடரிதமட. ழணச்பமகயத மமவுக்ழகம ம்

எவ்ளபமனபர் பிதனம் ணக்ழக ளடரிபவடபி
ன்மகத் ளடரினேம். தக்ஜ னொணம ம்னவத கர்ணம
பரிவதச் சரிதமகக் ளகமடுக்கயழமணம ன் கஞக்கும்
அபனுக்குத் ளடரினேம். அபவ ணமற் னடிதமட.

எவ்ளபமன தமக கர்ணமவுக்கும் இவ்பிடணமக ணந்டயம்,
டயபிதம், ழடபவட ன்று னென்று உள்ந. பமதில்

ணந்டயம், வகதில் [ஆலடய ண்ஞ ழபண்டித] டயபிதம்,
ணயல் ழடபவட[தின் டயதமம்].

கயதில் ீபய உண்ம

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்

கயதில் ீபய உண்ம

?

என பமடம் உண்டு. அடமபட:
னர்ப னேகங்கநில் ணடேஷ்தர்கள் ளமம்வும் உதர்ந்ட

சக்டயழதமடும் ண்னகழநமடும் இனந்டமர்கள். ணயழ
ணப் ிரிதத்வட வபத்டக் ளகமண்ழ
ழமகழக்ஷணமர்த்டணமக அபர்கநமல் ீபய ளகமடுக்க
னடிந்டட. அடமல் அபர்கள் அசுபம், ழகம
இபற்வக்கூ தக்ஜங்கநில் சு யதமகத் டந்டமர்கள்.
சயமத்டத்டயல் ணமம்ம் ழசர்த்டமர்கள். இப்டி ணயல்

ட்டுக்ளகமள்நமணல், ழடப சக்டயகவந ழமகனுக்கமகப்
ிரீடய ண்டம் ளமனட்ழ அபர்கள் டுத்ட பதயல்
கயனஸ்டர்கநமகக் கர்ண ணமர்க்கத்டயல் இனந்ட ளகமண்டு
யஷ்கமம்த கர்ணம் ளசய்டமர்களநன்மல், ிற்மடு
பினத்டமப்தத்டயழம க கர்ணமவபனேம் பிட்டு பிட்டு
னவ னஸ்கமங்கலம் ஆசமங்கலங்கூ இல்மணல்,
அப்டிழத ளசதற் ஆத்ணமமணர்கநம

ந்யதமயகநமக இனக்கவும் அபர்கநமல் னடிந்டட.
அபர்கலக்கு ப்ழர்ப்ட் உத்டணப் ண்ன இனந்டட
ன்மல், என மஜ்தத்டயழ டன் சழகமடம மம,

பமரிசு இல்மணல் ளசத்டப் ழமய்பிட்மல், 'அமகம்
பமணல் ழடசம் ழக்ஷணணமக இனக்கழபண்டுழண' ன் எழ
ண்ஞத்டக்கமக, டங்கலக்ளகன்று கமணழண இல்மணல்
டங்கலவத ிம்ணசரிதம் குவதமணழ,
ழமடின் ஸ்டமத்டயல் டமங்கழந இனந்டளகமண்டு
னத்ழமத்த்டய ண்ஞக்கூ னடிந்டட. ம்னவத

கயனேகத்டயல் இப்டிப்ட் யஷ்கமம்த கர்ண மபவழதம,
ிழவணழதமழழத ளகமவகூச் ளசய்கய மபவழதம,

க கர்ணமவபனேம்பிட்டு ணவனேம் அக்கய
ந்யதமயதமக இனக்கய டகுடயழதம, ஸ்டயரீ

ங்கத்டயலும் ிம்ணசர்த மபவ லபமட டன்வணழதம
பனக்கும் இனக்க னடிதமட. அடமல் அச்பழணடம்,
ழகமழணடம், சயமத்டத்டயல் ணமம்ம், ந்யதமம்,

ழமடன் ஸ்டமத்டயல் னத்ழமத்த்டய ளசய்பட ஆகயத
இந்ட ந்டம் கயதில் பர்ணமகும் (பிக்கத் டக்கடமகும்)
ன்ட என பமடம்:
அச்பமம்ம் கபமம்ம் ந்-ந்தமம்  வத்னகம்
|

ழடபழஞ றழடமத்த்டயம் களௌ ஞ்ச பிபர்ழதத்

|| 1

இந்ட ஸ்ழமகத்டயல் "அச்பமம்ம்" ன்டற்குப் டயல்
"அக்ன்தமடமம்" (அக்ி ஆடமம்) ன்று சயர்

ளசமல்கயமர்கள். இப்டிச் ளசமன்மல் சுய இல்மட
மநணம தமகங்கள், இஷ்டிகள் இனக்கயன்ழப,
அபற்வக்கூக் கயதில் ளசய்தக்கூமட; அடமபட
கயதில் ழபள்பி ன்டற்ழக

total prohibition (னல

பிக்கு)

ன்று அர்த்டணமகய பிடும். பிர் தக்ஜங்கநில்
னடமபடமக பனபழட இந்ட அக்ன்தமடமம். அடழப
இல்வ ன்மல் 'மக தக்ஜம்' ன் ல சயன்
தக்ஜங்கவநத் டபி தமக, தக்ஜமடயகழந அடிழதமடு
இல்வ ன்று அர்த்டணமகய பிடும்.
ஆமல் இப்டிச் ளசமல்பட சரிதல் ன்ழட
ளரிதபர்கநம சயஷ்ர்கநின் அிப்ிமதம். ழபட
ணமர்க்கத்வடப் ிடயஷ்வ ளசய்தழப பந்ட சங்க கபத்

மடமள் "ழபழடம யத்தம் அடீதடமம்" (ழபடத்வட டயனுனம்
ஏடங்கள்) ன்று ளசமன்ழடமடு யறுத்டமணல், அவட

ஏடயமல் ணட்டும் ழமடமட, அடயல் ளசமன் கர்ணங்கவந

அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்று ளடமர்ந்ட ளசமல்கயமர்: டத்
உடயடம் கர்ணஸ்படே:ஷ்டீதடமம் ன்று. ழபடகர்ணம
ன்மல் னக்கயதணமக தமகந்டமன். அவட பிட்டுபிட்டு
ழபளந்ட ழபட கர்ணமவபப் ண்டபட? ஆடமல் சய
பிடணம தமகங்கவந ழபண்டுணமமல் கயதில்
பிமழண டபி, னலக்க பிட்டுபிக் கூமட.
அக்ிதமடமம் கூமட; அடமபட ந்ட பிடணம ளரித
தமகனழண கூமட ன்று இந்ட ச்ழமகத்டயல் னடயல்
ளசமல்யதினந்டமல், அப்னம் தமகத்டயல் எனபிடணம

(ழகமழணடம் ன்) கபமம்ம் கூமட ன்று ழபறு ன்
ிரித்டச் ளசமல் ழபண்டும்? அக்ிதமடமம் ழமய்
பிட்மல், அடனுன் டமழ கபமம்னம் ழமய்த்டமழ
பிடும்? ஆடிதமல் சய டயனுமவப டபி, ணற்

ழபள்பிகள் க்கமத்டயலும், ல்மக் கமத்டயலும் க்க
ழபண்டிதவபடமன்.
டர்ண சமஸ்டயங்கநியனந்ழட இன்ளமன ச்ழமகனம்
ளசமல்ப்டுகயட. இடன்டி, ளகமஞ்சணமபட கயதில்
பர்ஞமச்ண ழடங்கள் இனக்கயபவதில், ளகமஞ்சணமபட
ழபட சப்டம் இனந்ட ளகமண்டினக்கய பவதில் (தமபத்
பர்ஞ பிமழகமஸ்டய, தமபத் ழபட ப்பர்த்டழட)2
அக்ிதமடமணம தமக கர்ணமவும், என கர்ணமவும்
இல்மட ந்யதமனம் இனக்கமம் ன்று
ற்டுகயட. சய பவகதம சுய, சயமத்டத்டயல்
ணமம்ம், ழமடனுக்கமகப் னத்டயழமத்த்டய ன்வப
ணட்டும் கயதில் கூமட.

1 'யர்ஞத

யந்ட' ன் டர்ண சமஸ்டயத் ளடமகுப்ன டையல்

கயனேக பிக்குகள் குயத்ட அத்தமதத்டயன் னென்மம்

ிரிபில் னடற் குடயதில் கமடம் ழணற்ழகமள். பிதம
ஸ்ணயனடயதில் உள்நட.
2

ழடபர் லடயத டர்ண சமஸ்டய டையனந்ட

ழணற்ழகமநமக 'யர்ஞத யந்ட'பில் (னந்வடத
அடிக்குயப்னக் கூறும் இத்டயழழத) கமண்ட.

தமகம் ளசய்பர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
தமகம் ளசய்பர்கள்
தமகம் ண்டகயபர்கவநப் ற்ய ளகமஞ்சம் ளசமல்
ழபண்டும். பன் ளமனவநச் ளசபனயத்ட டக்ஷயவஞ
ளகமடுத்ட தக்ஜம் ளசய்கயமழம அபனுக்கு தணமன்
ன்று ளதர். 'தஜ்' ன்மல் 'பனயடுபட' ன்று அர்த்டம்.
தணமன் ன்டற்கு

root meaning தக்ஜம்

ண்டபன்

ன்ழட. இப்ழமட ம் டணயழ் ழடசத்டயல் னடமநிவத
'தணமன்' - சணமன்

- ன்கயழமம். னடமநிடமழ

சம்நம் டனகயமன்? அடமல் தக்ஜத்டயழ டக்ஷயவஞ
ளகமடுத்ட பந்ட தணமின் ஸ்டமத்டயல் இபவ
வபத்ட பிட்ழமம். மடமஞ ணக்கலம் இப்டி

னடமநிவத தணமன் ன்டயயனந்ட, இந்ட ழடசத்டயல்
ழபடபனக்கம் வ்பநவு ஆன ழபழமடிதினக்கயட ன்று
ளடரிகயட.
இன்ளமன பமர்த்வடனேம் ம் ழடசத்டயன் ஆழ்ந்ட வபடயகப்
ிடிணமத்வடக் கமட்டுகயட. டணயழ் மட்டில் எனத்டனுக்கு
இபசணமகச் சமப்மடு ழமடுகய இத்டக்கு "சத்டயம்"
ன்று ழர் ளசமல்கயழமம். பக்ழக ழமமல், சத்டயம்
ன்று ளசமல்ணமட்மர்கள். "டம்சமம" ன்மர்கள்.

"டர்ண சமவ" ன்டன் டயரின அட. இங்ழக டக்ஷயஞத்டயல்
ணட்டும் ன் சத்டயம் ன்கயமர்கள்? சத்டயம் ன்மல்
ன்? "த்ம்" ன்டடமன் 'சத்டயம்' ன்மதினக்கயட.
த்ம் ன்ட என பவக தமகத்டயன் ளதர். அந்ட

தமகத்டயற்கும் ணற் தமகங்கலக்கும் ன் பித்தமம்
ன்மல் ணற் தமகங்கநில் தணமன் ன்கய எனபன்
டன் டயபிதத்வடச் ளசவு ளசய்ட, டக்ஷயவஞ ளகமடுத்ட,
தமகம் ண்டகயமன்; ரித்பிக்குகள் ன் ிமம்ணஞர்கள்
(னழமயடர்கள்) தணமிம் டக்ஷயவஞ
பமங்கயக்ளகமண்டு அபனுக்கமக தக்ஜத்வட த்டயத்
டனகயமர்கள். த் தமகங்கநில் ணட்டும் தமகம்

ண்டம் அத்டவ ழனழண தணமர்கள். என
தக்ஜத்டயமல் ழமக ழக்ஷணனம், அடயல் கந்ட ளகமள்கய
ல்ழமனக்கும் சயத்டசுத்டயனேம், அவடத் டரிசயப்பர்கலக்குக்

கூ ன்வணனேம் ற்டுகயன்ளபன்மலும், இடமல்

பிழசணமகப் னண்ஞிதம் அவபட தணமன் டமன்.
த் தமகங்கநில் ரித்பிக்குகழந தணமர்கநமக
இனப்டமல் அத்டவ ழனக்கும் ணணம னண்ஞிதம்.
'இந்ட

தக்ஜம் டன்னுவதட' ன் உரிவண

ல்ழமனக்கும் இனக்கய ழமய தக்ஜம் இட!
இவட வபத்ழட, பமமலும் உரிவணழதமடு பந்ட,
தணமர்கள் ணமடயரி பதிமச் சமப்ிட்டுப் ழமகய

இத்டக்கு "சத்டயம்" ன்று ழர் பந்டபிட்ட. இந்ட
பமர்த்வடதியனந்ட, சத்டயத்டயல் சமப்ிடுகயபவபிச்
சமப்மடு ழமடுகயபன் டன்வ உதர்பமக

யவக்கபில்வ ன் உதர்ந்ட ண்னம் ளடரிகயட.
டணயழ் மட்டில் த் தமகங்கள் பிழசணமக ந்டயனக்க
ழபண்டும் ன்றும் ளடரிகயட.
தணமன் டனம் டக்ஷயவஞவத தக்ஜ னடிபிழ ளற்று
அபனுக்கமக அவட த்டயத் டனகய ணற்

ிமம்ணஞர்கலக்கு ரித்பிக் ன்று ளதர். ரித்பிக்குகநில்
ழமடம, உத்கமடம, அத்பர்னே ன் னென்று ிரிவுகள்
உண்டு. ழமடம ன்பர் ரிக் ழபட ணந்டயங்கவநச்
ளசமல்ய, ழடபவடகவந ஸ்டடயத்ட ஆலடயகவந
ற்டற்கமக அபர்கவநக் கூப்ிடுகயபர். இபனக்கு உள்ந
உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயமல்டமன், இன்வக்கும் தமமபட
ல் ஸ்டமத்டயல் இனந்டமல், "ளமம்வும் ழமடமவுன்
இனக்கயமர்" ன்று ளசமல்கயழமம். ரிக் ழபடத்டயல்

ழடபடமணம ஸ்ழடமத்டயங்கள் யம்ினேள்ந. கமரித
னொத்டயல் ளசய்தழபண்டித தக்ஜ னவகள் தறர்
ழபடத்டயல் அடயகணமக இனக்கயன். இபற்யன்டி

தக்ஜத்வட த்டயக் ளகமடுப்பர் அத்பர்னே. மண கமம்
ன்டமக மண ழபடத்டயல் உள்ந ணந்டயங்கவந கமம்
ளசய்பட, ழடபவடகவந பிழசணமக ிரீடய
ளசய்பிப்டமகும். இவடச் ளசய்பர் உத்கமடம. இப்டி
க்கய தமகத்வட எனபர் ழணற்மர்வப (றர்வபஸ்)
ண்டகயமர். அபனக்கு 'ிம்ணம' ன்று ளதர்.
ிம்ண ன்ழ ழபடத்டக்கும் ழர். ழபடணம
'ிம்ண'த்டயல்

பிழசணமக ம்ந்டப்ட்பனக்ழக

'ழபடயதர்' ன்ட

ழம 'ிமம்ணஞர்' ன் ழனம்

ற்ட்ட. ழபடம் தில்பவ ிம்ணசமரி ன்டம்
இடமல்டமன். இங்ழக தமகத்டயல் லர்வபனக்கு
ிம்ணம ன்று ழர். அபர் அடர்ப ழபடப்டி இந்டக்
கமரிதத்வடப் ண்டகயமர். இப்டிதமக, ழமடம, அத்பர்னே,
உத்கமடம, ிம்ணம ன் மலு ழர் மலு ழபடங்கவந
represent ண்டகயமர்கள்.

இப்டிச் ளசமன்மலும்

ழமடமவுக்கும், அத்பர்னேவுக்கும், உத்கமடமவுக்கும்,

னவழத ரிக், தறஸ், மண ழபடங்கநில் இனக்கய
ம்ந்டம், ிம்ணமவுக்கு அடர்பத்டயல் இல்வ ன்கய
அிப்மதனம் ிற்கமத்டயல் ளகமஞ்சம் பந்டயனக்கயட.
ிகயனடத்டயல் [வனவதில்] மர்த்டமலும்,
தக்ஜங்கநில் ங்ளகடுத்டக் ளகமள்பர்கள் ணற் னென்று
ழபடங்கவந அத்ததம் ளசய்டயனக்கயமர்கழந டபி
அடர்ப அத்ததம் ளசய்டபர்கள் இனக்கபில்வ.
அடமல் ரிக், தறஸ், மண ன் னென்று

ழபடங்கவநனேம் ளகமண்ழ ழமணதமகம் னடல் அச்ப
ழணடம் பவதில் ல்ம தக்ஜங்கலம்

ளசய்தப்டுகயன் ன்றும் அிப்மதம் இனக்கயட *.

அடர்ப ழபடத்டக்கு ன்று டிப்ட் தக்ஜங்கள்

இனக்கயன். அடர்பத்டயல் ளசமல்யனேள்ந தமகத்வட
இந்டயயத் யகும்ிவதில் ண்ஞிமன் ன்று பமல்ணீ கய
மணமதஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
ணற் னென்று ழபடங்கலழண அடயகம் ிசமத்டயல்

இனப்வப. மலு ழபடங்கள், சடர்ழபடங்கள் ன்று
பித்தமஸ்டமங்கநில் ளசமன்மலும் அடர்பத்வட ீக்கய

ணற் னென்வனேழண "த்தீ" ன் ளதரில் ழபடங்கநமக
பிழசயத்டச் ளசமல்பட பனக்கம்.
("சமந்டயகம்"

ன்டமக சமந்டயவதனேம், "ளௌஷ்டிகம்"

ன்டமக னஷ்டிவதனேம், சத்னக்கலக்குக் ளகடுடவ
உண்மக்குகய "ஆிசமகம்" ப்டுவபனேணம னென்று
பிட தமகங்கள் அடர்பத்டயல் மநணமக உள்ந.)
* தமகங்கநில்

ிம்ணமபின் ழணற்மர்வபக்கம கர்ணம

ணயகக் குவபமழட. கர்ணமக்கள் ளசய்வகதில்,

அவ்பப்ழமட அத்பர்னேபமபர் ிம்ணமவப அனுணடய
ழகட்மர். அடற்கு ிம்ணம 'ஏம்' ன்று ளசமல்ய அனுணடய
டனபமர். ழமணதமகங்கநில் ிம்ணமவுக்குச் சற்று அடயகப்
ங்கு உண்டு. இவபகவந அடர்ப ழபடம் பிடயக்கயட.

ழமணதமகத்டயல் ப்மம்ணஞமச்சம்ய, ஆக் ீத்ன், ழமடம
ன் னென்று ரித்பிக்குகலக்குத் டவபமக ிம்ணம
பனவகதில் அபனக்கம கமரிதங்கள் அடர்பழபட
ம்யவடதில்
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கமண்ங்கநிலுள்ந.

அவ்பப்ழமட தக்ஜத்டயல் ற்க்கூடித டபறுகலக்கம
ிமதச்சயத்டத்வடக் கூறுபடம் ிம்ணமபின் ளமறுப்ழ.

அடர்ப ழபடப்டிழத ிம்ணமபின் ஸ்டமம்

அவணந்டயனப்டமக அவ்ழபடழண கூறுகயட. ணற் னென்று
ழபடங்கவநக் ளகமண்டு ணட்டும் தக்ஜம் த்ட னடிதமட
ன்று அடர்ப ழபடத்டயன் 'ழகமட ப்மம்ணஞம்' கூறுகயட.
அடர்ப ழபடயதமக இல்மடபன் ப்ம்ணமபமக

இனக்கக்கூமட ன்றும் அந்ட ப்மம்ணஞம் ளசமல்கயட.
ஆதினும் க்கமஞத்டமழம ஆஸ்டம்ர் னடயத டர்ண
சமஸ்டயக்கமர்கள் அடர்ப ழபடத்வட பிக்கய

ிம்ணமபின் கமரிதங்கவநனேம் ணந்டயங்கவநனேம்
ணற்பர்கழந ளசய்னேம்டி இணநித்ட பிட்மர்கள்.
ஆமல் அடர்பழபடய ழபண்மம் ன்ழ ளசமல்ய

பிபில்வ. (இவ்பிபங்கள் வ அக்ிழமத்ம்
மணமனு டமடமசமரிதமர் உடபிதவப.)

ரிக்-தறஸ்-மணம்-அடர்பம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ரிக்-தறஸ்-மணம்-அடர்பம்

"அந்டம

வப ழபடம:" - ழபடங்கள் ண்ஞிந்டவப

ன்மலும், ரியகள் சயபற்வத்டமன் ணக்குப் ிடித்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ம்னவத இ,  னுக்கும்
ழமக ழக்ஷணத்டக்கும் இடழப ழமடம். அத்டவ
ழபடங்கவநனேம் மம் ளடரிந்டளகமண்டு ிம்ணம ணமடயரிப்
ிஞ்சங்கவந சயனஷ்டிக்க ழபண்டுணம ன்?

சயனஷ்டிதமகயபிட் இந்ட ழமகம் ன்மக இனக்கச்
ளசய்படற்கம அநவுக்கு ணக்கு ழபடங்கள் ளடரிந்டமழ
ழமடம். இப்டிப்  ழபடங்கவந ரியகள் ணக்குத்

டந்டயனக்கயமர்கள். மலு ழபடம் ன்று ளசமல்கயழமம்.
ஆமல் இட எவ்ளபமன்யலும் பிடணம மங்கள்,
ம ழடங்கள் உண்டு. மமந்டம் ன்று இவடச்
ளசமல்பமர்கள். எழ கர ர்த்டணமமலும், எழ
மகணமமலும் அடயழ ணம வபத்தமடய்தர் மஞி,
ழகமழரிமனம் மஞி, ச சமஸ்டயரி மஞி ன்று

ளபவ்ழபறு டயனுசு இனக்கயட. சய மஞிதில் அடயகம்
சங்கடயகள் மடுகய ணமடயரி, சய லக்டங்கள் என

மத்டயல் அடயகம் இனக்கும். என்றுக்ளகமன்று ணந்டயங்கள்
னன்ின்மக இனக்கும்.
இந்ட மமந்டம் எவ்ளபமன்வனேம் என சமவக ன்று
ளசமல்பமர்கள். சமவக ன்மல் கயவந. ழபட
பினக்ஷத்டயல் இவப எவ்ளபமன்றும் என கயவந. அழக
கயவநகலன் கப்னம் கபடும் பிட்டுக்ளகமண்டு என

ணம பினக்ஷம் ணமடயரி, அவதமறு ஆணம் ணமடயரி,
ழபடம் இனக்கயட. இத்டவ சமவககள் இனந்டமலும்,
இபற்வ ரிக், தறஸ், மணம், அடர்பம் ன் மயல்
என்வ ழசர்ந்டடமகழப ிரித்டயனக்கயட.

இப்ழமட ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ரிக்ழபடம் னந்டயதட.

தறர்ழபடம் ிந்வடதட ன்ளல்மம் ளசமன்மலும்,
சமஸ்டயப்டி ல்மம் அமடயடமன். சயனஷ்டித்
ளடமக்கத்டயழழத ிம்ணமபமல் ங்கலக்குக்
ளகமடுக்கப்ட்டம தக்ஜத்டயல் மலு ழபடங்கலழண

ிழதமணமகயன் ன்வடப் மர்க்கும்ழமட, இந்ட
னந்டய ிந்டய ஆமய்ச்சயகளநல்மம் டுபில்வ.
இப்டித்டமன் என ழபட சமவக ன்மல், அடயல்
இனக்கப்ட் ம்யவட, ப்மம்ணஞம், ஆண்தகம் ன்
குடயகநில் இடற்கு இட னந்டயதட ன்கய ஆமய்ச்சயனேம்
சரிதில்வ. ஆமய்ச்சயக்கு அப்மற்ட்ட ழபடம்;
கமமடீடணம யவதியனந்டளகமண்டு
டயரிகமங்கவநனேம் மர்க்ககூடித ரியகள் கண்டுிடித்டக்

ளகமடுத்டட ழபடம் ன்வட ம்ிபிட்ழமணமமல், ந்டக்
கமக் கஞக்கு ஆமய்ச்சயனேம் அடற்குப் ளமனந்டமட
ன்று ளடரினேம்.
ரிக் ழபடத்டயழழத  இங்கநில் தறர் ழபடம், மண
ழபடம் னடயதபற்வப் ற்யத ிஸ்டமபம்
இனக்கயட. ரிக்ழபடம் த்டமம் ணண்த்டயல்

[ளடமண்டமபட லக்டணமக] பனகய னன
லக்டத்டயல், இப்டி ணற் ழபடங்கவநப் ற்யனேம்
பனகயட. இடமழழத ழபடங்கநில் என்று னன்மடி,
இன்ளமன்று ின்மடி ன்யல்வ ன்று
ளடரிகயடல்பம?
எவ்ளபமன சமவகதிலும் ம்யவட, ிமம்ணஞம்,

ஆண்தகம் ன் னென்று உண்டு ன்ழன். ளமடபமக

'ழபட

அத்ததம்' ன்னும்ழமட இபற்யல் ம்யடம

மகத்டயன் அத்ததம் ன்று ணட்டுந்டமன் அர்த்டம்

ண்ஞிக்ளகமள்கயழமம். ரிக்ழபட ம்யவடவத ணட்டும்
னஸ்டகணமகப் ழமட்டு, அடற்கு "ரிக் ழபடம்" ன்று ளதர்
ளகமடுத்ட பிடுகயழமம். ளன்மல் ம்யவடடமன்
என சமவகக்கு ஆடமணமக, உதிர் மடிதமக இனப்ட.

ம்யடம ன்மல், "எலங்குடுத்டயச் ழசர்த்ட வபத்டட"
ன்று அர்த்டம். என ழபடத்டயன் டமத்ர்தம் ன்ழபம,
அவ்பநவபனேம் 'யஸ்ணமடிக்'கமகச் ழசர்த்ட
ணந்டயங்கநமகக் ளகமடுத்டயனப்டடமன் ம்யவட.
ரிக் ழபட ம்யவட னலக்கவும் ளமதட்ரி (ளசய்னேள்)
னொத்டயல் இனப்ட. ிற்கமத்டயல் ச்ழமகம் ன்று
ளசமல்ப்ட் ளசய்னேலக்ழக ழபடகமத்டயல் 'ரிக்' ன்று
ளதர். ிற்கம ச்ழமகத்டயற்கும் ழபட ரிக்குக்கும் ளரித
பித்தமம் ன்ளபன்மல் ரிக்குகவநத்டமன் ஸ்பப்டி
ற்ய, இக்கய, அல்ட ணணமகச் ளசமல்

ழபண்டிதினப்ட. 'ரிக்' ன்மல் ஸ்ழடமத்டயம் ன்றும்
அர்த்டம். ரிக் ழபட ம்யவட னலக்கவும் இப்டிப்ட்
ஸ்ழடமத்டயங்கநமகழப இனக்கயட.  ழடபவடகவநப்
ற்ய ஸ்ழடமத்டயங்கள். எவ்ளபமன ரிக்கும் என

ணந்டயம். என ழடபவடவதப் ற்யப்  ரிக்குகள் ழசந்ட
எவ்ளபமன லக்டணமக ற்ட்டினக்கயன்.
1

ரிக் ழபடத்டயல் - அடமபட ம்யவடதில் -

த்டமதித்ட ளசமச்சம் [10170] ரிக்குகள் (ணந்டயங்கள்)
உள்ந. [1028 லக்டங்கள்] . ரிக் ழபடத்வடப் த்ட

ணண்ங்கநமகவும், ட்டு அஷ்கங்கநமகவும் இண்டு

பிடத்டயல் ிரித்டயனக்கயட. அக்ிவதப் ற்யத
லக்டத்ழடமடு ஆம்ித்ட, அக்ிவதப் ற்யத

லக்டத்ழடமழழத அட னடிகயட. ழபடங்கலக்குள்ழந
ழடபடம ஸ்ழடமத் னொணமதினப்ட ரிக் ழபடம். அடயல்
உக்ணம் (ஆம்ம்) , உம்மம் (னடிவு)

இண்டிலும் அக்ிவதச் ளசமல்யதினப்டமல், அக்ி
உமவடமன் (Fire worship) ழபட டமத்ர்தம் ன்ழ
ளகமள்கயபர்கலம் உண்டு. அக்ி ன்மல் ஆத்ண

வசடன்தத்டயன் ிகமசம் (த்த டத்டபத்வடப் ற்யத
அயளபமநி) ன்மல், இடவும் சரிடமன். ரிக் ழபடத்டயன்
கவசய லக்டம் அக்ிவதப் ற்யதடமக இனந்டமலும்
அடயல்டமன் இப்ழமட ழடசயதகர டம் -

National Anthem - ன்று

ளசமல்படற்கு ழணமக, ர்ப ழடசத்டயற்குணம எற்றுவணப்
ிமர்த்டவ -

International Anthem - இனக்கயட!

" ல்ம

ங்கலம் என்று ழசர்ந்ட க ணமக இவஞந்ட
ஆழமசவ ண்ஞட்டும். ல்ழமனக்கும் எழ
க்ஷ்தணமக இனக்கட்டும். ல்ம ஹ்னடதங்கலம்
அன்ழமடு என்று ழசட்டும். இப்டி ழகமித்ட

ண்ஞத்ழடமடு ல்மனம் ஆந்டணமக இனக்கட்டும்"
ன்று ரிக் ழபடம் னடிகயட.
'தஜ்' - பனயடுபட

- ன் டமடபியனந்ட தறஸ், தக்ஜம்

ன் இண்டும் பந்டயனக்கயன். 'ரிக்' ன்மழ ப்டி
ஸ்ழடமத்டயம் ன்று அர்த்டழணம, அழட ணமடயரி 'தறஸ்'
ன்மழ தக்ஜ ம்ந்டணம பனயமட்டுக்

கமரிதக்ணத்வட பிபரிப்ட ன்று அர்த்டம் ஆகயட.
இடற்ழகற்மற்ழமல் ரிக்ழபடத்டயலுள்ந ஸ்டடய னொணம
ணந்டயங்கவந தக்ஜம் ன்கய கமரிதத்டயல் ளமனத்டயக்

ளகமடுப்ழட (

practical application ) தறர்ழபடத்டயன்

னக்கயதணம

க்ஷ்தணமக இனக்கயட. ரிக்ழபடத்டயல் உள்ந 

ணந்டயங்கள் இடயலும் கூப்டுகயன். அழடமடு கூ,
ப்ழமயல் (உவ வதில்) தக்ஜம் னடம ழபட
கர்ணமடேஷ்மங்கவநச் ளசமல்கயட. பமதமல்

ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்த ரிக் ழபடம் உகரிக்கயட.
கமரிதத்டயல் பனயமடு ண்ஞ தறர்ழபடம் னக்கயதணமக
உகமம் ளசய்கயட.
எவ்ளபமன ழபடத்டயலும்  சமவககள் இனக்கய ணமடயரி
ணட்டும் இல்மணல், தறர் ழபடம் டக்குள்ழநழத யம்
ணமறுமடுகள் உள்ந இண்டு டி ழபடங்கநமகழப

ிரிந்டயனக்கயட. இந்டப் ிரிவுகலக்கு சுக் தறர் ழபடம்,
கயனஷ்ஞ தறர் ழபடம் ன்று ளதர். 'சுக்ம்' ன்மல்

ளபலப்ன. 'கயனஷ்ஞம்' ன்மல் கறுப்ன. சுக் தறர் ழபட
ம்யவடக்கு "பமழதி ம்யடம" ன்றும்
ளதனண்டு. "பமய" ன்ட சூரிதனுவத ளதர்.
சூரிதிணயனந்ழட தமக்ஜபல்கயத ரிய இந்ட

ம்யவடவத உழடசயக்கப் ளற்று, ழமகத்டக்குக்
ளகமண்டு பந்டடமல், இடற்கு பமழதி ம்யடம
ன்று ழர் ற்ட்ட.
இவடப்ற்ய என ளரித கவட உண்டு. சுனக்கணமகச்
ளசமன்மல், தமக்ஜபல்கயதனக்கு னன்மல் தறர் ழபடம்
என்மகத்டமன் ழமகத்டக்கு ளபநி பந்டயனந்டட. அந்ட
தறர் ழபடத்வட வபசம்மதரிணயனந்ட
தமக்ஜபல்கயதர் கற்றுக்ளகமண்மர். அப்னம்

வபசம்மதனக்கும் தமக்ஜபல்கயதனக்கும் ணஸ்டமம்
உண்ம ழமட, குனபமபர் சயஷ்தரிம், "மன் கற்றுக்

ளகமடுத்டவட ல்மம் டயனம் கக்கய பிடு" ன்மர். அபர்

ளசமல்பட யதமதம்டமன் ன்று அப்டிழத தமக்ஜபல்கயதர்
கக்கயபிட்டு, சூரிதவ குனபமக ற்றுக்ளகமண்டு சஞமகடய
ளசய்டமர். அந்டணம ழபடங்கநில் அடபவ
ழமகத்டக்கு பமடயனந்ட இன்ளமன பிட தறர்

ழபடத்வட சூரித கபமன் அபனக்கு உழடசயத்டமர். அட
பமழதி ன்றும், சுக் தறஸ் ன்றும் ழர்
அவந்டட. இட 'சுக்ம்' ன்டமல், ற்ளகழப

வபசம்மதர் உழடசயத்டட, இடற்கு ணமமக 'கயனஷ்ஞ'
தறர்ழபடம் ன்று ளதர் ளற்ட.
கயனஷ்ஞ தறர் ழபடத்டயல் ம்யவட, ிமம்ணஞம்
ன்று னலக்கத் டித்டிதமகப் ிரிக்கமணல், ம்யடம
ணந்டயங்கலக்கு அங்கங்ழகழத ப்மம்ணஞ மகங்கவநச்
ழசர்த்டயனக்கயட. கந்ட ழமவட 'கயனஷ்ஞ' ன்று
ளசமல்பட பனக்கணமடமழழத இந்ட ழபடத்டயற்கு
அப்டிச் ளதர் பந்டடமகவும், கக்கமணல் டித்டிழத
ஸ்பச்சணமதினப்வட 'சுக்ம்' ன்று ளசமல்லும்
பனக்கப்டி ணற்ட அந்டப் ழர் ளற்டமகவும்
ளசமல்கயமர்கள்.
அத்டவ ழடபவடகலக்குணம ஸ்ழடமத்டய ணதணமக
இனப்ட ரிக்ழபடத்டயன் ளனவண. அழடமடு சனெக
பமழ்க்வக னவகவநனேம் அடழப ன்மக டுத்டச்
ளசமல்கயட ன்று அயஜர்கள் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
உடமஞணமக லரிதனுவத னத்டயரிதின்
கல்தமஞத்வடப்ற்ய அட ளசமல்யதினப்வட
அனுரித்டத்டமன் பிபமச் சங்ழக

உனபமகயதினக்கயட. னனொபஸ்- ஊர்பசய ம்பமடம்

[உவதமல்] ழமன்  மக பிழசனள்ந
குடயகலம் ரிக்ழபடத்டயல் உண்டு. ிற்கமத்டயல்
கமநிடமமடயகள் இபற்வ பிஸ்டரித்ட
லடயதினக்கயமர்கள். உஸ் [பிடிதற்கமவதின்
அடயழடபவட] ற்யத பர்ஞவ ழமன் ரிக் ழபடப்

குடயகவந, ணயக உத்டணணம கபிவட ன்று ரியகர்கள்
ளகமண்மடுகயமர்கள்.
ழபடங்கநில் னடமபடமக ரிக் ழபடத்வட
வபத்டடமழழத, அடற்கு என ற்ம் இனக்கத்டமழ
ழபண்டும்? தறர் ழபடத்டயல் உள்ந கர்ணம, மண

ழபடத்டயல் ண்ஞப் ழபண்டித (மண) கமம்
இபற்யற்கும் டமய்ச் சக்கு ரிக்ழபட ரிக்குகள்டமன்.
கர்ணழதமகத்வட ன்மக அவணத்டக் ளகமடுத்டயனப்ட
தறர் ழபடத்டயன் ளனவண. டர்ச னர்ஞ ணமம், ழமண
தமகம், பமழதம், மலதம், அச்பழணடம் னடம
அழட தக்ஜங்கவநப் ற்யனேம், பிடணம த்

தமகங்கவநப் ற்யனேம் பிரிபமக ணக்குத் ளடரிபிப்ட
கயனஷ்ஞ தறயல் உள்ந வடத்ரீத ம்யவடடமன்.
அழடமடு கூ ரிக் ழபடத்டயல் இல்மட சய உதர்ந்ட
ஸ்ழடமத்டய னர்பணம ணந்டயங்கலம் இடயல்டமன்

பனகயன். உடமஞணமக, இப்ழமட ளனம்மலும்
பனக்கயல் ளசமல்ப்டும் வனத்ம் தறர் ழபடத்டயயனந்ட
டுத்டடடமன். ரிக் ழபடத்டயலும் ஞ்சனத்ம் ன்று ந்ட
லக்டங்கவந டுத்டயனந்டமலும், இன்று 'வனத்ம்' ன்
ணமத்டயத்டயல் தறர் ழபடத்டயல் பனபவடத்டமன்
குயப்ிடுபடமதினக்கயட. இடமல்டமன் ண

சமம்பம அப்த டீக்ஷயடர் டமம் தறர் ழபடத்டயல்

ிக்கமணல் ழமடற்கமக பிசப்டுகயமர்! அபர் மண
ழபடய.

இன்வக்கு அடயகம் ழர் அடேரிப்ட தறர்
ழபடத்வடத்டமன். தறர் ழபடயகள் டமன் ளணமரிட்டி.
பக்ழக இனப்பர்கநில் ளனம்மழமர் சுக் தறர்
ழபடயகநமகவும், ளடற்கத்டயக்கமர்கநில் ளனம்மழமர்
கயனஷ்ஞ தறர் ழபடயகநமகவும் இனக்கயமர்கள்.

உமகர்ணம (ஆபஞி அபிட்ம்) ன்று கபர்ளணன்டில் ீ வ்
பிடுபடமமல்கூ ரிக்ழபடயகலக்ழகம, மண
ழபடயகலக்ழகம ன்வக்கு உமகர்ணழணம அன்வக்கு
பிடுபடயல்வ; தறர் உமகர்ணமவுக்குத்டமன் ீ வ்
பிடுகயமர்கள். தறர்ழபடயகள் ளணமரிட்டிதமக
இனப்டமழழத இப்டிதினக்கயட.
ரிக் ழபடத்டயலுள்ந 'னன லக்டத்'டயழழத சய
ணமறுடல்கழநமடு தறர் ழபடத்டயலும் பனகயட. இன்று
'னன

லக்டம்' ன்மல் ளமடபமக தமறணமட

(தறர் ழபடத்டயலுள்நட) டமன் ன்மதினக்கயட.
அத்வபடயகள் பிதத்டயலும் தறர் ழபடத்டக்கு என
பிழசம் இனக்கயட. ந்ட யத்டமந்டணமமலும் அடற்கு
லத்ம், மஷ்தம், பமர்த்டயகம் ன் னென்று
இனக்கழபண்டுளணன்ட பித்பமன்கள் ளசமல்பமர்கள்.
லத்ம் ன்ட யத்டமந்டடத்வட த்டயச் சுனக்கணமகச்
ளசமல்பட. மஷ்தம் ன்ட அடற்கு பிரிவுவ. இந்ட
பிரிவுவவதனேம் மங்ழகமமங்கணமக பிஸ்டரித்ட
பிநக்குபடடமன் பமர்த்டயகம். அத்வபட யத்டமந்டத்டயல்
"பமர்த்டயககமர்" ன்மல் றழச்பமச்சமர்தமள்

ன்பவழத குயக்கும். அபர் ந்ட மஷ்தத்டக்கு

பமர்த்டயகம் ளசய்டமர்? உயத்டக்கவந லத்டயத்டயன்
ஸ்டமத்டயல் வபத்டமல், ஆசமர்தமள் (சங்கர்) அந்ட
உயத்டக்கலக்கு மஷ்தம் ண்ஞிமர். ிம்ண
லத்ம் ன்டற்கும் மஷ்தம் ளசய்டமர். இந்ட

மஷ்தங்கவந ழணலும் பிநக்கயழத, ஆசமர்தமநின் ழர்
சயஷ்தம றழச்பர் பமர்த்டயகம் லடயமர். அப்டி
லடம்ழமட, ஆசமர்தமள் ளசய்ட த்ட உயட

மஷ்தங்கவநனேம் டுத்டக் ளகமள்நமணல், அபற்யல்
இண்வ ணட்டுழண டுத்டக் ளகமண்டு, அபற்றுக்கு
பமர்த்டயகம் லடயமர். அந்ட இண்டு, வடத்ரீத

உயத்டம், ினடமண்த உயத்டம் ஆகும்.
இபற்யல் வடத்டயரீதம் கயனஷ்ஞ தறவச் ழசர்ந்டட;
ினடமண்தகம் சுக் தறவச் ழசந்டட. ஆக
இண்டுழண தறர் ழபடம்டமன்.

டழசமயத்டக்கள் ன்கய னக்கயதணம த்ட

உயத்டக்கநில் னடமபடம 'ஈசமபமஸ்தம்',
னடிபம 'ப்னடமண்தகம்' இண்டுழண சுக் தறர்
ழபடத்டயல் உள்நவபழத ன்டம் இந்ட ழபடத்டக்கு
என ளனவண.
'மணம்' ன்மல்

ணவ சமந்டப்டுத்டபட,

சந்ழடமப்டுத்டபட ன்று அர்த்டம். மண-டம-ழடடண்ம் ன்கயழமட, னடயல் டயரிவதக்கூ
அன்ிமழ ஸ்ழயடணமக்கயக் ளகமள்படற்கு 'மணம்'
ன்று ளதர் இனக்கயட. இப்டி ழடப சக்டயகவநனேம்

ணமத்ணமவபனேம் ணக்கு அந்யழதமந்யதணமகப் ண்ஞித்
டனபட மண ழபடம். எனத்டவ சந்ழடமப்டுத்ட

ன் பனய? ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டமல் அட

சந்ழடமப்டுத்டகயட. அல்ட மட்டு மடிமல்
சந்ழடமப்டுத்டகயட. ஸ்ழடமத்டயத்வடழத மட்மகவும்
கமம் ளசய்ட பிட்மல் இட்டிப்ன ந்ழடமம்
உண்மக்கும் அல்பம? இம்ணமடயரிடமன் ரிக் ழபடத்டயல்

ஸ்டடயகநமக இனக்கப்ட் ணந்டயங்கநில் பற்வழத
மண கமணமக ஆக்கயத் டனபட மண ழபடம். ரிக் ழபட
ணந்டயழணடமன். ஆமல் ரிக்கயல் னன்ழ ளசமன்

உடமத்டம், அடேடமத்டம் னடம ஸ்பங்கள் ணட்டுழண
இனக்க மணத்டயழம கமணமகழப அபற்வ ீட்டி
ீட்டிப் ம பிடயகள் ளசய்டயனக்கயட. ிற்மடு உண்ம
ப்ட ஸ்ப ங்கர டத்டக்கு னெம் மண கமம்டமன்.
மணகமத்டயமல் க ழடபவடகலம் ிரீி்டய
அவந்ட பிடுகயமர்கள். தக்ஜங்கநில் ஆலடய டனபட
ணட்டுணயன்ய, உத்கமடம ன்பர் மண கமம்

ண்டபடமழழத ழடபடமடேக்கயம் யத்டயக்கயட

2.

ழமண தக்ஜங்கள் ன்டமக, ழமண த்வடப் ினயந்ட
ஆலடய ளகமடுத்டப் ண்டகய தக்ஜங்கலக்கு
மணகமம் ளமம் னக்கயதணமகும்.
ரிக்ழபட ணந்டயங்கழநடமன் ன்மலும், ஆத்ண
சயழதவனேம் ழடபடம ப்ரீடயவதனேம் பிழசணமக
அநிக்க பல் கமனொத்டயல் அவணந்டபிட்டமல், மண
ழபடத்டக்குத் டிச் சயப்ன ளசமல்ப்டுகயட. வ
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமழப, கர வடதில் "ழபடமமம்
மணழபழடமஸ்ணய" ன்கயமர்: "ழபடங்கலக்குள்

மணழபடணமக இனக்கயழன்" ன்கயமர். ல்ட, ளகட்ட
ல்மழண அபர்டமன். இனந்டமலும் டன்னுவத

ளடய்பகம்
ீ
பிழசணமகப் ிகமசயக்கய இங்கவந

அர்றனுக்குச் ளசமல்யக் ளகமண்டு பனம் ழமட, மண
ழபடத்வடழத குயப்ிட்டுச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அம்மலக்கு "மண கம ப்ரிதம" ன்ழ யடம
ஸ் மணத்டயல் என ழர் பனகயட. 'ரிக்ழபட
ப்ரிதம', 'தறர்ழபட ப்ரிதம' ன்று இல்வ. சயதமண
சமஸ்டயரிகலம் "மண கம பிழமடயி" ன்று
ணீ மக்ஷயவதப் மடிதினக்கயமர். சயப அஷ்ழமத்டயத்வட
டுத்டக் ளகமண்மல், அங்ழகனேம் "மண ப்ரிதமத ண:"

ன்று பனகயட. 'சந்ழடமக சமணம் ஏடம் பமதமன்' ன்று
ழடபமனம் ழமற்றுகயட. ஈச்பன், அம்மள், பிஷ்ட
ன்று னென்று - ழவனேம் 'த் த்தம்' ன்டமக,
ழடபவடகநின் உச்சஸ்டமத்டயல்
இனக்கப்ட்பர்களநன்று அப்த டீக்ஷயடர் யர்த்டமஞம்
ண்ஞிதினக்கயமர் (யவ மட்டிதினக்கயமர்) .

அப்டிப்ட் னெபனக்கும் மண ழபட ம்ந்டழண
பிழசணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
அடர்பன் ன்மல் னழமயடர் ன்று அர்த்டம். அந்டப்
ளதரிழழத என ரிய இனந்டமர். அடர்பம ன் அந்ட
ரியதின் னெம் ிகமசணமட அடர்ப ழபடம். அடயழ
பிடணம ஆத்டக்கவநப் ழமக்கயக் ளகமள்படற்கும்,
சத்னக்கவந அனயப்டற்கும் ணந்டயங்கள் இனக்கயன்.
ப்ழமஸ், ளமதட்ரி இண்டும் கந்ட இனக்கயன். ணற்
ழபட ணந்டயங்கலக்கும் இந்ட ிழதமம் உண்டு.

ஆமல் ணற் ழபடங்கநில் இல்மட அழக ழடபவடகள்,
இன்ம் ழகமணம  பிட ஆபிகள் இபற்வக்

குயத்டம் ணந்டயங்கள் அடர்பத்டயல்டமன் இனக்கயன்.

ணமந்டயரீகம் ன்று இப்ழமட ளசமல்கய அழக

பிதங்கள் அடர்ப ழபடத்டயயனந்ட பந்டவபடமன்.
ளமம் உதர்ந்ட டத்பங்கவநக் ளகமண் ணந்டயங்கலம்
அடர்பத்டயல் இனக்கயன். ழமகத்டயல் இனக்கப்ட்
ஸ்னஷ்டி பிசயத்த்வட ல்மம் ளகமண்மடுகய 'ப்னத்ப ீ
லக்டம்' இந்ட ழபடத்டயல் டமன் பனகயட.

தக்ஜத்வட ழணற்மர்வப இடுகய ிம்ணமவப அடர்ப
ழபடத்டக்குப் ிடயயடயதமகச் ளசமல்யதினப்ட இடற்கு
என ளனவண. இடன் ம்யடம மகத்டயன் அத்ததம்
பக்ழக ளமம் ளமம்த் ழடய்ந்ட ழமய் ளடற்ழக

அடிழதமடு இல்மணல் ழமய்பிட்மலும் ியத்டணம
த்ட உயத்டக்கலக்குள், 'ிச்ம்', 'னண்கம்',
'ணமண்டூக்தம்' ன்

னென்று உயத்டக்கள் அடர்ப

ழபடத்வடச் ழசர்ந்டபமகழப உள்ந.
னனக்ஷறபமபன் (ஜம சமடகன்) ழணமக்ஷம்

ளறுபடற்கு ணமண்டூக்த உயத் என்ழ ழமடம் ன்று
பசம் இனக்கயட. அப்டிப்ட் உயத் அடர்பத்வடச்
ழசர்ந்டடமகழப இனக்கயட.
ிற்கமத்டயல் அடர்ப அத்ததம் பிட்டுப் ழமமலும்,
ீண் கமம் அட பனக்கயல் இனந்டயனக்கயட ன்று
கல்ளபட்டுக்கநியனந்ட ளடரிகயட. டயண்டிபத்டயற்குப்
க்கத்டயல் ழஞிக்குக் கயட்ழ ண்ஞமதிம் ன்
ஊரிலும், கமஞ்சரனத்டயற்குப் க்கத்டயலுள்ந பமமமமத்
ணீ த்டயழனேம் கயவத்டயனக்கய கல்ளபட்டுக்கநில்,
ஆங்கமங்ழக இனந்ட ளரித பித்தமசமவகவநப் ற்யத்

டகபல்கள் இனக்கயன். இபற்வப் மர்த்டமல், ிற்கமச்

ழசமனர் ஆட்சய கமத்டயலுங்கூத் டணயழ் ழடசத்டயல் அடர்ப
ழபட அத்ததம் இனந்டயனக்கயட ன்று ளடரிகயட.
பக்ழக எரிமபில் இனக்கும் ிமணஞர்கநில்
டயளட்டுப் ிரிவுகள் உள்ந. அபர்கநில் 'ஆடர்பஞிகர்'
ன்ழ என ிரிவுக்குப் ளதர். அடர்ப ழபடயகள் ன்ழட
இடற்கு அர்த்டம். இப்ழமடம் குமத், ளநமஷ்டிம்,

ழகமசம் னடம ழடசங்கநில், ளமம்வும் அனர்பணமக
அடர்ப ழபடயகள் இனக்கயமர்கள்

3.

ணந்டயங்கலக்குள் ணம ணந்டயணமக பிநங்கும் கமதத்ரி
னென்று ழபட மம் ன்று கனடப்டுகயட. னென்று

ழபடம் ன்டமல் இங்ழக அடர்பத்வடச் ழசர்க்கபில்வ
ன்மகயட. இடமல் அடர்ப ழபடத்வட அத்ததம்
ண்டனன் னனதம் (இண்மம் னவ னடல்
கல்தமஞம்) ண்ஞழபண்டும் ன் அிப்ிமதனம்
இனக்கயட. ளமடபமக ிம்ழணமழடசத்டயல்

உழடசயக்கப்டும் கமதத்ரிக்கு "த்ரிடம கமதத்ரி" ன்று
ளதர். அட னென்று மடம் உவதடமக இனப்டமல்
இப்டிப் ளதர். எவ்ளபமன மடனம் என ழபடத்டயன்
மணமகும். அடர்ப ழபடத்டக்கு ழபறு கமதத்ரி உண்டு.

இப்ழமட அடர்ப ழபடயகள் ன்று தமனம் இல்மடழமட,
அந்ட ழபடத்வட ணற் ழபடக்கமன் அத்ததம் ண்ஞ
ழபண்டுணமமல் இன்ளமன னவ உதம் ளசய்ட
ளகமண்டு அடர்ப கமதத்ரிவத உழடசம் பமங்கயக்
ளகமண்டு, ிகு அந்ட ழபடத்வடக் கற்க ழபண்டும். ணற்
னென்று ழபடங்கவநச் ழசர்ந்டபர்கள் அந்ட னென்யல் ணற்
இண்வ அத்ததம் ண்ஞ ழபண்டுணமமல், இப்டி
னனதம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ.

ளன்மல், இந்ட த்ரிழபடயகலக்கும் ளமடபமக எழ
கமதத்ரி இனக்கயட.
1

மன்கு ழபட ம்யவடகலம் ழசர்ந்ட

20,500

ணந்டயங்கள்.
2

மணழபட ம்யவடதில் ரிக் ழபட ஸ்ழடமத்டயங்கள்

உள்ந 'அர்ச்சயக' ன் மகனம், 'கமம்' ன் மகனணமக
இண்டு ிரிவுகள் உள்ந. கமங்கநில் க்மண கமம்,
அண்த கமம், ஊ கமம், ஊஹ்த கமம் ன்
மலுபவக உள்ந.
3

வ ளரிதபர்கள் ழணற்ளகமண் ன்னதற்சயகநமல்

அடர்ப ழபட அத்ததம் ணீ நவும் ளமயவு ள
பமய்ப்னள்நட. டணயனக பித்தமர்த்டயகலம் குமத்டயல்
உள்ந யழமனக்குச் ளசன்று அடர்ப ழபடப் திற்சய
ளற்யனக்கயமர்கள்.

ளமடபம ளனங் கனத்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்

ளமடபம ளனங் கனத்ட
இப்டி ழபடங்கள் பமக இனந்டமலும், அடயல்

எவ்ளபமன்வச் ழசர்ந்டபர்கநிவழத ஆசமங்கநில் சய
பித்டயதமங்கள் இனந்டமலும், ல்ம ழபடங்கலம் எழ
க்ஷ்தத்வட உவதவபடமன். ணஸ்ட ழமகத்டயற்கும்,
க ீப ந்டக்கலக்கும் ழக்ஷணத்வடக் ழகமனபடம்,
அபபன் ஆத்ணமவப அிபினத்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு,

த்த டத்பத்ழடமடு சமச்படணமகச் ழசர்ந்ட பிடுபடம்டமன்
ல்ம ழபடங்கலக்கும் ளமடபம க்ஷ்தம்.
ழபடங்கநில் ளமடபம இன்ளமன ளனவண, 'இட
என்றுடமன் பனய', 'இட என்றுடமன் ளடய்பம்' ன்று அட
ளசமல்மணல், சயத்வடழதமடு ந்ட ணமர்க்கத்வட
அனுரித்ட, ந்டத் ழடபவடவத ப்டி உமயத்டமலும்,
அடழப சத்டயதணம என பனயதில் ளகமண்டு பிட்டுபிடும்
ன்டடமன். ழபடம்டபி இந்ட ணமடயரிப்  பனயகவந

ஆடரித்டப் ழசுகய ணடப் ிணமஞ டைல் ழபளடவுழண
ழமகத்டயல் இனக்கபில்வ. டன் பனய என்ழ ழணமக்ஷ
ணமர்க்கம் ன்றுடமன் அந்டந்ட ணடத்டயன் னெடைலும்
ளசமல்லும். எழ த்டயதத்வடப்  ழர்  டயனுசமகக்
கண்டு ளகமள்நமம் ன்று பிசம ணப்மன்வணழதமடு
ளசமல்பட ழபடம் ணட்டும்டமன்.

ிமம்ணஞம், ஆண்தகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ிமம்ணஞம், ஆண்தகம்
இடபவக்கும் மன் ழபடம் ன்று ளசமன்ளடல்மம்,
அழகணமக என ழபட சமவகதின் ம்யடம
மகத்வடத்டமன். ம்யவடடமன் ழபடத்டயன்

main text.

இவடத் டபி, எவ்ளபமன ழபடத்டயலும் ப்மஹ்ணஞம்

ன்று என மகனம், ஆண்தகம் ன்று என மகனம்
உண்டு.
ப்மஹ்ணஞம் ன் மகத்டயல் வபடயகணம கர்ணமக்கள்
இன்ின் ளபன்று பிடயக்கப்டுகயன். அபற்வ

இப்டி இப்டிச் ளசய்தழபண்டும் ன்றும் அபற்யல்
பிநக்கயதினக்கயட. ழபட ம்யவடதில் பனகய
ணந்டயங்கவந தக்ஜம் ன் கமரிதணமக்குகயழமட
இன்ின் பமர்த்வடக்கு இப்டி அர்த்டம்

ண்ஞிக்ளகமள்நழபண்டும் ன்றும் ிமம்ணஞத்டயல்
ளசமல்யதினக்கும். தக்ஜமடய கர்ணமக்கவநப்
ண்டபடற்கு இவப

guide-book ன்றும்

ளசமல்மம்.

ஆண்தகம் ன்டயல் 'ஆண்த' ன் பமர்த்வட

இனக்கயட. டண்கமண்தம், ழபடமண்தம் ன்ளல்மம்
ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள். அண்தம் ன்மல் கமடு. ழபட
ம்யவடதிழம, ிமம்ணஞத்டயழம "பட்வ
ீ
பிட்டுக்
கமட்டுக்குப் ழம" ன்று ளசமல்யதினக்கபில்வ.

பட்டிழ
ீ
பமழ்ந்ட ளகமண்டு கயனஸ்ட டர்ணத்வட
[இல் பமழ்ளயவத] த்டயக் ளகமண்டு பனம்ழமட
ண்ஞ ழபண்டிதடடமன் தக்ஜம் னடம வபடயக

கர்ணமடேஷ்மங்கள். ஆமல், இபற்மல் சயத்ட சுத்டய
ற்ட்ின், கமட்டுக்குப் ழமய் னெக்வகப் ிடித்டக்
ளகமண்டு உட்கமத்டமன் ழபண்டும். அடற்கம

க்குபத்வட அவபடற்குத்டமன் அத்ததனம், தக்ஜ
கர்ணமனுஷ்மனம் னர்பமங்கம். கமட்டுக்கு ஏடுபடற்குத்
டதமர் ண்டபடடமன் ஆண்தகம்.
ம்யவடதில் ணந்டயணமகவும், ிமம்ணஞத்டயல்
கர்ணமபமகவும் இனப்டன் டத்பமர்த்டம் ன்ழபம,
உள்ளமனள் ன்ழபம அந்ட யத்டமந்டங்கவந,

ஃிமஃிவத, பிநக்குபடற்ழக ஆண்தகங்கள்
ற்ட்டினக்கயன். ணவ ளமனநமகவும், உனபகணமகவும்
ழபடத்டயல் ளசமல்யதினப்வட ஆண்தகம் பிண்டு
பிநக்கும். தமகம் ண்டபவடபி அடன்
உள்நர்த்டத்வட பிசமவஞ ளசய்பட டமன்
ஆண்தகங்கலக்கு னக்கயதம். கமட்டிழ

(ஆண்தகங்கநிழ) ஆசயணபமயகள் ழசர்ந்ட ண்ஞி
இப்டிப்ட் ஆமய்ச்சயகள் னொணமகழப ஆண்தகங்கவந
இக்கம அயபமநிகள் கனடகயமர்கள்.

ஆண்தகணமகவும் உயத்டமகவும் ழசர்ந்ட இனக்கப்ட்
ப்னடமண்தக உயத், அச்பழணட தமகத்வடப் ற்யத
இப்டிப்ட் டத்ப பிநக்கத்ழடமடுடமன் ஆம்ிக்கயட.

உயடங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
உயடங்கள்
இந்ட ஆண்தகங்கலக்கு னடிபிழடமன் உயடங்கள்
பனகயன். ம்யவட ணம் ன்மல், அடற்கு

ிமம்ணஞம் ன, ஆண்தகம் கமய், உயடந்டமன்

னடிபம னம் (ம்-ன்). ஜமணமர்க்கத்டயழ
ீபமத்ண ணமத்ண அழடத்வட மடயத்டக்
ளகமடுப்டற்கமக ற்ட் ழர் மடம் உயத்டடமன்.
இடயல் ம்வணச் ழசர்ப்டற்ழக ம்யவடனேம்,
ிமம்ணஞனம், ஆண்தகனம் இனக்கயன்.

உயத்டக்கநில் டப்ட் பித்வதகள், தக்ஜங்கள்,

ழடபடம உமவகள் அங்கங்ழக ளசமல்யதினந்டமலும்,
னக்கயதணமக அட டத்ப பிசமம்டமன். கர்ணம ல்மம்
பிட்டுப் ழமகய யவவதச் ளசமல்படடமன்
உயடங்கநின் ண டமத்ரிதம்.
இவட வபத்டத்டமன் ழபடத்வடழத கர்ணகமண்ம், ஜம
கமண்ம் ன்று இண்மக ிரித்டயனக்கயட. இவடழத

(னவழத) னர்ப ணீ ணமம்வ, உத்ட ணீ ணமம்வ ன்று
ளசமல்படண்டு.
கர்ண கமண்த்வட ஆமய்ச்சய ண்ஞி, அடழப னடிந்ட
னடிபம ன் ன்று வணயி ணரிய ளசய்டயனக்கய
சமஸ்டயத்டக்குப் "னர்ப ணீ ணமம்வ" ன்று ளதர்.
இம்ணமடயரிழத ஜமகமண்த்வட பிசமரித்ட அவடழத
ண டமத்ரிதணமக னடிவு ண்ஞி, பிதமர் ளசய்ட
ிம்ண லத்ம் "உத்ட ணீ ணமம்வ" ப்டுகயட.

கர்ண கமண்த்ழடமடு மர்க்கும்ழமட, உயத் மகணம
ஜமகமண்ம் ளமம்ச் சயன்டடமன். இடற்ழகற்ழப
வணயி லத்ம் ஆதிம் ளக்க்ஷன் ளகமண்,
"ஸ்

அடயகஞி"தமகவும், ிம்ண லத்ம்

இனடைறுக்கும் குவபம அடயகஞனள்நடமகவும்
இனக்கயன். என பினக்ஷத்டயல் இவகள் யவத
இனந்டமலும் னஷ்னம் னனம் ளகமஞ்சணமகழப
இனக்கயமற்ழமல், ழபட பினக்ஷத்டயல் கர்ணகமண்ம்
யவதபமகவும், உயத் மகம் ளகமஞ்சணமகவும்
இனக்கயட.

உயத்டயன் டத்ப பிசமம் ன்ட இட ழடசங்கநில்

ஃிமஃிகமர்கள் னத்டய னர்பணமக ளமம்வும் ஆனணமக
த்தத்வட ஆமய்கய ணமடயரி ணட்டும் னடிந்ட
பிபில்வ. னத்டயதிமல் ஆமய்ந்டவட அடேபத்டயல்
ளடரிந்ட ளகமள்படடமன் னக்கயதம். ல்பம டயத்டயக்கயட
ன்று ளடரிந்ட ளகமண்மல் ணட்டும் ன் ிழதமம்?
அவடச் சமப்ிட்டுத் டயத்டயப்வ அடேபிக்க ழபண்டும்.
ணற் ஃிமஃிகலக்கு இல்மணல் உயடங்கலக்கு
ணமத்டயம் இனக்கய ளனவண, அட ணந்டயமக்ஷங்கவநக்
ளகமண்டமடமல், ந்ட டத்பங்கவநச் ளசமல்கயழடம
அவட ணந்டய சப்டத்டயன் சக்டயதமல் அடேபத்டக்குக்

ளகமண்டு பந்ட ளகமடுத்ட பிடுகயட. ணற் ழடசத்ட
ஃிமஃிகள் ழமல் ளபறும் அயபமமய்ச்சயதமக அவட
அடேபத்டயல் உவக்கும்டிதமகப் ண்டபடற்கு

ப்ழர்ப்ட் பமழ்னவ ழபண்டுழணம அப்ழர்ப்ட்
டர்ணங்கள் யவந்ட எலக்கணம பமழ்க்வகவத
ழபடத்டயன் கர்ணகமண்ம் ளசமல்யதினக்கயட. அடன்டி
பமழ்ந்ட, டன்வச் சுத்டப் டுத்டயக் ளகமண்டு, அப்னம்
கர்ணமக்கவந பிட்டுபிட்டு, இந்ட உயத்டக்கவந

எனத்டன் அடேந்டமம் ண்டம்ழமட, அடயலுள்ந
டத்பங்கள் ளபறும் னத்டயபமடணமக இல்மணல்
அபனுவத அடேஷ்மத்டயழழத ீபழமடு
ிகமசயக்கயன். இந்ட டத்பங்கலக்ளகல்மம்

உச்சயதில்டமன் ீபப் ிம்ண அழடம் இனக்கயட.
ணமத்ணமவும் ீபமத்ணமவும் இண்க் கக்கும் அந்ட
உச்சஸ்டமத்வடப் ிடிப்டற்கமகத்டமன், கர்ணமக்கநமல்
க்குபம் ளற் எனத்டன், க கர்ணங்கவநனேம்

பிட்டுபிட்டு ந்யதமம் பமங்கய ளகமள்பட. அப்டி
பமங்கய ளகமள்கய ணதத்டயல் அபனுக்கு ணம

பமக்தங்கள் ன்று மலு ணந்டயங்கள் உழடசயக்கப்
டுகயன். இந்ட மலும் ீபப்ிம்ண அழடத்வடச்
ளசமல்லுவபழத. அபற்வ ணம் ண்ஞி,

யடயத்தமம் ன் ளதரில் ஆழ்ந்ட டயதமம்
ளசய்டமல், அழட யவ ித்தக்ஷணமகழப
யத்டயத்டபிடும். இப்டிப்ட் மலு

ணமபமக்கயதங்கலம் மலு உயத்டக்கநில்டமன்
இனக்கயன். த்டவழதம கர்ணம, டயனுசு டயனுசம
ிமர்த்டவ, பமழ்க்வக பிடயகள் ல்மம் ம்யவட,

ிமம்ணஞம் னடம மகங்கநில் இனந்டமலும், னடிந்ட
னடிபமகப் ண க்ஷ்தத்வடப் ிடிக்க ழபண்டும் ன்று
பனகயழமட, அவட மடயத்டக் ளகமடுப்டமக இனப்ட
உயத் ணமபமக்கயதங்கள் டமன்.
"உதர்ந்ட

அடேப ஜமழணடமன் ிம்ணம்" ன்

டமத்ரிதத்டயல் டழத உயத்டயல் என ணம
பமக்கயதம் இனக்கயட. இட ரிக்ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட
உயத்ட. "மன் ிம்ணணமக இனக்கயழன்" ன்று
அர்த்டனள்ந என ணமபமக்தம் ப்னடமண்தக
உயத்டயல் பனகயட. இட தறர் ழபடத்வடச்
ழசர்ந்டட. "ீனேம் ணமத்ணமவும் என்றுடமன்" ன்று
சயஷ்தனுக்கு குன உழடசயக்கய னொத்டயல் சமந்ழடமக்த
உயத்டயழ என ணம பமக்கயதம் இனக்கயட.

இடடமன் மண ழபடத்டக்கம ணம பமக்கயதம். 'இந்ட
ஆத்ணம ன்ட ிம்ணழணடமன்' ன்று ளசமல்கய

ணமபமக்தம், ணமண்டூக்த உயத்டயல் பனகயட. இட

அடர்ப ழபடத்வடச் ழசர்ந்டட. இப்டிதமக மலு
ழபடங்கநிலும் பிழசணமக இனக்கப்ட்

ணமபமக்கயதங்கள் அந்டந்ட ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட
உயத்டக்கநிழழத பனகயன்.
ஆசமர்தமள், கவசயதில் உழடச மணமகச் ளசமன்

"ழமம ஞ்சக"த்டயல், ழபடத்வட (ம்யவடவத)
அத்ததம் ண்டங்கள், அடயல் (ிமம்ணஞத்டயல்)

ளசமல்யனேள்ந ல்ம கர்ணமக்கவநனேம் ண்டங்கள்
ன்று ஆம்ித்ட, இந்ட ணமபமக்தங்கநில் உழடசம்
பமங்கயக் ளகமண்டு, அபற்வழத அடேந்டமம் ளசய்ட
ிம்ண மபத்வட அவனேங்கள் ன்று னடிக்கயமர்.

அத்டவ ழபடங்கலக்கும் னடிபம யவ உயத்டயல்
ளசமன்டடமன். உயத்டக்கலக்ழக "ழபடமந்டம்" ன்
ளதர் இனக்கயட. அந்டம் ன்மல் னடிவு; ழபடத்டக்கு
அந்டணமக இனப்ட ழபடமந்டம்.
உயத்டக்கள் இண்டு பிடத்டயல் ழபடத்டக்கு னடிபமக
இனக்கயன். எவ்ளபமன சமவகவத டுத்டக்
ளகமண்மலும் னடயல் ம்யவட, அப்னம்
ிமம்ணஞம், ிகு ஆண்தகம் ன்று பந்ட, அந்ட
ஆண்தகத்டயன் கவசயதில் உயத்ட பனகயட.
அடமல் எவ்ளபமன சமவகக்கும் னடிபமக இனக்கயட.
அழடமடுகூ ழபடங்கள் ளசமல்லும் டமத்ரிதத்டக்கும்
னடிபமக, க்ஷ்தணமக இனப்ட உயத்டக்கள்டமன்.
இப்டிதமக னஸ்டகங்கநில் அவணப்ன (order of texts), டமத்ரிதம்
ன் இண்டு பிடத்டயலும் ழபடங்கலக்கு னடிபமக
இனப்வப உயத்டக்கள்.

ஊனக்குக் ழகமதில், ழகமதிலுக்குக் ழகமனம், ழகமனத்டக்குச்
சயகம் ன்று உதர்ந்டளகமண்ழ ழமகய ணமடயரி,

ம்னவத டத்டபங்கலக்கு சயகணமக, ழபட னடிபமக
இனப்ட உயத்டக்கழந.
'உ-ய-ட' ன்மல்

க்கத்டயழ உட்கமர்ந்ட ளகமள்பட

ன்று அர்த்டம். சயஷ்தவ இப்டி உட்கமர்த்டயவபத்டக்
ளகமண்டு குனபமபர் ளசய்ட உழடசம்டமன்

உயத்டக்கள். 'ிம்ணத்டக்குப் க்கத்டயழழத ழமய்ச்
ழசனம்டிதமகச் ளசய்பட' ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்நமம். 'உதம்' ன்மல், 'குனபிம் ளகமண்டு
பிடுபட', 'ணமத்ணமபிம் ளகமண்டு பிடுபட' ன்று

இண்டு பிடணமகவும் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந இம்
இனப்டழம, 'உயத்' ன்மலும் இப்டி இட்வப்
ளமனள் ளகமள்நமம்.

க்கத்டயல் வபத்டக் ளகமண்டு ளசய்கய உழடசம்

ன்மல். அட ஸ்தணமட ன்று அர்த்டம். ணடயப்னத்
ளடரிதமட அக்குபிகலக்கு அட ளசமல்த் டக்கடல்.
இடமல்டமன் உயத்டக்கலக்குள்ழநழத கடம
மகங்கநமக இல்மணல் ளமம்வும் லக்ஷ்ணணம

டத்டபங்கவநச் ளசமல்கயழமட, 'இட உயத், இட
உயத்' ன்று குயப்ிட்டுச் ளசமல்யதினக்கும்.
ழபடத்டயல் ணவ ளமனநமக இனக்க ழபண்டிதபற்வ
'ஸ்தம்' ன்மர்கள்.

ழபடமந்டணம உயத்டயல்

அப்டிப்ட் ஸ்தங்கவநழத 'உயத்' ன்று
ளசமல்யதினக்கும்.

ிம்ண லத்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ிம்ண லத்ம்
எவ்ளபமன யத்டமந்டந்டக்கும் லத்ம், மஷ்தம்,

பமர்த்டயகம் ன் னென்று உண்டு ன்று ளசமன்ழன்.
இப்ழமட ம் ழடசத்டயயனக்கப்ட் சங்கர், மணமடேர்,
ணத்பர், வகண்ர் (வசப சம்ிடமத ஆசமரிதர்)

னடயதபர்கநின் யத்டமந்டங்கலக்ளகல்மம் ழபடமந்ட
ணடங்கள் ன்ழ ளமடப்ளதர். இந்ட ஆசமர்தர்கள்
ல்ழமனழண உயத்டக்கநில் டங்கள் டங்கள்
ளகமள்வகவதத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட ன்று ஆடமம்
கமட்டுகயமர்கள். உயத்டக்கநில் த்வட னக்கயதணமக
டுத்ட அபற்றுக்குத் டங்கள் யத்டமந்டப் ிகமம்
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள் * . அடமல் ழபடமந்ட
ணடத்டக்கு லத்த்டயன் ஸ்டமத்டயல்

உயத்டக்கவநழத ளசமல் ழபண்டும்.

"ஸ்டமத்டயல்"டமன்; பமஸ்டபணமக உயத்டக்கள்
லத் னொத்டயல் இல்வ.
லத்ம் ன்மல் ப்டிதினக்க ழபண்டும்? ளமம்
ளமம்ச் சுனக்கணமகத் டத்பங்கவநச் ளசமல்யக்

ளகமண்ழ ழமக ழபண்டும். ணயிணம் (அடண க்ஷணம)
பமர்த்வடகநில் ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகயவட (aphorismன்வட)த் டமன் லத்டயம் ன்ட. இந்ட

definition டி,

உயத்டக்கவந ழமக லத்டயம் ன்று
ளசமல்னடிதமட. ஆமலும் ழபடமந்ட ம்ிடமதங்கள்

ல்மபற்றுக்கும் ஆடம டைமக (basic text -ஆக) என அசல்
லத் னஸ்டகனம் இனக்கயட. அடடமன் 'ப்ஹ்ண
லத்ம்' ன்ட.
ப்ஹ்ண லத்த்டக்கு எவ்ளபமன ம்ிடமதத்வட
எட்டினேம் மஷ்தம் உண்டு. இந்ட ிம்ண லத்ம் ன்ட
ன்ளபன்மல், உயத்டக்கநில் ளசமல்யதினக்கய
டத்பங்கநின் மத்வட த்டயச் சுனக்கணமக லத்
னொத்டயல் பிதம ணரிய டுத்டச்
ளசமல்யதினப்டடமன்.
டரி ன்னும் இந்வட ணத்டடிதில் இனந்டடமல்,
பிதமசனக்கு மடமதஞர் ன்றும் என ழர் உண்டு.
அடமல், இடற்கு மடமதஞ லத்ம் ன் ளதனம்
இனக்கயட.
ீபன் தமர்? அபன் பமழ்கய கத் ன்ட ன்?

இடற்ளகல்மம் கமஞணம த்த டத்டபம் ன்?ன்கய னென்று பிதங்கவந னக்கயதணமக பிசமரிக்கும்

ழபடமந்ட ம்ிடமதங்கலக்ளகல்மம் ஆடம டைமக
ிம்ண லத்ம் இனக்கயட.

ஆமல் அடவும் பிதமரின் ளசமந்ட அிப்மதங்கவநச்
ளசமல்படல். ற்ளகழப இனந்ட ழபடமந்ட
சமஸ்டயணம உயத்டக்கநின் அர்த்டத்வட பிசமரித்ட

பிதமர் ண்ஞிடடமன் அட. ழபடத்டயன் ிற்குடயதில்
பனம் உயத்வட ஆமய்படமல், "உத்ட ணீ ணமம்வ"
ன்று அடற்குப் ழர்.

அடயல் ந்டைற்றுச் ளசமச்சம் (555) லத்ங்கள்

இனக்கயன். அந்டப் னஸ்டகம் மலு அத்தமதங்கநமகப்
ிரிக்கப்ட்டினக்கயட. எவ்ளபமன அத்தமதனம் மலு
மகங்கநமக இனக்கயட. ளணமத்டம் ல்மபற்யலும்
ழசர்ந்ட, 'அடயகஞம்' ன்கய சுணமர் இனடைறு (191)
ளக்க்ஷன்கள் இனக்கயன்.
ந்யதம க்ஷ்தத்வட னடிபமகச் ளசமல்படமல்

"ிக்ஷல லத்ம்" ன்றும், சரீத்டக்குள் இனக்கய
ஆத்ணமவபப் ற்ய பிசமரிப்டமல் "சமரீகம்" ன்றும்
ிம்ண லத்த்டக்குப் ளதர்கள் உண்டு.
லத்ம் ன்மல் கதிறு ன்று என அர்த்டம். ணங்கந
லத்ம் ன்று டமயக்கதிற்வச் ளசமல்கயழமம்
அல்பம? இந்ட அர்த்டத்வட வபத்ட ஆசமர்தமள்

டம்னவத மஷ்தத்டயல் (I.1.2) சயழவதமகச் ளசமல்கயமர்.
ழபடமந்ட பமக்த குறண க்டமர்த்டத்பமத்
லத்மஞமம்

ழபடம் ன் பினக்ஷத்டயல் னத்ட உயத் னஷ்ங்கள்
உடயரி உடயரிதமக இனந்டமல் மம் ப்டி அவட

ணமவதமகப் ழமட்டுக்ளகமள்ந னடினேம்? அடற்கமக
உயத் னஷ்ங்கவநளதல்மம் என்மகத் ளடமடுத்டத்
டனகய கதிமக இந்ட ிம்ண லத்ம் இனக்கயட ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். இன்வக்கு யந்ட ணடம் ன்
ளதரில் உள்ந ல்ம ம்ிடமதங்கலக்கும்,
யத்டமந்டங்கலக்கும், ஆடமணம லத்ம் ிம்ண

லத்ம் ன்மல், அந்ட ிம்ண லத்த்டயற்கு ஆடமணமக
இனப்ட உயத்டக்கள்டமன். இடமல் டமன் வபடயக
ணடங்கவந ல்மழண "எநயட ணடங்கள்" ன்று
ளசமல்கய பனக்கனம் இனக்கயட.
"Vedanta, Vedanta" ன்று

ழணல்மட்டு அயபமநிகள்

ளகமண்மடுபட உயத்டக்கவநத்டமன்.

இழமகத்டயன் அல் பிதங்கவந பிட்டுக் ளகமஞ்சம்
வபமக்தணமக, ஜமணமக தமமபட டமபட

ளசமன்மலும், "ன்ம ழபடமந்டம் ழசுகயமய்?"
ன்றுடமன் ளமட பனக்கயல் ழகட்கயழமம்! அப்டிதமக,
ஜமத்வடப் னஞணமக வபத்ட இந்ட உயத்டக்கள்
ற்ட்டினக்கயன்.
ழபடத்டயன் னடிவு ன்கய ணமடயரிழத ழபடத்வட என
னனமகச் ளசமன்மல், அந்ட ழபட னனனுக்கு
சயமக இனப்ட உயத்டக்கழந ன் அர்த்டத்டயல்,
அடற்கு 'ச்னடய சயஸ்' ன்றும் ளதர் இனக்கயட. 'சு(ன)டய
னடி' ன்றும், 'ணவ னடி' ன்றும் டணயனயல் ளதர்
இனக்கயட.

* மணமனுர்

ழமக உயத் மஷ்தம் ளசய்தமபிடினும்,

அபற்யன் கனத்டக்கவநத் ளடரிபிப்டமக டைல்கள்

லடயனேள்நமர். அபட ளகமள்வக பனயதில் ிற்கமத்ழட
ங்கமணமனுர் ன்பர் ழர் மஷ்தம் லடயனேள்நமர்.

ழபடனம் ழபடமந்டனம் னஞமவபதம

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபடனம் ழபடமந்டனம் னஞமவபதம

?

ழபடத்டயன் கர்ணகமண்த்டயல் ன் கமரிதங்கவந
ல்மம் ளசமல்யதினக்கயழடம, அவட ல்மம்
இல்மணல் ண்டபடமக இனக்கயட அழட ழபடத்டயன்
ஜமகமண்ணம உயத்ட! கர்ண கமண்த்டயல்

ழடபவடகவந உமயக்கச் ளசமல்ய, அடற்கு கப்ட்

பனயமட்டு னவகவநக் ளகமடுத்டபிட்டு, இங்ழக

உயத்டயல் அழட ழபடம், "ழடப னவ ண்டகயபன்
அசடு, அபன் சுவுக்கு ணமம்" ன்று ழகய
ண்டகயட!
இட இப்டி ளமம்வும் பிசயத்ணமக இனக்கயட. எழ
ழபடத்டயன் ஆம்த்டயல் ன் இனக்கயழடம, அடற்கு

னலக்க ணமமக அடன் னடிவு இனக்கயட! என க்கம்

கர்ண ணதணமகவும், இன்ளமன க்கம் ஜம ணதணமகவும்
பித்தமணமக இனக்கயட. இந்ட பித்தமத்டயமல்,
"ழபடம்"

ன்மழ கர்ணகமண்ம் ன்றும், "ழபடமந்டம்"

ன்மல் ஜம கமண்ணம உயத் ன்றும் ிரித்ட
அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்கய அநவுக்கு ஆகயதினக்கயட.
ழபடமந்டத்வடத்டமன் கர வடதில் கபமன்
ளசமல்யதினக்கயமர். அபழ அழட கர வடதில் (கர்ண
கமண்ணம) ழபடத்வடத் டயட்டுத் டயட்டு ன்று

டயட்டுகயமர். னத்டனம், ணமபனம்டமன்
ீ
னடயல்
ழபடத்வடத் டயட்டிமர்கள் ன்று ளமடபில்
ளசமல்கயமர்கள். இட சரிதில்வ. மக்ஷமத் கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமடமன் இபர்கலக்கு னந்டயழத ழபடத்வட
ன்மக வபடயனக்கயமர். ஏரித்டயல் (II.42-45)
"ழபடளணல்மம்

த்ப-ழம-டழணம குஞ

ம்ந்டணமடடமன். இந்ட னக்குஞங்கவநனேம் கந்ட
யவவத ீ அவதழபண்டும்" ன்று அர்றிம்
ளசமல்கயமர். "கமணமத்ணமக்கநமக ஸ்பர்க்கத்டயல் ஆவச
வபத்ட, ழமகத்வடனேம் ச்பர்தத்வடனேழண யவத்டக்

ளகமண்டு, இந்ட ழபட கர்ணர்கள் ணறுடி ணறுடி ன்ணம
டுத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். இபர்கலக்கு ணமடயதில்

உண்மகய யச்சதணம னத்டய ற்மட" ன்ளல்மம்
யந்டயக்கயமர். இன்ழமரித்டயல் (

XI-48) "ழபட

தக்ஜ

அத்ததங்கநமல் மன் அவதத் டக்கபில்வ"
ன்கயமர்.
ழபடம்டமன் க டர்ணத்டக்கும் னெம் ன்று இத்டவ
ழம் மன் ீந ளடுக அநந்டபிட்டு, இப்ழமட இப்டிச்
ளசமன்மல் னஞமக இனக்கும்!
டீ பிசமரித்டப் மர்த்டமல், இடயழ னஞமக என்றும்
இல்வ ன்று ளடரினேம். சமடமஞணமக மம்

இனக்கப்ட் யவதில், னக்குஞங்கவநனேம் கந்ட
ணவ ஆமணல் அவசதமணல் யறுத்டயத் டயதமம்
ண்டபட, உயத்டயல் ளசமல்கய ஆத்ணமபின் த்த
யவவதத் ளடரிந்ட ளகமள்பட ன்மல், டநிக்கூ
னடிதமணல்டமழ இனக்கயட? அந்ட யவதில் ம்வணக்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகக் ளகமண்டு ழசர்ப்டற்கமகத்டமன்

ழபட கர்ணமடேஷ்மங்கள் தமவும் இனக்கயன். ழமகம்
ன்ட யம் ன்று யவத்டக் ளகமண்டினக்கய
பவதில், இடயழ மம் ழக்ஷணணமக இனப்டற்கமகத்
ழடபவடகவந உமயக்கயழமம். ழமகம் யம் ன்று
யவப்டமல், அந்ட ழமகத்டக்கும் ழடபர்கநமல்

ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டகயழமம். இந்ட ழமகம்
ணமடயரிழத ழடபழமகம் யம், ழடபவடகலம் யம் ன்று
வபத்டக் ளகமண்டு அந்ட ழடபவடகலக்கு உகமம்
ண்ஞி, அபர்கநிணயனந்ட ித்னேகமணமகப் 
ன்வணகவந ளறுகயழமம். இந்ட ழமகத்டயல்

ந்ழடமணமக பமழ்க்வக த்டபட ழமழப,
ழடபழமகத்டக்குப் ழமய் ஸ்பர்க்க ழமகங்கவந

அடேபிக்க ஆவசப்டுகயழமம். இளடல்மம் சரிடமன்.
ஆமல் இழடமழழத யன்றுபிட்மல், னக்கயதணம
க்ஷ்தத்வடக் ழகமட்வ பிட்டமக அல்பம
ஆகயபிடுகயட? பமஸ்டபத்டயல் மம் ணமத்ணமவப
சமச்படணமகச் ழசர்ந்டயனப்டடமழ க்ஷ்தம்? அவட
பிட்டுபிட்டு, ணற்பற்வ ணட்டும் ிடித்டக்

ளகமண்டினந்டமல் அட அசட்டுத்டந்டமழ?
மம் இனக்கய யவதில் ழமகத்வடப் ளமய்ளதன்று
யவத்டக் ளகமள்ந னடிதபில்வ ன்டமல், "சரி,
ளணய்ளதன்றுடமன் வபத்டக் ளகமள்" ன்று ளசமல்ய,
ழமக ழக்ஷணத்டக்கம கர்ணமக்கவந ழபடம்

ளகமடுத்டயனக்கயட. மம் உள்ந யவதில் அனொணம
எழ ணமத்ணமவப அழடணமக உமயக்க

னடிதபில்வ ன்டமல், அழகம் ழடபவடகநின்
உமவகவந அட ளகமடுத்டயனக்கயட. ஆமல்
இப்டிக் கர்ணமவும் உமவனேம் ண்டம் ழமழட,
'ழமகளணல்மம்

அடிட்டுப்ழமய், கர்ணமவும் யன்று

பிடுகய ஜமயவ ணக்கு ப ழபண்டும்; 
ழடபவடகவந உமயப்டமக இல்மணல், ணமத்ணமவுக்கு
அன்ிதணமக மம் ன்ழ என்று இல்வ ன்று
கவகய யவ பழபண்டும். அடற்கு ஆம்ப் டிகநமக
சயத்டசுத்டயனேம், ணயன் கமக்ரிதனம்
(எனனவப்மடும்) ற்டுபடற்கமகழப இந்ட
கர்ணமக்கவநனேம், உமவகவநனேம் ழபடம்

ளகமடுத்டயனக்கயட' ன் அயழபமடு ண்ஞ ழபண்டும்.
அப்டிதில்மணல், ளபறுழண ளௌகயகணம ழக்ஷணத்வட
உண்மக்கயக் ளகமள்பட, ழடபவடகநிம் ளகமடுக்கல்-

பமங்கல் பிதமமம் ணமடயரி தக்ஜம் ளகமடுத்ட ன்வண
ளறுபட ன்று இழடமழழத யறுத்டயக் ளகமண்மல்,
த்த மக்ஷமத்கமம் கயவக்கழப கயவக்கமட.
ழடபழமகத்டக்குப் ழமமலும், ஆத்ணறகம் ன்
த்த மக்ஷமத்கம ஆந்டம் அடயல் கயவக்கமட.
ழணலும், ழடபழமக பமனம் ம் னண்ஞிதம்

டீர்ந்டவுன் னடிந்ட, மம் ணறுடி னழமகத்டயல் கர்ப்
பமம் ண்டபடற்கமகத் டயனம்ித்டமமக ழபண்டும்.
என அநவுக்கு ம் இப்ழமவடத ணப்மன்வணக்கு

பிட்டுக்ளகமடுத்டம், ம்வண இன்றுள்ந யவதியனந்ழட
சயறுகச் சயறுக (

gradual-ஆக)ப்

க்குபப்டுத்டவுழண கர்ணமவும்,

உமவனேம் ழபடத்டயல் ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன்.
அடமல், இழடமழழத யன்றுபிடுழபன், ழணழ ழமக
ணமட்ழன் ன்மல், அட டப்ன.

னடயல் ழபட கர்ணமடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞ ணமட்ழன்
ன்டம் டப்ன. அப்னம், அவட எனமலம் பிணமட்ழன்
ன்டம் டப்ன. இந்டக் கமத்டயல் ல்ழமனம்

னடயழழத, 'தக்ஜணமபட? அத்ததணமபட? இளடல்மம்
ழபண்ழப ழபண்மம், ழழ உயத்டக்குப்
ழமகயழமம்' ன்கயமர்கள். இடமல் னத்டய னர்பணமக
(intellectual) உயத்வடப் ற்ய யவதப் ழசுகய
ஸ்டயடயடமன் பந்டயனக்கயழட டபி, அடேபத்டயல்
சமந்டர்கநமக, வபமக்தசமயகநமக, ஆத்ண ஜமிகநமக

தமனம் பக்கமழஞமம்! ஆம்கமத்டயழழத அடற்கம
மடவகநம கர்ணமடேஷ்மங்கவந பிட்டுபிட்டன்
ழகமநமறுடமன் இடற்கு கமஞம். இட என பிடத்டயல் டப்ன
ன்மல் ஜமத்டக்ழக பணமட்ழன் ன்று

கர்ணர்கநமகழப யன்று பிடுபட, இன்ளமன பிடத்டயல்
டப்மக இனக்கயட.

னடல் கயநமஸ், இண்மம் கயநமஸ் ன்று
எவ்ளபமன்மகப் டித்டடமன் ி..வுக்குப் ழமக
ழபண்டும். டுத்டவுழழத ி..ழமழபன் ன்மலும்
டப்ன; ஆம் க்நமஸ்கநிழழத ஃளதிமகயக் ளகமண்டு
அப்டிழத இனப்ழன், ழணல் கயநமறக்குப் ழமக
ணமட்ழன் ன்மல் அடவும் டப்ன.

ஆடயகமத்டயல் ிந்டயத ழகமஷ்டி யவத இனந்டட;

இப்ழமட னன்மல் ளசமன் ணமடயரிதமபர்கள் அடயகம்
இனக்கயமர்கள். கயனஷ்ஞகபமன் கமத்டயல்,
கர்ணமடேஷ்மத்வடபிட்டு ஜமத்டக்கு பமடபர்கள்
அடயகம் இனந்டமர்கள். அபர்கவநத்டமன் அபர் டயட்டிமர்.
ழபடத்வட அபர் டயட்டிதடமகத் ழடமன்றுபளடல்மம்,
பமஸ்டபத்டயல் ழபட டமத்ர்தத்வட சரிதமகப் னரிந்ட

ளகமள்நமணல், ழபட கர்ணமழபமடு யன்றுபிட்பர்கவநக்
குயத்ட அபர் டயட்டிதடடமன்! உள்நடி ழபடத்வட அபர்
என மலம் டயட்ணமட்மர். ழபடங்கவந க்ஷயத்டக்
ளகமடுப்டற்கமகழப டமன், அபர் டயனம்த் டயனம்
அபடமம் ண்ஞிட.

அபனவத கமத்வட எட்டி, கயனஷ்ஞ ணமத்ணம இப்டி
கர்ண ணமர்க்கக்கமர்கவநத் டயட்டிமர். இப்ழமட அபர்
னடயடமக கர வட ளசமன்மல், இன்வக்கு ழபட கர்ணமழப
ழபண்மம் ன்று ழமக உயத்டக்கலக்குப்
ழமகயபர்கவநத்டமன் டயட்டிதினப்மர். கர வடதிழ

கர்ணர்கவநத் டயட்டுபவடபி இன்ம் கடுவணதமகத்
டயட்டிதினப்மர் ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட!

ளன்மல் அவடபி இடடமன் ளரித டப்ன. னடல்
கயநமஸ், இண்மம் கயநமஸ் ப்டினேம் டித்டத்டமன் ஆக
ழபண்டும். அபனுக்கு ன்மகச் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட
ழணல் கயநமறக்கு ிடித்டத் டள்நிபிமம். ஆமல்

னடயழழத ி.. ழமகயழன் ன்பன் என பனயக்கும்
பபில்வ; அபவ என பனயக்கும் ளகமண்டு பவும்

னடிதமட. ஆம் கயநமயல் டிக்கயபன் ளகமஞ்சணமபட
பிதம் ளடரிந்ட ளகமள்கயமன். இபழம என்றும்
ளடரிந்ட ளகமள்நனடிதமட.

ழபடத்டக்கும் ழபடமந்டத்டக்கும் னண்மழ இல்வ.
ழபடமந்டத்டக்குப் க்குபப்டுத்டபடற்கமகழப ழபடம்
(கர்ண கமண்ம்) இனக்கயட. அட ழமக
ம்ந்டணமடடமன்,  ழடபவடகநின்

ம்ந்டணமடடமன், னக்குஞ ம்ந்டணமடடமன்.
ஆமலும் ழமகத்வடபிட்டு, ழடபவடனேம் உமவனேம்
ழபயல்வ ன்று குஞம் கந்ட யவக்குப் ழமபடற்குப்
னர்பமங்கணமகழப அட அப்டிதினக்கயட ன்று

னரிந்டளகமண்டு, அவட அடேஷ்டித்டமல் அட டமமக
ஜமகமண்த்டயல் ளகமண்டு ழசர்த்ட பிடும்.
"ஸ்பத

ன்வண ணட்டுணயல்மணல், ழமகத்டயலுள்ந

ணஸ்ட ிமஞிகலக்கும் ழபட சப்டனம், தக்ஜனம்
ழக்ஷணம் ளகமடுப்டமதிற்ழ! இபன் ழமகம் ளமய் ன்று
ஜமிதமக ழமய்பிட்மல், ழமக ழக்ஷணம் ன் ஆபட?"
இப்டித் ழடமன்றுகயட. "அபனுக்கு ழமகம் ளமய்தமக

ழமய்பிட்மலும் ணக்கு அட யம் ணமடயரித் டமழ

இனந்ட ளகமண்டு உத்பப்டுத்டகயட? இந்ட உத்பம்
டீனபடற்கு தக்ஜம் ணமடயரிதம அடேஷ்மம் டவும்
ஜமி ண்ஞபில்வழத!" ன்று ழடமன்றுகயட. ஆமல்
ஜமி இனக்கப்ட் உத்டணணம ஸ்டயடயவதப் மர்த்டமல்,
அபன் தக்ஜம் ன் என்று ண்ஞித்டமன் ழமக

ழக்ஷணத்வட உண்டுண்ஞழபண்டும் ன்ழ இல்வ.
அபன் பமழ்க்வக னலக்கழப தக்ஜணமகத்டமன்

இனக்கயட. அபன் ழமகத்வட அடிழதமடு ளமய்ளதன்று
யவத்டமலும் சரி, அல்ட இந்ட ழமகம் கபமின்
ீ வ ன்று யவத்டமலும் சரி, அபன் னெணமக இந்ட
ழமகத்டக்குப் கபமின் அடேக்ம் ஏதமணல்

ளபநிப்ட்டுக் ளகமண்ழடமன் இனக்கயட. ஜமிகநிம்
ங்கள் கூட்ங் கூட்ணமகப் ழமபடற்குக் கமஞம்

ன்? அபர்கள் ங்கவந பிட்டுப் ழமமலும் கூ,
இபர்கள் ழமய் அபர்கலவத கமயல் பிலபடற்கு
கமஞம் ன்? அபர்கள் ளசய்கய அடேக்ந்டமன்
கமஞம். அபர்கள் உத்ழடசயத்டச் ளசய்கயமர்கழநம
இல்வழதம, அபர்கள் னெணமக ஈச்பமடேக்ம்

ழமகத்டக்குப் மய்கயட. அபர்கநட சந்யடமத்டயழழத
ங்கலக்கு என டம சமந்டய கயவக்கயட. ழமக
ரீடயதம ழபண்டுடல்கள்கூ யவழபறுகயன். டக்கு
அன்ிதணமக ழடபவட இல்வ ன் ஜமத்வட

அவந்டபிட் ஜமிழத ழடபவடகலக்ளகல்மம் ழணழ
ளரித அடேக்த்வடப் ண்ஞி பிடுகயமன். அடமல்,
அபன் தக்ஜம் ளசய்தபில்வழத, ழமக ழக்ஷணத்டக்கு
டவும் ளசய்தபில்வழத ன்று யவப்ட டப்ன.

ிற்கமத்டயத ழபடமந்ட (யந்ட) ணடத்வட, ழபட
கர்ணமடேஷ்ம கமத்டயயனந்ட ிரித்ட, "இந்ட
யந்டக்கலக்கு

individual salvation (டி

ணடேஷ்தின் ழணமக்ஷம்)

டமன் னக்தம்; ழமக ழக்ஷணத்வட இபர்கள்
கபிப்ழடதில்வ; டயதமம், ழதமகம், ணமடய ல்மம்
இன்டிபிறபல் மல்ழபவழதடமன் வணதணமகக்

ளகமண்வப" ன்று ி ணடஸ்டர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.
"கயயஸ்ட, ி, னத்டர் ணமடயரி அன்ன (love) ழமடத்பம்
(brotherhood) இபற்வச் ளசமல்ய

social consciousness [சனெக

உஞர்வப] யந்ட ணடம் பநர்க்கபில்வ" ன்கயமர்கள்.
ஆமல் ம் ணடத்வடச் சரிதமக னரிந்ட ளகமண்மல் ழபட
ணடம், ழபடமந்ட ணடம் ன்று ிரிப்ழட னலப் ிசகு.

கவசயதில் ந்யதமமச்ணத்டயல் பன் ழபடமந்டயதமக
ஜமபிசமம் ண்ஞி, இண்டிபிறபல் மல்ழபன்
அவகயமழம, அபழடமன் அடற்கு னந்டயத

ஆச்ணங்கநில் அத்ததனம், கர்ணமடேஷ்மனம்
ண்டம் வபடயகமக இனந்டளகமண்டு, இபற்மல் ழமக
ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டகயமன். அப்டிப் ண்ஞிதழட
டமன் இபனுக்கு சயத்ட சுத்டயவதக் ளகமடுத்ட, டன்னுவத
ளசமந்ட ழணமக்ஷத்டக்கு ழர்பனயதம ழபடமந்டத்டயல்

ழசர்க்கயட. அடயழ யத்டய அவந்ட ஜமிதம ிகும்,
இபன் கமரிதம் ன்று ண்ஞமணழ, டன் ந்யடம
பிழசத்டமழழத ழமகமடேக்ம் ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயமன். டி ணடேஷ்தின் பிழணமசம் (
individual salvation), சனெக

ழக்ஷணம் (collective welfare ) ன் இண்டில்,

ட ணடத்டக்கு னக்கயதணமக இனக்க ழபண்டும் ன்

ளரித ழகள்பிவத இங்ழக மன் ஆமதபில்வ. அட
டி பிதம். சனெகம் ழணம் அவபடம்,

அவதமடடம் என க்கம் இனக்கட்டும். என ணடத்வடச்
ழசர்ந்டபன் ணமத்ண டத்பத்வட அடேபத்டயல் ளடரிந்ட
ளகமள்கய ஜமிதமகமபிட்மல் அந்ட ணடம்
இனந்டமளன், இல்மபிட்மல் ன்?
இந்ட ஜமயவக்கு பனபடற்கமகத்டமன் அத்டவ

கர்ணமவும் உமவனேம் வபத்டயனக்கயட. பித்தமழண
இல்மணல் ல்மம் என்மகயப் ழமய்பிடுகய ஜம

யவவத அவபடற்கு பனயதமகழபடமன் டைமதிம்
பித்தமனள்ந பர்ஞமச்ண டர்ணங்கள், இன்மர்டமன்
இன் ண்ஞமம் ன் அடயகம ழடங்கள் ல்மம்
னர்பமங்கணமக வபத்டயனக்கயட. ளபறும் கர்ணமழபமடு,
பித்தமத்ழடமடு யன்றுபிட்மல் டப்ன. 'கர்ணமவபச்
ளசமல்கய ழபட மகம்டமன் அர்த்டனள்நட. ஜமத்வடச்
ளசமல்கய மகம் அர்த்டணயல்மடட' ன்று ளசமன் னர்ப

ணீ ணமகர்கவநத் டயட்டுகய உத்ழடசத்டயல்டமன், கயனஷ்ஞ
ணமத்ணம ழபடத்வடழத டயட்டுகய ணமடயரிப் ழசுகயமர்.

அபர் பமஸ்டபத்டயல் டயட்டிட 'ழபட பமட டம: ன்று
அபழ ளசமல்கயடி, ழபடத்வடப் ற்ய ளபறும்
பமய்ச்சபமயல் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு அடயழழத
சந்ழடமப்ட்டுபிட்டு, அடன் க்ஷ்தணம அடேப
ஜமத்டக்கு தத்டம் ண்ஞமடபர்கவநத்
டயட்டிடடமன்.
னடயல் கர்ணம ழபண்டும். அடமபட ழபடம் ளசமன்டி
கமரித னொத்டயல் கவணகவநப் ண்ஞ ழபண்டும்.
ஆமலும் கர்ணம இல்மணல் ழமகய ளரித ஆத்ணமடேனடய

யவக்குப் ழமபடற்ழக இட ஆம்ப் டி ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்டு ண்ஞ ழபண்டும். இழட ணமடயரி, னடயல்

ழடபடம உமவ ழபண்த்டமன் ழபண்டும். ஆமலும்,
உமயக்கப்டும் ழடபவடனேம் உமகம டமனும்

ழபயல்வ ன்று ஆகயடற்கு ஆம் மடணமகழப
உமயக்கயழமம் ன்று னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்.
னடயல் பித்தமங்கள் மர்க்கத்டமன் ழபண்டும். ழமக
பிதமமம் எலங்கமக க்க ழபண்டுணமமல், ணக்குள்

கமரிதங்கவநப்  டயனுமகப் ிரித்டக்ளகமண்டு, அந்டந்ட
கமரிதத்வடனேம் சுத்டணமகப் ண்டபடற்கு ன்

டிப்ட் ஆசம அடேஷ்மமடயகள் உடபி ளசய்னேழணம,
அப்டிப் ிரிந்டடமன் அபபனக்கம டர்ணங்கவநக்
கவிடிக்கழபண்டும். ஆமலும் இடவும், கவசயதில்
க பித்தமனம் ழமய், ல்மனம் ல்மனம்
"டமழ" ன்று ளடரிந்ட ளகமள்படற்குத்டமன் ன்
அடிப்வ உஞர்ச்சய இனக்க ழபண்டும். ழபட

அத்ததம், ழபட கர்ணமடேஷ்மம் ல்மம் அந்ட
ழபடழண அபசயதணயல்மணல் ழமய்பிடுகய அகண்ணம
ணம அடேபத்டக்கு பனயடமன் ன்று வபத்டக் ளகமண்டு,
அபற்வ அப்ிதமம் ண்ஞ ழபண்டும். னஷ்ம்

இனந்டமல்டமன் ிகு னம் உண்மகும். னஷ்ம் மர்க்க
ளமம் அனகமக இனந்டமலும், அட கமய்ந்ட ழமய்

பிலந்டமல்டமன் னம் உண்மகும். னழப இல்மணல்
கமய்க்க ழபண்டும் ன்று, இந்ட மநில்

வபடயகமடேஷ்மழண இல்மணல் ழபடமந்டத்டக்கு
ழமகயபர்கள் யவத்டமல், அட தடமர்த்டத்டக்குச் சரிதமக
பமட. இடமல் னழபமழழத யன்றுபி ழபண்டும்
ன்று யவத்ட, ழபடமந்ட ஜமத்டக்கு தத்டம்

ளசய்தமணல் கர்ணர்கநமக யன்றுபிட்மல், அடவும் டப்னத்
டமன். டயலும்

sense of proportion ழபண்டும்.

கர வடதில் ளசமன் ணமடயரிழத, ினடமண்தக
உயத்டயலும் (IV.3.22) "பன் ஆத்ண ஸ்பனொத்வட
உஞர்ந்ட ளகமண்டு பிட்மழம அபனுக்கு அந்ட

யவதில் ழபடம் அத்டவனேம் ழபடணயல்மணல்
ழமய்பிடும்; ழடபர்கள் தமபனம் ழடபல்மணல்

ழமய்பிடுபமர்கள்; ிமணஞர்கள் ிமணஞரில்மணல்
ஆகயபிடுபமர்கள்; சண்மநன் சண்மநில்மடபமகய
பிடுபமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
"ச்னடய"

ன்று ழபடத்வடச் ளசமல்கய ழமட அடயல்

ம்யவட ணட்டுணயன்ய ிமம்ணஞனம், ஆண்தகனம்
(உயத்டக்கலம்) அக்கந்டமன். கர வட 'ச்னடய' இல்வ.
அட 'ஸ்ணயனடய'வதச் ழசர்ந்டடமகழப ளசமல்பட பனக்கம்.
ஸ்ணயனடயகவநப் ற்யப் ிகு டயமலு பித்வததகநில்
என்ம டர்ணசமஸ்டயத்வடப் ற்ய ளசமல்கயழமட
ளசமல்கயழன். "ழபடகர்ணமவும் உமவனேம் ஜமத்டயல்
ளகமண்டு ழமய் பிமபிட்மல் ிழதமம் இல்வ"

ன்று கர வடதம ஸ்ணயனடய ளசமல்கயட. 'ச்னடய-ஸ்ணயனடயனமஞம்' ன்கய னென்று ிணமஞங்கநில், னமஞத்டயலும்
அழக இங்கநில் ளபறும் கர்ணமடேஷ்மத்ழடமடு யன்று
பிடுபவடக் கண்டித்டயனக்கயட. டமனகம பத்டயல்

ரியகள் கர்ண ணமர்க்கழண கனம் ன்று டங்கலவத
தக்ழஜமமவதிழத கர்பப்ட்டுக்
ளகமண்டினந்டழமட, ழணச்பன் அபர்கலவத
அங்கமத்வட அனயத்ட கவடவத வசபணம
னமஞங்கள் ளசமல்கயன். மகபடத்டயலும் இப்டிழத
தக்ஜத்டயிகநின் உமக்தமத்டயல், என்றுழண
ளடரிதமணல்

innocent-ஆக

இனந்ட அந்டப் ிமம்ணஞ

ஸ்டயரீகலக்குத்டமன் தக்ஜனனம ணமபிஷ்டழப
மகயனஷ்ஞமக பந்டயனக்கயமன் ன்று ளடரிந்டட
ன்றும், அபர்கலவத னனர்கநம
கர்ணணமர்கக்கமர்கள் இவடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமணல்,
ிகு ளமம்வும் ச்சமடமப் ட்மர்கள் ன்றும்
பனகயட.

ஆமலும், ிணமஞங்கநில் ச்னடயப் ிணமஞத்டக்குப்

ிகுடமன் ஸ்ணயனடய-னமஞப் ிணமஞங்கவநக் ளகமள்ந
ழபண்டும். கர்ணம ணட்டும் ழமடமட ன்டற்கு ச்னடயப்
ிணமஞனம் இனக்கயட ன்டற்கு இங்ழக
ினடமண்தக உயத்வட

quote ளசய்ழடன்.

ஆமலும்

"ச்னடயவத கர்ணகமண்ம், ஜம கமண்ம் ன்று
ிரிக்கயழமட, இட ஜம கமண்ணம உயத்டயல்
பனபடடமழ? ஜம கமண்த்டயல் ஜமத்வடச்

சயப்ித்டச் ளசமல்ய, கர்ணமக்ஷ்தம் இல்வ ன்று
ளசமல்யதினப்டயல் பிழசம் என்றுணயல்வழத!" ன்று
ழகட்கமம். ஆவகதமல் கர்ண கமண்த்டயழழத, 'கர்ணமழப
ல்மம், அடழப க்ஷ்தம்' ன்று யவப்வடக்
கண்ம் ண்ஞிதினக்கயட ன்வடனேம் கமட்டுகயழன்.
ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கய  பிடணம
தக்ஜங்கவநனேழண அடன் ழமக்கணயந்ட ளசய்பட
சயமக்கயதந்டமன் ன்று கபமன் கர வடதிழ "பம்
லபிடம தக்ஜம பிடடம ப்ஹ்ணழஞமனழக" ன்று

மமட்டிச் ளசமல்யபிட்டு, ஆமல் இந்ட கபிடணம
கர்ணமடேஷ்மங்கலம் ஜமத்டயல் டமன்
னர்த்டயதவகயன் ர்பம் கர்ணமகயம் மர்த்ட ஜமழ ரிணமப்தழட

-ன்வட 1 , ழபடத்டயன்

கர்ணகமண்த்டயழழத என

அலத்டணம டயனஷ்மந்டத்டமல் ளசமல்யதினக்கயட.
"ளபறும் கர்ணமடேஷ்மங்கவந ணமத்டயம் ளசய்ட
ளகமண்டு, ஈச்பவ பளமனபன் உஞமணல்
இனக்கயமழம, அபன் ளனப்ிழ பிவகப் ழமட்டுப்

னவகவத ணமத்டயம் லப்ிக் ளகமண்டினக்கயமன். அபன்
னென், அபன் ஆத்ண ஸ்பனொத்வட எனமலம் அயந்ட
ளகமள்நணமட்மன்" ன்று ச்னடயதில்

கர்ணகமண்த்டயழழத வடத்டயரீத கமகத்டயல் (னடல்
ப்ச்ம், கவசய அடேபமகம், 4-ம் பமக்தம்) பனகயட.

பிவக னெட்டிமல் அடன்ழணல் ளபண்கப் மவவத
வபத்டச் சமடம் படிக்க ழபண்டும். அப்டித் டன்வழத
ஜமத்டயல் க்குபம் ண்ஞிக்ளகமள்நப்

ிதத்டப்மணல் ('க்குபம்' ன்மல் சவணக்கப்டுபட
ன்ழ அர்த்டம். ணக்குள்ழந இப்டி னலவண ளற்று,
அரிசய சமடணமகயமற்ழமல் ன்மகக் குவனந்ட

பிடுபவடனேம் 'க்குபம்' ன்று ம்ஸ்கயனடத்டயல்
ளசமல்கயழமம்) ளபறுழண தக்ஜமடயகள் ளசய்கயபன்,
ளபண்கப் மவவத ற்மணழ அடுப்வ ரித
பிடுகயபன்டமன். இப்டி ழபடழண ளசமல்கயட.
தக்ஜத்டயழ ளனப்ில் பிவப் ழமமணழ
ளரிசமக அக்ிவத பநர்த்ட ன் ிழதமம்? னவக
மஸ்டயதமபடடமன் ன்! இட ணமடயரிடமன் கர்ண

வழத பிமகப் ழமட்டு ரிக்கய னத்டயழதமடு
தக்ஜத்வடச் ளசய்தமபிடில், அட ளபறும் னவகதமகப்
ழமய் பிடுகயட. "ிம்ணமக்ிதில் ஆத்ணமவப

பிமகத் ட ழபண்டும். ம்தணம் ன் னக்க

அக்ிதில் இந்டயரித டேகர்ச்சயகவந ழமணம் ண்ஞ
ழபண்டும்; ஞ்சப் ிமஞன்கவந என்யளமன்று

ழமணம் ண்ஞழபண்டும்" ன்ளல்மம் கபமன்
கர வடதில் ளசமன் ஸ்டயடயக்குப் ழமபடற்கமகத்டமன்
டயவ்த னொணம, கமரித னொணம வபடயக தக்ஜங்கள்

ல்மம் இனக்கயன். இவடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமணல்
த்டவ தக்ஜம் ளசய்டமலும் எனபன் ளகமஞ்சங்கூ
னத்டயசமயழத இல்வ; அபனுக்குப் னத்டயழத இல்வ

ன்று ழபடனம் ளசமல்கயட. அபனுவத னத்டய ங்ழக
ழமகும்? ழமணப் னவக ழமத்டமன் அடவும் ழமகய
இளணல்மம் கனப்மகப் ண்ஞிக் ளகமண்டு, கவசயதில்
ிசுிசுளபன்று என்றுணயல்மணமகயபிடும்.

ழபட கர்ணமவப ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞிமல், அட

கட்டுபடற்குப் டயல், கட்டியனந்ட ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக
அபிழ்ந்டபி ஆம்ிக்கும். யஷ்கமம்தணமக, கபத்
ிரீடயக்கமகழப கர்ணமவபப் ண்ஞப்ண்ஞ அட

சயத்டசுத்டயவதத் டந்ட, னக்குஞங்கலக்கு அப்மற்ட்
ஸ்டமத்டக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு ழமகும்.
தக்ஜம் ன் ளதர் இவடத்டமன் குயப்ிடுகயட.

இங்கயீ யல் இவட "sacrifice" ன்றுடமழ ளசமல்கயமர்கள்?
தமகம் ன்மல் டயதமகம் ன்றுடமன் அர்த்டம். " ணண"
("டயல்வ") ன்று என்வ ளனப்ிழ ழமடுகய
டயதமக சயத்டம்டமன் தக்ஜத்டயன் உதர்யவ. ளனப்ிழ
ழமட்வட டுக்க னடினேணம? டுத்டமலும் அட க்ஷஞ
கமத்டயல் உனச் சயவடந்டடமழ ழமகயட? அந்ட ணமடயரி

அங்கம ணணகமங்கவந ஸ்ணணமக்க ழபண்டும். இப்டி
உதர்ந்ட அர்த்டத்வடக் ளகமடுக்கக்கூடிதடம "தக்ஜம்"

ன்வட, அடன் ழனக்கு ழர் பிழமடணமக ஸ்பர்க்கப்
ிமப்டய னடம ளசமந்ட மங்கலக்கமக, அல்
ன்கலக்கமக, எனத்டன் ண்ஞிமல் அபன்
னட்மள்டமழ?
கர்ண கமண்ம், ஜம கமண்ம் ன்பற்றுக்குள்

னண்மடு (contradiction) இல்வ. கர்ணகமண்த்டயழழத
அழக இங்கநில் கர்ணமபின் யணயழவச் ளசமல்ய,

ஜமத்வடழத பிழசயத்டயனக்கயட. ளமம்வும் உதர்ந்ட
ஜமப் ிடணம டத்டபங்கவநச் ளசமல்கய மமடீத
லக்டம், னன லக்டம், டயதம்க ணந்டயம்

னடயதவப ழபடத்டயன் ம்யடம மகத்டயழழத
பனகயன். உயத்டக்கநில் இல்வ. இடற்கு டயர்
ளபட்மக உயத்டக்கநிலும் மசயழகடமக்ி னடம
 கர்ணமக்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.

கர்ணமடேஷ்மங்கநில் பிழசணமகப் ிழதமகணமகய
ணந்டயங்கள், வடத்டயரீத உயத்டயயனந்ழட

கயவக்கயன். என்றுக்ளகமன்று பிழமடணமட ன்மல்
இப்டிதினக்குணம? என்யயனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமக
ழபண்டும் ன்ழட டமத்ரிதம்.
கர்ணமவப ஈச்பமர்ப்ஞணமகப் ண்ஞிமல், அடழப
ஜமத்டக்கு உமதம் ன்று ஸ்ணயனடயதம கர வடதில்
ளசமன்டற்கு ஆடமம் ச்னடயதம உயத்டயல்
இனக்கயட. டழசமயத்டக்கள் ன் த்டயல்,
னடமபடமக வபக்கப்ட்டினக்கய ஈசமபமஸ்தத்டயல்
இவடத்டமன் டுத்டவுழழத உழடசயத்டயனக்கயட. 'டைறு
பனம் ழபட கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிக் ளகமண்டின.

ஆமலும் ஈச்பமர்ப்ஞ னத்டயழதமடு ண்ட. அப்ழமட

அட உன்வக் கட்டிப்ழமமட' ன்கயட. ஆவகதமல்
உயத் ன்மழ

inaction (கமரிதணயல்மணயனப்ட),

கர்ணமவுக்கு பிழமடணமட ன்று யவத்டமல்
சரிதில்வ.
கர்ணமடமன் க்ஷ்தம் ன்று யவத்டபிக் கூமட.

ழமக ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டபடற்கமகவும் சயத்ட
சுத்டயக்கமகவும் ழடபவடகவந உமயத்டமலும் அழடமடு
யன்று பிக்கூமட. ஜமத்வட அவந்ட

ணமத்ணமவபத் டபி டமன் ன்று என்யல்வ,
ழமகளணன்று என்று இல்வ, ழடபவடகள் ன்று ழபறு
இல்வ ன்கய யவவத அவதழபண்டும். இந்ட

யவவத அவந்டமல் ழபடனம் ழபடம் இல்மணல்
ழமய்பிடும் ன்று, அந்ட ழபடழண ளசமல்கயட

2.

ழபடம் ன்ட ன்? ழணச்பன் ழமட் சட்ம். அந்ட
சட்த்வடப் ிவகநம சக ங்கலம் ணடயத்ட
க்க ழபண்டும். ஆமல் ஜமிதமகய டம

ர்பகமனம் ணமத்ண த்தத்டயழ எனபன் உள்லம்
னனம் ஊயதினக்கய ழமட, அபன் இந்ட ழபட
சட்த்வடப் மர்த்டப் மர்த்டக் கமரிதங்கவநப் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்டயல்வ. அடமல்டமன், 'ழபடம்

ழபடணயல்மணல் ழமகயட' ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
மனம்டமன் ழபடத்வடச் சட்ணமக ணடயக்கபில்வ.
ணக்கும் ழபடம் ழபடணமக இல்மணல் டமினக்கயட!
ஆமல் ஜமம் ன்மல் ன் ன்றுடமன் ணக்கு
பமவக்கூத் ளடரிதபில்வ.

உயத்டக்கள் ன்கய பித்வடதில் ளகமண்டு

ழசர்க்கய உமதழண கர்ணகமண்ம் ன்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமபிட்மல், ழபடணமட (அடமபட, அடன்
கர்ணகமண்ம்) ணற் யஸ்ரி, மகஃி ணமடயரி அ
பித்வடதமகத்டமன் (அடமபட ளௌகயக அயவு

டைமகத்டமன்) யன்றுபிடும். னண்க உயத்டயல் (I.5)
ழபடத்வடனேம் அபித்வடழதமடு ழசர்த்டயனப்டற்கு
இடடமன் அர்த்டம். இம்ணமடயரி டமற்கமயக

ளசௌக்கயதத்ழடமடு ழபடத்டயன் தவ யறுத்டயக் ளகமண்டு
பிடுபவ உயத் ளபறும் சுப்ிமதணமபன்
ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.
க ழடபவடகலம் டயல் ழடமன்யதினக்கயன்ழபம,
அந்டப் ணமத்ணமழபமடு க்கயதணமகய பிடுகய ஜமிக்கு

அந்டத் ழடபவடகலம் அந்யதணயல்வ. ணமத்ழணமழபமடு
ணமத்ணமபமக இபன் இண்க் கந்டபிட் ிகு,
ழடபவடகலங்கூ இபனுக்குள் இனக்கயபர்கழந.

ழடபவடகவந உமயக்கய கமத்டயழழத இபனுக்கு
இட அடேபத்டய பமபிட்மலுங்கூ, 'மம் ளபநிழத
ணக்கு ழபமக ழடபவட ன்று என்வ உமவ
ண்டகயழமழண, இடவுங்கூ ஆத்ணமவுக்கு
அந்யதணமடயல்வ' ன் ண்ஞம்
இனந்டளகமண்ழதினக்க ழபண்டும். ளபநிக்கமரிதத்டயல்
ிரிந்ட ிரிந்ட பித்தமணமகத்டமன் ளசய்த

ழபண்டுளணன்மலும், இந்ட பித்தமங்கள் ல்மம்
எடுங்கயப் ழமகய எழ னெ டத்பத்டயல் மம்
கவசயதிழ ழசழபண்டும் ன் ண்ஞம் ப்ழமடம்
இனக்க ழபண்டும். இப்டிதில்மணல் "பளமனபன்

ழடபவடவதத் டக்கு னலக்க ழபமட ன்ழ

யவத்ட உமயத்டயனக்கயமழம, அபன் த்டயதத்வடத்
ளடரிந்ட ளகமள்நமடபன், அபன் ழடபர்கலக்குப் சு
ணமடயரிதமபன்" ன்று ினடமண்த உயத்டயல்
(I.4.10) ளசமல்யதினக்கயட.
சு ன்று ளசமன்டற்கு யம் அர்த்டனண்டு.
ணடேஷ்தனுக்கு உள்ந ஆமபட அயவு இல்மணல்,
ளபறும் ணயனகப் ிமதணமக இனப்பன் ன்ட

ழணளலந்டபமரிதம அர்த்டம். உள்நர்த்டத்வடச்
ளசமல்கயழன்: மம் டற்குப் சுவபப் ழமயக்கயழமம்?
அட ணக்குப் மல் ளகமடுக்க ழபண்டும்

ன்டற்கமகத்டமன். ணக்கு அட க்ஷீத்வடக் ளகமடுக்கயட
ன்டற்கமகத்டமன் மம் அடற்குப் னல்லும், வபக்ழகமலும்,

னண்ஞமக்கும், னத்டயக் ளகமட்வனேம் ழமடுகயழமம். இழட
ணமடயரி மம் தக்ஜத்டயல் பிஸ்றகவந ழமணம்
ளகமடுத்ட ழடபவடகலக்குப் ிரீடயவதச் ளசய்கயழமம்.
இப்டி மம் ளசய்படற்குப் ிடயதமகத்டமன், அபர்கள்
ணக்கு ணவன, டமன்த பினத்டய னடம 
அடேக்ங்கவநச் ளசய்கயமர்கள். மம் னன்ழழத
ளசமன் ணமடயரி இந்டத் ழடபவடகள் ணடேஷ்த
இத்வடபி உதர்ந்டபர்கநமமலும், இபர்கலம்
யவந்ட யவபம ஆந்டத்வட அவந்டபர்கள்
இல்வ. ணடேஷ்த ன்ணம டுத்ழட ஜமிதமக ஆகயபிட்
எனபன் அவகய ிம்ணமந்டத்டயல் க்ஷத்டயல் என
ங்கு கூ ழடபர்கலக்குக் கயவதமட.
வடத்டயரீத உயத்டயலும் (II.8) ினடமண்தக
உயத்டயலும் (IV.3.33) ணடேஷ்த ழமக ஆந்டம், ித்ன

ழமக ஆந்டம், ழடபழமக ஆந்டம், அந்ட

ழடபர்கலக்குள்ழநழத இந்டயின் ஆந்டம்,
ினஸ்டயதின் ஆந்டம், ிமடயதின் ஆந்டம்
ன்று என்வபி என்று டைறு ணங்கமட ன்று என
ளனக்கல் பமய்ப்மடு ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமய்,
கவசயதில்டமன் ிம்ணமந்டம் ன் ஜமிதின்

ஆந்டத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆடமல், ழடபர்கலம்
குவனேள்நபர்கள்டமன். அழடமடுகூ, ல்மக்

குவவதனேம் னர்த்டய ளசய்கய ஜமத்டக்கமக அபர்கள்
மடுடுபடம் இல்வ. டங்கலக்கு ணடேஷ்தர்கநமல்
உண்மகய மங்கவந டயர்மர்த்டக் ளகமண்டு, மம்
ளசய்கய தக்ஜம் னடம உமவகவந

டயர்மர்த்டக் ளகமண்டுடமன் அபர்கள் இனக்கயமர்கள்.
இடமல் அபர்கலக்கு ணடேஷ்தர்கள் ஜமிகநமகய
பிடுபடம் ிடிக்கபில்வ. ப்னடமண்தக

உயத்டயல் இப்டி பிதக்டணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
'ணிடர்கள்

ஆத்ணமவப அயந்ட ளகமள்பட ழடபர்கலக்குப்

ிரிதணமக இல்வ' ன்று அந்ட உயத்டயல் (I.4.10)

ளசமல்யதினக்கயட. கமஞம் ன்? ஆத்ண ஜமிதமக

ஆகயபிட்மல் அப்னம் எனபன் ழடபர்கவநத் டயனப்டயப்
டுத்டகய தக்ஜமடய கர்ணங்கவநப் ண்ஞணமட்மன்.
ம்னவத பட்டு
ீ
ழபவக்கமன் எனபன் இனக்கயமன்.
அபனுக்கு ஸ்பல் சம்நம் ளகமடுத்ட பனகயழமம்.
ழபறு னட ழபவக்கமன் பந்டமல் அடயகச் சம்நம்
ளகமடுக்க ழபண்டும். ணட ழபவக்கமன் ழணழ
ரீவக்ஷகநில் மஸ் ண்ஞி ழபறு ழபவக்குப் ழமய்
பினத்டயதமக ண்டகயமன். ரீவக்ஷக்குப் ழமகயமன்.

மம் அபன் ரீவக்ஷதில் ழடழபண்டுளணன்று

யவப்ழமணம? ணமட்ழமம். ழடக் கூமளடன்றுடமன்
யவப்ழமம். ழடயபிட்மல் அபனுக்குக் ளகௌபம்
பந்டபிடும்; ழபறு ழபவக்குப் ழமய் பிடுபமன். அபன்
ழமய்பிட்மல் அபவப் ழமல் ஸ்பல் சம்நத்டயல்
என ழபவக்கமனும் ணக்குக் கயவக்க ணமட்மன்.

இவடப் ழமத்டமன் இங்ழகனேம் இனக்கயட. ணடேஷ்தன்
ஜமிதமக உதர்ந்ட, டங்கள் உமவவத

பிட்டுபிடுபட ழடபர்கலக்குப் ிடித்டணயல்வ!
ஜமி ழடபர்கலக்குப் ிரிதணயல்மடபன் ன்மல்

ஜமிதமக இல்மடபன்டமன் அபர்கலக்குப் ிரிதன்
ன்மகய பிடுகயட. ஆவகதமல் ழடபர்கலக்குப்
ிரிதணமபன் அஞ்ஜமி, அயதமடபன் ன்மகயட.

அடமல்டமன், னெர்க்கன் ன்டற்ழக 'ழடபமம் ப்ரிதன்',
அடமபட ழடபர்கலக்குப் ிரிதணமபன் ன்று
பிதமகஞத்டயல் இன்ளமன ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட!
இந்ட ளதனக்கு உயத்டயல் னெம் இனக்கயட.

சங்க கபத்மடமள் ிம்ண லத் மஷ்தத்டயல்[I.2.8]
ணமத்ணமவும் ீபமத்ணமவும் என்று ன்மல்

ீபமத்ணமபின் கஷ் றகங்கள் ணமத்ணமவுக்கும்
உண்மகும் ன்று யவக்கயபனுக்கு டயல்
ளசமல்லும்ழமட, "ீ ன் ளமம் அசமதினக்கயமழத!"
ன் அர்த்டத்டயல், 'ழடபமமம் ப்ரிதமக இனக்கயமய்!"
ன்கயமர்: இடம் டமபத் ழடபமமம் ப்ரித ப்ஷ்வ்த: .
ழடபர்கலக்குப் ிரிதணமபன் - "ழடபமமம் ிரிதன்" ன் ளதவக் ழகட்மல், இழடம ளரித வட்டில்

ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. ஆமல், அடற்கு ய அர்த்டத்வட
மர்த்டமல் 'அசடு' ன்று இனக்கயட.

அழசமக சக்பர்த்டயதின் கல் ளபட்டுத் டெண்கநில் அபவ
"ழடபமமம் ப்ரித" ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட. அழசமகர்
கமத்டக்கு னந்டயழத, மஞிி டணட பிதமகஞ

னஸ்டகத்டயல் ழடபமமம் ப்ரிதன் ன்மல் னெர்க்கன்
ன்று லடய வபத்டயனக்கயமர். ஆவகதமல், ளௌத்டம
அழசமகவ ணட்ம் டட்ழப ிற்கமத்ட வபடயகர்கள்
அபன் சமத்டயல் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கய
வட்டிலுக்கு அசடு ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் கநங்கம்
உண்மக்கயபிட்மர்கள் ன்று யவப்ட டப்ன. ழபட
டமத்ரிதம் ளடரிதமடபவத்டமழ ம் ஆசமரிதமள்
லத் மஷ்தத்டயல் ழடபமமம் ப்ரிதன் ன்கயமர்? அசடு
ன் அிப்மதத்டயல் இப்டிச் ளசமன்மர். ஆமல் அந்ட

அிப்மதத்வட பிட்டுபிட்டு, ழபடத்வட ஆட்ழசிக்கயபன்
ப்டிப்ட்பமமலும் அபனுக்கு இந்டப் ளதவக்
ளகமடுத்ட பிமம் ன் ண்ஞத்டயல், அவபடயக

ணடணம ளௌத்டத்வடச் ழசர்ந்ட அழசமக சக்பர்த்டயக்கு
'ழடபமமம்

ப்ரித' ன் ளதவக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்

ழமயனக்கயட.
வபடயக ணமர்க்கத்வட அடேரித்ட உயத் பமதிமக
ஜமிதமக ஆ எனபன், ழடபவடகவநப் ீரிடய ண்டம்
தக்ஜத்வட பிட்டு பிடுபடமல் அபன் ழடபர்கலக்குப்
ிரிதணயல்மடபமகய பிடுகயமளன்மல், ளௌத்டத்டயழம
தமனழண தக்ஜம் ண்ஞக் கூமடமவகதமல், அபர்கள்

ல்ழமவனேழண ழடபனக்குப் ிரிதணமகமடபர்கநமகத்டமன்
ளசமல் ழபண்டும். ஆமலும், "அவபடயக ளௌத்டத்வட

பிழசணமக ஆடரித்ட அழசமகவ, 'ழடபமமம் ப்ரித'
ன்று ளசமல்யதினக்கயழட, ன்?" ன்மல், அபன்
ழபடமந்டத்டயன்டிதம ஜமத்வட அவந்ட,
ழடபர்கலக்கு அப்ிரிதணமக ஆகணமட்மன் ன்வட
ணட்டும் யவத்ட, இப்டிச் சூசகணமகப் ளதர் ளகமடுத்ட
ணமடயரி இனக்கயட. அடமபட ல் னத்டய

சமடர்தனள்நபமகவும், ழடபர்கலக்குப் ிரீடயதமக உள்ந
தக்ஜ கர்ணமக்கவநப் ண்ஞமடபமகவும் எனபன்

அவபடயக ளௌத்டம் ழமன் ணடத்டயல் இனந்டமலும் கூ,
அபன் ழபடமந்டம் ளசமல்லுகயடி ஜமிதமக ணமட்மன்
ன் அநபில், அபவனேம் ழடபமமம் ப்ரிதன் ன்று
ளசமல்லுகய பனக்கம் பந்டயனக்கமம்.

அல்ட, பிதம் ளடரிதமட சயல்ிழதம மமங்க

அடயகமரிழதம, 'ழடபமமம் ப்ரிதன்' ன்மல் ல் ழமக,
ல் அர்த்டணமகத் ளடரிகயழட ன்று யவத்ட
சமத்டயல் அப்டி ளபட்டிதினக்கமம்...
ழடபமமம் ப்ரிதமக தக்ஜம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினப்பன் ஜமிதமக ஆகயக் கர்ணமடேஷ்மத்வட
பிட்டுபிட்மல் 'ணக்கு என்றும் கயவக்கமழட' ன்று

ழடபவடகள் ிடயந்டங்கள் (இவனைறுகள்) ளசய்பமர்கள்.
ரியகநின் டவக் கவப்டற்கு ம்வ, ழணவக
னடயதபர்கவந அனுப்னபமர்கள் ன்று னமஞங்கநில்
மர்க்கயழமம்.
ஜமிதமகும்பவதில் ணிடன் ழடபவடகலக்குரித
கர்ணமக்கவநச் ளசய்ட ளகமண்டினக்கயமன். அடற்கமக,

அபர்கள் ணிடனுக்கு ல்ட ண்டகயமர்கள். ணவன

ளய்தச் ளசய்கயமர்கள். அடற்கமக பிர்மகம் ளகமடுக்க

ழபண்டும். ணக்கு இந்ட உகத்டயல் எனபர் ஏர் உகமம்
ளசய்டமல் ிடய உகமம் ளசய்த ழபண்டுணல்பம?
அவடப்ழம ணவனக்கும் ளசய்தழபண்டும்.
அடற்கமகத்டமன் தக்ஜம் ளசய்கயழமம். தமமபட என

ிமம்ணஞர் ழடபவடகலக்கு பிர்மகம் ளகமடுக்கயமர்.
அபர் ல்ழமனக்கும் ிரிடயயடயதமக இனந்ட
ளகமடுக்கயமர். தமமபட எனபர் பரி ளகமடுப்வடப்
ழமல் அபர் ளகமடுக்கயமர்.

ஆகழப ஜமிதமகும் பவக்கும் ணிடன்

ழடபவடகலக்குப் ிரிதணம கர்ணமக்கவநச் ளசய்ட
அபர்கலக்குப் ிரிதணமபமக இனக்கயமன். ணமடு
கந்ட மல் ளற்றுக் ளகமள்பட ழமத் ழடபர்கள்
அபன் னெம் மத்வட அவகயமர்கள்.

ணமடு கப்ட இல்வதமமல், அந்ட ணமட்மல்

ணிடனுக்கு ன் ிழதமம்? அடழம ணிடன்
சுவபப்ழம இனக்கயபவதிலும் ழடபவடகள் அபன்
ழணல் ிரிதணமக இனப்மர்கள்; சுபமதில்மணற்ழமமல்
ளபறுப்மர்கள்: உத்டயபப் டுத்டபமர்கள். அடமபட
இண்டு அர்த்டப்டினேம் ணிடன் ழடபவடகலக்குப்
சுபமக இனக்கயமன். அயபில்மடபன் ன்
அர்த்டத்டயல் ணமடு ணமடயரி இனப்டமல்; கவப யன்
சுவப மம் க்ஷயக்கமட ணமடயரி கர்ணமவப
யறுத்டயபவத் ழடபர்கள் க்ஷயக்கமணல் பிடுபடமலும்
சு ணமடயரி!

ழடபவட டக்கு ழபல் ன்று அயபழட ஜமம்.

அடற்குத்டமன் ழபடமந்டம் பனய ளசமல்யக் ளகமடுக்கயட.
கர்ணமவும் ழடபடம உமவனேங்கூ யன்று ழமய்,
அவத்டம் டமமகயபிடுகய யவந்ட யவக்கு பனய
ளசமல்கயட. அந்ட ழபடமந்டத்டக்கு ம் ழடசத்டயல்

த்டவ ளகௌபம் இனந்டயனக்கயட ன்டற்கு என
ளரித அத்டமட்சய ளசமல்கயழன்.
அந்டணமக இனந்ட ழபடங்கநில் ரியகள் ிடித்டக்
ளகமடுத்டழட ஏநவுடமன். ஆமல் அடவுங்கூ கயகம
அற்சக்டர்கநமல் அப்ிதயக்க னடிதமடட ன்டமல், 1180
சமவககநமகப் (கயவநகநமக) ிரித்ட, இடயல்

எவ்ளபமன்யலும் ம்யவட, ிமம்ணஞம், ஆண்தகம்,
னடிபிழ உயத் ன்று வபத்ட, இடயல்

என்வதமபட எனத்டன் அத்ததம் ண்ஞழபண்டும்
ன்று வபத்டமர்கள். ிற்கமத்டயல், இடயலும் அழகம்
பனக்ளகமனயந்ட ழமய்பிட். மக்கயவதனேம்
டீர்த்டக்கட்டிபிடுகய யவவணக்கு இந்டத்

டவனவவதச் ழசர்ந்ட மம் னண்ஞிதம் கட்டிக்
ளகமண்டினக்கயழமம்! அட இனக்கட்டும். மன் ளசமல்
பந்டட, எவ்ளபமன சமவகதிலும் என உயத்
இனக்கயட. அம்ணமடயரி, இப்ழமட னர்ஞணமக உள்ந
சமவககநில் இனக்கய உயத்டக்கழநமடுகூத்
டற்ழமட ிசமத்டயல் ழபறு  உயத்டக்கலம்

இனக்கயன். இந்ட உயத்டக்கள் ந்டச் சமவகவதச்
ழசர்ந்டழபம, அந்டச் சமவகதில் ம்யவட, ிமம்ணஞம்
னடயத மகங்கள் டற்ழமட அத்ததம்

ளசய்தப்பில்வ. அபற்யல் பற்யன் 'ளக்ஸ்ட்'

கூ ணக்கு அகப்பில்வ. ஆமலும், அபற்வச்
ழசர்ந்ட அந்ட உயத்டக்கள் ணட்டும் இன்று பவ

அனயதமணல் பந்டயனக்கயன். உடமஞணமக ரிக் ழபடத்டயல்
'சமங்கமத

சமவக' ன்டன் ம்யடம மகம் இப்ழமட

அத்ததத்டயல் இல்வ; அவட இனந்ட பிட்ழமம்.
ஆமலும் அந்ட சமவகதின் னடிபிழ பனகய

ளகௌீடகர உயத் ணட்டும் இன்வக்கும் ம்ணயவழத
ீபழமடு இனந்ட பனகயட. ரிக் ழபடத்டயழழத
'மஷ்க

ணந்த்ழமயத்ட' ன்று என்று ணக்கு

பந்டயனக்கயட. அவதமறு வப்ரிதில் இடன் சுபடிகள்
இனப்டமகச் ளசமன்மர்கள். ஆமல் இட ந்டச்

சமவகதின் னடிபில் பனகயழடம, அந்ட "மஷ்க சமவக"
ன்டன் ம்யவடவதப் ற்யழதம ிமம்ணஞத்வடப்
ற்யழதம ணக்கு என்றும் ளடரிதபில்வ. 'கழமயத்'
ன்ட கயனஷ்ஞ தறர் ழபடத்டயல் கசமவக ன்வடச்
ழசர்ந்டட. உயத் ன்ட ஆண்தகத்டயன் கவசயதில்
பனபட ன்று னன்ழ ளசமன்ழல்பம? ஆமல்
இன்வக்குக் கழமயத்ட ணயகவும் ியத்டணமக,

டழசமயத்டக்கநிழழத என்மக இனந்ட ழமடயலும்,

இடற்கம ஆண்தகம் ணக்குக் கயவக்கபில்வ. அடர்ப
அத்ததம் ப இந்டயதமபில் சய மகங்கநில் ளகமஞ்சம்
னெச்வசப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்ட டபி, டக்ஷயஞ

ழடசத்டயல் அடிழதமடு ணவந்ட ழமய்பிட்டினக்கயட.
ஆமலும், த்ட உயத்டக்கநில் னென்று ('ப்ச்ம்',
'னண்கம்', 'ணமண்டூக்தம்') அடர்ப

ழபடத்வடச்

ழசர்ந்டவபகநமகழப இனக்கயன்.

அடமபட கர்ணமக்கலக்குப் ிடமணமக இனக்கய சமகம
(சமவகதின்) மகங்கள் ணவந்ட ழமகும்டி

பிட்டுபிட்மலும், டத்பத்வட ணட்டும் பிக்கூமட ன்று,
ம் ழடசத்டயல் இப்டி ஜம உமதணம உயத்டக்கள்
பற்வ பிழசணமகக் கமப்மற்ய பந்டயனக்கயமர்கள்.
உயத்டக்கள் கப்ட் இனந்டயனக்கயன். இனடைறு
பனங்கலக்கு னன் கமஞ்சரனத்டயழ இனந்ட என
தடயகள்
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உயத்டக்கலக்கு மஷ்தம்

லடயதினக்கயமர். அபனக்கு 'உயத் ிம்ழணந்டயமள்'
ன்ழ ழர் ற்ட்டுபிட்ட. இன்னம் அங்ழக
அபர்கலவத ணம் இனக்கயட.
1 IV.32-33.
2

ப்னடமண்தழகமயத்

டழசமயத்டக்கள்

IV.3.22

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
டழசமயத்டக்கள்
"டழசமயத்"

ன் த்வடப் ளமறுக்கய வ சங்க கபத்

மடமள் அத்வபட ணமக மஷ்தம் ண்ஞிமர்.
ின்மல் பந்ட பிசயஷ்மத்வபடம், த்வபடம்

னடயதபற்வ ழசர்ந்ட ளரிதபர்கலம் இழட த்டக்குத்
டங்கள் டங்கள் யத்டமந்டப் ிகமம் மஷ்தம்
ளசய்டமர்கள். இந்ட த்வடனேம் சுணமக ஜமகத்டய
வபத்டக் ளகமள்படற்கமகப் ளதர்கவந என ச்ழமக
னொத்டயல் ழகமத்டச் ளசல்படண்டு.

ஈச-ழக-க-ப்ச்-னண்-ணமண்டூக்த-டயத்டயரி|
டழதம் ச சமந்ழடமக்தம் ப்னடமண்தகம் டச||
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கய

order (பரிவசக்

கயணப்)

டித்டமன் ஆசமர்தர்கள் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
இடயழ ஈசம் ன்ட ஈசமபமஸ்த உயத். அட சுக்
தறர் ழபடத்டயல் ம்யவடதிழ னடிபமக பனபட.
"ஈசமபமஸ்தம்" ன் பமர்த்வடழதமடு ஆம்ிப்டமல்
இந்ட உயத்டக்கு இப்டிப் ளதர். "ழக" ன்று

ஆம்ிக்கும் அடுத்ட உயத்டக்கு "ழகழமயத்"
ன்ழ ழர். 'ஈச்பமல்டமன் இந்ட ழமகம் னலக்கவும்
பிதமிக்கப்ட்டினக்கயட. அபனுக்ழக கர்ணமக்கவந
அர்ப்ஞம் ண்ஞிப் ணமத்ண டத்பத்வட மம் அவத
ழபண்டும்' ன்று ஈசமபமஸ்ழதமயத்ட கூறுகயட.

ணதமவப் ளமம்வணவதப் மர்த்டமல் குனந்வட அட
தமவ ன்ழ ண்டகயட. ளரிதபர்கலக்கு அட

தமவ ணமடயரி இனந்டமலும் ணம்டமன் ன்று ளடரிகயட.
குனந்வடக்கு ணம் ணவந்ட தமவ ளடரிகயட.
ளரிதபர்கலக்கு தமவ ணவந்ட ணம் ளடரிகயட.
இப்டிழத மர் (உகம்) னடமக ஞ்ச னடங்கலம்

ணமத்ணம ன் ணத்டமல் ண்ஞி ளமம்வணடமன்.
ணமத்ணமடமன் இத்டவனேம் ன்று மம்
மர்க்கழபண்டும்.
ணத்வட ணவத்டட ணமணட தமவ
ணத்டயல் ணவந்டட ணமணட தமவ
த்வட ணவத்டட மர்னடல் னடம்
த்டயல் ணவந்டட மர்னடல் னடம்
ன்று டயனனெர் ளசமன்டி, ஞ்ச னடங்கவநழத

மர்த்டக்ளகமண்டு, அடன் கமஞணம ணமத்ணமவப
ணந்டயனப்வட பிட்டு, இபற்மல் ணமத்ணம
ணவந்டப்ழமகபிமணல், இபற்யலும் பிதமித்டயனப்ட
ணமத்ணமடமன் ன்று, அவத்வடனேம் ஈச்ப
பிதமகணமகப் மர்க்க ழபண்டும். டயனனெர்
ளசமன்வடழத அச்சடித்டமற்ழமல் "டந்டயி டமன
பிகமழ" - ணத்டயன் ணமற்று னொத்டயல் தமவ - ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர்

1. இபற்யல்

ட னந்டய, ட ிந்டய

ன் பமடத்டக்கு மன் பபில்வ. ணம

னனர்கலக்கு எழ ணமடயரித்டமன் ழடமன்றும்.

'ழகம்' ன்ட

ழகழமயத். அட மண ழபடத்டயல்

வணயி சமவகதில், டபகம ிமம்ணஞத்டயல்

பனபடமல் 'டபகம உயத்' ன்றும் ளசமல்படண்டு.
'ளகட்வடக்

ழகத்டயல் ழடடு' ன்று பசம் இனக்கயட.

அடினடி ளடரிதமட ம்ளமனவந, அம்மபம் ிடித்ட
ழடபர்கள் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமணல் ழடடிழமட,

மக்ஷமத் அம்ிவகழத ழடழபந்டயனுக்கு ஜமழமழடசம்
ளசய்டவட இந்ட உயத் ளசமல்கயட. ம்னவத சக
சக்டயகலம் எழ ணமசக்டயதிணயனந்ட பந்டடடமன்

ன்று மக்ஷமத் மசக்டயழத உழடசயக்கயமள். இடற்கு
வ கபத்மடமள் ணற் உயத்டக்கலக்கு மஷ்தம்

ளசய்ட ணமடயரிப் டம் டணமக டுத்டக்ளகமண்டு மஷ்தம்
ளசய்டழடமடு யற்கமணல், பமக்கயதம் பமக்கயதணமகவும்
டுத்டக் ளகமண்டு இன்ளமன மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர்.
அடமபட இந்ட உயத்ட ஆசமர்தமநின் இட்வ

மஷ்தத்வடப் ளற்யனக்கயட. ளநந்டர்த ரிதிலும்
ஆசமர்தமள் இந்ட உயத்வட னக்கயதணமக யவத்டக்
ளகமண்ழ, "ழபடணமடமபின் சயயல் வபக்கப்ட் உன்
டயனபடிகவந ன் டவ ழணலும் வபதம்ணம" ன்று
அம்மவந ிமர்த்டவ ண்டகயமர்

2. ழபடமந்டம்

ணமடயரிழத ழபட சயஸ், ச்னடய சயஸ் ன் ளதனம்

ன்

உயத்டக்கலக்கு உண்டு. சயஸ் ன்மல் டவ. 'னடி'
ன்றும் டணயனயல் ளசமல்கயழமம். ழபடத்டயன் அந்டணமக,
னடிபமக இனப்ழடமடு அடன் சயம னடிதமகவும்
இனப்வப உயத்டக்கழந. ழபட ணமடமபின் சயயல்
அம்மள் மடம் இனக்கயட ன்மல், அட உயத்டயல்
இனக்கயட ன்ழ அர்த்டம். இந்டக்

ழகழமயத்டயல்டமன் அம்மள் ஜமமம்ிவகதமக

பனகயமள். "மணகம ப்ரிதம" ன்று யடம ஸ்
மணத்டயல் அபலக்கு என ளதர் ளசமன்டற்கு
ற்மற்ழமல், இந்ட மணழபட உயத்டயல்
அபலவத ளனவண பிழசணமகத் ளடரிகயட.
என பஸ்டவப மம் மர்க்கயழமம் ன்மல், மர்க்கப்
டுகய

object ன்றும், மர்க்கயபம subject ன்றும்

ற்ட்டுபிடுகயன். ம் உம்வ ம்ணமல்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட. "ன் உம்ன

இண்டு

object-ஆகத்

ன்மதினக்கயட; அல்ட ன்மக இல்வ" ன்று மம்
அவடப் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம் ன்மல், அப்ழமட
அட

object-ஆகய

ழடம என்று

பிடுகயட. அடயயனந்ட ழபமக, 'மம்' ன்

subject-ஆக

இனந்ட ளகமண்டு, அவடப்

மர்க்கயட ன்று ற்டுகயட. அப்டிப் மர்ப்ட டழபம
அடடமன் ஆத்ணம. இந்ட

subject-

டமலும் ளடரிந்ட

ளகமள்ந னடிதமட. அப்டித் ளடரிந்டளகமள்ந னடிந்ட
பிட்மல் அடவும்
subject-டமன்

ஆத்ணம

object-ஆகய, அவடப்மர்க்கய

இன்ளமன

ய மம் ன்று ஆகயபிடும். யணம மணம

subject-ஆகத்டமன்

இனக்கனடினேழண டபி

ஆகமட. ழப சரீம் னடம
டள்நிபிட்டு, இந்ட

subject-ஆக

object

object-கவநத்

மம் அடேபத்டயல் டித்ட

இனந்ட ளகமண்டுடமன் இனக்க னடினேழண டபி, அவட
அயந்ட ளகமண்டு இனக்க னடிதமட. அயபட ன்மல்,
இவடபி இன்ளமன்று இவட

object-ஆக்கய

ஆமய்ந்டமல்டமன் னடினேம். ஆத்ணமபின் பிதத்டயல் இட
அம்மபிடம். ஆத்ணமடமன் யணம மம், அவட
அயதழபண்டும் ன்மல், அப்டி அயகய பஸ்ட

ஆத்ணமவுக்கு ழபமடமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்.

ம்ணயல் ம்னவத யணம ஸ்பனொத்டக்கு ழபமக
ன் இனக்கனடினேம்? ஆத்ணமவுக்கு அந்யதணமக அவட

அயத ட உண்டு? டவும் கயவதமட. அடமல், "ஆத்ண
ஜமம்", "ஆத்ணமவப அயபட" ன் பமர்த்வடகவநச்
ளசமன்மல்கூ, இங்ளகல்மம் ஜமம், அயபட ன்டற்கு
என ப்ளக்ட் இன்ளமன ஆப்ளக்வ அயகயட

ன்று அர்த்டணயல்வ. டன்வத்டமழ அடேபித்டக்
ளகமள்பவடத்டமன் இந்ட இங்கநில் 'ஜமம்', 'அயபட'

ன் பமர்த்வடகநமல் சுட்டிக் கமட்டுகயழமம். இடமல்
டமன் ழகழமயத், "பன் ஆத்ணமவப அயந்டபிட்ழன்
ன்கயமழம அபன் அயதழப இல்வ; பன்

அயதபில்வ ன் யவதில் இனக்கயமழம
அபன்டமன் அயகயமன். ளடரினேம் ன்று
யவக்கயபனுக்குத் ளடரிதமட; ளடரிதமட ன்

யவதில் இனக்கயபனுக்ழக ளடரிந்டட" ன்கயட.
"கண்பர் பிண்டிர்; பிண்பர் கண்டிர்" ன்று
ளசமல்படம் இவடத்டமன்.
"க"

ன்ட கழமயத். க்னஷ்ஞ தறயல்

கமவகதில் பனபட. அடயழ, ளசத்டின் ீபன் ன்
ஆகயமன் ன்வடப்ற்ய சயழகடஸ் ன்
ிம்ணச்சமரிக்கு தணடர்ணமம ண்ஞி உழடசம்
பனகயட. கவட ணமடயரி ஆம்ித்டப் ளரித டத்பத்டயல்
ளகமண்டு ழமய்பிடும். கர வடதில் கபமன் னக்கயதணமக
இந்ட உயத் பமக்தங்கவநத்டமன் டுத்டக்ளகமண்டு,
டயனப்ிச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
னன்ழ ப்ளக்ட் - ஆப்ளக்ட் ற்ய மன் ளசமன்ட
இந்ட உயத்டயன் கவசயதில் ளமம்வும் அலத்டணமக,

உழடசயக்கப் ட்டினக்கயட. திர்த் டண்டியனந்ட கடயவ
உனபி டுக்கயழமம் அல்பம? என ஈர்க்குச்சயதில் ழணல்
ழடமயயனந்ட உள்ழநதினக்கும் ஈர்க்வக அப்டிழத
உனபி பிடுகயழமம் அல்பம? அந்ட ணமடயரி, ஆப்ளக்ம
சரீத்டயயனந்ட ப்ளக்ம ஆத்ணமவபத் வடரிதணமக
உனபி டுத்டக்ளகமண்டு, அடபமகழப இனக்கழபண்டும்
ன்று அந்ட ணந்டயம் (VI:17) ளசமல்கயட. 'கமணம், க்ழமடம்,
த்ழபம், தம் ல்மம் ணவ ழசந்டழப எனயத,
ஆத்ணமபம ட அல். சய, டமகம் னடயத

உம்வச் ழசர்ந்டழப, டபி ன்னுவத அல்,
ன்று ஆத்ணமவபச் ழசமட ல்ம
அமத்ணபஸ்டக்கவநனேம்

objectify ண்ஞி, ளபநிழத

டள்லபடற்கு டம னகயக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்.
இம்ணமடயரி ப்ளமலடம் அடேந்டமம் ளசய்ட பந்டமல்,
உம்னம் ணறம்டமன் மம் ன்டமக

ழபனொன்யதினக்கும் அிணமம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
யந்ட, ணவந்ழட ழமய்பிடும். உம்னக்கும் ணறக்கும்
இனக்கப்ட் அலக்குகள் டவுணயல்மட சுத்டணம

ஆத்ணமபமக மம் இனக்கமம். இப்டி, சரீத்டயயனந்டம்
ணயயனந்டம் ஆத்ணமவபப் ிரிப்டற்கு, னஞ்சம்

னல்லுக்குள்நியனந்ட ஈர்க்கு நிச்ளசன்று சுத்டணமக
பனபனளபன்று ிரிந்ட பனபவடத் டயனஷ்மந்டணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. இழடம க்கத்டயல் இனக்கய இந்ட
பமவனக்கட்வ பமடி படங்கயப் ழமமல், மம் பமடி
படங்குகயழமணம? அந்ட பமவனக்கட்வவத பி, இன்ம்
ளகமஞ்சம் கயட்ழதினக்கும் ணமம்க் கட்வ ன்ழ

இந்ட சரீத்வட ண்ஞழபண்டும். அந்ட பமவனக்கட்வ
ப்ளக்ம மணமக இல்மணல் 'ஆப்ளக்'மக இனக்கய

ணமடயரிழத, ஆத்ணம ன் ப்ளக்டுக்கு இந்ட ம்

உம்வனேம் ழபம ஆப்ளக்மகப் மர்க்கப் னக
ழபண்டும்.
இந்ட ழமகத்டயல், மம் சரீத்டயல் இனப்டமகத் ழடமன்றும்
இப்ழமழட, இப்டி சரீத்வட 'மல்', 'ன்னுவதடல்'
ன்று ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும். அப்ழமட, ளசத்டப்

ழமின் டமன் ழபறு ழடம வகம வபகுண்மடய

ழமகங்கலக்குப் ழமய் ழணமக்ஷம் அவதமம் ன்று
இல்மணல், இங்ழகழத ழணமக்ஷணமகய பிடும்! ழணமக்ஷம்
ன்மல், ந்ட மனம் இல்மணல் பிடுட் டமந்டம்
ன்ழ அர்த்டம். அப்டி இந்ட ழமகத்டயழழத சரீப்

ிக்வஜவத பிட்டு, ஆத்ணமமணமக இனப்பவத்டமன்
ீபன் னக்டன் ன்ட. ழபட ழபடமந்டங்கநின் ண
டமத்ர்தம் எனத்டவ இப்டி ீபன்

னக்டமக்குபடடமன். கர வடதில், கபமன் ப்மக் சரீ
பிழணமக்ஷஞமத் (சரீத்டயயனந்ட உதிர் ளபநிழத
ழமகயடற்கு னந்டயழத), இந்ட ழமகத்டயல்

இனக்கும்ழமழட -இவப- பன் கமண க்ழமட
ழபகங்கவந அக்கய பிடுகயமழம அபழ ழதமகத்டயல்
யவத்ட யத்த றகத்வட அடேபிக்கயபன் ன்று, இழட
கனத்வடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்3. இவப - இ
ப - அடமபட இங்ழக இந்ட னழமகத்டயல் இனக்கய
ழமழட, இப்டி ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமண்டுபிட்மல்
(அடமபட அடேபித்ட பிட்மல்), சரீம் ழமமலும்

ழமகயட ளடரிதமட. சரீம் இனக்கயழமழடடமன் அட
டன்னுவதடல் ன்று ழமக்கயக் ளகமண்மகய பிட்ழட!
ஆவகதமல், சமவு ன்று என்று பந்ட சரீத்வடப்

ழமக்கடிக்க ழபண்டுணம ன்? சரீம் (சரீம்

ன்கயழமட ணவனேம் ழசர்த்டத்டமன் ளசமல்படமக
அர்த்டம்) டடல் ன்மக்கய பிட்மல், அப்னம் சமழப
இல்வ. டடயல்மட சரீத்டக்கு பனகய சமவு டன்வ
ப்டி மடயக்கும்? ம்னத்னேபம சமவு இல்மடடமல், இபன்
அணயனடணமகய பிடுகயமன். "இவப" இபன் இப்டி
அணயனடணமபவடத்டமன் கர்ணகமண்த்டயழ பனகய
னனலக்டமடய ணந்டயங்கலம் ளசமல்கயன்.

உயத்டக்கநில் இந்ட கனத்ட பிழசணமகத் டயனம்த்
டயனம்க் கூப்டும்.
ணக்கு டக்கழடபமக இனப்ட சரீனம் அடன் னெம்
ளசதல்டுகயன் ணறம்டமன். டக்கம் ழமய் டம
ஆந்டணமக இனப்வடத்டமன் ல்ம ணடத்டயலும்

ழணமக்ஷம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கமக ழபறு
ழடம ழமகம், ழணமக்ஷழமகம் ன் என்றுக்குப்
ழமகழபண்டும் ன்றுடமன் அத்வபடத்வடத் டபி ணற்
ம்ிடமதங்களநல்மம் ளசமல்கயன். அந்ட

ழமகங்கநில் கயவப்வடபி யவபம ஆந்டம்,
யணம ழணமக்ஷம், இந்ட ழமகத்டயல் இனக்கும்ழமழட,
சரீ அிணமத்வட அடிழதமடு டள்நி பிட்டு ஆத்ணமபில்
ழபனொன்ய யற்டமல் கயவக்கயட ன்று சங்க கபத்
மடமள் ஸ்டமித்டயனக்கயமர்.
டழடடத் அசரீத்பம் ழணமக்ஷமக்தம்
ன்று லத் மஷ்தத்டயல் (I.1.4) ளசமல்கயமர். 'அசரீரி'
ன்மல் மம் ன் யவத்டக்

ளகமண்டினக்கழமளணன்மல், ஆள் ளடரிதமணல் என குல்

ணட்டும் ழகட்ட ன்று. அசரீரி ன்மல் சரீம்

இல்மணயனப்ட ன்ழட அர்த்டம். "சரீம் மன்"
ன்கய ிக்வஜ ழமகயடடமன் அசரீத்பம். அடடமன்
ழணமக்ஷம் ன்று ஆசமர்தமள் ட்சஞம் ளகமடுக்கயமர்.
சரீம் இல்மணல் அசரீரிதமகப் ண்ஞிக் ளகமள்பட
ன்மல், டற்ளகமவ ளசய்டளகமள்பட ன்று

அர்த்டணயல்வ. டற்ளகமவனேம் மடமஞச் சமவும்
ஸ்டெ ழடத்டயற்குத்டமன். இட ழமின்னும்

ணழமணதணம லக்ஷ்ண ழடம் இனந்ட ளகமண்டு
கஷ்ப் டுத்டம். ஆவசகவந குவத்டக் ளகமண்ழ
பந்ட, அடிழதமடு ழடய்த்ட பிட்மல்டமன் சரீமிணமம்

னற்யலும் ழமய், அிணமிக்கய ணறம் ழமய்பிடும்.
உள்ழநதினக்கய ஆத்ணம ணட்டுழண ிகமசயக்கும்.
இடற்கமக, ழபறு ந்ட ழமகத்டக்கும் ழமகத்

ழடவபதில்வ. இவடத்டமன் ழபட ழபடமந்டங்கள்
இவப, இவப ன்ட.
இந்ட அம்னட யவவத அவபடற்கு னக்தணம
இண்டு சத்னக்கள் கமண, க்ழமடம் ன்று கர வடதம
ஸ்ணயனடயதில் ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கு ஆடமம்
ச்னடயதம சமந்ழடமக்தத்டயல் உள்ந (VIII.12.1) 'ப்ரித அப்ரிதம்'
ன் பமக்கயதம்: 'பினப்ன ளபறுப்ன' ன்று அர்த்டம்.
பினப்ன டமன் கமணம்; ளபறுப்ன க்ழமடம். சரீம்
இல்மடபவ பினப்ன ளபறுப்னகள் ளடமணமட்ம ன்று
சமந்ழடமக்தம் ளசமல்கயட. அடமபட, "ீ பினப்ன

ளபறுப்ியனந்ட பிடு ழபண்டுணமமல் உதிழமடு
இனக்கயழமழட சரீம் மில்வ ன்று ஆக்கயக்ளகமள்"
ன்கயட.

எழ ீபமத்ணமபின் அங்கம - ணணகமமடயகவந எட்டி
[மன் ட ன் மபவகவந எட்டி] ளகௌஞமத்ணம,
ணயத்தமத்ணம, னக்தமத்ணம ன்று னென்மகப் ிரித்டச்
ளசமல்பட பனக்கம். ளரிழதமர்கள் இந்ட பிதத்வட
ச்ழமகணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். அந்ட

ச்ழமகணமட கபத்மடமநமல் ப்ம்ண லத்
மஷ்தத்டயல் உடமரிக்கப்ட்டினக்கயட.
ளகௌஞ-ணயத்தமத்ணழம (அ) த்ழப னத் ழடமடய
மடமத்|
த் -ப்ஹ்ணமத்ணமம் இத்ழதபம் ழமழட கமர்தம் கடம்
ழபத்||
(லத்

மஷ்தம்

I.1.4)

னத் ணயத்டயர்கள் மழண ன்றும், அபர்கலவத
றகடக்கம் ம்னவதட ன்றும் ண்டம்

அிணமணமட ல்மரித்டயலும் குடிளகமண்டினக்கயட.
அடடமன் ளகௌஞமத்ணம. ளகௌஞளணன்மல், உசமணமகச்
ளசமல்லுபளடன்று அர்த்டம். மம் ழபறு, னத் ணயத்ர்கள்
ழபறு ன்று ணக்குத் ளடரிந்டயனக்கும் ளமலழட, மம் மம்
ன்கய அிணமம் ணக்கு அபர்கவநளதமட்டி பனபடமல்
ளகௌஞமத்ணம ன்று ளசமல்ப்ட்ட. அபர்கவநபி
ளனங்கய சரீம் னடயதபற்யல் மன் ன்கய

அிணமம் உண்மபட ணயத்தமத்ணம. சுத்டணம ஆத்ண
ஸ்பனத்வடப் ிரித்ட, ப்ம்ண ஸ்பனொழண மன் ன்ட
அடேபத்டயற்க்கு பனகயளமலட, ப்ம்ணழண ஆத்ணமபமகய

பிடுகயட. அவடத் டமன் னக்கயதமத்ணமளபன்று ளசமல்பட.
னடயல் ளசமல்ப்ட் ளகௌஞமத்ணம, ணயத்தமத்ணம

இவ்பிண்வனேம் பிக்கய பிட்மல் னத் ணயத்டயர்கள்,
சரீ இந்டயரிதங்கள் இவபகலவத ம்ந்டம்
ீங்கயபிடும். அப்ளமலட 'த்தணம ப்ம்ண
ஸ்பனொணமகழப மன் இனக்கயழன்' ன்கய ஜமம்
உண்மகயட. அடற்குப் ிகு ளசய்தழபண்டிதட
என்றுழண கயவதமட ன்ட ழணழ ளசமல்யத
ச்ழமகத்டயன் டமத்ரிதம்.
"Arise, awake: லந்டயனங்கள்,பினயத்டக்

ளகமள்லங்கள்" ன்று,

பிழபகமந்டர் ல்மவனேம் டட்டி லப்ி, மணகயனஷ்ஞம
ணயனுக்கு

motto-பமக

(ஷ்த பமசகணமக) வபத்டட,

கழமயத்டயல் பனகய ணந்டயம்டமன். இப்ழமட யவத
ழணற்ழகமள் கமட்ப்டும் அழக பமசகங்கள் இந்ட
உயத்டயல் பனகயவபழத. உடமஞணமக, "டிப்மழம
ழணடமபித்டத்டமழம ஆத்ணமவப அவத னடிதமட"
("மதணமத்ணம") ன்கய ணந்டயம்; ீபன் ன்
ழடர்க்கமனுக்கு சரீம் ழடர், னத்டய மடய, ணஸ்

கடிபமநம், இந்டயரிதங்கள் குடயவகள் ன் பிதம்;
ஹ்னடத குவகதில் ணனனன் அங்குஷ் (கட்வ
பில்) ிணமஞணமக ழமடய னொத்டயயனக்கயமன் ன்
ணமசமம்; டீமமடவ ளசய்கயழமட ளசமல்லும் ' டத்
லர்ழதம மடய' ணந்டயம் (ணமத்ணமபின் ந்யடமத்டயல்
சூரிதன், சந்டயன், க்ஷத்டயம், அக்ி ல்மழண எநி
ணலங்கய பிடுகயன். அபமல் டமன் இபற்றுக்ளகல்மம்
ிகமசணமடமல், இபற்மல் அபவ பிநக்கயக்

கமட்னடிதமட' ன் அர்த்டம். ம் அயளபல்மம் அந்டப்
ழயபியனந்ழட உண்மடமல், இந்ட ம் சயற்யபமல்

அபவ பிநக்க னடிதமட); ிற்மடு கர வடதிலும் கபமன்

ளசமல்லும் ம்மம் ன் டவகர ழ் அச்பத்ட

பினட்சத்வடப் ற்யத ிஸ்டமபம்; ஹ்னடதத்டயல்
குடிளகமண்டுள்ந ஆவசகவந ல்மம் எனயத்டபிட்மல்,
இங்ழகழத ணிடன் அணயனடணமகய ிம்ணத்வட
அடேபிக்கயமன் ன் பிதம் - இப்டி அழக
சணமசமங்கள் இன்று

quote ண்ஞப்டுபளடல்மம்

கழமயத்டயல் பனவப டமன்.
'கழம'யத்டக்கு

அப்னம் பனம் 'ப்ச்ழமயத்',

'னண்ழகமயத்', 'ணமண்டூக்ழதமயத்' ஆகயத

னென்றும்

அடர்ப ழபடத்வடச் ழசர்ந்டவப. 'ப்ச்ம்' ன்மல்

ழகள்பி. ிவகள் உற்த்டயதமட ப்டி? அபர்கவந
க்ஷயக்கய ழடபர்கள் தமர்? ிமஞன் ப்டி சரீத்டயல்
பந்ட இதங்குகயட? பினயப்ன, டெக்கம், ஸ்பப்ம் ன்கய
யவகவநப் ற்ய உண்வண ன்? ஏங்கம

உமவதின் ிழதமம் ன்? ண னனனுக்கும்
ீபனுக்கும் ன் சம்ந்டம்?- ன்கய ஆறு

ிச்ங்கலக்கு பிவ ளசமல்படமல் இந்ட உயத்டக்கு
இப்டிப் ளதர் ற்ட்டினக்கயட.
னண்கம் ன்மல் டவவத ளணமட்வ அடித்டக்

ளகமள்பட. ந்யதமயகள் ணமடயரிதம ண க்குபணம
வபமக்தசமயகழந அப்தயப்டற்கு அடயகமம் ளற்
உயத்டக்கு 'னண்ழகமயத்' ன் ளதர்
இனக்கயட. அக்ஷ ிம்ணத்வடப் ற்யச் ளசமல்கய
உயத் இட. அனயபில்மடட டழபம அடழப அக்ஷம்.
அக்ஷம் ன்மல் எய ன் அர்த்டனம் இனக்கயட.

ஞ்சமக்ஷம், அஷ்மக்ஷம் ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமம்
அல்பம? இந்ட எயகலக்ளகல்மம் னெணம

அக்ஷம்டமன் ிஞபம் ன்னும் ஏம்கமம். அக்ஷப்

ிம்ணம் ன் க்ஷ்தத்டயல் ழசர்படற்கு அக்ஷணம
ிஞபம் பிழச மடணமக இனக்கயட. ஏம்கம
பில்யல் ஆத்ணம ன் அம்வப் னட்டிக் ளகமஞ்சங்கூ
கக்கணயல்மணல் ிம்ணம் ன் குயதில் அடித்ட
என்மக்கய பிழபண்டும் ன்று இந்ட உயத்

ளசமல்கயட. ீபமத்ணம, ணமத்ணம இண்வனேம் சரீம்
ன்கய எழ ிப் ணத்டயயனக்கய இண்டு

க்ஷயகநமகவும், அபற்யல் ீபமத்ண க்ஷய ணட்டும் னத்வட
(கர்ண த்வட)ச் சமப்ிடுபடமகவும், ணமத்ண க்ஷய சமக்ஷய
ணமத்டயணமகப் மர்த்டக் ளகமண்டு ணமத்டயம்

இனப்டமகவும் இந்ட உயத்டயல்டமன் பனகயட.
இடழப விநில் ஆடம் (ஆத்ணம) ஆப்ிள் (ிப்ி)
னத்வடச் சமப்ிமணயனந்டடமகவும், ஈவ் (ீபன்) அவடச்
சமப்ிட்டமகவும் கவடதமதிற்று. இப்ழமட குடிதசு
சர்க்கமரில் 'த்தழணப தழட' ன்

motto [க்ஷ்த

பமசகம்]

வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமர்கழந, அட னண்ழகமயத்

ணந்டயம்டமன். இந்ட ழமகத்டயழழத ீபன் னக்டர்கநமக
இனந்ட, சரீம் ழமின் பிழட னக்டர்கநமகய
ந்யதமயகவநப்ற்யனேம் இடயல் என ணந்டயம்

இனக்கயட. இப்ழமட ந்யதமயகலக்குப் னர்ஞ கும்ம்
ளகமடுக்கும்ழமட ளசமல்கய ணந்டயங்கநில் இந்ட

ணந்டயனம் பனகயட. ளபவ்ழபறு ளதரில், ளபவ்ழபறு
னொத்டயல் ஏடுகய டயகள் தமவும் னத்டயத்டயல் டங்கள்
ளதவனேம் உனபத்வடனேம் இனந்ட னத்டயணமகழப
ஆகயபிடுபடழம, ஜமி மண னொங்கவந இனந்ட

மத்ம னனில் இண்க் கந்டபிடுகயமன்
ன்று இந்ட உயத் ளசமல்கயட.

'ணமண்டூக்ழகமதயத்ட' அடுத்டட.

ணமண்டூக்தம் ன்மல்

டபவந. 'டபவந உயத்ட' ன்று ன் ழர்? என

கமஞம் ழடமன்றுகயட. டபவந எவ்ளபமன டிதமக 
ழபண்டும் ன்டயல்வ. அப்டிழத டமபி னடல்
டிதியனந்ட மமம் டிக்கு கயயக் குடயத்ட பனம்.

இந்ட உயத்டயழ மக்ம் (பினயப்ன யவ) , ஸ்பப்ம்
(கவு யவ) , றலப்டய (டெக்க யவ) இபற்வத்

டமண்டி ஆத்ணளபநிதம டரீதத்டயல் (மமம் யவதில்)
ழசனபடற்கு பனய ளசமல்யதினக்கயட. 'ஏம்' ன் அக்ஷ
உமவதமழழத இப்டி எழ டமபமகத்

டரீதத்டக்குத் டள்நிக் குடயப்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.
அடமல்டமன் 'டபவந உயத்ட' ன்று ழர்
பந்டபிட்ழடம ன்று ழடமன்றுகயட. ரிர்ச்

ளசய்பர்கள், ஆடயகம ங்கநில் எவ்ளபமன
ழகமஷ்டினேம் எவ்ளபமன ிமஞி பர்க்கத்டயன் ழரில்

totem

ன்று அவதமநம் வபத்டக் ளகமண்டு, டித்

டிப்ிரிவுகநமகச் ழசர்ந்டயனந்டமர்கள் ன்றும், இடயழ
டபவந அவதமநம் வபத்டக் ளகமண்
ணமண்டூக்தர்கநிம் இனந்ட உயத்ழட இட ன்றும்
ளசமல்கயமர்கள். இந்ட உயத்டயன் ரிய ணண்டூக
னொிதம பனஞ கபமன் ன்று ளசமல்ப்டுகயட.
உயத்டக்கலக்குள் ளமம்ச் சயன்ட இடடமன்.
ளணமத்டம் ன்ிண்ழ ணந்டயங்கள்டமன். ஆமல்
கர ர்த்டயதிலும், சக்டயதிலும் இந்ட உயத் பிழசணம
இம் ளற்யனக்கயட. ிஞபத்டயன் மலு மடங்கவநக்

கமட்டி ீபமத்ணம, ணமத்ணம இண்டும் என்ழ ன்று இட
யர்த்டமஞம் ளசய்கயட. கவசயதில் ிஞ்சளணல்மம்

எடுங்கயப் ழமகய டரீத அடேபத்வட "சமந்டம்-சயபம்அத்வபடம்" ன்று இந்ட உயத் பர்ஞிப்ட
ியத்டணமக இனக்கயட.
வ சங்க கபத் மடமநின் குனவுக்கு குனபம வ
ளகௌ மடமச்சமர்தமள் 'ணமண்டூக்ழதம யத் கமரிவக'
ன்று இந்ட உயத்டயன் டத்டபத்வட பிநக்கய

லடயதினக்கயமர். அடற்கு கபத்மடமள் மஷ்தம்
ளசய்டயனக்கயமர்.

டழசமயத்டக்கநின் ழவச் ளசமல்லும் ச்ழமகத்டயல்
அடுத்டமற்ழமல் 'டயத்டயரி' ன்று பனபடடமன், வடத்ரீத
உயத்.
வபசம்மதனக்குத் டம்னவத சயஷ்தம

தமக்ஜபல்கயதரிம் ணழமழடம் உண்மகய, "மன்
ளசமல்யக் ளகமடுத்ட ழபடத்வடக் கக்கயபிடு" ன்று
ழகமித்டச் ளசமன்டமகவும், தமக்ஜபல்கயதர் அப்டிழத
ளசய்டபிட்டு, ிகு சூரிதகபமிம் ளசன்று

அபரிணயனந்ட இடபவ ழமகத்டக்கு பமடயனந்ட சுக்
தறர் ழபடத்டயல் உழடசம் ளற்று பந்டமர் ன்றும்
னன்ழ ளசமன்ழல்பம? தமக்ஜபல்கயதர் னடயல்
கற்றுக்ளகமண் ழபடத்வடத் டம்னவத ணந்டய
சக்டயதமல் பமஸ்டபணமகழப அன் னொணமக்கயக் கக்கய
பிட்மர். அப்ழமட வபசம்மதரின் உத்டவுப்டி, ணற்
சயஷ்தர்கள் 'டயத்டயரி' ன்கய னம ணமடயரிதம க்ஷயதின்
னொத்வட டுத்டக் ளகமண்டு தமக்ஜபல்கயதர் கக்கயதவடச்
சமப்ிட்டு பிட்மர்கள். அடமல், உழ அபர்கலக்கு

அந்ட ழபடம் னலபவடனேம் அயந்ட ளகமள்ந னடிந்ட

பிட்ட. அந்ட ழபட சமவகக்கு கயனஷ்ஞ தறயன்
'வடத்டயரீத

சமவக' ன் ளதனம் உண்மகயபிட்ட.

'டயத்டயரிக்கு' adjectival form 'வடத்டயரீத' ன்ட.

வடத்டயரீத

சமவகதில் உள்ந ம்யவட, ிமம்ணஞம், ஆண்தகம்
ல்மபற்றுக்கும் வடத்டயரீதம் ன்ழ ளதர். வடத்டயரீத
ஆண்தகத்டயல் டமன் இந்ட உயத்ட உள்நட.
ணற் ல்ம உயத்டக்கவநபி அடயகணமக

அத்ததம் ளசய்தப்டுகய உயத்ட இடடமன்.
கர்ணமடேஷ்மங்கநில் ிழதமகணமகும் அழக
ணந்டயங்கள் இடயயனந்ட டுத்டவபடமன்.
சரக்ஷமபல்ய, ஆந்டபல்ய, ப்னகுபல்ய ன்று இந்ட
உயத்டயல் னென்று மகங்கள் உண்டு.
சரக்ஷமபல்யதில் சரவக்ஷவத (கல்பிப் திற்சயவத)ப்
ற்யத  பிதங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.
ிம்ணசர்த ஆசயண யதணங்கள், அடன் ணகயவண, ழபட

அத்ததக் கயணம், ிஞப உமவ னடயதபற்வப்
ற்ய இந்ட மகம் உழடசயக்கயட. ிம்ணசமரிகள் டங்கு
டவதில்மணல் டன்ிம் பந்ட ழபடத்வட ஸ்பகரிக்க
ீ
ழபண்டும் ன்று ஆசமரிதன் ளசய்கய 'ஆபந்டீ
ழமணம்' இடயல்டமன் இனக்கயட. இன்வக்குக்கூ, இந்ட
ழமணத்வடப் ண்ஞிப் மர்த்டடயல்,  இங்கநில்
குற்றுதினம் குவ உதினணமக இனந்ட [ழபட]
மசமவகநில் னடயடமக பித்தமர்த்டயகள் ழசர்ந்ட
அபற்றுக்குப் னத்டதிர் உண்மவடக் கண்கூமகப்
மர்த்டயனக்கயழமம். இப்ழமட மரீக ரீடயதில் மம்
ளசமல்கய ஸ்பமஜ்தத்வடபி, சமச்படணம ஆத்ண

"ஸ்பமஜ்த"த்வடப் ற்யனேம் இடயழ

ளசமல்யதினக்கயட. த்தம் பட, டர்ணம் ச (உண்வணழத
ழசு; டர்ணப்டிழத எலகு) னடம உழடசங்கள்
இங்ழகடமன் பனகயன். ழபட அத்ததத்வடனேம்
ஸ்படர்ணத்வடனேம் எனமலம் பிக்கூமட; இவப
ந்மலம் ழமகத்டயல் இனந்ட பனபடற்கமகழப,
கயதமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ிம பினத்டய
ண்ஞழபண்டும் ன்று சயஷ்தனுக்கு குன

உழடசயக்கயமர். "ணமத்ன ழடழபம ப, ித்ன ழடழபம ப,
ஆசமர்த ழடழபம ப, அடயடய ழடழபம ப" [அன்வ,
டந்வட, குன அடயடய ஆகயழதமவ ளடய்பணமகப் ழமற்

ழபண்டும்] ன் ணந்டயங்கள் இங்ழகடமன் இனக்கயன்.
டம டர்ண சயந்டவவத பிழசயத்ட உழடசயப்டம்
இங்குடமன்.
ணற் ஆந்டங்கள் எவ்ளபமன்வனேம் டைமல் ளனக்கயக்
ளகமண்ழ ழமய்க் கவசயதில் ிம்ணமந்டத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட ன்று னன்ழ ளசமன்ழன்

அல்பம? அந்டப் ளனக்கல் பமய்ப்மட்வச் ளசமல்ய
ிம்ணமந்டத்ழடமடு னடிகய உயத் மகத்டக்ழக
'ஆந்டபல்ய' ன்று

ளதர். ழசமற்மல் பநனம் ணமம்

சரீணம அன்ணத ழகமசம், அடற்குள் னெச்சு பிடுகய
ிமஞணத ழகமசம், ண்ஞங்கவந உண்மக்குகய
ணழமணத ழகமசம், அபற்யல் ல்ட ளகட்டகவந

அயந்ட ளகமள்கய பிஞ்ஜம ணதழகமசம், இந்ட மலு
ழகமசத்டக்கும் ஆடமணமக இனக்கய டி ீப னெணம
ஆந்ட ணத ழகமசம் ன்று ந்வடச் ளசமல்ய, ஆந்ட
ணதத்டக்கு அடி ஆடணமனேள்ந ிம்ணம் ஸ்பச்சணமகத்

டன்னுவத ழரின் யவதில் இனக்கய பிதம்

இங்ழக பிநக்கப்டுகயட. எவ்ளபமன ழகமசத்வடனேம் என
க்ஷயதமக உனபகக்டுத்டய, அந்ட க்ஷயக்கு இட டவ, இட
படக்க சயகு, இட இடக்க சயகு, இட உம்ன, இட
ஆடமணம பமல் (அடிப்மகம்) ன்று டத்னொணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. அடிக்கடி

quote ண்ஞப்டும்

"தழடம

பமழசம" ['ந்ட ஸ்டமத்வட ட்டிப் ிடிக்க னடிதமணல்
பமக்கும் ணறம் டயனம்ி பிடுகயன்ழபம, அந்ட

ஆந்டணம ிம்ணத்வட அயந்டபனுக்கு தணயல்வ']
னடம ணந்டயங்கள் இடயல் பனபடடமன்.
"ினகுபல்ய"

ன்ட, பனஞகபமன் டன்னுவத

னத்டயம ினகுவுக்குச் ளசய்ட உழடசணமகும். உழடசம்
ன்று ளசமன்மலும் ல்மபற்வனேம் குனழப 'டிக்ழட்'
ண்டபடமக இல்மணல் சயஷ்தன் டமமக எவ்ளபமன
ஸ்ழமக க்ஸ்ளரிளணன்ட் ண்ஞி, ளசமந்டத்டயல்
க்ஸ்ீரிதன்ஸ் அவகய பிடத்டயல், இங்ழக ினகுவப

பனஞன் உத்மப்டுத்டயக் ளகமண்டு ழமகயமர். இந்ட
ணமடயரி, ினகு டமணமகத் டஸ் ண்ஞிப் ண்ஞிழத,
னடயல் அன்ணதணம சரீம்டமன் த்டயதம் ன்று
யவத்ட ஸ்டயடயதியனந்ட, எவ்ளபமன்மக ழணழ
யப்ழமய், ிமஞணதம், ணழமணதம், பிஞ்ஜம ணதம்
இபற்வக் கந்ட, கவசயதில் ஆந்ட ணதத்டக்கு
ஆடமணம ஆத்ணமடமன் ண த்டயதம் ன்று
அடேபத்டயல் ளடரிந்ட ளகமள்கயமர்.

இப்டிச் ளசமன்டமல், னக்கயதணமக அன்ணத

சரீத்ழடமழழத யன்றுபிடுகய தடமர்த்ட ழமக
பமழ்க்வகவத இந்ட உயத் டள்நிபிடுகயட ன்று

அர்த்டணயல்வ. ழமகத்டயல் இனந்ட ளகமண்ழ

உத்டணணம த்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
அடற்கு இந்ட ழமக பமழ்க்வகழத டர்ணணமக த்டய,
உமதணமக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடமல்டமன் இங்ழக
ஆந்டணத ழகமசத்டக்குப் ழமின், ணறுடி 'அன்த்வட
இகனமழட', அன்த்வட யதமழட, யவத அன்த்வட

பிவநபினேங்கள்' ன்ளல்மம் உழடசயக்கப்டுகயட.
சர்க்கமரில் கூ உஞவு அிபினத்டய இதக்கத்டயல் (Grow More
Food Campaignல்)

இந்ட ணந்டயங்கவநப் ிசமப்

டுத்டயமர்கள்! ஜமிதமபன், "அன்ம், அவட
உண்பன், அன்த்டக்கும் உண்பனுக்கும் சம்ந்டம்
உண்மக்கயதபன் ஆகயத ல்மனம் மழ" ன்று

ஈச்பழமடு ஈச்பமகத் டன்வ உஞர்ந்ட ஆந்டணமக
கமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினப்மன் ன்று னடிகயட.
ரிக் ழபடத்டயன் டழத ஆண்தகத்டயல் பனகய 'டழத
உயத்' அடுத்டடமக இனக்கயட. டழதர் ன்

ரியதின் னெம் இட ிசமத்டக்கு பந்டடமல் இப்டிப்
ளதர் ற்ட்டினக்கயட. என ீபன் ிடமபிணயனந்ட
ணமடம கர்ப்த்டயல் னகுபட, ிகு ழமகத்டயல் ிப்ட,
னண்த மங்கநமல் ணறுடி ணறுடி  ழமகங்கநில்
ன்ணம டுப்ட னடம பிதங்கவநச் ளசமல்ய,
ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்படன் னெழண
ன்ணமபியனந்ட, ம்மத்டயயனந்ட பிடுடவ
ளறுபவட இந்ட உயத் ளசமல்கயட.

கர்ப்த்டயயனக்கய கமத்டயழழத பமணழடபர் ன் ரிய
சக ன்ணமக்கவநப் ற்யனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு,
அத்டவ ழகமட்வகவநனேம் கந்ட ஆகமசத்டயன்

உச்சயதில் க்கய னந்ட ணமடயரி பிடுடவவத ழமக்கயக்
கயநம்ிபிட்டமக இந்ட உயத்டயல் ளசமல்கயமர்.

இடயழ ஆத்ணமவபப் ற்யத ித்தக்ஷ ஜமணம
ிஜ்ஜமத்வட சயப்ித்டச் ளசமல்ப்டுகயட. அந்ட
ஜமத்டயமல் ிம்ணம் ளப்டுகயட ன்டகூச்

சரிதில்வ. அந்ட ிஜ்ஜமழணடமன் ிம்ணம் ன்று
னடிகயட. இடழப ரிக்ழபட ணமபமக்தம்.
த்டயல் கவசய இண்ம "சமந்ழடமக்த உயத்"டம்,
"ினடமண்தக

உயத்"டம் ளமம்வும் ளரிதவப.

ணற் ட்டு உயத்டக்கவநனேம் ழசர்த்டமல் வ்பநவு
ஆகுழணம அவடபி இவப ளரிதவப. சமந்ழடமக்த
உயத் ன்ட மணழபடத்டயல் சமந்ழடமக்த
ப்மம்ணஞத்டயல் இனப்ட. 'சந்ழடமக' ன்வடக் குயத்டட
'சமந்ழடமக்தம்'. சந்ழடமகன்

ன்மல் மண கமம்

ளசய்கயபன் ன்று அர்த்டம். 'சந்ழடமகன் கமண்' ன்று
ழடபமத்டயல்கூப் ழணச்பவச் ளசமல்யதினக்கயட.
'சந்ழடமக

அபஸ்டம' ன்ழட

Zend-Avesta ன்மகயப்

மர்யதர்கநின் ணடடைமக இனக்கயட!
கர வடதில் கழமயத் ளபகுபமகக் வகதமநப்டுபட
ழமல், ிம்ணலத்த்டக்கு யம் ஆடமணமக

சந்ழடமக்ழதமயத் ணந்டயங்கழந இனக்கயன் ன்று
ளசமல்படண்டு.
'சமந்ழடமக்தம்', 'ினடமண்தகம்' ஆகயத

இண்டு

உயத்டக்கநிலும்  ரியகநின் உழடசங்கவநச்
ழசர்த்ட ளகமடுத்டயனக்கயட.

சமந்ழடமக்த ஆம்த்டயல் ஏம்கமத்டக்கு உத்கர டம் ன்று

ழர் ளசமல்ய, அடன் உமவவத பிபரித்டயனக்கயட.
இந்ட உயத்டயல் அக்ஷயபித்வட, ஆகமசபித்வட, ணட
பித்வட, சமண்டில்த பித்வட, ிமஞ பித்வட, ஞ்சமக்ி
பித்வட ழமன்  பித்வடகவநச் ளசமல்யதினக்கயட.
இவபளதல்மம் அத்வபடணம ணமத்ண டத்பத்வடப்

 பனயகநில் ளசன்று ளடரிந்டளகமள்படற்கு உடவுகய
த்வபடணம உமவகள். இபற்றுக்கு உச்சயதிழ

பனபட டபித்வட. அகண் ஆகமசணமக இனக்கய
ம்ளமனவந ீபமபன் டன் உள்நத்டக்குள்ழந
இனக்கய சயன்ஞ்சயயத ஆகமசத்டயல்

கண்டுளகமள்படடமன் ட பித்வட.
இந்ட உயத்டயழ, சுபமஸ்தணம  கவடகவநச்
ளசமல்ய, அடன் பனயழத டத்பங்கள்
உழடசயக்கப்டுகயன்.
ளபநிப்மர்வபக்கு பிசயத்டயணமகத் ழடமன்றும் ிம்ண
ஜமிதின் ழமக்கு வக்பர் ன்பரின் கவடதில்
ளடரிகயட. டன்னுவத ழகமத்டயத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமட த்தகமணன் ன் என சயறுபன் அவட
எநிக்கமணல் ளசமன்டமழழத அபவ ல்

ிமணஞமகக் ளகமண்டு ளகௌடணர் ன் ரிய அபவ
சயஷ்தமக ற்றுக் ளகமண் கவட சமந்ழடமக்தத்டயல்டமன்
பனகயட. 'சமன்ழமர்க்குப் ளமய்தம பிநக்ழக பிநக்கு'
ன் டயனக்குலக்குக் கடம னொணமக இட இனக்கயட.
த்தகமணனுக்கு உழடசம் ண்டபடற்கு னந்டய
குனபமபர் யம் ழசமடவகள் வபக்கயமர்.

அபனவத த்ிழத த்தகமணனுக்கு ரிந்ட ளகமண்டு

ழசுகயமள். இவட ல்மம் உயத்டயல் மர்க்கும்ழமட,
வனதகம குனகு பமசத்வடக் கண்னன்மல் ம்

ிடித்டக் கமட்டி ணமடயரி இனக்கயட. த்தகமணனுக்கு
ழளடயமக பித்தம கர்பத்ழடமடு இனந்ட ச்ழபடழகட
ன் ிம்ணச்சமரிக்கு அபனுவத டகப்மம
உத்டமக ஆனஞி அக்கத்வட உண்டுண்ஞி,

கவசயதில் ீபப்ிம்ண அழடத்வடச் ளசமல்லும் "டத்த்பணய" உழடசம் ளசய்படடமன் மண ழபடத்டக்ழக

உதிர்யவதமக இனக்கய ணம பமக்தத்வடச் ளசமல்லும்
இம். ச்ழபடழகடவபப் ழமயல்மணல் க
பித்வடகவநனேம் கசக் கற்யனந்டம், இபற்மல்

ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்ந னடிதபில்வழத ன்று
ரிடபித்டக் ளகமண்டினந்ட மட ணரியக்கு
த்குணமர் ளசய்கய உழடசனம் இந்ட

உயத்டயல்டமன் பனகயட. "வடத்டயரீதத்"டயல் அன்
ணதத்டயல் ஆம்ித்ட ழணழ ழணழ ளகமண்டு ழம
ணமடயரிழத, த்குணமனம் ஆகம சுத்டயதில் ஆம்ித்ட
அந்டஃகஞ சுத்டயக்குக் ளகமண்டு ழமய், அப்ழமடடமன்

கட்டுக்கள் ல்மம் ளடயத்ட ஆத்ணமந்டம் யத்டயக்கும்
ன்கயமர்.

உழடசம் என்ழதமமலும், சயஷ்தர்கநின் க்குபத்வடப்
ளமறுத்ழட எவ்ளபமனபனம் அடமல் ிழதமம்
அவகயமர்கள் ன்வட இன்ளமன கவட கமட்டுகயட.
ழடபமமபம இந்டயன், அசு மமபம பிழமசன்

இண்டு ழனக்கும் ிமடயதமபர், "கண்ஞிமல் பன்
மர்க்கயமழம அபழ ஆத்ணம" ன்று எழ

உழடசத்வடச் ளசய்கயமர். கண், அயவு னடம

ல்மபற்றுக்கும் ின், அபற்றுக்கு ஆடமணமக இனக்கய
பஸ்டவப அபர் இப்டி ணவனகணமக குயப்ிட்மர்.

ஆமல் இவட சரிதமகப் னரிந்ட ளகமள்நமணல் அபர்கள்
இனபனம் டங்கவநத் டமங்கழந கண்கநமல் மர்த்டக்
ளகமள்லம்டிதமகத் ழடமன்றும் டங்கலவத

ிடயிம்ங்கவநழத ஆத்ணம ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்கயமர்கள். ிடயிம்த்டயல் சரீம் டமழ ளடரிகயட?
அடமல் சரீழண ஆத்ணம ன்று பிழமசன் னடிபமகத்
டீர்ணமம் ண்ஞி பிடுகயமன். அடயயனந்ட

மஸ்டயகபமடம், ழமகமதடம், materialism ன்ளல்மம்
ளசமல்பட அசுர்கநின் ளகமள்வகதமகய பிடுகயட.

இந்டயனும் னடயல் இப்டித் டப்மக யவத்டமலும்,
அப்னம் (வடத்ரீதத்டயழ பனகய) ினகு அன்ணத
ழகமசத்டயயனந்ட எவ்ளபமன்மகத் டமழண ரீக்ஷயத்டப்
ரீக்ஷயத்ட ஆந்டணத ழகமசத்டக்குப் ழம ணமடயரி,

இங்ழக இந்டயனும் ஸ்டெ ழடகத்டயயனந்ட லக்ஷ்ண
ழடகணம ஸ்பப் சரீம், அப்னம் ஸ்பப்னம்
இல்மணல் ஆழ்ந்ட டெங்குகய கமஞ சரீம்

னடயதபற்வ ஆமய்ந்ட ளகமண்ழ ழமய்,

ணமண்டூக்ழதமயத்டயல் ளசமன் டரீதம்டமன் ஆத்ணம
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயமன்.
'ினடமண்தக' உயத்ட

ல்மபற்றுக்கும்

கவசயதில் பனபட. 'ினத்' ன்மல் ளரிதட ன்று
அர்த்டம். ினடீச்பர், ினந்மதகய ன்பற்வப்
ளனவுவதமர், ளரிதமதகய ன்கயழமணல்பம?
உயத்டக்கலக்குள் ளரிதட ினடமண்தகம்.
மடமஞணமக என ஆண்தகத்டயன் னடிபிழ

பனபடடமன் உயத். இடற்கு ணமறுடமக சுக் தறஸ்
ம்யவடதிழழத பனபட ஈசமபமஸ்த உயத்.
அழட சுக் தறஸ்யல் என னல ஆண்தகணமக
(ஆண்தகத்டயன் கவசயப் குடயதமக ணட்டுணயல்மணல்
னல ஆண்தகணமகழப) இனக்கய உயத்டத்டமன்
ினடமண்தகம். இடயல் இண்டு மம் உண்டு.
ணமத்தந்டய சமவகதில் இனப்ட என்று; கமண்ப
சமவகதில் இனப்ட இன்ளமன்று. கபத்மடமள் கமண்ப
சமவகப் மத்டக்ழக மஷ்தம் லடயதினக்கயமர்.

இடயல் ளணமத்டம் ஆறு அத்தமதங்கள். னடல் இண்வ

ணட கமண்ம் ன்றும், அடுத்ட இண்வ தமக்ஜபல்கயதர்
ளதரில் னி கமண்ம் ன்றும், கவசய இண்வக் கய
கமண்ம் ன்றும் ளசமல்பமர்கள். ணட ன்மல் ஆந்ட

ணமக இனப்ட ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
ல்மம் ணமத்ண ஸ்பனொம் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்மல்
ழமகம் னமவும் ீபர்கலக்கு ணடபமக இனக்கும்.

ீபர்கலம் ழமகத்டக்கு ணடபமக இனப்மர்கள். ஆத்ணம
கத்டக்கும் ணட. இந்ட பிதம் ணட கமண்த்டயல்
பனகயட.
ிற்மடு இழட உயத்டயல்டமன் (IV.4.22) ஆத்ணம இப்டி
இல்வ, இப்டி இல்வ ன்று டள்நித்டள்நி, 'அவட
இப்டி இனக்கயட ன்று பர்ஞிக்க னடிதமட; ணக்குத்
ளடரிந்ட டபமகவும் அட இல்வ' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. இடற்கு "ழடய ழடய" பமடம் ன்று
ளதர். " இடய" ன்ட ந்டயதில் "ழடய" ன்மகும். "
இடய" ன்மல் இவ்பமறு ன்று ளசமல்படற்கு இல்மடட'
ன்று அர்த்டம். னடயல் இப்டி 'ழடய' ளகமள்வகப்டி

ிஞ்சம், சரீம், ணஸ் ல்மபற்வனேம்

டள்நிபிட்டுத்டமன் பர்ஞமடீடணம ஆத்ணமவப
அயந்டளகமள்ந ழபண்டும். அப்டி அயந்ட
ளகமண்டற்குப் ின் பிபகமத்டயல் ழடமன்றுகய ழமகம்,
ீபர்கள் ல்மனம்கூ அழட ஆந்டத்டமல்
ஆடடமன் ன் மபம் உண்மகும்.

இப்ழமட அழக இங்கநில் 'ப்ழதர்' ணமடயரிச்

ளசமல்ப்டும் 'அழடம ணம த்கணத' ணந்டயம்
ினடமண்தகம் ஆம் அத்தமதத்டயழழத இனக்கயட
(1.3.28).

க்ஷத்ரித மமபம அமடசத்னபிம் கமர்க்கயதர் ன்
ிமம்ணஞர் உழடசம் பமங்கயக்ளகமண்ட இண்மம்
அத்தமதத்டயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அமட சத்ன,
கர் ழமன் மமக்கள் ிம்ண ஜமிகநமக

இனந்டயனப்ட இடயயனந்ட ளடரிகயட. இழட ழமல்
ஸ்டயரீகலம் ம டயல் ரியகலக்கு ணணமகக்

ழகள்பிகள் ழகட்டு பமடம் ண்ஞித 'ப்ம்ணபமடயி'கநமக
[ிம்ணத்வடப் ற்ய ஆமய்ந்ட ழசுகயபர்கநமக]
இனந்டயனப்வட, கரின் பித்பத் டயல் இனந்ட
கமர்கய ன்பவநப் ற்யச் ளசமல்கயழமட ளடரிந்ட
ளகமள்கயழமம். தமக்ஜபல்கயதரின் இண்டு த்டயிகநில்
எனத்டயதம கமத்தமதி மடமஞ ளௌகயக
ஸ்த்ரீதமகவும், இன்ளமனத்டயதம வணத்ழதி
'ிம்ணபமடயி'தமகவும்

இனந்டவட இந்ட உயத்ட

ளசமல்கயட. தமக்ஜபல்கயதர் வணத்ழதிக்குப் ண்ஞி
உழடசம் இந்ட உயத்டயல் ணடகமண்ம், னிகமண்ம்
இண்டிலும் [2-ம் அத்தமதம்

4-ம்

ிரிபிலும், 4-ம் அத்தமதம்

5-ம்

ிரிபிலும்] ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் பித்தமத்ழடமடு

டயனப்ிச் ளசமல்ப்டுகயட. அட ளமம்வும் அனகம
கவடனேம் டத்பனம் ழசர்ந்டடமக இனக்கயட.

தமக்ஜபல்கயதர் பட்வ
ீ
பிட்டுபிட்டு ந்யதமயதமகப்
ழமபடற்கு உத்ழடசம் ண்ஞி, இண்டு த்ிகலக்கும்
ளசமத்வடப் மகம் ிரித்டக் ளகமடுக்கயமர். கமத்தமதி
ளசமத்டயழழத டயனப்டய அவந்ட பிடுகயமள். ஆமல்
வணத்ழதிழதம, "இந்ட ளசமத்டயளல்மம் இல்மட
ளநக்கயதம் ந்யதமத்டயல் இனக்கயட
ன்டமல்டமழ இவடபிட்டு அடற்குப் ழமகயீர்கள்?
அப்டிப்ட் அந்ட ளநக்கயதம் ன்? அவட

க்கும்டமன் டுத்டச் ளசமல்லுங்கழநன்! ன்று
ழகட்கயமள். அடற்கு தமக்ஜபல்கயதர், "ீ ப்ழமடழண

க்கு ிரிதணமபநமக இனந்டயனக்கயமய். இப்ழமட
இந்டக் ழகள்பிவதக் ழகட்டமல், இன்னம் அடயகப்
ிரிதணமபநமக ஆகயபிட்மய்!" ன்று ளசமல்ய,

உழடசயக்க ஆம்ிக்கயமர். இந்டப் ிரிதம் ன்ட ன்
ன்வடழத டத்பமர்த்டணமக பிஸ்டமம் ளசய்கயமர்.
"டயதிம் த்டயிக்குள்ந ிரிதனம், த்டயிதிம்
டயக்குள்ந ிரிதனம், இப்டிழத னத்டயரித்டயலுள்ந
ிரிதனம், ளசல்பங்கநில் உள்ந ிரிதனம்,
ல்மபிடணம ிரிதங்கலழண டிம்
ளசலுத்டப்டுகயன்ழபம அந்டப் டய, த்டயி, னத்ர்,

ளசல்பம், ணற் பிதங்கள் இபற்யன் ளமனட்மக
உண்மபடயல்வ. இப்டிப் ிரிதணமக இனப்டமல்
எனபனுக்குத் டன் யவவு ற்டுகயடல்பம? அவ்பமறு
டன் ஆத்ணமவுக்கு இட ந்ழடமம் உண்மக்குகயட

ன்டமல்டமன் டினம் ிரிதத்வடச் ளசலுத்டகயமன்.
அப்டிதமமல் அந்ட ஆத்ணம அன்ன ஸ்பனொணமக

இனக்கயட ன்டடமழ அர்த்டம்? அவட ணட்டும்
ிரித்டத் ளடரிந்ட ளகமள்படற்கமகத்டமன் அடபவ
ிரிதணமக இனந்ட ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு,
ந்யதமயதமகப் ழமபட. அவடத் ளடரிந்ட

ளகமண்ின், அடற்கு அந்யதணமக டவுழண இல்வ
ன்று ஆகயபிடும். ல்மனம் ிரிதணமடமகயபிடும்.

னடயல் சயடயல் ிரிதம் வபத்டழமட, அடற்கு ணமம
ழபறு சயடயல் அப்ரிதம் ன்று இனந்டட. இவப
ல்மபற்வனேம் பிட்டு பிட்டு ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு பிட்மல் ற்த்டமழ்பில்மணல், ல்மழண
ஆத்ண ஸ்பனொம் ன் உஞர்ச்சய ற்ட்டு, சயடயல்
ணட்டுணயன்ய, டினழண த்ழபம் இல்மணல்

ல்மழண ப்ரிதணமடமகயபிடும்" ன்று உழடசம்
ளசய்கயமர்.
இப்டி அபர் ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நப்
னப்டுனன் கமின் சவதில் ணமத்ண டத்பம்
ற்யக் கழமநர், உத்டமக ஆனஞி, கமர்கய
ஆகயதபர்கநிம் த்டய பமடங்கலம், அப்னம்
கனக்குப் ண்ஞி உழடசங்கலம் னிகமண்த்டயல்
ளசமல்ப்டுகயன். பிசயஷ்மத்வபடத்டயல்
பிழசணமகச் ளசமல்ப்டும் அந்டர்தமணயக் ளகமள்வகக்கு
ஆடமம், உத்டமக ஆனஞிக்கு தமக்ஜபல்கயதர் ளசமன்
டயயல் இனக்கயட. ழமகம் னலக்கழப ணமவத ன்று
அத்வபடத்டயலுள்நடி ளசமல்மணல், ழமகம் சரீம்

ன்மல், அடற்கு உதிமக உள்ழந ணமத்ணம இனக்கயமர்

ன்டடமன் அந்டர்தமணயக் ளகமள்வகதின் னக்தணம
கனத்ட. இவட என குயப்ிட் யவதில்

தமக்ஜபல்கயதர் எப்னக்ளகமண்டு ழசயமலும், ணற்
சணதங்கநில் னர்ஞணமக அத்வபடந்டமன் ளசமல்கயமர்.
வணத்ழதிக்கு உழடசயத்ட னடிக்கும்ழமட ண
அத்வபடணமக, "ளகமஞ்சம் டித்ட த்வபடணமக

இனந்டமலும், இன்ளமன்வப் மர்ப்ட, னகர்பட, னசயப்ட,
ளடமடுபட, ழகட்ட, யவப்ட ன்ளல்மம் ற்ட்டு
பிடும். ஆமல் ஆத்ணமவப அடேபத்டயல் ளடரிந்ட

ளகமள்கய ழமட இந்ட டவுழண இல்வ. டமல்டமன்
மர்வப, ழகள்பி, னசய, பமவ, ண்ஞம் ல்மழண
ற்டுகயன்ழபம அவட ப்டி, வடக் ளகமண்டு

மர்க்கவும், ழகட்கவும், னசயக்கவும், னகவும், யவக்கவும்
னடினேம்?" ன்டமக, அகண் க உஞர்வபத்டமன்
ளசமல்கயமர். 'த்ழடமடு கந்ட ம் ணமடயரிப்

ணமத்ணமவுன் அத்வபடணமக (என்மகய) பிடுகயமன்'
ன்ழ கனக்கும் அத்வபடணமக உழடசயக்கயமர் (IV.3.22).
ல்ம ஆவசகநியனந்டம் பிடுட்பன் சரீத்டயல்
இனக்கய ழமழட ிம்ணமக இனந்ட ளகமண்டு, சரீம்

பிலந்ட ிற்மடு ிம்ணத்ழடமடு க்கயதணமகய பிடுகயமன்
(IV.4.6) ன்றும் ளசமல்கயமர்.
இந்ட உயத்டயன் கவசயதில் பனகய இண்டு
அத்டயதமதங்கலம் சயடயக் கயக்கய 

ணமசமங்கவநச் ழசர்த்டக் ளகமடுப்டமல் 'கய கமண்ம்'
ன்று பனங்குகயன். என பஸ்ட சயவடந்ட ழமமல்
அட கயணமகயபிட்ட ன்று ளசமல்கயழமணல்பம?

ளகமஞ்சங்கூ சயவடதமணல் னர்ஞணமக இனப்டடமன்
'அகயம்'.

மடகர்கநின் டமடத்வடப் ளமறுத்ட, எழ
உழடசத்டக்கு னென்று பிடணம அர்த்டம் உண்மபவடக்
கய கமண்த்டயல் உள்ந என கவட பிநக்குகயட.

ழடபமடய, ணடேஷ்த மடய, அசு மடய ஆகயத னெபனம்
ிமடயதிம் உழடசம் ழபண்டுகயமர்கள். அபர் "ட"

ன் என லத்வட ணட்டும் உழடசணமகச் ளசமல்கயமர்.
னக்கம் ழமடமட ழடபர்கள் 'ட' ன்மல் 'டமம்தட'
(அக்குங்கள்)

ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்கயமர்கள்.

டக்ளகன்று ழசர்த்டக் ளகமள்பவடழத ஸ்பமபணமகக்
ளகமண் ணடேஷ்தர்கள் 'ட' ன்மல் 'டத்ட' (ளகமடு, டமம்
ண்ட) ன்று ளமனள் ளகமள்கயமர்கள். குனொ குஞம்

வத்ட அறர்கள் 'ட' ன்டற்கு 'டதத்பம்' (டவதழதமடு
இனங்கள்) ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்கயமர்கள்.
ினடமண்தக உயத்டயன் கவசயப் மகத்டயல்

பனகய என ணந்டயம் க்கு ளமம்வும் ணமக,
ஆறுடமகத் ழடமன்றுபடண்டு. இந்ட ணந்டயம் ன்
ளசமல்கயட?
"பிதமடயக்கமன்

எனத்டன் ஜ்படமத்டயல்

கஷ்ப்டுகயமன் ன்மல் அட ளரித டஸ். இப்டி
ழமய் ளமடிவதத் டஸ் ன்று எனத்டன் ளடரிந்ட
ளகமண்டு பிட்மமமல், அபனுக்கு உதர்ந்ட ழமகம்
(ழணமக்ஷம்) கயவத்டபிடுகயட" ன்று இந்ட ணந்டயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட [V.11.1].

இப்டிச் ளசமன்மல் என்றும் னரிதபில்வழத! இடயல்
ன் ம், ன் ஆறுடல் இனக்கயட? ன்று
ழகட்கமம். ளசமல்கயழன்:
பிடம், டஸ் னடயதபற்மல் உம்வ பனத்டயக்
ளகமள்படமல் சரீமிணமம் பிகுபழடமடுகூ,

ம்னவத னர்ப மங்கலம் ழடய்கயன். னர்ப கர்ண
மம் ழமபடற்கு என ிமதச்சயத்டணமகத் டஸ்
இனக்கயட. னன்ழ உம்மல் மம் மம்

ண்ஞிடமல், அழட உம்மல் சயணப்ட்டு டஸ்
ளசய்டமல் மம் ழமகயட.
இடமல்டமன் ணமன்கலம் டஸ் ண்ஞிதடமகப்
னமஞங்கநில் பனகயட. மக்ஷமத் கன்ணமடமபம
அம்ிவகழத ழணச்பன் பமர்த்வடவத ணீ ய டக்ஷின்
தக்ஜத்டக்கு பந்ட அபணமப்ட்டு, அப்ழமழட
ிமஞத்டயதமகம் ளசய்டின், ணறுன்ணமபில்

யணபமனுக்குப் னத்டயரிதமக அபடமம் ளசய்டழமட,
னர்பத்டயல் டயதின் உத்டவப உல்ங்கம்
ண்ஞிதடற்கு [ணீ யதடற்கு] ிமதச்சயத்டணமகத் டஸ்
ண்ஞிமல்டமன் ணறுடி இந்ட ன்ணமபில் அபவ
அவத னடினேம் ன்டமல் ளமம்வும் உக்ணம

டறகவநப் ண்ஞிதினக்கயமள். [கமநிடமின்]
குணம ம்பத்டயல் ளமம் அனகமக, ணவ
உனக்கும்டிதமக இவட பர்ஞித்டயனக்கும். குநிர்
கமத்டயல் யணதணவதில் த்டவ குநிமக
இனக்கும்? அந்ட சணதத்டயல் ிப் மவகநின் ழணல்
உட்கமர்ந்ட ளகமண்ழம, ிதமக உவந்ட

ளகமண்டினக்கும் டமகங்கலக்குள் யன்று ளகமண்ழம

டஸ் ண்டபமள். ல் ழகமவ ளபதில்

ளகமலத்டகயழமட, டன்வச் சுற்ய மலு க்கனம்
ளனப்வ னெட்டிக் ளகமண்டு டஸ் ண்டபமள். மலு
க்கம் ளனப்னம், ழணழ ந்டமபட ளனப்மக
லரிதனும் இனப்டமல், இடற்கு 'ஞ்சமக்ி டஸ்' ன்று
ழர்.

இம்ணமடயரிதம கடுவணதம டஸ்கவந அழக
ணமன்கள் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

இப்ழமட ம் பிதம் ன்? அபர்கள் ழடம என டப்ன
இண்டு டப்ன ண்ஞிமர்களநன்மல், மம் ண்டகய
டப்னகலக்ழகம கஞக்கு பனக்ழக இல்வ. ஆமல்,
அபர்கள் ளசய்ட டயல் ழகமடிதில் என ங்குகூப்
ண்ஞ ணக்கு ணறம் இல்வ, சக்டயனேம் இல்வ.
இப்டிதினந்டமல் ம் மம் ழமகயட ப்டி?
இம்ணமடயரி யவத்டக் கஷ்ப்டுகய ழமடடமன் [ழணழ
ளசமன்] உயத் ணந்டயம் ஆறுடமக பனகயட.
ணக்கு

disciplined life (ளயதம

பமழ்க்வக) இல்மடடமல்,

ப்ழமடம் மர்த்டமலும் பிதமடய, பக்வக, ஜ்பம்
னடயத பனகன்பல்பம? ம்வணப் மர்த்டத்டமன்
உயத், "இந்ட ழமய், ளமடி, கமதம ல்மழண ளரித
டஸ்டமன். இப்டிப் மர்ப்டற்குப் னக்கப்டுத்டயக்
ளகமண்டு பிட்மதமமல், டயமல் கயவக்கய
மத்டயன் அனயவு உக்கும் உண்மகய, ழணமக்ஷ
ழமகத்டக்குப் ழமய் பிடுபமய்" ன்று ளசமல்கயட.
இவ்பநவு

plain-ஆக

ளடநிபமக, ழமகச்

ளசமல்மபிட்மலும், அந்ட ணந்டயத்டயன் அர்த்டம் இடடமன்.

ஜ்ப டமம், டம ஜ்பம் ன்ளல்மம்

ளசமல்கயழமணல்பம? 'டமம்' ன்மல் ளகமடயப்ட,
ழபகயட ன்று அர்த்டம். 'டஸ்', 'டமம்' ன்று
இண்டுக்கும்

root ஆ 'ட' ன்னும்

'ளகமலத்டபட' ன்று

பமர்த்வடக்குக்

அர்த்டம். லர்தனுக்குத் 'டன்'

ன்ழ ழர் இனக்கயட. ஆவகதமல் சமஸ்டயங்கநில்
ளசமல்யதினக்கய டவ மம் ண்ஞமபிட்மலும்,

டமமக பந்ட இந்ட ஜ்ப டமத்வடழத ம் மத்வடப்

ழமக்குபடற்கமக ஈச்பழ டந்டயனக்கய டஸ்டமன் ன்று
வபத்டக்ளகமண்டுபி ழபண்டும்.
வமய்ட், யழணமிதம ணமடயரி பந்ட

105, 106 [டிகயரி]

ன்று

உம்வ பறுத்ட டுக்கயடம? அப்மம மம் ஞ்சமக்ி
டஸ் ண்ஞமடடற்கு டயமகத்டமன் ஸ்பமணய இந்ட டம
ஜ்பத்வடத் டந்டயனக்கயமர் ன்று யவத்ட யம்ணடயப்
டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ணழரிதம பந்ட, த்வடவக் கம்ிநி ழமர்த்டயமலும்
ழமடமணல் குநிர் டுக்கய டுக்கயடம? 'ளமம் ல்ட!
மம் குநிர்கமத்டயல் றக்குள் இனந்ட ளகமண்டு டஸ்
ண்ஞணமட்ழமழணமல்யழதம? அடமல்டமன் ண

கனவஞழதமடு கபமழ ணக்கு இந்டக் குநிர் றத்வட
அனுப்ிதினக்கயமர்' ன்று வபத்டக் ளகமண்டு
பிழபண்டும்.
இப்டி இந்ட உம்ன [ழமய்] பந்டமலும், அடிட்மலும்,
கமதம் ட்மலும், எவ்ளபமன்வனேம் என டமக மணமகப் ண்ஞமட ழமடயலும் கபமழ அனுப்ி

வபத்டயனக்கய டமக - டுத்டக் ளகமண்டு
பிழபண்டும்.

னகப் னக இந்ட ணழமமபம் உறுடயதமக ற்ட்டு
பிடும். இடமல் ழமய் ளமடிவதத் டமங்கயக் ளகமள்கய
சக்டய உண்மகும். மக்ர், ணனந்ட ன்று ழடடி ஏமணல்,
"ஆகயடி

ஆகட்டும்" ன்று அடன் பனய பிட்டு

பிடுழபமம். ம கர்ணமவபத் டீர்த்ட வபக்கய என ல்
உமதணமக ம்வணத் ழடடி பந்டயனக்கய ழடக சயணத்வட

மணமகப் ழமக்கயக் ளகமள்ந ணமட்ழமணயல்வதம? இடமல்
doctor fees, ணனந்டச்

ளசவு ல்மனம் மம்.

ல்மபற்வனேம் பிப் ளரித மம், சயணத்வட

சயணணமக யவக்கமணல் ற்றுக்ளகமள்கய 'டயடயவக்ஷ' ன்
உதர்ந்ட ண்வப் ளற்று பிடுழபமம்.
இவ்பநவபனேம்டமன் உயத் ணந்டயம் ம்ழக்ஷணமக
[சுனக்கணமக]ச் ளசமல்ய பிடுகயட. 'ணத்டம
மங்கவநப் ண்ஞிபிட்டு அடற்குப் ிதமச்சயத்டணம
பிடம், டஸ் வடனேம் ண்ஞமணழ, ண்ஞ

னடிதமணழ, டயமஞிதில்மணல் இனக்கயழமழண' ன்று
டக்கப்டும்ழமட, இந்ட ணந்டயம் ணக்கும் ஸ்பமணயழத
அனுப்ிவபக்கய டஸ் இனக்கயட ன்று ஆறுடல்
ளசமல்கயட.
டழசமயத்டக்கலம் னடிகய இணம
ினடமண்தகத்டயன் கவசய அத்டயதமதத்டயல், கர்ண
கமண்த்டக்கு ழபடமந்டம் பிழமடழண இல்வ ன்று
அலத்டணமகக் கமட்டுகய ணமடயரி ஞ்சமக்ய

பித்வதவதனேம், றப்வகவந [ன்ணக்கவந] பினம்னம்

கயனஸ்டர்கள் அடேஷ்டிக்க ழபண்டித கர்ணமக்கவநனேம்
ளசமல்யதினக்கயட4.
1. "ஸ்பமத்ண

யனொஞம்" :

94-பட

ச்ழமகம்.

2. "ச்னடீமம்

னெர்த்டமழம" த் ளடமங்கும்

84-பட

ச்ழமகம்.
3. V.23
4. இந்ட

உயத்டக்கநின் டமத்ரிதத்வடப் ற்ய

"அத்வபடம்" ன் ிரிபிலுள்ந "ழபடத்டயன் னடிவும்
சங்கரின் னடிவும் என்ழ" ன் உவதிலும் கமண்க.

ழபடங்கநின் னக்கயத டமத்ரிதம் ன்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்

?

ழபடங்கநின் னக்கயத டமத்ரிதம் ன்

?

ழபடங்கநில் அழக பிதங்கவநப் ற்யச்

ளசமல்யதினக்கும்ழமட, ழபடமந்டணம உயத்டயல்
ளசமன் ஆத்ண மக்ஷமத்கமம்டமன் ழபடங்கலக்கு
ல்மம் னக்கயதணம டமத்ரிதம் ன்மல், ப்டி
எப்னக்ளகமள்பட?

அக்ி ழமத்ம், ழமண தமகங்கள், த் தமகங்கள்,
இஷ்டிகள் ன்கய  ழபள்பிகள்,  பிடணம
கர்ணமக்கள், ழமணங்கள் ல்மம் ழபடத்டயல்

இனக்கயன். இவபடமன் ழபடத்டயன் க்ஷயதம் ன்று
ன் ளசமல்க் கூமட?
கல்தமஞத்டயல் ன் ளசய்த ழபண்டும்? சமபில் ன்

ளசய்த ழபண்டும்? ப்டி மஜ்த ரிமம் ண்ஞிமல்
ல்ட? டயல் ப்டி ந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்? ன்கய ணமடயரிப்  பிதங்கலம்டமன் ழபடத்டயல்

பனகயன். இடயல் வட அடன் வணதணம க்ஷ்தம்
ன்ட?
தமகம், தக்ஜம் இபற்வளதல்மம் டபி, அழக
உமம ணமர்க்கங்கள் ழபடத்டயல் ளசமல்ப்டுகயன்.
டித்டிதமகத் டயதமம் ளசமல்யதினக்கயட. 'இந்ட
சரீத்டக்குள் ஆத்ணம ப்டிப் ழமகயட, கவசயதில் சரீம்
ன்பமகப் ழமகயட, டயனம்ினேம் ணடேஷ்த சரீத்டயல்
ப்டிளதல்மம் ிழபசயக்கயட?' ன் ழமன்
பிதங்கலம் அடயல் கமஞப்டுகயன்.

இன்னும், சரீ ஆழமக்கயதத்டயற்கு ழபண்டித வபத்டயத

சயகயத்வகள், சத்னக்கநிமல் யம்வ பந்டமல் அவட
யபினத்டய ண்டபடற்கம சமந்டயகள், இப்டி ழபழ 
சணமசமங்கலம் ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்.
இபற்வளதல்மம் மர்க்கும் ழமட ணக்கு என ழகள்பி

உண்மகயட. அடமபட, "ழபடத்டயன் னக்தணம உத்ழடசம்
ன்? டற்கமக ழபடம் ற்ட்டுள்நட?"
'ல்ம

ழபடங்கலம் ழசர்ந்ட என ளமனவநத்டமன்

ளசமல்லுகயன்' ன்று உயத் ளசமல்கயட
(கழமயத்

II.15). அந்ட

என ளமனள் ன்? 'ஏங்கம

அர்த்டணமக இனக்கும்டிதம என ம்ளமனவநத்டமன்
ல்ம ழபடங்கலம் ழசர்ந்ட ளசமல்கயன்' ன்ட அந்ட
உயத்ட பமக்கயதம்.
'ழபடம்

ளபவ்ழபறு பிதங்கவநச் ளசமல்கயழட!

ளபவ்ழபறு ழடபவடகவநப் ற்யனேம் ளசமல்லுகயழட!'
ன்று ணக்குச் சந்ழடகம் பனகயட.

ட்ஜ் டமசயப தர் ன்று எனபர் இனந்டமர். வணசூர்
மஜ்தத்டயல் இனந்ட ணசயப தர் அபர் சழகமடர்.
'ழபடங்கள்

ன்மல் ளௌடயக சமஸ்டயந்டமன். ழபடம்,

யதமயவதப் ற்யழத [ய இதல்] ளசமல்கயட ன்று
இந்ட ணசயப தர் லடயதினக்கயமர்.
இன்னும் ழர்  ிகமணமகச் ளசமல்கயமர்கள்.
'அந்டக்

கமத்டயல் இந்டயதமபில் உள்நபர்கலக்கு

லர்தவனேம், சந்டயவனேம் மர்த்ட ஆச்சரிதணமக

இனந்டட. அடயகணமக பிஞ்ஜமம் பினத்டய அவதமட
கமம் அட. அடமல் அபபர்கலக்குத் டகுந்டமற் ழமல்,

அபபர்கள் இதற்வகத் ழடமற்ங்கவநப் மர்த்டப் 
பிதங்கவநச் ளசமன்மர்கள். அவடப் மட்மகப்
மடும்டிதம சக்டய ல்மனக்கும் இல்வ; சய
ழனக்குத்டமன் இனந்டட. இபர்கள் மடித
மட்டுக்கவநழத ணந்டயங்கள் ன்று ளடமகுத்ட ழபடணமக
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்' ன்று சய

ளபள்வநக்கமர்கள் அிப்மதப் டுகயமர்கள்.
இபற்வளதல்மம் மர்த்டமல், 'ல்ம ழபடனம் என
ளமனவநத்டமன் ளசமல்கயட' ன்று உயத்டக்கள்
ளசமன்மலும், ளபவ்ழபறு டமர்த்டத்வடத்டமன் அட
ளசமல்படமகத் ளடரிகயழட டபி, என ளமனவநச்
ளசமல்படமக ணக்குத் ழடமன்பில்வ.
மணமதஞத்வடப் ற்ய என ச்ழமகம் இனக்கயட;
ழபடழபத்ழத ழ னம்ய மழட டசடமத்ணழ|
ழபட:ப்மழசடமடமீத் மக்ஷமத் மணமதஞமத்ணம||
"ழபடழபத்ழத"-

ழபடத்டயமல் அயதப் ழபண்டித

எனபன். அபன் தமர்?" ழ னம்ய"- ண னனன்.

ழபடத்டயமழ அயதப் ழபண்டித ண னனன்
மணமக உகயல் அபடமம் ளசய்டமன். அபன்
டசடனுவத குனந்வடதமக பந்டவுன், ழபடம்,
'மணமதஞணமக

அபடமம் ண்டழபமம்' ன்று

பமல்ணீ கயதின் குனந்வடதமக பந்டட! இடடமன் ழணழ
ளசமன் சுழமகத்டயன் அர்த்டம். இங்ழகனேம் ம்ளமனள்,
அல்ட ண னனன், அல்ட ஏங்கமம் ன்கய எழ

த்த டத்பம்டமன் ல்ம ழபடங்கலக்கும் ளமடபம

க்ஷயதம் ன்று ளடரிகயட. கழமயத்டயல் "ர்ழப
ழபடம:" ன்று ளசமன்மற் ழமழப, கர வடதிலும்

கபமன் "ழபவடச்ச ர்வப:அம் ப ழபத்த:" "ல்ம ழபடங்கநமலும் மழ அயதப்டுகயழன்"
ன்கயமர்.
இபற்வளதல்மம் மர்க்கயழமட, "ழபடத்டயல் அழக
சணமசமங்கள் ளசமல்ப்ட்டினந்டமலும் ழபடங்கள்

ல்மம் ழசர்ந்ட ளமட க்ஷ்தணமக ளசமல்பட என
ளமனவநத்டமன்" ன்று ஆகயட.
"அப்டிதமமல், என

ளமனவநச் ளசமல்படற்கு அழகம்

ளமனவந ழபடம் டற்கமகச் ளசமல்கயட?" ன்று ணக்குத்
ழடமன்றும்.
அழகம் ளமனள்கள் னெணமகத்டமன் அந்ட என
ளமனவந அயத னடினேம். ழதமகம், டயதமம், டஸ்,
தக்ஜம், கர்ணமடேஷ்மம், கல்தமஞம் னடம

சங்குகள், மஜ்த யர்பமகம், சனெக பமழ்க்வக, கபிவட
ஆகயத இவப ல்மம் னடிந்ட னடிபில் சுட்டிக்கமட்டுகய
என ளமனள் டழபம அந்ட என ளமனள்டமன்
ழபடத்டயன் உண்வணதம டத்டபணமக இனக்கயட. அந்ட
உண்வணதம ளமனள் என்வத் டபிப் மக்கய ல்மம்
ணமய ணமயப்ழமகும்டிதம ளமனள்கள்; கவடதமகப்
ழமகய ளமனள்கள். ின்மல் அந்டக் கவடனேம் ணவந்ட
ழமகயட. என்று ளடரிதமணல் பம ழமகம்டமழ
ணக்குத் ளடரிகயட? அடமல், ணக்குத் ளடரிகய
எவ்ளபமன்வனேம் கமட்டி, அடன் னெழண என்றுக்கு

அவனத்டக் ளகமண்டு ழமபடற்கமகத்டமன் ழபடம்  
பிதங்கவநனேம் ளசமல்கயட.

ழபடத்டயமல் சுட்டிக் கமட்ப்டுகய ளணய்தம என
ளமனவந அயந்ட ளகமள்ந ழபண்டுணமமல், அந்ட
என்வப் ற்யத யவவு ணக்கு பனபடற்குச்
சயத்டத்டயற்குச் சய னக்கங்கள் (

disciplines) பழபண்டும்.

தமகங்கள் ண்டபட, டஸ் ண்டபட, டமடர்ணங்கவந
ளசய்பட, ழகமனம் கட்டுபட, குநம் ளபட்டுபட, சனெக

கமர்தங்கள், கயதமஞம் னடம ம்ஸ்கமங்கள் ஆகயத
ல்மம் சயத்டத்வடச் சுத்டயளசய்ட, சயத்ட பினத்டய யழமடம்
[ஏடிக் ளகமண்ழ இனக்கும் ணவ அக்கல்]

ளசய்படற்கமகத்டமன். ல்ழபறு கர்ணமக்கநின் ழமக்கம்
எழ ணமத்ணமவப அவபடற்குத் டவஞனரிபடடமன்.
"ழபட"

ன்மல் அயபட. 'ந்ட என்வ அயந்ட

ளகமண்மல், அவத்வடனேம் அயந்ட ளகமண்டமகுழணம
அடடமன் ஆத்ணம; ஆமணயவத அவதமநம் கமட்டுகய

அடிச்சுபடு ணமடயரிடமன் ணற் ல்மனம் அந்ட என்றுக்கு
அடிச்சுபடுகள்' ன்று உயத்ட ளசமல்கயட1.
அப்டிப்ட் ஆத்ணமவபப்ற்ய அயபிப்டடமன்

ழபடத்டயன் க்ஷ்தம். ழபட ஆம்த்டயல் பனகய
கர்ணமபமகட்டும், னடிபில் பனகய ஜமணமகட்டும்,
இண்டுக்குழண - பிதணமக இனப்ட ஈச்பன், ிம்ணம்,
ஆத்ணம ன்ளல்மம் ளசமல்ப்டுகய என்றுடமன்.
ஸ்பமணயக்கு னஷ்ம் ழமடும்ழமட கூறும் ணந்டய
னஷ்த்டயன் ழமடம், என ணமவ பழபற்கும் ழமடம்,

மம் "ழதம ழபட (ஆ) ளடௌ ஸ்ப: ப்ழமக்ழடம ழபடமந்ழட
ச ப்டயஷ்டிட:" ன்கயழமழண, இட ழணழ ளசமன்டற்கு

proof டமன்.

ழபடத்டயன் ஆடயதிலும் (ஆம்த்டயலும்),

அந்டத்டயலும் (னடிபிலும்) ிடயஷ்வதமட எழ ணம
டத்பணம ஈச்ப டத்பம்டமன் ன்று இந்ட ணந்டயம்
ளசமல்கயட. ஆம்த்டயல் பனம் கர்ணம, னடிபில் பனகய
ஜமம் இண்டுக்கும் ட்சயதத்டயல் ளகமஞ்சம்கூ
பித்தமணயல்வ ன்று இங்ழக ஸ்ஷ்ணமகத்

ளடரிகயட. அழக ஆதிம் டயனுசமகப் ிரிந்டயனக்கும்
கர்ணம, என்ழ என்மதினக்கய ஜமம் இண்டுக்கும்
ளமடபமக - அடமபட ழபடம் னலபடற்கும்

subject-ஆக-

இனப்ட என்றுடமன். ஆத்ணமவபப் மர்த்டக் ளகமள்ந
னடிதமணல் ளபநிப்மர்வப உள்நடமகழப, ளபநி

பஸ்டக்கவந ழமக்கய ஏடுபடமகழப இந்டயரிதங்கள்
சயனஷ்டிக்கப்ட்டினக்கயன். இவடக் கழமயத்டம்
(IV.1) ளசமல்கயட. பிதத்வடக் கபிக்கமணல், ழபறு
வடதமபட மர்ப்வட 'மக்கு'ப் மர்ப்ட

ன்கயழமணல்பம? ஆத்ணம என்று டமன் பிதம்.
அவடபிட்டு ளபநிதிழ மர்ப்வடத்டமன் 'ம(ங்)'னகம்
ன்ட. அடடமன் மக்குப் மர்ப்ட. இவடத் டமன்

கழமயத் ளசமல்கயட. அப்டிப் மக்குப் மர்க்கமழட
ன்மல் ணஸ் அங்கமட. அடமல்

ளபநிக்கமரிதங்கவநப் ண்ஞிப் ண்ஞித்டமன் உள்ழந
மர்த்டக் ளகமள்லம்டிதம க்குபத்வட அவத
ழபண்டும். இந்டயரிதங்கலம், ணறம் இலக்கய

இலப்னக்ளகல்மம் ஏமணல் வபடயக கர்ணமக்கவந
யவதச் ளசய்தச் ளசய்தத்டமன், ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
உள்ழந மர்த்டக் ளகமள்கய க்குபம் உண்மகும். ணற்
பிதங்கவநளதல்மம் அயந்ட, ழசமடயத்ட, சரர்டெக்கயப்

மர்த்ட ின்டமன், ல்மபற்வனேம் அயகய அயவப,

வட அயந்டமல் ல்மம் அயந்டடமகுழணம, அவடப் ிடிக்க
னடினேம். இடற்கமகத்டமன் அழக பித்வடகவந,

உமவகவந, கர்ணமக்கவந, கவகவந, social duty -கவந
ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. சரீத்டமல் கர்ணம
ண்ஞிப் ண்ஞிழத சரீமிணமத்வடக் கவக்க

ழபண்டும்.  பித்வடகவநச் சயந்டவ ண்ஞினேம்,
டத்பங்கவந ஆமய்ச்சய ண்ஞினேம், உமவகள்
ண்ஞினேழண ணஸ், னத்டய இபற்வக் கவக்க ழபண்டும்.
ளகட் கமரிதம் ளசய்படயல் சரீமிணமம் மஸ்டயதமகும்.
டர்பிதங்கவந ஆமய்படமல் ணயன் டடிப்ன
மஸ்டயழத ஆகும். ணமமக, ணந்டய னர்பணம, ழமக

ழக்ஷணணம வபடயக கர்ணமக்கள், வபடயக உமவகள்
இபற்வ அடேஷ்டிக்கயழமட, சரீம் சயத்டம் இபற்யன்
ஆக்ம் டநர்ந்ட ளகமடுக்கயட. னடிபிழ உள்ழந
மர்த்டக் ளகமள்படற்கம னடயர்ச்சய, ரிக்குபம்

உண்மகயட. அப்டிப் மர்த்டக் ளகமண்ின், இங்ழகழத
("இவப") ழணமக்ஷ ஆந்டத்வடப் ளறுகயமன்.
'ழணமக்ஷம்' ன்மல், 'பிடுட்

யவ', 'பிடுடவ' ன்று

அர்த்டம். டயயனந்ட ன்மல் ம்மத்டயயனந்ட

பிடுடவ. சரீனம் ணறம் 'டமன்' இல்வ ன்று
அபற்யயனந்ட உயத்ட ளசமன்டி பிடுபித்டக்
ளகமண்டுபிட்மல், ம்மத்டயயனந்டம் பிடுடவதமகய
பிடுகயட.

இந்ட ழமகத்டயழழத ழணமக்ஷத்வட ம்மடயத்டக்
ளகமடுப்டடமன் ழபடங்கநின் உத்ழடசம். அடடமன் அடன்
ளனவணனேம். இட ணடங்கநில் இனப்டழமல்,

ளசத்டப்ழமின் ழமகம் ழமய்டமன் ழணமக்ஷம்

ன்மல், அந்ட ழணமக்ஷம் ப்டிதினக்கும் ன்று இங்ழக
மம் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட. அவட

அவந்டபர்கலம் டயனம்ிபந்ட டங்கள் அடேபத்வட
ணக்குச் ளசமல் ணமட்மர்கள். அடமல் அப்டி என்று
உண்ம ன்று ந்ழடனம் அபம்ிக்வகனேம்
ற்மம். ஆமல் இந்ட ழமகத்டயழழத,

ஆவசகலக்ளகல்மம் மயமணம ளகமடுத்டபிட்டு, ஆத்ண
பிசமம் ண்ஞிமல் ழணமக்ஷம் இப்ழமழட ஸ்பதம்

யத்டணமக இனக்கயட ன்று ழபடம் ளசமல்படமல், அட
ந்ழடத்டக்கு இணயல்மட த்டயதத்வடழத
ளசமல்கயட ன்று ற்டுகயட.
ணற் ணமர்க்கங்கள் ணழரிதமவுக்குக் ளகமய்ம ளகமடுத்ட
அப்ழமவடக்கு ஜ்பத்வட இக்குகய ணமடயரி டற்கம

சமந்டய ளகமடுக்கயன். ணறுடி என ழமடம் அந்ட ஜ்பம்
பமடடி ளசய்தழபண்டுணமமல், பிதமடயதின் னெ
கமஞத்வடழத கண்டுிடித்ட அவட அனயக்க ழபண்டும்.
இப்டிழத ீபின் னெம் ன் ன்கய இத்டக்ழக
ழமய், ணமத்ணமபியனந்ட இப்டி அட ிரிகய
னெத்வடழத அவந்ட, ழடத்வட அனயப்ட ழபட
ணடம்டமன். அடடமன் டற்கம சமந்டயதமக இல்மணல்
சமச்பட ழணமக்ஷணமக இனப்ட.
ழபடத்டயன் கர்ணகமண்த்டயல் ளசமல்யதினப்ளடல்மனம்
டற்கம சமந்டயடமன். ஆமலும் ப்ழமடம் எழ
அசமந்டயதில் டத்டநித்டக் ளகமண்டினக்கயபவ, டுத்ட
டுப்ில் ஆத்ணமமணமக, ிசமந்டமக ஆக்கயபி
னடிதமட. அடமல், டற்கம சமந்டயவதத் டனகய

கர்ணமக்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட. இபற்மல் சமச்பட

சமந்டயக்கு ழபண்டித

qualification - ஆ

(ழதமக்தடமம்சணம)

சயத்ட சுத்டயனேம் ற்டுகயட. தக்ஜம், பிடம், னர்த்டம்

ன்கய ளமடத்ளடமண்டு ழமன்பற்வனேம் ழபடம்
பிபணமக பிடயத்டமலும், இட எவ்ளபமன்வனேழண னடிந்ட
னடிபமகக் ளகமள்நபில்வ. இபற்யல் சரீத்வடக்

கயனசம் ண்டபடம் [ளணயபிப்டம்] , இபற்யழழத
ணவச் ளசலுத்டபடமல் ணம் எனனகப்டுபடம் ம்
சயத்ட ணத்வட ீக்க பனயதமகயட ன்டற்கமகழப இவப
பிடயக்கப்ட்டினக்கயன்.

ஆக, ழபடங்கநில் அழக ணமசமங்கள் ீந ளடுகச்

ளசமல்ப்ட்டினந்டமலும், அவப ல்மனம் னடிபம
ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்ப்ட் ஜம பிசமத்டயல்
ளகமண்டு பிடுபடற்கமக ற்ட்வபடமன்.
னடிபில் ளசமல்படடமன் டீர்ணமம். என த்டயரிக்வகதில்
பந்டயனக்கும் எனபனவத ிசங்கம் அல்ட

கட்டுவவதப் டித்ட அபர் ன் ளசமல்கயமர்
ன்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று
ஆவசப்டுகயழமம். அபர் யவதப் ழசயதினக்கயமர்.
அல்ட லடயதினக்கயமர். ல்மபற்வனேம் டிக்க

ழம் இல்வ. அடமல் ஆம்த்வட டித்ட பிட்டு
சட்ளன்று அடனுவத கவசயப் மமவபப்
மர்க்கயழமம். னடயல் ளகமஞ்சம் மர்த்ட பிட்டு, அப்னம்
கவசயதில் இனப்வடப் டித்டபிட்மல் ழமடம். அபர்
அந்ட கட்டுவதில், அல்ட ிசங்கத்டயல் ன்
ளசமல்யதினக்கயமர் ன்ட என பிடணமகத்

ளடரிந்டபிடும். ஆம்த்வடனேம் னடிவபனேம்
டித்டபிட்ழ அடயல் ன் பிதம் இனக்கும் ன்று

டீர்ணமம் ண்ஞிபிமம். இந்ட ணமடயரி "ழபட ஆளடௌ"
பிலும் (ழபட ஆம்த்டயலும்) "ழபடமந்ழட ச"பிலும்
(ழபட னடிபிலும்) எழ ணமத்ணமபம ஈச்ப
டத்பத்வடழத ளசமல்யதினப்டமல் அடழப ழபடத்டயன்
ப்ளக்ட் ஆகயட.
சர்க்கமரில் அழக சட்ம் ண்டகயமர்கள். ஆமல்
அந்டச் சட்ங்கநின் அிப்மதங்கவநப் ற்யழத சய

சணதங்கநில் சயக்கல்கள் பந்ட பிடுகயன். அப்ழமட
சட்த்டக்கு பிதமக்கயதமம் இப்டித்டமன் ன்று
இன்ளமன சட்ம் பகுத்ட, அடன் னெம் யர்ஞதம்
ளசய்கயமர்கள். இவட

Law of Interpretation ன்கயமர்கள்.

இப்டிழத ஈச்பின் யந்டச் சட்ணம (Eternal Law - ஆ)
ழபடங்கநின் டமத்ர்தத்வட யர்ஞதம் ளசய்த, ணீ ணமம்வ
ன் சமஸ்டயம் பிதமக்கயதம சட்ணமக (

Law of Interpretation -

ஆக) இனக்கயட. டயமன்கு பித்தமஸ்டமங்கநில்
என்ம ணீ ணமம்வவதப் ற்ய ணற் பிதங்கள்

ின்மல் ளசமல்லுகயழன். இப்ழமட என ணமசமத்வட
ணட்டும் டுத்டக் ளகமள்கயழன்.
ழபட பமக்கயதம் என்றுக்கு இன்டடமன் அர்த்டம் ன்று
யர்ஞதம் ண்டபடற்கு, ணீ ணமம்ம சமஸ்டயத்டயல் ஆறு
பனயகள் ளசமல்யதினக்கயன். அந்ட ஆறு,
உக்ண- உம்மளௌ அப்தம: அனர்படம ம்|
அர்த்டபமட உத்டீ ச யங்கம் டமத்ர்த யர்ஞழத||
ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

உக்ண - உம்மம், அப்தமம், அனர்படம, ம்,
அர்த்டபமடம், உத்டய ன்ழப இந்ட ஆறு. ழபடம்
ணட்டுணயன்ய, ந்ட என கட்டுவ அல்ட
ிபசத்டக்கும் உத்ழடசம் ன் ன்று கண்டுிடிக்க
இந்ட ஆறும் உடபி ளசய்கயன்.
உக்ணம் ன்மல் ஆம்ம். உம்மம் ன்மல்
னடிவு. ஆம்த்வடனேம் னடிவபனேம் ழசர்த்ட என்மகப்
மர்ப்ட 'உக்ண-உம்மம்' ன் னடல் பனய.

இண்டும் என்வழத ளசமல்படமக இனந்டமல், அடழப
டமத்ரிதம் ன்று யர்ஞதம் ண்ஞி பிமம்.
'அப்தமம்' ன்மல்

டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்ப்டுபட.

டயனம்த் டயனம்த் டண்மல் ழமடுபடமல் அவட
ழடகமப்தமம் ன்கயழமம். என ிங்கத்டயல் அல்ட
பிதமத்டயல் என பிதம் னவ டயனப்ிச்

ளசமல்ப்ட்மல் அடடமன் அடற்கு பிதம் ன்று
ளடரிகயட. 'அனர்படம' ன்மல், னர்பத்டயல் ளசமல்மணல்
னடயடமகச் ளசமல்பட. ற்ளகழப ளசமன்வட அல்ட
லடயவடக் கமட்டிலும், னடயடமக என பிதத்வடக்
ளகமடுத்டமல், இடழப டமத்ரிதம் ன்று ளடரிகயட.
"இப்டிச் ளசய்டமல் இந்டப் ன் கயவக்கும்" ன்று
ளசமன்மல், "இப்டிச் ளசய்ட இந்டப் வ அவ"
ன்று ளசமல்படமகழப ஆகும். அடமபட இந்டப் வ
அவபிப்டடமன் உத்ழடசம் ன்று ளடரிகயட. 'ம்'
ன்ட இடழப. அழக ணமசமங்கவநச் ளசமல்ய,
அபற்வத் டலபிதடமக என கவட ளசமல்ய, அடன்
னெம் என பிதத்வட ளனவணப்டுத்டயமல்,

ளனவணப்டுத்டப் டுகய பிதழண ணக்கு டமத்ரிதம்

ன்று ளடரிகயட. இடடமன் 'அர்த்டபமடம்' ன்ட.
என்வச் ளசமல்ய அடற்குக் கமஞ யனொஞம்,

ளமனத்டம் னடயத பிநக்கப்ட்டினந்டமல், அந்ட
பிதந்டமன் னக்தணம கனத்ட ன்று ற்டுகயட.
இந்ட னவக்கு 'உத்டய' ன்று ளதர்.
இப்டித்டமன், ழபடத்டயன் ஆம்த்வடனேம் னடிவபனேம்
மர்த்டபிட்டு பந்ட எனத்டர். ன்ிம் ளசமன்மர்:
'ழபடம்

ளசமல்பந்ட னக்த ணமசமம் ன்ளபன்மல்

Fire Worship (அக்ி

உமவ) டமன். ழபடம் உக்ணத்டயல்,

அடமபட ஆம்ிக்கும்ழமட 'அக்ிணீ ழந' ன்று

ளசமல்கயட. கவசயதில் உம்மம் ண்ஞி
னடிக்கயழமட அக்ி ன்ழ னடிகயட. ஆம்ம், னடிவு
இண்டும் அக்ிடமன். ஆடிதமல், ழபடத்டயன்
டமத்ரிதம், gist (மம்)

Fire Worshipடமன்

ன்று அபர்

ளசமன்மர்.
இடயழனேம் என உண்வண இனக்கயட. அக்ி இனப்ட
ஆத்ண வசடன்தம்டமன்; அயளபமநிடமன்.
அயகயபமகவும், அயதப்டுபடமகவும், அயபமகவும்
இனக்கய எழ ஆத்ண வசடன்தம்டமன் ழபடத்டயன் ண
டமத்ரிதம்.

ஆமல் பமர்த்வடப்டி (literal-ஆக) டுத்டக் ளகமண்டு,
அக்ி உமவடமன் டமத்ரிதம் ன்மல் சரிதில்வ.
ழடம என ழடபடம உமவடமன் ளரிசு ன்று
ளசமல்மடடடமன் ழபடத்டயன் ளனவண. ல்ம
ழடபவடகநமகவும் இனக்கய ஆத்ணமவபழத

ிரிதணமடமக உமயக்க ழபண்டும் ன்றுடமன் ழபடம்

(ினடமண்தகம்

1.4.8.) ளசமல்கயட.

"ஆத்ணமழப

மர்க்கப் ழபண்டும். ஆத்ணமழப ழகட்கப்ழபண்டும்.
ஆத்ணமழப ணம் ளசய்தப் ழபண்டும். ஆத்ணமழப
அடேபித்ட அயதப் ழபஞடும். அடமழழத ல்மம்
அயதப்ட்டமகும்" ன்றுடமன் தமக்ஜபல்கயதர்

வணத்ழதிக்குச் ளசய்கய உழடச பமதிமக, ம்
ல்மனக்கும் ழபடணமட னடிபம

goal-

(க்ஷ்தத்வட)ச் ளசமல்கயட.
Goal (குயக்ழகமள்)

ன்று என்வச்

ளசமல்ழபண்டுணமமல், 'இப்ழமட மம் இனக்கய இம்
ழபறு; இந்ட ஆம்த்டயயனந்ட மம் அந்ட னடிபம

இத்டக்குப் ழமதமக ழபண்டும்' ன் கனத்ட அடயல்
ளடமக்கய யற்கயட.
"அட:"

ன்று 'அட'பமகத் டெத்டயல் சுட்டிக் கமட்ப்டுபட

ழகமல்; 'இடம்' ன்று இடபமக இப்ழமட மம் இனக்கய
யவடமன் ஆம் ஸ்டமம். இங்ழகதினந்ட அங்ழக
ழமதமக ழபண்டும்.
ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் அந்ட க்ஷ்தம் (அட) இங்ழக
(இட ன்டயல்) இல்வதம? இனக்கத்டமன் ளசய்கயட.
ல்மம் ிம்ணந்டமன் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமட
'அட', 'இட' இண்டுழண

ிம்ணந்டமன்; அடமபட இண்டுழண

என்றுடமன். 'அட', 'இட' ன் இண்டுகூ இல்ழப
இல்வ. 'இட' ன்று இப்ழமட மம் ளசமல்பழட 'அட'
ன்று இப்ழமட யவக்கய த்தபஸ்டபமக, னடிபிழ
ஆகயபிடுகயட.

"அட:"

ன் ணமடயரிழத, "டத்" ன்றும் ணமத்ணமவபச்

ளசமல்பட ழபடத்டயன் பனக்கம். "டத்" ன்மல் 'அட'
ன்ழ அர்த்டம். "ஏம் டத் த்" ன்று ந்டக்

கமரிதத்வடனேம் னடிப்டற்கு, 'டத்'டமக உள்ந அட என்ழ
த்தம் ன்று அர்த்டம்.
னனத்பம், ணத்பம் (ணகத்டபம்) ன்ட ழமல் 
பமர்த்வடகவந னடிபில் 'த்பம்' ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம்.
இங்ழக 'த்பம்' ன்டற்குத் 'டன்வண' ன்று ளமனள்.

ணத்டயன் டன்வண ணத்பம். னனின் டன்வண
னனத்பம். ரி, டத்பம், டத்பம் ன்று த்தணம
னடிவுகவநச் ளசமல்கயழமழண! இட ப்டி? 'டத்பம்'

ன்மல் டத்-த்பம், அடமபட 'டத்'டயனுவத டன்வண
ன்று ளமனள். டத்ப பிசமம், டத்ப உழடசம்

ன்பற்யற்கு, ிம்ணணம டத்டயனுவத டன்வணவத
பிசமரிப்ட, டத்டயனுவத டன்வணவத உழடசம் ளசய்பட
ன்ழட ளமனள்.
ழபடம் 'டத்' ன்று ம்ளமனவநத் டெத்டயலுள்ந 'அட'
பமக ளசமல்கயட ன்மல், ணக்கு அடமல் ன் தன்?
அப்டி இல்வ. "ளபகுடெத்டயல் இனக்கயபர்டமம்

ணயகவும் அனகயலும் இனக்கயமர்" - "டத்டெழ டத்பந்டயழக"
ன்று2 ழபடம் உஞர்த்டகயட.
கல்தமஞம் ஆகழபண்டித ளண் எனத்டய இனந்டமள்.
அபலவத ளற்ழமர் ந்டக்கலக்குள்ழநழத னவப்
வதவப் மர்த்ட அபனுக்கு அபவநக் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமடுக்கத் டீர்ணமித்டயனந்டமர்கள். ஆமல்
அந்டப் ளண், "னனர்கநில் ல்மம் உதர்ந்டபன்

பழம, அபவத்டமன் மன் கல்தமஞம் ண்ஞிக்

ளகமள்ழபன்" ன்று ிடிபமடம் ண்ஞிமள். அபர்கலம்,
"உன்

இஷ்ப்டிழத ழம!" ன்று பிட்டு பிட்மர்கள்.

அந்டப் ளண், 'னனர்கலக்குள்ழநழத உதர்ந்டபன்
மமடமன். கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்மல்

அபவத்டமன் கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்ழபன்' ன்று
டீர்ணமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு, அவ்வூர் மம
ின்மழழத ழமய்க் ளகமண்டினந்டமள்.

என மவநக்கு மம ல்க்கயல் ழமய்க் ளகமண்டினந்ட
ழமட, என சமணயதமர் டயழ பந்டமர். மம ல்க்வக

பிட்டுக் கர ழன இங்கய, அந்டச் சமணயதமனக்கு ணஸ்கமம்
ண்ஞிபிட்டுத் டயனம்வும் ல்க்கயல் யக்ளகமண்டு
ழமமன்.
இவட அந்டப் ளண் மர்த்டமள். 'அம! மமடமன்
னனர்கலக்குள் உதர்ந்டபன் ன்று ண்ஞி இத்டவ

மலம் ணமந்ட ழமய்பிட்ழழ! மமவபக் கமட்டிலும்
உதர்ந்டபர் சமணயதமர் ழம இனக்கயழட! கல்தமஞம்
ண்ஞிக்ளகமண்மல் இந்டச் சமணயதமவத் டமன்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்' ன்று டீர்ணமம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு அந்டச் சமணயதமர் ின்மழழத சுற்
ஆம்ித்ட பிட்மள்.
சமணயதமழமடு ழமகும்ழமட, எனமள் அபர்
ளடனக்ழகமடிதில் இனந்ட ிள்வநதமனக்கு னன் யன்று
குட்டிக்ளகமண்டு ழடமப்னக்கஞம் ழமடுபவட அபள்

மர்த்டமள். "சமணயதமவபிப் ளரிதபர், உதர்ந்டபர் இந்டப்
ிள்வநதமர்டமன். அடமல் ிள்வநதமவத்டமன்

கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்" ன்று

டீர்ணமம் ண்ஞிக் ளகமண்மள். சமணயதமழமடு ழமகமணல்,
அந்டப் ிள்வநதமனக்குப் க்கத்டயல் உட்கமர்ந்ட பிட்மள்.
அபவநத் டபி அந்டப் ிள்வநதமரிம் தமனம் அடிக்கடி
பனகய இணமக அட இல்வ. அட ழகமதில்கூ

இல்வ; ளபறும் ணத்டடிடமன். அடமல், ளடனழபமடு
ழமகய மய் என்று அந்டப் ிள்வநதமர் ழணழ கமவத்
டெக்கயக் ளகமண்டு 'என்றுக்கு'ப் ழமதிற்று. அவடப்

மர்த்டவுன், 'அம, இந்டப் ிள்வநதமவனேம் பி
உசந்டட இந்ட மய்டமன்!' ன்று, அந்ட மவதத் டத்டயக்
ளகமண்டு, அபள் ழமக ஆம்ித்டபிட்மள்.

ளடனபில் எடுகய அந்ட மவத, என வதன் கல்மல்
அடித்டமன். அட 'பள், பள்' ன்று குவத்டக்ளகமண்டு
ஏடிபிட்ட.
"ண்ம

அந்ட மவத அடித்டமய்?" ன்று அந்டப் வதவ

'மவதக்

கமட்டிலும் மவத அடித்டபன் ளரிதபன் ன்று

எனபன் ிடித்டக் ளகமண்டு அடட்டிமன்.

ண்ஞிழன்; அடித்டபவழத டயனப்ி அடிக்கய
இபன்டமன் உதர்ந்டபன்' ன்று டீர்ணமம்
ண்ஞிபிட்மநமம் அந்டப் ளண்.
இப்டிக் கவசயதில் அபள் கண்டுிடித்ட அந்ட
ஆமணயடமன் அபலவத அப்ம அம்ணம னடயல்
அபலக்குத் டீர்ணமம் ண்ஞிதினந்ட ிள்வந! 'ளபகு
டெத்டயல் தமழம இனக்கயமன், இனக்கயமன்' ன்று

ண்ஞிக் ளகமண்ழ சுற்யமள். கவசயதில், அபன்

அபலக்கு அனகயழழத இனந்டபமகப் ழமய்பிட்மன்.
இப்டி ளௌகயகணமக என கவட ளசமல்படண்டு.
"ங்ழகம

டெத்டயல் இனக்கயமன் ஸ்பமணய ன்று

ஊளல்மம் சுற்றுகயமழத! ளடரிதமடபவதில் அபன்
டெத்டயல் இனப்பன்டமன். ஊளல்மம் சுற்யமலும்
அபவப் மர்க்க னடிதமட. அபன் உன்கயட்ழழத
இனப்பன்டமன். "டத்டெழ டத்பந்டயழக" 'டெத்டயற்ளகல்மம்

டெம், சணீ த்டயற்ளகல்மம் சணீ ம்'

ன்று ச்னடய ளசமல்கயட.
ளமவன் ன்மர்கழந, ளடமடுபமம்; இங்கயனந்ட
மர்த்டமல் ஆகமசனம் னணயனேம் அந்ட இத்டயல் ழசனபட
ழமல் இனக்கும். அங்ழக என வணம் இனக்கயட
ன்று வபத்டக் ளகமள்லங்கள். 'அந்டப் வணத்டடிக்குப்
ழமமல் னணயனேம் பமனம் ழசனகய இத்வடப் ிடித்ட
பிமம்' ன்று இங்ழக இனந்ட மர்க்கயழமட ணக்குத்
ழடமன்றும். ஆமல் அங்ழக ழமமல், ளடமடுபமனம்
அங்கயனந்ட ளபகுடெத்டயற்கு அப்மல் ழமய்பிட்ட
ழம ளடரினேம். மம் ழமகப் ழமக அடவும் ழமய்க்
ளகமண்ழ இனக்கும். இந்டப் வணத்டயல் பந்ட

யன்மல் ளடமடுபமம் ளபகுடெத்டயற்குப் ழமய்பிட்ழட,
அவடப் ிடிக்க இன்னும் மனம் ழமக ழபண்டும் ன்று
ழமய்க் ளகமண்டினந்டமல், அவடப் ிடிக்க னடினேணம? இந்டப்
வ ணத்டக்கு ளபகுடெத்டயல் இனந்ட மர்க்கும்ழமட
இந்ட இத்டயல்டமன் ளடமடுபமம் இனப்டழம
இனந்டட. இந்ட இத்டயற்கு பந்டவுன், அட ம்வணபிட்டு
இன்னும் ளபகுடெத்டயற்குப் ழமய்பிட்ட ழமத்

ளடரிகயட. ஆகழப அட ங்ழக இனக்கயட? ீ இனக்கய

இத்டயல்டமன் இனக்கயட. ீ இனக்கய இந்டமன் அட.

அப்டி 'அட', 'அட' ன்று ளசமல்ப்டுகய, ளபகு டெத்டயல்
இனக்கய ஸ்பமணய, உன் கயட்ழழத - உன் உள்ழநழத இனக்கயட; ீழத அடடமன்  ழபடம் உஞர்த்டகயட.
ீழத அட ன்வடத் 'டத்-த்பணய' ன்

ணமபமக்கயதணமக ழபடம் ளசமல்கயட. டத்பம் ன்மல்
இங்ழக டத்டயன் டன்வண ன்று அர்த்டணயல்வ. 'த்பம்'
ன்டற்கு இண்டு அர்த்டம் உண்டு. டன்வண ன்ட

என்று. 'ீ' ன்ட இன்ளமன அர்த்டம். டத்- த்பம் அய
ன்னும் ழமட 'டத்- அட, த்பம்- ீ (தமக), அய-

இனக்கயமய்' ன்று அர்த்டம். த்பம் ன்டற்கு இனக்கும்
இண்டு அர்த்டங்கவந வபத்ட, ஆசமர்தமள் கூ
"ளநந்டர்த ரி" தில் சயழவதமக என சுழமகம்
ண்ஞிதினக்கயமர்

3.

டத்-த்பம் ன் இண்டு பமர்த்வடகலம் ழசர்ந்டடமன்

டத்பம்  பனக்கயல் பந்டயனக்கயட. எழ த்தணம
ணமத்ணமபின் டன்வணவதத் ளடரிபிக்கய பமர்த்வடவதக்
ளகமண்ழ, ந்ட த்தணம னடிவுக்கும் 'டத்பம்' ன்று
ளதர் ளசமல்லுகயழமம்.
மன் மன் ன்று வட யவத்டக் ளகமண்டினக்கயமழதம
அடடமன், அந்ட அயவுடமன் ஸ்பமணய. அந்டப் ிகமசம்
உன்ித்டயல் இல்வளதன்மல், உன்மல் ஸ்பமணய
ன்ழ என்வ யவக்க னடிதமட. 'மன் ன்று
அயகயழன், மன் ன்று யவக்கயழன், அப்டி யவக்கய
அயவுக்கு னெ பஸ்ட ளபகுடெத்டயல் இனந்ட

ளகமண்டினக்கய 'டத்' ன்று யவக்கயமழத, அந்ட 'டத்'டம்

ீனேம் என்றுடமப்ம!' இடடமன் ழபடத்டயன் னடிபில்
ளசமல்பட.

இட இட ன்று வடச் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயழமழணம,
அந்ட இடம் ன்ட, னெம் இல்மடட அன்று. னெம்
இல்மணல் இட ன்று என்று ழடமன்மட. பிவட

இல்மணல் ணம் ழடமன்மட. இவ்பநவு ிஞ்சத்டயற்கும்
- ணவகள், சனத்டயம், ஆகமசம், னணய, ணமடு, ணனுன்,
ழகமம், தம், ிரிதம், இந்டயரிதங்கள், சக்டய இப்டி
ல்மபற்றுக்கும் - இட ன்று சுட்ப்டும்
ல்மபற்றுக்கும் - னெம் உண்டு. மர்க்கப்டுகயட,
ழகட்கப்டுகயட, னகப்டுகயட, யவக்கப்டுகயட,
உஷ்ஞம் சரடநம் ன்டமக ஸ்ர்சயக்கப்டுகயட,
ணசயமழ இந்டயரிதங்கநிமழ ஆமதப்டுகயட,

அடேபிக்கப்டுகயட - இவப ல்மபற்றுக்கும் 'இடம்'
ன்றுடமன் ளதர். னத்டயசமயத்டம், ஆச்சரிதணம
கமரிதங்கள், இடபவ பந்ட பிஞ்ஜமக் கண்டு ிடிப்னகள்
னடயத ல்மம், அடமபட அயதப்டுப ல்மம்
'இடம்'டமன்.

இவப ல்மம் என னெத்வடழத

கமஞணமக உவத. னெம் இல்மட ழமமல் 'இட'
ன்கயட என்றுழண இமட. னெம் இல்மணல் என
ளமனள் கயவதமட. ல்மபற்றுக்கும் என னெம், ீம்
இனக்கயட. ணடேஷ்த சரீம் ன்மல் ீம் இனக்கயட.
ணம் ன்மல் அடற்கு என ீம் (பிவட) இனக்கயட.
னெம் இல்மணல் என்றுழண கயவதமட. ஆடமல்
ிஞ்சத்டக்கு என னெம் இனக்க ழபண்டும்.
ிஞ்சத்டயல் ன் ன் சக்டய இனக்கயழடம

அவ்பநவும் அந்ட னெத்டயல் இனக்க ழபண்டும்.

னநிதங்ளகமட்வ னவநக்கயழமட மர்த்டமல் ளடரினேம்.

னவந கண்வுன் அந்ட பிவடவத இண்மகப் ிநந்ட
மர்த்டமல் அடற்குள் என ணழண இனப்ட ளடரினேம்.
ளரித ணணமக பநக்கூடித சக்டய அடித்டயழழத
இனக்கயட. ல்ம பிவடகநிலும் அப்டிழத இனக்கும்.
ன்மலும், னநிதங்ளகமட்வதில்டமன் ன்மக மம்
மர்க்க னடினேம்.
ணந்டயங்கநில் ீமக்ஷங்கள் ன்று உண்டு. என சயன்
பிவடக்குள் என ணமபினக்ஷம் இனப்டழமல், இந்ட
அக்ஷங்கலக்குள்ழந அநவுகந்ட சக்டயவத அவத்ட

வபத்டயனக்கயட. கமக்ரிதத்ழடமடு (one- pointed concentration-ஏடு)
க்ஷக்கஞக்கம ஆபினத்டய அந்ட அக்ஷத்வட
ித்டமல், அடன் உள் சக்டய னலவடனேம் கயயக்க
னடினேம்.

உகத்டயற்குள் வ்பநவு சக்டய இனக்கயழடம, வ்பநவு
ழணவட இனக்கயழடம, சமணர்த்டயதம் இனக்கயழடம

அவ்பநவும் னெணம ஸ்பமணயகள் இனக்க ழபஞடும்.
னெம் இல்மணல் இவப என்றுழண ழடமன்மட.
ழபடம் னசவபடமபட, "இட இட ன்று ழடமன்றும்
ளமனள்கள் ல்மம் என னெம் இன்யத்
ழடமன்பில்வ. னெத்டயல் இனக்கும்டிதம சக்டய
டழபம அடழபடமன் உகம் னலபடம் பிதமித்டக்
ளகமண்டினக்கயட. அந்ட னெம் ங்ழக இனக்கயட? இட
இட ன்று மர்க்கப்டுபபற்றுள், உள்ழந இனந்ட
மர்த்டக் ளகமண்டினக்கய ஆத்ணமழபடமன் னெம்."

ளரித யவக்கண்ஞமடிவத வபத்டபிட்டு அடயல்

மர்க்கயழமம். ம் உனபம் அடயல் இனக்கயட. மன்கு
யவக் கண்ஞமடிகவந னன்ின் பரிவசதமக
வபத்டபிட்டுப் மர்த்டமல் ஆதிம் உனபங்கள்
ளடரிகயன். அந்ட ஆதித்வடனேம் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கயபன், ஆதித்டக்கும் னெணம எழ
எனபன்டமன். இப்டி இத்டவ ழகமடி ீபர்கலக்கும்
உள்ழந இனந்ட, இட இட ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினக்கய
எழ எனத்டன்டமன் ஸ்பமணய! மர்க்கய ளமனள்டமன்

மர்க்கப் டுகய பஸ்டக்கலக்ளகல்மம் னெம். அந்ட
னெம் ன்ட அயவுடமன். அயவு ன்ழட ல்ம

கத்டயற்கும் கமஞம். அந்ட அயவு ங்ழக இனக்கயட?
உன்ிழண இனக்கயட. அகண்ணமக (ிரிபில்மடடமக)
இனக்கக்கூடித இட, உன்ிம் கண்ணமக (ிரிந்டடமக)த்
ழடமன்றுகயட.

இட சயன் ல்ன, அட ளரித ல்ன. அட ீ பிநக்கு, இட
ச்வச பிநக்கு. பிநக்கயல் அழக உனபங்கள்

இனக்கயன். இனந்டமலும் அவப ல்மபற்றுக்குள்லம்
இனக்கும் சக்டய- ணயன்சம சக்டய - என்றுடமன். ங்கும்
பிதமித்டயனக்கய ணயன்சக்டய இங்ழக, இந்ட பிநக்குக்குள்
இனந்ட ிகமசயக்கச் ளசய்கயட; fan (பிசயய) க்குள் இனந்ட
சுற் வபக்கயட. இந்ட ல்மக் கமரிதங்கலக்கும்
னெணம சக்டய என்று. அட அகண்ணமட. அடழப
எதர் (கம்ி) க்குள் பனகயழமட கண்ணமகயட.

இதற்வகதில் நர்ீ ந ீர் ன்று ணயன்னும்ழமட, ம்
அனபிதமகக் ளகமட்டும் ழமட, அங்ளகல்மம் இட டமழ

ளபநிப் பந்ட பிடுகயட. இந்ட ணமடயரி உக்குள்ழநழத

இனக்கய ண த்தணம டத்பம் உக்கு

flash

ஆகும்டிதமக [நிச்சயடும்டிதமக] ண்ஞிக் ளகமள்.
கர்ணமடேஷ்மத்டயல் ஆம்ித்ட, தக்ஜம், ழடபடம
உமவ ல்மம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமய்,
ணமபமக்தத் டயதமத்டயல் னடிகய ழபட ழபடமந்ட

மடங்களநல்மம் இடற்குத்டமன். ழபடத்டயல் இனக்கய
சனெக பமழ்க்வக னவகள், குடும் டர்ணங்கள், மமங்க
ீடயகள், கபிவட, வபத்டயதம், யதமய னடம

சமஸ்டயங்கள் ல்மனம், இந்ட ஆத்ண மக்ஷமத்கமத்டயல்
ளகமண்டு ழமய் பிடுபடற்கமக ற்ட் டி பரிவசடமன்.
னடயல் இப்டி 'டத்'டம் 'த்பம்'னம் என்மதினப்வட,

ணயன்ல் ளபட்டு ணமடயரி சய க்ஷஞங்கலக்கு ணட்டுழண
ளடரிந்ட ளகமள்பமய். ிம்ணமடேபம் ணயன்யல் ணயன்ல்
ணமடயரிக் கண்ளகமட்டுகய ழம்டமன் உண்மகும் ன்று

ழகழமயத்டயல் (iv.4) ளசமல்பட இந்ட யவதில்டமன்.
அழடமடு பிமணல் அப்தமம் ளசய்ட
ளகமண்ழதினந்டமல், அனபி டமவ ளகமட்டுகயழமடம்

ப்ழமடம் ணயன்சமம் உண்மகய ணமடயரி, ப்ழமடம் அந்ட
அடேபத்டயழழத இனக்கமம். இடடமன் சரீத்டயல்

இனக்கயழமழட ழணமக்ஷம். அப்னம் சரீம் ழமின்,
அந்டப் ண த்டயதணமகழப இனந்ட பிமம். இப்டி
சரீம் உள்நழமட ீபன் னக்டய, உதிர் ழமின்

பிழடனக்டய ன்று பித்தமம் ளசமல்படகூ,
ணற்பர்கள் மர்வபதில்டமன். ஜமிக்கு இண்டும்
என்று டமன்.
இப்டி, ல்மம் எழ ிம்ணம்டமன் ன்று மம்

அடேபத்டயல் ளடரிந்ட ளகமண்டு, இங்ழகழத ழணமக்ஷத்டயல்

இனக்கும்டிதமகப் ண்டபடடமன் க
ழபடங்கலக்கும் ண டமத்ரிதணமகும்.

இன்வக்கு ழமக பிதங்கவநப் த்டயரிக்வககநின்
(ந்னைஸ் ழப்ர்கநின்) னெம் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். 
ழடசத்டயலுள்ந ரிப்ழமர்ட்ர்கள், ந்னைஸ் ளன்யகள்
ல்ழமனம் கடிடம் லடயனேம், டந்டய ளகமடுத்டம்,

ளயப்ரிண்ர் னெம் ளணழஜ் ளகமடுத்டம் இந்டச்

ளசய்டயகள் ல்மம் கயவக்கயன். ழமகத்டயலுள்ந
இப்டிப்ட் கனபிகநமலும், மடமஞ ணடேஷ்த
னத்டயதமலும் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட பிதங்கள்
இனக்கயன்ழப! அபற்வத் ளடரிந்டளகமள்ந என

த்டயரிக்வக ழபண்மணம? வட இந்டக் கனபிகநமல்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமழடம, ந்ட ஊரியனந்ட டந்டயனேம்
ளயப்ரின்னம் பமழடம, அங்ழகனேள்ந பிதங்கவநச்
ளசமல்கய த்டயரிக்வகடமன் ழபடம். அடீந்டயரித சக்டய
பமய்ந்ட ரியகள் அந்டப் த்டயரிவகதின் பனயதமகத்டமன்
ழமகமடீடணம, ம் மடமஞ னத்டயக்கு அடீடணம
ணமசமங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
இப்டி அழக ணமசமங்கள் ழபடத்டயல் இனந்டமலும்
அடயலும் டள்நப்டும் சய மகங்கள் உண்டு.
"டள்நப்டுபட"

ன்மல் எழடிதமகத் டப்ன ன்று

எடக்கய பிடுபட ன்று அர்த்டணயல்வ. ழபடத்டயல்
டப்ம ங்கடய என்றுகூ இனக்க னடிதமட.
அப்டிதினக்கும் ன்று யவத்டமழ அசமம்.
ஆமலும், னக்தணம என பிதத்வட ற்கச்

ளசய்படற்குப் க்க ணமகவும், னர்பமங்கணமகவும் அடயழ

 பிதங்கள் பனம்ழமட னக்கயதணம பிதத்வட
ணட்டுழண டுத்டக் ளகமண்டு மக்கயவதத்

டள்நழபண்டிதடடமன் ன்று ம் னர்பிகர்கழந ற்மடு
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். என ஆம் யவதில் அல்ட
இவயவதில், சய பிதங்கவந டுத்டக்

ளகமண்மலும், ழணல் யவக்குப் ழமகயழமட அபற்வ
பிட்டு பிடும்டிதமக இனக்கய ணமசமங்கலம்,
டிப்டிதமக ீபவ உதர்த்டயக் ளகமண்ழ ழமகய
ழபடத்டயல் இனக்கயன். இவப என யவதில்

ற்கப்ட்மலும் அடற்கு ழணழ இன்ளமன யவதில்
டள்நப்டுகயவபடமன்.
இப்டிதில்மணல் ண டமத்ரிதம் அல்ட "பிடய"
ன்டமக னர்ஞணமக ற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டித
பிதங்கலம் ழபடத்டயல் இனக்கயன்.

அப்டிதில்மணல், மம் ழமக, மக்கய டள்நப்
ழபண்டிதபற்றுக்கு "அர்த்டபமடம்" ன்றும் "அடேபமடம்"
ன்றும் ளதர்.

என டத்பத்வட, பிடயவத ம் ணயழ டுகய ணமடயரி
டுத்டச் ளசமல்படற்கமக, அடற்கு ணயகவும் உதர்வபக்

கல்ிக்கயடம அழக கவடகவந ழபடம் ளசமல்படண்டு.
இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட, பிடயவதழத னர்ஞணமக
டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். கவடகவந ழபடம்
ளசமல்படண்டு. இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட, பிடயவதழத
னர்ஞணமக டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். கவடகவந
'அர்த்டபமடம்' ன்று

டள்நி பிமம். அடமபட, அபற்வ

மம் அனுஷ்மத்டக்கு டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டிதடயல்வ. இட "அர்த்டபமடம்".

"அடேபமடம்"

ன்மல் ன்? ணக்குத் ளடரிதமடவட

னடிபமகச் ளசமல்படற்கமகழப, ணக்குத் ளடரிந்ட என்யல்
ழபடம் ஆம்ித்ட, அவடனேம் பிபரித்டக் ளகமண்டு

ழமகும். னடயசமக என பிடயவத அல்ட டத்பத்வடச்
ளசமல்மணல், சய இங்கநில் ற்ளகழப ணக்குத்

ளடரிந்டவடத் டயனம்வும் ளசமல்லும். அடமபட ழபடப்
ிமணமண்தம் ழடவபப் மணல் ணக்ழக வனவதில்

ித்தக்ஷப் ிணமஞம் னடமடகநமல் ளடரித பனகய
பிதங்கவநனேம் சய இங்கநில் ழபடம் ளசமல்
ழபண்டிதடமகும். இடடமன் "அடேபமடம்" ன்ட.
அடேபமடனம், அர்த்டபமடனம் னக்தணமவப அல்.
அவப ழபடத்டயன் னடிபம உத்ழடசத்வடச் ளசமல்
பந்டவப அல். ணக்கு ணற் ந்டப் ிணமஞங்கநமலும்
ளடரிதமடவட ழபடம் ளசமன்மல், அடடமன் பிடய; அடடமன்
னக்தணம பமடம். அடடமன் த்தணம டத்பம்.

அடடமன் ழபடத்டயன் உத்ழடசம், உழடசம் ல்மம்.
அடமபட இட கனபிகவநக் ளகமண்டு ளடரிந்ட ளகமள்நக்
கூடிதவட ழபடனம் ளசமன்மல், அட ணறுக்க னடிதமட
ழபடப் ிணமஞணமகய பிமட. ளடரிதமடவடத் ளடரிபிக்க
ற்ட்டடமன் ழபடம். அட ணக்குத் ளடரிந்டவடனேம்
ளசமல்ய, ளடரிதமடவடனேம் ளசமல்யற்று ன்மல்,
ளடரிதமடட டமன் அடன் ணடமத்ரிதம் ன்ழ
அர்த்டணமகும். ணக்குத் ளடரிந்ட இத்டயல் ஆம்ிக்க
ழபண்டும் ன் கனவஞதமழழத ளடரிந்டவடனேம்
ளசமல்கயட. ஆமல் இடழப த்த டத்பம் ன்மல்

ளடரிதமடவடச் ளசமல்ழபண்டித அபசயதழண இல்வ!

"ணக்குத் ளடரிதமட என டத்டபத்வட ழபடம் ீந ளடுகச்
ளசமல்யதினக்குணமமல் அப்ழமட அவடத்

டள்நிபிடுங்கள்: ளடரிந்டவடழத வபத்டக் ளகமள்லங்கள்"
ன்று ளசமன்மல் அட ரிமத்டக்கு இணமக
அல்பம ஆகும்? இடற்கு ன் ளடரிதமடவட ீட்டி னனக்கய
ளசமல்யதினக்க ழபண்டும்? ளசமல்மணல்
பிட்டினக்கமழண!
சரி, ணக்குத் ளடரிந்டட ன்? ளடரிதமடட ன்? உக
பஸ்டக்கநின் பிதத்டயல் இண்டு பிடணம
அிப்மதங்கள் இனக்கயன். ணக்குத் ளடரிகய இத்டவ
பஸ்டக்கலம் எழ ளமனநம, ழபறு ழபம ன்

ந்ழடம் ற்ட்டு இண்டு ிரிபமகப் ிரிகயட. மம்
ித்தக்ஷப் மர்வபவத ணட்டும் வபத்டக் ளகமண்டு,

பஸ்டக்கள் ல்மம் என்றுக்ளகமன்று ழபழ ழபழடமன்
ன்கயழமம். அப்டி ழப ழபழதமக வபடடக்
ளகமண்மல்டமன், ணக்குக் கமரிதம் சரிதமக க்கயட.
ணக்கு ம் ழபழ, ண்ளஞய் ழபழடமன். டீம்

ழபண்டுணமமல் ண்ளஞய் பிட்மல்டமன் ரினேம்.
த்வட பிட்டுப் ிழதமணயல்வ. அழட டீம்
ளரிசமக ரிந்ட ளனப்னப் ிடித்டக் ளகமண்டுபிட்மல்,
அப்ழமட த்வட பிட்டுத்டமன் அவஞக்க ழபண்டும்.
ண்ளஞய் பிட்மல் இன்ம் ளரிசமக ஜ்பமவ பிடும்!
இப்டிழத ந்டக் கமரிதணமமலும், பஸ்டக்கநிவழத
பித்தமம் மர்த்ட, அவப ழபழ ழபழ ன்று

வபத்டக்ளகமண்டு ளசய்டமல்டமன் கமரிதம் க்கயட.
இப்டி ழபழ ழபழதமகழப வபத்டக் ளகமள்கயட டமன்
த்வபடம்.

ழபடத்டயல் அழக கர்ணமங்கள், உமவகவநச்
ளசமல்யதினப்ளடல்மம் இப்டிப்ட் த்வபட

அடிப்வதிழடமன். அடமல், இங்ளகல்மம் ழபடம்
த்வபடணமக இனக்கயட ன்றுடமன் ற்டுகயட. இவட
அத்வபடயகள் ன்டற்கமக மம் தமனம் ஆழக்ஷித்டப்
ழச ழபண்மம்.

ஆமல், இப்டி ணக்குத் ளடரிந்ட த்வபடத்ழடமடு ழபடம்
யன்றுபிட்டம ன்று மர்க்கமம். அப்டி யன்று
பிட்மல் த்வபடந்டமன் ழபட டமத்ரிதம் ன்று ளசமல்ய
பிமம். ஆமல் ழபடத்டயழ ன் மர்க்கயழமம்?

ம்யவடதிழ ஆங்கமங்கும், கவசயதில் உயத்டயல்
கப்ட்டமகவும், ித்தக்ஷத்டயல் ணக்குத் ளடரிதமட
அத்வபடத்வடச் ளசமல்யதினக்கயழட! பஸ்டக்கள் ழபறு
ழபறு இல்வ - ல்மம் எழ ஆத்ணமபின்
ளபநித்ழடமற்ங்கள் டமன் - ன் அிப்மதத்டக்குக்
ளகமண்டு பிடுகயழட!

ம்னவத ணடப் னஸ்டகங்கநில் 'னர்பக்ஷம்',
'யத்டமந்டம்' ன்று

இண்டு உண்டு. னடயல், னர்பக்ஷம்

ன்டயல் னஸ்டகத்டயன் ளகமள்வகக்கு ணமறுட்பர்கநின்
ளகமள்வகவதச் (opposite point of view) ளசமல்யதினக்கும். அவட
ணட்டும் மர்த்டமல் னஸ்டகத்டயன் அிப்மதத்வடழத மம்
ழர்ணமமகப் னரிந்ட ளகமண்டு பிடுழபமம். இப்டி டற்கு
னர்பக்ஷம் ண்ஞிதினக்கயளடன்மல் அப்னம்
யத்டமந்டம் ளசய்படற்கமகத்டமன். அடமபட
டயர்பமடங்கவந ளபன்று னஸ்டகத்டயன் ளகமள்வகதம
சயத்டமந்டத்வட யவமட்டுபடற்ழக, னடயல் அந்ட

டயர்பமடங்கவநச் ளசமல்யதினக்கும். அப்னம்

யத்டமந்டம் ன் மகத்டயல், அந்ட பமடங்கலக்ளகல்மம்
டயல் ளசமல்ய யமகரித்ட பிட்டுத் டன் ளகமள்வகவதழத
ளகட்டிதமக யவ மட்டிதினக்கும். டயமநிதின்
அிப்மதத்வடனேம் ணவக்கமணல் ளசமல்ய, அடற்கு இப்டி
ம் டரிசங்கநில் ('டரிசம்' ன்மல் டத்ப

சமஸ்டயங்கள் ன்று அர்த்டம்) டயல் ளசமல்யதினப்வடப்
ிழடசத்ட அயஜர்கலம் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
இவட டற்கு ளசமன்ழன் ன்மல், 'ழபடத்டயி்ல்
அத்வபடத்வடச் ளசமன்ட, இப்டிப் னர்பக்ஷணமக அந்டக்
கனத்வடச் ளசமல்ய அப்னம் அட சரிதில்வ ன்று

யர்த்டமஞம் ண்டபடற்கம?' ன்று மர்த்டமல், அப்டி
இல்வ.
அத்வபடத்வட பிழசணமகச் ளசமல்கய உயத்டக்கள்
டமன் யத்டமந்டம் ணமடயரி 'ஜமகமண்ம்' ன்று
கவசயதில் பனகயட. த்வபடத்வட ளசமல்லும்
'கர்ணகமண்ம்' னர்ப

க்ஷம் ணமடயரி இடற்கு னந்டயழத

பந்ட பிடுகயட. ஆகழப ணக்குத் ளடரிந்ட
த்வபடத்வடனேம் ழபடம் னடல் யவதிழ ளசமல்ய,
ளடரிதமட அத்வபடத்வடனேம் னடிபிழ ளசமல்கயட

ன்மல், அந்ட அத்வபடந்டமன் ழபடம் ளசமல் பந்ட
க்ஷ்தம், அடழப ழபடத்டயன் ண டமத்ரிதம் ன்றுடமன்
அர்த்டம்.
ஆமலும் னர்பக்ஷத்வடக் கண்டிக்கய ணமடயரி ழபடத்டயல்
த்வபடத்வடக் கண்டிக்கபில்வ. ளன்மல், கமஞம்

ளசமல்கயழன். த்வபடத்வட வபத்டக் ளகமண்டு ளசய்கய

கர்ணம, உமவ ஆகயத அத்வபடமடேபத்டக்குப்

ழமபடற்கு பிழமடணயல்வ. ணமமக அடற்கு உமதழண
இவப. அடமல் னர்பக்ஷத்டயல் டயர்க்கட்சயக்கமன்
ன்று எனத்டவ வபத்ட அப்னம் அபவக் கண்டித்ட
ணமடயரி, இங்ழக த்வபடணம அிப்மதங்கவநனேம்,

கர்ணமக்கவநனேம் பிழமட மபத்டன் டயர்க்கட்சய ன்று
வபக்கபில்வ. ஆவகதமல், அபற்வ அப்னம்
கண்டிக்கவுணயல்வ. னடயழ ன இனந்ட, அப்னம் அந்டப்
ன உடயர்ந்ட னணமகய ணமடயரி, னடயல் த்வபடணமக

இனந்ழட, மம் அப்னம் அவட பிட்டு அத்வபடணமக
ழபண்டிதினக்கயட. னவுக்கும் னத்டக்கும் பிழமடணம

ன்? னந்டமன் னற்யத யவ ன்டற்கமகப் னவபக்
கண்டிப்டயல்வதல்பம?
ணற் ல்மனம் அடட இனக்கழபண்டித ளபயல்
இனந்டமல், அபற்வ அத்வபடத்டயல் கண்டிக்க
ழபண்டிதழடதில்வ. ளபவ ணீ றுகய ழமடடமன்
கண்டிக்க ழபண்டிதினக்கயட. இப்டித்டமன் (சங்க
கபத்மட) ஆசமர்தமலம், ணற் அத்வபட கயந்ட
கர்த்டமக்கலம் இட யத்டமந்டயகவநக் கண்ம் ண்ஞி
லடயட.
ஈச்ப கயனவதமல், பிஞ்ஜம பநர்ச்சயதமட
ஆத்ணயகத்டக்குக் ளகடுடவப் ண்ஞமணல், இடபவக்கும்
ழபடத்டமல் அன்யத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமடயனந்ட
அத்வபடத்டக்கும் கயட்ழ கயட்ழ ளகமண்டு ழமபடமகழப
'ணமர்ன்

தன்ய'ல் ற்ட்டினக்கயட. தன்யல்

ஆம்த்டயல் மர்த்டமல் உகத்டயலுள்ந பஸ்டக்கள்

ல்மம் ழபறு ழபறு ன்ழ யவத்டமர்கள். ிகு

ல்மபற்றுக்கும் னெணமக
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யளணன்ட்கழந

இனக்கயன் ன்று டீர்ணமித்டமர்ர்கள். அந்ட

72ம்

டங்கலக்குள் என்றுக்ளகமன்று  டயனுசயல்
ழசனபடமல்டமன் இத்டவ ழகமடி பஸ்டக்கலம் பந்ட
ன்மர்கள். அப்னம்

Atomic Science (அட

பிஞ்ஜமம்)

ன்டயல் ஆமய்ந்ட ளகமண்ழ ழமடயல், இந்ட
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டமர்த்டங்கலக்கும் னெம் என்ழ என்ழடமன், எழ
ர்ய (சக்டய) டமன் ன்று ளசமல் ஆம்ித்ட
பிட்மர்கள்4.

ஆத்ண டத்பத்வட பிசமரித்ட, த்தத்வடத் ளடரிந்ட

ளகமண்பர்கள், அந்ட த்தம் அயவு ணதணமழட ன்று
ளசமல்ய, இந்ட அயவுக்குள்ழநழத  பஸ்டக்கவந
ணட்டுணயல்மணல் அயழபமடு (வசடன்தத்ழடமடு)

இனக்கட் ீபமத்ணமவபனேம் ழசர்த்ட அத்வபடணமகச்
ளசமல்கயமர்கள்.
எழ ர்ய ன்மலும் சரி, க வசடன்தம் ன்மலும்
சரி, பிஞ்ஜமிகலம் ஜமிகலம் ளசமல்கய அந்ட
என்ழதம பஸ்ட ணக்குப் ித்தக்ஷத்டயல்
ளடரிதபில்வ. அடன் ழபணம  

பஸ்டக்கள்டமன் ழபழ ழபழ ணமடயரி 'த்வபடணமக'த்
ளடரிகயன். இந்ட த்வபடழண த்தணமமல், அடற்கு
ழபடத்வடப் மர்க்க ழபண்டுளணன்ழட இல்வ.
ம்னவத கண்டக்கும் னத்டயக்கும் ளடரிந்டவடச்
ளசமல் ழபடம் டற்கு? ணக்குத் ளடரிதமடடமகவும்,
ளடரிந்ட இத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட மம்

ழமகக்கூடிதடமகவும், கவசயதிழ னடிபம
பிதணமகவும் ழபடம் என்வச் ளசமல்லுணமமல்,

அடடமன் ழபடங்கள் அத்டவக்கும் னடிபம டமத்ரிதம்
ன்று டுத்டக் ளகமள்நழபண்டும். இப்டிதினப்ட
'ீபமத்ணம' டன்னுவத

ய யவவதப் ள

ழபண்டுணமமல் ணமத்ணமபில் அத்வபடணமகக் கவந்ட
ிம்ணணமகயபிழபண்டும்' ன் டத்பந்டமன்.
1. ப்னடமண்தகம் I.4.7

2. ஈசமபமஸ்ழதமயத், 5.
3. "ளடய்பத்டயன்

குல்--னடற்குடய"தில் "பமித்பம்"

ன் உவ மர்க்க.
4. அட

பிஞ்ஜமம் உனப்ளறு னன்ழ, அடமபட

1920-

கநிழழத, வ ளரிதபர்கள் டணட உவளதமன்யல், "72
யளணன்ட்கள் என்றுக்ளகமன்று ழசனபடமல் 
ளமனட்கவநனேம் உண்மக்குகயன் ன்று

ளசமல்கயமர்கள். இன்னும் ழணழ ஆமய்ந்ட ளகமண்ழ
ழமமல், அந்ட
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டமர்த்டங்கலக்கும் னெம் எழ

டமர்த்டந்டமன் ன்வட அயந்ட ளகமள்பமர்கள்" ன்று
கூயதினக்கயமர்கள். அபர்கநட டீர்க்க டரிசம்
யடணமடயல் பிதப்ளன்?

உழடச மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
உழடச மம்
அந்ட யவக்குப் ழமக உயத்டக்கநில் ளசமன்
உழடச மம் ன்?
Time (கமம்), Space (இம்)

ன் இண்டு

(கனத்ட)கலக்குள்ழநழத

concept

வனவப் ிஞ்சம் னலக்க

ணமட்டிக் ளகமண்டினக்கயட ன்று 'ணமர்ன் தன்ஸ்'
ளசமல்கயட. இந்ட இண்டியனந்ட பிடுட்மல்டமன்
ிஞ்சத்டயன் னெணம த்தத்வடப் ிடிக்க னடினேம்
ன்று உயத் ளசமல்கயட. மம் இனக்கய இழண
'ளமவன்' ன்

கவட ளசமன்ழழ - இடயழ

அடிப்ட்டுப் ழமய் பிடுகயட. இப்டிழத கம
டத்பத்டக்கும் அடீடணமக யற்கழபண்டும்.
இப்டி ளசமல்ய பிட்மல் ழமடணம? இட ம்ணமல்
னடினேணம?
னடினேம் ன்று ம்ிக்வக டனபடற்கு,

பிதபமத்டயழழத (வனவதிழழத)

Space

டயனஷ்மந்டம் இனக்கயட. ளமலட ழமகபில்வ

ன்டற்கமக, ங்ழகழதம கமங்ழகமபில் க்கய சண்வ
ணமசமத்வட பிலந்ட பிலந்ட டிக்கயழமம். ஆமல்
இன்ம் கயட்ழ மகயஸ்டமில், கமஷ்ணீ ரில் சண்வ
பந்டமல் கமங்ழகமவப பிட்டு பிடுகயழமம். ழப்ர்கமழ
அந்ட (கமங்ழகம) ந்னைவச என னெவக்குத் டள்நிபிட்டு
இந்ட (மகயஸ்டமன்) ணமசமத்வட ளரிசமகப் ழம
ஆம்ிக்கயமன். இப்ழமட இந்ட ந்னைஸ்டமன் ணக்கு
னக்கயதணமதினக்கயட. அப்னம் இன்ம் கயட்ழ,
'டயனத்டி

டணயழ் மட்ழமடு ழசழபண்டும்' ன்கய ணமடயரி

என பிதத்டயல் டணயனனுக்கும் ளடலுங்கனுக்கும்

சண்வ, அடி உவட ன்மல் மகயஸ்டமன் ணமசமங்கூ
ங்ழகழதம ஏடிபிடுகயட. இந்ட

boundary-ச்

சண்வடமன் ம்

கபத்வடப் ளறுகயட. இப்ழமட க்கத்டத் ளடனபிழ
ழடம கமட்ம ன்மல் டணயனன் - ளடலுங்கன்

சண்வதிலும் 'இன்ட்ஸ்ட்' ழமய் பிடுகயட. (ந்னைஸ்)
ழப்வத் டெக்கயப் ழமட்டு பிட்டு ளடனச் சண்வவதப்
மர்க்கப் ழமய்பிடுகயழமம். ழம இத்டயல் தமமபட
பந்ட, ம் பட்டில்
ீ
சங்கள் சண்வ ழமட்டுக்

ளகமள்கயன்; அல்ட த்டயிக்கும் அம்ணமவுக்கும்
(ணமணயதமர் - ணமட்டுப்ளண்) "னேத்டம்" ன்று ளசமன்மல்,
ளடனச் சண்வவதனேம் பிட்டுபிட்டு பட்டுக்கு
ீ
பந்டபிடுகயழமம்!

ர்பழடச ரீடயதில் கமங்ழகம சண்வக்கு ளமம்வும்
னக்கயதணயனக்கமம். அடயயனந்ட மகயஸ்டமன் சண்வ,
டயனத்டஞி சண்வ, ளடனச் சண்வ, பட்டுச்
ீ
சண்வ

ன்று என்யயனந்ட என்று சயன்டமகய, கவசயதில் அல்

பிதத்டயல் பந்ட யற்கமம். ஆமல் ம் ஈடுமழம
inverse ratio-பில்

[டயரிவ பிகயடத்டயல்] என்வ பி என்று

மஸ்டயதமகயக் ளகமன்ழ ழமதினக்கயட! இட ன்?
ளன்மல், Space-ல் கமங்ழகம ங்ழகழதம இனக்கயட.
அடயயனந்ட எவ்ளபமன்மகக் கயட்ழ பந்ட படு
ீ

இங்ழகழத இனக்கயட. ம்ணயத்டயழழத இனக்கய
ளமவனுக்கு பனகய கவடடமன்.
இப்ழமட ளகமஞ்சம் மர்வபவத உள்ழந டயனப்ிக்
ளகமண்டு பிட்மல் ழமடம். உள்லக்குள்ழந,

ம்னள்ழநழத இந்டயரிதங்கள் ழமடும் சண்வவத,
கமட்மவபப் மர்த்டக் ளகமள்ந ஆம்ித்ட பிட்மல்,
ணற் ல்மழண - பட்டுச்
ீ
சண்வ உள் ல்ம
ணமசமனழண - ங்ழகழதம கமங்ழகமபில் க்கய
ணமடயரி ஏடிப் ழமகும். இந்ட உள்-சண்வவத ('அகப்
ழமமட்ம்' ன்று த்டயரிவகக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கழந,
அவட) டீர்த்டக் ளகமண்டு சமந்டணமக இனக்கழப னதற்சய
ண்டழபமம். அந்ட சமந்டயதில் இம், ளபநி, Space ன்று
டவும் இல்மணல் ழமய்பிடும். டெங்குகய ழமட இம்
ளடரிந்டழடம? அப்டி ஆகும். டெக்கத்டயல் அயவும்

உஞர்ச்சயனேம் இல்வ; Space-ம் இல்வ. ஜமத்டயல்
அயவுணதணமக, அனுபணதணமக இனந்டளகமண்ழ, Space
இல்மணல் இனக்கமம்.
Time-கமனம்

இப்டித்டமன். த்ட பனத்டக்கு னன்

அப்ம ளசத்டப் ழமழமட அத்டவ அலவக
அலழடமழண? இப்ழமட ன் அந்ட அலவக பபில்வ?
ளசத்டப் ழமவுன் அலட அநவுக்கு ணறுமள்கூ

அனபில்வழத. அட ன்? ழம பனம் ிழணமன்
கயவத்டட, மட்ரி சரட்டு பிலந்டட ன்று

ஆந்டக்கூத்ட ஆடிழமழண? அந்டணமடயரி இப்ழமட ன்
ஆத் ழடமன்பில்வ?
இத்டயழ கயட் இனப்டயழண அடயகப் ற்று இனக்கய
ணமடயரி, கமத்டயழ ணக்கு இந்ட ம்பங்கள் கயட்ழ
இனக்க இனக்க, அபற்மல் மம் அடயகம்
மடயக்கப்டுகயழமம்.

ணக்கு ளபநிதிழ மர்வபவத பிட்டு, இத்வடனேம்
கமத்வடனேம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும் ழமழட,

இப்டிதமக என அநபில் இத்டயன் மடயப்னம், கமத்டயன்
மடயப்னம் ம்வணபிட்டு - ம் னதற்சய இல்மணழ ழமகயவடப் மர்க்கயழமட, மம் னதற்சய ண்ஞி
உள்ழந மர்வபவத டயனப்ிக் ளகமண்மல் இந்ட இண்டு
டத்பங்கநியனந்ட பிடுட்டு பிமம் ன் ம்ிக்வக
உண்மகயட. ம் னதற்சய இல்மணல் டெக்கத்டயல்

கமனம் இத்ழடமடுகூத் ளடரிதமணல் ழமமலும்,
அப்ழமட 'இப்டி இனக்கயழமம்' ன் ஜமணயல்வ.
ஜமம் ளற்று, 'டெங்கமணல் டெங்குபட' ன்று டமனேணமபர்
னடமபர்கள் ளசமன் ஸ்டயடயக்குப் ழமமல், னர்ஞ
ிக்வஜனேழழத இந்ட

Time-Space-யனந்ட

பிடுட்டுப்

ழமந்டணமதினக்கமம். அப்ழமட - பட்டுச்
ீ
சண்வ
ணட்டுணயல்வ, ம்வணழத கத்டயதமல் குத்டயமல் கூ அட
கமங்ழகம ணமசமம் ணமடயரித்டமன் ங்ழகழதம இனக்கும்.
ணக்கு ளமம்வும் ளனக்கணம டய, த்டயி, குனந்வட

கண்டக்கு னன்ழ ளசத்டப் ழமமல்கூ அட த்ட

பனத்டக்கு னன் அப்ம ளசத்டப்ழம ணமடயரிடமன்
இனக்கும்.

த்வபட-அத்வபட பமடங்கள் இனக்கட்டும். இப்ழமட
அவப ணக்கு ழபண்டிதடயல்வ. ணக்கு ழபண்டிதட
ன்?
சமந்டய.
ல்டம் ளகட்டணமகப் ட ம்வண மடயக்கயட.
அடமல் அலகயழமம். சயரிக்கயழமம். இண்டும்
மடயப்னடமன். இண்டுழண ழமடம் ழமத்டமன்
இனக்கயட. சயரித்டமல்கூ என அநவுக்கு ழணழ

ழமமல் பதிற்வ பயக்கயட! ீணமகயட.
"சயரிப்ன னெட்மழட!" ன்று ழகமித்டக் ளகமள்கயழமம்.
ஆந்டணமக மன்ஸ் ண்ஞிமலும் உம்ன அசந்ட

ழமகயட, ழமடம் ன்மகயபிடுகயட. என மடயப்னம்
இல்மணல் பிச்மந்டயதமக இனக்கணமட்ழமணம ன்றுடமன்
இனக்கயட. இடடமன் ணக்கு ழபண்டிதட.

அத்வபடனணயல்வ, த்வபடனம் இல்வ.
இடற்கு ன் ண்ஞமம் ன்று மர்க்கயழமம். மடயப்ன
ப்டிப் ழமகும் ன்று ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் என்று
ளடரிகயட. 'னடயழ கமங்ழகம சண்வ ந்னைஸ்
பந்டழமட பிலந்ட பிலந்ட டித்ழடமழண, அப்னம் ன்
பிட்டுப் ழமச்சு? அட ன் இப்ழமட ம்வண

மடயக்கபில்வ' ன்று ஆழமசயத்டமல், இத்டயல் (space ல்)
என்று டள்நிப் ழமகப் ழமக அடன் மடயப்ன

குவகயளடன்று ளடரிகயட. த்ட பனம் னந்டய ிடம
கமணமழமட அத்டவ அலட ம்வண இப்ழமட அட

ன் மடயக்கபில்வ ன்று ழதமசயத்டப் மர்த்டமல்,

கமத்டயழ டள்நிப்ழமகப் ழமகப் மடயப்ன குவகயட
ன்று ளடரிகயட. அடமல் மம் மடயப்ழ
இல்மணயனக்க ழபண்டுணமமல் க்கத்டயழழத
ப்வட கமங்ழகமபில் க்கய ணமடயரி மபிக்கப்
னகழபண்டும்; இந்ட க்ஷஞத்டயல் பனகய ல்ட

ளமல்மடடகவநப் த்ட பனத்டக்கு னந்டய ந்ட
ணமடயரிப் மர்க்க அப்தமம் ளசய்த ழபண்டும். த்டவ
ந்ழடமனம், டக்கனம் சமச்படணமக இல்மடடமல்,
ல்மம்

relative டமன்

(ஸ்பத சக்டய இல்மணல்,

இன்ளமன்வச் சமர்ந்டயனப்டடமன்) ன்று

ளடரிந்டபிட்ட. அடமல் இன்ளமன்வச் சமமணல்
டன்ில் டமமக யவந்ட

Absolute-ஆக

இனப்வடப்

ிடித்டமல்டமன்  டயனும மடயப்ன இல்மணல்
சமச்பட அவணடயதமக இனக்கும் ன்று ளடரிகயட.
இடடமன்

spirituality-தில்

Theory[சமர்னக்

[ஆத்ணயகத்டயல்] ன்ஸ்டீின்

ளகமள்வக]! அபனம்

ளசமல்கயமர்?

Relativity

Time, Space-த்டமழ

இந்ட இண்டியனந்ட பிடு ழபண்டும் ன் டமம்
டமன் க்கு உயத்டயன் உழடச மணமகத்
ளடரிகயட. ந்ட அநவுக்குத் டமப்ட்டு ணீ லபடற்கு
னதற்சய ண்டகயழமழணம, அந்ட அநவுக்கு ஈச்பப்
ிமடம் கயவத்ட, அந்ட க்ஷ்தத்டக்கு அவனத்டக்
ளகமண்டு ழமகும்.

உழடசம் ழபண்டும் ன்று ணவக்கும், கமட்டுக்கும்

ஏழபண்மம். இனம், கமனழண ணக்கு மடயப்னப்
ழமபடற்கம உழடசத்வடப் ண்ஞிபிடுகயன். மம்

கபமவப் ிமர்த்டயத்டக் ளகமண்டு னதற்சய

ண்ஞழபண்டிதளடல்மம், இத்டயல் டள்நி, கமத்டயல்
டள்நி இனக்கய பிதங்கள் ணமடயரிழத இந்ட இத்டயல்,
இந்ட க்ஷஞத்டயல் ப்வடனேம் டள்நி வபப்டற்கம
சக்டயவத அவபட டமன்.
னடல் உயத்டம ஈசமபமஸ்தத்டயல், "அட (ஆத்ணம)
அவசகயட; (ஆமலும்) அவசபடயல்வ. அட

டெத்டயயனக்கயட; ஆமலும் கயட்ழழத, உள்ழநழத
இனக்கயட" ன்று ளசமல்லும்ழமட

Space, Time இடகவநனேம்,

இடற்கு அடீடணமக இனக்கய ஸ்டயடயவதனேந்டமன் ணமற்ய
ணமற்யச் ளசமல்ய, இந்ட இண்டியனந்ட பிடுடுகய

ஆர்பத்வட உண்மக்கயதினக்கயட. அடுத்ட ணந்டயங்கநில்
Time, Space ல்மம்

இபனுவத ஆத்ணமவுக்குள்ழநழத

அங்கயதினப்வடப் மர்க்கச் ளசமல்யதினக்கயட.

அப்டிப் மர்த்டபிட்மல் அப்னம் டழபணயல்வ,
ழணமணயல்வ, டக்கணயல்வ ன்கயட. அடமபட

எனபிடணம மடயப்னம் இல்வ. அப்னம் என ணந்டயம்
இந்ட ஆத்ணம ர்பபிதமி ன்று

Space-க்கு

ழணற்ட்

யவவதச் ளசமல்ய, பனங்கலக்குப் டமர்த்டங்கவந
பகுத்டக் ளகமடுப்டம் ஆத்ணமடமன் ன்டமக அடன்
கமமடீட யவவதனேம் ளசமல்கயட.
ளணமத்டத்டயழ, இன்வத தன்யன்
க்ஷ்தணமதினக்கய அழட

Space-Time-ன்

ஆடம த்தம்டமன்

உயத் க்ஷ்தணமகவும் இனக்கயட. அந்ட த்தத்வட
அனுணமத்டயமல் ணட்டும் என

postulate ணமடயரி

தன்ஸ்

ளசமல்கயட. உயத்ழடம இவட அடேப னர்பணமக,

டன்ில் டமமக அவத னடினேம் ன்கயட.

ழபடனடிபம உயத்டயன் னடிவு இடழப.
ழபடனம் டணயழ்மடும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபடனம் டணயழ்மடும்
ழபடணயனந்டமல்டமன் ழமகம் ன்மக இனக்கும்,
ஆத்ணமவும் ழக்ஷணணவனேம் ன்ட ன் அிப்மதம்.
இந்டப் ளரித னெடம் இப்ழமட பஞமகப்
ீ
ழமதினக்கய யவ ணமய, இவட ணறுடி
டவனக்கும்டிதமகப் ண்ஞழபண்டுளணன்ழட க்கு
டம பிசமணமக இனக்கயட. அடற்கமகத்டமன்

ன்மமவட ழடம டயட்ம் கயட்ம் ழமட்டு ழபட
க்ஷஞம், ஸ்வண்ட் ன்று  இங்கநில் ற்மடு

ளசய்டயனக்கயட. ஆமல் இட இந்ட ணம், அல்ட சய
ஸ்டமங்கநின் கவண ணட்டுணல்; இட ம் ல்ழமர்
கவணனேணமகும்; உங்கள் ல்ழமனவத ட்னைட்டினேம்
ஆகும். யர்ப்ந்டத்டக்கமக இல்மணல், ஆவசழதமடு
ஆர்பத்ழடமடு ீங்கள் ல்ழமனம் ழசர்ந்ட இட ழபட னணய
ன்வட ணறுடி யணமக்கப் ிதமவப் ழபண்டும்.
டணயழ்மட்டுக்கு இவட மன் னக்கயதணமகச் ளசமல்கயழன்.
ழபட பினக்ஷம் ன்மக பிலட பிட்டு பநர்ந்ட ணண்
இந்டத் டணயழ் னணய, "ழபடம் யவந்ட டணயழ்மடு" ன்று
[மடய] மடிதினப்ட கபிதின் அடயசழதமக்டய இல்வ.
அப்டித்டமன் டணயழ்ழடசம் இனந்டயனக்கயட.

சங்க கமத்டயயனந்ட, ங்ழக மர்த்டமலும் ழபட
ழபள்பிகவந பமநமபப் னகழ்ந்ட ளசமல்யதினக்கயட.
சங்கம் பநர்த்ட மண்டித மமக்கள் வபடயகணம

தக்ஜமடயகவந யவதச் ளசய்ட, "ல் தமகசமவ னட
குடுணயப் ளனபலடய" ன் ணமடயரிதம ட்ங்கவநத்
டங்கலக்குப் ளனவணழதமடு சூட்டிக்

ளகமண்டி௫க்கயமர்கள். அபர்கலவத மடமிதம

ணடவவதப் ற்ய இண்டு ளனவண. என்று, 'ணமடு கட்டிப்
ழமர் அடித்டமல் ணமநமட ன்று தமவ கட்டிப் ழமர்
அடித்டட.' இட டமன்த றிக்ஷத்வடச் ளசமல்பட.
இன்ளமன்று ஆத்ண றிக்ஷத்வடனேம், ழமக

றிக்ஷத்ழடமடு ழசர்த்டச் ளசமல்பட. அடமபட, 
ஊர்க்கமர்கள் டங்கள் டங்கள் ஊர்ப் ளனவணவதச்

ளசமல்லும்ழமட ணடவபமசயகள், "ங்கள் ஊரில் ழபட
சப்டத்ழடமழதமக்கும் ளமலட பிடிகயட. ழசர்கநின்
டவகம பஞ்சயதில் இனப்பர்கலம், ழசமனர்கநின்

டவகம ழகமனய ன் உவனைரில் இனப்பர்கலம்,
டயனம் ழகமனய கூவுபவடக் ழகட்டு பினயத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். அவடபிப் ளனவணப்த்டக்க
பிடத்டயல் பினயத்டக் ளகமள்பர்கள் மண்டித
மடமிதம ணடவதில் பசயக்கய மங்கழந. ழபட
அத்ததத்வட, ணவளதமயவதக் ழகட்டுக் ளகமண்டுடமன்
மங்கள் பினயத்டக் ளகமள்கயழமம்" ன்று ளனவணப்

ட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்! இட சங்க இக்கயதத்டயழழத
இனக்கய பிதம்1.

டயனக்குநில்  இங்கநில் ழபடளய சயப்ித்டப்
ழசப்டுகயட. ழபடத்டயலுள்ந ஞ்ச

ணமதக்ஜங்கவநத்டமன் டயனபள்லபர் ளசமல்கயமர்:
ளடன்னத்டமர் ளடய்பம் பினந்ளடமக்கல் டமளன்மங்கு
ம்னத்டமர் ஏம்ல் டவ.
மீடய டபயமல் ழகம-ப்மம்ணஞர்கலக்கு க்ஷீஞம்
உண்மகும் ன்ட என னக்தணம வபடயகக் ளகமள்வக.
ழகம (சு) வபனேம், ிமம்ணஞர்கவநனேம் டிதமகக்

குயப்ிட்டுச் ளசமல்படற்குக் கமஞம், ழகம டனகய ளய்,
மல், சமஞம் னடயதடமன் தக்ஜ டயபிதங்கநில்
னக்தணமவப; தமகத்வடப் ண்டகய அடயகமம்

ளற்பர்கழநம ிமம்ணஞர்கள்- ன்டடமன். இழட
ணமடயரி ழகம-ிமம்ணஞர்கவநத் டயனபள்லபர் குயப்ிட்டு,
அசயன் ீடயத் டண்ம் டபயமல், இந்ட இனபமலும்

கயவக்கய ழமக உகமம் பஞமகயபிடும்
ீ
ன்கயமர்.
ஆதன் குன்றும் அறுளடமனயழமர் டைல்ணப்ர்
கமபன் கமபமன் ின்.
'ட்

கர்ண யடர்' ன்று ிமம்ணஞர்கலக்கு உள்ந

வபடயகணம ளதவ, அப்டிழத ளணமனயளதத்ட "அறு
ளடமனயழமர்" ன்கயமர். அத்ததம்-அத்தமம் (டமன்
ழபடம் ஏடபட-ினக்கும் ஏடபிப்ட); தம்-தமம்
(டமன் ழபள்பி ளசய்பட-ினக்கு ழபள்பி ளசய்பிப்ட):
டமம் - ப்டயக்ம் (ழபள்பிதில் டமழ டக்ஷயவஞ
டனபட; இம்ணமடயரி ளசபனயப்டற்கு ழபண்டித
னெடத்டக்கமகழப ித்டயதமனக்கு சயவக்ஷ ளசமல்ய
னடித்டின் அபர்கநிணயனந்ட டக்ஷயவஞ பமங்கயக்

ளகமள்பட) ன் ஆறும் டமன் ிமம்ணஞனுக்கு உரித

ட்கர்ணமக்கள். இட ணடேஸ்ணயனடயதில் ளசமன்ட. டர்ண
சமஸ்டயங்கநில் இன்ளமன்ம மச ஸ்ணயனடயதில்
ழபறு டயனுசமக ஆறு கர்ணமக்கவந ிமம்ணஞின்
யத்தப்டிதமக (daily routine -ஆக) ளசமல்யதினக்கயட.
ந்த்தம-ஸ்மம் ழம ழமணம் ழடபடமமம் ச
னம்|
ஆடயத்தம் வபச்பழடபம் ச ட்கர்ணமஞி டயழ டயழ|
என்று ந்டயதமபந்டம்; அவட ஸ்மத்ழடமடு ளசய்த
ழபண்டும். ிமம்ணஞன் ச்வசத் டண்ஞ ீரில் னலகப்
தப்ழப கூமட. ப்ழமட மர்த்டமலும், டயனம்

இண்டு, னென்று ழபவந ஸ்மம் ளசய்தழபண்டும்.

ப்மட ஸ்மம் (பிடிதற்கமவ) , ணமத்தமன்ிக ஸ்மம்
(கல்) மதங்கம ஸ்மம் ன்று ண்ஞ ழபண்டும்.
இப்டி னென்று ழபவநனேம் ண்ஞிழத அந்டந்ட
ழபவநக்கம ந்டயதம பந்டத்வடனேம்,

ணமத்தமன்ிகத்வடனேம் ளசய்த ழபண்டும். இட டமன்
ந்த்தம-ஸ்மம். னடயல் ந்டயதம பந்டம், அப்னம்
ஸ்மம் ன்று ளசமன்டமல், ந்டயதம பந்டம்
ண்ஞிபிட்டுப் ிகு ஸ்மம் ளசய்தழபண்டும் ன்று
குனேக்டய ண்ஞக் கூமட...
இந்டக் கமத்டயல் இப்டிளதல்மம் பிடண்மபமடம்,
ணரிதமவடக்கு அர்ணம (உரித) பிதங்கநில்
ழகயப்ழச்சுப் ழசுபளடல்மம் ற்ட்டினக்கயன்.
ஆசமர்தமள் னடிபமக உசழடசயத்ட "ழமம

ஞ்சக"த்டயல் 'டஸ்டர்க்கமத் றபிம்தடமம்' ன்று

ளசமல்கய ழமட, குடர்க்கணமக, குனேக்டயதமக ணட
பிதங்கநில் அர்த்டம் ண்டபவடத்டமன்

கண்டித்டயனக்கயமர். ணயகவும் னஜ்தணம ழபடத்டயன்
பிதத்டயல் இட ணயகவும் அபசயதம். வ்தத்ழடமடு
ஞிழபமடு அவடக் ழகட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ழபடமந்ட யர்ஞதத்டக்கு ல் னேக்டயகவந என

ிணமஞணமக ஆசமர்தமள் எப்னக் ளகமள்கயமர். குனேக்டய,
டஸ்டர்க்கம் (குடர்க்கம்) டமன் கூமட ன்கயமர். ந்ட

அநவுக்குத்டமன் ணடேஷ்த அயவு ழமக னடினேழணம அந்ட
ல்வக்குள்ழநழத அடற்கு அடயகமம் ளகமடுத்ட
ழபடத்வட ஆமய்ச்சய ண்டபடயல் டப்ில்வ. ஆமல்,
ம் சயற்யவுக்கு ல்வழத பகுக்கமணல் னஞ
அடயகமம் ளகமடுப்டடமன் டப்ன...
ஸ்மம்-ந்த்தம ன்யல்மணல், ந்த்தம-ஸ்மம்
ன்டற்குக் கமஞம்: ிமம்ணஞனுக்கு ந்த்தம
பந்டம் டமன் ணற் ல்ம அனுஷ்மங்கவநபி

னக்கயதணமக இனப்ட. அடமல் அபனுவத கர்ணமவபச்
ளசமல்லும்ழமட அடற்ழக னடயம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ஆறு ளடமனயல்கநில் னடமபட ந்த்தம-ஸ்மம்.

இண்மபட ம் - அழக ணமணந்டயங்கவந, அபபர்
குழடபவட இஷ்ழடபவட னடயதபற்யன்
ணந்டயங்கவந ிப்ட. னென்மபட ழமணம், அடமபட
தக்ஜம். மமபடமக ழடபடம னம் - கந்ட, னஷ், டெ,
டீ, யழபடங்கநமல் ஈச்பவ பனயடுபட.
ந்டமபடமகச் ளசமன் ஆடயத்தம் ன்மல் அடயடயவத
உசரிப்ட.. அடமபட பினந்ழடமம்ல். கவசயதில்

வபச்ப ழடபம். ஞ்சணனும், மய் னடம ந்டக்கலம்

உள் கப் ிமஞிகலக்கும் ய ழமடுபட
வபச்பழடபம்.

இப்டிப் ண்டபர்கவநத்டமன் 'அறுளடமனயழமர்' ன்று
ளமம்வும் ளரிதபம பள்லபர் ளசமல்கயமர். ளகட்
மஜ்தத்டயல் ிமம்ணஞர்கள் ழபட அத்ததம் ண்ஞ

ணமட்மர்கள், ழபடத்வட ணந்ட பிடுபமர்கள் ன்கயமர் அறு ளடமனயழமர் டைல் ணப்ர். ிமம்ணஞர்கள் ழபடத்வட
ணக்கமணல் இனக்க ழபண்டும்; அப்டிப்ட் ல்

மஜ்தம் ற்ழபண்டும் ன்டடமன் பள்லபரின் ஆவச
ன்று இடயயனந்ட ளடரிகயட.
டணயழ்த் ளடய்பம் ன்று ளசமல்ப்டும் றப்ணண்த
ஸ்பமணயதின் ஆறுனகங்கவந பர்ஞிக்கும்ழமட, சங்க
டைம டயனனனகமற்றுப் வதில், அபனவத
னகங்கநில் என்று ிமம்ணஞர்கள் ழபடபிடய டப்மணல்
ளசய்னேம் தக்ஜங்கவந க்ஷயக்கழப இனக்கயட ன்கயட2.
வ-ளௌத்ட சம்ந்டழண னக்கயதணமக உள்ந ம்ளனம்
கமப்ிதங்கநில் கூ,  இங்கநில் ழபடத்வட, வபடயக
டர்ணத்வட ளமம்வும் சயமகயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
சயப்டயகமத்டயல் ங்ழக மர்த்டமலும் பர்ஞமச்ண
டர்ணங்கவந டுத்டச் ளசமல்யதினக்கயட! 'அந்டஞர்
ஏம்வ' பிழசயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட; ழபட சப்டம்,
தக்ஜம் (ஆஞ ஏவடனேம் ளசந்டீ ழபட்லும்) இபற்வக்
ளகமண்மடிதினக்கயட ன்று னபர்கள்
ளசமல்லுகயமர்கள். வபச்தம ழகமபன் அழக ழபட
கர்ணமடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞிடற்கு அடயழ
குயப்னகள் இனக்கயன் ன்கயமர்கள்.

டணயழ் பமர்த்வடகலம், பனக்கயலுள்ந அழக

பசங்கலழண, இந்ட மட்டின் வபடயக ஈடுமட்டுக்குப்
ளரித சமன்றுகநமக இனக்கயன். 'தம், தக்ஜம்'
ன்பற்றுக்கு 'ழபட்ல், ழபள்பி' ன் பமர்த்வடகள்
ிமசரணமக இனந்ட பனகயன். 'சதம்' ன் தக்ஜ
ணண் அவணப்னக்குப் 'ப்ன' ன் பமர்த்வட

னங்கமத்டயயனந்ட இனக்கயட. இம்ணமடயரி ழபறு
மகரிகத்டயயனந்ட பந்ட பிதங்கலக்கு, என

மவதில் டிப்ளதர்கள் ஆடயகமத்டயயனந்ட இனக்க
னடிதமட. இப்ழமட கயயஸ்டப ழடசத்டயயனந்ட விள்
பந்டமல், அடற்கு மம் 'கயயஸ்டப ழபடம்' ன்று ழர்

ளகமடுத்டமலும், ழபள்பி ணவ ன்வப ழமல் இந்டப்
ழர் ழபனொன்மணல் விள், விள் ன்ழடமன்
ளசமல்கயழமம். அடவுணயல்மணல் அவட ழபடம்

ன்கயழமட, ழபடம் ன்று ற்ளகழப ம்ணயணயனக்கய
னெ சமஸ்டயத்டயன் ழவக் ளகமண்டுடமன் அடற்குப் ழர்
வபத்டயனக்கயழமம். விவநத் டபி ழபறு ழபடம்

ணக்கு உண்டு. ஆமல், ழபட தக்ஜத்வடத் டபி ழபழ
'ழபள்பி' ன்று

என்று கயவதழப கயவதமட. 'ழபள்பி'

ன்று டணயனயழ ளதர் இனந்டமலும், வபடயக டர்ணத்டயல்
இல்மடடமகத் டணயழ் மட்டுக்கு ன்று ணட்டும் ழபள்பி
ன் ழபறு கர்ணம இனக்கபில்வ. இப்டிழத 'ணவ'
ன்மல் ழபடம்டமன். டணயனயழ ழபழ ணவ ன்று
என்று இனந்ட, அந்டப் ளதவ ழபடத்டக்கு
வபக்கபில்வ.
இந்ட 'ணவ' ன் பமர்த்வட ளமம்வும் ஆனணம,
ளமனத்டணம ளமனள் ளகமண்டமகும். ழபடங்கநில்

அங்கங்ழக ணவபமக க்ஷயக்கழபண்டித குடயகலக்கு
'ஸ்தம்' ன்று

ழபடத்டயழழத ழர்

ளகமடுத்டயனக்கயட; உயத்டக்கநில் இப்டிப்ட்
ஸ்தணம மகங்கவநழத டிதமக 'உயடம்' ன்று
குயப்ிட்டினக்கயட. ழபடயதர்கள் டங்கலக்குள்நழத

மக்வடனேன், ளகமஞ்சனம் அம்ப்டுத்டய பிமணல்
ணவபமக க்ஷயக்க ழபண்டித சய மகங்கவந ணட்டுழண
ழபட, உயத்டக்கள் இப்டிச் ளசமல்கயன். டணயழ்

இன்ம் என டி ழணழ ழமய் ழபடம் னலவடனேம்
'ணவ' ன்று

ளசமல்யபிட்ட! 'ணவ' ன்மல் ணவத்ட

ஸ்தணமகக் கமப்மற்ப் ழபண்டிதட ன்று

அர்த்டம். ழபடம் அடயழ அடயகமம் ளற்பர்கநிம்
ணட்டும் ழசயற்று. 'இன்ின் மகங்கவந ீங்கள்
ணவபமகப் ழமற்ய பமனங்கள்' ன்று அடயகமரிகலக்குச்
ளசமல்யற்று. டணயழ் மவ ழபடயதர்கவந ணட்டும்

டுத்டக் ளகமள்நமணல், ணஸ்ட  சனெகத்வடனேம்
டுத்டக் ளகமண்டு ழசும்ழமட, ப்டி ழபடணமட
ிமம்ணஞர்கலக்குள்ழநழத சய மகங்கவந

ஸ்தணமக க்ஷயக்க ழபஞடும் ன்கயழடம, அழட

ணமடயரி க பர்ஞத்டமவனேம் டுத்டக் ளகமள்கயழமட
ழபடம் னலவடனேழண அடயல் அடயகமனள்நபர்கள்
அடயகமணயல்மடபர்கநிணயனந்ட ஸ்தணமக க்ஷயக்க
ழபண்டும் ன்று கனடயழத, னல ழபடத்டக்கும் "ணவ"
ன்று ழர் ளகமடுத்ட பிட்ட! அவட ல்மனக்கும்
ன்று

democratise ண்ஞிபிக்கூமட

ன்டடமன் டணயழ்

ங்கநின் ளடமன்று ளடமட் அிப்மதம் ன்ட

"ணவ" ன் இந்ட பமர்த்வடதியனந்ழட ளடரிகயட.

இன்ளமன பிடத்டயலும் 'ணவ' ன்று ளதர்

ளமனத்டணமதினக்கயட. ழபடத்டயமல் ற்டும் தன்
னலபடம் உழ ளடரிந்ட பிமட. ஆத்தமத்ணயகணமக
அடமல் அவதப்டும் ிழதமங்கள் இப்ழமட
ணவந்டயனந்ட ிற்மடுடமன் ளபநிப்டும். இடமல்

ழபடணமட 'அடயனஷ் வ'ச் ளசமல்பட ன்மர்கள்.
டயனஷ்டிதில் ளடரிதமடட டமன் அடயனஷ்ம். ளடரிதமடட
ன்மல் ணவந்டயனக்கயட ன்றுடமழ அர்த்டம்? டன்

ன் இப்டி ணவந்டயனக்கயழடம அவட "ணவ" ன்ழ
ளசமல்ய பிட்மர்கள்.
ம் ணடத்டக்கு ழபடம் ழபர். க்டய, ழகமபில், டயதமம்,
ஜமம் ல்மபற்றுக்கும் னெம் அட. னெம் ன்மல்
ழபர் ன்ழ அர்த்டம். ழகமபில், க்டய, னவ னடம
ணற்ளடல்மம் ளபநிழத ளடரிகய அடிணம், கயவந, ன,

கமய், னம் ன்மல் ழபடம் ழபர். அடமல்டமன் அடிணம்
னடமவப இனக்கயன். பநர்கயன். ஆமல் ழபர்
இபற்வப் ழமல் ளபநிதில் ளடரிதமணல்

னணயக்குள்ழநடமன் ஏடிக்ளகமண்டு ணவபமக இனக்கயட.
இவ் பிடத்டயலும் ணவ ன் ளதர் ணயகவும்
ளமனத்டணமதினக்கயட.
'ஏத்ட' ன்றும்

ழபடத்டக்கு அனகம, அர்த்ட னஷ்டினேள்ந

டணயழ்ப் ழர் இனக்கயட. ட லடப்மணல்,
பமய்ளணமனயதமகழப, அடமபட ஏடப்ட்ழ அப்தயக்கப்
ழபண்டுழணம அடடமன் "ஏத்ட". டயனக்குநில் இந்டப்
ழர் இனக்கயட. பமர்க்கமடு யல்மபில் டயனழபமத்டெர்
ன்று என ஊர் இனக்கயட. ஜமம்ந்டர் அங்ழக
ஆண் வவதப் ளண் வதமக ணமற்யமர்.

டயனஏத்ட-ஊர் ன்ழட டயனழபமத்டெர் ன்ட. ழபடங்கள்
ழணச்பவப் னவ ண்ஞி ழக்ஷத்ணமடமல்
இப்டி ழர் ற்ட்ட. ம்ஸ்கயனடத்டயல் அடற்கு
'ழபடனரி' ன்று

ளதர் இனக்கயட.

ணவ, ஏத்ட, ன்ட ழமல் "ஆஞம்" ன் ளதனம்
ழபடத்டக்குத் டணயழ் மவதில் இனக்கயட.

"ஆஞன்கமண்" ன்று அடிக்கடி டயனனவகநில் பனம்.
'ழபட

பமக்ழகம!' ன்று ழகட்ட, டர்ணசமவவத 'சத்டயம்'

ன்ட, னடமநிவத 'தணமன்' ன்ட, 'மங்ழகமமங்கம்'
ன்ட - இப்டி டுழப டுழப மன் ளசமன் அழக
பிதங்கலம், வபடயக அடேஷ்மங்கள் டணயழ்த்
ழடசத்டயல் ப்டி ழபழமடிதினக்கயட ன்று
கமட்டுகயன்.
லடய வபக்கமணல் குன-சயஷ்தன் ன்று டவனவ
டத்டபணமகக் கமடமல் ழகட்ழ மம் ண்ஞப்

ழபண்டித ழபடத்டக்கு 'ச்னடய' ன்று ம்ஸ்கயனடத்டயல்
ழர் இனக்கயளடன்மல், டணயனயழம 'லடமக் கயநபி' ன்று
இன்ம் அலத்டணம ழர் இனக்கயட. 'ச்னடய' ன்மல்
'ழகட்கப்டுவுட'. இப்டி

ளசமல்படமழழத

'லடப்க்கூமடட' ன்று

ஊகயத்டக் ளகமள்லம்டிதமக

பிட்டு பிட்மர்கள். ஆமல் டணயனயழம ழபடத்வட
லடக்கூமட ன்று ளபநிப்வதமக ளடரினேம்டிதமக
'லடமக்

கயநபி' ன்று ழர் வபத்டயனக்கயட. ழபடம்

அடற்குள்ந யதணப்டிழத க்ஷயக்கப் ழபண்டும்
ன்டயல் டணயழ் ழடசத்டக்கு அவ்பநவு
உறுடயதினந்டயனக்கயட!

இப்ழமட ந்ட ணடக் கமரிதணமமலும் 'சங்கு'

ன்றுடமழ டணயனயல் ளசமல்கயழமம்? இட மன் இி
ழணழ ளசமல்ப் ழமகும் "ங்கங்கள்" ன்கய
ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கவந வபத்ழட ற்ட்
ழர்டமன்.
ழபடங்கலக்குப் ிமஞன் ணந்டயங்கள் ன்மல், அந்ட
ணந்டயங்கலக்குப் ிமஞன் அக்ஷ சுத்டம். அடமபட,
சரிதம உச்சரிப்னத்டமழ? இட ணமயமல் ளபநி

ஆகமசத்ட சம் (vibration), உள்ழந மடி சம் இண்டும்
ணமயப் ழ ணமயபிடும் ன்று ளசமன்ழல்பம?
ந்ளடந்ட அக்ஷம் சரீத்டயல் ங்ழக ளதங்ழக ிந்ட

ப்டி ளபநிப்டுகயட ன்வடளதல்மம் ளமம்வும்
scientific-ஆக

(பிஞ்ஜம ரீடயதில்) சயக்ஷம சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயட. ளபநிதிழ ணடேஷ்தர் கமடக்

ழகட்கய 'வபகயரி' ன் சப்டத்டக்கு ஆடமணமக உள்ழந
'ம' ன்

சப்டம் இனக்கயட. 'வபகயரி' பமதில், உடட்டில்

பனபட. 'ம' ன் னெ னொம்டமன் னெமடமத்டயல்

மிக்குக் கர ழன இனக்கய சப்டம். அட வபகரிதமக பமய்
பனயழத பனபடற்கு னன் ச்தந்டய, ணத்தணம ன் இண்டு
யவகள் இனக்கயன். ழதமக சயத்டயதில் ழணழ ழமகப்
ழமகத்டமன் டிப்டிதமக ச்தந்டய, ணத்தணம, ம னடயத
சப்டங்கவந ழகட்க னடினேம். ழதமழகச்பர்கநம ரியகள்
ம பமக்வகழத ழகட்கக் கூடிதபர்கள். னெமடமத்டயல்
ம பமக்கமக ந்ளடந்ட சப்டங்கள் இனந்டமல், அவப

வபகரிதமக ல்ம ணடேஷ்தர்கலம் ளபநிப்க் ழகட்கக்
கூடிதடி பனம்ழமட, அபற்மல் ழடபடமப் ிரீடயனேம்,
ழமகழக்ஷணனம், ஆத்ணமிபினத்டயனேம் உண்மகுழணம,

அப்டிப்ட் ம பமக்குகவநழத ரியகள் அகண்
ஆகமசத்டயயனந்ட கயயத்ட ழபட ணந்டயங்கநமக
ணக்குத் டந்டயனக்கயமர்கள். இந்ட பிபங்கவநத்
ளடமல்கமப்ிதத்டயல் ளமம்வும் ன்மகப் னரிந்ட ளகமண்டு
ளசமல்யதினக்கய பிதம் ணீ த்டயல் ளடரித பந்டட.
ம, ச்தந்டய ன்பற்வப் வ, வசந்டய ன்று வனத
டணயழ் டைல்கநிழழத ளசமல்யதினப்ட னன்ழண

ளடரிந்டட. ஆமலும் ஞ்சப் ிமஞங்கநில் உடமன்
ன் ழணல்ழமக்கயப் ழமகய கமற்யமல்டமன்
னெமடமத்டயல் சப்டங்கள் உண்மகயன் ன்ட உள்,
ணந்டயழதமகம் இத்டவ டேடக்கணமகத் டணயனயன் னடல்
டைம ளடமல்கமப்ிதத்டயழழத
ளசமல்ப்ட்டினக்கயளடன்று இப்ழமட டமன் ளடரிந்டட.

ழபட ஸ்பங்கவநத் டெக்கயனேம், டமழ்த்டயனேம், ணமகவும்,
ஸ்பழடணயல்மணலும் ளசமல்பவட உடமத்டம்,
அடேடமத்டம், ஸ்பரிடம், ிசதம் ன்று ளசமல்பமர்கள்.

அந்ட சூட்சுணங்கவநளதல்மம்கூத் ளடரிந்ட ளகமண்டு
ளடமல்கமப்ிதத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
'ழகமபியல்

ன் ம்ஸ்கயனட ணந்டயங்கவநச் ளசமல்

ழபண்டும்? டணயனயல் ளசமன்மல் ன்?' ன் என ழகள்பி
ணீ த்டயல் பந்டடல்பம? அப்ழமடடமன் ன்மகப்
டித்ட டணயழ்ப் னபர்கள் இந்ட பிதத்வட டுத்டக்
ளகமண்டு பிநக்கயச் ளசமன்மர்கள். 'ணந்டயங்கவநப்
ளமறுத்டணட்டில் ந்ட மவ ன்று மர்ப்ட
அடிப்வதிழழத டப்ன; இங்ழக மவ, அர்த்டளணல்மம்

இண்மம் க்ஷம்டமன். சப்ட ணமத்டயத்டயழழத ற்டுகய
ன்டமன் ணந்டயங்கலக்கு பிழசம். வபடயகணம

ணந்டயங்கலக்கு இப்டி சப்டத்டயமழழத ளகௌபம், சக்டய
இனக்கயட ன்று ளடமல்கமப்ிதழ ளசமல்யதினக்கயமர்'
ன்று அபர்கள் டுத்டக் கமட்டிமர்கள்.
அந்ட பிதத்வடச் ளசமல்ய னடிப்டற்குள், இங்ழக மன்
இன்ளமன்வனேம் ளசமல்ய பி ழபண்டும். உங்கநில்

ளமம்ப் ழனக்கு அட பிசயத்ணமக இனக்கும். அடமபட,
ழபடம் ம்ஸ்கயனட மவதில் இனக்கயட ன்றுடமழ
யவத்டக் ளகமண்டினக்கயீர்கள்? அடழப டப்ன. ழபட

மவக்கு 'ம்ஸ்க்னடம்' ன்று ழர் இல்வ. அடற்குப்
ழர் 'சந்டஸ்' ன்டடமன். சந்டஸ் ன்மல் சந்டம் (meter)
ணட்டுணயல்வ. சந்டங்கநில் அவணந்ட ழபடங்கலக்கும்

ழபடமவக்கும்கூ 'சந்டஸ்' ன்ழ ழர். ழபடம் டபி
ணற் ல்ம பிதங்கநிலும் (ளௌகயகணம ழச்சு,
லத்ட, கமபிதங்கள் ஆகயத ணட்டுணயன்ய டர்ண
சமஸ்டயம், னமஞ இடயமம் உள் ல்ம
பிதங்கநிலும்) ிழதமகணமகய மவக்குத்டமன்

ம்ஸ்கயனடம் ன்று ழர். ழபட மவ சந்டஸ். 'ழபட
மவதில் இப்டி இனக்கயட' ன்று
ளசமல்லுணயங்கநில், பிதமகஞ சமஸ்டயம் லடயத
மஞிி, 'இடய சந்டய' ன்மர். ணற்டி
ம்ஸ்கயனடத்வடச் ளசமல்லும்ழமட 'இடய ழமழக'
ன்மர்.
ம்ஸ்கயனடம் ன்ட மர்த்டப் மர்த்ட ம்ஸ்கமம்
ண்ஞப்ட்- அடமபட லடயல்மணல், பலபில்மணல்
னொம் ண்ஞப்ட் - மவ. ஆமலும் னலக்கவும்
ழமக ழக்ஷணமர்த்டணம சப்டங்கநின் னெத்வடக்

ளகமண்ழ ற்ட் என மவ உண்ளன்மல் அட

ழபட மவதம சந்டஸ்டமன். 'கயனடம்' ன்மல்
'ளசய்தப்ட்ட' ன்று

அர்த்டம். 'ம்ஸ்கயனடம்' ன்மல்

ன்மக ளசய்தப்ட்ட. அப்ழமட தமழம உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டு ிதத்டப்ட்டு இந்ட மவவத
ளசய்டயனக்கயமர்கள் ன்று ஆகயட. ழபட மவ இப்டி
இல்வழத! அட டமமக

flash ஆட

(நிச்சயட்ட)

ன்றுடமழ இத்டவ மனய கவட ளசமன்ழன்? அடமல்
அடயல்

grammar (இக்கஞம்)

னக்கயதணயல்வ.

ழமழகமகமணமக இப்டி பந்ட சப்டங்கவந வபத்ழட
அடற்கு ன்மக

grammar னடயதவபனேம்

இனப்டமக

ம்ஸ்கமம் ளசய்ட, ழடபமடயதிர் ம்ஸ்கயனட
மவவதப் ண்ஞி அடயல் ழசமமர்கள்.
அடமல்டமன்
(ழபடத்டயன்

Vedic Grammar (ழபட

இக்கஞம்)

, Vedic Prosody

தமப்ன) ன்ளல்மம் டிதமக இனக்கயன்.

ழபடத்டயயனந்ட ம்ஸ்கயனடம் ண்ஞப்ட்ட

ன்டமழழத ழபடம் ம்ஸ்கயனடம் இல்வ. ிற்மடு
ம்ஸ்கயனடம் டமமக பநர்ந்டம், ர்ப ழடசப்

ரிபர்த்டவகநமலும் அழக னட பமர்த்வடகள் அடயல்
ழசர்ந்ட ணமடயரி ழபடத்டயன் மவதில் ற்பில்வ.
ழபடம் ம்ஸ்கயனடம் இல்வ ன்ழட, இப்ழமட ம்
டமய் மவகலக்கு இல்மட ஸ்டமம்
ம்ஸ்கயனடத்டக்கு ன் இனக்க ழபண்டும் ன்
ண்ஞத்டமல் ழபட பித்வதவத ஆடரிக்கமணல்

ழகமப்டுகயபர்கலக்குக் ளகமஞ்சம் ஆறுடமக
இனக்கும்! இண்டு கமல் ிமஞி, மலு கமல் ிமஞி
ஆகயத அவத்டக்கும் ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டம்
சங்கவந உண்மக்கக் கூடித சப்டங்கவநழத

உவதடம ழபட மவனேம், ணற் அழக ணந்டய

சமஸ்டய ணந்டயங்கநின் மவனேம், மம் வனவதில்
ளசமல்கய அர்த்டத்டயல் மவழத இல்வ. அவப என
மடயக்ழகம, இத்டக்ழகம உரித இல்வ. ணஸ்டப்
ிஞ்சத்டக்குணம மவ ன்று ழபண்டுணமமல்

ளசமல்மம். சந்டயன் ல்ம ழடசத்டக்கும் யலுயலு
ன் யம அடிக்கயட; சூரிதன் ழமகம் னமவுக்கும்
ீபத்வடத் டனகயட. "ந்ட ழடசத்ட சந்டயன்? ந்ட
ழடசத்ட சூரிதன்? ங்கலக்கு இட ழபண்மம்"
ன்மர்கநம?
ளடமல்கமப்ிதர், ழபட சப்டங்கள் ம ன்கய னெத்டயல்
ழடமன்யதடமல் னக்கயதத்டபம் ளற்வபதமகும் ன்று
ளசமல்ய, "இப்டிப்ட் அக்ஷங்கவநப் ற்ய இந்ட

ளடமல்கமப்ிதத்டயல் மன் ளசமல்ப் ழமபடயல்வ.
இங்ழக சமடமஞ ணிடர்கநின் கமடக்கு ட்டும் வபகரி
சப்டங்கவந ணட்டுந்டமன் பிபரிக்கப் ழமகயழன். ணற்ட,
உள் பிதம், ணந்டயமக்ஷம், 'அந்டஞர் ணவத்ழட' ன்று
லத்டடயகமத்டயல் (102-ம் சூத்டயம்)
ளசமல்யதினப்டமகவும், ஆடமல் ஆதங்கநில் ணந்டய
சப்டங்கவந ணமற்மணல் க்ஷயப்டற்குத் ளடமல்கமப்ிதழண
ஆடபமகத்டமன் இனக்கயட ன்றும், அந்டத் டணயழ்ப்
னபர்கள் டுத்டக் கமட்டிமர்கள்
'ம்

3.

மவதில் என்று இனந்டமல்டமன் உசந்டட;

ழபளந்டப் மவதில் இனந்டமலும் ணட்ம்; அட
ழபண்மம்' ன்று யவப்ட ளகமஞ்சம்கூப்

குத்டயபமகத் ழடமன்பில்வ. உகத்டயயனக்கய
அத்டவ னத்டயசமயத்டனம், ல்டம் ம்

மவதில்டமன் இனக்க ழபண்டும் ன்று மம்

யவத்டமல், அபபர்கலம் இப்டித்டமழ டங்கள் டங்கள்
டமய்ப் மவவதப் ற்ய யவப்மர்கள்? அடமல் இடப்
மவடமன், அந்டப் மவடமன் ன்மல் - அடயல்
டநிகூப் குத்டயவும் இல்வ; தடமர்த்ட ஜமனம்

இல்வ. என க்கத்டயல் ம்ிக்வகதின் ணீ ழட அழக
பிதங்கவந ற்கழபண்டித ஆஸ்டயக்தத்வட
ரிமம் ளசய்ட, "குத்டயவு, குத்டயவு" ன்கயமர்கள்.
இன்ளமன க்கத்டயல், இப்டி ித்தக்ஷத்டயழழத

குத்டயவு இல்மணல் இனக்கயட! என க்கத்டயல்
'தமடம்

ஊழ தமபனம் ழகநிர்' ன்டடமன் டணயழ்மட்டின்

ழடசமசமம் ன்று ளசமல்கயழமம். இன்ளமன க்கம்,
ஆடயகமத்டயயனந்ட இங்கு உவந்ட ழமய்பிட்
மடணம ணமசமங்கவநக்கூ ப்டிதமபட
இல்மணல் ண்ஞிபிட்மல் ழடபவ ன்று
யவக்கயழமம்!

ணந்டயங்கவந மம் பிடுபடமல் ணந்டயங்கலக்கு என
ஷ்னம் இல்வ. ணக்குத்டமன் ஷ்ம்.
வணசூரியனந்ட கமழபரி பனகயட, ளபநிழடசத்டயயனந்ட
உதிவக் கமப்மற்க்கூடித என ணனந்ட பனகயட
ன்மல், 'அளடல்மம் ழபண்மம்; உள்லர் ம்
கயவத்டமல்டமன் குடிப்ழமம்; உள்லர் ணனந்டமமல்டமன்
சமப்ிடுழபமம்' ன்று உதிவ பிடுபமர்கநம? ணக்குப்

ளரித வக்ஷதமக இனக்கய ணந்டயங்கநில் மவவதக்
ளகமண்டுபந்ட, அந்யதம் று எடக்குபட இப்டித்டமன்.
பமஸ்டபத்டயல் அட அந்யதனம் இல்வ. ம்ழணமடு

அந்யழதமந்யதணமக ஆடயகமத்டயயனந்ட கவந்டடடமன்.

ஆடய மநியனந்ட ளசன் டைற்மண்டு பவ ம் டணயழ்
ழடசத்டயல் இப்டிப்ட் ழட உஞர்ச்சய இல்ழப
இல்வ.
ளமம்வும் ளடமன்வண பமய்ந்ட னமனூற்யழழத, ீண்
சமனடிவதக் ளகமண் இவபன் ப்ழமட மர்த்டமலும்
ஆங்கத்டன் கூடித ழபடத்வட ஏடயக்

ளகமண்டினக்கயமன் ன்று இனப்டமக ணீ த்டயல் என
கட்டுவதில் மர்த்ழடன்4. இன்ளமன னமனூற்றுப்
மட்டில் இப்டி பனகயட - அடமபட: டணயழ்மட்டு
னெழபந்டர்கலக்கயவதில் ப்ழமட மர்த்டமலும்

குஸ்டயடமன். இடற்கு ணமமக என சணதத்டயல் ழச, ழசமன,
மண்டித மமக்கள் னென்று ழனம் எழ இத்டயல்
சயழகத்ழடமடு ழசர்ந்டயனந்டமர்கநமம். அந்டச் ழசமன

மமபின் ழழ வபடயக ம்ந்டணமட- இமசசூதம்
ழபட் ளனற்கயள்நி ன்று அபன் ளதர். இப்டி
னெபனம் எற்றுவணனேன் ழசர்ந்டயனப்வடப் மர்த்டமநமம்
அவ்வபப்மட்டி. அபலக்கு ஆந்டம்

டமங்கனடிதபில்வ. இந்ட கமட்சயவத ளமம்வும் உசந்ட
என்ழமடு எப்ி ழபண்டுளணன்று யவத்டக்
கவசயதில், "ிமம்ணஞர் பட்டில்
ீ
கமர்த்தம்,
ஆபீதம், டக்ஷயஞமக்ி ன் னென்று அக்ிகலம்
என்று ழசர்ந்டயனக்கய ணமடயரி அல்பம ீங்கள் னெபனம்
ழசர்ந்டயனக்கயீர்கள்?" ன்மநமம்5.
சங்க கமத்டக்கு அப்னம் மர்த்டமலும், ழச ழசமன,
மண்டித, ல்ப மமக்கள், ங்ழக மர்த்டமலும்

ிமம்ணஞர்கலக்கு 'இவதிய'தமக (பரிதில்மடடமக)
யம் ளகமடுத்ட க்ஷயத்டயனக்கயமர்கள். கடிவக ன்றும்,

மசமவ ன்றும் யவத வபத்ட, மநணமக
ணமன்தங்கள் டந்ட ழபட பித்வதகவந
பநர்த்டயனக்கயமர்கள்.
டணயழ் ணவகநமக னவழத வசபர்கலம்,
வபஷ்ஞபர்கலம் ளகமண்மடுகய ழடபமத்

டயனனவகவநனேம் டயவ்பிதப் ிந்டங்கவநனேம்
மர்த்டமழம, ஸ்பமணயவதப் ற்யச் ளசமல்கய அநவுக்கு
ழபடங்கவநப் ற்யனேம் ளசமல்யதினக்கயட.

க்டய ன்டடமன் ழடபம-டயவ்தப் ிந்டங்கலக்கு
னக்கயதம், கர்ணம இல்வ ன்று மம் யவத்டக்
ளகமண்டினந்டமலும், இபற்வப் மர்த்டமல் ஈச்ப
னவவதபி என டி அடயகணமகழப தக்ஜ
கர்ணமவபத்டமன் ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞிதினக்கயட.
ழபட மவ ம்ஸ்கயனடம் இல்வ ன் ணமடயரிழத,
இன்ளமன பிசயத்ணம பிதம் இப்ழமட ளசமல்ப்
ழமகயழன். அடமபட, மஸ்டயகம் ன்மல்

ஸ்பமணயதில்வ ன்று ளசமல்கய யரீச்பபமடம்
ன்றுடமழ இப்ழமட மம் யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம்? இட டப்ன. ஸ்பமணய இல்வ ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்ழ கூ ஆஸ்டயகர்கநமக இனக்க
னடினேம். அப்டிப்  ழர் இனந்டயனக்கயமர்கள். 'இட
ன் ழபடிக்வகதமக இனக்கயட? அப்டிதமமல்
ஆஸ்டயகம் ன்மல் ன்?' ன்மல், ஆஸ்டயகம் ன்மல்
ழபடத்டயழ ம்ிக்வக இனப்ட ன்றுடமன் அர்த்டம்.
ஸ்பமணயதிம் ம்ிக்வக இல்மபிட்மல் கூப்

பமதில்வ; ழபட சப்டங்கநின் ணந்டய சக்டயதில்

ம்ிக்வக வபத்ட, தக்ஜமடய அடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞி

பிட்மலும் அட ஆஸ்டயகம்டமன். 'ழபடங்கள் என்ழதம
ஈச்பவச் ளசமல்பில்வ.  ழடபவடகவநத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. அபர்கள் ணடேஷ்தர்கவநப் ழமன்
என இந்டமன் - ணமத்ண டத்பத்டயன் னொங்கள்

இல்வ. ஆமலும் இபர்கவநத் டயனப்டய ண்ஞிமல்
ழக்ஷணம் உண்மகும்' ன்று அவகுவதமகப் னரிந்ட
ளகமண்டு, ழபட கர்ணமடேஷ்மம் ண்டகயபன்கூ
ஆஸ்டயகன்டமன். 'ழபட கர்ணமக்கவநப் ழணச்ப

அர்ப்ஞணமகச் ளசய்தமணல் அடன் னுக்கமகழப
ண்ஞழபண்டும்' ன்கய ளகமள்வகவதப் ின் ற்ய
கர்ண ணீ ணமம்கர்கவந ஆஸ்டயகர்கள் ன்ழ

கனடகயழமம். அபர்கள் ழபடத்டக்குச் ளசய்ட ளகமண்
அர்த்டம் டப்மகழப இனக்கட்டும்; ஆமலும் ழபடம்டமன்
டர்ண ப்ணமஞம் ன்று ம்ிதினக்கயமர்கநல்பம?

அடமல் டமன் அபர்கவந ஆஸ்டயகர்கழநமடு ழசர்த்டட.
இழட சணதத்டயல் மசுடம், மஞ்சமத்ம் னடம வசப,

வபஷ்ஞப சம்ிடமதங்கநில் ழபடத்டக்கு பினத்டணம
[னஞமஞ] பிதங்கள் இனப்டமக எனத்டனக்குத்

ழடமன்யமல், இந்ட ணடங்கள் ழபடத்டயன் ிமணமண்தத்வட
[ிணமஞணமக இனக்கும் ஸ்டமத்வட] ஆட்ழசிப்டமகத்
ழடமன்யமல், அபர் இப்டிப்ட் சம்ிடமதங்கவநப்

ின்ற்ய ஏதமணல் சயபவழதம பிஷ்டவபழதம னவ
ண்டகயபவக் கூ மஸ்டயகர்கலழழத
ழசர்த்டபிடுபமர். வனத கம னஸ்டகங்கநில்
இப்டித்டமன் இனக்கயட. இப்டிழத சமக்ட டந்டயங்கள்
எனபனக்கு அவபடயகணமகத் ழடமன்யமல், அபர்

சமக்டர்கவந மஸ்டயகர்கழநமடு ழசர்த்ட பிடுபமர்.

வபடயக பனக்வக ஆட்ழசிப்டடமன் மஸ்டயகம் ன்ழட
ஜமசம்ந்டரின் ளகமள்வகதமகவும் இனந்டயனக்கயட;
ஈச்ப க்டய இல்மணயனப்டகூ அல்.

ஜமம்ந்டனெர்த்டய வசப சணதமசமரிதர்கலள் எனபர்.
குணமஸ்பமணய அம்சணமடமல் ஈச்பம மமவுக்குப்
ிள்வநதம னேபமம ணமடயரி ழமடம வத்டபர்.
"ஆவஞ ணழட!" ன்று டம்னவத ழகமநறு டயகத்வடப்
மமதஞம் ளசய்கயபர்கவந பக்ங்கள்
ளடமனடிதமளடன்று, டம் பமக்கமழழத கம்ீணமக

உத்டவு ழமட் னேபமம! அடமல் டணயழ் ழடசத்டயல்
அபர் பமக்குக்குச் சட்ம் ணமடயரிதம அடயகமம் உண்டு.
மயதத்டயல்  ஸ்டங்கலக்குப் ழமய் 
அற்னடங்கவநச் ளசய்டயனக்கயமர். ணதிமப்னரிலும் சய
அற்னடங்கவநச் ளசய்டயனக்கயமர். ட்டீச்சும் ன்னும்
ஸ்டத்டய னத்டப் ல்க்கு னடயதவபகவந

ஈச்பன் ளகமடுக்கப் ளற்றுக் ளகமண்மர். னத்டப்
ல்க்கயல் யக்ளகமண்டு ஸ்ட தமத்டயவ ளசய்ட
ளகமண்டு பந்டமர். அபனன்

5000

ழர் வ ளசய்ட

ளகமண்டு ழமபமர்கள். ழணச்ப க்டய ண்ஞிக்

ளகமண்டு, சயப ழக்ஷத்டயங்கநம ஊர்கலக்குப் ழமய்க்
ளகமண்டினந்டமர்.
அந்டக் கமத்டயல் வணடம், ளௌத்ட ணடம் ன்னும்
இண்டும் இந்டத் ழடசத்டயல் இனந்ட. ழபடம் டப்ன;
அடன்டி ந்டமல் ிழதமணயல்வ ன்று அந்ட
ணடஸ்டர்கள் ளசமல்யக் ளகமண்டு இனந்டமர்கள்.

இபர்கநில் மண்டித ழடசத்டயல் வர்கள் அடயகமம்

உவதபர்கநமகய, அசவனேம் டங்கள் ணடத்டயற்கு

இலத்டக் ளகமண்மர்கள். ணடவதியனந்ட மண்டிதன்
சணஞன் ஆமன். ஆமல், அபனுவத த்ிதம
ணங்வகதர்கசயனேம், ணந்டயரி குச்சயவனேம் சயபக்டய
ணயகுந்டபர்கநமக இனந்டமர்கள். அசன் சணஞமய்
பிட்டற்கமக அபர்கள் ணயகவும் பனந்டயமர்கள்.

ஜமம்ந்ட னெர்த்டயதின் ிமபத்வட அபர்கள்

ழகட்மர்கள். அபர் னெணமக அசவ ணமற்மம் ன்று
ண்ஞி, அபவ ணடவக்கு அவனத்டப் ழமமர்கள்.
அபர் ணடவக்குப் ழமவுன் சணஞர்கள் பமடத்டக்கு
பந்டமர்கள். அப்ளமலட அசயனேம் ணந்டயரினேம் இந்ட
சணஞர்கள் இபவ ன் ளசய்டபிடுபமர்கழநம ன்று
தந்டமர்கள்.
ஈச்பனுவத கயனவ இனந்டமல், ந்ட மஜ்தம் ப்டிப்
னண்மலும் தம் இல்மணல் இனக்கமம். னடிபிழ

அனள் ளபல்லும். எனபனுக்குப் ணமத்ணமபின் ரினஞ
கமக்ஷம் இனந்டமல் ப்ளமலடம் க்ஷயக்கும்.
ீங்கயகலம் ணற் ஆனேடங்கலம் அபன் கமயல் பந்ட
ணஸ்கமணமக பிலம். க்டயனேம் கபத் கமக்ஷனம்
குவனேம்ளமலட, ழடசத்டக்கும் ணடத்டக்கும் குவவு
உண்மகயட. ஈச்ப கமக்ஷத்வடப் ரினஞணமகப்
ளற்பன் எனபன் இனந்டமலும் ழமடம்; அபன்
னெணமகத் ழடசம் ழக்ஷணத்வட அவனேம்; அப்ளமலட ட
பந்டமலும் தணயல்வ.
ஆகழப, ஈச்ப கமக்ஷத்வடப் னர்ஞணமகப் ளற்
ஜமசம்ந்ட னெர்த்டய ளகமஞ்சனம் தணயல்வ ன்று

பமடம் ளசய்தத் டஞிந்டமர். பமடம் ளசய்தப் ழமபடற்கு

னன் றந்டழச்ப ஸ்பமணய ந்யடமத்வட அவந்ட
என டயகத்டமல் ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞிமர். அடயல்
'வர்கவந

பமடத்டயல் ளதித்ட உன்னுவத னகவன

யவ யறுத்ட ழபண்டும்' ன்று ிமர்த்டயத்டமர்.
எவ்ளபமன மட்டிலும் கவசயதில்,
"ஜம

யன்னகழன ணயக ழபண்டும் ளடன்

ஆமபமதி லுவனேம் ம் ஆடயழத"
ன்று மடிமர். ஆபமய் ன்மல் ணடவ.
வர்கவந ன் திக்க ழபண்டும்? 'அபர்கள் சயபன்
ழகமதிலுக்கு பனபடயல்வ; டயனீயடுபடயல்வ;
னத்டயமக்ஷம் அஞிபடயல்வ; சயபக்டயவதப்

னயக்கயமர்கள்' ன்று ளசமல்ய, இடமம அபர்கவந
திக்க ழபண்டும் ன்று சம்ந்டர் ளசமன்மர்?
ஜமளணல்மம் சயபன் னகழ் ப ழபண்டுளணன்று
ஆவசப்ட் அபர், இப்டித்டமன் ளசமல்யதினக்க

ழபண்டும். ஆமல் அபர் இப்டிச் ளசமல்பில்வ. ின்
ன் ளசமன்மர்?
ழபட ழபள்பிவத யந்டவ ளசய்டனல்
ஆடணயல்ய தணளஞமடு ழடவ
பமடயல் ளபன்னயக் கத்டயன வுள்நழண
மடய ணமட மத ணழ
ஜம யன்னக ழனணயக ழபண்டும்-ளடன்

ஆ பமதிலு வனேளணம் ணமடயழத

ன்று னடல் மட்டிழழத ளசமல்கயமர்.
சணஞனம், ழடனம் ழபட ழபள்பிவத, அடமபட
ழபடங்கவநனேம் தக்ஜங்கவநனேம் யந்டயக்கயமர்கள்
ன்டமழழத அபர்கவந பமடம் ண்ஞி திக்க
ழபண்டும் ன்கயமர்.

சணஞர் ன்மல் வர்கள். 'யர்' ன்கய ணமபவப்
ீ
ின்ற்றுபடமல் 'வர் 'ன் ழர் உண்மதிற்று.
ச்ணஞர் ன் பமர்த்வட டணயனயல் சணஞர் ன்று

ஆதிற்று. 'ச்' ன்று ம்ஸ்கயனடக் கூட்டு லத்ட 'ச',
அல்ட ளபறும் 'அ' பமக ஆகயபிடும். 'ச்மபஞம்' ன்ட
இப்டித் டமன் 'ஆபஞி' ன்மதினக்கயட. சங்கன், சட்டி
ன்டயளல்மம் பனம் ச (sa) சப்டம், டணயனயல் சய
இங்கநில் 'அ' ஆகயபிடும். 'சணர்' (னேத்டம்) ன்ட 'அணர்'
ன்று பனகயட. னேத்டகநம்டமன் சணர்க்கநம் ன்ட.

அவட 'அணர்க்கநம்' ன்கயழமம். சரீத்வட ளமம்வும்
சயணப்டுத்டய, கடிணம பிடங்கவந அடேஷ்டிப்டமல்
வர்கலக்கு 'ச்ணஞர்' ன்று ழர். அட டணயனயல் 'சணஞர்'
ன்றும், 'அணஞர்' ன்றும் ஆகயட. வர்கநில்
'ச்ழபடமம்ர்

ன் ளதரில் ளபள்வந பஸ்டயம் கட்டிக்

ளகமள்பர்கள் உண்டு. இல்மட ழமமல்
டயகம்ர்கநமக, யர்பமஞணமகழப இனப்மர்கள்.
இடமல்டமன், டஞி கட்டிக் ளகமள்நமட பவனேழண
அணஞமகச் ளசமல்ய 'அ(ம்)ணஞக்கட்வ' ன்கயழமம்.
ழடர் ன்மல் ழடமபமடயகள் ப்டும் ளௌத்டர்கள்.

இந்ட இண்டு ணடஸ்டர்கவநனேம்டமன் 'அணளஞமடு

ழடவ' ன்று னடற் மட்டில் ளசமல்கயமர். அபர்கள்
ழபடத்வடனேம் தக்ஜத்வடனேம் யந்டயப்பர்கள் ன்று
ழடமம் ளசமல்லுகயமர். அட ளரித மம் ன்கயமர்.
சயபக்டய இல்மடபர் ன்று ளசமல்பில்வ. இந்டப்
டயகத்டயல் ணற்ளமன மட்டில்,

ணவப னக்கணய மடணம மபிகள்
யட வக்கதர் மனேடுப் மர்கவந
னயத பமடளச தத்டயன வுள்நழண
ணயனே மங்வகதின் ணமணல பமநழ
ஜம யன்னக ழனணயக ழபண்டும்-ளடன்
ஆ பமதிலு வனேளணம் ணமடயழத
ன்று ளசமல்கயமர். இடயல் "ணவ பனக்கணயல்மட
ணமமபிகள்" ன்று ன்மகழப டயட்டிச்
ளசமல்யதினக்கயமர். எலக்கம், பனக்கம் ன்று டணயனயல்
இண்வச் ளசமல்லுபமர்கள். ஆசமம், அனுஷ்மம்
ன்று ம்ஸ்கயனடத்டயல் ளசமல்லுபழட டமன் இட.
எலக்கம் ஆசமம்; பனக்கம் அடேஷ்மம். ணவ
பனக்களணன்ட வபடயக அனுஷ்மம்.

வபடயகமடேஷ்ம ணயல்மடபர்கள் வர்கள். அட
ணம மபம் ன்று யவத்டடமல்டமன், 'ணமமபிகள்'
ன்மர்.

'யடவக்வகதர்' ன்று

அபர்கவநச்

ளசமல்யதினக்கயமர். பித்தமண்த ஸ்பமணயகள் ன்பர்
ழபட மஷ்தம் ளசய்டபர். க பித்வடகவநனேம்
அயந்டபர். பித க மஜ்தத்வட ஸ்டமித்டபர். அபர்
"ர்படர்ச ங்க்ம்" ன்று என னஸ்டகம்

லடயதினக்கயமர். டர்சம் ன்ட ணடத்டக்கு என ளதர்.
டர்சம் - மர்ப்ட. உள்நவட உள்நடி மர்ப்ட
ணடணமவகதமல் டர்சம் ன்னும் ளதர் ளற்ட. அந்டப்
னஸ்டகத்டயல், அந்டக் கமத்டயல் இனந்ட ல்ம

ணடங்கவநப் ற்யனேம் லடயதினக்கயமர். வ
ணடத்வடப் ற்ய லடயதினக்கும் இத்டயல், வர்கள்
'ழகழசமல்லுஞ்சம்' ண்ஞிக்

ளகமள்லபமர்கள் ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். உல்லுஞ்சம் ன்மல் ிடுங்குடல்
ன்று அர்த்டம். 'மம் ளசய்படற்குப் மகக்
கஷ்த்வட அடேபிக்க ழபண்டும். கஷ்த்வட

அடேபித்டமல் மம் ழமய் பிடும். டவதிலுள்ந
ழகசத்வட எவ்ளபமன்மகப் ிடுங்குபடமல் கஷ்ம்
உண்மகும். அடமல் மம் குவனேம்' ன்ட

வர்கலவத அிப்மதம். அடமல், எவ்ளபமன

ணதிமகப் ிடுங்கயக் ளகமள்பமர்கள். அபர்கள் பஸ்டயம்
உடுத்டணமட்மர்கள். "கபம:" ன்று
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. கம் ன்மல் மய். பம்

ன்மல் ஆவ. மவத உடுப்மர்கள். இவடத்டமன், "ய
டவக்வகதர், மனேடுக்வகதர்" ன்று ஜமம்ந்டர்
ளசமல்யதினக்கயமர். அபர்கள் ளசய்னேம் மம் ணவ
பனக்கத்டக்கு மஹ்தர்கநமக (ளபநிதமமக) இனப்டம்,
ழபட ழபள்பிவத யந்டவ ளசய்படம் ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.

த்டப் மல்கநில் னடல் ளனட்டில் இப்டி ஈச்ப க்டய
இல்மடபர்கள் ன்வட அடிழதமடு ளசமல்மணல்,

ழபடத்வடனேம் கர்ணமடேஷ்மத்வடனேம் பிட்பர்கள்
ன்டற்கமகழப சணஞர்கவநக் கண்டித்டபிட்டுக்
கவசயதில் டமன் க்டயதில்மடபர்கள் ன்டற்கமகக்
கண்ம் ண்டகயமர். னடயளல்மம்,
"வபடயகத்டயன்

பனயதலகமட; அந்டஞமநர் னரினேம் அனணவ

சயந்வட ளசய்தம அனகர்6; ழபட்டு ழபள்பி ளசனேம்

ளமனவந பிநி னெட்டு சயந்வட னனட்(டு) அணண்;
அன(ட) ஏம்னம் அனணவழதமர் டயம் பின(ட)

ன்னும் அனகர்" ன்று ளசமல்யபிட்டு, ிகுடமன்
அபர்கள் சயபக்டயதில்மணயனப்வடச் ளசமல்லுகயமர்.
வசபர்கள் ழணல் ட் கமற்வக் கூ அபர்கள்
எடக்குகயமர்கநமம்!

ீற்று ழணிதம மதிர் ழணலுற்
கமற்றுக் ளகமள்நவும் யல்ம அணஞவ
ன்று ளசமல்யபிட்டு கவசயதில்டமன்,
அன்று னப்னம் ளசற் அனக! யன்
டன்று ளமற்கனல் ழஞம அனகவ
ன்டமக, ழமக, அபர்கள் ஈசன் ந்வடதின்
இவஞதடிவத பனயமடவடத் ழடமணமகச் ளசமல்கயமர்.
இடற்கு னந்டய வபடயக கர்ணமவுக்குத்டமன் ிமடமன்தம்
ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

ழடபமத்டயலும் டயவ்தப் ிந்டத்டயலும் ிமம்ணஞர்கவநப்
ற்யச் ளசமல்லும் இங்கநிளல்மம் அபர்கள் தக்ஜ
கர்ணமடேஷ்மத்டயல் பல்பர்கள் ன்டற்கமகழப
ளமம்வும் மமட்டிச் ளசமல்யதினக்கயட.
கற்(று) ஆங்கு ரி ஏம்ிக் கயவத பமமழண
ளசற்மர் பமழ் டயல்வ.
ன்டமக, "ழபடத்வடக் கற்று, அடன்டி அக்ி பநர்த்ட
(ரி ஏம்ி) தமகம் ண்டபடமழழத கய னனவ
பிட்டுகய ிமம்ணஞர்கள் பசயக்கய சயடம்ம்" ன்று
சம்ந்ட னெர்த்டய ஸ்பமணயகள் ளசமல்கயமர்.
ஏணமம்னயனைர்த் ழடபமத்டயல், தக்ஜங்கவநப் ற்ய
யவதச் ளசமல்கயமர். அடயல் ஏரித்டயல்,

ப்வப் டுத்(ட) ங்கும் சு ழபட்(டு) ரி ஏம்னம்
ன்று பனகயட.
'ப்ன' ன்மல்

தமகழபடயவத னவப்டி அவணப்ட.

சதம் ன்ட அடடமன். 'சு ழபட்டு' ன்டமல்
தக்ஜத்டயழ ீபயம்வ டப்ில்வ ன்கய
அிப்மதத்டக்குத் ழடபமத்டயன் ஆடவு ளடரிகயட.
ம்ந்டர் ிமம்ணஞர், அடமல் தமகமடயகவநக்

ளகமண்மடிச் ளசமல்யதினக்கயமர் ன்று யவத்டமல்
சரிதில்வ. அப்ிமம்ணஞம அப்னம் ஸ்பமணயவத
ழபட ழபள்பி சம்ந்டப்டுத்டயழத ஸ்ழடமத்டயம்
ளசய்கயமர்.

''ழபடயதம

ழபட கர டம"; "ழபடங்கள் மன்கும் ளகமண்டு

பிண்ஞபர் பி த்ட"; "ழபடத்டமன் ன்ர்,

ழபள்பினேநமன் ன்ர்"; "ழபட மதகன், ழபடயதர் மதகன்"
ன்ளடல்மம் அப்ர் ஸ்பமணயகள் பமக்குடமன்.
ஸ்பமணயழத ழபடமத்டயததம் ண்டகயமர் ன்று அபர்
ளசமல்கயமர்:
" ழபடழணமடய

பந்(ட) இல்னகுந்டமர்" "ழபடங்கள் ழபள்பி

தந்டமர் ழமலும்."
ழணழ ளசமன் ஏணமம்னயனைரில் அப்னம் ழடபமம்
மடிதினக்கயமர். அடயழ,
ஏடய ணயக அந்டஞர்கள் ரி னென்(று) ஏம்னம்
உதர் னகழ் ஆர்டனம் ஏணமம்னயனைர்.....
என்யத சரர் இனிப்ர் னத்டீ ஏம்னம்
உதர்னகழ் மன் ணவ ஏணமம்னயனைர்
ன்ளல்மம் னகழ்ந்ட, ஏணம் (ழமணம்) யவந்டழட
ஏணமம் னயனைர் ன்று ளகமண்மடுகயமர். ரி னென்று,
னத்டீ ன்வப கமர்த்டயதம், ஆபீதம்,

டக்ஷயஞமக்ி ன்டமகப் ிமம்ணஞன் பநர்க்க ழபண்டித
னென்று அக்ி குண்ங்கவநச் ளசமல்பட. இத்டவ
டேடக்கணமக அப்ர் ஸ்பமணயகள் ிமம்ணஞ
ஆசமங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமர்.
டயவ்தப் ிந்டத்டயலும் அழக இங்கநில் என

ளனணமள் ழக்ஷத்டயத்வட பர்ஞிப்டமமல், தக்ஜத்டயல்

லம்னகய ழமணப் னவகழத ழணகங்கள் ணமடயரி ஆகமசம்
னலவடனேம் அவத்டக் ளகமண்டினக்கய ஊர் ன்று

அவட பர்ஞித்டயனக்கும். இங்ழகனேம் மடய பித்தமம்,
மடய த்ழபங்கள் இல்மணல், அப்மம்ணஞர்கநம
ஆழ்பமர்கலம் ழபடங்கநின் ளனவணவதப்

மடிதினக்கயமர்கள். ிமம்ணஞரில்மடபம
டயனணங்வகதமழ்பமர்டமன் ளனணமவநழத,
சந்ழடமகன், ளௌனயதன், ந்டனழமம்ன
வடத்டயரீதன், சமணழபடய!
ன்று ழபட சமவககவநச் ளசமல்ய அபற்மல்

டடயக்கயமர். அப்ர் 'னத்டீ'வதச் ளசமன்மர் ன்மல், இபர்
இன்னும் சூக்ஷ்ணணமக வபடயக ஆசவஞகவநத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு, ிமம்ணஞர்கநிழழத ளமம்வும் பிதம்

ளடரிந்டபர்கள் அந்ட னென்ழமடு ப்தம், ஆபத்தம்
ன் ழபறு இண்டு அக்ிகவநச் ழசர்த்டப் ஞ்சமக்ி
பநர்ப்வட 'ந்டனல் ஏம்னபட' ன்கயமர்.

ஏணமம்னயனைவத் ழடபமத்டயல் ளசமன் ணமடயரிழத
டயனமங்கூர், டயனவனைர் னடம ழக்ஷத்டயங்கவந
இபர் ழபட பிடய பலபமட ிமம்ணஞர்கநின் ஊர்
ன்டற்கமகழப டயனம்த் டயனம்ப் ழமற்யப்
மடிதினக்கயமர்

7.

டணயனயல் ளடமல்கமப்ிதம் ன்று ணயகப் வனத இக்கஞ
டைல் இனக்கயடல்பம? அட அகஸ்டயத சயஷ்தர்கள்
ன்ிண்டு ழர்கலல் எனபம

டயனஞடெணமக்கயிதமல் ளசய்தப்ட்ட. அந்டப்
னஸ்டகத்டக்கு ம்மமர் ளசய்டள்ந சயப்னப்

மதித்டயல், 'அங்கவ மபின் மன்ணவ னற்யத
அடங்ழகமட்டு ஆசமன்'ன்று பனகயட. இடற்கு

ச்சயமர்க்கயிதர் உவ லடம் ழமட, 'இங்ழக ரிக்தறஸ்-மண-அடர்ப ழபடங்கவந மன்ணவ ன்று
ளசமல்பில்வ. அல்மனேறம், அழக பிதமடயகலம்,
ஸ்பல்ழண அயவும் ளகமண் கயகம ங்கநம
'சயன்மட்

ல்ிஞிச் சயற்யபி'ரின் ளநகரிதத்வட

னன்ிட்டு, ணம னத்ணமதினந்ட ழபடங்கவந

பிதமர் மமகப் ிரிப்டற்கும் னற்ட் கமத்டயல்
ளடமல்கமப்ிதம் உண்மதிற்று. ஆவகதமல், இங்ழக
மன்ணவ ன்வப வடத்டயரிதம், ளௌடிகம், டபகமம்,
மணம் ன் ஆடயகம ழபட மகங்கழந' ன்று

லடயதினக்கயமர். டயவ்பிதப் ிந்டத்டயல், 'ளௌனயதம
சந்ழடமகம' ன்று பனகயட. அடயல் 'சந்ழடமகம்' ன்ட
மணழபடம். 'ளௌனயதம்' ன்ழட ழணழ ளசமன்
'ளௌடிகம்'. ரிக்ழபட
'ளகௌீடகர

சமவககநில் என்வச் ழசர்ந்ட

ப்மஹ்ணஞம்' ன் 'ளௌஷ்தம்' டமன்

ளௌனயதம் ன்றும், ளௌடிகம் ன்றும் ஆகயதினக்கயட.
டபகமம், வடத்ரீதம், ளௌனயதம் ன்வப னவழத
மணழபடம், க்னஷ்ஞ தறர்ழபடம், ரிக் ழபடம்

ஆகயதபற்வச் ழசர்ந்ட ழபட சமவககநின் ளதர்கள்.
மணம் ணட்டுழண னலழபடத்டயன் ளதர்.
ணவதமநத்டயல் உள்ந ம்னடயரிப் ிமம்ணஞர்கள்

தமபனம் ழபடமத்டயததம் ளசய்பமர்கள். ளௌகயகப்
ிபினத்டய உள்நபர்கள்கூ இநவணதில்
ழபடமத்டயததம் ண்ஞிபர்கநமகத்டமன் இனப்மர்கள்.
ஈ.ம்.ஸ். ம்னடயரிப்மடு ன்று னடன் ணந்டயரிதமக

இனந்ட கம்னைிஸ்டு டவபர்கூ, மல்தத்டயல்

அத்ததம் ண்ஞிதபர்டமன். சணீ  கமம் பவ அங்ழக
ிம்ணச்சமரிகள் ளகௌீம், கயனஷ்ஞமயம் [ணமன்ழடமல்],
டண்ம், ணயடமடமம் னடயதவபகவந பிமணல்
வகக்ளகமண்டு இனக்கயமர்கள். ஆமல், இப்ளமலட
அபர்கள்கூ ணமயக் ளகமண்டு பனகயமர்கள். ந்ட
மடயதிர் அடயக சயஷ்ர்கநமக இனக்கயமர்கழநம
அபர்கள் டபயமல் டமன் ணயகவும் கர ழன

ழமய்பிடுகயமர்கள். ம்னடயரிகநில் ரிக்ழபடத்டயர்கள்
அடயகம். அபர்கலவத சுபடி என்யல் ரிக்ழபடத்டயற்கு
'ளௌனயதம்' ன்ழ

ழர் லடயதினக்கயட. அடமல்

ளௌனயதம் ன்ட ரிக்ழபடத்டயன் ளதர் ன்று

டீர்ணமணமகத் ளடரித பந்டட. அடடமன் ளடமல்கமப்ித
உவக்கமர் ளசமன் ளௌடிகம்.
சங்க கபத் மடமள் அபடமம் ண்ஞி இந்ட ம்னடயரி
பம்சத்டயல் இன்வக்கும் வபடயக சயத்வட அடிழதமடு

ழமய்பிமட ளனவண இனக்கயட.  டப்ம ணடங்கள்
டவபிரித்டமடித சணதத்டயல் ழபட டர்ணத்வட ணீ ண்டும்
ஸ்டமிப்டற்கமகழப அபடமம் ளசய்த யவத்ட
ழணச்பன், இனப்டற்குள் ங்ழக ழபட அத்ததனம்
அடேஷ்மனம் யவத இனக்கயட ன்று
ழடடிப்மர்த்ழட, ழகநத்டயல் கமடிதில் என ம்னடயரிக்
குடும்த்டயல் அபடமம் ண்ஞிமர் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. அபர் கமத்டயல் ணவதமந
ளணமனயழத ழடமன்யதினக்கபில்வ. டணயழ் ளணமனயடமன்
அங்கும் இனந்டட. றந்ட னெர்த்டய ஸ்பமணயகநின்

அத்தந்ட கமபம ழசணமன் ளனணமள் மதமர்

கமத்டயல்கூ ணவதமநம், டணயழ் மவ ழசய

சரவணதமகத்டமன் இனந்டயனக்கயட. அபர் டணயனயல்டமன்
"டயனக்வகமத ஜம உம" மடிதினக்கயமர். அபர்
ணவதமநத்டயலுள்ந டயனபஞ்வசக்கநத்டயயனந்டளகமண்டு
மஜ்த ரிமம் ண்ஞிபர். டயவ்தப்ிந்டத்டயல்

"ளனணமள் டயனளணமனய" ன் ளதரிலுள்ந மசுங்கவநச்
ளசய்ட குழசக ஆழ்பமனம்
டயனபந்டனத்டயயனந்டளகமண்டு ஆட்சய ளசய்டபர்டமன்.
அப்ழமடம் டணயழ்டமன் அங்ழக இனந்டயனக்கயட.

இடற்ளகல்மம் னந்டய, இண்மதிம் பனத்டக்கு
னந்டய, ஈச்பழ சங்கமக அபடமம் ளசய்ட ழமட

ழகநம் டணயழ் ழடசணமகழபடமன் இனந்டயனக்கயட. மட
மட்டிழழத இந்டத் டணயழ் மட்டுப் குடயதில்டமன் ழபடம்
ளமம்வும் ீபழமடு இனந்டட ன்டமல்டமன் அபர்

அங்ழக அபடரித்டமர் ன்டயயனந்ட டணயழ் ழடசத்டக்கு
ழபடத்டயல் இனந்டள்ந பிழசணம ற்றுடல் ளடரிகயட.
இன்வக்கு ழகநமபில் மஸ்டய ழபடமத்ததம்
இனப்டற்குக் கமஞம், ஆடயதில் அட டணயழ் மமக
இனந்டடடமன். அழட ணமடயரி, ணீ த்டயல் டணயழ்
மட்வபி ஆந்டயமபில் ழபடமத்ததம் அடயகம்
இனந்டமலும்கூ, ஆடயதில் ஆந்டயர்கலக்கும்
ழசமனர்கலக்கும் கல்தமஞ சம்ந்டம் ற்ட்ழமட, அந்டத்
ளடலுங்கு மமக்கள் டணயழ் மட்டியனந்ழட மநணம
ழபட பித்டக்கவந அவனத்டக் ளகமண்டு ழமய்த்டமன்
டங்கள் ழடசத்டயல் வபடயகவவத பினத்டய ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். அடமபட, ழடம

டர்மக்தபசணமகத்டமன் இப்ழமட ணற் டயமபி

ணமகமஞங்கவநபித் டணயழ்மட்டிழழத வபடயக

த்ழபம் டவ டெக்கயதினந்டமலும், னர்பத்டயல் அந்டச்
சரவணகலக்கும் ழபட பித்வத இங்கயனந்டடமன்
ழமதினக்கயட. ஆந்டயமபில் 'த்மபிலு' ன்று ழர்
ழமட்டுக் ளகமள்கய ிமம்ணஞர்கள், ஆடயதில் டணயழ்
மட்டியனந்ட ழம குடிதிர்கள்டமன்.

டணயழ்மட்டில் ஆடயகமத்டயயனந்ட இனந்ட பந்டயனக்கய
ணடம் உள், வசபம், வபஷ்ஞபம், சமக்டம் னடயத

ண்ணடங்கள்; மங்கயதம், ழதமகம், யதமதம், வபழசயகம்
னடயத யத்டமந்டங்கள்; ணந்டய டந்டய ஆகணங்கள்

ல்மழண ழபடத்வட ஆடமணமகக் ளகமண்வபடமன்;
ழபடப் ிமணமண்தத்வட எப்னக் ளகமள்கயவபடமன். ப
ீ
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ழபடம் பக்கயயனந்ட பந்டடமகவும்,
ளடன்மட்டில் ழபறு ணடனம் ழபறு னடல் டைல்கலம்

இனந்டடடமகவும் ளசமல்ய, அபர்கள் ஆரிதர்கள், இபர்கள்
டயமபிர்கள் ன்று ளதர் கட்டிபிட்டுச் சண்வவதக்
கயநப்ிபிட்டினப்டற்ளகல்மம் உண்வணதமக

ம்ஸ்கயனட சமஸ்டயங்கவநனேம், டணயனயன் ன
டைல்கவநனேம் ஆமய்ந்ட மர்த்டமல் ஆடமழணதில்வ.
சமஸ்டயங்கவந னெம்ிக்வகனேன் ற்றுக்ளகமண்டு
ணமந்ட ழமகக்கூமட ன்று இந்ட ப
ீ
ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ளசமல்கயமர்கள். கவசயதில், இப்ழமட
ற்ட்டினக்கய யவவண ன் ன்மல், இபர்கள்
டமங்கழந குத்டயழபமடு, தன்டிஃிக்கமகச்

ளசமல்கயழமம் ன்று அடித்டச் ளசமல்யபிட்டமல், அழக
ங்கள் இபர்கள் ளசமல்பவடழத ஆமய்ச்சய

ண்ஞமணல், 'இடடமன் சரி' ன்று ளபறும் ம்ிக்வகதின்

ழணழழத ற்றுக்ளகமண்டு யளண யவக்க

ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்! ழபட சமஸ்டயங்கநில்
ம்ிக்வகதின் ணீ ழட அனுரிக்க ழபண்டித பிதங்கள்
இனக்கத்டமன் ளசய்கயன். அபற்வ அயபமல் ஆமதக்
கூமடடமன். ஆமல் அபற்யல் ன்மக குத்டயழபமடு
ஆமய்ந்ட மர்க்கய குடயகலம் உண்டு. அழடமடு

ழசர்த்டச் ழசர்த்ட ம் டமய் மவகநில் உள்ந ஆடய
டைல்கவநனேம் அசய அசயப் மர்த்டமழம, இந்ட
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ளசமல்கய

race theory (ஆரித

டயமபி

இ ழடக் ளகமள்வக), டணயழ் ணடம் ழபழ ன்ளடல்மம்
இனந்ட இம் ளடரிதமணல் அடிட்டுப் ழமய்பிடுகயட.
இப்டிளதல்மம் ம் ழடசத்டயல், ல்டற்கயல்மணல்
அழக டப்ிப்மதங்கள், த்ழபம், சமஸ்டயத்டயல்
அபம்ிக்வக ஆகயத ற்ட்டுபிட்ழட ன்று

பனத்டணமக இனக்கயட. இளடல்மம் ழமய் இங்ழக
ணஸ்ட ழமகங்கலக்கும், ணஸ்டப் ிமஞிகலக்கும்
ழக்ஷணத்வடத் டக்கூடிதடம ழபட ணன ணறுடி ன்மக
டவனக்கழபண்டும். இடடமன் மம் ழணச்பிம்

ப்ழமடம் ளசய்டளகமள்ந ழபண்டித ிமர்த்டவ.
இப்ழமழட அழக ழபடசமவககள் இனந்ட இம்
ளடரிதமணல் ழமய்பிட். ணற்வபனேம் அனயனேம்டி
பிழப கூமட. இவடபிப் ளரித ட்னைட்டி, கவண
டவும் ணக்கயல்வ. ணக்கயனக்கய னத்டய ம், டயபித

ம், கூட்டுவு சக்டய ல்மபற்வனேம் என்று ழசர்த்ட
மம் ண்ஞழபண்டித கமரிதம், டற்ழமட ங்ளகங்ழகழதம
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் உதிவ வபத்டக் ளகமண்டினக்கும்

ழபட சமவககள் ல்மம் அனயந்ட ழமய்பிமடடி,

அவபகலக்கு ஆக்யன் ளகமடுத்ட உதினொட்டுபடடமன்.
அந்டணமக பிக்கயந்ட ழபட சமவககள், ற்ளகழப
ம் அக்ஷ்தத்டமல் பில்பிட்டு ண்டகய அநவுக்கு
பந்டபிட். இடவும் அடுத்ட டவனவக்கு இல்வ
ன் ளரித மம் ணக்கு ம்பிக்கமடடி
ண்ஞழபண்டும்.
1.மன்ணவக்

ழகள்பி பில்குல் டுப்

ண பின்றுதில் லடல் அல்வட

பமனயத பஞ்சயனேம் ழகமனயனேம் ழமக்
ழகமனயதின் னமளடம் ழனொர் டதிழ. (ரிமல்).
2. ....எனனகம்

ணந்டயம் பிடயதின் ணனநி பனம அட
அந்டஞர் ழபள்பி ஏர்க்கும் ழண.
3. ல்ம

லத்டம் ளபநிப்க் கயநந்ட

ளசமல்யத ள்நி லடன பநிதில்
ிப்ளமடு பிடுபனய உழ்ச்சய பமத்ட,
அகத்ளடல பநிதிவச அரில் ட மடி
அநபிற் ழகமல் அந்டஞர் ணவத்ழட;
அஃடயபண் டேபமட லந்ட னத்டயவசக்கும்
ளணய்ளடரி பநிதிவச அநவு டேபன்யசயழ
இடற்கு டப்ளமனள் பனணமறு:
ல்ம லத்டம்-- (உதிர், ளணய், உதிர்ளணய் னடயத)
ல்ம லத்டக்கலம் (ிக்கும் னவதிவ),

ளபநிப்க் கயநந்ட-- (னன்வவத டைமசயரிதர்கள்)
பிநக்கயதினப்டமல்,

ளசமல்யத ள்நி-- ழணற்கூயத (டவ,ணயறு, ளஞ்சு, ல்,
இடழ், மக்கு, னெக்கு, அண்ஞம் ன்னும்) ட்டு
இங்கநிலும்,
லடன பநிதில்-- உந்டயதில் இனந்ட லகயன் உடமன்
ன்னும் கமற்யமல்,
ிப்ளமடு-- ிக்கயன் (வ வசந்டய ணத்டயவண
ன்னும்) ஏவசகநின் ிப்னன்,
பிடுபனய-- லத்டக்கநின் ிப்வச் ளசமல்லுணயத்ட,
உழ்ச்சய பமத்ட-- (ழணற்கூயத ட்டு உறுப்னக்கலம்
உடமன் ன்னும் கமற்றும்) ளபவ்ழபமக ணமறுட்டு
அவணனேம் டன்வணதிமல்,

அகத்ளடல பநிதிவச-- னெமடமத்டயல் லகயன்
கமற்யன் ஏவசதிவ,

அரில்ட மடி-- குற்ண ஆமய்ந்ட,
அநபிற் ழகமல்-- டுத்டல், டுத்டல், யடல், பிங்கல்
(உடமத்டம், அனுடமத்டம், ஸ்பரிடம், ப்சதம்) ன்னும்
டன்வண உவதபமகக் ளகமள்லம் னவவண,

அந்டஞர் ணவத்ழட-- அந்டஞர்கநின் ழபடங்கநில்
ளசமல்ப்ட் னவவண உவதழடதமகும்

அஃட இபண் டேபமட-- (அவ்ழபடங்கநில் கூயத வ,

வசந்டய, ணத்டயவண ன்னும் யவதில் உள்ந ஏவசகலம்,
லத்டக்கலம் ழதமகயகநின் உஞர்வுக்ழக
னப்டுணமடயன்) அவ்பிதல்ிவ இங்குக் கூமணல்,
லந்ட னத்டயவசக்கும் ளணய்ளடரி பநிதிவச--ளஞ்சத்
டமத்டயல் இனந்ட லந்ட, ளபநிழத ம் கமடகநில்

ழகட்கும்டி எயத்டப் ளமனவந உஞர்த்டகயன் வபகரி
ஏவசதிட(லத்டயட),

அநவு டேபன்யசயழ-- டன்வண அல்ட ணமத்டயவதிவ
ணட்டுழண (இவ்பிக்கஞ டைலுக்கு ழபண்டித அநவு)
கூறுகயன்ழன்.
இந்டைற்மபின் அவணப்ிமல் னெமடமத்டயின்றும்,
உந்டயக் கணத்டயின்றும் ஏவச லகயட ன்றும்,

அவ்ழபமவசவத லப்னம் கமற்று உடமன் ன்று ளதர்
ளறும் ன்டம், அங்கம் ழடமன்றும் ஏவசதமட வ,
வசந்டய, ணத்டயவண, வபகரி ன்று மல்பவகப்டும்

ன்டம், னடல் னென்றும் ழதமகயகநின் உஞர்வுக்ழக
னமகும் ன்டம், வபகரி ன்ட என்று ணட்டுழண ம்
ளசபிகலக்குப் னமகயன் லத்ளடமயதமக ளபநிப்டும்
ன்டம்,அங்கம் ளபநிப்டுங்கமல் அவ்ழபமவசதமட
உடமத்டம், அனுடமத்டம், ஸ்பரிடம், ப்சதம் ன்னும்
(டுத்டல், டுத்டல், யடல், பிங்கல்
ன்னும்)யவகநில் அவணனேம் ன்டம், இவ்பிபங்கள்
ல்மம் ழபடங்கநில் பிரிபமகக் கூப்ட்டுள்ந
ன்டம்,அபற்வளதல்மம் இங்கு லத்டடயகமத்டயல்
கூ னற்மணல், டமம் ளடமங்குகயன்

லத்டடயகமத்டயற்கு இன்யதவணதமணல் ழபண்ப்டுகயன்
சய குயப்னக்கவந ணட்டுழண ளடமல்கமப்ிதர் கூயனேள்நமர்
ன்டம் அயதக் கயவக்கயன். இடமல் ழபடங்கநின்
ளடமன்வணனேம், அபற்றுள் பிநக்கப்ட் ஏவசகநின்
டேட்ங்கலம், ண்வக் கமத்டயழழத டணயனகத்டச்

சமன்ழமர்கநமல் அயதப்ளற்யனந்ட, அயந்ட டலபிக்
ளகமள்நப்ளற் ன்று ளடரிகயன்ட.
(டப்ளமனலம்

கனத்டவனேம் உடபிதபர் ழமசயரிதர்

வ .ம. னனகழபள் அபர்கள்.)
4. ன்மய்ந்ட

ீந யணயர்சவ னட னடல்பன்

பமய் ழமகமட என்று னரிந்ட ஈரிண்டின்
ஆறுஞர்ந்ட என னடடைல்
5. என்று

(னம்-166)

னரிந்ட அங்கயத இன ிப்மநர்

னத்டீப் னவதக் கமண்டக இனந்ட
ளகமற் ளபண்குவக் ளகமடித்ழடர் ழபந்டயர் (னம்-367)
6.னத்டர்

பரிவசதில் உச்சயதில் இனக்கயபர் அர்த்.

அபவ பனயடுகய ளநத்டர்கவந அனகர் ன்மர்கள்.
வர்கநின் ளடய்பத்டக்கும் அர்த் ன்ழ ளதர்.
ஆடமல் சணஞனக்கும் இப் ளதர் ளமனந்டம்.
7. உண்வண

ளமவகள்

ணயகு ணவழதமடு ற்கவகள் யவ

உடவுக் ளகமவ ன்யபற்யன் எனயபில்ம ளரித
பண்வணணயகு ணவதபர்கள் ணயளபய்ட மங்கூர்

*

*

*

மத்ளடமனயல் ணவபல்மர்கள் தந்(ட) அம் தந்ட
பண்வக
டீத்ளடமனயல் திலு மங்கூர்
*

*

*

ளசமல்ஆர் சுனடயனவ ஏடயச் ழசமனச் ளசய்னேம்
ளடமனயயழமர்
ல்மர் ணவழதமர் ர் பமலம் வனைர் (ழசமன-ழசமணதமகம்)
*

*

*

ழபட மன்(கு) ந்ட ழபள்பி அங்கம் ஆ(று) இவச ழ்
வதமபல் அந்டஞர் பமழ் வனைர்
(ந்ட

ழபள்பி -- ஞ்ச ணம தக்ஜம்; அங்கம் ஆறு --

ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கநம ங்கங்கள்)
"மன்கு

கூறுணமய் ணவந்ட ளமனலம் உவவணதமல்

மன்ணவ ன்மர். அவப வடத்டயரிதனம் ளநடிகனம்
டபகமனம் சமணழபடனணமம். இி இனக்கும் (ரிக்கும்)
தசுவும் (தறறம்) சமணனம் அடர்பஞனம் ன்மனம்
உநர். அட ளமனந்டமட. இபர் இந்டைல் ளசய்ட ின்ர்,
ழபடபிதமடர் (பிதமர்) சயன்மட் ல்ிஞிச்
சயற்யபிழமர் உஞர்டற்கு மன்கு கூமக இபற்வச்
ளசய்டமடயன்."

ழபட சமவக
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபட சமவக
ழபடங்கள் அந்டம், அடமபட னடிழபதில்மடவப.
ழபடமந்டம் ன்மழம ழபடத்டயன் னடிவு ன்று அர்த்டம்.
ழபடனடி (ச்னடயசயஸ்) ன்மலும் ழபடத்டயன்
னடிவுடமன், னடிழப இல்மட ழபடத்டயன் னடிவு ன்மல்
ன் அர்த்டம்? டத்பரீடயதிழ ழபடங்கநில் ன்
டமத்ரிதங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயழடம, அவப
ல்மபற்றுக்கும் னடிந்ட னடிபம ஆத்ண
மக்ஷமத்கமம் இந்ட உயத் மகத்டயழழத ளசமல்ப்
ட்டினப்டமல், அட ழபடமந்டணமகயட--அடமபட
ழபடத்டயன் னடிபமக, னடிபம ளகமள்வகதமக
இனக்கயட.

ிமம்ணஞமகப் ிந்ட எவ்ளபமனபனும் கற்று, ஏடய,

அப்ிதயக்க ழபண்டித சமவக ன் ழபடப் ிரிவுகநில்
னடயல் ம்யவட, ிகு ிமம்ணஞம், அடற்கப்னம்
ஆண்தகம் ன்று பந்ட, ஆண்தகத்டயன் கவசயதிழ
அந்ட சமவகதின் னடிபமக, அந்டணமக, உயத்டக்கழந
பனபடமலும் அவப ழபடமந்டணமகயன்.

கஞக்ழகதில்மட ழபடங்கவந இப்டிப் 

சமவககநமகப் ிரித்டடன் ழமக்கம் ன்? ீபன் ரிசுத்டய
ளற்று மக்ஷமத்கமம் ளறுபடற்கம க
பிதங்கவநனேம் அபனுக்குச் ளசமல்ழபண்டும்.
அத்தத னொத்டயலும், தக்ஜம் னடயத

அடேஷ்மங்கநமலும் அபன் ளசய்த ழபண்டித கர்ணம,
அடற்கம ணந்டயங்கள்; அப்னம் தக்ஜத்டயன்

டத்பமர்த்டணம பிசமவஞ; கவசயதில் ணமத்ண டத்பம்
ற்யத பிசமவஞனேம், அடன் யடயத்தமனம் (அடமபட
டயதமம் ண்ஞிப் ண்ஞி அடேப னர்பணமக உஞர்ந்ட
ளகமள்படம்)--இப்டி னென்வனேம் எனபனுக்குக்

ளகமடுக்க ழபண்டும். என ீபன் கவத்ழடறுபடற்கு
வ்பநவு அபசயதழணம அவ்பநவு ளகமடுக்க ழபண்டும்.
கவத்ழடறுபடற்கு அந்டணம ழபடங்கவநனேம் ளடரிந்ட
ளகமள்நழபண்டும் ன்கய அபசயதழண இல்வ. அப்டித்
ளடரிந்டளகமள்பட அடிழதமடு மத்தணயல்மட கமரிதனம்
ஆகும். த்பமர் ணமடயரிதம ணரியகலம் ழபட

ணவதில் னென்று ிடிடமன் டுத்டக் ளகமள்ந னடிந்டட
ன்று கவட ளசமன்ழல்பம? ஆவகதமல் வ்பநவு
ளடரிந்டளகமண்மல் என ீபன் ம்ஸ்கமம்

ண்ஞப்ட்டு, அடமபட அலக்கு ல்மம் ீங்கய சுத்டணமகயப்

ம்ளமனழநமடு கப்டற்குப் ழமடழணம அவடழத என
"சமவக" ன்று அந்டணம ழபடங்கநியனந்ட
ிரித்டக்ளகமடுத்டயனக்கயட.
என சமவக ன்ட என ிமம்ணஞன் ிப்ட
னடற்ளகமன்டு இக்கும் பவதில் ளசய்த ழபண்டித
கர்ணமக்கலக்கு உழதமகணம பிதங்கள்

அங்கயதினப்ட. என சமவகவத அத்ததம் ண்ஞி,
அடமபட அடன் ம்யடம ணந்டயங்கவந உனழபற்ய

ணப்மணமக அத்ததம் ண்ஞி, இந்ட ணந்டயங்கவந
வபத்டக்ளகமன்டு, ிமம்ணஞத்டயலுள்நடி தக்ஜங்கவநச்
ளசய்ட, அப்னம் இந்ட ளபநிக்கமரிதத்டக்கும் உள்
டத்பத்டக்கும் மம் ழமட்டுக் ளகமடுக்கய
ஆண்தங்கவந பிசமம் ளசய்ட, கவசயதில் உள்டத்பம்

ணட்டுழணதம உயத்டக்கவந அனுந்டமம் ண்ஞி,
ிகு உள்லம் னனம் ல்மம் என்மகயபிடுகய
ழணமக்ஷ யவவத அவந்ட பிடுபடற்கு பசயடயதமக,
எவ்ளபமன சமவகனேம் பகுக்கப்ட்டினக்கயட.

க்குபிகநமமல் எழ என ணந்டயம்கூப் ழமடம்,
ஆத்ணமவப கவத்ழடற்றுபடற்கு! இனந்டமலும், ளமடபமக
என மடமஞ ீபன் ரிசுத்டணமபடற்கு த்டவழதம

கர்ணமக்கள், உமவ, ம், டயதமம் இபற்வச் ளசய்த
ழபண்டிதடமகயட. அப்டி என மணமித ீபன்
கவத்ழடறுபடற்கம அநவுக்கு எவ்ளபமன சமவகதிலும்
ணந்டயங்கவநனேம், கர்ணமக்கவநனேம்
டத்ழபமழடசங்கவநனேம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ிமம்ணஞல்மடமர் பிதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ிமம்ணஞல்மடமர் பிதம்
ிமம்ணஞன் டபி ணற்பர்கள் ரிசுத்டயதமக

ழபண்மணம? அபர்கலக்கு இந்டக் கர்ணமடேஷ்மம்
அத்ததம், இவப இல்வழத ன்மல், அபபனக்கும்

அபபர் ளசய்கயன் ளடமனயழ சயத்டசுத்டயவதத் டனகயட.
ந்ட மடயதமமலும், டங்கலக்கு ற்ட் கர்ணமவப
(ளடமனயவ)ச் ளசய்ட அவட ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞிமல்
யத்டய அவந்ட பிடுகயமர்கள். இந்ட பிதத்வட
கபமன் கர வடதில் (XVIII.46) ளடநிபமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஸ்பகர்ணஞம டம் அப்தர்ச்த யத்டயம் பிந்டடய ணமப:|
னேத்டம் ளசய்பட, கமபல் கமப்ட னடம ளடமனயல்
எனத்டனுக்கு ற்ட்டினக்கயட. இன்ளமனபன்
பிதமமம் ளசய்கயமன், சுவப க்ஷயக்கயமன்.

ழபளமனபன் இந்ட மநில் ளடமனயமநர்கள் ன்று
ளசமல்கய

labour force ஆக

இனக்கயமன். ிமம்ணஞன்

சனெகத்டக்கமகச் ளசய்த ழபண்டித ளடமனயல் ன்?
இந்ட ழமக ரீடயதில் ணற்பர்கள் ளடமனயல் ளசய்கயமர்கள்.
ஆமல் ம்னவத ணமத்ணமபின் அடேக்ந்டமழ
ல்மபற்றுக்கும் னக்தணமக ழபண்டிதினக்கயட? அவட
க மடயதமனக்கும் ம்மடயத்டக் ளகமடுப்டற்கம
கமரிதங்கழந ிமம்ணஞனுக்கு ற்ட்வப.

ணமத்ணமழபமடுகூ, னன்ழண ளசமன்டி அபட

அடயகமரிகவநப் ழம இனக்கய ழடபர்கவந க ீப
ந்டக்கநினம் ிரீடய உள்நபர்கநமகப்
ண்ஞழபண்டிதடம் ிமம்ணஞின் ளடமனயவச் ழசர்ந்டட.
அபன் அத்ததம் ண்டம் ணந்டயங்கள், அபன் னரிகய
கர்ணமடேஷ்மங்கள் ல்மழண க மடயதமரின்

ழக்ஷணத்வட உத்ழடசயத்டவபடமன். இந்ட ழமகத்டயன்
ளபவ ணீ யத சக்டயகழநமடு இபனுக்குக் கமரிதம்

இனப்டமல், இபன் ணற்பர்கவநபி அடயக யதணங்கள்,
பிடங்கழநமடு இனந்ட ணந்டய சக்டயவத ம்மடயத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட. ணற்பர்கலக்கு இவ்பநவு
ழபண்மம். அபர்கலக்கமகவும் ழசர்த்ட இபனுக்கு

ற்ட்டினக்கயட ன்று னரிந்ட ளகமண்மல் இபனுக்கு
ணட்டும் ஸ்ளமக வபத்டயனக்கயட ன்
டப்ிப்மதம் உண்மகமட.

இந்டக் கமரிதம் டபி, ழமகரீடயதிழழத இபன்டமன்
ல்ம பித்வதகவநனேம், சமஸ்டயங்கவநனேம், ணற்

ல்மர் ளசய்கய ளடமனயல் னவகவநனேம் ன்மகப்
டித்ட, அபபர்க்கும் உரித ளடமனயவ அபபர்கலக்குச்
ளசமல்ய ளகமடுக்க ழபண்டும்.

Teaching (கற்றுக்

ளகமடுப்ழட)

இபன் ளடமனயல். ணற் ளடமனயல்கவந இபழ ளசய்தமணல்,
அபற்வப் ற்யத டைல்கவநப் தி ணட்டும் ளசய்ட,
அடடற்கு உரிதபர்கலக்குக் கற்றுக் ளகமடுப்ழடமடு

யற்கழபண்டும். ணற்பர்கநின் சரீத்வடக் கமப்மற்றுகய
கமபல் கமரிதம், பிதமமம், உலுவனப்ன
னடயதபற்வபி, அபர்கலவத ளடமனயல் னவ,

பமழ்க்வக ளய இபற்வழத கமப்மற்யக் ளகமடுப்டன்

னெம், அபர்கலவத ணவனேம், அயவபனேம்

க்ஷயத்டக் ளகமடுப்டம இந்டத் ளடமனயல் ளமம்வும்
ளமறுப்ன பமய்ந்த்டடமக இனக்கயட. இந்டப் ளமறுப்வ
ஆற்றுகயபன் ல் சயத்ட ரிக்குபம் பமய்ந்டபமக
இனந்டமன்ய இபன் ளசய்கய கமரிதம் ன் டமட.
ணயலும், அயபிலும் இபன் உதர்ந்ட டெய்வணவத
அவந்டயனந்டமல்டமன் இபன் ிவ அபற்யல்
உதர்த்டயபி னடினேம். அழட சணதத்டயல், இபனுக்குத்டமன்
ணற்பர்கலக்கு இல்மட ிடயந்டகம் (handicap) என்றும்

இனக்கயட. னத்டயதமல் கமரிதம் ளசய்கயழமம் ன்டமல்
இபன் ணற்பர்கவநபித் டக்கு உதர்வு இனப்டமக
யவத்ட பிட்மல், அட ளரித ிடயந்டகணமகயபிடும்.

இம்ணமடயரிக் கமஞங்கநமல், இபவத்டமன் ளமம்வும்
ரிசுத்டப்டுத்ட ழபண்டிதினக்கயட. யம்வும்

அம்மபம் உண்மக்கக்கூடித ழடக்கள் இனந்டம்,
இபவக் ளகமஞ்சங்கூ அம்மபழண இல்மடபமகப்
ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட. அடமல்டமன், இபவ

மற்ட ம்ஸ்கமங்கநமல் ன்மக பறுத்ளடடுத்ட
சக்வகதமகப் ினயந்ட சுத்டணமக ழபண்டும் ன்று
வபத்டயனப்ட.

ணந்டயங்கள் யடம் ஆகழபண்டுணமமல் கடும்
யதணங்கவந அடேஷ்டித்டமல்டமன் னடினேம். ழடள்கடி
ணந்டயம் ணமடயரி என்வ ித்ட பித்வட

இக்குகயபர்கவந இன்வக்கும் மர்க்கயழமம்.
அபர்கவநக் ழகட்மல் யதணம் டப்ிமல் டங்கலவத
ம் யக்கயடயல்வ ன்கயமர்கள். இன்

ழபவநதில்டமன் ம் ண்ஞமம், இன் ழபவநதில்

கூமட, பமத்டயல் இந்ட மநில் கூமட, டெம் கமட்
ழபண்டும், ய ழம ழபண்டும் ன்று எவ்ளபமன
ணந்டயத்டக்கும் எவ்ளபமன பிடய இனக்கயட. பிடய
டப்ிமல் ில்மணல் ழமய்பிடுகயட ன்கயமர்கள்.
கயஞ கமத்டயல் ித்டமல் ல் பர்தம்
ீ

யத்டயக்கயட ன்கயமர்கள். இவ்பிடணமக ணந்டயம் ன்
டனபடற்கும், என ழபட பித்ட ஆத்ணசுத்டய ளறுபடற்கும்
ஆடமணம பிதங்கள் அத்டவனேம் என சமவகக்குள்
பந்ட பிடும்டிதமக வபத்டயனக்கயட.

சமவககநின் ிரிபிவனேம் பனக்கயல் உள்நவபனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
சமவககநின் ிரிபிவனேம் பனக்கயல் உள்நவபனேம்

ஆடயகமத்டயயனந்டபர்கள் ணமசக்டர்கநமக, யம்
ழதமக சக்டயனேம் னத்டயபன்வணனேம் உவதபர்கநமக

இனந்டடமல் எவ்ளபமனபனம் கப்ட் ழபட சமவககவந
அப்ிதமம் ண்ஞி பந்டமர்கள். அழகம்
ணயரியகலக்கு டமணமகழப ழபடங்கள் ஸ்னரித்ட.

ணற்பர்கள் குனபிணயனந்ட அமடமஞணமக ழணடம
சக்டயதிமல் அரிடணம ழபட சமவககவந
கற்றுக்ளகமண்மர்கள். அடற்கப்னம் இபர்கலக்கமகழப

ழபட ணந்டயங்கள் ஸ்னரித்டடம் உண்டு. குனபிணயனந்ட
கற்டற்கு ழணமகப் னடப் னட பித்வதகவநப்
ிகமசப்டுத்டயமர்கள். ழபடம் னலக்க னத்ம்
ன்மல், அவடப் னஞணமக அயந்ட தமனம்

இனக்கபில்வடமன். ஆமலும், இப்டி அந்ட
னத்த்டயல் யவத மகங்கவநப் ற்யத்

ளடரிந்டபர்கநமக ஆடயகமத்டயல் இனந்டமர்கள்.
ிற்கமங்கநில் ணடேஷ்தர்கநின் ளடய்பிகணம ழதமக
சக்டயகள் குவந்டளகமண்ழ பந்ட, கய ஆம்த்டயல்

ளமம் க்ஷீஞணவந்ட பிட்ட. ங்கநின் ஆனேஸ்,
ஆழமக்தம், னத்டயம் ல்மழண ளமம்
குவதமதிற்று. னமஞங்கநில் இப்டிச்
ளசமல்யதினப்வடத்டமன், ழணழ ளசமன்
ச்சயமர்க்கயிதர் உவதிலும், 'சயன்மட் ல்ிஞிச்
சயற்யபிழமர்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இளடல்மம்
ணமத்ணமபின் ீ வடமன். ன் இப்டிக் குவத
ழபண்டும் ன்மல் ளசமல்த் ளடரிதபில்வ.
"ழபடங்கவந யம்க் கற்று தக்ஜமடயகலம் னடிபிழ
ஆத்ண பிசமனம் ண்ஞிக் ளகமண்டு பந்டபர்கள்,

டவனவ டவனவதமக ன்மக பினத்டயதமகயக்
ளகமண்டுடமழ பழபண்டும்? அப்டிதில்மணல் ன்
க்ஷீஞணவத ழபண்டும்?" ன்று ழகட்மல் [டயல்]
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. ணமத்ணம எழ
ணமடயரிதில்மணல் டைட டைடணமக, பிசயத்ணமக
பிவநதமடிக்ளகமண்டு இந்ட ழமக மகத்வட
த்டபடமல் இப்டிதினக்கயட ன்றுடமன்
ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட. ஆகக்கூடி

evolution, evolution ன்று

(உதிரிம் ழணழ ழணழ அிபினத்டயதமகய

கயணத்டயழழத ஸ்னஷ்டி ழமய்க்ளகமண்டினக்கயட
ன்று) மர்பின் னடமபர்கள் ளசமன்மலும்,

ஆத்ணயகணமகவும், னத்டயப் ிகமசம், ல் குஞம், ழதமகசக்டய
னடயதபற்வ வபத்டம் மர்க்கய ழமட

evolution-கு

ழர்ணமமக, கர ழன கர ழன டிக்ரி ழமபடமகத்டமன்
இனந்டயனக்கயட. இடயழ என

freezing point (அப்டிழத

குநிர்ந்ட, உவந்ட ழமய்பிடுகய யவ) ணமடயரி கயனேக
ஆம்ம் பந்டட.
கயனடனேகத்டயயனந்ட ணடேஷ்தர்கநின் சக்டய குவந்ட
ளகமண்ழ பந்டயனக்கயட. அந்ட னேகத்டயல் அஸ்டய
(லும்ன) இனக்கும்பவ எனத்டனக்கு ஆனேஸ் இனக்கும்.
த்டம், ணமம்ம் ல்மம் பற்யப் ழமய்பிட்மலும்கூ,
லும்னக் கூடு உலத்ட பிலகய பவதில் உதிழமடு
இனப்மர்கள். அபர்கலக்கு யம்வும் டயதம சக்டய
உண்டு. அபர்கவந 'அஸ்டய கட ப்மஞர்கள்' ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. த்ழடமனேகக்கமர்கள் 'ணமம் கட
ப்மஞர்'கள். அடமபட த்டம் சுண்டி பிட்மல்கூ

ணமணயம் அலகுகயபவ உதிழமடு இனப்மர்கள்.

இபர்கலக்கு தக்ஜமடய கர்ணமக்கவநப் ண்டம் சக்டய

பிழசணமக உண்டு. த்பமனேக ங்கலக்கு 'னடய கட
ப்மஞர்' ன்று ளதர். 'னடயம்' ன்மல் த்டம். டணயனயல்
'உடயம்' ன்மகயதினப்ட

இடடமன். இபர்கள் த்டம்

பற்றுகயபவ ீபழமடு இனப்மர்கள். னவ

ண்டபடயல் இபர்கலக்கு சக்டய அடயகம். அப்னம்,
இப்ழமட கயனேகத்டயல் இனக்கய மம் 'அன் கட
ப்மஞர்'கள். ழசமறு உள்நபவடமன் ணக்கு உதிர்
உம்ில் டரித்டயனக்கும். ணக்கு த்தம சக்டய,

கர்ணமடேஷ்ம சக்டய, னவ ண்டம் சக்டய டவும்
இல்வ. "கயனஷ்ஞம, மணம" ன்று மணமவபச் ளசமல்கய
சக்டயடமன் இனக்கயட. மணமழப கமப்மற்யபிடும் ன்ட
பமஸ்டபந்டமன். ஆமலும் அடற்கமக ிம்ண
ஸ்னஷ்டிதியனந்ட பந்டயனக்கய ழபடங்கவந அனயந்ட

ழமகும்டிப் ண்ஞமணம? அட ளரித ஷ்ணல்பம?
அந்ட ஷ்த்டக்கு ழட கயனஷ்ஞ கபமின்
ழடழமத்ர்த்ழடமடு [ழடக பிழதமகத்ழடமடு] ளரிடமக
ஆம்ித்டட. கயனஷ்ஞ ணமத்ணம சரீத்வட ரித்தமகம்
ண்ஞிபிட்டு, ழமகத்வடபிட்டுப் னப்ட்வுன் என

ளரித இனட்டு பந்ட சூழ்ந்ட ளகமண்டுபிட்ட. கயனஷ்ஞ
ணமத்ணம ழரிலும் இனட்டு (கயனஷ்ஞ-கனப்ன); அபர்
ிந்டடம் இனட்டு; கமமக்னத்டயழ ட் டுயசயதிழ
அபர் ிந்டமர். ஆமல் அபழ ழமகத்டக்ளகல்மம்
ஜம ழமடயதமக இனந்டமர்! கனவஞ ழமடயதமக,
அனட்ளனஞ் ழமடயதமகவும் இனந்டமர்! அபர்
ணவந்டடம் ஜமத்டக்குப் ளரித மி உண்மகய

ளரித இனள் சூழ்ந்டபிட்ட. ளகட் சக்டயகலக்கு என
னொணமக இனக்கப்ட் கயனனனுக்கு அடயகமம்

ற்ட்டுபிட்ட. இளடல்மம் டற்கமகழபம ணமத்ணமழப
பிவநதமடிப் மர்த்டக் ளகமள்கய ீ வடமன்.

எழ ழமடயதமக பந்டமர்; அப்னம் எழ இனட்டு பந்ட
பிடுழணம ன்று தப்டும்டிதம யவவத உண்டு
ண்ஞிமர். இடற்கப்னம் என கனவஞ உண்மகய,
"ழமகம்

இப்டி எழடிதமக பஞமகய
ீ
பிழபண்மம்;

கயக்குக் ளகமஞ்சம் ணமற்று ணனந்ட - கயதின் பித்வட
னயக்கய ணனந்ட - ளகமடுத்ட க்ஷயக்கமம்" ன்று

யவத்டமர். ழபடந்டமன் அந்ட ணனந்ட. கய னனன்
அவடக் கந ீகம் ண்ஞிபிமணல் கமப்மற்யபிட்மல்

ழமடம், ழமகம் ிவனத்டக் ளகமள்லம்; இனட்டிழ அட
என பிநக்கமக பனயகமட்டிக் ளகமண்டினக்கும் ன்று ண
கனவஞழதமடு ண்ஞிமர். வனத ணமடயரி ழபடம்
ழமடயதமகப் ிகமசயப்ட கயதில் மத்தணயல்வ.
கயனனனுக்கு அடயகமம் ளகமடுத்டின் அப்டிப்
ண்டபடற்கயல்வ. ஆமலும், அட குவந்ட

அநவுக்கமபட வ்பநவு ிகமசயக்க ழபண்டுழணம அந்ட
அநவு இனக்கும்டிப் ண்ஞழபண்டும் ன்று யவத்டமர்.
டம்னவத அம்சமபடமணம ழபட பிதம ணரிய
னெணமக இந்டப் ளரித உகமத்வடச் ளசய்டமர்.
அப்ழமட ழபட பிதமனக்கு அந்டப் ழர்
இனக்கபில்வ. அபனவத [இதற்] ளதனம் கயனஷ்ஞர்
ன்டடமன். டீபில் (த்பத்டயல்)
ீ
ிந்டபமடமல்
த்வபமதர் ன்மர்கள். கயனஷ்ஞ த்வபமதர்,
மடமதஞர் ன் ழர்கள் அபனக்கு இனந்ட. 'டரி'
ன்னும் இந்வட ணத்டடிதில் டஸ் ண்ஞிதடமல்
மடமதஞர் ன்றும் அபவச் ளசமல்பமர்கள்.

 ணரியகநின் னெணமக ழமகத்டக்கு பந்டயனந்ட
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ழபட சமவககலம் கயனஷ்ஞ த்வபமதனக்குத்

ளடரினேம். அக்கமத்டயல் அளடல்மம் கந்ட எழ
ிபமணமகத்டமன் இனந்டட. அடயல் யவத

கயயக்கும் சக்டய னர்பிகர்கலக்கு இனந்டட. அபடம

னனமடமல் த்பமக் கவசயதில் ிந்ட ழமடயலும்
கயனஷ்ஞ த்வபமதனக்ழகம அத்டவவதனேம்

க்யக்கும் சக்டய இனந்டட. சக்டய குவந்ட ணக்கமக
அபர் அபற்வ மலு ழபடங்கநமகவும், அடயல்
எவ்ளபமன்யலும் இன்ின் சமவக ன்றும் ிரித்டமர்.
என

dam ழமட்டுப்

ளரித ிபமத்டயயனந்ட 

பமய்க்கமல் ளபட்டி பிடுகய ணமடயரி மலு ழபடங்கள்,
அபற்யன் சமவககள் ன்று பிமகம் (குப்ன) ளசய்டமர்.
அட அபனவத ழதமக ணகயவண, டயன் பயவண.

இபற்யல் ிமர்த்டம னொணம ரிக்ழபட சமவககள், தக்ஜ
பிடயகநின் னொணம தறஸ் சமவககள், கம னொணம
மணழபட சமவககள், ஆத்டக்கவநப் ழமக்கயக்

ளகமள்படற்கும் சத்னக்கவந மசம் ண்டபடற்குணம
ணந்டயங்கவநனேம் தக்ஜங்கவநனேம் னக்தணமகக் ளகமண்
அடர்ப சமவககள் ல்மம் இனந்ட.
ழடபர்கள் ளமம்வும் ந்ழடமப்டுத்டபடற்கமக
மணழபடத்டயல் அடயகப்டிதம சமவககள் இனந்ட.
1180ல்

ஆதிம் சமவககள் மணழபடத்டயழழத

இனந்டபமம்! ரிக் ழபடத்டயல்
தறர் ழபடத்டயல்

109

கயனஷ்ஞதறயல்
இனந்ட.

21

சமவககள் இனந்ட.

இனந்ட. (சுக் தறயல்

94) அடர்ப

ழபடத்டயல்

50

15;

சமவககள்

1180

ன்ட பிஷ்டனமஞத்டயல் பனபடமக என ண்டிடர்

டுத்டக் கமட்டித கஞக்கமகும். இடற்குக் ளகமஞ்சம்
பித்தமணமக இன்ளமன கஞக்கும் இனக்கயட.
அடன்டி ரிக் ழபடத்டயல்
மணத்டயல்

21

சமவககள்; தறயல்

1000; அடர்பத்டயல் 11; ளணமத்டம் 1133

101;

சமவககள்.

இிழணல் பப்ழமகும் கயகம ங்கள் அல்
சக்டர்கநமகழப இனப்மர்கநமடமல் இந்ட ஆதித்ட
டைற்றுச் ளசமச்சத்டயல் என சமவகவத அத்ததனம்
அடேஷ்மனம் ண்ஞிமல் ழமடம் ன்று கயனஷ்ஞ
த்வபமதர் கனடயர். கபத் ங்கல்ழண அபனக்கு
இந்ட ண்ஞத்வடத் டந்டட. அடமல் எனத்டழ 
ழபடங்கவநக் கற்றுக்ளகமள்கய வனத னவழமய், ரிக்,
தறஸ், மண, அடர்பங்கநில் டமபட என்யழ என
சமவகவதப் டித்ட ணப்மம் ண்ஞி, அடன்டி
ளசய்டமல் ழமடம் ன் னட ற்மட்வச் ளசய்டமர். டம்
சயஷ்தர்கள் டைலு ழரில் எவ்ளபமனபரிம் என ழபடம்
ன்று ிரித்டக் ளகமடுத்ட, 'இடன் சமவககவந ீங்கள்
ிசமம் ளசய்னேங்கள்' ன்று ஆக்வஜ ண்ஞிமர்.
ரிக்ழபட சமவககவநப் வர் ன் சயஷ்தரினம்,

இப்டிழத தறவ வபசம்மதரினம், மணத்வட
வணயிதினம், அடர்பத்வட றணந்ட ன்பரினம்
ளகமடுத்டப் ிசமம் ளசய்த வபத்டமர்.
இப்டி என ீபனுக்கு இட ழமடம் ன்று ழபடத்வட
மமகவும், அந்ட மவ
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சமவககநமகவும் ிரித்டக்

ளகமடுத்டடமழழத, கயனஷ்ஞ த்வபமதனக்கு 'ழபட

வ்தமர்' ன் கமஞப் ளதர் உண்மதிற்று. வ்தமம்

ன்மல் கட்டுவ, essay,composition ன்று அர்த்டம். என
பிதத்வட ணட்டும் ிரித்ட டுத்டக்ளகமண்டு

பிநக்குபடமல் அடற்கு பிதமம் ன்று ளதர் பந்டட.
 பிதங்கள் இனக்கயழமட, எவ்ளபமன ளமனள்
ற்யனேம் (

subject wise-ஆக)

classify ண்டபட)

பிமகம் ண்டபட (ிரித்ட

டமன் பிதமம். கப்ட்டமக இனந்ட

பந்ட ழபடசமவககவநத் டீர்ணமணமக இட ழமடம் ன்று
ிரித்ட பிமகம் ளசய்டடமழழத, க்னஷ்ஞ

த்வபமதனக்கு ழபட வ்தமர் ன் ளதர்
பந்டபிட்ட.
என சமவக ழமடம் ன்று அபர் ற்மடு ண்ஞிடமல்,
அடற்குழணல் கற்றுக் ளகமள்நக் கூமட ன்று டவ
ழமட்டுபிட்டமக அர்த்டணயல்வ. 'ணயிணம்' என

சமவகதமபட தி ழபண்டும் ன்று வபத்டமர்.
பிதமர் ழபடங்கவந பிமகம் ளசய்ட இப்ழமட
தமதித்டச் ளசமச்சம் பனணமகயட. ஏநவுக்குச்
சரித்டய னர்பணமகழப இவட யர்ஞதம்

ண்ஞிதினக்கயட. சமஸ்டயங்கநமல் டீர்ணமணமகத்
ளடரிகய இந்டக் கமக் கஞக்வக எப்னக் ளகமள்நமணல்
சரித்டயக்கமர்கள் ணமமட கமம் கய.ன.1500 ன்று
ளசமல்யபந்டமர்கள். இப்ழமட அட இன்ம் சய
டைற்மண்டுகலக்கு னந்டயனேம் ழமதினக்கும் ன்று
ளசமல்ய, 5000 பனம் ன் கஞக்கு சரிதமக இனக்கும்
ன்று அிப்மதம் ளசமல் ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்.

பிதமர் பிமகம் ண்ஞித ிகும் ளமம் கமம்
எனபழ என ழபடத்டயல் என சமவகவத அத்ததம்
ளசய்டின், இன்ளமன ழபடத்டயன் இன்ளமன சமவக,

அப்னம் னென்மபடமகப் ின்னுளணமன ழபடத்டயழ என
சமவக ன்ளல்மம் அத்ததம் ண்ஞி

பந்டயனக்கயமர்கள். இன்வக்கும் பக்கத்டயதர்கநின்
ழர்கலக்குப் ின்மல் சடர்ழபடய, த்ரிழபடய, த்பிழபடய
ன்ளல்மம் பனபவடப் மர்க்கயழமம். த்ரிழபடய
எனத்டர் கபர்மகக் கூ இனந்டமர். 'டழ', 'டழப'

ன்ளடல்மம் 'த்பிழபடய' ன்டன் டயரினகள்டமன். டைலு
ழபடங்கநிலும் எவ்ளபமன சமவக அத்ததம்

ண்ஞிபர்கநின் ம்வதில் பந்டபர்கழந 'சடர்ழபடய'
ன்கயபர்கள். இபர்கவந ளங்கமயல் சட்ர்ய
ன்மர்கள். னென்று ழபடங்கநில் அத்ததம்

ண்ஞிதபர்கள் த்ரிழபடயகள்; இண்டில் ண்ஞிபர்கள்
த்பிழபடயகள். இப்ழமட என்வக்கூப் ண்ஞிபர்கள்
ளமம்வும் அனர்பணமகய பிட் ழமடயலும் குடிப்

ளதரிமபட இப்டி என்றுக்கு ழணற்ட் ழபடங்கவந
அத்ததம் ண்ஞி னர்பிகர்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள்
ன்டற்கு அத்டமட்சய கயவக்கயட. ஜமம்ந்டர்,

டம்வண "மன்ணவ ஜமம்ந்டன்" ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்கயமர். டைலு ழபடங்கவநனேம் அத்ததம்

ண்ஞிபர் அபர். அம்மநின் க்ஷீத்வடப் மம்
ண்ஞிபமடமல், அபனக்கு க ழபடங்கலம்
உழ ளடரிந்டயனக்கும்.
இந்ட தமதித்டச் ளசமச்சம் பனத்டயல், அழக

சமவககள் பனக்ளகமனயந்ட ழமய்பிட். ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமகத் ழடய்ந்ட ளகமண்ழ பந்ட, 1180 ன்ட
சணீ கமணமக ஆழல சமவககநில் யற்கய ண

டர்ப்மக்த ஸ்டயடயதில் இனக்கயழமம்! ('சமவக' ன்று, அடயல்

னடயல் பனம் ம்யவடவதச் ளசமல்கயழன்.)
ரிக்ழபடத்டயன்

21

சமவககநில் இப்ழமட இனக்கயட

என்றுடமன். சமக சமவக ன்று அடற்குப் ழர். டழத
உயத் பனகய சமவகதமடமல் டழத சமவக
ன்றும் ளசமல்படண்டு. சுக் தறயன்

15

சமவககநில்

இப்ழமட இண்டுடமன் இனக்கயன். கமண்ப சமவக
ன்ட ணமமஷ்டித்டயல் இனக்கயட. ணமத்தந்டய
சமவகடமன் ப இந்டயதமபில் யவத இனக்கயட.
கயனஷ்ஞ தறயன்

94

சமவககநில் வடத்ரீதம்டமன்

அடயகம் உள்நட. டக்ஷயஞத்டயல் ணயகவும் அடேஷ்மத்டயல்
இனப்ட இடடமன். ஸ் சமவக ளகமண்
மணத்டயல்
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யளகமடுத்ட பிட்ழமம்! டணயழ்மட்டில்

டபகம சமவக ப்டும் வணய ீத சமவக என்றுடமன்
ஞ்சயதினக்கயட. ணமமஷ்டித்டயல் ணட்டும் ளகமஞ்சம்

மஞமதஞத
ீ சமவக ன்ட இனக்கயட. ழணற்ழக குமத்
னடம இங்கநிலும், ழகநத்டயலும் ளகௌடண சமவக
ன்ட இனக்கயட. அடர்பத்டயன் ம்ட சமவககநில்

என்றுகூ இல்வழதம ன்று தந்ட ளகமண்டினந்ழடமம்.
சல்வ ழமட்டுச் சயத்டடயல் ளசௌக சமவகவத
ன்மக அத்ததம் ண்ஞி எனபர், குமத்டயல்

யழமர் ன் இத்டயயனக்கயமர் ன்று ளடரிந்டட.
அபரிணயனந்ட இந்ட அடர்ப சமவகவத அத்ததம்
ண்ஞ ம் ஊர்ப் சங்கவந அனுப்ிற்று.

ரிக்ழபடத்வட ழசர்ந்ட ிமம்ணஞங்கநில் டழத
ப்மம்ணஞனம் ளகௌீடகர ப்மம்ணஞனம் (சமங்கமத
ப்மம்ணஞம் ன்றும் இடற்குப் ளதர் உண்டு) ணக்கு

பந்டயனக்கயன். இபற்வச் ழசர்ந்ட ஆண்தகங்கநில்

பனம் 'டழத உயத்'டம் 'ளகௌீடகர உயத்'டம்
இன்வக்கும் பனக்கயல் உள்ந.

சுக் தறவச் ழசந்ட ிமம்ணஞங்கநில் 'சடட
ப்மம்ணஞம்' என்ழ அடேஷ்மத்டயல் இனப்ட. இட
ணமத்தமந்டய சமவக, கமண்ப சமவக இண்டிலும்

(ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் பித்தமங்கழநமடு) ளமடபமக
இனப்ட. ழபடங்கள் ல்மபற்றுக்கும் பிநக்கணமக
இனக்கய ளரித னஸ்டகம் இட. ஆண்தகணமகவும்,

ஆண்தகம் னமவுழண உயத்டமகவும் இனக்கப்ட்
'ினடமண்தகம்' என்ழ

இன்வக்கு சுக் தறயல்

ணக்குக் கயவத்டயனப்ட. 'ஈசமபமஸ்த உயத்' இந்ட

ழபடத்டயன் ம்யடம மகத்டயழழத பனகயட ன்று
னன்ழழத ளசமன்ழன்.
கயனஷ்ஞ தறயல் இப்ழமட பனக்கயல் இனக்கய
ிமம்ணஞம் 'வடத்டயரீதம்'டமன். இந்ட ழபடத்டயன்

ஆண்தகங்கநிலும் 'வடத்டயரீதம்' ன்ட இனக்கயட.
அடயல்டமன் வடத்டயரீத உயத்டம், ணம மமதஞ
உயத்டம் இனக்கயன். யவதப் ிழதமப்டுகய
லக்டங்கலம் ணந்டயங்கலம் ணம மமதஞ

உயத்டயல் இனப்வபழத. 'வணத்மதஞி ஆண்தக'னம்
அழட ழவக் ளகமண் உயத்டம் இழட கயனஷ்ஞ
தறயல் கயவத்டயனக்கயன். க சமவக (ம்யவட),
அடன் ிமம்ணஞம், ஆண்தகம் டவும் இப்ழமட
அடேஷ்மத்டயல் இல்மட ழமடயலும் அடன் கவசயதில்
பனகய கழமயத் ணட்டும் பனக்கயல் இனக்கயளடன்று
னந்டயழத ளசமன்ழன்.

இழடழம ச்ழபடமச்பட உயத்டம், கயனஷ்ஞ

தறவச் ழசர்ந்ட ச்ழபடமச்பட ம்யவடதின்
னடிபமக பனபட ன்மலும் இந்ட உயத்வடத் டபி
அந்ட சமவகதின் ணற் மகம் டவும் கயவக்கபில்வ.
மண சமகம ம்யவடகநில்
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ஷ்ணமகய பிட்

ழமடயலும், அடன் ிமம்ணஞங்கநில் ணட்டும் ளனட்டுத்
டப்ிப் ிவனத்டயனக்கயன். டண்ட்த ப்மம்ணஞம்,

ஆர்ழத ப்மம்ணஞம், ழடபடமத்தமத ப்மம்ணஞம்,
ம்யழடமயத் ப்மம்ணஞம், பம்ச ப்மம்ணஞம்,
[ட்பிம்ச

ப்மம்ணஞம், மணபிடம ப்மம்ணஞம்,

சமந்ழடமக்த ப்மம்ணஞம், வணயீத ப்மம்ணஞம்]

ன்யப்டிப்  இனக்கயன். இந்ட ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட
ஆண்தகங்கநில் டபகம ஆண்தகம் ன்வட

டபகம ப்மம்ணஞம் ன்றும் ளசமல்படண்டு. இட
வணயீத ப்மம்ணஞத்டயல் பனபடடமன். இடயல்
கவசயதில் உள்நடடமன் ழகழமயத். அடமல்
அடற்குத் 'டபகம உயத்' ன்றும் என ளதர்
இனக்கயட. சமந்ழடமக்த ிமம்ணஞத்டயயனந்ட
'சமந்ழடமக்த

உயத்' கயவத்டயனக்கயட.

அடர்ப ழபடத்டயல் ல்மம் ழமய் பிட்மலும்,
அடயயனந்ட 'ிச்ம்', ''னண்கம்', 'ணமண்டூக்தம்' ன்
னென்று உயத்டக்கள் கயவத்டயனப்டமக னன்ழ
ளசமன்ழன். 'யனயம்ண டமி ீ உயத்'டம்
அடர்பத்வடச் ழசர்ந்டடடமன். இந்ட ழபடத்டயல் ணக்குக்
கயவத்டள்ந எழ ிமம்ணஞத்டக்கு 'ழகமட ப்மம்ணஞம்'
ன்று ளதர்.

1180-சமவககநில்

இப்டி ளனட்டு ணட்டும்

ணயஞ்சயதினப்டங்கூ அடுத்ட டவனவக்கு சயத்டப்
ழமய் பிடும்டிதமகப் ண்ஞிபிட்மல், அட
ணமமணமகும். என ரிமனம் ிமதச்சயத்டனம்
இல்மட மணமகும்.
டயமபி ழடசம் ன்று ளசமல்ப்டுகய
டக்ஷயஞழடசத்டயல், ழகநத்டயல், ழபட பித்வததமட

ம்னத்ரிகலக்குள் இன்னம் அவஞதமணல் இனந்ட
பனபவடச் ளசமன்ழன்.
அடுத்டடிதமக, ஆந்டயத்டயல் ழபடமப்ிதமம் சணீ ம்
பவதில் ன்மக ந்டயனக்கயட. இடற்குப் ளரித
ஆடபமக இனந்டட பிதபமமபில் பமத்டயரி
ணதத்டய த்டயபந்ட பனமந்டப் ரீவக்ஷகலம்,
பித்பத்டறம் ஆகும். ரீவக்ஷதில்
ழடயபர்கலக்கும், டயல் கந்ட ளகமண்

ண்டிடர்கலக்கும், ளமக்கணமகப் ஞம் ளகமடுத்ட
ம்ணமிப்மர்கள். அழடமடுகூ என ர்ட்டிஃிழகட்
(ற்சமன்றுப் த்டயம்) ளகமடுப்மர்கள். இடயழ பிழசம்
ன் ன்மல்: இந்டப் ரீவக்ஷக்கும், டறக்கும்

ளபநினைர்கநியனந்ட, டெ டெப் ிழடசங்கநியனந்டகூப்
ிம்ணச்சமரிகலம், க்னஸ்ட வபடயகர்கலம்
பனபமர்கள். ிற்மடு இபர்கள் டங்கள் ஊனக்குத்
டயனம்னகயழமட பனயதிலுள்ந கயனஸ்டர்கநின்
படுகநில்
ீ
ர்ட்டிஃிழகட்வக் கமட்டிமல் அந்ட
கயனஸ்டர்கள் இபர்கலக்கு யம் ணரிதமவட

ளசய்பமர்கள். இபர்கவந அடயடயகநமக உசரித்ட
த்கமம் ளசய்பழடமடு, டமங்கலம் டயபித ம்ணமம்

ளசய்பமர்கள். இழட ணமடயரி, ஆந்டய ழடசத்டயல் என
கல்தமஞம் ண்டம்ழமட, அடயல் ழபட

ண்டிடர்கலக்ளகன்று என ங்கு டக்ஷயவஞதமக
எடக்குகய பனக்கனம் இனந்டட. இப்ழர்ப்ட்

cash incentive-

கள் (ளமக்கத் ளடமவக டனகய ஊக்க உற்சமகம்)

கமஞணமக ழபடமப்தமம் ஆந்டய ழடசத்டயல் ளசனயப்மக
இனந்டட.
ிமம்ணஞன் ஞம் ஞம் ன்று க்கக்கூமடடமன்.
அப்டிப் ந்டமல் அபன் ிமம்ணஞழ இல்வ.
ஆமலும், ழபடம் டபி ணற் ந்டத் ளடமனயல் ழமமலும்
ர்ஸ் யவத ஞம் பனம். ழபடத்டக்கு (வபடயக

பமழ்க்வகக்கு)ப் ழமமல் அன் பஸ்டயத்டக்குக்கூ
பனயதில்மணல் அபஸ்வடப் ழபண்டிதடடமன் ன்கய
சூழ்யவ ழமய், வபடயகனும் ஏநவு றிக்ஷணமக,

யர்பிசமணமக ீபதமத்டயவ த்ட னடினேம் ன்டற்கு
ற்மடு ளசய்ட ளகமடுக்கத்டமன் ழபண்டிதினக்கயட.

அப்டிச் ளசய்டடமல் டமன் ளடலுங்கு ழடசத்டயல் ணீ 
கமம் பவதில் ழபடமப்ிதமம் ஏநவுக்கு ல்
யவதில் இனந்டயனக்கயட.
ழடசம் னமவுக்கும் டயட்ம் ழமட்டு, குயப்மகத் டணயழ்
மட்டில் இப்டி அபசயதணம டயபித சகமதத்டக்கு
பனயகள் ளசய்டடமன் இப்ழமட ழபட மசமவகவந
உதிர்ப்ிக்கப் மடுட்டுக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
டணயழ் மட்டில் கவசயதமக மதகர், ணமமஷ்டிர்
னடயத யந்ட மமக்கள் ஆண்பவதிலும்,

அடற்கப்னம் இங்குள்ந சுழடச ம்ஸ்டமங்கநிலும்

வபடயகர்கலக்கு யம் மணமிதங்கள் அநிக்கப்ட்டு
பந்ட. என ழபடசமவக னலவடனேம் அத்ததம்

ளசய்கயபனுக்கு 'ச்ழமத்ரிதன்' ன்று ளதர். 'ச்னடய'
ன்மல் ழபடம் அல்பம? அடயயனந்ட பந்டட
'ச்ழமத்ரிதன்'. இப்டிப்ட்

ச்ழமத்ரிதனுக்கு னடமம்,

சயன்டமக என கயமணத்வடழதகூ டமம் ண்டபட,
அழக டணயழ் மமக்கநின் பனக்கணமக இனந்டயனக்கயட.
அந்டக் கயமணத்டக்கு பரி கயவதமட. 'இவதிய' ன்று

இவடத்டமன் வனத சமங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.
'ிம்ணழடசம்' ன்று

இப்ழமட ளசமல்ப்டுகயவப

ிமம்ணஞனுக்குத் டமணமக ('ழடத'ணமக) டப்ட்
ஊர்கள்டமன். 'ிம்ணழடதம்' ன்ழ சமத்டயல்

ழமட்டினக்கும். "சடர்ழபடய ணங்கம்" ன் ளதரிலுள்ந
ஊர்கள், மன்ணவதமநனக்கு மணமன்தணமகத்
டப்ட்வபழத. ழபடமத்ததம் ண்ஞி

இன்ளமனத்டனுக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கயபர்கலக்கு
ம்மத்டயதனள்ந ழபறு ழபவ இல்மடடிதமல்,

அபர்கநமல் கயஸ்டய கட் னடிதமட ன்று உஞர்ந்ழட பரி
பிக்கு அநித்டயனந்டமர்கள். பமப் மஜ்தத்டயலும்,

கம்ளி ஆட்சயதிலும், ிரிட்டிஷ் மஜ்தத்டயலுங்கூ இந்ட
பரிபிக்கு ீடித்டட. ழபடத்வட பநர்க்க இபர்கநமக
ற்மடு ண்ஞமபிட்மலும், ற்ளகழப ச்ழமத்ரித
கயமணங்கலக்கு இனந்ட பரிபிக்வக ணட்டும் த்ட

ண்ஞமணழதினந்டமர்கள். அப்டினேம் ிமம்ணஞர்கள்
டமங்கழந யங்கவந பிற்று பிட்டு,
ர்ட்டிஃிழகட்டுகநமக ணமற்யக் ளகமண்டு கயமணத்வடனேம்
பிட்டு வுன்கலக்கு பந்ட, இங்கயீ ஷ் டிப்ன, இங்கயீ ஷ்
ர்க்கமரில் ழபவ ன்று ழமய், ழபட ம்ந்டத்வட

அடிழதமடு கத்டயரித்டக் ளகமண் டர்க்கடய உண்மகய
பிட்ட.

ளௌகயகத்டயல் [உகயதயல்] ிபினத்டய [ளடமனயீ டுமடு]
வபத்டக் ளகமள்நமணல் ஆத்ண மகணம
கமரிதங்கவநழத டக்கமகவும் சனெகத்டக்கமகவும்

மம்ரிதணமகச் ளசய்ட பனபட ன் உன்டணம
ற்மடு ம் என ழடசத்டயல்டமன் இந்ட ழமகம்

னமபிலுழண னேக னேகமந்டணமக இனந்ட பந்டயனக்கயன்ட.
இடன் ளனவணவத ிமம்ணஞர்கழந உஞத் டபய,
ழபடத்வடபிட்டு ளபள்வநக்கம மகரிகத்டக்குப்

மதந்டின் ணற்பர்கலம் இந்ட மடயதின் அபசயதத்வட
ணந்ட ழம ஸ்டயடய ற்ட்டுபிட்ட.

ிமம்ணஞர் கவண

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ிமம்ணஞர் கவண
இவ்பநவு டெம் ழகட்டற்குப் ிழதமணமக,

ிமம்ணஞர்கள் ல்மனம் டமபட என கமரிதம்
ழபடத்வட க்ஷயப்டற்கமகப் ண்ஞழபண்டும். யத்டயதம்
ிம்ண தக்ஜம் ண்ஞ ழபண்டும். ஞ்ச ணம

தக்ஜங்கநில் அட என்று. இங்ழக 'ிம்ண' ன்மல்
ழபடம் ன்று அர்த்டம். அகண் டீம் ழமல் ணந்டய
சக்டயதமட ம்ணயம் அவஞதமடயனப்டற்கமக மம்
அவடச் ளசய்த ழபண்டும். மம் அத்டயததம்

ண்ஞழபண்டித சமவகதின் ணரிய பழம

அபனக்குத் டர்ப்ஞம் ண்ஞழபண்டும். ண்ஞி பிட்டு
இண்டு அக்ஷணமபட ழபட அத்ததம் ண்ஞ
ழபஞடும். அடவும் னடிதமபிட்மல், கமதத்ரீ

த்வடதமபட பிமணல் ளசய்த ழபண்டும். கமதத்ரீ
ழபடத்டயன் மணமட. கமதத்ரீவத உழடசம் ண்ஞிக்
ளகமண் ின்ன டமன், ழபடமக்ஷ உச்சமஞம் ளசய்த
ழபண்டுளணன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அத்டவகத
கமதத்ரீவத ஸ்மபினத்டய [ஆதிம் னவ
ிப்ட] டயந்ழடமறும் ளசய்தழபண்டும். கவசய க்ஷம்
த்டமபட ிடய ழபவநனேம் ளசய்த ழபண்டும் ன்று
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. கமதத்ரீ ணந்டயம் சயத்ட சமந்டயக்குக்
கமஞம். அடனுவத ழடபவட சூரிதன். சூரிதனுக்கு
உரித மநமகயத ஜமதிற்றுக்கயனவண, இந்ட கமத்டயல்

ல்ழமனக்கும் ீ வு மநமக இனக்கயட. ஆவகதமல்

அன்று ணட்டுணமபட பிடிதற்கமம்

4-ணஞிக்கு

ல்மனம் ஸ்மபினத்டய கமதத்ரி ம்

லந்ட

ண்ஞழபண்டும். ளசய்டமல் ழக்ஷணம் உண்மகும்.
னனலக்டம், வ லக்டம், னத்ம் னடம ழபட
லக்டங்கவநதமபட ல்ம ிமம்ணஞர்கலம் கற்றுக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.

இளடல்மம் டற்ழமட உத்டயழதமகங்கநில் இனக்கய
ிமம்ணஞர்கலக்குச் ளசமன்ட. இிழணல் இபர்கள்
னமபமக அத்ததம் ண்டபட கஷ்ணமடமல்,

அடணக்ஷம் ழபட சம்ந்டணமக இவ்பநபமபட ளசய்டமக
ழபண்டும் ன்ழன். ஆமல், கஷ்த்டயலும் என்வ
டுத்டக் ளகமண்டு னடித்டமல்டமன் ளனவண மஸ்டய.
அந்ட பிடத்டயல் இபர்கள் ன் கஷ்ணமமலும்
ளரிடயல்வ ன்று, த்டவழதம ஆதிம்
டவனவகநமகத் ளடமர்ந்ட பந்டயனக்கய ழபட
பித்வதவத ஸ்பகமம்
ீ
ண்ஞிழத டீனபட ன்
க்டயனேம் சயத்வடனேம் வபத்ட பிட்மல்,
இப்ழமடயனந்டமபட அத்ததத்வட ஆம்ித்டச் சய
பனங்கநில் னர்த்டய ளசய்டபிமம். ழணழ ழணழ
ஆமய்ச்சய ண்ஞி, ம்ட பதசு, அறுட பதசு

அப்னங்கூப்  பனங்கள் டித்ட, உவனத்ட ி.ளச்.
டி ட்ம் னடமடகவநப்  னைிபர்யட்டிகநில்
பமங்குகயமர்கள் இல்வதம? ணஸ் இனந்டமல் டவும்
ளசய்தமம். ழபடம் ன்மல் ன்ளபன்ழ
ளடரிதமணயனந்ட பிட்டு, அப்னம் என ஆழபசம் பந்ட
மற்ட பதசுக்குழணல் அத்ததம் ண்ஞிபர்கள்
இனக்கயமர்கள். ம் ழபட க்ஷஞத் டயட்ங்கநின்

ளமறுப்னள்ந

office-bearer-கநிழழத

இப்டிப்ட்பர்கள்

இனக்கயமர்கள். ஆடிதமல் சயத்வடனேம்
சங்கல்னந்டமன் னக்கயதம்.

பதடமகய உத்ழதமகத்டக்கு பந்டபிட் ிமம்ணஞர்கநின்
ளசமந்ட பிதம் ப்டிப் ழமமலும், இபர்கள் டங்கள்
ிள்வநகலக்ளகல்மம் டப்மணல் ழபட அயவபத் ட

ற்மடு ளசய்த ழபண்டும். அத்ததம் ண்டபடற்கு
பி னடிதமபிட்மலும் (இப்டி மழ பிட்டுக்

ளகமடுத்டச் ளசமல்பட டப்னத்டமன். மன் ளகமஞ்சம்
இநக்கயக் ளகமடுத்ட பிட்மல் மக்கயனேம் ிசுிசுளபன்று

ழமய்பிடும். ஆமலும், மன் ிடிபமடணமக என ஆக்வஜ
ழமடுபடமல் என்றுழண க்கமணல் ழமய்பிடுழணம
ன்டமல், இப்டி பிட்டுக் ளகமடுத்டச் ளசமல்

ழபண்டிதடமகயட), டங்கள் ிள்வநகலக்கு ட்மம்
பதசயல் உதத்வடப் ண்ஞி, அப்னம் ளனட்டு
பனணமபட மதங்கமங்கநில் என ணஞி ழம்

னக்தணம ழபட மகங்கவநக் கற்றுக் ளகமடுக்க ட்னைன்
வபக்க ழபண்டும். ஏரித்டயல்  ிள்வநகவநச்
ழசர்த்டக் கூட்டுவு அடிப்வதில் (co-operative basis) இவடச்
ளசய்டமல் ளசவு குவனேம். அழடமடு வனப் சங்கலம்
கற்றுக்ளகமள்ந னடினேம்.
இட ல்மபற்றுக்கும் ழணமக, இன்வக்கும் உதிவக்
வகதில் ிடித்டக் ளகமண்டு க்கும் ழபட மசமவகள்
னெடிப் ழமகமடடினேம், இபற்யல் ழணலும் பித்தமர்த்டயகள்
ழசனணமறு ண்ஞழபண்டும். பித்தமர்த்டயகலக்கும்

அத்தக்ஷகர் (பமத்டயதமர்) கலக்கும் கஞிசணம டயபித
சகமதம் ண்ஞிமல்டமன் இந்டக் கமரிதம் க்கும்.

னன்ழண ளசமன்ணமடயரி, ிமம்ணஞனுக்கு ளமம்வும்
மஸ்டயதமக ளௌகயக ளசௌகரிதங்கவநனேம், ட

படயவதனேம் டக்கூமடடமன் ன்மலும், ல்
ம்மத்டயதம் டக்கூடித  ளடமனயல்கள் அபர்கவந
பசரகரிக்கய டற்கமத்டயல், சயமபட இப்டிப் னர்ஞணமக
ழபடத்வடக் கற்றுக்ளகமண்டு ிற்மடு ளசமல்யக்

ளகமடுப்ட ன் ிமம்ணஞ ஸ்படர்ணத்வடழத ளசய்த
ழபண்டுணமமல், அப்டிப்ட்பர்கள் "இல்வ" ன்று

அனமட அநவுக்கு அபர்கலக்கு படய ண்ஞித் டத்டமன்
ழபண்டும். ஆடயதில் இல்மட அழக னடப்னட
ளசௌகரிதங்கலம், சுக சமடங்கலம் பந்டபிட் இந்ட
மநில், சயவ ணட்டும் ண வபமகயகநமக இனந்ட
ளகமண்டு ஸ்படர்ணத்வடப் ண்டங்கள் ன்று
ளசமன்மல், ழபடக்ஷஞம் ன்ட யன்ழ ழமய்பி
ழபண்டிதடடமன். அடமல் ழபடத்டக்ழக டங்கவந
அர்ப்ஞித்டக் ளகமள்லம் டிதமகச் சயவப்
ண்டம்ழமட, அபர்கலக்கு மம் ன்மக சன்ணமம்
ளசய்ட, டயபித சகமதம் யவதக் ளகமடுக்கத்டமன்

ழபண்டும். அபர்கலக்கு 'க்க்ஷரி' கூமடமதினும், ணற்த்
ளடமனயல்கள் அபர்கவந இலத்டக் ளகமள்நமட அநவுக்கு
ளநகர்தம் ண்ஞித் டத்டமன் ழபண்டும்.
இப்டிளதல்மம் ளசய்தத்டமன் அழக டயட்ங்கள் த்டய
பனகயழமம்.

ழபட க்ஷஞத் டயட்ங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபட க்ஷஞத் டயட்ங்கள்
[1954-ல்]

க்கு ஷ்டிதப்ட னர்த்டய ளரித உத்பணமகப்

ண்ஞழபண்டும் ன்டற்கு க்டர்கள் ன்ிம் அடேணடய
ழகட்மர்கள். அப்ழமட மன் ளசமன்ட இடடமன்:
"க்ளகன்று என உத்பனம் ழபண்மம். இந்ட
ழடசத்வடபிட்டு ன் கமத்ழடமடு ழபடம் ழமய் பிட்ட
ன் அக்கயதமடய க்கு ற்மடடி ண்ஞிபிட்மல்

அடடமன் க்கு உத்பம்" ன்று ளசமன்ழன். அவடப்
ண்ஞ ன்மல் னடிதமபிட்மல் க்கு உத்பம்
ளகமண்மடிக் ளகமள்ந மதக்ழக இல்வ ன்று
ளசமன்ழன்.

இடற்கு ழணல்டமன், 'ஷ்டிதப்ட னர்த்டய டிஸ்ட்' ன்று

என்று ற்டுத்டப்ட்ட. அட ழபட மஷ்தங்கவநப்
டிப்டற்கு உற்சமகனெட்டுபடற்கமக ற்டுத்டயத டிஸ்ட்.
ழபடங்கலக்கு அர்த்டம் ளசமல்யத் டமத்ரிதங்கவந
பிநக்குபழட ழபட மஷ்தம். ழபட ணந்டயங்கநின்

அர்த்டத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்படம இந்டக் கமரிதம்
ழபடத்வட அத்ததம் ண்ஞி ிற்மடு ளசய்த
ழபண்டிதடடமன்.

ஆமலும் அப்ழமடயனந்ட யவதில் ழபட அத்ததம்
ண்டகயடமபட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் ந்ட பந்டட.
அடற்கப்னம் மஷ்தம் டிப்டடமன் அடிழதமடு ழமய்
பிடுகய ணமடயரி இனந்டட. அடமல் அடற்கு னடயல்
உதிர் ளகமடுக்க ழபண்டும் ன்று இந்ட ற்மட்வ
ளசய்டட.
அப்னம் [1957-ல்] கவபதில் மன் ீத்டக்கு பந்ட

ம்ட பனம் னடிந்டவடக் ளகமண்ம ழபண்டும்
ன்று க்டர்கள் ஆவசப்ட்ழமட, ழபட மஷ்தத்ழடமடு
யன்மல் ழமடமட ன்று, ழழ ழபட அத்ததத்டக்கு
ற்மடு ண்ஞி ழபடமசமவகவந டுத்டக் ளகமண்டு
த்டபடற்கு கவப ினந்டமப டிஸ்ட்
ற்டுத்டயழமம். கவபடமன் ன்னுவத குன, ணகுன
ன்கய இண்டு னர்பமசமரிதமர்கநின் யத்டய ஸ்டம்.
அங்ழக அபர்கலக்கு ினந்டமபம் [ணமடய] இனக்கயட.
அபர்கலக்கு அர்ப்ஞணமகய பிடத்டயல் கவப
ினந்டமப டிஸ்ட் ன்று ளதர் வபக்கப்ட்ட.

ிற்மடு, 'ழபட டர்ணசமஸ்டய ரிம வ' ன்று
என்வ ற்டுத்டய, அழக இங்கநில் ழபட

ம்ழணநங்கள் த்டயப் ண்டிடர்கவநக் ளகநபிக்க
ற்மமதிற்று.
அப்னம் [1960-ல்] இந்ட ல்மக் கமரிதங்கவநனேம் ழசர்த்ட
ிடித்ட த்டபடற்கமக 'ழபட க்ஷஞ யடய டிஸ்ட்'

ன்வட ற்டுத்டயற்று. இப்ழமட இந்டயதம னலபடயலும்

ழபட மசமவகள் த்டபடற்கும், ழபட ண்டிடர்கவந
ளகநபிப்டற்கும் இந்ட டிஸ்ட்டமன்
ளமறுப்ழற்றுக்ளகமண்டு, அழக டயட்ங்கவந
யவழபற்ய பனகயட.

இடயழ என டயட்ம்: மசமவகநிழம அல்ட
சம்ிடமதணம வபடயகர்கநின் கயனத்டயழம இந்டயதம
னலடயலும் ங்ழக ந்டப் வதன் அத்ததம் ளசய்டமலும்
சரி, அப்டிப்ட்பர்கலக்கமகப்  இங்கநில்
பனத்டக்கு என ரிவக்ஷ வபக்கயழமம்.

என சமவக அத்ததம் ண்ஞி ணப்மணமக்கயக்
ளகமள்ந ட்டு பனம் ிடிக்கயட. ட்டு பனனம்
இப்டி பனமந்டப் ரிவக்ஷ த்டய, னடிகயழமட
ட்ம் டனகயழமம். னன்ழ மன் ழபடங்கவந
அத்ததம் ண்டபடயல் டம், கயணம் ன்று 
இனப்டமகச் ளசமன்ழன் அல்பம? இடன்டி 'டமந்ட
ஸ்பமத்தமதி' அல்ட 'க்ணடய' ன்று ட்ம்
ளகமடுக்கயழமம்.
ட்ம் இனக்கட்டும். டயபித சகமதம் ளசய்ட அல்பம
ழபட பித்வதவத ஊக்கழபண்டும்? இடற்கு ன்

ளசய்கயழமளணன்மல், டிக்கய கமத்டயழழத அத்தமகர்
(குன), பித்தமர்த்டயகள் (சயஷ்தர்கள்) ஆகயத இனபனக்கும்
என பிகயடமசமப்டி சம்மபவகவநக் கஞக்குப்
ண்ஞிக் கூட்டிக் ளகமண்டு ழமகயழமம். இடயயனந்ட
அத்தமகனக்கு ணமம ணமம் ளகமடுத்ட பிடுகயழமம்.

அவகுவதமகக் கற்றுக்ளகமண்டு பித்தமர்த்டய ஏடிபிக்
கூமட ன்டமல் அபனுக்கு ணட்டும் அத்ததத்வட
னடிக்கயழமடடமன் ழசர்த்டத் டனகயழமம்.
இந்ட டயட்த்டயன்டி, என குன என பனத்டக்கு என
பித்தமர்த்டயக்கு டையயனந்ட டைற்வம்ட னொமய்

பவதில் ளறுகயமர். த்ட பித்தமர்த்டயகள் இனந்டமல்,
குனவுக்கு என பனத்டயல்

1500

னொமய் கயவக்கும்.

எவ்ளபமன பித்தமர்த்டயதின் ங்கயலும், பனத்டக்கு
னந்டைறு, மனூறு [னொமய்கள்] ழசர்ந்ட ட்டு பன

னடிபில் அபனுக்கு இண்மதித்டயயனந்ட மமதிம்
னொமய் பவதில்
ளகமடுக்கயழமம்.

lump sum - ஆகக்

(எட்டு ளணமத்டணமக)

இப்டி அத்ததம் னடித்டின் கமபிதம், சமஸ்டயம்
னடயதபற்வனேம் டித்ட, ம்ஸ்கயனட மவதில்
ல் ஜமத்வட அிபினத்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு,
"க்ஷஞ

கமடி" ன் டகுடயவதப் ளறுகய

பித்தமர்த்டயக்கு

1500-யனந்ட 3000

னொமய் பவ

சம்மபவ ளசய்கயழமம். எவ்ளபமன பித்தமர்த்டயனேம்
ளறுபடயல் கமல் ங்கு குனவுக்கும் ளகமடுக்கயழமம்.

அத்ததத்டக்குப் ின் க்ஷஞ கமடிதமகத் ழடர்ச்சய
ள னென்று, மலு பனங்கள் டிக்க

ழபண்டிதினக்கயளடன்று அடேபத்டயயனந்ட ளடரிகயட.
"ணயடமடமம்"

ன்று டயனம் அக்ிதில் ணந்டய

னர்பணமக ணயத்டக்கவந ழமணம் ண்ஞ ழபண்டிதட
ிம்ணசமரிதின் டர்ணம். அழடணமடயரி இன்ளமன டர்ணம்,
படுப
ீ
மகப்
ீ
ழமய் ிவக்ஷ பமங்கய பனபட. ழபடம்

டிப்ழடமடு ணட்டுணயல்மணல் இப்டி ணயடமடமனம்
ிக்ஷமசர்தனம் ளசய்கய பித்தமர்த்டயகலக்கு,
சம்மபவவத இட்டிப்மக்கயக் ளகமடுக்கயழமம்.
க்ஷஞ கமடி ஆடற்குப் ிகுடமன் னடயல்
ளசமன் ழபட மஷ்தப் டிப்ன பனகயட. அடற்கு
ளனட்டு பனம் ிடிக்கயட.
அடமபட ழபடக் கல்பி னஞணமக ஆபடற்கு னடயல்
ட்டு பனம் (க்ணடய பினட பமங்குபடற்கு), அப்னம்
க்ஷஞ கமடிதமக மலு பனம், ிற்மடு

மஷ்தத்டக்கு ல பனம் ன்று சுணமர் இனட
பனங்கள் ிடிக்கயன். னடல் கயநமயயனந்ட ம்..
பவக்கும் டித்ட னடிக்க

17, 18

பனம் ஆகபில்வதம?

அப்டித்டமன் இடவும். அவடபி யவத ஆத்ணழக்ஷணம்
டனகய, அவட பி உழதமகணம, ழமக உகமணம
டிப்ன ழபட பித்வத.
ழபட மஷ்தம் டிக்க பனகயழமழட, எனத்டனுக்கு
உத்டயழதமகத்டக்குப் ழமகய பதசு பந்ட பிடுகயட.
அபவ அப்டிப் ழமகமணல் இடற்குத் டயனப்ி பி

ழபண்டுணமமல், டிக்கய ழமழட ஸ்வளன்ட் ணமடயரிக்

ளகமடுத்டமல்டமன் னடினேம் ன்று யவத்ழடமம். அடமல்
ல பனங்கநில் டயன்னென்று ரீவக்ஷகள் த்டய,
எவ்ளபமன்யலும் மஸ் ண்ஞிவுன் னடல்
பகுப்மமல் ணமத்டக்கு
பகுப்மமல்

40

60

னமய், இண்மபட

னமய், னென்மபட பகுப்மமல்

30

னமய் ன்று சம்ணமம் ளசய்கயழமம். டபி, இண்மபட
ரீவக்ஷ ளகமடுத்டபன் னென்மபட ரீவக்ஷக்குப் ழமகய
பவக்கும் அபனுக்கு உழதமகணமதினப்டற்கமக

100

னமனேம், இப்டிழத னென்மபட ரீவக்ஷ
ளகமடுத்டபனுக்கு

200

னமனேம், அடற்கு ழணம

ரீவக்ஷகள் ளகமடுக்கயபர்கலக்கு

250

னமனேம் பிழச

சம்ணமணமகத் டப்டுகயட. என பித்தமர்த்டய இண்டு
டம் ஃளதிமமலுங்கூ இந்ட சம்ணமம்
ளகமடுக்கப்டுகயட. ப்டிதமபட அபர்கள் இந்டப்

டிப்வ பிட்டு பிமணல் ளடமப் ண்ஞ ழபண்டும்
ன்ழட க்கு பிசமணமக இனப்டமல், இப்டி ற்மடு
ளசய்டயனக்கயட. அடமபட ிடய பனனம் ழபட மஷ்த
பித்தமர்த்டய எனபனுக்கு சுணமர்

600

னொமய் கயவக்க

ழபண்டுளணன்ட டயட்ம்.
இப்டிளதல்மம் சுணமர் இனட பனம் டித்ட
னடிக்கயபவ, அப்டிழத கவசய பன
சம்மபவழதமடு ணட்டும் டுத்ளடனபில் பிட்டு
பிக்கூமட! அபனுவத ழபட பித்வத அபனுக்கு

ந்மலம் கமல் பதிற்றுக் கஞ்சயக்கு பனய ண்டணமறு
ளசய்தழபண்டும் ன்று ழடமன்யற்று. இடற்கு
னெடணமக னலப்டிப்வனேம் னடித்ட பிட்டுப்

ழமகயபனுக்கு னடல் பகுப்ில் ழடயதினந்டமல்

7000

னொமனேம், இண்மம் பகுப்மமல்
பகுப்மமல்

3000

5000

னொமனேம், னென்மம்

னொமனேம் ளகமடுக்கயழமம்.

னடல் பகுப்ில் ழடயதபனுக்கு "மஷ்த த்" ன்றும்,
இண்மபடயல் ழடயதபனுக்கு "மஷ்த ணஞி" ன்றும்,
னென்மபடயல் ழடயதபனுக்கு "மஷ்தக்ஜ" ன்றும்
ட்ம் ளகமடுக்கயழமம்.

இவப டபி மம்ரித யதணமத்ததத் டயட்ம் ன்றும்
என்று வபத்டயனக்கயழமம். அட ன்ளபன்மல்,
குனகுபமம் ன்ட சய டவனவகலக்கு
னன்ழழத  இங்கநில் ணமய என

ிம்ணசமரிதமபன் ழபழ குனவபத் ழடடிப் ழமய்
அபழமடு பமம் ண்ஞமணல் டன் டகப்மரிணயனந்ழட
டிக்கய னவதமக ஆகய இனக்கயட. இப்டி அழக
குடும்ங்கநில் டகப்மர்-ிள்வந ன்ழட குன-சயஷ்தக்
கயணணமக அவணந்ட சய டவனவகநமக ழபட

பித்வத இவ்பிடத்டயல் ளடமர்ந்ட பந்டயனக்கயட.
டற்ழமடம் அனர்பணமக இப்டி பட்டிழழத
ீ
ிடம-னத்ன்
ன்று டித்ட பனகயபர்கவந உத்மப்டுத்டய
பினத்டய ளசய்த ழபண்டும்; ல் ழபட சமஸ்டய ஜமம்
உள்ந என ிமணஞர், டன் ிள்வநக்கும் அவடக் கற்றுக்
ளகமடுக்கும்டிதமக ஊக்குபிக்க ழபண்டும்
ன்டற்கமகழப யதணமத்ததத் டயட்ம்
ழமட்டினக்கயழமம். இடன் கர ழ் எவ்ளபமறு பித்தமர்த்டயனேம்
டயட்த்டயல் ழசர்கயழமழட, அபன் ழரில்

12,500

னொமய்

னெடம் ழமட்டுபிடுகயழமம். அடன் பட்டிதியனந்ட

அபனுவத டிப்னக் கமம் னலபடம் ணமம ணமம்
40

னொமய் ஸ்வளன்டும் டிப்வப் னர்த்டய ண்டகய

ழமட 'ல்ம்ப்'மக

9000

னொமனேம் ளகமடுக்கயழமம்.

அழடமடுகூ, னடயல் இபன் ழரில் ழமட்
னெடத்டயன் பட்டிதிலும்

80%

12,500

னொமய்

இபனுக்கு ஆனேஸ் உள்ந

பவதில் கயவத்ட பனம்.
ழபட மஷ்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ழபடம்
ழபட மஷ்தம்
அர்த்டம் ளடரிதமணழ ழபடத்வட அத்ததம் ண்ஞி
அந்ட சப்டத்வட க்ஷயத்ட பந்டமலும் ழமடம், ணந்டய சக்டய
பமய்ந்ட அந்ட சப்டழண ழக்ஷணத்வடக் ளகமடுத்ட பிடும்;
அர்த்டம் ளடரிதமணலும், என ம்ிக்வகதின் ழரில்
ழபடமத்ததம் ண்டபடடமன் பர்தபத்டம்
ீ
ன்ளல்மம் டுடுழப ளசமல்யதினக்கயழன். அடமல்
அட டமன் ன் னர்ஞணம அிப்மதம் ன்று

அர்டடணயல்வ! ழபடத்டக்கு அர்த்டம் ளடரிந்ட
ளகமள்பளடன்மல் அடற்கு கப்ட் கமம் டிக்க
ழபண்டிதினக்கயட. அத்ததத்டக்கு அப்னனம்
இத்டவ பனம் எனபவப் மசமவதில்
கட்டிப்ழமடுபட ன்மல் சயணம்டமன். அடமல்டமன்
அர்த்டம் ளடரிந்டளகமண்டுடமன் ழபடமத்ததத்வட
க்ஷயக்க ழபண்டும் ன்மல் ளமம்ப் ளரிசமக
டயர்ப்மர்த்ட அடிழதமடு என்றுழண க்கமணல்
ழமய்பிப் ழமகயழட, அத்ததத்டக்குக்கூ தமனழண
பமணல் ழமய்பிப் ழமகயமர்கழந ன்று யவத்ட

மடய ீரிதமகவும், மடய பிவநதமட்மகவும், 'அர்த்டழண

ழபண்மம்; [ழபட] சப்டழண ழமடம்' ன்று ளசமல்ய
பந்ழடன்.

பமஸ்டபத்டயல், சப்டத்வட ணட்டும் க்ஷயத்டத்
டனகயபர்கநமபட யவத இனக்கழபண்டும்; அழடமடுகூ
ழபட ணந்டயங்கலக்கு அர்த்டத்வடனேம் ளடரிந்ட ளகமண்

சயமபட இனக்கும்டிதமகவும் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும்.
இடமல்டமன் ழபடமஷ்தத்டயல் ளமம்வும் அக்கவ
டுத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்.

ழபடத்டக்கு பிழசணம அர்த்ட ளகௌபம்

இனப்டமல்டமன் அழக ணமன்கள் அபற்றுக்கு
மஷ்தம் ன்கய ழரில் பிரிபமக அர்த்டம் (உவ)
லடயதினக்கயமர்கள். அவப பஞமகப்
ீ
ழமகபிமணம?
மம் ம் அகங்கநில் பிபமம் னடம 
கமரிதங்கள், சயமத்டம் னடம ித்ன கமரிதங்கள்,
இன்ம் சய ழமணங்கள், ஆபஞிதபிட்ம் (உமகர்ணம்)
னடம வபடயக கமரிதங்கள் ன்று பற்வப்

ண்டகயழமம். இபற்யன்ழமட பமத்டயதமர் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கய ணமடயரி அழக ழபட ணந்டயங்கவநச்
ளசமல்கயழமம். அடிழதமடு இந்டக் கர்ணமக்கவந
பிட்டுபிடுகய டர்மக்கயத ஸ்டயடய ஈச்பமடேக்த்டயல்
இடபவ ற்பில்வ. ஆமலும் னன்வக்கு
இப்ழமட டயந்டயனம் கர்ணமக்கள் க்ஷீஞித்டக்
ளகமண்டுடமன் பனகயன். இடற்கு என னக்தணம
கமஞம், ளசமல்கய ணந்டயங்கலக்கு அர்த்டம்
ளடரிதமடடடமன். அர்த்டம் ளடரிதமணழ, பமத்டயதமர்

ளசமன்வட எப்ிக்கயட ன்மல் இந்டக் கமத்டயல்

டிப்மநிகநமக இனக்கப்ட் மகரிகக்கமர்கலக்கு
அடயழ ஈடுமடு இனப்டயல்வ. அர்த்டம்

ளடரிதமபிட்மலும், சயழதஸ் ன்று ம்ிக்வகழதமடு
ளசமல்கய சயத்வடவத இந்டக் கமத்டயல் டயர்ப்மர்க்க
னடிதமட. பமஸ்டபத்டயலும், எவ்ளபமன சங்குக்கும்
ளபவ்ழபறு ணந்டயம் இனப்டமழழத அடடற்கும்

ளமனத்டணம அர்த்டத்ழடமடுடமன் அவப இனக்கயன்
ன்று ஆகயட. அந்ட டமத்ரிதத்வடப் ளடரிந்ட
ளகமண்மல், அபற்யல் பற்றுக்கு

scientific basis [பிஞ்ஜம

னர்பணம ஆடமம்] இனப்டமகத் ளடரிகயட; இன்னும் 
ணந்டயங்கலக்கு

emotional appeal [உஞர்ச்சய

னர்பணம கபர்ச்சய]

இனப்ட அபற்றுக்கு அர்த்டம் ளடரிகயழமடடமன்

ளபநிதமகயட. இப்டி அர்த்டம் ளடரிந்டமல் ஈடுமடு
உண்மகயட. இடமல் டமன் ஈடுமழ இல்மணல்

ளணமஞ ளணமஞ ன்று வடதமபட ளசமல்பவட 'டயபச
ணந்டயம்' ன்ழ ளசமல்கய பனக்கம் பந்டபிட்ட!
ஆவகதமல், இிழணமபட டயப ணந்டயம் உள்

ல்மபற்றுக்கும் அர்த்டம் ளடரினேம்டிதமகப் ண்ஞ
ழபண்டும்.
ப்டிப் ண்டபட? னடயல் பமத்டயதமனக்கு அர்த்டம்
ளடரித ழபண்டும். இப்ழமட ளனம்மம
பமத்டயதமர்கலக்ழக அர்த்டம் ளடரிதபில்வ. என கர்த்டம
அல்ட தணமன் 'ண்ஞி வபக்கய' பமத்டயதமவ,
"இடன்

அர்த்டம் ன்?" ன்று ழகட்மல் அபனக்குச்

ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. இப்டிதினந்டமல்,
ண்டகயபனுக்கு சயத்வட ப்டிக் குவதமணல்
இனக்கும்?

இன்வக்கு உள்ந  டுத்ட பதசுக்கமர்கலக்கு, "மம்
ளசமல்லும் ணந்டயங்கலக்கு அர்த்டம் ன்?" ன்று

ளடரிந்ட ளகமள்கய ஆர்பம் இனக்கயட ன்ழ க்கு
ம்ிக்வக. அர்த்டத்வடத் ளடரிந்டளகமள்நமணல், ளபறும்
சப்டத்வடக் கயநிப்ிள்வந ணமடயரி எப்ிக்கயட

ன்டமழழத அபர்கலக்குக் கர்ணமபில் சயத்வட
குவகயட ன்ட ன் அிப்ிமதம். ஆடயமல்
வபடயக பினத்டயவத (உமத்தமதத் ளடமனயவ)

ழணற்ளகமள்ந இனக்கயபர்கலக்கு ழபட மஷ்தத்டயலும்
ல் ஜமத்வட ற்டுத்டய, அபர்கள் அர்த்டம்
ளசமல்லும்டிதமகப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று ிரிதமவ
டுத்டயனக்கயழமம்.

அர்த்டம் ளடரிதமணல் ழபடம் ளசமல்கய ிமம்ணஞவ
[ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கநில் என்ம)
யனக்டத்டயழழத சித்டயனக்கயட.
ணக்ளகல்மம் அர்த்டம் ளடரிதழபண்டும், கர்ணமக்கநில்
சயத்வட ற்ழபண்டும் ன்டற்கமகழபடமன், அழகம்
ளரிதபர்கள் ழபடங்கலக்கு மஷ்தங்கவந லடய
வபத்டயனக்கயமர்கள்.
வ ணத்பமசமரிதமர்கூ ரிக்ழபட னடல் கமண்த்டயன்
னடல் மற்ட லக்டங்கலக்கு மஷ்தம்
ண்ஞிதினக்கயமர். ஸ்கந்ட ஸ்பமணய ன்பனம் ரிக்ழபட
மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர். கயனஷ்ஞ தறர் ழபடத்டக்கு
ட் மஸ்கரின் மஷ்தம் இனக்கயட. சுக் தறறக்கு
ணீடரின் மஷ்தம் இனக்கயட. ணீ  கமத்டயல் கூ

டதமந்ட ஸ்ஸ்படய, அபிந்ட ழகமஷ், அபிந்ட ழகமயன்

பனயவத அடேரித்ட கமய சமஸ்டயரி ன்று  ழர்
மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

இப்டி  இனந்டமலும் வ மதஞமசமரிதமள் ண்ஞி
ழபடமஷ்தந்டமன் ளபள்வநக்கமர்கள் னடற்ளகமண்டு
authoritative (அடயகம

னர்பணமட) ன்று

எப்னக்ளகமள்லம்டிதமக பிழசணமகப் ிமசயத்ட
பனகயட. டயமமம் டைற்மண்டிழ ழடமன்ய

பிதக மம்மஜ்த ஸ்டமம் ண்ஞி, ஆடயசங்க
கபத் மடமநின் ணங்கவந னட ீபழமடு
னனத்டமஞம் ண்ஞி ணம னனம வ

பித்தமண்த ஸ்பமணயகள்டமன் இந்ட மதஞமசமர்தர்கள்.
ரிக், தறஸ், மணம், அடர்பம் ன்கய மயல்
தறயழழத கயனஷ்ஞ தறஸ், சுக் தறஸ் ன்று
இண்டு இனப்டமல் ளணமத்டம் ந்டழபடம் ஆகயட.
இந்ட ந்ட ழபடங்கலக்கும் மதர் மஷ்தம்
ண்ஞிதினக்கயமர். அபனக்கு னன்மலும் ர் ழபட
மஷ்தம் ண்ஞிதினந்டமலும், இப்டி ந்ட

ழபடங்கலக்கும் ண்ஞிபர் அபர் எனத்டழ. இழடமடு,
னர்ப ணீ ணமம்வ, உத்ட ணீ ணமம்வ னடம
சமஸ்டயங்கநிலம்  க்ந்டங்கவந இதற்யதினக்கயமர்.
என சமம்மஜ்தத்டயல் ணந்டயரி ணமடயரி யர்பமகப் ளமறுப்ன
பகயத்டக் ளகமண்ழ இத்டவ அத்தமத்ண டைல்கவநனேம்
எனத்டர் ண்ஞிமர் ன்று யவத்டமழ
ஆச்சரிதணமதினக்கயட.

அபர் ண்ஞி ழபட மஷ்தந்டமன் ஆம்த்டயயனந்ட
ளபகுபமகப் ிசமத்டயல் இனந்டட. இிழணழ அட

ழமய் பிடுழணம ன் ளரித பிசமம் உண்மதிற்று.

ழபட அத்ததம் ளசய்டபர்கநமமல், ழணழ மஷ்தம்
டித்ட அர்த்டம் ளடரிந்ட ளகமள்நமணழ உமத்தமத
வ்னத்டயக்குப் ழமய் பிடுபடமகவும், கமபிதங்கவந
(சமஸ்டயங்கவநனேம் கூத்டமன்) பமசயப்பர்கழநம
அத்ததம் கூப் ண்ஞமணல் யன்றுபிடுபடமகவும் ஆகய
பந்டடமல், ழபடமஷ்தம் பப ளமம் ணங்கயக்ளகமண்டு
பந்டட. அந்ட சணதத்டயல் டமன் னன்ழ ளசமன்டி
இவட க்ஷயப்டற்கமக ஷ்டிதப்ட னர்த்டய ட்ஸ்ட்
ற்டுத்டப்ட்ட.

னடயல் இந்ட ட்ஸ்டின் ஆடபில் ரீவக்ஷகள்

ஆம்ிக்கயழமட, ழபட மஷ்தம் ன்ட ிசமத்டயல்
இல்மணல் னஸ்டகத்டயல் ணட்டுந்டமன் இனந்டட.
னஸ்டகத்வட பமங்க ஆழந இல்வழத ன்று

ிசுரித்டபர்கள் கபவப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட சணதம்
அட. இந்ட ட்ஸ்ட் ற்ட்ின் மங்கழந மஷ்தம்
டிப்பர்கலக்கு உகமச் சம்நம், ம்ணமம்

இபற்ழமடு னஸ்டகனம் பமங்கயக் ளகமடுத்ட பிடுபடமல்,
ீண் கமணமக பிவ ழமகமட னஸ்டகங்கள் ல்மம்
பிற்வ ஆதி. ிஸ்கநில் மஷ்த னஸ்டகம் ஸ்மக்
இல்மணல், இிழணல் பமசயப்பர்கலக்கு னஸ்டகத்டக்கு
ன்ம ளசய்பட ன்று மங்கள் கபவப்டும் டிதமக
யவவண ணமயற்று! மசக்டயதின் அடேக்த்டமல் டமன்
இப்டி ஆதிற்று. அந்ட அடேக் ம் இனக்கய பவ,

னஸ்டகம் இல்மடடமல் மஷ்தம் டிப்ட யன்று ழமச்சு
ன் ஸ்டயடய எனமலம் ற்மட. இப்ழமட இனப்டம்
ழமடமட. இன்னும் யவதப் ழர் ழபடமஷ்தம் டிக்க
பழபண்டும்.

மம் என பிபமம் ளசய்கயழமம், உதம்

ளசய்கயழமம், ீணந்டம் ளசய்கயழமம் ன்மல், அடற்கு
இண்டு மள் னந்டய மஷ்தக்ஜம ழபட ண்டிடவ
பபவனத்ட, அடயழ ிழதமகணமகய ணந்டயங்கலக்கு
ன் அர்த்டம், சங்குகலக்கு ன் டமத்ரிதம் ன்று
ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்நளபண்டும். கர்ணமவபப்

ண்டகயழமழட ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்பளடன்மல்
ளமலட இனக்கமட. னன்மடிழத ளடரிந்ட
ளகமண்மல்டமன் ணயலும் ஊறும்; கர்ணம

ண்டகயழமட அடயல் ணமப் ிடிப்னம் இனக்கும்.
இப்ழமட க்கும் கல்தமஞங்கநில் என ணமத்டக்கு
னன்கூ அபகமசம் இனப்டயல்வ. தமர்

Band வபக்கமம்,

தமர் மன்ஸ் வபக்கமம், ப்டி ஊர்பம் பிமம்

ன்று ற்மடு ண்டபடற்ழக கமம் ழமடணமட்ழன்
ன்கயட! டடமன் இத்டவக்கும் உதிர்யவழதம, வட
வபத்டடமன் கல்தமஞழணம அந்ட ணந்டயங்கவநனேம்,
அபற்வச் ளசமல்ய த்டய வபக்கும்

வபடயகர்கவநனேந்டமன் கவசய க்ஷணமக
வபத்டயனக்கயழமம்! தமனக்கமபட சயத்வட ற்ட்டு,
அபகமசனம் கயவத்ட, டமன் ளசய்தழபண்டித
கர்ணமக்கநின் ணந்த்மர்த்டங்கவந ளடரிந்ட ளகமள்நப்
ிரிதப்ட்மல், அவடச் ளசமல்ய பிநக்குபடற்குச்
சயவதமபட டதமர்ப்டுத்டழபண்டும் ன்

ண்ஞத்டயல்டமன் ழபடமஷ்தம் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட
ரீவக்ஷகள் த்டகயழமம்.
பிபமம், உதம் ன்று என கர்ணமபின் ளதவச்
ளசமல்யப் த்டயரிவக ழமட்டு அடற்கமக ஊர் கூட்டி,

ந்டக்கவந பபவனத்ட, ஆதிக்கஞக்கயல் ளசவும்
ளசய்கயழமம். ஆமல் அந்ட கர்ணமவுக்கு உரித

கபத்வடச் ளசலுத்டபடயல்வ! அடன் அர்த்டம் ன்,
டமத்ரிதம் ன் ன்வடழத ளடரிந்டளகமள்ந
னதலுபடயல்வ ன்மல் அட சரிழததில்வ.
அர்த்டம் ளடரிந்ட ளசய்டமல்டமன் ன் மஸ்டய ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. கர்ணமவப பிட்டுபிடுகய டஞிச்சல்
பமணல் இன்னம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயபர்கள்,
அர்த்டத்டக்கம னக்தத்பத்வடக் ளகமடுக்கத்டமன்
ழபண்டும். கர்ணமவப பிட்டுபிட்மல் டப்ன ன்று ழடம
என தம் இனப்டமல்டமழ, இன்னம் ளசய்ட

பனகயழமம்? அழட ணமடயரி, இடற்கு அர்த்டம் ளடரிதமணல்
ளசய்டமலும் டப்ன ன் தம் ற்ட்டு, ண்டிடர் னெணமக
அவடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். கர்ணமவப

ளசய்கயபர்கள் அர்த்டம் ளடரிந்ட ளசய்டமழ அடன்
னுக்குள்ந பரிதனம்
ீ
மஸ்டயதமகயட. தழடப

பித்ததம கழமடய....டழடப பர்தபத்டம்
ீ
படய-- ன்று
[சமந்ழடமக்த உயத்டயல்:

I.1.10] ளசமல்யதினப்வட

ம்

ழபண்டும்.
கர்த்டமபமக எனபன்டமன் இந்ட ணந்டயத்வடச் ளசமல்யக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்கயமன்; அல்ட னடல்
ழமட்டுக் ளகமள்கயமன்.மக்கய பந்டயனக்கயபர்கள் பினந்ட,
ழச்சுக் கச்ழசரி, மன்ஸ் கச்ழசரி, ழணநம் ன்று
இபற்யழழத ந்ழடமப்ட்டுபிட்டுப் ழமய்பிமணம?
கூமட. ம் ல்மனவத உதர்ந்ட ணரிதமவடக்கு உரித

ழபட ணந்டயங்கள் ளசமல்ப்டும்ழமட அவடக் கபித்ட
ளகௌபம் ளசய்த ழபண்டும். அடழப ணற்பர்கலக்கும்

சயழதவத் டனம். ணற்பர்கலம் அர்த்டத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு பிட்மல், கர்த்டமபமக இல்மணல் ளபறுழண
ழகட்மல்கூ, அபர்கலக்கும் னண்ஞிதம் ற்டும்.
அச்பழணட தமகம் ன் என்று இனக்கயடல்பம? அவடக்
கர்த்டமபமக, தணமமக இனந்ட ளகமண்டு ளசய்கய
ழதமக்தவடனேம், அடயகமனம் ல்ம மமக்கவநனேம்
தித்ட அக்கயத மர்பளௌணம எழ என

ணமமமவுக்குத் டமன் உண்டு. இடமல் ந்ட என
கமத்வட டுத்டக் ளகமண்மலும், அப்ழமட ழமகம்
னமபிலும் என மமடமன் இந்ட தமகம் ளசய்தக்கூடித
அடயகமரிதமகயமன். இந்ட அச்பழணட தமகத்டக்ழகம

ழபளந்ட கர்ணமவுக்கும் இல்மட அநவுக்கு மநணம
னண்த ன்கவந ளசமல்யதினக்கயட. "என

டவனவவத டுத்டக் ளகமண்மல், ழமகம்
னலடயலும் எனத்டனுக்குத்டமன் இத்டவ னண்ஞிதனம்
ழசனம்டி இனக்கயழட! ழபடத்டயல் இப்டி ளமம்வும்
க்ஷமடம் ளசய்ட ணற் அத்டவ ழனக்கும் இந்டப்

னண்ஞிதம் இல்மணல் ளசய்டயனக்கயழட! இத்டவ ம்,
வ பசடய, டயபித பசடய இனக்கயபனுக்குத்டமன்
உதர்ந்ட னண்தங்கள் அத்டவனேம் [கயவக்கும்] ன்மல்,
அபவ பி ல் சரங்கழநமடு இனக்கய
ணற்பர்கலக்கு பஞ்சவ ளசய்ட ணமடயரிதல்பம
இனக்கயட? ழபடம் ங்ழகதமபட இப்டிச் ளசய்னேணம?"
ன்று ழடமன்றுகயட.

பமஸ்டபத்டயல் ழபடம் இப்டிப் க்ஷமடம் ண்ஞழப

இல்வ. ழபட கர்ணம என்று ண்ஞிமல், கர்த்டமவுக்கு
பிழச ன் உண்மகய ழமழட, ழமகம் னலடயற்கும்

அட ல்வடப் ண்ஞத்டமன் ளசய்னேம். இங்ழக

இனட்மக இனக்கயட ன்று மன் என வட் ழமட்டுக்
ளகமண்மல் அட க்கு ணட்டுணம ளபநிச்சம்
ளகமடுக்கயட? இன்ம் த்டப் ழனக்கும் ளகமடுக்கயழடம
இல்வழதம?
கர்த்டமவுக்கு பிழசணமன் ன், ணற்பர்கவநபிக்
கூடுடம ன் ன்று ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம்.
ணற்பர்கள்கூ அபன் ணமடயரிக் கூடுடம வ--

அபனுக்கு ணணம ளரித வ--ளனபடற்கு என
பனயனேம் சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட;

ழபடத்டயழழத ளசமல்யதினக்கயட. என மம
அச்பழணடம் ண்டகயமன் ன்மல், ணற்பர்கள் அப்டிச்
ளசய்த னடிதமபிட்மலும், ப்டி ளசய்பட ன்

கயணத்வட ளடரிந்ட ளகமள்நமம் அல்பம? அந்ட
ணந்டயங்கவநத் டமங்கலம் கபிக்கமணல்பம?
அர்த்டத்வட ளடரிந்ட ளகமள்நமணல்பம?

இப்டிளதல்மம் ளசய்டபிட்மல் ணற்பர்கலக்கும்
தமகம் ளசய்ட னர்ஞ ழ உண்மகய பிடுகயடமம்.
இப்டி ழபடத்டயல் அச்ப ழணட ப்கஞத்டயழழத
ளசமல்யதினக்கயட.
இழட ரீடயதில் கல்தமஞணமகட்டும், அ கமரிதணமகட்டும்
[ஈணச்சங்கமகட்டும்] டயலும் கந்ட ளகமள்கயபர்கலம்
அர்த்ட ஜமத்ழடமடு ணந்டயங்கவந கபித்ட பந்டமழ,
அபர்கலக்கும் ணத்டம னண்ஞிதம் கயவக்கும்.
ன் கவண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ழபடம்
ன் கவண
ழபடத்வட க்ஷயக்க ழபன்டிதடடமன் உங்கலவத ளரித
கவண ன்று டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்யக்

ளகமண்டினப்டடமன் ன் கவண. ீங்கள் மன்
ளசமல்பவடக் ழகட்மலும், ழகட்கமபிட்மலும், உங்கவந
கமரிதம் ண்டம்டி ளசய்த க்கு
சக்டயதில்மபிட்மலும், "இடடமன் உங்கள் கமரிதம்;
இடடமன் உங்கள் கவண" ன்று பமய் பமர்த்வடதமகச்

ளசமல்பமபட க்குச் சக்டய இனக்கய ணட்டும் ஏதமணல்
எனயதமணல், ச்சு ச்ளசன்று, இவட மன் ளசமல்யக்
ளகமண்ழதினக்க ழபண்டிதடடமன். ழபடத்டக்கமகத்டமன்
ஆசமர்தமள் இந்ட ணத்வட ற்டுத்டயதினக்கயமர். அபர்
ளதவ வபத்டக்ளகமண்டு உங்கவநப் மக்கய
ப்டிளதல்மம் மன் ணமற்யமலும், இந்ட

ழபடங்கவநக் கமப்மற்யக் ளகமடுக்கும்டிதம
ளமறுப்வதமபட 'யன்யத'மக ண்ஞிபிட்மல், அட
ஏநவு ழடம யபினத்டயதமகும். இவடனேம்
ண்ஞமபிட்மல் ணம ளரித ழடமணமகயபிடும்.
அடமல்டமன் அலுப்னத் டட்டிமலும் ரி ன்று,
டயனம்த் டயனம் ழபட க்ஷஞத்வடச் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழன்.
ளபறுழண ளசமல்பழடமடு இல்மணல், ழணழ ளசமன்
ணமடயரி ஸ்டெணமகப்  டயட்ங்கலம் ழமட்டு த்டய
பனகயட. இடற்கமக உங்கநிம் தமசகம் ண்டகயழன்.
'தமசகம்"

ன்று இல்மபிட்மல், "ஆக்வஜ" ன்று

ழபண்டுணமமலும் வபத்டக் ளகமள்லங்கள். ப்டிழதம
ஏப்டி, ன் கமரிதம் ந்டமக ழபண்டும்!
ழபடம் ஏடயத ழபடயதர்க் ழகமர் ணவன
ீடய ணன்ர் ளயதிர்க் ழகமர் ணவன
ணமடர் கற்னவ ணங்கதர்க் ழகமர் ணவன
ணமடம் னென்று ணவன ப் ளய்னேழண
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ணமடம் னம்ணமரி
ளய்டமல்டமன் ப்ழமடம் னணய குநிர்ந்ட, திர் ச்வச

ம்னத்டய (பநம்) இனக்கும். ிமணஞர் னவப்டி ழபட
அத்ததம் ண்ஞிமல் அடற்கமக ணமம் என
ணவனனேம், மம ீடய டபமணல் மஜ்தமம் ண்ஞிமல்
அடற்கமக என்றும், ஸ்டயரீகள் டயவ்டம டர்ணம்

டப்மணயனந்டமல் அடற்கமக என்றுணமக, இப்டி னம்ணமரி
ளமனயகயட ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இந்ட னென்யல் "ீடய ணன்ர் ளய" - அடமபட
மமங்கத்டமர் ீடய டபமணல் மஜ்தம் மம் ண்டம்
பிதம் - அடிழதமடு ன் வகதியல்மடட. ஆட்சய
பிதத்டயல் (ந்யதமயகநம) ங்கலக்கு ம்ந்டம்
இல்வ. ஆடிதமல் இடயழ க்குப் ளமறுப்ன
இல்வ.
ஆமல் மக்கய இண்டிலும், டர்ணத்வட க்ஷயத்டத் ட
ழபண்டித என ணத்டயன் சமணயதமர் ன்கய னவதில்,
க்கு யம்ப் ளமறுப்ன இனப்டமகழப யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயழன். ணமடர் கற்வ ணடத் டவபர் ன்

கமப்மற்றுபட ன்மல், இப்ழமட ஸ்டீரீ டர்ணத்டக்கு
பிழமடணம  ழமக்குகள் பந்டபிட்டமல், "குன"
ட்ம் சூட்டிக்ளகமண்டினக்கய மன்டமன் அந்டத்
டப்னக்கவந டுத்டச் ளசமல்யப் ளண்கலவத
த்வடக்குக் ளகடுடல் பமணல் ச்சரிக்க

ழபண்டிதினக்கயட. மல்த பிபம கமத்டயல் ளண்கள்
டப்ிப் ழமபடற்கு ளமம்வும் குவச்சமகடமன்

chance

இனந்டட. என ளண்டக்குத் டமம்த்த ண்ஞம்
பனகயழமழட அபலக்குப் டய ன் எனத்டன்

இனந்டபிட்டமல், அபிம் ணட்டுழண அபலவத
ணஸ் ழமதிற்று. இந்ட ண்ஞம் ற்ட்

பதறக்கப்னனம் கயதமஞணமகமணல் இனப்ட ன்று
ற்ட்மல், அப்ழமட ணஸ்  டயனுமகப் ழமகயட;
சயத்ட பிகமம் ற்டுகயட. ஆமல் இப்டி சமடமச்
சட்த்டயயனந்ட மமங்க ரீடயதமகழப ற்ட்டு

பிட்டமல், ங்கள் வகவதக் கட்டி ழமட்டுபிட்
ணமடயரிடமன் ஆகயபிட்ட. ஆமலும் யவத்ட யவத்ட
த்டவழதம சட்ங்கவந ணமற்றுகய ணமடயரி, இவடனேம்

ணமற்றுபடற்கு அபர்கவந (ர்க்கமவ)த் டெண்டிபிடுகய
ரீடயதில்

public opinion- create ண்ஞ

[ளபகு 

அிப்மதத்வட உண்டு ண்ஞி] னடினேணம ன்டமல்டமன்,
இந்ட பிதத்டயல் மன் னலக்கக் வக கலபமணல்
டுத்டச் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழன். ஆமல்
ளண்கலவத ணழமமபம், ளண்வஞப்
ளற்பர்கலவத ணழமமபம் ல்மழண இப்ழமட
பிரீடணமக ணமய, கல்தமஞத்டக்கு னதற்சய ண்ஞமணல்
கமழயல்

co-education னவதில்

[ஆண் ணமஞபர்கழநமடு

கூட்டுப் டிப்ன] டிப்ட, அப்னம் னனர்கழநமடு

உத்ழதமகம் ண்டபட ன்ளல்மம் ஆகய பனகயவடப்
மர்க்கய ழமட, உள்லக்குள்ழந த்டக் கண்ஞ ீர் பிட்டுக்
ளகமள்பவடத் டபி, டமபட ண்ஞனடினேணம ன்று
ம்ிக்வக ழமய்க் ளகமண்டுடமன் இனக்கயட.
ல்மபற்றுக்கும் னடயல் ளசமன்டி, ழபடயதர் ழபடம்
ஏடபடற்கமவடப் ண்ஞி பிட்மழ மடண்ம்,

மடயவ்த்த டர்ணம் [கற்ன ளய] இந்ட இண்டுங்கூத்

டன்மல் ரிதமகயபிடும் ன் ம்ிக்வகதில்டமன், ழபட
க்ஷஞத்டயல் டீபிணமக னதற்சய ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயழன்.
இடற்கு உங்கள் சங்கவநக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
ஞத்வடனேம் ளகமடுக்கழபண்டும்.ஞணயல்மட
குடும்த்டப் சங்கள் ழபடபித்வதக்கு பனபடற்கமக
அபர்கலக்குத் ட ழபண்டித யடய உடபிதமட உங்கநில்
ஞனள்நபர்கநிணயனந்டடமன் பழபண்டும். கற்றுக்
ளகமடுக்கும் பமத்டயதமர் சம்நம், னஸ்டகச் ளசவு,
மசமவப் மணரிப்ன ல்மபற்றுக்கும் ஞம்
ழபண்டும். இடற்கமக ளமம்வும் ஸ்பல் அநபிழழத
ஆம்ித்ட கமஞிக்வகத் டயட்ம் வபத்டயனக்கயழமம்.
ணமம் எழ என னமய்* ளசலுத்டயமல் ழமடம்.

அடற்குப் ிடயதமக, ீங்கள் ழபடணமடமவுக்குச் ளசய்கய
வகங்கரிதத்டயன் னண்ஞித ழமடுகூ, இங்ழக
ணத்டயல் க்கய சந்டய ளணநந ீச்ப னமப் ிமடம்
(பினடய, குங்குணம், ணந்டயமக்ஷவட) உங்கலக்குத் டமயல்
அனுப்ப்டும். உங்கள் க்ஷத்டயத்வடத் ளடரிபித்டப்
ஞம் அனுப்ி ீர்கநமமல், ணமம்ழடமறும் உங்கள்

க்ஷத்டயத்டயழழத ிமடம் அனுப்ப்டும். அடமல்

இடற்கு 'க்ஷத்க் கமஞிக்வக' ன்ழ ளதர்
வபத்டயனக்கயட.

டயனப்டய ழபங்கமசடய ழவச் ளசமல்ய

chain letter ன்று

ழமடுகயமர்கழந - "இந்ட ளட்வக் கமப்ி ண்ஞி
இத்டவ ழனக்கு அனுப்மபிட்மல் கண்ழமய்பிடும்,
கமல் ழமய்பிடும்" ன்று ணயட்டி லடகயமர்கழந,

ழபங்க ணஞ ஸ்பமணயதின் ழனக்கு தந்ட ளகமண்டு,
அழகம் ழர் கமப்ி ண்ஞி அனுப்னகயமர்கழந - அந்ட
ணமடயரி டமபட ணயட்டி உனட்டிதமபட இந்ட ழபட
டர்ணத்டக்கு பசூல் ண்ஞ னடினேணம ன்று க்கு
இனக்கயட!

அடயகம் ழபண்மம்! ணமத்டக்குத் டவக்கு என னொமய்
டமன் ழகட்கயழன். ிடிக்கயழடம, ிடிக்கபில்வழதம
ர்கமர் பரி ழமட்டு பிட்மல் ளகமடுக்கயீர்கநம
இல்வதம? அப்டி இவட மன் ழமட்டினக்கய

tax ன்று

வபத்டக் ளகமள்லங்கள். மன் த்டகய கடுகத்டவ
ர்கமனக்குத் ட ழபண்டித பரி இட. இடற்கமக ீச்சு,
சயிணம இத்தமடயதில் டநி குவத்டக் ளகமண்மல்

ழமடம். உங்கள் கவண, ன் கவண இண்டிலும் என

ங்கமபட னர்த்டயதமடமக ஆகும். *டற்ழமவடத சந்டம
பிபனம் அடவ அனுப்ிவபக்க ழபண்டித ழபட
க்ஷஞ யடய டிஸ்டின் னகபரினேம், "வ கமஞ்சய கமணழகமடி
சங்க ணம், கமஞ்சரனம்" ன் னகபரிக்கு லடயப்
ளற்றுக்ளகமள்நமம்.
னடிவுவ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ழபடம்
னடிவுவ
ழபடத்டயன் ணயவண ல்வதில்மடட. ளநகயகத்டயல்
அடனுவத ளனவண என பிடத்டயல் னப்டுகயட;
அடற்கு ஈடும் இல்வ இவஞனேம் இல்வ ன்று
கமட்டுகயட. அவடச் ளசமல்ய னடிக்கயழன்.
உகத்டயல் உள்ந ழக்ஷத்டயங்கலள் கமசயடமன் அடயக
ணயவணனேவதட ன்று யவக்கப்டுகயட. ழபறு
ழக்ஷத்டயங்கவநப் ற்ய ளமம்வும் உதர்த்டயச் ளசமல்லும்
ளமலட அவப கமசயக்கு ணமணமவப ன்ழ
ளசமல்கயமர்கள். அடமழழத கமசயதினுவத ணயவண
ளடரிகயட! டக்ஷயஞ ழடசத்டயலுள்ந என ஸ்டத்வட

டக்ஷயஞ கமசய ன்று ளசமல்பமர்கள். உத்டகமசய ன்று
யணமசத்டயல் என ஸ்டத்வடச் ளசமல்கயமர்கள்.

பினத்ட கமசய ன்று பினத்டமசத்டயற்குப் ளதர். சயத்டெர்
யல்மபிலுள்ந னக்ழக ன்னும் ஊனம் என கமசய ன்று
ளசமல்ப்டுகயட. ளடன்கமசய ன்ழ ஏர் ஊர்
டயனளல்ழபய யல்மபில் இனக்கயட. ணற்
ஸ்டங்கவந 'இட கமசய ழக்ஷத்டயத்டயற்கு ணணமட'
ன்கயமர்கள். கும்ழகமஞத்வடப் ற்யழதம 'இட
கமசயதிலும் பசம்
ீ
அடயகம்' ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

கும்ழகமஞம் ஸ்டத்வடப் ற்ய என சுழமகம் உண்டு.
அந்த ழக்ஷத்ழ க்னடம் மம் னண்த ழக்ஷத்ழ பிச்தடய
||

னண்த ழக்ஷத்ழ க்னடம் மம் பமமஞஸ்தமம் பிச்தடய
||

பமமஞஸ்தமம் க்னடம் மம் கும்ழகமழஞ பிச்தடய
கும்ழகமழஞ க்னடம் மம் கும்ழகமழஞ பிச்தடய

||

||

ன்ட அந்ட ச்ழமகம். "மடமஞணம ஏர் ஊரில்
ண்டம் மம் னண்ஞித ழக்ஷத்த்டக்குப் ழமமல்
ழமய்பிடும். னண்ஞித ழக்ஷத்ங்கநிழழத மம்

ண்ஞிமல்? அந்டப் மம் பமமஞய ன் கமசயக்குப்
ழமமல் ழமய்பிடும். கமசயதிலும் மம் ளசய்டமல்? அட
கும்ழகமஞத்டக்குப் ழமமல் சயத்ட பிடும். ரி, அந்டக்
கும்ழகமஞத்டயழழத மம் ண்ஞிபிட்மல்? அடவும்
கும்ழகமஞத்டயழழத அனயந்ட ழமய்பிடும்" ன்று
அர்த்டம். கமசயவத பிக் கும்ழகமஞம் அடயக
ணயவணனேவதட ட இடன் கனத்ட.
இவ்பமறு கமசயவதபி உத்கயனஷ்ணமட, கமசயக்கு
ணணமட ன்று ளசமல்லுபடமழழத கமசயக்குத்டமன்
டி ணயவண இனக்கயளடன்று ளடரிகயட! அவட

உணமணமகச் ளசமல்யச் ளசமல்ய, அடற்கு இன்னும்

ளகநபத்வட உண்மக்கய பிடுகயமகள். என ளரிதபர்
கமசய ழக்ஷத்டயத்வடப் ற்ய என ச்ழமகம்
ளசமல்யதினக்கயமர். அட ழக்ஷத்மஞமம் உத்டணமமம்
அி தத் உணதம கம (அ)ிழமழக ப்சஸ்டய: ன்று
ஆம்ிக்கயட. "உத்டண ழக்ஷத்டயங்கலக்கும் வட
உணமணமக ளசமன்மல் ிசயத்டய பனகயழடம அந்டக்
கமசய" ன்று அர்த்டம்.

இழடழமல் ந்டப் னண்த டீர்த்டத்வட உதர்த்டயச்

ளசமல்படமமலும், 'இட கங்வகக்கு ணமம்" அல்ட
கங்வகவத பிவும் உசத்டய ன்கய பனக்கம் உள்நட.
இடமல் ழக்ஷத்ங்கநில் ண உத்டணணமட கமசய;
டீர்த்டங்கநில் ண உத்டணணமட கங்வக ன்று டமழ
ற்டுகயட?

இவடப் ழம ழபடத்டயற்கு ளகநபம் ன்ளபில் ந்ட
உதர்ந்ட டைமமலும் "இட ழபடத்டயற்கு ணமம்"
ன்று ளசமல்படடமன்.
மணமதஞம் ணயகவும் ிசயத்டணமட. அந்டக் கவடதில்
 பவகதமவப இனக்கயன். ந்ட இந்டயத

மவதிலும் உதர்ந்டடமகவுள்ந மகம், கர ர்த்டம்,

கமபிதம் ல்மம் மண கவடழத. தமவ டுத்டமலும்
மணமதஞத்வடப் ற்யச் ளசமல்லுகயமர்கள். அப்டிப்ட்
மணமதஞத்டயன் ளகநபத்வடச் ளசமல்பந்டளமலட அட
ழபடம் ன்ழ சயப்ித்டச் ளசமல்ப்டுகயட:

ழபட: ப்மழசடமடமீத் மக்ஷமத் மணமதஞமத்ணம|
"ப்ழசடயன்

னத்ம பமல்ணீ கயதின் னெணமக ழபடழண

மக்ஷமத் மணமதஞணமக உனளபடுத்டட" ன்று ளமனள்.
ணமமடத்டக்கும் ழபடம் ன்னும் ளதர்
ளசமல்ப்டுகயட. மலு ழபடங்கலக்குப் ிகு இவட
ந்டமபட ழபடணமக வபத்ட ஞ்சழணம ழபட: ன்று
ளகமண்மடுகயமர்கள்.

சழகமர் ன்றும் ணமன் ன்றும் ளதர் ளற்

ம்ணமழ்பமரின் டயனபமய்ளணமனயவத வபஷ்ஞபர்கள்
டவக்கு ழணல் வபத்டக் ளகமண்மடுபமர்கள். "ழபடம்
டணயழ் ளசய்டமன் ணமன் சழகமன்" ன்ழ அவடனேம்
ளசமல்லுகயமர்கள். அடமல் அடவும் ழபடம் ன்ழ
ண்ஞப்டுபட ளடரிகயட.

டணயனயல் ணயகவும் ிசயத்டணம ீடய சமஸ்டயணமகயத
குலம்கூத் டணயழ்ழபடம் ண்றுடமழ
ளசமல்ப்டுகயட?
டயனபள்லபர் அந்டத் டயனக்குவந ளசய்டமர். அந்டக்
கமத்டயல் ணடவதில் கவச் சங்கம் இனந்டட. அங்ழக
றந்டழச்பமல் ளகமடுக்கப்ட் வக என்று
இனந்டட. அடன்ழணல் ழதமக்கயதவட இனந்டபர்
உட்கமமம். ழதமக்கயதவட இல்மபிட்மல் டள்நிபிடும்.
அட ப்டி? இவட ம்ணமல் ம் னடிதபில்வ. ஆமல்
என ளணயில் கமசு ழமட்மல் அட டிக்கட்வ
ளபநிழத டள்லகயட ன்வட ம்னகயழமம்!
டயனபள்லபர் டமம் ளசய்ட குவந டுத்டக் ளகமண்டு
அந்டச் சங்கத்டயற்குப் ழமமர்.
ளமடபமக பித்பமன்கள் ணற்பர்கவந அக்ஷ்தம்
ண்டபமர்கள். கணமகப் ரிவக்ஷகள் வபப்மர்கள்.

அப்டிப் ண்டபடமல், அசமதினப்பர்கள் 'மனும்
டித்டபன்' ன்று ளசமல்யக் ளகமள்ந னடிதமட. ளகட்
சக்வக லடயப் ிசமம் ண்ஞ னடிதமட. ஆவகதமல்
அப்டிப் ண்டபட என பவகதில் ல்வடழத

உண்மக்குகயட. ஆமல் அந்ட அக்ஷ்த னத்டய
அடயகணமகப் ழமகக்கூமட. அட டப்ன.

டயனபள்லபர் ளகமண்டுழம சுபடிவத அந்டச்
சங்கப்வகதில் வபக்கச் ளசமன்மர்கள். "இந்டச்
சுபடிக்கு சங்கப் வக இம் ளகமடுத்டமல்டமன் இவட

இக்கயதத் டனள்நட ன்று எப்னக் ளகமள்ந னடினேம்"
ன்று ணற்ப் னபர்கள் ளசமல்யபிட்மர்கள்.

டயனபள்லபனம் "ஆம, அப்டிழத!" ன்று அந்டச்
சயன்ச் சுபடிவத வகதில் வபத்டமர். அட அந்ட
சுபடிக்கு ணட்டும் இம் ளகமடுத்ட,

ணற்பர்கவநளதல்மம் கர ழன டள்நிபிட்ட.
அப்ழமட வத னபர்கள் ல்ழமனம் குநின்
ளனவணவத உஞர்ந்ட, எவ்ளபமனபனம் எவ்ளபமன
ளசய்னேநமல் னகழ்ந்டமர்கள். அபர்கலக்குள்ழந எனபர்,
ஆரிதனஞ் ளசந்டணயல ணமமய்ந் டயடிிட
சரரித ளடன்ளமன்வச் ளசப்ரிடமல்--ஆரிதம்
ழபட னவத்ட; டணயழ்த்டயன பள்லபமர்
ஏடகுட் மவு வத்ட
(டயனபள்லப

ணமவ)

ன்று ளசமல்ய இனக்கயமர். "ம்ஸ்கயனடம் ளரிதடம,
டணயழ் ளரிதடம ன்றுழகட்மல், ம்ஸ்கயனடம்டமன் ன்று
ழற்று பவதிலும் ளசமல்யதினக்கமம். இன்யயனந்ட
அப்டிச் ளசமல்க் கூமட. ம்ஸ்கயனடத்டயற்கு உதர்வு

அடயல் ழபடம் இனக்கயட ன்ழட. அடற்கு சணமணமகத்

டணயனயல் இன்வக்குக் குள் பந்டபிட்ழட! அட ப்டி
உதர்வு உவதடமகும்?" ன்று அபர் ளசமல்கயமர்.

இடமல் குநமட ழபட சணமம் ன்ட டமத்ரிதம்.
ழபடத்டமல் டமன் ம்ஸ்கயனடத்டக்ழக ளனவண, ழபடம்
ந்ட மவதில் இனக்கயழடம அந்ட மவடமன்

ல்மபற்யலும் உதர்ந்டட ன் கனத்டக்கலம் இங்ழக
ளபநிப்டுகயன்.
ழடபமனம் டயனபமசகனம் டணயழ் ழபடம் ன்ட
வசபர்கலக்குப் ிசயத்டம்.
இவப ம் ணடத்டக்குள் அகப்ட்வப.
கயயஸ்டபர்கள் விள் னஸ்டகம் ளகமண்டு பந்டமர்கள்.
அடற்கும் 'சத்டயத ழபடம்' ன்று ளதரிட்மர்கள்.
இப்டி உகத்டயயனக்கும் பிதபமத்வடப் மர்த்டமல்
ழபடத்டயற்கு என டி ளகநபம் இனக்கயட. என

ிகமசணம கயந்டத்டமல் ணற்வபகவந பிதபரிப்ட
ிசயத்டணமன் உக பனக்கம் ன்மல், ம்
னஸ்டகங்கநிளல்மம் இப்டிப்ட் னடன்வண
ஸ்டமம் பகயப்ட ழபடணமகழப இனக்கயட.
இப்டி கமம் ளசமல் னடிதமணல் ம் ழடசம்
னலபடயலும் உவத்ட உவத்ட ம்னவத
ணத்டம கமசமத்டக்கு ீப சத்டமக

ஊயழமதினக்கய ழபட யடயவத, ம்னவத
அமக்வடதமல் "இிழணல் இல்வ" ன்று
ஆகும்டிதமகச் ளசய்டபிக் கூமட. யந்டபமகப்

ிந்ட எவ்ளபமனத்டனுக்கும் இவடபிப் ளரித
ளமறுப்ன டவும் இல்வ.

ழபட சப்டம் ிகமசயக்க ழபண்டும்; ழபட அர்த்டம்
ிசமணமக ழபண்டும்; வபடயக அடேஷ்மங்கள் னட
ீபவப் ளற்றுத் டயகன ழபண்டும். ம்னவத என
ழடசத்டயழ இப்டி ற்ட்டுபிட்மல் ழமடம்.

எனத்டனுவத ஹ்னடதம் ணமக இனந்ட பிட்மல்
ணற் அபதபங்கலக்கு த்டவ பிதமடய பந்டமலும்
அபன் ிவனத்டக் ளகமள்கய ணமடயரி, ழமகத்டயலுள்ந
அத்டவ ழடசங்கலழண ல் பனயக்கு பந்ட, ணஸ்ட
ங்கலம் ழக்ஷணணமக இனப்மர்கள். ழபட டர்ணம்
ிமர்த்டவ ண்டபடம் இவடத்டமன்.
ழமகம: ணஸ்டம: றகயழம பந்ட!
வபதகனம் டதர் டீர்கழப!
ங்கங்கள்
ங்கங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ங்கங்கள்
யந்ட ணடத்டயன் ஆடமப் னஸ்டகங்கநில், ழபடத்டக்கு
அடுத்டடிதமக பனபட ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கள்.
ழபடத்வட என னெர்த்டயதமகச் ளசமல்லும் ழமட அந்ட
ழபட னனனுக்குப்  அங்கங்கள் இனக்கயன். பமய்,
னெக்கு, கண், கமட, வக, மடம், ன் ஆறு அங்கங்கள்

இனக்கயன். இபற்வ "ட் (ஆறு) அங்கம்", "ங்கம்"

ன்று ளசமல்லுபமர்கள். சங்கு ன்று ளசமல்லுபட அந்ட
பமர்த்வடதியனந்ட ணனபி பந்டடடமன்.
"ழபடழணம

(டு) ஆறு அங்கம் ஆதிமன்" ன்று ழடபமம்

ளசமல்லும் ஆறு அங்கம் ங்கழண.
கல்ளபட்டும் ளசப்ழடும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ங்கங்கள்
கல்ளபட்டும் ளசப்ழடும்
வனத கமத்டயல் டர்ணசமங்களநல்மம் ழகமதில்
சுபர்கநில் கல்யல் ளபட்ப்ட்டினக்கயன்.
டர்ணங்கவநப் டயவு ளசய்னேம் ப் ரியஸ்டயமர் ஆீஸ்
வனத மநில் ழகமதில்டமன்! டயனபமங்கூர்

ம்ஸ்டமத்ட மஜ்தமடயகமரிகநில் டயனணந்டய எவ
ன்பன் எர் உத்டயழதமகஸ்டன். ணீ  கமம் பவதில்
அந்ட மதத்டயல் இந்ட உத்ழதமகம் இனந்டட. னர்பத்டயல்

டணயழ்மட்டில் ல்ம அசர்கநினம் இப்டிதன அடயகமரி
இனந்டமன். இந்டக் கமத்டயல் 'ிவழபட் ளகளட்ரி'

ன்று ளசமல்கயமர்கழந, அந்ட ணமடயரி, அபன் அசன் ட
ளசமன்மலும் அவட எவதில் லடயக்
ளகமள்நழபண்டும். ின்ன அவட தமர் தமனக்கு அனுப்
ழபண்டுழணம அபர்கலக்கு அனுப் ழபண்டும். அந்டக்
கமத்டயல் தமர் ந்ட டர்ணம் ண்ஞிமலும், அவட
ணமமமவுக்குத் ளடரிவுக்க ழபண்டும். அபன் அவட
எத்டக் ளகமண்டு ஆக்வஜ ண்டபமன். அந்ட
ஆக்வஜவதத் டயனணந்டய எவக்கமன் லடய

அனுப்னபமன். அப்டி லடயக் கவசயதில், "கல்யலும்
ளசம்ிலும் ளபட்டிக் ளகமள்லபடமகவும்" ன்று
னடிப்மன். அந்ட ஆக்வஜ ந்ட ஊரில் டர்ணம்
ளசய்தப்டுகயழடம அந்ட ஊர் வதமனக்கு
அனுப்ப்டும். அபர்கள் அவடக் ழகமதில் சுபரில்

ளபட்ச் ளசய்பமர்கள். இடடமன் 'கல்யல் ளபட்டிக்
ளகமள்பட' ன்ட. அழகக் ழகமதில்கநிலுள்ந
சயமசமங்கள் இவபடமன்.
'ளசம்ில்

ளபட்டிக் ளகமள்பட' ன்ட டமணய சமணமக

ளசப்ழடுகநில் லடய, என ட்டுக்கு ழணல் ழமமல்
எட்வ ண்ஞி பவநதம் ழமட்டுக் ழகமத்ட

வபப்டமகும். இடற்கும் உள்லர் வதமர் அங்கர கமம்
ளகமடுக்க ழபண்டும். இப்டிப்ட் ளசப்ழடுகலம்

ழகமபில்கநிழழத மடகமப்மக னணயக்கு அடிதிலுள்ந
"ழக்ஷணம்" ன்கய (ழக்ஷணம் ன்மல் மடகமப்ன
ன்றுடமழ அர்த்டம்?) இத்டயல் வபக்கப்டும். ழடச
பமழ்ழப ஈச்பன் வகதில் எப்ிக்கப்ட், ஆதம்

ன்ழட என மட்டின் உதிர்யவதமகக் கனடப்ட்டு
பந்டடமல், இப்டி அடழப ரியஸ்டயமர் ஆீஸ், ிக்மஃி
ஆீஸ் ல்மணமக இனந்டட! அந்ட பிதம்
இனக்கட்டும்.
ஊர் ழடமறும் இனந்ட வ பிதத்டக்கு பனகயழன்.
எவ்ளபமன ஊரிலும் ிமம்ணஞர்கள் அங்கம் பயப்டமக
இந்ட "வ" ன்ட இனந்டட. அடயல் ழபடனம்
ணந்டயப் ிமம்ணஞனம் ளடரிந்டபன் அங்கத்டயமகமம்.
அங்கத்டயர்கவநத் ழடர்ந்ளடடுக்கும் னவகள் உண்டு.

இன் இன் குற்ம் ளசய்டபர்கலம் அபர்கலவத

ந்டக்கலம் வக்கு அங்கத்டயர் ஆகக்கூமட ன்
யதடயனேம் உண்டு. அங்கத்டயமபடற்குப் ழமட்டி ழமடும்
எவ்ளபமனபர் ளதவனேம் எவதில் லடயக் குத்டயல்
ழமட்டு என குனந்வடவதக் ளகமண்டு டுக்கச்

ளசமல்லுபட பனக்கம். அப்டி டுத்ட எவதில் உள்ந
ளதனவதபர் வக்கு அங்கத்டயமபர். உத்டழணனர்
ன்னும் ஊரில் உள்ந சயமசமத்டயல் இந்ட
பிதங்கள் பிரிபமகச் ளசமல்ப்ட்டுள்ந.

அந்ட வதினக்குள்  ிரிவுகள் உண்டு. ீனக்கமக

என ிரிவு, பரி ழம என ிரிவு னடயத  ிரிவுகள்
உண்டு. டர்ணத்டக்கு யம் ளகமடுத்டமலும், ஞம்
ளகமடுத்டமலும், ணமடு ஆடுகவநக் ழகமதில்கலக்கு

பிட்மலும், டீம் ழமடுபடற்கமக ற்மடு ளசய்டமலும்
இப்டி டபமமலும் அந்ட வதிர் னெணமக
பிழபண்டும். அபர்கள் அவட அங்கர கரிப்மர்கள். அந்ட

டர்ணசமத்டயல் 'இங்ஙம் வழதமம்' ன்று அபர்கள்
வகளதலத்ட ழமடுபமர்கள். அப்டி உள்ந
வகளதலத்டக்கநமல்  அங்கத்டயனவத ளதர்கள்
இப்ளமலட ளடரிதபனகயன். அபற்யயனந்ட
'ட்கர்ணயடன்' ன்றும் 'சங்கபி' ன்றும்

ிமம்ணஞர்கலக்கு ட்ம் ளகமடுக்கப்ட்டினந்டட ன்று
ளடரிதபனகயட. 'சங்கபி' ன்ட 'ங்கபித்' ன்டன்
சயவடபமகும். ட்+அங்கம் +பித் - அடமபட "ஆறு

அங்கங்கவந அயந்டபன்" ன்ட அடன் அர்த்டம். அந்ட
ிமம்ணஞர்கள் ஆறு அங்கங்கவநனேம் அயந்டபர்கள்

ன்று ளடரிதபனகயட. இப்டி ம் மட்டின் சயன் சயன்

ஊர்கநில் கூ த்டவ ங்கபித்டக்கள்

இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்று வனத சமங்கநியனந்ட
ளடரிகயட. இபர்கள் னக்கயதணமக வபடயக
கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்டபர்கள்டமழ? இடமல் டமன்
வபடயக கர்ணமக்கலக்ழக "சங்கு" ன்று ளசமல்லும்

பந்டட. றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகலக்குப் ளண் ளகமடுக்க
பந்டபனக்கு 'சங்கபி சயபமசமரிதமர்' ன்ழ ளதர்
ளசமல்யதினக்கயட.

ஆறு அங்கங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ங்கங்கள்
ஆறு அங்கங்கள்
அந்ட ஆறு அங்கங்கநமப: சயவக்ஷ (லத்டயக்கஞம்)
பிதமகஞம் (ளசமல்யக்கஞம்) , யனக்டம் (யகண்டு)

,

,

கல்ம் (கர்ணமடேஷ்ம னவ) , சந்டஸ் (மபிக்கஞம்)
, ஜ்ழதமடயம்

(ழசமடயம்) ன்வப. ிமம்ணஞன்

ழபடங்கவநனேம் இந்ட ஆறு அங்கங்கவநனேம் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டும். னடயல் ழபடமத்ததம்
ளசய்தழபண்டும். அந்ட ழபடத்டயற்கு அர்த்டம் ளடரிந்ட
ளகமள்லம் ளமனட்டு, இந்ட ஆறு அங்கங்கவநனேம்
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
ழபட னனனுக்கு சயவக்ஷ னெக்கு; பிதமகஞம் னகம்
அடமபட பமய் (பிதமகஞப்டி என்வச் ளசமல்
னடிதமபிட்மல் உந ழபண்டும்) ; கல்ம் வக; யனக்டம்

கமட; சந்டஸ் மடம்; ஜ்ழதமடயம் கண்; ழமஸ்தம் ன்ட
ஜ்ழதமடயத்வடழத ஆகும்.
ன் இப்டி எவ்ளபமன சமஸ்டயத்வட எவ்ளபமன
அபதணமகச் ளசமல்யதினக்கயட ன்வட அந்டந்ட
சமஸ்டயத்வடப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட மர்க்கமம்!

ளமனத்டணமகத்டமன் இப்டி வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்று
ளடரினேம்.
னடயல் 'சயவக்ஷ'தில் ஆம்ிக்கமம்.
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
னெச்சு அபதபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
னெச்சு அபதபம்

சயவக்ஷ ன்ட ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கநில் ிடண
அங்கம். ழபடத்டக்கு மசய (னெக்கு) ஸ்டமம் சயவக்ஷ.
னெக்கு ன்டமல் ழணமந்ட மர்க்கய சயன்
உழதமகத்டக்கமக ற்ட்ட ன்று [அர்த்டம்] இல்வ.
னெக்கயமல்டமழ னெச்சு பிடுகயழமம்? ணக்குப்

ிமஞமடமணம சுபமத்வட பிடுபடற்கு மசய
உடவுகயமற்ழமல், ழபட ணந்டயங்கலக்கு உதிர் னெச்சமக
இனக்கய அங்கம் சயவக்ஷ.
ழபட ணந்டயங்கலக்கு உதிர் டயல் இனக்கயட?
ணந்டயங்கநின் எவ்ளபமன லத்வடனேம், அடன் ரிணமஞம்
ப்டிதினக்க ழபண்டுழணம அப்டிச் சரிதமக உச்சரிக்க
ழபண்டும். 'அக்ஷ சுத்டம்' ன்று இடற்குப் ளதர்.
அழடமடுகூ எவ்ளபமன லத்வடனேம் உதர்த்டயச்

ளசமல்படம, டமழ்த்டயச் ளசமல்படம, ணமகச் ளசமல்படம
ன் மகுமடும் உண்டு. இந்ட னென்வனேம் னவழத
உடமத்டம், அடேடமத்டம், ஸ்பரிடம் ன்று ளசமல்பமர்கள்.

இவப இனக்க ழபண்டிதடி இனந்டமல் அடற்ழக 'ஸ்ப
சுத்டம்' ன்று ளதர். இப்டிதமக அக்ஷ சுத்டம் ஸ்ப
சுத்டம் இண்டும் இனந்டமல்டமன் ணந்டயங்கள் ன்
டனம். ணந்டயங்கநில் அர்த்டத்வடபிக் கூ இம்ணமடயரி
அபற்யன் எய சரிதமக இனக்க ழபண்டிதட டமன்
னக்கயதம். அர்த்டம் ளடரிதமபிட்மலுங்கூ, ணந்டயங்கநின்
சப்ட னொத்வட உள்நடி உச்சரித்ட பிட்மல் அவப

ன் டந்டபிடும். ஆவகதமல், ணந்டய னெணமகழப
இனக்கப்ட் ழபடத்டக்கு ட னெச்சு ஸ்டமம் ன்மல்
சப்டனொம்டமன்.

ழடள்ளகமட்டு ணந்டயம் இனக்கயட. அடற்கு அர்த்டம்

ளசமல்க்கூமட. அடயல் உள்ந லத்டக்கலக்குத்டமன்
ழதமக்கயதவட உண்டு. சய பவகதம சப்டங்கலக்குச்
சய சக்டய உண்டு. டயப ணந்டயங்கவந
ம்ஸ்கயனடத்டயழ ன் ளசமல் ழபண்டும்?

இங்கயீ யமபட டணயனயமபட ளசமன்மல் ன்?
அப்ளமலட சப்டம் ழபமய் பிடுகயட. அந்ட சப்டந்டமன்
ிடமம். ில்ய சூிதம் வபக்கயபர்கலவத

ல்வத் டட்டிபிட்மல் அபர்கள் ளசய்கயட யக்கமட.
ளன்மல் ல் ழமின்ன உச்சமஞத்டயல் டப்ன
ற்டும். உச்சமஞம் ழபடத்டக்குப் ிடமம். அட
ரிதமக இனக்க ன் ளசய்பட? அக்ஷத்வட

இப்டிதிப்டி எயக்க ழபண்டுளணன்று ன்மக
பவதறுத்ட க்ஷஞம் ளசமல் ழபண்டும்.
இப்டி அக்ஷ க்ஷஞத்வடச் ளசமல்படடமன் சயவக்ஷ
ன்ட. ழபடமக்ஷங்கநின் க்ஷஞத்வட பவதவ
ளசய்ட ளகமடுப்ழட சயக்ஷம சமஸ்டயம்.

என மவதில் இப்டிதிப்டி உச்சரிக்கழபண்டும்
(pronounce ண்ஞழபண்டும்) ன்று னவப்டுத்டகயவட
phonetics ன்கயமர்கள்.

ணற் மவகவந பி ழபட

மவக்கு இந்ட ஃழமடிக்ஸ் ளமம்வும் னக்கயதம்.
ளன்மல் உச்சரிப்ன ணமயமல் ழ
ணமயபிடுகயவட அந்டப் மவதில் மர்க்கயழமம்.
இப்டிப்ட்

Vedic Phonetics -ஆக

இனப்டமல்டமன் சயக்ஷம

சமஸ்டயத்வட ழபட னனின் ஆறு அங்கங்கநில்

னடமபடமக வபத்டள்நமர்கள். டணயனயல் அவட
"லத்டயக்கஞம்" ன்று ளசமல்மம்.

சயவக்ஷவதப் ற்ய ழபட னடிதம உயத்டயழழத
ளசமல்யதினக்கயட. வடத்டயரீத உயத்ட
"சரக்ஷமபல்ய" ன்டயழழத ஆம்ிக்கயட. அடன்
னடன் ணந்டயம் "சரக்ஷம சமஸ்டயத்வட இப்ழமட
பிதமக்தமம் ண்டழபமணமக, அடமபட
பிநக்குழபமணமக!" ன்று ஆம்ிக்கயட.

இங்ழகனேம் சரி, ணற்றும் அழக ழபட டைல்கநிலும் சரி,
'சயக்ஷம' ன்வட

ீட்டி 'சரக்ஷம' ன்ழ ளசமல்யதினக்கும்.

ஆசமர்தமள் [ஆடய சங்கர்] டம்னவத மஷ்தத்டயழ
'வடர்க்தம்

சமந்டம்" ன்கயமர். வடர்க்தம் ன்மல்

டீர்க்கணமக ஆபட; அடமபட, குயமக இனக்கழபண்டித 'சய'
ளடிமக 'சர' ன்று ஆபட. டணயனயல்கூப் 'ளமதட்ரி'தில்
'யனல்' ன்வட

ீட்டி 'ீனல்', 'டயனபடி ீனல்' ன்கயழமம்.

ழபட மவக்கு ம்ஸ்கயனடம் ன்று ழர் இல்வ

ன்றும், அடற்கு சந்டஸ் ன்ழ ழர் ன்றும் னன்ழ
ளசமன்ழல்பம? 'சமந்டம்' ன்ட அப்டிப்ட்
சந்டஸ் மவவத, அடமபட ழபடத்டக்ழகதம பிழசப்
ிழதமகத்வடச் ளசமல்பட.

பிஞ்ஜம னர்பணம ழதமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
பிஞ்ஜம னர்பணம ழதமகம்

மர்ழணமிதத்டயலும், மதத்டயலும், னல்மங்குனயலும்
கமற்வப் பிடணமக அநவுப்டுத்டயச் சய

இவளபநிகநமல் பிடுகயடமல்டமழ சப்டம்
உண்மகயட? ம் ளடமண்வதிலும் அப்டிப்ட்
அவணப்ன இனக்கயட. ளடமண்வ ணட்டுணயல்வ; மிக்குக்
கர ழன னெமடம ஸ்டமத்டயயனந்ட சுபமம் ன்கய

கமற்யன் கடயவதப்  டயனுசயல் அநவு டுத்டயக் ளகமண்டு
பனபடமல்டமன் மம் ழசவும் மவும் னடிகயட.
கபமன் ண்ஞி இந்ட ணடேஷ்த பமத்தம்
மர்ழணமிதம், மதம் னடயதபற்வ பி

சயழஷ்ணமட. ப்டிளதன்மல், அபற்யல் ளபறும்
எயகவந ணட்டுந்டமன் லப் னடினேம். அ, க, ச, ங
ணமடயரிதம அக்ஷங்கவந லப் னடிதமட.

ணடேஷ்தனுக்கு ணட்டுழண இந்டத் டயவண இனக்கயட.
ணயனகங்கலம் கூ டமபட எரிண்டு பிடணம
சப்டங்கவநத்டமன் ழமனடிகயழட டபி, இப்டி

இத்டவ ஆதிம் அக்ஷங்கவந லப் னடிதமட.
ணடேஷ்தனுக்கு ணட்டுழண இந்ட ஆற்வ ஈச்பன்
டந்டயனக்கயமன் ன்டமழழத அடன் னக்கயதத்டபத்வட
அயதமம். இவ்பநவு னக்கயதணம என்று, இப்ழமட

மம் ண்டகய ணமடயரி பினடமப் ழச்சயல், அட்வதில்
பஞமகக்
ீ
கூமட. இவட வபத்டக் ளகமண்டு ழடப
சக்டயகவநப் ிடிக்க ழபண்டும். அடமல் உக வ
உண்மக்க ழபண்டும்; ம் ஆத்ணமவப உதர்த்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். இந்ட னென்று கமரிதங்கவநனேம் ளசய்னேம்

சப்டங்கநமகத்டமன் ழபட ணந்டயங்கவந ரியகள் ிடித்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். இவடப் னரிந்ட ளகமண்மல்

உச்சமஞத்டக்ழக இத்டவ ணடயப்ன ளகமடுத்ட சயக்ஷம

சமஸ்டயம் ன் என்று ன் ற்ட்டினக்கயட ன்ட
னரினேம். அடயழ ளமம்வும் வணன்னைட்மக [டேடக்கணமக]
இன்வத மம சமஸ்டய யனஞர்கலம்,
தன்டிஸ்ட்கலங்கூ ஆச்சரிதப்டும் டிதமக,

அடிபதற்யயனந்ட ஆம்ித்ட இன்ின் ணமடயரிக்
கமற்று னலம்டிதமகப் ண்ஞி, அட இன்ின்
இத்டயழ ட்டு, பமய்பனயதமக இப்டிதிப்டி

பழபண்டும் ன்று அக்ஷங்கவந அப்லக்கயல்மணல்,
அக்னைழட்மக யர்ஞதம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
கமற்மட இப்டி ணக்குள்ழந  பிடணமகச்
ளசல்கயழமட அடவும் என டயனுசயல் ழதமக
மடவதமகழப ஆகயட. ச்பம கடயதிமல் ம்

மடிகநில் ற்டுகய சங்கநமல்டம ம்னவத
உஞர்ச்சயகள், சக்டயகள் ல்மம் உனபமகயன் ன்றும்,
'அண்த்டயல்

இனப்ளடல்மம் ிண்த்டயல் உண்டு'

ன்டி இழட சங்கள் ளபநி ழமகத்டயலும் அழக
பிடணம அடயர்வுகவந ற்டுத்டய உக பிதமமத்வட
உண்மக்குகயட ன்றும் னன்ழழத
ளசமன்ழல்பம? இடமல்டமன் னெச்வசதக்கய ழதமக
யத்டய ளற் ணமன்கலக்கு உள்ந அழட சக்டய ணந்டய
யத்டய ளற்பர்கலக்கும் உண்மகயட. ழதமகம் ன்று
மம் ளமடபிழ ளசமல்பட ம ழதமகம் ன்மல், இவட
ணந்டய ழதமகம் ன்ழ ளசமல்மம்.

ணந்டயங்கநில் எவ்ளபமன அக்ஷனம் இப்டி உண்மக
ழபண்டும், அடன் ஸ்பம் இப்டிதினக்கழபண்டும்,
'ணமத்டயவ' ன்டம

அடன் ீநம் இப்டிதினக்க

ழபண்டும் ன்ளல்மம் சயக்ஷம சமஸ்டயம் பிநக்குகயட.
'ணமத்டயவ' ன்டயல்

குயல் ளடில் ன் ழமன்

பிதங்கள் பிநக்கப்டும்; குயலுக்கு 'ஹ்ஸ்பம்' ன்றும்,
ளடிலுக்கு 'டீர்க்கம்' ன்றும் ழர். பமர்த்வடகவந ந்டய
ிரிக்கமணல் ழசர்த்டச் ளசமல்கயடற்கம

guidance னடம

அழக பிதங்கள் - அத்ததம் ளசய்கயபர்கலக்கு
உறுடவஞதம பிதங்கள் - சயக்ஷம
சமஸ்டயத்டயமழழத ளடரித பனகயன்.
'க' ணமடயரிதம

என சப்டம் கலத்டக்கும் ளடமண்வக்கும்

டுழபதினந்ட இப்டி பழபண்டும்; இன்ளமன்யழ
னெக்கமலும் (nasal) பழபண்டும் (அடமபட ஜ

ணமடயரிதமவப) ; இன்ின் ல்யழ மக்குப் ட்டு
பழபண்டும் ('ட' னடயத சப்டங்கள்) ;இன்ின்

ழணண்ஞத்டயல் மக்குப்  எயக்க ழபண்டும் (''
ழமன்வப) ; னலக்க உடட்வ ணடித்ட பழபண்டித
சப்டம் ('ண') ; ல்லும் உடடும் ழசர்ந்ட உண்மக்க

ழபண்டிதட ('ப'- labio-dental ன்று ளசமல்கயட) - ன்யப்டி
ளமம்வும் டேட்ணமக அக்ஷ க்ஷஞங்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயட. இட ளமம்வும்

scientific -ஆக

[பிஞ்ஜம னர்பணமக] இனக்கயட. இப்டிதிப்டி
அங்கங்கவநனேம் டவசகவநனேம் னெச்வசனேம் இதக்கயமல்
இன் அக்ஷம் பனம் ன்று சயக்ஷம சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யனேள்நடிழத மம் வனவதில் ளசய்ட

மர்த்டமல் இனக்கயட. தன்மக இனந்டளகமண்ழ
இட ணந்டய ழதமகணமக, சப்ட ழதமகணமகவும் இனக்கயட.
னெ மவ ம்ஸ்கயனடழண

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
னெ மவ ம்ஸ்கயனடழண
பமர்த்வடதின் அர்த்டத்வடபி சப்டம் னக்தம் ன்று

ளசமன்ழன். இவடச் ளசமல்லும் ழமட இன்ளமன்றும்
யவவு பனகயட. பமர்த்வடதின் சப்டழண அடன்

அர்த்டத்வடக் கமட்டும்டிதமக அழக டங்கள் சந்டஸ்
ன் ழபட மவதிலும், அவட வபத்ழட உனபமக்கயத
ம்ஸ்கயனடத்டயலும் இனக்கயன். உடமஞணமக, 'டந்டம்'
ன்று என பமர்த்வட இனக்கயட. 'ல்' ன்று அடற்கு

அர்த்டம் ன்ட ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். ல்
மக்கயழ ன்மக அடித்ட, அடமபட சப்டத்வட

லப்னபடயல் ல்லுக்ழக னக்தணம ழபவவதக்
ளகமடுப்டமக இந்ட 'டந்டம்' ன் பமர்த்வடழத
அவணந்டயனக்கயட. டந்டம் ழமபர்கவந (ல்

இல்மடபர்கவந) 'டந்டம்' ன்று ளசமல்யச் ளசமல்யப்
மர்த்டமல் ளடரினேம். அபர்கநமல் இந்ட பமர்த்வடவத
ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்ழப னடிதமட.
இந்டச் சயன் பிதத்டயயனந்ட அழக மவகவந
எப்ிட்டு ஆமய்ந்ட ட னந்டய, ட ிந்டய ன்று
யர்ஞதிக்கய

Comparitive Philology க்ழக

னக்கயதணம என

ணமசமம் ளடரிகயட. ம்ஸ்கயனடம், க்ரீக், மடின்
(த்டீன்) , ளர்ணன் (ட்னைமிக் ன்ட; இங்கயீ ஷ்
மவனேம் ட்னைமிக்கயல் ழசர்ந்டடடமன்) இன்வத
ிளஞ்சு உள் அழக மவகலக்கு னெணம
ளல்டிக் ழமன்  ளணமனயகள் எழ

டமய்மவதியனந்ட பந்டவப ன்று ளசமல்ய
இபற்வ 'இண்ழம னைழமிதன் குனொப்' ன்று

ஃவமயதில் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயமர்கள். ட
டமய்ப்மவ ன்டயல் ணட்டும் னடிபம அிப்மதம்
ற்பில்வ. ம்ஸ்கயனடம் (இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட
ழபட மவதம சந்டவனேம் ழசர்த்டத்டமன்

ளசமல்ப்டுகயட) டமன் ஆடய மவ, டமய்மவ
ன்மல் அபர்கள் எப்னக்ளகமள்படயல்வ. ஆமல்
இப்ழமட ளசமன் 'டந்டம்' ழமன் பமர்த்வடகள்

ம்ஸ்கயனடம்டமன் னெமவ ன்று ளசமல்படற்குச்
சமன்மக இனக்கயன்.
Dental [ளன்ல்]

ன்று இன்வக்கு இங்கயீ யல்

ளசமல்படம் ல்வக் குயப்டடமன். 'டந்த் - ளன்ட்'
ன்கயடயல் யவத எற்றுவண ணக்குத் ளடரிகயட .
ிளஞ்சு, மடின் னடம மவகநிலும் 'ளன்ட்'
ம்ந்டழண ளடரிகயட. அடமபட '' கமம் பனகயழட

டபி, ம்ஸ்கயனடத்டயல் உள்ந 'டந்ட'த்டயல் பனகய 'ட'
கமம் இல்வ. "இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். இடமல்
ம்ஸ்கயனடம் னெமவ ன்று ப்டி ஆகும்? ன்
'ளன்ல்' ன்டயயனந்டடமன்

ம்ஸ்கயனட 'டந்டம்' பந்டட

ன்று வபத்டக் ளகமள்நக் கூமட?" இப்டிக் ழகட்மல்,
இங்கயீ ஷ், ிளஞ்சு, மடீன் ல்மபற்றுக்கும்
ம்ஸ்கயனடழண டமய்ப்மவ ன்டற்கு 'டந்டம்'

ன்கயடயல் பனகய சப்டங்கழந ஆடபமதினக்கயட.
ப்டிளதன்மல் ழணழ ளசமன்ட ழமல், "டந்டம்"
ன்வடச் ளசமல்ழப டந்டம் (ல்) ழபண்டிதினக்கயட.
'ளன்ல்' னடம

ணற் மவ பமர்த்வடகவநச்

ளசமல்யப் மனங்கள். அடயழ ல் ம்ந்டழண இல்வ.
மக்கயன் டேி ழணண்ஞத்டயல் டுபடமழழத 'ளன்ட்'
சப்டம் உண்மதினக்கயட. பமர்த்வடழத அர்த்டத்வட
குயப்டுணமமல், அட ம்ஸ்கயனட 'டந்ட'த்டயல் டமன்.
அடமல் இட டமன் னெ னொம்; இடடமன் டயரிந்ட
'ளன்ல்' பந்டட

ன்று ளடரிகயட.

இன்னும் சய பமர்த்வடகநில், என்யன் லத்டக்கவந

ணமற்றுபடமழழத அழடமடு ளமம்வும் ம்ந்டனள்ந
இன்ளமன்வக் குயப்ிடும் பமர்த்வட உண்மகயட.
சயங்கத்டக்கு னக்தணம குஞம் ன்? யம்வ
ளசய்பட. "யம்" ன் லத்டக்கள் ணமயழத

'யம்' ன்மகயதினக்கயட. 'கச்தர்' ரியகலக்ளகல்மம்

னடன்வணதமபர். ழடபமடய, அற மடய, ணடேஷ்த மடய
ல்மபற்றுக்கும் னெ னனர். அபனக்கு ன் இந்டப்
ழர் பந்டட? அபழ த்தத்வடப் மர்த்டபர்; அடமபட
உண்வணவத உள்நடி அயந்ட ஜமி. ஜமத்வடப்

மர்வப (த்னச்தம்) ன்ழ ளசமல்பட பனக்கம். கச்தழ
"மர்த்டபர்". "மர்த்டபர்" ன்டற்கு ம்ஸ்கயனட டம்
'ச்தக' ன்ட. 'ச்தக' ன்டன்
'கச்த' ன்று

லத்டக்கழந ணமய

பந்டட. "ச்தக" டமன் "மர்ப்மன்" ன்ட!

த்த டத்டபத்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்பர்கள் ன்
அர்த்டத்டயல் ிமம்ணஞ மடயக்குத் டணயனயழ இப்டி
உதர்ந்ட ளதர் உண்மதிற்று. இப்ழமட அடழப

ணட்ந்டட்டுகய பமர்த்வடதமக உழதமகயக்கப்டுகயட.

உச்சரிப்ன பிடயகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
உச்சரிப்ன பிடயகள்
உச்சமஞம், ஸ்பம், ணமத்டயவ, ம், ணம், ந்டமம்
ன்  பிதங்கவந சயக்ஷம சமஸ்டயம் ளசமல்ய,

எவ்ளபமன ணந்டயத்வடனேம் என ணதிரிவனகூ அடன்

சப்ட னொம் டப்மட பவகதில் பகுத்டக் ளகமடுக்கயட.
அடயலும், இன்ின் லத்டக்கள் ணடேஷ்த சரீத்டயல்
இன்ின் இத்டயல் ிப்வப, இவப இப்டிப்டிதம
னதற்சயதமல் உண்மவப ன்று அட

யர்ஞதித்டயனக்கயட ளமம்வும் ப்மக்டிமகவும்,
தண்டிஃிக்கமகவும் இனக்கயட. உடடுகவந இப்டிச்
ழசர். இன் சப்டம் பனம் ன்று அட ளசமன்மல்
பமஸ்டபத்டயல் அப்டிழத இனக்கயட.
இவடச் ளசமல்லும்ழமட என்று ஜமகம் பனகயட.
,ண,ப ழமன் சப்டங்கநில்டமழ உடட்டுக்கு ழபவ
இனக்கயட? க,ங,ச,ஜ,,ஞ,ட, னடயதபற்யல் உடடு
டுபடயல்வ இல்வதம? இப்டி உடடு மட
சப்டங்கவநக் ளகமண் பமர்த்வடகநமழழத ஆ
மணமதஞம் என்வ எனத்டர் லடயதினக்கயமர். அடற்கு
'யழமஷ்

மணமதஞம்' ன்ழ ழர். 'எஷ்ம்' ன்மல்

உடடு: அடயயனந்ட 'எநஷ்ட்கம்', அடமபட டணயனயல்

எட்கம் ன் ழர் பந்டட. எட்கத்டயற்கு உடடு டமழ
ளரிசமக இனக்கயட? ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'எநஷ்ட்கம்'
ன்ட டணயனயல் 'எட்கம்' ஆதிற்று. 'யர்- எஷ்ம்'

ன்மல் உடடு இல்மடட ன்று அர்த்டம். டன்னுவத

மம மணர்த்டயதத்வடக் கமட்டுபடற்கமக அபர் இப்டி

யழமஷ்ணமக மணமதஞம் ண்ஞிடமகத் ழடமன்மம்.
ஆமல் க்கு இன்ளமன கமஞனம் ழடமன்றுகயட.
அபர் ளமம்வும் ணடிக்கமமக (ஆசம சரமக)
இனந்டயனக்கக்கூடும்!அடமல் வ மணச்சந்டய னெர்த்டயதின்
கவடவதப் மமதஞம் ளசய்கய ழமட, ச்சயல் மணழ

இனக்க ழபண்டும் ன்று இப்டி உடடு ழசமட பிடத்டயல்
ண்ஞிமர் ழமயனக்கயட!
ழபடமக்ஷங்கவந த்டவ கபத்ழடமடு,
மக்வடழதமடு ளசமல் ழபண்டும் ன்டற்குப் மஞிி
ணரிய ளசய்ட 'மஞி ீத சயக்ஷம'பில் என அனகயத
ச்ழமகம் இனக்கயட.
வ்தமக்ரீ தடம ழத் னத்மன்
டம்ஷ்ட்மப்தமம்  ச ீழதத்|
ீடமடழடமப்தமம்
டத்பத் பர்ஞமன் ப்ழதமழதத்||
ழபடமக்ஷங்கவந ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல் ழபண்டும்.
சப்ட னொம் ளகமஞ்சங்கூ குனறுடிதமகக் கூமட. எய
லபி பிழப கூமட. அடற்கமக ளமம்வும் றுக்கு
றுக்கு ன்றும் ளசமல்க் கூமட. ழபட லத்டக்கவந
கர ழன லபமடடினேம் அலத்டய யம்யக்கமணலும்
உச்சரிக்க ழபண்டும். ப்டிளதன்மல் என ளண்னய, டன்
குட்டிகவநக் கவ்பிக் ளகமண்டு ழமபட ழம! னவ,

ய னடமடகள் குட்டிவதப் ல்மல் கவ்வுகயன்.

கர ழன பினமடடி ளகட்டிதமகக் கவ்வுகயன். ஆமலும்
குட்டிக்கு பயக்கய ணமடயரிதமக கடித்டபிடுகயடம?

இல்வ. அந்ட ணமடயரி மசூக்கமக அக்ஷங்கவந உச்சரிக்க
ழபண்டும் ன்ட ச்ழமகத்டயன் ளமனள்.
இழட மஞிிடமன், ழபடமந்டங்கநில் அடுத்டடம
பிதமகஞத்டயலும் னக்கயதணம டைவ
உகரித்டயனக்கயமர்.
மஞிிவதத் டபி இன்ம் அழக ணரியகலம்
சயக்ஷம சமஸ்டயங்கள் லடயதினக்கயமர்கள்.* இப்டிக்
கயட் டட் னப்ட இனப்டமகத் ளடரிகயட.

மஞிினேவதடம், தமக்ஜபல்கயத சயவக்ஷனேம்
பிழசணமவப.
"ப்மடயசமக்தம்"

ன்டமக எவ்ளபமன ழபட சமவகக்கும்

பிழசணமகவும் பித்தமணமகவும் உள்ந ழபட
சப்டஸ்பங்கவந பிரிபமக ஆமய்கய டைல்கலம்

எவ்ளபமன ழபடத்டக்கும் உண்டு. இபற்யல் சயவும்
இபற்றுக்குரித ிமசரணம பிதமக்தமங்கலம்
கயவத்டயனக்கயன். இவபனேம் "சரக்ஷம" ன்டயல்
அங்கயதவபழத.
* ஆிசய, சந்டயழகமணய, தமக்ஜபல்கயதர், பசயஷ்ர்,

கமத்தமதர், மசர், ணமண்வ்தர், மடர், ழமணசர்

ஆகயழதமர் இதற்யத சயக்ஷமறத் கயந்டங்கள் ணக்குக்
கயவத்டயனக்கயன்.

 ளணமனயகநின் யிகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
 ளணமனயகநின் யிகள்
இன் எயக்கு இட அவதமநம் [பரி படிபம்] ன்று
கமட்டுபடற்குத்டமன்  லத்டக்கவநக் ளகமண்

ளபவ்ழபறு யிகள் ழடமன்யதினக்கயன். இங்கயீ ஷ்
னடம மவகநின் 'ஆல்ஃளட்வ' ழமணன் யி
(Roman Script) ன்கயழமம். ிமம்ணய ன் என யி இனந்டட.
அழசமக சமங்கள் அடயல் லடயதடடமன். அடயயனந்ழட
இப்ழமட ம்ஸ்கயனடத்டக்கு பனங்குகய க்ந்ட யினேம்,
ழடபமகயரி யினேம், ணற்றும் டணயழ் னடம அழக
இந்டயத யிகலம் உனபமதினக்கயன்.
ிமம்ணய யிதின் இண்டு பிடணம ிரிவுகநில்
டக்ஷயஞத்டயல் பனங்கய பந்ட ல்ப -க்ந்டம்

ன்டயயனந்ட டம டயமபி மவகநின் யிகள்
ற்ட்டுள்ந.
ல்ம யிகலக்குள்லம் ளடலுங்கு யிக்கு என
பிழசம் உண்டு. ணற் யிகநிளல்மம்
டக்ஷயஞமபர்த்டணமக, அடமபட பட க்கம் சுனயத்ட
லத்டக்கள் லடப்டுகயன். ளடலுங்கயல் ணட்டும்
பமணமபர்த்டணமக இட க்கம் சுனயத்ட லத்டக்கள்
இனக்கயன். ஈச்பின் பமணமகத்டயயனக்கய

மசக்டயக்கு பமணணமர்க்கம் ன் உமவனேம் உண்டு.

இட அபலக்கு பிழசணமடமல் அபலக்குரித

வசக்த்டயல் அக்ஷங்கவந ஆந்டய யிதிழழத லட
ழபண்டும் ன்டண்டு. ஆந்டய மவ சயபப்
ிடமணமட ன்மர்கள். ளன்மல் ணற் ல்ம
இங்கநிலும் ணம பிஷ்டபின்

அஷ்மக்ஷத்டழழத அக்ஷமப்தமத்வட (டிப்னத்
ளடமக்கத்வட) ஆம்ிக்கயமர்களநன்மல், ளடலுங்கு
ழடசத்டயல் சயப ஞ்சமக்ஷத்டன் ளடமங்குகயமர்கள்.
ஆந்டய ழடசனம் ளடற்ழக கமநஸ்டய, ழணற்ழக வ

வசம், பக்ழக ழகமடியங்க ழக்ஷத்ம் ன்டமக னென்று
சயபஸ்டங்கலக்குள் - த்ரியங்கங்கலக்குள் -

அங்கயதினப்டமல்டமன் அடற்கு ளடலுங்கு ழடசம் ன்
ளதழ உண்மதிற்று. இடமல்டமன் அப்வத டீக்ஷயடர்
டமம் ஆந்டயமகப் ிக்கபில்வழத ன்று குவப்ட்டு
ச்ழமகம் ளசய்டயனக்கயமர்.

ஆந்த்த்பம் ஆந்த்மமசமப் - தமந்த் ழடச ஸ்பன்ண
ன:|

டத்மி தமறீ சமகம (அ)ல்ஸ்த ட: ம்||
மணழபடயதமகப் ிந்டபர் அப்வத டீக்ஷயடர்.
"ழபடங்கலக்குள் மன் மணழபடம்" ன்ழ கபமன்
கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல் சயப க்ட
சயகமணஞிதம டீக்ஷயடர் சயபஞ்சமக்ஷ ணந்டயத்வடத்
டட ணத்டயதில் ளகமண்டம தறர் ழபடத்டயல்
("தமறீ சமகம" ன்று இவடழத ச்ழமகம் ளசமல்கயட)
ிப்டற்கும், ளடலுங்கு ழடசத்டயல் ிப்டற்கும் டஸ்
ளசய்டயனக்கபில்வழத ன்று குவப்ட்டினக்கயமர்!

யி பிதத்டக்கு பனகயழன். இப்ழமடள்ந இந்டயத
யிகள் ல்மம் ிமம்ணயதியனந்ட பந்டவபடமன்

ன்மலும் ஆடயதியனந்ட ிமம்ணய யிவதப் மர்த்டமல்
ணக்கு என்றுழண னரிதமட. அடமல் னரிதமட பிதத்வட
"ிமம்ணய யி" ன்று ளசமல் ஆம்ித்டமர்கள். அப்னம்,
அட டயரிந்ட ிம்ணம ம் ளற்யதிழ லடயதினக்கய

"ிம்ண யி"ழதமடு என்மக்கப்ட்டுபிட்ட! இப்ழமட
என்றும் னரிதமபிட்மல் "ிம்ண யி" ன்று மம்

ளசமல்பட "ிமம்ணய யி" ன்றுடமன் இனக்க ழபண்டும்.
கழமஷ்டி ன்றும் என யி இனந்டட. க-எஷ்ம்

ன்மல், 'கலவடதின் உடடு' ன்று அர்த்டம். கலவட உடடு
டனத்டயக் ளகமண்டு பனகய ணமடயரி அந்ட யி
லத்டக்கநில் பவநசல்கள் ிடங்கயக் ளகமண்டினக்கும்.
மர்ய மவக்கு அடடமன் யி.

ழமப்மக் கண்த்டயன் ல்ம மவகலக்கும் ழமணன்
யி என்ழதினப்டழமல் ணக்குப் ளமட ிமம்ணய.

டற்ழமட அடயயனந்ட பந்ட ழடபமகரிழத பக்கத்டய
மவகநின் யிகநில் ன்மக ளடரிகயட.
எவ்ளபமன லத்டம் எவ்ளபமன பிடணம எயவதச்
ளசமல்கயட ன்று ணக்குத் ளடரிதபில்வ.
அடமல்டமன் "டணயனயல் ன் '', '' ன் இண்டு
லத்டக்கள் எழ சப்டத்டக்கு இனக்கயன்? ழபறு ந்ட
மவதிலும் இப்டி இல்வழத!" ன்று
யவக்கயழமம். பமஸ்டபத்டயல் '' சப்டத்டக்கும், ''
சப்டத்டக்குணயவழத சூக்ஷ்ணணம பித்தமசம் உண்டு. ''
பில் மக்கு னன்ம் ல்யன் உள்க்கம் டும்; ""

பிழம மக்கு இன்னும் ழணழய ழணண்ஞத்வடத்
ளடமடும். ளடலுங்கயழகூ எழ '' டமன். ணற்
மவகநிலும் இப்டிழத.
டணயலக்கும் ளடலுங்குக்கும் ணட்டும் ளமடபமதினப்ட '',
'' ன்

இண்டு பவக இனப்ட. என்று இவதிம்,

ணற்ட பல்யம் ன்று ளசமல்லுகயழமம். ணற்
மவகநில் இப்டி இண்டு இல்வ. இடயலும்

டணயலக்கும் ளடலுங்குக்கும் என பித்தமம் உண்டு.
டணயனயல் பல்ய ''ணட்டுழண எற்ழமடு கூ 'ற்'ன்று
ழசர்ந்ட பனம். 'குற்ம்', 'சுற்ம்', 'ணற்றும்',

ளசமற்றுவஞ'ன்கய ணமடயரி பமர்த்வடகநில் இப்டி
பனகயட. ஆமலும் இங்ழக லத்வடப் மர்த்ட எயவத
அப்டிழத உச்சரிப்டயல்வ. 'குட்ம்', 'சுட்ம்', 'ணட்றும்',
'ளசமட்றுவஞ'ன்கய

ணமடயரி ''க எற்மட ''க

எற்மட ழமழப உச்சரிக்கயழமம். ளடலுங்கயல் இப்டி
பமட. இடற்கு ணமமக, ளடலுங்கயழ குடயவக்கு ன்
ளசமல்கயமர்கள்? 'குர்ம்' ன்கயமர்கள். 'ர்' வுண்டும், ''
வுண்டும் ளகமஞ்சங்கூ ணமமணல் உள்நடிழத
ளசமல்கயமர்கள். டணயனயல் இப்டி 'ர்' உள்ந பமர்த்வடழத
கயவதமட.
ளடலுங்கு மவதில் உள்ந ழபறு சய பிழச
சப்டங்கள்: சய இங்கநில் '' ன்வட
இல்மணல்

Z சப்டணமக

'த்ம' ன்டழமல்

J சப்டணமக

ளசமல்கயமர்கள். 'சம' ன்வட
சய இங்கநில், 'ச' வுக்கு 'த்'

ன்று, ளசமல்கயமர்கள். ம்ஸ்கயனடத்டக்கம ழடபமகரி,
க்ந்ட யிகநில்
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லத்ட இனக்கயளடன்மல்,

ளடலுங்கயழ கமத்டயலும் சகமத்டயலும் எவ்ளபமன்று
அடயகணயனக்கய லத்டக்கவநச் ழசர்த்ட
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இனக்கயன்.

ணமமஷ்ட் மவதிலும் இந்ட லக்ஷ்ணணம
இண்டு சப்டங்கலம் இனக்கயன். இண்மபட 'ட' ( tha )
வப மமபட 'ட' ( dha ) பமகவும் ளடலுங்கர்கள் ணமற்யக்

ளகமள்படண்டு. டயதமகய்தர்பமள் மட்டிழழத இப்டிச்
சய இங்கநில் இனக்கயளடன்று எனத்டர் ளசமன்மர்.*
என மவதில் உள்நவட அப்டிழத இன்ளமன
மவதின் யிதில் லடகய ழமட (transliterate ண்டகய
ழமட) இந்ட பிதங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்டு ண்ஞ
ழபண்டும். இப்டிப் ண்ஞகயழமட ம்ஸ்கயனடத்டயல்
'' இல்மடடமல், 'த்தபமன்', 'டர்ணபமன்' ன்கய

ணமடயரி

பமர்த்வடகவநக் கூ 'த்தபமந்', 'டர்ணபமந்' ன்றுடமன்
லட ழபண்டும். ஆமலும் டணயனயல் இப்டிப்ட்
பமர்த்வடகள் இல்மடடமல், ம் கண்டக்கு அட
பிசயத்ணமகப் டும்! உச்சரிப்ன சரிதமக இனக்க ழபண்டும்
ன்று

Phonetic spelling ஆக

லடயமல் அட மம் இப்ழமட

லடபடற்கு பித்தமணமகத்டமன் இனக்கும்.
ளடலுங்கயழ பனபவடக் 'கன்டல்ய' ன்று லடமணல்,
'கந்டல்ய' ன்றுடமன்

லழபண்டும். அட அச்சயழ

பிழமடணமகத்டமன் இனக்கும்.
உச்சரிப்னக்கவந உள்நடி ளடரிந்ட ளகமண்மல் டணயனயல்
,  ன் இண்டு லத்ட ன் இனக்கயட ன்ட
ழமல் ணக்குப் னரிதமணயனக்கய  பிதங்கள் னரிந்ட
பிடும். இங்கயீ யல் கூ இப்டிழத ணக்கு "எழ 'ப'
கமத்டக்கு ன்

V, W ன்று

இண்டு லத்டக்கள்?" ன்று

ழடமன்யமலும், இபற்றுக்கயவழத பித்தமம் உண்டு
ன்று என ப்ளமஃர் ளசமன்மர்.

'V' பனகய

இத்டயல்

ம் மவகநின் 'ப' ணமடயரி கர ழ் உடட்வ ணடித்ட, அடன்
ழணழ ழணல் பரிவசப் ல் ழபண்டும்; 'W' பனம்ழமட
ல்ழ மணல், உடட்வழத வுன்மகக் குபித்டச்

ளசமல் ழபண்டும்; ஆவகதமல் இந்டயத மவகநில்
பனகய 'ஸ்படய', 'ஈச்பன்' னடம பமர்த்வடகவந
Sarasvati, Isvaran ன்றுடமன்

லடழபண்டும் ன்மர்.

இன்ளமன்று கூ: இங்கயீ யல் 'ஞ' கம் கயவதமட; ''
டமன் உண்டு. ஆடிதமல்

'and', 'band' ழமன்

பமர்த்வடகவந 'அண்ட்', 'மண்ட்', ன்று லடமணல் 'அன்ட்',
'மன்ட்' ன்றுடமன்

லடழபண்டும்.

ஸ்ளல்யங்வகப் மர்த்ழட ப்ளமளௌன்யழதன்
[உச்சரிப்ன] சரிதமகப் ண்டபட ன்ட, ணற் ந்ட
மவவதனேம் பி ம்ஸ்கயனடத்டயழழத னர்ஞணமகத்
டப்ில்மணல் இனக்கயட. இங்கயீ யல் எழ
ழகமஞமணமஞம!

'Legistlature wound up' ன்று

ழப்ரில் மர்த்ழடன்.
'வூன்ட்' ன்று

Wound ன்வட

ணீ த்டயல்
ழடம யவபில்

டித்டடயல் அர்த்டழண னரிதபில்வ. 'வூன்ட்'

ன்மல் கமதம் அல்பம? இங்ழக 'ளபநன்ட்' ன்று அழட
ஸ்ளல்யங்வகப் டிக்க ழபண்டிதினக்கயட! 'சுற்றுபட'
ன்கய அர்த்டனள்ந

wind- க்கு

இட

'ளபௌன்ட்-அப்' ன்மல் 'ணமப்டய

அர்த்டம். இந்ட

wind ன்

past participle. இங்ழக

ண்ஞப்ட்ட' ன்று

பமர்த்வடவத டுத்டக்

ளகமண்மலும் ஸ்ளல்யங் என்மகழப இனந்டமலும்,
அவடக் கமற்று ன் அர்த்டத்டயல் டுத்டக்

ளகமள்லம்ழமட 'பின்ட்' ன்று ளசமல் ழபண்டும்;

'சுற்றுபட' ன்

அர்த்டம் ண்டம் ழமட 'வபன்ட்' ன்று

ளசமல் ழபண்டும். இப்டி எழ குனப்ம்!
கட், ன்று இனந்டமலும்

B-U-T ட், C-U-T

P-U-T ணட்டும் 'ட்' இல்வ, 'னட்'

ன்கயமன். பமல்க், சமல்க் ன்று உச்சரிப்னகவநக்
ளகமடுக்கும்டிதம

Walk, Chalk ன்வபகவந

பமக், சமக்

ன்ழ ளசமல்கயமன். ழகட்மல், சய லத்டக்கள்
வன்ட் ஆகயபிடுகயன் ன்கயமன்.

டணயனயல் இப்டிதில்வ ன்றுடமன் ழடமன்றும். ஆமலும்
ம்ஸ்கயனடம் னடம ி மவச் ளசமற்கள் டணயனயல்
யவதக் கந்டயனப்டமல் அபற்வத் டணயனயல்

லடம்ழமட ணற் மவகநில் எழ அக்ஷத்டயல்
உள்ந மலுபிடணம சப்டங்கவநக் குயப்ி மலு
லத்டக்கள் இனக்கயழமட, டணயனயழம மலுக்கும் எழ

லத்டத்டமழ இனக்கயட ன் குவ ளடரிகயட. 'கண்'
ன்டயல் பனகய 'க' ழபறு; 'னகம்' ன்டயல் பனம் 'க'
ழபறு. 'னகம்' ன்டயல்

kha ன்று

அலத்டயச்

ளசமல்ழபண்டும். கங்வக ன்டயல் பனம் 'க' ழபம
இன்ளமன டயனுசு; ga சப்டணமக உள்நட. இவடழத இன்ம்
அலத்டய

gha -கமணமக 'கம்' ன்

ழபண்டும்.

பமர்த்வடதில் ளசமல்

Ka, kha, ga, gha இபற்றுக்கு

ணற் இந்டயத

மவகநில் மலு லத்ட இனக்கும்ழமட, டணயனயல் எழ
'க' டமன்

மலுக்கும் ளமடபமதினக்கயனக்கயட. ீணன்

வகதிழ வபத்டயனக்கய 'கவட' (gadai) , லத்டமநர்கள்
லடகய கவட (

kathai ) இபற்யல்

இண்டு அக்ஷங்கலம்

பித்தமணமதினந்ட ழமடயலும், டணயனயல் எழ
ணமடயரித்டமன் லட ழபண்டிதினக்கயட. டணயனயல்

t'a, d'a

இண்டுக்கும் எழ ''; ta, da இண்டுக்கும் எழ 'ட' ன்று

ற்ட்டினப்டயல், ஸ்ளல்யங்வக வபத்ழட சரிதமக

உச்சரிக்க னடிதமணல் இனக்கயட. 'ழடம(do)ம்' ன்மல்
குவ;' ழடம(to)ம்' ன்மல் ணகயழ்ச்சய. ('ந்ழடமம்'
இடயயனந்ட பந்டட டமன்.) ஆமல் இப்டி ழர்ணமமக
அர்த்டனள்ந இண்டு பமர்த்வடகவநனேம், டணயனயல் எழ
லத்டக்கநமல்டமன் லட ழபண்டிதினக்கயட!கூடித
ணட்டும் யிவதக் ளகமண்ழ சரிதமக உச்சரிக்க
ழபண்டும் ன்டமல்டமன் , , , , க்ஷ னடம
கயந்ட லத்டக்கவநத் டணயனயல் ழசர்த்டட. ஆமல்

இப்ளமலட, னன்ளல்மம் கபிப்ண்வ உத்ழடசயத்ட
டணயழ்க் கபிவடகநில் ணட்டும் ளசய்ட பந்டட ழமல்

பச வதிலும்கூ இந்ட லத்டக்கள் கூமட ன்கய
ரீடயதில் லடய பனபடமல், குனப்ணமகயட. ம்ஸ்கயனட
பமர்த்வடகவநத்டமன் னர்ஞணமக எனயத்டக் கட்

னடிதபில்வ ன்டமல், அடற்ழக பிழசணம
சப்டங்கலக்குரித இந்ட லத்டக்கவநதமபட எனயத்ட
பிமணம ன்று ஆம்ித்டயனப்டயல் பமர்த்வடகவநத்
டப்னத் டப்மகப் டிக்கும் டி ஆகயதினக்கயட. 'சமடகம்'
ன்று லடயமல் அட 'மடக'ணமகவும் இனக்கமம்,
'மடக'ணமகவும்

இனக்கமம் ன்மல், அர்த்டம்

குனம்ித்டமழ ழமகும்? சயட டபிர்க்க னடிதமட.
னன்ழ ளசமன் ணமடயரி க,ச,,ட, னடமபற்யல்
மலு டயனுசம பித்டயதமம் ளடரிபிக்கத் டணயனயல்
ஆடயதியனந்ழட லத்ட இல்வ. ஆமல் ிகு
ழசர்த்டவபகவநக் கூ இப்ழமட ன் பிழபண்டும்?
இடமல் டணயலக்கு ளபற்யதம? ம்ஸ்கயனடத்டக்குத்
ழடமல்பிதம? மவகள் ன், என்றுக்ளகமன்று

சண்வதம ழமட்டுக்ளகமள்கயன்? மம் டப்னத் டப்மக

பமர்த்வடகவநச் ளசமல்கயழமம் ன்ட டபி

இப்டிப்ட் மம த்ழபக் கமரிதங்கநமல் என
னும் இல்வ. இட இனக்கட்டும்.
ி மவச் ளசமற்கநமக இல்மணல் டணயனயழழத உள்ந
ளசமற்கவந லடபடற்குத் டணயழ் யி ளமம்வும் டயட்
பட்ணமகத்டமன் இனக்கயட. ம்ஸ்கயனடம், ளடலுங்கு,
கன் மவகநில் க, ச, , ட,, னடயதபற்யல்

மலுபிட எயகள் இனப்ட ணமடயரி டணயழ் மவதில்
கயவதமட.

Kha, ga, gha னடயத

சப்டங்கள் இட மவ

பமத்வடகவநத் டணயனயல் டுத்டக் ளகமள்லம் ழமடடமன்
பனகயன். ஆவகதமல் டணயலக்கு ன்ழ ற்ட்

சப்டங்கவந லடத் டணயழ் யி ழமடணமடமகத்டமன்
இனக்கயட. இங்கயீ யல் ளசமந்ட மவ

பமர்த்வடகவநழத லத்வடப் மர்த்டச் சரிதமக உச்சரிக்க
னடிதமணயனக்கயழட, அந்ட ணமடயரித் டணயனயல் இல்வ.
ஆமலும், இங்ழகனேம் கூத் டணயழ் யி னர்ஞணமகச்
சரிதமக இல்வ ன்று மன் ளசமன்மல், உங்கலக்கு
ஆச்சர்தணமதினக்கும்! எப்னக் ளகமள்நணமட்டீர்கள். ஆமல்,
மன் ித்தக்ஷத்டயல் மர்த்ட என்வச் ளசமன்மல்
எப்னக் ளகமள்பர்கள்.
ீ

பக்கத்டயக்கமன் எனத்டன் டணயழ் யிவத
(ஆல்ஃளட்வ) ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்மன்.
அடமபட எவ்ளபமன லத்வடனேம் லத்ளடலத்டமகத்
ளடரிந்ட ளகமண்மன். அப்னம் அபனுக்கு பமர்த்வட
பமர்த்வடதமக லத்டக்கவநச் ழசர்த்டக்

கற்றுக்ளகமடுப்டற்கு ஆள் கயவக்கபில்வ. ழடபம

டயனபமசகங்கவந னெ னொத்டயல் டிக்க ழபண்டும் ன்
ஆவசதமல்டமன் அபன் இப்டித் டணயழ் கற்றுக்ளகமண்ட.
'லத்டக்கள்

ளடரிந்ட பிட்டல்பம?'ன்று, அபழ

அடற்கப்னம் ழடபமனஸ்டகத்வட வபத்டக்ளகமண்டு,
எவ்ளபமன லத்டமகப் மர்த்டப் மம் ண்ஞ

ஆம்ித்டமன். அபனுக்குத் டணயழ் மம ஜமம்
[ளணமனயதயவு] இல்வ. ஆமல் அர்த்டம்
ளடரிதமபிட்மலும் ணமன்கநின் பமக்வகச்

ளசமன்மழ னண்ஞிதம் ன்று இப்டிப் மம்
ண்ஞிமன். அப்னம் எனமள் அபன் ன்ிம்
பந்டமன். "ழடபமம் ளசமல்கயழன்"மன். க்கு

ளமம்வும் ந்ழடமணமதிற்று. ளசமல்ச் ளசமன்ழன்.

ஆமல், அபன் ளசமன்ட க்கு ழபடிக்வகதமதினந்டட.
அபன் அப்ர் ஸ்பமணயகள் டயனவபதமற்யல்

ர்பத்வடனேம் உணமணழச்ப ஸ்பனொணமகப் மர்த்டப்
மடி ியத்டய ளற் "ணமடர் ிவக் கண்ஞிதமவ"
ன் மவப் மடிமன். ஆமல் ப்டி மடிமன்?
டுத்ட டுப்ிழழத மம் "ணமடர்" ன்வட
ன்கயழமம் ன்மல் அபன்
'இளடன்ம, டர்

maatar ன்று

maadar

ஆம்ித்டமன்.

னர்ளன்று ஆம்ிக்கயமழ!' ன்று

க்கு பிசயத்ணமதினந்டட.
அப்னம்

malaiyaan mahalod'u (ணவதமன்

makalot 'u ன்று 'க'வபனேம் ''வபனேம்

ணகளநமடு) ன்டயல்
அலத்டய மடிமன்.

'ணவதமன்

அபன்

ணகளநமடு மடி' ன்டயல், மம்

'paat'i' ன்று

'paad'i ' ன்வட

மடிழமட, க்குச் சயரிப்ழ

பந்டபிட்ட.
இப்டிழத ழமதிற்று. 'னகுபமர்' மம் ளசமல்கய
இல்மணல்

Pukuvaar - ஆக

Puhuvaar -ஆக

இனந்டட. 'தமடம் சுபடு மணல்'

(yaadum s'uvadu pad'aamal) ன்ட yaatum chuvat'u pat'aamal ன்று

அபன்

பமதில் ணமய ஸ்பனொம் ளகமண்டற்கப்னம் ன்மல்
அக்கழப னடிதபில்வ.

பக்கத்டயதமன் எனத்டன் ம் டணயழ் மவக் கற்றுக்
ளகமண்டு மடுகயமழ ன் சந்ழடமத்டயல், அபவ
உத்மந்டமன் டுத்டழபண்டும் ன்று அட பவ
ழசமணல் இனந்ட மன், அடற்கப்னம் ளமறுக்க
னடிதமணல், அபனுவத உச்சரிப்ில் இனந்ட மநணம
ழகமநமறுகவந அபனுக்கு யடணமக டுத்டக்
கமட்டிழன்.
அடற்கு அபன், "மன் ன் ண்ஞமம்? னஸ்டகத்டயல்
இப்டித்டமழ லடயதினக்கயட?" ன்று கமட்டிமன்.
அபன் ளசமன்ட பமஸ்டபம்டமன். னஸ்டகத்டயல்
லடயதினக்கய யிதின்டி மர்த்டமல், அபன் ளசமன்
பிடம் சரிடமன். னஸ்டகத்வட வபத்டக்ளகமண்டு
லத்ளடலத்டமக மனும் ீங்கலம் டித்டமலும் அபன்
ளசமன் ணமடயரிழத டமன் டிப்ழமம்.

ஆகழப டணயனயலும் அழகம் சப்டங்கவந லத்டயழ

ணமற்யத்டமன் லடகயழமம் ன்று ளடரிந்டட. குயப்மக

பமர்த்வடகலக்கு ஆம்த்டயல் பமணல் டுபிலும்
னடிபிலும் பனகய சப்டங்கள் லத்டயழ

பித்தமணமகத்டமன் ஆகயன். 'ணளநமடு' ன்று
உச்சரிப்வட 'ணகளநமடு' ன்று லடகயழமம். 'அடற்கம'
ன்று உச்சரிப்ில் ளசமன்மலும் 'அடற்கமக' ன்ழ

லடகயழமம். ஆம் 'க' டுபிலும் கவசயதிலும் ''
ஆகயட. டணயனயன் பமர்த்வட ஆம்த்டயல் 'ட' வப
ன்கயழமம்; ிகு பந்டமல்

'da' ன்கயழமம். 'டந்வட

ன்கயழமட னடயல் 'ட' ன்ட
ன்ழடம

'ta'

'ta'வுண்ட்; 'வட'

'dai' வுண்மதினக்கயட.

இப்டிழத

ஆம்த்டயல் பமணல் டுபிழ பனகய '' 'd'a' டமன்; 't'a'
இல்வ. கவுள், இம் ன்டயல் ல்மம்

'd'a' டமழ

ளசமல்கயழமம்?
இம்ணமடயரி பிதங்கள் டணயழ் இக்கஞ டைல்கநில்
ன்மக பவதறுத்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் ழமழப டணயனயலும் 'ளடமல்கமப்ிதம்',
'ன்னூல்' னடம

அழகம் உதர்ந்ட னஸ்டகங்கநில்

பமர்த்வடகநின் னொம், சப்ட னொம், அபற்யல் ற்டுகய
பித்தமம் னடயதவபகவநச் ளசமல்யத்டமன்
இனக்கயட. இந்ட லத்டயன் ின்
ன்ட

ha சப்டத்வடக்

s'a ன்ட cha ஆகும்; ka

ளகமடுக்கும் ன்ளல்மம் பிடய

இனக்கயட.
ளமடபமக, டணயனயல் பமர்த்வடதின் னடயல் 'க' பனம்
ழமட

ka சப்டணமகவும், டுபிலும்

ha சப்டணமகவும்

னடிபிலும் பனம்ழமட

இனக்கயட. 'ட' ன்ட பமர்த்வட னடயல்

ta-பமகவும், ிற்மடு da-பமகவும்; இப்டிழத '' வும்
pa-பமகவும், ிற்மடு ba-பமகவும்

னடயல்

ளடமிக்கயட. (டணயழ்

பமர்த்வடதின் டுபிழம, னடிபிழம டிதமக ''

பனபடமகத் ளடரிதபில்வ. 'அன்ன', 'அம்ன', 'இன்ம்' ன்ட
ழமல் கூட்டுச் சப்டணமகத்டமன் பனகயட. ம், சமம்,
கம், சும் ன்கயடழம, டுபிழ டி '' பனம்
பமர்த்வடகள் ம்ஸ்கயனடத்டயயனந்ட பந்டவபடமன்) 'ச'
பிழ என ழபடிக்வக. க-ங-ச-ஜ--ஞ-ட---ணன்கய ழமட

ka-nga- cha -ngya-t'a-na-ta-na-pa-ma ன்று cha -கமணமகச்

ளசமன்மலும், டணயனயல் க,ட, னடயத ஆம்த்டயல்
பனம்ழமட

ka,ta,pa ன்ழ

பமகத் ளடமிக்கமணல்
சயபப்ன ன்வட

ளடமிப்ட ழமல், 'ச' ன்ட

s'a ன்ழ

cha -

ளடமிக்கயட. சட்டி,

s'atti, s'ivappu ன்றுடமன்

ளசமல்கயழமம்.

ஆமல் எற்ளலத்ழடமடு ழசனம்ழமட

chcha சப்டம்

பந்ட

பிடுகயட; s's'a அல் - அச்சம், ச்வச, குச்சு ன்ட ழம!
'ளசமல்' ன்கயழமட s'ol ன்கயழமம்.

அவடழத

ளதர்ச்ளசமல், பிவச்ளசமல் ன்னும்ழமட
vinaichchol ன்கயழமம்.

peyarchchol,

ஆமல், டணயனயயனந்ழட பந்ட

ணவதமநத்டயல், பமர்த்வட ஆம்த்டயழழத 'ச' வுக்கு

cha

சப்டம் ளகமடுக்கயமர்கள். சயபப்ன ன்வட ணவதமநிகள்
chivappu ன்றுடமன்

ளசமல்பமர்கள். இன்ளமன க்கத்டயல்,

சய ணதங்கநில் பமர்த்வடக்கு டுழப 'ச்ச' பனம்ழமட
ch cha ன்று

ளசமல்மணல்

s's'a ன்றும்

ளசமல்கயமர்கள்.

கமபிச் ழசரி, ளல்யச்ழசரி னடம ஊர்ப் ளதர்கவந
மம் (டணயனர்கள்)
'ர்' பனகய

Kaavis's'eri, Nellis's'eri ன்கயமர்கள்.

ணமடயரி, ணவதமநத்டயல்

s's'a இனக்கயட.

அச்சன், லத்டச்சன் ன்னும்ழமட, ம்ணமடயரி
சப்டணமகவும் ளசமல்கயமர்கள்.

ளடலுங்கயழ

ch cha

டணயனயக்கஞ டைல்கவநப் மர்த்டமல், இந்ட ளணமனயதின்
genius [ண்ன]

டி, ந்ளடந்ட இத்டயல் ந்ளடந்ட சப்டம்

ப்டிளதப்டி ஆகும் ன்ட பிநக்கணமகத் ளடரினேம்.
ஆமலும்கூ, யிவதப் டிப்டயழழத உச்சரிப்ன
ளகமஞ்சங்கூத் டப்மணயனப்ட டணயனயலும்
மத்டயதணயல்மணல்டமன் இனக்கயட.

ம்ஸ்கயனடத்டயல்டமன், இப்டிப்ட் ணமறுமடு இல்வ;
இண்ழ இண்டு பிக்கு டபி, ழபளங்கும் இல்வ.
அட னர்ஞணமக
'ட

phonetic spelling- ஆகழப

இனக்கயட.

இண்டு பிக்கு? னலக்க னலக்க ம்ஸ்கயனடம்

உச்சரிப்னக்குச் சரிதம லத்டக்கவந உவதடல்பம?'
ன்மல் ளசமல்கயழன்:
என்று '' ( pa ) வுக்கு னன்மல்

':' ன்

பிர்க்கம்

பனம்ழமட ற்டுகய சப்ட ணமறுடல். பிர்க்கம்

க்குவத '' சப்டத்வடத் டனபட. 'மண:' ன்வட
'மண' ன்று

ளசமல்ழபண்டும். னர்ஞணம '' பமக

இன்யக் ளகமஞ்சம் டமழ்த்டயச் ளசமல்ழபண்டும். டணயழ்
மட்டில் னர்ஞ '' பமகழப ளசமல்கயமர்கள். குவத்டச்
ளசமல்கய ணற்பர்கவந ழகயதமக யவக்கயமர்கள்.
பமஸ்டபத்டயல் சயக்ஷம பிடயப்டி அபர்கள் ளசமல்படடமன்
சரி. இந்ட பிர்க்கம் ''வுக்கு னன்மடி பனம்ழமட ''
ன்ட

'fa' (ஃ)

ன்கய வுண்வப் ளறுகயட. யிவத

ணட்டும் மர்த்ட உள்நடி டித்டமல் இங்ழக டப்மகயபிடும்.
இண்மபசு ணமறுடல்; ம்ஸ்கயனடத்டயல்

றப்ஹ்ணண்தன், ப்ஹ்ணம, பஹ்ய ன்று லடயமலும்,

டிக்கும்ழமட றப்ம்ண்தன், ப்ம்ர், பன்ய
ன்ழ உச்சரிக்க ழபண்டிதினக்கயட. சரி, 'y' ழசர்ந்ட

கூட்ளலத்டக்கள் ல்மபற்றுக்குழண இட ளமட பிடயதம
ன்று மர்த்டமல், அப்டினேம் இல்வ. 'கஹ்பம்', '
யஹ்பம', 'குஹ்தம்', 'டஹ்ம்', 'ப்ஹ்மடன்' னடம
பமர்த்வடகவந உள்நடிழத டிக்கயழமழண எனயத

'கவ்ம்', 'யவ்ம', 'குய்ம்', 'டர்ம்', 'ப்ல்மடன்'

ன்று [ழணழ ளசமன் ரீடயதில்] ணமற்யப் டிக்கபில்வ.
இந்ட இண்டு டபி, னற்யலும் உச்சரிப்னம், யினேம்
ம்ஸ்கயனடத்டயல் என்மகழப இனக்கயன்.
* உடமஞணமக

"கனமழட" ன் மடமணக்ரிதம

டயவ்த மண கர ர்த்டவதில் "ழட (dhe)", "யழட (dhe)"
ன்பற்றுக்கு டவகதமக "டமசழட (the)" ன்று
பனகயட.

ல்ம சப்டங்கலம் உள்ந ளணமனய
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
ல்ம சப்டங்கலம் உள்ந ளணமனய
ழணழ ளசமன்டயயனந்ட ம்ஸ்கயனடத்டயல்

f (ஃப்)

சப்டம் உண்டு ன்மதிற்று. அந்ட மவதில் இல்மட
சப்டம் டவும் கயவதமட. 'ன' டணயனயல்டமன் இனக்கயட

ன்றுடமழ ளமடபில் யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்?

ம்ஸ்கயனடத்டக்கு னெணம ழபட மவதிலும் 'ன'

இனக்கயட! தறர்ழபடத்டயல் '' பனகய  இங்கநில்,
டபகம மண ழபடத்டயல் 'ன' ணமடயரிழத ளசமல்
ழபண்டும். சய இங்கநில் ரிக் ழபடத்டயலும் 'ன'
கமணமகத்டமன் ளகமஞ்சம் ணமற்யச் ளசமல் ழபண்டும்.

ரிக்ழபடத்டயன் னடல் லக்டத்டயன் னடல் பமர்த்வடதம
"அக்ிணீ ழந" ன்டயல் பனகய 'ழந' ன்வடழத இப்டி
'ன' கமம்

ணமடயரி, 'அக்ிணீ ழன' ன்றுடமன் ளசமல்ழபண்டும்.

னர்ஞ 'ன' இல்வ; கயட்த்டட் அம்ணமடயரி இனக்கும்
சப்டணமகச் ளசமல் ழபண்டும்.

ிளஞ்சு மவதிலும் 'ன' வுக்கு ளமம் ளனக்கணம
சப்டம் இனக்கயட. ஆமல் ிளஞ்சு, ம்ஸ்கயனடம்
இண்டு யிதிலும் 'ன' வுக்குத் டி லத்ட இல்வ.

J,G

ன் லத்டக்கழந ிளஞ்சயல் 'ன'வபனேம் குயக்கயட.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'ந' ன் லத்ழட 'ன' வபனேம்
குயக்கயட.
சர மவதிலும் 'ன' ணமடயரிதம சப்டம் இனப்டமகச்
ளசமல்கயமர்கள்.
[ஃ

ன்று] னென்று னள்நி வபத்டத் டணயனயல் ஆய்டம்

ன்கயழமழண, அடவும்கூ ம்ஸ்கயனடத்டயல் உண்டு.
மஞிிதின் பிதமகஞ லத்த்டயல் "ஹ் கப் ளௌச"
ன்று என லத்ம் இனக்கயட. இடன்டி "மண:"
"கனஞமக:"

plus

ன்கய ணமடயரி, என பிர்க்கத்டக்கு

அப்னம் 'க'- கமம் பந்டமல், அந்ட பிர்க்கணமட
னன்ழ ளசமன் ணமடயரி '' சப்டத்வடக் ளகமடுக்கமணல்,

"அஃட"

ன்டயல் பனம் 'ஹ்' ணமடயரிதம ஆய்ட

சப்டத்வடழத ளகமடுக்கும்.

இழட ஆய்டணமகய பிர்க்கந்டமன் '' கமத்டக்கு
னன்மல்
மண:

f ஆகயட.

plus கனஞமக:

ன்ட "மணஃ கனஞமக:". மண

ண்டிட: ன்ட "மண f ண்டிட:". இந்ட

plus

'f' சப்டத்டக்கு

"உத்ணம ீதம்" ன்று ளதர். "த்ணம" ன்மல் ஊட
குனயமல் அடுப்வ ஊடகய ணமடயரிப் ண்டபட.
அப்ழமட f சப்டம் டமன் பனம்! இங்கயீ யல்

னல்மங்குனயன் ளதழ "f" ல் டமன் ஆம்ிக்கயட!
Fa-வபப்ற்ய

இன்ளமன்று ளசமல் ழபண்டும். மம்

வபப் ளமடபில்
coffee- 

Flute!

pa- ஆக்கய

fa-

பிடுகயழமம். இப்டித்டமன்

கமப்ிதமக்கயபிட்ழமம் ன்று யவத்டமல் அட

டப்ன. 'கிசம்' ன்மல் ம்ஸ்கயனடத்டயல் மர்க் ப்ளௌன்
யம் ன்று அர்த்டம். அடடமன் கமப்ிப்ளமடி யம்.
அடமல் ம் கிசத்வடத்டமன் ளபள்வநக்கமன்

coffee

ஆக்கயபிட்மன் ன்று ழடமன்றுகயட.
டணயனயல் ளசமல்கய குற்யதலுகம் ழமன் சப்டம்
ம்ஸ்கயனடத்டயலும் ன,லு இண்டுக்கும் உண்டு.
ரிக்ழபடம், னக்ழபடம் ன் இண்டு டயனுமக லடபட
பமஸ்டபத்டயல் 'ரி' னேம் இல்வ, 'ன' வும் இல்வ. அட
குற்யதலுக சப்டம் ணமடயரிதமடடமன். 'க்னஷ்ஞன்'

ன்டயல் பனகய 'ன', 'ரிய' தில் பனம் 'ரி' இவபனேம், இக்கும் உ-க்கும் இவப்ட் அழட சப்டம்டமன். க்னஷ்ஞன்
ன்று டணயனயல் 'ன' ழமட்டு லடயமலும், இங்கயீ யல்
Krishna ன்று 'ரி' ழமடுகயழமம்.

பக்கத்டயக்கமர்கள் சய

ழர்

Krushna ன்று

லடகயமர்கள். ளடலுங்கர்கள்

"ஹ்னடதம்" னடம பமர்த்வடகநில் பனகய இந்ட
குற்யதலுக 'ன' வபப் னஞ 'ன' பமகழப ளசமல்பவடக்
ழகட்க ழபடிக்வகதமக இனக்கும்!
-கமம், -கமம் இண்டுக்கு ணட்டும் ம்ஸ்கயனடத்டயல்
குற்யதலுக 'உ' ழசர்கயட. -கமத்டயல் உள்ந ரிக், ரிய

ணமடயரி , - கமத்டயல் பமர்த்வடதின் னடல் லத்டமகக்
குற்யதலுக 'லு' டிழத பமட. லுப்டம், லுயடம்

னடம பமர்த்வடகநில் பனபட னஞ 'லு' டமன்.
கூட்ளலத்டயல் ணட்டுழண குற்யதலுக 'லு' பனம்.
"க்லுப்டம்" ணமடயரிதம கூட்ளலத்டயழழத அட
பனகயட.
இந்டக் குற்யதலுக ன, லு இண்வனேம்
ம்ஸ்கயனடத்டயல் -க, -க பரிவசதில் ழசர்க்கமணல்,
உதிளலத்ட பரிவசதிழழத, அ-ஆ-இ-ஈ-உ-ஊ-வுக்கு

அப்னம் ன, லு ன்று ழசர்த்டயனக்கயட. இடற்கப்னம் , ,
ஏ, எந, அம், அ: - ன்று பனம்.
அ-ஆ; இ-ஈ; உ-ஊ ன்று இண்டிண்மக என குயலும்
என ளடிலும் இனக்கய ணமடயரி ம்ஸ்கயனடத்டயல் -,
ன்று இண்டு இல்வ. ளடிம  ணட்டும்டமன்
இனக்கயட. இப்டிழத எ-ஏ ன்று இண்டில்வ. ஏ
ணட்டுழண இனக்கயட. இட க்கு ளமம்க் குவதமக
இனந்டட. மசக்டய க சப்ட ஸ்பனொணமக
இனக்கப்ட்பள் ன்மல், ழடப மவதில் அத்டவ
சப்டங்கலம் இனக்க ழபண்மணம? ணற் ல்ம

சப்டங்கலம் உள்ந ம்ஸ்கயனடத்டயல் இந்டக் குவ

ணட்டும் இனக்கமணம ன்று பனத்டணமக இனந்டட.
மஞிிதின் பிதமகஞ லத்த்டக்குப் டஞ்சய

ளசய்டள்ந ணமமஷ்தத்வடப் மர்த்ட ின் இந்டக் குயல்
, எ சப்டங்கலம் ம்ஸ்கயனடத்டயல் உண்டு ன்று
ளடரிந்ட ளமம் ஆறுடமக இனந்டட. மணழபடத்டயல்
மத்தனக்ரி, மஞமத ன் இண்டு சமவககவநச்
ழசந்டபர்கள் குயம , எ சப்டங்கவந ழபட
அத்ததத்டயல் உழதமகயக்கயமர்கள் ன்று அபர்
ளசமல்யதினக்கயமர். *

சந்ழடமகமமம் சமத்தனக்ரி மஞமத ீதம: அர்டம் கமம்
அர்டம் ஏகமம் ச அடீதழட.

இப்டிதமக ம்ஸ்கயனடத்டயல் க சப்டங்கலம்
இனக்கயன். இன் லத்டக்கு இன் சப்டம் ன்றும்
ளமம்வும் டயனத்டணமகப் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனக்கய
யினேம் அடற்கு இனக்கயட.
* சண்ழமகமமம்

மத்தனக்ரி மஞமத ீதம: அர்டம்

கமம் அர்டம் ஏகமம் ச அடீதழட.
சுழடச-பிழடச ளணமனயகலம், யிகலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ : ழபடத்டயன் னெக்கு
சுழடச-பிழடச ளணமனயகலம், யிகலம்
இந்டயத மவகள் ல்மபற்றுக்குழண என பிழசம்.

அபற்யல் லடயதினப்வப ஸ்ஷ்ணம சப்டங்கநமகச்

ளசமல்ப் ழபண்டிதவப.

World ன்று

லடயமலும்

ளசமல்லும்ழமட, னடயல் பனபழட 'ழப'னேம் இல்மணல்,
'ழபம'வும்

இல்மணல் என அஸ்ஷ் (ஸ்ஷ்ணயல்மட)

சப்டம்; அப்னம்

'r' ன்வடனேம்

அஸ்ஷ்ணமக ணலப்ிக்

ளகமண்டு ழமக ழபண்டிதினக்கயட. இப்டி அழக

அஸ்ஷ் சப்டங்கள் அந்யத மவகநில் இனக்கயன்.
இபற்வ 'அவ்தக்ட சப்டம்' ன்மர்கள். ம் ழடச
ளணமனயகள் தமவும் ஸ்ஷ்ணம வ்தக்ட சப்டங்கழந
ளகமண்வப.

லத்டக்கும் உச்சரிப்னக்கும் ளமடபம எழ பிடய
இல்மணல்  பிடணமக குனப்னகயடம் அந்யத

மவகநில்டமன் ணயகவும் அடயகணமகக் கமண்கயட. எழ
'க' சப்டத்டக்கு C,K,Q, ன்று

னென்று லத்ட இனப்ட ழமல்

இந்டயத மவகநில் இமட. 'ஃ' சப்டம் என்றுக்ழக
இங்கயீ யல்

f (fairy) , ph (philosophy) , gh (rough) ன்று

பிடணம ஸ்ளல்யங் இனக்கயட.

னென்று

C ன்

லத்வட 'ய'

ன் கமணமகச் ளசமன்மலும், அந்ட லத்டயல்

ஆம்ிக்கய ளனம்மம பமர்த்வடகள் 'க' கமணமகழப
இனக்கயன். ளல், ளலுமய்ட், யிணம ணமடயரி
ழடம சயடயல்டமன்

c-க்கு

கம சப்டம் இனக்கயட.

இன்ளமன க்கத்டயழம அந்யத மவகநில் என
லத்டக்ழக ளபவ்ழபறு சப்டனம் இனக்கயட. இன்ளமன
க்கத்டயழம அந்யத மவகநில் என லத்டக்ழக

ளபவ்ழபறு சப்டனம் இனக்கயட. ழணழ ளசமன்டி
ன்ட க,  இண்டுக்கும் பனகயட.
ன்ட '' ணமடயரி ளடமிக்கயட.

Fat ன்கயழமட a

Fast ன்கய

ன்ட 'ஆ' பமகத் ளடமிக்கயட. சய

c

ழமட அழட

a

ஸ்ளல்யங்குகலக்கும் உச்சரிப்னக்கும் சம்ந்டழண
இல்வ.

Station, Nation னடம

பமர்த்வடகநில்

tion ன்று

லடயபிட்டு, அவட ம்ந்டழணதில்மணல் 'ன்' ன்று
டிக்க ழபண்டிதினக்கயட.
ழமணன் ஆல்ஃளட் ன்கய இங்கயீ ஷ் னடம

மவகநின் யிதில் இனத்டயதமழ லத்டக்கள்
இனப்டமல் னடயல் கற்றுக் ளகமள்ந றணமக

இனக்கயட. ம் ழடச மம யிகநில் யவத லத்ட
இனப்டமல் னடயல் சயணப்ட்ழ ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டிதினக்கயட. ஆமல் இப்டி என பனம்

கஷ்ப்ட்டு ம சயவக்ஷ பமசயத்ட பிட்மல், ிற்மடு
அந்ட மவதிலுள்ந க னஸ்டகங்கவநனேம்
கயறுகயறுளபன்று பமசயத்ட பிமம். இங்கயீ யழம

ம்..மஸ் ண்ஞி ிகு கூ, அழக பமர்த்வடகநின்
உச்சரிப்னக்கு டிக்க்ஷரிதில் ழமட்டினக்கய உச்சரிப்ன
பிநக்கத்வட மர்க்க ழபண்டிதினக்கயட.
இப்டி இந்டயத மவகலக்கு இனக்கய சயப்ன இந்டயத
மவகலக்குள்லம் ம்ஸ்கயனடத்டக்கு ரினஞணமக
இனக்கயட. இடமல் ம் ழடசத்வட பி அந்யதணமட
ணட்ணமட ன்ழம, ம் ழடசத்டயழழத

ம்ஸ்கயனடத்வட பி ணற்ப் மவகள் டமழ்த்டய
ன்ழம மன் ளசமல்பில்வ. சய

fact -கவந

(வனவ உண்வணகவந) ளசமன்ழன். அவ்பநவுடமன்!
சப்ட ப்ம்ணமத்ணகணமக இனக்கப்ட் ணமத்ணமபின்
ரினர்ஞ ஸ்பனொணமக ம்ஸ்கயனடம் இனக்கயட ன்று
ளடரிபவடச் ளசமன்ழன்.

ல்ம மவனேம் ல்மனக்கும் ளமடடமன் ன்

ணப்மன்வண பழபண்டும். அப்ழமட தமவனேம் தமனம்
ணட்ம் டட்த் ழடமன்மட. ஸ்ம் அிப்மதப்
ரிபர்த்டவக்கமக ற்ட்ழட மவ ன்
அடிப்வதம உண்வணவத ணந்ட பிட்டமல்டமன்,

இப்ழமட டமய் மவ என்யழண ளபய ணமடயரிதம
ற்றுடல், ிமவகநிம் டழபம் ல்மம்
ற்ட்டினக்கயன். ணற் ல்ம பிதங்கநிலும் ந்ட
ணப்மன்வண, இன்ர்ழல் அவுட்லுக் (ர்ப ழடச
ழமக்கு) ன்று ளசமல்ய பிட்டு இந்ட மவ
பிதத்டயல் ணட்டும் இத்டவ குறுகய னத்டய

பந்டபிட்வடப் மர்க்கயழமட ரிடமணமக இனக்கயட.
ம்ஸ்கயனட சப்டங்கவந சயக்ஷம சமஸ்டயம் ப்டி

ஸ்ஷ்ணமக யர்ஞதித்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்டயல்
ஆம்ித்ட, ளரித மடணமக ளணமனய ஆமய்ச்சய
சண்வகநில் ளகமண்டு பிட்டுபிட்ட!
அக்ஷணமவ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ : ழபடத்டயன் னெக்கு
அக்ஷணமவ
னத்மக்ஷ ணமவ ன்மல் னத்ன் கண்ஞியனந்ட
உண்மடம னத்மக்ஷத்வட ழகமத்டச் ளசய்ட ணமவ
ன்று அர்த்டம். 'அக்ஷம்' ன்மல் இங்ழக 'கண்' ன்று
ளமனள். 'டயனக்கண்ணஞி' ன்ழ னத்மக்ஷத்டக்குத்

டணயனயல் ழர் உண்டு. அட ரி, ளபறுழண அக்ஷணமவ,

ஸ்டிக அக்ஷணமவ, ன்ளல்மம் ளசமன்மல் ன்
அர்த்டம்? இங்ழக 'அக்ஷம்' ன்மல் கண் ன்று ளமனள்
ளகமண்மல் சரிதில்வ. ஆகழப இங்ழக அக்ஷம்
ன்மல் அ -பியனந்ட க்ஷ - பவதிம அக்ஷங்கள்
ன்று அர்த்டம் ன்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

ம்ஸ்கயனடத்டக்கம யிதில் னடல் லத்ட அ; கவசய
லத்ட க்ஷ. இங்கயீ யல் என பிதத்வட அடிழதமடு
டேி ளசமல்படற்கு "A to Z" ன்கய ணமடயரி

ம்ஸ்கயனடத்டயல் "அ-கமமடய க்ஷ-கமமந்டம்" ன்மர்கள்.
இப்டி உள்ந ளணமத்ட லத்டக்கள்
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ணஞி

ளகமண் ணமவக்கு அக்ஷணமவ ன்று ளதர்.

51-பட

ணஞிதமக என ளரித ணஞி இனக்கும். அடற்கு ழணன
ன்று ழர். ழணனவபத் டமண்மணல் லரிதன்
டயனம்ிபிடுபடமக டயகம். அம்ணமடயரிழத, ம்
ளசய்கயபர்கள் இந்ட ழணன பந்டடம் டயனம்ி
உனட்டிமல், என டம் இப்டி னன்னும் ின்னுணமக

ித்ட னடிக்க டைறு ஆபினத்டய ணந்டயணமகயதினக்கும்.
உச்சரிப்ின் னக்தத்டபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ : ழபடத்டயன் னெக்கு
உச்சரிப்ின் னக்தத்டபம்
அக்ஷ, ஸ்ப சுத்டம் ணமயமல், என ணந்டயத்டயன் ன்
ற்மட ன்ழடமடு ணட்டுணயன்ய பிரீட ழ

உண்மகயபிடும் ன்டமல், ணந்டய அடேந்டமத்டயல் ண

மக்வடதமக இனக்க ழபண்டும். இவட பயனேறுத்டய

ளசமல்கய கவடளதமன்று ழபடத்டயழழத வடத்டயரீதத்டயல்
பனகயட. (வடத்டயரீத ம்யவட -

II.4.12)

த்பஷ்ம ன்கயபன் என கமஞத்டக்கமக, 'இந்டயன்
ழணல் னய டீர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும், அபவக் ளகமல்க்
கூடித ிள்வநவதப் ள ழபண்டும்' ன்று யவத்ட,

என ணந்டயம் ளசமல்ய ழமணம் ண்டகயமன். "இந்த்
சத்னர் பர்டஸ்ப" ன்று அந்ட ணந்டயத்வடச் ளசமல்லும்
ழமட 'இந்த்' ன்வட ற்ல் இக்கல் இல்மணல்
ணணமகவும், 'சத்ன' ன்டயல் 'த்ன'வபத் டெக்கயனேம்
(உடமத்டணமகவும்)

, 'பர்டஸ்ப' ன்டயல் 'ர்ட' வபனேம்

இப்டிழத டெக்கயனேம் ளசமல்யதினக்கழபண்டும். அப்டிச்
ளசமன்மல் த்பஷ்மபின் ிள்வந, 'இந்டயவக்

ளகமல்லுபமக பநட்டும்' ன் அர்த்டம் ற்டும்.
ஸ்ப சக்டயதமழழத அபன் அப்டி பநர்ந்ட, இந்டயவ
படம் ண்ஞிதினப்மன். அடமபட, 'இந்த்' ன்டயல்
'த்'வபத்

டெக்கயனேம் (உடமத்டணமகவும்)

, பர்ஸ்டப

ன்டயல் 'ர்ட' வபனேம் இப்டிழத டெக்கயனேம்
ளசமல்யதினக்கழபண்டும். அப்டிச் ளசமன்மல்
த்பஷ்மபின் ிள்வந, 'இந்டயவக் ளகமல்லுபமக
பநட்டும்' ன் அர்த்டம் ற்டும். ஸ்ப சக்டயதமழழத
அபன் அப்டி பநர்ந்ட, இந்டயவ படம்
ண்ஞிதினப்மன். ஆமல் த்பஷ்ம உச்சரிப்ிழ டப்னப்
ண்ஞிபிட்மன். அடமபட, 'இந்த்' ன்டயல் 'த்' வபத்
டெக்கயனேம் 'சத்ன' ன்வட ணணமகவும், 'பர்டஸ்ப'
ன்டயல் 'ர்ட'வப ற்றுபடற்குப் டயல் இக்கய

அடேடமத்டணமகவும் ளசமல்யபிட்மன். இடமல்

'இந்டயவ

இபன் ளகமல்பமக பநட்டும்' ன்று

அர்த்டம் டவகர னமக ணமயபிட்ட. பமர்த்வடகலம்
லத்டக்கலம் ணமமபிட்மலும்கூ, ஸ்பங்கநில்
ற்ட் ிவனதமழழத த்பஷ்ம ழபண்டிதடற்கு
ழர்ணமம ன் உண்மகயபிட்ட. இபனுவத
ிள்வநவத இந்டயன் படம் ண்ஞிபிட்மன்.

த்பஷ்மபின் ிள்வநதம பினத்டயன் இந்டயமல்
ளகமல்ப்டுபடற்கு அபன் டகப்மழ இப்டிக்
கமஞனடமகய பிட்மன்.

இவடச் ளசமல்ய, ணந்டய உச்சமஞத்டயல் ம்வண
மக்கயவடப்டுத்டம் ச்ழமகம் என்று உண்டு:
ணந்த்ழம ீ: ஸ்பழடம பர்ஞழடம பம
ணயத்தமப்னேக்ழடம  டணர்த்டணம|
 பமக் பஜ்ழம தணமம் யஸ்டய தடம இந்த்சத்ன:
ஸ்பழடம (அ) மடமத்||
இந்டயனுவத பஜ்மனேடத்டக்குப் டயல், த்பஷ்ம
டப்மகச் ளசமன் பமக்ழக பஜ்ணமகயக் ளகமன்றுபிட்டமம்!
சய சயயத பித்தமங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ : ழபடத்டயன் னெக்கு
சய சயயத பித்தமங்கள்
ழபடத்டயன் அக்ஷ சுத்டத்வடப் ற்ய இத்டவ

ளசமன்ழன். மன் ளசமன்டற்கு அடேவஞதமகழப

ஆழட யணமசம் [மழணச்பத்டயயனந்ட
இணதணவபவ] அத்டவ இங்கநிலும்,

எனத்டனக்ளகமனத்டர் ளடமர்ழதில்மணல்,
னஸ்டகனணயல்மணல், பமய்ளணமனயதமகழப ழபடத்வடப்
மம் ண்ஞி பந்டள்ந ழமடயலும் ல்மப் மங்கலம்
டைற்றுக்குத் ளடமண்டற்ளமன்ட சடபிகயடம் அக்ஷ
பித்தமணயல்மணல் என்மகழப இனக்கயட.
அப்டிதமமல், இந்ட மக்கய என சடபிகயடத்டயல்
பித்தமம் இனக்கயடம ன்மல் இனக்கத்டமன்
ளசய்கயட. எவ்ளபமன ிழடசத்டயலும் உள்ந எவ்ளபமன
சமவகக்கும் இவதில் இம்ணமடயரித் டநித்டநி அக்ஷ
பித்தமம் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட.
இப்டி இனக்கமணம? என அக்ஷம் டப்ிமல்கூ பிரீட
மகும் ன்று ளசமல்யபிட்டு, எழ ணந்டயணமட
ளபவ்ழபழ சமவககநில் ளபவ்ழபழ ிழடசங்கநில்

பனம்ழமட அடயல் என ளர்ளன்ட் அக்ஷ பித்தமம்
ற்டுகயட ன்மல் இவட ற்றுக்ளகமள்ந
னடிதபில்வழத! னெனொம் என்றுடமன் ன்மல், அடயல்
என ளர்ளன்ட் பித்தமத்ழடமடு இன்ளமன்று

பந்டமல் கூ, அட ன் டமடடமழ? அல்ட பிரீட
ன்டமழ டனம்?
இப்டிக் ழகள்பி ழகட்மல் டயல் இனக்கயட. என
ணனந்டக்குப் டயல் இன்ளமன்வ ணமற்யச் சமப்ிட்மல்
பிரீடம் ன் ணமடயரி, அக்ஷத்வட ணமற்யமல்
டப்னத்டமன். ஆமல் ணனந்வட ணமற்க்கூமட ன்ட

பிதமடயஸ்டனுக்குச் ளசமன்டடமன். அபமக ணனந்வட

ணமற்யபிக்கூமட. ஆமல் மக்ர் ணமற்மம்
அல்பம? எழ பிதமடயக்குப்  ணனந்டகள்

இனக்கயன். அப்ழமட இவடச் சமப்ிமம், அல்ட
இன்ளமன்வச் சமப்ிமம் ன்று மக்ழ
'ிரிஸ்க்வப்' ண்ஞிமல்

அடயல் டப்ில்வ டமழ? எழ

பிதமடய இண்டு ழனக்கு பந்டயனக்கயழமட, அபர்கநின்
ழடகபமகயழ இனக்கய பித்தமத்வட அடேசரித்ட, எழ
ணனந்டயழழத ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் சக்குகவந ணமற்ய,
மக்ர் ளகமடுக்கமம் அல்பம?

இம்ணமடயரிடமன், என்றுக்ளகமன்று பிரீடணம ன்
உண்மக்குகய அக்ஷங்கநமக இல்மணல், எழ

ணமடயரிதம வ உண்மக்குகய அக்ஷங்கவந
ரியகள்  சமவககலக்கயவதிழ ணமற்யக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். அந்ட சமவகவத அத்ததம்
ளசய்த அடயகமரிகநமக தமர் ிப்மர்கழநம அபர்கலக்கு
இந்ட அக்ஷ ணமற்ங்கள் ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டம்
ன்டமல் இப்டிச் ளசய்டயனக்கயமர்கள். இபற்வப்
ற்யத பிடயகள் ிமடயசமக்தத்டயல் ளடநிபமகக்
கூப்டுகயன்.
அக்ஷங்கலக்குள்ழந ணமறுமடு ன்மல் ளரித
பித்தமம் இல்வ. அக்ஷங்கள்
ம்ந்டமம்ந்டணயல்மணல் ணமயபிமட. ளனம்மலும்
எழ ணமடயரிதமக எயக்கய சப்டங்கழந என்க்குப் டயல்
இன்ளமன்று பனம். அவ்பநவுடமன். ளமம்வும் கயட்க்
கயட் இனக்கய அக்ஷங்கநில் என்றுக்குப் டயல்
இன்ளமன்று பனம்.

ழபட சப்டனம் ிழடச ளணமனயச் சயப்னம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ : ழபடத்டயன் னெக்கு
ழபட சப்டனம் ிழடச ளணமனயச் சயப்னம்
இந்டயத மவகள் பற்யழ இனக்கப்ட் டிப்ட்
பிழசங்கவநளதல்மம் அங்கங்ழக இனக்கய

ழபடமத்தத அக்ஷ பித்தமங்கழநமடு இவஞத்டப்
மர்க்கயழமட, எவ்ளபமன மவக்கும் உள்ந டிப்
ண்னகலக்கும், இடமல் அவபகலக்கயவதில்
ற்ட்டுள்ந பித்தமங்கலக்கும் அந்டந்டப்
ிழடசத்டயலுள்ந ழபட சப்டங்கழந கமஞம் ன் ளரித
பிதம் ளடரிகயட. இப்டி மன் ஃவமமயகமகப்
ண்ஞி சய ஆமய்ச்சயகவநச் ளசமல்கயழன்:
 (d'a) - --ந-ன ன்று ந்ட சப்டங்கலம்
என்றுக்ளகமன்று கயட்த்டயல் இனக்கயவப. என
குனந்வடதிம் ழமய், "தில் ன்று ளசமல்லு, மணன் ன்று
ளசமல்லு" ன்மல் அட "தில்", "மணன்" ன்கயட. ''
வும் ''வும் கயட்த்டயல் இனப்டமழழத இப்டிச்

ளசமல்கயட. 'சயபமத்ரி' ன்வடப்  ழர் 'சயபமத்ரி'
ன்கயமர்கள். 'டநிப்ழம' ன்டற்குத் 'டநிப்ழம'
ன்கயழமம். இங்ழக ''வும் ''வும் எழ ணமடயரிதம
சப்டங்கள் ன்று ளடரிகயட. ழணழ '' வும் ''வும்

ணமறுபவடச் ளசமன்ழன். அடமல் ''வும் ''பமக
ணமமம் ன்று ற்டுகயட. அடமல் '' வும் 'ந' வும்
ளமம் ளனங்கயவப. அழகணமக மம் 'நிடம்,'
'நிம்,' 'சரடநம்' ன்று

ளசமல்கயவட, ம்ஸ்கயனட

னஸ்டகங்கநில் 'யடம்', 'யம்,' 'சரடம்' ன்றுடமன்

ழமட்டினக்கும்; அத்டவ ளனங்கயவப. 'ந'வும் 'ன' வும்
ளமம் ஆப்டம் ன்வடச் ளசமல்ழப ழபண்மம்.
டணயலக்ழக ற்ட் ணடவதிழ இனக்கயபர்கள்
'பமவனப்

னம்' ன்வட 'பமவநப் நம்' ன்றுடமழ

ளசமல்கயமர்கள்? டணயலக்ழக ித்ழதகணமட ன்று
யவக்கய 'ன'வப ணமற்யச் ளசமல்கயமர்கள்?

இப்ழமட மன் என னட பிதம் ளசமன்ழன், டணயனயல்
ணமத்டயம் இனப்டமக யவக்கப்டும் இந்ட 'ன'
ழபடத்டயலும் இனக்கயட ன்று. மணழபடத்டயல்

வணயி சமவக ன்று என்று இனக்கயட. அவடத்
டபகம சமவக ன்றும் ளசமல்பமர்கள். ணற்
ழபடங்கநில் ணற் சமவககநில் '' அல்ட 'ந' பமக

இனப்வட, டபகம சமவகதில் 'ன' ணமடயரிடமன் எயக்க
ழபண்டும். னவப்டி டபகம சமவகதில் அத்ததம்
ண்ஞிபர்கள் இப்டித்டமன் 'ன' கமணமகச்

ளசமல்கயமர்கள். அவடப் னர்ஞணம 'ன' ன்று
ழபண்டுணமமல் ளசமல் னடிதமணல் இனக்கமம்.
ஆமல் உள்ல (அந்டர்மபணமக) அட 'ன' சப்டந்டமன்
ன்டயல் ந்ழடணயல்வ.
ரிக்ழபடத்டயழழத கூ இப்டி 'ன'கமம் சய இங்கநில்
எயக்கயடண்டு. மடமஞணமக ''வும் 'ந'வும்
என்றுக்ளகமன்று ணமயபனம் ன்டி, தறர் ழபடத்டயல்
''கமம்

பனணயங்கநில், ரிக் ழபடத்டயல் 'ந' கமம்

பனபடண்டு. ழபடத்டயல் னடல் ணந்டயத்டயல் னடல்
பமர்த்வட 'அக்ிணீ ழ' ன்ட. 'அக்ிணீ ழ' ன்ட

இப்ழமட அடேஷ்மத்டயழ ளணமரிட்டிதமக இனக்கய

தறர்ழபடப் மம்டமன். ரிக்ழபடத்டயல், இட 'அக்ிணீ ழந'

ன்றுடமன் இனக்கயட. இங்ழக 'ழந' ன்வட 'ழன' ணமடயரிச்
ளசமல் ழபண்டும். தறர்ழபடத்டயழ பனபடம், ளமம்ப்
ியத்டயழதமடு இனப்டணம வ னத்த்டயல்,
'ணீ டுஷ்ணமத' ன்று

என இத்டயல் பனகயட. இந்ட

பமர்த்வட ரிக்ழபடத்டயலும் உண்டு. அங்ழக "ணீ டு"பில்
பனம் 'டு' ன்ட 'ந' கமணமக இல்மணல், 'ன' கமம்
அந்டர்மபணமகத் ளடமிக்கய சப்டணமகழப இனக்கயட.
ளமடபமக, ரிக் ழபடத்டயல் 'ந'பமக இனப்ட, தறர்
ழபடத்டயல் ''பமகவும், டபகம மணழபடத்டயல்
'ன'பமகவும்

இனப்டமகச் ளசமல்மம். இப்ழமட இந்ட

எவ்ளபமன ழபடனம் யவத அடேஷ்மத்டயலுள்ந
ிழடசங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு, அந்டப் ிழடச
மவகநின் பிழசத்வடப் மர்க்கமம்.
'ழபடம்

ஆரிதர்கவநச் ழசர்ந்டட; டயமபிம் அடற்கு

பித்தமணமட' ன்று இக்கமத்டயல் கயநப்ி
பிட்டினப்டமல், டயமபித்டயலுள்ந னென்று

ிழடசங்கவநழத டுத்டக் ளகமள்நமம். அடமபட, டணயழ்,
ளடலுங்கு, கன்ம் ஆகயத னென்று மவகவந டுத்டக்
ளகமள்நமம்.

டணயனயழ 'ன'கமம் பிழசம். ளடலுங்கயழ '' (da)
சப்டத்டயன் ிழதமகம் பிழசணமக பனகயட.
கன்த்டயல் 'ந' ன் சப்டம் அடயகணமக இனக்கயட.
கன்த்டயல் 'ந' ன் சப்டம் அடயகணமக இனக்கயட.
டணயனயழ 'ன' பனம் இங்கநில், ளடலுங்கயழ ''வும்
கன்த்டயல் 'ந' வும் பனகயன். உடமஞணமக,

'ப்பமநம்' ன்று
'பனம்' ன்று

என ம்ஸ்கயனட பமர்த்வட இனக்கயட.

டணயனயல் ளசமல்பட அடடமன் . இவடழத

ளடலுங்கயழ ளசமல்லும்ழமட 'கமலு' ன்கயமர்கள்.
கன்த்டயல் 'பந' ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
'ப்பமநம்' ன்டடமன் 'பன' ணமதினக்கயட; 'கமலு'

ஆகயதினக்கயட. ம்ஸ்கயனட பமர்த்வட டணயனயல்

ணமயதவடபித் ளடலுங்கயல் மஸ்டய ணமய, 'ப்பமநத்'டயல்
பனம் 'ப'வும் 'க' ன்று பித்தமப்ட்டினக்கயட. அட
ளடலுங்கு ளணமனயப்ண்ன (
'ப்பமந' ன்ட

genius of the language) . இழட

ழம,

கன் 'பந' ணமகய ழமட, னடல்

லத்ழட ளமம்வும் ணமறுகயட. 'ப்' ன்ட டணயனயலும்,
ளடலுங்கயலும் '' ஆட சயன் ணமறுடல்டமன்.
கன்த்டயழம '' ன்ழ ணமயபிட்ட. ஆமல்

இடடமன் கன்த்டயன் ித்ழதக ளணமனயப் ண்ன. ணற்
மவகநில் '' பமக இனப்ட அடயழ '' பமக பிடும்.
'ம்ம' (ஸ்)

ன்ட 'ம்ம' ன்மகய, 'ம்ி' (Humpi ruins)

ன்மகயதினக்கயட. மம் 'மல்' ன்வட கன்த்டயல்
'மலு' ன்கயமர்கள்.

மம் 'னகழ்' ன்மல் கன்த்டயல்

'ளமகல' ன்மர்கள்.

இங்ளகல்மம் '' ன்ட ''

பமகயட ழமத்டமன், 'ப்பமந'னம் 'பந'ணமகயட'.
மன் இந்ட - பித்டயதமத்வடச் ளசமல்
பபில்வ. 'ப்பமந'த்டயன் 'ந', டணயனயல் 'ன' பமகவும்,
ளடலுங்கயல் '' பமகவும், கன்த்டயல் னெணம 'ந'
னொத்டயழழத இனப்வடனேந்டமன் சுட்டிக்கமட் பந்ழடன்.
இந்ட பமர்த்வட ணட்டும் இல்மணல், அடமபட

ம்ஸ்கயனட 'னொட்'டியனந்ட பந்ட ப்பமநம் ழமன்

பமர்த்வடகநில் ணட்டும் இன்ய, டயமபி மவகநில்

ணட்டுழண இனக்கய பமர்த்வடகநிலும் கூத் டணயனயல் 'ன'
பனம் இத்டயல் ளடலுங்கயல் '' வும் கன்த்டயல் 'ந'
வும்டமன் பனகயட. ழணழ ளசமன் "னகழ்" ன்ழட
இடற்கு என உடமஞம். 'னகழ்' ன் பமர்த்வட

ம்ஸ்கயனட டமடபியனந்ட பந்டடல். அட என
டயமபி மவச் ளசமல்டமன்....
ஆரிதர், டயமபிர் ன்று இன இணமகப்
ிரிந்டயனக்கமபிட்மலும், எழ இத்டக்கமர்கள்
ம்ஸ்கயனடத் ளடமர்னவத மவகநமகவும், டயமபி
மவகநமகவும் ிரிந்டயனக்கயமர்கள் ன்றுடமன்

இப்ழமட ஆமய்ச்சய உள்ந யவதியனந்ட ளடரிகயட.
இன்னும் ன்மக ஆமய்ச்சய ண்ஞிமல் இந்டப் மம
பித்தமனம் கூ இல்மணல், ல்மம் எழ
னெமவதியனந்ட (

Parent Stock -யனந்ட)

பந்டடடமன்

ன்றுகூ ற்ட்டுபிமம். சய ளணமனய
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் (

linguists ) இப்டித்

டணயழ் - ம்ஸ்கயனட

மவகநின் க்கயதத்வடக் கூ ஆமய்ச்சய ளசய்படமகத்
ளடரிகயட. ணயக ணயக ஆடயகமத்டக்குப் ழமமல்
அப்டிதினக்கமம். ஆமல் அடற்குப் ின்
ஆதிக்கஞக்கம பனங்கநமக, டயமபி மவகள்
ழபறு னொணமக ணமயக்ளகமண்டுடமன் பந்டயனக்கயன்.
இந்ட யவவத ற்றுக்ளகமண்டு, இப்ழமவடக்கு டயமபி
மவகவநத் டிதமகப் ிரித்ழட டமன் இங்ழக
ழசுகயழன்.
'னகழ்' ன்

டணயழ் பமர்த்வட கன்த்டயல் 'ளமகல'

ன்றும், ளடலுங்கயல் 'ளமகடு' ன்றும் இனக்கயட.

இடயயனந்டம் டணயழ் 'ன' கமம் ளடலுங்கயல் ''கமணமகவும்,
கன்த்டயல் 'ந' கமணமகவும் இனப்டமகத் ளடரிகயட.
இப்டித் டணயலக்கு 'ன'வும், ளடலுங்குக்கு ''வும்
கன்த்டக்கு 'ந'வும் பிழசணமக இனப்டற்கு டமபட
கமஞம் இனக்குழணம ன்று ஆழமசயத்டப் மர்த்ட ழமட,
அந்டந்டப் ிழடசத்டயலுள்ந ழபட சமவகதின்

அத்ததத்டயலுள்ந அக்ஷ பித்தமம்டமன் இடற்குக்
கமஞம் ன் னடிவுக்கு பந்டயனக்கயழன்.

ணமமஷ்டிம், கர்மகம் உள் ழணற்குப் ிழடசத்டயல்

ந்ட ழபடம் யவத அடேஷ்மத்டயல் இனக்கயட ன்று
மர்த்டமல், ரிக் ழபடணமகத்டமன் இனக்கயட.
மயக்கயயனந்ட கன்தமகுணரிபவ ழணற்குக்கவப்
ிழடசத்டயல் மர்த்டமல், ரிக்ழபடம்டமன் அடயகம்.
அடமல்டமன், அந்டப் ிழடசத்டயல் பனங்குகய கன்
மவதில் 'ந' னக்கயதணமக இனக்கயட. ழபட 'ந' ழப

டயமபி மவதமக யவக்கப்டும் ிழடச ளணமனயதம
கன்த்டயலும் பிழச சப்டணமக பந்டபிட்ட!
பிசமகப்ட்டித்டயயனந்ட ளணட்மறக்கு பக்கு பவ
கயனக்கு னத்டயக் கவவதனேம், அவட எட்டித
உள்மட்வனேம் டுத்டக் ளகமண்டு, அடமபட ஆந்டய
ழடசத்வடப் மர்த்டமல், அங்ழக டைற்றுக்குத்
ளடமண்டற்ளட்டுப் ழர்கள் தறர்ழபடயகள்டமன்; மக்கய
இண்டு சடபிகயடம் ரிக்ழபடயகள். ளடலுங்கு ழடசத்டயல்
மணழபடயகள் இல்வ ன்ழ ளசமல்ய பிமம்.
இந்டப் ிழடசத்டயல் தறர் ழபடம் னக்கயதணமதினப்டமல்,
அத்ததத்டயழ ரிக்ழபடத்டயல் பனம் 'ந' இங்ழக

''பமகத்டமழ
language (ிழடச

ஏடப்டும்? இவட வபத்ழட, இங்ழக

regional

மவ) ஆக உள்ந ளடலுங்கயலும், ணற்

மவகநின் 'ந' ன்ட ''பமகய பிடுகயட!
டணயழ் ழடசத்வட டுத்டக் ளகமண்மல், ிற்கமத்டயல்
இங்ழகனேம் தறர்ழபடயகள்டமன் அடயகணமகய பிட்மர்கள்.
ஆமலும், ளடலுங்கு ழடசத்டயல் உள்ந அநவுக்கு

இனக்கணமட்மர்கள். டணயழ் மட்டில் டைற்றுக்கு ண்ட

ழர் தறர்ழபடயகள் ன்று ளசமல்மம். மக்கயதில், 15%
மணழபடம் இனக்கும்; 5% ரிக்ழபடம் இனக்கும்.
இப்ழமட இப்டி இனந்டமலும், னற்கமங்கநில் டணயழ்
ழடசத்டயல் மணழபடம் இன்ம் யவத இனந்டயனக்கயட
ன்டற்கம சமன்றுகள் இனக்கயன். மண
ழபடத்டயயனந்ட ஆதிம் சமவகவதச் ழசர்ந்டபர்கலம்
டணயழ் மட்டில் இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்று ஊகயக்க
னடிகயட. "ஆதிம் சமவக உவதமன்" ன்டமகத்
ழடபமத்டயழழத சய இங்கநில் ஈச்பவ
ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயட.
இந்ட ஆதிம் சமவககநில், டற்ழமடள்ந மண
ழபடயகநில் 'ளகௌடணம்' ன் சமவகவதச் ழசர்ந்டபர்கழந
அடயகணமதினந்டமலும், னர்பத்டயல் 'வணயி சமவக' அல்ட
'டபகமம்' ப்டுபவடச்

ழசர்ந்ட மண ழபடயகள்

யவத இனந்டயனக்கயமர்கள். 'ழசமனயதர்'கள் ன்டமகச்
ழசமன ழடசத்டக்ழக சயப்ித்டப் ழசப்டுபர்கநில்
இன்வக்கும் மணழபடயகநமக இனப்பர்கள் டபகம
சமவகதிமகத் டமன் இனக்கயமர்கள். மண்டித மட்டின்
ழகமடிதில், டயனளல்ழபயதில் உள்ந ழசமனயதர்கவநப்

மர்த்டமல் கூ டபகம சமவககமர்கநம

மணழபடயகநமக இனக்கயமர்கள். ஆடயதில் ழசமன
ழடசத்டயல் ணட்டுணயன்ய மண்டித ழடசத்டயலும்
மணழபடம் யவத இனந்டயனக்கழபண்டும் ன்று
இடயயனந்ட ளடரிகயட.
"ழசமனயதர்"

ன்மல், ளமம்வும் னர்பத்டயயனந்ழட டணயழ்

மட்டுக்கமர்கநமக இனந்ட ிமம்ணஞர்கள் ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்நமம். அபர்கள் டணயழ் மட்டின்
ஆடயபமசயகநம ிமம்ணஞர்கள். ன் இப்டிச்
ளசமல்கயழன் ன்மல், டணயழ் மட்டு ிமம்ணஞர்கநில்
"பணர்" ன்றும் என ிரிவு இனக்கயட. 'பணமள்',
'பணம' ன்கயழமம்.

"ன் பவணமபம, ழடமவச ணமபம?"

ன்று ழகயகூப் ண்டகயழமம். இட "பணர்" ன்ழட.
டணயழ் மட்டில் ஆடயதியனந்ட பயத்டபந்ட

ழசமனயதர்கவநத் டபி ிற்மடு பக்ழகதினந்ட, குயப்மக
ர்ணடம டயப் ிழடசத்டயயனந்ட, டணயழ் மட்டுக்கு பந்ட

குடிழதயத ிமம்ணஞர்கநடமன் இந்ட பணர்கள். ளதழ
அபர்கள் பக்கயயனந்ட பந்டபர்கள் ன்று கமட்டுகயட
ஆமல், இப்ழமட சயர் யவக்கய ணமடயரி, "அத்டவ
ிமம்ணஞர்கலழண பக்ழகதினந்ட இங்ழக
பந்டபர்கள்டமன்; டணயழ் ழடசத்டயல் ஆடயதில்
ிமம்ணஞர்கழந இல்வ" ன்ட டப்ம அிப்மதம்
ன்டற்கும், "பணர்" ன் பமர்த்வடழத

proof -ஆக

இனக்கயட. ல்ம ிமம்ணஞர்கலழண பழடசத்வடச்
சமர்ந்டபர்கள்டமன் ன்மல், டணயழ் மட்டில் உள்ந

அத்டவ ிமம்ணஞர்கலக்குழண "பணர்" ன் ளதர்
ற்ட்டினக்கும். அப்டிதில்மணல், டணயழ் மட்டு

ிமம்ணஞர்கநில் என ிரிவுக்கு ணட்டுழண "பணர்"

ன்று ளதர் இனப்டமழழத, மக்கயனேள்ந ிமம்ணஞர்கள்
ஆடயதியனந்ட டணயழ்மட்வழத ழசர்ந்டபர் ன்றுடமழ
அர்த்டணமகும்? அந்ட ஆடயத் டணயழ் ிமம்ணஞர்கள் டமன்
'ழசமனயதர்கள்' ப்ட்பர்கள்.
"பணர்"கள்

ர்ணடம டீத்டயயனந்ட பந்டபர்கள் ன்டற்கு

என ஆடமம் இனக்கயட. பணர்கள் ணட்டும்
இன்வக்கும் ந்டயதமபந்டத்டயல்,

ர்ணடமவத ண: ப்மட: ர்ணடமவத ழணம யசய|
ழணமஸ்ட ர்ணழட டப்தம் மய ணமம் பி ர்ப்ட:||
ன்டமக, ர்ணவடக்குக் கமவதிலும் யசயதிலும் பந்டம்
ளசமல்ய, டங்கவந ர்ப் தத்டயயனந்ட க்ஷயக்கும்டி
ழபண்டிக் ளகமள்கயமர்கள்.
ளடற்ழகழத இனந்ட ழசமனயதர்கநில், ழசமணமசய ணம
மதமர் ன்று அறுத்ட னெபரில் எனபமகக் கூ என
ளரிதபர் இனந்டயனக்கயமர். 'ழசமணமசய' ன்மல் க்ஷஞம்

இல்வ. "ழசமண தமய" - ழமண தமகம் ண்டகயபர் ன்ழட "ழசமணமசய" ன்மதிற்று. வ

மணமடேமசமரிதமரின் டகப்மனம் ழமண தமகம்
ண்ஞிபர். ழகசப ழமணதமய ன்று அபனக்குப்
ளதர். மண ழபடந்டமன் ழமண தமகங்கலக்கு
பிழசணமட.
டணயழ்மட்டிழ னக்தணமகச் ழசமனயதர்கள் ஆடயதில்

இனந்டமர்கள் ன்மல், இங்ழக டபகம மணனம்

ளபகுபமக அடேஷ்மத்டயல் இனந்டயனக்க ழபண்டும்

ன்ழ அர்த்டம். இங்ழக ழசமன, மண்டித ழடசங்கவநப்
ற்யச் ளசமன்ழன். ல்ப ழடசம், ழசமடு இபற்யன்
ிமம்ணஞர்கவநப் ற்யச் ளசமல்பில்வழத ன்று
ழடமன்மம். ளமம்வும் னர்பத்டயல் ல்ப மஜ்தழண
இல்வ. ழச-ழசமன-மண்டிதர்கள் ன்பர்கள்டமன்

னெழபந்டர்கள். ிற்கமப் ல்ப மஜ்தனம், ஆடயதில்
ழசமன மஜ்தத்டயல் அங்கயதினந்டடடமன். அடமல்

அங்கயனந்ட னர்பிகப் ிமம்ணஞர்கலம் ழசமனயதர்கள்டமன்.
'பணர்கள்' ன்று

பக்ழகதினந்ட பந்டபர்கநில் ர்,

டணயழ் மட்டின் பகுடயதம ல்ப மஜ்தத்டயழழத
டங்கயபிட்மர்கள். இபர்கலக்கு 'எநத்ட பணர்' ன்று
ிற்மடு ளதர் உண்மதிற்று. டணயழ் மட்டுக்கு
பக்ழகதினந்ட பந்டின், டணயழ்மட்டுக்குள் அடன்
"உத்ட" மகத்டயல் (பக்குப் குடயதில் ) டங்கய

பிட்டமல் "எநத்ட" ன்று அவளணமனய ற்ட்ட.
பணர்கநிலும் மணழபடயகள் சயர் உண்டு. ஆமல்

இபர்கள் வணய ீதம் ப்டும் டபகம சமவகவதச்
ழசர்ந்டபர்கநல்ர். அடயக அடேஷ்மத்டயலுள்ந ளகௌடண
சமவகவதச் ழசர்ந்டபர்கழந. டணயழ்ளணமனயனேம்

இக்கயதனம் னவதமக னொம் ளற்று பந்ட வனத
கமத்டக்கு பணர்கநின் பனவக ளமம்வும் ிற்ட்ட.

ஆடமல் அபர்கலவத அத்தத னவ மம் டுத்டக்
ளகமண் பிதத்டக்குச் சம்ந்டணயல்மடட. டணயழ்
மவ ன்மக னொம் ளற்று, சங்க இக்கயதங்கள்
ழடமன்யத ின்ழ பந்ட ல்பர் ணமசமம் ம்
'ப்ளட்டு'க்கு

அபசயதணயல்மட பிதந்டமன்.

ழச மட்டு ணமசமத்வடப் மர்க்கமம். டற்ழமட

ழகநணமகய பிட் ழச மட்டிழ ணவதமந மவ
பனங்குகயட. டணயழ்-ளடலுங்கு-கன்த்வடச் ளசமன்
ழமட ணவதமநத்வடச் ழசர்க்கமணல் பிட்டற்குக்
கமஞம், இந்ட மவனேம் ல்பர்கவநப்ழம,
பணர்கவநப் ழம, ிற்கமத்ட ணமசமம்

ன்ழடதமகும். சுணமர் ஆதிம் பனத்டக்கு னந்டய
பவதில், ழகநமடு டணயழ்மட்டின் மகணம

ழசமமகவும், அங்கயனந்ட மவ டணயனமகவும்டமன்
இனந்டட. ிகுடமன் டணயனயயனந்ழட ணவதமநம்
ழடமன்யதட. டணயழ் 'ன' ளடலுங்கயல் '' பமகவும்,

கன்த்டயல் 'ந' பமகவும் பித்டயதமசப்ட்டு இனந்டமலும்,
ணவதமநத்டயல் 'ன' பமகழபடமன் டங்கயபிட்ட. மம்
'னவன' ன்வட

ணவதமநத்டயல் 'னனம' ன்ழ

ளசமல்கயமர்கள். மம் 'ஆப்னவன', 'அம்ப்னவன' ன்மல்
அபர்கள் 'ஆப்னனம', 'அம்ப்னனம' ன்மர்கள். இத்டவக்
ளகமஞ்சம்டமன் பித்டயதமசம்.
அடமல் ணவதமந மவவத பிட்டுபிட்டு, அந்டச்
சரவணதில் ஆடயதியனந்ழட இனந்ட பந்டயனக்கய
ழபடத்வடப் மர்ப்ழமம். ம்னடயரிகள் ப்டும்
ணவதமந ிமம்ணஞர்கள்டமன் ீண் ளடுங்கமணமக
ளமம்வும் சமஸ்டயழமக்டப்டி ழபட அத்ததம் ளசய்ட
பனகயமர்கள். இபர்கநில் [ரிக்,தறஸ், மணம் ன்கய]

த்ரிழபடயகலம் இனக்கயமர்கள். குயப்மக, மணழபடயகநில்
டபகம சமவகவதப் ின்ற்றும் ம்னடயரிகள்
இனக்கயமர்கள். 'மஞ்சமன்ணவ' ன்று ல் வபடயகணம
என ம்னத்ரி ம்வ இனக்கயட. அபர்கள் ல்மனம்

டபகம சமவகதிழ. டணயழ்மட்டு மணழபடயகநில்
டற்ழமட ளகௌடண சமவகதிர் அடயகணமகய

பிட்ழமடயலும், ணவதமநத்டயல் மணழபடயகள்
டபகம சமவகதிமகழப இப்ழமடம் இனக்கயமர்கள்.
ம்வதமக டபகமம் ஏடயபனகய ம்னடயரிகள்

ணற்வ சமவககநில் '' அல்ட 'ந' பமக பனபவட 'ன'
கமணமகழப உச்சரிக்கயமர்கள். அடமபட டணயழ்மட்டில்
அத்ததம் ளசய்படழமழப டமன் அங்ழகழத

இனக்கயட. ஆடயதில் அடவும் டணயழ்மமகத்டமழ
இனந்டயனக்கயட?
ணவதமநத்டயலும், டணயழ்மட்டிலும் உள்ந டபகம
மணச் சுபடிகநில் ல்மம் 'ன' ன்ழ இந்ட இங்கநில்
லடயனேம் இனக்கயட. சுபடிதில் ணட்டுணயன்ய,
அச்சுப்ழமட் ிடயகநிலும் இப்டிழத இனக்கயட.
இப்டிதமக, ழபளந்டப் குடயதிலும் இல்மட அநவுக்குத்
டணயழ் ழடசத்டயழழத ளடமன்று ளடமட்டுத் டபகம
மணமவக இனந்ட பந்டயனக்கயட; ழபளந்டப்
குடயதிலும் இல்மட 'ன' உச்சரிப்னம் அழடமடு ழபட
அத்ததத்டயழ பந்டயனக்கயட!
சங்க டைல்கநின் உவதமசயரிதர்கலள் னக்தணமபம
ச்சயமர்க்கயிதர் ளடமல்கமப்ிதத்டக்கு லடயத உவதில்
'வடத்டயரீதம், ளௌடிகம், டபகமம், மணம்' ன்று

மலு

ழபடங்கள் இனந்டடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர் *. இபர்
சமவககவநழத ழபடம் ன்று டபறுடமகச்

ளசமன்மலும்கூ, இடயயனந்ழட ஆடயதில் டணயழ்மட்டில்
டபகமம் ன்ழட என னல ழபடம் ணமடயரிதம

ஸ்டமத்வடப் ளற்யனந்டட ன்றும் ளடரிதபனகயட
அல்பம? வடத்டயரீதம் ன்ட கயனஷ்ஞதறர்

ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட வடத்டயரீத சமவக. ளௌடிதம் ன்ட
'ளௌஷ்தம்' ப்டும்.

ரிக் ழபடத்டயல் மங்கமத

சமவகவதச் ழசர்ந்ட ளகௌீடகர ப்மம்ணஞத்டக்குத்டமன்
ளௌஷ்தம் ன்றும் ளதர். இங்ழக 'ளௌடிதம்' ன்று

இபர் ளசமல்பட ஆழ்பமர் பமக்கயழ 'ளௌனயதம' ன்று
பனபடயயனந்டம் ''வுக்கும் 'ன'வுக்கும் உள்ந ளடமர்ன
ளடரிகயட.

ஆக இப்டி ழபட சமவககநில் உள்ந உச்சமஞ

ழடத்வட வபத்ழட, அந்டந்டப் ிழடசங்கநிலுள்ந
மவகநில் டித் டன்வணனேள்ந லத்ட
உண்மதினக்கயட.
டயமபி ழடசத்வட ணட்டும் வபத்ட மன் இப்டி
ளசமன்வட, இப்ழமட ஆல் இண்டிதம ளபயலும்
[அகய இந்டயத ரீடயதிலும்] இண்ர்-ழல்

ளபயலும் [சர்பழடச ரீடயதிலும்] ளசமல்ப் ழமகயழன்.
இப்ழமட ப இந்டயதமவப டுத்டக் ளகமண்மல், அங்ழக
'த' பழபண்டித

இங்கநில் ''வபனேம், 'ப' பழபண்டித

இங்கநில் '' (ba)வபனேம் உழதமகப்டுத்டபட
அபர்கலவத பனக்கணமதினக்கயட. ழச்சு ளணமனயதில்
(colloquial -ஆக) ணட்டுணயன்ய அபர்கலவத மவகநில்
இக்கயத ளணமனயதிலும் கூ (literary)தமகழப இப்டி
ற்ட்டினக்கயட. அடயலும் 'ப'வப ''பமக்குபட
பங்கமநத்டயலும், 'த'வப '' பமக்குபட உத்டிழடசம்,

ஞ்சமப், இன்ம் பக்கம இங்கநிலும் ணயகவும்
அடயகணமகக் கமண்கயட.

பங்கமநத்டயல் 'ப-ழதமழடம்', அடமபட 'ப'வுக்கும் '' (ba)
வுக்கும் ழடணயல்வ ன்வட எழதடிதமகப்
ின்ற்றுகயமர்கள். டணயனயலும், 'ீஷ்ணர்' ன்வட 'பட்டுணர்
ீ
'
ன்றும், 'ீணன்' ன்வட 'பணன்
ீ
' ன்றும் ''வப 'ப'

ஆக்குகயழமம். ஆமல் எழதடிதமக ணமற்றுபடயல்வ.
பங்கமநிகழநம 'ப'வப ல்ம இங்கநிலுழண
''பமக்குகயமர்கள்.

பங்கமநழண ளங்கமல் ஆகயட.

பங்கபமய ன்வட ங்கமய ன்று ளசமல்லுபமர்கள்.
இப்டிச் ளசமல்பட ிவன ன்வட அபர்கழந அயந்ட
ளகமண்மர்கள். பங்கமந ழடசத்டயல் இந்டத் டப்வ டயனத்ட
என ரித் ற்டுத்டயமர்கள். "பங்க ரித்" ன்ட
அடன் ளதர். இிழணல் டயப்ிக்கும்
னஸ்டகங்கநிளல்மம், கமம் உள்ந இங்கநில்

பகமணமகத் டயனத்டழபண்டுளணன்று யவத்ட, அப்டிழத
ளசய்ட பந்டமர்கள். அப்டிச் ளசய்டடயல் ஸ்பமபணமக
கமம் இனக்க ழபண்டித இத்டயலும் பகமணமக
ணமற்யபிட்மர்கள்! 'ந்ட' ளபன்வடக் கூ 'பந்ட' ளபன்று
ணமற்ய பிட்மர்கள்! 'பங்கந்ட' ன் சரிதம னொத்வட
இடற்கு னன் அபர்கள் 'ங்கந்ட' ன்று டப்மக
ளசமன்மர்கள் ன்மல், இப்ழமடம் 'பங்க பந்ட' ன்று
ழபறு பிடத்டயல் டப்மகச் ளசமல் ஆம்ித்ட
பிட்மர்கநமம்!
பக்ழக ணற் ணமகமஞங்கநிலும் எநவுக்கு இப்டி
'ப'வுக்கு

டயல் '' ளசமல்கயமர்கள். 'ிமர்' ன்ழட

'பிமர்'டமன்.

னத்ட பிமங்கள் யவத இனந்ட

ிழடசம் அடழப. மஷ்ிமரி ன்கயமர்கழந அட
மபிமரி ன்டடமன். அபர்கள் பகமத்வடப்
கமணமக ணமற்ய உச்சரிப்டற்கு கமஞம் ன்?
ிமடயசமக்கயதத்டயல் அந்டச் சரவணதில் உள்ந என

குயப்ிட் சமவகதில் இப்டிச் ளசமல் ழபண்டும் ன்று
இனக்கயட. அந்ட பிடயவத ழபடத்டக்கு ணட்டுணயன்ய,
ழசுபட லடபட ல்மபற்யற்கும் உழதமகப் டுத்டயக்
ளகமண்மர்கள். இடமல் ழபடத்டயல் ளசமன் சய பிடயகள்
இந்டத் ழடசம் னலபடம் என கமத்டயல் சயத்வடதமக
அடேஷ்டிக்கப்ட்டு பந்டளடன்று ளடரிகயட.
ழடசம் னமபிலுழண தறர் ழபடம்டமன் ளணமரிட்டிதமகப்
பிதினக்கயட ன்று னன்ழ ளசமன்ழன். இந்ட

தறயல் கயனஷ்ஞ தறஸ், சுக் தறஸ் ன்று இண்டு
இனப்டமகவும் ளசமல்யதினக்கயழன் அல்பம? இபற்யல்
டக்ஷயஞத்டயல் அடயகம் ிசமத்டயயனப்ட கயனஷ்ஞ
தறஸ்; உத்ட ழடசத்டயல் பிழசணமக

அடேஷ்மத்டயயனப்ட சுக் தறஸ்.
சுக் தறயன்  சமவககநில் என்று ணமத்தந்டய
சமவக ன்ட. அடடமன் பக்ழக சயப்மக

ின்ற்ப்டுகயட. இடன் ிமடயசமக்தத்டயல் 'த' வுக்கு
டயல் '' பமம் ன்று இனக்கயட; '' வுக்குப் டயல் 'க'
பமம் ன்றும் இனக்கயட. இடமல்டமன் மம் 'னன
றக்டத்டயல் "தத் னனழஞ பிம" ன்று
ளசமல்பவட என யந்டஸ்டமிக்கமன் "த் னனழஞ
பிகம" ன்கயமன். அபன் அப்டிச் ளசமல்பவடக்

ழகட்மல் ணக்கு சயரிப்ன பனகயட. ழபடத்வடத் டப்மகச்

ளசமல்கயமன் ன் ழகமக்ஷமங்கூ பனகயட. மம்டமன்
ழபட சப்டங்கநின்

purity -

கமப்மற்ய பனகயழமம் ன்று

யவக்கயழமம். ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் அபன்
ளசமல்படற்கு சயக்ஷம சமஸ்டயத்டயன்
அங்கர கமழணதினக்கயட.
ற்ளகழப மன் ளசமன்டி, ணயக ளனங்கயத
ளடமர்னள்ந சப்டங்கள்டமன் இப்டி என்றுக்ளகமன்று

ணமற் அடேணடயக்கப்டுகயன். ''வும் 'த'வும் கயட்டித
ந்டக்கள் ன்ட டணயவனப் மர்த்டமலும் ளடரிகயட.
மபம ன்று ளசமல்கய மபகத் டீவப டணயழ் டைல்கநில்
தமபகம் ன்ழ ளசமல்யதினக்கும். மடமஞணமக, என
பமர்த்வடதின் னடல் லத்டமக பனகய ''வப 'ச'
ன்ழட டணயழ் பனக்கணமதினந்டமலும், பமர்த்வடக்கு

டுழப '' பந்டமல் அவட 'த' ன்ழ ஆக்கய பனகயழமம்.
'அன்', 'ங்கம்' ன்பற்வ 'அதன்', 'ங்கதம்'

ன்கயழமம். '' ன்ட 'ச' பில் என பவகடமன். ''வும்
'க'வும்

ஸ்ம் ணமறும் ன்டமல், 'ச' வும் 'க'வும் அப்டி

ணமமம் ன்ழ ளடரிகயட. இடற்ழகற்மற்ழமல் மம்
'வக' ன்வட

ளடலுங்கயல் 'ளசய்' ன்கயமர்கள். (வச

ன்கய எயடமன் இட.) ளசய்பட (கமரிதம் ண்டபட)
னக்கயதணமகக் வகதின் ளடமனயல்டமன். அடமல் 'வக'
ன்வடபி ளடலுங்கயழ உள்ந ளசய் ன்டடமன்
அடன் கமரிதத்வடத் ளடரிபிக்கய ளசய் (ண்ட) ன்
'னொட்'க்குப்

ளமனத்டணமதினக்கயட. ம்ஸ்கயனடத்டயலும்

இப்டித்டமழ 'க' ன்மல் ளசய்பட ன்கய அர்த்டனம்,
வக ன் அர்த்டனம் இனக்கயட? சங்கர் - ல்வடச்

ளசய்கயபர். 'கழமணய' ன்மல் 'ளசய்கயழன்'. வகக்கும் 'க'

ன்ழ பமர்த்வடதினக்கயட. ஆடமல் டணயனயலும்
னடயல் 'ளசய்'தமக இனந்டட டமன் அப்னம் 'வக'

ஆதிற்ழம ன்ழபம? இப்ழமட டணயனயல் 'ளசய்' ன்ட
-ஆக

verb

ணட்டுழண இனக்கயட. அந்ட 'ச' ன்ட 'க'பமக ணமய

'வக' உண்மதினக்கயட.

இன்ளமன பிதம்: -வும்

க்ஷ-வும் ளமம்வும் கயட்டி எயகள். க்ஷ ன்ட க-பமக
ணமறுபட ளமம் ம். அக்ஷம்-அக்கம், டக்ஷயஞம்டக்கமஞம், க்ஷஞம்-கஞம் ன்று  டயனஷ்மந்டங்கள்
ளசமல்மம். ஆடமல் -வும் க-பமக ணம
யதமதனண்டு.
டணயனயழ  (ba) ன்ட ப ஆகயளடன்மல், பழடசத்ட
மவகநில் ப ன்ட  ஆகயட
ன்ழல்பம?அவ்பிடழண, டணயனயல்  ன்ட த

ஆகயட,  ன்ட க ஆகயட ன்மல், டயர்ளபட்மக
பக்கயழ த ன்ட -பமகவும்,  ன்ட க-பமகவும்
ஆகயட. அட அபர்கலவத அடேஷ்மத்டயலுள்ந ழபட

சமவகதின் சயக்ஷம பிடயப்டி ற்ட்டமகும். இடமல்டமன்
தத் னனழஞ பிம -வப த் னனழஞ பிகம
ன்கயமன்.
இழட ணமற்த்வட பக்கயழ உள்ந ல்ம
பமர்த்வடகலக்கும் ற்டுத்டய பிடுகயமர்கள். 'தனம'வப
'னம'பமக்கய

பிடுகயமர்கள். 'ழதமகய'வத

'ழமகய'தமக்குகயமர்கள். 'னேகனேக' ன்டற்கு 'றகறக'

ன்மர்கள். 'தமத்ம' ன்ட 'மத்ம' ஆகயட.  ன்ட
க-பமக ணமறுபடயல், 'ரிய' ன்வட 'ரிகய' ன்கயமர்கள். க்ஷவும் ''வும் ளமம் 'ந்ட'க்கள் அல்பம? ம்ணயழழத
த்டவ ழர் 'க்ஷ்ணய' ன்டற்கு 'ஷ்ணய' ன்று

ளசமல்கயழமம், லடகயழமம்? இடமல் பக்ழக
'க்ஷ'வபனேம், 'க' ஆக்கய

பிடுகயமர்கள். 'க்ஷீம்' ன்வடக் 'கர ர்'

ன்கயமர்கள். டணயனயலும் இந்ட பனக்கம் இனக்கயட ன்று
கமட்டிழன். 'க்ஷ்ணய' ன்வட 'இக்குணய' ன்கயழமம்.
இப்டி அழகம் ளசமல்யக் ளகமண்ழ ழமகமம்.
இப்ழமட இண்ர்-ழல் ளபலுக்குப் ழமகமம்.
கயயஸ்டப ழபடணம விள் ிந்ட மஸ்டீம் -

இஸ்ழல் னடம ளணயடிக் மடுகலக்குப் ழமகமம்.
விநின் 'ஏல்ட் ளஸ்ட்ளணன்ட்' னகணடயதர்கநின்
குமனுக்கும் ஆடமணமக இனக்கயட. ஏல்ட்

ளஸ்ட்ளணன்ட்டில் பந்டபர்கள் குமிலும் பனபமர்கள்.
ஆமலும் அழிதமபில் உச்சமஞம் ணமறுகயட.
'ழமஃப்' ன்ட 'னைஃப்' ஆகயட; 'ளழமழபம' ன்ட
'ளதழமழபம' ன்று

பனகயட. கயயஸ்டபத்டக்கும்

இஸ்மத்டக்கும் இப்டி பித்டயதமசம் ன்ட
ணட்டுணயல்வ. கயயஸ்டப ழடசங்கலக்குள்ழநழத சய

மவகநில் த-கம் எயக்கயட: சயபற்யல் -கம்
எயக்கயட. ழற-ழதற (இழதசு) ன்டமக அந்ட
ணடஸ்டமகர் ழழ இண்டு பிடணமகவும் பனகயட.
கயரீஸ் க்கம் ழமய்பிட்மல் ''கமம் பந்டபிடுகயட.
இடற்ளகல்மம் னெம் ழபடத்டயல் இனக்கயட ன்றும்
ஆமய்ச்சய ண்ஞப்ட்டினக்கயட. 'தஹ்பன்' ன்று
ழபடத்டயல் ளசமல்ப்டும் ழடபவடடமன் ளழமபம (ளதழமபம) ன்கயமர்கள். 'த்ளதௌ-ிடமர்' ( த்தமபம ப்னடபி ன்ட) ன்ழட 'லிர்' ஆதிற்று ன்கயமர்கள்.
ம்ஸ்கயனட பமர்த்வட என்யன் ஆம்த்டயல்

எற்ளலத்ட பந்டமல், அட ணற் மவகநில்

உடயர்ந்டபிடும். இம்ணமடயரி 'த்ளதௌிடமர்' ன்மல்
'ளதௌிடமர்'டமன்.

அட 'லிர்' ஆதிற்று.

இப்டி னெ னொத்டயல் தஹ்பன், (த்) ளதௌிடமர் ன்று
இனந்டழட அப்னம் ''கம ழடம் அவந்ட ளழமபம,
லிர் ன்று ஆதிற்று ன்மல் ன் ழடமன்றுகயட?
ஆடயதில் ங்ழகனேம், ழமகம் னமவும் ழபடமடேஷ்மம்

இனந்டழமட, கயரீவச் சுற்யதினந்ட ழடசங்கநில் தறர்

ழபடத்டயன் ணமத்தந்டய சமவக அடயகம் ிசமத்டயயனந்ட
ன்றுடமழ ஊகயக்கனடிகயட? 1
* "ழபடம்"

ன் ழனவதில் "ழபடனம் டணயழ்மடும்"

ன் ிரிபின் ிற்குடயனேம் மர்க்க.
1. ளடய்பத்டயன்

குல் னடற்குடயதில் உள்ந "உகம்

பித ணடம்" ன் உவனேம் கமண்க.

ழபட உச்சரிப்மல் ிழடச ளணமனய பிழசணம? ிழடச
ளணமனயவத வபத்ட ழபட உச்சரிப்ம

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ங்கங்கள்
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
ழபட உச்சரிப்மல் ிழடச ளணமனய பிழசணம
ளணமனயவத வபத்ட ழபட உச்சரிப்ம

? ிழடச

?

ழபடத்டயல் ந்ட லத்ட ந்டப் ிழடசத்டயல் சயப்மக
இனந்டயனக்கயழடம, அழட லத்டத்டமன் அந்டந்டப்

ிழடசத்டப் மவதிலும், அபர்கலவத ழச்சயலும்

சயப்மக இனந்டயனக்கயட ன்று ளடரிபிப்டற்கமக
இவ்பநவும் ளசமன்ழன். இடயயனந்ழட ல்மத்

ழடசங்கநிலும் ழபடம் இனந்டடம் ளடரிகயட. ணக்கு
ன்மகத் ளடரிகய டணயழ் ழடசத்டயல் ழபடம் இல்மணல்
இனந்ட கமழண இல்வ ன்றும் ளடரிகயட.
டணயழ் ன்டயழழத ழ் ன்று உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு, ம்
மவக்கு ளனவணவதத் டனகய ன கமம் ழபடத்டயன்
டபகம சப்டப் ிகமம் உண்மடடமன்.

இப்டிச் ளசமல்பட சரிதம?அல்ட டணயனயழ ன
இனக்கயடமலும், பக்ழக மவகநில் 

இனக்கயடமலுந்டமன், அந்டந்ட ிழடசங்கநிலுள்நபர்கள்
ழபடத்டயலும் இப்டிப்ட் சப்டங்கநமக ணமற்யக்
ளகமள்நமம் ன்று ண்ஞிக் ளகமண்மர்கள் ன்மல்
சரிதமதினக்குணம?ற்ளகழப ிழடச ளணமனயகநில்
இனந்டவடத்டமன் ிற்மடு ழபடத்டயலும் டுத்டக்ளகமள்ந
இம் டந்டயனப்மர்கழநம?அவடழத டமன் டவகர னமக
ணமற்ய, ழபடத்டயயனந்ட ன சப்டம்டமன் டணயலக்கு
னக்தணமக ஆதிற்று, அடன்  பக்கத்டயக்கமர்கலக்கு
னக்தணமக ஆதிற்று,  பங்கமநிக்கு பிழசணமக ஆதிற்று
ன்று ளசமல்கயழம? இடயழ ட சரி?

ழபட சயக்ஷ£ பிடயடமன் ிழடச மவகநிலும்
னக்கயதணம எயதமக பந்டட ன்டடமன் சரி.
ளன்மல் ிமடயசமக்த பிடய என ிழடசத்டக்கு
ணட்டும் ற்ட்டல்;அந்ட சமவக அடேஷ்மத்டயலுள்ந
கப் ிழடசத்டக்கும் ற்ட்ட. டணயழ் மட்டில்
ணட்டுணயல்மணல், ங்ழகதமபட கமஷ்ணீ ரிழம,

கமணனொத்டயழம (அஸ்மம்) என டபகம சமகம

அத்தமதி (அத்ததம் ளசய்பன்) இனந்டமலும், அபன்
ணற்பர்கள்  வும் ந வும் ளசமல்கய ணந்டயங்கநில் ன
வபத்டமன் ளசமல்லுபமன். என ிழடசத்டக்கு
ன்யல்மணல், அடமபட ளடலுங்கன் ணட்டுணயல்மணல்

கயனஷ்ஞ தறயல் அத்ததம் ண்டகயபன் ந்ட
மவக்கமமக இனந்டமலும், அபன் குமத்டயல்
இனந்டமலும், ணமமஷ்டித்டயல் இனந்டமலும், ழபழ
ங்ழக இனந்டமலும்  டமன் ளசமல் ழபண்டும்.

இப்டிழத கன்ஸ்டன் ணட்டுணயன்ய ரிக்ழபடயதமக
இனக்கப்ட் பனுழண ' ந ' கமம் டமன் ளசமல்

ழபண்டும். குயப்ிட் ிழடசத்டக்கு ன்யல்மணல்
ளமடபமக லடய வபக்கப்ட் ிமடயசமக்தத்டயல்
இப்டித்டமன் சப்ட னொத்வட யர்ஞதம்

ண்ஞிக்ளகமடுத்டயனக்கயட. ஆகழப, என சமவக ங்ழக
அடயகணமக அடேஷ்டிக்கப்டுகயழடம அங்குள்ந ிழடச
மவதிலும் இந்ட அக்ஷ பிழசம் மநவபில்
உண்மகய பிடுகயளடன்ழ ஆகயட.

ளனம்மலும், ம்னக சரர் க்ஷத்டயம் ளௌர்ஞணயதன்று
பனகய என ணமத்டக்கு ' ணமர்கசர ர்ய ' ன்று ழர்
வபக்கப்ட்ட. அவடத்டமன் மம் 'ணமர்கனய' ன்கயழமம்.
'ய' ன்ட ' டி' தமகய, 'டி' ன்ட 'னய' ஆகயபிட்ட.

னடயல்

 ன்ட  ஆட, டணயழ் ளணமனயப் ண்ின்டிதமகும்.
'னனன்' ன்வட

டணயனயல் 'னனன்' ன்ழமம். 'றன்'

ன்வட 'குன்' ன்ழ கபிவடதில் லடயதினக்கும்.
கம்ர் பிீஞவ 'பஞன்
ீ
' ன்றுடமன் ளசமல்கயமர்.
சரி, அடமல் ' ணமர்கசரர்ய ' ன்ட ' ணமர்கசரர்டி 'தமகய

டுபிழ உள்ந சரர் உடயர்ந்ட ழமமலும், ணமர்கடி

ன்றுடமழ யற்க ழபண்டும்? ன் 'ன' கமம் பந்ட, 'ணமர்கனய'
ஆதிற்று ன்மல், இடடமன் டணயழ் மட்டில்
ிமசரணமதினந்ட டபகம சமவகதின் சயப்ிமல்
ற்ட் பிவநவு.
இந்ட சமவகக்கமன் 'ன' ளசமல்கய இத்டயழ, க்னஷ்ஞ
தறர்ழபடயகள் '' ளசமல்பமர்கள் அல்பம?இந்டப் னக்கம்
அபர்கவந அயதமணழ அபர்கலக்கு இன்னம்

பிட்டுப்ழமகபில்வ. ப்டிச் ளசமல்கயழன் ன்மல்,
ளடலுங்கு ழடச வபஷ்ஞபர்கள் ம்னவத டணயழ்

டயவ்திந்டங்கவநச் ளசமல்ய ழகமபியல் கபமனுக்கு
அர்ப்ஞம் ண்டகயமர்கள். டயனப்டயதில் ழபங்கணஞ
ஸ்பமணயக்கு இப்டித் 'டயனப்மவப' அர்ப்ஞம்

ண்ஞப்டுகயட. அடன் டுத்ட டுப்ில் "ணமர்கனயத்
டயங்கள்" ன்று பனகயடல்பம? 'னய' ன்ட
ளடலுங்கர்கநின் பமதில் பமட. அடமல் ' ணமர்கநி

'

ன்ழம ' ணமர்கய' ன்ழம ளசமல்மணல்பம? ஆமல்
இப்டினேம் ளசமல்படயல்வ. ' ணமர்கடி டயங்கள் 'ன்று 
கமம் ழமட்ழ ளசமல்கயமர்கள். டணயழ் மட்டிலுள்ந
மணத்வடத் டமங்கள் தறயல் ளசமல்லும்ழமட ன
ன்ட  ஆபட அபர்கலக்ழக ளடரிதமணல் த்டத்டயல்
ஊய பந்டயனக்கயட. அடமல் டமன் ' ணமர்கனய 'வத
ணமர்கடி ' ன்கயமர்கள்.
ணமடப் ளதர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு

'

ணமடப் ளதர்கள்
ணமர்கசரர்ய ன்ட ணமர்கனய ன்மடமகச் ளசமன்டயல்,
மம பித்தமங்கள் ன்மகத் ளடரிந்ட

அல்பம?டணயனயல், அழகணமக எவ்ளபமன ணமப்
ளதரிலுழண, அந்ட மவதின் டி க்ஷஞப்டி

னெணம ம்ஸ்கயனடப் ழர் ப்டி ணமறுகயளடன்று
ளடரிகயட.
ளனம்மலும் என ணமத்டயல் ளௌர்ஞணயதன்று ந்ட
க்ஷத்டயழணம அடழப அந்ட ணமத்டயன் ளதமக
இனக்கும். அன்வக்கு என ண்டிவகதமகவும்
பினமபமகவும் இனக்கும். அழகணமக சயத்ம
க்ஷத்டத்டன்றுடமன் சயத்டயவ ணமத்டயல் ளௌர்ஞணய
பனம். சயத்ம னர்ஞிவண என பிழச மநமக
இனக்கயட. டணயனயல் சயத்டயவ ன் ணமப் ளதர்
னெத்டக்கு ணமமணழ இனக்கயட. பிசமக

சம்ந்டனள்நட வபசமகம். பிசமக க்ஷத்டயத்டயல்
ளனம்மலும் ளௌர்ஞணய ற்டுகய ணமம்டமன்
வபகமசய. ணடவ ணனவடதமபட ழமல், ம்ஸ்க்னட
வபசமகய டணயனயல் வபகமசயதமகயட. (ளங்கமயல்

வமகய ன்மர்கள்) வபகமசய பிசமகனம் உத்ப
மநமக இனக்கயட. ம்ணமழ்பமர் டயனக்ஷத்ம்
அன்றுடமன். இப்ழமட, னத்ட னர்ஞிணம ன்டமக அடற்கு
பிழசம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
அடே க்ஷத் ம்ந்டனள்நட ஆடேீ. அந்ட
க்ஷத்த்டயல் ளௌர்ஞணய ற்டுகய ஆடேீணமம்,

டணயனயல் ஆி ஆகயட. கமம் டணயனயல்
உடயர்ந்டபிடுகயட.

ஆமத்டயல் னர்ப ஆமம், உத்ட ஆமம் ன்று
இண்டு. னர்பம் - னன்; உத்டம் -ின். 'னர்பமம'த்டயல்
'ர்ப'கூட்ளலத்டச்

சயவடந்டம், 'ம'உடயர்ந்டம், டணயனயல்

'னமம்'ன்கயழமம்.

இப்டிழத உத்டமமத்வட

'உத்டயமம்' ன்கயழமம்.

இந்ட ஆமங்கநில் என்யல்

ளௌர்ஞணய ம்பிப்டமல், 'ஆமடீ'ப்டுபடடமன்,
ம்னவத 'ஆடி' ணமம்.
ச்மபஞம் ன்ட ச்பஞ க்ஷத்த்வடக் குயத்டட.
னடயல் உள்ந 'ச்'டணயனயல் அப்டிழத
'எஞம்'ன்கயழமம்.

drop -ஆகய, 'பஞ'த்வட

அட ணமபிஷ்டபின்

க்ஷத்ணமடமல், 'டயன'ன் ணரிதமவடச் ளசமல்வச்
ழசர்த்டத் டயனழபமஞம் ன்கயழமம். (இவ்பமழ 'ஆர்த்ம'
ன் சயபளனணமின் க்ஷத்த்வட ஆடயவ ன்மக்கய,
அடற்கும்'டயன' ழசர்த்டத் 'டயனபமடயவ'ன்கயழமம். டயன

அச்பிி, டயனப் ஞி ன்ளல்மம் ளசமல்படயல்வ.
கமர்த்டயவக ணம டீ உத்பத்வட ணட்டும்
டயனக்கமர்த்டயவக ன்மலும், ணற் சணதங்கநில் டயன

ழமமணல் கமர்த்டயவக ன்ழ ளசமல்கயழமம். ரிழடம் மர்க்கமட டணயழ் ணன அவ்பினபர்
க்ஷத்த்டக்கு ணட்டும் ப்ழமடம் 'டயன'ழமட்டு ணரிதமவட
டனகயட. இந்ட பிதம் இனக்கட்டும்) அழகணமகப்
ளௌர்ஞணய ச்பஞத்டயழழத பனபடம 'ச்மபஞி'டமன்,
ம்ஸ்கயனடத்டக்ழக உரித சகம, கமக் கூட்ளலத்ட
ஆகய, ஆபஞிதமகயட.

drop

இப்டி கப்ட் லத்டக்கள் டணயனயல் உடயர்படற்கு
'யம்நம்'ன்ட 'ஈனம்'ன்மட

என டயனஷ்மந்டம்.

 பரிவசனேம் ச பரிவசனேம் டணயனயல் அ
பரிவசதமய்பிடும்.
'ீம்' ன்டடமன் 'ஈதம்' ன்மதினக்கயட.
'ஸ்ம்'ன்ட

கன்த்டயல் 'மயம்'

ன்மதினக்கயளடன்மல், அந்ட 'மயம்' டணயனயல்
'ஆதிம்'ன்று

கமங்கவந உடயர்த்டபிட்டு

உனபமதினக்கயட.
'ஆதி'த்வடச்

ளசமன்டமல் ணற் ண்கவநப் ற்யனேம்

ளசமல்யபிடுகயழன். என்று, இண்டு, னென்று னடயத
க, த்பி, த்ரி னடம ம்ஸ்கயனட பமர்த்வடகநின்
ளடமர்ில்மடவபதமகழப உள்ந. ஞ்ச-அஞ்சு;அஷ்ட்டுன் ணட்டும் ம்ந்டணயனக்கயமற்ழமல்
ழடமன்றுகயட. இங்கயீ ஷ்

two, three ன்வப

த்பி,த்ரி ம்ந்டனவதவபடமன்.

ம்ஸ்கயனட

Sexta, hepta, octo, nona,deca

ன்டமக ஆறு, ல, ட்டு, என்ட, த்ட சம்ந்டத்வடச்
ளசமல்லும் பமர்த்வடகள் ஷ், அஷ், ப, டச ன்
ம்ஸ்கயனட னெத்டயயனந்ழட பந்டயனப்ட

ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட. ஆமல் னடல் ண்ஞம

one

ன்ட 'க' ன்டன் ம்ந்டழண இல்மணல், டணயழ்
'என்று' ன்டன்

னடல் இண்டு லத்டக்கநமக இனப்ட

ஆச்சரிதணமதினக்கயட. ளடலுங்கயழம டணயழ் என்று-பின்
'எ' வும், ம்ஸ்கயனட 'க'பின் 'க'வும்
'எகடி'ன்யனக்கயட.

ழசர்ந்ட

இளடளதல்மம் மர்க்கும்ழமட

இத்டயல் ல்மம் என்று ன்டழமல், டயமபி -

ம்ஸ்கயனட மவகலக்குங்கூப் ளமடபம எழ

னெமவ இனந்டயனக்க ழபண்டும் ன்ழ
ழடமன்றுகயட.

யம்நத்டயல் 'யம்'ன்டயல் , இண்டும்

drop -

ஆகய 'இம்நம்', 'ஈநம்' ன்மகய, ந வும் ன பமகய ஈனம் ன்று
ற்ட்டினக்கயட.
ப்ழமஷ்டம் ன்டற்கும் ஆமம் ழமழப னர்பனம்
உத்டனம் உண்டு. னர்ப ப்ழமஷ்டம்டமன் டணயனயல்
னட்மடய ன்மதிற்று. 'அஷ்' ன்ட 'அட்'ன்மபட
ளடரிந்டடடமழ?உத்ட ப்ழமஷ்டம் உத்டயட்மடய

ஆதிற்று. இந்ட க்ஷத்ங்கள் என்யழம, அவட எட்டிழதம
ளௌர்ஞணய ற்டுகய ப்ழமஷ்டீ ன்ழட னட்மசய
ன்று ப்டிளதப்டிழதம டயரிந்ட பிட்ட.
ஆச்பனேம், அச்பிி ன்வட அச்படய ன்கயழமம்.
அடயழ ளௌர்ஞணய பனகய ' ஆச்பனேீ ' அல்ட
ஆச்பி ீ ' டமன், ம் ' ப்சய
கயனத்டயகமவுக்கு

adjective -ஆ

'

'.

கமர்த்டயகம்டமன் கமர்த்டயவக

ன்று ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட. னக்கமழ னென்று பமசய
டயனக்கமர்த்டயவக டீழமத்பம் ளௌர்ஞணயதமகத்டமழ
இனக்கயட? ணமர்கசரர்ய ணமர்கனயதமபடயல்டமன்
ஆம்ித்ழடன். அம்ணமடப் ளௌர்ஞணய டயனபமடயவப்
ண்டிவகதமகத் டனல் டுகயட. னஷ்தம்டமன் டணயனயல்
னசம். (இந்டப் 'னச' சப்டம் னகயப் னகயழத

னர்பறவபனேம் னர்னசம் ன்கயழமம். அட
னர்பறழபதன்ய னர் னஷ்தம் இல்வ!) னஷ்த

ம்ந்டணமட ளௌஷ்தம்.னஷ்தத்டக்குத் டயஷ்தம்
ன்றும் ளதர். னர்ஞிவண டயஷ்தத்டயழ பனம் ணமம்

'வடஷ்தம்'. அடயழ

கவசய னென்று லத்டக்கலம் ழமய்த்

டணயனயல் 'வட'ணட்டும் யற்கயட.

ணமசய ணகம் ளௌர்ஞணயதில்டமன் பனகயட. ணமகணமம்
ன்று ணகக்ஷத்த்வட வபத்டப் ளதரிட்ட, டணயனயல்
ணமசய ன்மகயதினக்கயட. ககமம் சகமணமகய, ணமகய ன்ட
ணமசய ன்மதினக்கயட. வபகமசய, னட்மசய, ப்சய ன்று
C தில்

னடிந்டமற்ழமழப, இங்ழகனேம் சய தில் னடித்ட,

ணமசய ன்று ளசமல்கயழமம்.

னர்ப ல்கும், உத்ட ல்கும் ன் இண்டு

க்ஷத்ங்கள் உண்டு. இண்டிலும் மம் னக்தணம
ளதம ல்கும் ன்வடத் டள்நபிட்டு, 'னர்ப'த்வட
'னம்' ன்றும், 'உத்ட'த்வட

உத்ட க்ஷத்டயம் ன்றுழண

ளசமல்கயழமம். ஆமல், இந்ட க்ஷத்ங்கநில் என்யல்
ளௌர்ஞணய ற்டுகய ணமத்வட ணட்டும் "ல்கு"ன்
சப்ட ம்ந்டனள்ந "ங்குி" ன் ளதமல்

குயக்கயழமம். அந்டப் ளௌர்ஞணயதில்டமன் ங்குி
உத்டம் ன்று டயனக்கல்தமஞ உத்பம் ளசய்கயழமம்.
இப்டிப் ன்ிண்டு ணமப் ளதர்கவநப் மர்த்டமழ,
ம்ஸ்கயனடத்டயலுள்ந ந்ளடந்ட எயகள் டணயனயல்
ப்டிளதப்டி ணமறும் ன்ட ளடரிந்டபிடும்.
சரக்ஷம சமஸ்டயத்டயன் ணற் சயப்னகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சயவக்ஷ: ழபடத்டயன் னெக்கு
சரக்ஷம சமஸ்டயத்டயன் ணற் சயப்னகள்

ழபட சப்டத்வட ணமற்க்கூமட, ஸ்பத்வட ணமற்க்
கூமட ன்மலும், சமகம ழடத்வட உத்ழடசயத்டச்

சப்டத்வடக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் ணமற்வும் சயக்ஷம
பிடயகள் உள்ந ன்று இடபவ ளசமன்ழன். இழட
ழமல், ஸ்பத்டயலும் ஸ்பல் ணமறுடவ

அடேணடயத்டயனக்கயட. ணற் ழபடங்கநின் ' ஆ 'கமம் ' 

'

கமம் ழமன் சப்டங்கவநச் சய இங்கநில் ரிக்ழபடயகள்
ழணலும் ீட்டி அலத்டய ' ஆ-ஆ

', ' - ' ன்று

ளசமல்லுகயமர்கள். சய சமவககநில் ' ம் ' ன்று பனபட.,
ழபறு சயபற்யல் ' க்ம்

' (gm) ன்று

'அடேஸ்பமம்'ன்மர்கள்.

பனம். இவட

இடவும் அக்ஷ ழடத்வடபி

அலத்டத்டயலுள்ந ழடத்டமல் - அடமபட ஸ்ப
ழடத்டமல் - ற்டுபழட மம்.

ழபட அத்ததத்டயல் ம்யடம, டம், க்ணம் ன்று 
இனப்டமக னன்ழ ளசமன்ல்பம? இப்டி
ம்யடம மத்வட டம், க்ணம் னடம ணற்

அத்தத னவகநில் ணமற்யக் ளகமடுப்டற்கும், சயக்ஷம
சமஸ்டயத்வடச் ழசர்ந்ட ப்மடயசமக்தங்கள்டமன் உடபி
னரிகயன்.
ழடம சப்டந்டமழ ன்று அட்சயதம்
ண்டபடயற்கயல்வ. சப்டத்டயல்டமன் அத்டவனேம்
இனக்கயட. அடமல் சயக்ஷம சமஸ்டயம் ழபட
னனனுக்கு னெச்சு பிடுகய மயதமகயட. ழபட
சப்டத்டயயனந்ட பந்டடடமன் ம்ஸ்கயனடத்டயன் ம்ட
அக்ஷங்கள். "ஜ்ஜ" ன் லத்வடத் டிதமகக்

ளகமண்மல் ம்த்டயளதமன்று அக்ஷங்கள். அபற்றுக்கு
ணமத்னகம ' ன்று ளதர். இடற்குப்  அர்த்டம்

'

ளசமல்மம். னக்கயதணமக, ' ணமத்ன

', ' ணமடம ' ன்மல்

மசக்டயதின் ஸ்பனொழண இந்ட

அக்ஷங்கள்.

கன்ணமடமபமக இனக்கப்ட் அம்மள், அந்டப்
51

மசக்டயதமல்டமன் கப் ிஞ்சங்கலம் உண்மதி
ன்றும் ளசமல்ய, சப்டத்டமல்டமன் கத்ஸ்னஷ்டி

உண்மதிற்று ன்டமகவும் ளசமன்மல், அந்ட அம்மள்

51

அக்ஷ ஸ்பனொிஞிதமகத்டமழ இனக்க ழபண்டும்? சமக்ட
டந்டயங்கநில் இந்ட

51

அக்ஷங்கலழண அம்மலவத

ழடகத்டயன் அபதங்கள் ன்றும், ந்ட அக்ஷத்டக்கு ந்ட
அபதபம் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. ம் ழடசத்டயல்
அந்ட அபதப சம்ந்டனள்ந ழக்ஷத்ங்கள்டமன்

51

ீங்கநமக ஆகயதினக்கயன்.

சக்டய

ழபட னனனுக்கு மசய ன் என அங்கணமக சயக்ஷம

சமஸ்டயம் ளசமல்ப்டுபட அடற்குப் ளனவண ன்மல்,
அடயழ பிநக்கப்டுகய அக்ஷங்கள் ழசர்ந்ழட அம்மநின்
னர்ஞ ஸ்பனொம் ன்று ளசமல்பட அடற்கு ழணலும்
ளனவண டனபடமக இனக்கயட.
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
இக்கஞத்டயன் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
இக்கஞத்டயன் ளனவண
ழபடனனனுக்கு இண்மபட அங்கணமக பனம்
வ்தமகஞம் னகம். னகம் ன்மல் இங்ழக பமய்.
வ்தமகஞம் ன்ழட இக்கஞம். மவதின்

'க்ஷஞ'த்வடச்

ளசமல்படமல் 'இக்கஞம்'. க்ஷ்ணஞன்

ன்ட இக்குணஞன் ன்மபட ழம, க்ஷஞம்
ன்ட இக்கஞணமகயட. மவக்கு பமய்டமழ
னக்கயதம்?
பிதமகஞங்கள்  இனக்கயன். னக்கயதணமகப்
ிசமத்டயல் இனப்ட மஞிி ணரிய ளசய்ட

பிதமகஞம். அந்ட பிதமகஞ லத்டயங்கலக்கு என

பமர்த்டயகம் (பிரிவுவ ணமடயரிதமட) இனக்கயட. அவடச்
ளசய்டபர் பனசய. பிதமகஞத்டயற்கு மஷ்தம் ளசய்டபர்
டஞ்சய. இந்ட னென்றும் னக்கயதணம பிதமகஞ
சமஸ்டயங்கள்.

ணற் சமஸ்டயங்கலக்கும் பிதமகஞத்டயற்கும் என
பித்டயதமசம் உண்டு. ணற்வபகநில் மஷ்தத்வடபி
லத்டயங்கலக்குத்டமன் ளகௌபம் அடயகம்.
பிதமகஞத்டயல் அப்டிதில்வ. லத்டயத்வடபி

பமர்த்டயகத்டயற்கு ணடயப்ன அடயகம். அவடபி மஷ்தத்டயற்கு
அடயக ணடயப்ன.
ஆறு சமஸ்டயங்கள் ன்று என ிரிவு உண்டு. அந்டப்
ிரிபில் பிதமகஞனம் என்று. மன்கு சமஸ்டயங்கள்
ணயக்க ியத்டய உவதவப. அவப டர்க்கம், ணீ ணமம்வ,
பிதமகஞம், ழபடமந்டம் ன்வப. அவபகநிலும்
பிதமகஞம் என்மக இனக்கயட. ழபட ங்கணம
ஆறு அங்கங்கநிலும் என்மக இனக்கயட.
மஞிிதின் பிதமகஞம் லத்டய னொணமக இனக்கயட.
சயறு சயறு பமர்த்வடகநமல் சுனக்கணமகச் ளசய்தப்ட்ட
லத்ம்.

லசமத் லத்ம்

|

பிரித்டச் ளசமல்மணல் சூசவதமகழப னரிந்ட
ளகமள்லம்டி சுனக்கயச் ளசமல்பழட லத்ம்.
எவ்ளபமன சமஸ்டயத்டக்கும் மஷ்தம் உண்டு.

அவபகவந ல்மம் இன் இன் மஷ்தம் ன்று
குயப்ிட்டுச் ளசமல்படண்டு. பிதமகஞ மஷ்தத்வட
ணட்டும் ணம மஷ்தளணன்று ளசமல்பமர்கள்.

அடமழழத அடனுவத ளனவண ளடரித பனகயன்ட.
அந்ட மஷ்தம் ணரிய டஞ்சயதமல் இதற்ப்ட்ட.
பிதமகஞனம் சயபளனணமனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
பிதமகஞனம் சயபளனணமனும்
சயபன் ழகமதில்கநில் "வ்தமகஞ டம ணண்ம்"
ன்னும் ளதனவத ணண்ம் என்று இனப்டண்டு.
"பக்கமஞிக்கும் ணண்ம்" ன்று டயரித்டச் ளசமல்பமர்கள்.
அத்டவகத ணண்ம் டயனளபமற்யனைரிலும் இனக்கயட.
ழசமன மட்டில்  ழகமதில்கநிலும் இனக்கயட.

டற்கமகச் சயபன் ழகமதில்கநில் பிதமகஞ டம
ணண்ம் இனக்கயட? ன் பிஷ்ட ழகமதியல் இல்வ.
சயபனுக்கும் மவக்கும் ன் சம்ந்டம்? ழச்ழச
இல்மட டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக இனக்கயபல்பம
சயபன்?

ந்னத்டமபமழ ம மழம மட க்கமம் பஞ்ச
பமம்|

உத்டர்டகமண: கமடய யத்டமன் டத் பிணர்ழச சயப
லத் மம்|| *
ன்று என ச்ழமகம் இனக்கயட. இவடப் ற்யக்
ளகமஞ்சம் ளசமல்லுகயழன்.
ழசமட சயபன் ஆமணல் அசங்கமணயனப்மர். அபழ எழ
ஆட்ணமக ஆடுகயழமடடமன் மம சமஸ்டயழண
ிந்டட. இவட ழணற்டி ச்ழமகம் ளடரிபிக்கயட.
மர் ன்ட ஆடும் ழணசுபனுவத ளதர். ன்,
பின், கமதகன் ன் உல்மச கவக்கமர்கநில் ன்
மட்டிதம் ளசய்பன். அந்ட ர்கலக்ளகல்மம் மம
மம. தமவக் கமட்டிலும் உதர்ந்ட ம்
ளசய்தனடிதமழடம அபன்டமன் மம. ணம ன்
ன்று அபன் ளசமல்ப்டுகயமன். "ணமகமழம
ணம:" ன்று ம்ஸ்கயனட அகமடயதம
"அணழகமசம்" ளசமல்கயட. 'அம்க் கூத்டமடுபமன்' ன்று
டணயனயல் ளசமல்லுபமர்கள். 'அம்க்கூத்டமடுபமன் ட்ன்'
ன்ட ிமணஞர்கலக்கு உரித ளதமக இனந்டளடன்று
சமங்கநமல் ளடரித பனகயட. ஆடயதில்
ிமம்ணஞர்கலம் இப்டி ல் டணயழ்ப் ளதமக
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
'யர்ஞதமகம

ிளஸ்' ன்று ம்மதில் என

அச்சுக்கூம் இனக்கயட. அடயல் வனத கமத்டயல்

இதற்ப்ட் சயறு கமபிதங்கள்

'Kavyamala Series' ன்னும்

ளதரில் பரிவசதமக ளபநிதிப்ட். அந்ட

ணமவதில் 'ிமசர ழகணமவ' ன்னும் ளதனவத
சய னஸ்டகங்கள் இனக்கயன். வனத கமத்ட
ம்ஸ்கயனட சமங்கள் அடயல் இனக்கயன். அந்ட
சமங்கலக்குள் ழபங்கய மட்டு சமம் என்று

இனக்கயட. ழபங்கயமடு ன்ட, கயனஷ்ஞம டயக்கும்
ழகமடமபரி டயக்கும் டுபில் இனப்ட. அந்ட மட்டில்

அகப்ட் டமம் சமம் என்வ அந்டப் னஸ்டகத்டயல்
ளபநிதிட்டினக்கயமர்கள். அந்டத் ளடலுங்குச் சரவணதில்
அசமட்சய ளசய்ட பந்ட கர வனச் சமலக்கயத

மமக்கலக்கும் ம்னவத டஞ்சமவூர் ழசமன
மமக்கலக்கும் பிபம ம்ந்டம் இனந்டட.
ினடீச்ப ஸ்பமணய ழகமதிவக் கமட்டித மம

ழசமனனுவத னத் பம்சம் ளௌத்டர்கழநமழழத னடிந்ட
ழமய்பிட்ட. அபனுவத ளடௌயத்ரி (ளண் பனயப்
ழத்டய) அம்ணங்கம ழடபி பமழ்க்வகப் ட்டினந்டட
மம ழந்டயன் ன் கர வனச்சமலக்கயத

மமவுக்குத்டமன். அபர்கலவத ிள்வநதம

குழமத்டங்கன்டமன் அப்னம் ழசமன மட்டுக்கும் மம
ஆட. அபன் ஆந்டய ழடசத்டயல் ழபடமத்டயததம்
பினத்டயதவத ழபண்டுளணன்று ண்ஞித்
டணயழ்மட்டியனந்ட

500

ிமம்ணஞர்கவநக் ளகமண்டுழமய்

ழபங்கயமட்டில் குடிழத வபத்டமன். ஆந்டயழடசத்டயல்
உள்ந டயமபிலு ன் ிரிபிர் இந்ட
ிமம்ணஞர்கலவத பம்சஸ்டர்கழந.

500

அந்ட

500

ிமம்ணஞர்கலவத ளதர்கலம்,

ழகமத்டயங்கலம், அந்ட சமத்டயல் ளசமல்ப்டுகயன்.
இன் இன் சமஸ்டயத்டயல் பல்பர், இன் இன்
கமரிதங்கள் ளசய்த ழபண்டிதபர் ன்வபகவநப்
ழமன்  பிபங்கள் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். ஊரில்
ளணமத்டனள்ந யத்டயல் அபர்கநில் இன்மர்

இன்மனக்கு இந்ட இந்டப் னணய டமம் டப்டுகயட
ன்டம், அந்டப் னணயதின் ல்வ னடயதவபகலம்

அடயல் கமட்ப்டுகயன். சயஷ்தமக பனகயபர்கலக்கு
அபர்கள் டங்கலக்குத் ளடரிந்ட ழபடங்கவநனேம்
சமஸ்டயங்கவநனேம் ளசமல்ய வபக்கழபண்டும்;

அடற்கமகழப அபர்கலக்கு யங்கள் ணமிதணமக
பிப்ட்டினக்கயன்.
னொமபடம பக்ட : ழகம மக :
ன்று அடயல் என பமக்கயதம் இனக்கயட. அடமபட
'னொமபடமம்' ளசமல்லுபனக்கு

என மகம் ன்று

ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. 'னொமபடமம்' ன்ட என
பிதமகஞ சமஸ்டயம்டமன்.
டயன்டிபத்டனகயல் உள்ந 'ண்ஞமதிம்' ன் ஊரில்
இனந்ட
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ணமஞமர்கவநக் ளகமண் பித்தமசமவதில், 40

ழர் னொமபடமம் டித்டடமக னடமம் மழந்டய

ழசமனின் சமம் இனக்கயட. மண்டிச்ழசரி மஜ்தத்
டயரினபத்டயல் மமடயமன் (கய.ி.

1018-1050) ழமயத்ட

மசமவதிலும் னொமபடமம் ழமடயக்கப்ட்டினக்கயட.
பமழந்டய
ீ
ழடபின் கய.ி.

1067-ம்

பனத்டயத

சமத்டயயனந்ட, கமஞ்சயக்கு அனழகனேள்ந

டயனனக்கூல் பித்தமசமவதில் இந்ட டைல்
கற்ிக்கப்ட்வட அயகயழமம்.

யத்டமந்ட ளகௌனடய ன்று என பிதமகஞ இப்ளமலட
அடயகணமக ிசமத்டயல் இனந்ட பனகயட. அவதம்

ன் ஊரில் அபடமம் ளசய்டபர்கலம், 104 கயந்டங்கவந
லடயபர்கலம், வசபகயந்டங்கவந அடயகணமகச்
ளசய்டபர்கலம், 'குபதமந்டம்' ன்னும் அங்கம
சமஸ்டயத்வட லடயபர்கலணமகயத அப்வத
டீக்ஷயடபர்கலவத சயஷ்தமகயத ட்ழமய டீயடர்

ன்பர் அந்ட 'யத்டமந்ட ளகௌனடயவத'ச் ளசய்டபர். அட
மஞிிதின் லத்த்டயற்கு பிதமக்கயதம னொணமக
உள்நட.
"அர்த்ட

ணமத்ம மகழப னத்ழமத்பம் ணன்தந்ழட

வபதமகஞம:" ன்று, பிதமகஞணமட
ண்டிடர்கலக்குத் டனம் ணமந்டத்வடப் ற்யச்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. "அவ ணமத்டயவ மம்
கயவத்டமல், அட பிதமகஞ சமஸ்டயம்
அயந்டபர்கலக்கு, யம் மள் ிள்வநதில்மடபனுக்கு
என னத்டயன் உண்மடழம ந்ழடமத்வடக்
ளகமடுக்கும்" ன்ட இடன் அர்த்டம். 'அ' ன்வட 'ஆ'
ன்று ீட்டிமல், அப்டி ீட்டிடற்குப் ன் ளசமல்
ழபண்டும். அடழப ணமத்டயவ மம். த்
சுனக்கணமகழப லத்ம் இனப்டமல் அடயழ சயக்கல்கூ
ற்ட்டு ணமத்டயவகள் ற்ய அிப்மத ழடங்கலம்
உண்மகும். அப்ழமட பிதமக்தமந்டமன் ளடநிவு

டுத்டயத் டந்ட, னத்ழமத்ப ஆந்டத்வடத் டனபட!

அடற்கமக பிதமக்தமம் பநபந ன்று இனக்க
ழபண்டிதடயல்வ; றுக்குத் ளடயத்ட ணமடயரி

சுனக்கணமதினந்டம் ளடநிவு ண்ஞனடினேம் ன்டற்கு
"ளகௌனடய" டுத்டக் கமட்டு. லத்டயத்டயல்
லத்டக்களநல்மம் ணயகவும் கஞக்கமக இனந்டமல்

யத்டமந்ட ளகௌனடயதில் பிதமக்கயதமனம் கஞக்கமக
இனக்கும்; பநபநப்ழ கயவதமட. லத்டயத்டயல் அடயகம்
இனந்டமலும் இனக்குழணம ன்ழபம? இடயல் இமட.
அந்டக் ளகௌனடய இப்ளமலட ியத்டய

அவந்டயனக்கயட. அட சற்ழக் குவத

400

பனங்கலக்கு னன் ளசய்தப்ட்ட. இப்ளமலட

அவடத்டமன் ம்ஸ்கயனட பிதமகஞம் பமசயக்கயபர்கள்
னடயல் பமசயக்கயமர்கள். (இந்ட பிதமகஞத்வடச் ளசய்ட
ட்ழமய டீக்ஷயடளன்பழ 'டத்பளகௌஸ்டம்' ன் என
கயந்டம் ளசய்ட, அவடக் குனவுக்குக் கமஞிக்வகதமக

அர்ப்ஞம் ளசய்டமர். அந்டப் னஸ்டகத்டயல் ிம்ணத்வட
பி ழபறுண்ளன்று ளசமல்பட உயத்டக்கழநமடு
எட்மட ன்றும், அத்வபடந்டமன் உண்வணதமட
ன்றும் டீர்ணமம் ளசய்டயனக்கயமர். ணத்பணட

கண்ணமக 'ணத்பணட பித்பம்ம்' ன் கயந்டம்
என்றும் அப்வத டீக்ஷயடபர்கலவத ஆக்வஜதின்
ழணல் ளசய்டயனக்கயமர். அளடல்மம் யத்டமந்டயகலக்குள்

சண்வவத உண்மக்குபட. ல்ம யத்டமந்டயகலக்கும்
ளமடபமட பிதமகஞ பிதமக்தமம்.)
அபர் ளசய்ட யத்டமந்ட ளகௌனடயக்கு னன்ன,

னன்ளசமன் 'னொமபடமம்' ன்னும் பிதமகஞ
சமஸ்டயழண ியத்டணமதினந்டட. 'னொம்' ன்டற்கு

இங்ழக சப்டத்டயன் 'னல ஸ்பனொம்' ன்று அர்த்டம்.

அபடமம் ன்மல் இங்குடல்; அடமபட, பமறு. இந்ட
னொமபடமத்வட ியளன்ய கமழயல்
உமத்டயதமதமதினந்ட ங்கமசமரிதமர் ன்பர் ிசும்
ளசய்டமர்.
அந்ட னொமபடமத்வடச் ளசமல்ய வபக்கயபர்கலக்குத்
டிழத என மகம் மணமிதங்கநியனந்ட ளகமடுக்கப்
ட்ளடன்ட னன்ழ ளசமன் சமத்டயயனந்ட
ளடரித பனகயடமல், பிதமகஞம் வ்பநவு னக்கயதணமக
யவக்கப்ட்டு பந்டட ன்றும் னரிகயட.
அந்ட ழபங்கய சமம் க்குவத
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பனங்கலக்கு

னன் ற்ட்ட. அடயல் டமம் ளற் எவ்ளபமன

ிமம்ணஞனுவத ழனம் இனக்கயட. ங்கபித் ன்
ட்ம் அந்டப் ிமம்ணஞர்கநில்  ழனக்கு

இனக்கயட. அபர்கலவத ழர்கநில்  டணயனயல்
இனக்கயட. அம்க் கூத்டமடுபமன் ட்ன்,
டயனபங்கனவதமன் ட்ன் ன்வப ழமன் 
ளதர்கள் அடயல் பனகயன். என்று
சயபழக்ஷத்டயங்கநில் "ழகமதிமக" இனக்கப்ட் சயடம்
(அம்) சம்ந்டனவத ழர்; இன்ளமன்று வபஷ்ஞப
ழக்ஷத்டயங்கநின் "ழகமதிம" வங்க சம்ந்டனவத
ழர்!

இங்ழக வசபம், வபஷ்ஞபம் ன்று மன் ளசமன்மலும்,
அபர்கள் ல்மனம் ஸ்ணமர்த்டர்கழந. சயபக்டயனேம்

பிஷ்டக்டயனேம் ந்ட கமத்டயலும் இனந்டட.

அடமல்டமன் சயபன் ளதனம் பிஷ்ட ளதனம்
அபர்கள் வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்கள். பழடசத்டயலும்
ணவதமநத்டயலும் இப்ளமலடம் ஸ்ணமர்த்டர்கழந
ளனணமள் ழகமதில்கநில் னவ ளசய்கயமர்கள்.
டயனபங்கனவதமன் ட்ன் ன்மல்,
வபஷ்ஞபளன்று யவக்கழபண்மம்.
'டயனபங்கனவதமன்' ன்வட
'ங்கஸ்பமணய' ன்ழமம்.
'ஸ்பம்' ன்மல்

ம்ஸ்கயனடத்டயல்

உவதமன் ன்மல் ஸ்பமணய.

உவவண.

டயனபம்க் கூத்டமடுபமளன்ட மமவுவத
டணயழ்ப்ளதர். அபனக்கும் பிதமகஞத்டக்கும் உள்ந
ம்ந்டத்வடத்டமன் ளசமல் பந்ழடன்.
"ந்னத்டமபமழ" ச்ழமகத்டயன் பிதம் இடடமன்.
அபர் ளரித கூத்ட ஆடுகயமர். மளணல்மம்

ஆழபண்டித கூத்வடச் ழசர்த்ட வபத்ட அபர்
ஆடுகயமர். அந்ட ம பிக்கயத்டயன் டவதில்
ர்ந்டமற்ழமல் என்று இனக்கும்; அட இண்டு
க்கத்டயலும் ீண்டு இனக்கும். அடயல் சந்டயன் இனக்கும்.
கங்வகனேம் இனக்கும். அட ன்? அடடமன்

மமவுவத மமம். இந்டக் கமத்டயல் ழமட்ழம
டுக்கயமர்கள். அடயல் "ஸ்மப்-மட்" ன்ட என்று.
என பஸ்ட சத்டயல் இனக்கும்ளமலழட, டயடீளன்று
எர் அபத்டயல் ழமட்ழம டுப்ட அட. மம
ளபகு ழபகணமக ர்த்டம் ண்டகயமர். ண்ஞி
யறுத்டப் ழமகய ணதத்டயல் மமம் இண்டு

க்கங்கநிலும் ீட்டிக்ளகமண்டு இனக்கும். அந்ட யவவத

அந்டக் கமத்டச் சயற்ி ணயழ டுத்ட ஸ்மப்-மட்
டமன் அந்ட ஸ்பனொம்.

மமவுவத வகதில் என உடுக்கு இனக்கயட. அட
குடுகுடுப்மண்டி வபத்டயனப்வடபிப் ளரிதட,

ணமரிதம்ணன் ழகமதிற் னமரி வபத்டயனப்வடபிச்
சயயதட. அடற்கு க்கம ன்றும் ணனகம் ன்றும்
ளதர்கள் உண்டு. மடத்டயன் டமநத்வட அடேரித்ட, அந்ட
ணனக டமநனம் இனக்கும். இடன் எயவதத்டமன் ழணழ
ச்ழமகத்டயல் 'மட க்கமம்' ன்று ளசமன்ட.
பமத்டயதங்கநில் னக்கயதணமவப னென்று பவக. அவப
சர்ண பமத்டயதம் (க்கம, ழணநம், கஞ்சயம, ணயனடங்கம்

ழமத் ழடமல் ழசர்ந்ட பமத்டயதம்) , டந்டயரி பமத்டயதம்
(பவஞ
ீ
, ஃிடில் ழமத் டந்டய ழமட்ட) , பமனேந்டய
பமத்டயதம் (மதம்,னல்மங்குனல் னடயத டவந
ழமட்டுக் கமற்வ ஊடம் கனபிகள்) ன்வப.
இவபகநில் சர்ண பமத்டயதம் டண்த்டமழம
ஸ்டத்டமழம அடிக்கப்டும். அந்ட பமத்டயதத்வட
யறுத்டம்ளமலட சமப்னக் ளகமடுப்ட, அடமபட,
ழசர்ந்டமற்ழமச் சய அடிகள் அடிப்ட பனக்கம்.
அடழம மனவத ணனகத்டயல் ம் னடினேம்
கமத்டயல் - ந்னத்ட அபமழ- என சமப்னத் ளடமி

உண்மதிற்று. அவடப்ற்யத்டமன் னன்ளசமன் ச்ழமகம்
ஆம்ிக்கயட.

மம யனத்டம் ளசய்கயமர். கமடயகள், டஞ்ய,
பிதமக்கயமடர் னடயதபர்கள் சுற்ய யன்று

ளகமண்டினக்கயமர்கள். அபர்கள் ணம டஸ்பிகள்
ஆவகதமல் அந்ட யனத்டத்வடக் கண் ளகமண்டு மர்க்க
னடிந்டட. மமவுவத த்வட ஜமழத்டயம்
உவதபர்கள்டமம் மர்க்க னடினேம். வ கயனஷ்ஞ

கபமனுவத பிச்ப னொத்வடத் டரிசயக்கும் சக்டயவத
கபமழ அர்றனுக்குக் ளகமடுத்டமர். இழட சக்டயவத
பிதமர் ஞ்சதனுக்கும் ளகமடுத்ட, அபவனேம்

பிச்பனொத்வடக் கண்டு டயனடமஷ்டி ணமமமவுக்கு
பர்ஞிக்கும்டிப் ண்ஞிமர். அந்ட ஸ்பனொத்வட

அபர்கநமல் ணட்டும் மர்க்க னடிந்டட. குனழக்ஷத் னேத்ட
னணயதில் இனந்ட ணற்பர்கநமல் மர்க்க னடிதபில்வ.
ழடபவடகலம், ரியகலம், ழதமகயகலம் வ

மனெர்த்டயதின் டமண்பத்வடப் மர்ப்டற்கமகப் ப்
ிதத்டம் ளசய்ட, அடற்கு ழபண்டித மர்வபவதப்
ளற்மர்கள். அந்டப் மர்வப டயவ்பித டயனஷ்டி ன்று

ளசமல்ப்டும். 'டயவ்த சக்ஷறஸ்' ன்று கர வடதில் கபமன்
ளசமல்கயமர்.
யணம கண்கவநக் ளகமண்டு கமடயகள் மர்த்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். மமபின் மன்ஸ் கச்ழசரிதில்
பிஷ்ட ணத்டநம் ளகமட்டிக் ளகமண்டினக்கயமர். ிம்ணம
டமநம் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயமர். யனத்டம் னடிகய
ணதத்டயல், ணனகத்டயல் சமப்ன கயடுகயடுளபன்று
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சப்டங்கநமக உடயர்ந்டட. ச்ழமகத்டயல் ளசமன் 'ப

ஞ்சபமம்' ன்மல் என்டம் ந்டம் ழசர்ந்ட டயமலு.
மட க்கமம் பஞ்சபமம்.

அந்டச் சப்டங்கநின் கஞக்குப் ழமழப பித்வடகநின்
கஞக்கு

14

ஆகத்டமன் இனக்கயன்ட! யந்ட ணடத்டக்கு

ஆடமம் சடர்டச பித்தம ன்கய

14

ன்மல், மமபின்

சமப்னம் டயமலு சப்டத்வடழத ளகமடுத்டட!அந்டப்
டயமன்கு சப்டம் கமடயகவந உத்டமஞம்
ளசய்படற்கமக உண்மதி ன்கயட ச்ழமகம்.

டக்ஷயஞமனெர்த்டயக்குப் க்கத்டயல் பதடயல் னடயர்ந்ட மலு
ழர்கள் இனப்டமகக் ழகமதியல் மர்க்கயழமழண, அபர்டமம்
கமடயகள். ழடபமம், டயனபமசகம் ணட்டுணயன்ய, ஆழ்பமர்
மட்டிலும்,  இங்கநில் "அன்மயன் கர னயனந்ட அம்
மல்பனக்கு உவத்ட" பிதம் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
அந்ட மல்பர்டம் கமடயகள்.

அப்டி லந்ட சப்டங்கள் சயபஸ்பனொத்வட கழமகணமக

அடேபிப்டற்கு ணமர்க்கணமக இனந்ட. அந்ட சப்டங்கவந
"ணமழச்ப லத்டயம்" ன்று வபத்ட, அவபகலக்கு
ந்டயழகச்பர் 'கமரிகம' (கமரிவக) ன்கய மஷ்தம்
லடயமர்.
அப்ளமலட அங்ழக இனந்டபர்கலல் மஞிி ணரிய
ன்பர் எனபர். அந்டப் மஞிி ன்பனவத கவட
"ினத் கவட" ன் னஸ்டகத்டயல்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
அந்ட ினத் கவடதமட, ம்ஸ்கயனடத்டயன் ழச்சு

ளணமனயக் ளகமச்வசகநம ிமகயனட மவகள் ஆயல்

என்மகயத வசமச மவதில் குஞமட்தர் ன்பமல்
ளசய்தப்ட்ட.

ினத் கவடதின் ங்கயத்வட (சுனக்கத்வட)

ழக்ஷழணந்டயர் ன்பர் ம்ஸ்கயனடத்டயல் லடயமர்.
அவட அடேசரித்ட ழமணழடப ட்ர் "கடமரித்கமம்"
ன்று என்று லடயதினக்கயமர். அழித இவுக் கவடகள்
(Arabian Night Tales) ஈமப் கவடகள் (Aesop Fables) , ஞ்ச டந்டயக்
கவடகள் னடயதவபகலக்ளகல்மம் னெம் அடயல்
இனக்கயட. டணயனயலும் "ளனங்கவட" ன்று என்று

இனக்கயன்ட. 'ப்னத் கவட'ன் பமர்த்வடதின் ழர்
டணயனமக்கம் டமன் 'ளனம் கவட'.
'கடமரித்மக'த்டயல்

மஞிிதின் கவட ளசமல்ப்

ட்டினக்கயட. ணகட ழடசத்டயல், இப்ளமலட
மட்மளபன்று பனங்கும் மயனத்த்டயல்

பர்ழமமத்தமதர், உபர்ழமமத்தமதர் ன் இனபர்
இனந்டமர்கள். உபர்ழமமத்டயதமதர் இவநதபர்.அபர்
ளண் உழகமவ. பர்ழமமத்டயதமதரிம் பனசய
ன்பனம் மஞிினேம் மம் ழகட்டு பந்டமர்கள்.
மஞிிக்குப் டிப்ன பபில்வ. அடமல் அபவ
பர்ழமமத்டயதமதர், "யணமசத்டயற்குப் ழமய் டபம்
ண்ட" ன்று அனுப்ி பிட்மர். அபர் அப்டிழத

ழமய்த் டஸ் ளசய்ட ஈச்ப கயனவவத அவந்டமர்.
மமவுவத டமண்பத்வடப் மர்க்கும் சக்டயவதப்
ளற்மர். ம டமண்பத்டயன் அபம (னடிகய)
கமத்டயல் உண்ம
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சப்டங்கவநனேம் ளகமண்டு,

அபற்வ டயமன்கு லத்டயங்கநமக பிதமகஞத்டக்கு

னெணமக வபத்டக் ளகமண்டு, "அஷ்மத்தமதி"வத
லடயமர். பிதமகஞ னெடைல் இடழப. ட்டு
அத்டயதமதம் ளகமண்டமடமல்
"அஷ்மத்தமதி"ப்டுகயட.
அந்ட டயமன்கு லத்ங்கவநனேம் ஆபஞிதபிட்ம்
ண்டகயபர்கள் ழகட்டினப்மர்கள். ணழச்பின்
ணனபியனந்ட உண்மடமல், அவப ணமழச்ப
லத்ம் ப்டும்.
ணடேஷ்தின் வகதமல் அடிக்கப்டுகய, அல்ட
ணீ ட்ப்டுகய, அல்ட ஊடப்டுகய பமத்தங்கநியனந்ட
அக்ஷங்கள் இல்மட ளபறும் சப்டந்டமன் பனகயட.
மடப்ிம்ணம் சப்டப் ிம்ணனணமக இனக்கப்ட்
ழணச்பனுவத ஸ்ட பிழசத்டமல், அந்ட
ணனகத்டயன் சமப்னகழநம டயமலு பிடணம அட்சக்
ழகமவபகநமகழப எயத்ட! அபற்வத்டமன்
ஆபஞிதபிட்த்டயல் ழகட்கயழமம்:
1. அ

இ உண்; 2. னலுக்; 3.  எங்; 4.  எநச்; 5. தபட்;

6.ண்; 7. ஜண

ஙஞ ம்; 8. 2 4 ஞ்; 9. க4 4 ட4 ஷ்; 10.  3

க3 3 ட3 ச்; 11. க2 2 ச2 2 ட2 சடவ்; 12. கய்; 13. சர்;
14. ல்

- இடயணமழச்பமஞி லத்மஞி.

ஆபஞி அபிட்த்டயல் இவடச் ளசமல்கய ழமட
ழபடிக்வகதமகக் சயரித்டக்ளகமண்ழ ழகட்டினப்ீர்கள். அட
ந்ட பிதத்வடச் ளசமல்கயட ன்று ளடரிதமணழ

எப்ித்டயனப்ீர்கள். ழணச்பன் உடுக்வக

அடித்டக்ளகமண்டு கயர்ர், கயர்ர் ன்று சுற்ய ஆடி
னடித்டழமட ளகமடுத்ட சமப்னகள் டமன் இவப.
சங்வக 'ல் ல்' ளன்று சப்டயக்கயட; ணமம்
'டயனடயன' ன்று

அடயர்கயட; ழணநத்டயல் 'ம் ம்' ன்று

எவச பனகயட ன்கயழமம் அல்பம? பமஸ்டபத்டயல்
இழட சப்டங்கநம அபற்யயனந்ட பனகயன்? ஆமலும்
கயட்த்டட் பனபடமல்டமன் இப்டிச் ளசமல்கயழமம்.
'ிப்ீ' ன்று

மதம் ஊடயடமகச் ளசமல்லுழபமழண

ளதமனயத, 'ிப்ீ' ன்று டபில் பமசயத்டமன் ன்ழமணம?
'ம்ம்' ன்று

டபில் பமசயத்டடமக ளசமல்லுழபமழண

ளதமனயத, 'ம்ம்' ன்று மதம் ஊடயதடமக
ளசமல்ழபமணம? அடிக்கய பமத்தங்கலக்குள்ழநழத

ழணநத்வட 'ம் ம்' ன்றும் ணயனடங்கத்வட 'டயம்டயம்'
ன்றும் ளசமல்லுகயழமம். ஊடகய
பமத்தங்கலக்குள்ழநழத மதத்வடப் 'ிப்ீ' ன்மல்,
சங்வக 'னம் னம்' ன்று ஊடயமன் ன்றுடமன்

ளசமல்கயழமம். பவஞ
ீ
ணமடயரி ணீ ட்டுகவந 'ளமய்ங்
ளமய்ங்' ன்கயழமம். ஆவகதமல், ல்ம
பமத்டயதங்கநிலுழண ஸ்ஷ்ணமக அக்ஷங்கள்
பமபிட்மலும் அக்ஷம் ணமடயரிதம எய பனகயட
ன்ழ ஆகயட. ணிடர்கள் பமசயக்கய
பமத்டயதங்கநிழழத இப்டிளதன்மல், மக்ஷமத்

மம, ஞ்ச கயனத்தம் ளசய்னேம் ழணச்பன், அடிக்கய
உடுக்கயழ ன் ஸ்ஷ்ணமக அக்ஷங்கள் பமட? இப்டிப்
டயமலு லத்டக் கூட்ங்கள் பந்ட.

இந்ட லத்டக்கவநப் மஞிி ப்டி உழதமகப் டுத்டயக்
ளகமண்மர் லத்டக்கவநச் ழசர்த்டச் ளசமல் என
சுனக்கணம ம்ஜ்வஜவத [சணயக்வஜவத] இந்ட
லத்ங்கநியனந்ட மஞிி ற்டுத்டயக் ளகமண்மர்.
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லத்ங்கநில் என்யன் னடளலத்வடனேம்

ணற்ளமன்யன் கவசய லத்வடனேம் ழசர்த்டச் ளசமன்மல்,
டுபில் இனக்கய ல்ம லத்வடனேம் அட குயக்கும்
ன்று ண்ஞிபிட்மர். உடமஞணமக, 'தபட்' ன்டயல்
னடல் லத்டம -வபனேம், 'ல்' ன்டயல் னடிபம
'ல்'வனேம்

ழசர்த்டமல் 'ல்' ன்மகயட. அட

இவதிலுள்ந ளணய்ளதலத்டக்கள் ல்மபற்வனேம்
குயக்கும். இப்டிழத 'அ இ உண்' ஆம்ணம 'அ'-வப
'எநச்' னடிபம 'ச்'- உன்

ழசர்ந்ட 'அச்' ன்ட

உதிளலத்டக்கவநக் குயக்கும். டயமலு

ழகமவபகலக்கும் னடளலத்டமகயத 'அ-வபனேம், கவசய
லத்டமகயத 'ல்' வனேம் ழசர்த்ட, 'அல்' ன்மல் அட
அத்டவ லத்வடனேழண ழசர்த்டக் குயக்கும்.
அழமந்த்தஸ்த ன்ட அஷ்மத்தமதிதில் என
லத்டயம்.
'அல்' ன்மழ

லத்ட ன்று அர்த்டம் பந்டபிட்ட.

ல்ம மவகலக்குழண அகமம் ஆடயதமதினக்கயட.
உனட மவதில் 'அீ ப்' ன்ட னடளலத்ட. கயரீக்கயல்
'ஆல்ஃம' ன்ட

னடளலத்ட. இந்ட இண்டும்

லத்டக்கவநளதல்மம் குயக்கும் 'அல்' ன்டயயனந்ட
பந்டடடமன். ழமகம் னமவும் வபடயக ணடம் இனந்டடற்கு
இடவும் என அவதமநம்.

இவ்பமறு பிதமகஞத்டயற்கு னெகமஞணமதினந்டட
மமபினுவத ணனகத்டயல் இனந்ட உண்மகயத
ணமழச்ப லத்டயங்களநன்று ளடரிகயட.

ழமகத்டயல் சப்ட சமஸ்டயங்கவந ற்டுத்டயதடற்குக்
கமஞணமக இனந்டபர் ழணச்பமவகதிமல்டமன்
சயபன் ழகமபியல் பிதமகஞடம ணண்ம்

அவணக்கப்ட்டினக்கயட; ளனணமள் ழகமபியல் இல்வ.
மமவுக்கனகயல் டஞ்சய, வ்தமக்மடர் ன்னும்
இனபர் இனக்கயமர்கள். ந்டக் ழகமதியலும்

அபர்கலவத ிம்ங்கவந மமபினுவத
ிம்த்டக்குப் க்கத்டயல் மர்க்கமம். சரர்க்கமனயக்கனகயல்
என ழக்ஷத்டயத்டயற்குப் ழமதினந்ழடன். அங்ழக

ழகமதியல் மமவுக்குப் க்கத்டயல் டஞ்சய,
பிதமக்மடர் இபர்கலவத உனபங்கலக்குக் கர ழன
அபர்கலவத ளதர்கள் லடப்ட்டினந்ட.

லடகயபன் ன்மக ளடரிந்டக் ளகமள்நமவணதமல்
'டஞ்சய' ன்னும்

ளதவப் 'டஞ்ளசமல்ய' ன்று

லடயதினந்டமன். அந்டப் ளதனம் அபனக்குப்

ளமனந்டயதவட யவத்ட அயதமவணதிலும் என
டத்டபம் இனக்கயளடன்று ந்ழடமம் அவந்ழடன்!

"டஞ்ளசமல்ய" ன்ட ப்டிப் ளமனந்டம்? 'டம்' ன்ட
பிதமகஞத்டயற்ழக என ளதர். டபமக்த ப்ணமஞ
ன்கயழமட 'டம்' ன்டற்கு பிதமகஞம் ன்டடமன்
அர்த்டம். ஆகழப டஞ்ளசமல்ய ன்டற்கு பிதமகஞம்

ளசமன்பர் ன்று அர்த்டணமகயட. டஞ்ய பிதமகஞ

மஷ்தம் ளசய்டபர் ன்வட னன்ழ ளசமன்ழன்
அல்பம?

'டஞ்ளசமல்ய' ன்று

டப்மக லடயழட டஞ்யக்குப்

ளமனத்டணமதினப்வடப் மர்த்ட ழமட, இன்ளமன்று

யவவு பந்டட. ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'குஞமக்ஷ யதமதம்'
ன்று என்று ளசமல்லுபமர்கள். 'குஞம்' ன்மல் ளசல்லு
னடம னச்சயக்குப் ளதர். அட ணத்வடழதம ட்டுச்
சுபடிவதழதம அரித்டக் ளகமண்ழ ழமதினக்கும். சய
சணதங்கநில் இப்டி அரித்டயனப்ழட லத்டக்கவநப்

ளமரித்ட ணமடயரி இனக்கும். னச்சய மட்டுக்கு அரித்டட
அக்ஷங்கநின் படிபத்டயல் அவணந்டபிடும். ளசல்லுப்
னச்சய உத்ழடசயக்கமணழ இப்டி ற்ட்டு பிடுபடண்டு.
இம்ணமடயரி உத்ழடசயக்கமணழ ழடம என்வப் ண்ஞி
அடயலும் என அர்த்டம் ற்ட்டு பிடுபவட 'குஞமக்ஷ
(குஞஅக்ஷ) யதமதம்' ன்மர்கள். டஞ்ய

டஞ்ளசமல்யதமடம் குஞமக்ஷ யதமதம்டமன் ன்று
ழடமன்யதட. இட இனக்கட்டும்.
டஞ்சமவூர் மஜ்தத்டயல், மனூறு பனங்கலக்கு னன்
மதக பம்சத்வடச் ழசர்ந்ட குமட மதக்கர் ஆண்ழமட
ற்ட் மயத்த த்மகம் ன் கமபிதத்வட மன்
மர்க்க ழர்ந்டட. அவட லடயத தக்ஜ மமதஞ டீக்ஷயடர்
ளரித சயபக்டர். அபர் அடயழ எரித்டயல்

ளசமல்யனேள்ந ஈச்ப ஸ்ழடமத்டயம் என்யலும்
பிதமகஞத்வடப் ற்யச் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.

ஆளடௌ மஞியமடழடம (அ)க்ஷ ணமம்மழதமழடழசஸ்த:

சப்டமமம் அடேசமமன்தகத: சமஸ்த்ழஞ
லத்மத்ணம|
மஷ்தம் டஸ்த ச மடம்கவப: ப்ளௌமசதம் டம்
குனம்
சப்டமர்த்ட ப்டயத்டய ழடம் அயசம் சந்த்மபடம்ம்
ழ
(மயத்த

த்மக கமபிதம், XI-124)

இந்ட ச்ழமகத்டயல் பனம் 'அக்ஷ ணமம்மதம்' ன்ட
வ்தமகஞத்டயற்குப் ளதர். அக்ஷங்கவநக் கூட்ணமகச்
ழசர்த்ட வபத்ட இம் ன்று அர்த்டம். ஈச்பனுவத

னெச்சுக்கமற்று ழபடம். அபனவத வகக்கமற்று அக்ஷ
ழபடம். அடமபட ணமழச்ப லத்டயம்.

"சப்டமனுசமம்" ன்டம் அடன் ளதர். 'மஞிி
மடட:' ன்டற்குப் "மஞிகநமல் (வககநமல்) சப்டம்
ண்ஞிமய்" ன்றும், "மஞிிக்குச் சப்டம் ற்ட்ட"
ன்றும் சயழவதமக இண்டு அர்த்டங்கள்
உண்மகயன். அடமபட ஈச்பன் வகதியனந்ட
உண்ம சப்டத்வட வபத்டக் ளகமண்டு மஞிி
பிதமகஞம் ண்ஞிமர் ன்னும் கனத்ட இடயல்
குயக்கப்டுகயட.

"ீ

வகதமட்டிதடமல் பிதமகஞ லத்டயங்கள் ற்ட்.

கமவதமட்டிதடமல் அடற்கு மஷ்தத்வட உண்டு
ண்ஞிமய்" ன்று ச்ழமகம் ளசமல்லுகயட.

ணமமஷ்தத்வடச் ளசய்ட டஞ்ய ஆடயழசமபடமம்.
ஆடயழசன் ழணச்பன் கமயல் மடணமக
இனக்கயமர்! இவட யவத்டத்டமன் கமமட்டி

மஷ்தத்வட உண்டு ண்ஞிமர் ன்று கபி ளசமன்ட!"
சப்டனம் அர்த்டனம் உன்மழழத ற்ட்ட"ன்று
அபர் னடிக்கயமர்.

பிதமகஞத்டயற்கு இப்டி  கமஞங்கநமல்
ழணச்பன் னெ னனமய் இனப்டமல், அபனவத
ழகமதியல் வ்தமகஞ டம ணண்ங்கள்
ற்டுத்டப்ட்டினக்கயன் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்ழன்.
*ந்டயழகஸ்ப

கமரிகம-1

இக்கஞ டைல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
இக்கஞ டைல்கள்
இங்ழக ழணச்பவக் கபி "சந்த்மபடம்ன்"

ன்கயமர். அப்டிளதன்மல் சந்டயவத் டவதஞிதமக,
சயழமனணமகக் ளகமண்பன் ன்று அர்த்டம்.
"சந்டயழசகன்", "இந்டழசகன்" ன்மலும் இழட
ளமனள்டமன். பிதமகஞ சமஸ்டயங்கநில் இண்டுக்கு
ஆச்சரிதணமக இந்ட 'இந்டழசக'ப் ளதர் இனக்கயட.

என்று, 'சப்ழடந்ட ழசகம்' பிதமகஞத்டயல் இந்ட டைல்
பவக்கும் எனத்டன் டித்ட பிட்மல், "ழசகமந்டம்

டித்டபன்"ன்று மமட்டிச் ளசமல்பமர்கள். 'இன்ளமன
னஸ்டகம், "ரிமழந்ட ழசகம்" ன்ட.
சயக்ஷம சமஸ்டய டைல்கள் சுணமர் னப்ட இனப்ட ழமல்,

பிதமகஞத்டயலும் மநணம கயந்டங்கள் இனக்கயன்.
அபற்யல் மஞிி லத்ம், அடற்குப் டஞ்ய

மஷ்தம், பனசய பமர்த்டயகம் ஆகயத னென்றும் டவவண
ஸ்டமத்டயல் இனக்கயன்.
பனசயனேம் கமத்தமதனம் எனத்டழ ன்
அிப்மதத்டயல் இங்ழக மன் ளசமல்யதினக்கயழன்.
அபர்கள் ளபவ்ழபறு ழர் ன்றும் சயர் ளசமல்கயமர்கள்.
பிக்ணமடயத்டன் வதியனந்ட 'பத்'ங்கநில்
எனத்டர் பனசய. இக்கஞ னஸ்டகங்கள் லடயபர்.
பமர்த்டயகம் ண்ஞி கமத்தமதர் இபம இல்வதம
ன்டயல் அிப்மத ழடம் இனக்கயட.

ர்த்னரிதின் "பமக்தமடதம்" ன் டைலும்
னக்தணம பிதமகஞ னஸ்டகங்கநில் என்மகும்.
'ப

வ்தமகஞம்' ன்டமக ம்ஸ்கயனடத்டயல் என்ட

இக்கஞ டைல்கள் குயப்ிப் டுகயன். ஆஞ்ழத

ஸ்பமணய லரித கபமிணயனந்ட இபற்வக் கற்றுக்
ளகமண்மர். ிற்மடு வமணழ ஆஞ்சழதவ
"பவ்தமகஞ ழபத்டம" ன்று னகழ்கயமர்.

ப பிதமகஞங்கநில் என்று "ந்டயம்" - இந்டயமல்

ளசய்தப்ட்டமல் இப்டிப் ளதர். டணயழ் இக்கஞத்டக்கு
னெணம "ளடமல்கமப்ிதம்" இந்ட ந்டயத்வட னெணமகக்
ளகமண்டு அந்ட பனயதிழழத ளசய்டட ன்று
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.

பளணமனய பிதமகஞனம் டணயனயக்கஞனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
பளணமனய பிதமகஞனம் டணயனயக்கஞனம்
'இக்கஞம்' ன்

டணயழ் பமர்த்வட 'க்ஷஞம்'

ன்டயயனந்ட பந்ட ணமடயரிழத, இக்கஞ சம்ந்டணம

ழபறு  பமர்த்வடகலம் ம்ஸ்கயனட பிதமகஞத்டயல்
உள்நவட அடேசரித்ழட டணயனயல் உண்மதினக்கயட.
உடமஞணமக, டணயனயக்கஞத்டயல் 'குடய', 'பிகுடய' ன்று
இண்வச் ளசமல்கயழமம். 'மணனுக்கு' ன்கய

பமர்த்வடதில் 'மணன்' ன்ட குடய, கு ன்ட பிகுடய
ன்கயழமம். 'குடய', 'பிகுடய' ன் 'ப்க்னடய', 'பிக்னடய' ன்
ம்ஸ்கயனட பமர்த்வடகநின் ணனொஉடமன். "அளடப்டிச்
ளசமல்மம்? குடய ன்ட ல் டணயழ்
பமர்த்வடதல்பம? 'குத்டல்' ன் பிவச்ளசமல்யன்
ழபரியனந்ட உண்ம ளதர்ச்ளசமல் அல்பம குடய?"
ன்று ஆழக்ஷிக்கமம்.
'குப்ட்' ன்
'குடய' ன்று

அர்த்டத்டயல் சுத்டத் டணயழ் பமர்த்வடதமகப்

என்று இனப்ட பமஸ்டபம்டமன். என

பஸ்ட மமகப் குக்கப்ட்மல், அவட 'கமல் குடய'

ன்கயழமம். இங்ழக 'குடய' ன்ட சுத்டத் டணயழ்
பமர்த்வடதமகப் 'குடய' ன் என்று இனப்ட

பமஸ்டபம்டமன். என பஸ்ட மமகப் குக்கப்ட்மல்,
அவட 'கமல் குடய'ன்கயழமம். இங்ழக 'குடய' ன்ட
சுத்டத் டணயழ் பமர்த்வடடமன். ஆமல் ம்ஸ்கயனட
'ப்கயனடய' ன்ட

ணனபி 'குடய' ன் இன்ளமன டணயழ்

பமர்த்வடதமடம் உண்டு ன்கயழன். இப்டி 'ப்க்னடய'
ன் அர்த்டத்டயல் டமன் 'மணனுக்கு' ன்டயல் 'மணன்'
ன்வடப் குடய ன்கயழமம். ம்ஸ்கயனட

பிதமகஞப்டி மணன்-க்னடய;கு-பிக்னடய. இந்ட
'பிக்னடய'ழத 'பிகுடய' ன்மதிற்று. 'குடய' பிதணமகத்

டணயழ் டமடபியனந்ழட பந்டழடம ன்று சந்ழடகம்

ற்டுபடழமல் 'பிகுடயதின் பிதத்டயல் சந்ழடகழண
இல்வ. 'கு (த்டல்)' ன்ட ழம 'பிகு (த்டல்)' ன்று
டணயழ் ழபர்ச்ளசமல் இனப்டமக தமனம் ளசமல்

ணமட்மர்கள். பிக்னடயடமன் பிகுடய ன்டமழழத,
ப்கயனடயடமன் குடய ன்று யச்சதணமகத் ளடரிகயட.
(பிக்னடயவதப் 'ித்ததம்' ன்றும்

ளசமல்பமர்கள். எழ

ப்க்னடயக்குப்  அர்த்டங்கவந உண்மக்குபட
ப்த்ததம்டமன். 'மணவ அடித்ழடன்' ன்ழமட '' ன்
ப்த்ததம் மணன் ன் ப்க்னடயவத அடிபமங்கயபமகப்
ண்டகயட. 'மணமல் அடிட்ழன்' ன்மல், அழட
மணன் ன் ப்க்னடய 'ஆல்' ன் ப்த்ததத்டமல்
அடிக்கயபமக ஆகயமன்!)

டணயவனபி ம்ஸ்கயனடத்டக்கு உதர்வு டனபடற்கமக
இவடளதல்மம் மன் ளசமல்பில்வ. என்றுக்கு
உதர்வு, இன்ளமன்றுக்குத் டமழ்வு ளசமல்யச்

சந்ழடமப்டுபட ப்ழமட? என்றுடமன் ம்னவதட,
ணற்ட ித்டயதமனுவதட ன்று

யவக்கும்ழமடடமன்! 'ழஸ்' பித்தமங்கவந யம்
ன்று யவத்ட இடயல் என்ழ ம்வணச் ழசர்ந்டட
ன்மல்டமன் இவட உதர்த்டயச் ளசமல்ய, இன்ளமன்வ
ணட்ம் டட்டுபடயல் ஆவச உண்மகும். 'இந்ட ழஸ்
பித்தமழண டப்ன; இண்டும் என்றுடமன்; எழ
இத்டயழழத, எழ கமசமத்டயழழத ளபவ்ழபறு

மவகள் ணட்டும் ற்ட்' ன்னும்ழமட உதர்த்டபட,
டமழ்த்டபட ன்டற்கு இம் ட? ஆவகதமல்
தடமர்த்டத்வட தடமர்த்டணமக (

fact - fact -ஆக)

ளசமல்கயழழதனயத, என்றுக்கு உசத்டய ளசமல்ய
இன்ளமன்றுக்கு ணட்டும் டட்டுபடற்குத் ளசமல்பில்வ.
ம்ஸ்கயனடம் சர்பழடச ளணமனய
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
ம்ஸ்கயனடம் சர்பழடச ளணமனய
ம்ஸ்கயனடம் அத்டவ ணடேஷ்தர்கலக்குணம மவ.
அட ர்பழடச மவ. அடழப ழடப மவனேம் ஆகும்.
ழடபர்கலக்கு 'கர ர்பமஞர்' ன்று ளதர். அடமல்
ம்ஸ்கயனடத்டக்கு 'வகர்பமஞ' ீ ன் ளதனம்

இனக்கயட. 'ழடப மவ'ன்று அவடத் டணயழ்க்
கபிவடக்குச் சக்கபர்த்டய ஸ்டமத்டயற்கு வபக்கப்ட்
கம்னம் ளசமல்கயமர்: "ழடப மவதில் இக்கவட
ளசய்டபர்" ன்கயமர்.

ம்ஸ்கயனடம் மண வடப ீ பமக்
ன்று டண்டி கமவ்தமடர்சத்டயல் ளசமல்கயமர்.
ழடபர்கள் பமக்கு - வடப ீ பமக்.
ம் ல்மனக்கும் ழடபர்கள் ளமடடமன். அடமல்,

ம்ஸ்கயனடனம் ம் ல்ழமனக்கும் ழபண்டிதடடமன்.
அவ்தக்டம் ப்டுகய ஸ்ஷ்ணற் 'அக்ஷங்கழந
இல்மட மவ அட. இங்கயீ யல்

word ன்கயழமட 'ழப

(ர்) ட்'ன்று லடபடம 'ழபம(ர்) ட்' ன்று லடபடம ன்று
ளடரிதபில்வ. பிதக்டணம -கமம், பிதக்டணம எகமம் இண்டுணயல்மட என சப்டணமக அட இனக்கயட.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் இப்டிப்ட் எயகள் இல்வ.

Word

ன்வட 'ழபர்ட்' ன்று ர்- பிதக்டணமகச் ளசமன்மலும்
டப்மக இனக்கயட; அடற்கமக '' கமழண இல்மணல் 'ழபட்'
ன்மலும் சரிதமதில்வ; டநித்டநி -சப்டத்வடத்

ளடமட்டுக்ளகமண்டு ட்-டுக்குப் ழமக ழபண்டிதினக்கயட.
இம்ணமடயரி அவ்தக்ட சப்டங்கள் ம்ஸ்கயனடத்டயல்
இல்வ.
அழடழமல், டமட இல்மட டம் ன்ழட இல்மட
மவதமகவும் ம்ஸ்கயனடழண இனக்கயட. ந்ட என
டத்வட டுத்டக் ளகமண்மலும், அவட அக்ஷ

அக்ஷணமகப் ிரித்ட அர்த்டம் ளசமல் னடிகயட.
கமடக்கும் ணங்கநணமகவும், கம்ீணமகவும் இனக்கயட.
அவடச் சயழனக்கு ணட்டுணமட ன்று குறுக்கய
த்ழபம் மமட்டுபட சரிழத இல்வ.

ழடம சத்டம் ழமட்டு அடன் னெம் பிதத்வடத்
ளடரிபிப்ட ன்யல்மணல், சப்டங்கவந ன்மக

ம்ஸ்கமம் ண்ஞி (அடமபட சுத்டப்டுத்டய) அப்னம்
டம், பமக்கயதம் னடமடகவநனேம், ளதர்ச்ளசமல்,
பிவச்ளசமல் னடம

parts of speech -கவநனேம்

அசய பவதவப்டுத்டய ம்ஸ்கமம்

அசய

ளசய்டயனப்டமழழத இடற்கு 'ம்ஸ்க்னடம்' ன் ழர்
ற்ட்ட. சயக்ஷம சமஸ்டயனம், அவடபி னக்தணமக
பிதமகஞனம் இப்டிப் ட் ம்ஸ்கமங்கவநச்
ளசய்கயன்வப ஆகும்.
அந்ட மவவதப் ழசயமல் அடழப ணடேஷ்தனுக்கு
ம்ஸ்கமத்வடச் ளசய்கயட. ழடப மவதியனந்ட
உண்மடமல் டயவ்த சக்டயகநின் அடேக்கயத்வடப்

ளறும் டிதமகச் ளசய்கயட. ம்ஸ்கயனட சப்டங்கள்
உத்டணணம மடி சங்கநமல் ல்ட ளசய்பழடமடு
nervous system -

[ம்ன ணண்த்வட] க்கூ பலுபமக்கய,

ஆழமக்கயதம் டனகயட ன்கயமர்கள்.

ளணமனய ஆமய்ச்சயனேம் சணத சமஸ்டயனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
பிதமகஞம் : ழபடத்டயன் பமய்
ளணமனய ஆமய்ச்சயனேம் சணத சமஸ்டயனம்
சயவக்ஷ, பிதமகஞம், இடற்கப்னம் ளசமல்ப் ழமகய
சந்டஸ், யனக்டம் ஆகயத இந்ட மலு ழபடமங்கங்கலம்
மம சம்ந்டணம சமஸ்டயங்கள்டமன்.

"ம்

ணடத்டக்கு ஆடமணம சமஸ்டயங்கள் ன்று ளசமல்ய

பிட்டு, இப்டி ளணமனய ஆமய்ச்சயதமகவும் (linguistic research )
இக்கஞணமகவும் (Gramamar) இன்னும்

prosody ன்கய

ளசய்னேள் இக்கஞணமகவும் ளசமல்யக் ளகமண்ழ
ழமகயழழ! ணடடைல் ன்மல் ஸ்பமணயவதப்ற்ய,

பனயமட்டு னவகவநப் ற்ய, க்டய ஜமமடயகவநப்
ற்ய, டத்டபங்கவநனேம் ழகமட்மடுகவநனேம், பமழ்க்வக
டர்ணங்கவநனேம் ற்யச் ளசமன்மல்டமழ
சரிதமதினக்கும்?" ன்று ழடமன்மம்.
'ழபடம்' ன்கய

பிதத்டயல் இப்டிப்ட்

ணடபிதணமகழப கனடப்டும் சணமசமங்கள் யவத
பந்ட. இிழணல் ளசமல்ப் ழமபடயல் கல்ம்,
ணீ ணமம்வ, யதமததம், னமஞம், டர்ண சமஸ்டயம்

னடயதபற்யலும் இவ்பிதங்கள் பனம். ஆமல்,
டுழப இப்டி ணட சம்ந்டணயல்மட ணமடயரித் ழடமன்றுகய
மம சமஸ்டயங்கலம் பனகயன்.
ளன்மல், ழபட ணடத்டயன்டி ல்மழண ளடய்ப
சம்ந்டணமடடமன். அடமல் இட ணடபிதம், இட
ணடபிதணயல்வ ன்ழ இல்வ. சரீ ளநக்தத்வடச்
ளசய்கய வபத்தம் (ஆனேர்ழபடம்) , னேத்டம் ழம

உடவுகய டடேர்ழபடம் இவபகூ ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
உடவுகயவப ன்டமழழத பித்தமஸ்டமத்டயல்
ழசர்ந்டமர்கள். ளமனநமடமம், அசயதல் இபற்வச்
ளசமல்லும் அர்த்ட சமஸ்டயம் கூத்டமன்.
பமழ்க்வகதின் க அம்சங்கவநனேம் ப்டிச் சரர்டுத்டய
த்டயமல் ீபன் ரிசுத்டய ளற்று ழணமட்ச

ணமர்க்கத்டயழ ளசல் னடினேழணம, அடற்கு பனய ளசமல்யத்
டனபடமல்டமன், இவப தமவும் ணடப் ிணமஞ
கயந்டங்கநமக ணடயக்கப்டுகயன்.
இபற்யழ ணமத்ணமபின் ணயக உத்டண ஸ்பனொணமக
சப்டழண இனப்டமல் அட சம்ந்டப்ட் மவதின்

ம்ஸ்கமத்டமல் ணக்கு ஆத்ண ழக்ஷணத்வட உண்மக்கயக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ழ பிதமகஞம், சயவக்ஷ ஆகயத
ற்ட்டினக்கயன்.

சப்டப் ிம்ண பமடத்வட பிதமகஞம் டுத்டச்

ளசமல்கயட. ங்கர டத்டயழ மடப் ிம்ண உமவ
ன்று ளசமல்படம் இடயழ ழம என கயவநடமன்.
சப்டங்கவநச் சரிதமக ளடரிந்டளகமண்டு ழச்சமகப்
ிழதமப்டுத்டம்ழமட அடமல் ணமசமங்கவந
ளடரிபிப்ழடமடு ணட்டுணயல்மணல் ம்வணழத சுத்டய
ண்ஞிக் ளகமள்நவும் இந்டப் மம சமஸ்டயங்கள்
எத்டமவச ளசய்கயன்.

பிதமகஞத்டயற்கு ம் சம்ிடமதத்டயல் த்டவ ணடயப்னக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள் ன்ட அடற்கு டுமதகணமக
இனக்கய டஞ்சயதின் "ணமமஷ்த"த்டக்குக்
ளகமடுத்டயனக்கய 'ணம'ட்த்டயயனந்ழட ளடரிகயட.
ழபட மஷ்தம், ிம்ண லத் மஷ்தம், உயத்
மஷ்தம், கர டம மஷ்தம் ன்யப்டி  மஷ்தங்கள் 
ஆசமர்த னனர்கநமல் ண்ஞப்ட்டினந்டமலும்
அபற்றுக்குக்கூத் டமட 'ணம' வட்டிவ இந்ட மம
சமஸ்டயத்டக்ழக டந்ட ளனவணப்டுத்டயதினக்கயமர்கள்.
பித்பமம எனபனுக்கு என மம்மஜ்தத்வடழத

சமம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டமல் த்டவ ந்ழடமம்
உண்மகுழணம, அத்டவ ந்ழடமம்

ணமமஷ்தத்வடப் டிப்டயழழத ற்ட்டுபிடும் ன்று
என பசம் இனக்கயட:
ணமமஷ்தம் பம ீதம்
ணமமஜ்தம் பம சமீதம்
வனத மமங்கங்கநில் பிதமகஞ சமஸ்டயப்
ிசமத்வட வ்பநவு ழமற்ய பநர்த்டயனக்கயமர்கள்
ன்டற்கு ழபங்கய சமம் ணமடயரி சணீ த்டயல் என
சமன்று கயவத்டட.
னன்ழ

central provinces (ணத்த

ணமகமஞம்) ன்று ளசமல்ய,

சுடந்டய இந்டயதமபில் 'ணத்த ப்ழடஷ்' ன்கயமர்கழந
அங்ழக, 'டமர்' ன்று என ம்ஸ்டமம் இனந்டட.

இப்ழமட இந்டயதன் னைிதழமடு ழசர்ந்டபிட்ட. அந்ட
'டமர்' டமன்

ளகமவபள்நலும், கவகவந ல்மம்

ழமயத்டபனுணமகயத ழமமமவுவத டவகம
"டமம" ன்ட. அந்ட டமம-டமர் - ட்டிஞத்டயழ என
ணசூடய இனக்கயட. அந்ட ணசூடயதில் என ளமந்டக்குள்
ழடம ம்ஸ்கயனட லத்டக்கள் ளடரிபடமக ளபநிதிழ
ளடரித பந்டட. ஆமலும் அந்யத ணடஸ்டர்கநின்
இணமகய பிட்ட. அபர்கள் அடேணடயத்டமல்டமன் அங்ழக
ழமய் ன்ளபன்று மர்க்க னடினேம். இடமல்,

ிக்மஃிகல் டிமர்ட்ளணன்ட்கமர்கழந என த்ட
டயவந்ட பனம் என்றும் ண்ஞ னடிதமணல் சும்ணம
இனந்டபிட்மர்கள். அப்னம், சுடந்டயம் பந்ட சய

பனங்கலக்கு அப்னம்டமன் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக

அட ன் று மர்க்க ழமபட ழமல் ழமய், அப்னம்
ணசூடயக்கமர்கநிம் உத்டவு பமங்கயக்ளகமண்டு, அந்ட
ளமந்வடப் ிரித்டப் மர்த்டமர்கள்.
அடயழ என ளரித சக்கம் இனந்டட. அந்டச் சக்கத்டயல்
கப்ட் ச்ழமகங்கள் லடயதினந்டட. அடயலுள்ந

லத்டக்கள்டமன் னன்ழ ளடரிந்டவப. ச்ழமகங்கள்
ளசமன் பிதம் ன் ன்று மர்த்டமல், அத்டவனேம்
பிதமகஞம் டமன்! பிதமகஞம் வ்பநவு உண்ழம

அவ்பநவபனேம் சக்கமகமணமகப் மல்கநமக அவணத்ட,
ஆச்சரிதப்டும்டிதம

chart- னொத்டயல்

லடய

வபத்டயனக்கயட! ழமமம கமத்டயல் ஸ்படயதின்
ஆதணமக இனந்ட இத்டயல்டமன் இப்ழமட ணசூடய
இனக்கயட. பமக்ழடபிதம ஸ்படய ஆதத்டயல்
மம சமஸ்டயம் இனக்கழபண்டும் ன்ழ ழபட

னனனுக்கு பமக்கு ஸ்டமணம பிதமகஞத்வட லடய
வபத்டயனக்கயமர்கள். அந்ட ளரித சக்கத்வட என

மர்வப மர்த்டமல் பிதமகஞம் னலக்கத் ளடரிந்டபிடும்
ன்கயமர்கள். அடற்கு பனயத்டக்க ளனவண உண்டு
ன்டமழழத ஆதத்டயல் ிடயஷ்வ
ளசய்டயனக்கயமர்கள். அந்டக் ழகமதில் ணசூடயதமகப் ழமய்
அழக பனங்கள் கனயத்ட பமக்ழடபிதின்
அடேக்த்டமல் இந்டச் சக்கம் ணக்குக்
கயவத்டயனக்கயட. அவட ிக்மஃி இமகமகமர்கள்
அச்சுப் ழமட்டினக்கயமர்கள். இங்கயீ யலும் ளணமனய
ளதர்த்டயனக்கயமர்கள்.
பிதமகஞம் ணமடயரிதம சமஸ்டயங்கவநக் கூ ளபறும்
ளௌகயகம் ன்று டள்நமணல் னமர்ணமக [பனயமட்டுக்கு

உரித்டமடமக] வபத்ட, மமங்கத்டமழ ழமயத்ட
பந்டயனக்கயமர்கள் ன்று இடயயனந்ட ளடரிகயட.
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
ளசய்னேநிக்கஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
ளசய்னேநிக்கஞம்
'சந்டத்டணயழ்' ன்

பமர்த்வடவதக் ழகட்கயழமம்.

சந்டத்டணயனயல் மடி இவபவ டடயக்க ழபண்டும் ன்று
அடிதமர்கள் ழபண்டுகயமர்கள். சந்டம் ன் இந்ட
பமர்த்வடக்கு னெம்டமன் "சந்டஸ்".
"சந்டஸ்"

ன்மல் ழபடம் ன்று னன்ன அர்த்டம்

ளசமல்யதினக்கயழன். ஸ்னஷ்டி ன் அச்பத்ட

பினட்சத்டக்கு ழபடங்கள்டமன் இவகள் ன்று
கர வடதில் கபமன் ளசமல்கய ழமடம் "சந்டமம்ய தஸ்த
ர்ஞமி" ன்ழ ளசமல்கயமர் - 'ழபடம்' ன்டற்குப்

டயல் 'சந்டஸ்' ன்கயமர். ஆமல் ழபட ங்கங்கநில்

ழபட னனனுக்குக் கமயன் ஸ்டமத்டயல் இனக்கயடம்,
இப்ழமட மன் டுத்டக் ளகமண்டினக்கயடணம "சந்டஸ்"
ன் பித்தமஸ்டமம் "ழபடம்" ன் அர்த்டத்வடச்
ளசமல்படல்.

இங்ழக "சந்டஸ்" ன்ட ளசய்னேநிக்கஞம்,
மபிக்கஞம் ன்ழ ளமனள்டும்.

ரிக்ழபடம், மணழபடம் இண்டும் னலக்கச்

ளசய்னேள்கநமக இனப்வப. தலயல் "ப்ழமஸ்"
உண்மதினும் அடவும் 'ளமதட்ரி'ழதமடு கந்ட
கந்டடமன் பனகயட. இப்டி சந்டஸ்கள்
யவந்டடமகழப ழபடம் இனப்டமல் டமன், அடற்ழக
சந்டஸ் ன்று ளதர் ற்ட்டினக்கயட.

மம் லட் ழமட்டுக் ளகமள்படமமல் வடதற்கமன்

அநளபடுத்டக் ளகமண்டு ழமகயமன். அடன்டி டஞிவத
ளபட்டித் வடக்கயமன். அநவு டுக்கமபிட்மல் வடக்க
னடிதமட. இழடழமல் ம் ண்ஞங்கலக்குச் ளசய்னேள்

னொம் ளகமடுக்கயழமட, ண்ஞத்வடழத என உனபணமகக்
ளகமண்டு பழபண்டுணமமல் அடற்குப் ழம ழபண்டித
டிளஸ்டமன் ளசய்னேள். அடற்கு அநவு ழபண்டும்

அல்பம? சட்வ இத்டவ இன்ச் ீநம், இத்டவ இஞ்ச்
அகம் ன்கய ணமடயரி ளசய்னேலக்கும் இத்டவ அடி,
இத்டவ லத்ட ன்ளல்மம் யர்ஞதம் ளசய்ட

டழபண்டும். அப்டிச் ளசய்படடமன் "சந்டஸ்" ன்
சமஸ்டயம்.
சந்டம் ன்றும், metre ன்றும் ளசமல்லும் ளசய்னேள்
அநவபகவந அடழப பகுத்டக் ளகமடுக்கயட.

ிங்கநர் ன்பர் ளசய்ட "சந்டஸ் லத்ம்" டமன்
இப்ழமட அடற்கு னக்தணம டைமக இனக்கயட.*
ழபட னனனுக்குப் மடணமக இனப்ட சந்டஸ் ன்னும்
அங்கம். ணந்டயத்டயன் ரியவதச் ளசமல்ய னெக்வகத்

ளடமடுபமர்கள்; ழடபவடவதச் ளசமல்ய ஹ்னடதத்வடத்
ளடமடுபமர்கள். ளசய்னேள் உனபில் உள்ந ழபட

ணந்டயங்களநல்மம் சந்டஸ்; ணற், அடமபட ழபடத்டயல்
பமட, ளசய்னேள்கவந ச்ழமகம் ன்று ளசமல்பமர்கள்.
பசத்வட 'கத்தம்' ன்றும், சந்டவ 'த்தம்' ன்றும்
ம்ஸ்கயனடத்டயல் ளசமல்படண்டு. டணயனயல் மம் ளசய்னேள்
ன்வடத் ளடலுங்கயலும் த்தம் ன்மர்கள். இங்கயீ யல்
ளமதட்ரி ன்று ளசமல்பமர்கள்.

ழபடச் ளசய்னேலக்ழக 'சந்டஸ்' ன்று ளதர் இனப்ழடமடு,
'சந்டஸ்' ன்மல்

சந்டம் அல்ட

ந்டச் ளசய்னேலக்கும் இனக்கழபண்டித

metre ன்

வ்னத்டனம் [பினத்டனம்]

ஆகும். ளசய்னேநில் பிடணம வ்னத்டங்கள்

இனக்கயன். ச்ழமகங்கலம் பினத்டங்கழந. அடேஷ்டுப்
பினத்டம் ன்ட என்று. னமஞ ச்ழமகங்கலம்
மணமதஞ ச்ழமகங்கலம் அந்ட பினத்டங்கழந. பினத்ட
ட்சஞம்டமன் சந்டஸ்.

எவ்ளபமன பினத்டத்டயற்கும் இவ்பநவு மடம் இனக்க
ழபண்டும், எவ்ளபமன மடத்டயற்கும் இவ்பநவு

லத்டக்கள் இனக்கழபண்டும் ன் யதணம் உண்டு.
"ஆர்தம" ன்று என சந்டஸ் இனக்கயட. அடற்கு
ணமத்டயவக் கஞக்கு உண்டு. அடமபட இவப
குற்ளலத்ட, ளட்ளலத்டக் கஞக்கு உள்ந

சந்டஸ்கநமகும். இபற்யல் 'மண' ன்ட இண்ளலத்ட
ன் கஞக்குப் ண்ஞ ணமட்மர்கள். 'ம' ன்கய
ளடிலுக்கு இண்டு ணமத்டயவ, 'ண' ன் குயலுக்கு எழ
ணமத்டயவ ன்று ணமத்ம ரீடயதிழழத கஞக்கு ண்ஞி,
'மண' ன்மல்

னென்று ணமத்டயவ ன்மர்கள். குயல்

ளடில் பித்தமம் மர்க்கமணல் எவ்ளபமன ளசய்னேநிலும்,
எவ்ளபமன மடத்டயல் இத்டவ லத்ட இனக்கழபண்டும்

ன்டமக யர்ஞதிக்கப்ட் சந்டஸ்கழந அடயகம்.

அபற்வத்டமன் குயப்மக 'பினத்டம்' ன்ட. 'ஆர்தம'
சந்டவப் ழம குயல்-ளடில் பித்தமம் மர்த்டப்
மடத்டக்கு இவ்பநவு ணமத்டயவ இனக்கழபண்டும் ன்று
யர்ஞதிக்கப்ட்பற்றுக்கு 'மடய' ன்று ளதர்.
*ழபட

அட்பவகம 'ரிக் ர்ப அடேக்ணஞி', 'அடர்ப

ழபடீத ப்னத் ர்ப அடேக்ணஞிகம', 'ப்னத் ழடபடம'
னடம டைல்கநிலும், ரிக் ப்மடயசமக்தத்டயலும்

ஆங்கமங்ழக ழபடத்டயன் ணீ ட்ர்கள் பிபரிக்கப்டுகயன்.
ணற் கமபித, இக்கயத சந்டங்கவநப்ற்ய 'சந்ழடமணஞ்சரி',
'வ்னத்ட

த்மகம்' னடயத டைல்கள் பிரிபமக

கூறுகயன்.
மடம் - அடி -

FOOT

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
மடம் - அடி -

FOOT

சந்டவ ழபட னனின் மடம் ன்ழன். சந்டஸ்
டக்கு பிதணமக (

subject ) டுத்டக்

ளகமள்கய

ளசய்னேலக்கும் 'மடம்' இனக்கயட. டணயனயல் ஈடிக் குள்,
மடிதமர் ன்டயளல்மம் பனம் 'அடி'டமன் ளசய்னேநின்
'மடம்'. மடிதமர்

ன்மல் மலு அடிதமர்கள் ன்று

அர்த்டணயல்வ. அடிதமர்கள் ன்று க்டர்கலக்கு ன் ழர்
ற்ட்ட ன்மல், அபர்கள் ஈச்ப
சஞமபிந்டத்டயழழத, டயனபடித் டமணவதிழழத

கயக்கயபர்கள். ம்ஸ்கயனடத்டயலும் ஆசமர்த மடர்,

ழகமபிந்ட மடர், ளகௌமடர், கபத் மடர் ன்று

ஈச்பின் மட ம்ந்டம் உவதபர்கநமகழப
ணமன்கவநச் ளசமல்கயழமம். மடிதமர் ன்மல், 'மலு
அடி ளகமண் ளசய்னேள்கள்' ன்று அர்த்டம்.
கமலுக்குத் டமழ ம்ஸ்கயனடத்டயல் டம் அல்ட மடம்
ன்றும், டணயனயல் அடி ன்றும் ளதர் இனக்கயட?
இங்கயீ யலும் என

Stanza -பில்

இத்டவ

feet இனக்க

ழபண்டும் ன்றுடமன் ளசமல்கயமர்கள். அடன் ணீ ட்ர்கலம்
feet -க்கு

இத்டவ அக்ஷம் ன்றுடமன்

பகுக்கப்டுகயன். கமவக்குயப்ிடும்
a stanza -வுணமகும்.

மடம் -அடி-

foot ன்று

foot ன்ட division of

ல்ம

மவகநிலும் எழ ளமனள்டும் பமர்த்வட ளசய்னேள்
அநவபதமக இனக்கயட. டயல் ழமமலும், இப்டி 
சனடமதம் னலபடற்கும் க்தத்வடக் கமட்டுபட
ணறக்கு ந்ழடமணமக இனக்கயட.
இன்ளமன எற்றுவண கூ. இங்கயீ யல் ன்ிண்டு
அங்கு ீநனள்ந அநவப

foot ன்கயமர்கள்; டணயனயலும்

இவட 'அடி' ன்ழ ளசமல்லுகயழமம்.
என ணந்டயம் அல்ட ஸ்ழமகத்டயல் மடம் ன்ட
மயல் என மகம். மநில் என மகத்வடக் கமல்
ன்கயழமம். ணனுஷ்த சரீத்டயல் கமல் ன்கய அங்கம்
மயல் என ங்கமக அடமபட கமல் மகணமகழப
இனக்கயட. இடுப்ன பவ ழர்மடய - கர ழன மடய. அந்டப்
மடய இண்டு கமல்கநமக இனக்கயட. அடமல்
எவ்ளபமன கமலும் மடயதில் மடயதம கமமகவும் [1/4]

இனக்கயட. இப்டிழதடமன், இடுப்னக்கு அவ ன்று ழர்

இனப்டம். 'அவஜமண்' ன்று இடுப்ிழ கட்டும்

கதிற்வச் ளசமல்லும் ழமட, 'அவ' ன்மல் இடுப்ன.
அடடமன் ணடேஷ்த சரீத்டயன் டுபமக இனந்ட ளகமண்டு,
அவட இண்டு அவ [1/2] கநமகவும் ிரிக்கய அபதபம்.
அடமல், இப்டிப் ளதர்.
டணயனயல், கமல் ன்மல் மடத்டயயனந்ட இடுப்னபவனேள்ந
LEG ன்

ன்மல்

னல அபதபத்வடனேம், மடம் அல்ட டம்
FOOT ன்றும்

ளனம்மலும் அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமள்கயழமம். ஆமல் சய இங்கநில் ணட்டும் 'கமல்'
ன்ழட

FOOT ன்

அர்த்டத்டயலும் ிழதமகணமகயட.

'உள்நங்கமல்', 'னங்கமல்' ன்னும்ழமட, கமல்
LEG இல்வ; foot டமன்.

ம்ஸ்கயனடத்டயல்

ன்ட னல

LEG, FOOT இண்டும்

மடம்டமன். 'மடம்' ன்மல் கமல், கமல் பமசய.
கஞக்கயடுபட ப்டி

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
கஞக்கயடுபட ப்டி

?

என ழபட ணந்டயம் அல்ட ழபடணல்மட ச்ழமகத்வட
டுத்டக் ளகமண்மல், அவட மமகப் ிரித்டயனக்கும்.
னக்கமல்பமசய ணீ ட்ர்கவந, ணணம அக்ஷங்கள்

அல்ட ணணம ணமத்டயவகள் ளகமண் மமகழப
ிரிந்டயனக்கும். மடத்டக்குப் மடம் ணணமக இல்மடவட
'பிணம்' ன்மர்கள். 'பி-ணம்' ன்ழட 'பிணம்'. ணம்

ன்ட பித்தமணயல்மட யவவணவதக் கமட்டுபட.
இடமல்டமன், டுயவவண டப்ிப் ண்டகய

கமரிதங்கவந 'பிணம்' ன்கயழமம். டந்டயணமகப்

ண்டகய டப்னக்கு, mischief ன் அர்த்டத்டயல் இந்ட
பமர்த்வட பனக்கத்டயல் பந்ட பிட்ட.

Unequal ன்ழட

அடன் ழர் அர்த்டம்.
ல்மப் மடங்கலம் என்றுக்ளகமன்று

பித்தமணமதினந்டமல் அட பிண வ்னத்டம். என்று
பிட்ளமன்று (alternate) மடங்கள் எழ ணமடயரி இனப்ட,
அர்த்ட ணவ்னத்டம். அடமபட னடல் மடத்டக்கும்

இண்மம் மடத்டக்கும் அக்ஷ பித்தமம் இனக்கும்;
னென்மம் மடத்டக்கும் மமம் மடத்டக்கும் இப்டிழத

பித்தமம் இனக்கும்; ஆமல், னடல் மடனம் னென்மம்
மடனம் எழ ணமடயரிதினக்கும்; இண்டும் மலும்
என்மக இனக்கும்.
அழகணமகப் மடங்கள் தமவும் ணணமகழப இனக்கும்.
உடமஞணமக, ல்ழமனக்கும் ளடரிந்ட (அல்ட அப்டி
அப்டி மன் யவத்டக் ளகமண்டினக்கய)

சுக்மம்டம் பிஷ்டம் சசயபர்ஞம் சடர்னம்

|

ப்ந்படம் த்தமழதத் ர்பபிக்ழமசமந்டழத
ன்டயல் உள்ந மலு மடங்கள்:
என்று - சுக்மம்டம் பிஷ்டம்
இண்டு - சசயபர்ஞம் சடர்னம்
னென்று - ப்ந்படம் த்தமழதத்
மன்கு - ர்பபிக்ழம சமந்டழத.

||

ண்ஞிப் மர்த்டமல் இந்டப் மடங்கள் எவ்ளபமன்யலும்
ட்டு அக்ஷழணதினக்கும்.

உதிளலத்வடனேம், உதிர் ளணய்ளதலத்வடனேம் ணட்டும்
டமன் அக்ஷணமகக் கஞக்குப் ண்ஞ ழபண்டும்;
ளணய்ளதலத்டக்கவநத் டள்நிபி ழபண்டும்.

அப்ழமடடமன் ட்டு ன் கஞக்கு சரிதமகய பனம்.
இப்டிச் ளசய்டமல் 'சுக்மம் டம் பிஷ்டம்' ன்டயல்
டணயழ் யிப்டி டயன்னென்று லத்ட இனந்டமலும் கூ,
ட்டு அக்ஷங்கள்டமன் ன்று ஆகும்.

1-சு; 2-க்மம்; 3-; 4-; 5-

ட; 6-ம்; 7-பி;8-ஷ்டம். இழட ணமடயரிழத ணற்ப்
மடங்கநிலும் ட்ளட்டுத்டமன் இனக்கும்.

டணயனயழ இப்டி லத்டக் கஞக்கும் அக்ஷக் கஞக்கும்
பித்தமப்டுகய ணமடயரி ம்ஸ்கயனட யிதில்
இல்வ. அடயல் கூட்ளலத்டக்கள் உண்டு. அடமல்,
'க்மம்', 'ம்', 'ஷ்டம்' ன்வப

எவ்ளபமன லத்டமகழப

லடப்டுகயன். கயந்டம், ழடபமகரி னடம
ம்ஸ்கயனட ஆல்ஃளட்டுகநில் இடவும் என
குயப்ித்டக்க அம்சணமகும்.

எவ்ளபமன்றும் ட்டு அக்ஷம் ளகமண் மலு மடங்கவந
உவத 'சுக்மம்டம்' ழமன் ச்ழமகங்கநின்
ணீ ட்னக்கு 'அடேஷ்டுப்' சந்டஸ் ன்று ளதர்.
இந்ட ணீ ட்ர் ழபடம், ிற்மடு பந்ட கமபித இக்கயதம்
இண்டிலுழண இனக்கயட.
கமபித சந்டம் ிந்ட கவட
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
கமபித சந்டம் ிந்ட கவட
ழபடத்டயழ சப்டங்கவந ற்ய இக்குகய ஸ்பங்கள்
உள்ந ணமடயரி, கமபிதம் னடயத ணற் ச்ழமகங்கநில்
அக்ஷங்கவந ற்றுபட ன்று கயவதமட.

ஸ்பங்கழநமழழத ளசமல்ய பந்ட வபடயக அடேஷ்டுப்

ணீ ட்ரில் ஸ்பணயல்மணல் னடன் னடயல் பந்ட பமக்கு
பமல்ணீ கயனேவதடடமன். அபர் ழபண்டுளணன்று ழதமசயத்ட
இப்டி ண்ஞபில்வ.
டம்டயதமக இனந்ட இண்டு க்ஷயகநில் என்வ என
ழபன் அடித்டக் ளகமன்வட அபர் மர்க்கும்டி

ழரிட்ட. அப்ழமட க்ஷயகநிம் அபனக்கு ற்ட்
கனவஞழத ழபிம் ணம ழகமணமக ணமயற்று.
அபவப் மர்த்ட, ' ழபழ! ந்ழடமணமகக் கூடிக்
கநித்டக் ளகமண்டினந்ட க்ஷயகநில் என்வ பவடத்ட
உக்கு ந்டக் கமத்டயலுழண ல் கடய இல்மணல்
ழமகட்டும்' ன்று சித்டபிட்மர். ம்ஸ்கயனடத்டயழ
அபனவத சம பமக்கு இப்டி பந்டட:
ணம யமட ப்டயஷ்மம் த்பம்
அகண : சமச்படீ ணம :
தத் க்ளௌஞ்ச ணயடமத் கம்
அபடீ : கமண ழணமயடம்

||

அபர் ழதமசயக்கமணழ, கனவஞ உஞர்ச்சய ீயக்ளகமண்டு
பந்ட இப்டி சித்டபிட்மர். உழ ளமம்வும்

பனத்டப்ட்மர், "மம் ன் இப்டி சமம் ளகமடுத்டயனக்க
ழபண்டும்?" ன்று. இவட ழதமசயத்டப் மர்க்கும் ழமட
அபனக்கு ஆச்சரிதணமக என்று ஸ்னரித்டட. ஜம

டயனஷ்டி பமய்த்ட ரிய அல்பம? அடமல் ஸ்னரித்டட.
டமம் ளகமடுத்ட சமழண ட்ளட்டு அக்ஷங்கள் ளகமண்
மலு மடணமக அடேஷ்டுப் வ்னத்டத்டயல் அவணந்டயனக்கயட,
ன்று ளடரிந்டட! "ணம யமட ப்டயஷ்மம் த்பம்"ன்ட

என மடம். "அகண:சமச்படீ ணம:" ன்ட இண்மபட
மடம். "தத் க்ளௌஞ்ச ணயடமத் கம்" ன்ட

னென்மபட மடம். "அபடீ:கமணழணமயடம்" ன்ட
மமபட மடம். டன்வ ணீ ய உஞர்ச்சய பந்டமற்
ழமழப, டன்வணீ ய இப்டிப்ட் பினத்ட ரீடயதம
பமர்த்வட னொனம் பந்டயனப்வட அயந்ட
ஆச்சரிதப்ட்மர்.
அபர் ளகமடுத்ட சமத்டக்ழக இன்ளமன அர்த்டனம்
இனப்வடனேம் உஞர்ந்டமர். ழபவப் மர்த்ட இபர்
ளசமன்ழட ணம பிஷ்டவபப் மர்த்ட, "ழ,
க்ஷ்ணயடயழத! டம்டயதமக இனந்ட இனபரில் எனபன்
கமண ழணமகத்டமல் ளசய்ட கமரிதத்டக்கமக ீ அபவக்
ளகமன்ட உக்கு ந்மலம் கர ர்த்டய டனம்" ன்றும்
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்லம்டிதமகத் டம்னவத

சமபமக்கு அவணந்டயனக்கயட ன்று கண்டு ளகமண்மர்.
மபஞன் - ணண்ழமடரி ன் டம்டயதில், கமணடம
மபஞவக் ளகமன்டமல் உகம் உள்நநவும் கர ர்த்டய

ளப்ழமகய வமணச்சந்டய னெர்த்டயவதப் ற்யழத இப்டி

அபர் பமதில் அபர் அயதமணல் சந்டத்ழடமடு பமர்த்வட
பந்ட பிட்ட. அடயயனந்ட ஈச்ப ங்கல்த்வடப்
னரிந்ட ளகமண்டு, அழட ணீ ட்ரில் பமல்ணீ கய
மணமதஞத்வடப் ண்ஞ ஆம்ித்ட பிட்மர்.
ழபட ஸ்பணயல்மட ச்ழமக னொம் ன்ட

அப்ழமடடமன் ற்ட்ட. ழபடம் ணமடயரிழத, இிழணலும்
உதர்ந்ட பிதங்கவந ல்ழமனம் யவவு வபத்டக்

ளகமள்லம் டிதமக ளசமல்படற்கு பசடயதமக இப்டி என
மடம் - ச்ழமகம் ன் சமடம் - கயவத்டழட
ன்று ந்ழடமப்ட்டு, னடல் கமபிதணமக வமண
சரித்டயத்வடப் மடிமர்.

ப்ழமஸ் ணந்ட ழமய்பிடும். ணீ ட்ர் அநவபகலக்கு
உட்டுத்டயத ளமதட்ரிடமன் யவபியனக்கும். இடமல்
டமன் ஆடயதில் ல்மம் ளமதட்ரிதமகழப லடயமர்கள்.
ப்ரிண்டிங் ப்ளஸ் பந்டின், 'யவவு வபத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டிதடயல்வ; னஸ்டகத்வடப் மர்த்டக் ளகமள்நமம்'
ன்று ற்ட் ிகுடமன் ப்ழமஸ் பநர்ந்டட.
ஆமலும், பிதங்கவநச் ளசமல்படயல் ளமதட்ரிக்குத்
டமன் அனகும், சக்டயனேம் அடயகம். னடயல் உண்ம
ளமதட்ரி பமல்ணீ கய மணமதஞம். அடமல்டமன் பமல்ணீ கய
மணமதஞத்டக்கு "ஆடய கமபிதம்" ன் ளதர்
ற்ட்டினக்கயட.
கபத் ிமடணமக 'சந்டஸ்' கயவத்டடமல்டமன்
மணமதஞழண ிந்டட. ணற் ஸ்ழடமத்டயங்கள்,

னமஞங்கள், கமபிதங்கள் ல்மபற்றுக்கும் ழபண்டித
ச்ழமகம் ன் னொம் ிக்கச் சந்டந்டமன் உடபிதட.

சய சந்ட பவககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
சய சந்ட பவககள்
இந்த் பஜ்ம, உழந்ட பஜ்ம, ஸ்க்டம ன்ளல்மம்

கமபிதங்கநிலும் ஸ்ழடமத்டயங்கநிலும்  சந்டஸ்கள்
இனக்கயன். சயட ளமம்ச் சயக்கமக ணம
னத்டயணமன்கநமழழத இதற்க் கூடிதடமக இனக்கும்.
என மடத்டக்கு ட்டு அக்ஷம் இனப்வட 'அடேஷ்டுப்'
ன்ழன். என்ட அக்ஷம் இனந்டமல் 'ப்னடீ' ன்று
அந்ட சந்டறக்கு ளதர். 'ங்க்டய' ன்ட மடத்டக்குப்
த்ட அக்ஷம் ளகமண் ணீ ட்ர். 'த்ரிஷ்டுப்' ன்ட

டயளமன்று ளகமண்ட. ன்ிண்டு அக்ஷம் ளகமண்ட
'கடீ'. இப்டிழத

என மடத்டக்கு
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அக்ஷம் ளகமண்

['உத்க்னடய' ன் சந்டயல் 'னங்க பிஜ்னம்ிடம்' ன்
பவகதில் அவணந்ட] ச்ழமகம் பவ  ணீ ட்ர்கள்

உண்டு. அடற்கு ழணல் ழமய்பிட்மல் 'டண்கம்' ன்று
ளதர். டண்கத்டயல்  பவககள் உண்டு.

"டயனத்டமண்கம்" ன்று அப்ர் மடிட டண்க
சம்ந்டனள்நடடமன்.
வ்னத்டங்கலக்குப் ழர் அனகமகவும், ளமனத்டணமகவும்,
கமபித தனள்நடமகவும் இனக்கும். னய
பிவநதமட்மகப் மய்ந்ட மய்ந்ட ழமகய ணமடயரி என
சந்டயல் அக்ஷங்கள் ழமகும். அடற்கு 'சமர்டெ

பிக்ரீடிடம்' ன்ழ ழர். 'சமர்டெம்' ன்மல் னய;
'பிக்ரீடிடம்' ன்மல்

பிவநதமட்டு. இட மடத்டக்குப்

த்ளடமன்ட அக்ஷம் ளகமண் 'அடய த்னடய' ணீ ட்ர்கநில்
என பவக. எவ்ளபமன மடத்டக்குள்லம் இந்ட
அக்ஷங்கள்

12

ன்றும்

7
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ன்றும் ிரிதழபண்டும்.

ஆச்சமர்தமநின் "சயபமந்ட ரி" தில்

28-யனந்ட



ச்ழமகங்கள் இப்டி அவணந்டழப. கமணமக்ஷயவதப்
ற்யதடம "னெக ஞ்சசடீ"தில் 'ஸ்டடய சடக' ஆம்
ச்ழமகங்கள் இந்ட வ்னத்டம்டமன். கவசய டைம
'ணந்டஸ்ணயட

சடகம்' னலடம் இந்ட வ்னத்டழண. மம்ன

ஊர்ந்ட ழமகய ணமடயரி சப்ட அவணப்ன உள்ந சந்டறக்கு
'னங்க

ப்தமடம்' ன்று ளதர். னங்கம் ன்மல் மம்ன

டமழ? ஆசமர்தமநின் 'றப்ணண்த னங்கம்' இந்ட
ணீ ட்ரில் இனப்டடமன். இட மடத்டக்குப் ன்ிண்டு

அக்ஷனள்ந 'கடீ'தில் என பவக. இந்டப் ன்ிண்டும்
சரிதமக ஆறு ஆமகப் ிரிந்டயனக்க ழபண்டும் ன்ட
பிடய:
ண-னை-ம-டய-னொ-ம்
ண-ம-பம-க்த-கூ-ம்
ன்கய ணமடயரி.
ஆசமர்தமநின் "ளநந்டர்த ரி" ஸ்ழடமத்டயணமட
'சயகரிஞி' பினத்டத்டயல்

அவணந்டடமகும். இடயழ

மடத்டக்குப் டயழல லத்ட. 'அத்தஷ்டி' ன்ட
இப்டிப்ட் டயழல லத்டப் மட வ்னத்டங்கலக்குப்
ளமட ளதர். இந்டப் டயழல லத்டம் ஆறு -

டயளமன்று ன்று ிரிந்ட ிரிந்ட பந்டமல் அடற்கு

'சயகரிஞி' ன்று

ளதர். "னெகஞ்சசடீ"தில் 'மடமபிந்ட

சடகம்' இந்ட ணீ ட்ரில் இனப்ழட. பமய் ளகமள்நமணல்,

ச்ழமகங்கவநக் கல் ணவ டயந்டட ழமல் ளசமல்யக்
ளகமண்ழ ழமபடற்கு 'ஸ்க்டம' ளமம்வும் ற்டமகும்.
('ப்கயனடய' ன்)
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அக்ஷம் ளகமண் மடத்வட உவத

இந்ட ணீ ட்ரில், எவ்ளபமன மடனம் னென்று ல

அக்ஷங்கநமகப் ிரிந்டயனக்கும். ஈச்பன், பிஷ்ட
இனபவக் குயத்டம் ஆசமர்தமள் ளசய்டயனக்கய மடமடய
ழகச, ழகசமடய மட பர்ஞவ ஸ்ழடமத்டயங்கவந இந்ட
வ்னத்டத்டயழழத மடிதினக்கயமர்.
னடயல் 'இந்த் பஜ்ம' ன்ழழ, அட மடத்டக்குப்
டயளமன அக்ஷம் ளகமண் 'த்னஷ்டுப்' ன் சந்டயல்
என பவக. இந்டப் டயளமன அக்ஷத்டயழழத ழபறு
பிடணமட உழந்த் பஜ்ம. இண்வனேம் கந்டட
'உமடய'. கமநிடமசின் 'குணம

ம்பம்' இந்ட உமடய

ணீ ட்ரில் டமன் ஆம்ிக்கயட.
இவபளதல்மம் ழபடத்டக்குப் ிற்ட் கமபிதங்கநிலும்
ஸ்ழடமத்டயங்கநிலும் பனகய சந்டஸ்கள். ழபடத்டயலும்
பனபடம சந்டஸ்கள்: 'கமதத்ரீ', 'உஷ்ஞிக்', 'அடேஷ்டுப்',
'ப்னடீ', 'ங்க்டீ', 'த்னஷ்டுப்', 'கடீ' னடமவப.
'கமதத்ரீ' ணம

ணந்டயம், அடழப ணந்டயமன் ன்று

ளகமண்மடுகயழண, அப்டிப்ட் உதர்ந்ட ணந்டயத்டக்கு
அட அவணந்டள்ந 'கமதத்ரீ' ன் சந்டவ வபத்ழட
ளதர் அவணந்டயனக்கயட. மடமஞணமக என ணந்டயம்
ன்மல், அட ந்ட ழடபவடவதக் குயத்டழடம அவட

வபத்ழட ழர் ளசமல்ழபமம். சயப ஞ்சமக்ஷரீ, மமதஞ

அஷ்மக்ஷரீ, மண த்ழதமடசர ன்று ழடபவடதின்
ளதவனேம் ணந்டயத்டயலுள்ந அக்ஷங்கநின்

ண்ஞிக்வகவதனேம் ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம். கமதத்ரீ
ணந்டயத்டக்கு ழடபவட "பிடம". கமதத்ரீ ன்ட
ணீ ட்ரின் ளதர்டமன். ஆமலும் ணீ ட்வழத வபத்ட
ணந்டயத்டக்குப் ழர் ளசமல்கயழமம். சப்டத்டக்கும்

ஸ்பத்டக்குழண டிதமக ளடய்பிக சக்டய உண்டு
ன்டழமல், சந்டயன் அவணப்னக்கும் இனக்கயட ன்று
இடயயனந்ட ளடரிகயட.
'மலு

கமல் ழசர்ந்டமல் என்று. அடமல் என

ணந்டயணமமலும், ச்ழமகணமமலும் மலு மடம் உண்டு'
ன்ழன். இடற்கு பித்தமணமக, இந்ட கமதத்ரீ
ணந்டயத்டயல் னென்று மடங்கள்டமன் இனக்கயன்.
எவ்ளபமன்றும் ட்ளலத்டக்ளகமண் னென்ழ
மடங்கநமம

24

அக்ஷ ணீ ட்மகழப ழபடத்டயலுள்ந

இந்ட 'கமதத்ரீ' இனக்கயட. னென்று மடம் இனப்டமல்,

இவட 'த்ரிடம கமதத்ரீ' ன்கயழமம். ழபறு  கமதத்ரீ
பவககலம் உண்டு. ழபடத்டயன் னடல் ணந்டயணம
'அக் ீணீ ழந' லக்டழண

கமதத்ரீ சந்டயல் அவணந்டடடமன்.

கமபித, ஸ்ழடமத்டயங்கநில்

24

அக்ஷ கமதத்ரீதமட

டவக்கு ஆறு அக்ஷனள்ந மலு மடங்கநமகப் ிரினேம்.
மடளணமன்று ல அக்ஷனள்ந
"உஷ்ஞிக்" ப்டும்.
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அக்ஷ வ்னத்டம்

இட பவ ளசமன்ளடல்மம் அக்ஷக் கஞக்கு. அடமபட
குயல் ளடில் ன்று பித்தமம் மர்க்கமணல் அ, ஆ

இண்வனேம் எழ அக்ஷணமகக் கஞக்குப் ண்டம்

னவ. ணற் இங்கநில் குயவ 'ஹ்ஸ்பம்' ன்றும்,
ளடிவ 'டீர்க்கம்' ன்றும் ளசமன்மலும் இந்ட

prosody-ல்,

அடமபட சந்டஸ் சமஸ்டயத்டயல், குயவ 'கு' ன்றும்,
ளடிவ 'குன' ன்றுழண ளசமல்பட பனக்கம். குயல்
ளடில் பித்தமணயல்மடவபழத 'வ்னத்டம்' ன்றும்,

பித்தமம் மர்த்ட ணமத்டயவக் கஞக்ளகடுப்வட 'மடய'
ன்றும் ளசமன்ழன். இப்டிப்ட் 'மடய'கநில் குயலுக்கு
என ணமத்டயவ, ளடிலுக்கு இண்டு ணமத்டயவ ன்று
கஞக்கு. குயழ இன்ின் லத்டக்கு னன்மல்

பந்டமல் இண்டு ணமத்டயவ ன்றும் அடயல் உண்டு.
எவ்ளபமன மடத்டயலும் இத்டவ அக்ஷம் இனக்க

ழபண்டும் ன்டற்குப் டயல், இத்டவ ணமத்டயவ இனக்க
ழபண்டும் ன்ட பிடய.
னன்ழணழத ளசமன் 'ஆர்தம' ன் ணீ ட்ரில்டமன் "னெக
ஞ்சசடீ"தின் ஆம்ணம 'ஆர்தம சடகம்' உள்நட.
ளமம்வும் உதர்ந்டபநமல்டமன் 'ஆர்வத'தமக

இனக்கப்ட் அம்மவந ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபழடமடு,
ணீ ட்னம் ஆர்தமபமக இனப்டமழழத 'ஆர்தம சடகம்'
ன்று ழர். இடயழ அக்ஷங்கவநக் கஞக்குப்
ண்ஞமணல், ணமத்டயவகவநக் கஞக்குப் ண்ஞிமல்டமன்
ச்ழமகங்கள் என கயணத்டயல் ளசய்தப்ட்டினக்கயன்
ன்று ளடரினேம். அக்ஷக்கஞக்குப் ண்ஞிமல், "இளடன்,
ச்ழமகத்டக்கு ச்ழமகம் ணீ ட்ர்

பித்தமணமதினக்கயழட?" ன்று ழடமன்றும்.
சந்டஸ் சமஸ்டயத்டயன் உழதமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
சந்டஸ் சமஸ்டயத்டயன் உழதமகம்
என ணந்டயம் உனபம ின், அடன் சரிதம

உச்சமஞத்டக்கு வக்ஷதமக இனப்ட சயக்ஷம சமஸ்டயம்.
ஆமலும் அந்ட ணந்டய னொழண சரிதம ன்று மர்ப்டற்கு
வக்ஷதமக இனப்ட சந்டஸ் சமஸ்டயந்டமன். ணந்டய
னொம் டப்மக பழப பமடடமன். ளன்மல், அட
ரியகள் ழதமசயத்ட ழதமசயத்டப் ண்ஞிழட இல்வ.
கபமழ ஸ்னரிக்க வபத்டவபடமன் ணந்டயங்கள்.

அடமல் கபத் ஸ்னஷ்டிதில் ணடேஷ்தன், ணயனகம், ணம்
எவ்ளபமன்றும் இப்டித்டமன் இனக்க ழபண்டும் ன்
யதடயப்டி டமழண சரிதம னொத்ழடமடு உண்மகய ணமடயரி
ணந்டயங்கநிலும் சந்டம் டமழ சரிதமகத்டமன் இனக்கும்.
ஆமலும் இப்ழமட ணக்கு என ணந்டயம் அல்ட ழபட
லக்டம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கப்டுகயழமட அட சரிதம
னெ னொத்டயல் பந்டயனக்கயடம ன்று யச்சதப்டுத்டயக்

ளகமள்ந சந்டஸ் சமஸ்டயந்டமன் உடபி ளசய்கயட. அடன்
ணீ ட்ரிலுள்ந அக்ஷங்கவந ண்ஞிப் மர்த்ட சரிதமக
இல்மபிட்மல், பிதம் ளடரிந்டபர்கவநக் ழகட்டு, அடன்
சரிதம னொத்வட ளடரிந்ட ளகமள்நமம்.

டமணமகத் ழடமன்யத ணந்டயங்கள் டபி கபிகழந
உட்கமர்ந்டளகமண்டு இதற்றுகயழமட சந்டயன்
கஞக்குத்டமன் அபர்கள் ண்ஞத்டக்கு ச்ழமக னொம்
டனபடற்கு பவக ளசய்கயட.
மட்டுக்குத் டமநம் ணமடயரி ச்ழமகங்கலக்கு சந்டஸ்
ன்ட.

இப்டி என கஞக்கயல் ளகமண்டு பனபடமல்டமன்
யர்ஞதணம னொம் கயவக்கயட. அட ணப்மம்

ண்ஞவும் ளநகரிதம் ளசய்கயட. ஆமல் டயலுழண
கட்டுப்மடு ழபண்மம் ன்கய ப
ீ
னடமதத்டயல்,
கபிவடகலக்கும் ணீ ட்ர் ழபண்மம் ன்று ணம்
ழமடி ண்ஞ ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்.

கட்டுப்டுபடயழழத டமன் ளரித ஸ்படந்டயத்டக்கு பனய
இனக்கயட ன்று இந்ட மநில் ளடரிதபில்வ.
*

*

*

ழபடத்டயல் என அக்ஷங்கூக் கூட்வும் குவக்கவும்
னடிதமடடி னெ னொத்வட க்ஷயத்டத் டனபட சந்டஸ்
சமஸ்டயந்டமன். ஆத்ணமர்த்டணம ழபடத்டயல் என சப்டம்
கூ அடயகணமகழபம, குவந்ட பிழபம
அடேணடயக்கக்கூமட அல்பம?
ழபடத்டயன் மடம், ணந்டயத்டயன் னெக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சந்டஸ் : ழபடத்டயன் மடம்
ழபடத்டயன் மடம், ணந்டயத்டயன் னெக்கு
எவ்ளபமன ணந்டயனம் என ழடபவடவதக் குயத்ட.

ஆவகதமல் ணந்டயம் எவ்ளபமன்றுக்கும் என ழடபவட
உண்டு; அடன் ணீ ட்ம சந்டஸ் உண்டு; அவட
ழமகத்டக்குத் டந்ட ரியனேம் உண்டு. ந்ட ரியதின்
னெணமக என ணந்டயம் ழமகத்டயற்கு பந்டழடம அந்ட

ரிய அந்ட ணந்டயத்டயன் ரியதமபமர். அபர் ளதவச்

ளசமல்யத் டவதில் வகவத வபத்டக்ளகமள்பட

அபனவத மடங்கவந சயயல் வபத்டக் ளகமள்படற்கு
அயகுய. ரியகநமல்டமன் அந்ட ணந்டயங்கள் ணக்குக்
கயவத்ட; ஆவகதமல் அபர்கலக்கு னடயல் பஞக்கம்
ளசலுத்ட ழபண்டும்.
சந்டவச் ளசமல்ய னெக்கயல் வக வபக்கயழமம்.
ணந்டயத்டயன் னொத்வட க்ஷயப்ட சந்டஸ். அட அடற்கு
ிமஞன் ழமன்ட. அடமல் ிமஞ ஸ்டமணமகயத

னெக்கயல் வகவத வபக்கயழமம். னெச்சு இல்மபிட்மல்
ிமஞன் இல்வதல்பம? அவடப் ழம,

ணந்டயங்கலக்கு னெச்சமக இனப்ட சந்டஸ். ழபடம் ன்
ளணமத்ட னொத்டக்கு சயவக்ஷ னெக்கு, சந்டஸ் மடம்
ன்மல், ழபடத்டயலுள்ந ணந்டயங்கள் ன்டன்

னொத்டக்குச் சந்டழ னெக்கு, அடமபட ீபமடமணம
ச்பம அபதபம்.
அந்ட ணந்டயத்டயன் அடய ழடபவடவதத் டயதமம் ளசய்த
ழபண்டும். ழடபவடதின் ஸ்பனொத்வட ஹ்னடதத்டயல்
டயதமம் ளசய்ட ணந்டய ம் ஆம்ிக்க ழபண்டும்.
அடற்கமகத் டமன் ழடபவடவதச் ளசமல்ய ஹ்னடதத்வடத்
ளடமடுகயழமம்.

சந்டஸ் ணந்டயங்கலக்கு ஆடமம். கமல் ன் ஆடமத்டயன்
ழணல் மம் யற்டழமல், ழபட னனன் சந்டமழழத
யற்கயமர்.
சந்ட:மழடம ழபடஸ்த

ன்று ளசமல்யதினக்கயட. கமயல்மணல் யற்க

னடிதமட. ழபடணந்டயங்கவந சந்டயன் அவணப்ழ யற்க
வபக்கயட.
யனக்டம் : ழபடத்டயன் கமட
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யனக்டம் : ழபடத்டயன் கமட
யனக்டம் ன்ட ழபடத்டக்கு அகமடய (Dictionary), அகமடய
ன்ட 'ழகமசம்' ன்று ம்ஸ்கயனடத்டயல் ளசமல்ப்டும்.
'அண

ழகமசம்' ன்று ியத்டணம அகமடய இனக்கயட.

'யகண்டு' ன்றும்

ளசமல்படண்டு. டணயனயலும் 'யகண்டு'

ன்ழ ளசமல்பர். எவ்ளபமன பமர்த்வடனேம் இந்ட

டமடபியனந்ட பந்டட ன்று அக்ஷ அக்ஷணமகப்

ிரித்ட எவ்ளபமன அக்ஷத்டக்கும் அர்த்டம் ளசமல்பட
யனக்ட சமஸ்டயம். இவட

Etymology ன்கயமர்கள்.

யனக்டம் ழபடனனனுக்கு ச்ழமத்டய ஸ்டமம், அடமபட,
கமட. ழபடத்டயல் உள்ந அரித பமர்த்வடகலக்கு இன்
இன் அர்த்டம் ன்று அட ளசமல்கயட. ன் இந்டப் டம்
இங்ழக உழதமகப்டுத்டப்ட்ட ன்வடக்
கமஞத்டன் அட ளசமல்லும்.
யனக்ட சமஸ்டயம் மல் ளசய்தப்ட்டினக்கயட.
இபற்யல் னக்கயதணமட தமஸ்கர் ளசய்டட.

ழபட யகண்டுபில் எவ்ளபமன டத்டயற்கும் அட இப்டி
உண்மதிற்ளன்று கமஞம் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
'ஹ்னடதம்' ன்

என டம் இனக்கயட. அட ன் இப்டி

பந்டட? ழபடழண அடன் கமஞத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.
'ஹ்னடய

அதம்': 'ஹ்னடதத்டயல் அபன் இனக்கயமன்' ன்ட

அர்த்டம். 'ஹ்னத்' ன்ழட ளௌடயகணம ஹ்னடதத்டயன்
ளதர். ஆமல் 'அதம்' ன்று அடயல் கயட் உள்நபம
ஈச்பவனேம் ழசர்த்டச் ளசமல்படமல் அடன்

ஆத்ணயகணம னக்தத்பனம் குயப்ிப்டுகயட. ந்ட
சமஸ்டயணமமலும் ஈச்பில் ளகமண்டுபி ழபண்டும்.
ஹ்னடதத்டயல் ழணச்பன் இனப்டமல், அடற்கு,
'ஹ்னடதம்' ன்று

ளதர் பந்டட ன்று ளடரித பனகயட.

இப்டி எவ்ளபமன டத்டயற்கும் கமஞம் உண்டு. அவட
ஆமய்பட யனக்டம்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் ல்மப் டங்கலக்கும் டமட உண்டு.
டமடவப "னொட்" ன்று இங்கயீ யல் ளசமல்லுபமர்கள்.
இங்கயீ யல் கயரிதமடங்கலக்கு (

verbs) டமட

உண்ழ

டபிப் ளதர்ச் ளசமல்கலக்கு (Nouns) டமட இல்வ.
ம்ஸ்கயனடத்டயல்டமன் ளதர்ச் ளசமல்லுக்கும் இன்

க்ரிவததமல் இப்டிப் ளதர் பந்டட ன்று டமட கமட்
னடிகயட. அப்டி உள்ந டங்கநின் பிகமங்கவந ணற்
மவகக்கமர்கள் டுத்ட உழதமகயத்டமர்கள்.
அடமல்டமன் அந்ட மவகநில்  பமர்த்வடகலக்கு
னொட் ளடரிபடயல்வ. அந்ட மவக்ழக உரித ளசமல்மக
இனந்டமல்டமழ ளசமல் னடினேம்? ணஞிவத இங்கயீ யல்
Hour ன்று

ளசமல்லுகயமர்கள். அந்டப் டத்டயல்

அவணந்டள்ந லத்டக்கநின் உச்சரிப்வ அடேசரித்டப்
மர்த்டமல், ளநர் அல்ட ழமர் ன்ழ ளசமல்
ழபண்டும். என கமத்டயல் "ழமர்" ன்ழ

ளசமல்யதினக்க ழபண்டும். "ழமம சமஸ்டயம்" ன்று

ம்ஸ்கயனடத்டயல் என சமஸ்டயம் உண்டு.
'அழமமத்ம்' (இவு
'ழமம' ன்ட

கல்) ன்டயயனந்ட, அந்ட

பந்டட. ழமம ன்ட இண்வ

மனயவகதம என ணஞி ழத்வட குயக்கும். 'ழமம'
ன்ட டணயனயல் 'ஏவ' ஆதிற்று. கல்தமஞப்

த்டயரிக்வககநில் னலர்த்ட கமத்வட 'ல்ழமவ'
ன்று ழமடுகயமர்கள். அந்ட ழமமழப இப்ழமவடத
இங்கயீ ஷ் ஸ்ளல்யங்கயல்
'அபர்' ன்றும்

hour -ஆகவும், உச்சரிப்ில்

பந்டயனக்கயட. இப்டிழத

heart ன்ட

ம்ஸ்கயனட 'ஹ்னத்' ன்டயயனந்ட பந்டட. இப்டிப் 
பமர்த்வடகள் இனக்கயன். இவபகள் ி மவகநில்
டற்கமத்டயத ஸ்பனொத்வட அவபடற்கு வ்பநழபம

கமம் ஆகயதினக்க ழபண்டும். அந்ட மவகமர்கலக்குப்
டங்கநின் னெம் ளடரிதமணல் இனப்டற்குக் கமஞம்
இந்டப் னவணடமன்.

அர்த்டம் ளடரிந்டமளமனயத என மவவதக் ழகட்டு

ிழதமம் ன்? அட ழகட்டும் ழகநமணல், ளசபிமக
இனப்டற்கு ணம்டமழ? இடமல்டமன் யனக்டத்வட
ழபட னனனுக்குக் கமட ன்ட. கமடமல் ழகட்கப்டும்
ச்னடயக்கும் [ழபடத்டக்கும்] இட ச்ழமத்ம்!
பிதமகஞ சமஸ்டயத்வடனேம் யனக்ட சமஸ்டயத்வடனேம்
ளபள்வநக்கமர்கள் கமசயதியனந்ட ண்டிடர்கநிணயனந்ட
ளடரிந்ட ளகமண்மர்கள். இன் இன் கமஞத்டமல்
இன் இன் டம் இவ்பிவ்பமறு பந்டட ன்று
யனக்டத்டயழ ளசமல்யதினப்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்ர்.
இடயயனந்ழட ளணமனய ஆமய்ச்சய ன்று என னடயத

சமஸ்டயம் (Science) உண்மக்கயமர்கள். அட ஃவமய

(philology) ப்டும். இப்டிதமக ப
ீ
மம சமஸ்டயனம்

ற்ட்டற்கு னெகமஞம் பிதமகஞனம் யனக்டனழண.
அபர்கள் ஆமய்ச்சயதமல் ற் மவகள் எவ்ளபமன
னெத்டயயனந்ட பந்டவபகளநன்று ளசமல்கயமர்கள். அந்ட
னெமவவதப் ழசயத ணிடர்கநினந்ட இத்டயல்டமன்
அந்ட இத்டயன் ஆடயங்கள் இனந்டமர்களநன்றும்,
அப்னம்  இங்கலக்கு பிமர்களநன்றும்

ளசமல்கயமர்கள். ம்ஸ்கயனட னெ மவகமர்கநின்
ஆடய இம் ற்ய அிப்ிமத ழடங்கள் இனக்கயன்.
டமதினந்டமலும் ணக்குக் கபவதில்வ. மம் ல்மம்
ம்னவத ஊழ ன் ளகமள்வகனேவதபர்கள்: "தமடம்
ஊழ!", "ஸ்பழடழசம னபத்தம்!" -னென்றுகனம்
ணக்குச் ளசமந்டணம மடு டமன்!  இம்,

அபற்றுக்கம  னெ மவகள் ன்று இபர்கள்
ளசமன்மலும் அத்டவ இத்டக்கும் எழ னெ
இனண்டு; இபர்கள் னெ மவகநமகச்

ளசமல்படற்ளகல்மனம் ளமடபமக எழ னெ மவ
உண்டு ன்ட ம் ளகமள்வக. ப
ீ
ஆமய்ச்சயகலம்
அடயல் ளகமண்டுபிட்டு உக  சனடமதம் னலக்க
என்று ன்று யனொஞணமக பமக்ழடபி அடேக்யக்க
ழபண்டும்.
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
கண் ன்ட ன்?
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
கண் ன்ட ன்?

ம்னவத வபடயக ணடத்டயற்கு ஆடமணமகயத டயமன்கு
பித்தமஸ்டமங்கலள் ங்கங்கநில் சயவக்ஷ,

பிதமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம் ன்பற்வப் ற்யச்
ளசமன்ழன். அடுத்டட ஜ்ழதமடயம் (ழசமடயம்) ன்ட.
ழபடனனனுக்கு ஜ்ழதமடயம் ழத்டய ஸ்டமம்,
அடமபட கண். ஜ்ழதமடய சமஸ்டயணமட னென்று
ஸ்கந்டங்கள் அங்கயதட. அடமல், அடற்கு "ஸ்கந்ட
த்தமத்ணகம்" ன்று ளதர்.
கர்க்கர், மடர், மசர் னடயத  ரியகள் 
ஜ்ழதமடய ம்யவடகவநச் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
லரித கபமன், அசுத் டச்சமகயத ணதனுக்கு

ஜ்ழதமடய உழடசம் ண்ஞிடமக என கயந்டம்

இனக்கயட. அடற்கு, "லரித யத்டமந்டம்" ன்று ளதர்.
இப்டித் ழடபர்கலம் ரியகலம் இதற்யத 
ஜ்ழதமடயக் கயந்டங்கள் உண்டு. ணிடர்கள் ளசய்ட

கயந்டங்கலம் இனக்கயன். பமணயயர் ன்பர்
 கயந்டங்கவந லடயதினக்கயமர். ஆர்தர்,
மஸ்கமசமரிதமர் னடயதபர்கள் ண்ஞி கயந்டங்கள்
 இனக்கயன். சணீ  கமத்டயல் சுந்டழச்ப
ச்ளௌடயகள் ன்பர் சயத்டமந்ட ளகௌஸ்டம் ன்
ஜ்ழதமடய க்ந்டத்வடச் ளசய்டயனக்கயமர்.*
ஜ்ழதமடயத்வட ன் ழபட னனனுக்குக் கண்ஞமகச்
ளசமல்யதினக்கயட?
கண் இல்மடபன் குனன். கண் டற்கமக இனக்கயட?
க்கத்டயலுள்ந பஸ்டக்கவநக் வகதிமல் டபிப்

மர்த்டத் ளடரிந்ட ளகமள்நமம். டெத்டயலுள்நடன் னொம்
ளடரித ழபண்டுணமமல், அப்ளமலட கண்ஞிமல்

மர்த்ழட ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட. இத்டயழ
டெத்டயல் இனப்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந ம்னவத கண்
ப்டி உழதமகப்டுகயழடம, அப்டிக் கமத்டயழ

டெத்டயல் (அடமபட  பனங்கலக்கு னன்மல்
அல்ட  பனங்கலக்கு அப்னம் ) உள்ந க்
யவகவநத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ஜ்ழதமடய

சமஸ்டயம்டமன் உடபி னரிகயட. இன்வக்கு சூரிதனும்
சந்டயனும் ணற் /க்ங்கலம் ங்ழக இனக்கயன்
ன்வடப் ித்தக்ஷத்டயல் மர்த்டத் ளடரிந்ட

ளகமள்நமம். கண்ஞில்மபிட்மலும் வகதமல் டபிழத
கயட்த்டயல் உள்நடன் னொத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்படழமல், ஜ்ழதமடய சமஸ்டயம் ழடவபப்மணல்
ம் கண்ஞமழழத மர்த்ட, கமத்டயல் கயட்ழ, அடமபட
யகழ்கமத்டயல் உள்ந கய யவவணகவந அயந்ட
ளகமண்டுபிமம். ஆமல்
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பனத்டக்கு னன்மல்

அல்ட ின்மல் கயங்கள் ங்ழக இனக்கும் ன்று
ளடரித ழபண்டுணமமல் ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்வடப்
மர்த்டமழ ளடரினேம்!

கயட்த்டயல் உள்நவடத் டபிப் மர்த்ட, அடன் உனபத்வட
அயகயழமடகூ அட ச்வசதம, சயபப்ம, ழபறு ன்
கர் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிபடயல்வ. இவட
அயதக் கண் ழபண்டிதினக்கயட. இழட ழம,

ித்தக்ஷத்டயல் என கயம் ளடரிந்டமல்கூ, அட அந்ட
யவதில் இனப்டமல் ற்டுகய தன் ன், அட

ம்வண ப்டிப் மடயக்கயட ன்று ணக்குத் ளடரிதமட.
இவட ஜ்ழதமடயந்டமன் ணக்குத் ளடரிபிக்கயட.

ஆகழபடமன், ஜ்ழதமடயத்வட ழபட னனனுக்குக் கண்
ன்மர்கள். வபடயகக் கமரிதங்கவநச் ளசய்படற்கு,
இன்ின் க்ம் இன்ின் இத்டயல் இனக்க
ழபண்டும் ன் பிடய உண்டு. 'மள் மர்ப்ட',
'னலர்த்டம்

வபப்ட' ன்ளல்மம் க் யவகவந

எட்டித்டமழ சங்குகவநப் ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட?
இடமல் ஜ்ழதமடயம் ழத் ஸ்டமத்வடப் ளறுகயட.

ஜ்ழதமடயத்டக்கு 'தம்' ன்று என ளதர் உண்டு. 'த'
ன்மல் அவனத்டக் ளகமண்டு ழமபட (to lead).
கண்ஞில்மடபவ இன்ளமனபர்டமழ அவனத்டக்
ளகமண்டு ழமக ழபண்டிதினக்கயட? அடமல் கண்டமன்
அவனத்டப் ழமகய ீ மக இனக்கயட ன்ட
ளடரிகயட! ழபட கர்ணமக்கவநப் ண்டபடற்கம

கமத்வட யர்ஞதம் ண்ஞி, ம்வண அந்டக் கமரிதத்டக்கு
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகய கண்ஞமக இனப்ட
ஜ்ழதமடயழண.
* ழபட

அங்க ஜ்ழதமடயம் ன்ழ ரிக், தறர்

ழபடங்கலக்கு இனப்டயல் இன்று கயவத்டயனப்ட
பிக்க ழபண்டித னலர்த்டங்கவந ணட்டுழண
கூறுகயட. இவட பி பிரிபமடமகக் கனடப்டும்
ஆடர்பஞ ஜ்ழதமடயம் ன்ட கயவக்கழபதில்வ.
பம சமஸ்டயனம் ழமஸ்தனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
பம சமஸ்டயனம் ழமஸ்தனம்
பம சமஸ்டயம் (Astronomy) ன்டமக கயங்கநின்

யவவணகவந ணட்டும் ஆமய்ச்சய ண்டபழடமடு
இன்வத தன்ஸ் யன்றுபிடுகயட. அவப அந்ட
யவகநில் இனப்ட ழமகத்வட ப்டிப் மடயக்கயட,
ம்வண ப்டிப் மடயக்கயட, அபற்வ ணக்கு
அடேகூணமக்கயக் ளகமள்ந ன் ண்ஞ ழபண்டும் ன்
பிதங்கவந - அடமபட, "ழமஸ்தம் மர்ப்ட" ன்று
மம் ளசமல்கய

Astrology சணமசமங்கவநனேம் Astronomy ழதமடு

ழசர்த்டச் ளசமல்பட ஜ்ழதமடய சமஸ்டயம்.
கயங்கள், க்ஷத்ங்கள், டயடய ஆகயத இப்டிதிப்டி
இனந்டமல், அந்ட சணதத்டயல் ளசய்னேம் கர்ணமக்கலக்கு

இப்டிதமகப்ட் ன்கள் உண்மகயன் ன்வடச்
ளசமல்ழப ஜ்ழதமடய சமஸ்டயம் ற்ட்ட. வபடயக

கர்ணமக்கவநச் ளசய்படற்குரித அடேகூணம கமங்கவந
யர்ஞதிப்டற்கமகழப ழபடமங்கணம ஜ்ழதமடயம்
ற்ட்ட. இடயல் கய ஞ்சமம் னடமடகவந
கஞக்குப் ண்ஞ ழபண்டிதினந்டடமல் கஞிடனம்
யவதச் ழசர்ந்டபிட்ட.
தமகம் ண்டம் இணம தக்ஜழபடய, சதம் ன்டம
தக்ஜனணய அவணப்ன ஆகயதபற்றுக்கு யர்ஞதணம

அநவுகள் உண்டு. அந்ட அநவுப்டி அவணத்ட தக்ஜம்
ண்ஞிமழ ன் உண்டு. அடமல் தக்ஜழபடயகநின்

அநவுகவநத் டீர்ணமணமகக் கஞக்குப் ண்ஞிக் ளகமடுக்க
ழபண்டிதடமதிற்று. இந்ட ரீடயதிலும், ழபடத்டக்குத்

டவஞதங்கணமக கஞிடம் அிபினத்டய
ளசய்தப்ட்டினக்கயட.

னமட கஞிட டைல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
னமட கஞிட டைல்கள்
ஜ்ழதமடயத்டயல் னென்று ஸ்கந்டங்கள் இனக்கயன்
ன்டமக னன்ழ ளசமன்ழன். ணத்டயல் ஜ்ழதமடயம்
ளடரிந்ட என சமஸ்டயரிகள் இனந்டமர். அபனக்கு என
ட்ம் ளகமடுக்க ழதமசயத்ழடமம். கவசயதில் 'த்ரிஸ்கந்ட
மஸ்க' ன்னும் ட்த்வடக் ளகமடுத்ழடமம். ஸ்கந்டம்
ன்மல் ணத்டயன் அடிக்கட்வதில் இனந்ட ிரிகய

ளரித கயவநகலக்குப் ளதர் ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்டயல்
யத்டமந்ட ஸ்கந்டம், ழமம ஸ்கந்டம், ம்யடம

ஸ்கந்டம் ன்று னென்று ஸ்கந்டங்கள் இனக்கயன்.
அரித்ளணடிக், ட்ரிகமளணட்ரி, யதமளணட்ரி, அல்யப்ம ன்று
பிடணமக உள்ந கஞிடங்களநல்மம் யத்டமந்ட

ஸ்கந்டத்டயல் அங்கய இனக்கயன். ழணற்கத்டயதர்கள்
த்டவழதம டைற்மண்டுகலக்கு அப்னம் 'ளபப்'
ளசய்ட
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பிதங்கள் ல்மம்

னமடணம ம் ஜ்ழதமடயத்டயல் பந்ட பிடுகயன்.
அரித்ளணடிக் (Arithmetic) ன்ட பிதக்ட கஞிடம். ண்கவநத்
ளடநிபமகக் ளகமடுத்டப் ன் ழகட்ட பிதக்ட கஞிடம்.
சமடமஞக் கூட்ல், கனயத்டல், ளனக்கல், பகுத்டல்

ன்வபகள் பிதக்ட கஞிடத்வடச் சமர்ந்டவப.
அவ்தக்டம் ன்ட

1,2,3,4

ழமத் ளடரிந்ட

ண்ஞிக்வகதமக இமணல்

A,X ன்று

வபத்டக் ளகமள்பட.

அவடத்டமன் அல்ீப்ம ன்று ளசமல்கயமர்கள். அவ்தக்டம்
ன்டற்கு 'ளபநிப்வதமகத் ளடரிதமடட' ன்ட

அர்த்டம். ழக்ஷத் கஞிடம் ன்டடமன் 'ஜ்தமளணட்ரி'. 'ஜ்தம'
ன்மல் னணய; 'ணயடய' ன்மல் 'அநவப னவ' ன்று
அர்த்டம். தமகழபடய, தக்ஜ குண்ம் இவப ப்டிதினக்க
ழபண்டும் ன்று அநவபகவநச் ளசமல்படற்கமகழப
னடயல் ற்ட் ஜ்தமணயடயடமன் இங்கயீ ஷ்
ஜ்தமளணட்ரிதமதினக்கயட. 'ஜ்தமகி'தில் பனபடம் இழட
'ஜ்தம' டமன்.

ணீ கஞம் ன்று என கஞக்கு உண்டு. அட

அவ்தக்டங்கவநக் ளகமடுத்ட பிதக்டங்கவநக் கண்டு
ிடிப்ட. அவ்தக்டணம ண்ஞிக்வககநின்

கூட்ங்கவநத் டிதமகக் ளகமடுத்ட அவபகவந சணணமக
ளசய்தச் ளசமல்லுபட ணீ கஞம். ணீ கஞம்
ன்டற்குச் சணணமகப் ண்டடல் ன்ட அர்த்டம்.
அவடத்டமன்

equation ன்கயமர்கள்.

ழபடத்டயன் ஆமபட அங்கணமக இனக்கும் கல்
சமஸ்டயத்டக்கு (இவடப் ற்ய ிகு ளசமல்ழபன்)
ழபடத்டயன் ந்டமபட அங்கணம இந்ட ஜ்ழதமடயத்டயல்
பனம் யத்டமந்ட ஸ்கந்டத்டயன் உடபி ளமம்வும்
ழடவபப்டுகயட. கல் சமஸ்டயத்டயல் சுல்

லத்டயங்கள் ன்று என மகம் உண்டு. இந்ட சுல்
லத்டயங்கநில் தக்ஜங்கவந ற்யச் ளசமல்லும்ழமட
தக்ஜம் ளசய்த ழபண்டித சமவதில் தக்ஜழபடய ப்டி
கட் ழபண்டும் ன் ழமன்பற்றுக்கு அநவு

னவகவநத் டயட்பட்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட
தக்ஜ னணய அவணப்னகலக்கு "சதம்" ன்று ளதர்.

கனன் ழமன் ஆக்னடயதில் (படிபத்டயல்) என சதம்.
இன்ம் இப்டிப்  ஆக்னடயகநில் சதங்கள்
அவணப்வடப் ற்ய ளசமல்லும்ழமட, ளசங்கல் சூவந
ழமடும் பிடம், இத்டவ அநவுள்ந இத்டவ

ளசங்கல்கள் அடுக்கயமல் இந்ட ஆகயனடயனேள்ந சதம்
பனம் ன் கஞக்குகள் சுல் லத்ங்கநில்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். இடற்கு யத்டமந்ட

ஸ்கந்டத்வடப் ிழதமப்டுத்டயக் ளகமண்மல்டமன்
னடினேம்.
ஆஸ்டம் சுல் லத்டயத்டயல் என ணீ கஞம் (equation)
இனக்கயட. அவட பிடுபிக்க - ப்னொவ் ண்ஞ ணீ கமம் பவதில் னடிதமணயனந்டட.

ளபள்வநக்கம கஞிட பிடயகநின் டி அவட 'மல்வ்'
ண்ஞ னடிதமணயனந்டடமல், அட டப்ன ன்றுகூ

யவத்டபிட்மர்கள். அப்ந்டமன் ழணலும் ஆமய்ச்சய
ளசய்ட மர்த்டடயல், அந்ட சுல் லத்டய ணீ கஞம்
சரிதமழட ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இத்டவ டேட்ணம கஞிட ஜமம், இவ்பநவு கமம்
டங்கள் கண்ஞிழழத ணண்வஞத் டெபி பந்ட அநவுக்கு
லக்ஷ்ணணம ஜமம், ஆதிக்கஞக்கம
பனங்கலக்கு னந்டயழத இந்டயதர்கலக்கு

இனந்டயனக்கயழட ன்று ஆச்சரிதப்டுகயமர்கள். இவடப்
ழம இன்ம் கண்டுிடிக்க ழபண்டித கஞக்குகலக்கு
உரித லத்டயங்கள் வ்பநழபம இனக்கயன். இந்ட

ணீ கஞங்கலம், அநவுகலம், யத்டமந்ட ஸ்கந்டத்டயன்
உடபிதமல் யனொஞம் ளசய்த ழபண்டிதவபதமகும்.
ழகம கஞிடம், குட்கம், அங்கமடம் ன்ளல்மம்
பவகக் கஞக்குகள் ம் சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்ப்டுகயன்.
அவ்தக்ட கஞிடத்டயற்கு ீ கஞிடம் ன்றும் என ளதர்
உண்டு....
ண்டறு பனங்கலக்கு னன் மஸ்கமச்சமரிதமர்
ன்று ளரித கஞிட யத்டமந்டய எனபர் இனந்டமர்.
ணக்கு ன்டமன் ளகட்டிக்கமத்டம் இனந்டமலும், கபத்
ங்கல்த்வட ணமற் னடிதமட ன்டற்கு

டயனஷ்மந்டணமக அபர் பமழ்க்வகதில் என்று ந்டட.
அபனவத ளண்டக்கு ீ மபடய ன்று ளதர்.

மடகப்டி அபலக்கு ளமம்வும் ணமங்கல்த ழடமம்
இனப்வட ஜ்ழதமடயப் னயதம மஸ்கமச்சமரிதமர்
அயந்டயனந்டமர். ஆமலும் டணட

ளகட்டிக்கமத்டத்டயமல் க க்ங்கலம் டீர்க்க
ளநணங்கல்தத்வடத் டனம்டிதம என க்த்வடக்
கண்டுிடித்ட அடயழ னத்டயரிக்கு பிபமம் ளசய்ட
பிட்மல் அபள் டீர்க்க றணங்கயதமக இனக்கச் ளசய்ட
பிமம் ன்று யவத்டமர். அந்ட ணமடயரிதம க்
ழசர்க்வக உவத என க்த்டயல் ீ மபடயக்குக்
கல்தமஞ னலர்த்டம் வபத்டம் பிட்மர்.
அந்டக் கமத்டயல் இப்ழமட ழமல் கடிகமம் கயவதமட.

பமஸ்டபத்டயல் அக்கமத்டயல் இனந்டடடமன் அசல் கடிகம.
கம், கடிகம, கடிவக ன்ளடல்மம் மவ ணமடயரிதம

டீர்த்ட மத்டயத்வடக் குயக்கும். இப்டிப்ட் 

மத்டயழண னர்பகமத்டயத கடிகம அல்ட கடிகமம்.
அடயழ ழணல்மகம், கர ழ்மகம் ன்று ிரிந்டயனக்கும். ழணல்
மகத்டயல் பிட் ம் என டபமம் பனயதமக
கர ழ்மகத்டயல் டநித்டநிதமக பிலம். ணனந்ட மட்டியல்
ழமஸ் ணமர்க் ண்ஞிதினக்கய ணமடயரி, கர ழ் மகத்டயல்

அநவுக்ழகமடுகள் ழமட்டினக்கும். டநித் டநிதமய் பிலம்
ம் இன் ழகமடுபவ பந்டமல் இத்டவ மனயவக

ன்று கஞக்குப் ண்ஞிபிடுபமர்கள். அடயலுள்ந ழமஸ்
ணமர்க் எனமநில் அறுடயல் என ங்கமகும். 'மனயவக'
ன்று டணயனயல் ளசமல்ப்டும் இந்டக் கம அநவுக்கு
ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'மடிகம' ன்ழடமடு 'கடிகம' ன்ழ
இன்ளமன ளதர் உண்டு. அட
Water -clock, Water glass ன்று
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யணயம் ளகமண்ட.

இங்கயீ யலும் ளசமல்பமர்கள்.

ம் சரழடமஷ்ஞத்வடப் ளமறுத்ட

evaporate (ஆபி)

ஆபடமல், இடயல் டமபட கஞக்குத் டப்ன பனம் ன்று,
த்டநிக்குப் டயல் 'பமளமழட்' ஆகமட ணண் டகள்
பிலகய ணமடயரிச் ளசய்னேம் கடிகமத்டக்கு

hour - glass ன்று

ளதர்.
அந்மள் பனக்கப்டி, ீ மபடய பிவநதமட்டுப் ளண்ஞமக
இனந்ட சயன் பதசயழழத கல்தமஞம் யச்சதித்டயனந்டட.
அந்டக் குனந்வட ழணழ ளசமன் ணமடயரிதம 
கடிகமத்டயம் பந்ட, குிந்ட மர்த்ட ழடம ழசஷ்வ

ண்ஞிற்று. அப்ழமட அடன் னெக்குத்டயதியனந்ட என
சயன் னத்ட கடிகமத்டக்குள் பிலந்ட, ழணல் மகத்டக்கும்
கர ழ் மகத்டக்கும் டுழபனேள்ந டபமத்டயல் ணமட்டிக்
ளகமண்டு பிட்ட.

இடமல் பிலகய டநி சயன்டமகய பிடும் அல்பம?

இப்டி, இனக்க ழபண்டிதவடபிச் சயன்டம டநிகநமக
பிலந்ட னலர்த்ட க்க் ழகமட்டுக்கு ம்
பந்டழமட, பமஸ்டபத்டயல் அந்ட சுழம் டப்ி, அடுத்ட
க்ம் பந்ட பிட்ட! அட ளகட் க்ம். அந்ட

க்த்டயல் பிபமணமடமல் ீ மபடய மடகப்டிழத
ளமம்வும் ிஞ்சு பதயல் டயவத இனந்ட பிட்மள்!
னத்ட பிலந்டவட அந்டக் குனந்வட உள் எனத்டனம்
னடயல் கபிக்கமடமல் இத்டவ ளரித பிரீடம்
ந்டபிட்ட. அப்னம் பிதம் ளடரித பந்டழமட
பிடயவத தமனம் ணமற் னடிதமட ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்மர்கள்.
கஞிட சமஸ்டய பிதணமகப் ிற்கமத்டயல்
மஸ்கமசமரிதமர் என கயந்டம் ளசய்த ழபண்டுளணன்று
யவத்டமர். டணட னத்டயரிதின் ளதமகயத ீ மபடய

ன்னும் ளதவழத அந்ட னஸ்டகத்டக்கு வபத்டமர்.
சயன் பதசயழழத பிடவபதமகயத் டம்ணயம் பந்டபிட்
னத்டயரி ீ மபடயவத கஞிடத்டயல் ண்டிவட ஆக்கய, அபள்
ளதரிழழத டம் னஸ்டகத்வட லடயமர். மடமஞணமக
என ம்வதில் மட்டி, னப்மட்டிகநின் ழவக்

குனந்வடக்கு வபத்ட அபர்கலவத யவவப ீடிக்கச்
ளசய்கயமர்கநல்பம? மஸ்கமச்சமரிதமழம ன்
ண்ஞிமளன்மல், குனந்வடழத ளமட டம்னவத
குனந்வட, கஞிட ணமஞமக்கப் ம்வ னலடற்கும் என
ஆடய மட்டிதமகச் சயஞ்சரபித்பம் ளறும்டி டம்னவத

னஸ்டகத்டயற்ழக "ீ மபடய கஞிடம்" ன்று அபள் ழவ
வபத்டபிட்மர்.

அடயல் பிதக்ட கஞிடம், ீ கஞிடம் னடயத பவகக்
கஞிடங்கள் இனக்கயன். "ீ மபடய கஞக்கு"கள் கவட
ணமடயரினேம், பிடுகவட ணமடயரினேம், கபிவட ணமடயரினேம்
சுபமஸ்தணமக இனக்கும். கய ஸ்டயடயகள்,
கயங்கநின் கடயகள் னடயதபற்வ யர்ஞதிப்டற்கு
உழதமகணமக "யத்டமந்ட சயழமணஞி" ன் என

கயந்டத்வடனேம் மஸ்கமசமரிதமர் லடயதினக்கயமர்.
"ிமசரழகணமவ"

ன்னும் வனத சமங்கநின்

ளடமகுப்ம னஸ்டகத்டயல் உள்ந என சமத்டமல், னர்ப
கமத்டயல் மஸ்கமச்சமரிதமனவத கயந்டங்கவநப்

ிசமப் டுத்டபடற்கமக கூர் (குமத்) ழடசத்டயல்
இனந்ட சயங்கஞன் ன்னும் அசன் ணமிதம்
பிட்டினந்டமளன்று ளடரித பனகயட.
ப
ீ
ழக்ஷத்டய கஞிட கயந்டணமகயத "னைக்நிட்"
னஸ்டகத்டயல் டுபில் உள்ந

7,8,9,10-ம்

மகங்கவநக்

கமஞபில்வ ன்று ளசமல்லுகயமர்கள்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல்

12

னஸ்டகங்கலம் அப்டிழத

இன்வக்கும் இனக்கயன். ணக்கு என்றும்
ளடரிதபில்வ. ' னவ கூட்ல் ழமடுபடடமன்
ளனக்கல்; னவ கனயப்டடமன் பகுத்டல்' ன்ட
ழமன் சயன்பிதங்கள்கூத் ளடரிதமணயனக்கயழமம்!
மஸ்கமசமரிதமனக்கு னன்ன, அடமபட இன்வக்கு

1500

பனங்கலக்கு னன்ன பமணயயர் ன்று எனபர்
இனந்டமர். அபர் 'ப்னத் ம்யவட', 'ப்னத் மடகம்'

னடயத  கயந்டங்கவநச் ளசய்டயனக்கயன்மர். 'ப்னத்
ம்யவட' ன்ட க சமஸ்டயங்கலக்கும்

தன்றகலக்கும்

digest- ஆகும்.

இத்டவ தன்ம

ம் னர்பிகர்கலக்குத் ளடரிந்டயனந்டட? ன்று அவடப்

மர்த்டமல் ஆச்சரிதணமக இனக்கும். 'ப்னத் மடக'த்டயல்
ஜ்ழதமடய பிதங்கள் தமவும் உள்ந.
ஆரிதர் ன்பர் 'ஆரித யத்டமந்ட'ளணன்று என
னஸ்டகம் லடயதினக்கயமர். இபனம்

1500

பனத்டக்கு

னன்ன இனந்டபழ. இப்ளமலட பனங்கய பனம் பமக்கயத
கஞிடணமட 'ஆரித யத்டமந்ட'த்வட அடேசரித்டட
ன்று ளசமல்லுபமர்கள். பமணயயவனேம்,
ஆரிதவனேம் ம் கம
ளகமண்மடுகயமர்கள்.

mathematician கலம்

இவ்பநவு கஞிட சமஸ்டயங்கலம் க்ஷத்டயங்கள், என்ட
கயங்கள் ன்வபகநின் கடயவதப் ற்யனேம்
ஸ்டயடயவதப் ற்யனேம் ளசமல்லுவபகள். கயங்கள்
லடமன். மகு ழகடக்கள் யனல். அடமல் அவபகவநச்

சமதமக்கயங்கள் ன்று ளசமல்லுபமர்கள். சூரிதனுக்கும்
சந்டயனுக்கும் ழர் பிழமடணமக அவப ஏடும்.
அவபகலக்குத் டி கஞம் ழபண்மம். சூரித
சந்டயர்கலக்கம கஞத்டயன் பிரீட (டவகர ழ்)
கஞழண அவபகலக்குரித கஞணமகும்.
கயனம், க்ஷத்டயனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
கயனம், க்ஷத்டயனம்

க்ஷத்டயங்கலக்கும் க்ங்கலக்கும் உள்ந

பித்டயதமம் ன்? ம்னவத லர்தவச் சுற்ய
பனகயவபழத க்ங்கள். லர்த ணண்த்வடச்
ழசமடவப க்ஷத்டயங்கள். ம்னவத கண்டக்கு
ளடரிகய அவதமநம் என்று இனக்கயட. வபத்வட
ஆட்டிக்ளகமண்ழ இனந்டமல் அட நநளபன்று

அவசந்ட ஜ்பயத்டக் ளகமண்ழ இனக்குணல்பம? அவடப்
ழம க்ஷத்டயங்கள் அவசழபமடு ஜ்பயத்டக்

ளகமண்டினக்கும். கயங்கள் அவசதமணல் ஜ்பயக்கும்.
சூரிதனும் க்ஷத்டயங்கலந்டமன் ஸ்பதம் ிகமசம்
உவதவப. [அடமபட அவபழத இதற்வகதமகப்

ிகமசனள்நவப.] க்ங்கள் இப்டிப்ட் இன்ளமன
ஸ்பதம் ிகமச பஸ்டபிமல்டமன் டமங்கலம்

ிகமசயக்கயன். [அபற்றுக்கு இதற்வக எநி கயவதமட.]
க்ஷத்டயங்கநில் பிடணம பர்ஞங்கநில் மல்
அடிக்கும். ட்வ டீர்த்ட வபத்டயல் ீம், ச்வச, னடயத
யங்கள் ஜ்பயப்ட ழம அவப இனக்கும்.

க்ங்கநம குனவும் சுக்கயனும் ளகமஞ்சம் ளரித
க்ஷத்டயங்கவநப் ழம இனக்கும். ஆமல் அபற்யல்
டநடநப்ன இமட. க்ஷத்டயங்கள் டநடநளபன்று
இனக்கும். சூரிதனும் அப்டித்டமன் இனக்கும். சூரிதவக்
ளகமஞ்சம் உற்று கபிக்க ஆம்ித்டமல் சுற்யலும்
கமஞப்டுகயன் ிசயர் ழமய்பிடும். அப்னம்

கண்ஞமடிதில் டட்வதமகச் ளசய்தப்ட் என்று
த்டயல் ணயடப்ட ழமல் டநடநளபன்று ழடமன்றும்.
அவசவு இனக்கும். சந்டயன் இந்ட ணமடயரி இனக்கமட.

லர்தனுக்கு உள்ழந எநி அவசவு உள்நட ன்டற்கு

என யனொஞம் ளசமல்கயழன். கூவதில் என டபமம்
பனயதமக லர்த ளபநிச்சம் பனகயட. யமவும்

பனகயட. லர்தின் ளபதிமடமல்டமன் இந்டக் கடயர்
ஆடுகயவடப் மர்க்கயழமம். சந்டய கயஞம் அவசதமணழ
இனக்கும். ணற் க்ங்கலம் சந்டயன் ணமடயரிழத.

க்ஷத்டயம் சயயதடமக இனந்டமலும் எநிதிழ அவசவு
இனக்கும். க்ஷத்டயம் ளரிதடமக இனந்டமல்

VIBGYOR ன்று

ளசமல்ப்டும் ல யங்கள் இந்ட அவசபில் ழடமன்றும்
- வபத்டயயனந்ட கர்கள் ளகமட்டுகய ணமடயரிழத!
சூரிதனுக்கு ப்டமச்பன் ன்ட என ளதர்.

அபனுவத ழடரில் ல (ப்ட) குடயவகள் (அச்பங்கள்)
உண்டு ன்று அர்த்டம் ளசமல்பமர்கள். 'எழ அச்பந்டமன்,
அடற்கு ல ழர்கள் இனக்கயன்' ன்று ளசமல்படம்
உண்டு. 'அச்பம்' ன்டற்ழக 'கயஞம்' ன்று அர்த்டம்
உண்டு. சூரிதனுக்கு ல டயனும பர்ஞங்கவந
ளபநிபிடும் கயஞங்கள் இனக்கயன் ன்டடமன்

டமத்ர்தம். எழ கயஞந்டமன் ல டயனுசமகப் ிரிந்ட
கர்கநமகயட. பிப்யதமர் ன்டம் அடடமன். எழ
கயஞத்டயற்குடமன் லழர் ன்று ஸ்ஷ்ணமக ழபடத்டயன்
வடத்டயரீத ஆண்தகத்டயழழத இனக்கயட: ழகம
அச்ழபம படய ப்டமணம. எழ ளபண்வணடமழ
refraction ன்

எநிச்சயடயல் ல பர்ஞணமகயட?

க்ஷத்டயழண ஸ்பதம் ிகமசனவதட. கயணமட
ழபறு என்யணயனந்ட எநிவதக் கன் பமங்கயக்
ளகமள்கயட - சந்டயன் லர்திணயனந்ட பமங்கயக்
ளகமள்கயட ழம!

க்ஷத்டய எநி அவசபடமல்டமன் "அட கண்வஞச்

சயணயட்டுகயட"; Twinkle twinkle little star" - ன்ட. கயங்கள்
கண்வஞச் சயணயட்டி ன்று தமமபட லடயமல் டப்ன.
க்ஷத்டயங்கள் கயனக்ழக உடதணமகய ழணற்ழக அஸ்டணயக்கும்.
கயங்கலம் ழணற்ழக ழமகும். ஆமல் யத்டயதம்

ளகமஞ்சம் கயனக்ழக கர்ந்டளகமண்ழ ழமகும். கயனக்ழக
ஏடும் திலுக்குள் எனத்டன் ழணற்ழக க்கயடழமல், ல
கயங்கலம் கயனக்ழக கர்ந்ட ளகமண்ழ ழமகும்.
இபற்யன் ஸ்டயடயகவந ஜ்ழதமடய சமஸ்டயம்
ளசமல்லுகயட.

கயங்கலம் ணிட பமழ்வும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
கயங்கலம் ணிட பமழ்வும்
ிஞ்சத்டயல் பக்ங்கநின் ஸ்டயடயகவநப் ழமழப

ணிடர்கலவத ஸ்டயடயனேம் ணமயக்ளகமண்ழ பனகயட.
கஷ்ம், ளசௌக்கயதம், டக்கம், ந்ழடமம், உன்ட டபி,

டமழ்ந்ட டபி ன்று இப்டி ல்ழமனவத ஸ்டயடயனேம்
ணமய பனகயட. இப்டி ணமயக் ளகமண்ழ இனப்பன்
ணிடன் ணட்டும் அல்ன். ஸ்டமங்கலக்கும் அப்டிழத.
ழடசங்கலக்கும் உதர்ந்ட கமம், டமழ்ந்ட கமம் ன்று
பனகயட.
ழமகத்டயல் க்கும் றகடக்கங்கலக்கும்

கயங்கலக்கும் ம்ந்டம் உண்ளன்று கண்டு

ணரியகள் இன் இன் ணமடயரி கயங்கள்

இனந்டமல் இன் இன் ன் கயவக்கும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். என கமரிதம் ஆம்ித்டமல்,
அடன் ஆம்கம கயரீடயகவநக் ளகமண்டு, ழணழ
க்கும் றகடக்கப் ன்கவநச் ளசமல்லும் மகத்டயற்கு
"ழமம ஸ்கந்டம்" ன்று ளதர்.  கமத்வட
ஆம்ணமக வபத்டக் ளகமண்டு மடகம் கஞித்ட
பமழ்மள் னலபடற்கும் சுகடக்க ன்கவநச்
ளசமல்யபிமம்.

சுகடக்க ன்கலக்குக் கமஞம் பிடணமகச்

ளசமல்ப்டுகயட. இட ழர் எழ பிதமடயக்கு
ளபவ்ழபறு கமஞம் ளசமல்கய ணமடயரிடமன்.
வபத்டயதர்கள் டமட பித்தமசத்டமல் இந்ட பிதமடய

உண்மதிற்ளன்று ளசமல்கயமர்கள். ணந்டயபமடய ளடய்பக்
ழகமநமறு ற்ட்டினக்கயட ன்று ளசமல்லுகயமன்.
ஜ்ழதமடயன் கய கடயதமல் அட பந்டட ன்கயமன்.

டர்ண சமஸ்டயழணம னர்ப கர்ண ன் ன்று ளசமல்லுகயட!
உஞர்ச்சய ணமறுடல்கநமழழத ழடக ஸ்டயடயனேம்
ணமயபிடுகயட ன்று ணழம டத்டப யனஞர்கள்
ளசமல்லுகயமர்கள்! இப்டி என்றுக்ழக  கமஞங்கள்
ளசமல்ப்டுகயன். உண்வணதில், கய கடயதமல்
பனகயடம? டமடக்கநமல் பனகயடம? ணத்டயன்
சத்டமல் பனகயடம? ணற்வபகநமல் பனகயடம?
இபற்யல் என்றும் ளமய்தில்வ. ல்மம்
கமஞங்கழந. ல்மம் என்யன் அவதமநங்கழந. மம்
ளடரிந்ட ளகமள்லபடற்கமக இப்டிப் பவகதிலும்
கமஞங்கள் ற்ட்டு என்மகக்கூடி அடேபத்வடக்

ளகமடுக்கயன். எவ்ளபமனபர் எவ்ளபமன கமஞத்வட
டுத்டக் ளகமள்கயமர்கள். ணவன ளய்டமல் ஈம்

உண்மகயட; ஈசல் உண்மகயட; டபவந கத்டகயட.
இவ்பநவும் ணவன ளய்டடற்கு அவதமநங்கள்.
அடழமல் ம் னர்ப கர்ணமபின் ன் உண்மடற்கு

அழக அவதமநங்கள் அவணகயன். எவ்ளபமன்றும்
அடற்கு அவதமநந்டமன். ல்மபற்யற்கும் ம்ந்டம்
உண்டு. கர்ணமவப அடேரித்ட கயகடய ற்டுகயட,
பிதமடய ற்டுகயட, ணசஞ்சம் உண்மகயட,

ிசமசமடயகநின் ீவ உண்மகயட. ல்மம் என
கர்ணமபின் மகழப உண்மகயன். எவ்ளபமன
பனயதிலும் ளடரிந்ட ளகமள்நமம். இபற்யல்

க்ரீடயதமக உள்ந ன்கவநத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
கஞக்கு ணயகவும் உழதமகணமக இனக்கயட.
சகும், யணயத்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
சகும், யணயத்டம்
ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்டயல், "ம்யடம ஸ்கந்டம்" ன்று
என ிரிவு இனக்கயட ன்ழல்பம? ம் ங்ழக
ஏடுகயட? னணயக்குள் டய

under-current ஆக

ங்ளகங்ழக

ழமகயட. உள்ழந ம் இனப்டற்கு ழணழ ன்
ன் அவதமநம் இனக்கும்?- ன்வபகவநப் ழமன்
 பிதங்கள் அடயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்.

பமசவத் டயபிதங்கள் ளசய்னேம் பிடம், படு
ீ கட்டும்

அநவு, சகு சமஸ்டயம், யணயத்ட சமஸ்டயம் னடயத
ல்மம் இந்ட ம்யவடதில் ளசமல்ப்டும்.

சகும் ழபறு, யணயத்டம் ழபறு. யணயத்டம் ன்டடமன்
பப்ழமபவட ழடம என டயனுயல் அவதமநம்
கமட்டுபடற்குப் ளமடப் ளதர். அடயல் என பவகழத
சகும். சகும் ன்டற்கு 'க்ஷய' ன்ட அர்த்டம்.

க்ஷயகநமல் ற்டும் யணயத்டங்கலக்குத்டமன் சகும்
ன்று ளதர். உகத்டயல் என்றுக்ளகமன்று

ம்ந்டணயல்மட பஸ்ட என்றும் இல்வ. க்கும்
கமரிதங்கலம் அப்டிழத. ரிதம கஞக்குத் ளடரிந்டமல்
ல்மம் ளடரிந்ட ளகமள்நமம். உகத்டயல் ப்வப
ல்மம் எழ எனபனவத ஆக்வஜதமல்டமன்
க்கயன்; எழ கஞக்கமக க்கயன். அடமல் என
கமரிதத்வடக் ளகமண்டு ணற் ல்மபற்வனேம் கண்டு

ிடிக்கமம். வக ழவக, ஆனொம், க்யவ னடயத
ல்மம் என்றுக்ளகமன்று ம்ந்டம் உவதபமகழப
இனக்கயன். ல்மம் யம்டமன். இபற்யல் என்ழ
யணயத்டம். அடயல் என அங்கழண சகும்.
என க்ஷய பணயனந்ட இம்ழமமல் இன் ன்;

இன் க்ஷய கத்டயமல் இன் பிவநவு ற்டும் ன்று
சகு சமஸ்டயம் கூறும்.
'யணயத்டம்' ன்டயழழத, மம் 'சகும்

மர்ப்ட' ன்று

ளசமல்படயலுள்ந ணற் ல்மம் பனம்.

Omen ன்று

ளமடபமகச் ளசமல்பட யணயத்டம்டமன். [கர வட
ஆம்த்டயல்] " யணயத்டமி ச ச்தமணய பிரீடமி ழகசப"
ன்று னேத்டம் ஆம்ிக்குனன் அர்றன் கபமிம்

ளசமல்கயமன். 'ளகட் சகுங்கவநப் மர்க்கயழன்' ன்று
மம் ளசமல்பவடத்டமன், 'பிரீடணம யணயத்டங்கவநப்

மர்க்கயழன்' ன்கயமன். அபன் 'யணயத்டம்' ன்டடமன் சரி.
மம் சகும் ன்ழட ல்ட அல்ட ளகட்டற்குச்
சூசகணம ளமடப்ளதர் ன்று யவப்ட டப்ன. இந்ட

சூசகங்கநில் க்ஷயகநமல் பிவநபட ணட்டுழண சகும்.
என னவ குறுக்ழக ழமமல் அட யணயத்டம். கனன்
குறுக்ழக ழமமல் அட சகும்.
ிற்மடு கபமனும் அர்றிம் 'யணயத்ட'த்வடப் ற்யச்
ளசமல்கயமர். "யணயத்ட ணமத்ம் ப வ்தமசயன்" [XI.33.]
"சத்னக்கவந

பவடப்டமபட, அடமல் மபம் பனழண!"

ன்று அலட அர்றிம், "இந்ட னேத்டத்டயல் இபர்கவந
பவடப்டமக மன் ற்ளகழப ங்கல்ம்

ண்ஞிதமகயபிட்ட. அடமல் இபர்கள் இப்ழமழட
ளசத்டப்ழமபர்கள்டமன். இபர்கவநக் ளகமல்பன் மன்
டமன். ீ ளபறும் கனபி ணமத்டயணமக இன" ன்று கபமன்
ளசமல்கயழமட, 'யணயத்ட ணமத்ம் ப' ன்கயமர்.
அடமல் யணயத்டம் ன்ட அடழப வ
உண்மக்குபடயல்வ; இன்ளமன்று யச்சதம்

ண்ஞிபிட் வ இட ளபநிப்த் ளடரிபிக்கயட
ன்ழ ஆகயட. இழட ழம, ம்னவத னர்பகர்ண
வத்டமன் யணயத்டங்கள் தமவும் ளடரிபிக்கயன்.
சுனக்கணமகச் ளசமன்மல், னென்று ஸ்கந்டங்கநில்
ளமடபமக கஞிடத்வடனேம் கயகடயகவநனேம்
ளசமல்லுபட 'யத்டமந்டம்'. டித்டிதமக ணிடனுவத
றகடக்க வச் ளசமல்லுபட 'ழமவ' அல்ட

மடகம். 'ழமம'பியனந்டடமன் மடகழண
'மஸ்ழகமப்' ப்டுகயட.

ணயச்சம் உள்நவப ல்மம்

'ம்யவட'.

னமட டைல்கநில் பக்
ீ
கண்டுிடிப்னக்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
னமட டைல்கநில் பக்
ீ
கண்டுிடிப்னக்கள்
பமணயயர் "ப்னத் ம்யவட' ன்று என
கயந்டம் லடயதினக்கயமர் ன்ழல்பம? அடயல்
இல்மட பிஞ்ஜமக் கண்டுிடிப்ன இல்வ.
ளபறும் ஆகமசத்டயல் இந்டக் கயங்களநல்மம்
இனக்கயன்ழப. பினமணல் ப்டி யற்கயன்? இடற்குக்

கமஞத்வட யனைன் ன்பர்டமம் கண்டுிடித்டமர் ன்று
ல்ழமனம் யவக்கயமர்கள். ணயகப் வனத கமத்டயல்
உண்ம சூரித சயத்டமந்டத்டயன் ஆம்த்டயல் இனக்கய

ச்ழமகழண, னணய பினமணல் இனப்டற்கு ஆகர்ஞ சக்டய
கமஞம் ன்று ளசமல்லுகயட. ம் கபத்மடமநின்
உயத் மஷ்தத்டயலும் னணயக்கு ஆகர்ஞ சக்டய
இனக்கயட ன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. என
பஸ்டவப மம் ழணழ பசய
ீ யந்டமல் அட ணறுடினேம்
கர ழன பந்ட பிலகயட. அப்டி பிலபட அடனுவத
ஸ்பமபகுஞம் அல். அட னணயதில் பிலபடற்குக்
கமஞம் னணயதின் ஆகர்ஞ சக்டயழத. ஆகர்ஞ சக்டய
ளதன்மல் இலக்கும் சக்டய ன்ட அர்த்டம். ிமஞன்
ழணழ ழமகும்; அமன் அவடக் கர ழன இலக்கயட.

ஆகழப, கர ழன இலக்கய சக்டயக்கு அமசக்டய ன்று ளதர்.
வ ஆசமர்தபர்கள் ினடயபிக்கு அமசக்டய, அடமபட

ஆகர்ஞ சக்டய, இனக்கயளடன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
ப்ச்ழமயத்டயல் (III.8.) "ப்னடயபிதின் ழடபவடழத
ணடேஷ்த சரீத்டயல் அமவ இதக்குகயட" ன்று

பனகயட. அடன் மஷ்தத்டயல் ஆசமர்தமள், ழணழ ழமட்
ளமனவந னணய ஆகர்யக்கய ணமடயரி, ழணழ ழமகய
ிமஞவ அமம் கர ழன இலப்வடப் ற்யச்
ளசமல்கயமர். இடமல் உயத்டயழழத

Law of Gravitation

ழசப்டுபடமக ஆகயட. இவபகவநப் ழமன் 
அனவணதம பிதங்கள் ம்னவத சமஸ்டயங்கநில்
இனக்கயன். ணக்கு இவபகள் ளடரிதமடடமல்

ழடசமந்டயத்டயல் உள்நபர்கள் ணக்கு வ்பநழபம கமம்
ிற்ட்டு லடயதவபகலக்கு அநபில்மட
ளகௌபத்வடக் ளகமடுக்கயழமம்.

இப்ளமலட வ்பநவு பிடணம கஞக்குகள் ழமகத்டயல்

இனக்கயன்ழபம அவ்பநவு கஞக்குகலம் வ்பநழபம
பனங்கலக்கு னன்ழ உண்ம ம்னவத
ஜ்ழதமடய சமஸ்டயங்கநில் இனக்கயன்.
[ஸ்னஷ்டி

ளடமக்கணம] கல்மம்த்டயல் ல்மக்

கயங்கலம் எழ ழமக இனந்ட. அப்னம் கமம்
ஆக ஆக அவப ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக ணமயக் ளகமண்ழ
பனகயன். ணற்ளமன கல்மம்த்டயல் ணறுடினேம்
ழமக பந்டபிடும்.
மம் ளசய்னேம் கர்ணமக்கநில் னடயல் ளசமல்லும்

ங்கல்த்டய ிஞ்ச பர்ஞவ, கம அநவப

ன்ளல்மம் ளசமல்ப்டுகய அவ்பநவும் ஜ்ழதமடய
பிதந்டமன்.

ன ஆகர்ஞம் ணட்டுணயல்வ, னணய சுற்றுபவடனேம்கூ
ஆர்தர், பமணயயர் னடமபர்கள்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். 'னணயடமன் ம் ிஞ்சத்டக்கு
ணத்டயதமக யன் இத்டயல் யன்று ளகமண்டினக்கயட.

லர்தழ அவடச் சுற்ய பனகயமன். அடமல்டமன்
இவு கல் உண்மதினக்கயன்' ன்ழ ழணல்

மட்டுக்கமர்கள் டயமமம் டைற்மண்டுபவ யவத்ட
பந்டமர்கள். இடற்குக் ளகமஞ்சம் ணமமக தமமபட

ஆமய்ச்சய ண்ஞிச் ளசமன்மல், அபவ ணடகுனணமர்கள்
stake ன்

கம்த்டயல் கட்டி ளனப்வ வபத்டக்

ளகமலத்டயமர்கள்! ஆமல் ளமம்வும் னர்ப

கமத்டயழழத ணக்கு இந்ட பிதங்கள் ளடரிந்டயனந்ட.
னணயடமன் லர்தவச் சுற்றுகயட, லர்தன் னணயவதச்
சுற்றுபடயல்வ ன்டற்கு, ஆர்தர் ளமம் அனகமக

என ழர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அடற்கு 'மகப - ளகௌப
யதமதம்' ன்று ழர். கு ன்மல் ழசமட, சயன்ட
ன்று அர்த்டம். 'கு'வபக் குயப்ட 'மகபம்'. 'ழசமக',
'வட்'மக
'வக

என்வ டுத்டக் ளகமண்டு ளசய்பவடத்டமன்

மகபம்', 'ஸ்ட மகபம்' ன்கயழமம். குவுக்கு

ஆப்ழமயட் (டயர்ப்டம்) குன. கணமட, ளரிதட
டழபம அடழப குன. ணமகம் ளமனந்டயதபர்,
கபமன், ளரிதபர்கள் ப்டுகயபழ குன. அபர்டமன்
ஆசமரிதர். ஆசமரிதர் குன ன்மல், அப்ழமட

சயஷ்தன்டமன் கு. குனபம ஆசமரிதவத்டமழ
குபம சயஷ்தன் ிடக்ஷயஞம் ண்டகயமன்? அடமபட

சுற்யச் சுற்ய பனகயமன்? ஆசமரிதர் சயஷ்த ிடக்ஷயஞம்
ண்டபமம? ணமட்மர். ம் ிஞ்சத்டயல் (solar system -ழ)
ளரிதட, குனபமட லர்தன் டமன்; கு னணய.
குனவபத்டமன் கு ிடக்ஷயஞம் ளசய்னேம் ன்ழட
'மகப-ளகௌப

யதமதம்'! இடன்டி னணயடமன்

லர்தவச் சுற் ழபண்டும். இப்டிப் ிஞ்சத்வட
குன - சயஷ்த கயணணமக மர்த்ட சமஸ்டயணமகவும்
தன்மகவும் ஆர்தர் ளசமல்யதினக்கயமர்.
இப்ழமட மம் ந்ட ணடஸ்டர்கள் பிஞ்ஜம சமஸ்டயம்
பந னடிதமடடி பிஞ்ஜமிகவந 'ளரிடிக்' ன்று

ளசமல்யக் ளகமலத்டயமர்கழநம, அழட ணடஸ்டர்கழநமடு
ழசர்ந்டளகமண்டு, "இந்டயதமபில் தன்ஸ் பநமடடற்கு
கமஞம் யந்ட ணடம்டமன். ழமகம், ழமகம் ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு யந்ட ணடம் இந்ட ழமகத்ட

பிதங்கவநளதல்மம் அக்ஷ்தம் ளசய்டபிட்ட"
ன்று குற்ம் ளசமல்கயழமம்! பமஸ்டபத்டயல் அத்டவ
தன்றகலம் ம் சமஸ்டயங்கநிழ இனக்கயன்.

லர்தன் இனந்டடிடமன் இனக்கயட; னணயடமன் அவடச்
சுற்ய பனகயட; னணய சுற்றுபடமல்டமன் லர்தன்

உடயப்டமகவும் அஸ்டணயப்டமகவும் ழடமன்றுகயழடதன்ய
பமஸ்டபத்டயல் லர்தன் னணயதின் கயனக்ழக டயம் டயம்
உடயத்ட அப்னம் ழணற்ழக கர்ந்டளகமண்ழழமய்
அஸ்டணயக்கபில்வ ன் பிதம் ரிக்ழபடத்டயலுள்ந
டழத ிமம்ணஞத்டயழழத ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
"லர்தன் உடயப்டம் இல்வ; அஸ்டணயப்டம் இல்வ"
ன்று அடயழ ளடநிபமகச் ளசமல்யதினக்கயட

னணய சுற்றுகய பிதம் பித்பமன்கள் ல்ழமனக்கும்

ளடரிந்டயனந்ட பிதம் ன்டற்குத் டயனணவ மதகரிம்
ணந்டயரிதமக இனந்ட ீகண் டீக்ஷயடரின், "சயழபமத்கர்
ணஞ்ரி"தில் ஆடமம் இனக்கயட. 'னணயர் ப்மணதடய' ன்ழ
இடயல் கவசய சுழமகம் ஆம்ிக்கயட. அந்ட

ச்ழமகத்டயயனந்ட, ீகண் டீக்ஷயடனக்குப் ளரித
மட்மம அப்த டீக்ஷயடனக்கும் னணய சுற்றும்
பிதம் ளடரினேம் ன்ட ளடரிகயட. [அந்ட]
ச்ழமகத்டயல் ன் ளசமல்யதினக்கயட?

ஈச்பனுக்கு அஷ்னெர்த்டய ன்ட என ளதர். னணய,

ம், பமனே, அக்ி, ஆகமசம், லர்தன், சந்டயன் (தமகம்
ளசய்கயபம) தணமன் ஆகயத இந்ட ட்டும்
ஈச்பனுவத னெர்த்டயகள். இபற்யழ தணமன்

எனத்டனுக்கு ணட்டும் ப்ணஞம் (சுற்றுடல்) இல்வ.
மக்கய லம் ப்ணஞம் உவதவபழத ன்று அப்த
டீயடர் ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டி அபர்

ளசமல்யதினக்கயமர் ன்வட அபனவத டம்ி ழம
ீகண் டீக்ஷயடர் இந்ட ச்ழமகத்டயல்
டுத்டக்கமட்டிதினக்கயமர்.
கமற்று யன் இத்டயல் யற்கமணல் சுற்றுபடம், ளனப்னம்
ளகமஞ்சம்கூ ஸ்ளடிதமக இல்மணல் அவசந்ட
ஆடுபடம், னம் இப்டிழத என இணமக இனக்க
னடிதமணல் ஏடுபடம் ம் கண்டக்ழக ளடரிபடடமன்.
ஆகமசத்வடப் மர்க்கும் ழமட லர்த - சந்டயர்கள்
சுற்றுபட ளடரிகயட. ஆகமசத்டயழடமன் க

ப்டங்கலம் இனக்கயன். சம்டமன் சப்டனெம்
ன்டமல் அந்ட ஆகமசனம் ப்ணஞனவதட ன்று

ளடரிகயட. ஆமல் னணயவதப் மர்த்டமல் அட, ழமட்ட

ழமட்டி இனக்கய ணமடயரித்டமழ ளடரிகயட? இப்டித்
ளடரிந்டமலும், அடவும் சுற்றுகய னயல் என்று ன்ழ
அப்வத டீக்ஷயடர் கனடயதினக்கயமர். "னணயர் ப்மணதடய"
ன்று ச்ழமகம் ஆம்ிப்ட னணயதின் சுனற்சயவதத் டமன்
ளசமல்கயட.

னணயதின் ஆகர்ஞம், சுற்றுபட னடயத இனக்கட்டும்.
னணயதின் னொத்வடழத மர்க்கமம். ளபள்வநக்கமர்கள்

ன் ளசமல்கயமர்கள்? 'னணய டட்வதமகத் ழடமவசக்கல்
ணமடயரி இனக்கயட ன்றுடமன் னங்கமத்டயல்

யவத்டமர்கள். அட டட்வதமக இல்வ, ந்ட ணமடயரி
உனண்வதமக இனக்கயட ன்று மங்கள்டமன் ணீ 
டைற்மண்டுகநில் கண்டுிடித்ழடமம்' ன்கயமர்கள். ரி,
'மகஃி'க்குப்

ழர் ன் ளசமல்கயழமம்? 'னழகமந

சமஸ்டயம்' ன்கயழமம். 'னசமஸ்டயம்' ன்று ளசமன்மழ
ழமடம். ஆமலும் னணயதமட ழகமநணமக, அடமபட

உனண்வதமக இனப்ட ணக்கு ஆடயகமத்டயயனந்ழட
ளடரினேம் ன்று ளடரிபிப்டமகத்டமன் 'னழகமநம்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
Universe ப்டும்

க க்ஷத் ழமகங்கலம் உட்ட்

ிஞ்சத்வட 'ப்ம்ணமண்ம்' ன்கயழமம். 'ிம்ணமல்
வக்கப்ட் அண்ம்' இட. அண்ம் ன்மல் ன்
ளடரினேணம? ழகமனய னட்வ. ழகமனய னட்வ டயட்ணம
உனண்வதமக இனப்டல். என உனண்வதின்
ஏங்கவநத் டட்டிபிட் ணமடயரி ீநபட்த்டயல்

கரிணமம் உள்நடமக னட்வ இனக்கயட. ப
ீ
பிஞ்ஜமத்டயலும்

Universe ன்ட

உனண்வதமக (spherical)

இல்வ; னட்வ ணமடயரி
கரிணமஞனள்நடமக

oval படிபத்டயல்

elliptical -ஆகழப

இனக்கயட

ன்கயமர்கள்.
இந்டப் ிஞ்சம் னலக்க கர்ந்ட ளகமண்ழடமன்
இனக்கயட ன் ணமர்ன் அஸ்ட்மணயதில்

ளசமல்கயமர்களநன்மல் ழபடகமத்டயயனந்ட மம்
இடற்குத் டந்டயனக்கய ழழ இந்ட உண்வணவதத்டமன்

ளசமல்கயட. 'கத்', 'கத்' ன்ழ மம் ளசமல்கயழமம். 'கத்'
ன்மல் யன் இத்டயல் யற்கமணல்
ழமய்க்ளகமண்ழதினப்ட ன்றுடமன் அர்த்டம் .
னணய சுற்றுகயட ன் பமடத்வட ஆழக்ஷித்டபர்கலம்
ம்ணபர்கநில் சயர் இனந்டடமன் இனக்கயமர்கள்.
அபர்கநில் என சமமனவத அிப்ிமதத்வடச்
ளசமல்கயழன்: னணயதின் சுற்நவு (circumference) சுணமர்
இனத்வடதமதிம் வணல். அடமல் என மநில் (24

ணஞிகநில்) னணய என டவப டன்வத்டமழ சுற்யக்
ளகமள்கயட ன்மல், அட ணஞிக்கு ஆதிம் வணல்
சுற்றுகயட ன்று அர்த்டம். அப்டிளதன்மல், என
யணயத்டயல் அட டயமறு அல்ட டயழல வணல்

சுற்றுகயட. அடமபட, னணய சுற்யக் ளகமண்ழதினப்டமல்
இந்ட யணயத்டயல் இந்ட ணதிமப்னர் இனக்கய இத்டயல்,
அடுத்ட யணயம் இங்ழகதினந்ட டயழல வணயல்
இனக்கய என ஊழம, சனத்ழணம பந்டமக ழபண்டும்.
இந்ட யணயத்டயழ இந்ட ணதிமப்னரில் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கய கமக்கமய் உட்கமர்ந்ட இத்வடபிட்டு

லம்ி ஆகமசத்டயல் ழழ ழமகயட. அடுத்ட யணயம்
அட கர ழன பனகயட. னன்ழ ங்ழக உட்கமர்ந்டயனந்டழடம

அழட ணதிமப்னர் ணத்டயல் அல்ட ணமடிதில் பந்ட

உட்கமனகயட. னணய சுற்றுபட யணமமல் இட ப்டி
மத்டயதணமக இனக்க னடினேம்? அட ழணழ லம்ி
என யணயத்டயல் கர ழன இனக்கய னணய சுற்றுகய சுற்யல்
ணதிமப்னர் இனக்கய இம் கர்ந்ட டயழல வணலுக்கு
அந்டண்வ உள்ந இணல்பம இங்ழக பந்டயனக்க

ழபண்டும்? - இப்டிக் ழகட்கயமர் னப்ணஞ யத்டமந்டத்வட
ஆழக்ஷிக்கயபர்.
இடற்கு ழணற்டி யத்டமந்டயகள் ன் டயல்
ளசமல்கயமர்கள் ன்று மன் மர்க்கபில்வ. ஆமல்
ப
ீ
பிஞ்ஜமம் டித்டபர்கவநக் ழகட்ழமட,
"னணயவதச்

சுற்ய சுணமர்
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வணலுக்கு

atmosphere ன்

கமற்று

ணண்ம் இனக்கயட; அடற்கப்னனம் உவகள் ணமடயரிச்
சய ணண்ங்கள் இனக்கயன்; இவபனேம் னணயழதமடு
கூழப சுற்ய பனகயன்" ன்று பிநக்குகயமர்கள்.
மன் இப்ழமட ளசமன்டயல் ளகமஞ்சம் ிசகு இனந்டமலும்
இனக்கமம். அளடப்டிதமமலும், னணய ணட்டுணன்ய அடன்
அட்ணமஸ்ஃிதனம் அழடமடுகூ சுற்றுகயட ன்டயல்
சந்ழடகணயல்வ.
Arabic Numeral ன்று

ளசமல்கய

1,2,3,4

இக்கங்கநக்கு

இந்டயதமடமன் னெணம டமய்படு
ீ ன்று, இப்ழமட ழணல்
மட்டிர் கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள்.
வஃர் ன்ழட இந்டயதமபியனந்ட பந்டடடமன் ன்று
ழணல்மட்டு அயஜர்கள் ளசமல்கயமர்கள். இட ளடரித
பந்டடமல்டமன் கஞிட சமஸ்டயம் னஞ னொம் ள
னடிந்டட ன்கயமர்கள்.

வஃர் பந்டட ணட்டுணயல்வ, ந்ட இக்கத்வட
வஃமல் பகுத்டமலும்

infinity (அந்டம்)

பனகயட ன்

சூக்ஷ்ணணம கஞிட உண்வணவதனேம் மஸ்கமசமரிதமர்
ளசமல்ய அவடப் ணமத்ண டத்பத்ழடமடு ழசர்த்டத் டம்
கஞிட சமஸ்டயத்டயன் ணங்கந ச்ழமகணமகக் கூறுகயமர்.
பகுக்கும் ண் (divisor) சயன்டமக ஆக ஆக ஈவு (quotient)
ளரிடமகும் அல்பம? டயமவ ட்மல் பகுத்டமல்
(அடமபட பகுக்கும் ண் ட்மக இனந்டமல்) ஈவு
பகுக்கும் ண் மமமல் ஈவு

4; இண்மமல்

2;

ஈவு

8

ஆகயட. வஃமழழத பகுத்ட பிட்மல்? அப்ழமட
ஈபமட ண்ஞிக்வகதமழழத குயப்ி னடிதமட

அந்டணமகயபிடுகயட; infinity ஆகய பிடுகயட. பகுடும் ண்
டபமமலும் சரி, அவட பகுக்கய ண் வஃமமல்

ஈவு அந்டம். இடற்கு கம் ன்று மஸ்கமச்சமரிதர்
ழர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 'கம்' (Kham) ன்மல் வஃர்;
'ம்' ன்மல்

பகுத்டல், 'இப்டி அந்டணமக இனக்கய

ணமத்ணமவப ணஸ்கரிக்கயழன்' ன்று டம்னவத
கஞிட சமஸ்டயத்டயல் அபர் ளசமல்கயமர்.

னெம்ிக்வகதல்; ஆடம னர்பணம உண்வணகழந !
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
னெம்ிக்வகதல்;
ஆடம னர்பணம உண்வணகழந !

"யந்ட

சமஸ்டயங்கநில் எழ மன்ளன்மக

பிதங்கள் இனக்கயன். னணயக்கு பக்ழக ழணன சயகம்
இனக்கயடமம். அங்ழக உள்ந ழடபர்கலக்கு ம்னவத
என பனம் என மநமகய பிடுகயடமம். அந்ட ழணனவப
லர்தன் சுற்றுகயமமம். உப்ன னத்டயம்

ணட்டுணயல்மணல் இக்ஷல (கனப்ஞ்சமற்று) னத்ம், க்ஷீ
னத்ம் (மற்கல்) ன்று ல பிடணம னத்ங்கள்
இனக்கயன்பமம். ந்ட கண்ங்கநமகழப ிரிந்டள்ந
உகத்வட ல டீவு ளகமண்ட ('ப்ட த்பம
ீ ') ன்று

ழபறு ளசமல்கயமர்கள். ல்மம் எழ ழத்டல்" ன்று
ரிமம் ண்டகயமர்கள்.
இனக்கட்டும். இந்ட னத்ம் ன் இத்டவ உப்னக்
கரிக்க ழபண்டும்? தமர் அடயழ இவ்பநவு உப்வக்

ளகமட்டிட? இழட ணமடயரி டயத்டயப்ன, மயன் சுவப னடய
உள்ந கல்கநில் ன் இனந்டயனக்க னடிதமட?
சரி, ப்ட த்பம
ீ
ன்றும் ப்ட மகம் ன்றும்
ளசமல்பட டப்ன ன்கயமர்கழந, இபற்வச் ளசமல்கய
சமஸ்டயத்டயல் னணயதின் ளமயவப் ற்ய ன்
ளசமல்யதினக்கயட? 'னணயதின் பழகமடிதிழ ழணன
இனக்கயட. அடற்கு ழர் டயழ த்னப க்ஷத்டயம்
இனக்கயட' ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
பழகமடிடமன்

North pole (ப

டனபம்) ன்று வபத்டக்

ளகமள்நமம். இப்ழமட த்னப (டனப) க்ஷத்ம் இடற்கு
ழழதம இனக்கயட ன்று மர்த்டமல், அப்டிதில்வ.
-க்கு 'த்னபம்' ன்

Pole

ளதழ அந்ட க்ஷத்டயத்டயன் ளதவ

வபத்டத்டமன். ஆமலும் இப்ழமட அடற்கு ழழ 'ழமல்'

இல்வ. "ஆடயதில் ழழடமன் இனந்டட. அப்னம் ளரித
ணமறுடல்கள் ற்ட்டுப் னணய ளகமஞ்சம் சமய்ந்ட பிட்ட"
ன்று ப
ீ
ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ளசமல்கயமர்கள். ழழ
சுற்றும் ம்ணமக த்னப க்ஷத்த்வட ழழ ழமக்கயத
யவதில் னணய சுற்யத கமத்வடச் ளசமல்கய சமஸ்டயம்
அப்ழமட இனந்ட ல டீவுகவநனேம் ல கல்கவநனேம்
ளசமல்கயட. ம்ம் சுற்றுபடயல் ழகமஞல் ற்ட்
ழமட, ப்ட சனத்ங்கலம் கந்ட உப்மகயபிட்ட

ன்கயழன். அந்ட ளபள்நத்டயல் ஸ்ட த்பங்கள்
ீ
ந்ட
கண்ங்கநமக ணமயபிட் ன்கயழன்.
ம்னவத ப டனபத்டயன் ழணழ என ஸ்டமம்
இனக்கயட ன்மல், அடடமன் ஸ்பர்க்கம் இனக்கய
ழணன. இந்ட னழமகம் என லுணயச்சம் னம் ன்று

வபத்டக் ளகமண்மல் அடன் உச்சயதில் உள்ந னள்நி
ழணன சயகம். அந்ட உச்சயக்கு ந்டப்க்கனம் ளடற்குடமன்.
உச்சயதம அந்ட மதின்டியனந்ட கயனக்ழகழதம,

ழணற்ழகழதம, பக்ழகழதம, ங்ழக ழமபட? ங்ழகனேம்
ழமகனடிதமட. கர ழன ளடற்கயல் இங்குகயட டபி ழபறு
டயவசழத இல்வ. லுணயச்சம் னத்டயன் உச்சயதில் என
மதிண்வ வபத்டப் மர்த்டமல் இட ளடரினேம். னணயதில்
உள்ந ல்மத் ழடசங்கலக்கும் (பர்ங்கலக்கும்)
பக்கு ழணனடமன். ர்ழபமணி பர்மஞமம் ழணன:
உத்டட ஸ்டயட: ன்டன் அர்த்டம் இடடமன்.
டனபத்டயழ ப்டிதினக்கயட? அங்ழக ஆறுணமம்
னலபடம் கமகவும், ஆறு ணமம் னலபடம்

இபமகவும் இனக்கயட. இவட ஆம் கயநமயழழத
டித்டயனக்கயழமழண! என கலும் என இவும் ழசர்ந்டட

என மள் ன்கயடி, ஆறுணமம் கமகவும் ஆறு

ணமம் இபமகவும் உள்ந டனபடற்கு ம்னவத என
பனம் என மநமகயட. இவடத்டமன் ழடபர்கலவத
என டயம் ணக்கு என பனம் ன்ட.
னணய சுற்றும்ழமட அடன் க்கபமட்டியலுள்ந க

மகங்கலம் சுற்யமலும், உச்சயப் மதின்டும், இழட ணமடயரி
அடிதில் ளடன்டனபத்டயல் உள்ந மதின்டும் சுற்

னடிதமட. சுற் னடிதமட அநவுக்குச் சயன்டடமழ
மதின்ட்? சுற்றுபடயமழடமன் ணற்ப் குடயகநில் சூரித
சந்டயழமடு டயந்டயனம்  ழகமஞங்கநில்

சம்ந்டப்ட்டு ஏரித்டயல் டயளட்டு ணஞி ளபய்தில்
அடிக்கயட; ஆறு ணஞி அநழப மத்டயரிதமதினக்கயட.
அடற்கு ழர் டயழ ஏரித்டயல் ஆழ ணஞி

ளபய்திமகவும் டயளட்டு ணஞி மத்டயரிதமகவும்
இனக்கயட. இவு கயல் னணயதின் 
மகங்கலக்கயவதில் கப்ட் கம பித்தமம்
இனக்கயட. சய மட்கநில் ணட்டுழண சூரிதன்

ழர்கயனக்கமக உடயக்கயமன்; டவக்கு ழழ என
டிகயரிக்கூத் டப்மணல் பனகயமன்; ணற் மட்கநில்
பகயனக்கயயனந்ட ளடன்கயனக்கு பவதில் 
ழகமஞங்கநில் (

angle -கநில்)

சூரிழதமடதம் ற்டுகயட.

ப டனபத்டய இப்டிதில்வ. அங்ழக ஆறு ணமம்
கயயனந்ட ஆறு ணமம் இவுக்குப் ழமய், ணறுடி

அடயயனந்ட ஆறு ணமம் கலுக்கு பனம் ழமட சூரித
கடயவதப் மர்த்டமல், அந்ட இணமட சூரிதவச்
சுற்மணல், சூரிதன்டமன் அந்ட இத்வடச் சுற்ய பனகயமன்

ன்ழ ழடமன்றும். ழணன லரிதவப் ிடக்ஷயஞம்
ண்டகயமன் ன்ட இவடத்டமன்.

படனபத்டயல் லரித ளபநிச்சனள்ந ஆறு
ணமங்கவந உத்டமதஞம் ன்றும், அங்ழக இபமகயத்
ளடன்டனபத்டயல் ளபநிச்சணயனக்கய ஆறு ணமங்கவந
டக்ஷயஞமதம் ன்றும் ளசமல்கயழமம்.

படனபத்டக்கு றழணன ன்றும், ளடன் டனபத்டக்குக்
குழணன ன்றும் ளதர். (றழணரிதம ழடசம்கூ
'றழணன'பியனந்ட

பந்டடடமன். அங்ழக ழபடத்டயல்

பனம் ழடபவடகநின் பனயமடு இனந்டட ன்று

ளசமல்கயமர்கள்.) பக்ழக ழடபர்கள் இனப்ட ழமல்
ளடற்ழக ித்ன ழமகனம் கனம் இனக்கயன்.
ழடபவடகவநழதம, ித்னக்கநம ஆபிகவநழதம,
கபமயகவநழதம மர்ப்டற்கு ழதமக சக்டயதிமல்
டயவ்த டயனஷ்டி ளழபண்டும். ணக்கு அந்ட த்னஷ்டி
இல்மடடமல் அப்டிப்ட் ழமகங்கலம் இல்வ,
ீபர்கலம் இல்வ ன்று ளசமல்யபி னடிதமட.
னஷ்தமபில் ிந்ட, அளணரிக்கமபில் பயத்டபிட்டு,
இந்டயதமபில் பந்ட 'டயதமமஃிகல் ளமவடி'

ஆம்ித்ட ப்நமபட்ஸ்கய னடமபர்கள் ஆபி உக,
ழடபடம ழமக பிதங்கவநத்டமன் னக்தணமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். இட ணட்டுணயல்வ. இக்கம
தன்டிஸ்ட்கநில் ளமம்வும் னக்தணமக
யவக்கப்டுகய ஆயபர் மட்ஜ் ன்கயபர் கூ,
ிற்கமத்டயல் தன்வபி னக்தணமக இந்ட ஆபிகள்,

ழடபவடகள் இபற்யன் ஆமய்ச்சயதிழழத இங்கய, 'இவப
ல்மம் யச்சதணமக இனக்கயன்; இவபகவநக் ளகமண்டு

ணிடன் அடேகூங்கவந அவதமம்' ன்று

னஸ்டகங்கள் லடயதினக்கயமர். ஜ்ழதமடயம் னடம
சமஸ்டயங்கள் எனனம் அஸ்ட்மணய ணமடயரிதம
தன்ஸ்கவநச் ளசமல்யபிட்டு உழ

spiritualism -க்கும்

ழமகயழட ன்று ழகட்மல், இவப இண்டுக்கும்

பிழமடணயல்வ ன்று ளசமல்பட ழம என ளரித
பிஞ்ஜமிழத ணீ த்டயல் இப்டிப் ண்ஞிதினக்கயமர்.
மம் எனபனக்ளகமனபர் னகயக் ளகமள்கயடழம
ணடேஷ்தர்கள் ழடபர்கழநமடு னகய பந்ட னமட
கமத்டயல் ற்ட்வப ம் சமஸ்டயங்கள். ம்னவத
[கர்ணமக்கவநத் ளடமங்கு னன் ளசய்த ழபண்டித]

ங்கல்த்வடப் மர்த்டமழ இட ளடரிகயட. இந்ட
ங்கல்ணமட த்டவழதம னேகமந்டங்கலக்கு னன்,
ழகமடிக்கு அப்னம் த்டவழதம வஃர்கள் ழம
ழபண்டித அத்டவ கமத்டக்கு னன், ஸ்னஷ்டி
ற்ட்டயயனந்ட இன்று பவக்கும் கமத்வட யர்ஞதம்
ண்ஞித் டனகயட. னேகத்டயன் ஆம்த்டயல் க்ங்கள்
ப்டிதினந்ட ன்ட கூ ஜ்ழதமடயக் கஞக்கமல்
ளடரிகயட. அப்ழமட ல்ம க்ங்கலம் எழ
பரிவசதில் இனந்டபமம்.
சய கஞக்குகள் இப்ழமட பித்தமப் டுகயன்,
ித்தக்ஷத்டயல் மர்க்கய சய யபங்கள்
சமஸ்டயத்டக்கு ணமமக இனக்கயன் ன்மல், உழ
'சமஸ்டயம்

னலகு னெட்வ' ன்று ஆம்ித்டபிக்கூமட.

ல்ம க்ங்கலம் ழமக இனந்ட னமட கமம்,

டனப க்ஷத்த்டக்கு சரிதமக ழழ னணயதின் டனபம்
இனந்ட ளமம்ப் வனத கமம்- இபற்யயனந்ழட

சமஸ்டயங்கள் இனந்டயனக்கயன். அடற்குப் ின், 
னேகங்கநில்

Nature -ல்

(இதற்வகதில்) ணகத்டம ணமறுடல்

ற்ட்டு, னணய ணவதமகவும், ணவ னத்ணமகவும்,
னத்டயம் மவபணமகவும் இப்டிளதல்மம்
ஆகயதினக்கயட. இந்ட பிபங்கவந யதமயஸ்ட்கள்

ளசமல்கயமர்கள். அழடமடுகூ பமணண்த்டயல் கய
ஞ்சமங்கநிலும் ணமறுடல்கள் ற்ட்டினப்டமக
அஸ்ட்மணயக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.

இடமளல்மந்டமன் சமஸ்டயத்டயல் ன்வக்ழகம
ளசமன்டற்கு பித்தமணமகவும் சயபற்வ இன்வக்கு
மர்க்கயழமம்.
ஜ்ழதமடயத்டயல் கஞக்குப் ண்ஞி சயனஷ்டி ப்ழமட
ஆம்ித்டட ன்று ளசமல்கயமர்கழநம, அடழப ப
ீ

ஆமய்ச்சயதமல் அடேணமிக்கய சயனஷ்டி கமத்டக்குக்
கயட்த் டட் சரிதமக இனக்கயட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
கயனேகத்டக்கு

4,32,000

பனங்கள். த்பமனேகத்டக்கு

இவடப்ழம இண்டு ணங்கம

8,64,000

த்ழடமனேகத்டக்கு னென்று ணங்கம
க்னடனேகத்டக்கு மலு ணங்கம

பனம்.

12,96,000

17,28,000

பனம்.

பனம். மலு

னேகங்கலம் ழசர்ந்ட 'சடர்னேகம்' அல்ட 'ணகமனேகம்'
ன்டற்கு

43,20,000

பனம். இப்டி ஆதிம் ணம

னேகங்கள் ழசர்ந்டமல், அடடமன் ிம்ணமபின் என கல்
ழபவந. அடழப கல்ம் ன்ட. அட

14

ணடேக்கநின்

ஆட்சயக்கமம். 'ணடே'பின் ஆட்சயக்கமம்டமன் 'ணன்பந்த்ம்'
ன்ட. மம்  மமக்கவநனேம் குடிதசுகவநனேம்
வபத்டக் ளகமண்டினந்டமலும், ழமகம் னமவுக்கும்

ழணமடயக்கம் உள்நபமக கபமன் ணடே ன்பவழத

வபத்டயனக்கயமர். இப்டிப்ட் ணடேக்கள் டயமலு ழர்,

ணடேஷ்த இ ஸ்னஷ்டியனந்ட அட னடிகயபவ ஆட்சய
த்டகயமர்கள். ணடேபியனந்ட ழடமன்றுபடமல்டமன்
ணக்கு ணடேஷ்தர், ணடேர் னடம ழர்கள் இனக்கயன்.
Man ன்டம்

ணடேபியனந்ட பந்டடடமன். இப்ழமட ச்ழபட

பம கல்ம் ன் ிம்ணமபின் கல் ழபவநதில்

னமணபம வபபஸ்ட ணடேபின் கமத்டயழ, இத்டமம்
ஆண்டில் மம் இனக்கயழமம் ன்று ங்கல்த்டயல்
ளசமல்ப்டுகயட. இடயயனந்ட கஞக்கு ண்ஞி
னடமணபம ஸ்பமதம்னப ணடே ப்ழமட
ழடமன்யதினப்மர், அடமபட இந்ட கல்த்டயல் ஸ்னஷ்டி
ப்ழமட ஆம்ித்டயனக்கும் ன்று மர்த்டமல், அந்டக்

கமக் கஞக்கும் ணடேஷ்த இம் (Human Species) ப்ழமட
ழடமன்யற்று ன்று தன்யல் ளசமல்லுகயமர்கழநம

அடவும் ளமம்க் கயட்த்டயல் இனக்கயட ன்கயமர்கள்.
'ணன்' ன்மல் 'யவப்ட'. யவக்கய

கமரிதத்வடச்

ளசய்கய அங்கம்டமன் ணஸ். அவட வபத்ழட ணடேவுக்கு
இப்டிப் ளதர் ற்ட்ட. சயந்டம சக்டய பமய்ந்ட
ணிடகுத்டக்கு னடல்பமக அபர் இனக்கயமர்.
thinking animal ன்று

Man is a

ளசமல்படற்ழகற், யவக்கத் ளடரிந்டழட

இபனுவத சயப்ன ன்டமல்டமன், ணடேபிணயனந்ட
பந்டபர்கலக்கும் ணடேஷ்தர் ன் ளதர் ற்ட்டுபிட்ட.
டயமலு ணடேக்கநின் ஆனேட்கமனம் ழசர்ந்ட ஆதிம்
சடர்னேகங்கள் ிம்ணமவுக்கு என கல் ன்மல் அடற்கு
432,00,00,000 (432

ழகமடி) பனம்; அழட அநவு பனம் என

மத்டயரி. அடமபட

864

ழகமடி பனம் ிம்ணமவுக்கு என

னல மள். அடழப கல்ம் ன்டனண்டு. அடயழ

கயல்டமன் ஸ்னஷ்டி ப்ட. மத்டயரிதில் ஸ்னஷ்டி
அங்கயப் ழம ப்நதம். இப்டி

365

மட்கள் என ிம்ண

ம்பத்ம் (பனம், ஆண்டு) . இவடப் ழமல் டைறு
பனங்கள் அபனவத ஆனேஸ். இந்ட ிஞ்சத்டயன்
ஆனேறம் அடழப. அபட ஆனேள் னடிகய ழமட க
ழமகங்கலம் இல்மணல் ழமய்பிடும். அடடமன்
'ஆத்தந்டயக

ிநதம்' ன்ட. அப்னம் என ிம்ணம-

ஆனேட்கமம் ஸ்னஷ்டிழத இல்மணல், ிம்ணம் ணட்டும்

ிஞ்சணயல்மணல், டமன் ணமத்டயணமக இனக்கும். அப்னம்
ணறுடி இன்ளமன ிம்ணமவபக் ளகமண்டு சயனஷ்டிவத
ஆம்ிக்கும். ஆஞ்சழதர்டமன் அடுத்ட ிம்ணமபமக
பப்ழமகயமர் ன்று ளசமல்பமர்கள்.
'ஆத்தந்டயக

ப்நதம்' ன்மல் சமச்படணம ப்நதம் ன்று

அர்த்டம். 'அத்தந்டம்' ன் பமர்த்வடதியனந்ட
'ஆத்தந்டயக' ன்ட

உண்மதினக்கயட. 'ப்நதம்' ன்மல்

ம்மத்டயயனந்ட பிடுட்டு, உஞர்ச்சயதில்மணல்
தித்டயனப்ட. ஆத்தந்டயக ப்நதத்டயல் இந்ட தம்

ன்ட ணமத்ணமழபமழழத சமச்படணமக க்தணமகய
பிடுபடமகய பிடுகயட. ஸ்னஷ்டி கர்த்டமபம ப்ம்ணம
டைறு பதற னர்த்டயதமகயப் ணமத்ணமழபமடு
க்தணமகயழமட, அபர் உண்மக்கயத ஸ்னஷ்டினேம்
ழசர்ந்ட க்தணமகயபிடுகயட. அப்னம் னட ப்ம்ணம னட
ஸ்னஷ்டி ஆம்ிக்கும் ழமடம் இந்ட ீபர்கள் அடயல்

ணறுடி ிப்டயல்வ. அடமல் இவட 'ணம ப்நதம்'
ன்றும் ளசமல்பட.
ழபழ இண்டு ப்நதங்கலம் உண்டு. எவ்ளபமன
சடர்னேக னடிபிலும் ற்டுபட என்று. இவட ளபறுழண

'ப்நதம்' ன்மர்கள்.

ஆதிம் சடர்னேகத்டயற்ளகமன டம்

ிம்ணமபின் எவ்ளபமன கயன் னடிபிலும் ற்டும்
கல் ப்நதம் இன்ளமன்று. அபனவத எவ்ளபமன

இமக்கமனம் னடிகயபவ இட ீடித்ட, அடுத்ட கல்
உடயக்கும் ழமட னடிந்டபிடும். இண்டு கல்கலக்கு

டுழபனேள்ந 'இன்ர்ளபல்' யல் இட ப்டமல் இடற்கு
'அபமந்ட

ப்நதம்' ன்றும் ளதர். சடர்னேக னடிபம

ப்நதத்டயல் அங்கய ீபர்கள் அடுத்ட சடர்னேக

வக்கயள் ஆம்ிக்கும் ழமட ணறுடி ிக்கத்டமன்
ளசய்பமர்கள். 'அபமந்ட ப்நதம்' அல்ட 'கல் ப்நதம்'
ன்டயல் அங்கயதபர்கலம் அடுத்ட கல்த்டயல்
ிக்கத்டமன் ளசய்பமர்கள்.

னழமகம், னபர் ழபமகம், றபர் ழமகம், ணர் ழமகம்,
 ழமகம், டழம ழமகம், த்த ழமகம் ன்று ல.
இபற்றுக்குள்டமன் ணடேஷ்தர்கள், ழடபர்கள் னடம
க இங்கலம் இனக்கயன். இபற்யல் னழமகம்,
னபர்ழமகம், றபர் ழமகம் இவப னென்றும் என

group -

ஆக இனக்கயன். 'னர்ப்னபஸ்றப:' ன்று
இபற்வத்டமன் அடிக்கடி கர்ணமக்கநில் குயப்ிடுகயழமம்.
ணற் மலு ழமகங்கலம் இபற்வபி உதர்ந்டவப.
ிம்ணம எவ்ளபமன இபிலும் டெங்கும்ழமட அபமந்ட
ப்நதம் ற்டுகயடல்பம? அப்ழமட இந்ட னடல்
னென்று ழமகங்கள் ணட்டும் ிநதத்டயல் அனயந்டபிடும்.

அபட ஆனேஸ் னடிபம ணமப் ிநதத்டயழம ணற்
ழமகங்கலம் அனயந்டபிடும்.
லர்தனுவத உஷ்ஞம் ணக்குத் ளடரிதமட அநவுக்குக்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகக் குவந்ட ளகமண்ழ பனகயட

ன்று ப
ீ
தன்யல் கண்டு ிடித்டயனக்கயமர்கள்.
லர்த உஷ்ஞம் இல்மபிட்மல் ழமக பமழ்க்வக
மத்தழண இல்வ. ஆமத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட
ழமக பமழ்வுக்கு ழபண்டித ணவன, னபக்கமற்று
ல்மபற்றுக்கும் லர்த உஷ்ஞந்டமன் ஆடமம்
ன்கயமர்கள். அடமல் இப்டி லர்த உஷ்ஞம்

குவந்ட ளகமண்ழ ழமபடமல், த்டவழதம ழகமடி
பனங்கலக்கு அப்னம் ம் ழமகழண இல்மணற்ழமக
ழபண்டிதடடமன் ன்று என கஞக்குக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். சமஸ்டயப்டி ிம்ணமபின் அடுத்ட
அபமந்டப் ிநதம் ப்ழமட பழபண்டுழணம, அடவும்
தன்டிஸ்டுகள் ளகமடுக்கய கமக் ளகடுவும்
சற்ழக்குவத எத்டயனக்கயன்.
ங்கல்த்டயல் ளசமல்கயடி இப்ழமட ிம்ணமவுக்குப்
மடயக்கு ழணல் ஆனேஸ் டீர்ந்டபிட்ட. ணக்கு பமத்டயல்
ல மள் ளதர்கள் ணமடயரி ல கல்ப் ளதர்கள்

ிம்ணமபின் பிதணமகச் ளசமல்கயமர்கள். அடயல்
இப்ழமட மமபடம ச்ழபட பம கல்த்டயல்
மடயக்குழணல் பந்ட பிட்ழமம். ிம்ணமவுக்கு இன்வக்கு
இத்டவ பதசு, இத்டவ ணமம், ழடடய, அடயல் இன்
தமணம், அப்னம் மம் இன் கல்த்டயல், இன்
ணன்பந்டத்டயல், இன் சடர்னேகத்டயல், இன் னேகத்டயல்,
இன் சகமப்டத்டயல், ப்ப னடம அறுட

பனங்கநில் ம் ணடேஷ்தப் ஞ்சமங்கத்டயன்டி இன்
பனம், ணமம், ழடடயதில், க்த்டயல் இனக்கயழமம்
ன்கய பவதில் ல்மபற்வனேம் ங்கல்த்டயல்
ளசமல்கயழமம்.

இந்டக் கஞக்குப்டி ிம்ணம ப்ழமட ழடமன்யதினப்மர்
ன்று மர்த்டமல், அடவும், ிஞ்சம் ப்ழமட

ழடமன்யதினக்கும் ன்று தன்யல் ழமட்டினக்கய
கஞக்கும், க்குவத ரிதமக இனக்கயன்
ன்கயமர்கள்.
ிம்ணமபின் பதவச் ளசமல்படயல் என ழபடிக்வக.
'மர்த்ட

-த்பத-ீபி' ன்று ிம்ணமவபச் ளசமல்கயமர்கள்.

அடமபட இண்டு மர்த்டங்கள் உதிர் பமழ்கயபர் ன்று

அர்த்டம். மர்த்டம் ன்மல் '' ன்கய ண்ஞிக்வகதில்
மடய (அர்த்டம்) ன்று அர்த்டம். அடமபட 'மர்த்ட-த்பத
-ீபி' ன்மல் 'இண்டு
அர்த்டம். 'இண்டு

x அவப்

x அவப்

 ஆனேஸ்கமர்' ன்று

' ன்மல் என '' டமழ?

அடமல் 'மர்த்ட த்பதம்' ன்கமணல் '' ன்ழ ளசமல்ய
பிட்மல் ழமடம். ஆமலும் ிம்ணம இப்ழமட மடயப்
''வபத்

டமண்டி

51-பட

பதடயல் இனப்டமல், ''பில்

மடயவத னக்தணமக யவத்ட, 'மர்த்ட'த்வடழத
குயப்ிடுகயழமம்.

ஆதிம் சடர்னேகம் ளகமண்டம ிம்ணமபின் என
கலுக்குள்

14

ணடேக்கநின் ஆட்சய ப்டமல் என

ணந்பந்டத்டயற்கு

71

சடர்னேகங்கள். இந்ட வபபஸ்டப

ணன்பந்டத்டயல் இப்ழமட ப்ட

28-பட

சடர்னேகம்.

அடயல் இட கயனேகம். மம் ண்டம் ங்கல்த்டயல்
இவ்பநவும் இனக்கயன்! டயடய,க்கயம் பவதில்
ளசமல்படண்டு. இவ்பநவும் கமக் கஞக்கு.
ழடசக் கஞக்கு ழபறு அந்ட ங்கல்த்டயல் இனக்கயட.
ிம்ணமண்ம் னலவடனேம் பர்ஞித்ட, அடயழ மம்

இனக்கய ஊர் பவதில் ளகமண்டு பந்டபிடுகயட. மம்
கடிடங்கநில் ஊவனேம் ழடடயவதனேம் லடபட ழம

ங்கல்த்டயல் ழடசத்வடனேம் கமத்வடனேம் ளசமல்யக்
ளகமள்கயழமம். இவ்பநவு அனவணதம கஞக்குகள்
ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்டயமல் அயதப்டுகயன்.
ப்த்தக்ஷ யனொஞம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ஜ்ழதமடயம் : ழபடத்டயன் கண்
ப்த்தக்ஷ யனொஞம்
என ளகமட்வகதில் ழணற்கூவதிலுள்ந டபமம்
பனயதமக பனம் சூரித கயஞம் ஏரித்டயல் டுகயட. அழட
கயஞம் அடுத்ட ணமம் ங்ழக டும் ன்று ழகட்மல்
ணக்குத் ளடரிதமட. ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யனேள்ந கஞங்கவநச் ளசய்டமல் ளடரினேம்.

வனத கமத்டயல் என னத்வடத் ளடமங்கபிட்டு, இன்
கமத்டயல் இன் இத்டயல் அடனுவத யனல் பிலம்
ன்று ரிதமகக் ழகமடு ழமட்டுக் கமண்ித்டமல், அப்டி
கமண்ித்டபர்கலக்கு அசர்கள் உதர்ந்ட சம்ணமங்கவநச்
ளசய்ட பந்டர்.
ணற் சமஸ்டயங்கநிளல்மம் பமக்கயதமர்த்டம் ளசய்ட

பமடத்டயல் தித்ழட சம்ணமம் ளறுபமர்கள். ஜ்ழதமடய
சமஸ்டயத்டயழம ித்தக்ஷணமகக் கமட்டி சம்ணமம்
ளழபண்டும். அடயல் ணமற் னடிதமட. அடற்கு சூரித
சந்டயர்கழந சமக்ஷய.

ப்த்தக்ஷம் ஜ்ழதமடயம் சமஸ்த்ம்
கல்ம் : ழபடத்டயன் வக

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
கல்ம் : ழபடத்டயன் வக
ழபட னனனுக்குக் கல்ம் ன் ஆமபட ஆங்கம் கம்
ன்மர்கள்.
கமரிதங்கவநச் ளசய்படயமல் வககலக்குக் கம் ன்று
ளதர் பந்டட. ளசய்னேம் ளடமனயல் உவதடமல்,
ளடலுங்கயலும் வக 'ளசய்' ன்று பனங்குகயட.
கமரிதத்டயல் வும் சமஸ்டயழண கல்ம். ழபடத்வடனேம்,
சயவக்ஷ, பிதமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம், ஜ்ழதமடயம்
னடயத ல்மபற்வனேம் ளடரிந்ட ளகமண் ின்ன

ன் ளசய்பட? இபற்மல் டமபட கமரிதம் ளசய்த
ழபண்டும். ணயல் ழடமன்றுகய கமரிதங்களநல்மம்
ண்ஞி ம்மடயத்ட மங்களநல்மம் ளடமவத ல்
கமரிதம் ண்ஞழபண்டும். அந்ட ல் கமரிதம்

ன்ளபன்று ளடரித ழபண்டும். அடற்குரித ணந்டயம்,
அடன் சரிதம உச்சமஞம், அர்த்டம் னடயதவபகள்

ளடரித ழபண்டும். அந்டக் கர்ணமக்கவநச் ளசய்படற்குப்
 டயபிதங்கள் ழபண்டும். அபற்வ த்ட படு
ீ

ழபண்டும். அந்ட பட்டுக்கு
ீ
பமஸ்ட க்ஷஞம் ழபண்டும்.
ின்ன அந்டக் கர்ணமக்கநின் வ ஈச்பனுக்கு
அர்ப்ஞம் ண்ஞ ழபண்டும். இவபகவநப் ற்யத
பிதங்கவநச் ளசமல்படடமன் கல்ம்.

ழபடத்வட அத்ததம் ண்ஞி, அடயழ உள்ந

அக்ஷங்கவநப் ற்யச் சயவக்ஷதமல் ளடரிந்ட ளகமண்டு,
இக்கஞத்வட பிதமகஞத்டமல் அயந்ட, ணீ ட்ர், அர்த்டம்
ன்பற்வனேம் சந்டஸ், யனக்டம் இபற்மல்
ளடரிந்டளகமண்டு, ஜ்ழதமடயத்டயன் னெம் கர்ணமக்கவநச்
ளசய்னேம் கமத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்லபடயன்

ிழதமம் ன்ளபில், கல்த்டயல் ளசமல்யனேள்ந
ல் கர்ணமக்கவநப் ண்டபழட.
ந்டக் கர்ணமவப ப்டிப் ண்டபட, ந்ட ந்ட
பனஞத்டமர் ந்ட ந்டக் கமரிதங்கவநச் ளசய்த

ழபண்டும், ந்ட ந்ட ஆசயணத்டமர் வட வட ளசய்த
ழபண்டும் ன்வபகவநனேம், ந்டக் கர்ணமவுக்கு ந்ட
ணந்டயம், டயபிதம், ழடபவட ன்வபகவநனேம்,

தக்ஜங்கநில் த்டவ ரித்பிக்குகவந வபக்க ழபண்டும்,
ந்ட பிடணம மத்டயங்கவந உழதமகப்டுத்ட
ழபண்டும் ன்வபகவநனேம், இவப ழமன்

ணற்வபகவநனேம் ளசமல்பட கல்ம். மம் 'சங்கு' ன்று
ளசமல்பவடளதல்மம் கல்ழண பகுத்டக் ளகமடுக்கயட.
'ங்கம்' ன்ழட 'சங்கு' ஆதிற்று

ன்று ளசமன்ழன்.

அல்ட, கல்ம் ழபடத்டயன் ஆமபட அங்கணமடமல்
ஷ்மங்கணமகயட. ஷ்மங்கழண சங்கு
ன்மகயதினக்கமழணம ன்று ழடமன்றுகயட.
கல் சமஸ்டயத்வட அழக ரியகள் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
டக்ஷயஞத்டயல் ளபகுபமகப் ின்ற்ப்டும் கயனஷ்ஞதறர்
ழபடத்டயற்கு ஆஸ்டம்ர், ழமடமதர், வபகமர்,

த்தமமர், மத்பமர், அக்ிழபசர் ன்னும் ஆறு
ழர்கள் கல்லத்ங்கள் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

ரிக்ழபடத்டயற்கு ஆச்பமதர் ளசய்டழட அடயகம்
பனக்கயலுள்நட. மங்கமதர் ன்பனம்

ளசய்டயனக்கயமர். சுக் தறர் ழபடத்டயற்கு கமத்தமதர்
கல் லத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர். மணழபடத்டயல்
ளகௌடண சமவகக்கு மட்தமதனம், மஞமதீத சமவகக்கு
த்மஹ்தமதஞனம், டபகம சமவகக்கு வணயினேம்
லத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
கல்த்டயல் எவ்ளபமன சமவகக்கும் க்னஹ்த
லத்ளணன்றும், ச்ளௌட றத்ளணன்றும் இண்டு பவக
உண்டு. 'ச்னடய' ப்டும் ழபடத்டயழழத னர்ஞணமக

பனகய தக்ஜம் னடமவபழத 'ச்ளௌடம்' ன்வப.
இவப பிரிபமகச் ளசய்தழபண்டித ளரித
கமரிதங்கநமகும். கயனத்டயல், பட்டில்
ீ
இல்மணல்,
ளபநிழத ளரிசமக தமகசமவ ழமட்டுக் ளகமண்டு

ளசய்தப்டுவப. இடமல் டமன் கயனத்டயழழத
ண்ஞப்ட் ணற் சயன் வபடயக கர்ணமக்கலக்கு
"க்னஹ்தம்" ன்ழ ழர் பந்டபிட்ட. கர்ப்ம்

உண்மபட னடல் ழடம் அக்கயிக்கு ழமணம்
ண்ஞப்டும் டகக்கயரிவத பவதில் ளசய்தப்டுகயன்
மற்ட கயரிவதகவந இவ்பின லத்டயங்கலம்
ளசமல்லும். டக்கயரிவதனேம் எனபவகதம
ழமணம்டமன்! அந்டயழதஷ்டி, அடமபட கவசய ழபள்பி,
ன்று ளசமல்லுபமர்கள். இந்ட இஷ்டிதில், ழபள்பிதில்,
ழடழண டயபிதணமக அக்ிதில் ழமணம்
ளசய்தப்டுகயட!
அக்ி ழமத்டயத்வட ஆடமணமகக் ளகமண்டு ண்டம்
ல பிர்தஜ்ஜம்; ல ழமணதஜ்ஜம்; ல மக

தக்ஜங்கள் ன்டமக ளணமத்டம்

21

தக்ஜங்கவநப்

ிமம்ணஞன் ண்ஞ ழபண்டும். இபற்யல் ல பிர்
தக்ஜனம் ல ழமண தக்ஜங்கலம் க்னஹ்த
லத்டயத்டயல் பமட. இந்டப் டயமலும் "ச்ளௌட
லத்டய"த்டயல் பனப. இபற்வனேம் ழசர்த்ழட எனபன்
ளசய்த ழபண்டித

40

கர்ணமக்கள் உள்ந. இபற்வ

40

ம்ஸ்கமம் ன்ர்.
ம்ஸ்கமம் ன்மல் டெய்வணப் டுத்டபட.
பட்டில்
ீ
ளசய்பட அக்கயிழமத்டயம். தமகசமவ
ழமட்டுக் ளகமண்டு ண்டபட தக்ஜம். ளரித
தமகங்கவந ச்ளௌட லத்டயம் ளசமல்லும்.

Domestic rites

ன்று அகத்ழடமடு ண்டபவட க்னஹ்த லத்ம்
ளசமல்லும். மன் ழணழ ச்ளௌட லத்க்கமர்கநின்
ழர்கவநழத ளசமன்ழன்.
மற்ட ம்ஸ்கமங்கலம் ட்டு ஆத்ண குஞங்கலம்
கல் லத்ங்கநில் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். அந்ட

மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில் னன்ன ளசமன் டயமன்கு
பிர், ழதமண தக்ஜங்கவநத் டபி ணயகுடயனேள்ந
இனத்டமறும் கயனஹ்த லத்டயத்டயல் ளசமல்ப்டும்.
அடயல் கர்ப்மடமம், னம்றபம், ீணந்டம், மடகர்ணம,
மணகஞம், அன்ப் ிமசம், ளசௌநம், உதம்,
பிபமம், அந்டயழதஷ்டி னடயதவபகள்
ளசமல்ப்டுகயன். இபற்வப் ிற்மடு பிநக்குகயழன்.
ட்டு ஆத்ண குஞங்கநமப: டவத, ளமறுவண, அசூவத
இல்மணயனத்டல், சுத்டய [டெய்வண] , ிடிபமடணயன்வண,
ணங்குநிர்ந்டயனத்டல், ழமணயன்வண, யமவச

ன்வபகள். இவப ட்டும் மணமன்த டர்ணங்கவநச்
ழசர்ந்டவபகழந. அடமபட ல்ம மடயக்கமர்கலம்
வகக்ளகமள்ந ழபண்டிதவப.
மம் இன் லத்த்டயத்வடப் ின்ற்றுகயபர்கள் ன்று
ணஸ்கமம் ண்டம்ழமட ளசமல்லும் அிபமடத்டயல்
ளசமல்கயழமம். அட ச்ளௌட லத்டயத்வடத்டமன்
குயக்கயட. டயனஷ்மந்டணமக மணழபடயகள்

"த்மஹ்தமதஞ லத்டயம்" ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
த்மஹ்தமதஞர் ச்ளௌட லத்டயம் ணமத்டயழண
ளசய்டயனக்கயமர். ழபளமனபர் (ழகமிர்) டமன் கயனஹ்த
லத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர். ஆமலும் னர்பத்டயல் ளரித
தக்ஜ கர்ணமனுஷ்மங்கள் பிழசணமக ளசய்தப்ட்டு
பந்டடமழழத, இபற்வச் ளசமல்லும் ச்ளௌட

லத்த்வடழத டன்னுவத லத்ம் ன்று ளசமல்ய
பந்ட, இப்ழமடம் அடழப அிபமடத்டயல் ீடிக்கயட.
ஆமல் ிற்கமத்டபம மழணம ளரித ச்ளௌட

கர்ணமக்கவநப் ண்ஞமணல் க்னஹ்த லத்டயத்டயல்
பனம் பிபமம் னடயதபற்வ ணட்டும்
ண்டகயழமம். க்னஹ்த கர்ணமக்கள் குபமகச்
ளசய்தழபண்டிதவப. அபற்யல் சயழட இப்ளமலட
த்டப்ழமய்பிட்.
னர்பத்டயல் ச்ளௌட கர்ணமவப வனதமய் இனப்பனும்
தமசகம் ண்ஞிச் ளசய்டமன். வனத கமத்டயல் 'ிடய
பந்ட ழதமணதமயகள்' ன்று  ழர்கள் இனந்டமர்கள்.
அடமபட எவ்ளபமன பந்ட கமத்டயலும் ழமணதமகம்
ளசய்பமர்கள். என பனத்டயன் பவு னென்று பன
ளசவுக்கு ழமடணமடமக இனந்டமல் அந்ட பவப

உவதபர்கள் எவ்ளபமன பந்ட கமத்டயலும்
ழமணதமகம் ளசய்ட பந்டமர்கள்.

இப்ளமலட ல்மம் ளகட்டுப் ழமய்பிட்ட. இக்கமத்ட
ஞக்கமர்கள் கூ என பன பவுக்கு னென்று பன
ளசவப வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். பிதமம
ரீடயதில் உண்ம ணமறுடல்கநமல் டிகர் உட்
ல்ழமனக்கும் டரித்டயனம் கஷ்ங்கலம்

உண்மதினக்கயன். டயலும் ணயடணமக இனக்க
ழபண்டும்; அணயடம் கூமட. இந்டக் கமத்ட னத்டய
சமணர்த்டயதங்களநல்மம் த்டவ பந்டமலும் ழமடமட
டரித்டயத்டயல் ளகமண்டு ழமய்பிடுகயன்! எனபன்

ஞக்கமமக இனக்கயமளன்மல் அபனுக்கும் டமங்க
னடிதமடடி அமணம ளசவுகவந வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயமன். இவபகவநளதல்மம் ணயடப்டுத்டயக்
ளகமண்டு ல் கமரிதங்கவந ளசய்தழபண்டும்.
சயவக, னண்ட்ம், கர்ணமடேஷ்மம் னடயதவபகள்
லத்டயத்டக்குத் டக்கடி பவகதமக இனக்கயன்.
சயர் ஊர்த்ப சயவக (உச்சயக் குடுணய) வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். சயர் னர்ப சயவக (னன்குடுணய)
னேவதபர்கநமதினக்கயமர்கள். அப்டிழத ளற்யக்கு
இட்டுக்ளகமள்படயலும் ஊர்த்ப னண்ட்ம், த்ரினண்ம்
ன்று ழடங்கள் இனக்கயன். இவபகளநல்மம்
அபபனம் டங்கநட னன்ழமர்கலவத ஆசமப்டி
அடேஷ்டிக்க ழபண்டும்.
சதம் ன்று தமக சமவதில்  கட்டுணம

அவணப்னக்கள் ளசமல்ப்டுகயட. அபற்யனுவத

க்ஷஞங்கள் னடயதவபகவநச் ளசமல்லும் "கல்

லத்டயம்" ன்று என ிரிவு கல்த்டயல் இனக்கயட.
கல் லத்டயங்கள் சமணமன்த லத்டயங்களநன்றும்
பிழச லத்டயங்களநன்றும் இனபவகப்டும்.
கமத்தமதர், ழமடமதர், யண்தழகசர் ஆகயழதமர் சுல்
லத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர்கள். ஆண்ிள்வநப்

ிழதமகம் ன்ட இப்ளமலட ிசமத்டயல் இனந்ட

பனகயட. ஆண்ிள்வந ன்பர் டயனப்ந்டமநில்
இனந்டபர். டயனபிவ ணனடெர்ப் ிள்வநதமனக்கு ஆண்
ிள்வநதமர் ன்ட ளதர். அந்டப் ளதர் அபனக்கு
வபக்கப்ட்ட. அபனவத ிழதமகத்டயன்டி

இப்ளமலட ச்ளௌட கர்ணமக்கள் ந்ட பனகயன்.
இப்ளமலட தமகங்கள் ப்ட ணயகவும் குவந்டபிட்ட.
கயனஹ்த லத்டயம்டமன் ளகமஞ்சணமபட

ிசமத்டயயனந்ட பனகயட. ணற் ழடசமந்ட
சமஸ்டயங்களநல்மபற்யற்கும் அடயகப் ிடமன்தம்
ற்ட்டினக்கயன்ட!

ம்னவத சமஸ்டயங்கள் ல்மம் ஈச்ப
சஞமபிந்டத்வடக் கட்டிப்ிடிக்கயன். வடப்
டித்டமலும் அட ஈச்பமர்ப்ஞணமகவும் ஆத்ண

மத்வடத் டனபடமகவும் இனக்கழபண்டும். ம்னவத
சமஸ்டயங்கள் ல்மண அப்டிப்ட்வபகழந. அபற்யழ
ழபட ணடத்டக்கு ளபகு னக்தணமக இனக்கப்ட் ச்ளௌட
கர்ணமக்கள் (பிர்-ழமண தக்ஜங்கள்) எழடிதமகத்
ழடய்ந்ட ளகமண்ழ பந்டயனப்ட ளமம்வும் பனத்டப்
ழபண்டித பிதம்.

கல் லத்டயம் ளசய்டபர்கநம ஆஸ்டம்ர்,
ழமடமதர், ஆச்பமதர் னடயதபர்கநில்

த்மஹ்தமதர், கமத்தமதர் ீங்கமக மக்கய உள்ந
ல்ழமனம் ச்ளௌட லத்ம், க்னஹ்த லத்ம் ன்
இண்வனேம் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
அழடமடுகூ "டர்ண லத்ங்கள்" ன்றும் சய
இனக்கயன். இபற்யல் ணிடன் டி பமழ்பிலும்,

பட்டிலும்
ீ
, சனெகத்டயலும் கவிடிக்க ழபண்டித ளயகள்
கூப்ட்டினக்கயன். இபற்யயனந்ழட ிற்கமத்டயல்
டர்ண சமஸ்டயங்கள் தமவும் அிபினத்டயதமதி.
ிற்கமத்டயல் இங்கயீ ஷ்

Law -பில்

கூ

எப்னக்ளகமள்நப்ட் ணடே, ணயடமக்ஷரி னடம அழக ீடய
சமஸ்டயங்கலம் இபற்யயனந்ட உண்மவபழத. [ரிக்

ழபடத்டயல் பயஷ்ர், பிஷ்ட, கயனஷ்ஞ தறயல் ணடே,
ழமடமதர், ஆஸ்டம்ர், யண்தழகசய; மணத்டயல்
ளகநடணர் ஆகயதபர்கலவத டர்ண லத்ங்கள்
கயவத்டள்ந.]

அடர்பம் அடேஷ்மத்டயல் இல்வ; அடமல் அடன் கல்
லத்ங்கலம் பனக்கயல் இல்வ.
எவ்ளபமன சயன் கமரிதத்வடனேம் ளசமல்யக் ளகமடுப்ட
கல்ம். ிமம்ணஞன் ளசய்கய எவ்ளபமன சயன்
கமரிதனம் ழபடத்ழடமடு சம்ந்டப்ட்ட.
அப்டிதினந்டமல் டமன் அபன் பிடுகய எவ்ளபமன
னெச்சமலும், அபன் டுத்ட வபக்கய எவ்ளபமன
அடிதமலும் ழமகத்டக்கு ழக்ஷணகணம டயவ்த

சக்டயகவநப் ிடித்டக் ளகமடுக்க னடினேம். "இப்டி

உட்கமன, இப்டிச் சமப்ிடு, இப்டி ழபஷ்டிவதக் கட்டிக்

ளகமள்ல" ன்று எவ்ளபமன்வனேம் சட்ணமக அபனுக்கு
உத்டவு ழமடுபட இடற்கமகத்டமன்.
உடமஞணமக படு
ீ கட்டுபவடப் ற்யக் கூ கல்
சமஸ்டயத்டயல் இனக்கயட. கயன யர்ணமஞம், பமஸ்ட
க்ஷஞம் ன்ளல்மம் அட பிபரிக்கப்டுகயட.

இவடப் ற்ய டற்கு சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்ழபண்டும்
ன்மல், எனபன் ண்ஞ ழபண்டித கமரிதத்டக்கு
பட்டின்
ீ
சயல்ம் (architecture, கட்டுணம அவணப்ன)
அடேகூணமதினக்க ழபண்டும். வபச்ப ழடப யவத

இன் ணமடயரி த்பமத்டயல் (பமசயல்) ழமழபண்டும்
ன்று பிடய இனந்டமல் அந்ட ணமடயரி பமசல் உவத படு
ீ
இனந்டமல்டமழ னடினேம்? Flat -ல் னடினேணம?

அடேஷ்மங்கலக்கு அடேகூணமக இனப்டற்ழக க்ன
யர்ணமஞனம் கல் லத்டயத்டயல் ளசமல்ப்ட்டு
பிடுகயட. எநமம் ண்டகய இம் என

குயப்ிட் ணமடயரி இனந்டமல்டமன் னடினேம். அந்ட
க்ஷஞம் சமஸ்டயத்டயல் இனக்கயட. அந்ட
க்ஷஞத்டக்கு எத்ட பமட கட்டி அவணப்மமல்
அங்ழக இந்டக் கர்ணமவபச் ளசய்படற்ழக சயணணமகயட.
ஸ்கூயல் சங்கவந உட்கமர்த்டய வபத்டப் மம்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கும் க்நமஸ்-னொம்கள் என ணமடயரிதமக,
என பிடணம ளஞ்சுகள் ழணவகழநமடு இனக்க
ழபண்டிதினக்கயட. அங்ழகழத அபர்கள்

க்ஸ்ளரிளணன்ட் ண்ஞ ழபண்டித மட்ரிதில்
ல்மம் பித்தமணமதினக்கயட. கமரிதத்வடப்

ளமறுத்ழட சயல்ம் (கட்டி அவணப்ன, furniture னடம
டயபிதங்கள்) ன்டற்கு இட என டயனஷ்மந்டம்.

மன் னவ ண்டகயழன். அடற்ளகன்று டிதமக சய
க்ஷஞத்ழடமடு இம் இனக்க ழபண்டும். ங்கநம
என்யல் ல்ம இனம் ணணமக இனக்கயட.

அப்டிப்ட் இம் என்யல் னவ ளசய்த ஆம்ித்டமல்
கூட்ம் அடயகணமக பந்டமல் ழணழ ழணழ பந்ட

னவக்குப் க்கத்டயல் பந்ட பிடுகயமர்கள். ஸ்டயரீகள்,
னனர்கள், பிலப்ன, ணடி, ஆசம அடேஷ்மம், பர்ஞமசயண
டர்ணம் னடயத ிரிவுகள் அந்டக் கூட்த்டயல்

ணமயபிடுகயட. ங்கநம அப்டி ணமறும்டிச் ளசய்ட
பிடுகயட. இந்ட ங்கநம சயல்ம் தமனவதட? இந்ட
ணமடயரி பித்டயதமங்கள் இல்மட ளபள்வநக்கமனவத
சயல்ம்! டித்டிதமகவும் ிரிந்ட இனக்க ழபண்டும்;
அழட சணதம் ல்ழமனக்கும் இம் இனக்க
ழபண்டுளணன் ம் ஆசமப்டி ளசய்த ஆவசதினந்டமலும்
னட ணமடயரிதம பட்டு
ீ
ப்நமழ கந்டமங்கட்டிதமகப்

ண்ஞி பிடுகயட. ழணவ, கூம், உள் ன்று டித்டி
இங்கள் இனந்டமல் அப்ளமலட பனபர்கள்
டித்டிதமக உட்கமர்ந்ட ளகமள்பமர்கள். சயல்ழண
அபர்கள் உட்கமர்ந்ட ளகமள்ந ழபண்டித ணமடயரிவதச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கும். ம்னவத ம்ிடமதத்வட
அடேரித்ட ம்னவத சயல்ம் ற்ட்டினக்கயட. கர ழன

ணனணனளபன்று சயளணன்டுத் டவதமக இனந்டமல் ச்சயவ
ளணலக ம் பிட்மல் அட பி ல்ம இனம் எழ
ச்சயமய் பிடுகயட. அந்ட சயல்ம் உவதபர்கள்
ழணவதின்ழணல் சமப்ிடுகயபர்கள். ஆவகதமல்

அபர்கலக்கு ப்டி இனந்டமலும் மடகணயல்வ.

ணக்குத்டமன் கஷ்ணமக இனக்கயட. இப்ழமட இந்ட
இத்டயல் மன் னவ ண்ஞவும், ழசவும் பசடயதமக
இந்ட ழணவ இல்மபிட்மல் த்டவ
கஷ்ணமதினக்கும்?
ம்னவத சயல்ப்டி கயன யர்ணமஞம் ண்ஞ
ழபண்டும். கயனஸ்டன் ன்ட கயனம்

ன்டயயனந்ட ற்ட் ளதர். அபன் ம்னவத
சயல்ப்டிடமன் கயன யர்ணமஞம் ளசய்த ழபண்டும்.
அவட லத்டயக்கமர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ற்று,
பிலப்ன, ணடி ச்சயல் னடயதவபகவநக் கபித்டக்
ளகமண்டு இனக்க பினம்னகயபர்கள் ம்னவத
சயல்த்வட அடேசரிக்க ழபண்டும். ணற்பர்கநின் சயல்ப்டி
உள்ந இங்கநில் மம் பயக்க ஆம்ிக்கயழமம்.

அடமல் ஆசமங்கவந அடேசரிக்க னடிதமணல், னடயல்,
'இப்டிதினக்கயழட, ன்

ண்டபட?' ன்று

ண்டகயழமம். ின்ன 'குநிர்' பிட்டு பிடுகயட! ஆசமழண
ணமயபிடுகயட! பட்வ
ீ
பிப்ிடிக்கமணல் ஆசம
அடேஷ்மத்வட பிட்டு பிடுகயழமம்!
கல்ம் ழபடமந்டங்கநில் ஆமபடமட. இடயழ
அங்குகய
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ம்ஸ்கம பிதங்கவந ிற்மடு டர்ண

சமஸ்டயங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட ளகமஞ்சம் பிபணமகச்
ளசமல்கயழன்.
சயவக்ஷ, வ்தமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம், ஜ்ழதமடயம், கல்ம்
ன் ஆழமடு மலு ழபடங்கவநப் ற்யத

ணமசமங்கவநனேம் ழசர்த்ட இடபவ டயமலு

பித்வடகநில் த்வடப் மர்த்ட பிட்ழமம். மக்கய மலு
இனக்கயன். அபற்வப் மர்ப்ழமம்.
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ழபடத்டயன் சட் பிநக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ழபடத்டயன் சட் பிநக்கம்
ம் ணடத்டக்கு ிணமஞணம டயமலு பித்வடகநில்
மலு ழபடங்கலம் ஆறு ழபடமங்கங்கலம் ழமக
ணீ டனள்ந மலும் ழபட உமங்கங்கள் ப்டுவப.
உ+அங்கம்=உமங்கம்.
"உ"

ன்மல் டவஞதமக இனப்ட. உ மமதகர்

ன்மல் மமதகனக்கு அடுத்ட ஸ்டமத்டயல்
இனப்பர்டமழ?

இப்டி ஆறு அங்கங்கலக்கு அப்னம் ழபடத்டயன் டவஞ
உறுப்னகநமக, உ அங்கங்கநமக டைலு பனகயன்.
ணீ ணமம்வ, யதமதம், னமஞம், டர்ண சமஸ்டயம் ன்
மலுழண இந்ட உமங்கங்கள்.
'ணீ ணமம்வ' ன்

பமர்த்வடதில் 'ணமம்' ன்ட டமட; 'ன்'

ன்ட 'ித்ததம்' (பிகுடய) . இந்ட பமர்த்வடக்கு அர்த்டம்
'னயட

பிசமம்'. டணயனயல் ளசமல்படமமல், "ல்

பிதத்வடப் ற்யத பிசமவஞ அல்ட ஆமய்ச்சய."

ட "னயடம்"? ட ல் பிதம்? ழபடம்டமன்.
ழபடத்வட பிசமரித்ட - ஆமய்ந்ட - அர்த்டத்வட டுத்டச்
ளசமல்பட ணீ ணமம்வ.

யனக்டத்டயல் ழபடத்டயன் பமர்த்வடகலக்கு ணட்டும்
டிக்க்ஷரி ணமடயரி அர்த்டம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ணீ ணமம்வதில் அப்டிதில்வ. ணந்டயங்கநின்
டமத்ரிதம் ன், உத்ழடசம் ன் ன்று ஆமய்ச்சயப்
ண்ஞித் டீர்ணமிப்ட ணீ ணமம்வ சமஸ்டயழண.
ழபடத்டயல் கர்ண கமண்ம், ஜம கமண்ம் ன்று இண்டு
மகம் உண்டு ன்று னன்ழ ளசமன்ழன். சமவககநின்

னடல் மகத்டயல் பனபடமல் கர்ண கமண்த்டக்குப் னர்ப
மகம் ன்றும், னடிபில் பனபடமல் ஜமகமண்த்டக்கு
உத்ட மகம் ன்றும் ளதர். ணீ ணமம்வதிலும் இப்டி
இண்டு உண்டு-னர்ப ணீ ணமம்வ, உத்ட ணீ ணமம்வ
ன்டமக.
கர்ண கமண்த்டயல் ளசமன் தக்ஜம் னடம
அடேஷ்மங்கழந னக்கயதம் ன்ட னர்ப
ணீ ணமம்வதின் ளகமள்வக. ஜம கமண்த்டயல் ளசமன்
ஆத்ண மக்ஷமத்கமழண னக்கயதம் ன்ட உத்ட
ணீ ணமம்வதின் ளகமள்வக.
உயத்டக்கவநனேம், ிம்ண லத்த்வடனேம் ற்யச்
ளசமல்லும்ழமழட உத்ட ணீ ணமம்வவதப் ற்ய
ளசமல்யபிட்ழன்.

உத்ட ணீ ணமம்வதம இந்ட ிம்ண லத்ம், உயத்
இவபகழந ிம்ண பித்தம ன்றும் ழபடமந்ட ணடம்

ன்றும் ளசமல்ப்ட்டு, அத்வபட-பிசயஷ்மத்வபடத்வபட சம்ிடமதங்கலக்கு னக்கயதணம ஆடமங்கநமக
இனக்கயன்.
னர்ப ணீ ணமம்வடமன் இப்ழமட மம் டுத்டக்
ளகமண்டுள்ந பிதம். "ணீ ணமம்வ" ன்மழ
ளமடபில் குயக்கப்டுபடம் இடடமன். உத்ட

ணீ ணமம்வக்கு "ழபடமந்டம்" ன் ளதர் ிணமகய
பிட்டமல், 'ணீ ணமம்வ' ன்ட னர்ப ணீ ணமம்வக்ழக

ளதர் ணமடயரி ஆகயபிட்ட. ஆமல் இவடச் ளசமல்லும்
ழமழட உத்ட ணீ ணமம்வ சணமசமங்கள் பந்ட ழசத்டமன்
ளசய்னேம்.
எவ்ளபமன சமஸ்டயத்டக்கும் லத்ம்-பமர்த்டயகம்மஷ்தம் ன் னென்று உண்டு ன்று

ளசமல்யதினக்கயழல்பம? இப்டி (னர்ப)
ணீ ணமம்வக்கம லத்த்வடச் ளசய்டபர் வணயி
ணரிய. அடற்கு மஷ்தகமர் சஸ்பமணய ன்பர்.
பமர்த்டயககமர் குணமரிட்ர். குணமரிட்ரின்

"மட்டீிவக" இந்ட சமஸ்டயத்டயன் ணயக னக்கயதணம
டைமக இனக்கயட. மக்ஷமத் குணமஸ்பமணயதம
றப்ணண்தரின் அபடமழண குணமரிட்ர்.
ணீ ணமம்வதில் குணமரிட்னவத அிப்மதத்டக்குச்
சய பிதங்கநில் பித்தமணமகப் ிமகர் ன்பர்
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். அடமல் ணீ ணமம்கர்கநில்
"மட்ணடம்", "ப்மக ணடம்" ன்று இண்டு உட்ிரிவு

(sub-division) உண்மதிற்று. இந்ட உள் பித்தமங்கள் ணக்கு

ழபண்மம். ளமக இனக்கப்ட்வபகவநழத
மர்க்கமம்.
(குணமரி)

ட்ர் ளகமள்வககவநச் ளசமல்கயடமழழத

என ிரிவுக்கு மட் ணடம் ன் ளதர் பந்டட.[1]
லத்ங்கலக்குள் வணயிதின் னர்ப ணீ ணமம்ம
லத்ழண ணயகப் ளரிதடமக இனக்கயட. இடயழ
ன்ிண்டு அத்டயதமதங்கள் உண்டு. எவ்ளபமன
அத்டயதமதத்வடனேம்  மடங்கநமகவும், எவ்ளபமன
மடத்வடனேம்  அடயகஞங்கநமகவும் ிரித்டயனக்கயட.
இப்டி ஆதிம் அடயகஞங்கள் இனக்கயன். எவ்ழபமர்
அடயகஞத்டயல் எவ்ளபமன பிதணமக ஆதிம்
பிதங்கவந பிசமம் ளசய்பட னர்ப ணீ ணமம்வ.
ழபடபமக்கயதங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு அட பிசமம்
ளசய்னேம்.
ழபடம் ன்ட ஈச்பன் உண்மக்கயத சட்ம். ஆடய

அந்டணயல்மட யத்தணம சட்ம், Eternal Law. மம் ிவகள்,
ஈச்பன் ணக்கு அசன். அபர்  அடயகமரிகவந
ற்டுத்டயதினக்கயமர். அபனவத மமங்கத்டயல்
இந்டயன், பமனே, பனஞன், அக்கயி, தணன், ஈசமன், குழன்,
யர்னடய னடயத அஷ் டயக்மகர்கவநனேம் இன்னும் 
ழடபவடகவநனேம் ழமகத்வட ம்க்ஷயக்கும்
அடயகமரிகநமக யதணயத்டயனக்கயமர். அந்ட அடயகமரிகள்
டயமலு ழமகத்டயலும் உள்ந ீபமசயகநமகயத
ிவகவந க்ஷயப்டற்கு என சட்ம் ழபண்டும்
அல்பம? அந்டச் சட்ந்டமன் ழபடம். அடன்டி

ிவகநம மம் ப்டி ப்ட, அடயகமரிகள் ப்டி

ரிமம் ண்டபட ன்று ஆமய்ச்சய ளசய்ட

அயதமம். ளௌகயகத்டயல் இம்ணமடயரி ந்ழடம்
பந்டமல் ட்றகள் ழதமசயத்டத் டீர்ப்னச் ளசமல்லுகயமர்கள்.
பக்கர ல்கள் ஆழமசயக்கயமர்கள். அட ழம டர்ணத்வட
அடேஷ்மம் ண்டம் பனயகவநளதல்மம் ளசமல்லும்

ழபடணமகய சட்த்டயற்கு அர்த்ட யர்ஞதம் ண்ஞிபர்
வணயி. அடடமன் ணீ ணமம்வ.
ஏர் ஊரில் என பனக்கு பந்டமல் அமமத்டயல் இந்ட
ணமடயரி பந்ட ழகயல் இந்ட ணமடயரித் டீர்ப்ன
ளசய்டயனக்கயமர்கள், ம்மதில் இப்டித் டீர்ப்ன

ண்ஞிமர்கள் ன்று ளடரிந்டளகமண்டு அவபகவந
அடேசரித்டத் டீர்ணமம் ளசய்கயமர்கள். அடழம ஏர்
இத்டயல் அர்த்ட யர்ஞதம் ளசய்டவட ழபறு சய

இங்கநில் டுத்ட அவணத்டக் ளகமள்நமம். இப்டி
ஆதிம் பிடணம பிதங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு
வ்பநவு னேக்டய உண்ழம அவ்பநபிமலும்

ஆழக்ஷவஞ ளசய்ட அவ்பநவபனேம் னர்பக்ஷம்
ளசய்ட யர்ஞதம் ளசய்பட ணீ ணமம்வ. னடயல் என
ழபடபமக்கயதத்வட டுத்டக் ளகமள்பட (பிததமக்தம);
இண்மபடமக அடன் அர்த்டம் இடபம ன் ழகள்பி
(ம்சதம்); னென்மபடமக டயர்த்டப்ிழ அர்த்டம்
ண்டபட (னர்ப க்ஷம்); மமபடமக, அந்டத் டப்வ
ஆழக்ஷிப்ட (உத்டக்ஷம்); ந்டமபடமக, கவசயதில்
இடடமன் டமத்ரிதம் ன்று னடிவு ண்டபட

(யர்ஞதம்). எவ்ளபமன பித யர்ஞதம் எவ்ளபமர்
அடயகஞணமக இனக்கயட.

வணயி ளசய்டவப சயன்சயன் லத்டயங்கநமக

இனக்கயன். அந்ட லத்டயங்கநின் அிப்ிமதத்வட
பிரிபமக பிநக்குபட சமமஷ்தம். சர் ளசய்ட
மஷ்தம் 'சமம்'. சர் ன்று ழபர்கலக்குப் ழர்
உண்டு. சரி னர்பத்டயல் ழப ஸ்டயரீ ன்மர்கள். சர்
ஈச்பமம்சம் உவதபர். ஈச்பன் அர்றனுக்குப்

மசுடமஸ்டயம் ளகமடுக்க ழபமக பந்டழமட சமகய
இந்ட பமர்த்டயகம் ளசய்டமர் ன்றும் ளசமல்படண்டு.[2]
ஆதிம் அடயகஞத்வட உவவணதமல்
னர்பணீ ணமம்வக்கு 'ஸ்மடயகஞி' ன்று என
ளதர் உண்டு. ழபடத்டயல் உள்நபற்யற்கு அர்த்ட
யர்ஞதம் ளசய்வகதில் பவகதமக உள்ந
குனேக்டயகவநப் ழமக்கயத் டீர்ணமம் ளசய்பட இட.
னர்பணீ ணமம்வ ழபடத்டயன் னர்பகமண்த்டயற்கு அர்த்ட
யர்ஞதம் ளசய்பட ழம உத்டகமண்ணமகயத

உயத்டக்கநின் அர்த்டத்வட யர்ஞதம் ளசய்பட உத்ட
ணீ ணமம்வ. ணமத்ணமவபப் ற்யனேம் அடழமடு
ழபமகமணல் என்மபவடப் ற்யனேம், இவபப் ழமன்
ழபறு பிதங்கவநப் ற்யனேம் ளசமல்லுபட உயத்.

அந்டச் சட்த்டக்கு ிம்ண லத்டயத்டயன் னெம் அர்த்ட
யர்ஞதம் ளசய்டபர் பிதமர். இடயழ ழபடிக்வக, இப்டி
உத்ட ணீ ணமம்வக்கு லத்கமம பிதமழ
னர்பணீ ணமம்வ ளசய்ட வணயிதின் குனபமக
இனக்கயமர்!
ஜம கமண்ணம உத்ட ணீ ணமம்வக்கு ஜம

(அத்வபட) ணமர்க்கப்டிழத னர்ஞணமக ற்ட்டுள்ந

(வடத்டயரீத, ினடமண்தக) பமர்த்டயகத்வட லடயபர்
தமளன்று மர்த்டமல், அபர் னர்பமசயணத்டயல் ளமம்வும்
டீபிணம னர்ப ணீ ணமம்வக்கமமக இனந்ட
றழச்பமசமரிதமநமக இனக்கயமர்! இபழ ிற்மடு
கர்ணமபியனந்ட ஜமத்டக்கு ணமய, (சங்க) ஆசமர்தமநின்
சயஷ்தமகய, ஆசமர்த மஷ்தத்டக்கு பமர்த்டயகம் லடயமர்.
னர்பமசயணத்டயல் அபனக்கு ணண் ணயச்ர் ன்று ழர்.
இந்ட பிதமர், வணயி இண்டு ழவனேழண

ணண்ணயச்ர் டயபப் ிமணஞர்கநமக வபத்ட ச்மத்டம்
ளசய்ட ழமடடமன் ஆசமர்தமள் அபரிம் பமடத்டக்குப்
ழமமர் ன்று கவட.
[1] ட்

மட பமர்த்டயகத்டயன் கனத்டக்கவநச் சுனக்கயத்

டயனப்னட்குனய கயனஷ்ஞ டமத்டமசமரிதமர் லடயத
'மட்மம்' இந்ட

டைற்மண்டின் ஆம்த்டயல்

ிசுரிக்கப்ட்ட.
[2] ச

மஷ்தத்வட பிபரித்ட க்ஷ்ணீ னம் வ

வயபமமசமரிதமர் ச மஷ்த னஞம்
லடயதினக்கயமர்.
கவுட் ளகமள்வக இல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
கவுட் ளகமள்வக இல்வ
ஆசமர்தமள் ன் ணீ ணமம்கம ணண்ணயச்ரிம்
பமடச்சண்வ ழம ழபண்டும்?

ணீ ணமம்வதில் ஜமணம உத்ட ணீ ணமம்வ, கர்ண
ணம னர்பணம ணீ ணமம்வ ன் இண்டு

இனந்டமலும் ளமடபமக ணீ ணமம்வ ன்மல் னர்ப
ணீ ணமம்வடமன் ன்ழன். அடமல் ணீ ணமம்கர்
ன்மழ கர்ண ணீ ணமம்கர் டமன் ன்மகய பிட்ட.

அடமல்டமன் ணண் ணயச்வ ணீ ணமம்கர் ன்ட.
உத்ட ணீ ணமம்வ ளமடபில் 'ழபடமந்டம்' ப்டுபடமல்
உத்ட ணீ ணமம்கர்கநம மம் ல்மனம் 'ழபடமந்டயகள்'
ப்டுகயழமம்.

ஆசமர்தமள் வபடயக ணடத்வடழத டயனம்வும் உதிர்க்கவந
ளகமடுத்ட ஸ்டமம் ண்ஞிதபர். இப்டிப்ட்பர்

ழபடத்டக்கு உமங்கணமக இனக்கப்ட் ணீ ணமம்வவத
டற்கமக ஆழக்ஷிக்க ழபண்டும்?
இடற்குப் டயல் ளசமல்லுனன் ணீ ணமம்வதமகத்டமன்
இனக்கட்டும், ழபறு ந்ட சமஸ்டயணமகத்டமன் இனக்கட்டும்.
அட ந்ட க்ஷ்தத்வட உத்ழடசயத்டட ன்று மர்ப்ழமம்.
என சமஸ்டயம் ன்மல் அட ஈச்பிம் ளகமண்டு
பிழபண்டும். ம் சமஸ்டயங்கள் தமவும்
அப்டிப்ட்ழப ன்று ளசமன்ழன்.

Grammar, dictionary,

தமப்ிக்கஞம் இடகலம்கூ அப்டிப்ட்வப
ன்டமல்டமன் சடர்டச பித்தம ஸ்டமங்கநில் இபற்வ
வபத்டமர்கள் ன்று ளசமன்ழன். இப்ழமட, னர்ப
ணீ ணமம்வதில் உள்ந கவுள் டத்டபம் ன்?
இவடத் ளடரிந்ட ளகமள்லம் னன் ம் ஆசமர்தமள்

னர்ஞணமக ம்ணடயத்ட மஷ்தம் ண்ஞிப் ிசமம்
ளசய்ட ழபடமந்டத்டயல் (உத்ட ணீ ணமம்வதில்) கவுள்

டத்டபம் ப்டிதினக்கயளடன்று மர்த்ட பிமம்.

ணக்கு னக்கயதம் ஆசமர்தமள்; ஆசமர்தமலக்கு னக்கயதம்
பிதமமசமர்தமலவத ிம்ணலத்ம். அட ன்
ளசமல்கயட?
'ஈச்பன்

தமர்? அபனுக்கு உரித க்ஷஞங்கள் ன்?'

ன்வடப் ற்ய ழபடமந்டத்வட பிநக்கும் னக்தணம
சமஸ்டயணமக பிதமமசமரிதமள் ண்ஞி ிம்ண
லத்ம் ன் ளசமல்கயட ன்று மர்க்கமம்.

ிம்ணலத்ம் ீபமத்ணமவபப் ற்யச் ளசமல்கயழமட,
"கர்த்டம

சமஸ்த்மர்த்டபத்பமத்" ன்கயட. சமஸ்டயங்கள்

அழக பிடணம கர்ணமக்கவந என ீபனுக்கு
பிடயத்டயனப்டமல் அபன் கமரிதம் ளசய்த அடயகமம்
ளற் "கர்த்டம" ன்று இடற்கு அர்த்டம். ஆமல் ீபன்
கமரிதமடயகமரிதம கர்த்டம ணட்டுழணடமன்; னுக்கு
அடயகமரிதில்வ. அடமபட, அபன் டமழ டன்

கமரிதங்கலக்குப் வக் ளகமடுத்டக் ளகமள்ந
னடிதமட. அப்டிக் ளகமடுப்ட ழமகத்வடழத உண்டு
ண்ஞிதினக்கய கத்கர்த்டமபம ஈச்பன்டமன். (இந்டக்
'கர்த்டம'வப

டுத்டக் ளகமண்டுடமன் அந்யத

ணடஸ்டர்கலம் 'கர்த்டர்' ன்கயமர்கள்.) ீபமத்ணமவும் என
டயனுயல் கர்த்டமபமதினந்டமலும் அபன் ளசய்கய ல்
கமரிதம், டப்னக் கமரிதம் ல்மபற்றுக்கும் டகுந்டடி
வக் ளகமடுப்ட ணமத்ணமபம ஈச்பன்டமன்.
இவடனேம் ிம்ண லத்ம் ளசமல்கயட - "ணட
உத்ழட:" ன்று.

கர்ண ன்கவநக் ளகமடுக்கய " டமடம" ஈச்பன்.

ணழம, பமக்கு, கமதங்கநிமல் ல்வட யவக்கயழமம்;
ளசய்கயழமம். ளகட்வடனேம் யவக்கயழமம்; ளசய்கயழமம்.
இவப ல்மபற்வனேம் ஈச்பன் கபித்டக்
ளகமண்டினந்ட அந்டந்ட கர்ணத்டயற்ழகற் வக்

ளகமடுக்கயமன். இப்டி, கர்த்டமபம ீபமத்ணமவுக்குப்
டமடமபமக இனப்ட, ீபமத்ணமக்கள் கமரிதம் ண்டம்
கத்டயன் கர்த்டமபமகழப இனப்ட - ன் இண்டு

க்ஷஞங்கள் ஈச்பனுக்குக் ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன்.
இட ம் ஆசமர்தமலவத ழபடமந்ட ணடணமகயத உத்ட
ணீ ணமம்வப்டி.
'ணீ ணமம்வ' ன்ழ

பனங்கும் 'னர்ப ணீ ணமம்வ'தில் -

அடமபட இப்ழமட மம் டுத்டக் ளகமண்டினக்கய ழபட
உமங்கத்டயல் - ஈச்பவப் ற்ய ன்
ளசமல்யதினக்கயட?
ம் ழடசத்டயல் ழபடத்வட அடேசரித்டக் ளகமண்டினக்கும்
ணடஸ்டர்கநில்டமன் மங்கயதர், ணீ ணமம்கர் ன்
இண்டு பவகதினம் உள்நர். அபர்கநில் மங்கயத
ணடத்வடச் ழசர்ந்டபர், 'ஈச்பன் கத்டக்குக் கர்த்டம அல்'
ன்று டீர்ணமம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள். 'ஈச்பன்

ஜமஸ்பனொி. இந்ட கத் ளபறும் கல் ணண்ஞமமகயத
ப் ளமனள். ஜமப் ளமனள் ப் ளமனலக்குக்
கமஞணமகமட. ஆகழப ஈச்பவ கத்டக்குக் கர்த்டம
ன்று ளசமல்பட டப்ன. ஈச்பன் கர்த்டமழப அல்' ன்று
மங்கயத ணடஸ்டர் யர்த்டமஞம் ண்ஞப் மர்க்கயமர்கள்.

கத்டயல் ட்டுக்ளகமள்நமணலும், கமரிதழண இல்மணலும்
ழகப (சுத்ட) ஜமணமதினக்கய ஈச்பவ

மங்கயதர்கள் 'னனன்' ன்மர்கள். இந்டப் னனன்டமன்
ம் ஆசமர்தமள் னடிந்ட னடிபமகச் ளசமல்லும் யர்குஞப்
ிம்ணம். ஆமலும் ஆசமர்தமள் இடழப ணமவததிமல்
குஞப் ிம்ணணம ஈச்பமகவும் இனந்ட ளகமண்டு

கத் ச்னஷ்டி னடம பிதபகமங்கவநச் ளசய்படமகத்
ழடமன்றுகயட ன்று ளசமல்ய மங்கயதர்கவந
ஆழக்ஷித்டமர்.

ணீ ணமம்கர்கள் ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கும்

கர்ணமடேஷ்மங்கலக்கு ணட்டுழண ிமடமன்தம்
ளகமடுப்பர்கள். 'கத் ச்னஷ்டிக்கு ஈச்பன் கர்த்டமபம
இல்வதம?' ன்வடப் ற்ய அபர்கள் டவும்

ளசமல்பில்வ. அபர்கவநப் ளமறுத்ட ணட்டில் இட
அபசயதணயல்மட பிதம். ஆமல் 'ஈச்பன் டமடம
அல்' ன்வட ணீ ணமம்கர்கள் ணமகச் ளசமன்மர்கள்.
இபர்கள் கத்டக்கு ஈச்பன் கர்த்டமபம அல்பம ன்று
சண்வ ழமபில்வ. "மம் ளசய்கய ல்
கமரிதங்கலக்கும் ளகட் கமரிதங்கலக்கும் ற்
வக் ளகமடுக்கயபன் ஈச்பன் ன்ட டப்ன. அபன்
டமடம அல்; அந்டந்டக் கமரிதழண அடடன் வக்
ளகமடுத்டக் ளகமள்கயட" ன்மர்கள்.
ஆகழப ஈச்பவப் ற்ய ம்னவத ழபடத்டயலும்
ிம்ணலத்டயத்டயலும் ளசமன் இண்டு
க்ஷஞங்கவநனேம் இந்ட மங்கயத ணடஸ்டர்கள்,
ணீ ணமம்கர்கள் ஆகயத இண்டு ழனம் ஆலக்கு
என்மகத் டள்நிபிட்மர்கள்.

ணீ ணமம்கர்கள் ஈச்பன் டமடம அல் ன்று
ளசமன்டற்குக் கமஞம், மம் ளசய்கய கர்ணமக்கழந
ணக்குப் வ அநிக்கயன் ன்று அபர்கள்

கனடயதடமல்டமன். ழபட சமஸ்டயங்கள் ந்டக் கர்ணமவப
அடேஷ்டித்டமல் னண்ஞிதம் பனம் ன்று

ளசமல்யதினக்கயன்ழபம அந்டக் கர்ணமவப
அடேஷ்டித்டமல் னண்ஞிதம் பனகயட. வடச் ளசய்டமல்

மபம் ம்பிக்கும் ன்று அவப ளசமல்லுகயன்ழபம
அவடச் ளசய்டமல் மபம் ம்பிக்கயட. இப்டி மம்
ளசய்கய கர்ணமக்கழந ணக்குப் வ அநிக்கயன்ழப
டபி ஈச்பன் டமடம அல் ன்று இபர்கள்
ளசமன்மர்கள்.
ழபடத்வட எப்னக் ளகமண்டினக்கய ணடங்கலக்குள்ழநழத,
'ஈச்பன்

கத்டக்குக் கர்த்டம அல். அபன் டமடம

அல்' ன்று ளசமன் ணடங்கள் இந்ட மங்கயத ணடனம்
ணீ ணமம்க ணடனந்டமன்.

ளௌத்டத்வட ளபன் யதமனம் ணீ ணமம்வனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ளௌத்டத்வட ளபன் யதமணனம் ணீ ணமம்வனேம்
ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞி னத்ட ணடத்வடக் கண்ம்
ண்ஞிடமல்டமன் அட இந்ட ழடசத்வட பிட்ழ
ழமதிற்று ன்று ர் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இட டப்ன. ழபடத்வட ஆழக்ஷித்ட னத்ட ணடத்வட அபர்

ஸ்படந்டயணமகக் கண்ம் ளசய்கய இங்கள், அபர்
மஷ்தங்கவநப் மர்த்டமல் ணயகவும் ளசமல்ணமகழப

இனக்கும். அவடபி அழக ணங்கு அடயகணமக ம்
ஆசமர்தமள், ழபடத்வட அடேரித்ட மங்கயதணடம்,
ணீ ணமம்க ணடம் இபற்வத்டமன் கண்டித்டயனக்கயமர்.

இவப இண்வச் ழசர்ந்டபர்கலம், 'கத்டக்கு கர்த்டம
ஈச்பன் அல்; அபன் டமடம அல்' ன்று
ளசமல்கயமர்கழந ன்டமல், அபர்கலவத டத்டபத்வடப்
ற்யழத யவத பிசமரித்ட, 'அப்டிச் ளசமல்பட டப்ன.
ழபட பமக்கயதப்டி, ிம்ண லத்டயப்டி
ளசமல்யதினக்கய க்ஷஞங்கள்டமம் உண்வணதமவப'

ன்று யர்த்டமஞம் ளசய்டமர். 'ஈச்பன் இல்மணல் கத்
உண்மகமட. மம் ளசய்கய கர்ணமக்கழந ணக்குப்
வக் ளகமடுக்கும் ன்று ளசமல் னடிதமட.

ஈச்பன்டமன் வக் ளகமடுக்கயமன். அபனுவத
வசடன்தந்டமன், ங்கல்ந்டமன் உகத்வட சயனஷ்டித்ட,
அபபர்கலவத கர்ணமக்கலக்கு ற் வக்

ளகமடுக்கயட' ன்று மங்கயத ணடத்வடனேம் ணீ ணமம்க
ணடத்வடனேம் டயர்த்ட யவத லடயதினக்கயமர். னத்ட

ணடத்வடக் கண்ம் ண்ஞி லடயதினக்கும்டிதமகத்
ழடமன்றும் சய இங்கநிலுங்கூ, லத்ம் அப்டி
இனப்டமல் அடற்ழகற்டி மஷ்தம் லடயதினக்கயமர்.
ஆசமர்தமள் னத்டணடத்வடக் கண்டித்டடமல் டமன் னத்ட
ணடம் இந்டத் ழடசத்வடபிட்ழ ழமதிற்று ன்று
ளசமல்படற்கு அபர் மஷ்தத்டயல் ஆடமம் இல்வ ன்று
ளசமல் பந்ழடன்.

ின்ழ னத்ட ணடம் ம் ழடசத்டயல் ன் இல்மணல்
ழமதிற்று? தமழம கண்ம் ண்ஞித்டமழ அட

ழமதினக்க ழபண்டும்? அப்டி னத்ட ணடத்வட ணமகக்
கண்டித்டட தமர்?
ணீ ணமம்கர்கலம், டமர்க்கயகர்கலம்டமன்.
டர்க்க சமஸ்டயத்டயல் பல்பர்கள் 'டமர்க்கயகர்'கள்.
டயமலு பித்வதகநில் 'ணீ ணமம்வ'க்கு அடுத்டடமக
பனம் 'யதமத சமஸ்டய'த்வடச் ழசர்ந்ழட 'டர்க்கம்'. யதமத
சமஸ்டய பல்லுர்கலக்கு 'வதமதிகர்' ன்று ளதர்.

பிதமகஞத்டயல் பல்பர்கலக்கு 'வபதமகஞி' ன்று
ளதர். னமஞத்டயல் பல்பர் 'ளௌமஞிகர்'.
டமர்க்கயகம உடதமசமரிதர், ணீ ணமம்கம குணமரி
ட்ர் ன்னும் இண்டு ழனழண எவ்ளபமன
கமஞத்டயற்கமக ளௌத்ட ணடத்வட ணமகக்
கண்டித்டயனக்கயமர்கள்.
ஈச்பன் ன்று எனத்டன் இல்வ ன்று ளசமன்டற்கமக
உடதமசமரிதமர் னத்ட ணடத்வட ணமகக் கண்டித்டமர்.
ணீ ணமம்கர்கலக்கு ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்
கர்ணமடேஷ்மங்கழந ிடமம் ன்று ளசமன்ழன்.
'ஈசுபன்
'மம்

டமடம அல்' ன்று இபர்கள் ளசமன்மலும்,

ளசய்கய கர்ணமடேஷ்மங்கள் வத் டனகயன்.

ழபட டர்ண சமஸ்டயங்கவந ல்மம் சயத்வடனேன்

அடேஷ்டிக்க ழபண்டும்' ன்பர்கள் அல்பம? ழப
அடேஷ்மம் என்றுழண ழபண்மம் ன்று னத்ட
ணடத்டயர் ளசமன்டற்கமக, னத்ட ணடத்வட

ணீ ணமம்கர்கலம் ணமகக் கண்டித்டமர்கள்.

குணமரிட்ர் அவடக் கண்டித்டப்  இங்கநில்

யவத லடயதினக்கயமர். உடதமசமரிதர், குணமரி
ட்ர் இபர்கநமல்டமன் ளௌத்டர்கலவத ளகமள்வககள்
பித்பத் ங்கலவத ணயல் வுபடற்கு
இல்மணல் யன்று ழமதி. ிகுடமன் ம் ஆசமர்தமள்
பந்டமர்கள். ளௌத்டத்வட ற்ளகழப உடதனம்

குணமரினம் கண்டித்ட பிட்டமல் அவட ஆசமர்தமள்
பிழசணமக டுத்டக் ளகமள்ந அபசயதம் இனக்கபில்வ.
இந்ட உடத-குணமரிர்கநின் யத்டமந்டங்கநிலும்
டப்னக்கள் இனக்கயன் ன்று டுத்டக் கமட்டி
அபற்வக் கண்ம் ளசய்பழட ஆசமரிதமலக்கு னக்த
ழபவதமதிற்று. ஆசமரிதமள், 'ஈச்பன்டமன்

கத்டக்ளகல்மம் கர்த்டம; அபன்டமன் டமடம' ன்று
யர்த்டமஞம் ண்ஞி வபத்டமர்.
டப்ம பிதங்கவநக் ழகட்டு உங்கலக்கு உண்வண
ளடரிதமணல் ழமகக்கூமட ன்டற்கமக இவடச்

ளசமன்ழன். குணமரிட்ர் 'டர்க்கமடம்' ன்னும்
அத்டயதமதத்டயல் ளௌத்டத்வட யவதக்
கண்டித்டயனக்கயமர். உடதமசமரிதமனம் 'ளௌத்டமடயகமம்'
ன்று டம் டையல் அபர்கவநப் ற்யழத கண்டித்ட
லடயதினக்கயமர். னத்ட ணடம் இந்ட ழடசத்டயல் யந்ட
ழமடற்குக் கமஞம் னக்தணமக இந்ட இனபர்டமன்;
சங்க கபத்மடமள் அல். மம் யஸ்ரிப்
னஸ்டகத்டயல் டித்டட டப்ன .

ளௌத்டனம் மட னடமதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ளௌத்டனம் மட னடமதனம்
ன் அிப்மதப்டி என கமத்டயலும் ளௌத்ட ணடத்வட
னர்ஞணமக அடேஷ்டித்டபர்கள் ம் ழடசத்டயல் மநணமக

இனந்டபிபில்வ. இப்ழமட சய ழர் டயதமமஃிகல்
ளமவட்டிதில் ழசர்ந்டயனக்கயமர்கள். ஆமலும்
யந்டக்கள் ணமடயரிழதடமன் ண்டிவககவநக்
ளகமண்மடுகயமர்கள்; கல்தமஞம் னடமபற்வப்
ண்டகயமர்கள். மணகயனஷ்ஞ ணம்மபின்
க்டர்கநமகச் சயர் இனக்கயமர்கள். இபர்கலம்

ளனம்மலும் ம்ிடமதணம ஆசமங்கவநத்டமன்
ின்ற்ய பனகயமர்கள். வ ய. மணமடேமசமரிதமர்,
இப்ழமட "அண்ஞம" (வ ன். றப்ணண்த அய்தர்)
னடமபர்கள் மணகயனஷ்ஞம ணயில் ளனங்கய
ம்ந்டனள்நபர்கநமதினந்டமலும், ம்ிடமதணம

ஆசம அடேஷ்மங்கவந பிமடபர்கள்டமன். இப்டிழத
 ளரிதபர்கள் ழடமன்றுகயழமட அபர்கலவத
கனவஞ, ஜமம் னடம குஞங்கநமல் அழகர்
ஆகர்யக்கப்டுகயமர்கள். இனந்டமலும் அபர்கள்

ழரிழழத ற்ட்டினக்கய ஸ்டமங்கநில் மட
வபடயக ஆசமங்கவந ளகமஞ்சழணம யவதழபம
ணமற்யதினப்டழமல், இந்ட க்டர்கள் டங்கள் அகங்கநில்
ளசய்படயல்வ. வனத ஆசமங்கவநத்டமன் அடேரித்ட
பனகயமர்கள். கமந்டய, கமந்டீதம் ன்று ல்மனம்
இபவனேம் என ணடஸ்டமகர் ணமடயரி ஆக்கய, மண-

கயனஷ்ஞமடய அபடமங்கவநபிக் கூ கமந்டய டமன்
ளரிதபர் ன்ளல்மம் ளசமன்மலும், இபர்கநிலும்

ளனம்மழமர் ளசமந்ட பமழ்க்வகதில் கமந்டய ளசமன்
ணமடயரி பிடபம பிபமம், ஞ்சணர்கழநமடு

[ரிங்கழநமடு] ளடமட்டுக்ளகமண்டு இனப்ட ன்
பிதங்கநில் கமந்டீதத்வடக் கவப்ிடிக்கமணல்டமழ
இனக்கயமர்கள்? ளசமந்ட பமழ்க்வகதில் டயதமகம், த்தம்,
க்டய, ளடமண்டு னடம ல் அம்சங்கள் கமந்டயதிம்
இனந்டடமல் அபரிம் ல்மனக்கும் ணடயப்னஞர்ச்சய
ற்ட்டமல் அபர் ளசமன் ளகமள்வககள்

ல்மபற்யலும் இபர்கலக்குப் ிடிப்ன ற்ட்டமக
ஆகபில்வ. இப்டித்டமன் னத்டவப் ற்யனேம்
அபனவத டி பமழ்க்வகதின் (

personal life -ன்)

மர்த்ட, 'என மகுணமர் ல் ளதௌபத்டயல்,

உதர்வபப்

ழமகத்டயல் கஷ்ணயல்மணல் ண்ஞ ழபண்டும் ன்
எழ ண்ஞத்டக்கமகப் த்டயிவதனேம், னத்வனேம்
பிட்டுபிட்டு எடிமழ! ன் வபமக்தம்? ன்

டயதமகம்? வ்பநவு கனவஞ?' ன்று அபரிம் ணடயப்ன
வபத்டக் ளகமண்மடிதினக்கயமர்கள். இடமல் அபர்

ளசமன் ளௌத்டக் ளகமள்வககவந ல்மம் அபர்கள்
எத்டக்ளகமண்டு அடேசரிக்க ஆம்ித்டடமக அர்த்டணயல்வ.
வபடயக அடேஷ்மங்கவந னத்டர் கண்டித்டமர்
ன்டற்கமக ளனம்மழமர் இபற்வ பிட்டு
பிபில்வ. பர்ஞ பிமகம் [மடயப் குப்ன], ணற்

தக்ஜமடய கர்ணமக்கள் இபற்வப் ண்ஞிக் ளகமண்ழ
னத்டவனேம் அபனவத

personal qualities- கமக

[டி ணிட

குஞன்கலக்கமக]க் ளகமண்மடி பந்டயனக்கயமர்கள்.
னத்டர் ஆவசப்ட் ணமடயரி கூட்ம் கூட்ணமக

ல்மனழண னத்ட ிக்ஷலக்கநமகயபிபில்வ. வபடயக

ணதமசங்கலன் கயனஸ்டர்கநமகழப இனந்ட
பந்டமர்கள்.

அழசமக சக்பர்த்டய டமம் ளௌத்டமக இனந்ட
ளௌத்டத்டக்கமக வ்பநழபம ண்ஞிதினந்டங்கூ,
னெகத்டயல் வபடயக டர்ணங்கவந ணமற்பில்வ.

பர்ஞமச்ண டர்ணத்வட அபனம் க்ஷயத்ழட பந்டயனக்கயமர்
ன்று அபனவத னகழ் ளற் ஸ்டம்ங்கள், Edicts -யனந்ட
ளடரிகயட. னத்ட ிக்ஷலக்கவநத் டபி கயனஸ்டர்கள்
ளனம்மலும் ழபட பனயவதத் டமன்
அடேசரித்டயனக்கயமர்கள். ஈச்பவப் ற்யனேம்

ளடய்பங்கவநப் ற்யனேம் னத்டர் ளசமல்மபிட்மலும்,
ளரித னத்ட ிக்ஷலக்கள் லடயத னஸ்டகங்கநில்கூ
ஆம்த்டயல் ஸ்படய ஸ்டடய இனக்கயட. டமம,
ீடமம ணமடயரி அழக ளடய்பங்கவந அபர்கள்

பனயட்டினக்கயமர்கள். டயளத் க்கங்கநியனந்டடமன்
ழடபடமமடத்டக்கம மநணம டந்த் டைல்கள்
கயவத்டயனக்கயன். ர்ன், ில்ஞன்

னடயதபர்கலவத ம்ஸ்கயனட கயந்டங்கவநனேம்,
இங்ழக இநங்ழகம னடயதபர்கநின் கமப்ிதங்கவநனேம்
மர்த்டமல் னடமதத்டயல் ளௌத்டர் ளசல்பமக்ழகமடு
இனந்ட கமங்கநிலும் வபடயக ஆசமங்கலம், பர்ஞமசயண
பிடயகலம் பலபமணழ அடேசரிக்கப்ட்டுத்டமன் பந்ட
ன்று ளடரிகயட.
இப்ழமட இடற்கு ணமமகச் சரர்டயனத்டக்கமர்கலம்
பிதமர், ஆசமர்தமள், மணமடேர் ஆகயழதமவப்

னகழ்கயமர்கள். இப்ழமட மன் ளசமல்கய அழக
ஆசமங்கவந ற்றுக்ளகமள்நமட சரர்த்டயனத்டக்கமர்கள்கூ

ன்ிம் பனகயமர்கள் அல்பம? ன்ிம் ழடம

ல்ட இனப்டமக யவத்டக் ளகமண்டினப்டமல்டமழ,
மன் ளசமல்கய ளகமள்வககவந எப்னக்
ளகமள்நமபிட்மல்கூ என

personal regard [ணிடர்

ன்

டிப்ட் னவதில் ணரிதமவட] கமட்டுகயமர்கள்? இந்ட
ணமடயரிடமன் இந்ட ழடசத்டயல் வபடயக சணதமசமத்டக்ழக
ளகமஞ்சம் பித்தமனள்ந ளகமள்வககவந ளசமன்
ளரிழதமர்கநினம், ளமம்வும் பித்தமப்ட்டு

ஆழக்ஷித்ழட சண்வ ழமட் ளரிதபர்கநினங்கூ,
அபர்கலவத ளசமந்ட குஞத்டக்கமகவும் டெய்வணதம
பமழ்க்வகக்கமகவும் ல்ழமனம் ணரிதமவடச் ளசலுத்டய

பந்டயனக்கயமர்கள். ஆமலும் ணத்டயழ பஜ்ம் மய்ந்ட
ணமடயரி ீண் ளடுங்கமணமக ஊய உவந்ட
உறுடயப்ட்டு பிட் வபடயக ணத அடேஷ்மங்கவந
பிட்டு பிடுகய டஞிச்சல் இந்டக் கவசய என

டைற்மண்டு பவதில் ம் ங்கலக்கு ற்பில்வ.
ஆகழப க மடயதினம் அப்ன், மட்ன்,
னப்மட்ன் கமத்டயயனந்ட பந்டயனக்கய
ஆசமங்கவநத்டமன் பிமணல் ளடமர்ந்ட

பந்டயனக்கயமர்கள். னத்டர் ணமசமனம் இப்டித்டமன்
ன்ட ன் அிப்மதம். இடமல் அபர் ளகமள்வககவந
உடதர், குணமரிர் னடமபர்கள் கண்ம்

ண்ஞிவுன், னத்டனவத ளகமள்வககவந னலக்க
எப்னக் ளகமண்டினந்ட ளகமஞ்சம் ழனம்கூச் சட்ளன்று
அவட பிட்டுபிட்டு வனத வபடயகணம பனயக்ழக
டயனம்ி பந்டயனக்கயமர்கள்.

சங்கனம் இட யத்டமந்டங்கலம்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
சங்கனம் இட யத்டமந்டங்கலம்
வபடயக கமரிதங்கவந ல்மம் பிட்டு பிட்டுத் டத்பம்
ன் ன்று டயதமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு

உட்கமனபவடத்டமன் ஆசமர்தமள் னடிந்ட னடிபம

யவதில் ளசமன்மர். ஆமல் னத்டவப்ழம, ஆம்
டவசதிழழத ல்மனம் ழபடகர்ணமவப பிட்டுபி
ழபண்டும் ன்று ளசமல்பில்வ. ஆம்த்டயல் யவதக்
கர்ணம ண்ஞிப் ண்ஞி, அடமல் சயத்ட சுத்டய அவந்ட
அப்னந்டமன் அவடபிட்டு ஆத்ண பிசமம்

ண்ஞழபண்டும் ன்மர். னடயல் ணீ ணமம்வ

ளசமல்கய கர்ணமவப எப்னக்ளகமண்ழ கவசயதில்
ளௌத்டம் ளசமல்கய கர்ணமவப பிட் யவக்குப்
ழமகழபண்டும் ன்மர்.
ளௌத்டம், ணீ ணமம்வ, மங்கயதம், யதமதம்
ல்மபற்வனேம் என யவதில் எப்னக்ளகமண்டு
இன்ளமன யவதில் ஆழக்ஷித்டபர் ம் ஆசமர்தர்கள்.
இவப எவ்ளபமன அம்சத்வடழத னடிந்ட னடிபமகப்
ிடித்டக் ளகமண்டினந்ட ன்மல் ஆசமர்தமள் இந்ட
ல்ம அம்சங்கவநனேம் ழசர்த்ட
[இவசபித்ட]க் ளகமடுத்டமர்.

harmonise ண்ஞி

மங்கயதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
மங்கயதம்
மங்கயதத்டயல் டயழனேம் ட்டுக் ளகமள்நமடடம -

ஆமல் ல்மபற்றுக்கும் ஆடமணம - ஆத்ணமவபப்
'னனன்' ன்றும், ல்மபற்வனேம்

த்டய வபக்கய

சக்டயதம ணமவதவத 'ப்க்னடய' ன்றும்
ளசமல்யதினக்கயட. ப்க்னடய உள்ப் ிஞ்சம் ன்ட
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டத்பங்கநில் அங்கயதினக்கயட ன்று மங்கயதம்

ளசமல்கயட. ிகயனடய ன்ட னடல் டத்பம். அடற்கு
'ப்டமம்' ன்றும்

என ழர். அடயயனந்ட ணத் ன்

இண்மபட டத்பம் பனகயட. ணடேஷ்தின் னத்டய
ணமடயரிப் ிரிகயனடயதின் னத்டயடமன் ணத்.
'ணத்'டயயனந்ட

னென்மபட டத்பணமக 'அங்கமம்'

உண்மகயட. டமன் ன்று டிதமக என்று இனக்கயட
ன் உஞர்ச்சய (ego) டமன் அங்கமம். அங்கமம்
இண்மகப் ிரிகயட. என க்கம் வசடன்தனள்ந
[உதினம் அயவும் உள்ந] ீபமகய அபனுவத
ணமகவும் ந்ட ஜமழந்டயரிதங்கநமகவும், ந்ட
கர்ழணந்டயரிதங்கநமகவும் ஆகயட. இன்ளமன க்கம்

ப் ிஞ்சத்டயழ ந்ட டன்ணமத்வகநமகவும், ந்ட
ணம னடங்கநமகவும் ஆகயட. ீபின்
ஜமழந்டயரிதங்கள் ன்வப ளபநிதில் உள்ந
பஸ்டக்கவநப் ற்ய இபனுக்கு அயபிக்கய ந்ட
உறுப்னக்கள். ளபநிதில் உள்நவடப் மர்க்கய கண்,
னகர்கய னெக்கு, னசயக்கய பமய், ழகட்கய கமட, ளடமடுகய

சர்ணம் ன்கய ந்டம் ஜமழந்டயரிதம். ீபழ ழமகக்
கமரிதம் ளசய்த உடவுவப கர்ழணந்டயரிதங்கள். இங்ழகனேம்

பமய் இனக்கயட. ளபநிதிழ உள்ந னசயவத ீபனுக்கு
அயபிக்க உழதமகப்ட் ஜமழந்டயரிதணம பமய்
ழசுபட ன் கர்ணமவப ளசய்படமல்
கர்ழணந்டயரிதணமகவும் இனக்கயட.  கமரிதங்கவநச்
ளசய்த உடவும் வக என கர்ழணந்டயரிதம். க்கய கமல்,

ண பிர்ம் ளசய்கய அபதபம், ழந்டயரிதம்
ஆகயத ணற் னென்று கர்ழணந்டயரிதங்கள்.
ஜமழந்டயரிதங்கலக்கு ஆசயதணமக சப்டம் (கமட)
ஸ்ரிசம் (சர்ணம்)

, னொம்

,

(கண்) , ம் அல்ட சுவப

(பமய்) , கந்டம் ன் பமவ (னெக்கு) ன் ந்ட
சூக்ஷ்ணணமக இனக்கயன் அல்பம? இந்ட ந்டழண

டன்ணமத்வகள். இந்ட டத்பங்கள் ணமக பிரிந்டயனக்கும்
ஆகமசம் (சப்டம்) , பமனே (ஸ்ரிசம்) , அக்ி (னொம்)
(ம்)

, ினத்பி

, ம்

(கந்டம்) ன்வப ந்ட ணமனடங்கள்.

இப்டிதமக ிகயனடய, ணத், அங்கமம், ணம், ந்ட
ஜமழந்டயரிதம், ந்ட கர்ழணந்டயரிதம், ஞ்ச

டன்ணமத்டயவகள், ஞ்ச ணமனடங்கள் ன்று ளணமத்டம்
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இனக்கயன். [1]

இந்ட இனத்ட மவனேம் அத்வபட ழபடமந்டனம் எப்னக்
ளகமள்கயட. ஆமல் ஈச்பன் ன்கய எனபன் (குஞ
ப்ம்ணம்) டமன் யர்குஞணம னனவனேம்
(ஆத்ணமவபனேம்) ிகயனடயவதனேம் (ணமவதவதனேம்)
ழசர்த்ட வபக்கயபன் ன்வட அத்வபடம் ளசமல்கயழட
எனயத மங்கயதம் ஈச்பவப் ற்யச் ளசமல்பில்வ.
அத்வபடம் னடயத ல்ம ழபடமந்ட

ம்ிடமதங்கலம் எப்னக் ளகமள்லம் த்ப-ழமடழணம குஞங்கவந மங்கயதம் ளசமல்கயட. ளடநிந்ட

சமந்டணம உதர்ந்ட யவ த்பம். எழ ழபகனம்

சனணமக இனக்கும் யவ மம் (ழமகுஞம்) .
ழசமம்ல், டெக்கம், த்டன்வண ஆகயத டமணம் (டழணம
குஞம்) . கர வடதில் "குஞத்த பிமக ழதமக"த்டயல்
இபற்வப் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயட.

"னக்குஞங்கவநனேம் கந்ட ஆத்ணமபிழழத யவதமக
யல்லு" (யஸ்த்வகுண்ழதம ப) ன்று கர வட
ஆம்த்டயழழத கபமன் ளசமல்கயமர் (II.45).

மங்கயதத்டயலும் னக்குஞங்கநின் ற்த்டமழ்பமல்டமன்
ல்ம அர்த்டங்கலம் உண்மபடமகவும், இபற்வ
ணணமக்கய யறுத்டயபிழபண்டும் ன்றும்

ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் கர டமடய சமஸ்டயங்கவநப்
ழம இப்டிப் ண்ஞிக் ளகமள்படற்கு ஈஸ்ப
ஆமடவ, சஞமகடய, ஜமபிசமம் ணமடயரிதம வடனேம்
அட ளசமல்பில்வ.

னனனுக்குத்டமன் ீபவசடன்தம் இனக்கயட. ிகனடய
ந்டமன். அடமல் ிகயனடய டமமக டவும் ண்ஞ
னடிதமட. அட

24

டத்பங்கநமகப் ரிஞணயப்ட வசடன்த

னனின் மந்யதத்டமல்டமன் ன்றும், ஆமலும்
னனன் ிகயனடய ம்ந்டழணதில்மட ழகப
ஜமஸ்பனொி ன்றும் என்றுக்ளகமன்று னஞமகச்
ளசமல்கயட மங்கயதம்.
'ழகபம்' ன்மல்

ிக்கப்ன இல்மணல்

டன்ந்டிதமக, ஸ்பச்சணமக இனப்ட ன்று அர்த்டம்.
இடற்கு அட்ளக்டிவ்டமன் 'வகபல்தம்' ன்ட.
'வகபல்தம்' ன்ழட

மங்கயதத்டயல் ழணமக்ஷம்

ன்டற்குக் ளகமடுத்டள்ந ளதர். ீபமபன் இனத்ட

மலு டத்பங்கவநனேம் டள்நிபிட்டு, த்டயயனந்ட

பிடுட்டு, வசடன்தணம னனின் டித்ட ஸ்பச்ச
யவவணதில் இனப்ழட வகபல்தம். (டணயனயல்
ப்டிழதம "ழகபம்" ன்மல் ணட்ணமட, டமழ்பமட
ன் அர்த்டம் ற்ட்டு பிட்ட) .
இப்டிப் னனன் ன்கய ஆத்ணமபிழழத யவத்ட,
ணற் ல்மபற்வனேம் ணமவத ன்று டள்நபிடுபடடமன்
அத்வபடத்டயன் க்ஷதனம் ஆகும். ஆமல் அடற்கு

ஆசமர்தமள் கர்ணம, உமவ, (க்டய) , அப்னம் ஜம
பிசமம் ன்று பனயழமட்டுக் ளகமடுத்ட ணமடயரி

மங்கயதத்டயல் இல்வ. டள்ந ழபண்டிதடம
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டத்பங்கநின் பிசமம்டமன் அடயல் அடயகணயனக்கயட.
இன்ளமன குவ. னனன் (ஆத்ணம) கமரிதணயல்மட
ழகப ஜமம், ிகயனடய கமரிதனள்ந ஆமல்
ஜமணயல்மட, ீபவசடன்தணயல்மட ம் ன்று

எழடிதமகப் ிரித்டபிட்டு, இந்ட ம் ப்டி ணற்
டத்பங்கநமகப் ரிஞணயக்க னடினேம் ன்டற்குச் சரிதமகக்
கமஞம் ளசமல் னடிதமணல், ீப வசடன்தனள்ந
னனின் சமந்யதத்டமல் ணட்டுழண இட க்கயட ன்று
மங்கயதத்டயல் ளசமல்யதினப்ட டயனப்டயதமக இல்வ.
"கமரிதழணதில்மடட னனன் ன்று ளசமல்யபிட்டு
அடன் ஆடமத்டயல்டமன் ிகயனடய கமரிதம் ளசய்கயட
ன்று ளசமல்கயீர்கழந! இட ப்டி?" ன்று ழகட்மல்
மங்கயதர்கள், "என கமந்டம் என இத்டயல்
இனப்டமழழத இனம்னத் டண்டுகள் ஆடி

அவசதபில்வதம? கமந்டம் அபற்வ அவசக்க
ழபண்டும் ன்று உத்ழடசயக்கயடம ன்? அட மட்டுக்கு

இனக்கயட. அப்டி இனப்டமழழத இனம்னத் டண்டுகள்
அவசகயன். இப்டித்டமன் னனன் டன் மட்டுக்கு

இனந்டமழ ழமடம். அடன் வசடன்த பிழசத்டமல்
ிக்னடய ஆடுகயட. னனனும் ிகயனடயனேம் னபவப்
ளமட்வதன் டெக்கயக் ளகமண்டு ழமகய ணமடயரிச் ழசர்ந்ட
கமரிதம் ண்டகயன். னபமல் க்க னடிதமட.
குனமல் மர்க்க னடிதமட. அடமல் குனன்
ழடமள்ழணல் யக்ளகமண்டு னபன் பனயளசமல், அடன்டி
குனன் க்கமம். இப்டித்டமன் கமரிதம் ண்ஞ

னடிதமட, ஆமல் ஜம ணதணம னனவத் டெக்கயக்
ளகமண்டு கமரிதம் ளசய்கய, ஆமல் ஜம ணதம

னனவத்டெக்கயக் ளகமண்டு கமரிதம் ளசய்கய, ஆமல்
ஜமணயல்மட ப் ிகயனடய ிஞ்ச பிதமமத்வடப்
ண்டகயட" ன்கயமர்கள். இட ழடம கவடதமக,

உபவணதமக ன்மதினக்கயழட டபி, அத்வபடத்டயல்
கமரிதணற் யர்குஞப் ிம்ணழண கமரிதனள்ந குஞ
ஈச்பமகவும் இனந்டளகமண்டு ணமதமசக்டயதமல்

ிஞ்சத்வட த்டகய ணமடயரித் ழடமன்றுகயட ன்று
ளமனத்டணமகச் ளசமல்பட ழம இல்வ.
அத்வபடத்டக்கும் மங்கயதத்டக்கும் இன்ளமன ளரித
பித்தமம், சுத்ட ஜம ஸ்பனொணம னனவப் ற்ய
மங்கயதம் ளசமன் ழமடயலும், இத்டவ
ீபமத்ணமக்கலம் அந்ட க னனழ ன்று

அத்வபடணமகச் ளசமல்மணல் அழக னனர்கள்
இனப்டமகழப ளசமல்கயட.
இப்டிச் சய குனறுடிகள் இனந்டமலும் மங்கயதம்
ன்ட டத்டபங்கவநக் கஞக்ளகடுத்டச் ளசமல்படயல்

('ங்கயவத ன்மல் கஞக்ளகடுப்ட ன்று அர்த்டம்.
ங்கயவத ன்று ளன்ஸ் டுப்வடச்

ளசமல்கயழமணல்பம? 'ங்கயவத'தியனந்ட பந்டடடமன்
'மங்கயதம்'') ணக்கு

என ஆடம சமஸ்டயணமக இனக்கயட.

கி ணரிய மங்கயத ணடத்டக்கு லத்ம்

லடயதினக்கயமர். ஈச்பகயனஷ்ஞர் ன்பர் ளசய்ட
மங்கயத கமரிவகனேம், மங்கயத லத்த்டக்கு
பிஞ்ஜம ிக்ஷல லடயத மஷ்தனம் இந்ட
யத்டமந்டத்டயன் னக்தணம டைல்கநமகும்.[2]
கர வடதில் கபமழ அழக மங்கயத ளகமள்வககவநச்
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல் மங்கயதம், ழதமகம் ன்று
இண்டு ணமர்க்கங்கள் இனப்டமக அபர் ளசமல்கயழமட
மங்கயதம் ன்மல் ழபடமந்டணம ஜம ணமர்க்கம்
ன்ழ அர்த்டம். ழதமகம் ன்ட கர்ணழதமகம்;
மழதமகணல்.
மங்கயதத்டயல் னனவப் ிகயனடயதியனந்ட ிரித்ட
உஞழபண்டும் ன்று ளசமல்ய ளபறுணழ பிட்டு பிட்
இத்டயல் ஆம்ித்ட, ந்ட ணமடயரி உமதத்டயமல் ன்
மடவகவநப் ண்ஞி ப்டி ிரிக்கயட ன்று
'ப்மக்டிக'மக

பனய ளசமல்யத் டனபடடமன் [ம] ழதமக

மஸ்டயம். ஆமல் ழதமகத்டயழ ஈச்பவ எப்னக்
ளகமண்டு ஈச்ப ஆமடவவதனேம் ணழமயக்த்டக்கு
[ணம் அங்குபடற்கு] பனயதமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
சயத்ட ஏட்த்வட யறுத்டபடடமன் "ழதமகம்" ன்
ளமடப் ளதரில் பனங்குகய டஞ்ய ணர்யதின்

மழதமகம். இப்ழமட

Yoga, Yoga ன்று

அடடமன் ளகமடிகட்டிப் க்கயட.

ழணல் மடுகநில்

மங்கயதனம், ழதமகனம் சடர்டச அல்ட அஷ்மடச
பித்வடகநில் ழசமபிட்மலும் அவபனேம் ம்
சமஸ்டயங்கநில் னக்கயதணம இண்மக இனப்டமல்
ளசமன்ழன்.

ணீ ணமம்வதில் ஈச்ப க்டய கயவதமளடன்மலும் அட
ழபடப் ிணமஞத்வட எப்னக்ளகமள்கய ணடம். அழட ணமடயரி
ழபடத்வட எப்னக் ளகமண்டும், யரீச்பமடம் ண்டபடமக
மங்கயதம் இனக்கயட.

ளௌத்டம், அவடக் கண்டித்ட யதமதம்- ணீ ணமம்வ ன்
இண்டு, ணீ ணமம்வ ணமடயரிழத ஈச்பவ

எப்னக்ளகமள்நமட ழமடயலும் சப்ட (ழபட) ப்ணமஞத்வட
எப்னக் ளகமள்கய மங்கயதம் - ஆகயத இந்ட
மயயனந்டம் ம் ஆசமர்தமள் டுத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டித அம்சங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு, கண்டிக்க
ழபண்டிதவடக் கண்டித்டத் டள்நிபிட்டு, இவப
ல்மபற்றுக்கும் இம் ளகமடுப்டம் இவப ல்மம்
உண்மகக் கமஞணமடணம னெ ழபடமந்டத்வடழத
ஸ்டமித்டமர். ஆசமரிதமள் ளௌத்டத்டயல் னடிந்ட
னடிபமகச் ளசமன் உதர்ந்ட ஜம யவ, யர்குஞப்
ிம்ணத்டயன் ஸ்டமத்டயல் மங்கயதத்டயல் ளசமன்
ழகபணம ஸ்பனொணம னனன், ணமவததின்
ஸ்டமத்டயல் அட ளசமல்கய ப்க்னடய, அடயழ
ளசமல்ப்டும்
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டத்பங்கள், ணீ ணமம்வ ளசமல்லும்

கர்ணமடேஷ்மம், யதமதத்டயழ ளசமல்ப்ட்டுள்ந

ஈச்பன், அட ளசமல்லும் ிணமஞங்கள் இபற்வ
ளதல்மழண எப்னக் ளகமண்பர். ஆமல் இவப

எவ்ளபமன்றும் எவ்ளபமன அம்சத்வட ணட்டுழண ிடித்டக்
ளகமண்டு அவடழத க்ஷ்தணமக்கயபிட்ழமட அபற்வக்
கண்டித்ட இந்ட ல்ம அம்சங்கவநனேம் ழசர்த்ட எலங்கு
டுத்டயக் ளகமடுத்டமர்.
[1] இடற்கு

மர்க்க.

அடுத்ட உவதில் 'டமர்த்டம்' ன் குடயனேம்

[2] மங்கயத

கமரிவகக்கு ளகௌமடனம் (ஆசமர்தமநின்

ண குனபம ளகௌமடழடமன் இபர் ன்றும் அல்ர்
ன்றும் இண்டு கனத்டக்கள் உண்டு), ஆசமர்தமநின்
லத் மஷ்தத்டயற்கு பிதமக்தமம் லடயத
பமசஸ்டயனேம் லடயத பிரிவுவகள் மங்கயத
சமஸ்டயத்டயல் னக்கயதணமகக் கனடப்டும் ழபறு இன
டைல்கநமகும்.

ணீ ணமம்வனேம் ஆடயசங்கனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ணீ ணமம்வனேம் ஆடயசங்கனம்
ளௌத்டத்டயல் ஈச்பவச் ளசமல்பில்வ ன்டற்கமக
உடதர் னடயத வதமதிகர் அவடக் கண்டித்டட
ஆசமரிதமலக்கு ம்ணடணமழட. அழட ழம, வபடயக
கர்ணமடேஷ்மங்கள் ளௌத்டத்டயல் இல்வ ன்டமல்
அவடக் குணமரிர் ழமன் ணீ ணமம்கர்கள் கண்ம்

ண்ஞிதடம் அபனக்கு ம்ணடந்டமன். ளன்மல்
ணீ ணமம்கர்கள் னக்தணமகக் ளகமண்டினந்ட

கர்ணமடேஷ்மங்கள் சயத்ட சுத்டயக்கும், னெக
எலங்குக்கும் அபசயதம் ழபண்டிதழப ன்ட டமன் ம்
ஆசமரிதமநின் அிப்ிமதணமகும். ஆமலும் 'ஈச்பன்

ன்  டமடம ழபண்மம்; கர்ணமபிமல் சுத்டயதமின்
ஜமத்டக்குப் ழமகழபண்மம்; கர்ணமவப பிட்டுபிட்
ந்யதமம் டப்மட' ன் ளகமள்வககவந

ணீ ணமம்கர்கள் ின்ற்யதடமல் அபர்கவநனேம்
ஆசமரிதமள் கண்ம் ண்ஞிமர்.
ணீ ணமம்கர்கநில் குணமரிட்ர், ணண் ணயச்ர்
இனபனம் னக்கயதணமபர்கள். இபர்கநில்
குணமரிட்ரின் அந்டயண கமத்டயல் ஆசமர்தமள் அபவ
பமடத்டயல் தித்டமர் *. இன்ளமனபம

ணண்ணயச்வ தித்ட அபவத் டட மலு ிடம
சயஷ்தர்கநில் எனபம றழச்பமசமரிதமக
ஆக்கயமர்.

ழபட ணடத்டக்குள்ந டயமலு ஆடமங்கநில் என்ம
ணீ ணமம்வவத ஆசமர்தமள் கண்டித்டமர் ன்மல், அட
அடிழதமடு டப்ன ன்று யமகஞம் ண்ஞிமர் ன்று

அர்த்டணயல்வ. 'ணீ ணமம்வதில் ளசமன் கர்ணமக்கவநப்
ண்ஞிதமகத்டமன் ழபண்டும். ஆமல் ணீ ணமம்கர் ழமல்
ஈச்ப க்டயதில்மணல் ண்ஞக் கூமட. அந்ட கர்ணமழப
டனகய ஸ்பர்கமடய ன்கவந ஈச்பனுக்கு அர்ப்ஞம்
ண்ஞிபிட்டு, இந்ட கர்ண டயதமகத்டயமழ சயத்ட

சுத்டயவத ம்மடயத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். டமடம
ஈச்பன் ன்று உஞர்ந்டமல்டமன் சயன்டம, ஸ்பர்க்கம்

னடம ன்கவந பிட்டு ஈச்பன் டனகய ளரித
ம சயத்ட சுத்டயக்குப் ழமக னடினேம்' ன்ழட
ஆசமரிதமநின் உழடசம். ணீ ணமம்கர்கநின்
கர்ணமடேஷ்மம் னலக்கவும் ஆசமரிதமலக்கு
ம்ணடணமடடமன். ஆமலும் கர்ணமவுக்கமகழப கர்ணம
(end in itself) ன்று யவத்ட அபர்கள் அடற்கு ழணல்
ழமகமணல் - டமடமபம ஈச்பிம் க்டய,
அடற்கப்னம் அந்ட ஈச்பழடமன் மணமகய இனப்வட
அடேபத்டயல் அயகய ஜமம் ஆகயத இபற்றுக்குப்
ழமகமணல் - யன்றுபிட்ட டப்ன ன்று உழடசம்
ண்ஞிமர். கர்ணமவப அபர் ஆழக்ஷிக்கழப இல்வ
ன்டமல்டமன் டணட சரீத்வட பிடுபடற்குனன்

கவசயதமக உழடசயத்ட "ழமம ஞ்சக"த்வட
ழபழடம யத்தம் அடீதடமம்
டடடயடம் கர்ணஸ்படேஷ்டீதடமம்.
ன்று ஆம்ித்டமர். "டயனம் ழபட அத்ததம்
ண்டங்கள். அடயழ ளசமல்யனேள்நடி கர்ணமக்கவந
ன்மக அடேஷ்மம் ண்டங்கள்" ன்று அர்த்டம்.
ஆமல் இப்டி கர்ணமவுழ யன்றுபிக் கூமட. அவட
ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞழபண்டும். இடமல் சயத்ட
சுத்டயவத உண்மக்கயக் ளகமண்டு அப்னம் ஜமழமழடசம்
பமங்கயக் ளகமள்நழபண்டும். அப்னம் கர்ணமவப ல்மம்
யறுத்டயபிட்டு ந்யதமயதமகய அந்ட உழடசத்வடழத
டயதமம் ண்ஞி, பிசமம் ண்ஞி, ளசமந்ட அடேபணமக்கயக்
ளகமள்ந ழபண்டும். இப்டி டிப்டிதமகக் ளகமண்டு
ழமகயமர்.

ஈச்பித்டயல் ளகமண்டுபிழப, ற்ட் ழபடத்டயன்
கர்ண கமண்த்வட, அப்டிப் ண்ஞபிமணல் ளபறும்

கர்ணமழபமழழத யறுத்டய, சமச்பட ஆந்டணம அத்வபட
ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்ப்டற்கு பனய ண்ஞித் டனபடற்குப்
டயல், னண்த கர்ணம ளசபனயகய பவதில் ணமத்டயம்
ளபறும் ழமகனணயதம ஸ்பர்க்கத்டயல் ழசர்ப்ழடமடு
யன்றுபிடுகயமர்கழந ன்டற்கமகத்டமன்

ணீ ணமம்கர்கவந ஆசமர்தமள் கண்ம் ண்ஞிமர்.
கர்ணமக்கவந பிஸ்டமம் ண்ஞி அட ற்ய ழபட

சட்ங்கவந பிதமக்கயதமம் ளசய்கயடயல் ணீ ணமம்ம
சமஸ்டயம் ளசமல்கய அவ்பநவும் ற்க ழபண்டிதடடமன்.
ளன்மல் ழபட சப்டத்வட பிசமரிக்கய ழமட அந்ட
சமஸ்டயம் இந்ட சப்டப் ிணமஞத்டக்கு அப்டிழத
(சஞமகடய)

surrender

ண்ஞி, அடமழழத அடனுவத

அர்த்டத்வட உள்நடி ளடரிந்ட ளகமண்டு யர்ஞதம்

ண்ஞி பிடுகயட. க்கு ணீ ணமம்வவதப் ற்ய என்று
ழபடிக்வகதமகத் ழடமன்றுகயட. ணீ ணமம்ம சமஸ்டயம்
கண்டக்குத் ளடரிகய என ஸ்பமணயதிம் 'ன்ர்'
ளசய்ட, அடமழ அபனுவத ஸ்பனொத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ிதத்ம் ளசய்தபில்வடமன். அடமல்
ன்? ழபடம்டமன் ளரித ஸ்பமணய. ழபட சப்டம்
கண்டக்குத் ளடரிகய ஸ்பமணயதமக இல்மபிட்மலும்
கமடக்குக் ழகட்கய பமணயதமக இனக்கயட. அந்ட சப்டம்
ளசமல்கய கர்ணமக்கவந டயர்க ழகள்பி ழகட்கமணல்
ண்டழபமம். இங்ழக எழ 'ன்ர்'டமன். இப்டி
'ன்ர்' ண்ஞி

ழபட பமக்கயதங்கநின் டமத்ரிதத்வட

யர்ஞதம் ண்டழபமம்' ன்று ணீ ணமம்கர்கள்

இனந்டயனக்கயமர்கள். அடமல் கண்டக்குத் ளடரிகய

ஸ்பமணயவத அபர்கள் ம்ிமலும் ம்மபிட்மலும்,
கமடக்குக் ழகட்கய ழபட ஸ்பமணயதின் ஸ்பனொத்வட
(அர்த்டத்வட) ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்டு
ளசமல்யபிட்மர்கள் ன்று மன் யவப்டண்டு.
* 'ளடய்பத்டயன்

குல்' னடற்குடயதில் "னனகின்

பமட்டு அபடமம்" ன் உவ மர்க்க
அர்த்ட யர்ஞதம் ப்டி?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
அர்த்ட யர்ஞதம் ப்டி

?

ழபடத்டயன் பமக்கயதம் என்று இனக்கயட; அத்டயதமதம்

என்று இனக்கயட. அடயழ ன் அிப்மதம் ளசமல்ய
இனக்கயட ன்வட ப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்பட? ந்டத்
டீர்ணமத்வட பயனேறுத்ட அட ற்ட்டினக்கயட ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டுளணன்மல் ன் ளசய்பட?
ழபடத்வட அர்த்டம் ளசய்படற்குச் சய பிடயகள்
இனக்கயன். அபற்வ ணீ ணமம்ம சமஸ்டயம்
ளசமல்கயட. ழபடம் ன்கய சட்த்டயற்கு 'ம ஆஃப்
இண்ர்ப்ழன்' ணீ ணமம்வடமன். சர்க்கமரில் அழகச்
சட்ங்கவநப் ண்டம்ழமட, அபற்யன் அர்த்டத்வடப்
ற்யழத சந்ழடகம், குனறுடி உண்மகும். அப்ழமட அந்ட
சட்த்வட பிதமக்தமம் ண்ஞ இன்ளமன சட்ம்
பகுப்மர்கள். அடடமன்

Law of Interpretation. ழபடத்டக்கு

இப்டிதினப்ட ணீ ணமம்வ. அடயல் ழபடத்வட அர்த்டம்

ளசய்ட ளகமள்நச் சய பனயகள் ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள்.
உக்ண-உம்மம், அப்தமம், அனர்படம, ம்,
அர்த்டபமடம், உத்டய ன்று ஆறு பனயகவநக் கமட்டி
இபற்மல் ழபடணந்டயங்கநின் உத்ழடசத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமம் ன்று ணீ ணமம்வ ளசமல்கயட.

ஆம்னம் னடிவும் எழ பிதணமக இனந்டமல்
அடடமன் உத்ழடசம். இட இண்டுக்கும் டுபில் ஆதிம்
ணமசமம் ளசமல்யதினந்டமலும் இந்ட ஆதிம்
ணமசமனம் அந்ட எழ உத்ழடசத்வடத்

டீர்ணமிக்கத்டமன் பந்டயனக்கயன் ன்று ந்ழடம்
இல்மணல் ளசமல்யபிமம். இடற்குத் டமன் 'உக்ணஉம்மம்' ன்று ளதர். 'உக்ணம்' ன்மல்
ளடமக்கம்; 'உம்மம்' ன்மல் னடிவு.
என உந்யதமசத்டயழம என கட்டுவதிழம எழ
பிதத்வடத் டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்யக்

ளகமண்டினந்டமல், அப்டிச் ளசமல்ப்டுகய பிதத்வடத்
டீர்ணமம் ண்டபடற்கமகத்டமன் அந்ட உந்யதமசம்,
அல்ட கட்டுவ ன்று டீர்ணமித்ட பிமம். ிசங்கம்
வடப்ற்ய ன்று ளடரிதமட; இன்பிழவப்
மர்க்கபில்வ; ழமட்டீஸ் ழமபில்வ. ஆம்ித்டப்
டயவந்ட யணயம் கனயத்டத்டமன் மம் பந்ழடமம். அந்டப்
ிங்கத்டயன் டுபில் ிங்கய அழக
ணமசமங்கவநச் ளசமல்கயமர். ஆமலும் ட டயனப்ித்
டயனப்ிச் ளசமல்ப்டுகயழடம அடடமன் அந்டப்

ிங்கத்டயன் டீர்ணமம் ன்று னடிவு ளசய்தமம்.

என்வ அடிக்கடி டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்பட, அல்ட
ளசய்படடமன் 'அப்தமம்'. டமபட என்வ ணம்
ண்ஞ ழபண்டுணமமல் டயனப்ித் டயனப்ி
உனப்ழமடுகயழமம். டயனப்ித் டயனப்ி டண்மல்
னடயத ழமடுகயமர்கள்; அட ழடகமப்ிதமம். அப்டி
என பிதத்வடத் டீர்ணமம் ண்டபடற்கு

உழதமகப்டுபட 'அப்தமம்'. டயனப்ித் டயனப்ிச்
ளசமல்ப்டும் பிதந்டமன் அடன் னடிபம டீர்ணமம்
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

இன்ளமன்று 'அனர்படம'. என ிங்கத் ளடமர்

னந்டமமள் ழகட்டினக்கயழமம்; ழற்று ழகட்ழமம்; இன்றும்
ழகட்கயழமம். ழற்று, ழற்றுக்கு னந்டயமள் ளசமன்
பிதங்கவந இன்வக்கும் ளசமல்மம். இனந்டமலும்

இடபவக்கும் ளசமல்மட சணமசமம் இன்வக்கு டமபட
ளசமன்மல் அடடமன் இன்வத ழச்சயன் னக்கயதணம
உத்ழடசம். இடபவக்கும் ளசமல்மட என்வ

இன்வக்கு அடயகப்டிதமகச் ளசமன்மல் அடயகப்டிதமகச்
ளசமல்கய னட பிதந்டமன் இன்வத ிசங்கத்டயன்
பிதம் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். டுபில்
ன் ன் சணமசமங்கள் ளசமன்மலும் அவப ல்மம்
இந்ட என்றுக்கு அடேகுஞணமவபழத. இப்டி என
பிதத்வடத் டீர்ணமம் ண்டபட 'அனர்படம'- னடயடமகச்
ளசமல்ப்டும் பிதம். னர்பத்டயல் பமடட அனர்படம.
இப்டிழதடமன் என னஸ்டகத்டயல் அழக பிதங்கள்
ளசமல்யதினந்டமலும் டற்குப் ன்

ளசமல்யதினக்கயழடம, 'இப்டிச் ளசய்டமல் இன் ன்
டனம்' ன்று ளசமல்யதினக்கயழடம அடடமன் அந்ட

னஸ்டகத்டயன் டீர்ணமம் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டும். இடற்குத்டமன் 'ம்' ன்று ளதர்.

அழக சணமசமங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமண்டு பனகயழமம்.
டுபில் என கவட ளசமல்ய என்வப் ற்ய
ஸ்ழடமத்டயம் ண்டகயழமம். வடப்ற்ய ஸ்ழடமத்டயம்

ண்டகயழமழணம அந்ட பிதந்டமன் ிடமம். அவடச்
ளசமல்படற்கமகத்டமன் கவட ளதல்மம் ளசமன்ட ன்று
னரிந்ட ளகமண்டு பிமம். கவடகவந ஆடமணமகச்

ளசமல்ய என்வ ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபடற்கு 'அர்த்ட
பமடம்' ன்று ளதர். இடன் னெனம் டீர்ணமத்வடக்
கண்டுிடித்ட பிமம்.

என்வச் ளசமல்ய அடற்குக் கமஞ யனொஞம்,
ளமனத்டம் னடயதவப பிநக்கப்ட்டினந்டமல் அந்ட
பிதந்டமன் னக்கயதணம உத்ழடசம். இந்ட னவக்கு
'உத்டய' ன்று

ளதர்.

உக்ழணமம்மளௌ அப்தமழம (அ)னர்படம ம்
அர்த்டபமழடமத்டீ ச யங்கம் டமத்ர்த யர்ஞழத

|

||

ன்று இந்ட ஆறு பிடணம யங்கங்கநிமல் என்வத்
டீர்ணமம் ளசய்ட ளகமள்நமம் று ணீ ணமம்ம
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்ப்டுகயட. இபற்றுக்கு டமத்ர்த
யங்கம் ன்று ளதர்.

சம்ஸ்கயனடத்டயல் 'யங்கம்' ன்மல் அவதமநம் ன்ட
ளமனள். ஆம்னம் னடிவும் ளசமல்னடிதமட ணமத்ண
டத்டபத்டக்கும், ீந உனண்வதமக இனக்கய

ிஞ்சத்டக்கும் அவதமநணமக இனப்டடமன்

ழகமபில்கநில் உள்ந யங்கம். யங்கத்வடக் குய ன்றும்
ளசமல்மம். குயப்ன ன்றும் ளசமல்பட உண்டு. என
உந்யதமழணம, என னஸ்டகழணம ந்ட டீர்ணமத்வடச்
ளசமல்கயட, ந்ட னடிவப பற்னறுத்டகயட ன்வட

இந்ட ஆறுபிடணம குயப்னகவந வபத்டக் ளகமண்ழ
மம் டீர்ணமம் ண்ஞிபிமம்.
ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட் என பமக்கயதழணம என
அத்டயதமதழணம ந்ட பிதத்வட டீர்ணமிக்கயட
ன்வடக் கண்டுிடிக்க இந்ட ஆறு டமத்ர்த
யங்கங்கவநக் ளகமண்ழ, ஆறு பிடணம

குயப்னகவநக்ளகமண்ழ டீர்ணமம் ளசய்ட ளகமள் ன்று
ளசமல்கயட ணீ ணமம்ம யதமதம்.
ணீ ணமம்வக் ளகமள்வககள்

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ணீ ணமம்வக் ளகமள்வககள்
ணீ ணமம்ம ணடத்டக் ளகமள்வக ன்ளபன்று இன்ம்
ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன். "ஸ்பமணய இனக்கயமம,
இல்வதம?" ன் கபவ ழபண்மம். இனந்டமல்

இனக்கட்டும், இல்மபிட்மல் ழமகட்டும். மம் ண்ஞ
ழபண்டிதட ழபடத்டயல் ளசமன்டி கர்ணமடேஷ்மம்
ளசய்ட பனபடடமன். அந்டக் கர்ணமழப ன் டனம்.
கமரிதம் ண்ஞிமல் ன் இல்வதம? டுபில்

ஸ்பமணய ளதன்ளமனபர் டற்கு? கமரிதழண வத்

டனகயட. ம்ணகத்டத் ழடமட்த்டயல் இனக்கய பமவன
இவவதப் யத்ட பனபடற்குக் கயகமய்கமனுக்குப்
ஞம் ளகமடுக்க ழபண்டுணம ன்? இப்டித்டமன் ம்
கர்ணமழப டனகய னுக்கு ஈச்பன் ன் பனுக்ழகம
'க்ளடிட்' ளகமடுப்ட

ன்மர்கள். க்னய (உனவு)

ண்டகயழமம். அடமல் ளல் பிவநகயட. அட ணமடயரி
ழபடம் ணக்குத் ளடரிதமடவடச் ளசமல்கயடி கமரிதம்
ண்ஞிமல் டன்டு. கமரிதத்டக்குப் ன் ட

ஸ்பமணய ழபண்டுளணன்கய அபசயதணயல்வ. கத்வட
ஸ்பமணய உண்டு ண்ஞிதினக்க ழபண்டுழண ளதன்மல்,
'ஸ்பமணய

உண்டு ண்டபமழன்? இப்ளமலட இனப்ட

ழமழப கத் ப்ளமலடம் இனந்ட ளகமண்டினக்கயட.
டயடீளன்று உண்மடமக ன் எப்னக் ளகமள்ந ழபண்டும்?'
ன்மர்கள்.
 கடமசயத் அீத்னசம் கத்

|

இந்ட கத் ப்ளமலடம் இப்டித்டமன் இனந்ட
ளகமண்டினக்கயட. இப்டி இல்மணல் ப்ளமலடம்
இனந்டடயல்வ. கமரிதம் ண்ட, அடழப ன்
ளகமடுக்கும். ன்யவச் சுற்யமல் ழணமட்மர் ஏடுகய
ணமடயரி.

னத்டயக்கு அகப்மடவட ழபடம் ளசமல்லுகயட. அடன்டி
கர்ணம ண்ஞிமல் ன் உண்மகயட. அமடயதமக
சப்டம் இனக்கயட. அடடமன் ழபடம். கமனம்
ஆகமசனம் ழம ப்ளமலடம் ழபடனம் இனக்கயட.
ம்னவத னத்டயக்கு ட்மடவடச் ளசமல் ழபடம்
இனக்கயட.

ளகட்ட ண்ஞிமல் ளகட் னும் ல்ட

ண்ஞிமல் ல் னும் உண்மகயன். கமரிதம்
ன் ளகமடுத்டக் ளகமண்ழதினக்கயட. அந்டப் வ
அடேபித்டக் ளகமண்டு சுற்யக்ளகமண்ழதினக்கயழமம்.
இடற்கு ஸ்பமணய ழபண்மம். ழபடம் ளசமன்

ழபவவதச் ளசய்தமணல் மம் இனக்கக்கூமட.
அப்டிதினப்ட மம். அடமல் ணக்கு கம்
கயவக்கும்.
'கர்ணமவப

யறுத்டயமல் மம் உண்மகும்.

யத்டயதளணன்றும், வணயத்டயகளணன்றும், கமம்தளணன்றும்

கர்ணமக்கள் னென்று பிடணயனக்கயன். யத்டயத கர்ணமக்கள்
ப்ளமலடம் ண்ஞழபண்டிதவப. என யணயத்டத்டயல்
ண்டபட வணயத்டயகம். கயஞம் பனகயட.
அப்ளமலட ஸ்மம், டர்ப்ஞம் னடயதவப

ளசய்தழபண்டும். தமமபட ளரிதபர் ம் பட்டிற்கு
ீ
பந்டமல், அபனக்கு உசமம் னடயதவப ளசய்த
ழபண்டும். இவபகளநல்மம் வணயத்டயகம். என

ந்டர்ப்ம் ழனம்ழமட ண்டபட வணயத்டயகம்.
யத்டயத-வணயத்டயகங்கவந ல்ழமனம் அபசயதம்
ண்ஞழபண்டும். னென்மபடம கமம்தம் ன்ட என
ிழதமத்வட இச்சயத்டப் ண்ஞபட. ணவன
ழபண்டுளணன் ஆவச இனக்கயட; பனஞ ம்
ண்டகயழமம். ிள்வந ழபண்டுளணன் ஆவச

இனக்கயட; னத் கமழணஷ்டி ளசய்கயழமம். ஆனேவந
உத்ழடசயத்ட ஆனேஷ்த ழமணம் ண்டகயழமம். இவப
கமம்தம். இவபகவந எனபன் ண்ஞித்டமமக
ழபண்டுளணன் அபசயதணயல்வ.

இட ணீ ணமம்கர்கள் ணடம். அபர்கள் ளசமல்லும் னேக்டயகள்
ழபறு இனக்கயன்.

யத்த கர்ணமவுக்கு க்ஷஞம் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
கர்ணமக்கள் அகழஞ ப்த்தபமத கம், கழஞ
(அ)ப்னேடதம் ன்று இண்டு பவக. ளசய்தமபிட்மல்
உத்டயபத்வடத் டனபட என்று. ளசய்டமல்

ந்ழடமத்வடத் டனபட இன்ளமன்று. 'அகழஞ'
ன்மல் 'ளசய்தமபிட்மல்'; 'ித்தபமதம்' ன்மல்

'உத்டயபம்'. 'கழஞ' ன்ட 'ளசய்டமல்'; 'அப்னேடதம்' ன்ட

ந்ழடமத்டயற்குக் கமஞணம ன். ல் கயனம்,

டம் னத்டயர், கர ர்த்டய, அயவு இவபகளநல்மம் அப்னேடதம்
ன்டயல் ழசர்ந்டவப. ழபடமந்டத்டயல் 'யஃச்ழதம்' ன்று
என்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ந்ட ந்ழடமம் ளரித
ந்ழடமழணம அந்ட ழமந்டணமக ழணமக்ஷம்டமன்

யஃச்ழதம். சயன் சந்ழடமத்டக்குக் கமஞணமட
"அப்னேடதம்". இவடப்ற்யத்டமன் ணீ ணமம்வ ளசமல்லும்.
ழபடமந்டத்டயல் கூப்ட் யஃச்ழதணம ளரித

ந்ழடமம், ழமந்டம் ற்ய ணீ ணமம்வ ளசமல்மட.
அட ளசமல்லும் ஸ்பர்கபமனம் அப்னேடதத்வடச்
ழசர்ந்டடடமன்.
ழபவ ன்மல் அடற்குக் கஞக்குண்டு. டகுந்ட னும்
உண்டு. இட கர்ண ணமர்க்கம். ளசய்டமல் ல் ந்ழடமம்
உண்மபட என பவக. ளசய்தமணற் ழமமல்
உத்டயபம் உண்மபட என பவக.
யத்த கர்ணமவபச் ளசய்தமபிட்மல் உத்டயபம்
உண்மகும்.

ந்டயதமபந்டம் ண்ட ன்மல், இக்கமத்டயல்,
"ளசய்தணமட்ழன்.

அந்டப் ன் க்கு ழபண்மம்"

ன்று ளசமல்லுகயமர்கள். அபர்கலக்கு ணீ ணமம்வதமல்
றணமகப் டயல் ளசமல்யபிமம். ந்டயதமபந்டம்
ன்ட க்கமகப் ண்டம் கமம்தணம (optional) கர்ணம
இல்வ; அவடப் ண்ஞமணற் ழமமல் உத்டயபம்
உண்மகும் ன்று ணீ ணமம்வ ளசமல்கயட!
ண்ஞிமல் ன் ன்ட யதமதம். ண்ஞமபிட்மல்
உத்டயபம் ன்ட ன் யதமதம்? ந்டயதமபந்டம்
ண்ஞமபிட்மல் ழடமம் ன்கயமர்கள். ண்ஞிமல்
ச்பரிதம் பனம் ன்று ளசமல்ணமட்மர்கள்.

ளசய்தமபிட்மல் உத்டயபம் ன்னும் பவகதிற்
ழசர்ந்டட அட.
ழகமபியல் அர்ச்சவ, அிழகம், அன்டமம்
னடயதவப ண்ஞிமல் பிழச ன் உண்டு ன்று
ளசமல்லுகயமர்கள். அவப "கழஞ அப்னேடதம்" ன்னும்
பவகவதச் ழசர்ந்டவப. இட யதமதணமகப் டுகயட.
"அகழஞ

ப்த்தபமதம்" ன்ட யதமதணம? ழமகத்டயல்

அடற்கு டயனஷ்மந்டம் உண்ம?
உண்டு.
மம் ிச்வசக்கமனுக்கு அரிசய ழமடுகயழமம். டமபட
ளமவட்டிக்கு ன்ளகமவ ழகட்மல் டைறு, இனடைறு
னொமய் ளகமடுக்கயழமம். ழமகமம் ண்ஞிமல்
னண்ஞிதம் உண்ளன்று ண்டகயழமம். சய

சணதங்கநில் உகமம் ண்ஞ ழபண்மளணன்று

ழடமன்றுகயட. னண்ஞிதம் ழபண்மளணன்று

யவக்கயழமம். அப்ளமலட னடிதமட ன்று ளசமல்ய
பிடுகயழமம். கவணவதச் ளசய்த ழபண்டிதடடமன்;
அடற்குழணல் டமம், டர்ணம் இவப ழமன்வபகவநச்
ளசய்த னடிதமபிட்மல் ளரித ழடமம் ன்று ளசமல்
னடிதமடடமன்;

எனபிம் மம்

500

னொமய் வகணமற்று பமங்கய

இனந்ழடமம். அவடத் டயனப்ித் டமணல் அபிம், "உக்கு
500

னொமய் ளகமடுக்கய னண்ஞிதம் க்கு ழபண்மம்"

ன்மல் அபன் பிடுபமம? 'மன் னண்ஞிதத்டயற்கு

பபில்வ. ளகமடுத்டவடக் ழகட்கத்டமன் பந்ழடன்.' ன்று
ளசமல்லுபமன். ழகஸ் ழமட்டு, ணக்கு அடயகப்டி
டண்வனேம் பமங்கயி் வபப்மன். இட "அகழஞ
ப்த்தபமத க"த்வடச் ழசர்ந்டட.

அவடப் ழமத்டமன் ந்டயதமபந்டனம்.

ந்டயதமபந்டம் ண்ஞணமட்ழன் ன்ட பமங்கய
கவத் டயனப்ித் ட னடிதமட ன்கயவடப் ழம.
டணயனயல் ந்டயதமபந்டத்வடக் கமவக் கன், ணமவக்
கன் ன்ழ ளசமல்பமர்கள். அந்டப் ளதர்கள் ணயகவும்
அனகமய் இனக்கயன்.
'கன்

பமங்கய டயனஷ்மந்டம் ளசமன்மல் ழமடமட. தமர்

ங்ழக கன் பமங்கயமர்கள்? ந்டயதமபந்டம் தமரிம்
கன் பமங்கப்ட்ட?' ன்று சயர் ழகட்கமம்.
ழபடத்டயல் "வடத்டயரீத ம்யவட" (Vl-3) தில்

"ிமம்ணஞன் ிக்கும் ளமலழட னென்று கழமடு

ிந்டயனக்கயமன். ரியனஞம், ழடபனஞம், ிடயர்னஞம்
ன்று னென்று கன்கள் உண்டு" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. "ழபடம் ஏடபடமல் ரியக்கனும்,
தமகனம் னவனேம் ந்டயதமபந்டமடய உமவகலம்
ண்டபடமல் ழடபர்கனும், டர்ப்ஞம் சயமர்த்டம்

இபற்மல் ிடயர்கனும் டீர்கயன்" ன்கயட. கன்
பமங்கயட ணக்குத் ளடரிதமட. ளடரிதமடவட ழபடம்
ளசமல்யதினக்கயட. அவடக் ளகமண்டு மம் னேக்டய

ண்ஞிப் மர்க்க ழபண்டும். ம்ிக்வகனேள்நபர்கலக்கு
அவட அடேரித்ட னேக்டய ழடமன்றும். இல்மடபர்கலக்கு
பிரீட னேக்டய ழடமன்றும்.
இண்டு ழமடர்கள் இனக்கயமர்கள். எனபன்
ணமயஸ்டிழட் உத்டயழதமகம் மர்க்கயமன். ணற்பன்

வபடயகன். னடல்பனுக்குக் கச்ழசரி(court)க்குப் ழமகய
கன் ற்ட்டினக்கயட. அபன் கச்ழசரிக்குப் ழமகமணல்,
"இண்மணபன்

ழமகபில்வழத; மன் ணட்டும் டற்கமகப்

ழமகழபண்டும்?" ன்மல், "ீடமன் ணனுப்ழமட்மய்; ழபவ
ளசய்னேம்டி உத்டவு ழமட்ழமம்; ீ பனபடமக எப்னக்
ளகமண்மய். ஆவகதமல், ீடமன் பழபண்டும்'' ன்று
அடயகமரிகள் ளசமல்லுபமர்கள். அவடப் ழம ல் கடய
பழபண்டுளணன்று மம் னன் ன்ணத்டயல் ளசய்ட
த்கமரிதம் ன்டம ணனுப் ழமட்டினக்கயழமம்.
அடற்ழகற்டி கர்ணமக்கவநச் ளசய்த ழபண்டுளணன்று
உத்டபமய் இந்ட [யகழ்] ன்ணம ித்டயனக்கயட.

உத்டவு ண்ஞிதபர் எனபர் கண்டக்குத் ளடரிதமணழ
ர்ப மயதமக இனக்கயமர். இட ழபடமந்டயதின் ணடம்.
ந்ட ழபவக்கமக 'ணனு'ப்ழமட்ழமழணம அடழப ணக்குப்

வத் டனகயட ன்ட ணீ ணமம்கர்கள் ணடம். கர்ண
ன் டமழ க்கும் (Automatic) ன்ட இபர்கலவத
ணடம்.
ஆகக்கூடி, இண்டு அிப்மதங்கநின் டினேம்
கர்ணமவுக்ழகற் ன்ணம் ணக்கு பந்டயனக்கயட.

இடற்ழகற் கர்ணமக்கவந மம் ளசய்த ழபண்டும்.
ளசய்தமபிட்மல் உத்டயபம் உண்மகும். ங்ளகங்ழக
ிந்ழடமழணம அடற்ழகற்க் கர்ணமக்கவநச் ளசய்த
ழபண்டும். ழமகத்டயல் ஆசம அடேஷ்மங்கள்
னவதமக இனக்க ழபண்டும். ழபடமர்த்டங்கவநத் டமன்
ளடரிந்ட ளகமண்டு, ணற்பர்கள் டக்கப்ட்மல்

சமந்டப்டுத்டயக் ளகமண்டு, அபர்கலவத ளடமனயல்கவநப்
ழமடயத்டக் ளகமண்டு இனக்கழபண்டிதட ிமம்ணஞன்
கவண. இம்ணமடயரிழத எவ்ளபமனபனம் டங்கள்

டங்கலக்கு ற்ட் கர்ணமக்கவநச் ளசய்த ழபண்டும்.
பமஞிதன் ண்வஞய் ஆட்டித்ட ழபண்டும். சக்கயயதன்
ளசனப்னத் வடத்டத் டழபண்டும். ிமம்ணஞன்

கண்பற்வத் டயன்மணல் ழடம், ணஸ், ஆத்ணம
ன்வபகநில் ரிசுத்டமக இனந்டளகமண்டு ணமத்ணத்
டயதமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு இனக்கழபண்டும்.
ணற்பர்கவநனேம் டயதமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு
இனக்கும்டிச் ளசமல்ழபண்டும். அடற்குத்டமன்
அபபனக்கும் ணமிதம் ற்ட்டினந்டட. வனத

கமத்டயல் எவ்ளபமன ளடமனயமநிக்கும் அபனுவத
ளடமனயவச் ளசய்படற்கமக ணமிதம் ளகமடுத்டயனந்டமர்கள்.
அந்டத் ளடமனயவ யறுத்டயபிட்மல் ளௌகயகத்டயலும்
உத்டயபம் உண்மகும். அபனுவத ணமிதத்வட

ிடுங்கய ணற்ளமனபனுக்குக் ளகமடுத்ட பிடுபமர்கள்.
இந்டக் கமத்டயல் அந்ட யத்டக்கு பரி ழமட்டு

பிடுபமர்கள். ஆகழப சமஸ்டயப்டி அபபனக்கம
கர்ணமக்கவநப் ண்ஞமடபர்கலக்குப் மம்
உண்மபழடமடு ளௌகயக ளநகர்தங்கலம் இல்மணற்
ழமய்பிடும். அந்டக் கர்ணமவபச் ளசய்படமல்டமன்

ணரிதமவட உண்மதிற்று. டற்கமக, ப்டி ம்னவத
ன்ணம் ற்ட்ழடம அவட அப்டிழத ண்ஞமணல்

இனப்டமல்டமன் இப்ழமட ம்னவத ழடசத்டயல் இந்ட
ணமடயரி கஷ்ணம யவவண ற்ட்டுபிட்ட. அந்ட
அந்டத் ளடமனயவச் ளசய்ட ளகமண்டு பந்டமல், அடமல்
ணற்பர்கலக்கும் ளௌகயக ளநகர்தங்கள் ற்டும்.

அந்ட யவ ணமயபிட்டமல்டமன் இப்ளமலட டரித்டய
யவ பந்டபிட்ட.
"அகழஞ

ப்த்தபமத க"ணமகயத யத்த கர்ணமக்கள்

ந்டயதமபந்டம் னடயதவப. யத்த கர்ணமவபப்

ண்ஞமபிட்மல் மம் உண்மகயட. ண்ஞிமல்
மம் இல்மவணதமகயத என மம் உண்மகயட.
அடற்குழணல், ழக்ஷணம் உண்மகயட. கவத்
டபவஞப்ிகமம் ளகமடுத்டமல் கன்
ழமய்பிடுகயடமகயத என மனம், அடற்குழணல்
"மஞதணமபன்" ன் ல் ளதனம் உண்மகும்.
அந்ட மஞதத்டமல் பிதமம பினத்டய ற்டுகயட.

அடழம யத்டயத கர்ணமபிமல் மம் இல்மணற்ழமபட
என்று; சயழதஸ் உண்மபட இண்டு; ஆக இண்டு
மங்கள் உண்மகயன்.

'அகழஞ

ப்த்தபமத கம், கழஞ அப்னேடதம்' ன்னும்

இந்ட இண்டும் ணக்கும் (ழபடமந்டயக்கலக்கும்) உண்டு.
மனம் இவபகவந எத்டக் ளகமள்கயழமம்.
இந்ட ணமடயரி உள்ந கர்ணமக்கவந ப்ளமலடம்
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்க ழபண்டும். அக்ிழமத்மடய
ச்ளௌட கர்ணமக்கவநனேம், எநமம் னடம

ஸ்ணமர்த்ட கர்ணமக்கவநனேம் டபமணல் ளசய்டப
ழபண்டும்.

"ீபழமடினக்கய

பவதில் அக்ி ழமத்டயம் ளசய்த

ழபண்டும் ன் ழபடம் ளசமல்லுகயட. அவடச் ளசய்த
ழபண்டும். அப்டிச் ளசய்ட ளகமண்டினப்ழட ழமடம்"
ன்ட ணீ ணமம்கர் ணடம். ஆமல்
ந்யதமமசயணத்டயல் அக்ி ழமத்ம் னடம

கர்ணமக்கள் இல்வ. இப்டிக் கர்ணமக்கவந பிட்மல் அட
ளரித ழடமம் ன்மர்கள். னத்டய னர்பணமகக்

கர்ணமக்கவந பிட்டுபிட்டு ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமள்பட அபர்கலக்கக் கயயஸ்டபமகழபம
டனக்கமகழபம ஆபவடப் ழமன்ட. உயத்
"கர்ணமவபச் ளசய்ட ளகமண்டு டைறு பனம் இனக்க
ழபண்டும்" ன்கயட (ஈசமபமஸ்ழதமயத்: 2பட

ணந்டயம்.) வடத்டயரீத ப்மஹ்ணஞம், "அக்ிழமத்
ளனப்வ அவஞத்டமல் பத்டய
ீ
ழடமம் பனகயட"
ன்று ளசமல்லுகயட.
"ளகட்

கர்ணமவபச் ளசய்டமல் மம் ன்ட ழம யத்த

கர்ணமவப பிட்மலும் மம். ந்யதமய ன்பன் கர்ண
ப்ஷ்ன். ஆவகதமல், அபவப் மர்த்டமலும் மம்;

ிமதச்சயத்டம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும்" ன்ட

ணீ ணமம்கர்கள் ணடம், "மிவதப் மர்த்டமலும், ழசயமலும்,
ளடமட்மலும், அபழமடு ழசர்ந்ட ங்க்டய ழமம்
ண்ஞிமலும் ணக்குப் மம் எட்டிக்ளகமள்லம்.
அடழம ந்யதமயவதப் மர்க்கவும் கூமட" ன்ட
ணண்ணயச்ர் னடமபர்கநின் அிப்ிமதம்.
"ழபடத்டயல்டமழ

ஜம கமண்த்டயல் ந்யதமம்,

ப்ஹ்ணம், ழணமக்ஷம், ஜமம் ன்வபகள்

ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்? அவபகவநச் ளசமல்லுபடம்
ழபடம்டமழ? அப்டி இனக்க ீங்கள் அவபகவந

வபகயீர்கழந?" ன்று ழகட்மல், அபர்கள் ன் டயல்
ளசமல்லுகயமர்கள் ன்வட இப்ளமலட மர்க்கமம்.
"ஜமம், ப்ஹ்ணம்

ன்வப உயத்டயல்

ளசமல்ப்ட்டினக்கயன் ன்ட உண்வணடமன். ழபடம்
ன்ட ன்? ழபடம் சப்டம், அடமபட பமர்த்வட. அட

டற்கு ற்ட்ட? ளடரிதமடவடச் ளசமல் ற்ட்ட. அட
சப்ட ப்ணமஞம். கண்டக்கும் ஊகத்டயற்கும்
அகப்மடவடத் ளடரிபிப்ட சப்ட ப்ணமஞம். அட
உழதமகணயல்மட என்வச் ளசமல் ற்ட்டல்.

ல்ம பமர்த்வடகலக்கும் இண்டு பவகப் ிழதமம்
உண்டு. அவடச் ளசய், அல்ட அவடச் ளசய்தமழட
ன்டடமன் சப்டத்டயனுவத ிழதமம்.
"ப்வ்னத்டயர்பம

யவ்னத்டயர்பம யத்ழத க்னடழக பம|

னம்மம் ழதழமடயச்ழதட டத் சமஸ்த்ம் அிடீதழட||

"ணக்குக்

கமரிதம் இல்மணல் டமபட பஸ்டவப

ணமத்டயம் ளசமல்லும் சப்டங்கள் பண்
ீ
பம்வச்

ழசர்ந்டவப. அவப ிழதமணயல்மடவப. கமக்கம
க்கயட ன்று எனபன் ளசமல்லுகயமன். அவடக்
ழகட்டமல் ன் ிழதமம் உண்மகயட? கமக்கம
கனப்ன ன்கயமன். அடமல் ன் ிழதமம்?

மவநக்கு மத்டயரி இங்ழக உந்யதமம் க்கும்
ன்மல் அடற்கு ஏர் அிப்மதம் உண்டு. ல்மனம்

பழபண்டுளணன்ட அடற்கு அர்த்டம். இட ிபினத்டயப்
ிழதமம். கும்ழகமஞத்டயல் மவநக்கு உந்யதமம்
ன்மல் இட பண்
ீ
பம்ன. இங்கயனந்ட தமர் ழமகப்
ழமகயமர்கள்? ிழதமம் இல்மணல் ந்ட

பமர்த்வடனேம் இனக்கக்கூமட; என்யழ ஈடு வபக்கும்
ிபினத்டயப் ிழதமணமபட, அடயயனந்ட பிக்கும்

யபினத்டயப் ிழதமணமபட இனக்கழபண்டும். ஞ்ச
ணம மடகங்கவநச் ளசமல்ய, 'இபற்வப் ண்ஞமழட'
ன்று ழபடம் ளசமன்மல் இட யபினத்டயப் ிழதமம்.
அந்டப் ம கமரிதத்டயயனந்ட பிடுடுபழட தன். இந்ட

இண்டுணயல்மட ணற்வப ளபறுங்கவட. ழபடம் இண்டு

மகம். இன்ின் ளசய்த ழபண்டும் ன் பிடயகவநனேம்,
இன்ின் ளசய்தமகமட ன் யழடங்கவநனேம்
ளசமல்லுபட என மகம். அடடமன் கர்ண கமண்ம்.

ணற்ளமன மகம், ஜம கமண்ம் ன்ட, ளபறுழண கவட
ளசமல்லும். கவடக்கு ளசமந்டணமகப் ிழதமம் இல்வ.
இந்ட ழபடக் கவடகள் பிடயழதமடு ழசர்ந்டமல்டமன்
அர்த்டணமபட" ன்று ணீ ணமம்கர்கள் ளசமல்பமர்கள்.

டமடனஷ்டி ழஹ்தத்வடப் ற்ய என பிநம்ம்

ழமட்டினக்கயட. சயங்கத்ழடமடு என ணடேஷ்தன் குஸ்டய
ழமடுபடழம அந்ட பிநம்த்டயல் ம்
ழமட்டினக்கயட. இந்டப் த்வட டற்கமகப்
ழமடுகயமன்? 'ல்ழமனம் ணமந்ட ஞத்வடக் ளகமடுத்ட
அவட பமங்குங்கள்' ன்ட டமத்ர்தம். அந்டப் ம்

ணமடயரி ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கய கவடகலக்கு
பிடயடமன் ிழதமம். இந்டக் கவடதமட "அர்த்ட

பமடம்" ப்டும்.  இங்கநில் ற்சமக்ஷயப் த்டயம்
(certificate) பமங்கயதினப்வட என மக்ர் ணனந்ட
பிநம்த்டயல் ன் ழமடுகயமன்? இபன் ணனந்வட

ல்மனம் பமங்க ழபண்டும் ன்டற்கமக அப்டிச்
ளசய்கயமன். இம்ணமடயரிதம அர்த்டபமடங்கநில்
யத்ழடமடு ளமய் கந்டயனப்டனண்டு. ளமய்வத

குஞமர்த்டபமடம் ன்று ளசமல்லுபமர்கள். (அடேபமடம்
ன்று என்று ளசமல்ப்டும். ளடரிந்டவடழத
அடேரித்டச் ளசமல்பட அட. ளனப்ன சுடும் ன்ட

ளடரிந்டட. அவட ணறுடினேம் ளசமல்லுபட அடேபமடம்.
ணனந்டயல் இன் இன் ஏடய இனக்கயட ன்று

ளசமல்லுபட னடமர்த்டபமடம்.) குஞமர்த்டபமடம் ன்ட
ளமய்க்கவடதமபட ளசமல்ய பிடயக்குப்
ிழதமப்டுத்டபட. கள் குடிக்கமழட ன்று
ளசமல்லுபட பிடய. கள் குடிப்பன் உழ

ளடமவந்டமளன்று கவட லடயமல் அட அர்த்டபமடம்.
கள் குடிக்கக்கூமட ன்டடமன் டமத்ர்தம். கள்
குடித்டமல் ணதக்கம் பனளணன்ட அடேபமடம். ஆகக்கூடி,
அர்த்டபமடணம கவடகள் ல்மம் ம்வண

பிடயனர்பணம என கமரிதத்டயல் ழசர்க்க ழபண்டும்.

ழபடத்டயல் என தக்ஜத்வடப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட.
டக்ஷயவஞதமக றபர்ஞம் ளகமடு; ளபள்நி ளகமடுக்கமழட
ன்று அங்ழக ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. தமகங்கநில்
ளபள்நி ளகமடுக்கக் கூமளடன்று வடத்டயரீத
ம்யவடதில் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட இத்டயல்
என ீநணம கவடவதச் ளசமல்ய ளபள்நிவதக்

ளகமடுக்கமழட ன்று ளசமல்லுகயட. யழடத்வடக் கமட்
இந்டக் கவட ளசமல்ப்டுகயட. (இன்ளசய்தழபண்டும்
ன்று யர்ஞதிப்ட பிடய; இன் ளசய்தக்கூமட ன்ட
யழடம்). இந்ட ணமடயரிதம அர்த்டபமடங்கலக்கு ழமக
அடன் சப்டத்டயல் ிழதமணயல்வ.

இந்ட பிதத்வடக் ளகமண்டுடமன் ணீ ணமம்கர்கள்
னன்ளசமன் ஜமகமண் ஆழக்ஷவஞக்குப் டயல்
ளசமல்லுகயமர்கள்.
"ிம்ண

ஸ்பனொத்வடப் ற்யத்டமன் உயத்

ளசமல்லுகயட. அங்ழக கமரிதத்வடச்

ளசமல்லுகயழடதில்வ. ிம்ணமடேபம் ன்ட கமரிதழண
இல்மட யவ ன்ழ ளசமல்கயட. ழபடம் ப்ளமலட
ிணமஞணமகும்? கமரிதத்வடச் ளசமன்மல்டமன் ழபடம்
ிணமஞணமகும். இல்மபிட்மல் ளபறும் கவட
ளசமல்கயடற்கு ணமந்டமன்; அர்த்டபமடந்டமன்.
சும்ணமதினக்கய ப்ம்ணத்வடப் ற்யத உயத்
அர்த்டபமடந்டமன்.உள்ந பஸ்டவபப் ற்ய இந்ட மகம்
ளசமல்லுகயட. மம் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டிதட உள்ந
பஸ்டபம? ளசய்த ழபண்டித கமரிதணம? 'ிம்ணம்'

இனக்கயட; ஆத்ணம ன்டம் அடமகழப இனக்கயட' ன்

ணமடயரி உள்நவடச் ளசமல்படயல் ணக்கு ந்ட

கமரிதத்வடனேம் ழபடம் ளகமடுக்கபில்வழத! தமகம்,
தக்ஜம் னடயதவபகவந மம் ளசய்த ழபண்டும். இட
ணமடயரி மம் த்ட ழபண்டித கமரிதத்வடச்
ளசமல்த்டமன் ழபடம் ழபண்டும். அடற்குத்டமன் சப்டம்

(ழபடம்) ற்ட்ட. இனப்வட அயத சப்டம் ழபண்மம்.
இனப்ட ப்ளமலடமபட டன்மல் ளடரினேம்.
ளடரிதமபிட்மலும் ழமகட்டும். ஆவகதமல் ளபறுழண
பஸ்டவபச் ளசமல்லும் ழபட மகம் அர்த்டபமடம்.
ஆவகதிமல் உயத் ிணமஞம் இல்வ. ின்
டற்கமக அட இனக்கயட? தக்ஜம் ளசய்பவ உதர்த்டயச்
ளசமல்படற்கு அட இனக்கயட. கர்ணமவுக்கு

அழக்ஷயடம ீபவ ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞி, அபன்
கர்ணமவப அடயகம் ண்ஞ வபப்டற்கமகத் டமன் அப்டிச்
ளசமல்லுகயட. ீபழ ிம்ணம் ன்று உயத்

ளசமல்லுபட, கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்பனுக்கு ளமம்வும்
ற்ம் ளகமடுத்ட ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபட டமன். டற்கு

இப்டி ணயவகதமக ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயட ன்மல்,
ல்மவனேம் அந்டக் கர்ணமடேஷ்மங்கநில் ஈடுடுணமறு

உத்மப் டுத்டபடற்குத்டமன். டமட னஷ்டி ழஹ்தம்
சமப்ிட்பன் சயங்கத்ழடமடு என மலம் குஸ்டய ழம
னடிதமட ன்கய ணமடயரி இந்ட ீபனும் ிம்ண

ஸ்டமத்வட அவத னடிதமட. உயத்ட அப்டிப்ட்
ளபறும் கவடடமன். "ிம்ணம், ஜமம், ழணமக்ஷம், ஈச்பன்
ன் இந்டப் ழச்ழச ணக்கு ழபண்மம். கர்ணமழப ணக்கு
ல்மம். கர்ணம ளசய்தமணல் இனப்ட டப்ன.

ந்யதமயதமபட டப்ன." இடடமன் ணீ ணமம்கர்கநின்
அிப்ிமதம்.

சங்கர் டனம் டயல்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
சங்கர் டனம் டயல்
ம்னவத ஆசமரிதமள் இடற்கு ன் டயல்
ளசமல்கயமர்?

சப்டம் (ழபடம்) என்வச் ளசமன்மல் அட கமரிதத்டயல்
ிழதமம் ஆகழபண்டும் ன்று ணட்டுணயல்மணல்,
அந்டக் கமரிதனம் ிழதமணமய் இனக்கயட

ன்டமல்டமன் ணீ ணமம்கர்கள் அங்கர கரிக்கயமர்கள்.
ஆகழப கமரிதத்டமல் ற்டும் ிழதமந்டமன் சப்ட
டமத்ரிதழணதன்யக் கமரிதழண க்ஷ்தம் இல்வ

ன்மகயட. கமரிதம் இல்மணல் இனப்ழட என ளரித
ிழதமணமக இனந்டமல் அப்ளமலட அந்டக்
கமரிதணற் யவவதச் ளசமல்லும் ஜம கமண்

சப்டத்வட அங்கர கரிக்கமணல்பம? அடமபட ழபவ
இல்மடயனப்ழட ிழதமணமமல் அடவும்

சப்டத்டயனுவத டமத்ரிதந்டமன். சப்டத்டயனுவத
டமத்ரிதம் என ிழதமழண தன்ய ழபவ அல்.
"றமமம் (ணடமம்) ண்ஞக்கூமட" ன்று

ழபடத்டயல் ளசமல்ய இனக்கயட. அவடக் ழகட்வுன்
ன் கமரிதம் ளசய்பட? என்றும் ளசய்படற்கயல்வ.
அப்டிதமமல் அந்ட சப்டத்டக்குத் டமத்ரிதம்
இல்வதம? கள்லக் குடித்டக் ளகட்டுப் ழமகமணல்

இனப்டடமன் அடற்குத் டமத்ரிதம். இப்டி என்று

ளசய்தமணல் இனப்வட 'அமபம்' ன்மர்கள்.

யழடங்கலக்கு ல்மம் அமபம்டமன் டமத்ரிதம்.
இம்ணமடயரி 'இவடச் ளசய்தமழட' ன்று ழபடம் 
கமரிதங்கநியனந்ட ம்வண பிக்குபவடனேம்
ணீ ணமம்கர்கழந எப்னக் ளகமள்கயமர்கள். ழபடத்டயல்
யழடம் ன்று பிக்கப்ட் கமரிதங்கவநச்

ளசய்தமணழ இனக்கயமர்கள். இப்டி சய கமரிதம்
ளசய்தமணல் இனப்ட ிழதமணமக இனக்க

னடினேணமமல் ந்டக் கமரிதனம் இல்மணல் ிம்ணணமக
இனப்ட ளரித ிழதமணமக இனக்க னடினேம்
ன்வட ப்டி ஆழக்ஷப்ிக்கமம்? கமரிதம் என்றுழண
இல்மட ண ிழதமணமக ஆத்ண மக்ஷமத்கமம்

இனப்டமல் ழபடமந்ட சப்டங்கலம் ணயகவும் உழதமகம்
உள்நவபழத. அபற்வ அர்த்டபமடம் ன்று
டள்நக்கூமட.

ர்பம் கர்ணமகயம் மர்த்ட ஜமழ ரிணமப்தழட
ன்று கபமன் கர வடதில் ளசமல்ய இனக்கயமர். "ல்மக்
கர்ணமக்கலம் ழமய்க் கவசயதில் ஜமத்டயல்டமன்
ன்மக ணமப்டய ஆகயன்" ன்கயமர். ல்மக்

கர்ணமவும் ழணச்பிம் பியழதமகம் ஆகழபண்டும்.
கமரிதழண இல்மணல் இனப்டடமன் ண ப்ழதமம்,
அடடமன் ிம்ணமந்டம். அடமல் ன்ணழண இல்மணல்
ழமய்பிடும். ழபடத்டயற்குப் ணடமத்ரிதம் அடடமன்.
கர்ணகமண்ம் ல்மம் ஜமகமண்த்டயல் ழமய்
அன்பதிக்க ழபண்டும். அப்ளமலடடமன் அடற்குப்
ிழதமம் உண்டு.

இந்டக் கனத்வடத்டமன் வ சங்கமச்சமரிதர்கள்

ணண்ணயச்ர், குணமரி ட்ர் ஆகயழதமரிம் டுத்டச்
ளசமல்ய அபர்கள் ற்றுக் ளகமள்லம்டிதமகச் ளசய்டமர்.
சுனக்கணமக, "கர்ணத்டயலும் சயத்டத்வட சுத்டய ளசய்படற்கம
ளகமஞ்சம் ிழதமம் இனக்கயட ன்டமழழத

ழபடணமட கர்ண கமண்த்டயல் கமரிதத்வடச் ளசமல்கயட.
இப்டிக் கமரிதம் ண்ஞிமல் ன் ிழதமழணம
அவடக் கமட்டிலும் ழகமடி ழகமடி ிழதமம் கமரிதம்
இல்மடயனப்டமல் ற்டுணமமல் அடழப ழபடத்டயன்

யவந்ட டமத்ரிதம் ஆகும். இடடமன் ஜம கமண்த்டயன்
அிப்மதம். அடமல் கர்ணமவபப் ற்யச் ளசமல்கய
மகங்களநல்மம் சயத்டணத்வடப் ழமக்கய

ஈச்பித்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்க ஆம் ஸ்டயடயதில்
உடவுகயன் ன்டமழழத டமத்ரிதம் உவதபமக
இனக்கயன். பட்டுக் கர்ணமபிமல் ணட்டும்

ிழதமணயல்வ. கர்ணம யன்று ழமய் ணமத்ண
ஸ்பனொணமகழப இனக்கும் யவழத ணப் ிழதமம்.
அவட அவபிக்கும் ந்யதம ஆச்ணத்டயன்

ளனவணவத ழபடம் னடிவு மகத்டயல் ளசமல்லுகயட.

அவடழத னடிபம டமத்ர்தணமக அங்கர கரிக்க அவத
ழபண்டும்" ன்று வ ஆசமர்தமள் ளசமல்யத்டமன்
ணண்ணயச்னக்கு ந்யதமம் ளகமடுத்டமர்.
கர்ண கமண்த்டயழழத ழபடம் சய கர்ணமக்கவநப் மம்
ன்று ளசமல்யத் டள்லகயட. ஆமல் இந்டப் மம்

ண்டபடமல் ழடம இன்ம், மம் இனக்கயட ன்று
டமன் எனத்டன் அவடப் ண்டகயமன். இவடப்

ண்ஞமடபனுக்கு அந்ட இன்ம் இல்வ. ஆமலும்

ழபடம் "ண்ஞமழட!" ன்கயட. ன்? மம்

இப்ழமவடக்கு இன்த்வட, டயனப்டயவதத் டந்டமலும்
அப்னம் இவடபிப் ளரிடம ஆந்டத்வட ணக்குச் ழச
பிமணல் டடுத்ட பிடும். அடமல் "ண்ஞமழட!" ன்று
டடுக்கயட. இந்டத் டவவத எப்னக் ளகமண்டு

ணீ ணமம்கர்கலம் அடன்டிழத ம கர்ணமக்கவந
ளதல்மம் பிட்டுபிடுகயமர்கள். இபர்கள் ண்டகய
வபடயக அனுஷ்மங்கநம த்கர்ணமபின் மகவும்
இபர்கலக்கு என மம், ஆந்டம் கயவக்கயட. இக
பமழ்க்வகதிழ ளநக்கயதம் ற்டுகயட. ித்ன
ழமகம், ழடபழமகம் னடயத கயவக்கயன். ஆமல்
இவப ணட்டும் சமச்படணம ளநக்கயதணம ன்மல்
இல்வ. னண்த கர்ண ன் டீர்ந்டவுன் இந்ட
ளநக்கயதங்கலம் டீர்ந்ட ழமகும். ழடப ழமகத்டக்குப்
ழமமலும் னண்ஞிதம் டீர்ந்டவுன் னழமகத்டயல் பந்ட
பின ழபண்டிதடடமன். "க்ஷீழஞ னண்ழத ணர்த்தழமகம்
பிசந்டய" ன்று ளசமல்யதினக்கயட [கர வட:IX.21]. டீமட
ளநக்கயதம், ணமமட யவந்ட ஆந்டம் ன்ட

உண்ளன்மல் அட ணமத்ண டத்பத்டயல் அழடமடு
அடமகழப கவந்ட, ந்டக் கமரிதனம் இல்மணல்

கயவக்கய ஜமிளதமனபன் அடேபிக்கய யவடமன்.
ளமம்வும் அல்ணம, ளமம்வும் குறுகயத கமத்டக்கு
ணட்டுழணதம இன்த்வடத் டனகய ம கர்ணமக்கவந

பிட்டுபிட்டு அவடபி உதர்ந்டடம த்கர்ணமவுக்குப்
ழமகழபண்டும். அடமபட வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்கவந
குவழபதில்மணல் ளசய்த ழபண்டும். ஆமல்
இடமலும் யவந்ட யவபம ஆந்டத்வட

சம்மடயத்டக் ளகமள்ந னடிதபில்வ ன்மல் ன்

ிழதமம்? 'கர்ணமடேஷ்ம னும் சமச்பட

ளநக்கயதணமக இல்வழத! அடமல் இவடப்
ண்ஞமணழ இனந்ட பிமணம? ழழ அந்ட சமச்பட
ளநக்கயதத்டக்ழக ழமய்பிமணம?' ன்மல் அடவும்
ம்ணமல் னடிதபில்வ. ஜமம் பனபட றத்டயல்
மத்டயதணம? அடற்கு னடயல் சயத்டம் சுத்டணமக

ழபண்டும். கர்ணமடமன் சயத்டத்வட அவ மதமணல் என
எலங்குப்டுத்டயக் கட்டுகயட. அடமல் கர்ணமடேஷ்மம்
ண்ஞழபண்டும். அப்டிப் ண்டம்ழமட அட டனகய
ஸ்பர்க்க ழமகம் னடம இன்ங்கவந
உத்ழடசயக்கமணல், அடமபட ில் ற்யன்ய

யஷ்கமம்தணமகப் ண்ஞிபிட்மல், சயத்டத்டயலுள்ந
ணங்கள் ீங்குகயன். இந்டக் கர்ணமவுக்கு ன்ழ
ளசமல்யதினக்கய ன்கள் ழபண்மம் ன்று

டமடமபம ஈச்பிழண அபற்வ அர்ப்ஞம் ளசய்ட
பிட்மல், அபன் இவபகவந பிப் ளரித ம
சயத்ட சுத்டயவத அடேக்கயயப்மன். அப்னம் ஜமபிசமம்
ண்ஞ ணசு க்குபணமகும். அடமழ கமரிதணயல்மணல்
டமமக இனக்கய டிப்ளனம் ஆந்டத்வட
அவதமம்.

ழபடமந்ட ணடங்கலம் ணீ ணமம்வனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ழபடமந்ட ணடங்கலம் ணீ ணமம்வனேம்
ழபடகர்ணமக்கவந ளதல்மம் அங்கர கரிக்கயட ன்
அநபில் அத்வபடம் ணீ ணமம்வவத ஆடரிக்கயட

ன்ழடமடுகூ, ணீ ணமம்வதில் மட் ணடத்டயர்
ளசமல்கய அழட ஆறு ிணமஞங்கவநத்டமன்

அத்வபடத்டயலும் எப்னக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
வ சங்கரின் அத்வபடம், வ மணமடேரின்
பிசயஷ்மத்வபடம், வ ணத்பரின் த்வபடம் னென்றுழண

ழபடமந்ட ணடங்கள்டமன். அத்வபடத்வடப் ழமழப இந்ட
ணற் இண்டு யத்டமந்டயகலம் வபடயக

கர்ணமடேஷ்மங்கவந பிக்கூமட ன்பர்கள்டமன்.
ஆடமல் ளமடபமக ழபடமந்ட ணடங்கள்
ல்மபற்றுக்கும் இந்ட அம்சத்டயழ ணீ ணமம்வ
ம்ணடணமடடமன்.

ிணமஞங்கநில் ணீ ணமம்வ ளசமல்கய ஆவனேம்
அத்வபடயகள் டுத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
பிசயஷ்மத்வபடயகள் இந்ட ஆயல் 'ித்தக்ஷம்',
'அடேணமம்', 'சப்டம்' (ழபடம்)

ன் னென்று ிணமஞங்கவந

ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ப்டிதமமலும்
இவப ணீ ணமம்கர்கள் ளசமன் ஆயழ இனக்கய
னென்றுடமன். இந்டப் ிணமஞ ணமசமத்வட 'யதமதம்'
ன்று அடுத்ட உமங்கத்வடப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட
ளகமஞ்சம் பிரிபமகச் ளசமல்கயழன்.

ளணமத்டத்டயல், ணீ ணமம்வவத அடிழதமடு யமகஞம்
ண்ஞமணல் அவட வபத்டக்ளகமண்டு அப்னழண அவடக்
கந்ட ழணழ க்டயதில் த்வபடம், பிசயஷ்மத்வபடம்
ன்றும், ிகு ஜமத்டயல் அத்வபடம் ன்றும்
ழமபடற்கு ணக்கு னக்தணமக இனக்கப்ட் னென்று

ழபடமந்ட ணடமசமரிதர்கலம் பனய ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

கர்ணமழப ல்மம் ன்டமல் ணீ ணமம்வவதக் கர்ண
ணமர்க்கம் ன்மர்கள். ஆமல் கர்ண-க்டய-ஜம

ணமர்க்கங்கள் ன்று மம் ழபடமந்ட ணடத்டயல் ளசமல்கய
அர்த்டத்டயல் இட கர்ண ணமர்க்கணயல்வ. ழபடமந்ட
ணடத்டயல் கர்ணமவப கர்ணமவுக்கமகழப ண்ஞி, அடழப
னடிந்ட னடிவு ன்று வபக்கபில்வ. கர்ண வ
யவக்கமணல், யஷ்கமம்த கர்ணம் ன்டமக அந்டப்
வ ஈச்பமர்ப்ஞம் ளசய்த ழபண்டும் ன்ழட
ழபடமந்டப்டி கர்ண ணமர்க்கம், அல்ட கர்ண ழதமகம்.
னக்தணமக கர வடதில் கபமன் இவடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயமர். ணீ ணமம்கர்கநின் கர்ண

ணமர்க்கத்டயழம ஈச்ப க்டயழத இல்வ. ஆமல் இந்ட
கர்ணமக்கழந ழமகழக்ஷணம், சனெகத்டயன் எலங்கம
பமழ்க்வக ஆகயதபற்வத் டனபழடமடு அபற்வப்

ண்டகய ீபனுக்கும் சயத்ட சுத்டயவதத் டந்ட அபவ
க்டயதிலும் ஜமத்டயலும் ற்ய பிடுகயட ன்டமல்,
ணீ ணமம்வ வட மத்தணமக (

goal -ஆக, க்ஷ்தணமக)

ளசமல்யற்ழம அழட கர்ணமக்கவந மடணமக (

means -

ஆக) ழபடமந்டத்டயல் ஆக்கயக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ண்டிடனகயல் ணீ ணமம்வதின் ணடயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
ணீ ணமம்வ : கர்ண ணமர்க்கம்
ண்டிடனகயல் ணீ ணமம்வதின் ணடயப்ன
ழபட அர்த்ட யர்ஞதத்டயல் ணீ ணமம்வ ளசய்கய ளரித
உகமத்டயமல் அடனுவத கர்ணமக் ளகமள்வகவத
ஆழக்ஷிப்பர் உள் ல்மப் ண்டிடர்கலம்,

பித்பமன்கலம் இந்ட சமஸ்டயத்வட அப்தயத்டம்,
டமங்கழந இடயல் னடப் னஸ்டகங்கள் லடயனேம்

பந்டயனக்கயமர்கள். ழடர்ந்ட ழபடமந்டயதம ணன்மர்குடி
மற சமஸ்டயரிகள் (ளதவச் ளசமல்மணல் 'ணன்மர்குடிப்
ளரிதபமள்' ன்ழ அபவச் ளசமல்பட பனக்கம்),

டயனபிசல்லூர் ழபங்கறப்ம சமஸ்டயரிகள், அழட
ஊவச் ழசர்ந்ட ீழணக சமஸ்டயரிகள், மதம்ழட்வ
கயனஷ்ஞணமச்சமரிதமர், கயனஷ்ஞ டமடமசமரிதமர்,

ணண்குநத்டெர் சயன்ஸ்பமணய சமஸ்டயரிகள் னடம
ண்டிட சயம்ணங்கள் ணீ ணமம்வதில் யம் ஈடுமடு
கமட்டிதினக்கயமர்கள். இடயழ என ழபடிக்வக!
ழபங்கறப்ம சமஸ்டயரிகலக்கும் ீழணக

சமஸ்டயரிகலக்கும் குனபமக இனந்ட டயனபிசல்லூர்
மணறப்ம சமஸ்டயரிகள் தமக கர்ணமக்கவந ணமகக்

கண்ம் ண்ஞிதபர்*. ணீ ணமம்கர்கலக்கு னக்தணம
ச்ளௌட கர்ணமவப இபர் ஆழக்ஷித்ட ழமடயலும்,
'டயதரி'தில்

ணீ ணமம்ம சமஸ்டயத்டயன் உதர்வபப் மர்த்ட

அவட ன்மக அப்ிதமம் ண்ஞி ணீ ணமம்வதில்
என 'அடமரிடி'தமக இனந்டமர்.

ணதிமப்னரிலுள்ந ம்ஸ்கயனட கமழஜ் ற்ட் ிகு
இடயல் ிரின்யல்கநமகவும், பமத்டயதமர்கநமகவும்
இனந்டயனக்கய  ழர் ல் ணீ ணமம்ம ண்டிடர்கநமக
இனந்ட பந்ட ளகமண்டினப்டமல் இந்ட சமஸ்டயம்
டற்ழமட பினத்டயதமகய பனகயட.
* "சுணமக

ணர்த்டம்" ன்று தமகத்வடக் கண்டித்ழட இபர்

என டைல் லடயதினக்கயமர்.
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்

அடேணமம் னக்தணம ிணமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
அடேணமம் னக்தணம ிணமஞம்
ந்தமத சமஸ்டயம் டர்க்க சமஸ்டயம் ன்றும் பனங்கும்.
இட ளகௌடண ணரியதமல் ளசய்தப்ட்ட. இடன்

னக்கயத உத்ழடசம், இந்ட உகத்டக்ளகல்மம் கர்த்டம
ழணச்பன் ன்வட னேக்டயகவநக் ளகமண்டு
டீர்ணமப்டடமன். அட அடேணமத்டமல் ஈச்பவ
மடயத்டக் ளகமடுக்கயட. ஆகழப அட னேக்டயப்
ிடமணம சமஸ்டயம்.
னேக்டய அபசயதம் ழபண்டும். ழபடம் என பிதத்வடச்
ளசமல்லுகயட. அடனுவத அர்த்டத்வட ணீ ணமம்வ
யர்ஞதிக்கயட. மம் ழபடத்வட ம்னகயழமம்.
ம்ிமலும் ணசு ந்ழடப்டும். ஆவகதிமல் அந்ட
ந்ழடத்வட யபர்த்டய ண்டபடற்கு ழபடம்

ளசமன்வடப் பிட னேக்டயகவநக் ளகமண்டு டீர்ணமப்
டுத்டயமல் அந்டத் டீர்ணமம் த்னணமதினக்கும்.

ந்டற்கமல் டும் ளமலட அவட ஆட்டி அவசத்டப்
மர்த்ட வபத்டமல்டமன் உறுடயதமக யற்கும். அம்ணமடயரி

னேக்டயதமல் ன்மக ஆட்டி உண்வணகவந உறுடயப்டுத்ட
ழபண்டும். தமர் னேக்டயபமடம் ண்ஞிமலும் அவட
ற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டும். ஆமல் னேக்டயகள் ல்மம்
ரிதம ஆடமத்வட வபத்டக்ளகமண்டு ண்ஞ
ழபண்டும். குனேக்டயகள் ண்ஞக்கூமட.

வ சங்கமசமரித ஸ்பமணயகள் ழமகத்வட பிட்டுப்
ழமகும்ழமட சயஷ்தர்களநல்மம் ழசர்ந்ட ங்கயணமக
[சுனக்கணமக] என உழடசம் ளசய்தழபண்டும் ன்று

ழகட்டுக் ளகமண்மர்கள். அப்டிப் ிமர்த்டயத்ட ளமலட
"உழடச ஞ்சகம்" அல்ட "ழமம ஞ்சகம்" ன்று
ந்ட ச்ழமகத்வட ஆசமரிதர்கள் ளசமன்மர்கள். அடயழ
டஸ்டர்க்கமத் றபிம்தடமம்; ச்னடயணடஸ்

டர்க்ழகம(அ)டேந்டீதடமம் ன்று பனகயட. அடமபட,
பிடண்மபமடங்கவந பிட்டு, ழபடக் கனத்வட ணடயத்ட
அடேரிக்கும் ல் னேக்டயகவநழத உழதமகப்டுத்ட
ழபண்டும்.

னேக்டயகநிமல் யர்ஞதம் ண்ஞிக் ளகமள்நமபிட்மல்
கமட்டிழ ழமபட ழமன்டடமன். ஆமல் அந்ட
னேக்டயகவந ஏர் ஆடமம் வபத்டக் ளகமண்டு
ளசய்தழபண்டும். இப்டி னேக்டயகவநக் ளகமண்டு

ழபடமர்த்டத்வட யர்ஞதம் ண்டபடடமன் "ந்தமதம்".
அந்ட சமஸ்டயம் ளகௌடணமல் ளசய்தப்ட்ட ன்ழன்.
கஞமடர் ன்பர் என பிடணம ந்தமத சமஸ்டயம்
ண்ஞிதினக்கயமர். அட "வபழசயகம்" ன்று
டிதமகப் ிரித்டச் ளசமல்ப்டும்.

என்யயனந்ட இன்ளமன்வப் ிரித்ட அவதமநம்
கண்டு ளகமள்படற்குக் கமஞம் அடயலுள்ந பிழசத்
டன்வண (particularity) டமன். இந்ட பிழசத் டன்வணவதழத
னக்தணமக பிசமரிப்டமல் கஞமட சமஸ்டயத்டக்கு
வபழசயகம் ன்று ளதர் பந்டட. ளமம்வும்

தன்மகழப ழமகய யதமத சமஸ்டயணமட,

அத்தமத்ண பிதங்கநம ீபன், கத், ஈச்பன், ழணமக்ஷம்
(ழணமக்ஷம் ன்வட அபர்கள் 'அபர்க்கம்' ன்று
ளசமல்பமர்கள்) இபற்வ மஸ்டய பிசமரிக்கய
வபழசயகத்ழடமடு ழமய்ச் ழசர்ந்ட ளகமள்கயட. இவப
இண்டிலும்

logic (டர்க்கம்) , philosophy (டத்பம்)

இண்டும்

இனக்கயன். 'மயக்' னெணமகழப 'ிமஃி'
ளசமல்ப்டுகயட.

மலு ிணமஞங்கவந வபத்டக் ளகமண்டு உண்வணவத
ஆமய்கயட யதமத சமஸ்டயம். அவப 'ித்தக்ஷம்',
'அடேணமம்', 'உணமம்', 'சப்டம்' ன்வபதமகும்.

ித்தக்ஷணமகக் கண்ஞமல் மர்ப்ட, கமடமல் ழகட்ட
னடயதடமன் னடயல் ளசமன் ித்தக்ஷப் ிணமஞம்.
அடுத்ட பனகய அடேணமம் ன் ிணமஞந்டமன்
யதமதத்டக்கு ளமம்வும் னக்கயதணமட.
அடேணமம் ன்ட ன்? டெத்டயல் ணவதிழ னவக
ளடரிகயட. னவக ணட்டும்டமன் ளடரிகயட. ளனப்ன
ளடரிதபில்வ. னன்ழ இனக்கய மவகள் ளனப்வ
ணவக்கயன். அடமல் ழணழ னவக ணமத்டயம்
ளடரிகயட. ஆமலும் மம் ம் கண்டக்குத்
ளடரிதமபிட்மலும் ணவதிழ இனக்கய கமட்டில்
ளனப்னப் ிடித்டக்ளகமண்டினக்கயட ன்று ஊகயத்ட
பிடுகயழமம். இடடமன் 'அடேணமம்' ன்ட. இங்ழக
ளனப்னக்கு 'மத்தம்' ன்றும், அவட மம்
அடேணமிப்டற்கு அவதமநணமதினக்கய னவகக்கு
'மடம்', 'யங்கம்', 'ழட' ன்றும்

ளதர்.

இப்ழமட மம் அடேரிக்கய ணடணம ழபடமந்டத்டயன் டி

குனபிணயனந்ட சயபஞம் ன்டமக உழடசம் ளற்ின்
அவட ணம் ண்ஞ ழபண்டும். ணம் ன்ட
ஆசமரிதர் னெணமகக் ழகட்வடப் னத்டயதில் ற்டும்
னேக்டயவதக் ளகமண்டு யவத்ட யவத்டப் மர்ப்ட.

இடயழ அடேணமம்டமன் பிழசணமகக் வக ளகமடுக்கயட.
அடேணமத்டமல்டமழ ித்தக்ஷணமக அயத னடிதமடவட
ழபறு கமஞங்கவநக் ளகமண்டு அயத னடிகயட?
ணமத்ண, ீபமத்ண ஸ்பனொங்கள் ம் கண்

னடயதபற்றுக்குப் ித்தக்ஷணமகத் ளடரிதபில்வ.
னெக்கமழம, பமதமழம அபற்வ அயத னடிதபில்வ.
ழணமக்ஷ ஸ்பனொனம் ளடரிதபில்வ.

கவத்ழடறுபடற்குரித பனயனேம் ளடரிதபில்வ.
இவபகவநளதல்மம் அடேணமத்டமல்டமன் ளடரிந்ட

ளகமள்ந ழபண்டும். ளடரிந்ட என்வ வபத்டக் ளகமண்டு
ளடரிதமடபற்வத் ளடரிந்ட ளகமள்லபட அடேணமம். இடி
இடிப்டமல் ழணகம் உண்ளன்று அடேணமிக்கயழமம்.
அடழம.

வபடயக கர்ணமக்கநமல் சயத்ட சுத்டய உண்மதிற்று. ல்
ஆசமரிதவ அவந்ழடமம். அபர் என்று ளசமன்மர்.
அவட ம்ி பிட்ழமம். ின்ன ழபறு எனபர்
பித்டயதமணமக என்று ளசமன்மல் ணக்கு ந்ழடம்
உண்மகும். த்டவ டயனும ஆழக்ஷவஞகள்
உண்ழம அவ்பநவபனேம் ண்ஞித் டீர்ணமிக்க

ழபண்டும். அப்டித் டீர்ணமிக்க அடேணமம் னடம
ிணமஞங்கள் உழதமகப்டும். அந்ட அடேணமத்வடப்

ிடமணமக வபத்டக் ளகமண்டு ஆமய்பட யதமதம்.
வபழசயகனம் அப்டிழத.
டமர்த்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
டமர்த்டம்
ம்னவத ணட யத்டமந்டம், ல்மப் டமர்த்டங்கவநனேம்
அடினெத்டக்குப்ழமய் ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமள்லபடமல்
த்த டத்பம் ிகமசயத்டபிடும் ன்ட. ல்மபிடணம
ிணமஞங்கவநனேம் உழதமகப்டுத்டய அப்டித் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டும். வடக் ளகமண்டு டமர்த்டங்கவநத்
ளடரிந்ட ளகமள்லகயழமழணம அடடமன் ிணமஞம்.
ித்தக்ஷப் ிணமஞணம கண் கமட
னடயதவபகலக்குள் அகப்டும் பிதங்கள்
ளகமஞ்சந்டமன். அகப்மடவப அடயகணமக இனக்கயன்.
அவபகள் அடேணமப் ிணமஞத்டயல் அகப்டும். அந்ட
அனுணமத்வட பிரிவு டுத்ட ழபண்டும். அட ழபட

டத்பத்வட அயனேம் ஜமத்டக்கு உழதமகப்டுகயட.
அடமல்டமன் யதமதம் ஏர் உமங்கணமகச்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ணீ ணமம்வ சயபஞத்டயற்கு

உழதமகம். ணத்டக்கு சமடணமக இனப்ட யதமதம்.
யதமதத்டயல் டமர்த்டங்கவந ல பிடணமகப்
ிரித்டயனக்கயமர்கள். எவ்ளபமன்வனேம் டிதமக அயத
னடிதமடடமல் ளணமத்டணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

அந்ட லபவகப் டமர்த்டங்கநில் இண்டு ிரிவு உண்டு.
உள்நட ன்ட என்று, இல்மடட ன்ட என்று.
மழபம அமபச்ச
இந்ட லபவகப் டமர்த்டங்கலள் னமபட "இல்மடட"
ன்ட. இனக்கயட ன்ட மபம். இல்மடட அமபம்.
அமபம் னமபட. "மப"ணமக இனப்வட ஆறுபிடணமகப்
ிரித்டயனக்கயமர்கள்.
இல்வ ன்ட ப்டிப் டமர்த்டணமகும்? டமர்த்டம்
ன்ட ன்? டத்டயன் அர்த்டம்டமன் டமர்த்டம். இல்வ
ன்னும் என டத்டயற்கும் அர்த்டம் இனக்கயடல்பம?
அமபம் சய இத்டயல் இனக்கயட; சய இத்டயல்

இல்வ. இங்ழக னஷ்ம் இல்வ. அடமபட னஷ்த்டயன்
அமபம் இங்ழக இனக்கயட! அங்ழக னமணண்த்டயல்
னஷ்ம் இனக்கயட; னஷ்த்டயன் அமபம் அங்கு இல்வ.
இப்டி அமபணமட சய இங்கநில் இனக்கயட; சய
இங்கநில் இல்வ. அப்டிழத சய ணதத்டயல்
இனக்கயட; சய ணதத்டயல் இல்வ. இப்டி, சய கம
ழடசங்கநில் அமபம் இனப்டமல் அட டமர்த்டம்
ஆகயட.
ல டமர்த்டங்கநமப: டயபிதம், குஞம், கர்ணம்,

மணமன்தம், பிழசம், ணபமதம், அமபம் ன்வப.
டயபிதம், குஞம், கர்ணம் இந்ட னென்றும் த்டம
டமர்த்டம். அபற்வ இனக்கயளடன்று ம்ணமல் கமட்
னடினேம். அடடமன் த். மக்கய மன்கும் அப்டிக் கமட்

னடிதமடட. "த்வட"ழதமடு கூடிதட னடல் னென்றுடமன்.

இபற்யல் னடமபடம த்வ்தம் ஸ்டெணமக கமட்க்
கூடிதட. ஜமம், ஆவச, ந்ழடமம், டக்கம் னடயத
குஞங்கவநத் டிதமகப் ிரித்டக் கமட் னடிதமட.
இவபகளநல்மம் என்வ ஆசயதித்ழட இனக்கும்,
டிதமகப் ிரிக்க னடிதமட. டமணவ சயபப்மக

இனக்கயட. சயபப்ன டமணவதினுவத குஞம். அந்டச்
சயபப்வத் டிதமகப் ிரித்டக் கமட் னடிதமட. இப்டி
என ஆசயதத்வட எட்டிக் ளகமண்டு இனப்டடமன் குஞம்.
அட வட ஆசயரிதத்டயனக்கயழடம அந்ட ஆசயரிதந்டமன்
த்வ்தம். சந்ழடமத்வடனேம் டக்கத்வடனேம் டிதமகக்
கமட் னடிதமபிட்மலும் எனத்டன் ந்ழடமணமகவும்
டக்கணமகவும் இனப்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந

னடிகயடல்பம? அப்ழமட ந்ழடமம், டக்கம்
இபற்வனேம் ளடரிந்டளகமண்டு பிடுகயழமம். சயபப்னத்
டமணவவதப் மர்க்கும்ழமட சயபப்ன ன்ளபன்று

ளடரிந்ட ளகமண்டு பிடுகயழமம். கர்ணம் ன்ட கமரிதம்.
சம், ழமடல், ஏடுடல் னடயத ழபவகள் கர்ணமக்கள்.
அவபகலம் டயபிதத்வட ஆசயதத்ழட யற்கும். எனபன்
ஏடுகயமன், ஏடுடவ அபித்டயயனந்ட ிரிக்க
னடிதமட. அபன் ஏடுகயமன் ன்வடப் மர்க்க

னடிகயட. அப்ழமட அபன் உட்கமர்ந்டயனக்கபில்வ,
டுத்டயனக்கபில்வ ன் பித்தமம் ளடரிகயட.

அடமல் ஏட்த்வட மம் மர்க்கயழமம் ன்று அர்த்டம்.
மணமன்தம் ன்ட மமபட டமர்த்டம். அட
மடயவதக் குயப்ட.  ணமடுகள் இனக்கயன்.
அவபகலக்குள் ணமட்டுத்டன்வண ன்னும் என ளமடவண
இனக்கயட. அவட மம் மடய ன்கயழமம். அட ல்மப்
சுக்கநித்டயலும் இனக்கயட. அடடமன் "மணமன்தம்".

எழ ணமடயரி இனந்டம் ளபவ்ழபமக இனப்ட

"பிழசம்". சுக்கள் எழ மடயதமக இனந்டம் அப்
சுக்கநித்டயல் எவ்ளபமன்வனேம் டித்டிழத ிரித்டக்
கமட்க்கூடித சய 'பிழச' அவதமநங்கள்
இனக்கயன். டயரிபிதத்வடனேம் குஞத்வடனேம்,
டயபிதத்வடனேம் அடன் கமரிதத்வடனேம்,

டித்டிதமபற்வனேம் ளமடவணவதனேம், என னல
பஸ்டவபனேம் அடன் அபதபங்கவநனேம் ிரிக்க

னடிதமணல் எட்டி வபத்டயனப்டடமன் "ணபமதம்"
ப்டுகயட. அக்ிதில் ிகமசணம னொம் இனக்கயட.
அந்டப் ிகமசத்வடனேம் னொத்வடனேம் ிரிக்க னடிதமட.
அட ணபமதம். டயபிதனம் டயபிதனம் ழசர்ந்டமல்
அவட ம்ழதமகம் ன்று ளசமல்பமர்கள். இவப
என்ழமளமன்று ழசமணல் டித்டம் இனக்க னடினேம்.
டயபிதனம் குஞனம் ழசர்ந்டமல் அட ணபமதம்;
டயபிதனம் கர்ணமவும் ழசர்ந்டமல் அடவும்
ணபமதந்டமன். குஞனம் கர்ணமவும் என டயபிதத்வடச்
ழசமணல் டித்டம் இனக்க னடிதமட.

கவசயதமக பனம் அமபத்வடப் ற்ய னடயழழத
ளசமல்யபிட்ழன்.
இப்டிப் டமர்த்டங்கவந லபவகதமகப் ிரித்டட ழம
எவ்ளபமன டமர்த்டத்வடனேம் பவகதமகப்
ித்டயனக்கயமர்கள். டயபிதம் என்ட பிடணமகப்
ிரிக்கப்ட்டினக்கயட. அவப ினடயபி, அப்ன, ழடஸ்,
பமனே, ஆகமசம், கமம், டயக்கு, ஆத்ணம, ணட ன்வப.

இவபகநில் னடயல் ளசமல்ப்ட் ந்டக்குப் ஞ்ச
னடங்களநன்று ளதர். ினடயபி ன்ட னணய, அப்ன ம்,

ழடஸ் அக்ி, பமனே கமற்று, ஆகமசம் ன்ட
ல்மபற்யற்கும் இம் ளகமடுப்ட.

இந்ட ஞ்ச னடங்கநிலும் என ழபடிக்வக இனக்கயட.
இவபகலக்கு ரிதமக உம்ில் ந்ட டயனுசம
அயவுகள் இனக்கயன். மர்க்கய சக்டயனேள்ந கண்,
ழகட்கும் கமட, னசயக்கும் மக்கு, உஷ்ஞம் சரடம்
ளடரிந்டளகமள்லம் ஸ்ரிழசந்டயதம், கந்டம்

ளடரிந்டளகமள்லம் னெக்கு ன்வப ந்ட. ஸ்ரிச
இந்டயரிதம் ன்ட ளபநித்ழடமம சர்ணம் ணட்டும்
இல்வ. உம்ன னலபடயலும் ஸ்ரிச உஞர்ச்சய

இனக்கயட. உம்னக்கு உள்ழநனேம் இனக்கயட. பதிற்று
பய, ணமர்(ன) பய னடயதவப அடமல்டமன்
ளடரிகயன். இந்ட ந்ட பிடணம அயவும்

எவ்ளபமன்மல் அயதப்டுகயட. எவ்ளபமன பிதம்
எவ்ழபமர் இத்டயல் டமன் உஞர்ச்சயவதத் டனகயட.
மர்வப கண்ஞில்டமன் இனக்கயட; கமடயமல் மர்க்க
னடிதமட. கமடயமல் ழகட்கய ங்கர டத்வட

கண்ஞிமழம னெக்கயமழம ழகட்க னடிதமட. மக்கயழ
என டமர்த்டத்வடப் ழமட்மல் அடனுவத னசயவதத்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேழணளதமனயத பமவவத அயத
னடிதமட. கற்கண்டு டயத்டயக்கயட ன்று னெக்கு ளடரிந்ட
ளகமள்நமட. இப்டி ந்ட டயடேம குஞங்கவந ந்ட
இந்டயரிதங்கநில் எவ்ளபமன்றுடமன் ளடரிந்ட ளகமள்ந
னடினேம். னொம் ன்னும் குஞத்வடக் கண் அயகயட.

யம், அநவு னடயதவபகள் னொம். சுக், ீட, ீ, ரிட,
க்ட, கிசம், அடமபட [னவழத] ளபள்வந, ணஞ்சள்,
கறுப்ன, ச்வச, சயபப்ன, கமப்ி யம் (brown) ன்வப

யங்கள். சப்ட ழடங்கவநக் கமட அயகயட. ளகட்
பமவ, ல் பமவகவந னெக்கு அயந்ட

ளகமள்கயட. ஆறுபவக ங்கவந மக்கு உஞர்ந்ட
ளகமள்கயட. உஷ்ஞம், சரடம் னடயதவபகவந
ஸ்ரிழசந்டயரிதம் ளடரிந்ட ளகமள்லகயட. இப்டி ந்ட

இந்டயரிதங்கள் ந்ட பவகதம குஞங்கவந உஞர்ந்ட
ளகமள்லகயன். இவபகலக்கு ஜமழந்டயரிதங்கள் ன்று
ளதர். இந்டயரிதம் இல்மபிட்மல் குஞம் ளடரிதமட.

ணக்கு இந்டயரிதங்கள் ஆமக இனந்டமல் ஆறு பவகதம
குஞங்கவந மம் அயதக் கூடுணமதினக்கும். ஆதிம்
இந்டயரிதங்கள் இனந்டமல் ஆதிம் குஞங்கள் அயதப்க்
கூமம்! உகத்டயல் த்டவ பிதங்கள்
இனக்கயன்ழபம, ளடரிதபில்வ! ணக்கு
ஸ்ரிழசந்டயரிதம் ளகமடுக்கமபிட்மல் சரடம், உஷ்ஞம்

னடயதவப உண்டு ன்று அயத னடிதமட டமழ? அந்ட
இந்டயரிதம் ளகமடுத்டடமல் சரழடமஷ்ஞங்கள்
அயதப்டுகயன். சரழடமஷ்ஞங்கள் ளபநிதில்

இனப்டமல் ணட்டும் ணக்குத் ளடரிகயன் ன்று
ளசமல்க்கூமட. ளபநிதில் இனப்வட அயத ணக்கு
இந்டயரிதம் இனந்டமல்டமன் அவப ளடரினேம்.

குனர்கலக்கும் ளசபிர்கலக்கும் னொம், சப்டம் ன்வப
ளபநிதில் இனந்டழமடயலும் ளடரிதமடவடப்
மர்க்கயழமணல்பம?

கண், மக்கு, னெக்கு, ளடமடு உஞர்ச்சயப் னன் (த்பக்), கமட
ன்னும் ந்ட இந்டயரிதங்கலக்கும் னொ, , கந்ட
ஸ்ரிச, சப்டங்கள் னவழத பிதணமகயன்.

,

இந்ட ந்ட குஞங்கவநனேம் கபமன் ஞ்ச னடங்கநில்
வபத்டயனக்கயமர். ணண்ஞில் ந்ட குஞங்கலம்

இனக்கயன். அடற்கு னொம் இனக்கயட; னசய இனக்கயட.
ம் உம்ன, கத்டயரிக்கமய், ளபல்ம் ல்மம் ணண்டமன்!
ணண்டக்கு பமவ இனக்கயட. பமவ உள்ந

னஷ்ம் ணண்டமன். கடிம், சரடம் உஷ்ஞம் னடயதடம
ஸ்ரிசத்டமல் அயனேம் குஞங்கலம் ணண்டக்கு
இனக்கயன். சப்டனங்கூ இனக்கயட. டைவக் கட்டிக்
ழகட்மல் சப்டம் ழகட்கயட. கட்வவதத் டட்டிமல்
சப்டம் உண்மகயட. த்டயல் கந்டத்வடத் டபி
ணயகுடயனேள்ந மன்கு குஞங்கலம் இனக்கயன். மம்

பமவப் டமர்த்டங்கவநக் கந்டமல்டமன் த்டயல்
கந்டம் உண்மகயட. த்டயற்கு னொம், ம், சப்டம்,
ஸ்ரிசம் ன்னும் மன்கும் இனக்கயன். த்வட
அடித்டமல் சப்டம் உண்மகயட. ணண்ஞில் ந்ட

குஞங்கலம் இனந்டமலும் ணற் மன்கயலும் இல்மணல்
அடயல் ணட்டும் இனப்ட கந்டம். அட அடனுவத

பிழச குஞம். ம் இல்மணல் ழமமல் ம்
இல்வ. அடமல்டமன் ழந்டயரிதணமகயத மக்கயல்

ப்ளமலடம் டண்ஞர்ீ இனக்கயட. மக்கயல் ீர் பற்ய
ணத்டப் ழமமல் னசயவத அயத னடிதமட! ம்
ன்டற்ழக ம் ன்று என அர்த்டம் உண்டு. ழடனேவுக்கு
(ளனப்னக்கு) னம் இல்வ, கந்டனம் இல்வ. னொம்,

சப்டம், ஸ்ரிசம் ன் னென்றுடமன் இனக்கயன். அடற்கு
னொம் பிழச குஞம். பமனேபில் னொம் இல்வ.
சப்டனம் ஸ்ரிசனம் ணமத்டயம் இனக்கயன். அடற்கு
ஸ்ரிசம் பிழச குஞம். அடமல்டமன் ம் ழணழ

கமற்று ட்மல் ளடரிகயட. ஆகமசத்டயற்கு சப்டம் ணட்டுழண

உண்டு. பமனேபிமல்டமன் சப்டம் உண்மகயளடன்று

னடயல் பர்கள்
ீ
கனடயதினந்டமர்கள். கம்ிதில்மத்
டந்டய னடயதவப ற்ட் ிகு கமற்யனுவத
ணமறுடல்கலக்கு உட்மணல் சப்டம் ழகட்டமல்
ஆகமசத்டயனுவத குஞம் அட ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு
பனகயமர்கள்.

சப்டம் ன் எழ குஞனள்ந ஆகமசம்; சப்டத்ழடமடு ம்

ழணழ டுபடமல் ளடரிந்டக்ளகமள்நக் கூடித ஸ்ரிசனம்
உள்ந பமனே; சப்டம், ஸ்ரிசம் ன் இண்ழமடு
கண்டக்குத் ளடரிகய னொனம் உள்ந அக்ி; இந்ட
னென்ழமடு னம் ழசர்ந்ட ம்; இந்ட மலு

குஞங்கழநமடு கந்டனம் உள்ந ினத்பி - ன்று ஞ்ச
னடங்கள்.
ந்ட குஞங்கலக்கு ஆசயரிதங்கநமக ஞ்ச னடங்கநமகயத
டயபிதங்கள் இனக்கயன்.
யதமத சமஸ்டயம் ளசமல்லும் என்டயல் ணயகுடயனேள்ந
டயபிதப் ிரிவுகள் கமம், டயக்கு, ஆத்ணம, ணட ன்வப. ணஞி,
ழற்று, இன்று, மவந, பனம், னேகம் னடயதவப கமம். அடமபட
Time ன் டத்பம். டயக்கு ன்ட ழடசம் - ழணல் கர ழ், அங்ழக, இங்ழக

ன்ளபல்மம்! அடமபட Space ன் டத்டபம். இவ்பநவபனேம்
அயவும் ணத்வட உவதபழ ஆத்ணம. ணற் ல்மம்
அபனுக்கமகத்டமன் இனக்கயன்! அபன் இண்டு பிடம். அசட்டு
ஆத்ணம எனபன். அசமதில்மட ஆத்ணம எனபன். இபர்கள்
னவழத ீபமத்ணம, ணமத்ணமளபன்று ளசமல்ப் டுபமர்கள்!
ழமகத்டயல் ப்வடளதல்மம் ளபறுழண மர்த்டக்
ளகமண்டினப்பன் எனபன் (ணமத்ணம) . இடயழ ணமட்டிக் ளகமண்டு
டக்கப்டுபன் ணற்பன் (ீபமத்ணம) . ீபமத்ணம ர்; ணமத்ணம
எனபர். இவ்பினபனம் வசடன்த [அயவுள்ந ீப] பஸ்டக்கள்.

ழபடமந்டம் அயழப ஆத்ணம ன்று ளசமல்லுகயட. யதமத
சமஸ்டயணமட அயவப உவதபம ஜமபமன் ஆத்ணம ன்று
ளசமல்லுகயட. சயயத அயவப உவதபன் ஆத்ணம ன்று
த்வபடணமகத்டமன் யதமதம் ழசுகயட. ழபடமந்டப் டிழதம கணம
ழயழப ஆத்ணம; அடற்கு ழபமக அயதப்டும் என்ழ இல்வ; 
ீபமத்ணமக்கள் ன்று கூ இல்வ. ஆமல் யதமதப்டி அயவு
குஞத்டயல் ழசர்க்கப்ட்டினக்கயட; ஆத்ணம டயபிதம்; ஜமம் அடன்
குஞம்; ஜமமச்தன் ஆத்ணம.
ணமத்ணமபினுவத ஜமத்டயல் ளடரிதமட என்றும் இல்வ
ன்டமக அபவ ணட்டுழண யதமதத்டயல் ழயபமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. ீபமத்ணமக்கள் ளகமஞ்சம் ஜமம்
உவதபர்கழந. அடமல் ணக்கு "கயஞ்சயத்ஜர்கள்" ன்னும் ளதர்
ற்ட்டினக்கயட. 'கயஞ்சயத்' ன்மல் ளகமஞ்சம். ணமத்ணமழப
ர்பக்ஜர். மம் ஜமமச்தணமகவும் அஞ்ஜம ஆச்தணமகவும்
கந்ட இனக்கயழமம். ணமத்ணம னர்ஞ ஜமமச்தணமக இனக்கயமர்.
'ஆத்ணம பின, அடமபட அட ங்கும் யவந்டயனக்கயட; ணமத்ணமவும்

ங்கும் யவந்டயனக்கயட' ன்று யதமத சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்ப்ட்மலும் ீபமத்ண ணமத்ண அழடம்
ளசமல்ப்பில்வ. ளன்மல் இந்ட சமஸ்டயத்டயன் ழமக்கயல்
அயவு ன்ட எவ்ளபமன ீபரித்டயலும் டித்டிதமக
ற்ட்டினக்கயட. அந்ட இம் டமன் ணட. அந்ட ணடயமல்டமன்
சுகனம் டக்கனம் உண்மகயட.
குஞம் 24 ிரிபமகவும், கர்ணம் 5 ிரிபமகவும் யதமத சமஸ்டயத்டயல்
ிரிக்கப்ட்டினக்கயன்.
இப்டிப்ட் டமர்த்ட ஜமம் இனந்டமல் உண்வணவத அயந்ட,
ணற்பற்யல் வபமக்கயதம் உண்மகய ழணமக்ஷம் பனம் ன்கயட
யதமத சமஸ்டயம். டக்கம் றகம் டவுணயல்மட ளபறுவணதமகழப
அட ழணமக்ஷத்வடச் ளசமல்லும்.
ழபடமந்ட ணமர்க்கத்டயன்டிழத மம் ழணமக்ஷத்வடச் அழக்ஷயத்டமலும்
அந்ட பனயதிலும் உழடசத்வட ஆமனேம் ணத்டயற்கு யதமதம்
ணயகவும் உழதமகப்டும்.

ஞ்ச னடங்கவநனேம், ீபமத்ணமவபனேம், ணவனேம் மம் ளடரிந்ட
ளகமள்கயழமம். ணமத்ணமவப ப்டி ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேம்?
அபன் எனபன்டமன் அயத னடிதமடபன். அபவ
அயபடற்கமகத்டமன் அடேணமம் ழபண்டும். ணற்வபகவந
அயபடற்குப் ித்தக்ஷப் ிணமஞழண ழமடம். ச்னடய பமக்கயதணமட
ஈச்பன் இனக்கயமன் ன்று ளசமல்லுகயட. இனந்டடமன்
ஆகழபண்டும் ன்று அடேணமத்டமல் யத்டமந்டம் ளசய்பட யதமதம்.
என சயன் அடேணமத்வட இப்ளமலட மர்க்கமம். மன்
உட்கமர்ந்டள்ந இந்ட யம்ணமம் எனபன் ண்ஞித்டமன்
ஆகயதினக்கயட ன்ட ணக்குத் ளடரினேம். ண்ஞிபவ ழரில்
ளடரிதமடடமல் இட ண்ஞப்ட்ட ன்ழட ளமய் ன்று
ளசமல்மணம? ழபறு யம்ணமங்கவநப் ண்ஞி மம்
மர்த்டயனக்கயழமம். அவடக் ளகமண்டு இவடனேம் ண்ஞிபன்
எனபன் இனக்க ழபண்டும் ன்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
அபனுக்கு இவடப் ண்டகயன் சக்டயனேண்டு ன்வடனேம் அயந்ட
ளகமள்லகயழமம். அவடப் ழம கத்ட ல்மபற்வனேம்
ண்டகயபன் எனபன் இனக்கயமன். அபன் ர்பஜ்ஜன்,
ர்பசக்டயணமன். ல்மவனேம் க்ஷயக்கயன்வணதமல்
கனஞமயடயதமகவும் அபன் இனக்க ழபண்டும். இம்ணமடயரி
பிதங்கவந ஆழக்ஷவஞ, ணமடமங்கழநமடு ரிதம
அடேணமத்வடக் ளகமண்டு யர்ஞதிப்ட யதமத சமஸ்டயம்.

ிணமஞங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
ிணமஞங்கள்
ித்தக்ஷ, அடேணமங்கழநமடு யதமதம் ளசமல்கய ணற் இன
ிணமஞங்கள் உணமனம் சப்டனம் ஆகும்.
உணமம் ன்ட ன்? ணக்குத் ளடரிதமட என்வத் ளடரிந்ட
என்யன் எப்னபவணதமல் ளடரிந்ட ளகமள்பட. 'கபதம்' ன்று என

ணயனகம் இனக்கயட. அட ப்டிதினக்கும் ன்று ணக்குத்
ளடரிதபில்வ. கமட்ளனவண ணமடயரி என்று அட; மர்த்டமல் ணமடு
ணமடயரிழத இனக்கும் ன்று அவடப்ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட. மம்
ங்ழகழதம கமட்டுப் க்கம் ழமகயழமம். அங்ழக இப்டி ணமடு
ணமடயரிதம என ணயனகத்வடப் மர்க்கயழமம். இடடமன் கபதம் ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். 'உணமம்' ன்ட இடழப.
சப்டப் ிணமஞம் ன்ட பமக்கு னொணம ழபடப் ிணமஞனம்,
த்டகநம ளரிதபர்கநின் பமக்குணமகும். ணக்குத் ளடரிதமட
பிதங்கவந ழபடனம், ணமன்கலம் ளசமல்லும்ழமட அடயழ
ளமய்ழத இனக்கமட ன்று ிணமஞணமக டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். "ழபடம் ஈச்ப பமக்கு" ன்ழட வதமதிகர்கநின்
(யதமத சமஸ்டயக்கமர்கநின்) கனத்ட. அடமல் அட ிணமஞம்.
த்த ந்டர்கநமக இனக்கப்ட் ணமன்கள் ளசமல்படம் சப்டப்
ிணமஞத்டயல் ழசர்க்கப் ழபண்டிதட.
இந்ட மலு ிணமஞங்கலம் ணீ ணமம்வதில் குணமரி ட்ரின்
யத்டமந்டத்டயல் ற்றுக் ளகமள்நப்ட்டினக்கயன். இபற்ழமடு கூ
அர்த்டமத்டய அடேப்டய ன் இண்வனேம் ழசர்த்ட அபர் ஆறு
ிணமஞங்கவநச் ளசமல்கயமர். ம்னவத அத்வபட
ழபடமந்டத்டயலும் இந்ட ஆறு ிணமஞங்கவநனேம் ற்றுக்
ளகமண்டினக்கயழமம்.
அர்த்டமத்டய ன்டற்கு ம் சமஸ்டய டைல்கநில் என உடமஞம்
ளசமல்யச் சட்ளன்று னரித வபத்டயனக்கயட. "ீழம ழடபடத்ழடம
டயபம  னங்க்ழட" ன்று ளசமல்யதினக்கும். "குண்ன் ழடபடத்டன்
கல் ழபவநதில் சமப்ிடுபடயல்வ" ன்று அர்த்டம். கயல்
சமப்ிமணலும் அபன் இவநக்கபில்வ, குண்மக இனக்கயமன்
ன்று இந்ட பமக்கயயனந்ட ஆகயட. இடயயனந்ட ன் ளடரிகயட?
அபன் இபில் ன்மகச் சமப்ிடுகயமன் ன்று ளடரிகயட.
சமப்ிமணயனப்ட, ஆமலும் அடமல் இவநக்கமணயனப்ட ன்ட
ணமடயரிதம என னண்மட்டிழ இட னண்மடு இல்வ
ன்டற்கம கமஞத்வடக் கண்டு ளகமள்ந உடவுபழட 'அர்த்டமத்டய'
ன் ிணமஞம்.

ழடபடத்டன் இபிழ சமப்ிடுகயமன் ன்று மம் ஊகயப்ட னன்ழ
இண்மபடமகச் ளசமன் 'அடேணமம்' ன் ிணமஞத்வடச் ழசமட.
அடேணமத்டயல் என பிதத்வட ஊகயப்டற்கு அடயயனந்ழட என
அவதமநம் - ழணகத்டயயனந்ழட இடிணமடயரி, ளனப்ியனந்ழட னவக
ணமடயரி - ழடமன் ழபண்டும். இங்ழக அப்டிப்ட் 'யங்கம்'
டவுணயல்வ.
உணமத்டயலும் இப்டிழத. 'இட கபதம்' ன்று மம் கமட்டு
ணயனகத்வடக் கண்வுன் ஊகயத்ட பிடுபடமல் ணட்டும் அட
அடேணமணமகய பிமட. இங்ழகனேம் யங்கத்வடக் ளகமண்டு ணயனகத்வட
மம் அவதமநம் னரிந்டளகமள்நபில்வ. ற்ளகழப ணக்குத்
ளடரிந்ட கபத பர்ஞவதின் எப்னபவணதமழழத அயகயழமம்.
கவசயப் ிணமஞம் அடேப்டய. என்று இல்வ ன்வட அயந்ட
ளகமள்பழட அடேப்டய. அமபம் ன்வட ல டமர்த்டங்கநில்
கவசயதமக யதமதத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட ன்ழல்பம? அந்ட
அமபத்வட மம் டமல் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமழண அடழப
அடேப்டய.
"அந்டக் ளகமட்வகதில் தமவ இனக்கயடம, ழமய்ப் மர்!" ன்று

ளசமன்மல் ழமய்ப் மர்க்கயழமம். தமவ இனந்டமல் இனக்கயட
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கய ணமடயரிழத, தமவ இல்மபிட்மல்
இல்வ ன்வடனேம் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். தமவவதத்
ளடரிதபில்வ. ஆமல் அட அங்ழக இல்வ ன் உண்வண
ளடரிகயட. தமவவதத் ளடரிதமடடமழழத இந்ட உண்வண
ளடரிகயட. இம்ணமடயரி என்று ளடரிதமடடமழழத உண்வண ளடரிபட
அடேப்டய.
யதமதத்டயல் அர்த்டமத்டயனேம், அடேப்டயனேம் இல்வ.
ணீ ணமம்வதிலும், அத்வபட ழபடமந்டத்டயலுழண உள்ந.
(ணீ ணமம்வதிலும் மட் ணடத்டயல் ணட்டுழண அடேப்டய உண்டு;
ிமகரின் யத்டமந்டத்டயல் கயவதமட.)

கபமவக் கமட்ழப குத்டயவு
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

கபமவக் கமட்ழப குத்டயவு
இப்டிப்ட் ிணமஞங்கவநக் ளகமண்டு ஆமய்ந்ட ளகமண்ழ
ழமபடயல் யதமதம் பிட் இத்டயல் வபழசயகம்
ிடித்டக்ளகமண்ட. வபழசயக ஸ்டமகம 'கஞமடர்' ன்
ணரிய, ல்மம் கவசயதில் ணமடக்கநமல் ஆட ன்று
ளகமண்டு ழமய் யறுத்டகயமர். அந்ட ணமடக்கவந ஈச்பன் 
டயனுயல் என்று ழசர்த்ழட கத்வட உண்மக்கயதினக்கயமன்
ன்கயமர்.
கத்ட, ீபன் ல்மழண ஈச்பனுக்கு ழபழதமக த்வபடணமகத்டமன்
யதமத - வபழசயகங்கநில் ழசப்டுகயன்.
வசடன்தணம ீபின் சயற்யவு ங்ழகதினந்ட பந்டட, ணம
அட ங்ழகதினந்ட பந்டட ன்று ழகட்டுக்ளகமண்ழ ழணழ ழணழ
ழமகய ழமடடமன் கவசயதில் ல்மம் ணமத்ணமபின் 
ழடமற்ங்கள், ழபங்கள் டமன் ன்று அத்வபடணமக னடிகயட.
அந்ட அத்வபடத்டயல் னடிபடற்கும் யதமதசமஸ்டயம் இவயவதில்
ழபண்டிதினக்கயட.
குத்டயவுக்கு உரித இத்வடக் ளகமடுப்ழட ம்னவத 'யதமதம்'
அல்ட 'டர்க்கம்'. அட அயவு ஆமய்ச்சய யம்ப் ண்டகயட.
அடற்கமக rationalism ன்ட materialism, atheism ணமடயரிதம ழமகமதட
பமடணமக, யரீச்பபமடணமக, மஸ்டயகணமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்
ன்யல்வ ன்றும் கமட்டுகயட. அயவு ஆமய்ச்சயதின் னெழண,
இத்டவ கயணத்ழடமடு என ழமகம் ற்ட்டு அடயல் இத்டவ
ீபந்டக்கநின் பமழ்க்வக என்றுக்ளகமன்று இவசந்ட
உண்மகயதினக்கயளடன்மல் இவடளதல்மம் ளசய்கய என ஈச்பன்
இனக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்கயட. ம் குத்டயவு ழமகனடிதமட
இனம் உண்டு ன்வட யதமத சமஸ்டயம் எப்னக்ளகமள்படமல்டமன்
ம்ணமல் யனொித்டப் மர்த்டக் ளகமள்ந னடிதமட பிதங்கவநக்
கூ ழபடம் ளசமன்மல் ற்கத்டமன் ழபண்டும் ன்கயட.

அடமபட யதமத சமஸ்டயத்டயல் னேக்டய ன்ட குனேக்டயதமக
(ஆசமர்தமள் பமக்குப்டி, 'டர்க்கம்' ன்ட 'டஸ்டர்க்க'ணமக)
ஆகயபிமணல் த்த டத்பத்வடக் கமட்டிக் ளகமடுக்கழப
ிழதமப்டுகயட.
அயபமல் ல் னவதில் ஆமய்ச்சய ண்டபட அந்ட அயவபழத
சுத்டப்டுத்டம். னத்டயத் ளடநிவு, intellectual clarity ன்வடக் ளகமடுக்கும்.
அப்டிப்ட் யவதிழ னத்டயக்கு அடீடணம த்தங்கலம்
ஸ்னரிப்டற்கு ( flash ஆபடற்கு) இம் ற்டும்.
னத்டய ஆமய்ச்சயழத ளசய்தமணல் கபமவனேம் சமஸ்டயங்கவநனேம்
னர்ஞணமக ம்ிக் ளகமண்டு இனந்டபிட்மல் அட ளமம்வும்
சயமக்தம்டமன். ஆமல் இப்டிப் னர்ஞணமக ம்ிக் ளகமண்டு
அடயழழத ஈடுட்டு ஆத்ணமவபக் கவத்ழடற்யக்ளகமள்ந ம்ணமல்
னடிகயடம? அப்டி னடிதமட யவதில் ளடய்ப ணம
சயந்டவழதம, ஆத்ணமவபப் ற்யத யவப்ழம இல்மணல், அழட
சணதத்டயல் ந்ட பிடணம அயவு பிசமவஞனேம் ளசய்தமணல்
ளபறுழண டயன்று ளகமண்டும், டெங்கயக் ளகமண்டும் ழசமம்ழயதமக
இனப்வடபி, னத்டயவதக் ளகமண்டு ஆமய்ந்ட, "ஈச்பன் இல்வ;
மஸ்டயகம்டமன் சரிதமட" ன் னடிவுக்கு பந்டமல்கூத் ழடபவ
ன்ழன். த்த டத்பத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந என னதற்சயனேம்
ண்ஞமட ழசமம்ழயவதபி, டன் னெவநவதச் ளசபனயத்ட ழடம
ரிசயணப் ட்டு எனத்டன் மஸ்டயகணம னடிவுக்கு பந்டயனக்கயமன்
ன்மல், இந்டச் ழசமம்ழயவதபி அந்ட மஸ்டயகன் உதர்ந்டபன்
ன்ழன். அந்ட மஸ்டயகன் இன்னும் ஆமய்ந்ட ளகமண்ழ ழமய்
னத்டயத் ளடநிவு ( clarity ) ளற்மமமல் அப்னம் மஸ்டயகத்வட
பிட்டுபிவும் பனய ிக்கும். ஆமல் இந்ட ழசமம்ழயக்குத்டமன்
என பனயனேம் இல்வ!
இடமல்டமன் 'சமர்பமகம்' ன்கய மஸ்டயக யத்டமந்டத்வடனேம் என
ணடணமக ஆடயதில் வபத்டமர்கள். சமன+பமகம் ன்ழட சமர்பமகம்.
அடமபட ழகட்டற்கு ன்மக இனக்கய பமக்கு ன்று அர்த்டம்.
"சமணய, னடம் ன்ளல்மம் அட்டிக் ளகமண்டு பிடம், டஸ்,
இந்டயரித யக்ம், ணழம யக்ம் ன்று அபஸ்வடப்

ழபண்மம். ணம் ழமடி, இந்டயரிதம் ழமகய பனயதில்
ஆந்டணமதினப்ழமம்! ன்று ழகட்டற்கு ம்தணமகச் ளசமல்படமல்
சமர்பமகம் ன்று அடற்குப் ழர்.
ஆமல் அப்டி க்கும்ழமட ஆந்டத்ழடமடு டக்கனம் டமழ
பனகயட? அட டமழ அடயகம் பனகயட? இந்ட டக்க
யபினத்டயக்குத்டமன் ளணடீரிதயணமக இல்மட ணற் ணடங்கள் பனய
ளசமல்கயன்.

ல்மபிட அயவும் ழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
ல்மபிட அயவும் ழபண்டும்
னத்டய, ணஸ், இபற்வ ன்மக உழதமகயத்ட இவப டம்வணத் டமழண
ன்மக சமவஞதில் டீட்டுகயடழம டீக்ஷண்தணமகும்டிப் ண்ஞிக்
ளகமள்பட த்த டத்பத்வடக் கண்டுிடிப்டற்கு ளமம்வும்
ிழதமப்டும். இல்மட ழமமல் ழமகளணல்மம் ணமவத
ன்று ளசமல்பந்ட ஆசமர்தமள் டற்கமக அத்டவ
சமஸ்டயங்கவநனேம், கவகவநனேம், தன்ஸ்கவநனேம் ளடரிந்ட
ளகமண்டு ர்பக்ஜ ீமழமஞம் ண்ஞழபண்டும்?
யதமதத்டக்கு 'டர்க்கம்' ன்றும் 'ஆன்பக்ஷயகய
ீ
' ன்றும் ளதர்கள்
உண்டு. இந்ட ஆன்பக்ஷயகயதம
ீ
யதமதத்வடனேம், கி ணரிய
ஸ்டமித்டடமல் 'கமிம்' ப்டும் மங்கயதத்வடனேம், டஞ்யதின்
ளதமல் மடஞ்ம் ப்டும் ழதமக சமஸ்டயத்வடனேம், குணமரி
ட்ரின் மட் ணடணம ணீ ணமம்வவதனேம் ம் ஆசமர்தமள்
கவத்டக் குடித்டயனக்கயமர் ன்று, 'சங்க பித'ங்கநில் என்யல்
என ச்ழமகம் இனக்கயட.
ஆன்பக்ஷயக்வதக்ஷய
ீ
டந்த்ழ ரிசயடய-டம கமிழ கமி ழழ
ீடம் மடஞ்மம்: ணி பிடயடம் மட் கட்மர்த்ட டத்பம்|
["ணமடபதம்"
ீ
IV.20]

அத்வபடத்வடச் ளசமல்மட சமஸ்டயங்கலம் அத்வபடத்டயல்
அங்குகயவபடமன் அடமல்டமன் சங்கமச்சமரிதமர் ன்று ளதர்
வபத்டக்ளகமண்டினக்கய மன் இந்ட ல்ம சமஸ்டயங்கவநனேம்
ற்யச் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழன். த்வபடம்-பிசயஷ்மத்வபடம்,
வசபம்-வபஷ்ஞபம் இபற்யல் ல்மபற்வனேம் டக்குள்ழந
வபத்டக் ளகமண்டினப்ட அத்வபடம். ணற்வப இவடத்
டயட்டிமலும், அபற்வனேம் இட டக்குள்ழந இம் ளகமடுத்ட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயட. அபற்வ இட டயட்டுகய இங்கநிலும்,
அவபடமன் னடிந்ட னடிவு ன்றும் அத்வபடம் டப்ன ன்றும் அவப
ளசமன்வட ஆழக்ஷப்ிப்டற்கமகத்டமன் டயட்டு இனக்குழண டபி,
அவப அடிழதமடு டப்ன ன்று அத்வபடம் ளசமல்மட. அபற்றுக்கும்
ங்ழக வ்பநவு இம் ட ழபண்டுழணம அவடத் டனம்.

டர்க்க சமஸ்டய டைல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
டர்க்க சமஸ்டய டைல்கள்
'ந்தமத சமஸ்டயம்' ளசய்ட ளகௌடண ணரியக்கு 'அக்ஷமடர்' ன்று

என ழர்.[1]
அபர் அயபமல் ஏதமணல் சயந்டவ ண்ஞிக் ளகமண்ழ
இனப்மமடமல் ளபநி உகழண அபர் கண்டக்கு ளடரிதமடமம்.
இந்மநில் தன்டிஸ்டுகலம் னளமஃர்கலம் ப்ழமடம்
ழதமசயத்டக் ளகமண்ழதினப்டமல் absent- minded ஆக இனக்கயமர்கள்
ன்கயழமம் அல்பம? இப்டி பிகத் டடக்குகள் கூ யவதப்
ழமடுகயமர்கள். ளகௌடணர் இப்டித்டமன் இனந்டமர். ஆமல் வடழதம
ணமக ழதமசயத்டக் ளகமண்ழ ழமய் என கயஞற்யல் பிலந்ட
பிட்மமம். அப்ழமட கபமழ அபவ ழணழ ற்ய பிட்டு
அபனவத கமயழழத கண்வஞ வபத்ட பிட்மமம்! கமல்
டமமக, involuntary -தமக க்கயழமட அடயலுள்ந கண்டம் டமமகப்

மர்த்ட பிடும்டி அடேக்ம் ளசய்டமமம். மடத்டயழ அக்ஷம் (கண்)
ற்ட்டமல் இபனக்கு அக்ஷமடர் ன்று ழர் பந்டட ன்று கவட .
இபனவத லத்த்டக்கு மஷ்தம் லடயதபர் பமத்ஸ்தமதர்;
பமர்த்டயகம் ளசய்டபர் உத்ழதமகர்; ண அத்வபடயதம பமசஸ்டய
ணயச்ர் இந்ட பமர்த்டயகத்டக்கு என பிநக்கம் லடயதினக்கயமர்.
'ந்தமத-பமர்த்டயக- டமத்ர்தடீகம' ன்று அடற்குப் ழர். இந்ட

பிநக்கத்டக்கு பிநக்கம் லடயதினக்கயமர் உடதமச்சமரிதமர்.
டமத்ர்த-டீகம-ரிசுத்டய ன்று அடற்குப் ளதர். 'ந்தமத குறணமஞ்சய'
ன்றும் உடதர் என னஸ்டகம் லடயதினக்கயமர். இபர்டமன்
னத்டணடத்வடக் கண்ம் ண்ஞி ம் ழடசத்டயல் இல்மணல்
ண்ஞிதபர்கநில் னக்தணம எனபர். 'ந்தமத லத்'த்டக்கு
தந்டர் லடயத 'ந்தமத ணஞ்சரி' ன் மஷ்தனம் இனக்கயட.
அன்ம் ட்ர் ன்பர் 'டர்க்க ங்கயம்' ன்றும் அடற்குத் டமழண
பிரிவுவதமக என டீிவக'னேம் லடயதினக்கயமர். மடமஞணமக
யதமத சமஸ்டயம் டிக்கயபர்கள் [கவசயதில் ளசமன்] இந்ட
இண்டு னஸ்டகங்கழநமடுடமன் ஆம்ிக்கயமர்கள்.
கஞமட ணரிய லடயத "வபழசயக லத்"த்டக்கு "மபஞ
மஷ்தம்" ன்று என்று இனந்ட கமஞமணற் ழமய்பிட்டமகச்
ளசமல்கயமர்கள். மஷ்தம் ணமடயரிதமகப் ிசஸ்டமடர் லடயத
'டமர்த்ட-டர்ண-ங்க்ம்' ணக்குக் கயவத்டயனக்கயட. இடற்கு

உடதர் பிதமக்கயதமம் லடயதினக்கயமர். ணீ த்டயல் உத்டனெர்
பமகபமச்சமரிதமர்
ீ
"வபழசயக மதம்" ன் டைவ
லடயதினக்கயமர்.
வபழசயகத்டக்கு "எநலூக்த டர்சம்" ன்றும் என ளதர்
உள்நட. 'உலூகம்' ன்மல் ஆந்வட. 'உலூ'டமன் இங்கயீ யல் 'Owl'
ன்று ஆதிற்று. ஆந்வட சம்ந்டப்ட்ட எநலூக்தம். கஞமடனக்ழக
'உலூகம்' ன்று ழர் பந்டடமகச் ளசமல்கயமர்கள்! ளகௌடணர்

ழதமசவதிழழத இனந்டடமல் கண் ளடரிதமணல் கயஞற்யல்
பிலந்டமர் ன்மல், கஞமடர் களல்மம் ஆமய்ச்சயதிழழத
இனந்டபிட்டு இவுக்குப் ின்டமன் ிவக்ஷக்குப் னப்டுபமமம்.
கயல் கண்டக்கு அகப்மணல் மத்ரிதிழழத இபர் சஞ்சமம்

ளசய்டடமல், 'ஆந்வட' ன்று nick- name ளற்டமகச் ளசமல்கயமர்கள்.
அஞ்ஜமிதின் மத்டயரி ஜமிக்குப் கமதினக்கயட ன்று
கர வடதில் கபமன் ளசமல்லும்ழமட ல்ம ஜமிகவநனேம்
ஆந்வடதமகத்டமன் ளசமல்யபிட்மர்!
கஞமடர் ஸ்டமித்டமல் 'கமஞமட சமஸ்டயம்' ன்றும்
வபழசயகத்டக்குப் ளதர். "டணயழ் 'கமஞமட' அல்; ல்மபற்வனேம்
'கண்டு' ளசமன்பர்" ன்று என ண்டிடர் ழபடிக்வகதமகச்

ளசமன்மர்.[2]
ணற் ந்ட சமஸ்டயத்வடனேம் டித்ட அயபடற்கு பிதமகஞனம்
வபழசயகனம் யம் எத்டமவச ளசய்கயன் ன்ட
பித்பமன்கநின் அிப்மதம். இடமல்,
கமஞமடம் மஞி ீதம் ச ர்பசமஸ்த்ழமகமகம்
ன்று பசனம் இனக்கயட.
(கமஞமடம்-வபழசயகம்; மஞி ீதம்-பிதமகஞம்.)

பிதமகஞம் மமபின் ணனபியனந்ட பந்டட ன்மல் யதமதவபழசயக சமஸ்டயங்கலம் சயபளனணமன் ம்ந்டனவதழப.
வபழசயக சமஸ்டயங்கநில் ணழச்பவழத ணமத்ணமபமக
ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்ஞிதினக்கயட. கத்டக்கு ஈச்பன்
"யணயத்ட" கமஞம் ன்று ளகமள்படயல் வசப ணடங்கள் யதமத
சமஸ்டயத்வடழத ின்ற்றுகயன் மம்.
[1] எவ்ளபமன சமஸ்டயத்டயற்கும் னெமடமணம லத்த்வடத்

டந்டயனப்ட எவ்ளபமன ரியழத ஆபமர்.
[2] டர்க்க டைல்கநில் ணற்றும் சய இவ்வுவதின் ிற்குடயதில்

குயப்ிப் ளறுகயன்.

உகப் வப்ின் கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்

உகப் வப்ின் கமஞம்
யணயத்ட கமஞம், உமடம கமஞம் ன்று இண்டு உண்டு. என
மவ இனந்டமல் அட உண்மபடற்கு ணண் ன்று என பஸ்ட
இனக்க ழபண்டும். ணண்டமன் மவக்கு உமடம கமஞம். ஆமல்
ணண் ப்டிப் மவதமக ஆகும்? டமழ அட என்று ழசர்ந்ட
மவதமகுணம? குதபன்டமன் ணண்வஞப் மவதமகப் ண்ஞ
ழபண்டிதினக்கயட. ணண்ஞிமல் என மவ உண்மக
ழபண்டுணமமல் அடற்குக் குதபன் ன் கமஞனம்
ழபண்டிதினக்கயட. குதபன்டமன் யணயத்ட கமஞம்.
ஜ்ழதமடய சமஸ்டயத்டயல் ளசமன் யணயத்டம் ழபறு, இந்ட யணயத்டம்
ழபறு.
அடக்கவந உமடம கமஞணமகக் ளகமண்டு ஈச்பன் ன்கய
யணயத்ட கமஞம் கத்வடப் ண்ஞிதினக்கயட ன்ட யதமதவபழசயகக் ளகமள்வக.
ணண்வஞப் மவதமக்குபடற்குக் குதபன் அபசயதம் ழபண்டும்.
அபன் இல்மபிட்மல் ணண்ஞிழ மவ இல்வ. இல்மட
மவ ன் பிவநவப ணண்ஞியனந்ட குதபன் உண்மக்குகயமன்
ன்று ளசமல்பமர்கள். இடற்கு ஆம்பமடம் ன்றும், அத்-கமர்தபமடம் ன்றும் ளதர். 'த்' ன்மல் இனப்ட. 'அத்' இல்மடட.
ளபறும் ணண்ஞிழ மவ இல்வ. இல்மட மவ அடயயனந்ட
பிவநந்டட. இப்டித்டமன் ஈச்பன் அடக்கவநக் ளகமண்ழ
அடக்கநில் இல்மட சயனஷ்டிவதப் ண்ஞிதினக்கயமன்
ன்கயமர்கள். இட யதமதக் ளகமள்வக.
மங்கயதர்கலக்குக் கவுழந கயவதமட ன்று னன்ழழத
ளசமல்யதினக்கயழன். அபர்கள் ிகயனடய ன் இதற்வகழத
கத்டமகப் ரிஞணயத்டட ன்மர்கள். இட இந்டக் கமத்ட
மஸ்டயகர்கள் ளசமல்பட ணமடயரிழத ன்று யவத்ட பிக்கூமட.
ன் ன்மல் (யர்குஞ ிம்ணத்டயன் ஸ்டமத்டயல் இனக்கப்ட்) சுத்ட
ஜம ஸ்பனொணம 'னனன்' ன்பவனேம் மங்கயதர்கள்

ளசமல்பமர்கள். ணம ப்கயனடய இத்டவ எலங்கமக
இதங்குபடற்கு னனின் மந்யத்டயதழண கமஞம் ன்மர்கள்.
மந்யத்டயதம்டமன் கமஞம், னனழ ழமக ஈடுட்டு
ஸ்னஷ்டிவதச் ளசய்தபில்வ ன்கயமர்கள். லரித ளபநிச்சத்டயல்
டமமக திர் னவநக்கயட, ம் பற்றுகயட, டஞி கமய்கயட;
ந்யடய பிழசத்டமழழத இவப க்கயன். லரிதன் இங்ழக
உள்ந இன் திவ னவநக்க ண்ஞ ழபண்டும், இந்ட
குட்வதிலுள்ந த்வட பற் வபக்க ழபண்டும் ன்று யவத்டம
இவப க்கயன்? வத் ளடமட்மல் வக ணத்டப் ழமகயட.
அடமல் அந்ட ஸ் ம் வகவத ணக்கப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
உத்ழடசயத்டடமகச் ளசமல்மணம? இப்டித்டமன் னனன்
ஸ்னஷ்டிதிழ ளகமஞ்சங்கூப் ட்டுக் ளகமள்நமபிட்மலும்
னனிணயனந்ட ளற் சக்டயதமழழத ிகயனடய இத்டவவதனேம்
டன்ியனந்ட டமழ உண்மக்கயக் ளகமள்கயட. யணயத்ட கமஞம்
ன்டமக ஈச்பன் ன்று எனபன் ண்ஞபில்வ. ிகயனடயழத
இப்டி ஸ்னஷ்டிதமகப் ரிஞணயத்டயனக்கயட ன்ட மங்கயதர்
ளகமள்வக. இடற்குப் ரிஞமணபமடம் ன்று ழர்.
வதமதிகர்கநின் அத்-கமர்த-பமடத்டயற்கு ணமமக மங்கயதர்கள்
த்-கமர்த-பமடத்வடச் ளசமல்கயமர்கள். உமடம கமஞணம
ணண்ஞிழ இல்மட மவவத யணயத்ட கமஞணம குதபன்
ண்ஞிமன் ன்று அத்-கமர்த-பமடயகள் ளசமல்கயமர்கநல்பம?
த் கமர்தபமடயகநம மங்கயதர்கள் "ணண்டக்குள்ழந மவ
னடயழழத இனக்கத்டமன் ளசய்டட. ள்லக்குள்ழநழத இனக்கய
ண்ளஞவதத்டமழ பமஞிதன் ளசக்கயழ ஆட்டி ளபநிக்ளகமண்டு
பனகயமன்? அடழம ணண்ஞில் ணவனகணமக இனக்கய
மவடமன் ிகு கமரிதத்டமல் ளபநிதிழனேம் மவதமக
பனகயட. ணண்வஞ உழதமகயத்டமல்டமழ மவ பனகயட?
ள்வந வபத்டப் மவ ண்வஞ ண்ஞ னடினேணம? அல்ட
ணண்வஞப் ினயந்ட ண்ளஞய் டுக்க னடினேணம? மவதிழ
இனப்டவத்டம் ணண்ஞின் அடக்கள்டமன். அந்ட அடக்கநின்
னொத்வட இப்டி எலங்கு ளசய்டடமல் மவ ன் என்று
உண்மதினக்கயட" ன்மர்கள்.

ம் ஆசமரிதமள், "ஆம் பமடனணயல்வ. ரிஞமண பமடனம்
இல்வ. ிம்ணம்டமன் ணமதம சக்டயதமல் இத்டவ ஸ்னஷ்டி ணமடயரி
ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயட. ணமத்ணக் குதபனுக்கு ழபமக
என ணண்ழஞ இல்வ. அடமல் ஆம்பமடம் சரிப்மட.
ணமத்ணம கத்டமகப் ரிஞணயத்டட - மல் டதிமகப் ரிஞணயத்ட
ணமடயரி ன்மலும் டப்ன. அப்டிச் ளசமன்மல் மல் டதிமின் டதிர்
டமன் இனக்குழண டபி மல் இனக்கமட. இம்ணமடயரி ணமத்ணம கத்ட
ரிஞணயத்டின் இல்மணல் ழமய் பிட்மர் ன்மல் அட ணம
டப்ல்பம? அடமல் ரிஞமணனம் இல்வ. டமன் டமமக சுத்ட
ஜம ஸ்பனொணமக என க்கம் இனந்டளகமண்ழ இன்ளமன க்கம்
ணமவததமல் ீப-கத்டக்கநமகத் ழடமன்றுகயமர். இளடல்மம் எழ
த்பஸ்டபின் ழடமற்ம்டமன், ழபம்டமன்! எனத்டன் என ழபம்
ழமட்டுக் ளகமள்கயமன் ன்மல் அப்ளமலட அபன் அபமக
இல்மணல் ழமய் பிடுகயமம ன்? அப்டித்டமன் இத்டவனேம்
ழபம், கண்கட்டு பித்வட! இத்டவதமலும் மடயக்கப்மணல்
த்பஸ்ட கணமக அப்டிழத இனந்டளகமண்ழதினக்கயட" ன்று
எழ அடிதமக அடித்டபிட்மர். இடற்கு "பிபர்த்ட பமடம்" ன்று
ளதர்.
என கதிமட மம்ன ணமடயரித் ழடமன்றுபட பிபர்த்டம். கதிறு
ன் உமடம கமஞத்வட ழபறு என யணயத்ட கமஞம் மம்மக
ணமற்பில்வ. ழப இட ஆம் பமடம் இல்வ. கதிறு
மம்மகப் ரிஞணயக்கவுணயல்வ; அடமபட transform ஆகயபிபில்வ.
கதிறு கதிமகழப டமன் இனக்கயட. ஆமல் ம் அஞ்ஜமத்டமல்
மம்ன ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. இப்டிழத அஞ்ஜமம் அல்ட
அபித்வத ன்டமல் ிம்ணம் ழமகணமகவும் டித்டி
ீபர்கநமகவும் ணக்குத் ளடரிகயட.
ஆசமர்தமள் ளசமன் இந்ட உண்வணக்குப் ழமபடற்கு யதமதத்டயன்
னேக்டயபிசமவஞ டி ழமட்டுக் ளகமடுக்கயட.
னேத்டயதமல் டமர்த்டங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்டு, அடயயனந்ட
வபமக்தம் ளற்று, சுகடக்கங்கள் இல்மட ளபறுவணதம
அபர்க்கம் ன் ஸ்டமத்டக்குப் ழமபழடமடு யதமத-வபழசயகம்

யறுத்டயபிடுகயட. த்வபடத்டயல் இடற்குழணல் ழமக னடிதமட.
அத்வபடணமக எழ த்வடப் ிடித்ட அடழப மம் ன்கய
ழமடடமன் யவந்ட யவபம ழணமக்ஷம் கயவக்கயட. ஆமலும்
இப்ழமடயனக்கய ழமக பமழ்ழபமடு டயனப்டயப்மணல் இடற்கு ழணழ
என அபர்க்கத்டக்குப் ழமக யதமதம் டெண்டி பிடுகயட ன்ழட
பிழசந்டமன்.
இந்ட சமஸ்டயத்டயன் இன்ளமன ளனவண, அட த்டவ டயனுசம
னேக்டய உண்ழம அத்டவவதனேம் ளகமண்டு பமடம் ண்ஞி,
ளௌத்டர்கள், மங்கயதர்கள், சமர்பமகர்கள் (ப்டும் ழமகமதடர்கள்)
ஆகயழதமனவத ளகமள்வககவந ஆழக்ஷித்ட ஈச்பன் ன் கர்த்டம
உண்டு ன்று யவ மட்டிதினப்டமகும்.

சய கவடகலம் பமடங்கலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
யதமதம் : னேக்டய சமஸ்டயம்
சய கவடகலம் பமடங்கலம்
அறுத்ட மன்கு பமடங்கவந கங்ழகச ணயச்ழமமத்தமதர் ன்பர்
டணட 'டத்ப சயந்டமணஞி'தில் ளசமல்யதினக்கயமர். இடபவ டத்ப
பிதங்கநில் ணண்வவதக் குனப்ிக் ளகமண்டமல் இப்ழமட
ளகமஞ்சம் கவட ளசமல்கயழன். கங்ழகசனவத கவடடமன்.
கங்ழகசர் னர்பத்டயல் ணம அசமக இனந்டமர். அபர் பங்கமநத்டயல்
இனந்டபர். குீ  ிமம்ணஞ குத்வடச் ழசர்ந்டபர். குீ ர் ன்மல்
ல் குத்டயல் உண்மபர்கள் ன்று அர்த்டம். ல் குத்டயல்
ிந்ட இபர்கலக்ழக ணட்ணம ிமணஞப் ளண்கவநளதல்மம்
கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமடுத்ட பிடுபட பங்கமநழடசத்ட பனக்கம்.
அடமல் குீ ர் எனபர் ம்ட ழனக்கு ழணல் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்படனண்டு. கங்ழகச ணயச்ர் என ளண்வஞ ணட்டும்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ணமணமர் பட்டிழழத
ீ
இனந்டமர்.
அசட்டுக்கு என ளண்டக்கு ழணழ தமர் ளகமடுப்மர்கள்?

பங்கமநிகள் ணத்ஸ்தம் சமப்ிடுபமர்கள். பங்கமநத்டயல் ஆறு ணமம்
ழடசனலபடம் ிபமணமகழப இனக்கும். கயகமய் ழம
இணயனக்கமட. அடமல் இந்ட ணமங்கநில் ணத்ஸ்தத்வட அபர்கள்
உழமதகப்டுத்டபமர்கள். கயனக்கு பங்கமந ழடசத்டமர் அவட '
னஷ்ம்' ன்ழ ளசமல்லுபமர்கள். அடமபட அட ளபயழரிதன்
உஞவு ன்று அர்த்டம்!
கங்ழகசனவத ணமணமர் பட்டில்
ீ
அந்ட மணமன் சவணப்ட
பனக்கம். "ணமப்ிள்வந" ன்று ணரிதமவடதமகக் கூப்ிமணல்
கங்ழகசவ "கங்கம" ன்று ல்ழமனம் கூப்ிடுபமர்கள். அபர் அசடு
ன்டமல் அபர் இவதில் லும்வ ணட்டும் ரிணமறுபமர்கள்.
ணற்பர்கள் இவதில் த்வடப் ரிணமறுபமர்கள். ிகு அபவ
ல்ழமனம் ரிமம் ளசய்பமர்கள்.
அட அபனக்குப் ளமறுக்கபில்வ. என மள் எனபரினம்
ளசமல்மணல் கமசயக்குப் ழமய்பிட்மர். அங்ழக ழமய்ப் த்ட பனம்
டித்டமர். பட்டிலுள்நபர்கள்
ீ
, அசடு ங்ழகழதம ழமய்பிட்ளடன்று
ழசமணல் இனந்ட பிட்மர்கள்.
அபர் டித்ட பிட்டு பட்டுக்கு
ீ
பந்டமர். ங்ழகழதம சுற்ய அவந்ட
பந்டயனக்கயட, இன்னம் அசமகழப இனக்கும் ன்று ல்ழமனம்
யவத்டமர்கள். பனக்கப்டி அஸ்டயவத [ணீ ன் லும்வப்]
ரிணமயமர்கள். அப்ளமலட அபர் ளசமன்மர்:
"மம் கங்கம: கயம்ட கங்ழகச ணயச்:"
'மன் கங்கம அல்; கங்ழகச ணயச்மக்கும்' ன்று அர்த்டம். 'அசட்டு

கங்கமபமக இனந்டமல் - கங்வகதிழடமன் அஸ்டயவத
கவக்கயடமழ - க்கும் அஸ்டயழமடுபட யதமதந்டமன்! ஆமல்
இப்ழமட அந்ட கங்கம ழனக்குப் ின்மடி 'ணயச்ம' ழமட்டுக்
ளகமள்கய ழதமக்தவடழதமடு, டித்டப் ண்டிடமகவும்
பந்டயனக்கயழன்!' ன்று த்டயச் சுனக்கணமகத் ளடரிபித்ட பிட்மர்.
ழபட்கத்டக்கமர்கலக்கு அபர் ளனவண ளடரிந்டட.

அந்ட கங்ழகசணயச்ர்டமன் ிகு "வ்த ந்தமதம்" ன் ளதரில்
னத்டதிர் ளற்று லந்ட ந்தமத சமஸ்டயத்டயன் னெ னனமகயத்
'டத்பசயந்டமணஞி'வத லடயபர். அடற்கு குமட சயழமணஞி ன்பர்
'டீடயடய' ன்று என பிதமக்கயதமம் லடய இனக்கயமர். அபர்

கமத்டயற்குப் ின்னடமன் 'சயழமணஞி' ன்னும் ட்ம் பனக்கத்டயல்
பந்டட. கடமடர் ன்பர் அடயல் த்ட பமக்கயதத்டயற்கு பிதமக்தமம்
என ளரித னஸ்டக னொணமக லடயதினக்கயமர். ஆமலும் என
பமக்கயதங்கூ அடயகணமகத் ழடமன்மட. 'கடமடரிதில் (கடமடர் லடயத
னஸ்டகத்டக்கு 'கடமடரி' ன்று ளதர்) ந்ட பமடம் பமசயத்டமல் அபன்
னத்டயசமயதமபமன்; த்ட பமடங்கள் பமசயத்டமல் இன்னும்
ளகட்டிக்கமமகயமன்; அடயல் ப்மணமண்தபமடம் ன் என்று
இனக்கயட; ிணமஞங்கவநப் ற்யத பமடழண ப்மணமண்த பமடம்.
அவட பமசயத்டபன் ல்ழமவனேம் பிக் ளகட்டிக்கமன் ஆகயமன்'
ன்று ளசமல்படண்டு. 'கடமடரி'வத இன்றும் டர்க்க சமஸ்டயம்
டிப்பர்கள் பமசயத்ட பனகயமர்கள்.
ப்ணமண்த பமடம் ன்ழழ, அவடச் ளசமல்பளடன்மல் னெவந
குனம்னம். ஆமல் ம் ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞித கமத்டயல்
ணண்ணயச்ரின் பட்டு
ீ
பமசயல் இனந்ட கயநிகள்கூ இந்ட
ிமணமண்த பமடத்வட 'டிஸ்கஸ்' ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டபமம்!
ணண்ணயச்ரின் ஊம ணமயஷ்ணடயக்கு சங்க கபத் மடமள்
ழமமர். அந்ட ஊரில் டயதியனந்ட டீர்த்டம் டுத்டக் ளகமண்டு
ழமகய ளண்கவநப் மர்த்ட, "ணண் ணயச்ரின் படு
ீ ங்ழக
இனக்கயட?" ன்று ழகட்மர். அந்ட ஊரிழ மணமன்த
ஸ்டயரீகலக்குக் கூ யம்ப் மண்டிதத்தம் இனந்டட. அடமல்
ச்ழமக னொணமகழப ஆசமரிதனக்கு அபர்கள் டயல் ளசமன்மர்கள்.
இப்டி ணண்ணயச்ரின் பட்டுக்கு
ீ
அவதமநம் ளசமல்படமக அந்டப்
ளண்கள் ளசமன் ச்ழமகங்கநில் என்றுஸ்பட: ப்ணமஞம் ட: ப்ணமஞம் கர மங்கம தத் ச ங்கயந்ழட|
த்பமஸ்ட ீமந்ட ந்யனத்டம மீய டன்-ணண்
ண்டிளடௌக:||

'ஆடயகமத்டயல் இந்டயதமபில் னனர்கள்டமன் டிப்யவு

ளற்யனந்டமர்கள்; ளண்கவந ணட்ம் டட்டி யக்ஷகுக்ஷயகநமகழப
அவத்ட வபத்டயனந்டமர்கள்' ன்று ளசமல்பட வ்பநவு டப்ன
ன்ட இம்ணமடயரிதம யகழ்ச்சயகநியனந்ட ளடரிகயட. ணனுப்
ளண்கள் ணட்டுணல். கயநிதிழ கூ ளண்கநமக இனக்கப்ட்
'கர மங்கம'க்கலம் சமஸ்டய ஆமய்ச்சய ண்ஞிபமம். அவடத்டமன்

ச்ழமகம் ளசமல்கயட.
'ந்ட பட்டு
ீ
பமசயல் உள்ந ளண் கயநிகள் 'ஸ்பட: ப்ணமஞம் -

ட: ப்ணமஞம்' ன்வப ற்ய பமடம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயன்ழபம, அந்ட படுடமன்
ீ
ணண் ணயச்
ண்டிடனவதட ன்று ளடரிந்ட ளகமள்பமக!
ீ
ன்ட ச்ழமகத்டயன்
அர்த்டம்.
ழணழ மன் ளசமன் ப்மணமண்த பமடத்டயல்டமன் இந்ட 'ஸ்பட:
ப்மணஞ'னம் 'ட: ப்ணமஞ'னம் பனகயன்.
இத்டவ ளசமன்ின் அட ன் பமடம் ன்றுடமன் ளகமஞ்சம்
மர்த்டபிமம். அவடப்ற்ய ழபடிக்வகதமக என கவட கூ
உண்டு.
ம் ளடன் ழடசத்டபர்கநில் எனபர் டர்க்கம் பமசயக்கமளணன்று
பங்கமநத்டயல் உள்ந பத்பத்டக்குப்
ீ
ழமமமம்.
பங்கமநத்டயல்டமன் டர்க்கம் பமசயத்டபர்கள் அடயகம். ம் ஊரியனந்ட
ழமபர் ணமகபி. டம்னவத கபித்பத்டயமல் ம் ஊரில்
யவதப் ஞம் ம்மடயத்டமர். ின்ன ிமணமண்தபமடத்வட ழழ
பத்பத்டயற்குப்
ீ
ழமய் பமசயக்கமளணன்று ழமமர்.
பமசயத்டமர்.
ஆமல் என்றும் பில்வ.
ழணலும், ிதத்ம் ண்ஞிப் மர்த்டமர். இடமல் அபனக்கயனந்ட
கபித்ப டமவ ழமய்பிட்ட! டர்க்கத்டயல் ழமய் னட்டிக்
ளகமண்டயல் ற்ளகழப இனந்ட கபித்பனம் ழமய்பிட்ட.
ஞனம் ழமய்பிட்ட. கபித்பணமபட இனந்டமல் ணறுடி ஞம்

ம்மடயத்டக் ளகமள்நமம். அடவும் ழமய்பிழப ணயகவும்
பனத்டப்ட்மர். ிமணமண்தபமடனம் பபில்வ. ச்ழமகம்
ண்டம் சக்டய கவசயதமகத் டநி ணயஞ்சயதினந்டவடக் ளகமண்டு
இப்டிப் னம்ிமமம்:
ண: ப்மணமண்த பமடமத ணத்-கபித்ப- (அ)மரிழஞ|
'ன்னுவத கபிடம சக்டயவத அரித்ட ிமணமண்த பமடத்டயற்கு

ணஸ்கமம்' ன்ட அடனுவத அர்த்டம்!
இந்டப் ிமணமண்த பமடத்வடத்டமன் ணண்ணயச்ர் பட்டுக்
ீ
கயநிகள்
ழசயக்ளகமண்டு இனந்ட. அந்ட பமடத்வடப் ற்ய மம் ளகமஞ்சம்
பிசமரிப்ழமம்.
என பஸ்டவபப் மர்த்டமல் அவடப்ற்யத ஜமம் உண்மகயட.
சய ஜமங்கள் சரிதமய் இனக்கயன். சய டப்மய் இனக்கயன்.
ஸ்டிகத்வடக் கற்கண்டு ன்று யவக்கயழமம். அட டப்ம
ஜமம். கற்கண்வக் கற்கண்மக யவப்ட சரிதம ஜமம்.
சரிதம ஜமத்வடப் ப்ணம (prama) ன்மர்கள். டப்ம ஜமத்வட
ப்ணம (bhrama) ன்று ளசமல்லுபமர்கள். ம்சதஜமம் ன்றும் யச்சத
ஜமம் ன்றும் இண்டு பிடம். இட சரிதம அயபம ன்
தத்டன் கூடிதட ம்சதஜமம். தணயல்மணல் உறுடயனேன்
அயபட யச்சதஜமம். சய சணதங்கநில் என்று டப்மக
ழடமன்யமலும் அப்ழமவடக்கு யணமகத்டமன் ழடமன்றுகயட.
அப்ளமலட இந்ட ஜமம் ிணமஞம்டமன் ன்று ழடமன்றும்ஸ்டிகக் கற்கண்டு ணமடயரி. சய ஜமங்கள் ழடமன்றும் ளமலழட
ளமய்தமகத் ழடமன்றுகயன். குநத்டயற்குள் டவகர னமகத் ளடரிகய
ணத்டயன் ிடய ிம்த்வட அயனேம் ளமலழட அட யணல்,
அப்ணமஞம் ன்றும் ழடமன்றுகயட. ஜமம் பனம் ளமலழட
ிணமஞம் ன்று ழடமன்றுபடம் அப்ணமஞம் ன்று ழடமன்றுபடம்
ஆக இண்டு பவக. பனம் கமத்டயழ இட யந்டமன் ன்று
பனகய ஜமம் ிமணமண்த க் ஜமம்; ழடமன்றும் ளமலழட
அப்ணமஞம் ன்று ழடமன்றுபட அப்ணமண்த க் ஆஸ்கந்டயட
ஜமம். ப்வண (pramai) தில் ழமழப, ப்வண (bhramai) திலும் ிணமஞ
ஜமம் உண்டு. அடமல்டமன் ஸ்டிகத்வடக் கற்கண்மக

யவக்கும்ளமலடம் ம்னவத யவப்ன ிணமஞணமகத்
ழடமன்றுகயட.
இப்டிதமக என பஸ்ட ழடமன்றும் ழமழட அட யணமட
(ப்ணமஞம்) அல்ட ளமய்தமட (அப்ணமஞம்) ன்றும்
ழடமன்றுகயழட, இந்ட ப்ணமஞ அப்ணமஞ அயபமட பஸ்டவபப்
மர்க்கய ம்னவத ஜமத்டயயனந்ட ( subjective -ஆக)
ழடமன்றுகயடம, அல்ட ( objective -ஆக) அந்ட ளபநி பஸ்டபியனந்ட
ழடமன்றுகயடம? ம்ணயயனந்ட ழடமன்யமல் 'ஸ்பட: ப்ணமஞம்'. மம்
அயகய பஸ்டபியனந்ட ழடமன்யமல் 'ட: ப்ணமஞம்'.
இந்ட இண்டில் ட சரி ன்றுடமன் ணண்ர் பட்டுப்
ீ
ளண் கயநிகள்
பமடம் ளசய்டபமம்.
ணக்கு உண்மகும் ஜமம் ிணமஞணமட அல்ட
அப்ிணமஞணமட ன்று ற்டுகய உறுடய ம் ஜமத்டள்ழநழத
ப்ளக்டிவ்பமக இனப்டயல்வ. அட மம் அயகய
பஸ்டபினள்ந குஞத்டமல் ற்டுபடடமன். அந்ட
பஸ்டபிணயனந்ட வனவதில் ிழதமம் அவத
னடிந்டமல்டமன் ம்னவத ஜமம் சரிதமட அல்ட டப்மட
ன்று ஆகயட. அடமபட ம் ஜமம் சரிதம டப்ம ன்ட
ஆப்ளக்டிவ்டமன் ன்ழட யதமத சமஸ்டயத்டயன் கனத்ட.
ணண்ணயச்ர் ழமன் ணீ ணமம்ர்கநின் அிப்மதழணம இடற்கு
ணமமட. ம் ஜமம் ிணமஞணமட ன்கய உறுடய ம்னவத
அயவபழத ழசர்ந்ட பிதந்டமன்; ஆமல் ம் ஜமம்
ிணமஞணயல்வ (அப்ணமஞம்) ன்று ளடரிபட ளபநிபஸ்டவபப்
ளமறுத்ட பிதம்- "ப்மணமண்தம் ஸ்பட: அப்ணமண்தம் ட:"ன்ட அபர்கள் கட்சய.
இந்ட பமடங்களநல்மம் டர்க்கத்டயல் பனம்.
"பமடம்" ன்மழ இந்டக் கமத்டயல், டமன் ளசமன்ழட சரிளதன்று

ிடிபமடம் ண்டபட ன்று டப்மக யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயல் பமடளணன்ட மனம் ழசய
டயமநிவதனேம் ழசபிட்டு இண்வனேம் ஆழமசயத்டச் சர ர்டெக்கய

உண்வணவத அயபடடமன். அழக இங்கலக்குப் ழமய்
ணண்ணயச்ர் ழமன்பர்கநிம் ஆசமரிதமள் பமடம் ளசய்டமர்
ன்ட இப்டித்டமன்.
ணற்பன் ளசமல்கயவடனேம் ழகட்ழ அபர் அத்வபடம் டமன் சத்டயதம்
ன்று னடிவு ண்ஞிமர். ஆவகதமல் பமடம் ன்ட exchange of
thoughts (ஸ்க் கனத்டப் ரிபர்த்டவ) டமன்; ிடிபமடம் இல்வ.

மம் ளசமல்பழட சரி ன்று னடயழழத டீர்ணமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு அடற்கமகழப கட்சய கட்டிக் ளகமண்டு ழசுபடற்கு
"ல்ம்" ன்று ளதர்; "பமடம்" ன்று இல்வ. னென்மபடமக
இன்ளமன்று இனக்கயட: ல்த்டயல் உள்ந ணமடயரி டக்ளகன்று என
கட்சய இல்மணல், ஆமலும் ணற்பர் ந்டக் கட்சயவதச் ளசமன்மலும்
அவட ஆழக்ஷித்ட சண்வ ழமடுபடடமன் அட. அடற்கு
'பிடண்வ' ன்று ளதர். 'பிடண்மபமடம்' ன்று இடயயனந்டடமன்

பந்டட.
*

*

*

அசட்டு கங்ழகசர் ணமனத்டயணமமகய பங்கமநத்டக்கு பந்டடயயனந்ட
(கய. ி. ன்ிண்மம் டைற்மண்டியனந்ட) யதமத சமஸ்டயம்
னத்டதிர் ளற்ட. பங்கமநத்டயல் னடயடமக ற்ட்டு, ிற்மடு பினத்டய
அவந்ட இந்ட சமஸ்டயத்டயற்க்கு 'வ்த-ந்தமதம்' ன்று ளதர் உண்டு.
'வ்தம்' ன்மல் 'னடயடம' ன்று அர்த்டம். அந்டப் ளதர் ற்

இன்ளமன கமஞம் பங்கமநத்டயல் 'பத்பம்
ீ ' ன் மகத்டயழடமன்
கங்ழகசனம், ிகு அபவ அடேரித்ட பந்டபர்கலம் பமழ்ந்டர்.
'பத்பம்
ீ ' ன்வட 'டயதமத்' (nadiad) ன்கயமர்கள். வகயனஷ்ஞ

வசடன்தர் அந்டச் சர வணதில் ிந்டபர்டமன். வசடன்தனம்
ணமபித்பமன். சமஸ்டயங்கவநளதல்மம் டித்டபர். அப்னம்
"கயனஷ்ஞம கயனஷ்ஞம' ன்று ங்கர ர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டு,
இந்ட வவடமன் ழணமக்ஷணமர்க்கம் ன்று யத்டமந்டம் ளசய்டமர்.
ழமகம் யணமட, ணமவத அல், ீபமத்ணமக்கள்  உண்டு,
ணமத்ணம ழபழ ன்கய த்வபடணம அிப்மதங்கவந யதமத
சமஸ்டயம் ளசமன்மலும், யரீச்ப பமடத்வட ஆழக்ஷித்ட ஈச்பவ
யவமட்டிதடமலும், அத்வபடணம னேக்டயக்குப் ழமபடற்கு

இடனுவத பமடங்கள் அஸ்டயபமம் ழமட்டுக் ளகமடுப்டமலும்
உத்டணணம சமஸ்டயணமக இனக்கயட.
யதமதம் யம் அயவு பமடனள்ந ழபட உமங்கணமக
இனக்கயளடன்மல், இடற்கு அடுத்டடமகச் சடர்டச பித்வடகநில்
பனகய 'னமஞ'த்வடத்டமன் இக்கமப் டிப்மநிகள் எழ 'superstitious'
[னெ ம்ிக்வககநின் ணதணமட] ன்கயமர்கள். அவடப் ற்யக்

ளகமஞ்சம் மர்க்கமம்.

னமஞம்
ழபடத்டயன் னடக் கண்ஞமடி
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
ழபடத்டயன் னடக் கண்ஞமடி
னமஞம் ன்ட ழபடத்டக்குப் னடக் கண்ஞமடி. சயன்ஞ்சயயதடமக
இனப்வட னடக்கண்ஞமடி ன்மகப் ளரிசுப் ண்ஞி
கமட்டுகயடல்பம? இம்ணமடயரி ழபடத்டயல் சுனக்கணமக, சயன்
சயன்டமகப் ழமட்டினக்கய டர்ணபிடயகவந கவடகள் னெம் ளரிசு
ண்ஞிக் கமட்டுபட டமன் னமஞம்.
என்வச் சுனக்கணமகச் ளசமன்மல் அட ணயல் ஆனப்டயதமணல்
ழமய்பிமம். அவடழத சுபமஸ்தணம கவடதமக பிஸ்டமம்
ண்ஞிச் ளசமன்மல் ன்மக ணயல் டயனேம்.
'த்தம் பட' (உண்வணழத ழசு) ன்று ணட்டும் ழபடம் ளசமல்கயட.

அப்டிப் ழசுபடமல் த்டவ ளனவண ற்டுகயட ன்வட
ரிச்சந்டயன் கவட  அத்தமதங்கநில் பிஸ்டமணமகச்
ளசமல்கயட. 'டர்ணம் ச' (அத்வடப் ின்ற்று) ன்று இண்டு
பமர்த்வடதில் ழபடம் ளசமன்வட ீந ளடுக ணமமடத்டயல் டர்ண
னத்டயரின் கவடதமகச் ளசமல்யதினக்கயட. 'ணமத்ன ழடழபம ப',
'ித்ன ழடழபம ப' (அன்வ டந்வடவத ளடய்பணமகக்ளகமள்) ன்

ழபட பமக்குக்கு வமண சரித்ம் னடக்கண்ஞமடிதமய் இனக்கயட.

அக்கம், ளமறுவண, டவத, கற்ன னடம அழக டர்ணங்கவந
ழபடத்டயல் - கட்வநதிட்டுள்நபற்வ - னமஞ னனர்கலம்,
னண்த ஸ்டயரீகலம் டங்கலவத சரித்டயத்டயன் னெம் ன்மகப்
ிகமசயக்கும்டிச் ளசய்டயனக்கயமர்கள். அபற்வப் டிப்டமலும்,
ழகட்டமலும் இந்ட டர்ணங்கநில் ணக்கு ஆழ்ந்ட ஈடுமடு
உண்மகயட.
இபர்கள் ல்மனக்கும் ழசமடவகலம் கஷ்ங்கலம் யவத
பந்டயனக்கயன். அழக டப்ன டண்மக்கவநச் ளசய்கய ம்வணபி
இந்ட உத்டணணம னமஞ மத்டயங்கள்டமன் மஸ்டய
கஷ்ப்ட்டினக்கயமர்கள். ளமம்வும் தங்கணம ழசமடவகலக்கு
ஆநமகயதினக்கயமர்கள். ஆமலும் இபர்கலவத சரித்டயத்வடப்
டிக்கும்ழமட, "டர்ணங்கவந அடேரிப்டமல் கஷ்ந்டமழ
ற்டுகயட? அடமல் அடேரிக்க ழபண்மழண!" ன்று
ழடமன்றுபழடதில்வ. அத்டவ கஷ்த்டயலும், ழசமடவதிலும்
பிட்டுக் ளகமடுக்கமணல் அபர்கள் மமங்கல் ணமடயரி டர்ணத்டயழழத
யற்டமல் ளற்யனந்ட ணத் ளடநிவுடமன் ம் ணயல் டயகயட.
அழடமடுகூ அந்ட உத்டணர்கள் டும் கஷ்ங்கவநக் ழகட்கும்ளமலட
ம் உள்நம் உனகுபடமழழத ம்னவத அலக்குகவநனேம்
அம்ிபிட்மற்ழமல் இனக்கயட. னடிபிழ அபர்கலக்கு
ற்டுகய ளரித ளபற்யனேம் கர ர்த்டயனேம் ணக்கு அந்ட டர்ணங்கநில்
ளகட்டிதம ிடிணமத்வட உண்மக்கயத் டனகயன்.

னமஞனம், சரித்டயனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
னமஞனம், சரித்டயனம்
ம் ழடசத்டயல் History (சரித்டயம்) இல்வ ன்று என குவ
ளசமல்ப்டுகயட. னமஞம் சரித்டயந்டமன். ஆமலும் இக்கமப்
டிப்மநிகள் கயயஸ்டவுக்குப் ிற்மடு என இண்மதிம்
பனத்டக்குள் ந்டட டபி ணற் வடனேம் - னமஞங்கநில்
ளசமல்யதினப்வபகவந யஸ்ரிதமக ணடயப்டயல்வ.

னமஞங்கநில் ழடம ளகமஞ்சம் உண்வண இனக்கமம் ன்று டங்கள்
ஆமய்ச்சயதில் ளடரிபடமகச் ளசமல்யக் ளகமண்டு, டங்கலக்குப் ிடித்ட
ஆரித டயமபி ிரிபிவக் ளகமள்வக ணமடயரிதம ளமய்
பிதங்கலக்கு ணட்டும் னமஞங்கநில் ஆடமம் இனப்டமகக்
கமட்டிபிட்டு, மக்கய அடயல் பனகய அற்னடணம பிதங்கள் (miracles),
அடீந்டயரிதணம பிதங்கள் (supernatural) ல்மம் கட்டுக் கவட, னலகு
னெட்வ ன்று டள்நி பிடுகயமர்கள். னன்கலக்கு அகப்டுகய
பிதங்கலக்கு அப்மற்ட்டமக டவும் தடமர்த்டத்டயல் ந்டயனக்க
னடிதமட ன்கய டீர்ணமத்டயல் இபர்கள் இனப்டமல், 'ணயஸ்ரி'
[ணர்ணணம அடயசதங்கள்] யவத பனகய னமஞங்கவந 'யஸ்ரி'

இல்வ ன்று எடக்கய பிடுகயமர்கள்.
இப்ழமட டமங்கள் லடய வபத்டயனக்கய சரித்டயத்வட ல்ழமனம்
டிக்க ழபண்டும் ன்று ஸ்கூயழழத மணமக வபத்டபிட்டுப்
னமஞத்வடக் கனயத்டக் கட்டுபட குனந்வடகலக்கு ல்ட
ளசய்படமகமட. னமஞங்கள் குனந்வடகலவத உள்நத்வட ல்
ளயகநில் ழசர்ப்ட ழமச் சரித்டயத்டயல் டவும் இல்வ.
சரித்டயம் டிக்க ழபண்மம் ன்று மன் ளசமல்பில்வ.
டிக்கத்டமன் ழபண்டும். னமஞங்கலம் சரித்டயம்டமன். அடமல்
அபற்வனேம் டிக்க ழபண்டும் ன்கயழன்.
ன் சரித்டயம் டிக்க ழபண்டும் ன்டற்குச் ளசமல்கய அழக
கமஞங்கநில் என்று - " History repeats itself " ன்ட. சரித்டயம்
டயனம்த் டயனம் எழ ணமடயரி க்கயட ன்கயமர்கள். அடமல்
னர்பத்டயல் ப்டி ந்டட ன்று ளடரிந்ட ளகமண்மல் அடயயனந்ட
இி ப்டி க்கும் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்நமம். னர்பத்டயல்
ந்டடயயனந்ட டயர்கமத்டக்குப் டிப்ிவப் ளமம்.
இப்டிதிப்டிச் சூழ்யவ உனபமகயக் ளகமண்டு ழமமல் னேத்டம்
ற்டும், ங்கநின் பமழ்வு ளகட்டுப் ழமகும், என ளரித மகரிகழண
பிலந்ட பிடும் ன்ட சரித்டயத்வடப் மர்க்கும்ழமட ளடரிகயட.
இடமல் அழட ணமடயரிதம சூழ்யவகள் இப்ழமட உனபமமல்
அபற்வ னடயழழத உமமக இனந்ட டடுத்டபி பசடயதமக
இனக்கும். இட சரித்டயத்டயன் என ிழதமம் ன்கயமர்கள்.

கல்த்டக்குக் கல்ம் எழ ணமடயரிதமக ம்பங்கள் க்கயன்;
எவ்ளபமன கல்த்டயலும் மணமதஞம், மடம், மகபடம், டசமபடமம்
ணற்றும் ல்மப் னமஞங்கலம் க்கயன் ன்று ம்
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினப்வடத்டமன் History repeats itself ன்று
ளகமஞ்சம் ணமறுடம அிப்ிமதத்ழடமடு ளசமல்லுகயமர்கள்.
ஆமலும் வனவதில் எத்டக்ளகமள்நப்ட்டினக்கய
யஸ்ரிவதப் மர்த்ட தமமபட ந்டப் டிப்ிவதமபட
ளறுகயமர்கநம ன்று மர்த்டமல் அடடமன் இல்வ! ளசங்கயஸ்கமன்,
வடனெர், கயி, ணமயக்கமஃனர் ழமப் ழர் அவ்பப்ழமட ழடமன்ய
ழடசங்கவநச் சூவதமடி டமடம் ளசய்டயனக்கயமர்கள் ன்று
சரித்டயத்டயயனந்ட ளடரிகயட. ளடரிந்ட ளகமண்டமல் ணட்டும்
இப்டிப்ட் ளபயப் ழமக்குகவந யறுத்ட னடிந்டயனக்கயடம ன்?
இபர்கள் ணமடயரிழத என யட்னம் னழமயினேம் பந்ட ணறுடி
டமடம் ளசய்கயமர்கள். இன்னும் கயட்த்டயல் ித்டயதக்ஷணமகழப
மர்க்கயழமம் - என ஞ்சம், 'கப்ன்', ழபண்டிதபர்கலக்குப்
ட்சமடம் கமட்டுபட, ழபவ ளகமடுப்ட ன்ளல்மம் என
மமங்கத்டமர் ண்ஞிமல் அடற்கு ங்கநின் ஆடவு
ழமய்பிடுகயட ன்று ளக்க்ஷில் ளடரிகயட. அப்னம் ழபழ
சயர் மமங்கத்வட அவணக்கயமர்கள். ஆமல் டிப்ிவ என்றும்
ளற்டமகத் ளடரிதக் கமழஞமம்! அழட ழடமங்கவந இபர்கலம்
ளசய்டடமக ற்ட்டு, அடுத்ட ளக்க்ஷில் அழட கடய இபர்கலக்கும்
உண்மகயட. என குறுகயத கமத்டக்குள்ழநழத இப்டி ற்டுகயட.
ஆவகதமல் History repeats itself ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு பிடுபடமல்
ணட்டும் அடயயனந்ட ல் மம் வடனேம் டிக்க னடிதபில்வ
ன்று ளடரிகயட. 'ரிீட்' ஆகமணல் யஸ்ரிவத யறுத்டம்டிச்
ளசய்படற்கு அடயல் டவும் இல்வ.
டர்ணத்வட மம் ற்கும்டிதமகச் சரித்டயத்ழடமடு குவனந்டக்
ளகமடுத்டமல்டமன் அட ம்வண ல்பனயப்டுத்டயத் டப்ம
ணமசமங்கள் 'ரிீட்' ஆகமணல் ளசய்த உமதணமகும். னமஞம்
இவடத்டமன் ளசய்கயட.

சரித்டயத்டயல் ளபறுழண கமபமரிதமக மமக்கநின்
பமற்வத்டமன் டந்டயனக்கயட. இடயழ ளகமடுங்ழகமர்கள்
ளகடுடல் அவந்டமர்கநம, உத்டணணம மமக்கள் உதர்ந்ட கடயவதப்
ளற்மர்கநம ன்டற்கு னக்தணயல்வ. கர்ண யதடயப்டி ஈச்பன்
இபர்கலக்கு இப்டிப்ட் ம னண்த ன்கவநக் ளகமடுத்டத்டமன்
இனப்மர். ஆமல் அட இந்ட ன்ணமபிழழத
ளகமடுக்கப்ழபண்டும் ன்டயல்வ அல்பம? ின் ன்ணமக்கநில்
இந்டப் ன்கள் ற்ட்டினக்கமம். ஆமல் இவட பிசமரிப்ட
யஸ்ரிதின் கமரிதணயல்வ. பிசமரித்ட அயகய சக்டயனேம்
சரித்டயக்கமர்கலக்குக் கயவதமட. என கயிழதம, யட்ழம இந்ட
னணயதில் பமழ்ந்டபவ ளகமடி கட்டித்டமன் ந்டமர்கள் ன்மலும்
உதிர்ழமின் அபர்கலக்கு க பமம் கயவத்டட; அல்ட
ளமம்வும் ீசணம ணறு ன்ணம ற்ட்ட ன்மல் இவடனேம்
னமஞம் பிசமரித்டச் ளசமல்லும். னமஞ கர்த்டமக்கலக்கு அந்ட சக்டய
உண்டு; இவடச் ளசமல்கய க்ஷ்தனம் உண்டு. யஸ்ரி
யனஞர்கலக்கு இந்ட இண்டும் இல்வ. அடமல்டமன்
யஸ்ரிதில் மர்க்கயபர்கநில் அழகரின் ீபிடத்டயயனந்ட ம
னண்தங்கவநப் ற்ய மம் டிப்ிவ ள னடிபடயல்வ.
னமஞனம் சரித்டயந்டமன் ன்மலும் அட ம-னண்தங்கநில்
ங்கலக்கு மம் கற்ித்ட அபர்கவந டர்ணத்டயல்
ளசலுத்டம்டிதம பமறுகவந ணட்டும் 'ளக்ட்' ண்ஞிக்
ளகமடுக்கயட. டர்ணசமயகநமக இனந்டடமல் அந்ட ன்ணமபிழழத
உதர்வப அவந்டபர்கள் தமழம, டர்ணத்வட பிட்டமல் அந்டப்
ிபிதிழழத ளகடுடவ அவந்டபர்கள் தமழம,
அப்டிப்ட்பர்கநின் கவடகவநழத னமஞங்கள் ளனம்மலும்
'ளக்ட்' ண்ஞி ணக்குக் ளகமடுக்கயன். இல்மபிட்மல் அடுத்ட

ன்ணமக்கவநச் ளசமல்ய அடயல் மத்டயங்கள் ம-னண்த ன்கவந
அவந்டவடச் ளசமல்லும். ம-னண்த ன்கநில் ம்வணச் ழசர்க்கமட
னமஞக் கவட டவுழண கயவதமட. ஆவகதமல், "வனத
சரித்டயங்கவநப் டிப்டமல் அந்டப் வனத அடேபங்கள் இிழணல்
க்க ழபண்டிதடற்கு பனயகமட்டிதமக இனக்கும். ல்பர்கநமக
இனந்ட ல் கமரிதங்கவநச் ளசய்ட ன்வணவத
அவந்டபர்கலவத சரித்டயங்கவந மம் டித்டமல் மனம்

அப்டிதினக்க என டெண்டுழகமமக இனக்கும். ளகட்பர்கநமக
இனந்ட உக ழக்ஷணத்டக்குக் ழகடு ண்ஞிக்ளகமண்டு னடிபில்
டமங்கழந அவடபிக் கஷ்ம் அவந்டபர்கலவத கவடகவநப்
டிப்டமல் மம் அந்ட பனயதில் ழமகமணல் கமவ இலத்ட ணமடயரி
இனக்கும்" ன்டமகச் சரித்டயப் டிப்னக்குப் ிழதமம்
ளசமல்படமமல், இந்டப் ிழதமத்வட பமஸ்டபத்டயல் டற்கம
யஸ்ரிதமல் அவத னடிதபில்வ. னமஞத்டயல்டமன் அவத
னடிகயட.
'ல்ட ளகட்வபகவநப் ற்ய ணக்கு எனபிடணம மனம்

கற்ிக்கமணல் ளபறுழண கமபமரிதமக  மமக்கள் ஆண்வடனேம்
சண்வ ழமட்வடனேம் பநர்த்டயச் ளசமல்ழபண்டிதடயல்வ. மம்
பமழ்க்வகதில் டுத்டத் ளகமள்லம்டிதம உழடசம் இல்மட
சரித்டயம் ணக்கு ழபண்மம். ஆத்ணமணம சரித்டயங்கவநழத
ளசமல்ழபமம்' ன் அிப்ிமதத்ழடமடு னமஞங்கள்
லடப்ட்டினக்கயன்.
சந்டய பம்சம், சூரித பம்சம் ன்ட ழமப் னமஞங்கநிலும்
மமக்கநின் ம்வ னலக்கச் ளசமல்யதினக்கும். இபனுக்குப் ின்
இபன் ன்று ளரித யஸ்ட் ளகமடுத்டயனக்கும். ஆமல் அபர்கநில்
மம் ல்பனயப்ப் ிழதமப்மடபர்கநின் கவடவத என பரி,
இண்டு பரிதில் ளசமல்ய னடித்டயனக்கும்; அல்ட ழவ ணட்டும்
ளசமல்ய பிட்டினக்கும். மம் டிப்ிவ ளறும்டிதமபர்கநின்
சரித்டயங்கவநழத பிஸ்டமணமகச் ளசமல்யதினக்கும். உடமஞணமக
த்னபின் [டனபின்] அப்மபம உத்டமமடன், த்னபனுக்கு
அப்னம் அசமண் அபனுவத ிள்வந இபர்கவநப் ற்யனேம்
மகபட னமஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் ழடம இண்டு
பரி, மலு பரிடமன் இனக்கும். க்டய, பிமனதற்சய, ணவுறுடய
னடயதபற்றுக்குப் மணமக உள்ந த்னப சரித்த்வட ணட்டும்
பிஸ்டமணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
னமஞம் ளமய்ளதன்று இங்கயீ ஷ்கமர்கள் ளசமல்ய ம்னவத
ழடசத்டயன் யஸ்ரிவத லடயமர்கள். அடயழ டங்கலக்குப் ிடித்ட
divide-and-rule [ிரித்ட ஆலம்] ளகமள்வககக்கு மடகணம ழஸ் டயதரி

னடம அழக பிதங்கவந ளமம்வும் டுயவதியனந்ட
ஆமய்ச்சய ண்ஞிட ழமழப கமட்டிச் ழசர்த்டபிட்மர்கள்.
னமஞம் ளமய்ளதன்று இபர்கள் ளசமன்மர்கள் ன்மல், இப்ழமட
இபர்கள் லடயத சரித்டயத்டயலும் ளமய் இனக்கயட ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு உள்நட உள்நடி இந்டயத சரித்டயத்வட
லடபடற்கு (reconstruct ளசய்படற்கு) னதற்சயகள் க்கயன்.
இப்டிச் ளசய்கயபர்கலக்கும் அழக ளகமள்வககநில் ழபண்டிதடழபண்மடடகள் ( prejudice -கள்) இனக்கமம். அடமல் ன்டமன்
டுயவதியனந்ட லடபடமகச் ளசமன்மலும், வ்பநவு டெத்டக்கு
னலக்க யணம சரித்டயம் உனபமகும் ன்று ளசமல்படற்கயல்வ.
டயளட்டுப் னமஞங்கவந லடயத பிதமமசமரிதமள், அழக ஸ்ட
னமஞங்கவந லடயத ளரிதபர்கள், க்டர்கநின் சரித்ங்கவந
லடயத ழசக்கயனமர் னடயதபர்கள்டமன் பமஸ்டபத்டயல் பினப்ன
ளபறுப்ில்மணல் லடயபர்கள்.
மம்மஜ்தங்கள், சண்வ, வளதடுப்னக்கள், மபம்சங்கள்
இவபடமன் சரித்டயம் ன்று யவப்ட ரிதில்வ. ல்ம
பிதங்கலக்கும் சரித்டயம் உண்டு. அசயதல் சரித்டயத்வட ணட்டும்
யஸ்ரிதில் ிடமணமக வபத்ட பிட்மர்கள். டர்ண
பிதங்கவநப் ிடமணமக வபத்ட அடற்கு மபம்சத்வட
ணட்டுணயன்ய ணற் னண்த னனர்கள், ரியகள், மணமித ங்கள்
னடயழதமரின் கவடகவநனேம், ணற் ல்ம பிதங்கநின்
சரித்டயத்வடனேம் டவஞதமக ழசர்த்டத் டனபபமகப் னமஞங்கநில்
இனக்கயன். னமஞங்கவநப் மர்த்டமல் அந்டக் கம அசயதல்
ணட்டுணயன்ய cultural life (கமச்சம பமழ்வு), அக்கம பித்வடகள்,
தன்ஸ்கள் ல்மபற்வனேம் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட.
அபற்யல் னக்தணமக ளசமல்ப்டுபழடம டர்ணங்கலம் ஆத்தமத்ணயக
ழக்ஷணனணமகும்.

னமஞங்கள் ளமய்தம, உனபகணம
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்

?

னமஞங்கள் ளமய்தம, உனபகணம ?
னமஞத்வட ம் னடிதமட ன்று ளசமல்ய அடற்குக் கமஞம்,
'அடயழ இப்ளமலட மம் மர்க்கய தடமர்த்ட யபங்கலக்கு

ழபம பிதங்கள் இனக்கயன்' ன்கயமர்கள். ழடபர்கள்
பந்டமர்கள், ழமமர்கள், பம் ளகமடுத்டமர்கள் ன்மல் அளடல்மம்
இந்டக் கமத்டயல் க்கமடடமல், னநி ன்று ழடமன்றுகயட.
ளண்வஞக் கல்மகச் சித்டமர்கள், கல்வப் ளண்ஞமகும்டி பம்
ளகமடுத்டமர்கள், சூரிதன் உடயக்கமணல் யறுத்டய வபத்டமர்கள்
ன்ளல்மம் மர்த்டமல் - இளடல்மம் ம் சக்டயதில் இல்மட
கமரிதங்கநமக இனப்டமல் 'ளபறும் னட்டு' ன்று யவக்கத்
ழடமன்றுகயட.
இந்டக் கமத்டயல் னடிதபில்வ, இந்டக் கமத்டயல் க்கபில்வ
ன்டற்கமக ந்டக் கமத்டயலும் க்கபில்வ, க்கனடிதமட
ன்று ப்டிச் ளசமல்மம்? ழபட ணந்டய சக்டயனேம், உதர்ந்ட டறம்,
ழதமகமடேஷ்மனம் னர்பத்டயல் யவத இனந்ட ன்டற்கு ந்டப்
வனத னஸ்டகத்வடப் மர்த்டமலும் யவத ஆடமம் இனக்கயட.
இவப இனந்ட ணட்டும் ழடபசக்டயகளநல்மம் இந்ட
ழமகத்டயமழழத றணமக கயயக்கும்டி இனந்டயனக்கயன்.
ளபநிச்சம் இனந்டமல் கூழப யனலும் இனக்கும் ன்கய ரீடயப்டி
ழடபசக்டயகவநப் ழமழப அற மக்ஷ சக்டயகலம்
ஸ்டெணமகத் ளடரிக ணமடயரி ழமகத்டயல் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
இப்ழமடம் ழடபமற னேத்டம் னடமவப ணடேஷ்தின்
கண்டக்குத் ளடரிதமணல் (ல்ட ளகட்டகநின் ழணமடமக)
ந்டளகமண்ழடமன் இனக்கயட. அந்டக் கமத்டபர்கலக்கு இந்ட
ல் சக்டயகவநனேம் ளகட் சக்டயகவநனேம் டழம சக்டயதமல்
கண்ளகமண்டு மர்க்க னடிந்டட. ல்ம பிடணம light waveகலம் sound
waveகலம் [எநி, எய அவகலம்] ணடேஷ்தக் கண்ஞின் ளன்றக்கு

அகப்ட்டு பிமட ன்று பிஞ்ஜமிகழந ளசமல்கயமர்கள். அடயல் சய
பிஞ்ஜமிகள் இன்னும் எனடி ழணழ ழமய் occult ன்கய
இதற்வகக்கு அடீடணம ணர்ண சக்டயகவநப் ற்ய ஆமய்ச்சய ளசய்ட,
'ழடபவடகள் இனக்கயன்; ல் ழடபவடகள், டர்த்ழடபவடகள்

ல்மம் இனக்கயன்' ன்றுகூ லடய வபத்டயனக்கயன்மர்கள்.

இப்ழமடம் அழக ழதமகயகள், யத்ட னனர்கள் இனக்கயமர்கள்.
யல் கயந்டமலும் ளனப்ில் கயந்டமலும் அட அபர்கலவத
சரீத்வட மடயப்டயல்வ. ணவனவத பப்ண்டகயமர்கள்; ளய்கய
ணவனவத யறுத்டவும் ளசய்கயமர்கள். இப்டிப் ர் அடீந்டயதணம
சக்டயழதமடு இனந்டளகமண்டுடமன் இனக்கயமர்கள். ணக்குத்டமன்
டயலும் ம்ிக்வகதில்வ. ல்மபற்யலும் ம்சதம்! னர்ப
கமத்டயல் இப்டிப்ட் பிழச சக்டயகவந இன்வபி
மநணமபர்கள் ளற்யனந்டடிதமல்டமன் னமஞங்கவநப் மர்த்டமல்
கப்ட் 'ணயமகயள்'கவந ளசமல்படமக இனக்கயட.
ணயமகயள் பந்டமல் யஸ்ரி இல்வ ன்று எடக்கய பிடுகயமர்கள்.
கூன் மண்டிதனுக்குப் ஞ்சமக்ஷ ஸ்ணமபின் ணகயவணதமல்
ஜமம்ந்டர் ளபப்ன ழமவத ீக்கயமர், கூவ ீக்கய 'யன்சர ர்
ளடுணமன்' ஆக்கயமர் ன்மல் அவட யஸ்ரிதமகச்
ழசர்ப்டற்கயல்வ ன்கயமர்கள். ணழந்டயப் ல்பன் அப்ர்
ஸ்பமணயகவந கல்யழ கட்டி கடி டயதில் ழமட்டும் அட
ணயடந்டவடப் மர்த்டத்டமன் வணடத்வட பிட்டு வபடயகத்டயற்கு
ணமயமன் ன்மல் அவட யஸ்ரிதமக டுத்டக் ளகமள்ந
னடிதமட ன்கயமர்கள். ஆமலும் இப்டிளதமன ல்ப மமவும்,
மண்டித மமவும் மற்ட ம்ட பனங்கலக்குள் வணடத்வட
பிட்டு வசபத்டக்கு பந்டயனக்க ழபண்டுளணன்ட ணட்டும் ணற்
circumstantial evidence (ந்டர்ப் மக்ஷயதம்) ல்மபற்வனேம்

மர்த்டமல் உறுடயதமகத் ளடரிகயட. ஆறு னமம் டைற்மண்டுகநில்,
டணயழ்மட்டில் சணஞ ணடம் ளபகுபமக யபவந்ட வபடயக ணடம்
(குயப்மக வசபம்) ிகமசணமக ளமயக்க ஆம்ித்டயனக்கயட ன்று
சரித்டய யனஞர்கழந எப்னக்ளகமள்லம்டித் ளடரிகயட. இப்டி என
ளரித ணமறுடல் க்க ழபண்டுணமமல், இண்டு ளரித மமக்கள்
டங்கள் அிப்ிமதத்வட ணமற்யக் ளகமள்ந ழபண்டுணமமல் அடற்குக்
கமஞணமக அப்ர் ஸ்பமணயகநின் கவடதிலும் ஜமம்ந்டர்
கவடதிலும் பனகய ணமடயரிதம அற்னடங்கள்
ந்டயனக்கக்கூடும்டமன் ன்வட ப்டி ஆழக்ஷிக்கமம்? இந்ட
பிதங்கவந அந்ட மமக்கள் கல்ளபட்டிழம ளசப்ழட்டிழம லடய
வபக்கபில்வ ன்டமல் அவப க்கபில்வளதன்று ளசமல்ய

பிமணம?
மணமடேமசமரிதமர் கன் ழடசத்வட ஆண்டு ளகமண்டினந்ட
வம ிட்டி ழடபன் ன் ளமய்ந பம்ச மமவுவத
ளண்டக்குப் ிடித்டயனந்ட ழவத ஏட்டிடமழழத அபன்
வத்வட பிட்டு வபஷ்ஞபமமன் ன்று குன ம்வக்
கவடதியனந்ட ளசமல்கயமர்கள். சரித்டயக்கமர்கள், 'ழய் ஏட்டுகய
ணமசமத்வடளதல்மம் டுத்டக் ளகமள்ந ணமட்ழமம்' ன்கயமர்கள்.
ஆமலும் மணமடேர் ீபித்ட டயளமன்மம் டைற்மண்டில் கன்
மஜ்தத்டயல் வம் ணங்கய வபஷ்ஞப பனயமடு, ழகமபில் னடயத
அடயகணமவடனேம், ிட்டி ழடபழ ிற்மடு பிஷ்டபர்த்ட ழடபன்
ன்று ளதர் ளற்வடனேம் சரித்டயத்டயல் எப்னக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். இட குன ம்வக் கவடதில் ளசமன்டன்
பிவநபமகழப இனக்கமம் ன்வட ப்டி ஆழக்ஷிக்க னடினேம்?
இங்கயீ ஷ் டிப்னப் டித்ட பிட்டமல், தன்யல் யனொிக்க
னடிதமடளடல்மம் னநிளதன்று ளசமல்யப் னமஞங்கவநத்
டள்லபட ளகமஞ்சங்கூ சரிதம ணப்மன்வணதமகமட.
இப்ழமடங்கூ அங்கங்ழக த்டப் ன்ிண்டு அடி ீநனள்ந ணிட
லும்னக் கூடுகள், னமஞ பர்ஞவப்டிதம - டற்ழமட இல்மட ளரித ளரித ணயனகங்கநின் லும்னக் கூடுகள் அகப்ட்டுக்
ளகமண்டுடமன் இனக்கயன். இவடப் மர்த்டமல் வ ண, ளடன்வ
ண உதனள்ந மக்ஷர்கள், சயங்கம் ணமடயரிதம உம்னம் தமவ
ணமடயரிதம டம்ிக்வகனேம் ளகமண் தமநி ழமன் ணயனகங்கள்
னர்பத்டயல் இனந்டயனக்கக் கூடுளணன்ழ ற்டுகயட. கமளலும்ன
ணமத்டயம் டயமறு அடி ீநனள்ந என ணடேஷ்த லும்னக்கூடு,
தமவவதப் ழம த்ட ணங்குகள் உள்ந என ணயனகத்டயன்
லும்னக்கூடு னடமடகவந ஸ்ளர்க்கயல் ஆர்க்டிக் ரீில்
ிக்கட்டிக்குள்நினந்ட கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள். இவடப் ளரித
archaeological find (னவடளமனள் கண்டுிடிப்ன) ன்று கூத்டமடிமர்கள்.

ஆர்க்கயதமயழதமடு, யதமய (ன-இதல்) வதனேம் ழசர்த்ட, இவப
இத்டவ ட்சம் பனத்டயற்கு னன் இனந்டவப ன்கயமர்கள்.

இழடமடு 'வணடமய' (னமஞ இதல்) வதனேம் ழசர்த்டமல் ம்னவத
வனத கவடகள் யந்டமன் ன்மகயபிடும்.
என கமத்டயல் வ ண உத ஆள், இப்ழமட ஆடி உத ஆசமணய,
ழபளமன கமத்டயல் அங்குஷ்ப் ிணமஞ (கட்வ பில்
அநழபதம) ஆள் ன்யப்டி கம பித்தமத்டயல்  டயனுசமக
ஆகயட. ீபமசயகள், வப்ிங்கலம் ணமறுகயன். இந்ட
பித்தமங்கவநனேம் னமஞங்கள் ளசமல்லுகயன்.
"பமர்கள் ன்று குங்கு ணடேஷ்தர்கநமம்! ணயனகத்டயன் உம்னம்

ணடேஷ்த னகனணமம்! இண்டு டவ, த்டத் டவக்கமர்கநமம்!
ல்மம் ளபறும் ளமய்" ன்று னமஞங்கவநப் மர்த்டச்
ளசமல்லுகயமர்கள். அல்ட இப்டித் டயட்மடபர்கலம். "இளடல்மம்
எவ்ளபமன symbol (டத்ப னொகம்). டத்டபங்கவநத்டமன்
மத்டயங்கவநக் ளகமண்டு பிநக்கயதினக்கயட; allegorical representation"
ன்கயமர்கள்.
கடமத்பமம [கவட னெணமக] டத்பனம் ழமடயக்கப் டுபட
பமஸ்டபம்டமன். அடற்கமகக் கவடவதப் ளமய்ளதன்று ளசமல்
னடிதமட. இப்ழமட கூ ப்ழமழடனும் யனைஸ் ழப்ரில்
மர்க்கயழமம் - இண்டு டவனேம் மலு வகனேணமக என குனந்வடப்
ிந்டட; ணயனகத்டயலும் ழசமணல் ணடேஷ்த இத்டயலும் ழசமணல்
டுபமந்டணமக என பிசயத்டயக் குனந்வட ிந்டட - ன்யப்டி! Freak
ன்று இவடச் ளசமல்கயமர்கள். டப்ழப னடிதமட இதற்வகனேம்
ளகமஞ்சம் டப்ிப் ழமபவடத்டமன் freak ன்கயமர்கள். இப்ளமலட freak
ஆகச் ளசமல்ப்டுபழட னர்பகமங்கநில் என உத்ழடசத்ழடமடு
இப்ழமவட பி அடயகணமகவும் ஸ்னஷ்டிக்கப் ட்டினக்கமம். இக்
கமத்டயல் ணக்கயனப்வடபி அடயகணமக அபர்கலக்கு இதற்வகக்கு
அடீடணம சக்டயகள் இனந்டடமல் இதற்வகதிலும் இப்டிப்ட்
அடயசதப் ிப்னக்கள் அடயகம் ழர்ந்டயனக்கமம். அடமல்
'இப்ழமடள்ந ணக்குத் ளடரிபடடமன் கனம், இடற்கு

பித்டயதமசணமக டவும் இனந்டயனக்க னடிதமட' ன்று மம்
ஆழக்ஷிப்டற்ழக இல்வ.

ணக்குத் ளடரிதமடட, ளடரித னடிதமடட ல்மபற்றுக்கும்
ளமய்ளதன்று ளதர் வபத்ட பிடுபட யதமதணயல்வ. னமஞத்டயழ
ம்னடிதமடட ன்று மம் டள்நிபிடுகய என்ழ அவ்பப்ழமட ம்
கமத்டயல் ந்டபிடுகயட. னர்ப ன்ணத்வடச் ளசமல்பட னடம
அடயசதங்கள் இப்ழமடம் யனைஸ் ழப்ர்கநில் பந்ட ளகமண்ழடமன்
இனக்கயன். அடவும் ணீ  கமணமக இம்ணமடயரி அடயசதச்
ளசய்டயகள் அடயகணமக பந்ட ளகமண்டினக்கயன். என்று
ளசமல்கயழன்:
னமஞத்டயல், 'கமச்தனக்கு கத்ன ன்று என த்டயி இனந்டமள்.
அபலக்குப் மம்னகள் குனந்வடதமகப் ிந்ட' ன்று மர்த்டமல்
உழ இளடல்மம் எழ அம்மபிடம் ன்று டள்நிபிடுகயழமம்.
ஆமல் ழம பனம் (1958) ழப்ரிழழத [ளசய்டயத்டமள்] பந்டவட
ளமம்ப் ழர் மர்த்டயனப்ீர்கள். என ணமர்பமடிப் ளண்டக்கு மம்ன
ிந்டட ன்று அந்ட 'ந்னைஸ்' இனந்டட. அவடப் மர்த்ட ழமட டமன்
க்ழக இந்ட ணமடயரி இன்ளமன பிதம் உறுடயப்ட்ட .
மன் ஸ்பமணயகநமக ஆகயடற்கு னந்டய என குடும்த்வடப் ற்யக்
ழகள்பிப்ட்டினக்கயழன். அந்ட பட்டில்
ீ
ிந்ட ளண்கலம் ரி,
அந்ட பட்டுப்
ீ
ிள்வநகலக்கு பமழ்க்வகப்டுகய ளண்கலம் ரி,
டமனம்ன வபத்டக் ளகமள்ந ணமட்மர்கள். ின்மநில் மன்
ஸ்பமணயகநம அப்னம் அபர்கநிம் ளன்று ழகட்ழமட
அபர்கள் என கவட ளசமன்மர்கள். கவடளதன்மல் இட்டுக் கட்டிட
இல்வ.
"த்டப் டயவந்ட டவனவகலக்கு னன்மடி ங்கள்

குடும்த்டயல் என ளண்டக்கு மம்ன குனந்வடதமகப் ிந்ட பிட்ட.
இவட ளபநிதில் ளசமல்யக் ளகமள்ந ளபட்கம். ஆமலும் பட்ழமடு
ீ
பநர்த்ட பந்டமர்கள். மம்னக்குப் மல் ழமட்டி (னகட்டி) குனந்வட
ணமடயரிழத பநர்த்டமர்கள். அடவும் தமனக்கும் யம்வ ண்ஞமணல்
டன்மட்டுக்கு பட்ழமடு
ீ
பிவநதமடிக் ளகமண்டினந்டடமம். இந்ட
பிசயத்டயக் குனந்வடவத ங்ழகனேம் டுத்டக் ளகமண்டு ழமக
னடிதபில்வ, பிட்டு பிட்டும் ழமக னடிதபில்வளதன்டமல்
அம்ணமக்கமரி ளமம் அபசயதணமமல் எனயத ங்ழகனேம் ளபநிழத

ழமகழப ணமட்மள். 'கல்மமலும் கஞபன்' ன்கய ணமடயரி
'மம்மமலும் குனந்வட' டமழ?அந்ட பமத்ல்தம்! ங்ழகனேம் ழமக

ணமட்மநமம். ஆமல் ளமம்வும் ளனங்கய ந்டக்கநின்
கல்தமஞளணமன்று பந்டழமட அபநமல் ழமகமணல் இனக்க
னடிதபில்வ.
"அப்ழமட பட்டில்
ீ
என பதசம கயனபி இனந்டமள். (அபள் மம்னக்

குனந்வடதின் மட்டிதம ன்ட ளடரிதபில்வ. அந்டக் கமத்டயல்
டெ ந்டக்கநில்கூ மடயதற்பர்கவந வபத்டப் மணரிக்கய ல்
னக்கம் இனந்ட பந்டட. இப்ழமடடமன் டமதமர் டகப்மழமழழத
ழசர்ந்டயல்மணல் டிக்குடித்டம் ழமகழபண்டுளணன்று ப
ீ
மகரீகத்டயல் க்கயமர்கள். னன்ளல்மம் அபிக்ட குடும்ம்டமன்
(joint family ). அடயழ தமமபட என அத்வட மட்டி, என்று பிட் சயன்
டமத்டம ன்று வபத்டக் ளகமண்டு க்ஷயப்மர்கள். இந்ட கவட ந்ட
அகத்டயல் என கயனபி இனந்டமள்.) அபலக்குக் கண் ளடரிதமட.
"அந்டக் கயனபிதின் மடகமப்ில் மம்னக் குனந்வடவத பிட்டுபிட்டு

அடன் டமதமர் டபிர்க்க னடிதமட யவவணதில் ளபநினைனக்குப்
ழமமள்.
"மம்னக்கு பிழசணமக ன் ளசய்த ழபண்டும்? குநிப்மட்

ழபண்டுணம? டவ பம ழபண்டுணம? சட்வ ழம ழபண்டுணம?
இல்மபிட்மல், டெக்கய வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டுணம? இளடல்மம்
இல்வ. ழபவநக்கு அடற்குப் மல் பிட்மல் ணட்டும் ழமடம்.
அடமல் அம்ணமக்கமரி அந்டக் கயனபிதிம், "கமய்ச்சய மவ, வக
யடமத்டயழழத கல்லுவத் டபிப் மர்த்ட அடன் குனயதிழ
பிட்டு வபத்ட பிடுங்கள். ழத்டயல் குனந்வட (மம்ன) பந்ட அவடக்
குடித்ட பிடும்" ன்று ளசமல்யபிட்டு ஊனக்குப் ழமமள். அந்டப்
மம்வ இப்டிப் னக்கயதினந்டயனப்மள் ழமயனக்கயட.
"கயனபி அப்டிழத ளசய்டமள். மம்னம் டமதமர் ளசமன்டிழத பந்ட

குடித்டபிட்டுப் ழமதிற்று. அப்னம் என ழபவந மனய டப்ிப்
ழமதிற்று. கயனபி அசந்ட ழமய் பிட்மழநம ன்ழபம? கல்லுயல்
மர்த்ட மம்னக்குப் மயல்வ. அட ளமம் மட. ளகமஞ்ச ழம்

கமத்டப் மர்த்டட. அப்னம் அடவும் அசந்டழமய் அந்டக் கல்லுல்
குனயதிழழத சுனட்டிக் ளகமண்டு டுத்டக்ளகமண்டு பிட்ட.
கயனபி அடற்கப்னந்டமன், ளகமடயக்க ளகமடயக்கப் மவக் கமய்ச்சய
டுத்டக் ளகமண்டு கல்லுலுக்கு பந்டமள். அடயழ மம்னக்குட்டி
டுத்டக் ளகமண்டினப்ட அபலக்குத் ளடரிதபில்வ;
பனக்கம்ழமழப ளகமடயக்க ளகமடயக்க இனந்ட மவ அப்டிழத என
யடமத்டயல் குனயக்குள்ழந பிட்டு பிட்மள்.
"மம்ின் ழணழழதடமன் பிட்டுபிட்மள். மபம்! அந்டக் குட்டி மம்ன

அப்டிழத... ளசத்டப்ழமய் பிட்ட." *
அங்ழக ஊனக்குப் ழமதினந்ட அம்ணமக்கமரிக்கு ளமப்ணமச்சு.
ளமப்த்டயழ அந்டப் மம்னக்குட்டி பந்ட, 'மன் ளசத்டப் ழமய்
பிட்ழன். ீ ழமய் ன்வ டுத்ட டமனங் கமட்டிழ டம்
ண்ஞிபிடு. இிழணல் உங்கள் அகத்டயல் ிக்கய ளண்கலம்,
பமழ்க்வகப் டுகய ளண்கலம் டமனம்ன வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்மம்" ன்று ளசமல்யற்று. (டமனம் னடர்டமன் மம்னக்கு ளமம்
ப்ரீடய.)
"அடயயனந்ட ங்கள் குடும்த்டயல் தமனம் டமனம்ன வபத்டக்

ளகமள்படயல்வ" ன்று அந்ட அகத்டப் ளண்கள் ளசமன்மர்கள்.
இந்டக் கவடவதப் ற்ய க்ழக ஆச்சரிதணமகத்டமன் இனந்டட,
இப்டிக்கூ ந்டயனக்குணம ன்று.
மன் ஸ்பமணயகநமகயபிட் ிற்மடு, அந்ட பட்வச்
ீ
ழசர்ந்டபர்கள்
ன்வப் மர்க்க பந்டடற்கு னக்தணமக என கமஞம் இனந்டட. அட
மம்ன னர்பிகத்வடச் ளசமல்பட இல்வ. அபர்கள் குடும்த்டயல் என
வனத ளசப்ழடு இனந்டட. க்கு இடயல் 'இன்ஸ்ட்' உண்டு
ன்டமல் அவடக் ளகமண்டு பந்ட கமண்ித்டமர்கள்.
அட கயனஷ்ஞ ழடபமதனக்குப் ிகு ஆட்சய ண்ஞித அச்சுட
ழடபமதர் கமத்ட டமம் சமம் (ளசப்ழடு) . அடயல்
லடயதினந்டடயயனந்ட, ிமணஞன் எனத்டன் ழபழ 108
ிமணஞர்கலக்கு டமம் ளகமடுத்ட பிபம் ளடரிந்டட.

மமவுக்கமகழப இந்ட என ிமணஞன் இப்டி 108 ழனக்கு டமம்
ண்ஞிதினக்கயமன்.
அட ன், டற்கமக ன்று ளசமல்கயழன். ிமணஞன்
டமர்பகமனம் ழபட அத்டயததனம், கர்ணமடேஷ்மனம்
ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டுளணன்டமல் அபன்
உத்டயழதமகத்டயல் ழமய் ம்மடயக்கக் கூமட. ஆமல் அபன்
குடும்ம் க்கழபண்டுழண! அபன் ளரித ளரித தக்ஜங்கலம்
ண்ஞ ழபண்டுழண! இபற்றுக்கமக அபன் டமம் பமங்கமம் ன்று
சமஸ்டயம் அடேணடயத்டட. மமக்கலம் ணற்ப் ினக்கலம் இப்டிழத
அபர்கலக்குக் ளகமடுத்ட ஆடரித்ட பந்டயனக்கயமர்கள். ஆமல்
டமம் பமங்குகய 'வட்' இனக்கயட ன்டற்கமக, இந்டக் கமத்டயல்
சயர் டப்மக யவப்ட ழம, ிமணஞர்கள் ணற்பர்கவநச்
சுண்பில்வ. ளமம்வும் ணமஸ்டர்கநமக இனந்ட ளகமண்டு
அபசயதணமமல்டமன், அடவும் டங்கலக்கு ழபண்டித அநவுக்ழக,
டமத்வட அங்கர கரித்டமர்கள். என மமபின் ம்வ
உத்டணணமடமக இனந்டமல்டமன், அபன் ல் க்ஷத்ரிதமக
இனந்டமல்டமன் அபனுவத ணமன்தத்வட ற்றுக்ளகமள்பமர்கள்.
இபர்கள் ிடுங்கயத் டயன்டமல் மமக்கள் கஷ்ப்மணல், 'மம்
ளகமடுப்வட பமங்கயக்ளகமள்ந ணமட்ழன் ன்கயமர்கழந!
த்மத்டயத்டக்கு டமம் ளசய்கய னண்ஞிதம் ணக்குக்
கயவக்கமணல் ழமகயழட! ன்றுடமன் கஷ்ப்ட்டினக்கயமர்கள்.
இம்ணமடயரி ந்டர்ப்ங்கநில் மமக்கலம் ினக்கலம் என னேக்டய
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். அடமபட, டீ டவசதில் உள்ந என
ிமணஞவ 'ணசயத' வபத்ட அபனுக்கு கப் ட்டமக டமம்
ளசய்டபிடுபமர்கள். ஆமல் அட னலபடம் அபன் எனத்டவ
உத்ழடசயத்ழடதில்வ. அபன் பனயதமக ணற் ிமம்ணஞர்கலக்கும்
டமம் ண்ஞி பிழபண்டுளணன்ழட உத்ழடசம். அடமபட இந்ட என
ிமம்ணஞன் 'ழனக்கு' அவ்பநவு டமத்வடனேம் பமங்கயக்
ளகமள்படழம பமங்கயக் ளகமண்டு, அடயல் ளகமஞ்சத்வட ணட்டும்
டக்ழக டக்ளகன்று வபத்டக்ளகமண்டு, மக்கயவதளதல்மம் ணற்
ிமணஞர்கலக்குக் ளகமடுத்டபி ழபண்டும். அந்ட ணற்
ிமணஞர்கள் இன்ளமன ிமணஞன் ளகமடுப்வடழத பமங்கயக்
ளகமள்படமல் அபர்கலக்கு 'ப்டயக் ழடமம்' ('ற்ட இகழ்ச்சய'

ன் குவ) ற்மட. ழப ணற் ிமம்ணஞர்கள் இபன்
ளசய்கய டமத்வட ற்மர்கள். ினபின் உத்ழடசம் இப்டிதமக
யவழபயபிடும்.
இப்டித் டந்டயம் ண்ஞிட டுபிழ பனகய அந்ட என
ிமம்ணஞனுக்கு ழடமணமகமடம? ின ல் ண்ஞத்டயல்
ப்டிதமபமட ழபடபித்டக்கவந ஆடரிக்க ழபண்டுளணன்று இப்டி
னேக்டய ளசய்படயல் டப்ில்வடமன். ஆமல் இப்டி என டந்டயத்டக்கு
உன்ட் ிமணஞனுக்கு மணயல்வதம ன்மல், இல்வ.
ப்டிளதன்மல், ின ளகமடுத்ட டமம் சட்ப்டி இபனுவத
ளசமத்டமகத் டமன் ஆகயட. இபன் ழரிழடமன் அபன் டத்டம்
ளசய்டயனக்கயமன். அடமல் அப்னம் இபன் அடற்கு உரிவண
ளகமண்மமணல் அடயழ னக்கமல்பமசயக்கு ழணல் ணற்பர்கலக்குக்
ளகமடுத்டபிட்டுத் டமன் ஸ்பல் மகழண வபத்டக் ளகமள்படமல்
இபனுக்கும் ழடமம் ழமய்பிடுகயட.
மப் ிடயக்ழண ழடமணமட - அசிணயனந்ட பமங்குபழட
டப்ன- ன்றுடமன் டயதமவகதர் ணமடயரிதமபர்கள், சழமய
ழமன்பர்கள் "ளகமடுத்ழட டீனழபன்" ன்று பலுக்கட்மதப்
டுத்டயமல்கூ அவட உடயத்டள்நிபிட்டு, "யடய சம றகணம?"
(ஞணம ளசௌக்கயதம் டனபட?) ன்று சர யதினக்கயமர்கள்.

மட்டுக்ழகமட்வ ளசட்டிப்ிள்வநகள் (கத்டமர்) அழக
சத்டயங்கவநக் கட்டிழமட, ிமம்ணஞர்கள் அபற்யல் ழமய்
சமப்மட்டுக்கு உட்கமனபடற்குத் டதங்கயத ழமட, இழட ழமத்டமன்
என ிமம்ணஞவத் ழடடிப் ிடித்ட அபன் ழரில் சத்டயத்டயன்
கட்வநகவந லடய, அபன் ணற்பர்கலக்குப் ழமடுகய ணமடயரிப்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
மன் ழணழ ளசமன் ளசப்ழட்டில் இப்டித்டமன் என ிமம்ணஞன்,
மதரிணயனந்ட பமர்க்கமட்டிலுள்ந ணமம்மக்கம் ன் கயமணத்வட
னடமம் பமங்கயக் ளகமண்டு அவட 108 ிமம்ணஞர்கலக்கு
பியழதமகம் ளசய்டயனக்கயமன். அந்ட 108 ிமணஞர்கலவத
ழவனேம் ளசமல்ய, அபர்கள் இன் ழபட சமஸ்டயம் டித்டபர்கள்,

அபர்கலக்கு இத்டவ யம் ளகமடுக்கப்டுகயட ன் பிபங்கள்
அந்ட மத்டயல் லடயதினந்டட.
அப்டி டைற்ளட்டுப் ழவ உத்ழடசயத்ட கயமண டமம் பமங்கயக்
ளகமண் ிமணஞர் மம்னக் குனந்வடக் குடும்த்டயல் பந்டபர்டமன்.
அபரிணயனந்ட டமம் ளற் ணற்பர்கநின் பம்சம் டவும்
இப்ளமலட ளடரிதபில்வ. இபர்கள் குடும்த்டயல் ணட்டும் இந்டச்
ளசப்ழடு டவனவ டவனவதமக பந்டயனக்கயட.
இடயழ குயப்ிட்டு ளசமல்ழபண்டிதட, ளசப்ழட்டில்
ளசமல்யதினக்கய னெடமவடதின் ளதர் 'மழகச்பன்' ன்று
இனப்டடமன். இப்ழமட இந்டத் டவனவதில் இவட ன்ிம்
ளகமண்டு பந்ட குடும்த் டவபர் ளதனம் மழகச்பன். பிசமரித்டப்
மர்த்டடயல் அபர்கள் குடும்த்டயல் எவ்ளபமன டவனவதிலும்
மழகச்பன் ன் ளதவ வபத்டக் ளகமண்டு பனகயமர்களநன்று
ளடரிந்டட.
உழ ஊகயக்க னடிந்டட - மம்னக் குனந்வடதின்
ம்ந்டத்டமல்டமன் இந்ட 'மகப்' ளதர் ற்ட்டினக்கயளடன்று.
அழடமடுகூ அச்சுட ழடபமதர் கமத்டயழழத அபர்கள் ளசமன்
கவடக்கு ஆடமம் இனக்கும்டிதமக இந்டப் ளதர் இனந்டயனப்டம்
ளடரிந்டட.
'இப்டினேம் இனக்குணம?' ன்று மன் னன்ன யவத்டடற்கு இட டயல்

ளசமல்கயமற்ழமல் இனந்டட. அப்னம் ழம பனம் என
ளண்டக்குப் மம்ன ிந்ட ந்னைவப் மர்த்டின் இவடப் ற்ய
ந்ழடப் ழபண்மம் ன்று ழணலும் உறுடயதமதிற்று.
உங்கலக்கு னமஞ ம்ிக்வகப் ழமடபில்வ ன்று மன்
கண்டிப்ட டப்னத்டமன். க்ழக ந்னைஸ் ழப்ரில் பனபட யம்
ன்று ழடமன்ய ணமடயரி, டயஹ்தணமக என குடும்த்டயல்
ளசமன்டயல் ம்ிக்வக ழமடமணல் ந்னைவக் ளகமண்டுடமழ
டயஹ்தத்வட confirm ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டிதினந்டட?

இடடமன் இப்ழமட மம் இனக்கய ஸ்டயடய: ழப்ரில் பந்ட பிட்மல்
த்டவ ம்த் டகமடடமமலும் ளமய் ன்று ழடமன்பில்வ.
ஆமல் னமஞம் ன்மழ கட்டுக் கவட ன்று அக்ஷ்தம்.
"அபர்கலக்கு ழபவதில்வ. டு இனந்டட, லத்டமஞி இனந்டட,
கவட கவடதமகக் கட்டி வபத்ட பிட்மர்கள். இடயல் சயடயல்
ளகட்டிக்கமத்டணமபட இனக்கயட. மக்கயளதல்மம் அத்டம்"
ன்று யவக்கயழமம்.
* வ ளரிதபர்கள் அற்னட மகச் சுவபழதமடு இக்கவடவதச்

ளசமல்ய பனவகதில் இவ்பித்டயல் ர் 'த்ளம', 'த்ளம', ன்று
பிச எயகவந லப், ளரிதபர்கள், 'இடடமன் கமவ்த ம்
ன்ட! ங்ழகழதம ப்ழமழடம, தமனக்ழகம ந்டட - அல்ட
ந்டடமக இட்டுக்கட்டிச் ளசமல்பட- ம் ணவ உனக்கயபிடுகயட.
டக்கணமதினந்டமலுங்கூ, டயனம் மம் யத்டயல் டுகய டக்கங்கள்
ணமடயரி இல்மணல், இடயழ அமடயதமக என  னம் இனக்கயட'
ன்மர்கள்.

கற்வழததமமலும் கனத்டள்நழட !
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
கற்வழததமமலும் கனத்டள்நழட !
னமஞங்கநில் ளபறும் கற்வனேம் ங்கமபட இனக்கமம்டமன்.
ிற்கமத்டபர்கள் இவச் ளசனகமக (Interpolation ன்டமக) சயவட
டேவனத்ட பிட்டும் இனக்கமம். ஆமல் ட ளபறும் கற்வ, ட
இவச் ளசனகல், ட னெ னொம் ன்று தமர் யர்ஞதிப்ட?
அபபனம் டங்கலக்கு இவச் ளசனகமகத் ழடமன்றுபவட ீக்கய
பிடுபட ன்று ஆம்ித்டடமல் அத்டவ கவடகலம் ழமய் பிடும்.
னெக் கவடளதன்ழ என்று யற்கமட. அடமல் சய டப்னக்கள்,
ழகமநமறுகள் இனப்டமகத் ழடமன்யமலுங்கூ இன்வக்கு ம்
வகக்கு ந்ட னொத்டயல் னமஞங்கள் பந்டயனக்கயன்ழபம அவட
அப்டிழத வபத்ட க்ஷயக்கத்டமன் ழபண்டும்.

அடயழ டமபட கட்டுக்கவட இனந்டமலும் இனந்ட பிட்டு
ழமகட்டும். அட ம் ணவ கபமிம் ளகமண்டு ழமய் பிட்டு
சமந்டப்டுத்டகயழடம இல்மழதம? கவக்கு என ண்ம் பமங்கப்
ழமகயழமம். ல் சக்கமகக் கயவக்கயட. ம் உத்ழடசம்
னர்த்டயதமகயபிட்ட ன்று ந்ழடமப்டுபடம, அல்ட கவதில்
இன் குவ இனந்டட, கவக்கமிம் இன் ழடமம் இனந்டட
ன்று ளசமல்ய அடயனப்டய டுபடம? னழகமந - கழகமந [பமன் இதல்]
பர்ஞவகள், ணன்பந்த்ம் னடம கம பர்ஞவகள்
ங்ழகதமபட டப்ிப் ழமமல்டமன் ழமகட்டுழண! இளடல்மம்
ளடரிந்ட ளகமள்நத்டமன் மகஃினேம் அஸ்ட்மணயனேம் யஸ்ரினேம்
இனக்கயழட! மகஃிதிலும் யஸ்ரிதிலும் அஸ்ட்மணயதிலும்
ளகமடுக்க னடிதமட ணமத்ண டத்பத்வட, க்டயவத, டர்ணத்வடச்
ளசமல்கய க்ஷ்தத்வடப் னமஞம் னர்த்டய ண்டகயழடம
இல்வழதம?
'த்ழடமனேகம் ன்று அத்டவ க்ஷம் பனம் னன்மடி மணர்

இனந்டயனக்க னடிதமட. அப்ழமட மணமதஞத்டயல்
ளசமல்ப்ட்டினக்கய மகரிக பமழ்வு ற்ட்ழ இமட' ன்கயட
ழமப்  பமடங்கள் ளசய்கயமர்கள். இவட மன் எப்னக்
ளகமள்நபில்வ. இனந்டமலும் என ழச்சுக்குச் ளசமல்கயழன்: மணர்
த்ழடமனேகத்டயல் இல்மணழ இனந்டயனக்கட்டும். இப்டிழத அடற்கு
னந்டய க்னடனேகத்டயல் ந்டடமக ளசமல்ப்டும் கவடகள் அவ்பநவு
னர்ப கமத்டயல் ந்டயனக்கமழணழ இனக்கட்டும். ல்மம் என
னமதிம் ட்மதிம் பனத்டக்குள் ந்டட ன்ழ வபத்டக்
ளகமள்நமம். அடமல் வ மண சரித்டயழணம, ணற் கவடகழநம
ணடயப்ிழ குவந்ட பிடுணம? அபற்மல் மம் ளறுகய டிப்ிவ
ளகட்டுப் ழமய் பிடுணம?
னமஞத்டயல் ளசமல்யனேள்ந கவடகநின் கமம் டப்ன ன்ட
ழமழப, இந்ட னமஞங்கள் ற்ட் கமத்வடப் ற்யழத
ளசமல்பளடல்மனம் டப்ன ன்கயமர்கள்.
தமதிம் பனத்டக்கு னந்டயக் கயனேக ஆம்த்டயல் பிதமர்
னமஞங்கவநக் ளகமடுத்டமர் ன்ட சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யனேள்ந

பிதம். அபனக்கு னன்ழ னமஞம் உண்டு. சமந்ழடமக்த
உயத்டயல் மடர் டமம் அத்டயததம் ண்ஞி பித்வடகநின்
ழவச் ளசமல்லும்ழமட அவபகநில் என்மகப் னமஞத்வட
குயப்ிடுகயமர். அடமல் ழபட- உயட கமத்டயழழத னமஞம்
இனந்டடமகத் ளடரிகயட. ிற்கம ங்கநின் குவந்ட சக்டயக்கு
ற் ணமடயரி, ற்ளகழப இனந்ட ழபடங்கவந பிதமர் 
சமவககநமகப் ிரித்டக் ளகமடுத்டட ழமழப இந்டப்
னமஞங்கவநனேம் டமழண பிரிபமக லடயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்
ழமயனக்கயட.
ஆமல் இங்கயீ ஷ் டிப்மநிகள் னமஞங்கள் அவ்பநவு வனதவப
இல்வ ன்கயமர்கள். இனந்ட பிட்டுப் ழமகட்டுழண! [ளசன்வ
வுில் உள்ந] கந்ட ஸ்பமணய ழகமதியல் ழ ழ ன்று கூட்ம்
ழசனகயட, ல் மந்யத்டயதம் இனக்கயட, அங்ழக ல் க்டய
ற்டுகயட, ந்யடமம் ம் டக்கத்வடப் ழமக்கய அனள் சுக்கயட
ன்மல் அடடமன் ழகமபியன் ிழதமம். இடயழ டயனப்டயப்
மணல், 'இந்டக் ழகமபில் ப்ழமட கட்டிதட? அனஞகயரிமடர்
கமத்டயல் இட இனந்டடம? அபர் டயனப்னகழ் மடிதினக்கயமம?' ன்று
ழகட்டுக் ளகமண்டு ழமபடயல் ன் அர்த்டம்? இம்ணமடயரிதமடடமன்
னமஞ கமத்வடப் ற்யத ஆமய்ச்சயகலம்! ம் ண அலக்வக, சயத்ட
ணத்வடப் ழமக்குபடடமன் னமஞங்கநின் க்ஷ்தம் ன்வட
யவபில் வபத்ட, தக்டயழதமடு டித்டமல் இப்ழமட லகய
அழக ஆழக்ஷங்கலக்கு இணயமட.
ஆமய்ச்சய, கர மய்ச்சய, research ன்று ளசமல்யபிட்மல் உழ மம்
ம்ிபிடுபட ன்டடமன் ல்மபற்வனேம் பிப் ளரித
லர்ஸ்டிமக (னெ ம்ிக்வகதமக) இனக்கயட! இப்ழமவடவத
ஆமய்ச்சயகநிலும் யவதப் ளமத்டல்கள், குவகள் இனக்கத்டமன்
ளசய்கயன். இட ரிதமக இனந்ட, னமஞம் கற்வதமக இனக்கய
இத்டயலுங்கூ, 'ல்வடச் ளசய்டபன் பமழ்ந்டமன்; டப்வச்
ளசய்டபன் ளகட்மன்; இப்டிக் ளகட்பர்கவநனேம் அழக
ந்டர்ப்ங்கநில் கபமன் வக டெக்கயபிட்டினக்கயமன்' ன்வடப்
னமஞம் ம் ணயல் அலத்டணமகப் டயப்ிக்கயடமல் அடன்
உத்ழடசம் னர்த்டயதமதிற்று ன்றுடமன் அர்த்டம்.

ப
ீ
ணப்மன்வணக்கமர்கள் ணட்டுணயன்ய சமஸ்டயஜ்ஜர்கள்,
சயஷ்ர்கள் கூப் னமஞத்வட இண்மம் க்ஷணமக யவத்ட
பனபடமக டமழம ற்ட்டுபிட்ட. ணற் சமஸ்டயங்கநில்
பமக்தமர்த்டம், உந்யதமம் ண்டகயபர்கவநபிப் னமஞப்
ிபசம் ளசய்னேம் ளௌமஞிகர்கள் டமழ்த்டய ன் அிப்மதனம்
இனக்கயட. ஆமல் ணமணழமமத்தமத ட்ம் ளற் ணம
ண்டிடர்கநம தக்ஜஸ்பமணய சமஸ்டயரிகள், கமழ மணசந்டயமச்சமர்
னடயதபர்கள் னமஞப் ிபசம் யவத ண்ஞி
பந்டயனக்கயமர்கள். இப்ழமட வபத் ழமணழடப சர்ணம டயளண்
னமஞங்கவநக் கண்டுிடித்டத் டணயனயல் (சுனக்கயதமபட) அச்சுப்
ழமடுபழட கமரிதணமக இனக்கயமர். *
* வ ழசமணழடப சர்ணம அணமபடற்கு னன் கூயதட.

பிதமர் டந்ட ளசல்பம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
பிதமர் டந்ட ளசல்பம்
ழபடத்டயல் இனப்வட ல்ழமனக்கும் ன்மக பிநங்க
வபப்டற்கமக, ழபடங்கவந பகுத்டக் ளகமடுத்ட அழட ழபடபிதமர்
டயளட்டுப் னமஞங்கவந உகரித்டமர். டயளன் னமஞங்கவந
அஷ்மடச னமஞம் ன்மர்கள்.
பிதமவத்டமன் மன் னடல் 'ர்யஸ்ட்' [த்டயரிவக லத்டமநர்],
இன்வத ர்யஸ்ட்கலக்ளகல்மம் 'டித' மக
[னன்னுடமஞணமக] இனப்பர் ன்று யவக்கய பனக்கம். கவட,
சரித்டயம், னழகமநம், டத்பம், டர்ணம், கவகள் ல்மபற்வனேம்
னத்டயணமன்கலக்கு ணட்டுணயல்மணல் மண ங்கலக்கும்
ஸ்பமஸ்தணமகத் டனபடற்ழக அபர் னமஞங்கவந லடயப் ளரித
ளசல்பணமகக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். இவடத்டமழ ர்யஸ்ட்கலம்
ளசய்கயமர்கள்? ஆமல் இபர்கள் ளனம்மலும் ஸ்பமஸ்தம், 

ஞ்கம் ன்ழடமடு யறுத்டயக் ளகமண்டு பிடுகயமர்கள். பிதமர்
மண ங்கவநனேம் டர்ணத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கழப,
ணமத்ணமபிம் ளகமண்டுழமய் பிடுபடற்ழக ஸ்பமஸ்தத்வட
மடணமக வபத்டக் ளகமண்மர். அந்ட ஸ்பமஸ்தத்வடழத 'ழகமல்'
(க்ஷ்தம்) ன்று வபத்டக் ளகமண்மல் த்டயரிவககள் டர்ண

பினத்டணம (டர்ணத்டக்கு னஞம) பிதங்கவநனேம் ிசமம்
ளசய்னேம்டி ஆகயட. பிதமவ னன்ழமடிதமக வபத்டக்
ளகமண்மல் த்டயரிவகக்கமர்கநின் லத்ட சுத்டணமகய பிடும்.
ழமகத்டக்கு என ளரித ல்ட ிக்கும்.
மலு க்ஷம் கயந்டங்கநில் பிதமர் இந்ட 18 னமஞங்கவந
லடயதினக்கயமர். என கயந்டம் ன்ட 32 லத்டக்ளகமண்
ச்ழமகம். இந்ட மலு க்ஷத்டயல் கமல்பமசயவத, அடமபட என
க்ஷம் கயந்டத்வட 'ஸ்கமந்ட னமஞ'ழண டுத்டக் ளகமண்டு
பிடுகயட. உகத்டயன் ணயகப் ளரித னஸ்டகம் அடபமகத்டமன்
இனக்கும். ணீ டய 17 னமஞங்கலணமக னென்று க்ஷம் கயந்டம். இட
டபி க்ஷம் கயந்டம் ளகமண் ணமமடத்வடனேம் பிதமர்
உகரித்டயனக்கயமர். ('னமஞம்' ன்கய டயளட்டில் ழசமணல்
'இடயமம்' ன்று இனப்வப மடனம், மணமதஞனம்.)

எவ்ளபமன ழடபடம னெர்த்டயவதப் ற்யனேம் எவ்ளபமன னமஞம்
ளசமல்லும். வசபணமவப, வபஷ்ஞபணமவப, சமக்டணமவப
ன்யப்டிப்  ழடபவடகவநக் குயத்டப் னமஞங்கள் இனக்கயன்.
ிம்ண னமஞம் (ிமம்ணம்) , த்ண னமஞம் (மத்ணம்) , பிஷ்ட
னமஞம் (வபஷ்ஞபம்) , சயப னமஞம் (வசபம்) , மகபடம், மட
னமஞம் (மடீதம்) , ணமர்க்கண்ழத னமஞம், அக்ி னமஞம்
(ஆக்ழதம்) , பிஷ்த னமஞம், ிம்ண வபபர்த்ட னமஞம், யங்க
னமஞம், பம னமஞம் (பமமம்) , ஸ்கமந்ட ணம னமஞம்,
பமணஞ னமஞம், கூர்ண னமஞம் (ளகௌர்ணம்), ணத்ஸ்த னமஞம்
(ணமத்ஸ்தம்) , கன னமஞம் (கமனம்), ிம்ணமண் னமஞம்
ன்வப டயளட்டுப் னமஞங்கள்.
இந்டப் டயளட்டில் த்ட சயபணமட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

இப்ழமட ணக்குப் ியத்டணமகத் ளடரிகய அழக பினத்டமந்டங்கள்
இபற்யழடமன் பனகயன். சரித்டயம், கவட, டத்டபம் ல்மம்
இபற்யழ இனக்கயன்.
பிஷ்ட ஸ்மண மஷ்தத்டயல் ஆசமர்தமள் பிஷ்ட
னமஞத்டயயனந்ட யவத ழணற்ழகமள் கமட்டுகயமர். பிதம
ணரியதின் ிடமபம மசர் ண்ஞி னமஞம் அட. வ
மணமடேரின் யத்டமந்டத்டயல் பிஷ்ட னமஞம் என னக்தணம
அடமரிடி [ஆடமடைல்] .
வ மணடேனக்கு னந்டய பிசயஷ்மத்வபடத்டயன் னெ னனர்கநில்
எனபமக இனந்டபர் ஆநபந்டமர். அபரிம் மணமடேர் ழமய்ச்
ழசனபடற்குள்ழநழத அபனவத உதிர் ிரிந்டபிட்ட.
மணமடேரிம் னக்தணமக னென்று கமரிதங்கவந எப்னபிக்க
ழபண்டுளணன்று ஆநபந்டமர் யவத்டமர். அடமல் ிமஞன்
ளபநிழத ழம ிகும் அபனவத சரீத்டயல் னென்று பில்கள்
ணங்கய இனந்டபமம். எவ்ளபமன பிலும் இன் ஆக்வஜதத்
ளடரிபிக்கயட ன்று னரிந்ட ளகமண்டு மணமடேர் ளசமன்வுன்,
உதிரில்மட அந்ட உம்ின் ணங்கய பில்கள் எவ்ளபமன்மக
யணயர்ந்டபமம்! அந்ட னென்று ஆக்வஜகநில் என்று, ிம்ண
லத்த்டயற்கு பிசயஷ்மத்வபடப்டி மஷ்தம் லடழபண்டும்
ன்ட. இண்மபட, டயனபமய்ளணமனயக்கு பிதமக்தமம் லடப்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்ட. னென்மபடமக பிதமர், மசர் ஆகயத
இனபரின் கர ர்த்டயனேம் உகயல் இனக்கும்டிதமகப் ண்டபட.
பிஷ்ட னமஞ கர்த்டம ன்டமல் இப்டிப் மசனக்கு ற்ம்
ளகமடுக்கப்ட்ட. இவட ணயல் வபத்டக் ளகமண்டுடமன் மணமடேர்
டம்னவத னக்கயதணம சயஷ்தம கூத்டமழ்பமரின் இண்டு
ிள்வநகலக்கும் மச ட்ர், ழபட பிதம ட்ர் ன்று ளதர்
வபத்டமர். மச ட்ர் ிற்கமத்டயல் வபஷ்ஞப ஆசமரிதர்கநில்
னக்தணம எனபமமர்.
'பிஷ்ட னமஞம்' ண்ஞிதபர் மசர் ன்மலும், டயளட்டுப்

னமஞங்கவநனேம் மம் மர்க்கய னொத்டயல் ரிண்ஞி லடயக்
ளகமடுத்டட பிதமர்டமன். ழபடங்கவந அபர்டமன் பிமகம்

ண்ஞிமர் [பகுத்டக் ளகமடுத்டமர்] ன் பிதத்வட னன்ழ
ளசமல்யதினக்கயழன். ழபடத்டயலுள்ந பிடயகவந ல்ழமனக்கும்
ன்மக ணயழ ஆனணமகப் டயதச் ளசய்படற்கமக அபழ
னமஞங்கவநனேம் அடேக்யத்டமர்.
இடற்கு இன்ளமன கமஞனம் உண்டு. ழபடத்வட அத்ததம்
ண்டம் அடயகமம் சயனக்குத்டமன் இனக்கயட. ணற்பர்கலக்கு
இல்வ. அடமல் அப்டிப்ட் ளமட ங்கலக்கு ழபட
டத்பமர்த்டங்கள் ளடரித ழபண்டும் ன்ழ னமஞங்கவந பிதமர்
லடயமர் ன்ழட அந்டக் கமஞம்.
பிஷ்ட னமஞத்வட பிதமரின் டகப்மர் னெ னத்டயல்
ளசமன்மர் ன்மல், மகபடத்வட பிதமரின் னத்டயம
சுகமசமரிதமர் ரீக்ஷயத்டக்கு உழடசயக்கயமர்.
டயளட்டுப் னமஞங்கநில் "மகபடம்" ன்று ளசமல்ப்டுபட,
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமபின் சரித்டயத்வட னக்தணமக வபத்ட ணற்
அபடமங்கநின் கவடகவநனேம் ளசமல்கய பிஷ்ட மகபடமணம,
அல்ட அம்மநின் ீ வகவநச் ளசமல்கய ழடப ீ மகபடணம ன்று
இண்டு பிடணம அிப்ிமதங்கள் உண்டு. ணக்கு இண்டும்
ழபண்டும். 'பிஷ்ட மகபடம்', 'ழடப ீ மகபடம்' இண்டும்
உத்டணணம கயந்டங்கநமக இனக்கயன். வசடன்தர், யம்மர்க்கர்,
பல்மசமரிதமர் ழமன்பர்கநின் யத்டமந்டங்கநில் பிஷ்ட
மகபடம் ழபடத்டக்கு ணவடதம அந்டஸ்டப் ளற்யனக்கயட.
அழட சணதத்டயல் அபர்கவந ஆட்ழசிக்கய அத்வபடயகலம் அவடத்
டவக்கு ழணல் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
சயபனமஞம் ழபழ, ஸ்கமந்ட னமஞம் ழபழ. ஸ்கமந்டத்டயல்
னக்கமல்பமசய சயபவப் ற்யத கவடகள், டத்பங்கள் டமன். ஆமலும்
ஸ்கந்டம னனகவப் ற்யத பினத்டமந்டம் இடயழ பனபடமல்
இடற்கு 'ஸ்கமந்டம்' ன்று ளதர் பந்டட. இடயழ றப்ணண்தரின்
பிதணமக இனப்வடழத னக்தணமக வபத்டக் கமஞ்சர னத்வடச்
ழசர்ந்ட கச்சயதப் சயபமச்சமரிதமர் டணயனயழ 'கந்ட னமஞம்' ன்று
லடயதினக்கயமர்.

ணமர்க்கண்ழத னமஞத்டயல் டமன் 'டர்கம ப்ட சடீ' ன்கய
டர்க்கமம்மநின் பினத்டமந்டம் பனகயட. ['ழடப ீ ணமமத்ணயதம்'
ன்டம் அடழப.] 'சண்டீ ழமணம்'- சட, சண்டி, ஸ் சண்டி ன்று ண்டளபடல்மம் இடயல் இனக்கய லடைறு ணந்டயங்கவநக்
ளகமண்டுடமன். இடயழ எவ்ளபமன ச்ழமகனம் என ணந்டயணமக
ணடயக்கப் டுபடமல் அவடச் ளசமல்ய ழமணம் ளசய்தப்டுகயட.
பிஷ்தம் ன்மல் டயர்கமம் (future) ன்று அர்த்டம். 'பிஷ்த
னமஞ'த்டயல் இப்ழமட மம் மர்க்கய கயதின் கயனத்ரிணம் உள்
அழக பிதங்கள் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்.
ளணௌரிதர்கள் ழமன் வனத மமக்கவந ணட்டுணயன்ய,
ளபள்வநக்கமர்கள் இங்ழக பந்டட உள்ப் னமஞத்டயல்
இனக்கயளடன்மல், இக்கமத்டபர்கள் "இளடல்மம் பிதமர்
கயனேக ஆம்ித்டயல் லடயழட இல்வ. ணீ த்டயல்டமன் தமழம
லடய அபர் ழவப் ழமட்டு பிட்மர்கள்" ன்கயமர்கள். இவச்
ளசனகல் ங்ழகதமபட ளகமஞ்சம் இனக்கச் ளசய்தமம்டமன்.
அடற்கமக எழதடிதமக "ல்மம் னடசுடமன்" ன்று டள்நிபி
னடிதமட. ழதமகசக்டய பமய்ந்டபர்கள் ந்டக் கமத்வடனேம் கமஞ
னடினேம்; இனந்ட இத்டயழ இனந்ட ளகமண்ழ ந்டத் ழடசத்டயல்
ப்வடனேம் ளசமல்ய னடினேம். இம்ணமடயரிதம சக்டய ளற்
ணமனனர்கநின் ளதரில் தமர் ழபண்டுணமமலும் கயந்டம்
ண்ஞிப் ிசமப் டுத்டபட ன்ட றணம கமரிதணயல்வ.
கன னமஞத்டயல் ித்னழமகம், ித்ன கமரிதம் னடயதபற்வப்
ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயட. அடமல் சயமத்ட கர்ணமபில்
இந்டப் னமஞத்வடப் டிக்கய பனக்கம் இனக்கயட.
ிம்ணமண் னமஞத்டயல்டமன் "யழடமமக்தமம்"
[யடமம்ிவகதின் சரிடம்], யடம ஸ்மணம் னடமவப
பனகயன். டயளட்டு னமஞங்கவநனேம் ளசமல்ய னடிக்கயழமட
மமழச்பரி ட்மிழகம் பனம் இந்ட னமஞத்ழடமடுடமன்
னர்த்டய ண்டபடமக ம்ிடமதம் இனக்கயட ன்வடப் ற்ய
ழடப ீ உமகர்கள் ளனவணப் ட்டுக் ளகமள்பமர்கள்.

இப்ழமட எவ்ளபமன ஸ்பமணயக்கும் மம் ளசமல்லும் அஷ்ழமத்டம்,
ஸ்மணம், கபசம் னடமவபகள் ளனம்மலும்
னமஞங்கநில் பனகயவபடமன். பிஷ்ட ஸ்மணம், சயப
ஸ்மணம் இண்டுழண ணமமடத்டயல் பனவப.
அழக ஸ்ழடமத்டயங்கலம் இபற்யயனந்ழட ணக்குக் கயவக்கயன்.
"ஆடயத்த ஹ்னடதம்" வணத் மணமதஞத்டயல் பனபட. "ப்ழடம
ஸ்ழடமத்ம்" ஸ்கமந்டத்டயல் பனகயட. இப்டி அழகம்.

உ னமஞங்கலம் ி னமஞங்கலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
உ னமஞங்கலம் ி னமஞங்கலம்
டயளட்டு னமஞங்கவநத் டபி டயளட்டு உ-னமஞங்கலம்
இனக்கயன். 'பிமதக னமஞம்', 'கல்கய னமஞம்' னடயதவப உனமஞங்கநில் டமன் இனக்கயன். னக்தணமகப் டயளட்டு உனமஞம் ன்று ளசமன்மலும் ழணலும் அழகம் இனக்கயன்.
ணமங்கநின் ணகயவணகவந ளசமல்கய டம (ப்சய) னமஞம், ணமக
(ணமசய) னமஞம், வபசமக (வபகமசய) னமஞம் ன்ளல்மம்
இனப்வப டயளட்டு னமஞங்கநிலும் உ-னமஞங்கநிலும்
அங்கயதினக்கய சய குடயகழந.
ஸ்ட னமஞங்கள் ன்று எவ்ளபமன ழக்ஷத்டயத்டக்கும் இனக்கயட.
இபற்யலும்  னன்ழ ளசமன் னமஞங்கலக்குள்ழநழத
இனப்வபடமன். டிதமக இனப்வபனேம் அழகம்.
இப்டிழத கமழபரி, கங்வக னடம டீர்த்டங்கநின்
ணமமத்ணயதங்கலம் னமஞங்கநின் மகணமகவும், டிதமகவும்
இனக்கயன். டம னமஞத்டயல் னக்தணமகக் கமழபரி ணகயவணடமன்
பனகயட. டம ணமத்டயல் கமழபரி ஸ்மம் பிழசணமட.

கபமவப் ற்யத னமஞங்கவநத் டபி க்டர்கவநப் ற்யழததம
னமஞங்கலம் இனக்கயன். 'ளரித னமஞம்' ன் டயனத்ளடமண்ர்
னமஞம் சயபடிதமர்கநம 63 மதன்ணமர்கநின் கவடகவநச்
ளசமல்பட. இடழப ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'உணன்னே க்டய பிமம்'
ன் ளதரில் இனக்கயட. ண்ரீனத்டயலுள்ந மண்டுங்கிம்
பிழசணமக ஈடுட்டினந்ட டகமமம், மணழடபர் னடமபர்கநின்
சரித்டயத்வடச் ளசமல்படமக "க்ட பிதம்" ன் டைல் இனக்கயட.
ப ழடசத்ட க்டர்கவநப் ற்ய மம டமஸ் ன்பர் "க்ட ணமம"
ன்று லடயதினக்கயமர்.

இடயமம் - னமஞம் : ளதர் பிபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
"இடயமம்" - "னமஞம்" : ளதர் பிபம்

மணமதஞனம் ணமமடனந்டமன் ம் ழடசத்டயல் மண-ண்டிட
ழடணயன்ய ல்ழமனக்கும் இண்டு கண்கள் ழம இனந்ட ளகமண்டு
னேகமந்டயணமக ல் பனயவதக் கமட்டி பந்டயனக்கயன். இந்ட
இண்வனேம் னமஞங்கழநமடு ழசர்க்கமணல், டி ஸ்டமம் ளகமடுத்ட
'இடயம'ங்கள் ன்று வபத்டயனக்கயட.
'னம' ன்மல் 'னர்பத்டயல்' ன்று அர்த்டம். னர்பத்டயல் ந்டவடச்

ளசமல்வப னமஞங்கள். அபற்யல் டயர்கம prediction-ம் பனகயட.
னர்பத்டயல் ந்ட கவடவதச் ளசமல்பட ன்று ணட்டுணயல்மணல்,
னமஞம் ன்ழட னர்ப கமத்டயல் லடப்ட்ட ன்றும் அர்த்டம்
ளசய்ட ளகமள்நமம். ளமதட்ரி, டிமணம னடம னர்பகம
இக்கயத ஸ்னஷ்டிகலக்குப் ிகு ணீ த்டயல் ப்ழமயழழத
கவடவத லடபட ன்று என இக்கயத னொம் உண்மதிற்று.
அடற்கு Novel ன்ழ ளதர் வபத்டமர்கள். "மபல்" ன்மல் னடயதட
ன்று அர்த்டம். அந்டக் கமத்டயல் இந்ட னொம் ளமதட்ரிவதப்
ழமவும், டிமணமவபப் ழமவும் இல்மணல் னடயடமக பந்டடமல்
'மபல்' ன்ழ ளதர் வபத்டமர்கள். இந்ட னொம் ம் மட்டிழ பந்ட

ழமடம் 'மபல்' ன்வட ளணமனய ளதர்த்ட 'பம்
ீ
' ன்மர்கள்.
பம்
ீ
னடயதட ன்மல் னமஞம் வனதட. இந்டப் ளதழ
னமஞங்கநின் ளடமன்வணவதக் கமட்டுகயட.
னமஞம் ன்று இனந்டமல் அட ளசமல் ழபண்டித பிதங்கள்
ந்ட இனக்கயன் ன்று ஞ்ச க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
அவப: என்று, ர்க்கம் (ஆடயதில் ந்ட சயனஷ்டி). இண்டு, ப்டய
ர்க்கம் (அப்னம் அந்ட ஸ்னஷ்டி னேகங்கள் ழடமறும் கபடு பிட்டுக்
ளகமண்டு பிதட.) னென்று, பம்சம் (ிம்ண னத்ர்கநியனந்ட
ஆம்ித்ட ீபகும் ப்டி டவனவ டவனவதமக பந்டட
ன் பிதம்.) மன்கு, ணன்பந்டம் (ஆதிம் சடர்னேகங்கநில்
ழமகம் னமவுக்கும் ணடேஷ்தகு னன்ழமர்கநமக இனக்கப்ட்
டயமலு ணனுக்கநின் கமத்வடப் ற்யத பிதங்கள்.) ந்டமபட,
பம்சமடேசரிடம் (ழடசத்வடப் ரிமயத்ட மமக்கநின் பம்சமபநி;
றர்த பம்சம், சந்டய பம்சம் ன்ட ழமன் dynasty -கநின் பிபம்)
. இன்ம், னழகமந பர்ஞவ, கழகமந பர்ஞவ ன்டமக
ழமகங்கவநப் ற்ய பிரிபமக பர்ஞிக்க ழபண்டும். இங்ழக னமஞம்
ன்ட யஸ்ரிதமக ணட்டுணயன்ய மகஃிதமகவும் ஆகயட.
'இடயமம்' ன்ட இடய--ஆம். 'இடய--ஆம் ன்மல்

இப்டி ந்டட ன்று அர்த்டம். 'இடய ஆம்' ன்மழ 'இப்டி
ந்டட' ன்மலும், டுபிழ என '' ழமட்டினக்கயட. ''வுக்கு
'யச்சதணமக', 'பமஸ்டபணமக', 'த்டயதணமக' ன்று அலத்டம் ளகமடுக்கய

அர்த்டனண்டு. ளகமஞ்சங்கூப் ளமய் கக்கமணல் உள்நட
உள்நடிழத லடயட 'இடயமம்'. அட லடப்ட்
கமத்டயழழத ந்டட. மணர் இனந்ட ழமழட பமல்ணீ கய
மணமதஞத்வட லடயமர். ஞ்ச மண்பர்கள் இனந்ட ழமழட
பிதமசமரிதமள் கூ இனந்ட மடத்டயல் பனம் ம்பங்கவந
ல்மம் ழரில் மர்த்டபர்.
'னமஞம்' ன் ளதர்ப்டி அபர் வனத பிதத்வட ளசமன்

ழமடம், டீர்க்க டயனஷ்டிதமல் உள்நட உள்நடிப் மர்த்டத்டமன்
லடயதினப்மர். ன்மலும் அவடக் ழகட் ணற்பர்கலக்கு - அபர்
கமத்டபர்கலக்கு - அந்ட பிதங்கள் ளடரிதமட. ணமமடம்,

மணமதஞம் ஆகயதவப இப்டி இல்வ. அவப னடயல்
ிசமணமழமட ழமகத்டயல் இனந்டபர்கலக்ழக அபற்யலுள்ந
அழக மத்டயங்கவநனேம், ம்பங்கவநனேம் ளடரினேம். அடமல்டமன்
இபற்யல் யம்டமம ன்று மம் ம்சதிப்டற்கு இழண இல்வ
ன்வடக் கமட் 'இடய--ஆம்' ன்று '' ழமட்டு
உறுடயப்டுத்டயதினக்கயட.
"இடய--ஆம்' ன்மல் 'இப்டி(தினக்க ழபண்டுளணன்று) அபர்கள்

(ளரிழதமர்) ளசமல்கயமர்கள்' ன்றும் அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்நமம்.
ழழ ப்வட வபத்டக் ளசமல்மணல், இப்டிதினந்டட ன்று என
ம்ிக்வகதின் ழணல் டுத்டக் ளகமள்பழட 'டயஹ்தம்'. 'டீகம்' ன்று
டணயனயல் அவடத்டமன் ளசமல்கயழமம். அடமபட ணன அல்ட tradition க்கு இப்டிப் ழர். இப்ழமட மம் ழரில் மர்க்கய என்வக்
ளகமண்டு இவட ற்டுத்டபில்வ. ணக்கு ீண் கமத்டக்கு
னன்மயனந்ட அடேரிக்கப்ட்டம, சரி, மனம் ின்ற்ழபண்டும்
ன்று இனப்ழட டீகம். 'இடய' ன் ழபர்ச் ளசமல்யயனந்ழட
'டயஹ்தம்' பந்டயனக்கயட. 'இப்டிப் (ளரிழதமர்) ளசமன்ட'

ன்டற்கமகழப மம் ின்ற் ழபண்டிதட டயஹ்தம். மம் ழரில்
மர்ப்ட 'இட'; இன்ளமனத்டர் ளசமன்மல் 'இப்டி'!

இடயமங்கநின் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
இடயமங்கநின் ளனவண
னமஞங்கவந ழபடத்டக்கு உமங்கணமகச் ளசமன்மல்,
இடயமங்கவநழதம ழபடத்டக்கு ணமணமகழப உதர்த்டயச்
ளசமல்யதினக்கயட. மடத்வட 'ஞ்சழணம ழபட:'- ந்டமபட ழபடம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. மணமதஞத்வடப் ற்ய "ழபடத்டமல்
அயதத்டக்க ணனனன் டசடின் குனந்வடதமக அபடமம்
ண்ஞிதவுன் அந்ட ழபடனம் பமல்ணீ கயதின் குனந்வடதமக
அபடமம் ண்ஞிபிட்ட" ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ழபடழபத்ழத ழ னம்ய மழட டசடமத்ணழ|
ழபட: ப்மழசடமடமீத் மக்ஷமத் மணமதஞமத்ணம||
(ிழசடயன் ிள்வநதமடமல் பமல்ணீ கயக்குப் ிமழசடஸ் ன்று

ளதர்.)
மணமதஞ- மடக் கவடகள் ம் ழடச ங்கநின் த்டத்டயழழத
ஊயப்ழமவப.
இந்ட இடயம ம் குவந்ட ழமய்பிட் இந்ட மற்ட, ம்ட
பனத்டக்கு னன்னபவ* மண ங்கள் உள் ல்ழமனழண
ளபநி ழடசத்டமர் பிதக்கும்டிதம ல்ளமலக்கங்கழநமடு
ழதமக்தணமக இனந்ட பந்டமர்கள் ன்மல் அடற்கு னடல் கமஞம்
மணமதஞனம் மடனம்டமன். மடப் ிபசம் பிமணல்
எவ்ளபமன ஊர்க் ழகமதியலும் க்க ழபண்டும் ன்டற்கமகத் டணயழ்
மமக்கள் ணமிதம் ளகமடுத்ட பந்டயனக்கயமர்கள். மற்ட, ம்ட
பனத்டக்கு னந்டய பவதில் னசமரி உடுக்கடித்டக் ளகமண்டு
மடம் மடுபவட ழகட்கத்டமன் கயமண ங்கள் கூட்ம் கூட்ணமகப்
ழமபமர்கள். அடடமன் அபர்கலக்கு யிணம, டிமணம ல்மம்.
ஆமல் இந்ட யிணம டிமணமக்கநிமல் எலக்கத்டக்கு
ற்ட்டினக்கய மிகள் இல்மணல், மடக் கவட ழகட்டுக் ழகட்ழ
அபர்கள் த்தத்டக்கு தந்ட கடு, சூட இல்மணல் ல் பமழ்க்வக
ளயதில் ழமமர்கள். மடத்டக்கு இந்டத் டணயழ் ழடசத்டயயனக்கய
ணடயப்ன, கயமண ழடபவட ஆதத்வட, "டயளௌவட அம்ணன் ழகமதில்"
ன்று ளசமல்படயயனந்ட ளடரிகயட.
எவ்ளபமன ளரித னமஞத்வடனேம் டுத்டக் ளகமண்மல் அடயழ
டித்டிக் கவடதமக அழகம் இனக்கும். எவ்ளபமன கவடனேம் என
குயப்ிட் டர்ணத்வட பயனேறுத்டபடமக இனக்கும்.
இடயமத்டயழம ஆம்த்டயயனந்ட கவசயபவ எழ கவடதமக
இனக்கும். டுழப ழபறு  உமக்தமங்கள் பந்டமலும்கூ
அவபனேம் ிடமணம என கவடவதச் சுற்யழத இனக்கும்.
னமஞத்டயல் எவ்ளபமன கவட எவ்ளபமன டர்ணத்வடச் ளசமல்கயட
ன்மல் இடயமத்டயன் வணதணம கவடதில் க டர்ணங்கலம்

த்டயக் கமட்ப்ட்டினக்கும். உடமஞணமக, டிக்கவடகநம
ரிச்சந்டய உமக்தமம் த்தம் ன் என டர்ணத்வட ணட்டும்
ளசமல்கயட; சயபஞன் கவட ித்ன க்டயவத ணட்டும் ளசமல்கயட;
நமதிி கவட கற்வ ணட்டும் ளசமல்கயட; ந்டயழடபன் கவட ண
டயதமகத்வட, கனவஞவத ணமத்டயம் ளசமல்கயட. ஆமல் மணர், ஞ்ச
மண்பர்கள் இபர்கலவத பமழ்க்வகவதச் சுற்ய அவணந்ட
இடயமங்கநில் இபர்கள் க டர்ணங்கவநனேம் த்டயக்
கமட்டிதினக்கயமர்கள்.
* இடயமச, னமஞ உந்யதமங்கள் ளபகுபமகப் ளனகயதினப்ினும்

இவப கப் னங்கநிழழத ப்டமல் ளனபமரிதம கயமண
ணக்கள் இபற்மல் தன் ளமடவட வ சுபமணயகள் கனத்டயல்
ளகமண்டு 1962-ல் கூயதட.

ளடய்பங்கலள் ழடம் ன்

?

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
ளடய்பங்கலள் ழடம் ன் ?
எவ்ளபமன ஸ்பமணயவதனேம் குயத்டடமக எவ்ளபமன னமஞம்
இனப்டமல் சய ந்ழடங்கள் பனகயன். வசபணம
னமஞங்கநில், 'சயபன் டமன் ணமத்ண டத்பம்; சயபன்டமன் ஸ்னஷ்டிஸ்டயடய-ம்மம் ல்மபற்றுக்கும் அடயகமரி. இபர் ளசமல்டி
இபனக்கு அங்கயத்டமன் பிஷ்ட ரிமம் ண்டகயமர். அபர்
[பிஷ்ட] ளபறும் ழமகய, ணமவததில் அகப்ட்டுக் கயப்பர்.
சயபன்டமன் ழதமகய, சயபன்டமன் ஜமஸ்பனொி' ன்ளல்மம்
ளசமல்யதினக்கும். 'சயபனுக்கு பிஷ்ட அங்கயபர். சயபவ
பிஷ்ட னவ ண்டகயமர். சயபனுக்கு அங்கமணல் சய சணதத்டயல்
அபர் சயபவ டயர்த்டழமட ழடமற்றுப் ழமய்
ணமங்கப்ட்டினக்கயமர்' ன்ளல்மம் ளசமல்ய, இட
எவ்ளபமன்றுக்கும் டயனஷ்மந்டணமக அழக கவடகவநச்
ளசமல்யதினக்கும். வபஷ்ஞபணம னமஞங்கவநப் மர்த்டமழம
இவட அப்டிழத டவகர னமகத் டயனப்ி வபத்ட, அடற்கும் ஆடபமக

கப்ட் பினத்டமந்டங்கவநக் கமட்டிதினக்கும். "ழய் ிசமசுகவநக்
கட்டிக்ளகமண்டு சுடுகமட்டில் உட்கமர்ந்டயனக்கய சயபம என ஸ்பமணய?
சக்கபர்த்டயதம வபகுண்மடின் டமர்டமன் அபர்" ன்று
அபற்யல் ளசமல்யதினக்கும்.
சயபன் பிஷ்ட ன் இண்டு ளடய்பங்கலக்குள் ணட்டும்
ன்யல்வ. எவ்ளபமன னமஞத்டயலும் ழடம என ளடய்பத்வட அட றப்ணண்தமதினக்கமம், ிள்வநதமமக இனக்கமம், அல்ட
சூரிதமக இனக்கமம். ழடம என்வ - னலனடற் கவுநமகச்
ளசமல்ய ணற் ல்ம ளடய்பங்கவநனேம் ணட்ம் டட்டி, அவப இந்ட
என னெர்த்டயவதத்டமன் னவ ண்டகயன், அப்டிப் ண்ஞமணல்
அம்மபப்ட்ழமட இடிம் ழடமற்றுப் ழமய்
ணமங்கப்ட்டினக்கயன் ன்று கவடகநினக்கும்.
இவடப் மர்த்டமல், 'ன் இப்டி என்றுக்ளகமன்று பித்டயதமணமய்
இனக்கயழட! இடயல் ட யம், ட ளமய்? ல்மம் யணமக
இனக்கனடிதமட. சயபன் பிஷ்டவபப் னவ ண்ஞிமர் ன்மல்
பிஷ்ட சயபவ னவ ண்டபட அனேக்டம். இப்டி க்கமட.
டயரினெர்த்டயகலக்கு ழணல் அம்மள் இனக்கயமள் ன்மல் அபழந
ழணச்பிம் டயபிவடதமக அங்கயக் கயக்கயமளநன்ட டப்ன.
அடமல் ல்மப் னமஞனம் யணமய் இனக்கனடிதமட. ட யம்?
ட ளமய்? என ழபவந ல்மழண ளமய்டமம? அப்டித்டமன்
இனக்கும் ழமயனக்கயழட! ன்று ந்ழடங்கள் ழடமன்றுகயன்.
டர்க்க ரீடயதமகப் மர்த்டமல் ல்மம் யணமக இனக்க னடிதமளடன்று
ழடமன்யமலும், ல்மழண யம்டமன். என சணதத்டயல்
ழடமற்றுப்ழம ஸ்பமணயழத இன்ளமன சணதம் ளதிக்கயட. என
சணதம் னவ ண்ஞி ஸ்பமணயழத இன்ளமன சணதம் னவ
ண்ஞப்டும் ஸ்பமணயதமகயட.
இட ப்டி? டற்கமக இப்டி இனக்க ழபண்டும்?
ஸ்னஷ்டி, ஸ்டயடய, ம்மம் ஆகயத சகத்வடனேம் ளசய்கய
ணமத்ணம என்ழடமன் இனக்கயட. அடழபடமன் இத்டவ
ளடய்பங்கநமகவும் ஆகயதினக்கயட. டற்கமக? இந்ட ழமக

பிதமமம் னசயதமக இனக்கழபண்டும் ன்டற்கமக ல்ம
ங்கவநனேம் எழ அச்சமகப் வக்கமணல் டப்ட் ணழமமப
பித்டயதமங்கலவதபர்கநமகத் டமழ ணமத்ணம
சயனஷ்டித்டயனக்கயமர்? இந்ட எவ்ளபமன ணழமமபத்டக்கும் ிடித்ட
ணமடயரி ணமத்ணமவும் எவ்ளபமன னொத்வட டுத்டக் ளகமண்மல்டமன்
அபபனம் டங்கலக்குப் ிடித்டவட இஷ் ழடபவடதமய்க் ளகமண்டு
உமயத்ட ல் கடயவதப் ள னடினேம். அடற்கமகத்டமன் எழ
ணமத்ணம  ளடய்பனொங்கவந டுத்டக் ளகமள்கயட.
எவ்ளபமனபனக்கும் டங்கள் இஷ் னெர்த்டயதிழண அவசதமட
ம்ிக்வக ற்ழபண்டுணல்பம? "இடடமன் ணமத்ண ஸ்பனொம்,
ப்ிம்ண ஸ்பனொம். இடற்கு ழணல் என சக்டயதில்வ"- ன்
உறுடயவத அபர்கலக்கு ஊட் ழபண்டுணல்பம? அடற்கமகத்டமன்
எவ்ளபமன னொத்டயலும் ணற் னொங்கவநளதல்மம்பிப்
ளரிதடமகத் டன்வக் கமட்டிக் ளகமண்டினக்கயட. ணற் னொங்கள்
டன்வ னவ ண்ஞிடமகவும் டன்ிம் ழடமற்றுப் ழமடமகவும்
கமட்டிதினக்கயட.
இப்டிச் ளசமன்டமழழத எவ்ளபமன ளடய்பனம் ணற்
ளடய்பங்கவநப் னயத்டடனண்டு, ணற் ளடய்பங்கநமல்
னயக்கப்ட்டனண்டு; ணற் ளடய்பங்கநிம் ழடமற்டனண்டு, ணற்
ளடய்பங்கநமல் ழடமற்கப் ண்ஞிடனண்டு ன்று ஆகயடல்பம?
இபற்யழ வசபணம னமஞங்கநில் சயபின் உதர்வப ணட்டுழண
கமட்டுகய பிதங்கநமகத் ளடமகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கும்;
வபஷ்ஞபணம னமஞங்கநில் பிஷ்டபின் உத்கர்த்வட
[ழணன்வணவத] ளசமல்கய ம்பங்கவந ணட்டுழண ழசர்த்டத்
டந்டயனக்கும். இப்டிழத அம்மள், றப்ணண்தர் னடயத ணற்
ழடபவடகவநப் ற்யத எவ்ளபமன னமஞத்டயலும் அட என்ழ
னலனடல் ளடய்பம் ன்னும்டிதம பினத்டமந்டங்கவந ணட்டும்
ளகமடுத்டயனக்கும்.
ஆக, உத்ழடசம் ணற்பற்வ ணட்ம் டட்டுபடயல்வ. ட
எனத்டனுக்கு உமஸ்தழணம அடிழண இபன் அன்த க்டய
ளசலுத்டம்டி ண்ஞழபண்டும் ன்ழட உத்ழடசம். அன்ிதணமக

இன்ளமன்யம் க்டய சயடமணல் இனப்டடமன் 'அன்தம்' ன்ட.
இந்ட ளடய்பத்வட உதர்த்டயக் கமட்டி இடன் உமகவ
உதர்த்டபடடமன் க்ஷ்தழணதன்ய, ணற்பற்வ யந்டயப்ட அல்.
இவட 'ய யந்டம யதமதம்' ன்மர்கள்.
ல்மம் எழ ணமத்ணமபின்  னொங்கள் ன்று
மர்க்கயபர்கலக்கு அன்த க்டய ன்டற்கு அபசயதழண இல்வ.
ளன்மல் என ளடய்பத்டக்கு இன்ளமன்று அன்ிதம் ன்று
அபர்கள் யவத்டமல்டமழ என்வபிட்டு இன்ளமன்யம்
டயனம்னபவடப் ற்யத ழச்ழச பனகயட? ல்மம் என்யன் ழபழண
ன்று னரிந்ட ளகமண்டுபிட்மல் அப்ழமட ல்மப் னமஞங்கலம்
எழ ணமத்ணமபின் ீ ம பிழமடம்டமன்; அந்ட என்ழடமன்
டன்வ ளபவ்ழபறு ணழமமபக்கமர்கள் அடேபிக்கும்டிதமக
ளபவ்ழபறு ளடய்பம்ழமல் ஆக்கயக் ளகமண்டு இத்டவ கூத்டம்
அடிக்கயட ன்று னரிந்ட ளகமண்டு, என்றுக்ளகமன்று னஞமகத்
ழடமன்றுகய ல்மக் கவடகவநனேம் யக்கவும் க்டய ளசலுத்டவும்
னடிகயட.
மஞமறன் கவடதிழ சயபன் கயனஷ்ஞிம் ழடமற்றுப்
ழமகயமம? டயனபண்ஞமணவக் கவடதிழ பிஷ்ட சயபனுவத
அடிவதக் கமஞனடிதமணல் ழடமற்றுப் ழமகயமம? இண்டும்
த்தந்டமன். கயனஷ்ஞ க்டர்கவந அபர்டமன் ணமத்ணம ன்று
ம்ப் ண்டபடற்கமக ஈச்பன் டதங்கமணல் கயனஷ்ஞிம்
ழடமற்றுப் ழமகக் கூடிதபர்டமன். வசபர்கலக்கு ஈச்பிம்
ிடிப்வ உறுடயதமக்க ழபண்டும் ன்டற்கமக பிஷ்ட டம்வணழத
குவத்டக் ளகமண்டு ஈச்பிம் ழடமற்கக் கூடிதபர்டமன். மம்
தித்டபர் - ழடமற்பர் ன்று பித்தமணமக யவத்டமலும்
அபர்கலக்குத் டமங்கள் ழபறு இல்வ, எனபழடமன் ன்று
ளடரினேணல்பம? டன்வழத தித்டக் ளகமள்படமபட? டன்ிம்
ழடமற்றுப் ழமபடமபட? அடமல் இளடல்மம் பிவநதமட்டுத்டமன்!
இப்டி எழ ணமத்ணம  னொம் டுத்டக்ளகமண்டு ீ வ
ளசய்கயட.

இன்ளமன கமஞனம் உண்டு. ங்கலக்கு பனய கமட்டிதமக
இனப்டடமன் அட. ழமகத்டயல் க்டய பினத்டயதமக ழபண்டும்.
இடற்கமக கபமழ பனய கமட்ழபண்டும். அடற்கமகத்டமன் சய
கவடகநில் சய ழக்ஷத்ங்கநில் பிஷ்டழப க்டமக இனந்ட
ளகமண்டு ஈச்பனுக்குப் னவ ளசய்கயமர்; ழபறு சய கவடகநில்,
ழக்ஷத்ங்கநில் சயபன் பிஷ்டவுக்குப் னவ ண்டகயமர்.
ணற் ளடய்பங்கலம் இப்டிழத. ளமடபமக வசபம், வபஷ்ஞபம்
ன்ழ மம் ளரித ிரிவுகநமகப் ிரிந்டயனப்டமல் ஈச்பன், பிஷ்ட
ன் இண்வழத அடயகம் ளசமல்கயழன்.
ழமகத்டயல் மடயவ்த்தம் [கற்ன ளய] இனக்கழபண்டும். அடமல்
அம்மழந டயபிவடகலக்ளகல்மம் பனய கமட் ழபண்டும்.
அப்ழமட, டமன் மசக்டயதமக இனந்டமலும் டயக்கு அங்கய
எடுங்கயபநமகத்டமழ இனக்க ழபண்டும்?
ஆக, னமஞங்கநிழ என்றுக்ளகமன்று பித்டயதமணமக, இந்ட
ஸ்பமணயடமன் உசத்டய ன்றும், அந்ட ஸ்பமணயடமன் உசத்டய ன்றும்
கமட்டும்டிதம கவடகள் பனபட அந்டந்டக் குயப்ிட் சணதத்டயல்
என்யழண இடடமன் ணமத்ணம ன்று மம் ஆனணமக ஈடுட்டு
யற்டற்கமகச் ளசமன்ட ன்ழ டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
என்வத் டமழ்த்டயதட ழமல் ளசமன்ட உண்வணதில் அவட
யந்டயப்டற்கமக இல்வ; இன்ளமன்வ இடழப கனம் ன்று
ளகட்டிதமகப் ிடித்டக் ளகமள்நச் ளசய்படடமன் உத்ழடசம்.

என்ழ பமக
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
என்ழ பமக
எழ ணமத்ணமடமன்  ழடபடம னெர்த்டயகநமகயதினக்கயமர்.
எவ்ளபமனத்டனுக்கு எவ்ளபமன னெர்த்டயதிம் அமடயப் ிடிணமம்
உண்மகயட. அபபனுக்கும் அந்டப் ிடிப்வழத உறுடயப்டுத்டயக்
ளகமடுப்டற்கமகப் ணமத்ணம டம் ஸ்பனொத்டயல் என்வ

இன்ளமன்யம் என சணதத்டயல் குவத்டக் ளகமள்கயமர். டஞ்சமவூர்
சர வணதிழழத டுத்டக் ளகமண்மல்: டயனக்கண்டினைரில் ணசயபவ
ணமபிஷ்டவுக்கு னன்மல் குவத்டக் கமட்டுகயமர். ிம்ண
சயவக் கயள்நிதடமல் ழணச்பனுக்கு ற்ட் சமத்டக்கு அபர்
ணமபிஷ்டபிம் சமபிழணமசம் ளறுகயமர். அடுத்டமற்ழமல்
டயனபனயணயனவதில்
ீ
அந்ட ணமபிஷ்ட ணசயபனுக்கு னன்மல்
குவந்டமற் ழமல் இனக்கயமர். அங்ழக பிஷ்ட சயபனுக்குப் னவ
ண்டகயமர். எவ்ளபமன கணணமக சயப ஸ் மணம் ளசமல்ய
அர்ச்சவ ளசய்கயமர். கவசயதில் என கணம் குவகயட. உழ
னண்ரீகமக்ஷம (டமணவக் கண்ஞம) ளனணமள் டம் கண்
என்வழத யத்ட அர்ச்சவ ளசய்கயமர். ஈச்பன் ின்ணமகய
அபனக்குச் சக்கம் பனங்குகயமர். இங்ழக 'ழத்மர்ப்ழஞச்பர்'
ன்ழ ஈச்பனுக்குப் ளதர். கண்டினைரில் ளனணமலக்கு ' சம
பிழணமசர்' ன்று ளதர். கண்டினைர் கவடவதக் ழகட்கயழமட
ளனணமள் ணமமத்வடனேம் சமத்வடனேம் ழமக்குகய ண
கனஞமனெர்த்டய ன் மபத்வட, மத்வடத்டமன் மம் கயயக்க
ழபண்டும். அப்டிழத டயனபனயணயனவப்
ீ
னமஞத்டயல், டன்
கண்வஞக்கூத் டதங்கமணல் ளகமடுக்கயடடமன் க்டய ன்னும்
மத்வட டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். பவபி பர் உசத்டய
அல்ட டமழ்த்டய ன்று மர்ப்வட னக்தணமய் யவக்கக் கூமட.
னன்ளல்மம் மந்டர் பிநக்குகள்டமம் இனந்ட பந்ட. அடயல் மலு
க்கம் கண்ஞமடி ழமட்டம் உண்டு; னப்ட்வ ணமடயரி னென்று
க்கம் கண்ஞமடி ழமட்ட ணமடயரினேம் உண்டு. மம் இந்ட னப்ட்வ
மந்டவப் மர்ப்ழமம். கண்ஞமடிக்குள்ழந பிநக்கு ற்ய
வபத்டயனக்கும். அடன் எநி னென்று க்கத்டமலும் கண்ஞமடி பனயதமக
ளபநிழத பனம். சய சணதங்கநில் அங்கமணமக, இந்டக் கண்ஞமடி
எவ்ளபமன்றுக்கும் என பர்ஞம் னசயதினப்மர்கள். உள்ழநதினக்கய
எழ எநி அந்டந்டப் க்கத்டக் கண்ஞமடி பனயதமக பனகயழமட
அடடன் பர்ஞணமக ளடரினேம். சயனஷ்டி, ஸ்டயடய, சம்மம் ன்
னென்று கமரிதங்கவந எழ ணமத்ணம ண்டகயட. எழ வசடன்தம்
[அயளபமநி] டமன் னென்றுக்கும் கமஞம். அந்ட வசடன்தம்
னப்ட்வ மந்டனக்குள் இனக்கய பிநக்கு ணமடயரி.

னென்று ட்வதில் என்றுக்கு சயபப்னக் கர் னசயதினக்கயட.
அடடமன் ச்னஷ்டி. ஸ்ளக்மஸ்ழகமப்ில் சுத்ட ளபநிச்சத்டயயனந்ட
சயபப்வப் ிரித்டமல், மக்கய ஆறு கர்கலம்கூ ிரிந்டபிடும்.
என்று பமக ஆகய சயனஷ்டி இடடமன். அடமல்டமன்
சயனஷ்டிகர்த்டமபம ிம்ணமவபச் சயபப்ன யணமகச் ளசமல்பட.
னப்ட்வக் கண்ஞமடிதில் இன்ளமன்று ீம். தன்ஸ்டி ய
ணமவதின் கவசயதில் உள்ந 'பதளட்' அடடமன். ஆம்ம் சயபப்ன
(infra-red), னடிவு பதல்ட் (ultra-violet). சயனஷ்டிக்கப்ட்
ழமகத்வடளதல்மம் ரிமயத்டக் ளகமண்டினக்கும்ழமழட, 'இந்ட
ழமகம் ன்ட டன்ில் டமழ யவந்ட னர்ஞ சத்டயதம் இல்வ;
இட ணமத்ணமபின் ழபம்டமன்; அபனவத ீ வடமன்' ன்று
ஜமத்டயமல் கமட்டிக் ளகமண்டினக்கயபர் ணமபிஷ்ட. அந்ட
ஜம அக்ிதில் ழமகளணல்மம் கரிதமகயட. என பஸ்ட
அடிழதமடு ீற்றுப் ழமய்பிமணல் டன் னொத்ழடமழழத, ஆமல்
பர்ஞத்வட இனந்ட, கரிக்கட்வததமக யற்கய யவ இட! ழமகம்
ன்று என்று இனக்கவும் இனக்கயட; ஆமல் அடன் டி குஞம் ணமவத - ரிந்ட, கரிந்ட அடபம் பிஷ்ட ணதழண ன்று ளடரிகயட:
ர்பம் பிஷ்ட ணதம் கத்! கரிதமன், ீழணிதமன் ன்ளல்மம்
பிஷ்டவபச் ளசமல்கயழமம். ீம், கறுப்ன, பதளட் ல்மம் கயட்க்
கயட் இனக்கய பர்ஞங்கள். ணமத்ணம னத்ளடமனயலுக்கமக என
னப்ட்வ மந்டர் ணமடயரி இனக்கயழமட ீப்ட்வ பனயதமக
உள்ழநதினக்கய எநி பனகயழமட அவட பிஷ்ட ன்கயழமம்.
னப்ட்வ மந்டரில் னென்மபட க்கம் கண்ஞமடிக்குக் கர்
னசமணல் உள்நடிழத பிட்டினக்கயட. ஜமத்டயல் ல்மம்
ரிகயழமட னடயல் கரிக்கட்வதமக ஆதிற்று. அந்டக் கரிவதனேம்
ரித்டமல் ல்மம் சமம்மகய பிடுகயட. னொம் ன்ழட இல்மணல்
ீற்றுப் ளமடிதமகய பிடுகயட. இப்ழமட யனம் ணமயக் கறுப்ன
அத்டவனேம் ளபள்வந ளபழநர் ன்று ஆகயபிடுகயட. ளபலப்ன
சுத்ட ளபநிச்சத்டக்கு ளமம்க் கயட்டி பர்ஞம். அந்ட
ளபநிச்சத்டயயனந்ட பந்ட ல்மக் கர்கலம் - அடமபட
ணமத்ணமபிணயனந்ட உண்ம சக ிஞ்ச பிதமமங்கலம் அடிழதமடு அடிட்டு ீற்றுப் ழமய், அந்டப் ணமத்ணம ணட்டுழண ணயஞ்சய
யற்கய யவ இட. யற்ட - ீறு. ல்மம் ழமமலும் யவத்ட

யற்கய யவ இட. 'ணம ஸ்ணம்' ன்கய ழணச்பன் அடடமன்.
ம்மம் ன்கய ழரில் ல்மபற்வனேம் அனயக்கய ழமட அட
ளகமடூணம கமரிதணமகத் ழடமன்யமலும், அனயப்ழமடு யற்கமணல்,
ஆடமணம சத்டயதத்டயல் ழசர்க்கய ண கமனண்தணம
ளடமனயவத்டமன் சயபளனணமன் ளசய்கயமர். பிஷ்ட, ீ வழதமடு
ழசர்த்டச் ழசர்த்ட ஜமத்வடத் டந்டழமட, மம டயனுசம (ர்பம்)
ழமகம் (கத்) ன்ட என கரிக்கட்வ ணமடயரி மர்வபக்குத்
ளடரிந்டட. அடமல்டமன் 'ர்பம் பிஷ்ட ணதம் கத்' ன்ட.
இப்ழமட ீ வ ல்மம் னடிந்ட ம்மம் ன் ண ஜம
யவ பந்டயனக்கயழமட ர்பனம் இல்வ, கத்டம் இல்வ.
அடமல்டமன் 'சயபணதம்' ன்று ணட்டும் ளசமல்கயழமம்.
எழ பிநக்குத்டமன் - ிம்ண வசடன்தம். அடழப சயபப்னப்ட்வ
பனயதமகத் ளடரினேம்ழமட ிம்ணம ப்டுகயட; ீப்ட்வ
பனயதமகப் மர்க்கயழமட அடழப பிஷ்ட; பர்ஞம் னசமட
ட்மன்ஸ்மன்ட் ளபலப்னக் கண்ஞமடி னெம் மர்த்டமல் அடழப
சயபன்.
"ஏனனழப னெவுனபமய்" ன்றுடமன் ம் ளரிதபர்கள் மடி

வபத்டயனக்கயமர்கள். என குயப்ிட் ஃிமிவதத்டமன் ளசமல்
ழபண்டும், என சயத்டமந்டத்வடத்டமன் யவமட் ழபண்டும் ன்
ண்ஞங்கள் இல்மணல் டயந்ட ணழமடு, பிசமணம
மர்வபழதமடு டங்கலக்குத் ழடமன்யத சத்டயதங்கவநழத ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழம ணகமகபிகள் ல்ழமனம் எழ பஸ்டடமன்
னம்னெர்த்டயகநமக, னப்த்ட னக்ழகமடி ழடபவடகநமக
ஆகயதினக்கயளடன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள். மஞன் "ர்கஸ்டயடய-மச ழடழப" (ர்கம் ன்மல் ஸ்னஷ்டி) ன்று எழ
பஸ்டவப னென்று ளடமனயலுக்கமக னென்மடமகச் ளசமல்கயமன்.
கமநிடமனும் ஸ்ஷ்ணமக, " க ப னெர்த்டய: ிிழட த்ரிடமம" என்றுடமன் ணமத்ணம; அட னத்ளடமனயலுக்கமக னென்மகப் ிரிந்டட
ன்கயமன்.
"டயளண் னமஞங்கள்" ன்பற்யல் வசபணமவபடமன்

ிணமஞனவதவப, வபஷ்ஞபணமவப டமன்

ிணமஞனவதவப ன்று கட்சய கட்டிமல், கட்சய டமன் யற்குழண
எனயத, சண்வடமன் ணயஞ்சுழண டபி, ளடநிவு உண்மகமட; சமந்டய
ிக்கமட. 'என்று த்; அவடத்டமன் ஜமிகள்  ழரில்
ளசமல்கயமர்கள்' ன்கய ழபட பமக்கயதத்டக்கு அடயகணமக ணக்கு
ிணமஞம் இல்வ.
ஆவகதமல் வசப வபஷ்ஞப ழடமபங்கள் இல்மணல்,
ல்ழமனம் அன்ழமடு கூடி சக ளடய்பங்கவநனேம் ற்யத
பினத்டமந்டங்கவந சயபஞம் ளசய்ட சயழதவ அவத ழபண்டும்.
டயனபிசல்லூர் அய்தமபமள் ன்று என ணமன் இனந்டமர். வட
ழபங்கழச்பர் ன்ட அபர் ளதர். ஆமல் அபர் இனந்ட ஊவ
ணட்டும் ளசமல்ய, ழவச் ளசமல்மணல் 'டயனபிசல்லூர் அய்தமபமள்'
ன்ழ க ங்கலம் ணரிதமவடழதமடு குயப்ிடுபமர்கள். சுணமர்
னந்டைறு பனங்கலக்கு னன் இனந்டபர். கபந்மண
ழமழடந்டயமநின் னெத்ட 'கமன்ளம்ரி' [சணகமத்டபர்] .
ழமழடந்டயமள் பிழசணமக மண மணமவபனேம், ழகமபிந்ட
மணமவபனேம் ிசமம் ளசய்ட பந்டமர். அழட சணதத்டயல் அய்தமபமள்
சயப மணமபின் ணகயவணவதப் ப்ி பந்டமர். இண்டு ழனக்குழண
வசப வபஷ்ஞப ழடம் கயவதமட. அடமல் இனபனழண
ழசர்ந்டகூத் டயனபிசல்லூரில் மண யத்டமந்டத்வடப் ிசமம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். அபர்கலக்குள் ஸ்ம் அன்னம் ணரிதமவடனேம்
இனந்ட. கயகமத்டயல் வககண் ணனந்ட ப்டும் மணத்டயன்
ிமபத்வட இண்டு ழனழண யவமட்டிமர்கள். வ
சம்ிடமதத்டயல் இபர்கவநத்டமன் னக்கயதணம ஆசமர்தர்கநமக
ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்ட பிட்டு அப்னம் ணற் ளடய்பணம
மணமபநிகள் ளசமல்பட பனக்கம். னடயல் ழமழடந்டயமவநப்
ற்யனேம், அப்னம் அய்தமபமவநப் ற்யனேம், குனபந்டம்
ளசமல்யபிட்டுத்டமன் வ ளசய்பமர்கள்.
அய்தமபமள் என சயமத்ட டயத்டன்று ஞ்சணனுக்கு ழமம்
ண்ஞி வபத்டமர் ன்டற்குப் ிமதச்சயத்டணமக அபர் கங்கம
ஸ்மம் ளசய்ட பழபண்டும் ன்று மட்மண்வணக்கமர்கள் டீர்ப்ன
ண்ஞ, அபர் டம் பட்டுக்
ீ
கயஞற்யழழத கங்வகவதப்

ளமங்கவபத்டமர் ன் பிதம் அழகணமக ல்மனக்கும்
ளடரிந்டயனக்கும். இப்டி கங்வக பந்டட என கமர்த்டயவக
அணமபமவதில். இப்ழமடம் அந்டப் னண்த டயத்டயல்
ஆதிக்கஞக்கமபர்கள் டயனபிசல்லூர் அந்டக் கயஞற்று த்டயல்
ஸ்மம் ளசய்டமல் கங்கம ஸ்ம ன் கயவக்கும் ன்று ம்ிச்
ளசய்ட பனகயமர்கள்.
அய்தமபமள், ீடம கல்தமஞத்டக்கு னன்மல் வமண சந்டய னெர்த்டய
சயபடடேவ எடித்ட பிதத்வட ஏர் இத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அங்ழக "ஸ்பக ப்டயமடிட ஸ்பசம:" ன்கயமர். அடமபட, டன்
வகதமழழத டன் பில்வ எடித்டக் ளகமண்மர் ன்கயமர்.
'சயபடடேஸ் ற்ளகழப மமதஞமல் பிரிசல் ஆக்கப்ட்ட.

அப்னம் மமதஞன் வமணமக பந்ட அவட ன்மக எடித்ழட
ழமட்டு பிட்மர்' ன்டமக இந்ட டடேர்ங்க சணமசமத்வட வபத்ட
ஈச்பத் டமழ்த்டய ழசுபட ீண் கமணமக பந்ட என பமடம்.
ஆமல் ணணமக மர்த்ட அய்தமபமலக்ழகம, சயப பிஷ்ட
ழடழண ளடரிதபில்வ. 'சயபழடமன் பிஷ்ட; பிஷ்டழபடமன்
மணன். ஆவகதிமல் மணனும் சயபனும் என்றுடமன். சயபடடேஸ்
ன்மல் அடழபடமன் மண டடேறம்! டன் வகதமல் டன் பில்வழத
னயத்டப் ழமட்மர்! அபனவத ீ வக்கு இளடல்மம்
ழபண்டிதினக்கயட! ன்று லடயபிட்மர்.

பனயகள் ; குயக்ழகமள் என்ழ
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
பனயகள் ; குயக்ழகமள் என்ழ
ஆழ்பமர்கள் பிஷ்டணமகப் மடி வபத்டயனக்கயமர்கள். மல்பர்
சயபணமகப் மடிமர்கள். ழபடத்டயல் க ளடய்பங்கவநனேம் எழ
ணமடயரி ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயட. உயத்ட ன்று ழமமல்,
அங்ழக ளடய்பங்கவநப் ற்ய அடயகம் ழச்சயல்மணல் ல்மம் ஆத்ண
டத்டபணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழக டயனபள்லபவ டுத்டக்
ளகமண்மல் அபர் ளடய்பம், டத்பம் இவபகவநப் ற்ய வபடயக

சம்ிடமதப்டிழத ளசமல்யதினந்டமலும், அவட பி ளமம்
அடயகணமக டர்ணங்கள், ன்ளயகள் (Morals, ethics) இபற்வழத
ளசமல்கயமர். இன்ளமன க்கம் டயனனெவப் மர்த்டமல் அங்ழக
ஸ்பமணய க்டய ன்வட பிப் ிமஞமதமணம், டயதமம், டமவஞ,
ணமடய இத்தமடய ழதமக சணமச்சமங்கள்டமன் யவத பனகயன்.
'இப்டி எவ்ளபமன்றும் எவ்ளபமன்வச் ளசமன்மல் வட டுத்டக்

ளகமள்பட?' ன்மல் வட டுத்டக் ளகமண்மலும் டப்ில்வ. மம்
டுத்டக் ளகமண்வட டுபிழ பிமணல், அவடழத ம்ிக்வகழதமடு
ிடித்டக் ளகமண்டு ழமய்க் ளகமண்ழதினந்டமல் னடிபில் ட
ணமர்த்ட சத்டயதழணம அவடழத அவந்ட பிடுழபமம். ஆம்த்டயல்
இவப ழபறு ழபறு பனயகநமகத் ழடமன்யமலும், னடிபில் ல்மம்
ளகமண்டு ழசர்க்கய இம் என்றுடமன்.
ழடபர் குலம் டயனமன்ணவ னடிவும்
னெபர் டணயலம் னிளணமனயனேம் - ழகமவப
டயனபமசகனம் டயனனெர் ளசமல்லும்
என பமசகம் ன்(று) உஞர்
இழட ணமடயரி 'சயபணயம் ஸ்ழடமத்டய'த்டயலும் ளசமல்யதினக்கயட.
னஷ் டந்டர் ன் ணகமன் - கந்டர்பமக இனந்ட ஈச்ப சமத்டமல்
னணயதில் பிலந்டபர் ன்று ளசமல்பமர்கள் - ழணச்பன்
ணகயவணகவநப் ற்யச் ளசமல்கய ஸ்ழடமத்டயம் அட. அடயழ என
ச்ழமகத்டயல், 'த்தீ (ழபடம்), மங்கயதம் (டத்ப ஆமய்ச்சய), ழதமகம்,
சுடய ணடம், வபஷ்ஞபம் ன்ளடல்மம் அபபரின் னசய
பிசயத்டயத்வடப் ளமறுத்ட எழ ணமத்ண டத்பத்டயல் ளகமண்டு
ழசர்க்க ற்ட்வபடமன் - ந்ட டயதமமலும் எழ சனத்டயத்டயல்
ழமய் பிலகய ணமடயரி! ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இங்கயீ ஷ்கமர்கள் இழட ண டயனஷ்டிதில்டமன் 'Jehovah, Jove or
Lord' ன்கயமர்கள். விள் ழடமன்யத இஸ்ழல் ிழடசங்கநில்

இனந்ட ீப்ன, ளணயடிக் ணட ஸ்பமணயடமன் ளழமபம. கயரீஸ்
னடம ழடசங்கநில் இனந்ட ளல்ளிக் ணடத்டயன் கவுள் 'வ்'.

லிரின் இன்ளமன ளதர்டமன் வ். 'மர்ட்'- ின - ன்ட
ளமடபமக ல்ம ணடத்டயலும் ஈச்பனுக்குச் ளசமல்கய ழர். ழர்
ழபமதினந்டமலும் ஆசமணய எனத்டழடமன் ன்று ளபள்வநக்கம
ழடசத்ட அடேபிகலம் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
னமஞங்கவநப் ஞிழபமடு, ணரிதமவடழதமடு, அடமல் தவத
ழபண்டும் ன் ண்ஞத்ழடமடு டித்டமல் குனப்ம் டவும்
உண்மகமட. ம்னவத ழக்ஷணத்டக்கமகழப ற்ட்வபடமன்
அவப ன் ல்யவு ளறுழபமம். ளகமஞ்சம் கூட்டிக் குவத்டச்
ளசமல்யதினந்டமலும் அடவுங்கூ ல் உத்ழடசத்டன்டமன் ன்று
னரிந்ட ளகமள்ழபமம்.

னமஞத்வட ழமடயத்டபர்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
னமஞத்வட ழமடயத்டபர்
இந்டப் னமஞங்கவந ஈச்பழ ழடபிக்குச் ளசமல்படமக அல்ட
பிஷ்டவுக்குச் ளசமல்படமக, அல்ட பிஷ்டழபம ப்ம்ணமழபம
மடனக்ழகம அல்ட என ரியக்ழகம ளசமல்படமக அபற்யல்
ளசமல்யதினக்கும். அப்டி ளடய்பங்கழந ளசமன் கவடகவந
அப்னம் என ரியக்ழகம மமவுக்ழகம இன்ளமன ரிய ளசமன்மர்
ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமய்க் கவசயதில் இபற்வ பிதமர்
லடனக்கு உழடசயக்க லடர் வணயசமண்தத்டயலுள்ந
ரியகலக்குச் ளசமன்மர் ன்று னடித்டயனக்கும்.
வணயசமண்தத்ட ரியகள் அப்ிமம்ணஞம லடனக்கு உதர்ந்ட
ஆணநித்ட உட்கம வபத்ட ணரிதமவட ண்ஞி அபரிணயனந்ட
னமஞ சயபஞம் ண்ஞிமர்கள். இடயயனந்ழட னமஞங்கலக்குள்
ணடயப்னத் ளடரிகட. அழடமடுகூ, ிப்வபி அயவுக்குத்டமன்
ணடயப்னத் டந்டமர்கள் ன்றும் ளடரிகயட. உதர்ந்ட பிதத்வட ந்ட
மடயதமர் ளசமன்மலும் ணரிதமவடழதமடு ழகட்டுக் ளகமண்மர்கள்
ன்று ளடரிகயட.

ண்மகப் ழசுபட
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
ண்மகப் ழசுபட
என ல் கமரிதம் க்க ழபண்டுணமமல் அவட னென்று
டயனுசுகநில் க்குணமறு ண்ஞமம். மமங்கம் உத்டவு
ழமடுகயட ழமக் கட்வந ளசய்பட என்று. இடற்கு 'ப்ன
ம்ணயவட' ன்று ளதர். ினபம தணமன் ழபவக்கமனுக்கு
ஆர்ர் ண்டபட ழமச் ளசமல்பட ின ம்ணயவட. ண்ஞம
பிட்மல் டண்வ உண்ழளதன்று, ிடித்டமலும், ிடிக்கமபிட்மலும்
தத்ழடமடு கட்வநப் ிகமம் கமரிதத்வடப் ண்ஞிதமக ழபண்டும்.
இப்டி அடயகம ஸ்டமத்டயயனந்ட ளகமண்டு உத்டபமகப் ழமமணல்
என சயழகயடன் ம்ணயம் என கமரிதத்வடச் ளசய்தச் ளசமன்மலும்
ளசய்கயழமம். இங்ழக தம் இல்வ. அன்மழழத ளசய்கயழமம்.
ணக்கு ல்வடழத யவக்கும் சயழகயடன் அபன் ன் ம்ிக்வக
இனப்டமல் ளசய்கயழமம். இப்டி ம்ணயம் ல் ணஸ் உள்ந
சயழகயடனுக்கு 'றஹ்னத்' ன்று ளதர். அடமல் ம் கம
ணமடயரிதம ஸ்டமத்டயயனந்ட ளகமண்டு ம்வண ல் கமரிதத்டயல்
வுபட "றஹ்னத் ம்யவட". இவட பிவும் சுணமகக்
கமரிதத்வடச் சமடயத்டத் ட பல்ட ட ன்மல் த்டயிதின் ிரித
பசம்டமன். தணமின் உத்டவு மணமக இனக்கயட ன்மல்,
அவடழத சயழகயடன் ளசமல்லும்ழமட குபமகயட. இவடபிவும்
ழசமகய பிடும், அவடழத த்டயி ளசமல்கயழமட. இட ணமடயரி
ம்தணமக என்வச் ளசமல்யழத ளசய்தப் ண்டபட 'கமந்டம
ம்ணயவட' ப்டும். கமந்டம ன்மல் த்டயி.
ழபடம் ின ம்ணயவட, னமஞங்கள் றஹ்னத் ம்ணயவட,
கமபிதங்கள் கமந்டம ம்ணயவட ன்று ளசமல்படண்டு.
தத் ழபடமத் ப்ன ம்ணயடமத் அடயகடம் சப்ட ப்மணமஞமத் சயம்

தத் ச அர்த்ட ப்பஞமத் னமஞ பசமடயஷ்ம் றஹ்னத்
ம்ணயடமத்|
கமந்டம ம்ணயடதம ததம டமம் ஆமத்த கமவ்தச்ரிதம
கர்த்டவ்ழத குடகர னழடம பிசயடஸ் டஸ்வத ஸ்ப்னமம் குர்ணழ||
(பித்தமமடரின் "ிடமனத்ரீதம்"-ச்ழம.8)
"இப்டிச் ளசய். அப்டிச் ளசய்" ன்று ணட்டும் ழபடம் ளசமல்கயட.

ன் ன்று கமஞம் ளசமல்மட. கமஞம் ழகட்மழ மம்
ழபடத்வட அபணரிதமவட ண்டகயழமம் ன்று ழபறு
ளசமல்கயமர்கள்! னமஞம் ன் ண்டகயட? "அப்ம, இப்டி
ளசய்படமல் இந்ட ண்வண உண்மகயட. ழபறு டயனுசயல் ளசய்படமல்
இம்ணமடயரிதம ளகடுடல் உண்மகயட" - ன்று கவட னெம்
கமஞம் ளசமல்கயட. கமஞம் ளசமல்பட ணட்டும் னமஞத்டயன்
பிழசணயல்வ. அந்டக் கமஞத்வட ணக்கு ஸ்பமஸ்தணமக
இனக்கய கவடகநின் னெணமகச் ளசமல்ய மம் அவட பினம்ிக்
ழகட்கும்டி ண்டபழட னமஞத்டயன் பிழசம். 'ரிச்சந்டயன்
இப்டித்டமன் ளசய்டமன். நன் இப்டித்டமன் ளசய்டமன். இன்னும்
இன்ின் ளரிதபர்கள் இப்டிதிப்டிச் ளசய்டமர்கள். அடமல்டமன்
டுபிழ அபர்கலக்கு த்டவ கஷ்ங்கள், ழசமடவகள்
பந்டமலும், கவசயதில் ண ழக்ஷணனம், இன்வக்கு மனம் இன்ம்
ழமகம் உள்நநவும் ங்கள் அபர்கவந ணரிதமவட
ண்டம்டிதம சமச்பட கர ர்த்டயனேம் உண்மதிற்று. இடற்கு ணமமக
யண்தமக்ஷன், யண்தகசயன, மபஞன், டரிழதமடன்
ழமன்பர்கள் ளசய்டமர்கள். டமற்கமயணமக அபர்கள் ளரித
ஸ்டமத்வடப் ளற்று ந்ழடமம் அவந்டமலும், கவசயதில்
மசணமகய, உகம் உள்நநவும் அகர ர்த்டயக்கு ஆநமகயதினக்கயமர்கள்'
ன்று டுத்டக்கமட்டி ம்வண ல்பற்யல் டெண்டுகயட;
ளகட்பற்யயனந்ட டடுக்கயட. பமஸ்டபத்டயல் ந்ட
கவடகவநத்டமன் னமஞம் ளசமல்கயட. றஹ்னத்டம சயழகயடனும்
உண்வணக்கு ணமமகப் ழசமணழடமன், ஆமலும் ம் ணஸ் ற்கய
பிடத்டயல் ல்வடச் ளசமல்பமன்.

கமபிதம் ன் ளசய்கயட? கபி ன் ளசய்கயமன்? அபன் தடமர்த்ட
உண்வணதிழ டன் கற்வவதனேம் யவத கூட்டிக் ளகமள்கயமன்.
கல்ம சக்டயதமழழத கவடகவநக்கட்டி பிடுகயமன். என்வ
ணயவகச் ளசமல்கயமன், இன்ளமன்வ குவச் ளசமல்கயமன்.
ழபளமன பிதத்வடத் டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்கயமன் (கூயதட
கூல்) . இவட ல்மம் ளசய்படற்கு அபனுக்கு 'வட்'
ளகமடுத்டயனக்கயட. தடமர்த்டத்டக்கு கண், கமட, னெக்கு வபத்ட
ழமவ ண்ஞி அவபனம் சயக்கும்டிதமகச் ளசய்பழட
கபிதின் கமரிதம். றஹ்னத் (ண்ன்) ழமல் உள்நவட உள்நடி
ணட்டும் ளசமல்மணல், னனன் ல் பனயதில் ழமக
ழபண்டுளணன்டற்கமகக் கமந்டமபமபள் கூட்டினேம், குவத்டம்,
ணமற்யனேம் கூப் ழசய அபனுக்கு யடணமக இனக்கும்டிதமக 'வஸ்'
ண்ஞி பிதங்கவநச் ளசமல்ய அபவ சரி ண்டபள் ன்ட
டயஹ்தம். இந்டக் கமந்டமபின் ஸ்டமத்டயல் கமபிதனம், ினபின்
ஸ்டமத்டயல் ழபடனம், இண்டிற்கும் டுபம றஹ்னத்டயன்
ஸ்டமத்டயல் னமஞங்கலம் இனந்ட ளகமண்டு ணக்கு டர்ணங்கவநச்
ளசமல்கயன்.

உந்யதமனம் டயவப்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
உந்தமனம் டயவப்னம்
னன்மநில் டமதமர் பிடித மலு மனயகவநதினக்கும் ழமழட
லந்டயனந்ட பட்டு
ீ
ழபவகவநச் ளசய்ட ளகமண்டினக்கும் ழமழட சமஞி ளடநிப்ட, ழகமம் ழமடுபட, டதிர் சயலுப்னபட னடம
கமரிதங்கவநச் ளசய்னேம் ழமழட - னமஞங்கநில் பனம்
னண்ஞிதணம கவடகவநப் மட்மகப் மடிக்ளகமண்டினப்மள்.
குனந்வடகள் அவடக் ழகட்டுக் ழகட்ழ னமஞக் கவடகவநத் ளடரிந்ட
ளகமண்மர்கள். டர்ணங்கவந ீபனுள்ந கடமமத்டயங்கநில்
குவனத்டக் ளகமடுப்டமல் அவப இநம் உள்நங்கநில் ஆனப்
டயந்டபிடும். இவடழத ிற்மடு ளௌமஞிகர்கள் ளசமல்க் ழகட்டும்,

டமங்கழந னெ டைவப் டித்டம் பிபணமகத் ளடரிந்ட
ளகமண்மர்கள். இளடல்மம் னற்கம ம்ிடமதங்கள்.
இப்ழமட இந்ட ல் பனக்கங்கள் ழமய்பிட். யிணமப் மட்டு,
மயடிக்ஸ், மபல், த்டயரிக்வககள் இவபடமன் சயன் பதயயனந்ழட
ல்மவனேம் இலக்கும்டிதமக ற்ட்டினக்கயட. இப்ழமடம்
யிணம - டிமணமக்கநில் னமஞக் கவடகவநனேம் டிப்டமல் அந்ட
அநவுக்குக் ளகமஞ்சம் னமஞ ஜமம் உண்மகமம். ஆமல் இட
ரிதம ஜமணமக இனக்குணம ன்ட ந்ழடம். னமஞப்
த்வடப் மர்த்டமலுங்கூ ல்வட பி அடயகணமகக் ளகட்ழட
பந்ட ழசனம்டி இனக்கமம். ளன்மல் னமஞக் கவடவத
யிணமபமகழபம டிமணமபமகழபம ஆக்குகயழமட அவட
த்டவக்ளகத்டவ  ஞ்கணமகப் ண்ஞமம் ன்றுடமன்
மர்ப்மர்கள். இடமல் கமந்டம ம்ணயடத்டக்கு ல்வட
பயனேறுத்டபடற்கமகழப டப்ட் சுடந்டயத்வடத் டப்மகப்
ிழதமப்டுத்டயக் ளகமண்டு னெக் கவடவத ளமம் சயவடத்ட
பிடுகய ழட அடயகணயனக்கயட.
டிமணம, யிணமபில் இன்ளமன ளகடுடல், இவபகவநப் மர்க்கப்
ழமகயபர்கள் உத்டணணம கடமமத்டயங்கநின் குஞங்கவந
கயயத்டக் ளகமள்படற்குப் டயல் அந்ட ழபம் ழமட்டுக் ளகமள்லம்
டிகனவத குஞங்கவநழத கயயத்டக் ளகமள்லபட!
ல் த்வடழதமடு கூடிதபர்கநமகவும், னமஞம் ளசமல்கய
டத்பங்கநில் ஈடுமடு உள்நபர்கநமகவும், அடயழ பனம் உத்டண
னனர்கநின் குஞங்கநில் ழடமய்ந்டபர்கநமகவும் இனக்கப்ட்
ளரிதபர்கள் ளசய்கய னமஞப் ிபசத்வடக் ழகட்மல்டமன்
ழகட்பர்கலக்கும் அடயலுள்ந டர்ணங்கள், அடயல் பனபர்கநின்
த்குஞங்கள் இபற்வ கயயத்டக் ளகமள்ந னடினேம். ஞம், னகழ்
இபற்வழத யவப்பர்கநமகவும், டமம் ளசமல்கய பிதங்கவநத்
டமழண அனுஷ்மத்டக்கு டுத்டக் ளகமள்நமடபகமகவும் இனக்கய
ளௌமஞிகர் ண்டம் உந்யதமனம் டிமணம, யிணம
ழமத்டமன். ல் வத் டமட. சமஸ்டயத்டயல் ளசமன் மக
டர்ணப்டி இனந்டமல் டிமணமவும், சயிணமவும் கூ ல்வடச்

ளசய்தனடினேம். ய பமழ்க்வகதில் னனன் ளண்மட்டிதமக
இனப்பர்கள் டமன் மகத்டயலும் டய-டயதமக பமம்; ச்னங்கமக்
கமட்சயதில் இப்டிதிப்டிதம கட்டுப்மடுகள் ழபண்டும் ன்று மக
சமஸ்டயத்டயல் இனக்கயட.
டயனழண இப்ளமலளடல்மம் ட்ஞங்கநில் யவத
உந்யதமங்கள் க்கயன். யனைஸ் ழப்ரில் 'ங்ழகஜ்ளணன்ட்
கம' த்வடப் மர்த்டமல் க்ழக ஆச்சரிதணமதினக்கயட. மன்கூக்
ழகள்பிப்மட ணட பிதங்கள், கவட, னமஞங்கநில்
உந்யதமங்கள் க்கயன். ங்கலம் கூட்ம் கூட்ணமக
இபற்றுக்குப் ழமகயமர்கள். ளமம்வும் மகரிகணம பனயதில்
இனக்கப்ட்பர்கள், டித்ட னேபர்கள் னேபடயகள்கூ இபற்றுக்கு
பனகயமர்கள் ன்று ளடரிகயட. டுபமந்டத்டயல் இனந்ட யவழதமடு
மர்க்கும்ழமட இவட என 'ரிவதமன்ஸ்' (ணறுணர்ச்சய) ன்று
கூச் ளசமல்த் ழடமன்றுகயட.
ஆமல் இடயழ னக்கயதணமகக் கபிக்க ழபண்டிதட,
ளௌமஞிகர்கள் ந்ட அநவுக்கு மமம் உண்மக்கமணல் கவட
ளசமல்கயமர்கள் ன்டடமன். ழடம ளகமஞ்சம் மயடிக்ஸ், மஸ்தம்,
உகவடகள் பந்டமல் பமதில்வடமன். ஆமல் இடகழந
கவடவத, அடன் டத்பமர்த்டத்வட அடித்டக் ளகமண்டு ழமகய ணமடயரி
ளசய்ட பிட்மல் அட மமம். கபமன் யவவப
உண்மக்குபடடமன் ம். அவடனேம் அந்டப் னமஞத்டயல்
ளசமல்யதினக்கய ிகமம், அவட பிட்டு ளமம்வும் ளபநிழத
ஏடிபிமணல், ணயல் டயகய ணமடயரி ளசமல் ழபண்டும். இடற்கு
னக்கயதணமக ஸ்பமடேனடய இனக்க ழபண்டும். கவட ளசமல்கயபனக்ழக
ஆஸ்டயக்தம், ஆசமங்கள், ளடய்ப க்டய, டமம் ளசமல்கயடயல் ணணமர்ந்ட
ம்ிக்வக ல்மம் இனக்க ழபண்டும். அபழ பிதத்டயல்
(சப்ளக்டில்) ழடமய்ந்டபமக இனந்டபிட்மல், ழபண்மட கவடகள்,
மயடிக்யல் ழமபடற்கு அபனக்ழக ணசு பமட. யிணம,
மபலுக்குப் டயல் அழட ணமடயரி இன்ளமன
ளமலடழமக்வகப்ழமப் னமஞப் ிபசனம் ஆகயபிட்மல் அடயல்
என ிழதமனம் இல்வ.

ட்ஞங்கநில் உள்நட ழம சயன் ஊர்கநிலும் கயமணங்கநிலும்
இவ்பநவு உந்யதமங்கள், வகள், ஆஸ்டயக ங்கங்கவநப்
மர்க்க னடிதபில்வ. ளமம்வும் மகரிகம் னற்யத இத்டயழழத,
'ஆக்ஷ'னுக்கு ணணமக 'ரிதமக்ஷ'னும் இனக்கும் ன் 'யனைன்
Law'ப்டி அடற்கு ணமற்மக, இம்ணமடயரி த் பிதங்கலம் பநர்ந்ட

பனகயன். ல்ம இத்டயலும், கயமணங்கநிலும்கூ, இப்டி க்க
ழபண்டும். ந்ட இணமமலும் கமடசயதன்று க்டயக்கமகவும்
டர்ணத்டக்கமகவும் ன்ழ னமஞ னம் (டிப்டம்) சயபஞனம்
(ழகட்டம்) க்க ழபண்டும்.

ஸ்ட னமஞங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
ஸ்ட னமஞங்கள்
னமஞங்கவந ம்னகயபர்கள் கூ 'ஸ்ட னமஞங்கள்' ன்று
ஊனக்கு ஊர் சயன்டமக இனக்கயபற்வ ம்னபடற்கு
ழதமயக்கயமர்கள். டிப்மநிகள் ல்மப் னமஞனழண
ளமய்ளதன்மல், ஸ்ட னமஞம் ளபறும் குப்வ ன்று ளசமல்லும்
அநவுக்குப் ழமய் பிடுகயமர்கள். ன் கமஞம் ன்மல் அழக
ஸ்ட னமஞங்கநில் எவ்ளபமன்யலும், 'இங்ழகடமன் இந்டயனுக்கு
சம பிழணமசம் ஆதிற்று', 'இங்ழகடமன் அகஸ்டயதர் மர்படயழணச்பமள் டயனக்கல்தமஞக் கமட்சயவதப் மர்த்டமர்' ன்று
இனக்கயட. 'இட ப்டி மத்டயதம்? அபபனம் டங்கள் ஊவ
உதர்த்டயச் ளசமல் ழபண்டுளணன்டற்கமக இட்டுக் கட்டி
வபத்டயனக்கயமர்கள்' ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
இவடப் ற்ய பிதம் ளடரிந்ட ஆஸ்டயகர்கவநக் ழகட்மல்,
'கல்த்டக்குக் கல்ம் அழட கவடகள் டயனம்வும் க்கயட. அவட

கவட ந்டமலும் எழ அச்சமக இல்மணல் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம்
ழடனம் இனக்கும். என கல்த்டயல் என ஸ்டத்டயல் ந்ட கவட
இன்ளமன கல்த்டயல் இன்ளமன ஸ்டத்டயல் க்கயட.

அடமல்டமன் அழக ஸ்டங்கநில் எழ னமஞக் கவட ந்டடமகச்
ளசமல்ப்டுகயட' ன்கயமர்கள்.
இவட எத்டக் ளகமள்ந னடிதமடபர்கலங்கூ, எவ்ளபமன
ஊர்க்கமர்கலக்கும் னமஞங்கநில் பனம் னண்ஞித சம்பங்கள்
டங்கள் ஊரில் ந்டடமக ளசமல்யக் ளகமள்படயல் என ளனவண
இனக்கயளடன்று ல் னவதில்டமன் டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
மண ங்கள் டங்கள் ஊனக்ழக மணர் பந்டமர், கயனஷ்ஞன் பந்டமர்,
ணரியகள் பந்டமர்கள், அங்ழக ணம ளகமடூணம மபங்கலக்கு
பிழணமசம் கயவத்டட ன் ம்ிக்வகவதப் ளற்டமல் அந்ட
ழகமபில்கலக்குப் ழமபடயலும் உத்பங்கள் த்டபடயலும்
உத்மம் அவந்ட, ல் க்டய சயத்வடகவநப்
ளற்யனக்கயமர்கநம, இல்வதம? இவடத்டமன் மம் கபிக்க
ழபண்டும். 'னத்டயசமய'கநம ம்னவத சந்ழடகங்கள் இல்மணல்
அந்ட நித ங்கள் ளறும் யவவப ன் குவக்க ழபண்டும்?
இந்ட ணமடயரி பிதங்கநில் உண்வண ன்டமக ழடம என
தடமர்த்டத்வட ( fact ) ளசமல்ய, அடமல் சமணமன்த ங்கள் ளறும்
டயனப்டயவதக் ளகடுத்ட அபர்கலக்கு னத்டயக் கக்கத்வட உண்மக்கக்
கூமட. கபமழ கர வடதில் ளசமல்கயமர்:
 னத்டயழடம் ழதத் அக்ஜமமம் கர்ண ங்கயமம்|
இப்டிச் ளசமல்படமல் ஸ்ட னமஞங்கள் தடமர்த்டணம
சத்டயதத்வடச் ளசமல்பில்வ ன்கய ழகமஷ்டிழதமடு மன்
ழசர்ந்டபிட்டமகவும், ஆமலும் அடமல்கூப் ளமடங்கநிம்
ல் பிவநவப ற்டுத்ட னடிகயட ன்டற்கமகத்டமன் அபற்வ
அங்கர கரிக்க ழபண்டும் ன்று ளசமல்படமகவும் யவத்டபிக்
கூமட. ளனம்மம ஸ்ட னமஞங்கள் உண்வணதம
பினத்டமந்டங்கவநத்டமன் ளசமல்கயன் - ன்ழட ன் ம்ிக்வக.
சயட ழபறு டயனுமக இனக்கமம். அப்டி இனந்டமலும் இனந்ட
பிட்டுப் ழமகட்டும் ன்றுடமன் ளசமல்கயழன். ல்ம ஸ்டப்
னமஞனழண ளமய்ளதன்று மன் ளசமல் பபில்வ.

ஸ்ட னமஞங்கநின் த்டயதத்பம்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)

னமஞம்
ஸ்ட னமஞங்கநின் த்டயதத்பம்
ழபடத்டயல் ன் ளசமல்யதினந்டமலும் அட த்டயதம் ன்று ம்
ழபண்டும் ன்ட ழம, வசப - வபஷ்ஞபங்கலக்குத் டணயழ்
ழபடணமக உள்ந ழடபம-டயவ்தப்ந்டங்கநில் ளசமல்யதினப்வட
மம் உண்வணளதன்று எப்னக் ளகமள்ந ழபண்டும். அழக
ழக்ஷத்ங்கநில் மப்ளற் ழடபமங்கநிலும் ஆழ்பமர்கநின்
மசுங்கநிலும் அந்டந்ட ஸ்ட னமஞ பிதங்கள் பனகயன். 1500
பனத்டக்கு னந்டயத இந்ட ழடபம - டயவ்தப்ந்டங்கநிழழத
ஸ்ட னமஞக் குயப்னகள் இனப்ட அந்டப் னமஞங்கநின்
னவணக்குச் சமன்மக இனக்கயட.
உடமஞணமக வங்கத்டயழ ளனணமள் ழபறு ந்ட ஊரிலும் இல்மட
ணமடயரி ளடற்ழக மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமர். இடற்கு அந்ட ழக்ஷத்
னமஞத்டயல் கமஞம் ளசமல்யதினக்கயட. வ மணசந்டய னெர்த்டயக்குப்
ட்மிழகம் ஆிகு பிீஞன் ங்வகக்குத் டயனம்ிப்
ழமழமட, மணர் டமம் பனயட்டு பந்ட ங்கமட பிக்த்வட
அபனுக்கு ளகமடுத்டமளன்றும் அடடமன் என கமஞத்டமல் அபன்
ழமகயபனயதில் உதகமழபரிக்கு டுழப வங்கத்டயல்
ிடயஷ்வதமகய பிட்ளடன்றும், டன்ழமடு ங்கமனரிக்கு
டுத்டப்ழமக னடிதபில்வழத ன்று டக்கப்ட் பிீவஞத்
டயனப்டயடுத்டழப வங்கமடர் ளடற்கு ழமக்கயப் டுத்டயனக்கயமர்
ன்றும் வங்க ஸ்ட னமஞத்டயல் பிரிபமகக் கவட
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட பிதத்வட ஆழ்பமர்கள் டங்கள் மட்டில்
ளசமல்கயமர்கள்.[1]
ணமபிஷ்ட ளடற்ழக மர்த்டயனப்டற்குப் னமஞம் ளசமல்கய
கமஞம் ஆழ்பமர் கமத்டயழழத யச்சணதமக
இனந்டயனக்கயளடன்மல் அந்டப் னமஞம் அடற்கும்
னந்டயதடமகத்டமழ இனக்க ழபண்டும்?

கமஞ்சர னத்டயல் கமம்மடர் அம்மழந ிடித்ட வபத்டப் னவ
ண்ஞித ினத்பி [ணண்ஞமம] யங்கம்; ஸ்பமணய அபள் னவ
ண்டகயழமட ளரித ளபள்நத்வடப் ிபயக்கச் ளசய்டம் அபள்
பிமணல் யங்கத்வடக் கட்டிக்ளகமண்மள்; அடயயனந்ட ஸ்பமணயழத
ஆபிர்பித்டமர் - ன்று ஸ்ட னமஞத்டயல் இனப்வடத்
ழடபமனம் ளசமல்கயட. சுந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் கம்த்டயல்
மடித ழடபமத்டயல் மட்டுக்குப் மட்டு அம்மள் னவ ண்ஞி
ணயவணவதச் ளசமல்கயமர்.[2]
வங்கத்டக்குப் க்கத்டயல் இனக்கய ம்னழகச்பத்டயல்
(டயனபமவக்கமபில்) ம்ன ணரிய ன்பர் ம்ன (மபல்)
பினக்ஷணமக ஆக, அடன் கர ழனழத ஈச்பன் பந்ட ழகமதில்
ளகமண்மர். அங்ழக யங்கத்டக்கு என சயந்டய ந்டல் ழமட்டுப்
னயத்டட. இந்ட ந்டவ அறுத்டக் ளகமண்டு என தமவ
யங்கத்டக்கு அிழகம் ண்ஞிற்று. இடமல் சயந்டயக்கு ஆத்டயம்
பந்ட தமவதின் டம்ிக்வகக்குள் னகுந்ட ளகமண்டு அடன்
ணண்வக்குள் ழமய் குவந்டட. அப்ழமட தமவ ணண்வவத
ழணமடயக் ளகமண்டு டமனும் ளசத்ட சயந்டயவதனேம் சமக அடித்ட
பிட்ட. இந்ட சயந்டய டமன் ிற்மடு ழகமச்ளசங்கட் ழசமனமக
ிந்ட ம்னழகச்ப ஆதத்வடக் கட்டிற்று. இந்டக் கவடவத ஸ்ட
னமஞம் ளசமல்கயட.
இத்டவக்கும் ழடபமத்டயழழத reference இனக்கயட.
னெஸ்டமத்டயல் ப்ழமடம் கமழபரி ஊற்று இனக்கும்டிதம
அற்னட ஸ்டம் அட ன்டற்கு அப்ர் ழடபமம் என்யல் த்டப்
மட்டிலும் குயப்ன இனக்கயட.[3]
டயனக்கலக்குன்த்டயல் டயனம் ணத்டயதமம் ன்ிண்டு ணஞிக்கு
இண்டு கலகுகள் பந்ட ண்மம் ளகமடுக்கய சர்க்கவப்
ளமங்கவச் சமப்ிட்டு பிட்டுப் ழமகயடல்பம? இட
டைற்மண்டுகநமக ந்டபனகயட ன்று ளசமல்படற்கு ன்
ஆடமம் ன்று ழகட்கயமர்கள். இந்ட ஊர் ழழ ழடபம
கமத்டயயனந்ட "கலக்குன்ம்" ன்று இனக்கயட. இவடபிப்
ளரித ஆடமம் ன் ழபண்டும்?

டயனபிவணனடெரில் வடப்னச ஸ்மம் பிழசணமட ன்று
ழக்ஷத் ணமமத்ணயதத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட ன்மல் இந்ட
பிழசத்வட சுணமர் 1300 பனங்கலக்கு னன்ன அப்னம்
சம்ந்டனழண மடிதினக்கயமர்கள்.[4]
வங்கம், ம்னழகச்பம், கமஞ்சர னம், டயனக்கலக்குன்ம்,
டயனபிவணனடெர் ழமன் ணமழக்ஷத்ங்கள் னமடணமக
ப்யத்டணமடமல் அபற்வப் ற்யத னமஞ பனக்குகள் வனத
டணயழ் டைல்கநில் பந்டயனப்டயல் ஆச்சரிதணயல்வ ன்று
ழடமன்மம். சயன் சயன் ழக்ஷத்ங்கநில் உள்ந சயன் னமஞ
டயஹ்தங்கலக்குக் கூ வனத டணயழ் ணவகநில் குயப்ன
இனப்டடமன் ஆச்சரிதணமக இனக்கயட.
ியத்டயதவதமட சய ழக்ஷத்ங்கநில் ரியகழநம ழடபர்கழநம
பண்டுகநமக இனந்ட னவ ண்ஞிடமக ஸ்ட னமஞங்கநில்
இனக்கயட. இப்ழமடம் அந்ட ஊர்கநில் சன்டயதிழழத ளரித
ழடவகள் இனந்ட ளகமண்டினக்கயன். ன்ித்டயல் இப்டி
இனக்கயட. 'ணடபம்' ன்ழ அடற்கு என ளதர் இனக்கயட. (ணட
- ழடன்) . டயனத்டவப்னண்டிக்குப் க்கத்டயல் சயத்டமம்னர் ன்று
ளசமல்கய ஊர் இனக்கயட. இடற்கு ழடபமத்டயல் டயனச்சயற்ழணம்
ன்று ளதர். இங்ழகனேம் ஸ்பமணய சன்டயதில் ழடன்கூடு இனக்கயட.
யத்டர்கள் ழட ீக்கநமக பந்ட னயக்கயமர்கள் ன்று டயஹ்தம்.
இந்ட ழடவக்கும் டயந்டழடமறும் னவ க்கயட. வபஷ்ஞப
டயவ்த ழடசங்கநில் டயனக்கண்ஞ ணங்வகதில் ழடவதினக்கயட.
இபற்வப் ற்ய அந்டந்ட ஊர் ழடபம-டயவ்தப்ந்டங்கநிலும் reference
இனக்கயட.[5]
ஸ்ட னமஞ பிதங்கவந ழடபமம், டயனபமசகம், மமதி
டயவ்பிதப் ிந்டம் னடயதபற்யல் குயப்ிட்டினப்டமல் அபற்யன்
னவண, ிமணமண்தம் (authenticity) இண்டும் ளடரிகயன்.
[1] குடயவச னடிவத வபத்டக்

குஞடயவச மடம் ீட்டி

படயவச ின்ன கமட்டித்
ளடன்டயவச திங்வக ழமக்கய
கல்யக் கவுள் ந்வட
அபவஞத் டதிலுணமக் கண்டு
உல் க்(கு) உனகுணமழம?
ன் ளசய்ழகன் உகத்டீழ!
(ளடமண்டிப்ளமடி ஆழ்பமர்)
[2]பமர் குனமள் உவணங்வக ன்றும் த்டய பனயப்ளற்..

ஆற்ணயல் னகனமள் உவணங்வக ஆடரித்ட பனயப்ளற்..
பரிளகமள் ளபள்பவநதமள் உவணங்வக ணனபி த்டய
பனயப்ளற்..
ளகண்வ தந்டம் கண்டவண ங்வக ளகலணய த்டய பனயப்ளற்..
ல்வதில் னகனமள் உவணங்வக ன்றும் த்டய பனயப்ளற்..
ணங்வக ங்வக ணவணகள் கண்டு ணனபி த்டய பனயப்ளற்..
ண்ஞில் ளடமல்னகனமள் உவணங்வக ன்றும் த்டய பனயப்ளற்..
அந்டணயல் னகனமள் உவணங்வக ஆடரித்ட பனயப்ளற்..
ந்ட ழடமல் னகனமள் உவணங்வக பித்டய பனயப்ளற்..
(ளபள்நம் பந்டழமட அம்மள் யங்கத்வடத் டலப, ஈஸ்பன்

ஆபிர்பித்டவடக் குயக்கும் மல்.)
ள்கல் இன்ய இவணதபர் ழகமவ ஈசவ பனயமடு ளசய்பமள்
ழமல்

உள்நத்டள்கய உகந்ட (உ)வணங்வக பனயச் ளசன்று யன்பம
கண்டு
ளபள்நங்கமட்டி ளபனட்டி பஞ்சய ளபனபி ஏடித்டலப ளபநிப் ட்
கள்நக்கம்வ ங்கள் ிமவக் கமஞக்கண் அடிழதன்
ளற்பமழ.
[3]சயந்டயனேம் ஆவக்கமபில் டயனயனற் ந்டர் ளசய்ட

உந்டபன் இந்டழமழட ழகமச்ளசங்க ஞமனுணமகக்
கந்டீர்க் கமபிரிசூழ் ழசமஞமட்டுச் ழசமனர்டங்கள்
குந்டில் ிப்ித்டயட்மர் குறுக்வக பட்மழ
ீ
(அப்ர்)
ளபண்ஞமபயன் ழணபித ம் அனகம (சம்ந்டர்)
[ளபண்ஞமபல் : ம்ன பினட்சம்]
"ளசல ீர்த் டயவநச் ளசன்மடிழழ" (அப்ர்)
[இச் ளசமற்ளமர் த்டப் மட்டுக்கநிலும் பனகயட]
[4] னசம் னகுந்டமடிப் ளமயந்டனகமத

ஈசன் உவகயன் இவணன(ட) ஈழடம! (சம்ந்டர்)
பனந்டயத ணமடபத்ழடமர் பமழமர் ழமர் பந்டீண்டிப்
ளமனந்டயத வடப்னசணமடி உகம் ளமயளபய்ட (சம்ந்டர்)
ஈசன் ம்ளனணமன் இவணனடயில் னச மம் னகுடம் னமழப
(அப்ர்)
[5] ழடமர் பண்டு ண் ளசனேம் டயனஆனம் சயற்ழணத்டமன்

(ஜமசம்ந்டர்)
கநிபண்வனேம் ளமனயல் கண்ஞ ணங்வக னேட் கண்டுளகமண்ழழ.
(டயனணங்வகதமழ்பமர்)

 பமறுகநிவ ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
 பமறுகநிவ ளடமர்ன
என ஸ்ட னமஞத்டயல் இனக்கய ம்பத்வட ம்ந்டப் டுத்டய
இன்ளமன்யல் பனகயட. இப்டிப்  னமஞங்கலக்கயவழத எழ
கவடவத ளடமர்ன டுத்டயச் ளசமல்யதினக்கயட; Inter-connected ஆகச்
ளசமல்யதினக்கயட. ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டப் டித்டமல்டமன்
னலக்கவடனேம் ளடரிகயட. இம்ணமடயரி என ஸ்ட னமஞத்டயல்
பிட் இத்டயல் இன்ளமன்று ளடமங்குபடமக அழகம் இனப்ழட
ஸ்ட னமஞங்கள் ளமய்தில்வ ன்டற்கு என சமன்மக
இனக்கயட.
ஸ்ட னமஞங்கலக்குள்ழந ணட்டுணயல்மணல் 18 ணமனமஞங்கள்,
உனமஞங்கள் இபற்யல்  அம்சங்கவநக் கூ ஸ்ட
னமஞங்கள்டமன் னர்த்டய ளசய்கயன் ன்வடப் மர்க்கும்ழமட
இபற்யன் authenticity [யத்டன்வண]வதப் ற்ய ழணலும் உறுடயதமகயட.
உடமஞணமக: அம்மலம் ஈச்பனும் வகமத்டயல் ளசமக்கட்மன்
ஆடிமர்கலம். "மன்டமன் ளதித்ழடன்", "மன்டமன் ளதித்ழடன்"
ன்று இண்டு ழனம் அிப்ிமத ழடணமகச் ளசமன்மர்கநமம். 
டயனுமக ழமகத்டக்கு டர்ணங்கவந டுத்டக் கமட்டுபடற்கமக
ஸ்பமணயனேம் அம்மலம் இப்டிளதல்மம் கூத்டடிப்மர்கள்.
அப்டித்டமன் இப்ழமட அபர்கலக்குள்ழந ககம் பந்ட பிட்ட.
கமசு வபத்ட இந்ட ணமடயரிப் ந்டதம் ஆடிமல் பனம் எலங்கு
டப்ிப் ழமகும்டிடமன் ஆகும் ன்று கமட்டுகய ணமடயரி, ளசமக்கட்மன்
ஆட்த்டயன் னடிபில் ககம் பந்டடமக ஆட்ம் ழமட்மர்கள்.
டன்னுவத உவவணவதளதல்மம் ந்டதம் வபத்டத்
ழடமற்றுப்ழம ஸ்பமணயக்குக் ழகமம் பந்ட அம்மவந, "ீ
னழமகத்டயல் ழமய்ப் சுபமகத் டயரிந்ட ளகமண்டின" ன்று சமம்

ளகமடுத்ட பிட்மர். அபர் சுடய. ளபயத்டத் டயரிந்ட ளகமண்டினக்கய
இந்டயரிதங்கநம சுக்கவந அக்கய வபக்கய டய அபர்.
அங்கமம் ிடித்ட ீபனுக்கு இந்ட அடேக்த்வடப்
ண்ஞணமட்மர் ன்று கமட்டுபடற்கமக மக்ஷமத் மசக்டயவதப்
ழமக்கயணயல்மட சுபமகத் டயரிந்ட ளகமண்டினக்கும்டி ஆக்வஜ
ண்ஞி பிட்மர்! ணமசக்டயதமக இனக்கப்ட் அம்மலம், உழ
டன் டப்வ உஞர்ந்ட, அபனக்கு அங்கயத டயபிவடதமக - இந்டக்
கற்ன ளய உகத்டக்குத் ளடரிபடற்கமக - என சமடமஞப் சு
ணமமக ஆகய னழமகத்டக்கு பந்ட டயரித ஆம்ித்ட பிட்மள்.
"ழகமணமடம, குன்ணன:" - ன்று அம்மலக்கு ஸ்மணமபில்

ழர் ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி ழகமணமடமபமக னழமகத்டக்கு பந்ட
பிட்மள்.
ணமபிஷ்ட அபலவத அண்ஞம அல்பம? அந்டப் மசம்
அபனக்கு! ணமப்ிள்வந (ஈச்பன்) அபவந பிட்டி பிட்மர்
ன்டம், 'அபர் சுடயதமக இனந்ட க்ஷயக்கமபிட்மல் ழமகட்டும்;
டங்வகவத மம் க்ஷயத்டப் மடகமப்ில் வபத்டக் ளகமள்ழபமம்'
ன்று யவத்ட ணமபிஷ்ட ணமட்டிவதமக ஆகயத் டமனும்
அம்மழநமடு பந்டபிட்மர். இவதமகய னழமகத்டயல் அவத
ழபண்டும் ன்று இபனக்கு என சமனம் இல்வ. ஆமலும்
ழமட பமத்ல்த டர்ணத்வடக் கமட்டுபடற்கமகத் டங்வகழதமடு
கூத் டமனம் பந்ட பிட்மர். இந்ட அடேபத்டயழ ற்ட்
னசயதிமல்டமன் கயனஷ்ஞமபடம கமத்டயழனேம் ணமடு ழணய்த்ட
ந்ழடமப் ட்மர். ழகமமன் ன்ழ ழர் பமங்கயமர்.
'ழகமமன்' ன்மலும் 'சுடய' ன்மலும் எழ அர்த்டம்டமன். இந்டப்

ளதர்கவந ஆழமசயத்டப் மர்த்டமழ வசப-வபஷ்ஞப ழடம்
ழமய்பிடும். அட இனக்கட்டும்.
அண்ஞமவும் டங்வகனேம் இப்டிக் ழகமமமகவும், ழகமபமகவும் பந்ட
ஊர்டமன் டயன அலந்டெர். "ழடலந்டெர்" ன்று ளசமல்பட அடடமன்.
கம்னவத ஊர் அடழப. 'கம்ர்ழணடு' ன்று இப்ழமடம் அங்ழக
இனக்கயட. அங்ழக [டயனணங்வக] ஆழ்பமர் ணங்கநமசமம்
ண்ஞி ழகமதில் இனக்கயட. ளனணமள் ழகமம னெர்த்டயதமகழப

கர்ப்க்னத்டயல் சுழபமடு கூ இனக்கயமர். சுவுக்கு கமபமக
பந்டமல் அபனக்கு 'ழகமகன்' ன்று ழர். ழகமக ழக்ஷத்ம் ன்ழ
ழடலந்டெனக்குப் ழர் இனக்கயட. 'ழகம-கர்' ன்வட
'ஆணனபிதப்ன்' ன்று டணயனயல் ளசமல்கயழமம். 'ஆ' ன்மல் சு.

அந்ட ஊரில் ழபடனரீச்பர் ன் ளதரில் சயபனுக்கு ழகமதில்
இனக்கயட. ஏர் ஊர் ன்று இனந்டமல் என ழகமடிதில் சயபன்
ழகமதிலும் இன்ளமன ழகமடிதில் ளனணமள் ழகமதிலும்
இனக்கழபண்டும் ன்ட வனத கம சமஸ்டயப்டிதம town-planning.
ழடலந்டெரில் உள்ந ளனணமள் ழகமதிலுக்கு ஆழ்பமர் மல்
இனக்கயளடன்மல், ஈச்பன் ழகமதிலுக்கு [ஜம சம்ந்டரின்]
ழடபமம் இனக்கயட. ஆழ்பமர்கள் மடித ஸ்டங்கவந
'ணங்கநமசமம் ளற்வப' ன்மர்கள். ழடபமம் உள்ந

ழக்ஷத்த்வடப் 'மல் ளற் ஸ்டம்' ன்மர்கள். அழக
ழக்ஷத்டயங்கலக்கு இந்ட இண்டு ளனவணகலம் இனக்கயட.
ழடலந்டெனக்கும் இனக்கயட.
சுபமக பந்ட அம்மவந ணமபிஷ்ட னல் ழணல் ழணதபிட்
இங்கள் ழடலந்டெனக்கு க்கத்டயழழத ில்லூர் ('னல்' ன்வடத்
டஞ்சமவூர் யல்மக்கமர்கள் 'ில்' ன்றுடமன் ளசமல்லுபமர்கள்),
ழணக்கயரி ணங்கம் ன் ளதர்கநில் இனக்கயன். ஆன் ஆங்கூர்
ன்டம் இன்ளமன க்கத்டக்குக் கயமணம். அடவும் சு டயரிந்டடற்கு
அவதமநணமகப் ழர் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயட! (ஆன்-சு).
சு னல் ழணனேம். ழகமமர் ழணத பிட்டுக் கூப் ழமய் மடகமப்மர்.
அம்மலம், ணமபிஷ்டவும் ஈச்ப ஆமடவ ண்ஞ
ழபண்டுணல்பம? அடற்கமகத்டமன் ழகமக ழக்ஷத்டயத்டயல் ளனணமள்
ழபடனரீச்பவப் ிடயஷ்வ ண்ஞிமர். (ழபடனரீச்பர் ழகமதில்,
ஆணனபிதப்ன் ழகமதில் இண்டும் எழ ணமழஜ்ளணன்டில்டமன்
இனக்கயட.)
ழபடத்டக்கு ழகம ளமம்வும் அபசயதம். தமகத்டக்கு ழபண்டித ளய்,
மல் னடமபற்வத் டனம் ழகம, தமகத்வடப் ண்ஞி வபக்கும்
ிமம்ணஞர்கள் இனபனம் ழபட ணடம் பிநங்குபடற்குக் குயப்மக

இனக்க ழபண்டும். 'ழகம-ப்மஹ்ணழஞப்ழதம சுணஸ்ட யத்தம்'
ன்றும் 'பமழ்க அந்டஞர் பமிபர் ஆிம்' ன்றும் இடமல்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட.
அம்மள் 'ழகம' பமக பந்ட இத்டயல், அபவநப் அப்டிச் சித்டபர்
ழபடனரீச்பமக பந்டமர். அந்ட ஊரில் ணீ  கமம் பவ ழபட
சமஸ்டய வ்னேத்ன்ர்கள் [பிற்ன்ர்கள்] யவத
இனந்டயனக்கயமர்கள். "அலந்வட ணவழதமர்" ன்று அபர்கவந
சம்ந்டர் ழடபமத்டயல் டயனம்த் டயனம்ப் ழமற்யதினக்கயமர்.
இந்ட ஊர்ப் ளனணமவநழத ஆழ்பமர் ளமம்வும் ழபட
சம்ந்டனள்நபமக, "சந்ழடமகம! ளௌனயதம! வடத்டயரிதம!
சமணழபடயதழ! ளடுணமழ!" ன்று கூப்ிடுகயமர்.
என மள் ழணய்ச்சயன் ழமட சுபின் குநம்ன இடித்ட
னணயக்குள்நினந்ட என கல் பந்டட. மர்த்டமல் சயபயங்கணமய்
இனந்டட. இப்டிப் ளரித சயப அமடம் ண்ஞி பிட்டமல் சு
ணயண்டு எடிதட. ணமபிஷ்ட அவட சணமடமப் டுத்டய அவனத்ட
பந்டமர். அந்ட இத்டக்கு "டயனக்குநம்ிதம்" ன்று ளதர்
இனக்கயட.
இவடளதல்மம் மர்த்ட ணமபிஷ்டவுக்கு ளமம்வும் ழபடவ
உண்மதிற்று. ழடம என பிவநதமட்டில் டன் ழமடரி
அங்கமப்ட்டற்கமக இத்டவ பிரீடங்கள் பந்ட பிட்ழட
ன்று ளமம்வும் பனத்டப்ட்மர்.
றந்டழச்பனக்கு ணீ மக்ஷயவத ணமபிஷ்டடமன் டமவ
பமர்த்டக் ளகமடுத்டமர். அந்ட ணமடயரி இங்ழகனேம் டங்வகவத
ப்டிதமபட ஈச்பன் ணறுடினேம் ழசர்த்டக் ளகமள்லம்டிதமக
ண்ஞழபண்டும் ன்று ணமபிஷ்ட ிமர்த்டவனேம் னவனேம்
ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமர்.
ஈச்பன் ணறக்கு, டயனப்டய உண்மதிற்று. ணமபிஷ்டபிம், "ீ
இப்டிழத அபவந (சுபமக இனக்கய அம்மவந) ழணய்த்டக்
ளகமண்ழ ழமய்க் கமழபரிதில் ஸ்மம் ண்டபித்ட லப்ன.

வனத னொம் பனம். அப்னம் மழ பந்ட ப்ழமட கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயழன் ன்வடச் ளசமல்கயழன்" ன்மர்.
அபர் ளசமன்ப் ிகமழண ழகமகர் சுபக் கமழபரி ஸ்மம்
ண்டபித்ட, டயனம் அட அங்கயனந்ட ழமய் அவந்ட ஊவத்டமன்
இப்ழமட 'டயனபமபடுடவ' ன்கயழமம். 'ஆ-அடு-டவ' டமன் அட.
ந்டக் கமழபரித் டவதிழ ஆ (சு) ீமடிக் கயட்ழ ழமய்ச்
ழசர்ந்ழடம ('ஆ-அடு' ன்டயல் பனம் 'அடுடலு'க்குக் கயட்ழ ழமய்ச்
ழசனடல் ன்று அர்த்டம்) அந்ட ஊர் ன்று அர்த்டம். (டயனனெர்
'டயனணந்டயம்' ளசய்டடமல் ளனவண வத்ட ஊர் இந்டத்

டயனபமபடுடவடமன். ஊர்ப் ழனக்குப் ளமனத்டணமகத் டயனனெனம்
ளசத்டப் ழம என இவதின் உம்னக்குள்ழந கமதப் ிழபசம்
ண்ஞிதினக்கயமர்!)
அங்ழக ஈச்பன் பமக்குப்டிழத அம்மலக்குப் சுனொம் ணவந்ட
ஸ்பத னொம் பந்டட. ஈச்பனும் ித்தக்ஷணமமர். ஆமல்
இன்னும் ளகமஞ்சம் ஆட்ம் ழம யவத்டமர். க்கத்டயழ
குற்மம் ன் ஊரில் (இட டயனளல்ழபய குற்மணயல்வ.
அனபி பிலகயழட அந்ட ஊர் இல்வ. இட டஞ்சமவூர் யல்மபில்
ணமதபத்டக்குப் க்கத்டயல் இனப்ட. 'டயனத்டனத்டய' ன்ட இடற்குப்
வனத ளதர். அப்ர், சம்ந்டர், சுந்டர் ஆகயத னெபனம் ழடபமம்
மடினேள்ந 44 ழக்ஷத்ங்கநில் அட என்று.) அந்ட ஊரிழ அம்மவநப்
ளண்ஞமக பநர்க்க ழபண்டும் ன்று என ரிய டஸ் ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமர். 'அம்மள் னழமகத்டக்கு பந்டடடமன் பந்டமள்.
ரியனேவத இஷ்த்வட னர்த்டய ளசய்படற்கமகவும் இந்ட
சந்டர்ப்த்வடழத 'னைடிவஸ்' ண்ஞிக் ளகமண்டு பிமழண!' ன்று
ஈச்பன் யவத்டமர். இல்மபிட்மல் அபவந ணறுடி என டவப
அல்பம னழமகத்டக்கு அனுப் ழபண்டிபனம்?'
அடமல் ஈச்பன் அம்மநிம், "ீ ழமய் டயனத்டனத்டயதில் அந்ட
ரியதின் ளண்ஞமகக் ளகமஞ்ச கமம் இனந்ட பம. அப்னம் மன்
பந்ட கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்கயழன்" ன்மர்.
அம்மலம் அப்டிழத ளசய்டமள்.

அப்னம் ஸ்பமணய அங்ழக ின்ணமமர். ழகமக ழக்ஷத்த்டயல்
பமக்குக் ளகமடுத்டபழ இங்ழக பந்டமர் ன்டற்கு என உட்சமன்மக
இங்ழகனேம் ஸ்பமணயக்குப் ழர் ழபழடச்பர் ன்று இனக்கயட.
அந்ட ரியனேம், இந்டக் கல்தமஞத்டக்கமகழப கமத்டக் ளகமண்டினந்ட
ணமபிஷ்டவும் ஈச்பவ டயர்ளகமண்டு அவனத்ட ஊனக்கு
'டயர்ளகமள்மடி' று ழர் ற்ட்டுபிட்ட.

கல்தமஞத்டக்கு னன்மல் 'வ்டம்' ன்று ண்டகய ழமணத்வட
ஈச்பன் க்கத்டயல் என ஊரில் ளசய்டமர். அடமல் அடற்கு
'ழபள்பிக் குடி' ன்ழ ழர் உண்மதிற்று.

அப்னம் ங்ழக அபர் அம்மவநக் கல்தமஞப் ளண்ஞமகப் மர்த்ட
மயவக ளடநித்டமழம அந்ட ஊர் 'குறுனவநப்மய' ன்று பனங்கய
பனகயட.
அப்ழமட இண்டு னென்று கயமணங்கவநழத அவத்டப் ளரிடமக
கல்தமஞப் ந்டல் ழமட்மர்கநமம். அடற்கு டுணத்தணமக இனக்கய
ஊனக்கு 'டயனணஞஞ்ழசரி' ன்ழ ளதர் இனக்கயட. அங்ழகடமன்
மக்ஷமத் மர்படய-ழணச்பர்கலக்குத் டயனக்கல்தமஞம் ண்ஞி
வபத்ட ணமபிஷ்ட ணங்குநிர்ந்டமர்.
இப்ழமட மன் ளசமன் இந்டக் கவடதில் அம்மபம் கூமட,
சூடமட்ம் கூமட, டயதின் பமக்குக்குக் கட்டுப்ட்டு க்க ழபண்டும்,
ழமட பமத்ல்த ரிமம் னடம அழக டர்ணங்கள்
ளபநிதமபடமல் ஸ்ட னமஞங்கவந உழதமகணயல்மடவப ன்று
எடக்குபட வ்பநவு டப்ன ன்று ளடரிகயட. அட ணட்டுணயல்வ.
மன் கவட ளசமன்டம் இவட யவத்ட இல்வ. இந்ட என
கவடக்குள்ழந டண்டு டண்மக என ளனட்டு ஸ்ட னமஞங்கள்
ழசர்ந்டயனக்கயன். என்றுபிட் இத்டயல் இன்ளமன்று
ஆம்ிக்கயட. ல்மம் ழசர்ந்டமல்டமன் கவட னர்ஞ னொம்
ளறுகயட.
ழடலந்டெர், ில்லூர், ஆமங்கூர், டயனக்குநம்ிதம், டயனபமபடுடவ,
குற்மம், டயர்ளகமள்மடி, ழபள்பிக்குடி, குறுனவநப்மய,

டயனணஞஞ்ழசரி ன்று இத்டவ ஊர்கவநப் ற்யத ஸ்ட
னமஞங்கள் என்று ழசர்ந்ட எழ கவடவத உனபமக்கயதினப்டமல்
அந்டக் கவட யந்டமன் ன்று ஆகயட. அழகணமக அந்ட
ஸ்டங்கநின் ழரிழழத 'பிளன்ஸ்' இனக்கயட.
இவடபித் டஞ்சமவூர் யல்மக்கமர்கலக்கு அடயகம் ளடரிந்ட என
கவட கும்ழகமஞத்வடனேம் அடன் சுற்றுப்ட் ழக்ஷத்ங்கவநனேம்
இவஞக்கயட:
ிநதத்டயன் ழமட ிம்ணம அடுத்ட சயனஷ்டிக்கம ீங்கவந
அணயனடத்டயல் ழபட சப்டங்கழநமடு ழசர்த்ட என ணண் கும்த்டயல்
(குத்டயல்) ழமட்டு அடற்கு தழடமக்டணமக ணமபிவ, ழடங்கமய்
வபத்டப் னடல் ழமட்டு ழணன உச்சயதில் வபத்டபிட்மர். ிநத
ளபள்நத்டயல் அட ணயடந்ட பந்டழமட ழணச்பன் ணறுடி
சயனஷ்டிவத ஆம்ித்ட வபக்கழபண்டுளணன்று யவத்டமர்.
அப்ழமட கும்த்டயன் ழணழ வபத்டயனந்ட ழடங்கமய் னதயன்
ஆட்த்டயழ சரிந்ட பிலந்ட பிட்ட. உழ ிநத
ளபள்நத்டயயனந்ட அந்டப் ிழடசம் ளபநிதிழ பந்டபிட்ட.
ழடங்கமய் பிலந்ட இத்டயற்குக் கயட்ழடமன் ிற்மடு அணயனடம்
ணமணகக் குநணமகப் ளனகயற்று. இப்ழமடம் அங்ழக ஸ்பமணயக்கு
மரிழகழநச்பர் ன்று ளதர் இனக்கயட. (மரிழகநம் ன்மல்
ழடங்கமய்.) அபர் ழணற்குப் மர்க்க இனப்டமல் 'அினழகச்பர்'
ன்கயமர்கள். அப்னம் ணமபிவ பிலந்டட. அந்ட இனம்
ிநதத்வட ணீ யக் ளகமண்டு னப்ிழடசணமக ளபநிதில் பந்டட.
கும்ழகமஞத்டயற்கு பழணற்ழக மலு வணயல் உள்ந
'டயனப்னம்தம்டமன்' அட. 'தம்' ன்மல் 'தஸ்'-ம், அடமபட

ிநதம்; 'னம்'-னம்மக இனப்ட. ிநதத்டக்குப் னம்மக அவட
ணீ ய இனப்ட டயனப்னம்தம். அப்னம் னடலும் இப்டிழத
பிலந்டட. அட ணமணகக்குநத்டயன் கயட்ழ என இம். அங்ழகனேள்ந
ழகமபியல் ஸ்பமணய ளதர் 'றத்மடர்'ன்ழ இனக்கயட. ¨த்ம்
ன்மல் னடல். 'உபடம்
ீ
' ன்மலும் னடல். அடமல்
'உபழடச்பர்
ீ
' ன்றும் ளசமல்படண்டு. அங்ழக ளகௌடண ணரிய

னவ ளசய்டடமல் 'ளகௌடழணச்பர்' ன்ழ அடயகம் பனங்குகயட.

இந்ட கும்த்டக்கு பமவதத் டபி னெக்கும் இனந்டட, கயண்டி,
கணண்லு னடயதபற்றுக்கு இனப்ட ழம! மன் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய கத்டக்குக் கூ ழணல் க்கம் பமய் இனப்ழடமடு,
க்கபமட்டில் னெக்கும் இனக்கயடல்பம? கம் அல்ட குத்வட
உள்ழந யப்னபடற்கு பமய் பனயதமக ம் பிழபண்டும்.
அடயயனந்ட த்வட ளபநிதில் பிழபண்டுணமமல் னெக்கு
பனயதமகத்டமன் பிழபண்டும். இம்ணமடயரி சமஸ்டயழமக்டணம
குணமகழப அந்ட அணயனட கனம் இனந்டயனக்கயட. ழணச்பன்
மர்த்டமர் - கும்ம் டமமகக் கபிழ்ந்ட சயனஷ்டி ீனம் அணயனடனம்
ளபநிதில் பமடடமல் டமம் மஞத்டயமல் அடித்டக் கும்த்வட
உவத்ட அபற்வ ளபநிப்டுத்டய பிடுபட ன்று டீர்ணமம்
ண்ஞிமர். உழ மஞத்வடனேம் ழமட்மர். மஞனரி ன்
'மஞத்டவ'தம அந்ட இத்வடத்டமன் இப்ழமட 'பமஞமடவ'

ன்கயமர்கள். அங்ழக ஸ்பமணயக்குப் ழர் மஞனரீச்பர். குத்டயன்
பமய் சயடய பிலந்ட இம் (குபமசல்) ன்று ளதர் ளற்ட.
ஆமல் சமஸ்டயழமக்டணமக னெக்கு பனயதமக அணயனடம் ளபநி
பழபண்டும் ன்று ஸ்பமணய யவத்டடமல் னெக்கு உவந்ட
அணயனடம் ளபநிபந்ட ழக்ஷத்டயழண ணற் ழக்ஷத்டயங்கவநபிப்
ளனவண உவதடம 'கும்ழகமஞம்' ஆதிற்று. 'ழகமஞம்' ன்மல்
னெக்கு. கும்த்டயன் ழகமஞம் பிலந்ட இம் 'கும்ழகமஞம்'. 'குனெக்கு'
ன்ழட அடற்குத் ழடபமத்டயல் உள்ந ளதர். அங்ழக யங்கணமக
அந்ட ணண் கதழண வபக்கப்ட்டு பிட்ட. இப்ழமடம் அப்டித்டமன்
இனக்கயட. கபசம் ழமட்டுத்டமன் அடற்கு அிழகம் க்கயட.
'கும்ழச்பர்' ன்று ளதர். அணயனடம் பிலந்ட இம்டமன் ணமணகக்

குநம்.
இட அணயனடம் ளபநிபந்ட ழக்ஷத்ம் ன்டற்குப் ளமனத்டணமக
இங்ழகனேள்ந சமர்ங்கமஞிப் ளனணமவந "ஆம அனடன்" ன்ழ
ஆழ்பமர்கள் மடிதினக்கயமர்கள்! வபஷ்ஞபர்கள் கும்ழகமஞத்வடக்
குந்வட ன்மர்கள்.
இப்டிப்  ழக்ஷத்ங்கள் inter-connected ஆக இனந்ட ளகமண்டு ஸ்ட
னமஞங்கள் யந்டமன் ன்று உறுடயப்டுத்டகயன். டயனபலந்டெர்,
கும்ழகமஞம் குயத்ட  ழக்ஷத்டயங்கள் என்றுக்ளகமன்று கயட்க்

கயட் இனப்வப. இவப என மவந்ட வணல் ழடிதறக்குள்
அகப்ட்டு பிடும்.
இவடபி பிஸ்டமணம ஸ்ழகயல் டெ டெ இனக்கய
ழக்ஷத்டயங்கநின் ஸ் ம்ந்டத்வடச் ளசமன்மல், ஸ்ட
னமஞங்கள் கட்டுக்கவட இல்வ ன்று இன்னும் டயணமகத்
ளடரினேம். ளசமல்கயழன்.
மழணச்பம், ழபடமண்தம், ட்டீச்பம் ன் னென்று ழக்ஷத்ங்கள்
ழணழ ளசமன்வப ணமடயரிக் கயட்ழ கயட்ழ இனப்வப அல்.
மழணச்பம் மணமடனம் யல்மபில் ளடற்கு னத்ழகமடிதில்
இனக்கயட. ழபடமண்தம் டஞ்சமவூர் யல்மபில் என ழகமடிதில்
னத்கவதில், டயனத்டவப்னண்டி டமலுகமபில் இனக்கயட. அழட
யல்மபில், ஆமல் அடற்கு ளமம்வும் டள்நி கும்ழகமஞத்டக்குப்
க்கத்டயல் ட்டீச்பம் இனக்கயட. இப்டி என்றுக் ளகமன்று டெத்டயல்
உள்ந ஸ்டங்கநில் எழ பமறு சடு ணமடயரி இவனழதமடுகயட
ன்மல் அவடப் ளமய்ளதன்று ளசமல் னடிதமடடமழ?
இந்ட னென்று ஊர்கநிலும் ஈச்பன் ழகமதியல் 'மணயங்கம்' ன்
ளதரில் யங்கம் இனக்கயட. னென்றும் ணம ழக்ஷத்ங்கள். வ
மணசந்டய னெர்த்டயதின் ம்ந்டனள்ந ழக்ஷத்டயங்கள் ன் ணகயவண
அபற்றுக்கு இனக்கயன். அழடமடுகூ இந்ட னென்று இங்கநிலும்
மமதஞமபடமணம வமணன் யங்கப் ிடயஷ்வ
ண்ஞிதினக்கயமர் ன்டமல் வசப வபஷ்ஞப எற்றுவணக்கும்
இவப ம் ளகமடுப்டமக இனக்கயன். இடல்மணல் ணற்
பிழசங்கலம் ளகமண் ழக்ஷத்ங்கநமக இவப இனக்கயன்.
மட ழடசத்டயன் மலு ழகமடிகநில் உள்ந மலு னக்த
ழக்ஷத்டயங்கநம "சமர்-டமம்" ப்டும் சடர் டமணங்கநில் (பம
ஸ்டமங்கநில்) மழணச்பம்டமன் டக்ஷயஞத்டக்குரித ளரித
ழக்ஷத்ணமக இனக்கயட. பக்ழக த்ரிமடம், ழணற்ழக ழமணமடம்,
கயனக்ழக [னரி] கந்மடம், ளடற்ழக மணமடம் ன்வபழத சமர்டமம்.
ழபடமண்தம் சுடந்டயப் ழமமட்த்டயன் ழமட உப்ன த்டயதமக்ம்
ந்ட ஊர். 'டயனணவக்கமடு' ன்டமக னெபர் ழடபமனம் ளற்
ஸ்டணமக அட இனக்கயட. இங்ழக ழபடங்கள் ஈச்பவப் னயத்ட

டயனக்கமப்ன ளசய்ட கடவபத் டயக்கும்டிதமக அப்ர் ஸ்பமணயகள்
டயகம் மடிமர். டயனஜம ம்ந்டர் மல்மடி ணறுடி னெடும்டிச்
ளசய்டமர். ட்டீச்பம் ன்ட கமணழடனுபின் மலு ளண்கநில்
என்ம ட்டி னயத்ட ழக்ஷத்ம். ழணழ டயனஆபடுடவதில்
ளசமன்ட ழம, சு னயத்ட ழக்ஷத்ங்கள் அழகம் உள்ந.
டயனஆணமத்டெர் ன்று ண்னட்டிதனழக அப்ழமடு ம்ந்டனள்ந
ஸ்டம் இனக்கயட. அங்ழகனேம் சு னயத்டயனக்கட. அப்டிப்ட்
என ஊர் ட்டீச்பம். ஜம ம்ந்டனெர்த்டய - குனந்வட - ல்
ளபதியல் ஈச்ப மணமவபச் ளசமல்யக் ளகமண்டு ஆடிப்மடிக்
ளகமண்டு பனபவடப் மர்த்ட ஈச்பழ ணனனகய னடங்கவநக்
ளகமண்டு றப்ணண்த அபடமணம அந்டப் ிள்வநக்கு ஊர் னமவும்
னத்டப் ந்டல் ழமட்டு ளபதில் ளடரிதமணல் பபவனத்டக் ளகமண்டு
ழக்ஷத்டயம் ட்டீச்பம். மனூறு, மனூற்வம்ட பனங்கலக்கு
னன்மல் டஞ்சமவூரியனந்ட ஆண்டு பந்ட மதக மமக்கலக்கு
ணந்டயரிதமக இனந்ட ணமன் ழகமபிந்ட டீக்ஷயடனக்கு இந்ட ஊரில்
என டிதம பசர கம் இனந்டட. இந்டக் ழகமதிலுக்கு அபர்
பிழசணமகத் டயனப்ஞிகள் ளசய்டயனக்கயமர். அம்மள் ந்டயதில்
அபனக்கும் அபனவத த்டயிக்கும் ிம்ங்கள் இனக்கயன்.
மணயங்க ம்ந்டத்டக்கமக இந்ட னென்று ழக்ஷத்ங்கவநப் ற்யச்
ளசமல் பந்ழடன்.
அகஸ்டயதர் டயனக்கல்தமஞக் கமட்சய கண் இம் ன்று எழ
ம்பத்வடழத  ழக்ஷத்ங்கநில் ளசமல்பட ணமடயரி இல்வ,
இந்ட னென்று ஸ்டங்கநில் உள்ந மணயங்கப் ிடயஷ்வ.
எவ்ளபமன ிடயஷ்வக்கும் ளபவ்ழபறு கமஞம் இனக்கயட.
மபஞவக் ளகமன்டமல் மணனக்கு னென்று ழடமங்கள் ற்ட்.
னடமபட, மபஞன் பிச்பஸ் ன் ணரியதின்
ிள்வநதமடமல் ிமம்ணஞன் ன்ட. அபவ ம்மம்
ளசய்டடமல் மணனக்கு ிம்ணத்டய ழடமம் உண்மதிற்று.
சயபயங்கப் ிடயஷ்வ ண்ஞி இந்ட ழடமத்வட அபர் ழமக்கயக்
ளகமண் இந்டமன் மழணச்பம்.

இப்ழமட மண மபஞ னேத்டத்வட ஆரித டயமபிச் சண்வ ன்று
சய ழர் ளசமல்பட அடிழதமடு டப்ன ன்டற்கு இவடபி ழபறு proof
(சமன்று) ழபண்மம். மணமதஞத்வடப் ளமய் ன்று டள்நிமல் மண

மபஞ னேத்டத்வடனேம் அடிழதமடு டள்நத்டமன் ழபண்டும். இந்ட
னேத்டத்டயற்கு ணட்டும் historical basis [சரித்டய அடிப்வ] இனக்கயட
ன்று ளசமல்க் கூமட. மணமதஞம் யம் ன்று எப்னக்
ளகமண்மல் அடயழ மபஞவப் ற்ய டயனம்த்டயனம் ரியனத்ன்,
ழபடமத்ததம் ண்ஞிபன், மணகமம் ளசய்ழட ழணச்பவ
டயனப்டயப்டுத்டயக் வகமத்டக்கு அடிதியனந்ட ணீ ண்பன்
ன்ளல்மம் ளசமல்யதினப்வடனேம் எப்னக் ளகமள்நத்டமன்
ழபண்டும். 'ங்கலக்குப் ிடித்டவட ணட்டும் எப்னக் ளகமள்ழபமம்.
மக்கயளதல்மம் கட்டுக்கவட' ன்மல் அட னவதம பமடத்டயல்
ழசமட.
மணமதஞ னஸ்டகத்டயல் லடய வபத்டட இனக்கட்டும்.
ித்தக்ஷணமகத் ளடரிக ணமடயரி இந்ட ழமகத்டயழழத ணயகப்ளரித
ிகமங்கழநமடு மழணச்பத்டயல் ழகமபில் இனக்கயட.
சரித்டயக்கமர்கழந எப்னக் ளகமள்கடி ஆதிக்கஞக்கம
பனங்கநமக அங்ழக மணர் ிம்ணத்டய ழடமம் ீங்குபடற்கமகப்
ிடயஷ்வ ளசய்ட யங்கம் ன்று மணமட ஸ்பமணயவதச் ளசமல்ய
ழடசம் னமவும் பனயட்டு பந்டயனக்கயட. இடமல் மபஞன்
ிமம்ணஞன் ன் ம்ிக்வகக்கு ணமமகத் டணயழ் மட்டில்
னர்பிகர்கள் யவத்டழடதில்வ ன்று ளடரிகயட.
மபஞன் ிமம்ணஞன் ன்ட ணட்டுணயல்வ. அபன் ணமபன்.
ீ
ழமகங்களநல்மம் கயடுகயடுளபன்று டுங்கும் டிதமகப்
ண்ஞிபன். கமர்த்டபர்தமர்றவனேம்
ீ
பமயவதனேம் டபித் டமன்
சண்வ ழமட் அத்டவ ழவனேம் தித்டபன்.
இப்டிப்ட்பவக் ளகமன்டமல் பத்டய
ீ
ழடமனம்
வமணனுக்கு உண்மதிற்று. இந்ட ழடமத்டக்குப்
ிமதசயத்டணமகத்டமன் மணர் ழபடமண்தத்டயல் மணயங்கப்
ிடயஷ்வ ளசய்டமர்.

ிமம்ணஞன், பன்
ீ
ன்ட டபி மபஞனுக்ளகன்று ழபறு
ளனவணகலம் உண்டு. அபன் ல் சயபக்டன். பவஞ
ீ
பமசயத்டப்
மடுபடயல் யனஞன். இம்ணமடயரி ல் அம்சங்கவந 'சமவத'
ன்மர்கள். 'சமவத' ன்மல் எநி, யனல் ன்று இண்டு அர்த்டனம்
உண்டு. 'ணகட சமழத' ன்று ணீ மக்ஷயவதச் ளசமல்கய ழமட 'ணகடம்
ழமன் எநி உவதபழந' ன்று அர்த்டம். எநி ன்ட ளனவண
பமய்ந்ட குஞங்கவநளதல்மம் குயப்ிடும். சமவத (ளனவண)
உவத மபஞவ படம் ளசய்டடமல் மணனக்கு சமதமத்டய ன்
னென்மபட ழடமம் உண்மதிற்று. இட டீனபடற்கமகத்டமன் அபர்
ட்டீச்பத்டயல் மணயங்கப் ிடயஷ்வ ளசய்ட னவ ண்ஞிமர்.
சமஸ்டயப்டி மர்த்டமல் மபஞவ ம்ரித்ட ணடேஷ்தனக்கு
ிம்ணத்டய, பத்டய
ீ
, சமதமத்டய ன் னென்று ழடமங்கள்
ற்ட்டுத்டமன் இனக்கழபண்டும். டயட மபம
மணசந்டயனெர்த்டயக்கு பமஸ்டபத்டயல் ழடமழண ற் னடிதமடடமன்.
பன் ளதவ ஸ்ணரித்டமழ ணஸ்ட ணம மங்கலம் எடிப்
ழமகுழணம அப்டிப்ட் டமக மணம மணன் டக்ழக
ிமதச்சயத்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டிதழட இல்வடமன்.
ஆமலும் அபர் இந்ட னழமகத்டயல் 'டிதல்' ணடேஷ்தமக பமழ்ந்ட
கமட்ழபண்டும் ன்றுடமன் ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டு
பந்டயனந்டமர். எவ்ளபமன சயன் கமரிதத்டக்குங்கூ சமஸ்டயத்டயல்
ன் ளசமல்யதினக்கயட ன்று மர்த்டப் மர்த்ழட அந்டப் ிகமம்
ண்ஞிமர். சமஸ்டய டர்ணங்கவநத் டநிக்கூ பல இல்மணல்
ண்ஞிக் கமட்டுபடயல் மணவ ணயஞ்சய இன்ளமனத்டர் கயவதமட.
மணமதஞத்டயல் ங்ழக மர்த்டமலும் இந்ட குஞமடயசதத்வடப்
மர்க்கயழமம். டம்வண மடமஞ ணடேஷ்தமகழப வபத்டக் ளகமண்டு,
ணடேஷ்தர்கலக்கு சமஸ்டயத்டயல் ன்ளன் டர்ணங்கள், பிடயகள்,
ிமதச்சயத்டங்கள் ளசமல்யதினக்கயன்ழபம அபற்வளதல்மம்
பிமணல் ளசய்டமர். ஆகழப எவ்ளபமன அல் கமரிதத்டக்குங்கூ
சமஸ்டயத்வடப் மர்த்ட அடன்டி ண்ஞி மணன் இந்ட னென்று
ளரித ழடமங்கலக்கு ணட்டும் ிமதச்சயத்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்நமணல் இனந்டயனப்மம? அப்டிச் ளசமல்பட ளகமஞ்சங்கூப்
ளமனத்டணயல்வ. அடமல் பமல்ணீ கய மணமதஞத்டயல் இட
ன்ழபம பிட்டுப் ழமய்பிட்ட ன்றுடமன் ஆகயட. அடயழ

பிட்டுப் ழம குவவதத்டமன் மழணச்பம், ழபடமண்தம்,
ட்டீச்பம் ஆகயத ஊர்கலக்கம ஸ்ட னமஞங்கள் னர்த்டய
ளசய்கயன்.
'இட மணமதஞத்டயல் இல்வ; அடமல் ழடம அத்வடப்மட்டிக் கவட'

ன்று யவப்ட டப்ன. வ மணச்சந்டய னெர்த்டயதின் குஞத்வட
ன்மக ஆழ்ந்ட அடேபித்டப் மர்த்டமல் அபர் இந்ட னென்று
ிமதச்சயத்டங்கவநப் ண்ஞிக்ளகமண்டுத்டமன் இனப்மர்; அப்டிப்
ண்ஞிமல்டமன் அபர் மணர். ஆவகதமல் ழடம கமஞத்டமல்
மணமதஞத்டயல் பிட்டுப்ழம இந்ட பிதத்வடச் ளசமல்கய ஸ்ட
னமஞங்கள்டமன் அபனவத ணழமமபத்டக்கும், சரித்டயத்டக்கும்
(conduct-கும்) னர்த்டயவதத் டனகயன் ன் ளடநிவு உண்மகயட.
ழமகத்வடளதல்மம் யம்யத்ட பந்டபனும், கன்ணமடமபம
ீவடவதழத ளகட் ண்ஞத்ழடமடு ணமறு ழபத்டயல் பந்ட

ீசணமகத் டயனடிக்ளகமண்டு ழமபனுணம எனத்டவ ம்மம்
ண்ஞி, அடமல் ணஸ்ட ீபமசயகலம் ந்ழடமம் அவந்ட
அபவக் ளகமண்மடும் சணதத்டயல், அப்டிப்ட் சத்னபித்டயல்
இனந்ட னென்று ளனவணகவந யவத்ட அபவக் ளகமன்டற்கமக
டம் ணீ ழட னென்று ழடமங்கவந சுணத்டயக் ளகமண்டு ிமதசயத்டம்
ண்ஞிக் ளகமண்டமக வ மணவச் ளசமல்படடமன் அபனவத
உத்டண ஸ்பமபத்வடழத என டெக்குத் டெக்கயப் ிகமசயக்கப்
ண்டபடமக இனக்கயட. யங்கப்ிடயஷ்வ ண்ஞிட ரி-
அழடத்டக்கு எத்டமவச ளசய்கயட.
இந்ட னென்று ஸ்ட னமஞங்கலக்குள் என்றுக்ளகமன்று னண்மடு
(contradiction), என்யல் ளசமன்வடழத இன்ளமன்யல் டயனப்ிச்
ளசமல்பட (duplicate ண்டபட) ன்ளடல்மம் இல்வ. மழணச்ப
னமஞத்டயல் ிம்ணத்டய ீங்கயவட ணட்டுழண ளசமல்யதினக்கயட.
ணற் இண்டு ழடமங்கள் அங்ழக ழமடமகச் ளசமல்பில்வ.
அங்ழகதினந்ட அப்டிழத னத்டயக் கவ எணமகழப பக்கமகப்
ழமதினப்மர் ழமழதினக்கயட. அங்ழக ழபடமண்தத்டயல்
பத்டய
ீ
ழமக யங்கப் ப்டயஷ்வ ளசய்டயனக்கயமர். ழபடமண்த
ஸ்ட னமஞத்டயலும் பத்டய
ீ
ணட்டும் யபினத்டயதமவடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழகனேம் ிம்ணத்டய ழமடமகச்

ளசமல்யதினந்டமல் டப்ன ன்கமம். அப்டிதில்வ. அப்னம்
உள்மட்டுப்க்கணமக (interior-க்கு)ப் ழமய் ட்டீச்பத்டயல் னென்மபட
மணயங்கத்வடப் ப்டயஷ்வ ளசய்ட சமதமத்டயவத யவ்னத்டய
ளசய்ட ளகமண்டினக்க ழபண்டும். ட்டீச்பம் ஸ்ட னமஞத்டயலும்
இந்ட என ழடமத்வடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.
அடமபட இந்ட னென்று ழக்ஷத்ங்கநில் எவ்ளபமன்யலும் என
ழடமத்வடழத - அடவும் ணற்டயல் பிட்டுப்ழம என்வழதளசமல்ய அடற்கு concrete evidence-ஆக [கண்டக்குத் ளடரினேம்
சமட்சயதமக] எவ்ளபமன ழகமபியலும் 'மணயங்கம்' ன்று ழனள்ந
என யங்கத்வடக் கமட்டிதினக்கயட. எழ யணம கவடதின்
இவனடமன் னென்று ஸ்ட னமஞங்கள் பனயதமகவும் ழமய்ப்
னர்த்டயதமகயட. இந்ட னென்றும் என்றுக்ளகமன்று சுணமர் டைறு,
டைற்வம்ட வணல் டள்நினேள்ந ஊர்கள். திலும் ப்ழநனும் இல்மட
கமத்டயல் அட ஆதிம், ஆதித்வடந்டைறு வணலுக்கு ணமம்.
ஆகழப இவ்பநவு டள்நினேள்ந ஊர்கலக்கயவழத எழ கவடதின்
பிபங்கள் ளமனத்டணமக அவணந்டயனக்கயன் ன்மல் ஸ்ட
னமஞங்கள் யம்டமன் ன்றுடமழ ற்டுகயட?
ப
ீ
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள், சமஸ்டயக்ஜர்கள் இனபனக்குழண
பிசயத்ணமகத் ழடமன்யமலும் சரி, ன் அிப்மதம் என்வச்
ளசமல்கயழன். பமல்ணீ கய மணமதஞத்வட 'அடமரிடி'தமக டுத்டக்
ளகமள்கய அநவுக்கு ஸ்ட னமஞங்கவந டுத்டக் ளகமள்ந
னடிதமட ன்று ளமடபமக என அிப்மதம் பந்டபிட்மலும்,
பமல்ணீ கய மணமதஞம், ணற்றும் மடம், டற்ழமட authentic (அடயகம
னர்பணமட) ன்று யவக்கப்டுகய பிஷ்ட னமஞம், மகபடம்
னடயதபற்வ பிக்கூ ஸ்ட னமஞங்கள்டமன் யத்வடச்
ளசமல்படயல் ளரித 'அடமரிடி' ன்று மன் இம்ணமடயரி அழக
டயனஷ்மந்டங்கநியனந்ட னடிவுக்கு பந்டயனக்கயழன்.
னடயல் டஞ்சமவூர் யல்மபில் கும்ழகமஞத்டயலும், ணமதபம்
டமலுக்கமவுக்குள்ழந டயனபலந்டெவச் சுற்யனேள்ந ளனட்டு
ஸ்டங்கநிலும் னமஞத்ட details [பிபங்கள்] tally ஆபவட
[என்றுக்ளகமன்று ளமனந்டபவட] ளசமன்ழன். அப்னம் மணமடனம்,

டஞ்சமவூர் இண்டு யல்மக்கநில் உள்ந னென்று ழக்ஷத்டய
ணமசமங்கள் எத்ட பனபடமகச் ளசமன்ழன். இப்ழமட இன்னும்
ளரிதடமக ஆல்-இண்டிதம-ஸ்ழகயல் என்று ளசமல்கயழன்.
'கமழபரி னமஞ'த்டயல் இண்டு பிடணம மங்கள் உண்டு. அடயழ

என்று வங்கத்டயலுள்ந கமழபரித் டவதம அம்ணம ணண்த்டக்கு
னக்கயதத்டபம் ளகமடுக்கயட. டம ணமம் ப்டும் ப்சயதில்
கமழபரி ஸ்மம் ணம பிழசணமகும் ன்று இடயல்
ளசமல்யதினக்கயட. இடயழ னக்கயதணம கடமமத்டயம் டர்ணபர்ணம
ன் ழசமன மம. இபன் யசுநனரிதியனந்ட ளகமண்டு ஆட்சய
ளசய்டமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. யசுநம், யழசமநம், ழசமநம்,
ழசமநி ன் ம்ஸ்கயனட பமர்த்வடகலக்கு 'உம்ழமடு ழமட்டுக்
ளகமள்கய உவ ணமடயரிதம உடுப்ன' ன்று அர்த்டம். "உவனைர்"
ப்டுபழட ம்ஸ்கயனடத்டயல் "யசுநனரி"தமக இனக்கயட! இவடத்
டவகணமகக் ளகமண் மஜ்தத்டக்கும் ழசமந ழடசம் (ழசமன ழடசம்)
ன்ழ ளதமக இனக்கயட! ழசமநப் தினக்கு ன் பிழசம்?
"ழசமநக் ளகமண்வ" ன்று, ன்மக உவ வடத்டப் ழமட்டுக்

ளகமண் ணமடயரி இந்ட டமிதம் என்றுடமன் டமித ணஞிகவநச்
சுற்யச் ழசமநி ழமட்டுக்ளகமண்டு பநர்கயட! ழசமநி ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கய டமிதம் ழசமநம்! இந்ட ளணமனய ஆமய்ச்சய
இனக்கட்டும்.
'கமழபரி னமஞ'த்டயல் இன்ளமன மத்டயல் ணமதபத்டயல்

இனக்கப்ட் கமழபரித் டவதம டம கட்த்டக்கு னக்தத்பம்
ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்ழமட அவட மகம், மகம் ன்று
ங்கள் ளசமல்கயமர்கள். இட டம கட்ம் ன்டன் டயரினடமன்.
டம ஸ்மத்டக்கு பனம் தமத்டயரிகலக்கு பசடயதமகக் கட்ப்ட்
டித்டவடமன் டம கட்ம் (மகம்) . ணமதபத்டயலும் இன்ம்
ஆழல கமழபரிக் கவ ழக்ஷத்ங்கநிலும் டம கட்ங்கள்
இனக்கயன். இவப அத்டவனேம் அச்சடித்டவடப் ழமல் எழ
ப்நமில் கட்ப்ட்டினக்கயன். டமஸ்ம ணகயவணவதச்
ளசமல்கய இத்டயல், கமழபரி னமஞத்டயல் என மத்டயன்டி வ
ங்கத்டக்கும் டர்ணபர்ணமவுக்கும் னக்தத்பம் டந்டயனக்கயளடன்மல்,
இன்ளமன மத்டயல் ணமதபத்டக்கும் அங்ழக டம ஸ்மம்

ளசய்ட ழணமக்ஷம் அவந்ட என ிமம்ணஞ டம்டயக்கும் னக்தத்பம்
டந்டயனக்கயட.
மட சர்ணம ன்று அந்ட ிமம்ணஞனுக்குப் ழர். அபனவத த்டயி
அபத்வத. பிடயபத்டமக டம ணமம் டயந்ழடமறும் இபர்கள்
ணமதபத்டயல் கமழபரி ஸ்மம் ளசய்ழட ழணமக்ஷம் அவந்டமர்கள்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இபர்கள்  இங்கலக்கு ழக்ஷத்மம் ண்ஞிடமகச்
ளசமல்லுணயத்டயல் ழகடமத்டக்கு (ழகடமரிமத்) ழமமர்கள், கமசயக்குப்
ழமமர்கள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இட இங்ழக ணமதபத்டயல் ணட்டுழண ளடரிந்ட கவட. கமசய
இங்ழகதினந்ட ஆதிம் வணலுக்கு அப்மல் இனக்கயட. கமசயதில்
கங்வகதில் இனக்கய  கட்ங்கநில் ('கமட்' ன்று ளசமல்பமர்கள்)
'ழகடமர் கமட்' ன்று என்று இனக்கயட. அந்டக் ழகடமர்கமட்டில் அவடக்

குயத்ட ஸ்ட னமஞம் ளசமல்ப்டுகயட. அடயழ மடடசர்ணமஅபத்வத ன் ிமம்ணஞ டம்டய ஸ்மம் ளசய்ட இம் அட
ன்று பனகயட!
மடசர்ணம கவட ம்னெர்க்கமர்கலக்ழக அடயகணமகத் ளடரிதமட. மணர்,
கயனஷ்ஞர், ரிச்சந்டயன், நன் னடயதபர்கவநப் ழம ழடசம்
னலபடம் ளடரிந்டபரில்வ, அபர். அப்டிப்ட் எனபவப்ற்ய
இங்ழக ணமதபத்டயல் ளசமல்கய னமஞக் கவடனேம், ஆதிம் வணல்
டமண்டி கமசயதில் ளசமல்படம் 'மய' ஆகயட ன்வடப்
மர்க்கும்ழமட ஆச்சரிதணமதினக்கயட!
ஸ்ட னமஞங்கவந ம்னபடற்கயல்வ ன்று ளசமல்பட வ்பநவு
டப்ன ன்டற்கு டயனஷ்மந்டணமகத்டமன் இவடச் ளசமன்ழன்.
கமசயக்கும் கமஞ்சயக்கும் டுழப ஆதிம் வணலுக்கு ழணல் இனக்கயட.
கமசயதில் அன்னர்ஞி பிழசம். கமஞ்சர னத்டயலும் கன்ணமடம 32
டர்ணங்கவநப் ண்டம் ழமட அன்டமம் ண்ஞிதினக்கயமள்.
கமணமக்ஷய ஆதத்டயல் கர்ப்கயனத்டயன் டேவனபமசலுக்கு ழழ
அன்னர்ழஞச்பரிக்கு ந்யடய இனக்கயட! அடன் பிணமத்டயல்

டக்ஷயஞழடசத்டயல் ழபழ ங்ழகனேம் இல்மட பிடத்டயல் ஆறு
சயகங்கள் இனக்கயன். ன் இப்டி இனக்கயட ன்டற்குப் டயல்
கமசயதில் கயவக்கயட! கமசயதில் அன்னஞி பிணமத்டயல் இழட
ணமடயரி ஆறு சயகங்கள் இனக்கயன். அடன் அச்சமகத்டமன் இங்ழக
ஆதிம் வணல் டமண்டி கமஞ்சயதிலும் இப்டி இனக்கயட! சயன்
பிதங்கநில்கூ இவ்பிடம் ழடசத்டயன் ளபவ்ழபறு ழகமடிகநில்
உள்ந ஸ்டங்கநில் எற்றுவணதினப்டமல் ழக்ஷத் டயஹ்தங்கவந
ழசமகத் டள்நி பிடுபடற்கயல்வ ன்று ளடரிகயடல்பம?

ஸ்டனமஞங்கநின் சயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
ஸ்டனமஞங்கநின் சயப்ன
ன் அிப்மதம், அழக சரித்டய உண்வணகவநத் ளடரிந்ட
ளகமள்நவும், local culture, local custom [ிழடச ண்மடு, ிழடச பனக்குகள்]
னடயதபற்வத் ளடரிந்ட ளகமள்நவும் இந்ட ஸ்ட னமஞங்கள்டமன்
ளமம்வும் உடவும் ன்ட. இபற்வ ன்மக என்ழமளமன்று
ழசர்த்ட ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்த்டமல், டயளட்டு
ணமனமஞங்கவந பிவும் உனமஞங்கவந பிவும்,
இடயமங்கவந பிவும் ம்னவத சரித்டயம், ண்மடு
னடயதபற்வ அயத இவப உடவும் ன்று ழடமன்றுகயட. இவப
என்றுக்ளகமன்று பிதங்கவந ப்நிளணன்ட் ளசய்ட ளகமண்டு
(கூட்டிக் ளகமண்டு) ழமபட ணட்டுணயன்ய ணமனமஞக்
கவடகநிலுங்கூ பிட்டுப் ழமவடப் னர்த்டய ண்டகயன்.
'யஸ்ரி' (சரித்டயம்) சரிதமடி ளடரித ஸ்ட டயஹ்தங்கலம்

னமஞங்கலம் யம் உடவும்.
உடமஞணமக, இப்ழமட டிப்மநிகநில் னக்கு அத்வபடயதம
கபத்மடள் அழக ழக்ஷத்ங்கலக்குப் ழமய் ஆத னம
க்ணங்கவந சரிப்டுத்டயக் ளகமடுத்டமர் ன்று ளசமன்மல் ம்ிக்வகப்
 ணமட்ழன் ன்கயட. 'அபர் ஜம ணமர்க்கத்வடத்டமன் சயமகயத்டச்
ளசமன்மர். அடமல் இந்ட க்டய பனயமடுகள், ஆத ஆகண

ணமசமங்கள் ஆகயதபற்யல் அபர் ிழபசயத்டயனக்க ணமட்மர்'
ன்கயமர்கள். ஆமல் அபர் னடக் கவந ஊட்டிடமக ழக்ஷத்
டயஹ்தங்கநின்டி ளசமல்ப்டும் ஸ்டங்கவந (என்றுக்ளகமன்று
ஆதிம், இண்மதிம் வணல் டள்நிதினப்வபகவந) ழமய்ப்
மர்த்டமல் அபற்றுக்கு ஆசமர்தமநின் ம்ந்டணயனப்ட அலத்டணமகத்
ளடரிகயட. பக்ழக யணமசத்டக்கு டுபில் உள்ந த்ரிமத்டக்குப்
ழமமல் அங்ழக 'மபல்' ன்று னவ ண்டகயபர் ழகநத்ட
ம்னடயரிதமக இனக்கயமர்! இங்ழக இந்ட ளசன் ட்ஞத்டயழழத
டயனளபமற்யனைரில் டயரினறந்டரி அம்ணனுக்குப் னவ ண்டபட
தமர் ன்று மர்த்டமல் இடவும் என ம்னடயரி ிமம்ணஞர்டமன்!
ஆசமர்தமள் ம்னடயரிப் ிமணஞர்டமன் ன்றும் அபர் னடயடமக ீப
கவநனைட்டித  ஸ்டங்கநில் ம்னடயரிகவநழத னகர்கநமக
வபத்டமர் ன்றும் கர்ஞ ம்வதமகச் ளசமல்ய பனபடற்கு இப்டி
ித்தக்ஷ மக்ஷயதம் இனக்கயட.
டர்ழணமழடசத்டயலும் இந்ட ஸ்ட னமஞங்கள் ணம
னமஞங்கலக்குப் ின்டங்கய பிபில்வ. சயன் சயன் டர்ண
டேடக்கங்கள் ணக்குக் கயவத்டள்ந ஆதிக் கஞக்கம ஸ்ட
னமஞங்கநில்டமன் நிச்ளசன்று ழமடயக்கப்ட்டினக்கயன்.
இப்ழமட டிப்மநிகநில் ணட ம்ிக்வக உள்நபர்கலங்கூ ஸ்ட
னமஞம் ன்வட ளமம்வும் ணட்ம் டட்டிமலும், டணயழ் ழடசத்டயல்
ணீ  கமம் பவதில் அடற்குப் ண்டிடர்கநிவழத யம்
ளகௌபம் இனந்டயனக்கயட. அடமல்டமன் அழக ரியகநின்
ளதரிலுள்ந னமஞங்கவநப் ின்ற்யத் டணயனயலும் ணம
ண்டிடர்கநமக, ளரிதபர்கநமக இனந்ட அழகர் ஸ்ட னமஞங்கவந
இதற்யதினக்கயமர்கள். ஸ்டனமஞம், ணமன்ணயதம், கம்கம், உம
ன்ளல்மம் அழக ழக்ஷத்ங்கநின் ணகயவணவதச் ளசமல்கய சயந்ட
டணயழ் டைல்கள் இனக்கயன். (ணயவண பமய்ந்டட 'ணமமத்ணயதம்'.
அவடத் டணயனயல் 'ணமன்ணயதம்' ன்மர்கள்.) சங்ககமம், ழடபமடயவ்தப்ிந்ட கமம், கம்ர்-எட்க்கூத்டர் னடமபர்கநின்
கமபித கமம் ன்ளல்மம் டணயனயக்கயதத்வடக் கமபமரிதமகப்
மகுடுத்டம்ழமட 16-ம் டைற்மண்வத் டனமஞ கமம் ன்ழ
னபர்கள் ளசமல்கயமர்கள். டயமமம் டைற்மண்டிழழத உணமடய

சயபமசமரிதமர் லடயத சயடம் ணமகமத்ணயதணம 'ழகமதிற்னமஞம்'டமன்
னன்ழமடி ன்கயமர்கள். கணவ ஜமப் ிகமசவனேம் வசப
ல்ப் மபவனேம் னக்தணம னமஞகர்த்டமக்கநமகச்
ளசமல்கயமர்கள். கந்டனமஞம் லடயத கச்சயதப் சயபமசமரிதமர்,
டயனபிவநதமற் னமஞம் லடயத ஞ்ழசமடய னிபர், வசப
சணதமச்சமரிதமர்கநின் என னக்தஸ்டம உணமடய சயபமசமரிதமர்,
சயபப்ிகமச ஸ்பமணயகள், இட்வப் னபர்கள், அந்டகக் கபி பமகப
ீ
னடயதமர், ளகமட்வனைர் சயபக்ளகமலந்ட ழடசயகர், டயரிகூ மசப்க்
கபிமதர் னடம, யம் ழதமக்தவட பமய்ந்டபர்களநல்மம்
ஸ்ட னமஞம் ளசய்டயனப்டயயனந்ட அடற்கு இனந்ட ளனவண
ளடரிகயட. உ.ழப. ஸ்பமணயமடய்தனவத குனபம ணமபித்பமன்
ணீ மக்ஷயசுந்டம் ிள்வந ணீ த்டயல் அழக ழக்ஷத்ங்கலக்கு ஸ்ட
னமஞம் லடயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். இடமல் டணயனயன்
சணதத்டவதிலும், இக்கயதத் டவதிலும் 'டனமஞம்' ன்டற்குத்
டிச்சயப்ன உண்டு ன்று ளடரிகயட.
ளரித சம்ஸ்கயனட சமஸ்டய ண்டிடம கனங்குநம் கயனஷ்ஞ
சமஸ்டயரிகள் டணயனயல் 'ழபடமண்த ணமமத்ணயதம்' லடயதினக்கயமர்.
ஸ்ட னமஞம் ிசமம் ஆபடற்குத் டணயழ் ழடசத்டயல் மமங்கழண
ஆடவுடந்ட, உத்மப்டுத்டயதினக்கயட. 450 பனத்டக்கு னந்டய
டஞ்சமவூரில் மதக மஜ்தம் ஸ்டமிக்கப்ட்டற்குக் கமஞணமக
இனந்ட ணந்டயரி ழகமபிந்ட டீக்ஷயடரின் பினப்ப்டிழத,
ம்ஸ்கயனடத்டயயனந்ட ஞ்சட (டயனவபதமறு) ழக்ஷத்
னமஞத்வடத் டமம் டணயனயல் ண்ஞிடமக ளணமனய ளதர்ப்மசயரிதர்
ளசமல்யதினக்கயமர்.*
* ணயனல் ழசமனமடு டஞ்வசதிற்

கமத்டயடும் அசர் ணடயதவணச்சன் எனய ணவ ழடர்
ழகமபிந்டம டீட்சட மதன் டயன பமக்குவணதமழ..
னமஞ பளணமனய டணயனமல் னகலுற்ழன்

கமத்டத்டனபட ம் கவண

ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
னமஞம்
கமத்டத்டனபட ம் கவண
ழகமதில்கலம் அபற்யல் க்கய உத்பமடயகலந்டமன் ம்
ணடத்டக்கு ஆதிம் டயமதிம் கமணமக த்டவழதம டயர்ப்னக்கள்
பந்டழமடயலும் னட்டுக் ளகமடுத்ட அபற்வத் டமக்குப் ிடிக்கச் சக்டய
டந்ட பந்டயனக்கயன். எவ்ளபமன ழகமதிலுக்கும் என கவட உண்டு.
எவ்ளபமன உத்பத்டக்கும் என டயஹ்தம் (டீகம்) உண்டு. இவப
ல்மம் னமஞ பமதிமகழப ணக்குக் கயவத்டயனக்கயன். இந்ட
ளரித னெடத்வட அக்ஷ்தம் ளசய்பட ங்கநின் ணட
உஞர்ச்சயக்ழக ளரித டீங்கு உண்மக்கயபிடும்.
ிரிண்டிங் ிளஸ் (அச்சுக்கூம்) இல்மட னர்பகமங்கநிலும்
ஏவச் சுபடிகநமழப கண்ளஞக் கமக்கப்ட்டு பனயபனயதமக
பந்டள்ந னமஞங்கவந இத்டவ னஸ்டகங்கள் அச்சுப் ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கய இந்ட மநில் (அடயல் ளனம்மமட ஆத்ண
சயழதறக்கு மி ளசய்படமகத் டமன் இனக்கயட) மம் என
ிசமனணயல்மணல் ணங்கும்டிச் ளசய்டபிட்மல் பனங்கமத்ட
ங்கலக்கு ல் பிதங்கநில் ஈடுடுத்டம் என ளரித
டெண்டுழகமல் இல்மணல் ழமய்பிடும். இபற்வ டயர்கமத்டக்கு
க்ஷயத்டத் ட ழபண்டிதட ம் கவண.

சுபடிகள், டைகங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (இண்மம் மகம்)
சுபடிகள், டைகங்கள்
னன்ளல்மம் பட்டுக்கு
ீ
படு
ீ யவத ஏவச்சுபடிகள் இனக்கும்.
இடயம னமஞங்கலம் ஸ்ட னமஞங்கலம் லடப்ட் ஏவச்
சுபடிகள் அபற்யல் இனக்கும். சுபடி லடமக ஆம்ித்டமல் ணறுடி
னட ஏவகநில் அபற்வ லத்டமஞிதமல் 'கமப்ி' ண்டபமர்கள்.
லடம சுபடிகவந என க்கம் ழசர்த்ட வபப்மர்கள். இப்டிச்
ழசர்ந்டவட ல்மம் 'டயளட்மம் ழர்' அன்வக்குக் கமழபரிதிழம

ழபறு னண்த டீர்த்டங்கநிழம தழடமக்டணமகக் ளகமண்டு ழமய்ப்
ழமட்டு பிடுபமர்கள்.
ஆடிணமடம் டயளட்மம் ழடடய கமழபரிக்கு பிழச டயம்.
அச்சணதத்டயல் கமழபரிதில் னட ளபள்நம் பனம். 'டயளட்மம்
ளனக்கு' ன்வடத்டமன் 'டயளட்மம் ழர்' ன்று ளசமல்கயழமம்.
வக எடித இப்டி லத்டமஞிதமல் ஏவ றுக்குகநில் லடய லடய,
லடயவடக் கமப்ி ண்ஞி ம் னன்ழமர் ம் டமத்டம கமம்
பவக்கும் ளகமண்டுபந்ட ளகமடுத்டவடப் ிற்மடு கமப்ி
டுக்கமணழ கமழபரிதில் ழமட்டு பிட்டு அடற்கும் ழசர்ந்ட
"ஸ்மம்" ண்ஞிபிட்மர்கள். இடமல் இப்ழமழட அழக
னமஞங்கள் ணறுடி ணக்குக் கயவக்குணம ன் ரீடயதில் ஷ்ணமகய
பிட். னமஞங்கள் ணட்டுணயல்வ. இட சமஸ்டயச்
சுபடிகலம்டமன்! ழசகரிக்க னடிந்ட சுபடிகவநளதல்மம்
த்டவழதம சயணப்ட்டு அவந்ட டயரிந்ட ழசகரித்ட சய
வப்ரிகநில் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயட. டஞ்சமவூர் ஸ்படய
ணமல் வப்ரி, ளணட்மயல் ஏரிதன்ல் ணமனுஸ்க்ரிப்ட்ஸ்
வப்ரி, அவதமறு வப்ரி, இபற்யல் இப்டி யவதச்
சுபடிகவநச் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயட. அவதமற்யழ
டயதமமஃிகல் ளமவடிகமர்கள் இடயழ ளசய்டயனக்கய ஞி
ளமம்வும் உதர்ந்டட.
டஞ்சமவூர் ஸ்படய ணமயலும் இப்டிழத சழமய னடம
மமக்கள் அனம்மடுட்டு ட்டுச் சுடிகவநச் ழசகரித்ட வபத்டமர்கள்.

டு ன்மல் டுபிழ ம்னம் அடற்கு இண்டு க்கம்
இவனேணமக இனக்கயடயல் என க்கம் ன்று அர்த்டம்.
பமவனதிவவத இப்டிக் குறுக்கமகப் ிநந்ட எவ்ளபமன
மடயவதனேம் டு ன்கயழமம். வ ணட்வதில்
இனக்கயவட இப்டிழத டு ம்வ டுத்ட பிட்டு
எவ்ளபமன க்கத்வடனேம் டுத்ட டு ன்டடமன்

ட்டுச்சுபடி. அட டமன் ீண் மநமமலும் லத்டப்

ழமகமட, லடமகமட

nature -ன் paper (இதற்வகதின்

கமகயடம்..)

!அடயல் லத்டமஞிவத வபத்டக் ளகமண்டு ளசடக்கய லட
ழபண்டும். ஜமசம்ந்டரின் ழடபம டு வபவகவத
டயர்த்டக் ளகமண்டு கவழதயத இம் இன்வக்கும்
மண்டித மட்டில் டயனழபகம் (டயன டு அகம்) ன்

ஸ்டணமக பிநங்குகயட. அங்ழக ஈச்பனுக்குப் 'த்ரிகம
ழணச்பர்' ன்று ளதர். இப்ழமட 'ழப்ர்' ன்மல்
கமகயடம் ன்ட என அர்த்டம்; "ணமகயன்" (ஞ்சயவக)
ன்றும் அர்த்டம். "ணமகயன்" ன்வட "த்டயரிவக"

ன்கயழமம். ழச்சரின் ழப்ம இதற்வக த்டயரிவக
கவழதய ஊரில் ஸ்பமணயழத 'த்டயரிகம ழணச்பன்'
ன்று ர்யஸ்ட் ளதர் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்!
'த்ம்', 'த்ரிக' ன்மலும்

இவ ன்ழ அர்த்டம்.

இவதியனந்ட பந்டட டமழ டு? அடமல் ட்டுக்குப்

த்டயரிவக ன்று ளதர். இட டமன் அந்ட மள் கமகயடணமக
இனந்டடமல் கடிடமசும் இடயழடமன் லடபமர்கள்.
அடமல் கடிடமசுக்குப் 'த்ம்' ன்ழ ழர் பந்ட பிட்ட.
இளடல்மம் இனக்கட்டும்.

ஸ்படய ணமவப் ற்யச் ளசமன்ழன். இவடப்
ற்ய ஸ்பமஸ்தணம என பிதம் யவவு பனகயட.
வனத கமத்டயல் ளபநிழடசத்டயயனந்ட
வளதடுக்கயபர்கள் என ழடசத்டயற்கு பிவநபிக்கய
ணயகப் ளரித மி, அந்ட ழடசத்டயன் வப்ரிவதக்
ளகமலத்டய பிடுபடடமன் ன்று வபத்டக்
ளகமண்டினந்டமர்கள். ளன்மல் என ழடசத்டயன்

ளமனநமடமத்டக்கு கமம ப்டிழதம அப்டி அடன்
அயவுக்குக் கமமபமக இனந்டட இந்ட வப்ரிடமன்.

கமசம கமம ன்று ளசமல்மம். இப்ழமட ழமல்
அப்ழமட ின்டிங் ிஸ் இல்மடடமல்  ிடயகள்

கயவதமட. சய டைல்கநில் எழ ிடயடமன் இனக்கும்.
இப்டிப்ட் சுபடிகள் ளகமண் வப்ரிவதக் ளகமலத்டய
பிட்மல் அட அந்ட ழடசத்டயன் கமமவபக்

ளகமள்வநதடிப்டற்கு ழணழ, அந்ட ழடசத்டயன் ளண்கவந
ணமங்கடுத்டபடற்கு ழணழ ன்று இட ழடசத்டமர்
யவத்டமர்கள். டயரி ழடசத்ட அயவுச் ளசல்பங்கநம
னஸ்டகங்கவநக் ளகமலத்டபட, அபர்கலவத

ழகமதில்கவந இடிப்ட, அந்ட ழடசத்ட ஸ்டயரீகவந
ணமங்கப்டுத்டபட னடமபற்றுக்கு ம்னவத

மீடய சமஸ்டயங்கநில் இழண கயவதமட ன்வடப்
ளனவணழதமடு ளசமல்யக் ளகமள்நழபண்டும். வம்
ழமன் என டயமநி ணடத்வடச் ழசர்ந்ட அணயம்ன்
ணமடயரிதமபர்கள் யந்ட சணதமசமரிதர்கநிம்
பமடத்டயல் ழடமற்வுன் டமங்கநமகழப டங்கள்
சுபடிகவந ளனப்ிழ ழமட்மலும் ம் ஆசமரிதமவநப்
ழமன்பர்கள், "கூமட, கூமட! ந்ட டத்பத்வடச்

ழசர்ந்டடமமலும் சரி; என னஸ்டகத்வட இல்மணல்

ண்ஞக்கூமட" ன்று டயமநிதின் வகவதப் ிடித்டத்
டடுத்டயனக்கயமர்கள்.
இட ழடசத்டபர்கலக்ழகம ண்மட்டில் சயந்ட இன்ளமன
மஜ்தத்வடப் ிடிக்கயழமட அங்ழகனேள்ந வப்ரிவத

ளகமலத்டபட ளரித ளசமக்கப்மவ ழமன் உத்ம
பிவநதமட்டு! 'அயவுச் ளசல்பம் ல்மனக்கும் ளமட;
டயரினேவத ஊவச் ழசர்ந்டடமமலும் அவட மனம்
டுத்டக் ளகமண்டு தவதமம்' ன்

பிழபகணயல்மணல், டங்கவநபி அயபமநிகநமக உள்ந

சத்னக்கநின் னஸ்டகங்கவந ஸ்ணம் ண்ஞி அபர்கவந
பதிளரிதச் ளசய்த ழபண்டும் ன்று யவத்ட
இப்டிப்ட் ளரித அக்ணத்வடச் ளசய்டமர்கள்.
இப்டித்டமன் ஈயப்டில் [கயப்டயல்] அளக்மன்ட்ரிதம
ன் இத்டயல் அளக்மன்ர் கமத்டயயனந்ட
ழசகரிக்கப்ட் அழகத் டவகநில் உதர்ந்ட
னஸ்டகங்கவநக் ளகமண் வப்ரிவதனேம்; ர்க்கயதில்
(டனக்கயதில்) இஸ்மன்னல் ன்று இப்ழமட

ளசமல்ப்டுகய கமன்ஸ்மன்டிழமிநில் கயழக்கர்கள்,
ழமணமிதர்கள் ஆகயதபர்கள்  கமணமகப் ழஞி
பநர்த்ட வப்ரிவதனேம் டயவந்ட - டயமமம்

டைற்மண்டில் டனக்கர்கள் வ டுத்டழமட இனந்ட
இம் ளடரிதமணல் ளகமலத்டயபிட்மர்கள். வனத சங்க

டைல்கவந னத்டயம் ளகமண்டு ழமய்பிட்ட ன்கய
ணமடயரி இதற்வக உத்மடணமக இல்மணல், சத்டனக்கநின்
ண்மட்டுக் குவபமல் அந்ட ழடசங்கநில் வனத அயவு
டைல்கநில்  பஞமகய
ீ
பிட்.

இங்ழக ம் டக்ஷயஞ ழடசத்டயலும் கர்மடிக் பமப்
னடயதபர்கள் வக ஏங்கயத் டணயழ்மடு னலபடயலும்
டனக்க வசன்தம் பிழமட டஞ்சமவூர் ஸ்படய
ணமலுக்கு ஆத்ட பந்டபிட்ட. அவடக்
ளகமலத்டயபிட்மல் டஞ்சமவூர் ளரித ழகமபிவ

இடிப்டற்கு ணமம் ன்று ளமம் ஆபமக சத்னக்கள்
பந்டமர்கள். அப்ழமட ீர் ந்த் ன் ணமமஷ்டி
ிமம்ணஞர் டஞ்சமவூர் மமவுக்கு (சயபமய

பம்சத்டபனக்கு) ணந்டயரிதமக இனந்டமர். அபனக்கு

ணழதமசயடணமக என னேக்டய ழடமன்யற்று. வப்ரிவதக்
ளகமலத்ட ழபண்டும் ன்று பந்டபர்கநிம், "இடயழ

ங்கள் யந்ட னஸ்டகங்கள் ணட்டும் இல்வ. குமன்
ிடயகலம் வபத்டயனக்கயழமம்" ன்மர். உழ,
பந்டபர்கள் "குமன் இனக்கயடம? அப்டிதமமல்

ளகமலத்ட ணமட்ழமம்" ன்று ணஸ்கமம் ண்ஞிபிட்டுப்
ழமய்பிட்மர்கள்.
அப்னம் இங்கயீ ஷ்கமர்கள், ிளஞ்சுக்கமர்கள்
ல்ழமனம் பந்டமர்கள். அபர்கலக்கு டயலும் ஆமய்ச்சய
னத்டய மஸ்டய. இன்ளமன ழடசத்ட பிதணமமலும்
ளகமலத்டபட ன்று இல்மணல், அடமல் டமங்கள்

ிழதமம் அவத னடினேணம ன்று மர்ப்மர்கள்.
ளர்ணன் ழடசத்டபர்கலம் கமசம ஆமய்ச்சய , ளணமனய

ஆமய்ச்சயக்கமக பந்ட ம் மட்டுச் சுபடிகவந ல்மம்
ழடடித் ழடடிப் மர்த்டமர்கள். இடமல் ணக்ழக  னட
சமஸ்டயங்கவந இந்ட அந்யத ழடசத்டபர்கள்டமன் ழடடிப்
ிடித்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். அடற்கமக ம் ன்ய

ளடரிபிக்கழபண்டும். குயப்மக ளணக்ளகன்ய ன்பர்
ர்ழபதர்-ளமக இனந்டழமட ஊர் ஊமகப் ழமய்
கயவக்கக்கூடித க ட்டுச்சுபடிகவநனேம் களக்ட்
ண்ஞி, அப்ழமட இடற்கமக சர்க்கமரின் டிமர்ளணன்ட்
இல்மபிட்மலுங்கூ, அங்கங்ழக டிக்கத்
ளடரிந்டபர்கவநக் ளகமண்டு டிக்கப் ண்ஞி,
ல்மபற்வனேம் ரிகமர்மக

preserve ண்ஞி

வபத்டவடச்

ளசமல் ழபண்டும். ளணக்ளகன்யதின் ஆள்
கும்ழகமஞத்டயல் ம் ணத்டக்குக்கூ பந்ட பிபங்கள்
ழசகரித்டக் ளகமண்டு ழமதினக்கயமன்.

ஸ்படய ணமல் னடயத இங்கநில் இனந்ட

தன்ஸ், குயப்மக டடேர்ழபடம், ம்ந்டணம ம்
வனத சுபடிகவந ழணல் மட்டுக்கமர்கள் டுத்டக்
ளகமண்ழ ழமய்பிட்மர்கள் ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
இப்டி டுத்டக் ளகமண்டு ழமய்டமன் யட்ர் சய

டயனும குண்டுகள், ப்ழநன்கள் னடயத ளசய்டமன்
ன்கயமர்கள்.
இனந்டமலும் இன்னம் ழமமமபின் 'ணமமங்கஞ
லத்ம்' ழமன் ம்ணயழண உள்ந சுபடிகநியனந்ட
ணந்டய னர்பணம அஸ்டயங்கள் ணட்டுணயன்ய, scientific
[பிஞ்ஜம

னர்பணம] ஆனேடங்கநம சஸ்டயங்கலம் ம்

ழடசத்டயல் ீண் கமத்டக்கு னன்ழ இனந்டயனப்வடத்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட. பமணயயரின் 'ப்னத்
ம்யவட' ணமடயரிதம 'வஸ்டுகள்' ம் மட்டின்

அழகத் டவ சமஸ்டயங்கவநனேம் தன்ஸ்கவநனேம்
ழசர்த்டக் ளகமடுத்டயனக்கயன்.
சமஸ்டயங்கள், ணற் பித்வததகள், ம்னவத
ணனத்டபம், பிஞ்ஜமம் ல்பமற்றுக்கும் வனத
சுபடிகள் இனக்கயன். னமஞங்கலம் இபற்யல்
இனக்கயன். இவபகநில் ஸ்ட னமஞங்கள்

ணற்பற்வ பிவும் ளமம் ஷ்ப்ட்டினக்கயன்.
ஞ்சயதவட மம் கமப்மற் ழபண்டும். ழடடித் ழடடிப்
னடசமகக் கயவப்வடச் ழசகம் ளசய்த ழபண்டும்.
*

*

*

ழபடம் ளசமல்லும் ணமத்ண டத்பத்வடனேம்

டர்ணங்கவநனேம் ன்ளயகவநனேம் எலக்கங்கவநனேம்

க ங்கலக்கும் பிநக்கயச் ளசமல்ய

யக்கும்டிதம கவடகவநச் ளசமல்ய அபர்கள்
அபற்வப் ற்யளதமலகும்டிச் ளசய்டயனப்ட
னமஞத்டயன் சக்டயதிமல்டமன். ஹ்னடதத்வடத் ளடமடும்
பிடத்டயல் உழடசம் ண்டவப அவப. ம்னவத
ங்கநின் ளடமன்றுளடமட்டு பந்ட ற்ண்னகலக்கு
னடளகலும்ன னமஞம்டமன். ஆவகதமல் இப்ழமட
அடிம் ணக்கு இனக்கும் அசட்வ ணப்மன்வணவத
ணமற்யக் ளகமண்டு, அவட என ளசல்பணமகக்

கமப்மற்றுழபமம்.  னமஞங்கவநனேம் என்று ழசர்த்ட
எப்ிட்டு ஆமய்ச்சயகள் ளசய்ழபமம்; இடமல் மம்

தவந்ட ழமகத்டக்கும் தவத் டனழபமம்.
டர்ண சமஸ்டயம் (ஸ்ணயனடய)
னமஞ க்ஷயதத்டக்கு வனவ பனய
டர்ண சமஸ்டயம் (ஸ்ணயனடய)
னமஞ க்ஷ்தத்டக்கு வனவ பனய
னமஞ னனர்கள்டமன் ணக்கு

ideal (ஆடரிசணமபர்கள்,

பனயகமட்டிகள்) ன்று ளடரிகயட. அபர்கலவத
கவடகவநப் டித்டமல் அபர்கலவதட ணமடயரிதம
உதர்ந்ட குஞங்கவநப் ள ழபண்டுளணன் ஆவச
உண்மகயட. ஆமலும் ஆவச உண்மகயழட டபி, அந்ட
உத்டண குஞங்கவந சம்மடயத்டக் ளகமண்டு ந்ட
சந்டர்ப்த்டயலும் அபற்யயனந்ட லபமணல்
இனப்ளடன்மல், இட அமத்டயதணமடமக இனக்கயட.
கமரிதம் டமபட ண்ஞிக்ளகமண்ழதினப்டடமன்
ணடேஷ்தின் இதற்வகதமக இனக்கயட. க்ஷஞ

கமம்கூ ணவ யறுத்டயபிட்டு இனக்க

னடிதணமட்ழன் ன்கயட. கபமனும் கர வடதில்,
"ணடேஷ்தமபன்

என ளமடினேம் சும்ணம இல்மணல்

கமரிதம் ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்கும் டிதமகத்டமன்
ிகயனடய (இதற்வக) அபவ பிக்ளகமண்டினக்கயட.
அடமல் அபன் இந்டக் கமரிதங்கவநப் ண்டகய

சரிதம பனயவதத் ளடரிந்டளகமண்டு அப்டிழத ண்ஞி
அடமல்டமன் சயத்டத்வட சுத்டய ளசய்ட ளகமண்டு உத்டண
குஞங்கவந ம்மடயத்டக் ளகமண்டு, அப்னம்

கமரிதங்கவந பிட்டு, குஞங்கவநக்கந்ட குஞமடீடமக,
ஜமிதமக, ிம்ணபித்டமக ஆக ழபண்டும்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.

ம் ணடத்டயன்டி ந்ட ளகமண்டு, மங்கவநப் ழமக்கயக்
ளகமண்டு ஆத்ணமவப சுத்டப்டுத்டயக் ளகமண்டு சமச்பட

ளநக்கயதணம ழணமட்சத்வட அவத ழபண்டுணமமல்
மம் ன்ளன் கமரிதங்கள் ண்ஞ ழபண்டும்? மம்
ண்ஞிதடமல்டமழ இந்ட ன்ணம பனகயட? அவட
அம்ிக்ளகமள்ந ழபண்டும். னடயடமகப் மம்
ண்ஞமணயனக்கழபண்டும். ம் ணவ, குஞத்வடப்
மத்டயல் ழமகமடடி உசத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
இடற்குத்டமன் ணடம் இனக்கயட. இப்டி ம் ணடப்டி மம்
ளசய்த ழபண்டிதளடல்மம் ன்ளன்? இட ணக்குத்
ளடரிதபில்வ.
ளமடபமக மம் இப்ழமடயனக்கய யவவணதில் ழடம
மணமதஞம், மகபடம், னமஞம் ளகமஞ்சம் ளடரிகயட.
இடயல் கடமமத்டயங்கள் இன்ின் ணட

அடேஷ்மங்கவநச் ளசய்டடமக அங்கங்ழக பனகயட.

ஆமல் அங்கங்ழக பனகயழட ளதமனயத, எழ இத்டயல்

எழ சரமகக் கர்ணமக்கவந அவணத்டக் ளகமடுக்கபில்வ
(codify ண்ஞபில்வ). எவ்ளபமன அடேஷ்மத்வடனேம்
ப்டிப் ண்டபட ன்று

procedure -ம்

[ளசய்னவனேம்]

இந்டப் னமஞ இடயமங்கநில் ளசமல்ப்பில்வ.

அடமல் ணக்கு அவடப் மர்த்ட அடன்டிப் ண்டபட
ன்ட சரிதமக பபில்வ.
னமஞ இடயமங்கள் க்டயவதப் ிடமணமகச்
ளசமல்கயன். ஆமல் மம் டயனம் அறுட மனயனேம்
க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு, னவனேம் டயதமனம்

ண்ஞிக்ளகமண்டு, ஸ்ழடமத்டயம் ளசமல்யக் ளகமண்டு
இனக்க னடினேணம? னடிதமழட! குடும்த்டக்கமக மம்
அழக கமரிதங்கள் ளசய்த ழபண்டும். குநிப்ட,

சமப்ிடுபட ழமன்வடச் ளசய்தழபண்டும். இட
ழமகவும் ணயச்ச மனய னலடம் னவதிழழத இனப்ட
ன்மல் னடிதமட. அலுப்னத் டட்டிப் ழமகும். ழபறு
த்கர்ணமக்கள் ணக்கு ழபண்டும். அபற்வ
ங்ழகதினந்ட ளடரிந்ட ளகமள்பட?
டர்ண சமஸ்டயங்கநியனந்டடமன்.
டயமலு பித்வதகநில் னமஞத்டக்கப்னம் கவசயதமக
பனபட இந்ட டர்ண சமஸ்டயழண.
னமஞ னனர்கள் ணக்கு ட்சயதத்வடக் கமட்டுகயமர்கள்.
அந்ட ட்சயதத்வட அவபடற்கு பனய ன் ன்மல்
கர்ணமடேஷ்மத்டயல் டமன் ஆம்ிக்க ழபண்டும். இப்டி
மம் வனவதில், practical -ஆகச் ளசய்த

ழபண்டிதவடளதல்மம் ளசமல்பட டர்ண சமஸ்டயம். மம்

ன்ளன் ளசய்த ழபண்டும் ன்று ழபடத்டயல்
அங்கங்ழக உடயரிதமகச்

ளசமல்யதினக்கயபற்வளதல்மம் ன்மக பவகப்
டுத்டய பிபணமகச் ளசமல்கய ழபட உமங்கம் இட.
குடும்க் கமரிதம், ளசமந்டக் கமரிதம், குநிப்ட, சமப்ிடுபட
னடற்ளகமண்டு ல்மபற்வனேம் என யர்ஞதப்டி,

யதடயப்டி ளசய்தழபண்டும். ழபட டர்ணத்டயல் ணடேஷ்த

பமழ்பின் க அம்சங்கவநனேம் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
அடேகூணமக ஆக்கய பிடயகள் ழமட்டினக்கயட. இப்டிப்
டுத்டக் ளகமண்மல் சயழதஸ், இப்டி ட்ளஸ்

ண்ஞிக்ளகமண்மல் அட ஆத்ணமவுக்கு ல்ட, இப்டி
படு
ீ கட்டிமல்டமன் அடேஷ்மத்டக்கு மடகணமக
இனக்கும் ன்டமக பமழ்க்வகதில் ல்ம

பிதங்கவநனேம் ணடத்ழடமடு அட சம்ந்டப்டுத்டய
பிடுகயட. ளௌகயக பமழ்க்வக (secular life), ணட பமழ்க்வக
(religious life) ன்று அட இண்மகப் ிரிக்கபில்வ.

ளௌகயகம் கூ ணடத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கும்டிதமகழப
ழபட டர்ணம் அவணந்டயனக்கயட. ந்டக் கர்ணமவபப்
ண்ஞிமலும் அவட ணந்டய னர்பணமகச் ளசய்னேம்டிப்
ண்ஞி ஆத்ணமிபினத்டயக்கு அங்கணமக ஆக்கயபிடுகயட.
ளௌகயகத்வடனேம் ஆத்ணயகத்வடனேம் ழசர்த்டக் ளகமடுப்ட
ழமழப, டி ணடேஷ்தன் டன் சயழதறக்கமக (
salvation)கமகப்

individual

ண்ஞ ழபண்டிதடயழழத னெக

பமழ்க்வகதின் எலங்கும், ழமக ழக்ஷணனம் (general welfare -ம்)
ழசனம்டிதமக இவஞத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
இப்ழமட மம் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கய
னமஞங்கநிலுள்ந க்டய ழபடத்டயழ இனக்கயட. ஆமல்

அழடமடுகூ கப்ட் கர்ணமவும் இனக்கயட. க்டயவதழத
னவ ன் கர்ணமபமகப் ண்டம்ழமட அடற்கும்

யவத பிடயகள் இனக்கயன். னவழதமடு கூ அழக
தமகங்கள், சயமத்டம், டர்ப்ஞம் ல்மம் ழபட டர்ணத்டக்கு
ளபகு னக்தணமக இனக்கயன்.
ழபடத்டயல் இத்டவனேம் இனக்கயன். ஆமல் எழ
இத்டயல் ல்மபற்வனேம் னவப்டுத்டய (Codify -ண்ஞி)
ளகமடுத்டயனக்கபில்வ. எவ்ளபமன கர்ணமவுக்கும்

procedure

பிரித்டச் ளசமல்ய இனக்கபில்வ.
"ழபழடம

(அ) கயழம டர்ண னெம்" ன்று ணடே

ளசமல்கயடி ழபடந்டமன் மம் ன்ளன்
ளசய்தழபண்டும் ன் ளயகலக்கும் கமரிதங்கலக்கும்
னெணமக, ழபமக, ஊற்மக இனக்கயட.
ஆத்ண ழக்ஷணத்டக்கமக மம் ன் ளசய்த ழபண்டுழணம
அடயழழத ழமக ழக்ஷணத்வடனேம் தமக ற்டுத்டயத்

டனபட ழபடம். இந்ட இண்டும் ற் ட உடவுகயழடம
அடடமன் 'டர்ணம்' ன்ட. அந்ட டர்ண னெணமக ழபடம்
இனப்ட பமஸ்டபம்டமன். ழபழடம (அ)கயழம டர்ண
னெம்.
ஆமல் ழபடங்கவநப் மர்த்டமல் என கயணணமக,
டயட்பட்ணமக மம் ளசய்த ழபண்டிதபற்றுக்கு 'யஸ்ட்'
இல்வழத! இப்டி இப்டி ளசய்த ழபண்டுளணன்
பிரிபம பிநக்கனம் இல்வழத! அந்டணம
ழபடத்டயல் ணக்குக் கயவத்டயனப்ழட ளகமஞ்சந்டமன்.
ணக்குக் கயவத்டயனக்கய ழபட பமக்கயதங்கவநப்

மர்த்டமலும் அபற்யல் அழகத்டக்கு அர்த்டங்கூ
னலக்கத் ளடரித ணமட்ழன் ன்கயழட!

இப்டி இனக்கய ழபடங்கநியனந்டடமன் கல்ம் ன்கய
ஆமபட ழபடமங்கத்டயல் உள்ந டர்ண லத்ங்கலம்
க்னஹ்த லத்ங்கலம் ச்ளநட லத்ங்கலம்

எனத்டன் ண்ஞ ழபண்டித கர்ணமக்கவநத் டயட்டி
எலங்குடுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயன். ஆமல் இடவும்
சுனக்கணமகத்டமன் இனக்கும். ல்ம அம்சங்கவநனேம்
எழ இத்டயல் ளசமல்படமகவும் இமட. இவபனேம்
பிரிபம-

guide ஆக

இல்வ. இபற்வ சந்ழடகத்டக்கு

இணயல்மணல் பிரித்டச் ளசமல்கயவபடமன் டர்ண
சமஸ்டயங்கள்.
டர்ண லத்ங்கள் (ஆஸ்டம்ர், ளகௌடணர்
னடமபர்கள் ளசய்டவப) சயன்ச் சயன்

பமசகங்கநமக லத் க்ஷஞப்டி இனக்கும். லத்ம்
ன்மல் த்ச் சுனக்கணமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்.
டர்ண சமஸ்டயங்கள் ன்கய ஸ்ணயனடயகள் (ணடே,
தமக்ஜபல்கயதர், மசர் னடமபர்கள் ளசய்டவப)
ச்ழமக னொத்டயல் பிரிபமக இனக்கும்.
ஆமல் ல்மபற்யற்கும் ளமடபம ஆடமம்
ழபடந்டமன். மம் ன் ளசய்த ழபண்டும், ப்டிச் ளசய்த
ழபண்டும் ன்டற்கு ழபடத்டயன் ஆக்வஜகவநத்டமன்
ழணற்ளகமண்டு, அடன்டி க்க ழபண்டும். ழபடக்
கட்வநகவந ஏநவுக்கு னவப்டுத்டயச் ளசமல்கய
கல்த்வட ன்மக அசய பிஸ்டமம் ண்டபழட டர்ண
சமஸ்டயம். தக்ஜ னணய யர்ணமஞம், க்ன யர்ணமஞம்

ழமன்பற்வழத கல்ம் அடயகம் ளசமல்கயளடன்மல்
ணடேஷ்தனுக்கு க பிடத்டயலுணம

த்வடனவவதனேம் (code of conduct) பிபணமகச் ளசமல்பட
டர்ண சமஸ்டயம்.
"மன்

இந்டக் கமரிதத்வடச் ளசய்த ழபண்டும் ன்று

பினம்னகயழன். ஆமல் இந்டக் கமரிதத்வடச் ளசய்பட
சரிதம, டப்ம ன்று ழபடத்டயல் ங்ழக இனக்கயட ன்று

ளடரிதபில்வழத! 'அந்டம வப ழபடம:' ன்டி ழபடம்
அநவு கந்டடமக அல்பம இனக்கயட? இபற்யல்
ளனம்மமவப இப்ழமட ணவந்ழட ழமய் பிட்.

அடமல் ங்ழக இந்டக் கமரிதத்வட இப்டித்டமன் ளசய்த
ழபண்டும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட ன்று க்குத்
ளடரிதபில்வழத! இவப ல்மபற்வனேம்

டித்டபர்கள் தமனம் இனப்டமகவும் ளடரிதபில்வழத?
ன் ளசய்பட?" ன்று ழகள்பி.
னத்டயம் ணமடயரி பிரிந்ட கயக்கய ழபடங்கநியனந்ட
ணக்கு ழபண்டித கமரிதங்கவநப் ளமறுக்கய டுப்ட
அமத்தம்டமன்.
"இப்டி

ளசய் ன்று ழபடத்டயல் இவடப்ற்யச்

ளசமல்யதினப்ட ளடரிந்டமல் ழபட பமக்கயதப்டிழத
ளசய்ட பிடுழபன். அட ளடரிதமடழமட ன் ளசய்பட?"
இடற்கு ணடே டயல் ளசமல்கயமர்: "சரி, அப்டிதமமல்
என்று ளசமல்கயழன். அந்ட ழபடங்கவந ல்மம் ன்கு
அயந்டயனந்ட ணரியகள் ஸ்ம்னடயகள் ன்று

ளசய்டயனக்கயமர்கள். அடயல் ன் ளசமல்யதினக்கயட
ன்று மர்" ன்கயமர். ஸ்ம்னடய ன்ழட டர்ண சமஸ்டயம்.

ழபழடமகயழம டர்ணனெம்| டத்பிடமம் ச ஸ்ம்னடயசரழ|
"ஸ்ம்னடய"

ன்மல் யவவுக் குயப்ன; பிஸ்ம்னடய

ன்மல் வத்டயதம். "ழபடத்டக்கு ஸ்ம்னடய இனக்கயழட!
அடமபட, யவவுக் குயப்ன (notes) இனக்கயழட!

ழபடங்கவநளதல்மம் ன்மக உஞர்ந்ட ணரியகள்
அபற்யலுள்ந டர்ணங்கவநனேம், கர்ணங்கவநனேம் எழ
இத்டயல் ளடமகுத்ட னவப்டுத்டயக் குயப்மக லடய
வபத்டவபழத இவப. இந்ட ஸ்ணயனடயகநில் ணக்கு
ன்மக அர்த்டம் னரிகய மவகநில் லடப்ட்வப.
அபற்வப் மர். ீ ன் ளசய்த ழபண்டும், ன்
ளசய்தக் கூமட, ப்டிச் ளசய்த ழபண்டும்
ன்வபளதல்மம் அபற்யல் பிஸ்டமணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட" ன்கயமர் ணடே. "டர்ண சமஸ்டயம்"
ன்று ளசமல்பட இந்ட ஸ்ம்னடயகவநத்டமன்.
ழபடம் ளசமல்லும் கமரிதங்கவந, அடேஷ்மங்கவந
ப்டிப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று ழபடமங்கங்கநில்
ஆமபடமக உள்ந 'கல்ம்' ளசமல்கயட. கல்த்டயல்
அங்கும் க்னஹ்த லத்ங்கலம், ச்ளௌட
லத்ங்கலம், டர்ண லத்ங்கலம் ழபள்பி
னடமபற்யன் ளசய்னவவதச் ளசமல்கயன்.
இவடழத என ீபன் கனபமக ணமடமபின் கர்ப்த்டயல்
உனபமபடயயனந்ட, அட ிந்ட பநர்ந்ட, கயதமஞம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு, குடும்ம் த்டய, கவசயதில் சயவடதில்
வபத்ட டகம் ளசய்தப்டும் பவதில் இப்டிதிப்டிச்
ளசய்த ழபண்டும் ன்று அடிதியனந்ட டேி பவதில்

டேடக்கணமகச் ளசமல்வபழத ஸ்ம்னடயகள். டயந்டயனம்

லந்டயனந்டடயயனந்ட டெங்குகய பவதில் எனத்டன்

ன்ளன் ளசய்த ழபண்டும், ப்டி ளதப்டிச் ளசய்த
ழபண்டும் ன்று அட

routine ழமட்டுக்

ளகமடுத்ட பிடுகயட.

ஸ்ணயனடயவதப் மர்த்ட பிட்மல் ழமடம். ம் ணடப்டி
மம் ளசய்த ழபண்டிதளடல்மம் ன் ன்ட
னர்ஞணமகத் ளடரிந்டபிடும்.

ஸ்ணயனடயகலம், டவஞ டைல்கலம்
ஸ்ணயனடயகலம், டவஞ டைல்கலம்
ணடே, மசர், தமக்ஜபல்கயதர், ளகௌடணர், மரீடர், தணன்,
பிஷ்ட, சங்கர், யகயடர், ினஸ்டய, டக்ஷன், அங்கயஸ்,
ிழசடர், ம்பர்த்டர், அசஸ், அத்ரி, ஆஸ்டம்ர்,
சமடமடர் ன்யப்டிப் டயளட்டு ணரியகள்

டங்கலவத அடயணமடேஷ்த சக்டயதமல் ழபடங்கவந
னலக்கத் ளடரிந்ட ளகமண்டு அடயயனந்ட ளடமகுத்ட டர்ண
சமஸ்டயங்கவநத் டந்டயனக்கயமர்கள். இவப ணடே

ஸ்ணயனடய, மச ஸ்ணயனடய, தமக்ஜபல்கயத ஸ்ணயனடய ன்று
அபபர் ளதமல் பனங்குகயன். இபற்வப் மர்த்டமல்
ழமடம், பமழ்க்வகதில் ளசய்தழபண்டித க
அடேஷ்மங்கவநனேம் டர்ணங்கவநனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு
பிமம்.
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டவஞ டைல்கள் இனக்கயன்*.

வணத் கபத் கர வடவதனேம் ஸ்ணயனடயகழநமடு ழசர்த்டச்
ளசமல்கய பனக்கம் உண்டு. ழமக ழபட ணந்டயங்கநமக
உள்ந 'ச்னடய'தமக இல்மணலும் ம் ணடத்டக்கு

ஆடமணமதினப்டமல் அவட 'ஸ்ணயனடய'ப் ிணமஞணமகச்
ளசமல்கயமர்கள்.

இப்டி அழகம் ஸ்ணயனடயகள் இனப்டமல் இபற்யலும்
என்யயனப்ட இன்ளமன்யல் இல்மணல் இனக்கமம்.
சய சய கமரிதங்கள் என்றுக்ளகமன்று

பித்தமப்மம். அடமல் ன்ளன் ளசய்த
ழபண்டும் ன்டயல் இன்னம் ளகமஞ்சம் ந்ழடம்

ற்டுகயட. இந்ட ந்ழடகத்வடனேம் ழமக்குபடமக 'டர்ண
சமஸ்டய யந்ட'ங்கள் ன்று சய னஸ்டகங்கள்
இனக்கயன்.
சய ஸ்ணயனடயகள் என சய பிதங்கழநமடு யன்று
பிடுகயட; னர்ஞ உழடசம் ளசய்தபில்வ. பனக்கத்டயல்
டவனவ டவனவதமக பந்டபிட் பிதங்கள்
ல்ழமனக்கும் ளடரிந்ழடதினக்கும் ன்று யவத்டபிட்
ணமடயரி, சய ஸ்ணயனடயகநில் ந்டயதமபந்டப் ிழதமகழண
இல்வ; சயபற்யல் சயமத்ட பிதணயல்வ; டீட்டு-

டக்கு ணமசமங்கவநச் ளசமல்லும் ஆளசௌசமடயகள்
சயடயல் இல்வ. "இப்டி னெச்சுபிடு! இப்டிச் சமப்ிடு"
ன்று னஸ்டகத்டயல் லடய வபத்டம ளசமல்யக் ளகமடுக்க
ழபண்டும்? அந்ட ணமடயரிடமன் இவபனேம் ன்று அந்ட

ஸ்ணயனடய கர்த்டமக்கள் யவத்டயனப்மர்கழநம ன்ழபம?
இம்ணமடயரி ந்ட பிதத்வடனேழண 'டன்மல்
ளடரிந்டயனக்கும்' ன்று யவத்ட பிட்டுபிமணல்,
கத்வடனேம் லடய வபத்டயனப்ட யந்ட
கயந்டங்கநில்டமன். ஸ்ணயனடயகநில் என்றுக்ளகமன்று

னஞமக இனப்வபகவநனேம் இவபழத பிதபஸ்வட

ளசய்ட, இடயட இப்டிதிப்டித்டமன் ன்று யர்ஞதம்
ளசய்கயன். சய ளரிதபர்கள் ல்ம

ஸ்ணயனடயகவநனேம் மர்த்ட, என்ழமளன்று ளமனத்டய
ஆமய்ச்சய ளசய்ட, னடிபமக இன்ின் ளசய்தழபண்டும்
ன்று டீர்ணமித்ட, தம் டயரி இந்ட யந்டங்கவந
லடய வபத்டயனக்கயமர்கள்.

இப்டி ம் ழடசத்டயல் எவ்ளபமன ிழடசத்டயல்

எவ்ளபமன யந்ட கயந்டத்வட அடேரிக்கயமர்கள்.
பக்ழக இனப்பர்கள் கமசயமட உமத்தமதர் லடயத
யந்டத்வடப் ின்ற்றுகயமர்கள். ழணற்ழக

ணமமஷ்டித்டயல் 'ணயடமக்ஷரி' ன் யந்டம்
அடேரிக்கப்டுகயட. அடற்குச் சட்த்டக்கு ணவடதம
ஸ்டமம் இனப்டமகக் ழகமர்ட்டுகழந

அங்கர கரித்டயனக்கயன். கணமக ட்ர் லடயத 'யர்ஞத
யந்ட' ன் யந்டனம் அங்கு பனங்குகயட.
ணமமஷ்ட்த்டயலுள்ந வடமில் ணந்த்ரிதமக இனந்ட
ழணமத்ரி ன்பர் ல்ம டர்ண சமஸ்டயங்கவநனேம்

ழசர்த்ட என ளரித 'வஸ்'மக 'சடர்பர்க்க சயந்டமணஞி'
ன்று லடயதினக்கயமர். இங்ழக டக்ஷயஞத்டயல் மம்
வபத்தமட டீக்ஷயடர் லடயத "வபத்தமட டீக்ஷயடீதம்"
ன் னஸ்டகத்வடப் ின்ற்யச் ளசய்கயழமம்.
கயனஸ்டர்கலக்கு இவப னக்தணமக இனக்கயன்.
ந்யதமயகள் டமங்கள் ளசய்த ழபண்டிதட ன்,
ளசய்தக்கூமடட ன் ன்வட 'பிச்ழபச்ப
ம்யவட' ன் டைவப் மர்த்ட ளடரிந்ட
ளகமள்கயமர்கள்.

* உ

ஸ்ணயனடயகவநச் ளசய்ட டயளண்ணர்: மமய,

மசயழகடஸ், ஸ்கந்டர், ளநகமக்ஷய, கமச்தர், பிதமசர்,
த்குணமர், சந்டனு, கர், பிதமக்ர், கமத்தமதர்,
மடெகர்ண்தர், கிஞ்ர், ழமடமதர், கமஞமடர்,
பிச்பமணயத்ர், வடீர், ழகமிர்.
வபத்தமட டீக்ஷயடீதம்
வபத்தமட டீக்ஷயடீதம்

டணயழ்மட்டில் டர்ண சமஸ்டயம் ன்மல் வபத்தமட
டீக்ஷயடீதம்டமன்.
ளகமஞ்சம் மமஜமம் இனந்டமலும் இடழமன் டர்ண
சமஸ்டயத்வடப் டித்டப் னரிந்டளகமண்டு பிமம். ழபட
அத்ததம் ண்ஞிமல்கூ ணந்டயத்டக்கு அர்த்டம்
ளடரிதமட ணமடயரி, இட கஷ்ம் இல்வ. வபத்தமட
டீக்ஷயடீதத்வடப் ளரிதபர்கள் ன்மகத் டணயனயழழத
ளணமனய ளதர்த்ட அச்சுப் ழமட்டினக்கயமர்கள்.

வபத்தமட டீயடர் லடயத னஸ்டகணமடமல் இடற்கு
இப்டிப் ளதர் ளசமல்கயழமம். அபர் இந்டைலுக்கு, வபத்ட
ளதர் "ஸ்ம்னடய னக்டம யந்ட க்ந்டம்" ன்ட.
இந்டப் ண உகமணம டைவ லடயத வபத்தமட
டீக்ஷயடவப் ற்ய ணக்குக் ளகமஞ்சழண ளடரித
பந்டயனக்கயட. இனடைறு பனங்கலக்கு னன்ன அபர்
இனந்டயனக்க ழபண்டும். மச்சயதமர் ழகமபிலுக்கு
ணீ த்டயலுள்ந கண்டிணமஞிக்கத்வடச் ழசர்ந்டபர் ன்று

ளடரிகயட. லடயதழடமடு ணட்டுணயல்மணல் அபழ க

கர்ணங்கவநனேம், டர்ணங்கவநனேம் அடேஷ்டித்டக் கமட்டிமர்;
ளரித தமகங்கள் ளசய்டமர் ன்று அயகயழமம்.

ழணடமடயடய, பிக்ஜமழச்பர், ழணமத்ரி னடயதபர்கநின்
உதர்ந்ட யந்ட கயந்டங்கவநனேம்பி வபத்தமட
டீக்ஷயடீதழண சயழஷ்ணமடமகக் கனடப்டுகயட. என

பிதங்கூ பிட்டுப் ழமகமணல் இடயல் பர்ஞ (மடய)
டர்ணம், (ிம்ணசர்தம் னடம) ஆச்ண டர்ணம், ஆளசௌசம்,
சயமத்டம், ிமதச்சயத்டம், ஸ்த்ரீ டர்ணம், டமதமகம், டயபித
சுத்டய னடம கத்வடனேம் னர்ஞணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
டர்ண சமஸ்டயம் னர்பிகணம ிடமர்யட ளசமத்வட ப்டி
தமனக்கு பியழதமகயக்க ழபண்டும் ன்வடக்கூ
பவதறுக்கயட.
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சுடந்டய

இந்டயதமபில் ளகமண்டுபப்ட்ழமட சய ழர்
சமஸ்டயப்டிடமன் ளசமத்டரிவண டழபண்டும் ன்று
பமடம் ளசய்டமர்கள். இந்ட பிதந்டமன் டமதமகம்
ன்ட. (ணனணக்கத்டமதம் ன்ழ ணவதமநத்டயல்
ணமணன்- ணனணமன் பனயதமகச் ளசமத்ட பியழதமகணமபவடச்
ளசமல்கயமர்கநல்பம? 'டமதமடய' ன் ளதனம் 'டமத'
த்டயயனந்ட பந்டழட.)

யந்ட கயந்டங்கநில் டீக்ஷயடீதழண கவசயதில் பந்ட
டமவகதமல் னந்வடத ல்ம டர்ண சமஸ்டய
டைல்கவநனேம் அசய, ஆமய்ந்ட, ல்ம பிதங்கவநனேம்
ளகமடுக்கயட. இடற்கு னந்டய ழடமனப்ர் ளசய்ட
யந்டந்டமன் டக்ஷயஞத்டயல் ஏநவுக்கு ல்
ிசமத்டயயனந்டட.

டீக்ஷயடீதம் ழடமன்யதடயயனந்ழட ஸ்ணமர்த்ட வபஷ்ஞப
ழடணயல்மணல் இனபனம் அவட ஆடமணமக டுத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ச்னடயதம ழபடத்வடனேம், அடன் பிநக்கணமய்
னர்பத்டயழழத ழடமன்யத கல் லத், டர்ண லத்,

ச்ளௌட-க்னஹ்த லத்ங்கவநனேம், ஸ்ணயனடயகவநனேம்
ழம, ிற்மடு ழடமன்யத யந்ட கயந்டங்கவந
ல்மனம் ற்கும்டிதம னவதில் லடபட

றணல். டீக்ஷயடர் க்ஷமடழண தில்மணல் பிசம
ணழமடு, டு யவவணதியனந்ட ளகமண்டு ணீ ணமம்ம
சமஸ்டயத்டயன் அர்த்ட யர்ஞத னவவதழத ின்ற்யப்
னர்ப சமஸ்டயங்கவநத் ளடமகுத்ட, அபற்யல் ஸ்
பிழமடனள்ந மகங்கநில் னடிபமக என டீர்ணமத்டக்கு
பந்டயனப்டமல்டமன் டீக்ஷயடீதம் ளடன்ழடசத்டயல் ிணமஞ
டையன் ஸ்டமத்வடப் ளற்ட. என்றுக்ளகமன்று
ஸ்ணயனடயகள் னஞமதினக்கும் சய இங்கநில், "அபபர்
இபற்வ ழடசமசமப்டி ளசய்ட ளகமள்நட்டும்; டங்கள்
கு னர்பிகர்கள் ப்டிப் ண்ஞிமர்கழநம அப்டிப்
ண்ஞட்டும்" ன்று ளனந்டன்வணழதமடு ளசமல்ய பிட்டு
பிடுபமர்.
சுதச்வசனேம் கட்டுப்மடும்
சுழதச்வசனேம் கட்டுப்மடும்
இங்ழக என ளமடபம பிதம் ளசமல்ழபண்டும்.
வ்பநவுடமன் அசய அசய பிரிபமக லடயமலும்
டைமதிம் சணமசமங்கள் பந்ட ழசர்கய ணடேஷ்த

பமழ்க்வகதில் எவ்ளபமன அம்சனம் இப்டித்டமன் ன்று

லடயவபத்ட யர்ஞதம் ண்ஞ னடிதமட. லத்டயழ

யர்த்டமஞம் ளசய்பட சட்ம் ணமடயரி யர்ப்ந்டணமகத்டமன்
ழடமன்றும். ன்மகக் கட்டுப்மடு ளசய்கய சட் பிடயகள்
ழபண்டும்டமன். ம் சமஸ்டயங்கநில் இப்டி யவத
இனக்கத்டமன் ளசய்கயன். சுடந்டயம், மதகம் ன்று
ளரிசமகச் ளசமல்பளடல்மம் தடமர்த்டத்டயல் ணம்

ழமடி ப்டமகவும், அசக்டணம ல்பர்கவந
யஷ்ம னர்கள் ஸ்பழதச்வசதமக அக்கய
எடுக்கயக் கஷ்ப்டுத்டபடமகவுழண இனப்வடப்
மர்க்கயழமம். ஆவகதமல், பிடயகவநப் ழமட்டு
ங்கவநக் கட்டுப்டுத்டத்டமன் ழபண்டும். ஆமலும்
இடயலும் என 'யணயட்' ழபண்டும். கட்டுப்மடு

ண்டபடற்கும் என கட்டுப்மடு ழபண்டும்.
இல்மபிட்மல் ணடேஷ்த ஸ்பமபப்டி, எழதடிதமகச்
சட்ம் ழமட்டு ளரித்டமல் உத்மகழண ழமய்பிடும்.

ளமம்வும் கட்டுப்டுத்டயமழ ளமம்வும் அறுத்டக்
ளகமண்டு ஏத் ழடமன்றும்.
இடமல் ம் சமஸ்டயங்கநில் ல்மபற்வனேம் லடய
வபத்ட சட்ணமகத் டயஞிக்கமணல்,  பிதங்கநில்
ளரிதபர்கள் ண்டகயவடப் மர்த்ழட ணற்பர்கள்
ணளணமப்ி, டமங்கநமக, ஸ்பழதச்வசதமக அழட ணமடயரி
ளசய்னேம்டி பிட்டினக்கயமர்கள். ன்வ ீங்கள்
ளரிதபன் ன்று வபத்டக் ளகமண்டு பிட்மல், ன்வப்
மர்த்ட மன் ண்டகய ணமடயரி ீங்கலம் ளற்யக்கு
இட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும், னவ ண்ஞ ழபண்டும்,
ட்டிி கயக்க ழபண்டும் ன்று ஸ்பழதச்வசதமக
ஆம்ிக்கயீர்கள் இல்வதம? இந்ட ணமடயரி சய

பிதங்கவந
உடமஞம்)

personal example (இன்ளமனத்டரின்

, tradition (ணன) , ழடச

பமழ்க்வக

பனக்கம் (local custom) , குடும்

பனக்கம் இபற்வப் மர்த்ழட ண்டம்டிதமக
பிட்மல்டமன் மக்கயக்குச் சட்ம் ழமட்டு பிடயகநமக
லத்டயல் லடய வபக்கயழமட அபற்வ ங்கள்
சயத்வடனேன் அடேரிக்க பினம்னபமர்கள்.

பமழ்ந்ட கமட்டி ித்டயதமவனேம் அப்டிச் ளசய்த

வபப்ட ளமம் உசத்டய. அப்னம் பமய் பமர்த்வடதமகப்
ழசய, compulsion (யர்ந்டம்) இல்மணல் ஸ்பழதச்வசதமக
ற்கய ணமடயரி

persuasion னெம்

ண்ஞ வபப்ட இண்மம்

க்ஷம். கவசய க்ஷம்டமன் பிடயதமக லடய வபத்டக்
கட்மதப்டுத்டபட. ஸ்ம் பட; கம் ணம யக

ன்று பசம் கூ உண்டு. 'ஆதிம் பிதத்வட பமய்
பமர்த்வடதமகச் ளசமல்; ஆமல் அடயல் என்வக் கூ

லடய வபத்ட யர்ப்ந்டம் ண்ஞமழட' ன்ட இடற்குத்
டமத்ரிதம். இப்ழமட டுத்டடற்ளகல்மம்

written laws (லத்ட

னெம் சட்ம்)! வகதில் ழம கயவத்டபளல்மம்

டன் அிப்மதத்வட லடய 'ப்நிஷ்' ண்ஞிபிடுகயமன்!
ணடேஷ்தனுக்கு சுடந்டயழண டமணல் யந்ட

டர்ணசமஸ்டயங்கள் ஆதிம் சட்ம் ழமடுகயன் ன்று
இக்கமத்டபர் கண்டித்டமலும், அடயழ இந்ட சுடந்டயத்வட
ணடயத்டப்  பிதங்கவந பிட்டுத்டமன்
வபத்டயனக்கயட. ீபன் இஷ்ப்டி ழமய், டமனும் ளகட்டு
ழமகத்வடனேம் ளகடுக்கமணயனக்க ழபண்டுணமமல்
ல்ம பிதத்டயலுழண என யர்ஞதம் இனக்கத்டமன்
ழபண்டும் ன்று ம் சமஸ்டய கர்த்டமக்கள்

கனடயதினக்கயமர்கள். ஆமல் இப்டிப்ட் யர்ஞதங்கள்

ல்மபற்வனேம் ங்கள் லத்ட னெம் சட்ணமக
டுத்டக் ளகமள்படமமல் ளமம்வும் கட்டி வபக்கய

ணமடயரி யவப்மர்கள். ஆவகதமல், 'சயபற்வ ணட்டுழண
லடழபமம்; மக்கயவத அபர்கழந சுடந்டயணமக
சயஷ்ர்கவநப் மர்த்டம், ணவப் மர்த்டம், ழடச கு
ஆசமத்வடப் மர்த்டம் அடேஷ்டிக்கட்டும்' ன்று
பிட்டினக்கயமர்கள்.
'சமஸ்டய

பிடய' ன்னும்ழமட ழடமன்றும் யர்ந்ட ண்ஞம்

ளரிழதமர் பனய, ணன ன்னும்ழமட ழடமன்றுபடயல்வ.
கு பனக்கம், ஊர் பனக்கம் னடயதபற்வ என சுத
அிணமத்ழடமடு ற்றுக்ளகமள்கயழமம்.

இபற்வக் கவசய டர்ணசமஸ்டய டைம வபத்தமட
டீக்ஷயடீதந்டமன் ளரித ணழமடு எப்னக் ளகமண்ட
ன்யல்வ. னர்ப கயந்டங்கலம் இழட அிப்மதத்வடக்
ளகமண்வபடமன். ளனம்மமமல் ின்ற்ப்டுகய 'அடமரிடி' ஸ்டமம்

ளற் - ஆஸ்டம்

லத்டயத்டயழழத ணரிய ஆஸ்டம்ர் னடிபில்,
"மன்

இந்ட சமஸ்டயத்டயல் ல்ம டர்ணங்கவநனேம்

ளசமல்யபிபில்வ. ணீ டய வ்பநழபம இனக்கய.
ஸ்டயரீகநிணயனந்டம், மமம்

பர்ஞத்டபரிணயனந்டங்கூக் ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டிதவப அழகம் இனக்கயன். அபர்கவநக்
ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்லங்கள்" ன்கயமர்.
இடயயனந்ட 'ஸ்டயரீகவநப் னனர்கள் அக்கய

வபத்டமர்கள்; ிமணஞல்மடமவ ிமணஞர்கள் கர ழன
டள்நிதினந்டமர்கள்' ன்று குற்ம் ளசமல்பளடல்மம்

வ்பநவு டப்ன த் ளடரிகயட. ளரித டர்ண சமஸ்டய
ஆடம டையழழத ஸ்டயரீ-சூத்ர்கநின் டமர்ணயக

ஜமத்வட ணடயத்ட, அடற்கு அடயகமனர்பணம ஸ்டமம்
ளகமடுத்டயனக்கயட.
கல்தமஞங்கநில் ஆத்டய டுப்ட, ச்வச னசுபட ன்று
அழக பிதங்கள் ளண்டுகள் ளசமன்டி ளசய்த
ழபண்டும் ன்ழ ஆச்பமதர் னடம ளரித
'எரியல்' லத்கர்த்டமக்கள்

ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

ந்டற்கமல் டுபடற்கு ணந்டயம் இனந்டமலும்கூ, அட
பிதணமகப் ந்டல் ழமடுகய ழபவக்கமன் என

டயகம் ளசமன்மல் அவடனேம் ழகட்கத்டமன் ழபண்டும்.
இப்டிளதல்மம் சமஸ்டயங்கநில் எழ ளகடுிடிக்
கட்மதம் ண்ஞமணல் ல்மனக்கும் ளகமஞ்சம்
மதக சுடந்டயம் ளகமடுத்டத்டமன் இனக்கயட.
மமம் பர்ஞணம சூத்டயர்கலக்கு உள்ந

ம்ஸ்கமங்கவநனேம் அடேஷ்மங்கவநனேம் டர்ண
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்யதினக்கயன். அந்ட மடயவத
அக்ஷ்தம் ண்ஞழப இல்வ. டீயடீதத்டயல்
பர்ஞமச்ண கமண்த்டயலும், ஆன்யக கமண்த்டயலும்,
சயமத்ட கமண்த்டயலும் இவப உள்ந.
ளமடபமக, டர்ண சமஸ்டயங்கநில் ஆசம கமண்ம்,
பிதபம கமண்ம் ன்று இண்டு உண்டு.

எலக்கங்கவந ஆசமம் ன்மர்கள். அபற்வ
வனவதிம ளபநிக்கமரிதங்கநில் ின்ற்றுபழட
பிதபமம்.

சயன்ங்கள்
சயன்ங்கள்
மம் இந்ட ணடத்வடச் ழசர்ந்டபன் ன்மல் அடற்கு சய
ளபநி அவதமநங்கள், சயன்ங்கள் உண்டு.
'ஸ்ளகௌட்' (சமஞர்)கலக்குத்

டி உடுப்ன இல்வதம?

ஆர்ணய [டவப்வ] , ழபி [கப்ற்வ] எவ்ளபமன்யல்
இனப்பனக்கும் ழபறு ழபறு ளபநி அவதமநங்கள்

இனக்கயன். ழமீ யழழத  ிரிவுகலக்குப் 
டயனுமக இனக்கயன். இபர்கள் டிளஸ்வனேம், மட்ஜ்
னடமபற்வனேம் ணமற்யக் ளகமள்படமல் இபர்கள்

ளசய்கய கமரிதம் என்றும் ணமயபிமட. இனந்டமலும்
அப்டி ணமற்யக் ளகமள்நக் கூமட ன்று கட்மதணமக
பிடய இனக்கயட. ழமீ ஸ்கமன் ளடமப்ிவத

ழபிக்கமன் வபத்டக் ளகமள்நக் கூமட. அப்டிழத
இபன் ளடமப்ிவத அபன் வபத்டக் ளகமள்நக்கூமட.
டயலும் கட்டுப்மடு, எலங்கு (discipline, orderliness) இனக்க
ழபண்டும்.
இந்ட டியப்நின், ஆர்ர் ணடத்டக்கும் ழபண்டுணல்பம?
அடமல்டமன்  ழபறு மடயக்கமர்கள், ளபவ்ழபறு
ஆசயணக்கமர்கள் ஆகயத எவ்ளபமனத்டனக்கும்
பித்டயதமணம சயன்ங்கவந, கமரிதங்கவநக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. 'இப்டி ழபஷ்டி கட்டிக் ளகமள்ல,
இப்டி னவப கட்டிக் ளகமள்ல, இந்ட ணமடயரி ளற்யக்கு
இட்டுக் ளகமள்ல ன்ளல்மம் னொல்கவந டர்ண
சமஸ்டயம் ளசமல்கயட.

இட ளபறும் சனெகக் கட்டுப்மட்டுக்கமக ணட்டும்

ளசமன்டல். இவப எவ்ளபமன்யலும் ீபவப்
ரிசுத்டய ண்டகய சூக்ஷ்ணணம அம்சனம் உண்டு.
கச்ழசரிதில் ழபகமதினப்பனுக்கு பமய உண்டு.
அடயகமரிக்கு அட கயவதமட. ன் இப்டி ன்று மம்
ழகட்டயல்வ. ஆமல் சமஸ்டயத்டயல் அபபர்

ளடமனயலுக்கும் குமசமத்டக்கும் ற்டமக ழபறு ழபறு
அவதமநங்கவநச் ளசமன்மல் ணட்டும்

ஆழக்ஷிக்கயழமம். ணத்பம் (equality) ன்று சத்டம்
ழமடுகயழமம். ணஸ்ட  னெகத்டயன்

ழக்ஷணத்டக்கமகவும் கமரிதத்டயல் பமகப் ிரிந்டயனந்ட
ழமடயலும், ஹ்னடதத்டயல் என்மக ழசர்ந்டயனந்ட
ம்னவத சனடமத அவணப்ில் ஆசம

அடேஷ்மங்கவநனேம், அவதமநங்கவநனேம் ிரித்டக்
ளகமடுத்டட அபபட குஞ-கர்ணமக்கலக்கு அடேகூம்
ண்டபடற்குத்டமன் ன்வட ணந்ட, இடயழ

பமஸ்டபத்டயல் இல்மட உதர்வு டமழ்வுகவநக் கல்ித்டக்
ளகமண்டு சண்வ ழமடுகயழமம்.
இப்ழமட கவசயதில் எனத்டனக்கும் என ணடச்

சயன்னம் இல்வ ன்று ஆக்கயக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
மக்கய அவதமநங்கவந ளபட்கப்மணல்
ழமட்டுக்ளகமள்கயழமம். ஆத்ணமவுக்கு ல்ட ளசய்கய
ணடச் சயன்ங்கவந ழமட்டுக் ளகமள்ந ணட்டும்
ளபட்கப்டுகயழமம். "ல்மம் லர்ஸ்டின்"
ன்கயழமம். சரர்டயனத்டம் ன்று ஆம்ிக்கயழமம். இப்டிச்
ளசமல்யக் ளகமண்ழ, சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ன்று

அவதமநம் ளடரிபடற்கமக என குல்ம ழமட்டுக்

ளகமள்கயழமம்; அல்ட ழடம என கரில் சட்வ, டண்டு
ழமட்டுக் ளகமள்கயழமம். இபற்றுக்கு ளடய்பத்டக்கும்
ழணம னக்தத்வடத் டனகயழமம்!
ஸ்ணயனடயகள் சுடந்டய டைல்கள் அல்
ஸ்ணயனடயகள் சுடந்டய டைல்கள் அல்
ஸ்ணயனடயகள் ன்கய டர்ணசமஸ்டயங்கவந ணரிதமவட
உஞர்ச்சயனேன் மர்க்கய ரித்டயல்கூ அபற்வப்
ற்ய என டப்ம அிப்ிமதம் இனக்கயட. அடமபட
ஸ்ணயனடயகவநப் ண்ஞிபர்கழந சுடந்டயணமக இந்ட
டர்ணங்கவந, பிடயகவந பகுத்டயனக்கயமர்கள் ன்று

யவக்கயமர்கள். ஸ்ணயனடயகமர்கவந [ஸ்ணயனடயகவந
லடயதபர்கவந]

law-givers ன்று

ளசமல்கயமர்கள். அடமபட

அபர்கநமகழப டங்கள் அிப்ிமதப்டி இபற்வ சட்ம்
(law) ன்று ழமட்டினக்கயமர்கள் ன்று யவக்கயமர்கள்.
சட் யனஞர்கள் ர் என்று ழசர்ந்ட ம் ழடசத்டயல்
இப்டிதிப்டி இனக்க ழபண்டும் ன்று
'கமன்ஸ்டிட்னைன்' [அசயதல்

யர்ஞத சமம்]

ளசய்டயனக்கயமர்கழந, அட ழமத்டமன் டர்ண
சமஸ்டயங்கவநனேம் லடயதினக்கயமர்கள் ன்று
யவக்கயமர்கள். ஸ்ணயனடயகள் சுடந்டயணமகழப
அிப்ிமதம் ளசமல்வப ன்று யவக்கயமர்கள்.
இப்டி யவப்டமல் இன்ளமன்றும் இவடத் ளடமர்ந்ட
ழடமன்றுகயட. இப்ழமட கமன்ஸ்டிட்னைன் மம்

வனவதில் ளசய்த பினம்னகய சய கமரிதங்கலக்கு
இம் ளகமடுக்கமணயனக்கய ழமட, ணக்கு மடகணமக

அவடத் டயனத்டயபிடுபட (amend ண்டபட) ன்று

வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள் அல்பம? இழட ணமடயரி,
வனத சட்ங்கநம டர்ண சமஸ்டயங்கவநனேம்
ம்னவத இக்கமக் ளகமள்வகக்கு ற்டி ணமற்ய
பிட்மல் ன் ன்று ழகட்கயமர்கள்.
ன்ிழண  ழர் ழகட்டினக்கயமர்கள், "கமத்வட
அடேரித்ட சமஸ்டயத்வட ன் ணமற்க் கூமட?" ன்று.
"ர்க்கமர் சட்ங்கவந ணமற்பில்வதம?" ன்று
ஆடமம் கமட்டுகயமர்கள். ன்வழத ளமம்
ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞி, "ஸ்ணயனடயகவந ண்ஞி ரியகள்
ணமடயரிடமன் இந்டக் கமத்டயல் ீங்கள் இனக்கயீர்கள்.
அடமல் ீங்கள் ணசு வபத்டமல் சமஸ்டயங்கவந
இந்டக் கமத்டக்குத் டகுந்டமற் ழமல் ணமற்ய பிமம்"
ன்கயமர்கள். "மங்கள் ஆவசப் டுகய ணமடயரி ீங்கள்

சமஸ்டயத்வட ணமற்யத் டமனங்கள்" ன்வடழத இப்டி
ளகௌபணமகச் ளசமல்கயமர்கள்!
ஸ்ணயனடயகள் அந்டந்ட ஸ்ணயனடயகர்த்டமபின் ளசமந்ட
அிப்ிமதம்டமன் ன்மல் இபர்கள் யவப்டயலும்
ழகட்டயலும் டப்ன இல்வ.
ஆமல் ளமம்ப் ழனக்கு - டர்ண சமஸ்டயங்கநிம்
ணடயப்னஞர்ச்சய உள்நபர்கலக்குக்கூ- ன்
ளடரிதபில்வளதன்மல், இந்ட ஸ்ணயனடயகள் அபற்வச்
ளசய்டபர்கநின் ளசமந்ட அிப்ிமதழண இல்வ.
ற்ளகழப ழபடங்கநில் ளசமல்யதினந்டபற்வழதடமன்
அபர்கள் ளடமகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ழபட

பமக்வக எனகமலும் ந்ட சந்டர்ப்த்டயலும் ணமற்க்

கூமடமவகதமல், இந்ட டர்ண சமஸ்டய பிடயகவநனேம்
ணமற்றுபடற்ழக இல்வடமன்.

சமஸ்டயப்டிழத ீங்கள் க்கும்டிப் ண்ஞ க்கு
சக்டயழதம, ழதமக்தவடழதம இல்மணல் இனக்கமம்.
ஆமலும் அவட ணமற்றுபட யச்சதணமக ன்

கமரிதணயல்வ. ன்வ இங்ழக [ணத்டயல்] உட்கமர்த்டய
வபத்டயனப்ட ழபட டர்ணங்கவந ங்கள் ரிமம்
ண்டம்டிதமகச் ளசய்படற்குத்டமன். ஆசமர்தமள்
ஆக்வஜ அட டமன். அடமல் இந்டக் கமத்டயன்
ளநகரிதத்டக்கு, னடக் ளகமள்வகக்கும் ழமக்குகலக்கும்

மடகணமக சமஸ்டயத்வட ணமற்யக் ளகமடுப்டற்கு க்கு
authority (அடயகமம்)

இல்வ.

ரியகநமக இந்ட ஸ்ணயனடயகவந லடய
வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்மல் அவட மம் அப்டிழத
எப்னக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ழட இல்வ. ழபண்மம்
ன்மல் டெக்கய யந்ட பிமம். இபர்கள் ழபடத்டயல்

இல்மடவட ல்மம் ணக்குச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்,
ழடம டமங்கநமகழப உத்ழடசயத்ட இப்டி இப்டி
இனந்டமல்டமன் ல்ட ன்று பவதறுத்ட

வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்மல் அவப ணக்கு
ழபண்டிதடயல்வ. அப்டிப் மர்த்டமல் அழகம் ழர்
டங்கலக்குத் ழடமன்யதவட லடய வபத்டயனக்கயமர்கள்;
ணக்குத் ழடமன்றுபவடனேம் மழண லடய
வபத்டக்ளகமண்டு பிமழண!
உண்வணதில் ஸ்ணயனடயகள் ழபட பமக்கயதங்கவநழத
அடேரித்டச் ளசமல்யதினப்டமல்டமன் இந்ட

ஸ்ணயனடயகவந மம் இன்வக்கும் ன்வக்கும்
ஆடமணமக வபத்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும்.
"சரி, அப்டிளதன்மல்

ழபடத்டயல் இனப்வடழதடமன்

இபர்கள் ிணமஞணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்
ன்டற்கு ன் ஆடமம்?"

ழபடழண ஸ்ணயனடயகலக்கு அடிப்வ
ழபடழண ஸ்ணயனடயகலக்கு அடிப்வ
ளரித ஆடமம் ணமகபிதின் பமக்குத்டமன். ம்னவத
ணட ஸ்டமகர்கள் தமபனம் - சங்கர், மணமடேர், ணத்பர்
ல்மனம் - டர்ண சமஸ்டயங்கள் ழபடத்வட
அடேரிப்வபழத ன்று டுத்டச்

ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ஆமல் இட ணக்குப் ளரித
ஆடமம் ன்று ளசமல்னடிதமட. இந்ட

ணடமசமரிதர்கலக்ளகல்மம் ளகமள்வகப் ிடிணமம்
உண்டு. ம்ிடமதத்வட க்ஷயக்க ழபண்டும் ன்
க்ஷ்தம் உண்டு. அடமல் இபர்கள் ணவ ணீ யப்

ழசணமட்மர்கள். ஆமல் கபி பிதம் இப்டிதில்வ.
அபனுக்கு என ளகமள்வகவதனேம் யவ மட்டுகய
ிடிணமம், ிடிபமடம் இமட. ளகமள்வகச் சமர்ில்மணழ
டக்கு த்தணமகப் டுபவடளதல்மம்
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயபன் அபன்.
இப்டிப்ட் ணமகபிகநில் னக்கயதணம கமநிடமன்
'குபம்ச'த்டயல்

ளசமல்கயமன்.

ஏரித்டயல் ஸ்ணயனடயகவநப் ற்யச்

மணனுக்குத் டகப்மர் டசடர். டசடனவத டகப்மர்
அன். அனுவத டகப்மர் கு. அடமல்டமன்

குமணன் ன் ளதழ - ளகமள்லத்டமத்டமபின் ளதழமணனுக்கு பந்டட. 'டமசடய' ன்று டகப்மரின் ளதவ
இண்ழமர் இங்கநில்டமன் ளசமல்யதினக்கும்.

ளமடபமகத் டமத்டமபின் ளதவத்டமன் ழனுக்கு
வபப்ட. ஆமல் டமத்டம ழம அன் ன்ட
மணனுக்குக் கயவதமட. ளகமள்லத் டமத்டமபின்

ழழடமன் இபனக்கு அடயகம். அவ்பநவு கர ர்த்டயதமக,
ழனம் னகலணமக கு பமழ்ந்ட ளகமண்டினந்டமர். மகபன்
ன்மலும் கு குத்ழடமன்ல் ன்ழ அர்த்டம்.
குபின் டகப்மனக்கு டயீ ன் ன்று ளதர். டயீ னுக்கு
ளபகுமள் ிள்வநழத இல்மணல் இனந்டட.

டயீ னுவத குகுன பயஷ்ர். பயஷ்ரித்டயல்
டயீ ன் ழமய், "ஸ்பமணய, க்குக் குனந்வடழத இல்வ.
ன் பம்சம் பிநங்க ீங்கள்டமன் அடேக்கயகம் ளசய்த
ழபண்டும்" ன்று ிமர்த்டவ ளசய்டளகமண்மர்.
பயஷ்ர் பட்டில்
ீ
என சு ணமடு இனந்டட. அட
கமணழடனுபின் ளண். ந்டயி ன்று ளதர். அந்ட
ந்டயிவத டயீ ித்டயல் ளகமடுத்ட, "இவடக்

குநிப்மட்டி, ழணய்த்ட, ணயகவும் சயத்வடனேன் னயத்ட
பநர்த்டக் ளகமண்டின. உக்குப் ிள்வந ிக்கும்"
ன்று பயஷ்ர் அடேக்கயம் ளசய்டமமம்.
மமவபப் மர்த்ட இப்டி ணமடு ழணய்க்கச் ளசமன்மர்
ன்மல் அபன் த்டவ பிதணமக
இனந்டயனக்கழபண்டும்?

அன்வத டயத்டயயனந்ட டயீ  ணமமமவும் என

ணமட்டுக்கமவப் ழமழப டயனம் அந்ட ந்டயிவதக்
கமட்டுக்கு ஏட்டிக்ளகமண்டு ழமபட, ழணய்ப்ட,
குநிப்மட்டுபட, இப்டி ணயகவும் க்டய சயத்வடனேன்
க்ஷயத்டக் ளகமண்டினந்டமமம். கமட்டுக்கு ணமட்வ ஏட்டிக்
ளகமண்டு ழணய்க்கப் ழமகயழமட, டஷ் ந்டக்கநமல்
ணமட்டுக்கு ஆத்ட பமணல் இனக்க என டனுசு, என
மஞம் ணமத்டயம் டுத்டக் ளகமண்டு ணமட்டின்
ின்மழழத ழமபமமம். அவடச் ளசமரிந்ட

ளகமடுக்கயட, அவட ழணய்க்கயட, அட யன்மல் இபனம்
யற்கயட, அட டுத்டக்ளகமண்மல் இபனம்

டுத்டக்ளகமள்பட, அட ந்டமல் இபனம் க்கயட இப்டி அடன் ின்மழழத இபர் ழமய்க்
ளகமண்டினந்டமர். என யனல் ப்டி இனக்குழணம - மம்

உட்கமர்ந்டமல் யனலும் உட்கமனகயட, யன்மல் யற்கயட,
ஏடிமல் ஏடுகயட - அப்டி,
சமழதப டமம் னடயந்பகச்சத்|
யனல்ழமல் அந்ட அசர் ந்டயி ன் சுணமட்வ
க்ஷயத்ட பந்டமர் ன்று கமநிடமன் ளசமல்கயமன்.
இப்டி டயனம் பட்டியனந்ட
ீ
டயீ ன் ணமட்வ ழணய்க்க
ஏட்டிக்ளகமண்டு ழமகய கமத்டயல் டயீ னுவத
ணவபி றடக்ஷயவஞனேம் ளகமஞ்ச டெம் ின்மடிழத
ந்ட ழமய் பனயதனுப்ிபிட்டு அப்னம் டயனம்ி
பனபட பனக்கம். ளபகு யதணணமக பட்டில்
ீ
இனந்டளகமண்டு ர்த்டமவப அனுப்ி வபப்ட, சமதந்டயம்
கமட்டியனந்ட அபர் சுணமட்ழமடு ப்ழமட டயனம்ி

பனபமர் ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினப்ட - இப்டி
றடக்ஷயவஞனேம் டயக்கு சுசுனொவ ளசய்ட

ளகமண்டினந்டமள். இபர் ந்டயிவத யனல் ழமல்
ின்ற்யமர் ன்மல் இபவ றடக்ஷயவஞ யனல்
ணமடயரி அடேரித்டமள்.
டயவ்டம டர்ணத்வட கழ ீடம கல்தமஞத்டயன் ழமட
இப்டித்டமன் ளசமன்மர். மணவப் மர்த்ட "ன்

குனந்வட ீவட உன்வ யனல் ழமத் ளடமர்ந்ட
பனபமநப்ம! சமழதப அடேகடம" ன்மர். இப்டி
பமல்ணீ கய மணமதஞத்டயல் இனக்கயட. பமல்ணீ கய ளசமன்
மணனுவத சரித்டயத்வடக் கமநிடமனும் ளசமல்

பந்டமன். மணனுக்கு ின்மடி பந்ட ப குசர்கவநப்
ற்யனேம் ளசமல்கயமன். மணனுக்கு னந்டய குபம்சம்

இனக்கயழட- மணனுவத னன்ழமர்கள்- அபர்கவநப்
ற்யனேம் லடயதினக்கயமன். இப்டி மணமதஞம் ளசமல்
பந்டபன், அந்ட உத்டணணம பம்சத்டயல் னன்னும்
ின்னும் உள்ந சந்டடயகவநப் ற்யனேம் ளசமல்ய,

மணனுக்கு தமனவத ளதர் பந்டழடம அந்ட ணகம கர ர்த்டய
பமய்ந்ட மணனுவத ளகமள்லத் டமத்டம ளதவழத
"குபம்சம்" ன்று அந்ட ணமகமபிதத்டக்கு வபத்டமன்.
உத்டணணம பம்சத்வடப் ற்ய ளசமன்மழ மக்கு
பித்டயணமகும் ன்ட ழமல் ளசமல்யதினக்கயமன்.
இடயழ, றடக்ஷயவஞ ணமடு ழணய்க்கப் ழமகும்
டயீ வத் ளடமர்ந்ட ழமகயவடச் ளசமல்கயழமடடமன்
ரியகள் ல்மனம் ஸ்ணயனடயகவந ப்டி ண்ஞிமர்கள்
ன்வடச் ளசமல்கயமன். இவடச் ளசமல் ழபண்டும்
ன்று ளகமள்வக கட்டிக் ளகமண்டு ளசமல்பில்வ.

இடற்கமகச் ளசமல்கய ணமடயரினேம் பயந்ட

ளசமல்பில்வ. ன்ழபம அபனுவத டயந்ட
ணயல் நிச்ளசன்று ட்டு, அவட அப்டிழத
ளசமல்யபிட்மன் ன்று ழடமன்றுகய ரீடயதிழ
ஸ்ணயனடயகவநப்ற்யச் ளசமல்கயமன். ன் ளசமல்கயமன்?
றடக்ஷயவஞ ணமட்டின் ின்மல் ளகமஞ்ச டெம் ப்டிப்
ழமமள் ன்று பனஞிக்கயமன். ந்டயி னன்மடி

ழமகயட. இபள் ழபறு ங்கும் மர்க்கமட, அந்ட அடிச்
சுபட்டின் பனயதிழழத ந்டமள் ன்று ளசமல்
பனகயமன். ந்டயி க்கும்ழமட அடன் குநம்னகள்

டுகய இத்டயல் ளகமஞ்சம் டெசய கயநம்னகயட. இப்டி
கயநம்னம்டிதம பித்ணம டெசய இனக்கயழட, அந்டத்
டெசயவதப் மர்த்டக் ளகமண்டு, அந்டச் சுபட்வ

அடேரித்ட றடக்ஷயவஞ ளகமஞ்சம் டெம் ந்டமள்
ன்று கமநிடமன் ளசமல்கயமன்.
ணற் கபிகவநக் கமட்டிலும் கமநிடமன் ளபகு அனகமக
உணமம் ளசமல்பமன். அடடமன் அபித்டயலுள்ந
பிழசம். எவ்ழபமன கபிக்கு எவ்ழபமர் அம்சத்டயல்
பிழசம். "உணம கமநிடமஸ்த"- உபவணக்குக்

கமநிடமன். அப்டி உணமத்ழடமடு றடக்ஷயவஞ
ந்டயிக்குப் ின் ந்ட ழமகயவடச் ளசமல்கய
ழமடடமன் ழபடத்வட ஸ்ணயனடய ின் ளடமர்பட
உபவணதமக பனகயட:
டஸ்தம: குந்தம பித் மம்றம்
அமம்றமமம் டரி கர ர்த்டீதம|

ணமர்கம் ணடேஷ்ழதச்ப டர்ணத்ீ
ச்னழடரிபமர்த்டம் ஸ்ம்னடயந்பகச்சத்||
'மம்ற' ன்மல்

டெசய. ந்டயி குநம்ன வபக்கய

இத்டயல் டெசய கயநம்னகயட. 'கு' ன்று குநம்னக்குப்
ளதர். 'குந்தம'- குநம்ன வபத்டடயமழ; 'பித்
மம்றம்'-கயநம்னகய பித்டயணம டெசயவதப் மர்த்டக்
ளகமண்டு ழமமள்.
சுபின் மட டெசய ணயக பிழசணமட. அட ந்ட
இத்வடனேம் ரிசுத்டம் ளசய்டபிடும். மடமஞப்
சுபின் டெசயழத பித்ம் ன்மல், கமணழடனு னத்டயரிதம
ந்டயிதின் மட டெசய த்டவ உதர்ந்டடமதினக்கும்?

அடற்குப் மத்டயணம றடக்ஷயவஞழதம இதல்மகழப

ண பித்ணம டெசயடிதமட சரித்டயத்வட உவதபள்!
அமம்றமமம் டரி கர ர்த்டீதம
'அமம்ற' என

டெசய இல்மடபள்! தமளடமன னயழதம

கநங்கழணம இல்மட ன்ணம். அப்ழர்ப்ட் உத்டணணம
றடக்ஷயவஞ, ந்டயிதின் குநம்ன டுபடமழ

லம்னகய பித்டயணம டெசயவத அடேரித்ட, சுத்டணம
ணமர்க்கத்வட அடேரித்ட கமடி டுத்ட வபத்ட
ந்டமள். அட ப்டிதினந்டட ன்மல் ழபடத்டயனுவத
(ச்னடயகலவத) அர்த்டத்வட அடேரித்ட ணரியகள்
ளசய்டயனக்கும்டிதம ஸ்ணயனடயகள் ப்டிச்
ளசன்யனக்கயன்ழபம அப்டிதினந்டட ன்கயமன்
கமநிடமன்.

ச்னழடரிபமர்த்டம் ஸ்ம்னடயந்பகச்சத்
'அந்பகச்சத்' - ின்ளடமர்ந்டமள்.

|

இங்ழக சுணமட்டுக்கு

உணமம் ழபடம்-ச்னடய. அடனுவத குநம்டிடமன்
அர்த்டம். ழபட அர்த்டத்வடழத ஸ்ணயனடய ின் ளடமர்கய
ணமடயரி சு ணமட்டின் அடிவத றடக்ஷயவஞ

ின்ற்யமள். றடக்ஷயவஞ னலக்க அப்டிழத சு
ணமட்ழமடு ழமகமட ளகமஞ்ச டெம்டமன் ழமமள்.

அடழமல் ழபடத்டயல் இனப்வட ல்மம் ஸ்ணயனடயகள்
ளசமல்பில்வ. அவப யவவுக் குயப்னகள்டமன்.
ஆமல் ழபடத்டயன் அடினேம் ளமனலம் டப்மணல், அடயல்
இனப்வடழத ஸ்ணயனடயகள் ளசமல்யதினக்கயன்.

ழபடத்டயயனக்கய அத்டவ ஆதிம் ணந்டயங்கவநனேம்
ஸ்ணயனடய ளசமல்பில்வ. அபற்வ ிரிழதமப்

டுத்டகய பனயவதழத ளசமல்கயட. அடமபட ழபடம்
ழமகய பனயதில் அவட ளகமஞ்ச டெம் அடேரிக்கயட.
"ரிசுத்ட

அந்டஃகஞத்வடனேவத றடக்ஷயவஞ டயவதப்

ின்ற்ய ந்டயிதின் குடெநி லம்னம் பித்டய
ணமர்க்கத்டயயனந்ட சயயழடனும் பலபமணல் ழமமள்"
ன்று ளசமன் கமநிடமன் இடற்கு என ல் உபவண
ளசமல் ழபண்டும் ன்று யவத்டவுன் டன் ணயல்
ந ீளன்று லந்ட உபவணதமக, "ழபட அர்த்டத்டயயனந்ட
ளகமஞ்சங்கூ பலபமணல் ஸ்ணயனடய அவடப் ின்ற்யப்
ழமபட ழமப் ழமமள்" ன்கயமன்.
ப்ளமலடம் உணமணமட உழணதத்வடபி
உதர்ந்டடமக இனக்கும். சந்டயன் ணமடயரி, டமணவப்ன ணமடயரி
எனத்டர் னகம் இனந்டட ன்று ளசமன்மல்

பமஸ்டபத்டயல் உணமணம சந்டயனும், டமணவப்னவும்

உழணதணம னகத்வடபி உதர்ந்டடமகத்டமன் இனக்கும்.
அந்டப்டி, இங்கு ர்த்டமபம டயீ வப் சுபின்
சுபட்மல் ின்ற்யத ண பித்வதம றடக்ஷயவஞ
ன் உழணதத்டக்கு உணமணமகச் ளசமல்ப்ட்

ஸ்ம்னடயதமட ச்னடயவத இன்ம் ளமம் க்ழநமமக
ின்ற்றுகயட ன்று ஆகயட. உபவண ளசமல்படயல்
அடயச்ழஷ்ம கமநிடமன் இந்ட உணமத்வடச்
ளசமன்மன் ன்வடபி, ஸ்ணயனடயகள் னலக்கவும்
ச்னடயகவந அடேரித்டவபழத ன்டற்கு ஆடமம்
ழபண்டிதடயல்வ.
ச்னடய-ஸ்ணயனடய;ச்ளௌடம்-ஸ்ணமர்த்டம்
ச்னடய- ஸ்ணயனடய; ச்ளௌடம்-ஸ்ணமர்த்டம்
ச்னடய-ஸ்ம்னடயகலக்கயவழத ழடம் கற்ிப்ட டப்ன.
ச்னடய-ஸ்ம்னடய-னமஞம் னென்றும் எழ

tradition (ணன)

டமன்.

"ச்னடய-ஸ்ம்னடய-னமஞமமம் ஆதம்" ன்று கபத்
மடமவநச் ளசமல்கயழமம். இவப என்றுக்ளகமன்று

பித்தமணமவபதமக தினந்டமல் ப்டி எனத்டரிழண
னென்றும் ழசர்ந்டயனக்கும்?
ஆசமரிதமநின் பனயவத அடேரிப்பர்கலக்கு
ஸ்ணமர்த்டர்கள் ன்ட ளதர். 'ஸ்ணமர்த்டர்' ன்மல்
'ஸ்ணயனடயகவநப்

ின்ற்றுகயபர்' ன்ழட அர்த்டம்.

ழபடத்வட யவ மட்ழப ஆசமர்தமள் அபடரித்டமர்
ன்று ளசமல்யபிட்டு, அபட பனயதில் ழமகயபர்கவந
ஸ்ணமர்த்டர் ன்மல் ழபடனம் ஸ்ணயனடயனேம் என்று
ன்று டமழ ஆகயட?

இப்ழமட, ழபடத்டயழ வ்தக்டணமக [ளபநிப்வதமக]ச்
ளசமல்மணல் ஸ்ணயனடயகநில் ளசமல்யனேள்ந

அடேஷ்மங்கவந ஸ்ணமர்த்ட கர்ணம ன்றும், ழபடணம
ச்னடயதிழழத வ்தக்டணமகச் ளசமன் அடேஷ்மங்கவந
ச்ளௌட கர்ணம ன்றும் ளசமல்கயழமம். இடமல்

ச்ளௌடத்வடபி ஸ்ணமர்த்டம் கர னமட ன்று யவத்ட
பிழப கூமட. கயனஸ்டனுக்கு ணயகவும் னக்தணம
எநமம், பட்டிழ
ீ
இபன் ளசய்த ழபண்டித அடய
னக்தணம (domestic) க்னஹ்த கர்ணமக்கள், வபடயக
கர்ணமக்கநில் ளமம்வும் அபசயதணமடம ித்ன
சயமத்டம் இவபனேம், மக தக்ஜங்கள் ன் ல
ழபள்பிகலம் ஸ்ணமர்த்ட கர்ணமக்கள்டமன்.
இபற்யளல்மம் ழபட ணந்டயங்கழநடமன்

ிழதமணமகயன். ஆவகதமல் ச்னடயதின்
உள்மபத்வட ன்மகப் னரிந்ட ளகமண்ழடமன் இபற்வ
ஸ்ணயனடயகமர்கள் ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள் ன்று
ளடரிகயட.

ஆவகதமல் ச்னடயவத பி ஸ்ணயனடய கர னமட,
ஸ்ணயனடயவத பிப் னமஞம் கர னமட ன்ளல்மம்

யவக்கமணல் ல்மபற்வனேம் என்மக ழசர்த்ட, integrated ஆக யவக்க ழபண்டும்.
ழபட டர்ணங்கவநப் னமஞம் கவடதமகச் ளசமல்கயட.
ழபட டர்ணங்கவநனேம் கர்ணங்கவநனேம் ஸ்ம்னடயதமவப
கவடதில்மட உழடசங்கநமக, பிடயகநமகத் டனகயன்.
கர்ணமக்கநின் பனயனவகவநனேம் டனகயன்.

ழபடம் னிபர்கலக்கு

intuition -ல்

(உள்லஞர்பில்)

ந ீளன்று ளடரிந்டட. அவட அபர்கள் ளசய்தபில்வ.
ளபறுழண கண்டு ளகமண்மர்கள். இங்ழக அபர்கலவத
னெவநக்கு ழபவழத இல்வ.
ச்னடயம் ச்தந்டய னத:
"ழபடத்வட

னிபர்கள் ளபறுழண கண்டு ளகமண்மர்கள்"

ன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அப்டிக் கண்ளடுத்டடயல்
டங்கள் னெவநவதச் ளசலுத்டய, ங்கலக்கு
டர்ணங்கவநனேம் கர்ணங்கவநனேம் மகுடுத்டய, பவக

ளடமவகதமக டழபண்டும் ன் ண்ஞத்டயல் யவவு
டுத்டயக் ளகமண்டு ழகமத்டக் ளகமடுத்டழட ஸ்ணயனடய.
ஸ்ணயனடய ன்மல் யவவு ன்று னன்ழ
ளசமன்ழல்பம?
ழபடம் ழடமன்யதட டமமக உண்ம அடேபம்.
அடயயனந்ட ரியகள் யவபமல் உண்மக்கயதட டர்ண
சமஸ்டயம் ப்டும் ஸ்ணயனடயகள்.
"ம்ஸ்கம

ன்தம் ஜமம் ஸ்ம்னடய:" ன்று, யதமத

சமஸ்டயத்டயல் ஸ்ணயனடயக்கு க்ஷஞம்
ளசமல்யதினக்கயட. ம்ஸ்கமத்டயயனந்ட ிக்கும்
அயழப ஸ்ம்னடய ன்று அர்த்டம்.
இந்ட இத்டயல் 'ம்ஸ்கமம்' ன்டற்கு 'அடீந்டயரிதம்'
ன்றும் இன்ளமன ழர் ளசமல்யதினக்கயட. இட ன்?
கமசயக்குப் ழமய் ழரிழ அந்ட ழக்ஷத்த்வடப் மர்த்ழடமம்.
ழரிழ மர்த்டட அடேபம். ஊனக்குத் டயனம்ி பந்ட

ளமம் மள் கனயத்டக் ழகமதிலுக்குப் ழமகய ழமட, இந்ட

உள்லர்க் ழகமதியலும் 'கமசய பிஸ்பமடர் ந்யடய' ன்று
இனப்டற்குப் ழமகயழமம். உழ கமசயதிழ மம்
அடேபித்ட பிச்பமட டரிசம் ஜமகம் பனகயட.
டுழப  மள் இந்ட யவவு இல்வ. அழகம்

ழவப் மர்க்கயழமம். ிகு யவப்டயல்வ. ணறுடி
மர்த்டமல் ணட்டும், 'எழம, னன்ழ மர்த்டயனக்கயழமழண!
ன்று வனத ஜமகம் பனகயட. இவதிழ யவவு
இல்வ. அப்டி இவதில் இனக்கய யவடமன்

ம்ஸ்கமம் அல்ட அடீந்டயரிதம் ன்ட. அடயழ
அடேபத்டயன்

impression [டயவு]

உள்ல இனக்கயட. இந்ட

'இம்ப்ளன்' அப்னம் 'க்ஸ்ப்ள'மக

ளபநிப்டுபடடமன் ஸ்ணயனடய (யவவு) . ஆக அடேபம்,
அந்ட அடேபித்டயல் ற்ட் உள் இம்ப்ளம

ம்ஸ்கமம் ன் இண்வனேம் ளகமண்ழ ஸ்ணயனடய
ன் யவவு உண்மகயட.
அடேபணம ழபடம் யவபம ஸ்ணயனடயதமக, டர்ண
சமஸ்டயணமக பந்டயனக்கயட. ழபட னெம் இல்வ
ன்மல் ஸ்ணயனடய ன் ழழ டப்ன. . இந்ட ஸ்ணயனடயக்கு
ட ஆடமணம அடேபம் ன்மல் ழபடம்டமழ?
அப்டிளதமன ஆடமணயல்மபிட்மல் "யவவுக் குயப்ன"
ன்று ளமனள்டும்டிப் ழர் வபத்டயனப்மர்கழநம?
ற்ளகழப ஆடமணயல்மணல் னடயடமகத் ழடமன்றுபவட
ஜமகக் குயப்ன ன்று தமமபட ளசமல்பமர்கநம?
ழமக ச்னடயதிழழத ளசமன் ச்ளௌடம்
ந்ழடத்டக்கு இணயல்மணல் ணக்கு

100%

ிணமஞம்

ன்டயல் தமனக்கும் இண்மபட அிப்ிமதணயல்வ.

அடற்கமக அப்டி ழமக ச்னடயதில் இல்மணல்

ஸ்ணயனடயதிழழத உள்ந ஸ்ணமர்த்டம் இண்மம் க்ஷப்
ிணமஞம் ன்று அர்த்டணயல்வ. ச்ளௌடத்டக்கு
ஆழக்ஷணமக, ணமமக ஸ்ணமர்த்டம் ழசமட. ச்ளௌடத்டக்கு
அடயகணமகழப சயவட அட ளசமல்கயட. இவபனேம்

ணக்குப் னர்ஞப் ிணமஞழண. ளன்மல் ச்னடயதின்
spirit -

inner

(உள் மபத்வட) ப் னரிந்ட ளகமண்ழ இபற்வ

ஸ்ணயனடய ளசமல்கயட. ணமனமஞங்கநிலும்,

இடயமங்கநிலும் பிட்டுப் ழமவடனேம் ஸ்ட
னமஞங்கள் டுத்டச் ளசமல்ய இட்டு யப்னகய ணமடயரி,
ச்ளௌடத்டயல் பிட்டுப் ழமவடழத ஸ்ணமர்த்டத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதமல் 'ச்னடய ிணமஞம்',
'ஸ்ணயனடய

ிணமஞம்' ன் இண்டு பமர்த்வடகள்

அடிடுபவடப் மர்த்ட, இபற்றுக்கயவதில் பித்தமழணம,
ற்த் டமழ்ழபம கற்ிக்கக் கூமட.
ம்ஸ்கமம்
ம்ஸ்கமம்
ழணழ ம்ஸ்கமம் ன் பமர்த்வடவதச் ளசமன்ழன்.
ஆமல் அடற்குச் ளசமன் அர்த்டம் டர்க்க
சமஸ்டயப்டிதமட.

Impression on memory (என

பிதம்

னெவநக்குள் டயந்டயனப்ட) ன்ட இந்ட இத்டயல்
அர்த்டம் ன்று ளசமன்ழன்.
ளமடபமக ம்ஸ்கமம் ன்மல் இப்டி அர்த்டம் ளசய்த
ணமட்மர்கள். 'ம்-ன்மக; கமம் ஆக்குபட:' "என்வ
ன்மக ஆக்குபழட ம்ஸ்கமம்" ன்டடமன்
ளமடபம அர்த்டம்.

இம்ணமடயரி என ீபவப் ணமத்ணமபிம் ழசர்க்கய
அநவுக்கு ன்மக சுத்டப்டுகய ம்ஸ்கமங்கவநழத

டர்ண சமஸ்டயங்கள் ணக்கு பிழசணமகச் ளசமல்கயன்.
கல் லத்ங்கநில் ளசமன்வட அடேரித்ட என
ீபன் இந்ட ீப தமத்டயவதில் (என ன்ணமபில்)
ளசய்த ழபண்டித மற்ட ம்ஸ்கமங்கவந பிரிபமக
டர்ண சமஸ்டயங்கநியனந்ழட அயகயழமம்.
மற்ட ம்ஸ்கமங்கள் ன்ளன் ன்று ளகமஞ்சம்
ளடரிந்ட ளகமள்நமம்.
மற்ட ம்ஸ்கமங்கள்

ழடபழமகம் அல்ட ஆத்ண ஜமத்டக்கு பனய
மற்ட ம்ஸ்கமங்கள்
ழடப ழமகம் அல்ட ஆத்ண ஜமத்டக்கு பனய
இந்ட ழமக பமழ்க்வகதில் ந்ழடமம், டக்கம்

இண்டும் கந்ட கந்ட பனகயன். சயனக்கு
ந்ழடமம் அடயகணமக இனக்கயட. சயனக்கு டக்கம்
அடயகணமக இனக்கயட. ணவக் கட்டுப்மட்டில்
ளகமண்டு பந்ட, த்டவ டக்கத்டயலும் சயரித்டக் ளகமண்டு
ந்ழடமணமதினப்பர்கள் ங்ழகதமபட அனர்பணமக
இனக்கயமர்கள். ந்ழடமப் த்டவழதம இனந்டம்
டயனப்டயதில்மணல் அலபர்கழநம யவத இனக்கயழமம்.
குவதினக்கயட ன்மல் டக்கம் ன்றுடமன் அர்த்டம்.
ப்ழமடம் ந்ழடமணமதினக்க ழபண்டும் ன்ட டமன்
அத்டவ ீபமசயகலம் பினம்னபட. ப்ழமடம்

ந்ழடமணமதினக்கய இங்கள் இண்டு உண்டு.
ழடபழமகம் அல்ட ஸ்பர்க்கம் ன்ட என்று.

இன்ளமன்று ஆத்ண ஜமம். ஆத்ணம ந்ழடமழண
படிபமட. ஆந்டழண ிம்ணம் ன்று உயத்
ளசமல்கயட. அந்டப் ிம்ணம் டமன் ஆத்ணம. இப்டி

ளடரிந்ட ளகமண்டு பிட்மல் சமச்பட ந்ழடமந்டமன்.
ஆமல் இட இந்டயரிதங்கநமலும் ணமலும்
அடேபிக்கய ந்ழடமம் அல். இந்டயரிதம், ணஸ்
ல்மபற்வனேம் கந்ட, 'சரீம் மில்வ, னத்டய

மில்வ, சயத்டம் மில்வ' ன்று ண்ஞிக் ளகமண்
உச்சமஞி யவ அட.
இந்டயரிதங்கநமலும் ணமலும் ந்ழடமத்வட
டமவும் அடேபித்டக் ளகமண்டினக்கய இழண

ழடபழமகம். மட்டு, கூத்ட, கந்டர்ப கமம், ம்வழணவக ர்த்டம், கல்க பினக்ஷம், கமணழடனு,
ந்டபம் ல்மம் இனக்கய உல்ம னணய அட.
அங்ழக டம ஆந்டம். ஆமல் ஆத்ண ஜமிதின்

ந்ழடமத்டக்கும் இடற்கும் பித்டயதமங்கள் உண்டு.
ழடப ழமகத்டயல் டம ந்ழடமழண டபி, அங்ழக
ழமகயபனுக்கு இல்வ. ளன்மல் ழடபழமகத்டயல்
இபனுக்கு சமச்பட பமம் கயவக்கமட. ளமம்ப்
னண்ஞிதம் ண்ஞிமல், அடற்கு மக ல்டம
அடுத்ட ன்ணம டனபடற்கு னன்ன ளகமஞ்ச கமம்

இபனுக்கு ழடபழமக பமம் கயவக்குழண டபி,
ழடபழமகத்டயழழத இபனுக்கு யந்ட பமம்
கயவக்கமட. னண்த வ இபன் அடேபித்ட பிட்மன்
ன்று கஞக்கு மர்த்டவுன் இபவ ஸ்பமணய

னழமகத்டக்ழக உனட்டி பிட்டுபிடுபமர். ணடேஷ்தர்கநமக
இனந்ட ளமம்வும் யவதப் னண்ஞிதம் ளசய்டடமல்

ழடபர்கநமகழப ஆகய ழடபழமக பமம் ளற் சயவப்
ற்யனேம் னமஞங்கநில் இனப்ட பமஸ்டபந்டமன்.
ஆமல் ழடபர்கலக்குழணகூ ழடபழமகத்டயல் யந்டய
பமணயல்வ ன்றும் அந்டப் னமஞங்கழந

ளசமல்கயன். ழடபர்கவந சூத்ணன் அடித்டத்
டத்டயமன், ணயமறன் அடித்டத் டத்டயமன்,
இந்டயன் உள் ழடபர்கள் னழமகத்டயழ பந்ட
டயண்மடிமர்கள் ன்ளல்மனம் னமஞத்டயல்
இனக்கயட. அடமல் ழடபழமகத்டயல் ப்ளமலடம்

இனக்க னடிந்டமல் சமச்பட ந்ழடமணமக இனக்கும்
ன்று

hypothetical -ஆக

ழபண்டுணமமல் ளசமல்மழண டபி

அப்டி தமனம் இனந்டடயல்வ; இனக்கவும் னடிதமட
ன்றுடமன் ளடரிகயட.

இந்டயரிதத்டமல் ந்ழடமம் ன்கயழமட ளபநிதிழ
உள்நபற்வ அடேழமகம் ண்டபடமல்டமன் அட

கயவக்கயட. ளபநிதிழ இனப்வட ப்டி ப்ழமடம்
ம்ணயம் டக்க வபத்டக்ளகமள்ந னடினேம்? அட வகவத
பிட்டுப் ழமமலும் ழமகும்டமன். கமணழடனுவும், கல்க
பினக்ஷனம், மபடனம், இந்டயமஞினேழண கூ இந்டயன்
வகவத பிட்டுப்ழமய், அபன் டிதமகத் டபித்ட
ந்டர்ப்ங்கள் இனந்டயனக்கயன். ஆவகதமல்
ளபநிதியனப்வட

depend ண்டகய

(சமர்ந்டயனக்கயன்)

ழடபழமக இந்டயரித ளநக்கயதம் யத்டயல்
சமச்படழணதில்வ. ளபநி-உள் ன்று டவுழண

இல்மணல் ஆத்ணமபிழழத, ஸ்டயட ிக்ஜன் ன்று

கபமன் [கர வடதில்] ளசமன்ட ழமல் ஆஞி அடித்ட
ணமடயரி ஊன்யபிடுகயபனுக்குத்டமன் டமந்டம்.
இந்டயின் ஆந்டனம் இந்ட ஆத்ணமந்ட
ணமனத்டயத்டயல் டநிதிலும் டநிடமன் ன்கயமர்
ஆசமர்தமள்.
தத் ளநக்தமம்னடய ழச ழசட இழண
சக்மடழதம யர்வ்னடம - (ணீம ஞ்சகம்)
இந்டயரிதங்கவநனேம் ணவனேம் திர்த்டண்டியனந்ட
ஈர்க்வக உனவுகய ணமடயரி உனபிப் ழமட்டுபிட்டு
ஆத்ணமபமகழப இனந்ட பிட்மல் இந்ட டமந்டம்

கயவப்டமக உயத் ளசமல்கயட. அடற்கு ளமம்வும்
வடரிதம் ழபண்டும். 'சரீம் மில்வ, அடன்

றகடக்கம் க்கயல்வ' ன்று அவட உதிழமடு
இனந்ட ளகமண்டினக்கும்ழமழட கயள்நிப் ழமடுபடற்கு
ளமம்வும் வடரிதம் ழபண்டும். சயத்ட சுத்டய
ற்ட்மளமனயத இட பமட. சயத்டம்

சுத்டயதமபடற்குத்டமன் கர்ண அடேஷ்மம். என ீபவ
ழபட ணந்டயங்கநமல் இப்டி ரிசுத்டய ண்ஞி, அந்ட
ணந்டயங்கழநமடு ழசர்ந்ட கமரிதங்கநில்
ஈடுடுத்டபடற்கமகழப மற்ட ம்ஸ்கமங்கள்
இனக்கயன். அடமபட அத்வபட னக்டயக்கு
னடல்டிதமக இவப உள்ந.
இந்ட கர்ண அடேஷ்மத்டமல் சயத்ட சுத்டயவத
ம்மடயத்டக் ளகமள்பழட க்ஷ்தணமக இனக்க ழபண்டும்.
அப்னம் சுத்டணம அந்டஃகஞத்வடப் ளற்றுபிட்

ீபன் ஆத்ண பிசமம் ளசய்ட டமந்டணம ஆத்ண

மக்ஷமத்கமத்வட அவதழபண்டும் ன்ட வ சங்க

கபத் மடர்கநின் ளகமள்வக. இந்ட க்ஷ்தம் இனந்டம்,
கர்ணமவபக் கவசய ணட்டும் பிமணழ, ந்யதமயதமகய
ஜம பிசமம் ளசய்தமணழ இந்ட ழமமல் அபன்
ிம்ண ழமகத்டக்குப் ழமகயமன் ன்றும், ணமப்

ிநதத்டயல் ிம்ணம ிம்ணத்ழடமடு க்கயதணமகயழமட
இபனும் அத்வபட னக்டய அவந்டபிடுகயமன் ன்றும்
ளசமல்கயமர்*. இப்டிப்ட் க்ஷ்தம் இல்மணல்

கர்ணமவுக்கமகழப கர்ணம ண்ஞிமல் ழடபழமகம்
கயவக்கும். ஆமல் அட யந்டம் இல்வ. இனந்டமலும்
னழமக அபஸ்வடவதபி, ளகமஞ்ச கமணமமலும்
ழடபழமக பமம் சயமக்தம்டமழ? அங்ழக
அனுப்னபடம் ம்ஸ்கமங்கள்டமன்.
* அடுத்ட

பனம் ிம்ணசரிதம் ன் உவதில் 'வஷ்டிக

ிம்ணசரிதம்; இல் பமழ்க்வக' ன் ிரிவும் மர்க்க.
னென்றுபிடணம ழமகங்கள்
னென்று பிடணம ழமகங்கள்

ழடபழமகம், ணடேஷ்த ழமகம் ன் இண்ழமடு க
ழமகம் ன்று என்வச் ளசமல்கயழமம். பயக்குணநவும்
இன்ழண உள்நட ழடபழமகம்; இன்னம் டன்னம்
கந்டயனப்ட ணடேஷ்த ழமகம். டன்ம் ணட்டுழண உள்ந
ழமகனம் இனந்டமக ழபண்டும் அல்பம? அடழப கம்.
ணம மம் ண்ஞிபன் அடுத்ட ன்ணம ீசணமக
டுப்டற்கு னன்ன, டன் மகர்ணமவுக்கு அடயகப்டி
டண்வதமக இந்ட கத்டக்குப் ழமகயமன் ன்று

சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. அங்ழக ளமம்வும் கஷ்ப்ட்டு

அடேபித்ட, அடயகப்டி மபத்வடக் கனயத்டின் ணறுடி
னழமகத்டக்கு பனகயமன்; ணறு ன்ணம டுக்கயமன்.

றகடக்கங்கள் சரழடமஷ்ஞத்வடப் ழம இனக்கயன்.
ழமகங்களநல்மம் ளடர்ணமணீ ட்ர் ழம இனக்கயன்.
அந்டத் ளடர்ணமணீ ட்ரில் ளகமடயக்கும் இம் (boiling point) டமன்
க ழமகம். யல்ளன்று உவனேம் இம் (freezing point)
ஸ்பர்க்க ழமகம். டுபில் டிகயரிகள் இனக்குணயம்

னழமகம். இந்ட டு மகத்டயழ உவகய டிகயரிக்குக்
கயட்ழதினந்ட ஆபிதமய்ப் ழமகய டிகயரிக்குக் கயட்ழ
பவ  டிகயரிகள் இனக்கயன். ளகமடயக்கும் இத்டயல்

(boiling point) குநிர்ச்சய இல்வ. உவனேம் இத்டயல் (freezing point)
உஷ்ஞழண இல்வ. இந்ட இண்டுக்கும் டுபில் 
பிடணம டிகயரிகலம் இனக்கயன். இந்ட னென்வனேம்
னென்று ழமகங்கலக்கு உணமணமகச் ளசமல்மம்.

ழணல் ழமகம் என பவக. அவப இந்டயினக்கய ழடப
ழமகம், ிம்ணமபின் த்தழமகம், பிஷ்டபின்

வபகுண்ம், ழணச்பின் வகமம் னடயதவபகள்.
உயத் இவபகவந என்மகச் ளசமல்லும்;
ிம்ணழமகம் ன்ழ ளசமல்லும். னமஞங்கள் ிரித்டச்
ளசமல்லும். கர ழன இனப்ட கழமகம். ணத்டயதில்
இனப்ட றகம், டக்கம் இண்டும் கந்டமங்கட்டிதம
ணயச்ழமகம் ப்ட் ம்னவத ணண்டகம். இங்ழக
றகடக்கங்கள் பிடணம பிகயடத்டயல்

கந்டயனக்கயன். மஸ்டய றகம்-ஸ்பல்
டக்கத்டயயனந்ட மஸ்டய டக்கம்-ஸ்பல் றகம் பவ
 டயனும பிகயடங்கள்;  டிகயரிகவநப் ழம!

ஆமலும் ம்னவத சமஸ்டயப்டி ணற்

ழமகங்கவநபி இந்ட னழமகந்டமன் உதர்ந்டட! ன்?
இடயயனந்ட ந்ட ழமகத்டக்கு ழபண்டுணமமலும்
ழமகமம். ணற் ழமகங்கலக்குப் ழமமல் இஷ்ப்டி
அவ்பித்வட பிட்டுப்ழமக னடிதமட. கத்டயன் கஷ்ம்

டமங்கமணல் ஏடி பந்டபிமணம ன்மல் னடிதமட. ம
கர்ணம டீனகய பவ அங்ழக இனந்டடமன் டீழபண்டும்.
டர்ணமம இவ்பநவு கமம் இனக்கழபண்டுளணன்று லடய
வபத்டயனப்மன். அங்ளகல்மம் மணமக என்றும் ளசய்த
னடிதமட. "ஸ்பர்க்கம் ன்மதினக்கயழட, இன்ம்
ளகமஞ்சம் கமம் அங்ழகழத இனக்கமழண" ன்று

ஆவசப்ட்மலும், னண்த கர்ணம டீர்ந்டின் அங்ழக ீடிக்க
னடிதமட. 'ளடமனகடீர்' ன்று னழமகத்டயல் பந்ட
பினழபண்டிதடடமன். னணயதில் ணட்டுழண ணக்கு டி
ஸ்பமடந்டயரிதம் ளகமஞ்சம் இனக்கயட. னண்ஞிதம்

ண்ஞமம். மனம் ண்ஞமம். வகதிமல் னவனேம்
ண்ஞமம், அடிக்கவும் ளசய்தமம். மக்கயமல் மண
ங்கர ர்த்டம் ண்ஞமம், அல்ட தமவதமபட

வபதமம். இண்டுக்கும் ணக்குச் சக்டய இனக்கயட.
இப்டி எவ்ளபமன இந்டயரிதத்டக்கும் இண்டுபிட
சக்டயவத கபமன் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
இந்ட ஸ்பமடந்டயரிதம் ணற் ழமகங்கநில்வ.
அவபகளநல்மம் ழமக னணயகள். ணமமகப் ிந்டமல்

னண்ஞிதம் ண்ஞனடினேணம? ழடபர்கலம் அந்ட ணமட்வப்
ழமன்பர்கள்டமன்! ணமட்டுக்குப் மனம் இல்வ;
னண்ஞிதனம் இல்வ. இந்ட னழமகத்டயல் ணடேஷ்தமகப்
ிந்ட மம் ணட்டுழண கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞி ல்

கடயதவதமம். ழடப ழமகத்டயல் அட னடிதமட.

கயனய [உனவு] ண்டகய ண்வஞ ஸ்டமம் ம்
உகம்டமன். மக்கயளதல்மம் இங்ழக மம் உற்த்டய
ண்டபடன் வ சமப்ிடுகய ழமட்ல் ஸ்டமம்!
உற்த்டய ஸ்டமம் அல்! அங்ழக ன்கவந
அடேபிக்கமம். வ்பநவு னண்ஞித மம்

ண்ஞிதினக்கயன்ழமழணம அவ்பநவு ன்கவந
அடேபிக்கமம். அடமல் அவபகலக்கு ழமக

னணயளதன் ளதர் ற்ட்ட. ம் ழமகழண கர்ண னணய.
ண்டகய சக்டய இங்ழகடமன் உண்டு. இங்கும் சுடந்டய
ணமல் ழதமசயத்டப் ண்டபட ணடேஷ்த

ன்ணத்டயற்குத்டமன் உண்டு. ணற்வபகளநல்மம்
'இன்ஸ்டிங்க்ட்' [உள்லஞர்ச்சய]

டிச் ளசய்கய ீபமசயகழந.

கர்ணமவபப் ண்ஞ ணற் ழமகங்கநினப்பர்க்கு
அடயகமம் இல்வ.

ணடேஷ்தன் ளசய்கய கர்ணம, அபனுவத குஞம் ஆக
இண்டும் ழசர்ந்ட ீபவ ணற் ழமகங்கலக்கு

அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகயன். ழபவ ளசய்ட
குஞத்வட ல்டமக ஆக்கயக் ளகமண்டு ழமகத்டயற்கப்
ழமபடற்கு இந்டக் கர்ண னணயவதத் டபி இட னணயகநில்
மத்டயதணயல்வ.
என கர்ணமவபச் ளசய்த ழபண்டுளணன்மல் அடற்குக்
கம, ழடசக் கட்டுப்மடு உண்டு. சயமத்டம் அர்த்ட
மத்டயரிதில் ண்ஞமணம? கூமட. அடற்கு ற்ட்
கமம் உண்டு. அப்டிழத அந்டக் கர்ணம ளசய்தழபண்டித
ழடசம் என்று இனக்கயட. அந்டக் கர்ணமவபப் னண்ஞித
னணயதில்டமன் ண்ஞ ழபண்டும். னக்கயதணமக மட

பர்த்டயல் வபடயக கர்ணமக்கள் ண்ஞப் ழபண்டும்.

இந்ட ழடசத்டயலும் சய கமங்கள் யயத்டணமவப; சய
இங்கள் யயத்டணமவப. ரிசுத்ட இத்டயல் ரிசுத்ட
கமத்டயல் கர்ணமக்கவநப் ண்ஞழபண்டும்.
ம்ஸ்கமம் ன்டன் ளமனள்
ம்ஸ்கமம் ன்டன் ளமனள்
கர்ணம ன்மல் ன்? கர்ணம ன்ட கமரிதம். என
ழபஷ்டிவத உண்மக்குபடற்கு வ்பநவு கமரிதங்கள்
ளசய்த ழபண்டிதினக்கயன்! ஞ்ளசடுத்ட, ளகமட்வ

ிரித்ட, டைல் டைற்று, டயதில் ளய்ட, சமதம் ழடமய்த்ட ன்யப்டி த்டவ ளசய்த ழபண்டிதினக்கயட? அவடப்
ழம அழக கமரிதங்கள் ண்ஞி எனபவ
ஆத்ணபித்டமக்க ழபண்டும். குஞத்டயமலும்
சரீத்டயமலும் ழசர்ந்ட, என்வளதமன்று ரிசுத்டய
ண்ஞிக் ளகமள்லம் னவதில் கர்ணம ளசய்தழபண்டும்.
இப்டிப்ட் கர்ணமவுக்ழக ம்ஸ்கமம் ன்று ளதர்.

என டமர்த்டத்டக்கு உள்ந ழடமத்வடப் ழமக்குபட
டழபம, குஞத்வட னகட்டுபட டழபம அடடமன்
ம்ஸ்கமம். உடமஞணமக ழகச ம்ஸ்கமம் ன்ட
ளக்ஷநம் [க்ஷபம்] ளசய்ட ளகமள்பட, அலக்கு, ழன்
னடயதவபகவந டுப்ட, வடம் ழடய்ப்ட
னடயதவப. ீபமத்ணமவுக்கு ழடமங்கள் இனக்கயன்.
ழடமத்வட யபர்த்டய ண்ஞி குஞத்வட யப்
ழபண்டும். சரப்ிமல் பமரித் வடம் ழடய்ப்ட ழமன்ட
ம்ஸ்கமம். பதயல் சய ம்ஸ்கமங்கள்

ளசய்தப்டுகயன். னடயல் கமதப்ழம ழபண்டும்;

ின்ன உன ழபண்டும்; ம் பிட்டுப் ம்டிக்க ழபண்டும்.
ிகு பிவடக்க ழபண்டும்; மற்றுப்ிடுங்க ழபண்டும்;

கவந ிடுங்க ழபண்டும்; ம் மய்ச்ச ழபண்டும்; அடயக
ணயனந்டமல் ணவ டயந்டபி ழபண்டும்; பிவநந்ட
ின் அறுபவ ளசய்தழபண்டும்; கநத்டயல் அடிக்க

ழபண்டும்; டர் டெற்ழபண்டும், ளல்வக் ழகமட்வ
கட்ழபண்டும்; ின்ன அந்ட ளல் னகழபண்டும்.
அப்னம்டமன் அவட உழதமகயக்க ழபண்டும். இவ்பநவு
கமரிதங்கள் இனக்கயன். ஞ்சு டைமகய ழபஷ்டிதமக
ழபண்டுளணன்மல்  கமரிதங்கள் ளசய்த
ழபண்டிதினக்கயட. ஞ்சு தந்டய சமவதில் வ்பநவு
கமரிதங்கள் ளசய்தப்டுகயன்? டைல் சயக்கமகமணல்

ளய்த த்டவ மக்கயவடனேன் வ்பநவு ளசய்த
ழபண்டிதினக்கயட? ம்னவத ஆத்ணமபமட இந்டயரித
சங்கநமல் சயக்கமக இனக்கயட. சயக்கவ டுத்ட
ப்ளமலடம் ஆந்டணமக இனக்கச் ளசய்தழபண்டும்.
அப்டிச் ளசய்படற்கு  டவகள் இனக்கயன். ழடம
சய ணதங்கநில் ணட்டும் இப்ழமட ஆந்டம்

உண்மகயட.  பிடணம டக்கம், பய இனந்டம்

இவ்பநவபனேம் ணீ யக் ளகமண்டு ளகமஞ்சம் ஆந்டம்
உண்மகயழட, இந்ட ஆந்டம் ப்ளமலடம் இனக்குணமறு
ண்ஞழபண்டும். அடற்கமக ீபவ ப்ம்ண ழமகத்டயல்
ளகமண்டு ழமய் ழசர்க்கழபண்டும். அந்ட ஈச்ப

ந்யடமத்டயல் ழசர்த்டபிட்மல் அப்னம் டன்ழண
இமட. ிநதத்டக்கு அப்னம் க்கயதம் உண்மகும்.
ஆவகதமல் அங்ழக ழசர்க்கத் டதமர் ண்ஞ ழபண்டும்.

இடற்குத்டமன் மற்ட ம்ஸ்கமங்கவநனேம் ட்டு ஆத்ண
குஞங்கவநனேம் ரியகள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

ஆத்ண குஞம், ஆத்ணமவப ம்ஸ்கமங்கநமல் சுத்டய
ண்ஞிக் ளகமள்பட ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமட
ஆத்ணம ன்ட த்வபடயகள் ளசமல்கய, அடமபட

ணமத்ணமவுக்கு ழபமக இனக்கயமற்ழமத் ளடரிகய,
ீபமத்ணமவபத்டமன். பமஸ்டபத்டயல் இனப்ட எழ

ஆத்ணமடமன்; ீப ஆத்ணம, ண ஆத்ணம ன் ழடழண
இல்வ. இந்ட ஆத்ணம யத்த சுத்டணமட. ஆவகதமல்
அவட ம்ஸ்கமத்டமல் சுத்டய ண்டபட ன்ழட டப்ன.
அட யர்குஞணம பஸ்ட. அடமல் ஆத்ண குஞம்
ன்டம் டப்ன. ஆமலும் அந்ட யர்குஞ பஸ்ட
ணமவதழதம, கர வதழதம வடழதம என்வ வபத்டக்

ளகமண்டு ம் ல்மர் ணமடயரினேம் ஆகய, ணக்கு 'அடழப
டமன் மம்' ன்ட டநிக்கூத் ளடரிதமணல்டமழ
வனவதில் ண்ஞி இனக்கயட? இப்டி த்வபடணமக
ழட ளபயல் இனக்கய ீபவத்டமன் இங்ழக ஆத்ணம

ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இட அலக்குப் ிடித்டடடமன்.
அடமல் ம்ஸ்கமம் ண்ஞி இவட சுத்டணமக்க
ழபண்டும். இட டர்க்குஞம் ிடித்டட. அடமல் ட்டு
ஆத்ண குஞங்கவந அப்ிதயத்ட இவட ல்
குஞனள்நடமக்க ழபண்டும். அப்னம் ம்ஸ்கமம்
னடம கமரிதங்கலம் ழமய்பிடும் குஞங்கலம் -

உதர்ந்ட த்ப குஞனம் கூ - ழமய்பிடும். ீபமத்ண
ணமத்ண ழடணயல்மட அகண் க ஆத்ண அடேபம்
அப்ழமடடமன் யத்டயக்கும். அவட அவபடற்கமகழப

இப்ழமட கமரிதனம் (ம்ஸ்கமனம்)
ழபண்டும். இப்டி அஷ் குஞங்கள்.

, குஞனம்

ணக்கு ட்சயதணமக உள்ந னமஞ னனர்கநின் உத்டண
குஞங்கவந ழழ அப்டிழத டுத்டக் ளகமண்டு
அடேரிக்கமம் ன்மல், அடற்கு னடிதமணல்

ஆசமமசங்கள், டழபங்கள், தம், ணயன் ணற்
கயனத்ரிணங்கள் ல்மம் இவஞ்சல் ளசய்கயன். ணக்கு
யவத கர்ணமக்கவநக் ளகமடுத்ட, அழடமடு, 'இப்டித்டமன்
உட்கம ழபண்டும். இப்டித்டமன் டிளஸ் ண்ஞிக்
ளகமள்ந ழபண்டும்' ன்ளல்மம் என கட்டுப்மட்டுக்கு
அங்கும்டி ண்ஞிமல்டமன் ணஸ் டடித்டணமகக்

கண்டி ழமகமணல் இனக்கயட. டடித்டம், அங்கமம்
குவத குவதத்டமன் ஆவச, டழபம் தம், டக்கம்
னடமவபகவந அக்கயக் ளகமண்டு உத்டண

குஞங்கநியனந்ட லபமணல் இனக்க னடிகயட.
ம்ஸ்கமங்கலம் த்குஞங்கலம் என்ழமளமன்று
ழசர்த்ட பனகயன்.

டிதமக இனக்கய னமஞ னனர்கநின் குஞங்கவந கவடதமகக் ழகட்டு, மனம் அப்டி இனக்கழபண்டும்

ன்று ஆவசப்ட் குஞங்கவந - மம் தடமர்த்டத்டயல்
ளறுபடற்கு ம்ஸ்கமங்கள் மதம் ளசய்கயன்.
அஷ் குஞங்கள்
அஷ் குஞங்கள்
இப்டி ட்டு குஞங்கள். டவத, க்ஷமந்டய, அலவத,

ளசௌசம், அமதசம், ணங்கநம், அகமர்ப்ண்தம், அஸ்ப்னம
ன்வப அஷ் குஞங்கள்.

'டவத' ன்ட

ர்பனடங்கநினம் அன்ன, அனலவவண.

ணடேஷ்த பமழ்க்வகதின் யவந்ட ன், ளரித ஆந்டம்
அன்ன ளசய்படடமன். அடடமன் அஸ்டயபமம், back-bone
[னடளகலும்ன]

.

'க்ஷமந்டய' ன்மல்

ளமறுத்டக் ளகமள்பட. ணக்கு பிதமடய,

பித்ட, டமரித்ரிதம் னடமபற்மல் உண்மகய
கஷ்ங்கவநப் ளமறுத்டக் ளகமள்பட என்று. ணக்கு
எனத்டர் கஷ்த்வடக் ளகமடுக்கயழமட அபவனேம்
ணன்ித்ட அன்வக் கமட்டுபட இன்ளமன பிடப்
ளமறுவண.

'அலவத' ன்ட

அத்ரி ணரியதின் த்ிதம

ணம டயபிவடதின் ழர் ன்று

ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள். அறவத இல்மடபள்
அலவத. (அடேலவத ன்று 'டே' ழமட்டுச் ளசமல்பட
டப்ன.) ம்வணபி எனத்டன் ல் யவதில் இனந்டமல்
பதிற்ளரிச்சல் க்கூமட. ளமமவணதின்வணடமன்
அலவத.
னடயல் ளசமன் அன்ன ல்மரினம்; இண்மபடமகச்
ளசமன் ளமறுவண டப்னப் ண்கயபிம்;
ளமமவணதின்வண ம்வணபி ழணல்
ஸ்டமத்டயயனக்கயபிம். அபன் ம்வணக் கமட்டிலும்
ழதமக்தவடதில் குவந்டபமக இனந்டமலும்கூ,

ணக்குழணல் ஸ்டமத்டக்குப் ழமய்பிட்மன் ன்மல்
அலவதப்க் கூமட. 'னர்ப ன்ணமபில் ம்வணபிப்
னண்ஞிதம் ண்ஞிதினப்மன். அடமல்டமன் கபமன்

அபவ உதர்த்டய வபத்டயனக்கயமன்' ன்று ணவப்
க்குபப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

ளசௌசம் ன்ட 'சுசய' ன்வட வபத்ட ற்ட்ட. 'சுசய'
ன்மல் சுத்டம். ஸ்மம், ணடி பஸ்டயம், ஆம
யர்ஞதம் னடம ஆசமங்கள் ல்மம் 'ளசௌசம்'

ன்டயல் பனம். 'சுத்டம் சுகம் டனம். சுத்டம் ழசமறு
ழமடும்' ன்று மண ங்கலம் ளசமல்பமர்கள்.
ளபநிதிழ ன்மக சுத்டணமக இனக்கயபவப்

மர்த்டமழ ம் ணறக்கும் சுத்டணமதினக்கயட.
க ங்கலக்குணம ந்ட டர்ணங்கவந ணடே
ளசமல்கயழமடம் னடயல் அயம்வ, அப்னம்
த்தம், அப்னம் ிர் ளமனநில் ஆவசதின்வண
(அஸ்ழடதம் - டயனமணயனப்ட ன்ட ழர் அர்த்டம்)
ன் னென்வச் ளசமல்ய, மமபடமக இந்ட 'ளசௌசம்'
ன்வடழத ளசமல்கயமர். கவசயதமக இந்டயரித யக்ம்
(னக்கம்) ன்வடச் ளசமல்கயமர்*.
'அமதமம்' ன்ட

ஆத்ண குஞங்கநில் அடுத்டட.

ஆதமத்டக்கு டயர்ப்டம் அமதமம். 'வட்'மக
இனப்ட ன்கயமர்கழந அடடமன் அமதமம்.
ஆதமம் இல்மணல், அடமபட வடனேழண என
சுவணதமக டுத்டக் ளகமண்டு கஷ்ப்மணல், 'வட்'மக,
ழசமக இனப்ட அமதமம். ப்ழமட மர்த்டமலும்
'உர்'ளன்று

இனந்டளகமண்டு, பமழ்க்வகதில் டக்கு

ல்மம் கஷ்ம் ன்று னம்ிக் ளகமண்டு, ளமந்ட
ளகமண்டு இல்மணல், டயலும் கடுவணதமகச் ளசய்தமணல்,
யம்ணடயழதமடு ழசமகச் ளசய்தழபண்டும். இப்டிச்

ளசய்படமழழத ஆதமப் ட்டுக்ளகமண்டு

ளசய்பவடபிப் ணங்கு ழபவ ளசய்ட பிமம்.
டட்ணயல்மணல் ண்டபட அமதமம்.   ன்று
ளசய்டமல் ம்வணனேம் ளரித்டக் ளகமண்டு
ணற்பர்கவநனேம் ளரிப்டடமன் ணயஞ்சுழண டபிக்

கமரிதம் ரிதமக ஆகமட. அமதமம் என ளரித
(குஞசரம்).

Virtue

அட்டிக் ளகமள்நமணல் இனக்கய குஞம்

அமதமம். டமனும் சயணப்மணல், ணற்பர்கவநனேம்
சயணப்டுத்டயக்ளகமண்டிமணல் இனப்ட அமதமம்.

அழக கர்ணமடேஷ்மங்கநில் உம்மல் சயணப்த்டமன்
ழபண்டிதினக்கும். சயமத்டம் ளசய்பளடன்மல்

ணத்தமன்ம் இண்டு ணஞி, னென்று ணஞி பவ ட்டிி
கயக்கத்டமன் ழபண்டும். என தமகம் ன்மல் அடயல்
இனக்கய சரீ சயணம் ளகமஞ்ச ஞ்சணயல்வ; ஆவகதமல்,
இங்ழக சயணப்க்கூமட ன்ட ணயமல் சயணப்

மணயனப்வடத்டமன் குயக்கும். ந்டக் கமரிதணமமலும்
பிக்கயங்கள் டமபட பத்டமன் ளசய்னேம். இவடப்
மர்த்ட ணவ

strain ண்ஞிக்ளகமள்நக்கூமட.

ல்மம்

கபமன் டயட்ப்டி க்கயட ன்று, ணயழ

மணயல்மணல் இனக்கழபண்டும். ங்கர ட பித்பமன்
அமதமமணமக டமஸ்டமதி ிடித்டமர் ன்மல் ன்
அர்த்டம்? சயண மத்தணமவடழத றணமக்கயக்

ளகமண்டு பிட்மர் ன்றுடமழ அர்த்டம்? சயணணம
பமழ்க்வகவத அப்டிப் ண்ஞிக்ளகமள்படடமன்
'அமதமம்'.
'ணங்கநம்' ன்மல்

ணங்கநந்டமன்! ஆந்டணமக -

அடயழழத என கம்ீத்ழடமடு டெய்வணழதமடு

ஆந்டணமக இனந்ட ளகமண்டினப்டடமன் ணங்கநம்.

டற்ளகடுத்டமலும் ரிந்ட பிலந்ட ளகமண்ழம, னெக்வகச்
சயந்டயப் ழமட்டுக்ளகமண்ழ இல்மணல், 'ஆம' ன்று
ப்ழமடம் ந்ழடமணமக இனக்கழபண்டும். இடடமன்
ழமகத்டக்கு மம் ளசய்கய ளரித எத்டமவச, ளரித
ளடமண்டு. ஞத்வட பமரிக் ளகமடுப்வட பி, ழபறு
ர்பஸ்கள்
ீ
ண்டபவட பி, மம் ழமகய
இளணல்மம் ம் ணங்கநத்டமழழத ஆந்டத்வட

உண்மக்கயக் ளகமண்டினப்டடமன் ணற் ீபர்கலக்குப்
ளரித ளடமண்டு. 'வட்'மக, ழசமக வடனேம் மடயப்ட
அமதமம். ழமகய இளணல்மம் மழண என 'வட்'
(டீம்)

ணமடயரி எநிவத, ஆந்டத்வடக் ளகமடுப்ட

'ணங்கநம்'. மம்

என இத்டக்குப் ழமமல்

அங்ழகதினப்பர்கள் 'குற்ம் கண்டு ிடிக்க

பந்டபிட்மன்' ன்று னகத்வடச் சுநிக்கும்டிதமக
இனக்கக் கூமட. ங்ழக மம் ழமமலும் அங்ழக ல்
டயனுசம ந்ழடமத்வட பினத்டய ண்ஞழபண்டும்.

மனம் ணங்கநணமக இனந்ட ளகமண்டு, ளமங்கும் ணங்கநம்
ங்கும் டங்குணமறும் ளசய்த ழபண்டும்.
'அகமர்ப்ண்தம்' ன்று

அடுத்டட ளசமன்ழன்.

கயனஞஞின் குஞம் கமர்ப்ண்தம். அப்டி
இல்மணயனப்ட அகமர்ப்ண்தம். கயனஞன் ன்மல்
ழமி. ழமித்டம், கனணயத்டம் இல்மணல் டம டர்ண
சயந்வடழதமடு இனப்ட அகமர்ப்ண்தம். ணம பமரிக்
ளகமடுக்கய குஞம் ழபண்டும்.
அர்றன் ளமம்வும்

dejected -ஆக, depressed -ஆக

ணம்

டநர்ந்ட ழடர்த்டட்டிழ உட்கமர்ந்ட, 'னேத்டம் ண்ஞ

ணமட்ழன்' ன்று அலடழமட அபனுக்கு 'கமர்ப்ண்த

ழடமம்' ற்ட்டமக கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயட.
அந்ட இத்டயல் 'டன்வழத ளமம்வும் டமழ்த்டயக்
ளகமண்டு டீணமகப் ழமய் பிட்பன்' ன்று அர்த்டம். டன்
பிதத்டயழழத டமன் ழமிதமகய பிட்மன் ன்று
அர்த்டம். அகமர்ப்ண்தம் ன்மல் இப்டி டீமக,

ழமஞ்சமமக, வகதமமகமடபமக இல்மணல் டீமக,
ல் உத்ம னனமக, ணஸ்பிதமக இனப்ட
ன்மகும்.

'அஸ்ப்னம' ன்ட
'ஸ்ப்னம' ன்மல்

அஷ்குஞத்டயல் கவசய.

ற்று. 'அஸ்ப்னம' ன்மல்

ற்யன்வண, ஆவசதின்வண. அத்டவ அர்த்ட
ம்வக்கும் ஆஞி ழபமக இனப்ட ஆவசடமன்.

ஆமல் அவட அடிழதமடு ளபட்டுபடடமன் ளமம்வும்
அமத்டயதணமதினக்கயட. ம்ஸ்கமங்கவநப் ண்ஞி
ண்ஞி, அபற்ழமடு அஷ் குஞங்கவநனேம் ழசர்த்டச்

ழசர்த்ட அப்ிதமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகும்ழமட
கவசயதில் இந்ட ஆவசதின்வண, ற்யன்வண,
'அஸ்ப்னம' ன்ட

னர்த்டயதமக அடேபத்டயல் பனகயட.

ற்றுக ற்ற்மன் ற்யவ அப்ற்வப்
ற்றுக ற்று பிற்கு
ன்று பள்லபர் ளசமன்மர்.
'இப்டி

ஈச்பன் ன் ற்ற்மவப் ற்யக் ளகமண்டு

ணற்ப் ற்றுகவந பிட்டுபிட்மல் ணட்டும் ழமடமட.
அப்னம் அந்ட ஈச்பனுனும் ற்வக் கத்டரித்ட

பிழபண்டும்' ன்று இன்னும் எனடி ழணழ
ழமய்பிட்மர் டயனனெர்:

ஆவச அறுணயன்கள், ஆவச அறுணயன்கள்
ஈசழமமதினும் ஆவச அறுணயன்கள்
ஆவசவதத்டமன் டமகம் [ழபட்வக] ன்று னத்டர்
ளசமன்மர். "ம் ழபடம் ழபடம்" ன்று டமகத்டயல்
க்கய ணமடயரி ஆவச பமய்ப்ட்டுப் ப்வட
'டயனஷ்ஞம' ன்மர்கள்.

ிமகயனடத்டயல் இவடழத 'டன்ம'

ன்று னத்டர் ளசமன்மர். ஆவசவதப் ழமக்கடித்டக்
ளகமள்படடமன் னத்டனவத னக்கயதணம உழடசம். இட
அஷ் குஞங்கநில் கவசய. னடயல் ளசமன் டவத
(love) டமன் கயயஸ்ட ணடத்டக்கு ீபமடி.
இப்டி எவ்ளபமன்வ எவ்ளபமன ணடத்டயல் ளமம்வும்
அலத்டம் ளகமடுத்டச் ளசமன்மலும் இந்ட அஷ்

குஞங்கவநனேழணடமன் கயயஸ்ட, னத்டர், ி, மக்,
ளமமஸ்த்ர், கன்ஃனயதஸ், இன்னும் ன்ளன்
ணடங்கள் இனக்குழணம அவப ல்மபற்யன்
ஸ்டமகர்கலம் ளசமல்யதினக்கமர்கள். ழமக அபர்கள்
இந்ட ட்வச் ளசமல்மணயனந்டமலுங்கூ
ணடேஷ்தமபன் இந்ட குஞங்கள் இல்மணயனப்வட
ந்ட ணடஸ்டமகனம் ஆடரித்டயனக்க ணமட்மர் ன்ட
யச்சதம்.

* ளடய்பத்டயன்

குல்--னடற் குடய "ளமடபம

டர்ணங்கள்" ன் ிரிபில் னடல் னென்று கட்டுவகள்
மர்க்க.

குஞனம் கமரிதனம்
குஞனம் கமரிதனம்
ஆமல் இப்டி குஞங்கவந ணட்டும் ளசமல்ய,
"குஞபமமதின, குஞபமமதின"

ன்று ணற் ணடங்கள்

ளசமல்லும்ழமட, ம் ணடம்டமன் இப்டிச் ளசமன்ழடமடு
யற்கமணல், ப்மக்டிகமக (வனவதில்) அபவ

அப்டி ஆக்குபடற்கமக கப்ட் ம்ஸ்கமங்கவநனேம்
ழசர்த்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட. ளபறுணழ உழடசயப்டயல்
ிழதமம் இல்வ. ணடேஷ்தவக் கமரிதத்டயழ
கட்டிப் ழமட்மல்டமன் ிழதமம் உண்டு. இவட ம்
ணடம்டமன் ண்டகயட.

ணற் ணடங்கநில் அன்ன, ஆவசதின்வண னடம
குஞங்கவந னக்தணமகச் ளசமல்யதினக்க, யந்ட
ணடத்டயல் ல் குஞங்கலக்கு னக்தத்பம் டமணல்,

ஏதமணல் கர்ணமடேஷ்மம்டமன் ளசமல்யதினக்கயட, எழ
ritual-ridden [சங்கு

ணதணமட] ன்று சயழர் டப்மக

யவக்கயமர்கள். அஷ் குஞங்கள், அப்னம் குஞம்
கந்ட குஞமடீட ஸ்டயடய னடமவபகவந ம் ணடத்டயல்
பிழசணமகச் ளசமல்யதினக்கட. குஞங்கவநப் ற்ய
ளபறுழண ிங்கம் ண்ஞி பிட்மல் ழமடமட.
ல்பமக இனக்க ழபண்டும், த்தணமய்

இனக்கழபண்டும். ிழவணழதமடு இனக்கழபண்டும்,
டயதமகணமய் இனக்கழபண்டும் ன்ளடல்மம் ணக்ழக
ளடரிந்டடடமழ? ளடரிந்டடமழ பமழ்க்வகதில்

ளகமண்டுப னடிதமணல் கஷ்ப்டுகயழமம்! இவடழத
டயனப்ித் டயனப்ி சமஸ்டயத்டயலும் உழடசம் ண்ஞிமல்

ணட்டும் ன் ிழதமம் பந்டபிடும்? அடமல்டமன்
ணற் ணடங்கநில் ல் குஞங்கள், ன்ளயகள் (ethics,
morality) இவப

ற்யழத யவத உழடசணயனக்கய ணமடயரி

இல்மணல், இந்ட உழடசத்வடனேம் ண்ஞ ழபண்டித
அநவுக்குப் ண்ஞிபிட்டு, அழடமடு யன்று பிமணல்,
அடயழ மம் பமஸ்டபணமகழப ஈடுட்டு,

அப்ிதயப்டற்கு உத்ம னெட்டும் பிடத்டயல் ல்
குஞசமயகள் அவந்ட கர ர்த்டயவதனேம், ளகட்

குஞக்கமர்கள் அவந்ட அகர ர்த்டயவதனேம் ளசமல்கய
மநணம னமஞ னனர்கநின் கவடகவந ம் ணடத்டயல்
ளகமடுத்டயனக்கயட. இந்ட உத்மனம் ம்வணப்

ித்தக்ஷத்டயல் அப்டிப்ட் குஞசமயகநமக்குபடற்குப்
ழமடமட. அடமல்டமன் யவத கர்ணமக்கவந,
ம்ஸ்கமங்கவநக் ளகமடுத்ட அபற்மல் சயத்டத்வட
சுத்டய ண்ஞிக் ளகமள்நச் ளசய்கயட.

குஞசமயகநமபடற்ழக கர்ணமடேஷ்மம் ன்
[வனவப்

practical training

திற்சய]-வதத் டனகய ணடம்

ம்னவதழட ன்று னரிந்ட ளகமண்டு

ளனவணப்டுபடற்குப் டயல், இவட ணற் ணடங்கள் ழம
இல்வ ன்று குவ ளசமல்பட சரிதில்வ. அஷ்

குஞங்கள் இழதசு ளசமன் அன்ில் ஆம்ித்ட, னத்டர்
ளசமன் ஆவசதின்வணதில் னடிந்டயனக்கயட.
குஞங்கவநப் ற்ய உழடசம் ண்ஞிபிட்மல் ழமடணம?
கமரிதம் ண்டபடடமழ ணடேஷ்த ஸ்பமபம்? அவட
வபத்டக் ளகமண்டு, அடன் னெந்டமழ வடனேம்
மடயத்டத் டழபண்டிதடமக இனக்கயட? கமந்டய

அயம்வ, த்தம் ன்று யவதச் ளசமல்யக்

ளகமண்டினந்டமர் ன்மலும் அபனவத ஆச்ணத்டயல்
ழமய்ப் மர்த்டமல் அபர் ப்ழமட மர்த்டமலும்
சுனசுனளபன்று டமபட கமரிதம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமர். ணற்பர்கவநனேம் உட்கம பிமணல்
ழபவ பமங்கயக் ளகமண்ழடமன் இனந்டமர். ளமம்வும்
கடுவணதம

task-master ன்று

அபவச் ழசர்ந்டபர்கள்

ளசமல்கயமர்கள். மட்வவத சுற்யக்ளகமண்டு
டைற்கழபண்டும், கக்கூவ அம் ழபண்டும்- இப்டி

டமபட கமரிதம் ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்கும்டிடமன்
ளசய்டமர்.
இப்டிப்ட் கர்ணமடேஷ்மங்கவந னக்தணமகச் ளசமல்ய
அபற்ழமடு கூவும், அபற்வச் ளசய்படமல் ற்டுகய
சயத்டத் ளடநிபின் னெனம் கவிடிக்க ழபண்டித
அஷ் குஞங்கவநனேம் டர்ண சமஸ்டயங்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட.
இபற்யல் ளகௌடணனம் ஆஸ்டம்னம் ளசய்டள்ந
லத்டயங்கள் அடய ிமல்தத்ழடமடு இனக்கயன்.
ஸ்ணயனடயகநில் ணடே ளசய்டட ிணமட.
ஆஸ்டம்னம், ளகௌடணனம் ல்மனக்கும்
ளமடபமவபகவந லடயதினக்கயமர்கள். ஆஸ்டம்ர்
டிதமகவும் எவ்ளபமன ிரிபினக்குள்ந டித்டி
டர்ணங்கவநனேம், ம்ஸ்கமங்கவநனேம் லடயதினக்கயமர்.
ளகௌடணர் மற்ட ம்ஸ்கமங்கவநனேம் ட்டு ஆத்ண
குஞங்கவநனேம் ளசமல்யதினக்கயமர். ீபன் உம்வ
பிட்டுப் ிரிந்டவுன் ழழ ிம்ணழமகத்டயற்குப் ழமய்ச்
ழச இந்ட மற்த்ளடட்டும் கமஞங்கநமக இனக்கயன்.

இவபகநமல் ஈச்ப ந்யடமத்டயல் ழமய் இனக்கமம்.
அட ணஜமிதின் ந்யடமத்டயல் இனப்டழமல்
இனக்கும். அவசதமணல் ஆந்டணமக இனக்கமம்.
ழமகத்வட த்டம் ஈச்பன், ழமகமடீடணமக அனொணமகய
ளமலட மனம் அழடமடு அடமகக் கந்டபிமம்.
அத்வபடணமகய பிமம். அடபவ அபனுவத
ழமகத்டயல் (மழமக்தணமக) இனந்ட, அப்ழமட
அபழமடு கவந்ட (மனேஜ்தணமக) பமனமம்.
"தஸ்வதழட சத்பமரிம்சத் ம்ஸ்கமம:

அஷ்மபமத்ணகுஞம:  ப்ம்ணஞ: மனேஜ்தம்
மழமகடமம் தடய" ன்று ளசமல்யதினக்கயட*.
இந்ட மற்ட ம்ஸ்கமங்கள் வக கமல்
னடயதவபகவந ஆட்டிச் ளசய்தழபண்டும். ஏர்

உத்டயழதமகம் ளசய்த ழபண்டுணமமல், வகவதக் கமவ
ஆட்டினேம் பமவத அவசத்டப் ழசயனேம்
ளசய்கயழமணல்பம? அப்டித்டமன் இடவும். தமர் இந்ட

மற்த்ளடட்வனேம் அடேஷ்டிக்கயமழம அபன் ழமக
ிம்ணழமகத்டக்குப் ழமகயமன்; கஷ்ம் றகம்
ன்வப இல்மட ஊனக்குப் ழமகயமன். கஷ்னம்
றகனம் இல்மணல் ப்ளமலட இனக்கும்? இந்ட
இண்வனேம் ற்டுத்டயபிம் ழமமல்டமன்
அப்டிதினக்கமம்.
ஆத்ணகுஞங்கவந ஆத்ணசக்டய ன்று ளசமல்லுகயமர்கள்.
இட ணீ கமப் த்டயரிவக பமர்த்வட. வனத டணயழ்,
ம்ஸ்கயனட னஸ்டகங்கநில் ஆத்ணசக்டய ன் பமர்த்வட

இல்வ. ஆத்ணகுஞங்கள்டமன் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன்.
அவப ட்டு. இபற்வ னன்ழ ளசமன்ழன்.

* ளகநடண

டர்ண லத்ம், னடல் ப்சம், ட்மபட

அத்தமதம்.

அக்ிதின் னக்தத்பம்
அக்கயிதின் னக்கயதத்பம்
'யழகமடய

ச்ணசமமந்டம்' மற்ட ம்ஸ்கமங்கள்

ளசமல்ப்டுகயன். அடமபட, டமதமர் பதிற்யல் ந்டத்

டயத்டயல் ழடகமஞணம கன இனக்க ஆம்ித்டழடம,
அந்ட யழகம் னடல் ழடம் அக்கயிக்கு ச்ணசமத்டயல்
[ணதமம்] ஆலடயதமகய பவக்கும் மற்ட கர்ணமக்கள்
ளசய்தப் ழபண்டும். யழகம் அக்கயி மக்ஷயதமகச்
ளசய்தப்டுகயட. கவசயதில் ச்ணசம கர்ணமவும்
அக்ிதிழழத ளசய்தப்டுகயட.
பமழ்மள் னமவும் அக்ிவத அவஞதமணல் கமத்ட
பழபண்டும். ிம்ணச்சமரி டயந்ழடமறும் ணயடமடமம்
ண்ஞி அக்ி கமரிதம் ளசய்தழபண்டும். அக்ி

மக்ஷயதமக பிபமணம ின் கயனஸ்டர்கள்
எநமம் ன்வட அக்ிதில் ளசய்தழபண்டும்.
பமப்ிஸ்டனுக்கு கக்ஷமக்ி ன்று என அக்ி
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அட கமட்டில் ளசய்பட.
ந்யதமமசயணத்டயல் ணட்டும் அக்ிதில்வ.
ந்யதமசயதிம் ஜமமக்கயி இனக்கயட. அபனுவத
ிழடத்டக்கும் அக்ி ம்ஸ்கமம் கயவதமட.

னவடப்ட ணரிதமவடக்கமகச் ளசய்பட. யதமதணமக
அபனுவத சரீத்வட மமக ளபட்டிக் கமட்டில் மலு
டயக்கயலும் ழமட்டு பி ழபண்டும். ங்கலக்கு

உத்டயபம் இல்மணல் இனப்டற்கமகக் கமட்டில்

ழமழபண்டுளணன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அப்டிச்

ளசய்தமபிட்மல் னவடத்ட அடன்ழணல் ணம் ளசடிகவந
வபக்க ழபண்டும். கமட்டில் ழமட்மல் ிமஞிகலக்கு
ஆமம் ஆகயட. னவடத்டமல் ணங்கலக்கு னபமக
ஆகயட. இப்ளமலட ினந்டமபம் கட்டுபட

னடயதவப ணரிதமவடதமல் ளசய்வப. ில்பம்,
அச்பத்டம் னடயத ளரித ணங்கவந ந்யதமயவதப்
னவடத்ட இத்டயல் வபக்க ழபண்டும் ன்று டமன்
ளசமல்ப் ட்டினக்கயட.

ல்ம மடயதமனக்கும் அக்ி கமரிதம் உண்டு. பிபம
கமத்டயல் ல்ம பர்ஞத்டமனம் எநமம் ண்ஞ
ழபண்டும். ிகு ல்மனம் அந்ட அக்கயிவதக்
கமப்மற் ழபண்டும். இப்ளமலட மர்ய ன்கய

மீகர்கள்டமம் அக்ிவதக் கமப்மற்ய பனகயமர்கள்.
அபர்கலவத ணட கயந்டத்டயற்கு 'ளண்பஸ்டம' ன்று
ளதர். 'சந்ழடமபஸ்வட' ன் ழபட மகம் அப்டி

பந்டயனக்கயட. ளமமஸ்த்ர் ன்பர் அபர்கலவத
ஆசமர்தர். அந்டப் ளதர் ளநமஷ்ட்ர் ன்டன்
சயவடவுடமன். இமன் ழடசம் அபர்கலவதட. ஆர்தன்
ன்ட இமன் ன்று ணமயபிட்ட. அபர்கள் அக்ி
அவஞந்டழமமல் அடயகச் ளசவு ளசய்ட ளரித
ிமதசயத்டம் ண்ஞிக் ளகமள்லகயமர்கள். ம்ணயத்டயல்
அக்ி கமரிதம் இந்ட டைற்மண்டு ளடமக்கத்டயயனந்ட
குவந்ட பிட்ட. பமழ்க்வக ணமயபிட்ட. சயத்வட

இனந்டமல் இந்ட உத்டண ம்த்வடக் கமத்ட வபத்டக்
ளகமண்டினக்கமம். சயத்வட இல்மடடற்கு இந்டக் கமப்
டிப்ன என னக்தணம கமஞம்.

இந்ட ழடத்வடனேம் கவசயதில் ஆலடயதமக

ழடபவடகலக்கு ழமணம் ளசய்டபி ழபண்டும்.
அடற்கமகத்டமன் ிழடத்டக்கு ளய்வதத் டபி அவடனேம்
என டயவ்தணமக ழமணம் ண்டகயமர்கள். அடடமன்
ட ம்ஸ்கமம்.
ம்ஸ்கமங்கநின் ளதர்கள்
ம்ஸ்கமங்கநின் ளதர்கள்
ீபமத்ணமவுக்குப் ரிசுத்டய ற்டுபடற்கமக மற்ட
ம்ஸ்கமங்கள் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன் ன்று

ளசமன்ழன். அவப கர்ப்மடமம், னம்பம், ீணந்டம்,
மடகர்ணம, மணகஞம், அன் ப்மசம், ளசௌநம்,

உதம், குனகுபமத்டயல் ளசய்த ழபண்டித

ிமத்டயதம் னடயத மலு ழபட பிடங்கள், அட
னடிந்டடம் ளசய்கய 'ஸ்மம்', ிகு பிபமம்,
அடன்ின் கயனஸ்டன் ளசய்தழபண்டித ந்ட யத்த

கர்ணமக்கநமகயத ஞ்ச ணம தக்ஜங்கள் ஆக, இடபவ
ளணமத்டம் த்ளடமன்ட; இழடமடு கயனஸ்டன் ளசய்த
ழபண்டித மக தக்ஜங்கள் லம், பிர் தக்ஜங்கள்
லம், ழமண தக்ஜங்கள் லம் ஆக தக்ஜங்கள்
இனத்ளடமன்றும் ம்ஸ்கமங்கழந ஆகும்.
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ம்ஸ்கமம்.
அஷ்வக (அன்பஷ்வக) , ஸ்டமீ மகம், மர்பஞம்,
ச்மபஞி, ஆக்மதஞி, வசத்ரி, ஆச்பனேய ன் லம்
மக தக்ஜங்கள். அக்ிதமடமம், அக்ிழமத்ம்,
டர்சனர்ஞ ணமம், ஆக்தஞம், சமடர்ணமஸ்தம்,

யனொசுந்டம், ளநத்மணஞி ன் லம் பிர்

தக்ஜங்கள். அக்ிஷ்ழமணம், அத்தக்ிஷ்ழமணம்,

உக்த்தம், ழமசய, பமழதம், அடயமத்ம், அப்ழடமர்தமணம்
ன்னும் லம் ழமண தக்ஜங்கள்.
மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில் டயந்ழடமறும் ண்ஞ
ழபண்டிதவப சய இனக்கயன். சய சய கமங்கநில்
ண்ஞழபண்டிதவப சய. ஆனேநில் என டம் ண்ஞ
ழபண்டிதவப சய. இவபகலக்குள் எவ்ளபமன

கயனஸ்டனும் ன்மகத் ளடரிந்டளகமண்டு டயனம்
ளசய்தழபண்டித னக்கயதணம ம்ஸ்கமங்கள் ஞ்ச
ணம தக்ஜங்கள் ன் ந்ட.
ணந்டயணயல்மணல் ளபறுழண ளசய்னேம் கமரிதத்வடபி,
ணந்டயத்வடச் ளசமல்யச் ளசய்பழட அடயக ன்வண ட
பல்ட. இப்டி ணந்டயனர்பணமகக் கமரிதம் ண்டபழட
ம்ஸ்கமணமகயட. கயனஸ்டன் டயந்ழடமறும்
ளசய்தழபண்டித ஞ்சணம தக்ஜத்டயல் ழமல்
சர்பஸ்
ீ
(சனெக ழவப) ன்ட ணந்டய னர்ப
ம்ஸ்கமணமகயட.
ஞ்ச ணம தக்ஜங்கள் - ிம்ண தக்ஜம், ழடப தக்ஜம்,
ித்ன தக்ஜம், ணடேஷ்த தக்ஜம், னட தக்ஜம் ன்வப.
ழபடம் ஏடபட ன் அத்ததழண ிம்ண தக்ஜம்,
தமகனம் னவனேம் ழடப தக்ஜம். டர்ப்ஞம் ித்ன
தக்ஜம். பினந்ழடமம்ல் ணடேஷ்த தக்ஜம். ீப
ந்டக்கலக்ளகல்மம் ய ழமடுபட னட தக்ஜம்*.
இவப ழமழப எநமம், அக்ி ழமத்ம்

இண்டும் டயசரி ளசய்பட. எநமம் ன்ட
மற்ட ம்ஸ்கமத்டயலுள்ந ல மக தக்ஜங்கநில்

ழசமட என மக தக்ஜம். அக்ிழமத்ம் ன்ட ல

பிர் தக்ஜங்கநில் என்று. டர்ச னர்ஞ ணமம் ன்
இன்ழமர் பிர் தக்ஜம் டயவந்ட மலக்கு
எனனவ ளசய்பட. ணற் ந்ட பிர்
தக்ஜங்கவநனேம் ல ழமண தக்ஜங்கவநனேம்

பனத்டக்ளகமன னவழதம, அல்ட ஆனேயல் எழ
என டவபதமபட ளசய்தழபண்டும். கஷ்ணம ழமண
தமகங்கவந ன்ணமபில் எனனவ ண்ஞிமல் ழமடம்
ன்று கனவஞழதமடு வபத்டயனக்கயமர்கள்.

ணமம்ழடமறும் ண்ஞழபண்டித மர்பஞ ீ சயமத்டனம்,
ிடவணகநில் ளசய்னேம் ஸ்டமீ மகனம் டபி ணற்

ந்ட மக தக்ஜங்கலம் பனத்டக்கு என னவடமன்.
இவடழத ழபறு பிடணமக பகுத்டச் ளசமன்மல்: ஞ்ச
ணம தக்ஜம் ன் ந்டம், அக்ி ழமத்னம்,
எநமனம் ஆக ல டயசரி ளசய்பட. டர்ச னர்ஞ
ணமம் க்ஷளணமனனவ; ஸ்டமீ மகனம் க்ஷளணமன
னவ; மர்பஞ ீ ணமமந்டம்; மற்டயல் உள்ந ணற்
தக்ஜங்கள் ம்பத்த்டக்குி் [ஆண்டுக்கு] என டழணம,
ன்ணத்டயல் என னவழதம ண்ஞ ழபண்டிதவப.
என ழமகம் பிவநனேம் யங்கநில் அறுப்றுக்கயட
பனத்டக்கு என டம். னப்ழமகம் பிவநந்டமல் மலு
ணமத்டக்ளகமன அறுப்ன. சய தினக்கு ம்
டயந்ழடமறும் மய்ச்சழபண்டும். சயபற்றுக்கு
என்றுபிட்டு என மள் மய்ச்ச ழபண்டும்.
இவபகளநல்மழண ம்ஸ்கமங்கள் டமன். ஆமலும்

இவபகலக்குள் பித்டயதமம் இனக்கயட. அவபகவநப்
ழமன்வபடமன் ணடேஷ்தனுக்கம ம்ஸ்கமங்கலம்.
* ளடய்பத்டயன்

குல்: னடற் குடய"தில் "ளமடபம

டர்ணங்கள்" ன் ிரிபில் ஞ்ச ணம தக்ஜங்கள்
குயத்ட உவகள் உள்ந.
ளற்ழமர் ளசய்னேம் ம்ஸ்கமங்கள்
ளற்ழமர் ளசய்னேம் ம்ஸ்கமங்கள்
கர்ப்மடமம் னடற்ளகமண்டு ம்ஸ்கமங்கள்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். டமதமர் பதிற்யல் ழடம்
ற்டுகய க்ஷஞம் னடல் ம்ஸ்கமங்கள்
ஆம்ணமகயன். சரீ ிண்ணமட ணந்டய னர்பணமக
உற்த்டயதமகழபண்டும். கர்ப்மடமம், னம்பம்,

ீணந்டம் ன்வப டமதமர் ழடத்டக்கு ற்ட்
ம்ஸ்கமளணன்று யவக்கயமர்கள். அட டப்ன. அவப
உள்ழந உண்மகய ீபவக் குயத்டவப. அந்ட

ீபனுவத ரிசுத்டயக்கமக ற்ட்வப. கர்ப்த்டயலுள்ந
ழபளமன ீபவ உத்ழடசயத்டப் ண்ஞப்
டுவபகநமடயமல் அந்ட ம்ஸ்கமங்கநின்
பிதத்டயல் ளரிதபர்கலக்குப் ளமறுப்ன அடயகம்.
டங்கலக்கமக ன்மல் ழபண்மம் ன்று ண்ஞமம்.
ழபளமன ீபனுக்கமக இனப்டமல் இபர்கள் அவட
அமடவு ண்ஞித் டடுப்ட ளரித மணமகயட.

இக்கமத்டயல் சமந்டய கல்தமஞம் (கர்ப்மடமம்), ீணந்டம்
னடயதவப ஃமமக இல்வ ன்று அழகர் பிட்டு
பனபட ளரித மணமகும். ஸ்டயரீ-னன உபிழ

யணமக ளபட்கப் ழபண்டித பிதங்கநில் ஜ்வ

இல்மணல் ளபள்வநக்கம ஃமில் பிபஸ்வட ளகட்டு
ந்டளகமண்ழ, இவடப் ரிசுத்டய ண்ஞி ல்டமக என
னட ீபவ உண்மக்குபடற்கமக ற்ட் வபடயக
கர்ணமக்கவந ஜ்வக்குரிதவப ன்று பிட்டுபிடுபட
கயணழண இல்வ.
ழடம் ளபநிதில் பனபடற்கு னன்ன ண்ஞப்டுவப
கர்ப்மடமம், னம்பம், ீணந்டம் ன்னும் னென்று

ம்ஸ்கமங்கலம். ணந்டய னர்பணமகத்டமன் ஸ்டயரீ-னன
ங்கம் ற் ழபண்டும். ணயனகப் ிமதணம ழபகணமக
இல்மணல் இவடனேம் என ம்ஸ்கமணமக ணந்டயத்டயன்

னெம் உதர்த்டய கனபமக உண்மகக் கூடித ீபனுக்கும்
அடமல் ழக்ஷணத்வட ற்டுத்ட ழபண்டும். இந்ட
உதர்ந்ட டத்டபத்வட பிட்டு பிட்டு, இடமல் மம் ழடம
என அமகரிகணம சங்வக பிட்டுபிட்ழமம் ன்று

ளனவணப்ட்டுக் ளகமள்பட வத்டயதக்கமத்டம்டமன்.
ஜ்வ இனந்டமல், சமந்டய கல்தமஞத்டக்கு ஊர் கூட்

ழபண்மம். ஆமல் அகத்ட ணட்ழமமபட அபசயதம்
இந்ட கர்ணம ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். யத்த எநமம்,
மலு மள் கயதமஞம் ன்வபளதல்மம் ழமய்,
கல்தமஞத்டக்கு ணறுமள் ழசழமணம் கூ
இல்மணல், (கல்தமஞம் க்கும்) அன்ழ என பிடணம
ணந்டய னர்ப ம்ஸ்கமனம் இல்மணல் இப்ழமட இவட
[ஸ்டயரீ-னன ங்கத்வட] ளசய்ட பனபட ளமம்வும்
டமசமம்; ளமம்வும் மனம் ஆகும். ணயனகப்

ிமதணமகப் ண்டபடமல் ந்டடயனேம் அப்டிழத
[ணயனகம் ணமடயரிழத] அவணகயட. னம்பம் கர்ப்த்டயன்
னென்மபட ணமடம் ளசய்த ழபண்டும். ஆறு அல்ட

ட்மபட ணமடத்டயல் ீணந்டம் ண்ஞழபண்டும்.

இப்ழமட இண்வனேம் ழசர்த்ட ழடம ண்டகயமர்கள்.
குனந்வட ிந்டவுன் மடகர்ணம ன் ம்ஸ்கமம்
ளசய்தழபண்டும். டமங்கள் ளகமடுக்கழபண்டும்.
டயழமமபட மள் மணகஞம். ளதர் வபப்டகூ
ீபவப் ரிசுத்டய ண்டகய ம்ஸ்கமணமகத்டமன்
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இன்

க்ஷத்டயத்டயல் ிந்டமல் இன் ணமடயரிப் ளதர் வபக்க
ழபண்டும் ன்று இனக்கயட. கபந் மணமக்கநமகப் ழர்
வபக்க ழபண்டும். அந்டப் ழவச் ளசமல்யக்
கூப்ிடுபழட ம்வணனேம் சுத்டப்டுத்டம்

ம்ஸ்கமணமகயட! மங்ஃளல்ழம (ீந ஆள்), ஸ்ழமன்
(கல்) ன்ளல்மம் கண் ளதர்கவந வபத்டக்

ளகமள்கய ணமடயரி ம் ணடத்டயல் இல்வ. இப்ழமட
இப்டிப்ட் அசட்டுப் ளதர்கள் இங்ழகனேம் பந்ட
பிட். ஸ்பமணய ளதமகழப வபத்டமலும் அவடக்

கன்மின்ம ன்று சயவடத்டக் கூப்ிடும் பனக்கனம்
ீண்கமணமக இனந்டயனக்கயட. இளடல்மம் ளமம்த்
டப்ன. வபடயக ம்ஸ்கமணமக வபத்ட ளதர்
ன்டற்கம ளகௌபத்வட அடற்குக் ளகமடுக்கழபண்டும்.
குனந்வடதின் ஆமம் ணமம் உஞவூட்டுபடம 'அன்
ப்மச' ம்ஸ்கமம்.
கர்ப்மடமம் னடல் மணகஞம் பவ குனந்வடவத
னன்ிட்டு (on behalf ) ளற்ழமழ ண்டபட. அன்
ப்மசத்டயல் டகப்ன் ணந்டயம் ளசமன்மலும் குனந்வடழத
சமப்ிடுகயட.

டமதமர் ணனந்ட சமப்ிட்மல் மல் குடிக்கய குனந்வடக்கு

ழடனஷ்டி ற்டுகயழடம இல்வழதம? அவடப்ழமழப
ணமடம ிடமக்கலவத சயத்டபினத்டய ப்டி இனக்கயழடம
அப்டிழத உள்ழந இனக்கும் ீபனும் மத்பிக
ஸ்பமபழணம, ம ிபினத்டயழதம உண்மகும். ணட
சமந்டணமக இனந்ட என ணமசமம் லடய அவடப்

டித்டப் மர்த்டமல் ன்மதினக்கும். ழகமணமக இனக்கும்
ளமலட லடய அப்னம் மர்த்டமல் ன்மக

இனப்டயல்வ. சரீத்டயலும் அப்டிழத குஞழடமங்கள்
ற்டுகயன். என டம்டய உத்டண குஞங்கழநமடு
ங்கணயத்டமல்டமன் ல் ிண்ம் ற்ட்டு உள்ழந

இனக்கும் ீபனுக்கும் ல் சுமபம் உண்மகும். ணந்டய
னர்பணமகப் ண்டபட இடற்கமகத்டமன்.
இத்டவகத கர்ணமக்கவந அடிழதமடு டள்நமடபர்கலம்
உரித கமத்டயல் ண்ஞமணல் ழசர்த்டப் ண்ஞி
பிடுகயமர்கள். இப்டிதின்ய, அந்ட அந்டக் கமத்டயல் அந்ட
அந்ட ணந்டயத்வடச் ளசமல்ய அந்ட அந்ட டயபிதங்கவநக்

ளகமண்டு அந்ட அந்ட ம்ஸ்கமத்வடச் ளசய்தழபண்டும்.
அன்ப் ிமசத்டக்கப்னம் 'ளசௌநம்' ளசய்த ழபண்டும்.
அடமபட சயவக (குடுணய) வபக்கயட. த் கர்ணமவுக்கு
உழதமகணமக இனக்க அட ண்ஞழபண்டும்.
ந்யதமயக்கு சயவக இல்வ. ளணமட்வத் டவதமக
இனக்க ழபண்டும். ந்யதமயகள் ணந்டயனர்பணமகத்டமன்
சயவகவத டுத்டக் ளகமள்நழபண்டும். ணந்டயனர்பணமக
வபத்டக் ளகமண் சயவகவதப் ழணச்பனுக்கு னன்ன

ண்ஞி ிடயக்வஜக்கு பிழமடணமக இஷ்ப்டி டுத்ட
பிடுபட டப்ன. சயவகவத டுப்ட என ளரிடம ன்று

ழகட்கமம். ளமய் ளசமல்லுகயட டப்ன அல்பம? அட

வ்பநவு டப்ழம அவ்பநவு டப்ன இடவும். 'ழணச்ப
ப்ரீடயதமக' ன்று ங்கல்ம் ண்ஞிழத, ளசௌந
ம்ஸ்கமத்டயல் சயவக வபக்கப்டுகயட. அப்டி
வபத்டக் ளகமண்வடக் கயள்லக்கர வதமக ண்ஞி ணம்
ழமடி டுத்டமல் அந்டப் ழணச்பிழண ளமய்

ளசமன்டமக ஆகபில்வதம? சயபயங்கப் ிடயஷ்வ
ளசய்கயமர்கள். ழபல், மநக்கயமணம் வபத்ட னவ

ளசய்கயமர்கள். ின்ன, ழகமித்டக் ளகமண்டு டுத்ட யந்ட
பிமணம? அகஸ்ணமத்டமகப் ழமமல் - டயனன்
ளகமண்டு ழமமல் மடகம் இல்வ. மணமக வபத்டவட
மணமக ழபண்டுளணன்று ணமற்றுபட ளரித டப்ன.

ளசௌநத்வட ணட்டும் ங்கல்த்ழடமடு ண்ஞிக் ளகமண்டு
அப்னம் இஷ்ப்டி அவட டுத்ட பிட்டு 'க்மப்' ண்ஞிக்
ளகமள்பட டப்ன.
'.......

ழமச்சு' ன்று ழச்சு பனக்கயழ ளமம்

அக்ஷ்தணம ணமசமணமகச் ளசமன்மலும்,
பமஸ்டபத்டயல் இட ளரித ணமச்சமம்டமன். ழபட
அத்ததம், வபடயக கர்ணமடேஷ்மம், டர்ணப்டி
இல்த்டயயனந்ட ளகமண்டு ண்டம் டமம்த்டயதம்
இபற்யழ சரீத்டக்கும், சரீத்டயன் மடி சங்கள்
னெம் சயத்டத்டக்கும் ற்ழபண்டித த்டக்குத்
டவதில் ிம்ணணந்டயத்டயல் சயவக ன் வக்ஷ

இனப்ட ளரித கமப்மகும். கூவக்கு ஏடு ழமடுகய
ணமடயரி அட! ழபட கர்ணமவும், டமம்த்டயதனம் யன்றுழம
ந்யதம ஆச்ணத்டயல் டமன் இந்ட வக்ஷ

ழடவபதில்மணல் ழமகயட. ஆவகதமல் கயனஸ்டன்

ந்யதமயதமக ஆமன்யக் குடுணயவத டுக்கக்

கூமட. டற்கமத்டயல் ிம்ணச்சரித, கயனஸ்டமச்ண
கமங்கநிலும் ழபட ம்ந்டடத்டக்கு னலக்குப் ழமட்டு
பிட்டமல், சயவகனேம் இல்மணயனக்கயழமம்!
மம் ண்ஞி கபமம் ண்டகய ீபர்கநின்

ிரீடயக்கமக, என கயனஸ்டன் ஸ்மம் ளசய்னேம்ழமட
ணந்டய னர்பமக சயழகமடகம் டழபண்டும் (குடுணயதியனந்ட
த்வடப் ினயந்ட ளகமடுக்க ழபண்டும்) ன்று

இனக்கயட. சயவக இல்மபிட்மல் இவட ப்டிப்
ண்டபட?
ளசௌநத்டக்கு அப்னம் பனபட உதம்.
ிம்ழணமழடசம், னடல் கல்தமஞம் ன்ளடல்மம்
இடழப.
உதம் னடல் ண்ஞப்டும் ம்ஸ்கமங்கள் என
ீபனுக்கு அயவு பந்ட ின்ன ற்டுவப. குனந்வடதமக
இனந்ட ீபன் அயவுன் ணந்டயம் ளசமல்யப் ண்ஞத்
ளடமங்கும் னடல் ம்ஸ்கமம் உதழண.
ணமடம ிடமக்கநித்டயல் டமபட மழடமங்கநினந்டமல்
அவப அபர்கநித்டயலுண்மகய ீபவனேம் மடயக்கும்.
அடற்கமக, என ீபன் ந்ட ணமடமவுவத கர்ப்த்டயல்
பமம் ண்டகயழடம, ந்டப் ிடமபமல் உண்மகயழடம
அபர்கலவத ழடமங்கள் அந்ட ீபனுக்கு
ற்மணயனப்டற்கமக ம்ஸ்கமங்கள்
ளசய்தழபண்டும். ணமடம ிடமக்கநிம் டர்க்குஞங்கள்
உண்டு. அவப அபர்கநமல் ற்டும் ீபன்கலக்கு

உண்மகமணயனக்க ம்ஸ்கமங்கள் ளசய்த ழபண்டும்.

அந்ட ழடமங்கள் [கர்ப் சம்ந்டணம] கமர்ப்ிகம்

ன்றும் [ீ சம்ந்டணம] வயகம் ன்றும் இண்டு
பவகப்டும். கமர்ப்ிகம் டமதமல் உண்மபட. வயகம்
டந்வடதமல் உண்மபட. இந்ட ழடமங்கநின்
யபமஞத்டயற்கமக உதம் பவதில் உள்ந

சம்ஸ்கமங்கள் ற்ட்டினக்கயன். அவபகவநச் ளசய்த
ழபண்டிதபர்கள் ணமடம ிடமக்கள். உதம் பவக்கும்
ம்ஸ்கமங்கவநத் டமழ ளசய்ட ளகமள்நப் னத்டயனுக்கு
அர்ணம [டகுடயதம] பதட பபில்வ.

ந்ட ம்ஸ்கமத்வடனேம் உரித கமத்டயல் ண்ஞ
ழபண்டும். அடமல் ம ரிகமம் ற்டுகயட.
னர்பத்டயல் ழபளமன கமரிதம் ண்ஞிப் மம்
ம்மடயத்டயனக்கயழமம். அவட ீக்க ணம்-பமக்குகமதங்கநமல் ம்ஸ்கமம் ண்ஞழபண்டும்.
மம், மம் அந்ட னென்று கஞங்கநமழனேம்

ண்ஞிதினக்கயழமம். ணடமல் ளகட் ண்ஞம்
யவத்டயனக்கயழமம். பமக்கமல் ளமய் ழசயதினக்கயழமம்.
ழடத்டமல் ளமய் ண்ஞிதினக்கயழமம். அடமபட 
டயனுமகப் மசமங்கு ண்ஞிதினக்கயழமம். ணழம-பமக்கமதங்கநமல் ண்ஞித மங்கவந அவபகநமழழத
த் கமரிதங்கவநப் ண்ஞிப் ழமக்கயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். ணத்டயமல் ழணச்பத் டயதமம்
ண்ஞழபண்டும்; பமக்கயமல் ணந்டயம் ளசமல்
ழபண்டும்; கமதத்டமல் த்கமரிதம் ண்ஞ ழபண்டும்.
ணழம-பமக்- கமதங்கநமல் டமமக என

ம்ஸ்கமத்வடப் ண்டம் க்குபம் ீபனுக்கு
உதத்டயயனந்ட ற்டுகயட. இடபவ

டகப்மர்டமன் இபனுக்கமக ணந்டயம் ளசமல்யப்
ண்ஞிமர்.

இங்ழக இன்ளமன பிதனம் ளசமல்ழபண்டும். என
ீபவ

direct -ஆக

[ழமக] உத்ழடசயத்ழட அடன் ிடம

ண்டம் [கர்ப்மடமம் னடற்ளகமண்டு ளசௌநம்
பவதிம] கர்ணமக்கள் ணட்டுணயன்ய, அந்டப்

ிடமபமகப்ட்பன் ணற் ல்ம ம்ஸ்கமங்கவநனேம்
ண்ஞி ல் அடேஷ்மடமபமக இனப்டம்

indirect -ஆக

(ணவனகணமக) அபனுவத னத்டயர்கலக்கு ல்வடச்
ளசய்கயட. 'ணமடம ிடம ண்டபட ணக்கவநக் கமக்கும்'
ன் பமர்த்வடப்டி இட ணமடயரி க்கயட. வபடயக

ிமணஞ ந்டடயக்கு ணீ  கமம் பவதில் னத்டயப்
ிகமசம் அடயகம் இனந்ட பந்டடற்கு என னக்த கமஞம்,
னன்ழமர்கள் ண்ஞித ம்ஸ்கமங்கநின் சக்டயடமன்.

னன்ன இனந்டபர்கள் ளசய்டட இண்டு அல்ட னென்று
டவனவக்கு அஸ்டயபமணமக இனக்கயட. அந்ட

ல்வ டமண்டிப் ழமமல் அப்னம் கஷ்ந்டமன். இந்ட
ந்டடயதில் ிந்ட குனந்வடகழந ளௌகயகத்டயல்
ிழபசயத்டின் அடயகணமகக் கர ழன ழமய்பிட்மர்கள்.
ளமம்வும் ளகட்டுப் ழமமர்கள். ணவ அவத்ட
வபத்டவடத் டயந்டபிட்மல் ளபகு ழபகணமக ம்
ழமகய ணமடயரி இபர்கள்டமம் கடுவணதமக ளௌகயகத்டயல்
இங்கய பிட்மர்கள்.
ம்னவத ளற்ழமர்கள் ம்ஸ்கமம் ண்ஞபில்வ;
அடமல் ணக்கு ன்வண உண்மகபில்வ ன் குவ
ணக்கு இனக்கமம். அவடப்ழம ம்னவத
குனந்வடகள் குவ கூமணல் மம் ல்

ம்ஸ்கமங்கவநப் ண்ஞழபண்டும். அபர்கலக்கும்
ண்ஞி வபக்க ழபண்டும்.
சயனக்கு ன் இல்வ?
சயனக்கு ன் இல்வ?
மடகர்ணம, மணகர்ணம, அன்ப் ிமசம், ளசௌநம்
னடயத ல்ம மடயதமனக்கும் ளமடபமவப.

உதம் ன்ட ிமம்ணஞர், க்ஷத்ரிதர், வபசயதனக்ழக
உரிதட. ணற்பர்கலக்கு அட ழபண்டிதடயல்வ ன்று
வபத்டயனக்கயட.
இப்டிச் ளசமன்வுன் மட்சம், பித்தமம் (partiality)
ன்று சண்வக்குக் கயநம்க்கூமட. ழமகத்டக்கு

உகமணமக சரீத்டமல் ளடமண்டு ளசய்பவட பமழ்க்வகத்
ளடமனயமகக் ளகமண் மன்கமம் பர்ஞத்டபர்கலக்கு
அந்டத் ளடமனயமழழத சயத்ட சுத்டய ற்டுகயட. அபர்கள்
பித்தமப்ிதம கமத்டயயனந்ட டங்கலக்ழகற்ட்
ளடமனயவ அப்ன் மட்ிணயனந்ட கற்றுக்
ளகமண்மல்டமன் அடயல் ளசய்ழர்த்டய உண்மகும்.
அபர்கலக்குப் ன்ிண்டு பன ழபடமத்ததனம்
குனகுபமனம் ழபண்டிதடயல்வ. இவடச் ளசய்தப்
ழமமல் அபர்கள் ளசய்த ழபண்டித ளடமனயல் அல்பம
ளகட்டுப் ழமகும்?
உதம் ன்ட குனகுபமத்டக்கு னடல் டிடமன்.
'உ-தம்' ன்மழ

குனவுக்கு 'கயட்ழ ளகமண்டு

ழமய்பிடுபட' ன்றுடமன் அர்த்டம். னத்டய சம்ந்டணம

ழபட பித்வதவத அப்ிதயக்கும்ழமட அங்கமம்

பந்ட பிமணல் இனக்கழபண்டும் ன்டமழழத
ஸ்பமடீணமகப் னகுகய டகப்மவ பிட்டுக்

கண்டிப்ிழ எலங்குக்குக் ளகமண்டு பனகய குனபிம்
ளகமண்டுழமய்பிச் ளசமல்யதினக்கயட. சரீ உவனப்மக
என ளடமனயவக் கற்றுக் ளகமள்கயழமட அடயழ னத்டயத்
டயணயர், அங்கமம் பமட. டகப்மரிணயனந்ழட கற்றுக்
ளகமள்நமம். சரீ ழசவப ளசய்கயபர்கலக்கு
உதனம், குனகுபமனம் அபசயதணயல்வ.
பம்சமபநிதமக பட்டிழழத
ீ
கற்றுக்ளகமள்பவட பி
அடயகணமக சய டேடக்கங்கள் ளடரித ழபண்டுணமமல்
அவட ிமம்ணஞிம் ழகட்டுத் ளடரிந்ட

ளகமள்நழபண்டும். பட்டில்
ீ
கற்றுக் ளகமள்படற்கு
னடிதமணற் ழமகயபர்கலம் இப்டிச் ளசய்தமம்.

ிமம்ணஞன் 'கநவும் கற்றுண' ன்ட ழம ல்மத்
ளடமனயவனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு, ினக்கு ணட்டுழண
அபற்வச் ளசமல்யக் ளகமடுத்டபிட்டு - அடமபட

அபற்வத் டமழ ீபழமமதணமகக் ளகமள்நமண
ணற்பர்கலக்கு சயவக்ஷ ண்டபித்ட - டன்நபில்
அத்ததம், தக்ஜம் னடம வபடயக கமரிதங்கவந
ணட்டுழண ண்ஞிப ழபண்டும்.
ளடமனயல், ணழமமபம் இபற்றுக்கு அடேகூணமகழப
ம்ஸ்கமங்கள் இனக்கயன். அடமல் சயனக்குச் சய
ம்ஸ்கமம் இல்மடடமல் ணட்ம், ணட்ம் டட்டுகயமர்கள்
ன்ளல்மம் யவப்ட டப்ன. ன்வக் ழகட்மல்,
ழபடிக்வகதமக, பனுக்கு மஸ்டய ம்ஸ்கமம்

ளசமல்யதினக்கயழடம அபவத்டமன் ணட்ணமக
யவத்டயனக்கயமர்கள் ன்றுகூச் ளசமல்ழபன். இத்டவ

யவத ம்ஸ்கமம் ண்ஞிமல்டமன் இபன்

சுத்டணமபமன்; ணற்பனுக்கு இவ்பநவு இல்மணழ
சுத்டணமபமன் ன்று யவத்ட அடயகப்டி
ம்ஸ்கமங்கவந வபத்டடமகச் ளசமல்மம் அல்பம?
மஸ்டய ணனந்ட சமப்ி ழபண்டிதபனுக்குத்டமழ அடயக
பிதமடய இனப்டமக அர்த்டம்?

ரியகவநபிப் மக்ஷணயல்மடபர்கள் பனணயல்வ.
அபர்கள் ம் ணமடயரி பமய்ச் சபமலுக்கமக ணத்பம்
ழசுகயபர்கநல். பமஸ்டபணமகழப ல்மவனேம்
ஈச்பமகப் மர்த்ட யணம ணத்பக்கமர்கள்

அபர்கள்டமன். ழமகத்டயல்  டயனுசம கமரிதங்கள்
க்க ழபண்டிதினப்டமல் அடற்ழகற்டினேம், இந்டக்
கமரிதங்கலக்கு ற்பமறு ணழமமபங்கள் இனப்டமல்
அபற்வ அடேரித்டம் ளபவ்ழபறு பிடணம

ம்ஸ்கமங்கவந அபர்கள் வபத்டமர்கள். இடயழ
உசத்டய- டமழ்த்டய அிப்மதங்கலக்கு இழணதில்வ.
சமஸ்டயங்கநில் இப்டி னடல் னென்று பர்ஞத்டமனக்கு
உதனம் அட ளடமர்ம சய ம்ஸ்கமங்கலம்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். அவபகவநப் மர்ப்ழமம்.
ிம்ணசரிதம்

ிம்ணசரித ஆசயணம்
ிம்ணச்சரிதம்
ளசௌநத்டக்குப் ின் பனபட உதம்.
குனந்வடதமதினந்டபனுக்கு அயவு பந்ட, டமழ

ணந்டயங்கவநச் ளசமல்கய சணதத்டயல் உதம்

க்கயட. "ிக்ஷமசர்தம் ச" (ிவக்ஷ டு) ன்று இந்டச்
சங்கயல் ளசமன்மல் னடல்கமப் வதன் "மம்" (
`ham) (அப்டிழத

baad

ளசய்கயழன்) ன்கயமன். அடமல்

இபனுக்கு உதத்டக்கு னன்ழ "ிக்ஷமசர்தம் ச"
ன்று ளசமன்மல் அவடப் னரிந்டளகமள்படற்கம

ம்ஸ்கயனட ஜமம் இனக்க ழபண்டும். ந்ட பதடயல்
டிக்க ஆம்ித்டமல் இண்டு அல்ட னென்று
பனத்டயல் இப்டிப்ட் மம ஜமம் பந்டபிடும்.
ஆடமல் ட்டு பதடயல் னடல் ழமழபண்டும்
ன்மகயட.
ட்டு பதசுக் குனந்வடகள் அர்த்டம் ளடரிந்ட னடல்
ழமட்டுக் ளகமண்டு ம் ண்ஞிபிட்மல்
ழமகளணல்மம் ன்மக ஆகயபிடும். இப்ழமழடம இநம்
ணசுகநில் மஸ்டயகத்வடத் டமன் ற்யதினக்கயழமம்!
ிம்ணச்சரித ஆசயணம்.
உ-சணீ த்டயல், தம் - அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகயட.
தமனக்கு ணீ த்டயல் அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகயட?
எனபவ குனவுக்கு ணீ த்டயல் அவனத்டக் ளகமண்டு
ழமகயடடமன் உதம். குன தமர்? ழபடபித்டக்கள்.
னடல் ஆசயணணம ிம்ணச்சரிதத்டக்கு என குன; கவசய
ஆசயணணம ந்யதமசத்டக்கு என குன. ழபட
ழபடமங்கம் அயந்டபர்கள் னடல் ஆசயணத்டக்கு குன.
ழபடம் உள் ல்மபற்வனேம் பிட்டு ிம்ண ஜமம்
அவந்டபர்கள் கவசய ஆசயணத்டக்கு குன. பித்வடவதத்
ளடரிந்ட ளகமள்பட னடல் ஆசயணம். ஜமத்வடத்
ளடரிந்ட ளகமள்பட கவசய ஆசயணம்*.

உதம் ிம்ணச்சரிதத்டக்கு ஆம்ம். அடன் னடிவு
'ணமபர்த்டம்', உதம்

னடல் ணமபர்த்டம்

பவதில் இனப்ட ப்ஹ்ணச்சரிதம். ணமபர்த்டம்
ன்மல் டயனம்ி பனகயட ன்று அர்த்டம். என
இத்டக்குப் ழமமல்டமன் ழம இத்டயயனந்ட

டயனம்ி பனபட ன்ட னடினேம். அகத்டயயனந்ட
குனகுத்டக்குப் ழமய் ழபட அத்ததத்வடப் னர்த்டய
ண்ஞிபிட்டு அகத்டயற்குத் டயனம்ி பனபடடமன்
ணமபர்த்டம்.

உதம் னர்பமங்கம். அங்கம் ன்மல் ிடமம்

என்று ழபண்டும். ிடமத்டயற்கு அங்கய ன்று என
ளதனண்டு. உதம் ன் அங்கத்டக்கு அங்கயதமக
இனப்ட ப்ஹ்ணச்சர்தம். ப்ஹ்ணச்சர்தம் ன் இத்டயல்
ப்ஹ்ண ன்டற்கு ழபடம் ன்ட அர்த்டம். ழபடத்வட

ணப்மணமகக் கற்று ஸ்பமடீப்டுத்டழப என ஆசயணம்
ற்ட்டினக்கயட. அடடமன் ப்ஹ்ணச்சர்தம். அடற்கு

னர்பமங்கம் உதம். அந்ட ஆசயணத்டக்கு கவசய
க்ஷணமக ற்ட் கமம் ன்ிண்டு பனங்கள். என
ழபடத்வட மங்ழகமமங்கணமக அத்டயததம்
ண்டபடற்குப் ன்ிண்டு பனங்கள் ழபண்டும்.
ிம்ண ன்டற்கு ஆறு அர்த்டங்கள் உண்ளன்று
ளசமன்ழன். ிம்ண ன்ட பிஷ்டவுக்கு என ளதர்.
ணசயபனுக்கும் என ளதர். ிமம்ணஞ மடய, டஸ்,
ணமத்ண ஸ்பனொம் ன்வபகலக்கும் அந்டப்
ளதனண்டு. ிம்ணம ன்று ீட்டிமல் சடர்னகனுக்குப்
ளதமகயட.

ப்ம்ணச்சரிதம் ன்ட ழபடமத்டயததம் ண்டபடற்கமக
ற்ட் என டீவக்ஷ. அடற்குப் னர்பமங்கணமக ற்ட்

என கமரிதம் உதம். ரிழசம் ன்று த்டமல்
சமடத்வடத் ளடநிப்ட டற்கு? அட ழமத்டயற்கு
அங்கம். சமடத்வட அப்டிழத சமப்ிட்டு பிக்கூமட.
ஈச்பப் ிமடணமக்கயச் சமப்ி ழபண்டும் ன்ழ

னடயல் அடன் ழணல் ம் ளடநிக்கயழமம். இப்டிச்
ளசய்டபிட்டு சமப்ிமணல் இனந்டமல் த்டவ

அசட்டுத்டம்? உதம் ண்ஞிபிட்டு ழபடமத்டயததம்
ண்ஞமணயனப்ட ரிழசம் ண்ஞிபிட்டு
சமப்ிமணயனப்வடப் ழமன்ட. இப்ழமட அத்டவ
ழனம் இப்டி அசடுகநமக இனந்ட பனகயழமம்.

உதம் ன் னர்பமங்கத்டயற்கும் ணமபர்த்டம்

ன்கய உத்டமங்கத்டயற்கும் டுபில் மன்கு வ்டங்கள்
ற்ட்டினக்கயன். ம்னவத டக்ஷயஞ ழடசத்டயல்
ளனம்மலும் அடேஷ்மத்டயலுள்ந க்னஷ்ஞ தறர்

ழபடத்வட டுத்டக் ளகமண்மல், அவப ிமத்தம்,
ளநம்தம், ஆக்ழதம், வபச்பழடபம் ன்வப.
ந்ட ணந்டய யத்டயக்கும் யதணம் அபசயதம் ழபண்டும்.
ஆத்ணம கவத்ழடறுபடற்கு ணந்டயணதணம ழபடம்

இனக்கயட. அவடப் மம் ண்டபடற்கு என யதணம்
ழபண்டும். ழபட னெம் னலபடற்கும் ற்ட் இந்ட
யதணழண ிம்ணச்சரிதணமகும். இட டபி, ழபட மகம்
எவ்ளபமன்றுக்கும் டித்டி யதணங்கள் இனக்கயன்.
அவ்பநவுக்கும் ழசர்த்ட ளணமத்ட பிடம் ிம்ணச்சரிதம்.

டித்டி ிரிவுக்குத் டித்டி பிடங்கள் இனக்கயன்.
ழபடத்வட மன்கு கமண்ணமக ிரித்டயனக்கயமர்கள்.

அவபகவந மலு ணரியகள்

ிபர்த்டயப்ித்டயனக்கயமர்கள். அந்ட ணரியகவந
உத்ழடசயத்ட ிம்ண தக்ஜம் ண்ஞப்டுகயட. (ிம்ண
தக்ஜம் ன்டற்கு ழபட தக்ஜம் ன்டடமன் அர்த்டம்) .
எவ்ளபமன கமண்த்டயற்கும் டித்டிதமக என பிடம்
உண்டு. ிம்ணச்சரித ஆசயணத்டயன்ழமட எவ்ளபமன

கமண்த்வட அத்டயததம் ண்டகயழமட அடற்கு
ற்ட் பிடத்வடனேண ண்ஞழபண்டும். ிமத்த
கமண்த்டயற்கு என பிடம் ற்ட்டினக்கயட. அட

ிமத்தம். அப்னம் ளநம்த பிடம், ின்ன ஆக்ழத
பிடம், அப்னம் வபச்பழடப பிடம் ளசய்த ழபண்டும்.
மன்கு கமண்ங்கலம் னடிந்டின்ன குனபினுவத
அனுஜ்வஜ [அனுணடய] தின் ழணல் ணமபர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும். [பட்டுக்குத்
ீ
டயனம்ிச்

ளசல்லும் ம்ஸ்கமத்வட ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.]
னன்ன ளசமன் மன்கு கமண் பிடங்கலம் கயனஷ்ஞ
தறர் ழபடத்டக்கு ற்ட்வப. ரிக்ழபடத்டக்கு ணம

மம்ி பிடம், உயத் பிடம், ழகமடம பிடம் ஆகயத
மன்கு பிடங்கள் உண்டு. இப்டி எவ்ளபமன
ழபடத்டக்கும் டித்டி பிடங்கள் இனக்கயன்.
கயனஷ்ஞ தறர் ழபடழண அடயகம் ிசமத்டயனப்டமல்
அவட னடயல் ளசமன்ழன்.
குனகு பமத்வட னடிக்கும்ழமட ளசய்னேம்
ணமபர்த்டத்டயற்கு ஸ்மம் ன்றும் என ளதர்
உண்டு. அவடச் ளசய்ட ளகமண்பனுக்கு ஸ்மடகன்
ன்று ளதர்.

ல்மனம் டம் டம் ழபடத்வடனேம் பித்வடகவநனேம்
அத்டயததம் ண்ஞ ழபண்டும். ஆபஞி அபிட்ம்

பனகயட. அன்று உமகர்ணம ண்டகயழமம். அன்று
ழபடத்டயல் னட மகம் ஆம்ித்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
வட ணமம் னர்ஞிவணதில் உத்ர்ம் [னடித்டல்]

ண்ஞ ழபண்டும். ஆபஞி ணமடத்டயல் ஆம்ித்டத் வட
ணமடத்டயல் பிட்டுபி ழபண்டும். அடமபட க்குவத
டக்ஷயஞமத ஆறு ணமடத்டயல் ழபடமத்டயததம்

ண்ஞழபண்டும். ணற் ஆறு ணமடங்கநில் ழபடத்டயன்
ஆறு அங்கங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
ழபடமத்ததம் ளசய்னேம்ளமலட அந்ட அந்டக்
கமண்த்டக்கு ற்ட் டி யதணத்ழடமடும்
ிம்ணச்சரிதத்டக்கு ற்ட் டி யதணமத்ழடமடும்

ண்ஞிமல் டமன் ணந்டய யத்டய உண்மகும். மம்
என்றும் ண்டபடயல்வ. "உழதமகம் இல்வ" ன்று
ணட்டும் ளசமல்லுகயழமம். கல்தமஞத்டக்கு னன்ன 'வ்டம்'
ன்று என ளதர் வபத்ட என ணஞி ழத்டக்குள்
ல்ம ம்ஸ்கமங்கவநனேம் சுனக்கய அர்த்டழண
ளடரிதமணல் கயடுகயடு ன்று ண்டகயழமம். அடபமபட
இனப்டமல் இந்ட உந்யதமம் ண்ஞ ழரிட்ட.
ழபடத்வட ஸ்பகரிப்டற்கு
ீ
எனத்டவ அர்மக்கய
[அனகவட உள்நபமக்கய] அடன் னெம் ழமகம்
னலபடற்கும் ல் டயவ்த சக்டயகவநப் ப்னகய ண
ச்ழஷ்ணம கர்ணமபம உதத்டயன் ளனவணவத
அயந்ட அவட உரித கமத்டயல் ண்ஞ ழபண்டும்.

த்பி-ன்-இனிப்மநன்-ப்டும் ிமம்ணஞ, க்ஷத்ரித,
வபச்தர்கள் ழமழகமகமணம இண்மபட ிப்வ

அவபட அபர்கள் ப்ழமட ழபடத்வடக் கற்கத் டகுடய
ளறுகயமர்கழநம அப்ழமடடமன். இந்டத் டகுடயவத
அபர்கள் ளறுபட உத ம்ஸ்கமத்டயல்டமன்.

இவடக் கமத்டயல் ளசய்த ழபண்டிதட ளற்ழமர் கவண.
இப்ழமட இம்ணமடயரி பிதங்கநில் சமஸ்டயங்கள்
ளமம்வும் அமடவு ளசய்தப்டுகயன்.

எவ்ளபமன்றுக்கும் சமஸ்டயத்வடப் மர்த்டச் ளசய்ட பந்ட
ம் ழடசத்டயல் இப்ழமட யவவண அடிழதமடு
ணமயபிட்ட.
* உத

சம்ஸ்கமத்டமல் ழபடழணமட அடயகமம் ளற்று

"ிம்ணசமரி"தமகயபன் ஆசயரிதரிம் எலகழபண்டித
னவகவந "குனகு பமசம்" ன் உவதில் கமண்க.
சமஸ்டய பிடயனேம், ளமட பனக்கும்
சமஸ்டய பிடயனேம் ளமட பனக்கும்
இடயழ என ழபடிக்வக, அல்ட ளரித கஷ்ம், டர்ண

சமஸ்டயங்கநில், லத்ங்கநில் ளசமல்யனேள்ந னொல்கவந
ணம் ழமடி ணீ றுகயழமழட, அங்கங்ழக ப்டிழதம
னக்கத்டயல் பந்டபிட் சய பிதங்கவநப் ளரித

சமஸ்டய னொல் ணமடயரி யவத்டக் ளகமண்டு அடேரித்ட
பனகயமர்கள். உடமஞணமக அக்கமள் கல்தமஞத்டக்கு
இனக்கும் ழமட டம்ிக்குப் னடல் ழமக்கூமட; எழ
ணதத்டயல் னென்று ிம்ணச்சமரிகள் என பட்டில்
ீ

இனக்கக் கூமட ன்கயட ழமன் கமஞங்கவநச்

ளசமல்யக் ளகமண்டு, ிள்வநகலக்கு உரித கமத்டயல்

உத ம்ஸ்கமம் ளசய்பிக்கமணல் இனக்கயமர்கள்.
ஆடமணம டர்ண சமஸ்டயங்கநில் பிடயக்கப்ட்டினக்கய
பதசு பம்வ இம்ணமடயரி ளநகயகணம பனக்கங்கவந
னன்ிட்டு ணீ றுபட ரிதல். இம்ணமடயரி பனக்கங்கள்
ளநகயகணம ளநகரிதத்வட னன்ிட்ழம,

ளன்டிளணன்ட் ன்கயமர்கழந, அந்ட ண உஞர்ச்சயவத
னன்ிட்ழம டமன் ற்ட்டினக்கக் கூடும். டர்ண

சமஸ்டயத்வட ணீ மணல் இபற்வனேம் கவப்ிடிப்டயல்
டபயல்வ. ஆமல் ஆடமணம னொவ ணீ ய
இபற்வழத ளரித சமஸ்டயணமக யவத்ட
அனுரிப்ட அனேக்டணமட.

ஆஸ்டம் ரிய டம்னவத டர்ண சமஸ்டயத்டயன்

னடிபில் "மன் இடயல் ளசமன்ழடமடு ல்ம பிடயகலம்
னடிந்டபிட் ன்று அர்த்டம் இல்வ. இன்ம்
அழகம் உள்ந. அவப குப் னக்கத்டமலும், ிழடசப்
னக்கத்டமலும் [ழடசமடமத்டமலும்] ற்ட்டினப்வப.

இபற்வ ஸ்டயரீகநிணயனந்டம், மமம் பர்ஞப் ளமட
ங்கநிணயனந்டம் ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமண்டு
அடேஷ்டினேங்கள்" ன்று ளசமல்யதினப்ட
பமஸ்டபம்டமன், ஆமல் இப்டி ளசமன்வப, அபர் டர்ண
சமஸ்டயத்டயல் ளசமன்டற்கு அடயகப்டிதமக (additional -ஆக)
ங்கநின் னக்கத்டயல் பந்டபற்வத்டமன் குயப்ிடுழண
எனயத, அபர் ளசமன்டற்கு னஞமக (contrary -ஆக) உள்ந
னக்கங்கவநதல். அடமபட சமஸ்டயத்டயல்
இனப்பற்ழமடுகூ, அபற்றுக்கு னஞில்மட

குமசம, ழடசமசமங்கவநனேம் ின்ற் ழபண்டுழண

எனயத, சமஸ்டயப் ிணமஞத்வட பிட்டுபிட்டு, அடற்கு

ணமறுடமக ற்ட்டு பிட் னக்கங்கவநக் கவிடிப்ட
ன்று வபத்டக் ளகமள்நக் கூமட.
உத ம்ஸ்கமத்வட ந்டக் கமஞத்வட
னன்ிட்டும் டள்நிப் ழமழப கூமட. கல்தமஞத்டயழ
ஞ ம்ந்டத்வடக் ளகமண்டு பிட்டு அடற்கமக கம
டமணம் ண்டபட டப்ன, சமஸ்டய பிழமடணமட

ன்ட என க்கம் இனக்கட்டும். அவடப்ற்ய ின்மல்
பிபம ம்ஸ்கமத்டயல் ளசமல்லுகயழன்.
கல்தமஞத்டயமபட டபிர்க்க னடிதமணல் 'ழம'
அம்சங்கள் ழசர்ந்டபிட் ன்கமம். மம்

ழபண்மளணன்மலும் ிள்வநதகத்டமர் ழபண்டும்
ன்மல் இந்ட ஆம்ங்கவநப் ண்ஞித்டமன்

ஆகழபண்டும். இடற்குப் ஞம் ழசர்க்க ழபண்டும்.
இடற்கமகக் கம டமணம் ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட.
அழடமடு கூக் கல்தமஞம் ன்டயல் பன் ன்று

எனத்டவத் ழடடிப் ிடித்ட, ணக்கு அபவப் ிடித்ட,
அபன் பட்மனக்கும்
ீ
ம் ம்ந்டம் ிடிக்க
ழபண்டிதடமக இனக்கயட. பன் ழபட்வதில் கமம்
ளசபி ழபண்டிதடமகயட.
னடல் பிதம் இப்டிதில்வ. இவட ன்
ஆம்ணமகப் ண்ஞபில்வ ன்று ந்ட ம்ந்டயனேம்
ம்வண யர்ந்டயக்கப் ழமபடயல்வ. ணமப்ிள்வந
ழடடுகயடழமல் இடயல் ளபநிழத தமவழதம ழடடிப்ழமய்
ஸ் ம்ணடத்வடப் ளழபண்டினேம் இனக்கபில்வ.
ஆடமல் உரித கமத்டயல் என ிள்வநக்குப் னடல்
ழமமணயனப்டற்கு ந்ட ணமடமனம்

ளசமல்படற்கயல்வ. அவட ந்ட பிடத்டயலும்
ணன்ிப்டற்ழகதில்வ.

னெமடமம் பஞமகக்
ீ
கூமட
னெமடமம் பஞமகக்கூமட
ீ
குனந்வடக்கு உம்னக்கு [ழமய்] பந்டமல் ணனந்ட பமங்கயத்
டமணயனந்டமல் த்டவ டப்ழம, அவடபித் டப்ன உரித
பதசயல் உதம் ண்ஞி அபனுக்கு ஆத்ண

ழக்ஷணணமகவும் அபன் னெணமக ழமகத்டக்கு ழக்ஷணணமக
இனக்கய கமதத்ரீ உழடசத்வடக் ளகமடுக்கமணயனப்ட,
ளபறும்

vanity, ம்த்டக்கமக

இப்ழமட னடல் ன்மல்

அவட என குட்டிக் கல்தமஞம் ழமப் ண்டபட ன்று
வபத்டக் ளகமண்டு இந்டச் ளசவப வ்பநவு

டள்நிப்ழமமழணம அப்டிச் ளசய்படற்கமக கமம்
கத்டபவட வ்பநவு கண்டித்டமலும் ழமடமட.
இடற்கமக ணத்டயல் ன் ழபண்டுணமமலும் ளசய்தத்
டதமமதினக்கயழமம். ணமஸ் உதம் ன்று இப்ழமட
னக்குச் ழசர்த்டப் னடல் ழமட்டு வபக்கயழமம்.
இன்ம் அழக டர்ண ஸ்டமத்டயர் அழக ஊர்கநில்
இப்டிக் ழகமஷ்டிப் னடல் த்டய பனகயமர்கள்.
ல்ழமனக்கும் கமதத்ரீ ளமடபமடடமன், ஸ்ணமர்த்டவபஷ்ஞப-ணமத்ப ணடழடணயல்மணல் ல்ம மடயப்
ிள்வநகலக்கமகவும் ணமஸ் உதம் ளசய்ட

வபக்கப்டுகயட. ஏநவு டயனப்டயப்டும்டி இட ந்ட
பனகயட. இன்னும் ன்மக த்ட பினத்டய
அவதழபண்டும்.

பசடயதில்மடபர்கலக்குத்டமன் ணமஸ்-உதம் ன்று

யவத்ட, பசடயனேள்நபர்கள் அடயல் ழசமணல், டமங்கநமகத்
டிதமகவும் உதம் ண்ஞமணயனந்ட பனகயமர்கள்.
இந்ட உத்டணணம ம்ஸ்கமத்டயல் 'பசடய' ன்
பமர்த்வடக்கு இழணதில்வ. டயபித ம்ந்டணயல்மட
இந்டக் கர்ணமவப இப்டிதமக்கய ழபடமப்ிதமத்டக்கு
னெமடமணம கமரிதத்வட பஞமக்கயதினக்கயட!
ீ
உதத்ழடமடு கமதத்ரீ டீர்ந்டட, ணறுமநியனந்ழட
கயரிக்ளகட்டும், யிணமவும், கட்சய ணீ ட்டிங்குந்டமன் ன்று
ஆகயபிமணல் உதப்ிள்வந ளடமர்ந்ட

ந்டயதமபந்டம் ளசய்னேம்டிதமக ணமடமிடமக்கள்
கண்டிப்னன் மர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அபர்கழந
கயநப், யிணம, ணீ ட்டிங், ழஸ் ன்று ழமகயழமட மன்
ளசமல்பட ன் ன் டனம் ன்று க்ழக

ளடரிதபில்வ. டமங்கள்டமன் பஞமகப்
ீ
ழமதமதிற்று,
குனந்வடகநமபட உனப்ட்டும் ன்றுடமன் இவடச்

ளசய்தழபண்டும். ஆமல், "க்குச் ளசமல் பனகயமழத!
ீ ன் ண்டகயமய்?" ன்று ிள்வநழத
ணமடமிடமக்கநிம் டயனப்ிக் ளகமண்டு பிட்மலும்
கஷ்ந்டமன்!
இப்டிப்ட் என டர்த்டவசதில் மன் உங்கள் 'த' த்வட
'ழபஸ்ம'க்கய

ளகமண்டு, "ளசமல் ழபண்டிதட ன்

கவண" ன்டற்கமகச் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழன்!
ீங்கள் ப்டிச் ளசய்பர்கழநம
ீ
, அல்ட ளசய்தமணழ டமன்
ழமபர்கழநம
ீ
, க்குத் ளடரிதமட -மன் உங்கலக்குச்
ளசமல் ழபண்டிதட ன்று இந்ட ணம் க்கு

ழமட்டினக்கய ஆக்வஜவத மன் யவழபற்யதமக
ழபண்டும். அந்ட ஆக்வஜ, 'ழபட அத்ததத்டக்கு

அடயகமனள்ந ல்மப் சங்கலக்கும் உரித கமத்டயல்
உதம் ளசய்பிக்கப் ழபண்டும்; அடற்கப்னம்
அபர்கள் பிமணல் ந்டயதமபந்டனம், டயனம் என

ணஞிதமபட ழபட பித்தமப்தமனம் ண்ஞ ழபண்டும்'
ன்று டகப்மர்கலக்குச் ளசமல்படடமன்.
ிம்ணச்சமரிதின் க்ஷஞம்
ிம்ணச்சமரிதின் க்ஷஞம்.
எவ்ளபமன மலம் ிம்ணச்சமரிகள் அக்ி கமரிதம்,
அடமபட ணயடமடம் (சுள்நிகவந ணந்டயனர்பணமக
ழமணம்) ண்ஞ ழபண்டும். ிக்ஷமசர்தம் (ிவக்ஷ
டுத்டல்) ளசய்த ழபண்டும். அபஞணமக (
உப்ில்மணல்) சமப்ி ழபண்டும். ிம்ணசமரிகநில்
ிமம்ணஞன் மச (னச) டண்னம், க்ஷத்ரித அச்பத்ட
(அசு) டண்னம், வபசயதன் அத்டய டண்னம் வபத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும். ச்னட டமஞத்டக்கமகத் டண்ம்
வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடமபட வட
அத்டயததம் ண்டகயமழம அவடக் ளகட்டிதமக

இனத்டயக் ளகமள்படற்கு அப்டிச் ளசய்த ழபண்டும்.
இடிடமங்கய, ரிதல் ன்ளல்மம் இல்வதம? அப்டி
ணடேஷ்தனுக்கமட இந்ட டண்ம். இடிடமங்கய
[பிஞ்ஜம

னர்பணமட] ன்மல் டண்னம்

Scientific
Scientific டமன்.

ழபடத்டயலுள்ந ல்ம ணந்டயங்கலம் ணபமணல் ணடயல்
இனக்கும்டி மடகமக்க டண்ம் ழபண்டும். ழபட ணந்டய
சக்டயவத டமஞம் ண்டபடற்கு அந்ட டண்த்டயற்கு

என சக்டய இனக்கயட. ழபடயடய அகமணல் இனக்க அவட

வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். ிம்ணச்சமரி ழணழ
கயனஷ்ஞமயம் (ணமன்ழடமல்) ழமட்டுக் ளகமள்ந

ழபண்டும். ழணல் ழபஷ்டி ழமட்டுக்ளகமள்நக் கூமட.
ளக்ட்ரீயதன் ணத்டயன் ழணல் யற்கழபண்டும்; ப்ர்
Gloves ழமட்டுக்

ளகமள்ந ழபண்டும் ன்கய ணமடயரி ஆத்ணயக

ணயன்மத்டக்கு ளரிதபர்கள் இந்ட பிடயகவநக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

இப்ளமலட மம் என மள் உமகர்ணமவபத் டமன்
ண்டகயழமம். அப்னம் ளடமர்ந்ட ழபடம்
டிப்டயல்வ. உத்ர்னம் [என ழபடப்குடயவதப்
டித்ட னடிப்ட] ண்டபடயல்வ. அட

ண்ஞமடடற்குப் ிமதச்சயத்டணமக 'கமழணமகமர்ீத்' ம்
ண்டகயழமம்; "மன் மம் ண்ஞபில்வ; கமணம்
ண்ஞிதட, ழகமம் ண்ஞிதட; ன்ிம் பமழட;

ணஸ்கமம் ண்டகயழன்!" ன்று ளசமல்லுகயழமம்.
அந்ட ணந்டயத்டக்கு அடடமன் அர்த்டம். உத்ர்ம்
ண்ஞிமல் இந்ட ம் அபசயதம் இல்வ.
கம யதணம், பிட யதணம், ஆம யதணம்
னடயதவபகவந அடேஷ்டிப்ட ிம்ணச்சரிதம்.

அத்ததத்டயல் ஸ்ப ழமம், பர்ஞ ழமம் னடம
உச்சமஞத் டப்னக்கள் ற்க்கூடும். இடற்குப்
ிமதச்சயத்டணமக ஆபஞிதபிட்த்டன்று ள்ல ணமத்டயம்
சமப்ிட்டு அன்று னலபடம் ட்டிி இனந்ட ணறுமள்
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ணயத்டமல் கமதத்ரி ழமணம் ண்ஞ ழபண்டும்.

இப்ளமலட ழமணணமக ிடண சயமபஞக்கமர்கள்

(டவப்னடல் வதன்கள்) ணட்டும் ண்டகயமர்கள்
ணற்பர்கள் ழமணணயன்ய ம் ணமத்டயம் ளசய்கயமர்கள்.

இப்டிதின்ய ல்மனழண ழமணம் ளசய்த ழபண்டும்.

ளபறும் ம் ண்ஞிமல் டெக்கம் பனகயட. அடமல்
ழமம் பனகயட. என கமரிதம் இனந்டமல் டெக்கம்
பமட. அடற்கமகபமபட ணயத்டயமல் ழமணம்
ண்ஞமம். ம ணயத்டமல் ண்ஞ ழபண்டும்.

இல்மபிட்மல் அச்பத்ட ணயத்டமல் ண்ஞழபண்டும்.
கவசய க்ஷம் டர்ப்வதிமமபட ண்ஞ ழபண்டும்.
ிம்ணச்சமரி சமப்ிடுபடற்கு கஞக்கு இல்வ. பதிறு
யவத சமப்ிமம். ஆமலும் மக்கு னசயவதக்
குவக்க ழபண்டும். இபன் இஷ்ப்டிதம சவணதமக
இனக்கக்கூமட, ிவக்ஷதில் ட கயவக்கயழடம

அவடழத சமப்ி ழபண்டும் ன்டம் இபவ ிவக்ஷ
டுக்க வபத்டடற்கு என கமஞம். னெ கமஞம், ிச்வச
டுப்டமல் இபனுக்கு பிதம் ற்டும் ன்ழட. னசய
மர்க்கக் கூமட ன்மலும் ஆமத்டயன் அநவுக்கு
கட்டுப்மடு இல்வ. ிம்ணச்சமரி பதிமச் சமப்ி
ழபண்டும். ட்டிி னடயத உபமங்கவந

ிம்ணச்சமரிக்கு சமஸ்டயங்கள் பிடயக்கபில்வ. பநர்கய
னபத்டயல் அபன் னஷ்டிதமக இனக்க ழபண்டும். அழட
ணதம் த்ப குஞத்ழடமடு, னமக இல்மணல் இனக்க
ழபண்டும். குன சுச்னவ இப்டிப்ட் த்ப குஞத்வட
ஊட்ழப ற்ட்ட.
டட ழபட சமவகவதனேம், சடர்டச பித்வதகநில்
ணற்பற்வனேம் ன்ிண்டு பன குனகு
பமத்டயல் கற்றுத் ழட ழபண்டும். ிகு

ணமபர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டு அகத்டக்குத்
டயனம்ிப் ழமய் பிபமம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

வஷ்டிக ிம்ணசரிதம்;இல் பமழ்க்வக
வஷ்டிக ிம்ணச்சரிதம்; இல் பமழ்க்வக
ணமபர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமணல்
குனபித்டயழழத இனந்ட பமழ்க்வக னலவடனேம்

அபனக்ழக அர்ப்ஞம் ண்ஞி அபர் ழம ிகும்
ிம்ணச்சமரிதமகழப பமழ்மள் னலடம் இனப்டம்

உண்டு. இடற்கு வஷ்டிக ிம்ணச்சரிதம் ன்று ளதர்.
ீஷ்ணர், ஆஞ்ழதர் னடயதபர்கவந வஷ்டிக
ிம்ணச்சமரிகள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் இட
கயதில் பிழசணமக ளசமல்ப்பில்வ.
இதற்வக டனணத்வட அடேரித்ட ிம்ணச்சமரிதமபன்
ணமபர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு அப்னம் பிபமம்

ளசய்டளகமண்டு இல்ம் த்ட ழபண்டும் ன்டடமன்
ளமடடர்ணம். ிகயனடயக்கு டயர் ீச்சல் ழமடுபட கஷ்ம்.
அடன் ழமக்கயழழத ழமய், ஆமலும் அடயழழத

னலகயப்ழமய்பிமணல் கவவதப்ிடிக்க ழபண்டும்.
அடமல்டமன் டர்ணணமக கமர்ஸ்டயதம் [இல்ம்]
பகயத்ட அப்னழண ளகமஞ்சம் பிடுட்டு பமப்ஸ்டம்,
அடற்கும் அப்னம் னர்ஞ சந்யதமம் ன்று
பிடயத்டயனக்கயட.

Nature - Violent -ஆக

டயர்த்டப் ழமமல்

மிடமன் உண்மகும் ன்டமல் இப்டி

வபத்டயனக்கயட. வஷ்டிக ிம்ம்ச்சமரிதமக இனப்ழன்,
ந்யதமயதமக இனப்ழன் ன்று ல்
பமயத்டயழழத யவத்டக் ளகமண்டினந்டபிட்டு

அப்னம் ிகயனடய ழபகத்டயழ இலக்கப்ட்டு அந்ட
ஆசயணத்டக்கு பிழமடணமக ந்ட ளகமண்டுபிட்மல்

ணத்டம மணமகயட. இடழப கயனஸ்டனுக்குப்
மணமக இல்மணல் ிகயனடய டர்ணணமக
அடேணடயக்கப்ட்டினக்கயட.
ந்ட னொல் இனந்டமலும் க்ளப்ன் (பிக்கு) உண்டு.
ல் டய சயத்டனம் க்குபனம் னர்ப ன்ண ம்ஸ்கம
னம் இனப்பர்கள் வஷ்டிக ிம்ணச்சமரிகநமக

இனக்கமம். என னந்டைறு பனத்டக்குள் ணர்த்ட
மணடமஸ் ஸ்பமணயகள் அப்டித்டமன் இனந்டளகமண்டு

னகம்ணடயத ிபமகத்வடழத சயபமய னெம் னயதடித்ட,
ம் டர்ணத்வட ஆனணமக யவமட்டிமர். வஷ்டிக
ிம்ணச்சமரிதம ஆஞ்சழதரின் அம்சம் அபர்.

ழபட டர்ணத்வட ணறுடி ஸ்டமிப்டற்கமகப் ழணச்ப
அபடமணமக பந்ட வ சங்க கபத் மடர்கள் டம் ளசமந்ட
பமழ்க்வகதிழ ிம்ணச்சரிதத்டயயனந்ட ழழ
ந்யதமத்டக்குப் ழமட ணட்டுணயன்ய றழச்பர்
டபி அபட ணற் னென்று ிடம சயஷ்தர்கநம
த்ணமடர், ஸ்டமணகர், ழடமகர் ன் னென்று
ழனக்கும் ிம்ணச்சரிதத்டயயனந்ழட ழமக ந்யதம
ஆச்ணம் ளகமடுத்டயனக்கயமர். [சங்க] ணத்டயலும்

ிம்ணச்சமரிகழந ழழ ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு
ீமடயடயகநமக இனக்க ழபண்டும் ன் பிடய
அடேரிக்கப்டுகயட. அடமல் ல்மனம்
கயனஸ்டமச்ணம் பகயத்டத்டமன் ஆகழபண்டும்
ன்யல்வ ன்று ளடரிகயட. ஆமல் இப்டிப்ட்
க்குபம் ளமம் அனர்பணமபர்கலக்ழக இனக்கும்.
பிபமனம், ஞ்ச ணம தக்ஜங்கலம், டவக்கு
ழனனமக உள்ந மக-பிர்-ழமண தக்ஜங்கள்

இனத்டயளதமன்றும் வஷ்டிக ிம்ணசமரிகலக்கும் ழழ
ிம்ணச்சரிதத்டயயனந்ட டரீதமச்ணத்டக்கு [மமபட
ஆசயணணம டபத்டக்கு] ப் ழமபர்கலக்கும்
இல்மணல் ழமகயட. அடமபட மற்ட ம்ஸ்கமத்டயல்
ழர் மடயக்கு ழணல் அபர்கலக்கு இல்மணல் ழமகயட.
இவப இல்மணழ அந்டஃகஞம் சுத்டயதவகய

அநவுக்கு அபர்கள் க்குபணமகயதினக்கழபண்டும்.
அடமல் இவட 'க்ளப்ல் ழகஸ்'கள்

(பிடயபிக்கமவப, அசமடமஞணமவப) ன்ழ
ளசமல்ழபண்டும்.
டம் ன்று ப்ழமட என கயரிவத சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயழடம, அப்ழமட ம் ணடப்டி ல்ழமனம்
கவசயதில், ல் பினத்டமப்ிதத்டயல் கூ , ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று பிடயக்கபில்வ
ன்ழ அர்த்டம் ன்று என கட்சய ளசமல்படண்டு.
ிம்ணச்சர்தம், கயனஸ்டமச்ணம், பமப்ஸ்டம்,
ந்யதமம் ன் மலு ஆசயணங்கவந

எவ்ளபமனபனம் பரிவசதமக அடேஷ்டித்ழடதமக
ழபண்டும் ன்மல் பமஸ்டபணமகழப டகக்ரிவத
இனக்கனடிதமடடமன். ந்யதமயவத டகம்
ளசய்தமணல் னவடக்கத்டமழ ளசமல்யதினக்கயட?
அடமல் க்குபிகலக்ழக ந்யதமம்; ணற்பர்கலக்கு
இல்வ - கயன பதயல் கூ இல்வ - ன்று

ளசமன்மல் இந்ட பமடத்வடத் டப்ன ன்று ளசமல்
னடிதபில்வ.
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்கய அநவுக்கு பதசு
ஆகமணல், சயன் பதசயழழத ளசத்டப் ழமபர்கவந

உத்ழடசயத்டத்டமன் டக் கயரிவதவதச்

ளசமல்யதினக்கயட ன்று யவப்டற்கு ஆடமம்
டவும் இல்வ. அகம ணஞணமகழபம
அல்மனேமகழபம இல்மணல் கம ம்னத்னேபமக, ன்மக
பதமகயச் ளசத்டப் ழமகயபர்கவநனேம்

உத்ழடசயத்டடமகத்டமன் டகக்கயரிவத, அப்னம் ளசய்னேம்
ித்ன கமரிதங்கள் ஆகயத இனக்கயட. ஆவகதமல்,
அத்டவ பதசயலும் அபர்கள் ந்யதமம் பமங்கயக்

ளகமள்நமணயனப்வட சமஸ்டயம் அங்கர கரிப்டமகத்டமழ
ற்டுகயட?
ல் ஜம வபமக்கயதத்டயல் ிடிப்ன ற்ட்பர்கள்
கயனஸ்டமச்ணம் ஆின் குடும்ப் ளமறுப்னகவந
பிட்டுக் கமட்டிழ ழமய் வபடயக கமரிதங்கவந ணட்டும்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும்.
ிள்வநகுட்டிகவநனேம் ளசமத்ட
சுடந்டயங்கவநபிட்டுபிட்டுப் த்டயிவத ணட்டும்

அவனத்டக் ளகமண்டு கமட்டுக்கு ழமய்பிழபண்டும்.
த்டயி டற்கு ன்மல் இந்டயரித றகத்டக்கமக அல்.
ின்ழ டற்கு ன்மல் அக்ி கமரிதங்கவநப் த்டயி
கூ இனந்டமல்டமன் ண்ஞ னடினேம் ன்டற்கமகழப.
தமகமடயகவநனேம் எநமவவதனேம் ண்டம்
ளமனட்ழ அபவந அவனத்டக் ளகமண்டு ழமக
ழபண்டும். இடடமன் பமப்ஸ்டம் - பத்டயல்

ழமதினப்ட ன்று அர்த்டம். படு
ீ பமசவனேம்,
உவுக்கமர்கள், அபர்கலவத கமரிதங்கள்
ஆகயதபற்வனேம் பிடுகய க்குபம் னடயல்

பழபண்டுணமடமல் பமப்ஸ்டம் ற்டுகயட. அப்னம்

வபடயக கமரிதத்வடனேம் பிட்டுபிட்டு ஆத்ணம ன்,
ணமத்ண த்தம் ன் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்பட
என்யழழத மட்ம் பலுத்ட ின் குனனகணமக
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
த்டயிவதனேம் ழபடகர்ணமக்கவநனேம் பிட்டுபிட்டு

குனனகணமக ந்யதம ஆச்ணம் ளற்று ணமத்ண
த்தத்வடழத டமவும் சயந்டயத்ட டயதமித்ட, அவட
அடேபத்டயல் ளடரிந்டளகமண்டுபி ழபண்டும். "அந்ட
த்தம்டமன் டமனும்; ழமகளணல்மம் அடன் ளமய்
பிவநதமட்டு டமன்" ன் அடேபம் ற்ட்டு,
சரீத்டக்கும் ணறக்கும் அடீடணம ண த்தணமக
இனந்ட ளகமண்டினப்டடமன் ழணமக்ஷம். ிமப்டப்டி

[னன்பிவப் தன்டி] சரீம் இனக்கய ணட்டும் இனந்ட
பிட்டு அப்னம் ணஞம் அவந்டபிடும். ஆமல் அவடப்
ற்ய அடேப ஜமிதம ந்யதமயக்கு என

ளமனட்டும் இல்வ. ளபநி உகத்டயன் மர்வபதில், இட
பவக்கும் ழடகத்டயல் பமழ்ந்ட ழமழட னக்டய யவதில்
இனந்ட ீபன் னக்டன், ழடகம் ழமய் பிழட

னக்டமகயமன் ன்று ளசமல்பட பனக்கம். அபன் ழழ
குஞம் குயதற் ணமத்ண டத்பணமகய பிடுகயமன்.
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்நமணழ ந்யதமய
ஆகயபன்; கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டு மற்ட
ம்ஸ்கமங்கவநனேம் னவப்டி என்றும்
பிட்டுப்ழமகமணல் ண்ஞி, அழடமடு அஷ்

குஞங்கவநனேம் வகக் ளகமண்டு கவசயதில்
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்கயபன் - ஆகயத இனபனம்
இப்டித் டமழ ணமத்ண டத்பணமக ஆகயபிடுகயமர்கள்.

ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நமணழ கவசய பவ

ல்ம ம்ஸ்கமங்கவநனேம் அஷ் குஞங்கவநனேம்
அடேஷ்டித்டபின் கவட ன்? ளசத்டப் ழம ின்
அபன் கடய ன்? இபனுக்குத்டமழ டம்
ளசமல்யதினக்கயட? ழமகத்டயல் ளமடபமக ளமம்

மஸ்டய இனக்கயபனும் இபன்டமழ? இபன் ளசத்டின்
ன் ஆகயமன்?
வ சங்க கபத்மடமள் இபன் ணமத்ண டத்பத்ழடமடு
அத்வபடணமகக் கவந்ட பிடுகயமன் ன்று ளசமல்
பில்வ. கவசய பவதில் ல்மபற்வனேம் பிட்டு,

ணமத்ணம என்வழத ிடித்டக் ளகமள்நழபண்டும் ன்
ஆர்பம் ளரித டமணமக இபனுக்கு பத்டமழ இல்வ?
அட பந்டபிட்மல் தமனம் ிடித்ட வபக்க னடிதமட.
அட பமடடமல் டமன் இபன் ந்யதமயதமக

ஏபில்வ. ஆவகதமல் இபன் அத்வபட னக்டய
அவபடயல்வ. ஆமலும் சமஸ்டயத்வட ம்ி

அடன்டிழத கர்ணமக்கவநப் ண்ஞி சயத்டத்வட ன்மக
சுத்டம் ண்ஞி, ழமக ழக்ஷணத்வடனேம்
உண்மக்கயதினக்கயமல்பம? அடமல் இபன் குஞனம்
குயனேணயல்மட ணமத்ணமவுன் என்மகமபிட்மலும்,
அழட ணமத்ணம குஞம் குயகழநமடுகூ ழமகங்கவந
யர்பகயக்கய ஈச்பமக இனக்கய ண உத்டணணம
ந்யடமத்வட அவகயமன். யண்தகர்ப் ஸ்டமம்
ன்று அட ளசமல்ப்டுகயட. ிம்ண ழமகம் ன்ட

அடடமன். ணமத்ணமபிழழத கவந்ட என்மகயபிமணல்,
ளபநிழத இனந்ட ளகமண்டினந்டமலும்கூ, அபவ
டமவும் அடேபித்டக் ளகமண்டினப்டமல் அந்ட

ஸ்டமத்டயல்கூ ப்ழமடம் ஆந்டணமகழப இனக்கும்.
என குவனேம் இனக்கமட. அப்டிதமமல் இவடனேம்
ழணமட்சம் ன்று ளசமல் ழபண்டிதடடமன். என
குவதில்வ, என டக்கம் இல்வ, ப்ழமடம் ஈச்ப
மந்யத்தம். இடற்கு ழணல் ன் ழபண்டும்?
இப்டிப்ட் யவவதத்டமன் ல்ம
ம்ஸ்கமங்கவநனேம் ளசய்டபிட்டு
ந்யதமயதமகமணழ இந்டபன் அவகயமன்.
அபன் இடற்கு ழணல் என்றும் ழகட்க ணமட்மன்.
ஆமலும் அந்ட ஈச்பன் டமனும் என கமத்டயல் இந்ட
ழமக பிதமமங்கவநளதல்மம் யறுத்டயபிட்டு,
ழமகங்கவநளதல்மம் ணமப் ிநதத்டயல்
கவத்டபிட்டு, குஞம் குயதில்மட ணமத்ண த்தணமக

ணட்டுழண ஆகயபிடுபமன். அப்ழமட அடபவ அபனுவத
ந்யடமத்டயயனந்ட ீபர்கலம் அபழமடுகூப்
ணமத்ணமழபமடு ணமத்ணமபமக அத்வபட னக்டய
அவந்ட பிடுபமர்கள்.

ணமப் ிநதத்டயல் க ீபமசயகலம்டமன் அடேஷ்மழண ளசய்தமடபர்கலம், னல னச்சயனேம்

கூத்டமன் - ணமத்ணமழபமடு ழசர்ந்ட பிடுபமர்கள்.
அப்டிதினக்க இத்டவ அடேஷ்மங்கவநச் ளசய்ட
இபனுக்கும் அந்ட யவ கயவத்டடயல் பிழசம்
ன்ளபன்மல், என பிழசம் இனக்கயட. ணறுடினேம்
அகண் ளபநிதியனந்ட ணமத்ண குஞ ஈச்பமகய
ழமகங்கவந ஸ்னஷ்டித்ட, கத் பிதமமங்கவந

ஆம்ித்ட பிடுபமர். அப்ழமட அடேஷ்மம் ண்ஞமட
ணற் ீபர்கலம், இட உதிரிங்கலம் னர்ப கர்ணமப்டி

ணறுடி ிந்டடமன் ஆகழபண்டும். அடபவ
ணமத்ணமபில் அவப இண் கவதமணல்

தித்டத்டமன் இனந்டயனக்கும். இப்ழமட தம் பிகய
ணறுடி ன்ணம உண்மகயபிடும். ம்ஸ்கமங்கவநச்
ளசவ்ழபழ ளசய்ட சுத்டயதமபழம இப்டி னி

ம் ன்று ணறு ஸ்னஷ்டிதின்ழமட னணயதில் பந்ட
பினமணல், ணமத்ணமழபமடு ணமத்ணமபமக இண்க்
கவந்டட கவந்டடிழத இனப்மன்.
ிம்ணசரிதம் ன்டயயனந்ட ளமம்வும் டமண்டி
னடிபம யவக்கு பந்டபிட்ழன். 'எனத்டன்
ிம்ணசமரிதமக பமழ்மள் னம இனக்கமணம?

கயனஸ்டமச்ணம் பகயக்கமணழ என ிம்ணச்சமரி
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நமணம?' ன் ழகள்பிகள்
லந்டடமல் அடற்குப் டயல் ளசமல் ஆம்ித்ழடன்.
உத கமம்
உத கமம்
உதம், குனகுபமம் இபற்வப் ற்யச்
ளசமன்ழன். உதம் ளசய்தழபண்டித கமம்
ிமம்ணஞனுக்கு கர்ப்த்வடக் கூட்டி ட்மபட
பதசமகும்; அடமபட ிந்ட ல பதற இண்டு ணமம்
ஆவுன் ண்ஞ ழபண்டும். க்ஷத்ரிதர்கள் ண்ஞிண்டு
பதட பவ உதம் ளசய்தமம். தட பம்சத்டயல்
ிந்ட கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவுக்கு அப்டித்டமன்
ளசய்டயனக்கயட. வபச்தர்கள் டயமறு பதசு பவ
உதம் ண்ஞமம்.

ிமம்ணஞர்கலக்கும்கூ ட்டு பதசு
டயமறு பதசு

upper limit [உச்ச

lower limit [கர ழ்

பம்ன]

,

பம்ன] ன்று சமஸ்டயங்கள்,

ழமமல் ழமகயளடன்று அபகமசம் ளகமடுத்டயனக்கயன்.
டயமறு பதசுக்கு அப்னம் னடல் ழமமணல் என
ிமம்ணஞப் ிள்வநவத வபத்டயனப்ட ணத்டம
ழடமணமகும்.

எனபனுக்கு இப்டி பதசுக் கமம் ளசமல்யதினப்ழடமடு,
உத ம்ஸ்கமம் ன்வடச் ளசய்படற்ழக

உத்டமதஞம்டமன் உரித கமம் ன்றும் லரிதன்
னணயதின் பக்குப் மடயதில் ஞ்சரிக்கய

ஆறுணமத்டயழழத உதம் ளசய்தழபண்டும்.
உதம் ணட்டுணயன்ய பிபமனம் இந்ட
ஆறுணமத்டயல்டமன் ளசய்தமம். இடயலும் பந்ட
கமம் (சயத்டயவ, வபகமசய) டமன் பிபமத்டக்கு

ளமம்வும் டுத்டட. அழட ணமடயரி 'ணமசயப் னடல் மசய
னம்' ன்டமக ணமசய ணமடத்டயல் னடல் ழமடுபவட
பிழசணமடமகச் ளசமல்யதினக்கயட.

டக்ஷயஞமதத்டயல் (ஆடிதியனந்ட ணமர்கனய னடித)
இபற்வச் ளசய்பட சமஸ்டய ம்ணடணல். இப்ழமட
இபற்றுக்கு வ்பநவு கமம் கத்டமழணம அவ்பநவு
டிழ ளசய்டபிட்டு கவசயதிழ ணமர்கனய ணமம் என்று
டபி ழபறு ப்ழமட ழபண்டுணமமலும் ண்ஞமம்
ன்று ண்டகயமர்கள். னும் அடற்ழகற் ணமடயரிடமன்
இனக்கயட. கயதமஞம் ன்று ழடம என்று

ண்ஞிதினக்கயமர்கழந ன்று டயனப்டயப்ட்டு அவட
ழபண்டுணமமலும் டக்ஷயஞமதத்டயல் அடேணடயக்கமம்.

(கூமடடமன். ஆமல் ளடமவகயட ன்று பிமம்.)

உதத்வட எனகமலும் டக்ஷயஞமதத்டயல்

அடேணடயப்டற்கயல்வ. ற்ளகழப டக்ஷயஞமதத்டயல்
உதம் ண்ஞிதினந்டமல்கூ ணறுடி
உத்டமதஞத்டயல் என டனம் ண்டங்கள் ன்றுடமன்
ளசமல்ழபன். கயதமஞம், னடல் இண்வனேழண ஞம்

சம்ந்டப்ட் கமரிதங்கநமக்கய பிட்டு இண்டு ளசவும்
என்மகப் ழமகட்டுழண ன்டமல் டங்கள் ளண்கநின்
கல்தமஞத்டக்கமகப் ிள்வநதின் னடவ டள்நிப்

ழமடுகய பனக்கம் அடயகணயனப்டமல் இவடச் ளசமல்
ழர்ந்டட.
ந்ட பதயழழத உதம் ளசய்னேம் என பனக்கனம்
உண்டு. 'அட கமம்ழதமதம்' ப்டும். 'கமம்தம்'
ன்மல் என இஷ்த்வட உத்ழடசயத்டட ன்று அர்த்டம்.
குனந்வட பிழச அிபினத்டய அவத ழபண்டுளணன்று
ஆவசப்ட்மல் இப்டி ளசய்தமம். ஆமல் இப்டி
ளசய்தமடடமல் ழடமணயல்வ. ளன்மல் ணந்டயங்கள்
ன்மக ஸ்ஷ்ணமக உச்சரிக்க பனகய கமத்டயல்,
ம்ஸ்க்னட ஜமம் இண்டு பனணமபட
ற்ட்மடற்கு ிகு உதம் ண்டபழட ழமடம்.
(இப்ழமட னப்ட, னப்த்வடந்ட பதசுக்குக்
கல்தமஞணமகயழமட னடலும் ழமடுபட ன்று
பந்டயனக்கும் டவசதில் மன் 'ந்ட பதசயல் ண்ஞ
ழபண்டுளணன்யல்வ, ட்டில் ண்ஞிமழ ழமடம்
ன்று ளசமல்பட க்ழக மஸ்தணமகத்டமன்

இனக்கயட! மஸ்தம் ன்று ளசமன்மலும் வபடயகப்
ிக்வஜ இனந்டமல் பதிறு ரிதழபண்டும்!)

கபத்மடமலக்கு ந்டமபட பதடயழழத

உதணமடமகச் ளசமல்யதினக்கயட. மல்தத்டயழ
அமடய னத்டயசமயத்டனம், ளடய்ப க்டயனேம் ளடரிந்ட,
பமக்கு ஸ்ஷ்ணயனந்டமல் இப்டிச் ளசய்தமம்.
உத உடமஞ னனர்கள்
உத உடமஞ னனர்கள்
இண்டு ளடய்பக்குனந்வடகள் ணடேஷ்த னொத்டயல்
அபடமம் ண்ஞிழமட உத ம்ஸ்கம
பிழசத்டமழழத டங்கள் அபடம கமரிதத்வடப்
ண்ஞிக் கமட்டி ன்று மன் யவப்ட பனக்கம். ழபட
ணடம் யபவந்டழமட அவட னத்டதிர் ளகமடுத்ட

ஸ்டமித்ட சங்கனம் ஜமம்ந்டனம்டமன் அந்ட
குனந்வடகள்.ம்ந்ட னெர்த்டய ஸ்பமணயகலக்கு

மல்தத்டயழழத உதணமவடப் ளரித னமஞத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. "மன்ணவ ஜம ம்ந்டன்"

ன்று அபழ பர்ஞித்டக் ளகமண்டினப்டயயனந்ட மலு
ழபடங்கவநனேம் அபர் அத்ததம் ண்ஞிமர் ன்று
ளடரிகயட. ஆசமரிதமலக்கும், ஜமம்ந்டனக்கும் என
டம் ழகட்மழ மணமய் பிடும். 'க ந்டக்மய'கள்.
அடமல் ஏரின பனங்கலக்குள் அத்ததம் னர்த்டய
ண்ஞிபிட்மர்கள். கற்றுக்ளகமள்நமணழ, டமங்கநமக
க பித்வடகவநனேம் ளடரிந்ட ளகமள்நக் கூடிதபர்.
அந்ட இனபனள் எனபர் [சங்கர்] ழணச்ப அபடமம்;
ணற்பர் [ம்ந்டர்] றப்ணண்தரின் அபடமம்.
அப்டிதினந்டம் அபர்கள் உத ம்ஸ்கமணமகய,
கமதத்ரீ ணந்டய உழடசம் ளற் ின்ழ அபடம

கமரிதத்வட பிழசணமகச் ளசய்ட கமட்டிமர்கள் ன்மல்,
இட அந்ட ம்ஸ்கமத்டயன் அபசயதத்வட மடமஞ
ணடேஷ்தர்கநம ணக்கு அலத்டணமகத்
ளடரிபிப்டற்குத்டமன்.
மசூமணஞி டீக்ஷயடளன்று என கபி இனந்டமர். அபர்,
"கமதத்ரீ

ன்வ அவனேனன்ழ ஸ்படய ன்ிம்

பந்ட பிட்மள்" ன்று என ச்ழமகத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயமர். கமதத்ரீ உழடசம் ளறுகய
ட்மபட பதசுக்கு னன்ழ அபர் கபிம ஆம்ித்ட
பிட்மர். அவடத்டமன் இப்டிச் ளசமல்யக்

ளகமண்டினக்கயமர்! ஜம ம்ந்டனம் னென்மம்
பதசயழழத 'ழடமடுவத ளசபிதன்' ன்று மடிபர்டமன்.
அப்ழமழட அற்னடங்கவநச் ளசய்த ஆம்ித்ட பிட்மர்.

ஆமலும் னடல் ழமட்டுக் ளகமண்டு கமதத்ரீ உழடசம்
பமங்கயக் ளகமண்மர்; அந்ட த்டயமழழத ழணற்ளகமண்டு
ளரித ளரித கமரிதங்கவநப் ண்ஞி வபடயக டர்ணத்வட
யவமட்டிடமகக் கமண்ித்டமர் - ன்டயயனந்ட

ணக்ளகல்மம் உத ம்ஸ்கமத்டயலும், அடற்கப்னம்
கமதத்ரீ ம் ளசய்படயலும் கண்வஞத் டயந்ட
பிட்டினக்கயமர் ன்று ளடரிகயட.
பதசு யர்ஞதத்டக்குக் கமஞம்
பதசு யர்ஞதத்டக்குக் கமஞம்
ஸ்படய உள்ழந னகுந்டின் கமதத்ரீ னகுபட
இனக்கட்டும்; இட ங்ழகழதம அனர்பணமக க்கய
சணமசமம். கமணன் உள்ழந னகுபடற்கு னன் கமதத்ரீ

உள்ழந னகுந்டபி ழபண்டுளணன்டடமன் னக்கயதம்.

அடமல்டமன் ட்டு பதசு ன்று வபத்டமர்கள்.

கமணத்டயன் ஆழபசம் ற்ட்டுபிட்மல் அட ணந்டய சக்டய
ள னடிதமணல் இலத்டக் ளகமண்டு ழமகும்.
ற்ளகழப ளற் சக்டயவதக்கூ ீர்ஞிக்கய சக்டய
அடற்கு உண்டு. அடமல்டமன் டயமறு பதசுக்கு ழணல்,
சமண் யமல் னனம் சறுக்குகய யவ ற்டுபடற்கு

ளமம்வும் னந்டயழத, கமதத்ரீவத ன்மக ித்ட அடயல்
யத்டய அவந்ட பிடும்டிதமக பதசு யர்ஞதம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

இளடமன்வனேம் மம் ீரிதமக டுத்டக்

ளகமள்பழடதில்வ. டண்த்டக்குச் ளசய்கயழமம்.
அடிழதமடு பிட்டு பிடுபடற்குத் டஞிச்சல்
இல்மடடமழழத கமம் டப்ி, னவ ளகட்டு, ழடம
ளசய்ழடமம் ன்கய ளமய்த் டயனப்டயக்கமகப்

ண்டகயழமம். இவடபி வடரிதணமக மஸ்டயகணமக
இனந்டபிட்மல்கூத் ழடபவ; அபனுக்கு என
'கன்பிக்ஷ'மபட

[ளகமள்வகனேறுடயதமபட]

இனக்கயடல்பம ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட.
மப் ிமதத்டயழழத கமதத்ரீவத ிக்க ஆம்ித்ட

பிட்மல் சுணத்டமஞிதமக அட டயனேம். கமதத்ரீதமட
னக்கயதணமக

mental power (ணழமசக்டய) , ழடஸ், ஆழமக்தம்

ல்மபற்வனேம் அரிணயடணமகத் டபல்ட. இந்ட
த்டமழழத குனந்வடகலக்கு ல்

concentration [சயத்ட

எனவணப்மடு] , னத்டய டீக்ஷண்தம், சரீ னஷ்டி ல்மனம்
உண்மகும். ிற்மடு கமணம் ளடரிந்டமலும் அட
எழடிதடிதமக இலத்டக் ளகமண்டு ழமய், னத்டய

குவபிலும் சரீ அசுத்டயதிலும் பிமடடி ளரித

கட்டுப்மமக இனக்கும். ிம்ணசர்த ஆச்ணத்டயல் இபன்
பர்தத்வட
ீ
பிதம் ண்ஞமணல், ல் ிம்ண

ழடழமடு, அயபமநிதமகவும், குஞசமயதமகவும், அக்கம்
னடம ன்த்வடகழநமடும், ளடய்ப க்டயழதமடும்,
ஆத்ண ம்ந்டணம பிதங்கநில் ிடிணமத்ழடமடும்
இனப்டற்கு மல்தத்டயழழத கமதத்ரீ அடேந்டமம்
ண்டபட ளரித மதம் ளசய்னேம். டங்கள்
குனந்வடகலக்கு இத்டவ ன்வணகவநனேம் என

கமஞனணயல்மணல் இக்கமத்டப் ளற்ழமர்கள் டடுத்ட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
கமதத்ரீ ம், ழபட அத்ததம், இட ழபடமங்கங்கவநப்
டிப்ட, ிவக்ஷ டுப்ட, குன சுசுனவ, டுழப
ிம்ணசரித ஆச்ணத்டயல் ளசய்தழபண்டித பிடங்கள்

இபற்வ னடித்ட ல் ளதௌபத்வட அவந்டபன்
ணமபர்த்டத்ழடமடு குனகு பமத்வடப் னர்த்டய
ண்ஞ ழபண்டும். ிகு கமசயக்கு தமத்டயவ ளசன்று

பழபண்டும். கமசய தமத்டயவ னடிந்ட டயனம்ிதவுன்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ணமபர்த்டத்டக்குப் ிகு பிபமம் பவதில்
அடமபட எனபன் கமசய தமத்டயவ ழமய் பனம்
கட்த்டயன் ழமட - அபனுக்கு 'ஸ்மடகன்' ன்று ளதர்.
இக்கமத்டயல் 'கமன்பழகன்' டமன் ணமபர்த்டம்!
கல்தமஞத்டயல் கமசய தமத்டயவ ன்று என கூத்ட
க்கயட!

இடற்கப்னம் பிபமம் ன்ட. அடவும் மற்ட
ம்ஸ்கமங்கநில் என்று.

இதற்வகவத ணடயக்கும் இல்ம்
இதற்வகவத ணடயக்கும் இல்ம்
டெய்வணக் குவவுக்ளகல்மம் கமஞணமட சயற்யன்ம்
ன்று ணமன்களநல்மம் மடி வபத்டயனந்டமலும்,
அடயலும் கூ என ளயவத ற்டுத்டயக் ளகமடுத்ட,
அவடழத ஆத்ணமவப டெய்வணப்டுத்டகய என
ம்ஸ்கமணமக்கய ணக்கு ழபட டர்ண சமஸ்டயங்கள்
ளகமடுத்டயனக்கயன். சமடமஞணமக என ீபவ,
'கமட்டுக்குப்

ழம; ந்யதமயதமய் இன' ன்று ளசமன்மல்

அபமல் னடிதமட. ழமக பமழ்க்வகதில்

அடிட்டுத்டமன் அபனுக்குப் க்குபம் உண்மக
ழபண்டும். ிஞ்சமகக் கசக்கய கமத்டயல் கசந்ட, படுபமக
டபர்க்கய கமல்த்டயல் டபர்த்ட, கமதமகப் னநிக்கய
கமத்டயல் னநித்ட, அப்னம்டமன் னணமகப் லத்ட ணட
னர்ஞிணமபடற்கு மணமித ீபர்கநமல் னடினேம்.

டமமக லக்கமடவடத் டடி ளகமண்டு அடித்டப் லக்கப்
ண்ஞ னடிதமட! அப்டி இதற்வக ழபகத்வட ணீ யப்
ண்ஞிமல் மணயங்க ஸ்பமணயகள் ளசமன்டி "ளபம்ி
பின" ழபண்டிதடடமன் ன்ட ரியகலக்குத் ளடரினேம்.

அடமல்டமன் பிபமத்வடனேம் கயனஸ்ட (இல்)
டர்ணங்கவநனேம் வபத்டயனக்கயமர்கள். அட
ணட்டுணயல்மணல், னர்ப கர்ணமவுக்கமக அழக ீபர்கள்
ிந்டமக ழபண்டுழண? டமம்த்டயதம் இல்மணல் இட
ப்டி னடினேம்?
கயனஸ்டமச்ணத்டயல் இபன் னன்ன கற்றுக்ளகமண்

ழபடத்வடத் ளடமர்ந்ட ஏடயனேம் ிர்கலக்கு ஏடபித்டம்

(கற்றுக் ளகமடுத்டம்) பழபண்டும். அழக

தக்ஜங்கவநனேம், எநமவவதனேம் அக்ினகணமகப்
ண்ஞ ழபண்டும். ிம்ணசர்தத்டயல் எனத்டவச் ழசர்ந்ட
ந்டயதம பந்டனம் கயனஸ்டமச்ணத்டயல்
ளடமர்கயட.
டற்ழமட ணற் தக்ஜமடேஷ்மம், ழபடமத்ததம்
இண்டுழண ளமம் ளமம்க் குவந்ட பிட்மலும்

ந்டயதமபந்டனம், அடயல் னக்தணம கமதத்ரீ னம்
டநி இனப்டமல் அவடப்ற்யச் ளசமல்கயழன்.
கமதத்ரீ
கமதத்ரீ
கமதத்ரீ ன்மல், "பர்கள் டன்வ கமம்
ண்டகயமர்கழநம அபர்கவந க்ஷயப்ட" ன்ட
அர்த்டம்.
கமதந்டம் த்மதழட தஸ்ணமத் கமதத்ரீ (இ) த்திடீதழட

|

கமம் ண்ஞபளடன்மல் இங்ழக மடுபடயல்வ;
ிழவணனேனும் க்டயதினும் உச்சரிப்ட ன்று
அர்த்டம். தமர் டன்வ தக்டயனேனும் ிழவணனேனும்
ம் ண்டகயமர்கழநம அபர்கவந கமதத்ரீ ணந்டயம்
க்ஷயக்கும். அடமல் அந்டப்ளதர் அடற்கு பந்டட.
ழபடத்டயல் கமதத்ரீவதப் ற்யச் ளசமல்லும் ளமலட,
கமதத்ரீம் சந்டமம் ணமடம

ன்று இனக்கயட. சந்டஸ் ன்ட ழபடம். ழபட

ணந்டயங்கலக்ளகல்மம் டமதமர் ஸ்டமம் கமதத்ரீ ன்று
இங்ழக ழபடழண ளசமல்கயட.
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கமதத்ரீ ணந்டயத்டயல் எவ்ளபமன்றும் ட்ளலத்டக்
ளகமண் னென்று மடங்கள் இனக்கயன். அடமல்

அடற்கு 'த்ரிடம' கமதத்ரீ ன்ழ என ளதர் இனக்கயட.
இந்ட எவ்ளபமன மடனம் எவ்ளபமன ழபடத்டயன் மம்.
அடமபட, ரிக், தறஸ், மணம் ன் னென்று

ழபடங்கவநனேம் இறுக்கயப் ினயந்ட ளகமடுத்ட
(மம்)

essence

கமதத்ரீ ணமணந்டயம். அடர்பத்டக்குத் டி

கமதத்ரீ இனக்கயட. இண்மபட உதம் ளசய்ட
ளகமண்ழ அவட உழடசம் ள ழபண்டும்.

த்ரிப்த பட ழபழடப்த: மடம் மடணடெடம்
(ணடேஸ்ணயனடய)

கமதத்ரீ னென்று ழபடத்டயயனந்ட எவ்ளபமன மடணமக
டுத்டட ன்று ணடேழப ளசமல்கயமர். ழபடத்டயன்

ணற்வடளதல்மம் பிட்டுபிட் மம் இவடனேம் பிட்மல்
கடய ட?
சமஸ்டயப் ிகமம் ளசய்த ழபண்டித கமர்தங்கலக்குள்
ல்மம் னக்கயதணம கமரிதம் கமதத்ரீ ம்.
ழபடயதரின் ழடகத்டெய்வண
ழபடயதரின் ழடகத் டெய்வண
ணந்டயசக்டய குவதமணல் இனக்க ழடத்வட சுத்டயதமக
வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

ழடழம ழடபமத: ப்க்ழடம ீப: ப்ழமக்ழடம மட:|
ழடம் என ழடபமதம். அந்ட ஆதத்டக்குள்
இனக்கய உதிம ீபன் ஈச்பஸ்பனொம்.
ஆதத்டயல் அசுத்டயழதமடு ழமகக்கூமட. அங்ழக

அசுத்டணம டமர்த்டங்கவந ழசர்க்கக் கூமட. ணமம்ம்,
சுனட்டு னடயதவபகவந ளகமண்டு ழமமல் அசுத்டம்
உண்மகும். ஆகண சமஸ்டயங்கநில் டீட்ழமடும் ழட
அசுத்டத்ழடமடும் ஆதத்டக்குப் ழமகக்கூமட ன்று
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
அப்டிழத ணிட ழடம் என ழடபமதணமமல்
அடயலும் அசுத்டணம டமர்த்டங்கவநச் ழசர்க்கக்கூமட.
குயப்மக, ணந்டயசக்டய இனக்க ழபண்டித ழடத்டயல்
அசுத்டணமவபகவநச் ழசர்த்டமல் அட ளகட்டுப்
ழமய்பிடும்.
பட்டுக்கும்
ீ
ழடபமதத்டயற்கும் பித்டயதமம் இனக்கயட.

ஆமலும் ழடபமதத்வடப் ழம அவ்பநவு கடுவணதமக
அசுத்டம் பமணல் வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ.
என னெவதிமபட பமய் ளகமப்னநிக்கவும்,  ண

பிர்த்டக்கும், யஷ்ம [ணமடபிமய்] ஸ்டயரீக்கும்
இம் வபக்கயழமம்.

Flat system -ல்

கவசயதில் ளசமன்ட

ழமய், அமசம ணதணமகய பிட்டினக்கயட. இடற்ளகல்மம்
ஆதத்டயல் ளகமஞ்சங்கூ இணயல்வதல்பம?
என ழடசத்டயல் படும்
ீ
ழபண்டும், ஆதனம் ழபண்டும்.
அழட ணமடயரி சனெகத்டயல் ழமக கமரிதங்கவநச்

ளசய்னேம் படு
ீ ணமடயரிதம ழடகங்கள், ஆத்ண கமரிதத்வடச்
ளசய்னேம் ஆதம் ணமடயரிதம ழடகங்கள் இண்டும்

ழபண்டும். ழடங்கலக்குள் ஆத்ணமவப க்ஷயப்வப
ழடபமதத்வடப் ழம மடகமக்கப் ழபண்டித
ிமம்ணஞ ழடங்கள். ழபட ணந்டய சக்டயவத க்ஷயக்க
ழபண்டிதவபகநமடமல் ஆதம்ழமல் அடயக

ரிசுத்டணமக அந்ட ழடகங்கள் இனக்க ழபண்டும்.
அசுத்டயதம டமர்த்டங்கவந உள்ழந ழசர்க்கக் கூமட.
ணந்டய சக்டயவத க்ஷயத்ட அடமல் ழமகத்டக்கு

ன்வணவத உண்மக்க ழபண்டுபட ிமம்ணஞன்
கவண. அடமல்டமன் அபனுக்கு அடயகணம

யந்டவகள் பிடயக்கப்ட்டினக்கயன். "ணற்பர்கள்
அட ண்டகயமர்கழந, மனம் ன் ண்ஞக்கூமட?"
ன்று அசுத்டயவதத் டனம் கமரிதங்கவந ிமம்ணஞன்

ண்ஞக்கூமட. அபர்களநல்மம் சரீத்வட வபத்டக்
ளகமண்டு ந்ழடமணம அடேபங்கவந
அவகயமர்கழந ன்று இபன் டக்குத் டகமடபற்வச்
ளசய்தக்கூமட. "ிமம்ணஞனுக்கு ழடம்

ந்ழடமத்வட அடேபிப்டற்கமக ற்ட்டல். ழமக

உகமணமக ழபடத்வட க்ஷயக்க ழபண்டித ழடம் அட.
அட ணம கஷ்ப்ழப ற்ட்ட" ன்று [பமயஷ்
ஸ்ம்னடய'தில்] ளசமல்யதினக்கயட: "ப்மஹ்ணஞஸ்த
சரீம் ட ழமழமகமத கல்ழட! இ க்ழசமத
ணழட".
ழமக ழக்ஷணத்டயற்கமக ணந்த்ங்கவந அப்தயக்க
ழபண்டும் ன்டற்கமகழபடமன் ளசவு ண்ஞி

உதம் னடயதவபகவநச் ளசய்ட ளகமள்பட. ழபட

ணந்டயங்கவந க்ஷயப்டற்கமகழப- அடன் னெம் க
ீப ந்டக்கவநனேம் க்ஷயப்டற்கமகழப - ழடத்வட
வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். 'ல்ழமனம்
ளநகரிதணம ளடமனயல் ண்டகயமர்கழந! ன் மம்
ளசய்தக் கூமட?' ன்று ிமம்ணஞன் யவக்கக் கூமட.
டன்னுவத கவணவத ன்மகச் ளசய்டபிட்டுப்

ிகுடமன் ீபழமமதத்வட யவக்க ழபண்டும். னன்ன
இபன் ிமம்ணஞ டர்ணங்கவநச் ளசய்டமழ ழமடளணன்று
மமவும் னெனம் இபனுக்கு ணமிதம்,

ம்மபவ ளசய்ட பமன பசடய டந்டமர்கள். இப்ழமட
யவவண ணமயபிட்டமல், ஞத்டக்கும் ளகமஞ்சம்
ிதத்டப் ழபண்டிதடடமன். ஆமல் யம்ப்
ஞத்வட ம்மடயக்க ழபண்டுளணன்று
ஆவசப்க்கூமட. இடற்கமக அமசம பனயகநில்

ிழபசயக்கக் கூமட. ிமம்ணஞர்கலக்கு டரித்டய யவ
ழபண்டிதடடமன். இன்ங்கவநத் ழடமணல் கமதக் கமதக்
கயந்டமல்டமன் இபனுக்கு ஜமப் ிகமசம் உண்மகும்.

அடமல் ழமகம் பமலம். கண் ழடசங்கலக்குச் ளசன்று
ஆசம அடேஷ்மங்கவந பிட்டுபிட்டு ம்மடயக்கய
ச்பர்தம் இபனுக்கு ழபண்மம். அடடி

ம்மடயக்கமபிட்மல் என்றும் னடிதமட ன்ட
இல்வ. ழமகத்டயல் ணந்டய சக்டயவதக் கமப்மற்யக்

ளகமண்டு டன்னுவத டர்ணத்வட அடேஷ்டிப்ட னடல்
கவண. ம்மடயப்ட

secondary [இண்மபட]

டமன்.

ணந்டய சக்டய ன் அக்கயிவத இபன் கமப்மற்யக்
ளகமண்டு பந்டமல் அட ல்ழமனக்கும் ழக்ஷணத்வட

உண்மக்கும். ழமகத்டயல் பனக்குக் கஷ்ம் பந்டமலும்

அவட யபர்த்டயக்கும் சக்டய ிமம்ணஞனுக்கு ணந்டய

சக்டயதின் னெம் இனக்க ழபண்டும். தமமபட கஷ்
கமத்டயல் பந்ட ிமர்த்டயத்டமல், "ீ ண்டபவடத்டமன்
மனும் ண்டகயழன், உக்கு இனக்கய சக்டயடமன்
க்கும் இனக்கயட" ன்று என ிமம்ணஞன்
ளசமன்மல் அபனுவத ன்ணம பண்.
ீ

ணந்டய சக்டயதமகயத அக்கயி இப்ளமலட ளனம்மலும்
அவஞந்டயனக்கயட. ிமம்ணஞ ழடம் பிகமம்

ஆகயபிட்ட. அடயல் அசுத்டணம டமர்த்டங்கள் ழசர்க்கப்
டுகயன். ஆமல், என ளமய ணட்டும் அவஞதமணல்
இனக்கயட. அவட பினத்டய ண்ஞழபண்டும். அப்டிச்
ளசய்டமல் ப்ளமலடமபட ற்யக்ளகமள்லம்.
அந்ட ளனப்னப் ளமயடமன் கமதத்ரீ. அட ம்வதமக
பந்டயனக்கயட.
கமதத்ரீ ணந்டய ணகயவண
கமதத்ரீ ணந்டய ணகயவண
னென்று டவனவதமக கமதத்ரீவத பிட்டு பிட்பன்

ிமம்ணஞமக ணமட்மன். அப்ழர்ப்ட்பர்கள் இனக்கய
ளடன அக்மம் ஆகமட. அட குடிதமபர் ளடனடமன்.
ஆமல் இன்னும் னென்று டவனவ

ஆகபில்வதமவகதமல் இன்னும் ிமம்ணஞர்கள் ன்று
ளதமவ்ட ளசமல்மம் ன்று யவக்கயழன்.
னென்று டவனவ தக்ஜம் இல்மபிட்மல் அபன்

டர்ப்மம்ணஞன்; ளகட்டுப்ழம ிமம்ணஞன். ளகட்மலும்

'ிமம்ணஞன்' ன்

ழமபட இனக்கயட! ணறுடினேம்

ிமம்ணஞமபடற்குப் ிமதச்சயத்டம் ளசமல்ப்
ட்டினக்கயட. ஆமல் கமதத்ரீவத னென்று

டவனவதமக பிட்டுபிட்மல் ிமம்ணஞத்பம்
அடிழதமடு ழமய் பிடுகயட. அபன் ணறுடினேம்

ிமம்ணஞமக ணமட்மன். அபன் ிமணஞந்டடமன்;
அடமபட, ிமணஞர்கவந உவுக்கமர்கநமக
உவதபன்டமன்! அப்டிழத க்ஷத்ரிதன் கமதத்ரீவத

பிட்டுபிட்மல் க்ஷத்ரித ந்டபமகயமன்; வபசயதன்
வபசயத ந்டபமகயமன்.
ஆவகதமல் அந்ட ளனப்னப் ளமயவத ஊடயப் ளரிசு
ண்ஞ ழபண்டும். சயன் ளனப்னப்ளமய டற்கும்
உழதமகப்மட. ஆமல் உழதமகப்டுணமறு

ளரிசமக்கப்டுபடற்கு அடயல் ஆடமம் இனக்கயட.
ஆவகதமல் ஜமதிற்றுக்கயனவணதமபட னடல்

உள்நபர்கள் ஆதிம் கமதத்ரீ ண்ஞ ழபண்டும். கண்
இத்டயல் கண் ஆமத்வட உண்ஞமகமட. இட
பவக்கும் அமசமம் ளசய்டடற்குப் ிமதசயத்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும். இிதமபட கண்

ஆமத்வட உண்ஞமணல், ணந்டயசக்டய இனப்டற்கு
ழடத்வடப் ரிசுத்டணமக வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
'ஸ்

ணம ழடப ீ சட ணத்தம டசமபம' ன்

[வடத்டயரீத அண்தக பமக்குப்] டி ஆதிம் ஆபினத்டய
ிப்ட உத்டணம்; டைறு ிப்ட ணத்தணம்; அடண க்ஷம்
த்ட.

கமவ ந்டய, ணத்டயதம ழபவந, ணமவ ந்டய ன்

எவ்ளபமன கமத்டயலும் த்ட கமதத்ரீதமபட த்டவ
ஆத்ட கமத்டயலும் ம் ண்ஞழபண்டும். இந்ட
னென்று கமங்கலம் சமந்டம் உண்மகய கமம்.
கமவதில் க்ஷய னடயத ிமஞிகலம் ணிடர்கலம்
லந்டயனக்கும் கமம். அப்ளமலட ணட மந்டயதமக
இனக்கும். மதங்கமம் ல்ழமனம் ழபவவத
னடிந்ட ஏய்ந்டயனக்கும் கமம். அடவும் சமந்டணம
கமம். ணத்டயதம கமத்டயல் லரிதன் உச்சயதில்

இனக்கயமன். அப்ளமலட ல்ழமனம் அதர்ந்டயனக்கும்
கமம். அப்ளமலடம் ணடக்கு சமந்டணம கமம். இந்ட
னென்று கமங்கநிலும் கமதத்ரீ, மபித்ரீ, ஸ்படீ

ன்று னென்று ிகமணமக டயதமம் ளசய்த ழபண்டும்.
கமவதில் ிம்ணம னொிஞிதமகவும், ணத்டயதமன்ம் சயப

னொிஞிதமகவும், மதங்கமம் பிஷ்ட னொிஞிதமகவும்
டயதமம் ளசய்தழபண்டும்.
கமதத்ரீதில் க ழபட ணந்டய சக்டயனேம்
அங்கயதினக்கயட. ணற் ல்ம ணந்டயங்கலக்கும்
சக்டயவதக் ளகமடுப்ட அடடமன். அவட ிக்கமபிட்மல்
ழபறு ணந்டய த்டயற்குச் சக்டய இல்வ. யப்மடிம்
ன்டமல்  கமரிதங்கவநச் ளசய்கயமர்கள்.
ழணமக்ஷத்டக்குப் ழமக உடவும் யப்மடிம் கமதத்ரீ
ணந்டயம்! ஆவசவத அக்கய ன்ணம் டுத்டடன் வ
அவதச் ளசய்கய யப்மடிம் கமதத்ரீ! ழமக

கமரிதங்கவநக் குவத்டக் ளகமண்டு இந்டப் ளமயவத
ஊடபவட அடயகணமகச் ளசய்தழபண்டும். இவட என

பிடணமக வபத்டக் ளகமள்நழபண்டும். அமசமத்டயல்

ழமகமணல் ழடகத்வட சுத்டணமக வபத்டக்

ளகமண்மல்டமன் இந்ட என ளமயதமபட
அவஞதமணயனக்கும்.
ந்டயதமபந்டத்டயல் அர்க்கயதனம் கமதத்ரீனேம்
னக்கயதணமவப. ணற்வபகளநல்மம் அடற்கு

அங்கணமவப. அசக்டர்கநமதினப்பர்கள் அர்க்கயதத்வடக்
ளகமடுத்டபிட்டுப் த்ட கமதத்ரீதமபட ிக்க ழபண்டும்.
'அந்ட

இண்டு டமழ னக்கயதம்? அவபகவந ணட்டும்

ளசய்டபிமம்' ன்மல் பப அவபகலக்கும் ழமம்
பந்டபிடும். ஆத்டயலும் அசக்டயதிலும் த்ட கமதத்ரீ
ழமடம் ன்டமல் ப்ழமடம் இப்டிப் த்ழட

ண்ஞிமல், அப்டிப் ண்டகயபர்கலக்கு ப்ழமடம்
ஆத்டம் அசக்டயனேணமகத் டமன் இனக்கும் ன்று என
ண்டிடர் ழபடிக்வகதமகச் ளசமன்மர். ஆவகதமல்
அங்கனஷ்கநத்ழடமடு டவும் குவபின்ய ளசய்ட
பந்டமல்டமன் னக்கயதணமட ன்மக யற்கும். ஆத்டக்
கமத்டயலுங்கூ அவபகவநச் ளசய்ட பழபண்டும்.
கமம் டப்மணல் ளசய்தழபண்டும். மட னேத்டத்டயன்
ழமட ம் அகப்மடழமடகூ டெநிவத [னலடயவத]
வபத்டக்ளகமண்டு கமம் டபமணல் ழமபர்கள்
ீ
அர்க்கயதம் ளகமடுத்டமர்களநன்று ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
அஸ்டண கமத்டயலும், உடதகமத்டக்கு னன்னம்,
உச்சயக்கமத்டயலும் அர்க்கயதம் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
இவக்கமட்டுச் சயத்டர் ன்று எனபர் இனந்டமர்.
யத்டர்கள் பிழமடணம கமரிதங்கள் ண்டபமர்கள்;
னடயமகப் ழசுபமர்கள். இவக்கமட்டுச் சயத்டர் ஆடு

ழணய்த்டமர்! அபர், 'கமஞமணல் ழகமஞமணற் கண்டு ளகமடு!

ஆடுகமண் ழமகுட மர் ழமகுட மர்!' ன்று ளசமல்ய
இனக்கயமர். "கமஞமணல்" ன்மல் லரிதவக்
கமண்டற்கு னன்ன ன்ட அர்த்டம். அடமபட
லரிழதமவடதத்டயற்கு னன் கமவ அர்க்கயதம் ளகமடுக்க
ழபண்டும். "ழகமஞமணல்" ன்டற்கு லரிதன் டவக்கு
ழழ இனக்கும் ளமலட ன்ட அர்த்டம். அடமபட

லரிதன் ழணற்கமக சமய்படற்கு னன் உச்சயக்கமத்டயல்
ணமத்தமன்ிக அர்க்கயதம் ளகமடுக்க ழபண்டும். "கண்டு"
ன்டற்கு லரிதன் இனக்கும் ழமட ன்று அர்த்டம்.
லரிதன் அஸ்டணயப்டற்கு னன்ன ணவ பமதியல்
இனக்கும்ளமலழட மதங்கம அர்க்கயதம் ளகமடுக்க
ழபண்டும். இந்ட பிதங்கவநத்டமன் அந்ட யத்டர்

ழசமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். "ஆடு" ன்மல் "ீமடு!"
அடமபட "கங்வகதில் ஸ்மம் ண்ட" ன்ட

அர்த்டம். "கமண்" ன்மல் "ழட டரிசம் ண்ட"
ன்ட அர்த்டம். "ழமகுட மர்" ன்மல் த்ரிகம
ந்டயதமபந்டத்டமலும் கங்கம ஸ்மத்டமலும் ழட

டரிசத்டமலும் ம் மம் ளடமவந்ட ழமகயவடப் மர்!"
ன்று அர்த்டம். கமசயக்குப் ழமய் கங்வகவத டுத்டக்

ளகமண்டு, ழடபம மழணச்பத்டக்குப் ழமய் மணமட
ஸ்பமணயக்கு கங்கமிழகம் ண்டம்
ம்ிடமதத்வடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
கமதத்ரீவத ரிதமகப் ண்ஞிமல்டமன் ணற் ழபட

ணந்டயங்கநிலும் யத்டய உண்மகும். அர்க்கதத்வடனேம்
கமதத்ரீவதனேம் டபமணல் ளசய்ட ளகமண்டு
பழபண்டும். ன்ணத்டயல் என டணமபட

கங்கமஸ்மனம் ழட டரிசனம் ண்ஞழபண்டும்.

எனபனுக்கு ளமம்வும் ஜ்பம் பந்டமல், கூ

இனக்கயபர்கள் அபனுக்கமக ந்டயதம பந்டம்
ண்ஞித் டீர்த்டத்வட ஜ்பம் பந்டபன் பமதில்
பிழபண்டும். இப்ளமலட ணக்கு யத்டயதப்டி ஜ்பம்
பந்டட ழமத்டமன் இனக்கயட !
ஜ்பம் பந்டமல் அடற்கு ணனந்ட அபசயதம்; அடழம
ஆத்ணமவுக்கு பந்டயனக்கய ந்டம் ன் ஜ்பம் ழமக

கமதத்ரீ ணனந்ட அபசயதணமட. அவட ந்ட கமத்டயலும்
பிக் கூமட. ணனந்வடபி இடடமன் னக்கயதணமட.
என மநமபட ந்டயதமபந்டத்வட பிட்டு
பிட்ழமளணன்று இனக்கக் கூமட.

கமதத்ரீ ம் ண்டபட ல்மமலும் ஆகய

கமரிதந்டமன். இடயழ த்வடத் டபி ழபறு டயபிதம்
ழபண்மம். சரீ ிதமவசனேம் இல்வ. குபமகப் ண
சயழதவத் டனம் மடம். ஆனேள் இனக்கயபவக்கும்
ந்டயதமபந்டத்டக்கு ழமம் பமணல்
ண்ஞழபண்டும்.
கமதத்ரீவத ணமத்ன னொணமக (டமய்படிபணமக) உமயக்க
ழபண்டும். கபமன் ல்ம னொணமக இனந்டமலும் ணமடம
னொணமக பந்டமல் ளமம்வும் யடணமக இனக்கயட.
கமதத்ரீவத அப்டிப்ட் ணமடமளபன்று ழபடம்
ளசமல்லுகயட.

னனனுக்குத்டமன் கமதத்ரீ இனக்கயட. ஸ்டயரீக்கு ந்ட
கமதத்ரீ இனக்கயளடன்மல் னனன் கமதத்ரீவத
அடேஷ்டித்டமழ ஸ்டயரீக்கு ழக்ஷணம் உண்மகும்.

இழடமல் கமதத்ரீ த்டக்கு அடயகமம் ளற் னென்று
பர்ஞத்டமனம் அவட பிமணல் ளசய்படமழழத

கமதத்ரீதில் உரிவணதில்மட ணற் மடயகலக்கும்
ழக்ஷணனண்மகும். டமன் என்வச் ளசய்தமணயனப்டமல்
டக்கு ணட்டுழண ஷ்ம் ன்மல் பிட்டுபிமம்.

அடமல் ித்டயதமனுக்கு ஷ்ம் ன்மல் அப்டி
பிட்டுபி னடிதமட. கமதத்ரீக்கு அடயகமணயல்மட ஸ்த்ரீ,
சூத்ர்கலக்கும்

trustee [டர்ணகர்த்டம]

ணமடயரி இந்ட ணந்டய

சக்டயவதப் ளற்றுத்ட ழபண்டிதபர்கள் இந்டக்

கவணவதப் ண்ஞமபிட்மல் அட ரிமழண இல்மட
ழடமணமகும்.
பிட ணந்டயங்கள் இனக்கயன். அவபகவந ம்
ண்டபடற்கு னன்ன இன் இன் வ உத்ழடசயத்ட
ண்டகயழன் ன்று ளசமல்லுகயழமம். கமதத்ரீ

ணந்டயத்டயனுவத ன் சயத்ட சுத்டயடமன்; ண ணமசு
அகலுபட டமன். ணற் ணந்டயங்கநமல் உண்மகய
ன்களநல்மம் கவசயதில் சயத்ட சுத்டய

உண்மக்கத்டமன் இனக்கயன். அடழப கமதத்ரிக்கு
ழம ன்; எழ ன்.
இந்டக் கமத்டயல் கமவதிலும் மதங்கமத்டயலும்
ல்மனம் கமந்டபமணல் ந்டயதமபந்டம்
ளசய்தமம். சரக்கயம் ஆீறக்குப் ழமகழபண்டிதபர்கள்
ணத்தமன் ழபவநதில் பட்டியனக்க
ீ
னடிதமடடமல்,
ிமஃடக் கமம் ஆின், அடமபட லர்த
உடதத்டயயனந்ட ஆறு மனயவக (2ணஞி
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யனம்)

கனயத்ட பனம் மங்க்த கமத்டயல், அடமபட

8.30

ணஞி

சுணமனக்கு ணமத்டயதமன்யக அர்க்கயதத்வட ளகமடுத்ட
ிக்க ழபண்டும்.

அடமபட ம்ணமல் அடிழதமடு னடிதமணற் ழமமன்ய
டயரிகம ந்டயழதமமவ இல்மணல் இனக்கழப
கூமட. அடிழதமடு னடிதமணல் ஜ்பம் பந்டமல்

ணற்பர்கநிம் "கஞ்சய ளகமடு, டீர்த்டம் ளகமடு" ன்று
ளசமல்லுபவடப் ழமல், "க்கமக ந்டயதமபந்டம்
ண்ட" ன்று ளசமல் ழபண்டும்.

ணந்டய சக்டயதமட அவஞதமணல் பினத்டயதமகக் கயனவ
ளசய்த ழபண்டுளணன்று கபமவ ல்மனம்
ிமர்டயப்ழமணமக!
ந்டயதமபந்டத்டயன் இட அம்சங்கள்
ந்டயதமபந்டத்டயன் இட அம்சங்கள்
டடேர்ழபடத்டயல் அஸ்டயம், சஸ்டயம் ன்று இண்டு பவக
ஆனேடங்கள் ளசமல்ப் ட்டினக்கயன். சஸ்டயம்

ன்டடமன் கம்ன, அம்ன, ஈட்டி, கவட னடம அசல்
ஆனேடங்கள். அஸ்டயம் ன்ட இப்டி அசல் ஆனேடணமக
இல்மணல் ந்ட என பஸ்டவபனேம் ணந்டய சக்டயதமல்
ஆனேடணமக ஆக்கய ய்பட. ணந்டயத்வடச் ளசமல்ய என
டர்ப்வவதழதம, னல்வழதம பி பிட்மல் கூ அட
ஆனேடணமகயபிடும். சஸ்டயங்கவநனேம் இப்டி ணந்டய

னர்பணமகப் ிழதமகயப்டண்டு. ணந்டயனர்பணமக என
டமர்த்டத்வட அஸ்டயணமக்கய பி பிட்மல், டன்ழணல்
பிடுகயழமழணம அட மசணவனேம்.

இன ிப்மநர் ன்னும் ிம்ண-க்ஷத்ரித- வபசயதர்கள்
ிடயடயனம் னென்று ழபவநனேம் ண்ஞ ழபண்டித

அஸ்டயப் ிழதமகம் என்று இனக்கயட. அறர்கவந,
அடமபட ழமகத்வடச் சூழ்ந்டள்ந ளகட் சக்டயகவந,
மசம் ண்டபடற்கமக இந்ட அஸ்டயப் ிழதமகம்

என்று இனக்கயட. அறர்கவந, அடமபட ழமகத்வடச்
சூழ்ந்டள்ந ளகட் சக்டயகவந, மசம் ண்டபடற்கமக
இந்ட அஸ்டயப் ிழதமகம் ண்ஞ ழபண்டும். அஸ்டயம்
ன்மல் என்வ ணந்டய னர்பணமக பிட்டு

யகயடல்பம? அந்ட அஸ்டயம் ட? வட
பிட்ளயகயட? ங்கலவத னத்டயவத

ஆசயதித்டயனக்கய அறர்கள் ளடமவத
ழபண்டுளணன்று த்வட பிட்டு யகயடடமன்
அஸ்டயணமகயட. இடடமன் ந்டயதம பந்ட அர்க்தம்.
'மம், ளமய்

னடயதவப ளடமவத ழபண்டும். ஜம

லரிதன் ிகமசயக்க ழபண்டும். அட ிகமசயக்கமணல்
ண்ஞிக் ளகமண்டு உள்ழந இனக்கய ிடயந்டகங்கள்
[இவனைறுகள்] யபர்த்டயதமக ழபண்டும்' ன்று அந்ட

அஸ்டயப் ிழதமகம் ண்ஞ ழபண்டும். எவ்ளபமன
மலம் னென்று ழபவந ண்ஞ ழபண்டும். ந்டக்

கமரிதம் ண்ஞிமலும் ண்ஞமபிட்மலும் னெச்வசப்
ிடித்டக் ளகமண்டு இவடப் ண்ஞ ழபண்டும்.
என கமரிதத்வட சயத்வடதமக எனபன் ண்ஞிமல்
'னெச்வசப்

ிடித்டக் ளகமண்டு ண்டகயமன்' ன்று

ளசமல்லுகயழமம். பமஸ்டபத்டயல் இந்ட அர்க்த
கமரிதத்வடழத னெச்வசப் ிடித்டக் ளகமண்டு ண்ஞ

ழபண்டும்! டயந்ழடமறும் இவடப்ண்ஞி பந்டமல் அந்ட

சத்னக்கள் மசணமய்ப் ழமய் பிடுபமர்கள். இட

ண்டபடற்கு னடயல் னெச்வசப் ிடித்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். அடமபட ச்பமத்வட அக்க ழபண்டும்.
இப்ளமலட மம் னெக்வக ணட்டும் டமன் ிடிக்கயழமம்.
சமஸ்டயம் 'மயகமம் (னெக்வக) ஆதம்த' ன்று

ளசமல்பில்வ. 'ப்மஞமன் (னெச்வச) ஆதம்த'
ன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட ளபறுழண
னெக்வகப் ிடிக்கமணல் ிமஞவழத கட்டுப்மட்டில்

ளகமண்டுப ழபண்டும். 'ப்மஞமதமணம்' ன்ட 'ப்மஞ
ஆதமணம்', அடமபட 'ச்பமக் கட்டுப்மடு', 'ஆதம்த'
ன்மல் 'கட்டுப்டுத்டய'.
ந்டக் கமரிதம் ண்ஞிமலும் ணட எனவணப்
ழபண்டும். த்வடக் ளகமண்டு அஸ்டயப் ிழதமகம்

ளசய்படற்கும் ணட எனவணப் ழபண்டும். அடற்கமகத்
டமன் னெச்வசப் ிடிக்க ழபண்டும். 'னெச்வசப் ிடித்டமல்
ணட ப்டி யற்கும்?' ன்று ழகட்கமம். ணட யற்கய
ளமலட னெச்சு யற்வடப் மர்க்கயழமழண! ளரித

ஆச்சரிதம் உண்மகயட, ளரித டன்ம் பனகயட, ளரித
சந்ழடமம் ற்டுகயட ன்று வபத்டக் ளகமள்ழபமம்.
அப்ளமலட ணசுதித்டப் ழமய் கமந்டணமக யற்கயட;
'ம!' ன்று

ளகமஞ்ச ழம் னெச்சும் யன்றுழமய்

பிடுகயட. அப்னம் ழபகணமக ஏடுகயட. மணமக அவட
யறுத்டபில்வ; டமமக யற்கயட. ணசு என்யழ

ன்மக ஈடுட்வுன் னெச்சு யன்றுபிடுகயட. ின்ன
ளனனெச்சு பிடுகயழமம். டற்கமக? னன்ன பிமட
னெச்வசனேம் ழசர்த்ட பிடுகயழமம். இப்டி ணட

எனவணப்டுகய ழமட னெச்சு யற்கயளடன்மல் னெச்வச

மணமக யறுத்டயமலும் ணட எனவணப்டும் ன்று
ஆகயடல்பம? இடற்கமகத்டமன் ிமஞமதமணத்டமல்
னெச்வச இறுக்கய, அப்னம் அர்க்தம் டனபட.
மம் அர்க்கயதம் பிடும்ழமட சயத்ட கமரிதத்ழடமடு [ண
எனவணப்மட்ழமடு] பிழபண்டும். ிமஞமதமணம்

ண்ஞிமல் சயத்வடக்கமக்கயரிதம் உண்மகும். அவட
யவதப்ண்டபட ழதமகத்டயற்கு அபசயதம். அப்டி
யவதப் ண்டபட கஷ்ணமட; உழடசத்டயன்டி

ளசய்த ழபண்டிதட. மம் ந்டயதமபந்டத்டயல் அடயக
ட்சணமக என இத்டயல் த்டத் டவப ண்டகயழமம்.

னென்று ண்ட ன்னும் சய இத்டயல் இனக்கயட. சயறு
பதடயல் உதணம கமம் னடற்ளகமண்டு கயணணமக
மம் ழபவநக்குப் த்டப் ிமஞமதமணம்

ண்ஞிக்ளகமண்டு பந்டயனந்டமழ, இத்டவ மநில்
ழதமகர ச்பமக ஆகயதினப்ழமம். ண்டகயவடச் சரிதமகப்
ண்ஞ ழபண்டுணல்பம? அவ யணயம் ச்பமத்வட
யற்கப் ண்ஞ ழபண்டும். அடயகணமக ழபண்மம்.

ிமஞன் யன்மல் ணட யற்கும். அந்ட யவதில்
அர்க்தம் ளகமடுத்டமல் பமஸ்டபணமகக் ளகட் அற
சக்டயகள் ஏடிப்ழமகும். ணஸ் யன்மல் மம் பிடுகய
ம் அஸ்டயணமகும்.
அர்க்கயதணமகயத அஸ்டயப் ிழதமகத்வடப் ண்ஞ
ழபண்டும். ின்ன கமதத்ரீ ண்ஞழபண்டும்.
ிமஞமதமணத்வடக் கூடித பவதில் ண்ஞழபண்டும்.
னெச்வசக் ளகமஞ்சம் யறுத்டகயட, ின்ன பிடுகயட ன்

அநபில் இனந்டமழ ழமடம். அடயகம் அக்கழபண்மம்.
ங்கல்ம், ணமர்ம், ிமசம், அர்க்தப்டமம், ம்,

ஸ்ழடமத்டயம், அிபமடம் இவ்பநவும்

ழணச்பனுவத அடேக்கயம் ளறுபடற்கமகப்
ண்ஞகயழளன்று யவத்டச் ளசய்தழபண்டும்.
னடயல் ண்டம் ங்கல்ம் ன்ட அடடமன். ஆம்
னடல் கவசய பவதில் ழணச்பமர்ப்ஞம்

ண்ஞழபண்டும். இவ்பநவுக்கும் ிமஞமதமணம் னக்கயத
அங்கம். டயரிகமங்கநிலும் இவட ஸ்பல்ணமபட
ண்ஞழபண்டும்.
டயந்ழடமறும் னென்று ழபவநனேம் ழமகயஷ்ன் [ழமதமநி]
கூப் ிமஞமதமணம் ண்ஞழபண்டும் ன்று

சமஸ்டயத்டயல் இனப்டமல் உத்டயபம் ளகமடுக்கய
அநவுக்கு இடயல் ச்பமக் கட்டுப்மடு இல்வ ன்று
னரினேம். இப்டிப் ண்ஞிமழ ழமகனம் ழமய்
டீர்க்கமனேஸ் உண்மகும்.

ரிழதம டீர்க்க ந்த்தத்பமத் டீர்க்கணமனேபமப்டேனே:|
ப்ஜ்ஜமம் தசச்ச கர ர்த்டயம் ச ப்ஹ்ண பர்சழணப ச||
(ணடேஸ்ணயனடய, 4-94)

அிபமடத்டயல் ந்ட ணரியனேனுவத ந்டடயதில்
ிந்டயனக்கயழமம் ன்று ளசமல்கயழமழணம அந்ட
ணரிய னடல் கமதத்ரீ ிக்கப்ட்டு பனகயட. அந்ட
ழகமத்டயத்டயல் ிந்டடற்கமபட கர்ணமடேஷ்மங்கவநச்

ளசய்த ழபண்டிதட ணட கவண. அந்ட னடல் ரியக்கு
அப்னம் வ்பநழபம ழர் ரியகநமக
இனந்டயனக்கயமர்கள். த்தமர்ழதம், ஞ்சமர்ழதம்,

கமர்ழதம் ன்று ளசமல்கயழமம். அடமபட அந்ட அந்ட

ழகமத்டயத்டயல் ரியகழநம, ந்ட ரியகழநம, என ரியழதம
இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்று இடமல் ளடரிதபனகயட.

அபர்கள் அப்டி டீர்க்கமனேஸ், ஜமம், னகழ், ிம்ணழடஸ்
னடயதவபனேள்ந ரியகநமக ஆடற்குக் கமஞம்
அபர்கள் ளசய்ட ந்டயதமபந்டம்டமன் ன்ட மன்
ளசமன் [ணடே ஸ்ணயனடய] ச்ழமகத்டயன் அர்த்டம்.

ளடமர்ச்சயதமக பந்ட இந்ட டமவவத மம் அறுத்ட
பிக்கூமட. ிமஞதமணத்ழடமடு

சயத்வடக்கமக்கயரிதத்ழடமடு ணந்டய ழமணயல்மணல்
ழணச்பமர்ப்ஞணமக ந்டயதமபந்டத்வட யறுத்டய

யடமணமகப் ண்ஞழபண்டும். அர்த்டத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு ண்ஞழபண்டும்.
ணழம-பமக்-கமதங்கநமல் மம் ண்ஞிதினக்கயழமம்.
அந்ட னென்மலும் ளசய்னேம் கர்ணமக்கநமல் அந்டப்
மத்வடப் ழமக்கயக் ளகமள்நழபண்டுளணன்று னன்ன

ளசமல்யதினக்கயழன். ந்டயதமபந்டத்டயல், பமக்கயமல்
ணந்டயம் ளசமல்லுகயழமம்; கமதத்ரீ த்வட ணடயமல்
டயதமித்டப் ண்டகயழமம்; ணமர்ம் (னழமக்ஷயத்டக்
ளகமள்பட) னடயதவபகநமல் கமதசுத்டய உண்மகயட.
அட ணட்டுணயல்மணல் கர்ணழதமகம், க்டயழதமகம்,
ஜமழதமகம் னென்றும் ழசர்ந்டடமகவும் ந்டயதமபந்டம்
இனக்கயட.
ந்டயதமபந்டம் ண்ஞ அபபர்கள் டங்கள்
டங்கலக்ளகன்று மத்டயம் வபத்டக்ளகமள்நழபண்டும்.
ந்டயதம பந்டத்வட அபணமகப் ண்ஞக்கூமட
ன்ட னக்கயதம்.

ளண்கள் பிதம் ன்?
ளண்கள் பிதம் ன்?
டுபிழ இட மடயதமரின் வனேம் உத்ழடசயத்ட
த்பின் - இனிப்மநன் -ந்டயதமபந்டம் ளசய்த
ழபண்டும்; ஸ்டயரீகநின் ழக்ஷணத்வட உத்ழடசயத்டம்
னனழ ண்ஞ ழபண்டும் ன்ழன்.
இட மடயதமனக்கு - மமம் பர்ஞத்டமனக்கு - ன்
இந்ட ம்ஸ்கமங்கள் இல்வ ன்வடனேம் னன்ழ
ளசமன்ழன். இப்ழமட ஸ்டயரீகள் பிதத்வடனேம்
கபிக்க ழபண்டும்.
அபர்கலக்கு ன் இந்ட அடேஷ்மங்கலம்,
ம்ஸ்கமங்கலம் இல்மணல் வபத்டயனக்கயட?
குனந்வட ிந்டவுன் னண்தமபமசம், மணகஞம்,

ிகு ஆண்டு யவபில் அப்டனர்த்டய, அன்ப் ிமசம்
னடமடகவந மம் ளண் குனந்வடகலக்கும்

ண்ஞிமலும், ளசௌநம் (குடுணய வபத்டல்) , உதம்,
ிகு ிம்ணசரித ஆச்ணத்டயல் உள்ந பிடங்கள்
னடயத டவும் ளண்கலக்கு இல்வ. அப்னம்
கல்தமஞம் ன்கய பிபம ம்ஸ்கமம் ணட்டும்
அபலக்கும் இனக்கயட. அடற்கப்னம் உள்ந
ம்ஸ்கமங்கள், தக்ஜம் னடமபற்யல் கர்த்டமபமக
னக்கயதணமய் கமரிதம் ண்டபட னனன்டமன். இபள்
த்டயி ஸ்டமத்டயல் கூ யற்கயமள். எநமத்டயல்
ணமத்டயம் இபலம் ழமணம் ண்டகயமள்.

ன் இபவந இப்டி வபத்டயனக்கயட?
ிப்டற்கு னன்ழ ளசய்தப்டும் யழகம், னம்பம்,
ீணந்டம் னடயதவபகூ னனப் ிவவத
உத்ழடசயத்ழடடமன் ளசய்தப்டுகயன்.
அப்டிதமமல் இக்கமச் சரர்டயனத்டக்கமர்கள், 'ளண்
பிடுடவக்கமர்கள்' ளசமல்பட ழமல் யந்ட ணடத்டயல்
ளண்கவந இனயவு டுத்டய இனட்டில் அவத்டத்டமன்
வபத்டயனக்கயடம?
மமம் பர்ஞத்டமனக்கு ம்ஸ்கமங்கநில் 
இல்மடடற்கு ன் கமஞம் ளசமன்ழன்? அபர்கநமல்
க்க ழபண்டித ளௌகயக கமரிதங்கலக்கு இவப

அபசயதணயல்வ ன்ழன். இந்ட ம்ஸ்கமங்கநமல்

ப்டிப்ட் ழட, ண ஸ்டயடயகள் ற்டுழணம அவப
இல்மணழ அபர்கள் ழமக உகமணமக ஆற்ப்
ழபண்டித டங்கநட ளடமனயல்கவநச் ளசய்டபி னடினேம்.
அத்ததம், தக்ஜம் ன்பற்யல் ணற் மடயதமனம்
ளமலவடச் ளசபிட்மல் அபர்கநமல் த்டயதமக
ழபண்டித கமரிதங்கள் ன் ஆபட? இடமல்டமன்
அபர்கலக்கு இவப ழபண்மளணன்று வபத்டட. இவப
இல்மணழ, டங்கள் கவணவதச் ளசய்படமல் அபர்கள்
யத்டய ளறுகயமர்கள். "ஸ்பகர்ணஞம டம் அப்தர்ச்த
யத்டயம் பிந்டடய ணமப:" ன்று கபமன் (கர வடதில்)
ளசமல்யதினக்கயமர். இந்ட பிதங்கவந னன்ழ
ளசமன்ழன்.
ளமடபம சனெகத்டயல் இப்டிக் கமரிதங்கள்
ிரித்டயனப்வட னன்ிட்ழ ம்ஸ்கம பித்தமம்

ற்ட்டினக்கய ணமடயரித்டமன், எவ்ளபமன பட்டிலும்
ீ

னனர்கலக்கும் ளண்கலக்கும் இவழத பித்தமம்
வபத்டயனக்கயட. என படு
ீ ன்யனந்டமல் சவணதல்,
பட்வச்
ீ
சுத்டம் ண்டபட, குனந்வடகவந பநர்ப்ட
ன்யப்டி  கமரிதங்கள் இனக்கயன்.

ஸ்பமமபிகணம [இதற்வகதம] குஞங்கநமல்
ளண்கழந இபற்றுக்கு ற்பர்கநமக இனக்கயன்ர்.
இபர்கலம் னனர்கநின் அடேஷ்மங்கநில்

இங்கயபிட்மல் இபர்கள் ளசய்த ழபண்டித கமரிதம்
ன் ஆபட? இபர்கலவத சயத்டசுத்டயக்குப் டய
சுசுனொவ, கயன க்ஷவஞ இடகழந ழமடம் ன்னும்
ழமட னனின் அடேஷ்மங்கவந இபர்கலக்கும்

வபத்ட பட்டுக்
ீ
கமரிதங்கவந ன் ளகடுக்க ழபண்டும்?
ஆகழப

disparity, discrimination [ற்த்டமழ்வு, பித்தமப்

டுத்டடல்] ன்று இக்கமத்டச் சரர்த்டயனத்டக்கமர்கள்
வபகயளடல்மம் பமஸ்டபத்டயல் எனத்டர்

ளசய்கயவடழத இன்ளமனத்டனம் அமபசயதணமக

duplicate

ண்ஞமணல், எலங்கமக பட்டுக்
ீ
கமரிதனம், மட்டுக்
கமரிதனம் க்கும்டி

division of labour [ளடமனயற்

ங்கர டு]

ண்ஞிக் ளகமண்ட டமன்; பவனேம் ணட்ம்டட் அல்.
ணந்டயங்கவந க்ஷயக்க ழபண்டித சரீங்கவந அடற்குரித
ழதமக்கயதவட ளறும்டிதமகப் ண்டபடற்கமகழப
ற்ட் ம்ஸ்கமங்கள்  இனக்கயன். இபற்வ
இந்ட ணந்டய க்ஷவஞ ன் கமரிதணயல்மட ணற்
சரீரிகலக்கு டற்கு வபக்கழபண்டும்? உவந்ட ழமகய
க்நமஸ் மணமன்கவநப் மர்யல் அனுப்

ழபண்டுணமமல் அடற்கு சய பிழச மடகமப்னப்

ண்டகயமர்கள். கூட்யல் ணண்ளஞண்வஞய், ளட்ழமல்
னடயதபற்வ அனுப்னம்ழமட அடற்குத் டி

மக்கயவடகள் ண்டகயமர்கள். ணற் மணமன்கலக்கு
இப்டிப் ண்ஞபில்வ ன்டமல் அபற்வ ணட்ம்
டட்டுகயமர்கள் ன்று ஆகுணம? இந்மநில் ழடிழதவ

[கடயரிதகத்வட] உத்ழடசயத்ட, ஸ்ழறக்கு [பமளபநிக்கு]
ப் ழமகயபவ னன்னும் ின்னும் ளமழட் ளசய்ட
[ிரித்ட வபத்ட] ளமம்வும் மக்கயவட

ண்ஞபில்வதம? இழட ணமடயரி, இவடபிவும்
ணந்டயங்கலக்கு ழடிழதன் உண்டு ன்று னரிந்ட
ளகமண்மல் ிமம்ணஞவப் ிரித்ட ம்ஸ்கமங்கவந
வபத்டடன் யதமதம் னரினேம்.

ழமக ழக்ஷணமர்த்டம் ணந்டயத்வட க்ஷயக்க ழபண்டித என
ிமம்ணஞ னன சரீம் உனபமக ழபண்டுணமமல் அட

கர்ப்த்டயல் வபக்கப் டுபடயயனந்ட சய ரிசுத்டயகவநப்
ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட. னம்பம், ீணந்டம்

னடயத இடற்குத்டமன். ிந்ட ிகும் இப்டிழத.
அபபனம் வட், வட் (உரிவண, உரிவண) ன்று
க்கமணல், ல் டயதமக னத்டயழதமடு, அக்கத்ழடமடு ழமக
ழக்ஷணத்டக்கம கமரிதங்களநல்மம் பவகதமக பகுத்டத்
டப் ழபண்டும் ன்வடழத கபித்டமல்,
சமஸ்டயங்கள் சய மடயதமனக்ழகம, ஸ்டயரீகலக்ழகம
க்ஷமடம் ண்ஞழபதில்வ ன்ட னரினேம்.
ளண்கநின் உதர்ந்ட ஸ்டமம்
ளண்கநின் உதர்ந்ட ஸ்டமம்

ஸ்டயரீகலக்குத் டமணமக தக்ஜம் ண்ஞ அடயகமணயல்வ
ன்வட ணட்டும் மர்த்ட ஆழக்ஷவஞ

ண்டகயபர்கள், த்டயி இல்மட னனனுக்கு தக்ஜம்
ளசய்கய அடயகமணயல்வ ன்கய பிதத்வடனேம்
கபித்டமல், யந்ட சமஸ்டயம் ளண்கவந ணட்ம்
டட்டுகயட ன்று ளசமல் ணமட்மர்கள். த்டயி

உள்நபன்டமன் தக்ஜம் ளசய்தழபண்டும்; அப்டிப்ட்
தக்ஜ கர்ணமடேஷ்மத்வட இபன் ழமக

ழக்ஷணத்டக்கமகவும் டன் சயத்ட சுத்டயக்கமகவும் ஆம்ிக்க
ழபண்டும் ன்ழடமன் ிம்ணசரித ஆசயணம் னடிந்ட
ணமபர்த்டம் ஆின் பிபமம் ன்கய
ம்ஸ்கமத்வட வபத்டயனக்கயட.

பிபமத்டக்கு " டர்ண சமரிஞ ீ ம்ப்ழதமகம்"

ன்று ழர். அடமபட "டன்ழமடுகூ டர்ணத்வட த்டயக்
கமட்டுகயபழநமடு ளறுகய உத்டணணம ழசர்க்வக" ன்று
அர்த்டம். அடமபட, இந்டயரித றகம் இடயல் னக்கயத

க்ஷ்தணல். ழமகத்டயல் டர்ணங்கவந அடேஷ்டிப்டடமன்
க்ஷ்தம். அவடத் டிதமக அடேஷ்டிக்கச்
ளசமல்பில்வ. அடற்குத் டவஞதமக என ஸ்டயரீவதச்
ழசர்த்டக் ளகமள்லம்டி சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. 'டர்ண
த்டயி', ' டர்ண சமரிஞி' ன்டமகப் ளமண்மட்டிவத
டர்ணத்ழடமடு ம்ந்டப் டுத்டயத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயழட டபி, கமணத்ழடமடு அல்.
இடயயனந்ட சமஸ்டயங்கநில் ஸ்டயரீகலக்குக்

ளகமடுத்டள்ந உதர்ந்ட ணடயப்வப் னரிந்ட ளகமள்நமம்.
ிம்ணசமரி, டமன் ணட்டில் டன் ஆசயண டர்ணத்வடப்
ண்டகயமன்; ந்யதமயனேம் அப்டிழத. இல்ம்

த்டகய கயனஸ்டமச்ணய ணட்டும் டிதமக இல்மணல்
த்டயினேன் ழசர்ந்ழட டன் டர்ணத்வட, கர்ணங்கவநப்

ண்ஞ ழபண்டும் ன்று சமஸ்டயம் வபத்டயனக்கயட.
னனன்-ணவபி இனபனக்கும் இட ளமட ளசமத்ட.
த்டயி இனக்கய கயனஸ்டனுக்கு ணட்டுழண தமக

தக்ஜமடயகவந சமஸ்டயத்டயல் வபத்டயனக்கயழட டபி,
ிம்ணசமரிக்கும் ந்யதமயக்கும் இவப இல்வ.
இந்டயரித ளநக்தத்டக்கமக ணட்டுழண த்டயி ன்மல்,
த்டயி இல்மபிட்மல் எனபன் தக்ஜம்

ண்ஞக்கூமட ன்று வபத்டயனக்குணம? அபள் க்கத்டயல்
யன்மல்டமன் இபன் தக்ஜம் ண்ஞமம். கர்த்டமபமக

அபழந ழழ தக்ஜம் ண்ஞ 'வட்' இல்வ ன்வட
ணட்டும் கபிக்கும் ளண் பிடுடவக்கமர்கள், அபள்
இல்மபிட்மல் இபனுக்கும் 'வட்' ழமய் பிடுகயட

ன்வடனேம் கபிக்க ழபண்டும். ழபடத்டயழழத இப்டி
பிடயத்டயனக்கயட: "த்ீபடஸ்த அக்ி ழமத்ம் படய".
என ளரிதபர்* டன் த்டயி ளசத்டப் ழம ழமட, "ன்
தக்ஜ கர்ணமடேஷ்மங்கவநளதல்மம் ளகமண்டுழமய்
பிட்மழந" ன்று அலடமமம்!
டர்ணத்டக்கும், கர்ணத்டக்கும் வகளகமடுப்பநமக
அப்டிப்ட் என உதர்ந்ட ஸ்டமம் ம்னவத
சமஸ்டயங்கநில் ஸ்டயரீகலக்குக் ளகமடுக்கப்
ட்டினக்கயட.
* 'ணன்மர்குடி

சமஸ்டயரிகள்.

ளரிதபமள்' ப்ட் ிம்ணவ மல

பிபமம்

டர்ணத்டக்கமகழப ற்ட்ட

பிபமம்
டர்ணத்டக்கமகழப ற்ட்ட.
டர்ண அர்த்ட கமண ழணமக்ஷம் ன்று மன்கு
னனமர்த்டங்கவநச் ளசமல்கயழமம். இடயழ

னடமபடம டர்ணம் ப்ழமடழண பிட்டுப் ழமகக்கூமட.
அர்த்டம் (ஞம்) சம்மடயப்டம் கமண அடேபனம் என
கமத்டயல் பிட்டு பிடுவப. ஆமல் இபற்வ
அடேபிக்கும் கமத்டயலும் டர்ணத்டயயனந்ட
பிகக்கூமட. சமஸ்டய டர்ணங்கவநனேம் பிட்டு
ந்யதமயதமகயழமடகூ, எனத்டன் டர்ணத்டக்கு
அப்மற்ட்பமகய பிடுகயமழ டபி, அவட
ஆழக்ஷிக்கயபமகழபம, அடர்ணத்வடச்

ளசய்கயபமகழபம ஆகயபிபில்வ. 'ந்யதம
டர்ணம்' ன்றுடமழ அபன் ின்ற்
ழபண்டிதவபகவநழத ளசமல்கயழமம்?
னர்ப ணீ ணமம்வ ன் கர்ண கமண்ம், உத்ட ணீ ணமம்வ
ன் ஜம கமண்ம் னடயதவபகவநப் ற்ய னன்ழ
ளசமன்ழன். இபற்யல் னர்ப ணீ ணமம்வ லத்ம்
"அடமழடம டர்ண யக்ஜமம" ன்று ஆம்ிக்கும்.
"டர்ணத்வடப் ற்யத பிசமவஞ இி ஆம்ிக்கயட"
ன்று அர்த்டம். உத்ட ணீ ணமம்ம லத்ம் (ிம்ண
லத்ம்) 'அடமழடம ப்ஹ்ண யக்ஜமம' - அடமபட
'ிம்ணத்வடப்

ற்யத பிசமவஞ இி ஆம்ிக்கயட'

ன்று னடல் லத்த்டயல் ளசமல்கயட. ிம்ணத்வடழத
பிசமரித்ட டயதமிக்கய ழமட டர்ணத்வடப் ற்யத

யவவும் ழமய்பிடுகயட. கர்ணம் உள்ந த்வபடணம

ழமகத்டக்குத்டமன் டர்ணம். அத்வபடணம ஜமத்டயல்
ழமகணயல்மடடமல் டர்ணத்வடப் ற்யத

பிசமவஞதில்வ. அடமல் அட டர்ண பினத்டணமட
[டர்ணத்டக்கு னஞமட] ன்று அர்த்டணயல்வ. அடற்கு
ழணழ ழமட, அடற்கு அடீடணமட ன்ழ அர்த்டம்.

கர வடதில் கபமன் 'ர்ப டர்ணமன் ரித்தஜ்த (ல்ம
டர்ணத்வடனேம் பிட்டுபிட்டு) ன்வழத சஞவ' ன்று
ளசமல்கயமளன்மல், 'அடர்ணக்கமமக ஆகய ன்ிம்
னகவ' ன்டமகபம அர்த்டம் ண்டபட? 'டர்ண

அடர்ணங்கவந ற்ய பிசமவஞவத பிட்டுபிட்டு,
அபற்றுக்கு ழணழ லம்ி, இண்டுக்கும் னெணம

பஸ்டபிழழத ிடிப்வ வபத்டக் ளகமள்' ன்றுடமன்
அர்த்டம். இட உள் அடேபம். இந்ட அடேபத்வடப் ளற்
ஜமிகள் ளபநிதிழ ளசய்கய கமரிதங்கள், டமமகழப
டர்ண ணதணமகத்டமன் இனக்கும். அடமமல்டமன்
ணமத்ணமக்கநமக உள்ந ந்யதமயகள்

conscious - ஆக

[னத்டய னர்பணமக] டர்ணத்வடப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
உத்ழடசயக்கம பிட்மலும் அபர்கள் ளசய்பளடல்மம்
டர்ணணமகழப இனப்ட.
ளணமத்டத்டயல் டர்ணம் ன்ட எனபவ ப்ழமடழண
பிடுகயடயல்வ. உதர்ந்ட யவவத அவகயழமட
இபன் அவடப் ற்யத ண்ஞத்வட பிட்டுபிட்மலும்,
அட இபவ பிமணல் இபன் கமரித னொத்டயல்

ளசய்கயடயல் ிகமசயத்டக் ளகமண்ழடமன் இனக்கும்.
டர்ண- அர்த்ட-கமண-ழணமக்ஷத்டயல் அர்த்டம் (ளமனள்)

சம்மடயப்ட டர்ணப்டிடமன் இனக்க ழபண்டும். அப்டிழத
கமணனம் டர்ணத்ழடமடு ழசர்ந்ழட இனக்க ழபண்டும்.

இவடத்டமன் கமநிடமன் 'குபம்ச'த்டயல் டயீ வக்
ளகமண்மடிச் ளசமல்கயழமட, "அப்தர்த்ட கமளணௌ
டஸ்தமஸ்டமம் டர்ண ப ணீயஞ:" ன்கயமன்.
"ல்யவு ளற் அபனுவத [டயீ னுவத] அர்த்டம்,
கமணம் இண்டும்கூ டர்ணணமகழப இனந்ட" ன்று
அர்த்டம்.

அர்த்ட-கமணங்கவந இப்டி டர்ணப்டி ஆண்டு

அடேபிக்கயழட கயனஸ்டமச்ணம் [இல்ம்] . அடற்கு
ஆம்ம் டமன் பிபமம்.
ிம்ணசமரிக்கும் ந்யதமயக்கும் அர்த்ட (ளமனள்)
ம்மடம், கமண அடேழமகம் இண்டும் இல்வ. அந்ட
இண்டு ஆசயணங்கலக்கு டுழப மம் ழமடுகய ணமடயரி
அவணந்டள்ந கயனஸ்டமச்ணத்டயல் இந்ட இண்டும்
அடேணடயக்கப்ட்டினக்கயன்.
உதிர் பமழ்படற்குப் ளமனள் ழபஞத்டமன் ழபண்டும்.
கர்ணமப்டி  உதிர்கள் ிப்டற்குக் கமணனம்
ழபஞத்டமன் ழபண்டும். கர்ணமவபத் டீர்த்டக்
ளகமள்படற்கமகழப மனம் அட டீனகயபவ ழமகத்டயல்
பமனத்டமன் ழபண்டும். இழட ணமடயரி ணற்பர்கலக்கு
'சமன்ஸ்' ளகமடுப்டற்கமக

அபர்கலக்கு ன்ணமவபத்

டழபண்டும் ன்மல் ளமனள் ழசர்க்கவும் கமணத்வட
அடேபிக்கும் ழபண்டும்டமழ? கர்ணமவப பிட்டு
ந்யதமயதமபர்கலக்கும் ஆமம்
ழபண்டிதினப்டமல் அவடப் ழமடுபடற்கு கயனஸ்டன்
இனந்டடமழ ஆகழபண்டும்? ஆகழப ப்டிப் மர்த்டமலும்
கயனஸ்டமச்ணம் இனக்கத்டமன் ழபண்டும். ழமகத்டயல்

ல்மனம் ந்யதமயதமபட க்கமட கமரிதம்.
ஆவகதமல் இடயழ டர்ணத்ழடமடு பமழ்ந்ட,

ிம்ணச்சமரிக்கும் ந்யதமயக்கும்கூ பமழ்க்வகத்
ழடவபகவநப் னர்த்டய ளசய்ட டனகய
கயனஸ்டமச்ணயவதத்டமன் சமஸ்டயங்கள் ளமம்வும்
சயப்ித்ட, னெத்டயன்

back-bone ன்று

ளகமண்மடுகயன்.
ிம்ணச்சரித ஆசயணத்டயல் டித்ட னடித்ட,
பிதங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்டு, ல்யவபனேம்
ற்குஞங்கவநனேம் ளற்ின் டர்ணப்டி கர்ணமடேஷ்மம்
ண்டபடற்கமக பிபமம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
பிபமத்வட மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில் என்மக
வபத்டயனக்கயட - அடமபட ீபவப் ரிசுத்டய
ண்டகய னண்ஞித கர்ணமபமக வபத்டயனக்கயட.
இந்டயரிதத்வட ளயப்டுத்டய எழ எனத்டர் பிதணமகப்
ழமகும்டி சரமக்கயத் டனபட ன்ழடமடு, க

டர்ணங்கவநனேம் த்டபடற்கும் என ஆச்ணணமக
அவணந்ட கயனஸ்டமச்ணத்டக்குப் னர்பமங்கழண
பிபமம் - ிம்ணச்சர்தமச்ணத்டக்கு உதம் ழம.
கமண அடேழமகத்ழடமடு கூ ணற் ழமகழக்ஷணணம
டர்ணங்கவந அடேஷ்டிப்ட ன்ட ணட்டுணல்வ.

கமணத்டயழழத டர்ணத்வட அடேஷ்டிக்கும்டிதமகவும்
கயனஸ்டமச்ணத்வட சமஸ்டயம் அவணத்டயனக்கயட.
'டர்ணம்' ன்ட

வடனேம் பவதவ ணீ மணல்

எலங்குடுத்டபடடமழ? இப்டி இந்டயரித ழபகத்வடக்
கட்டுப்டுத்டய டமம்த்டயதம் ண்டபடடமன்

கமணத்டயழழத டர்ணத்வட அடேஷ்டிப்ளடன்ட.

இடமழழத டிப்டிதமக இந்ட ழபகம் குவந்ட
க்குபம் உண்மகயட. அட ிற்மடு. அடற்கு னடயல்,
மத்கமணயல்மணல், கமணத்வட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகக்
கட்டுப்டுத்டபட கயனஸ்டமச்ணத்டயல். இடற்கு

னன்மல் ின்ற்யத ிம்ணசரித ஆசயணத்டயன் கடும்
யதணங்கள் (strict disciplines) எனபவ இப்டிக் கட்டுப்மட்டில்
ளகமண்டு பனகயன். ப்ழமடம், ழபவந ழமட

கபிக்கமணல், சு ழபகத்டயல் இபவ அடித்டக் ளகமண்டு
ழமகமணல் அட கமப்மற்றுகயட.
சு ழபகம் ன்று ளசமன்மலும் பமஸ்டபத்டயல் சுக்கள்ணயனகங்கள் - அடற்கம என னபத்டயல் ணட்டும் டமன்
ங்கணம் ண்டகயன். கர்ப்ம் டரிக்கக்கூடித என
கமத்டயல் ணட்டுழண அபற்றுக்கு இந்ட ழபகம்

உண்மகயட. 'சு ழபகம்' 'சு டர்ணம்' ன்ளல்மம்
அபற்வ வபத்டப் ளதர் ளசமல்கய ணடேஷ்தன்டமன்

அபற்வபி ணட்ணமக இனக்கயமன். இந்ட உஞர்ச்சய
ழபகம் ற்டுகய ஆம் கமத்டயழழத இவட
ணட்டுப்டுத்ட ிம்ணச்சரிதம் இனக்கயட. அப்னம்
இபனுக்கு கமணத்டயழழத டர்ணத்ழடமடு எலங்கமக,
பிதபஸ்வடக்கு உட்ட்டு இனப்டற்கு
கயனஸ்டமச்ணனம், அடற்கு ஆம்ணமக பிபமம்
ன் ம்ஸ்கமனம் ற்டுகயன்.
அந்ட ழபகம்  ழரிம் ழமக பிமணல் எனத்டரிழண
ழமகப் ண்டகய பிதபஸ்வடவத ல்ம ணடங்கலழண
பிபமச் சங்கயமல் ளசய்டயனக்கயன்.

அழடமடு, கூடுடமக ம்னவத ணட சமஸ்டயம்

ளசய்டயனக்கய பிதபஸ்வட ன் ன்மல்: ஸ்டயரீ
ரிடபம டயம் னடல் மலு மட்கநில் ங்கணம்
ளசய்தக்கூமட. அப்னம் ன்ிண்டு டயங்கள் ணட்டுழண
ளசய்தமம். அப்னனம் அடுத்ட னவ ரிடபமகும்
பவதில் கூமட. டுழப ளசமன் ன்ிண்டு

மட்கநிலும் அணமபமஸ்வத ணமடயரிதம சய டயடயகள், சய
க்ஷத்ம் னடயதபற்யல் கூமட. இவடளதல்மம்

டள்நி ணயச்ச மட்கநில்டமன் கர்ப்மடமம் ளசய்தமம்
ன்று பிடய. இவட அடேரித்டமல் டம்டயகநின் ழடகணழம னஷ்டிகள் ன்வக்கும் குவதமட.
குடும்க் கட்டுப்மடும் ளண் ளடமவகப் ளனக்கனம்
குடும்க் கட்டுப்மடும் ளண் ளடமவகப் ளனக்கனம்
ல்மபற்றுக்கும் ழணமக, இப்ழமட குடும்க் கட்டுப்மடு
ன்று அங்கயதணமகப்  கமரிதங்கவந டண்ழமம

ழமட்டுக் ளகமண்டு ண்டகயமர்கழந, இடற்கு அபசயதழண
இல்மணல், டன்மல் இதற்வகதமகழப குனந்வடகள்
ிப்ட ளமம்வும் ணட்டுப்டும். னடிந்ட ணட்டில்
சவணத்ட ஆமங்கலக்குப் டயல் னங்கவநச்
சமப்ிடுபட, சமஸ்டயப்டி யழடணம [பிக்கப்ட்]
மட்கநில் ிம்ணச்சரிதத்ழடமடு இனப்ட ன்டமக
டம்டயகள் இனக்க ஆம்ித்ட பிட்மல் ஆர்டிஃீயதமக
[ளசதற்வக னவகநில்] குடும்க் கட்டுப்மடு ளசய்த
ழபண்டித அபசயதழண ற்மட.
இங்ழக இன்ளமன பிதம் ளசமல்கயழன். ளமடபமக
மனழவ குவக்க ழபண்டும் ன்கய

அிப்மதத்ழடமடு இட ம்ந்டணயல்வ ன்று

ழடமன்யமலும் உண்வணதில் ம்ந்டம் உள்நடடமன்.
படட்சயவஞப் ிச்சவக்கு 'ளமல்னைன்' [டீர்வு] டமன்
மன் ளசமல் பந்ட பிதம். படட்சயவஞக்கும்
மனழனுக்கும் ன் ம்ந்டம்? மனழில் ளண்
ிவகநின் பிகயடமசமம் மஸ்டயதமடமல்டமன்

படட்சயவஞப் னக்கம் ற்ட்டினக்கயட. ளமனநமடம
சமஸ்டயப்டி, குவச்சமக உள்ந சக்குக்குத்டமன் கயமக்கய
மஸ்டய. இடன்டி, மனழில் னனப் ிவகள்

குவபமகய, ளண்கள் அடயகணமக ஆம்ித்டழமடடமன்,
ளண்கலக்கு ண ண்ஞிக்வகதில் ிள்வநகள்
இல்மடடமல் ளண்வஞப் ளற்பர்கள் ழமட்டி

ழமட்டுக் ளகமண்டு படக்ஷயவஞ ளகமடுக்கய னக்கம்
ற்ட்ட. இட ணீ கம பனக்கந்டமன். இட ற்ட்
சந்டர்த்வட மன் ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்த்டடயல்,
ளபள்வநக்கம ஆட்சய ற்ட்டு ிமம்ணஞர்கள்
குணமஸ்டமக்கநமக மற்கமயதில் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு
ளபறும் ழமபமல் உலகய

sedantry ழபவகவந

ஆம்ித்ட ின்டமன் இந்ட யவ உண்மடமகத்
ளடரிந்டட. அடமபட உல் பனந்ட இபன் தக்ஜ

கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞி கமம் ழமய் உட்கமர்ந்ட
உத்டயழதமகம் ண்ஞ ஆம்ித்ட ின்டமன் இபனுக்குப்

னன ிவகவநபி அடயகணமகப் ளண் குனந்வடகள்
ிக்க ஆம்ித்ட. கவசயதில் அடன் பிவநபமகப்
ிள்வநகலக்கு கயமக்கய ற்ட்டு படட்சயவஞ ன்கய
ளரித கநங்கம் உண்மகய பிட்ட. தக்ஜம்

ணட்டுணயல்மணல், 'னர்த்ட டர்ணம்' ன் ளதரில் னன்
கமங்கநில் ிமம்ணஞன் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ளசய்ட

ழமட ளபட்டுபட, ளகமத்டபட, உலபட னடம

கமரிதங்கநிலும் ணற்பர்கழநமடு ஏநவு ங்கு டுத்டக்
ளகமண்டு சரீ சயணம் யவதப்ட் பவதில் அபனுக்கு
ஆண் ிவழத அடயகணமகப் ிந்டட.
இப்டி மன் ளசமல்படற்கு ன் டனபடமக

இன்ளமன்றும் ளசமல்கயழன். னன்ன ிமம்ணஞர்கநிம்
ணட்டுணயனந்ட படட்சயவஞ பனக்கம் ளணடபமக இப்ழமட

ணற் சய மடயதமர்கநினம் ற்ட்டு பனகயடல்பம?
இபர்கள் தமர் ன்று மர்த்டமல், அழகணமக இபர்கலம்
சரீ உவனப்வ பிட்டுபிட்டு, உட்கமர்ந்ட ழபவ
மர்க்கய னவக்குத் டயனம்ிபர்கநமகழப
இனக்கயமர்கள்.
ஆடிதமல் இப்ழமட ஆீஸ்கநில் ழபவ
ளசய்கயபர்கலம், ீ வ் மட்கநிமபட குநம் ளபட்டுபட,
ழமடு ழமடுபட, ழகமபிலுக்கு ணடயல் கட்டுபட னடம
ழமல் சர்பஸ்கவந
ீ
உல் பனந்டப் ண்ஞிமல்

ஆண் ிவகள் அடயகம் ிந்ட, னடிபில் படட்சயவஞப்
னக்கம் ளடமவனேம் ன்று யவக்கயழன். ஆமல் அட
ழபறு ப்ளக்ட்.
இந்டயரித றகத்டயலும் பிதபஸ்வட ழபண்டும் ன்டயல்
ஆம்ித்ழடன்.
பிபமழண ளண்டினக்கு உதம்
பிபமழண ளண்டினக்கு உதம்

இடற்குப் ிம்ணச்சரிதம் எனத்டவத் டதமர்

ண்டகயட ன்மல் ளண்ஞின் கடய ன்? அபலக்கு
உதழணம, ிம்ணச்சரித ஆச்ணழணம இல்வழத!
னனன் ணசு கட்டுப்ட்டினக்கய ணமடயரி அபவநனேம்
கட்டுப்மட்டில் ளகமண்டு பமணல் இனக்கமணம?

சரர்டயனக்கமர்கள் ளசமல்கய ணமடயரி ஸ்டயரீகலக்கு
உதனம் ிம்ணச்சரித ஆச்ணனம் இல்மணல்
அீடயடமன் இவனத்டயனக்கயடம ன்மல் - இல்வ.
னனனுக்கு உத-ிம்ணச்சரிதங்கலக்கு அப்னம்
ற்டுகய பிபம ம்ஸ்கமழணடமன் என

ளண்டக்கு உத ஸ்டமத்டயல் அவணகயட. அந்டக்
குனந்வட ிமதத்டயயனந்ட இபலக்கு பதட பந்ட
டமம்த்டயதம் ஆம்ிக்கய பவதில், குனபிம்

ிம்ணச்சமரி ணவ அர்ப்ஞம் ண்ஞி ணமடயரி
இபள் டயதிம் ண்ஞ ழபண்டும்.
"ஸ்த்ரீஞமம்

உத ஸ்டமழ பிபமம் ணடேப்பத்"
ீ

ன்ட ணடேஸ்ணயனடய.
இடற்கு என ளபநி அவதமநம் கமட்டு ன்மல்
சட்ளன்று, 'உதத்டயழ என வதனுக்குப் னடல்
ழமடுகய ணமடயரி பிபமத்டயழ ளண்டக்கு ணங்கள்
லத்டயம் கட்ப்டுகயட' ன்று ளசமல்யபிமம்.
உ-தம் ன்மல் 'கயட்ழ அவனத்டப் ழமபட',
அடமபட 'குனபிம் அவனத்டப் ழமய் குனகு
பமத்டயல் ிம்ணசரிதம் அடேஷ்டிக்கும்டிப் ண்டபட'

ன்று அர்த்டம் ளசமன்ழன். ஸ்டயரீகலக்குப் டயழத குன.

அபிம் ளகமண்டு ழசர்க்கய பிபமம்டமன் அபலக்கு
உதம்!

அடமபட சமஸ்டயப் ிகமம், என ிள்வநக்கு உதம்
ளசய்கய னமபட பதசயல் ளண்டக்கு பிபமம்
ளசய்டபி ழபண்டும். கமணம் ளடரிகய னன்ழ இபள்
டயவத குனபமக பரித்டபிடும்டி ளசய்த ழபண்டும்.

கமணம் ளடரிதமபிட்மல்டமன் இப்டி குனபமக பரிக்கவும்
னடினேம்! குனவப எனத்டன் ளடய்பணமகழப ணடயக்க

ழபண்டும் ன்டம் சமஸ்டயம் அல்பம? அப்டிழத
இந்டப் ளண் குனந்வட சயன் பதசயல் டயவத குனளடய்பணமக மபித்ட ஹ்னடதத்வட அபனுக்கு

ணர்ப்ஞம் ண்ஞிபி ழபண்டும். அந்ட இந
பதசயல்டமன் இட மத்டயதனம் ஆகும். ிற்மடு

னத்டயதமல் டயர்க்ழகள்பி ழகட்ட, அம்மபத் டடிப்ன
ல்மம் உண்மகயபிடும்.
ஹ்னடத-ணர்ப்ஞம் - சஞமகடய - டமன் ன்ணமவபக்
கவத்ழடற்றுகய ளரித மடம். கர வடதின் சண
ச்ழமகத்டயல் ளசமன் இந்ட சஞமகடயவத ளடய்பழணம,
குனழபம, டயழதம, தமரிழணம ண்ஞிபிட்மல் ழமடம்.
அப்னம் டக்ளகன்று என்றும் இல்வ. மம் தமரிம்
சஞமகடய ண்ஞிழமழணம அபர்கள் னெம் ஈச்பன்
அடேக்ம் ண்ஞிபிடுபமன்.
இம்ணமடயரிதமகப் ிள்வநதமகப் ிந்ட எனத்டவ
குனபிம் சஞமகடய ண்டம்டிதமக உதத்வடனேம்,
அபன் கல்தமஞம் ளசய்டளகமள்லம் ழமட அந்டக்

கல்தமஞத்வடழத ளண்ஞமய்ப் ிந்டபள் டயதிம்

சஞமகடய ண்டம்டிதமக பிபம

ம்ஸ்கமத்வடனேம் ரியகள் ற்மடு ளசய்ட
டந்டயனக்கயமர்கள்.
அடமபட, ளண்வஞ ணட்டும் ணட்ம் டட்டி அபவநப்
னனனுக்கு சஞமகடய ண்ஞச் ளசமல்பில்வ. அந்டப்
னனவனேம் பிபமத்டக்கு னந்டயழத குனவுக்கு

சஞமகடய ண்ஞச் ளசமல்யதினக்கயட. அபன் ந்ட
பதசயல் இந்ட சஞமகடயவதச் ளசய்கயமழம அட

பதசயல் இபள் அபவக் கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டு
சஞமகடய ண்ஞழபண்டும் ன்ட சமஸ்டயத்டயன்
அிப்மதம்.

உசத்டய-டமழ்த்டய, உரிவண (right) , ஸ்டமம் (position) னடம
பிதங்கவநபி சயத்ட சுத்டயவதப் ளரிடமக
யவத்டமல் அப்ழமட சஞமகடயடமன் னக்கயதணமகயட.
அடற்கு பனயதமகத்டமன் னனனுக்கு உதனம்

ளண்டக்கு பிபமனம் பிடயக்கப்ட்டினக்கயன்
ன்று னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
பிபம பதடம் சட்னம்
பிபம பதடம் சட்னம்
உதம் ணமடயரிப் ளண்ஞின் னமபட பதசயல்

கல்தமஞம் ண்ஞ ழபண்டும்; அப்ழமடடமன் சஞமகடய
னத்டய பனம் - ன்று ளசமன்மல், 'இட இந்ட கமத்டயல்
மத்டயதணம? சட் பிழமடணல்பம?' ன்று ழகட்ீர்கள்.

'மமங்கத்டயன்

சட்த்வட ணீ று' ன்று ளசமல்க்

disobedience) ன்று

இப்ழமட ஆட்சய த்டகயபர்கழந என

கூமடடமன். அப்டிச் ளசமல்பில்வ. சட் ணறுப்ன (civil
கமத்டயல் ண்ஞிக் கமட்டித்டமன் இனக்கயமர்கள். 'சட்ம்
ன்று தமழம லடயடற்கமக ங்கள் ஸ்பமடந்டரிதத்வட
பி ணமட்ழமம்' ன்று அப்ழமட ளசமன்மர்கள். அழட

ணமடயரி, "ளதியல் ழமட்மலும் பமதில்வ; ிமஞன்
ழமமலும் பமதில்வ; ஆத்ண ழக்ஷணத்டக்கமக

ற்ட் பிபம ம்ஸ்கமத்வட ளபறும் ளௌகயக
பிதணமக்கயச் சட்ம் ண்ஞிமல் ற்கனடிதமட"
ன்று கயநம்னகய ழபகம் ம் ங்கலக்கு இல்வ.

அப்டி இல்வழத ன்ட ணட்டும் மன் 'சட்த்வட ணீ 
ழபண்மம்' ன்று ளசமல்படற்குக் கமஞணயல்வ. என
பிதத்டயல் ணீ யமல், ணற்பற்யலும் ணீ றுகய ண்ஞம்
உண்மகய, கட்டுப்மழ ழமய்பிடும். அடமல்டமன்

[சட்த்வட ணீ றும்டிச்] ளசமல்பில்வ. ஆமலும்
சட்த்வட ணீ மணழ மமங்கத்டக்கு சமஸ்டய

அிப்மதத்வட பிமணல் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்க
ழபண்டும். மமங்கத்டக்கு ணட்டுணயல்வ; ங்கநிலும்
டைற்றுக்குத் ளடமண்டறு ழனக்கு ழணல் சமஸ்டய

அிப்மதத்வட பிட்டு பிட்மர்கழந! அபர்கலக்கும்
மக்கயதினக்கய ஸ்பல் சமஸ்டயக்ஜர்கள் டுத்டச்
ளசமல்யக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும். சட்த்வட
ணீ மணழ, னன்ழற்ம் த்டவ யடமணமக
ற்ட்மலும் அடமல் ணம் டநமணல் டைறு பனம்
ஆமலும் ஆகட்டும்! இன்ம் அடயகணமமலும் ஆகட்டும்!
உன்டணம இந்ட ழடசமடமம் ணறுடி னக்கத்டயல் பப்
ண்டபடற்கு ம்ணமமவட சமந்டணம பனயதிழழத

ளசய்ழபமம் ன்று ளசய்த ழபண்டும். வ மர்க்க
மம் [உதிழமடு] இனக்க ழபண்டும் ன்டயல்வ.

ஆதிம் பனத்டக்கு அப்னம்டமன் ன் உண்மகும்
ன்மலும், அடற்கு இப்ழமழட ம்ணமம பிவடவதப்
ழமட்டுபி ழபண்டும். தத்டத்வட இப்ழமட

ஆம்ித்டமல்டமன், ன்வக்ழகம என மநமபட ன்
கயவக்கும். ிதத்டழண இல்மபிட்மல் ன்வக்கும்
ன் ற் னடிதமடல்பம? பிவடழத ழமமபிட்மல்
ப்டி ணம் உண்மகும்?

டர்ணசமஸ்டயழண ளரித சட்ம் ன்று

மமங்கத்டமனக்கும், ளமடங்கலக்கும் னரினேம்டிதமக,
யடணம னவதில் (by persuasion) பற்னறுத்டயக்
ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்.
பிபம பதட குயத்ட பிபமடம்
பிபம பதட குயத்ட பிபமடம்
'மல்த

பிபமம் கூமட; ளண்கள் ரிடபம ின்டமன்

கல்தமஞம் ண்ஞழபண்டும்' ன்று இந்ட டைற்மண்டு
ஆம்த்டயழழத ம் ணடஸ்டர்கநில் ளமம்வும்
ளசல்பமக்கமக இனந்டபர்கள் பமடம் ளசய்ட ணகமமடுகள்
த்டய

resolutions [டீர்ணமங்கள்]

ழமட்டினக்கயமர்கள்.

இபர்கள் ழபடத்டயல் ம்ிக்வகதில்மடபர்கள் அல்.
ணமமக டமங்கள் ளசமல்படடமன் ழபட ம்ணடணம
பிபமம், மல்த பிபமம் ன்ட ழபட
ம்ணடணமடயல்வ ன்று இபர்கள் ளசமன்மர்கள்.

ம். ங்கமச்சமரிதமர், சயபஸ்பமணய அய்தர், றந்டணய்தர்,
கயனஷ்ஞஸ்பமணய அய்தர் ணமடயரிதம ளரித னள்நிகள்
இபர்கநில் இனந்டமர்கள். அப்னம் வட் ஆிள்
[பி.ஸ். வயபம] சமஸ்டயரி இந்ட பிதத்டயல்
பிழசணமக பமடம் ண்ஞிமர்.
ல் சமஸ்டய மண்டித்டயதம் ளற்யனந்டபர்கநிழழத
வபஷ்ஞபர்கள் கமஞ்சயனத்டயலும், ஸ்ணமர்த்டர்கள்

டயனவபதமற்யலும் இண்டு வகள் த்டய, ழபடப்
ிகமம் னர்பத்டயல் பிபம பதசு உதர்பமகத்டமன்
இனந்டட, ரிடணடய பிபமந்டமன் ந்டயனக்கயட ன்று
அிப்மதம் ளசமன்மர்கள்.

அப்னம் ன் இப்டி மல்த பிபமம் பந்டட
ன்டற்கும் என கமஞம் ளசமன்மர்கள். அடமபட:
டனக்கர்கள் இந்ட ழடசத்டக்கு பந்ட னடயடயல் யந்ட
ணடத்வடச் ழசர்ந்ட கன்தமப் ளண்கவநத் டெக்கயக்
ளகமண்டு ழமய் மத்கமம் ண்டபட

அடயகணமதினந்டடமம். ஆமல் எனத்டன் 'ளடமட்'வட
(ளமட்டுக் கட்டிவட) அபர்கள் மத்கமம்
ண்ஞணமட்மர்கநமம். அடமழழத ளண்கள்
குனந்வடகநமக இனக்கும்ழமழட கல்தமஞம்

ண்ஞிபிடுகய னட பனக்கத்வட ஆம்ித்டமர்கநமம்.
இப்டி இந்டக் கல்தமஞச் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமல்ய,
'இப்ழமட

மம் ணறுடி ழபடத்டயல் இனந்ட ிகமழண

ணமற் ழபண்டும்.

Pre-puberty marriage [பதசு

பனம் னன்

கயதமஞம்] ன் அமகரிகத்வடத் ளடமவந்ட
பிழபண்டு" ன்று பமடம் ளசய்டமர்கள்.

டமங்கள் ளசமல்பட பமஸ்டபத்டயல் சமஸ்டயழமக்டணமட
ன்டற்கு ஆடபமக இபர்கள் குயப்மக இண்டு
சமன்றுகவந கமட்டிமர்கள். என்று பிபம
சங்கயழழத பனகய சய ழபட ணந்டயங்கள். ணற்ட
ம்னவத டர்ண சமஸ்டயங்கநிளல்மம் ணயகச்
சயந்டடமக கனடப்டும் ணடேஸ்ணயனடய.

பிபமப் ிழதமக ணந்டயணம ழபட பமக்கயதத்டயல்*
ன் ளசமல்யதினக்கயட?

இவடச் ளசமல்லுனன் இன்ளமன பிதம் ளசமல்
ழபண்டும்.

ம் எவ்ளபமன ழடகத்டயலும் அங்கங்கலக்குள்ழந அவப
எவ்ளபமன்றுக்கும் அடய ழடபவடதமக என ழடபன்

இனக்கயமன். கண்ஞில் லரிதன், வகதில் இந்டயன்
ன்யப்டி ணக்குள் ஆத்தமத்ணயகணமக ழடப சக்டயகள்
இனக்கயன். இட டபி எவ்ளபமன

பழதமபஸ்வடதிலும் (பதசுக்கட்த்டயலும்) எவ்ளபமன
ழடபவடக்கும் ம் ழணல் ஆடயக்கம் இனக்கயட.
இவ்பிடத்டயழ என ளண்ஞமபள் ிந்டடயயனந்ட
பஸ்டயம் கட்டிக் ளகமள்நத் ளடரிகய பவதில் 'ழமணன்'
ன் ழடபவடதின் ஆடீத்டயல் இனக்கயமள். (னனர்கள்
கட்டிக் ளகமள்லம் ழபஷ்டிக்ழக 'ழசமணன்' ன்று ழர்
இனக்கயட!) அடற்கப்னம் ரிடபமகும் பவதில் அபள்
கந்டர்பின் ஆடீத்டயல் இனக்கயமள். பதசு
பந்டடயயனந்ட னென்று பனம் அக்ிதின் ஆடயக்கத்டயல்
இனக்கயமள். ழமணன் ன்மல் சந்டயன். ழமணன் என
ளண்வஞ ஸ்பகரித்டக்
ீ
ளகமண்டினக்கய குனந்வடப்

ிமதத்டயல் அடிம் யம ணமடயரிதம குநிர்ச்சய
இனக்கயட. அப்னம் கந்டர்பன் ன் உல்ம

ீபிதம, ல் றந்டணம ழடபவடதிம் இனக்கய
சயறுணயக்கு மபண்தம் பிழசணமக இனக்கயட. ிகு
அக்ிதின் அடயகம கமம் உண்ம ழமட

கமணமக்ிவத ற்டுத்டம் சக்டய உண்மகயட. னென்று
ழடபவடகலவத அடயகமத்டக்கு இப்டி ளௌகயகணமக
அர்த்டம் ண்டபடண்டு. இட இனக்கட்டும்.
சரர்டயனத்டக்கமர்கள் சமன்று கமட்டும் ழபட ணந்டயங்கநின்
அர்த்டம் ன்? பன் ப்டும் கல்தமஞப்ிள்வந படெ
ப்டும் கல்தமஞப் ளண்வஞப் மர்த்ட ளசமல்லும்

இந்ட ழபட பமக்கயதங்கலக்கு அர்த்டம் ன் ன்மல்,
"னடயல்

ழமணன் உன்வ அவந்டமன்; இண்மபடமக

கந்டர்பன் அவந்டமன்; னென்மபடமக அக்ி உக்கு
அடயடய ஆமன். ணடேஷ்த பர்க்கத்வடச் ழசர்ந்ட மன்

மன்கமணபமக உன்வ ஆலபடற்கு பந்டயனக்கயழன்.
உன்வ ழமணன் கந்டர்பிம் ளகமடுத்டமன்; அக்ி

ன்ிம் இப்ழமட ளகமடுத்டயனக்கயமன்" ன்று அர்த்டம்.
பிபமத்டயன் ழமழட ளசமல்ப்டுகய ணந்டயத்டயல்
இப்டி பனபடமல் கல்தமஞப் ளண்ஞமபள்

ரிடணடயதமகய அக்ிதின் ஆடயத்டயல் னென்று பனம்
இனந்ட ிகுடமன் அபவந எனத்டன் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயமன் ன்றுடமழ அர்த்டம் ஆகயட?
இவடச் ளசமல்யத்டமன் சரர்டயனத்டக்கமர்கள், "மங்கள்
என்றும் சமஸ்டய பிழமடணம

reform (சரர்டயனத்டம்)

ளகமண்டு பபில்வ. ஆடயதியனந்ட சமஸ்டயத்டக்கு

பிழமடணமகத் டனக்க மஜ்தத்டயல் ற்ட் பனக்கத்வட

ணமற்யப் வனதடி சமஸ்டயழமக்டணமகப் ண்ஞ ழபண்டும்
ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம். ழபட பமக்கயதத்வடபி ளரித
ிணமஞம் இனப்டமக ந்ட மடினேம் ளசமல்
னடிதமழட! அவடத்டமன் மங்கள் 'அடமரிடி'தமகக்
கமட்டுகயழமம் ன்று ளசமன்மர்கள்.

இழடமடு ணடேஸ்ணயனடயதியனந்ட இபர்கள் என்வ
ழணற்ழகமள் கமட்டிமர்கள்.

த்ரீஞி பர்மண்னேடீழக்ஷட குணமரீ ரிடணடய டீ

|

ஊர்த்பம் ட கமமத் டஸ்ணமத் பிந்ழடட த்னசம் டயம்||
இடற்கு அர்த்டம், "பதசுக்கு பந்ட ளண் அடற்கப்னம்
னென்று பனம் பன் ழடடி பனகயமம ன்று

கமத்டயனந்ட மர்க்கழபண்டும். பமபிட்மல் அடன்ின்
அபழந டயவதத் ழடடிக் ளகமள்நமம்" ன்ட. இங்ழக
post-puberty marriage (ரிடணடய

ஆின்ழ பிபமம்)

ன்றுடமழ ளடரிகயட? அட ணட்டுணயல்வ. "ளரிதபர்கள்
மர்த்டத்டமன் ண்ஞி வபக்க ழபண்டும் ன்றுகூ
இல்மணல் என ளண் டமழ ஸ்பழதச்வசதமக
னனவத் ழடடிக்ளகமள்கயவட அடேணடயக்கய அநவுக்கு
அவ்பநவு 'ணமர்மக' ணடேடர்ணம் இனக்கயட.
டுபமந்டயத்டயல் பந்ட வபடயகக் குடுக்வககலம்,

ணடிஞ்சயகலந்டமன் ல்மபற்வனேம் ணமற்யக்
கமட்டுணயமண்டித்டணமகச் ளசய்டபிட்மர்கள்" ன்று
சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமன்மர்கள்.

"ழபட

ணந்டயங்கள், டர்ண சமஸ்டய ச்ழமகம் இபற்யன்

அர்த்டத்வடப் மர்த்டமல் அபர்கள் ளசமல்பட சரிடமழ?
இடற்கு ீங்கள் ன் ளசமல்கயீர்கள், ஸ்பமணயகழந!"
ன்று ழகட்மல், டயல் ளசமல்கயழன்.
*ழமண:

ப்டழணம பிபிழட கந்டர்ழபம பிபிட உத்ட:|

த்னடயழதம அக்ிஷ்ழ டய: டரிதஸ்ழட ணடேஷ்தம:||

ழமழணம டடத் கந்டர்பமத கந்டர்ழபம டடத் அக்ழத|

திம் ச னத்மம் சமடமத் அக்ிர் ணஹ்தம் அழடம இணமம்||
[ரிக் X.85.40-41]

ட்டு பிட பிபமங்கள்
ட்டு பிட பிபமங்கள்
ணடேஸ்ணயனடய உட்ட் டர்ண சமஸ்டயங்கநில் ட்டு
பிடணம பிபமங்கள் ளசமல்யதினக்கயட.
ப்ஹ்ழணம-வடப-ஸ்டவடபமர்:
ப்மத்த-ஸ்டடமற:|

கமந்டர்ழபம மக்ஷச்வசப
வசமசமஷ்ண: ஸ்ம்னட: - (ணடேஸ்ணயனடய

III.21)

அடமபட ிமம்ணம், வடபம், ஆர்ம், ிமத்டயதம்,
ஆறம், கமந்டர்பம், மக்ஷம், வசமசம் ன்று
கல்தமஞத்டயல் ட்டு டயனுசு.
'ிமம்ணம்' ன்ட

குனகுபமம் னடித்ட பந்ட உத்டண

ிம்ணசமரிக்கமக அபனுவத ணமடம-ிடமக்கள் என ல்
குத்டப் ளண்ஞின் ணமடம ிடமக்கநிம் பந்ட

கன்தமடமம் ண்ஞித் டச்ளசமல்யக் ழகட்டுக்ளகமள்பட.
ிள்வநக்குப் ளண் பட்மர்
ீ
படக்ஷயவஞ டனபட,

ளண்டக்குப் ிள்வந பட்மர்
ீ
ரிசம் டனபட ன்று
இண்டும் இடயல் இல்வ. பிதமமக் ளகமடுக்கல்
பமங்கமக இல்மணல் இண்டு குங்கள்

அிபினத்டயதமக ழபண்டும் ன் உதர்ந்ட க்ஷ்தம்
என்யழழத ண்ஞப்டுபட ிமம்ண பிபமம். டர்ண
சமஸ்டயங்கள் ட்டு பிட பிபமங்கநில் இவடத்டமன்
ணயகவும் சயழஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயன்.
'வடபம்' ன்ட

என தமகத்டயழழத அவடப் ண்டகய

ரித்பிக்குக்குப் ளண்வஞக் கல்தமஞம் ளசய்ட டனபட1 .
உரித கமத்டயல் ளண்வஞத் ழடடி பன் பமடடமல்,
ளண் பட்டுக்கமர்கள்
ீ
அபவத் ழடடிப் ழமய்

தமகசமவதிழ ணமப்ிள்வந ிடிப்ளடன்ட, ிமம்ண
பிபமத்வட பித் டமழ்த்டய ன்ழட அிப்மதம்.
ளண்வஞப் ிள்வந பட்டுக்கமன்
ீ
ழடடிபனபடடமன்
சயமக்கயதணம பிபமம் ன்டமக ஸ்டயரீகுத்வட
சமஸ்டயம் உதர்த்டய வபத்டயனக்கயட.
னென்மபடம ஆர் பிபமம் ன்ட ரிய

ம்ந்டணமட ன்று ளமனள் டுபட; சயதப ரியக்கு
றகன்தமவபக் கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமடுத்ட ணமடயரி
இனக்கும் ன்று 'ஆர்' ன்ழ பமர்த்வடவதப் மர்த்டமல்
ழடமன்றுகயட. ஆமல் டர்ண சமஸ்டயப்டி, பிணயனந்ட
இண்டு சுக்கவந பமங்கயக்ளகமண்டு ளண்வஞ
டயலுக்குத் டனபட 'ஆர்ம்' ன்று ளடரிகயட2 . ஆர்ம்
ன்மல் ரியக்குக் ளகமடுப்ட ன்று அர்த்டம்

ளசய்டளகமண்மல், இடவும் உரித கமத்டயல் ிமம்ண

பிபமம் ஆகமட கன்ிவகவத என பதசம
ரியக்கமபட சுசுனவக்ஷ ளசய்னேம் ளமனட்டுப்

த்டயிதமக ளகமடுப்ட ன்று ஆகும். பிணயனந்ட
ழகம பமங்கயக் ளகமண்டு கல்தமஞம் ளசய்பட ன்கய
ழமடம், அபிம் பிழசணம சரங்கள்

இல்மடடமல்டமன் சுவபக் ளகமடுத்டப் ளண்
ழகட்கயமன் ன்றும், இந்டப் ளண் பட்டுக்கமனுக்கும்
ீ
ிமம்ண பிபமப்டிதம ல் ம்ந்டம்

கயவக்கமடடமல்டமன் டயபிதத்வட பமங்கயக் ளகமண்டு
ிடயதமகப் ளண்வஞக் ளகமடுக்கயமன் ன்றும்
ற்டுகயட. உத்டணணம பிபமத்டயல் ஞ சம்ந்டழண,
ியஸ் அம்சழண கூமட ன்ட சமஸ்டய டமத்ரிதம்.
மமபட ிமமத்டயதம். ிமத்டயதம் ியஸ்

ளகமடுக்கல் பமங்கமக இல்மணல் என ிம்ணச்சமரிக்கு
கன்தமடமம் ண்ஞித் டனகய பிபம னவடமன்.
ஆமல், ிமமத்டயதம் ன்கய ளதரில் ிவவத
உண்டு ண்டபட ன் ழமக்கம் அபணமகத்
ளடரிபடமல், டன் குணமரி சரக்கயழண ரிடபமகயபி
இனக்கயமள் ன்டமல் அபலக்குக் கல்தமஞம்
ண்ஞித்ட அபலவத டகப்மர் அபப்ட்டு
பவத் ழடடிக் ளகமண்டு டமழண ழமகயமர் ன்று
ற்டுகயட. அடமபட, ிமம்ணம் ணமடயரி இல்மணல்
இங்ழக ளண் பட்டுக்கமர்கழந
ீ
ிள்வநவதத்

ழடடிக்ளகமண்டு ழமய்க் கல்தமஞம் ளசய்ட டனகயமர்கள்.
இட இண்மம் க்ஷந்டமன். கயனக்ஷ்ணயதமக இனக்க
ழபண்டிதபவ பின் கயனத்டமர் ழடடிபந்ட,

ழகட்டுப் ண்ஞிக் ளகமள்கய ிமம்ணம்டமன் இவடபி
உசத்டய.

'ஆறம்' ன்மல் 'அறத்டணம' அர்த்டம்.

என

ளண்டக்குப் ளமனத்டணயல்மட (ணமட்ச் ஆகமட) என
பமபன் யவதப் ஞத்வட அபலவத

டகப்மனக்ழகம ந்டக்கலக்ழகம ளகமடுத்ட, அபர்கவந
அடமல் பசப்டுத்டயக் கட்மதப்டுத்டய அபவநக்

ளகமடுக்கும்டிப் ண்டபடடமன் ஆறம்3 . ஆர்ப்டி
ழகமவபக் ளகமடுத்டப் ளண் பமங்கயபன்
பலுக்கட்மதப் டுத்டபில்வ. ஆறக் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயபவப் ழமல் அபவப் ஞழணம,

அடயகமழணம ளகமலத்டபன் ன்றும் ளசமல் னடிதமட.
ஆறம் (அசு சம்ந்டணமட) ன் பமர்த்வடழத
ஆர்ம் (ரிய சம்ந்டணமட) ன் பமர்த்வடக்கு

பிழமடணமகத்டமழ இனக்கயட? அழக ஞக்கமர்கள்
இண்மடமம் கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமண்ட
ஆறம்டமன்.

அடுத்டடம கமந்டர்ப பிபமம் ன்வுன்
சகுந்டவக்கும் டஷ்தந்டனுக்கும் ந்டட ன்று

உங்கலக்கு யவவு பனம். இந்டக் கமத்டயல் 'எழம'
ன்று ளகமண்மடும் கமடல் கல்தமஞம் இடடமன்.
'மக்ஷம்' ளண்

பட்டுக்கமர்கழநமடு
ீ
னேத்டம் ளசய்ட

தித்டப் ளண்வஞ டுத்ட ளகமண்டு ழமய்க்
கயதமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்பட. கயனஷ்ஞ ணமத்ணம
னக்ணஞிவத இப்டித்டமன் பிபமம் ளசய்ட ளகமண்மர்.

கவசய, ட்மபட டயனுசு பிபமம், வசமசம்,

அசுத்டணமட, மக்ஷத்டணமட, இபற்றுக்ளகல்மம்
னடிபிழ ிசமசுத்டணம வசமசத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆறத்டயல் ளண்ஞின்
ம்ணடத்வட டயர்மர்க்கமபிட்மலும், அபலவத
ணடேஷ்தர்கலக்கமபட ஞத்வடக் ளகமடுத்டமன்.

மக்ஷத்டயல் அபலவத ணடேஷ்தர்கவந யம்யத்ட
ழமடயலும் அபலவத இஷ்த்வட ணீ யக் கல்தமஞம்

ளசய்ட ளகமள்நணமட்மன். னக்ணயஞி கயனஷ்ஞரிம் ஆவச
வபத்டத் டமழ இனந்டமள்? வசமசத்டயழம
ளண்டவத இஷ்த்வடனேம் மர்ப்டயல்வ.

அபலவத ளற்ழமர்கலக்கும் டயபிதம் டனபடயல்வ.
ளண் பட்டுக்கமர்கவநப்
ீ
வகத்டக் ளகமண்டு, கல்தமஞப்
ளண்வஞனேம் பந்டப்டுத்டய பிபமம் ண்ஞிக்
ளகமள்பவடத்டமன் வசமசம் ன்று வபத்டயனக்கயட.
என க்கம் வசமசம், இன்ளமன க்கம் ிமம்ணம்.

ிமம்ணம் ன்ட வடபத்வடபி உதர்ந்டட. ஆமலும்
ழமகத்டயல் ல்மனக்கும் எழ ணமடயரி பிதபஸ்வட
ளசய்டபிக்கூமட. இவட உஞர்ந்ட அடயகமரி ழடம்
ளசமல்யதினப்டடமன் ம் சமஸ்டயத்டயன் ளனவண.
இவட உஞமட இக்கமத்டயத அழட பமடங்கநமல்டமன்
ல்ம அர்த்டங்கலம் பந்டயனக்கயன்.
கமட்டுக் கட்வகநமக, ளகமடூணம னக்க
பனக்கங்கழநமடு உள்ந பபமயகலம் இனக்கயமர்கள்.
உள்ல அபர்கநிம் மகரிகபமயகவநபி உதர்

ண்னகள் இனக்கும். இபர்கநமலும் சனெகத்டக்கு அழகப்
ிழதமம் இனக்கும். ஆமல் இபர்கலக்குள்

ப்ழமடம் டங்கலக்குள்ழந சண்வ சச்சவு, family feud
யவத இனப்டண்டு. இம்ணமடயரி சந்டர்ப்ங்கநில்

இபர்கலக்கு மக்ஷ, வசமச பிபமங்கவநக் கூ
அடேணடயத்டமக ழபண்டிதினக்கயட. பிபமத்டக்கு
ிற்மடு டன்மல் சண்வளதல்மம் ழமய்

ளநன்தணமகய பிடுபமர்கள். இழட ணமடயரி சரீ னஷ்டி,
ளௌடயகணம ந்ழடமங்கள் னடயதபற்வ
பிழசணமகக் ளகமண் க்ஷத்ரிதர் ழமன்பர்கலக்கு

கமந்டர்பனம் அடேணடயக்கப்ட்டினக்கயட. அந்டப் ளண்கள்
டமங்கநமகழப பிபணயந்ட னனவத் ழடடி
ணமவதிடுகய 'ஸ்பதம்ப' உரிவணவதக் கூப்
ளற்யனக்கயமர்கள்.

இடமல்டமன் ழபடத்வட அடிளதமற்யத
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டர்ணசமஸ்டயங்கநில் ட்டு பிடணம பிபமங்கவநனேம்
அடேணடயத்டயனக்கயட. ணந்டய னர்பணமக பிபமம் ளசய்ட
ளகமள்படற்கு இந்ட ட்டு பிடணம படெபர்கலக்கும்
'வட்' ளகமடுத்டயனக்கயட.

இபற்யழ ிமம்ண பிபமம் டமன் சயழஷ்ணமட.
அட ளண்ஞமபள் ரிடபமபடற்கு னன்ழ ளசய்தப்
ழபண்டிதட. "ப்டமம் ப்மக் ரிழடம:" ன்று டர்ண

லத்டயத்டயழழத இனக்கயட. வதின் உத
ஸ்டமத்டயல் ளண்டக்கு னமபட பதசயல் (கர்ப்த்வடக்
கூட்டி ட்மபட பதசயல்) ளசய்த ழபண்டித பிபமம்
அட.
டடயனஷ்பசணமகச் சய ளண்கலக்குப் ிள்வநதமகத்
ழடடி பந்ட ளசய்டளகமள்லம் ிமம்ண பிபமம்

க்கமடழமட பதசு யபிடுகயட. ிகு வடபணமகழபம,
ஆர்ணமகழபம, ிமமத்தணமகழபம க்கயட. இவப
ணட்டுழண ிமம்ணஞனக்கு ற்ட்வப. இடர்கலக்கு
இபற்ழமடு ழபறு பிடணம கல்தமஞங்கலம் - பதசு
பந்ட ளண்ழஞ ஸ்பதம்பணமகத் ழடர்ந்டடுப்ட, அல்ட
கமந்டர்பணமகச் ளசய்ட ளகமள்பட உள் - அடேணடயக்கப்
ட்டினக்கயன்.
கல்தமஞ ணந்டயங்கநில்  ட்டு பவகதமவனேம்
உத்ழடசயத்டவப. அவப ல்மனக்கும் ளமடபமக
இனக்கப்ட்வப. அடமபட ரிடணடயதம ளண்வஞ
பிபமம் ளசய்ட ளகமடுப்டற்கும் உரிதபம

ணந்டயங்கள் பிபம ிழதமகத்டயல் பனகயன்.
இம் ணமடயரி அவபனக்கும் ளமடபமக இனக்கய
ணந்டயங்கநில்டமன் னன்ழ ளசமன் இண்டும்
இனக்கயன். ழமணன், கந்டர்பன், அக்ி ஆகயழதமரின்
ஆடீத்டயயனந்ட டன்வ பந்டவந்ட ரிடணடயதம
படெவபப் ற்ய பன் ளசமல்கய அந்ட ணந்டயங்கள்,
ிமம்ணணமக ணட்டுணயன்ய ணற் ல்ம பிடணம
பிபமங்கவநனேம் உத்ழடசயத்டச் ளசமல்ப்ட்வபழத
ஆகும்.

அவடழத மல்த பிபமம் ளசய்டளகமள்லம் பனும்
ளசமல்கயமன். இப்ழமட குனந்வடதமதினப்பவந இபன்
மஞிக்கயஞம் ளசய்ட ளகமண்மலும், ிற்மடு அபள்
னேபடயதமக ஆ ிகுடமழ இபன் டமம்த்டயதம் த்டப்
ழமகயமன்? அப்ழமட ழமணன்-கந்டர்பன்-அக்ி ஆகயத
னெபரின் ஆடயக்கத்டயயனந்டம் டக்குக்

ளகமடுக்கப்ட்பநமகடமழ அபவந இபன் அவதப்
ழமகயமன்? அடமல் அப்ழமட ளசமல் ழபண்டித
ணந்டயத்வட னன்கூட்டிழத (in advance) இப்ழமட
பிபமத்டயல் ளசமல்ய பிடுகயமன்.
மம் இக்கமத்டயல் ிள்வந ிந்டவுன் ளசய்த
ழபண்டித மடகர்ணம, மண கர்ணம, ளசௌநம்

னடயதபற்வ ளதல்மம் ழசர்த்ட வபத்ட அபனுவத
பிபமத்டக்கு னன் இனட, இனத்டய இண்டு பதசயல்
னடல் ழமடும் ழமட கமம் டள்நிச்
ளசமல்லுகயழமணல்பம? இப்டிப் ின்மல் கமம்

டள்லபடற்குப் டயல், னன்மகழப (அட்பமன்மகழப)
ிமம்ண பிபமக்கமன் இந்ட ணந்டயங்கவநச் ளசமல்ய
பிடுகயமன்.
இடற்கு என

example (உடமஞம்)

ளசமல்கயழன். ிம்ணச்சமரி

ளசய்கய ணயடமடமத்டயல் டக்கு ல் ிவ

ற்ழபண்டும் ன்டம் அழக ழபண்டுடல்கநில்
என்மக பனகயட. இவடப் மர்த்ட ம்
சரர்டயனத்டக்கமர்கள், "ிம்ணச்சமரிதமக இனக்கும்ழமழட
டகப்மமகயபிட்டு அப்னம்டமன் பிபமம் ண்ஞிக்

ளகமண்டு கயனஸ்டமக ழபண்டும் ன்ழட ழபடத்டயன்
அிப்மதம்" ன்று ளசமன்மல் த்டவ
அம்மபிடணமக இனக்கும்? ிற்மடு ன்வக்ழகம
உண்மக ழபண்டிதடற்கு இப்ழமழட என ிம்ணச்சமரி
ிமத்டவ ண்டகயமன் ன்டடமழ சரிதம
அர்த்டம்? அப்டித்டமன் பிபம பிதணமகச்

சரர்த்டயனத்டக்கமர் கமட்டும் ழபட பமக்கயதனம்.

இந்ட ணந்டயங்கள் ளண்டக்கு பதசு பந்ட ின் க்கய
ணற் பிடக் கல்தமஞங்கநிழம பிபம

ந்டர்ப்த்டயழழதம தடமர்த்டணமகச் ளசமல்படற்குப்
ளமனத்டணமக இனக்கயன்.
இடடமன் வட் ஆிள் சமஸ்டயரி கட்சயக்கு மம்

ளசமல்கய டயல். ளண்டக்கு பதசு பந்ட ின்னும்
ளசய்தப்டும் சய பவகக் கல்தமஞங்கவந அங்கர கரித்ட
ழணற்டி ணந்டயங்கள் பிபமத்டயல்

ழசர்க்கப்ட்டினப்டமல், ல்ம பிபமனம் பதசு பந்ட
ின்டமன் ளசய்த ழபண்டும் ன்று அர்த்டம் ஆகமட ன்று
ளசமல்கயழமம்.

பிபமங்கநில் ணயக உத்டணணமடமக சமஸ்டயங்கநில்
ளசமல்ப்டும் 'ிமம்ணம்' ன்டன்டி, கல்தமஞப் ளண்
ரிடபமகமடபழந ன்டற்கு அலத்டணம சமன்மகவும்
பிபமச் சங்கயன் கவசயதில் என ழபட ணந்டயழண
இனக்கயட4.

பஸ்டயம் கட்டிக் ளகமள்நத் ளடரிந்ட ின் ரிடபமகும்
பவனேள்ந இவக்கமத்டயல் என ளண் குனந்வட
கந்டர்பின் ஆடயக்கத்டயல் இனக்கயமள் ன்று
ளசமன்ழல்பம? அந்ட கந்டர்பின் ளதர்
பிச்பமபற. இந்ட பிச்பமபறவபப் மர்த்ட கல்தமஞப்
ிள்வந ளசமல்கய ணந்டயம் டமன் மன் இங்ழக
குயப்ிடுபட. " பிச்பமபறழப! உன்வ ணஸ்கமம்
ண்டகயழன். ீ இந்டப் ளண்வஞ பிட்டு லந்டயனந்ட
ழம. ழபளமன ளண் குனந்வடதிம் ழமய்ச் ழசன.

இபலக்கு மன் டயதமகய பிட்ழன் அல்பம? அடமல்

ன்ிம் இபவநக் ளகமடுத்ட பிட்டு ீ, டகப்மரின்
பட்டில்
ீ
இனப்பலம் பிபமம் ஆகமடபலணம

இன்ளமன ளண்வஞச் ளசன்வபமதமக" ன்று
இங்ழக கல்தமஞப்ிள்வந ழபண்டிக் ளகமள்கயமன்.
பமபன் பிபமத்டயன் ழமட கல்தமஞப்

ளண்வஞ பிட்டுப் ழமகுணமறு கந்டர்ப னவ ண்ஞி
அந்ட கந்டர்பிம் ிமர்த்டயக்கயமன் ன்டயயனந்ட
அபள் இன்ம் அக்ிதின் ஆடயக்கத்டயன் கர ழன

பபில்வ, கந்டர்பின் ஆடயக்கத்டயல் இனக்கயமள்,
அடமபட பதசுக்கு பபில்வ ன்றுடமழ டீர்ணமணமக
னடிபமகயட?
"ல்மம்

சரி. ஆமல் ணடேஸ்ணயனடயதியனந்ட

சர ர்டயனத்டக்கமர்கள் quote ளசய்டமர்கழந! ரிடபமகய னென்று பனம்
பவ டயர்மர்த்டபிட்டு, அப்னம் என ளண் டமழ னனவத்
ழடடிக் ளகமள்நமம் ன்று அந்ட ச்ழமகம் ளசமல்கயழட!
அடற்ளகன் ணமடமம்?"
ணமடமம் இனக்கயட. "பதசுக்கு பனனன் கல்தமஞம் ண்ஞிக்
ளகமடுத்டபி ழபண்டும்" (ப்டமம் ப்மக்ரிழடம:) ன்ழட
டர்ணசமஸ்டயத்டயன் ளமட பிடய. அந்ட பிடய டப்ிப் ழமகய
ழகஸ்கநில் ன் ளசய்பட? என ளண்வஞ பமகத் ழடடி
பமபிட்மல் அபலவத ிடமழபம, ிமடமழபமடமன் ிள்வந
மர்த்ட கல்தமஞம் ண்ஞித் டழபண்டும். ஆமல் இப்டிச்
ளசய்தமணல் அபர்கள் மட்டுக்கு ளமறுப்ில்மணயனந்டமல்? அல்ட
என ளண் மடயதில்மணல், கமர்டிதன் இல்மணல் இனந்டமல்?
அப்டிப்ட்பவநப் ற்யத்டமன் ரிடபமடற்கு னென்று
பனத்டயற்கு ின் டமழ னனவத் ழடமம் ன்று
ணடேஸ்ணயனடயதில் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, மடயழத
இல்மடபலங்கூ, பதசுக்கு பந்டின் உழ டமமக
னனனுக்கமகப் னப்மணல், தமமபட ந்ட ணயத்ர்கழநம, அண்வ

அசமழம, அிணமனள்நபர்கழநம டக்கமக ணமப்ிள்வந ழட
ணமட்மர்கநம ன்று ளமறுத்டயனந்ட மர்த்டபிட்டு, அப்னம்டமன்
டமமகழப ழடமம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
Context [ந்டர்ப்ம்] -ப் மர்க்கமணலும், னன்னுக்குப் ின் பனபவட
comparitive -ஆக [எப்ிட்டு]ப் மர்க்கமணலும் சமஸ்டய பசங்கவநனேம்

ழபட ணந்டயங்கவநனேம் டண்மக டுத்ட வபத்டக்ளகமண்டு
மர்ப்டமல்டமன் சர ர்டயனத்டக்கமர்கள் ஆசமசர ர்கநமக உள்நபர்கநின்
பனக்கத்டயயனப்டற்கு ணமமவடழத சமஸ்டயழமக்டணமட ன்று
பமடயக்கும்டி ஆகயதினக்கயட.
சமக்மதஞ உஸ்டய ன் ரியக்கு மல்த (ரிடபமகமட)
ணவபிதினந்டடமக உயத்டயழழத [சமந்ழடமக்தம் 1.10.1]
இனக்கயட. இம்ணமடயரி பிதங்கவந ஆ அண சரிதமகப்
மர்க்கமணல் சர ர்த்டயனத்டக்கமர்கள் டட்ப்ட்டுப் ழசய பிடுகயமர்கள்.
இனந்டமலும் னன்ளல்மம் சர ர்டயனத்ட பமடங்கலக்கு டயர் பமடம்
ளசய்த ங்கலக்குத் ளடரிதமபிட்மலுங்கூ, "இடபவ
ளரிதபர்கள் ப்டிப் ண்ஞி பந்டயனக்கயமர்கழநம அப்டிழத
ழமழபமம்; னடயடமக என்வ டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்மம்" ன்
அிப்மதம் இனந்டட. அடமல்டமன் வயபம சமஸ்டயரி இந்ட
கல்தமஞ பதசு reform பிதணமக இண்டு னவ கவுன்சயயல்
ணழசமடம ளகமண்டு பந்டம் அட யவழபபில்வ. அப்னம் டமன்
மர்டம ன்பர், இப்ழமட மம் "சமடம சட்ம்" ன்று என
அம்ணமள் ழமட் சட்ம் ணமடயரி யவத்டக் ளகமண்டினக்கய இந்ட
சட்த்வடக் ளகமண்டு பந்டமர். அடற்குக்கூ சரிக்குச் சணன் ஆடபமக
50%, டயர்டப்ில் 50% ன்றுடமன் ழபமட் பிலந்டட. அந்ட

ந்டர்த்டயல் ிரிட்டிஷ் ர்க்கமமட, "கமங்கயஸ் ழகட்கய
ஸ்பதமஜ்தத்வடத்டமன் மம் டபில்வ; அபர்கலக்குத்
டயனப்டயதமக, ணடத்வடக் ளகடுப்டற்கமபட மதம் ளசய்தமம்"
ன்று யவத்ட மணயழட்ட் ளணம்வ வபத்ட இந்ட
ணழசமடமவுக்கு ஆடபமக ழபமட் ண்ஞச்ளசமல்ய, பிபம பதவட
உதர்த்டயழததமக ழபண்டும் ன்வடச் சட்ணமகச் ளசய்ட

பிட்மர்கள். அடமபட public opinion (ளமட  அிப்மதம்) - ணீ ய
கபர்ளணன்ட் த்டயமழ அந்ட ணழசமடம 'மஸ்' ஆதிற்று.
இப்ழமட யவவண ளமம்வும் ணமயபிட்ட வனத னக்கங்கநில்
க்டய பிச்பமம் ழமய்பிட்ட. ிரிட்டிஷ் மஜ்தத்டயல் சமடமச்
சட்ம் அனமவுன், அபர்கள் ளகமடுத்டயனந்ட
ணமணழமத்மத்தமத வட்டிவ "ழபண்மம்" ன்று டந்ட
ண்டிடர்கள் உண்டு. பங்கமநத்டயயனந்ட ஞ்சமஞ டர்க்க த்
ட்மசமர்தனம், டயனபிசல்லூரியனந்ட கமசயக்குப் ழமய் ளட்டில்
ஆகயபிட் க்ஷ்ணஞ சமஸ்டயரி (டணயழ்மட்டு ிமம்ணஞர் ன்று
ளடரிபடற்கமக 'க்ஷ்ணஞ சமஸ்டயரி டயமபிட்' ன்ழ ளதர் வபத்டக்
ளகமண்பர்) ன்பனம் இப்டிப்ட் டயதமகத்வடச் ளசய்டமர்கள்.
இப்ழமட ம் ஸ்படந்டய இந்டயதமபில் மமங்கத்டமல் சமஸ்டய
பிதங்கநில் ளசய்தப்டும் ணமறுடல்கவநப் மர்த்ட இப்டிக் குனய
லகய உஞர்ச்சய தமனக்கு இனக்கயட?
ம் குனந்வடகலக்கு சமஸ்டய டமத்ரிதங்கவந னலக்கவும் ன்மகச்
ழசர்ந்டப் ிடித்டப் மர்த்டச் ளசமல் ழபண்டும். இங்ழக என்றும்,
அங்ழக என்றும் மர்த்டமல் conflicting -ஆக [னஞமக] த்டமன் இனக்கும்.
'ழபடத்டயல் love marriage டமன் ளசமல்யதினக்கயட' ன்கய அநவுக்கு

அவ குவ ரிர்ச் ளகமண்டு பிட்டு பிடுகயட! சமஸ்டயங்கவநப்
னமபமகப் மர்க்கழபண்டும். என்வ டுத்டக் ளகமள்லம்ழமட அட
ளசமல்ப்ட் ந்டர்த்வடப் மர்க்க ழபண்டும்; அடற்கு னன்னும்
ின்னும், ணற்றும் இழட பிதணமக இட இங்கநிலும் ன்
ளசமல்யதினக்கயட ன்ளல்மம் டீர்க்கணமகப் மர்த்ட, பிசமரித்ழட,
னடிவு ளசமல் ழபண்டும்.
ிமம்ண பிபமம் ல்ம மடயதமனக்கும் உண்டு. ஆமல்
ிமம்ணஞர் டபி ணற் மடயதமனக்கு ழபறு பிடணம பிபமனம்
உண்டு. அடமபட ரிடணடய பிபமனம் அடேணடயக்கப்ட்டினக்கயட.
சரீ ம்ந்டணம ளநக்கயதங்கலக்கு னக்கயதத்பம் டனபடமமல்
ணற் பிபமங்கலம் ளசய்தமம். ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ிமம்ண
பிபமழண டுத்டட.
1 தஜ்ஜஸ்த ரித்பிழ வடப: (தமஜ்ஜபல்கயத ஸ்ணயனடய I.59)

2 ஆகமதமர்ஸ்ட ழகமத்பதம் (தமஜ்ஜபல்கயத ஸ்ணயனடய I.59)
3 ஆறழம த்பிஞமடமமத் (தமஜ்ஜபல்கயத ஸ்ணயனடய I.61)
4 உடீர்ஷ்பமட : டயபடீ ஹ்ழதம பிச்பமபலம் ணம கர ர்ிரீழ|

அந்தமம் இச்ச ித்னடமம் வ்தக்டமம்  ழட மழகம டேம டஸ்த
பித்டய||
உடீர்ஷ்பமழடம பிச்பமபழம ணழமணழ த்பம|
அந்தமம் இச்ச ப்ர்வ்தம் ம்மதமம் த்தம ஸ்ன|
-(ரிக் X.85.21-22)

ன் மயத பிபமம்?
ன் மயத பிபமம்?
பிபமம் ன் ம்ஸ்கமத்டக்குப்  உத்ழடசங்கள் உண்டு.
அடயழ னக்தணம என்று, ஸ்டயரீகலக்குச் சயத்ட ரிசுத்டய ற்ப்
டய ன் என ிடிப்வ ற்டுத்டயத் டனபட. அவடப் ிடித்டக்
ளகமண்ழ அபர்கள் கவத்ழடய பிடுபமர்கள். குனபிம் ிம்ணசமரி
சயஷ்தன் சஞமகடய ண்ஞிப் ம யபினத்டயதவந்ட சுத்ட
ணழமடு இனக்கய ணமடயரி இந்டக் கன்ிவகனேம் இபிம் இனக்க
ழபண்டும்.
ம்னவத கர்ணம, ன்ணம ல்மபற்றுக்கும் கமஞம் ணயன்
ழசஷ்வடமன். இந்ட ணவ வபத்டக் ளகமண்டு அடனுவத
இச்வசகவநப் னர்த்டய ண்ஞப் மடுடுபடயல் டமன் மங்கள்
ம்பிக்கயன்; ன்ணமக்கள் ற்டுகயன். ணவ
யறுத்டயபிட்மல் கர்ணம இல்வ, ன்ணம இல்வ, ழணமக்ஷம்டமன்.
ணவ யறுத்டபட ணமசயணணம கமரிதம். அஷ்
ணமயத்டயகவநக் கூ அவந்ட பிமம்; சயந்வடவத அக்கயச்
சும்ணம இனப்டடமன் னடிதமட கமரிதம் ன்று [டமனேணமபர்]
மட்டுக்கூ இனக்கயட. ணவ யறுத்ட னடிதமபிட்மலும், அவடச்
ளசமந்ட பினப்ன, ளபறுப்னகலக்கமக ஆடும்டி பிமணல்
இன்ழமரித்டயல் அர்ப்ஞம் ண்ஞி பிட்மல், அப்ழமட 'டக்கமகப்
ண்ஞிக் ளகமள்பட' ன்டமல் ற்டும் மனம் ன்ணனம்

இல்மணல் ழமகும். இன்ளமனத்டர் ஆட்டி வபக்கயடி அபரிம்
ணவ ணர்ப்ித்ட பிட்ழமணமமல் ணக்கு கர்த்டம ன்கய
ளமறுப்ில்வ. அடமல் ற்டும் ம னண்தனம் ன்ணமபில்
இல்வ. "ன் ளசதமபட தமட என்றுணயல்வ" ன்று
ஈச்பித்டயல் இப்டித்டமன் ணவ அர்ப்ிக்கச் ளசமல்கயமர்கள்.
ஆமல் அவடச் ளசய்பர் ழகமடிதில் எனத்டர்டமன். இவடழத என
ளண்டக்குப் டயவத ஈச்பமகக் கமட்டிதினக்கய ம் டர்ணத்டயல்
மநணம ஸ்டயரீகள் றணமகச் ளசய்ட
கவத்ழடயதினக்கயமர்கள். னனவ ஈச்பமக யவப்ட
கஞபழ கண் கண் ளடய்பம் ன் ளகமள்வக, கல்மமலும்
கஞபன் ன் அக்க ஸ்பமபம், மடயவ்த்தம் (கற்ன) ,
ளநணங்கயதம் (சுணங்கயத் டன்வண) , றணங்கயதமகழப ளசத்டப்
ழமக ழபண்டும் ன் டீபிணம ிமர்த்டவ ஆகயத இவபகள்
அமடய கமணமக ம் ழடசத்ட ஸ்டயரீடர்ணணமக, ம்
ழடசத்டப்ளண்கநின் உத்டண ீபத்டக்கு உதிர் யவதமக இனந்ட
பந்டயனக்கயன்ட.
ந்டத் ழடசத்டயலும் உத்டண ஸ்டயரீகள் இனந்டயனப்மர்கள்டமன். ந்ட
ணடத்டயலும் உதர்ந்ட குஞசமயிகள் ழடமன்யதினப்மர்கள்.
ன்மலும் ழணழ ளசமன் பிதங்கள் ம் ழடசத்டயன், ம் ணடத்டயன்
ம் கல்ச்சரின் ீபமடமணம என அம்சணமக இனப்ட ழமல் ணற்
இங்கநிழ ளசமல் னடிதமட. 'மகரிகம்' ன்று ளசமல்ய ளகமண்டு
இவட ணமற் யவப்ட ம்னவத ணழமன்டணம
ண்மட்டுக்ழக ஆடமணமக இனக்கப்ட் என ஆஞிழபவ ளபட்டி
பிடுகய ணமடயரிதமகும்.
கமடல் கர டல் ன்று சயத்ட பிகமம் ற்மணல், சரீ யவப்னம்
கமணனம் பனகயடற்கு னந்டயழத எனத்டவ ர்த்டமபமக
அவந்டமல்டமன் குனந்வட உள்நத்டயல் உண்மகய ஞிபிமல்
அங்ழக உண்வணதம சஞமகடய ளசய்ட, "இபழ ணக்கு குன;
இபழ ணக்கு ஈச்பன்" ன்று இனக்க னடினேம்.
ஆந்டய ழடசத்டயலும் ணமமஷ்டித்டயலும் இன்வக்கும்
ஸ்டயரீகலக்கு பிடங்கள் அடயகம். அபற்யல் என்று கன்ிவககள்

ழணச்பவழத டயதமக யவத்டப் னயப்ட. ிகு எனத்டன்
டயதமக பனகயமன். அபவழத ழணச்பமகப் னயப்ட, இப்ழமட
த்ிதமகயபிட் அந்ட கன்ிவகக்கு பிடணமக ஆகயட.
ழணச்பவப் டயதமகப் னயத்ட, னடிபில் பன் டயதமக
பந்டமலும் அபழ ழணச்பன் ன்று மபித்டபி ழபண்டிதட.
ழகள்பி ழகட்கமணல், ம்ிக்வகதின் ழரில்டமன், அடமபட
மல்தத்டயல்டமன் எனத்டவப் ழணச்பமக யவக்க னடினேம்.
பிபம் ளடரிதமட ழமட பந்ட இந்ட ம்ிக்வக ணயல் ஊய ஊய,
ம் ஸ்பமமபிகணம ஸ்டயரீடர்ணத்டயமல் ணயல் உறுடயப்ட்டு
பிடுபடமல், பிபம் ளடரிந்ட ின்னும் டயழத ழணச்பன் ன்
க்டய யவத்ட யன்றுபிடும். அபித்டயழழத டன் ணவ
அர்ப்ஞம் ண்ஞித் டக்ளகன்று ணம அபணமம் டவும்
இல்மணல் எனத்டய இனந்டபிட்மல் அபலவத அம்மபம்
கவந்ட ழமய்பிடுகயட. அடடமன்  யபினத்டய, அட டமன்
ழணமக்ஷம். க்டய, ஜமம், டஸ், னவ, தக்ஜம், ழதமகம் ன் ல்மம்
இந்ட அங்கம மசத்வடத்டமன் உத்ழடசணமகக் ளகமண்டினக்கயன்.
இட என ஸ்டயரீக்குப் டயக்டயதமல் றணமக, இதற்வகதமக
யத்டயத்ட பிடுகயட.
இப்டி மபித்ட சஞமகடய ண்ஞி நமதிி, அலவத,

மக்ஷமத் ணமக்ஷ்ணயதம ீடமழடபி, டய ன் ளதர் ளற்
டமக்ஷமதிஞிதம மசக்டய, மபித்ரி, கண்ஞகய, டயனபள்லபரின்
த்டயி பமறகய னடமபர்கவநத்டமன் ம் ழடசத்டயல்
ளடய்பங்கலக்கும் ழணமக வபத்டயனக்கயட. அபர்கவந
யவத்டமழ ணக்கு ழபளடயலும் உண்மகமட ளனவணப்
னநகமங்கயடம் உண்மகயட- ணஸ்கமம் ண்டகயழமம். ன் இப்டி
இனக்க ழபண்டும் ன்மல் ளசமல்த் ளடரிதமட! "டயழத ஈச்பன்
ன்ட ழத்டல்; லர்ஸ்டின்; ளண்கவந அக்கய, சுக்கய
வபக்கய ளகமடுவண" ன்று த்டவ ஆழக்ஷித்டமலும், இப்டி
இனப்டடமன் இந்ட ழடசமசமம். மட ழடசம் ன்மல் இங்ழக
யழணமத்கயரினேம் கங்வகனேம் இனக்கயழடம இல்வழதம? ன் இனக்க
ழபண்டும் ன்மல் ன் ளசமல்பட? அப்டித்டமன் ம் ழடசத்டக்
கற்சயகநின் சஞமகடய பமழ்க்வகனேம். ஆல்ப்ஸ் ணவவத

ழமப்ிதர்கள் யவக்கய ணமடயரிடமம மம் வகமத்வட
யவக்கயழமம்? ணயயயிவத அளணரிக்கமக்கமன் யவக்கய ணமடயரி
டமம மம் கங்வகவத யவக்கயழமம்? அடற்ளகல்மம் ழணமக
இபற்யழ ளடய்பிகத்வட அடேபிக்கயழமம் அல்பம?
அப்டிழதடமன் அபர்கலக்கு என குடும் ற்மமக ணட்டும் உள்ந
டமம்த்டயதத்டயல் ம் சமஸ்டயங்கள் என ளண்டக்கு ஆத்ணமவபழத
சுத்டப்டுத்டயத் டனகய ண மடணம சஞமகடயவதப் ிவசந்ட
வபத்டயனக்கயட. சனெக ரீடயதில் ளண்கலக்கு ல்ட ளசய்படமக
யவத்டக் ளகமண்டு இடற்குக் கமஞணம மல்த பிபமத்வட
ணமற்றுபடமல் அபர்கலவத ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ளரித
மிவத உண்மக்குகயழமம். சயன் ளநகரிதத்வட ற்டுத்டயக்
ளகமடுத்ட ணம ளரித ிழதமத்வட ஷ்ப்டுத்டகயழமம்.
மல்த பிபமம் ளௌடயகணமகக் ளகடுடல் ன்ட ளபறும் ழச்சு.
குனந்வடதமகக் கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்மலும் அப்னம் அபள்
சரீ ரீடயதில் க்குபணம ிகுடமன் டமம்த்டயதம் ண்ஞ
அவனத்டக் ளகமள்நப்டுபமள். அடவும் டபி டர்ச னர்ஞம்
(அணமபமஸ்வத, ளௌர்ஞணய) ழமன் அழக டயங்கநில் ிம்ணசரித
யதணம் ளசமல்யதினப்டமல் சரீம், சயத்டம் இண்டுழண னஷ்டிழதமடு
இனக்கும். இப்ழமடடமன் இந்டக் கட்டுப்மடுகள் ழமய், சயத்டபிகமம்,
ழடக ீம் இண்டும் அடயகணமகய ம்ன ம்ந்டணம
மக்ர்கள் ன்மக பினத்டயதமகும்டி ஆகயதினக்கயட.
மல்த பிபமத்டயமல் மல்த பிடவபகள் ன் ளகமடூணம
கநங்கம் ற்ட்டு யந்ட ணடத்வடழத ணமசுடுத்டயபிட்ட
ன்டகூ ணயவகதம பமடம்டமன் (exaggeration) மல்த பிடவபகள்
இனக்க ழபண்டுணமமல் அபர்கலவத கஞபன்ணமர்கள் உதிழமடு
இனந்டமல் டயவந்ட பதசயயனந்ட இனத்வடந்ட பதசுக்குள்
இனப்மர்கள். மன் ழகட்யந்ட ணட்டில் இந்ட 15-25 பதசு age-group -ல்
சமவு ற்டுபட ளமம்வும் குவச்சல்டமன். ழப மல்த
பிடவபகள் ளசமல்ணமகழப இனந்டயனப்மர்கள். இல்ழப இல்வ
ன்று மன் ளசமல்பில்வ. என குனந்வட வபடவ்தம் அவந்டட
ன்மல்கூ ணறக்கு ழபடவதமகத் டமன் இனக்கயட. ஆமல்

ளணமத்ட வ மர்க்கும்ழமட இடற்ளகல்மம் பிட்டுக் ளகமடுக்க
ழபண்டிதடடமன்.
இப்ழமட ளண்டக்கு இனட பதசுக்கு ழணல் கல்தமஞம் ளசய்ட
ளகமடுக்கயழமடம் பிடய இனந்டமல் உழ வபடவ்தம் பத்டமன்
ளசய்கயட. என தில் ஆக்யளன்ட், ப்ழநன் ஆக்யளன்ட்
ன்கயழமட கல்தமஞணமகய என்று, இண்டு ணமங்கநிழழத
ீபவ இனந்டபர்கலம் அடயல் ர் இனப்வடப் மர்த்ட ளமம்வும்
கஷ்ப்டுகயழமம், வபடவ்தத்வடத் டடுப்டற்கமக மல்த
பிபமத்வடத் டடுத்ட பிமம் ன்மல், ிற்மடு பதசு பந்டின்
கல்தமஞணமவுழ வபடவ்தம் பமணல் 'கமன்டி' ட ணக்குச்
சக்டயதில்வழத!
ம் ழடசமப்டி ஸ்டயரீகள் டயவத ஈச்பமக மபித்ட அடன்
னெணமக ணம ளரித ம ன்ண யபினத்டயவத அவத
ழபண்டுணமமல் சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினப்டடமன் பனய. அவட
பிட்டுபிட்டு, "ளண்கள் யவதப் டிக்கயமர்கள்; உத்ழதமகம்
மர்க்கயமர்கள்; டங்கள் ணசுப்டி கல்தமஞம் ண்ஞிக்
ளகமள்கயமர்கள்; இளடல்மம் ம்னவத progress (னன்ழற்ம்)"
ன்று ளசமல்பர்கள் ளசமன்மலும், க்ளகன்ழபம இந்டப்
ளண்கள் இப்டிப் ர் கண்ஞில் ட்டுக்ளகமண்டு, சயத்ட
பிகமங்கலக்கு ளமம்வும் ஆநமகய சூழ்யவதிழ ணமட்டிக்
ளகமண்டினக்கயமர்கழந ன்றுடமன் ஏதமட கபவதமக, தணமகக்
கூ, இனக்கயட.
'கட்டுப்ளட்டிகநமக இனந்ட ளகமண்டு இப்டி ளண்கவந கட்டுப்மடு

ண்ஞி, மல்த பிபமம், மல்த வபடவ்தம் ழமன்
ளகமடூங்கலக்கு ஆநமக்குகயமர்கழந' ன்று சர ர்டயனத்டக்கமர்கள்
ழகமித்டக் ளகமண்டு, ளண்கலவத சனெக உரிவண ழமகயட ன்று
அலடமல், க்ழகம, 'இபர்கள் சர ர்டயனத்டம் ன்கய ளதரில் ம்
ளண்கநின் ணகத்டம குடணம கற்னக்கு மி
உண்மகும்டிதம ழடக்கவந ற்டுத்டகயமர்கழந' ன்று
அவடபிக் ழகமம் பனகயட; அலவக பனகயட. 'ஸ்டயரீகள் ளகட்டுப்
ழமமல் குக்ஷதம்டமன்; ழமகழண ழமய் பிடும்; ல்மனம்

கத்டக்குப் ழமகழபண்டிதடடமன்: 'ஸ்த்ரீற டஷ்மற
பமர்ஷ்ழஞத மதழட பர்ஞ ங்க:| ங்கழம கமவதப*' ன்று
அர்றனுக்கு அலவக பந்ட ணமடயரி பனகயட.
இக்கமப் ளண்கலம் இடற்கு ம்ணடயத்டயனக்கயமர்கழந,
ளற்பர்கலம் அங்கர கரித்டப் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கழந
ன்டடமன் ணவச் சுடுகயட.
ல்ம ப்மக்ளஸ்வனேம் ல்ம அட்பமன்வனேம் பி ம் ளண்
குனந்வடகள் ளகட்டுப் ழமய்பிக் கூமழட ன்டடமன் க்குப்
ளரிதடமக, அழட கபவதமக, இனக்கயட. டிப்டமலும் உத்ழதமகம்
மர்ப்டமலும் அப்டிளதமன்றும் ம் ளண்கள் சயத்டம் ளகட்டு
பிபில்வ ன்று க்கு ஆறுடல் ளசமல்கயமர்கள். க்கும் அந்ட
ம்ிக்வக ழமகபில்வ. ஆமலும் இப்டி கண்டி டயரிகயமர்கழந,
ளகட்டுப் ழமக யவத சமன்ஸ் இனக்கயழட, ளகடுப்டற்கு ன்ழ
யிணமவும் மபலும் த்டயரிவககலம் இனக்கயழட ன்று
தப்டுகயழன். அவ்பப்ழமட கன்மின்ம ன்று ந்ட பிடுகய
சங்கடயகலம் பனகயன். டப்ன ந்ட ிகு அவட ன் ண்ஞி
ணமற்றுகயட? இப்டி என்று, இண்டு ழகஸ்கள் கூ க்க இந்ட
ழடசத்டயல் பிமணம? ன்று ணற ளகமடயக்கயட. டமதமர்டகப்மர்கலக்குத் டங்கள் ளண்கவநப் ற்ய இனக்க ழபண்டித
கபவ, தம் ல்மபற்வனேம் ழசர்த்ட வபத்ட மன்டமன்
டுகயழன் ழமயனக்கயட! ல்மனம் ளகட்டுப் ழமக ழபண்மம்.
ஆமலும் என மல்த பிடவப உண்மமல்கூ கநங்கம் ன்று
சர ர்டயனத்டக்கமர் ளசமன்மல், எழ என ளண் ளகட்டுப் ழமமல்கூ
அவடபி ஆதிம் ணங்கு கநங்கம் ன்று மன் தப்டுகயழன்.
ழபடம் ஏடயத ழபடயதர்க்ழகமர் ணவன
ீடய ணன்ர் ளயதிர்க்ழகமர் ணவன
ணமடர் கற்னவ ணங்வகக்ழகமர் ணவன
ணமடம் னென்று ணவனளதப் ளய்னேழண.

ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இடயழ 'ீடய ணன்ர் ளய' ன்
லரிஸ்டிக்ஷில் [அடயகம ல்வக்குள்] இல்மட பிதம்.
அடமல் அவடப் ற்ய மன் கபவழதம, ந்ழடமழணம
டுபடற்குப் ளமறுப்மநி இல்வ. ஆமல் ழபடயதவ ழபடம் ஏடப்
ண்டபடம், ணமடர்கவந கற்ன ளய டபக்கூடித 'சமன்ஸ்' கலக்குக்
கமட்டிக் ளகமடுக்கமணல், கமணம் னகுனன்ழ டயவத ஈச்பமக
மபிக்கக் ளகமடுத்ட, அப்னம் அபன் எனத்டவதன்ய ணஸ்
ளகமஞ்சங் கூச் சயக்கமட மடயவ்தத்வட ற்டுத்டயத் டனபடம் ன்
ளமறுப்னடமன். இந்ட இண்டுக்கும் ன்மமவடச் ளசய்த
ழபண்டும் ன்றுடமன் ஏதமணல் யவத்டக் ளகமண்டு வடதமபட
டயட்ங்கவநப் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயழன். Goal ளமம்வும்
ட்த்டயல்டமன் இனக்கயட. ன் ிதத்டத்வடபி மஸ்டய
ழபகத்ழடமடு அட பிகய பிகயப் ழமய்க் ளகமண்ழதினக்கயட.
அடற்கமக இந்ட ழயல் மன் ஏய்ந்ட பிக்கூமட. அல்ட
இப்ழமட பந்டயனக்கய மகரிகப் ழமக்குகள் டமன் சரி ன்று 'ஆணமம்
னசமரி' தமகத் டவதமட்டி பிவும் கூமட. 'ழமட ழமட டமன்;
சர ர் ளசய்ட சமத்டயதப்மட. இப்ழமட ற்ட்டினக்கய கயப்
ிபமத்வடத் டடுத்ட ணமற்றுபட க்கமட கமரிதம்' ன்று பிட்டு
பிடுபடற்கமக ன்வ இங்ழக [ீத்டயல்] உட்கமர்த்டய
வபத்டயனக்கபில்வ. அமடய கமணமக இந்ட ழடசத்டயல் உதர்ந்ட
யவதில் இனந்ட பந்டயனப்டம், இண்மதிம் பனணமக இந்ட
ணம் ரிமயத்ட பந்டயனப்டணம ழபட அிபினத்டயவதனேம்
ஸ்டயரீடர்ணங்கவநனேம் ன் கமத்டயல் மன் பமவத னெடிக்ளகமண்டு
பமரிக்ளகமடுத்டபிட்டு 'கத்குன' ட்ம் சூட்டிக்ளகமண்டு, மக்ஷமத்
கபத்மடமநின் ளதவ வபத்டக் ளகமண்டினந்டமல் அவடபிப்
ளரித ழடமம் இல்வ. கபமன் [கர வடதில்] ளசமன் ணமடயரி
தமதம் அபன் வகதில் இனக்கயட ன்று பிட்டுபிட்டு, மன்
மட்டுக்கு னன் வபத்ட கமவப் ின் வபக்கமணல், ன்
ிதத்டத்வட பிமணல் ண்ஞிக் ளகமண்ழடமன் ழமக ழபண்டும்.
ரில்ட் ன்னுவத 'யன்ரிடி'வதனேம், அந்டங்க சுத்டத்வடனேம்,
டவனேம் ளமறுத்ட அவணனேம். கஞிசணம ன் இடபவக்கும்
ற்பில்வ ன்மல் ன் யன்யரிடி ழமடபில்வ, ன் ணஸ்
சுத்டணமகபில்வ, ன் டஸ் குவச்சல் ன்றுடமன் அர்த்டம்.

ழமகம் ன்வ த்டவ ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞிமலும் க்கு
இப்டித்டமன் ழடமன்றுகயட.
ல்மம் ழமய்பிட்ட ன்மல் மன் இவடக்கூச் ளசமல்
ழபண்மம்; என தத்டனம் ண்ஞழபண்மம், ணத்வடக் கவத்ட
பிமம். ஆமல், ழமய்பி பில்வ. என சயன் ளமய
அநவுக்கமபட இனக்கயட. அடகூ இல்வதமமல் மன் இத்டவ
ளசமல்பவடக் ழகட்டுக் ளகமண்டு ீங்கள் இவ்பநவு ழர் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்ழதினக்க ணமட்டீர்கள். மன் ளசமல்கயடி ீங்கள் ளசய்பழடம,
ளசய்தமடழடம என க்கம் இனக்கட்டும். ன்வ இவ்பநவு டெம்
ளசமல்பமபட பிட்டு டயர்த்ட ழகமம் ழமமணல், ளமறுவணழதமடு
ழகட்டுக் ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனக்கயீர்கழநம இல்வழதம?
அடமல்டமன் என ளமயதமபட இனப்டமக ம்ிக்ளகமண்டு, அவட
ப்டிதமபட பிம ளபடிக்கய ணட்டும் ஊடய ஊடயக் ளகமஞ்சம்
ஜ்பமவ பனம்டிச் ளசய்த னடினேணம ன்று னதன்று
ளகமண்டினக்கயழன். ங்கநின் னடப்ழமக்குப்டிழத மனும் ழமபட
ன்மல் அட கபத்மடமலக்குப் ண்டகய டழமகந்டமன்.
ணயயனப்வடக் ளகமட்டித் டீர்த்டமல்டமழ ல்ட? ஸ்ம்
ீங்கள் ன்ிம் க்டய ளசய்படம், மன் ஆசர ர்பமடம் ளசய்படம்
இனக்கட்டும். அட இனந்ட ளகமண்ழடமன் இனக்கும். ஆமலும் இந்ட
ணம் டற்கமக ற்ட்ட ன்று ளசமல்ய, அந்ட பனயதில் உங்கவநப்
ழமகப் ண்ஞமணல், உங்கள் ஞத்வட ணட்டும் மன் பமங்கயக்
ளகமண்மல் அட ிடுங்கயதடித்டத் டயன்கய கமரிதந்டமன் ன்டமல்
ணவ பிட்டுச் ளசமன்ழன்.
ழபட க்ஷஞத்டக்கமகப் ண்ஞி னதற்சயகநில், ழமட்
டயட்ங்கநில், மசக்டயதின் அடேக்கயத்டமல் ஏநவு ல் ன்
ற்ட்டினக்கயட. பட்டுக்கு
ீ
படு
ீ அத்ததம் இனக்கும்டி ண்ஞ
னடிதமபிட்மலும், அடுத்ட டவனவக்கு அத்ததம் ன் என்ழ
இல்மணல் ழமய் பிடுழணம ன் யவவண ணமய, இப்ழமட அழக
பித்தமர்த்டயகள் ழடசம் னலடம்  மசமவகநில் அத்ததம்,
ழபட மஷ்தம் ல்மம் டித்டப் மஸ் ளசய்ட பனகயமர்கள்.

இந்டக் கன்தம பிபமந்டமன் சட்ணமகழப பந்ட வகவத
ளமம்வும் கட்டிப் ழமட்டுபிட்ட. அசமங்கச் சட்த்டக்கு
அங்கயத்டமன் ஆகழபண்டும். என ளண்டக்கு ணழமமப பிகமம்
இல்மட கமத்டயழழத 'இடடமன் ளடய்பம்' ன்று
யவக்கும்டிதமக என னனின் வகதில் ிடித்டக் ளகமடுத்ட,
அந்டப் னக்கம் ஊயத ிகு அடமபட பிகமம் உண்மகய
கமத்டயல் டன் சரீத்வட அர்ப்ஞம் ளசய்ட ளகமள்லம்டிச்
ளசய்தழபண்டும் ன்கய டர்ண சமஸ்டயத்டயன் யந்டணம
சட்த்டக்கு பிழமடணமகத்டமன் அசமங்கச் சட்ம் இனக்கயட
ன்மலும்கூ சட் ணறுப்ன ண்ட ன்று ளசமல்பட
சரிதில்வடமன். அடமல் றும்ன ஊக் கல் ழடனேம் ன்கய ணமடயரி
மம் பிமணல் டுத்டச் ளசமல்யக் ளகமண்ழதினந்ட அபர்கலவத
ணஸ் ணமறுகயடம ன்று மர்க்க ழபண்டிதடடமன்.
* கர வட 1.41-2.

மம் இப்ழமழட ளசய்த ழபண்டிதட
மம் இப்ழமழட ளசய்த ழபண்டிதட
அட ஆகய ழமட ஆகட்டும். மம் உழ ண்ஞ ழபண்டிதட
ன்? அபர்கள் 14 பதசு, 16 பதசு, 18 பதசு ன்று ழடம என பம்ன
வபத்டயனந்டமல், அந்ட பம்ன டமண்டி உழதமபட
கல்தமஞத்வடப் ண்ஞி பிடுபடற்கு னன் கூட்டிழத பன் மர்த்ட
ணற் ற்மடுகவநளதல்மம் ண்ஞி வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
வ்பநவுக்ளகவ்பநவு குவந்ட பதசயல் கல்தமஞம் ண்ஞ
இணயனக்கயழடம அவ்பநவு குவந்ட பதசயல் ண்ஞி பி
ழபண்டும்.ளண்கள் ீண் கமல்ம் ணழமபிகமப்ட்டுக்
ளகமண்டினக்கும்டி பிட்மல் அட ணக்கு மம் ன்கய த
உஞர்ச்சயழதமடு இந்ட பிதத்டயல் இிதமபட கமரிதம்
ளசய்தழபண்டும். டமழ டட்டிப் ழமமல் ழபறு பிதம். னன
தத்டம் இல்மணயனந்டமல் அட ளரித டப்ன.

அப்டிழத வ்பநவுக்ளகவ்பநவு குவந்ட ளசபில் ண்ஞ
ழபண்டுழணம அப்டிப் ண்ஞ ழபண்டும்.

பிபமத்டயல் நிவண
பிபமத்டயல் நிவண
சமஸ்டயம் பிடயக்கய பதவ ணீ றுபடற்குச் சட்ம் கமஞம்
ன்மல், சட்ம் ழமட்டினக்கய 'யணயட்'வனேம் ணீ ய 25 பதசு, 30
பதசுக்குக்கூப் ளண்கள் கல்தமஞணமகமணல் யற்டற்குக் கமஞம்
பிபமத்வட ஞ சம்ந்டணம பிதணமக்கயதினப்டடமன்.
இப்ழமட கல்தமஞத்டயல் க்கய ஆம்ங்கலம் படக்ஷயவஞ
பமங்குபடம் சர ர் ளசத்டய ழகட்டம் சமஸ்டய ம்ணடணமடல்.
ளசபனயப்டற்கு ளண் பட்டுக்கமன்
ீ
ன்று எனத்டன்
ற்ட்டினக்கயமன் ன்டமல் அபிம் எட்க் கக்க ழபண்டும்
ன்டற்கமகழப ிள்வநக்கு "லட் பமங்கயத் டம; னட்ஸ் பமங்கயத் டம;
ரிஸ்ட் பமட்ச் பமங்கயத் டம" ன்று யனடல் ணமடயரிப் ண்ஞி, இந்ட
அங்கமங்கழநமடு மபம ஊர்பம் ன்று ளமம்வும்
அத்தமபசயதணம அம்சம் ணமடயரி பிபமத்டக்கு னடல் டயம்
ண்டகயமர்கழந, இட சமஸ்டயத்டயல் அடிழதமடு இல்மட பிதம்.
இடற்கு என ணந்டயனம் கயவதமட.
வனத மநில் அடயமல்தத்டயல் குனந்வடகவந உத்மப்டுத்ட
ழபண்டும், ழமணப் னவகதில் கஷ்ப்டுகயடகழந! ன்று
பிவநதமல், லுங்கு, ஊர்பம் ன்ளல்மம் வபத்டமர்கள்,
அவ்பநவு டமன்.
"கன்தமம் கக ம்ந்மம்" ன்று சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினப்டமல், டங்கணமட க்ஷ்ணய ிமடத்வட
உண்மக்குபட ன்டமல், டங்கத்டயழ டயனணமங்கல்தம் ணட்டும்
ண்ஞிமல் ணட்டும் ண்ஞிமல் ழமடம். ணற் வககள், வபத்
ழடமடு னடயத ழபண்மம். ட்டும் ழபண்மம். டையல் கூவப்
னவப பமங்கயமல் ழமடம். ஆந்டய ழடசத்டயல் இப்டித்டமன்
ளசய்கயமர்கள். ல்மபற்வனேம் பி படக்ஷயவஞ ளடமவத

ழபண்டும். ஊர் கூட்டி சமப்மடு, மட்டு, சடயர், ந்டல் ன்று பிதம்
ண்டபட ழமகழபண்டும்.

டமய்குத்டயன் ளனவண
டமய்க்குத்டயன் ளனவண
வபத்டயலும் ட்டிலும் ம் ஸ்டயரீகலக்கு ப்டிதமபட ழணமம்
ழமய்பிட்மல் ழமடம், ம்னவத குடும் பமழ்க்வகவதனேம் சனெக
பமழ்க்வகனேம் ணட்டுணயல்மணல் ஸ்டயரீடர்ணழண ிவனத்டப்
ழமய்பிடும். 'க்ஷக்கஞக்கம ட்டுப் னச்சயகவநக் ளகமன்று
அடயயனந்ட டுக்கய ட்டிமல் ணக்கு என அங்கமணம?
சமப்மட்டிழ மம் வசபம் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்மல் ழமடணம?
இத்டவ ட்டுப் னச்சயகநின் ளகமவ மபத்டக்கு ஆநமகயழமழண!'
ன்கய ண்ஞம் ளண்கலக்கு பந்டபிட்மல் ழமடம். இடயழ
இன்ளமன அம்சம், இடமல் பசடயதில்மடபர்கலக்கும் ட்டிலும்,
வபத்டயலும் ஆவசவதத் டெண்டி பிடுபட. ிள்வந பட்டுக்கமர்கள்
ீ
"இத்டவ ட்டுப் னவபகள் பமங்க ழபண்டும், வபத் ழடமடு ழம
ழபண்டும்" ன்ளல்மம் யர்ப்ந்டப்டுத்டய அழகப் ளண்கவந
கல்தமஞணமகமட யறுத்டய வபக்கும்டி ண்டபட மம்.
கல்தமஞத்வட economic problem [ளமனநமடமப் ிச்சவ] -ஆகப்
ண்ஞிதினப்ட அக்கயணம். "அக்கயணம்" ன்கய பமர்த்வடவதத்டமன்
ளசமல் ழபண்டும். அபபனம் ஆழஞமடு ளண்ழஞமடு
ிந்டபர்கள்டமழ? ணக்கும் ளண்கள் இனக்கயமர்கள். அப்டிதினக்க
ிள்வநதகத்டக்கமன் ன்று ஆவுன், "படக்ஷயவஞ ளகமண்ம,
மத்டயத்வடக் ளகமண்ம, வகவதக் ளகமண்ம, வபம் ழமடு, ட்டு
பமங்கு" ன்று வக் ணமடயரி கன்டின் ழமட்டுப் ளண்
குனந்வடகவந கல்தமஞணமகமணல் கண்வஞக் கசக்கும்டிதமகப்
ண்டபவட ணன்ிக்கயடற்ழகதில்வ. ளண்ஞின் குஞம், கும்
டயனப்டயதமதினக்கயடம? 'ம் அகத்வட பிநங்க வபக்க
கயனக்ஷ்ணயதமக இந்டக் குனந்வட பழபண்டும்' ன்று
ந்ழடமணமக யவத்ட, ந்ட கண்டினும் ழமமணல், ஞம்
கமவசப் ற்ய யவக்கமணல் கயதமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்கய ல்
ணஸ் ம் ங்கலக்கு பழபண்டும்.

இடயல் ஸ்டயரீகநின் ங்கு பிழசணமட. ளண்ஞமக
ிந்டபர்கலக்குத்டமன் டங்கள் ணமடயரிதமபர்கநிம் அிணமனம்
அடேடமனம் இனக்க ழபண்டும். டங்கள் ிள்வநகலக்குக் கல்தமஞம்
ண்டகய ணதத்டயல் ளண்டுகள் குயப்மக மன் ளசமன்
பிடத்டயல் உதர்ந்ட ண்ழமடு ந்ட ளகமள்நழபண்டும். 'அந்ட
அகத்டயல் அப்டிச் சர ர் ளசய்டமர்கழந; அந்ட ிள்வநக்கு அவ்பநவு
ளசய்டமர்கழந; அந்ட ணமடயரி ம் ிள்வநக்கு க்கமபிட்மல் ப்டி?
அட ணக்குக் குவவு இல்வதம?' ன் ணமடயரி அசட்டு
ண்ஞங்கவந பிட்டுபிட்டு, ணற்பர்கள் ளசய்ட ம்த்டக்கும்
மம்ீகத்டக்கும் மம் இம் ளகமடுக்கமணல், இிழணல் கல்தமஞம்
ண்ஞப் ழமகய ணற் ிள்வநதகத்டக்கமர்கலக்கு மழண
பனயகமட்டிதமக இனக்க ழபண்டும். 'இடபவ ணற்பர் ண்ஞி
டப்வ, அக்ணத்வட ன் மம் follow ண்ஞ ழபண்டும்? இிழணழ
ணற்பர்கள் ம்வண follow ண்டம்டிதமக இப்ழமட மம் என ல்
ணமற்த்வட ற்டுத்டயமல் இடழபதல்பம ணக்குப் ளனவண?'
இப்டிப்ட் உஞர்ச்சய டமய்க்குத்டக்கு உண்மக ழபண்டும்.
'ம்ணகத்டப் ளண்டக்கு மம் படக்ஷயவஞ ளகமடுத்ழடமழண! ணக்ழக

ம் அப்மவும் அந்ட கமத்டயல் படக்ஷயவஞ ளகமடுத்டமழ! அடமல்
இப்ழமட மனம் பமங்கயமல் டப்ில்வ' ன்று டமங்கநமக யதமதம்
கற்ித்டக் ளகமண்டுபிக் கூமட. இந்டக் ளகட் னக்கம் - ம்
டர்ணத்வடச் சயவடக்கய னக்கம் ப்டிதமபட யற்க ழபண்டும்.
இடற்கமக தமமபட இப்ழமட டயதமகயதமக னடடி டுத்ட
வபத்டத்டமன் ஆகழபண்டும். ளடடற்ழகம டயதமகம் ன்று
கயநம்னகயமர்கழந! என ஊர் இந்ட யல்மபில் இல்மணல்
இன்ளமன யல்மவுக்குப் ழமகயட ன்மல் அடற்கமக டைறு ழர்,
ஆதிம் ழர் ணயதல் ளசய்ட ளதிலுக்குப் ழமகயமர்கள்; பமபட
எனத்டன் ளகயவத் டன் ழணழ ளகமட்டிக் ளகமலத்டயக் ளகமண்டு,
உதிவழத பிடுகயமன்! ம்னவத உதர்ந்ட ஸ்த்ரீ டர்ணத்வடக்
கமப்மற் மம் ளகமஞ்சம் ஞ ஷ்ம் க் கூமடம?
"ளநந்டர்தரி ளசமல்கயழமம். அிமணய அந்டமடய ளசமல்கயழமம்"

ன்று  ளண்கள் ன்ிம் பந்ட ஆசயர்பமடம் ழகட்கயமர்கள்.
ல் கமரிதம்டமன். ஆசர ர்பமடம் ண்டகயழன். ஆமல்

இவடளதல்மம் பி அடயகணமக அம்மலவத ிரீடயவத
சம்மடயத்டக் ளகமள்ந ழபண்டுணமமல் இபர்கள் படக்ஷயவஞ,
வபத் ழடமடு, சர ர் ளத்டய ன் கண்டின் இல்மணல் மன்
ளசமன் ணமடயரிக் கயதமஞங்கலக்கு ணப்னர்பணமக
சம்ணடயத்டமல்டமன் னடினேம். டங்கள் ணமடயரிதம ளண்கள் பதசு
பந்டம் கயதமஞணமகமணல் யற்ட, அடமல் ணழம பிகமப்டுபட,
ணமங்கப்டுபட, அப்னம் ணம உஞர்ச்சயனேம் ணத்டப் ழமய்
பிடுபட ன்யப்டி ஆகயதினக்கய யவவணவத ணமற்றுபடற்கு
இபர்கலக்கு ணசு இங்கயமல் இபர்கநிம் அம்மலக்கு ணசு
டமமக இங்கும்.
'மங்கள் ழகட்கமணல் ளண் பட்டுக்கமர்கநமகழப
ீ
இத்டவ

ளகமடுக்கயழமம் ன்று ஸ்பழதச்வசதமக பந்டடமல் பமங்கயக்
ளகமண்ழமம்' ன்று ளசமல்படகூ டப்ன. ளன்மல் எனத்டர்
ண்டபடயயனந்ட இன்ளமனத்டர் ன்று இட ளசதின் ணமடயரிப்
ழமய்க் ளகமண்டினக்கய பனக்கம். கட்மதப்டுத்டமணழ எனத்டர்
படக்ஷயவஞ ளகமடுத்டமலும் இடமல் அபர் டன் ிள்வநக்கும்
கயதமஞம் ண்டம்ழமடம் படக்ஷயவஞ டயர்மர்க்கத்டமன்
ளசய்பமர். அடமல் அபர்கநமகழப ளகமடுத்டமலும்கூ, "ழபண்மம்"
ன்று ளசமல்லுகய உதர்ந்ட ணழமமபம் பழபண்டும்.
ளண்பட்மனக்கு
ீ
ணயடணயஞ்சயப் ஞம் இனந்டமல் கூ, "ங்கலக்குப்
ஞம் டமடீர்கள்". உங்கள் ளண்டக்ழக வ டணமகப் ழமட்டு
வபனேங்கள்" ன்று ளசமல் ழபண்டும்.
ிள்வந பட்டுக்கமர்கநின்
ீ
ளசவுக்கு - அடமபட ிள்வநதின்
உவுக்கமர்கலக்கு டஞிணஞி பமங்குகயட; இபர்கள்
கயதமஞத்டக்குப் ழமகய ிதமஞச் ளசவு னடமடகலக்கு ளண் பட்டுக்கமர்
ீ
'அன' ழபண்டும் ன்ட டநிக்கூ யதமதழண
இல்வ. ம் ிள்வநக்குத்டமழ கல்தமஞம்? மழண ன் அடற்கு
ளசபனயக்கக் கூமட? பழம ளகமடுக்கய ஞத்டயல் மம் டிஸ்
பமங்கயக் ளகமள்பட அபணமம்டமன். ணக்கு பக்கயல்வ ன்றுடமன்
அர்த்டம். இவடழத 'ிள்வநதகத்ட ம்ந்டய' ன்று ளரித ளதரில்
டங்கள் 'வட்' ணமடயரி ணயட்டி உனட்டிச் ளசய்ட பனகயழமம்!
படக்ஷயவஞ மணமகக் ழகட்மலும் சரி, அபர்கநமகக் ளகமடுத்டமலும்

சரி. டயனட்டுச் ளசமத்ட ணமடயரி ன் தம் ழபண்டும். இட இண்டு
டப்ழமடு யற்கமணல் vicious circle -ஆக [பி பட்ணமக]
னெத்வடழத மடயப்டமல் ப்டிதமபட இவட ணமப்டய ண்ஞ
ழபண்டும்.

ணஞப்ிள்வநதின் கவண
ணஞப்ிள்வநதின் கவண
பமக இனக்கப்ட் ிள்வநகலம் இடற்கு மதம் ளசய்த
ழபண்டும். சமடமஞணமக, ணமடம ிடமக்கநின் பமர்த்வடக்குப்
னத்டயர்கள் ணமறு ளசமல்ழப கூமடடமன். அப்டிச் ளசமல்லும்டி
மன் னத்டயர்கலக்கு உழடசம் ளசய்தக்கூமடடமன். ற்ளகழப
னன்மவநப் ழமப் ிள்வநகள் அப்ம, அம்ணமவுக்குக்
கட்டுப்ட்டிமட இக்கமத்டயல் மனும் அபர்கவநக் கர ழ்ப்டிதமணல்
இனப்டயல் ஊக்கக்கூமடடமன். இளடல்மம் க்குத் ளடரிந்டமலும்,
பிபம பிதத்வடப் ஞ ம்ந்னள்நடமகப் ண்ஞிப்
ிமசர ணம ம் ஸ்டயரீடர்ணத்டக்கு உண்மக்குகய ளரித
மிவதப் மர்க்கயழமட, இந்ட என பிதத்டயல் ணட்டும்
ிள்வநகள் க்கு ஆடபமக அப்ம, அம்ணமபிம் பமடம் ண்ஞி,
"படக்ஷயவஞனேம், சர னம் ழகட்கமபிட்மல்டமன் கல்தமஞம் ளசய்ட

ளகமள்ழபன்" ன்று த்தமக்ம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
ளசமல்த் ழடமன்றுகயட. யணம த்தமக்ணமக
இனக்கழபண்டும். ளற்ழமர் ழகட்கபில்வ ன்டற்கமக ிள்வந
அபர்கவந எடக்கயபிட்டு கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்மல் அட
த்தமக்ம் இல்வ. த்தமக்ம் ன்மல் அடயழ டயதமகம்
இனக்கழபண்டும். அடமல் 'படக்ஷயவஞ இல்மணல் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ணமட்டீர்கநம? ரி, அப்டிதமமல் மன்
கல்தமஞழண ண்ஞிக் ளகமள்நமணல் ிம்ணசமரிதமக இனந்ட
பிடுகயழன்' ன்று டயதமகணமக டயர்ப்ன ளசய்டமல்டமன் த்தமக்ம்.
இப்டி ண்ஞிமல் ந்டத் டமதமர்-டகப்மர் ணசும் ணமமணல்
ழமகமட. இடடமன் இப்ழமட இவநஜர்கள் ளசய்த ழபண்டித ளரித
சர ர்டயனத்டம். கப்ன ணஞம், கமடல் கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்பட
ணமடயரிதம சமஸ்டய பிழமடணம கமரிதங்கவநச் ளசய்ட
ளனவணப்டுபடற்கு டயல் சமஸ்டயழமக்டணம இந்ட

படக்ஷயவஞளதமனயப்னக்கு ம்னவத இவநஜர்கள் உறுடயழதமடு
சகமதம் ளசய்டமல் இடழப ளரித சர ர்டயனத்டணமதினக்கும்.
ணமடம-ிடம-குன ன்று னென்வ ழபடழண ளசமல்யதினக்கயழடம
இல்வழதம? அடமல் ணமடம-ிடமவபத் டமமக என னத்டயன்
டயர்த்டக் ளகமள்நக் கூமட ன்மலும் இப்ழமட மன் - குன ன்று
ழர் வபத்டக் ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனக்கயபன் - ளசமல்படமல்
படக்ஷயவஞ பிதத்டயல் ணட்டும் ணமடம ிடமபின் அிப்மதம்
சமஸ்டயப்டி இல்மபிட்மல் ிள்வநகள் அபர்கள் டயர்த்ட பமடம்,
த்தமக்ம் ண்ஞ ழபண்டும்.
இட ம் னேபர்கள், கமன்ர் ணமடயரி ம் சனெகத்டயல் னவழதமடி
அரிக்கய என ளகமடுவணவத அகற்ய ம் னடமத ணறுணர்ச்சயக்குச்
ளசய்கய ணகத்டம ளடமண்மக இனக்கும். ம் ணடத்டயன்
ழணன்வணதில் உள்ந ம்ிக்வகக்கமக ணட்டும் இன்ய, ணிடமிணமக்
கவணதமகவும் இவட ம் இவநஜர்கள் ளசய்த னன்ப ழபண்டும்.
ளடுங்கமப் திமகவும், டயர்கமத்டக்கு உத்டபமடணமனேம், டமர்ணயகப்
மடகமப்மகவும் இனக்கய பிபமம் ன் பிதத்டயல்
ளரிதபர்கள் மர்த்டப் ளண்வஞ யச்சதம் ளசய்கயடிடமன்
ிள்வநகள் ளசய்தழபண்டும். ஆமல் அந்டப் திவழத னச்சய
அரிக்கய ணமடயரி பந்டயனக்கய படக்ஷயவஞ ளகமடுவணக்கு
உந்வடதமக இனந்ட பிக்கூமட. அப்ம, அம்ணம ளசமற்டி
ழகட்ழடமடு சனெகத்டக்குச் ளசய்த ழபண்டித கவணனேம்
இனக்கயடல்பம? படக்ஷயவஞ ழகட்மல் கல்தமஞத்டக்குக்
கண்டிப்மக ணறுத்டபி ழபண்டிதட ிள்வநதின் கவண. இட
குடும்த்டக்கு, ணத்டக்கு, சனெகத்டக்கு, ளண் குத்டக்கு
ல்மபற்றுக்கும் ளசய்கய ளடமண்டு. இப்டிதமக இவநஜர்கள்
ல்மனம் சடம் ளசய்ட, அவட யவழபற் ழபண்டும்.

ணத்டயல் ளசய்டள்ந ற்மடு
ணத்டயல் ளசய்டள்ந ற்மடு
ளனட்டு பதசயல் கல்தமஞம் ண்ஞ னடிதமபிட்மலும், சட்ம்
அடேணடயக்கய பதசு பந்டவுழதமபட கல்தமஞத்வடப் ண்ஞிபி

ழபண்டும் ன்டற்கமக "கன்ிகமடம ட்ஸ்ட்" ன்று என்வ
ஆம்ித்டயனக்கயழமம்*.
வனதம ளண் குனந்வடகலக்குப் ஞம் இல்மடடமல் கல்தமஞம்
க்கபில்வ ன்று இனக்கக்கூமட ன்று உத்ழடசத்ழடமடு இந்ட
டிஸ்டியனந்ட பசடயதில்மடபர்கலக்குப் ண சயக்கணமகச்
ளசவுக்குப் ஞம் ளகமடுத்டக் கல்தமஞம் ண்ஞி வபக்கயழமம்.
இடற்கு உகமம் ண்டபட ளரித னண்ஞிதம். ம்னவத
டர்ணத்டக்கு ழசவப ளசய்கய மக்கயதத்வட இட டனம்.
ணற் மடயகள் ிமம்ணஞர்கவநப் ழம இத்டவ கயரிவச ளகட்டுப்
ழமகபில்வ. அந்ட மடயகநில் இத்டவ படக்ஷயவஞக்
ளகமடுவணழதம, ளண்கள் இத்டவ ளனபமரிதமகக் கமழஜ் டிப்ன,
உத்ழதமகம் ன்று ழமய் ஸ்பழதச்வசதமகத் டயரினேம்டித் 'டண்ஞி
ளடநித்ட' பிட்டினக்கய யவவணழதம இல்வ. ஆடமல் வனப்
ிமம்ணஞப் ளண்கவந உத்ழடசயத்ழட இந்ட டிஸ்ட் ற்டுத்டப்
ட்டினக்கயட.
இந்ட கன்ிகமடம டிஸ்டுக்கும் சரி, ழபடக்ஷஞ க்ஷத்டயக்
கமஞிக்வகக்கும் சரி, ிமம்ணஞர்கவநத் டபி ணற்பர்கநிம் ஞம்
பமங்கக் கூமட ன்ட ன் அிப்மதம். கமஞம், இபன் ண்ஞி
டப்னக்கு ணற்பர்கவந penalty [அமடம்] ளசலுத்டம்டிப்
ண்ஞக்கூமட ன்டடமன். ழபடத்வட பிட்ட இபன் ண்ஞி
ளரித டப்ன. சட்த்டக்கு உட்ட்டுகூ அடன்டிதம ணயிணம்
பதசயலும் ளண்கலக்குக் கல்தமஞம் ண்ஞமணல் பிட்டினப்ட, அழட
ணமடயரி அல்ட அவடபிப் ளரித டப்ன. அடமல் இந்டத்
டப்னக்கவந யபனத்டய ண்டபடற்கமகச் ளசய்டயனக்கய
ற்மடுகலக்கு இபழடமன் ஞம் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
ணற்பர்கவந உத்பிக்கக் கூமட. அப்டிச் ளசய்டமல் இட
இண்ழமடு னென்மபட டப்மகும். ிமம்ணஞன்டமன் இப்ளமலட
ந்டத் ளடமனயலுக்கு ழபண்டுணமமலும் ழமய் சம்மடயக்கயமழ!
ழபண்மட க்நப்கலக்கும் ழகநிக்வககலக்கும் தழடஷ்ணமகச்
ளசபனயக்கயமழ! அடமல் இபழடமன் இந்ட இண்டுக்கும்
ளகமடுக்க ழபண்டும் ன்ட ன் அிப்மதம்.

டயனணமங்கல்தம், கூவப்னவப, னெலர்த்ட ழபஷ்டி இவப
ளகமடுத்ட ளபகு சயக்கணமகக் கல்தமஞத்வட னடிப்டற்கு
கன்ிகமடம டிஸ்டின் னெம் டயபித மதம்
ளசய்தப்டுகயட.
ழபடக்ஷஞத்டக்கமகப் ண்ஞித ற்மடுகநின் அநவுக்குக் கூ
இந்டக் கன்தமடம ற்மடு டயனப்டயகணமகப் ிச்சவவதத்
டீர்க்கபில்வ. இவட ளமம் பனத்டத்ழடமடு ளசமல்கயழன்.
கப்மவவத னலங்கயபனுக்கு சுக்குக் கமதம் ளகமடுத்ட ணமடயரி,
குட்டிச் சுபமகப் ழம ிமம்ணஞ சனெகத்டக்கு ழடம டநிடமன்
இடமல் ண்ஞ னடிந்டயனக்கயட. இப்ழமட கவ னண்டு
பந்டயனக்கய அடர்ணப் ிபமத்டக்கு அவஞ ழம ழபண்டும்
ன் ண்ஞழண ளண்வஞப் ளற்பர்கலக்கு இல்மடடமல்
ட்ஸ்வ utilise ளசய்ட ளகமள்ந [தன்டுத்டயக் ளகமள்ந]
ழமடணமபர்கள் பபில்வ. கமத்டயல் கல்தமஞணமகபில்வழத
ன் கபவ ளண்வஞப் ளற்பர்கலக்கு பிட்டுப் ழமய், அபர்கள்
மட்டுக்குப் ளண்வஞ சம்மத்டயதத்டக்கு பிட்டுபிமம் ன்று
மய்தமக யவக்கய ளமலட, மங்கள் 'டிஸ்ட்' வபத்ட ன்
ண்டபட? இப்ழமட ளண்வஞப் ளற்பர்கள் ிள்வந
ழடடுபடற்குப் டயல் அபலவத உத்டயழதமகத்டக்குத்டமன்
ளகணன்ழன் ழடடுபடமக ம் ழடசத்டயல் டர்த்டவச
ற்ட்டினக்கயட. ணயஞ்சயமல் பனத்டயல் ம்ட கயதமஞத்டக்கு
உடபி ளசய்கயழமம். என பனத்டயல் தமதிம் ளண்கள்
ழபவக்குப் ழமகயமர்கள். அவடப் ழமப் த்ட ணங்கு ளண்கள்
உத்டயழதமகம் ழடடி அவகயமர்கள் ன்மல் மங்கள் ளசமல்கய
பதசயல் கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்ந 50 ழர்டமன் கயவக்கயமர்கள்!
இந்ட டிஸ்ட் வபத்டட, ழடம ன் duty -ல் மன் fail ஆகபில்வ
ன்று ன்வ மழ ணமடமப் டுத்டயக் ளகமள்நத்டமன் ளகமஞ்சம்
ிழதமப்டுகயட!
சட் பம்ன டமண்டிவுழழத கல்தமஞம் ண்ஞிக்
ளகமடுக்கும்டிதமகபமபட னன்ழற்மடுகவநத் டதமமகச்
ளசய்டவபத்டக் ளகமள்லம்டி டமதமர் டகப்மர்ணமர்கலக்கு என

ணமம், ழபகம், சுவஞ ிக்கமடம ன்டமல் இப்டி ச்வசதமகச்
ளசமல்கயழன்.
* கன்ிகமடம 'ட்ஸ்ட்' னகபரி "வ கமஞ்சய கமணழகமடி சங்க ணம்,

கமஞ்சர னம்" ன் னகபரிக்கு லடயத் ளடரிந்ட ளகமள்நமம்.

பமஸ்டபணம சரர்டயனத்டம்
பமஸ்டபணம சர ர்டயனத்டம்
இத்டவ பதசுக்குக் கர ழன ண்ஞக் கூமட ன்று flooring (அடண க்ஷ
பம்ன) வபத்ட சட்த்டயழ இத்டவ பதசுக்கு ழணழ ழமகக்
கூமட ன்று ceiling -ம் [உச்ச பம்னம்] வபத்டயனக்கக் கூமடம ன்று
யவக்கும்டிதமக இனக்கயட!
இப்ழமட 25 பதசு, 30 பதசு ன்று ளண்கள்
கயதமஞணமகமயனப்டற்குச் சட்த்வடக் குவ ளசமல்பட டநிக்கூ
யதமதழண இல்வ. ம்னவத அசயத்வடடமன் இன்வத
ழகமநமறுகலக்ளகல்மம் கமஞம். னடல் ழமடுபடற்கு சமடம
சட்ம் இல்வழத! ன் னப்ட பதசுக்குக் கல்தமஞத்ழடமடு ழசர்த்ட
[னடல்] ழமடுகயழமம்? சமஸ்டய பிதத்டயல் ணக்கு அத்டவ
அக்ஷயதம்!
இந்டப் ளமடபம அசயத்வடழதமடு, கல்தமஞம் னடல் னடம
கமரிதங்கவநப் ளரித டனல் உத்பணமகச் ளசய்படற்குப் ஞம்
டதமர் ண்ஞிக் ளகமள்பட, ல்மபற்யலும் ளரித டீவணதமக
கயதமஞம் ன்மல் என ஆனேறகம ழசணயப்னம் ழமடமட அநவுக்கு
படக்ஷயவஞக்கமகவும், சர ர் ளசத்டயக்கலக்கமகவும் ளசபனயக்க
ழபண்டிதினப்ட ஆகயதவும் ழசர்ந்ட சமஸ்டயழமக்டணம கம
ளகடுபின்டி இந்ட ம்ஸ்கமங்கவநப் ண்டபடற்ழகதில்வ
ன் ஸ்டயடயக்குக் ளகமண்டு பிட்டினக்கயட*.
ழபட சமஸ்டயங்கநில் இபற்றுக்குப் ஞ ம்ந்டழண
கூப்பில்வ. இட மணமகப் ண்ஞிக் ளகமண் அர்த்டம். மன்
ழணழ ளசமன் ட்டுக் கல்தமஞங்கநில் டயலுழண ளண்வஞனேம்
ளகமடுத்டப் ஞனம் ளகமடுப்டமக இல்வ. ஆற பிபமகத்டயல்கூ

ளண் பட்டுக்கமர்கலக்குத்
ீ
டமன் ஞம் ளகமடுத்டப் டயலுக்கு ளண்
பமங்கயக் ளகமள்கயமன். அந்ட பிதமமழண அறத்டம் ன்மல்,
"ளண்வஞனேம் ளகமடுத்டப் ஞத்வடனேம் ளகமடு" ன்று ழகட்ட ம்

டர்ண சமஸ்டயக்கமர்கள் கற்வகூச் ளசய்ட மர்க்கமட என்றுடமன்.
'கன்தம சுல்கம்' ன்டமக ளண்டக்குக் ளகமடுப்வடதமபட

ளகமஞ்சம் சமஸ்டயத்டயல் எப்னக் ளகமண்டினக்கயழட டபி, ிள்வந
பட்மனக்கு
ீ
படக்ஷயவஞ ளகமடுப்டற்கு அடயல் ஆடமழணதில்வ.
யணம கல்தமஞச் சர ர்டயனத்டம் படக்ஷயவஞ எனயப்னடமன்.
அவடப் ண்ஞமணல் பதசு பிதத்டக்குச் சர ர்டயனத்டம் ளகமண்டு
பந்டடயல் ம்னவத குடும்-சனெக பமழ்க்வக னவழத னண்டு
பிட்டினக்கயட. ளண்கள் உத்ழதமகத்டக்குப் ழமபவடடமன்
ளசமல்கயழன். படட்சயவஞக்கும், சர னக்கும், ஆம்க்
கல்தமஞத்டக்கும் ழபண்டித அநவு ஞம் ழசர்க்க னடிதமடழமட,
சமடம சட்ம் ளமம் அடேகூணமக பந்ட கல்தமஞத்டக்கு
அபசணயல்மணல் அபகமசம் டந்டட.
* "ளடய்பத்டயன் குல் னடற்குடயதில்" உள்ந "படக்ஷயவஞ

ிச்வ" ன் உவ மர்க்கவும்.

ளண்கள் உத்டயழதமகம் மர்ப்ட
ளண்கள் உத்டயழதமகம் மர்ப்ட
அப்னம், கல்தமஞனம் ஆகமணல் ளபறுழண பட்டில்
ீ
உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கய ளண், டித்ட ழபவக்குப் ழமய் இண்டு கமசுடமன்
ளகமண்டு பட்டுழண, கல்தமஞச் ளசவுக்கும் அட உடவுழண ன்கய
ண்ஞத்டயல் ளண்கவந உத்ழதமகத்டக்கு அனுப்னகய பனக்கம்
ஆம்ித்டட. னடயல் ளபட்கப்ட்டுக் ளகமண்டு, அபழந சம்மடயத்டக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்லம்டிதமக பிடுபட டகப்மனக்கு
ளமம் அபணமம் ன் உஞர்ச்சயழதமடு ழபவக்கு
அனுப்ிமர்கள். ல் ளதௌபத்டயல் சயத்ட பிகமங்கவநத் டெண்டி
பிடுகய சூழ்யவதில் இப்டிப் ளண்கவந பிடுகயழமழண ன்று
அப்ழமட ளகமஞ்சம் தம், கபவ ல்மனம் இனந்டட. ஆமலும்
ழமகப் ழமக ன் ஆகயதினக்கயட ன்மல் 'குநிர்' பிட்டு பிட்ட.

கர் ணமடயரிதம ம ரியகழந கன்தமப் ளண்வஞக்
கல்தமஞணமகமணல் வபத்டக் ளகமண்டினப்ட பதிற்யல் ளனப்வக்
கட்டிக் ளகமண்டினக்கய ணமடயரி ன்று தந்டடமகப் னமஞங்கநில்
மர்க்கயழமம். அந்ட பிபஸ்வட இப்ழமட ளகட்டுபிட்ட;
கட்டுபிட்டுப் ழமச்சு! அபணமணமக னடயல் யவத்ழட இப்ழமட
மகரிக னன்ழற்த்டக்கு அவதமநணமக ஆகயபிட்டினக்கயட.
ளண்வஞப் ளற்பர்கள் டங்கள் ளமறுப்ன உவக்கமணல், கூச்சம்,
கபவ, தம் ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டுத் டங்கள் ளண் ளரித
உத்டயழதமகம் மர்க்கயமள் ன்று ளனவணப்டுகய அநவுக்கு ம்
டர்ணம் ீ ஸ்டயடய அவந்டயனக்கயட. உத்ழதமகம் மர்க்கய
ளண்கள் ன்ிம் ப்ழணமன் ஆபடற்கு அடேக்கயம்
ழகட்கயடம், மனும் கண்டும் கமஞமட ணமடயரி இனந்ட ளகமண்டு
ல்ழமனக்கும் ல் சமணயதமமகப் ளதர் பமங்கயக்ளகமள்படமகவும்
ஆகயதினக்கயட!
சர ர்டயனத்டக்கமர்கள், 'ஸ்டயரீகள் கமழயல் டித்ட உத்டயழதமகம்
ண்டபட ளரித னன்ழற்ம்; இடமல் னன்ழ ண்ஞி அீடய
ழமய்பிட்ட' ன்கயமர்கள். னன்ழ ஸ்டயரீகலக்கு அீடய
ண்ஞழபதில்வ ன்ட ன் கட்சய. அப்டிப் ண்ஞிதினந்டமல்,
னனனுக்குத்டமன் ண்ஞிதினந்டட ன்றுகூ ழபடிக்வகதமகச்
ளசமல்ழபன். ன்? என னனப் ிவதமபன் ிம்ணச்சரித
ஆசயணம் னடித்டடயயனந்ழட கயனஸ்டமச்ண டர்ணங்கவந
ழணற்ளகமண்டு எநமமடய ம்ஸ்கமங்கவநப் ண்ஞிமல்டமன்
அபனுவத ன்ணம கவத்ழடறும். ஸ்டயரீப் ப்வக்ழகம னனன்
ண்டகய ம்ஸ்கமங்கலக்ளகல்மம் ழணமக அபிம் இபள்
ணவ அர்ப்ஞம் ண்ஞி டயபிவடதமதினப்ழட ன்ணமவபக்
கவத்ழடச் ளசய்கயட. இட ளண்கலக்கு இவனத்ட அீடய ன்று
சர ர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமன்மலும், க்ழகம னனவபி
ளண்டக்குத் டமன் ளமம்வும் மடகணமக ம் சமஸ்டயத்டயல்
ண்ஞிதினக்கயட ன்று ழடமன்றுகயட. ளன்மல் அழக
ம்ஸ்கமங்கவநனேம், அப்னம் சயபஞ, ண,
யடயத்தமமடயகவநனேம் ண்ஞித்டமன் என னனனுக்கு
ணழமமசம் உண்மகய ஆத்ண மக்ஷமத்கமம் யத்டயக்கயட. அந்ட
மடவதின் னடிபம ணழமமசம் என டயபிவடக்குப் டயதிம்

சஞமகடய ண்டபடமழழத ளமம் சர க்கயத்டயல் ஈயதமக ற்ட்டு
பிடுகயட. டயதின் இஷ்த்வட அடேரிப்டமல் இபலக்குத்
டன்ிஷ்ம், ணமமபணமம் ல்மம் ழமய் அங்கமம் கவந்ட,
ணழமமசத்டக்கு ளமம்வும் கயட்ழ ழமய் பிடுகயமள். ணவ
ங்ழகழதம னர்ஞணமக அர்ப்ஞம் ண்ஞி, சஞமகடய ன்று
இனந்டபிட்மல் அப்னம் ணழமமசம் க்கத்டயழழத டமழ?
இன்வக்கு உத்டயழதமகம் மர்க்கய ளண்கள் ளறுகய
ப்ழணமனுக்ளகல்மம் ழணம ப்ழணமன் இப்டி அபவந
ஆத்ணரிசுத்டய ண்ஞி உச்சத்டக்குத் டெக்குபடடமன். இப்டி டயதிம்
ணவ அர்ப்ஞம் ண்ஞிழத டமன் ணம ளரித ரியகவந பி
அடயகணம சக்டயகவந ம் ழடசத்ட டயபிடம ஸ்டயரீகள்
ளற்யனக்கயமர்கள். அபள் ளய் ன்மல் ணவன ளய்கயட ன்று
டயனபள்லபர் ளசமல்கயமர். லரிதவ உடயக்கமழட ன்று அபள்
ளசமன்மல் உடயப்டயல்வ! ளசத்ட னனவ தணடர்ண
மமபிணயனந்ட அபநமல் டயனம்வும் பமங்கயக் ளகமண்டு ப
னடிகயட. ந்ட ரியக்கும், ளடய்பத்டக்குழண கூ ளகமடுக்கமட உசந்ட
ஸ்டமத்வட இப்ழர்ப்ட் டயபிவடகலக்குத்டமன் ம்
சமஸ்டயனம் சம்ிடமதனம் டனகயட. அபள் ளடய்பங்கநின்
ழணழழத டண்ஞிவதத் ளடநித்ட டன் குனந்வடகநமக்கயக் ளகமண்டு
பிடுகயமள் ன்று னமஞத்டயல் மர்க்கயழமம். ஆவகதமல் ளண்
ப்டிதினந்டமல் யணம உதர்வபப் ளறுபமழநம, அவடச் ளசமல்ய
அப்டிப்ட்பவநக் ழகமபில் டுத்டக் கும்ிடுகய ம் சமஸ்டயம்
என மலம் ஸ்டயரீவத ணட்ம் டட்பில்வ.
சர ர்டயனத்டபமடயகள்டமன் அபவந அப்டி பந னடிதமடடி
ணட்ப்டுத்டகயமர்கள் ன்று க்குத் ழடமன்றுகயட.
ஆக பிபமம் ன்ட னனவ சுத்டப்டுத்டகய அழக
ம்ஸ்கமங்கநில் என்று ன்மல், ஸ்டயரீவதழதம அத்டவ
ம்ஸ்கமங்கலம் இல்மணழ அபற்யன் னடிந்ட தம
னர்ஞத்டபத்வடப் ளப் ண்டபடமகும். இப்ழர்ப்ட்
ம்ஸ்கமத்டயன் மத்வட பிட்டுச் சக்வகதமக எப்னக்கு ழடம
இப்ழமட க்கயட. பிபமம் ன் ம்ஸ்கமனம்
கயனஸ்டமச்னம் மபண்தம், பர்தம்
ீ
, இந்டயரித ளநக்தம்
இபற்வ ணட்டும் குயத்ட பிதணல் ன்வடனேம், ன்ணம

கவத்ழட பனயதமகழப அட பகுக்கப்ட்டினக்கயட ன்வடனேம்
னரிந்ட ளகமண்மல் சமஸ்டயம் ளசமல்யதினப்ழட சரி ன் அயவு
உண்மகும்.
ளண்கள் உத்டயழதமகம் மர்ப்டமல் ளமனநமடம ரீடயதிழழத
உண்மகயதினக்கய என அர்த்டத்வட தமனம் கபித்டடமக
ளடரிதபில்வ. Employment problem [ழபவதின்வணப் ிச்சவ] -
டமன் ளசமல்கயழன். சய பனங்கலக்கு னந்டய 'கயதமஞணமகய
பவதில் ளண் ழபவப் மர்க்கட்டும்; இடமல் அபள்
கல்தமஞணமகபில்வழத ன்வட யவத்ட யவத்ட அலட
ளகமண்டு பட்ழமடு
ீ
இனக்கமணல் அபலக்கு என ழமக்கமக
இனக்கும். அழடமடுகூ, ஞசம்ந்டணமடமகப் ண்ஞப்ட்டுபிட்
கல்தமஞத்டயல் படக்ஷயவஞ, ணற் ளசவுகலக்கு அபலவத
சம்மத்டயதத்டயயனந்ழட ணயச்சம் ிடித்டச் ழசணயக்கமம்' ன்
ண்ஞத்டயல் என ளண்வஞ பிபமம் பவதில் ழபவக்கு
பிடுபடமகவும், அப்னம் யறுத்டய பிடுபடமகவும் இனந்டட.
னக்ககத்டக்கமர்கலம் னனனும் அந்டப்ளண் கல்தமஞத்டக்குப்
ிகு ழபவக்குப் ழமபவட யயத்டணமக [இலக்கமக]
யவத்டமர்கள். ஆமல் பப இந்ட ிமம்ணஞ சனெகத்டக்கு இந்ட
என டைற்மண்மக ற்ட்டினக்கய ஞத்டமவசதில் இடவும் ணமய,
இப்ழமட கல்தமஞணம ிற்மடும் அபள் உத்டயழதமகத்டயற்குப்
ழமபட ன் பனக்கம் பந்டயனக்கயட. இடமல் சயசு க்ஷவஞ
[குனந்வட பநர்ப்ன] னடம டமய்க் குத்டயன் உதர்ந்ட கவணகள்
ளகட்டுப்ழமய், ளபள்வநக்கம ழடசங்கள் ணமடயரி குடும்ம், ளற்ழமர்,
குனந்வட ன்ளடல்மழண ஹ்னடதனர்பணமகக் கட்டுப்ட்டில்மணல்
ியஸ் ழமல் ஆகயதினப்ட என க்கம் இனக்கட்டும். கமணயக்
[ளமனநமடம] ரீடயதில் இடமல் உண்மகயதினக்கய ளகடுடவப்
மர்க்கமம். இப்ழமட ழபவதில்வ, ழபவதில்வ ன்று
ட்சக்கஞக்கயல் ஆண்கள் டயண்மடுகயமர்கள். அழட சணதம்
இன்ளமன க்கம்  குடும்ங்கநில் னனன் உத்டயழதமகம்
மர்ப்ட ணட்டும் இல்மணல் ஸ்டயரீனேம் ழபவக்குப் ழமகயமள்.
அபன் ணட்டில் ழபவக்குப் ழமய் இபள் பட்டியனந்டமல்
ீ
இபள்
மர்க்கய ழபவ உத்ழதமகணயல்மட என ஆடக்கு
கயவக்குணல்பம? ஆமலும் டன் ளமண்மட்டிவதத் டன்

சம்மத்டயதத்டக்குள்ழநழத கட்டும் ளசட்டுணமக வபத்டக்
கமப்மற்றுபடடமன் ளகௌபம் ன்யல்மணல் னனன் அபவநனேம்
ழபவக்கு பிட்டு அபலம்டமன் கமசு ளகமண்டு பட்டுழண ன்று
இனக்கயமன். னடயல் டமதமர் டகப்மர் ணமணயல்மணல்
ளண்கவந ழபவக்கு பிடுகயமர்கள். அப்னம் னனனும் அவடழத
ண்டகயமன். அந்ட ளண்டம் இவட என ளனவணதமகழப
யவக்கயட. ஆீறக்குப் ழமய் உத்டயழதமக னனயதமக இனந்ட
ிகு பட்டில்
ீ
அவட்டுக் கயக்கப் ிடிக்க ணமட்ழன் ன்கயட.
ஸ்பதணமக ம்மடயத்டமல் னனன் டட்டிக் ழகட்கமணல் டன்
இஷ்ப்டி ளசபனயத்டக் ளகமள்நமழண ன்று இனக்கயட.
பட்ழமடு
ீ
இனந்டமல் அவட்டுக் கயப்ட ன்று அர்த்டழணதில்வ.
ம்னவத சமஸ்டயங்கள், னமஞங்கள் டமய் மவதிலும்
ம்ஸ்கயனடத்டயலும் இனப்டற்குக் குவழபதில்வ. அபற்யழ
என னசயவத ற்டுத்டயக் ளகமண்மல் மளநல்மம் டித்டமலும்
ழமடமணல் ன்ணம னலடம் டித்டக் ளகமண்டு ந்ழடமணமக
இனக்கமம்.  ளண்கள் த்ங்கணமகச் ழசர்ந்ட எவ்ளபமன
பட்டில்
ீ
இபற்வப் டிக்கமம். கயநப் ன்ழம ஸ்டமம் ன்ழம
ழமர்டு ழமட்டுக் ளகமண்டு கமரிதமதம் ணமடயரி இல்மணல்
படுகநிழழத
ீ
இவடச் ளசய்தழபண்டும். ளணம்ர், ியளன்ட்
ணமடயரிப் டபிகள் உண்மகமணல், இபற்றுக்கமகப் ழமட்டிச்
சண்வகள் இல்மணல் இனக்க ழபண்டுளணன்டமல் [இப்டிச்]
ளசமல்கயழன். இழடமடுகூ ணம், ஆதம் னடயதபற்றுக்கமக
சுத்டணம ணஞ்சள் குங்குணம் ண்ஞிக் ளகமடுப்ட, னவ னயதமட
அக்ஷவட ளமறுக்கயக் ளகமடுப்ட ழமன் கமரிதங்கவநச் ளசய்டமல்
ளரித சனெகத் ளடமண்மகவும் இனக்கும். ஸ்டயரீத்பம் [ளண்வண]
ன் உதர்ந்ட சக்கு யழமகமணழ இப்டிப் ட்
த்கமரிதங்கவநப் ண்ஞி பந்டமல் பட்ழமடு
ீ
இனப்ட
அவட்டினப்டமக இனக்கமட. ஆத்ண ஸ்படந்டயத்டக்கு பனயதமக
ஆந்டணமகழப இனக்கும். ஸ்டயரீத்பத்டனேம் இனந்ட ளகமண்டு
டமவசகவநப் ளனக்கயக் ளகமண்டு உத்ழதமகத்டயற்குப் ழமபவடபி
இடடமன் சயழதஸ். ஸ்பமமபிகணமகவும் [இதல்மகவும்]
ளண்கலக்கு டுத்டட இடழப. பட்டில்
ீ
அவட்டில்வ ன்று
ஆீறக்குப் ழமபடமல் த்டவ டப்னக்கலக்கு இம் ளகமடுத்டப்

ழமகயட? 'ளண் பிடுடவ' ன்று ளரிதடமகச் ளசமன்மலும்
ஆீயல் த்டவ ழனக்கு அங்கயப் டயல் ளசமல்லும்டி
இனக்கயட? இப்டி- தினப்டயல் பமழ்க்வகதில்டமன் யம்ணடய உண்ம?
யம்ணடயதமகச் சவணத்டப் ழமட்டுச் சமப்ிடுபட; குனந்வட குட்டிகநின்
பமத்ல்தத்வட னர்ஞணமக அடேபிப்ட ன்ளடல்மம் இந்ட
'பிடுடவ' தில் உண்ம?

ளசமல்ய ன் ிழதமம்? அபபர்க்கும் ஸ்பதம் ன்று
அபபனம் யவத்டக் ளகமண்டினக்கய என்று டமன் னக்கயதணமக
இனக்கயழட டபி சனெகத்டயல் ித்டயதமர் கஷ்ப் மம்
கமஞணமய் இனக்கக் கூமட ன் யதமத உஞர்ச்சய ளகமஞ்சங்கூ
இல்வ. னனன் ளண்மட்டி ன்று சய குடும்ங்கநில் இட்வ
சம்மத்டயதனம், ழபறு சய குடும்ங்கநிழம இண்டு ழரில்
எனத்டனக்கும் உத்டயழதமகம் இல்மணல் ரிடமணமகவும் இனக்கய
யவதில் கல்தமஞணம ிகமபட ளண்கள் ழபவக்குப்
ழமபவட யறுத்டயக் ளகமண்மல், அத்தமபசயதணமக ழபவ மர்த்ழட
ீபிக்க ழபண்டித என னனனுக்கு அந்ட ழபவ கயவத்ட அந்டக்
குடும்ம் உனப்டுழண ன் ிக்வஜ பழபண்டும். ளண்கவந சரிசணம் ண்டகயழமம் ன்கயபர்கலம் இந்ட பிதத்வடக் கபிக்க
ழபண்டும்.
சரி யகர் சணம் ன்கய பமடம் டயல் பமம், டயல் பக்கூமட
ன் பிதபஸ்வடழத இக்கமத்டயல் ளடரிதபில்வ. எவ்ளபமன்றும்
என பிடணமக இனக்க ழபண்டும். அப்டித்டமன் ிஞ்ச பமழ்க்வக
ற்டுத்டப் ட்டினக்கயட. 'ல்மம் எழ பிடணமக ஆகழபண்டும்;
அடடமன் சரி சணம்' ன் பமடழண அடிழதமடு டப்ன. அப்டி
ஆக்கயமல் இதற்வகதம பமழ்க்வகனவழத மனமகயபிடும்.
என்ளமன்றும் இதற்வகப்டி, னெத்டயன் ளணமத்ட பமழ்வுக்கு
அடேகூணமக ப்டிதினக்க ழபண்டுழணம அப்டிதினப்ட டமன்
அடற்கு யவவு. அடயழடமன் அடற்கு யணம ளநக்கயதம் உண்டு.
இந்ட யவவப பிட்டு பிட்டு, ளசதற்வகதமக ணத்பம் ன்று
என்வ ற்டுத்டயக் ளகமண்டு அடற்கமக ஏடுபடயல் individual ஆகவும்
[டி நபிலும்] யணம யவவு அபபர்க்கு உண்மபடயல்வ;

குடும்ம், னெம் இபற்யன் பமழ்க்வகனேம் இடமல் ளகட்ழ
ழமகயட.
இதற்வகப்டி ளண்கள்டமழ ிள்வந ள ழபண்டும் ன்று
வபத்டயனக்கயட? மம் வ்பநவு ணத்பச் சண்வ ழமட்மலும்
அவட ணமற்னடிதமடல்பம? ிள்வநவதப் ளற்பழந அவட
சபக்ஷவஞ ண்டபட, அடற்கமக கயனக்ஷ்ணயதமக இனப்ட
ன்டடமன் ளண்கலக்கு ஸ்பமமபிக (natural) டர்ணம். அவடப்
ண்டபடமல் அபர்கலக்கு என குவவும் இல்வ. அவட
பிட்டமல் உதர்வும் இல்வ. அடமல் ணப்டுத்டகய ழச்சுக்கு
இங்ழக அர்த்டழணதில்வ.

டுத்டச் ளசமல்யப் தனுண்ம?
டுத்டச் ளசமல்யப் தனுண்ம?
ணயநகமய்க்கு ளய்பிட்டுக் கமத்வட சணம் ண்டகயமற்ழமல்
ிகயனடய ழபகங்கலக்கு பிபமமடய ம்ஸ்கமங்கநமல் சணம்
உண்மக்கப்டுகயட. ணயநகமழத இல்மணல் இல்வ. அட
இனக்கயட. ஆமல் அடன் கமம் குவ ரிக்கமடடி ளய்
பிட்டினக்கயட. ளௌகயகணம, சரீ சம்ந்டணம ளநக்தம்
கயனஸ்டமச்ணத்டயல் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ஆமல் அட
ளகமலந்ட பிட்ளரிதமணல் கப்ட் ம்ஸ்கமங்கநமல் னனவ
ஏர் அநபில் கட்டுப்டுத்டய வபக்கப்ட்டினக்கயட. ஸ்டயரீக்ழகம மடய
வ்த்தத்ழடமடு [கற்ழமடு] கூடி கயனக்ஷவஞ ன் என்ழ
இத்டவ ம்ஸ்கமத்டக்கும் ணணமதினக்கயட. இட ணக்கு
ணயல் ட்டுபிட்மல் ழமடம். மம் இந்ட ழடசத்டயல் ஆத்ண
சயழழதம க்ஷயதம் ந்ட மலம் பஞமகய
ீ
பிக் கூமட ன்று
ஹ்னடத சுத்டத்ழடமடு யவத்ட கபமவப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்
ளகமண்டு, அனள் டவஞவத ம்ி, டுத்டச் ளசமல்யக்
ளகமண்ழதினந்டமல் ன்வக்கமபட என மள் பனய ிக்கும்.
இப்ழமட ழமகய ழமக்கயழ னடிபம என யவதில் ழமய்
னட்டிக் ளகமண்டு கவசயதில் இட அத்டவனேம் அர்த்டம்டமன்
ன்று ன்வக்கமபட ங்கள் பினயத்டக் ளகமள்கயழமட, ணீ ள்கய

பனய ட ன்று ளடரிபடற்கமக மம் சமஸ்டயத்டயலுள்நவடச்
ளசமல்யக் ளகமண்ழடமன் இனக்க ழபண்டும்.
'பர்ஞமச்ணம், மல்த பிபமம் னடமடகவநப் ற்யச் ளசமல்ய

ன் ிழதமம்? அழகணமக இபற்யல் னக்கமழ னெடபசம்
ீ
ழமழத ழமய்பிட்ழட!  பிதங்கநில் மமங்கச் சட்ழண
சமஸ்டயத்டக்கு ணமமக பந்டபிட்ழட!' ன்று ழகட்கமம்.
பமஸ்டபம்டமன். அழக பிதங்கநில் சட்ழண பந்ட வகவதக்
கட்டித்டமன் ழமடுகயட.
Secular State ன்று ம் மமங்கத்டக்குப் ழர் ளசமல்கயமர்கள்.
'ணடச்சமர்ில்மடட ' ன்று இடற்கு அர்த்டம் ளசமல்கயமர்கள். அடமபட

னெ (social) பிதங்கநில் ர்க்கமர் டவதிமழண டபி, ணட
(religious) பிதங்கநில் டவதிக் கூமட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
ஆமல் ம்னவத ணடத்டயழ இப்டி ணடம்-சனெகம் -படு-டி
ீ
ணனுஷ்தன் ன்று டித்டிதமகப் ிரிக்கமணல், ல்மபற்வனேம்
ழசர்த்டப் ின்ி integrate ண்ஞி [எனங்கயவஞத்ட] அல்பம
வபத்டயனக்கயட? அடமல் சனெக பிதம் ன்று ர்க்கமர்
ழமடுகய சட்னம் ணடத்வடழத அல்பம மடயக்கயட? இவட
எப்னக்ளகமள்நமணல் 'இன்ின் பிதங்கழநமடு ணடம்
னடிந்டபிடுகயட; ணற்ளடல்மம் மமங்கம் ம்ந்டப்ட்
னெ பிதம்' ன்கயமர்கள்.
சரி, ல்ம ணடத்டயலுழண சய அம்சங்கநிமபட னெ
ணமசமங்கலம் பந்ட பிடுகயழட, அபற்யன் பிதத்டயலும் இந்டக்
ளகமள்வகவதக் கவிடிக்கயமர்கநம ன்று மர்த்டமல்- இங்ழக டமன்
ளமம் ழபடவதமதினக்கயட. 'ளக்னைர் ஸ்ழட்'டில் ல்ம
ணடனம் ணம் ன்று ளசமன்மலும், சயறுமன்வண ணடஸ்டர்கள் social
reform சட்ங்கவந ஆழக்ஷித்ட, "இட ங்கள் ணடத்டயல் ளசமன்டற்கு

பிழமடணமதினக்கயட. இட குமனுக்கு பிழமடம்;கயயஸ்டபக்
ழகமட்மட்டுக்கு னஞமஞட" ன்று ளசமன்மல் உழ அந்ட
ணடஸ்டர்கள் பிதத்டயல் இந்டச் சட்ங்கலக்கு பிக்கு
டந்டபிடுகயமர்கள். இம்ணமடயரிச் சயறுமன்வண ணடஸ்டனக்கு ணட்டும்
குடும்க் கட்டுப்மடு ழமன் என்யல் பிக்குத் டந்டபிடுகயமர்கள்.

இம்ணமடயரிச் சயறுமன்வண ணடஸ்டனக்கு ணட்டும் குடும்க்கட்டுப்மடு
ழமன் என்யல் பிக்குத் டந்டமல் டயர்கமத்டயல் அபர்கழந
ளனம்மன்வணதமகய பிவும் இழணற்டுகயட. ஆமல்
'ளக்னைர்ஸ்ழட்' மக இனந்டம் யந்ட ணட பிதணமக ணட்டும்

வட ழபண்டுணமமலும் ளசய்தமம் ன் டீர்ணமம்
ற்ட்டினக்கயட. 'வணமரிட்டி ரியன்'கமர்கள் ழமல் ம்ணயழ
என சூடு ிந்ட ஆட்ழசிக்கயபர்கழந இல்வ. அப்டிழத மலு,
ழர் டயர்ப்னத் ளடரிபித்டமலும், ிற்ழமக்குக்கமர்கள், த்டமம் சயகள்
(obscurantist) ன்று அபர்கலக்குப் ளதர் ளகமடுத்டபிட்டுச் சட்த்வடக்
ளகமண்டு பந்டபிடுகயமர்கள்.
'ளக்னைர் ஸ்ழட்' ன்மல் ணடச் சமர்ில்மட ர்க்கமர் ன்ழ

அர்த்டம். ணட பிழமடணம ன்று அர்த்டணயல்வ. என ணடம்
ணட்டுணயன்ய ல்ம ணடனழண அிபினத்டயதமபட ளக்னைர்
ஸ்ழட்டுக்கு ம்ணடணமடடமன்' ன்ளல்மம் ளரிசமகப்
ிங்கம் ண்டபர்கள் ண்ஞிமலும், ித்தக்ஷத்டயல் யந்ட
ணடத்வடத் டபி ணற் ணடங்கலக்கு பிழமடணயல்மட கமரிதங்கவநப்
ண்டபடடமன் இங்ழக ளக்னைர் ஸ்ழட் று ந்ட
பனகயட! டர்க்கமஸ்ட யம் ணமடயரி யந்ட ணடம் இனந்ட
பனகயட.
"இட ளடரிந்டம் ன் மத்டயதணயல்மட சமஸ்டய பிதங்கவந ச்சு

ச்சு ன்று ளசமல்கயமய்?" ன்மல் --இப்ழமட இப்டி இனந்டமலும் இன்னும் ப்டி ப்டி ழமகும் ன்று
ளசமல் னடிதமட. 'அளணரிக்கமபில் மழ பிவநகயட;அங்ழக
ங்கலக்கு என குவனேம் இல்வ' ன்றுடமழ ழம
டவனவதில் யவத்ழடமம். ஆமல் இப்ழமட ப்டிதினக்கயட?
அந்ட ழடசத்ட ங்கலக்கு இனக்கய குவ ணமடயரி, சூன்த உஞர்ச்சய
ணமடயரி, ழபறு தமனக்குழண இல்வ ன்று ளடரித பனகயட.
மரிமழழத இத்டவ குவனேம் ன்றும் ளடரிகயட! ளௌகயக
ளநக்கயதத்டயன் உச்சமஞிக்குப் ழம ிகுடமன் அபர்கள் இடயழ
ஆத்ணமவப ப்டி சூன்தணமக்கயக் ளகமண்டு பிட்ழமம் ன்று
பினயத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். மரில் ணயடந்டடமல் த்டவ குடி,

ளகமள்வந, ளகமவ, பிசமம் னடயத டப்னகநில் ழமய் பிலந்ட
பிட்ழமம் ன்று உஞ ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். . கவசயதில்
ணயல் யம்ணடயதில்வழத, சமந்டய இல்வழத ன்று ம்னவத
ழதமகம், ஜம பிசமம், வ னடமபற்றுக்கு கூட்ம்
கூட்ணமக பந்ட ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இடயயனந்ட, இண்டு னென்று டவனவகலக்கு ல்டமகழப
ழடமன்ய பந்ட என்று , அப்னம் டவளடயக்கப் ழம ிகு
அர்த்டணமட ன்று ளடநிபமகயட; அப்ழமட ங்கள்
பிழணமசத்டக்கு ஏடுகயமர்கள் ன்று ளடரிகயடல்பம? இப்டிழத
இந்ட இண்டு டவனவகநமக ல்ட ன்று யவத்ட,
ளனம்மலும் ல் ண்ஞத்டழழத, ம் ழடசத்டயல்
ண்ஞப்ட்டினக்கய சமஸ்டயத்டக்கு னஞம பிதங்கநமலும்
த்டவ மி ற்ட்டினக்கயட ன்வட ன்வட இன்ளமன
டவனவ உஞக்கூடும். இப்ழமடகூ ஆங்கமங்ழக இந்ட
உஞர்ச்சய ளகமஞ்சம் டவ டெக்கயக் ளகமண்டுடமன் இனக்கயட.
ஆம்த்டயல் ன்மகயதினந்ட குடயவக்குட்டி ணமடயரிதமதினந்ட ழமகப்
ழமக ஸ்பதனொத்வட கமட்டுகய ணமடயரிடமன் சர ர்டயனத்டக் கமரிதங்கள்
ந்டயனக்கயன் ன்று னடிபிழ னட்டிக்ளகமள்கய ஸ்டயடயதில்
ளடரித பமம். கர வடதில் கபமன் இண்டு பிட
ளநக்கயதங்கவநச் ளசமன்மர். 'தடக்ழ பிணயப, ரிஞமழண
அம்னழடமணம்' ன்ட என்று. ஆம்த்டயல் பிம் ழம
இனந்டபிட்டு னடிபிழ ட அணயனடணமகயழடம அடடமன் உதர்ந்ட
மத்பிக ளநக்தம். னடயல் ஆமம் பந்ட பிட்டுப் ிகு
அணயனடம் பந்டட இப்டித்டமன். சமஸ்டயம், டி ணடேஷ்தன், குடும்ம்,
னெம் ல்மபற்வனேம் கட்டுப்டுத்டகயழட ன்று ஆம்த்டயல்
பிம் ணமடயரிக் கசந்டமலும், ழமகப் ழமக இடடமன் ல்மக்
கட்டுகலம் ளடயத்டப் ழமகய ஆத்ண ஸ்படந்டயம் ன்கய
ழமந்டத்வடத் டனகய அணயனடம் ன்று ளடரினேம். இடயழ பிம்
டற்கமயகம்; அணயனடம் சமச்படம். இன்ளமன ளநக்தம், 'தடக்ழ
அம்னழடமணம், ரிஞமழண பிணயப' ன்ட. னடயல் அணயனடணமகத்
டயத்டயத்ட பிட்டுப் ழமகப்ழமக பிணமகயபிடுபட. இங்ழக அம்னடம்
டமற்கமயகம்; பிம் சமச்படம். அளணரிக்கமபில் மர் இப்டித்டமன்
னடயல் அம்னடணமதினந்டபிட்டு இப்ழமட பிணமகயதினப்வட

அபர்கழந ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமர்கள். இப்டிழத இங்கும்
டயர்கமத்டயல் டி ணிட யவவு, னெக் கட்டுக்ழகமப்ன
இண்டும் மிதவந்ட, சமஸ்டய பிழமடணமகப்
ண்ஞிளடல்மம் னடயல் அம்னடணமதினந்டமலும் ிகு இப்டி
பிணமகய பிட்ழட ன்று னரிந்ட ளகமண்டு அலகய கமம்
பக்கூடும். அப்ழமட அணயனடத்வடத் ழடடுகயபர்கலக்கு அட
ங்ழகதினக்கயட ன்று ளடரிதழபண்டும் அல்பம? இப்ழமட மம்
ண்டகய ணமறுடல்கள்டமன் னற்ய அபர்கலக்கு பிம்
டவக்ழகயத ஸ்டயடய ற்ப் ழமகயடிதமல் இவட (அணயனடம்
ங்ழகதினக்கயட ன்வட) அபர்கலக்குத் ளடரிபிக்க ழபண்டிதட
ம் கவண. அடற்கமகத்டமன், இப்ழமட மழண இந்ட
சமஸ்டயழமக்டணம ணமசமங்கள் ன் அணயனடத்வடக்
குடிக்கமபிட்மலும், ின்டவனவகநில் ம்வணபி க்ஷீஞ
டவசக்குப் ழமய் பிம் டவக்ழகய பிழணமசம் ழடடுகயபர்கள்
ழடடும்ழமட அபர்கலக்கு உடவுபடற்கமகபட இந்ட ணமசமங்கவந
(குனய ழடமண்டிப் னவடத்ட பிமணல்) ளசமல்யக் ளகமண்டினக்க
ழபண்டும். இந்ட டீம் பனங்கமத்டயமபட பனயகமட்
பிழபண்டும்.
இந்ட ண்ஞத்டயல்டமன், கமரிதத்டயல் ளசய்த னடிதமணல் வகவதக்
கட்டிப் ழமட்டினந்டமலும் இன்ம் பமவதக் கட்பில்வழத
ன்டமல் சமஸ்டய பிடயகவந ஏதமணல் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழன்.

ளசபில் சமஸ்டயழமக்டம்
ளசபில் சமஸ்டயழமக்டம்
பதசு பிதத்டயல் சமஸ்டயழமக்டணமகப் ண்டபடற்கு னன்மல்
ஞ பிதத்டயல் சமஸ்டயழமக்டணமகப் ண்டபடற்கமபட இப்ழமழட
ஆம்ித்ட பிழபண்டும். னன்ழழத ளசமன்மற் ழமல்
சமஸ்டயப்டி பிபமம் ன்ட ஞத்வடப் ற்யத பிதணயல்வ.
ழபளமன்றும் சமஸ்டயழமக்டணமகப் ண்ஞ ணக்கு ணழம,
வடரிதழணம இல்மபிட்மலும் கயதமஞத்வட economic problem -ஆகப்

ண்ஞமணல் இட என்வதமபட சமஸ்டயப்டி ளபகு சயக்கணமக
த்டப் மர்க்கமம்.
பிபமம் ன்ட ந்டயதமபந்டம் ணமடயரிதம ளசபில்மட
என வபடயக கர்ணமடமன். இடயல் டைட டம்டயக்கு [னட
ணஞணக்கலக்கு] னட பஸ்டயம் - டைழ ழமடம் - டங்கத்டயல்
ழசமக டயனணமங்கயதம், ளமம்வும் ளனங்கய ந்டக்கவந ணட்டும்
அவனத்டச் சமப்மடு ழமடுபட, னலர்த்ட சணதத்டயல் என ணங்கந
பமத்டயத சப்டம் ழகட்கப் ண்ஞி அடற்கமக ழடம ளகமடுப்ட,
பமத்டயதமர் டக்ஷயவஞ ஆகயதபற்வ ணட்டுழண ளசய்டமல் ழமடம்.
இட னர்ஞணமக சமஸ்டய சம்ணடணமடடமன். இப்டிப் ண்ஞ என
குணமஸ்டமவுக்கும் னடிதமணல் ழமகமட.
ஞம் ளகமனயத்டபர்கலங்கூ டனல் ண்ஞமணல் இப்டிச்
சயக்கணமகழப ண்ஞழபண்டும். ளன்மல் அபர்கள் ண்டகய
மம்ிகம் ணற்பர்கலக்கு என ளகட் precedent [னன்ணமடயரி]
ஆகயபிடுகயட! ஆவகதமல் கச்ழசரி, ஃீஸ்ட் ன்று டமங்கள்
ளசபிக் கூடித இந்டப் ஞத்வடக் ளகமண்டு பசடயதில்மட என
வனப் ளண்டக்கு கல்தமஞம் ண்ஞி வபக்க ழபண்டும். இப்டிப்
ண்ஞிமல் டண்ச் ளசபமகப் ழமகக்கூடிதவட டர்ணக்
களன்யதமக ணமற்யக் ளகமண்டமகும். எவ்ளபமன ஞக்கமனம் டம்
ளண்டக்குக் கல்தமஞம் ண்டகயழமழட அடயல் ளசவபக்
கட்டுப்டுத்டய இன்ளமன வனப் ளண் கண்வஞக் கசக்கமணல் பனய
டயந்ட பிமம். 'ணமஸ்' உதம் ணமடயரிழத  ழனக்கு என
ளமட இத்டயல் ளமடச் ளசபில் கல்தமஞங்கள் த்ட ற்மடு
ளசய்தமம். இடமல் அபபனக்கும் ளசவு யம்க் குவனேம்.
இப்ழமளடல்மம் கல்தமஞ ணண்ங்கநின் பமவகழத மடயச்
ளசவப பிலங்கய பிடுகயட ன்கயமர்கள். த்டவ சயன்
கல்தமஞணமமலும் இக்கம ிநமட் குடித்டத்டயல் பட்டிழழத
ீ
ண்ஞ னடிதமடடமன். அடமல் டர்ணயஷ்ர்கள் என்று ழசர்ந்ட
பசடயதில்மடபர்கலக்கமக அங்கங்ழக சயன் சயன் கல்தமஞ
ணண்ங்கள் கட்டித்ட ழபண்டும்.

கல்தமஞம் ன்மழ ளபட்கப்ட்டுக்ளகமண்டு ஏடி ளண்கள்,
அப்னம் [ கல்தமஞம்] ஆகுணம ஆகுணம ன்று பமய்பிட்டுக் கடறுகய
ரிடம யவ ற்ட்டு, இப்ழமட யவவண னற்ய கல்தமஞழண
இல்மணல் உத்டயழதமக னனயதமக ஸ்பழதச்வசதமக
இனக்கமளணன்று ற்ட்டினக்கயட. இடமல் ம் ண்மட்டின்
ீபமடிதம ஸ்டயரீடர்ணம் பஞமகய
ீ
பனகயட. க்கக்
கூமடளடல்மம் எவ்ழபமரித்டயல் ந்ட பிடுகயட.
இடயழ பதிற்ளரிச்சல் ன்ளபன்மல், இந்டத் டப்னக்கவநத்
டயனத்டல் ழபண்டும் ன் ழபகம் தமனக்கும் பமடட ணட்டுணயல்வ;
'வகமய', அட இட ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு இந்டத்

டப்னக்கவநழத பிஸ்டமம் ண்ஞி, அபற்றுக்கு ணமடமனம்
ளசமல்ய, கவடகள் லடய, யிணமக்கள் டுத்ட, இடமழழத இவட
ன்மக அிபினத்டயனேம் ண்ஞி பனகயமர்கள்! ழகட்மல்
(ழகட்டற்ழக ஆநில்வ!) 'லத்ட ஸ்படந்டயம், கல்வ
ஸ்படந்டயம், கம ஸ்படந்டயம்' ன்மர்கள். சமஸ்டயத்வடத் டபி
ல்மபற்றுக்கும் குடிதசு னேகத்டயல் ஸ்படந்டயம் ற்ட்டினக்கயட!
பிபமம் சமஸ்டயப்டிப் ளமனநமடம பிதணயல்வ ன்டயல்
ஆம்ித்ழடன்.
'ல்மம் ரி! ஆமல் சமஸ்டயத்டயல் மலு மள் கல்தமஞம்

ளசமல்யதினக்கயழட! மலு மள் பினந்டச் சமப்மடு, சத்டய பமவக
ன்மல் ளசபமகுழண!' ன்கமம்.
மலு மள் கல்தமஞத்வடப் ற்யச் ளசமல்கயழன்: சமஸ்டயத்டயல்
டமரித்டயரிதம் உண்மக்குபடற்கமக கர்ணமடேஷ்மங்கள்
ளசமல்ப்பில்வ. பிபமம் ண்டகயட என மள்டமன்.
அப்னம் னென்று மள் ணமப்ிள்வந டன் ளசமந்ட பட்டில்
ீ
ிம்ணசரித
டீவக்ஷழதமடு இனக்கழபண்டும். அந்டக் கமத்டயல் ழணநம்
ழபண்மம். லுங்கு ழபண்மம். ணமற் பினம்னகயபர்கள் இப்டி
ணமற்மம். இடடமன் பமஸ்டபணம சர ர்டயனத்டம் (reform)
ிள்வநதகத்டக்கமர் இவடச் ளசய்தமம். "எனமள் கல்தமஞம்
உங்கள் அகத்டயல் ளசய்ழபன். மக்கய னென்று மள் ங்கள் அகத்டயல்
ளசபில்மணல் ண்டழபன்" ன்று ளசமல்யபிமம். கல்தமஞம்

ஆ ணறுமள் கயனஸ்டன் எநமமக்ிவதத் டன் பட்டிற்குக்
ீ
ளகமண்டு ப ழபண்டும். அப்டி எநம குண்த்வட டுத்டக்
ளகமண்டு பனம் ழமடம், பண்டிதில் வபக்கும் ழமடம், டேகத்டடிதில்
ணமடுகவநப் னட்டும்ழமடம், பனயதில் வபக்கும் ழமடம், ணறுடினேம்
பண்டிதில் வபக்கும்ழமடம் ளசமல் ழபண்டித ணந்டயங்கள்
இனக்கயன். இப்ளமலட ணந்டயழமக்டணமகழப ழணமட்மரிழம,
தியயழம வபத்டக் ளகமண்டு பமம். அடமல் என ழடமனம்
இல்வ. அந்ட மநில் க்கத்ட ஊர்கநிழழத சம்ந்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமர்கள். அடமல் எநம குண்த்வட ளகமண்டு
ழமபட ளநகரிதணமக இனந்டட. அல்ட மலு மள்
கயதமஞத்வட இன்ளமன பிடம் ண்ஞமம். இப்ளமலட
கயதமஞம் த்டகய இத்டயழழத ிள்வநதகம் ன்று என்று
வபத்டக் ளகமள்கயழமழண, அங்ழகழதம, பமவக அடயகணமமல்
தமமபட உபிர் பட்டிழம
ீ
னென்று மலம் ண்ஞழபண்டிதவடப்
ண்ஞமம். தமவனேம் சமப்ிச் ளசமல்ழபண்மம்.
ம்ந்டயக்குக்கூச் சமப்மடு ழம ழபண்மம். உமத்டயதமதனக்கு
ணட்டும் ம்மபவ ண்ஞிமல் ழமடம். என மநில்
ல்மபற்வனேம் னடித்டபிடுபட சமஸ்டய சம்ந்டழண இல்வ.
பிபமத்டக்கு ம்பத் டீவக்ஷ, அடமபட பிபமணமகய என
பனம் ிம்ணசரித யதணம்; ிழக சமந்டய கல்தமஞம் - ன்கய
யவவண ிற்மடு ணமய, மலு மமபட இப்டி யதணத்ழடமடு
இனப்டமக ற்ட்ட. கலவட கட்ளறும்மகத் ழடய்ந்ட அப்னம்
கட்ளறும்னம் இல்வ ன்று இப்ழமட ப்டழமல் எழ மழநமடு
டீர்த்ட பிக்கூமட. னென்று மள் எநமம் யச்சதம் ளசய்த
ழபண்டும். ளடலுங்கர்கள் கல்தமஞத்டயல் படெ-பர்கள் [ணஞணக்கள்]
ளபள்வந டைல் பஸ்டயத்வட ணஞ்சநில் வத்டக் கட்டிக்
ளகமள்லகயமர்கள். அட சயக்கணமக இனக்கயட. த்டவ
டிகமமலும் அவடத்டமன் கட்டிக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். உத்ட ழடசத்டயலும் மடமஞணமக
மணமன்த பஸ்டயங்கவநத்டமன் ளண்கள் கட்டிக்
ளகமள்லகயமர்கள். இங்ழக மனம் அப்டிச் ளசய்த ஆம்ிக்கமம்.

ிழபச ழமணம் ன்று பிபம கமத்டயல் என்று ளசய்படண்டு.
இட பன் டன் பட்டில்
ீ
ிழபசயப்டற்குப் ண்டபட.
பிபமமக்கயிவத டுத்டக் ளகமண்டுழமய் எநம
ழமணத்வடத் டன்னுவத பட்டில்
ீ
அபன் ண்ஞ ழபண்டும்.
அங்ழக ண்டபடற்குத்டமன் எநமம் ன்று ளதர்.
ளநகர்தத்வட உத்ழடசயத்டம் சமஸ்டய சம்ணடணமகவும் மன்
னன்ழ ளசமன்டி ிள்வநதகத்டமர் பந்ட டங்கும் மவகதிழ
ளசய்தமம். ழகமபிலுக்குப் ழமய் என-மள்-கல்தமஞம்
ண்ஞிபிட்டு பந்ட பிடுபட ன்ட டப்ம கமரிதம். மர்ட்டி, ழஸ்
ன்று ளசபனயக்கய ஞக்கமர்கலம் மலு மள் என சமஸ்டயழமக்ட
சங்கு ளசய்தப் ிடிக்கமடடமழ இப்ழமளடல்மம் ழகமதியல் ழமய்
டமயகட்டி என ழபவநழதமடு னடிக்கயமர்கள். ஞக்கமர்கள்
அப்டிச் ளசய்த ஆம்ித்டமல் வனகலம் ின்ற்யக்
ளகட்டுப்ழமபமர்கள். மன் ளசமல்பவட அடேரித்டமல் மலு மள்
ண்டபடயல் ளசவு இல்வ.
ளண் ரிடணடயதம ின் பிபமம், அடவும் என மள் கயதமஞம்,
ணறுமழந அபவந [னக்கத்டக்கு] அவனத்டப் ழமபட ன்டயல்
ற்ட்டினக்கய இன்ளமன பிரீடந்டமன் பிபமத்டன்ழ சமந்டய
கல்தமஞம் ண்டபட.
பிபமணமபன் டயரிமத்டய டீவக்ஷழதமடு இனக்க ழபண்டுளணன்ட
அத்தமபசயதம். அடமபட னென்று மட்கலம் னர்ஞ ிம்ணசரித
யதணத்வட அடேஷ்டிக்க ழபண்டும். ிம்ணசரிதம் ட்டு பிடம்.
ப்ழமடழண ிம்ணசரிதம் இனக்க னடிதமடபனும் சயற்சய
டயங்கநில் அந்ட யதணத்டன் இனக்கும்டிதமக இந்ட ட்டு
பிடயக்கப்ட்டினக்கயன். அடணக்ஷணமக, கல்தமஞணம னடல்
னென்று டயங்கள் இப்டி இனக்க ழபண்டும். இடவும் ழமய், அன்ழ
யழகம் ன்ட ணமழடமம்.
ணறுடி ணறுடி சம்ந்டயகவநக் கூப்ிடுபட, சமப்மடுக்குச்
ளசபனயப்ட, ழணநத்டக்குச் ளசபனயப்ட ன்யல்மணல் என்மக
ண்ஞிபிமழண ன்று இப்டிப் ட் ழடமத்வடச் ளசய்கயமர்கள்.
சமஸ்டயத்டயல் இல்மட டனல்கவநக் ளகமண்டு பந்ட பிட்டு,

அப்னம் இவபகவநத் டபிர்க்க ழபண்டும் ன்டற்கமகப் ளண்ஞின்
கல்தமஞம் பவதில் [அபலவத ழமடம] ிள்வநதின்
னடவ எத்டயப் ழமடுபட, கல்தமஞத்டன்ழ மந்டய
கல்தமஞத்வடனேம் [ணந்டயழமக்டணமகக் கூ இல்மணல்]
ண்ஞிபிடுபட ன்ளல்மம் னவ ளகட்டுச் ளசய்ட பனகயழமம்.

உற்னம் சுற்னம் ளசய்தழபண்டிதட
உற்னம் சுற்னம் ளசய்த ழபண்டிதட
ஆவகதமல் இந்ட வபடயக ம்ஸ்கமங்கநில் ளசவப ப்டினேம்
குவத்டமக ழபண்டும். இடயல் ந்ட ணயத்ர்கள் ளசய்தக்கூடித என
உகமனம் உண்டு. அடமபட, கல்தமஞம், உதம் ன்று அவனப்ன
பந்டமல் ண்ர்கள், உபிர்கள் ல்ழமனம் ழமகத்டமன் ழபண்டும்
ன்டயல்வ. ிதமஞத்டக்குச் ளசபிட்டு தில்கமனும்,
ஸ்கமனும் பமங்கய ளகமள்படயல் ன் ிழதமம்?
அவடளதல்மம் ழசர்த்ட வபத்டக் கல்தமஞம் ண்ஞிகயபனுக்கு
ளமக்கணமக அனுப்ிபி ழபண்டும். இடமல் பினந்டச் சமப்மடு
ன்று என ளசவு குவபட என க்கம்; அபசயதணம ளசவும்
சர னம் ளசய்த கல்தமஞம் ண்ஞிகயபனுக்கு பபிம் பலுப்ட
இன்ளமன க்கம்!

சயக்கத்டக்கு னென்று உமதம்
சயக்கத்டக்கு னென்று உமதம்
ஞ சம்ந்டத்டமல் சமஸ்டயழமக்ட பமழ்க்வகழத ளகட்டுப்
ழமய்பிட்ட. சமஸ்டயழமக்டணமக ணமறுபடற்கு மம் யவத
சம்மடயக்க ழபண்டும் ன்யல்மணல் ண்ஞிக் ளகமண்டு பிட்மல்
ழமடம்.
க்கு னென்று பிடத்டயல் ளசவபக் குவக்கமம் ன்று
ழடமன்றுகயட (1) ல்ழமனம் - ல் ஞக்கம பட்டு
ீ
ஸ்டயரீகலள் - ட்டு னடம கட்டுத் டஞிகவநபிட்டு
கவசயத்டணம பஸ்டயந்டமன் பமங்குபட ன்று வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். (2) கமப்ிக்குத் டவனலகயபிட்டு கமவதில் ழகமடவணக்
கஞ்சயடமன் சமப்ிடுகயளடன்று வபத்டக் ளகமள்நழபண்டும். அல்ட

ழணமர் சமப்ிமம். கமப்ி சமப்ிடுபட ன் என னக்கத்வடப்
ண்ஞிபிட்டமல் Substitute (அவட ணமற் டமபட என்று)
ழபண்டுணல்பம? டக்ம் (ழணமர்) அணயனடளணன்று வபத்டயத
சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. இப்டிச் ளசய்படமல் அழக குடும்ங்கநில்
ளசபில் டைற்றுக்கு அறுட ங்கு குவந்டபிடும் ன்று
ழடமன்றுகயட. 'அரிசய வ்பநவு னொமய்க்கு பமங்குகயழமம்? மல்,
கமப்ிக் ளகமட்வ வ்பநவு பமங்குகயழமம்?' ன்று கஞக்கு
மர்த்டமல் மல், கமப்ிக்ளகமட்வக்குத்டமன் அடயக ளசவு. (3)
பிபமத்டக்கமகப் ஞத்வடக் ளகமண்டு பம ன்று படக்ஷயவஞ
பமங்குபவட யறுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
இப்டிப் ண்ஞிமல் ம்ம் ழமபட என்று; ல் ஆழமக்கயதனம்
ணயன் அிபினத்டயனேம் ற்டுபட இன்ளமன்று; னென்மபடபமக
சமஸ்டயழமக்டணம பமழ்க்வகவதனேம் பனக்கங்கவநனேம் யவ
யற்கும்டிப் ண்டபட.
பிபமத்வடப் ற்யப் ழச ஆம்ித்டடயல் இத்டவ கவடனேம் பந்ட
ழசர்ந்ட பிட்ட. இன்ளமன கவட பிட்டுப் ழமச்சு. அவடனேம்
ளசமல்கயழன். னனப் ிவகவநபி ளண் ிவகள் அடயகணமக
இனப்டற்கு என கமஞம் ளசமன்ழன். ளணய்பனந்டய உவனக்கமணல்
உட்கமர்ந்ட ழபவ ளசய்பட கமஞம் ன்ழன். இன்ளமன்று
ழடமன்றுகயட. அவடனேம் ளசமல்கயழன். க்குத் ழடமன்றுபட
ணட்டுணல், சமஸ்டயத்டயழழத ளசமல்யதினப்டடமன். அடமபட
எநமமடயகவநப் ண்ஞிக் ளகமண்டு ஆசம சர மகப் னனன்
இனந்டமல் அபன் ஆழமக்கயதணமகவும் ல் ணபினத்டயழதமடும்
இனப்ழடமடு ஆண் சந்டடய உண்மகும்.
ிமசர ணம ஆசமம் உவதபர்கலக்கு டர்ம் இல்வ; பிதமடய
இல்வ. ிமசர  ஆசமத்வட இப்ளமலட ளகமஞ்சணமபட
அடேஷ்டித்ட பனகயபர்கள் ஸ்டயரீகள்டமம். அடமல் அபர்கநிம்
உண்மகய ிவகநிலும் அடயகணமகப் ளண்கழந இனக்கயமர்கள்.
னனர்கலம் அடயகணமகப் ிமசர  ஆசமத்வட வபத்டக்
ளகமண்டினந்டமல் இப்ழமவடபி ஆண் ந்டடய அடயகணமக
உண்மகும். இண்டும் ணபிகயடணமகும். ஸ்ட டரிசம், டீர்த்ட

ஸ்மம், னவ னடயதவபகவநப் னனர்கள் ண்ஞி பந்டமர்கள்.
இப்ளமலட அபர்கலக்கும் ழசர்த்ட ஸ்டயரீகள் ண்டகயமர்கள்!
னனர்கள் ஆசமத்வட பிட்டமல் னனப் ிவகள் குவபமக
ஆகயபிட்மர்கள். ஆகழப மக்கய டற்கமக இல்மபிட்மலும் குடும்
பமழ்க்வக கமணயகமக ன்மக இனக்க ழபண்டுளணன்டற்கமபட
னனர்கள் ஆசம அடேஷ்மங்கவந வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
டமரித்டயரித யபர்த்டயக்கும் பசுல்க [படக்ஷயவஞ] யபர்த்டயக்கும்
ஆசம அடேஷ்மந்டமன் பனய.
கூட்ங்கூடி, சர ர்டயனத்டம் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு ழதமயக்கமணல்
வகளதலத்டப் ழமடுகயமர்கள். அந்ட ணமடயரிக் கமரிதங்களநல்மம்
டற்கம சமந்டயதமவபழத. ரிகமம் யந்டணமக இனப்டற்கு
இடடமன் ணனந்ட.

பிபமத்டயன் உத்ழடசங்கள்
பிபமத்டயன் உத்ழடசங்கள்
ிம்ணசரித ஆச்ணத்டயல் ழபடங்கவந எனபன் கயயத்ட
பிடுகயமன். அப்னம் 'டயதரி'வத 'ப்மக்டிகல்' ஆக்க ழபண்டும்.
ழபடத்டயல் ளசமன் கர்ணமக்கவந, தஜ்ஜங்கவநப் ண்ஞழபண்டும்.
அடற்கு டன்ழமடு ிரிக்க னடிதமட ளசமத்டமக என டவஞவதச்
ழசர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும். இபனுவத பட்டில்
ீ
சவணதல்
னடம கமரிதங்கள் ப்டற்கும், இபனுவத இந்டயரித சுகத்வடப்
னர்த்டய ண்டபடற்கமகவும் ணட்டும் ற்ட்பள் அல் த்டயி
ன்பள். டர்ண த்டயி, தஜ்ஜ த்டயி ன்று அபலக்குப் ளதர்.
இபன் ளசய்னேம் டர்ணத்வடக் கூ இனந்ட உத்மப் டுத்டய த்ட
ழபண்டிதபள் அபள், தஜ்ஜத்டயல் இபன் கூ யற்க ழபண்டிதபள்.
இப்டிதமக ழடப சக்டயகவந ழமகத்டக்கு அடேகூம் ண்ஞித்
டனகய கர்ணமக்கலக்கு அபள் க்கணமதினக்கயமள்.
இபனுக்கு சவணதல்கமரிதமக, இபனுக்கு சரீ ளநக்கயதம்
ளகமடுக்கயபநமக இனக்கயழமடங்கூ அடயழழத ழமக
ழக்ஷணத்வடச் ளசய்கயபள் அபள். ப்டிளதன்மல்:இபன் பட்டுச்
ீ
சவணதல் இபனுக்கு ணட்டுணயல்வ. 'ஆடயத்தம்', 'வபச்பழடபம்'
ன்டமக டயனம் அடயடயக்கும், டீர்கலக்கும், ிமஞிகலக்கும்

கயனஸ்டன் அன்ம் ழம ழபண்டும். அடற்கும்டமன் அபள்
சவணப்ட. இபலக்குப் ிவ உண்மபடம் டம்டயனேவத
ளநக்கயதத்டயமல் ற்ட்ளடன்ழடமடு னடிந்டபிடுபடயல்வ.
ழபட டர்ணம் ன்வக்கும் ழமகத்டயல் இனக்க ழபண்டும்
ன்டற்கமக, ழபட டர்ணத்வட அடேஷ்டிப்டற்ழக இபள் ிவகவநப்
ளற்றுத் டழபண்டும். னத்ழமத்த்டயவதக் கூ இப்டி டயர்கம டர்ண
பமழ்வப உத்ழடசயத்ட ம்ஸ்கமணமகப் ண்டபவட ழபளந்ட
ணடத்டயலும் மர்க்க னடிதமட.
இப்டிதமக யக [இழமக] சம்ந்டம் ணட்டுணயன்ய ஆத்ண
சம்ந்டனம், ழமக ழக்ஷண உத்ழடசனம் ளகமண்டமக இனக்கயட ம்
ணடத்டயல் டய-த்ி உவு. ணற் ணடங்கநிலும் சர்ச் ணமடயரிதம
இத்டயல் ளடய்ப மக்ஷயதமகத்டமன் பிபமம் க்கயளடன்மலும்
அடற்கு இத்டவ உதர்ந்ட ட்சயதங்கள் ளகமடுக்கப்பில்வ.
னனவ ழணலும் ம்ஸ்கமங்கநில் ளசலுத்டய சுத்டப் டுத்டழபம,
ஸ்டயரீவதப் டயபிடத்டயமல் னர்ஞத்பழண அவதப் ண்ஞழபம
அந்ட பிபமங்கநில் இணயல்வ. ணற் ழடச பிபமங்கள் என
குடும் அல்ட சனெக எப்ந்டம் (contract) ணமடயரித்டமன். இங்ழக அட
ஆத்ண ந்டம். ந்டப்ட்டினக்கய ஆத்ணமவப பிடுபிப்டற்கமகழப
ற்ட் ந்டம். அடமல்டமன் இங்ழக அட ஆத்ண ந்டம்.
அடமல்டமன் இங்ழக divorce (பிபமத்ட) ன்டற்கு
இழணதில்மணயனக்கயட. அந்ட ண்ஞம் பந்டபிட்மழ ணக்குப்
மம்.
இத்டவ உத்டணணம பிபம ம்ஸ்கமத்டயன் னக்தணம னென்று
உத்ழடசங்கள்: என்று, ழபடத்வடப் டித்ட னடித்ட பந்ட எனத்டின்
குடும்ம் க்க பனய ளசய்ட ளகமடுத்ட, அபன் ழபட டர்ணங்கவந
அடேஷ்டிப்டற்குத் டவஞ ழசர்த்டக் ளகமடுப்ட. இண்டு, ல்
ம்ஸ்கமனவதபர்கலக்ழக உத்டண டம்டயகநமக இனந்ட,
உன்டணம ழபட டர்ணத்டக்கு டயர்கம பமரிசுகவந உற்த்டய
ளசய்ட டனணமறு ண்டபட; அடமபட பப்ழமகய கமத்டயல்
ழமகத்டயல் உதர்ந்ட ணழமமபனள்ந ங்கள் இனக்கும்டிதமக
ற்மடு ளசய்பட. னென்மபட ஸ்டயரீகள் கவத்ழடப் ளரித
ிடிப்மக என்வ உண்மக்கயக் ளகமடுப்ட. ரிக்குபணவதமட

யவதில்டமன் னனன் தக்ஜமடய அடேஷ்மங்கவநப் ண்டபட.
அபன் அப்டிச் ளசய்படற்குத் டவஞதமக பனகய த்டயிழதம
டன்னுவத மடய பித்தத்டமழழத அபவனேம்பிப் ரிக்குபம்
அவந்ட பிடும்டி ம்னவத வபடயக டர்ணம் ண்ஞிபிடுகயட!
இந்ட னென்ழமடு, அல்ட னென்றுக்குப் ிகு மமபடமக
பனபடடமன் டம்டயதின் இந்டயரித ளநக்கயதம் ன்ட.
னக்கயதணம னென்றும் டுட்டுப் ழமய் மமபட ணட்டுழண
னலக்கப் ிடமணமகயபிட் இன்வத கம ஸ்டயடயதியனப்பர்கள்
மன் ளசமன் சமஸ்டயழமக்டணம அந்ட உத்ழடசங்கவநப் னரிந்ட
ளகமண்மல் மம் ல்டற்கு ணமறுபடற்கு பனய ிக்கும். அப்டிப்
னரிந்ட ளகமள்படற்கு சந்டயளணௌீ ச்பர் அடேக்ம்
ளசய்தழபண்டும்.
மஞிக்ஞம் (ணஞணகள் ணஞணகலவத வகவதப் ிடித்டல்) ,
ணமங்கல்த டமஞம், ப்ட டீ ன்று னட டம்டய னடி
டுத்டவபப்ட இவப பிபமத்டயல் ிடமணம அம்சங்கள்.
ணமங்கல்த டமஞம் ழபடத்டயழழத உண்ம, இல்வதம ன்று
ளரித சர்ச்வசகள் ளசய்படண்டு. இட அபசயதணயல்மட சர்ச்வச.
த்டவழதம ஆதிம் கமணமக இனந்ட பந்டயனக்கய ணமங்கல்த
டமஞம் அபசயதம் ளசய்த ழபண்டிதழட!

கயனஸ்டமச்ணம் (இல்ம்)
இல்த்டமன்; இல்மள்
கயனஸ்டமச்ணம் (இல்ம்)
இல்த்டமன்; இல்மள்
என னேபமபமபன் குனகுபமம் னடித்ட ணமபர்த்டணமகயத
உழழத அபனுக்கு எற்வப் னடல் ழமய் இட்வப் னடல்
ற்ட்டு பிடுகயட. ிம்ணசரித ஆச்ணத்டயல் டரித்ட டண்ம்,
கயனஷ்ஞமயம் (ணமன் ழடமல்) ழணகவ னடயத
ழமய்பிடுகயன். இப்ழமட அபன் கபஸ்டயத்வட டட்மவதமக
உடுத்டபடம் ழமய், ஞ்சகச்சம் கட்டிக்ளகமண்டு, உத்டரீதணமக ழணல்
ழபஷ்டி ழமட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும். ிம்ணசரிதத்டயல் ழமக்தம்

உடபமட ன்று எடக்கய சந்டம், குண்ம், னஷ்ம் (னனர்கலம்
சயவகதில் னஷ்ம் டரிப்டண்டு) , மடவக்ஷ னடயத அங்கம
பஸ்டகவநனேம், ளநக்த மடங்கவநனேம் அஞிந்ட ளகமண்டு,
வண கூ இட்டுக்ளகமண்டு, குவ ிடித்டக்ளகமண்டு ழமய் அபன்
மமபிழணம, மப் ிடயயடயதிழணம டன் பித்வதவதனேம், சுத்ட
ிம்ணசரிதத்வடனேம் யனொித்டபிட்டு, ழணற்ளகமண்டு கல்தமஞத்டக்கு
ழபண்டித டயபிதத்வட டமணமகப் ளழபண்டும்- இட
சமஸ்டயத்டயல் ளசமன்டிதமகும்.
கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமள்ந இனக்கய என னேபம அடற்கமகழப
டமம் பமங்க ழபண்டுளணன்று சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யதினப்டயயனந்ழட கல்தமஞச் ளசவு ிள்வந
பட்டுக்கமனுவதடடமன்
ீ
ன்று அலத்டணமகத் ளடரிகயடல்பம?
இன்ளமன்றும் ளடரிகயட. ணமபர்த்டம் ண்ஞி ஸ்மடகம
எனபன் ிற்மடு கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமள்நமணல் கமங்கயதமகழப
இனந்டமலுங்கூ அபனுக்கு இட்வப் னடல், ஞ்சகச்சம் இவப
உண்டு ன்று ஆகயட. ழபஷ்டி டேி ளடரிதமணல் ளகமசுபிச்
ளசமனகுபடமல் எனபின் சக்டய கமப்மற்ப்டுகயட.
னல்ணமன்கள் ழபஷ்டி ஏங்கவநச் ழசர்த்டத் வடத்டக் கட்டிக்
ளகமள்கயமர்கநல்பம? ஞ்சகச்சணமக இல்மபிட்மலும், டணயழ்மடும்
ணவதமநனம் டபி, ணற் இங்கநில் ல்மனழண (னடல்
இல்மடபர்கலம்கூ) கச்சம் ழமட்ழ கட்டுகயமர்கள். இப்ழமட
ழபஷ்டிழத ழமய், ன்வப் மர்க்க பனகயழமடகூ னல யமர்
ழமட்டுக் ளகமள்பட ன்யனக்கயட! இந்ட ஸ்டயடயதில் கச்சம்,
டட்மவ பித்தமங்கவநச் ளசமல்பட
ழபடிக்வகதமகத்டமினக்கயட!...
இப்ழமட குனகுபமம், ிகு ணமபர்த்டம், கங்கமதமத்டயவ
னடயத டவும் இல்மபிட்மலும் ளண் பட்டுக்கமிணயனந்ட
ீ
"பசூல்" ளசய்படற்கு இன்ளமன item -ஆகப் 'ழடசயக் ழகமம்' ன்று
என்வ வபத்டக் குவ, மடவக்ஷ, பமக்கயங் ஸ்டிக் ல்மம்
பமங்கயத்ட வபக்கயழமம். ணமப்ிள்வநக்கு வணதிட்டு சங்கயய
ழமட்டு கமசய தமத்டயவ ன்று என்று த்டகயழமம்.

கல்தமஞணமகமணழ வஷ்டிக ிம்ணசமரிதமக இனப்வட சமஸ்டயம்
அடேணடயத்டமலும் அட பிடயபிக்கம ழகஸ்டமன். ளமட பிடய,
"தழடமக்டணமக குனகுபமம் னடித்டடம் ிம்ணசரித ஆச்ணத்வட

னடித்ட அடுத்டடற்குப் ழம" ன்டடமன். அடமபட ிம்ணசரிதம்
சமஸ்டயழமக்டணமக னடிந்டவுன் கயனஸ்டமச்ணத்டக்கு ற்மடு
ளசய்டபி ழபண்டிதடடமன்.
ிமம்ணஞனுக்குப் ிக்கும்ழமழட னென்று கன்கள் உள்நழப,
ரியகன், ழடபர் கன், ித்ன கன் ன்று! இபற்யல்
ிம்ணசரிதத்டயல் ளசய்கய ழபட அத்ததம் ரியனஞத்வட
ணட்டுந்டமழ ழமக்குகயட? தஜ்ஜங்கள் ளசய்ட ழடபனஞத்வடத்
டீர்ப்டற்கமகவும், ல் ஆண் ந்டடய னெம் ித்ன னஞத்வடத்
டீர்ப்டற்கமகவும் இபன் கயதமஞம் ளசய்ட ளகமண்மல்டமழ
னடினேம்?
ித்ன கன் டீழப னக்தணமய் ந்டடய ழபண்டும். இபன் டயபம்
ண்ஞிமல் ணட்டும் ழமடமட. னென்று னன்
டவனவக்கமர்கவநப் ித்ன ழமகத்டயயனந்ட ழணழ அனுப்
ழபண்டுணமமல் இபன் கமத்டக்குப் ின்னும் இண்டு
டவனவகநில் டயபனம் டர்ப்ஞனம் ந்டமக ழபண்டும்.
அடற்கமகப் னனப் ிவ ழபண்டும். வஷ்டிக ிம்ணசமரிதமகழபம,
ந்யதமயதமகழபம இனக்கத் டகுடய ளற் அனர்பணம சயரின்
பிதம் ன்ளபன்மல் அபர்கநட ரிசுத்டயதமலும் ஜமத்டமலும்
ிற்மடு சயமத்ட கர்ணமக்கள் இல்மணழ னென்று டவனவ
ணட்டுணயல்மணல் இனத்டயழதமன டவனவகள் கவத்ழடய
பிடுகயன்.
என னனன் கற்க ழபண்டிதவடக் கற்று னடித்டவுன் ழமகத்டயல்
டர்ணங்கவந அடேஷ்டிப்டற்கமகப் த்டயி ன் டவஞவதச்
ழசர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும்; அடழப என கன்ிவகக்குப் டய ன்
ஏரித்டயல் ணவ அர்ப்ஞம் ண்ஞி ஆத்ண ரிசுத்டய அவத
உமதணமதினக்க ழபண்டும்; இனபனணமகச் ழசர்ந்ட ல்
ிவகவந உண்மக்க ழபண்டும் ன் உத்டணணம அிப்மதத்டயல்
பிபமனம் கயனஸ்டமச்ணனம் ற்டுத்டப்ட்டினக்கயன்.

கயனஸ்டமச்ணத்வடத் டணயனயல் இல்ம் ன்மர்கள். கயனம்
ன்மல் இல்ம்டமன். "இல்ணல்ட ல்ணல்" ன்று டர்ண
சமஸ்டயங்கவநப் ழமழப டணயழ் ஆன்ழமர்கலம் இந்ட
ஆச்ணத்வடத்டமன் சயப்ிக்கயன்ர்.
'க்னம்' ன்மல் படு.
ீ
குனபின் பட்டியனந்ட
ீ
டயனம்ி பந்ட

ளசமந்ட பட்டில்
ீ
டர்ணங்கவந த்டபன் 'க்னஸ்டன்'. 'க்னஸ்டன்' ன்மல் ழர் அர்த்டம் 'பட்டில்
ீ
இனப்பன்'. அவடழத
'பட்டிற்கு
ீ
உவவணக்கமன்' ன் அர்த்டத்டயல் டுத்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம். அபவ அகனவதமன், அகத்டக்கமன்,
பட்டுக்கமன்
ீ
ன்ளல்மம் பட்டுக்கு
ீ
னக்தஸ்டமக வபத்ழட
த்டயிதமபள் குயப்ிடுகயமள். த்டயிவதத் டபி ணற்பர்கள்
அபவ இப்டிச் ளசமல்படயல்வ. அந்ட த்டயிவத 'க்னயஞி'
ன்ழ ளசமல்கயமர்கள். 'க்னஸ்வட' ன்று ளசமல்படயல்வ.
'க்னயஞி' ன்டமல் பட்டிழ
ீ
அபலக்குத்டமன் னக்தத்பம் அடயகம்

ன்று ளடரிகயட. 'க்னஸ்வட' ன்மல் பட்டிழ
ீ
இனப்பள் ன்று
ணட்டுழண ஆகும். ஆமல் 'க்னஞி' ன்கயழமழடம பழ
ீ
இபலவதடடமன், இபள்டமன் பட்வ
ீ
யர்பமகம் ண்டகயபள்
ன் உதர்ந்ட அர்த்டம் ற்டுகயட. டணயனயலும் னனவ
'இல்த்டமன்'- 'இல்- அத்டமன்'- ன்டமக கயனத்டயல் ண்ஞ

ழபண்டித டர்ண கமரிதங்கவநச் ளசய்த ழபண்டிதபன் ன்ழ
குயப்ிட்டு பிட்டு, த்டயிவதத்டமன் 'இல்மள்' ன்டமக பட்டுக்ழக
ீ
உவவணக்கமரி ன் ணமடயரி ளசமல்யதினக்கயட. 'இல்மன்' ன்று
னனவ ளசமல்படயல்வ. அப்டிச் ளசமன்மல் என்றும்
இல்மடபன் ன்ழ ஆகும். இல்த்டசய, ணவபி, ணவதமள் ன்று
த்டயிவத ளசமல்படழமல், னனவ இல்த்டசன், ணவபன்,
ணவதமன் ன்று ளசமல்படயல்வ. ளடலுங்கயலும்
த்டயிவதழதடமன் 'இல்லு' ன்கயமர்கள்

எநமம்
எநமம்
மஞிக்ஞம், ணமங்கல்த டமஞம், ப்ட டய னடயத ல்மழண
பிபமத்ழடமடு னடிந்ட ழமகய சங்குகள். ஆமல் அப்டி

னடிதமணல் பிபமத்டயல் ளடமங்கய, ந்யதமம் அல்ட ணஞம்
பவதில் ீடிக்கய என சங்கு பிபமத்டயயனந்ட ற்டுகயட.
அடமபட, ந்ட அக்ிதின் மட்சயதமக பிபமம் ளசய்தப்டுகயழடம
அந்ட அக்ி ன்வக்கும் அவஞதமணல் அடயழ ளசய்கய
எநமம் ன் சங்கு.
அக்ி கமரிதம் வபடயக ணடத்டக்கு னக்கயதணமட. ிம்ணசமரி
'ணயடமடமம்' ன்டமக டயனம் இனழபவநனேம் ணயத்டக்கவந

[சுள்நிகவந] ழமணம் ண்டகயமன். அந்டக் கர்ணம
கயதமஞத்ழடமடு னடிந்ட பிடுகயட. கயதமஞத்டயயனந்ட அக்ி
கமரிதங்கள் - தமக, தஜ்ஜமடயகள் - அடயகணமகயன். னடமபடமக
ணயடமடமத்டக்குப் டயல் 'எநமம்' ஆம்ிக்கயட. 'உமவ'
சம்ந்டப்ட்ட டழபம அடழப எநமம்.  ழடபவடகவநப்
னவ, ணந்டயம், டயதமம் னடயதபற்மல் உமயப்டமகச்
ளசமன்மலும், யந்டக்கள் ல்ழமனக்கும் ழபடப்டி ற்ட்
உமவ 'எநமம்' ன்ழ ளதர் ளற் அக்ி கமரிதம்டமன்.
இட ல்ம மடயதினக்கும் பிடயக்கப்ட் கர்ணம. மன்கமம்
பர்ஞத்டபர்கலக்கு உதணயல்மபிட்மலும் அபர்கலக்கும்
பிபம ம்ஸ்கமனம் அடயயனந்ட ற்டும் எநமம் ன்
அக்ி கமரிதனம் உண்டு.
வபத்த மட டீக்ஷயடீதம் னடம டர்ண சமஸ்டய டைல்கள் சூத்
பர்ஞத்டமர் ப்டி மடகர்ணம், மணகஞம், ஆன்யகம் [யத்டயதப்டி
கமரிதங்கள்] , ஸ்மம், டமம், ழடபனவ, அ கர்ணம் [ஈணச் சங்கு]
, சயமத்டம் னடயத ளசய்த ழபண்டுளணன்று பிபரித்டச்

ளசமல்யதினக்கயன். அபர்கலக்கு இனக்கய இந்ட 'வட்' கவந
அபர்கலக்கு ளடரிபித்ட அடேஷ்டிக்கப் ண்ஞமணழ, 'ந்ட வட்'டும்
இல்வ' ன்று சர ர்டயனத்டபமடயகள் சண்வக்கு பனகயமர்கள்.
ழணமந்டணம ['ழணம' ன்று னடிகய] ச்ழமக னொணம
ணந்டயங்கவநச் ளசமல்ய மமம் பர்ஞத்டபர் ணற்பர்கவநப்
ழமழப ப்டய டயனம் இண்டு ழபவநனேம் பிபமத்டயயனந்ட
ளடமங்கய எநமம் ளசய்த உரிவண ளற்யனக்கயமர்கள்.

னட ிமம்ணஞ மடய உண்மக்கமணம?

னட ிமம்ணஞ மடய உண்மக்கமணம ?
க மடயதமனம் எநமம் ளசய்த ழபண்டும் ன்கய ழமட
இன்ளமன பிதத்வடனேம் கபிக்கத் ழடமன்றுகயட.
"எநமம் ணட்டும் ன்? அத்ததம், கமதத்ரீ. தஜ்ஜம் ஆகயத

ல்மபற்வனேழண ல்ம மடயதமனம் ண்ஞிமல் ன்?" ன்று
சய ழர் ழகட்கயமர்கள். என க்கம் எழ மஸ்டயகம், 'ழபடத்வடக்
ளகமலத்ட ழபண்டும், ிள்வநதமவ உவக்க ழபண்டும்' ன்று
இனந்டமல், அப்டி ளசமல்கயபர்கள் டங்கவந சர ர்டயனத்டக்கமர்கள்
ன்று ளசமல்யக் ளகமண்மல், இன்ளமன க்கம் இன்ளமன டயனுசு
சர ர்டயனத்டக்கமர்கழநம ன் மட்சணயல்மணல் அத்டவ
மடயதமனக்கும் ல்ம வபடயக கர்ணமபிலும் அடயகமம் ளகமடுக்கக்
கூமட ன்கயமர்கள்.
மன் ிமம்ணஞன் குட்டிச்சுபமகப் ழமடற்கமகத் டயட்டுகயழன்
அல்பம? இவடழத என என ஆடமணமக, டங்கலக்கு ஆடபமகப்
ிடித்டக் ளகமண்டு இபர்கள், 'ிமம்ணஞன்டமழ டமனும் ளகட்டு ணற்
மடயகவநனேம் ளகடுத்ட பிட்பன்? அடமல் இப்ழமட ணறுடி
வபடயகணம பனயகவந, ழபடமத்ததம் னடமடகவந
உதிர்ப்ிக்கய ழமட, கவணதில் டப்ி ிமம்ணஞ மடயக்கு ணட்டும்
இபற்யல் ன் அடயகமம் டழபண்டும்? ழமக ழக்ஷணத்டக்கமக
ழபடனம், வபடயக கமரிதனம் இனக்க ழபண்டும் ன்று ம்னகய ந்ட
மடயதமனம், ல்ம மடயதமனம் இபற்வ ழணற்ளகமண்டு,
அடேஷ்டிக்கும்டிப் ண்ஞிபி ழபண்டும் ன்று கட்சய ழசுகயமர்கள்.
ல்மனக்கும் னடல் ழமமம்; கனக்கும் ழபடம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கமம் ன்கயமர்கள்.
ஆர்த ணமம் ணமடயரி இனக்கப்ட் ஸ்டமங்கநில் ல்மனக்கும்
ழபட அத்ததம், தஜ்ஜங்கள் ஆகயதபற்யல் அடயகமம்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். மடய ணமடயரி ங்ழகதமபட தமமபட எனபர்
ஞ்சணனுக்கு ிம்ழணமழடசம் ண்ஞி வபக்கயமர். இப்டி
ழபடத்வட ல்ழமனக்கும் ளமடபமக்கய பிட்மல் ன் ன்று
சர ர்டயனத்டபமடயகள் ழகட்கயமர்கள்.

இட ளகமஞ்சங்கூ ம்ணடணடல். சமஸ்டயத்டயல் இனப்வட
ளசமல் அடன் ிடயயடயதமக இனக்கயபன் டமன் மன். ஆவகதமல்,
இட ண டயதமகயகநமக, ளகமஞ்சங்கூ ளசமந்டப் ற்று மசம்
இல்மணல், டங்கலக்ளகன்று ளசமத்ட சுடந்டயணயல்மணல் ழமக
ழக்ஷணத்வடழத உத்ழடசயத்ட டர்ணங்கவந பிமகம் ண்ஞிக் ளகமடுத்ட
சமஸ்டயக்கமர்கநம ரியகலக்கு ம்ணடணயல்வ ன்று ளசமல்
ழபண்டிதட ன் கவண.
மத்டயல் இண்டு டயனுசு. டக்கம கர்ணமவப பிடுகயபன்
எனபிடணம மத்வட ண்டகயமன். இபவ கர்ண ப்ஷ்ன்
ன்மர்கள். இன்ளமனத்டன் டன் கர்ணமவப பிட்ழடமடு யற்கமணல்
இன்ளமனத்டின் கர்ணமவப டுத்டக் ளகமண்டு, அந்ட மடயக்கமன்
ணமடயரிழத அபனுக்குரித ஆசமங்கவந அடேஷ்டிக்கயழன் ன்று
னப்டுகயமன். இபவ 'கர்ணமந்ட ப்பிஷ்ன்' ன்மர்கள்.
இபன்டமன் கர்ண ப்ஷ்வ பிப் ளரித மம் ளசய்கயபன்
ன்ட சமஸ்டயத்டயன் அிப்மதம்.
ன்? இண்டு கமஞங்கள் உண்டு.
என்று - டன் கர்ணத்வட பிட்பன், பர்ஞ டர்ணழண னலக்கச்
சரிதில்வ ன்று ழடம என 'கன்பிக்ஷன்' (ணசமட்சயப்டிதம
உறுடய) ற்ட்டமல் அப்டிச் ளசய்டமன் ன்மபட சணமடமம்
ளசமல்மம். சமஸ்டய பிதத்டயல் ம் ணசமட்சயக்கு இம்
கயவதமடமமலும், ழடம இப்டிக் ளகமஞ்சம் சணமடமம்
ளசமல்பமபட இம் இனக்கயட. ஆமல், இன்ளமனத்டின்
கர்ணமவபனேம் அடற்கம ஆசம யதணங்கவநனேம் டுத்டக்
ளகமள்கயபன் ன் யவக்கயமன்? டக்கு ற்ட் கர்ணமவும்
அடற்கம ஆசமனந்டமன் ணட்ம். இன்ளமன்று உசத்டய ன்
யவத்ழட அடற்குப் ழமகயமன். இப்டிக் கர்ணமக்கலக்குள் உதர்வுடமழ்வு யவப்ட ப
ீ
கம அழடபமடத்டக்கும், இக்கமத்டயல்
dignity of labour [த்ளடமனயலும் ளகௌபணமழட] ன்டற்கும் ளமனந்டமட;

னங்கம சமஸ்டய பமடப்டினேம் ளமனந்டமட. பர்ஞ டர்ணம்
னலவடனேம் டள்நி பிடுகய கர்ண ப்ஷ்ன், ரியகள் ன்ழபம
கமத்டக்கு எவ்பமணல் ளசய்ட பிட்மர்கள் ன்றுடமன்

யவக்கயமன். அபர்கவநப் க்ஷமடயகள் ன்று யவக்கபில்வ.
ஆமல் டன்வட பிட்டுபிட்டு இன்ளமன பர்ஞ டர்ணத்வட
டுத்டக் ளகமள்கயபழம ரியகவநப் க்ஷமடயதமக்கய பிடுகயமன்.
இபன் னடயசமகத் டலவுகய பர்ஞழண ஆத்ண சயழதஸ் டனபட;
இபனுக்கமகப் மம்ரிதணமக ற்ட் பர்ஞத்டயல் அந்டப் ன்
இல்வ ன்று யவத்டத் டமழ இபன் ணமறுகயமன்? அப்ழமட
ரியகள் பர்ஞ பிமகம் ன்று ண்ஞிழட பஞ்சவ ன்றுடமழ
ஆகயட! இடமல்டமன் இபன் ண்டகய மழண ளரிசு ன்ட.
'ிமம்ணஞர்கள் டபய பிட்மர்கள். அடமல் னடப் ிமம்ணஞவ

உண்டு ண்டழபமம். ன்மல் அட, அபன் டன் டர்ணத்வட
பிட்டமல் மனும் ன் டர்ணத்வட பிடுழபன் ன்கய ழச்சுடமன்.
பிடுபழடமடு இல்மணல் இன்ளமன்வ டுத்டக் ளகமள்ழபன்
ன்கயழமட இன்ம் டப்மகயட. அத்டவ கர்ணமவும் அங்கமம்
சயப்டற்கமகத்டமன். ணக்ளகன்று ளசமந்டணமக பினப்ன ளபறுப்ன
இல்மணல், "ஈச்பமக்வஜதமட ழபட சமஸ்டய னெணமக ணக்குப்
ிப்ிழழத ந்டத் ளடமனயவக் ளகமடுத்டழடம அவடச் ளசய்ழபமம்"
ன் அக்கனம் பிதனம் டமன் பர்ஞ டர்ணத்டக்கு அஸ்டயபமம்.
அடன்ழணல் யன்று ளகமண்டு எவ்ளபமனபனும் டக்கம ளடமனயயல்
டம உவனக்கய ழமட அங்கமம் கவகயட.
னட மடய உண்டுண்டபட, னடப் ிமம்ணஞவப் ண்டபட
ன்கயழமட- த்டவ ல் ண்ஞத்ழடமடு இப்டி ஆம்ித்டமலும்
சரி, ழபட சப்டங்கலம், ழபட கர்ணமக்கலம் ழமகத்டயல் இனக்கப்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்று ணம யவத்ட, அந்ட உதர்ந்ட
ட்சயதத்டக்கமகழப இப்டிச் ளசய்டமலும் சரி - இந்ட ணமடயரிச்
ளசய்னேம்ழமட அங்கமம் னந்டயரிக்ளகமட்வ ணமடயரி
னந்டயக்ளகமண்டு பத்டமன் ளசய்னேம். இட இண்மபட கமஞம்.
என க்கத்டயல் இப்டிளதன்மல், இன்ளமன க்கழணம ன்டமன்
ணத்பம் ழசயமலும், குத்டயவு பமடம் ண்ஞிமலும், மம்
இவடப் ண்ஞமணம? மம்ரிதணமகப் ண்ஞி பந்டபர்கள் ணமடயரி
ம்ணமல் இந்ட ணந்டய உச்சமஞம் ண்ஞினேம் அடேஷ்மங்கவநப்

ண்ஞினேம் ன் ள னடினேணம? ன்று என ண்ஞம் (inferiority
complex) உள்ல உவடத்டக் ளகமண்டுத்டமன் இனக்கும்.

ஆர்த ணமத்டயலும், அடற்கப்னம் இன்று பவ னடயசு னடயசமக
னவநத்டக் ளகமண்டினக்கய அழக ணடச் சர ர்டயனத்டங்கநிலும்
மடயழத இல்வ ன்று வபத்ட ல்மனக்கும் ழபடத்டயல் னர்ஞ
அடயகமம் ளகமடுத்டயனந்டம்கூ இபற்யல் ிமணஞல்மடபர் ன்
கூட்ம் கூட்ணமக ழசபில்வ? னடயசமக என்வ டுத்டக்
ளகமள்படயயனக்கய கூச்சம்டமன் னக்கயதக் கமஞம். மஸ்டயகணமகழப
ழமமலும் ழமகமழண டபி, வனத ஆஸ்டயக ஆசமங்கவந ம்
இஷ்த்டக்கு டயனப்ிக் ளகமள்நக் கூமட ன் அடிப்வதம
உதர்ந்ட ண்ஞம் ிமம்ணஞல்மழடமனக்கு இனப்ழட னக்கயத
கமஞம். ஆவகதிமல், 'மங்கள் ல்ழமவனேம் ழபடத்டக்கு
டயனப்னழபமம்' ன்று ஏரிண்டு ழர் கயநம்ிமலும், அபர்கழநமடு
ழடம மவந்ட சடபிகயடம் ழமமலும் மக்கய 95 சடபிகயடம்
இப்ழமடள்ந யந்ட சனடமத அவணப்ில்டமன்
எட்டிக்ளகமண்டினக்கும். இடமழழத அடயல் ழசனகயபர்கலக்கும்
உள்ல தம், டமழ்வு ணப்மன்வண இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். மம்
ண்ஞி ன் பனணம ன்று சந்ழடகம் இனக்கத்டமன் ளசய்னேம்.
இப்டிதினந்டமல் சயத்டம் சுத்டணமபட ப்டி? அங்கமம் ணமடயரிழத
தம், டமழ்வுஞர்ச்சய, சந்ழடகம் ல்மம் அலக்குகள். இவப
இனக்கயபவதில் சயத்டம் சுத்டணமகமட. அப்டிச் ளசய்கய
கமரிதத்டமல் ழமகத்டக்கும் ிழதமம் ற்மட. என க்கம்
இப்டி இனக்கய ழமழட, இன்ளமன க்கம், "அபன் பிட்டு பிட்வட
மம் ளசய்கயழமணல்பம? ன் அங்கமம், சபமல் பிடுகய
ணமடயரிதம (challenge ண்டகய) ணப்மன்வண ல்மனம் இனக்கும்.
இதற்வகதமக என பர்ஞத்டமர் ளசய்ட பந்டவட ணற்பர்கள்
டுத்டக் ளகமண்டு ளசய்கயழமட அவடப் ளரிடமகப் ிகம்
ண்ஞிக் கமட் ழபண்டும் ன்று பந்டபிடும். 'ளணமன்ஸ்ட்ழன்'
பந்டபிட்மல் அப்டிப்ட் கமரிதத்டயல் ஹ்னடதம் கக்கமட,
ஹ்னடத சுத்டய இனக்கமட. ளணமத்டத்டயல் இபனுக்கும் ன் இமட;
சனெகப் தனும் பிவநதமட.

உஞர்ச்சய பசப்மணல், குத்டயழபமடு ஆழமசவப் ண்ஞிச் சய
fact -கவந (தடமர்த்ட உண்வணகவந) fact -கள் ன்று எப்னக் ளகமள்ந

ழபண்டும். ழபட ணந்டயங்கநில் சுத்டணம சப்டத்டக்குள்ழநழத
சக்டயவதப் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயழன் அல்பம? அந்ட
ரிதம சப்டங்கள் டமன் ன்யல்வ. ளர்ணன் மவ, அல்ட
கயட்த்டயழழத உள்ந உனட இவபகவந டுத்டக் ளகமண்மலும்
அபற்யழ உள்ந சய சப்டங்கள் ணக்கு ளஞ்சமங்குனயவத பயக்கய
ணமடயரி, ல்வ உவக்கய ணமடயரி இனக்கயன். ழசயல் உச்சரிக்க
பணமட்ழன் ன்கயட. ளமம்ப் க்கத்டயழழத உள்ந ளடலுங்வக
டுத்டக் ளகமண்மல்கூ 'ச'பனகய இங்கநில் 'த்' ணமடயரி,
''பனகய சய இங்கநில் Z சப்டம் ணமடயரி அபர்கள் அமதணமகப்

ழசயக்ளகமண்டு ழமகய ணமடயரி ம்ணமல் னடிதபில்வ. ஆமல் ம்
ஊரிழ என ளர்ணன் குனந்வட ிந்டமல், ளடலுங்குக் குனந்வட
ிந்டமல் அட ழச்சு பனகயழமழட அந்டந்ட மவதின்
கஷ்ணம சப்டங்கவநக் கூ 'மச்சுமக' உச்சரித்ட பிடுகயட.
மம்ரிதம் ன் என்று கயவதமட ன்று ன்டமன் சண்வ
ழமட்மலும் ித்தக்ஷ உண்வணதமக fact -ஆக இனக்கயட. இப்டிழத
ழபட சப்டங்கள் அபற்வழத னேகமந்டணமக க்ஷயத்ட பந்டயனக்கய
ம்வக்கு - இப்ழமட இண்டு, னென்று டவனவகநமக அந்ட
க்ஷவஞ பிட்டுப்ழம ிகும் கூ- றணமக, இதற்வகதமக
பனகயட. ணற்பர்கலக்கு இப்டிச் ளசமல் னடிதமட.
ணந்டயங்கநில் உச்சமஞம் டப்ிமல் ழ ழமய்பிடுகயட
ன்வடப் மர்க்கய ழமட இபர்கள் த்டவ ல் ண்ஞத்டயல்
அத்ததமடயகவநப் ண்ஞிமலும் ில்வ ன்றுடமழ ஆகும்?
இன்ளமன்று - த்டவழதம ஆதிம் பனங்கநமக என டர்ணத்டயல்
பந்ட மம்ரிதணமக (heriditary-தமக) அடற்ழகற் ஸ்பமபத்வடப்
ளற்பர்கழந அவட பிட்டு பிடுகயமர்கள் ன்கயழமட னடயசமக,
அடவும் இந்ட ப
ீ
கமச் சூழ்யவதில் ழபளமனபன் அந்ட
டர்ணத்வட டுத்டக் ளகமண்டு அப்ிதயக்கயழன் ன்மல் அட
ப்டி உனப்டிதமக பனம்? உத்ழடசம் ல்டமக இனந்டமலும்கூ
ணடேஷ்த ணஸ் ண்டகய டயரிசணில் இளடல்மம் ளபறும்
"சமஞ்சமக"வும் சண்வதமகவும்டமன் னடினேம்.

ஆடமல் ழதமயத்டப் மர்க்கயழமட, இப்ழமட ழடசத்டயல் இண்டு
பிட பிரீடணயனக்கயழட (ழபட கர்ணமடேஷ்மழண ழபண்மம் ன்று
ிமம்ணஞன் பிட்டுபிட்டு இனப்ட என பிரீடம். ணற்பர்கலம்
ழபட கர்ணமடேஷ்மங்கவந டுத்டக் ளகமள்நமம் ன்ட
இன்ளமன பிரீடம்) இப்டி இண்டு இனப்டயல் ட வடபிப்
ளரித டப்ன ன்று ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. ளசய்த ழபண்டிதபன்
அவடச் ளசய்தமபிட்மல் டப்ன; ளசய்தக்கூமடபன் அவட ளசய்டமழம
அவடபித் டப்ன ன்றுடமன் கபமன் கர வடதில் ட்ஜ்ளணன்ட்
ளகமடுத்டயனக்கயமர் :
"ஸ்படர்ழண யடம் ச்ழத:டர்ழணம தமப:"
"டக்கம கர்ணமவபப் ண்டபடமல் சமவு ற்ட்மலும் அடழப

சயழதஸ். இன்ளமனத்டின் டர்ணத்வட ழணற்ளகமண்மல் அட ளரித
தத்வடத் டனபட" ன்கயமர். சமவு ப்டினேம் பனபடமல் ஸ்படர்ண
யஷ்மகச் ளசத்டப் ழமமல் ணறுடி ிக்க ழபண்மம்.
கபமிழண ழமய் பிமம். அடடமன் ளரித ச்ழதஸ்.
"இன்ளமனபின் டர்ணத்டமல் தம்" ன்மல் ன்? அட கத்டயல்
டள்நிபிடும் ன்றுடமன் அர்த்டம். ளரித தம் அடடமன். கம்
ன்று என்று இனப்டமக ம்மபிட்மலும், இந்ட ன்ணமபிழம,
அடுத்ட ன்ணமபிழம கத்டக்கு சணணம கஷ்த்வட
அடேபிக்கும்டிதமகும் ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம். அட டபி,
இன்ளமன டர்ணத்வடப் ண்டம் ழமழட அவட மம் ண்டபடமல்
மம் சம்பிக்குழணம ன்று உள்லக்குள்ழந என தம் அரித்டக்
ளகமண்டுடமன் இனக்கும். ளன்மல் இபன் ழபட சமஸ்டயங்கவந
ம்மட மஸ்டயகல். அப்டிதினந்டமல் ிமம்ணஞனுவத வபடயக
கமரிதங்கவந இபன் டுத்டக் ளகமண்டினக்க ணமட்மழ! ஆவகதமல்
ல் உத்ழடசம் ன்று யவத்டக் ளகமண்ழ இபன் இப்டிப்
ண்ஞிமலும், 'ழபட சப்டம் ழமக ழக்ஷணம் டனம் ன்று ளசமன்
அழட சமஸ்டயத்டயல் டமழ, இன்ளமனத்டின் டர்ணம் ீடய
பிவநபிப்ட ன்று ளசமல்யதினக்கயட!' ன்று உள்லக் குவந்ட
ளகமண்டு டமினக்கும்.

ளணமத்டத்டயல் பிதம் ன் ளபன்மல், சமஸ்டயம் ன்மல்
னஞணமக சமஸ்டயத்வட எப்னக் ளகமள்படமக இனக்க ழபண்டும்.
அல்ட சமஸ்டயழண ழபண்மம் ன்று னலக்க மஸ்டயகமக
இனந்ட பிழபண்டும். அப்டிதில்மணல் டம்னவத
னத்டயசமயத்டத்வடக் கமட்டி சமஸ்டயத்வட ம் இஷ்ப்டி
பவநத்டச் சயவட டுத்டக் ளகமள்பட, சயவட பிடுபட, சயவட
ணமற்றுபட ன்மல் அட மஸ்டயகத்வட பி மகணமட. ழபட
ணமடம ம் இஷ்ப்டி, இலத்ட இலப்னக்கு பழபண்டும் ன்று
யவப்ட ளரித ழடமம். இப்டி யவத்டக் ளகமண்ழ ழபட
அத்ததம் ண்டகயழன் ன்மல் அட ரிமணம
கமரிதம்டமன்.
சர ர்டயனத்டபமடயகநிம் க்குக் ழகமணயல்வ. அபர்கலவத ல்
ண்ஞத்டயலும் சந்ழடகணயல்வ. ஆமல் ஆழமசவ ழமடமடடமல்,
ளடரிதமணழ ளரித ழடமத்வடச் ளசய்தப் மர்க்கயமர்கள்.
இங்ழகதினந்ட அங்ழக ழமகயழன் ன்று இபர்கள் ழபயவத
உவக்கய ழமட அங்ழக மக்கயக் ளகமஞ்சம் ழர் இனக்கயபர்கலம்
இங்ழக பந்ட பிமம் ன்று பனயபிட் ணமடயரி ஆகயபிடுகயட
ன்வட ழதமயத்டப் மர்க்க ழபண்டும்.
ழபடமத்ததத்டயல் இனக்கய அழட ளகௌபம் டன்னுவத
ளடமனயயல் இனக்கயட ன் யணம உஞர்ச்சய இனந்டமல், இப்டி
இவடபிட்டு அடற்குப் ழமகத் ழடமன்மட. 'ிமம்ணஞர்கள் ழபடத்வட
பிட்டு பிட்மர்கழந, அடமல் ழமக ழக்ஷணணம ணந்டய சப்டம்
ழமய் பிடுகயழட, அடற்கமகத்டமன் னடப் ிமம்ணஞர்கவநப் ண்ஞ
ழபண்டும்' ன்மல் இடயழ அங்கமம், சமஞ்ஜ்,
ளணமன்ஸ்ட்ழன், இன்ஃீரிதமரிட்டி கமம்ப்ளநக்ஸ் ஆகயத இத்டவ
அர்த்ட ம்வ உண்மபவடக் கபிக்க ழபண்டும். ஆவகதமல்
ழபடம் உதிழமடு இனக்கழபண்டும் ன் க்ஷ்தத்டயற்கு யணமகப்
மடுடுபடமமல், அடற்கமகழப ற்ட்டு, னேகமந்டயணமக அந்ட
டர்ணத்வட அடேஷ்டித்ட பந்டபர்கவநழதடமன் அடயழ ணறுடி
டயனப்ிபி ழபண்டும்.

ிமம்ணஞவ மன் டயட்டுகயழன் ன்மல் இபவ டயனத்டழப
னடிதமட ன்று டவனலகயபி ழபண்டும் ன்று அர்த்டணயல்வ.
ிமம்ணஞ மடயக்கமர் எனத்டன்டமன் ளகட்டற்ளகல்மம்
ஆஸ்டணமபன் ன்று மன் யவப்டமக ஆகமட. டனக்க
மஜ்தனம், ிரிட்டிஷ் மஜ்தனம் பந்டழமட ிமம்ணஞர்கள்
டர்ணத்வட பிட்மர்கழந, இப்ழமடம் இந்ட னட மகரிகப் ழமக்குகநில்
அடயகம் ழமகயமர்கழந ன்று மன் டயட்டுபடமல், இபர்கநிம்
ணட்டுழண ஸ்ளமக டப்ன இனக்கயட ன்று ஆகமட.
இபர்கலவத ஸ்டமத்டயல் தமர் இனந்டமலும் இப்டிப் ட்
ந்டர்ப் ளரிசல்கநில் இழட ணமடயரிடமன் ண்ஞிதினக்கக் கூடும்.
இப்ழமட இபர்கவநக் குற்பமநிகநமக்கயபிட்டு இபர்கலவத
இத்டயல் டமங்கள் பந்டமல் ல்டிதமகச் ளசய்த னடினேம் ன்று
யவக்கயபர்கலம் இந்ட 'ர்கம்ஸ்ன்ஸ்'கநில் [சூழ்யவதில்]
இழட டப்னகவநப் ண்ஞிதினக்கக்கூடும். மம்ர்தணமக னத்டய
ழபவதிழழத இனந்டபர்கள் சந்டர்ப் ழபகங்கநில் ணட
பிதணமக, ஆத்ண ம்ந்டணமக அந்ட னத்டய சக்டயவத உழதமகயக்க
னடிதமணல் ளௌகயகத்டயல் இங்கயமல் இப்டித்டமன் எழ
டவகர னமகக் சறுக்கயக்ளகமண்டு ழமகும்டிதமகும். இவட மன் Justify
ண்டகயழன் [யதமதளணன்று எப்னக்ளகமள்கயழன்] று
அர்த்டணயல்வ. ஆமலும் இந்டக் கமத்டயல் சர ர்டயனத்ட
லத்டக்கமர்கள் பிச்சமத்டயற்க்குக்கூ 'வகமய'வதக் கமட்டி
சணமடமம் ளசமல்படமல், அந்ட சணமடமம் ிமம்ணஞர்கள்
ளகட்டுப்ழமடற்கும் ளகமஞ்சம் உண்டு ன்வட டுத்டக்
கமட்டிழன். மன் ிமம்ணஞர்கவநக் கண்டிப்டமல், அபர்கள்
ணட்டும்டமன் அழதமக்கயதர்கள் ன்டமக ணற்பர்கலம் ணட்ம் டட்
ழபண்டும் ன்று ஆகமட. அபர்கலக்கு டுத்டச்ளசமல்ய
ழதமக்கயதர்கநமகப் ண்டபடடமன் ணற்பர்கநின் கவண. இந்ட என
மற்ட ம்ட பனணமக1 ிமம்ணஞன் ன்மல் கயள்லக்கர வ
ன்று யவத்ட த்டவ பிடணமய் ரிமம், ணம ங்கம்
ண்ஞிமலும் அத்டவனேம் ளமறுத்டக் ளகமள்கய
மடக்கநமதிற்ழ; இடற்கு னந்டயனேம் மவந்ட டவனவகலக்கு
னன்பவதில் இத்டவ ஆத்ணயக குடத்டக்கும் கவகலக்கு
கமர்டிதன்கநமகக் கமப்மற்யக் ளகமடுத்டபர்கநமதிற்ழ ன்வட

யவத்ட ணற்பர்கள் இப்ழமட அபர்கவந அபர்கலக்கம
பமழ்க்வக ளயதில் ிரிதத்ழடமடு ஊக்க ழபண்டும். அபர்கள்
ணந்டபிட் உதர்ந்ட டர்ணத்வட, டயதமகத்வட அபர்கலக்கு தணமக
டுத்டக்கமட்டி உவக்கும்டிதமகப் ண்ஞழபண்டும்.
பிதந்ளடரிதமட சய ிமணஞர்கள் ப்ழமழடம ணற்பர்கவநக்
ளகமடுவணப் டுத்டயமர்கள் ன்டற்குப் டயடிதமக இப்ழமட
இபர்கவந த்ழபயத்டக் கமரிதங்கவநச் ளசய்பட சரிதில்வ.
வனத ளகமடுவணகவநப் ழமக்க ழபண்டும். ணற்பர்கலக்கு
னெத்டயல் உதர்ந்ட ஸ்டமம் ப ழபண்டும் ன்று
ழமமடிதடயலும் ிமம்ணஞர்கள்டமழ னன்ிவதில்
இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்வட ண்ஞிப் மர்க்க ழபண்டும்.
ிமம்ணஞர்கநின் அடயக்கயணத்வட ிமம்ணஞர்கள்டமழ அடயகம்
டுத்டச் ளசமல்ய டயனத்டயமர்கள்? ஆவகதமல் டழபத்வட
பநர்த்டக்ளகமண்ழ ழமபடயல் தில்வ. அட டணயழ்ப் ண்மடு
ன் பிழசயத்ட ளசமல்படற்கு ற்டணயல்வ.
டடயஷ்பசணமக ிமம்ணஞர்கள் ல் சர ர்டயனத்டம் ன்று யவத்ட
டப்ம ணத்டபங்கவந ற்டுத்டப் ழமடயல், கர ழனதினப்வட
ழணழ உதர்த்டபடற்குப் டயல் ழணழ இனக்கயவட கர ழன
இக்கயதடமகத்டமன் ற்ட்டினக்கயட. இண்டு டயனுயல் ணணமய்
இனக்கமம். என்று ல்மம் உதர்ந்டயனக்கமம். அல்ட ல்மம்
டமழ்ந்டயனக்கமம். மத்வட உதழ டெக்கயப் ழமபட கஷ்ம். கர ழன
உனட்டி பிடுபட றம். அந்ட ணமடயரிடமன் ம்னவத சர ர்டயனத்ட
சணத்டபம் ட றழணம அவடப் ண்ஞிபிட்ட. Equality , eqaulity
[ணத்டபம்] ன்று ண்ஞிடயல் quality [டம்] ழமய்பிட்ட!

பமஸ்டபத்டயல் எழ ணமடயரிதம கமரிதத்வட ல்மனம் ண்டகய
ணத்பம் அபசயதணமழடதில்வ. பிடணமகப் ிரிந்ட
கமரிதங்கவநச் ளசய்படமல் ணத்பம் இல்வ ன்றும் அர்த்டம்
இல்வ. இவடப் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயழன்2. ழப
இப்ழமட எழ ணமடயரி ல்மனம் ளசய்கய uniformity - பிட்டு பிட்டு,
ிரிந்ட ளசய்டம் க்கயதணமதினக்கய unity -க்கமகப் ிதத்டம் ண்ஞ
ழபண்டும்.

டணயழ் மகரிகத்டயல் ப்ம்ண த்ழபனம், ம்ஸ்கயனட த்ழபனம்
இனந்டழடதில்வ ன்வடப் னரிந்ட ளகமண்டு பிட்மல் ழமடம்.
ஆத்ணயக பிதங்கள், ணட சமஸ்டயங்கள், கமபிதங்கள், கவ டைல்கள்
அத்டவனேம் மநணமக இனக்கய ம்ஸ்கயனடத்டயனம் டழபம்
ழமய், "அட ம் மவனேம்டமன்" ன் உஞர்ச்சய ப ழபண்டும்.
ல்ழமனம் அவடக் கற்க ழபண்டும். ழமக ழக்ஷணத்டக்கமக
ிம்ணண்தம் ன்று டிதமக என்று இனக்க ழபண்டும் ன்
உஞர்ச்சய ற்ட்டு, அடற்கம அத்தத தஜ்ஜமடயகவந அபற்யல்
அடயகமம் ளற்பர்கள் ண்டம்டி உத்மப் டுத்ட ழபண்டும்.
இப்ழமட ழபடம் உயத்ட ல்மம் னஸ்டகணமக பந்டபிட்டமல்
ல்ழமனம் அபற்யன் கனத்டக்கவநப் டித்டத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமம். ஆமல்  பனங்கள் ிடிக்கய அத்ததம்,
தஜ்ஜகர்ணம னடயதபற்வச் ளசய்தப் ழமக ழபண்மம். அட
அபசயதழணதில்வ.
ல் ண்ஞம், சர ர்டயனத்டம் டபமமலும் னடயல் அக்கம்
ழபண்டும். அப்டிதினந்ட ளகமண்டு ளசய்டமல் சமஸ்டய பிழமடணமக
ழமக ழபண்டிதட பமட.
1 1959ல் கூயதட.
2 "ளடய்பத்டயன் குல்-னடற்குடய"தில் "வபடயக ணடம்" ன்

ிரிபிலுள்ந உவகள் மர்க்க.

ஸ்டயரீகநின் எழ வபடயகச் ளசமத்ட
ஸ்டயரீகநின் எழ வபடயகச் ளசமத்ட
எநமம் ல்ம மடயதமனக்கும் உண்டு ன்ழன். அழட ழமல்
எநமம் ஆண்-ளண் இனபனக்கும், டய-த்டயி இண்டு
ழனக்கும் ழசர்ந்ட ளமடக் கமரிதணமய் இனக்கயட.
டய கயனத்டயயனக்கும் ழமட அபழமடு கூச் ழசர்ந்ட த்டயினேம்
எநமம் ண்டகயமள். அபன் ஊரியல்ம பிட்மலும்
எநமமக்ிதில் ழமணம் ண்ஞ ழபண்டித அக்ஷவடகவந

அடயல் த்டயிழத ழம ழபண்டும். அந்ட வட் அபலக்கு
ழபடத்டயழழத ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயட.
ிற்மடு பந்ட ளௌமஞிகணம பிடங்கள், னவகள் இவபகவநச்
ழசர்க்கமணல் சுத்ட வபடயகணமகப் மர்த்டமல், எநமத்வடத் டபி
ஸ்டயரீக்குச் ளசமந்டணமக ந்ட ழபட கர்ணமவும் இல்வ. னனன்
ண்டகயடயளல்மம் automatic -ஆக இபலக்கு share கயவத்ட
பிடுகயட. ஆகழப, 'இபள் கயனக்ஷவஞ டபி டிதமக ந்ட
டர்ணனம், கர்ணனம் ண்ஞ ழபண்மம். ண்ஞிமலும் எட்மட
ன்று டமன் வபடயகணம டர்ண சமஸ்டயத்டயல் இனக்கயட. எழ
exception [பிடய பிக்கு] எநமம்.

ஆவகதமல் 'வட்' 'வட்' ன்று ழகட்கய ஸ்டயரீகவந இந்ட
பிதத்டயல் கயநப்ிபிட்மபட பட்டுக்கு
ீ
படு
ீ எநமமக்ி
ஜ்பயக்கும்டிச் ளசய்தமழணம ன்று க்கு ஆவச. எநமம்
ளசய்தமட னனிம் த்டயிதமபள், "உங்கலக்குக் ளகமஞ்சணமபட
ழபட ம்ந்டம் இனக்கும்டிதமக, (ீங்கள் வபடயகணம
மக்கயளதல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்மலும்) ழபட ணந்டயணம
கமதத்ரீதமபட ண்டகயீர்கள். இப்ழமட ண்ஞமபிட்மலும்,
ணந்டயழண ணந்ட ழமதினந்டமலும்கூ, ின்மமபட
ன்வக்கமபட ச்சமடமம் ற்ட்மல் கமதத்ரீ ண்டபடற்கு
அடேகூணமக உங்கலக்கு உத ம்ஸ்கமணமபட
ஆகயதினக்கயட. க்ழகம உதனம் இல்வ, கமதத்ரீனேம்
இல்வ. ம் ணடத்டக்ழக, ழமகத்டக்ழக, ஸ்னஷ்டிக்ழக ஆடமணமக
இனக்கப்ட் ழபடத்டயல் ஸ்டயரீதம க்கு டமபட 'வட்'
இனக்குணமமல் அட இந்ட எநமம்டமன். ீங்கள் இடவும்
ளசய்தமபிட்மல் க்கு ழபட ம்ந்டம் அடிழதமடு ழமய்
பிடுகயடல்பம?" ன்று சண்வ ழமட்டு அபவ எநமம்
ண்ஞ வபக்க ழபண்டும். இந்ட ணம ளரித
ளசமத்டரிவணக்குத்டமன் ளண்கள் சண்வ ழம ழபண்டும்.
ஸ்டயரீகலக்கமபட எநமம், அக்ி ழமத்ம்
(எநமத்வடப் ழமழப யத்தம் இண்டு ழபவந ளசய்கய
அக்ி ழமத்ம் ன்று என்று உண்டு. இவடப் ற்ய அப்னம்

ளசமல்கயழன்) னடயத வபடயக ளசமத்டக்கநில் சயத்வடதினக்க
ழபண்டும் ன்ழட மன் ளசமல்படன் டமத்ர்தம். ஸ்டயரீகள்
ழதமசயத்டப் மர்க்க ழபண்டும், "அகத்டயல் த்டவழதம அக்ி
இனக்கயழட! கமப்ி ழம, சவணக்க, ஸ்மத்டக்கு ளபந்ீர் வபக்க
இடற்ளகல்மம் அக்ிதினக்கயழட! வட சமட்சயதமக வபத்டக்
ளகமண்டு பிபமம் ண்ஞிக் ளகமண்ழமழணம அட
எநமணயல்மணல் அவஞந்டழமக பிமணம?" ன்று.
அக்ி ப்ழமடம் அவஞதமணயனக்க உணய ழமட்டு பழபண்டும்.
இடற்கமக ளல்வ பட்டில்
ீ
குத்டயமல் அடயல்  ிழதமங்கள்
ற்டுகயன். உணய கயவப்ழடமடு, மம் சமப்ி ஆழமக்தனள்ந
வகக்குத்டல் அரிசய கயவப்ட; ளல்வக் குத்டகய வனக்கு ழடம
ளகமஞ்சம் ீபழமமதம் கயவப்ட, ன்யப்டி. ழமணம் ளசய்த
ழபண்டித அக்ஷவட ணட்டும் த்டயிழத குத்டயதடமக இனக்க
ழபண்டும். இட ணந்டய னர்பணம கமரிதம்.
எநமத்டக்கு அடயகச் ளசவு இல்வ. அவடச் ளசய்த ளமம்
ழனம் ிடிக்கமட. ஆகழப ணஸ் ணட்டும் இனந்ட பிட்மல்
ல்மனம் ளசய்தமம். இடயழ உணயக்கமகப் ினக்குக் கூய
ளகமடுத்டச் குத்டச் ளசய்படன் பனயதமகப் ழமகமம்; ளணயன்
உஷ்ஞம் ழசமணல் ழமத்டக்கு ஆழமக்தணம பஸ்ட
ன்கயவபனேம், வகக்குத்டரிசய ழசர்ப்டயல் கமந்டீதனம்கூ பந்ட
பிடுகயட.
எநம அக்ிவதக் கமப்மற்ய பந்டமல் னடப் ிழட
ிசமசமடயகநமல் பனம் கஷ்ங்கள், பிதமடயகள் கயட்ழப பமட.
இப்ளமலட வ்பநழபம ிமம்ணஞர்கள் பட்டில்
ீ
கூ ழபப்ிவ
ழமடுபட, ிம்மல் அடிப்ட, ணசூடயக்குப் ழமய் ஊடபட, ன்ிம்
பந்ட ிமர்த்டயப்ட ன்ளல்மம் ளசய்னேம்டிதமகயதினப்ட
எநம அக்ி இல்மடடன் ழகமநமறுடமன். னனப் ிவகலம்
ஸ்டயரீப்வகலம் ந்ட பிகயடத்டயல் ிக்க ழபண்டுழணம அப்டிப்
ிப்டற்கும் எநமம் மதம் ண்டம் ன்று னன்ழண
ளசமல்யதினக்கயழன். எநம ஸ்ணம [சமம்ல்]
இட்டுக்ளகமள்பட ளரித வக்ஷ.

அக்ிதின் சயப்ன
அக்ிதின் சயப்ன
கயனஸ்டன் ளசய்த ழபண்டித மநணம அக்ி கமரிதங்கலக்கு
ஆம்ம்டமன் எநமம். ழபட ணடத்டக்கு அக்ி ளமம்
னக்கயதம். அக்ி மமதஞன் ன்ழ அபவச் ளசமல்கயமர்கள். னத்
லக்டங்கவநப் மர்த்டமலும் அக்ி சம்ந்டழண ளடரிகயட.
டயனபண்ஞமணவதில் இப்டி அக்ி ணவதமகழப ஈச்பன்
னர்பத்டயல் இனந்டயனக்கயமர். அம்மவநனேம் பிநக்கயழ ழமடய
ஸ்பனொிஞிதமக ஆமடயக்கய பனக்கம் பிழசணமய் இனக்கயட.
ணவதமநத்டயல் கபடய னவகநில் னெர்த்டய, தந்டயம் இவப
னக்கயதணயல்வ; டீத்டயல்டமன் ழடபிவத ஆபமம் ளசய்கயமர்கள்.
ஈச்பின் அக்ி ழத்டயத்டயயனந்ட உத்பித்ட றப்ணண்த
ஸ்பமணயவதனேம் ழமடய ஸ்பனொணமகழப ளசமல்கயழமம். "ஆரிதர்கள்
ன்மழ Fire-worshippers டமன்" ன்று ஆமய்ச்சயக்கமர்கள்
ளசமல்கயமர்கள். ழபட ணடத்டயல் என ிரிபமகழப இனக்கப்ட்
மர்யகவநப் மர்த்டமலும் அபர்கள் அக்ிவத க்ஷயப்டடமன்
ிடமணம பனயமடு ன்று ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ிமம்ணஞர்கலவத பட்டுக்கு
ீ
படு
ீ அக்ி ஜ்பயத்ட அடயல்
சமஸ்டயப்டி ழசர்க்க ழபண்டித ளய், மல், பிஸ் ணஞந்ட
ளகமண்டினந்டமல் அழமக டயகமத்டயனம் உத்டணணம
ணழமபினத்டயகலம் க மடய ங்கலக்கும் ற்டும்.
ந்ட ழடபவடக்கம தஜ்ஜம் ளசய்டமலும் அக்ிதில்டமன் ழமணம்
ளசய்த ழபண்டும் ன் பிதம் னன்ழ ளசமன்ழன்.

அக்ி கமரிதங்கள்
அக்ி கமரிதங்கள்*
இப்டி க்குவத மனூறு தஜ்ஜங்கள் ழபடத்டயல் இனப்டமகச்
ளசமல்கயமர்கள்.

இபற்யல் எநமம் ணட்டும் மலு பர்ஞத்டமனம் ளசய்தமம்
ன்மலும் ிம்ண க்ஷத்ரிதர்கழந அடயகம் ளசய்டடமகவும் வபச்தர்கள்
வனவதில் அவ்பநபமகச் ளசய்ட பபில்வளதன்றும், ிற்மடு
க்ஷத்ரிதர் ண்டபடம் குவந்ட ிமம்ணஞர் ணட்டுழண ண்ஞ
ஆம்ித்டடமகவும் ளசமல்கயமர்கள். க்ஷத்ரிதர்கலக்ளகன்று ணட்டுழண
னம், பர்த
ீ
பிதம் னடயதபற்வத் டனகய தஜ்ஜங்கள்
இனக்கயன். மலதம், அச்பழணடம் னடயதபற்வச்
சக்கபர்த்டயகழந ண்ஞிதினக்கயமர்கள். இப்டிழத ட டமித
ம்னத்டய (ளசனயப்ன) க்கமக வபச்தர்கலக்ளகன்ழ சய தஜ்ஜங்கள்
உள்ந. தமகத்வட த்டயக் ளகமடுக்கும் ழமடம, உக்டமடம, அத்பர்னே,
ிம்ணம ல்மவனேம் ிமம்ணஞர்கநமக வபத்டக் ளகமண்டு,
தணமமக க்ஷத்ரிதழம வபசயதழம இனந்ட தமகம்
ளசய்தழபண்டும். (அந்டக் கமரிதங்கவநனேம் இந்ட இன மடயகள்
ளசய்பட ன்மல் இபர்கள் ளசய்த ழபண்டித க்ஷவஞ, பிதமமம்,
பிபசமதம் னடயத மனமகய பிடுழண!)
ல்ம தமகங்கவநனேம் ல்ம ிமம்ணஞர்கலம் ளசய்தழபண்டும்
ன்யல்வ. இபற்யல் அழகம் குயப்ிட் எவ்ளபமன னுக்கமக
இனக்கும். ிள்வந ிக்கழபண்டுளணன்டற்கமகப் னத்கமழணஷ்டி
ளசய்பட ன்று மணமதஞத்டயல் ழகள்பி ட்டினக்கயழமணல்பம?
அப்டி. இவ்பமறு என இஷ்த்வட உத்ழடசயத்டப் ண்டபட கமம்த
கர்ணம ப்டும். அட எனபர் ிரிதப்ட்மல் ளசய்கய optional
கமரிதந்டமன். இஷ்ணயனந்டமலும் இல்மபிட்மலும் ஆத்ண
சுத்டயக்கமகவும், ழமக ழக்ஷணத்டக்கமகவும் ளசய்ழட டீ ழபண்டித
obligatory கர்ணமக்கலம் உண்டு. அபற்றுக்கு யத்தகர்ணம ன்று ளதர்.
'யத்த' ன்மல் இங்ழக டயந்ழடமறும் ண்டபட ன்

அர்த்டணயல்வ.
இப்டிப்ட் யத்த கர்ணமக்கநமகப் ண்ஞ ழபண்டிதவப
இனத்டயழதமன தக்ஜங்கள். மனூற்யல் ணீ டனள்நவடப் ண்ஞிமல்
ண்ஞமம். ண்ஞமபிட்மலும் ழடமணயல்வ. ஆமல் மற்ட
ம்ஸ்கமங்கநிழழத ழசர்க்கப்ட்டு பிட் இந்ட
இனத்டயளதமன்வ ன்ணமபில் என டணமபட ளசய்தழபண்டும்.

இந்ட இனத்டயளதமன்றும் ல மக தக்ஜங்கள், ல பிர்
தக்ஜங்கள், ல ழமண தக்ஜங்கள் ன்று ிரினேம் ன்று னன்ழ
ளசமல்யதினக்கயழன்.
பிபமம் அக்ி மட்சயதமக அக்ிதில் ழமணத்டன் டமழ
க்கயட? அந்ட அக்ிதிழழத பிபமத்டயன் ழமழட
எநமம் ஆம்ிக்கப்டுகயட. ிகு பமழ்மள் ரிதந்டம் அந்ட
எநமமக்ி அவஞதமணல் அவட உமயக்க ழபண்டும்.
மக தஜ்ஜங்கள் ன்று ல ளசமன்ழழ, அபற்வனேம், கயனத்டயல்
க்கும் உதம் னடம கமரிதங்கவநனேம் சயமத்டம்
னடயதவபகவநனேம் எநம அக்ிவதக் ளகமண்ழடமன்
ளசய்தழபண்டும். டகப்மனவத எநமமக்ிதியனந்ழட
னத்டயின் பிபமத்டயல் அக்ி பநர்க்கப்டும். இடழப அப்னம்
னத்டயின் ீப ரிதந்டனம் அபனுக்கு எநமமக்ிதமகயட.
இப்டி அபிச்சயன்ணமக [னயவு மணல்] டவனவ
டவனவதமக அழட அக்ி ழமகும்.
என டி ணிடவனேம், அபனுவத என குடும்த்வடனேம் ணட்டுழண
வணதணமகக் ளகமண்டு அவணகய - அடமபட எநம அக்ி
உழதமகயக்கப்டுகய - ல்ம கர்ணங்கலக்கும் 'க்னஹ்த கர்ணமக்கள்'
ன்று ளதர். மக தக்ஜங்கள் லங்கூ இப்டிப்ட் க்னஹ்த
கர்ணமக்கள்டமன்.
இவப அழகணமக என குடும் ணமசமணமடமல் (ன் ழமக
என குடும்த்வட உத்ழடசயத்டடமமலும், அடயல் ிழதமகணமகய ழபட
ணந்டய சப்டம் க கத்டக்கும் ல்ட ளசய்தத்டமன் ளசய்னேம்)
ளமம் பிஸ்டமணமதில்மணல் small scale -ல் இனக்கயவப.
க்னஹ்த லத்ங்கள் இந்டக் கர்ணமக்கவந பிபரிக்கயன். அவப
ஸ்ம்னடயகவநச் ழசர்ந்டவப. ஸ்ம்னடயகள் ளசமல்படமல் இபற்றுக்கு
ஸ்ணமர்த்ட கர்ணமக்கள் ன்றும் என ளதர் உண்டு.
இப்டிதில்மணல் பிழசணமக ழமக ழக்ஷணத்வட உண்மக்குபடமக
(என குடும்த்டயன் கல்தமஞம், டயபம், இபற்யல்

ம்ந்டப்டுபழடமடு யன்று பிமடடமக) இனக்கய elaborate -ஆ
[பிரிபம] ணற் தக்ஜங்கள் ச்ளௌட கர்ணமக்கள் ப்டும்.
ழபடணம ச்னடயவதவத ழர் ஆடமணமகக் ளகமண்டு, இபற்யன்
procedure [பனயனவகள்] ளசமல்ப்ட்டினப்டமல் ச்ளௌடம் ன்று

ளதர் ற்ட்ட. இபற்வ பிபரிக்கய சமஸ்டயத்டக்கு ச்ளௌட
லத்ங்கள் ன்று ளதர்.
னன்ன ச்னடயக்கும் ஸ்ம்னடயக்கும் உதர்வு டமழ்வு கற்ிக்கக் கூமட
ன்று ளசமன்ழன் அல்பம? அட ழமழப க்னஹ்த கர்ணமவுக்கும்
ச்ளௌட கர்ணமவுக்கும் இவதிழனேம் டமடம்ணயதங்கள்
கற்ிக்கக்கூமட. யந்ட ணடம் ன்று இப்ழமட ளசமல்கய மட
டர்ணத்டயன் டி இண்டும் இன கண்கநமக க்ஷயக்கப் ழபண்டிதவப.
பிபமத்டயன்ழமட எநமம் ளசய்தப்ட் அக்ிவத
இண்மகப் ிரிக்க ழபண்டும். அடற்ளகன்று 'அக்ி ஆடமம்' ன்று
என சங்கு உண்டு. இப்டிப் ிரித்டடயல் என்ழ க்னஹ்த
கமரிதங்கவந ளசய்த ழபண்டித க்னஹ்தமக்ி (அல்ட
ஸ்ணமர்த்டமக்ி) ஆகயட. ணற்ட ச்ளௌட கமரிதங்கவநச்
ளசய்படற்கம ச்ளௌடமக்ிதமகயட. அடன் ின் இந்ட இண்டு
அக்ிகவநனேம் சமச்படணமக க்ஷயத்ட பழபண்டும்.
இபற்யல் க்னஹ்தமக்ிடமன் எநமமக்ி ன்றும் ளதர்
ளற்று டயனம் அடயல் எநமம் ளசய்தப்டுகயட. இட எழ
குண்த்டயயனக்கய அக்ிடமன். அடமல் இடற்கு 'கமக்ி' ன்றும்
ளதர். ஆஸ்டம் லத்த்டயல் க்னஹ்த கர்ண பிதங்கலக்ழக
'கமக்ி கமண்ம்' ன்று டமன் ளதர். மன் இடபவ ளசமல்யபந்ட

ம்ஸ்கம ணமசமங்கள், சமஸ்டயழமக்ட பிடயகள் ல்மழண
ளனம்மலும் ஆஸ்டம் லத்த்வட அடேரித்டடடமன்.
ளன்மல் அவட அடேஷ்டிக்கய கயனஷ்ஞ தறர்ழபடயகள்டமன்
டக்ஷயஞத்டயல் கஞிசணம ளணமரிட்டிக்கமர்கள். இங்ழக
வணமரிடிதமக உள்ந ரிக்ழபடயகள் ின்ற்றுகய ஆச்பமதஞ
லத்த்டயலும், மண ழபடயகள் அடேரிக்கய ழகமி லத்த்டயலும்
சய பிதங்கள் ளகமஞ்சம் ணமறுட்டினக்கும். ஆமல், இந்ட
பித்தமசங்கள் க்னஹ்த கர்ணமக்கநில் டமழதன்ய ச்ளௌட

கர்ணமக்கநில் பித்தமழண கயவதமட. ச்ளௌடம் ல்ழமனக்கும்
ளமட.
ச்ளௌட கமரிதங்கலக்கு னக்கயதணமய் இனக்கய ச்ளௌடமக்ி ன்ட
னென்று அக்ிகநமக, னென்று குண்ங்கநில் இனப்ட. அடமல்
'த்ழடமக்ி' ன்று அடற்குப் ளதர். 'த்ழடமக்ி கமண்ம்' ன்ழ

ஆஸ்டம் லத்த்டயல் இந்டப் குடயக்குப் ழர். இப்டி
ச்ளௌடமக்ிவத உமயக்கயபவழத 'த்ழடமக்ி' ன்று
ளசமல்படண்டு. 'ச்ளௌடய' ன்றும் ளசமல்பமர்கள். ச்ளௌட- க்னஹ்த
அக்ிகவந உமயக்கயபனக்கு 'ஆயடமக்ி' ன்று ளதர்.
இப்டிழத பிஸ்டமணம ழமணதமகம் னடமவடப்
ண்ஞிபனக்கு தஜ்பம, டீக்ஷயடர், ணகய ன் ளதர்கள்
ற்டுகயன். ழமண தமகங்கலக்குள் பிழசணம பமழதம்
ண்ஞிபர் பமழதி ப்டுகயமர். தமகம் அல்ட தஜ்ஜம்
ன்டற்கு க்ட, ணகம் (இடயயனந்டடமன் தணமனுக்கு 'ணகய' ன்று
ளதர் உண்மகயட) , பம், இஷ்டி, ஸ்ழடமணம், ம்ஸ்வட ன்
ளதர்கலம் உள்ந. இபற்யல் சயபற்றுக்கயவழத சய
பித்தமசங்கலம் உண்டு. 'னத்டீ', 'னத்டீ ஏம்னடல்' ன்ளல்மம்
ளமம்ப் வனத டணயழ் டைல்கநில் சயப்ித்டச் ளசமல்யதினப்ட
ச்ளௌடமக்ிவதத்டமன்.
னென்று அக்ிகள் ன் ன்மல், என்று 'கமர்த்தம்'- அடமபட
இல்த்டயன் அடயடயதம க்னடயக்கு உரிதட. இந்ட கமர்த்த
குண்த்டயழடமன் அவஞதமணல் ப்ழமடம் ச்ளௌடமக்ி ரிந்ட
ளகமண்டினக்க ழபண்டும். இட னலபட் படிபணமக இனக்கும்.
இடயழ ழமக என ழமணனம் கூமட. இடயழ இனக்கய
அக்ிவத ித்ன கமரிதம் (இட க்னஹ்தணம சயமத்டம் இல்வ; இட
ச்ளௌடணமக அணமபமஸ்வத ழடமறும் ளசய்னேம் ிண் ித்ன கர்ணம)
ளசய்படற்கமகவும், சய சயல்வ ழடபடம ழமணங்கலக்கமகவும்
இண்மபடம என குண்த்டயல் டுத்ட வபத்டப் ண்ஞ
ழபண்டும். இந்டக் குண்ம் ளடற்ழக இனப்டமல் இந்ட அக்ிக்கு
'டக்ஷயமக்ி' ன்று ளதர். இட அவ பட்ணமக இனக்கும்.

ளமடபமக ணற் ல்ம ழடபவடகலக்கும் ளசய்கய ழமணங்கவந
னென்மபடம 'ஆபீதம்' ன் கயனக்குப் க்கனள்ந குண்த்டயல்

ண்ஞ ழபண்டும். கமர்த்த அக்ிதியனந்ழட கயனக்குக்
குண்த்டயல் டுத்ட வபத்ட ஆபீத அக்ிவத உண்மக்க
ழபண்டும். பன், பன் ன்றுடமழ பக்ழக தமகத்வடழத
ளசமல்கயமர்கள்? அந்ட பம் அல்ட ஆபத்டக்கு
ஆடமணமக இனக்கப்ட்டடம ஆபீதம். இந்ட ஆபீத
குண்ம் சடணமக இனக்கும். ழடபடமப்ரீடயதமகச் ளசய்தப்டும்
ழமண தமகம் னடம ல்மப் ளரித ழபள்பிகலம் ஆபீத
அக்ிவத க்னத்டயயனந்ட தமகசமவக்கு ளகமண்டு ழமய் அங்ழக
அடயல் ளசய்படடமன்.
க்னஹ்தத்டயல் எநமம் ழம, ச்ளௌட கர்ணமக்கநில் அன்மம்
இண்டு ழபவநனேம் ளசய்த ழபண்டிதட அக்ி ழமத்ம். னன்ன
ளசமன் அக்ி ஆடமனம் அக்ி ழமத்னம் ல
பிர்தக்ஜங்கநில் னடயண்மகும். அக்ி ழமத்ம்
ளசய்பர்கவநழத அக்ி ழமத்ரிகள் ன்கயழமம். (இக்கமத்டயல்
மஸ்தம் ன்று யவத்ட, யகளட் ஊடபவட அக்ி ழமத்ம்
ன்றும், ழறக்குப் ழமபவட அச்பழணடம் ன்றும் ளசமல்பட
அசமணமகும்.)
பந்ட கமத்டயல் (அடமபட க்குவத ம் சயத்டயவ வபகமசய
ணமங்கநில்) பிபமம் ளசய்படமல் எநம யத்டயனேம், அக்ி
ஆடமம் ளசய்படமல் அக்ி ழமத் யத்டயனேம் உண்மகயன்.
அக்ிழமத் அக்ி க்கமஞத்டயமபட அவஞந்ட பிட்மல்
னஞமடமம் ன்டமக ணறுடி ஆடமம் ண்ஞி ணீ ண்டும்
ஆம்ிக்கமம். இப்டிழத எநம அக்ி அவஞந்டமலும், அக்ி
ந்டமம் ளசய்ட ணறுடி ஆம்ிக்கமம். டற்ழமட அழகணமக
அத்டவ ழர் பட்டிலுழண
ீ
எநம, அக்ி ழமத் அக்ிகள்
இல்மடடமல் மன் இபற்வச் ளசய்தச் ளசமல்லும்ழமட, "ப்டி
னடினேம்? பிபம கமத்டயயனந்ட இந்ட அக்ிகவந மங்கள்
க்ஷயக்கமணல் பிட்டு பிட்ழமழண!" ன்று ீங்கள் ழகட்டுபிக்கூமட
ன்ழ இவட - இப்ழமடகூ இபற்வ ஆம்ித்டக் ளகமள்ந
இணயனக்கயட ன்வட -- ளசமல்கயழன்.

எநமத்டயல் அக்ஷவடவதனேம், அக்ி ழமத்த்டயல் மல்,
அக்ஷவட, ளய் இபற்யல் என்வனேம் ழமணம் ளசய்தழபண்டும்.
(ளமடபமக அக்ி ழமத்த்டயல் மவச் ளசய்பழட
பனக்கணமதினக்கயட.)
கமர்த்த அக்ிவத ச்ளௌடணம ிண் ித்ன கமரிதத்டக்கமக
டக்ஷயஞமக்ிதிலும் வபத்ட அந்டக் கர்ணமக்கவநப் ண்ஞி னடிந்ட
ிகு இந்ட இண்டு அக்ிகலம் 'ச்ளௌட அக்ி' ன் உன்டணம
ளதவ இனந்ட ளபறும் 'ளௌகயக அக்ி' தமகய பிடும். இபற்வ
பிர்ம் ளசய்ட பிழபண்டும். [அவஞத்ட பிழபண்டும்].
கமர்த்தம் ணட்டுழண பிர்ணயல்மணல் எநமமக்ி
ழம ப்ழமடம் ரிந்ட ளகமண்டினக்க ழபண்டும்.
னக்கயதணமக எவ்ளபமன ிடவணதிலும் க்னஹ்தமக்ி, ச்ளௌடமக்ி
இண்டிலும் க்னஸ்டன் ளசய்தழபண்டித உமவகநமக
னவழத என மக தஜ்ஜனம் என பிர் தஜ்ஜனம் உள்ந.
இந்ட மக தஜ்ஜத்டக்கு ஸ்டமீ மகம் ன்று ழர். ஸ்டமீ ன்று
ழசமற்றுப் மவக்கு ளதர். எநம அக்ிதிழ ஸ்டமயவத
வபத்ட 'சன' ன்கய க்குப அன்ம் ளசய்பட ஸ்டமீ மகம். இந்டச்
சனவப ழமணம் ளசய்த ழபண்டும்.
வத பற்றுக்கு அடிப்வதமக இனப்வட 'ப்க்னடய' ன்மர்கள்.
இந்ட ப்க்னடயவதத் டலபி சய ணமறுடல்கலன் ளசய்கய
ணற்பற்றுக்கு பிக்னடய ன்று ளதர். ச்மபஞி ன்கய ர்ப் ய,
ஆக்மமதஞி னடம மக தக்ஜங்கலக்கு ஸ்டமீ மகம் டமன்
ப்க்னடய. அடி னடல் டேி பவ கர்ணம ளசய்த ழபண்டித கயணம்
ளசமல்ப் டுபழட 'ப்க்னடய'. அழக பிதங்கநில் இவடழத 'ள'
அல்ட ditto ழமட்டுக் கமட்டி ணற் பிதங்கவந ணட்டும் ளசமல்பட
'பிக்னடய'.

ிடய ிடவணனேம் ச்ளௌடமக்ிதில் ண்ஞழபண்டித
பிர்தக்ஜத்டக்கு 'டர்ச னர்ஞ இஷ்டி' ன்று ளதர். டர்சம் ன்மல்
அணமபமஸ்வத; னர்ஞம் ன்மல் ளௌர்ஞணய. இந்ட இண்டுக்கும்
ணறுமநம ிடவணகநில் ளசய்தப்டும் இஷ்டிதமடமல் (இஷ்டி

ன்மல் தமகம்) டர்ச னர்ஞ இஷ்டி ன்று ளதர். இவட 'இஷ்டி'
ன்று ணட்டுழண சுனக்கயனேம் ளசமல்பமர்கள். பிர்தக்ஜங்கலக்குள்
இடழப ப்க்னடய, ணற்வப இடன் பிக்னடயகள்.
இப்டிழத ழமண தக்ஜங்கநில் 'அக்ிஷ்ழமணம்' ன்டடமன்
ப்கயனடய. 'ஸ்ழடமணம்' ன்மலும் ழபள்பி டமன். அக்ி+ஸ்ழடமணம்
ன்னும்ழமட ந்டயதில் 'ஸ்ழடம' ன்ட 'ஷ்ழம'பமகயட. 'ஸ்டமிட'
ன்வட இங்கயீ யல் 'ஸ்மப்யஷ்' ன்கயழமட ஸ்டம
ஸ்மபமகயடல்பம? சய மண ங்கள் ஸ்மர், ஸ்மம்ப் ன்வட
இஷ்மர், இஷ்மம்ப் ன்கபில்வதம? இவப ழபடத்டயழழத சய
ந்டயகநில் எப்னக் ளகமள்நப்ட் எய ணமற்ங்கள் (phonetic changes).
ழனல மக-பிர்-ழமண தஜ்ஜங்கநில் மக்கயனேள்நவப ற்ய
ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன்.
மக தஜ்ஜங்கள் சயன்வப. இவப தமகசமவ ழமட்டுக்ளகமள்நமணல்
பட்டிழழத
ீ
ளசய்கய க்னஹ்த கர்ணமக்கள். ச்ளௌட கர்ணமக்கநில்
கூ னடல் மலு பிர் தக்ஜங்கநம சமடர்ணமஸ்தம், (யனொ)
சுந்டம், ளநத்மணஞி இவபனேம், ல ழமண தக்ஜங்கலம், ணற்
ல்ம தமகங்கலம் தமகசமவ டிதமக அவணத்ட அடயழழத
ளசய்தப் ழபண்டிதவப.
தமகசமவக்கு 'ழடப தம்' ன்றும் ளதர். அந்ட அவணப்வப்
ற்ய க பிபங்கலம் ளபகு டேடக்கணமக கல் லத்மடயகநில்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். 'சதம்' ன்று ளசங்கல் வபத்டக்
கட்ழபண்டித தக்ஜ அவணப்னகள் உண்டு. (மக தக்ஜங்கலக்கும்
பிர் தக்ஜங்கலக்கும் பிர் தக்ஜங்கலக்கும் சதம்
கயவதமட). இபற்றுக்கும் ளமம் minute ஆக details [டேடக்கணம
பிபங்கள்] டப்ட்டுள்ந. இடயழ கஞிட பிதங்கள் உள்ந
ன்று னன்ழ ளசமன்ழன். ழமணம் ளசய்கய கண்டிவத டுத்டக்
ளகமண்மல் அடயல் டர்ப,ீ ஸ்னக், ஸ்பம் ன்று  டயனுசு.
எவ்ளபமன்றுக்கும் என அநவு, இன் பஸ்டபமல் ளசய்தப்ட்டினக்க
ழபண்டும் ன்று இனக்கயட. இப்டிதிப்டி வக னத்டயவ ிடிக்க
ழபண்டும் ன்று பிடய உள்நட. ந்ட சயன் பிதனம் பிட்டுப்
ழமகமணல் இப்டி அநவுகள், இன் 'ளணடீரிதல்' ன்ட ல்மம்

ளசமல்யதினக்கும். அட ஆமய்ச்சய, 'ஸ்ழஸ் ரிர்ச்' ன்று
மட்ரிதில் ளசய்கய ழமட ப்டி எவ்ளபமன சயன்
பிதத்வடனேம் அடய மக்வடனேன் ளசய்கயமர்கழநம அப்டிழத
(இதற்வகக்கு அடீடணம) லர்மச்சுல் சக்டயகவந ழமக
ழக்ஷணத்டக்கமக இலத்டக் ளகமடுக்கய தஜ்ஜங்கநிலும் இண்டு
இடுக்கு பிமணல் க அம்சங்கவநனேம் மக்வடனேன் னவப்டி
ளசய்த சமஸ்டயம் பிரிபம பிடயகவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
மகதக்ஜம் லம் சயன்வப. 'மக' ன்மல் 'சயன்' குனந்வட
ணமடயரிதம ன்று என அர்த்டம். ளபந்ட உஞவுக்கும் மகம் ன்று
ளதர். அடமல்டமன் சவணதற்கவவதழத 'மக சமஸ்டயம்'
ன்கயழமம். Paaka ன்று ளசமல்ழபண்டும். Baaga அல்ட Bhaaga
ன்ட டப்ன. சவணக்கய இம் மகசமவ. அழகணமக
ஸ்டமீ மகத்டயல் அன்வத்வட ழமணம் ளசய்பட ழம ளபந்ட
டமிதங்கவநழத மக தக்ஜங்கநில் ஆலடய
ண்டடிதினக்கயட. கஞ்சய படிக்கக்கூமட. இடற்கு 'சன ழமணம்'
ன்று ளதர். ஆமல் எநமத்டயல் ழபகவபக்கமட அட்சவட
(பட்டு அரிசய) டமன் ழமணம். அஷ்கம ன் மக தஜ்ஜத்டயல்
அவ ணமடயரி உள்ந னழமமசம் ழமணம் ளசய்தப்டுகயட.
மகதஜ்ஜங்கள் னயல் அஷ்கம ன்ட சயமத்டத்வடச் ழசர்ந்ட
ித்னகர்ணம. சுக்க்ஷம், கயனஷ்ஞக்ஷம் ன்று இனக்கயடல்பம?
இபற்யல் சுக்க்ஷம் [பநர்ிவ] ழடபர்கலக்கு பிழசணமட,
கயனஷ்ஞக்ஷம் [ழடய்ிவ] ித்னக்கலக்கு பிழசணமட. ித்ன
கமரிதங்கலக்கு 'அ கமரிதம்' ன்றும் ளதர். அடமல்
கயனஷ்ஞக்ஷத்வட அக்ஷம் ன்டண்டு. இந்ட அக்ஷத்டயல்
அஷ்ணய பனபடமல் அட ித்னக்கலக்கு அடய பிழசணமட.
ழணந்டனட [னன்ிக்கமம்] . சயசய னட [ின்ிக்கமம்]
ன்கய ணமர்கனய, வட ணமசய, ங்குி ணமடங்கநில் இந்ட
அஷ்ணயக்கநில் அஷ்கம சயமத்டம் ளசய்தப் ழபண்டும். இபற்யல்
ணமசயதில் ளசய்பழட சயப்மக அடேஷ்டிக்கப் ட்டினக்கயட.
அஷ்வகதின் ளடமர்ச்சயதமக ணறுடயம் ளசய்பட அன்பஷ்வக.
ஸ்டமீ மகம் ன் மகதக்ஜத்வடப் ற்ய னன்ழ ளசமன்ழன்.

மகதக்ஜங்கநில் இன்ளமன்று மர்பஞ ீ ன்ழட
சயமத்டங்கலக்ளகல்மம் ிகயனடய. அட ணமம் என னவ
ளசய்தப்டுபடமல் 'ணமய ச்மத்டம்' ன்றும் கூப்டும். இட
ஆஸ்டம் லத்ப்டி. ளகௌடண லத்ப்டி மர்பஞம் ன்ட
எவ்ளபமன ர்பமபிலும் ளசய்னேம் ஸ்டமீ மகத்வடழத குயப்டமகும்.
ச்மபஞ ீ ன்கய மகதக்ஜத்டக்கு 'ர்ப் ய' ன்றும் ளதர்.
ச்மபஞ ணமத்டயல், அடமபட ஆபஞிதில் ளௌர்ஞணய மத்டயரிதில்
சனபமலும், ஆஜ்தத்டமலும் [ளய்தமலும்] ழமணம் ளசய்ட, மச
[னச]னஷ்ங்கவநனேம் இண்டு வககநமல் ழமணம் ண்ஞ
ழபண்டும். னற்யழம ழபறு சுத்டணம இத்டயழம ச்சரிசய ணமபமல்
ழகமம் ழமன் சயபற்வப் ழமட்டு ர்ப் ணந்டயங்கவநச்
ளசமல்ய யழம ழபண்டும். ஆபஞிதில் ஆம்ித்டவட பிமணல்
டயனம் ணமர்கனயப் ளௌர்ஞணய பவ ளசய்த ழபண்டும்.
ணமர்கனயப் னர்ஞிணமபில் 'ஆக்மதஞி' ன்கய மக தக்ஜத்வடச்
ளசய்ட, ஆபஞிதில் ஆம்ித்ட ர்ப்யவத உத்ர்ம் [னர்த்ட]
ளசய்த ழபண்டும். 'ச்மபஞி' ழமழப 'ஆக்மதஞி' ன்டம்
ணமத்டயன் ளதமல் ற்ட்ட. ஆக்மதஞி ன்று ணமர்கனயக்குப்
ளதர். 'மதம்' ன்மல் பனம். பனத்டயல் அக் ணமடணமக
[னடல் ணமணமக] ட இனக்கயழடம அட 'ஆக்மதம்'.
இடயயனந்ட ணமர்கனயவத னடல் ணமணமகக் ளகமண்ழ ஆடயதில் ம்
பனம் இனந்டயனப்டமக ற்டுகயட. பரி ன் னடல் ணமடம்
இப்ழமடம் ணமர்கனய டுபில் டமழ பனகயட? ம்ணயணயனந்டடமன்
ழணல் மட்டிர் இவடப் னர்பத்டயல் டுத்டக் ளகமண்மர்கள். ிகு
மம் அந்டப் னக்கத்வட பிட்டுபிட்மலும் அபர்கள் பிபில்வ
ன்று ளடரிகயட. இழட ணமடயரி சயத்டயவ ன்னும் ணமப் ளதவக்
ளகமண்டு 'வசத்ரி' ன்டமகவும் 'ஆச்பனேய'[ப்சய] ன் ணமப்
ளதமல் 'ஆச்பனேய' ன்டமகவும் இண்டு மக தக்ஜங்கள் உள்ந.
வசத்ரி ன்ட மலு படயகள்
ீ
கூடுணயத்டயல் ஈசமவ உத்ழடசயத்டச்
ளசய்தப்டுபடமல் ஈசமய ன்றும் கூப்டும். ஈசமன்
ன்டடமன் ழணச்பன் [சயபளனணமன்]. ணற் மகதக்ஜங்கநில்
ணற் ழடபவடகவந உத்ழடசயத்ட ழமணம் ளசய்தப்டுகயட.

அபர்கள் த்பமம [னெம்] ழணச்பனுக்குப் ப்ரீடய ற்டும். அட
ப்களக்ர் னெம் மமவுக்கு பரி ளகமடுக்கய ணமடயரி.
வசத்ரிதிழம ழழ மமபம ழணச்பனுக்கு ளகமடுக்கயழமம்.
ப்சயதில் குறுவப ளல் பிவநந்ட பனம். இவட 'ஆச்பனேய' ன்
கர்ணமபில் னடயல் ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞிபிட்டு ிகு ணற்பர்கள்
னயப்மர்கள்.
இப்டிழத ம் டக்ஷயஞ சர வணதில் ணமர்கனயதில் சம்ம ளல்
அறுபவதமவுன் ஆக்மதஞி ளசய்டபிட்டு அப்னம்
சமப்ிடும்டிதமக ற்டுகயட.
இப்டிதமக ல மக தக்ஜங்கள்.
பிர் தக்ஜங்கவநப் மர்க்கமம். இவப மகதக்ஜங்கவநபி
elaborate ஆவப [பிரிபமவப]. ஆமலும் ழமண தக்ஜங்கவநப்

ழமல் அவ்பநவு ளரிதவப இல்வ.
அக்ிதில் ஆறடய ளசய்கய ல்மபற்யற்குழண பிஸ் ன்று
ளதர். 'அபி' ன்று டயனக்குள் னடம டணயழ் டைல்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆமலும் குயப்மக ளய்க்கு பிஸ் ன்
ளதர் உள்நட. ழமண ஆறடய உள்ந தக்ஜங்கவநத் டிதமக
ழமண தமகம் ன்று வபத்டமல், கயனஹ்தணம சயன்பற்வனேம்
மகதக்ஜம் ன்று டிதமய் வபத்டடமல், மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில்
பந்ட பிடும் ச்ளௌடணம மக்கய வனனேம் 'பிர் தக்ஜம்' ன்ழ
பிவ னன்ிட்டு ளதரிட்டினக்கயமர்கள்.
னன்ழ தமகங்கவநப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட தமகத்வடப் ண்டம்
தணமன் ன்பனுக்கமக ரித்பிக்குகள் ன் னழமகயடர்கள் அவட
த்டயக் ளகமடுப்மர்களநன்றும் இந்ட ரித்பிக்குகநில் ரிக்ழபடத்டமல்
ழடபவடகவந ஸ்டடயத்டக் கூப்ிடுகயபர் ழமடம, தறர்
ழபடப்டிக் கமரிதங்கள் ளசய்கயபர் அத்பர்னே, மணழபட கமம்
ளசய்ட ழடபவடகவநப் ப்ரீடய ளசய்கயபர் உத்கமடம, அடர்ப ழபட
பிடயகநின்டி 'லர்வபஸ்' ளசய்கயபர் ிம்ணம ன்றும்
ளசமன்ழல்பம?

மக தக்ஜங்கநில் தணமவத் டபி இந்ட மலு பிடணம
ரித்பிக்குகநில் பனழண கயவதமட. ித்டயதமர் டவஞதின்ய
எவ்ளபமன கயனஸ்டனும் டமழ த்டயி யடணமக ளசய்த
ழபண்டிதழப மகதக்ஜங்கள்.
பிர்தக்ஜங்கநில் தணமவத் டபி தக்ஜத்வட த்டயத்
டனபர்கநமக ழமடம, அத்பர்னை, அக் ீடன், ிம்ணம ன் மலு
ரித்பிக்குகள் இனப்மர்கள். அடமபட மன் னன்ளசமன் மலு
டயனுசம ரித்பிக்குகநில் உத்கமடமவுக்குப் டயல் அக் ீடன்
இனக்கயமர். மணகமம் ளசய்பர்டமழ உத்கமடம? ழமண
தமகங்கநில்டமன் மண கமம் உண்டு; பிர்தமகங்கநில் இல்வ.
அடமல் உத்கமடமவும் இல்வ. உத்கமடமவுக்குப் டயல்டமன்
அக் ீடன் இனக்கயமர். சமடர்ணமஸ்தம், சுந்டம், னடயதபற்யல்
அடயகப்டி ரித்பிக்கும் உண்டு. அந்ட பிபங்கள் இங்ழக ழபண்மம்.
கமழண ளசமல் னடிதமணல் அவ்பநவு ப்மசர ணமக ற்ட்டு
ணீ கமம் பவ வளற்று பந்ட னக்கயதணம
தக்ஜகர்ணமக்கவநப் ற்ய என basic knowledge [அடிப்வ அயபமபட]
இனக்கட்டுளணன்றுடமன் இவ்பநபமபட ளசமல்கயழன்.
பிர்தக்ஜங்கநில் னன்ழ அக்ிதமடமம், அக்ி ழமத்ம்,
டர்சனர்ஞணமம் இவபற்யச் ளசமன்ட ழமடம். ஆக்தஞம் ன்
இஷ்டி ப்சயப் னர்ஞிவணதில் ளசய்தப்டும் பிர்தக்ஜம். சமவண
ன்று ளசமல்ப்டும் 'ச்தமணமகம்' ன் கடுகு ழமயனக்கும்
டமிதத்வட இடயல் ழமணம் ளசய்த ழபண்டும். 'சமடர்ணமஸ்தம்'
ன் பிர்தக்ஜம்  இஷ்டிகவந என்மக அக்கயமற்
ழமன்ட. பர்ம கமத்டயல் [ணவனக் கமத்டயல்] ந்யதமய எழ
இத்வட பிட்டுப் ழமகமணயனப்டற்குச் "சமடர்ணமஸ்தம்" ன்று ழர்
ன்று உங்கநில் சய ழனக்குத் ளடரிந்டயனக்கமம்.
கயனஸ்டர்கநம ீங்கழந ண்ஞ ழபண்டித என
பிர்தமகத்டக்கு அழட ழர். ணவனக் கமணம சடர் ணமங்கள்
[மலு ணமங்கள்] டபிதமபன் எழ இத்டயல் இனப்டமல் 'சமடர்
ணமஸ்தம்' ன்று ழர் பந்டட. இங்ழகம என கயனஸ்டன் மலு
ணமங்கலக்கு என னவ, அடமபட கமர்த்டயவக, ங்குி, ஆடி ஆகயத
ணமட ஆம்ங்கநில் இந்ட தக்ஜத்வடப் ண்டபடமல் அழட

'சமடர்ணமஸ்த'ப் ளதர் ற்ட்டினக்கயட. இந்ட தக்ஜத்டயயனந்டடமன்

கயனத்டயல் ளசய்பட ழமய் தமகசமவதில் ண்டவப
ளடமங்குகயன்.
இடற்கு அடுத்ட பிர்தக்ஜணம யனொ சுந்டம் (ளபறுழண
'சுந்டம்' ன்ழ இவடச் ளசமல்லுபட பனக்கம்) ன்டயயனந்டடமன்

ணயனக ய ஆம்ிக்கயட.
ய ன் பமர்த்வடவத மன் இங்ழக ளசமன்மலும் சமஸ்டயரீத
ரிமவ (technical term) ப் டிப் மர்த்டமல் இட ய இல்வ.
அக்ிதில் ழமணணமகப் ண்ஞமணல் அப்டிழத ழமக அர்ப்ஞம்
ண்டபடடமன் ய. ழமணம் ண்ஞப்டுபடற்கு ஆறடய,
பிஸ் ன்ளல்மம்டமன் ளதர். ர்ப்த்டயன் னற்யல் அப்டிழத
ணமவபப் ழமடுபட ர்ப் ய. ஞ்ச ணம தக்ஜங்கநில் என்ம
வபச்பழடபத்டயல் சயவட அக்ிதில் ணந்டய னர்பணமகப்
ழமடுபமர்கள்; இட ழமணம். சயவட ணந்டய னர்பணமக அப்டிழத
பட்டிலும்
ீ
ளபநிதிலும் எவ்ளபமன ஸ்டமத்டயல் பிடணம
ீபன்கவந உத்ழடசயத்ட யந்ட பிடுபமர்கள். இட ய.
இன்ளமன பிதம் இங்ழக ளசமல் ழபண்டும் இப்டி ணந்டய
னர்பணமக அர்ப்ஞம் ண்டம்ழமட, ழடபவடகலக்குச் ளசய்படற்ழக
'ஸ்பமம' ன்று ளசமல் ழபண்டும். ித்னக்கலக்குச் ளசய்னேம்

ழமட 'ஸ்படம' ன்று ளசமல் ழபண்டும். ணற் ீபன்கலக்கு
'ந்டம' ன்று ளசமல் ழபண்டும். அடயகம ஸ்டமத்வடப் ளமறுத்ட

மம் 'னேபர் ளணஸ்டி', 'னேபர் ஆர்' ன்று  டயனுமகச்
ளசமல்பில்வதம? அப்டி.
தஜ்ஜங்கநில் என சுபின் (ணமடு இல்வ. ம்ஸ்கயனடத்டயல் ந்ட
ணயனகனழண 'சு' டமன்) இன் மகத்வட ழமணம் ளசய்த ழபண்டும்
ன்று இனக்கயட. இட யதில்வ; அக்ிதில் ழமடுகய
ழமணம்டமன். சுந்டத்டயல் எழ சுடமன்.
சுவுள்ந தக்ஜங்கலக்ழக னை ஸ்டம்ம் ன்ட உண்டு. னெங்கயல்
அல்ட கடயம் ன்னும் ணத்டமம ழமஸ்டில் சுவபக்

கட்டுபமர்கள். அடற்குத்டமன் னைம், அல்ட னை ஸ்டம்ம் ன்று
ழர்.
அடுத்ட, கவசயதம, பிர்தக்ஜணம 'ளத்மணஞி'தில் ணட்டுழண
றவ [கள்] அர்ப்ஞம் ஏரித்டயல் பனகயட. சய க்ஷலத்
சக்டயகலக்கு (சயல்லுண்டி ழடபவடகலக்கு) அடயல் ிரீடயதினப்டமல்
அபற்யணயனந்ட ழமக ழக்ஷணத்வடப் ள றவ ழமணம்
ளசய்தப்டுகயட. ம் மமங்கம் ளமம் strict -ஆக prohibition
[ணடபிக்கு] -ப் ின்ற்யமலும், அந்யத ழடசப் ினகர்கள்

பனகய ழமட, அபர்கநமல் ணக்கு ற்க்கூடித ன்வணக்கமக,
பமதில்வ ன்று அபர்கலக்கு ணட்டும் ணடபிக்குக்கு பிக்கு
டந்ட எதின் ளகமடுப்ட சரிளதன்மல் ளநத்ணஞிதில் றம
ழமணனம் சரிடமன். இங்ழகனேம்கூ றவதமட உத்டணணம
ழடபவடகலக்குரித ஆபீதத்டயல் ழமணம் ளசய்தப்மணல்,
டக்ஷயஞமக்ிதில் டமன் ழமணம் ளசய்தப்டுகயளடன்ட
குயப்ித்டக்கட. ழமண ழசணமடமல் ணந்டய னர்பணமக
சுத்டயதமக்கப்ட் றவ ளகடுடல் ண்ஞமளடன்று, ணயஞ்சயதவட
தமகம் ளசய்கயபர்கள் மம் ண்ஞ ழபண்டும். இடன் அநவு கமல்
அவுன்றக்கும் குவபமட. ஆவகதமல் தஜ்ஜம் ன்று ளசமல்ய
ழமணமம், றம மம் ன்று இஷ்ப்டி குடித்டமர்கள் ன்று
குற்ம் சமட்டுபட ணம அக்ணம். தஜ்ஜழசணம ணமம்
ஸ்பகஞத்வடப்
ீ
ற்யத னநிவதக் குயத்டம் னன்ழ
ளசமல்யதினக்கயழன்**.
ழமண தமகங்கவநப் ற்ய சயயட ளசமல்கயழன். இபற்வ 'ழமண
ம்ஸ்வட' ன்றும் ளசமல்படண்டு. ம்ஸ்வட ன்மல் ன்?
தமகத்டயழ உத்கமடம கமம் ளசய்கய மணழபட ஸ்ழடமத்டயத்டயன்
னடிவுக்குத்டமன் 'ம்ஸ்வட' ன்று ளதர். ழடபடம ணமக உள்ந
ல்மபற்வனேழண ஸ்ழடமத்டயம் ன்று ளமடபில் ளசமன்மலும்,
வபடயக பனக்குப்டி ரிக்ழபடத்டயலுள்ந ஸ்ழடமத்டயங்கலக்கு
'சஸ்த்ம்' ன்ழ ளதர். இவடழத ப்டஸ்பங்கள் உள்ல

ளடமிக்கய ணமடயரி மணழபடத்டயல் அவணத்ட கமம்
ளசய்கயழமடடமன் ஸ்ழடமத்ம் ன் ளதர் ற்டும். இப்டிப்ட்
மணழபட ஸ்ழடமத் கமம்டமன் ழமண தமகங்கநில் ணயகவும்

னக்கயதம். மக-பிர் தக்ஜங்கநிலும் ணற் டைற்றுக்கஞக்கம
தமகங்கநிலும் ழமணங்கள் குவச்சழ. ஸ்ழடமத்ங்கள்டமன்
அபற்யல் அடயகம். ழடபர்கலக்கு ளமம்வும் ிரீடயதம
ழமணம் ழமணம் ளசய்தப்டுபடமல்டமன் இபற்றுக்கு
ழமணதமகம் ன்று ளதர். ழமண ம் ணட்டுணயன்ய சுவும்
இபற்யல் உண்டு. இனந்டமலும் இந்ட ழமணங்கவந பி
மணகமம் டமன் இபற்யல் யவதச் ளசய்தப்டும். ிகு
ழமணங்கள் குவச்சமகழப ளசய்தப்டும். அடமல் ழமணதமகம்
எனபிடத்டயல் மணதமகம்டமன்! இந்ட மணகமம் ளமம்வும்
பசனெட்டுபடமக இனக்கும். என பித்பமன் ஆமவ ண்ஞிக்
ளகமண்ழ ழமய் டமஸ்டமதி ஞ்சணத்வடப் ிடித்டவுன்
யகர்கலக்கு உத்மம் உச்சயக்குப் ழமய் பிடுகய ணமடயரி
மணகமணம ஸ்ழடமத்ங்கநின் னடிபம ம்ஸ்வட
பனகயழமட தஜ்ஜனணயதில் கூடிதினப்பர்கலக்கு, அப்டிழத
ழடபழமகழண பந்ட இங்கயபிட்மற்ழமல் ஆந்டம் கவனண்டு
ழமகும். அடமல்டமன் ழமண தஜ்ஜத்டக்ழக ழமண ம்ஸ்வட
ன்று ளதர் ற்ட்டு பிட்ட.
இப்டிப்ட் ழமண தமகங்கநில்டமன் ழமடம, அத்பர்னே, ிம்ணம
ன் ரித்பிக்குகழநமடு உத்கமடம ன் மணகமக்கமனம் ழசர்ந்ட
னர்ஞ தஜ்ஜ க்ஷஞத்ழடமடு இனக்கயட. இந்ட மலு ழரில்
எவ்ளபமனபனக்கும் உடபிதமக னெறுழர் இனப்மர்கள். ஆக
அத்பர்னே கஞத்டயல் மல்பர், ழமடம கஞத்டயல் மல்பர், உத்கமடம
கஞத்டயல் மல்பர், ிம்ணம கஞத்டயல் மல்பர் ன்டமக ழமண
தமகங்கள் எவ்ளபமன்யலும் டயமறு ரித்பிக்குகள் இனப்மர்கள்.
ப்ட ழமண தக்ஜங்கநில் னடமபடம அக்ிஷ்ழமணழண
ப்கயனடய. ணற் ஆறும் அடன் பிக்னடயகள். அத்தக்ிஷ்ழமணம்,
உக்த்தம், ழமசய, பமழதம், அடயமத்ம், அப்ழடமர்தமணம் ன்
அபற்யன் ளதர்.
இபற்யல் பமழதத்வட ளபகு பிழசணமகக் கனடயச் ளசய்பட
பனக்கம். பமழத தமகம் னடித்ட தணமன் ஸ்மம் ளசய்ட
பனவகதில் (தஜ்ஜ னடிபில் ளசய்படற்கு அபப்னட ஸ்மம் ன்று

ளதர்) அபனக்கு மமழப ச்ழபட சத்ம் [ளபண்ட்டுக் குவ]
ிடிப்மன்! அவ்பநவு ளனவண இடற்கு. 'பமம்' ன்மல் அன்ம்;
'ழதம்' ன்மல் மம். அன் மமடயகவந அடமபட ல்

டமிதச் ளசனயப்வனேம், ீர்பநத்வடனேம் ழமகத்டயல் ற்டுத்டயத்
டனபடமல் இடற்கு இப்டிப் ளதர். இன்ளமன பிடத்டயலும் இந்டப்
ளதர் ளமனந்டகயட. இந்ட தமகத்டயல் ழமண  ழமணம், சு
ழமணம் (23 சுக்கள்) இபற்ழமடு பம [அன்] ழமணனம்
உண்டு. அட ஆ ின்ன ழசமன்த்டமல் [ணயகுடயனேள்ந அன்த்டமல்]
தணமனுக்கு அிழகம் ளசய்பமர்கள். இவட இந்ட
தஜ்ஜத்டயழழத சயப்ம அம்சணமக யவப்டண்டு. பமத்வடழத
[அன்த்வடழத] ழதம் [ம்] ழமல் அிழகம் ளசய்படமலும்
பமழதம் ன் ளதர் ளமனந்டகயட.
ிமம்ணஞன் ளசமத்ளடல்மம் ழமணதமகத்டக்கமகத்டமன் ன்று
னன்ன ளசமல்பமர்கள். டயபிதங்கலக்கமக ஏநவும் ண்ஞி வபக்கய
ரித்பிக்குகலக்கு டக்ஷயவஞதமக யவதவும் ளசபி ழபண்டும்.
இப்ளமலட ளசமத்ட என்வழதடமன் யவத்டக் ளகமண்டு ழமண
தமகத்வட ணட்டுணயன்ய ளசழபதில்மட ந்டயதம பந்டத்வடக்கூ
பிட்டு பிட்டினக்கயழமம். மற்ட, ம்ட பனங்கலக்கு னந்டயக்
கூ ம்னடயரிகநில் த்டக் குடும்த்டயல் என்று படணமபட
ீ
ழமணதமகம் ந்ட பந்டட. அபர்கநில் னெத்டபன்டமன்
ழமணதமகம் ளசய்தமளணன்று இனந்டடமல் அபனுக்குத்டமன்
ளசமத்டரிவணனேம் இனந்டட.
"பந்ழட பந்ழட" ன்று ளசமல்யதினப்டமல், டரித்டயர்கநமக

உள்ந ிமம்ணஞர்கலங்கூ தமசகம் பமங்கயதமபட பனம
பனம் ழமணதமகம் ண்ஞி "ப்டய பந்ட ழசமணதமய"கள் ன்று
ளதர் பமங்கயத என கமனம் இனந்டட.
ணற் ழமண தமகங்கவநப் ண்ஞம பிட்மலும் இபற்யல்
னடமபடம ஜ்ழதமடயஷ்ழமணம் ப்டும்
அக்ிஷ்ழமணத்வடதமபட ண்ஞிமல் ழமகத்டயல் வபடயகவ
ிகமசயக்கத் ளடமங்கும்.

இந்ட இனத்டயளதமன தக்ஜங்கழநமடு மற்ட ம்ஸ்கமங்கலம்
னடிந்ட பிடுகயன்.
* இப்குடயதிலுள்ந பிதங்கள்  கும்ழகமஞம் வ க்ஷ்ணய கமந்ட

சர்ணம டம்டயதனம், அக்ிழமத்ம் மணமடே டமடமசமரிதமனம்
பிநக்கய வபத்டவப.
** "ழபடம்" ன் உவதில் "ீபயம்வ ளசய்தமணம?" ன்

ிரிபில்.

ணற் ம்ஸ்கமங்கள்
ணற் ம்ஸ்கமங்கள்
இந்ட மற்டயல் ளசமல்ம பிட்மலும் யந்டக்கள் அவபனம்
கர்ஞ ழபடம் (கமட குத்டல்) , அக்ஷமப்தமம் (டிக்க வபத்டல்)
ஆகயதபற்வனேம் ணடமடேஷ்மணமகழப ளசய்டமக ழபண்டும்.
கவசயதில் ளசய்கய டனம் இப்டிழத மற்டயல்
பமபிட்மலும், அந்த்ழதஷ்டி (அந்டயத இஷ்டி-கவசய ழபள்பி)
ன்டமக வபடயக ணந்டயங்கழநமடு ளசய்தப் ழபண்டிதடமகும்.
அவடச் ளசத்டப் ழமபழ ண்ஞிக் ளகமள்ந னடிதமடல்பம?
னத்டயர் அல்ட டமதமடயடமழண ண்ஞழபண்டும்? அடமல் இபட
மற்ட ம்ஸ்கமத்டயல் பமணல் இபனுக்கமகப் ிர் ண்டபடம
ித்ன கமரிதங்கநில் அட பந்ட பிடுகயட.
ஆயடமக்ிதமக இனக்கப்ட் எனபனுக்கு அபன் ஆனேள் னமவும்
உமயத்ட க்னஹ்தமக்ி, த்ழடமக்ி (னத்டீ) இண்வனேம் ழசர்த்ட
இந்ட மலு அக்ிகவநனேழண ளகமண்டு ட ம்ஸ்கமம்
ளசய்தழபண்டும். இபன் க்ஷயத்ட அக்ிழத இபன் சரீத்வடப்
ழமக்கய ீபவப் னண்த ழமகத்டயல் ழசர்க்கயட. த்ழடமக்ி
உமயக்கமணல், க்னஹ்தணமக எநமம் ணட்டும்
ண்ஞிபனுக்கு அந்ட எநமமக்ிதமழ டம் ளசய்த
ழபண்டும்.
இபன் ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நமணழ ளசத்டப் ழமமல்டமன்
இப்டி. டபிதமமல் டழண இல்வழத!

ட ம்ஸ்கமம் அந்த்ழதஷ்டி ன்ழ தமகணமகச்
சயப்ிக்கப்டுபடமல் னன்ழ ளசமன் ணமடயரி* ணயகவும்
க்குபணமபர்கள் டபி மக்கயப் ழளல்மம் ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமள்நமணழ பமழ்க்வகவத னடிப்ட சமஸ்டய ம்ணடந்டமன்
ன்று ளடரிகயட. ல்ம கயனஸ்டனக்கும் ந்யதமம் compulsory
[கட்மதம்] ன்மல் இந்ட டகர்ணம அபர்கலக்கு இமழட! இட

இனப்டமழழத ந்யதமம் 'கம்ல்ரி' இல்வ ன்மகயட.
* "ிம்ணசரிதம்" ன் உவதில் "வஷ்டிக ிம்ணசரிதம், இல்

பமழ்க்வக" ன் உட்ிரிபில்.

உன்கட்வ றுடல்
உன் கட்வ றுடல்
இவடச் ளசமல்லும்ழமட இன்ளமன்றும் ழடமன்றுகயட. இப்ழமட
ர் டய,கணம், உன் கட்வழதறுடல் ன் ளதர்கநில்
டயழதமடு ழசர்ந்ட த்டயிவதனேம் உதிழமழழத டம் ளசய்பட
பலுக்கட்மதணமக த்டப் ட்டுபந்டட ன்கயமர்கள். ளகமடூணமக
ஸ்டயரீகவந சயவடதிழ டள்நிக் ளகமலத்டயமர்கள் ன்று
வபகயமர்கள். ங்ழகதமபட தமமபட இம்ணமடயரி ளகமடூனம்
ண்ஞிதினக்கமழணம ன்ழபம? ஆமல் இட ளமட பிடய இல்வ.
இஷ்ப்ட்பர்கள் ணட்டுந்டமன் - ண டயபிவடகநமக
இனந்டபர்கள்டமன் - னனன் ழமின் ீபவ வபத்டக் ளகமண்டு
இனக்கனடிதமணல் டடித்டத் டமங்கநமகப் ிரிதப்ட்டு உன் கட்வ
யதினக்கயமர்கள். ன் மல்தத்டயல் கூ இப்டிப்ட்
டயபிவடகவநப் யக் ழகட்டினக்கயழன். 'ழதம உதிழமடு இப்டி
அக்ிதில் ளமசுங்குகயமழதம!' ன்று ந்டக்கள் கடயத ழமட, 'அக்ி
ளமசுக்கழபதில்வ. னனவ ஆயங்கம் ளசய்ட ளகமள்கயன்
றகத்ழடமமக்கும் சமகயழன்' ன்று சயரித்டக் ளகமண்ழ ளசமன்டி
டணமதினக்கயமர்கநமம்.
ஆஞ்ழதரின் பமயல் வபத்ட ளனப்ன ீவடதின்
மடயவ்த்தத்டமல் [கற்னச் சக்டயதமல்] அபவ மடயக்கமணழதினந்டட.
குணமரிட்ர் உணயக்கமந்டல் அக்ிதில் கனகய ழமட டயழ யன்

ம்னவத ஆசமர்தமநின் மந்யத்தத்டமல் அபனக்கு உஷ்ஞழண
ளடரிதமணல் யல்ளன்று இனந்டட*. அழக டயபிவடகலக்கு
அபர்கலவத டய க்டயதிமழழத சயடமக்ி சந்டணமக
இனந்டயனக்கயட. அபர்கள் கட்டிதினந்ட னவப அத்டவ
அக்ிதிலும் ரிதமணழ இனக்கும். அவட டுத்ட பந்ட னவ
ண்டபடண்டு.
இன்னும் உதர்ந்ட கற்சயதமமல் டயதின் உதிர் ழமவுழழத
இபர்கநட ிமஞனும் டமமகப் ழமய்பிடும். கண்ஞகய கவடதில்
மண்டித மஞி இப்டித்டமன். னனன் 'குற்ம் ளசய்ட பிட்ழமழண!'
ன்று ிமஞத் டயதமகம் ண்ஞிடம், டமனும் உதிவ பிட்டு
பிட்மள். அஷ்டய மடி தழடபனவத த்ி த்ணமபடயவதப்
ற்யனேம் இப்டி என கவட உண்டு. அபலவத மடயவ்த்தத்வடச்
ழசமடயத்டப் மர்க்க ழபண்டும் ன்று மஞி டணமறக்கமக அபநிம்
தழடபர் ங்ழகம ழம இத்டயல் ணஞணவந்ட பிட்மர் ன்று
ளசமன்வுழழத அபலவத ிமஞன் ழமய் பிட்ட. இப்டி
ழதமவ ழமடமணல் அர்த்டம் ண்ஞி பிட்ழமழண ன்று மஞி
ளமம்ப் ச்சமடமப்ட்ின் தழடபழ கயனஷ்ஞ ணமத்ணமபின்
அடேக்த்டமல் த்ணமபடயவத உதிர்ப்ித்டமர் ன்று கவட.
இம்ணமடயரி கற்ிழ உச்ச யவதில் இனக்கய ஸ்டயரீகள் டமன்
உன்கட்வ யமர்கழந டபி, ிர் பலுக்கட்மதப்டுத்டய
ஸ்டயரீகவநப் னனர்கழநமடு ழமட்டுக் ளகமலத்டய பிபில்வ.
பலுக்கட்மதம் ளசய்தமடழடமடு இஷ்ப்ட்டு கணம் ளசய்தப்
ழமபர்கவநத் டடுத்டக்கூ இனக்கயமர்கள். மண்டுபின் இண்டு
த்ிகநில் ணமத்ரி [இபள் டமன் கு, மழடபர்கநின் டமதமர்]
டன்ழமடு மண்டு ழசர்ந்டடமல்டமழ னர்ப சமப்டி சமகும்டி
ஆதிற்று ன்று ழபடவப்ட்டு ிமதச்சயத்டணமக உன்கட்வ
யமள். இவட அடேணடயத்ட ளரிதபர்கழந குந்டயனேம் உன்கட்வ
ப்ழமழமட, "கூமட, கூமட. ீ உதிவ வபத்டக் ளகமண்டு
இந்ட ந்ட குனந்வடகவநனேம் பநர்த்ட ஆநமக்குபடடமன் னவ"
ன்று டடுத்டடமக மடத்டயல் மர்க்கயழமம்.

அப்ர் ஸ்பமணயகள் அந்டப் ழர் ளமணல், ணனள் ீக்கயதமர் ன்
ளதரில் மமக இனந்டழமட அபனவத டகப்மம னகனமர்
ணஞணவந்டபிட்மர். அப்ளமலட டயபிவடதம ணமடயிதமர்
ன் அபனவத த்டயி உன்கட்வ யமள் ன்று 'ளரித
னமஞம்' ளசமல்கயட. இந்ட கற்வ பி உசந்டடமதினக்கயட,
இபர்கலவத னத்டயரி (அடமபட அப்ரின் டணக்வக) கமட்டித
மடயவ்த்தம். அபலக்குத் டயகபடய ன்றுப் ளதர். சயன்
பதசுடமன். இன்ம் கல்தமஞணமகபில்வ.கல்தமஞணமகமணழ கற்ன
ன்டடமன் பிழசம்! ல்ப மமபிம் ழசமடயடயதமக இனந்ட
கயப்வகதமர் ன்பனக்கு இபவநக் கல்தமஞம் ண்ஞிக்
ளகமடுப்டமக யச்சதம் ண்ஞிதினந்டமர்கள். ஆமல் னகனமர் இந்ட
அழட சணதத்டயல் ல் பமயம கயப்வகனேம் னேத்ட னணயதில் பீ
ஸ்பர்க்கணவந்ட பிட்மர் ன் டகபல் பந்டட. உழ அந்டச்
சயன் ளண், "அபனக்ளகன்று ன்வ ப்ழமட ளரிழதமர்கள்
யச்சதம் ளசய்டபிட்மர்கழநம அப்ழமட அபனக்கு மன்
ணவபிடமன். க்கு இந்ட ண்ஞம் பந்ட ிகு மன் இன்ளமன
ஆபனுக்கு ணமவதி ணமட்ழன். அபர் ழமய்பிட்டமல் மனும்
ிமஞத் டயதமகம் ண்ஞிபிப் ழமகயழன்" ன்று அடயசதணம கற்ன
ழபகத்டயல் னப்ட்டு பிட்மள். அப்னந்டமன் அப்ர் ளமம்வும்
அலட அபவநத் டடுத்ட, "அப்ம, அம்ணம இனபனம் ழமின் ீனேம்
இல்மணல் சயன்ஞ் சயறுபம மன் டன்ந்டிதமக ன்
ண்டழபன்? மனும் உன் ின்மழழத ழமகம்
பந்டபிடுகயழன்" ன்று ிடிபமடம் ளசய்டமர். ழபறு பனயதின்ய
டம்ிதின் மணரிப்னக்கமக ணத் டயதமகணமக அபள் உதிர் பமலபட
ன் னடிவு ளசய்டமள். டயகபடய  ழனக்ழகற் ணமடர் கு
டயகம் ன்கயமர்கழந, அப்டி பமழ்ந்டமள். ிற்மடு வத்டக்குப்
ழமய் டர்ணழமகயபிட் ணனள்ீக்கய ணறுடி வசபத்டக்கு பந்ட
மளணல்மம் ளகமண்மடும் அப்ர் ஸ்பமணயகநமக ஆடற்கு
அபள்டமன் கமஞம். அட ழபறு கவட.
மஸ்டமத்ட உத்டண ஸ்டயரீகள் இந்ட கண ளயவத
பிழசணமக அடேஷ்டித்டயனக்கயமர்கள்.

மன் ளசமல் பந்டட, கட்மத உன்கட்வ கயவதமட ன்ட.
ஆமல் டமணமக இப்டி ிமஞத்டயதமகம் ண்ஞ னன் பனபவ
ளமம்வும் ணடயத்ட அப்டிப் ண்ஞ ம் சமஸ்டயம்
அடேணடயத்டயனக்கயட.
'டய ழமின் மம் உதிவ வபத்டக் ளகமண்டினக்க னடிதமட'

ன்று யவக்கும் உதர்ந்ட உஞர்ச்சய இன்வக்கும் தமமபட
ட்சத்டயல், ழகமடிதில் என ஸ்டயரீக்கு இனக்கத்டமன் ளசய்கயட.
அடமல்டமன் ப்ழமடமபட பனத்டக்கு என டணமபட, டமபட
ஊரில் இப்டி என ஸ்டயரீ உன்கட்வ யமள்; சட்ம் இம் டமட
ழமடயலும், ந்டக்கள் டடுத்ட ழமடயலும் ழகட்கமணல் இப்டிப்
ண்ஞிமள் ன்று ழப்ரில் மர்க்கயழமம். வனத கமத்ட
உன்கட்வகவநபி இடடமன் ளமம் பிழசம் ன்று க்குத்
ழடமன்றுபடண்டு. னர்பத்டயல் அந்ட ட்சயதத்டக்கு அடேகூணம
சூழ்யவ இனந்ட ழர் அப்டி ளசய்டமர்கள். இடமல் ித்டயதமர்
கட்மதப் டுத்டமபிட்மலும், இப்டிப் ழர் ழமபவடப் மர்த்ட
அபர்கலக்கு உத்டண ழமகம் யத்டயப்டமக ளசமல்கயமர்கழந ன்று
டமங்கநமகழப அவணமக ஏரிண்டு ளண்கள் அக்கமத்டயல்
கணம் ண்ஞிதினக்கமம். இன்வக்ழகம அப்டிப்ட்
சூழ்யவ இல்மடடமல் இத்டவ கயப் ிபமத்டயல், சர ர்டயனத்ட
மட்கநில் தமமபட உன்கட்வ யமல் இடடமன் ளமம் genuine
[உண்வணதமட] ன்று யவக்கயழன்.

இழட ணமடயரி இன்ளமன்வக் கூ யவப்டண்டு. குனகுபமம்
ழபண்டுளணன்று மன் அடிக்கடி ளசமல்கயழன் அல்பம? சடய
ணமடயரிடமன் இடவும் இப்ழமவடத சூழ்யவதில் ணந்ழடழம
பிதணமகய பிட்ட. னன்ன ர்ப மடமஞணமய் இனந்ட குனகு
னவவத இப்ழமட த்டபட அமத்டயதளணன்கய அநவுக்கு
ஆக்கயதினக்கயழமம். இப்டி இனக்கய யவதிழழத இன்னம்
தமமபட என வதன், இண்டு வதன் ிக்ஷமசமர்தம் ண்ஞி
குனகுபமம் ண்ஞிமல் இடடமன் ஆடயகமத்டயல் ண்ஞிவட
பிவும் genuine ன்று யவப்டண்டு.

ந்யதமம் ல்ழமனக்கும் 'கம்ல்ரி' இல்வ ன்கய ணமடயரிழத
கணம் ளண்கள் தமபனக்கும் கம்ல்ரி இல்வ ன்டற்கு
என அலத்டணம கமஞம் ளசமல்கயழன் டர்ண சமஸ்டயங்கநில்
பிடபம டர்ணங்கள் ன்டமகக் வகம்ளண்கள் இனக்க ழபண்டித
னவகவநப் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயட. ல்ழமனக்கும்
ந்யதமம் ன்மல் ட ம்ஸ்கமழண சமஸ்டயத்டயல்
இனக்கமட ன் ணமடயரி, பிடவபகள் ல்ழமனம் னனழமழழத
சயவட  ழபண்டும் ன்று கட்மதணமக இனந்டயனந்டமல் பிடபம
டர்ணம் ன்று என்று இனக்கழப இம் இனந்டயனக்கமட அல்பம?
ணஞணமபட ப்ழமட பனகயட ன்று பனக்கும் ளடரிதமட.
மல்தத்டயழம அல்ட கயனஸ்டமச்ணத்டயழம டயடீளன்று ணஞம்
ம்பித்டபிமம். அடமல் ல்ழமனம் ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமண்டுடமன் சமக ழபண்டும் ன்று டயர்மர்க்க னடிதமட.
ஆடிதமல் இபர்கவந உத்ழடசயத்டமபட ட ம்ஸ்கமம்
ளசமல்யத் டமன் ஆகழபண்டும். பிடபம டர்ண பிதம்
அப்டிதில்வ. னனன் ழமய்பிட்மன் ன்மல் உழ
எனத்டயவதச் ழசர்த்ட ளகமலத்டத்டமன் ழபண்டுளணன்ட சமஸ்டய
அிப்மதணமமல் அப்னம் பிடபம டர்ணம் ன்று என்வ லடய
வபக்கக் ளகமஞ்சம்கூ இணயல்வ.
* ளடய்பத்டயன் குல்-னடற்குடய "னனகின் பமட்டு அபடமம்"

மர்க்க.

ம்ஸ்கம க்ஷயதம்
ம்ஸ்கம க்ஷ்தம்
இத்டவ ம்ஸ்கமங்கவந (மற்டக்கும் ழணழ கூ
என்யண்வ)ச் ளசமன்ழன். பமழ்மள் னலக்க ழபள்பி த்டய,
அடமல் பமழ்க்வகவதழத ழமக ழக்ஷணமர்த்டணம ழபள்பிதமக
ஆக்கயபிட்டு எனத்டன் சமகயழமட ணந்டயனர்பணமக ம்ஸ்கமம்
ண்ஞி அடமலும் ழமக ழக்ஷணத்வட உண்டு ண்டம்டி
வபத்டயனக்கயட. டம் இறுடய ழபள்பி. ம்ஸ்கமங்கள் என
ீபவ உத்ழடசயத்ட அபவ சுத்டப்டுத்டகயழமழட அடயல்
ிழதமணமகய ணந்டய சப்டம் ழமகத்டளகல்மம் ல்

வபப்ழவக் ளகமடுக்கயட. டி ஆலக்கம கர்ணம ஆதினும்
ணஸ்ட ீப ழக்ஷணத்வட ழபண்மட கர்ணம டவுணயல்வ. 'கத்
யடமத க்னஷ்ஞமத' ன்ழ ந்டக் கர்ணமவும் ஆம்ிக்கப் டுகயட.
ணந்டய மமபம கமதத்ரீதிலும், 'ன் னத்டயவத ல் ளயதில்
டெண்டு' ன்று இல்மணல் 'ங்கள் னத்டயவத' ன்டமக இத்டவ
ீபர்கவநனேம் உத்ழடசயத்டத்டமன் ிமர்த்டயக்கப்டுகயட. ('ங்கள்'
ன்று ன்வணதில் ளசமல்யதினப்டமல் என ிமம்ணஞன்
ண்ஞிமழ ம்வணனேம் ழசர்ந்டபிடும் ன்று ிமம்ணஞர்கள்
குடர்க்கம் ண்ஞிக் ளகமண்டு கமதத்ரீவத பிட்டுபிக் கூமட. ி
மடயதமர், ளபநி ழடசத்டக்கமர்கள், இன்ம் சு, ட்சய, னச்சய, ளமட்டு
ன் இனக்குழணம அத்டவவதனேம் உத்ழடசயத்ட ிம்ண-க்ஷத்ரிதவபசயதர்கள் இப்டி 'ங்கள்' ன்று ிமர்த்டயக்க ழபண்டும் ன்ழட
சரிதம அர்த்டம்).
மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில் தஜ்ஜங்கள்டமன் ளனம்மன்வணதமக
இனப்வட கபித்டயனப்ீர்கள். இபற்யன் வப் ற்ய
ினடமண்தக உயத்டயல் ணந்டயம் இனக்கயட (iv.4.22).
'ஆத்ணமவப ிமம்ணஞர்கள் ழபடமப்ிதமத்டமலும் தஜ்ஜத்டமலும்

டமத்டமலும் டமலும் உபமத்டமலும் அயத னதல்கயமர்கள்'
ன்று அட ளசமல்கயட. இந்ட னதற்சய சயத்டயதமடம்,
இளடல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு ந்யதமயகநமக கயநம்ி
பிடுகயமர்கள் ன்று அட ளடமர்ந்ட ளசமல்கயட. ஆவகதமல்
கர்ணமவபப் ழமக்கயக் ளகமள்நழபடமன் இத்டவ பிஸ்டமணம
தஜ்ஜமடய கர்ணமக்கள் ன்று ஆகயட. தக்ஜத்டயல் இனக்கய ணற்
ன்கவநபி அடழப கர்ணமவப பிடுபடற்குப் னகுகயழட,
அடடமன் பிழசணமட. அடழப ளரித கர்ணமபமக இனந்ட
ளகமண்டு ப்டிக் கர்ணமவப பிடுபடற்கும் னக்கும்?
கர்ணமபில் இண்டு டயனுசு. என்று மம் ளசமந்ட ஆவசகநின் ணீ ட
ணறக்குப் ிடித்டடி ண்டபட. இட ணவத்
ளடநிபிக்கயடற்குப் டயல் ழணலும் குனப்ிக் கர்ண னெட்வவத
இன்னும் ளரிசமகத்டமன் ஆக்கும். இன்ளமன்று, இப்டி
ஆவசதில்மணல், சமஸ்டயம் ளசமல்கயட ன்டற்கமகழப ண்ஞி
ஈச்பமர்ப்ஞம் ளசய்பட. இப்டிச் ளசய்வகதில் என கர்ணமபமட

சயத்ட ணத்வட ீக்கய கர்ண னெட்வவத ழசமக்குபடமகயட.
கர்ணமவபழத பிட்டு பிடும்டி என ஸ்ழயல் ண்ஞிபிடுகயட.
அப்னம் அப்டி பிட்பன் னெம் மசக்டயதின் கனவஞழத ழமக
ழக்ஷணமர்த்டம் கர்ணம ண்ஞவும் ண்ஞமம். ஆமலும் இபனுக்கு
கர்த்னத்பம் (மன் ண்டகயழன் ன் doership) இமட.
சயத்ட ணம் ப்டி ீங்குகயட? ஆவச, த்ழபம், ம ஷ்ம்,
தமதம் [ளபற்ய ழடமல்பி] இபற்றுக்கு ணயல்
இழணதில்மடடி, ளரிசமக தக்ஜம் ன்று இலத்டப் ழமட்டுக்
ளகமண்டு அடயழழத சரீம், பமக்கு, ணஸ், னத்டய ல்மபற்வனேம்
ஈடுடுத்டகயழமட இந்ட concentration-ஆழழத [எனனக
அர்த்டயதிமழழத] சயத்டணம் ீங்குகயட. சயத்டம் எழ
சஞ்சணமக மம டயவசனேம் மதமணல் என்யழழத
ஈடுட்டினந்டமல், னடக் கண்ஞமடிதில் லர்த கயஞம் என
மதின்டில் கமன்ளன்ட்ழட் ஆகும்ழமட, அடிதிழ இனக்கய
கமகயடத்டயல் டீப்ளமய உண்மகயவடப் ழமல் சயத்ட ணத்வட
ரிக்கய ளமய உண்மகயட. கமரிதணமக டைமதிம் எவ்ளபமன
தமகத்டயலும் இனக்கும்; ணந்டயணமக த்டவழதம அடயல் இனக்கும்.
டயனுசு டயனுசமகத் டயபிதங்கலம் ழபண்டிதினக்கும். இடயளல்மம்
இப்டி அழகம் இனந்டமலும் இத்டவனேம் என்வழத ணத்டயதமகக்
ளகமண்டு, அவடக் குயத்ழட ற்ட்டினக்கயன் ன் யவவு அந்ட
ஆடமணம என்யழழத கர்த்டமபின் சயத்டத்வட எனனகப்
டுத்டயதினக்கும்.
என மம அச்பழணடம் ளசய்பளடன்மல் த்டவக் கமரிதங்கள்?
தஜ்ஜ சமவதில் இன்ின் ணயனகங்கவநக் ளகமண்டுபந்ட கட்
ழபண்டும்; னய னடமபற்வக் கூ ளகமண்டு பழபண்டும்
ன்ளல்மம் இனக்கயட. இப்டிப்  பனங்கள் எழ
யவப்மக ஏடிதமடி எனத்டன் கமரிதம் ண்ஞிமல் அப்டிப்ட்
கமரிதழண சயத்ட அலக்வகப் ழமக்கய, கமர்தணற் ளரித யவக்குப்
ழமக இபவத் டதமர்ப்டுத்டய பிடுகயட. இப்டிழதடமன் ழகமனம்
கட்டுபட, ளரிடமகக் குநம் ளபட்டுபட அல்ட ளரித அநபில்
ழடம ளமடத் ளடமண்டு ளசய்பட ன்று ண்டகயழமட அந்டந்ட
கமரிதம் னடிந்ட ற்டுகய ன் என க்கணயனக்க, அவடச் ளசய்னேம்

ழமழட, அறுட மனயனேம் அழட குயதமகச் ளசய்படமழழத ற்டுகய
சயத்டசுத்டயடமன் க்கு ளமம் பிழசணமடமகத் ழடமன்றுகயட.
இப்டி தஜ்ஜமடயகவநப் ண்ஞினேம் எனத்டன் இந்ட ன்ணமபிழழத
கமரிதத்வட பிட்டு ந்யதமயதமகம பிட்மலும் பமதில்வ.
அபனும் னண்ஞித ழமகத்வட அவந்ட, அப்னம்
ஈச்பமடேக்கயத்டமல், அந்ட ஈச்பழ கமரிதணற் ிம்ணத்டயல்
ணமத்ணமபமக எடுங்குகயழமட டமனும் எடுங்கய
என்மகயபிடுகயமன். ஈச்பன் ணறுடி ளபநினகப்ட்டு ஸ்னஷ்டி
ளசய்டமலும் இபன் அந்ட ஸ்னஷ்டிதில் ணமட்டிக் ளகமள்நமணல்
டப்ித்டக் ளகமண்டு பிடுகயமன். அல்ட இன்ளமன பிடணமகவும்
ளசமல்படண்டு: கயனஷ்ஞ ணமத்ணம கர வடதில் ழதமக
ப்ஷ்மபன் (ழதமகம் ண்ஞினேம் ஆத்ண மக்ஷமத்கமம்
அவதமணல் இந்ட ழமகயபன்) அடுத்ட ிபிதில் பிட்
இத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட ழணழ ழமகயமன் ன்கயமல்பம?
ழதமகம் ன்ட தமகம் னடம கர்ணமக்கலக்கும் ளமனந்டம்டமன்
ன்று ளசமல்படண்டு. அடமபட இபற்வப் ண்ஞினேம்
ந்யதமயதமகமடபனும் அடுத்ட ன்ணமபில் ிக்கும்ழமழட
பிழபகயதமகப் ிந்ட கர்ணமவப பிடுகய அநவுக்குப் க்குபிதமகய
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு மக்ஷமத்கமம் அவகயமன் ன்று
ளசமல்படண்டு.
இந்ட ம்ஸ்கமங்கள் இல்மடபர்கள் டங்கள் ளடமனயவ எலங்கமகச்
ளசய்ட, ளடய்ப க்டயழதமடுகூ ஆதம் ளடமலபட, ஸ்ழடமத்ங்கள்
டிப்ட னடமபற்வனேம் எநமத்வடனேம் ித்ன
கன்கவநனேம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழதமக்கயதர்கநமக இனப்டமழழத
த்கடய அவகயமர்கள்.

அந்டஞின் அன்மம்
அந்டஞின் அன்மம்
"இத்டவ ம்ஸ்கமங்கவந இந்டக் கம ிமணஞர் ளசய்த

னடினேணம? ளசய்த னடிதமடவடச் ளசமல்ய ன் ிழதமம்?"
ன்மல், னடினேம்-னடிதமட ன்று மழ ிரித்டக் ளகமடுத்ட
பிட்மல், அபர்கள் னடிதமட யஸ்ட்வத் டமங்கலம் ீட்டிக்

ளகமண்டு ழமய் டவும் ளசய்தமடடமகய பிடுழண!" ன்று மன்
ழதமயக்கயழன். அடமல் இப்ழமட னடினேழணம னடிதமழடம,
ிமம்ணஞர்கள் ரிவதர் ஆ ிகமபட, அப்னனம்
க்ஸ்ளன்ன், ழபறு உத்டயழதமகம் ன்று க்கமணல்
அபர்கலக்கம ல்ம அடேஷ்மங்கவநனேம் ளசய்தப் ிதத்டம்
ளசய்த ழபண்டும் ன் அிப்மதத்டயல் ளசமல்கயழன்.
சமஸ்டயம் ிமம்ணஞனுக்குப் ழமட்டுத் டந்டயனக்கய டயசர்வத (daily
routine :அன்ம அலுபல்) ன்ளபன்று ளசமல்கயழன். ளமம்வும்

கடுவணதம னடீன் டமன். லர்ழதமடதத்டயற்கு ந்ட மனயவக
(இண்டு ணஞி) னன்டமகழப, அடமபட மலு ணஞிக்ழக லந்ட பி
ழபண்டும். 'ஞ்ச ஞ்ச உத்கமழ' ன்மர்கள். 'ந்ட X ந்ட'
அடமபட இனத்வடந்டமபட மனயவகதில் ன்று அர்த்டம். னடல்மள்
லர்தமஸ்டணத்டயயனந்ட ணறுமள் உடதம் பவனேள்ந னப்ட
மனயவகதில் இனத்வடந்ட மனயவகதமின் ன்று அர்த்டம்.
இடயயனந்ட லர்ழதமடதம் பவ ிமம்ண னலர்த்டம். இப்டி
பினயத்டக் ளகமண்டு ல் டக்கய, ச்வச த்டயல் ஸ்மம்
ண்ஞிபிட்டு ந்டயதமபந்டம் ளசய்த ழபண்டும். இட ழடப
தக்ஜம். அப்னம் ிம்ண தக்ஜம். அடமபட ழபட அத்ததம்
ண்டபட; இடயல் சய டர்ப்ஞங்கலம் ண்ஞ ழபண்டும். (சய
லத்க்கமர்கள் இவடப் ிற்மடு ளசய்கயமர்கள்) என கல்
ளமலவட - அடமபட கமம் 4 ணஞிதியனந்ட மத்ரி 8 ணஞி
பவனேள்ந 16 ணஞிவத - ட்டுப் ங்கமக்கயமல் இழடமடு என ங்கு
னடிந்டயனக்கும்.
இண்மம் மகத்டயல் அத்தமம் ன்டமக ழபடத்வட சயஷ்தனுக்கு
ஏடபடயல் ஆம்ிக்க ழபண்டும். அப்னம் னவக்கம னஷ்ங்கவநத்
டமழ யத்ட ப ழபண்டும். ிகு இபனுக்குச் சம்நம் று
இல்மடடமல், னெடணமகப் ழமடயத ணமிதம் இல்மபிடில்,
பமழ்க்வகச் ளசவுக்கமகவும், தஜ்ஜ ளசவுக்கமகவும் ளமனள்
ஆர்யடம் ளசய்தத் டக்க த்மத்டயங்கநிம் ழமய் டயபிதம் பமங்கய
பழபண்டும். இப்டி டமம் பமங்க (அநழபமடு அத்தமபசயதத்டக்ழக
பமங்க) ிமம்ணஞனுக்கு உரிவண உண்டு. டமம் பமங்கயடயல்
கஞிசணம குடயவத இபன் தஜ்ஜத்டயல் ரித்பிக்குகலக்கு

டக்ஷயவஞதமக டமம் ளகமடுத்ட பிடுகயமன் ன்வட கபிக்க
ழபண்டும். ிமம்ணஞனுக்குரித ஆறு ளடமனயல்கநில் 'ப்டயக்ம்'
ன்ட டக்கு பமங்கயக் ளகமள்பட; 'டமம்' ன்ட இபன் ினக்குக்
ளகமடுக்க ழபண்டிதட. 'ிமம்ணஞனுக்கு ணட்டும் டமம் பமங்க
வட்ம? ன்கயபர்கள், அபன் டமம் ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்றும்
பிடயக்கப்ட்டினக்கயளடன்வடனேம், னக்கயதணமக இப்டிக்
ளகமடுக்கழபடமன் அபன் பமங்கயமன் ன்வடனேம் கபிக்க
ழபண்டும். அட டபி இி ளசமல்ப் ழமகய ஆடயத்த, னட
தஜ்ஜங்கநமலும் இபன் டமடமபமக இனக்கயமன். இப்டி என மநில்
இண்மம் மகனம், னென்மபட மகத்டயல் ளகமஞ்சனம்
ஆகயதினக்கய ழமட ணமத்தமன்ிக ஸ்மம் ண்ஞிமல் உழ
ணமத்தமன்ிக ந்டய ளசய்தச் சரிதமக இனக்கும். அப்னம் ித்ன
டர்ப்ஞம் னடயத. ிகு னவ. ளனப்ிழ ண்டம் ழமணம்,
த்டமல் ண்டம் டர்ப்ஞம், ஞ்ழசந்டயரிதங்கநமல் டேகப்டும்
க பஸ்டக்கவநனேம் ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்டபடம னவ ன்
னென்றும் ளசய்தப் ழபண்டிதவப. னவழதமடு மமம் மகம்
னடிந்ட, கல் ன்ிண்டு ணஞிதமகயதினக்கும்.
இடபவ ளசய்ட ழமணத்டயமலும் னவதமலும் ழடப தஜ்ஜனம்,
னன்ழ ளசமன்டி ிம்ண தஜ்ஜனம், டர்ப்ஞத்டமல்
ித்னதஜ்ஜனம் ண்ஞிதமதிற்று. ஞ்ச ணம தஜ்ஜங்கநில் மக்கய
இண்டு ணடேஷ்த தஜ்ஜம் ன் பினந்ழடமம்லும், னட தஜ்ஜம்
ன்டமகப் ிமஞிகலக்குப் யனேம் ிச்வசனேம் ழமடுபடணமகும்.
இந்ட இண்வனேம் னக்கயதணமகக் ளகமண்ழ கயன் ந்டமபட
மகத்டயல் வபச்பழடபம் ன் கர்ணம ண்ஞப் ழபண்டும். இடயழ
ழமணம் ன் அக்ிதில் அன்த்வடப் ழமடுபழடமடு, அழட
அன்த்வட யதமக, அடமபட அக்ிதில் ழமமணல், 
இங்கநில் வபக்கழபண்டும்.  ழடபவடகவந உத்ழடசயத்ட
அக்ிதில் ழமணனம், க்னத்டயன்  ஸ்டமங்கநில் யகலம்
ழமட் ிகு மய், கமகம் னடயத ணயனக க்ஷயகலக்கமக பட்டு
ீ
பமசலுக்கு ளபநிழத ணந்டயழமக்டணமக அன்த்வட ய ழம
ழபண்டும். ிச்வசக்கு பனகயபனுக்கமக, சண்மநனுக்கமகவும்
டயடனுக்கமகவும் கூ, இழட ழம யவத ணந்டய னர்பணமக

ழமழபண்டும். இடழப னடதக்ஜம். இடன்ின் ணடேஷ்த தக்ஜணம
ஆடயத்தம், அடமபட அடயடய த்கமம் அல்ட பினந்ழடமம்ல்.
Aathithyam ன்ழட சரி. Aadityam ன்மல் ஆடயத்தம லர்தவச்

ழசர்ந்டட ன்மகும். அட டப்ன. ல்மனம் ஆடயத்தனம்
வபச்பழடபனம் எலங்கமகச் ளசய்டமல் ழபவதில்மப் ிச்சவ,
ிச்வசக்கமர் ிச்சவ, டயனட்டு ன் னென்யன் மடயப்னழண
ளபகுபமகக் குவந்ட பிடும்.
இடற்குப் ிகுடமன் அடமபட ிற்கல் என ணஞிக்கு ழணல்டமன்
ிமம்ணஞனுக்குச் சமப்மடு. அடபவ கமி, டின் கூமட. ழணமர்,
க்ஷீம் ழபண்டுணமமல் சமப்ிமம். இட யத்தப்டி. இழடமடு மகபிர்-ழமண தக்ஜங்கழநம ணற் கமம்தணம தஜ்ஜங்கழநம
ழசர்கய மட்கநில் இன்னும் அடயக மனயதமகும். அச்சணதங்கநில்
ணற் கர்ணமக்கநில் சய அட்ஸ்ட்ளணன்ட்கள் உண்டு. சயமத்ட
டயங்கநமமலும் அடயக மனயதமகும். சயமத்டம் ஆம்ிப்ழட
அமன் கமத்டயல்டமன். அட ன்ளபன்று ளசமல்கயழன்.
ின்ணமவதியனந்ட னன்ணமவ னடிதப் டயமறு ணஞிவத, ட்டுப்
ங்கமகப் ிரித்டட ழமழப, லர்ழதமடதத்டயயனந்ட
லர்தமஸ்டணம் பவனேள்ந ன்ிண்டு ணஞிவத எவ்ளபமன்றும்
ஆறு மனயவக ளகமண் ந்ட மகங்கநமகவும் ிரித்டயனக்கயட.
இடன்டி ஆறு ணஞிக்கு லர்ழதமடதம் ன்மல் 8.24 பவ
ிமடஃகமம். 8.24யனந்ட 10.48 பவ ங்கப கமம். 10.48யனந்ட
கல் 1.12 பவ ணமத்தமன்ிக கமம் (ணத்டயதமன்ம் ன்ட)
1.12யனந்ட 3.36பவ அமன் கமம். 3.36யனந்ட 6 ணஞி பவ

(அடமபட அஸ்டணம் பவ) மதங்கமம். (அஸ்டணத்வட
எட்டிட ப்ழடமகமம். 'ழடமம்' ன்மல் இவு. 'ப்' ன்மல்
னன்மல். இங்கயீ ஷ் pre -னேம் இழடடமன். இபின் னந்டத கமம்
ிழடமம்.)
சயமத்டம் அமன்த்டயல் ளசய்தழபண்டும் ன்ழன். சயமத்டம்
னடம ித்ன கமரிதங்கலக்குப் ிகுடமன் னவ னடம ழடப
கமரிதம் ளசய்தழபண்டும்.
ழமத்டக்கப் ின் னமஞம் டிக்க ழபண்டும்.

அடன்ின் ி மடயதமனக்கு அபபர் பித்வதகவநக் கற்ிக்க
ழபண்டும். ளகமஞ்சங்கூ சயண ரிகமத்டக்கு ளமலடயல்மணல்
ணறுடி மதங்கம ஸ்மம், ந்டயதமபந்டம், எநம அக்ி
ழமத்ம், ணற் ங்கள், இபில் வபக்கய வபச்பழடபம், த்கடம
சயபஞம் இபற்வச் ளசய்டபிட்டு அப்னம் ழமம் ளசய்ட
சதிக்கப் ழமகழபண்டும். அழக மட்கநில் இபில் கமம்டமன்.
கமடசயதில் னலமலம் ட்டிி.
என க்ஷஞம் பிமணல் கர்ணமடமன்; tight-work -டமன். சமஸ்டயங்கவந
ிமம்ணஞர்கள் லடய வபத்டக் ளகமண்மர்கள், க்ஷயத்டமர்கள்
ன்டமல் மய்தமக ழபவதில்மணல் இனக்க ழபண்டும் ன்று
ண்ஞிக் ளகமண்டுபிபில்வ. இடுப்வ உவக்கய ணமடயரி
ழபவனேம், ணவத் டநி இப்டி அப்டிப் ழமகமணல் கட்டிப்
ழமடுகய யதணங்கவநனேழண வபத்டக் ளகமண்மர்கள்.
இப்ழமட த்டணஞி ஆீறக்குப் ழமகயபர்கலம் ிமம்ண
னலர்த்டத்டயல் லந்ட, எநம, அக்ி ழமத், ிம்ண தக்ஜம்
பவதில் வனத கயணப்டிழத னடித்ட, ங்கப கமத்டயழழத (8.24
யனந்ட 10.48) னவ ணமத்தமன்ிகங்கவநப் ண்ஞி பிமம்.
"ணமத்தமன்ிகம்" ன்ழ ளதர் இனந்டம் கம யவவணவத
உத்ழடசயத்ட அவட ங்கப கமத்டயல் ண்ஞமம் ன்கயழன்.
சமதங்கமம் ஆியயனந்ட பந்ட சமஸ்டயப்டிழத ல்மம்
ளசய்தமம். ணணயனந்டமல் பனயனேண்டு. ீ வு மட்கநில்
ல்மபற்வனேம் ண்ஞமம்.
கமழண லந்டவுன் யஃப்ட் ன்று ஏடுகயபர்கலம்
னடிந்டபவதில் ளசய்த ழபண்டும். ணமவதில் ழசர்த்ட வபத்ட
கமதத்ரீ ண்ஞ ழபண்டும். என பமம் கமவ யப்ஃட் ன்மல்
ன்மல் அப்னம் என பமம் ிற்கல் யஃப்ட், இவு யப்ஃட் ன்று
பனகயழடம இல்வழதம? இபற்யல் னடிந்ட
அடேஷ்மங்கவநளதல்மம் ளசய்தழபண்டும்.

ளசய்தபில்வழத ன் டமம் இனக்கழபண்டும்; ளசய்தழபண்டும்
ன் ஆர்பம் இனக்க ழபண்டும். அடற்ழக என பமல்னை உண்டு.
கனஞமனெர்த்டயதம கபமன் இவடக் கபிக்கமணல் ழமகணமட்மன்.
"ரிவதர் ஆகயபிப் ழமகயழமழண!" ன்று அனமணல், "ப்ழமட

ரிவதமகய அடேஷ்மங்கள் ல்மபற்வனேம் ண்டழபமம்?"
ன்று ண்ஞ ழபண்டும். ரிவதம ிழக அத்ததத்டயயனந்ட
ஆம்ித்ட அடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞிபர்கலம் க்ஷத்டயல்
எனபர் இல்மணயல்வ.
உகயல் ந்ட ணடத்வடனேம்பித் ளடமன்றுளடமட்டு பந்டயனக்கய இந்ட
அடேஷ்மங்கள் ம்ழணமடு ழமய்பிமணல் இபற்மல் மம் ளறுகய
ன்வணவதனேம், ழமகம் ளறுகய ன்வணவதனேம் உண்மக்குபடற்ழக
கப் ிதத்டனம் ண்ஞழபண்டும்.

பித்தமஸ்டமம்: னடிவுவ
உழபடங்கள்
உழபடங்கள்
ழபடங்கள் மலு, ழபடமங்கங்கள் ஆறு, உமங்கங்கநம ணீ ணமம்வயதமதம்-னமஞம்-டர்ணசமஸ்டயம் ன்கய மலு ஆக ளணமத்டம் இந்டப்
டயமலுழண யந்ட ணடம் ன்று ளசமல்ப்டுகய மட
டர்ணணம ழபட ணதத்டக்கு ஆடமணமக இனக்கப்ட்வப.
டர்ணத்வடச் ளசமல்ய, ஆத்ணமவப சுத்டப்டுத்டபடமல் இபற்வ 'டர்ண
ஸ்டமங்கள்' ன்மர்கள். அழடமடு இவப அயவபனேம் ணவனேம்
பநர்ப்டமல் 'பித்தம ஸ்டமங்கள்' ன்றும் ளதர் ளற்யனக்கயன்.
ஆத்ணமவப ழமக சுத்டப்டுத்டப் ிழதமப் மணல் உம்வ
க்ஷயத்ட, அயவபத் டந்ட, உஞர்ச்சயகவந உண்மக்கய ணறக்கு
இன்ம் டனபடமக உள்ந ழபறு மலு சமஸ்டயங்கலம் உண்டு. அவப
டர்ண ஸ்டமணமக இல்மணல் பித்தம ஸ்டமணமக ணட்டும்
இனக்கயவப. இபற்வச் ழசர்த்டமல் பித்தம ஸ்டமங்கள்
டயளட்டு.

இப்டி பித்தம ஸ்டமணமக ணட்டும் உள்ந மலு ஆனேர் ழபடம்,
டடேர்ழபடம், கந்டர்ப ழபடம், அர்த்ட சமஸ்டயம் ன். அபற்வ
'உழபடங்கள்' ன்மர்கள்*.

இபற்யல் ஆனேர்ழபடம் ன்ட வபத்த சமஸ்டயம் ன்று
உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். அட உம்வப் ற்யனேம்,
பிதமடயகவநப் ற்யனேம், பிதமடயகநின் ரிமங்கவநப் ற்யனேம்
அயவபக் ளகமடுக்கய சமஸ்டயம். ழமக ஆத்ண
ம்ந்டனள்நளடன்று ளசமல் னடிதமடட.
டடேர்ழபடம் க்ஷத்ரிதர்கலக்கு னேத்ட அப்ிதமத்வடத் டனபட.
இங்ழக டடேஸ் (பில்) ன்ட ல்ம ஆனேடங்கவநனேம் குயக்கும்.
ழடச க்ஷவஞக்கமக ன்ளன் ஆனேடங்கவந ப்டிப் ிழதமகம்
ண்ஞ ழபண்டும் ன் அயவபத் டனகய இடவும் ழமக ஆத்ண
சுத்டயக்கு ற்ட்டயல்வடமன்.
கமந்டர்ப ழபடம் ன்ட ங்கர டம், ம் னடம கவகள். இட
கவதயவபத் டனபட. ணயன் உஞர்ச்சயகவந
ந்ழடமப்டுபட. 'ளமலட ழமக்கு' ன் அநபில் ல்ம
ணடேஷ்தர்கலக்கும் இட ழபண்டிதினக்கயட. பித்தம ஸ்டமணமக
ணட்டும் இனக்கய மயல் இட என்றுடமன் மழடமமவதமகவும்,
ளடய்பக்டயழதமடும் அடேஷ்டிக்கப்ட்மல் ழமக ஆத்ண
ம்ந்டனள்நடமகயட.
அர்த்ட சமஸ்டயம் ன்ட ளமனநமடம சமஸ்டயம் ன்று
ளமனள்டுபட. னக்கயதணமக இட ஆட்சயனவவத, statecraft -ச்
ளசமல்பட. இடயழ பனம் உமங்கங்கநம மண, டம, ழட,
டண்த்டயல் ழடனம் (ிரித்டமள்படம்) டண்னம் (டண்வ
டனபடம்) ளகமடுவணதமக ழடமன்யமலும் வனவ
பமழ்க்வகதில் டபிர்க்க னடிதமடடமல் மமங்கத்டக்கு ணட்டும்
அடேணடயக்கப் ட்டுள்ந.
இந்ட மலுழண spiritual life - (ஆத்ணயக பமழ்க்வகவத) பி practical living க்கு (வனவதில் ீபம் த்டபடற்கு)த் டமன்
அபசயதணமகயன். பமழ்க்வகதில் ழமய் பனகயட. ழப

ஆனேர்ழபடம் ழபண்டிதினக்கயட. டயரி மஜ்தங்கள் இனப்டமல்
டடேர்ழபடம் அபசயதணமகயட. ப்ழமடம் கமரிதம், அல்ட டெக்கம்,
ழசமம்ல் ன்யல்மணல் ளமலட ழமக்குகள் ழடவபதினப்டமல்
கமந்டர்ப ழபடம் இனக்கயட. என மடு ன்மல் ிவகநின்
னடமத பமழ்க்வக எலங்கமக ந்டமல்டமழ னடினேம்? அப்டி
த்டப்ண்ஞ அர்த்ட சமஸ்டயம் ழடவபப்டுகயட. இவப practical
necessity -கள் [வனவத் ழடவபகள்.]

அடமல் இபற்யன் னும் ித்தக்ஷம். ணனந்ட சமப்ிட்மல்
உழ பிதமடய ழமபட கண்கூடு. ஆனேடத்வடப் ிழதமகயத்டமல் அட
சத்னவபத் டமக்குபடம் ித்தக்ஷம். மட்டுக் கச்ழசரி, மன்ஸ்
அடேபிக்கும்ழமழட ஆந்டம் டனகயன். அர்த்டசமஸ்டயப்டி
க்கய மஜ்த பிதங்கலம் ித்தக்ஷணமகப் ன் டந்ட, ழப்ரில்
அன்ன்றும் அடிடுபடமகும்.
ஆத்ணமவுக்ழக ற்ட் டயமலு டர்ண ஸ்டமங்கள் இப்டிப்
ித்தக்ஷணம னுள்நவப அல். அபற்றுக்கு 'அத்னஷ் ன்'
ன்மர்கள். 'த்னஷ்ம்' ன்மல் டயனஷ்டிக்கு அகப்டுபட. அடமபட
ித்தக்ஷணமட. அப்டிதில்மடட அத்னஷ்ம். ஆத்ணம ரிசுத்டய
அவபவட ழரில் மர்த்டக் ளகமள்ந னடிதமட. ம னண்ஞிதங்கள்
எனபவ ஸ்பர்க்க கங்கலக்கு அவனத்டப் ழமபவட உழ
மர்த்டக் ளகமள்ந னடிதமட. மம் மர்க்கயழமடம் ினக்கும் கமட்டி
எப்னக்ளகமள்லம்டிப் ண்ஞ னடிதமட! தமகம் ளசய்டமல் ப்ரீடய
அவந்ட ழடபர்கள் ணவன ளய்பித்டமலும் ணவனடமன் ளடரினேழண
டபி, ழடபர்கள் ளடரித ணமட்மர்கள்! ண சுத்டர்கலக்குத்
ளடரிந்டமலும் ணற்பர்கலக்குக் கமட் னடிதமட. அடமல், 'தமகம்
மட்டுக்குச் ளசய்டமர்கள். ணவன மட்டுக்குப் ளய்கயட. அடன்
ன்டமன் இட ன்று ப்டிச் ளசமல் னடினேம்? இட கமக்வக
உட்கம ம் னம் பிலந்ட கவடதமய் இனக்கமம்' ன்று கூ
ஆழக்ஷிக்க இணயனக்கயட. இப்டிதினந்டமலும் பமஸ்டபத்டயல் டர்ண
ஸ்டமணம டயமலுடமன் ஆத்ணமவுக்கு, ளணய்தம சமச்படணம
ச்ழதறக்கு னக்கயதணமவப. அபற்றுக்கு பனயழகமழபடமன் ணற்
மலு பித்தம ஸ்டமங்கலம்.

"சரீத்டக்குள்ழந ஆத்ணம ணமட்டிக் ளகமண்டினக்கயழட! இந்ட சரீம்

இனக்கும்ழமழடடமழ மத்வடப் ழமக்கும் னண்த கர்ணமக்கவநப்
ண்ஞிமல் ஆத்ணமவப அயதமம்?" ன் அடிப்வதில்டமன் சரீ
க்ஷஞத்டக்கம ஆனேர்ழபடம் ற்ட்டினக்கயட. டி ணடேஷ்தனுக்கு
ழடகம் ஆழமக்தணமதினந்டமல் ஆத்ண மடவ ண்ஞ
அடேகூணமதினக்கும் ன்ட ழமல், என  னெத்டக்கு
சத்னக்கநமல் யம்வ இல்மபிட்மல்டமழ அட ழடசரீடயதில்
ஆத்ணமிபினடயக்கமக யம்ணடயதமகப் மடு னடினேம்? --- ன்ழ
டடேர்ழபடம் ற்ட்டினக்கயட. ளபநிதியனந்ட ணட்டுணயன்ய
உள்ழநழத இப்டிப்ட் குனப்ங்கள் ற்ட்டு என ழடசத்டயன்
ஆத்ணயக் அிபினத்டயக்கம சூழ்யவ ளகட்டுப் ழமகக்கூமளடன்
அர்த்ட சமஸ்டயம் இனக்கயட. ணனுஷ்தின் ண ளரிசவப்
ழமக்கய அபனுவத கம வவத பநர்த்ட பிடுபடம் ஆத்ண
ழக்ஷணத்டக்கு அபசயதம் ன்டமல்டமன் கமந்டர்ப ழபடம்
இனக்கயட.
இப்டி indirect ஆக (ணவனகணமக) ஆத்ணமவுக்கு மதம்
ண்டபடமழழத இந்ட மலுக்கும் உழபடங்கள் ன் உதர்பம
ளதர் இனக்கயட. அர்த்ட சமஸ்டயம் ீங்கமக ணற் னென்யன்
ளதரிலுழண ழபடம் ன்று பனகயட. ஆனேர்ழபடம் டடேர் ழபடம்,
கமந்டர்ப ழபடம். மலு ழபடங்கலக்கு இந்ட மலும் உழபடம்
ன்மர்கள்.
ஆவகதமல் இந்டயரித ளநக்கயதம், ளகமவ னடம டப்னத்
டண்மக்கநில்கூ இலத்ட பி இந்ட மயல் இணயனப்டமகத்
ழடமன்யமலும், பமஸ்டபத்டயல் வனவ ழமகத்டயன்
ழடவபகவந அடேரித்டம், னடிபில் ஆத்ணமவுக்ழக
உடவும்டிதமகத்டமன் இந்ட மலு சமஸ்டயங்கலம்
ற்டுத்டப்ட்டினக்கயன்.
இந்டப் டயளட்ழமடு இப்ழமடள்ந அத்டவ தன்ஸ்கநிலும்,
ஆர்ட் [கவ] கநிலும் என்று மக்கயதில்மணல் அத்டவக்கும்
ம்ணயம் ிமசர ணம சமஸ்டயங்கள் இனக்கயன். ம் ஆனேர்ழபடம்
என்யழழத பர்கநின்
ீ
physiology [உற்கூறு இதல்] , Zoology

[உதிரி இதல்], Botany [டமப இதல்], Medical Science [ணனத்டப இதல்],
Chemistry [மதம்] இத்டவனேம் பந்ட பிடுகயன். இப்டி

அழகம். இபற்யல் Surgery [ஞ சயகயத்வ], கஞிடத்டயல் வர்
னடம  பிதங்கள் இந்டயதமபியனந்ழட ணற் ல்மத்
ழடசங்கலக்கும் கயவத்டடமக இப்ழமட க ழடசத்டமனம் எப்னக்
ளகமள்கயமர்கள்.
டனக்கர்கள் பந்ட ம் ழடச பமழ்பில் யம்ணடயவதக் ளகடுத்ட, அந்யதர்
ஆட்சய ற்ட்ின் இப்டி க பித்வதகநிலும் (64 பித்வத
ன்று என கஞக்கு) மம் ஆமய்ச்சய ண்டபடற்கு ஊக்கனம்
ணமன்தனம் ழமய் பிட்ட. அடற்கு அப்னம்டமன் மம் தன்யல்
ின் டங்கயதபர்கநமகய பிட்ழமம்.
அடற்கு னன் மம் கண்டு ிடித்டயனந்ட அழக பிதங்கள்
ணற்பர்கலக்குத் ளடரிதமட. ஆமல் மம் கண்டு ிடிக்கமட என்ழ
என்று அபர்கலக்குத் ளடரிந்டயனந்டடமல் டமன் மம் ழடமற்றுப்ழமய்
டயக்ழணஞ ஆத்ணயகம், தன்ஸ் இண்டிலும் கர ழன ழமகும்டிதமகய
பிட்ட. அந்ட என்று ளபடிணனந்ட ன்டடமன். ீங்கயக்குப் டயல்
ளசமல் னடிதமணல்டமன் னகமத ஆட்சயக்கு ஆநமழமம்.
அடயயனந்ட ல்மம் இங்குனகணமதிற்று - ணட ழமம
த்டயல் மம்ன பமதில் பிலந்ட ணமடயரி!
இப்ழமட ம் சமஸ்டயங்கநம வனத ணனத்டபம், சயல்ம்
னடயதபற்வழத அடேரித்ழடமணமமல் ணட சர ழடமஷ்ஞம்,
மகரிகம் இபற்றுக்கு அடேவஞதம இபற்மழழத ம்னவத
சமஸ்டயழமக்ட பமழ்க்வகக்கு டயனம்னபவடனேம் றணமக்கயக்
ளகமள்நமம்.
* இந்மன்கு உழபடங்கள் குயத்ட உவகலக்கு "ளடய்பத்டயன் குல்"

னென்மம் குடய மர்க்க.

சுழடசம்-பிழடசம்; னசு-னடயசு
சுழடசம்-பிழடசம்; னசு-னடயசு

ி ழடச ணமசமத்வடளதல்மம் எடக்க ழபண்டும் ன்று மன்
ளசமல்ழபதில்வ. அடயல் ல்டமக ஆத்ணமிபினத்டயக்கும், ழமக
ழக்ஷணத்டக்கும் உடவுபடமக, ணட genius-கு (ழடசண்னக்கு) உகந்டடமக
இனக்கயவபகவந அங்கர கரித்டப் தவதத்டமன் ழபண்டும்.
'பறவடப குடும்கம்' (ழமகம் னம என குடும்ம்) , ஆசமர்தமழந

ளசமன் ணமடயரி 'ஸ்பழடழசம னபத்தம்' (னெவுகும் ம் டமய் மடு)
, 'தமடம் ஊழ தமபனம் ழகநிர்' ன்டடமன் ம் யத்டமந்டம்.

அடமல் அந்யதம் ன்டமழழத வடனேம் கனயத்டக் கட்
ழபண்மம். கமநிடமன் ['ணமநபிகமக்ி ணயத்'த் ளடமக்கத்டயல்]
னமஞணயத்ழதப  மட ர்பம்
 சமி கமவ்தம் பணயத்தபத்தம்|
ந்ட: ரீக்ஷ்தமன்தடத் ந்ழட
னெ: : ப்த்ததழத னத்டய:||
ன்கயமன். 'ம்னவதட, வனதட ன்டற்கமகழப என்வ ல்ட
ன்று டீர்ணமித்ட பிக்கூமட. ினவதட னடசு ன்டற்கமகழப
என்வத் டள்நினேம் பிக் கூமட. ரீட்வச ண்ஞிப் மர்த்ழட ற்க
ழபண்டிதவட ற்று டள்ந ழபண்டிதவட டள்நி பி ழபண்டும்.
னடயழழத னடிவு கட்டி ணவக் குறுக்கயக் ளகமள்பட னெின்
கமரிதம்' ன்று இவட பிரித்டப் ளமனள் ளகமள்நமம். அடமல்டமன்
பிழடசணமட, பணமட
ீ
டவுழண ணக்குக் கூமட ன்று
ளசமல்யபிபில்வ. ஆமல் இப்ழமட கமநிடமன் ளசமன்டற்கு
ழர்ணமமக, 'ம்னவதட னசு ன்டமழழத ணட்ம், அட டள்ந
ழபண்டிதட; ழணல் மட்டியனந்ட பந்டடடமன் modern (னடயசு)
ன்டமழழத அவட அப்டிழத ழதமசயக்கமணல் ழசர்த்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும்' ன்மதினக்கயட! இடவும் டப்ன.
ஆவகதமல் அந்யதனம், பனங்கூ
ீ
ங்கமபட ணக்குக் ளகமஞ்சம்
ழடவபதமதினந்டமலும் ளனம்மலும் ம்னவதடம வனத
பிதங்கள்டமன் பிழசணமக, அடயகணமக அடேரிக்கத் டக்க ன்று
ளசமல் ழபண்டிதடமகயட. னடயடயல் வபளதல்மம் ழபண்டும்
ன்று மம் ஆமப் க்கயழமழணம, அவபகள் ழபண்ழப ழபண்மம்
ன்று அபற்வக் கண்டுிடித்ட மடுகநிழழத க்குபிகள் பிட்டு

பிட்டு ம்னவத ழதமகம், வ, ஆத்ண பிசமம்
னடயதபற்றுக்குக் கூட்ம் கூட்ணமகத் டயனம்ிக் ளகமண்டினப்வட
னக்தணமகக் கபிக்க ழபண்டும்.
பம்
ீ
ன்று மம் வட மடிப் ழமகயழமழணம அடயழ கவ
கண்பர்கள் ளனம்மலும் அட ிழதமணயல்வ ன்ழ
உஞர்ந்ட ம் பனயகலக்கு பந்ட ளகமண்டினக்கயமர்கநமடமல், மம்
ம்னவத வனத பனயவதத் டமன் ஆடமணமக வபத்டக் ளகமண்டு,
அடன்டி ளசய்த ழபண்டும் ன்ட ளடநிவு. இப்ழமட ளசய்கய
ணமடயரி, ழணல்மட்மர் கனயசவ ன்று எடக்கயத் டள்லகயபற்வ
மம் ளகமண்மடி டுத்டக் ளகமள்படற்கமக மன் னட தன்ஸ்கவநப்
டிக்கச் ளசமல்பில்வ. ம் பனயக்குப் மடகணயல்மணழ, அடற்கு
அடேகூணமகழப டமபட அம்சங்கநில் இந்ட தன்ஸ்கநின் னெம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந னடினேணம ன்று ளடரிந்ட ளகமள்படற்ழக இபற்வ
ளடரிந்ட ளகமள்நழபண்டும். இவப ழமக ழக்ஷணத்டக்குப்
ிழதமப்டுணம ன்று ளடரிந்ட ளகமள்படற்கமகழப கற்யத
ழபண்டும். அல்ட இபற்யல் டப்ன இனந்டமல் அவட டுத்டச்
ளசமல்ய மம் டயனத்டபடற்கும் இபற்யல் ணக்கு ஆழ்ந்ட அயவு
இனந்டமல்டமழ னடினேம்? அடற்கமகபமபட, குணமரிட்ர் ளௌத்ட
டத்பங்கவந கண்டிப்டற்ழக ளௌத்ட ழபம் ழமட்டு அடன்
ஸ்த சமஸ்டயங்கவந டித்ட ணமடயரி மம் ணமர்ன் தன்வப்
டிக்க ழபண்டும். அடயல் ல்டமகவும்  அம்சம்
இல்மணயல்வ.
"கநவும் கற்று ண" ன்மர்கள். னடயல் ம் ணதமசமங்கநமல்

ல்ளமலக்கங்கவநப் மவ ணமடயரி உறுடயப்டுத்டயக்
ளகமண்டுபிட்மல், அப்னம் டவும் ம்வணக் ளகடுக்க னடிதமட
ன் யச்சதத்டன் ளகட்ழடம, ல்ழடம ல்மபற்வனேம் ளடரிந்ட
ளகமண்டு ணற்பர்கலக்கு ல்ட ளகட்டகவந டுத்டச்
ளசமல்மம். ஆவகதமல் knowledge -க்கு (அயவப பநர்த்டக்
ளகமள்படற்கு) னன்மல் character (எலக்கம்) அபசயதம்.
இல்மபிட்மல் அயவு ளகட்டற்கு apply ஆகய, ளகட்டகவந
பநர்க்கும். னடயல் பழபண்டித இந்ட எலக்கம்
ணடமடேஷ்மத்டமல் டமன் பனம்.

உழபடங்கள், ணற் பித்வதகள், பிஞ்ஜமங்கள் தமவும்
ளௌகயகத்டக்கும் அயவுக்கும் ணட்டுழண ிழதமணமமலும்
இபற்வனேம் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். Basic -ஆக [அடிப்வதமக]
ளடய்பக்டயனேம், ணதமடேஷ்மங்கலம் இனந்டபிட்மல்
அயவுக்கும் ணழமபநர்ச்சயக்கும் ற்ட் பிஞ்ஜமங்கவநனேம்
கவகவநனேம் ளடரிந்ட ளகமள்படகூ அந்ட அயவபனேம்
ணவனேம் ன்மக பநர்த்ட சுத்டப்டுத்டழப உடவும். அப்னம்
இபற்வத் டமண்டி ஆத்ணமபிழழத ஆஞி அடித்ட ணமடயரி யற்க,
ஆம்த்டயல் இவபழத உமதணமதினக்கும்.

ிகு ழமகழப னடயல் ழபண்டும்
ிகு ழமகழப னடயல் ழபண்டும்
உழபடங்கள் ணட்டுந்டமம ன்? கர்ணமக்கள் அத்டவனேம் டர்ணசமஸ்டயம் ளசமன் அத்டவ பிதங்கள், ழபடத்டயன்
கர்ணகமண்த்டயழழத உள்ந அடேஷ்மங்கள் ல்மனம் கூ னடிபிழ அடிட்டுப் ழமகயவபடமன். ஆமல் அந்ட னடிபிற்குப்
ழமபடற்ழக அடிணட்த்டயல் அவப ழபண்டும். இத்டவ டிப்டம்,
மர்ப்டம், அயவும், அடேபிப்டம், அடேஷ்டிப்டம் ணமத்ணமவப
ளடரிந்ட ளகமள்படற்கு பனயதமகத்டமன்.
கற்டமல் ஆத தன் ன் ளகமல் - பமயபன்
ற்மள் ளடமனமஅர் ின்?
ன்று டயனபள்லபனம் ழகட்கயமர். அந்ட goal (க்ஷ்தம்) ந்மலம்
ணக்கக்கூமட. அவட ணந்ட பிட்மல், பித்வதகவநப் திலுபட
ணட்டுணயன்ய, வபடயக கர்ணமக்கலம், னவனேம், ழக்ஷத்மம்
டீர்த்டமம் ளசய்படம்கூப் ிழதமம் இல்வ. ங்ழகனேம்
யவந்ட ம்ளமனநிம் ணம மட்ணயல்மபிடில் இவப
டவும் ிழதமணயல்வ ன்று அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமல்கயமர்.
கங்வக தமடிளன்? கமபிரி தமடிளன்?
ளகமங்கு டண்குண ரித்டவ தமடிளன்?

எங்கு ணமக ழமடீ மடிளன்?
ங்கு ணீ சன் மடபர்க் கயல்வழத!
அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமல்கய ணமடயரிழதடமன் கபத் மடமலம்
'ழகமபிந்ட'த்டயல்

குனழட கங்கம மக கணம்
ன்று கங்வகதில் ஆம்ித்ட,
வ்ட ரிமம் அடபம டமம்
ஜம பிீ:ர்பணழட
னக்டயம்  டய ன்ணசழட
ன்கயமர். ங்குணமய் ல்மணமய் இனக்கய ணமத்ண ஜமத்டக்கு
ஆவசப்மணல் கங்கம ங்கணத்டயல் ஸ்மம் ளசய்படமலும்,
பிடங்கவந அடேஷ்டிப்டமலும், டமங்கள் ண்ஞபடமலும் டைறு
ன்ணம டுத்ட ின்னம் னக்டய கயவக்கமட ன்கயமர்.
அப்னம், ஆசமர்தமலம் ளசமன் இழட கங்வகவதப் ற்யத
ிஸ்டமபம் இவ் பிதணமகழப "ணடேஸ்ணயனடய" திலும் பனகயட.
டீர்த்டங்கநில் கங்வக ணமடயரி, ழக்ஷத்டயங்கநில் குன ழக்ஷத்ம். இந்ட
இண்வனேம் ழசர்த்ட ணடே ளசமல்கயமர்:
தழணம வபபஸ்பழடம மம தஸ்டவப ஹ்னடய ஸ்டயட:|
ழட ழசடபிபமடஸ்ழட ணம கங்கமம் ணம குனொன் கண:||
தணனுக்கு வபபஸ்டன் ன்றும் ளதர். அபனுக்ழக டர்ணமம
ன்றும் ளதல்பம? அடமல் இங்ழக 'தழணமவபபஸ்பழடம மம'
ன்டற்கு 'டர்ணம்' ன்று ளமனள் ளகமள்ந ழபண்டும். "டர்ணம்
எனத்டனுவத ஹ்னடதத்டயல் குடி ளகமண்டு பிட்மழ ழமடம்.
அபனுவத மளணல்மம் ழமய் பிடுகயட. அபன் ம

யபினத்டயக்கமக கங்வகக்கும் குன ழக்ஷத்த்டக்கும் ஏ ழபண்டிதழட
இல்வ" ன்ட ச்ழமகத்டயன் கனத்ட.
க்குபம் பந்ட பிட்மல் சமஸ்டயம் ழபண்மம், ழக்ஷத்டயம்
ழபண்மம், டீர்த்டம் ழபண்மம். அந்ட யவதில் ழபடழண
ழபடணயல்வ, ழடபர்கழந ழடபர்கநில்வ ன்று உயத்ழட
ளசமல்கயழட!*
அடற்கமக அப்னம், ஆசமரிதமலம், ணடேவும் க்டய, கர்ண
அடேஷ்மங்கவந ஆழக்ஷித்டமர்கள் ன்று டப்ர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்நக் கூமட. இபற்வச் ளசய்னேம்ழமழட 'இபற்வ பிட்டு
பிட்டுப் ழமகய கமனம் பழபண்டும் - அல்ட சரிதமகச்
ளசமன்மல், இவப ம்வண பிட்டுப் ழமகய கமனம் பழபண்டும்.
அப்டி பந்ட மம் ணமத்ண த்தம் என்யழழத கவந்ட இனக்க
ழபண்டும்' ன் ண்ஞத்ழடமடு ண்ஞ ழபண்டும் ன்று அர்த்டம்.
"கங்கம மகத்டக்கு ன் ழமக ழபண்டும்?" ன்று ழகட் அழட

ஆசமர்தமள்டமன் என ழக்ஷத்ம், என டீர்த்டம் மக்கயதில்மணல் ழடசம்
ளடுக ஞ்சமம் ண்ஞினேம் ணக்கு பனய கமட்டிதினக்கயமர்.
பிதமகஞத்வடனேம் அவடனேம் இவடனேம் டித்ட ன் ிழதமம்
ன்று ' ழகமபிந்டம்', 'சயபமந்ட ரி' னடயதபற்யல் அபர்
ளசமன்மலும், அபர் ளடரிந்ட ளகமள்நமட சமஸ்டயணயல்வ: 'ர்பக்ஜ'
ட்ழண ளற்பர் அபர்.
ஆசமர்தமலக்கு ல்மக் கவனேம் ளடரினேணம ன்று மர்ப்டற்கமக
என சக்கயயதன் ரீவக்ஷ ண்ஞிமமம். 'ளசனப்ன வடக்க பனணம?'
ன்று அபவக் ழகட்மமம். உழ அபர் ஊசயவத னெக்கயன்ழணழ
ழடய்த்டக் ளகமண்டு பிட்டு, ளபகு ழர்த்டயதமகச் ளசனப்னத் வடக்க
ஆம்ித்ட பிட்மமம். னெக்குத் ழடமல் ழணல் ஊறும் என டயபம்
ஊசயதில் டுபடமல் அட ளசனப்னக்குள் சுணமகத் டவநத்டக்
ளகமண்டு ழமகும் ன்டமல் சக்கயயதர் அப்டித்டமன் ழடய்த்டக்
ளகமள்பமர்கநமம். அப்டிழத ண்ஞி அந்டத் ளடமனயமநிதிம்
'ர்ட்டிஃிழகட்' பமங்கயடயல் கடமசமரிதர்கலம் ளனவணப்

ட்மர்கநமம்!

இழட ணமடயரி இன்ளமன கவட உண்டு. ணமட்டின் னடகயல் டமபட
ட்மல் அட சயயர்த்டக் ளகமண்டு னடகயல் சுனய சுனயதமகப்
வுழண!அழட ணமடயரி என ளரிதபர் ம சவதில் சுனயத்டக்
ளகமண்டு கமட்டிமமம். மம ீடமம்ம் ழமர்த்டயமமம். அழட
ணதத்டயல் என ழகமமர் இந்ட பித்வடக்கு மஷ் ழமட்டுத் டன்
ழணல் ழமட்டினந்ட கயனயந்ட கம்நிவத டுத்ட அபர் ழணல்
ழமட்மமம். அபர் மமபின் ீடமம்த்வடபி ணமட்ழமழழத
ீபம் ளசய்கய இந்ட ழகமமரின் கயனயசல் கம்நிடமன்
பிழசணமட ன்மமம்!
இந்ட இண்டு கவடகநியனந்ட ல்ம பித்வடகலம் ளடமனயல்கலம்,
அபற்வச் ளசய்கய ளடமனயமநிகலம் கவஜர்கலம் ளற்யனந்ட
உதர்ந்ட ணடயப்ன ளடரிகயட.
என யவதில் ல்மம் ழபண்டும். அப்னம் அவப ழமய்பி
ழபண்டும்.
"தமக்ஜபல்க்த ஸ்ம்னடய"தில்

க்ந்டணப்தஸ்த ழணடமப ீ ஜம பிஞ்ஜம டத்:|
மணயப டமன்தமர்த்டீ ர்ப சமஸ்த்ம் ரித்தழத்:||
ன்று இனக்கயட. மர்த்டப் மர்த்ட எனத்டன் ளல்வப் திர்
ண்டகயமன். அந்டக் கடயர் னஷ்டிதமக பந த்டவ உண்ழம
அத்டவனேம் ண்டகயமன். அப்னம் அறுபவ கமத்டயல் ன்
ளசய்கயமன்? ழமடித்டத் டமன்த ணஞிகவந ணட்டும் ளமறுக்கயக்
ளகமண்டு அந்ட கடயவ ளபறும் வபக்ழகமல் ன்று டள்நிபிடுகயமன்.
இப்டித்டமன் ர்ப சமஸ்டயங்கவநனேம் டித்டம் அடேஷ்டித்டம் ளல்
கடயவப் ழமல் ன்மகப் ழஞித ின், ஜமம் ன்கய ம
டமிதம் உண்மகய னடயர்ந்ட ிகு, அத்டவ சமஸ்டயங்கவநனேம்
வபக்ழகமமகத் டள்நிபி ழபண்டும் ன்ட டமத்ரிதம்.
டமிதணஞிக்கமகத்டமன் இவடப் திரிடுகயழமம் ன்று என
பிபமதிக்கு அடிதியனந்ட யவபினப்ட ழமல், ம்னவத
னடிபம ன் ஆத்ண ஜமந்டமன் ன்வட ணக்கமணல் க

சமஸ்டயங்கவநனேம் தன்ஸ்கவநனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு, க
அடேஷ்மங்கவநனேம் ளசய்த னதழபண்டும். இடடமன் மம்
பநர்க்கய கடயர். அடற்குத்டமன் பிவடதமபட ழம ழபண்டும்
ன்ழ இவ்பநவு ளசமல்கயழன்.
டயமலு பித்வத, டயளட்டு பித்வத ற்யச் ளசமன்ளடல்மம்
இடற்குத்டமன். இந்ட டயளட்டு பித்வதகலம் த்வபட, அத்வபட,
பிசயஷ்மத்வபட, வசப யத்டமந்ட பித்தமங்கநில்மணல்
யந்டக்கள் ன் ளதனள்ந அவபனக்கும் ளமடபமவப.
இபற்யழ னடல் மலு பித்வதகநம ழபடங்கநில் பனகய
உயத்டக்கலக்கு இந்ட எவ்ளபமன யத்டமந்ட ஆசமரிதனம்
ண்ஞி பிதமக்தமங்கநில்டமன் பித்தமங்கள் பனகயன்.
அஷ்மடச [டயளட்டு] பித்வடகள் பித்தமசணயல்மணல்
ல்ழமனக்கும் ளமடபமவபழத.
இபற்யல் பமபிட்மலும் 'ழதமகம்' ன்று என்று இனக்கயட. கர்ணம,
க்டய, ஜமம் ல்மழண ழதமகம்டமன் ன்மலும் ணவ
அக்குபடற்ளகன்ழ அஷ்மங்க ழதமகம் ன்று என்று இனக்கயட.
மழதமகம் ன்று அவடச் ளசமல்பமர்கள். அட டயளட்டு
பித்வததில் பமபிட்மலும் மங்கயதம் - ழதமகம், யதமதம்வபழசயகம், ணீ ணமம்வ-ழபடமந்டம் ன்று இண்டிண்மகப் ிரிந்ட
ட்-டரிசம் ன் ஆறு சமஸ்டயங்கநில் பனபட.
இட டபி வசபர், வபஷ்ஞபர், சமக்டர் னடயதபர்கநின்
பனயமட்டுக்கு ஆடமணமக டந்டய சமஸ்டயங்கள் ன்வும், ஆகண
சமஸ்டயங்கள் ன்வும் உள்ந. ம் ழடசத்டயன் ணட பமழ்வுக்கும்,
னடமத பமழ்வுக்கும் வணதக் கநணமகயனேள்ந ழகமபில் யர்ணமஞம்,
ஆத பனயமட்டு னவகள் னடயத ஆகணங்கநில் இனப்வபழத
ஆகும்**.
இபற்யல் வ்பநவுக்ளகவ்பநவு ளடரிந்ட ளகமள்கயழமழணம
அவ்பநவுக்கு அவ்பநவு ம் ணட அயவு பிசமணமகும். ம்
சமஸ்டயங்கள் ணம சனத்டயம் ணமடயரி இனக்கயன். னடினேணட்டில்
இபற்வத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

என க்கம் சமஸ்டய ம்ிக்வகனேள்ந கட்டுப் ளட்டிகள், ணறுக்கம்
பக்கல்பி
ீ
டித்டபர்கள் ன்று ிரிந்டயனப்ழட டபறு.
சமஸ்டயங்கநில் ம்ிக்வக ணட்டுணல்மணல், மழண ல்ம
சமஸ்டயங்கவநனேம், பித்வதகவநனேம் டித்டமல் கட்டுப்ளட்டிகநமக
இனக்க ழபண்டிதழடதில்வ. அடமல் அபற்வனேம் டித்ட,
ணமர்ன் தன்ஸ்கவநனேம் டித்ட, இந்ட தன்யலும் யவ
அம்சங்கள் ம் சமஸ்டயங்கநில் இனக்கயன் ன்வடப் னரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டும். இழட ணமடயரி தன்ஸ்கமர்கலம்
சமஸ்டயங்கவநப் டித்ட னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ட ன்
ஆவச. இடற்கமக கபமவப் ிமர்த்டவ ண்டகயழன்.
என்றுக்ளகமன்று 'கமம்ப்நிளணன்ரி' தமக னசும் னடயசும் இட்டு யப்ிக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
மனும் சரி, ணற்பர்கலம் சரி வ்பநவு ழசயமலும் ளக்சமல்
கல்சர் (கமசமம்) பநமட. டிப்டமலும் பநமட. ணக்ளகன்று
கமரிதத்டயல் ின்ி வபத்டயனக்கய அடேஷ்மங்கவநப்
ண்ஞிமல்டமன் சயத்ட சுத்டய ற்ட்டு, மம் டிப்டயல் மம் ட
ன்று னரிந்ட ளகமண்டு அவடக் கயயத்டக் ளகமண்டு கல்சவ
பநர்க்க னடினேம். ி ழடச பிதங்கநில் வட டுத்டக் ளகமள்பட
ன்று ரிசர யத்ட னடிவு ளசய்படற்கு அஸ்டயபமணமக னடயல் ம்
சமஸ்டயப்டி பமன னதற்சய ண்ஞ ழபண்டும்.
இக்கமத்டயல் ஆமம், பிமம், பமம் ல்மழண ணமயத்டமன்
பிட்ட. அத்டவனேம் ம் ண்மட்டுப்டி ணமற் னடினேணம ன்று
ணவப்மதினந்டமலும், ளகமஞ்சம் strain ண்ஞிக்ளகமண்மபட
[சயணப்டுத்டயக் ளகமண்மபட] சயவடதமபட ணமற்
ஆம்ிக்கத்டமன் ழபண்டும். ம் ணடத்டக்கு ஆடமணம ஆசமங்கள்,
ஆம சுத்டய னடயதவப, னக்கத்டயல் இனந்டமல்டமன் ழமயக்கும்.
னடயல் ளக்சமகவும் அப்னம் வப்ரிதில் னஸ்டகணமகவும்
ணட்டும் இனந்டமல் ளபறும் பட்டுப் ளனவண டபிப்
ிழதமணயல்வ.
மன் ளசமல்கயடி ணமறுபட என்றும் ளரித கஷ்ணயல்வ. எழ
என அம்சத்வட ணட்டும் மம் ிடிபமடணமக ணமற்யக் ளகமண்டு

பிட்மல் இட மத்தம் டமன். "ஞம் டமன் ிடமம்" ன்ழட
அந்ட அம்சம். ஞழண குய ன்று மம் இங்கய ிற்மடுடமன்
ஆசமங்கள், பித்தம ஜமம் ல்மழண ழமய்பிட். ம் ழடசத்டயல்
ஞம் னக்தணமய் இனந்டழடதில்வ. ளௌகயக பமழ்க்வகவத ஆத்ண
அிபினத்டயக்கு உமதணமக ணட்டும் வபத்டக் ளகமள்படடமன்
ம்னவத ழடசமசமம்.
பித்வத ஞத்வடனேம் ளகமடுக்கும் -- 'அர்த்டகரீ ச பித்தம' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. மழணம ணக்குப் ஞத்வடத் டனபட ணட்டுழண
பித்வத, ஞம் சம்மடயப்டற்ழக பித்வத -- "அர்த்டகரீ ப பித்தம"
ன்று ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழமம். இந்ட ண்ஞம், ஞப் ழமவச
ழமய் பிட்மல் சமஸ்டயழமக்டணம ஆசமங்கழநமடு பமழ்ந்ட ல்ம
பித்வதகவநனேம் சமஸ்டயங்கவநனேம் ஆர்பத்ழடமடு டித்ட,
பிழபகத்ழடமடு மத்வடக் கயயத்டக் ளகமண்டு மனம் பநர்ந்ட
ம் ண்மட்வனேம் பநர்த்ட பமழ்பிக்க னடினேம். இப்டி ம் ழடசம்
னர்பத்டயல் இனந்டடி ழமகத்டக்கு பனய கமட்டிதமக இனப்டற்கு
ல்ழமனம் அக்கத்ழடமடு கபமவப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்
ளகமண்டு, ம்ணமம ிதத்டங்கவநப் ண்டழபமம்.
* ப்னடமண்தகம் IV.3.22.
** ட்டரிசங்கள் குயத்ட இந்டையழழத ஆங்கமங்கு பிபங்கள்

உள்ந. "ளடய்பத்டயன் குல்" ந்டமம் குடயதில் "வ சங்க சரிடம்"
ன் ழனவதிலும் அவப ழசப்டும். 'ழதமகம்' குயத்டம், 'ஆகணம்'
குயத்டம்

வ ணம ளரிதபர்கநின் பிரிவுவகள் ி குடயகள்

உனபமவகதில் இம் ளறும்.

மடயனவ
பர்கநின்
ீ
கனத்ட
மடய னவ*
பர்கநின்
ீ
கனத்ட

ம் ணடத்டயல் ிமம்ணஞர், க்ஷத்ரிதர், வபச்தர், சூத்ர் ன்று மன்கு
பர்ஞங்கள் ற்ட்டினக்கயன். இந்ட பர்ஞங்கவந மம் மடய
ன்கயழமம்.
பமஸ்டபத்டயல் மடய ழபழ, பர்ஞம் ழபழ, பர்ஞங்கள் ழணழ
ளசமன் மலுடமன். இடற்குள்ழநழத எவ்ழபமன்யலும்  மடயகள்
இனக்கயன். மமம் பர்ஞம் என்யழழத னடயதமர், ிள்வந,
ளட்டி, மதக்கர், மனேடு, கவுண்ர், வதமட்சய ன்கய ணமடயரி
த்டவழதம மடயகள் இனக்கயன்.
இனந்டமலும் ளமட பனக்கயல் பர்ஞம் ன்று ளசமல்மணல் மடய
ன்ழ ளசமல்லுபடமல், மனும் இந்ட இண்டிற்கும் பித்தமம்
மர்க்கமணல் பர்ஞத்வடனேம் மடய ன்ழ ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமகயழன்.
மன்கு மடயகலக்கும் (அடமபட பர்ஞங்கலக்கும்) சமஸ்டயங்கநில்
ளபவ்ழபறு பிடணம கர்ணமக்கவநனேம் ஆசமங்கவநனேம்
பிடயத்டயனக்கயட. இடமல் எழ ணடஸ்டரிவதிழழத கப்ட்
பித்டயதமங்கள் உள்ந. எனபர் சவணத்டவட இன்ழமனத்டர்
சமப்ிக்கூமட. எனத்டழமடு எனத்டர் கல்தமஞம் ண்ஞிக்
ளகமள்நக்கூமட. எனபர் ளசய்னேம் கமரிதத்வட ணற்ளமனபர்
ளசய்தக்கூமட ன்று இப்டி வ்பநழபம பித்டயதமசங்கள்
இனக்கயன்.
மலு பர்ஞம் ன்று ளதநபில்டமன் இனக்கயன்.
எவ்ளபமன்யலும் ஆதிக்கஞக்கம ிரிவுகள் இனக்கயன்.
இன்னும்  ிரிவுகள் உண்மகயக் ளகமண்ழ இனக்கயன். இப்டி,
இந்ட யந்ட ணடணமட என பிசயத்ணம ணடணமக இனக்கயட.
ழமகம் னலபடற்கும் ளமடபமக இனந்டட இந்ட எழ ணடம் ன்று
அவ்பநவு ளனவணப்டும் டிதம ம் ணடத்டயல் என்றுக்ளகமன்று
எழ பித்டயதமசணமக இனப்வடப் மர்த்டமல் இந்டக் கமத்டபனக்கு
ளமம்ச் சயறுவணதமக, அபணமணமக இனக்கயட. ணற் ணடங்கநிலும்
இத்வடச் ளசய்த ழபண்டும் ன் பிடயகலம், இத்வடச்
ளசய்தக்கூமட ன் யழடங்கலம் உண்டு. ஆமல் அந்ட

ணடங்கநிலுள்ந ல்ழமனக்கும் எழ பிடணம பிடயகள், எழ
பிடணம பிக்குகழந உண்டு. Ten Commandments [த்டக் கட்வநகள்]
ன்மல் அட கயயத்டப ணடத்டயல் அத்டவ ழனக்கும் டமன் ளமட.
சயனக்கு அவப உண்டு, சயனக்கு இல்வ ன்று இல்வ. குமன்
பிடயகலம் இப்டிழத. ணக்குள்ழநழதம எழ ணடணமக இனந்டமலும்
பிடயகலம் யழடங்கலம்  பவககநமக இனக்கயன். என
கமரிதத்வட எனபன் ளசய்டமல் டர்ணணமகயட. அவடழத
ழபழமனபன் ளசய்டமல் அடர்ணம் ன்கயழமம். எனத்டன் னடல்
ழமட்டுக் ளகமண்டு ழபடம் ளசமன்மல் டர்ணம், இன்ளமனத்டன்
இவடப் ண்ஞிமல் அடர்ணம். ழபடம் ளசமல்கயபன் ஸ்மம்
ண்ஞி பதிற்வக் கமதப்ழமமபிட்மல் அடர்ணம். ணற்பன்
ஸ்மம் ண்ஞழபண்டுளணன்யல்வ. உபமணயனக்க ழபண்டும்
ன்யல்வ. இப்டி கப்ட் பித்டயதமசங்கழநமடும் ம் ணடம்
உதிழமடினப்வட மர்த்டமல் என்று ழடமன்றுகயட. என ளரிதபர்
என ளரித ஆச்சரிதத்வட ளசமல்லுகயமர். மளணல்மம்
ணஞணவபட ஆச்சரிதணயல்வ. இந்ட உம்ில் என்ட
ஏட்வகள் இனந்ட ழமடயலும் அபற்யன் பனயதமக உதிமட
ளபநிழத ழமகமணல் யற்கயழட. அடடமன் ளரித ஆச்சரிதம். ன்று
அபர் ளசமல்லுகயமர்.
பத்பமழ சரீழ (அ)ஸ்ணயன் ஆனே: ஸ்படய ந்டடம் |
ீபடீத்தத்னடம் டத் கச்சடீடய கயம் அத்னடம் ||
அவடப்ழமப் பிடணம ந்ழடங்கலக்கும்
பித்டயதமசங்கலக்கும் இணம இந்ட ணடணமட வ்பநழபம
னேகங்கநமக இன்னும் உதினன் இனக்கயழட ன்வட
யவத்டடமன் ஆச்சரிதப் ழபண்டிதினக்கயட!
ழபடத்வட பிட்மல் சயனக்குப் மம், ழபடம் ளசமன்மல்
சயனக்குப் மம் ன்வடப் ழம இவ்பநவு பித்டயதமசங்கலம்
க்ஷமடங்கலம் ன் ம் ணடத்டயல் ணட்டும் இனக்கயன் ன்று
ழடமன்றுகயன்ட. இந்ட பிதங்கவநளதல்மம் மம் ளசமல்யக்
ளகமள்பட அபணமணமக இனக்கயளடன்று மம் யவக்கயழமம்.
இவப ளடமவந்டமல் ல்ளடன்று மம் யவக்கயழமம். இந்ட

பித்டயதமசங்கள்,  ல் அம்சங்கலவத ணட ணடத்டக்குக்
கநங்கணமக இனக்கயன் ன்று ர் ளசமல்லுகயமர்கள். இப்டிப்
ழனக்கு இந்ட பிதங்கள் ணடயல் உறுத்டயக்ளகமண்ழ
இனக்கயன். சய ழர் டமபட ளடரிந்ட சணமடமப் டுத்டயக்
ளகமள்கயன்மர்கள். சய ழர் சய ணதங்கநில் இந்ட ணமடயரி
பித்டயதமசங்கவநப் மர்த்ட ஆத்டயணவந்ட மஸ்டயகர்கநமகய,
இபற்வ டுத்டக் கமட்டி உறுத்டய உறுத்டய ளசமல்கயன் ழமட
அப்டிப் ழமகமட ணக்கு ணஸ் ளமம்வும் கஷ்ப்டுகயட.
இம்ணமடயரி ணதங்கநில் உள்ல ணடமிணமம் உள்நபர்கள், இந்ட
பர்ஞ டர்ணத்வட ணட்டும் டுத்டப் ழமட்டுபிட்டு, ல்ம
மடயகவநனேம் என்மக்கயபிட்டு, ணற் ணடஸ்டர்கவநப் ழமழப
மனம் ஆகயபிட்மல் ன்மக ஆகயபிடும் ன்கயமர்கள். "ழபடழணம,
ஈச்ப ஆமடழணம ல்மபற்வனேம் ல்ழமனக்கும் என்மக்கய
பிமம். ளபவ்ழபறு ஆசமம், அனுஷ்மம் ன்ழட ழபண்மம்"
ன்கயமர்கள். இன்னும் ளகமஞ்சம் அடயகணமகப்ழமய் "ம்னவத
னர்பிகர்கள் ளகமள்வகழத இடடமன். ீபமத்ணமவும் ணமத்ணமவுழண
என்று ன்று ளசமன் ம் னெ னனர்கள் ீபர்கலக்குள்ழநழத
இத்டவ ழடம் ளசமல்யதினப்மர்கநம? அபர்கலம் சரி, கர வடதில்
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவும் ரி, ீபர்கள் டங்கள் டங்கள் குஞத்டக்கு
ற்டி ளடமனயல்கவந மலுபர்ஞணமகப் ிரித்டக்ளகமண்டு
ளசய்பவடத்டமன் ளசமன்மர்கவந டபி ிப்னப்டி மடயத்ளடமனயல்
பனபடமகச் ளசமல்பில்வ" ன்ளல்மம் ளசமல்ய ம் ணடத்டயல்
கநங்கம் ன்று இபர்கலக்குத் ழடமன்றுகயன் மம்ரிதணம
மடயனவவத னெத்டயல் ம் ணடத்டயல் இல்மணல், ிற்மடு ழசர்ந்ட
பிட் டப்ம பிதந்டமன் ன்கயமர்கள்.
இவடளதல்மம் இப்ழமட ளகமஞ்சம் அசய, ஆழமசயத்டப் மர்ப்ழமம்.
* மடய னவகவந ற்டுத்டம் பர்ஞ டர்ணம் குயத்ட பிரிபம

பிநக்கத்வட "ளடய்பத்டயன் குல்" னடற் குடயதில் "வபடயக ணடம்"
ன் ிரிபிலுள்ந உவகநில் கமண்க. இவ்பிண்மம் குடயதிலும்
இட ளடமர்ம பிபங்கள் பிபி பந்டள்ந.

ழபடம், கர வட இபற்யன் கனத்ட

ழபடம், கர வட இபற்யன் கனத்ட
ழபடத்டயழழத ிப்மல் மடய ன்டயல்வ ன்கய பமடத்வட
னடயல் மர்த்ட பிமம். னெம் ழபடணமச்ழச. அடமல்
இவ்பிதத்வட னடயல் ளடநிபமக்கயக் ளகமண்டுபி ழபண்டும்.
இப்டி பமடம் ண்டபட, ப்ளநம பிபமந்டமன் [ளண்கள்
பதடக்கு பந்ட ிகு பிபமம் ளசய்படடமன்] ழபட
ம்ணடணமட ன்று பமடத்வடப் ற்ய ளசமன்ழழ, அழட
ணமடயரிதமட. அடமபட, Context - ம் Continuity- ம் [சந்டர்ப்த்வடனேம்,
ளடமர்ச்சயவதனேம்] மர்க்கமணல் ழடம என மகத்வட ணட்டும் மர்த்ட,
அடழப ளமட பிடய ன்று பிரீடணமக அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்பவடச் ழசர்ந்டடடமன் இட.
ிப்வக் குயத்ழட மடய, குஞத்வடக் குயத்டடல் ன்டற்கு
அலத்டணமக என Proof (யனொஞம்) ளசமல்கயழன். னென்று பதசயல்
ளசய்கய ளசநநம் (குடுணய வபத்த்ல்) , ந்ட அல்ட னமம் பதடயல்
ன்னுகயன் உதம் னடமடகழந மடயவதப் மர்த்ட அடன்டி
ண்டகய ம்ஸ்கமங்கள்டமன். இப்டி அடய மல்தத்டயழழத
ளபவ்ழபறு மடயகலக்கம ம்ஸ்கமங்கநில்
பித்டயதமசணயனப்டமல், குஞத்வடப் மர்த்ழட எனத்டின் ளடமனயல்
யர்ஞதிக்கப்டுபடடமன் னெசமஸ்டயங்கநின் ழமக்கம் ன்ட
அடிழதமடு அடிட்டுப் ழமகயட. அத்டவ சயன் பதசுக்குள்
எனத்டின் குஞத்வட யர்ஞதம் ண்ஞ னடினேணம?
கர வட பிதத்வடப் மர்க்கமம். "ணடர்சம்" (ல்மபற்வனேம்
சணணமகப் மர்ப்ட) ன்று கர வடதில் (V.18) ளசமல்யதினப்ட
பமஸ்த்டபம். இடமல் மடய பித்தமசணயல்வ ன்று அர்த்டம்
ண்டபட அர்த்டம்டமன். கயனஷ்ஞ ணமத்ணம ந்ட யவதில்
இந்ட ணத்டபம் பனகயட ன்கயமர்? அந்ட Context ப்
மர்க்கழபண்டும். க கமர்தங்கலம், ழமக ஸ்னஷ்டினேம்,
ஈஸ்பன் ஸ்னஷ்டிகர்த்டம ன்டங்கூ அடிட்டுப் ழமய் ஆத்ண
யஷ்மக இனக்கய ஜமிதின் யவழத அட ன்கயமர்.
கர்ணமவபபிட்டு ந்யதமசயதமகய எனபன் னடிபம யவக்குப்
ழமகயழமட அபனுக்கு ல்மம் சணணமகய பிடுகயட ன்மர். ழபட

உயடங்கலம் இவடழத ளசமல்கயட. உச்சயதம அந்ட
யவதில்டமன் ணம். கமரித ழமகத்டயல் இல்வ. கமரிதம்
ண்டகய ணக்கும் அல். ண டரிசம், சண சயத்டம், ண
னத்டயதின்டி ழதமகயதின் மர்வபதில்டமன் கபமன் சணத்டபத்வட
ளசமன்மழதன்ய, அபமல் மர்க்கப்டுகயன் இந்ட ழமகத்டயல் ண
கமரிதத்டபம் ன்று அபர் டப்ித் டபயக்கூ கூயதடயல்வ.
"மடய பித்டயதமசழண இல்வ ன்று கபமன் ளசமல்பில்வ.

ஆமல் ிப்ின்டிதன்ய, குஞத்டயன்டி கர்ணமவபப் ிரித்டத் டனம்
சடர்பர்ஞத்வடத் டமம் ஸ்னஷ்டித்டடமகத்டமன் ளசமல்கயமர்.
'சமடர்பர்ண்தம் ணதமஸ்னஷ்ம் குஞகர்ண பிமகச:' ன்ழ

ளசமல்யதினக்கயமர்"* ன்கயமர்கள்.
சரி, ஆமல் த்டவ பதசுக்கு ழணல் இப்டி குஞத்வட அயந்ட
அவட அடேசரித்ட அடற்கம பித்வதவதப் தின்று அடற்கப்னம்
ளடமனயவ அப்ிதமசம் ண்டபட? னக்கயதணமக ிமம்ணஞர்கநின்
ளடமனயவ டுத்டக் ளகமண்மல், இபன் ளனட்டு பதறக்குள்
குனகுத்டயல் ழசர்ந்டமல்டமழ அப்னம் ன்ின்டு பனங்கநில்
டன் ளடமனயலுக்கமபற்வ டித்டபிட்டுப் ிகு அபற்யல் டமழ
அடேஷ்மம் ண்ஞ ழபண்டிதவடப் ண்ஞவும், ினக்குப்
ழமடயக்கழபண்டிதவட ழமடயக்கவும் னடினேம்? குஞம் form ஆ ிகு
(ஏர் அவணப்ில் உனபம ிகு) டமன் ளடமனயவ யர்ஞதிப்ட
ன்மல், கற்க ழபண்டித இந பதசு னலடம் ழர் ளடமனயவ
ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் பஞமபடமகவும்
ீ
, அப்னம் ழசமம்ழயதமக என
ளடமனயலுக்குப் ழமகப் ிடிக்கமணல் இனப்டமகவுழண ஆகும். அப்டிழத
கற்றுக் ளகமண்டு ளடமனயலுக்குப் ழமகும் ழமடம் னெகத்டயற்கு
அபமல் கயவக்கயன் ிழதமத்டயல் ளபகுபம கமம்
ஷ்ணமகயதினக்கும். க்ஷஞகமம் கூ பஞமக்கமணல்
ீ
எலங்கமக,
பிடயப்டி கர்ணம ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனக்க ழபண்டும் ன்று டயனப்ி
டயனப்ிச் ளசமல்லும் கபமன் இவட ஆடரித்டப் ழசயதினப்மம?
"அப்டிதமமல் அபர் 'டயதரி'தில் [ளகமள்வகதநபில்] குஞப்டித்

ளடமனயல் ன்மலும், 'ப்மக்டியல்' [வனவதில்] ிப்மல்
ளடமனயல் ன்வடத்டமன் ஆடரித்டமம?" ன்மல், மயடீயதன்கள்

[அசயதல்பமடயகள்] ழம கபமன் ளகமள்வக என்று, கமரிதம்
இன்ழமன்று ன்று இனப்பர் அல்.
சரி, அபனவத பமழ்க்வகதில் மம் ன் மர்க்கயழமம். "மன்
னேத்டம் ண்ஞ ணமட்ழன். ந்ட ணயத்ர்கநின் த்டத்வடத் சயந்டய
மம்மஜ்தமிழகம் ண்ஞிக் ளகமள்பவடபி, ஆண்டிப்ழடசயதமக
ிவக்ஷ டுத்டச் சமப்ிடுபட த்டவழதம ழணல்" ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழடர்த்டட்டில் உட்கமர்ந்ட த்தமக்ம் ண்ஞி
பிட் அர்றிம் அபர் ளசமன்மர் "ீ க்ஷத்ரித மடயதில்
ிந்டபன். னேத்டம் ண்டபடடமன் உன் ஸ்படர்ணம். டு பில்வ
ழமடு சண்வவத" ன்றுடமன் அபவ பிப் ிடிபமடம் ிடித்ட
அபவ னேத்டம் ண்ஞ வபத்டமர்.
இங்ழகதமபட என ணமடயரி ணமடமம் ளசமல்மம். "அர்றன்
ணமடன், ணமபன்.
ீ
ஆடமல் அபனுக்கு ந்ட ணயத்டயர்கவநக்
ளகமல் ழபண்டிதினக்கயழட ன் மசத்டமல் Momentary -ஆக
[டற்கமயகணமக] த்டமன் னேத்டத்டயல் ளபறுப்ன உண்மதிற்று. உள்ல
அபனுவத குஞம், ணழமமபம், டன்னுவத பத்வடக்
ீ
கமட்டுபடயல்டமன் இனந்டட. அடமல்டமன் கபமன் னேத்டத்டயழழத
டெண்டிபிட்மர். ஆடிதமல் அபர் ஸ்படர்ணம் ன்று ளசமன்ட
மடய டர்ணம் ன்று ஆகமட. அபனுவத ளசமந்ட குஞத்வட,
இதற்வகதம ணழமமபத்வடத்டமன் ஸ்படர்ணம் ன்று ளசமல்ய,
அபனுக்கு டுத்டக் கமட்டிமர்" -- ன்று சுற்ய பவநத்ட அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
அப்டிதமமல் டர்ணனத்ர் பிதம் ன்? சண்வழத கூமட.
ணமடமணமகழப ழமய்பி ழபண்டும் ன்றுடமழ அபர் ஆம்
கமத்டயயனந்ட இனந்ட பந்டயனக்கயமர்? டங்கள் ந்ட ழனக்கும்
ந்ட படு
ீ ளகமடுத்ட பிட்மல் ழமடம், மஜ்யதத்டயல் மடய ட
ழபண்டும் ன்று இல்வ ன்கய அநவுக்கு எழடிதமக இங்கயபந்ட
பிட்மர் அல்பம அபர்? அபவனேம் அபனக்கமக டெட ழம
கபமழ னேத்டத்டயல்டமழ இலத்ட பிட்மர்? இடற்கு னந்டயனேம்
டர்ணனத்டயவ ல்ம சயற்சர்கலம் ளபன்று, மர்பளநணமகும்டி
ண்ஞி, அபனவத மறத தமகத்வட கபமன்டமழ னன் யன்று

த்டய வபத்டமர்? டர்ணனத்ர் இடற்ளகல்மணம ஆவசப்ட்பர்?
அபனவத குஞம், ணழமமபம் ஆகயத ளகமஞ்சங்கூ இந்ட
னேத்டம், மர்ப ளநணப் டபி இபற்றுக்கு ஆவசப்மடடடமழ?
அபவனேம் ணமத்ணம க்ஷத்ரித டர்ணத்வடத்டமன் அடேஷ்டிக்கப்
ண்ஞிமர் ன்மல், அபர் ஸ்படர்ணம் ன்கய ழமட அபபர் மடய
டர்ணத்வடத்டமன் ளசமன்மர் ன்று அர்த்டணமகும். ிமம்ணஞமகப்
ிந்டடம் க்ஷத்ரித டர்ணப்டி னேத்டத்டயல் இங்கயத
த்ழமஞமச்சமரிதமர் ணமடயரிதமபர்கள் ளரிதபர்கள் ன்டமல்
கபமமக அபர்கவந யந்டயக்க ணமட்மமதினும், ீணழன்
ழமன்பர்கள் அபர்கவந மடய டர்ணம் பிட்டற்கமகப் குத்டயக்
கமட்டிப் ழசயத ழமளடல்மம் கபமன் ஆழக்ஷித்டடயல்வ.
அடமல் ிப்மல் ற்டுகயன் மடய டர்ணழண அபர் ளசமன்
ஸ்படர்ணம் ன்று உறுடயதமகயட. "அப்டிதமமல் ன் குஞ கர்ண
பிமகச: ன்மர்?" ன்மல்-* கர வட IV.13

ிப்மழழத குஞனம் ளடமனயலும்
ிப்மழழத குஞனம் ளடமனயலும்.
இந்ட மடய ணடழணடமன் உள்ல அபபனக்குப் மம்ரிதணமக
ற்ட் குஞணமகவும் இனக்குணமடமல் குஞத்டமல் சடர்பர்ஞம்
ிரிபடமக கபமன் ளசமன்டம், ிப்மல் இப்டி மடயதமகப்
ிரிபடம் என்ழடமன், என்றுக்ளகமன்று னஞமடல். டயதரி,
ப்மக்டீஸ் ன்று ளபவ்ழபறு பிதங்கவநச் ளசமல்கயன் ழடமம்
ணமத்ணமவுக்கு ற்பில்வ.
சுமணர், த்ழமஞமச்சமரிதமர் இபர்கள் ிமம்ணஞமதினும் க்ஷத்ரித
குஞத்ழடமடு இனந்டமர்கழந. பிச்பமணயத்டயர் ன மக்ணத்ழடமடும்
ம குஞத்ழடமடும் இனந்டபிட்ழ அப்னம் ிம்ணரிய ஆமழ
ன்மல் இளடல்மம் ழகமடிதில் என்மக இனந்ட exception கள்
(பிடயபிக்கு) டமன். ந்ட னொமமலும் க்ப்ன் உண்ழம
இல்வழதம? ளமடபமக ளபநிப் ழபறு குஞம் ளடரிந்ட ழமட
கூ உள்லப் ிப்மம மடயத் ளடமனயலுக்ழகற் குஞந்டமன்

இனக்கும் ன் அிப்மதத்டயழழத கபமன் கமரிதம்
ண்ஞிடமகத்டமன் ளடரிகயட.
அளடப்டி ிப்ழ குஞத்வடத் ளடமனயலுக்ழகற்டமக அவணத்டக்
ளகமடுத்டட ன்மல், Individuality னேன் [டித்டன்வணனேன்]
Heredity[மம்ரிதம்] ன்டம் ழசர்ந்ழடடமன் என ணனுவ

உனபமக்குகயட ன்று வக்கமயனேம் ளசமல்கயடல்பம?
எனத்டின் குஞம் உனபமகும் னன்ழ அபன் டவனவ
டத்டபணமக பந்ட என ளடமனயயன் சூழ்யவதிழழத பநர்ந்ட
டமமகவும், கற்றுக் ளகமடுத்டத் ளடரிந்ட ளகமண்டும் அந்டத்
ளடமனயவ டுத்டக் ளகமண்டமல் குஞழண ளடமனயவ அடேரித்ட
ற்ட்ட. 'ணக்கு ன்று ற்ட் ளடமனயல் இட' ன்று அபபனம்
டமவசழதம, ழமட்டிழதம இல்மணல் யம்ணடயதமகப் ிரிந்டயனந்ட
ளடமனயல்கவநச் ளசய்ட ளகமண்டு ளணமத்ட னெம் எற்றுவணதமக
இனந்ட கமத்டயல் இப்டிப்ட் சூழ்யவதில் ிந்ட,
அடயமல்தத்டயழழத அந்டத் ளடமனயவப் மர்த்ட அடயழ என ற்று,
aptitude உண்மடமல், ிப்னப்டி ளசய்பட குஞப்டி ளசய்படமகவும்

ஆதிற்று. இப்ழமட சர ர்டயனத்டங்கள் ன் ளசமன்மலும், வனத
ற்மட்டில்டமன் டயவண, குஞம் இவபனேம் ளடமனயழமடு
அடேவதமகக் கந்ட இனந்ட. எனத்டன் டன் குஞத்டக்கு
அடேவதமகத் ளடமனயவச் ளசய்டமன் ன்மல் அட வனத
டர்ணப்டி ளசய்ட ழமடடமன் இனந்டட ன்ழன். இப்ழமட இவடத்
டவகர னமக ணமற்யத் டயரித்டப் ழசுகயமர்கள்.
இப்ழமட ணழமடத்டபத்வட ளமம்வும் ஆமய்ச்சய
ளசய்கயபர்கள்கூ ன் ளசமல்கயமர்கள்? எனத்டின் குஞத்வட,
டயவணவத, ணழமமபத்வட யர்ஞதம் ண்டபடயல் heredity -க்கும்
[மம்ரிதத்டக்கும்] அபன் இனக்கய environment -க்கும் [அடமபட]
சுற்று பட்மத்டக்கும் ணயகுந்ட னக்கயதத்டபம் இனக்கயட
ன்கயமர்கள். வனத மநில் மம்ரிதப்டிடமன் அப்ன், மட்ன்,
னப்மட்ன் ளடமனயவ எவ்ளபமனபனும் ண்ஞிமன்.
இண்மபடமக, எவ்ளபமன ளடமனயல்கமனம் எழ கயமணத்டயல்,
அக்மம், ண்மபமவ, ழசரி, ழசஞிதர்ளடன, கம்ணமநர் ளடன
ன்று, டித்டிதமக, எவ்ளபமன சனெகணமக பசயத்டழமட

ன்வபன்ளணன்டும் [சுற்றுச் சூழ்யவனேம்] மடகணமக இனந்டட.
இந்ட இண்டு அம்சங்கலம் அலத்டணம பிடத்டயல் எனத்டனுவத
குஞத்வட அபனுவத ம்வத் ளடமனயலுக்கு ணயகவும் ற்டமகச்
ளசய்ட பந்ட.
இந்ட பிதத்வட மன் ளசமல்பவடக் கமட்டிலும் கமந்டய ளசமன்வட
டுத்டக் கமட்டிமல் சர ர்டயனத்டக்கமர்கள் எத்டக் ளகமள்பர்கள்.
ீ
கமந்டய
இப்டி ளசமல்கயமர்.
"கர வடதமட குஞத்வடனேம் கர்ணமவபனேம் ளமறுத்ழட எனத்டின்

பர்ஞம் (மடய) அவணகயட ன்று டமன் ளசமல்கயட. (அடமபட
ம்வதமல், ிப்மல் அவணகயட ன்று ளசமல்பில்வ)
ஆமல் குஞனம் கர்ணமவும் ிப்ின் னெம் மம்ரிதணமகப்
ளப்டுகயன்வபழத"*
ஆவகதமல் கயனஷ்ஞ ணமத்ணம ளகமள்வக என்று, கமரிதம்
ழபளமன்று ன்று னஞமகப் ண்ஞபில்வ ளதன்ட
சர ர்டயனத்டபமடயகள் ல்ழமனம் டவபமக எப்னக்ளகமள்லம்
கமந்டயதின் பமர்த்வடதமழழத உறுடயதமகயட. பக்
ீ
ளகமள்வகக்கமர்கள் டங்கள் இலப்னக்கு ழபட சமஸ்டயங்கவநனேம்
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவபனேம் இலத்ட பவநக்கக்கூமட.
கயனஷ்ஞர் "மன் ளசமல்கயழன்; ீ ழகள்" ன்று அடித்டப்
ழசுகயபர்டமன். ஆமல் அபழ ங்கள் ப்டி கமரிதம்
ண்ஞழபண்டும் ன்கயழமட "மன் இப்டிச் ளசமல்கயழன் ன்று
ளசமல்மணல் சமஸ்டயம் ப்டிச் ளசமல்கயழடம அடழப ிணமஞம்"
ன்று அலத்டயச் ளசமல்யதினக்கயமர். அபர் கமத்டயயனந்ட
சமஸ்டயப்டி மடயகள் ிப்னப்டிடமன் ிரிந்டயனந்ட ன்ட மட,
மகபட, பிஷ்ட னமஞமடயகநியனந்ட யச்சதணமகத் ளடரிகயட.
ிப்மல் மடய ன்கய சமஸ்டயங்கழந கயனஷ்ஞர் கமத்டக்குப்
ிகுடமன் பந்டட ன்றுகூ இக்கம ரிர்ச் கமர்கள்
ளசமல்க்கூடுணமடமல் இவ்பிதத்வடச் ளசமல்கயழன். கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமபின் கமத்டயல் பர்ஞமச்ண பிமகங்கவநச் ளசமல்கய
சமஸ்டயங்கள்டமன் டர்ணப் ிணமஞணமக இனந்ட ன்று மட,
மகபட, பிஷ்ட னமஞமடய க்ந்டங்கள் ந்ழடத்டக்கு

இணயல்மணல் ளசமல்கயன். இவ்பமமக ிப்ின்டிழத
பர்ஞபிமகம் ளசய்னேம் சமஸ்டயங்கள் அடேஷ்டிக்கப்ட்
கமத்டயல்டமன் கபமன் ஸ்ஷ்ணமக,
த:சமஸ்டய பிடயம் உத்ஸ்னஜ்த பர்டழட கமணகமட:|
  யத்டயம் அபமப்ழமடய  றகம்  மம் கடயம் ||
டஸ்ணமத் சமஸ்த்ம் ப்ணமஞம் ழட கமர்தம கமர்த வ்தபஸ்டயளடந |
ஜ்ஜமத்பம சமஸ்த் பிடமழமக்டம் கர்ண கர்த்டணயமர்ய ||
"பன் சமஸ்டய பிடயவத ணீ ய ளசமந்ட ஆவசகநின் பசப்ட்டு

ளடமனயவ டுத்டக் ளகமள்கயமழம அபனுக்கு யத்டயதில்வ,
றகணயல்வ, கடய ழணமக்ஷனம் இல்வ. ந்டத் ளடமனயல் ளசய்தமம்.
ட கூமட ன்று பவதறுத்டக் ளகமள்படற்கு சமஸ்டயம்டமன்
ிணமஞம். இப்டி சமஸ்டயழமக்டணம பனயவத உஞர்ந்ட அடன்டி
ளடமனயல் ளசய்படற்கு உரிதபமகழப இனக்கயமய்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்**. இடமல் அபர் ிப்னப்டி மடய
ன்வடத்டமன் யர்த்டமஞம் ண்டகயமர் [பயனேறுத்டய
யவமட்டுகயமர்] ன்டயல் பழசனம் ந்ழடழணதில்வ.
* "The Gita does talk of Varna being according to Guna and Karma but Guna and Karma are
inherited by birth"
** கர வட XVI.23-24.

குஞப்டித் ளடமனயல் ழடர்வு வனவதில் இல்வ
குஞப்டி ளடமனயல் ழடர்வு வனவதில் இல்வ
"சரி, ழபடனம் கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவும் மடய டர்ணத்வடச் ளசமன்மல்

ளசமல்யபிட்டுப் ழமகட்டும். அவட மங்கள் ற்றுக் ளகமள்நபில்வ.
அட க்ஷமடணமகத்டமன் இனக்கயட. அபபர், குஞப்டி,
ணழமமபப்டி ளடமனயவத் ழடர்ந்ளடடுத்ட த்டபடற்குத்டமன்
பசடய ளசய்ட டழபண்டுழண டபி, மடயப்டி ளசய்த ழபண்டும் ன்று
வபக்கக்கூமட. இந்ட பித்டயதமத்வடத் ளடமவத்டபி
ழபண்டும்" ன்று ளசமல்மம்.

இனக்கட்டும். இந்ட குஞம், ணழமமபம் ன்டற்கும் ப
ீ
'ளட்'அப்ில் எனத்டர் டுத்டக் ளகமள்லம் ளடமனயலுக்கு ன் சம்ந்டம்?
ன்மக ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் இட இந்ட கமத்டயல்
ழபண்டுளணன்ழ ணயவகப்டுத்டயச் ளசமல்கய பிதணமகத்டமன்
இனக்கயட. இந்டக் கமத்டயல் ல்ழமனக்கும் ளமம் ஸ்படந்டயம்
ழபண்டிதினக்கயட. ல்ழமனக்கும் டமங்கள் ளரிதபர்கள் ன்
ண்ஞம் ற்ட்டிதினக்கயட. அடமல்டமன் டங்கள் டங்கள்
ணழமமபத்வட ணடயக்க ழபண்டும் ன்கயமர்கள். அட னெகத்டயற்கு
உடவுகய ல் ணழமமபணம, ளகட்டமல் ல்டமக்கயக்
ளகமள்நழபண்டுழண, அடற்கமக ஏரித்டயல் ஸ்படந்டயத்வட பிட்டுக்
ளகமடுத்டக் கட்டுப்ட்டினக்க ழபண்டுழண ன்வட ல்மம்
யவக்கமணல் ல்ழமனம் ல்மபற்றுக்கும் ஸ்படந்டயம்
ழகட்கயமர்கள். இட என க்கம் இனக்கட்டும்.
ணழமமபம் அல்ட குஞத்டக்கும் டற்கமத்டயல் எனத்டன்
பினம்னம் ழபவக்கும் ந்ட அநவுக்கு ம்ந்டம் இனக்கயட ன்று
மர்த்டமல் டைற்றுக்கு ளடமண்டறு சம்ந்டழணதில்வ. ளமம்க்
ளகமஞ்சம் ழர் பிதத்டயல்டமன் குஞத்டக்கும் ளடமனயலுக்குணயவழத
சம்ந்டணயனக்கும். ளமம்வும் வபமக்த குஞனள்நபன் ந்ட
ழபவதிலும் எட்மணயனப்மன். டனடனளபன்று ப்நமன் ழமட்டு
ழதமவ ண்டகய ஸ்பமபனள்நபனுக்கு ளணயன் ணமடயரி
ழபவ ளசய்படம ளடமனயல்கள் ிடிக்கமணயனக்கும். ஆர்ணயக்கு
[டவப்வக்கு] த்டமன் ழமபட, ழபிக்கு [கற்வக்கு] த்டமன்
ழமபட ன்று சய ழனக்கு எழ ஆர்பம் இனக்கும். இன்னும்
சயழர் கலத்வடப் ிடித்டத் டள்நிமலும் வடன்தத்டயல்
ழசனபடயல்வ ன்று இனப்மர்கள். லடபட, மடுபட, சயத்டயம்
ழமடுபட ன்கயபற்யல் ஆவச உள்நபர்கள் ழபறு ந்ட
ழபவதிலும் ிடிணமம் வபக்க ணமட்மர்கள்.
இப்ழமட மன் ளசமன் இத்டவ ழனம்-அடமபட டங்கள் இதற்வக
ணழமமபப்டிடமன் ளடமனயல் ண்டபட ன்று இனக்கய அத்டவ
ழனம்- ளணமத்டனள்ந  சனெகத்டயல் கமல்பமசயகூ

இனக்கணமட்மர்கள். த்ட ளர்சன்ட் (சடபிகயடம்) கூ இனக்க
ணமட்மர்கள்.
இங்ழக ன்வ என ணத்டக்குள் உட்கமர்த்டய வபத்டயனக்கயட
ன்மலும் ன்ிம் ல்ம டயனுசு ங்கலம் பந்ட அபபர்
ிமர்த்டவவத, ஆவசவதச் ளசமல்யபிட்டுத்டமழ ழமகயமர்கள்?
இடயயனந்ட க்கு ளடரிபட, பிழசணமக எனத்டனும் ளடமனயவக்
குஞத்ழடமடு சம்ந்டப்டுத்டபில்வ ன்டடமன். என அப்மக்கமர்
பனகயமர். "வதனுக்கு ஞ்சயிதர் கமழயலும்
ணனுப்ழமட்டினக்கயட. ி.கமனம் ழமட்டினக்கயட. ஞ்சயிதரிங்
கயவக்கமபிட்மல் ி.கமம் ழசர்த்டமக ழபண்டும். ஞ்சயிதரிங்ழக
கயவத்டபிட்மல் சயமக்கயதம். அடேக்ம் ண்ஞழபண்டும்"
ன்கயமர். ி.கமம் டித்டமல் டிக்கய 'ஆடிட்' ழபவக்கும்,
ஞ்சயிதரிங் டித்ட சர்ழப, கயர்ழப ண்டபடற்கும் ளகமஞ்சணமபட
சம்ந்டம் இனக்கயழடம? ஆமல் இந்டப் வதன் இந்ட இண்டுக்கும்
டதமமக இனக்கயமன். இன்ளமன வதன் பனகயமன்.
"இன்ர்ணீ டிதட் ளமம் வ தமகப் ண்ஞிபிட்ழன். ளணடிகல்
கமழயல் ழசமணம, ம்.. டித்டபிட்டு ..ஸ். லடமணம
ன்று ளடரிதபில்வ" ன்கயமன். வபத்டயதத் ளடமனயலுக்கும்
களக்ர் ழபவக்கும் ன் சம்ந்டம்? குஞத்வட வபத்ட ளடமனயல்
ன்மல் ளணடிக்கல் கமழறக்குப் ழமகயபன் ப்டி ம்.. ப்
ற்ய யவப்மன்?
எனத்டர் பக்கர மக இனக்கயமர். அல்ட இண்ஸ்ட்ரி
[ளடமனயற்சமவ] வபத்டயனக்கயமர். அப்னம் ழடம என கட்சயதில்
ழசர்ந்ட ணந்டயரிதமகய பிடுகயமர். ணந்டயரிதமகய இனக்கயபர்கநில்
பக்கர மக இனந்டபர், அடயகமரிதமக இனந்டபர், ப்ளமஃமக
இனந்டபர், மக்மக இனந்டபர் ன்று  ளடமனயல்கநில்
இனந்டபர்கவநப் மர்க்கயழமம். ணந்டயரித் ளடமனயலுக்கு ந்ட குஞங்கள்
இனக்க ழபண்டுழணம அட ப்டி இந்டத் ளடமனயல்கலக்கும் ழபண்டும்
ன்று ளசமல் னடினேம்?
இப்டி ளரித ளபயல்டமன் ன்று இல்வ. "யிணமக்
ளகமட்வகதில் டிக்கட் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினந்ழடன். இப்ழமட

ணயயட்ரிதில் ழசர்ந்டயனக்கயழன், ஆசர ர்பமடம் ழபண்டும்" ன்று
எனத்டன் பனகயமன். ழமட்ல் சர்பமக இனந்ட ளட்டிக்கவ
வபத்டயனக்கயழன்" ன்று இன்ளமனத்டன் பனகயமன். இந்ட
இண்டு டயனும ழபவகலக்கு ன் சணந்டம்?
இன்ளமன்று கூச் ளசமல்மம். இப்ழமட மமங்கனம் அழட
பமடத்வட [ழமயத்வட] னக்கயதணமகச் ளசமல்படமகத்டமன்
ஆகயபிட்ட. அபனுக்கும் ஸ்பமபப்டினேம், டிப்ன னம
டகுடயப்டினேம்டமன் ழபவ டழபண்டுழணதன்ய மடயப்டி இல்வ
ன்டம்டமன் சர்க்கமரின் கனத்டம். ஆமல் இபர்கழந ளரித
உத்டயழதமகத்டயற்கமகப் ரீவக்ஷ வபக்கயழமட, என ரீவக்ஷவத
லடயபர்கநில்டமன் சய ழவ ..ஸ் ன்று ளசக்ட்
ளசய்கயமர்கள். சய ழவ ழமயசுக்கு அனுப்ி வபக்கயமர்கள்.
களக்ர் ழபவக்கும், ழமீ ஸ் றப்ின்டு ழபவக்கும்
ணழமமப ரீடயதில் மர்த்டமல் ன் சம்ந்டம்? ளக்ிகல்
ப்ளட்மக இல்மட பவதில் என டிப்மர்ட்ளணன்ட்கமர்கவந
சம்ந்டழண இல்மட ழபழ டிமர்ட்ளணன்ட்கலக்கு ணமற்றுகயமர்கள்.
குஞம், ணழமமபம் ன்று மர்த்டமல் அபற்றுக்கு ஆடபமகச்
ளசமல் இங்ளகல்மம் என்றுளணதில்வ.
ஆகழப ளனம்மலும் ங்கள் டங்கள் குஞத்வடப் மர்த்ட அடற்கு
அடேவஞதம ளடமனயமக என்வ டுத்டக் ளகமள்நழப
இல்வ. டங்கலக்கு ிடித்ட ளடமனயல் கயவக்கமபிட்மலும், கயவத்ட
ளடமனயலுக்கு ப்டிழதம அட்ட்ஸ் ளசய்ட ளகமள்கயமர்கள்.
ளமடபமக டயழ மஸ்டய ஞம் கயவக்குழணம, அளநகர்தம்
குவழபம, அந்டத் ளடமனயலுக்குத்டமன் ல்ழமனம் ஆவசப்ட்டு
ழமட்டி ழமடுகயமர்கழந ளதமனயத, குஞம், ணழமமபம், அட இட
ன்ளடல்மம் அழகணமகப் னநிடமன். மஸ்டய பனணமனம்
குவச்சல் சயணனம் உள்ந ளடமனயலுக்குப் ழமழபன் ன்ழட
ஸ்படர்ணம் ன்மல் ரிமத்டக்கு இணல்பம?
குஞத்வடக் ளகமண்டு கமரிதத்வட ழடர்ந்ளடடுத்டக் ளகமள்பட ன்று
பர்கள்
ீ
ளசமல்பட ளபற்றுச் சவுமமகத்டமன் யற்கயட.

ம்னவத னர்பிகர்கள் கச்சயடம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனக்கும்
ற்மட்டிழம கமர்தழண எனத்டனுக்கு இதற்வகதமகவும்
மம்ரிதணமகவும் உண்ம குஞத்வட அபனுவத
ஆத்ணமிபினத்டயக்கும், ளபநிழமகத்டயன் ழக்ஷணத்டயற்கும் ற்டி
என எலங்கயல் னொப்டுத்டயற்று. கமதத்ரி அடேஷ்மம், கத்டயவதச்
சுனற்றுபட [சுற்றுபட], Knack [டேடக்கம்] ளடரிந்ட பிதமமம் ழசுபட,
ளணய்பனந்ட உவனப்ட ன் மலு பிடணம கமர்தங்கழந
அடடற்கம ப்வதின் குஞத்வட அந்டந்ட டவதில் ன்மகப்
ிகமசயத்டத் டன்வனேம் சுத்டய ளசய்ட ளகமண்டு, னடமதத்டயன்
எட்டுளணமத்ட ழக்ஷணத்டயற்கும் உடவும்டிதமக னொப்டுத்டயதட.
கமதத்ரி அடேஷ்மக்கமனும் ப்டி ளணய்வத பனத்டயக்
ளகமண்மளன்று அப்னம் ளசமல்கயழன்.

அடயக ளநகர்தம் கூமட
அடயக ளநகர்தம் கூமட.
இப்ழமட ஆவசப்டுகயடி ல்ழமனக்கும் ளமம் பசடய,
ளநகர்தம் ண்ஞித்டனபட ன்ட னடிழப இல்மணல்
டமவசகவநப் ளனக்கய பிடுகய ற்மடுடமன். ல்ழமனக்கும் கமர்,
ங்கநம, ழடிழதம, ளயழமன் இனக்கய அளணரிக்கமபில் ங்கள்
டயனப்டயதவந்ட பிட்மர்கழநம? இல்வ. அங்ழகடமன் ம்வணபி
மஸ்டய அடயனப்டய; அடமல் மஸ்டய ளகமவ அல்ட டற்ளகமவ,
ணதக்க ணனந்ட சமப்ிட்டுபிட்டுத் டன்வ ணந்ட கயப்ட ன்று
இனக்கயட. ல்ழமனக்கும் கமர் ன்மலும், இன்வக்கு இனக்கய
கமர் மவநக்கு இல்வ. னடப்னட ணமல்கள் இன்னும் மஸ்டய
ளநகர்தங்கழநமடு பந்டடி இனக்கயன். ழப இப்ழமட
ழசர்ந்டள்ந மர் ழமடபில்வ. அந்டப் னட ணமலுக்கமக இன்னும்
ம்மடயக்க ழபண்டும். அப்னம் அவடபி பிவ மஸ்டயதமக,
இன்னும் மஸ்டய ளநகர்தங்கழநமடு இன்ழமன ணமல் பனம்.
அப்னம் பட்டுக்கு
ீ
பழ
ீ
ப்டற்குகூ ிழநன்கள் பந்டமலும்
பனம். இப்டிழதடமன் னடயல் ளபறும் குடிவச. அப்னம் ஏடு
ழமட்ட. அப்னம் சயளணன்ட் சுபர். ஏட்டுக் கட்டிம். அடற்கப்னம்
சயளணன்டிழழத வஸ் கங்கள். சமஞி ழமட்டு ளணமலகய டவ
கமவதமகய, யளணன்மகய, அப்னம் ளணமவக், அவடபி இன்னும்

பலபலப்ம கம் ன்று ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கயட. இடற்கு
னடிழப கயவதமட. டஞிவத டுத்டக் ளகமண்மலும் மலக்கு மள்
னடப்னட டயனுசுகள். ல்மபற்வனேம் பமங்கயதமக ழபண்டும்.
இப்ழமட இனப்ழட ளநகர்தணமக இனந்டமலும் ம்னவத னத்டய
சமடெர்தத்டமல் இவடபி ளநகர்தணம சமடங்கவநக்
கண்டுிடித்டக் ளகமண்ழழமய், ப்ளமடம் மம் இனப்ட
அளநகர்தம்டமன் ன்று ஆக்கயக் ளகமண்டு, அவடபி
ளநகர்தத்டயற்கமக டபித்டடி இனப்ழமம். டயனப்டயழதம, யம்ணடயழதம
இல்மணல் ழணழ ழணழ ம்மடம் ண்ஞிக் ளகமண்ழடமன்
ழமழபமம். ளனப்ிழ ளட்ழமவ பிட்டு அவஞத்டபிமம்
ன்று யவக்கய ணமடயரிடமன், னடப்னடய சமடங்கவநக் கண்டுிடித்ட
ஆவசவதப் னர்த்டய ளசய்ட பிமம் ன்று யவப்ட.
இட ம் னர்பிகர்கநம ணரியகலக்கு ன்மகத் ளடரினேம்.
அடமல்டமன் ணடேஷ்தின் அத்தமபசயதத் ழடவபகவநப் னர்த்டய
ளசய்ட ளகமள்லபடற்கு அடயகணமக ழமகழப கூமட ன்று
வபத்டமர்கள். ணீ  கமத்டயல் கமந்டய இவடழதடமன் பற்னறுத்டயச்
ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டமர்.
ல்மவனேம் என ணமடயரி மம்ீக பமழ்க்வகக்கு ஆவசப்
வபப்ட ன்--இந்ட டைற்மண்டில் "னன்ழற்ம்" ப்டுகயன்-னதற்சயகள் இனக்கய பவதில், டிதமக பனுக்கும் டயனப்டய இமட;
சனெக ரீடயதிலும் ழமட்டி, ளமமவண, பதிற்ளரிச்சல் ழமகழப
ழமகமட. பர்ஞமச்ண டர்ணப்டி கமமணயகல் ளபயல்
[ளமனநமடமத்டயல்] ிமம்ணஞனும் ணற்பனும் ணம்டமன். மடய
பித்டயதமசணயன்ய அத்டவ ழனக்கும் எழ ணமடயரிதம நித
பமழ்க்வகவதத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி நிவணதில்
ணணமக இனப்டடமன் மத்தனணமகும். இந்ட யவதில் டன்
ீபனும் டயனப்டய அவகயமன். ஆத்ண ழக்ஷணம் அவகயமன்.
னெத்டயலும் எனத்டவப் மர்த்ட இன்ளமனபனுக்கு
பதிற்ளரிச்சல் உண்மக இம் இல்மணல் ழமகயட.
ஞனம் பசடயனேம் ந்டத் ளடமனயல்கமனக்கும் அடயகம் இனக்கக்
கூமட. இபற்வபி னக்கயதணமட இவப பற்வ உத்ழடசயத்ட

ற்ட்ழபம, ஆமல் இபற்மழழத வட ழமகப் ள
னடிதபில்வழதம, அந்ட ஆத்ண டயனப்டயடமன், ண யவவுடமன்
ணிடனுக்கு ழபண்டிதட. டயனப்டமக இனந்டமல்டமன் ஆந்டணமக
கபத் டயதமம் ண்ஞ னடினேம். அப்டிப் ட் ணசயல்டமன் ண
சத்டயதணம பஸ்ட டழபம அட ளடரினேம். அடமல்டமன் ம்
சமஸ்டயப்டி ளமம்வும் நித பமழ்க்வகவதழத பிடயத்டயனக்கயட.
ஏநவுக்கு ழணல் ளநகர்தங்கள் அடயகணமகய பிட்மல் அப்னம்
இந்டயரித சுகத்டக்கு ழணம பிதங்கலக்குப் ழமகழப னடிதமட.
அழட ணமடயரி, உவனப்ன இல்மணல், சயணழண மணல் சுக ீபிதமக
இனந்டமலும் னத்டய கண்வட யவத்டக் ளகட்டுடமன் ழமகும்.
ஆவகதிமல் ஆத்ணயகணமக உத ழபண்டுணமமல் அளநகர்தனம்,
சயணனம் கடும் உவனப்னம் ழபஞத்டமன் ழபண்டும். ன்
யவவணவதனேம் ளநக்கயதணமக மபிக்கய ணப்மன்வண
அப்ழமடடமழ பனம்?

என ளரித டப்ிப்மதம்
என ளரித டப்ிப்மதம்
இப்ழமட ற்ட்டினக்கய என ளரித டப்ிப்மதம் ன்ளபன்மல்
சமஸ்டயழமக்டணம பர்ஞமஸ்ண டர்ணத்டயல் ிமணஞனுக்குத்டமன்
ளநகர்தம் மஸ்டய, பனணமம் மஸ்டய, சயணம் குவவு ன்
ண்ஞம். இட சுத்டப் ிசகு.
ம் சமஸ்டயம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டள்ந ற்மட்டில் ிமணஞன்
சரீத்டமல் உவனத்ட உவனப்ன என குடிதமபின் உவனப்னக்குக்
குவச்சமட அல். ிமணஞின் கர்ணமடேஷ்மங்கவநப் ற்யத்
ளடரிதமடடமல் அபன் ணற்பர்கவந ினயத ினயத ழபவ
பமங்கயபிட்டு, டமன் மதமக உட்கமர்ந்ட சமப்ிட்மன் ன்று இந்டக்
கமத்டயல் டபமக யவக்கயமர்கள். ிமணஞமபன் கமம்
[கமவ] மலு ணஞிக்ழக னனயத்டக் ளகமண்டு, ணவனமநமலும்,
ிமநமமலும் ச்வசத் டண்ஞ ீரில் ஸ்மம் ளசய்த ழபண்டும்.
அடயயனந்ட அபனுக்கு ஏதமட கர்ணமடேஷ்மம்டமன். ந்டய,
ிம்ணதக்ஜம், எநமசம், ழடப னவ, வபச்ப ழடபம், இட டபி
இனத்டயளதமன தஜ்ஜங்கநில் டமபட என்று ன்யப்டி சக்வகதமக

உவனத்டமக ழபண்டும். ழமண ஜ்பமவதிலும், னவகதிலும்
மலுமள் உட்கமர்ந்ட மர்த்டமல் ளடரினேம், த்டவ சயணம் ன்ட.
இபனுக்கு த்டவ வ்டமடேஷ்மங்கள்? உபமம் ன்று
த்டவ மள் பதிற்வக் கமதக் கமதப் ழமட்மக ழபண்டும்?
த்டவ ஸ்மம்?
இந்ட சயணங்கள் ணற் மடயதினக்கு இல்வ. என குடிதமபன்
பிடிந்ளடலந்டடம் பதறு யவத யல்ளன்று வனதட சமப்ிடுகய
ணமடயரிச் ளசய்த ிமணஞனுக்கு 'வட்' கயவதமட. டன்
'வட்'டுக்கமகவும் ளநகர்தத்டக்கமகவும் ிமம்ணஞன் டர்ண

சமஸ்டயங்கவந லடய வபத்டக்ளகமள்நழப இல்வ. அப்டி
இனந்டமல் இத்டவ கடுவணதம பிடயகவந, rigorous discipline -கவநத்
டக்ழக ழமட்டுக் ளகமண்டினப்மம? அபன் ழமம் ண்டகய
ழமட கல் 1 ணஞி 2 ணஞி ஆகயபிடும். (சயமத்டம், தமக டயங்கநில்
3 ணஞி 4 ணஞி ஆகும்) குடிதமபன் இண்மந்டங்கூச் சமப்ிட்டு

பிட்டு பதழமத்டயல் டமபட என ணத்டடிதில் ளகமஞ்சம் ஏய்வு
டுத்டக் ளகமள்கய சணதத்டயல் டமன் ிமம்ணஞனுக்கு னடல்
சமப்மழ! அடவும் ப்டிப்ட் சமப்மடு? அந்டக் குடிதமபன்
சமப்ிடுகய ணமடயரி ணயகவும் நிவணதமடடமன். குடிதமபன் ழடக
னஷ்டி டனகய வனதட சமப்ிமம். இபன் னட அன்ம்டமன்
சமப்ி ழபண்டும் ன்ட டபி அடயக பித்டயதமசம் இனக்கக்
கூமட. குடிதமபன் குடிவசக்கும் ிமம்ணஞன் குடிவசக்கும்
பித்டயதமசம் கயவதமட. இண்டு ழனக்கும் எழ ணமடயரி
டைல்டஞிடமன். குடிதமபமட மவநக்கு ன்று மலு கமசு ணீ த்ட
வபத்டக் ளகமள்நமம். ிமம்ணஞன் அப்டி வபத்டக் ளகமள்நக்
கூமட. ிற்மடு ளகமடுக்கமம் ன்று இப்ழமட கன் பமங்கய
ளகமஞ்சம் டமட்னட் ளசவு ண்ஞக்கூ ிமம்ணஞனுக்கு 'வட்'
கயவதமட.
ணமமடத்டயல், தக்ஷ ப்ச்த்டயல், ிமம்ணஞன் த்டவ
நிவணதமக இனந்டமன். அபன் ப்டி இனக்க ழபண்டும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
ஞ்சழண (அ)ி ி ஷ்ழ பம சமகம் சடய ஸ்ழபக்னழ|

அந்னஞச
ீ (அ)ப்பமீ ச  பமரிச ழணமடழட||
என மநில் கல் ளமலவட ட்டுப் ங்கமக்கயமல், அடயல் ந்டமபட
அல்ட ஆமபட ங்கயல்டமன் ிமம்ணஞன் கர்ணமடேஷ்மம்
ல்மம் னடித்டச் சமப்ிடுபமன். அடன்னன், மஸ்டம, கர ஸ்டம டவும்
கூமட. இடடமன் "ஞ்சழண அி ஷ்ழ பம". அந்ட
ழபவதில்கூ ன் சமப்மடு? சக்கவப் ளமங்கலும்
மடமம்கர னணம? அல்ட ழட னஷ்டி டனம் ணமம்மடயகநம. இல்வ.
"சமகம் சடய" ன்மல் ழடம என கர வவதப் ிடுங்கய ழபக
வபத்டத் டயன் ழபண்டும் ன்று அர்த்டம். ழடம என னள்நிக்
கர வழதம, சவக் கர வழதம, ளமன்மங்கண்ஞிழதம
ஆற்ங்கவதில் தமனக்கும் ளசமந்டணயல்மணல் னவநத்டயனப்வட
ணட்டும் சவணத்டச் சமப்ி ழபண்டும். ிமம்ணஞன் டய டீத்டயல்
பசயக்க ழபண்டும் ன்று வபத்டடற்கு கமஞழண அப்ழமட டமன்
அபன் அடிக்கடி ஸ்மம் ளசய்த னடினேம் ன்ட என்று.
இன்ளமன கமஞம் அங்ழக டமன் ஞம் கமழச வபத்டக் ளகமள்நக்
கூமட இபன், பிவ ளகமடுக்கமணழம, தமசயக்கமணழம மலு
கர வவதப் ிடுங்கய ழபக வபத்ட ீபவ க்ஷயத்டப் ளகமள்நமம்
ன்ட. "தமர் இந்டப் மர்ப்மன், ிடுங்கயத் டயன் பந்டமன்?" ன்று
தமனம் அடட் னடிதமடடி பமன ழபண்டும் ன்று அர்த்டம். கன்
பமங்கக் கூமட, கன் பமங்கமளணன்மல் ழமக்தங்கள்,
க்ஷரிகநில் ணஸ்ழமகும். அடற்கு இழண ளகமடுக்கக்கூமட.
இடடமன் "அந்னஞ"ீ ன்ட. டரித்டயனம், அரிக்னம்
(அத்தமபசயதத் ழடவபக்கு அடயகணமக என னல்வக்கூ வபத்டக்
ளகமள்நமணயனப்டம்) டமன் ிமம்ணஞ க்ஷஞணமடமல், கனும்
பமங்கக்கூமட ன்று இனக்கயட.
இப்ழமட சர்க்கமரியனந்ட ஆம்ித்ட ளரித ளரித ளடமனயடயர்கள்
உள் ல்ழமனக்கும் கன்டமன். சமஸ்டயம் ளசமன்டி, கன்
இல்மணலும், ிகு வுடலுக்கு மம் ழமமணலும் டன்
டர்ணத்வடச் ளசய்ட ளகமண்டு இப்ழமட தமமபட இனக்கயமர்கநம
ன்மல் அட ரிக்குபர்கள்டமன் ன்று ழடமன்றுகயட.

கவசயதில் ளசமன் "அப்பமசம்" ன்டற்குத் டன் ஊவபிட்டுப்
ழமகக்கூமட ன்று அர்த்டம். ணமழணம, அபணமழணம, கஷ்ழணம,
ஷ்ழணம ணக்ழகற்ட் டர்ணத்வடச் ளசய்டளகமண்டு ஊழமடு கயக்க
ழபண்டும். இப்ழமட இங்கயமந்டயல் ளட்டில் ஆகயழமம்,
அளணரிக்கமபில் ளட்டில் ஆகயழமம் ன்று ளபறும் ஞத்டக்கமக
ஆசமங்கவந பிட்டுப் ந்ட ளகமண்டு, இவடப் ளனவணதமக
ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயன்ழமழண! இவட சமஸ்டயத்டயல் ளமம்வும்
யயத்டணமக [இலக்கமக] ச் ளசமல்யதினக்கயட.
இந்ட ணமடயரி ல்ம மடயதமனம் ன்மக உவனப்ட, ல்ம
மடயதமனம் ண நிவணதமக பமழ்பட ன்று ற்ட்டு பிட்மல்
மடய-த்ழபனம், மடயகள் ழமய்பி ழபண்டும் ன் ழச்சும்
பழப பமட. இப்ழமட என மடயக்கு மஸ்டய ஞம்ளநகரிதனம், இன்ளமன்றுக்கு டரித்டயம்-உவனப்னம் பனம்டிதமக
மடயனவ அவணக்கப்ட்டினக்கயட ன் யவப்ன
ற்ட்டினப்டமல்டமன் இந்டச் சர ர்டயனத்டம் ப்டுகயன்
அிப்மதங்கள் பந்டயனக்கயன்.
நிவணனேம் உவனப்னம்டமன் டயனப்டய டனபட. சயத்ட சுத்டய டனபட.
ஆதிம் டயமமதிம் பனங்கநமக ம் ழடசத்டயல் இப்டித்டமன்
ந்ட பந்டயனக்கயன்ட. பர்ஞமச்ணத்வடச் ளசமன் சமஸ்டயங்கள்
இபற்வனேம் பயனேறுத்டயதினப்வட னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
குஞம் அல்ட ணழமமபம் ன்வட வபத்ட இக்கமத்டயலும்
ளடமனயவத் ழடர்ந்ளடடுக்கபில்வ ன்று ளசமன்ழன். இப்ழமட
ஞம், பசடய இபற்வ ணட்டும் மர்த்ட ழபவ ழடடுபடயல்டமன்
அத்டவ கஷ்னம் ற்ட்டினக்கயட. ல்ழமனம் ல்ம
ழபவக்கும் பந்ட பிலந்ட ழமட்டினேம், ளமமவணனேம்
ழபவதில்மத் டயண்மட்னணமக ஆகயதினப்டற்கு இடடமன்
கமஞம்.
ஆடயதில் ிப்ிமல் ளடமனயவ யர்ணயத்டக் ளகமடுத்டழமட,
அடயழழத டன்மல் எவ்ளபமனபனுக்கும் என aptitude, அவட
சுத்டயல் கற்றுக் ளகமண்டு ளசய்கய டயவண ல்மம் ற்ட்
ணமடயரி இப்ழமட இல்வ. ிடமர்யடச் ளசமத்டழம அப்ழமட

ளனணயடத்ழடமடு, ிடிணமத்ழடமடு எவ்ளபமனபனும் டன் ளடமனயவ
டுத்டக் ளகமண்டமல் அடயல் ல் ளசய்ழர்த்டய இனந்டட.
இப்ழமட inefficiency [டயவணதின்வண] வதத்டமன் ல்மத்
டவகநிலும் மர்க்கயழமம்.

ண பமய்ப்ன பிதம்
ண பமய்ப்ன பிதம்
குஞம், ணப்மன்வண வபத்டத் ளடமனயல் ன்ட ளபறும் னநி
ன்கய ணமடயரிழத டமன் equality of opportunity [ல்ழமனக்கும் ணணம
பமய்ப்ன] இனக்க ழபண்டும் ன்டம். இட வனவ சமத்டயதழண
இல்வ. டயனஷ்மந்டணமக ளணடிகல் ீட், ஞ்சயிதரிங் ீட்
இவ்பநவு டமன் ன்று யர்ஞதம் ண்ஞிபிடுகயமர்கள்.
இளடல்மபற்வனேம்பி ணயகக் குவபமகத்டமன் அமணயக்
தின்ஸ் [அட பிஞ்ஜமம்] ணற்றும் அழக னடப்னட specialised
subject-கநில் அட்ணயவ யர்ஞதிக்கயமர்கள். இபற்றுக்கு எழ

ணமடயரி டகுடயனேள்ந னத்டயமயகள் ழமட்டிதிடும் ழமழட அபர்கநின்
அழகவ ளக்ட் ண்ஞமணல், ணற்பர்கவநத்டமன்
ண்டகயமர்கள். அப்டிப் ண்டபடடமன் வனவ மத்தம்.
ளரித அடயகமப் டபிக்குப் ரீவக்ஷ வபக்கய ழமடம்
இப்டிழதடமன் எழ க்பமயஃிழகன் உள்நபர்கநிழழத வ
யறுத்டம்டிதமகயட. வபத்தம் ண்ஞவும், னட பிஞ்ஜம
பிதங்கநில் ஆமய்ச்சய ண்ஞத் ளடரிந்ட ளகமள்நவும் ஆவசப்
டுகயன் ல்ழமனக்கும் அடமபட அடற்கம ல் டகுடய ளற்
ல்ழமனக்கும் சமன்ஸ் ளகமடுக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்று பமடம்
ண்ஞிமல் அட சரிதமதினக்குணம? இந்ட ழடசத்டக்கு இத்டவ
மக்ர் இனந்டமல் ழமடம், ஸ்ளயஸ்ட் இனந்டமல் ழமடம்,
தன்டிஸ்ட்கலம் அடயகமரிகலம் இவ்பநவு ழமடம் ன்டமல் என
அநழபமடு யறுத்டயக் ளகமண்டு, டகுடயனேள்ந ணற் ல்மவனேம்
டள்லம்டிதமகயட ன்வட ல்மனழண எப்னக் ளகமண்டு
ழசமணயனக்கயழமம். இழட ழமத்டமன் ழடப சக்டயகவந
ழமகத்டக்கு அடேகூம் ண்ஞித்ட ங்கநில் இத்டவ
சடபிகயடம் ணட்டும் கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞிமல் ழமடம்;

மம்ரிதணமக பந்டயனக்கய இபர்கள் ழமடம், இடற்கு ழணல்
அபசயதணயல்வ, அப்டி ளசய்டமல் ணற்பர்கள் ளசய்த ழபண்டித
கமரிதங்கள் ளகட்டுப் ழமகும் ன்று பர்ஞ பிமகம் ண்ஞி
வபத்டயனக்கயட. ஃப்ளஞ்ச் ளபல்னைன் [ிமன்சுப் னட்சய] ளகமண்டு
பந்டபிட் அழக அழடபமடங்கவந சமஸ்டய பிதத்டயல்
ளமனத்ட ழபண்டுளணன்று, ழதமசயக்கமணல் ழகமம் ழமடுகயழமம் அவப ம் ளௌகயக ளபயழழத மத்தணயல்வ ன்வடப்
மர்த்டம் னரிந்ட ளகமள்நமணழ!

க்கயத சக்டய
க்கயத சக்டய
"சரி, இப்டி டித்டிதமக மடயகள் ிரிந்டயனந்டமல் ளணமத்ட

னெத்டயல் கட்டுக்ழகமப்ன ப்டிதினக்கும்?" ன்மல் அட
(னெக் கட்டுக்ழகமப்ன) இனக்கத்டமன் ளசய்டட. த்ழபத்டயல்
ிரிந்டயனக்கய இன்வபி அன்வக்குத்டமன் னெ க்கயதம்
இனந்டட. ப்டிதினந்டட ன்மல் அத்டவ ழனக்கும் இனந்ட
ளமடபம ணட உஞர்ச்சயதமலும் சமஸ்டய ம்ிக்வகதமலுந்டமன்.
ஊனக்ழக ளமடபமக, ஊனக்ழக ணத்டயதணமக இனந்ட ஆதத்டமல்டமன்.
அத்டவ ங்கலம் ஈச்ப ந்யடமத்டயல் அன்குடி ணக்கநமக
என்று ழசர்ந்டயனந்டமர்கள்; பனயமடுகநில், உத்பமடயகநில் அத்டவ
மடயதமனம் கந்ட ளகமண்மர்கள்; அபபனம் எவ்ளபமன பிடத்டயல்
வகங்கர்தம் ளசய்டமர்கள்.
ஆளசௌசம் [டீட்டு] ற்ட்டுபிட் என ச்ளௌடயகள் ழணழ
ட்மல்கூ ஸ்மம் ளசய்டபர்கழந ழடமத்பத்டயல்
ஞ்சணர்கழநமடு ழடமழநமடு ழடமள் இடித்டக் ளகமண்டு பம் ிடித்ட
இலத்டமர்கள்; டயனம்ி பட்டுக்கு
ீ
பந்டடம் ஸ்மம் ளசய்தமணழ
சமப்ிட்மர்கள். ளன்மல் சமஸ்டயத்டயல் அப்டிதினக்கயட.
ணயல் த்ழபணயல்மணல் க்தணமதினந்ட ளடமனயயல் ணட்டும்
ிரிந்டயனந்ட கமம் அட. அப்ழமட மடய னவதமல்
க்கயதணயல்மடயனந்டடமகக் கவட கட்டிமலும், ழபட சமஸ்டய
ம்ிக்வகனேம் ழகமபிலும் அன்வக்கு னெத்வட ன்மக
க்கயதப்டுத்டயதட. இப்ழமட க்கயதம், க்கயதம் ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்ழ த்ழபப் ிசமத்டமல் ங்கவநப் ஸ்
சத்னக்கள் ணமடயரிப் ிரித்டயனக்கயட!
இடமல்டமன் அழகணமக இப்ழமட 'ழபடனம் ழபண்மம்; ழகமதிலும்
ழபண்மம்' ன்ட 'மடய ழபண்மம்' ன்ழடமடு ழசர்ந்டயனக்கயட.
ழபடம் ழபண்மம், ழகமதில் ழபண்மம் ன்டடமன் ளமம்வும்
உச்சயவதில் ழபடழண ளசமல்பட. ஜமம் பந்ட யவதில் ழபடம்
ழபடணயல்வ; டீண்மடபில்வ ன்று உயத்ழட ளசமல்கயட.
அப்டி யணமகழப இல்வதமக்கயக் ளகமள்படற்கமகழப அப்டிப்ட்
ஜமம் பனகய பவதில் ழபடம் ழபண்டும், ழகமதில் ழபண்டும்,
மடய ழபண்டும் ன்கயட. எழ அழடணமகய பிடுபடற்ழக னடயல்
இத்டவ ழடனம் ழபண்டும் ன்கயட.
இந்ட ழமக பமழ்க்வகவத பிட்டு பிடுடவக்கு ஏதமணல்
ிதமவப்டுகயபனுக்கு னடிந்ட னடிபில் ல்மம் என்மகய
பிடுபவட ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட; கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவும்
ளசமல்யதினக்கயமர். னடிந்ட னடிபில் கமரிதழண இல்வ. "டஸ்த
கமர்தம் பித்தழட" [கர வட III. 17]
கமரிதம், ளடமனயல் ன்று ற்ட்டுபிட் இந்ட வனவ ழமக
பமழ்க்வக பிதத்டயல் அந்ட அழட டத்பத்வடச் ளசமல்ய, இடமல்
ந்ட ழடனம் கமரிதழமகத்டயல் கூமட ன்ட டப்ம பமடம்.
கமரித ழமகத்டயலும் இந்ட ம்மபவதமட ம் ணயல் அன்ன
ன்கய னொத்டயல் க மடயதினம், க ிமஞிகநினம்
ளகமஞ்சங்கூ ற்த் டமழ்பில்மணல் ணணமக யவந்ட யம்ி
இனக்க ழபண்டும் ன்றுடமன் சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கயன். அடமபட
அன்ிழடமன் அழடம். கமரிதத்டயல் அழடம் இல்வ. 'ல்மம்
என்று ன்கய மபவ, உள்லஞர்ச்சய ப்ழமடம் இனக்க ழபண்டும்;
அடமல் ற்டுகய யவந்ட ப்ழவண இனக்க ழபண்டும். ஆமல்
கமரிதத்டயல் பித்தமம் மர்க்கத்டமன் ழபண்டும்' ன்ழட
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினப்ட.
மபமத்வபடம் டம குர்தமத்; க்ரிதமத்வபடம்  கர்யசயத் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட 'ல்மம் என்று ன் அத்வபடம்

மபவதில் ப்ழமடம் இனக்க ழபண்டும்; கமரிதத்டயல் எனழமடம்
அல்' ன்று அர்த்டம்.
ழமக பமழ்க்வகதில் இப்டி ழடப்டுத்டயமல்டமன் எலங்கும், சர ம
ழமக்கும் இனக்கும். அப்ழமடடமன் குனப்ணயல்மணல்,
ணக்கக்கணயல்மணல் ஆத்ண சயந்டவவத பநர்த்டக் ளகமள்ந
னடினேம். ழமக பமழ்க்வக ளமய் ன்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்படற்கமகழப, இப்டி அவட ளமம்வும் யம் ணமடயரி
எலங்குப்டுத்டயத் ட ழபண்டும் ன்டடமன் மட டர்ணத்டயன்
ற்மடு.
அடயழ மலு பர்ஞம் ன்று வபத்டட இன்ம் கபடுபிட்டுப் ிரிந்ட
கந்ட  மடயகநமதி. ப்ட ஸ்பங்கழந பவகதமகச்
ழசர்ந்ட லத்டயண்டு ழணநகர்த்டம மகங்கலம், ணற் கஞக்கயல்மட
ன்த மகங்கலம் உண்மட ழமல், மலு பர்ஞத்டக்கு ஆடமணம
டத்பழண ழணலும்  மடயகநமகப் ிரித்டக் ளகமடுத்டட. இவ்பநவு
ிரிவுகவநனேம் அபற்றுக்குரித டர்ணங்கவநனேம் ற்ய
ம்ிடமதங்கள் ற்ட்டினக்கயன்.

ி ணடங்கநில்
ி ணடங்கநில்
ணற் ணடங்கலம் இப்டிப்ட் பித்தமங்கவநப் ின்ற்ய பந்டமல்
ணக்கு இட குவதமகத் ழடமன்மட. அபர்கள் ம்வண ரியத்ட
இந்ட ழடத்வடக் குத்டயக் கமட்டுபடமழழத ம்ணபர்கலக்கும் இட
டப்மகத் ழடமன் ஆம்ித்ட பிட்ட. ஆமல் ன்மக
ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் ணற் ல்ம ணடத்வடனேம்பி ம்னவத
ணடளணமன்ழ ஆடயகமத்டயயனந்ட சயஞ்சர பிதமக இனந்ட
பனபடற்கும், ம்னவத மகரிகழண உகத்டயன் ணற்
மகரிகங்கவந பி ணழகமன்டணமக இனந்ட பனபடற்கும் கமஞம்
ணற் ணடங்கநில் இல்மட இந்ட பர்ஞடர்ணம் டமன் ன்று ளடரினேம்*.
ணற் ணடங்கநில் மடய டர்ணம் ன்று னெ டைல்கநில்
இல்மபிட்மலும், ிற்மடு அவபகநிலும் என்று ழச னடிதமட 

ிரிவுகள் ற்ட்டுத்டமன் இனக்கயன். இபர்கள்
எனத்டனக்ளகமனத்டர் பிபம ம்ந்டம் ளசய்ட ளகமள்நமணல்
டித்டி மடய ணமடயரிடமன் இனக்கயமர்கள். இப்டி னஸ்ீ ம்கநில்
யதம, றன்ி, அணடயதம ன்று ிரிந்டயனக்கயமர்கள். அட டபி
இங்ழக ட்மஞி, ப்வ ன்று இனப்பர்கள் கூ ஸ் பிபம
ம்ந்டம் ளசய்படயல்வ. கயயஸ்டபர்கநில் கமடயக்,
ிமளஸ்ளன்ட், கயரீக் சர்ச் ன் ிரிபிர்கலம் இப்டிழத.
ஆமலும் Division of Labour [ளடமனயல் மகுமடு] ன் உன்ட
டத்பத்டயன் ணீ ட என ளபயல் ணட்டும் ிரிந்டயனந்ட இன்ளமன
ளபயல் க்கயதணமதினக்கய ம் மடய னவவத,
இம்ணமடயரிதில்மணழ ிரிந்டயனக்கய அபர்கள் யந்டயத்டப்
ழசுகயமர்கள். அடற்கு டயல் ளசமல்க்கூ ணக்குத் ளடரிதபில்வ.
* குயப்மக "ளடய்பத்டயன் குல்" னடற்குடயதில் உள்ந "கமரிதத்டயல்

ழடனம் ணழம ழடனம்", "இங்கு ணட்டும் இனப்மழன்?" ன்
கட்டுவகவநப் மர்க்கவும்.

யந்ட ணடத்டயன் சயஞ்சரபித்பம்
யந்ட ணடத்டயன் சயஞ்சர பித்பம்
ணற் ணடங்கநில் ல்ழமனக்கும் ளமடபமக வபத்ட டர்ணங்கவந,
அளயகவந ம் ணடத்டயலும் ல்ழமனக்கும் பிடயத்டழடமடு
அபபர் ளடமனயவப் ளமறுத்ட அடற்குத் டிதம பிழச
டர்ணங்கவந வபத்ட என்ழமளமன்று கந்டபிமணல்
னெத்வடப் ிரித்ட வபத்டடடமன் ம் மகரிகத்டயன் சயஞ்சர பித்
டன்வணக்கு உதிர்யவ.
ம்னவத ணடம் வ்பநழபம னேகங்கநமக ீடித்ட பமழ்ந்ட
பந்டயனக்கயட. ழடம ஆடமம் இனந்டடமன் இந்ட ணடம் இவ்பநவு
மள் ிவனத்டயனக்கயட. ந்ட ணடனம் இவ்பநவு டீர்க்கமனேழமடு
இனந்டடமகத் ளடரிதபில்வ. ம்னவத ணடத்வட மன் ம்னவத
ழகமதிவப் ழம யவத்டயனக்கயழன். ம்னவத ழகமதில்கள்
ணற்பர்கலவத சர்ச் அல்ட ணசூடயவதப் ழம சுத்டணமக
இல்வ. ணற் ணடஸ்டர்கலவத ழகமதில்கழநம ளபள்வநதடித்ட

சுத்டணமக வபக்கப்ட்டினக்கயன். ம்னவத ழகமனங்கநில்
னவநத்டயனக்கும் ணங்கலக்குக் கஞக்ழகதில்வ. அவ்பநவபனேம்
டமங்கயக் ளகமண்டு ணட ழகமதில்கள் யற்கயன். ஆமல் ணற்
ணடத்டமர்கநின் ழகமதில்கநில் இண்டு னென்று பனத்டயற்கு என
னவ ரிப்ழர் ளசய்தம பிட்மல் டமங்கமட. ம் ழகமதில்கள்
அப்டிதில்வ. அவப கனங்கல்மல் கட்ப்ட்டினக்கயன். 
ஆதிம் பனத்டயற்கு னன்மக ம்னவத ளரிழதமர்கநம ணமக
அஸ்டயபமம் ழமட்டினக்கயமர்கள். ஆவகதமல் டமன் அவ்பப்ழமட
ரிப்ழர் இல்மணழ ம் ழகமதில்கள் ீடித்ட யற்கயன். மம்
ழகமதில்கநில்  ஆமங்கவநச் ளசய்கயழமம்; அசமங்கள்
ளசய்கயழமம்; இவ்பநவுக்கும் ஈடு ளகமடுத்டக் ளகமண்டு ம்னவத
ழகமதில் யற்கயட. ழமகத்டயற்குள் ணயகப் னமடணம ழகமதில்கள்
இந்டயதமபில்டமன் இனக்கயன் ன்று ல்ழமனம் ளசமல்கயமர்கள்.
சர வணதில் இனந்ட ம்னவத ழகமதில்கவநப் ம்
ிடிப்டற்கமகளபன்ழ  ழர் பனகயமர்கள். ம்னவத
அக்ஷ்தத்டமல் அனயபடற்குரித கமஞங்கள்  இனந்டம் அவப
இப்டி ளடுங்கமணமக அனயதமணல் யற்கயன். அபற்வ இடித்ட
பிமளணன்மழம அடவும் சயணணமக இனக்கயட. கட்டுபடற்கு
வ்பநவு சயணப்ட்டினக்க ழபண்டுழணம அவடபி இடிப்டற்கும்
ழபண்டும்.
ம்னவத ணடனம் இப்டித்டமன் இனக்கயட. ணக்குத் ளடரிதமணல்
ழடம என்று (ணற் ணடங்கநில் இல்மட ழடம என்று) இவடத்
டமங்கயக் ளகமண்டு யற்கயட. அடமல்டமன் வ்பநழபம
பித்தமங்கந இனந்டமலும் இந்ட ணடம் அனயதமணல் யற்கயட.
அந்ட ழடம என்று பர்ஞமச்ண டர்ணந்டமன். ணற் ணடங்கநில்
ல்மனக்கும் எழ டர்ணம் இனக்கயட. அடமல் டமன் அவபகள்
அடயகப் ளனவண அவந்டயனக்கயன் ன்று மம் யவக்கமம்.
ஆமல் அவப என ணதம் எழ அடிதமக ய யற்கும். என
ணதம் இனந்ட இம் ளடரிதமணற் ழமமலும் ழமய்பிடும். என
கமத்டயல் னத்ட ணடம் இனந்ட ழடசத்டயல் ிற்மடு கயயஸ்டப ணடனம்,
கயயஸ்டப ணடம் இனந்ட ழடசத்டயல் இஸ்மனம், இஸ்மம் இனந்ட
ழடசத்டயல் கயயஸ்டபனணமக இப்டிப்  ணமறுடல்கள்

ற்ட்டினப்ட சரித்டய னர்பணம உண்வண. கயப்ட, கயரீஸ், வசம
னடயத ழடசங்கநில் ளமம்வும் னர்பத்டயல் இனந்ட உதர்ந்ட
மகரிகங்கவந உண்டு ண்ஞி ணடங்கள் இப்ழமட
இல்ழபதில்வ. இத்டவ ணமறுடல்கவநனேம் மர்த்டக் ளகமண்டு,
ளபநிதியனந்டம் உள்ழநதினந்டழண ண்ஞி னடிதமட
டமக்குடல்கவந டமங்கயக் ளகமண்டு ம் யந்ட ணடம் ணட்டும் "சமக
ணமட்ழன்" ன்று இனந்ட பனகயட.
என வணம் இனந்டட. அடன்ழணல் ஏர் ஏஞமன் ளகமடி
கயடுகயடுளன்று ர்ந்டட. சய ணமடத்டயற்குள் வ ணத்டயற்கு ழணல்
பநர்ந்ட பிட்ட. அப்ளமலட அந்ட ஏஞமண்ளகமடி, "இந்டச் சய
ணமடணமக இந்ட வணம் ஏர் அங்கும் கூ உதபில்வழத! இட
உழதமகம் இல்மடட" ன்று ளசமல்ய சயரித்டட. வணம்
ளசமல்யற்று: "மன் ிந்ட டயமதிம் எஞமன்ளகமடிவதப்
மர்த்டயனக்கயழன். ீ டயமதித்ட ஏமபட ளகமடி. எவ்ளபமன
ளகமடினேம் இப்டித்டமன் ழகட்ட. க்கு என்றும் ளசமல்த்
ளடரிதபில்வ" ன்று! இந்ட ணமடயரிடமன் ம் ணடனம் ி
ணடங்கலம் இனக்கயன்.
ம் ணடத்டயல் எவ்ளபமனபனக்கும் டித்டி ழபறு பிடணம
டர்ணங்கள் இனந்டமலும் இந்ட டர்ணமடேஷ்மங்கநில் ணணம
ன்டமன் உண்மகயட.

சலுவக இல்வ
சலுவக இல்வ
டர்ண சமஸ்டயங்கவந ிமம்ணஞர்கநின் ஸ்பத த்டக்கமகழப
லடய வபத்டக் ளகமண்மர்கள் ன்று ளசமல்பட வ்பநவு டப்ன
ன்ட அந்ட மடயக்ழக ணயகக் கடுவணதம யதணனம், ளமம்
நிவணதம பமழ்க்வகனேம் பிடயக்கப்ட்டினப்டயயனந்ட ளடநிபமபட
ணட்டுணயல்வ; டர்ண சமஸ்டயங்கநின் யஷ்க்ஷமடத்டக்கு
இன்ளமன்றும் இவடபிப் ளரித சமன்மக இனக்கயட. க
கவகவநனேம், பித்வதகவநனேம் ிமம்ணஞன் கற்மலும்
ினக்குத்டமன் அபற்வ ழமடயக்கமழண டபி,
வபடயகமடேஷ்மங்கவநப் ழம கஷ்ணமதில்மடடம், அடயகப் ஞ

மம் டனபடணம அந்டக் கவகநில் ளடமன்வனேம் டமழ
ளடமனயமக த்டக் கூமட ன்று கட்டிப் ழமட்டினப்வடத்டமன்
ளசமல்கயழன்.
இப்ழமட ல்மனம் ல்மபற்யலும் ணம், னக்தணமக ீடயக்கு
னன் அவபனம் ணம் ன்ளல்மம் யவத ழகமம்
ழமட்மலும், சட்சவ, மர்யளணன்ட், ழகமர்ட் ன்று வட
டுத்டமலும் அடவடச் ழசர்ந்டபர்கள் டங்கவந ணற் ளமட
ங்கழநமடு ணணமக வபக்கக் கூமட ன்று privileges (சலுவகதம
உரிவணகள்) லடய வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். டங்கவந
தமமபட டமபட [கண்ணமகச்] ளசமன்மல் contempt charge
[அபணடயப்னக் குற்ம்] ன்று ளகமண்டு பந்டபிடுகயமர்கள். இப்டி

மன் ளசமல்பவடக் கூ contempt ன்று ளகமண்டு பக்கூடும். இழட
ணமடயரி டங்கலக்கு அபன்ஸ் ழபண்டும், தில் மஸ் ழபண்டும்
ன்ளல்மம் ணற்பர்கலக்கயல்மட சலுவககவநத்டமன் மதக
அழடபமடயகலம் ற்டுத்டயக் ளகமள்கயமர்கள். இடற்ளகல்மம்
ணமமகத் டங்கவநழத பறுத்ளடடுத்டக் ளகமண்டு கட்டுப்மடுகவந
வபத்டக் ளகமண்பர்கள்டமன் டர்ண சமஸ்டயங்கவந க்ஷயத்ட
மடயக்கமர்கள். ழபளமனத்டமல் இபர்கலக்கு அமசமம்
பந்டமல்கூ அபனுக்குத் டண்வ இல்வ; டமங்கள்டமன் ஸ்மம்
ண்ஞி ட்டிி கயக்க ழபண்டும் ன் அநவுக்குத் டங்கவநழத
கஷ்ப்டுத்டயக் ளகமண்வடத்டமன் சமஸ்டயங்கநில் மர்க்கயழமம்.
ிமம்ணஞனுக்குப் டயளட்டு பித்வடகலம் ளடரித ழபண்டும்.
ழமகத்டயற்கு ழபண்டிதவபகளநல்மம் ளடரித ழபண்டும். ங்கர ட
பித்வடதம கமந்டர்ப ழபடம் ளடரித ழபண்டும். கயனய சமஸ்டயம்
[உனவு] ளடரித ழபண்டும். அட ஜ்ழதமடயத்டயல் ம்யவட
ன்னும் ிரிபில் பந்ட பிடும். படு
ீ கட்த் ளடரித ழபண்டும். இப்டி
ல்மத் ளடமனயல்கவநனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு அந்ட அந்ட
பித்வடகலக்கும் ற் மடயதினக்கு அந்ட அந்ட பித்வடவதச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்க ழபண்டும். இபழ அபற்யல் என
பினத்டயதிலும் [ளடமனயயலும்] டேவனதக் கூமட. ழபட
அத்டயததம்டமன் ண்ஞ ழபண்டும். ழபழ ளடமனயல் த்டய அடயக
மம் ம்மடயக்க பக்கூமட.

டடேர்ழபடம் பிச்பமணயத்னக்குத் ளடரினேம். பிச்பமணயத்ர் தமகம்
ண்ஞிமர். அவட றமல, ணமரீசன் ன்னும் மக்ஷர்கள் பந்ட
ளகடுக்க ஆம்ித்டமர்கள். அப்ளமலட அபர், "க்குத்டமன்
டடேர்ழபடம் ளடரினேழண! மழ இபர்கள் ழமரில் அஸ்டயங்கவநப்
ழமடுகயழன்" ன்று ண்ஞிப் ழமபில்வ. மண
க்ஷ்ணஞர்கவநக் கூட்டிக் ளகமண்டு பந்ழட அந்ட மக்ஷர்கவந
ளடமவக்கச் ளசமன்மர். பனயதிழ இபழடமன் அபர்கலக்கு
அஸ்டய-சஸ்டய பித்வட உழடசயத்டமர்!
ஆவகதமல் ிமம்ணஞன் ழபட அத்ததத்வட ணமத்டயம்
மக்கயவடதமக க்ஷயத்ட ப ழபண்டும். ஆமல் ணற்
ல்மபற்வனேம் அபன் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். 'கத்டய சுற்த்
ளடரினேணம?' ன்மல் 'ளடரினேம்' ன்று ளசமல் ழபண்டும். 'சயகயத்வ
னவ ளடரினேணம?' ன்மல் 'ளடரினேம்' ன்று ளசமல் ழபண்டும்.
'சயத்டயம் லடபமதம?' ன்மல் 'லடழபன்' ன்று ளசமல்

ழபண்டும். பர்ஞமச்ண டர்ணத்டக்குத் டக்கடி அந்ட அந்டத்
ளடமனயமநிவதச் சயஷ்தமக்கயக் ளகமண்டு அந்ட அந்ட பித்வதவதச்
ளசமல்யக் ளகமடுத்ட அபன் டனம் குன டக்ஷயவஞவதக் ளகமண்டு
ீபிக்க ழபண்டும். குன டக்ஷயவஞ ளகமஞ்சணமக இனந்டமலும் டயனப்டய
அவத ழபண்டும்.
அப்டி ங்ழகதமனும் ஏரிண்டு இங்கநில் என மடயக் கமனுக்கு
டிச் சலுவக ளகமடுத்டயனக்கயட ன்று ழடமன்றும்டிதினந்டமலும்
அடற்கு யதமதணம கமஞம் இனக்கும். டிக்கட் ளகமடுக்கும் இத்டயல்
டிக்ளகட் ளகமடுப்பவ ணட்டும் டி னொணயல் வபத்ட, ணற்பர்கள்
ளபநிதியனந்ட பமங்கயக் ளகமள்பட ணத்பணமகமட ன்று
ல்மனம் உள்ழந னகுந்டபிட்மல் டிக்ளகட் ளகமடுப்பன் ன்
ளசய்பமன்? ணற்பர்கலக்குந்டமன் எலங்கமக டிக்ளகட் கயவக்குணம?
எவ்ளபமனபனக்கும் டங்கள் டங்கள் கவணகவநச் ளசய்தச் சய
ளசௌகரிதங்கள் இனக்க ழபண்டும். என ளமட குடும்த்டயல்
எனபனக்கு பிதமடய உண்மமல் அபனக்குச் சய ளநகரிதங்கள்
ளசய்ட ளகமடுக்கயழமம். ணற்பனக்கும் அப்டி ழபண்டுளணன்ட
யதமதணம? ல்மனக்கும் ளமடபம டர்ணங்கலம் ம் ணடத்டயல்

யவத இனக்கயன். கவணவதச் ளசய்படற்குச் சய
ளநகரிதங்கள் ழபண்டுணல்பம? பமஸ்டபத்டயல் அவப
ளநகரிதங்கநல்; சலுவகனேணல். அபர்கலக்குள்ந அந்ட பிழச
டர்ணம் னெத்டக்குப் தன்டுபடற்ழக ழபண்டிதவபடமம் இந்ட
சய பசடயகள். இவட ல்மனம் அங்கர கமம் ளசய்த ழபண்டும்.
ளன்மல் அபர்கள் ளசய்பட டங்கலக்கமக ணட்டுணல்;
ல்ழமனக்கும் ளநக்தம் உண்மபடற்கமகழப அபர்கள் டங்கள்
பிழச டர்ணங்கவந அடேஷ்டிக்கயமர்கள்.
ஹ்னடதத்டயல் அன்னம் எற்றுவணனேம் இனக்க ழபண்டும். ல்மம்
எழ மடய ன்று ழசனபடமல் ணட்டும் எற்றுவண பந்டபிமட.
என்மகக் கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டும், எழ மடயதமகக் கட்டிப்
னண்டு ளகமண்டும் இனக்கய ழணல் மடுகநில் இனக்கய ஸ்ப்
ழமட்டினேம் த்ழபனம் ளகமஞ்சணம ஞ்சணம? ம்னவத சமஸ்டய
டர்ணப்டி எவ்ளபமனபனம் டங்கள் டங்கள் கமரிதங்கவநச் ளசய்ட
ளகமண்டு ணற்பர்கலவத கமரிதங்கலம் க்கும்டி ளசய்ட
ணயல் எற்றுவணதமகழப இனந்ட பந்டமர்கள். ணமணமரிம்
ணனணகள் ழசுபடயல்வ; ணரிதமவடக்கமக அப்டி இனக்கயமள்; அட
த்ழபம் ஆகுணம? ணக்கு ளமம்வும் ளனங்கயத ம் மடயக்கமம
எனபனக்ழக டமபட டீட்டு பந்டபிட்மல் மம் அபர் ளடமட்டுச்
சமப்ிடுபடயல்வ. அபவத் ளடமடுபடயல்வ; அடமல் த்ழபம்
உண்ம? இந்ட ணமடயரி உள்நவபகவந த்ழபளணன்று ளசமன்மல்
அட ம் மர்வபதில் உள்ந ழடமம்டமன். ணக்குள்ந ணக்
கக்கத்டயமல் ம்னவத டர்ணங்கள் டப்மகத் ழடமன்றுகயன்.

அவத்டம் அவபர் ளமனட்டுழண!
அவத்டம் அவபர் ளமனட்டுழண!
ிமம்ணஞன் ளகமடுக்கும் வபச்பழடபத்டயல் ஞ்சணனுக்கும் பட்டு
ீ
பமசயல் ய ழம ழபண்டும் ன்று சமஸ்டயம் ளசமல்கயட.
ழபடத்டயல் ளசமன் க கர்ணனம் "ழமகம:ணஸ்டம:றகயழம
பந்ட" (உகயலுள்ந உதிர்க்கும் னலபடம் இன்ம் அவத
ழபண்டும்) ன் ட்சயதத்டக்கமக ற்ட்டடமன். ழபட சப்டனம்
தஜ்ஜனம் ல்மர் னுக்கமகவும்டமன்.

என க்ஷத்ரிதன் அசமள்பட, ழமர் ளசய்பட, police [கமபல் ஞி]
ளசய்பட ல்மம் ணஸ்ட ங்கநின் ன்வணதின் ளமனட்ழ
தமகும்.
வபச்தன் பிதமமம் ண்ஞி மத்வட ல்மம் டக்ழக னெட்வ
கட்டிக் ளகமள்கயமன் ன்று மம் யவத்டமல் டப்ன. அபனும் ளரித
சனெக ழசவப ளசய்கயமன்.
வபச்தர்கள் ளசய்தழபண்டித டனணத்வட கபமன் கர வடதில் என
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்: 'கயனய ளகநக்ஷ பமஞிஜ்தம்
வபச்தம் கர்ண ஸ்பமபம்' ன்று [கர வட XVIII.44]. வபசயதர்கலக்கு
இங்ழக னக்கயதணம னென்று கமரிதங்கள் ளசமல்யதினக்கயட.'கயனய'
ன்மல் னணயவத வபத்டக் ளகமண்டு உலட சமகுடி ளசய்ட
ங்கலக்கு உழதமகப்டுத்ட ழபண்டிதட. அடுத்டட சுவப
ம்க்ஷயக்க ழபண்டிதட. னென்மபட, பிதமமத்டயமல்
ங்கலக்கு உகமம் ளசய்தழபண்டிதட என வபசயத டர்ணம்.
சுவப ன்மக ம்க்ஷவஞ ளசய்ட அடன் கன்றுக்குக் கண்டு
மக்கயனேள்ந மவ தஜ்ஜங்கலக்கும் ங்கலக்கும் உழதமகப்
டுத்ட ழபண்டும். அவ்பநவு னஷ்டிதமகப் சுவப ம்க்ஷயப்ட
இன்ளமன னக்கயத டர்ணம். பிதமமணமட வபச்தர்கலக்கு
னென்மபட னக்கயதணம டர்ணம். அடமபட ளபகு டெணம
ழடசங்கநில் பிவநனேம் ழகமடவண, ளனங்கமதம், குங்குணப்ன ழமன்
மணமன்கவந ஏர் இத்டயல் ழசகரித்ட ங்கலக்கு பிற்று
உகமம் ளசய்பழட என டர்ணம். என ணிடனுக்கு ட்சக்கஞக்கம
ஞம் இனந்டம் திர் னடயதவப இல்மட மவபத்டயல்
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்டமல், இந்ட ஞத்வடக் ளகமண்டு ணமத்டயம்
அபன் ீபிக்க னடினேணம? அழட ணமடயரி ளல் மநணமக பிவநனேம்
ழடசத்டயல் ளல்வ ணமத்டயம் வபத்டக் ளகமண்டு ணற்வப
இல்மணல் ீபிக்க னடினேணம? ஆவகதமல் பிதமமம் ன்ட 
இங்கநில் கயவக்கும் மணமன்கவந ஏர் இத்டயல் ழசகரித்ட
ங்கலக்குக் கயவக்கப் ண்டம் ளரித உகமம் ன்று
ளடரிகயட. இட வபசயதனக்கு னக்கயத டர்ணணமக ற்ட்டினக்கயட.
வபசயதர்கள் டணக்கு பிதமமம் ழபண்மளணன்யனப்ட மம். அழட
ணமடயரி என ிமம்ணஞன் கர்ணமடேஷ்மத்வட பிட்டுபிட்டுக் கண்

ளடமனயவப் ண்ஞிக் ளகமண்டு ஞம் ம்மடயத்டமல் அடவும்
மம். பிதமமத்வட அபபர்கள் மத்வட உத்ழடசயத்டச்
ளசய்கயமர்கள் ன்று யவக்கக் கூமட. ளன்மல் என ணதம்
என பமம் ர்த்டமல் ற்ட்டுக் கவகள் னெப்ட்டினந்டடமல்
அப்ளமலட என மணமனும் கயவக்கமணல் ங்கள் டும் சயணம்
ளசமல்ய னடிதமட. ஆவகதமல் பிதமமம் ளமட ிழதமத்வட
உத்ழடசயத்டழட டபி ளசமந்ட ிழதமத்வட ணட்டும்
உத்ழடசயத்டடல். வபசயதர்கள் பிதமமத்வடத் டங்கள்
மத்டக்கமகச் ளசய்கயழமளணன்று ண்ஞமணல் னெ னுக்கமக
கபமமல் ற்டுத்டப்ட் கமரிதத்வடச் ளசய்கயழமளணன்று
யவத்ட ளசய்த ழபண்டும்.

மமம் பர்ஞத்டபரின் அடேகூ யவ
மமம் பர்ஞத்டபரின் அடேகூ யவ
மமபட பர்ஞத்டபரின் டர்ணம் ணற் ல்ம பிடணம சரீ
உவனப்வனேம் ண்டபட. ணற்பர்கலக்கு உள்ந status (அந்டஸ்ட) ,
ளசௌகரிதம் இபர்கலக்கு இல்வ ன்று ழடமன்றும். ஆமல்
இபர்கலக்கு ஆசமக் கட்டுப்மடுகவந ளமம்க் குவத்ட
ஸ்படந்டயணமக பிட்டினப்வடனேம் கபிக்க ழபண்டும். இபர்கள்
ணற் ல்மவக் கமட்டிலும் டயனப்டயதமக, கபமனுக்குக் கயட்த்டயல்
இனந்ட பந்டமர்கள். "கயனேகம் ணட்ம் இல்வ; மமபட
பர்ஞத்டபர்கள் ணட்ம் இல்வ. கயடமன் ளமம்வும் உசத்டய;
மமபட பர்ஞத்டபர்கள்டமன் ளமம் உசந்டபர்கள் - "கய:மட
சூத்:மட" ன்று மட்சமத் பிதமமசமரிதர்கழந
ளசமல்யதினக்கயமர். ன்? ணற் னென்று னேகங்கநிலும் டயதமம்,
டஸ், னவ ன்று ளமம்வும் கஷ்ப்ட்மழ அவத னடிகய
கபமவ மண ங்கர ர்த்டத்டமழழத கயதில் நிடயல் அவந்ட
பிமம். அடமல் "கய:மட" ன்கயமர். ிமம்ணஞன், க்ஷத்ரிதன்,
வபச்தன் ன் ணற் னென்று பர்ஞத்டபர்கலக்கும் கர்பம் உண்மக
இம் இனக்கயட. டங்கவநப் ற்ய அபர்கலக்கு இப்டி என
அங்கமம் உண்மகயபிட்டமமல் அப்னம் ஆத்ணம கயவக்கய
பனயழததில்வ. 'ணக்கு னத்டய பன்வண இனக்கயட' ன்று
ிமம்ணஞனும், 'ணக்கு அடயகம சக்டய இனக்கயட' ன்று க்ஷத்ரிதனும்,

'ணக்கு ஞ ம் இனக்கயட' ன்று வபசயதனும் அங்கமப்

ட்டுக் ளகமண்டு டப்மக ழமபடற்கு இணயனக்கயட. மமபட
பர்ஞத்டபனுக்கு இப்டி இல்வ. அக்க குஞத்டக்கு இணமக
இனக்கயபன் அபன். "அக்கம் அணனள் உய்க்கும்" ன்று பள்லபர்
கூச் ளசமல்கயமர் அல்பம? அடமல் அபன் ஸ்பமணயக்குக்
கயட்ழழத இனக்கயமன். அங்கமம் பந்டபிக் கூமட, அவட
அனயத்ட ீபவ கபத் ிமடத்டக்கு உரிதபமகப் ண்ஞ
ழபண்டுளணன்டற்கமகத்டமன் ணற் னென்று பர்ஞத்டமனக்கு
ழபடத்டயலும் ழபட கமரிதங்கநிலும் னென்று grade -கநில் அடயகமம்
ளகமடுத்டயனக்கயட. அந்ட வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்கவநப்
ண்டபடமமல் அடற்கு யம் ஆசமங்கள், ஸ்ம-ம-ஆம
யதணமடயகள் உண்டு. இந்ட யதணம் ன் த்டயதம் இனந்டமல்டமன்
ழபட ணந்டயம் ன் ணனந்ட ழபவ ளசய்னேம். ஆசமம் டப்ிமல்
அசமம். அட ளரித மம். அடற்கமகக் கஷ்ம் அடேபித்டமக
ழபண்டும். அடமல் ப்ழமடம் அபர்கள் கண்குத்டயப் மம்மக
ஆசமங்கவந அடேஷ்டித்டமக ழபண்டும். மமபட பர்ஞத்டபனுக்கு
இப்டி இல்வ. அபனுக்கு யதணங்கள் ளமம்வும் குவச்சல்டமன்.
அபன் ளசய்கய உவனப்ழ அபனுக்கு சயத்ட சுத்டய, அடழப அபனுக்கு
ழபட கர்ணமடேஷ்மம், ஸ்பமணய ல்மனம்! இப்டி அபனுக்கு
நிடயல் யத்டய ற்டுகயட. இடமல்டமன் "சூத்:மட" ன்று
பிதமழ இண்டு வககவநனேம் உதத் டெக்கயக் ளகமண்டு சடம்
ண்ஞிமர்.
அபனுக்கு பதிறு ளமம் ஆகமம் கயவக்கமபிட்மல், அபனுக்கு
ணமத்வட க்ஷயக்கத் டஞி கயவக்கமபிட்மல், அபனுக்கு ணவன
ளபதியயனந்ட கமப்மக என குடிவச இல்மபிட்மல் அட
சனெத்டக்கு மம்; மமங்கத்டக்கு மம். இந்ட பசடயகவநப்
ண்ஞித்ட ழபண்டும். இழட பசடயகவந - இபற்றுக்குத் டநிக்கூ
அடயகணயல்மணல்டமன் - ிமம்ணஞர்கலம் ளற்யனந்டமர்கள் ன்று
னன்ழ ளசமன்வட டயனப்ிச் ளசமல்கயழன். அடமபட ளமனநமடம
ளபயல் க்ஷமடம் ளசய்டடமகச் ளசமல்ழப கூமட ன்டற்கமகச்
ளசமல்கயழன்.

ணரிதமவடக் குவபல்;அம்மப ீக்கழண!

ணரிதமவடக் குவபல்; அம்மப ீக்கழண!
"அட சரி, ஆமல் 'ஸ்பத ணரிதமவட ன் ஆபட?' ன்று

ழசமயசம் ளசமல்கய சர ர்டயனத்டக்கமர்கள் ழகட்மல் அபர்கள்
டங்கள் ளகமள்வகக்கு டமங்கழந ஆழக்ஷம் ளடரிபிப்டமகத்டமன்
ஆகயட. இபர்கள் ன் ளசமல்கயமர்கள்? Dignity of Labour (உவனப்ின்
ளகௌபம்) ன்று யவதப் ழசுகயமர்கள். என ழபவ கூத்
டமழ்த்டயதில்வ ன்கயமர்கள். கமந்டய கக்கூவக் கூத் டமழண
கலவுபட ன்று வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர். மழகமமமச்சமரி
ிடண [னடன்] ணந்டயரிதமக இனந்டழமடகூத் டமழண டஞி
ழடமய்த்டக் ளகமண்மர். இந்ட டிக்ிடி ஆஃப் ழவ
கமட்டுபடற்கமகத்டமன் பனத்டயல் என மள் ழணதர்
ணமடயரிதமபர்கழந டவப்க் கட்வவத வபத்டக் ளகமண்டு
ளடனவபப் ளனக்குகயமர்கள். இவடப் ழப்ரில் ஃழமட்ழம ிடித்டப்
ழமடுகயமர்கள். ஆவகதமல் சரீத்டமல் உவனத்டச் ளசய்கய ளடமனயல்
ஸ்பதணரிதமவடக்குக் குவச்சல் ன்று இபர்கழந இன்ளமன
க்கத்டயல் ளசமன்மல் அட என்றுக்ளகமன்று னண்டமன்.
ன்வக் ழகட்மல் 'status', 'ஸ்பதணரிதமவட' ன்ளல்மம்
ளசமல்பவடபி, அங்கமம் ன் பமர்த்வடவதச்
ளசமல்யபிட்மல் ல்மம் சரிதமகயபிடும். ிமம்ணஞனுக்கும்
க்ஷத்ரிதனுக்கும் வபசயதனுக்கும் ற்க்கூடித அங்கமம்
ணற்பனுக்கு ற்பில்வ ன்கய angle -ல் [ழகமஞத்டயல்] இவடப்
மர்த்டமல், பிதமர் ளசமன்ணமடயரி மனம் "சூத்:மட" ன்றுடமன்
னடிவு கட்டுழபமம். இப்ழமட அழடபமடத் டவபர்கள் ளசமல்கய
ணமடயரிடமன் சமஸ்டயங்கநிலும் ல்ம பிடணம கமரிதங்கலம்
உசந்டவப ன்று ணணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இபர்கள் ளௌகயக
(material) ணட்த்டயல் ணட்டும் இனந்டளகமண்டு ளசமல்பவடழத
சமஸ்டயத்டயல் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு உரிதடமக (spiritual -ஆக) ச்
ளசமல்ய அடயழ க்டயவதனேம் கந்ட ளகமடுத்டயனக்கயட. அடமபட,
'ழமக ழக்ஷணத்டக்கமகப்  டயனும கமரிதங்கள் க்க

ழபண்டிதினப்டமல் அபற்றுக்குள் உதர்த்டய-டமழ்த்டய ன்ழட
இல்வ. அபபனம் டங்கலக்கு ித்ட ளடமனயவ
ஈச்பமர்ப்ஞணமகச் ளசய்டமல் சயத்ட சுத்டய ளமம்' ன்கயட.

ஈச்பமர்ப்ஞம் ன்கய ழமட க்டய பந்டபிடுகயட. சயத்ட சுத்டய
ன்ட ஆத்ண ஜமத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கயட.
ஆகழப 'டிக்ிடி ஆஃப் ழர்' ன்று மர்த்டமலும் சரி, சயத்ட சுத்டயக்கமக
ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞப்ழபண்டிதழட கர்ணம ன்று மர்த்டமலும்
சரி - இண்டு பிடத்டயலும் 'ஸ்பதணரிதமவட' ன்கய பமர்த்வட
அடிட்டுப் ழமய் பிடுகயட. அம்மபணயல்மணல் ளசய்டமல்
'ணக்கு இந்ட ஆசமம் இனக்கயழட, அல்ட இல்வழத', 'இந்ட

அடேஷ்மம் இனக்கயழட, அல்ட இல்வழத' ன் குவகள்,
ழகமடமங்கள் உண்மகமட. இந்டத் ளடமனயலுக்கு இந்ட ஆசமம், இந்ட
ஆமம்டமன் சரி ன்று எப்னக் ளகமள்நத் ழடமன்றும். ிமம்ணஞன்
க்ஷத்ரிதவனேம் வபசயதவனேம் ழம ளநக்கயதங்கவந
அடேபித்டமல் ணந்டய சக்டயழத இமட. என ளடமனயமநி
ிமம்ணஞவப் ழம உபமம் இனந்டமல் அபமல்
உலுவனப்னப் ண்ஞழப னடிதமட.
என சயன் பிதம் பிதம் எனத்டர் ளசமன்மர். 'சமஸ்டயத்டயல்
ிமம்ணஞன் ளபள்வந பஸ்டயனம், க்ஷத்ரிதன் சயபப்ன பஸ்டயனம்,
வபச்தன் ணஞ்சள் பஸ்டயனம், மமம் பர்ஞத்டபன் ீ
பஸ்டயனம் உடுத்ட ழபண்டும் ன்யனக்கயட. னடயல்
இளடல்மங்கூ ணட்ம் டட்டுகய அிப்மதழண க்குத் ளடரிந்டட.
அப்னம்டமன் க்கு அடயலுள்ந யதமதம் னரிந்டட' ன்மர். மன்கூ
அப்ழமட இவடப் ற்ய யவத்டப் மர்த்டடயல்வ. ஆவகதமல்,
"இடயழ ன் யதமதணயனக்கயட? ன்று ழகட்ழன். "ளபள்வந

பஸ்டயணமதினந்டமல் ளகமஞ்சம் டமபட கவ ட்மலும்
ளடரிந்டபிடும். ிமம்ணஞன் தஞ்ஜமடயகள் ண்டகயழமட ந்ட
டயபிதத்வடனேம் சயந்டமணல், பஞமக்கமணல்
ீ
மக்கயவடதமக
ளசபனயக்கமபிட்மல் அபனுவத பஸ்டயழண கமட்டிக் ளகமடுத்ட
பிடும். ிவ உத்பித்டப் ஞம் பமங்கக் கூமட அபனுக்கு இந்ட
மக்கயவடனேம் சயக்கனம் ழபண்டும் ன்ழ ளபள்வந பஸ்டயம்.
க்ஷத்ரிதன் னேத்டம் ளசய்கயபன்; த்டம் சயந்டகயபன். சயந்டப்
ண்டகயபன். இட டபிர்க்க னடிதமடட. ஆமல் டஞிவதப்
மனமக்கயப் தனறுத்டகய ணமடயரி இட ளடரிதக் கூமட ன்ழ
சயபப்ன பஸ்டயணமக வபத்டயனக்கயட. வபசயதர்கள் ணண்டிதில் 

மணமன்கவந வகதமண்மலும் ணஞ்சள்டமன் சட்ளன்று டஞிதில்
எட்டிக் ளகமண்டு குீளன்று ளடரிபட. அபர்கலக்கம சு
க்ஷவஞவதப் மர்த்டமலும் ணமட்டுக்கு யவத ணஞ்சள் னச
ழபண்டிதினக்கயட. இந்ட ணஞ்சள் எட்டிக் ளகமண்டு
ளடரிதமணயனக்கத்டமன் ணஞ்சள் கரிழழத பஸ்டயம். யத்டயல்
னலடயதில் ழபவ ளசய்கயபர்கலக்கு ீ பஸ்டயணமமல்டமன்
அலக்கு ளடரிதமட. இந்டக் கமத்டயல் கூ ஃமக்ரிகநில்
ளடமனயமநர்கலக்கு ீ னைிஃமம் டமன் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
ழப அந்ட மடயக்கு ீம் வபத்டடம் யதமதம்டமன்" ன்மர்.
ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் இப்டி எவ்ளபமன பித்தமத்டயலும் யதமதம்
ளடரினேம். அபபனக்கு ளநக்கயதணமவட உத்ழடசயத்ட சமஸ்டயம்;
"சமஸ்த்மத ச; றகமத ச" ன்டன் அர்த்டம் னரினேம். இப்டி

பற்யல் அர்த்டம் னரிபடமழழத னரிதமடபற்யலும் உள்ல
அர்த்டம் இனக்கழபண்டுளணன்று ளடரினேம்.
"எனத்டன் ளசய்டமல் டர்ணணமக, னண்ஞிதணமக இனப்ழட

இன்ளமனத்டன் ண்ஞிமல் மணமக ஆகயட ன்று
ளசமல்பளடப்டி?" ன்று இப்ழமட னத்டயசமயகலம் னரிந்ட
ளகமள்நமணல் ழகட்கயழமம். னன்மநில் மண ங்கலம், இப்டிக்
கமரிதங்கவந ணமற்யக் ளகமண்மல் னெத்டக்கமக ளணமத்டத்டயல்
க்க ழபண்டிதவப ல்மம் றுணமமபடமல் இட அடர்ணந்டமன்,
மந்டமன் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு சமஸ்டயப்டிழத ளசய்ட
பந்டமர்கள். ஈச்ப ந்யடமம், உத்பம், ளமடத்ளடமண்டு டபி
மக்கய பிதங்கநில் ளமம்க் கந்ட ளகமண்மல் ஆமம்
னடம ல்ம பிதங்கநிலுழண ணமயப் ழமகத் ழடமன்றும்.
எவ்ளபமன ஆசமனம் அந்ட மடயதின் ளடமனயலுக்கு உடவுபடமல்,
இப்டி எழடிதமக கப்ட னடிபில் னெ ன்வணக்கம
ளடமனயல் னவவதழத ளகடுக்கும் ன்று அயந்டயனந்டமர்கள். அடயழ
என யவவு, ளநக்கயதம் இல்மணம இத்டவ ளணமரிட்டி
ங்கள் ஆதிம் டயமதிம் பனங்கள் ஆழக்ஷணயல்மணல்
அடேரித்டமர்கள்? ிற்மடும் டன்மல் இங்ழக இந்ட பமடங்கள்
பந்டயனக்கமட. ளபள்வநக்கமன் பந்டட, அடமல் ிமம்ணஞர்கலக்கு
மணமிதங்கள் ழமட, அழட சணதம் அபர்கலக்கு ளபள்வநக்கம
ஆட்சயதில் உத்ழதமகங்கள் கயவத்டட, ளணயன்கலம் க

பமழ்க்வகனேம் ற்ட்டுக் வகத்ளடமனயலும் கயமண பமழ்க்வகனேம்
சயந்டட, இடமல் ணற்பர்கள் ளடமனயலுக்குக் கஷ்ப்டும்ழமட
இபர்கள் ணட்டும் கத்டயல் அலக்குப்மணல் சம்மடயத்டட, இடமல்
ற்ட் ழமட்டி - இப்டி சமடர்பர்ஞ [மன்கு பர்ஞ] ற்மட்டின்
அஸ்டயபமத்டயல் ஆட்ம் ளகமடுத்டயனக்கய சணதத்டயல்
ளபள்வநக்கமன் னடயத ணத்பக் ளகமள்வககவநனேம், ழஸ் டயதரி
[இக் ளகமள்வக] வதனேம் ளகமண்டு பந்ட பிட்டமல் டமன் சமஸ்டய
ம்ிக்வகனேள்ந ளமட ங்கநின் ணசு ணமயபிட்ட.
ஈச்பமடேக்த்டயல் அட வனதடி ணமயமல், ிமணஞியனந்ட
ஞ்சணன் பவ எவ்ளபமனத்டனும் ளசய்கய கமரிதம் அபபனுக்குச்
சயத்ட சுத்டயக்கம மடம்; அழட சணதத்டயல் எவ்ளபமனபன்
ளசய்படம் ழமக ழக்ஷணத்வட உத்ழடசயத்டத்டமன் ன்று னரிந்டபிடும்.
இவடளதல்மம் அசய ஆழமசவ ண்ஞிப்மர்த்டமல், ம்னவத
ணடத்டயல் ணட்டும் இனக்கய பர்ஞ டர்ணத்வடப் ற்ய, ணக்குக்
குவவும் அபணமனம் ற்டுபடமகவும் ஆம்த்டயல் ளசமன்ழழ,
அட அப்டிழத ணமய, இந்ட ற்மட்டில் ளனவணனேம் இவட பகுத்டக்
ளகமடுத்டபர்கநிம் ணரிதமவடனேம் உண்மகும்.

மன் ளசமல்படன் ழமக்கம்
மன் ளசமல்படன் ழமக்கம்
வகத் ளடமனயல்கள் ழமய் ஆவத் ளடமனயல்கலம், னெம் சயன்
சயன்டமக பமழ்ந்ட கயமண பமழ்க்வக ழமய் க பமழ்க்வக உண்மகய,
ழடவபகலம் ளடமனயல்கலம் கஞக்கயல்மணல் ளனகய, பமழ்னவழத
சன் ின்மக ஆகயபிட் இப்ளமலட வனதடி மம்ரிதத்
ளடமனயவழத ற்டுத்டபளடன்ட அமத்தணமகத் டமன்
ழடமன்றுகயட. க்ஷத்ரிதர்கள்டமன் ணயயரிதில் இனக்கமம்,
வபசயதர்டமன் பிதமமம் ண்ஞமம், மமம் பர்ஞத்டமர்
ளடமனயமநிகநமக உவனப்ட டபி ழபழ ளசய்தக்கூமட ன்மல்
இப்ழமட க்கய கமரிதணம? அப்டி த்டப் ண்டகயட னடிதக்
கூடிதடம? இந்டப் ித்தக்ஷ யவவண க்குத் ளடரிதமணயல்வ.
ின்ழ ன் பர்ஞ டர்ணத்வட இப்டி ீட்டி னனக்கய ஸ்ழடமத்ம்
ண்டகயழன் ன்மல் இண்டு கமஞனண்டு:

என்று - இப்ழமட மம் ப்டிதினந்டமலும் சரி, வனத பனயக்கு மம்
ழமகழப னடிதமபிட்மலும் சரி, "அந்ட பனய ளமம் டப்மட; அட
சய vested interest -கநமல் (சுத கும்ல்கநமல்) டங்கள்
ளநகரிதத்டக்கமகழப க்ஷமடணமக உண்மக்கப்ட் அீடயதம
னவ" ன்று இப்ழமட ல்மனம் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயமர்கழந,
இப்டிச் ளசமல்பட சரிழத இல்வ ன்று உஞர்த்டபட.
அபபனும் சயத்ட சுத்டய ளவும், னெம் கட்டுக்ழகமப்னன்
ழக்ஷணத்வட அவதவும், கமசமம் பநவும் டர்ணத்வடப் ழமல்
மதணம மடம் டவுணயல்வ ன்று னரிந்ட ளகமள்ந
வபப்ட என கமஞம்.
இவடபி னக்கயதணம கமஞம் இப்ழமட க்ஷத்ரித, வபச்த, சூத்
மடயகநின் ளடமனயல் னவ கந்டமங்கட்டிதமக ஆகயதினந்டமலுங்கூ,
ப்டிழதம என டயனுசயல் மஜ்த ரிமம் - மடப கமரிதம்,
ண் உற்த்டய - பிதமமம், ளடமனயமநர் ளசய்த ழபண்டித
ஊனயதங்கள் ஆகயதவப ந்ட ளகமண்டுடமன் இனக்கயன்.
ழடசத்டயன் practical necessity -தமக (வனவத் ழடவபகநமக) அன்ம
பமழ்வுக்கும் மமங்கம் த்டபடற்கும் இந்டக் கமரிதங்கள் ந்ழட
ஆகழபண்டிதினப்டமல், ழகமஞமணமஞம ன்மபட ந்ட
பிடுகயன். ஆமல் இபற்றுக்ளகல்மம் னர்த்டயவத
உண்மக்குபடம ிமம்ணஞ பர்ஞத்டயன் கமரிதம் ணட்டும் அடிழதமடு
டுட்டுப் ழமய்க் ளகமண்டினக்கயட. க கமரிதங்கலக்கும்
ஆடமணமக இனக்கய டர்ணங்கவந டுத்டச் ளசமல்யனேம் பமழ்ந்ட
கமட்டினேம் ிசமப்டுத்டபட, ழபடங்கவநக் ளகமண்டு ழடப
சக்டயகவந ழமகழக்ஷணமர்த்டணமக அடேக்கயம் ண்ஞவபப்ட,
டங்கலவத நித டயதமக பமழ்க்வகதமல் ினக்கும் உதந்ட
ட்சயதங்கவந ற்டுத்டபட, னெத்டயன் ஆத்ணயக
அிபினத்டயவத உண்மக்குபட, கவகவந பநர்ப்ட - ன்டம
ிமம்ணஞ டர்ணம் ழமழத ழமய்பிடுகய ஸ்டயடயதில் இனக்கயழமம்,
இட லக்ஷ்ணணமடமல், practical neccesity ன்று பனக்கும்
ளடரிதபில்வ. ணற் னென்று பர்ஞங்கநின் ளடமனயல்
க்கமபிட்மல் ணக்கு பமழ்க்வக த்டபடற்ழக னடிதமட
ன்டழம இட ழடமன்வ்ல்வ. ஆமல் பமஸ்டபத்டயல்
பமழ்க்வகக்கு அர்த்டம் டந்ட அட யவபம பமழ்க்வகதமபடற்கு

பனய ளசய்பட இடடமன். இவட பிட்டு பிட்டு ணற்பற்யல் ணட்டும்
கபம் வபக்கயழமம். அபற்யல் உதர்வப அவந்டமல் prosperity,
prosperity (றிக்ஷம்) ன்று னரித்டப் ழமகயழமம். ஆமல்

ஆத்ணமிபினத்டயனேம், கமசம உதர்வுணயல்மணல் ளௌகயகணமக
ணட்டும் உதர்ந்ட ன் ிழதமம்? இந்ட உதர்வு உதர்ழப
இல்வ ன்று அளணரிக்கர்கலக்கு இப்ழமட ஜமம் பந்டயனக்கய
ணமடயரி ணக்கும் என மள் பத்டமன் ளசய்னேம். அடமல், ணற் மடயக்
குனப்ங்கள் ப்டிதமமலும், ழடசத்டயன் ஆத்ணமவபக் கமப்மற்யக்
ளகமடுக்க ிமம்ணஞ மடய என்று ணட்டுணமபட, எலங்கமக க
ங்கலக்கும் பனயகமட்டிகநமக இனந்ட ளகமண்டு, நிவணதமக,
டயதமகணமக பமழ்ந்ட ளகமண்டு, வபடயக கர்ணமக்கவநச் ளசய்ட
ழமகத்டயன் ளௌகயக-ஆத்ணயக ழக்ஷணங்கவந உண்டு ண்ஞிக்
ளகமண்டு இனக்கும்டிதமக ளசய்தழபண்டும். இந்ட என மடயவத
ழர்டுத்டயபிட்மழ ணற் மடயகநில் ற்ட்டினக்கய குனப்ங்கலம்
டீ ஆம்ித்டபிடும். ந்ட ழடசத்டயலும் இல்மணல் டர்ண
க்ஷஞத்டக்ளகன்ழ, ஆத்ணமிபினத்டயக்ளகன்ழ னேகமந்டணமக என
மடய உட்கமர்ந்டயனந்ட இந்ட ழடசத்டயல் அட டுட்டுப் ழமய்
கனக்கும் க்ஷீஞம் உண்மக பிக்கூமட ன்று, இந்ட என
மடயவத உதிர்ித்டக் ளகமடுப்டற்கமகத்டமன் இவ்பநவும்
னக்தணமகச் ளசமல்கயழன். டங்கலக்கு உசத்டய ளகமண்மடிக் ளகமண்டு,
ளநகர்தங்கவந ற்டுத்டயக் ளகமண்டு, மய்தமக இனக்கயடல்
மன் ளசமல்கய ிமம்ணஞ மடய, னெ ழக்ஷணத்டக்கமக
அடேஷ்மங்கவந மள் னம ண்ஞிக் ளகமண்டு, ல்மரினம்
யவந்ட அன்ழமடு, ண நிவணதமக இனக்க ழபண்டிதழட இந்ட
மடய. இவட கு டர்ணப்டி இனக்கப் ண்ஞிபிட்மல் ம்
னெழண டர்ண பனயதில் டயனம்ிப் ிவனத்டப் ழமய்பிடும் ன்கய
உத்ழடசத்டயல் டமன் இத்டவனேம் ளசமல்பட.

ர்பழமக யபமஞி
ர்பழமக யபமஞி
மடயனவதிமல் ிரிந்டயனந்டடமல் னன்ழ ழடசத்டயல்
எனத்டனக்ளகமனத்டர் பிழமடணமக இனக்கழப இல்வ. இப்ழமட
டமன் ஸ்ழட்டுக்கு ஸ்ழட் [ணமயத்டக்கு ணமயண]) குத்டப்னய

ளபட்டுப் னயதமக ல்வத் டகமறு, ஆற்று ப் ங்கர ட்டுத் டகமறு
ல்மம் ற்ட்டினக்கயன். னன்ழ கமசய தமத்ரீகனுக்கமக இங்ழக
ளசட்டிப் ிள்வநகள் சத்டயம் கட்டி வபத்டச் சமப்மடு ழமட்மர்கள்.
இங்கயனந்ட கமசயக்கும் த்ரிமத்டக்கும் ழமகயபனுக்கமக ழட்ய
டம்சமம [டர்ணசமவ] வபத்டயனந்டமன். அடமபட ஈச்ப க்டயதமல்
ல்மனம் என்று ழசர்ந்ட இனந்டமர்கள். இப்ழமட அடழமய்
மயடிக்ஸ், னத்டய பமடம் ஆகயத அடயகணமகய பிட்டமல்டமன்
ல்மழண ழகமநமமகய இனக்கயட.
அடமல் கவசயதில் ல்மபற்றுக்கும் ணனந்டமக, ர்பழமக
யபமஞிதமக, ழடசத்டயல் க்டய பநழபண்டும் ன்றுடமன்
ிமர்த்டவ ண்ஞழபண்டும்.
"மடய எனயதனும், மடய எனயதனும்" ன்று ஏதமணல் ளசமல்யக்

ளகமண்டினப்டமல், இன்னும் மஸ்டய டழபம்டமன் உண்மகயக்
ளகமண்டினக்கயட. னப்ட, மற்ட பனணமக இந்டப் ிசமம்
ண்ஞி பந்டமலும்* என க்ஷன் ன்று பனகயழமட இப்ழமட
மர்த்டமலும் மடயடமன் னன்மல் யன்று, என கம்னைிட்டிக்கமன்
இன்ளமனபவ அடிப்ட, கத்டயதமல் குத்டபட ன்கய அநவுக்குப்
ழமய்க் ளகமண்டினப்வடப் மர்க்கயழமம். இட ிமம்ணஞஅப்ிமம்ணஞ மடயத்ழபம் இல்வ. ிமம்ணஞவ ல்
ழபவநதமக மயடிக்யயனந்ட ளமம் டெத்டக்கு ளபநிழத
டள்நிதினக்கயட. இபமக பிகமபிட்மலும் ணற்பர்கநமபட
இப்டிக் கலத்வடப் ிடித்டத் டள்நிதினக்கயமர்கழந ன்று ளகமஞ்சம்
ஆறுடமதினக்கயட. அடமல் இப்ழமட க்கய சண்வ ணற்
மடயகலக்குள்ழநழத டமன்! ளடலுங்கு ழடசத்டயல் கம்ணமவுக்கும்
ளட்டிக்கும் சண்வ; கன் ழடசத்டயல் யங்கமதத்டக்கும் இன்ளமன
மடயக்கும் சண்வ ன்கய ணமடயரி சமஸ்டயங்கநில் கற்வ கூச்
ளசய்ட மர்க்க னடிதமட பிரீட மடயச் சண்வகவநளதல்மம்
'ஈக்பமயடி' னனக்கம் ளமம் மஸ்டயதமகவுள்ந இப்ழமடடமன்

மர்க்கயழமம். இங்ழக (டணயழ்மட்டில்) என யல்மபில் வதமட்சய,
இன்ளமன்யல் ளசங்குந்டர் ன்று இப்டி எவ்ளபமன
மடயக்கமர்கவநழத மர்த்ட அழட்சகமக யறுத்டகயமர்கள். Candidate
[ழபட்மநர்] கலக்கயவழத அசயதல் ளகமள்வகவதளதல்மம்

பிட்டுபிட்டு, இந்ட மடய அடிப்வதிழழத ழமட்ம ழமட்டி
ப்வடப் மர்க்கயழமம்.
* 1965 ல் கூயதட.

எனயதடம் ணவந்ட பநடம் பநட்டும்!
"எனயதடம்" ணவந்ட "பநடம்" பநட்டும்!

ஆவகதமல் 'எனயதடம்' ன் ழகமம் உள்ந ணட்டும் என்றும்
பமஸ்டபத்டயல் சரிதமகமட. டணயழ்ப் ண்மட்வனேம், டயனபள்லபர்
னடமபர்கள் அன்வனேம் அனவநனேழண ழமற்யச் ளசமன்வடனேம்
என க்கம் ஏதமணல் ளசமல்யக் ளகமண்ழ, இப்டி 'எனயக' ழகமம்
ழமடுபடம், ளடனளபல்மம் லடய வபப்டம் ம் டணயழ்
ழடசத்டக்குக் ளகமஞ்சம் கூ ற்டல்ழப ன்று ன் ணறக்கு
ளமம்வும் கயழசணமக இனக்கயட. 'எனயதடம்' ன்வட பிட்டு
'பநடம்' ன்று ஆம்ித்ழடமணமமல் அத்டவ ழடனம்,

த்ழபனம், சண்வனேம் ழமய்பிடும். 'மடய எனயதடம்' ன்டற்குப்
டயல் இிழணல் வனதடி 'க்டய பநடம்'; 'ழகமதில் பநடம்'
ன்று ஆம்ித்ட அடற்கமவட க ங்கலம் ழசர்ந்ட
ண்ஞிமல் ஆடய கமத்டயயனந்ட இந்ட ழடசத்வட என
குடும்ணமகப் ின்ி வபத்ட பந்டயனக்கய ஈச்ப க்டய இப்ழமடம்
ம்வண என்மக்கயக் கமப்மற்றும். க்டய பந்ட பிட்மல், மடய
த்ழபம் ழமழத ழமய்பிடும். இத்டவ கமணமக இப்டித்டமன்
இனந்டட. மடய இனந்டட. ஆமல் அடமல் த்ழபம் இல்மணழ
இனந்டட. 'மடயதில் டப்ில்வ; அடமல் த்ழபணயனப்டடமன் டப்ன'
ன்வடப் னரிந்ட ளகமள்நமணல், ய இனக்கயட ன்டற்கமக
பட்வழத
ீ
ளகமலத்டயணமடயரி இப்ழமட மடயவதழத டுத்டபி
ழபண்டும் ன்று ஆம்ித்டடயல் வனத ல் ளடமனயல்
ிரிபிவனேம், டயனப்டயனேம், சமந்டனம், அக்கனம், னெ
ளநன்தனம் மனமட டபி, த்ழபம் ன்மகக் கப்னம்
கயவநனேணமக பநர்ந்ட ளகமண்டுடமன் இனக்கயட.
இப்ழமடமபட பினயத்டக் ளகமண்டு 'அனயதடம்' ன்கய ண்ஞத்வட
பிட்டுபிட்டு, 'க்டய பநடம்' 'சகனம் என்று ழசர்ந்ட ண்டகய
சனெகத் ளடமண்டுகள் பநடம்' ன்று னதற்சய ளசய்த ஆம்ித்டமல்,

மடய த்ழபம் ன்வட ignore [அக்ஷ்தம்] ண்ஞிடமகயபிடும்.
அவட ளமம்வும் க்ஷ்தம் ண்ஞி, டயர்ப்னச் சண்வ
ழமட்மல்டமன் அடவும் டயலுக்குப் டயல் மஸ்டய பரிதம்
ீ
அவகயட! இப்டிச் ளசய்தமணல் ணற் ல் பிதங்கநிழழத
கபத்வடச் ளசலுத்டய அவட ignore ளசய்ழடமணமமல், டமழ இனந்ட
இம் ளடரிதமணல் ழமய்பிடும். 'ணனந்ட சமப்ிடுகயழமட குங்வக
யவத்டக் ளகமள்நமழட' ன்மல் டப்மணல் அந்டக் குங்கு
யவவுடமன் எவ்ளபமன டனம் ணனந்வட டுக்கய ழமட பனம்
ன்கய ணமடயரி, "மடய மடய ன்று த்ழபம் கூமட" ன்று
ளசமல்கய ழமழட மடயதிமல் உதர்வு டமழ்வு உஞர்ச்சயவதனேம்
ஜமகப்டுத்டயக் ளகமண்ழடமன் ழமகயழமம்!
அடமல் க மடயதமனம் ழசர்ந்ட ழகமதில் டயனப்ஞி, அல்ட
டெர்ந்ட ரிதில் ணண் பமனபட ன்கய ணமடயரிதம ளரித
கமரிதங்கவந டுத்டக் ளகமண்டு, ஏதமணல் ளமடத் ளடமண்டுகநில்
ஈடுட்டினந்டமல் டன்மல் அன்னம் னெ ளநன்தனம்
ற்ட்டுபிடும். இப்ழமட கமரிதம் இல்மணயனப்டமல்டமன்
வடதமபட யவத்டக் ளகமண்டினக்கத் ழடமன்றுகயட.
இடயயனந்டடமன் பிடண்மபமடம், பம்ன, டம்ன, 'எனயக' சண்வ
ல்மம் உண்மகயன். 'என சண்வ னசல்' ன்று கயநப்ி
பிட்மல்டமன் ஸ்பமஸ்தணமதினக்கயட. கயநர்ச்சய ஆர்ப்மட்ம்,
னட்சய ன்று கயநப்ிபிட்மல்டமன் டங்கவநச் சுற்ய 'ழ' ழமப்
த்டப் ழர் ழசர்கயமர்கள் ன்டமல் இம்ணமடயரி ளசய்கயமர்கள்.
இடற்ளகல்மம் ளமலழடதில்மடடி கமரிதங்கநில் ஈடுட்டினந்டமல்
ல்மம் சரிதமகய சமந்டணமகயபிடும். ளடமண்வத் டண்ஞர்ீ பற்
'எனயக' கூச்சல் ழமட்டுக் ளகமண்டு, கமல் பயக்க ஊர்பம்

பனபடற்குப் டயல் இந்ட man-power-  [ணிட சக்டயவத] டமபட
ஆக்கரீடயதம டயவசதில் டயனப்ி பிட்மல் த்டவழதம பநர்ச்சய
ற்டும். ல்மபற்வனேம் பிப் ளரித பநர்ச்சய ணஸ்ட
ங்கநிவனேம் உண்மகய அன்னடமன். அடேஷ்மங்கள்
ண்டபட, ழகமபிலுக்குப் ழமபட, உந்யதமத்டக்குப் ழமபட.
ீ வு மநமமல் க மடயதமனம் ழசர்ந்ட மள் னலக்க
ளடய்பப்ஞி, னெப் ஞி ளசய்பட ன்று 'வட்'மக வம்
ழிள் ழமட்டுக் ளகமண்டு ண்ஞ ஆம்ித்டபிட்மல் இந்ட 'எனயக',

'பழ்க
ீ ' வுக்ளகல்மம் அபகமசழணதில்மணல் ல்மனம் பநர்ந்ட

பமழ்ந்ட ளகமண்டினப்மர்கள்.
மடயதில் உதர்வு-டமழ்வு யச்சதணமக இல்வ. ணகமன்கள் - அப்ர்,
ம்ணமழ்பமர், ழசக்கயனமர், ந்டமர், கண்ஞப்ர் ணமடயரிதமபர்கள் ந்ட மடயதிலும்டமன் ழடமன்யதினக்கயமர்கள். ஆசமர்தமழந
கண்ஞப்வ ['சயபமந்ட ரி'] தில் ஸ்ழடமத்டயம்
ண்ஞிதினக்கயமர். பளமனபனும் டமன் இன்ளமனபவக்
கமட்டிலும் உசந்டபன் ன்று யவக்கயழட மம் ன்று
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. ணமன்கலம் இப்டித்டமன்
ணக்கு பனயகமட்டிதினக்கயமர்கள். "மதினும் கவழதன்", 'மதடிழதன்'
ன்ளல்மந்டமன் அபர்கள் டங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள்.
இந்ட ணப்மன்வண சுடந்டய னேகத்டயல் ழமய்பிட்டடமன் ழகமநமறு.
வனத அக்க ணழமமபம் ணக்கு பழபண்டும். பந்ட பிட்மல்
கமரிதத்டயல் மடய இனக்குழண டபி, ணயல் ள்நநவும் ழடம்
இமட. பமழ்க்வக னவதிலும் ளமனநமடம ரீடயதிலும் ழடம்
இல்மணல் ல்மனம் நிவணதமக இனந்ட பிட்மல் ளகமஞ்சம்
கூப் ளமமவண, பதிற்ளரிச்சல் இனப்டற்கு இணயல்மணல்
ழமகும்.
அந்ட ணமடயரி யவவத உழ ற்டுத்டபடற்கம வடரிதனம்,
டயதமக னத்டயனேம் ணக்கு இனந்டமலும் இல்ம பிட்மலும்,
அப்டிப்ட் என ideal- தமபட [க்ஷ்த யவவததமபட] மம்
னரிந்ட ளகமண்மல், ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக பனய டயக்க
இனண்மகும். இடற்குப் மசக்டய அடேக்ம் ளசய்த ழபண்டும்.

ணங்கநமத்டய
னடலுக்கு னடல் : னடிவுக்கு னடிவு.
ணங்கநமத்டய
னடலுக்கு னடல்; னடிவுக்கு னடிவு
இந்ட மழணச்பம் வ சங்க ணண்த்டயல்* ணத்தணம ஸ்டம்த்டயன்
உச்சயதில் டுமதகணமக வ சங்க கபத்மடமள்
லந்டனநிதினக்கயமர். ின்மல் இனக்கய டைல் யவதம் ளபறும்

மமக இல்மணல் ஸ்படயழடபிவதப் ிடயஷ்வ ளசய்டடமல்
ஸ்படய ணமமக, ணம (ஆ) தணமக இனக்கயட.
ஆசமர்தமநின் னடகுக்குப் ின்மல் ஸ்படய இனக்கமணம
ன்மல் இப்டி இனப்டயழழத என ம் இனக்கயட. ிம்ணமபின்
அபடமணம ணண் ணயச்வ ஆசமர்தமள் பமடத்டயல் தித்டின்,
அபனவத த்ினேம் ஸ்படய அபடமனணம
பமஞிவதனேம் தித்டமர். ணண்ணயச்ர் உழ ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமண்டு ஆசமர்தமநின் ிடம சயஷ்தர்கநில் எனபம
றழச்பமசமரிதமமர். பமஞிழதம பமடத்டயல்
ழடமற்றுப்ழமவுன் ஸ்படய னொத்வட அவந்ட, ிம்ண
ழமகத்டக்ழக கயநம்ிபிட்மள். ஆமலும் ஆசமர்தமள் னழமகத்டயல்
என ல் இத்டயல் அபவந இனக்கும்டிதமகப் ண்ஞி
அபலவத மந்யத்தத்டமல் ங்கலக்கு பித்தமப் ிகமசத்வட
உண்மக்க ழபண்டுளணன்று யவத்டமர். அடமல் ஆகமசத்டயல்
கயநம்ிதபவந படர்க்கம ணந்டயத்டயல் கட்டி ழணழ ழமக
னடிதமடடி ண்ஞிமர்.
"அம்ணம! மன் ழடச ஞ்சமம் னப்டுகயழன். ீனேம் ன்ழமடு

பழபண்டும். ட உத்டணணம இம் ன்று ழடமன்றுகயழடம அங்ழக
உன்வ சமடம ீத்டயல் ஸ்டமம் ண்ஞ ஆவசப்டுகயழன்.
அங்ழகதினந்ட ளகமண்டு ீ ழமகத்டக்ளகல்மம் அடேக்ம் ளசய்ட
ளகமண்டினக்க ழபண்டும்" ன்று ஆசமர்தமள் ஸ்படயவதப்
ிமத்டயத்டக் ளகமண்மர்.
"அப்டிழத ளசய்கயழன். ஆமல் என்று. மன் உன்

ின்மழழதடமன் பனழபன். ீ ன்வ டயனம்ிப் மர்க்கக்கூமட.
மர்த்டமல் அந்ட இத்டயழழத ஸ்டயணமகக் குடிளகமண்டு பிடுழபன்"
ன்று ஸ்படய இபனக்கு ம்ணடணமகச் ளசமல்லும்ழமழட என
'கண்டி'னும் ழமட்டு பிட்மள். அடற்கு ஆசமர்தமலம் எப்னக்

ளகமள்ந ழபண்டிதடமதிற்று.
ஆசமர்தமள் னப்ட்மர். ின்மல் ஸ்படய ழடபினேம் ளடமர்ந்ட
ளசன்மள். அபலவத மடச் சயம்ன "ல், ல்" ன்று
சப்டணயடுணமடமல் அபள் ின்ளடமர்கயமள் ன்று ஆசமர்தமலக்குத்

ளடரினேம். அபர் டயனம்ிப் மர்க்க ழபண்டித
அபசயதழணதில்மடயனந்டட.
ஜமக்கண் வத்ட ஆசமர்தமலக்கு டவும் டன்மல் ளடரிதமணல்
ழமகமட. ஆமல் ணடேஷ்தர் ணமடயரி அபடமம் ளசய்டமல்
இப்டிளதல்மம் ளகமஞ்சம் ளசய்படண்டு.
இப்டிழத ஆசமர்தமள் ஞ்சமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு பனம்ழமட
டங்கத்வக் கவதில் சயனங்ககயரி (சயனங்ழகரி) ன் இத்டயல்
னர்ஞகர்ப்ிஞிதமக இனந்ட என டபவநக்கு ழணழ ளபதில் மணல்
என மம்ன குவ ிடித்டக் ளகமண்டினப்வடப் மர்த்டமர். மம்னக்குத்
டபவந ணக்கு சர்க்கவப் ளமங்கல் ணமடயரி; மர்த்ட ணமத்டயத்டயல்
மய்ந்ட ிடித்டத் டயன்றுபிடும். இங்ழகழதம என மம்ழ டபவநக்கு
குவ ிடித்டட! வகழத இல்மணல் இத்டவ அன்ன
யவந்டயனக்கய உத்டணணம இத்டயழழத ஸ்படயவதப்
ிடயஷ்வ ண்ஞிபிமணம ன்று யவத்டடி ஆசமர்தமள் ந்ட
ளகமண்டினந்டமர்.
அப்ழமட சட்ளன்று "ல்,ல்" சப்டனம் யன்றுபிட்ட. ஸ்படய
ன் பபில்வ? ன் ஆமள்? ன்று டயனம்ிப் மர்த்டமர்.
அந்ட இத்டயழழத ஸ்படய யவகுத்டயட் ணமடயரிப்
ிடயஷ்வதமகய பிட்மள்.
ஏவச ழகட்கமடற்குக் கமஞம் ன்ளபன்மல், அட டங்கத்வதின்
ணஞல் கவ. ணஞயழ மடம் னவடந்ட யவதில் அபள் ந்ட
ழமக ழபண்டிதினந்டடமல் சயம்ழமவச ழகட்கபில்வ.
"இடவும் ல்டடமன். மம் யவத்டடம் ஸ்படயதின்

யந்டவனேம் என்மக ஆகயபிட்" ன்று ஆசமர்தமள்
ந்ழடமப்ட்டுக் ளகமண்டு அங்ழக சமடம ீத்வட அவணத்டமர்.
"உன் னடகுக்குப் ின்மல் உன்வத் ளடமர்ந்ட பனழபன்" ன்று

ஸ்படய ளசமன்டற்கு ளமனத்டணமகழபடமன் இங்ழக [மழணச்ப
சங்க ணண்த்டயல்] ஆசமர்தமலக்குப் ின்மல் ஸ்படயதின்
சயவ ிடயஷ்வதமதினக்கயட.

என னஸ்டகம் லடயமல் அடயல் னடயல் குன பந்டம்,
அப்னம்டமன் ிள்வநதமர் ஸ்டடயகூ, னென்மபடமகழப ஸ்படய
ஸ்டடய ன்று க்ணம் இனப்வடப் மர்த்டமலும் ஸ்படயக்கு
னன்மல் ஆசமர்தமள் இனப்ட ளமனத்டழண.
"அட ரி, அப்டிதமமல் ல்மபற்றுக்கும் கவசயதில் ணங்கநம்

ன்று னடிக்கய ணதத்டயல் ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்தப் ழபண்டித
ஆஞ்ழத ஸ்பமணய இங்ழக பமசயழழத ஆசமர்தமலக்கும் னந்டய
டுத்ட டுப்ிழ இனக்கயமழ! இட ப்டி ளமனந்டம்?" ன்று
ழடமன்மம்.**
அந்ட ஆஞ்ழத ஸ்பமணய டமணமகழப னடயல் பந்ட பிட்பர்.
னடயடமக இங்குள்ந ணற் னெர்த்டயகவநச் ளசய்டட ழம அபவச்
ளசய்தபில்வ. இந்ட இத்டயல் அபர் ஆடயதியனந்ழட இனக்கயபர்.
அபர் இனந்ட இத்டயற்குத்டமன் இப்ழமட ஆசமர்தமலம் பந்ட
ழசர்ந்டயனக்கயமர்.
ஆஞ்சழதரிம் ஆசமர்தமள் பந்ட ழசர்ந்டடயல் என ளமனத்டம்
ளடரிகயட.
வ னத்த்வட கம் ன் கயணத்டயல் ளசமல்கயழமட ம்
ஆசமர்தமநின் மணணம "சங்க" ன்ட டயன்னென்று னவ
பனகயட. டயன்னென்று unlucky [டடயனஷ்] ம்ர் ன்ட ம்
சமஸ்டயப்டி டப்ன. ல்வடளதல்மம் ளசய்கயபர் ன்று
ளமனள்டுகய 'சங்க' மணம் டயன் னென்று னவ பனபடம் இடற்கு
என சமன்று.
னத்மம்சம் டமன் ஆஞ்சழதர். அபர் ப்ழமட மர்த்டமலும்
டயன்னென்று அக்ஷம் ளகமண் "வ மம் த மம் த த மம்"
ன் ணந்டயத்வடழத ித்டக் ளகமண்டினப்பர். டயன்னென்று
ல்ட ன்டமல் 'ழடம அக்ஷர்' ன்று பமட்டில் இவட
பிழசயத்டச் ளசமல்கயமர்கள். இந்ட டயரிழதமடசமக்ஷரிவதழதடமன்
டேணமர் ணர்த்ட மணடமமக அபடரித்ட ழமடம் டம ர்ப

கமனம் ம் ண்ஞிக் ளகமண்டு, அடன் சக்டயதமழழத
சயபமயவதக் கண்டு யந்ட மம்மஜ்தத்வட ஸ்டமிக்கச் ளசய்டமர்.
னத் க மத்டயல் டயன்னென்று டம் ளசமல்ப்டும்
(ழணச்பமடமணம) சங்கர், னத்மம்சணமக பந்ட டயன்னென்று
அக்ஷத்வடழத ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கய ஆஞ்ழதரிம் பந்ட
ழசர்ந்டயனப்ட ளமனத்டம்டமழ?
அந்ட ஆஞ்சழதவ இங்ழக ின்னுக்குத் டள்நிபிக் கூமட
ன்றுடமன் னன்மடிழத வபத்டயனக்கயட.
அபர் ப்டிதினக்கயமர்? என வகவத ழணழ டெக்கய பிரித்ட
ளகமண்டினக்கயமர். இட அதஸ்டணமக இனப்ழடமடு
ணட்டுணயல்வ. 'யல்' ன்று வகவத உதர்த்டய ஆக்வஜதிடுகய
ணமடயரினேம் இனக்கயட. டயழ ளரித னத்ம் இனக்கயடல்பம?
அட இந்ட மழணச்ப ழக்ஷத்த்டயல் அவவதக் குவத்டக் ளகமண்டு
குநம் ணமடயரி அங்கயதினப்டற்கு ன் கமஞம்? அந்ட
னத்த்டக்குத்டமன் 'ழணழ பமழட, யல்!' ன்று வகவத டெக்கய
ஆஞ்சழத ஸ்பமணய உத்டவு ழமடுகயமர். அடற்கு னத் மமவும்
ஆதிம் டயமதிம் பனணமக அங்கய பந்டயனக்கயமன்.
அடமல் அபர் ழழ னத்த்வடப் மர்த்டக் ளகமண்டு அபனக்கும் னத்த்டக்கும் குறுக்ழக ழபறு ந்ட னெர்த்டயனேம்
பமணல், இப்டி பமசயழழத இனப்ட டமன் ணக்கு ழக்ஷணம்.
ல்மபற்றுக்கும் னடிபிழ பனகயபர் ல்மபற்றுக்கும் னன்
பழபண்டித ஆசமர்தமலக்கும் னன்ழ பமணம ன்டற்கு
யதமதம் ளசமல்கயழன்.
ஸ்படய, "உக்குப் ின்மல் மன் இனப்ழன்" ன்று
ளசமன்டமல் அபள் பமக்வக ணடயப்டடமன் அபலக்குப் ப்ரீடய ன்று
இங்ழக அபவந ஆசமர்தமலக்கு ின்மல் வபத்டயனக்கயழடம
இல்வழதம?

இழட ணமடயரி ஆசமர்தமள், "க்கு னன்மல் ீ ப்ழமடம்
ிகமசயத்டக் ளகமண்டின, அப்ம" ன்று ஆஞ்சழத ஸ்பமணயவத
ழபண்டிக்ளகமண்டினக்கயமர்.
"டேணத் ஞ்சத்ம்" ன்று ஆசமர்தமள் ஆஞ்சழதர் ணீ ட ந்ட

ச்ழமகங்கள் ளகமண் என அத்னடணம ஸ்டடய ளசய்டயனக்கயமர்.
ஸ்ழடமத்டயரிக்கப்ட்பர் னத்மம்சம்! ஸ்ழடமத்டயரிப்பர் சயப
அபடமம். எழ பஸ்டடமன்! இப்டிதினந்டம் இண்டு ழனம்
பிதத்டக்கு படிபணமக இனந்டபர்கள். ணமசக்டயணமன்கநமக
இனந்டம், ணமனத்டயணமன்கநமக இனந்டம் ப்ழமடம் அக்கணமக
இனந்ட இனபர் இபர்கள். இபர்கநில் ஆஞ்சழதவ ஆசமர்தமள்
பிதத்ழடமடு ழபண்டிக்ளகமண்டு ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்கயமர். அடயல்
என ச்ழமகத்டயல் "னழடம ணண மட டேணழடம னெர்த்டய" ன்று
பனகயட.
ணண-க்கு; னழடம - னன்மல்; டேணழடம னெர்த்டய:- ஆஞ்சழத
ஸ்பமணயதின் உனபம்; மட- ிகமசயக்கட்டும்!
டக்கு னன் ஆஞ்சழதர் ளமயத்டக் ளகமஞடினக்க ழபண்டும்
ன்று ஆசமர்தமழந ழபண்டிக் ளகமண்டினப்டமல், அபனக்கு னன்
ஸ்டமத்டயல் இங்ழக ஆஞ்சழதர் இனப்டடமன் ளமனத்டம்.
அடடமன் அபனக்குப் ப்ரீடய.
ஆம்னம் னடிவும் என்றுடமன்; ஆடயனேம் அந்டனம் என்றுடமன்; மம்
ழடடிக்ளகமண்ழ ழமகய ம்ளமனள் கவசயதில் ல்மத்
ழடட்கத்டக்கும் னடல் யவப்மக இனக்கய 'மன்' ன்டமகத்டமன்
னடிகயட. இடடமன் அத்வபடம். ஆவகதமல் கவசயதில்
பழபண்டித ஆஞ்சழத ஸ்பமணய இங்ழக னடயல் பனம்
குனவுக்கும் னன்மல் பனபழட அத்வபடத்டக்கு பிநக்கணமகத்டமன்
இனக்கயட. 'டமழமம்' (அடிவணதமக இனக்கயழன்) ன்று
வமணசந்டயனெர்த்டயதிம் டமமக இனந்ழட, 'ழமம்' ன்கய
(ணமத்ணமழப மன் ன்று உஞனகய) அத்வபட மபத்வட
அவந்டபர் ஆஞ்சழதர் ன்று ளசமல்படண்டு. இடமல் அபழ
னடலுக்கு னடமகவும் னடிவுக்கு னடிபமகவும் இனப்பர்டமன்.

ஆஞ்சழத ஸ்பமணயதின் டெக்கயத வகக்குக் கட்டுப்ட்டு னத்ம்
அங்கய யற்கயட. மம் ம்ம னத்த்டயல் டபிக்கயபர்கள். ம்
ணஸ் அவதங்கமணல் ஏதமணல் அடித்டக் ளகமண்ழதினக்கயட.
ஆஞ்சழத ஸ்பமணயடமன் ணழமதம் ண்ஞிபர்; இந்டயரிதங்கவந
தித்டபர். "யழடந்த்ரிதம் னத்டயணடமம் பரிஷ்ம்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. டெக்கயத வகழதமடு அபர் யற்வட டரிசனம்,
டயதமனம் ண்ஞிழமணமமல் அபர் ணக்கு அதம் டனபழடமடு
இந்ட ம்ம னத்த்வட, ணயன் அவ ளகமந்டநிப்வ
அக்கய ளநக்தனம் சமந்டயனேம் டனபமர்.
சும்
* மழணச்பம் அக்ி டீர்த்டக் கவதில் வ ணமளரிதபர்கள் 1963-ல்

யர்ணமஞித்ட வ சங்க ணண்ம்.
** வ மழணச்ப சங்க ணண்த்டயல் டேவனபமதியழழத ஆஞ்சழத

னெர்த்டய பிநங்குகயமர்.

