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ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

கமரித யவற கரினகமழழத 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

கமரித யவற கரினகமழழத 

 

னட பனம் ிக்கும்ழமட ஞ்சமங்கம் டிப்ட 
பனக்கம். அப்ழமட னடயல் என ச்ழமகம் 
ளசமல்ப்டுகயட : 
 

பமகரசமத்தமஸ் - றணஸ் - ர்பமர்த்டமமம் 
உக்ழண * 

 

தம் த்பம க்னடக்னத்தமஸ்னே : டம் ணமணய கமம் ** 

 

'கம' ன்று னடித்டடமல், ச்ழமகம் ிள்வநதமவப் 
ற்யதட ன்று ல்மனக்கும் னரிந்டயனக்கும். அபவப் 
ற்ய இங்ழக ன் ளசமல்யதினக்கயட? "ப்ம்ணமடய 
ழடபர்கறம்கூ ந்டக் கமர்தத்டயன் ஆம்த்டயறம் பவ 
ணஸ்கரித்ழட டுத்ட கமர்தத்வட 
னடித்டபர்கநமகயமர்கழநம அந்ட கமவ-தமவ 
னகவ - மனும் ணஸ்கமம் ண்டகயழன்" ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 



'அல் சக்டர்கநமக உள்ந ணடேஷ்தர்கள்டமன் ன்யல்வ, 

யம் சக்டய வத்ட ழடபர்கறம்கூப் ிள்வநதமவ 
பஞங்குகயமர்கள். ப்ழமடமபட, னக்தணம 
ணதங்கநில், ிள்வநதமர் சடர்த்டய ணமடயரிதம 
டயங்கநில்டமன் பஞங்குகயமர்கள் ன்யல்வ. 
ப்ழமட மர்த்டமறம், ந்டக் கமரிதத்வட ஆம்ித்டமறம் 
பஞங்குகயமர்கள்'. ன்று ச்ழமகம் ளடரிபிக்கயட. 
 

அட ணட்டுணயல்வ. பஞங்கயதடன் தவப் னர்ஞணமகப் 
ளற்றுபிடுகயமர்களநன்றும் ளடரிபித்டபிடுகயட. 
அபர்கள் ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்கள், இபர் அவட 
ளபறுணழ பமங்கயக்ளகமண்மர் ன்று 
னடிந்டழமகபில்வ. அபர்கள் ந்டக் கமர்தத்டயன் 
ஆம்த்டயல் அபவ ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்கழநம 
அந்டக் கமர்தத்வடப் யடணமக்கய, யவழபற்யக் 
ளகமடுத்டபிடுகயமர். அபர்கவந டுத்ட கமர்தத்வட 
ளபற்யகணமக னடித்டபர்கநமக, அடமபட ச்ழமகத்டயல் 
ளசமல்யதினக்கயடி 'க்னட க்னத்தர்கநமக , 

ஆக்கயபிடுகயமர். 
 

ழடபர்கள்கூப் ிள்வநதமவ ணஸ்கரிக்கயமர்கள் 
ன்டற்கு ச்ழமகத்டயல் "பமகரசமத்தம: றண:"ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. "பமகரசன் னடம ழடபர்கள்" 
ன்று அர்த்டம். 
 

'றணஸ்' ன்மல் ழடபர். 
ணனம் ணனம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ணனம் ணனம் 

 

'றணஸ்' ன்மல் ழர் அர்த்டம் 'ல் ணம்'. ல் ண 
பிழசம்டமன் ழடப சக்டய. டஷ் ணஸ்டமன் அற 
சக்டய. னஷ்த்டக்கும் றணஸ் ன்று ழர் உண்டு. என 
ளசடி அல்ட ளகமடிதின் ல் ணம் ணமடயரி இனப்ட 
அடன் னஷ்ம். ல் ணறக்கு அவதமநம் ன்? 

அடயல் அன்ன ஊயக்ளகமண்டினப்டடமன். இம்ணமடயரி என 
ளசடிதிழம ளகமடிதிழம ணமடர்தத்டயன் மணம ழடன் 
ஊயக்ளகமண்டினப்ட அடன் னஷ்த்டயல்டமழ? அடன் 
னத்வட பிறம் டயத்டயப்ன ழடன்டமன். கசப்மகக் கசக்கும் 
கமய், னம் ளகமண் டமபபவககள் த்டவழதம உண்டு. 
ஆமல் அபற்யறம் னஷ்த்டயழ ஊறுகய ழடன் கசப்மக 
இனப்டமக ங்குழண கயவதமட. என ளசடி அல்ட 
ளகமடிதில் மர்க்கறம் ளமம் அனகமட, ஸ்ர்சத்டக்கும் 
ளமம் ளணன்வணதமட, பமவனேம் அடயகம் 
ளகமண்ட, ல்மபற்றுக்கும் ழணமக அடனுவத ண 
ணமடர்த மத்வடத் டனபட அடன் னஷ்ந்டமன். 
இப்டிச்ளசமன்டமல் ம்னன்கநில் கண், சர்ணம், னெக்கு, 

மக்கு ஆகயத மன்குக்கும் என னஷ்ம் இன்ம் 
ஊட்டுபடமகத் ளடரிகயட. கண்டக்கு ளமம்றம் அனகம 
னொம் னறக்கு இனக்கயட. சர்ணத்டக்கு றகணமக அடன் 
ணமர்டபம் (ம்னடத்டன்வண) . னெக்குக்கு ல் றகந்டம். 
மக்குக்கு னசயதம ழடன். மக்கய இனப்ட கமட. அந்டக் 
கமடக்கு இன்ணம பண்டுகநின் ரீங்கமத்வடனேம் என 
னஷ்ம் டன் ழடவக்ளகமண்டு பபவனத்டபிடுகயட. 
 



றணஸ் ன்மல் அனகமட ன்றும் அர்த்டம். 
 

இப்டி ல் ணம், அனகு, ழடபர்கள், னஷ்ம் ஆகயத 
மறக்கும் 'றணஸ்' ன்று ளதரினப்வட வபத்டச் 
சயழவ ளசய்ட  ச்ழமகங்கள் உண்டு. (றோ அந்ட 
மண) டீக்ஷயடர் ிமல்தப் டுத்டயபனம் ணயமற 
ணர்த்டயி ஸ்ழடமத்த்டயல்கூ இப்டி 'றணஸ்---
றணஸ்' ன்று னென்று மற டம் அடுக்கயக்ளகமண்டு 
ழமதினக்கயட. 'ல் ணம் ளகமண் ழடபர்கள் 
அர்ச்சவ ண்டகய அனகம னஷ்ங்கநின் யம்றம் 
ணழமணம கமந்டயனேன் கூடிதபழந!' ன்று 
ஸ்ழடமத்ரிக்கும்ழமட, 'ல் ணம்', 'ழடபர்கள்', 'அனகு', 

'னஷ்ம்', 'யம்றம் ணழமணம' ன்கய 
எவ்ளபமன்றுக்கும் என 'றண'வபப் ழமட்டு அனகமக 
ச்ழமகம் அவணந்டயனக்கயட. 
 

ழடபர்கநமறம் னயக்கப்டுபர் ிள்வநதமர் ன்று 
ளசமல்றம்ழமழட ல் ணம்ளகமண் பமமறம் 
அபவ னவ ண்ஞித்டமன் ண்ஞிபிடுகயமர்கள் 
ன்றும் ளடரிபித்டபிடுகய ணமடயரி 
"பமகரசமத்தம:றண:" ன்று, ழடபர்கவநக் குயப்மக 
இந்ட றணஸ் ன் ளதமல் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ல் ணனள்நபளல்மம் எனத்டவப் னவ 
ண்டகயமர்களநன்மல், அப்டிப் னயக்கப்டுபனம் 
ளமம் ல் ணஸ் வத்டபமகத்டமழ இனக்க 
ழபண்டும்? 

ஆவக்கம ஆவனகன் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ஆவக்கம ஆவனகன் 

 

ிள்வநதமனவத ணஸ் த்டவ ல்ட ன்டற்கு 
என்று ளசமல்யபிட்மல் ழமடம். எனத்டரின் கயட்ழழத 
ழகமம் ளனங்க னடிதமட: ணம ழகமிஷ்ர்கூ 
அபனக்கு னன்மல் டமமகழப 
சமந்டணமகயபிடுபமளன்மல் அப்டிப்ட்பர் ளபகு ல் 
ணம், உதர்ந்ட அன்னள்நம் வத்டபமகத்டமழ இனக்க 
ழபண்டும்? இப்டி என உடமஞம் ிள்வநதமர் 
பிதணமக இனக்கயட. ம் ல்ழமரினம், ஈ 
றும்ியனந்ட ஆம்ித்ட அத்டவ பீமசயகநினம் 
ண கயனவழதமடு இனக்கக்கூடித எனபர் தமர்? 

மக்ஷமத் அம்மள் டமன். இத்டவ பீமசயகறக்கும் 
டமதமக இனக்கப்ட் அகயமண் ி அபள்டமழ? 

அப்டிப்ட் அந்ட அகயமண்ழசபரிழத என ணதம் 
உக் னொம் ளகமண்டினந்டமள். ம்னழகச்பத்டயல் 
(டயனபமவக்கமபில்) இனக்கப்ட் அகயமண்ழச்பரி 
கயகமத்டயல் ங்கள் ழமகய ழமக்வகப் மர்த்ட 
இப்டி உக்க் ழகமணமக ஆகயபிட்மள். க சக்டயனேம் 
அபள்டமமவகதமல் அன்ில் ண ளநம்தணம 
யடமம்மநமக இனக்கப்ட் அபழந ழகமம் பந்டமல் 
அடன் உச்சயதில் கமநிதமதினப்மள். இப்ழமட 
அப்டித்டமன் ஆகயதினந்டமள். 
 



கயவதக் கட்டுப்டுத்டய வபப்டற்கமக அபடமம் 
ளசய்டயனந்ட ம்னவத ஆசமர்தமள் அங்ழக பந்டமர். 
ழணச்பமபடமணமடமல் அபமல் 
உக்ழகமத்டயயனக்கய அம்மநினம் ழமகனடினேம். 
ஆமறம் அபர் இந்ட ந்டர்ப்த்வடப் 
தன்டுத்டயக்ளகமண்டு ிள்வநதமரின் அன்ன ணப் 
ளனவணவத உகத்டக்குத் ளடரிபிக்க யவத்டமர். 
அடமல் அம்மறக்கு ழர் டயழ, ழகமபில் னடிந்ட 
ணடயல் பந்டபிடுகய அவ்பநற டெத்டயழ, ளரிசமக என 
ிள்வநதமவ ப்டயஷ்வ ண்ஞிபிட்மர்! 
 

அவ்பநறடமன்! ளசல்ப்ிள்வந டயழ இனக்கயமன் 
ன்டம் அம்மறவத அத்டவ உக்னம் ழம 
இம் ளடரிதமணல் ழமய்பிட்ட! அழக பிமதக 
னெர்த்டங்கநில் என்றுக்கு 'ளசல்ப் ிள்வநதமர்' ன்ழ 
ளதர்! அப்டிப்ட் ிள்வநதின் அன்ன ண 
பிழசத்டமல் அம்மறக்கும் ழகமம் ழமய் பமத்ல்தம் 
ிந்டட. 
 

அப்ழமட அம்மவந பிட்டுப் ழமதினந்ட ழகமம் 
ணறுடினேம் எனழமடம் அபநிம் டயனம்ிபிக் 
கூமளடன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். அடமல் அந்ட 
உக் கவகவந அப்டிழத தந்த்மகமணம இண்டு 
டமங்கங்கநில் ஆகர்யத்ட சணம் ளசய்டமர் 
(அக்கயமர்) . அந்டத் டமங்கங்கவந அம்மநின் 
கமடகநிழழத அஞிபித்டமர். 
 

டமங்கம் ளநணங்கல்தத்டக்கு (றணங்கயத் 
டன்வணக்கு)ச் சயன்ம். அணயனடத்வடச் 



சமப்ிட்பர்கநமதினந்டழமடயறம் ணற் 
ழடபர்களநல்மம் அனயபவகய ணமப்நதத்டயறங்கூ, 

அபர்கள் அணயனடம் சமப்ிட் ழமட டமன் எனத்டன் 
ணட்டும் கமகூ பித்வடச் சமப்ிட்மழ, அந்டப் 
ழணச்பன் ணட்டும் ப்டி அனயதமணயனக்கயமன் ன்று 
ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த ரி'தில் என ழகள்பி 
றேப்ிதினக்கயமர்.* உழ அடற்கு த்ச் சுனக்கணமகப் 
டயறம் ளசமல்யபிடுகயமர். " டப ய டமங்க 
ணயணம: அம்ணம! இட உன் டமங்கத்டயன் ணகயவணடமன்" 
ன்கயமர். 
 

இப்டி அபறவத மடயவ்த்த (கற்ன ளய) ப் 
ளனவணக்குரித டமங்கத்டயல் உத்கவவத 
ஆகர்யத்டழடமடு, அடகு னந்டயழத அபறவத 
பமத்ல்தப் ளனவணவதக் கமட்டுபடமக ப்ரித 
பத்ம ிள்வநதமவ அபறக்கு னன்மல் 
ப்டயஷ்வ ண்ஞிபிட்மர். ம்னழகச்பம், டயன 
ஆவக்கம ன் இண்டு ழர்கநிறழண ிள்வநதமர் 
ம்ந்டணயனக்கயட. ம்ன ன்ட மபல் ணம். அந்ட 
ழக்ஷத்த்டயல் ளபண்ஞமபல் ணம்டமன் ஸ்ட வ்னக்ஷம். 
ிள்வநதமனக்கு ளமம்ப் ிடித்டட மபல் னம். 'கித்ட 
ம்ன ம க்ஷயடம்' ன்று ஸ்ழடமத்ம் ளசமல்கயழமம். 
ிள்வநதமரின் ண க்வடதம அவ்வபதமனக்கு 
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய ழமட் சுட் னனம் 
மபல்டமன். 
 



'டயன ஆவக்கம' ன்கயழமடம் அடயழ 'ஆவ' பந்ட 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு கம னெர்த்டயவத 
ஜமகப்டுத்டகயட. 
 

ஈச்பழ ஆசமர்த னொத்டயல் அபடமம் ளசய்டழமட 
ஈச்பரிக்கு, அகயமண் ஈச்பரிக்கு னன்மல் சயப-சக்டய 
டம்டயதரின் ப்ரித றடம ிள்வநதமவ ப்டயஷ்வ 
ளசய்டட பிழசம். 
 

கனஞமனெர்த்டயதமக இனக்கப்ட் மசக்டயக்குழண கூக் 
ழகமம் ற்ட்மறம், அட ழமய் அபள் குநிர்ந்ட 
ணழமடு ழமகத்டக்கு அடேக்ம் ண்டம்டிதமக 
ணமற்யபிடும் சக்டய ிள்வநதமனக்கு இனக்கயட. 'சக்டய' 
ன்மல் அபர் ழடம ளரிசமக ணந்த்ம் ழமட்ழம, 

அல்ட ழபழ டமபட ண்ஞிழதம அந்டப் மசக்டயவத 
ணமற்ழபண்டுளணன்யல்வ. இபர் அபள் கண்ஞிழ 
ட்டுபிட்மல் அடழப ழமடம். அன்ழ படிபணம 
பிமதக னொத்வடப் மர்த்டணமத்டயத்டயல் அம்மநின் கண் 
பமத்ல்த பர்ம் ளமனயதத் ளடமங்கயபிடும். 
 

அத்டவ ல் ணஸ் அபனக்கு! றணமகயத 
அபவ பமகரசமடய றணர்கள் ணஸ்கரித்ழட க 
கமர்த யத்டய ளறுகயமர்கள். 
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பமகரசர் தமர்? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 



பமகரசர் தமர் ? 

 

பமகரசர் ன்ட தமர்?டயனமறக்கசு ஸ்பமணயகறக்கு 
அப்டிப் ழர் ன்ட ளடரிந்டயனக்கமம். ணனள்ீக்கயதமர் 
ன்ழட அபனக்கு இதற்ளதர். ிற்மடு அபர் சணஞ 
ணடத்டயல் ழசர்ந்ட அடயழ என னக்த னனமழமட 
டர்ணழர் ன்று ளதர் வபத்டக்ளகமண்மர். அடற்கும் 
ிற்மடு அபர் ணறுடினேம் ம்னவத ணடத்டக்ழக 
டயனம்ித் டயனபடயவகதில் டம்னவத னடமபட 
ழடபமத் டயனப்டயகம் மடிதறன் ழணச்பின் 
பமக்ழக அசரீரிதமக றேந்ட அபனக்கு 'மறக்கசு' ன் 
ளதவச் சூட்டிதட. 'மறக்கு அசு' ன்டற்கு 
ம்ஸ்க்னடம் 'பமகரசர்'. பமக் - ளசமல், ஈசர் - அசர். 
மறக்கு அசர் ன்ட ளசமல்றக்கு அசர் ன்டமல் 
டமழ? இடற்கும் அப்னம் டயனஜமம்ந்டர் அபவ 
'அப்ழ!' ன்று அவனத்டடமல் அப்ர் ன்றும் அபனக்கு 
என ளதர் ற்ட்டுபிட்ட. 
 

ஆமல் இங்ழக (ிள்வநதமர் ச்ழமகத்டயல்) ளசமல்றம் 
பமகரசர் ன்ட அப்ர் ஸ்பமணயகநல். பமகரசர் னடம 
ழடபர்கவநப் ற்யதல்பம இங்ழக ளசமல்யதினக்கயட. 
ழடபமடயதில் பமகரசர் ன்ட தமர்? 

 

இண்டு ழடபர்கறக்கு அந்டப் ளதனண்டு. எனபர் 
ப்னஸ்டய. ணற்பர் ப்ம்ணம. 
 

'ப்னஸ்டயழதம?' ன்று ழகட்கய அநக்கு பிழசணம 
னத்டய ப்கமசம் ளற் ழடபகுன, பிதமனன் ன்று 
ளசமல்கயழமழண. அபர் க சமஸ்டயங்கநிறம் ணம 



ளகட்டிக்கமமடமல் பமகரசர் ப்டுபர். ழச்சயல்பல் 
பமகரசர் அபர். பமகரசர் ன்ழ அர்த்டம் ளகமடுப்டம 
'கரஷ்டய' ன் ளதனம் அபனக்கு உண்டு. 
ப்னஸ்டயவத ப்ஹ்ணஞஸ்டய ன்றும் ழபடம் 
ளசமல்றம். அயறம் பித்பத்டம் உனபணம அபனக்குப் 
ிள்வநதமர் ம்ந்டம் பிழசணமக உண்டு. 'ழபடகம 
ப்ஹ்ணஞஸ்டயடமன் னமஞகம பிக்ழச்பர்' ன்று 
ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ளசமல்பமர்கள். பிமதகனெர்த்டயதின் 
ஆபமத்டயல் ியத்டணமக பனங்கும் ழபட ரிக்ழக 
ப்ஹ்ணஞஸ்டயக்கமடடமன். 
 

ழடபர்கள் பிடயப்டி குனனகணமகப் ிள்வநதமர் பஞக்கம் 
ளசய்கயமர்களநன்று கமட்டுபடற்கமக 
'பமகரசமத்தம:றண:' ன்று ளசமல்யதினக்கயளடன்று 
உள்நர்த்டம் ளசய்டளகமள்நமம். ழடபகுனழப 
ிள்வநதமனக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞிச் சரர்கநம 
ழடபர்கறக்ளகல்மம் பனயகமட்டுகயமர் ன்று 
ளடமிக்கயட. 
 

பமக்ழடபிதம ஸ்படயதின் டயதம ப்ஹ்ணமறக்கும் 
பமகரசர் ன் ளதனண்டு. 'பமக்' ன்மழ ஸ்படய. 
ஸ்படீ கமந்டர் பமகரசர். 
 

ளமடபமக 'ப்ஹ்ணமடய ழடபர்கள்' ன்று ளசமல்பழட 
பனக்கணமடமல் இங்ழக 'பமகரசமடய றணர்கள்' ன்று 
பனபவடக் ளகமண்டு, பமகரசர் ன்ட ப்ம்ணமவபக் 
குயக்கும் ன்ழ வபத்டக்ளகமள்நமம். ப்ம்ணமறக்கு 
உள்ந  ளதர்கநில் 'பமகரச' ன்வடச் 
ளசமல்யதினப்டமல் ிள்வநதமர் அயறக்கும் 



பித்பத்டக்கும் ளடய்பம் ன்று உஞர்த்டப்டுகயட. 
பமக்ழடபிதம ஸ்படயதின் டய அபர் ன்மல், 

அபள்டமழ அயறக்கும் பித்வதக்கும் 
அடயழடபவடதமதினப்பள்? 

 

ப்ஹ்ணம ஸ்னஷ்டிகர்த்டம. ஸ்னஷ்டி ன்றன் கமம் 
ன் டத்பத்வடத்டமன் னடயல் யவக்கயழமம். 
கமத்வட அநப்டற்குத்டமன் பனம் ன் அநற 
ழகமவ வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். ஆவகதமல் 
பனப் ிப்ில் ஞ்சமங்க ம் ண்டம்ழமட 
ப்ம்ணமவப னடயல் ளசமல்ய, அப்ழர்ப்ட் ப்ம்ணம 
னடம ழடபர்கள் ணஸ்கமம் ண்டம் 
பிக்ழச்பனக்கு பந்டம் ளசறத்டபட ளமனத்டணமக 
இனக்கயட. 
 

ப்ம்ணமவப பமகரசர் ன்று குயப்ிட்டுச் 
ளசமல்யதினப்டமல் பமக்கு ம்ந்டணமக, அடமபட 
பமக்கு குயப்ிடும் அயற, பித்பத், பித்வத, இக்கயதம் 
னடமபற்யல் ழணற்ளகமள்றம் ல்ம னதற்சயவதனேம் 
யர்பிக்ணமக யவழபற்யத் ட பிக்ழச்ப னவ 
அபசயதம் ன்று ளடரிகயட. ளடமன்றுளடமட்டு இந்ட 
ம்ிக்வகப்டிடமன் என சுபடி றேடத் ளடமங்கும்ழமட, 

அட ந்ட பிதம் ற்யத சுபடிதமதினந்டமறம் ரி, 

ஆம்த்டயல் "றோ கஞமடயடழத ண:" ன்று ழமடும் 
பனக்கம் அடேரிக்கப்ட்டு பந்டயனக்கயட. * 

 

கம டத்பத்வட ஸ்னஷ்டிகர்த்டர் ன் னவதில் 
ப்ம்ணம ஜமகப்டுத்டபடமல் அபமல் பனயப்ளறும் 
ிள்வநதமவ பனம் ளடமங்கும் ழமட ணஸ்கமம் 



ண்ஞழபண்டுளணன்ட ழமழப, அபர் (ப்ம்ணம) பமகரசர் 
ன் ஸ்படயகமந்டமதினப்டமல், அபர் பனயடும் 
ிள்வநதமவ ந்டப் னஸ்டகத் ளடமக்கத்டயறம் 
ணஸ்கரிக்க ழபண்டுளணன்மகயட! 
 

இடமல்டமன் இந்ட ('பமகரசமத்தம:றண:' ன்) 
ச்ழமகத்வடழத ஆடய கமவ்தணம றோணத் பமல்ணீகய 
மணமதஞத்வடப் மமதஞம் ண்டம்ழமடம் ணங்கந 
ச்ழமகணமக னடயல் ளசமல்கயழமம். அடற்கப்னம்டமன் 
ஸ்படயவதக் குயத்டடம "ழடமர்ிர்னேக்டம" ச்ழமகம் 
ளசமல்பட. 
 

*"ளடய்பத்டயன் குல்" னென்மம் குடயதில் 'ிள்வநதமர் 
சுனய' ன் னடல் உவதில் 'றேத்டப் ஞிதில் பிமதகர் 
ளடமர்ன' ன் ிரிற மர்க்க. 
ழடபவடதரின் இவனைறும் டீர்ப்பர் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ழடபவடதரின் இவனைறும் டீர்ப்பர் 

 

இடயம கமவ்தம் என்று ன்மல் அடன் ஆம்த்டயல் 
பமக்ழடபிதமனேம் பித்தமடயழடபவடதமகறம் 
இனக்கப்ட்பவந ஸ்ழடமத்ரிப்ழட ளமனத்டம். அடழப 
ழமடம் ன்று ழடமன்மம். ஆமல் அபறக்கும் 
னந்டயப் ிள்வநதமவ ஸ்ழடமத்ரிக்க ழபண்டிதினக்கயட. 
ன் இப்டி? 

 



அபவந மம் ஸ்ழடமத்ரிப்டற்ழக டமபட பிக்ம் 
ற்ட்டுபிட்மல் ன் ண்டபட? அடமல் னடயல் 
பிக்ங்கவநப் ழமக்கடிக்கும் பிக்ழச்பவ 
ஸ்ழடமத்ரிக்க ழபண்டிதடமகயட. 
 

இவடபிறம் னக்தணமக இன்ளமன கமஞனம் உண்டு. 
மம் ஸ்ழடமத்ரிக்க னடிதமணல் ணக்குத்டமன் பிக்ம் 
ற்டுளணன்யல்வ. மம் ஸ்ழடமத்ரிக்கும் ழடபவட 
ணக்கு அடேக்ம் ண்ஞனடிதமணல் அந்ட 
ழடபவடக்கும் டமபட பிக்ம் ற்மம். 
னமஞங்கவநப் மர்த்டமல் ளடரினேம், மக்ஷமத் மர்படய 
ழணச்பர்கள், ணமபிஷ்ட அபனவத அபடமங்கள், 

றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய னடமபர்கறக்குக்கூச் சய 
ந்டர்ங்கநில் டுத்ட கமர்தத்வட னடிக்கனடிதமணல் 
பிக்ங்கள் ற்ட்டினக்கயன். அப்ழமட அந்ட 
ளடய்பங்கறம் பிக்ழச்பனவத மதத்வடக் 
ழகமரிப் ளற்று, அபனவத அனநமழழத 
பிக்த்டயயனந்ட யபமஞம் ளற்யனக்கயமர்கள். * 
ப்ம்ணமடய ழடபர்கறம் இபவ ணஸ்கரித்ழட க்னட 
க்னத்தர்கநமபமர்களநன்று டமழ (ஆம்த்டயல் ளசமன்) 
ச்ழமகத்டயறம் மர்த்ழடமம்? அடமழழத இபனவத 
டவஞ அபர்கறக்கு இல்மபிட்மல் அபர்கறவத 
கமர்தங்கறம் யவழபமணல் பிக்ம் ற்டுளணன்று 
ளடரிகயடல்பம? ஆவகதிமல்டமன் என கமவ்த 
ஸ்னஷ்டிதமதினந்ட அடன் ஆம்த்டயல் ஸ்படயவத 
ஸ்டடயப்டமமறம், இழட ணமடயரி, டமத்டக்கமக 
க்ஷ்ணயவத ஸ்டடயப்டமமறம், ழமய் ளமடி 
டீனபடற்கமக ¨ர்த மமதஞவ ஸ்டடயப்டமமறம், 



இப்டிழத ந்ட க்ஷ்தத்வட னன்ிட்டு ந்ட 
ஸ்பமணயவத ஸ்டடயப்டமமறம், அந்ட ஸ்பமணயதின் 
கமர்தத்டக்கும் பிக்ம் ற்மணல் க்ஷயக்கும் 
ிள்வநதமவத்டமன் னடயல் ஸ்டடயக்கழபண்டுளணன்று 
ற்ட்டினக்கயட. 
 

னத்மிழகணமக இனக்கட்டும், சண்டி ழமணணமக 
இனக்கட்டும், ழபங்கணஞ ஸ்பமணய ணமமடவதமக 
இனக்கட்டும், ந்டச் சங்கமகத்டமன் இனக்கட்டும், 

ிள்வநதமனக்கு 'சுக்மம்டம்' குட்டிக்ளகமள்நமணல் 
டறம் ளடமங்குபடயல்வ! ிம்ணமடய ழடபவடகநில் 
தமமமறம் டங்கள் கமரித யவழபற்த்டக்கமக 
அபர்கறம் இபவ ணஸ்கரித்டமக ழபண்டிதினக்கயட 
ன்டமழழத அபர்கநிம் மம் என கமர்தத்வட 
டயர்மர்த்டப் ழமய் பனயமடு த்டம் ழமட, 

அபர்கறக்கும் னந்டய இபவ பனயழபண்டுளணன்று 
பிடய ற்ட்டுபிடுகயட. 
 

* "ளடய்பத்டயன் குல்" மன்கமம் குடயதில் 'ி 
ளடய்பங்கறம் ழமற்றும் ிள்வநதமர்' ன் உவ 
மர்க்க. 
ணன்மகுடிப் ளரிதபமள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ணன்மர்குடிப் ளரிதபமள் 

 



ளகமஞ்சம் ழபடிக்வக கந்ட ணமடயரி இந்ட பிதத்வடப் 
ற்ய என ளரிதபர் ச்ழமகம் ண்ஞிதினக்கயமர். 
'ளரிதபர்' ன்ழன். அபவப் 'ளரிதபம(ள்)' ன்ழ டமன், 

ளதவச் ளசமல்மணல், ணரிதமவடதமகக் குயப்ிடுபட 
பனக்கம். ன் ணமடயரி என ணமடயடயதமக இனப்பவப் 
'ளரிதபம' ன்டயல் பிழசணயல்வ. ஸ்பதணம 
ழதமக்தமட இல்மபிட்மறங்கூ, ஸ்டமத்டயமழழத 
ங்கறக்குப் 'ளரிதபர்' ட்ம் கயவத்டபிடும். மன் 
ளசமல்கய ளரிதபர் ணமடயடய இல்வ. அடற்கடுத்ட 
டிதமக ழமக ளகௌபத்வடத் டன்னுவத 
ஆச்ணத்டயமழழத ம்மடயத்டபிடுகய (ணமடயடயதமக 
இல்மட) ந்யதமயகூ இல்வ. க்னஸ்டமகழப 
பமழ்க்வக த்டயதபர். ஆமல் "குடய" ன்று 
னகனக்கூடித அநறக்கு மநணம சயஷ்தர்கறக்கு 
குனகும் த்டயப்  ணமபித்பமன்கவந 
உனபமக்கயத ணம ணழமமத்தமதமக இனந்டபர். 
ந்யதமயகறங்கூ பந்ட மம் ழகட்டுக்ளகமண்டு 
ழமகும்டிதம அப்ழர்ப்ட் மண்டிதத்ழடமடு 
கூடிதினந்டபர். ணம ண்டிடர் ன்ட ணட்டும் அபர் 
ளனவணதல். உசந்ட குஞபமமகறம் இனந்டமர். 
சயபக்டயதில் சயந்டபர். ண ஆசம 
அடேஷ்மத்ழடமடுகூ ளமம்றம் சரமக பமழ்ந்ட 
ளனவணனேம் அபனக்கு உண்டு. ஜமம், சரம் 
இண்டிறம் ளரிதபமக இனந்ட அபவத்டமன் 
'ளரிதபமள்' ன்ழ ழமகம் ளசமல்யற்று. அவதமநம் 
ளடரிபடற்கமக, அபர் பமழ்ந்டபந்ட ஊரின் ளதவச் 
ழசர்த்ட "ணன்மர்குடிப் ளரிதபமள்" ன்று ளசமல்பமர்கள். 
உதர்ந்ட அயற, சயந்ட எறேக்கம் இண்டும் கூடித அபர் 



19-ம் டைற்மண்டு ஆம்த்டயயனந்ட இனடமம் 
டைற்மண்டு ஆம்ம் பவ றணமர் ளடமண்டறு பதசு 
வீ்தபந்டமக இனந்ட 'ஜம-சர-பழதம வ்னத்டர்' 

ன்கய னகழ்ச் ளசமல்றக்கு னற்யறம் உரிதபமக 
இனந்டமர். ணமமகயத அப்வத டீக்ஷயடரின் பம்சத்டயல் 
பந்ட அபனவத சர்ணன்* த்தமகர் ன்ட. அபர் 
தமகங்கள் ளசய்டடமல் 'த்தமகம ணகய' ன்று டம்னவத 
டைல்கநில் டம்வணப் ற்யச் ளசமல்யக்ளகமண்டினப்மர். 
'ணகம்' ன்மல் தமகம். சயன் பதசயயல் அபவ 
படீ்டிழ ளரிதபர்கள் கூப்ிட் ழர் மற. அடமல் 
மற சமஸ்டயரிகள் ன்றும் ளசமல்படண்டு. ஆமல் 
ழச்சு பனக்கயல் 'ணன்மர்குடிப் ளரிதபம' டமன். ஊர் 
உகளணல்மம் ளரிதபம ன்று அவனத்டமறம் 
ளமம்றம் அக்கத்ழடமடு நிவணதமக இனந்டபபர். 
அபனவத குனணமர்கநில் ழகமமமசமரிதமர் ன்பர் 
எனபர். ிற்கமத்டயழ இந்ட ழகமமமசமரிதமரின் 
னத்டயர் ணன்மர்குடிப் ளரிதபமநிம் டித்ட 
ணமஞபர்கநில் எனபமமர். இபர் ளரிதபமவநபி 
பதயல் சயயதபர் அழடமடு சயஷ்தர். அப்டிதினந்டம், 

குன னத்னுக்கு ணரிதமவட கமட்ழபண்டும் ன் 
பனக்வக அடேரித்ட இபர் பகுப்னக்கு பனம்ழமட 
இபனக்கு குனபம ணன்மர்குடிப் ளரிதபமழந 
றேந்டயனந்ட யற்மமம்! க்டய ச்த்வட, ஆசமம், 

த்குஞங்கள், அமணம பித்பத் இத்டவனேம் ளற்று, 

ந்யதமயகறக்கும் மம் ளசமன்பமமறம் அபர் 
கவசய ணட்டும் ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நபில்வ. 
"ணக்கு ட அவ்பநற ழதமக்தவட?" ன்ழ 
ளசமல்பமமம். அத்டவ அக்க ம்த்ட! 



 

அபனக்கு ணமணழமமத்தமத ட்ம் சூட்டிதடயழழத 
இப்டி (அபட அக்க குஞத்வடக் கமட்டுபடமக) என 
பிதம் உண்டு. (1887-ல்) பிக்ழமரிதம ட்ழணயத 
ழகமல்ன் லிய ளகமண்மடிதழமட, இந்டயதமபின் 
வனத பனக்கத்வட அடேரித்ட இிழணல் 
ளபள்வநக்கம மமங்கனம் ண்டிழடமத்டணர்கறக்கு 
'ணம ணழம மத்தமத'ட்ம் ளகமடுக்க 
ழபண்டுளணன்று டீர்ணமம் ண்ஞிமர்கள். அடன் 
ிகமம் னடல் பனழண பக்கத்டய பித்பமன் 
எனபனக்கும், ளடற்கத்டய பித்பமன் எனபனக்கும் 
வட்டில் டனபட ன்று ழடர்ந்ளடடுத்டழமட அபர்கநில் 
எனபமக இனந்ட ளடற்கத்டயக்கமர் ம்னவத 
ணன்மர்குடிப் ளரிதபமள்டமன். ஆமறம் அபனக்கு 
இந்ட பிதம் ளடரிபிக்கப்ட்ழமட, 'னர்ப கமத்டயல் 
ணமளரித பித்பமன்கறக்ழக ளகமடுத்ட பந்ட இந்டப் 
ட்ம் க்கம?அவ்பநற ழதமக்தவட இல்ழப 
இல்வ' ன்று ளசமல்யச் சும்ணம இனந்டபிட்மமம். 
ட்ம் பமங்கயக்ளகமள்ந அபர் டில்ய டர்மனக்குப் 
ழமகழபதில்வ! பிதத்வட ணந்டபிட்டுத் 
டம்மட்டுக்குப் மம் ளசமல்பட, சயப னவ ண்டபட 
ன்று இனந்டளகமண்டினந்டமர். மமங்கத்டயல் 
இபனக்கமகக் கமத்டக் கமத்டக் மர்த்டமர்கள். டில்யக்குப் 
ழமகமபிட்மறம் கயட்த்டயல் இனக்கய 
டஞ்சமறொனக்கமபட ழமய் களக்ரிணயனந்ட வட்டிவ 
மணரிதமவடழதமடு ளறுபமம ன்று கமத்டப் 
மர்த்டமர்கள். பிதப் ம்ன்ம இபனக்கம, அந்ட 
ண்ஞழணதில்வ!அப்னம் களக்ர் அந்டப் ளரித 



ட்த்டக்கம ன்டகவந அபனவத படீ்டுக்ழக 
அனுப்ி வபத்டழமடடமன் ணறுக்க னடிதமணல் 
ற்றுக்ளகமண்மர். 
 

பித்வத இனந்டமல் டவக்கனம் இனக்கத்டமன் 
ழபண்டும் ன்யல்மணல் ழர் பித்தமணமக இனந்டமர். 
பித்தமம்த்டயழழத பிமதகவ பந்டம் 
ளசய்படமறம், ந்ட சமஸ்த்ணமதினந்டமறம் அடற்கம 
னஸ்டகத் ளடமக்கத்டயழழத ிள்வநதமர் 
ஸ்டடயக்கப்டுபடமறம் உண்வணதம பித்பமளமனபன் 
ப்டிதினக்கழபண்டும் ன்று கமட்டித அந்டப் 
ளரிதபவப் ற்யச் ளசமல்பளடல்மனம் பிக்ழச்ப 
ப்ரீடயடமன். மம் டுத்டக் ளகமண் பிதத்வட பிட்டு 
ங்ழகம ழமய்பிட்டமக ஆகமட. 
 

* - என அந்டஞனக்கு சமஸ்டயழமக்டணமக 
மணகஞணயப்டும் ளதர். 
ந்தமழதந்ட ழசகம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

"ந்தமழதந்ட ழசகம் " 

 

அந்டப் ளரிதபர் ண்ஞிதினக்கும் க்ந்டங்கநில் 
'ந்தமழதந்ட ழசகம்' ன்ட என்று. அட அத்வபட 
ழபடமந்டம், டர்க்க சமஸ்த்ம் ஆகயத இண்டும் ழசர்ந்ட 
னஸ்டகம். டர்க்க சமஸ்த்ம் ன்று ளமடபமகச் 
ளசமல்படற்கு 'ந்தமத சமஸ்த்ம்' ன்ழ ளதர். 



அடமல்டமன் அந்ட சமஸ்த்த்வட ம்ந்டப்டுத்டய 
றேடப்ட் இந்ட டைறக்கு 'ந்தமழதந்ட ழசகம்' ன்று 
ழர். 
 

'ந்தமத மஸ்கம்' ன்று என னஸ்டகம் இனக்கயட. அட 
அந்டமர்தர் ன்பர் றேடயதட. அத்வபட ழபடமந்ட 
க்ந்டங்கள் சயபற்யல் ழணற்ளகமள்நப்ட்டினக்கும் டர்க்க 
பமடங்கள் சரிதமவபதில்வ ன்று கண்ம் ளசய்ட 
டர்க்க ரீடயதமக றேடப்ட் னஸ்டகழண 'ந்தமத மஸ்கம்'. 

அடயல் ளசமல்யதினக்கும் பமடங்கள்டமன் சரிதில்வ 
ன்றும், அத்வபட க்ந்டங்கநின் பமடங்கள் 
சரிதமவபழத ன்றும் ன்மக அசய ணன்மர்குடிப் 
ளரிதபர் றேடயத ணறுப்ன டைல்டமன் 'ந்தமழதந்ட ழசகம்'. 

ந்தமத சமஸ்டயத்டயல் டம்னவத னஸ்டகம் ¨ர்தன் 
ணமடயரி ப்கமசயப்ட ன்று ளமனள் அந்டமர்தர் 
'ந்தமத மஸ்கம்' ன்று ளதர் வபத்டமர். ¨ர்த.ன் 
அஸ்டணயத்டின் குறகுறளபன்று யமவபக் ளகமடுத்டத் 
டமசமந்டய ளசய்பட சந்டயன். சந்டயனுக்கு இந்ட ன்றும் 
ளதர். ந்தமத மஸ்கத்டயன் பமடங்கவந அஸ்டணயக்கப் 
ண்ஞி ஹ்னடதர்கள் ணறக்குச் சந்டயரிவக ணமடயரி 
யறயறளபன்யனப்ட டம்னவத ணறுப்ன டைல் ன்று 
கமட்டும் பிடத்டயல் ம்னவத ளரிதபர் டம் 
னஸ்டகத்டக்குப் ளதர் வபக்க ண்ஞிமர். ஆவகதமல் 
இடற்கு அபர் 'ந்தமழதந்ட' ன்று ழர் வபத்டயனந்டமழ 
ழமடம். ஆமல் அக்க குஞனள்ந அபர் டமம் 
ஸ்பதணமக இப்டி என ளரித டைல் றேடயதடமக 
யவக்கமணல் ஈச்ப ப்மடணமகழப றேடயதடமகத்டமன் 
யவத்டமர். அடமல் டமம் வபக்கும் ழர் ஈச்பவனேம் 



ஜமகப்டுத்டபடமக இனக்க ழபண்டுளணன்று யவத்டமர். 
சந்டயன், சயபன் இனபவனேழண ஜமகப்டுத்டபடமக 
'சந்டய ழசக' ன் ளதர் இனக்கயடல்பம? இவடழத 
'இந்ட ழசக' ன்றும் ளசமல்பமர்கள். அடமல்டமன் "ந்தமத 
இந்ட ழசகம்", "ந்தமழதந்ட ழசகம்" ன்று டம்னவத 
னஸ்டகத்டக்குப் ளதர் வபத்டபிட்மர். டவதமக, 

உச்சயதமக பிநங்குபட 'ழசகம்'. அத்வபட யத்டமந்டத்வட 
யவமட்டி அந்ட, ம்ிடமதப் னஸ்டகங்கநில் 
கூயனேள்ந பமடங்கள் டர்க்க சமஸ்த் ரீடயதமக 
ரிதமவபழத ன்று அறேத்டணமக யனொிக்கும் 
டவசயந்ட டைமக 'ந்தமழதந்ட ழசகம்' பிநங்குகயட. 
 

கும்ழகமஞத்டயல் ணட ணத்டப் ண குன ஸ்பமணயகள் 
அத்வபடப் ிசமத்டக்கமக அத்வபட ம ன்று 
ஆம்ித்டவபத்ட*, அட ம்னவத யத்டமந்டத்டக்கமக 
ல் ழவப ளசய்டபனகயட. அடயல் பனம பனம் 
த்டம் ரீவக்ஷகநில் 'ந்தமழதந்ட ழசகம்' குயத்டம் 
என ரீவக்ஷ இனக்கயட. இடயல் சயப்மகத் ழடய னடல் 
ரிசு பமங்குபடடமன் வதின் டவசயந்ட 
ம்ணமணமகக் கனடப்டுகயட ன்டயயனந்ட டையன் 
சயப்ன னரினேம். (அத்வபட மபின் ஆம் 
பனங்கநில் ம்னவத சமஸ்த்ரிகள் அடயல் 
னக்தணம அங்கம் பயத்டயனக்கயமர்.) 
 

* றோ சஞர்கறவத குனபின் குனபம ஆமபட 
சந்த்ழசகழந்த் சஸ்படய ஸ்பமணயகள் 1984-ல் அத்வபட 
வவதத் ளடமங்கயமர். 
ிள்வநதமனம் டர்க்க சமஸ்டயனம் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ிள்வநதமனம் டர்க்க சமஸ்டயனம் 

 

ரி, டர்க்க சமஸ்த்த்டக்கும் ிள்வநதமனக்கும் ன் 
ம்ந்டம்? 

 

டர்க்க சமஸ்த்த்டயல் 'இடமல் இட இப்டி' ன்று கமஞ 
- கமரிதங்கவந அயற ரீடயதில் இவசத்டக் கமட்டி 
பகுத்டள்ந பிடயகறக்கு 'ந்தமதம்' ன்று ளதர். அடமல் 
டமன் அந்ட சமஸ்த்த்டக்ழக 'ந்தமதம்' ன்று பிழசப் 
ளதர் ற்ட்டினக்கயட. உபவணகவநக் ளகமண்டும் 
ணக்குப் னரினேணமறு  'ந்தமத'ங்கவந பகுத்டத் 
டந்டயனக்கயட. ந்தமத சமஸ்த் டைல்கநில் 
ளசமல்யதினப்பற்ழமடு ஆன்ழமர் பசத்டயறம் ளமட 
பனக்கயறம் ிந்ட இப்டிப்ட் அழக ந்தமதங்கறம் 
உள்ந. உடமஞணமக: உத்ழடசணயல்மணல் 
டற்ளசதமக என்வ அடுத்ட இன்ளமன்று 
க்கும்ழமட 'கமக்வக உட்கமப் ம் னம் பிறேந்டட' 

ன்கயழமணல்பம? இடற்குக் 'கமக - டமநதீ ந்தமதம்' 

ன்று ளதர். 'டமநி' ன்மல் வ. 'டமய' கூ 
அடயயனந்ட பந்டடடமன். ம்ஸ்க்னடத்டயல் ''றக்கும் 
'ந'றக்கும் ழடம் கயவதமட. 
 

ஸ்டயரீகநின் ளநணங்கல்தத்டக்கு னக்கயதணம 
சயன்ங்கள் கமடத் ழடமடும், கறேத்டயறள்ந ணங்கந ¨த்ப் 
டக்கனம்டமன். ஆடயதில் ளமம்றம் நிவணதமக ம் 
ளரிழதமர்கள் பமழ்க்வகவத அவணத்டக் 



ளகமடுத்டயனந்டழமட இந்டக் கமடஞி, கறேத்டஞி 
இண்டுழண வழதமவதமல் ஆடமகத்டமன் இனந்ட. 
அடமல் டமன் வபத் ழடமமமல்கூ அவடப் 
ிற்கமத்டயறம் வப ஏவ ன்று ளசமல்றம் பனக்கம் 
ற்ட்ட. 'ச்தமணநம பத்ணமவ' தில் அம்மவநழத 
'டமந ீமச டமங்கமம்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
அம்ிவகழத வ ஏவவதத்டமன் டமங்கணமகச் 
சுனட்டிப் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயமநமம். கறேத்டயன் 
ணங்கந ¨த்ப் டக்கணமகறம் அந்ட ஏவ றுக்ழக 
இனந்டயனப்டமல்டமன் அடற்குத் டமய ன்று ழர் 
ற்ட்டினக்கயட. 
 

ிள்வநதமவ பிட்டு பிதம் ங்ழகழதம ழமய்பிட்ட! 
 

அத்வபட ழபடமந்டம், ந்தமத யத்டமந்டம் ஆகயதபற்வப் 
ற்யத 'ந்தமழதந்ட ழசக' த்டயல் ிள்வநதமவப் ற்ய 
இனப்வடச் ளசமல்பந்ழடன். 
 

'இன் அடிப்வதிமல் இட இப்டி யனொிக்கப்டுகயட' 

ன்று கமட்டுபபமக ந்தமதங்கள் ன்று  உண்டு 
ன்று ளசமன்ழல்பம? என னஸ்டகம் ன்யனந்டமல் 
அடயல் னடயல் 'ணங்கந ச்ழமகம்' ன்று இனக்கும். 
'மதிம்', 'கறள் பஞக்கம்' ன்ளல்மம் ளசமல்பட 
இவடத்டமன். சற்றுனன் ளசமன்மற்ழமல், இப்டிப்ட் 
ணங்கந ச்ழமகங்கநில் டுத்ட டுப்ில் உள்நட 
ிள்வநதமவப் ற்யதடமகத்டமினக்கும். 'ந்தமத 
ம்ந்டணமக மம் றேடகய இந்டப் னஸ்டகத்டயல் ஆம் 
ச்ழமகணமதினக்க ழபண்டித ிள்வநதமர் ஸ்டடயதிழழத 
டமபளடமன ந்தமதத்டக்கு டுத்டக்கமட்டு 



ளகமடுத்டபிட்மல் வ்பநற ளமனத்டணமக இனக்கும்?' 

ன்று மற சமஸ்டயரிகள் (ணன்மர்குடி ளரிதபர்கள்) 
யவத்டமர். ணம ண்டிடமடமல் யவத்டடிழத 
ச்ழமகம் ண்ஞி பிட்மர். ிள்வநதமவ அடடமன் 
டர்க்க சமஸ்த்த்ழடமடு ம்ந்டப்டுத்டயபிடுகயட. 
ளரிதபம நின் ிள்வநதமர் ஸ்ழமகம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

" ளரிதபம "நின் ிள்வநதமர் ச்ழமகம் 

 

அப்தந்தமணம் ஆரிம டதிடமம் தத் மட ங்ழகன- 

 

த்பந்த்பமமடம் அந்டமதடழத கமர்தம் த்பபச்தம் 
பிட : 
 

டத்-ழழடமரிடய ீடயபித்ட ழட ழடபம் தம் கம் ம் 

 

ர்பமர்த்ட ப்டயமடவக சடழம த்வபணமடழம 
(அ)வ்தமத்   : 
 

இட டமன் 'ந்தமழதந்ட ழசக' த்டயன் ணங்கந ச்ழமகம். 
 

இடற்கு ன் அர்த்டளணன்மல் :'ழபழ ழடம என 
ளடய்பத்வட, அடமபட பிக்ழச்பர் அல்மட இன்ளமன 
ளடய்பத்வட, னவ ண்ஞ பினம்னகயபர்கள்கூ 
டங்கறவத னவதில் ற்க்கூடித பிக்ம் 
ீங்குபடற்கமக பிக்ழச்பனவத இண்டு மட 
கணங்கவந அபசயதம் னயக்கத்டமன் ழபண்டுளணன்று 



அயந்டயனக்கயமர்கள். னவ ளசய்கயபன் 'டத்-ழட 
ந்தமதம்' ளடரிந்டபமதினந்டமழம (ழபழ ளடய்பத்வடப் 
னவ ண்ஞழபண்டுளணன்ழ யவக்கமணல்) 
கப்ம்ளமனநம பிக்ழச்பர் எனபவ ணமத்டயம் 
னயப்ழடமடு னடித்டபிடுகயமன். இப்டி க 
கமர்தத்வடனேம் டமழண னர்த்டய ளசய்டட பல்பமக 
உள்ந அந்ட பிக்ழச்பர் ம்வண க்ஷயக்கட்டும்' 

ன்டமகும். 
டத்-ழட யதமதம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

'டத்-ழட ' யதமதம் 

 

ந்தமதங்கநில் என்ம டத் - ழட ந்தமதத்டக்கு 
இங்ழக டுத்டக்கமட்டுக் ளகமடுத்டபிடுகயமர். 'டத் - 
ழழடம:இடய ீடய' ன்று (ச்ழமகத்டயல்) பனபடற்கு 
'டத்ழட ன்னும் யதமதம்' ன்று அர்த்டம். ீடய, யதமதம் 
இண்டும் என்றுடமன். ழச்சுபனக்கயல்கூ ீடயடய - 
ந்தமதமடயடய, ீடயணன்ம் - ந்தமத ஸ்டம் ன்று இண்டு 
பிடணமகறம் ளசமல்கயழமணல்பம? 

 

இந்ட டத் - ழட ந்தமதத்வடக் ளகமஞ்சம் னரித 
வபக்கப் மர்க்கயழன். 
 

'ழட' ன்மல் கமஞம். 'ட' ன்று டணயனயல் 
ளசமல்பமர்கள். 'எத'வத் ளடமட்மல் ஆத்டக்கு 
டபமகும் ன்று ளசமல்கய இத்டயல் 'ட' ன்ட 



கமஞம் ன்றுடமழ அர்த்டம் ளகமடுக்கயட? ழடறக்கு 
'ஆப்ழமயட்' அழட. அட ளதளச்சணமக பனம்ழமட 
'அவடக' ன்று ஆகும். கபமன் கமஞழண இல்மணல் 
கமட்டுகய கனவஞவத 'அவடக க்னம' ன்மர்கள். 
இழடணமடயரி என ஜமி கமஞழணதில்மணல் கமட்டுகய 
க்டயவத 'அவடகர க்டய' ன்று மகபடத்டயல் 
ளசமல்யதினக்கயட. க்டய ணமர்க்கத்டயழழத ழமகய 
க்டன் கபமவ அவதழபண்டும் ன் 
கமஞத்டக்கமக க்டய ண்டகயமன். ஜமிழதம 
கபமின் யர்குஞ ஸ்பனொத்வடத் டன்ிழழத 
ளற்றுபிட்பமடமல் இிழணல் டமன் கபமவ 
அவதழபண்டுளணன்யல்வ. ஆமறம் 
கமஞழணதில்மணல் ண ஜமிக்கும் டன்ிதல்மக 
உனகய உனகய க்டய ண்ஞிதினக்கயமர்கள். இவடத்டமன் 
மகபடம் "அவடகர க்டய" ன்கயட........ 
 

'டத்-ழட ந்தமத'த்டயல் ழட ன்மல் கமஞம், 

அடமபட உமதம். 'டத்' ன்மல் 'அட'. ட? கமஞத்டமல், 

உமதத்டமல் அவனேம் க்ஷ்தம், அல்ட ன். என 
வ ('டத்'வட) அவதப்  உமதங்கள் 
('ழட'க்கள்) இனப்டமக வபத்டக் ளகமள்றங்கள். 
ஆமறம் இவப டமங்கழந ழமகப் ன் ட 
னடிதமணல், ழர்ப் ன் டனபடமக உள்ந இன்ளமன 
உமதத்டயன் மதம் ளற்ழ ன் ளகமடுக்க னடினேம் 
ன்றும் வபத்டக்ளகமள்றங்கள். அப்ழமட, இந்ட 
உமதங்கநில் என்வ மம் வகக் ளகமண்மல், னடயல் 
ழர் உமதத்வட இடற்கு மதணமக்கயக் ளகமள்ந 
ழபண்டும். அடமபட, இட ன் ளகமடுக்கக்கூடிதடமக 



ஆபடற்கு உமதணமக ழர் உமதத்வட 
ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்நடம். அப்னம் இவடக் 
ளகமண்டு வப் ள ழபண்டும். அடமபட னக்த 
க்ஷ்தம் (டத்) ன்று என்று, அவட அவத மம் 
வகக்ளகமள்றம் உமதம் (ழட) ன்று என்று 
ன்பற்ழமடு யற்கமணல், இந்ட உமதத்வடப் 
நிக்கத்டக்கடமக ழபண்டும் ன் இன்ளமன 
க்ஷ்தனம் ('டத்'டம்) - இந்ட இன்ளமன க்ஷ்தத்வட 
உக்ஷ்தம் ன்று ளசமல்மம் - இந்ட உக்ஷ்தத்வட 
யவழபற்யத் டனபடமக இன்ளமன ழடறம் (இந்ட 
இண்மபட ழடவப உழட ன்று ளசமல்மம்; 

இப்டிதன உழடறம்) ழபறு ழசர்கயன். ஆமல் 
டற்கமக இப்டிச் சுற்ய பவநக்கடம்? உக்ஷ்தத்வட 
அவபிக்கும் உழடழபடமன் னக்த க்ஷ்தத்டயற்கும் 
ழர் ழடபமக இனக்கயளடன்று மர்த்ழடமழண? 

ஆவகதமல் அந்ட ழர் ழடவபக்ளகமண்ழ 'வக்ம'க 
ம்னவத னக்த க்ஷ்தத்வட அவந்டபிட்டுப் 
ழமகழபண்டிதடடமழ? ழபழ என ழடவபக் 
ளகமண்டுபனபமழன்? ழர் ழடவபக்ளகமண்டு அந்ட 
இன்ளமன ழட யக்கும் டிச் ளசய்பட ன் 
இன்ளமன க்ஷ்தத்வட ('டத்'வட) ழபழ இறேத்டபிட்டுக் 
ளகமள்பமழன்? 

 

இவடத்டமன் 'டத்-ழட ந்தமதம்' ன்று ழகள்பி னொத்டயல் 
ளசமல்பட. 'டத்-ழழடமழப டத்-ழடத்ழப ணத்ழத 
கயம் ழட?' ன்டடமன் அந்டக் ழகள்பி. இண்டு 'டத்' 

பனகயட. 'ழட' ன்று னடிபடம் 'டத்'டயன் னென்மபட 
ழபற்றுவணடமன். (அடற்கு) 'டத்' டயமல் ன்று அர்த்டம். 



இந்ட பமக்தத்டயற்கு ன் அர்த்டளணன்மல்: "'டத்'டக்கு 
ழடபமதினப்ழட 'டத்'டக்கு ழடபமதினக்கும்ழமட 
டுபமந்டத்டயல் 'டத்'டயமல் ஆபளடன்?" 

 

னரிதபில்வதம? ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் னரிந்டபிடும். 
னடல் 'டத்' ன்ட உக்ஷ்தம். இண்மபட 'டத்' 

னக்தக்ஷ்தம். னென்மபடமக 'ழட' ன்ட குயப்ிடும் 
'டத்' டம் உக்ஷ்தம்டமன். இப்டிப் னரிந்டளகமண்மல் 
அந்ட பமக்தத்டயன் அர்த்டம் 'உக்ஷ்தத்டக்கு 
உமதணமதினப்ழட னக்த க்ஷ்தத்டக்கு உமதணமக 
இனக்கும்ழமட டுபில் உக்ஷ்தம் ன் என்யமல் 
ஆபளடன்- உக்ஷ்தம் ன்று என்வ டுபில் 
ளகமண்டுபனபமழன்? 'ன்ட. 
 

த்னஷ்மந்டம் கமட்டிமல் ளடநிபமகப் னரினேம்: அரிசய 
னெட்வ பமங்கடம். அடடமன் தம்-டத். 'கயமணத்டயல் 
ண்வஞதமரிம் னெட்வ இனக்கும். அபரிம் ழமய் 
பமங்கமம்' ன்று யவக்கயழமம். ண்வஞதமர் ழட. 
ஆமல் அபர் ம்னெர்ப் சக்குக் கவக்கமர் சயமரிசு 
ண்ஞிமல்டமன் னெட்வ ழமடுபமர். இப்டிப் 
சக்குக்கமர் னெம்டமன் மம் ண்வஞதமவப் ிடிக்க 
ழபண்டுளணன்னும்ழமட, னன்ழ ழடபமகச் ளசமன் 
ண்வஞதமழ சக்குக்கமவ ளகமண்டு மம் அவத 
ழபண்டித (உ) க்ஷ்தம் ('டத்') ஆகயமர். இடற்குப் 
சக்குக்கமர் ழடபமகயமர் (உழட.) ழபடிக்வக 
ன்ளபன்மல், சக்குக்கமரிழண அரிசயனேம் 
இனக்கயட. ழபழ தமனவத சயமர்சும் இல்மணல் 
அபழ ணக்கு அவட பிற்கறம் பிற்மர். அடமபட அபழ 



ம்னவத னக்த க்ஷ்தத்டயற்கு ழர் ழடபமக 
இனக்கயமர். இப்டிதினக்கும்ழமட இபரிழண அரிசய 
பமங்கய பிதமமத்வட ஈயதமக னடித்டபி 
ழபண்டிதடடமழ? டுபமந்டத்டயல் ண்வஞதமவ 
இறேத்டபிட்டுக்ளகமண்டு, இந்டப் சக்குக்கமர் னெழண 
அபவ அரிசய பிற்கும்டிப் ண்டபட ன் கமர்தத்வட 
(இன்ளமன க்ஷ்தத்வட-'டத்' வட) ழபழ 
உண்மக்கயக்ளகமள்பமழன்? 

 

இழடம இந்டக் குத்டபிநக்கயல் இந்ட (கயனக்கு) னகத்வட 
ற்ழபண்டுணமமல் ன் ளசய்தடம்? என பத்டயக் 
குச்சயவதக் கயனயத்ட இந்ட (கயனக்கு னகத்) டயரிவத 
ற்டம். அவ்பநறடமன் ண்ஞழபண்டிதட. தமமபட, 

'னடயழ அடப் க்க (ழணற்கு னகத்) டயரிவத 
ற்றுங்கள். அப்னம் அந்டத் டயரிதிமல் இந்டத் டயரிவத 
ற்றுங்கள்' ன்மல்..... (சயரிக்கயமர்கள்.) ழழ இந்டத் 
டயரிவதழத ற்மணமதினக்க, ணத்டயதிழ இன்ளமன 
டயரி டற்கு? 'டத்-ழழடம ழப டத்-ழடத்ழப ணத்ழத 
கயம் ழட?' 

 

'ந்தமழதந்ட ழசக' ச்ழமகத்டயல் இவடப் ிள்வநதமனக்கு 
ப்டிப் ளமனத்டயதினக்கயட? 

இட ளடய்ப உமகனம் பனயடுபட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

இட ளடய்ப உமகனம் பனயடுபட 

 



(ச்ழமக) ஆம்த்டயல் மடமஞ ங்கள் 
ண்டபவடச் ளசமல்யதினக்கயட. டிப்ன ப 
ஸ்படய னவ, ஞம் பஞளணன்று க்ஷ்ணய னவ, 

ழத்ழமகம் ரிதமபடற்கமக ¨ர்த ணஸ்கமம் 
ன்ளல்மம் ளசய்கயழமம். அடமபட  தன்கவநப் 
ளறுபடற்கு ழடபமகப்  ளடய்பங்கறக்கு பனயமடு 
ளசய்கயழமம். ந்ட பனயமமமறம் அடற்கு பிக்ம் 
ற்மணயனக்க ஆம்த்டயல் ணஞ்சள் ிள்வநதமர் 
ிடித்டவபத்ட ணம கஞடயக்கு னடல் னவவதப் 
ண்ஞிபிடுகயழமம். இவடத்டமன் னடல் மடயதில் 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

"அப்தந்தமணம் ஆரிமடதிடமம்" : இட ழடபவடவத, 

ிள்வநதமனக்கு அன்ிதணம என ளடய்பத்வட, 

ஆமடயக்க பினம்னகயபர்கள்கூ... 
 

அணர் ன்மல் ழடபர். ணஞணயல்மடபர் அணர். 
 

'அி அந்த அணம்'ன்டமக ஆம்த்டயழழத 
உட்கமர்ந்டயனக்கும் 'அி' க்குக் 'கூ' ன்று அர்த்டம். 
 

தமழம 'கூ' வடழதம ளசய்கயமர்கள் ன்மல் அபர்கள் 
ளசய்கய கமர்தம் ணக்கு ஆச்சர்தம் டனபடமக இனக்கும். 
டுத்டறன் 'அி' ழமட்டுபிட்மல் ஆச்சர்தம் டனபடமகப் 
ின்மடி ணமசமம் பப்ழமகயட ன்று 
ற்ட்டுபிடும். டிப்பர்கறக்கு ஆர்பம் 
உண்மக்குபடற்கமக 'அி' ழமட்டு ச்ழமகத்வட 
ஆம்ிப்டண்டு. 
 



ழபறு ழடபவடகவந ஆமடயக்க பினம்னகயபர்கள்கூ 
ன் ளசய்கயமர்கள்? அந்ட ஆமடவக்கு ற்க்கூடித 
பிக்ம் ழமபடற்கமக தமழம எனபனவத இவஞதடிக் 
கணங்கவந ஆமடயப்ட கட்மதம் ளசய்தழபண்டித 
கமரிதளணன்று அயந்டயனக்கயமர்கள். "தத் மட ங்ழகன 
த்பந்த்பமமடம் அந்த்மத டழத கமர்தம் ட அபச்தண 
பிட:" ன்டற்கு இடடமன் அர்த்டம். 
ளடமந்டம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

"ளடமந்டம்" 

 

"மட ங்ழகன த்பந்த்பம்:"- இவஞதடித் டமணவ 
த்பந்த்பம் ன்மல் இட்வ. இண்டு ழர் ழசனம்ழமட 
உற ற்டுபடமல் அவட 'ளடமந்டம்' ன்று ளசமல்பட 
த்பந்த்பத்டயயனந்டடமன். உவப ளமந்டம், ந்டம், 

ளடமந்டம் ன்று னென்று ழரில் ளசமல்கயழமம். 'ஸ்ப' 

ன்மல் 'டமன்'. டன்வச் ழசர்ந்டட ஸ்பந்டம், அடமபட 
ளசமந்டம். ந்டம் ன்மல் கட்டு. அன்ிமழ ம்ழணமடு 
கட்டுண்டினப்டமல் உறக்கமர்கவந ந்டம் ன்கயழமம். 
'ஆள்கட்டு' ன்றுகூச் ளசமல்கயழமணல்பம? இட ல் 
அர்த்டம். இன்ளமன அர்த்டனம் உண்டு. 
ம்ஸ்கமத்வடத் டமழ பீனுக்குப் ளரித கட்டு 
ன்கயழமம்? ம்ம ந்டம் ன்கயழமம்? அந்ட 
ந்டத்டயல் கட்டிப்ழமடுபடயல் னக்கயதணமக இனப்டமறம் 
உறக்கமர்கவந ந்டம் ன்கயமர்கள். 'ந்ட' த்டயயனந்ட 



பந்டடடமன் 'ந்ட'. இபர்கறக்குள்ழந எனத்டவ 
ம்மத்டயல் ளமம்றம் கட்டிப் ழமடுபட 
ளண்மட்டிடமன் ன்று யவத்டத்டமன் அபவநழத 
ம்மம் ன்று ளசமல்றம் பனக்கம் பந்டயனக்கயட!' 
இந்ட அம்ணமள் இன்மனவத ம்மம்' ன்கயழமம்! 
ளடமந்டம் ன்மறம் உறடமன். 
 

இண்டு ழர் உபமகச் ழசர்ந்டயனப்வட த்பந்த்பம் 
ன்ட ழமழப இண்டு ழர் வகதமகயச் சண்வ 
ழமட்டுக்ளகமள்பவடனேம் 'த்பந்த்ப னேத்டம்' ன்கயழமம். 
மட டமணவ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

மட டமணவ 

 

"மட ங்ழகன த்பந்த்பம்": டமணவ ழமன் மட 
இட்வ. 'ங்ழகனம்' ன்மறம் 'ங்கம்' ன்மறம் 
எழ அர்த்டந்டமன். ங்கம் ன்மல் ழசறு. ழசற்யல் 
னவநப்ட ங்கம் அல்ட ங்ழகனம். 
அறேக்ழகதில்மணல் ண யர்ணணமக, அனகமக உள்ந 
டமணவ அறேக்கம ழசற்யல் ிக்கயட. ங்ழக 
ிந்டமறம் உதர்பமக, சயழஷ்ணமக உனபமகமம் ன்று 
ஜமகப்டுத்டபடற்கமக அனகம டமணவக்குச் 'ழசற்யல் 
ிந்டட' ன்று ழர் வபத்டயனக்கயமர்கள். ீரில், 

ீர்யவதில் ிப்டமல் ீம், அம்ழமனம், 

யம், குட்வவதக் குனப்ி உண்ம ழசற்யல் 



உண்மபடமல் ங்ழகனம். குனம்ிக்கயக்கய ம் 
ணயறம் ணர்ந்டயனப்ட கபமின் மட டமணவ. 
மட னவக்கம ரின் ளனவண 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

"மட னவக்கம" ரின் ளனவண 

 

அந்யத ழடபவடகவந ஆமடயக்க பினம்னகயபர்கள்கூ 
இந்ட தமழம எனபனவத மட கணங்கவந யச்சதம் 
ஆமடயத்டமழ டங்கறவத ழடபடமமடத்டக்கு 
இவனைறு இல்மணல் ண்ஞிக்ளகமள்நமளணன்று 
அயந்டயனக்கயமர்கள் -- ன்று ச்ழமகத்டயல் 
ளசமல்யதினப்டற்கு, இப்டி அயந்டயனப்டமல் அடற்ழகற்க 
இந்ட தமழம எனபனக்கு அபர்கள் மடனவ 
ண்டகயமர்களநன்ழ அர்த்டம். 'அந்டமதம்' ன்மல் 
பிக்ம், இவனைறு. 'அந்டமத டழத': பிக் 
யபமஞத்டக்கமக. அடற்கமக இந்ட எனத்டவப் னவ 
ண்ஞிழத டீழபண்டுளணன்று அபர்கள் ளடரிந்ட 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். ண்ஞிமல் ல்ட 
ன்று ணட்டுணயல்வ; ண்ஞிழத டீடம், இட அபச்தம் 
ளசய்த ழபண்டித கமர்தம் ன்று 
ளடரிந்டளகமண்டினக்கயமர்கள்: கமர்தம் ட அபச்தம் 
(த்பபச்தம் ன்று ந்டயதில் பனம்) பிட: 
 

தமர் இப்டி அபசயதம் னயக்கப் ழபண்டிதபளன்று 
இங்ழக ளசமல்யபிபில்வ. 'அி' (கூ) ன்வட 
னடயல் ழமட்டு அப்னம் பிதத்வடச் ளசமல்கயட 



ழம, னடயழழத எனத்டவ இன்மளன்று 
ளசமல்யபிமணல் பழம எனத்டர் ன்று ளசமல்யப் 
ிற்மடு "அந்ட அபர்" ன்று ளபநிப்டுத்டயச் ளசமல்படம் 
ஸ்பமஸ்தத்டக்கமகக் கபிகள் வகதமறகய என னேக்டய. 
அவட அடேரித்ட இங்ழக இன்மனக்குப் மடனவ 
ண்டபடமகச் ளசமல்மணல் 'பனக்குப் மடனவ 
ண்டகயமர்கழநம' ன்று 'தத்' ழமட்டுச் 
ளசமல்யதினக்கயட. 'தத் மட ங்ழகன.........'. 
 

பவ ழமக ஆமடயக்க ழபண்டுளணன்று 
உத்ழடசயக்கமணல் ழபறு ளடய்பத்வட ஆமடயக்க 
பினம்னபர்கள் 'கூ'-ன்று 'கூ'ப் ழமட்டுச் ளசமன்டயல் 
இந்ட பழம எனபனவத ளனவண ளடரிகயட. இபவ 
ஆமடயப்ட அபர்கறவத னக்தணம ழமக்கணயல்வ. 
ஆமறம் 'கூ' அபச்தம் இபவ ஆமடயத்டமக 
ழபண்டுளணன்று கனடகயமர்கள் ன்மல், இபனக்கு அட 
ளமம்ப் ளனவணடமழ? அந்ட மட னவக்கம ஸ்பமணய 
தமமதினந்டமறம் அபனக்கு இப்டிப்ட் ளனவண 
இனக்கயட. 
 

இட ழடபடமமடத்டயல் இவனைறு பந்டமல் அவடத் 
டீர்க்க அந்ட ழடபவடகறக்குச் சக்டய இல்வ, 

இபளமனத்டனக்குத்டமன் உள்நட. இல்மபிட்மல் 
இபனக்கு டற்கு அந்யத ழடபடம உமகர்கறம் னவ 
ளசய்தழபண்டும்? ந்ட ழடபவடடமன் அபர்கறக்கு 
இஷ்னெர்த்டயதமக இனக்கட்டும், அடனுவத மம்தத்வட 
(த்பத்வட, அிப்மதத்வட) அபர்கள் த்டவடமன் 
ளகட்டிதமகப் ிடித்டக் ளகமண்டினந்டமறம், அந்ட 



னெர்த்டயக்கு அபர்கள் ளசய்கய னவக்ழக என பிக்ம் 
பனணமமல் அவட யபினத்டய ளசய்படற்கு அடற்குப் 
'பர்' இல்வ ன்றும், இபனக்குத் டமன் 'பர்' 

இனக்கயளடன்றும் எப்னக்ளகமள்படமல்டமன் அபச்தம் 
இபர் கமவப் ிடிக்கடளணன்று கனடகயமர்கள். 
 

'பனக்கு இப்டிப் மடனவ ண்ஞிதமகடளணன்று 
கனடகயமர்கழநம' ன்று (ச்ழமகத்டயன் இண்மபட 
பரிதில்) ளசமன்வடதடுத்ட, (னென்மம் பரிதில்) 'பவ 
டத்ழட ந்தமதம் அயந்டபர் இபழ கப் ம் 
ளமனநம ளடய்பம் ன்று உமயக்கயமழம' ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

இங்ழகனேம் இன்மர் ன்று உவத்ட ஆமணயவதச் 
ளசமல்பில்வ. 'பவ' ('தம்') ன்ழ 
குயப்ிட்டினக்கயட. 'தம் கம் ம்', 'ழடபம் தம் கம் 
ம்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இடயல் குயப்மக ந்ட 
என ஸ்பமணயதின் ளதனம் இல்வ. இபர் ளடய்பம் 
ன்டமல் 'ழடபம்'. அத்டவ ளடய்பங்கறக்கும் னெம் 
என்ழதம ப்ஹ்ணம் டமழ? அவடத்டமன் 'கம் ம்' 

ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட பழம என 
னெர்த்டயவத அத்பிடீதணம பஸ்டபமகச் 
ளசமல்யதினப்ட ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞித ளரிதபரின் 
அிப்மதணமகழப ச்ழமக அவணப்ில் த்பிக்கக் 
கூடுணமமறம் அட டத்ழட யதமதணயந்ட அட 
கமஞணமக இபவ--இபவ ணமத்டயழண--
உமயக்கயபரின் அிப்மதனம் ஆகும் ன்ட 
ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் னரினேம். 
 



ளதவச் ளசமல்மணழ ச்ழமகத்டயல் ளகமண்டு 
ழமதினந்டமம் ஆமணய தமர் ன்று ணக்குத் 
ளடரிதமணயல்வ. ழபறு என ஸ்பமணயக்கம 
னவதமமறம் அடயல் பிக்ம் ற்மணயனப்டற்கமகப் 
னயக்கப்டும் ஸ்பமணய இபர் ன்டமல் 
பிக்ழச்பவத்டமன் ச்ழமகம் குயப்ிடுகயட ன்று 
னரிகயட. பிக் யவ்னத்டயக்ழக ற்ட் அந்ட 
ணமசக்டவத்டமன் டணயனயல் குனந்வட ஸ்பமணயதமகப் 
'ிள்வநதமர்' ன்கயழமம். குனந்வட ன்டமல் ிள்வந. 
அழட சணதம் ஸ்பமணயதமனேம் இனப்டமல் 'தமர்' ழமட்டுப் 
'ிள்வநதமர்' ன்கயழமம். 
 

இந்ட பரிதில்டமன் டத்ழட ந்தமதத்வடப் 
ிள்வநதமழமடு ளமனத்டயதினக்கயட. 
ந்தமதம் அயதமடனம் அயந்டபனம் ண்டவப 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

'ந்தமதம்' அயதமடபனம் அயந்டபனம் ண்டவப 

 

ந்டப் வ பினம்ி, அடற்கமக ந்ட ளடய்பத்வட 
உமயக்கயபமமறம் சரி, அபன் இந்ட 
உமவக்ழக டமபட உத்பம் பந்ட 
பிப்ழமகயழட ன்று கபவப்டுகயமன். 'இப்டிப் 
மணம? இட அந்ட ளடய்பத்டயம் இபனுவத 
பிச்பமக் குவற ணமடயரிதல்பம இனக்கயட? இபன் 
ஆம்ிப்ட என ளடய்ப உமவ. அப்டிதினக்க 
அந்ட ளடய்பம் இபன் அடற்குச் ளசய்னேம் உமவக்ழக 



உத்பம், பிக்ம் பப் மர்த்டக்ளகமண்டினக்குணம?' ன்று 
ழகட்கமம். ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் இபன் 
கபவப்டுபடற்கு யதமதணயனக்கழப ளசய்கயட. சமஸ்த் 
னமஞங்கநில் ளசமல்யதினப்வடப் மர்த்டபிட்டுத்டமன் 
இபன் இப்டிக் கபவப்டுகயமன். இபனுவத 
உமம னெர்த்டய, இன்னும் ணற் ளடய்ப னெர்த்டயகள் 
ஆகயத ல்மனங்கூ ழமகமடேக்ணமக ளரித 
கமரிதங்கவந ஆம்ிக்கும்ழமட அபர்கறக்ழக 
எவ்ளபமன ந்டர்ப்த்டயல் பிக்ம் ற்ட்டினப்வட 
இபன் னமஞங்கநில் மர்த்டயனக்கயமன். அப்ழமட 
அபர்கள் ிள்வநதமவப் னவ ண்ஞித்டமன் பிக் 
யவ்னத்டய ளற்யனக்கயமர்களநன்றும் னமஞங்கநில் 
டித்டயனக்கயமன். 'அப்டிப்ட் ளடய்பங்கறக்ழக பிக்ம் 
பந்டளடன்மல் மம் ம்ணமத்டயம்?' ன்று இபன் 
கபவப்டுபட யதமதந்டமழ? என்று, டமன் 
உமவக்கு ழபண்டித டயபிதங்கள் 
ம்மடயப்டயழம, அல்ட ணவ அடயல் யறுத்டய 
உமயப்டயழம இவனைறு ற்மம். படீ்டிழ, 

ஊரிழ டமபட ந்ட பிக்ம் பிவநபிக்கமம். இட 
டக்கு ற்டும் பிக்ம். இப்டிதில்மணல், டன்னுவத 
உமவக்கு உரித ளடய்பத்டக்ழக டமபட பிக்ம் 
ற்ட்டு அட டக்கு அடேக்ம் ளசய்தனடிதமடடினேம் 
ஆகமம். னமஞங்கநில் இப்டித் டமழ 
(ளடய்பங்கறக்ழக பிக்ம் உண்மபவடப்) மர்க்கயழமம்? 

ஆடிதமல், ந்ட பிடணம பிக்ணமக இனந்டமறம் 
ரி, அட பிகுபடற்கமக அந்டத் ளடய்பங்கறம் 
னயத்டபவ மனம் னடயல் னயத்டபிடுழபமம் ன்று 
னடிற ண்டகயமன். 



 

மடமஞ ணடேஷ்தமக இனந்டமல் இப்டி னடிற 
ண்ஞிப் ிள்வநதமனக்கு ஆம் னவ ண்ஞிபிட்டு 
அப்னம் டமன் ந்ட ளடய்பத்வட உமயக்க 
ழபண்டுளணன்று உத்ழடசயத்டயனந்டமழம அவடப் 
னயப்மன். 
 

ம்னவத ச்ழமகத்டயல் பனம் உமகர் அப்டிப்ட் 
மடமஞ ணடேஷ்தன் இல்வ. அபவ 'டத்ழமழடமரிடய 
ீடயபித்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, அபர் 
டத்ழட ன்கப்ட் ந்தமதத்வட அயந்டபர். அந்ட 
ந்தமதம் அயந்டபளன்மல் டர்க்க சமஸ்த்ம் ளடரிந்ட 
னத்டயணமன் ன்ழ அர்த்டம். ழப அபர் ன்மக 
ழதமசவ ண்ஞி னடிளபடுப்மர். ிள்வநதமர் 
பிதத்டயல் அபர் அப்டி யவத்ட ன் னடிற 
ண்டபமளன்மல்... 
 

'க ழடபவடகறம் ிள்வநதமவப் னயக்கயன்; 

அப்ழமடடமன் அபற்மல் யர்பிக்ணமக என கமர்தத்வட 
னடிக்க னடினேம்; னயக்கமட ழடபவட டபமதினந்டமறம் 
அடன் கமர்தம் க்கனடிதமடடி இபமல் பிக்ம் 
ளசய்த னடினேம் - ன்மல் இபர் அவப 
ல்மபற்வனேம் பிச் சக்டய பமய்ந்டபமக 
இனக்கழபண்டும். அடமல்டமன் இபர் டதவப அவப 
தமறம் மடிழத ஆக ழபண்டிதினக்கயட. அபற்யன் 
டதவப இபர் மடிதடமக ங்ழகனேம் 
ளசமல்யதினக்கபில்வ. அடமல் இபர் ர்ப 
சக்டளன்று ளடரிகயட. ஆடிதமல் அபர்கள் 
அநிக்கக்கூடித ன்கவநனேம் ர்ப சக்டம இபழ 



அநிப்டற்கு பல்பமக இனக்க ழபண்டும். கழஞச 
னெர்த்டங்கநில் அழகம் ளசமல்ய, அட எவ்ளபமன்றுக்கும் 
வபத்டயனக்கய ளதர்கவநப் மர்த்டமழ இட 
பமஸ்டபந்டமளன்று ளடரிகயட. க்ஷ்ணய கஞடய, பித்தம 
கஞடய, பித கஞடய ன்ளல்மம் ளதரினப்வடப் 
மர்க்கும்ழமட க்ஷ்ணய ணமடயரி இபழ ம்த்ட 
அடேக்யப்மர், ஸ்படய ணமடயரி கல்பிவத 
அடேக்யப்மர், அம்மள் - டர்வக - ணமடயரி ளபற்யவத 
அடேக்யப்மர் ன்ளல்மம் ளடரிகயட. ந்ட பிடணம 
வனேம் அபர் அடேக்யப்மளன்று கமட்டுபடமக, 

'ர்பயத்டயப்ட கஞடய' ன்ழ என ளதரிறம் 
அபனக்கு னெர்த்டயதினக்கயட!' யத்டய பிமதகர்', 'ப 
யத்டய பிமதகர்' ன் ளதரில் அபனக்குப்  
ழகமபில்கள் ற்ட்டினப்டற்கும் இடடமன் கமஞம். ணற் 
ஸ்பமணயகறக்கு 'யத்டய' ன்று இப்டிப் ளதழமடு 
ழசர்ப்டமகக் கமழஞமம்! 
 

'இப்டி இபர் இனப்டமல் இபர் க ழடபவடகறக்கும் 
னெணம கப் ம்ளமனழந ன்று ளடநிபமகயட,' -

இவ்பமறு 'கம் ம் ழடபம்' ன்று ிள்வநதமவத் டர்க்க 
சமஸ்த் அயபமநி ளடரிந்டளகமள்கயமர். 
 

அப்னம் டத் - ழட ந்தமதத்வட இபனவத 
பனயமட்டில் 'அப்வந' ண்ஞிப் மர்க்கயமர். 
 

அபர் யவக்கயமர் : 'எவ்ளபமன வத் டனம் 
எவ்ளபமன ழடபவடனேம் அரிசய பிதமமரி, னப்ன 
பிதமமரி, ணயநகமய் பிதமமரி ணமடயரி. ஆமல் அபர்கநில் 
பனம் ிள்வநதமரின் சயமர்சயல்மணல் சக்குப் 



ழமனடிதமட. அடமல் னடயல் இபவப் ிடித்ட 
சயமர்சு பமங்கயபிட்ழ அபர்கநிம் ழமய்ச் சக்கு 
பமங்கழபண்டிதடமகயட. இபழம பர் சயமர்சும் 
இல்மணல் டமழண அரிசய, னப்ன, ணயநகமய் னடயத 
அத்டவனேம் பிற்கும் சக்குக் கவக்கமமக 
இனக்கயமர்! ('ஸ்ர்ப யத்டயப்டர்' ன்ட இட டமழ?) 

அப்டிதமமல், இபளமனபவப் ிடித்ழட ணக்கு ட 
ழபண்டுணமமறம் பமங்கய பிமழண! ழபறு 
வ்தமமரிகநிம் (ழடபவடகநிம்) டற்கமகப் ழமக 
ழபண்டும்? 

 

'என உமதத்டமல் ழமக என வ அவதனடினேம் 
ழமட அந்ட உமதத்வட ணட்டும் ளகமண்ழ வப் 
ளற்றுபி ழபண்டிதடடமழ? அவட பிட்டுபிட்டு, ழபழ 
ழடம உமதத்வட டுத்டக் ளகமண்டு, அட ன் 
டனபடற்கமக னடயல் ளசமன் உமதத்வடப் ிடித்ட 
அப்னம் இண்மபட உமதத்டயமல் வபட 
ன்ட அசட்டுத்டணமகச் சுற்ய பவநப்டடமழ? 

 

'இட ழடபடம உமவ ன் டத் டக்கடமக 
ழபண்டும் ன் உத்ழடசத்டக்கு ('டத்'டக்கு) ழடபமக 
மம் உமயக்க ழபண்டிதினக்கும் ிள்வநதமர் டமழண 
அந்டப் வ (னெணம 'டத்'வட) னேம் டனடினேம் 
ன்னும் ழமட இபவ உமயப்ட ணமத்ழண ழமடழண! 
இட ழடபழடமமவ டற்கு? டத்ழழடமழப 
டத்ழடத்ழப ணத்ழத கயம் ழட ? 

 

'ப்டினேம் இபவப் னயக்கமணளன்ழபம மம் ந்ட 
ளடய்ப பனயமடும் ளசய்த னடிதமட. னடயல் இபனக்கு 



'சுக்மம்டம்' குட்டிக்ளகமண்டுடமன் ஆக ழபண்டும். 
இப்டிதினக்க, அப்னம் ணட்டும் இன்ளமன 
ழடபடமமடம் டற்கு? பிக் யபமஞ னெர்த்டயதம 
இபர் பனயபிமணல் ணற் ழடபவடகள் ணக்கு 
அடேக்யப்டற்கயல்வ ன்கயழமட, அழடமடுகூ 
இபழ ந்ட ழடபவட ளசய்தக்கூடித அனவநனேம் டமழண 
ளசய்பமளன்னும்ழமட, மம் பினம்னகய ன் 
டபமமறம் சரி, அவடப் ள இபவ ணமத்ம் 
பனயட்மழ ழமடம்.' 
 

டத்ழட ந்தமதம் ளடரிந்டபர் இப்டி யச்சதித்ட இபழ 
கப் ம்ளமனள் ன்று னயப்ழடமடு னடித்ட பிடுகயமர் 
: டத்ழழடமரிடய ீடயபித்ட ழட ழடபம் தம் கம் ம் 
. ஆம் னவ ணட்டும் இபனக்கு, அப்னம் 
இன்ளமனத்டனக்கு பிஸ்டமணம னவ ன்யல்மணல், 

"இபனக்ழக னறேப் னவனேம்" ன்று னடித்டபிடுகயமர்! 
ல்மப் ன்கறம் அநிக்கமடபமதினும் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ல்மப் ன்கறம் அநிக்கமடபமதினும்... 
 

ளகமஞ்சம் ழபழ டயனுமகறம் ளசமல்மம். அடமபட, 

ளபவ்ழபறு ன்கவநத் டனபடற்கு ளபவ்ழபறு 
ளடய்பங்கள் இனப்ட பமஸ்டபந்டமன். பிக்ழச்பர் 
ர்ப சக்டமமறங்கூ ல்மப் ன்கவநனேம் டமழண 
அநிப்ட ன்று வபத்டக்ளகமள்நமணல் பிக்த்வடப் 
ழமக்குபட ன் என வ ணட்டுழண டமம் 



அநிப்பமக இனந்ட ளகமண்டு, ணற் ளடய்பங்கள் 
அடடற்ளகன்று பிடயத்டயனக்கய ன்கவநக் 
ளகமடுக்கும்டிதமக பிட்டுபிடுகயமளன்றும் 
வபத்டக்ளகமள்நமம். 
 

ளன்மல், இபனக்குச் ளசமன்ட ணற் ளடய்பங்கநில் 
சயனக்கும் ளமனந்டபடடமன். அடமபட, அந்ட ளடய்பம் 
எவ்ளபமன்வக் குயத்ட னமஞத்டயறம், ஆகண 
டந்த்ங்கநிறம் அந்ட ளடய்பத்வடழத ர்ப சக்டய 
பமய்ந்ட கம், ம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இட 
த்தந்டமன். இனக்கய எழ ணமத்ணமடமன் இப்டிப்  
ளடய்பங்கநமகயதினக்கயட. அடழபடமன் 
மளணல்மமகறங்கூ ஆகயதினக்கயட. ஆமல் ணக்கு 
ர்பசக்டய பமய்ந்ட அட டமன் மம் ன் ஜமம் 
ளகமஞ்சங்கூ இல்மடடி ம்வண அடழப ணமவததமல் 
ணதக்கயதினக்கயட. ஆமல் அட ளடய்பங்கநமகய 
இனக்கயழமழடம அபற்யல் ப்மட ளடய்பங்கறக்குத் 
டமங்கள் ணமத்ண பஸ்டழப ன் ஜமம் ன்மக 
இனக்கும். 
 

ல்ம ளடய்பங்கவநனேம் இப்டிச் ளசமல் னடிதமட. 
அபற்யல் னர்ஞ ணமத்ண சக்டயழதமடு இனப்வப, அப்டி 
இல்மணல் ஏநற சக்டயணட்டும் உள்நவப ன்று 
இண்டு ிரிற உண்டு ன்று அிப்மதணயனக்கயட. அந்ட 
பித்தமங்கள் இங்ழகழபண்மம். ளன்மல், ரினர்ஞ 
ிம்ண சக்டய பமய்ந்ட 'த் த்தம்'  அப்வத 
டீக்ஷயடர் கமஞம் கமட்டி யவமட்டினேள்ந சயபன், 

அம்மள், ணமபிஷ்ட ஆகயதபர்கறக்கமக மம் னவ 



ண்ஞிமறங்கூ ஆம்த்டயல் பிக்ழச்ப னவ 
ண்ஞத்டமழ ளசய்கயழமம்? 

 

ஆக, ளமடபனக்கு ன்ளபன்மல் ந்ட என 
ளடய்பத்டக்கும் டமன் ணமத்ண பஸ்டழப ன்று 
ளடரிந்டமறம் கூ அட ர்ப சக்டயவதனேம் கமட்மணல், 

அடமபட கபிடணம ன்கவநனேம் டமழ 
பனங்கமணல், டக்ளகன்று குயப்மக பிடயக்கப்ட்டுள்ந 
வணமத்டயந்டமன் டனம். கணம ணமத்ணம இந்ட 
ணமடயரி  ளடய்பனொங்கவநக் ளகமண்ழட 
எவ்ளபமன்றும் என ன் டழபண்டும் 
ன்டற்குத்டமழ? இந்ட ம்னவத மட 
டர்ணத்டயழ ங்கள் இப்டி என Pantheon (ளடய்பங்கநின் 
கூட்ம்) வபத்டக் ளகமண்டு பிடபிடணம அங்கமம், 

ஆமடம த்டடயகள், வழபத்தங்கள் ன்று ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்று ழணச்பனுவத 'ப்நமி' ல் டமழ 
ற்ட்டினக்கயட? ழமக பிதமமத்டயல் டயனுற 
டயனுமகக் கூத்டடிக்கடளணன்று ஈச்பனுக்கு இனக்கய 
ஆவசதிழடமன் இப்டிப்  ழடபடம னொங்கவந 
டுத்டக் ளகமண்டு, எவ்ளபமன னுக்கு எவ்ளபமன 
ளடய்பளணன்று அபன் ம் ரியகறக்குக் கமட்டி, அபர்கள் 
னெம் எவ்ளபமன்றுக்கும், ணந்த்ம், டந்த்ம் ன்று ிரித்ட 
ஆமடமக்ணங்கவநக் ளகமடுத்டயனப்ட. 
 

இப்டிக் ளகமடுத்டயனப்டயல் பிக் யபமஞத்டக்ளகன்று 
பிகழச்பவ வபத்டயனக்கயமன். அடமபட அபழடமன் 
அப்டினேம் என னொம் டுத்டக்ளகமண்டினக்கயமன். 
ஆவகதிமழ அபர் அபனக்குக் ளகமடுத்டயனக்கய அந்ட 



ழமர்ட்ஃழமயழதம (இமகம) ப்டி ணமத்டயந்டமன் 
அடயகமம் பயப்மர்; பித்வத, ம்த், பிதம் 
னடமபற்வ அபர் ழழ டமணமகழப டணமட்மர்; 

அடடற்கம ளடய்பம் அந்டந்ட வக் ளகமடுத்டபிட்டுப் 
ழமகட்டும் ன்ழ பிட்டுபிடுபமர் - ன்றும் வபத்டக் 
ளகமள்நமம். இப்ழமட டத்ழட ந்தமதம் 'அப்வந' 

ஆகுணம? 

 

மமங்கத்டயல் என 'ணயிஸ்ட்ரி' அவணக்கயழமட எனத்டர் 
ஃவமன்ஸ், எனத்டர் ணமணத்ட, எனத்டர் ழமீஸ் 
ன்ளல்மம் ளமறுப்னக் ளகமடுக்கயமர்கள். பனக்கும் 
ந்ட இமகமறம் பயக்கய ழதமக்தவட இனக்கமம். 
அல்ட மதக ளட்-அப்ிழ டயறழண 
இல்மபிட்மறம், டபமமறம் ளடரிந்ட ணமடயரி 
டுத்டக்ளகமண்டு என ணமடயரி எப்ழற்யபிமம்! 
ப்டிதமமறம் அபனக்கு ன்று என இமகம 
இனக்கும்ழமட இன்ளமன்யல் என ணந்டயரி ிழபசயத்ட 
உத்டற ழம னடிதமட. எனத்டழ இன்வக்கு என 
இமகம ணந்டயதமதினந்ட பிட்டு மவநக்கு ழபறு 
இமகமறக்கு ணமற்ப்டுகயமர், அல்ட இன்றுபவ 
இண்டு இமகமக்கறக்கு ணந்டயரிதமதினந்டபிட்டு 
மவநக்கு என்று அபரிணயனந்ட டுட்டுப் ழமகயட 
ன்மல், மவநதியனந்ட ந்ட இமகமபில் 
ணமத்டயந்டமன் டக்குப் அடயழடமழ அபர் அடயகமம் 
பயக்க னடினேம்? 'ழற்வக்கு மன் அந்ட 
ழமர்ட்ஃழமயழதம மர்த்ழடழ, அடயழ இன்வக்குச் 
சட்ம் ழமடுழபன்' ன்று அபர் ண்ஞ 
னடிதமழடமல்யழதம? 



 

ழமக யர்பமம் த்டகய ளடய்ப மமங்கத்டயறம் 
இப்டிழத ழடபவடகள் அபமநபமறக்கு ளமறுப்னத் 
டந்டள்ந ன்கவநக் ளகமடுத்ட அடேக்யப்டடமன் 
ளமட பனக்கு. 
 

'ளமட பனக்கு' ன்று ப்ழமட ளசமல்கயழழம அப்ழமழட 
இடற்கு 'அனர்ப பிக்கு' ம் உண்டு ன்ட ளடமக்கய 
யற்கும். 
 

என ளடய்பம் - அட பிக்ழச்பமகறம் இனக்கமம், 

ழபறு ந்ட ளடய்பணமகறம் இனக்கமம் - ழடம என 
ளடய்பம், டக்குள்ழநனேம் ர்பசக்டம ணமத்ணமழப 
இனக்கயமளன் உசந்ட ஸ்பமடேனடயதியனந்ட ளகமண்டு 
அடேக்யக்கயழமட, குயப்மக எனபிட வத்டமன் 
ன்யல்மணல், ணமத்ணம ழமழப கபிடணம 
ன்கவநனேம் ளகமடுத்டபிடுபடண்டு. 'ீடமன் ன் எழ 
ளடய்பம். உன்வதன்ய எனபரினம் ழமகணமட்ழன்' 

ன்று என க்டர் என ளடய்பத்வடழத 
இஷ்னெர்த்டயதமகக் ளகமண்டு சஞமகடய 
ண்ஞிபிடும்ழமட, அந்ட ளடய்பனம் ணமத்ண மபத்டயல் 
உள்றெத் டன் பவக்கும் இனப்ழடமடு ணட்டுணயல்மணல், 

கமர்தத்டயறம் ணமத்ணமபமகழப க ன்கவநனேம் 
அடேக்யக்கும். அட ணமத்ண ஸ்பமடேனடய ளமட குட்டி 
ழடபவடதமக, அல்ட ணமடேணம மடமஞ ணமடம, 

ிடம, குன, டய - இப்டி எனபமக இனந்டமல்கூ, 

இபர்கநிம் எனத்டர் ஹ்னடதத்வட அர்ப்ஞம் ளசய்ட 
சஞமகடய ண்ஞி பிட்மல், மக்ஷமத் ணமத்ணமழப 
அந்ட சஞமகடின் க்டயவத ளணச்சய அந்டக் குட்டி 



ழடபவட அல்ட ணடேஷ்தர் னெம் க 
ன்கவநனேம் அடேக்யத்டபிடுபமர். ஆமல் 
இப்டிப்ட் சஞமகடய, இஷ்ளடய்பம் ன்று என்யழண 
ற்று ன்ளடல்மம் அனர்பணமகழப இனக்கப்ட்வப. 
 ளடய்பங்கள் ன்? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

 ளடய்பங்கள் ன் ? 

 

 னெத்டக்குப் ளமடபமக அடேபங்கவந மம 
பிடணம னசய ழடங்கநில் டேகர்படடமன் இதற்வக 
குஞம். ஆமம்  சுவபகநில் இனக்கடம். என்ழ 
இனந்டமல் டயகட்டிப் ழமகயட. கவட, மகம் ன்மறம் 
 ங்கள் இனக்கடம். மட்டு ன்மல்  
மகங்கநில், டமநங்கநில் இனக்கடம்; பிறுபிறுப்மகறம் 
ழபடம், பிநம்மகறம் ழபடம். உமவ ன்று 
பனம்ழமடம் இப்டி மம டயனுமக உள்ந 
வபசயத்ரிதம் (பிசயத்த் டன்வண) ழபண்டும். னடிபிழ 
ணமடய ழதமகம், ழபழ கப்ழதில்மணல் எழ என 
உஞர்பமக, 'கப் ழனஞர்பமக' ன்மர்கள், அப்டி 
ணயன் ஆட்ழண இல்மணல் ஆகழபண்டுளணன்மறம், 

அட ங்ழகழதம ப்ழமழடம பனக்ழகமடமன் ிக்கய 
ஸ்டயடய. அந்ட ஸ்டயடயக்குப் ழமபடற்ழக, அவ மய்கய 
இந்ட ணவ வபத்டக் ளகமண்டுடமன் உமவவத 
ஆம்ிக்கும்ழமட அவ அவதமகப் மய்ந்டமறம், 

மய்கயளடல்மம் ம்வண ம்மத்டயல் னறேக்கடிக்கய 



அவகநமக இல்மணல், ழடம என டயனுயல் ஈச்ப 
ஸ்ணஞத்டயல் வப்டமக இனக்கட்டும் ன்றுடமன் 
வபசயத்ரித னசய ளகமண் ணறக்குப் ிடித்ட ணமடயரிழத 
க ழணச்பன்  டயவ்த னொங்கள் டுத்டக்ளகமண்டு 
 பிடணம ன் டனபட;னம த்டடயவதனேம்  
பிடணமகக் ளகமடுத்ட, என்றுக்கு (என ளடய்பத்டக்கு) 
பில்பம், என்றுக்குத் டநய, என்றுக்கு ளபல்ச் சரவ, 

என்றுக்குக் ளகமறேக்கட்வ ன்று வபத்டயனப்ட 
ல்மம். இடடமன் ளனம்மம ங்கறக்கு அடமபட 
'பனக்கு' ன்ட. 
 

ஈச்பின் பிவநதமட்டில் இடற்கு 'பிக்கு' ம் ளகமஞ்சம் 
ளகமஞ்சம் உண்டு. சயழனக்கு இஷ் ளடய்பம் ன்று 
என்று, அடிழண அத்தந்டணம க்டய ன்று 
ற்டுகயட. பிடபிடணமக ளடய்ப ழடங்கவநப் னயக்க 
ழபண்டுளணன்று ழடமன்மணல் இபர்கறக்கு இஷ் 
ளடய்பத்டயழண னறே க்டயனேணமக இனக்கயட. 
இன்ளமன்வப் னயப்டயல்வ ன் அன்த 
க்டயழதமடு, கமந்ட க்டயழதமடு என்வ ணட்டுழண 
ிடித்டக்ளகமண்டு ஆமடயக்கயமர்கள். இபர்கள் கணம 
ணமத்ண வசடன்தத்டயன் ரினர்ஞ பிமணமகறம் 
டங்கள் இஷ் ளடய்பழண இனக்கயட, அடழப னறேனடற் 
கறள் ன்று ளகமண்டு ல்மபிடணம ன்கவநனேம் 
அடிழண ழகமனகயமர்கள். அவட ழடம என குயப்ிட் 
ன் டனபடமக ணட்டும் யறுத்டயபிடுபடயல்வ. இப்டி 
னனக க்டர்கள், ழடபி க்டர்கள், பிஷ்ட க்டர்கள், அந்ட 
பிஷ்டபிறம் ழடம என அபடமணம மணவ ணட்டும் 
டமன் க்டய ண்டபர்கள், க்னஷ்ஞவ ணட்டும்டமன் 



க்டய ண்டகயபர்கள் ன்று எழ னெர்த்டயவத ிடித்டக் 
ளகமண்டினப்பர்கறம் இனக்கயமர்கள். னர்ஞ ப்ஹ்ண 
சக்டயதம ணமத்ணமறம் அந்ட என னெர்த்டயதின் னெழண 
இந்ட க்டர்கறக்கு க பிடணம ன்கவநனேம் 
அடேக்கயக்கயட. 
 

ஆமல் இப்டி சயழபமமவடமன், அம்மள் 
உமவடமன், மணழம க்னஷ்ஞழம பழம 
எனத்டனக்குத்டமன் ணவப் னர்ஞணமகக் ளகமடுத்ட 
க்டய ண்டபட ன்று இனக்கயபர்கள்கூப் 
ிள்வநதமவ ணட்டும் டள்நிபி னடிபடயல்வ. 
'சுக்மம்டம்' குட்டிக்ளகமள்நமணல் அபர்கறம் இஷ் 
ளடய்ப உமவ ண்ஞ னடிபடயல்வ. இஷ் 
ளடய்பத்வடத் டபி வத ளடய்பங்கநில் டறம் 
ழபண்மளணன்று ணற் ளடய்பங்கவந பிட்டு பிட்மறம் 
ிள்வநதமவ ணமத்டயம் அப்டி பினடிபடயல்வ. 
 

இப்டிப்ட் அன்த க்டயக்கமர்கள் குவச்சல் டமன். 
ளமடபமக ழபறு ளடய்பங்கவநனேம் அட அட டனகய 
ன்கறக்கமக பனயடுபடமகத்டமன் கமஞப்டுகயட. என 
ழகமபிறக்குப் ழமமல் த்டவ ந்யடய? எவ்ளபமன 
ந்யடயக்கும்டமன் ழமய் டர்சம் ண்ஞி 
பஞங்குகயழமம். சயபன் ழகமபியல் உள்ந ந்யடயகள் 
ளனணமள் ழகமபியல் இனக்கமட; அழட ணமடயரி 
அங்ழகதினக்கய ந்டயகள் இங்ழக இனக்கமட. மம் 
ன் ண்டகயழமளணன்மல் ஈச்பன் 
ழகமபிறக்குப்ழமய் டரிசம் ண்ஞிிகு ளனணமள் 
ழகமபிறக்கும் ழமகயழமம். கமஞ்சரனம் ணமடயரிப்  



ளடய்பங்கநில் எவ்ளபமன்வனேம் னெ னெர்த்டயதமக 
வபத்டப்  ஆதங்கள் உள்ந ஊர்கநில் மம் 
கமணமக்ஷய, கமம்ழச்பர், படமம ஆகயத 
எவ்ளபமனபனவத ழகமபில்கறக்கும், இன்னும் 
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயக்கம குணக் ழகமட்ம்,- 

சயத்குப்டனுக்குக் ழகமபியனக்கயடம? ரி, அடற்கும் 
ழமய்- இப்டி ல்ம ளடய்பங்கவநனேம்டமன் 
டர்சயக்கயழமம். ந்டக் ழகமபிறக்குப் ழமமறம் அங்ழக 
இந்ட பிகழச்பர் ணட்டும் இல்மணயனக்கணமட்மர். 
ளனணமள் ழகமபிமமறம் பிஷ்பக்ழர் ன் 
ளதரில் மணத்வடப் ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட யற்மர்! 
ம்னவத ணஸ்கமத்வட பமங்கயக்ளகமண்டு பிடுபமர்! 
ல்மப் னும் அநிக்கமட பமதினும் டமன்! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ல்மப் னும் அநிக்கமடபமதினும்டமன்! 
 

ளசமல் பந்டட, பிக்ழச்பவ க டமடமபமக 
'கம் ம் ழடபம்' ன்று ளகமள்நமணல், டித்டிப் 
ன்கவநக் ளகமடுக்க ற்ட்  ளடய்பங்கநில் 
எனத்டர் டமன் இபனம் ன்று வபத்ட, அபவ 
அபனக்ளகன்று குயப்மக ற்ட் பிக் 
யபமஞத்ழடமழழத யறுத்டய பிட்மல் 'டத்ழட 
ந்தமதம்' ன்பமகும் ன் பிசமவஞடமன். 
இப்ழமடங்கூ என பிடத்டயல் அந்ட ந்தமதம் அபனக்கு 
'அப்வந' ஆகத்டமன் ளசய்னேம். இட பிக்ழச்பர் 



எனபனக்ழக உரித பிழசணம ளனவண. அடமபட 
ல்மப் ன்கவநனேம் இபழ ழமக அநிக்கமட 
ழமடகூ இபவக் கமஞணமகக் ளகமண்ழ ந்டப் 
வனேம் அவந்டபிமம். இன்ளமன ஸ்பமணயவதப் 
னயக்கழபண்டுளணன்டயல்வ. 
 

அளடப்டி? 

 

இபர் டனகய ன் ன்? பிக் யபமஞம். 
இவனைற்யன் ீக்கம். இபனவத அனள் 
இல்மபிட்மல் மம் ந்ட ளடய்பத்டக்குச் ளசய்கய 
னவனேம் இவனைறு இல்மணல் க்க னடிதமட. 
இவடபி னக்தணமகச் ளசமல் ழபண்டிதட, இபனவத 
அனள் இல்மபிட்மல் ந்ட ளடய்பனம் அட 
பினம்னகயடி ணக்குப் ன் டறம் னடிதமட. அந்டத் 
ளடய்பங்கநின் அடேக் கமர்தத்டக்ழக இவனைறு 
ற்மம். அவடப் ழமக்க பிகழச்பமல் டமன் 
னடினேம். 
 

ழமகத்டக்ளகல்மம் அடேக்ம் ண்ஞழபண்டுளணன்று 
ஈச்பன் த்ரின ம்மம் ளசய்தப் னப்டுகயமர். 
ஆமல் அபர் கமரிதத்டக்ழக பிக்ம் உண்மகயட. 
டத்டயன் அச்சு னயகயட. அப்னம் அபர் 
ிள்வநதமமறம் பிக்ழச்பவத் டமம் 
பனயமபிட்மல், டமம் உத்ழடசயத்ட ழமக அடேக் 
கமர்தம்கூ க்கமட ன்று னரிந்ட ளகமண்டு இபவப் 
னயக்கயமர். இபர் ப்ரீடய அவந்ட இவனைறுகவந 
ீக்குகயமர். அப்னந்டமன் டகப்மர்க்கமமல் த்ரின 
ம்மம் ளசய்த னடிகயட. இப்டி எவ்ளபமன 



ளடய்பனம் இபவ பனயட்டு பிக் யபமஞம் ளற்ழ 
டங்கறவத கமர்தத்வடச் ளசய்த னடிந்டயனக்கயட 
ன்று கவடகள் இனக்கயன். 
 

அடமல்டமன் இபளமனத்டவ ணமத்டயம் ந்ட 
ளடய்பத்டயன் னவதிறம் னடயல் பஞங்கயழத 
ஆகழபண்டிதினக்கயட. 'பிக் யபமஞம்' ன்டமக 
இபனக்குப் ித்ழதகணமக ற்ட்டுள்ந 
ழமர்ட்ஃழமயழதமபின் பிழசச் சயப்ன இட! ணற் 
ஸ்பமணயகள் ணக்கு ழபண்டித வத் டனபடற்கு 
இஷ்ப்ட்மறம், அந்ட இஷ்ம் யர்பிக்ணமகக் கமர்த 
னொத்டயல் னடிபடற்கு அவபனேம் இபவத்டமன் 'டிளன்ட்' 

ண்ஞழபண்டிதினக்கயட! 
 

ஆழமக்தத்டக்கமக சூர்தவப் னயக்கயழமம், டிப்னக்கு 
ஸ்படயவத, ஞத்டக்கு க்ஷ்ணயவத, ன்று இப்டி 
எவ்ளபமன னுக்கமக என னெர்த்டயவதப் னவ 
ண்டகயழமளணன்று வபத்டக்ளகமள்றங்கள். இந்ட 
னெர்த்டயகநில் என்றுக்கு ணற்டன் டதற ழபண்மம். 
சூர்தனுக்கு க்ஷ்ணய, ஸ்படயகநின் டதற 
ழபண்டிதடயல்வ. அபர்கறக்கும் அழட ணமடயரிடமன். 
அபபர் டமங்கள் டழபண்டித வத் டந்டபிட்டுப் 
ழமபமர்கள். 
 

ஆமல் அப்டித் டனடிதமணல் பிக்ம் ற்ட்டு 
பிட்மல்? சூர்த கபமனுக்குத் டன் ஆழமக்த அடேக் 
கமர்தத்வடச் ளசய்த ஸ்படய டனம் டிப்ழம, க்ஷ்ணய 
டனம் ஞழணம ழபண்டிதடயல்வடமன். ஆமல் அந்டக் 
கமர்தத்டக்ழக இவனைறு ற்ட்மல் பமதில்வ 



ன்று அபர் இனக்க னடினேணம? 

 
 

ந்ட ளடய்பணமமறம் டமங்கள் ளகமடுக்க பினம்னம் 
னுக்கு பிக்ம் பந்டமல் பந்டபிட்டுப் 
ழமகட்டுளணன்று இனக்க னடிதமடல்பம? அடமல்டமன் 
பிக் யபமஞ ழமர்ட்ஃழமயழதமக்கமம கஞடயதின் 
டதற ணமத்டயம் ல்ம ளடய்பங்கறக்கும் 
ழபண்டிதினக்கயட! இபர் டதபில்மணல் அபர்கள் 
டங்கள் அடேக் கமர்தத்வடப் ண்ஞனடிதமட! 
 

ளௌகயக மக இல்மணல் ஜமம் ழபண்டும், 

யணம க்டய ழபண்டும் ன்ளல்மம் ஈச்பவ, 

அம்மவந, பிஷ்டவபப் னவ ண்டம்ழமடகூ 
அடற்கு ம் க்ஷத்டயழம, ணக்கு அடேக்யக்கழபண்டித 
உமஸ்த னெர்த்டயதின் க்ஷத்டயழம பிக்ம் 
ற்மணயனப்டற்கு கஞடயதின் டதற 
ழபண்டித்டமினக்கயட. 
 

ஆடிதமல் அபவ க  டமடமபமக வபக்கமணல், 

மம் னுக்கமக ழபளமன னெர்த்டயவதப் 
னயத்டமறங்கூ னடயல் இபர் டதவப மடி ஆம் 
னவ இபனக்குச் ளசய்ட டமமகழபண்டிதினக்கயட. 
 

இங்ழக டமன் டத்-ழட யதமதணயந்டபன் ஆழமசவ 
ண்ஞிப் மர்க்கயமன் : 'சரி, பிக்ழச்பர் டமழண ல்ம 
பிடப் ன்கவநனேம் டமணல் பிக் யபினத்டய 
ளசய்பமக ணட்டுழண இனந்டமறம் இனந்டபிட்டுப் 
ழமகட்டும். இப்டி ணட்டும் இபர் இனக்கும்ழமடகூ 
ந்ட ளடய்பணமமறம் இபவப் னயத்ட இபனவத 



டதவபப் ளற்றுத்டமன் ம்னவத கமர்தத்வட த்டயக் 
ளகமடுக்க ழபண்டிதினக்கயட. பிக்ம் 
ற்மணயனப்டற்கமக ந்ட ளடய்பணமமறம் இபரிம் 
பந்ட யற்கழபண்டித்டமன் இனக்கயட. அடமபட அந்ட 
ளடய்பங்கள் ம் கமர்தத்வட இவனைறு இல்மணல் 
த்டயத் டனபடற்குக் கமஞணமக, அடமபட ழடபமக, 

இனப்பர் இபர்டமன். இப்டி ணற் ளடய்பங்கறக்குழணல் 
இபனக்கு என 'பர்' இனப்டமல் அந்ட ளடய்பங்கவநத் 
டம் ளசமல்றக்குக் கட்டுப்ட்டு க்குணமறு ளசய்த 
இபனக்கு சக்டய இனக்கும். அடமல், ந்டப் வத் 
டனகய ந்ட ழடபவடதமமறம் அடிம் அபர் 'இன் 
க்டனுக்கு இன் அனவநப் ண்டங்கள்' ன்று சயமர்சு 
ண்ஞிமல், அந்ட ழடபவட அந்ட சயமர்வச உத்டற 
ழமழப டுத்டக்ளகமண்டு அடன்டிப் ண்ஞிபிடும். 
அந்ட ழடபவடதின் ழமர்ட்ஃழமயழதமவப இபர் டமழண 
டுத்டக்ளகமண்டு அட டனம் வத் 
டழபண்டுளணன்யல்வ. ழணச்பின் மமங்கத்டயல் 
தமனக்கு ந்ட இமகமழபம அட அப்டிழத இனக்கமம். 
ஆமல் ந்ட ளடய்பணமமறம் அடிம் இபர் 
'இன்மனக்கு ீ அனள் ண்ட' ன்று ளசமல்யபிட்மல் 
அட ண்ஞிபிடும். இல்மபிட்மல் டமபட கமரிதத்டயல் 
அந்ட ளடய்பம் ஈடுடும்ழமட பிக்ம் ற்ட்டுக் 
கஷ்ப்டும்டி ஆகயபிடும். 
 

'இடமல் ன் ற்டுகயளடன்மல், ணக்கு ந்டத் 
ளடய்பத்டயன் னெம் ந்டப் ன் கயட்ழபண்டுணமமறம் 
ரி, பிக்ழச்பளமனத்டவப் னவ ண்ஞிபிட்மழ 
ழமடம். அபர் டம்னவத இன்ஃப்றளதன்வக் 



ளகமண்டு ந்டளடய்பணமமறம் அடிம் ளசமல்ய 
ணக்கு ழபண்டித அனவநப் ண்டம்டி 
ளசய்டபிடுபமர்.' 
 

டத்ழட யதமதணயந்டபன் இப்டி ழதமசயத்ட, 

'பிக்ழச்பரின் இன்ஃப்றளதன்வ ழடபமகக் 
ளகமண்ழ ந்ட ளடய்பத்டயணயனந்டம் அட 
ளகமடுக்கக்கூடித வ அவதனடினேம் ன்னும்ழமட 
இபனக்கு ணமத்டயம் னவ ண்டபழடமடு 
யறுத்டயக்ளகமண்டு பிமழண! டமடம ன்டமக 
இன்ளமன ளடய்பத்டக்கு ழபறு ன் னவ ளசய்தடம்? 

இபமழழத மம் ணற் ளடய்பங்கநிம் கமரிதம் 
மடயத்டக்ளகமள்ந னடினேளணன்னும் ழமட இபனக்குப் 
னவ ண்டபழடமடுகூ அபர்கறக்கும் டற்குப் 
ண்ஞடம்? அபர்கவநப் னவ ண்ஞி ணக்கு 
ஆகழபண்டிதட ன்? "டத்ழழடமழப டத்ழடத்ழப" 
ன்று யவக்கயமன். ஆம் னவ இபனக்கு, அப்னம் 
னக்த னவ இன்ளமனத்டனக்கு ன்று இல்மணல் 
இபவழத னக்தணமய் வபத்ட னறே னவனேம் 
இபனக்ழக ண்ஞி பிட்டுத் டயனப்டயதமகயபிடுகயமன். 
டக்கு ழபண்டித ந்ட பிடணம வனேம் பிகழச்ப 
- த்பமம (பிக்ழச்பரின் பனயதமகப்) ளற்றுபிடுகயமன். 
 

டத் ழழடமரிடய ீடய பித்ட ழட ழடபம் தம் கம் ம் 

 

"ீடயபித்-ட" ன்டற்கு 'டத்ழட ீடய அயந்டபழம 
ன்மல்' ன்று அர்த்டம். ணற் மடமஞ ங்கள் 
ிள்வநதமனக்கு ஆம்த்டயல் என குட்டி னவ, அப்னம் 
இன்ளமன ளடய்பத்டக்குப் ளரிசம னக்த னவ ன்று 



ளசய்டமறம், டத்ழட ந்தமதம் ளடரிந்டபழமளபன்மல் 
இபவக் கமஞணமகக் ளகமண் இட ழடபடம 
ப்மடங்கவநனேம் ளற்றுபி னடினேளணன்டமல் 
இபனக்ழக னறே னவனேம் ளசய்ட னடித்டபிடுகயமன் 
ன் இவ்பநற அர்த்டம் " டத்ழழடமரிடய ீடயபித்-ட 
ழட " ன்டயல் அங்கயதினக்கயட. 
ளபவட்டி பனயமழ ணிட இதற்வக 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

'ளபவட்டி' பனயமழ ணிட இதற்வக 

 

இப்டி மன் ளசமன்டற்கமக-மமகச் ளசமல்பில்வ, 

அந்ட ணன்மர்குடிப்ளரிதபர் ளசமன்வட டுத்டச் 
ளசமன்டற்கமக, - ீங்கள் ிள்வநதமவத் டபி ல்ம 
ளடய்பங்கவநனேம் னெட்வ கட்டிவபத்டபிட்டு 
அபளமனத்டவத்டமன் பனயழபண்டுளணன்று 
அர்த்டணயல்வ. சற்று னன்ழ ளசமன்மற்ழம 
கபமனுக்கு டயனுற டயனுமக ீவ ண்ஞிழத இந்ட 
த்வபட ப்ஞ்சக் கூத்வட த்ட ழபண்டுளணன்று 
இனப்டமறம், அபன் இந்டக் கூத்டயழ ிவசந்ட 
ழமட்டினக்கய ணடேஷ்த பீனுக்கும் ளமக ந்ட 
என அடேழமகணமமறம் அடயழ டயனுற டயனும 
வபசயத்ரித னசய ழபண்டிதினப்டமறம்டமன் இத்டவ 
ளடய்ப னொங்கவந அபன் டரித்டக் ளகமண்டினப்ட. 
ஆவகதமல் அபமநபமறவத ணப்மன்வணப்டி 
எவ்ளபமனத்டவ எவ்ளபமன னொம்டமன் 'இஷ் ளடய்பம்' 



ன்னும்டிதமக ஆகர்யக்கும். அழட ணமடயரி 
சமஸ்த்மடயகநிறம் ம்ப்டமதப்டினேம் ம்த்டக்கு 
க்ஷ்ணய, பித்வதக்கு ஸ்படய, ஆழமக்தத்டக்கு சூர்தன், 

இன்னும் இந்ட இந்ட க் வீ ழமக மல - ழகட, 

இன் மநில் இன்மனக்கு உத்பம் ன்று 
ப்டிளதப்டி னயக்கச் ளசமல்யதினக்கயழடம அப்டி 
அந்டந்ட ளடய்பத்டக்கு பனயமடு த்டயமல்டமன் ன் 
ன்ழ ளமடபமக ங்கறக்கு ம்ிக்வகனேம், ிடிப்னம் 
இனக்கும். சிப் ளதர்ச்சய ன்மல் க்ஷம் ங்கள் 
டயனள்நமற்யல் கூடுகயமர்கள், ணகபிநக்கு ன்று 
சரிணவதில் த்டக்ஷம் ங்கள் கூடுகயமர்கள் 
ன்மல் இடடமன் கமஞம். அத்வபட மடவதில் 
ன்மக னன்ழயப்ழமகய அனர்பணம சயவத் டபி 
இந்ட த்வபட ப்ஞ்சத்டயழழத க்டய, ழடம ளகமஞ்சம் 
ஜமம் ன்று ழமகய ல்மனக்கும் எண்ழஞ எண்ட 
ன்று ிடித்டக்ளகமள்பட கஷ்ம்டமன். 'ளபவட்டி' டமன் 
ழமக பமழ்க்வகக்ழக மணமதினப்ட! இஷ்ழடபவட 
ன்று ழடம என்வ ஏநற ளகட்டிதமகப் ிடித்டக் 
ளகமண்மறங்கூ அப்ழமடம் அடற்ழக டயனுற 
டயனுமக ழபம் ழமட்டு அங்கமம் ண்ஞிப் 
மர்க்கத் ழடமன்றுகயட! இன்வக்கு உத்பத்டயல் 
வகம பமம் ன்று மமடய மமக அங்கமம் 
ண்ஞிப் மர்க்கயபவழத மவநக்கு ிக்ஷமண்டி ன்று 
ல்மபற்வனேம் பனயத்டபிட்டு யறுத்டயப் மர்த்ட 
ந்ழடமயக்கத் ழடமன்றுகயட! 
 

ணஸ் கபடு பிட்டுக்ளகமண்டு மமபிட னசய 
ழடங்கநில் ழமமறம், அடன் இதற்வகதிழழத அவட 



பிட்டுப் ிடித்டக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக பனயக்குக் 
ளகமண்டுபந்ட என்யழழத யற்டற்குப் க்குபப் 
டுத்டத்டமன் ணடம் ற்ட்டினக்கயழடளதமனயத, டுத்ட 
டுப்ிழழத ணவ என்யழழத அனக்கயப் 
ழமடுபடற்கயல்வ. இப்டி பற்னறுத்டயப் ண்ஞிமல் 
ணயன் இதற்வகப்டி அட ஈடு ளகமடுக்க னடிதமணல் 
டயஞய, டயணயயக் கஷ்ப்ட்டுக் ளகமண்டு னடிபிழ ம் 
ணமடயரிழதம, இல்மபிட்மல் டயர்த்டயவசதில் 
ளபயத்டணமகழபமடமன் ழமகும். அடமல், ணட ணடம் 
ளசய்கய னடல் கமரிதம் மமபிடணம ளௌகயக 
னசயகநிழழத ந்ழடமயக்கய ணவ மமபிடணம 
ளடய்பிக னசயகவநக் கமட்டி ந்ழடமப்டுத்டய, அந்ட 
ணயன் அறேக்வக டுத்டத் ளடநிற ண்டபட டமன். 
இப்டி ன்மக அறேக்குப் ழமய் ளடநிந்ட ளடநிபமக 
ஆகயப் க்குபப்ட் அப்னம், னடிபில்டமன், மம 
டயனுற ன்கய த்வபட அடேபங்கவந பிட்டு 
என்ழதம அத்வபடம் ன்று ளகமண்டு ழமபட. 
 

அடமல் ிள்வநதமர், றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய, அம்மள், 

சயபன், பிஷ்ட, மணன், க்னஷ்ஞன், பக்ம், தமர் 
ன்று ல்மபற்வனேம் வபத்டக்ளகமண்ழ பிடபிடணமக 
அங்கமம் ண்ஞி, உசமம் ண்ஞி, வழபத்டயதம் 
ண்ஞி, எவ்ளபமன்றுக்கும் அடடற்கம யதணங்கவந 
அடேஷ்மம் ண்ஞி னசய ழடத்டயழழத யவற 
கமண்கய ணறக்கு ந்ழடமம் ளகமடுத்டக் ளகமடுத்ட, 

டத் - த்பமமழப (இடன் னெழண) அவடக் ளகமஞ்சம் 
ளகமஞ்சணமக ழணழ உசத்டயக்ளகமண்டு ழமழபமம். 
ளௌகயகத்டயழழத அறேந்டயக் கயக்கய ணவ 



ப்டிழதம என அப்டி ளடய்ப பிதணமகக் ளகமஞ்சம் 
ளடமட்டுளகமண்டு அடயழ என ந்ழடமம் 
அவனேம்டிப் ண்ஞ இட ( ளடய்ப பனயமடு) 
எத்டமவச ண்டகயடம இல்வதம? 

 

குனந்வடகறக்கு எழ பர்ஞத்டயறள்ந என ளமனவநக் 
கமட்டிறம் கர் கமகக் கமட்டிமல் எழ உத்மம், 

குய ிந்ட சயரித்டக் கூத்டமடும். அத்தமத்ண ரீடயதில் 
மனம் அந்டக் குனந்வட ணமடயரிடமன். அடமல் அத்டவ 
'யண்டு மந்டயத' வனேம் ளபட்கப்மணல் வபத்டக் 
ளகமண்டு, எழ னெர்த்டயடமன் ன்னும்ழமட ற்க்கூடித 
சயப்ன இல்மணல் (சயரித்டக்ளகமண்டு) 'ழமர்' அடிக்கமணல், 

ழடம ளடரிந்ட ணட்டும் பனயமடு ண்ஞி, ழடம ணக்குக் 
கயவக்கய ணட்டும் ளகமஞ்சம் க்டய னசயவத 
அடேபிப்ழமம். க ம் ல்மம் அப்னம்டமன், 

இப்ழமட அபிதல்டமன்! 
 

டுத்டக் ளகமண் பிதத்டயன் உதர்வப 
பிழசப்டுத்டயக் கமட்டுபடற்கமகத்டமன் டத்ழட 
ந்தமதப்டி பிக்ழச்ப உமவ என்று ணமத்டயழண 
ழமடம் ன்று கமட்டிதினக்கயழட டபி, இடமல் 
வனவதில் அப்டிழத ல்மனம் ண்ஞி 
பிழபண்டும், ணற் ஸ்பமணயவதளதல்மம் னெட்வ 
கட்டி வபத்டபி ழபண்டுளணன்று அர்த்டணயல்வ. இந்ட 
ச்ழமகத்வடப் ண்ஞிபழ ல்ம ஸ்பமணயவதனேம் 
ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞிபர்டமன். பிக்ழச்ப னவழத 
ழமடளணன்யல்மணல் பிழசணமக சயபமமடம் 
ண்ஞிபர்டமன். 
 



ந்தமத ரீடயதமக னத்டய ணட்த்டயல் என்வ யவமட்டி 
பிட்மல் ழமடணம? ணஸ், ணஸ் ன்று என்று, 

அடடமழ னத்டயக்கு ழணழ ம்வணப் ிடித்டக்ளகமண்டு 
ஆட்டி வபக்கயட? க்டய ன்று பந்டபிட்மல் அங்ழக 
னத்டயவதழத ளகமண்டுபக் கூமட ன்று கூச் 
ளசமல்கயமர்கழந! 
 

ஆடிதமல் னத்டய ளபயல் ந்தமதம் ளசமல்பட 
அப்டிழத இனக்கட்டும், ம்னவத ஸ்ழயல் ணக்கு 
அட யவற டபில்வ ன்மல், க 
ழடபடமமடம், இஷ் ளடய்ப ஆமடம் ன்று டயல் 
ந்டஷ்டிழதம அடன்டி ளசய்ழபமம். இப்டினேம் 
அப்டினேணமகக் கந்ட கந்ட ழபண்டுணமமறம் 
ளசய்ழபமம். 
 

அழட ணதத்டயல், னத்டயரீடயதில் ஆமய்ந்ட மர்த்டமல் 
இப்டி ர்ப ழடபழடமமம ன்கவநனேம் 
பிக்ழச்பர் எனத்டரின் னெழண, அபளமனபவ ணட்டும் 
பனயடுபடமழழத, அவதனடினேம் ன்டம என 
ளரித சயப்ன அபனக்கு யச்சதணமக இனக்கயட 
ன்வடனேம் னரிந்ட ளகமள்ழபமம். மம்  ழவ 
பனயடுகயழமட, னடயல் அபரிம் பந்ட குட்டிக் 
ளகமள்றம்ழமட, னத்டய ரீடயதில் மம் ளடரிந்டளகமண் 
இந்ட ந்தமதழண ம்னவத ஹ்னடதத்டயறம் 
நிச்ளசன்று யவறக்கு பந்ட அபரிம் மம் ளசய்கய 
க்டயக்கு என பீவ ஊட்டிபிடும். 
இக- ன்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 



 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

இக -  ன்கள் 

 

க ழடபழடமமம ன்கவநனேம் ளகமடுக்க 
பல்பமகப் ிள்வநதமர் இனக்கயமர் ன்டமல்டமன் 
ச்ழமகத்டயன் கவசய பரிதில் " ர்பமர்த்ட 
ப்டயமடவக சடழம த்வபணமடழம (அ) வ்தமத்   : 
"ன்று ளசமல்யதினக்கயட. க  ளடய்பணமக 
இனந்டளகமண்டு அடமல் ிள்வநதமவ 
ர்பசக்டயனேன் வக்மக ந்டப் வ 
ழபண்டுணமமறம் டமம்; அல்ட ணற் 
ழடபர்கறக்கும் பிக் யவ்னத்டய அனறகய சக்டய 
ளற்பர் ன்டமழழத அபர்கள் ணீட டணக்குள்ந 
ளசல்பமக்வகக் ளகமண்டு மம் பினம்னம் வ 
அபர்கள் ளகமடுக்கும்டி அபர் சயமர்சு ளசய்தமம். 
ப்டிதமமறம் ணக்கு ல்ம பிடணம ன்கவநனேம் 
அவபிக்கப் ண்டபடயல் அபர் பல்பர் : ர்பமர்த்ட 
ப்டயமடவக சடர் . 'ர்பமர்த்டம்' ன்மல் மம் 
பினம்னம் ல்மப் ளமனள்கவநனேம் ன்கவநனேம் 
ன்று அர்த்டம். ணடேஷ்த பமழ்பின் க்ஷ்தங்கநமக மற 
ளசமல்பமர்கள், 'சடர்பிட னனமர்த்டம்' ன்று டர்ணமர்த்ட 
(டர்ண - அர்த்ட) - கமண - ழணமக்ஷம் அல்ட அம் - 
ளமனள் - இன்ம் - படீு ன்ட இடடமன். இந்ட மற 
னனமர்த்டங்கவநனேம் ட பல்பர் ிள்வநதமர் ன்றும் 
("ர்பமர்த்ட ப்டயமடவக சட :" ன்டற்கு) அர்த்டம் 
ளசய்டளகமள்நமம். கமணம், ழணமக்ஷம் ன்ட டமன் 



னவழத இம், ம், இவ்பிண்வனேம் டனகயமர் 
ன்மல் அடயல் அங்கமடட டறழண இல்வ! 
 

இத்டக்கு ஆடமணமக இனக்கப்ட் கமணம் ம்வண 
இடயழழத னவடத்ட த்டயன் க்கழண ழமக னடிதமணல் 
டடுத்டபிட்மல் மம் ிபி டுத்ட ன் னண்ஞிதம்? 

அடமல்டமன் அவட னடயல் ளயப்டுத்டயத் 
டனபடற்கமக டர்ணத்வட னடல் னனமர்த்டணமக 
வபத்டயனக்கயட. 
 

கமணம், அடமபட, ஆவச ன்ட ணயழ இனக்கய 
பிதம். அடன் யவழபற்த்டக்குப்  பஸ்டக்கள் 
ழபண்டும். இந்ட பஸ்டக்கவநப் ள ணக்கு பசடய 
இனந்டமல்டமன் ஆவசகள் னர்த்டயதமகும். இந்ட பசடயவதத் 
டனபடடமன் இண்மபட னனமர்த்டணம 'அர்த்டம்' 

ன்கய ளமனட்ளசல்பம். இந்ட ளமனட் ளசல்பத்வட 
ம்னவத ளசமந்ட ஆவசகறக்கமக இல்மணல் 
ணமகச் ளசபிறம் இணயனக்கயட. இப்டிப் 
ண்டம்ழமட இண்மபட னனமர்த்டணம அர்த்டழண 
னடல் னனமர்த்டணம டர்ணத்வட ணக்குக் ளகமடுக்கயட! 
அர்த்ட ழடக்கநம அர்த்ட-கமணங்கறக்கு னன்மல் 
னடயழ டர்ணத்டயன் ிடிப்ன இனந்ட, அழடமடு இபற்வச் 
ழசர்த்ட அடேபித்டமல் மநமபட்த்டயல் க்குபம் 
ற்ட்டு மமம் னனமர்த்டணம ழணமக்ஷத்டயன் பனயதில் 
ளகமண்டுபிடும். 
 

"ப்டயமட - க - சட": 'ளகமடுக்கபல் எழ எனபர்.' 
இ -  ன்கள், ன்கள் ல்மபற்வனேம் 
ளகமடுப்டயல் சடர், டயவண ணயக்கபர். 



இண்டு டமதமர்க்கமர்! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

இண்டு டமதமர்க்கமர் ! 
 

த்வபணமட : 
 

இந்ட ச்ழமகத்டயல் பிக்ழச்பனக்குச் ளசமல்யதினக்கய 
ழர் இட (த்வபணமடன் ன்ட) டமன். அபனவத 
ழபழ ளதர் டறம் (ச்ழமகத்டயல்) இல்வ. கஞடய, 
கழஞசர், பிக்ழச்பர், பிமதகர், கமர், ம்ழமடர் 
ன்யப்டிப்  ழர்கள் ம் கமடயல் அடயகம் ட்டினக்கய 
ணமடயரி மட ழர்: த்வபணமடர். அப்டிளதன்மல் 
"இண்டு டமதமர்கவந உவதபர்" ன்று அர்த்டம். 'த்பி 
ணமடம'- இண்டு டமதமர்கள். 'த்வப ணமடர்':- இண்டு 
டமதமர்கவந உவதபர். 'இண்டு ளண்மட்டிக்கமன்' 

ன்று ழகள்பிட்டினக்கயழமம். இபழம மம் 
ழகள்பிப்மட பிடணமக இண்டு டமதமர்க்கமர்'! 

 

தமர் அந்ட இண்டு டமதமர்கள்? என்று, அம்மள். இட 
ல்மனக்கும் ளடரிந்டட. இன்ளமன்று கங்வக. 
ஈச்பின் டவதின் ழணல் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கய 
கங்கம ழடபிவதனேம் அபனக்குப் த்ிதமகழப ளசமல்பட 
பனக்கம்... 
 

அம்மறவத ழத்ழண ச்னங்கமம், ீத்ம், ழகமம், 

ஆச்சர்தம், தம், மஸ்தம் னடம ல்ம மக 
ங்கவநனேம் எவ்ளபமன ந்டர்ப்த்டயல் கமட்டுபடமக 



ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த ரி' தில் என ச்ழமகத்டயல் 
பர்ஞித்டயனக்கயமர். * அங்ழக அம்மறவத ழத்ம் 
ப்ழமட ழகமக் குயப்வக் கமட்டுகயட ன்று 
ளசமல்றம் ழமட 'கங்வகவதப் மர்க்கும்ழமட' ன்ழ 
ளசமல்யதினக்கயட:  ழமம கங்கமதமம் . கங்வகவத 
மர்த்டமல் அம்மறக்கு சக்கநத்டயக் கமய்ச்சல்! அடடமன் 
ழகமம் ழகமணமக பனகயட! 
 

ஆமல் அன்னனபணம ிள்வநதமழம, 'கங்வக தமர்? 

ம்னவத ிடமபின் த்ி. அடமல், அபவநனேம் 
அம்மவநப் ழமழப க்கு இன்ளமன அம்ணமபமக 
வபத்டக் ளகமள்றழபன். த்வபணமடன் ன்ழ ழர் 
ளறுழபன்' ன்று எற்றுவணக்கு உனபணமக 
இனந்டகமட்டுகயமர்! 
 

ல்மனக்கும் ளடரிந்ட கவட சயப ழத்த்டயயனந்ட 
ிந்ட அக்ிப் ளமயகள் ஆறும் கங்வகதிழ 
டங்கயத்டமன் அப்னம் றப்ஹ்ணண்த னெர்த்டயதமதிற்று 
ன்ட. ளமயகள் ஆறு; கங்வகனேம் ஆறு! கங்வகதில் 
டங்கய உத்பித்டடமல் றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய 
ளபநிப்வதமகழப கங்வகதின் னத்டயர். ிடமபின் 
த்டயி ன் அநபில் உசமணமகப் ிள்வநதமர் 
அபறக்கு ணமத்ன ஸ்டமம் ளகமடுத்டட ழமயல்மணல் 
வ்தக்டணமக அபறவத ம்ந்டம் ளற்ழ 
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய ழடமன்யமர். அடமல்டமன் 
(கங்கம னத்ர் ன்று ளமனள்) அபனக்கு கமங்ழகதர் 
ன்ழ ளதர். 
 



ிள்வநதமனக்கு கங்வகனேன் ழர் ம்ந்டணயல்மட 
ழமமறம் அபறக்குக் குனந்வடதமகத் டம்வணக் கனடயக் 
ளகமண்டடமன் பிழசம்! ல்மவனேம் அவஞத்டப் 
ழமகய அபனவத அன்னள்நத்டக்கு அட அவதமநம். 
குணமஸ்பமணய ழணச்பின் ழத்மக்ிதியனந்ட 
உண்மமளன்மல், பிக்ழச்பர்டமன் அம்மள் டன் 
ழடத்டயறள்ந சந்டப் னச்சு, பமவப் ளமடி, ணஞ்சள், 

குங்குணம் இத்தமடயகவந அப்டிழத டன் டவழதமடு 
கமல் பனயந்ட டுத்டத் டன்னுவத டயவ்த 
ஸ்டத்டயமழழத ிம்ணமகப் ிடித்ட வபத்ட உதிர் 
ளகமடுத்ட உனபமக்கய னெர்த்டய. இப்டிப் னர்ஞணமக 
அம்மள் ம்ந்டத்டயல் உத்பித்டம் அபர் 
கங்வகவதனேம் அபறக்கு ணணமக, இன்ளமன 
டமதமமகப் மர்ப்ட அபனவத குஞச் சயப்வக் 
கமட்டுகயட. ஸ்டயரீகள் அத்டவ ழவனேம் டமதமமகழப 
மர்த்ட சுத்ட ப்ஹ்ணசர்த னெர்த்டயதம அபர், அபர்கநில் 
னக்தணமக என்று அம்மள், இன்ளமன்று அபறக்கு 
டயரிதம கங்வக ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்! 
இப்டி அபர் இனபனக்குப் ிள்வநதம த்வபணமடமக 
இனப்பர். 
 

டயகநில் உனண்டு னண்டு பிவநதமடி ீச்சடிப்டயல் 
தமவகறக்கு அமடயப் ப்ரிதம். குடயவ, ணமடு, சயங்கம், னய 
னடமபற்றுக்கு இப்டிச் ளசமல் னடிதமட. 
ணயணமமல், குட்வவதக் குனப்ிக்ளகமண்டு ழசற்யல் 
ந்ழடமப்டும்! தமவக்குத்டமன் ீர் பிவநதமட்டில் 
ளமம்றம் இஷ்ம். அந்ட என ணயனகத்டக்குத்டமழ 
டம்ிக்வக இனக்கயட? அடயழ த்வட டுத்ட 



யீ்ச்சமங்குனல் அடிக்கய ணமடயரி பமரி பசீயக்ளகமண்டு 
அணர்க்கநப்டுத்டம். டன்னுவத அத்டமம் ளரித 
ழடத்வடக் ளகமண்டு அமதமணம ீந்டய பிவநதமடும். 
கமடுகநில் கூட்ங்கூட்ணமக டயகறக்குப் ழமய் 
அல்ழமகல்ழமப் டுத்டபட தமவதின் பனக்கம். 
மகபடத்டயல் கழந்த் ழணமக்ஷக் கவடதில் இப்டிளதமன 
கமட்சயவத ளமம்றம் இதற்வகதமக பர்ஞித்டயனக்கும். 
தமவனகமக இனப்டமல் டமழம ன்ழபம 
பிகழச்பனக்கு கங்கம டயதிம் னத் பமத்ல்தம்! 
 

மடமஞணமக தமமபட ஈபிக்கம், அன்ன, அனள் 
இல்மணயனந்டமல், 'ீனேம் என அம்ணமபின் பதிற்யல் 
ிந்டபம?' ன்று ழகட்கய பனக்கம். அம்ணமவபச் 
ளசமல்யப் ிள்வநக் குயப்ிட்மல் ிள்வந அன்னள்நம், 

அனறள்நம் உள்நபன் ன்று அர்த்டம். ம்னவத 
ிள்வநதமர் இண்டு அம்ணமக்கமர் ன்மல் அபர் 
இட்டிப்ன ணங்கு அன்னம் அனறம் யவந்டபர் ன்று 
அர்த்டம்! 
 

*"சயழப ஸ்னங்கமமர்த்ம" த் ளடமங்கும் 51 - பட 
ச்ழமகம் 

ஆறு டமதமர்க்கமர்! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ஆறு டமதமர்க்கமர் ! 
 



இபர் 'த்வபணமடர்' ன்மல் டம்ிதம குணம 
ஸ்பமணயக்ழகம 'மண்ணமடர்' ன்று ளதர். அடமபட 
அபனக்கு ஆறு டமதமர்கள். இந்ட ஆயல் அம்மள், கங்கம 
ழடபி இனபனழண ழசர்த்டய இல்வ! க்னத்டயகம க்ஷத் 
ழடபிகநம - 'கமர்த்டயவகப் ளண்டிர்' ன்று ளசமல்கய - 
ஆறு ழர்டமன் றப்ஹ்ணண்தனவத ண்ணமடமக்கள். 
அபர் உத்பித்டறன் இபர்கழந அபனக்கு ஸ்டன்த 
மம் ண்டபித்டடமல் அபர்கவநத் டமதமர்கநமகக் 
ளகமண்மர். க்னத்டயகம ழடபவடகநின் னத்மடமல்டமன் 
அபனக்குக் கமர்த்டயழகதர் ன்று ளதர் பந்டட. 
தப்ின் டமதமவப் ற்யத ிச்வ! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

தப்ின் டமதமவப் ற்யத ிச்வ! 
 

பிக்ழச்பரின் ணமடமக்கள், னனகின் ணமடமக்கள் 
ஆகயதபர்கவநப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட ழபடிக்வகதமக 
என்று யவறக்கு பனகயட. இந்ட இண்டு ழவப் 
ழமழப ழணச்பனுக்கு னென்மபட குணமமக 
எனத்டர் உண்டு. இப்ழமட மறக்கு மள் ியத்டய 
ளற்றுபனம் தப் ஸ்பமணயடமன் அபர். ஈச்பவப் 
ிடமபமகறம், ழணமயி னொத்டயல் பந்ட 
ணமபிஷ்டவப ணமடமபமகறம் ளகமண்டு உத்பித்டபர் 
அபர். அபனவத டமதமர் உற பிதணமகத்டமன் 
ழபடிக்வக. ழபடிக்வக, ழபடிக்வக ன்று மன் 



ளசமன்மறம் அபனக்கு ளமம் பிசமணநித்ட பந்ட என 
ிச்வதமக அட இனந்டட. 
 

கவட ன்ளபன்மல் - 

 

டயமமம் டைற்மண்டில் அப்வத டீக்ஷயடர் ன்று 
ணமன் இனந்டமர். ணன்மர்குடிப் ளரிதபமநின் 
குகூஸ்டமகச் ளசமன் அந்டப் ளரிதபர்டமன். அபர் 
அத்வபடயதமழமடயறம் சயப உமவவத 
பிழசணமக பநர்த்டக் ளகமடுத்டபர். அபர் கமத்டயல் 
சயபமமடத்வட ணட்ம் டட்டினேம் சயபமமடம் ளசய்ட 
பந்டபர்கவந டயர்த்டம் பிஷ்ட உமவதமட 
"aggressive" ன்று ளசமல்க்கூடித பிடத்டயழழத 
ப்ப்ட்டு பந்டடமல்டமன் அபர் டயர் படிக்வகதமக 
சயழபமத்கர்த்வட (சயபளனணமின் உதர்வப) 
ஸ்டமித்ட யவதப் ிசமம் ண்டம்டிதமதிற்று. 
அபனக்கு ண கமத்டபமகயத டமடமசமரிதமர் ன்பர் 
பிதக மதபம்சத்டயன் கவசய மமக்கநிம் யம்ச் 
ளசல்பமக்குப் ளற்றுத் டீபிணமக வபஷ்ஞபப் ிசமம், 

ணட ணமற்ம் ண்ஞி பந்டடடமன் வசபத்வட 
பிழசணமக யவமட்டும்டி டீக்ஷயடவத் டெண்டிதட. 
ணற்டி, டயமநிகறக்கு எழதடிதமக சயபத்ழபம் 
இனந்ட ணமடயரி அபனக்கு பிஷ்ட த்ழபம் ன்ட 
பழசனம் இனக்கபில்வ. சற்றுனன் 'த் த்தம்' 

ன்று ளசமன்டி ஈச்பன், அம்மள் ஆகயதபர்கழநமடு 
பிஷ்டவபனேம் மக்ஷமத் ப்ஹ்ணடத்டயன் 
ஸ்பனொணமக - வத ழடபவடகறக்ளகல்மம் 



உச்சயதிறள்ந னம்ணஞிகநில் எனபமக - ச்னடய, னேக்டய 
ிமணஞங்கள் கமட்டி டீக்ஷயடழ ஸ்டமித்டயனக்கயமர். 
 

என ணதம் டீக்ஷயடர், டமடமசமரிதமர் ஆகயத இண்டு 
ழனன் மம என ழகமபிறக்குப் ழமமர். அந்ட மம 
பிதகத்ட மணமதமகழபம, ழபறர் சயன் ளமம்ண 
மய்க்கமகழபம, டஞ்சமறொர் பீ யம் னமமகழபம 
இனக்கமம். மம தமர் ன்ட கவடக்கு னக்தணயல்வ. 
வசபம், வபஷ்ஞபம் ஆகயத எவ்ளபமன்யறம் டவவண 
ஸ்டமத்டயல் இனந்டபர்கநம இந்ட இண்டு ழவ, 

இனபனழண ல் பித்பத் ச்ழஷ்ர்கநமக 
இனந்டபர்கவந, மம எழ சணதத்டயல் டன்ழமடு 
ழகமபிறக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு ழமடடமன் னக்தம். 
 

ழகமபியல் தப் சமஸ்டமபின் ிம்ம் இனந்டட. அட 
என னட ணமடயரிதம ிம்ணமக இனந்டட. சமஸ்டம 
னெக்கயன்ழணல் பிவ வபத்டக்ளகமண்டு ளமம்றம் 
பிசமத்டன் ன்ழபம ழதமசயக்கய மபவதில் 
பிக்ம் அவணந்டயனந்டட. 
 

"இட ன் இப்டிப் னட ணமடயரிதமக இனக்கயட?" ன்று 
மம ழகட்மர். 
 

ழகமபிவச் ழசர்ந்டபர்கள், "இட ற கமத்டக்கு 
னந்டயச் ளசய்ட பிக்ம். இந்ட பிக்ம் அடித்ட 
ஸ்டடயக்கு தப் சமஸ்டம ழடம என பிதணமக 
இப்டி டீர்க்க சயந்டவதில் இனப்டழம டர்சம் 
கயவத்டடமம். அட ன் பிதம் ன்று அபர் 
(ஸ்டடய) ளடரிபிக்கபில்வ. ஆமல் டணக்கு டர்சம் 



கயவத்ட மபவதிழழத இந்ட னெர்த்டயவதப் ண்ஞி 
வபத்டபிட்டு, 'ிற்கமத்டயல் ர்பஜ்ஜவட 
(அவத்டயற) பமய்ந்ட என ளரிதபர் இங்ழக பனபமர். 
அபர் சமஸ்டமபின் பிசமம் வடப் ற்ய ன் 
ஸ்தத்வட ளபநிப்டுத்டயபிடுபமர். உழ பிக்ம் 
னெக்கயன்ழணயனந்ட பிவ டுத்டபிட்டு, ல்மக் 
ழகமபில்கநிறம் இனக்கய ணமடயரி ஆகயபிடும்' ன்று 
ளசமல்யபிட்டுப் ழமய்பிட்மமம். அப்னம் த்டவழதம 
ளரிதபர்கள் இங்ழக பந்ட (சமஸ்டமபின் டீபி 
ழதமசவக்கு) ன்ளன்ழபம கமஞங்கள் 
ளசமல்யபிட்மர்கள். ஆமல் டறம் யணம 
கமஞணமக இல்மடடமல் சமஸ்டம பிவ டுக்கமணழ 
இனக்கயமர்" ன்று ளசமன்மர்கள். 
 

மம உழ டமடமசமரிதமவப் மர்த்டமர். 
 

அபர் அடன் உள்நர்த்டத்வடப் னரிந்டளகமண்டு டமனம் 
என கமஞம் கற்ித்ட ச்ழமகணமகச் ளசமன்மர். 
 

பிஷ்ழஞம : றழடமம் பிடயம ழணமம் 

 

டந்தஸ் - டழடமம் றழபிழடமம் | 

 

டடமி னழடச றழடமம் வடர் 

 

னவடர் - வ்னடச் சயந்டதடீ சமஸ்டம || 

 

'சமஸ்டமறக்கு ன் பிசமம் ன்மல் இடடமன்' ன்று 
டமடமசமரிதமர், சமஸ்டம ளசமல்கய ணமடயரிழத ச்ழமகத்வட 
ஆம்ித்டப் ண்ஞிதினக்கயமர். சமஸ்டம ன் 
ளசமல்கயமமம்? "மன் பிஷ்டறக்குப் ிள்வந, 



ஆடிதமல் ிம்ணமறக்கு ணவடதமபன். இடமல் 
மன் டன்தமக இனக்கயழன். ழடபர்கள் ல்ழமமறம் 
பஞங்கப்டுகயழன். ஆமறம் ......" 

 

'டடமி' ன்று ச்ழமகத்டயல் பனபடற்கு 'ஆமறம்' ன்று 
அர்த்டம். டன்னுவத உதர்றகவநளதல்மம் ற்ய 
சமஸ்டம ளசமல்யபிட்டு 'ஆமறம்' ழமடுகயமளன்டமல் 
இிழணல் அபனவத பிசமத்டயன் கமஞம் 
பப்ழமகயட ன்று னரிகயடல்பம? இடயழழத டமடம 
சமரிதமனக்கு சயப ம்ந்டணம பிதங்கநில் 
அிப்மதணயல்வ ன்டம் ளடரிதபனம்! 
 

'ஆமறம்' ழமட் சமஸ்டம ழணழ ன் ளசமல்கயமர்? 

 

"ஆமறம் மன் சயபனுக்கும் ிள்வந" - "டடமி னழடச 
றழடமம்". சயபனுக்கு த்டவழதம ழர். ல் ல் 
ழமக சயபன், ஈஸ்பன், சம்ன, சுடய, மம்ன், மம, 

டக்ஷயஞமனெர்த்டய ன்று த்டவழதம இனக்க, 'னழடசன்' 

ன் ழழ சழமகத்டயல் ளகமடுத்டயனக்கயட! 
னடக்கூட்ங்கநின் டவபன் ன்று ஈசபவச் 
ளசமல்ய, 'அப்டிப்ட்பின் ிள்வநதமகறம் மன் 
இனக்கயழழ!' ன்று தப் ஸ்பமணய அங்கமய்த்டக் 
ளகமள்கயணமடயரி ச்ழமக பமக்தம் ழமகயட. 
 

னடங்கவநனேம் அக்கய அபற்றுக்குத் டவபமக எனபர் 
இனக்கயமளன்மல் உண்வணதில் அடறம் அபனவத 
உதர்ந்ட ப்னத்ப சக்டயவத, அடயகம சக்டயவதக் கமட்டி 
அபனக்குப் ளனவண டனபடடமன். ழணச்பன் 
த்டக்கவந னடங்கள் யம்வ ளசய்தமணல் அபற்வ 



அக்கய வபத்ட ழமக க்ஷஞம் ளசய்கயபர்டமழதன்ய 
அபற்வ இஷ்ப்டி ளசய்னேணமறு 
அபிழ்த்டபிடுகயபரில்வ. ம்வணக் ளகட் சக்டயகள் 
டமக்கமடடி அபர் ிடித்ட வபத்டக்ளகமண்டு அக்கய 
அடயகமம் ளசய்கயமளன்வடத்டமன் அபர் னழடசமக 
இனப்ட கமட்டுகயட. 
 

னழடசமகயத ழணச்பனுக்ழக ணமழடபன் ன்றும் 
ளதர். ழடபர்கநிளல்மம் ளரிதபர் அபர். டன்னுவத 
னென்று ிள்வநகநில் என ிள்வநவத, றப்ஹ்ணண்த 
ஸ்பமணயவத, ழடப ழவகறக்ளகல்மம் அடயடயதமக 
யதணயத்டமர். னடப்வகவந இண்மகப் ிரித்ட என 
கஞத்டயன் அடயடயதமக கஞடயவத வபத்டமர். 
"னடகஞமடய ழபிடம்" ன்று அபவ 
ஸ்ழடமத்டயரிக்கயழமம். னட கஞங்கநிழழத இன்ளமன 
குடயக்கு தப் சமஸ்டமவப அடயடயதமக யதணயத்டமர். 
ணவதமந ழடசத்டயல் தப்வ 'னடமடன்' ன்றும் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

நிடயல் அங்கமட னடப்வகவந அக்கய வபப்ட 
சமஸ்டமறக்குப் ளனவண டனகய பிதந்டமன். உக் 
குஞனவத க்ஷலத் (சயல்றண்டி) ழடபவடகள் 
ஊனக்குள் ழமய் உத்மடம் பிவநபிக்கமடடி அபற்வ 
அக்கயத் டம்ணயம் வபத்டக்ளகமண்டு க்மண ல்வதில் 
கமபல் ளடய்பணமக உள்ந சமஸ்டம ளனணயடப் 
ழபண்டித ழமழகமகமம்டமன் ளசய்கயமர். ஆமல் சயப 
சம்ந்டணம பிதங்கநில் டமடமசமரிதமனக்கு 
அிப்மதணயல்மடடமல் இடடமன் சமஸ்டம 



டீர்க்கசயந்டவதில் னெக்கயல் பிவ வபத்டயனப்டற்குக் 
கமஞம் ன்று ச்ழமகம் ண்ஞி னடித்டபிட்மர்: 
"ணயகறம் உதர்றக்குக் கமஞணமக, மன் பிஷ்ட 
னத்மதினந்ட, ிம்ணமறக்கு ணமமதினந்டமறம், 

ழடப னெத்டயமல் ழமற்ப் 
டுபமதினந்டம்கூ னடத் டவபின் றடமகறம் 
இனக்க ழர்ந்டபிட்டமல் ப்ழமடம் னடகஞங்கநமல் 
குனப்ட்பமக இனக்கயழழ!" - வடர் னவடர் வ்றுட: 
ன்று ச்ழமகத்டயல் பனபடற்கு 'இந்ட னடங்கநமல் 
சூனப்ட்டினக்கயழன்' ன்று அர்த்டம். 'இப்டி 
இனக்கும்டிதமகய பிட்ழட ன்றுடமன் சமஸ்டம னெக்கயழ 
பிவ வபத்டக்ளகமண்டு பிசமத்டன் சயந்டயக்கயமர்: 
சயந்டதடீ சமஸ்டம' ன்று டமடமசமரிதமர் 
னடித்டபிட்மர். 
 

ஆமல் சமஸ்டம ிம்ம் அவடக்ழகட்டு னெக்கயன் ழணல் 
வபத்டயனந்ட பிவ டுத்டபிபில்வ. ளன்மல், 

மம் ஆழமசவ ண்ஞிப் னரிந்டளகமண் ணமடயரி, 

னடங்கள் சூனக் கமபல் ளடய்பணமக இனந்டளகமண்டு என 
க்மணத்வடக் கமப்மற்யக் ளகமடுப்ட சமஸ்டமபின் 
ளனவணக்குத்டமன் கமஞழண டபி பிசம 
ழதமசவக்குக் கமஞணமகமட. 
 

சமஸ்டம பிக்ம் டமடமசமரிதமர் ளசமன் கமஞத்டக்கு 
பிவ டுக்கமணயனந்டறன் மம அப்வத 
டீக்ஷயடவப் மர்த்டமர். அபனக்குக் கமஞம் ஸ்னரித்டட. 
உழ ச்ழமக னொணமக அவடத் ளடரிபித்டமர். 



டமடமசமரிதமர் ளசன்வ ணமடயரிழத இபனம் சமஸ்டமபின் 
பசணமகழப ஆம்ித்டச் ளசமன்மர்: 
 

அம்ழடய ளகௌரீம் அம் ஆஹ்பதமணய 
 

த்ந்த ிடர் - ணமட ப ர்பம: | 

 

கடம் டே க்ஷ்ணீம் இடய சயந்டதந்டம் 

 

சமஸ்டமம் ஈழ சகமர்த்ட யத்த்வத || 

 

சமஸ்டம பிசமப்ட்டுக் ளகமண்டு, 'இளடன்ம, இடற்கு 
பனயகமஞ னடிதமணயனக்கயழட!' ன்று னெக்கயழ பிவ 
வபத்ட ழதமசயத்டக் ளகமண்டு ன் ளசமன்டமக 
டீக்ஷயடர் ளசமல்கயமர்? 

 

"ளகௌரிதம சயப த்ிவத மன் அம்ணம ன்று 
கூப்ிடுகயழன், "அம்ழடய": "அப்ம இடய": அம்ணம ன்று. 
"ஆஹ்பதமணய": அவனக்கயழன். பிஷ்ட 
ழமட்டுக்ளகமண் ழணமயி னொம்டமன் பமஸ்டபத்டயல் 
ன்வப் ளற்ளடுத்ட டமதமமமறம், டகப்மனக்கு 
த்டவ த்ிகள் இனந்டமறம் அத்டவ ழனம் ணமத்ன 
ஸ்டமம் ன்டமல் ன் டகப்மம ஈஸ்பனுக்குப் 
த்ிதம மசக்டயவதனேம் மன் டமதமமகக் 
ளகமள்றகயழன்." பிக்ழச்பர் இப்டித்டமழ 
கங்வகவதத் டமதமமகக் கனடயமர்? 

 

"ஈச்பவ அப்மபமகறம், ணமபிஷ்டவப 
அம்ணமபமகறம் ளகமண் க்குப் மசக்டய ன் 
உறனவ ன்று ழதமசயத்டக் குனம்ழபண்டித 
அபசயதணயல்வ. த்ந்த ிடர் ணமடம ப ர்பம: - 



ிடமபின் த்ிகள் ல்மனழண டமதமர்கள்டமன். 
அடமல் மசக்டயதிம் அம்ணம ன்று உற 
மமட்டுகயழன் : அம்ழடய ளகௌரீம் அம் 
ஆஹ்பதமணய." 

 

ஆமல் ன் உறனவ ளசமல்பட ன்று னரிதமணல் 
ழதமசயத்டக் குனம்னம்டிதமக இன்ளமன்று இனக்கயட. 
அட ன்? தமனக்கு உறனவ பகுத்டக் கூ 
னடிதபில்வ? 

 

"க்ஷ்ணீம்" 

 

க்ஷ்ணயக்குத்டமன். 
 

"க்ஷ்ணயவத ப்டி அவனப்ழன்? கடம் டே க்ஷ்ணீம்?" 

 

இடடமன் சமஸ்டமபின் பிசமம் னெக்கயல் பிவ 
வபத்டக் ளகமண்டு, 'இடற்கு ப்டிதம 'ஆன்ர்' கண்டு 
ிடிப்ட?' ன்று அபர் ழதமசயப்ட டற்ளகன்மல், டமம் 
க்ஷ்ணயவத ன் உறனவ ளசமல்யக் கூப்ிடுபட 
ன்ட னரிதமடடமல்டமன். 
 

ணக்கும் னரிதத்டமழ இல்வ? 

 

ன்? 

 

க்ஷ்ணயதமர்? ணமபிஷ்டபின் த்ி. ணமபிஷ்ட 
தமர்? அபர் சமஸ்டமறக்கு ன் ஆகடம்? அம்ணம 
ஆகடம். மக்ஷமத் ணமபிஷ்டடமன் 
ழணமயிதமகயப் ழணச்பித்டயல் இபவப் ளற்மர். 



அடமல்டமழ இபனக்கு ரினத்ன் ன்று ழர்? 

ரி, அப்டிதமமல் க்ஷ்ணய இபனக்கு ன் ஆகடம்? 

 

அம்ணமபின் த்ி ஆகடம். 
 

ழபடிக்வக ன்ழழ அட இடடமன்! அப்மபின் த்ி, 
சயத்டப்மபின் த்ி, ணமணமபின் த்ி, அண்ஞமபின் த்ி 
ன்ளல்மந்டமன் ழகள்பிப்ட்டினக்கயழமம். இபர்கவந 
அம்ணம, சயத்டய, ணமணய, ணன்ி ன்ட ழம உற ளசமல்யக் 
கூப்ிடுகயழமம். அம்ணமபின் த்ி ன்று ங்ழகதமபட 
தமனக்கமபட என உற ழகள்பிப்ட்டண்ம? இந்ட 
சமஸ்டம எனத்டனக்குத்டமன் இப்டி உகத்டயழழத 
இல்மட பிசயத்டணமக அம்ணமறக்குப் த்ி ன்று 
க்ஷ்ணய இனக்கயமள்! அபவந இபர் ன் உற 
ளசமல்யக் கூப்ிடுபமர்? 

 

"கடம் டே க்ஷ்ணீம்?" - க்ஷ்ணயவத ன்ளபன்று 
கூப்ிடுழபன்? 'டே' ழமட்மல் ந்ழடக் குய. 
 

"இடய சயந்டதந்டம் சமஸ்டமம்" - ன்யப்டி பிசமப்ட்டுக் 
ளகமண்டினக்கய தப் சமஸ்டமவப: "ஈழ" - ழமற்ய 
பனயடுகயழன். 
 

'கமர்த்ட யத்த்வத சமஸ்டமம் ஈழ' ன்று 
னன்ின்மகச் ழசர்த்ட அர்த்டம் ளசய்டளகமள்ந 
ழபண்டும். 'ல்மபிடணம னனமர்த்டங்கறம் 
யத்டயப்டற்கமக சமஸ்டமவபப் ழமற்ய பனயடுகயழன்' 

ன்று டீக்ஷயடர் னடித்டமர். 
 



ிள்வநதமர் ணமசமத்டயல் கணமக தப்வ இறேத்ட 
பிட்டுபிட்ழமழண ன்று மர்த்டமல், 'ல்மம் அடற்கும் 
இடற்கும் ளமம் ம்ந்டந்டமன்' ன்று ணமடமம் 
ண்டகய ணமடயரி, ிள்வநதமர் ச்ழமகத்டயல் 'ர்பமர்த்ட 
ப்டயமட சட' மக அபவச் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் இங்ழக சமஸ்டமவப 
'கமர்த்ட யத்டய' டனபமகச் ளசமல்ய இண்வனேம் 
ழசர்த்ட னடிச்சுப் ழமட்டினக்கயட! சமஸ்டம 
ச்ழமகத்வடப் ண்ஞிபனவத பம்சத்டயல் 
பந்டபர்டமன் ிள்வநதமர் ச்ழமகத்வடப் ண்ஞிபர்! 
 

டீக்ஷயடர் ச்ழமகத்டயல் ளடய்ப ழடம், அட உசத்டய - இட 
டமழ்த்டய ன்கய அிப்மதங்கள் டறணயல்வ. 
அம்மவநனேம் க்ஷ்ணயவதனேம் எனழமச் 
ளசமல்யனக்கயமர். அழடமடு டீக்ஷயடர் ச்ழமகத்டயல் 
னத்டயவத ணட்டும் கமட்மணல், க்டயவதனேம் கமட்டி 
'கமர்த்ட யத்டயக்கமக சமஸ்டமவப பனயடுகயழன்' 

ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். டற்கமக னெக்கயல் பிவ 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமளன்று 'அர்த்டம்' ளடரிதமடழமட, 

சக 'அர்த்டனம்' யத்டயப்டற்கமக அபவழத 
ழபண்டிக்ளகமள்படமகச் ளசமல்பட, அபர் க்னவ 
இனந்டமளமனயத அபவப் ற்யத ஸ்தத்வட ம் 
னத்டய சமடர்தத்டமல் ணட்டும் கண்டுிடித்டபி னடிதமட 
ன்வடனேம் ஞிழபமடு உஞர்த்டகயட. 
 

இளடல்மபற்றுக்கும் ழணமக, டீக்ஷயடர் கமட்டிதினக்கய 
கமஞம்டமழ யணமகழப ந்ட ழணடமபிதமறம் கண்டு 
ிடிக்க னடிதமட னடயமக இனக்கயட? அம்ணமறவத 



த்ி ன்ட ன் உற ன்று த்டவ ழதமசயத்டப் 
மர்த்டமறம் டயல் கயவக்குணம? 

 

பமஸ்டபத்டயறம், பிவதில்மட இந்டக் ழள்பி 
சமஸ்டமறக்கு றேம்ித்டமன் அபர் எழ பிசமணமக 
ழதமசயத்டக்ளகமண்டு னெக்கயழ பிறன் ஸ்டடயக்குக் 
கமட்டி ளகமடுத்ட ஸ்டடய அப்டிழத சயவ 
அடித்டயனந்டமர். ஆவகதமல் இப்ழமட டீக்ஷயடர் அந்ட 
உண்வணக் கமஞத்வடக் கண்டுிடித்டச் ளசமன்மழம 
இல்வழதம, ிம்ம் னெக்கயன் ழணயனந்ட பிவ 
டுத்டபிட்டு, ல்ம ஆத சமஸ்டம னெர்த்டயகறம் 
இனக்கயணமடயரி வகவத வபத்டக் ளகமண்டுபிட்ட! 
 

என பிக்ம் ச்ழமகம் ழகட்டு னெக்கயயனந்ட பிவ 
டுத்டட ன்மல், கூடிதினந்டபர்களநல்மம், 'இப்டினேம் 
என அடயசதனண்ம?' ன்று னெக்கயன்ழணல் பிவ 
வபத்டக்ளகமண்டினப்மர்கள்! 
 

த்வபணமடர் ன்று ிள்வநதமவச் ளசமல்ப்ழமக 
அபனவத என சழமடர் மண்ணமடமதினப்ட 
யவற பந்ட, அப்டிழத இன்ளமன ழமடம 
சமஸ்டமறக்கு ணமடமபின் த்ி ன்று என உற 
இனந்டடயல் ளகமண்டு பிட்டுபிட்ட! 
 

ழணச்பின் னெத்ட னத்டயவ யவக்கும்ழமட னென்று 
ிள்வநகவநனேம் ஸ்ணரிக்க ழர்ந்டட பிழசம். 
பிக்ழஸ்பர் க்ஷயக்கட்டும்! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

பிக்ழச்பர் க்ஷயக்கட்டும் ! 
 

ர்பமர்த்ட ப்டயமடவக சடழம த்வபணமடழம 
அவ்தமத்   : 
 

ன்று பிகழச்ப ஸ்ழடமத்த்டயன் னெம் டத்ழட 
ந்தமதத்வட டுத்டக்கமட்டும் 'ந்தமழதந்ட ழசக' ச்ழமகம் 
னடிகயட. 'த்வபணமடழம அவ்தமத்  :' ன்மல் 
'இண்டு டமதமர்கவந உவதபம பிகழச்பர் ம்வண 
க்ஷயக்கட்டும்' ன்று அர்த்டம். 
 

ச்ழமகத்டயன் னடல் னென்று பரிகநில் அட 
பிக்ழச்பவப் ற்யதட ன்று ளதவக் குயப்ிட்டு 
ளபநிப்க் கமட்மணல், 'ணற் ழடபவடகநில் என்வப் 
னயக்க பினம்னகயபர்கள்கூ அந்டப் னவக்கு 
ற்க்கூடித இவனைற்வ ீக்கயக் ளகமள்படற்கமக 
பனவத டயனபடித் டமணவகவநப் னயக்கழபண்டிதட 
அபச்தம் ன்று கனடகயமர்கழநம, இப்டிப்ட் 
க்டர்கநில் டத்ழட ந்தமதனம் ளடரிந்டபமக 
உள்நபர்கள் ணற் ழடபடம னவழத ழபண்மம் ன்று 
பளமனத்டவழத  ளடய்பணமகப் னயப்ழடமடு 
யறுத்டயக் ளகமள்கயமர்கழநம' ன்று ளசமல்யபிட்டு, 'பர்' 

'பர்' ன்று ளதவச் ளசமல்மணல் குயப்ிட் அபவ 
மமம் பரிதில் 'அபர் இபர்டமன், த்வபணமடமக 
இனக்கப்ட் பிக்ழச்பர் டமன்' ன்று ளபநிப்ப் 
ளதர் ளசமல்ய 'இப்டிதமகப்ட்பர் ம்வண 
க்ஷயக்கட்டும் : அவ்தமத்   :' ன்று னடித்டயனக்கயட. 



'தத் மட ங்ழகன': பனவத டயனபடித் 
டமணவகவந; 'ழடபம் தம் கம் ம்' : பவ கம்  
ழடபவடதமக-ன்று ளசமல்ய அப்னம் 'த்வபணமடழம 
: : அவ்தமத்': த்வபணமடம அபர் ம்வண 
க்ஷயப்மமக' ன்று ன்மக அவதமநம் னரிதவபத்ட 
னடித்டயனக்கயட. 
 

அப்தந்தமணணமரிம டதிடமம் தத்மட ங்ழகன 

 

த்பந்த்பமமடணந்டமத டழத கமர்தம் த்பபச்தம் பிட 
:* 

 

டத்ழடழடமரிடய ீடயபித்ட ழட ழடபம் தழணகம் ம் 

 

ர்பமர்த்டப்டயமடவகசடழம த்வபணமடழம (அ) 
வ்தமத்  :** 

 

கவட ளசமல்பமர்கள். எனபன் தமசகத்டக்கமக பமின் 
அண்ணவக்குப் ழமமமம். "ளகமஞ்சம் கமத்டயன. 
பமப் ணமஸ் ண்ஞப் ழமதினக்கயமர்" ன்று ஆட்கள் 
ளசமன்மர்கநமம். "அப்டிதம ணமசமம்? மம் 
ழபண்டுணமவடக் ழகட்டு பமங்கயக் ளகமள்ந பமிம் 
பந்டமல், அபனம் டணக்கு ழபண்டுணமடற்கமக 
அல்மபிம் ிமர்த்டயக்கத்டமன் ழபண்டிதினக்கம? 

அப்டிதமமல் ம்வணப் ழமழப தமசகமகறள்ந இந்ட 
பமிம் வக ீட்மணல் மனம் ழமக அந்ட 
அல்மபிழண ழபண்டிக்ளகமள்நமழண!" ன்று 
ளசமல்யபிட்டு தமசகன் ழமய்பிட்மமம். 
 



க்குவத இந்ட ணமடயரிடமன், 'வத ழடபர்கறம் 
டங்கள் கமர்தம் யர்பிக்ணமக க்க 
ழபண்டுளணன்டற்கமக பிக்ழச்பவ ணஸ்கமம் 
ண்டகயமர்களநன்னும் ழமட, மம் எவ்ளபமன 
கமர்தத்டக்கமக இபர்கநில் எவ்ளபமன ழடபவடவத 
ழபண்டுபவடபி இந்ட ல்மக் கமர்தங்கறக்கமகறம் 
பிக்ழச்பர் எனத்டவழத பனயட்டு பிமம்' ன்ட. 
 

ிள்வநதமவ பிதணமக டுத்டக்ளகமண்டு அபனவத 
ளனவணதிழழத ணவச் ளசறத்டய மனம் 
ளனவணப்டும்ழமட இப்டிச் ளசமன்மறம், ளமடபமக 
ம் ணப்மன்வண எவ்ளபமன பிடணம னுக்கு 
அடற்ளகன்ழ பிழசணமக ற்ட்டுள்ந ழடபவடவதப் 
ிமர்த்டயப்டமகத்டமன் இனக்கும். அடயல் டப்ில்வ. 
அந்டப்டிழத ண்ஞமம். அழடமடு, இஷ் ழடபவட 
ன்று எவ்ளபமனத்டனக்கும் டிதம ிடிப்ன இனப்டமக 
என்று இனக்கும். குழடபவட ன்று பம்சமபநிதமக 
என்று இனக்கும். இந்ட ழடபவடகவந அபசயதம் 
னயக்கத்டமன் ழபண்டும். ஆமறம் ந்ட ழடபவடதின் 
னவதமமறம் னடயல் 'சுக்மம் டம்' குட்டிக் 
ளகமள்நமணல் னடிதமட! ந்ட ஸ்பமணயதிம் டற்கமகப் 
ழமய் யற்கழபண்டுணமமறம், அடற்கு னன்மடி, அந்ட 
ஸ்பமணயனேம் டமன் க்னடக்னத்தமபடற்கமக ந்ட என 
ஸ்பமணயதிம்ழமய் யற்க ழபண்டிதினக்கயழடம, அந்டப் 
ிள்வநதமரிம் மம் ழமய் யன்று ிமர்த்டயத்ட 
ணஸ்கமம் ண்ஞித் டமமக ழபண்டும். 
கண்த்டயறம் கண்ஞிதம் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

கண்த்டயறம் கண்ஞிதம் 

 

ணன்மர்குடிப் ளரிதபமள் ம்னவத அத்வபட 
பித்வதவதத் டர்க்க சமஸ்த் னர்பணமக யவமட்ப் 
னஸ்டகம் றேடயழமட, ஆம்த்டயழழத என டர்க்க 
பிடயவத - டத்ழட ந்தமதத்வட - க்டய ச்ழமகத்டயல் 
அனகமக டேவனத பிட்டினக்கயமர். டர்க்கம் ணமடயரிதம 
அயபமமய்ச்சயகறம் ளடய்பக்டயக்கு அங்கயழத ழமக 
ழபண்டுளணன்று கமட்டுபடழம இனக்கயட. 
 

இந்ட க்டய பிழசத்டமல்டமன் அபர் ணமனத்டயணமமக 
இனந்டம் ளகமஞ்சங்கூ அங்கமழணம, கர்பழணம 
இல்மணயனந்டமர். இவடப்ற்ய னன்ழழத ளசமன்டயல் 
குயப்மக என்வச் ழசர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும். 
அடமபட, ளமம் அயபமநிதமக இனந்ட, ழடம என 
டைறக்கு ணறுப்ன டைமக பமடப்டயபமடங்கவந பசீய 
எனத்டர் றேடகயமளன்மழம, அல்ட, 

பித்பத்டயல் ணற் பித்பமன்கழநமடு பமடம் 
த்டகயமளன்மழம, அப்ழமட டயமநிகவநத் 
டமக்குத்டமக்கு ன்று டமக்குபடயறம் டங்கறவத னத்டய 
பன்வணவதக் கமட்டுபழட இதற்வக. குத்டமக - 
ரிமணமகறம், "ிச்சு பமங்குபட" ன்டி ழமகழப 
கண்டித்டம் றேடபடயல் அழக பித்பமன்கறக்கு னசய 
ற்ட்டுபிடுகயட. இந்ட அம்சத்டயல் இந்டப் ளரிதபர் 
ணமடயரி பமபட அத்டவ மத்பிகணமகக் கண்ம் 



ளடரிபிக்கனடினேணம ன்ழ இனக்கயட. பமட 
ப்டயபமடங்கள் டற்கு ன்று அபர் ங்ழகழதம 
எடங்கயதினக்கபில்வ. த்தணம டத்பங்கவந 
ன்மக ப்கம் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும் ன்று, 

பித்பத் டஸ்கநில் கந்டளகமண்டு ணமற்று 
அிப்மதக்கமர்கவநத் ழடமற்றுப்ழமகப் ண்ஞிதபர் 
அபர், கண் க்ந்டங்கறம் றேடயபர். 'ந்தமழதந்ட 
ழசக' ழண அப்டிளதமன்றுடமன். அப்வத டீக்ஷயடவப் 
ழமழப அத்வபடம், சயப க்டய ஆகயத இண்வனேம் 
யவமட்டி அபர் பமடம் ளசய்தறம், னஸ்டகங்கள் 
றேடறம் ழபண்டிதினந்டட. 'ந்தமழதந்ட ழசகம்' அத்வபட 
பிதணமட. 'டர்ழமக்டய யமம்' ன்று என 
னஸ்டகம் றேடயதினக்கயமர். அட சயபம்ந்டணமட. 
அபர் கமத்டயயனந்ட இன்ளமன ளரித ண்டிடர் * - 
அபனம் 'ணமணழமமத்தமத' ட்ம் பமங்கயபர் - 
ஸ்ணமர்த்டமகப் ிந்ட ழமடயறம் அத்வபடம், 

ந்யதமம், சயபக்டய ஆகயத ல்மபற்வனேம் 
கண்டிப்பமக இனந்டமர். அபர் சயபமமடவவத எழ 
டெவஞதமக டெயத்ட றேடயமர். அப்ழமட ர் 
ம்னவத 'ளரிதபம' நிம் பிஜ்ஜமித்டக்ளகமண்டன் 
ழரிழழத அபர் 'டர்ழமக்டய யமம்' றேடய, 
வசபத்டக்கு பிழமடணம அிப்மதங்கவநத் 
டகர்த்ளடயந்டமர். அப்டிதினந்டம், அந்ட டயர்க் 
கட்சயக்கமப் ண்டிடர் ளமம்றம் கடுவணதமக 
சயபமமடத்வடத் டமக்கயப் ழர் ணவப் 
னண்டுத்டயதினந்டங்கூ, இபழம னத்டயரீடயதில் 
மதிண்டுக்கு ழணல் மதிண்மகக் ளகமடுத்டக்ளகமண்ழ 
ழமய்டமன் டயர் பமடத்வட ளபன்மழ டபி 



டெவஞதமக த்ழபணமக என பமர்த்வடகூ 
றேடபில்வ! னத்டயணமமக இனந்டபர் கிந்ட 
க்டயணமமகறம் இனந்டடன் பிழசம்! கண்த்டயறம் 
கண்ஞிதம் டப்மடபர் ன்று ளரித கரர்த்டய ளற்மர். 
 

* டயனபிவசல்றர் மணறப்ம சமஸ்டயரிகள் 

ிவனேன் பிவநதமடித ிள்வநதமர் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ிவனேன் பிவநதமடித ிள்வநதமர் 

 

'ந்தமழதந்ட ழசக' த்டயறள்ந ணங்கந ச்ழமகம் 
ளசமன்ழன். ளசமல்கயழமட இந்ட ழசக 
ம்ந்டனள்நடமகழப ிள்வநதமரின் பிவநதமட்வ 
பர்ஞிக்கும் இன்ளமன ச்ழமகம் ஜமகம் பந்டட. 
 

டத்பம், டர்க்கம் மர்த்டடற்கு ணமற்மக அந்ட 
பிவநதமட்வனேம் ளசமல்கயழன். 
 

'இந்ட ழசகம்' ன்மல் சந்டயன் இம் ளற்றுள்ந சயஸ் 
ன்று அர்த்டம். ழணச்பன்டமன் இப்டி இந்ட ழசகம 
இனக்கயமளன்ட ல்மனக்கும் ளடரிந்டட. 
ஜமப்மறண் குனந்வட னடல் மட்டிழழத 
"டெளபண்ணடய சூடி" ன்று ளசமல்யதினப்ட 
இடமல்டமன். ஈச்பன் மமத்டயழ சூட்டிக் 
ளகமண்டினக்கய சந்டய கவனேழழத பிக்ழச்பக் 
குனந்வட ண்ஞித பிவநதமட்வப் ற்ய என ச்ழமகம் 
ளசமல்கயழன். ழமகத்டக்ளகல்மம் ந்ழடமம் 



ளகமடுக்கய பிவநதமட்டு. ர்ப ழமகத்டக்கும் டமய் 
டந்வடதமக இனக்கப்ட் அம்மறம் ஈச்பனும் 
ப்ரிதத்டயழ என்று கூடிமல் அவடப் ழம 
ழமகத்டக்கு ந்ழடமம் டறண்டு? அப்டிப்ட் 
ந்ழடமத்வட மக்ரீவதமல் (குனந்வட 
பிவநதமட்மல்) கஞடய உண்மக்கயதடமக ச்ழமகம். 
 

கமவ்த ணிழ சய உண்டு. மதகனும் மதகயனேம் - 
டணயனயல் டவபன், டவபி ன்பர்கள் - ப்ழமடம் 
ப்ரிதணமதினந்ட ஆந்டணமகக் கமத்வடப் ழமக்கயக் 
ளகமண்டினந்டமர்கள் ன்மல் கமவ்தத்டயல் ம் ழமட 
ணமட்ழளன்கயட. அபர்கள் டுபிழ ளகமஞ்சம் ிரிந்ட 
ழமமர்கள், அப்னம் ழசர்ந்டமர்கள் ன்மல் ம் 
ற்டுகயட. ிரிபடயல் இண்டு பிடம். பழம என 
மபஞன் (மதகயவதத்) டெக்கயக் ளகமண்டு ழமகயமன், 

அல்ட என ணமடபிதிம் ணதங்கய (மதகன்) ிரிந்ட 
ழமகயமன் ன்ட என பிடம். இட ணறக்கு ளமம்க் 
கஷ்ம் டனபடமக இனப்ட. இட ழசமகம். 
ிரிந்டயனக்கயழமழண ன் ழசமகத்டயல் மதகழம, 

மதகயழதம இண்டு ழனழணழதம டமப்டுபடற்கு 
'பிப்ம்ம்' ன்று ளதர். இப்டி எழ ழசமகணமக 
இல்மணல் பிழமடணம க்கவபதமகப் ளமய்க் 
ழகம ம், அடயழழத ளகமஞ்சம் மஸ்தம், 

அங்கங்ழக ஏளமன இவன ழசமகம், உள்றக்குள்ழந 
மர்த்டமல் அடயழழத ச்னங்கம ம் ன்யப்டி 
ல்மம் ழசர்ந்ட மதக - மதகயகள் டங்கறக்குள்ழநழத 
சண்வழமட்டுக்ளகமண்டு ிரிந்டமற்ழமயனப்டனண்டு. 



'ப்ஞத கம்' ன்று இவடச் ளசமல்பமர்கள். டணயனயல் 
ஊல் ன்மர்கள். 
 

ளமய்க் ழகமத்டயல் இப்டிப் ிரிந்ட ழம ிற்மடு 
இண்டு ழனக்கும் ழசடம் ன்று டமம் 
உண்மகயபிடும். ஆமல் டங்கவநக் குவத்டக்ளகமண்டு, 

ணமத்வட, ழகமத்வட பிட்டு ணமடமணமகப் 
ழமபடற்கும் ணஸ் இம் ளகமடுக்கமட. ப்டிதமபட, 

டமபட ந்டர்ம் ற்ட்டு என்றுழசனம்டிதமக 
ஆகமடம, ஆகமடம ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினப்மர்கள். 
மணர்த்தசமயதம கபிதமக இனந்டமல் ளமம்றம் 
அனகமக அப்டிப்ட் ந்டர்த்வட ழமடித்ட இண்டு 
ழவனேம் என்றுழசர்த்ட பிடுபமர். இடயழ யக 
ங்கறக்கும் ணயகுந்ட டயனப்டய உண்மகும். 
 

இம்ணமடயரிடமன் ழணச்பனுக்கும் அம்மறக்குழண ஊல் 
ற்ட்டினந்ட என ணதத்டயல் சந்டயளணௌநிதம 
ிடமபின் டவதிறள்ந ிவச் சந்டயழமடு 
ிள்வநதமர் ீவ ண்ஞப்ழமக ழமகத்டயன் ணமடம 
ிடமக்கள் ழகமத்வட ணந்ட என்றுழசனம்டி ஆதிற்று 
ன்று ச்ழமகம் இனக்கயட. 
 

அந்ட ச்ழமகம் ந்டப் னஸ்டகத்டயயனக்கயட ன்வடப் 
ற்யக் ளகமஞ்சம் ளசமல்டம். 
சயத் கபிவட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 



சயத் கபிவட 

 

வணசூர் மஜ்தத்டயல் சமணமகரில் மண சமஸ்த்ரி ன்று 
கபி இனந்டமர். அபர் மபஞனுக்கும் ீவடக்கும் ந்ட 
ம்மவஞ னொத்டயல் என சயன் கமவ்தம் 
ளசய்டயனக்கயமர். "ீடம - மபஞ ம்பமடம்" ன்று 
அடற்குப் ழர். ழரில் 'ீடம' ன்று னடயல் 
ளசமல்யதினந்டமறம் அபள் ம்மயப்ட ளமம்க் 
குவற. மபஞன்டமன் யவதப் ழசுபட. அழடமடு 
மபஞன்டமன் எவ்ளபமன பிதணமக டுத்டக்ளகமண்டு 
னடயல் ழசுபமன். அப்னந் டமன் ீவட அபன் 
ளசமன்வட அப்டிழத யமகரித்ட த்ச் சுனக்கணமக 
டயல் ளகமடுப்மள். எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயறம் இப்டி 
னடல் னென்று பரி மபஞின் ழச்சமக, கூற்மக 
இனக்கும். மமம் பரி ணட்டுழண ீவட ளசமன்டமக 
இனக்கும். ஆமறம் ளடய்பிகணம மத்ங்கறக்ழக 
அக்ஸ்டமம் (னடயம்) டழபண்டும் ன் 
னவப்டி அபள் ளதவ னடயல் வபத்ட 
"ீடமமபஞ ம்பமடம்" ன்று னஸ்டகத்டக்குத் 
டவப்னக் ளகமடுத்டயனக்கயட. "ீடம மபஞ ம்பமட 
ரீ" ன்று என "ரீ" ழசர்த்டச் ளசமல்பமர்கள். 'ரீ' 

ன்மல் அனபி. ச்ழமகங்கள் அனபி ழம - 
ளசமற்ளமனயற ன்று ளசமல்கயமர்கழந, அடழம - 
ளனகய பனபடமல் கமவ்தத்டக்கு 'ரீ' ன்று அவளணமனய. 
 

ப்டய ச்ழமகத்டயறம் னடல் னென்று பரிதில் மபஞன் 
என்று, டன்வப் ற்ய 'ஏழம 'ன்று உசத்டய ப்கம் 



ண்ஞிக்ளகமள்பமன்; அல்ட மணவ ணட்ந்டட்டி 
டமபட ளசமல்பமன். 
 

மமம் பரிதில் ீவட அப்டிழத யமகஞம் 
ளசய்டபிடுபமள் ன்ழழ, அபள் ளசமல்கய அந்ட 
பமக்தத்டயல்டமன் இந்டக் கமவ்தத்டயன் டிச் சயப்ழ 
இனக்கயட. கபிதின் மணர்த்தம் அந்ட ஈற்டிதில் டமன் 
இனக்கயட. 
 

மபஞன் என்று ளசமல், ீவடமட்டுக்கு அவட 
ஆழக்ஷித்ட ழபழ ன்ழபம டன் பசணமகச் 
ளசமல்ணமட்மள். கபி இவட அந்ட ணமடயரி 
ண்ஞபில்வ. ின்ழ அபள் ன் ண்டபமள், 

ளசமல்றபமள்? மபஞவப் மர்த்ட, "ீ ளசமன் 
பமர்த்வடகநியனந்ழட என குயப்ிட் றேத்வட 
டுத்டபிடு; அல்ட அபற்ழமடு என குயப்ிட் 
றேத்வடச் ழசர்த்டபிடு; இல்மபிட்மல் என றேத்டக்குப் 
டயல் இன்ளமன்வப் ழமட்டுக்ளகமள், இப்டிப் 
மர்த்டமதமமல் அடடமன் ன் டயல்" ன்று 
ளசமல்றபமள். இம்ணமடயரிப் ண்ஞிப் மர்த்டமல் மபஞன் 
ளசமன்டன் அர்த்டம் அப்டிழத ணமயப்ழமய்பிடும்! 
அபன் டன்வ உசத்டயச் ளசமல்யக்ளகமண்ட, ீவட 
ற்டுத்டயத எழ றேத்ட பித்தமத்டயமல், அப்டிழத 
ணமயப்ழமய், அபன் வ்பநற ீசன் ன்று கமட்டுபடமக 
ஆகயபிடும்; அழட ழம மணவ அபன் ணட்ந்டட்டிச் 
ளசமன்டம் ணமய அபனவத உதர்வபச் ளசமல்றம் 
னகழ்ளணமனயதமகயபிடும். * 

 



உடமஞம் கமட்டிமல்டமன் னரினேம்: "க்கு ளமம் னத்டய 
மஸ்டய" ன்று எனத்டன் ளசமல்கயமன். இன்ளமனத்டன், 

"ம-றக்குப் டயல் 'ம' ழமட்டுக்ழகம!" ன்று கயண்ல் 
ண்டகயமன். ன் ஆகும்? "னத்டய மஸ்டய" 
ன்மகயபிடுணல்பம? என றேத்டக்குப் டயல் 
இன்ளமன்வப் ழமடுபடயல் அர்த்டம் அடிழதமடு 
ணமயபிடுபடற்கு இட டுத்டக்கமட்டு. 
 

'மண' ன் ளதரில் பனம் ம-ண ன் இண்டு 
றேத்டக்கள்டமன் னவழத அஷ்மக்ஷ, 

ஞ்சமக்ஷங்கறக்கு பீம அக்ஷங்கள் ன்று 
கமட்டுபடற்கு என்று ளசமல்பமர்கள். "அந்ட இண்டு 
ணந்டங்கநியனந்ட ம-ண  றேத்டக்கவந 
டுத்டபிட்டுப் மனங்கள். அர்த்டத்டயன் பீழ 
ழமதினக்கும்" ன்மர்கள். "ஏம் ழணம மமதஞமத" 
பியனந்ட 'ம' வப டுத்டபிட்மல், "ஏம் ழணம 
மதஞமத" டமழ? 'மதஞமத' ன்மல் 
'ணமர்க்கணயல்மடபனுக்கு' ன்று அர்த்டம். 
("மதமத"ன்ட டமன் சரிதம பமர்த்வடதமமறம் 
டணமயல் ளகமஞ்சம் பித்தமணமக - 'ம' றக்குப் டயல் 
'ஞம' - பமம்.) அஷ்மக்ஷத்டயல், 'மமதஞனுக்கு 
ணஸ்கமம்' ன்யனப்ழட பிரீடணமக ணமய, 'பனய 
ளடரிதமடபனுக்கு ணஸ்கமம்' ன்மகயபிடும்! 
ஞ்சமக்ஷத்டயல் 'ண' வப டுத்டபிட்மல் ('ண: சயபமத' 

ன்ட) 'சயபமத' ன்மகயபிடும். 'சயபனுக்கு இல்வ' 

ன் பிரீட அர்த்டம் ற்ட்டுபிடும்! இவப என 
றேத்வட டுப்டமல் அர்த்டம் ணமறுபடற்கு த்னஷ்மந்டம். 
 



ங்கஸ்பமணய ன்று எனத்டன். 'ங்கு' ன்று கூப்ிடுபட. 
"உன் ழனக்கு னன்மடி என 'கு' ழசர்த்டக்ழகம" 
ன்மல்? (சயரிக்கயமர்.) என றேத்வடச் ழசர்ப்டமல் அர்த்ட 
பிரீடம்! 
 

என றேத்வட டுத்டபிடுபட, omit ண்டபட, 

ச்தமபிடமக்ஷம் ப்டும். என றேத்வடச் ழசர்ப்ட, add 

ண்டபட அடய-டத்டமக்ஷம், என றேத்டக்குப் டயல் 
இன்ளமன்று ன்று substitute ளசய்பட ப்டய - டத்டமக்ஷம் 
ப்டும். 
 

இப்டி த்ச் சுனக்கணமக என ணமறுடவச் ளசமல்யழத 
ீவட, மபஞவத் டமழ டன் னகத்டயல் கரி 
டீற்யக்ளகமள்நச் ளசய்படமக "ீடம மபஞ ம்பமட" 
த்டயல் எவ்ளபமன ச்ழமகனம் இனக்கயட. மன் கமட்டித 
உடமஞங்கநில் எழ என பமர்த்வடதில் டமன் 
ணமறுடல் ண்ஞிழமம். ஆமல் அந்டப் னஸ்டகத்டயழம 
எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயறம் என றேத்ட த்டவ 
டவப பந்டமறம் அத்டவதிறம் அவட ணமற்ய 
பமர்த்வட மம் ளசய்டயனக்கயட. கஷ்ணம கமர்தம். 
மவதில் பிழச command இனந்டமல்டமன் அப்டிச் 
ளசய்த னடினேம். இப்டி 50 ச்ழமகம் ளசய்டயனக்கயமர். 
 

டைறு ண்ஞழபண்டும் ன்று ஆம்ித்டமர்; ச்ணப்ட்டு 50 
ண்ஞி, அடற்குழணல் னடிதபில்வ ன்று பிட்டு 
பிட்மர்; அப்னம் அபனவத சயஷ்தர் ழணறம் 50 ண்ஞி 
சடகணமகப் னர்த்டய ளசய்டமர் - ன்று ளசமல்கயமர்கள். 
 



றேத்டக்கநில் பிவநதமட்டுப் ண்ஞி றேடம் 
இப்டிப்ட் ச்ழமகங்கவந 'பர்ஞ சயத்க்னடய' ன்மர்கள். 
னத்டயக்கு யவத ழபவ வபத்ட பிழமடணமக, சயக்கமக 
னடயமகப் ண்டம் கபிவடகறக்கு 'சயத் கபி' ன்று 
ளதர். சயத்கபிழழத இண்டு main division. பமர்த்வட 
மணயல்மணல் அர்த்ட மம் ளசய்ட, ஆழ்ந்ட 
ழதமசயத்டமழ ளமனள் னரினேம்டி கபிவட ளசய்டமல் 
அடற்கு 'அர்த்ட சயத்ம்' ன்று ளதர். இப்டிதில்மணல் 
சப்ட மம் யவத இனக்கும்டி - 
ளமனநஞிதமதின்யச் ளசமல்ஞிதமகச் - ளசய்டமல் 
அடற்கு 'சப்ட சயத்ம்' ன்று ளதர். ளமனநஞிதில் ப்-
டிபின்டமன் றேத்வட ணமற்ய பிசயத்ம் ளசய்னேம் 'பர்ஞ 
சயத்ம்'. 

 

* என ச்ழமகத்டயறள்ந மபஞ பசத்டயயனந்ட 'ட' ன் 
றேத்வட அட பனகய இங்கநிளல்மம் 
டுத்டபிட்மல் ளமனள் னற்யறம் ணமயபிடுபடற்கு 
உடமஞம், "ளடய்பத்டயன் குல்" னென்மம் குடயதில் " 
கபி சமடர்தம்" ன் உவதில் "ஏர் றேத்வட டுப்டயல் 
அர்த்ட பிழமடம்" ன் ிரிபில் பிரிபமக கமண்க. 
ணங்கந ஸ்ழமகம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

" ணங்கந " ச்ழமகம் 

 

இந்டப் னஸ்டகத்டயல்- "ீடம மபஞ ம்பமட" த்டயல் - 
கபி கழஞச ஸ்டடய ஆம்த்டயல் கூயதினக்கயமர். அடயல் 



டமன் சந்த்ளணௌய ம்ந்டணமக என கழஞச ீவ 
பனகயட. அட ப்ஞத கத்டயல் ஊடிதினந்ட மர்படீ 
ழணச்பமவந என்றுழசர்த்ட வபத்ட, ம் ணயல் ண 
ணங்கநணம என உஞர்ச்சயவத உண்மக்குகயட. 'ணங்கந 
ச்ழமகம்' ன்ட யணமகழப ளமம்றம் 
ணங்கநணமதினக்கயட. ஆமல் இந்ட ச்ழமகம் 
சயத்கபிதமக இல்வ. ஸ்பமமபிகணம (இதற்வகதம) 
கபிடம த்ழடமடு அவணந்டயனக்கயட. 
 

க்ரீமனஷ்மத்ரிமங்க்ரி ப்ஞட - சயப - சயச் - 
சந்த்கண்ழ கமக்ம் 

 

ீமழமம் ப்மர்த ஸ்னடணிமசங்கதம (ஆ) 
க்ஷ்டுகமண :* 

 

உத்தத் ஹ்னத்த ஸ்ணயடமப்தமம் அணணயகதம (ஆ) 
யங்க்தணம : சயபமப்தமம் 

 

கச்சயந் - ச்சயந்டயடமர்த்டம் கதட கநழம ம 
ீமிமண :** 

 

குட்டிதமவதம கஞடய குனந்வட பிவநதமட்டில் 
கநிக்கயட: "கநழம மீம அிமண:" 

 

அந்ட ஆந்டக் குனந்வட மம் பினம்ி யவக்கய 
ளமனவநளதல்மம் ணக்கு அனநட்டும் : ": சயந்டயட 
அர்த்டம் கபதட." 

 

இட கவசய பரி, 

 



னடல் னென்று பரிகநில் அட ண்டம் பிவநதமட்டு 
ழமக்கயரித்டம் ன்று ளசமல்படம, யஷ்கணமக 
பிவநதமடுகயட ன்று ளசமல்படம, ன்று னரிதமட 
பிவநதமட்டு ப்டிதமமறம் யத்ட ணகயறேம்டிதமக 
இனக்கயட. 
ஊல்-கூயன் டத்பமர்த்டம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ஊல் - கூயன் டத்பமர்த்டம் 

 

'அத்ரி - ம' ன்னும் 'ணவணகள்' இனக்கயமழந, மக்ஷமத் 
மர்படய, அபறக்கு ர்த்டமபித்டயல் ளமய்க்ழகமம். 
'க்ரீம னஷ்ம' ன்று பிவநதமட்டுக் ழகமக்கமரிவதச் 
ளசமல்யதினக்கயமர் (கபி). இப்டி மதகய ஊல் 
ளசய்னேம்ழமட மதகன் அபள் கமயழழத 
ழமய்பிறேபடமகச் ளசமல்பட கபி ணன. 'கரட ழகமபிந்ட' 

த்வடப் மர்த்டமல் க்னஷ்ஞன் மவடதின் கமயல் ழமய் 
பிறேந்டமன் ன்று இனக்கும். அனஞகயரிமடரில் (அபட 
டயனப்னகனயல்) மர்த்டமல் பள்நிக்குத்டயதின் கமயழ 
ழமய் சயபசக்டய குணமமக இனக்கப்ட் றப்ஹ்ணண்தர் 
பிறேந்டமளன்று இனக்கும். 
 

ன் அர்த்டம்? பீமத்ணமடமன் மதகய. மதகன், ணமத்ணம, 

பீமத்ணம த்டவ ிஞங்கயக்ளகமண்டு ழமமறம் 
ணமத்ணம அடன் கமயல் பிறேந்ட ளகஞ்சயக் 
கூத்டமடிதமபட டன்னுன் ழசனம்டிப் ண்டம் ன்ழட 
அர்த்டம். இண்டு ழவனேம் ப்மடு ட்மபட ழசர்த்ட 



வபக்கும் கய ன்று எனத்டய பனபமள். 
அபர்கநிவழத டெட ழமபமள். பீமத்ண - 
ணமத்ணமக்கவநச் ழசர்த்ட வபக்கும் ஆசமர்தர்டமன் அந்ட 
கய. ளபநிதிழ மர்த்டமல் ழடம கமடல், பிம் 
ன்று இனந்டமறம் உள்ழந இப்டிப் மணமர்த்டயகணமக 
இனக்கும். 
 

ம்னவத ச்ழமகத்டயல் கய ளசய்பவட என னட 
ணமடயரிதமக பிவநதமடிபிடுகயமர் இனபனக்கும் 
குனந்வடதம பிக்ழச்பர். 
பிவநதமட்டில் ணவந்ட பிழமடம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

பிவநதமட்டில் ணவந்ட பிழமடம் 

 

மர்படய 'கடுகடு' ன்று உட்கமர்ந்டயனக்கும்ழமட ணசயபன் 
ழமய் அபள் கமயல் பிறேகயமர். "ப்ஞட சயப" - 
ப்ஞமணம், ணஸ்கமம் ண்டகயமமம் சயபளனணமன்! 
 

மமத்வட அம்மள் மடத்டயல் டமளன்று அபர் 
சமய்க்கயழமட அடயறள்ந ிவச் சந்டயன் 'குனக்' ளகன்று 
ன்மக ளபநிப்ட்டு ப்கமசயக்கயட. 
 

இங்கயனந்டடமன் சந்த்ளணௌநி ணமசமம் ஆம்ிக்கயட. 
 

ஈச்பன் அம்மள் மடத்டயல் ணஸ்கரிக்கும் ழகமத்டயல் 
சந்த் கண்ம் (ிவச் சந்டயன்) ன்மகத் ளடரிகயட. 
 



தமவக்குட்டி ன் ண்டளணன்மல் குநத்டயழ, 

ஏவதிழ னகுந்ட அணர்க்கநம் ளசய்னேம்ழமட 
அடயயனக்கும் டமணவத் டண்டுகவந னயத்ட, 

உள்ழநதினக்கும் டைவ ஆவசழதமடு டயன்னும். பமவனத் 
டண்வபிக்கூ இன்ம் டைல்ணதணமக இனப்ட 
டமணவத் டண்டு. தமவ அந்டத் டண்வ னயத்ட 
னறுக்குகயழமட உள்ழநதினக்கும் அத்டவ 
டையவனனேம் கத்வடதமக என்று ழசர்ந்ட னறுக்கயக் 
ளகமண்டு ளபள்வந ளபழநளன்று பனம். அவட தமவக் 
குட்டி ஆவச ஆவசதமகத் டயன்னும். 
 

இப்ழமட ளபள்வந ளபழநளன்று ழகம ப்ணமஞணமகத் 
ளடரிகய சந்டயவப் மர்த்டடம் மகழஞச தமவ இட 
அந்ட ணமடயரிதம டமணவ டைல் கத்வடடமன் ன்று 
யவத்டக்ளகமண்ட. 'இளடன், டமணவ டைல் 
கத்வடதம?' ன்று அடற்குக் ழகள்பி பந்டபிட்ட. 
"ஸ்னத் - அண - ி - ஆசங்கதம": ப்கமசயக்கயன் - 
யர்ணணம - டமணவத்டண்டு (ிம் ன்மல் டமணவ 
டைல்; டண்டு ன்றும் ளசமல்மம்) -ன் 
ந்ழடத்டயமல் ('ஆசங்கம' ன்மல் ழகள்பி, இட 
இப்டிதினக்குழணம ன்னும் ந்ழடம். ந்ழடம் 
ன்வடபி guess , ஊம் ன்று ளசமல்ய பிமம்.) 
 

சந்த் கண்த்வடப் மர்த்டடம் இட டமணவ டைல் கத்வட 
ன்று ிள்வநதமர் guess ண்ஞிமர். 
 

உழ அவடப் ிடித்டயறேக்க ழபண்டுளணன்று ஆவச 
ற்ட்டுபிட்ட : "ஆக்ஷ்டுகமண :" 

 



டற்கமக? டயன்டற்கமகத்டமன் 

 

யணமகத்டமன் இப்டி ந்ழடம் பந்டழடம? 

பிவநதமட்டுக் குறும்ில், அப்ம அம்ணமவபச் ழசர்த்ட 
வபக்கழபண்டுளணன்ழ அப்டி டித்டமழம? "ம 
ீமிமண :" - குனந்வட பிவநதமட்டில் குயப்டுகயபர் 
ன்று ின்மடி (கபி) னடித்டயனக்கயமழ? இங்ழகனேம் 
என 'ீம ழமம்' ழபறு ழமட்டினக்கயமர்! 
 

வகநில் 'ீம ழமம', 'மீம ழமம' 

ன்ளல்மம் ழகட்டினப்ரீ்கள். என்றுக்கு ஆவசப்ட்டுக் 
ளகமண்டு ஆடுபடடமன் 'ழமம்'. பிவநதமட்டு ப்ரிதமக 
பிமம் ளசய்பன் ீம ழமன். 
 

இங்ழக ம் ச்ழமகத்டயல் 'ீமழமம்' ன்று 
ளசமல்யதினப்ட னறேப் ிள்வநதமவனேம் இல்வ. 
னறேப் ிள்வநதமவனேம் இல்வ ன்மல் ன் 
அர்த்டளணன்மல், இங்ழக குயப்மக அபனவத 
டம்ிக்வக டேிடமன் பிவநதமட்டில் ப்ரிதத்ழடமடு 
அவசந்டமடிக் ளகமண்டினப்டமகச் ளசமல்யதினக்கயட. 
ின்மல் அபவழத, அடமபட னறேப் ிள்வநதமவனேம் 
ீமிமணன் ன்பர் இங்ழகனேம் 'ீமழமன்' ன்று 
ளசமன்மல் னனக்டய ழடமம் (கூயதட கூல் ன் 
குற்ம்) ற்ட்டுபிடும். அடமல் இங்ழக அபனவத 
என அங்கணமக ணட்டுனள்ந டம்ிக்வக டேிக்கும் 
டிதமக என பிவநதமட்டு ஆவச இனப்டமக, 'கமக்ம் 
ீமழமம்' ன்கயமர். 'க அக்ம்': தமவதின் 
வகதமகயத டடயக்வகதின் டேி. டம்ிக்வகவத ஆட்டி 
ஆட்டிக்ளகமண்டு அடன் டேிதமல் வட உயஞ்சமம். 



வடத் டனமபமம், னறுக்கமம், உவக்கமளணன்று 
அபர் ழமபவடப் மர்த்டமல், அந்டத் டம்ிக்வகக்ழக 
டிதமக என உதிர் இனந்ட, அடடமன் பிவநதமட்டில் 
ஆடி அவசகயட ன்று யவக்கும்டி இனக்கயட! 
 

ளபள்வந ளபழநளன்று சந்டயன் டமணவ டைல் கத்வட 
ணமடயரி இனக்கயட. இண்டும் குநிச்சயதமக இனப்வப. 
யமக் கயஞங்கள் டித்டித் டமணவ டையவனகள் 
ணமடயரி இனக்கயன். 
 

மசக்டய குண்யீதமக சூக்ஷ்ண னொத்டயல் என டமணவ 
டையவனப் ரிணமஞத்டயல்டமன் இனக்கயமள். 'ிடந்ட 
டீதய' ன்று (யடம) ஸ்மணத்டயல் இனக்கயட. 
 

டமணவ டைல் கத்வட, அல்ட டண்டு ழம இனக்கும் 
சந்டயப் ிவவதக் கண்டம் அவட இறேக்கப் 
ிள்வநதமர் ஆவசப்ட்மல்பம? உழ பிவநதமட்டு 
பிழமடணமக ஆடிக்ளகமண்டினக்கும் டடயக்வக டேிவத 
ீட்டி... "ப்மர்த" ன்மல் ீட்டி...ட்டிதினப்வட 
இனந்ட இத்டயயனந்ழட ளடமட்டிறேத்டக்ளகமள்ந பமகமக 
ீட்டுணமறு ிள்வநதமனக்குத் டம்ிக்வக இனப்டமல் 
அவட ீட்டி, அம்ணம மடத்டயல் பிறேந்டள்ந அப்மபின் 
சயயறள்ந சந்டய கவவத இறேக்க னதற்சய 
ண்ஞிமர். 
 

தமவக்குட்டி, ப்ரித னத்ன், குறும்மக பிவநதமடிக் 
ளகமண்டுடன் டவதில் இனக்கும் சந்டயவத் 
டம்ிக்வகதமல் ிடித்டயறேக்கயட ன்மல் அந்டப் 
ழணச்பத் டகப்மனக்குத் த்டவ ந்ழடமணமக 



இனக்கும்? கல்வதமக யவத்டப் மர்த்டமறம் ணக்ழக 
அந்டக் கமட்சயதில் ஆந்டம் ளமங்கயக் ளகமண்டு 
பனம்ழமட, ழமக டமழண அந்ட பிவநதமட்டுக்கு 
ஆநமபனக்கு அடறம் ளமந்டப் ிடமபமகறம் 
இனப்பனக்கு அப்டிழத னரித்டக்ளகமண்டு டமழ 
ந்ழடமம் ற்ட்டினக்கும்? சந்த்ளணௌநசீ்பன் ன்று 
டக்குப் ளரித ளதர் ளகமடுத்டள்ந அந்ட 
சயழமனஞத்வடப் ிள்வந அரிக்கப் மர்ப்ழட 
ணகுமிழகம் ளசய்பிக்கய ணமடயரி அபனக்குப் 
ழமந்டத்வடக் ளகமடுத்டபிட்ட! 
 

இபனக்ழக இப்டிளதன்மல் அம்ணமறக்கு 
ப்டிதினந்டயனக்கும்? குனந்வடதின் பிவநதமட்டில் 
அப்மவபபி அபள்டமன் அடயக ந்ழடமம் 
அவபமள். அடறம் இப்ழமட அப்மக்கமர் இபள் 
கமயழ டவனந்ட பிறேந்ட கயக்கயமர். இபநமமல் 
'உர்உர்' ன்யனக்கயமள். இந்ட ணதத்டயல் அபனக்கு ணயக 
அனகம சயழமனஞணமக இனந்டளகமண்டு சந்த்ளணௌநி, 
இந்ட ழசகர் ன்ளல்மம் அபனக்கு ழமக 
ப்க்தமடயவத உண்மக்கும் ிவவதக் குனந்வட, ப்ரித 
பத்ன், இறேத்டமல், "ழபடம், ழபடம், இபனக்கு ன்ம 
ழபடம்! ிள்வந வகதிழ சந்டயவக் ளகமள்வந 
ளகமடுத்டபிட்டு யற்கட்டும்!" ன்று டமழ டமங்கனடிதமட 
ஆந்டம் ற்டும்? 

 

ிள்வந ழசஷ்வதின் ந்ழடமத்டயல் இண்டு 
ழனக்குழண டங்கள் சண்வ ணமசமம் ணந்டழமய் 
பிட்ட! டமன் உர்ளன்று னெஞ்சயவதத் டெக்கயவபத்டக் 



ளகமண்டு சண்வக்கு னஸ்டீமக இனக்கழபண்டும் 
ன்ட அம்மறக்கும், டமன் அபறவத கமவப் 
ிடித்டக் ளகமண்டு ணன்மடிதமபட ணறுடிப்ழவணவத 
ம்மடயத்டக் ளகமள்நழபண்டும் ன்ட ஸ்பமணயக்கும் 
ணந்ழட ழமய் பிட்ட. குனந்வட பிவநதமட்டில் டங்கள் 
பிழமடத்வட ணந்ட சயரித்ட பிடுகயமர்கள். இனபனம் 
ந்ழடமப்ட்டுக் ளகமண்டு ஹ்குடதம் ளமம்ி 
சயரித்டக்ளகமண்டு... "ஹ்னத்த ஸ்ணயடமப்தமம்" ன்ட 
ஹ்னடத னர்பணமக சயரிக்கய மர்படீ ழணச்பர்கவநக் 
குயப்ிடுபட... பமய் சயரிப்ட ணட்டுணயல்வ; இபள் 
ழமயதமய்க் ழகமித்டக் ளகமண்டினப்ட, அபர் 
ழமயதமய் இபறக்கு அடிவண ணமடயரி ணஸ்கமம் 
ண்டபட - ழமயல்மணல், ழமயச் சயரிப்மய், ளமய்ச் 
சயரிப்மய் இல்மணல் பமய்ச் சயரிப்மய் ணட்டுணயல்மணல், 

ஹ்னடதழண ணர்ந்ட, அந்ட ணர்ச்சயதில் பமதமறம் 
சயரிப்பர்கநமக அபர்கள் ஆகயபிடுகயமர்கள். 
 

டங்கறவத ஊல் ணந்ட ழமய், இண்டு ழனக்குழண 
குனந்வடவத அப்டிழத கட்டி அவஞத்டக் 
ளகமள்நழபண்டுளணன்று ஆர்பம் ளமத்டக்ளகமண்டு 
பனகயட. "மன், மன்" ன்று ழமட்டிழமட்டுக்ளகமண்டு 
இண்டு ழனம் ம கழஞசவ இறுக ஆயங்கம் 
ளசய்ட ளகமள்கயமர்கள். "ஹ்னத்த ஸ்ணயடமப்தமம் 
அணணயகதம ஆயங்க்தணம: சயபமப்தமம்" - 
ஹ்னடதம் ளமம்ிச் சயரித்டக்ளகமண்டு 'மன்டமன் 
மன்டமன்' ன்று னண்டிதடித்டக்ளகமண்டு... "அம் 
அணயகம" ன்மல் மன் மளன்று 
எனத்டழமளமனத்டர் ழமட்டு ழமடுபட, அப்டிக் 



'குனந்வடவத மன்டமன் னடல்ழ கட்டி தவஞச்சுப்ழன்' 

ன்று மர்படீ ழணச்பமள் ழமட்டி ழமட்டுக்ளகமண்டு 
ஆயங்கம் ண்ஞிக் ளகமள்கயமர்கள். 
 

"சயபமப்தமம்": அபர் சயபன். அபள் சயபம. அம்மறக்கு 
சயபம ன்று ளதர். ர்பணங்கநம ன்று அர்த்டம். 
'சயபமப்தமம்' ன்மல் 'சயபன் சயபம ஆகயத இனபமறம். 
'இனபமறம் பிகழச்பர் ஆயங்கம் ளசய்ட 
ளகமள்நப்டுகயமர்: "ஆயங்க்தணம: சயபமப்தமம்". 
குனந்வடவத அவஞத்டக் ளகமள்படயல் ளற்ழமர் 
அவனேம் ஆந்டத்வடக் குநில் கூச் 
ளசமல்யதினக்கயட - ளணய்டீண்ல் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. * 'சமகுந்ட' த்டயல் டஷ்தந்டன் 
சகுந்டவவதத் டயஸ்கமம் ண்ஞிப்  
பனங்கறக்கு அப்னம் கச்தரின் ஆச்ணத்டயல் 
டவத் டன் ிள்வநளதன்று ளடரிந்ட ளகமள்நமணழ 
மர்க்கயமன். மர்த்ட மத்டயத்டயல் அபவக் 
கட்டிதவஞத்டக் ளகமள்நடம்ழம அபனுக்கு என 
டமம் உண்மகயட. இந்ட இத்டயல் கமநிடமனும் 
டஷ்தந்டன் பமதிமகக் குனந்வடவத ணடிழதமடு 
அவஞத்ட வபத்டக்ளகமண்டு ளகமஞ்சுபடன் 
ஆந்டத்வடச் ளசமல்யதினக்கயமர். அப்னம் அபன் 
பமஸ்டபணமகழப குனந்வடவத ளணய்டீண்டிதடம் 
னல்ரித்டப்ழமகயமன் ன்று கவட ழமகயட. இழட 
ழம பனடயனேம் "உத்ட மண சரிட" த்டயல் 
பகுசர்கவந மணர் இன்மளன்ழ ளடரிந்ட 
ளகமள்நமணல் ஆயங்கம் ளசய்ட ளகமண்ழமட 
ப்ழர்ப்ட் ஆந்டணவந்டமளன்று 



ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டிதமமல் அன்ழ உனபம 
மக்ஷமத் பிக்ழச்ப னெர்த்டயவதக் குனந்வடளதன்று 
மர்படய ழணச்பர்கள் கட்டிதவஞத்டட த்டவ 
ழமந்டணமதினந்டயனக்கும்? 

 

ழமட்டி ழமட்டுக்ளகமண்டு இண்டு ழனம் குனந்வடவத 
ஆயங்கம் ண்ஞிக்ளகமள்கயமர்கள். குனந்வடவததம 
ண்ஞிக்ளகமள்கயமர்கள்? அபர்கழந ண்ஞிக்ளகமண்டு 
பிடுகயமர்கள்! குனந்வட டுபிழ இனக்கயட. அவட 
இண்டு க்கனம் இண்டு ழனணமக க கமத்டயல் 
அவஞத்டக்ளகமள்கயமர்களநன்மல், அந்ட அபத்டயல் 
டங்கவந அயதமணல் டமங்கழந ஸ்ம் எனத்டர் 
னடகயல் இன்ளமனத்டர் வகழமட்டுக்ளகமண்டு டமழ 
பிடுபமர்கள்? 

 

இந்ட ணமடயரி உத்ழடசயத்ழடம உத்ழடசயக்கமணழம, 

ஸ்பமணயனேவத டயவ்த ஸ்ரிசம் அம்மறக்கும், 

அம்மறவத டயவ்த ஸ்ரிசம் ஸ்பமணயக்கும் என 
க்ஷஞம் கயவத்டபிட்மல்கூ, அப்னம் அபர்கறக்குள் 
ணஸ் டமம், எனத்டர் உர் உர்ளன்று உட்கமர்ந்டயனப்ட, 

இன்ளமனத்டர் டபித்டக்ளகமண்டு கமயல் பிறேபட 
ஆகயதவப ீடிக்கனடினேணம? ஊல் ஏட்ம் ிடித்ட 
அபர்கள் இண்டு ழனம் - ர்பழமகங்கறக்கும் டமய் 
டந்வடதமக இனக்கப்ட் இண்டு ழனம் - ண 
ப்ழவணதில் என்று ழசர்ந்டபி ழபண்டிதடடமழ? 

 

அந்டத் டமய் டந்வடதனக்கு மம் ல்மனழண 
குனந்வடகளநன்மறம் ிள்வநதமர்டமன் னடல் ிள்வந, 

டவச்சன், டவப்ிள்வந இண்டு ழனம் உள்நம் 



குநிர்ந்ட என்று ழசர்ந்ட உகம் னறேடற்கும் ஆசரர்பமடம் 
ளசய்னேம் டிதமக அந்டப் ிள்வநதமர் அபர்கவநச் 
சண்வ டீர்த்ட வபத்ட ணமடமணமகப் ழமகும்டிப் 
ண்ஞிபிடுகயமர். ம ீம ழசஷ்டிடணமகத் 
டகப்மரின் சயயறள்ந சந்த் கவவதப் 
ிடித்டயறேத்ட, ம் ல்ழமனக்கும் ழமக ணமடம ிடமக்கள் 
அனள் கூனம்டிதமக அபர்கவந என்று ழசர்த்ட 
பிடுகயமர். 
 

மர்படீ ழணச்பமள் இபவ அவஞத்டக் ளகமள்நப் 
ழமடயல் டமங்கழந ஸ்ம் ஸ்ர்சயத்டக்ளகமண்டு 
ஊல் டீர்ந்டவட ச்ழமகத்டயல் உவத்டச் 
ளசமல்பில்வ. ஹ்னடதணமச் சயரித்டக்ளகமண்டு, 

ழமட்டிழமட்டுக் ளகமண்டு சயப-மர்படயதம 
இனபமறம் பிமதகர் ஆயங்கம் ளசய்ட 
ளகமள்நப்டுகயமளன்று ளசமல்ய அப்டிழத 
பிட்டினக்கயட. ஆமல் "க்ரீமனஷ்ம" ன்று 
அம்மநின் ளமய்க் ழகமத்டயல் ஆம்ித்ட, சந்த் கண் 
சயறக்கமர் அபள் கமயல் பிறேந்டவடச் ளசமன்டமல், 

அந்டக் கவடவதப் னர்த்டய ண்ஞமணல் பிட்மல் கபிக்கு 
ழடமம் ற்டும். பிதணயந்ட கபி அப்டி 
பிழபணமட்மர். யகர்கள் னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்றம்டி 
சூசவ கமட்டி, 'குயப்மறஞர்த்டய', பிதத்வடபிடும் 
தணம னேக்டயவத இங்ழக வகதமண்டு ஊடிதபர்கள் 
கூடிதடமகக் கவடவத னடித்ட வபக்கயமர். 
 

ண ணங்கநணமக இப்டிப் ளற்ழமவச் ழசர்த்ட வபத்ட 
பிமதக னெர்த்டய மம் பினம்ித ந்டப் 



னனமர்த்டணமமறம் அவட ணக்குச் ழசர்த்ட 
வபக்கட்டும்:  : சயந்டயடமர்த்டம் கதட ன்று கபி 
ணங்கநமசமம் ண்டகயமர். 
 

* "ணக்கள் ளணய்டீண்ல் உற்கயன்ம்" - குள் 65 

அந்ட ஸ்ழமகத்டயற்கு இந்ட ஸ்ழமகத்டயன் அத்டசமட்சய 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

"அந்ட" ச்ழமகத்டயற்கு "இந்ட" ச்ழமகத்டயன் அத்டமட்சய 
 

அம்மள் டம்ழணமடு ழசழபண்டும் ன்று ஸ்பமணய 
பினம்ிமர். அபறக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞிமர். 
ணஸ்கமம் அபறக்கு; ஆமல் அபர் பினப்த்வட 
யவழபற்யதழடம பிக்ழச்பர்! மன் "ந்தமழதந்ட 
ழசக" ச்ழமகம் ளசமல்ய, 'இந்ட ழசக' 

ம்ந்டத்டக்கமகழப "ீடம மபஞ ம்பமட" ச்ழமகம் 
ளசமல்ப் ழமக, இடயழனேம் அடயல் மர்த்ட பிதத்டக்கு 
அத்டமட்சய பந்ட பிடுகயட! இப்டித்டமன்  ல், 

ணம ணமசமங்கவந டுத்டப்ழமட்டுக்ளகமண்டு 
ளகமஞ்சம் அசயமல் டயர்மர்க்கமட னவடதல்கள் 
அகப்டுகயன்! இப்ழமட அகப்டும் னவடதல், அந்ட 
ச்ழமகத்டயன் டீர்ணமத்டயற்கு இந்ட ச்ழமகத்டயல் 
கயவக்கும் அத்டமட்சய அல்ட கன்ஃர்ழணன். ந்ட 
ழடபவடவத மம் ஆமடயத்டமறம், அந்ட ழடபவடனேம் 
டன்னுவத அடேக் கமர்தத்டக்கு இவனைறு 
ற்மணயனப்டற்கமக பிக்ழச்பரிம்டமன் ழமய்ப் 
ிமர்த்டயத்டக்ளகமண்டு யற்குணமடமல், மம் ழமக 



அபளமனபவழத ந்ட அஷீ்ம் யவழபறுபடற்கும் 
ஆமடயத்டபிட்மல் ழமடம் ன்று அந்ட ச்ழமகத்டயல் 
மர்த்ழடமம். இப்ழமட இங்ழக, இந்ட ச்ழமகத்டயல், கபி 
அந்ட உத்ழடசத்டயல் இவட இதற்மட ழமடயறம், ன் 
மர்க்கயழமளணன்மல் - அம்மழநமடு எற்றுவணதமய்ப் 
ழமகழபண்டுளணன்று ஈச்பன் அபவந ஆமடயக்கயமர். 
கமயழ பிறேபவடபி ன் ஆமடவ ழபண்டும்? 

இப்டி அபர் ஆமடவ ண்ஞினேம் அபள் என்றும் 
ண்ஞபில்வ. ழகமணமகழப இனக்கயமள். அபறக்கும் 
உள்றெ எற்றுவணதமக ழபண்டுளணன்றுடமன் ஆவச. 
ஆமறம் ிகுவப பிட்டுக் ளகமடுப்டம ன்று என்றும் 
னரிதமணல் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயமள். கவசயதில் 
பிக்ழச்பர் அபர்கவந பிவநதமட்மக என்று ழசர்த்ட 
பிடுகயமர். அடமபட இபனக்கு ஆமடவ ண்ஞமணல் 
அம்மவநத்டமன் ஈச்பன் ஆமடயத்டழமடம்கூ அபள் 
அந்ட ஆமடம வத் டமணல் இபர்டமன் 
டந்டயனக்கயமர்! அழட ணமடயரி, ஈச்பவ ஆமடவ 
ண்ஞமணல் அடற்கு ழர்ணமமக அபள் 
ழகமணமதினந்டமறம் அபறக்கு உள்றெ ஆவச 
ப்டிதமபட அபர் டன்வச் ழசர்த்டக்ளகமண்டு 
பிழபண்டுளணன்டடமன். ஈச்பிம் ழசடம், 

ஈச்பன் ம்வணச் ழசர்த்டக் ளகமள்நடம் ன்று 
ஆவசப்டுபட ஆமடவதில்மணல் ழபழ ன்? 

ளபநிதில் ழகமம், அபணரிதமவட ன்று அபள் 
கமட்டிமறம் உள்ழந ப்ரிதம், ஆமடவடமன் 
யவந்டயனக்கயட. அப்ழமட ஈச்பனும் டமணமக 
அபறவத ஆமடம வக் ளகமடுத்டச் ழசர்த்டக் 
ளகமள்நபில்வ. பிக்ழச்பர்டமன் அபர்கவநச் ழசர்த்ட 



வபத்ட அபர்கறவத ணழமஷீ்ம் யவழபறுணமறு 
ளசய்ட ஆமடம வக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். இடமல் 
இபழ ந்டப் னும் ட பல்பர், இபளமனத்டவ 
மம் ஆமடயத்டமழ ழமடம் ன்று கன்ஃர்ம் 
ஆகயபிடுகயடல்பம? 

 

ணடேஷ்தர்கநம மம் ழடபர்கநிம் ளக்கூடித அஷீ் 
னர்த்டயகறக்கமக பிக்ழச்பவப் ிடித்டபிட்மல் 
ழமடம் ன்று அந்ட ச்ழமகம் கமட்டிட்ளன்மல், இந்ட 
ச்ழமகழணம இன்ம் ழணழழமய், ழடபர்கறக்குள் 
உச்சயதில் இனக்கப்ட் ழணச்ப டம்டயனேழண 
டங்கறக்குள்ழந என பினப்த்வட யவழபற்யக் 
ளகமள்படகூ இபனவத மதத்டமல் னடிகயட 
ன்று கமட்டுகயட. குனந்வட பிவநதமட்மக அபர் 
அந்டப் ளரித கமர்தத்வடப் ண்ஞிபிடுகயமர்! மதம் 
ண்ஞழபண்டும் ன்று டமம் உத்ழடசயத்டடமகக்கூக் 
கமட்டிக்ளகமள்நமணல், 'இபர் ன்ழணம பிவநதமடிமர்! 
அப்ம அம்ணம என்று ழசர்ந்ட பிட்மர்கள்' ன்று 
யவக்கும் பிடத்டயல் ண்ஞிபிடுகயமர்! 
 

இபர் மம் ணயல் யவக்கும் ல்ம 
அஷீ்ங்கவநனேம் க னனமர்த்டங்கவநனேம் 
("சயந்டயடமர்த்டம்" ன்ட இபற்வத்டமன்) யச்சணதணமக 
யவழபற்யத் டனம். அடேக் னெர்த்டயதமகத்டமழ 
இனப்மர்? இப்டி அபர் அனநட்டும் ன்று கபி 
னடிக்கயமர். 
 

"ர்பமர்த்டங்கவநனேம் டனபடயல் ிள்வநதமர் சடர்" 
ன்று "ந்தமழதந்ட ழசக" ச்ழமகம் ளசமன்டற்குக் 



கன்ஃர்ழணமகழப இந்ட ச்ழமகம் "ம்னவத 
சயந்டயடமர்த்டங்கவநப் ிள்வநதமர் யவழபற்ய 
வபக்கட்டும்" ன்கயட! 
கநம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

கநம் 

 

ிள்வநதமனவத ளதரில் டறழண ச்ழமகத்டயல் 
இல்வ. 'கநம்' ன்றுடமன் பனகயட. "கதட கழம" 
ன்று அனகம ழணமவதமக பனகயட. (கம், கநம் 
ன்று இனபிடணமகறம் ம்ஸ்க்னடத்டயல் பனம். -ந 
பித்தமம் அந்ட மவதில் மர்ப்டயல்வ.) 'கநம்' 

ன்மல் தமவக்குட்டி. 'குட்டி தமவ' ன்று ளசமன்மல் 
அவடபிச் ளசல்ணமகதினக்கயட. ழபடிக்வகதமகழப 
ளரித கமரிதங்கவநனேம் மடயத்டட ளடரிதமணல் 
மடயத்டக் ளகமடுத்டபிட்டு, மம் ளசல்ம் ளகமடுத்டக் 
ளகமஞ்சும் என பிவநதமட்டு பீமக இனக்க 
ப்ரிதப்டுபவ 'கழஞசர்', 'பிகழச்பம' ன் ணமடயரிப் 
ளரித ளதர்கநமல் ளடய்பணமகக் கமட்மணல், 

குட்டிதமவ ன்று ளசமன்மழ ந்ழடமப் 
டுபமளன்றுடமன் 'கநம்' ன்று ழமட்டினப்டமகத் 
ழடமன்றுகயட. 
 

அவ்வபதமர் "அகப"வ 

 

சரடக் கநச் ளசந்டமணவப் னம் 

 



மடச் சயம்ன 

 

ன்று ஆம்ிக்கயமள். ஆமல் இங்ழக 'கநம்' ன்ட 
தமவக் குட்டிதில்வ. தமவக்குட்டி ஸ்பமணயதின் 
மடத்டயல் குங்குணப்ன, ச்வசக் கர்ப்னம் னடயதபற்ழமடு 
ழசர்ந்ட அவத்ட சந்டம் னசயதினக்கயட. கவப 
ன்றும் கவபச் சந்டம் ன்றும் ளசமல்கய அந்ட 
கந்ழடமசமத்வடத்டமன் கநம் ன்றும் ளசமல்பட. 
இங்ழக ("அகப"யல்) அடடமன் அர்த்டம். ளரித ழதமக 
னெர்த்டயதமக, அத்வபட ஜம னெர்த்டயதமகப் ிள்வநதமவ 
ஸ்டடயத்ட அவ்வப ண்ஞிதட இந்ட அகபல். அடமல் 
இடயழ 'ம ீமிமணமக' பிவநதமட்டு ண்டம் 
குட்டிதமவதமக அபவச் ளசமல் னடிதபில்வ. 
("அகபல்" அயந்டபர்கநிம் சயயட உவதமடி பிட்டு) " 
அற்னடம் யன் கற்கக் கநிறு ", " பித்டக பிமதக " 
ன்று அபவ உதர்ந்ட ஸ்டமம் ளகமடுத்டத்டமன் 
அவ்வப கூப்ிடுகயமள். ழதமக சமஸ்த் 
ஸ்தங்கவநச் ளசமல் பந்ட டையல் அபவ அப்டிக் 
கமட்டுபடடமன் எநசயத்தம் (உசயடணமட) . ஆமறம் 
குட்டிதமவதமக அபர் பிவநதமடிக்ளகமண்டினப்வடனேம் 
ளகமஞ்சம் ழகமடிதமபட கமட்மணல் பிக்கூமட ன்று 
அபறக்கு இனந்டயனக்கும் ழமயனக்கயட! ன் ழதமக 
சமஸ்த்ம் றேடயமறம் அபள் குனந்வடகறக்ழகதம 
மட்டிக் கபிதல்பம? குனந்வடகறக்கு ணயகறம் ப்ரிதணம 
தமவக்குட்டிவத ணவனகணமகபமபட ளசமல்மணல் 
பிக்கூமட ன்ழ, "னரிஞ்சுக்கயபம னரிஞ்சுக்கட்டும்" 
ன்று, டுத்டறழழத "சரடக் கந" ன்று 
ழமட்டுபிட்மள் ன்று ழடமன்றுகயட. 



 

ளட. V - 6 

ழசமக்கய அனள்பமமக! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

ழசமக்கய அனள்பமமக ! 
 

இவனைற்று ீக்கத்டயற்கமக க ழடபர்கநமறம் 
பஞங்கப்டுபர்; ழடபர்கநில் உச்சமஞிதியனக்கயபர்கள் 
டங்கறக்குள்ழநழத பஞங்கயக் ளகமண்மறம் ிஞங்கயக் 
ளகமண்மறங்கூ அபர்கறவத கமணவகவநனேம் 
(பினப்ங்கவநனேம்) டமணமக யவழபற்ய வபப்பர் - 
இப்ழர்ப்ட் ணயவணகள் ளகமண் பிகழச்பவ 
மனம் க்டயனேன் பஞங்கய பிகழச்ப ப்மடத்டமல் 
டவகள் தமறம் பிகய ஆந்டணமக இனப்ழமம்! 
 

ளரிதடவ ம் ணழடமன். டமபட கமணம், கபவ, - 

'இட அப்டிதமகடம்', 'அட அப்டிதமகடம்', 'அப்டி 
ஆகுழணம ஆகமழடம?', 'ப்டி ஆதிடுழணம?' ன்று  
டயனும ண்ஞங்கநின் மத்டயல் ளரிடுபட - ன்று 
ம் ணவழத ம்னவத பமழ்க்வகப் ிதமஞம் 
ஆந்டப் மவடதில் ழமகனடிதமடடி ளரித டவதமக 
குறுக்ழக ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கயழமம். பிக்ழச்பவ 
உமயத்ட உமயத்ட அபனவத ப்மடத்டயமல் 
அபர் ணமடயரிழத மனம் குனந்வடகநமகய என 
கமணணயல்வ, கபவதில்வ ழமவடனேம் 
பனபவடனேம் குயத்ட ணழமமம் இல்ழப இல்வ 



ன்மகய, - அப்ப்ழம என ந்ழடமணம? அழட குனந்வட 
ணமடயரி ன்மகச் சயரித்ட அடேபித்டக் ளகமண்டு - அழட 
ணமடயரி, அப்ப்ழம என டக்கம் பந்டமறம் அந்ட யணயம் 
ணட்டும் அறேடபிட்டு, ஆமல் அப்னம் யவத்ட 
யவத்ட அனமணல் - இப்டி சயரிப்ன, அறேவக இண்டும் 
இனந்டமறம் சயரித்ட பிவநதமடுபடடமன் மஸ்டயதமக 
என குனந்வட இனப்டழமழப இனந்டபிட்ழமணமமல் 
ம்வணபி மக்தசமயதில்வ. னக்தணமக, 'ளசன்று 
ழமட இப்டிதமச்ழச; பப்ழமபட 
இப்டிதினக்ககடழண' ன்று ஏதமணல் ம்வண ிய்த்டப் 
ிடுங்கும் சயந்டவச் சுவண குனந்வடக்கு இல்மடடடமன் 
அடனுவத ஆந்டத்டயன் ஸ்தம். குனந்வட ஸ்பமணய 
கணம தமவ னொத்டயயனந்டமறம் இந்ட பிசமத் 
சுவணதில்மணல் ண ழசமக இனப்பர். 'ளட்டிப் 
ிள்வநதமர்' ன்று அபவ ழசமகப் 
ண்டகயழமணல்பம? ம்வணனேம் அபர் அப்டிப் ண்ஞ 
ப்மர்த்டயப்ழமம். 
 

கபவ, குவ ணட்டுந்டமன் மம் ன்யல்வ. 
டன்வப்ற்யத ளனவணனேம்கூப் ளரித மம்டமன். 
இன்னும் ளசமல்ப்ழமமல் இடடமன் ளரித மம். 
கபவப்டுபட டக்க மம். டமன் ன் ளனவண 
அங்கம மம். டக்கத்வடப் ழமக்கயக்ளகமண்டு அடன் 
மம் டீடம் ன் ண்ஞணமபட இனக்கயட. 
அங்கமழணம மம் ன்ழ ளடரிதமடடமல் இடடமன் 
ளரித ஆத்ட. இட குவத்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதட 
ன்வடழத மம் உஞமடடமல் மத்வடப் ளனக்கயக் 
ளகமண்ழ ழமகயழமம். 'மம் இப்டிதிப்டிப் 



ண்ஞிழமணமக்கும், இவடதிவட மடயத்ழடமணமக்கும்' 

ன்று ளனவணப்டுபட அங்கம மம்டமன். 
பிழசணமக டறம் ளசய்தமபிட்மறம்கூ, "மன் 
அவடப் ண்ஞிழன், இவடப் ண்ஞிழன்" ன்று 
பமர்த்வடதிமபட ளசமல்யக்ளகமள்நத் ழடமன்றுகயட. 
தமமபட டமபட ரிதில்மணல் ண்ஞிபிட்மல், 

"மமதினந்டம ன் ண்ஞிதினப்ழன் ளடரினேணம, 

மர்?" ன்று ழகட்கத் ழடமன்றுகயட. பமஸ்டபத்டயல் மம் 
ண்ஞிதினந்டமல் இன்னும் ழணமசணமதினக்கும்! இப்டிக் 
கர்த்டமபமகக் ளகமண்மடிக்ளகமள்றம் ளனவணதிமல் 
மழண ம் கறேத்டயல் கல்வ கட்டிக் 
ளகமள்கயழமளணன்டடமன் உண்வண. கர்த்னத்பம் ணமடயரி 
மம் டறம் கயவதமட ன்று மணமர்த்டயகணமகக் 
ளகமஞ்சம் ழமமல்கூத் ளடரிந்டபிடும். 
 

ழடபர்களநல்ழமமறம் ளடமனப்ட்டு, அபர்கறவத 
பிக்ங்கவநனேம் ழமக்கும் ளரித கமர்தத்வடச் ளசய்னேம் 
ிள்வநதமர் ப்டிதினக்கயமர்? ளகமஞ்சணமபட ளனவண 
ளகமண்மடிக்ளகமள்கயமம? அபர் மட்டுக்கு 
குனந்வடதமகழப அப்ம சயயறள்ந ிவவதப் 
ிடித்டயறேத்ட பிவநதமடிக்ளகமண்டினக்கயமர். அவடத் 
டமணவத் டண்டு ன்று யவத்டக்ளகமள்றம் அயதமக 
குனந்வடதமகத் டன்வக் கமட்டிக்ளகமண்டு 
பிவநதமடுகயமர். ணழமழடணமதினந்ட சயப - 
சக்டயகவநழத டமம் என்று ழசர்த்ட வபத்டம், 'வ்பநற 
ளரித மடவ ளசய்ட பிட்ழன்?' ன்று ணமர்டட்டிக் 
ளகமள்நமணல், டமம் ளசய்ட மடவ டணக்ழக ளடரிதமட 
ணமடயரி ம ீவதில் ஈடுட்டினக்கயமர். னொத்டயல் 



தமவதமதினந்டமறம் உள்நப்மங்கயல் அந்டத் டமணவ 
டைல் ணமடயரி ழசமகழப அபர் இனப்டமல் டமன் 
க்கமனம் குனந்வடதமகக் குடெயத்டக் 
ளகமண்டினக்கயமர். 
 

அந்டக் குனந்வட ஸ்பமணய ம் ல்ழமவனேம் குனந்வட 
க்டர்கநமக்கய ஆந்ட ழமகத்டயல் ப்ழமடம் ழசமக 
ணயடந்டளகமண்டினக்கச் ளசய்பமமக! 
 

ர்ப அர்த்டங்கவநனேம் அனறபடயல் அபர் சடர் ன்று 
என ளரிதபனம், மம் சயந்டயக்கும் அர்த்டங்கவந அபர் 
அனநழபண்டும் ன்று இன்ளமன ளரிதபனம் 
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டயனப்வடப் மர்த்ழடமம். அப்டிப்ட் 
அபர் ணக்கு னக்தணமக ணவ ழசமக்கய 
சமந்டயதநித்ட க்ஷயக்கட்டும்! 
 

குன - ஈசனும் ஆசமனும் 

ி ளசமத்டக்கறம், குன டனம் ளசமத்டம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 
 

ி ளசமத்டக்கறம், குன டனம் ளசமத்டம் 

 

அப்ம வபத்டபிட்டுப் ழமகய படீு மநமமல் இடிந்ட 
ழமகும். அடமல் அவ்பப்ழமட அடற்கு ரிப்ழர் 
ண்ஞடம், ளபள்வநதடிக்கடம், ளதின்ட் அடிக்கடம். 
அப்ம வபத்டபிட்டுப் ழமகய யத்டயழனேம் பனம 
பனம் னடல் ழமட்டு, பிவட ழமட்டு உவனத்ழட 
ணமசூல் கமஞனடினேம். த்டவ னப் ழமட்மறம் 
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக னமம் ழமய்பிடுகய 



யங்கறம் உண்டு. ணவன ளமய்தமணல் ழமபட, Dam 

டயக்கமணயனப்ட, னச்சய, ளமட்டு, எழதடிதமக ணவன 
ளய்ட அடித்டக் ளகமண்டு ழமகயட, அறேகயப் ழமகயட 
இப்டிப்  கஷ்ங்கள். ல்மபற்யற்கும் ழணழ 
'ீயங்' (உச்சபம்ன) சட்ம்! னொமதக (ளசமத்ட) 
வபத்டபிட்டுப் ழமமறம் மறக்கு மள் 
'டிபமல்னேழபன்' (மஞத ணடயப்ன குவந்ட ழமபட)!  
டயனுசு மக்ஸ்! னடசமக ன் மக்ஸ் பனழணம ன்று 
ஏதமணமல் தம். டயனட்டுப் ழமபட; ங்ழக டயனட்டுப் 
ழமய்பிடுழணம ன்று டம தம். 
 

இப்டிளதல்மம் ந்ட பிடணம ளமத்டமமறம் அட 
சமச்படணமதில்மணல் க்ஷீஞித்டப் ழமக இணயனக்கயட. 
இட என க்கம் ன்மல் இன்ளமன க்கம் ளமத்வடப் 
ளறுகய பமர்யன் ணசு ளகட்டுப்ழமபட. ளமத்வட 
ப்டிதமபட கமப்மற்யக் ளகமள்நடம் ன்டற்கமகப் 
பிடத்டயல் டப்னகள் ளசய்பட; சட்த்வட ணீயச் ளசய்பட; 

ித்டயதமனக்கு ஷ்ம், கஷ்ம் உண்மக்கயனேம் 
டங்கறக்கு மணமகப் ண்ஞிக் ளகமள்நப் மர்ப்ட; 

ஞ்சம் ளகமடுக்கயட; ளமய்க் கஞக்கு கமட்டி 
ணமற்றுகயட; ீயங்குக்கமக 'ிமணய' ன்று ித்டயதமர் 
உவவண ணமடயரி ளமய்தமகப் ிரித்டக் கமட்டுபட; 

இன்னும்  டயனும டகயடுடத்டம் ளசய்பட - 
இப்டிளதல்மம் டப்ன பனயதிழ ழமய், ளமத்ட (சயறு 
னடிச்சு ழமக் வகவதக் கமட்டி) இவ்பநற ன்மல், 

அவட னன்ிட்டு னெட்வ கட்டுகய மபம் (ளரித 
அநபமகக் வகவத பிரித்டக் கமட்டி) இத்டமம் 
ளரிசமகயட! 



 

னர்பனண்தத்டயழழதம, ழடம அத்னஷ்த்டயழழதம அப்ம 
ளமத்ட ன்மகழப பநர்கயட, டப்னப் ண்ஞமணழ 
பினத்டயதமகயட ன்மல்கூ, கவசயதில் என மள் 
'கமடறுந்ட ஊசயனேம் பமமட கமண் கவ பனயக்ழக' ன்று 
அத்டவகவநனேம் பிட்டுபிட்டுப் ழமக ழபண்டிதடமகழப 
ஆகயட. அண்ணவ ணமடயரி பீமகட்டும், ஆதிம் ழபய 
னப்ழமகம் பிவநகய யணமகட்டும், ழகமடி-த்ட ழகமடி 
ன்று னொமதமகட்டும், டபமமறம் அடயயனந்ட 
டநிக்கூ ணக்குப் ிழதமம் கயவக்கமட டி 
அத்டவவதனேம் பிட்டுபிட்டு என மள் னப்டும்டி 
ஆகயட. 
 

ஆக அப்ம ளமத்ட சமச்படணயல்வ. 
 

மழண ழடடிக் ளகமள்கய ளமத்டக்கறக்கும் இழட 
கவடடமன். 
 

சமச்படணம ளமத்ட, இனந்ட ழமகமட, ரிப்ழர் 
ண்ஞழபண்மட ளமத்ட, மக்றம் டயனட்டும் ளடமமட 
ளமத்ட, 'டயனட்டுப் ழமதிடுழணம?' ன்று தப்றம் 
ழபண்மட ளமத்ட, டப்ன பனயகநில் ழமய் மம் 
கமப்மற்யக்ளகமள்ந ழபண்மட ளமத்ட அப்ம ளகமடுக்க 
னடிதமட; மணமகறம் ழடடிக்ளகமள்நனடிதமட. 
 

குன ன்கய எனத்டர்டமன் சமச்படணம அந்ட 
ளமத்வடத் டனகயபர். இட மம் ழம ிற்மடு ம் 
கூ பமட ளமத்டயல்வ - ம்வணழத டயனம்ி பப் 
ண்ஞமட ளமத்ட! ட சமச்படழணம அந்டப் 



ணமத்ணமறன் ம்வணப்ிரிக்க னடிதமணல் 
ழசர்த்டபிடுகய ளமத்ட. 
 

ஜமம் ன் ளமத்வட குன அடேக்யக்கயமர். 
ளமத்ட க்ஷீஞித்டக் ளகமண்ழ ழமபட, மம் 
சயணப்ட்டு அவட பினத்டயண்ஞப் மடுடுபட, 

இந்டப்மட்டில் மப னெட்வவத இன்னும் ளரிசமக்கயக் 
கட்டிக்ளகமள்பட ன்டற்ளகல்மம் இழண வபக்கமணல் 
மறக்கு மள் டமனும் பநர்ந்ட ம்வணனேம் பநர்ப்ட 
குன டனகய உழடச ளமத்ட. 
 

ணற் ளமத்ட டபமமறம் அடமல் கயவக்கும் 
ல்ம றகங்கறம் டமற்கமயகம்டமன். 'யத்தமந்டம்' 

ன்ழ ளசமல்ப்டுபடம சமச்ப றகத்வடத் டனபட 
குன அடேக்யக்கய ஜமளணமன்றுடமன். 
ளடய்ப க்டயனேம் குன க்டயனேம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ளடய்ப க்டயனேம் குன க்டயனேம் 

 

இப்டிப்ட் ளரித உகமத்வடப் ண்டகய குனபிம் 
வ்பநற க்டய ண்ஞிமல்டமன் ழமடம்? அடமல் 
டமன் மக்ஷமத் ஈச்பித்டயல் வ்பநற க்டய வபக்க 
ழபண்டுழணம அழட அநறக்கு குனபினம் வபக்கடம் 
ன்று ளசமல்யதினப்ட: 
 



தஸ்த ழடழப மக்டயர் - தடம ழடழப டடம குளௌ 

 

'தடம ழடழப' - ஈச்பித்டயல் ப்டிழதம; 'டடம குளௌ' - 

அப்டிழத குனபினம்; 'மக்டய' - உதர்ந்ட க்டய 
(வபக்கழபண்டும்) . 
 

ச்ழமகம் ப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயளடன்மல், 

இம்ணமடயரி ஈச்பிம் க்டய வபத்ட, அழட அநறக்கு 
குனபினம் க்டயதமக இனக்கய ணமத்ணமபம 
சயஷ்தனுக்குத்டமன் உழடசயக்கப் டுகய பிதத்டயன் 
உள்நர்த்டம் னறேடம் ளபநிப்டும் ன்கயட. * ஈச்ப 
க்டயக்கு ணமணமக குனக்டய உள்ந சயஷ்தவ 
"ணமத்ணம" ன்று உதர்த்டயச் ளசமல்யதினப்டமல், இந்ட 
க்டய மபழண அபனுக்கு ஆத்ண ஜமத்வடக் ளகமடுத்ட 
ணமத்ணம ன்னும்டிதமக ஆக்கயபிடுகயட ன்று 
ற்டுகயட. ச்ழமகத்டயல் "தஸ்த" - "பனுக்கு" - 
ன்று ஆம்ித்ட, 'பனுக்கு ஈச்பிம் உத்டண க்டய 
இனக்கயழடம அழடமடுகூ அழட அநறக்கு குனபினம் 
இனக்கயழடம அந்ட ணமத்ணமறக்கு டத்பமர்த்டங்கள் 
ல்மம் ிகமசயக்கும்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட: 
 

டஸ்வதழட கடயடமஹ்தர்த்டம : ப்கமசந்ழட ணமத்ண : 
 

* ச்ழமகத்டயன் னறே படிறம் : தஸ்த ழடழப மக்டயர் - 
தடம ழடழப டடம கு ளௌ டஸ்வதழட கடயடமஹ்தர்த்டம : 
ிகமசந்ழட ணமத்ண : இட ச்ழபடமச்பட உயத்ட, 

குன கரவட இண்டிறம் கமஞப்டுகயட. 
அடேப ஜமம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 



 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

அடேப ஜமம் 

 

'ிகமசயக்கும்' ன்மல் உள்நர்த்டங்கள் னெவநக்குப் னரினேம் 
ன்று அர்த்டம் ளசய்டளகமள்பழடமடு னடித்ட 
பிக்கூமட. னெவநக்குப் னரினேம்டிதமக 
ஸ்தமர்த்டங்கவந குனழப ளசமல்யபிடுபமர். 
க்டயதிமல்டமன் இந்ட னெவநக் கமர்தத்வடப் 
ண்ஞிக்ளகமள்நழபண்டும் ன்யல்வ. ின்ழ ன் 
அர்த்டம் ன்மல், உழடசத்டயன் மணமக ந்ட அடேபம் 
இனக்கயழடம அட சயஷ்தின் ஹ்னடதத்டயல் 
ிகமசயக்கும். (சயயட ழம் ளணௌணமக இனந்டபிட்டுத் 
ளடமர்கயமர்கள்.) 
 

ன்மக ழதமசயத்டப் மர்த்டமல், 'ஸ்தமர்த்டங்கள் 
ன்மக ப்கமசயக்கும்' ன்று ளசமல்படன் டமத்ர்தம் 
ன்பமக இனக்கனடினேம்? ணவபமகழபம, 

சுனக்கணமகழபம, வ்தங்கயதணமகழபம (உள்றவ 
ளமனநமகழபம) , ளமம்றம் சயக்கம கனத்டயழம 
வதிழம ளசமல்யதினக்கய பிதங்கள் நிச்ளசன்று 
ளடநிபமகயபிடும் ன்டடமன் டமத்ர்தணம? அப்டினேம் 
வபத்டக் ளகமள்நமம். ஈச்ப க்னவதில், குன 
க்னவதில் இ -  ம் டறழண கயவக்க னடினேம் 
ன்னும்ழமட, ம் னெவநனேம் ன்மகச் சமவஞ டீட்டித 
ணமடயரி டீட்ப்ளற்று ழணழ ளசமன்ட ழம 
ணவளமனவந, சயக்கம பிதத்வட ஸ்ஷ்ணமகப் 



னரிந்டளகமண்டு பிடுகய டயவணவதப் ளக் கூடும்டமன். 
ஆமல் ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் இப்டி னெவநதின் 
சமடயப்ழமடு பிதத்வட னடித்டபிட்மல் அட 
ிழதமணயல்வ ன்று ளடரினேம். அத்தமத்ண உழடசம் 
டற்கு இனக்கயட? னெவநதின் டயனப்டயக்கமகபம? 

இல்வழத! னெவநதின் த்னப்டய அங்கமத்டயல் 
ழசர்ப்டல்பம? அத்தமத்ண உழடசழணம அங்கமம் 
அனயபடற்கமக அல்பம? ஆவகதிமல், னெவந ரீடயதம 
ப்கமசத்டயல் வடழதம ளடநிற ளசய்பளடன்று வபத்டக் 
ளகமண்மல் கூ, இடறம் ஆத்ணமபிழ ளகமண்டுபி 
உடபி ளசய்படமதினக்க ழபண்டும் ன்டடமன் 
டமத்ர்தணமக இனக்கழபண்டும். அடமபட உழடச 
க்ஷ்தணம ஆத்ணமடேபங்கள் ன்ளன்ழபம 
அவபளதல்மம் னெவந ளபயல் னரிந்ட ளகமண்டமக 
ணட்டும் னடிந்டழமகமணல் ித்தக்ஷணமக சயஷ்தனுக்ழக 
ழமக அடேபத்டயல் ப ழபண்டும். 'ஸ்பமடேனடய' ன்ட 
இப்டி எனத்டர் ழமக டமழ என்வ அடேபிப்டடமன். 
னெவநக்கும் ஆடமணமக என பீ வசடன்தம் 
இனக்கயடல்பம? பீின் உதிர் ன்று ளசமல்பட 
அவடத்டமன். அந்ட உதிரின் அடேபணமகழப பிதம் 
ஆகும்ழமடடமன் ஸ்பமடேனடய ற்டுகயட. அப்னம் பீ 
வசடன்தம், ப்ஹ்ண வசடன்தம் ன்கய ழடம் ழமய், 

பிதம் - அவட அடேபிப்பன் ன் ழடனம் 
ழமய்பிட் யவ. சமச்படணம த்தணமக ஆகயபிடுகய 
யவ. அத்வபடயகள் ளசமல்றம் ழணமக்ஷம் அட டமன். 
 



"ஸ்பமடேனடய" ன்வட "அழமக்ஷமடேனடய" ன்றும் 
ளசமல்பமர்கள். அந்டப் ளதரிழழத ஆசமர்தமள் என 
க்ந்டம் றேடயதினக்கயமர். 
 

ழமக்ஷம், அழமக்ஷம் ன்று இண்டு. ழமக்ஷம் 
ன்ட ணக்குத் ளடரிதமணல் எநிந்ட ளகமண்டினப்ட, 

ஸ்ணமதினப்ட. அழமக்ஷம் அடற்கு ஆப்ழமயட் : 
ணக்கு ன்மகத் ளடரிபட. ழகள்பிதயற ழமக்ஷம், 

அடேப அயற அழமக்ஷம். அடேபத்டக்கு 
பமடபவதில் என்வப் ற்யத அடன் ிழதமணம 
ஆந்டத்வட ணக்குக் கமட்மணல் ஸ்தணமக வபத்டக் 
ளகமண்டு இனக்கயட ன்று அர்த்டம். 
 

குற்மம் அனபிவதப் ற்யப் க்கம் க்கணமகப் 
டிக்கயழமம். ழமய்பிட்டு பந்டபர்கள் அவடப் ற்ய 
ணஞிக் கஞக்கமக பர்ஞித்டக் ழகட்கயழமம். ஆமறம் 
இடமளல்மம் அடேப ஆந்டம் ணக்குக் 
ளகமஞ்சணமபட ற்டுகயடம? மழண ழமய், 

ணஞிக்கஞக்ளகல்மம் ழபண்மம், மற யணயம் அஞ்சு 
யணயம் அடன் கரழன யன்றுபிட்மல் அப்ழமடடமழ 
யணமக அவடத் ளடரிந்டளகமண் ஆந்டம் ற்டுகயட? 

 

ஆத்ணமறக்கம ணமசமங்கவந ன் ன்மகப் 
னஸ்டகத்டயல் மர்த்டம் டித்டம் ளட்டுனப் ழமட்டும், quote 

ண்ஞினேம் ப்ழதமணயல்வ. குனழப உழடசம் 
ண்ஞினேங்கூ, அட கமடக்குள்ழந, கமட பனயதமக 
னெவநக்குள்ழந ழமமறங்கூ, ப்ழதமணயல்வ. 
அடபவ அட ழமக்ஷம்டமன். ஆத்ணமபிழழத அட 
அடேபணமகப் ழசடம். அப்ழமடடமன் அழமக்ஷம். 



 

இடயழ ளகமஞ்சம் ழபடிக்வக. குன உழடசம் னெவந 
ளபயல் ணட்டும் றுகயழமட ணக்கு ஸ்தணமக 
இனக்கய ணமடயரி ழடமன்பில்வ. னெவநக்கு ன்மக 
பிதம் ளடரிதத்டமன் ளடரிகயட. ஆமறம் அட 
உதிரின் அடேபணமக இல்மடடமல் அவட ழமக்ஷ 
ஜமம் ன்ழ வபக்கழபண்டும். ப்ழமட அட 
உதினக்கு உள்ழநழத ழமய் அடேபணமகயழடம 
அப்ழமடடமன் அடற்கு அழமக்ஷ அடேனடய ன் ளதர் 
ளகமடுத்டயனக்கட. இடயழடமன், னண் ணமடயரி இனக்கும் 
ழபடிக்வக! ளபநிப் குன பமக்கயதம் ன்மகத் ளடரிந்ட, 

னெவநக்கு அட ட்டும்ழமட, அடற்கு 'எநித்ட வபத்டட', 

'ஸ்தணமட' ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும் 'ழமக்ஷ' ப் 
ட்ம் எட்டிக்ளகமண்டினக்கயட! ணஸ்தணமக 
இனக்கப்ட் உதிரின் உள்றக்குள்ழந அடழப ழடமய்ந்ட, 

உவந்ட ழமய், ளபநிப்த் ளடரிகய பமக்கு, னெவந 
ல்மம் ணவந்ட ழமழமட டமன் 'அழமக்ஷம்' ன்று, 

அடமபட ன்மக, ளபநிப் ப்கமசயப்டமக, ட்ம் 
ளறுகயட! 
 

இட ப்டி ரி ன்மல், 

 

மல் னசயதமக இனக்கயட பஸ்ட ன்று ணக்குத் 
ளடரினேம். ளபல்னம் னசயதம பஸ்ட ன்று ளடரினேம். 
அடமல், மவனேம் ளபல்த்வடனேம் ழமட்டு ன்மக 
மம் டயண்டு பனம்டி இறுகக் கமய்ச்சயமல் அந்டத் 
டயட்டுப் மல் ற னசயதமகத்டமன் இனந்டமக ழபண்டும் 
ன்று ளடரிகயட. அடமபட, னெவநக்குத் ளடரிகயட. 
இப்டி னெவநதமல் யச்சதப்டுத்டயத் ளடரிந்ட 



ளகமண்டுபிட்மறம் அடமல் டயட்டுப் மயல் 
உண்மகய னசயதடேபம் கயவத்டபிடுகயடம? டயட்டுப் 
மயன் ம அந்ட இன்த்வட அவத ன் 
ண்ஞழபண்டும்? டயன்று மர்க்கழபண்டும். ளபநிதிழ 
ளடரிகய டயட்டுப்மவ உள்ழந டள்றகயழமடடமன் 
அவடப் ற்யத ரிதம, யணம அடேபம் 
உண்மகயட. இங்ழக ளபநிப் இனந்ட பஸ்ட 
ணவந்டழமய் உள்றக்குள்ழந ஸ்தணமக ஆ 
ிகுடமழ அடமல் ன் தழம, அட ந்ட 
க்ஷ்தத்வட உத்ழடசயத்ட ளசய்தப்ட்ழடம அட 
னர்த்டயதமகயட? உள்றக்குள்ழந ழமின் அடன் னொம் 
ணவந்டமறம் அடன் தன் அப்ழமடடமழ 
ளபநிப்டுகயட? 

 

அடமபட 'உள்' 'ளபநி' ன்டயல் இண்டு பிடம் 
இனப்டமகத் ளடரிகயட. னொத்டயமல் ளபநிப் என்று 
இனக்கயழமட அடனுவத மணம தன் 
ிகமசயக்கமணயனக்கயட. ிகமசயக்கமணயனக்கயட 
ன்மல் ஸ்தணமக எநிந்ட ளகமண்டினக்கயட 
ன்றுடமன் அர்த்டம். அடமபட ழபடமந்ட ரிமவப்டி 
அட 'ழமக்ஷ' ணமகத்டமினக்கயட. உள்ழந ழமய் அடன் 
னொம் ணவந்ட பிடுகயழமட அடன் மணம 
ிழதமம் ிகமசயத்ட 'அழமக்ஷ' ணமகயட. 
 

என பஸ்ட ஸ்டெத்டயல் ளடரிந்டளகமண்டினந்டமறம் 
அடமல் கயவக்கக் கூடித மணம ிழதமம் 
கயவக்கபில்வ ன்மல் அட இனந்டமறம் இல்மட 
ணமடயரிடமன். அட ஸ்டெணமகத் ளடரிதமபிட்மறம் அடன் 



ப்ழதமம் ன்மக ளபநிப்ட்டுத் ளடரிகயட ன்மல் 
அப்ழமடடமன் அடற்குப் ளமனள் உண்டு. பஸ்டபின் 
ளபநிழபத்வடபி அடன் உள் மம்டமன் னக்தம் 
ன்வட எப்னக் ளகமண்ழமணமமல் - இவட தமனம் 
எப்னக்ளகமள்நமணயனக்க னடிதமட - அந்ட மம் 
ளபநிதமகமட யவழத யத்டயல் ழமக்ஷம், மம் 
ளபநிதமகயப் தன் டனம் ழமழட அழமக்ஷம் ன்று 
ற்ட்டுபிடும். அப்ழமட னெவந ளபயல் உழடசம் 
யற்கயழமடகூ அடன் ம அடேப இன்ம் 
கயட்மடடமல் அட ழமக்ஷம்டமன். உழடசனம் ழமய், 

னெவநனேம் ழமய் டன்வழத ணந்ட ணமடய யவதில் 
உழடச மம் ளபநிப்ட்டு உதிரில் உவபடடமன் 
அழமக்ஷம் ன்று ற்ட்டுபிடும். அழமக்ஷம், 

ழமக்ஷம் ன்பற்வ ணமற்ய னஞமக ழபடிக்வக 
ண்ஞபில்வ; பமஸ்டபத்வடத்டமன் உள்நடி 
ளசமல்யதினக்கயட ன்று ளடரினேம். 
னெவநனேம் இடதனம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

னெவநனேம் இடதனம் 

 

னெவநக்குத் ளடரிகயட ழபழ; அடற்கும் ஆடமணம 
உதினக்கு ளடரிகயட ழபழ. ழகமட்மன் கண்டக்கு 
பஸ்டக்கள் மத்டயரிதில்டமன் ளடரிகயட. கயல் அடற்கு 
டறம் ளடரிபடயல்வ. ணடேக் கண்டக்குப் 



கயல்டமன் ளடரிகயட. மத்ரிதில் ளடரிபடயல்வ. 
னெவநக்கு அடேபம் ளடரிபடயல்வ. அடற்குத் 
டர்க்கத்வடளதமட்டி பிசமரிக்கய அயற பமடம்டமன் 
ளடரினேம். அடேபம் ளடரிகய ஹ்னடதத்டக்கு அயற 
பமடம் ளடரிபடயல்வ. பீின் ம த்தணம 
உதிவத்டமன் ஹ்னடதம் ன்ட. 
 

ஆமறம் ஹ்னடதம் ழசயல் டயந்ட ளகமள்படயல்வ. 
டமழம ணடேஷ்தர்கறக்கு னெவநப் ளனவணவதழத 
ளரிசமக வபத்டயனக்கயட. அடமல் டறழண னடயல் 
னத்டயதில், னெவநதில் உவத்டமக ழபண்டிதினக்கயட. 
ஹ்னடதழண அடேபிக்கழபண்டித ஆத்தமத்ணயக 
பிதங்கவநக்கூ னெவந ரிதமதினக்குணம 
இனக்கமடம ன்று வழமட்டுப் மர்க்க ஆம்ிக்கயட. 
ரிதமதினப்டமக அட னடிற ண்ஞிமல் 
அடற்கப்னழண, 'இப்டி மம் அயபிமல் னடிற 
ண்ஞிட ழமடமட. இடமல் அந்ட பிதத்டயன் 
க்ஷ்தணம ப்ழதமம் ணக்குக் கயவத்ட 
பிபில்வ. உடமஞணமக, ஆத்ணம ச்சயடமந்ட 
ஸ்பனொணமகத்டமன் இனக்கழபண்டுளணன்று இத்டவ 
ழபடமந்ட னஸ்டகங்கவநப் டித்ட, குன உழடசங்கள் 
ழகட்டு னத்டயதிமல் னரிந்டளகமண்ழமடயறம் ணக்கும் 
த்டம் ளடரிதவ, சயத்டம் ளடரிதவ, ஆந்டனம் 
ளடரிதவ. அசடு ணமடயரி டக்கப்ட்டுக் ளகமண்டுடமன் 
கயக்கயழமம். அடமல் னத்டயக்குள் ழமழடமடு 
யறுத்டயக்ளகமள்நமணல் அவட ஹ்னடதத்டக்குள் இக்கயக் 
ளகமள்நழபண்டும்' ன்று யவக்கயழமம். னெவந டமன் 
ண்ஞழபண்டிதவடளதல்மம் ண்ஞினேம் மணம 



ப்ழதமத்வட அவத னடிதமணல் கவநத்ட பிறேந்ட 
அப்னம்டமன் ஹ்னடதத்வடத் டயந்ட ளகமள்ந 
ழபண்டுளணன் ண்ஞம் ிக்கயட. இட ணடேஷ்த 
பீனுக்குத் டன்னுவத னெவந பிழசத்டயமல் 
உண்ம பிரீடணம ன்! அவ்பநபமக னத்டய 
ழமடமணயனக்கய நித பீன்கவநபி 
னத்டயணமன்கறக்குத்டமன் இடன் கஷ்ம் மஸ்டயதமக 
ற்டுகயட. அபர்கள் (நித பீர்கள்) னத்டயதமல் 
குவதமணல், ழடம என ம்ிக்வகதின் ழரில் 
ற்றுக்ளகமண்டு பிடுபமர்கள். 'னத்டயசமய' கநம மம்டமன் 
டயண்மடுகயழமம். ழடம சய ணதத்டயல் ணக்கும் 
'இவடளதல்மம் ம்னவத னெவநதமல் வழமட்டுத் 
டீர்ணமம் ண்ஞிபி னடிதமட' ன்று ழடமன்றுகயட. 
ல்மம் ம்னவத னெவநதின் லரிஸ்டிக்ஷனுக்குள் 
(ஆவஞளதல்வக்குள்) பந்டபி னடினேணம ன்று 
ழடமன்றுகயட. 
ச்னடய-னேக்டய அடேபம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ச்னடய-னேக்டய-அடேபம் 

 

னத்டயதிமழ யம் பமடங்கள் ளசய்ட ழமகம் னமறம் 
இன்வக்கும் ப்ணயக்கும்டிதமக யத்டமந்டம் யர்ணமஞம் 
ண்ஞி ஆசமர்தமறம், 'ச்னடய (ழபடம்) ளசமல்கய 
பிதங்கவந னெவநதமல் ஆமய்ச்சய ண்ஞழப 



ண்ஞமழட. ம் னெவநக்கு அடீடணமவட ணமத்ணமழப 
ரியகறக்கு ஸ்னரிக்கப்ண்ஞி அபர்கள் 
ழமழகமகமணமக ணக்கு ழபடங்கவநக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ச்னடய பமக்தத்வடக் ழகள்பி 
ழகட்கமணல் அப்டிழத எப்னக்ளகமள்ற' ன்றுடமன் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

ஆமல் அபழ னத்டயதிமல் ந்ட அநறக்கு 
யத்டமந்டத்வட மட் னடினேழணம அந்ட அநறக்கு 
ஆனணமகப் ழமய் அசய அசயப் மர்த்ட, ஆழக்ஷவஞ, 

ணமடமம் ல்மம் பிஸ்டமணமகச் ளசமல்யப் 
னஸ்டகங்கள் றேடயதினக்கயமர். 
 

வபடயகணம ல்ம ம்ப்டமதங்கவநச் ழசர்ந்ட 
ஆசமர்த னனர்கறம், (அடமபட) மணமடேர், ணத்பர் 
னடயத தமமமறம் ரி, இப்டி ச்னடயவத 'சப்ட 
ப்ணமஞம்' ன்டமக அப்டிழத ழகள்பி ழகட்கமணல் 
ற்றுக்ளகமண்டு, ஆமறம் டங்கள் டங்கள் ளகமள்வககவந 
னத்டய ரீடயதிறம்டமன் பிஸ்டமணமக டுத்டச் ளசமல்ய 
றேடயதினக்கயமர்கள். 
 

என யத்டமந்டளணன்மல் அட ச்னடய, னேக்டய, அடேபம் 
ன் னென்றுக்கும் ளமனந்டபடமக, னென்றுக்கும் 
ற்னவதடமக இனக்கழபண்டுளணன் கனத்வடழத ல்ம 
ஆசமர்தர்கறம் ின்ற்யதினக்கயமர்கள். ச்னடய ளசமல்கய 
பிதங்கவந அப்டிழத ற்கழபண்டும். அடற்கு 
பிழமடணயல்மணறம், அடன் னடிறகறக்ழக ளகமண்டு 
பிடுபடமகறம், அல்ட அடயல் குயப்ன ணட்டும் 
கமட்டிதினப்வட ன்மக பிநக்கயனேம், அடயல் 



ளசமல்மணல் பிட் பிதங்கவந ன்மக ஆமய்ச்சய 
ண்ஞினேம் னத்டயபமடம் ளசய்படடமன் 'னேக்டய'. னடிபிழ 
ச்னடயனேம் னேக்டயனேம் அடேபத்டயல் ளகமண்டுபிட்மல்டமன் 
ப்ழதமம். அந்ட அடேபம் ஹ்னடதம் ன்டம 
உதினக்குள்ழநழத ற்டுபட. 
 

ச்னடய னேக்டயகநிமல் பிநக்கனடிதமட அடேபங்கள் 
யத்டமந்டம் ளசய்கய ஆசமர்த னனர்கறக்கு 
ற்ட்டினக்கமம். இபற்வக் கமட்டினேம் என ஆசமர்தர் 
டமம் னடிபமகச் ளசமல்பந்ட ழடேபத்டக்குப் 
க்கம் உண்மக்கமம். அந்ட ணமன்கறக்குத்டமன் 
ன்யல்வ. ம்வணப் ழமன்பர்கறக்குக்கூச் சய 
அடேபங்கள் ற்டுகயன். அபற்றுக்கு னத்டய னேக்டயதமல் 
கமஞம் ளசமல்னடிதமட என டமதமரின் யவந்ட 
அன்ன, என றஸ்பணம ீஞமகமத்வடக் ழகட்டு 
அப்டிழத ளசமக்கயப் ழமபட, ல்டமக இல்மடடமகறம் 
இழட ணமடயரி  பிதங்கவந அடேபத்டயல் ளடரிந்ட 
ளகமள்கயழமம். இடற்ளகல்மம் னேக்டய கமட்னடினேணம? 

இப்டிப்ட் அடேபங்கவந டுத்டக்கமட்டி, "இப்டிதிப்டி 
ப்தத்க்ஷ அடேபம் இனக்கயழடம, இல்வழதம? ீழத 
மர்த்டயனக்கயமழதம, இல்வழதம? இழட அடிப்வதில் 
மங்கள் யத்டமந்டம் ண்டகய இந்ட 
ணமசமங்கவநனேம் ற்றுக்ளகமள்" ன்று என ஆசமர்தர் 
compare ண்ஞி (எப்னபவண கமட்டி) . parallel (இவஞ) கமட்டி 
பிதத்வட ஸ்டமிப்ட, ச்னடய-னேக்டய-அடேபம் ன் 
னென்யல் கவசயதம அடேபம் ன்டன் கரழ்பனம். 
 



கவசயதில் ணமடேபணமக சயஷ்தனுக்ழக கயவக்கய 
யத்டயடமன் ஸ்பமடேனடய ன்றும் அிழமக்ஷமடேனடய 
ன்றும் ளசமல்பட. 
 

ஈச்ப க்டய இனக்கயபனுக்ழக, அழடமடுகூ அந்ட ஈச்ப 
க்டயக்கு ணவடதம குனக்டயனேம் இனக்கயபனுக்ழக 
டத்பமர்த்டளணல்மம் ிகமசயக்கும் ன்று ளசமல்கயழமட 
அந்ட ப்கமசம் ன்ட இந்ட அடேனடய டமன். 'ப்கமசம்' 

ன்வட அப்டிழத ளணமனய ளதர்த்ட ணமடயரிடமன் 
அபர்கறம் (ழணல்மட்டினம்) Enlightenment ன்றும் Illumination 

ன்றும் ளசமல்கயமர்கள்! 
 

ஆக அட அடேப ப்கமசம்; ளபறும் னத்டய ப்கமசணயல்வ. 
(னத்டய ன்வட னெவந ன் அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயழன்.) 
 

அடேபம்டமன் னக்தம். ஆஞிழபர். உழடசம் 
னெவநழதமடு யற்கமணல் அடேபணமகப் 
றேக்கழபண்டுணமமல் அடற்கு ஈச்ப க்டயனேம், அடற்குக் 
ளகமஞ்சங்கூக் குவச்சயல்மட குன க்டயனேம் 
இனந்டமல்டமன் னடினேம். அடடமன் ஹ்னடதம் ன்கய 
யத்வடக் கயநயபிட்டு அடேபம் ஊற்ளடுப்டற்கு பனய 
ண்டம். அல்ட, இன்ளமன பிடணமகச் ளசமன்மல், 

ஹ்னடதம் ன் கடவபத் டயந்டபிட்டு ஜம 
ஜ்ழதமடயஸ் உள்றக்குள்ழந அடிப்டற்கு பனய ற்டுத்டம். 
 

னெவநவதச் சமவஞ டீட்டிக்ளகமண்டு னேக்டயதிமல் 
உள்நர்த்டங்கவந ிகமசயக்கச் ளசய்ட ளகமண்மறம்கூ 
அந்டப் ிகமசனம் ஆத்ண ஜ்ழதமடயயன் அடேப 
ப்கமசத்டக்கு பனய டயந்டபிடுபடமகத்டமன் 



இனக்கழபண்டும். னெவந அம்மபக் ளகமறேப்னப் 
ிடித்டத் டன்வழத யவ மட்டிக்ளகமள்நமணல், இப்டி 
பனய பிட்டு, பிகயப் ழமபடற்கு க்டய ழபண்டும். ஈச்ப 
க்டயனேம் அடற்கு ணமணம குனக்டயனேம் ழபண்டும் 
ன்று அந்ட ச்ழமகம் ளசமல்கயட. 
 

ளட. V - 7 

இண்டு க்டயகநம? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

இண்டு க்டயகநம ? 

 

இன்ம் ளகமஞ்சம் ஆழமசவ ண்ஞிக்ளகமண்டு 
ழமமல், இளடன் இண்டு க்டயகள்? ஈச்ப க்டய ன்று 
என்று, குன க்டய  இன்ளமன்று? அப்னம் இண்டும் 
ண வதம ன்று யறுத்டப் மர்ப்ட? இப்டி 
ழபண்மம்! ஈச்பன்டமழ டன்வ ணக்குக் கமட்டிக் 
ளகமடுப்டற்கமக குனபமக பந்டயனக்கயமன்? அப்டித் 
டமழ க சமஸ்த்ங்கறம் ளசமல்யதினக்கயன்? 

அத்டவ ளரிதபர்கறம் றேடய வபத்டபிட்டுப் 
ழமதினக்கயமர்கள்? அபபர்கறம் டங்கள் 
இஷ்னெர்த்டயழத குன ஸ்பனொத்டயல் பந்ட டங்கவந 
ல் பனயதில் டயனப்ிபிட்டு அடேக்யத்டடமகத் டமழ 
ளசமல்கயமர்கள் ன்று ழடமன்றுகயட. 
 



(பிமதகர்) அகபயல் அவ்வபதமர் பிக்ழச்பழ 
குனபமக பந்டமர் ன்கயமள் *. அபள் அப்டிச் 
ளசமல்கயமளநன்மல் அடேனடய (கந்டடேனடய) தில் 
அனஞகயரிமடர் 'குனபமய் பனபமய்' ன்று னனகவ 
ழபண்டிக் ளகமண்டு னடிக்கயமர். இங்ழக அடேனடய ளமட 
ம் சமர்ில் ணனனகய ழபண்டிக்ளகமண்டினக்கயமர். 
அபனக்கு னனகன் ற்கழப குனபமக பந்ட 
அடேக்ம் ளசய்ட அபர் அடேனடய ளற்று பிட்பர். 
இவட (டையன்) உள்ழந ளசமல்யதினக்கயமர். 'ல்மக் 
கமர்தத்வடனேம் பிட்டு பிட்டு ளணௌணமக 
ஆத்ணமறக்குள்ழந னறேகயப் ழமய்பிடு; சும்ணமதின 
ளசமல்' ன்று றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய டன்ிம் 
ளசமன்மர்; உழ அப்டிழத க பஸ்டறம் 
ணவந்ட ழமய் க பஸ்டகநில் டமன் யன்று பிட்ழன் 
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். இப்டி என உழடசத்வடப் 
ண்ஞி, அந்ட உழடசம் உள்நடேபணமகறம் ஆகுணமறு 
னனகன் ண்ஞிமளன்ட அபன் குன ஸ்பனொணமக 
பந்ட பிட்மன் ன்வடழத கமட்டும். ணமஞிக்க 
பமசகனம் டயனப்ளந்டவதில் - ஆறவதமர் ழகமபில் 
ன்கயட அந்ட ஸ்டத்வடத்டமன்; அங்ழக-குனந்ட 
ணத்டடிதில் குன ஸ்பனொணமக பந்ட ழணச்பன் 
டம்வண ஆட்ளகமண்டு பிட் ண கனவஞவதப்  
இங்கநில் உனகய, உனகயச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

அனத்ளடமனபன் அபிதில் பந்ட 

 

குனமகய அனநித ளனவண 

 



ன்கய ணமடயரி, ப்ழர்ப்ட் உத்க்னஷ்ணம க 
னனன் இப்டி இந்ட னழமகத்டயழ ம் கண்டக்குத் 
ளடரிந்ட, மம் கந்ட னகும்டிதமக குன ன்று பந்ட 
அனள் ண்ஞிதினக்கயமன் ன்வட யவதச் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

கமநிடமன் அம்மவநக் குயத்டச் ளசய்டள்ந 
'பத்ணமயவக' தில் அபள் குன னொத்டயழ பந்ட 
உதர்ந்ட ச்ழதஸ்கவநக் கமட்டிமள் ன்கயமன்: 
 

ழடசயக னொழஞ டர்சயடமப்னேடதமம் 

 

ஆடயமழ, ஈச்பழடமன் குனபமக பந்டயனக்கயமன் 
ன்று வபத்டக் ளகமண்டுபிட்மல் - 'வபத்டக்ளகமள்பட' 

ன்மல் கல்ிடணமக இப்டி அிப்மதம் ற்டுத்டயக் 
ளகமள்றகய ணமடயரி த்பிக்கயட. அடமழ ளகமஞ்சம் 
ணமற்யச் ளசமல்கயழன். ஈச்பழ குனபமக 
பந்டயனக்கயமளன்டடமழ யம்? இவடப் னரிந்ட 
ளகமண்டுபிட்மல் - அப்னம் ஈச்பினம் க்டய, அழட 
அநறக்கு குனபினம் க்டய ன்று இண்டு க்டயகவநச் 
ளசமல்ழபண்டிதடயல்வ. குனழப ஈச்பன் ன்று அந்ட 
எனபரிழண னர்ஞணமக ணவக் ளகமடுத்ட எழ 
க்டயதமகப் ண்ஞழபண்டுளணன்று ஆகயபிடும். 
 

இப்டி என னொத்டயல் பந்டயனக்கய ஈச்பித்டயல், 

அல்ட ஈச்பின் ணடேஷ்த னொணம குனபிித்டயல் 
உதர்ந்ட க்டயவத, மக்டய ன்கய உத்டணம க்டயவதச் 
ளசறத்டயபிட்மழ உழடசத்டயன் உட்ளமனளநல்மம் 



உள்நடேபணமகப் னரிந்ட அடேனடய -  ணஞ 
யவ்னத்டயதம ழணமக்ஷடம் - கயவத்டபிடும். 
 

* குன படிபமகயக் குபதந்டன்ில் டயனபடிவபத்ட...... 
நிப்பன் ஈஸ்பழ! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

நிப்பன் ஈச்பழ ! 
 

க்டய ளசறத்டபடமல் னக்டய கயவத்டபிடுளணன்று 
ளசமன்மல் மம் ளசறத்டம் அந்ட க்டயழத ழமக 
னக்டயவதக் ளகமடுத்ட பிடுகயட ன்று அர்த்டணயல்வ. 
மம் ளசய்கய டறழண டமமக ந்டப் வனேம் 
டனபடயல்வ; ன்கவநத் டனகய டமடமபமக 
ஈச்பழ இனக்கயமன். அபன்டமன் மனண்தம் மர்த்ட 
ல்மனக்கும் ல்மப் வனேம் ளகமடுக்கயமன். 
அவ்பிடத்டயல் மம் ண்டகய க்டயக்குப் மக அபன் 
ண க்னவ ளசய்ட, ஜமத்வடத் டந்ட, அந்ட 
ஜமத்டக்குப் மக ழணமக்ஷமடேனடயவதக் 
ளகமடுக்கயமன். ஆக, ன் டனபட மம் ண்டம் 
க்டயழத அல்; அடற்குப் ிடயதமக ஈச்பன் ளசய்னேம் 
கயனவடமன் வத் டனபட. 
 

க்டய யணமடமக இனந்டமல் க்டய ண்டகயபன் 
அடற்கு ப்டயழத டயர்மர்க்க ணமட்மன். ப்டய ப்ழதமம் 
டயர்மர்த்ட பிட்மல் அட பிதமமம்டமழளதமனயத 



க்டய இல்வ ன்ழ மகபடமடய டைல்கநில் 
ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி க்டன் (ிடய ழபண்மணல்) 
இனந்டமறம் இபிணயனந்ட யணம க்டயவதப் 
ளற்றுக் ளகமண் கபமனுக்கு ணசு ழகட்குணம? அடமல் 
அபன் க்னவ ண்ஞத்டமன் ண்டபமன். ஜமத்வட 
அடேக்யக்கத்டமன் ளசய்பமன். க்டவ 
ம்மத்டயயனந்ட பிடுபித்ட ழணமக்ஷத்டயல் 
ழசர்க்கத்டமன் ளசய்பமன். 
இண்டு க்னவகநம? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

இண்டு க்னவகநம ? 

 

குனழப ஈச்பன், ஈச்பழ குன ன்கயழமட குன 
க்னவ ன் னொத்டயல் இந்ட ணம ளரித வ 
அபன் ளகமடுத்ட பிடுகயமன் ன்று அர்த்டணமகயட. 
னடயல் குனபமக உழடசம் ண்டகயமன். அட னெவந 
ளபழமடு யற்கமணல் அந்டமத்ணமறக்குள்ழந னகுந்ட 
அடேபணமக ழபண்டுணமமல் மம் ரினர்ஞணம 
க்டயவத அந்ட குனபிம் ளசறத்ட ழபண்டும். இடற்கு 
ப்டயதமக குன ண க்னவ ண்டகயழமட 
ப்த்தக்ஷணம அடேனடய ிக்கும். 
 

இண்டு ழரிம் க்டயதம ன்கய ணமடயரிழத இண்டு 
ழனவத க்னவதம - ஈச்ப க்னவ ன்று என்று, குன 



க்னவ ன்று என்று, இப்டி இண்டு க்னவகநம - 
ன் ழகள்பி பந்டமல் டயல் ளசமல்பட கஷ்ம்டமன். 
எனத்டனுக்கு ஜம ப்கமசம் உண்மக்குபடயல் குன, 

ஈச்பன் ன் இண்டு ழரின் க்னவகநில் 
எவ்ளபமன்றுக்கும் த்டவ ளர்ளன்ட் ன்று கஞக்குப் 
மர்க்கழபண்டிதடமகும் (சயரிக்கயமர்.) ஜமப் 
ிமடளணன்ட இண்டு க்னவகறக்கயவதில் 
ங்குழமட்டு த்டக்கூடித பிதணயல்வ ன்றும், 

ஈச்பன் ன் எனத்டனுவத எழ க்னவடமன் 
குனபின் னெணமக குனக்னவ ன்டமக பனபடம் 
ன்றும் ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் ளடரிதபனம். 
ல்ம பஞக்கனம் ழமய்ச் ழசனபட எனபவழத 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ல்ம பஞக்கனம் ழமய்ச்ழசனபட எனபவழத ! 
 

ல்ம ழடபர்கறக்குச் ளசய்னேம் ணஸ்கமனம் எழ 
ஈச்பவத்டமன் ழமய்ச் ழசனகயட ன்று சமஸ்த்ம் 
ளசமல்கயட : 
 

ர்ப ழடப ணஸ்கம : ழகசபம் ப்டயகச்சடய 
 

எழ ணமத்ணமடமன்  ஸ்பமணயகநமக ஆகயதினக்கயட. 
ஆமணயகள் அத்டவ ழமகறம்கூ அடழபடமன் 
ஆகயதினக்கயட. ஆவகதமல் ந்ட ஸ்பமணயக்குப் ண்டம் 
ணஸ்கமனம் - 'ந்ட ஆமணயக்குப் ண்டம் 



ணஸ்கமனம்' ன்றும் ழசர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும் - க 
ணமத்ணமவபத்டமன் ளசன்வகயட. 
 

'ழகசபம்' ன்று ளசமல்யதினப்வட க்னஷ்ஞர் ன் 
அபடமம் ன்ழம அல்ட அழக ளடய்பங்கநில் 
என்மக இனக்கப்ட் பிஷ்ட ன்ழம அர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமள்நக் கூமட. க, அ, ஈச, ப ன் மற 
பமர்த்வடகறம் ழசர்ந்ட 'ழகசப' ன்மகயதினக்கயட. க 
ன்மல் ப்ம்ணம, அ ன்மல் பிஷ்ட. ழபட 
னமஞமடயகநில்  இங்கநில் ப்ம்ண பிஷ்டகறக்கு 
இப்டி (னவழத க ன்றும், அ ன்றும்) ளதர் 
ளசமல்யதினக்கயட. ஈச ன்ட சயபன் ன்ட 
ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டட. க, அ, ஈச னென்றும் ழசர்ந்ட 
'ழகச' ன்மகும். அடமபட ப்ம்ண-பிஷ்ட-னத்ர்கநம 
த்ரினெர்த்டயகவநக் 'ழகச' ன்ட குயக்கும். 'ப' ன்ட டன் 
பசத்டயல் வபத்டக்ளகமண்டினப்வடக் குயக்கும். 
த்ரினெர்த்டயகவந பன் டன் பசத்டயல் வபத்டக் 
ளகமண்டினக்கயமழம, அடமபட த்ரினெர்த்டயகறம் 
பனுக்குள் அக்கழணம அபழ ழகசபன். ஆசமர்தமள் 
இப்டித்டமன் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர் *. ஸ்னஷ்டி, 

ஸ்டயடய, ம்ம னெர்த்டயகநம னெபவனேம் டன் 
பசத்டயல் வபத்டக்ளகமண்டினப்பன் ன்மல் அபன் க 
ணமத்ணமபமகத்டமன் இனக்கழபண்டும். ந்ட 
ஸ்பமணயக்கும் ஆமணயக்கும் ளசய்கய ணஸ்கமத்வட 
அந்ட மணயக்குள், ஆமணயக்குள் இனந்ட ளகமண்டு 
அபன்டமன் பமங்கயக்ளகமள்கயமன். ர்ப ழடப ணஸ்கம 
: ழகசபம் ப்டயகச்சடய . 
 



ணஸ்கமம் ன்மல் ன்? உம்ிமழ டண்மல் 
ழமடுகய ணமடயரி கமரிதணம? இல்வ. இங்ழக கமரிதம் 
இண்மம் க்ஷம். மபம்டமன் னக்தம். க்டய மபத்வடப் 
 பிடணமகத் ளடரிபிக்கத் ழடமன்றுகயட. அப்ழமட 
கபமனுக்கு னன்மல் டமன் எண்டழண இல்வ ன்று 
ணயக நிவணழதமடு பிறேந்ட கயப்வடக் கமட்ழப 
ணஸ்கமம் ன் க்ரிவத. ஆக, ணஸ்கமம் ன்று 
க்ரிவதவதச் ளசமன்மறம் அடே க்டய ன் 
உஞர்ச்சயவதக் குயப்ட டமன். பனக்குச் ளசய்கய 
ணஸ்கமனம் எழ ம் ளமனநம ழகசபனுக்குப் 
ழமய்ச் ழசனம் ன்று ளசமன்மல், பரிம் ளசறத்டம் 
க்டயனேம் ணமத்ணம ன் எனபனுக்ழக அர்ப்ஞணமகும் 
ன்ழ அர்த்டம். 
 

* பிஷ்ட ஸ் மண மஷ்தம் 23 - பட மணம். 
எழ க்டயடமன்;க்னவனேம் என்றுடமன்! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

எழ க்டயடமன் ; க்னவனேம் என்றுடமன் ! 
 

சற்று னன் மம் மர்த்ட பிதம் இங்ழக ளடநிபமகய 
பிடுகயட. இண்டு க்டயகநம, இண்டு க்னவகநம ன்று 
பிசமரித்டப் மர்த்ழடமணல்பம? அடற்கு இங்ழக ஆன்ர் 
பந்ட பிடுகயட. அத்டவ ழரிம் ளசறத்டம் க்டயனேம் 
எனத்டிம்டமன் ழமய்ச் ழசனகயட ன் ிகு, குன 



க்டய, ஈச்ப க்டய ன்று இண்வப் ிரித்டச் ளசமல் 
அபசயதழணதில்மணமகயட. குனபிம் ளசறத்டம் 
க்டயனேம் ஈச்பிம்டமன் ழமய்ச் ழசப்ழமகயட ன்கய 
ழமட ிரித்டப் ிரித்ட இபனக்கு, அபனுக்கு ன்று 
இண்டு க்டய ண்டபமழன்? 

 

அப்னம் க்னவக்கு பனழபமம். 'குன க்னவ, ஈச்ப 
க்னவ-என்ம, இண்ம?' ன்கய பிதம். அடற்கும் 
இங்ழக ஆன்ர் கயவத்டபிடுகயட. ந்ட ஸ்பமணய, 
அல்ட ணமனனர்கள், குன ழமன்பர்கள் க்னவ 
ளசய்கயமர்களநன்மறம் வட னன்ிட்டுச் 
ளசய்கயமர்கள்? க்டயவத னன்ிட்ழ ளசய்கயமர்கள். மம் 
க்டயதமக இனந்டமல் அடற்கு ப்டயதமகழப க்னவ 
ளசய்கயமர்கள். மம் ளசய்கயட க்டய. அடற்கமக அபர்கள் 
ளசய்பட க்னவ. க்டயக்கு அவதமநணமக மம் 
ணஸ்கமம் ண்டகயழமம், அப்ழமட அபர்கள் அடற்குப் 
டயமக ஆசரர்பமடம் ண்டகயமர்களநன்மல், அந்ட 
ஆசரர்பமடளணன்ட க்னவக்கு அவதமநழண. 
 

ரி, ல்ம ணஸ்கமனம் என ணமத்ணமறக்குத்டமன் 
ழமகயளடன்மல், அடற்குப் டயமக ணஸ்கரிக்கப்டுபர் 
பர்கநமமறம் அபர்கள் ண்டகய 
ஆசரர்பமடளணல்மனம் அந்ட எனபிணயனந்ழட ன்று 
டமழ அர்த்டம்? ணஸ்கமத்வட இபர்கள் - இந்ட 
மணயகள், ஆமணயகள் பமமறம் இபர்கள் - பமங்கயக் 
ளகமள்நபில்வ, இபர்கறக்கு அந்ட 'வட்' இல்வ 
ன்கயழமட ஆசரர்பமடம் ணட்டும் இபர்கள் ப்டிப் 
ண்ஞ னடினேம்? ஈச்பனுக்குச் ளசய்தப்ட் 



ணஸ்கமத்டக்குப் டயமக இபர்கள் தமர் ஆசரர்பமடம் 
ண்ஞ? அடமல் பிதம் ளடரிந்டர்கநமதினந்டமல், என 
ணரிதமவடவத, ம்ப்டமதத்வட உத்ழடசயத்ட ஆசரர்பசம் 
ளசமன்மறம், டங்கறக்குச் ளசய்தப்ட் ணஸ்கமத்வட 
பமஸ்டபத்டயல் அபனுக்ழக அர்ப்ஞம் ண்ஞிபிட்டு, 

'அப்ம! இந்டக் குனந்வடவத ீ ப்டி ஆசரர்பமடம் ண்ஞ 
யவக்கயமழதம அப்டிப்ண்ட' ன்று டமங்கறம் 
ணறக்குள் அபிம் என ணஸ்கமம் ண்ஞிக் 
ழகட்டுக்ளகமள்நத்டமன் ளசய்பமர்கள். ணஸ்கமம் 
ண்டகயபனுக்கமகப் ண்ஞப்டுபனம் ஈச்பிம் 
ணறனகய ழபண்டிக்ளகமண்டு ணஸ்கமம் 
ண்டம்ழமட, ஈச்பன் அபவ னன்ிட்டு அபனுக்கு 
இன்னும் ளகமஞ்சம் ழசர்த்ட க்னவ ண்டபமன். 
 

'உங்கறக்குப் ண்டகய ணஸ்கமங்கவநளதல்மம் 
மழ பமங்கயக் ளகமள்ழபன். டயறக்கு ஆசரர்பமடம் 
ணட்டும் ீங்கள் ண்ஞழபண்டும்' ன்று ஈச்பன் யச்சதம் 
இனக்கணமட்மன். க ஆசரர்பமடனம் அபன் 
ண்டபடடமன். 
 

'ளமம் ளரிதபம, ணமன்-னு ளசமல்பம, 

அபமளநல்மம் ஆசரர்பமடம் ண்ஞிமழந, அப்டினேம் 
யக்கமணப் ழமதிடுத்ழட!' ன்று சய ழர் ளமந்ட 
ளகமள்பவடக் ழகட்கயழமம். (இப்டி ப்டற்கு) ன் 
அர்த்டம்? என்று, அந்டப் ளரிதபர், 'இபர்கறக்கு ழடம 
டற்கம சமந்டயதமக இனக்கட்டும். ப்டினேம் கர்ணம 
இபர்கவநப் னயபமங்கத்டமன் ழமகயளடன்மறம், அப்டிப் 
னயபமங்கய அப்னம் இபர்கள் அறேடபிட்டுப் ழமகட்டும். 



இப்ழமழட ிடித்ட அனழபண்மம் அடமல் ளகமஞ்சம் 
ஆறுடமகத்டமன் ளசமல்ய வபப்ழமழண' ன்று 
ல்டிதமக ஆசரர்பமடம் ண்ஞிதினக்கமம். அல்ட, 

ழடம என ணமணமவத, அடன் பிவநதமட்டில், 

அபனம்கூ ஈச்ப ங்கல்த்வடத் ளடரிந்ட 
ளகமள்நமணல், அல்ட 'அபனுவத ஆசரர்பமடம்டமன் டன் 
னெம் மதழபண்டும்; டமன் யணயத்ட ணமத்ந்டமன் 
(கறநின் கனபிதநறடமன்) 'ன்வட ணந்ட, டமழ 
ஆசரர்பமடம் ண்ஞிதினக்கமம். ஈச்பனுவத 
ஆசரர்பமடம் எனத்டரிம் னகுந்ட அபனவத ஆசரர்பமடம் 
ணமடயரி பந்டமளமனயத பனவத ஆசரர்பமடனம் 
அடபமகழப யத்டபிமட. 
 

சயஷ்தன், க்டன் ழமன்பர்கநின் ணயல் என ல் 
பிதணம ண்ஞணமகப் னகுந்ட அபர்கவந ணஸ்கமம் 
ண்ஞ வபக்கயபனுங்கூ ஈச்பன்டமன்! அப்னம் 
அபர்கள் தமனக்கு ணஸ்கமம் ளசய்டமறம் அவட 
பமங்கயக் ளகமள்கயபனும் அபன்டமன். அடற்கப்னம் 
அபர்கறக்குள் னகுந்ட ஆசரர்பமடம் ளசய்கயபனும் 
அபழடமன். 
 

னவத ணஸ்கமங்கறக்கும் மத்மகய 
ல்மனவத ஆசரர்பமடங்கவநனேம் ண்டபிக்கயபன் 
அபளமனத்டன்டமன். அடமபட ல்ம க்டயகறக்குணமக, - 

அயதமட யவதில் குன க்டய, ஈச்ப க்டய ன்று மம் 
ிரித்டப் ிரித்டப் ழரிம் ளசறத்டகய ல்ம 
க்டயகறக்கும் டயமக - அப்டிப்  



னொத்டயயனக்கயபர்கள் ளசய்கய க்னவகறம் அபன் 
எனத்டழ ளசய்படடமன். 
 

குனறக்கு ளமந்டணமக க்னம சக்டய ன்று என்று ப்டி 
உண்மகனடினேம்? க சக்டயகறம் அந்ட ஈச்பன் 
எனபவச் ழசர்ந்டவபடமழ? அபழமடு ழசர்ந்டயனந்ட 
அபிணயனந்டடமழ குனறம் சக்டய ளறுகயமர்? குன 
ன்கயபர் அந்ட ஸ்டமத்டக்கு உதர்ந்டடம் ஈச்ப 
க்னவதமல்டமன். குனபம அப்னனம் ஈச்பனுவத 
க்னவவத ம்ி, அவடத்டமன் ற்யக்ளகமண்டு அபனம், 

இனக்கயமர். ஆகழப, அபனவத க்னம சக்டய ன்று 
டிதமக என்று இல்வ. அடறம் ஈச்ப சக்டயடமன். 
டயனபனள், குனபனள் ன்று இண்டு ளசமல்படயல் 
குனபனள் ன்டம் டயனபனழந இபர் னெணமக 
பனபடடமன். 
ஸ்ழமகப் ளமனநில் ணமறுடல் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ச்ழமகப் ளமனநில் ணமறுடல் 

 

இப்டி ஆமய்ந்ட மர்த்டக்ளகமண்டு ழமமல் னடயல் 
ளசமன் ச்ழமகத்வடக் ளகமஞ்சம் ணமற்யக் ளகமள்றம்டி 
ஆகும். (ச்ழமகத்டயல்) ன் மர்த்ழடமம்? 'பனுக்கு 
ஈச்ப க்டய இனக்கயழடம, அடற்குக் குவச்சயல்மட 
குன க்டயனேம் இனக்கயழடம அபனுக்கு 



ஸ்தமர்த்டங்களநல்மம் ப்கமசயக்கும் - அடமபட 
ஜம யத்டய, ழணமக்ஷ ப்மப்டய ர்தந்டம் ல்மம் 
கயட்டிபிடும்' ன்று மர்த்ழடமம். இப்ழமட பிசமவஞ 
ண்ஞிப் மர்த்டடயல், ஈச்பவழத குனபமக, அல்ட 
குனவபழத ஈச்பமகக்ளகமண்டு எனபரிம் எழ 
க்டயவத - இன்ளமனபனக்கு ணயச்சம் ணீடய வபக்கமணல் 
'அன்தம்' ன்டமக எனபரிழண னறே க்டயவதனேம் - 
வபத்டபிட்மல் ழமடம்; அடழப ஜம ப்கமசத்வடத் 
டந்ட ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்த்டபிடும் ன்று ளடரிகயட. 
 

டுபிழ இன்ளமன பிதனம் மர்த்ழடமம். டறழண 
டமமகப் ன் டமணல், டமடமபம ஈச்பன்டமன் 
ன் டனகயமன் ன்டற்ழகற் ம்னவத க்டயனேம் 
அடழப ஜமம், ழணமக்ஷம் னடமபற்வத் 
டனபடற்கயல்வ; ம்னவத க்டயவதப் மர்த்ட ளணச்சய 
ஈச்பன் கமட்டுகய க்னவதிமல்டமன் ன் 
கயவக்கயட ன்று மர்த்ழடமம். அப்னம்  ழவக் 
குயத்டடமகப்  க்டயகள் இல்வ, எழ ஈச்பனுக்கு 
உரித்டமகும் எழ க்டயடமன் இனக்கயட; இட ழமழப 
க்டயக்கு ப்டயதமகப் ளறும் க்னவனேம்  ழர் 
ண்டபடயல்வ, எழ ஈச்ப க்னவடமன்  ழர் 
னெணமக பனகயட ன்று மர்த்ழடமம். 
 

இப்டிப்ட்  னொங்கறக்குள் குன னொத்டயல் ஈச்பன் 
க்னவ ண்டம்ழமடடமன் ன்றும் அனயதமட அணணம 
ளமத்வட எனபனுக்கு அடேக்யக்கயமன். ஜமச் 
ளசல்பத்வட அநித்ட அபவ யத்தமந்டத்டயல் 
ழசர்க்கயமன். 



எனபழ ழமடளணில் அபர் ஈஸ்பம, குனபம? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

எனபழ ழமடளணில் அபர் ஈச்பம, குனபம ? 

 

இப்ழமட எழ னொத்டயல் னறே க்டயவதனேம் ளசறத்டய 
பிட்மழழமடம் ன்கயழமட, 'ஈச்பன்டமழ குன? 

அடமல் ஈச்பிழண அன்த க்டய ண்ஞிபிடுழபமம்' 

ன்று இனக்கமணம? அல்ட 'குன ன்பர் மக்ஷமத் 
ஈச்பன் டமழ? குனஸ் - மக்ஷமத் ம் ப்ஹ்ண 
ன்கயழமழண? அடமல் குனபிழண னர்ஞ க்டயனேம் 
ளசறத்டய பிடுழபமம்' ன்று இனக்கமணம? 

 

இப்ழமட டுத்டக்ளகமண்டினக்கய topic குனபமக 
இனப்டமல் குனழப ஈச்பன் ன்று அபர் எனத்டரிழண 
னறே க்டய பிச்பமனம் வபத்ட சஞமகடய ண்ஞிபி 
ழபண்டுளணன்றுடமன் ளசமல்ப் ழமகயழன். 
ணமறுமட்டில் னசயழத ணிட இதற்வக 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ணமறுமட்டில் னசயழத ணிட இதற்வக 

 



ணடேஷ்த ழச்சர் (க்குத்) ளடரிதணமயல்வ. மடமஞ 
ணடேதர்கள் ன்யல்வ, க்குப ஸ்டயடயதில் ளமம் 
டெம் னன்ழயதபர்கநமக இனந்டமல்கூ, ணடே 
ஸ்பமபம் ப்டிதினக்கயளடன்மல் : என்யழழத 
க்கமனம் னறே ணவனேம் ளகமடுப்ளடன்மல் 
னடிபடயல்வ. த்டவ ன்மதினந்டமறம் என்யழண 
னறே ஈடுமட்வ டம கமனம் வபக்க னடிபடயல்வ. 
இன்வக்குச் சவணதல் -மம்மர், ம், கய- 
ன்மகத்டமினக்கயட. அத்னப்டயக்குக் ளகமஞ்சங்கூ 
இணயல்வ. ஆமல் யத்தம் (டயந்ழடமறும்) இழட 
சவணதல் ன்மல் ிடிக்கயடம? கய கமய்கவந, குனம்னத் 
டமவ ணமற்த் ழடமன்றுகயட! அப்னம், 'இட டறழண 
ழபண்மம் என மள் சயத்மன்ங்கநமகச் சமப்ிமம்' 

ன்று ழடமன்றுகயட. பித்பமன் த்டவ ன்மகப் 
மடிமறம் அழட மட்டு, அழட மகத்வட எவ்ளபமன 
கச்ழசரிதிறம் மடிமல் அறத்டப் ழமகயட. டயல் 
(ந்டத் டவதில்) ழமமறம் இப்டித்டமன்  
டயனுமக, ணமறுமமக ழபண்டிதினக்கயட. அவ்பப்ழமட 
எவ்ளபமன்யனம் னறே ஈடுமடு இனந்டமறம் - 
இன்வக்குத் டதிர்பவ ன்மல் சப்ன ளகமட்டிக்ளகமண்டு 
ந்ட ஆறு ன்று உள்ழந டள்நிமறம், மவநக்கு, 

மநன்வக்கு, மமம் மள், அஞ்சமம் மறம் அடழபடமன் 
ன்மல், இன்வக்குச் சப்னக் ளகமட்டிபர்கழந 
அன்வக்கு னகத்வடச் சுநிக்கய ணமடயரி - டயனம்த் 
டயனம் அட என்ழடமன் ன்று பனம்ழமட அடயழ 
னசய, ஈடுமடு குவந்ட பிடுகயட. இட ளடரிந்டடமன் 
ம்னவத ணடத்டயல் இத்டவ ஸ்பமணய, பிடபிடணம 
னொம், பிடபிடணம அங்கமம், பிடபிடணம பமம், 



அடடற்கும் பிடபிடணம னம த்டடய ன்று 
வபத்டயனக்கயட. 
 

ழகமதிறக்குப் ழமகயழமம். ிள்வநதமர் ந்யடயதில் 
யற்கயழமம். அப்ழமவடக்கு என க்ஷஞம், இண்டு 
க்ஷஞம் ணற குபிந்ட ணமடயரிடமன் இனக்கயட. 
அப்னம் வகவத, கமவ ளசமயந்ட ளகமள்கயழமம். 
ணற ிய்த்டக்ளகமண்டு கயநம்ி பிடுகயட! அப்டிழத 
ந்டக் குப்வத் ளடமட்டிக்கு ழபண்டுணமமறம் ஏட்டும் 
ன்று பிட்டு பிடுபடம? அப்டி பிட்டு பிமணல், 

ல்டயழழத, ளடய்ப ம்ந்டணமகழப அந்ட ணவ 
இறேத்டமல்டமழ ழடபவ? ப்டி இறேப்ட? மறேம் 
ணறக்கு இந்ட பிக்ழச்ப னெர்த்டய, ளடமப்வனேம் 
ளடமந்டயனேணமக இத்டவ அனகமக உட்கமர்ந்டயனந்டங்கூ, 

அபரிழண ளடமர்ச்சயதமக எட்டிக்ளகமண்டினக்க 
னடிதபில்வழத! 'பமதில்வதப்ம!' ன்று 
இங்ழகடமன் ம் ணதமசம னனர்கள் ஆறுடல் ட 
பனகயமர்கள். 'ணயன் ழச்சர் அப்டித்டமன் அப்ம! 
அவடக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகத்டமன் டயனத்டய யவதமக 
எனனகப் டுத்ட னடினேணப்ம! அடற்கு டயறம் 'ழசஞ்ச்' 

ழபண்டும். ளடய்ப ம்ந்டணமகறங்கூ அப்டி 
ழபண்டும். அவடனேம்டமன் ம்னவத ணடம் டனகயழட! 
பிக்ழச்பரிம் ஈடுமடு குவகயடம, அனமழட! இழட 
'ழசஞ்சம' க றப்ஹ்ணண்தர் ந்யடய, அப்னம் இன்னும் 
 'ழசஞ்ச்' கள் - அம்ணன், ஸ்பமணய, டக்ஷயஞமனெர்த்டய, 
டர்க்வக, மம, ணடேஷ்த னொத்டயல் பந்ட அறுத்ட 
னெபர் ன்று ல்மம் என்று ழசர்த்டத்டமழ ழகமபில் 
ன்று வபத்டயனக்கயழமம். எவ்ளபமன்யனம் என 



க்ஷஞம், இண்டு க்ஷஞம் ணஸ் ஈடுட்டுக் கும்ிட்டு 
பிட்டுழமழதன். ளணமத்டத்டயல் என கஞிசணம மனய உன் 
ணசு ளடய்ப ம்ந்டணமகழப ஈடுட்டினக்கும்' 

ன்கயமர்கள். 
 

ம்னவத ணடத்டயன் சயப்னக்கநிளல்மம் ளரித 
சயப்மக என்று ழடமன்றுகயட: பீமத்ணமறம் 
ணமத்ணமறம் என்ழடமன் ன்று கமட்டுகய எழ ணடம் 
யந்ட ணடம்டமன் ன்று ழர், அயபமநிகள், அந்யத 
ழடசத்டபர்கள்கூ, ளமம்றம் சயப்ித்டச் 
ளசமல்கயமர்கள். 'ந்ட ணடத்டயறம் இல்மட அத்வபட 
த்ம் இனக்கய இந்ட ணடத்டயல், ந்ட ணடத்டயறம் 
இல்மட அநறக்கு இத்டவ த்வபடணம ஆசம 
அடேஷ்மங்கறம், சமணயப்ட்மநனம் இனக்கயழட! 
இவப என்றுக்ளகமன்று எழ னண்மமக இனக்கயழட' 

ன்று அபர்கநில் ளமம்ப் ழர் பனத்டப்டுகயமர்கள். 
ஆமல் க்ழகம ன் ழடமன்றுகயளடன்மல், 

அத்வபடம் ம்னவத ளரித சயப்னத்டமன் ன்மறம், 

அவடபிறம் சயப்மக ட ழடமன்றுகயட ன்மல், 

இப்டி என்ழதம அத்வபடத்வடச் ளசமன் 
ணடத்டயழழத பித்தமம் பித்தமணமக இத்டவ 
பர்ஞமச்ண வ்தபஸ்வடகறம், இத்டவ ட்மநணமக 
ளடய்பங்கறம் வபத்டயனப்டடமன்! அத்வபடம் க 
ணமத்ணம ன்ட டிதல். இத்டவ ஸ்பமணய ட்மநம், 

இத்டவ பிடணம ஆசம வ்தபஸ்வடகள் ன்ட 
ப்மக்டிகல். ப்மக்டிகயல் ஆம்ித்ட க்ழணஞ 
(டிப்டிதமக) னன்ழயமல்டமன் டிதறக்குப் ழமய்ச் 
ழச னடினேம். இப்ழமழட டிதல் ன்று தத்டம் 



ண்ஞிமல் என்று ழடமல்பிதமக ஆகும், அல்ட, 

அவடபித் டப்மக யமக்ரியதமக, ழமய 
ழபணமகத்டமன் ஆகும். அத்வபடத்வடச் ளசமன் 
ணடத்டயல் இத்டவ த்வபடத்டக்கு இம் ளகமடுப்டம 
ன்று ளகமஞ்சங்கூத் டதங்கமணல், ங்கநின் 
ணப்மன்வணவத ன்மகப் னரிந்டளகமண்டு, 

அடேடமத்டன், ண கனவஞனேன் இத்டவ டர்ணமசமப் 
ிரிபிவகவநனேம், சமணயப் ட்மநத்வடனேம் இம் 
ளகமடுத்ட வபத்டக்ளகமண்டினப்டடமன் சயப்னக்கநில் 
ளரித சயப்ன. அடமல்டமன் அத்வபட ஆசமர்தமநம 
ம்னவத கபத் மடமழந பர்ஞமச்ண 
வ்தபஸ்வடகவநளதல்மம் ணறுடி ன்மக 
எறேங்குடுத்டய யவமட்டிமர். ஞ்சமதடம் ன்று 
ந்ட ளடய்பங்கவந * வபத்டப் னவ ண்டம்டிதமக 
ற்மடு ளசய்டமர். அழடமடு, 'றப்ஹ்ணண்தவனேம் னவ 
ண்ட' ன்கய ணமடயரி (றப்ஹ்ணண்த) னங்கம் மடி 
வபத்டயனக்கயமர். ண்ணட ஸ்டமம் ன்று 
ண்டம்ழமட அடயல் (றப்ஹ்ணண்த உமவதம) 
ளகௌணமம் ன்வடனேம் ழசர்த்டக்ளகமண்மர். இன்னும், 

மணன், க்னஷ்ஞன், யம்ணனெர்த்டய, அம்மள் ன்று 
டுத்டக்ளகமண்மள் அடயழழத த்ரினறந்டரி, பமய, 
ப்ணமம்ம, சமடமம்ம ன்று  னொழடங்கள், கங்கமடய 
னண்த டயகள் - ன்று என்று மக்கயதில்மணல் அத்டவ 
சமணயப்ட்மநத்டயன் ழணழனேம் ஸ்ழடமத்ங்கவநப் மடி 
வபத்டயனக்கயமர். 
 

* சயபன், சக்டய, டயனணமல், பிமதகர், சூர்தன் ஆகயத ந்ட 
ளடய்பங்கள். அடுத்ட ளசமல்ப்டும் ண்ணடங்கநில் 



ளகௌணமம் டபி ஞ்சயத ந்ட பனயமட்டு னவகள் 
இவ்வபந்ட கறநர் குயத்டவபழத. 
அன்த க்டய; ஆடர்சத்டக்கம னேக்டயழத 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

அன்த க்டய : ஆடர்சத்டக்கம னேக்டயழத 

 

ஆடயமல், இப்ழமட மன் எழ னெர்த்டயதிம் - ளடய்ப 
னெர்த்டயழதம, குன னெர்த்டயழதம ழடம என்யழண - னர்ஞ 
க்டயனேம் வபப்வடப் ற்ய பிசமவஞ ண்ஞி, 
குனபிழண அப்டி வபத்டபிட்மல் ழமடம் ன்று 
னடிக்கப் ழமபடமல் ீங்கள் ல்மனம் இப்ழமழட 
அப்டிப் ண்ஞ ஆம்ித்டபி ழபண்டுளணன்று 
அர்த்டணயல்வ. (சயரித்டக் ளகமண்ழ) க்கு ணஸ்கமம் 
ண்ஞிபிட்டு, ன்னுவத சந்த்ளணௌநசீ்பவ பிட்டு 
பிட்டுப் ழமய் பிட்டீர்கநமமல் ன் ண்டபட? 

அபரில்மணல் க்கு ப்டி ிவக்ஷ, ிவனப்ன க்கும்? 

அபரில்மணல் ணம் ன் ஆகயட? ஆசமர்தமள்டமழ 
இப்டி ணங்கள் வபத்ட, அபற்யல் டன் ளதவ 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கும் குனக்கழந இத்டவ 
ஸ்பமணயகவநனேம் வபத்டக்ளகமண்டு எவ்ளபமன்றுக்கும் 
னவ ளசய்தழபண்டுளணன்று ற்டுத்டயதினக்கயமர்! இட 
ன் ிவனப்வப் ற்யத பிதம். உங்கவந 
டுத்டக்ளகமண்மறம், பிடபிடணம னெர்த்டயகள் 
உங்கறக்கு ழபண்டித்டமழ இனக்கயட? ழடம என 



னொம், அடயழழத னர்ஞத்னப்டய ன்கய ண்ஞம் 
பபில்வ டமழ? மட்டில் மகணமயவக ணமடயரி 
ஸ்பமணயதிறம் வடக் ழகமத்டக் ளகமடுத்டமல்டமழ 
ணமதினக்கயட? ஆவகதிமல் மன் 'என்யழண 
அன்த க்டய' ன்று ப்ங்கம் ண்ஞப் 
ழமபளடல்மனம் டிதவ ஜமகப்டுத்டத்டமழ 
எனயத அவட இப்ழமழட அடேரிப்டற்கமக அல்! னேக்டய 
அடேபம் ன்று இண்டு ளசமன்ழழ, அடயழ 
னேக்டயதமகழப இப்ழமட அன்த க்டய ற்யச் ளசமல்ப் 
ழமபட. அட இப்ழமழட உங்கள் அடேபணமகய 
பிழபண்டுளணன்று அர்த்டணயல்வ. 
அன்த க்டய; வனவ சயணங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

அன்த க்டய : வனவ சயணங்கள் 

 

ளமம்றம் உதர்ந்ட யவக்குப் ழமய்பிட்மல் அன்த 
க்டய ன்ட ஆத்ணமறக்கு அன்தணமய் டறழண இல்வ 
ன்று அடயழழத ஆஞி அடித்ட ணமடயரி யன்று பிடுகய 
ஜமணமகய பிடுகயட. அடற்கு அடுத்ட யவதில், ணழ 
அடிழதமடு ழமகமட யவதில், அந்ட ணறக்கு 
ஆம்ணமக ழடம என்ழ என்று ணட்டும் 
ழடவபப்ட்டு அடயழழத அட னர்ஞணமக ீடித்டத் 
ழடமய்ந்டயனக்கயன் ழதமக்தவட கயவத்டயனக்கும். 
அப்ழமட ழபண்டுணமமல் என னெர்த்டயதிழண அன்த 



க்டய மமட்மம். ணற் டி,  னெர்த்டயகநிம், அவப 
எவ்ளபமன்றும் எழ ணமத்ணமபின் ழடமற்ழண ன் 
உஞர்ழபமடு, அபற்றுக்கயவழத ற்த் டமழ்றகள் 
இல்வ ன் ண மபத்ழடமடு க்டய ளசறத்டத் 
ழடமன்றுபடடமன் ணடே ண இதற்வக, அடயழ 
டப்னணயல்வ. 
 

எழ னெர்த்டயதிம் க்டய, அட குன னெர்த்டயழத ன்று 
ளசமன்மல் இன்ளமன டயனும ழகள்பிகூ 
றேம்மம். எனபனக்ழக என்றுக்கு ழணற்ட் குன 
இனக்கமம். ளபவ்ழபறு சமஸ்டயங்கவந ளபவ்ழபறு 
குனபிம் எனபர் டித்டயனக்கமம். ளபவ்ழபறு ணந்த் 
டீவக்ஷகள் ளபவ்ழபறு குனபிணயனந்ட ளற்யனக்கமம். 
'ளற்யனக்கமம்' ன்? உங்கநிழழத டீவக்ஷ 
ஆபர்கநில்  ழனக்கு அப்டித்டமன் இனக்கும். 
ீங்கள் இந்ட பிதணமக ழதமசயத்டப் மர்க்கமபிட்மறம், 

ளசமல்கயழன். உங்கறக்கு ப்ம்ழணமழடசம் ண்ஞிதட 
தமர்? டகப்மர் டமழ? அடமபட அபர்டமன் உங்கறக்கு 
கமதத்ரீ டீவக்ஷ டந்ட குன.  ழனக்கு இந்ட பிதம் 
ழடமன்றுபழட இல்வ. ணந்த் டீவக்ஷ ன்மல் ழடம 
ஞ்சமக்ஷரீ, அஷ்மக்ஷரீ ணமடயரி 
ண்ஞிக்ளகமள்படடமளன்று யவக்கயமர்கழந டபி, 

டங்கறக்கு 'ணந்த் மம்' ப்டுகய கமதத்ரீ டீவக்ஷ 
ஆகயதினப்ழடம, அப்டி டீவக்ஷ ளகமடுத்ட குன 
டன்னுவத ிடம ன்ழடம ழனக்கு ஜமகழண 
இனப்டயல்வ! அழடமடுகூ ஞ்சமக்ஷரீ, அஷ்மக்ஷரீ 
ழமன் ழடம என ணந்த்னம் உழடசணமபர்கள் 
உங்கநில் இனப்ரீ்கள். ளனம்மறம் இபற்வத் 



டகப்மரிணயனந்ட இல்மணல் 
ழபளமனபரிணயனந்டடமன் பமங்கயக் ளகமண்டினப்ரீ்கள். 
இப்ழமட என்றுக்கு ழணற்ட் டீக்ஷம குன 
ஆகயபிடுகயடல்பம? ளமம்ப் ளரிதபர்கநமக இனந்ட 
சய ழனக்ழக என்றுக்கு ழணற்ட் குனணமர்கள் 
இனந்டயனப்டண்டு. சமஸ்த்ங்கவந உழடசயத்ட பித்தம 
குன எனபமகறம், ந்யதமம் ளகமடுத்ட ஆச்ண குன 
இன்ளமனபமகறம் இனப்மர்கள். இண்டு 
குனக்கவநனேழண ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞி றேடயனேள்ந 
ளரிதபர்கள் இனக்கயமர்கள். 
 

இன்ங்கூ என்று. குன ீங்கநமக ணமதங்கள் 
இனக்கயன். இபற்யல் எழ ணதத்டயல் இன்வத 
ணமடயடய, பனங்கம ணமடயடயதம இநபசுப் ட்ம் 
ன்று இண்டு ழர் இனப்டண்டு. மழண யவத இப்டி 
எழ ணத்டயல் ீிதர் ஸ்பமணய, லிதர் ஸ்பமணய 
ன்று மர்க்கயழமம். இண்டு ழனழண குன 
ஸ்டமம்டமன். 
 

இளடல்மம் ழமக, ம் த்தமம் ன்று உட்கமனம் 
ழமழட குன ம்வ ன்று ஆடயதியனந்ட அழக 
குனக்கவந த்தமம் ண்ஞழபண்டுளணன்று பிடய 
இனக்கயட. 
 

ஆவகதமல் இப்டி குனபமகழப ழர் இனக்கய ழமட 
எழ குனபிம் அபழ ஈச்பன் ன்று னறே 
க்டயவதனேம் அன்தணமகச் ளசறத்டபட ன்மல் அட 
வனவக்கு னடிதமணல் ச்ணணமகத்டமழ ஆகும்? எழ 
க்டயதமழபசணமக 'இபர்டமன் ணக்கு கனம்' ன்று 



எனத்டரிழண ணவக் ளகமடுத்டபிட் சய 
ழனக்குத்டமன், 'இன்ளமனபவ யவப்மழன்? 

அத்டவ குன ம்வனேம், அத்டவ சமணய ட்மநனம் 
இபனக்குள் டமன் அக்கம்' ன் த்ன ம்ிக்வக 
உண்மகய, ணறம் அடன் மணமன்த ழச்சர்டி 'ழசஞ்ஜ்', 

'ழசஞ்ஜ்' ன்று க்கமணல், அந்ட என குன சஞத்டயழழத 
எட்டிக் ளகமண்டுகயக்கும். 
 

ணழ ழமய்பிடுகய ஜமத்டக்கு அடுத்டடிதமக அந்ட 
ணஸ் மம டயவசதில் ஏமணல் எழ னொத்ழடமடு 
த்னப்டயப்ட்டு, அடழப ஆம்ம் ன்று இறுகப்ிடித்டக் 
ளகமண்டு தித்டப் ழமகய உசந்ட யவவத யவத்டப் 
மர்த்டக்ளகமண்ழமணமமல், அப்டிப்ட் யவதில்டமன் 
ணமட சயடமட க்டயதிமல் ற்யக்ளகமள்ந 
ழபண்டித எழ பஸ்ட ஈச்பன் ன் குனபம, அல்ட 
குன ன் ஈச்பழம ன் ழகள்பி றேம்னம்; அடற்கு 
டயல் ளசமல் ழபண்டிதினக்கும். ஈச்பழ குன ன்று 
க்டய ண்டபவட பி, குனவபழத ஈச்பன் ன்று க்டய 
ண்டபவட அங்ழக அந்ட இத்டயல்டமன் ற்டமக 
இப்ழமட உதர்த்டயச் ளசமல்ப்ழமகயழன். 
 

ளட. V - 8 

ஈசழ குன ன்டம், குனழப ஈசன் ன்டம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 



' ஈசழ குன ' ன்டம், ' குனழப ஈசன் ' ன்டம் 

 

இந்ட இண்டுக்குணயவதில் ன் பித்தமம், னரிகய 
ழடமல்யழதம? 'ஈச்பவழத குன' ன்மல், 'இந்ட 
ழமகத்டயல் ணடேனொத்டயல் ளடரிகய ந்ட குனவபனேம் 
மம் ழடடிப் ழமகழபண்மம்; ஈச்பளமனத்டிழண 
க்டய ண்டழபமம்; அபழ ல்பனய கமட்டுகய குனபமக 
ம்வண அவனத்டப்ழமகட்டும்' ன்யனப்ட. 'குனவபழத 
ஈச்பன்' ன்மல், அடடமன் மன் பிந்யதமப்டுத்டப் 
ழமகய பிதம்: 'ஈச்பன் ன்று கண்டக்குத் ளடரிதமட 
தமழம எனத்டவ, அல்ட என சக்டயவத, Power - 
யவத்ட க்டய ண்ஞ ழபண்மம்; கண்டக்கு னன்மல் 
ளடரிகயமழ, குன ன்று - இபழ ணக்கு கனம், 

இபழ ணக்கு ஈச்பன், கரச்பன் ல்மம்; 

இபளமனத்டவழத க்டய ண்டழபமம்' ன்று இனப்ட. 
குனவபழத ஈசமகக் ளகமள்பளடப்டி? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

குனவபழத ஈசமகக் ளகமள்பளடப்டி ? 

 

"அளடப்டி? அகயமண் ப்ஞ்சங்கவந ஆக்கயப் வத்ட 
ஆட்டுபிக்கய ஈச்பன் ன் எனத்டிம் டிதமக 
க்டயழபண்மம் ன்று, ணடேஷ்த னொத்டயல் ம் ணமடயரி 
இனந்ட ளகமண்டினக்கய குனபிழண அன்த க்டய 
ளசறத்டபட ன்மல் அளடப்டி?" 

 



அகயமண் ப்ஞ்சங்கவந ஈச்பன் ஆக்கட்டும், ஆட்டி 
வபக்கட்டும், அனயக்கட்டும். அவடப் ற்ய உக்ளகன் 
பந்டட? அந்ட ணமளரித சக்டயதில் உக்கு ழபண்டிதட 
ன்? டநிப்ழம க்னவ - உன் அறேக்வகப் 
ழமக்கடிப்டற்கமக; ம்மத்டயழ ணமட்டிக்ளகமண்டு 
னனயக்கய உன்வ ரிீஸ் ண்டகயடற்கமக. உக்கு 
ழபண்டிதட உன் பிழணமசம் டமன். அகயமண் 
பிதபமம் அபன் ணமசமம். ணமவதழதம, ீவழதம, 

actual ஸ்னஷ்டிழதம டபமமறம் அட அபன் கமர்தம். 
அபனுவத ணமவத அல்ட ீவ அல்ட 
ஸ்னஷ்டிதமக இனக்கய அகயமண்ங்கவந அபன் ன் 
ண்ஞிக்ளகமள்கயமழம ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகட்டும். 
அடயழ ீ டவதிட்டு உக்கும் என்றும் ஆகழபண்மம். 
அபனுக்கும் என்றும் ஆகழபண்மம். உக்குத் ளடரிபட, 

உன் அறேக்கும், ீ கட்டிழ ணமட்டிக்ளகமண்டு 
கஷ்ப்டுகயடம்டமன். இட ழமதமகடம். இவடப் 
ழமக்குகயட டழபம அட என்று டமன் உக்கு 
ழபண்டிதட. ழமக்கடிக்கய பஸ்டவப பர் டனகயமழம 
அந்ட எனத்டர்டமன் உக்கு ழபண்டும். ஆவகதிமல் 
உன்வ கமப்மற்ய, பிழணமசம் டனகய அந்ட 
பஸ்டபம ஜமத்வடத் டனபமக குன ன்று 
இனக்கயமழ, இபளமனத்டழ உக்குப் ழமடம். 
உன்வக் கவத்ழடற்றுபர்டமன் உக்கு 
ழபண்டுழணளதமனயத, இடற்கடயணமக அகயமண் 
ப்ஞ்சங்கவந ஆட்டி வபக்கய ணமசக்டன் 
ன்டற்கமக என ஈச்பன் ழபண்டிதடயல்வ. 
 



"ஆணமம், இந்ட குன க்கு ஜமம் டனகயமர் ன்மல் 
அபனக்கு ணட்டும் அந்ட ஜமம் ங்கயனந்ட பந்டட? 

அவட க்குத் டனகய க்னவ அபனக்கு 
இனக்கயளடன்மல் அடறம் ங்ழகதினந்ட பந்டட? 

ல்மபற்றுக்கும் னெம் ஈச்பன்டமழ?" 

 

இனக்கட்டும்! மன்டமன் ளசமன்ழழ, ஈச்பன் 
கனம் யம்ித ர்பசக்டய னத்ணமகழப 
இனக்கட்டும். ஜம னத்ணமக, க்னம னத்ணமக 
ல்மம் அபழ இனக்கட்டும். உன் அறேக்வக அம் 
அத்டவ னத்னம் ழபண்மம்டமழ? ஊற்யழ, 

குனமதிழ கங்வக பனகயளடன்மல் அவடக் குடித்டமழ 
ழமடம்டமழ? கங்கம ப்பமத்டயழழதடமன் 
ளணமண்மக ழபண்டுளணன்று இல்வழதமல்யழதம? அந்ட 
ணமடயரி ஜமனத்த்டயயனந்ட, க்னம 
னத்த்டயயனந்ட உக்குப் ழமடணம ஊற்மக, குனமய் 
ணமக குன பந்டயனக்கயமர். உக்கு னடிந்ட னடிபமக 
ந்ட ரிீஸ் ழபண்டுழணம, ந்டப் ழமந்டம் ழபண்டுழணம 
அவடக் ளகமடுத்ட டமம், டமம் டஞிபிப்டற்கு அபழ 
ழமடம். 
 

தமழம ப்ன க்ஷ ப்மம்ணஞ ழமம் ளசய்தப் 
ழமகயமர். அடற்கமக ணவ ணவதமக சமப்மட்டு 
பவககள் ளகமட்டிக் கயக்கயட. ஆமறம் உக்கு 
ழபண்டிதட என இவச் சமப்மடுடமழ? உக்கு 
ப்னவபத் ளடரிதமட. ஆமல் அபனக்கு ழபண்ப்ட் 
எனபவத் ளடரினேம். இபரிம் ழகட்டுக்ளகமண்மல் 
இபழ கமரிதரில் ழமட்டு டுத்டக்ளகமண்டு பந்ட ீ 



இனக்கய இத்டயழழத ளகமடுத்டபிடுபமர். அப்னம் 
ப்னபிம் ழமய் ீ டற்கு யற்கழபண்டும்? சமப்மடு 
அபனவதடமகழப இனக்கட்டும். அடற்கமகப் அபவப் 
ழமய் ீ ளடமந்டற ண்ஞழபண்டிதடயல்வ. அபர் 
அவட டயர்மர்க்கறம் இல்வ. 'உன்ிம் பனகயபர்கள் 
தமமமறம் ளகமடுத்டபிட்டுப்ழம' ன்று அந்ட 
ழபண்ப்ட் னக்கு அபழ டமமநணமக உரிவண 
ளகமடுத்டயனக்கயமர். அபனம் (அந்ட னம்) ப்னபின் 
சமப்மட்வத்டமன் டமம் ழமடுகயழமழண டபி, டமணமகழப 
ழமடுபடமக மத்தவட ளகமண்மடிக்ளகமள்படயல்வ. 
ஈச்பன்டமன் ஜமத்வட அடேக்யக்கும் சக்டயவத 
குனறக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயமன். அபனம் டமழண ஜமம் 
அநிப்டமகக் ளகமஞ்சம்கூ உரிவண மமட்டுபடயல்வ. 
ஆமறம் ஈச்பழ இப்டி ப்ரிதப்ட்டு ணற்பர்கறக்கு 
ஜமம் பனங்கும்டிதம சக்டயவத இபனக்கு, குன 
ன்கயபனக்கு, பனங்கயதினக்கயமளன்மல், டங்கவநக் 
கவத் ழடற்றுபடம ண க்ஷ்தத்வட 
யவழபற்யபிடும் இந்ட குனவபழத சயஷ்தர்கள் 
கனணமக யவத்ட அபரிழண அன்த க்டய 
ளசறத்டபடம் அபனுக்கு உகப்மகத்டமழ 
இனக்கழபண்டும்? 

குன பனயமட்டின் சயப்ம்சங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 



குன பனயமட்டின் சயப்ம்சங்கள் 

 

ஈச்பன் ன்று டிதமக எனபவ வபத்டக்ளகமண்டு 
உமயக்கமணல் குனவபழத அப்டி உமயப்டற்கு 
ஆடபமகச் சய கமஞங்கள் உண்டு. 
 

னக்தணமக, ஈச்பன் ம் கண்டக்குத் ளடரிதபில்வ. 
அபவ ணமன்கநின் பர்ஞவகநியனந்ட 
மபவதமகத் டமன் ணயல் கல்ித்டப் மர்க்க 
னடிகயட. குனழபம கண்டக்குத் ளடரிகயமர். அபழமடு 
மம் கந்ட னக னடிகயட. ழனக்கு ழர் 
ழகட்டுக்ளகமள்ந னடிகயட. ஈச்பமல் ணக்கு 
க்கழபண்டித கர்ண மசம், ஜம ப்மப்டய ல்மம் 
இபழ த்டயக்ளகமடுக்கயமர். 
 

மழண ழழ ஈச்பிம் ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்மல் அபன் 
ணக்குச் ளசய்கய அடேக்த்வடபி மஸ்டயதமகழப 
மம் அபவ ப்மர்த்டயக்கமணல் குனவபழத 
ப்மர்த்டயக்கும்ழமட, அந்ட குனபின் னெம் ளற்று 
பிமம்! ப்டி ன்கயரீ்கநம? மழண ழமக ஈச்பிம் 
ப்மர்த்டயக்கயழமம் ன்மல், ம்னவத ப்மர்த்டம சக்டய 
வ்பநற? ளமம்க் ளகமஞ்சந்டமன். ணயன் 
ஆனத்டயயனந்ட டீபிணமகப் ிமர்த்டயக்கழப ணக்குத் 
ளடரிதமட. அழடமடு ணக்ழகடமன் மம் ிமர்த்டயத்டக் 
ளகமள்கயழமம். ம்னவத ளமந்ட வழதடமன் 
ஈச்பிம் ழபண்டுகயழமம். இடற்கு அபன் ளசபி 
சமய்க்க ணமட்மளன்யல்வ. ஆமறம் ம்னவத 
அல் ப்மர்த்டம த்டயல் ணக்கமகழப மம் ழபண்டிக் 
ளகமள்படற்கு அபன் ளரிசமக ப்டி என ன் 



டனபமன்? ஆமல் மம் குனழப ல்மம் ன்று இனந்ட 
பிட்மல், 'அபர் இந்டக் குனந்வடக்கமக மம்டமன் 
ப்மர்த்டயச்சுக்கடம்' ன்று ஈச்பிம் ம் சமர்ில் 
ப்மர்த்டவ ளசய்பமர். அபர் ம்வணப்ழம ஈச்பவ 
ழரில் ளடரிந்டளகமள்நமடபரில்வ. அபனவத 
ப்மர்த்டம சக்டய ணயகறம் ணமட. ணக்கு 
ட்மக்வகதமக இனக்கும் ஈச்பனுக்கு ணீத்டயழழத 
இனப்பர் அபர். டன்னுவத பறபமய்ந்ட ிமர்த்டம 
சக்டயழதமடு அபர் ணக்கமக அபிம் ழபண்டிக்ளகமண்டு, 

டுத்டச் ளசமல்ய ழகட்டுக் ளகமள்கயழமட அபன் அவட 
யச்சதம் ழகட்கத்டமழ ழகட்மன்? மம் க்ழகடு ளகட்டுப் 
ழமமறம் குனறக்கு என ஷ்னம் இல்வ. 
அப்டிதினந்டம் அபர் ண கனவஞழதமடு ணக்கு 
உழடசம் ண்ஞி, ம் அறேக்வகப் ழமக்குபடற்கமகப் 
மடுட்டு, ஸ்பத ழண ளகமஞ்சங்கூக் கக்கமணல் ம் 
ளமனட்மகழப ஈச்பிம் ழபண்டிக் 
ளகமள்கயமளன்மல் அடற்கு பமல்னை ளமம் 
மஸ்டயடமழ? ம்னவத மடவ, ப்மர்த்டவ 
ஆகயதபற்றுக்கமக ஈச்பன் ழடம கமல் ங்கு, பசீம் ங்கு 
அடேக்ம் ண்டபமளன்மல், ணக்கமக குன 
ப்மர்த்டயக்கும்ழமட னறேப் ங்கும் ண்ஞிபிடுபமன். 
ளௌகயகத்டயழழத மர்க்கயழமழணமல்யழதம? கபர்ர், 

ணந்டயரி ணமடயரி எனபமல் ணக்கு என கமர்தம் 
க்குளணன்மல் மழண அபரிம் ழமய் யற்க னடினேணம? 

ணக்குப் ழட்டி கயவக்குணம? அபரிம் சமய்கமல் 
உள்நபமக இனக்கய ணக்குத் ளடரிந்ட எனபரிம் மம் 
ழமய் னவதிட்மழ ழமடணமடமக 
இனக்கயடல்பம? இபனவத சயமரிசுக்கமகழப கபர்ர் 



ம்வணப் மர்க்கக்கூப் மர்க்கமணல் ணக்கு ழபண்டித 
கமர்தம் ஆபடற்கு உத்டற ழமட்டு பிடுகயமல்பம? 

 

ஈச்பிம் மம் ழமகழபண்மம். மம் ழமய் 
த்டயக்ளகமள்பவடபி இன்ம் டைறு ங்கு ன்மக 
ணக்கு அபிம் ளசமல்ய த்டயக் ளகமடுப்டற்கமக 
இனக்கய குனபிம் ழமய் அபரிழண 
னவதிட்டுபிட்மல் ழமடம். 
 

மணமக ம் கர்ணமவபக் கனயத்டக்ளகமள்பட கஷ்ம் 
குனறக்கு ஈச்பன் ளகமடுத்டயனக்கய பிழச சக்டயதமல் 
அபர் ம் கர்ணமபிழ வ்பநழபம ங்கு கனயந்ட 
ழமபடற்கு மதம் ளசய்பமர். டம்னவத டழம 
சக்டயவதக் கூ அடற்குச் ளசபனயப்மர். ண 
கனஞமனெர்த்டயதமகறம் த்தமகயதமகறம் இனக்கப்ட் 
அபர் ஏநறக்குத் டமழண கூ ம் கர்ணமவப 
பமங்கயக்ளகமண்டு அடேபித்ட, ணக்கு மத்வடக் 
குவப்மர். இப்டி அபர் டம்வண பனத்டயக் ளகமண்டுடமன் 
ணக்கு ஈச்பிணயனந்ட உய்ற 
ளற்றுத்டழபண்டுளணன்யல்வ. அபர் அபிம் 
ளமம் ளனக்கணமக இனப்பமமல் ஸ்பமடீணமகழப 
அபன்கயட்ழ, "இபனுக்கமக இந்ட அடேக்ம் ண்ட. 
ண்ஞிழத ஆகடம். (குவ உதர்த்டய ணயட்டுபட 
ழம:) ன், ண்தம, இல்வதம?" ன்மர். "ஆம, 

ண்ழன்" ன்று ஈச்பனும் அபர் ளசமன்டிழத ளசய்ட 
பிடுபமன். 
தழடமக்டகமரி:ளசமன் பண்ஞம் ளசய்ட ளனணமள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 



 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

தழடமக்டகமரி : 
 

ளசமன் பண்ஞம் ளசய்ட ளனணமள் 

 

"ளசமன்பண்ஞம் ளசய்ட ளனணமள்" ன் ளதரிழழத 
கமஞ்சரனத்டயல் என ழகமபியல் கபமன், ணமபிஷ்ட 
இனக்கயமர். "தழடமக்டகமரி" ன்று ம்ஸ்க்னடத்டயல் 
ளசமல்பமர்கள். 'தழடமக்ட' - 'தடம உக்ட': 'ளசமன்டி', 

'ளசமன்பண்ஞம்'; 'கமரி' - ளசய்பர். 
 

தமர் ளசமன்டி ளனணமள் ளசய்டமர்? குனபமக 
இனக்கப்ட் எனபர், டன் சயஷ்தன் ஊவபிட்டுப் 
ழமகயமம, அப்ழமட ளனணமறம் அபன் ின்ழ 
டத்டயக்ளகமண்டு ஏழபண்டும்; அப்னம் அபன் ஊனக்ழக 
டயனம்ி பனகயமம, அப்ழமடம் அபன் ின்ழழத 
டத்டயக்ளகமண்டு பந்டபிழபண்டும் ன்று 'ஆர்ர்' 

ழமட்மர்! கபமனுக்ழக ஆர்ர் ழமட்மர்! அபர் 
ளசமன்டிளதல்மம் கபமனும் ண்ஞிமன். 
தழடமக்டகமரி ன்று ளதர் பமங்கயமன். 
 

அந்ட குன தமர்? சயஷ்தப்ிள்வந தமர்? ன் இப்டி (குன) 
ஆர்ர் ழமட்மர்? 

 

ளகமஞ்சம் கவட ழகட்கமம். 
 



ஆழ்பமர்கநில் டயனணனயவசதமழ்பமர் ன்பர் எனபர். 
னந்டணல்யக்குக் கயட்ழ இனக்கும் டயனணனயவசதில் ிந்ட 
பநர்ந்டபமடமல் ஊவ வபத்ழட அபர் ழவச் 
ளசமன்மர்கள். ளரிதபர்கநின் ழவச் ளசமல்ப்மட 
ன்டமல் அந்ட மநில் இப்டிளதல்மம்டமன் ஊவ 
வபத்ட, அல்ட அபர்கள் ளசய்ட கமரிதத்வட வபத்ட, 

அல்ட அபர்கறவத ணயவணவதக் 
குயப்ிடுகயணமடயரி இன்ளமன ளதவச் ளசமல்பமர்கள். 
ளரிதமழ்பமர் - ளரித ஆழ்பமர், ம்ணமழ்பமர் - 
ம்னவத, அடமபட ணக்கு ளமம் ளமந்டணம 
ஆழ்பமர் ன்வபனேம் இப்டிப்ட் கமஞப் 
ளதர்கள்டமன். கமஞப் ளதழ ப்யத்டய ளற்று, அம்ணம 
அப்ம வபத்ட ளதர் ணந்ட, ணவந்ட 
ழமய்பிடுபடனண்டு. டயணனயவசதமழ்பமனக்கு க்டயமர் 
ன்று ம்ஸ்க்னடப் ழர் ளசமல்கயமர்கள். அடறம் 
கமஞப் ளதமகழப இனக்குழணம ன்ழபம? டயனணனயவச 
ன்டயல் ணனயவச ன்ட 'ணீமம்', அட ணீம 
ழக்ஷத்ம் ன்கயமர்கள். னணயக்ழக மணம ஊர் அட 
ன்று அர்த்டம். ணீமத்டயல் ிந்ட பநர்ந்டபர் 
க்டயமர்! 
 

அப்னம் அபர் கமஞ்சரனத்டக்கு பந்ட பமம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினந்டமர். அங்ழகதினக்கய என ளனணமள் 
ழகமபியல் மசும் மடிக்ளகமண்டும், உழடசம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டும் அவ்பப்ழமட அப்டிழத ழதமகணமடயதில் 
ழமய்க்ளகமண்டும் இனந்டமர். 
 



ளமடபமக அபவப் ற்ய என்று யவக்க இனண்டு. 
அடமபட, 'னடமழ்பமர்கள் ன்கய னென்று ழனம் - 
ளமய்வகதமழ்பமர், ழதமழ்பமர், னடத்டமழ்பமர் ன் அந்ட 
னென்று ழனம் - ணமபிஷ்டபின் ண 
க்டர்களநன்மறங்கூ ண ணப்மன்வணழதமடு 
சயபவனேம் உதர்பமகச் ளசமல்யப் மடிபர்கள்; 

டயனணனயவசதமழ்பமர்டமன் பீவபஷ்ஞபணமகழப ளசமல் 
ஆம்ித்டபர்' ன்று ளசமல்படற்கு இணயனக்கயட. 
ளரிதபர்கவநப் ற்யக் குவபமகச் ளசமல்க்கூமட. 
இட ளடய்பங்கவநக் குவத்டச் ளசமல்யதினந்டமறம் 
அபர் ண்ஞி டயனச்சந்ட பினத்டம், மன்னகன் 
டயனபந்டமடய ஆகயதபற்யல் பிஷ்டபிம் ண 
க்டயவதனேம், ழதமக ணமர்க்கத்டயன் உத்டண ஸ்டயடயகவநப் 
ற்யனேம் மர்க்கயழமம். இத்டவ மனய எனபரிழண 
அன்த க்டய ண்டபட ற்ய ளசமன்ழழ, அப்டி 
பிஷ்ட க்டர்கவந எழ குயதமக அந்ட என 
னெர்த்டயதிழண ஈடுடுத்டகய ழமக்கத்டயல்டமன் அபர் 
இட ளடய்பங்கவந ணட்ம் டட்டிமறம் பமதில்வ 
ன்று ண்ஞிதினக்கயமளன்று ணமடமம் ளசய்ட 
ளகமள்நமம். அட இனக்கட்டும். 
 

கபமனுக்குப் மசும் ழபிப்ட, மகபடமறக்கு 
உழடசம் ளசய்பட, அப்டிழத ழதமக யஷ்வதில் ழமய் 
பிடுபட ன்று அபர் ழகமபியழழத பமம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினந்டமர். (அட) படமம ழகமபிளன்று 
யவத்டமல் அட டப்ன. 
கமஞ்சயதிறள்ந டயவ்த ழடசங்கள் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

தழடமக்டகமரி : 
 

கமஞ்சயதிறள்ந " டயவ்த ழடசங்கள் " 

 

கமஞ்சரனத்டப் ளனணமள் ழகமபில் ன்று ளசமன்மல் 
இப்ழமட ிடமணமகறள்ந படமமவபத்டமன் 
யவக்கத் ழடமன்றுகயளடன்மறம், பமஸ்டபத்டயல் அந்ட 
க ல்வக்குள்ழநழத ஆழ்பமர்கள் ணங்கநமசமம் 
ளசய்ட "டயவ்தழடசங்க" நமகப் டயமற 
பிஷ்டபமதங்கள் இனக்கயன் 1 . வசபத்டயல் 
"மண்டிப் டயமன்கு" ன்று ளடற்கு யல்மக்கள் 
அத்டவதிறணமகப் "மல் ளற் ஸ்ட" ங்கள் 
டயமறடமன் இனக்கயன்ளபில், 2 
வபஷ்ஞபத்டயழம ளடமண்வ ணண்த்டயன் 
மடமிதம கமஞ்சரனம் என்றுக்குள்ழநழத டயமன்கு 
னக்தணம பிஷ்ட ஆதங்கள் இனக்கயன்! 
அபற்யல் ணீகமணமகச் சயற்ச் சயப்ன, சரித் 
னக்தத்பம் ஆகயதபற்மல் வபகுண்ப் ளனணமள் 
ழகமதில் அயபமநிக்கறக்கயவதில் ளகமஞ்சம் ப்ணமகய 
பனகயட. அவடப் ற்யக் ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன். 
 

1. டயனக்கச்சய னும் அத்டயனைர் ( இடடமன் 
படமமதம்), அட்னதகம், டயனத்டண்கம (டெப்னல்), 
ழபறக்வக, மட்கம், டயனீகம், யமத்டயங்கள் டண்ம், 



ஊகம், டயனளபஃகம டயனக்கமகம், டயனக்கமர் பமம். 
டயனக்கள்பனூர், டயனப்பந பண்ஞம், ழணச்சு 
பிண்ஞகம் ஆகயத. 
 

2. ணடவ, டயனப்னபமதில், குற்மம், டயன ஆப்னூர், 

டயனழபகம், டயனளல்ழபய, மழணஸ்பம், டயனபமமவ, 

டயனப்ங்குன்ம், டயனச்சுனயதல், டயனப்த்டெர், 

டயனக்கமப்ழர் ( கமவநதமர் ழகமதில்), 
டயனக்ளகமடுங்குன்ம் ( ிமன்ணவ), டயனப்னபஞம் 
ஆகயத. 
ல்பனம் வசப-வபஞபனம்;வபகுண்ப் ளனணமள் 
ழகமதில் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ல்பனம் வசப-வபஞபனம் : 
 

வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமதில் 

 

ழணமக்ஷம் ன்வட வசபர்கள் வகமம் ன்மர்கள். 
வபஷ்ஞபர்கள் வபகுண்ம் ன்மர்கள். கமஞ்சரனத்டயல் 
வகமமடர் ழகமதிறம் இனக்கயட: வபகுண்ப் 
ளனணமள் ழகமதிறம் இனக்கயட! இண்டுழண சயற் 
பிழசம் வத்டவபதமகறம் இனக்கயன். 
கமஞ்சரனத்வட மடமிதமகக் ளகமண்டினந்ட ல்ப 
மமக்கள் ல் வபடயகப் ற்றுள்நபர்கள். னவதம 
வபடயகம் ன்மல் அட சயப க்டய, பிஷ்ட க்டய 



இண்டிற்கும் எழ ணமடயரி இம் ளகமடுப்டமகழப 
இனக்கும். ல்ப மமக்கள் டங்கவந சயப க்டர்கநம 
'ண ணமழச்பர்' கநமகறம் 
ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயமர்கள், பிஷ்ட க்டர்கநம 
'ண மகபடர்' கநமகறம் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். 
அழடமடு த்ரினெர்த்டயகநில் இன்ளமனபம 
ப்ஹ்ணமவபனேம் பிமணல் 'ண ப்ஹ்ணண்தர்' கள் 
ன்றுகூத் டங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். 
அபர்கள் ஆம்கமக் ழகமதில்கவந றேப்ிதழமட 
ப்ஹ்ணமறக்கும் இம் ளகமடுத்டமர்கள். ஆமல் அட 
ம்னவத பனயமட்டு ணிழ ழசமணல் ணங்கய ணவந்ட 
ழமய்பிட்ட. 'ப்ஹ்ணண்தர் 'ன்ட றப்ஹ்ணண்த 
க்டவக் குயப்ட ன்றும் அிப்மதம் உண்டு. ல்பர் 
ழகமதில் டயனப்ஞிகநில் மர்படீ ழணச்பர்கறன் 
ம றப்ஹ்ணண்தனம் ழசர்ந்டயனப்டம 
ழமணமஸ்கந்ட னெர்த்டம் சயம (கல்) படிபிழழத 
யங்கத்டயன் ின்மல் னெஸ்டமத்டயல் 
ளமயக்கப்ட்டினப்டயயனந்ட அபர்கறவத னனகக்டய 
ளடரிகயட. ஆடயப் ல்ப மம எனத்டின் ளதழ 
ஸ்கந்ட சயஷ்தன் ன்டமகும். யம் பிஷ்ட, 

யம்ன் ன்று பிஷ்டப் ளதர்கள்; ழணச்ப 
பர்ணம, ந்டயபர்ணம ன்று சயப ம்ந்டணம ளதர்கள் - 
இப்டி அந்ட ம பம்சத்டயல் இண்டு பிடணமகறம் 
மர்க்கயழமம். வசபம் வபஷ்ஞபம் இண்வனேம் 
ணணமக ணடயக்கும் சுத்ட வபடயகணமகப் ல்பர்கள் 
இனந்டளகமண்டினந்டமர்கள். டுபமந்டத்டயல் ணழந்த் 
பர்ணம வமகப் ழமமறம், அப்னம் அப்ர் 
ஸ்பமணயகநின் ணயவணதிமல் வபடயகத்டயற்ழக 



டயனம்ிமன். வசப - வபஷ்ஞப ணம் 
ளகமண்பர்கநமமறம் இஷ் னெர்த்டய ன்று 
பனம்ழமட ல்ப மமக்கநில் சயனக்கு அட 
சயபமகறம், சயனக்கு பிஷ்டபமகறம் இனந்டயனக்கயட. 
 

அறுத்ட னென்று மதன்ணமர்கநில் ழகமச் ளசங்கட்ழசமனன், 

னகழ்ச்ழசமனன் ன் ழசமன மமக்கறம், ளடுணமன் ன் 
மண்டிதமமறம், ழசணமன் ளனணமள் ன் ழச 
மமறம் இம் ளகமண்டினப்ட ளடரிந்டயனக்கமம். 
ளடுணமின் த்டயிதம மண்டிதமஞி 
ணங்வகதர்க்கசயனேம் என மதமர். தடிகள் 
கமபர்ழகமன் ன்றும் என மம அறுத்ட னெபரில் 
எனபமக இனந்டயனக்கயமர். ன்ின வசபத் 
டயனனவகநில், டயளமன்மபடம டயனனவதில் 
'டயனளபண்ம' ன்வடப் மடிதினப்பர் அபர்டமன். 
ழகமபில் ழகமபிமகப் ழமய் ளபண்மப் 
மடிக்ளகமண்டினந்ட அந்ட வசப மமவபப் ல்ப 
பம்சத்வடச் ழசர்ந்டபளன்ழ ழசக்கயனமர் (ளரித 
னமஞத்டயல்) ளசமல்யதினக்கயமர். அடமபட ழச - ழசமன 
- மண்டித மமக்கநில் மதன்ணமர் இனந்டடழமழப 
ல்ப மமக்கநிறம் என மதமர் இனந்டயனக்கயமர். 
 

மயம்ன் ன் இண்மபட யம்ன் ளரித 
சயப க்டமக இனந்டமன். வசபமகணங்கநில் அபன் ல் 
அப்தமம் ளற்பன். 'சயப மட ழசகன்' ன்று ம ம 
ழசமனனுக்குப் ட்ம் இனந்டளடன்மல் அபனுக்கு 
னன்னூறு பனம் னந்டயழத ம யம்ப் 
ல்பனுக்கு 'சயப சூமணஞி' ன் ட்ம் 



இனந்டயனக்கயட. இபன் டமன் னடல் னடமகப் மவக் 
கல்கவநக் கட்டிணமக அடுக்கயக் ழகமதில் கட்டிபன். 
அபனுக்கு னன் கமத்டயல் ணவகவநனேம், 

குன்றுகவநனேம், ளரித மக்ஷப் மவகவநனேம் 
அப்டிழத ழமட்டுக் குவந்டடமன் ஆடய ல்பர்கள் 
ழகமதில் றேப்ிமர்கழநளதமனயத, கல்யன் ழணல் கல் 
அடுக்கயக் கட்டிணமகக் கட்பில்வ. மயம்ப் 
ல்பன் கட்டி அந்டக் ழகமபில்டமன் வகமமடர் 
ஆதம். எழ சயற் ணதணமகப் ளமரித்டக் ளகமட்டிக் 
கட்டித ழகமபில் அட. கப்ட் சயற்ம் ன்மறம் 
எவ்ளபமன்வனேம் மர்த்டப் மர்த்ட ளபகு டேடக்கணமகப் 
ண்ஞிதினக்கும். கம யகர்கள் கமஞ்சரனக் 
ழகமபில்கறக்குள்ழநழத, ன், டணயழ்மட்டுக் 
ழகமபில்கறக்குள்ழநழத அடற்குத்டமன் 'ஃர்ஸ்ட் ப்வஸ்' 

ளகமடுக்கயமர்கள்! அடயறள்ந சயற்ங்களநல்மம் னமஞ 
ம்ந்டணமவப. ளனம்மறம் சயப ீவகள் 
டமளன்மறம் ணமபிஷ்டவபக் குயத்டடமகறம் சய 
இனக்கயன். 
 

அடற்கடுத்டடிதமக யவதச் சயற்ம் ளகமண்டடமன் 
வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமபில். அடற்குப் வனத ளதர் 
- ஆழ்பமர் மசுத்டயல் பனகய ளதர், "ழணச்சு 
பிண்ஞகம்" ன்ட. "பிண்ஞகம்" ன்மல் 
பிண்ஞமட்டு கம் இல்வ! 'பிஷ்டக்னம்' டமன் 
'பிண்ஞகம்' ஆகயபிட்ட. யம் பிஷ்டபின் 
ளதவ ணமயனத்டயல் 'சயம்ண பிண்ஞ ழமத்மடய 
மன்' ன்ழ ளசடக்கயதினப்டயயனந்ட 'பிஷ்டக்னம்' 



டமன் 'பிண்ஞக' ணமகயதினக்கயளடன்று 
னரிந்டளகமள்நமம். 
ல்பர் ழடமற்றுபமய் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈசனும் ஆசமனும் 

 

ல்பர் ழடமற்றுபமய் 

 

'ழமத்மடயமன்' ன்ளபன்மல்... 
 

ல்பம் ன்மல் டநிர். ழமடம் அல்ட ழமத்ம் 
ன்மறம் டநிர் ன்ழ அர்த்டம். அச்பத்டமணமபிம் 
என பத்டயழ ழடப ஸ்த்ரீ எனத்டய என ிள்வநவதப் 
ளற்மள் ன்றும், அவடத் டநிர்ப்டுக்வகதிழ ழமட்டு 
பிட்டு ழடபழமகம் ழமய்பிட்மள் ன்றும், அந்டப் 
ிள்வநடமன் டநிரில் பநர்ந்டடமல் 'ல்பன்' ன்று 
ளதர் ளற்று மமபமக ஆட்சயக்கு பந்டமன் ன்றும் 
கவட இனக்கயட. ளடறங்கு ழடசத்டயல் அணமபடய ன் 
இத்டயறள்ந யம்பர்ண ல்பின் ம்ஸ்க்னடக் 
கல்ளபட்டில் இந்டக் கவடவத பிரிபமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. அக்ழகமஞத்டயற்கு ளனட்டு 
வணயறள்ந ழபறர் மவநதம் ன்கய இத்டயல் 
அகப்ட் னென்மபட (பித) ந்டபர்ணமபின் டமம் 
சமத்டயறம் இந்டக் கவடவதக் குயப்ிட்டினக்கயட. 
அச்பத்டமணம மத்பம ழகமத்த்வடச் ழசர்ந்ட ப்மம்ணஞர். 
அபனவத ிடமபம த்ழமஞமசமர்தமனக்கு மத்பமர் 



ன்ழ என ளதர். ல்ப மமக்கள் டங்கவந 
மத்பம ழகமத்க்கமர்கநமகழப சமங்கநில் 
ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். 
 

ல்ப மமக்கழந சமங்கநில் இப்டிளதல்மம் 
ளசமல்யக்ளகமண்மறம், வனத டணயழ் 
இக்கயதங்கநியனந்ட ஆமய்ச்சய ண்ஞித் 
டணயனிணமிகள் ல்பர்கநின் 'ஆரியன்' (ழடமற்றுபமய்) 
ற்ய ழபழ என கவட ளசமல்கயமர்கள். 
மகப்ட்டித்டச் ழசமன மம எனத்டனுக்கு மக 
கன்ிவகதிம் என ிள்வந ிந்டட; அபள் 
ளடமண்வக் ளகமடிவதச் சுற்ய அந்டக் குனந்வடவத 
னத்த்டயல் ணயடக்க பிட்டுபிட்மள்; அடடமன் 
கவழதயத் ளடமண்வணமன் ன் ல்ப மம 
ஆதிற்று ன்று இந்டக் கவட. கமஞ்சர ணண்த்டக்ழக 
ளடமண்வ ணண்ம் ன்று ளதர். ளடமண்வக் 
ளகமடிவத ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'டண்டீம்' ன்மர்கள். 
அடமல் ம்ஸ்க்னட டைல்கநில் டண்டீ ணண்ம், 

டண்டீ சக்பர்த்டய ன்ளல்மம் ளசமல்யதினப்வடப் 
மர்க்கயழமம். 
 

குனந்வடவத ழடப ஸ்த்ரீ டுக்கபிட் டுக்வகதமமறம் 
ரி, மக ஸ்த்ரீ அடன் இடுப்ில் சுற்யத 
ளகமடிதமமறம் ரி, இண்டும் டநிர்கநமல் ஆடடமன். 
டநிர்டமன் ல்பம். அடமல், ந்டக் கவடப்டி 
மர்த்டமறம் ல்பர் ன் ளதர் 
ளமனத்டணமடமகயட. 
 



டநினக்ழகடமன் இன்ளமன ழர் ழமடம், அல்ட, 

ழமத்ம். டணயனயறம் சயன்ஞ்சயறு கன்மக உள்ந 
ளசடிவதப் 'ழமத்ட' ன்ழ ளசமல்கயழமம். 'ல்ப 
ணமமம' ன்ழட இன்ளமன பிடணம ட 
ப்ழதமகத்டயல் 'ழமத் அடயமன்', 'ழமத்மடய மன்' 

ன்மதிற்று. அடமல்டமன் யம் பிஷ்டப் ல்பச் 
சக்பர்த்டய ன்ட 'சயம்ண பிண்ஞ ழமத்மடய மன்' 

ன்மதிற்று. 
 

'ழமத் மன்' ன்வடத் டணயனயல் 'ழமத்டமதன்' ன்று 
ளசமல்யதினக்கும். என ழபவனேம் ளசய்தமணல் 
ளகமறேத்டப் ழமபர்கவந 'ழமத் (ட) மசம' ன்று 
டயட்டுகய பனக்கம் இனக்கயழட, இந்ட 'ழமத் (ட) மசம' கூ 
'ழமத் மம' பியனந்ட பந்டடடமன்! 
 

வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமபியல் ஆம்ித்டட, 

பிஷ்டக்னம், யம் பிஷ்ட, ழமத்டமசம ன்று 
ங்ளகங்ழகழதம ழமய்பிட்ட! பிஷ்ட க்னத்டக்குப் 
ழமபடற்குள் ங்ளகல்மழணம சுற் வபத்டபிட்ழன்! * 1 

 

வகமம், வபகுண்ம் ன் இண்டில் மயம்ன் 
வகமமடர் ழகமபில் கட்டிணமடயரிழத, அபனுக்குப் 
ின் இண்மபட ட்ணமக பந்ட ந்டயபர்ணம 
வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமபில் கட்டிமன். அடற்குப் 
'ழணச்ப பிஷ்டக்னம்' ன்ழ வனத ளதர். 
பிஷ்டபின் க்னம், ஆமல் ழணச்பின் ழரில் 
இனக்கயட ன்கயழமழட மன் இத்டவ ழம் ளசமன் 
வசப-வபஷ்ஞப எற்றுவண ளடரிகயட. ஆமல் இங்ழக 
'ழணச்பன்' ன்ட ழகமதில் கட்டித ந்டயபர்ணமபின் 



இன்ளமன ளதவ வபத்டத்டமன்! மமன் கட்டிதட 
மமழச்சும், கங்வகளகமண் ழசமனன் கட்டிதட 
கங்வகளகமண் ழசமனசீ்சும் ன்கய ணமடயரி ழணச்பப் 
ல்பணல்ம ந்டயபர்ணம கட்டித வபகுண்ப் 
ளனணமள் ழகமபில் அபன் ளதரிழழத ழணச்ப 
பிண்ஞகம் ஆதிற்று. 
 

வகமமடர் ழகமபில் சயற்ங்கள் னமஞ 
ம்ந்டணமவபதமகப் ியத்டய ளற்யனக்கயன். 
வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமபில் சயற்ங்கழநம சரித் 
ம்ந்டத்டயமல் னக்தத்பம் ளற்யனக்கயன். 
 

மயம்ன் ளமம்றம் ழர் னகழனமடு ஆட்சய 
ளசய்டபிட்டு கமகடய அவந்டின் மஜ்தத்டயல் 
எழதடிதம குனப்யவ உண்மதிற்று. சமறக்த 
மமபம பிக்ணமடயத்டன் கமஞ்சரனத்டயன்ணீட 
வளதடுத்ட பந்ட அவடக் வகப்ற்யக்ளகமண்மன். 
மயம்னுவத ிள்வநனேம் என ழணச்ப 
பர்ணமடமன். அபன் ளமம்றம் ஸ்பல் கமழண ஆட்சய 
ண்ஞிபிட்டு, ந்டடய இல்மணழ இந்ட 
ழமய்பிட்மன். டவப்ிள்வநக்கு ட்ம் ன் 
ம்னவத Primogeniture பனக்கப்டிப் ல்ப பம்சத்டயல் 
யம் பர்ணமறக்கு அப்னம் யம்பிஷ்ட பனயதமக 
மயம்ின் ிள்வநபவ ழம டுக்கயவந 
அழடமடு னடிந்ட ழமதிற்று. அப்னம் அடன் க்கக் 
கயவநகநில் என்யல் பந்ட ழகமத் டமதமடயதம 
யண்தபர்ணம ன்பிம் ல்ப மஜ்தத்டயன் 
னக்தஸ்டர்கள் டெட ழமய்க் ழகட்டுக்ளகமண், 



அபனுவத ிள்வநதம இன்ளமன ழணச்ப 
பர்ணமறக்கு மஜ்த ட்மிழகம் ண்ஞிமர்கள். 
அபன்டமன் ந்டயபர்ணப் ல்பணல்ன் ன்று ளதர் 
வபத்டக்ளகமண்டு அறுட பனத்டயற்குழணல் ஆட்சய 
த்டயமன். 
 

அபனுவத இன்ளமன ளதரில் அவணக்கப்ட் 
ழணச்சு பிண்ஞகணமகயத வபகுண்ப் ளனணமள் 
ழகமபியல் இவடப் ற்யத கல்ளபட்டு இனக்கயட. 
 

இப்டி றேத்டயழ ளபட்டிதினப்வடபி னக்தணமக 
இந்டக் ழகமபிறக்கு ன் சரித் ப்யத்டய ன்மல், 

ணமபிஷ்டபியனந்ட ஆம்ித்ட ப்ம்ணம பனயதமகப் 
ல்ப மமக்கள் அத்டவ ழரின் பம்சமபநிக் 
கவடகவநனேம் - இந்டக் ழகமபிவக் கட்டிபர் 
பவதில் - சயற் பரிவசகநில் படித்டக் கமட்டினேள்ந 
என ணண்ம் அங்ழக இனப்டடமன். 
 

சரித் னக்தத்பம் ணட்டும்டமளன்யல்மணல் ணட 
ம்ந்டணம பிழசனம் அந்டக் ழகமபிறக்கு உண்டு. 
இங்ழக னென்று அடுக்குகநமக ந்யடயகவந அவணத்ட, 

ளனணமநின் யன் டயனக்ழகமத்வடக் கரழ் டநத்டயறம், 

இனந்ட (உட்கமர்ந்ட) டயனக்ழகமத்வட டு டநத்டயறம், 

கயந்ட (சதித்ட) டயனக்ழகமத்வட ழணல்டநத்டயறம் 
அவணத்டயனக்கயட. 'அஷ்மங்க பிணமம்' ன்டமகப் 
ளமடபமகச் ளசமல்ப்டுகய ஆகண பிடயகநின்டி 
இப்டிப்  அடுக்குகநில் ஆதம் யர்ணமஞிப்ட 
ளமம்றம் அனர்பழண. மண்டி மட்டில் 
டயனக்ழகமட்டினைரிறள்ந ளனணமள் ழகமபில், 



ணடவதிழழத கூனகர் ழகமபில், கமஞ்சய வபகுண்ப் 
ளனணமள் ழகமபில், இவடக்கட்டித ந்டயபர்ணின் 
ிள்வநதம டந்டயபர்ணன் கமஞ்சயக்கு ணீத்டயறள்ந 
உத்டயழணனொரில் கட்டித றந்ட படப்ளனணமள் 
ழகமபில் ஆகயத மயல்டமன் இந்ட அவணப்ன இனப்டமகத் 
ளடரிகயட. * 2 

 

ந்டயபர்ணப் ல்பணல்ன் டயனணங்வகதமழ்பமரின் 
கமத்டயல் இனந்டபன் ன்று ளடரிகயட. அபவத் 
டம்னவத மசுத்டயல் குயப்ிட்டு அபர் 
மடிதினக்கயமர். 
 

இந்ட ஆழ்பமரியனந்ட குன - சயஷ்த ணமசமணமக மம் 
மர்த்ட ஆழ்பமனக்குப் ழமகமம். சயஷ்தனுக்கமக 
ஸ்பமணயவதழத, 'இப்டிப் ண்ட, அப்டிப் ண்ட' ன்று 
ளசமல்யத் டமம் ளசமன்பண்ஞம் ளசய்த வபத்ட அந்ட 
ஆழ்பமனக்குப் ழமகமம். டயனணனயவசதமழ்பமர் ன்று 
ளதர் ளசமன்ழன், ஜமகணயனக்கயடல்பம? 

 

அபர் கமஞ்சரனத்டயழ என ளனணமள் ழகமபியல் 
பமம் ண்ஞி பந்டமளன்று ளசமல்ய அட ந்டக் 
ழகமபில் ன்று ளசமல்படயல்டமன் இனந்ழடன். 
கமஞ்சயதிறள்ந டயமற டயவ்த ழடசங்கறக்குள் அபர் 
இனந்டட டயனளபஃகம ன்டயமகும். 
 

* 1 உினந்ட றோ சஞர்கநின் உவதமவக் 
ழகட்டுக்ளகமண்டினந்ட எனபர், ம் ஆதங்கநில் கர்ப் 
க்னத்டயற்குச் ளசல்படற்குனன் சுற்யச் சுற்யப்  
னெர்த்டயகவநப் மர்த்ட ணகயழ்படழமழப, றோ சஞர்கநின் 



உவகநில் வணத பிதத்டயற்குப் ழமபடற்குள் ழபறு 
 பிதங்கவநனேம் அயந்ட ணகயறேணமறு உள்நளடன்று 
ளசமல்ய, ழப பிஷ்டக்னத்டக்குள் ழமபடற்கு 
னன்னம் 'ரிபமர்' 'ணமசமங்கநமகப்'  
ளடரிந்டளகமள்பட ளமனத்டணமகழப இனக்கயட ன்மர். 
அவட றோ சஞர்கள் ளபகுபமக யத்ட, இடன் ின் 
உவதமயல் கந்ட ளகமள்நபந்ட இன்ழமர் 
அன்ரினம் டயனம்க் கூயமர். 
 

* 2 றோ சஞர்கநின் டயனறள்நப்டி ளசன்வ ளன்ட் 
கர் கற்கவதில் ணமக்ஷ்ணயக்கு றேப்ப்ட்டுள்ந 
ஆதனம் அஷ்மங்க பிணம அவணப்ிழழத 
யர்ணமஞிக்கப்ட்டுள்நட. 
 

ளட. V - 9 

டயனளபஃகம ளனணமநின் ளனவண 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

டயனளபஃகம ளனணமநின் ளனவண 

 

டயனளபஃகம ணமடயரிழத டயனத்டண்கம ன்றும் டயமயல் 
இன்ளமன்று இனக்கயட. ளபஃகம, டன்கம ன்மல் 
(னவழத) ளபம்வணதம கமடு ன்றும் டண்வணதம 
கமடு ன்றும் அர்த்டம். ஆடயதில் கமடுகநில் ரியகள் 
னவ ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட இங்கள்டமன் அப்னம் 
மம் மர்க்கய ழக்ஷத்ங்கநமக ஆடமல் கம, கமடு ன்ழ 
அபற்யல் பற்யன் ழர் இனக்கயட - டயனபமவக்கம, 



டயனக்ழகமடிகம, டயனழபற்கமடு, டயனணவக்கமடு 
(ழபடமண்தம்) இப்டி. டண்கமவபத் டெப்னல் ன்மர்கள். 
டெத னல்ம டர்ப்வ பநனம் இம். பகவ ஆசமர்த 
னனம ழபடமந்ட ழடசயகரின் ன்ண ஸ்டம் அடடமன். 
டண்கமறக்கு இப்டிப் ளனவணளதன்மல், ம்னவத 
கவடக்கம ஆழ்பமர் ம்ந்டப்ட் ளபஃகமபில் டமன், 

அடன் னஷ்கரிஞிதில் (டயனக்குநம் ன்கய ளமய்வகதில்) 
ஆழ்பமர்கநில் னடல்பமக இனக்கப்ட் 
ளமய்வகதமழ்பமர் அபடமம் ளசய்டயனக்கயமர். 
அங்ழகடமன் தழடமக்டகமரிதமக கபமன் இனப்ட. 
தழடமக்டகமரி ன் ளதர் ற்டுபடற்கு னந்டயழத அபர் 
அங்ழக னங்க சதப் ளனணமநமகப் டுத்டக் 
ளகமண்டினந்டயனக்கயமர். படமம ஆபிர்பித்டடற்கு 
னந்டயழத இனந்டயனப்பர் இபர். ளன்மல்...ப்ஹ்ணம 
என தமகம் ண்ஞி, அடயல் பம் ட பந்டபர்டமன் பட 
மம. அந்ட தமகம் ண்டம்ழமட ப்ஹ்ணமறக்கும் 
ஸ்படயக்கும் ணஸ் டமம். அடமல் ப்ஹ்ணம 
ஸ்படயவத எடக்கயபிட்டு, மபித்ரி கமதத்ரி ன் 
இண்டு ழவழத தஜ்ஜ த்ிகநமக வபத்டக்ளகமண்டு 
தமகம் ஆம்ித்டமர். அப்ழமட ஸ்படய எழ 
ழகமணமக ழபகபடய ன் டய னொம் டுத்டக்ளகமண்டு, 

ழபகணமக ளபள்நம் அடித்டக் ளகமண்டு தமகசமவவத 
ழமக்கய பந்டமள். அந்ட ணதத்டயழ இந்ட னங்க சதப் 
ளனணமள்டமன் டய பனகய பனயதில் குறுக்ழக ழமய்ப் 
டுத்டக்ளகமண்டு டடுத்டமர். தஜ்ஜனம் னர்த்டயதமகய, 
ப்ஹ்ணமறக்கு ணமத்டயணயல்மணல் ல்ம ங்கறக்கும் 
ல்மக் கமத்டயறம் பம் ளகமடுப்டற்கமக படமம 
ழடமன்யக் ழகமதில் ளகமண்மர். ம்னவத கவடதில் 



பனம் ஆழ்பமம டயனணனயவசக்கமர் கமஞ்சரனத்டயல் இந்ட 
னங்கசதர் ஆதத்டயழம, அல்ட அவட 
எட்டிமற்ழமழபமடமன் பயத்ட பந்டமர். 
அப்ழமடடமன் அபர் ளனணமவநத் டமம் ளசமன்டி 
ளசய்த வபத்ட தழடமக்டகமரிதமக்கயதட. 
 

படமம உள்க் கமஞ்சரனத்டயறள்ந ளனணமள்கநில் 
ளனம்மறம் ல்மனழண 'யன் டயனக்ழகமம்' டமன். 
'இனந்ட டயனக்ழகமம்' ன்டமக உட்கமர்ந்ட யவதில் 
ஏரிண்டு ளனணமள் இனக்கமம். டயனளபஃகமக்கமழம 
'கயந்டடயனக்ழகமம்'. அடமபட றோ ங்கமடர், 

த்ணமஸ்பமணய, சமர்ங்கமஞிப்ளனணமள் 
ஆகயதபர்கவநப் ழமப் ள்நி ளகமண்டினப்பர். 
இபவப்ற்ய என்று குயப்ிட்டுப் ளனவணதமகச் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

ன்ளபன்மல்...ந்ட ழக்ஷத்த்டயறள்ந சதக் ழகமப் 
ளனணமநமமறம் ரி, அபனவத சரீம் ணல்மக்க 
(ணல்மந்ட) டுத்டயனந்டமறம், சயவனேம் அந்டப்டிழத 
வபத்ட ஆகமசத்வடப் மர்த்டக் ளகமண்டினக்க ணமட்மர். 
னக ணண்த்வட ந்யடயப் க்கம் ளகமஞ்சணமபட 
டயனப்ி க்ட ங்கவநக் கமக்ஷயத்டக் 
ளகமண்டுடமினப்மர். றோங்கமடர் ளடற்குப் மர்த்ட 
டயனனகணண்த்ழடமடு ழணற்குப் க்கம் சயவ 
வபத்டக்ளகமண்டு கயனக்ழக மடத்வட ீட்டிக் 
ளகமண்டினப்பர். மம் அபனவத ந்யடயக்கு டயழ 
யன்று மர்க்கும்ழமட ணக்கு இடவகப் க்கம் 
அபனவத சயறம், பட வகப்க்கம் மடனணமக 



இனப்மர். டயனபந்டனத்டயல் த்ணம ஸ்பமணய கயனக்குப் 
மர்த்ட டயனனகண்த்ழடமடு இனக்கயமர். 
 

அபர் ளடற்ழக சயறம் பக்ழக மடனணமக சதித்டக் 
ளகமண்டினப்டமல் அபவனேம் மம் டயழதினந்ட 
மர்க்கும்ழமட ணக்கு இடவகப் க்கம்டமன் சயஸ், 

படவகப் க்கம் மடம் ன்று இனக்கும். 
கும்ழகமஞத்டயல் ஆமபனடன் ன்கய சமர்ங்கமஞினேம் 
அப்டித்டமன் இனக்கயமர். டயனளபஃகமபில் ணமத்டயம் 
ப்டிதினக்கயளடன்மல், ளனணமள் ளடற்கு - பக்கமக 
சயஸ் - மடங்கவந வபத்ட சதித்டயனந்டமறம் ந்யடய 
ழணற்குப் மர்த்டட. அடமபட அபனவத 
டயனனகணண்ம் ழணற்குப் மர்க்கயட. இடமல் 
ன்பமகயளடன்மல் மம் அபனக்கு டயழ யன்று 
டர்சயக்கும்ழமட ம்னவத படவகப் க்கம் அபர் 
சயறம் இடவகப் க்கம் மடனம் இனக்கயன். 
ழணழ ளசமன் ணற் சதனெர்த்டயகநின் பட 
மர்ச்பம் (right side ) ணக்குக் கயட்ழனேம், இட மர்ச்பம் (left 

side ) டயனழணிக்கு ணறுக்கம், ணக்குத் டள்நி 
அந்டண்வனேம் இனக்கும். ந்யடயப் க்கணமக ணக்குக் 
கயட் இனக்கும் பட வகவத ன்மகத் டெக்கய அபர் 
அதம் கமட்டுபடமக அந்டப் ளனணமள்கநின் சயல்ம் 
அவணந்டயனக்கமட. சத ீத்வட எட்டிமற்ழமழப 
அந்டக் வக டவப் க்கணமக ணடிந்டயனப்டமகத்டமன் 
னெர்த்டய ளனம்மறம் அவணந்டயனக்கும். அடமபட அந்டக் 
வகவதழத அபர் 'டவக் ழகமசம்' (டவக்கு உதணம 
டவதவஞ) ணமடயரி வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் 
மபவதில்டமன் சயல்ம் இனக்கும். உள்நங் வகவத 



பிரித்ட அபர் அத னத்வ கமட்டிமறங்கூ, 

னனங்வகக்குக் கரழன டுப்மகத் டெக்கய ன்மக 
ஆசரர்பமடம் ளசய்கயமற்ழமயல்மணல், ீத்டயன் 
ணட்த்ழடமழழத ழசர்ந்டமற்ழமடமன் வக இனக்கும். 
வகவதத் டெக்கயமல் டயனழணிவதழத ளகமஞ்சம் 
ணவக்கயமற்ழமக் குறுக்ழக யற்கும்; கர்ப்னம் 
கமட்டும்ழமட அடன் யனல் டயனழணி ழணல் பிறேம் - 
ன்ட கமஞணமதினக்கமம். அழடமடுகூ, horizontal - ஆக - 
குறுக்கு பமட்ணமக - சத னெர்த்டயவதப் ளரிசமகச் 
சயல்த்டயல் படிக்கயழமட னன்ங்வகவதத் 
டெக்கயமற்ழமல் ண்டபடயல் ச்ணங்கள் உண்டு. 
 

ஆமல், டயனளபஃகமபில் ஸ்பமணய ணற் சத 
னெர்த்டயகவநப் ழம இல்மணல், பித்தமணமக, ளடற்ழக 
சயஸ் - பக்ழக மடம், ஆமல் ழணற்குப் மர்த்ட டயனனக 
ணண்ம் ன்று இனப்டமல் ல்மம் ணமயப்ழமகயன்! 
டயழ ந்யடயதில் யன்று டர்சயக்கும்ழமட அபனவத 
இட மர்ச்பம் ணக்குக் கயட்ழனேம் பட மர்ச்பம் 
அந்டண்வனேணமக இனக்கயன். அடமபட அபட இட 
வக ணக்குக் கயட்ழனேம், பட வக - அதனத்வ 
கமட்க் கூடித படவக - டயனழணிக்கு ணறுனனணமக 
இனக்கும். இங்ழக, ஸ்பமணய பட வகவதத் 
டவக்ழகமசம் ணமடயரி வபத்டக் ளகமண்மமமல் 
னகத்வட அந்டக் வகப் க்கணமகச் சமய்க்கழர்ந்ட, அபர் 
ந்யடயவதப் மர்க்கயடற்குப் டயல் ின் சுபவப் 
மர்ப்டமகயபிடும்! அடமல் இங்ழக ளனணமள் னெர்த்டய 
அப்டிதில்வ. இட க்கணமக ந்யடயவத, ந்யடயதில் 
யற்கய ம்வணப் மர்க்கயமற் ழமழப அபர் னகத்வடச் 



சமய்த்டடி சதித்டக் ளகமண்டினக்கயமர். இந்ட பிடணம 
அவணப்ில் (Posture -ல்) ன் பிழசளணன்மல், ம் 
மர்வபதில் அபனவத டயனழணிக்கு ணறுனம் 
இனக்கும் பட வகவத அபர் ன்மகத் டெக்கய அதம் 
மடயத்டமறம் அட ணக்கும் ிம்த்டக்கும் குறுக்ழக 
பந்ட ணவக்கமட. பட வக டயனழணிக்கு ணறுக்கம் 
ழமய், ிம்த்டயன் அந்ட ணறுக்கம் ின்சுபவ 
எட்டிமற்ழமப் ழமய்பிடுபடமல், அந்டக் வகவதத் 
டெக்கய வபத்ட சயல்ம் ண்டபடயறம் ச்ணம் இல்வ. 
இந்டக் கமஞங்கநமல், னன்ழ ளசமன் சத 
னெர்த்டயகறக்ளகல்மம் பித்தமணமக, பிழசனள்ந 
பித்தமணமக, இந்ட தழடமக்டகமரி ணக்ளகல்மம் ன்மக 
படவகவத உதர்த்டய அதம் மடயத்டடி சதித்டக் 
ளகமண்டினக்கயமர்! 
கஞிகண்ஞன்:அனள் ளஞ்சும் அஞ்சமளஞ்சும் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

கஞிகண்ஞன் : 
 

அனள் ளஞ்சும் அஞ்சமளஞ்சும் 

 

அபனக்கு (தழடமக்டகமரி ன்) அந்டப் ளதர் பனபடற்கு 
னற்ட் கமத்டயழழத டயனணனயவசதமழ்பமர் அபவ 
இஷ்னெர்த்டயதமக உமயத்டக் ளகமண்டினந்டமர். 
அபனக்கு அத்தந்ட சயஷ்தமக என வதன். 
கஞிகண்ஞன் ன்று ழர். அபன் ிந்டழட ஆழ்பமர் 
அடேக்த்டயல்டமன். அபனுவத ளற்ழமனக்கு ளமம் 



கமணமக ந்டடயதில்வ. அபர்கள் யத்டயதம் 
ஆழ்பமனக்குப் மல் ளகமண்டுபந்ட ளகமடுத்டக் 
ளகமண்டினந்டமர்கள். ழதமக யஷ்வதிழழத ழமய்க் 
ளகமண்டினந்ட ஆழ்பமர் ப்ழமடமபடடமன் கண்வஞத் 
டயப்மர். டறம் ஆமம் ண்டபடயல்வ. இந்டப் 
மவ ணட்டுந்டமன் ளகமஞ்சம் குடித்டபிட்டு மக்கயவத 
அபர்கறக்ழக ளகமடுத்டபிடுபமர். ப்மடணமக அபர்கள் 
அவடக் குடிப்மர்கள். அடன் மகத்டமன் அபர்கறக்குப் 
னத்டயன் ிந்டமன். 
 

கஞிகண்ஞன் ன் அந்டப் ிள்வந 
குனந்வடமநியனந்ழட ஆழ்பமரிம் பந்ட அந்டங்க 
சயஷ்தமகயபிட்மன். 
 

என மள் அபன் ழகமபிறக்குப் ழமகும்ழமட அங்ழக 
என ளடமண்டு கயனபி, னடகு ன்மகக் கூிப் ழமபள், 

றம்னம் ழடமறணமக ளமம்றம் ச்ணப்ட்டுக் ளகமண்டு 
ளனக்கய, ளணறேகய, ழகமம் ழமட்டுக் வகங்கர்தம் 
ளசய்பவடப் மர்த்டமன். உம்ன ளகமஞ்சங்கூ 
னடிதமபிட்மறம், னெச்சு ழமகும் பவதில் கபத் 
வகங்கர்தம் ண்ஞமணயனப்டயல்வ ன் த்னணம 
க்டயதிழழத அபள் ளடமண்டு னரிபட ளடரிந்டட. 
கஞிகண்ஞனுக்கு அப்டிழத ணஸ் உனகயபிட்ட. 
'ழதம, இபறக்கு மம் உகமம் ண்ஞழபண்மணம? 

ப்டிப் ண்டபட? ன்று ணம யவத்டமன். 
 

இந்ட ணமடயரிப் ளரிசமக என கமனண்த சயந்டவ பந்டமல் 
அப்ழமட டன்மல் குனறவத அடேக் சக்டய 
சயஷ்தனுக்குள்றம் ஆபிர்பித்டபிடும். 



ஈச்பிணயனந்ட குன ளற்யனக்கய சக்டயவத 
குனபிணயனந்ட சயஷ்தனும் ளற்றுபிடுபமன். அந்ட 
பிடத்டயல் ஆழ்பமரின் அடேக் சக்டய அந்ட யணயத்டயல் 
கஞிகண்ஞனுக்ழக பந்டபிட்ட. 
 

டன்வ ணந்ட யவதில் அந்டக் கயனபிதிம்ழமய் 
அன்ழமடு அபள் னடவகத் டபிக்ளகமடுத்டமன். 
 

உழ, அடேக் சக்டயதிமல் அபறவத கூன்னடகு 
ழமக யணயர்ந்டட. அட ணட்டுணயல்வ. றம்னம் 
ழடமறணமக, பினத்ட டவசதியனந்ட கயனபி அந்ட 
க்ஷஞத்டயழழத ல் ஆழமக்தனள்ந னேபடயதமக 
ணமயபிட்மள். 
 

ணடமனரிதில் - ப ணடவ ன்டயல் - க்னஷ்ஞ 
ணமத்ணம குப்வ (கூி) க்கு இழட ழமன் அடேக்ம் 
டமன் ண்ஞிமர். அட ப்ட ழணமக்ஷனரிகநில் என்று. 
கமஞ்சயடமன் அந்ட றே ழணமக்ஷனரிகறக்குள் டக்ஷயஞ 
ழடசத்டயல் இனக்கப்ட் எழ என ழக்ஷத்ம். பக்ழக 
கபமன் ண்ஞி அத்னடணம அனவந ளடற்ழக 
அபனுவத அடிதமர்க்கடிதமழ ண்ஞிபிட்மன். 
ஆழ்பமர் கபமனுவத அடிதமர். கஞிகண்ஞன் 
ஆழ்பமனக்கு அடிதமன். 
 

'கூன் மண்டிதன்' ன்ழ ளசமல்ப்ட்பவத் 
டயனஜமம்ந்டர் 'யன் சரர் ளடுணமன்' ன்பமக 
யணயர்த்டயத கவடனேம் யவற பனகயட. 
 

கஞிகண்ஞன் குணரிதமக்கயத கயனபி தமளன்மல் 
கயனபிதமபடற்கு னந்டயக் கமஞ்சரனத்ட மமபின் 



வதில் டமயதமக இனந்டபள். ிற்மடு யணமகழப 
'ழடபடமய' தமகய ஸ்பமணயதின் வகங்கர்தத்டயல் 
ஈடுட்பள். 
 

'அம, இந்ட மகபழடமத்டணனவத அடேக்த்டமல் 
இப்டி ல் ம் பந்டபிட்ழட! இவட வபத்டக் 
ளகமண்டு ளனணமள் ழவபதிழழத டம கமனம் 
இனந்டபி ழபண்டும்' ன்று னேபடயதம ின்னம் அபள் 
டீர்ணமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, அப்டிழத ளசய்த 
ஆம்ித்டமள். 
 

கயனபி குணரிதமமல் ஊர் உகளணல்மம் 
ஆச்சர்தப்மடம? ங்ழகனேம் அழட ழச்சமகத்டமழ 
இனக்கும்? கமஞ்சரனத்டயல் இனந்டளகமண்டு ஆட்சய த்டயத 
ல்ப மமபின் அண்ணவக்குச் ழசடய ழமதிற்று. 
மமறம் அப்ழமட வ்னத்டமப்த டவசதில் இனந்டமன். 
டக்கு ப்ரிதணமக இனந்டபள் குணரிதமகயபிட்மள் 
ன்டம் அபனுக்குத் டகமட சம் ற்ட்ட. 
 

கஞிகண்ஞவ பபவனத்ட, "ன்வனேம் இநவணதமகப் 
ண்ஞப்ம!" ன்மன். கஞிகண்ஞன் ரிமணமகச் 
சயரித்டமன். குனழப கனம், அபழ சஞம் ன்று 
இனந்ட அபனுக்கு மம, கரம தமமதினந்டமறம் 
ளமனட்மகத் ளடரிதபில்வ. தமமதினந்டமறம் டமன் 
ளகமஞ்சங்கூ தப்மணல், வ்தப்மணல் டர்ணப்டி 
க்கடம், அபர்கறக்கும் டர்ணத்வடச் ளசமல்டம் 
ன் டீம் அபனுக்கு இனந்டட. 
 



மமவபப் மர்த்ட, "மம அந்டக் கயனபிவதக் குணரி 
ஆக்கயழன்? க்கு ட அந்ட சக்டய? ன்னுவத 
குனமடனவத சக்டயடமன் க்குள் னகுந்ட ளகமண்டு 
அப்டிப் ண்டபித்டட" ன்மன். 
 

"அப்டிதமமல் அந்ட குனவபழதடமன் அவனத்டக் 
ளகமண்டு பமழதன்" ன்று மம ளசமன்மன். 
 

"அபவப் ற்ய உக்குத் ளடரிதமடம? ீ மமபமதினந்டம் 
உன்வப் மர்க்க அபர் இத்டவ கமணமக 
பமடடயயனந்ழட அபவப் ற்ய ீ ளடரிந்ட ளகமண்டினக்க 
ழபண்டுழண! அபனக்கு கபமவத் டபி பரினம் 
ழமய் ன்றம் ஆகழபண்டிதடயல்வ. கபமவழத 
யவக்கயபர்கள், கபத் வகங்கர்தத்டக்ழக 
ஆவசப்டுபர்கள் ளமம்றம் கஷ்ப்டும் ழமட 
அபர்கள் தமமமறம் அபர்கநிம் அபனக்கு 
ஸ்பமமபிகணமகக் கனவஞ உண்மகய அடேக்ம் 
ளசய்ட கஷ்த்வட யபர்த்டய ளசய்டபிடுபமர். அபர்கள் 
ழமய் அபரிம் ளசமல்ழபண்டுளணன்டயல்வ. அபனம் 
டமழண அபர்கநிம் ழமய் அடேக்ம் ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்டணயல்வ. ழடம என கனபி னெம் 
அடேக்ம் ண்ஞிபிடுபமர். அந்ட கயனபிக்கு அப்டித் 
டமன் ந்டட. அபள் டன்னுவத ளமந்ட சரீ 
அடேழமகங்கறக்கமக ளதௌபம் ளழபண்டுளணன்று 
யவக்கபில்வ. கபமனுக்கு சரீ வகங்கர்தம் 
ன்மகச் ளசய்த ழபண்டுளணன்ளடமன்ழ அபள் 
யவபமதினந்டட. அடமழ ன் குனறக்கு டவத 
ளமங்கயக்ளகமண்டு பந்டட. ப்க்னடய (இதற்வக) 



யதடயவதனேம் ணமற்யமல்கூப் பமதில்வ ன்று 
அபவந னேபடயதமக்கயமர். 
 

"ீழதம சரீ ழமகங்கவந அடேபிக்கழபண்டும் ன் 
ஆவசதிழழத ளதௌபத்வடக் ழகட்கயமய். இடற்கு 
அபர் என மறம் எப்னக்ளகமண்டு அடேக்யக்க 
ணமட்மர். தமமமறம் ப்க்னடய யதடயப்டி ம 
ணஞங்கள் ழழபண்டிதழமட ழத்டமன் ளசய்னேம். ீ 
ழமமல் ழபழ பழம எனத்டன் மமபமக பந்ட 
மஜ்த ரிமம் ண்ஞிபிட்டும் ழமகயமன். உக்கு 
னந்டய த்டவழதம ழர் ஆட்சய த்டயபிட்டு அப்னம் 
கயனடுடட்டி, 'ழமய்த்டமழ' இனக்கயமர்கள்? எனபிடணம 
பிழச கமஞனணயல்மணல் உன்வ 
இநவணதமக்குபடற்கு ன் குனமடர் ம்ணடயக்கழப 
ணமட்மர்" ன்று ளகமஞ்சங்கூ எநிற ணவபில்மணல் 
கஞிகண்ஞன் டஞிச்சமகச் ளசமன்மன் - ல்ப 
மமகயட்ழழத. 
 

ம குஞழண ளகமண் மமறக்குக் ழகமம் பந்ட 
பிட்ட. "உன்வ இந்ட ஊவ பிட்ழ ப்ஷ்ம் 
ண்டகயழன்" ன்று ஆஜ்வஜ ண்ஞிமன். 
 

"மழ இப்டிப்ட் மம இனக்கய ஊரில் 
இனக்கயடயல்வ ன்றுடமப்ம டீர்ணமம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினக்கயழன்!" ன்று கஞிகண்ஞனும் 
ளசமல்யபிட்டு ழழ ழகமபிறக்கு, ஆழ்பமரிம், பந்டமன். 
 

அண்ணவதில் ந்டவடளதல்மம் அபரிம் ளசமல்ய 
பிட்டு ஊவ பிட்டுப் னப்ட்மன். 



ளசமன் பண்ஞம் ளசய்டட! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ளசமன் பண்ஞம் ளசய்டட ! 
 

க்டர், ழதமகய ஆமறம் ஆழ்பமனக்கும் சுத்டணம 
ப்ழவணதிமழ இண்டு மசங்கள் ணட்டும் இனந்ட 
ழமயனக்கயட! சயஷ்தன் கஞிகண்ஞவ பிட்டுப் ிரித 
னடிதமட மசம் அபனக்கு இனந்டட. அழடழம அந்ட 
ஆத னெர்த்டயதமக அர்ச்சமபடமத்டயயனந்ட * 1 னங்க 
சதப் ளனணமநினம் அபனக்கு அமடயதம 
மசணயனந்டட. 
 

அடமல் கஞிகண்ஞின் ின்ழமழழத அபனம் 
னப்ட்டுபிட்மர். அபன் அபவக் கூப்ிபில்வ. 
'டமன் ங்ழகதமபட கமடு, ணவ ன்று ழமய்பிமம்; 

குனவபனேம் அங்ழகளதல்மம் இறேக்கடித்ட ச்ணப்டுத்ட 
ழபண்மம்; இங்ழகழத அபர் மட்டுக்குப் ளனணமள் 
ந்யடயதில் இனந்ட ளகமண்டினக்கட்டும்; அபர் 
ங்ழகதினந்டமறம் மம் ங்ழகதினந்டமறம் அபனவத 
அனள் ம்வணக் கட்டிக் கமக்கும்; சரீ ரீடயதில் 
ங்ழகதினந்டமறம் ம்னவத ஹ்னடதத்டயல் அபர் 
ப்ழமடம் இனந்ட ளகமண்டுடமினப்மர்' - ன் 
ளடநிழபமடு கஞிகண்ஞன் னப்ட்டுபிட்மன். 
 

ஆமறம் அபனக்கு அப்டி இனக்கனடிதபில்வ. 
ஸ்பதம் கக்கமட பமத்ல்தங்கநில் இனக்கய 



அனகு உகத்டக்குத் ளடரிதழபண்டுளணன்டற்கமக 
ணயகறம் ளரிதபர்கள்கூ ந்ட மசணயனக்கயடழம 
இனப்டண்டு. அழக கவட னமஞங்கநில் இப்டிப் 
மர்க்கயழமம். 
 

கஞிகண்ஞின் ின்ழமழழத னப்ட் ஆழ்பமர், அந்ட 
ணமடயரிழத மசத்டன் ளனணமறம் டன் ின்மடி 
ளடமர்ந்ட பனபமளன்று யவத்டக்ளகமண்டு 
ஆதத்டயல் இனக்கப்ட் டம்னவத அிணம 
னெர்த்டயவதப் மர்த்டமர். 
 

ஆமல் ஸ்பமணய ீம பிழமடல்பம? அடமல் 
அபன் மட்டுக்கு யம்ணடயதமக ழச ர்தங்கத்டயல் 
டுத்டக் ளகமண்ழ இனந்டமன். 
 

அப்ழமடடமன் இந்டக் கவட ஆம்த்டயல் மன் 
ளசமன்மற்ழம சயஷ்தனுக்கமக குனபமபர் 
ஸ்பமடீத்டன் ஸ்பமணயக்ழக ஆர்ர் ழமட்மர். 
 

டமன் ண மகபடன், இந்ட அர்ச்வசதிழண அிணமம் 
வபத்டபன், ஆடிதமல் டன்வ கபமன் ின் 
ளடமர்ந்ட பழபண்டும் ன்று டற்ளனவணதமக ஆழ்பமர் 
ஆர்ர் ழமபில்வ. ின்ழ ன் ழமட்மர்? 

 

"கஞிகண்ஞன் ழமகயன்மன்..." 

 

டமன் ழமபவடச் ளசமல்யக்ளகமள்நபில்வ. சயஷ்தன் 
ழமகயமழ, ஊவபிட்டுக் கயநம்ிபிட்மழ, அவடழத 
ளசமல்கயமர். "குனந்வட ஊவபிட்டு, ணற ளபறுத்டப் 



ழமகயட. அடன்கூழப ீ டமகமனம் இனந்ட 
க்ஷயக்க ழபண்மணம?" 

 

ஆழ்பமர் டமறம் டன்வ க்ஷயக்கயமர், க்ஷயப்மளன் 
உறுடய கஞிகண்ஞனுக்கு இனந்டமறம் அபர் டமம் 
க்ஷயப்டமக யவக்கபில்வ. ளபநிதிழ டனமக 
கபமனுக்கு உத்டற ழமட்மறம், உள்றக்குள்ழந 
க்ஷஞளணல்மம் அபமல்டமன் க்கயட. டமம் 
என்றுழண இல்வ ன் நிவணழதமடுடமன் 
இனந்டயனக்கயமர்! அடமல்டமன் கஞிகண்ஞன் 
ழமகயழமட ழசமணல் டுத்டக்ளகமண்டினக்கய 
ஸ்பமணயதிம் இப்டிக் ழகட்கயமர் 

 

"குனந்வடழதமடு ீனேம் ழமகமணல் ம்ளணன்று மம்ன 
ளணத்வடதில் டுத்டக் ளகமண்டினந்டமல் ன் அர்த்டம், 

ஏய்? இப்டி ீந ளடுகப் டுத்டக்கயக்கமடீர்! இட 
ளகமஞ்சங்கூ ன்மதில்வ" (ன்கயமர்) . 
 

" கஞிகண்ஞன் ழமகயன்மன் , கமணன னங்கச்சய 
 

ணஞிபண்ஞம ! ீ கயக்க ழபண்ம ! " 

 

"இப்டிப் டுத்டக்ளகமண்டு கயக்கமழட. மன் வடரிதணமக, 

டஞிச்சழமடு உள்நட உள்நடி ளசமல்கயபன்; 

த்தத்டயன் சயபப்ழயத மக்ழகமடு உள்நட உள்நடி 
மடுகய கபி." 

 

" டஞிளபமன்யச் ளசந்மப் னழபமன் தமன் " 

 

ன்று ளசமல்யக்ளகமள்கயமர். "மன் தப்மணல் பமய் 
சயபக்க த்தத்வடழத மடுபன்" ன்று 



ளசமல்படயழழத "ீ ளமறுப்ில்மணல் டுத்டக் 
ளகமண்டினந்டமல் அவட உள்நடி உகத்டக்குத் டனக்குப் 
ழமட்டு பிடுழபன்!" ன்று ச்சரிக்கய ணமடயரி மட்டு 
ழமகயட. 
 

" கஞிகண்ஞன் ழமகயன்மன் , கமணன னங்கச்சய 
 

ணஞிபண்ஞம ! ீ கயக்க ழபண்ம ! டஞிளபமன்யச் 

 

ளசந்மப் னழபமன் தமன் ளசமல்கயன்ழன் ... " 

 

"குனந்வட ழமகயமன். ணசு டமநமணல் மனும் 
ழமகயழன். ீ ணட்டும் றகணமகப் 
டுத்டக்ளகமண்டினந்டமல் ன் அர்த்டம்? [குவ 
உதர்த்டய] கயநம்ன, பமரிச் சுனட்டிக்ளகமண்டு, ளரிசமக ழச 
ர்தங்கம் பிரித்டக் ளகமண்டினக்கயமழத, அவடச் 
சுனட்டிக்ளகமண்டு ீனேம் ங்கழநமடு னப்டு. 
 

" ீனேம் உன்ன் வந்மகப் மய் சுனட்டிக் ளகமள் !" 

 

-அறேத்டணம ஆர்மகழப ழமடுகயமர்! 
 

" கஞிகண்ஞன் ழமகயன்மன், கமணன னங்கச்சய 
 

ணஞிபண்ஞம ! ீ கயக்க ழபண்ம ! - டஞிளபமன்யச் 

 

ளசந்மப் னழபமன்தமன் ளசல்கயன்ழன், ீனேனன்ன் 

 

வந்மகப் மய் சுனட்டிக் ளகமள் ". 
 

கபமன் சதித்டக் ளகமண்டினக்கயழமட ஆடயழசன் 
அபனக்குப் டுக்வக. அபழ ங்ழகதமபட 



ழமகயமளன்மல் அப்ழமட அபன் அபனக்கு ஆதிம் 
டவதமறம் குவிடித்டக்ளகமண்டு ழமபமன். 
 

ளசன்மல் குவதமம் * 2. 

 

க்னஷ்ஞமபடமம் ஆறன் பறழடபர் குனந்வடவத 
ணவன ளபள்நத்டயல் டெக்கயக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட 
ஆடயழசழடமன் குவ ிடித்டமன். 
 

ஆர்ர் ழமடுகயழமடம் ஸ்பமணயதிம் ஆழ்பமரின் 
கரிசம் குவதபில்வ. 'மம்ன ளணத்வடதியனந்ட 
இங்கய ீ பம' ன்று ணட்டும்ளசமல்மணல், 'ஸ்பமணயக்கு 
ளபதில் மணல், ணவன மணல் குவ ழபண்டுழண' ன் 
கரிசத்டயல் ழசசதத்வடனேம் சுனட்டிக் கூ 
டுத்டக்ளகமண்ழ னப்ச் ளசமல்கயமர்! 
 

ஆர்ர் ழமட்மழம இல்வழதம, ளனணமறம் அப்டிழத 
ண்ஞிபிட்மர்! அடற்குழணல் பிவநதமட்டுப் மர்த்ட 
க்டர் ணஸ் பனத்டப்டும்டி ண்ஞக் கூமளடன்று, 

அபர் ளசமன்டிழத பமரிச் சுனட்டிக் ளகமண்டு 
கஞிகண்ஞழமடும் ஆழ்பமழமடும் டமனும் 
னப்ட்டுபிட்மர்! 
 

'ளசமன் பண்ஞம் ளசய்டட' இழடமடு னடிதபில்வ. 
 

னென்று ழனம் அப்டிழத னப்ட்டு மற, அஞ்சு வணல் 
ழமகயடற்குள் ன்மக இனட்டிபிட்ட. ணடேஷ்தர்கள் 
ணமடயரிழத பிவநதமடம் ன்று கபமனுக்கு 
இனந்டடமல், "மத்ரி ஆதிடுத்ட. அடமல், இிழணழ 
ிதமஞம் ண்ஞ ழபண்மம். இங்ழகழத மத் 



டங்கயபிட்டு கமர்த்டமழ கயநம்மம்" ன்று ளசமன்மன். 
கபமன் டமன் ளசமன்மழம, ஆழ்பமர்டமன் ளசமன்மழம? 

அபழ இபர் ளசமன்பண்ஞம் ளசய்பமகத்டமழ 
இனந்டமன்? 

 

ஆகக்கூடி, மமற்ங்கவதிழ குறகுற ன்று கமற்று 
பசீுகய இத்டயழ னென்று ழனம் மப்ளமறேவட 
ளசமஸ்டணமகக் கனயத்டமர்கள். 
 

இடற்குள்ழந - ழகமபிவபிட்டுப் ளனணமள் னப்ட் 
அந்ட யணயத்டயயனந்ழட - கமஞ்சரனத்டயல் ன் ஆச்சு 
ன்மல், எழதடிதமக அக்ஷ்ணய (அணங்கநம்) பந்ட 
கப்ிக் ளகமண்டுபிட்ட. கபமன் ஊவபிட்டுப் 
ழமய்பிட்மளன்மல் அபனுவத 
பக்ஷஸ்டத்டயழழத பமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் 
க்ஷ்ணயனேம்டமழ கூப் ழமய் பிடுபமள்? அடமல் 
"கழற கமஞ்சய" ன்று ப்யத்டய ளற் 
மடமிதிழ க்ஷ்ணீகழண ழமய் னெழடபி பந்ட 
னெடிக்ளகமண்டு பிட்ட. எழ இனட்டு! என 
இத்டயழதமபட டீழண ற்யக் ளகமள்நபில்வ! 
ழடபமதங்கநிறம் டீணயல்மணல் னவளதல்மம் 
யன்று ழமதிற்று. ல்மர் ணயழனேம் ழபழ 
எழதடிதமக இனள் கப்ிக்ளகமண்டு பிட்ட. இம் 
ளடரிதமணல் எழ டக்கம், எழ டயகயல். 
 

ல்மனம் ழமய் மமபிம் னவதிட்மர்கள். 
 

அபனுக்கும் எழ பிதமகும், த ப்மந்டயதமகத்டமன் 
இனந்டட. ளனணமள் ஊவபிட்டுப் ழமடயல்டமன் இப்டி 



உத்மடணமக ஆகயபிட்ட ன்று னரிந்டட. "இழடம ழமய் 
அபர் கமயல் பிறேந்ட ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு அபவ 
ணறுடி அவனத்டக்ளகமண்டு பனகயழன்" ன்று 
னப்ட்மன். 
 

இனட்டிழ மமவபக் கமந்ட ண்ஞி ஊளல்வக்கு 
அவனத்ட பனபடற்குள் ளமறேட பிடிந்டபிட்ட. 
 

மமற்ங்கவதில் கபமன் ஆழ்பமழமடும் 
கஞிகண்ஞழமடும் டங்கயதினந்ட இத்டக்கு மம 
ணறுமள் கமம் பந்ட ழசர்ந்டமன். 
 

அப்ழமடம் அபனுக்குக் கஞிகண்ஞிம் டமன் டப்மக 
ந்டளகமண்டு க ப்ஷ்ம் ண்ஞிடற்கமக 
ணன்ிப்னக் ழகட்க ழபண்டுளணன்று ழடமன்பில்வ. 
ழழ ளனணமநிம், - அபர் அர்ச்வசதமக இனந்டமழம, ச 
(ணமடும்) னெர்த்டயதமக இனந்டமழம, ழடம என்று; 

அபரிழண ழமய் - ளடுஞ்சமண்கயவதமக ணஸ்கமம் 
ண்ஞிமன். "ளனணமள் இல்மணல் ஆதம் 
சூன்தணமட ழமழப ஊர் னறேக்கறம் 
சூிதணமணமடயரி ஆகயபிட்ட. ல்ம ங்கள் ணசும் 
சூன்தணமகயபிட்ட. ன் அசமம் ந்டயனந்டமறம் 
க்ஷணயத்ட கபமன் ணறுடினேம் கமஞ்சயக்கு றேந்டனநடம்" 
ன்று ழபண்டிக்ளகமண்மன். 
 

ஸ்பமணயழதம, "மமக ங்கல்ித்டக்ளகமண்டு அங்ழக 
பிட்டுப் னப்பில்வ. ஆழ்பமர் ளசமன்மர். அபர் 
ளசமன்டி ளசய்தடளணன்ழ கூ பந்டபிட்ழன். 



அபழ ணறுடி ளசமன்மன்ிதில் மன் இங்ழகதினந்ட 
டயனம்னபடற்கயல்வ!" ன்று ளசமல்யபிட்மர். 
 

அர்ச்சம னெர்த்டயதமகழப அபர் இனந்டயனந்டமல் இப்டி 
அசரீரிதமகத் ளடரிபித்டமளன்று வபத்டக் ளகமள்நமம். 
ழபழ பனயதில்மணல் மம ஆழ்பமர் கமயல் பிறேந்ட 
ழபண்டிக்ளகமண்மன். 
 

அபமமல், "ளனணமவந பிட்டு ன்மழ இனக்க 
னடிதமட. அடமழ அபவ ணமத்டயம் உன்ழமடு 
ழமகச் ளசமல்யபிட்டு மன் இங்ழகழத இனப்ட ன்ட 
க்கமட கமர்தம்" ன்று ணறுத்டச் ளசமல்யபிட்மர். 
 

"டமங்கறம்டமன் டயனம் பமனங்கள். மன் அடற்குத் டமன் 
கமத்டக் ளகமண்டினக்கயழன்" ன்று மம 
ழபண்டிக்ளகமண்மன். 
 

அடற்கு அபனம் ளனணமள் ளசமன் ணமடயரிழத டயல் 
ளசமன்மர். "மமக உத்ழடசம் ண்ஞி இங்ழக 
பந்டயனந்டமல் மமகழப ணறுடி டயனம்மம். ஆமல் 
மனும் டமமகப் னப்ட்டுபிபில்வ. 
கஞிகண்ஞனுக்கு ீ ஆக்வஜ ண்ஞிடமறம், ீ 
ந்டளகமண் பிடத்டயல் அபனுக்ழக உன் ஊரில் 
இனக்கப் ிடிக்கமடடமறம் அபன் னப்ட்மன். அபவ 
பிட்டுப் ிரிந்டயனக்க னடிதமணழ மனும் ின்ழமழ 
கயநம்ிழன். ஆமடயமழ ன் கமயல் பிறேகயடற்குப் 
டயல் அபன் கமயல் ழமய் பிறே. ண்ஞிட டப்ன ன்று 
க்ஷணமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு டயனம்ிபனுளணன்று 
அபிம் ப்மர்த்டயத்டக் ளகமள்ற. அபன் ம்ணடயத்டமல் 



மனும் டயனம்னகயழன், ளனணமவநனேம் டயனம்ச் 
ளசமல்கயழன்" ன்று னடிபமகச் ளசமல்யபிட்மர். 
 

அப்னம் ன் ண்ஞிக்ளகமள்கயட? 

 

மம ழமய் கஞிகண்ஞன் கமயல் பிறேந்டமன். 
 

சயஷ்தனுக்கமக குன னடயல் த்ரினப சக்கபர்த்டயதம 
கபமவழத பமரிச் சுனட்டிக்ளகமண்டு ழகமபிவ பிட்டு 
பிட்டு பப் ண்ஞிமர். இப்ழமட அந்டப் வதன் 
கமயல் ல்ப சக்பர்த்டய பிறேந்ட ணன்ிப்னக் ழகட்டுக் 
ளகமள்றம்டிச் ளசய்கயமர்! 
 

மம ழபண்டிக்ளகமண்றழ, ஸ்பமபத்டயல் இநகய 
ணசு வத்ட கஞிகண்ஞன் கமஞ்சரனத்டக்கு டயனம்றம் 
னப்ட்மன். 
 

அபன் ின்ழமழ ஆழ்பமர், ஆழ்பமர் ின்ழமழ அபர் 
ளசமன்டிளதல்மம் ளசய்கய ளனணமள் - ன்று 
ல்ழமனக்குணமக மடமிக்கு பந்ட ழசர்ந்டமர்கள். 
 

ளனணமள், ஆழ்பமர், கஞிகண்ஞன் ஆகயத னென்று ழனம் 
மத்ரி னறேபடம் மமற்ங்கவதில் டங்கயத அந்ட 
இத்டயற்கு ஏரிபினக்வக (ஏர் இற இனக்வக) ன்ழ 
ளதர் ற்ட்ட. அந்டப் ளதர் சயவடந்ட சயவடந்டடமன் 
இப்ழமட ஏரிக்வக ன்று பனங்குகயட. 
 

னென்றுழனம் கமஞ்சரனத்டயற்குத் டயனம்ிதடம் 
அக்ஷ்ணயளதல்மம் ீங்கய கம் வனதடி ழசமவ 
ளற்ட. ங்கநின் ணயயனந்ட டீய டக்கம் 
ல்மனம் ழமய் ந்டஷ்டி யவந்டட. 



 

கபமன் ழகமபிறக்குத் டயனம்ி அப்னனம் சுனட்டிப் 
ிடித்டக்ளகமண்டு பந்ட ழச ர்தங்கத்வட பிரித்டப் 
டுத்டக் ளகமள்நமணழ யன்று ளகமண்டினந்டமன். 
"மவதச் சுனட்டிக்ளகமண்டு னப்டு" ன்று உத்டற 
ழமட்பர் "டு" ன்று ணமற்ய உத்டற 
ழமடும்பவதில் டமமக ப்டிப் டுப்ட ன்றுடமன் 
யன்றுளகமண்ழதினந்டமன்! க்டர்கள் பமர்த்வடக்கு 
கபமன் அப்டிக் கட்டுப்டுகயமன்! "க்ட மடீன்" 
ன்று அபவச் ளசமல்பட அடமல்டமன். 
 

இப்டி, ண ட மடமக இனக்கப்ட்பன் டன் 
பமர்த்வடக்குக் கமத்டக் ளகமண்டினக்கயமளன்று 
மர்த்டறன் ஆழ்பமனக்கு ளஞ்சு உனகயபிட்ட. 
னன்ழ மடி மட்டின் பமர்த்வடகவநழத டநித்டநி 
ணமற்ய, ஆமல் அர்த்டம் அடிழதமடு ணமறும்டிதமக, 

மடிமர். 
 

இப்ழமடம், "உன்வபிட்டுப் ிரிந்டயனக்க னடிதமட 
மன்டமன் டயனம்ி பந்டபிட்ழழ! இன்னம் ன் 
ழதமசயக்கயமய்? உன் ழச ர்தங்கத்வட 
பிரித்டக்ளகமண்டு டுத்டக்ளகமள்" ன்று ளசமல்மணல், 

"கஞிகண்ஞன்டமன் டயனம்ி பந்டபிட்மழ!" ன்று 
சயஷ்தவப் ளனவணப்டுத்டய, அபினக்கய இம் 
டபமமறம் அங்ழக அபவ க்ஷயப்டற்கமக 
கபமனும் கூ இனக்கடம் ன்று த்பிக்கும்டிதமக 
ஆம்ித்டமர். 
 

"கஞிகண்ஞன் ழமக்ளகமனயந்டமன் " 

 



"ழமக்கு எனயந்டமன்": இந்ட ஊவபிட்டு ப்தமஞம் 
ண்டபடயல்வ. ன்று இங்ழகழத டங்கயபிட்மன். 
 

னன்ழ "கஞிகண்ஞன் ழமகயன்மன்" ன்று 
ஆம்ித்டப் மடிதபர் இப்ழமட அவடழத ளகமஞ்சம் 
ணமற்ய - அர்த்டத்டயழ ளமம் ணமறுட்மறம், 

பமர்த்வடதிழ ஸ்பல்ணமகழப ணமற்யப் மடிக்ளகமண்டு 
ழமய், "ீனேனன்ன் வந்டமகப் மய் பிரித்டக்ளகமள்" 
ன்று னடித்டமர். னன்ழ, 'சுனட்டிக் ளகமள்' ன்று 
ளசமன்வட ணமற்ய 'பிரித்டக்ளகமள்' ன்று னடித்ட 
பிட்மர். அழட ளபண்ம ணீட்ர். ளனம்மம 
பமர்த்வடகள் என்ழடமன். ஆமறம் அப்ழமட "மவதச் 
சுனட்டிண்டு கயநம்ன" ன்பர் இப்ழமட அடற்கு ழர் 
டயமக "மவத பிரிச்சுண்டு டுத்டக்ழகம" ன்று 
கபமிம் ளசமன்மர். 
 

கஞிகண்ஞன் ழமக்ளகமனயந்டமன், கமணன னங்கச்சய 
 

ணஞிபண்ஞம ! ீ கயக்க ழபண்டும் !- டஞிளபமன்யச் 

 

ளசந்மப் னழபமன் தமன் ளசளபமனயந்ழடன், ீனேனன்ன் 

 

வந்மகப் மய் பிரித்டக்ளகமள் . 
 

னன்ழ, "ீ கயக்க ழபண்ம" - " இப்டிப் டுத்டண்டு 
கயக்கமழட" ன்பர், இப்ழமட "ீ கயக்கழபண்டும்" 
ன்கயமர். "ன்ம உன் கயந்ட டயனக்ழகமத்டயழழத 
சதம் ண்ஞிக்ழகமப்ம!" 

 

னன்ழ, "தமன் ளசல்கயன்ழன்" ன்பர் இப்ழமட "தமன் 
ளசளபமனயந்ழடன்" ன்கயமர். கஞிகண்ஞன் 



ழமக்ளகமனயந்டடமல் இபனம் ளசளபமனயந்டபிட்மர். 
'ளசற' ன்மல் ளசல்பட. 'பற ளசற' ன்று 
னொமவதச் ளசமல்றம்ழமட ணட்டும் இந்ட பமர்த்வடவதச் 
ளசமல்கயழமம். "ளமம் ளசபமகயட" ன்மல் 
வகவதபிட்டு ளமம் னொமய் ளசன்று பிடுகயட, 

ழமய்பிடுகயட ன்று அர்த்டம். 
 

"கஞிகண்ஞனும் ழமக்ளகமனயந்டமச்சு, மனும் 
ளசளபமனயந்டமச்சு. இிழணழ இங்ழகடமன் இனக்கப் 
ழமகயழமம். இப்ழமட ஊனக்கு ழர்ந்ட உத்மடத்வடப் 
மர்த்டபிட்டமல் இிழணழ மமழபம, ங்கழநம 
தமனம் மங்கள் இந்ட ஊவ பிட்டுப் ழமகய ணமடயரிச் 
ளசய்தணமட்மர்கள். அடமல் இங்ழகழத 
இனந்டளகமண்டினப்ழமம். ஆவகதிமல் ீனேம் இிழணல் 
உன் ழச ர்தங்கத்வட பிரித்டக்ளகமண்டு யம்ணடயதமகப் 
டுத்டக் ளகமள்நமம். ழதம மபம்! உன்வப் 
மர்த்டமல் ரிடமணமக இனக்கயட. ளனணமநமகப் ட் ீ 
இந்ட சயன் ஆள் ன் ளசமல்றழபழம, ண்டழபழம 
ன்ம சதத்வடச் சுனட்டி வபத்டக்ளகமண் 
வகழதமழழத இன்னம் யன்று ளகமண்டினக்கயமய்? 

அவட பிரித்டக் ளகமள்நப்ம! 
 

"வந்மகப் மய் பிரித்டக் ளகமள் !" 

 

இப்டி அபர் பமய்ப்ச் ளசமன் அப்னந்டமன் ஸ்பமணய 
ணறுடி ஆடயழசவ ளணத்வடதமகப் ழமட்டுக் ளகமண்டு 
டுத்டக் ளகமண்மர். 
 



அபர்டமன் கமஞ்சரனத்டயன் அழக ழடபமதங்கநில் 
என்யல் இனக்கய தழடமக்டகமரி, ளசமன் பண்ஞம் 
ளசய்ட ளனணமள். 
 

கமஞ்சரனத்டயல் ச்வச பண்ஞப் ளனணமள், பந பண்ஞப் 
ளனணமள் ன்ளல்மனம் கபமன் இனக்கயமர். இபழம, 

ளசமன் பண்ஞம் ளசய்ட ளனணமள்! 
 

டற்குக் கவட ளசமன்ழளன்மல்: சயஷ்தன் அபழ 
கபமிம் ழமக ழபண்டுளணன்யல்வ; அபன் 
குனபிித்டயல் னர்ஞ க்டய பிச்பமம் 
வபத்டபிட்மல் அபர் கபமவழத அபன் கயட்ழ 
ழமகப் ண்ஞி பிடுபமர்; அபன் ழமகய இளணல்மம் 
ின்ழமழழத கபமனும் ழமய் க்ஷயக்கும்டிதமகப் 
ண்ஞிபிடுபமர். சயஷ்தனுக்கமக குன ஆர்ர் 
ழமட்டுபிட்மல் கபமழ "யல்" ன்மல் யற்மன், 

"ஏடு" ன்மல் ஏடுபமன், "டு" ன்று அபமகச் 
ளசமன்மல்டமன் டுப்மன். 
 

இவடத் ளடரிந்ட வபத்டக்ளகமண்டுடமன் சய ழர் குனழப 
ழமடம், டிதமக என ஈச்பன் ழபண்மம் ன்யனந்டட. 
 

* 1 அர்ச்வச ன்மல் பிக்ம். மண கயனஷ்ஞமடயதமக 
அபடரித்ட ஞ்சமம்ளசய்ட இவபழ ஞ்சரிக்கமணல் 
ஏரித்டயல் இனந்ட ளகமண்டு அனள்படற்கமக 
அர்ச்வசதமக அபடரிக்கயமன் ன்ட ஆன்ழமர் கனத்ட. 
 

* 2 ளமய்வகதமழ்பமரின் டயனபந்டமடய, 53. 

 

ளட. V - 10 



ஈஸ்பவனேம் பனபித்டத் டனம் குன 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ஈச்பவனேம் பனபித்டத் டனம் குன 

 

அப்டிழத, ஈச்பன் ழபடணம? அடற்கும் அபவத் டமன் 
ழரில் உமயக்கடளணன்யல்வ. அபவப் ிடித்டக் 
ளகமண்டுப ம்னவத உமம சக்டய ழமடழப 
ழமடமட. அடமல் என குனவபப் ிடித்டக் ளகமண்டு 
பிட்மல் ழமடம். ணக்கமக அபர் ப்மர்த்டயத்ழடம சண்வ 
ழமட்ழம அபவ இறேத்டக்ளகமண்டு பந்ட பிடுபமர். 
 

இப்டி டக்குக் கயவத்ட ஈச்ப டர்சம் டன்னுவத 
சயஷ்தர்கறக்கு, அல்ட டன்வச் ழசர்ந்ட 
ணற்பர்கறக்கும் கயவக்கும்டிதமகப்  ணமன்கள் 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். 
 

ழமணமசய ணம மதமர் கவடதில் இப்டித்டமன் 
மர்க்கயழமம். அபர் டம்ணமல் ழமக ஈச்பவ 
பனபித்டக் ளகமள்ந னடிதமளடன்று றந்டனெர்த்டய 
ஸ்பமணயகநிம் ழமய் ழபண்டிக்ளகமள்ந, றந்டனெர்த்டய 
அப்டிழத பபவனத்ட பிட்மளன்று கவட. இபர்கவந 
குன சயஷ்தர்களநன்று ளசமல் னடிதமட. ஆமறம் 
இடயயனந்ழட ஈச்பழமடு ளனங்கயதினக்கய குன, 

அபவ சயஷ்தனுக்கும் ளனக்கணமகக் ளகமண்டு பந்ட 
பி னடினேளணன்று ளடரிகயட. 
 



அந்டக் கவடவதக் ளகமஞ்சம் மர்க்கமம். ஆழ்பமர் கவட 
ழகட்ழமம். மதன்ணமர்கநில் எனத்டர் கவட ழகட்க 
ழபண்மணம? இட இண்டு மதன்ணமர்கள் ம்ந்டப்ட் 
கவட. 
ழமணமசய ணம மதமர் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ழமணமசய ணம மதமர் 

 

'ழமணமசய' ன்மல் ன்ழபம ழடம ன்று சயரிக்க 
ழபண்மம். ழமணதமகம் ண்ஞித 'ழமணதமய' டமன் 
'ழமணமசய' ன்மதினக்கயட! 
 

மதன்ணமர்கநில் னெத்டயன் அத்டவ ிரிவபச் 
ழசர்ந்டபர்கறம் இனப்மர்கள். டீண்மடமமகப் 
ண்ஞழபவ ளசய்ட ளகமண்டினந்ட ந்டமரியனந்ட, 

ழபர் (கண்ஞப்ர்) , ளசம்பர் (அடயத்ட மதமர்) , 

பண்ஞமன் ழபவ ண்ஞிபர் (டயனக்குயப்னத் 
ளடமண் மதமர்) , குதபர் (டயனீகண்ர்) ன்யப்டிப் 
ழமய் ழச, ழசமன, மண்டித, ல்ப மமக்கள் பவதில் 
அத்டவ மடயகவநனேம் அறுத்ட னென்று 
மதன்ணமர்கநில் மர்க்கயழமம். இபர்கநில் 
ஜமம்ந்டர் உள் ன்ிண்டு வபடயக 
ப்மம்ணஞர்கள் இனக்கயமர்கள். இபர்கநில் எனத்டர்டமன் 
ழமணமசயணமர். 
 



ழநத்டக்குக் ளகமஞ்ச டெத்டயல் அம்ர், அம்ர் ணமகமநம் 
ன்று இட்வ ஊர்கள் அடுத்டடுத்ட இனக்கயன். அந்ட 
அம்வச் ழசர்ந்டபர்டமன் ழமணமசய ணமர். "அம்மன் 
ழசமணமசய ணமனுக்கு" ன்ழ 'டயனத்ளடமண்த்ளடமவக' 

தில் றந்டனெர்த்டய அபவச் ளசமல்தினக்கயம. 
சுக்தறர்ழபடயதமமர் ழமணதமகம் ளசய்ட இம் ன்று 
இன்வக்கும் அம்னக்கும் அம்ர் ணமகமநத்டக்கும் 
டுபிறள்ந என ணண்த்வடச் ளசமல்கயமர்கள். 
வபகமசய ணம ஆதில்தத்டயல் அந்ட தமகத்வட 
ஜமகப்டுத்டய உத்பம் த்டகயமர்கள். அடயல் 
ஸ்பமஸ்தணம அம்சங்கள் உண்டு. அட 
ம்ந்டணமகத்டமன் கவட ளசமல் பந்ழடன். மணமக 
ஈச்பவ பபவனக்க னடிதமட ழமட ணக்கமக 
குனவப, அல்ட குனஸ்டமத்டயறள்ந என 
ளரிதபவக் ளகமண்டு அபவ பபவனத்டக் ளகமண்டு 
பிமம் ன்கய கவட. 
 

ளரித னமஞத்டயல் ழமணமசய ணமவப் ற்யச் 
ளசமல்றம்ழமட அபர் தமக கர்ணமபின் னெழண 
ழணச்பவ ப்ரீடய ளசய்டபிமம் ன் 
அிப்மதத்வட உவதபளன்றும், டயனபமனொனக்குப்ழமய் 
றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகவந ஆச்தித்ட அடன் னெழண 
சயபமனேஜ்தம் அவந்டமளன்றும் ணமத்டயம் ளசமல்ய 
அழடமடு பிட்டினக்கயட. ஸ்ட னமஞங்கநியனந்ட 
அபர் ண்ஞி ழமண தமகக் கவடவத - 
ஸ்பமஸ்தணம கவட ன்ழழ, அவட - 
ளடரிந்டளகமள்கயழமம். அழக ஸ்ட னமஞங்கவநப் 
ழம இட ங்கறக்குத் ளடரிதமடடமக இல்மணல் 



அந்டச் சரவணகநில் இன்வக்கும் ப்ணமக இனப்டமல், 

இடற்கமகழப உத்பம்கூ த்டபடமல், authentic - 

ஆடடமன் (ஆடம னர்பணமட டமன்) ன்று ளடரிகயட. 
இப்டிச் ளசமன்டமல், ங்கறக்கு அடயகம் ளடரிதமட 
ஸ்ட னமஞங்கள் authentic இல்வ ன்று அர்த்டணயல்வ. 
 

'ழமண தமகத்டயமல் ணசயபவ ப்ரீடய ண்ஞ 
ழபண்டும். அடயழ மம் ளகமடுக்கய ஆறடயகள் அக்ி 
னகணமக அபவச் ளசன்வகயன் ன்று ளபறுணழ 
என ம்ிக்வகதின் னெம் ளடரிந்டளகமண்மல் ழமடமட. 
ஈச்பழ ப்த்தக்ஷணமக தஜ்ஜத்டக்கு பந்ட ஆறடயவத 
பமங்கயக்ளகமள்நழபண்டும்' ன்று ழமணமசயணமனக்கு 
ளமம்த் டமணமக இனந்டட. அழட ணதத்டயல், 

'ணக்கமபட, ஈச்பழ ழழ பந்ட டர்சம் டந்ட, 

ஆறடயகவந பமங்கயக் ளகமள்படமபட? அபவ 
பபவனக்கய அத்டவ சக்டய, க்டய ணக்கு ட?' ன்றும் 
இனந்டட. ஆமறம் ஆவச ணட்டும் பிபில்வ. 
அடமல், 'ஈச்பின் ண க்டமக, அபழமடு 
ளனங்கயதினப்பமக தமமபட இனந்டமல் அந்டப் 
ளரிதபரிம் ழமய் ழபண்டிக்ளகமண்டு ம்ணமல் 
னடிதமடவட அபமல் த்டயக் ளகமள்நமழண! இப்டி 
ணக்கமக ஈச்பவ பபவனத்டத் டக் கூடிதபர்கள் 
தமர் இனக்கயமர்கள்?' ன்று ழடடிக்ளகமண்டினந்டமர். 
ஸ்பமணயதிம் ஸ்பமடீம் ளகமண் ஸ்பமணயகள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 



ஸ்பமணயதிம் ஸ்பமடீம் ளகமண் ஸ்பமணயகள் 

 

அப்ழமடடமன் அபர் டயனபமனொரியனந்ட 
றந்டனெர்த்டயஸ்பமணயகவநப் ற்யக் ழகள்பிப்ட்மர். 
அபனக்கும் ஈச்பனுக்கும் இனக்கப்ட் அத்தந்ட 
உவபப் ற்யக் ழகள்பிப்ப்  அபனக்கு ளமம் 
பிசயத்ணமகறம் இனந்டட, அடயசதணமகறம் இனந்டட. அந்ட 
ஸ்பமணயகள் (றந்டனெர்த்டய) ஊரிறள்ந ல்ம 
ஸ்பமணயகள் ணமடயரினேம் இல்மணல் ளமம் ணமறுடமக 
இனந்டமர். ஸ்பமணயகள் ன்மல் ளமடபமக எட் எட்க் 
கயந்டளகமண்டு, என ழகமபஞத்வடக் கட்டிக்ளகமண்டு, 

'ளண்ஞமபட, ளமன்மபட?' ன்று இனப்மர்கள் ன்மல் 
இபமமல் ழமக் ஆமணய ணமடயரி இனப்டமகத் 
ளடரிந்டட! குங்குணப் ளமட்டும் வ்பமடப் ளமட்டுணமக 
க அங்கமணமதினப்மமம்! அழடமடு, ழகட்மழ 'மக்' 

அடிக்கய ணமடயரி, ழமகப்மட படீ்டுக்குப் ழமகயபமம்! 
இனந்டமறம் ஈச்பன் அபனக்கு ளமம்றம் அத்தந்டணமம். 
"ளமன் ழபடம், ளண் ழபடம்" ன்று அபவழத 
இபர் ழகட்மல் அபனும் உனுக்குழ அப்டிழத 
ளகமடுக்கயமமம்! ழமகப்மட படீ்டுக்கமரி இபர் கயட்ழ 
ழகமித்டக் ளகமண்மல், இபனக்கமக ஈச்பனும் அந்டப் 
ழமகப்மட இத்டக்கு வதமக ந்ட டெட ளசமல்ய 
அபறவத ழகமத்வடத் டீர்த்டவபத்ட இபர் அங்ழக 
ணறுடி ழமகும்டி மதம் ண்டகயமமம்! 
ஸ்பமடீத்டயழ இபர் ஈச்பவழத டுத்ளடயந்டகூப் 
ழசுகயமமம். இபர் ளமய் த்தம் ண்ஞிக் கண் 
அபிந்ட ழமமல், அடற்கமக ஈச்பவத் டயட்டுபமமம். 
'வதம ன் கண்வஞப் யச்ழச! ீ ன்ம இனப்ிதம? 



பமழ்ந்ட ழமடீழ * 1 !" ன்மமம். (... அடமபட 'ீ ன்மக 
பமழ்பமய்' ன்று ளசமல்றகய ணமடயரி ளசமல்றம் ழமழட 'ீ 
பமழ்பமதம?' ன் அிப்மதத்வடத் ளடரிபிப்ட. 'க்கு 
இத்டவ கஷ்ம் ளகமடுத்டயழதமன்ழம, ீ ன்மதிப்ம!' 
ன்மல் ன் அர்த்டம்? இப்ழமடங்கூ, 'ீ பமழ்ந்ழட!' 
ன்று ளசமல்றம்ழமட ன் அர்த்டத்டயல் 
ளசமல்கயழமம்?) இப்டி அந்ட ஸ்பமணயகள் ஈச்பவழத 
கடிந்ட ளகமள்கயமமம். ஈச்பனும் உழ கண்வஞக் 
ளகமடுக்கயமமம். இபனக்கு ழடம டயனட்டு ழமமல், 'ீ 
இனந்ட ன் ப்ழதமம்: த்டக்கயனந்டீர் * 2 ?' ன்று 
ஸ்பமணயவத அடட்டுகயமமம். உழ ஸ்பமணய 
டயனர்கவநழத டயனம்ிபந்ட 
ளகமள்வநதடித்டவடளதல்மம் ளகமட்டிபிட்டுப் ழமகப் 
ண்டகயமம். ணயட்டி உனட்டினேங்கூ ஸ்பமணயதிம் 
கமரிதம் மடயத்டக் ளகமள்படமல் அபனக்கு 
'பன்ளமண்ர்' ன்ழ ழமம்! ளடமண்ர்களநன்மல் 
அங்கயதடுங்கயக் கயப்மர்களநன்மல் இபழம 
பன்வணதமகக் கண்டித்டப் ழசய தணமிம் கமரிதம் 
பமங்கயக்ளகமள்றம் பன்ளடமண்மதினக்கயமர்! இபர் 
பிசயத்ணம ளடமண்மதினக்கயமளன்மல் ஸ்பமணயனேம் 
அவடபி பிசயத்ணமக இபர் ளசமல்கயடிளதல்மம் 
ழகட்கய இன்ளமன தழடமக்டகமரிதமக இனக்கயமர்! 
(ன்ளல்மம் ழமணமசய ணமர் யவத்டமர்.) 
 
  
 

* 1 "ணீநமபடிவண" டயகத்டயன் அடிகள் " பமழ்ந்ட ழமடீழ!" 
ன்ழ னடினேம். 
 



* 2 "ளகமடுகு ளபஞ்சயவ" ன் டயகத்டயன் எவ்ழபமர் 
அடிதிறம் ழகட்கும் ழகள்பி. 
ம் அயவப ணீயத ணமன்கநின் ழமக்கு 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ம் அயவப ணீயத ணமன்கநின் ழமக்கு 

 

ணகமன்கநின் ழமக்கு, ஈச்பின் ழமக்கு ம்னவத 
சயன் னத்டயக்குப் னரிதமட. ஆவகதமல், மம் இந்ட 
னத்டயவதக் ளகமண்டு னடிற ண்ஞி அசமத்டக்கு 
ஆநமகயபிக்கூமட. ம் னத்டயக்கும் னரிகய ணமடயரி 
சயபற்றுக்குக் கவட, னமஞங்கநில் ளரிதபர்கள் 
கமஞம் கமட்டிதினக்கயமர்கள். அபற்வ ம்ி டுத்டக் 
ளகமள்நழபண்டும். 
 

றந்டனெர்த்டய வப, சங்கயய ஆகயதபர்கநிம் 
ப்ழவணதமதினந்டமளன்டமல் சட்ளன்று அபவப் 
ற்யக் கன்மின்ம ன்று யவத்டபிக்கூமட. 
அபர்கள் அன்த மடய, அடயறம் எனத்டய ழமகப்மட 
ளடனவப, படீ்வச் ழசர்ந்டபள், ன்டமல் அபர்கவநனேம் 
குவபமக யவத்டபிக் கூமட. வப மச்சயதமர், 

சங்கயய மச்சயதமர் ன்று அபர்கவந யம் ணரிதமவட 
ளகமடுத்ழட ளடமன்று ளடமட்டுச் ளசமல்யபனபடயயனந்ட 
அபர்கள் த்டவ உதர்ந்ட சரனம் க்டயனேம் 
உள்நபர்கநமதினந்டயனக்க ழபண்டுளணன்று 
னரிந்டளகமள்நமம் 'அபர்கள் தமர்? றந்டனெர்த்டய தமர்? 

சமஸ்த்ழமக்டணமக அபர் கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்நப் 



ழமழமட வ்னத்ட ழபடயதமக பந்ட ஏவவதக் கமட்டி 
அபவத் டன் அடிவண ன்று னொித்ட அபர் 
க்னஸ்டமச்ணம் ழமகமணல் டடுத்ட ஈச்பழ அப்னம் 
அபவ இந்டப் ளண்கநிம் ழசர்த்ட வபப்மழன்? 

அடற்கமகப் ழமகப்மட இத்டக்குத் டமழ டெட 
ழமபமழன்?' ன்டற்ளகல்மம் 'ளரித னமஞ' த்டயன் 
ஆம்த்டயழழத டயயனக்கயட. 
 

றந்டனெர்த்டய னழமகத்டயல் ிப்டற்கு னன்ன 
வகமத்டயல் ஈச்பனுக்கு ளனங்கயத மர்டமக 
(கயங்கமக) இனந்டபர். அப்ழமட வப மச்சயதமனம் 
சங்கயய மச்சயதமனம் அம்மறக்கு கயகநமக இனந்டர். 
என மள் அபர்கள் இண்டு ழவனேம் றந்டர் - 
அப்ழமட ஆம றந்டர் ன்று அபனக்குப் ளதர்- 
அபர்கவந ந்டபத்டயல் மர்த்டமர். ஸ்ம் 
அபர்கறக்குள் ப்ழவண ற்ட்டுபிட்ட. வகமத்டயல் 
இந்ட ணமடயரி கமடல், கரடல் ன்று ப்ட ளமம்த் டப்ன 
ன்று டமன் ஈச்பன் அபர்கவந னழமகத்டயல் 
ிக்கும்டிச் சித்ட, அடயழழத கனவஞழதமடு அந்ட 
ன்ணமபில் அபர்கள் டங்கள் ஆவசவதனேம் னர்த்டய 
ளசய்டளகமள்நட்டும் ன்று அடேக்ம் ண்ஞிமன். 
 

இம்ணமடயரி, ணக்கு பிசயத்ணமக, எவ்பமடடமகத் ழடமன்றுகய 
பற்றுக்குக் கமஞம் னமஞங்கநில் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
மம்டமன் அபப்ட்டு, என்வனேம் மர்க்கமணல் 
'க்ரிடிவஸ்' ண்ஞ ஆம்ித்டபிடுகயழமம். சயபற்றுக் 
கமஞம் ளசமல்யதினப்டயயனந்ழட, ளசமல்மணல் 



பிட்பற்றுக்கும் டமபட கமஞம் இனக்க 
ழபண்டுளணன்று னரிந்ட ளகமள்படடமன் னவ. 
 

வப, சங்கயய பிதணமக றந்டனெர்த்டயவதப் ற்யக் 
குவத்ட யவப்பர்கள் இன்ம் சய 
பிதங்கவநனேம் ழசர்த்டப் மர்க்கழபண்டும். த்ி 
ன்று என கன்ிவகக்கு அபர் சமஸ்த்ழமக்டணமகத் 
டமயகட்டி டமம்த்டயதம் ஆம்ிக்கபினந்ட 
ணதத்டயல்டமன் ஈச்பன் அபவ இறேத்டமன். அபனம் 
உழ அபனுக்கு "ணீநம அடிவண" ன்று 
ளசமல்யக்ளகமண்டு குடும் பமழ்க்வகவதத் டச்சணமகத் 
டள்நிபிட்டு ழகமபில் ழகமபிமகச் சுற்ப் 
னப்ட்டுபிட்மர். அப்ழமட என ஊனக்கு அபர் ழம 
ழமட அங்ழகதினந்ட ழகமட்னய மதமர் ன் ளரிதபர் 
ல் குஞபடயகநமகறம், ளநந்டர்தபடயகநமகறம் 
இனந்ட டம்னவத இண்டு னத்ரிகவநனேம் 
றந்டனெர்த்டயக்கு அர்ப்ஞம் ண்ஞி, "இபர்கவந ீங்கள் 
ற்றுக் ளகமள்நழபண்டும்" ன்று ழகட்டுக்ளகமண்மர். 
சயங்கடி, பப்வக ன் அந்டப் ளண்கறம் பந்ட 
அபவ ணஸ்கரித்டமர்கள். அப்ழமட றந்டர் ண 
சுத்டணம ணழமடு, "இபர்கவந ன் னத்ரிகநமக 
ற்றுக்ளகமள்கயழன்" ன்ழ ளசமன்மர். இடற்கு 
அகச்சமன்மக அவ்றொரிழ மடித டயகத்டயல் டம்வண 
"சயங்கடிதப்ன்" ன்ழ ளசமல்யக்ளகமள்கயமர் * 1. 

 

இன்ளமன angle - ல் (ழகமஞத்டயல்) ளசமல்கயழன்: 
ணமன்கறவத சரித்ம், பமழ்க்வக பமறு ன்டயல் 
ளபநிதிழ க்கய ம்பங்கவநப் மர்க்கயழமம். 



அந்ட ம்பங்கள் அபர்கள் ணவ ப்டித் ளடமட்ட, 

- ளடமட்டம ளடமமணழ இனந்டடம? - ன்றும் 
மர்க்கயழமம். ஆமல் இடற்ளகல்மம் உள்ழந 
அபர்கறவத ஹ்னடத அந்டங்கம் ப்டிதினந்டட 
ன்று ளடரிந்டமல் டமன் அபர்கறவத உண்வணதம 
ளனவண ளடரினேம். அட இந்ட ளபநிபமழ்க்வகதில் 
ளடரிதமட. ளடரிந்டமறம் ளகமஞ்சம் ழடம ழசமகத்டமன் 
ளடரினேம். ின்ழ அபர்கறவத அந்டங்கம், 

உதிர்யவதம ண்ன, டயழ ளடரினேளணன்மல் அபர்கள் 
டங்கறவத அந்டமத்ணமபியனந்ட ளமங்கய பனபடமக 
அனள் ழபகத்டயல் றேடய வபத்டயனக்கயமர்கழந, அந்ட 
டைல்கநில் - மடி வபத்டயனக்கயமர்கழந, அந்டப் - 
மட்டுகநில் டமன் ளடரினேம். 
 

றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகறவத ளபநிபமழ்க்வக ப்டி 
ழபடணமமல் இனக்கட்டும். அபனவத உள் ணஸ், 

அந்டங்கம் ப்டி இனந்டட ன்மல் அடற்கு 
அபனவத மல்கவநத்டமன் மர்க்கழபண்டும். 
இப்டினேம் என உத்டணணம க்டயதம ன்று மம் 
குவனந்ட ழமகய ணமடயரி அபர் ழடபமம் மடிதினக்கயமர். 
த்டவழதம டைற்மண்டுகநமக, த்டவழதம 
டவனவடவந இப்டிக் குவனத்ட பனகயபர் ண 
க்ட சயகமணஞிதமகத்டமன் இனந்டயனக்க ழபண்டுளணன்று 
மம் னரிந்டளகமள்நமபிட்மல் ம்வண பி அசடு 
இல்வ ன்ழ அர்த்டம். 
 

" அன்ழ ! உன்வதல்மல் இிதமவ யவக்ழகழ " 

 

" அத்டம ! உக்கமநமய் ..." 



 

"... உவ மன் ணக்கயனும் ளசமல்ற (ம்) ம 
ணச்சயபமதழப " * 2 

 

ன்று இப்டி அழகம், ம்னவத கனங்கல் ணவனேம் 
ளகயனச் ளசய்கய ணமடரி மடி வபத்டயனப்பவப் ற்ய 
அசமணமக யவத்டபிப்மட. 
 

ஈச்பவழத பிமர், சயமர் ன்மல் அடறம் அபன் 
வ்பநற ளநப்தன் ன்று கமட்டுபடற்குத்டமன். 
அபழ டன்வ பனயடுபடயறள்ந  ணமர்க்கங்கநில் 
இபவ கம ணமர்க்கத்டயல் ஸ்ழயடமகப் னக 
வபத்டடமல்டமன் அபிம் உரிவணழதமடு 
சண்வகூப்ழமட்மர். ' டம்ிமன் ழடமனர் ' ன்ழ 
அபனக்கு என ழர். மக்ஷமத் ஈச்பிம் இப்டி 
பன்ளடமண்மக இனந்ட அபழடமழ அபனுவத 
அடிதமர்கநம அறுத்ட னெபனக்கும் டம்வண "அடிழதன், 

அடிழதன்" ன்று எழ அக்கணமகத் 
ளடரிபித்டக்ளகமண்டு, ணஸ்கமம் ண்ஞித் 
'டயனத்ளடமண்வத் ளடமவக' மடிதினக்கயமர்? 

 

* 1 டயனமட்டிதத்டமன் குடிப் டயகணம" னஞமஞமபழடமர்" 

 

* 2 னவழத "ளமன்மர் ழணிதழ", "ித்டம ிவ 
சூடி", "ணற்று ற்று" ன் டயகங்கநில் பனவப. 
டெடழம டெடபவந! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 



டெடழம டெடபவந ! 
 

டமம் ண்ஞப்ழமகய தஜ்ஜத்டக்குப் ழணச்பவ தமர் 
னெம் பபவனக்கமம் ன்று மர்த்டக்ளகமண்டினந்ட 
ழமணமசயணமர் றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகவநப் ற்யத் 
ளடரிந்ட ளகமண் ிகு அபவப் ிடித்ழட கமர்தத்வட 
த்டயக் ளகமள்நமளணன்று டீர்ணமம் ண்ஞிமர். 
 

ஆமல் அபவப் ிடிப்டம் அப்டி ழசம கமர்தணமக 
இனந்டபிபில்வ. ளன்மல் அபவச் சுற்ய 
ப்ழமட மர்த்டமறம் சயபடிதமர்கறம், ங்கறணமக 
ழ, ழ ன்று கூட்ணமக இனக்கும். மம ணமடயரி என 
ளரித டர்மர்-சயப க்டய டர்மர்-அபர் த்டய பந்டமர்!ஆடய 
வசபளன்றும், சயப ப்மஹ்ணஞளன்றும் ளசமல்றம் 
அர்ச்சகர்கள் மடயதில் அபர் ிந்டயனந்டமறம், அபவ 
டயனனவப்மடி மட்டின் சயற்சழ ஸ்பகீமம் ளசய்ட 
ளகமண்டு பநர்த்டமர். அப்னம் அபனக்கு 
னெழபந்டர்கறழண, அடயறம் சயப்மக ழச மம, 

ளனங்கயத க்டர்கநமக இனந்டமர்கள். னெழபந்டர்கறம் 
னவசூனக்கூ அபர் சய மண்டி மட்டு 
ஸ்டங்கறக்குப் ழமதினக்கயமர். ஆவகதமல் அபனம் 
என மம ணமடயரிழத அங்கமமடயகறன் ரிபமம் சூன 
இனந்டமர். 
 

'தமழம என வன ப்மம்ணஞம டமன் அபவ ப்டி 
ளனங்குபட? அபர் கபத்வட ப்டிக் கபர்பட? ன்று 
ழமணமசய ணமர் ழதமசயத்டமர். 'டம்ணமல் ன் ளரித 
கமஞிக்வக, ம்மபவ ணர்ப்ித்ட அபனவத 



கபத்வடப் ளனடினேம்?' ன்று ழதமசவ ண்ஞிமர். 
சட்ளன்று அபனக்கு என னேக்டய ழடமன்யற்று. 
 

அபர் அக்ிழமத்மடய கர்ணமக்கள் ல்மம் க்ணப்டி 
ளசய்டபிட்டு ணத்தமன்ம் என ணஞிக்கு ழணழ டமன் 
ழமம் ண்டபமர். ழமளணன்மல் என்றும் ஞ்ச 
க்ஷ்த ணமன்ணயல்வ. "இபன் தமர் மர்ப்மன்? 

ிடுங்கயத் டயன்கயமன்!" ன்று பனம் ளசமல்படற்கு 
இணயல்மணல், த்டவ நிவணதமக ப்மம்ணஞன் 
இனக்க ழபண்டுளணன்று சமஸ்த்த்டயல் 
ளசமல்யதினக்கயழடம அப்டி பமழ்க்வக த்டயபர் 
அபர். ஆடயமழ தமனக்கும் ந்டத் 
ளடமந்டறணயல்மணல், டமம் டக்ஷயவஞ ன்றுகூ 
தமரினம் வடனேம் டயர்மர்க்கமணல், அபர் மட்டுக்குப் 
ஞ்சமக்ஷத்வட ித்டக்ளகமண்ழ ஆற்ங்கவழதமடு 
ழமய், ழகட்மரில்மணல் எடக்குப் னத்டயல் 
னவநத்டயனக்கய கரவ னடமடகவநப் 
யத்டக்ளகமண்டு பந்ட த்ிதிம் ளகமடுத்ழட மகம் 
(சவணதல்) ண்ஞி வபக்கச் ளசமல்பமர். ஊமவப் 
ிடுங்கயத் டயன்கயடயல்வ; ஊனக்கு எடக்குப் னத்டக் 
கரவவதத்டமன் ிடுங்கயத் டயன்கயட! அடமல் அபனக்கு 
இப்ழமட ன் யவற பந்டளடன்மல், 'மம் 
ணர்ப்ஞம் ண்டபடற்கு ழபழ ளரித கமஞிக்வக 
இல்மபிட்மல் ன்? ம் ஆற்ங் கவதிழ 
ங்ழகனேணயல்மட பிழசணமக ளமம் உசந்ட மடய 
டெடபிநங்கரவ (டெடபவந அல்ட டெடவந ன்கய 
கரவ) தழடஷ்ணமக பிவநகயழட! அட 
ழடமழமக்தத்ழடமடு ஜமத்வடனேம் வ்னத்டய 



ண்ஞக்கூடிதட ன்று ளசமல்கயமர்கழந! ஆவகதிமழ 
ச்சுப் ச்ளசன்று அவட யத்தனம் யத்ளடடுத்டக்ளகமண்டு 
ழமய் றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகநின் க்னத்டயல் 
ழசர்ப்ித்ட அபனவத ஆமத்டயல் ழசர்க்கும்டிப் 
ண்ஞிபிட்மல், ன்வக்கமபட என மள் அபர், தமர் 
யத்தனம் இப்டி கரவ ளகமண்டு பந்ட டனகயட?' ன்று 
ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமண்டு ழட்டி ளகமடுக்க ணமட்மழம?' 

ன்று ண்ஞிமர். டெடபிநங்கரவ னெணமக 
லக்ஷ்ணணமக என டெட அனுப்ி றந்ட னெர்த்டய 
ஸ்பமணயகநின் கபத்வடக் கப னேக்டய ண்ஞிபிட்மர்! 
 

னேக்டயதமக ணட்டும் ண்ஞபில்வ, க்டயழதமடுந்டமன் 
ண்ஞிமர். 'அபர் கரவவதக் கபிக்கமபிட்மல் கூப் 
ழமகட்டும். அந்டப் னண்தமத்ணம குயதில் யத்தனம் 
ம்னவத யழபடம் ழமமழ ழமடம். மம் 
மட்டுக்குக் quiet - ஆகக் ளகமடுத்டக் ளகமண்ழதினப்ழமம். 
க்கயட க்கட்டும்' ன்று னடிற ண்ஞிமர். 
 

அந்ட ப்கமழண டயனம் ச்ணத்வடப் மர்க்கமணல் 
டயனபமனொனக்குப் ழமய் டெடபவந ளகமடுக்க 
ஆம்ித்டமர். 
 

றந்டனெர்த்டய வப மச்சயதமர் படீ்டில் பமம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமர். அங்ழக பனகயபர்கறம் 
ழமகயபர்கறணமக டயனபினம ணமடயரிழத ப்றம் 
இனக்கும். அந்ட அணர்க்கநத்டயல் ழமணமசய ணமர் 
றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் இனந்ட க்கழண 
ழமபடயல்வ. அபர் மட்டுக்கு ஏவசப் மணல் 
சவணதற்கட்டுக்குப் ழமய் ரிசமகர்கநிம் கரவவதக் 



ளகமடுத்டபிட்டுப் ழமய் பிடுபமர். 'தமழம ப்மம்ணஞர், 

இத்டவ அக்கவதமக என மவநப் ழமக்ளகமண்டு 
பந்ட டனகயமழ' ன்று வப மச்சயதமர் ரிபமக 
யவத்டக்ளகமண்டு அவட றந்டனெர்த்டயதின் 
ஆமத்டயல் ழசனம்டிதமக ற்மடு 
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமள். ஆமறம் அந்ட ப்மம்ணஞவ 
ற்யப் டயதிம் ளசமல் அபறக்கு அபகமசம் 
கயவக்கபில்வ. 
 

ளரித ங்க்டயதமக சயபடிதமர்கழநமடு ழசர்ந்டடமன் 
றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் ழமம் ண்டபமர். 
என்று, ழமம் ளணௌணமக சயபத்தமத்ழடமழழத 
ண்டபமர். இல்மபிட்மல் ஈச்ப ணயவணகவந 
அடிதமர்கழநமடு ரிணமயக்ளகமண்ழ, டணக்குப் 
ரிணமப்டும் அன்த்வட னயப்மர். ழமம் ஆ 
ிற்மடும் மண கரர்த்டம், த்தமம், ஆத டர்சம், இபழ 
னடயட னடயடமகத் ழடபமம் மடுபட ன்று ந்ட 
பந்டடமல் கரவவதப் ற்ய அபர் டி கபத்ழடமடு 
பிசமரிக்க இ ழணற்பில்வ. 
 

மள் ஏடிக்ளகமண்ழதினந்டட. ழமணமசய ணமனம் 
ணந்டநமணல், கமல்பய மர்க்கமணல் டயனம் கரவக் 
வகங்கர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ பந்டமர். 
 

அப்னம் ன் ஆச்சு ன்மல், அபர் பனகய பனயதில் 
ஆற்யல் ளரிசமக ளபள்நம் பந்ட பிட்ட. ழமணமசய 
ணமமல் அவடத் டமண்டி ப னடிதபில்வ. 'ழதம, 

இப்டி ம்னவத அல் வகங்கர்தத்டக்கும் பிக்ம் 
ற்ட்டுபிட்ழட!' ன்று டக்கப்ட்மர். டக்கப்ட்டு ன் 



ண்டபட? மற, ந்ட மறக்கு ளபள்நம் 
படிதழபதில்வ. ஆமட குவழதமடு ழமணமசய ணமர் 
படீ்ழமழழத கயந்டமர். 
 

ஆமல் ஈச்பன் இப்டி பிக்ம் ணமடயரிக் 
கமட்டிதடயழழதடமன் அபனவழத ிச்வவதத் 
டீர்ப்டற்கு பனய வபத்டயனந்டமன். இப்டி 
பிவநதமடுபடடமன் அபன் பனக்கம்! 
 

அங்ழக, டயனபமனொரில், மஞ்சு மள் ழசர்ந்டமற் ழம 
டெடபவந ழமத்டயல் ழசமடடமழழத றந்டனெர்த்டய 
குயப்மக அவடக் கபித்டபிட்மர்! 
 

அழக ணமசமங்கள் அவப க்கும்ழமட ம் 
கபத்டக்கு பிழசணமக பமட. ஆமல் க்கமணல் 
யன்று ழமமல் சட்ளன்று கபித்ட பிடுழபமம். மம் 
இப்ழமட ழச்சயழழத கபணமக இனப்டமல் இங்ழக 
கமற்ழமட்மணமதினக்கயட ன்வட என பிதணமக 
ணயல் பமங்கயக்ளகமள்நமணழ இனக்கயழமம். அடழப 
இந்டக் கடற, ன்ல் சட்ளன்று சமத்டயக்ளகமண்டு, னறேங்க 
ஆம்ித்டமல் அப்ழமடடமன், 'ஏழம, இத்டவ மனய 
கமற்ழமட்ணமக இனந்டயனக்கயட!' ன்று ளடரிந்ட 
ளகமள்ழபமம். 
 

அந்ட ணமடயரி, ழமத்டயல் டெடபவந 
ழசர்ந்டளகமண்டினக்கும் பவதில் ழபழ சயப ஸ்ணஞம், 

சயப கவட ழசுபட ன்டயல் றந்டனெர்த்டய அவட 
ணயல் பமங்கயக் ளகமள்நமபிட்மறம், இப்ழமட 
ழசர்ந்டமற்ழம சய மட்கள் அட யன்று ழமடம் 



ஆமத்டயல் ன்ழபம பித்தமம், குவ இனக்கய 
ணமடயரித் ளடரிந்டட. 
 

பிசமரித்டடயல் பழம ப்மணஞர் ங்ழகதினந்ழடம 
டயந்டயம் ளகமண்டு பந்ட ளகமடுத்டக் ளகமண்டினந்ட 
கரவ யன்று ழமதினப்வடப் வப மச்சயதமர் 
ளசமன்மள். 
 

"ழதம, மபழண! இப்டிளதமனத்டர் டம்வண அவதமநம் 
கமட்டிக்ளகமள்நமணல் ளணக்கயட்டு வகங்கர்தம் 
ளசய்டளகமண்டினந்டமம? இப்டிட் உத்டணணம 
பீவத் ளடரிந்டளகமள்நமணல் ழமய்பிட்ழழ! அபர் 
ணறுடினேம் பந்டமல் ன்ிம் அனுப்ன. அபவ அபச்தம் 
மர்க்கழபண்டும். ம்ணமல் டமபட ப்டய ளசய்த 
னடினேணமமல் ளசய்தழபண்டும்" ன்று றந்டனெர்த்டய 
ஸ்பமணயகள் ளசமன்மர். 
 

இபவப் மர்ப்ழமணம, மர்ப்ழமணம ன்று அபர் 
டபித்டக்ளகமண்டினந்ட ணமடயரிழத அபவப் மர்ப்ழமணம 
ன்று இபர் டபிக்க ஆம்ித்ட பிட்மர்! இடடமன் 
ஈச்பன் ளசய்னேம் பிவநதமட்டு! 
 

ளபள்நம் படிந்டட. 
 

'அப்மம ணறுடி வகங்கர்தம் ஆம்ிக்கமம்' ன்று 
ழமணமசய ணமர் ளமம் ந்ழடமணமகக் கூடுடமகழப 
கரவ யத்டக்ளகமண்டு பந்டழசர்ந்டமர். 
 

றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் அபவப் மர்க்க 
ப்ரிதப்டுகயமளன்று ளடரிந்டடம் ந்ழடமத்டயல் 



உச்சயக்ழக ழமய்பிட்மர். "ணம ளரிதபர், ஈச்பழமடு 
ழழ ழசயப் னகுபரின் ந்டயப்னக் கயவக்கயழட!" 
ன்று ஹ்னடதம் ட், ட்ளன்று அடித்டக்ளகமள்ந 
அபனக்கு னன்மடிழமய் பிறேந்டமர். 
 

றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகறக்குக் கரவக் 
வகங்கர்தக்கமவப் மர்த்டடயல் ளமம்றம் ந்ழடமம் 
ற்ட்ட. "ீர் தமர் ஸ்பமணய? கஷ்ம் மர்க்கமணல் யத்தம் 
டெடபவந ளகமண்டுபந்ட ளகமடுத்டண்டு இனக்கழந? 

ன்மழ உணக்கு டமபட ஆகடணம?" ன்று ழகட்மர். 
 

இந்ட என்றுக்கமகத்டமன் ழமணமசயணமர் கமத்டக் 
ளகமண்டினந்டமளன்மறம், டம்னவத ளரித ஆவசவத 
ல்மர் டயரிறம் ளடரிபிக்க ளபட்கப்ட்டுக்ளகமண்டு, 

"ஆணமம், டங்கநமல் என உகமம் க்கடம். அவட 
கமந்டத்டயல் ளடரிபிச்சுக்கடம்" ன்மர். 
 

இப்டி அபர் ளசமன்றழழத ளமம்ப் ளரிசமக 
டற்ழகம அபர் அடி ழமடுகயமளன்று 
றந்டனெர்த்டயக்குப் னரிந்டபிட்ட. 'ன்டமன் ஈச்பன் 
டக்கு ந்ட அஷீ்ணமமறம் னர்த்டய ண்டகயபமக 
இனந்டமறம், அடற்கமகத் டன்ிம் பர் 
ழபண்டுணமமறம் ட ழபண்டுணமமல் த்டயத் 
டனம்டி ழகட்மல் அபிம் சயமர்சு ண்டபடம?' ன்று 
அபர் யவத்ட, "ிமம்ணஞம! ன்மழ வடனேம் 
னடித்டத் டனடினேளணன்று யவக்கமடீர். ன்மல் 
னடிந்டவடச் ளசமன்மல் ளசய்கயழன்" ன்மர். 
 



"டங்கநமல் னடிதமடழட இல்வ" ன்று ழமணமசய ணமர் 
ிடிபமடம் ிடித்ட, கமந்டத்டயல் றந்டனெர்த்டயதிம் 
பிதத்வடச் ளசமன்மர். 
 

"ழணச்பன் ழரிழ பந்ட உம்ணயம் பிஸ் பமங்கயக் 
ளகமள்பளடன்ட மணமன்த பிதணயல்வ. ன்மல் 
அவட னடித்டத் டனடினேணம ன்று ளடரிதபில்வ. 
ஆமறம் உம்ண கரவ இந்ட உம்ில் யவதச் ழசர்ந்ட 
பிட்டமல், ன்மல் னடிந்டட, ளசமல்யப் மர்க்கயழன். 
ளசய்கயடம் ளசய்தமடடம் ஸ்பமணய இஷ்ம். டப்மக 
யவச்சுக்கப்மட" ன்று றந்டர் னடித்டபிட்மர். 
 

ளட. V - 11 

ணன் வபத்ட ரீ¬க்ஷ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ணன் வபத்ட ரீவக்ஷ 

 

அப்னம் ழகமபிறக்குப் ழமய் த்தமகமமபிம் 
பிதத்வடச் ளசமன்மர். அபனக்கு அட (ஸ்பமணயதிம் 
ழசுபட) ணம ணமசமம்! 
 

த்தமகமம அடற்கு, "றந்டம்! ீ என்று ளசமல்ய மன் 
ளசய்தமணயனப்டற்கயல்வ. உக்கு எனத்டன் 
வகங்கர்தம் ண்ஞிபிட்மளன்மல் அபனுக்கு மன் 
கூடுடமகழப ளசய்தக் கவணப் ட்டினக்கயழன். 
அடமழ, உக்கமக அபிணயனந்ட பிஸ் பமங்கயக் 
ளகள்படற்கு மழ ழரில் ழமகயழன். ஆமறம் என்று; 



இந்டப் ப்மஹ்ணஞன் ளமம்ப் ளரிசமக 
ஆவசப்டுகயமன். அவட மன் அப்டிழத யவழபற்யத் 
டனகயளடன்மல் யதமதணமகமட. ஆவகதமல், இந்ட 
னொத்டயழழத ழமழபளன்று ளசமல் னடிதமட. ந்ட 
னொத்டயல் ழமமறம் அபன் னரிந்டளகமண்டு ளகமடுத்டமல் 
'ஆம' ன்று பமங்கயக்ளகமள்கயழன்" ன்மர். 
 

"ஆமல் ரி" ன்று ளசமல்யபிட்டு றந்டர் 
ழமணமசயணமரிம் பந்ட, "ஸ்பமணய பனபடற்கு எப்னக் 
ளகமண்டுபிட்மர்" ன்று ணமத்டயம் ளசமல்ய, பிட்டு 
பிட்மர். 
 

"ஸ்பமணய பழன்னு ளசமல்யட்மம, ளசமல்யட்மம?" 

ன்று ழமணமசய ணமனக்கு ஆந்டம் டமங்க 
னடிதபில்வ. 
 

ந்ழடமணமக அம்ர் ணமகமநத்டக்குத் டயனம்ிமர். 
 

ல்ழமனவத மதத்வடனேம் ழகட்டுப் ளற்றுப் 
ளரிடமக ழமண தமகனம் ண்ஞிமர். வபகமசய ணமம் 
ஆச்ழ (ஆதில்த) க்ஷத்ம் கூடித ல் மநில் 
தஜ்ஜம் ந்டட. 
 

பிஸ் ளகமடுக்க ழபண்டித ணதம். 'ஸ்பமணய 
பல்வழத, பல்வழத! பனபமம, பனபமம? 

பமணல்கூ இனப்மம?' ன்று ழமணமசயணமனக்குக் 
கயந்ட அடித்டக் ளகமள்றம்ழமட... 
 

'ய்த, இளடன் இப்டி க்கக் கூமட அமசமணமக 
ந்டபிட்ட!' ன்று ல்மனம் அனபனத்டக் ளகமண்டு 



னெக்வகப் ிடித்டக் ளகமள்கய ணமடயரி, எழ னவ 
மற்னம் அடறணமக, என னரித னவதர் கூட்ம் 
டம்ட்ம் அடித்டக்ளகமண்டு டயன டயனளபன்று தமக 
சமவக்குள் டேவனந்டபிட்ட. என ழசரிழத 
வளதடுத்டபிட்மற்ழம இனந்டட. அத்டவ 
ழனக்கும் ிடமணமக என னவதன். டுபிழ அபன் 
- அபவச் சுற்யத்டமன் மக்கயக் கூட்ம். அபன் வகதில் 
மற மய்கவநப் ிடித்டக்ளகமண்டினக்கயமன். க்கத்டயல் 
அபன் ளண்மட்டி. அபள் டவதில், கமட டெத்டக்குக் 
கமடி அடிக்கய கள்றக்கும். 
 

தஜ்ஜ ப்மஹ்ணஞர்கறக்கு ப்டிதினக்கும்? "ழமச்சு, 

ழமச்சு. தமகழண மனமப் ழமச்சு. ரிமம், ப்மதச்சயத்டம் 
ண்ஞிக்கமட்ம ம் ப்ஹ்ணண்தனம் ழமழத 
ழமதிடும். இந்ட அசட்டு ணடேனுக்கு தமகம் த்டயத்ட 
பந்டடற்கு ன்மக அபஸ்வடவத பமங்கயக் கட்டிக் 
ளகமண்ழமம்" ன்று அனபனத்டக் ளகமண்டு, 

ஆத்டயப்ட்டுக்ளகமண்டு ல்மனம் அந்ட இத்வடபிட்டு 
னெக்வகப் ிடித்டக்ளகமண்டு ஏ ஆம்ித்டமர்கள். 
 

ழமணமசய ணமர் ணட்டும் ணமந்டணமக உட்கமர்ந்ட 
ளகமண்டினந்டமர். அத்டவ மநமக ஈச்பவ 
பபவனக்க ழபண்டுளணன்று அபனக்கு இனந்ட ஆர்பம், 

றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகறக்கு அபர் ச்ணம் மர்க்கமணல் 
ண்ஞி வகங்கர்த ன், அபரிம் இபனக்கு இனந்ட 
ம்ிக்வக, இபரிம் அபனக்கு இனந்ட அடேக் சயந்வட 
ல்மணமகச் ழசர்ந்ட ரிதம ணதத்டயல் அபனவத 



கண்வஞத் டயந்ட வபத்டபிட்ட. ழணச்பன் வபத்ட 
ரீவக்ஷதில் அபர் மஸ் ண்ஞிபிட்மர். 
 

'டுமதகணமக யற்கயன்மழ என னவதன், இபன் 
ழபழ தமனணயல்வ - மக்ஷமத் ணசயபன்டமன்! 
கள்றக்குனம் டவனேணமக அபன் க்கத்டயல் யற்கயபள் 
அம்மழந! மற ழபடங்கவநனேம்டமன் மய்கநமகக்கயக் 
வகதில் ிடித்டக் ளகமண்டினக்கயமன். ழசரிப் ட்மநம் 
னறேபடம் னடகஞங்கள்டமன் ன்று அபனக்குத் 
ளடரிந்டபிட்ட! 
 

கமசயதில் ஆசமர்தமநிம்கூ இப்டிழத ஈச்பன் 
டீண்மடமன் ழபத்டயல் பந்டமன். அபர் னடயல் னரிந்ட 
ளகமள்நமட ணமடயரி இனந்டபிட்டு, அப்னம் அபழ 
ழபடமந்டணமகச் ழகள்பி ழகட் ிகு 
னரிந்டளகமண்மளன்று ழகட்டினப்ரீ்கள். ழமணமசயணமர் 
டமணமகழப னரிந்டளகமண்டு பிட்டமக இந்டக் கவட. 
 

"னத்" த்டயல் கத்வடனேம் சயப ஸ்பனொணமகச் 
ளசமல்யக்ளகமண்டு பனம்ழமட டயனன், னவதன் 
ஆகயதபர்கநமகறங்கூ அபழ இனக்கயமளன்று 
இனக்கயட. கரவடதிழ * கபமன், "னறர்கள் ன்று 
னயக்கப்டும் உத்டணணம ப்மஹ்ணஞன்; ழகம னவ, க 
னவ ன்று பனயமடு ளறும் சு, தமவ; இடற்கு 
ணறுக்கம் ண யக்னஷ்ணமக (டமழ்பமக) க் கனடப்டும் 
மய்; அந்ட மய் ணமம்த்வடனேம் சமப்ிடும் னவதன் 
ன்யப்டி க ப்மஞிகநினம் ணடர்சம் 
உவபன்டமன் உண்வணதமகக் கற்றுஞர்ந்ட ண்டிடன்" 
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். 



 

ழமணமசய ணம மதமர் த்டவழதம கமத்டயனந்ட 
கஷ்ப்ட்டு, ஈச்பன் பனபமளன்று உவ பனத்டயக் 
ளகமண்டு தஜ்ஜம் ளசய்ட கவசயதில் ழசரிக்கூட்ம் பந்ட 
ழமட, 'ழதம, அத்டவனேம் பஞீமப் ழமச்ழச!' ன்று 
அறேட, ஆத்டயப் ழபண்டித ணதத்டயல் அவணடயதமக 
அன்னனபணமக இனந்டளகமண்டு ழசரித்டவபமக 
பந்டபன் அந்ட ஈச்பழ ன்று ளடரிந்டளகமண்டு அபன் 
வகதிழ பிவக் ளகமடுத்டமர். 
 

ணற் ப்மம்ணஞர்கவநனேம், "ஏமழடள், ஏமழடள்! 
ஸ்பமணயழதடமன் ரிபமம் இப்டி ழபம் 
ழமட்டுண்டு பந்டயனக்கமன். மன் ளசமல்வட ம்னங்ழகம" 
ன்று னவதிட்டுக் கூப்ிட்மர். ஆமல் அபர்கள் 
அபவ யந்டயத்டபிட்டுப் ழமய்பிட்மர்கள். 
 

அடமல் ஸ்பமணய அபர்கவநழத டீண்மடமமகும்டி 
சித்ட பிட்மளன்றும், அப்னம் அபர்கறக்கமக 
ழமணமசயணமர் ழபண்டிக்ளகமண்டன் ணீட பிஸ் டந்ட 
அந்ட ழத்டயல் ணட்டும் டயனம் அபர்கவந எடக்கய 
வபக்கழபண்டுளணன்று சமத்வட இநக்கயமளன்றும் 
ழணழ கவட ளசமல்பமர்கள். 
 

தஜ்ஜத்டயல் கந்டளகமள்ந தமனக்கு அடயகமம் 
இனக்கயட. தமனக்கு இல்வ ன்று சமஸ்த்த்டயல் 
ப்டிச் ளசமல்யதினக்கயழடம அவட அந்ட ப்மம்ணஞர்கள் 
ின்ற்யதடயல் டப்ில்வடமன். ஆமல் இபர்கவநபி 
ல் சமஸ்த்ஜ்ஜம ழமணமசயணமர் மட மடுட்டு 
இப்டி என தஜ்ஜம் ண்ஞி, இப்ழமட இபர்கவந 



இனக்கச் ளசமல்ய ணன்மடுகயமளன்மல், அடற்கு ழடம 
கமஞணயனக்க ழபண்டுளணன்று அபர்கள் ளகமஞ்சம் 
ளமறுவணதமகத்டமழ இனந்டயனக்க ழபண்டும்? அப்டிப் 
ண்ஞிதினந்டமல் அபர்கறக்கும் ஈச்ப டர்சம் 
கயவத்டயனக்கும். ணமமக அபவ இபர்கள் டயட்டிபிட்டு 
ளபநிழதயதடமழழத ஈச்ப சமத்டயற்கு 
ஆநமகும்டிதமதிற்று. 
 

ணக்கு இட னக்தணயல்வ. ழமணமசய ணமர் பிவ 
டுத்டக்ளகமண்டு பந்டறன் ழசரித்டவபன் 
ரிமனொமக டர்சம் டந்டமன். அம்மள், கஞங்கள் 
ஆகயதபர்கறம் ஸ்பதனொத்டயல் கமட்சய ளகமடுத்டர். 
 

ழமணமசயணம மதமனக்கு ன்ண மல்தணமதிற்று. 
ன்ண யவ்னத்டயனேணமதிற்று. சயப ழமகத்வட அவந்டமர். 
 

கவட டற்குச் ளசமன்ழளன்மல், ஸ்பத த்டமல், 

க்டயதமல் ஈச்ப டர்சம் ளனடிதமட ன்று 
அபனக்குத் ளடரிந்டழமட, ஈச்பவ ன்மக அயந்ட 
ளரிதபரின் னெம் அவட அபர் ளற்மளன்று 
கமட்டுபடற்குத்டமன். 
 

ச்சயவவதக் கமட்டி என சுவப பபவனப்டழம, 

எடக்குப் னத்டயல் கயந்ட என கரவவத அபர் 
கமட்டிதடயழழத ஈச்பனுக்கு ஸ்ழயடர் 
ஸ்டமத்டயயனந்டபர் அபனக்குத் டமம் கன்ட்டமக 
யவத்ட அபவ பனபித்டக் ளகமடுத்டபிட்மர். 
 

(னடயல் 'ஈச்பவப் ிடிப்டற்கமக மம் ிடிக்க 
ழபண்டித றந்டனெர்த்டயவதழத ப்டிப் ிடிப்ட?' ன்று 



ழதமசயத்ட, ழமணமசய ணமர் அர்ப்ஞித்ட கரவ டமன் என 
பிடத்டயல் அபனக்கமக றந்டரிம் டெட ழமய் 
அபர்கவநச் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயட. அடமல்டமன் 
'டெடநங்கரவ'ன் ளதழம ன்ழபம? றோவபஷ்ஞப 
ம்ிடமதத்டயறம் இப்டிழத மணமடேனக்கு னன்மல் 
ஆசமர்த னனமதினந்ட ஆநபந்டமர் ன்பர் ஆம் 
மட்கநில் மழமகத்டன் பமழ்ந்டபந்ட கமத்டயல் 
ணஞக்கமல் ம்ி ன்பர் டெடநங்கரவ அனுப்ிவபத்ழட 
அபனவத கபத்வடக் கபர்ந்டடமக இனக்கயட. 
ஆமல் பித்தமளணன்ளபன்மல், அந்டக் கவடதில் 
கரவ அனுப்ிபந்ட ணஞக்கமல் ம்ிடமன் ஆநபந்டமனக்கு 
குன ஸ்டமணமக ஆபர். ப்டிதமமறம் அந்டக் 
கரவடமன் இண்டு ழனக்கு டுழப டெட ழமகய ணமடயரிப் 
ழமய் அபர்கவநச் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயட!) 
 

ஈச்பழ ழபண்டிதடயல்வ, குன ழமடம்; அல்ட 
ஈச்பன் ழபண்டுணமமறம் அபவனேம் குன னெழண 
ம்மடயத்டக் ளகமள்நமம் - ன்று கமட்டுபடற்குத்டமன் 
கவட, னமஞம் ளசமல்கயழன். 
 

குன ளசய்னேம் ழணமகமத்டக்கமக மம் அபனக்குச் 
ளசய்தழபண்டிதட க்டய என்ழ. 
 

ம்ிக்வக ல்மபற்றுக்கும் னெம், 'இபர் யச்சதம் 
கவத்ழடற்றுபமர்' ன் உறுடயதம ம்ிக்வக 
ழபண்டும். க்டய ச்த்வட ன்ட அவடத்டமன். 
 

* ந்டமபட அத்தமதம், டயளட்மபட ச்ழமகம். 
குனறக்குக் குவ இனந்டமறம்... 
 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

குனறக்குக் குவ இனந்டமறம்... 
 

ஈச்ப க்டய ன்று டிதமக என்று ளசய்தமணல் குன 
க்டய ணட்டுழண ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமல் ழமடம் ன்று 
ளசமல்பவட ஆழக்ஷித்ட என்று ளசமல்மம். 
'எனத்டரிம் ரினர்ஞ க்டய, இபர் ணக்கமக ழணமக்ஷ 
ர்தந்டம் டறம் அடேக்யப்மர் ன் ம்ிக்வக 
ப்ழமட பனம்? அபரிம் ளகமஞ்சங்கூ ழடமழண 
இல்மணயனக்க ழபண்டும். அந்ட கல்தமஞ 
குஞங்கறம் யம்ிதபமக அபர் இனக்கழபண்டும். 
அப்டிப்ட்பரிந்டமன் ம் ஹ்னடதத்டயல் னர்ஞணம 
க்டய உண்மகும். அழட ழம, அபர் ர்பசக்டமகறம் 
இனக்கழபண்டும். அப்ழமடடமன் அபர் ணக்கு வடனேம் 
அடேக்யக்க னடினேம், ழணமக்ஷ ர்தந்டம் டறம் 
டனடினேம் ன் ம்ிக்வக உண்மகும். ஈச்பன் 
இப்டிப்ட் ழடமழண இல்மட அந்ட கல்தமஞ குஞ 
யதன்; அழடமடு ர்பசக்டனும்; இம் ம் 
இண்டிறம் அத்டவனேம் அடேக்யக்க னடிந்டபன் 
ன்டயல் ந்ழடணயல்வ. தமனக்குழண இடயல் 
ளகமஞ்சங்கூ ந்ழடம் கயவதமட. ஆமல் 
இம்ணமடயரி ழடமளணன்ட கயஞ்சயத்கூ 
இல்மடபமகறம், ணக்கமக வடனேம் மடயத்டத் 
டக்கூடித ர்பசக்டய ளமனந்டயபமகறம் இனக்கும் 
என குனவப மம் ளனடினேணம? ன்டமன் ணமன் 
ன்மறம் ழகமம், கரம் இப்டி ழடம என்று, 



டயழதமபட அபனக்கும் ஆவச - த்ழபம் 
ன்ளல்மம் ளகமஞ்சணமபட இனக்கய ணமடயரிடமழ 
அபர்கறம் ளடரிகயமர்கள்? ர்பசக்டய ன்று 
டுத்டக்ளகமண்மழம, இபர் டறம் னடிகய ர்பசக்டர் 
ன்று கமட்டுகயடி ந்ட குனபமபட இனப்டமகச் 
ளசமல்னடினேணம? அபர்கழந ழமடுகய ப்நமன்கநில்கூ 
சயட யவழபமணல் ழமபவடப் மர்க்கயழமம். 
அபர்கறம் டங்கள் கமர்தங்கள் ப்டற்கு ஈச்பவ 
ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு, அந்ட சக்டயவதத்டமழ 
ம்ிதினக்கயமர்கள்?' ன்று ழகட்கமம். 
 

இனக்கட்டும். அபர்கறம் ஈச்ப சக்டயவதத்டமன் depend 

ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டமகறம், அபர்கநினங் கூ 
ழடம ழசங்கள் இனப்டமகறழண இனக்கட்டும். ஆமல் 
ங்கும் யவந்டள்ந ஈச்பன் அபர்கறக்குள்றம் 
இனக்கயமம, இல்வதம? அபர்கவநழத ழடம 
யடணம சுத்ட பஸ்ட, உத்டண குஞ ம்ன்ர், 

ர்பசக்டயணந்டர் ன்று யவத்ட மம் க்டய 
ண்ஞிமல், யணமகழப அபர்கறக்குள் அப்டி ழடம 
யடணமனேம், சுத்டணமனேம் கல்தமஞகுஞ னரிடணமனேம், 

ர்பசக்டய ணதணமகறம் இனக்கய ஈச்பன் அந்ட 
க்டயவத ற்றுக்ளகமண்டு, ணக்கம அடேக்த்வடப் 
ண்ஞமணல் ழமபமம ன்? மதித்டயறம், மவதத் 
டயன்கயித்டயறங்கூ ஈச்ப மபவ இனந்டமல், 

பமஸ்டபணமகழப அபர்கள் னெணமகறம் அபன் அனள் 
ளசய்பமன் ன்னும் ழமட, ம்வணபி வ்பநழபம 
ணங்கு சுத்டம, ல் குஞம், எறேக்கம், கல்பி 
னடயதவப யம்ிதபம, கனவஞனேம் ம்வணக் 



கமப்மற்றும் ண்ஞனம் உள்நபம, - ம்வண பி 
வ்பநழபம ணங்கு அடேஷ்ம சக்டய, மடம ம் 
ஆகயதவபனேம், இபற்மல் ளற் அடேக்சக்டயனேம் 
உவதபம - குனபின் னெம் அபவழத ணம 
ம்ிக் ளகமண்டு கயக்கய ணக்கு அடேக்ம் 
ண்ஞமணல்கூ என ஈச்பன் இனப்மம ன்? 

குனக்டயதின் அடேகூங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

குனக்டயதின் அடேகூங்கள் 

 

ரி; ஆமல், பமஸ்டபத்டயழழத ழடமணயல்மணல், 

ளகமஞ்சங்கூ குஞீணயல்மணல், ரினர்ஞ சக்டய 
ணதணமக என ஈச்பன் இனக்கும்ழமட, அபவழத 
ழமக க்டய ண்ஞமணல், இந்ட அம்சங்கநிளல்மம் 
ம்வணபி வ்பநற உசந்டபமமறம் அபவப்ழம 
னறேக்க perfect ன்று ளசமல் னடிதமட எனபவ perfect - 

டமன் ன்று ம் மபவதமல் னர்த்டய ண்டபித்ட க்டய 
ளசறத்டபமழன் - ன்று ழகட்மல்... 
 

ஈச்ப க்டயவதபி குன க்டயதில் இனக்கய 
அட்பமன்ழவச் ளசமல்கயழன். னன்ழ ளசமன்ழன். 
இன்ம் ளகமஞ்சம் ழசர்த்டச் ளசமல்கயழன். ஈச்பன் 
கண்டக்குத் ளடரிதபில்வ. இபழம ளடரிகயமர். 
இபழமடு கந்ட னகனடிகயட. ணக்கம ல்ட, 

ளமல்மடடகவந ஈச்பன் பமய்பிட்டுச் 
ளசமல்படயல்வ. இபர் கர்ண ச்த்வடதமக டுத்டச் 



ளசமல்ய னட்டிக் ளகமள்கயமர். மனம் இபரிம் 'இப்டிச் 
ளசய்தமணம, அப்டிச் ளசய்தமணம?' ன்று ன்மக 
பனயழகட்டுப் ளனடிகயட. ஈச்பிணயனந்ட அப்டிப் 
ளற்றுக்ளகமள்கய அநறக்கு ணக்குத் டீபி க்டய ச்த்வட 
இனக்கயடம? 

 

அப்னம், ஈச்பன் ன்மல் ங்ழகழதம ட்மட 
யவதியனப்டமழழத, என க்கம் அபழமடு மம் 
கந்ட னக னடிதமட ன்ழடமடு, இன்ளமன க்கம், 

கண்டக்கு - பமக்கு, ணற ல்மபற்றுக்குழணடமன் - 
ட்மட யவதினக்கய அபன் மம் ளசய்பவடளதல்மம் 
மர்த்டக் ளகமண்ழதினக்கயமன்; அடமல் டண்டிக்க 
ழபண்டிதடற்கு டண்டிப்மன், அடேக்யக்க ழபண்டிதடற்கு 
அடேக்யப்மன் ன் ண்ஞனம் ணக்கு இல்வ. 
அபனுவத மர்வபதிழழத இனக்கயழமளணன்று 
ளடரிதமடடமல்டமன் டஞிந்ட ணம் ழமடி டறம் 
ண்டகயழமம். டப்ன ண்ஞிமல் டண்வ ன் 
தணயல்மணல் ண்டகயழமம். அப்டிழத, 

ல்டளசய்பளடன்மல் ந்ட ல்டமமறம் அடற்கு 
மம் ழடத்டமழம த்பிதத்டமழம டமபட பிடத்டயல் 
ளகமஞ்சணமபட மக்ரிஃவஸ் ளசய்தமணல் னடிதமட; 

இப்டி மக்ரிஃவஸ் ண்டபமழளன்று 
இனந்டபிடுகயழமம். 'அசன் அன்று ளகமல்பமன், ளடய்பம் 
யன்று ளகமல்றம்' ன்று னளணமனய இனக்கயட. ளகமல்பட 
ணட்டுணயல்வ, ல்ட ண்டபளடன்மறம் அசன் 
உழ ளமன், ளமனள், மவ்டெர் - டயபமன் டெர் 
- ர் பவக்கும் ட்ம் ளகமடுக்கயடழம ளடய்பம் 
உழ ளகமடுப்டமகத் ளடரிதபில்வ. ம் னண்த - ம 



கர்ணங்கநின் ல் - ளகட் ன்கள் த்டவழதம 
ன்ணமந்டங்கநில் ழகமத்ட பமங்கயக்ளகமண்டு 
ழமகும்டிதமகத்டமன் ஈச்ப டர்மர் க்கயட. இப்டி 
ப்ழபம ண்ஞிதடற்கு ப்ழபம ன் ன்டமல், மம் 
இப்டிப் ண்ஞிதடற்குத்டமன் இட ன் ன்ழ ணக்குத் 
ளடரிதமணல் ழமய்த் டப்ன ண்டபடயறம் குநிர்பிட்டுப் 
ழமகயட; ல்ட ண்டபடற்கும் உத்மணயல்மணல் 
ழமகயட. 
 

குன ப்டி இனக்கயமர்? மம் டப்னப் ண்ஞிமல் 
உழழத டுத்டச் ளசமல்யக் கண்டிக்கயமர். ணக்கு 
உவக்கும்டிக் கரித்டக்கூக் ளகமட்டுகயமர். மம் என 
டப்னப் ண்ஞக்கூடித யவவண ற்டும்ழமட, "இட 
குனபின் கமடக்குப் ழமய்பிட்மல் ன் ஆபட?" ன் 
தம் ற்ட்டு ம்வணக் கட்டிப்ழமடும். அபர் ஆத்ணசக்டய 
யவந்ட குனபமதினந்டமல் மம் ங்ழக ன் டப்னப் 
ண்ஞிமறம் அபர் டமணமகழப ளடரிந்டளகமண்டு 
பிடுபமர். அவ்பநற சக்டயதில்மபிட்மறம், அல்ட 
சக்டய இனந்டம் அவட ளபநிதில் கமட்மடபமக 
இனந்டமறம் - ணடேஷ்த பிவநதமட்டு பிவநதமடுபடயல் 
 குனக்கள் இப்டித் (ளடரிந்டம் ளடரிதமட ணமடயரி) 
இனப்ட னண்டு, இப்டி இனந்டமறம் - ழபழ தமமபட 
ளசமல்ய ம் டப்ன அபனக்குத் ளடரிந்டபிட்மல் அப்னம் 
ம் கடய ன் ன் தம் இனந்ட ளகமண்ழதினக்கும். 
அட ம்வணத் டப்ியனந்ட டடுக்கும். 
 

இழடழம மம் என ல்ட ண்ஞிமறம் குன அவட 
உழ டமணமகழபழதம, இன்ளமனத்டர் ளசமல்யழதம 



ளடரிந்டளகமண்டு - அல்ட இட மம் ண்ஞித 
ல்டல்பம? அடமல் மழண ப்டிதமபட அட அபர் 
கமடயல் பிறேகய ணமடயரி ளசய்டபிடுழபமம்! இப்டி ழடம 
என பிடத்டயல் அபர் ளடரிந்டளகமண்டு - ம்வண ளணச்சய, 
பிழசணமக ஆசரர்பமடம் அடேக்ம் ண்ஞி, ழணறம் 
ழணறம் உத்மப்டுத்டபமர். எழதடிதமக ளணச்சயமல் 
ணக்கு ணண்வக் கம் ற்டுளணன்டமல், 'டப்னக்கமக 
சயஷ்தவ ளபநிப்க் கண்டிக்கயடழம, அபன் 
ளசய்னேம் ல்டற்கமக ளபநிப் ச்மகயக்கக் கூமட' 

ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் குனகூ லக்ஷ்ணணமக, 

ஆமறம் சயஷ்தனுவத ணறக்கு யச்சதணமகத் 
ளடரிகயபிடத்டயல், ழடம என ணமடயரி டம்னவத 
ந்ழடமத்வடக் கமட்டி, அடற்கமக என அடேக்ம் 
ளசய்தத்டமன் ளசய்பமர். 
 

மம் கவத்ழட ழபண்டுணமமல் அடற்கு ம்னவத 
ம கர்ணமக்கவநக் குவத்டக் ளகமண்டு, னண்த 
கர்ணமக்கவநக் ளனக்கயக் ளகமண்மளமனயத ப்டி 
மத்தணமகும்? இடயல் னண்ஞித கர்ணமவபப் ளனக்கயக் 
ளகமள்படற்கு 'இன்ளன்டிவ்' (ழமஸ் ணமடயரி ம்வண 
உத்மப்டுத்டபட), ம கர்ணமவபச் ளசய்டமல் 'டிஸ் 
இன்ளன்டிவ்' இண்டுழண ணக்கு உனுக்குன் குனபின் 
டீர்ப்ில் ளடரிபடழம ஈச்பின் டீர்ப்ில் 
ளடரிபடயல்வ. 
 

இடற்கும் ழணழ, ம்னவத ம சயத்டத்வடக்கூ குன 
ன் எனபர் இனக்கும்ழமட அபழ, மணமக சுத்டய 
ளசய்ட ளகமள்பவடபிச் சயப்மக ணக்கமக சுத்டய 



ளசய்டடனகயமர். மத்டயல் ளகமஞ்சத்வடத் டமழண கூ 
பமங்கயக் ளகமண்டு டீர்த்ட வபக்கயமர். ம்வணபிக் 
ளகட்டிதமக ணக்கமக ப்மர்த்டயக்கயமர். ணக்கமக 
ஈச்பிம் னவதிடுகயமர், பமடயக்கயமர், ஸ்பமடீணமக 
உத்டற ழமடுகயமர், சண்வகூப் ிடிக்கயமர் - 
ன்ளல்மம் ளசமன்ழன். 
 

இடமளல்மம்டமன் ஈச்பவக் கமட்டிறம் 
அனர்ஞணம குனபமக இனந்டமறங்கூ அபவழத 
னர்ஞ ஈச்பன் ன்று பனயச் ளசமல்ய "குன பமத்" 
(Guru-vad) ன்ழ (ப இந்டயதமபில்) உதக் ளகமண்டு 
வபத்டயனப்ட. 
 

இப்டி அன்னம், அவசக்க னடிதமட ம்ிக்வகனேம் 
குனபிழண வபத்ட பிட்பர்கறக்குத் ளடரினேம். கபத் 
ஸ்ணவஞவத பிறம் குன ஸ்ணவஞதிழழத அடயக 
சமந்டய ன்று. 
 

அளடப்டி (கபத் ஸ்ணவஞவதபி குன 
ஸ்ணவஞதில் அடயக சமந்டய) இனக்க னடினேளணன்மல், 

 

ம் ிமர்த்டவவத கபமன் ழகட்கயமம, மம் 
ண்டம் ல்ட ளகட்டகவந அபன் மர்க்கயமம 
ன்ழ யச்சதணமகத் ளடரிதமடழமட, 'ணக்கு அபன் 
பிழணமசம் அநிப்மன்' ன் உறுடயதில் உண்மகய 
சமந்டய, யம்ணடய ப்டி ற்னடினேம்? 'அடேக்யப்மம, 

அடேக்யப்மம?'ன்று ளபடக்கு, ளபடக்ளகன்று ணஸ் 
அடித்டக் ளகமள்படமதினக்குழண டபி 'ணக்ளகன் தம்? 

அபன் மர்த்டக் ளகமள்கயமன்' ன் த்ன உறுடய, 



அடமழ பிச்மந்டய, சமந்டய ப்டி ற்டும்? அப்ப்ழம 
ற்ட்மறம் ந்ழடத்டயல், அறேவகதில், தத்டயல் அட 
அடித்டக் ளகமண்டு ழமய்பிடுகயட. 
 

குன சுச்னவக்கு ன்ழ டங்கவந அர்ப்ஞித்டக் 
ளகமண்பர்கள் தம், ந்ழடம், அறேவக இல்மணல் 
அபர்கள் மட்டுக்கு யம்ணடயதமக, "அபர் 
மர்த்டக்ளகமள்கயமர்" ன்று இனப்மர்கள். 
 

கபத் ஸ்ணவஞ ன்னும்ழமட, அந்ட கபமன் ணஸ்ட 
ப்மஞிகறக்கும் ஆபர். ண்ஞி னடிதமட 
அத்டவழகமடி ந்டக்கநில் ம்வணக் குயப்மகக் 
கபித்ட அபர் ளசய்பமம, ளசய்பமம ன்யனக்கயட. 
அபர் ட்டுக்ளகமள்நமணல் ங்ழகழதம இம்ளர்மக 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்டமகத் ழடமன்றுகயட. குனழபம 
ணக்ளகன்ழ ற்ட்டினப்பமகத் ளடரிகயமர். ம்வணக் 
கவத்ழடற்ழப இபர் கங்கஞம் கட்டி 
ளகமண்டினக்கயமர். உகம் னறேவடனேம் கபித்டக் 
ளகமள்கய ளரித ஆஸீ் இபனக்கு இல்மணல், டமம் 
ல்பனயப் டுத்டக் கூடிதபர்கவநழத டம்ணயம் ழசர்த்டக் 
ளகமள்பமக இனப்டமல் அப்டிச் ழசர்ந்ட ம்ணயம் 
'ளர்ல் அளன்ன்' கமட்டுபமக இனக்கயமர். இபர் 
ணக்கு ளமம்ப் ளர்ல்! ம் கஷ்ங்கநிளல்மம் 
கந்ட ளகமள்கயபமக இனக்கயமர். ம்வண 
கபிப்மழம ணமட்மழம ன்யல்மணல், "ணக்குன்ழ 
ற்ட்பர்" ன்று உற ளகமள்கயழமம். 
 

ஈச்பன் ண்டபளடல்மம் ம்னவத ஜமணயல்மட 
மர்வபதில் ழடம தந்த் கடயதில் இதற்வக 



ண்டகயமற்ழமழப ளடரிகயட; அபன் கர்த்டம ன்று 
ளடரிதபில்வ. ணக்கு ஜமம் பனகய பவதில், அபன் 
அடேக்ம் ளசய்கயழமடகூ, தத்னச்வசதமக 
(டற்ளசதமக) ந்டயனக்குழணம, ன்ழபம ன்று 
ந்ழடணமக இனக்கயட. 'ளர்ல் ச்' குன 
ளசய்படயல்டமன் ிகமசயத்டக் ளகமண்டு ளடரிகயட; 

அடமல் ணக்குத் ளடம்னம், பிச்மந்சயனேம் டனகயட. 
 

அத்டவ டயனும க்ஷஞம் ஞிதமங்கறம் 
ளகமட்டிக் கயக்கயட, ஆமல் ஆள் தமனணயல்வ, மழண 
டுத்டத் டயன்கயழமம் ன்மல் ப்டி இனக்கயட? ழடம 
ளகமஞ்சம் கூழ்டமன் ன்மறங்கூ என டமதமர்க்கமரி, 

"அப்ழம ளகமனந்ழட, சமப்ிடு" ன்று டன் வகதமல் 
ளகமடுக்கயமள் ன்னும்ழமட அட ப்டி இனக்கயட? 

இந்ட 'ளர்ல் ச்' சுக்கு இனக்கய ஆந்டம், ஞ்ச 
க்ஷ்த ஆமத்டயல் கயவக்குணம? அவடனேம் தமழம 
ண்ஞித் டமன் இனக்கயமர்கள். மம் சமப்ி 
ழபண்டுளணன்ழ ளகமட்டிவபத்டம் இனக்கயமர்கள். 
ஆமல் ண்ஞிபர் ளடரிதமபிட்மல் ண்த்டயன் 
மடேபம் ளமம்க் குவந்டபிடுகயட. 
ஈச்பமடேக்த்டக்கும், குன அடேக்த்டக்கும் இடடமன் 
பித்தமம். 
 

றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகவநப் ழம, இன்ம்  
ணமன்கவநப் ழம அபனுவத அடேக்த்வட 
அபழ மக்ஷமத்டமகச் ளசய்படமகக் கண்டு ளகமண்டு 
ளறுகய பவதில், த்டவ அனள் கயவத்டமறம் 



ளகமஞ்சம் ந்ழடம், ழகள்பி னப்ட்டுக்ளகமண்டுடமன் 
இனக்கும். 
 

இன்ளமன்று ழபழ! ல்ட ளகட்ட ல்மழண 
அபிணயனந்டடமன் ன்கயமர்கள். ணமவதவத பி 
பிட்டு இத்டவ கஷ்ங்கவந உண்மக்குபடம் 
அபனுவத பிவநதமட்டுத்டமன் ன்கயமர்கள். மசக்டய 
ஜமிவதக்கூ பந்டணமகப் ிடித்டயறேத்ட 
ழணமத்டயழ டள்றகயடண்டு ன்று 
தனறுத்டகயமர்கள் * 1. ஈச்ப ங்கல்ம் ணக்குத் 
ளடரிதழப ளடரிதமட; னரிதழப னரிதமட ன்று னடித்ட 
பிடுகயமர்கள். 'குவமட்டித்டயல் ளமம்வணகவந 
வபத்ட இஷ்ப்டி சுற்றுகய ணமடயரி ஈச்பன் ர்ப 
ப்மஞிகவநனேம் ணமவததில் வபத்ட ஆட்டுகயமன்' ன்று 
கபமழ ளசமல்கயமன் * 2. ஆடயமழ, அபவ 
ஸ்ணரிக்கும் ழமட, 'ம்ணகயட் ப்டி பிவநதமடுபமழம? 

கவடமன் ழசர்ப்மழம? இன்னும் ன்மடமன் 
அனக்குபமழம?' ன்றும் தம் ற் இணயனக்கயட. 
 

குன இப்டிதில்வ. ஈச்பன் ஜமம் ணமவத 
இண்டுணமக இனக்கயமற்ழம அல், குன. ஜமத்டக்கு 
ணமத்டயழண அபர் இனக்கயமர். ணமவதவதப் ழமக்கய 
ஜமத்வடத் டழப ற்ட்டடமன் அபனவத ஆஸீ். 
ளகடுடமடற்கும் ஆச்தணமதினப்பர், ணமவதவத பி 
பிட்டுக் கஷ்ங்கவநனேம் ளகமடுத்ட ழபடிக்வக மர்ப்பர் 
- ன்று அபவப் ற்யச் ளசமல்ழப னடிதமட. ணக்குக் 
ளகமடுடமமபற்வ ீக்கய, ம்னவத கஷ்ங்கவநப் 
ழமக்கய, ணமவததியனந்ட ம்வண இறேத்டப் ழமழப 



பந்டள்ந அபவப் ற்ய ந்ழடம், தம் ழடமன் 
இழணதில்வ. 
 

இடமளல்மந்டமன் கபத்ஸ்ணவஞவதக் கமட்டிறம் 
குன ஸ்ணவஞ அடயக சமந்டய ன்ட. 
 

ஸ்ணரித்ட, த்தமித்டப் மர்த்டபர்கறக்குத் ளடரினேம். 
எனபவ ஸ்ணரிப்ட, த்தமிப்ட ன்மல் ன்? 

அபனவத னொத்வட, கமர்தத்வட, குஞத்வட யவத்டப் 
மர்த்டப் மர்த்ட ணவ அப்டிழத அபரிம் கவந்ட 
யற்கும்டிதமகச் ளசய்பட. கமர்தளணன்று டுத்டக் 
ளகமண்டுடமன் இத்டவ மனய ளசமன்ழன். ஈச்பின் 
கமர்தம் டறம், 'இட அபனுவதடடமன்' ன்று ணக்குத் 
டீர்ணமணமகத் ளடரிதமடடமகழப இனக்கயட. ணக்கும் 
அபனுக்கும் ழர் 'ச்' இல்வ. ழபறு க்டர்கறக்கு 
அபன் ளசய்ட அடேக் கமர்தங்கவநழத 
யவக்கும்டிடமினக்கயட. அட ம் ணவ 
யப்ிபிட்மல் பிழசம்டமன். த்ளௌடயணம 
ம்க்ஷஞம், குழசமடேக்ம், கழந்த் ழணமக்ஷம் - 
இப்டி த்டவழதம, ல்ம ளடய்பங்கவநப் ற்யத 
னமஞங்கநிறம் இப்டி அழக அடேக்ங்கள், இன்ம் 
பிடணம ீம கமர்தங்கள்... ம ீவ, 

ஈச்பமமல் ஆந்ட ம் ன்யப்டி; 

ஜமழமழடசம்: க்னஷ்ஞ ணமத்ணம அர்றனுக்குப் 
ண்ஞிதட, டக்ஷயஞமனெர்த்டய கமடயகறக்குப் 
ண்ஞிதட - ன்யப்டி பிடணம கமர்தங்கள் 
இனக்கயன். ஆமல் ம்னவத அவழபக்கமட்டு 
யவதில் அபற்யல் ம்ணமல் வ்பநற டெம் னறேக 



னடிகயட? ழபழ தமர் தமனக்ழகம அபன் ண்ஞிதடயல் 
ம்ணமல் வ்பநறக்கு ண யவற ள னடிகயட? 

'அபர் ங்ழக, ம் ங்ழக? அளடல்மம் ணக்குக் 
கயவக்குணம?' ன்று குவந்டளகமண்டு 
பனத்டப்டுபடமகக்கூ ஆகமம். ஆமல் குன 
ஸ்ணவஞ ன்று யவத்டப் மர்த்டமல் ணக்ழக அபர் 
ழமக த்டவ ளசய்டயனக்கயமளன்று - மம் ணட்டும் 
ன்யதயற ணக்கமடபர்கநமக இனந்டமல் - அழகம் 
அகப்மணல் ழமகமட. மம் ழதமக்தவட ணீய 
ஆவசப்டுபடயல் அழகம் அபர் னர்த்டய ளசய்தமணறம் 
இனக்கமம். ஆமல் ம் ஸ்டயடய ன் ன்கய யவப்ன 
இனந்ட, ன்யதயறம் இனந்டபிட்மல் ணக்கு அபர் 
ளசய்ட பனபழட அடயகப்டி ன்று ளடரினேம். மம் சரர்ப் 
ழபண்டுளணன்று வ்பநற னட்டிக் ளகமள்கயமர்? அட 
டபி, த்டவ வபமக்தம் ளசமன்மறம் இந்ட ணடே 
ரீடயதில் என பமஞ்வச, பமத்ல்தம் ன்று ம் 
யவதில் ஆம்ம் ழபண்டிதினக்கயழட, 

இவடனேம்கூ வ்பநற ன்மகப் னர்த்டய ளசய்கயமர்? 

ம்னவத ழதமக ழக்ஷணங்கவந வ்பநற 
அக்கவதமகக் ழகட்டுக் ளகமள்கயமர்? மம் ணந்ட 
ழமதினக்கும்ழமடகூ, (அபரிம்) ழமதினந்டபர்கநிம் 
ம்வணப்ற்ய பிசமரித்ட ப்மடம் 
ளகமடுத்டனுப்ிதினக்கயமழ! 'ளபதில்ழ ழமகமழடம! 
ட்டிிதமப் ழமகமழடம!' ன்று த்டவ ப்ரிதணமகச் 
ளசமன்மர்! - ன்று இப்டி ம்வணப் ற்யதடமகழப குன 
ளசய்டயனக்கும் அழக கமர்தங்கவநப்ற்ய ஸ்ணரித்ட 
ஆந்டணமக யவந்டயனக்க னடிகயட. 
 



னொம் ன்று ஸ்ணரிக்கும்ழமட, ஈச்பவ ளடய்பத்டயன் 
என குயப்ிட் னெர்த்டயதமக த்தமம் ளசய்னேம்ழமட, 

அந்ட னெர்த்டய ற்ய ற்ளகழப ளகமடுத்டயனக்கய 
பர்ஞவப்டி ண்ஞிப் மர்க்கயழமம். அப்டிழத ணஸ் 
ழமய் அந்ட னொத்டயழ எட்டிக்ளகமண்டு யன்றுபிட்மல் 
உசத்டயடமன். ணக்கு அப்டி னடிகயடம? னமஞங்கநிறம், 

ணந்த் சமஸ்த்ங்கநிறம் பர்ஞவ ன்று 
ளகமடுத்டயனப்டயல் மடமடயழகசம், ழகசமடய மடம் 
பிஸ்டமணமக அங்க அங்கணமக க்ஷஞங்கவநச் 
ளசமல்யதினக்கும். 'மடமடய ழகசம்' ன்மல் கமயயனந்ட 
டவபவதில். னன னொத்டயல் உள்ந ளடய்பங்கவந 
இப்டித்டமன் பர்ஞிப்மர்கள். மடத்டயல் ஆம்ித்ட 
பரிவசதமக ழணழ கடக்கமல், னனங்கமல், இடுப்ன, ணமர்ன, 

கறேத்ட, னகம், ன்றுழமய் சயயன் பர்ஞவழதமடு 
னடிப்மர்கள். ழகசமடய மடம் ன் னவதிழ ஸ்த்ரீ 
ளடய்பங்கவந பர்ஞிப்மர்கள். இட சயயல் ஆம்ித்ட 
பரிவசதமகக் கரழன ளற்ய, கண், னெக்கு, பமய், கறேத்ட, 

இடுப்ன ன்று மடம் பவதில் பர்ஞிப்ட. இப்டி ந்ட 
ளடய்பணமமறம், இத்டவ வக... மற, ட்டு டயளட்டு 
ன்று பவககள்; எவ்ளபமன வகதிறம் இன் ஆனேடம்; 

இப்டிதிப்டி அங்கமம்: கங்வக, சந்த்ன், மம்ன, 

னயத்ழடமல் - டீமம்ம், பணமவ, ளகௌஸ்டம்; இன் 
பமம் - ரிம், யம்ம், கனன், னெயகம், ணதில் 
ன்று டழபம என்று, ன்டமக ீந ளடுக details 

(பிபங்கள்) ளசமல்யதினக்கும். எவ்ளபமன னொத்வடப் 
ற்யனேம் இப்டிப் ளரித யஸ்ட் வபத்டக்ளகமண்டு மம் 
த்தமிக்கும்ழமட, 'இன்ம் அந்ட அம்சம் இனக்ழக, இந்ட 
அம்சம் இனக்ழக!' ன்று ணற அவ மய்ந்டடினேம் 



ஆகமம். சமஸ்த்ங்கநில் ன் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் - க்னஷ்ஞ ணமத்ணமறம் 
உத்டப ஸ்பமணயதிம் அப்டித் டமன் ளசமல்யதினக்கயமர் 
* 3 - அங்க அங்கணமக னறே னொத்வடனேம் ளகமஞ்சம் 
யத்டபிட்டு அப்னம் னன்சயரிப்ழமடு பிநங்குகய னக 
ணண்த்டயழழத 'கமன்ளன்ட்ழட்' ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்று ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் மம் 
த்தமம் ன்று உட்கமனம் சயத்ழட (சயயட) மனயதிழ 
அங்க அங்கணமக யன்று யக்கப் ளமறேட இனக்குணம 
ன்ழட ந்ழடம். அப்னம், ணந்டமம் (னன்சயரிப்ன) 
அல்ட கனஞம கமக்ஷம் ன்று என்யழழத 
சயத்டத்வட யறுத்ட னடினேணம ன்டம் அவடபி 
ந்ழடம். இத்டவ னங்கள், ஆனேடங்கள், 

அஞிஞிகள் பமம் ன்யனப்டயல் என்வ 
யவத்டமல், 'இன்ளமண்வஞ ணந்டபிட்ழமழண!' ன்று 
சயத்டம் மம டயவசதில் ஏமம். கங்வகவத 
யவக்கும்ழமட, சந்த்ன் ழமச்ழச ன்று! ளற்யக் 
கண்வஞ யவத்டமல், ீகண்ம் ழமச்ழச ன்று! 
ணமவ யவத்டமல் ணறே ழமகயட! சங்கத்வட 
யவத்டமல் சக்கம் ணவந்ட ழமகயட! 
ளகௌஸ்டத்வட யவத்டமல் றோபத்ம் ணவந்ட 
ழமகயட! கணக்கண்வஞ யவத்டமல் சயரித்ட பமய் 
ணவகயட! இந்ட ணமடயரி ஆபடமல், யன்று, யவத்ட, 

யவறண்மகும்டி னொ த்தமம் ண்ஞ னடிதமணல் 
ஆகமம். சமஸ்த் ப்கமணம இத்டவ பர்ஞவ 
ணக்குத் ளடரிதமணயனந்டமழ ழடபவ ழமயனக்கயழட 
ன்று யவக்கும்டிகூ ஆகமம். 
 



ஆமல் குன ன்று டுத்டக்ளகமண்டு னொ த்தமம் 
ளசய்த ஆம்ித்டமல் ழழ னகய ணமசமணமடமல் 
னர்ஞணமக என ஆகமத்டயல் (படிபத்டயல்) ணஸ் 
அப்டிழத யன்றுபிடுகயட. அம்ணம, அப்ம, ஸ்ழயடர், 

ஆீர் - ழரிழ மர்த்டப் னகுகய தமமமறம் 
அபர்கவந யவக்கும்ழமட, டித்டிதமகக் கண், னெக்கு 
ன்ம யவக்கயழமம்? ஆனேடம்- (சயரித்ட) அம்ணமபமமல் 
கண்டி, ஆீமமல் ஃளௌண்ன் ழம ன்று 
இப்டிதம சயத்டத்டயல் ளகமண்டுபந்ட மர்க்கயழமம்? 

இப்டிளதல்மணயல்மணல் ளணமத்டணமக என 'டிதம' 

பமகத்டமழ மர்க்கயழமம்? 

 

இன்ம் ளசமல்ப்ழமமல், னறே னொத்வடனேம் 
எனணமடயரிதமகப் மர்ப்ட ணட்டுணயல்வ, அபர்கறவத 
கமர்தம், அபர்கறவத ஸ்பமபம், ணப்மன்வண 
ம்ணயத்டயல் அபர்கறவத மபம், அபர்கநித்டயல் 
ம்னவத மபம் ன்று ல்மணமகக் கந்ட என total 

effect ற்டும் பிடத்டயழழத ணக்கு ழரிழ 
ளடரிந்டபர்கவநப் ற்யத சயந்டவ ற்டுகயட. 
இப்டித்டமன் குனவப ஸ்ணரிக்கயழமம். னொத்டயல்  
அம்சங்களநன்று என்றுக்ளகமன்று ணஸ் மதமடட 
ணட்டுணயல்வ; னொம், கமர்தம், குஞம் ன் ிரிறகூ 
இல்வ! Total ஆக என மபம், 'ளமம் ளர்ல், ளமம் 
உற, மம் கவத்ழடறுபடற்ளகன்ழதம கனவஞ' ன்று 
சயத்டம் என்யழழத ழமய் - சயடயழதமமணல் - குன 
த்தமத்டயல் ஆந்டணமக யன்றுபிடுகயட. ளடய்ப 
னெர்த்டயகநின் னொத்வட கர்ஞமந்ட பிச்மந்ட ழத்ம் 
(கமடநழபமடித கண்கள்) , ஆமடேமற ன்ளல்மம் 



பர்ஞித்டயனக்கயட ழம இல்மணல் என குன கண் 
ளமள்வநதமக, கட்வ குட்வதமக, கடுனம 
சரீணமக இனந்டமல்கூ அந்ட னொத்வட யவத்டமழ 
என சமந்டய, என ஆந்டம் ற்டுகயட. அம்ணம அனகமக 
இனக்கயமநம, ம். . டிகயரி பமங்கயதினக்கயமநம ன்று 
மர்த்டம அபநிம் ப்ரிதணமதினக்கயழமம்? அப்டி 
குனபினம் ற்டுகயட. த்டவ 
குனொிதமதினந்டமறம் அம்ணமறக்குக் குனந்வடதிம் 
பமத்ல்தம் ணமடயரி குனறக்கு சயஷ்திம் கமனண்தம் 
ளமங்குகயட. அபள் உம்னக்குப் மல் ளகமடுத்டமல் இபர் 
ஜமப் மறட்டுகயமர். அபவ றணமகச் சயத்டத்டயல் 
யறுத்டய, ஸ்ணரித்ட, ஆந்டப் னடிகயட. 
 

என்றுடமன் - கபமன், ஆசமர்தன் ழபழ ழபழ இல்வ. 
ளமம் ழணழ ழமய்பிட்மல் சயஷ்தன்கூ ழபழ 
இல்வ. ஆமல் அட இப்ழமட மணயனக்கும் டவசதில் 
ளபறும் சபமல்டமன். ன்மகப் க்குபப்ட்பர்கறக்ழக 
ன் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், "ல்மபற்யனம் 
(அவப டன்வதின்ய ழபயல்வ ன்னும்) அத்வபட 
மபவவத வபத்டக்ளகமள். ஆமறம் இடற்கு என 
பிக்கு இனக்கயட. குனபிம் ணட்டும், 'அபர் ளரிதபர், 

மன் சயன்பன்' ன்று த்வபடணமகழப னகு. குனழபமடு 
அத்வபடம் மமட்டுபளடன்று எனழமடம் வபத்டக் 
ளகமண்டுபிமழட" ன்ழ உழடசயத்டயனக்கயட. 
அப்டிதினக்கும்ழமட ம் பிதத்வடச் ளசமல்ழப 
ழபண்மம். மம் குனவப ழபழதமகத்டமன் 
மர்க்கனடினேம். அடயல் டப்ில்வ. ஆமல் அபர் 



ஈச்பனுக்கு ழபழதில்வ ன்று மர்க்கப் 
னகழபண்டும். 
 

ஈச்பனும் குனறம் ழபறு இல்வ. ஈச்பழ டன்வக் 
கமட்டிக்ளகமடுக்கய குன னொத்டயல் பனகயமன். இப்டி 
ம்ி எனபவ குனபமக பரித்டபிட்மல் ன் 
யச்சதம். 
 

* 1 "டர்க்கம ப்டசடீ" : 55 - 6 

 

* 2 கரவட : XVIII - 61 

 

* 3 றோணத் மகபடம் XI. 14 - 43 

 

ளட. V - 12 

னென்று பிடணம மபங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

னென்று பிடணம மபங்கள் 

 

ஈச்பித்டயல் க்டய, அழட ழமன் க்டய 
குனபித்டயறம் ன்று இனந்டபிட்மல் உழடச 
உள்நர்த்டளணல்மம் னரிந்ட அடேனடய கயவத்டபிடும். 
அடடமன் னடயல் ளசமன் ச்ழமகம். 
 

இடயழ சயஷ்தர்கநின் ணப்மன்வணகவநளதமட்டி, க்டய 
மபத்டயல் ங்கரடும் ளகமஞ்சம் பித்தமமக பனம். 
 



'ஈச்பித்டயல் க்டய ளசய்படடமன் ண டமத்ர்தம்; 

அடற்கு பனயகமட்டுபர் ன் னவதில் குனபினம் 
க்டய பிச்பமம் மமட்டுழபமம்' ன்டமக 
ணழமமபனள்நபர்கறம் இனப்மர்கள். இங்ழக, ஈச்பன் 
ன் ணக்குத் ளடரிதமட ஆமணயவதழத ணற ற்யக் 
ளகமண்டினக்க னக்தணமக ஆவசப்டும். அபவத் ளடரித 
வபப்டற்கு மதம் ளசய்பளன்ழ குனபிம் 
ழமபட, அந்ட ளணதின் வில் ளகமண்டு ழமய்ச் 
ழசர்க்கய வட் - வன் இபர் ன் அநபில் 
இபரினம் என ன்ய, என க்டய இனக்கும். 
இப்டிப்ட் ணழமமபத்வடனேம் குன ணடயத்ட இபவ 
ற்றுக்ளகமள்பமர். என சயன் ளகமடி  
ஆடமணயல்மணல் ஆடிக்ளகமண்டினக்கும் ழமட மம் 
அவடப் ிடித்ட என ளகமறேளகமம்ில் சுற்யபிடுபடழம, 

அபர் இந்ட ணழமமபக்கமவக் ளகமண்டு ழமய் 
ஈச்பன் ன் ளகமறேளகமம்வப் ற்யக் ளகமள்றம்டி 
ளசய்டபிடுபமர். அபனுக்குத் ளடரிதமணயனந்ட 
பிதத்வடத் ளடரிந்டடமகப் ிடித்டக்ளகமடுத்ட பிடுபமர். 
ஈச்பனும் இந்ட ரீடயதிழழத அபவ அங்கரகரித்டக் 
ளகமள்பமன். 
 

இன்ளமன மபம், ஈச்பழ குன ஸ்பனொணமக 
பந்டயனக்கயமளன்ட ஈச்பன், குன இண்டு ழனம் 
ணம் ன்று வபத்டக்ளகமண்டு (ஆம்த்டயல் ளசமன் 
'தஸ்த ழடழப மக்டயர் - தடம ழடழப டடம குளௌ' 

ன்) ச்ழமகத்டயல் ளசமன்டி ஈச்பினம் க்டய, 
குனபினம் அடற்குக் ளகமஞ்சங்கூ குவதமட க்டய 
ன்யனப்ட. 



 

க்டயவதப் ங்கு ழமடுபடம, அழடழம அடேக்த்டயறம் 
ஈச்பன், குன ன்று இண்டு ழர்கள் ங்கு 
ழமட்டுக்ளகமண்டு ண்டபமர்கநம ன்று மன் 
ரிமம் ண்ஞிமறம் அட 'னேக்டய' தில் ளசமன்ட 
டமன். 'அடேப' த்டயல் ப்டி இனக்குளணன்மல் இம்ணமடயரி 
ணழமமபகமனுக்கு சய சய ணதங்கநில் ஈச்பன் 
ன்டயழழத சயத்டம் ழமய் அப்டிழத க்டயதில் யற்கும். 
சய சய ணதங்கநில், 'அபனுவத மகமழண இட' 

ன் மபத்டன் குன ஸ்பனொத்டயழழத சயத்டம் 
க்டயதில் யம்ிப் டயந்டயனக்கும். எழ ஈச்பன் 
ஈச்பழதம னொம், குனபமக டுத்டக்ளகமண் னொம் 
ன் இண்டின் னெனம் அடேக்ம் ண்டபமன். 
 

னென்மபட மபம், 'ஈச்பவப் ற்யத கபவழத 
இல்வ. அபன் ப்டி ழபண்டுணமமறம் இனந்ட 
பிட்டுப் ழமகட்டும். ணக்கு ழபண்டிதட குனடமன். 
ஈச்பன் அபர் னெம் ல்பனய கமட்டுகயமன், அல்ட 
அபமக னொம் டுத்டக்ளகமண்டு பனகயமன் ன் 
கவடளதல்மம்கூ ழபண்மம். ணக்கு குனபம 
இபழடமன் கனம். இபழடமன் ம்னவத ஈச்பன், 

கரச்பன் ல்மனம். அடமல் இபவ ணமத்டயம் 
அன்தணமக உமயக்க ழபண்டிதட. இபழ 
கவத்ழடற்யபிட்டுப் ழமகயமர்' ன்று இனப்ட னறே 
க்டயனேம் குன எனபனக்ழக ளசறத்டபட. 
 

'கவத்ழடறுபட ன்வடக்கூ யவப்டயல்வ. 
குனபிம் க்டயதமதினந்ட சுச்னவ 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ழட ஆந்டணமக இனக்கயழடம 



இல்யழதம! அடற்கமகழப அப்டிச் ளசய்பட. 
கவத்ழடற்றுகயமர், ற்மணயனக்கயமர், ப்டிச் 
ளசய்பமழம ளசய்டபிட்டுப் ழமகட்டும். ணக்கு 
அவடப்ற்ய பிசமணயல்வ. மம் க்டயழதமடு டமஸ்தம் 
ளசய்டளகமண்டு அடயழழத யவந்ட கயப்ட' ன்று 
இனப்ட இன்ம் ழணழ. 
குனக்டயக்கு ஈசன் ளசய்னேம் அனள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

குன க்டயக்கு ஈசன் ளசய்னேம் அனள் 

 

சயஷ்தன் ப்டி யவத்டமறம், கவத்ழடடளணன்று 
யவத்டமறம் ரி, அவடப் ற்யத் டமன் 
கபவப்டுபடயல்வ ன்று வபத்டபிட்மறம் ரி - 
இபனுக்கும் ண ஜமம், கடய ழணமக்ஷம் கயவத்ழட டீனம். 
இபன் ஈச்பவ யவக்கமபிட்மறம், ஈச்பன் இபன் 
மக்டயனேன் டமஸ்தம் ளசய்கய குனறக்குள் 
இனப்டமல், இபனுவத க்டயவத பமங்கயக்ளகமண்டு - 
ல்ம ணஸ்கமனம் என ழகசபவத்டமன் 
ளசன்வகயட ன்டி பமங்கயக் ளகமண்டு - 
இபனுக்குப் ணமடேக்ம் ண்ஞி பிடுபமன். 
அபனுக்குத் டன்வ ஈச்பளன்று ளதர் ளகமடுத்ட, 

ஸ்டமம் ளகமடுத்ட க்டய ண்ஞிமல்டமன் 
அடேக்யப்ட ன் ண்ஞம் கயவதமட. 
பமதினந்டமறம், பரிணமதினந்டமறம் ளகமஞ்சங்கூத் 
டன்ழண கனடமணல் னர்ஞணம ப்ழவணவத வபத்ட, 



ஆத்ணமர்ப்ஞம் ண்ஞி ழவப ளசய்டமல் அட டக்ழக 
ளசய்னேம் னவ ன்று ற்றுக்ளகமண்டு க்னவ 
ளசய்டபிடுபமன். 
 

அபவழதகூ த்ரிழமக மடன் ன்று 
ளடரிந்டளகமள்நமணல், அடமல் வக கட்டி பமய் னவடத்டப் 
னவ ண்ஞமணல், 'ம்வணச் ழசர்ந்ட, ம்வணப் ழமன் 
என ஆள்' ன்ழ யவத்ட, ஆமறம் டன்ம் 
கக்கமணல் னர்ஞ ப்ழவணழதமடு ஸ்பமடீணமகக் கந்ட 
னகயமறம் ழணமக்ஷ ர்தந்டம் அடேக்ம் னரிந்ட 
பிடுபமன். ழகமிகம ஸ்டீரீகள் வ்னத்டமந்டத்டயல் 
இப்டித்டமன் மர்க்கயழமம். க்டயதின் உச்சஸ்டமம் 
ங்ழக ன்மல் அபர்கநிம்டமன் ன்று மடமடயகறம் 
ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள். க்னஷ்ஞ 
ணமத்ணமழப அப்டித்டமன் ளகமண்மடிதினக்கயமன். 
அபர்கறக்கு அபன் ணமத்ணம ன் ணமசமழண 
ளடரிதமட. ணமத்ணம ன் என்வப் ற்யழத அபர்கள் 
ழகள்பிப்ட்டயல்வ. ம ழசமன் - ஸ்த்ரீகநின் 
ஹ்னடதத்வட ப்ழவணதில் டபிக்க வபப்பன் - 
டயனன், ன்றுடமன் அபவத் ளடரினேம். ஆமறம் 
அபிழண ப்ழவண ன்று ர்பங்க ரித்தமகம் 
ண்ஞிமர்கள். அந்ட பமர்த்வடகூ அபர்கறக்குத் 
ளடரிதமட! ஆமறம் ண்ஞிமர்கள்! கபமன் அவடழத 
ணடயத்ட அபர்கவந ழகமழமகம் ன்கய டன்னுவத 
யத்தமந்ட பிம னணயதிழ டன்னுவத 
ணயயகநமக்கயப் ளரித உதர்ற ளகமடுத்டமன். 
 



இந்டபிடணமக, குனவபழத கனணமக யவத்ட க்டய 
ண்ஞிபந்டமல், ஜமம், கடயழணமக்ஷம் ன்று எனபன் 
டபித்ட ழபண்டிக்ளகமள்நமபிட்மறம் ஈச்பழ 
அபற்வ அடேக்ம் ளசய்டபிடுபமன். இபனுவத 
கர்ணமவபனேம் மர்த்ட ஈச்பன் ளசய்பட ன்கயழமட, 

ழசமடவகள் வபக்கும்ழமட 'டிழ'ண்ஞிக்ளகமண்ழ 
ழமகும் ழமட, குனபின் மதம் இவடளதல்மம் 
ணமநிப்டற்குப் ளரித க்கணமக இபனுக்கு உடறம். 
அடமபட குனபின் ணஸ் ன்ட ஈச்பனுக்கு ழபழ 
ணமடயரிதமக ளகமஞ்சழணம யவதழபம இனக்கயடயல் - 
அபனுவத பிவநதமட்டிழ ண 
அத்வபடமடேனடயணமன்கநமக 
இனக்கப்ட்பர்கறக்குக்கூக் கனஞம யணயத்டணமகழப 
ளகமஞ்சம் ழடணமகத் டங்கறவத டி ணற ணமடயரி 
என்று இனப்டண்டு. அடேனடயதிழ ளமம் ழணழ 
ழமகமட குனக்கறக்கு இன்ம் மஸ்டயதமகழப த்வபட 
மபம் இனக்கும். இப்டிக் ளகமஞ்சணமகழபம, 

யவதழபழதம இனக்கயடயல் - குனபமபர்கள் 
சயஷ்தின் கர்ணமறக்கமக ழசமடவ, டிழ ன்று ஈச்பன் 
ளமம்றம் ளசய்ட பிமணல், அபனுவத behalf -ல் 
டமங்கறம் ஈச்பிம் ிமர்த்டயப்மர்கள். டங்கறவத 
டழம சக்டயவதனேம் அடற்கமகக் ளகமடுப்மர்கள். 
டங்கநிழண கூ சயஷ்தின் கர்ணமவப transfer ளசய்ட 
ளகமண்டும் உகரிப்மர்கள். ஈச்பிம் ழமகப் ழசயப் 
னகக் கூடிதபர்கநமமல் அபிம் சயஷ்தனுக்கமக 
ணன்மடுபடயயனந்ட ணயட்டுபட பவ ல்மம் 
ளசய்பமர்கள். னன்ழழத கவடகள் ளசமன்ழன். 
குன-சயஷ்தர்:இனளனம் டர்ணங்கநின் உனபகம் 



 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

குன-சயஷ்தர் : இனளனம் டர்ணங்கநின் உனபகம் 

 

குனழப ஈச்பன் ன்று க க்டய ளசய்தமணல் ஈச்பன், 

குன ன்று இண்டு ழவனேம் எனபன் க்டய ளசய்னேம் 
ழமடம் இப்டிளதல்மம் இபன் ளசய்னேம் சுச்னவ, 

மடவ ஆகயதபற்ழமடு அபர்  டயனுயல் 
இபனுவத behalf -ல் ளசய்படம் ழசனளணன்மறம், 

'அபளமனபழ ஈச்பன் உள் கனம்' ன்று அபன் 
இனக்கும்ழமழட அபனவத மதம் னர்ஞணமகக் 
கயவக்கும். அபர் இப்டிச் ளசய்பட டன்ிழண அபன் 
கக்டய ளசய்கயமழ ன்டயல் டற்ளனவணதமல் அல். 
ல்ம டர்ணங்கறக்கும் ழணமக 
சஞமகடக்ஷஞத்வடத்டமழ ளசமல்யதினக்கயட? அந்ட 
டர்ணரிமமர்த்டழண அபர், டன்வழத ல்மணமக 
யவத்ட சஞமகடய ண்ஞிபிட் சயஷ்தின் 
உத்டமஞத்டக்கமக டமனம் டம்ணமம ல்மம் 
ண்டபமர். 
 

இண்டு ளரித டர்ணங்கள். என்று சஞமகட க்ஷஞம், 

இன்ளமன்று ளசய்ன்ய ணபமவண. னடமபடயன் 
'ளர்மிஃிழக'மக - 'உனபகணமக' - இனப்ட 
குனபின் க்ஷஞம். இண்மபடயன் 
'ளர்மிஃிழக'மக இனப்ட சயஷ்தின் க்ஷஞம். 
 



சஞமகட க்ஷஞத்டயன் உச்சயக்குப் ழமய் சயஷ்தவக் 
கமப்மற் குன கவணப்ட்டினப்ட, 'அபழ கனம், 

ஈச்பன் உள்' ன்று சயஷ்தன் யவக்கும்ழமடடமன். 
 

அடமல் மன் ளசமன் னென்று மபங்கநில் என்மக 
அன்தணம குன க்டய ளசய்னேம்ழமட இபனுவத 
மடம ம் என ங்கு ன்மல் குன இபனுக்கமகச் 
ளசய்பட டைறு ங்கு, ஆதிம் ங்கமக இபவ 
ப்டுத்டய எழ டெக்கமகத் டெக்கயபிடும். 
ந்ட மபத்டயமறம் ஈசனள் ளமம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

ந்ட மபத்டயமறம் ஈசனள் ளமம் 

 

ணழமமபத்டயல், க்டய மபத்டயல்  பிடணமக 
ங்கறக்கயவதிழ வபத்டயனப்டயல் அபபர்கறக்கு 
ற் பிடத்டயல் ழமய், அடற்கு ஈச்பன் ப்டி 
அடேக்யக்கயமழம அப்டிப் ளழபண்டிதட. 
அபவழத ழமக ம்ிப் ழமகயபர்கவநனேம் அபன் 
எழ டெக்கமகத் டெக்கய அடேக்யக்கயமன். அபவனேம் 
ஆசமர்தவனேம் ணணமக க்டய ளசய்கயபனுக்கும் 
அப்டிப்ட் ணமடேக்ம் ண்டகயமன் - 
பிவநதமட்மகத் டமன் மடய ண்டபட, குன மடய 
ண்டபட ழமக் கமட்டிப் ண்டகயமன். 
ஆசமர்தளமனபழ ழமடளணன்று க்டய 
ளசய்கயபனுக்கும் இத்டவ மனய ளசமன்டழம 
அபனவத அந்டர்தமணயதமக இனந்ட ளகமண்டும், அபர் 



இபனுவத behalf -ல் ளசய்னேம் அழக கமர்தங்கவந 
ணடயத்ட யவழபற்யக் ளகமடுத்டம் ணமடேக்த்வடப் 
ண்ஞகயமன். இந்ட னென்மபட மபத்வட 'அடேப' 

ணமக்கயக் ளகமள்படற்கு 'னேக்டய' தமகழப இத்டவ மனய 
பிஸ்டமம் ண்ஞிச் ளசமன்ட. ணற் இண்டு பிட 
அடேபங்கறக்கும் இட ழமழப னேக்டய உண்டு. 
இன்வக்கு ன்ழபம ழடமன்யற்று, இப்டினேம் என 
மபம், மடமணமர்க்கம் - குனபிழண அன்த க்டய 
ண்டபட ன்று இனப்வட டுத்டச் 
ளசமல்மளணன்று. 
 

ஈச்பிம் ழமக பனயணட்டும் கமட்டுபளன்ழம, 

ஈச்பன் ணமடயரிழத அபனுக்கு ணணமக 
இனப்பளன்ழம, ணக்கு இபவபிட்டு ஈச்பன் கூ 
ழபண்டிதடயல்வளதன்ழம டழபம என பிடத்டயல் என 
குனபிம் க்டய வபத்ட ல்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்டு 
ல் பனயதில் ழமபடற்கு அபபர்கறம் டன்மம 
னதற்சயவதப் ண்ஞழபண்டிதட. 
குனனகணமக அயபடன் சயப்ன 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன 

 

குனனகணமக அயபடன் சயப்ன 

 

மணமகழப ளடரிந்ட ளகமள்பவடபி, அடமபட னஸ்டகம் 
டித்டம் ஸ்பத அடேபங்கநமறம் ணட்டும் ளடரிந்ட 
ளகமள்பவடபி குனனகணமகத் ளடரிந்ட ளகமள்படயல் 
ன் சயப்ன ன்மல், மணமகத் ளடரிந்டளகமள்றம் ழமட, 



'இவ்பநற டித்ழடமம், இப்ழர்ப்ட் பிதங்கவந 
ம்னவத அடேபத்டமழழத ளடரிந்ட ளகமண்ழமம்' 

ன் அங்கமம் ற் இணயனக்கயட. னஸ்டகப் 
டிப்னம் ழபண்டிதடடமன். குனழப னஸ்டகத்டயயனந்டம் 
உழடசயக்கயமர். 'இட இட இன்னும் டி' ன்றும் 
ளசமல்பமர். அழட ணமடயரி, அல்ட அவட பிறம், ஸ்பத 
அடேபத்டமறம் ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதடடமன். குன 
உழடசளணல்மனம் ஸ்பமடேனடயதில் ளகமண்டு 
பிடுபடற்குத்டமழ? ஆமல் அப்டி என ளரிதபரின் 
டவஞ, guidance இல்மணல் மணமகப் டிப்ன, அடேபம் ன்று 
ழமகும்ழமட (டவதத் ளடமட்டுக் கமட்டி) கத்டப் 
ழமகய அமதம் இனக்கயட. குன ன்று என 
ளரிதபவ பரித்ட பிட்மல் அபரிம் அங்கயதினப்ட, 

சுச்னவ ளசய்பட ன்று இனப்டயல் ஆத்ணமறக்கு 
ணயகறம் மிகணம இந்ட அங்கமம் அப்டிழத 
சயக்க பசடய ற்டுகயட. ளபறும் னத்டயவ்னத்டயதமய் 
ணட்டும் ல்மம் னடிந்டழமய்பிமணல், அன்ன, ளடமண்டு 
ஆகயதபற்மல் உள்நம் க்குபணமகயட. ல்மபற்றுக்கும் 
ழணமக னஸ்டகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயடம், னெவந 
ளபயல் ணட்டும் னரிகயடணம டத்பங்கள், என 
அடேபிதின் னெம் அபனவத யவந்ட அடேக் 
சயந்வடழதமடு உழடசணமக பனம் ழமட பீனுள்ந 
சக்டயதமக ணக்குள் ழமய் ம்வணனேம் த்த 
அடேபத்டக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு ழமகயட. அந்டப் 
ளரித அடேபம் டக்கு ற்டுபடயறம் சயஷ்தன் 
அங்கமப் னடிதமட. ளன்மல் அங்கமம் 
மசணமகய ஆத்ணம ணமத்டயம் ிகமசயப்டடமன் அந்ட 



அடேபழண! அடற்கு குனபின் அடேக்ம் ளமம் 
அபச்தம். 
 

ல்ழமனம் னடிந்ட அநற குன க்டய ளசய்ட ச்ழதவ 
அவத ழபண்டிதட. 
குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

னம்னெர்த்டயதவ னெப்ளமனநமக அல்மணல் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னம்னெர்த்டயதமவ னெப்ளமனநமக அல்மணல் ! 
 

ல்மனக்கும் ளடரிந்ட, அல்ட ளடரிந்டடமக மன் 
யவத்டக் ளகமண்டினக்கய, ச்ழமகம்; 

 

குனர் - ப்ஹ்ணம குனர் - பிஷ்ட : குனர் - ழடழபம 
ணழச்ப : 
 

குனஸ் மக்ஷமத் ம் - ப்ஹ்ண டஸ்வண றோ குழப 
ண : * 

 

'குனடமன் னம்னெர்த்டயகறம், ம்ளமனறம் அபர் டமன். 
அப்டிப்ட் அபனக்கு ணஸ்கமம்' ன்று ஸ்ழமகம் 
ளசமல்கயட. 
 

னம்னெர்டயகநின் ளதர்கவநத் டிதமக ப்ம்ணம, பிஷ்ட, 

ணழச்பன் ன்று ளசமல்யபிட்டு, அப்ம் 
ப்ஹ்ணத்வடச் ளசமல்யதினப்டமல் இந்ட ச்ழமகப்டி 
ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, ணழஷ்பன் ன்று னென்று ழரில் 



பனக்கும் ப் ிம்ணம் ன்றும், னறேனடற் கறள் 
ன்றும் ளசமல்ப்டும் ஸ்டமம் டப்பில்வ ன்று 
ழடமன்றுகயட. அபர்கவந ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - 
ம்மகர்த்டமக்கநமக ணட்டுழண வபத்டயனக்கயளடன்று 
ளடரிகயட. அடமபட வப்ட, கமப்மற்றுபட, 

ம்மம் ண்டபட ன் எவ்ளபமன கமரிதத்வட 
ணட்டுழண அபர்கநில் எவ்ளபமனபனம் ளசய்படமக 
ஆகயழட டபி, ர்ப கமர்த கமஞங்கறக்கும் ஆடய 
கமஞணமகறம் ஆடம சக்டயதமகறம் இனக்கப்ட் னெப் 
ளமனநமக, ப்ஹ்ணணமக, னறேனடற் கறநமக 
அபர்கவநச் ளசமல்பில்வ ன்று ழடன்றுகயட. 
இல்மபிட்மல் னென்று ழவனேம் ளசமன்பிட்டுத் 
டிதமக "குனஸ் - மக்ஷமத் ம் ப்ஹ்ண" ன்று 
ளசமல்பமழன்? 

 

* இச் சுழமக பிநக்கம் "ளடய்பத்டயன் குல்": இண்மம் 
குடயதில் "குனக்டய" ன் கட்டுவதிறம் கமண்க. 
ண்டிவக இல்மட கறள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ண்டிவக இல்மட கறள் 

 

ப்ம்ணமவப னறே னடற் கறநமக ன்வக்குழண 
ழமகத்டயல் உமயத்டடமகத் ளடரிதபில்வ. 
றகமணமக ஸ்னஷ்டி கர்த்டம ன் னவதில்கூ 
அபனக்கு உமவ இல்மணழ இனக்கயட. 
இத்டவ ண்டிவககள் இனக்கயன். ிள்வநதமர் 



சடர்த்டய, ஸ்கந்ட ஷ்டி, மணபணய, ழகமகுமஷ்ணய, 
பக்ஷ்ணய வ்டம், ஸ்படய னவ, பமத்ரி, சயபமத்ரி - 
இவப ல்ழமனக்கும் ன்மகத் ளடரிந்டவப. இவப 
ழமக இன்ம் அழகம். ஞ்சமங்கத்வடப் மர்த்டமல் 
அழகணமக டயனம் டமபட என ளடய்பத்டக்கம என 
ண்டிவகதமக இனக்கும்; என மநிழழத இண்டு 
னென்று ழசர்ந்டகூ பனம். இப்டி கஞக்கு 
பனக்கயல்மணல் ண்டிவககள் இனக்கயன். ஆமல் 
இபற்யல் ப்ம்ணமறக்ளகன்று என்றுகூ மம் 
ளகமண்மடுபடமக இல்வ. 
 

உங்கநகங்கநில் ஸ்பமணய பிக்ங்கள், ங்கள் 
வ்பநற வபத்டயனக்கயரீ்கள்? ஆமல் ப்ஹ்ணமறக்கு 
உண்ம? ணம பிட சதித்டக் ளகமண்டினக்கும் 
ழகமத்டயல் ம் இனந்டமல் அடயல் கபமின் மி 
கணத்டயல் அபர் இனப்மர். டயனக்கல்தமஞப் ங்கள் 
இனந்டமல் அடயல் 'ண்ஞி வபக்கய சமஸ்த்ரி' கநமக 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்மர். ஆமல் அபர் மட்டுக்கு 
கூட்த்ழடமடு கூட்ணமக ன்ழபம இனப்மழ டபி 
அபவ மம் னமர்ணம (னவ ளத் டகுடய ளற்) 
எனபமக யவத்ட பனயடுபளடன்டயல்வ. 
கூட்த்டயழ எனபமக அபர் பந்ட யற்ழடமடு ரி. 
ழகமதியல்மட கறள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ழகமதியல்மட கறள் 

 



ம் ழடசத்டயல் இத்டவ ஆதிம் ழகமதில்கள் இனந்டம், 

எவ்ளபமன ழகமதியறம் கப்ட் ந்யடயகள் இனந்டம், 

அழக உத்பமடயகள் த்டப்ட்ழமடயறம் 
ப்ம்ணமறக்கு டறழண கமழஞமம்! அனர்பணமக 
ங்ழகதமபட னஷ்கர் ணமடயரி என ழக்ஷத்டயத்டயல்டமன் 
ழடடித்ழடடி அபனக்குக் ழகமதில் மர்க்க னடிகயட. 
ிம்ணம ழகமதில் ன்மழ னஷ்கவத்டமன் இன்று 
யவக்கயமர்கள். ம்னவத கும்ழகமஞத்டயழழத 
ப்ம்ணமறக்குத் டிக் ழகமதில் இனப்ட ளமம்ப் 
ழனக்கு ளடரிதபில்வ. கமஞ்சரனத்டயறம் 
கும்ழகமஞத்டயறம் டடுக்கயபிறேந்ட இளணல்மம் 
ழகமபில்கள் ன்மர்கள். கமஞ்சரனத்டயல் மம் ளன்ணமபில் 
ண்டகயடற்ளகல்மம் கஞக்கு றேடம் 
சயத்டயகுப்டனுக்கு அனர்பணமகக்ழகமதில் 
இனக்கயளடன்மல், கும்ழகமஞத்டயல் ளன்ணமவபத் 
டனம் ப்ம்ணமபிற்கு அனர்பணமகக் ழகமதில் இனக்கயட! 
டயனக்கண்டினைர் ன்று டயனவபதமற்றுக்குக் கயட்ழ 
இனக்கயட. அட ணசயபன் ப்ஹ்ணமறக்கு ஆடயதில் 
இனந்ட ந்ட டவகநில் என்வச் ழசடயத்ட ழக்ஷத்டயம். 
அங்ழக சயபனுக்கு ஹ்ணசயக்கண்டீசர் ன்ழ ழர். 
அங்ழக ப்ஹ்ணமறக்கும் ந்யடய இனக்கயட. ளகமங்கு 
மட்டிறள்ந த்ரினெர்த்டய ழக்ஷத்ணம மண்டிக் 
ளகமடுனடிதிறம் இனக்கயட. சயடம்த்டயல் 
ப்ஹ்ணமவபழத சண்ழச்பர் ன்று ளசமல்ய, (கக) 
வவதச் சுற்ய பனம்ழமட அபனக்கு என சயன் 
ழகமஷ்ம் கமட்டுகயமர்கள். ஆமறம் இளடல்மம் 
னத்த்டயல் என டநி ணமடயரிடமன். ம் டவளதறேத்வட 
றேடகயபரின் டவளதறேத்ட இப்டி இனக்கயட! 



னவ இல்மட கமஞம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னவ இல்மட கமஞம் 

 

அபனக்குப் னவ இல்மணயனப்டற்கு என கமஞம் 
ளசமல்பமர்கள். ழணச்பன் ஜ்ழதமடயர்ணதணம 
யங்ழகமத்ப னெர்த்டயதமக ஆகமசத்டக்கும் னணயக்குணமக 
யன்மர். அந்ட ஜ்ழதமடயஸ் ங்ழக ஆம்ிக்கயட, ங்ழக 
னடிகயட ன்று ழடடிக்ளகமண்டு ப்ஹ்ணமறம் 
பிஷ்டறம் ழமமர்கள். 'ம் இண்டு ழரில் தமர் இடன் 
அடிவதழதம னடிவதழதம கண்டு ிடிக்கயமர்கழநம 
அபழ ளரிதபர்' ன்று ந்டதம் கட்டிக் ளகமண்டு 
ழமமர்கள். இப்டிப் னப்டுகயழமழட ப்ஹ்ணமறக்கு, 

'அடிப்மகத்வடப் ழமய் மம் ழடடுபடம?' ன்று அந்வட 
உண்மதிற்று. அடமல், 'மன் னடிவதத் ழடடுகயழன்' 

ன்று ம்க்ஷயதின் னொத்வட டுத்டக்ளகமண்டு 
உதழ ழடடிக்ளகமண்டு ழமமர். ணமபிஷ்ட 
நிவணதமக அடிவதத் ழடடிக்ளகமண்டு பம னொத்டயல் 
ழமமர். இண்டு ழனம், எனத்டர் ழணழனேம், எனத்டர் 
கரழனனேணமக, வ்பநற டெம் ழமய் ச்ணப்ட்டும் 
னடிதமபட அடிதமபட ளடரிகய அவதமநத்வடழத 
கமழஞமம். இிழணழ னடிதமட ன்று கவநத்டப்ழமய்த் 
டயனம்ி பிட்மர்கள். ஆமல் டயனம்ி ிகு 
ணமபிஷ்ட டம்ணமல் அடிவதப் மர்க்க னடிதபில்வ 



ன்று எப்னக் ளகமண்மர். ப்ஹ்ணமழபம னடிவதப் 
மர்த்டபிட்டமகப் ளமய் ளசமன்மர். 
 

அப்ழமடடமன் ஜ்ழதமடய ஸ்பனொத்டயயனந்ட ண சயபன் 
ளபநிப்ட்டு, 'ளமய் ளசமன் ப்ம்ணமறக்கு இிழணல் 
னவழத க்கமணல் ழமகட்டும்' ன்று சித்ட பிட்மர்; 

அந்டப்டிழத இப்ழமடம் ந்டபனகயட - ன்று கவட 
ளசமல்கயமர்கள். மன் (கவடதின்) அறட்வன் 
ணட்டும்டமன் ளசமன்ழன். யத்வடச் ளசமன் 
பிஷ்டறக்குப் ணசயபன் சக்ம் டந்டமர், டம்னவத 
உம்ிழழத இட மகத்வடக் ளகமடுத்டமர் 
ன்ளல்மம் ளசமல்பமர்கள். 
 

ழணச்பின் னடிவதத் ழடடித் ழடடிப் ழமபரின் 
ழகமதிவனேம் இன்று மம் ழடடிப் ழடடிப் மர்க்கும்டி 
இனக்கயட! ஆமல் இட வசபணம கவட. வசபர்கள் 
ளசமல்கய கவட. வபஷ்ஞபர்கள் எப்னக் 
ளகமள்நணமட்மர்கள். பனத்டப்டுபமர்கள். 
ஆழக்ஷிப்மர்கள். 
 

ப்ஹ்ணம டப்னப் ண்ஞிதடமக இன்ம் சய கவடகறம் 
உண்டு. கண்டினைர் கவடகூ அப்டித்டமன். 
இல்மபிட்மல் அபனக்கு ஆடயதில் இனந்ட ந்ட 
டவகநில் என்வ ஈச்பன் டற்கமக ளகமய்த 
ழபண்டும்? இடறம் வசபணம கவடடமன். பிஷ்ட 
ழகமதில்கநிழனேம் ன் ப்ம்ணமறக்கு ந்யடய இல்வ? 

வபஷ்ஞபர்கள் உட் க யந்டக்கறந் டமழ 
ப்ம்ணமறக்கு பனயமடில்மணல் வபத்டயனக்கயமர்கள்? சயப 
றடர்கநம பிக்ழச்பனக்கும், றப்ஹ்ணண்தனக்கும் 



மம் மளணன்று னவ, உத்பம் க்கயட ழம 
பிஷ்டபின் றடம ப்ஹ்ணமறக்கு ன் இல்வ? 

 

ப்ஹ்ணமறக்கு பனயமடு இல்மடடற்கு வபஷ்ஞபர்கள் 
டமபட கவட, கமஞம் ளசமல்கயமர்கழநம ன்று 
ளடரிதபில்வ. இப்ழமட என்றும் ஜமகம் பபில்வ. 
ச்னடயதிழழத (ழபடத்டயழழத) உள்ந ப்மஹ்ணஞங்கள் 
ன் ிரிறகநில் ப்மடய டப்னப் ண்ஞிதடமகக் கவட 
இனக்கயட. ப்மடய ன்ட ப்ஹ்ணமடமன். க 
யந்டக்கறக்கும் ழபடம் ஆடமணமக இனப்டமல் அந்ட 
ப்மஹ்ணஞக் கவட கமஞணமகழப வபஷ்ஞபர்கள் 
உள் ல்ழமனம் அபட பனயமட்வ 
யறுத்டயபிட்மர்களநன்று ளசமல்மளணன்று மர்த்டமல், 

அடறம் ரிதமய் பபில்வ. ழபட கமத்டயற்கு 
அப்னம் ளபகுமள்பவ ப்ம்ணமறக்கு பனயமடு 
ந்டடமன் பந்டயனக்கயட. கஷ்ம் ன்மல் ழடபர்கள் 
அபரிம்டமன் னடயல் ஏடி இனக்கயமர்கள். அற, 

மக்ஷரில் னம் அபவக் குயத்டத் டயனந்ழட 
ளரித பங்கள் ளற்யனக்கயமர்கள். னறேனடல் 
ளடய்பணமக அபர் பஞங்கப்ட்டமக ளடரிதமபிட்மறம், 

னக்த ழடபர்கநில் எனபமக ணடயக்கப்ட்டினக்கயமர். 
அப்னம்டமன் இட அப்டிழத யன்று ழமய் பிட்டமகத் 
ளடரிகயட. வபஷ்ஞபர்கறம் ன் யறுத்டயபிட்மர்கள்? 

 

மம் ளமறேட பிடிந்டமல் டைறு டப்னப் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினக்கும்ழமட, ப்ஹ்ணம ழமன்பர்கள் டப்னப் 
ண்ஞித கவடவதச் ளசமல்ழப ிடிக்கபில்வ. 
"சமணயதமம், இப்டித் டப்னப் ண்ஞித்டமம்!" ன்று 



மஸ்டயகர்கள் ழகய ளசய்பட இபற்வக் கமட்டித்டமன். 
அடமல் வசபணமகப் மர்த்டட ழமடம். வபஷ்ஞபணமக 
ழபறு டனப ழபண்மளணன்று ழடமன்றுகயட. 
 

என்று ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம். 
 

(அட) ன்? 

 

பிஷ்டறக்கு என ிள்வந ப்ம்ணம. இன்ளமன ிள்வந 
உண்டு. அபர்டமன் ணன்ணடன். இண்டு ழனம் 
க்ஷ்ணயதின் ம்ந்டணயல்மணழ ிந்டபர்கள். ப்ம்ணம 
பிஷ்டபின் மிகணத்டயல் உண்மமர். ணன்ணடவ 
அபர் ணமயகணமக என ிள்வந உண்மகட்டும் ன்று 
ணயமல் யவத்ட ணமத்டயத்டயழழத 
ஸ்னஷ்டித்டபிட்மர். அடமல் அபனக்கு ணயன் 
ன்று ளதர் பந்டட. ப்ம்ணம கணர். னென்மபட 
ிள்வநதமக ணமபிஷ்ட ழணமயஞி னொத்டயல் 
சயபிம் ளற் சமஸ்டம இனக்கயமர். அபனக்குப் னவ 
இனக்கயட. ளரிசமக வ்னத்டயதமகயனேம் பனகயட. 
ப்ஹ்ணமறக்குப் னவ இல்வ. ணன்ணடனுக்கும் இல்வ. 
 

இடற்கு என கமஞம் ழடமன்றுகயட. ணன்ணடன், ப்ஹ்ணம 
இனபனழண என பீன் ன்ணம டுப்டற்குக் கமஞணம 
இனப்பர்கள்டமழ? னத்ழமத்த்டயக்குக் கமஞணம 
ழபகத்வட ணன்ணடன் உண்மக்குகயமன். அப்னம் ந்ட 
பீன் ந்ட ிண்த்டயல் னகுந்டளகமள்ந ழபண்டுளணன்று 
மர்த்ட ப்ஹ்ணம ன்ணமவபக் ளகமடுக்கயமர். அத்டவ 
கஷ்னம் மம் ன்ணம டுத்டடமல்டமழ ளடரிகயட? 



க ணதமசமங்கறம், மடவகறம் ன்ண 
யவ்னத்டய ன் என்றுக்கமகத்டமழ இனக்கயட? 

 

இடமல்டமன் ன்ணம ற்க் கமஞணம ப்ஹ்ணமறக்கு 
பனயமட்டில்மணமதினக்கயட ன்று ழடமன்றுகயட. 
ணன்ணடனுக்கும் இழட கமஞம்டமன். கூடுடமக 
இன்ளமன்றும்: ல்ம ழபகங்கநிழனேம் ணம 
ளமல்மடடமக, ளபயப்ிடித்டடமக இனப்வட உண்மக்கய 
பீவ அவக்கனயப்பன் அபன்டமழ? ஆமல் 
அபவப் ற்ய இப்ழமட ழகள்பிதில்வ. 
ழச்சுபமக்கயல் அபன் பிதம் பந்டபிட்ட. குனவப 
னம்னெர்த்டயதமகறம் ளசமல்யதினக்கயளடன்று மர்த்டடயல் 
னடல் னெர்த்டயதம ப்ஹ்ணமவபப் ற்யடமன் பிசமரித்டக் 
ளகமண்டினந்ழடமம். 
 

கஷ்த்டக்ளகல்மம் கமஞணம ிபிக்கு அபர் 
கமஞணமதினக்கயமழ ன்டமல்டமன், 'இபனக்ளகன் 
பனயமடு?' ன்று ழகமித்டக் ளகமண்டு யறுத்டயபிட்ழமழணம 
ன்ழபம ன்று ளசமன்ழன். 
 

'னர்ப கமங்கநிறம் அபர்டமழ ஸ்னஷ்டிகர்த்டம? 

அப்ழமளடல்மம் அபனக்கு யம் ணரிதமவட 
ந்டயனப்டமகச் ளசமன்ரீ்கழந!' ன்று ழகட்மல், அந்டப் 
னர்ப கமங்கநில் இத்டவ அடர்ணனம், மனம், 

அடமல் பிவநனேம் கஷ்ங்கறம் - இதற்வக 
உத்மடங்கள் ன்வப கூ ணிடர்கள் ளசய்கய 
மத்டயன் பிவநபமக ற்டுவபடமன். இவபனேம் - 
இல்வ. டஷ் சக்டயகள் ன்வக்கும் இனக்கத்டமன் 
ளசய்டயனக்கயன்ளபன்மறம், ிற்கமத்டயல் ஆடழம 



அவப னர்பத்டயல் டவபிரித்டமபில்வ. அடமழ 
இந்ட ழமகத்டயல் பீதமத்வ த்டபட, ன்ணம டுப்ட 
ன்ட இப்ழமட ழம அப்ழமட அவ்பநற ளமந்ட 
ளகமள்றம்டிதமக இனந்டயனக்கமட. ளடய்ப ம்ந்டணமக 
அழக பிதங்கள் ங்கு மர்த்டமறம் ப்டமகறம், 

தமக தஜ்ஜமடயகள் யம் ப்டமகறம், அபடம 
னனர்கறம் ணமன்கறம் ரியகறம் யவத இந்ட 
னழமகத்டயல் ஞ்சரிப்டமகறணயனந்ட அந்டக் கமத்டயல் 
'ன்ணம ன் ளகமடுத்டமர்?' ன்று ப்ம்ணமபிம் ளமம்க் 
ழகமப்ழபண்டி இனந்டயனக்கமட ன்று ணமடமம் 
ளசமல்மம். 
 

ளட. V - 13 

வபஷ்ஞப ஆத னெர்த்டயகள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

வபஷ்ஞப ஆத னெர்த்டயகள் 

 

வபஷ்ஞபர்கநின் ழகமதில்கவந டுத்டக்ளகமண்மல் 
அங்ழக பக்ங்கள் கூத்டமன் கயவதமட. ளனணமள், 

ளனணமழநமடு இவஞிரிதமட டமதமர், அபனவத 
பமம், அபனவத அபடமங்கள், அபவழத ழசர்ந்ட 
மர்டர்கள், அபனவத க்டயதிழழத டமறம் 
டயவநத்டக் ளகமண்டினக்கும் ஆழ்பமர்கள், வபஷ்ஞப 
யத்டமந்டத்டக்ழக ற்ட் ஆசமர்த னனர்கள் - 
ன்டமக னறேக்க னறேக்க பிஷ்ட 
ம்ந்டணயனப்பர்கறக்குத்டமன் அபனவத 



ஆதங்கநில் இம் ளகமடுத்ட வபத்டயனக்கயமர்கள். 
பக்ங்கவந இப்டிச் ளசமல் னடிதமடல்பம? 

வபஷ்ஞபர்கவநப் ற்ய 'ணந்டம் னந்ளடமனமர்' 

ன்மர்கள். ளனணமள், அப்னம் ளனணமழந கனம் 
ன்று அபனக்ழக டங்கவந அர்ப்ஞித்டக் 
ளகமண்பர்கள், ழவப ளசய்கயபர்கள், வபஷ்ஞப 
யத்டமந்ட ப்பர்த்டகர்கள் ஆகயதபர்கள் டபி, னம்மக 
உள்ந பவனேம் அபர்கள் ளடமன ணமட்மர்கள். 
 

ப்ஹ்ணம பிஷ்டபின் மக்ஷமத் னத்ர்டமன். 
டகப்மவ ணயகறம் ணடயத்ட அபனக்கு அங்கயழத இபர் 
இனந்டடமகத்டமன் னமஞங்கநியனந்ட ளடரிகயட. 
ஆமறம் அபரிழண உனகய உனகய க்டய 
ண்ஞிக்ளகமண்டு அபர் இனப்டமகத் ளடரிதபில்வ. 
ஸ்னஷ்டி ன்று டக்கு டன் ஆஸீ் வபத்டக் 
ளகமண்டுடமன் த்டயபனகயமர். அடமபட, வபஷ்ஞபர்கள் 
னறே னடற்கறநமகக் கனடம் மமதஞழ 
த்ரினெர்த்டயகநில் எனபம மகர்த்டமபமக என 
ழபம் ழமட்டுக் ளகமள்றம்ழமட, அந்ட த்ரினெர்த்டயகநில் 
இன்ளமனபமக, அடமபட அபனக்கு ண 
ஸ்டமத்டயயனப்பர் ழம, இபர் ஸ்னஷ்டி கர்த்டமபமக 
இனக்கயமர். ளனணமநின் அபடமணமகழபழதம, அல்ட 
அடிதமமகழபம இனப்பனக்குத்டமன் வபஷ்ஞப 
ஆதங்கள் இம் டனழண டபி, அபனக்கு ணவட 
ணமடயரி என ஸ்டமத்டயறள்ந இன்ளமனபனக்குத் டமட. 
அடமல்டமன் பிஷ்ட ஆதங்கநிறம் ப்ம்ணம இல்வ 
ழமயனக்கயட! 
ஆகணத்டயல் ப்ம்ணம 



 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ஆகணத்டயல் ப்ம்ணம 

 

ஆமறம் த்ரினெர்த்டயகநில் எனபமக இனக்கய 
அபனக்கு, மற பமதமறம் மற ழபடங்கவநச் ளசமல்யக் 
ளகமண்டு அந்ட ணந்த் சக்டயதமழழத ஸ்னஷ்டி 
ளசய்கயபனக்கு, ஆதத்டயல் இணயல்மணல் 
இனக்கக்கூமட ன்று ஆகண சமஸ்டயங்கநில் என்று 
ளசய்டயனக்கயமர்கள். னெஸ்டம பிணமத்டயன் ழணல், 

கர்ப் க்ன பமறக்கு னென்று க்கத்டயறம் 
த்ரினெர்த்டயகநில் எவ்ளபமனபவ வபப்ட ன்று பிடய 
ளசய்ட, அடயல் ப்ஹ்ணமறக்கும் ிம்ம் வபக்கப் 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். தமனம் அடயகம் கபிக்கமட 
இத்டயல், கபித்டமறம் 'ஸ்பமணய' ன்று கன்த்டயல் 
ழமட்டுக்ளகமள்நமணல், ளமம்வண மர்க்கய ணமடயரி 
யவக்கய இத்டயல் வபத்டயனக்கயமர்கள்! 
ப்ம்ணமபின் ளடமனயல் கனவஞதமழட! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ப்ம்ணமபின் ளடமனயல் கனவஞதமழட ! 
 

ன்ணமவபக் ளகமடுக்கயபர், ணக்கனடிதமடடமகத் 
டவதில் றேடயபிடுகயபர் - அடற்குப் ழழ 'ப்ம்ண 
யி' ன்றுடமழ ளசமல்கயழமம்? - ன்டற்கமக 



ப்ம்ணமவபப் னயக்க ணமட்ழமளணன்மல் அட 
பமஸ்டபத்டயல் ரிதில்வடமன். ய்டபன் இனக்க 
அம்வ ளமந்ட ளகமள்கய கமரிதம்டமன். ளமந்டளகமள்ந 
ழபண்டிதட ம்வணழதடமன். ப்ஹ்ணமவப அல். 
னர்பத்டயல் மம் கணமகப் ண்ஞி, டீர்ந்டழமகமணழ 
ளரிசமகக் கர்ணம னெட்வவதக் கட்டிதினக்கயழமம். மழண 
கட்டிக்ளகமண் னெட்வடமன். அபர் (ப்ம்ணம) வடழதம 
ிடித்டப் ழமட்டுக் கட்பில்வ. அத்டவ கர்ணமவபனேம் 
என னனமனேயல் அடேபித்டத் டீர்க்கனடிபடயல்வ. 
ழட டர்ணளணன்று என்வ ஈச்பன் வபத்டயனப்டயல் 
அட வ்தமடய, பக்வக ன்று டற்ழகம ஆநமகய என மள் 
ரீ்ஞித்ட (அனயந்ட) ழமகயட. அடற்குள் கர்ணம 
டீர்ந்டயனக்கபில்வ. னெட்வதில் மக்கயதினக்கும்ழமழட 
சரீம் ழமய்பிடுகயட. இப்ழமட ன் ண்டபட? 

சரீத்வட பிட்டுப்ழம உதினக்கு ழணமக்ஷம் ளகமடுத்ட 
அவடப் ணமத்ண டத்பத்டயல் கவப்டற்கயல்வ. 
இத்டவ கர்ணம மக்கய இனப்பர்கறக்கு அந்ட 
யத்தமந்ட யவவத ப்டி கபமன் டனபமன்? ின்ழ 
அந்ட உதிர் ன் ஆபட?ஆபிதமக, ழதமக, ிசமசமக 
உமப பிமணம ன்மல் ணடே னொத்டயல் ண்ஞித 
கர்ணமவப ஆபி னொத்டயல் டீர்த்டக் ளகமள்நனடிதமட. 
ஆமல் அந்ட ஆபிக்கும் க்ஷலத் - த்னஷ்ஞமடயகள் (சய, 
டமம் னடயத) உண்டு. ஆவகதமல் கர்ணமவபனேம் 
டீர்க்கமணல், சய, டமகம் ன்று டபித்டக்ளகமண்டு அட 
மட்டுக்குச் சயகமனம் (ன்ளன்வக்கும்) டயரித 
ழபண்டிதடமகத் டமினக்கும். இவப டீ தமவதமபட 
ிடித்ட ஆட்டி, அபர்கவந உயஞ்சய ஆமம் 
னடமபற்வப் ளற்று ம னெட்வவத 



மஸ்டயதமக்கயக் ளகமள்றம். இப்டிளதல்மம் 
ஆகமணயனப்டற்குத்டமன் இன்ளமன உம்னக்குள் 
ழசர்ந்ட இன்ளமன ன்ணம டனபட ன்று ணமத்ணம 
டயட்ம் ண்ஞி, இந்டக் கமர்தத்வடச் ளசய்னேம் 
அடயகமரிதமக ப்ஹ்ணமவப வபத்டயனக்கயமன். ல்வடப் 
ண்ஞி மம் னெட்வவத கவத்டக் ளகமள்படற்கமக 
அபன் கனவஞனேன் ணறுடி ணறுடி சமன்ஸ் 
ளகமடுக்கயமளன்ழட உண்வண யவ. அப்டிதினக்க 
மம் சமன்வ டபபிட்டு, ழணறம் டப்னப் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழ னெட்வவத இன்னும் ளரிசமக்கயக் 
ளகமண்டு, இன்ளமன ன்ணம, அப்னனம்  
ன்ணமக்களநன்று ஆக்குகயழமளணன்மல் இடற்கு 
ப்ணமணமபிம் குவட்டுக்ளகமண்டு ன் னண்தம்? 

 

ஆமறம் ம்னவத யவதில், இப்டி இந்ட 
ம்மத்டயல் ளணமத்டப்ட்டுக் ளகமண்டு கயக்கும்ழமட, 

ன்ணமவபத் டனம் ஸ்னஷ்டிகர்த்டமவபப் 
னயக்கழபண்டும் ன் க்டய ழடமன்த்டமன் 
ணமட்ழளன்கயட. 
னத்ன்-சயபன் (சயபம், மம) - ணழஸ்பன் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னத்ன் - சயபன் (சயபம், மம) - ணழச்பன் 

 

த்ரினெர்த்டயகள், அபர்கறக்கும் ஆடமணம ப்ஹ்ணம் 
ன்று குனவபக் ளகமண்மடும் பிதணமகக் ளகமஞ்சம் 
அசயப் மர்க்கமளணன்று ஆம்ித்ழடன். னடல் 



னெர்த்டயதம ப்ஹ்ணம பிதத்டயன் அசல் ீண்டு 
பிட்ட. 
 

த்ரினெர்த்டயகவந னடயல் ளசமல்யதினக்கயட: குனொர் - 
ப்ஹ்ணம, குனொர் - பிஷ்ட, குனொர் ழடமழபம ணழச்ப: 
 

ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - னத்ர் ன்று ளசமல்பமர்கள். 
ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - சயபன் ன்டயல்வ. சயபக்டர்கள் 
சயபன் னம்னெர்த்டயகநில் ம்ம னெர்த்டயதமக 
இனப்பன் அல் ன்மர்கள். சயபனுவத அழக 
னொங்கநில் என்றுடமன் னத்ன் ன்மர்கள். சயபன்டமன் 
ணமத்ணம. ரிதமகச் ளசமல் ழபண்டுணமமல், 

ஆண்மயல் சயபன் ன்று ளசமல்மணல் அஃயவஞதமக 
சயபம் ன்ழ ளசமல்பமர்கள். அந்ட சயபம்டமன் க 
க்னத்தங்கறக்கும் கமஞணம னறேனடற் கறள். க 
க்னடதனம் அங்கயப்ழம சமந்டனம் அடடமன். 
அடயயனந்ழட ழமக வ்தபமமர்த்டம் ஸ்னஷ்டி - 
ஸ்டயடய - ம்ம க்னத்தங்கவநச் ளசய்னேம் ப்ஹ்ண - 
பிஷ்ட - னத்ர் ழடமன்றுபட. வசபத்டயல் - 
சமக்டத்டயறம்டமன் - இந்ட னென்ழமடு இன்னும் இண்டு 
க்னடதங்கள். ஞ்ச க்னத்தம் ன்டமக. டயழமடமம் 
அல்ட டயழமபம் ன்ட என்று. அடடமன் ணமவத. 
ழமகத்வட டயயனந்ட ப்டி உண்மக்கயமன்? அடடமன் 
னரிதழப ணமட்ழளன்கயட. ழடம என ணமதம 
சக்டயதிமல் இப்டி ல்மபற்வனேம் ளசப்ிடு பித்வட 
கமட்டுகயமன். அடடமன் டயழமடமம். னம்னெர்த்டயகநின் 
கமர்தங்கறக்கும் அடிப்வதமட அடடமன். ஞ்ச 
க்னடதத்டயல் மக்கயதினப்ட 'அடேக்ம்'. ப்டிழதம 



பீனுக்கு கர்ணம ன் என்று ற்ட்ின் அவட 
அடேபித்டமல்டமழ டீர்க்கனடினேம்? அடற்கு (1) சரீம், (2) 

அடன் னக்கஞம் ணட்டுணயன்ய அகக்கஞம் (ணஸ், னத்டய 
னடயதவப), (3) இபற்வ வபத்டக்ளகமண்டு பிவவத 
அறுபவ ளசய்கய கநணமக உள்ந இந்ட கத் ன்ட, (4) 

அறுபவவத அடேபிப்ட ன்வப 
ழடவபதமதினக்கயன். (னவழத) டடே, கஞம், னபம், 

ழமகம் ன்று ளசமல்றம் இந்ட மவனேம் ணமத்ணம 
ளகமடுப்டடமன் 'அடேக்ம்'. இட சயன் அடேக்ம். 
ளரித அடேக்ம், கவசரதில் இளடல்மபற்யயனந்டம், 

அடமபட டயழமடமத்டயமல் உண்ம ணமதம ழமக 
பமழ்க்வகதியனந்ழட, பீவ பிடுபித்ட ழணமக்ஷ 
டத்வடத் டனபடடமன். மமபின் குஞ்சயடமடம் 
அந்டப் டத்வடத்டன் டனகயட. அடமல்டமன் டெக்கயத 
டயனபடி ன்று அடற்கு ற்ம். 
 

மமபின் மட்டிதத்டயற்குப் ஞ்சக்னத்த ணமந்டத் 
டமண்பம் ன்று ளதர். என வகதில் அபர் ிடித்டக் 
ளகமண்டினக்கய ணனகத்டயன் சப்டத்டயமல்டமன் ஸ்னஷ்டி 
உண்மகயட. அதஸ்டத்டயமல் 'ஸ்டயடய' ன் 
ரிமம் ளசய்கயமர். இன்ளமன வகதியனக்கும் 
அக்ிதமல் ம்மம் ண்டகயமர். னகின் 
ழணழ ஊன்யதினக்கய அபனவத பஸ்ட மடத்டமல் 
டயழமடம க்னத்தத்வட த்டகயமர். னடிபமக, குஞ்சயட 
மடம் ன் இட டயனபடிவதத் டெக்கயக் கமட்டி, "இவடப் 
ிடித்டக் ளகமண்மல் அடடமன் ழணமக்ஷமடேக்ம்" று 
ளடரிபிக்கயமர். 
 



மம சயபம் ன் ணமத்ணமபமக, க கமர்த கமஞ 
னெணமக இனப்பர். அபரிணயனந்ட எவ்ளபமன 
கமர்தத்டயற்கு எவ்ளபமன னெர்த்டய பனகயமர். இப்டி 
பனம்ழமட ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - ம்மத்டக்கு 
ப்ஹ்ண - பிஷ்ட னத்ர்கள் இனப்டழம டயழமப, 

அடேக் கர்த்டமக்கநமகறம் இண்டு னெர்த்டயகள் 
இனக்கழபண்டுணல்பம? டயழமப கர்த்டமறக்குத்டமன் 
'ஈச்பன்' ன்று ளதர். வனவதிறம், இட 
சமஸ்டயங்கநிறம் 'ஈச்பன்' ன்டற்கு ன் அர்த்டம் 
ளகமடுத்டமறம், வசப சமஸ்டயப்டி 'ஈச்பன்' ன்மல் 
டயழமபம் ன்கய ணமவதவதச் ளசய்னேம் னெர்த்டய ன்ழ 
அர்த்டம். ளபறுழண 'ஈச்பன்' ன்று ளசமல்மணல் 
'ணழச்பன்' ன்மர்கள். 'அடேக்' கர்த்டமறக்கு 
டமசயபன் ன்று ழர். 
 

சுனங்கச்ளசமன்மல், வசப சமஸ்டயப்டி, சயபம் ன் 
ணமத்ண பஸ்ட ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - னத் - 
ணழச்ப - டமசயபர்கவநக் ளகமண்டு ஸ்னஷ்டி - 
ஸ்டயடய - ம்ம - டயழமடம - அடேக்ங்கள் ன் 
ஞ்ச க்னத்தங்கவநச் ளசய்கயட. சமக்டத்டயல் சயபத்டக்குப் 
டயல் சக்டயவதப் "ஞ்சக்னத்த மதஞம" ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

னத்ன் ம்ம கர்த்டம. ("குனர் ப்ஹ்ணம") 
ச்ழமகத்டயழம "ணழச்ப;" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
"குனொர் - ழடழபம - ணழச்ப:". ஆமறம் இங்ழக 
ணழச்பன் ன்வடத் டீழமடமகர்த்டம ன்று அர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமள்நமணல் ம்மகர்த்டம ன்று ண்ஞிக் 



ளகமள்படடமன் ளமனத்டம். னடயல் ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட 
ன்று ச்னஷ்டி, ஸ்டயடய கர்த்டமக்கவநச் ளசமன்டமல் 
அடுத்ட ம்ம கர்த்டமவபச் ளசமல்படடமழ 
ளமனத்டம்? வசப சமஸ்த்ப்டி டேடக்கணமகப் ழமகமணல் 
மடமஞணமக சயபம், சயபன், ஈச்பன், ணழச்பன், 

னத்ன் ன் ல்மபற்வனேம் எனபனுக்ழக ழமகச் 
ளசமல்படழமழப இங்ழகனேம் ளசமல்யதினக்கயளடன்று 
அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும். 
வபஷ்ஞபத்டயல் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

வபஷ்ஞபத்டயல் 

 

வபஷ்ஞப யத்டமந்டப்டி மர்த்டமல் பிஷ்ட ன்பர் 
த்ரினெர்த்டயகநில் எனபமக கத் ரிமம் 
ண்டபழடமடு ணட்டும் னடிந்டபிபில்வ. அபர்டமன் 
னறே னடற்கறள். னர்ஞசக்டயதமக இனக்கப்ட் 
அபனவத அம்சங்கநமக, அபனக்கு அங்கய 
ப்பர்கநமகத்டமன் ல்ம ழடபர்கறம்- னத்ளடமனயல் 
ளசய்னேம் ழடபர்கள் கூத்டமன் - டங்கள் டங்கள் 
கமரிதங்கவநச் ளசய்கயமர்கள். ஆமறம் வசபர்கள், 

ஞ்சக்னத்தம், ந்ளடமனயல் ன்று னத்ளடமனயறக்கு ழணழ 
இண்வச் ளசமல்ய எவ்ளபமன்றுக்கும் என 
ழடபவடவதச் ளசமல்படழம வபஷ்ஞபர்கள் 
ளசமல்க்கமழஞமம். ம்ம னெர்த்டயதம னத்னுக்கு 
ழபழதமக டயழமடமத்டக்கு ணழச்பளன்றும், 



அடேக்த்டக்கு டமசயபளன்றும் வசபர்கள் 
ளசமல்படழம டயழமடம, அடேக் னெர்த்டயகநமக 
இனபவ ரிம னெர்த்டயதம பிஷ்டறக்கு 
ழபழதமக ழர் ளகமடுத்ட வபஷ்ஞபர்கள் 
ளசமல்படயல்வ. ம், வ்னைம், பிபம், அர்ச்வச, 

அந்டர்தமணய ன்று அபர்கறம் ந்வடச் ளசமல்ய 
அபற்றுக்கம அழக பிஷ்ட னெர்த்டயகவநச் 
ளசமன்மறம் அட ழபறுபிடணம 'க்நமயஃிழக'மக 
இனக்கயட. கபித்டப் மர்த்டமல், ஞ்ச க்னத்த 'டிதம' 

அடயல் அங்கயதினக்கமம். ஆமல் அடற்கு னக்தத்பம் 
ளகமடுத்ட ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்படமகத் ளடரிதபில்வ. 
னத்ன் ன் ளதனள்நபனுக்கு ழணழ சயபன் 
ன்கயடழம பிஷ்ட ன்று ளதனள்ந ரிம 
கர்த்டமறக்குழணழ டிப்ளதழமடு என னறேனடவ 
அபர்கள் ளசமல்பில்வ. மமதஞன் ன் ளதனக்கு 
வபஷ்ஞபத்டயல் உசந்ட ணடயப்ன உண்டு. அஷ்மக்ஷரீ 
ன்றும், த்பதம் ன்றும் அபர்கறக்கு னக்கயதணமக 
இனக்கப்ட் இண்டு ணந்த்ங்கநிறம் மமதஞ 
மணமடமன் இனக்கயட. ஆமறங்கூ 'மமதஞன்டமன் 
னறே னடற்கறள்; பிஷ்ட அபனுக்கு அங்கயத, 

அபனவத அம்சம்' ன்று ிரித்டயனக்கபில்வ. ணத 
ம்ிடமதத்டக்ழக பிஷ்டபின் ளதவ வபத்ட 
"வபஷ்ஞபம்" ன்றுடமழ ளதர் இனக்கயட? பிஷ்ட 
ஸ் மணம்", "பிஷ்ட னமஞம்" ன்ளல்மம் 
ளசமல்றம்ழமட பிஷ்டழப டமன் னறேனடல் 
ளடய்பணமக இனக்கயமர். [உனுள்ந வபஷ்ஞபரிம் 
பிசமவஞ ளசய்டபிட்டு] 'பிஷ்ட' ன்ட ழபடத்வட 
அடேசரித்ட பந்ட வபடயகணம ளதளன்றும், 'மமதஞன்' 



ன்ட மஞ்சமத்ம் ன்டமக வபஷ்ஞபர்கறக்கு 
னக்தணமக இனக்கய டந்த்த்வட அடேசரித்ட பந்ட 
டமந்த்ரிகணம ளதளன்றும் இபர் ளசமல்கயமர். 
[சயரித்டக்ளகமண்ழ, அபணமக:] மன் ளசமல்வ, மன் 
ளசமல்வ - இபர், வபஷ்ஞபர், ளசமல்பவடத்டமன் 
எப்ிக்கயழன்! 
குழப ண: 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

குழப ண : 
 

(குனர்-ப்ஹ்ணம) ச்ழமகத்டக்குப் ழமகமம். அடயல் 
னடயல் குனவப ப்ஹ்ணம ன்றும், அப்னம் பிஷ்ட 
றும் ளசமல்ய னென்மபடமக ணழச்பன் ன்று 
ளசமல்ய னத்ளடமனயல் னரினேம் னென்று னெர்த்டயகநமகக் 
கமட்டி பிட்டு, னடிபமக அபழ னறே னடல் ளடய்பணம 
'மக்ஷமத்  ப்ஹ்ணம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
ந்ளடமனயல் ன்ட வசபர்கறம் சமக்டர்கறம் 
ணட்டுந்டமன் ளசமல்பட. ளமடபமக உகத்டயல் 
ளசமல்கயடி, (ச்ழமகத்டயறம்) னத்ளடமனயவச் ளசமல்ய, 
அபற்றுக்குரித னெர்த்டயகவநச் ளசமல்ய, அப்னம் 
னெப்ம்ளமனவநச் ளசமல்ய, குனடமன் இந்ட னெர்த்டயகள் 
தமபனம்; அபனக்கு ணஸ்கமம் - "டஸ்வண றோ குழப 
ண:" ன்று னடித்டயனக்கயட. "குனனெர்த்டயதமக உள்ந 
அபனக்கு - 'டஸ்வண' ன்மல் 'அபனக்கு' - ணஸ்கமம்". 
 



அத்வபட சமஸ்த்ங்கள் அத்டவவதனேம் ினயந்ட 
மணமகத் டனபடழம ஆசமர்தமள் டக்ஷயஞமனெர்த்டய 
ஸ்ழடமத்ம் என்று ளசய்டயனக்கயமர். "டக்ஷயஞமனெர்த்டய 
அஷ்கம்" ன்று ளசமல்பமர்கள். அஷ்கம் ன்மல் 
ட்டு ச்ழமகம் ளகமண் ஸ்ழடமத்ம். ஆமறம் இடயல் 
ட்டுக்குப் ிகும் சய ச்ழமகங்கள் இனக்கயன். 
(டைற்தவச் ளசமல்றம்) ச்னடயதமக என ச்ழமகம் 
ணமத்டயணயல்மணல் ழணறம் மவந்ட ச்ழமகங்கள் 
இனக்கயன். ல்மழண ளமம் அர்த்ட னஷ்டினேம் 
அனகும் ளகமண்வப. 'குனர் - ப்ஹ்ணம' ச்ழமகத்டயல் 
'டஸ்வண றோ குழப ண:' ன்று னடித்டயனப்ட ழமழப, 

ஆசமர்தமறம் அந்ட ஸ்ழடமத்த்டயல் (னடல் என்ட 
ச்ழமகங்கநில்) எவ்ளபமன ச்ழமகத்வடனேம் 

 

டஸ்வண றோ குன னெர்த்டழத ண இடம் றோ டக்ஷயஞம 
னெர்த்டழத ன்று னடித்டயனக்கயமர். 
டற்கமக ணஸ்கமம்? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

டற்கமக ணஸ்கமம்? 

 

த்ரினெர்த்டயகநமகறம் அபர்கறக்கும் னெப்ளமனநம 
ம்ளமனநமகறம் குன இனப்டமல் அபனக்கு 
ணஸ்கமம் ண்ஞழபண்டுளணன்மல், ழபடிக்வகதமக, 

"ன்? டற்கமக?" ன்று ழகட்கத்ழடமன்றுகயட! ழபடிக்வக 
ன்மல் ளபறும் டணமஷ் இல்வ. பம்ன ணமடயரி, பமடம் 
ணமடயரி. "த்ரினெர்த்டய, ப்ஹ்ணம் ஆகயதபமக இனந்ட 



பிட்டுப் ழமகட்டும், அடற்கமக ன் தம ணஸ்கமம் 
ண்ஞ ழபண்டும்?" ன்று ழகட்கத் ழடமன்றுகயட. 
ழபடிக்வக, பமடம் இண்டும் கந்ட! 
னத்ளடமனயல் னரிபர் ன்டற்கமக பனயமடில்வ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னத்ளடமனயல் னரிபர் ன்டற்கமக பனயமடில்வ 

 

ச்ழமகத்டயல் ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, ணழச்பன் ன்று 
னென்று ழவ பரிவசதமகச் ளசமல்யபிட்டு, அப்னம் 
ப்ம்ணம் ன்டமல் அந்ட னென்று ழவ ஸ்னஷ்டி, 

ஸ்டயடய, ம்ம னெர்த்டயகநமகழப கமட்டிதினக்கயட 
ன்ட ளபநிப்வ. இத்டவ மனய அவடப் ற்யத்டமன் 
பிசமரித்ழடமம். 
 

ழடபர்களநல்மம் ந்டக் கஷ்ணமமறம் 
ப்ம்ணமபிம்டமன் னடயல் னவதிடுபமர்கள், 

அறர்கநிறம்  ழர் டஸ் ண்ஞி அபரிணயனந்ட 
பம் ளற்யனக்கயமர்கள் - ன்னும்ழமட அபர்கள் 
அபவ ஸ்னஷ்டி கர்த்டம ன்று ணட்டும் வபத்ட 
அபரிம் ழமய்ப் ிமர்த்டயக்கபில்வ. ளடய்பசக்டய 
ன்று ளமடபமகச் ளசமல்கயழமழண, அந்ட சக்டய யம்ித 
எனபர் ன்றுடமன் அபரிம் இபர்கள் 
ழமதினக்கயமர்கள். டங்கறக்கு ழடழடம 
ளநக்தங்கவந, ழமக ழமக்தங்கவந அபர் ளகமடுக்க 
ழபண்டும்; ிமர்த்டயப்ட ழடபர்கநமமல், அறர்கள் 
அனயந்ட ழமக அபர் அனள்னரிதழபண்டும்; அல்ட 



ிமர்த்டயப்ட அறர்கநமமல், ழடபர்கவந அனயக்க 
அபர் ம் டழபண்டும் ன்றுடமன் அபரிம் 
ழமதினக்கயமர்கள். இடயல் ளநக்தம் ழமகழமக்தம் 
ளகமடுப்ளடன்ட ரிமத்வடச் ழசர்ந்டட. அட 
த்ரினெர்த்டயகநில் பிஷ்டபின் கமர்தம். அறர்கள் 
அனயபட, அல்ட ழடபர்கள் அனயபட ன்மல் அடழபம 
னத்ின் கமர்தம். இபற்றுக்கமகத்டமன் அபர்கள் 
ப்ம்ணமபிம் ழமதினக்கயமர்கள். ஸ்னஷ்டி கர்த்டமபமக 
அபர் ளசய்தக்கூடித வடழதம ழகட்டுக்ளகமண்டுடமன் 
அபர்கள் அபரிம் ழமமர்களநன்யல்வ. 
 

டக்கு சயஞ்பீித்பம் ழபண்டுளணன்று  அறர்கள் 
அபரிம் ப்மர்த்டயக்க அபழம, 'அப்டி அன்-
கண்டிமக பம் ட க்குச் சக்டயதில்வதப்ம! 
ணஞம் பமணயனக்க டமபட கண்டின் 
ழபடணமமல் ழமட்டுக்ழகற; டனகயழன்' ன்று 
ளசமல்படமகப்  னமஞங்கநில் மர்க்கயழமம். 
இடயயனந்ட அபர், 'ளபறும் ஸ்னஷ்டி கர்த்டம இல்வ. 
வடனேம் ளசய்தபல்பர்' ன் ம்ிக்வகதிழழத பம் 
ழகட்பர்கள் அபரிம் ழமதினக்கயமர்களநன்றும், 

ஆமல் அபழம டமம் ர்பசக்டய வத்டபல் ன்ழ 
டம்வணப் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமளறும் 
ஆகயட. 
 

தமமபட சயழர் அபரிம், 'இப்டிதிப்டி அடுத்ட ன்ணம 
ளகமடுங்கள் ன்று பம் ழகட்டினக்கமம், அல்ட 
ிள்வநபம் ழகட்டினக்கமம். இபர்கள் ழபண்டுணமமல் 
எனழபவந அபர் ஸ்னஷ்டி கர்த்டம ன்டமக ணட்டுழண 



அபவ இம்ணமடயரி ழகட்டினக்கமழணம ன்ழபம? 

ஆமல் இழட பத்வட இட ளடய்பங்கநினம் - சயபன், 

பிஷ்ட, அம்மள், றப்ம்ணண்தர் ழமன்பர்கநினம் - 
 ழர் ழகட்டினக்கயமர்கள். ஆவகதமல் ிப்ன 
ம்ந்டணம பணமமல் வப்னக்ழக ற்ட் 
ப்ம்ணமபிம்டமன் ழமகழபண்டுளணன்று ளமடக் கனத்ட 
இல்வ ன்ழ ற்டுகயட. இவடழத இன்ளமன 
டயனுயல் டயனம்ிப் மர்த்டமல் வப்னக் கறள் ன் 
னவதில்டமன் ப்ம்ணமபிம் ழமய் என்வ 
ழபண்டிக்ளகமண்மர்களநன்று இல்வ ன்று ளடரிகயட. 
 

இழடழம பிஷ்டவபனேம், சயபவனேம் ழர் 
உமயத்ட இ -  ளநக்தங்கநில் 
அத்டவவதனேம், ண ஜமத்வடனேம், 

ழணமக்ஷத்வடனேம்கூப் ளற்யனக்கயமர்கள் ன்னும் ழமட 
அபர்கள் அந்ட இண்டு ழவனேம் ரிம கர்த்டம, 

ம்மகர்த்டம ன்று ணமத்டயம் வபத்ட 
ஆமடயக்கபில்வ ன்று ளடரிகயட. இபர்கவந 
ழபண்டிக்ளகமண்டு, டஸ் னடமட ண்ஞிழத ர் 
னத்பம் ளற்யனக்கயமர்கள். 'மம இனந்டமன்; அபனுக்கு 
ல்ம ளநக்தங்கறம் இனந்ட; ஆமல் ிள்வந 
இல்வழத ன் ளரித குவ ணட்டும் இனந்டட; 

இல்மபிட்மல், தமழம என ரிய இனந்டமர்; அபனக்கு 
ணடயல் வ்பநழபம சமந்டய இனந்டம் ித்ன னஞம் 
(னெடமவடதரின் கன்) டீர்க்கப் ிள்வநதில்வழத 
ன்ட பிசமணமதினந்டட; அந்ட மம, அல்ட ரிய 
பிஷ்டவப, அல்ட சயபவக் குயத்டத் டஸ் 
ண்ஞிமர்; பிஷ்டழபம சயபழம ப்ன்ணமகயப் னத் 



பம் ளகமடுத்டமர்' ன்று அழகம் கவடகள் மர்க்கயழமம். 
இங்ழகளதல்மம் ப்ஹ்ணமறக்குரித ஸ்னஷ்டிவத இந்ட 
இண்டு ழர் ளசய்டயனப்டமக ஆகயட. அழடமடு, ழடபர்கள் 
ிமர்த்டயத்டமர்கள். ரியகள் ிமர்த்டயத்டமர்கள் ன்று 
ணமபிஷ்ட அபடமத்டக்கு ழணல் அபடமணமக டுத்ட 
யண்தன், மபஞன், கம்ன் ன்று  ழவ 
ம்மம் ண்ஞிதினக்கயமர். சயஷ் ரிமம் 
ன்று அபர் ண்டபழட னர்ப குஞங்கநில் னக்தணமக 
டஷ் யக்ணமகத்டமன் இனந்டயனக்கயட. சயபவப் 
மர்த்டமல் அபர் த்டவழதம க்டர்கறக்கு 
ஆனேமழமக்தம், ச்பர்தம் ன்று பமரி 
பனங்கயதினக்கயமர். ஸ்ட னமஞங்கவநப் மர்த்டமல் 
ளடரினேம். மமக்கள் கட்டித அழக சயபமதங்கள் 
இனக்கயன் அல்பம? என மமபின் ளகமடூணம 
ழமவத ஈச்பன் ளமஸ்டம் ளசய்டமன். என மம 
மஜ்தத்வட இனந்ட கமட்டில் பயத்டழமட அபன் இந்ட 
யங்கத்வடப் னயத்டத் டமன் ஈச்பன் அபனுக்கு அந்ட 
மஜ்தத்வட ணீட்டுக் ளகமடுத்டமன், அடற்கமகழப அபர்கள் 
இந்ட ஆதத்டயனப்ஞி ளசய்டமர்கள் ன்று (ஸ்ட 
னமஞங்கநில்) இனக்கும். 
 

(இபற்யயனந்ட) ன் ளடரிகயளடன்மல், ப்ஹ்ணம, 

பிஷ்ட, சயபன் ஆகயழதமரிணயனந்ட  ழர் 
பிடணம பங்கள் ளற்யனக்கயமர்களநன்மல் 
அபர்கள் அந்ட னெபவனேம் ல்மம் ளசய்தக்கூடித 
ளடய்ப சக்டய யம்ிதபர்கள் ன்றுடமன் 
னயத்டயனக்கயமர்கழநளதமனயத, இபர் ஸ்னஷ்டி ணட்டும் 
ளசய்பர், இபர் ஸ்டயடயக்கு ணட்டும் அடயகமரி, இபர் 



ம்மம் ணட்டும் ளசய்பர் ன்று யவத்ட அபர்கள் 
ஆமடயக்கபில்வ. 
 

ஆமல் இந்ட (குனர் - ப்ஹ்ணம) ச்ழமகம் ழமகும் 
ரீடயதியனந்ழடம ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - ம்ம 
கர்த்டமக்கநமக இபர்கள் இனப்டற்கமகழப, அல்ட அந்ட 
அடயகமத்டயல் ணமத்டயம் அபர்கவந வபத்ழட, 

அபர்கறவத உனபணமனேள்ந குனறக்குப் னவ 
ளசய்தழபண்டும், ணஸ்கரிக்க ழபண்டும் ன்று 
ளசமல்படமகத் ளடரிகயட. 'இபர்டமன் ப்ஹ்ணம, இபர்டமன் 
பிஷ்ட, இபர்டமன் ணழச்பன்' ன்று ளசமல்ய, 
'இபனக்கு ணஸ்கமம் - குழப - ண:' ன்று னடித்டமல், 

'அந்ட னென்று கமர்தங்கவநப் ண்டபடற்கமகழப 
அபர்கறக்கு ளசய்தழபண்டித ணஸ்கமத்வட இபனக்குச் 
ளசய்' ன்டமகத்டமழ அர்த்டம் ளகமடுக்கயட? ணஸ்கமம் 
ன்மல் உமவ ன்று அர்த்டம். எனபவ 
க்டயழதமடு உமயத்ட ப்மர்த்டயப்டற்கு ணஸ்கமத்வட 
அவதமநணமகச் ளசமல்யதினக்கயளடன்று அர்த்டம். 
 

இங்ழகடமன், ழபடிக்வகழதம, பம்ழம, பமடழணம, ப்டி 
ழபண்டுணமமறம் வபத்டக் ளகமள்றங்கள், பனகயட. 
 

ஸ்னஷ்டிக்குத்டமன் சமணய, ஸ்டயடயக்குத்டமன் சமணய, 
ம்மத்டக்குத்டமன் சமணய ன்று எனபவ 
வபத்டபிடும்ழமட அபவ க்டய ண்ஞி 
உமயக்கழபண்டிதழட இல்வ! ணக்கு 
ந்ழடமகணம என்வ என ஸ்பமணய 
ளசய்டயனக்கயமர், ளசய்கயமர், அல்ட ளசய்பமர் 
ன்கயழமட டமன் அபரிம் க்டய உண்மகய 



உமயப்ழமம். ப்ம்ணம ம்வணப் வத்டமழ ன்று மம் 
ந்ழடமணம னடினேம்? அபரிம் சண்வ 
ழபண்டுணமமல் ிடிக்கமம் ன்றுடமன் ழடமன்றும். 
வப்டற்கு ழணல் அபர் என்றும் ளசய்தனடிதமட - 
அடமபட, ஸ்னஷ்டிகர்த்டம ன்ழ அபவ வபக்கயழமட. 
இிழணல் ம்னவத இந்ட பமழ்க்வகதில் அபர் 
ளசய்தக்கூடிதட டறணயல்வ. இபரிம் டற்கு க்டய 
வபக்கடம்? அடற்கு அவதமநணமக ணஸ்கமம் 
ண்ஞடம்? ஆடயமல் 'குனடமன் ப்ஹ்ணம, ஆகழப 
குழப ண:' ன்று னடிச்சுப் ழமட்மல் டுமட. 
[சயரித்ட] மங்கள் பீ கம ப்வகள். 'மயக' மக 
ரிதமக பந்டமல்டமன் எப்னக் ளகமள்ழபமம்! ஆவகதமல் 
குன ப்ஹ்ணமபமக இனப்டற்கமக அபனக்கு ணஸ்கமம் 
ண்ஞ னடிதமட! 
 

"குனர் - பிஷ்ட:"- பிஷ்ட ணமசமத்டயற்கு அப்னம் 
பனகயன். 
 

"குனர் - ழடழபம ணழச்ப: - டஸ்வண றோ குழப ண:" 
ன்மல், இட ப்ம்ணம பிதத்வட பிறம் எப்னக் 
ளகமள்நழப னடிதமட! னத் னெர்த்டய சூத்வடக் டெக்கயக் 
ளகமண்டு பந்ட டமடம் ண்டபர். ழபழ 
என்றும் அபனக்குத் ளடரிதமட. அபனக்குத் ளடரினேழணம 
ளடரிதமழடம, ச்ழமகத்டயல் அபவ ம்ம 
க்னத்தத்டக்கு ணட்டும் உரிதபமகக் 
கமட்டிக்ளகமடுக்கும்ழமட அப்டித்டமன் வபத்டயனக்கயட. 
ம்வண ம்மம் ளசய்கயபரிம் க்டயதம உண்மகும்? 

"ஸ்பமணய, ன்வ ம்மம் ண்டங்ழகம!" ன்று 



ழபண்டிக்ளகமள்ந தமமபட டதமமதினப்மர்கநம? ன்ணம 
டுத்ட பிட்ழமழண ன்று த்டவடமன் 
பனத்டப்டுபர்கநமக இனந்டமறம், அடற்கமக 
ப்ம்ணமபிம் ன்டமன் 'கர்ர் னர்ர்' ன்று இனந்டமறம், 

அழட ணதத்டயல் ம்மணமபடற்கு மம் தமமபட 
ளடிதமக இனக்கயழமணம ன்? மம் ளரித டயட்மக, 

பதிளரிந்ட ளசமல்பழட மம் சமகடம் ன்று 
சிப்டடமன். இப்டிப்ட் சமத்வடக் கமரிதணமகழப 
த்டய பிடுகயபவ அடேக் னெர்த்டயதமகக் ளகமண்டு 
ங்ழகதமபட ணஸ்கரிக்க னடினேணம? 

 

இன்ளமன்றும் கபிக்க ழபண்டும். சயபன் - 
ணழச்பன், னத்ன், டழபம என ழர்; ம்மகர்த்டம 
ன்டடமன் மதின்ட் - சயபன் ம்மம் ளசய்கயமர் 
ன்னும்ழமட அபர் சமச்படணமக ன்ண யவ்னத்டய 
ளகமடுக்கயமர் ன்று அர்த்டணமகமட. னன்ழழத 
ளசமன்ழன்: ப்க்னடய யதடயதில் என சரீம் ரீ்ஞணமகய 
ணஞம் ற்ட்மறம், கர்ணமவபத் டீர்த்டக் 
ளகமள்படற்கமக இன்ளமன சரீம் டுத்டடமன் ஆகடம். 
னத்ன் இந்ட ன்ணமபில் டுத்ட சரீத்வடத்டமன் 
யவ்னத்டய ண்டகயமழ டபி, ன்ணமவபழத, 

கர்ணமவபழத யவ்னத்டய ண்ஞிபிபில்வ. ணக்குப் 
ிடிக்கயழடம, ிடிக்க பில்வழதம, எழடிதமக ன்ண 
யபினத்டய 'கம்ல்ரி' தமக ளகமடுக்கயமளன்மமபட, 

'அப்ம!  - ணஞ சக்கத்டயயனந்ட டப்டம் ன்று 
ன் அஞ்ஜமத்டயல் க்கமகத் ளடரிதமபிட்மறம், ீ 
ிடிபமடணமக ன்வ பிடுபிக்கயமழத!' ன்று அபவ 
க்டயழதமடு ணஸ்கரிக்கமம். இட அப்டினேம் இல்வ. 



 

ப்நதத்டயன்ழமட அபன் ம்வண ம்ரித்டத் 
டன்ிம் தப்டுத்டயக்ளகமண்டு, அடுத்ட ஸ்னஷ்டிபவ, 

அடமபட ீண்கமம், ஏய்ற டத்டமன் ளசய்கயமன். 
ஆமறங்கூ ப்நதத்வட யவத்ட தப்த்டமன் 
ம்னவத அஞ்ஜம யவதில் ழடமன்றுகயழட டபி, 

அடற்கமக ழபண்டிக்ளகமண்டு அபவ ணஸ்கமம் 
ண்ஞடளணன்று யச்சதணமகத் ழடமன்பில்வ. 
 

ளஞ்சயல் வக வபத்டக்ளகமண்டு ளசமன்மல், மணயனக்கும் 
ஸ்டயடயதில் ம்ணயல் தமனம் சமவப பினம்பில்வ. 
ழப சமவபக் ளகமடுப்பமகழப என னெர்த்டய 
இனப்டற்கமக அபவ மம் உமயக்க 
ழபண்டிதடயல்வ. ஆடிதமல், "குனர் - ழடழபம 
ணழச்ப: டஸ்வண றோ குழப ண :" ன்மல் (சயரித்ட) 
அடிழதமடு டப்ன! 
 

"குனர் - பிஷ்ட:" இங்ழகடமன் (இப்டிச் ளசமல்கய 
ழமடடமன்) ழணல் மர்வபதில், க்டயனேன் ணஸ்கமம் 
ளசய்தமம் ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. பிஷ்டடமன் 
ம்வணப் ரிமயப்பர், கமப்மற்றுபர் ன்டமல் அபர் 
ளசய்கய க்ஷவஞக் கமர்தம் ளமம் ல்டமக, ம் 
ணறக்கு ளமம்ப் ிடித்டடமக இனக்கயட. ஆவகதமல் 
அபவ உமயக்க ழபண்டிதடடமன். குனபமபர் 
பிஷ்டபமக இனப்மமமல், "குனர் பிஷ்ட: டஸ்வண 
றோ குழப ண:" ன்று அபனக்கு யவத ணஸ்கமம் 
ண்ஞழபண்டிதட டமன் ன்று ழடமன்றுகயட. ழணழமடு 
மர்க்கும் ழமட இப்டித் ழடமன்றுகயட. 
 



ளகமஞ்சம் ஆழ்ந்ட மர்த்டமல் அிப்மதம் ணமயப் 
ழமகயட! பிஷ்ட ரிமனெர்த்டய ன்று ழர் 
வபத்டக் ளகமண்டினப்டயனக்கட்டும். வனவதில், ம் 
பமழ்க்வகதில், அப்டி ஆம ன்று மம் 
ந்ழடமப்டும்டி அபர் ரிமயப்டமகத் ளடரிகயழடம? 

'அபர் கமப்மற்றுகயமர், ணக்ளகன் குவ?' ன்று 
தமனக்கமபட அபர் ளசய்டடற்கமகறம், ளசய்கயடற்கமகறம் 
ன்யழதமடு ணஸ்கமம் ளசய்தழபண்டுளணன்று 
ழடமன்றுகயழடம? 'இபர்டமழ ரிம னெர்த்டய 
ன்கயமர்கள்? அடமல் இிழணமபட இன் இன் 
ளநக்தங்கவநக் ளகமடுக்கட்டும்' ன்று இிழணல் அபர் 
ளசய்தழபண்டிதடற்கமகத்டமன் அபவ 
ணஸ்கரிப்ழமழணளதமனயத இடபவ ளசய்டடற்கமகழபம, 

இப்ழமட ளசய்கயடற்கமகழபம ணம் யவந்ட ண்ஞ 
ணமட்ழமம்! ல்ழமனழண இப்டித்டமன் இனக்கயழமம் 
ன்று ளசமல்படற்கயல்வ - அப்டி மன் 
ளசமல்யதினந்டமல் ரிதில்வ. ஆமல் ணயகறம் 
ளனம்மமபர்கள் அப்டித் டமன் இனக்கயழமம். 
'ப்டிளதல்மம் ணக்கு அடேக்ம் 
ண்ஞிதினக்கயமன்?' ன்று யவந்ட இனக்கயபர்கள் 
ளமம்க் குவச்சல். 'ம்வண இப்டி ளபச்சயனக்கமழ, 

அவடக் ளகமடுக்கவழத, இவடக் ளகமடுக்கவழத!' ன்று 
னெக்கமல் அறேகயபர்கள்டமன் ளணமரிட்டி. 51% ளணமரிட்டி 
இல்வ, 90-99% ளணமரிட்டி! இப்ழமட ன்மக 
வபத்டயனக்கயமளன்று த்னப்டயதமதினப்பர்கநில்கூ 
ளமம்ப் ழர் மவநக்கும் அபமக ன்மக வபப்மன் 
ன்று த்னப்டயதமக இனந்டபிணமட்மர்கள். டயர்கமத் 
ழடவபகள், குவமடுகள் வடதமபட 



வபத்டக்ளகமண்டுடமன் இனப்மர்கள். இப்ழமட இங்ழக 
ணமபிஷ்ட பந்ட யன்று ளகமண்டு ல்ழமனம் 
டங்கறக்கு ன்பமபட ழபடணமமல் ளடின் 
ளகமடுக்கமம் ன்று ளசமன்மல் ம்ணயல் 
எவ்ளபமனத்டனம் என ளரித யஸ்ட் வபத்டயனப்ழமம்! 
 

ன் அர்த்டம்? ரிம னெர்த்டய ன்று ழர் 
வபத்டக்ளகமண்டினந்டமறம் அபர் அந்டக் கமர்தத்வட 
ரிதமகப் ண்ஞமடடமகத்டமன் ணக்கு உள்றெ 
அிப்மதம் ன்ழ அர்த்டம்! 
 

பமஸ்டபத்டயல் அபர் ண்ஞமணயல்வ. ப்ம்ணமறக்குச் 
ளசமன்ழடடமன் இபனக்கும். "மம் கட்டிக்ளகமண் கர்ண 
னெட்வக்கமகத்டமன் ப்ஹ்ணம ணக்கு ன்ணம டனகயமழ 
டபி, அபமக ம்வணக் கஷ்ப்டுத்ட ழபண்டுளணன்று 
அப்டிச் ளசய்தபில்வ. ஆடயமழ, 'வதம, ன்ணம 
ளகமடுத்டீர்?' ன்று அபரிம் சண்வக்குப் ழமபட 
பிழபகணயல்வ" ன்று ளசமன்ழல்பம? 

அப்டிழதடமன் ணக்கு life -ல் இன் இன்டமன் 
ணமபிஷ்ட ளகமடுத்டயனக்கயமர், இன்ளடல்மம் 
ளகமடுக்கபில்வ, ளகமடுத்டவடபி ளகமடுக்கமடடடமன் 
ளமம் மஸ்டய - ன்மல், இடற்குக் கமஞம் ம் 
கர்ணமறக்கு இடடமன் ணக்கு ப்மப்டய ன்டடமன். அபர் 
ழடம ழபண்டுளணன்ழ கஷ்ப்டுத்டகயமர், கயமக்கய 
ண்டகயமளன்று அர்த்டழணதில்வ. கர்ணமவபப் 
மர்க்கயமர். அவட வபத்ட இவ்பநறடமன் 
ளகமடுக்கடளணன்று கஞக்குப் ழமட்டுக் ளகமடுக்கயமர்; 



அபரிஷ்ப்டி, ணம் ழமடி இல்வ. 
பிழபகனள்நபர்கள் இப்டிழத டுத்டக் ளகமள்பமர்கள். 
 

ஆமல் மம் அபிழபகயகள்டமழ? பிழபகம் 
பந்டபர்கநமதினந்டமல் ணக்கு டற்கு குன? அட 
பனபடற்குத்டமழ குன ன்று எனத்டர்கயட்ழ ழமய் 
யற்கயழமம்? இந்ட யவதில் பிழபகயகறக்கமவட 
ணக்குச் ளசமல்படயல் அர்த்டணயல்வ. 
இப்டிதினக்கயழமட, ணமபிஷ்டபின் க்ஷயப்ன 
ழமடபில்வ, அபர் ரிதமகப் ண்ஞபில்வ ன்று 
ணக்கு இனக்கயழமட அபவ ணஸ்கரிப்ட, க்டயழதமடு 
உமயப்ட ன்மல் ப்டி? 

 

ஆமல், "சமக அடினேங்ழகம, ஸ்பமணய!" ன்று சயபிம் 
ழபண்டிக்ளகமள்படற்கு ணற பமட ன் 
ணமடயரிதில்மணல், "ன்ம க்ஷயனேங்ழகம, ஸ்பமணீ!" ன்று 
பிஷ்டபிம் ப்மர்த்டயத்டக்ளகமள்ந இணயனக்கயழட - 
இடபவ அபர் க்ஷயத்ட பனபட ணக்கு 
த்னப்டயதில்வளதன்மறங்கூ இிழணமபட ன்மகச் 
ளசய்னேம்டிதமக அபரிம் ப்மர்த்டயத்டக்ளகமள்ந 
இணயனக்கயழட - அடமல் (அபர் இி ண்ஞ 
ழபண்டிதடற்கமக) ணஸ்கமம் ளசய்தமழண 
ன்மல்......க்ஷஞத்டக்குத்டமன் அபர் இனக்கயமர், அந்ட 
உத்ழதமகத்வட அபர் மர்த்டக்ளகமண்டினக்கயமர். 
அப்டிதினக்கும்ழமட மம்ழமய் அபரிம் 'ன்ம 
க்ஷயனேங்ழகம!' ன்மல், அபர் ட்னைட்டிவத ளசய்தமடடமக 
மம் குத்டயக் கமட்டுகய ணமடயரி ஆகமழடம? இப்டிக் 
ழகட்மல் அபர் ழகமித்டக்ளகமண்டு, "ீ 



ளசமல்யக்ளகமடுத்டடமன் மன் ளடரிஞ்சுக்கடழணம?" ன்று 
ளசய்பவடனேம் குவத்டக் ளகமண்டுபிட்மல் ன் 
ஆபட? இனந்டமறம், குத்டயக்கமட்டிக் குற்ம் ளசமல்கயமற் 
ழமயல்மணல் பிதணமக இம்ணமடயரி பிண்ஞப்ம் 
ண்ஞிக்ளகமள்நமழணம ன்று மர்த்டமல்....... 
 

ரி, ணஸ்கமம் ளசய்ட அபரிம் பிண்ஞப்ித்டக் 
ளகமள்கயழமம். அபர் ன் ளசமல்ழபமர்? ழதமசயத்டப் 
மர்த்டமல் அபர் ன் ளசமல்பமளன்று ஊயக்க 
னடினேம். "மமக டறம் ண்டகயடற்கயல்வ. 
மங்கள் னென்று ழனழண ங்கள் இஷ்ப்டி டறம் 
ண்ஞபில்வ. ங்கறக்கு அந்ட அடயகமம் கயவதமட. 
ர்ப சக்டம என ணமத்ணம ளகமடுத்டயனக்கும் 
ழபவவத, ல்வ ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கும் 
ழபவவதழத, மங்கள் ளசய்கயழமம். உங்கள் கர்ணமவபக் 
ளகமண்ழ இன் ணமடரிப் ிப்வக் ளகமடுப்ட ன்று 
ிம்ணம வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர். இந்டப் ிபிதில், 

அடமபட ிபி எவ்ளபமன்யறம், உங்கள் கர்ண 
னெட்வதில் ழடம என அநற ீங்கள் அடேபிக்க 
ழபண்டுளணன்று ணமத்ணம யர்ஞதம் ளசய்டயனக்கயமர். 
அந்ட அநற மர்த்ழட உங்கறக்கு எவ்ளபமன 
ன்ணமபிறம் மன் க்ஷயப்னக் ளகமடுக்கயழன். யவத 
றக்னடம் இனந்டமல் - அட ீங்கழந ளசய்டடடமன் - 
யவத க்ஷயப்னத் டனகயழன். குவபமக இனந்டமல் 
குவபமகத் டனகயழன். ீங்கள் த்டவ னொமய் 
வபத்டயனக்கயரீ்கழநம அடற்கம சக்குத் டனகயழன். 
கள்ந ழமட்டு ீட்டிமல் டண்வ டனகயழன். இப்டி 
ணமத்ணமபின் யர்ஞதப்டி என ன்ணமறக்கம அநவப 



ீங்கள் அடேபித்டமறன் னத்னெர்த்டய பிதமடய, பக்வக 
ன்று வடழதம அனுப்ி ஆனேவ னடித்டபிடுகயமர். 
ஆகக்கூடி, இிழணழ உங்கறக்கு ல் க்ஷயப்னக் 
கயவக்கடளணன்மல் அடற்கு பிவச உங்கள் 
கயட்ழழதடமன் இனக்கயட. த்கர்ணம யவதப் ண்ஞ 
ஆம்ினேங்கள். அப்ழமட ல் க்ஷயப்ன 
ளகமடுக்கும்டிதமக ன்வப் ணமத்ணம வபப்மர். 
ஆமல் அடறங்கூ ீங்கள் ஆவசப்டுகய ணமடயரி 
இன்வக்கு த்கர்ணம ளசய்டமல் மவநக்ழக அடன் 
ளநக்த ன் கயவத்டபிடுளணன்று மன் 'கமன்டி' 

ண்ஞத் டதமரில்வ. ன்வக்ழகம, ந்ட 
ன்ணத்டயழமடமன் ன் ன்று ணமத்ணம டீர்ணமம் 
ளசய்டபிட்மல் ீங்கள் ன்ிம் சண்வக்கு பந்ட 
ப்ழதமணயல்வ" ன்று இப்டித்டமன் ணமபிஷ்ட 
ளசமல்பமர். 
 

இங்ழக ன்மக 'க்நித' மகயபிட்ட. இபவனேம் 
ணஸ்கமம் ண்ஞ ழபண்டிதடயல்வ ன்று. இபவ, 

அபவ னென்று ழவனேந்டமன்! டுபமந்டத்டயழ என்று 
ளசமன்மழம இல்வழதம, 'உங்கறவத னொமய் 
வ்பநழபம அடற்ழகற் சக்குத்டமன்' ன்று. அடயல் 
ல்மம் னடிந்டழமய் பிடுகயட. னொமய்க்கு ரிதமக 
சக்கு டனம் பிதமமரிவத தமமபட ணஸ்கமம் 
ண்டகயழமணம? [சயரிக்கயமர்.] 
 

மம் ண்டபவட வபத்ட இப்டிதிப்டிப் ன் ன்று 
னடிளபடுப்பன் பழம எனத்டன். இந்ட னென்று 
ழனம் இல்வ. ணமத்ணம ன்கயபன். ர்ப சக்டமக 



இனக்கயபன். அபன் டுத்ட னடிவப 
இபர்கவநக்ளகமண்டு அணல்டுத்டகயமன். இபர்கள் 
அபிணயனந்ட ளற் ஸ்னஷ்டி சக்டய, ரிம சக்டய, 
ம்ம சக்டய ஆகயதபற்வக்ளகமண்டு டங்கள் 
ட்னைட்டிவதச் ளசய்கயமர்கள். ட்னைட்டி ளசய்கய 
ஆீர்கநிம் மம் ழமய் "இந்ட ப்கமம் ண்டங்ழகம, 

அந்ட ப்கமம் ண்டங்ழகம" ன்று ழகட்டு ன் 
ப்ழதமம்? என க்கம் இட ணக்குப் தன் டமட 
பிதர்த்டணம கமரிதளணன்ழடமடு, இன்ளமன க்கம் 
ஆீர்கநிம் ழமய்த் டப்ம சறவக ழகட்டு ஞ்சம் 
ளகமடுக்கய ணமடயரினேம் ஆகயட. ற்ளகழப 
டயனுமக (கர்ணம) ண்ஞிபிட்டுப் ணமத்ணமபிம் 
ணமட்டிக்ளகமண்டு னனயப்ட ழமடமளடன்று, "ன் டீர்ப்வ 
ணமற்ச்ளசமல்ய ன் சயப்ந்டயகறக்ழக ஞ்சம் ளகமடுக்கப் 
மர்க்கயமதம?" ன்று ழபழ... [தப்டுபட ழம] 
ழபண்மண்மப்ம, ணக்கு இந்ட த்ரினெர்த்டய ணஸ்கமம்! 
இபர்கறக்கு ணஸ்கமம் (ண்டபட) ன் 
அிப்மதத்டக்ழக என ணஸ்கமம் *! [சயரிக்கயமர்.] 
 

ஆக ப்ஹ்ண, பிஷ்ட, னத்ர்கறக்கு, அபர்கநமக ழடம 
ளசய்தக்கூடிதபர்கள் ன்னும்ழமடடமன், னமஞமடயகநில் 
 ழர் ளசய்டயனப்டழம மனம் ணஸ்கமம் ளசய்ட 
உமயக்க இணயனக்கயழட டபி, அபர்கறக்கு ழணழ 
என ணமத்ணம ஸ்னஷ்டி, ஸ்டயடய, ம்மம் ன்று 
டயட்பட்ணமக அடயகம ல்வ ழமட்டுக் ளகமடுத்ட 
அபர்கள் அடன்டிழத ஆஸீ் ண்டகயமர்களநன்று 
வபத்டப் மர்க்கும்ழமட இணயல்வ. இபர்கறக்கு 
ணஸ்கமளணன்மல் அட ழணடயகமரிதம 



ணமத்ணமறக்கு அசமம் ன்மகய, அபன் அடற்கமகறம் 
ழபறு வபத்டத் டீட்டுபடமகத்டமன் ஆகும். 
 

'இந்ட னென்று ழர் இப்டி னென்று ஆஸீ் ண்டபட 
ணட்டுணயல்வ, இடற்கம சக்டயவதப் ணமத்ணமபிணயனந்ட 
ளற்யனப்ட ணட்டுணயல்வ, இபர்கறக்குள்ழந 
உட்கமர்ந்டயனக்கும் ணமத்ணமறன் இபர்கள் அப்டிழத 
என்யப்ழமய் அபமகழப இனந்டளகமண்டு 
ர்பசக்டம அபவப்ழம வடனேம் 
ளசய்தக்கூடிதபர்கள்; கர்ணமவப ணன்ித்டம் ணீயனேம்கூப் 
ணமத்ணம ண்டபடழம, அல்ட கர்ணமப்டிழத 
ப்வட மம் அனமணல், னெஞ்சயவதச் சுநிக்கமணல் 
சமந்டணமக ற்றுக்ளகமள்றம் க்பத்வட அபன் 
டனபடழம இபர்கறம் டந்டபிடுபமர்கள்' ன்று 
வபத்டக்ளகமள்றம்ழமடடமன் இபர்கவந ணஸ்கரித்ட 
உமயப்டற்கு இணயனக்கயட. 
 

ந்ட ளடய்பத்வடனேழண இப்டி னறேனடற் ளடய்பத்டயன் 
என ழடமற்ணமகக்ளகமண்டு, ஆமறம், 'குயப்மக இந்டத் 
ழடமற்த்டயல் இட இந்டக் கமரிதத்டக்கு அடயகமம் 
பயக்கயட. ஆமல் மம் னர்ஞணமகச் ணவ 
இடிம் கவத்ட ழபண்டிக்ளகமண்மல் அடறம் 
ணற கவந்ட, டமன் ணமத்ணமபிழ கவந்ட, அந்ட 
ணமத்ணமபிமழழத ணக்கு க்கக் கூடித வடனேம் 
மடயத்டத் டந்டபிடும்' ன்று உமவ ளசய்படடமன் 
னவ. 
 



* 'டயக்குக்கு என ணஸ்கமம்' ன்று என பிதத்டயற்கு 
னடிபமக னற்றுப்னள்நி வபக்கும் அர்த்டத்டயல் 
ளசமல்கயமர். 
 

ளட. V- 14 

னறேனடமக பனங்கும் னெர்த்டயகள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னறேனடமக பிநங்கும் னெர்த்டயகள் 

 

இங்ழக பிஷ்ட, னத்ர் ஆகயத இண்டு ழனக்கும் 
ப்ஹ்ணமறக்கும் என பித்தமம் ளசமல்படண்டு. 
பிஷ்டறம் னத்னெர்த்டயனேம் ளபநிக்கமர்தம் ப்டி 
வபத்டக் ளகமண்டினந்டமறம் - என ஆய்ச்சயதிம் 
அடிபமங்கயக் ளகமண்டு, என ிட்டு பமஞிச்சயக்குக் 
கூயழபவ ளசய்டளகமண்டு இனக்கயழமடகூ - 
உள்றெப் ணமத்ணமழபமடு என்றுட்டு டமகமனம் 
அந்ட ர்பசக்டமகறம், சக்டய பிமளணல்மனம்கூ 
அடிட்டுப்ழம யர்குஞ ப்ஹ்ண பஸ்டபமகறம் 
டங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமண்டினப்பர்கள். அம்மள், 

மக்ஷமத் மசக்டய, அபறம் இப்டித்டமன். ணமக்ஷ்ணய 
ணமபிஷ்டழபமடு ளகமஞ்சம்கூப் ிரிதமட மபத்டயல் 
கவந்டயனந்ட டத்-த்பமம (அடடிதமக) ணமத்ண 
ஸ்பனொத்டயல் என்று ட்டினப்பள். வபஷ்ஞபர்கள் 
(அபறவத) ஸ்டமத்வட ன்மக உதர்த்டய, 
அடேக்யக்குணமறு ணமபிஷ்டவபத் டெண்டிபிடும் 
சக்டயழத அபள்டமன் ன்மர்கள். 'டமதமர், டமதமர்' ன்று ம் 



ணவ உனக்கும்டிதமக இப்டி அிப்மதம் 
ளசமல்பமர்கள். ம்னவத ஆசமர்தமறம் 
ணமக்ஷ்ணயவத ஸ்டடயக்கும்ழமட அபவநழத 
கரர்ழடபவட', அடமபட ஸ்படய ன்றும், 

'சசயழசகபல்ம' அடமபட சந்த்ளணௌநசீ்பின் 
சக்டயதம அம்மள் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். * 

 

ிள்வநதமர், னனகன் ஆகயதபர்கறம் இப்டிழதடமன் 
(னவழத) பிக்ர்த்டம, ழடபழமடயடய ன்று 
ணட்டும் னடிந்ட ழமகமணல் னறேனடமக யன்று 
ளகமண்டு அடேக்யக்க கூடிதபர்கள். ஆஞ்ழத 
னெர்த்டயனேம் மண டமமக இனந்ட ளகமண்ழ ர்ப 
சக்டமகப் னயக்கப்டும் ஸ்டமத்வடப் ளற்யனக்கயமர். 
ப்ஹ்ணமவப இந்ட யஸ்டில் ழசர்க்கபில்வ. மநணம 
சமஸ்டயங்கவந அசயப் மர்த்ட அப்வத டீக்ஷயடர் 
அிப்மதம் ண்டம்ழமட பிஷ்டவபனேம், சயபவனேம், 

அம்மவநனேம் 'ஈச்பழகமடி' ன் னர்ஞ ப்ஹ்ண 
சக்டயதமகச் ளசமல்யதினப்டழமல் ப்ஹ்ணமவபச் 
ளசமல்பில்வ. ழரிழ 'ப்ஹ்ணம' ன்ட 'ப்ஹ்ணம்' 

ன்கயணமடயரி இனந்டமறம், மத்டயழ அப்டிப் 
னர்ஞணமக இல்வ. சயத்ழட னந்டயடமழ மர்த்ழடமம். 
டக்குச் சயஞ்பீித்பம் ழபண்டும் ன்று தமமபட பம் 
ழகட்மல் ப்ஹ்ணமழப, 'க்கு அப்டிக் ளகமடுக்க 
அடயகமணயல்வ, சக்டயதில்வ' ன்று 
ளசமல்யபிடுபமளன்று? 

 

* 'ககடமமஸ்டபம்' - 10. 

ப்ம்ணமறக்கு ணட்டும் ன் பிக்கு? 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ப்ம்ணமறக்கு ணட்டும் ன் பிக்கு ? 

 

என்வச் ளசமல்ப் னகுந்டமல் இன்ளமன்று 
அகப்டுகயட! ப்ம்ணமறக்குக் ழகமபில் 
இல்மணயனப்டற்கு இப்ழமட இன்ளமன கமஞம் 
கயவக்கயட. 
 

எனத்டனக்குக் ழகமபிளடுத்டக் 
கும்ிழபண்டுளணன்மல் என்று, அபர் க சக்ட 
ணமத்ணமபமக இனக்க ழபண்டும். அல்ட அபர் 
அடயகமம் ளற்யனக்கும் பிதம் ணக்கு ழபண்டிதடமக 
இனக்க ழபண்டும். ளசல்பம் டனபட (க்ஷ்ணய), அயற 
டனபட (ஸ்படய), பிக்த்வட ழமக்குபட 
(ிள்வநதமர்), ஆழமக்தம் டனபட (டன்பந்டரி; 

லரிதகபமனும்டமன்), அல்ட பக்ங்கள் ணமடயரி 
ணட மடக வீகவநப் ழமக்குபட, தமர் 
ணமரிதம்ணன் ணமடயரி டஷ் சக்டயகவநனேம் 
ழமய்ளமடிகவநனேம் ழமக்குபட - ன்யப்டி எனபர் 
அடயகமம் ளற்றுள்ந பிதம் மம் ழபண்டிப் 
ளக்கூடித என்வ அனறபடமக இனக்க ழபண்டும். 
ஸ்னஷ்டிதடயகமத்டயல் இப்டிதன்றுணயல்வ ன்று 
னன்ழழத மர்த்ழடமம். இல்மபிட்மல் (ஆத 
பனயமட்டுக்குரித என னெர்த்டய) என ளரித 
அடிதமமகழபம, ஆசமரிதமகழபமபமபட இனக்கழபண்டும். 



ப்ஹ்ணமபமமல் இடயல் ந்டத் கஞக்கயறம் ழசர்படமகத் 
ளடரிதபில்வழதமல்யழதம? 

 

அடமல்டமன் பக்ங்கள், ஆழ்பமர் - மதன்ணமர், 

ணமரிதம்ணன் - இனநன் - பீன் ஆகயதபர்கறக்குக்கூக் 
ழகமபில் இனந்டம் னம்னெர்த்டயதில் எனபனம், 

சடர்னகங்கநமல் சடர்ழபடங்கவந டம ஏடயக் 
ளகமண்டினப்பனணம என ளரித ளடய்பத்டயற்கு ணட்டும் 
ழகமபில் இல்வ. மபணமகத்டமன் இனக்கயட! 
 

ணமத்ணமபமகழப டம்வண அபர் 
ளடரிந்டளகமள்நபில்வ, அல்ட ளடரிந்ட ளகமண்மறம் 
அப்டிக் கமட்டிக் ளகமள்படயல்வ ன்டமல் அபனக்குப் 
னவதில்வ; அழடமடு என பீன், இனநன் ணமடயரிதம 
க்ஷலத்ழடபவட ளகமஞ்சங்கூப் ணமத்ண மபழண 
இல்மடடமதினந்டமறம், அடமறம் ணக்கு அடேகூணமக 
என ளகட்வட யவ்னத்டய ளசய்தனடிகயழமட, 

ஸ்னஷ்டிகர்த்டம ன்பர் ணட்டும் அப்டி டறம் 
ளசய்தனடிதமடடமல் அபனக்குப் னவ இல்வ ன்று 
ளசமன்மல் என ழகள்பி ழகட்கமம். "ந்டபிடணம 
அடேக் சக்டயனேணயல்மட என ணமடம, ிடம, டய 
ழமன்பர்கவநப் னயத்டமல் கூ, அபர்கறக்கு 
ஸ்பதணமக அனள் சக்டயழதம ஜமழணம ளகமஞ்சனம் 
இல்மபிட்மறம்கூ, அபர்கறக்குள்ழநனேம் ணமத்ணம 
உட்கமர்ந்டயனப்டமல், னயக்கய ணக்கு அபர்கள் னெணமக 
அந்டப் ணமத்ணமழப அடேக்யத்டபிடும் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயடல்பம? ீங்கழந கூச் 
ளசமல்யதினக்கயரீ்கழந! 'ம்னவத க்டயனேம், 



சஞமகடயனேம்டமன் னக்தம். அட தமவக் குயத்ட ன்ட 
னக்தணயல்வ. தமவக் குயத்டடமமறம் ம்னவத 
க்டய சுத்டணமடமக இனந்டமல் ர்பமந்டர்தமணயதம 
ணமத்ணம ணக்கு அடேக்ம் ண்ஞிபிடுபமர்' ன்று 
ளசமல்யதினக்கயரீ்கழந! அப்டிதினக்கும்ழமட, என 
க்ஷலத் ழடபவடவதழதம, மடமஞ ணடேப் 
ிபிகநம என அப்ம - அம்ணமவபழதம கூ 
பனயட்டுப் ணமத்ணமபின் அடேக்த்வடப் ளனடினேம் 
ன்னும்ழமட, ப்ஹ்ணம எனத்டவ ணமத்டயம் இந்டக் 
கஞக்கயறம் ழசர்க்கமணல் ன் எடக்கய வபக்கடம்? அபர் 
ன் மபம் ண்ஞிமர்?" ன்று ழகட்கமம். 
 

மபழண ண்ஞபில்வ. அபனக்கு என டிஸ்டமம் 
ளகமடுத்ட உசத்டயத்டமன் வபத்டயனக்கயட. ர்ப சக்ட 
ணமத்ணம ன்று வபக்கமபிட்மறம், அடற்கு அடுத்ட 
டிதில் அபனக்குத்டமன் னமஞ, சமஸ்த்ங்கநில் இம் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. லர்தன், சந்த்ன் னடம 
பக்ங்கறம் ழடபமமபம இந்த்னும் கூ அபர் 
கமயழ யவத பிறேந்டயனப்டமகப் மர்க்கயழமம். 
ஈச்பழகமடிவதச் ழசர்ந்ட னெர்த்டயதமக ப்ஹ்ணம 
இல்மபிட்மறம் அப்டிப்ட் னெர்த்டயகநிம் வத 
ழடபவடகவநபி ளனங்கயப் னகுபர். அடமல் 
வத ழடபர்கள் றத்டயல் டமங்கநமகப் ிடிக்க 
னடிதமட சயபன், பிஷ்ட, அம்மள் னடயதபர்கநிம் 
இபர் அபர்கவந அவனத்டக்ளகமண்டு ழமய் 
'ளகணன்ட்'ண்டபமர். அடமல்டமன் அபர்கள் இபர் 
கமயல் பந்ட பிறேபட. டகப்மர், ஈச்ப ழகமடிவதச் 
ழசர்ந்டபர் - அப்டிப்ட் பிஷ்டழப அல் ணடேன் 



ணமடயரி ழபம் ழமடுபட ன்று டீர்ணமித்டக் ளகமண்டு 
மணமபடமம் ண்ஞித கமத்டயல் (மபஞபடணமகய, 
ீவட அக்ி ப்ழபசம் ளசய்னேம் கட்த்டயல்), "ீ ளபறும் 
ணடேஷ்தம? மக்ஷமத் மமதஞல்பம ீ? இந்ட 
ீவட ணமக்ஷ்ணயதல்பம?" ன்று ஆகமசத்டயழ 
பந்ட ஜமகப்டுத்டயதட ப்ஹ்ணமடமன். அபனக்கு 
வ்பநற சக்டய ன்டற்கு, இன்வக்கும் என 
பிதத்வடத் டவ டெக்க பிமணல் 
னடித்டப்ழமடும்ழமட "ப்ஹ்ணமஸ்டயம் ழமட்மச்சு" 
ன்று ளசமல்பழட அத்டமட்சய. 
 

இப்டிதினந்டமறம் என 'ளக்னையதர் ளமய'ில் 
(டணக்ழக உரித என பிசயத்ணம யவதில்) அபர் 
இனப்டமல் டமன் அபனக்கு ணட்டும் ழகமதில் இல்மணல் 
வபக்கும்டி ஆகயதினப்டமகத் ழடமன்றுகயட. 
 

அபர் ழடம மபம் ண்ஞிமர், 'ளக்னையதர் 
ளமய'ில் இனக்கயமர் ன்று ளசமல்பவடபி, மம் 
டமன் ழடம மபம் ண்ஞி, ம்னவத ணயன் 
ஸ்பமபம் என 'ளக்னையதர் ளமய'ில் இனப்டமல் 
ம்ணமல் அபவக் ழகமபியல் வபத்ட பனய 
னடிதபில்வ ன்று ளசமல்த் ழடமன்றுகயட. 
 

ணமத்ணம பனக்குள்ழநனேம் இனந்டளகமண்டு, அந்ட 
எனபரிம் மம் க்டய ண்ஞிமல் அடேக்யத்ட 
பிடுபமளன்டி ப்ஹ்ணமறக்குள்ழநனேம் 
இனந்டளகமண்டு ண்ஞத்டமன் ளசய்பமர். அடயல் 
ந்ழடழணதில்வ. ஆமல், கஷ்ம் ன்ளபன்மல் 
ம்ணமல் ப்ஹ்ணமவப க்டய ண்ஞ னடிதமணயனப்ட 



டமன்! மம் ணட்டும் ப்ஹ்ணமவப பனயட்டு பிட்ழமழணம, 

யச்சதணமக அபர் னெனம் ர்பமந்டர்தமணயதம 
ணமத்பிமல் ணக்கு ழபண்டிதட 
அடேக்யக்கப்ட்டுபிடும். ஆமல் அப்டி 
பனயபிமணல் ம் ணயன் இதற்வக ளசய்கயட. ம் 
ணயமல் சயபன், பிஷ்ட, ழடபி, னனகன் 
ழமன்பர்கவநப் ணமத்ணமழப ன்று பனய 
னடிபடழம இபவச் ளசய்த னடிதபில்வ. 
டமழம இபவ அப்டி னறேடற்ளடய்பணமக பனயடும் 
வனவ இல்மணழ இனந்டயனப்டமல் இபனக்குப் 
ணமத்ண ஸ்டமம் ளகமடுத்டப் மர்ப்டற்கு ம் 
ணயமல் னடிதபில்வ. ஆசமர்தமள் ண்ணடம் 
ன்று ஸ்டமித்ட கமத்டயழழத அபற்யல் 
பிஷ்டணடம், சயபணடம் ஆகயதபற்ழமடு ப்ஹ்ண ணடம் 
ன்று ஸ்டமிக்கக் கமழஞமழண! (ண்ணடங்கநில் 
என்மக) லர்த ணடத்வடக்கூ அபர் ஸ்டமித்டயனந்டம் 
த்ரினெர்த்டயகநில் எனபம இபர் ளதரில் என்று 
ஸ்டமிக்கத்டமழ இல்வ? இப்டி ளடுங்கமணமக 
இனந்ட பந்டயனப்டமல் இப்ழமட ம்ணமறம் இபவ 
னறேனடமக மபிக்க னடிதபில்வ. 
 

என குயப்ிட் அடயகமம் ணமத்டயம் ளகமண் 
ழடபவடவதக்கூ மம் பனய ஆம்ித்டபிட்மல், 

அப்னம் அடிழண ப்ரிதம் உண்மகய, அடழப ம் இஷ் 
ழடபவடதமகயபி, அடன் ிற்மடு அடழப ம்வணப் 
ளமறுத்டணட்டில் ணக்கு கபிட அடேக்னம் 
ளசய்னேளணன் அன்த க்டய ற்ட்டு அவட 
னறேனடமகப் னயக்க னடிகயட. ஆமல் இபர் 



பிதணமகழபம, னடறக்ழக ழணமசணமக, 'ன்ணம டனபட' 

ன்டம இபட அடயகமழண ணக்கு இஷ்ணயல்மட 
பிதணமகயபிடுபடமல், இபவ பனயழபஞடுளணன் 
ண்ஞம் ஆம்த்டயழழத ணக்குத் ழடமன்றுபடயல்வ. 
 

தமமதினந்டமறம் அபர்னெம் ணமத்ணம அனள்பமர் 
ன்மறம், மம்  கமஞங்கறக்கமக ப்ரிதப்ட்டு 
பனயக் கூடிதபர்கநமக இன்னும் த்டவழதம 
ழடபவடகள் இனக்கும்ழமட, அப்டி ம் ப்ரிதத்வட 
பிழசணமக ம்மடயக்க னடிதமட எனபரிம் - அபர் 
டமழண ணமத்ண யவதியனந்டளகமண்டு 
அடேக்யப்மளன்று ணக்குத் ழடமன்மடழமடயறம், 

அபரிம் ணக்கமக இதற்வகதில் என பிழசக்டயனேம் 
சுக்கமணயனந்டழமடயறம், அப்டிப்ட் எனபரிம் - 
ழமய் இபர் னெனம்டமன் ணமத்ணம 
அடேக்யக்கட்டுழண ன்று பனயடுபளடன்மல் அட 
ளமம் ளசதற்வகதமகறம், பயந்ட ழணற்ளகமண் 
பீில்மட கமர்தணமகறம்டமன் இனக்கும். அடமல் 
அப்டிப் ண்ஞ ம்ணயல் பனக்கும் ழடமன்றுபடயல்வ. 
 

டமபட என கமஞத்டக்கமக னடயல் எனபரிம் 
இஷ்ப்ட்டுப் ழமய்பிட்மல் அப்னம்டமன் அபரிம் 
க்டயவதப் ளனக்கயக்ளகமண்டு ழமகனடிகயட. னடறக்ழக 
ழணமசளணன்மல் என்றும் ண்ஞிக்ளகமள்றபடற்கயல்வ. 
 

ணயன் ஸ்பமபத்டயல் இன்ளமன்று: அப்ம, அம்ணம, 

குன இன்னும் தமழம ணமன், இந்ட மநில் 'டவபர், 

'டவபர்' ப்டுகயபர் - இப்டி எனத்டர் 
ப்த்தக்ஷணமகத் ளடரிகயழமட, ணக்கு அபரிம் 



ற்டுகய ிடிணமத்டயமல் அபவழத 
ணமத்ணமவபப்ழம க்டய ண்ஞி சஞமகடய 
ளசய்தத்ழடமன்றுகயட. ப்தக்ஷணமகத் ளடரிதமட என 
ழடபவடதிம், அட ணமத்ணமடமன் ன்று ணக்கமகத் 
ழடமன்மடழமட, இப்டி என குனபிழணம, 

டவபரிழணம, ளற்ழமர் ழமன்பரிழணம மம் 
ணமத்ண மபத்வட ற்யவபத்டப் மர்க்கயணமடயரிப் 
ண்ஞனடிபடயல்வ. 'ற்ய வபத்ட' ன்டகூ 
ரிதில்வ. அப்டிச் ளசமன்மல் னத்டய னர்பணமகச் 
ளசய்படமகத் ழடமன்றுகயட. ஆமல் இப்டி னத்டய 
ழபவதில்மணல், ணக்கு என டவபரிம் ளமம்றம் 
ப்ரிதம், அல்ட குனபிம் ணரிதமவட, ழபழ எனபரிம் 
எழ 'அட்மச்ளணன்ட்' ன்மல் உழ டன்மல் 
'இபர்டமன் ணக்கு கனம்; இபனக்ழக ம் பமழ்க்வக 
அர்ப்ஞம்' ன் டீர்ணமம் ற்ட்டுபிடுகயட. 
 

'ந்ட னெர்த்டயதின் னெனம் ணமத்ணமழப அடேக்யக்க 
னடினேம்' ன்று னத்டய னர்பணமக ணக்குத் ளடரிந்டமறங்கூ, 

ணறக்குப் ிடிணமணயல்மட என னெர்த்டயதிம் இப்டி 
என கமஞத்வட ற்யவபத்ட க்டய ண்டபளடன்ட 
ம் ணயன் ஸ்பமபத்டக்கு எத்ட பபில்வ. 
 

இப்ழமட, என ழகமபியல் ப்ம்ணமறக்கும் ந்யடய 
இனப்டமக வபத்டக்ளகமண்டு மர்ப்ழமம். 
 

(ழகமபியல் ந்யடயகள் ளகமண்டுள்ந) சயபயங்கம், 

அம்மள், ளனணமள், டமதமர் ஆகயதபர்கள். ர்ப சக்டர்கள் 
ன்று ளடரிகயட. அடமல் ணம ணஸ்கமம் 
ண்ஞனடிகயட. 



 

பக்ங்கள், அடிதமர்கள் னடமபர்கள் - 
அப்டிதில்வ ன்று ளடரிகயட. ஆமறம் ணக்குப் 
ிடித்டணமவட அடேக்யக்கக்கூடித சக்டய உள்நபர்கள் 
ன்றும் ளடரிகயட. ஆவகதமல் ணஸ்கமம் 
ண்டகயழமம். 
 

ர்ப சக்டய ளமனந்டயத னெர்த்டய, அல்ட ழடம என 
பிடணம சக்டய ணட்டும் ளமனந்டயத னெர்த்டய ன்று 
இண்டு பிடணமகத்டமன் ம்ணமல் - அடமபட average 

க்டர்கநமல் - என்யம் க்டய வபக்க னடிகயட. ர்ப 
சக்டய இல்மட னெர்த்டயதின் னெனம் ர்ப சக்டய 
பமய்ந்ட ணமத்ணம அடேக்ம் ண்ஞ னடினேம் ன் 
ண்ஞத்ழடமடு இவட அடபமகப் மர்ப்ட ணக்கு 
அவ்பநபமக னடிபடயல்வ. சண்டிழகச்பவழதம 
பிஷ்பக்ழவழதம 'னெணம ணமத்ணம இபர்னெம் 
அனள் ளசய்தட்டும்' ன்று யவத்ட ம்ணமல் 
ழபண்டிக்ளகமள்ந னடிகயடம? ர்ப சக்டய, கயஞ்சயத் 
(சயயடநற) சக்டய ன்று ளடநிபமக இண்டு ிரித்டக் 
ளகமண்டு பிடுகயழமம். 
 

இடற்கு பித்தமணமக எழ என இத்டயல் ணட்டும் 
ளசய்கயழமம். ஆசமர்த னனர்கநின் ிம்ங்கவநப் 
மர்த்டமல், 'ம்வணப் ளமறுத்டணட்டில் ணக்கு ஈச்ப 
ழகமடிதமகழப இனந்ட அடேக்யக்கக் கூடிதபர்கள்; 

ணமத்ணம  னொங்கநில் குயப்மக இப்டி ம்ணயம் 
றத்டயல் பனபமன்' ன்று ளடரிகயட. அபர்கவந 
ணஸ்கரிக்கயழமம். 
 



அடமபட, ஈச்பழகமடி ன்று ளடநிபமக என ிரிவபச் 
ழசர்ந்டபர்கள், அப்டிதில்வ ன்று ளடநிபமக என 
ிரிபிர், ம்வணப் ளமறுத்டணட்டில் 
அப்டிதினக்கயபர்கள் ன்று என ிரிபிர் - 
இனப்டமகப் மர்க்கயழமம். இப்டி னென்று ிரிறகள் 
ளசய்ட ணஸ்கரிக்கயழமம். 
 

ப்ஹ்ணமபின் ந்யடய இனக்கயளடன்று வபத்டக் 
ளகமள்றங்கள். அபர் ஈச்ப ழகமடிதில் இல்வ. அழடமடு 
த்ரினெர்த்டயகநில் எனபம ஸ்னஷ்டி கர்த்டமபமக 
அபவ யவப்ழட ம் ணயல் ழபழமடிப் 
ழமதினக்கயட. னமஞ கமங்கநில் அபவ னடயல் 
ிடித்ட அபர் னெணமக ஈச்ப ழகமடிகவநப் ிடிக்கமம் 
ன் அிப்மதம் இனந்டயனந்டமறம், அப்னம் 
றகமணமக, ழமகத்டயல் கயமவட மஸ்டயதமகய 
அடமல் ன்ணம ன்ழட ளமம் 
ளபறுத்டக்ளகமள்நழபண்டி ஆடயமழம, அல்ட ழபழ 
கமஞத்டயமழம ப்ஹ்ணமபிம் க்டய குவந்ட, ழப 
அபவக் ளகமண்டு ஈச்ப ழகமடிவதப் ிடிப்ளடன்ட 
ணவந்டழமதினப்ட பமஸ்டபம். ஆவகதமல் 
அபவழத னறேனடமக யவக்க னடிதமடழடமடு, அபர் 
னெம் னறேனடயம் ழமகமளணன் அிப்மதனம் 
ணக்கு இல்வ. ஆசமரித னனர்கவநப் ழம ம்வணப் 
ளமறுத்டணட்டில் னறேனடல் ளடய்பழண இபமக இனந்ட 
அடேக்யக்கும் ன்று யவக்கறம் ழடமன்பில்வ; 

அடற்கு பிழசணமக basis (அடிப்வ) இல்வ. 
 



அப்னம், ழகமபியல் ஆழ்பமர், மதன்ணமர் ழமன் 
க்டர்கவநப் மர்க்கும்ழமட அபர்கறவத க்டயதின் 
உதர்றக்கமக அபர்கவந ணஸ்கரிக்கத் ழடமன்றுகயட. 
ப்ஹ்ணமறக்கும் இப்டி க்டர் ன்று பிழசணமகச் 
சயப்ிக்கப்டும் அடிதமர் ழகமஷ்டிதிறம் ழசபில்வ! 
 

ணற் கயஞ்சயத் - சக்டய னெர்த்டயகவந (ஸ்பல் சக்டய 
வத்ட ழடபவடகவந) அபபனக்குள்ந சக்டயக்கமக 
ணஸ்கரிப்ட ழம இபனக்கும் ண்ஞிபிட்டுப் 
ழமகமழணளதன்மல், இபனவத சக்டய ன்? ஸ்னஷ்டி 
ளசய்பட. அடமபட ணக்கு ன்ணமவபத் டந்ட, 

"டவளதறேத்ட, கர்ணம்" ன்று டவதில் 
அடித்டக்ளகமள்கயழமழண, அவட - வனத ஸ்மக்கயயனந்ட 
இந்ட ன்ணமபில் அடேபிக்கழபண்டிதட இவ்பநற 
ன்வட - றேடய பிடுபட. அழடமடு அபர் ழபவ 
னடிந்டட. அடற்கப்னம் அபர் ணக்குச் ளசய்பட, 

ளசய்தக்கூடிதட டறழணதில்வ. எவ்ளபமன 
சமஸ்த்த்டயறம், தன்யறம் "பிடயகள்" ன்று 
பற்வச் ளசமல்கயழமம். அவப ணமற்னடிதமட 
யதடயகள் டமழ? னொல்கள்டமழ? ணமற்னடிதமடடமக ம் 
டவதில் "பிடயவத" றேடம் ப்ம்ணமறக்ழக "பிடய" 
ன்று ழர் இனப்டமல் அபனம் ஸ்படந்டயணமக ணக்கு 
ந்ட அடேக்னம் ளசய்தனடிதமட என னொல் 
ணமடயரிடமினப்டமக ழடமன்றுகயட. ஆவகதிமல் 
அபரிம் க்டய ளமங்கயக்ளகமண்டு பனம்டி டறழண 
ணக்கு இல்வ. 
 



கயஞ்சயத் சக்டயனேள்நபமமறம் ம்வணக் கமட்டிறம் 
வ்பநழபம ளரித சக்டர்டமழ, அடற்கமக என 
ணஸ்கமம் ண்ஞிபிமழண ன்மல், இங்ழகடமன் 
அபர் ணற் ல்மனக்கும் (ல்ம ழடபர்கறக்கும்) 
பித்தமணமக, 'ளக்னையத' மக இனக்கயமர். 
 

அட ன்? 

 

இபளமனபர் ணமத்டயம் ஈச்ப ழகமடிதமக இல்மணழ, 

அப்டிதினக்கும் சயப - பிஷ்டகறக்கு ணவட 
ணமடயரினேம் த்ரினெர்த்டயகநில் இனக்கயமர்! சயபம் ன்கய 
ழரில் ர்ப சக்டமக இனப்பர் கயஞ்சயத் சக்டம 
ம்ம னத் னெர்த்டயதமகறம், அழட ழம, ர்ப சக்டய 
பமய்ந்ட பிஷ்ட அந்டப் ழரிழழத கயஞ்சயத் சக்டம 
ரிம னெர்த்டயதமகறம் இனக்கயழமட, ர்ப 
க்டமக மம் ளடரிந்டளகமள்நமட ப்ஹ்ணமறம் ஸ்னஷ்டி 
கர்த்டமபமக அபர்கழநமடு னென்மணபமக அபர்கழநமடு 
ண ஸ்டமம் ளற்பமகக் கமஞப்டுகயமர். 
 

ப்ம்ணமவப ஸ்னஷ்டிப்டற்கு அடயகணமக ந்ட சக்டயனேம் 
ளற்பமகழபம, ணக்கமகப் ணமத்பிம் ளகளணன்ட் 
ளசய்தக் கூடிதபமகழபம மர்க்கய மர்வப ணக்கயல்வ. 
ணமத்ணமபின் கட்வநப்டி, ம் கர்ணப்டி ன்ணம 
டனபர் ன்ழடமடு அபவ னடித்டபிடுகயழமம். அழட 
ணதத்டயல் பிஷ்ட, சயபன் ஆகயதபர்கள் பிதத்டயல் 
ப்டிதினக்கயட? பிஷ்ட ன்று யவத்ட ணமத்டயத்டயல் 
மக்ஷமத் ணமத்ணம, ர்பசக்டய பமய்ந்டபளன்றுடமன் 
ழடமன்றுகயழடளதமனயத, ணமத்ணமபின் அடயகமரிகநில் 
எனபமக ம்னவத கர்ணமப்டி பீதமத்டயவதில் 



கஞக்குத் டீர்க்கும் ரிமகர் ன்று சயன்டமகபம 
யவக்கயழமம்? அப்டிழத, சயபன் ன்மல் ம்ளமனள், 

ல்மம் பல்பர். ல்மனம் டபல்பளன்றுடமன் 
ழடமன்றுகயழடளதமனயத சமவபத் டனபளன்ம 
ழடமன்றுகயட? இப்டித் ழடமன்யமல் அபனவத 
ழகமபிறக்குப் ழமகழப ணமட்ழமம்! 
 

த்ரினெர்த்டயகநில் ரிமனம், ம்மனம் 
ளசய்பர்கள் ன்வடக் கனத்டயல் ளகமள்நமணல் 
கனம் ளசய்தபல்பர்கள் ன்வடழத 
யவப்னட்டும் சயபன், பிஷ்ட ன்பர்கழநமடு, 

த்ரினெர்த்டயகநில் ஸ்னஷ்டிப்பமக ணட்டுழண ம்ணமல் 
யவக்க னடினேம் ப்ஹ்ணமவபக் ழசர்த்டமல் ம்னவத 
average ணயவதில் குனறுடிதமகயட. இபர் ங்ழக 
அபர்கறக்கு டுபிழ ழமய் ணவடதமய் யன்மர் 
ன்று ழடமன்றுகயட. இப்ழமட ழடமன்றுகயழடம 
இல்வழதம, ஸ்டெணமக அபனக்கும் ழகமபியல் 
னக்தணம இம் ளகமடுத்டயனந்டமல் அபவப் 
மர்க்கயழமட ஆண்பமகழபம, அடிதமமகழபம, 

ஆசமர்தமகழபம ப்டினேம் வபத்டப் மர்க்க னடிதமட 
அபவப் ற்ய இப்டி ழபறு, 'ஈச்ப ழகமடிகழநமடு இபர் 
ப்டி ணவட?' ன் ழகள்பினேம் பனம் - பமம் - 
ன்றுடமன் அபனக்குக் ழகமபில்மணல் 
வபத்டபிட்மர்கள் ழமயனக்கயட. இப்டினேம் என 
கமஞம் இனக்கமழணம ன்று ழடமன்யதவடச் 
ளசமன்ழன். 
 



ம்ணமல் னறே னடல் ளடய்பணமக ணடயக்கப்டும் சயப - 
பிஷ்டக்கறக்கு ணவட ணமடயரி இபர் ப்டி 
இனக்கமம் ன்று ழகள்பி பந்டபிட்டமல், அப்னம் 
ம்வணபி அபர் ப்டினேம் ளரித சக்டயணமன்டமழ 
ன் அநபில் அபரிம் ணரிதமவட மமட்டுபடயல்கூ 
என 'ரிர்ழபன்' பந்டபிடும். இடற்கு இழண 
ளகமடுக்கழபண்மளணன்று டமன் அபனக்குக் ழகமபியல் 
இணயல்வ ன்று வபத்டயனப்மர்கள் ழமயனக்கயட 
ன்று ழடமன்யதவடச் ளசமன்ழன். 
 

இட ழடபவடகள் அழகவபி ப்ஹ்ணம குவந்ட 
ழமய்பிபில்வடமன். ஆமல் மம் அபரிம் யவந்ட 
க்டய ளசறத்ட னடிதமடபர்கநமக இனக்கயழமழண! 
ழகமபில் ன்று என்று அபனக்குக் கட்டி 
வபத்டபிட்மல் ங்கறக்குப் ழமகத் ழடமன்றும். 
அடற்கமகத்டமழ ழகமபில் கட்டுபழட? ஆமல் ழமய் 
அபவ டர்சம் ளசய்டமல் அபரிம் ளமங்கயக்ளகமண்டு 
ப்ழவண, க்டய பனபடமக இனக்கமட. (தமனக்கமபட 
ப்ஹ்ணமபிம் க்டய ன்று ழகள்பிப்டுகயழமழணம?) 

பிழசணமக க்டய பமபிட்மல் ழமகயட; சயத்குப்டன் 
ணமடயரிதமபர்கநிம் ணட்டும் ளரிசமக க்டய 
பந்டபிடுகயடம ன் - ன்மல் அங்ழகளதல்மம் 
ழகள்பினேம் பனபடயல்வழதமல்யழதம? அடமல் 
ம்வணபி யச்சதம் ளரிதபளன்று என ணஸ்கமம் 
ளசய்டபி னடிகயட. இபரிம் ணட்டும் ழகள்பி, சயப - 
பிஷ்டக்கழநமடு இபனக்கு ப்டி ணஸ்டமம் ன்று. 
அபர் அப்டி ண ஸ்டமம் ளகமண்மமணழ 
இனக்கமம். அபவக் குற்ம் ளசமல்ழபண்மம். 



ஆமல் 'ப்ம்ணம - பிஷ்ட - சயபன் ன்று 
த்ரினெர்த்டயகள்' ன்று ழகட்டுக் ழகட்டு ணக்கு அப்டிப்ட் 
அிப்மதம் ஆனணமக ற்ட்டினக்கயழட! அடமல் ழகள்பி 
னப்த்டமன் ளசய்னேம். ழகள்பி இனக்கய இத்டயல் க்டய 
ப்டி இனக்கும்? பிழச க்டய ன்யல்வ, 

மடமஞணம என ணரிதமவட உஞர்ச்சயகூ ப்டி 
இனக்கும்? அப்ழமட ண்டம் ணஸ்கமம் ப்டி genuine - 

ஆக இனக்கும்? ண்டகய அழக டகயடுடத்டங்கறக்குப் 
ரிமம் ழடடிக் ளகமள்படற்குத்டமன் ழகமபில். 
ழகமபிறக்குப் ழமழத ணப்னர்பணமதில்மணல் எப்னக்கு 
ணஸ்கமம் ளசய்பளடன்மல் அட ளமம்றம் ழடமம் 
டமழ? இப்டி ழபண்மம் ன்றுடமன் ப்ஹ்ணமறக்குக் 
ழகமபியல்மணல் பிட்டினக்கமம். அபனவத 
குவமடில்வ, கமஞம். ம் குவமடுடமன் (கமஞம்). 
அபனவத சக்டய இப்டி ன்று ம்ணமல் கஞித்டக் 
ளகமள்நனடிதமணல், மம் க்டய வபக்கக்கூடித னென்று 
ிரிபில் டயறம் அபவ வபக்கனடிதமணல், 'கயஞ்சயத் 
சக்டர் ன் ிரிபில் வபக்கமழண!' ன்மல், 'ின்ழ 
னர்ஞ சக்டர்கழநமடு ணம் ணமடயரி இனக்கயமழ!' ன்று 
ழகள்பி ழகட்டுக்ளகமண்டு மம் இனப்டமல், ளமய் 
ணஸ்கமம் ண்டம் ழடமம் ணக்குச் ழசர்ந்டபி 
ழபண்மளணன் கனவஞதிழழத அபனக்குக் ழகமபில் 
இல்மணல் வபத்டயனக்கயமர்கள். இப்டினேம் என கமஞம் 
ழடமன்றுகயட. 
 

ளட. V - 15 

ப்ம்ணமவப உள்நக்கய த்ரினெர்த்டயதர் ற்ட் கமஞம் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ிம்ணமவப உள்நக்கய த்ரினெர்த்டயதர் ற்ட் கமஞம் 

 

னர்ஞ சக்டர்கநம சயபம - பிஷ்டக்கறன் 
ப்ஹ்ணமறம் ழசர்ந்ட த்ரினெர்த்டயகள் ன்று இனப்டற்கு 
கமஞழண ழபழ. (அட) ன்ளபன்மல் ........ 
 

ப்ஹ்ணம் ன்றும் ணமத்ணம ன்றும் மம் ளசமல்கய 
க பஸ்டபமட ணமவதழதமடு கூடி ழமகீவ 
ளசய்படற்கும், ணமவததியனந்ட பீவ பிடுபித்ட 
ஜம ழணமக்ஷம் டனபடற்கும் டித்டி னொங்கள் 
டுத்டக் ளகமள்பளடன்று ங்கல்ம் ண்ஞிற்று. 
னொனம் கமர்தனணயல்மணல் க வசடன்தணமக இனக்கய 
ணமத்ணம னொம் டுத்டக்ளகமள்பட, கமர்தம் ளசய்பட 
ன்று பந்டமல் உழ  டயனுசமக பிழமடங்கள் 
ண்ஞிப் மர்க்க ஆம்ித்டபிடுபமர். அடன்டி இப்ழமட 
ணமதம கத்டக்கமகறம் ஜம ழணமக்ஷத்டயற்கமகறம் 
னொங்கள் டுப்ட ன்று உத்ழடசம் ண்டம்ழமழட இந்ட 
எவ்ளபமன்றுக்கும் னன னொணமகறம், ஸ்டயரீ னொணமகறம் 
இண்டிண்டு னொங்கள் இனக்க ழபண்டுளணன்றும் 
டீர்ணமித்டமர். அடன்டிழத ணமபிஷ்டறம் அம்மறம் 
ணமதீவக்கு ளடய்பங்கநமகத் ழடமன்யமர்கள். இனபர் 
கமர்தனம் என்ழடமன். னொத்டயறம் இண்டு ழனம் 
ீழணக ச்தமணநணமபர்கள். இப்டி எழ ணமடயரி 
னொத்ழடமடும், குஞத்ழடமடும் ழசர்ந்ட ிந்டடமல் அபர்கள் 
சழமட சழமடரிதமபமர்கள். இழடழமப் 



ணசயபனும் ஸ்படயனேம் ணமவததியனந்ட 
பிடுபிக்கும் ஜமத்டக்கு ளடய்பணமக, ழசர்ந்ட ழடமன்யத 
ழமட ழமடரி ஆபமர்கள். இண்டு ழனம் 
ளபள்வநளபழநளன்று இனப்பர்கள். 
 
 

இப்டித் ழடமன்யத ிகு ணமத்ணம 'இந்ட ணமடயரி 
எழதடிதமகப் ிரிந்ட ணமவதக்கு என ழமட ழமடி, 

ஜமத்டயற்கு என ழமட ழமடி ன்று 
வபத்டபிட்மல் என ழமடிக்கு இன்ளமன ழமடி 
னறேக்க ழடகம் ன் ணமடயரி ஆகயபிடும். அழடமடு என்று 
ஜமத்டயற்கு ணட்டும்டமன், இன்ளமன்று ணமவதக்கு 
ணட்டும்டமன் ன்மல் இண்டுழண னர்ஞ ப்ஹ்ண சக்டய 
இல்வ ன்றும் ஆகயபிடும். இப்டி ஆகமணல், இண்டு 
ழமடிக்குழண இந்டக் கமர்தம்டமன் னடினேம் ன்று 
குறுக்கமணல் அவப னர்ஞ சக்டயழதமடு இனக்கட்டும்; ந்ட 
பிடணம அடேக்த்வடனேம் ண்ஞக்கூடிதவபதமக 
அவப இனக்கட்டும்; ஆமறம் னக்தணமக என்று 
ணமவதக்கும் ணற்ட ஜமத்டயற்கும் ளடய்பணமக 
இனக்கட்டும்' ன்று யவத்டமர். 
 

 டயனும பித்தமங்கள் கமட்டி பிவநதமடுபழட 
அபர் பனக்கணல்பம? அடன்டி இப்ழமடம் ளகமஞ்சம் 
ண்ஞிமளன்று வபத்டக்ளகமள்நமம். அடமபட 
பிஷ்ட, அம்மள், சயபன் ஆகயத னென்று ழர் ணட்டும் 
னர்ஞ ப்ஹ்ண சக்டயழதமடு கபிட அடேக்ங்கறம் 
ளசய்தக் கூடிதபர்கநமக இனந்டளகமண்ழ னக்தணமக 
எவ்ளபமன கமர்தத்வடப் ண்டபளடன்றும், ஸ்படய 
ழணமக்ஷத்டக்கம ஜமத்வட அநிப்ட 



ணமத்டயணயல்மணல் ல்மபிடணம கவகறக்கும் 
சமஸ்த்ங்கறக்கும் ளடய்பணமக இனக்கட்டுளணன்றும் 
வபத்டமர். 
 

இன்ளமன்றும் யவத்டமர். 'அண்ஞம - டங்வக 
ழமடிகள் ன்று டித்டிதமகப் ிரித்ட வபத்ட 
னடித்டபிமணல், அந்ட ழமடிகறக்கு என்ழமளமன்று 
உற ற்டுத்டயபி ழபண்டும். இந்ட 
ளடய்பங்கவநளதல்மம் என்றுக்ளகமன்று உபமக்கயபி 
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ழமகத்டயல் எழதடிதமக 
ளடய்ப ழடம் மமட்மணல் ணணமகப் மர்த்ட 
ல்மபற்யனம் க்டய ளசறத்டனடினேம்' ன்றும் 
யவத்டமர். 
 

உற ப்டி ற்டுத்டபட? கல்தமஞ ம்ந்டத்டமல் 
டமழ? ஆமல் இப்டிப் ண்டபடற்கு என டங்கல் 
இனந்டட. என அண்ஞம - டங்வக ழமடி இன்ளமன 
அண்ஞம - டங்வக ழமடிழதமடு கல்தமஞ ம்ந்டம் 
ளசய்ட ளகமள்பளடன்மல் அப்ழமட ளண் ளகமடுத்டப் 
ளண் பமங்கயதடமக ஆகயபிடும். இட சயமக்தணமடல். 
 

இந்டச் சயக்கவ சணமநிப்டற்கு பனயதமக இன்ளமன 
ழமட ழமடித் ளடய்பங்கவந உண்மக்க ழபண்டி 
பந்டட. னென்று ழமட ழமடிகள் இனந்டமல் 
அப்ழமட டம்டயதமக ழமடி ழசர்க்கும்ழமட ளண் 
ளகமடுத்டப் ளண் பமங்கழபண்டித யர்ப்ந்டம் இனக்கமட. 
1 - 1, 2 - 2 ன்று இண்ழ ழமட ழமடிகநினந்ட, 

அபற்றுக்கயவதில் டம்டய ழமடி ழசர்க்கடளணன்மல் 
அப்ழமட 1 - 2, 2 - 1 ன்று ஸ்ப் ரிபர்த்டவ 



ண்ஞிக்ளகமள்பட டபி ழபழ பனயழததில்வ. 
ஆமல் 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 ன்று ழமட ழமடிகநினந்டமல் 
அபற்றுக்கயவதில் 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 ன்று டம்டய ழமடி 
ழசர்த்டப் ஸ்ப் ரிபர்த்டவவதத் டபிர்த்ட 
பிமணல்பம? அடமபட ளண் ளகமடுத்டப் ளண் 
பமங்கயக்ளகமள்பவடத் டபிர்த்டபிமணல்பம? 

 

இவட உத்ழடசயத்டத்டமன் ணமத்ணம ப்ஹ்ணமறம் 
க்ஷ்ணயனேம் ழடமன்றும்டிப் ண்ஞிழட. இபர்கறம் என 
ழமட ழமடி. இண்டு ழனம் ஸ்பர்ஞ பர்ஞம்; 

டமணவப் னபில் உட்கமர்ந்டயனப்பர்கள். 
 

ப்ஹ்ணமறக்கு க்ஷ்ணய அம்ணம ன்றுடமன் 
ழகள்பிப்ட்டினப்ரீ்கள். மன் இப்ழமட னடக்கவட 
ளசமல்கயழன்! னடயசமக இனந்டமறம் ளமம்றம் னசம 
னமஞக் கவடடமன். * 

 

அப்னம் இந்ட னென்று ழமட ழமடிகறக்குள் 
சயக்கயல்மணல் பிபம ம்ந்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந 
னடிந்டட. உங்கறக்ழக ளடரிந்ட கவடடமன் - ப்ம்ணம சயப 
ழமடரிதம ஸ்படயவதனேம், பிஷ்ட 
ப்ம்ணமபின் ழமடரிதம க்ஷ்ணயவதனேம், சயபன் 
பிஷ்ட ழமடரிதம அம்மவநனேம் கீதமஞம் 
ண்ஞிக்ளகமண்மர்கள். இடயழ தமனம் ளண் ளகமடுத்டப் 
ளண் பமங்கபில்வதல்பம? 

 

சயக்கவத் டீர்ப்டற்கமகழப ப்ம்ணமறம் க்ஷ்ணயனேம் 
ழடமன்யதட இனக்கட்டும். ளடய்பம் ன்று ழடமன்யத 



ிகு அபர்கறக்கும் என கமர்தத்வடக் ளகமடுத்டத்டமழ 
ஆகழபண்டும்? 

 

ஆமல் ணமதம சக்டயதிமல் கத்வட த்டபட, ஜம 
சக்டயதிமல் ழணமக்ஷம் அடேக்யப்ட ன் 
இண்டிழழத க கமர்தங்கறம் அங்கயபிடுகயன். 
ஆவகதிமல் இந்ட இண்டுக்குள்ழநழதடமன் ளகமஞ்சம் 
ங்குழமட்டு ப்ஹ்ணமறக்கும் க்ஷ்ணயக்கும் 
ளகமடுக்கழபண்டும். ஜமத்வடழதம ங்ழக 
ழமனடிதமட. ஆவகதமல் ணமதம கத் 
பிதமமத்டயல்டமன் சய அம்சங்கவந இந்ட இண்டு 
ழனக்குக் ளகமடுக்கழபண்டும். 
 

இப்டி ற்ட்டயல்டமன் பிஷ்ட டம்னவத 
கமர்தத்டயழழத ஸ்னஷ்டி ன்வடப் ிரித்டமற்ழமக் 
கமட்டி அவட ப்ஹ்ணமபின் கமர்தணமகக் ளகமடுத்டமர். டமம் 
த்டகய ழமக ரிமத்டயல் பீர்கறக்குச் ளசல்பம் 
ளகமடுக்கும் கமர்தத்வட க்ஷ்ணயக்குத் டந்டமர். டயனுற 
டயனுமக பித்தமம் ளசய்ட பிவநதமடுகய பனக்கப்டி 
இங்ழகனேம் க்ஷ்ணயக்கு ழமக ணமடம ன் ளரித 
ஸ்டமம் இனக்கும்டிதம அடேக் சக்டயகவநக் 
ளகமடுத்டமர். டம்னவத கமர்தத்டயல் ஸ்னஷ்டிதம்சத்வட 
ணமத்டயம் டணக்கு அங்கயத்டமன் ப்ஹ்ணம யர்பமம் 
ளசய்கயமளன்று ழமகத்டக்குத் ளடரினேம்டிதமக, அந்ட 
ஸ்னஷ்டி கர்த்டமவபனேம் ஸ்னஷ்டிக்கும் ிடமபமகத் டமம் 
ஸ்டமம் பயத்டத் டம்னவத மி கணத்டயயனந்ழட 
அபவத் ழடமன்றுணமறு ண்ஞிமர். 
 



இப்ழமட னரிகயடல்பம, த்ரினெர்த்டயகள் ன் ற்மட்டில் 
னர்ஞ ப்ஹ்ண சக்டய ளமனந்டயத சயப - பிஷ்டக்கழநமடு 
ணக்கு அப்டித் ளடரிதமட ப்ஹ்ணமறம் ப்டி இம் 
ளற்மர் ன்று? னென்மபட ழமடி ழமடர்கள் 
இனக்கழபண்டும் ன் 'ளயடி' க்கமகழப அபர் 
ழடமன்யதட. இந்ட உகமம் ளசய்டடற்கமக ணற் இண்டு 
ழனம் அபனக்கு ணஸ்டமம் ளகமடுத்ட ணமடயரித் 
டங்கழநமடு வபத்டக்ளகமண்டு த்ரினெர்த்டயகள் ன்று 
இனக்கயமர்கள். 
 

அடமல்டமன் அபனக்கு ணற் ழடபவடகவநபி சயப - 
பிஷ்டக்கநிம் ளனக்கம் இனப்ட. அழடமடுகூ 
அபனக்கு க ழபட ஜமனம் இனக்கும்டிதமகறம், 

அபர் ப்ஹ்ண பித்தம குனக்கநில் எனபமக 
இனக்கும்டிதமகறம் ணமத்ணம சக்டயகவநக் ளகமடுத்டமர். 
 

இனந்டமறம் கவசயதில் அபனக்குக் ழகமபில் இல்மணல் 
ண்ஞி பிவநதமடிபிட்மர்! 
 

'ிமடய, யண்தகர்ப்ன், ப்ஹ்ணம ன்யப்டி ழபட, 

உயட, னமஞங்கநில் ழமற்ப்டும் ளரிதபனக்குப் 
னவ ப்ளடன்மல் அடற்குரித ளகௌபத்ழடமடு 
க்கழபண்டும். அடற்கயல்வளதன்மல் எப்னக்குக் 'கமணம 
ழசமணம' ன்று ப்வடபி க்கமணழதினப்ட 
ல்ட. இடமல் அபனக்கு என்றும் ஷ்ணயல்வ. 
டகப்மர்கமர் அபவ மி கணத்டயல் வபத்டக் 
ளகமண்டு டமங்கு டமங்ளகன்று டமங்குகயமர். பமதிழழதம 
கத்வடளதல்மம் பமழ்பிக்கும் ழபடம் இனக்கயட. 
அடமல், அபனக்கமகறம் ழகமபில் ழபண்மம், இபர்கள் 



(ங்கள்) ணழமமபத்வட உத்ழடசயத்டம் ழகமதில் 
ழபண்மம். இபர்கறவத ி(ய்) க்கல் - ிடுங்கல் 
இல்மணல் அந்ட என ஸ்பமணயதமபட யம்ணடயதமக 
இனக்கட்டும்' ன்ழ (ிம்ணமறக்கு ஆதணயல்மணல்) 
ளசய்டயனக்கயட ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம். 
 

* உடமஞணமக, 'ழடப ீணமமத்ணயத' மமதஞத்டயன் இறுடயப் 
குடயதில் பனம் 'ப்மடமயக ஸ்தத்டயல்' பிஷ்ட - 
அம்ிவக, சயபன் - ஸ்படய, ிம்ணம - க்ஷ்ணய 
ஆகயழதமர் ழமட ழமடிகநமகத் ழடமன்யதடமகழப 
உள்நட. 
ஸ்படயக்கு ஆதம் இல்மடழடன்? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ஸ்படயக்கு ஆதம் இல்மடழடன்? 

 

என பிதத்வட ஆழமசயப்டயல் இன்ளமன்று 
அகப்டுகயட ன்று ளசமன்டற்கு இன்ளமன 
த்னஷ்மந்டம். சயபன் - அம்மள், ணமபிஷ்ட - 
ணமக்ஷ்ணய ன்று டயடயகநமக அபர்கநின் 
உதர்வபச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட, சட்ளன்று 
ப்ஹ்ண த்ிதம ஸ்படய பிதத்வட பிட்டு 
பிட்ழமழண ன்று யவற பந்டட. ப்ஹ்ணம 
பிதத்டக்குக் குறுக்ழக அவடக் ளகமண்டு பமணல், 

டுத்டக்ளகமண் பிதத்வட யவக்குக் ளகமண்டு பந்ட 
யறுத்டயபிட்டு அப்னம் அவட டுத்டக்ளகமள்ந 
யவத்ழடன். 



 

ஸ்படயவதப் ற்ய ப்டி யவக்கயழமம்? னர்ஞ 
ப்ம்ண சக்டய ன்று யவக்கயழமழணம இல்வழதம 
பித்தமடய ழடபவட, கவணந்வட, அயறத் ளடய்பளணன்று 
அபறக்கு ளமம்றம் உன்டணம ஸ்டமம் 
ளகமடுத்டயனக்கயழமம். ளபள்வந ளபழநளன்று பஞீம 
னஸ்டகங்கழநமடு அபவந யவத்டமழ 
சமந்டயதமதினக்கயட. ஸ்படய னவ ண்டகயழமம். 
அபவநப் ற்ய ஸ்ழடமத்ங்கள் - ணமன்கள் 
ண்ஞிதினப்ட - கம்ர், எட்க்கூத்டர், குண குனர், 

மடயதமர் ழமன்பர்கள் டணயனயல் அனகமகப் 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள், அபற்வ - ஏடகயழமம். 
(னத்டஸ்பமணய) டீக்ஷயடர் னடமபர்கள் அபள் ணீட 
ளசய்டயனக்கும் கரர்த்டங்கள் மடுகயழமம். குனந்வடதமக 
ஸ்கூல்ழமக ஆம்ிக்கும்ழமழட அபள்ழணல் 
ச்ழமகங்கள் ளசமல்ய ப்ரிதத்டன் க்டய ண்ஞ 
ஆம்ித்டபிடுகயழமம். 
 

இத்டவ இனந்டமறம், இவ்பநற ஆதிம் ழகமபில் 
இனந்டம் ஸ்படயக்கு என்வனேம் கமழஞமம்! 
டணயழ்மடு னமபிறம் டஞ்சமறொர் யல்மபில் கூத்டனூர் 
ன் என இத்டயல்டமன் ஸ்படய ஆதம் 
இனக்கயட. அட எட்க்கூத்டர் கட்டித ழகமபில். (எட்க்) 
கூத்டனுவத ஊர்டமன் கூத்டனூர். கமணழகமட்த்டயல் 
(கமஞ்சய கமணமக்ஷய ஆதத்டயல்) ஸ்படயக்கு ந்யடய 
உண்டு. ஆமல் அடகூ ப்ஹ்ண த்ிதம ஸ்படய 
இல்வ ன்றும், ம மழச்பரிக்கு ணந்த்ரிஞிதமக 
இனக்கும் மச்தமணவநதம ணம ஸ்படய ன்றும் 



என பித்தமம் ளசமல்படண்டு. ஸ்படயக்கு ிம்ம், 

ந்யடயனேள்ந ணற் ழகமபில்கநிறம் அவப னக்தணம 
இம் ளமணல் ழடம என னெவதில்டமன் 
இனக்கயன். ளணமத்டத்டயல், ப்ஹ்ணம ணமடயரிழத 
ஸ்படயக்கும் ழகமபில் னக்தத்பம் இல்வ. ஆமல் 
ப்ஹ்ணமபிம் ங்கறக்கு பிழச க்டய, ணரிதமவடகள் 
இல்மடடழம, ஸ்படயக்கு இல்மணயல்வ. 
அபவந ல்மனம் யம்ப் ழமற்ய க்டய ளசய்கயழமம். 
டிக்க ஆம்ிக்கும்ழமழட கல்பித் ளடய்பம் ன்று 
அபவந ஸ்டடயக்கக் கற்றுக்ளகமடுத்ட பிடுபடமல், அட 
சுணத்டமஞிதமக ணயல் டயந்ட ன்வக்கும் 
அபநிம் க்டய ீங்கமணழ இனக்கயட. ந்னைஸ்ழப்ர் 
மவதில் ளசமன்மல், அபள் 'மனர்' ளடய்பம்; ப்ஹ்ணம 
'அன்மனர்' ளடய்பம்! அன்மனர் ளடய்பத்டக்குக் 
ழகமபியல்வ ன்மல் அட ந்தமதம். ல் மனமரிடி 
இனக்கய ளடய்பத்டக்கும் ன் அப்டிழத 
இனக்கழபண்டும்? 

 

இங்ழகடமன் ம்னவத ழடசமசமம் பனகயட. 
டயவ்த்தம் ன்ட ம் ழடசமசமத்டயல் ஊயப்ழம 
பிதம். டயவ்வடகள் னனனுக்கு இல்மட வடனேம் 
டமங்கள் அடேபிக்க ணமட்மர்கள். ஸ்படய 
ப்ஹ்ணமபின் மக்கயழழத உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கும் 
டயவ்வட. அடமபட ப்ஹ்ணமபின் மக்குடமன் அபள் 
குடிதினக்கும் ழகமபில்! அபள் ப்டிப் டயக்குக் 
ழகமபியல்மடழமட டமன்ணட்டும் ழகமபியல் 
குடிளகமள்பமள்? அடமல்டமன் அபறக்கும் அபர் 
ணமடயரிழத ழகமபில் இல்வ. 



 

அகத்டயழ மம் கூப்ிட்மல் அபள் பனபமள். 
டமதமல்பம? அடமல் ம் குடும்த்ட ணடேயதமக 
பனபமள். ணக்கு அயற னகட் ழபண்டித ட்னைட்டினேம் 
அபறக்கு இனப்டமல் டிப்ட் னவதில் அகத்டக்கு 
பனபமள். 
 

ஆமல் ஊர் உகத்டக்குப் ளமடபமக அபவநப் 
ளனவணப்டுத்டயக் ழகமபில் கட்டுபட ன்மல், அப்ழமட 
டயவத பிட்டு பிட்டுத் டமன் ணட்டும் ணயவண 
ளகமண்மடிக் ளகமள்ந அபள் ம்ணடயக்க ணமட்மள்! 
அபறவத அந்ட உத்டண ஸ்த்ரீ குஞத்வட 
ணடயத்டத்டமன் அபறக்கு ஆதணயல்மணல் 
வபத்டயனக்கயட. சக்டயகவந பனயடுபடற்ளகன்ழ 
பமத்ரி ன்று வபத்டப் னவ ண்டம்ழமட டர்கம - 
க்ஷ்ணயகறன் அபறம் பந்ட ஸ்படய னவ 
ளறுபமள். அழடமடு ரி. டயவத ீக்கய ளமட 
ஸ்டத்டயல் ழகமபில் ன்று வபத்ட ஊர் கூடி யத்த 
னவ, உத்பமடயகள் ண்டபடற்கு அபள் 
எப்னக்ளகமள்ந ணமட்மள். 
மபித்ரி, கமதத்ரி, மடர் பிதம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

மபித்ரி, கமதத்ரி, மடர் பிதம் 

 

ப்ஹ்ணமறக்கு னென்று த்ிகள். ஸ்படய எனத்டய. 
கமதத்ரி, மபித்ரி ன்று இன்னும் இண்டு ழர். கமதத்ரி 



ணந்த்ம் ன் டவசயந்ட ணந்டயத்டயன் ளபநி னொணமக 
இனக்கப்ட் சந்டஸ் (ணீட்ர்) டமன் கமதத்ரி. அடன் 
உள்றதிமக இனக்கய ஜ்ழதமடய சக்டயக்ழக மபித்ரி 
ன்று ளதர். க ழபடங்கறக்கும் மணமகறள்ந 
ணந்த்த்டன் ம்ந்டப்ட் ழமடயறம் அந்ட இண்டு 
ழனக்கும் ழகமபில் இல்வ. கமஞம் ழணழ 
ளசமன்டடமன். டயக்கு இல்மடட டங்கறக்கும் 
ழபண்டிதடயல்வ ன்று அபர்கள் வபத்டபிட்டடமன் 
கமஞம். 
 

இப்டிப் மர்த்டக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட மடனக்குக் 
ழகமபியல்மடடற்கும் கமஞம் ளடரிகயட. பிஷ்டபின் 
அடிதமர்கள், மகபழடமத்டணர்கள் ன்று டுத்டமல் மடர் 
'மப்'ில் யற்கும் எனபர். க்டய லத்ழண அபர் 
ண்ஞிதடடமன். கயக்கு ங்கரர்த்டம் டமன் (ப்த்ழதக 
ழணமக்ஷ ணமர்க்கம்) ன்னும்ழமட, டம ர்ப கமனம் 
பஞீமகமத்ழடமடு கபந் மண கரர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் அபனக்குத்டமன் ஊனக்கு ஊர் 
ழகமபில் இனக்கடம். ஆமறம் ழகமபிழ இல்வ 
ன்மல் ன் கமஞம்? டகப்மம ப்ம்ணமறக்கும், 

னென்று டமதமர்கறக்கும் ஆதம் இல்மடழமட, ிள்வந 
ணட்டும் ஆதத்டயல் பயப்மம? ணமடம 
ிடமக்கறக்கயல்மடட டணக்கும் ழபண்மம் ன் 
த்னத் டர்ணத்வட அபர் ின்ற்றுகயமர்! 
 

ளமடபமக இன்ளமன கமஞம் ழடமன்மம்: டக்ஷ 
ப்மடயக்கு அபரிம் ழகமம் பந்ட, 'ீ யன் இத்டயழ 
யக்கமண சுத்டயண்ழதின' ன்று சித்டமன், அடமல்டமன் 



அபர் 'த்ரிழமக ஞ்சமரி' ன்னும்டிதமக ஏடிக் 
ளகமண்ழதினக்கயமர் ன்று கவட உண்டு. சுற்யக் 
ளகமண்ழ இனப்பவ - இனக்க ழபண்டிதபவ - 
ஆதங்கநில் ப்டயஷ்வ ண்ஞி ப்டி உட்கமர்த்டய 
வபப்ட? 

 

குனபில் ஆம்ித்ட ங்ளகங்ழகழதம த்ரிழமக 
ஞ்சமம் ண்ஞிபிட்டு மடரில் பந்ட யற்டம் 
ளமனத்டந்டமன்! அபர் டமன் ங்கரர்த்ட குன. 
த்தமவகதர்பமநின் குன. குனபமகறம் இனந்ட ளகமண்டு, 

அழட சணதம், "கய ந்டஞம்" - கயவதத் டமண்டுபட - 
ன்று இந்ட னேகத்டக்கு ஸ்ளமக உள்ந ணந்த்த்வட 
னடல் னடமகப் ளற்றுக்ளகமண் சயஷ்தமகறம் அபர் 
இனக்கயமர். ல்மனம், க்கமனம், ங்ழக 
ழபண்டுணமமறம் ளசமல்க்கூடித அந்ட ணந்த்ம், 

 

ழ மண ழ மண மண மண ழ ழ 

 

ழ க்னஷ்ஞ ழ க்னஷ்ஞ க்னஷ்ஞ க்னஷ்ஞ 
ழ ழ 

 

ன்டடமன். டகப்மம ப்ம்ணமபிணயனந்ழட மடர் 
இந்ட ணந்த்த்டயல் உழடசம் ளற்யனக்கயமர். 
குன ம்வதில் ப்ம்ணம 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

குன ம்வதில் ப்ம்ணம 

 



இப்டிச் ளசமல்றம்ழமட, ஸ்னஷ்டிகர்த்டமபமக 
இல்மணல், ஆமல் குன ம்வதில் என னெ 
னனமக ப்ஹ்ணம இனப்ட யவறக்கு பனகயட. 
மடனக்கு மண ணந்த்ம் உழடசயத்ட க்டய குனபமக 
இனக்கய அபர் ழபடமந்ட (அடமபட ஜம ணமர்க்க) 
குனபமகறம் இனக்கயமர். குன ன்டடமன் மம் 
டுத்டக்ளகமண்டுள்ந பிதணமடமல் ப்ஹ்ணமவப 
குனபமகக் ளகமண்டு பனபடயறம் ளமனத்டம் இனக்கயட. 
 

சங்க கபத் மடமவநப் ின்ற்றுபர்கநம 
ஸ்ணமர்த்டர்கநின் ப்ஹ்ண பித்தம குன ம்வதில் 
ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, சயபன் னென்று ழனழண இனக்கயமர்கள். 
ஆடய னடல் குன ழசமணழ, பமனேழடசம் ளசய்தமணழ, 

ஜமத்வடக் ளகமடுத்டபிடும் டக்ஷயஞமனெர்த்டய. சயப 
ளனணமின் ண ஜம படிபணம அபர்டமன் ஆடய குன. 
அப்னம் ப்ஹ்ணம - பிஷ்ட - சயபன் னெபனம் 
என்றுழசர்ந்ட னொணமக னென்று டவழதமடு பிநங்கும் 
டத்டமத்ழதர். (அந்ட னொத்டயழ அபர் ஜம 
குனபமதினந்டமறம், டிதமக அந்ட னென்று ழவச் 
ளசமன்மல் ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - 
ம்மங்கவநத்டமன் குயக்கயட. இவ்பிதம் 
இனக்கட்டும்.) டத்டமத்ழதனக்கு அப்னம்டமன் ன்மக 
பமய்பிட்ழ, க்ணணமகழப, குன சயஷ்தமளநன்று உழடசம் 
ளசய்பட ற்ட்ட. னடயல் அப்ம - ிள்வநகழந 
இப்டி குன - சயஷ்தமநமக ந்டமறு டவனவ ழமய், 

அப்னம் கல்தமஞழண ண்ஞிக்ளகமள்நமட 
சுகமசமர்தமநியனந்ட ந்யதம குன - ந்யதம 
சயஷ்தர் ன்று அந்ட ப்ஹ்ண பித்தம குன ம்வ 



ழமகயட.* இடயழ னடமபட குன ணமபிஷ்ட 
அப்னம் அபர் ிள்வநதம ப்ஹ்ணம: 
 

மமதஞம் த்ணனபம் 

 

மமதஞன் னடயல், அடுத்ட த்ணனபம - டமணவப் 
னபில் ழடமன்யதபம - ப்ஹ்ணம. ப்ஹ்ணம சயஷ்தமகப் 
ிடமபிணயனந்ட ப்ஹ்ண பித்வதவத உழடசம் 
பமங்கயக்ளகமண்டு, அப்னம் டமனம் ப்ஹ்ண பித்தம 
குனக்கநில் எனபமகயத் டம்னவத னத்ம 
பயஷ்னக்கு அவட உழடசம் ண்ஞிமர். மடர் 
ப்ஹ்ணமறக்குப் ிள்வந ன்கயமற்ழம பயஷ்னம் 
அபனவத ிள்வநடமன். ப்மடயகள் ன்று த்டப் ழர் 
ப்ஹ்ணமபின் னத்ர்கள். ழபடத்டயல் ப்மடய ன்மல் 
ப்ஹ்ணம ன்மறம் பனக்கயல் அபனவத த்டப் 
னத்ர்கறக்ழக அட ளதமக ஆதிற்று. அந்டப் த்ட 
ரியகநில் மடர் ணமடயரிழத பயஷ்னம் 
இன்ளமனபர். அபனக்குப் ழணமழடசணம 
அத்வபடத்வட ப்ஹ்ணம உழடசம் ண்ஞிதினக்கயமர். 
றோ வபஷ்ஞபர்கநின் குன ம்வதில் னடயல் 
ணமபிஷ்ட, அப்னம் ணமக்ஷ்ணய. ளரித ளனணமள், 

ளரித ிமட்டி ன்று அபர்கவநச் ளசமல்பமர்கள். 
அப்னம் ப்ஹ்ணம இல்வ. சயப றடம ிள்வநதமர் 
சயபனுவத னடப்வகறக்ளகல்மம் டவபம கஞ 
- டயதமக இனக்கயமல்பம? அப்டி பிஷ்ட 
கஞங்கறக்ளகல்மம் டயதமக எனத்டர் இனக்கயமர். 
அபர் ப்ஹ்ணம இல்வ. அபர் ளதர் பிஷ்பக்ழர். 
'ழசவ னடயதமர்' ன்று ளசமல்பமர்கள். அபர்டமன் 



ணமக்ஷ்ணயக்கு அடுத்டடமக பனம் றோ வபஷ்ஞப குன. 
அபனக்கப்னம் னழமகத்டயழழத இனந்ட 
ம்ணமழ்பமரியனந்ட அபர்கறவத ணடேஷ்த னொ 
குனக்கள். 
 

ஸ்ணமர்த்ட ம்ிடமதத்டயல் ணமபிஷ்டறக்கு 
அப்னம் ப்ம்ணம. 
 

ஆவகதமல், ப்ஹ்ணமறக்குக் ழகமபில், னவ ன்று 
டறணயல்மபிட்மறம், ழபடமந்டம் அப்தமம் ளசய்கய 
ஸ்ணமர்த்டர்கள் குன த்தமத்டயல் ஆம்ிக்கும்ழமட 
"மமதஞம் த்ணனபம் பயஷ்ம்" ன்று ச்ழமகம் 
ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்டம்ழமட (த்ணனபம) 
ப்ஹ்ணம ணஸ்கமம் பமங்கயக் ளகமண்டு பிடுகயமர். இட 
ளகமஞ்சம் ஆறுடமதினக்கயட. 
 

இப்டிழத வ்தமனவ ன்டமக ஆண்டுழடமறும் 
ந்யதமயகள் குன ம்ம னவ ளசய்னேம்ழமட அடயல் 
ஸ்படய, மடர் ஆகயத இண்டு ழனக்கும் கூப் னவ 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ழபடமந்டம் டிப்பர்கள், ந்யதமயகள் ஆகயதபர்கறக்கு 
ப்ஹ்ணமவபப் ற்ய ளன்டிளணன்ம 
ரிர்ழபன்கள் இனக்கமடமடமல் இங்ழக அபர் 
ஸ்னஷ்டி கர்த்டம ன்டற்கமக இல்மணல் குன ன் 
ழமடமபில் ணஸ்கமம் ளற்றுபிடுகயமர். ஆமறம் 
னெத்டயல் இட பிடயபிக்கு 
ணமடயரித்டமழளதமனயத பிடயதமக இனப்டல். 
 



* "ளடய்பத்டயன் குல்" - இண்மம் குடய - "ம்வண 
மணமக்குகயபர்" ன் உவதில் "குன ம்வ" ன் 
உட்ிரிபில் பிபம் கமண்க. 
ணஸ்கரிப்டற்குக் கமஞணயல்வ! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ணஸ்கரிப்டற்குக் கமஞணயல்வ ! 
 

இடபவதில் ளசமன்டயனந்ட ன் ற்ட்ட 
ன்மல், 'குனடமன் ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, ணழச்பன். 
ஆடயமழ அபனக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞடம், 

டஸ்வண றோ குழப ண:' ன்மல் அட டப்ன ன்று 
ஆதிற்று! [சயரிக்கயமர்.] குனறக்கு ணஸ்கமம் ண்ட 
ன்று ளசமல்ய அடற்கு ழபழ ன் கமஞம் 
ளசமன்மறம் ரி; ஆமல் ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - 
ணழச்பர்கநமக இனக்கயமளன்மல், அந்ட னென்று 
ழனக்குழண இப்டி ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - ம்ம 
னெர்த்டயகநம இனக்கும் அபஸ்வடதில் (யவதில்) 
ணஸ்கமம் ண்டபடற்கயல்வதமடமல், இபனக்கும் 
கயவதமட, [சயரித்ட] கயவதழப கயவதமட! 
 

குன : மக்ஷமத்  ப்ஹ்ண; டஸ்வண றோ குழப ண: 
 

'குனடமன் ப்ிம்ணம், அடமல் அபனக்கு ணஸ்கமம்' 

ன்மல் அட ரிதம, அடபமபட ரிதம? 

 

ஊலம், அடறம் ரிதில்வ. 
 



"ன் ரிதில்வ? 

 

ப்ஹ்ணம் ணஸ், பமக்கு ல்மம் கந்டட. அவட ீ 
னரிந்ட ளகமண்டு ணஸ்கமம் ண்ஞறம் னடிதமட. 
ண்ஞிமறம் யர்குஞணமக, யஷ்க்ரிதணமக (குஞங்கள், 

ளசதல்கள் டணற்டமக) இனக்கய அட உன் 
ணஸ்கமத்வட பமங்கயக்ளகமள்நமட. என்றுழண 
ண்ஞமணல், ண்ஞத்ளடரிதமணல் கயக்கய 
ஸ்டயடயவதத்டமன் 'ப்ஹ்ணம் கந்மடம்' ன்கயழமம். 
அடிம் ழமய் ணஸ்கமம் ண்ஞி ன் 
ப்ழதமம்? ப்ஹ்ணத்வட ீ னரிந்டளகமள்றம்ழமட 
ீழத அடபமகயபிடுபமதம வகதமல் அப்ழமடம் 
ணஸ்கமத்டக்கு இணயல்வ. ீ உக்ழகதம ணஸ்கமம் 
ண்ஞிக்ளகமள்பட? 

 

ஆம் ச்ழமகணமக சயஷ்தனுக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கய 
குன பந்டழண இப்டித் டப்னம் டமறுணமக இனக்கயட! 
குட்டிக்ளகமள்றம்ழமழட ிரிதில் குட்டிக்ளகமள்படழம 
எழ ழகமநமமக இனக்கயட! [ளடுழம் சயரிக்கயமர்.] 
பித்தமணம னத்ளடமனயல்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

பித்தமணம னத்ளடமனயல்கள் 

 

யணம டமத்ர்தம் ன்? 

 

குனபமபர் ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - ணழச்பர்கள் 
ளசய்னேம் ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - ம்மத்வடழத 



டமனம் அச்சடித்டணமடயரி ளசய்தபில்வ. இந்ட 
ன்ணமவபக் ளகமடுப்ட, ழமக பமழ்க்வகதில் 
கமப்மற்றுபட, அப்னம் அவட னடித்ட வபப்ட ன் 
கமர்தங்கவந அபர் ண்ஞபில்வ. அபற்வச் 
ளசய்தத்டமன் அந்ட னம்னெர்த்டயகள் இனக்கயமர்கழந! 
 

அடமல் அபவ னம்னெர்த்டயகநமகச் ளசமல்றம்ழமட 
அபர்கள் ண்டம் னத்ளடமனயவப் ழமழப இபனம் 
ன்ழபம ளசய்கயமளன்றுடமன் டமத்ர்தழண டபி, 

அபற்வழத ன்ல். 
 

இபர் னென்று கமர்தங்கள் ளசய்கயமர். அவப 
த்ரினெர்த்டயகள் ளசய்னேம் னத்ளடமனயல் ணமடயரிழத 
இனக்கயன். அடமல் இபவ அபர்கநமகழப 
ளசமல்யதினக்கயட. உணமங்கமணமக, அடமபட, 

உபவணதஞிதமக, ளசமல்யதினக்கயட. 
 

'கண்ழஞ, ணஞிழத!' ன்று குனந்வடவதச் ளசமன்மல் அட 
யணமகழப கண், ணஞி ன்ம அர்த்டம்? கண் ன்ட 
ப்டி ணக்கு இன்யதவணதமடடமக இனக்கயழடம, ணயகறம் 
ப்ரிதணம அங்கணமக இனக்கயழடம, மக்வடதமக 
இவணதமல் னெடிக் கமப்மற் ழபண்டிதடமக இனக்கயழடம 
அப்டிழத, ணக்குக் குனந்வட இன்யதணமதமடடமக, 

ப்ரிதணமக, கபணமக பக்ஷவஞ ண்ஞ 
ழபண்டிதடமதினப்டமழழத கண் ன்றும், அந்டக் 
கண்ஞிறம் கனபம மகணமக இனக்கப்ட் ணஞி 
ன்றும் ('கண்ழஞ, கனணஞிழத!' ன்றுகூச் 
ளசமல்படண்டு) சரமட்டுபட. 'ணஞி' ன்மல் ணக்கு 
ணயகறம் அங்கமணமக உள்ந பத் ணஞி ன்றும் 



வபத்டக்ளகமள்நமம். 'னத்ழட, ணமஞிக்கழண!' ன்றுகூ 
பணஞிகநின் ளதரிறம் சரமட்டிச் ளசமல்றகயழமழண! 
 

"ணனமடினேள் ணமஞிக்கழண!" 

 

ன்று கபமவழத ளகமஞ்சுகயமர்கள். 
 

இளடல்மம் உபணயத்டச் ளசமல்பட. என பஸ்டவப 
டுத்டக் ளகமள்கயழமம். அட உழணதம். அடற்கு 
இன்ளமன்வ எப்னக் கமட்டுகயழமம். இட உணமம். 
ழடம சய அம்சங்கநில் அடறம் இடறம் 
என்மதினக்கயட. அடமல் உழணதத்டக்கு உணமம் 
கமட்டுகயழமம். சய அம்சங்கநில்டமன் எப்ழ டபி 
னறேக்க அல். அப்ழமட (னறேக்க எப்ினந்டமல்) 
உணம, உழணதம் ன்று ிரித்டச் 
ளசமல்படற்ழகதில்மணல் என்மக அல்பம ஆகயபிடும்? 

என்வப் ழம இன்ளமன்று இனப்டடமன் உபவண. 
அசல் அடபமகழப இனந்டபிட்மல் உணமங்கமம் 
ிக்க னடிதமட. சந்டயவச் சந்டயனுக்ழக உபவண 
கமட் னடினேணம? உணம - உழணதங்கள் னற்யறம் 
என்ழ இல்வ ன்மறம் அபற்றுக்குள் சய 
அம்சங்கநில் எற்றுவண இனக்கும். இப்டிச் 
ளசமல்றம்ழமழட, சயடயல் இனக்கமட ன்றும் 
ஆகயபிடுகயட. 'சந்த்படம்' - சந்த்வப் ழமன் னகம் 
- ன்னும்ழமட னகத்டயல் 'சந்டயவப் ழமன் கமந்டய, 
ரிசுத்டம், குறகுறப்ன, ணவக் கபர்கய பசரகம் 
ஆகயதவப இனப்டமக அர்த்டம். இந்ட அம்சங்கநில்டமன் 
எற்றுவண. ணற்டயல் இல்வ. சந்டயனுக்கு ணடே 
னகத்டயள்நடழம கண், கமட, னெக்கு இல்வ. னகம் 



ஆகமசத்டயல் ணயடப்டயல்வ; அட டயவந்ட மறக்கு 
என னவ ழடய்பட, பநர்பட ன்டம் கயவதமட. 
 

இம்ணமடயரிடமன் குனவப த்ரினெர்த்டயகநமகச் ளசமல்றம் 
ழமட ழடம சயபற்யல் எற்றுவண, ணற்டயல் ழபற்றுவண 
ன்று இனக்க ழபண்டும். 
 

இன்ளமன ச்ழமகம், ம் ணட ஸ்ம்ப்டமதங்கள் 
ல்மபற்றுக்கும் னெ னனமகறள்ந 
வ்தமமசமர்தமவந ற்யதட, ஜமகம் பனகயட. அடயழ 
வ்தமனக்கும் த்ரினெர்த்டயகறக்கும் எற்றுவண இல்மட 
எவ்ளபமன அம்சத்வடச் ளசமல்யழத ழபடிக்வக 
ளசய்டயனக்கயட. "இபர் ப்ஹ்ணம ன்மல் மற னெஞ்சய 
இல்வழத! அசடர்படழம ப்ஹ்ணம ! பிஷ்ட ன்மல் 
இண்டு வகடமழ இனக்கு? மற இல்வழத! 
த்பிமறழம ரி:! சயபன் ன்மல் ளற்யக்கண் 
ங்ழக ழமச்சு? அம ழமச: சம்ன:' ன்று அந்ட 
ச்ழமகம். 
 

அசடர்படழம ப்ஹ்ணம 

 

த்பிமறழம ரி: 
 

அம ழமச: சம்ன: 
 

கபமந் மடமதஞ: 
 

மடமதஞர் ன்ட ழபட வ்தமரின் இன்ளமன ழர். 
'டரி' ன் இந்வட ணத்டடிவத இனப்ிணமக 
('அத'ணமக) க் ளகமண்டு, அடமபட டரி பினக்ஷத்டயற்கு 



அடிதில் உட்கமர்ந்டளகமண்டு ளடுங்கமம் டஸ் 
ளசய்டபமடமல் 'மடமதஞர்' ன்று ளதர். 
 

ப்ஹ்ண - பிஷ்ட - ணழச்பர்கநமக குனவப 
உணமங்கமத்டயல் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் 
அபர்கறக்கும் குனறக்கும் எற்றுவணனேம் இனக்க 
ழபண்டும், ழபற்றுவணனேம் இனக்க ழபண்டும். 
 

னத்ளடமனயல் ளசய்பர்களநன்டமல் அபர்கவந மம் 
ணஸ்கமம் ண்டபடற்கயல்வ ன்று 
மர்த்ழடமணல்பம? அந்ட அம்சத்டயல் ழபற்றுவண 
இனந்டபிட்மல் ரிதமய்ப் ழமய்பிடும். ச்ழமகம் 
ழகமநமயல்வ. டமறுணமமகச் ளசமல்பில்வ 
ன்மகயபிடும். 
 

அப்டிதினக்கயடம, மர்க்கமம். 
 

னம்னெர்த்டயகள் ழவ பரிவசதமக (ச்ழமகத்டயல்) 
ளசமல்யதினப்டமல் இபனம் னத்ளடமனயல் ழமழப 
ளசய்கயமளன்று ளடரிகயட. அவடழத ளசய்தபில்வ. 
அடழம (ளசய்கயமர்). 
 

ழடம என பிடத்டயல் இபர் ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - 
ம்மம் ளசய்பமக இனக்கயமர். ந்ட பிடத்டயல்? 

 

ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் னரிகயட: 
 

இபர் ணக்கு ஜம ழமகத்டயல், அத்தமத்ண ழமகத்டயல் 
னடப் ிபி ளகமடுக்கயமர். ணக்கு அயறக் கண்வஞத் 
டயந்ட வபத்ட, ம்னவத ணப்மன்வணவத ணமற்ய 
அட ழபளமன்மக னொம் ளகமள்றம்டிச் ளசய்கயமர். 



ணமற்றுபட, ழபறு னொம் டனபட ன்மல் ஸ்னஷ்டிப்ட, 

னட ன்ணம டனபட ன்றுடமன் அர்த்டம். குனபமபர் 
ணக்கு ஜமப் ிபி டனபடமல், ணக்குள் ஜமம் 
ிக்கும்டிச் ளசய்படமல், ஸ்னஷ்டிகர்த்டமபம 
ப்ஹ்ணமபமகயமர்! 
 

அப்னம் ஸ்டயடய - ரிமம். ப்டிப் ரிமயக்கயமர்? 

ஜம பமழ்க்வகதில் மம் அத்தமத்ண ம்த்டக்கவநப் 
ளறும்டிச் ளசய்ட ரிமயக்கயமர். ழட 
ழமவஞக்கமக ணமபிஷ்ட ளசல்பம், ஆழமக்தம் 
னடமபற்வ ளகமடுத்ட க்ஷயப்டழம ஆத்ணமபின் 
ழமவஞக்கமக உழடசம், னஸ்டகங்கள், 

மடமணமர்க்கம் னடமபற்வக் ளகமடுத்ட 
க்ஷயக்கயமர். டம்னவத பமழ்க்வகவதழத ம் 
ளமனட்மக த்தமகம் ளசய்டபிட்டு - யம்ணடயதமகத் 
டமம்மட்டுக்கு ணமடய யவதில் றகயத்டக் 
ளகமண்டினக்கமணல், ம்ணயம் னட்டிக்ளகமண்டு - ம்வணக் 
கவழதற்த் டம்ணமமளடல்மம் ளசய்கயமர். இ 
ழமகத்டயறங்கூ ம்னவத கஷ்ங்கவநத் டீர்த்ட 
வபத்டப் ரிமயக்கயமர். ளநகயகத்டயறம்கூ மம் 
ப்டிளதப்டி இனந்டமல் ல்ழடம, ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கு 
உடபிதமக இனக்குழணம அப்டி இனப்டற்குச் ளசமல்யக் 
ளகமடுக்கயமர். ஆமறம் ஆத்தமத்ணயகணம ஜமப் 
ரிமயப்ழ அபர் னக்தணமகச் ளசய்பட. இடமல் 
ரிம கர்த்டமபம பிஷ்டபமக இனக்கயமர் 

 

ம்மம்? 

 



இபர் ண மத்பிகல்பம? ப்டி ம்மம் 
ண்டபமர்? னத்ன், னத்டமண்பம், ளௌத்மகமம் 
ன்மழ தணமக அல்பம இனக்கயட? இபழம டவத, 

அனள் யம்ிதபல்பம? னத்மக இபவ ப்டிச் 
ளசமல்பட? அந்டப் ழவச் ளசமல்ய தனறுத்ட 
ழபண்மளணன்றுடமழம ன்ழபம, (ச்ழமகத்டயல்) 'னத்' 

ளன்று ளசமல்மணல் "குனர் ழடழபம ணழச்ப:" ன்று 
ளசமல்யதினந்டமறம் அடமல் குயப்ிடும் கமர்தம் 
ம்மணமகத் டமன் இனக்க ழபண்டும். ஸ்னஷ்டி - 
ஸ்டயடயகறக்கம ப்ஹ்ண - பிஷ்டக்கவநச் ளசமன்டன் 
ளடமர்ச்சயதமக ணழச்பவச் ளசமல்யதினப்டமல் 
ழபறுபிடத்டயல் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந னடிதமட. 
 

"உணமங்கமத்டயல் எற்றுவண இல்மட அம்சங்கறம் 
இனக்கும் ன்ரீ்கழந, அந்ட ரீடயதில் ணழச்பனுக்கும் 
குனறக்கும் ம்ம கமர்ய்த்டயல் எற்றுவணதில்மணல், 

ழபறு டயழதமபட இனக்குழணம ன்ழபம?" ன்று 
ழகட்டீர்கநமமல்,.... 

 

அப்டி இனக்க னடிதமட. 
 

ளடமர்ச்சயதமக ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, ணழச்பன் ன்று 
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட னடயண்டு ழர் 
ளசய்னேம் ஸ்னஷ்டி- ஸ்டயடயகவந குன இன்ளமன 
டயனுயல் ண்டபடமகக் கமட்டுகயழமட னென்மபடமக 
ம்மம் டமன் பழபண்டும். அடடமன் னேக்டம். 
 

அப்டிதமமல் ப்ஹ்ணமபமக இனந்ட ணக்கு ஜமம் 
ிக்கச் ளசய்ட, அந்ட ஜமத்வட பிஷ்டபமக இனந்ட 



பநர்த்டக் ளகமடுத்டபிட்டு, அப்னம் (சயரித்டக்ளகமண்ழ) 
அந்ட ஜமத்வட னத்மக டம் ண்ஞிபிடுபமம? 

 

இல்வ. ஜமம் அவத னடிதமடடி ம்வண அழகக் 
ளகட் சக்டயகள் ஏதமணல் இறேக்கயன்ழப, 

இடகறன்டமன் ளமறுவணதமகப் ழமமடி டம் 
ண்டகயமர், ம்மம் ண்டகயமர். திவ 
பநர்ப்வடப்ழமழப, அந்டப் திர் பநர்படற்கமகழப, 

கவநவத அகற்ழபண்டிதட ணயகறம் அபசயதணல்பம? 

அப்டித்டமன் ணக்கு ஜமத்வட ழமடயப்வடப்ழம 
ம்னவத கத்ட அஞ்ஜமத்வட அகற்றுபடம் 
னக்தம். ஜமழமடவவதபி இடடமன் கடிணம 
கமர்தம். சமண் யமல் னனம் சறுக்குகய பறேக்கு 
ணத்டயல் ம்வண இஞ்ச், இஞ்சமக ழணழ ற்யக்ளகமண்டு 
ழமகய ச்ண மத்தணம கமரிதம். ளகட்டடமன் ம்வண 
அப்டிழத கபிந்ட னெடிக்ளகமண்டினக்கயட. ழடம டநி 
ல்ட னடக்கு னடக்கு ன்று டவீட் 
ஆம்ித்டமல் உழ ளகட்ட இன்ம் கமந்டகமணமக 
பந்ட அறேத்டய அவட அவஞக்கப் மர்க்கயட. இந்ட 
அஞ்ஜம டணவ, அயதமவண இனவநத்டமன் 
குனபமபர் னத்னெர்த்டயதமக இனந்ட ம்மம் 
ளசய்கயமர். 'குன' ன் பமர்த்வடதின் Definition (க்ஷவஞ) 
என்ழ அப்டித்டமன் ளசமல்கயட 'கு' ன்மல் இனட்டு; 'ன' 

ன்ட அனயப்வடக் குயப்ட. இனட்வ அனயப்பன் 
'குன'. 

 

இப்டி குனபிமல் ஜமத்டயல் னர்ன்ணம், அடயல் 
ரிமயப்ன, அடற்கு டயமக, டவதமக இனப்பற்யன் 



அனயற ஆகயத னென்று கமர்தங்கள் க்கயன். அடமபட 
ஸ்னஷ்டி - ஸ்டயடய - ம்மம் க்கயட. ஆவகதமல் 
குனனெர்த்டயழத த்ரினெர்த்டயதமகயமர்! 
 

பித்தமம் ன்ளபன்மல், ப்ஹ்ணம ஸ்னஷ்டித்ட, 

பிஷ்ட க்ஷயக்கும் அழட சரீத்வடத்டமன் னத்ன் 
ம்மம் ளசய்பட. ஆமல் இங்ழகழதம குன 
ஸ்னஷ்டிப்டம், க்ஷயத்டக் ளகமடுப்டம், ஜமத்வட. 
ஆமல் அனயப்ட ஜமத்வடதல். அனம்மடு ட்டு 
அபழ வத்டக் கமத்டவட ங்ழகதமபட அபழ 
அனயப்மம? த்ரினெர்த்டயகநில் ஆமணய ழபமகப் 
ழமடமல் ழபழ எனத்டர் வத்ட, ழபழ எனத்டர் 
கமப்மற்யதவட னத்னெர்த்டய அனயக்கயமர். இங்ழக 
னென்வனேம் ளசய்பட எழ ஆமணயதல்பம? அடமல் 
வத்டக் கமப்ட ஜமணமகறம், அனயப்ட 
அஞ்ஜமணமகறம் இனக்கயட. 
 

அபர் வத்டக் கமக்கய ஜமம் ம் சரீம் ணமடயரி 
எனகமத்டயல் அனயறடுபடல். அட அம்னடணமட, 

அணணமட. அவட தமமறம் அனயக்கனடிதமட. 
 

இப்டிதமக, உக பமழ்பில் ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, னத்ன் 
ன்று னென்று ளடய்பங்கள் ளசய்பவடனேம் ழசர்த்ட 
வபத்ட ஜம பமழ்பில் குன எனபழ ளசய்கயமர். 
யவத்டப் மர்த்டமல் பிசயத்ணமதினக்கயட! அனயபடம், 

சமச்பட ளநக்தத்வடத் டழப னடிதமடடணம ழமக 
பமழ்க்வகவத அவணத்டக் ளகமடுக்கப் ளரிசமக னென்று 
ளடய்பங்கள் ழபண்டிதினக்கயட! அனயபற்டம், சமச்பட 
றகணநிப்டணம ஜம பமழ்க்வகவதழதம ணடேஷ்த 



னொத்டயல் ளடரிகய என குன ண்ஞிபிடுகயமர்! 'அபர்கள் 
(த்ரினெர்த்டயகள்) ழகமமடேழகமடி பீன்கறக்குச் ளசய்த 
ழபண்டிதினக்கயட, இபழம (குனழபம) என ளக்ட் - 
க்னொப்னக்குத்டமழ ளசய்கயமர்?' ன்று ணமடமம் 
ளசமல்மம். 
 

ஆக, குன ப்டி த்ரினெர்த்டயகநமதினக்கயமளன்று 
மர்த்ழடமம். த்ரினெர்த்டயகறம் ழசர்ந்ட எனத்டம என 
ஸ்பமணய டத்டமத்ழதர் ன்று மர்த்ழடமழண, அபர் ணமடயரி 
டமன் ல்ம குனக்கறழண இனக்கயமர்கள்! 
 

த்ரினெர்த்டயகள் சரீத்வட ஸ்னஷ்டித்ட, ரிமயத்ட, 

ம்ரிப்ட ழம சயஷ்தனுக்குள் ஜமத்வட 
ஸ்னஷ்டித்ட, ரிமயத்ட, அஞ்ஜமத்வட 
ம்ரிப்டமல் உணமங்கமப்டி, எற்றுவண 
தம்சத்வடக்ளகமண்டு குனவப ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, 

ணழச்பன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ளட. V - 16 

ணஸ்கமத்டயற்கு உரிதபமக 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ணஸ்கமத்டயற்கு உரிதபமக 

 

ஆமல் அந்ட னென்று ழவ அந்ட னென்று கமர்தத்டக்கமக 
ணஸ்கமம் ண்ஞனடிதமணயனக்க, இபனக்கு (குனறக்கு) 
ணஸ்கமம் - டஸ்வண றோகுழப ண: ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழகடமன் உணமங்கமம் 



ன்மல் அடயல் எற்றுவண அம்சத்ழடமடு ழபற்றுவண 
அம்சனம் இனக்கத்டமன் ளசய்னேளணன்வடக் கனத்டயல் 
ளகமள்ந ழபண்டும். 
 

அந்ட னென்று ழனக்கு ன் ணஸ்கமம் 
ண்ஞனடிதபில்வ? 

 

எனபவ ணஸ்கமம் ண்டபட ப்ழமட? என்று, 

அபர்கள் இடபவ ண்ஞிதட ணக்கு ந்டஷ்டி, த்னப்டய 
அநித்டமல் அடற்கமக ன்ய மமட்டி, அடன் 
அவதமநணமக ணஸ்கரிப்ழமம். அல்ட மம் 
ழபண்டிக்ளகமண்டு அடன்ழணல் அபர் இிழணல் ணக்கு 
ந்ழடமணம, ிடித்டணம என்வச் ளசய்பமளன்மல், 

ணஸ்கரித்டப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமள்ழபமம். 
 

ப்ஹ்ணம ம்வண ஸ்னஷ்டித்டடயழம, பிஷ்ட ம்வணப் 
ரிமயக்கய பிடத்டயழம, ணழச்பன் ம்வண 
ம்ரிக்கப் ழமபடயழம ணக்கு ந்ழடமணயல்வ. 
ம்னவத ஸ்னஷ்டி, இடபவ ந்ட 'ரிமயப்ன' 

ப்டுபட ஆகயத ளசன்கம, யகழ்கம 
பிதங்கறக்கு ம்ணமல் ப்ஹ்ண பிஷ்டக்கநிம் 
ன்ய மமட்டி ணஸ்கமம் ளசய்தனடிதபில்வ. 
இிழணழ அபர்கள் ணஸ்கமம் ளறும் பிடத்டயல் 
டமபட ளசய்பமர்கநம ன்மல் - பனங்கமத்டயல், இந்ட 
ன்ணமபில் ப்ஹ்ணம ம்வணக் குயத்ட டறம் 
ளசய்படற்கயல்வ. ஸ்னஷ்டித்டழடமடு அபர் கமர்தம் 
னடிந்டபிட்ட. ரி, அடுத்ட ன்ணம ல்டமகத் 
டச்ளசமல்ய ழபண்டிக்ளகமள்நமணம ன்மல், அடயறம் 
அபனக்கு ளமந்ட அடயகமம் டறணயல்வ. ம் 



கர்ணமவபப் ளமறுத்டப் ணமத்ணமபின் சட்ப்டி 
ப்டிப்ட் ன்ணம பமய்க்கழபண்டுழணம அவடத்டமன் 
அபர் டனடினேம். ஆவகதமல் டயர்கமத்வட 
உத்ழடசயத்டம் மம் அபவ ணஸ்கமம் 
ண்டபடற்கயல்வ. இடழப டமன் பிஷ்டறக்கும். மம் 
ழகட்டுக்ளகமள்படற்கமக அபர் இிழணல் ல் 
ம்க்ஷவஞ ளகமடுக்கனடிதமட; கர்ணமப்டி டமன் 
ண்டபமர். 
 

ணழச்பனுவத ளடமனயம ம்மம் இிழணழ 
க்கழபண்டிதடடமன்; இடபவ அபர் ளசய்டடமக 
டறணயல்வ. னன் ன்ணங்கநில் ம்மம் 
ண்ஞிமழ ன்மல், அந்ட ன்ணங்கவநப் ற்ய ணக்கு 
டறம் ளடரிதமட. அடமல் அப்ழமட ண்ஞி 
ம்மத்டக்கமக இப்ழமட அபவ மம் 'டமங்க்' 

ண்ஞி ணஸ்கரிப்டற்கயல்வ. இிழணழ இந்ட 
ன்ணமபில் அபர் ம்ரிக்கப் ழமகயமர் ன்டயறம் 
மம் ந்ழடமப்ட்டு ணஸ்கமம் ளசய்படற்கயல்வ. 
அல்ட, "ம்மம் ண்ஞமழடள், ஸ்பமணீ!" ன்று 
ழபண்டுணமமல் ணஸ்கமம் ளசய்ட 
ழகட்டுக்ளகமள்நமணம ன்மல், அடற்கும் ினக்கமட. 
கர்ணமவபப் மர்த்ட அபர் ஆனேவ னடிக்கயடி 
னடித்டத்டமன் வபப்மர். 
 

இப்டிதமக இபர்கள் ண்ஞிதட, ண்டபட, 

ண்ஞப்ழமபட ஆகயத டயறம் ணக்குப் 
ிடித்டணமவடச் ளசய்தபில்வ ன்டமல்டமன் 
ணஸ்கமம் ளசய்தத் ழடமன்பில்வ. 
 



ஆமல், குன ண்ஞிதட, ண்டபட, ண்ஞப்ழமபட 
ப்டி இனக்கயன்? 

 

அஞ்ஜமிகநமக ம்மத்டயல் ணமட்டிக்ளகமண்டு 
டயண்மடிக் ளகமண்டினந்ட ணக்கும் 
ளகமஞ்சங்ளகமஞ்சணமபட ஆத்ண சமந்டய ன்மல் 
ன்ளபன்று ளடரிபடற்கு பனய டயந்டபிட்மழ, அந்ட 
பனயதிழ ம் வகவதப் ிடித்டக்ளகமண்டு அடி அடிதமக 
த்டய வபக்கயமழ - இப்டி அபர் ளசய்ட, ளசய்கய 
அடேக்த்டயற்கமக அபனக்கு மம் த்டவ ன்ய 
ளடரிபித்டமல்டமன் ழமடமட? த்டவ ணஸ்கமந்டமன் 
ண்ஞக்கூமட? 

 

இிழணல் ளசய்தப்ழமகயட? - அட இடபவ 
ளசய்டவடளதல்மம்பி ணம ளரிசு. இடபவ ழடம 
என சயன் இடுக்கு பனயதமக பனம் என்யண்டு 
ச்ணயடமன் ஆத்ண ஸ்பமமஜ்தம் ன் 
ஜ்ழதமடயழமகத்டயதினந்ட மம் அடேபித்டயனப்ட. 
இிழணழ - அட ந்டக் கமத்டயல் ழபண்டுணமமறம் 
இனக்கட்டும் - னடிபமக ன்ழம என கமத்டயல் 
இபமல்டமன் மம் ஜ்ழதமடய ழமகத்டயழழத ப்ழபசயத்ட, 

இன்னும் அடற்கு ழணழ, அந்ட ஜ்ழதமடயஸ் மகழப 
ஆகயபிப் ழமகயழமம். அப்டி ம்வணப் ண்டபிக்கய 
பவதில் அபர் ஏதணமட்மர். இந்ட ன்ணமபிழழத மம் 
அந்ட க்ஷ்தத்வட அவதமபிட்மறம் பமதில்வ. 
மம் த்டவ ன்ணம டுத்டமறம் அபர் கூழப பந்ட 
ம்வண னடிபமக அடயல் ழசர்க்கமணல் பிணமட்மர். 
 



யணம குன ன்மல் யணம சயஷ்தனுக்கு இந்ட 
யத்தமந்ட ப்மப்டயவத உண்மக்கும்பவதில் 
பிழபணமட்மர் - ன்ண ன்ணமந்டணமமறம் ரி. 
 

யணம குனவபப் ற்யத்டமன் ழச்சு. 
அப்டிதில்மடபவப்ற்ய டற்கு ம் ழத்வட 
பஞீமக்கயக் ளகமண்டு, ளடமண்வத் டண்ஞிவத பற் 
அடித்டக் ளகமண்டு ச்ணப்டம்? 

 

ஆடிதமல், ண்ஞி, ண்டகய, ண்ஞப்ழமகய 
ல்மபற்மறம் ணக்கு ந்ழடமத்வடக் 
ளகமடுப்பமக, ம்னவத ன்யக்கு ணயகறம் மத்டயமக 
இனக்கும் குனறக்கு மம் த்டவ ணஸ்கமனம் - 
'அந்ட ழகமடி ணஸ்கமம்' ன்று ளசமல்படண்டு, அப்டி - 
ளசய்தமம் டமன், ளசய்தழபண்டிதடடமன். 
 

"குனர் - ப்ஹ்ணம குனர் - பிஷ்ட: குனர் - ழடழபம 
ணழச்ப:" ன்று ளசமல்ய "டஸ்வண றோ குழப ண:" 
ன்று னடித்டடயல் என்றும் டப்மக, ளமனத்டணயல்மடடமக 
இல்வ. 
 

ப்ஹ்ண-பிஷ்ட-னத்ர்கள் ம்னவத கர்ணமப்டி 
ணட்டுழண ன் டனகயபர்கள்... (என்வ 
ணந்டபிப்மட - இங்ழக மம் பிஷ்டவபனேம், 

சயபவனேம் ளமடபமக னறே னடற்ளடய்பணமகப் மர்ப்ட 
ழமப் மர்க்கமணல், ஸ்டயடய - ம்ம கர்த்டமக்கநமக 
ணமத்டயந்டமன் மர்க்கயழமம். அப்ழமட ம் கர்ணமப்டிப் 
ண்டபடற்கடயணமக அபர்கள் டறம் 
ளசய்தணமட்மர்கள்.) குனழபம மம் கர்ணமவபக் 



கனயப்டற்கு மதம் ளசய்கயமர். கர்ணம அட மட்டுக்கு 
அடன் வத் டந்ட ளகமண்டினந்டமறம் அட ம்வண 
மடயக்கமடடி க்டய, ஜமக் கபசம் ழமட்டு ணக்கு 
அடிமடடிக் கமப்மற்ய பிடுகயமர். கர்ணமபின் பரீ்தழண 
குவபடற்கும் அபர் அடேக்யக்க னடினேம். அபழ ம் 
கர்ணமவப பமங்கயக் ளகமண்டுகூ ம்னவத சுவணவதக் 
குவக்கனடினேம். 
 

இப்டி பித்தமணயனக்கயட - த்ரினெர்த்டயகள் கர்ணமப்டி 
த்டபிக்கயமர்கள்; குனனெர்த்டய கர்ணமபியனந்ட 
கத்டபிக்கயமர். ஆவகதமல் ம்னவத 
ணஸ்கமங்கறக்ளகல்மம் உரிதபமக இனக்கயமர். 
அடமல், "குனர் - ப்ஹ்ணம குனர் - பிஷ்ட: குனர் - 
ழடழபம ணழச்ப: டஸ்வண றோ குழப ண:" ன்ட 
ளமம்றம் ரிடமன். 
ப் ிம்ணணமக 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ப் ிம்ணணமக 

 

இன்ம் (ச்ழமகத்டயல்) என மடம் அர்த்டம் 
ளசமல்ப்மணயனக்கயட. அட ன்? 

 

குனஸ் - மக்ஷமத் ம் ப்ஹ்ண 

 

யணம குனவபப் ற்யத்டமன் ழச்சு ன்மல் இடறம் 
பமஸ்டபணமகத்டமன் இனக்கழபண்டும். 'அபர் ப்டி 
ப்ஹ்ணம, பிஷ்ட, ணழச்பன்?' ன்று ழகள்பி ழகட்டு 



அடற்கு டயல் ளசமல்ழபண்டிதினந்ட ணமடயரிதில்வ 
இட: அபழ ப்ஹ்ணம் ன்ட. 
 

ம்வண அபர் னடிபமக என க்ஷ்தத்டயல் ழசர்க்கயமர், 

(அட) ஆத்ண ஸ்பமமஜ்தம், ஜம ஜ்ழதமடயஸ் 
ன்ளல்மம் ளசமன்டற்கு அர்த்டம் அபர் ம்வணழத 
ப்ஹ்ணணமக்குகயமர் ன்டடமன். அடமபட, 'ப்ஹ்ணம் 
டமப்ம ீதமக ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கயட' ன்று 
ணக்குப் னரிதவபத்ட, அந்ட ழபத்வடக் கவத்ட 
அடபமகழப இனக்கும்டிப் ண்டகயமர். டமழண இப்டி 
ஆபமதினந்டமளமனயத ம்வண ப்டி இந்ட ணமடயரி 
ஆக்கனடினேம்? ஆவகதிமல், 

 

குனஸ் - மக்ஷமத் ம் - ப்ஹ்ண 

 

ன்டயல் டநிக்கூ ந்ழடணயல்வ. 
கவ யதபர், ற்றுபிப்பர் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

கவ யதபர், ற்றுபிப்பர் 

 

ம்ம மகத்வடத் டமனம் டமண்டி ிவனேம் 
டமண்டுபிக்கயபர்டமன் குன ன்ழட க்ஷஞம் ( definition ). 

டமழண மகத்டயல் னறேகுகயபமமல் இன்ளமனத்டவ 
ப்டி அக்கவ ழசர்க்கனடினேம்? 

 



டமன் கவழதமணழ "அத்வபடம" ன்று ளரிசமக 
ளக்சர் ண்ஞிப் னஸ்டகம் ழமடுகயபர் ப்ளமஃர், 

மக்ர் ட்ம் பமங்குகயபழதன்ய குன இல்வ. 
 

டமன் கவ ழசர்ந்டபிட்டு அப்டிழத ஆத்ணமமணமக 
எடங்கயதினந்ட பிடுபர் - அபனம், ணமன், ப்ஹ்ண 
ஜமி ன்று ந்டப் ளதர் பமங்கயமறம் குன இல்வ. 
(இடமல் அபவக் குவறடுத்டயச் ளசமல்படமக 
அர்த்டம் இல்வ. தடமர்த்டத்வடச் ளசமன்ழன்.) 
 

டமனும் கவ ழசர்ந்ட, ிவனேம் ழசர்ப்ிக்கய ப்ஹ்ண 
ஜமிடமன் குன. 
 

கவ ழசர்பட, ம்ம மகத்வடக் டமண்டுபட 
ன்ட ப்ஹ்ண ஜம யத்டய டபி ழபளடறணயல்வ. 
 

ஆசமர்தமள் குயப்மக இவடத்டமன் குனபின் 
க்ஷஞணமகச் ளசமல்பமர்: டமனும் கவழதய, ிவனேம் 
ற்றுபட. 
ஆசமர்தமள் அநிக்கும் ஆசமர்த க்ஷஞம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ஆசமர்தமள் அநிக்கும் ஆசமர்த க்ஷஞம் 

 

"பிழபக சூமணஞி" தில் ஆசமர்தமவநப் ற்ய 
பர்ஞிக்கும்ழமட 'ஆசமர்தமள்' ன்மழ இபர்டமன் 
ன்மகயபிட் ம்னவத கபத் மடமள், 

 



டீர்ஞம: ஸ்பதம் ணீ - பமர்ஞபம் மந் 

 

அழடம - (அ) ந்தமி டமதந்ட: 
 

ன்கயமர். (குன) ஸ்பதணமக இந்ட தங்கணம 
ம்ம மகத்வடத் டமண்டிதபமதினக்கழபண்டும். 
'ணீ பமர்ஞபம்' ன்மல் தங்கணம ம்ம 
மகம். குனபமக இனப்பர்கள் அவட, 'டீர்ஞம:' - 
டமண்டிதினப்பர்கள். இப்டி இனந்ட ளகமண்டு, 'அந்தமந் 
அி' - ணற்பர்கவநனேம், 'டமதந்ட:' - டமண்டுபிப்பர்கநமக... 
டமண்டுபிப்பர்கநமக இனக்கயமர்கள். 'இனக்கயமர்கள்' 

ன்று (ஆசமர்தமள்) ளணமட்வதமகச் ளசமல்ய 
யறுத்டயதினக்கபில்வ. குனணமர்கள் ன் ணமடயரி 
இவடச் ளசய்கயமர்களநன்வட ச்ழமகத்டயன் னன் 
மடயதில் ளமம்றம் அனகமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். மன் 
ளசமன்ட ின் மடய. னன் மடய: 
 

சமந்டம ணமந்ழடம யபந்டய ந்ழடம 

 

பந்டபல் - ழமகயடம் சந்ட: 
 

ளசமல்னழகமடு ளமனநனகும் கூடித பமக்கு. குனறக்கு 
அழக அவளணமனயகள் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 'சமந்டம:" - 
ண சமந்டர்கள்; 'ணமந்ட:' - ணமன்கநமக இனப்பர்கள்; 

'ந்ட:' - மடக்கள். அப்னம் பனகயடடமன் ளமம்றம் 
அனகமட; ஆசமரிதமநின் க்குபணம கபினேள்நத்வடக் 
கமட்டுபட. 'பந்ட பல்ழமகயடம் சந்ட:' - 'பந்ட 
பத்': பந்ட கமத்வடப் ழம; 'ழமகயடம்': உக 
வ; 'சந்ட:' : ஆற்றுகயபர்கள். 
 



பந்ட கமம் பந்டளடன்மல் ழமகளணல்மம் ச்சுப் 
ச்ளசன்மகய பிடுகயட. அடபவக்கும் ிதில் உகம் 
டுங்கயக்ளகமண்டினந்டட. இவனேடயர் கமம் ன்று 
ணத்வடளதல்மம் பனயத்டபிட்டு, மர்த்டமழ ன்ழபம 
ணமடயரி இனந்டட. பந்ட கமம் பந்டழடம இல்வழதம 
கயற கயற கயற ன்று ங்ழக மர்த்டமறம் டநிர்பிட்டு 
பிடுகயட. டுக்கும் குநிர் ழமய், ளகமறத்டம் 
ளபய்திமகறணயல்மணல் சரழடமஷ்ஞம் யடணமக 
ஆகயட. எழ ணல்யப் னறம், ணமம்னனணமக பமவ 
டெக்குகயட. 
 

ஆமறம் பந்டம் ன்று என்று கண்டக்குத் 
ளடரிகயழடம? இல்வ. டன்வ அவதமநங்கூக் 
கமட்டிக் ளகமள்நமணல், அப்டிளதமன அங்கம 
ழசழணதில்மணல், இத்டவ ல்வடப் ண்ஞி 
பிடுகயட! 
 

குனறம் இப்டித்டமன். அங்கம ழசனம் இல்மடபர். 
ஆமல் அவதமநம் கமட்டிக்ளகமள்கயமழ ன்மல், 

அடறம் ம்னவத யணயத்டணமகத்டமன். ணக்கு 
ஈச்பவ அவதமநம் ளடரிதபில்வழத ன்று 
டபித்டக் ளகமண்டினக்கும்ழமட அபழ ம் ளமனட்டுத் 
டன்னுவத அவதமநணமக அனுப்ி வபப்பர்டமன் குன 
ன்பமதினக்க, அபர் அவதமநம் கமட்டிக் 
ளகமள்கயமழ ன்று ழகட்மல் அர்த்டணயல்வ. ஆமல் 
'மமக்கும் ண்டகயழன்' ன்று ளனவணப்டுபடற்கமக 
அபர் டம்வணத் ளடரிபித்டக்ளகமள்நபில்வ. ணக்கு 
அவதமநம் ழடவப ன்டற்கமகழப கமட்டுகயமர். அபர் 



பமஸ்டபத்டயல் அவதமநணயல்மட ப்ஹ்ணபஸ்ட. 
'யர்யங்கம்' ன்மர்கள், அட. 'யங்கம்' ன்மல் 
அவதமநம். 
 

குனடமன் இப்டிப் ண்டகயமளன்று அவதமநம் 
ளடரிதமணழனேம் அழக ல்டகள் ணக்கு 
அவபமட்டுக்கு க்கயமற்ழமழப ப்டண்டு. 
சட்ளன்று எனமள், 'இட ப்டி ந்டட? இடமம? 

அடமம? அப்டித்டமன் ழடமன்யற்று. ஆமல் இட, அட 
ல்மம் ப்டி இவ்பநற சரமகச் ழசர்ந்ட ணக்கு 
மடகணமகக் கமர்தத்வட த்டயத் ளகமடுத்டட? 

அளடல்மணயல்வ. குன க்னவடமன் லக்ஷ்ணணமக 
இப்டி ல்மபற்வனேம் ழசர்த்ட வபத்டயனக்கயட' ன்று 
ணறக்குப் நிச்ளசன்று ளடரினேம். 
 

பந்டத்டக்கும் குனறக்கும் இவப ல்மபற்வனேம் 
பிச் சயப்ம எற்றுவணவத, - (ஆசமர்தமநின்) 
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினப்வட - இடபவ மன் 
ளசமல்பில்வ. அட சயன் பமர்த்வட, மற றேத்டயல், 

ழமட்டு அவட ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

'அழடம' ன்டடமன் அந்ட பமர்த்வட. "டீர்ஞம 
ஸ்பதம் ணீ பமர்ஞம் மந் அழடம- (அ) ந்தமி 
டமதந்ட:" ன்று ழமட்டினக்கயமர். 
 

'அழடம' ன்மல், 'கமஞணயல்மணல்'. கமஞழண 
இல்மணல் பந்ட கமத்வடப்ழமல் குன அனள் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகத்டயல் இனந்ட பனகயமர். 
'யபந்டய' - இனக்கயமர்கள், பயத்ட பனகயமர்கள். 



ஆசமர்த னனர்கள் சமந்டர்கநமக, ணமன்கநமக, 

மடக்கநமக, தங்கணம பமகத்வடத் 
டமண்டிதபர்கநமக, டமங்கள் டமண்டிதழடமடு ிவனேம் 
டமண்டுபிப்பர்கநமக, பந்ட கமத்வடப் ழமல் என 
கமஞனம் இல்மணல் ('அழடம') உக வச் 
ளசய்டளகமண்டு இனக்கயமர்கள் ன்று ச்ழமகம் 
ளசமல்கயட. 
 

இப்டி அபர்கள் அடேக்யப்டற்கு ந்டக் கமஞனம் 
இல்வ. டற்கமக அடேக்க்கயடம்? மப் கல் 
உழடசம் ண்ஞடம்? ஊர் ங்கவநக் கட்டிக்ளகமண்டு 
ணமடிக்கடம்? ஊர் ஊமகச் சுற்டம்? ணக்கு இப்டி என 
அடேக்ம் ள ன் ழதமக்தவட? இல்மபிட்மல் 
ம்ணகயட்ழ டமபட அபர் கன்ட்டினக்கயமம, 

அடேக்ம் ண்ஞிதமகடளணன்று? இளடல்மம் ழமக, 

அபனக்கு இடமழ டமபட மனண்ம? 

மணயல்மடழடமடு இல்வ. ஆத்ணமமணமக 
பிச்மந்டயதமக உட்கமர்ந்டயனக்கக் கூடிதபர் ம்னவத 
உனப்யசல்கவந அல்பம இறேத்டப்ழமட்டுக் 
ளகமண்டினக்கயமர்? 

 

ஆக, ம்னவத angle - யயனந்ட மர்த்டமறம் ரி, 

அபனவத angle - யயனந்ட மர்த்டமறம் ரி, இப்டி 
குன ன்று எனபர் டம ர்படம அடேக்ம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினப்டற்குக் கமஞழணதில்வ. "அழடம" 
டமன் அபர் இப்டிச் ளசய்கயமர். 
 

ம்வண கவத்ழடற்ய அபனக்கு என்றுழண ஆக 
ழபண்டிதடயல்வ. ணக்கு அந்ட ழதமக்தவட 



இல்ழபதில்வ. ஆமல் ழதமக்தவடவதனேம் 
உண்மக்கய அப்னம் கவத்ழடற்யனேம் டீர்பட ன்று 
அபர் அசமணல் மடுடுகயமர். 
 

'பந்டபத்' (பந்டத்வடப் ழம) ன்று ழமட்டன் 
அனகு, ளமனத்டம் இந்ட 'அழடம' பில் டமன் பிநக்கம் 
ளறுகயட. 
 

ிதில் ங்களநல்மம் டுங்கயக்ளகமண்டு, திர் ச்வச 
ல்மம் கனகயக்ளகமண்டினந்ட ணதத்டயல் ழமகத்வடழத 
டநினம் இவனேம் னறம் னனணமக மம 
பர்ஞமங்கமம் ளசய்ட, ண யடணம 
சரழடமஞத்வடக் ளகமடுத்டக்ளகமண்டு பந்டம், 

பந்டம் ன்று என்று பனகயழட, அடற்கு ன் 
கமஞம் ளசமல் னடினேம்? என கமஞனம் 
ளடரிதபில்வ. "அழடம". 
 

ம்ணமல் பந்டத்டக்கு டமபட ப்டய ப்ழதமம் 
உண்ழம? அப்டிழத மம் அடற்கு ழடம ளசய்த 
னடினேணமமல்கூ, அட டன்வ அவதமநழண 
கமட்டிக்ளகமள்நமணல் அல்பம ல்ட ண்ஞிக் 
ளகமண்டினக்கயட? ஆவகதமல் அவட மம் ப்டிப் 
ிடித்ட மம் ளசய்தக்கூடித ப்டயவதச் ளசய்பட? 

 

குன அவதமநம் கமட்டிக்ளகமள்கயமர் ன்று ளசமல்ய, 
அடற்குக் கமஞம் மர்த்ழடமம். அழட ணமடயரி இங்ழகனேம், 

'பந்டத்டக்கு மம் டறழண (ப்டய) ளசய்தமட ணமடயரி, 

ளசய்தனடிதமட ணமடயரி குன பிதத்டயல் இல்வழத! 
ம்ணமம சயறு சுச்னொவ, சயன்த் ளடமண்டு ளசய்தத் 



டமழ ளசய்கயழமம்? த்வ்த னொத்டயல்கூக் கமஞிக்வக 
ளகமடுக்கயழமழண? குன சுச்னொவ, குன டக்ஷயவஞ 
ளமம்றம் னக்தளணன்று சமஸ்த்த்டயறம் யவதச் 
ளசமல்யதினக்கயழட!' ன்று ழகட்கமம். அபர் 
அவதமநம் கமட்டிக் ளகமள்படற்குச் ளசமன் 
கமஞத்வடத்டமன் இங்ழகனேம் ணறுடி 
ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட. அடமபட, ம் 
ளமனட்மகத்டமன் அபர் சுச்னொவ, டக்ஷயவஞ 
ஆகயதபற்வ ற்றுக்ளகமள்பட. இடமழ ணக்கு 
ற்டும் த்னப்டய, ணக்குக் கயவக்கும் னண்தன் 
ஆகயதபற்வ உத்ழடசயத்டத்டமன் அபர் இபற்வ 
ற்றுக்ளகமள்கயமழதன்ய, அபமக இபற்வ ப்டயதமக 
டயர்மர்த்ழடம, இபற்வ மம் ளசய்தழபண்டும் 
ன்டற்கமகழபம ணக்கு உழடசம் னடயத 
அடேக்ங்கவநச் ளசய்தபில்வ. 
 

கமஞணயன்ய பந்டம் ழமகயடம் ளசய்படழம 
குனறம் ளசய்கயமர். 
 

டன்வதயதமணல் என கனவஞ அபரிம் சுக்கயட. 
ஈச்பன் அப்டி அபவ சுப்ிக்கச் ளசய்டயனக்கயமன். 
அடமல் 'ழமகம் ன்மதினக்கட்டும்' ன் ண்ஞம் 
அபனக்கு டம கமனம் ணப்னர்பணமக ற்ட்டு, 

யடத்வடச் ளசய்ட ளகமண்டினக்கயமர். இடயழ னடிபமக 
அபர் ளசய்பட, 'ணீ பமர்ஞபம் மந்...டமதந்ட:' 
ன்டி ணக்கவந மபக்கயயனந்ட கத்டபிப்ட. 
அவட இபமல் ப்டிச் ளசய்தனடிகயளடன்மல் இபர் 
டம்ணநபில் அப்டிக் கந்டபர், அடமல்டமன். 'ஸ்பதம் 



டீர்ஞ:' டமம் கந்டபர், அந்ட த்டயமழழத 'அந்தமன்' - 

ிவ, 'டமதந்ட' - கத்டபிப்பர். 
 
 

'உழடச மறோ' ன்டமக ஆதிம் உழடச ளணமனயகள் 
ளகமண் என டைல் ஆசமர்தமள் 
அடேக்யத்டயனக்கயமர்...ஆசமர்தமள் ன்மல் உழ 
டைற்றுக்குத் ளடமண்டறு ழர் ' ழகமபிந்டம்' ன்று 
யவத்டக் ளகமள்பமர்கள். அடுத்டடிதமக 'ளநந்டர்த 
ரி' ப்யத்டணமதினக்கயட. 'பிழபக சூமணஞி' ன் 
ழர் கமடயல் பிறேந்டமல் டைற்யழ ம்ட ழர் 
ஆசமர்தமவந யவத்டக் ளகமள்நமம். (டைற்யல்) த்ட 
ழனக்குத்டமன் 'உழடச மறோ' ற்ய 
ளடரிந்டயனக்கக்கூடும். அட உதர்ந்ட டத்பங்கவநனேம் 
அபற்வ வனவக்குக் ளகமண்டுபனபட ப்டி 
ன்வடனேம் ளசமல்கய டைல். அடயல் னன்மகம் ப்ழமஸ், 

ின்மகம் ளமதட்ரி. இந்டப் னஸ்டகத்டயறம் 
ஆம்த்டயழழத ஆசமர்தமள் இழட கவத்ழடற்றும் 
பிதத்வட குனபின் கமரிதணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்: 
 

பித்தமந்டடயச்ச ப்மண்தடேக்மத படய ளௌரிப 
டீம் டயடீர்ழம: 
 

ம்ப்டமத பித்வதவதப் ம்வ க்ணத்டயல் 
உழடசயப்டமட ஆற்வக் கக்க பினம்னகயபனுக்குப் 
கு உடறகய ணமடயரி பீ னெத்டக்கு உடறகயட. 
அடேக்யக்கயட ன்று அர்த்டம். 
 

'டீம் டயடீர்ழம:' - டயவதக் கக்க பினம்னபனுக்கு: 
'ளௌரிப' - கு ழம, 'ளௌ' ன்மறம் 'ளௌகம' 



ன்மறம் கு ன்று அர்த்டம். 'ளௌ' டமன் டணயழ் 
'மபமய்'. (கயயஸ்டப ழபடத்டயழ, ப்நதத்டயல் 
கபமனநமல் மபமதில் வபத்ட 
க்ஷயக்கப்ட்பனுக்ழக ழமபம (Noah) ன்று ழர் 
ளசமல்யதினக்கயட! அடறம் ம் வபபஸ்பட ணடேபின் 
கவடடமன்!) 
 

ம்மப் ளனக்கயல் கு ஏட்டுபர் குன. 'கர்ஞடமன்' 

ன்மல் குக்கமன். குனறக்கும் அழட ளதர் 
ளசமல்படண்டு. 
 

ம்மத்வடத் டமனும் டமண்டி ிவனேம் 
டமண்டுபிக்கயபர் ன்வடழத ழபழ பிடணமகச் 
ளசமன்மல், டமனும் ப்ம்ணணமக ஆகயப் ிவனேம் அப்டி 
ஆக்குகயபர். அபர் ப்ம்ணணமதினப்டடமன் "குனஸ் - 
மக்ஷமத் ம் - ப்ஹ்ண" 

 

டமம் அப்டி ஆகமணல் பமய்ழபடமந்டம் ழசுபரில்வ. 
அபனம் ன்மக பிரிபமக ழபடமந்டம் ழசத் ளடமரிந்டபர் 
டமன். டன் யத்டமந்டத்டக்கு ஆடபமக ன்மக 'ஆர்க்னை' 

ளசய்னேம் 'மயடிவ்' ஆ 'ஊ' சக்டய, ணமற்று 
யத்டமந்டத்வட யமகரிப்டயறம் அப்டிழத பன்வணதமக 
டயர்பமடம் ளசய்னேம் 'அழம' சக்டய - இவப 
இண்வனேம் ழசர்த்ட 'ஊமழமம்' ன்று 
ளசமல்பமர்கள். குன இந்ட இன சக்டயகறம் ளற்பர். 
இவடனேம் ஆசமர்தமள் ளசமல்யபிட்டு, * இன்ம் அழக 
க்ஷஞங்கவநனேம் ளசமல்ய பிட்டு, இடற்ளகல்மம் 
னத்டமய்ப்மக அபவ "ப்ஹ்ணபித், ப்ஹ்ணஞி:" ஸ்டயட 
ன்கயமர். 'ப்ஹ்ணபித்' ன்மல் ப்ம்ணத்வட அயந்டபர். 



இப்டிச் ளசமன்மல்கூ அயற ணட்த்டயல் ணட்டும் 
intellectual - ஆக ப்ளமஃர், மக்ர் ணமடயரித் ளடரிந்ட 
ளகமண்ழடமடு ரிழதம ன் ந்ழடம் பந்டபிப் 
ழமகயழட ன்றுடமன், உழ 'ப்ஹ்ணஞி ஸ்டயட:' ன்றும் 
ழமட்டினக்கயமர். 'ப்ஹ்ணத்டயழழத யவத்ட யற்கயபர்' 

ன்று அர்த்டம். அடமபட ப்ஹ்ணணமகழப ஆபர். 
 

ஆவகதமல் "குனஸ் மக்ஷமத் ம்ப்ஹ்ண" ன்மல் 
அட ரிடமன். டஸ்வண றோகுழப ண: ன்னும்ழமட 
டமன் ணறுடி ழகள்பி பனகயட. 
 

* "உழடச மறோ" : னடல் அத்தமதம் - 5 

 

ளட. V - 17 

ப்ம்ணணமதினும் ணஸ்கமத்டக்குரிதபழ! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ப்ம்ணணமதினும் ணஸ்கமத்டக்குரிதபழ! 
 

த்ரினெர்த்டயகள் த்ரினெர்த்டயகநமக ணட்டும் டங்கள் 
ளடமனயல்கவநக் குறுக்கயக் ளகமண்டுள்நழமட அபர்கறக்கு 
ணஸ்கமம் ண்ஞ ணக்குக் கமஞணயல்வளதன்மல், 

ப்ஹ்ணழணம குறுகழ இல்மணல் எழ பிரிபமக, எழ 
ளரிசமக இனந்டமறம் அட டற்கும் - ணஸ், பமக்கு 
ஆகயத டற்குழண - ட்மணயனப்டமல் மம் ணஸ்கமம் 
ண்ஞிமறம் அட அவட ட்மட. ப்ஹ்ணம் 
யஷ்க்ரிதணமக என்றுழண ளசய்தமணயனக்கும்ழமட 
ம்னவத ணஸ்கமத்வட ணட்டும் 'ரிீவ்' 



ண்ஞிக்ளகமள்றணம ன்? ஆவகதமல் அவட 
ணஸ்கரிப்டயல் அர்த்டணயல்வளதன்று மர்த்ழடமம். 
த்ரினெர்த்டயகவந ணஸ்கரிக்கும் ழடவப ணக்கயல்வ; 

ப்ஹ்ணத்டக்கு ம் ணஸ்கமம் ழடவபதில்வ! 
 

அப்ழமட, குன ப்ஹ்ணளணன்மல் அபவ ன் 
ணஸ்கமம் ண்ஞடம்? 

 

ரி, குன என பிடத்டயல் த்ரினெர்த்டயகநமக இனந்டமறம் 
அபனக்கு மம் ணஸ்கமம் ண்ஞறம் யவத 
யதமதணயனக்கயளடன்று மர்த்ழடமணல்பம? அழடழம 
இங்ழகனேம் இனக்குணம? 

 

ஆணமம். அப்டித்டமன். 
 

ப்டிளதன்மல் - யடர்சணமகழபடமன் ளடரிகயழட! குன 
ப்ஹ்ணணமமறம் ணக்கு ட்மணம இனக்கயமர்? ந்டக் 
கமரிதனணயல்வ, வடனேம் ளடரிந்ட ளகமள்படயல்வ, 

ற்றுக்ளகமள்றபடணயல்வ, டள்றபடணயல்வ 
ன்ளல்மம் யஷ்க்ரிதணமகபம அபர் இனக்கயமர்? 

ட்மட அந்ட யஷ்க்ரிதழணடமழ ணக்கு ட்டிழத 
ஆகழபண்டும் ன்று இப்டி னொம் டுத்டக்ளகமண்டு 
இந்ட க்ரிதமழமகத்டயல் இத்டவ ளசய்கயட? 

 

அடமல் ப்ஹ்ணணமகழப இனக்கய ப்ஹ்ணத்டக்கு 
ணஸ்கமம் ழபண்மம்டமன் ன்மறம், குனபமக 
இனக்கய ப்ஹ்ணத்டக்கு - ரிதமகச் ளசமன்மல், அழட 
ப்ஹ்ணம் குனபமக பந்டள்நழமட - அந்ட ழகமடி 
ணஸ்கமனம் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். ப்ஹ்ணணமக 
இனப்ழடமடு அப்டிழத மய்தமக இனந்டபிணமல் 



குனபமகய இப்டி ம்னவத இத்டவ 
ழகமஞமணமஞமவபனேம் ழமக்க ழபண்டும் ன்று 
பந்டயனக்கும் கனவஞக்கு ணஸ்கமம் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும். 
ணஸ்கமழண ளசல்பம்:ஆசமர்தமள் உஞர்த்டபட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ணஸ்கமழண ளசல்பம்: ஆசமர்தமள் உஞர்த்டபட 

 

இந்ட ணஸ்கமம் டமன் ணக்கு ணம ளரித ளசல்பம். 
ஆசமர்தமள் அப்டித்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

அபர் ம ப்ம்ணசமரிதமக இனந்ட கமத்டயல் என வன 
ப்மம்ணஞ ஸ்த்ரீக்கு இங்கய க்ஷ்ணயதிம் ப்மர்த்டயத்டக் 
ளகமண்டு 'ககடமம ஸ்டபம்' மடி கவட 
ளடரிந்டயனக்கமம். 
 

அபர் ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்றன் க்ஷ்ணய பந்ட கக 
பர்ணமகப் ளமனயந்டபிட்மள். அட வன ப்மம்ணஞக் 
குடும்த்டக்கமக. ஆசமர்தமள் அடயல் என குன்யணஞிகூ 
டுத்டக்ளகமள்நபில்வ. ஆமல் க்ஷ்ணயக்கு 
த்னப்டயதமக இனக்குணம, அபர் ழகட்டுக்ளகமண்மழ ன்று 
ழபழ தமனக்ழகம பமரி பனங்கயபிட்டு, இடவ அனகம 
ஸ்டடய ண்ஞி அபடமக் குனந்வடக்கு டறம் 
ளகமடுக்கமணல் ழமபடற்கு? ஆசமர்தமறக்கும், 'ழபழ 
தமனக்ழகம டமன் உன் அடேக்ம் ழடவபப்ட்ட; 

அடற்கமக ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்ழன்; க்கு 



உன்ிணயனந்ட என்றும் ழடவபதில்வ ன்கய ணமடயரி 
இனந்டபிட்மல் அட ணரிதமவடக் குவச்சல். அடமழ 
மம் சயன்பன் ணமடயரி இனந்ட ணமக்ஷ்ணயதிம் 
ணக்கமகறம் டமபட ழகட்டுக் ளகமள்நழபண்டும்' ன்று 
ழடமன்யற்று. ஆமல் அபனக்கு ந்ட ஆவசனேம், ந்டத் 
ழடவபனேம் பமஸ்டபத்டயல் இல்மடடமல் ன் ழகட்ட 
ன்று ளடரிதபில்வ. அபவநழத ணஸ்கமம் ண்ஞி 
அவடக் ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்நமளணன்று யவத்ட 
ணஸ்கரித்டமர். உழழத, "அபநிம் ழபளன் 
ளசல்பத்வடக் ழகட்கழபண்டும்? இப்டி மம் சயன்பமக 
யன்றுளகமண்டு எனத்டரிம் ப்ரிதத்ழடமடு, அக்கத்ழடமடு, 

ன்யழதமடு ணஸ்கமம் ளசய்னேம்ழமட ணறக்கு 
வ்பநற யவபமக இனக்கயட? அடமல் இந்ட 
ணஸ்கமழணடமன் ளரித ளசல்பம். 'இந்ட ணஸ்கமச் 
ளசல்பத்வட க்குக் ளகமடு' ன்ழ ப்மர்த்டயத்டக் ழகட்டு 
பமங்கயக்ளகமள்ழபமம்" ன்று ழடமன்யற்று. அவடழத 
ச்ழமகணமகப் மடிபிட்மர். 
 

ம்த்கமஞி கழந்த்ரித ந்டமய 
 

மம்மஜ்த டம யடமய ழமனமக்ஷய 
 

த்பத் பந்டமய டரிழடமத்டழஞமத்தடமய 
 

ணமழணப ணமடயசம் கதந்ட மந்ழத 

 

"மந்ழத" - னடிபமக, னடிந்ட னடிபமக இந்ட 
பமர்த்வடவதப் ழமட்டினக்கயமர். "Final word" ன்மல் 
அப்னம் ழபழ டீர்ணமணயல்வ ன்று அர்த்டம்! 'மந்ழத' 

' அந்ழத' ன்மல், 'ழபறு டறம் இல்வ', - அடமபட 



'ழபறு டறம் ழபண்மம்'. "அம்ணம, ணமக்ஷ்ணய! 
உக்குப் ண்டம் ணஸ்கமழண ளசல்பமதகயதம ீ 
க்குக் ளகமடுக்கும் ளரித ளசல்பம். அவடத் டபி 
ழபழ டறம் ழபண்மம்!" 

 

'த்பத் - பந்டமய' - உக்கம ணஸ்கமங்கள்; 'ணமழணப' - 

ன்வ ('ணமழணப' ணமசமத்டயற்கு அப்னம் பனகயழன்); 
'அயசம்' - இவதமணல்; 'கதந்ட' - பந்டவதட்டும். ' 
அந்ழத' - ழபழ டறணயல்வ. 
 

'ப்ழமட மர்த்டமறம் உன்வ 
பஞங்கயக்ளகமண்டினக்கும்டிதம இந்ட ணஸ்கம 
றோவதத் டபி ழபறு டறம் மன் உன்ிம் 
ப்மர்த்டயக்கபில்வ'. 

 

"ளசல்பத்டட் ளசல்பம் அனட்ளசல்பம் * " ன்று 
டயனபள்றபர் ளசமல்யதினக்கயமர். அனள் ஆண்பன் 
ளசய்பட. ஆசமர்தமள் ளசமல்றம் ணஸ்கமழணம மம் 
ளசய்பட. ம்வணப் ழமன்பர்கள் அபனுவத 
அனட்ளசல்பத்வட ழபண்டி ணஸ்கமம் ளசய்கயழமம். 
ஆசமர்தமழநம மம் ணஸ்கரித்ட ழபண்டி அடற்குப் 
மக அப்னம் அபன் அனளநன் ளசல்பத்வடத் 
டழபண்டுளணன்று யவக்கபில்வ. மம் ளசய்கய 
ணஸ்கமழண அபன் டனம் ளரித ளசல்பம் ன்று 
யவத்ட, இட டபி "டறம் ழபண்ழன்" ன்கயமர்! 
"இட ணட்டுழண ன்வ அவதட்டும்": "த்பத் - 
பந்டமய... ணமழணப ணமடயசம் கதந்ட." 

 



'ணமட:', 'அயசம்' ன்வப ழசர்ந்ட 'ணமடயசம்'. "ணமடம!" 
ன்று க்ஷ்ணயவதக் கூப்ிட்டு, 'அயசம்' - ப்ழமடம், 

இவதமணல் - ணஸ்கம க்ஷ்ணய டன்ிம் 
டங்கயதினக்கட்டுளணன்கயமர். 
 

* "அனட் ளசல்பம் ளசல்பத்டட் ளசல்பம்" - குள். 241 

அம்ம, ணமடம:அம்ணன், டமதமர் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

அம்ம, ணமடம: அம்ணன், டமதமர் 

 

'ணமடம', 'அம்ம' ன்று இண்டு பமர்த்வடகள் ல்மனக்கும் 
ளடரிந்டடடமன். ஆமல் குனந்வட பமதில் 'அம்ம' 

ன்றுடமன் சட்ளன்று பனம். 'அம்ணம', 'அம்ம' இண்டும் 
என்றுடமன். 'ணமடம' ன்ட இக்கஞ ரீடயதம பமர்த்வட. 
டணயனயல் 'டமதமர்' ன்கய ணமடயரி. அம்ம, அம்ணம 
ன்கயழமட ளமம் நிவண. ணமடம, டமதமர் ன்கயழமட 
என ஸ்டமம் ளகமடுத்ட உதர்த்டய வபத்டமற் ழம 
இனக்கயட. ழணச்ப த்ிதமக இனக்கப்ட் 
ழடபிவதப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட 'அம்ணன்', 'அம்ணன் 
ந்யடய' ன்கயழமம். 'அம்ணன்' ன்னும்ழமட 'அம்ணம' 

ன்வட பிறம் குனந்வட மவதில் ளசமல்கய 
ணமடயரிதினக்கயட. அப்ம - அப்ன் ணமடயரி அம்ணம - 
அம்ணன். மடமஞணமக ஆண்மல் ளதர்கள்டமன் 'ன்' 

ில் னடினேம். குனந்வட மவக்கு இக்கஞணயல்வ. 
அடமல் 'அம்ணம' றம் 'அம்ணம' கய பிடுகயட. ழணச்ப 
த்ிவத அம்ணன் ன்கயழமம். ளமட பனக்கயழழத 



ழணச்ப த்ிவத அம்ம, அம்மள் ன்று 
ளசமல்றகயழமம். ணமபிஷ்டபின் த்ிவதப் 
ற்யச்ளசமல்றம்ழமழடம 'டமதமர்', 'டமதமர் ந்யடய' 
ன்கயழமம். 
 

(ம்ஸ்க்னட அகமடயதம) 'அண (ழகமச)'த்டயல் 
மர்த்டமறம் இப்டிழத இனக்கயட. பிஷ்ட த்ிவதச் 
ளசமல்றம்ழமட, "இந்டயம, ழமக ணமடம" ன்று 
குயப்ிட்டுபிட்டு, சயபத்ிவதச் ளசமல்கயழமட, "அர்ஞம 
மர்படீ டர்கம ம்னமீ சண்டிகம அம்ிகம" ன்று, 'அம்ம' 

ப் ழனக்ழக அனகு ண்ஞி 'அம்ிகம' ன்று 
குயப்ிட்டினக்கயட. 
 

டம் ழபண்டுளணன்ழ க்ஷ்ணயதிம் ழமகயழமணமடமல், 

அபவந யவத டம் வத்ட ளரித சரணமட்டிதமக 
மபித்டத்டமன் 'டமதமர்' ன்றும் 'ணமடம' ன்றும் ணரிதமவட 
ளசய்கயழமம் ழமயனக்கயட! 
 

'ணமட: அயசம் கதந்ட மந்ழத' ன்று ணமடமபமக 
அபவநக் கூப்ிடுபர், 'ழமனமக்ஷய' ன்றும் 
ச்ழமகத்டயல் ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். டமணவ ழமன் 
கண் வத்டபள் ன்று அர்த்டம். கபமனுக்கும் 
னண்ரீகமக்ஷன் ன்று இழட அர்த்டத்டயல் ளதரினக்கயட. 
டயடயகள் எற்றுவண. 
ணஸ்கமம் அநிக்கும் தன்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 



ணஸ்கமம் அநிக்கும் தன்கள் 

 

'க்கு உன் ணஸ்கமழண ழமடம்' ன்று ளசமல்றம் 
ஆசமர்தமள், 'அட டன்மழழத க்கு என யவவபத் 
டனகயட; அடமல் அடழப ழமடம்' ன்று ளசமல்படகூ 
அவ்பநற அக்கணமக இல்வ. "மன் ளமம்ப் 
க்பிதமக்கும் (க்குபம் ளற்றுபிட்பமக்கும்)! 
ணற்பர்கள் டம், டமன்தம், ஆழமக்தம், ந்டமம் 
ன்யப்டிக் கமம்தணமக ட்டுபிட ச்பர்தங்கவந அஷ் 
க்ஷ்ணயதமனேள்ந உன்ிம் ப்மர்த்டயத்ட 
ணஸ்கரிக்கும்ழமட, மன் ணமத்டயம் அடயல் வடனேம் 
ளமனட்டுத்டமணல், ீ வடழதம ளகமடுத்ட மன் கரழன 
யன்று பமங்கயக் ளகமள்கயபமக இல்மணல், மமகழப 
ணஸ்கமம் ளசய்ட, மமகழப அடயல் யவந்ட 
பிடுகயழமமக்கும் ன்று ளசமல்கய ழடமவஞதில் 
இனக்கயட" - ன்று யவத்டயனப்மர் ழமயனக்கயட! 
அடமல் ணஸ்கம க்ரிவதழத எனபவ யவபித்ட 
பிடுபடமகச் ளசமல்மணல் அட இன்ின் ி 
ன்கவநத் டனகயட, 'ஆடிதமல் இத்டவ வத் 
டனம் ணஸ்கமழண க்குப் ழமடம்' ன்கயமர். 
க்ஷ்ணயக்குச் ளசய்னேம் ணஸ்கமம் இந்டப் ன்கவநத் 
டனகயளடன்று ளசமன்மல் க்ஷ்ணயழத 
டனகயமளநன்றுடமன் டமத்ர்தம். அடமபட அபள் 
ளகமடுத்ழட இபர் பமங்கயக்ளகமள்கயமளன்று 
அக்கத்டன் கமட்டுகயமர். (அவப) ன்ளன் 
ன்கள்? 

 

"ம்த்கமஞி" - யவத ம்த்வடக் ளகமடுக்கயட. 
 



"கழந்த்ரித ந்டமய" - ல்ம இந்த்ரிதங்கறக்கும் 
இிதபற்வ அநிக்கயட. அடமபட க ழமக 
ழமக்தங்கவநனேம் அநிக்கயட. 
 

"மம்மஜ்த டம யடமய" - க்டர்கறக்குப் ளரித 
மம்மஜ்தத்வடழத பனங்கழபண்டுளணன்று 
உத்மத்ழடமடு ஈடுட்டினக்கயட. "மமழச்பரீ, 

மஜ்தடமதிீ", அப்னம் "மீ யழபசயட யமச்ரிடம" 
(ளணய்தடிதமர்கவந அரிதவஞதிழ ற்றுபிப்பள்) 
ன்ளல்மம் "யடம ஸ்மண" த்டயறம் 
பனகயட. 
 

ணற் கமஞங்கழநமடு, ளௌகயகணம ன்கவநச் 
ளசமன்மல்டமன் ங்கறக்கு ணஸ்கமம் ளசய்தத் 
ழடமன்றுளணன்று ஆசமர்தமறக்குப் ட்டமல் 
இப்டிளதல்மம் ளசமல் ஆம்ித்டமர். இப்டி 
(ச்ழமகத்டயன்) னடல் மடயதில் ளசமல்ய னடித்ட, 

இவ்பிடணம ன்கவநத் டனம் ணஸ்கமங்கள் - த்பத் 
பந்டமய: உக்குரித ணஸ்கமங்கள் - ன்று 
ளசமன்றன் அபனக்கு என ழதமசவ பந்டபிட்ட. 
 

யவத ம்த், கழந்த்ரித ந்டஷ்டி, ளரித 
மஜ்தமடயகமம் ஆகயதபற்வ ணட்டும் ளசமல்ய யறுத்டய 
பிட்மல், ல்மம் இழமக அடேக்ங்கநமகழப 
அல்பம ஆகயபிடுகயட? "இபற்வத் டனபடம 
ணஸ்கமங்கள் ன்வ பந்டவதட்டும்" ன்று 
ஆசமர்தமநமல், ளமந்ட பமழ்க்வகதில் ளகமஞ்சங்கூ 
உகப்ற்யல்மட ஆசமர்தமநமல் ப்டி ப்மர்த்டயக்க 
னடினேம்? - இவடப்ற்ய ஆழமசயத்டப் மர்த்டமர். 



 

ணமணடயதம ஆசமர்தமறக்கு ஆழமசவ, ழதமசவ 
ல்மம் க்ஷஞணமத்ம்டமன். அல்ட அவ்பநறகூ 
இல்வ. ச்ழமகம் கபம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகய 
ழமழட அடுத்ட பமர்த்வட ழமடுபடற்குள்ழந டயல் 
பந்டபிடும். யறுத்டமணழ, டங்கு டவதில்மணல் 
னறேக்கப் னர்த்டய ண்ஞிபிடுபமர். 
 

இப்ழமட ம்த்ட னடம ன்கவநச் ளசமல்ய 
இபற்வத் டனம் ணஸ்கமங்கள் - 'த்பத் பந்டமய' 
ன்று ின்மடயவத ஆம்ித்டறன், "ன்மட! ல்மம் 
ளௌகயகணமகழப ளசமல்யபிட்ழமழண!" ன்று யவத்ட 
ஆசமர்தமள், உழழத குவவத யபர்த்டய ளசய்படமக, 

அடுத்டமற்ழமல் "டரிழடமத்டழஞமத்தடமய" ன்று 
ணயன்ல் ளபட்டுகய ழபகத்டயல் ழமட்டுபிட்மர்! 
"பந்டமய" ன் பமர்த்வடக்கு னன்மல் ளௌகயகணம 
ன்கநமக இண்டு னென்று ளசமன்பர், அந்ட 
பமர்த்வடக்குப் ின்மல் ஆத்ணமர்த்டணமக 
"டரிழடமத்டழஞமத்தடமய" ன்று என வச் 
ழசர்த்டபிட்மர். கபிவடகநில் பச வழம 
இல்மணல் னன்ழ ின்ழ பமர்த்வடகவந ணமற்யப் 
ழமமம். அப்டிப் ழமடுபழட என அனகு. அடயறம் 
ம்ஸ்க்னட மவதிழம பமர்த்வடகவந  
டயனுயழ ழகமத்ட பமங்கய பிவநதமடும் 
ஸ்பமடந்டயரிதம் மஸ்டய. ஆவகதமல் ச்ழமகனொத்டயற்குக் 
ளகமஞ்சங்கூ ங்கம் ற்மணழ, 

 

த்பத் பந்டமமய டரிழடமத்டழஞமத்தடமய 
 



ன்று ழமட்டுபிட்மர். 
 

"இன்ஸ்ிழன்" ன்று ளமடபமகச் ளசமல்றபடன் 
உசந்ட யவதில், என டயவ்த ஆழபசத்டயல்டமன் 
ஆசமர்தமள் ழமன்பர்கள் ககளபன்று கபிவடதமகக் 
ளகமட்டிதட. அடற்கு டுபிழழத ளகமஞ்சம் ழதமசவ, 

னத்டய னர்பணம சயந்டவ ளசய்டடமக ம் மர்வபதில் - 
அல்ட ம்னவத மயக்த மபவக்குப் ிரீடய 
ற்டும் பிடத்டயல் - இப்டிளதல்மம் ளசய்பட. 
என டயனத்டம்: டரிட உத்டஞம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

என டயனத்டம்: 'டரிட உத்டஞம்' 

 

னஸ்டகத்டயழ - அச்சயல் பந்டயனக்கும் டின்கநில் மன் 
மர்த்ட பற்யழ - டப்மக இனக்கயட. 
"டரிடமழஞமத்தடமய" ன்று ழமட்டினக்கயட. 
ரிதம மம், "டரிழடமத்டழஞமத்தடமய" ன்ழட. 
டயனத்டயக் ளகமள்நழபண்டும். 
 

'டரிடம்' ன்மல் மம். 
 

இப்ழமட டப்மக ங்கரடத்டயழ 'டரிட கமம்' ன்று 
ளசமல்கயமர்கள்! ழபகணமகப் மடுபவட அப்டிச் 
ளசமல்கயமர்கள்! பிநம்ணமகப் மடிமல்டமன் னண்தம், 

ழபகணமகப் மடிமல் மம் ன்று அர்த்டணயல்வ! 
'த்னடம்' (Drutam) ன்மல் 'ழபகணமக' ன்று அர்த்டம். 
அவடத்டமன் 'டரிடம்' (Duritam) ன்று 'ம' ணமக 



ணமற்யபிட்மற்ழமயனக்கயட! எழ ழபகணமக அடித்டத் 
டள்நிக்ளகமண்டு மடிமல் மபம் ல்மம் ழமய், 'ழதம 
மபழண!' ன் ணமடயரிடமன் ஆகயபிடும்! 'த்பரிடம்' (Tvaritam) 

ன்றும் என பமர்த்வட இனக்கயட. அடற்கும் 'ழபகணமக' 

ன்ழ அர்த்டம். அடறம் இப்டித் டயரிந்டயனக்கமம். 
 

டரிடம் ன்மல் மம். ந்டக் கர்ணமறக்கும் ங்கல்ம் 
ளசய்டளகமள்றம்ழமட "டரிட - க்ஷத - த்பமம 
ழணச்ப ப்ரீத்தர்த்டம்" ன்கயழமம். ஈச்பவ ப்ரீடய 
ளசய்பழட ம்னவத க்ஷ்தம். மம் ண்ஞித மபம் 
ஈச்பப்ரீடய கயவக்களபமட்மணல் டடுக்கயட. மம் 
சயத்டமழ, டரிடம் க்ஷதணமமழ, அடன் பனயதமக - 
(அடமபட) டரிடக்ஷதத்பமம - ஈச்ப ப்ரீடயவத 
ம்மடயக்க னடினேம். 
 

'டரிடமழஞமத்தடமய' ன்ட 'டரிட ஆஞ 
உத்தடமய' ன்று ிரினேம். ஞம், ஆஞம் ன் 
இண்டுக்கும் எழ அர்த்டம்டமன். ழமக்குபட ன்று 
இங்ழக அர்த்டம். 'உத்தடமய' ன்மல் 'னவந்டயனப்வப.' 
'டரிடமழஞமத்தடமய' ன்மல் 'மத்வடப் 
ழமக்குபடயல் னவந்டயனப்வப'. ணமக்ஷ்ணயக்குச் 
ளசய்னேம் ணஸ்கமங்கள் ம்னவத மங்கவநப் 
ழமக்கடிப்டயல் னவந்ட ளசதல்டுகயன் ன்று 
அர்த்டம். (இட) ரிதமகத்டமழ இனக்கயட ன்று 
ழடமன்றும். 
 

ஆமல் ஞம், ஆஞம் இண்டுக்கும் எழ 
அர்த்டம் இக்கஞப்டி இனந்டமறம், டிக்ஷ்ரிதில் 
அப்டிப் ழமட்டினந்டமறம், பனக்கயல் 'ஞம்' ன்மழ 



'ழமக்குபட' ன்றும் 'ஆஞம்' ன்மல் 'ளகமண்டு பந்ட 
ழசர்ப்ட' ன்றும்டமன் வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். 
'ஞ'த்டக்கு பயறொட்டுபடற்கமக, ழணறம் டயரிவ 
அர்த்டம் டனம் 'அ' ழசர்த்ட 'அஞம்' 

('ீடமஞம்') ன்று ளசமல்படம் 
பனக்கணமதினக்கயட. 'ஆஞம்' ன்று னடயல் 
ழசர்க்கய 'ஆ' இப்டி டயரிவதமக 'ழமக்குபட' ன் 
அர்த்டம் ளகமடுக்கமணல், இன்னும் பறபமகச் 
'ழசர்த்டவபப்ட' ன்ழ ளமனள் ளகமடுக்கும். ஆமறம் 
'ஆஞம்' ன்மல் ழமக்குபட ன்றும் 
அர்த்டணயனப்டமல் அப்டிப் ழமட்டினக்கழப னடிதமட 
ன்று மடயப்டற்கயல்வ. 
 

ின்ழ ன் டப்னப் மம், டயனத்டயக் ளகமள்ந 
ழபண்டுளணன்று ளசமன்ழளன்மல் 
"டரிழடமத்டழஞமத்தடமய" ன்னும்ழமடடமன் இவடபி 
சயப்ம, ளமனத்டணம ளமனள் கயவக்கயட. 
 

'டரிட உத்டஞ உத்தடமய' ன்ட (இடன்) டப் 
ிரிபிவ. 'ஆஞ' ன்டற்குப் டயல் 'உத்டஞ' 

(uddharana). 
 

'உத்டஞம்' ன்ட 'உத்டமஞம்' ன்றும் ீறம். இடற்குக் 
குயப்மக ன் அர்த்டளணன்மல் ிடுங்கய யபட. 
'ிடுங்குபட' ன்மல், டழபம என்று உள்ழந னவடந்ட 
ழமதினக்கயட, அவடத்டமன் ிடுங்கழபண்டிதினக்கயட 
ன்று உள்நர்த்டம் ளகமடுக்கயட. டவணட்த்டயல் 
இனப்வடப் 'ிடுங்க' ழபண்டிதடயல்வ. அப்டிழத 
டுத்டப் ழமட்மல் ழமடம். னவடந்டயனக்கும்ழமட, 



அடமபட ஆன உள்ழந ழமய் ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கும் 
ழமடடமன் ிடுங்குபடற்கு அபசயதம் ற்டுகயட. 
(க்னஷ்ஞர்) ழகமபர்த்டழமத்டஞம் ண்ஞிமர் 
ன்கயழமம். அடன் னறே அர்த்டம் னரிதமணழ, னணய 
ணட்த்டக்கு ணமதினந்ட ணவதடிபமத்டயல் வகவத 
பிட்டுத் டெக்கயபிட்மளன்று யவத்ட, இவடழத 
அத்னடணமகக் ளகமண்மடுகயழமம். அபமமல் இன்ம் 
ளரித அத்னடணமக, னணயக்குக் கரழனனேம் ஆனணமகக் 
வகவதபிட்டு ணவவத ஆட்டிப் ிடுங்கய ளபநிழத 
டெக்கய "உத்டஞ" ணமகச் ளசய்டயனக்கயமர் - 
அமதமணமக என மய்க்குவவதப் ிடுங்குகய ணமடயரி! 
 

ஆதத் டயனப்ஞிவத 'ரீ்ழஞமத்டமஞம்' ன்கயழமம். 
அர்த்டம் ளடரிதமணழ ளசமல்கயழமம். 'ரீ்ஞம்' ன்மல் 
கயணமட, இடிந்ட ழமட ன்று அர்த்டம். ழகமபில் 
னறேடழணம, அல்ட அடயல்  இங்கழநம இடிந்டழம 
ழமட ன் ளசய்தழபண்டிதினக்கயட? ழணளன 
வடழதம பமரிக் ளகமட்டிபிட்மல் ழமடணம? அல்ட 
எழ ழமமகப்ழமட்டு உள்பவ ளமறுக்கயத் டள்நி 
பிட்மல் ரிதமதினக்குணம? இப்டிளதல்மனம் 
ளகமஞ்சம் ளசய்தழபண்டிதினக்கும். ஆமல் இவடபிக் 
கஷ்ணமக என்று யவதப் ண்டம்டிதினக்கும். ழணழ 
இடிந்டம், அழடமடு அடிபமனம் ககத்டப் ழமனேம் 
இனக்கும்  இங்கநில்கூ உள்ழந கயண்டு கயண்மகக் 
கற்கள் இனக்கும். இபற்வ அப்டிழத பமரிக் ளகமட்றம் 
னடிதமட; ளமறுக்கயத் டள்நறம் னடிதமட. உள்ழநதினந்ட 
ிடித்ட இறேத்ட இறேத்ழட அடமபட ிடுங்கயழத 
ளபநிழதற் ழபண்டிதினக்கும். ழகமனத்டயல், ப்மகமத்டயல் 



ணம், ளசடிகள் ழபர்பிட்டு னவநத்டயனந்டமல் இப்டி 
உள்ழந பிட்டுக் குவந்ழட ிடுங்கயப் ழமழபண்டும். 
உள்ழந ஆனணமகக் ளசமனகயக் ளகமண்டினக்கும் கல், ணம், 

ளசடி னடயதபற்வ இறேத்டப் ிடுங்கயத் டள்றபடடமன் 
ரீ்ழஞமத்டமஞம். னள்வநப் ிடுங்கய டுத்டப் 
ழமடுபவடக் 'கண்ழகமத்டஞம்' ன்று ளசமல்பமர்கள். 
 

மம் ரீ்ழஞமத்டமஞம் ன்வட Renovation ன்டற்கு ழர் 
பமர்த்வடதமக யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். அடமபட 
னடயசு ண்டபட, 'னடக்குபட' ன்கயமர்கழந அட, ன்று 
யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். உண்வணதிழ னவச 
இறேத்டப் ிடுங்கயப்ழமடுபட ன்ழ அர்த்டம். 
 

கயதிறம் அபடம னனர்கள் கத்வட உத்டமஞம் 
ளசய்த பனகயமர்களநன்மல் ன் அர்த்டம்? 

"கழடமத்டமஞம!" ன்று டமர் ன் மடுகயமர்? அடர்ணச் 
ழசற்யல் அறேந்டயப் ழமதினக்கும் கத்வட அபர்கள் 
அடிதில் வக ளகமடுத்டப் ிடுங்கய ளபநிழத 
இறேத்டக்ளகமண்டு பனபடமல்டமன். 
 

ளபநிழத இறேத்டவட யதத்டமன் ழபண்டுளணன்யல்வ. 
அவட ல்டினேம் ண்ஞமம். அப்டித்டமன் இபர்கள் 
உகத்வட அடர்ணத்டயயனந்ட இறேத்டக்ளகமண்டு பந்ட 
ின் அடற்கு ல்ட ண்டபட. அடர்ணத்டயயனந்ட 
பிடுடுத்டபழட ல்டடமன்! ழகமபர்த்டகயரிவத 
இறேத்ளடடுத்ட ின் கபமன் யந்டபிமணல் குவதமக 
அல்பம உழதமகப்டுத்டயமர்? அடற்குத்டமழ அவடப் 
ிடுங்கயதழட? 

 



ிடுங்கய இறேத்ட ளபநிதில் ளகமண்டு பனபழட 
உத்டஞம். அடற்கப்னம் அவட யந்டபிமம். அனயத்ட 
பிமம், அல்ட ன்மக உனப்டுத்டமம், உழதமகம் 
ளசய்ட ளகமள்நமம். அந்டந்ட Context -  (ந்டர்த்வட) 
வபத்ட இபற்யல் ட ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் 
ளகமள்நழபண்டும். 
 

ம் ணறக்குள்ழந ஆனணமக னள் ளசடி ணமடயரி 
ழபழமடித் வடத்டயனக்கும் மத்வட அப்டிழத ிடுங்கய 
டுத்டப் ழமடுபடடமன் "டரிழடமத்டஞம்." உள்ழந 
டப்ம மணமன் ளசமனகயக் ளகமண்டினந்டமல் ப்டி 
சரீத்டக்கு ஆத்ழடம, அப்டி ம்னவத மங்கள் 
உள்ழந ழமய் ளசமனகயக்ளகமண்டினப்ட உதினக்குப் 
ளரித ஆத்ட. அவட ன்மகக் கயள்நி யபட 
'டரிழடமத்டஞம்'. 

 

ஆவகதிமல், 'ழமக்குபட' ன்று ழசமக அர்த்டம் டனகய 
பமர்த்வடதம 'ஆஞம்' ன்யல்மணல், ன்ண 
ன்ணமந்டணமக மம் ண்ஞி மம் ளரித னள்ற 
ணணமக ணக்குள்ழந ழபழமடிதினக்கயவட ளரித 
கப்மவ, அட, இவடப் ழமட்டு ளம்ிப் ிடுங்கய 
ளபநிதிழ இறேத்ட அனயத்டப் ழமழபண்டுளணன்று 
இத்டவ அர்த்டத்வட த்ச் சுனக்கணமகக் ளகமடுக்கும் 
'உத்டஞம்' ன்யனப்டடமன் ளமனத்டம். 
 

ம்னவத க மத்வடனேம் யவ்னத்டய ளசய்ட 
பமழ்க்வகக்கு ரீ்ழஞமத்டமஞம் ளசய்டபிட்மல் அப்னம் 
எழ சுத்டந்டமன்; அம்னடத்டமழழத கும்மிழகந்டமன்! 
இவட ணஸ்கமழண மடயத்டக் ளகமடுத்ட பிடுகயட 



ன்று கமட்டுகயமர். அடமல், "அந்ட ணஸ்கமம் ன்வ 
பந்டவதட்டும்" ன்கயமர். "ணமழணப கதந்ட" - 
"ன்வ பந்டவதட்டும்." 

ணறுவணப் தன் ழகமரி 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

ணறுவணப் தன் ழகமரி 

 

ணஸ்கம மக னடயல் ளசமன் ம்த்ட, க 
இந்த்ரித ஆந்டங்கள், மம்மஜ்தமடயகமம் ன் 
னென்யல் வடனேழண டமம் ற்க னடிதமணயனக்கும்ழமட, 

இபற்வத் ட பல்டம ணஸ்கம க்ரிவத டணக்கு 
ழபண்டுளணன்மல் ரிதமதில்வழத! அடமல்டமன் 
டமனம் பினம்னபடற்குரித மக ழபழ ன் 
ழசர்க்கமளணன்று ழதமசயத்ட - ளமம் ழதமசயக்கபில்வ; 

க்ஷஞம் அல்ட அடற்கும் குவச்சமக ழதமசயத்ட - 
"டரிழடமத்டஞம் ளசய்படமகறம் ணஸ்கம க்ரிவத 
இனக்கயழட! ஆவகதமல் இந்டப் வ மனம் 
ழபண்டிக்ளகமள்படமக (ச்ழமகத்வட) ழணற்ளகமண்டு 
கபம் ண்ஞி னடித்டபிமம்" ன்றுனடிற ண்ஞி 
அப்டிழத ளசய்டபிட்மர். பமஸ்டபத்டயல் டரிட 
ழசனம் அண் னடிதமட பித் னனர் ம் 
ஆசமர்தமள். ஆமறம் ணக்கமக, ணக்கு ப்மர்த்டயக்கக் 
கற்றுக்ளகமடுக்கயழமட, ம் யவதில் டன்வணனேம் 
யறுத்டயக்ளகமண்டு, டணக்கும் டரிட யவ்னத்டய 
ழடவபதமதினப்ட ழமச் ளசமல்ய, அவட அநிக்க 



பல்டம ணஸ்கம றோவத ணமக்ஷ்ணயதிம் 
ழபண்டிக் ளகமண்டு ச்ழமகத்வடப் னர்த்டய 
ண்ஞிபிட்மர். ம்த்ட ர்ழபந்டயரித ஆந்டம், 

மஜ்தமடயகமம் ஆகயதவப இம்வணதின்ங்கநமகழப 
இனக்க, இந்ட மழமத்டஞம்டமன் ணறுவணக்கு 
உடறபடமக இனப்ட. இட என்றுடமன் மணமர்த்டயக 
ப்ழதமம் உவதட. இந்ட 'டிஸ்டிங்க்ஷ' வத் ளடநிற 
டுத்டம் பிடத்டயல் னடல் னென்வ 'பந்டமய' ன்டற்கு 
னன்மடி ழமட்டு, அப்னம், டிதமகப் ிரித்ட, 'பந்டமய' 
ன்டற்குப் ின்மடி "டரிழடமத்டழஞமத்தடமய" ன்று 
ழமட்டு ச்ழமகத்வட அவணத்டயனக்கயட. 
ப டயல் ழச ழபண்டும்? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

"ப" டயல் ழச ழபண்டும்? 

 

"ணமழணப கதந்ட" - "பந்டமய ணமம் ப கதந்ட" 
"ணஸ்கமக் கமர்தம் ன்வ பந்டவதட்டும்." 

 

"ணமம் கதந்ட" ன்மழ "ன்வ பந்டவதட்டும்" 
ன்று அர்த்டம் ற்ட்டுபிடும். "ணமம் ப கதந்ட" 
ன்று "ப" ழசர்த்டச் ளசமன்மல், "ன்வழத 
பந்டவதட்டும்", "ன்ளமனபவழத பந்டவதட்டும்," 

"ன்வ ணட்டுழண பந்டவதட்டும்" ன்று அர்த்டணமகும். 
அடமபட ணஸ்கமம் ழபழ தமவனேம் ழமய்ச் ழசமணல் 
ச்ழமக கர்த்டமறக்கு ணட்டுழண கயவக்கழபண்டுளணன்று 
ஆகும். ஆசமர்தமள் ினக்கமகழப, 'ிர்க்குரிதமநர்' 



ன்னும்டிதமகழப பமழ்ந்டபர். ணமன்கநமக, 

ஆசமர்தர்கநமக இனக்கயபர்கவநப் ற்ய, 'என 
ப்டயனும் டயர்மமணல் பந்டகமம் ணமடயரி 
ழமகயடம் ளசய்பர்கள்' ன்று ளசமன் அபழ அப்டி 
இனந்டபர்டமன். அப்டிப்ட்பர் ங்ழகதமபட ணஸ்கம 
க்ரிவததமட ழபழ பனக்குணயல்மணல் டம் 
எனபனக்ழக ழசடளணன்று monopolise (க ழமக்கயதம்) 
ண்ஞிக்ளகமள்ந யவப்மம? ஆமறம் ழமடணம 
ழதமசவ இல்மணல் இப்டிச் சய ழர் அர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ழடமடு, அடறம் ழமடமணல் 
கவசயதில் "கதந்ட மந்ழத" ன்று இனப்வடனேம் 
"(கதந்ட) மந்தம்" ன்று மழடம் ண்ஞி டப்னக்கு 
ழணறம் அறேத்டம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்! "மந்ழத ( 
அந்ழத)" ன்று மம் வபத்டக்ளகமண் மப்டி, "க்கு 
ழபண்டிதளடல்மம் ணஸ்கம க்ரிவத டமன். ழபழ 
டறணயல்வ" ன்று அர்த்டம். "மந்தம் ( அந்தம்)" 
ன்மழம, "ன்வழத ணஸ்கம க்ரிவத ழசடம். 
ழபழ பவனேணயல்வ ன்று ஆகயபிடும்! டக்கு 
ணட்டுழண ன்று selfish - ஆகச் ளசமன்வட இன்னும் 
பயனேறுத்டய, "ஆணமம், ழபழ தமனக்குணயல்வ" ன்று 
ளசமன்டமகய பிடும்! ஆசமர்தமள் ங்ழகதமபட அப்டிச் 
ளசமல்யதினப்மம? 

 

'மந்ழத' பம, 'மந்த' ணம, ன்று சய ழர் ழதமசயத்ட, "இந்ட 
பம்ழ ழபண்மம். 'மந்ழத' னேம் ழபண்மம், 'மந்த' னம் 
ழபண்மம். 'ணமந்ழத' ன்று ழமட்டு னடித்ட பிமம் 
ன்று யவத்ட, 

 



ணமழணப ணமடயசம் கதந்ட ணமந்ழத 

 

ன்று வபத்டக்ளகமண்டு பிடுகயமர்கள். 'ணமந்ழத!' ன்ட 
க்ஷ்ணயவதக் கூப்ிடும் ம்ழமடம் (பிநி ழபற்றுவண). 
'ணடயப்னக்குகந்டபழந!' ன்று அர்த்டம். 'ழமக ணமந்த 
டயகர்' ன்கய ணமடயரி 'ணமந்ழத'. 

 

என ழகள்பி ழகட்கமம். "இங்ழக இப்டிச் சய ழர் 
'ணமந்ழத' ன்றும், ீங்கள் 'மந்ழத' ன்றும் வபத்டக் 
ளகமண்டு சணமநித்டமறம், 'ணமழணப' ன்ட அப்டிழத 
டமழ இனக்கயட? 'க்கு ணட்டுழண' ன்றுடமழ அடற்கு 
அர்த்டம்? இடற்கு ன், ஸ்பமணயகழந, ணமடமம் 
ளசமல்ப்ழமகயரீ்கள்?" ன்று ழகட்கமம். 
 

ளசமல்கயழன். 
 

ந்ட மவதமதினந்டமறம் ச்ழமகம், ளசய்னேள், ளமதட்ரி 
ன்று இனக்கும்ழமட பமர்த்வடகள் னன்ழ ின்ழ 
பமம். அடமல்டமன் 'ளமதட்ரி' வத 'ப்ழமஸ் ஆர்ர்' 

ண்டபட ன்று இனக்கயட. இப்டி னன்ழ ின்ழ 
பமர்த்வடகவந ணமற்யப் ழமடுகய ஸ்பமடந்த்ரிதம் 
ம்ஸ்க்னடத்டயல் ளமம் மஸ்டய. அந்ட மவதில் 
ப்ழமயழழத பமர்த்வடகவந ணமக இம் 
ணமற்யப் ழமடுபடண்டு. ளமதட்ரிதிழம ழகட்கழப 
ழபண்மம். 'ணீட்' வ உத்ழடசயத்டம், எய தத்வட 
உத்ழடசயத்டம் பமர்த்வடகவந ப்டிளதல்மழணம இம் 
ணமற்யப் ழமடுபடண்டு. 
 

இந்ட பவகதில் 'ப' ன்ட 'ணமம்' ன்வட எட்டிதினந்ட 
'ணமழணப' ன்று பந்டமறம், அர்த்டத்டயல் அட 'ணமம்' 



ன்வடத் டறேபி "ன்வழத" ன்று ளமனள் 
ளகமடுப்டமக வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ. 
னந்டய பரிதில் 'பந்டமய' ன்று பனகயடல்பம? 

அவடழத இந்ட 'ப' டறேறகயளடன்று அர்த்டம் ளசய்ட 
ளகமண்டுபிட்மல் ல்மம் ரிதமகயபிடும். அடமபட 
பமர்த்வடகவந அடுக்கயனேள்ந னவதில் 'ணமம் ப' ன்று 
இனந்டமறம், அர்த்டத்வடப் மர்க்கும்ழமட இந்ட 'ப' 

ன்வட 'பந்டமமய' ன்ழடமடு எட்டிவபத்ட 'பந்டமய 
ப' ன்று ளமனள் ளகமள்ந ழபண்டும். அப்ழமட, "அம்ணம! 
ீ பிடணம ம்த்டக்கவநத் டனபநமமறம் 
க்கு அபற்யல் ழபளடறம் ழபண்மம் (மந்ழத); 
பந்டங்கள் ணமத்டயழண ழபண்டும். ணஸ்கமறோ ணட்டுழண 
ன்வ பந்டவத ழபண்டும்" ன்று அர்த்டணமகயபிடும். 
"பந்டமய...ணமம் ப கதந்ட" ன்று ச்ழமகத்டயல் 
இனந்டமறம் அவட "பந்டமய ப ணமம் கதந்ட" ன்று 
வபத்டக்ளகமண்டு அர்த்டம் ண்ஞிக்கடம். அப்ழமட, 

"பந்ட க்ரிவத ன்வ ணமத்டயம் பந்டவதட்டும்" 
ன் அிப்மதம் அப்டிழத ணமய, "பந்ட க்ரிவத 
ணமத்டயம் ன்வ பந்டவதட்டும்" ன்மகயபிடும்! 
ணமக்ஷ்ணய, டமதமர் ழபழ ந்ட அடேக்னம் 
ளசய்தழபண்மம்; அபவந ணஸ்கரிக்கய 
ண்ஞளணமன்வ ணமத்டயம் அடேக்யக்க ழபண்டும் 
ன்மகும். 
 

"கதந்ட" ன்மல் 'பந்டவதட்டும்' ன்று ளசமன்ழன். 
இட என்றுடமன் அடற்கு அர்த்டளணன்யல்வ. 'கல்' ன்ட 
அடற்கு டமட. அடற்கு அழக அர்த்டங்கள். இடன்டி 
"கதந்ட" ன்ட "பந்ட ழசட்டும்" ன்று 



மடமஞணமகச் ளசமல்படயயனந்ட "ஆட்ளகமள்நட்டும்" 
ன்று பச மபணமக உசத்டயச் ளசமல்றம்பவ அர்த்டம் 
ளகமடுக்கும். பந்டக்ரிவத டம்வண அப்டிழத 
ளகட்டிதமகப் ிடித்டக் ளகமள்நட்டும் ன்று ளசமல்ழப 
ஆசமர்தமள் " (பந்டமய ணமம்) கதந்ட" ன்று 
டப்ழதமகம் ளசய்டயனக்கயமர். 
 

ஆசமர்தமள் டணக்கமக இன்ய ணக்கமக ழபண்டிக் 
ளகமள்படடமன் இட. ப்டி ழபண்டிக்ளகமள்ந ழபண்டும் 
ன்று ணக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுப்டடமன் இட. "மன் 
ணக்கயனும் ளசமல்ற ம ணச்சயபமதழப" ன் ணமடயரி, 

"பந்டம் ன் ப்க்ரிவதவத மன் பிட்மறம், அட 
ன்வ பிமணல் ிடித்டக்ளகமண்டினக்க ழபண்டும்" 
ன்று ணக்கு பனயகமட்ழப ஆசமர்தமள் ப்மர்த்டவ 
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர். 
னெறக குன 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

னெறக குன 

 

ணமக்ஷ்ணயவத "த்ரினபவக குழமஸ் டனஞி" ன்று 
இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயல் ஏரித்டயல் * அபர் 
ளசமல்யதினக்கயமர். "னெறக குனபின் ப்ரித த்ி" 
ன்று அர்த்டம். குன ன்மல் ஆசமர்தர், டகப்மர் ன்று 
இண்டு அர்த்டம். இபவநத் டமதமர், டமதமர் 
ன்கயடற்ழகற் ணமபிஷ்டவபத் டகப்மமகக் 
கனடய 'குன' ன்று ளசமல்யதினக்கமம். 



த்ரினபங்கறக்கும் இபர்கள் டமய்டந்வடதர் ன் 
அர்த்டத்டயல் ளசமன்டமகக் ளகமள்நமம். ஆமல் டமதமர் 
ந்யடய, அம்ணன் ந்யடய ன்று க்ஷ்ணய, மர்படய 
ந்யடயகவநச் ளசமல்படழமப் ளனணமள், ஈச்பன் 
ந்யடயகவநத் டகப்மர் ந்யடய, அப்ன் ந்யடய ன்று 
ளசமல்றம் பனக்கம் அடயகணயல்வ. ணவதமநத்டயல் 
ணட்டுந்டமன் குனபமனைப்ன், வபக்கத்டப்ன், தப்ன் 
ன்ட. 
 

ஆவகதமல் ழமக குன, கத்குன ன்டழம 'த்ரினப 
குன' ன் ணம ஆசமர்தமக ணமபிஷ்டவபக் 
கனடயழத அபனுவத த்ிவத 'த்ரினப குழமஸ் 
டனஞி' ன்று ளசமன்டமகக் ளகமள்படம் 
ரிதமதினக்கும். கபமன் க்னஞமகறம் ம்னவத 
கபத் மடர்கநமகறம் அபடரித்ட கமங்கநில்  
சரீத்டயல் அபடமம் ளசய்டடமல் இந்ட ழமகத்டக்ழக 
குனபமதினந்ட "ழமக குன" ன்று ளதர் பமங்கயமன். 
மமதஞமக டயவ்த சரீத்டயயனக்கும்ழமட ர், றர், 

அறர் ஆகயத ல்ழமனக்கும் ழபறு 
ந்டர்ங்கநில் உழடசம் ளசய்ட த்ரிழமக குனபமக 
இனந்டயனக்கயமர். அபனவத த்ி க்ஷ்ணய. அபறக்கு 
டம கம ணஸ்கமளணன்மல், டயவத ீக்கயப் 
ண்ஞனடிதமட. "டம்டயதம யல்றங்ழகம, ணஸ்கமம் 
ண்ழன்" ன்று ளசமல்படடமன் சமஸ்த் பனக்கு. 
அடமல் த்ரிழமக குனறக்கும் ப்றம் ம் ணஸ்கமம் 
இனக்கடம். 
 



த்ரிழமக அடயடயதம ழணச்பமகறம் 
ழமகளணல்மம் அடிட்டுப்ழம யவதிறள்ந 
ப்ம்ணமகறம் ணக்கு இனப்பர் ம்னவத 
குனழபடமன். த்ரிழமக குன ன்று ழபழ பவழதம 
ழடடிப்ழமக ழபண்மம். இபர் என னட ணமடயரிதம 
த்ரினெர்த்டயதமகறம், என னட ப்ஹ்ணணமகறம் 
இனப்டமல் ணட ண ன்ய ணஸ்கமங்கறக்கு 
உரிதபமகறம் அபற்மல் ட் னடிபமகறம் 
இனக்கயமர். ஆடிதமல், 

 

ணஸ்ழட ணஸ்ழட ணஸ்ழட ழணமஸ்ட 

 

ன்று அழக ஸ்ழடமத்ங்கநில் பனபடழம அபனக்கு 
பந்டம் ளசய்ட ளகமண்டினப்ழமம்! 
 

டரிழடமத்டஞம் ண்டபளடமன்வழத கமர்தணமகக் 
ளகமண்டுள்ந அபனக்குரித்டம ணஸ்கமழண ணக்கு 
ணயகப் ளரித ளசல்பணமக ம்னன், ம் உள்றக்குள், 

இனந்ட க்ஷயத்டக் ளகமண்டினக்கட்டும். 
 

* 10 -பட ச்ழமகம். 
 

ளட. V - 18 

குன பந்டவ-யந்டவ:அம்னடம்-பிம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

குன பந்டவ - யந்டவ: அம்னடம் - பிம் 

 



ழகள்பினேம் டயறணமக அழக பிதங்கவந 
"ப்ச்ழமத்ட த் ணமயகம" ன் டையல் ஆசமர்தமள் 
உழடசயத்டக்ளகமண்டு பனவகதில் "ட பிம்?" ன்று 
என ழகள்பி. "கயம் பிம்?" 

 

அபடீஞம குனற 

 

ன்று அடற்கு டயல் ளகமடுத்டயனக்கயமர். குனபித்டயல் 
அபணரிதமவட கமட்டுபடடமன் பிம் ன்று அர்த்டம். 
"அபடீஞம" ன்மல் அபணரிதமவட. 
 

இவடழத டயனப்ி வபத்டமல் ணரிதமவட ண்டபட, 

அடமபட ணம யவத்ட ணஸ்கமம் 
ண்டபடடமன் ணக்கு அம்னடம். 
 

['ப்ச்ழமத்ட த்ணமயகம' ச்ழமகங்கவநச் ளசமல்யப் 
மர்த்டக் ளகமண்டு] 'பிம் ன்?' ன் ணமடயரிழத, 

'அம்னடம் ன்?' ன்றும் ளகமஞ்சம் டள்நிக் ழகள்பி 
பனகயட. ஆமல், 'அம்னடம் ன்?' ன்று ளமடபமகக் 
ழகட்கமணல் 'கமடக்கு அம்னடம் ன்?' ன்று ழகட்கயமர். 
'கர்ஞமம்னடம்' ன்கயழமழண, அப்டி. 
 

"மடம் கர்ஞமஞ்யி: கயம் அம்னடம்?" 

 

"கர்ஞமஞ்யி:" - கமட ணல்கநமல்; "மடம்" - 
குடிப்டற்கு; "கயம் அம்னடம்" - ட அம்னடம்? 

 

கமட ணல் குபிந்ட என ளடமன்வ ணமடயரிடமழ 
இனக்கயட? ளடமன்வதமல் மதம் சமப்ிடுபட ழம 
இந்டக் கமட ணயல் ந்ட அம்னடத்வட ளமப்ிக்ளகமண்டு 
உள்ழந ஹ்னடதத்டக்கு அனுப்ி வபக்கடம்? 



 

இப்டிக் ழகட்டுபிட்டு டயமக "டழடச:". ன்கயமர். 
குன அநிக்கும் ல் உழடசம்டமன் அப்டிப்ட் 
அம்னடம் ன்கயமர். 
 

ட அம்னடம் ன்று ளமடபமகக் ழகட்கமணல் கமடக்கு 
ட அம்னடம் ன்று குயப்ிட்டுச் ளசமன்டயல் ணக்கு 
ஆடபமக என பிதம் கயவக்கயட. ன் 
மர்த்ழடமம்? குன யந்வடடமன் பிம் ன்று மர்த்ழடமம். 
அப்டிதமமல் அடன் ஆப்ழமயட்ம குன 
பந்டம்டமன் பித்டக்கு ஆப்ழமயட்ம அம்னடம் 
ன்று னடிற ண்ஞிழமம். ஆசமர்தமறம் 
அப்டிழதடமன் னடிற ண்ஞி பிட்டினக்கயமர். "யந்டவ 
பிளணன்மல் பந்டவடமன் அம்னடம்; இட 
குனந்வடக்குக்கூத் ளடரிந்டபிடும்; ஆவகதமல் இபற்யல் 
என்வ - பித்வட - ளசமன்ழட ழமடம். 'அம்னடம் 
ட?' ன்று இன்ளமன ழகள்பிழமட்டு டயல் 
ளசமல்யக்ளகமண்டினக்க ழபண்மம்" ன்று டீர்ணமம் 
ளசய்டயனக்கயமர். அப்னம் குனபின் உழடசத்வடப்ற்யச் 
ளசமல் ழபண்டும் ன்று யவத்ட, ந்டக் ழகள்பிவத 
றேப்ி, அடற்கு டயமக "டழடசம்" ன்று 
ளசமல்மளணன்று ழதமசயத்டயனக்கயமர். அப்ழமடடமன் 
"கமடக்கு ட அம்னடம்?" ன்று ழகள்பி 
ழமடுழபமளணன்று னடிற ளசய்டயனக்கயமர். 
 

கர்ஞமம்னடம் (கமடக்கம அம்னடம்) ன்று ளசமல்மணல் 
'கர்ஞமஞ்யதமல் குடிக்கும் அம்னடம்' ன்று 
ழமட்டினப்டயறம் அர்த்டனஷ்டி இனக்கயட. கர்ஞமஞ்ய 
ன்மல் கமட ணல். இங்ழக அஞ்ய ன்மல் ணல். 



கூம்ிதினக்கும் னஷ்ம் பிரிபவட 'ணபிழ்பட' 

ன்கயழமம். கன்த்ழடமடு ணடித்டவபத்டமல் 
கூம்ிமற்ழமயனப்ட கமடணல். அவட அபிழ்த்ட, 

இப்ழமட ணக்கயனக்கயட ழம பிட்டுபிட்மல் ணல் 
ணர்ந்ட சப்டங்கவந பமங்கயக் ளகமள்கயட. அடமல்டமன் 
கர்ஞமஞ்ய ன்ட. அஞ்ய ன்று ளசமன்மல் ளமட 
அர்த்டம் ணஸ்கமந்டமழ? னஷ்ம் கூம்ிக் குபிந்ட 
ணமடயரி ணற குபிந்ட க்டய ளசய்னேம்ழமட அடற்கு 
அவதமநணமகக் வககுபித்ட - "வககூப்ி" ன்ழ 
பனக்கயல் ளசமல்கயடி - ணஸ்கமம் ளசய்கயழமம். 
அப்ழமட வகதின் 'ழப்' கூம்ி னஷ்ம் 
ணமடயரிதினக்கயட. 
 

'அம்னடம் ன்மல் அட குன பந்டந்டமன்; பிம் 
குனயந்வட ன்மல் ழபறு பிடணமக இனக்கனடிதமட. 
அடமல்டமன் 'கமடக்கு அம்னடம்' ன்று மகுடுத்டயச் 
ளசமல்கயமர்' ன்று மர்த்ழடமம். அவடனேம் இன்ம் 
தணமகக்ளகமண்டு ழமய்க் கர்ஞ அஞ்யக்கு அம்னடம் 
ன்று ளசமல்யதினப்டயல், 'அஞ்ய' ன் 
பமர்த்வடவதனேம் ழமட்டு ணஸ்கமம்டமன் அம்னடம் 
ன்வட ன்மகழப உறுடயப்டுத்டயபிட்மர் ன்று 
ழடமன்றுகயட. 'ணஸ்கமணமகயத அஞ்யழத ளமடபமக 
உதினக்கு அம்னடம். கர்ஞமஞ்யக்கு அம்னடணமதினப்ட 
குன அனறகயன் டழடசம்' ன்று ஆசமர்தமள் 
கமட்டிதினப்டமகத் ளடரிந்டளகமள்கயழமம். 
குனபின் னதற்சய உத்டஞத்வடக் குயப்ழட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



குன னெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயனேம் 

 

குனபின் 'னதற்சய' உத்டஞத்வடக் குயப்ழட 

 

என்யயனந்ட என்று அிப்மதங்கள் சுபடு பிட்டுப் 
ழமய்க்ளகமண்டினப்டயல், இப்ழமட 'ப்ச்ழமத்ட த் 
ணமயகம' வபக் கயநயப் மர்த்டடயல், இடபவ மம் மர்த்ட 
டரிழடமத்டஞ ணமசமணமகறம் இன்ளமன பிதம் 
பந்டயனக்கயட. [சயரித்ட] உள்ழநதினந்ட இன்ளமன 
பிதத்வடப் ிடித்ட இறேத்ட ளபநிழத ளகமண்டுபந்ட 
"உத்டஞம்" ண்ஞிதினக்கயட! 
 

இடயல் ('ப்ச்ழமத்ட த் ணமயவக'தில்) ஆம்ம், 'ட 
ற்கத்டக்கட?' ன்டடமன். அடமபட வட ஆடமணமக 
டுத்டக்ளகமண்டு அடன்ழணல் பமழ்க்வகவத 
அவணத்டக்ளகமள்நழபண்டும் ன் ழகள்பிடமன்: கயம் 
உமழடதம்? 

 

டயல், "குனபசம்." 

 

அப்னம், "குன தமர்?" ன்று ழகள்பி: ழகம குன:? 

 

டயல் ளகமஞ்சம் ீநணமகழப பனகயட: "அடயகட - 
டத்த்ப:, சயஷ்தயடமழதமத்தட: டடம்." 

 

"அடயகட டத்த்ப:" ன்மல் டத்பமர்த்டங்கவநக் 
கற்றுஞர்ந்டபர், அபற்யல் அடேபம் ளற்பர் ன்று 
அர்த்டம். 
 

அப்னம்டமன் ம் ணமசமம்- டரிழடமத்டஞம் - 
பனகயட: "டடம்" - டம கமனம்; "சயஷ்த யடமத" 



- சரர்கநின் னுக்கமக; "உத்தட:" - னதன்று 
ளகமண்டினப்பர், னவந்ட ழபவ ளசய்ட 
ளகமண்டினப்பர். னன்ழ ளசமன் பிதந்டமன் - குன 
ன்மல் டமம் கற்யந்ட அடேபித்டபமக இனப்ழடமடு, 

ணற்பர்கறக்கும் அந்ட அயவபனேம் அடேபத்வடனேம் 
ஊட்டி அபர்கறக்குப் ண யடத்வடச் ளசய்பமக 
இனக்கழபண்டும். இந்டப் ஞிதிழழத அபர் டடனம் 
னவந்ட னதற்சய ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கழபண்டும். 
"உத்தட:" ன்டற்கு அடடமன் அர்த்டம் - கபணமக, 

பறபமக னதற்சய ண்டபட. 
 

("ககடமம ஸ்டப" த்டயல்) 'டரிழடமத்டஞ' த்வடச் 
ளசமல்கயழமடம், "உத்தட" ன் இந்ட பமர்த்வடவதழத 
ழமட்டினக்கயமர்: "டரிழடமத்டழஞமத்தடமய", அடமபட, 

"டரிட உத்டஞ உத்தடமய." 

 

ணஸ்கமம் ன் க்ரிவத ளசய்னேம்  கமரிதங்கநில், 

(டரிடம் ன்கய) மங்கவந (உத்டஞம் ன்டமக) 
உள்ழநதினந்ட ிடுங்கய டுப்டயல் னவப்மக னதற்சய 
ண்டபழட னடிபமக பனபட ன்று கமட்டிதினக்கயமர். 
இங்ழக ணட்டுந்டமன் 'ச்ணப்ட்டு னதறபட' ன்று 
ளமனள்டும் "உத்தட" ழமட்டினக்கயமர். ணற் 
கமரிதங்கவந ணஸ்கமம் ச்ணப்ட்டு னதற்சய ளசய்ட 
மடயக்கபில்வ. றணமக, அமதமணமக 
மடயத்டபிடுகயட. ணஸ்கமங்கள் ('பந்டமய') ன்று 
ன்வணதில் ளசமல்றம் ஆசமர்தமள் னடயல் அபற்வ 
"ம்த்கமஞி" ன்கயமர். "ம்த்டக்கவந 
உண்மக்குவப" ன்று 'ஈய' ழபவதமகச் 



ளசமல்யபிடுகயமர். 'னதன்று' உண்மக்குபடமகச் 
ளசமல்பில்வ. இழடழம, அடுத்டடி, "கழந்த்ரித 
ந்டமய" - "ல்மப் னன்கறக்கும் இன்ணமக, இன்ம் 
டனபபமக, இனப்வப" ன்னும் ழமடம் 'மடுட்டு 
னதன்று' ன்று ளசமல்பில்வ. அடற்கப்னம், 

"மம்மஜ்தடம யடமய": ளரித மஜ்தத்வடழத பனங்க 
பல்பமக இனப்வப. "யட" ன்மல் 
ந்ழடமணமக என கமர்தத்டயல் ஈடுட்டினப்ட. 
ச்ணப்ட்டு னதன்று ளசய்படல். 'அடற்கு' ஆப்ழமயட். 
க்டவ மமபமகழப டெக்கய வபப்டகூ 
ணஸ்கமத்டயன் சக்டயதில் ந்ழடமணமகச் ளசய்னேம் 
அமதமணம கமர்தணமகழப இனக்கயட. 
 

இப்டி இழமக பிதங்கவந ஈயதமக னடித்ட 
ிகுடமன் கவசயதில் பனகயட, ழமகத்டக்கம 
டரிழடமத்டஞம். இங்ழக ணட்டுந்டமன் "உத்தடமய" ன்று 
ழமட்டினக்கயமர். எனத்டனுக்குள்ழந ன்ணமந்டணமகப் 
ழமய்ச் ளசமனகயக்ளகமண்டினக்கும் மத்வடளதல்மம் 
ளம்ி இறேத்டப் ழமடுபட ன்ட ணஸ்கம 
க்ரிவததின் ணமசக்டயக்கும் ஈயதமக 
இனந்டபிபில்வ ன்று கமட்டிதினக்கயமர். 
 

அடன் சக்டயவதக் குவத்ட யவப்டற்கமக இப்டி 
"உத்தடமய" ன்று ழமபில்வ. மம் த்டவ 
மத்வட, டஷ்கர்ணத்வடப் ண்ஞி அபற்யன் பமவ 
ணக்குள் ஆனணமக ழபழம பிட்டினக்கயழமம் ன்று 
னரிந்ட ளகமள்படற்கமகழப இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 



இங்ழக ('ப்ச்ழமத்ட த்ணமயகம'பில்) சயஷ்தின் 
யடத்டக்கமக மடுட்டு னதற்சய ண்டபர் ("உத்தட:") 
குன ன்கயமர். 
 

'யடம்' ன்ட ன்? சரின் ம். அந்ட 'ம்' ன்? 

அபனுவத கர்ணமவப யவ்னத்டய ண்டபடடமன். 
ம்ம யவ்னத்டயக்கு இவடத் டபி ழபறு பனயழத 
இல்வ.குனவப என சரன் ந்ட னடிபம 
க்ஷ்தத்டயற்கமக அவகயமழம அந்ட யத்தமந்டத்வட 
அபன் ம்மத்டயயனந்ட பிடுட்மல்டமன் 
ளனடினேம். டன்னுவத கர்ணமபியனந்ட அபன் 
பிடுட்மல்டமன் ம்மத்டயயனந்ட பிடுனடினேம். 
 

கர்ண யவ்னத்டய ன்டடமன் ம யவ்னத்டய, அடமபட 
டரிழடமத்டஞம். 
 

ணஸ்கம சக்டயதமட னவந்ட னதன்று 
டரிழடமத்டஞம் ளசய்படமகச் ளசமன் அழட ஆசமர்தமள், 

சயஷ்த யடத்டக்கு டமகமனம் குன னவப்மக 
னதன்டிதினக்கயமர் ன்று ளசமல்றம்ழமட, இந்ட குன 
ளசய்படம் டரிழடமத்டஞம்டமன் ன்று ஆகயட. 
 

மம் ளசய்னேம் ணஸ்கமம் அபனக்குள்ழந உள்ந 
அடேக் சக்டயவதத் டெண்டி, அட ணக்குள்ழந ழமய்ச் 
ளசமனகயக் ளகமண்டுள்ந மங்கவநளதல்மம் 
ழடமண்டிதிறேத்ட ளபநிதில் டள்றம்டிச் ளசய்கயட. 
 

ம்த், மம்மஜ்தமடயகறக்கமக க்ஷ்ணயதிம் ழமக 
ழபண்டுளணன்றும், ம யபமஞத்டக்கு குனபிம் ழமக 
ழபண்டுளணன்றும் வனவதில் ற்ட்டினக்கயட. 



அடமல் ஆசமர்தமள் ணமக்ஷ்ணயதிம் 
ிமர்த்டயத்டவடழத மம் ளகமஞ்சம் ணமற்ய குனபிம் 
ிமர்த்டயக்கக் கவணப் ட்டினக்கயழமம். "ங்கறவத 
டரிடங்கவந உத்டஞம் ளசய்படற்கமக அதமணல் 
மடுடும் டங்கறக்குச் ளசய்னேம் ணஸ்கமழண 
ங்கவநபிட்டு ன்றும் ீங்கமட யடயதமக 
இனக்கழபண்டும்" ன்று ப்மர்த்டயத்ட, டயனம்த் டயனம் 
ணஸ்கமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, அபனவத 
அடேக்ணம ககடமவவதப் ளற்று ஆந்டணமக, 

ஞ்சு ணமடயரி ழசமக, ஆகயபிழபண்டும். 
 

ஆசமர்தமள் "ணமடம!" ன்று கூப்ிட்டுச் ளசமன்வடழத, 

"குழம!" ன்று ணமற்யக்ளகமண்டு, "ங்கறக்கு ழபழ 
டறம் ழபண்மம்! உங்கவந ணஸ்கமம் ண்டபட 
ன்ட ணட்டும் ங்கறவத ளமந்ட ளமத்டமக 
ஆகயபிழபண்டும். ழபழ ந்ட உவவணனேம் 
ழபண்மம். பந்ட ப்க்ரிவத ங்கவந பிமணல் இனக்க 
ழபண்டும். அவ்பநறடமன். சரீத்வட கரழன கயத்டய, 
ஹ்னடதத்வடத் டங்கள் சஞமபிந்டங்கநில் 
அர்ப்ஞித்ட மங்கள் ளசய்கய இந்ட ணஸ்கமத்டமல் 
ளறுகய அடேக்த்டக்கு ழணழ ளமத்ட, உவவண 
டறணயல்வ" ன்று ப்மர்த்டயத்ட, அப்டிழத யவந்ட 
இனந்டபி ழபண்டும். 
 

டஸ்வண றோ குழப ண: 
றோ சங்க சரிடம் 

ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 



 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ப்வ்னத்டய - யவ்னத்டய 
 

இண்மதிம், இண்மதித்ட டைறு பனங்கறக்கு 
னந்டய ம்னவத ழடசத்டயன் யவவண ளமம்றம் 
சரர்ளகட்டுப் ழமதினந்டட. 
 

அமடய கமணமக ழபழடமக்டணம பனய ம் 
ழடசத்டயயனந்ட பந்டயனக்கயட. மட டர்ணம் ன்று 
அடற்குப் ழர். ழபடத்வட அடேரித்ட ற்ட்டமல் 
அடற்கு வபடயக ணடம் ன்றும் ழர் ளசமல்மம். 
அப்னம் ற கமம் கனயத்டடமன் அந்யத ழடசத்டயர்கள் 
யந்ட ணடம், யந்ட ணடம் ன்று அடற்குப் ழர் 
ளகமடுத்டச் ளசமல்ய மனம் அபர்கள் வபத்ட 
ளதவழத ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயழமம். இடற்குப் ழர் 
மட டர்ணளணன்ழம, வபடயக ணடளணன்ழமகூ 
ம்னவத ணடத்டயற்கு ஆடமணமக இனக்கப்ட் 
டைல்கநில் டயறம் ளசமல்யதினக்கபில்வ. ழபழ 
ணடங்கநில்மணல் இட எழ ணடம்டமன் அமடய கமணமக 
இனந்டபந்டடமல் இடற்கு என ழர் ளகமடுக்க ழபண்டித 
அபசயதம் இனக்கபில்வ.* அப்னம் ழணற்கு 
ழடசங்கநியனந்ட பந்டபர்கள் ம்னவத மட 
ழடசத்டயல் னடயல் யந்ட டயவதத்டமன் கக்க 
ழபண்டிதினந்டடமல், யந்டவப Indus - ஆக்கய, அப்டிழத 
அவடச் ழசர்ந்ட பனம் மட ழடசத்டக்கும் India ன்று ழர் 
ளகமடுத்ட, அடன் ப்மசரணம ணடத்வட Hinduism ன்றும், 

அவடப் ின்ற்றும் ம் ல்ழமவனேம் Hindus ன்றும் 



ளசமல் ஆம்ித்ட, இந்டப் ளதர்கழந யவத்ட 
பிட். 
 

ழபடங்கள் பகுத்டள்ந இந்ட மட டர்ணத்டயல் இண்டு 
ணமர்க்கங்கள் -- ப்வ்னத்டய ணமர்க்களணன்றும், யவ்னத்டய 
ணமர்க்களணன்றும். ழமக பமழ்க்வகவத ன்மக, டர்ணணமக 
த்டபடற்கு ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம். ழமக பமழ்க்வகவத 
பிட்டுபிட்டு, அவட னடித்ட பிட்டு ணமத்ணமழபமடு 
க்தணமகய  ணஞத்டயயனந்ட பிடுடவ 
ளறுபடற்கு யவ்னத்டய ணமர்க்கம். 
 

டர்ணணமக, அடமபட டக்கும் ல்டமகறம்,  
னெத்டக்கும் ல்டமகறம் ழபட பிடயப்டி இல் 
பமழ்க்வக த்டய, பர்ஞமச்ண பிதபஸ்வடகவந 
அடேரித்ட கர்ணமடேஷ்மங்கவநச் ளசய்படடமன் 
ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம். இடயழ கர்ணமடேஷ்மம் வ்பநற 
ன்மகச் ளசய்கயழமழணம, அந்ட அநறக்குப் னண்தம் 
கயவத்ட, னண்த மக ஸ்பர்ககம் ன் இன் 
ழமகத்டயல் பமம் கயவக்கும். ஆமல் அந்ட இன்ம் 
சமச்படணல். அந்ட இன்த்வட அடேபிக்க அடேபிக்க 
ம்னவத னண்த 'மன்ஸ்' குவந்டளகமண்ழ பனம். 
னறேக்க அட டீர்ந்டறன் "னி ம்" ன்கயடி 
ணறுடி இந்ட ணண்டகயழழத ிக்க ழபண்டிதடடமன். 
ஆமறம் ழபட டர்ணப்டி (னர்ப ன்ணத்டயல்) ளசய்டடமல் 
இட ல் ிபிதமக, ல் பசடயகள் பமய்த்ட ிபிதமக 
இனக்கும். இந்டப் ிபிதிறம் டர்ணம் டப்மணல் 
பமழ்க்வக த்டயமல் ணறுடி ஸ்பர்க ழமகம். 



ஆமறம், (னன்ன) ளசமன்ணமடயரி, இந்ட ழமகம் 
சமச்படணல். 
 

சமச்படணல் ன்ட என க்கம். அழடமடுகூ 
அடேபிக்கும்ழமழடகூ இந்ட இன்ம் னர்ஞணம 
யவவபத் டனபடமக இனக்கமட. 'இிழணழ டறம் 
ழபண்மம்! இந்ட யவ யந்டணமக பமய்த்ட 
பிட்டல்பம? இடயயனந்ட ளகமஞ்சங்கூ 
பிகுபடற்கயல்வ. இிளதமன குவ ணக்குக் 
கயவதமட' ன்று ப்ழமட ஆக னடினேழணம 
அப்ழமடடமன் யவபம னர்ஞமந்டம். னழமகம், 

ஸ்பர்கம் ஆகயத இண்டிறழண த்டவடமன் 
ந்ழடமணயனந்டமறம் அட இப்டிப்ட் யவந்ட 
ஆந்டத்வடத் டனடிதமட.  டயனும தம், டக்கம், 

கமணக்ழமடமடய இறேயகள் இல்மணல் இந்ட 
ழமகங்கநில் இனந்டபி னடிதமட. இந்ட 
இன்ங்கவநப் ளறுபடற்கமக ஏதமட னதற்சயனேம் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழடமினக்க ழபண்டும். அடமபட 
ழமமடிக் ளகமண்ழடமினக்க ழபண்டும். 
 

அட ணட்டுணயல்வ. இந்ட இன்ங்கள் ம்னவத 
உள்நமனத்டயல் மம் ன்பமக இனக்கயழமழணம அவட 
த்னப்டய ண்டணம? ண்ஞழப ண்ஞமட. ழடம 
கண்டக்கு, கமடக்கு, பமய்க்கு, இன்ம் ஸ்ர்சமடயகறக்கும், 

ணறக்கும், அயறக்குங்கூ இன் அடேபம் 
இனக்குழணளதமனயத, இடற்ளகல்மனம் உள்ழந, ம்னவத 
அந்டஃகஞத்டக்கும் உள்ழந இனக்கப்ட் ஆத்ணமறக்கு 
இபற்யழ ளகமஞ்சனம் றகமடேபம் இனக்கமட. 



இன்ங்கவந அடேபிக்கய ணக்ழக அப்ப்ழம என 
டீர்க்கணம ழதமசவ பனம்ழமட, 'இட ன்ட? ம்ணயழ 
மனடணமக உள்ழநதினக்கய ழடம என்றுக்கு என 
யவவபனேம் ளமணல், ளபநிணட்த்டயல் ளநக்தம், 

இன்ம் ன்று அஸ்டயணம (யவதற்) வடழதம 
ழடடிக்ளகமண்டு ழமய்ப் வத்டயதம் ணமடயரி 
ன்ளன்ழபம ண்ஞி த்னப்டயப்ப் மர்க்கயழமழண!' 
ன்று ழடமன்றும். 
 

னர்ஞணம உள்யவவபத் டனபட யவ்னத்டய 
ணமர்க்கம்டமன். கர்ணமக்கவந பிட்டு,  னெத்வட 
பிட்டு ந்யதமயதமகய டம கமனம் ஆத்ண சயந்டவ, 

த்தமம் ன்று இனப்பன்டமன் ஆத்ணம ப்ஹ்ணழண 
ன்று அயந்ட அடேபிப்டம, யவந்ட யவபம 
யவவதப் ளறுபமன். ணமடய ன்றும் மக்ஷமத்கமம் 
ன்றும் ளசமல்றம் அந்ட யவளதமன்றுடமன் என னவ 
கயட்டிமல் அப்டிழத சமச்படணமக இனப்ட. ழச்சு 
பனக்கயல்கூ 'ப்ம்ணமந்டணமதினந்டட!' ன்று ணக்குத் 
ளடரினேம் இன்த்வடச் ளசமல்கயழமம்! பமஸ்டபத்டயல் 
அந்ட "ப்ம்ணமந்டம்" யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயல் யத்டய 
ளற்பனுக்குத்டமன் ளடரினேம்! அட, ப்ம்ணம் ன்று 
என்வ இன்ளமனபன் அடேபித்ட ஆந்டயப்ட அல். 
ப்ம்ணம் ன் ஆந்டம்டமன் ப்ம்ணமந்டம். இபன் 
(யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயல் யத்டய ளற்பன்) டமழ அந்ட 
ப்ம்ணம் ன் ஆந்டணமக ஆகயபிடுகயமன். அங்ழகடமன் 
தழணதில்வ, டக்கணயல்வ, கமணனம் க்ழமடனம் 
ழமட்டு இறேக்கயடம் இல்வ. ஏதமட னதற்சயனேம் 
ழபண்டிதினப்டயல்வ. யத்டயதவபடற்கு னன்மடி 



ளமம்ப் மடுத்டமன் ழபண்டும். ழமமட்ம் 
ன்ழழ, அட ளரிசமக இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். ஆமல் 
என டம் அந்ட க்ஷ்தத்வட அவந்டபிட்மல் ழமடம். 
அப்னம் அடயயனந்ட றேறபட, பிகுபட ன்ட 
கயவதமட. 
 

"டயல்வ ளபநிதிழ கந்ட பிட்மபர் 

டயனம்ினேம் பனபமழம?" 

ன்று ளசமன்ட இவடத்டமன். என டத்டக்கு இன 
டணமக, 

 

அமவ்னத்டய சப்டமத் அமவ்னத்டய சப்டமத் 

 

ன்று "ப்ஹ்ண லத்ம்" னடிந்டயனப்டம் இவடத்டமன் 
ளசமல்கயட. ப்ஹ்ணலத்கமர், "இட டமழண 
ளசமல்படயல்வ, ச்னடயதிழழத (ழபடத்டயழழத) இப்டி 
இனக்கயட" ன்றும் ளசமல்கயமர். 'சப்டமத்' -- ன்மல் சப்ட 
ப்ணமஞம் ன்டம ச்னடயதியனந்ட ன்று அர்த்டம். 
ச்னடய சயம சமந்ழடமக்த உயத்டயல் இப்டிழத 
இண்டு டவப ளசமல்ய னடித்டயனக்கயட. 
 

அடமபட, யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயமல்டமன் யத்தணம 
ழரின்ம். ப்வ்னத்டயதில் ளறுபளடல்மம் ச்பணம 
(யவதற்) சயற்யன்ம்டமன். 
* "ளடய்பத்டயன் குல்" னடற்குடயதில் 
"ளதரில்மடணடம்" ன் உவமர்க்கறம். 
இனபிட ணக்கறக்கம இன பனயகள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



றோ சங்க சரிடம் 

 

இனபிட ணக்கறக்கம இன பனயகள் 

 

ஆமறம் ழமகம், ப்வகள் ன்று ஈச்பன் மகம் 
ஆடுபடயல், 'ந்யதமயதமகப் ழம; கமட்டுக்குப்ழமய் 
னெக்வகப் ிடிச்சுக்ழகம; அப்டிழத 'ஆத்ணம, ஆத்ணம'ன்னு 
பிசமம் ண்ஞி, அடயழழத ழடமஞ்சு ழம' ன்மல் 
ளமம்ப் ழர் அவடக் ழகட்கக் கூடிதபர்கநமக இல்வ. 
ல்மபற்றுக்கும் கமஞணம பஸ்டவபத் 
ளடரிந்டளகமண்டு--ப்ஹ்ணம், ப்ஹ்ணம் ன்னும் அடடமன் 
டன்னுவத ஆத்ணம ன்று ளடரிந்டளகமண்டு--அடயழழத 
க்தணமகயபி ழபண்டுளணன் டமம் 
ளனபமரிதமபர்கறக்கு ற்டுபழடதில்வ. இந்டத் 
டமத்டயற்கு 'னனக்ஷறத்பம்' ன்று ளதர். 'பிடு 
ழபண்டும் ன்று ஆவசப்டுபட' டமன் னனக்ஷறு்த்பம். 
அந்ட ஆவசனேள்நபன்டமன் னனக்ஷற ன்பன். 
யவ்னத்டய ணமர்க்கம் ன்று இத்டவ மனய மன் 
ளசமன்ட ஜம ணமர்க்கம் ன்று ளமடபில் 
ளசமல்ப்டுபடடமன். அடயல் ளசல் ழதமக்தவட ளற் 
அடயகமரி னனக்ஷறக்கள்டமன். த்ளடமவகதில் அபர்கள் 
ளமம்றம் ளகமஞ்சணமகழப இனப்மர்கள். 
 

ணற்பர்கள் டமபட கமர்தம் ளசய்படயல்டமன் ப்ழமடம் 
ஈடுட்டினப்மர்கள். ளபநி உகஞங்கள், ணற் 
ணடேஷ்தர்கள் ஆகயதவப இல்மணல் கமர்தணயல்வ. 
இபற்வளதல்மம் வபத்டக்ளகமண்டு வடதமபட 
ண்ஞிக்ளகமண்ழதினப்டடமன் ளனபமரிதம 
ங்கநின் ஸ்பமபம். கர்ணத்டயழழத ற்றுள்ந 



இபர்கவந 'கர்ண ங்கயகள்' ன்று கபமன் கரவடதில்[1] 

ளசமல்யதினக்கயமர். ிப்டிக் கர்ணம ண்ஞிக் 
ளகமண்டினக்கயமர்களநன்மல், இபர்கறக்குப் பிடணம 
ஆவசகள் இனக்கயன். அபற்வ யவழபற்யக் 
ளகமள்பளடன்மல், அடற்கமக ழடம உவனத்ட, கயவனத்ட, 

ித்டயதமவ ணமற்ய, கரணமற்ய டமபட கமர்தம் 
ண்ஞித்டமழதமக ழபண்டிதினக்கயட? மம்மட்டுக்குச் 
சும்ணம உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்டமல், மம் ஆவசப்டும் 
பஸ்ட அடழப ம் வகதில் பந்ட பிறேணம? 

ளபநிதியனந்ட 'பழபண்டும்' ன்யல்மணல், ம்ணயழண 
ப்ழமடம் ஸ்பதம் யத்டணமக இனக்கும் ஆத்ணமவப 
அவதத்டமன் சும்ணம உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்க 
ழபண்டுழண டபி, மக்கய ட ழபண்டுளணன்மறம் 
கமர்தம் ண்ஞித்டமமக ழபண்டும். 
 

இப்டிச் ளசமல்படயமழழத எவ்ளபமன கமர்தனம் 
ண்டம்ழமட ஆத்ணமவப பிட்டுபிட்டு ழணறம் ழணறம் 
ளபநிதில் ழமய்க் ளகமண்டினப்டமக ற்டுகயட 'ப்-
வ்னத்டய' ன்மழ அடடமன் அர்த்டம்; 'ளபநிதிழ 
ழமய்க்ளகமண்ழதினப்ட' ன்ழ அர்த்டம். 
 

இடற்கு டயர்ப்டம் 'ய-வ்னத்டய'. பிட்டுபிட்டு ளபநிதிழ 
ழமபடற்கு டயர் ன்? இனந்ட இத்டக்ழக டயனம் 
பனபடடமழ? 'டயனம்ி பனபட' டமன் 'யவ்னத்டய' -
ஆத்ணமறக்ழக டயனம்ி பந்டபிடுபட. 
 

'ப்வ்னத்டய' ன்மல் கமர்தத்டயல் ஈடுட்டினப்ட ன்றும், 

'யவ்னத்டய' ன்மல் கமர்தத்டக்கு னற்றுப் னள்நி 



வபத்டபிட்டு இனப்ட ன்றும் அர்த்டங்கள் 
ற்ட்டினக்கயன். 
 

ளனபமரிதம ங்கள் ஆத்ணமவப பிட்டு, கமர்தத்டயல் 
ழமகயபர்கநமகத்டமினப்மர்கள் ன்மல் 
அபர்கவநளதல்மம், 'அப்டிப் ழமகப்மட; சும்ணம 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு ஆத்ண பிசமம் ண்ட' ன்று 
பந்டம் ளசய்த னடினேணம ன்? ண்ஞிமறந்டமன், 

அபர்கறக்கமக அந்ட ஆவச-னனக்ஷறத்பம் ன் ஆவச-
-ழமக ஆவசகள் ல்மம் ழமய் த்த பஸ்டவப 
அவத ழபண்டுளணன்று ணட்டுனள்ந ஆவச--
இல்மடழமட ன் ன் இனக்கும்? 

 

ரி, அடற்கமக அபர்கவந அப்டிழத பிட்டுபிடுபடம? 

அப்டிபிட்மல் அபபனும் டன் டமவசகறக்கமகப் 
ித்டயதமவ ணமற்றுபட, பதிற்யல் அடிப்ட ன்று 
அல்பம ழமகழண சரர்குவந்ட ழமய்பிடும்? 

ஈச்பனுக்கு ழமகம் னள்ந மகணமதில்மணல் 
அங்ழகமக் கூத்டமக அல்பம ஆகயபிடும்? ின்ழ 
ன் ளசய்தமம்? 

 

இடற்குத்டமன் ழபடணமட ப்வ்னத்டயதிழழத ழமகக் 
கூடிதபனுக்கு அபனுவத ழமக்குக்கு ற்டமக, ஆமல் 
அபன் இஷ்ப்டிளதல்மம் அடர்ணணமகக் கமர்தங்கவநப் 
ண்ஞபிமணல், ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம் ன்று டர்ண 
ணதணமகக் கமரிதங்கவந பகுத்டத் டனகயன் கர்ண 
ணமர்க்கத்வடனேம், கமர்தத்வட பிட்டுச் ளசதற் 
ஆத்ணமபில் எடுங்க பினம்னபனுக்கு யவ்னத்டய ணமர்க்கம் 
ன்னும் ஜம ணமர்க்கத்வடனேம் ழமட்டுக் ளகமடுத்டட. 



 

ழபடம் ழமட்டுக் ளகமடுத்டட ன்மல் ன் அர்த்டம்? 

ழபட ணந்த் னொணமக ஈச்பழ ரியகள்னெம் ழமட்டுக் 
ளகமடுத்டமன் ன்றுடமன் அர்த்டம். 
 

இந்ட இண்டு பிடணம ப்வகறம் அபிணயனந்ட 
டமழ பந்டயனக்கயமர்கள்? அபர்கறக்கு ல் ணமர்க்கம் 
ழமட்டுக் ளகமடுக்க ழபண்டிதட அபனுவத கவண 
டமழ? கர்ண ங்கயகநமகழப அடயகம் ழர் 
இனக்கயமர்களநன்மல் அடறம் அபழ அபர்கவந 
அப்டி இனக்கும் டிப் ண்ஞிப் ழமட்டினப்டமல்டமன்! 
தட: ப்வ்னத்டயர்-னடமமம் ழத ர்பணயடம் டடம் ன்று 
கரவடதில் ளசமல்றகய இத்டயல்[2], பமல் இட 
அவத்டம் வ்தமிக்கப் ட்டினக்கயழடம அந்ட 
ஈச்பிணயனந்ழடடமன் பீர்கறக்கு ப்வ்னத்டய ன்ட 
ற்ட்டினக்கயட ன்று ஸ்ஷ்ணமகத் 
ளடரிபிக்கப்ட்டினக்கயட. இவட ஆசமர்தமள் மஷ்தத்டயல் 
ழணறம் ஸ்ஷ்ணமக்கய ஈச்பன் என பீனுக்குள்ழந 
அந்டர்தமணயதமக உட்கமர்ந்ட ளகமண்ழ அவட 
ப்வ்னத்டயதில் ஈடுடுத்டகயமன் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

னடயல் 'கர்ணழதமகம்' னடம அத்தமதங்கநில் 
ளசமல்றம்ழமட கபமன், ங்கள் கர்ணங்கயகநமக 
(அடமபட ப்பனத்டயதிழழத மட்னவதபர்கநமக) 
இனப்டற்குக் கமஞம் ப்க்னடய, ப்க்னடய ன்ழ ளசமல்ய 
பந்டமர். ப்க்னடய ன்மல் ணமவதடமன். ரி, ணமவத 
ன்மல் அட ணட்டும் டமழ ழடம ண்டகயடம ன்? 

அந்ட ணமவதவதனேம் உவதபமக, அடற்கு 



தணமமக ஈச்பன்டமன் இனக்கயமன். "ப்க்னடய 
ன்ட ணமவத ன்று ளடரிந்டளகமள். அந்ட ணமவதக்கு 
ளமந்டக்கமன்--ணமவததின் தணமன்--ணழச்பன் 
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்" ன்று என உயத்ட [3] { 

ளசமல்கயட. கபமனும் கரவடதில் "ணண ணமதம டத்ததம": 
"கக்க இதமடடம ன்னுவத ணமவத" ன்ழ 
ளசமல்யதினக்கயமர்.[4] ஆவகதிமழ ஈச்பழடமன் 
அபனுவத ணமத ீவ க்கடளணன்ழ கர்ண 
ங்கயகநமக ப்வ்னத்டயதில் ழமகயபர்கவநனேம் அப்டிப் 
ண்ஞிதினக்கயமளன்று ளடரிகயட. பீர்கள் அத்டவ 
ழனழண யவ்னத்டயதில் ழமமல் ன் ஆகும்? அபர்கள் 
ஜமத்டயமல் ணமவதவத உவத்ளடயந்டபிட்டு 
ஈச்பனுவத யர்குஞணம ப்ஹ்ண ஸ்பனொத்டயழழத 
க்தணமகயபிடுபமர்கள். 
 

அப்னம் ப்ஞ்ச ீவ ன்று ப்டி அபன் 
பிவநதமடிக் கூத்டடித்ட ந்ழடமப் னடினேம்? 

னடயல் ஸ்னஷ்டிதில் ழடமன்யத கமடயகள் 
யவ்னத்டயதில் ழமய்பிட்டமல், அப்னம் ப்மடயகள் 
ன்ழ கணமகப் ிள்வந, குட்டிகவநப் ளற்று னணயவத 
ளமப்னபடற்கமக ணரீசய னடம த்டப்ழவ ப்ஹ்ணம 
ஸ்னஷ்டித்டமளன்று மகபடத்டயல் மர்க்கயழமம். 
ஆவகதிமல் டயவ்த ங்கல்ழண ழமகம் னமறம் 
ஜமிதமகப்ழமய், ழமகத்வடழத பிட்டு பிட்டுப்ழமய், 

அபனுவத ட்மணம ஸ்ழவக் கமயதமக, மனமகப் 
ண்ஞிபிக் கூமளடன்றுடமன் இனக்கயளடன்று 
ளடரிகயட. 
 



ஆமறம் அடற்கமக ட்மணமபில் டிக்கய ல்மவனேம் 
டயளகட்டு அபபர் இஷ்த்டக்கு ஆக்ட் ண்ஞ பிட்டு 
பிமணம? இப்டிக் கூமட ன்றுடமன், 'இந்ட ங்கள் 
ப்வ்னத்டயதில் ழமமறம், மம் ழபடிக்வக மர்ப்டற்கமக 
அபர்கறக்குக் ளகமடுத்டயனக்கய ளகமஞ்சம் 
ஸ்பமடந்த்ரிதத்வடக் ளகமண்டு எழ ழகமஞம ணமஞமபமக 
எவ்ளபமனத்டனம் டன்ிஷ்ப்டிழத ண்ஞி, எட்டு 
ளணமத்டணம னெபமழ்ற எறேங்கு ளகட்டுப் 
ழமகும்டி ஆபடற்கு பிட்டு பிக்கூமட. இடகள் டி 
ப்வகநமகறம் எழதடிதமகத் டப்னப் ண்ஞிப் மத்டயல் 
ணமட்டிக்ளகமள்நபிக் கூமட. ட்மணமழப இல்மணல் 
ல்மம் ப்ம்ணணமகறம் ழமகப்மட; ட்மணம எழ 
குனப்ணமகறம் ழமகப்மட; எழதடிதமகத் டப்ன-டண்ம, 

அடற்கமகப் மத்டயல் ணமட்டிக்ளகமண்டு ரிடபிப்ட 
ன்றும் ழமகபிப்மட. கர்ணமபிமல் யத்தமந்டந்டமன் 
யச்சதணமக இல்வளதன்மறம், அவடப் னண்த 
கர்ணமபமகப் ண்டபடமல் அவதக்கூடித 
டமற்கமயகணம ழமக ழமக்தமடய ஆந்டங்கூ இல்வ 
ன்று ங்கள் ஆக்கயக்ளகமண்டு எழ கஷ்த்டயல் 
அறேந்டயபிடுபடற்கு பிப்மட. டி பமழ்க்வக, னெ 
பமழ்க்வக டபமமறம் அடயல் என எறேங்கு, அன்ன, 

அனகு, ஸ் மதம் ல்மம் இனக்கும்டிதமக --
இத்டவவதனேம் ழசர்த்ட எழ பமர்த்வடதில் 
ளசமல்படமமல், டர்ணணமக இனக்கும்டிதமக-- 
இபர்கறக்கு பனயதவணத்டக் ளகமடுக்கழபண்டும்' ன்று 
ஈச்பன் ண க்னவழதமடு யவத்ழட ப்வ்னத்டய 
ணமர்க்கம் ன்வட ழபடங்கள் பனயதமக 
ளபநிப்டுத்டயமர். அபபனம் னெத்டயல் ஈச்பன் 



டங்கவநப் ிப்ித்டயனக்கய யவக்கு ற் 
இப்டிதிப்டி த்கமர்தங்கநமகப் ண்ஞிக்ளகமண்டு 
ழமய், இந்ட ழமகத்டயழ டமங்கறம் ச்ழதவ 
அவந்ட, ழமகனம் டங்கநமல் ழக்ஷணணவனேம் டிதமகச் 
ளசய்டளகமண்டு, அடற்கும் ழணம ஸ்பர்கமடய னண்த 
ழமகங்கநிறம் ந்ழடமத்வடப் ளட்டும் ன்று 
பனயழமட்டுக் ளகமடுத்டமர். ழபடத்டயல் இந்ட மகத்டக்குக் 
கர்ண கமண்ம் ன்று ளதர். தஜ்ஜ 
கர்ணமடேஷ்மளணல்மம் இடயல் அங்குபடடமன். 
 

யவ்னத்டய ணமர்க்கணமக ழணமக்ஷ யத்டயக்கு அழட 
ழபடத்டயல் னடிற மகங்கநிறள்ந உயத்டக்கள் 
னெணமக பனய ழமட்டுக் ளகமடுத்டமர். அடற்கு ஜம 
கமண்ம் ன்று ளதர். அடயல் டத்ழபமழடசம் யம் 
இனக்கும். 
 

ழணமக்ஷம் ழபறு, ஸ்பர்கம் ழபறு. ழணமக்ஷம்டமன் 
ம்மத்டயயனந்ட யந்ட பிடுடவ ளறும் 
ஸ்டமம். ணசமந்டணம ஸ்டமம். ஸ்பர்கம் ன்ட 
னண்தத்டயன் அநவபப் ளமனத்ட, அட ளசபனயனேம் 
கமம் பவதில் ணமத்டயம், பிட இந்த்ரித 
இன்ங்கவந ணமத்டயம் ளகமடுக்கும் ழமகம். 
[1] III.26 
[2] XVIII-46 

[3] 1 ச்ழபடமச்படழமயத் IV.10 

[4] கரவட VII.14 

கர்ண ணமர்க்கத்டயன் இனபிட ன்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



றோ சங்க சரிடம் 

 

கர்ண ணமர்க்கத்டயன் இனபிட ன்கள் 

 

ஈச்ப ழபடபமதிமகப் ழமட்டுக் ளகமடுத்ட கர்ண 
ணமர்க்கத்டயல் என ளரித பிழசம் ன்ளபன்மல்: 
 

அப்ப்ழம ணக்ழக என ழதமசவ, 'இட ன்ழணம 
ஏதமணல் எனயதமணல் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயழமழண! 
ஆமல் இடமழ ணக்கு உள்ழந ன்ழபம என்று 
யவதமணல், ல்மம் ழடம ழணளறேந்டபமரிதமக அல் 
றகம் அடேபித்டத் டீர்ந்ட ழமகயமற்ழமத்டமழ 
இனக்கயட?' ன்று பனகயளடன்று ளசமன்ழன். இப்டி 
என ண்ஞம் பந்டமறம் உழ னக்க பமவ 
அவட ல் பிக்டய - வபமக்தணமக பந ளபமட்மணல் 
அனக்கயப் ழமட்டு பிடுகயட. 'வனத குனடி' ன்று 
ழசற்றுக் குட்வதிழழத பிறேந்ட குனப்ிக்ளகமண்டு, 

'ன்மதினக்கு, ன்மதினக்கு' ன்று 
ந்ழடமப்டுகயழமம். ம்ணமழ டறழண ளசய்ட 
ளகமள்நனடிதமடடமக என சமற, ளரித ஷ்ம் ன்று 
டமபட பந்டமல் அப்ழமட ணட்டும் -- கமர்தழண ளசய்கய 
மம் இடயல் ளசய்டளகமள்ந என கமர்தனம் இல்வ 
ன்டமழம ன்ழபம -- ளகமஞ்சம் 
வபமக்தணமதினக்கய ணமடயரி இனப்ழமம். ிப 
வபமக்தம், ச்ணசம வபமக்தம் ன்மர்கள். ஆமல் 
அடறம் ீர் ழணல் றேத்ட ன்கய ணமடயரி 
அடித்டக்ளகமண்டு ழமய் பிடுகயட. இப்டிழத ளகமஞ்சம் 
ளகமஞ்சணமகப் 'ட்டு'க்ளகமண்டு ழமமல், ட்டுப் ட்டுக் 
ளகமஞ்சத்டயழ ளகமஞ்சம் க்பம் பனம். அந்ட 



யவதிறம் ம்ணமழ கர்ணமவபபி னடிதமடடமன். 
ஆத்ணம-ப்ஹ்ணம்-ஜமம் ன்று கமந்டத்டயல் ழமய் 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு த்தம பிசமமடயகள் ண்டம் 
ழதமக்தவட பந்டயனக்கமடடமன். ஆமறம் 
ன்வக்கமபட அந்ட ழதமக்தவட பந்டமல் ழடபவழத 
ன் ண்ஞம் அடிபமத்டயல் உண்மதினக்கும் 
கமர்தங்கநில்டமன் ணயன் ப்வ்னத்டய ('ணயன் 
ழமக்கு' ன் அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயழன்) இனந்டமறம் 
அவட பிட்டுபிட்டு ஜம பிசமம் ண்ஞ 
னடிதமபிட்மறம், 'கமர்தம் பிட்மல் ழடபவ, ஜம 
பிசமத்டயற்கம ழதமக்தவட பந்டமல் ழடபவ' ன்று 
பினப்ம் உண்மகும். இம்ணமடயரிதினப்பர்கள் கர்ண 
ங்கயகநில் அடயகம் ழர் இனக்கணமட்மர்கள். ஆமறம் 
னனக்ஷறு்க்கநமக யவ்னத்டய ன்ழ டீபிணமகப் 
ழமகயபர்கவநபி யவதப் ழனக்கு இந்ட 
ண்ஞணமபட அடிப்வதில் இனக்கும். 
 

ப்பனத்டய ணமர்க்கத்வட உத்ழடசயத்ட ஈச்பமல் 
ழபடத்டயன் னெம் ளகமடுக்கப்ட் அழட கர்ண 
கமண்த்டயன் அடேஷ்மம் இப்டிப்ட்பர்கறக்கும் என 
ளரித உகமத்வடச் ளசய்ட, யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயற்குப் 
ிற்மடு என கமத்டயமபட ழமய்ச் ழசனபடற்கு 
ழதமக்தவட உண்மக்குகய உமதணமக அவணகயட. 
ணமத்ணம அப்டி அவணத்டயனக்கயமர். 
 

ன் ளசய்டயனக்கயமளன்மல், டர்ணணம இந்ட 
சமஸ்த்ழமக்ட கர்ணமக்கவநச் ளசய்டமல் அட இண்டு 
பிடணம ன்கவநக் ளகமடுக்கும்டிதமகச் 



ளசய்டயனக்கயமர். இண்டு பிடணம க்ஷ்தங்கவந 
உத்ழடசயத்டக் கர்ணமக்கவநச் ளசய்னேம் இண்டு பவகதம 
ங்கறக்கு அபபர் க்ஷ்தத்வடனேம் யவழபற்யத் 
டனபடமக இண்டு பிட வ அவணத்டயனக்கயமர். 
 

என பவக, னழமக - ஸ்பர்க்க ழமக இன்ங்கறக்கு 
ழணழ வடனேம் யவக்கமடபர்கள். இபர்கள் டமங்கள் 
பினம்னம் இன்ங்கறக்கமகத் டங்கள் 
ணறப்டிளதல்மம் ளசய்டமல் ழமகத்டக்கும் கஷ்ம் 
பிவநபித்டத் டங்கறக்கும் மபத்வடத் 
ழடடிக்ளகமள்கயமர்கழந, அடமல் டங்கறக்கும் கஷ்த்வட 
உண்மக்கயக் ளகமள்கயமர்கழந. டமங்கள் ஆவசப்டும் 
ச்பணம இன்ங்கவநனேம் அவதமணல் பஞீமய்ப் 
ழமகயமர்கழந ன்றுடமன் சமஸ்த்ழமக்டணமக கர்ண 
கமண்ம், கர்ண ணமர்க்கம் ன்று ஈச்பன் ழமட்டுக் 
ளகமடுத்டட. "அப்ம! உன்மழ டமபட கமர்தந்டமன் 
டமறம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்க னடினேம். மன்டமன் 
உன்வ அப்டிப் வத்டயனக்கயழன். உக்கு மன் 
ளகமஞ்சம் ஸ்பமடந்டயரிதனம் ளகமடுத்டயனக்கயழன். 
ழபடிக்வக மர்க்கடளணன்றுடமன் இப்டிளதல்மம் 
ளசய்டயனக்கயழன். ஆமல் ழபடிக்வகதமக இல்மணல் 
எழ ளபயக்கூத்டமக மன் மர்த்ட, 'ம்ண ஸ்னஷ்டி 
இப்டிதமச்ழச!' ன்று யவக்கும்டிப் ண்ஞிபிமழட! ீ 
இஷ்ப் டி கமர்தம் ளசய்ட உக்கும் கஷ்ம், ஊனக்கும் 
கஷ்ம், க்கும் கஷ்ம் ன்று ஆக்கயபிமழட! இப்டி 
ஆகமணயனக்க பனயடமன் கர்ண கமண்ம். உக்குப் ிடித்ட 
னழமக-ஸ்பர்க்கழமக ளநக்தங்கவந யணமகழப 
உக்குக் ளகமடுப்டமக அடயல் கர்ணமக்கவநத் 



டந்டயனக்கயழன். கமர்தம் ண்டபடயழழதடமன் உன் 
ஸ்பமபம் இனப்டமல் ணறப்டிப் ண்டபவட 
பிட்டு, இப்டி (சமஸ்த்த்டயல் ளகமடுத்டள்ந கர்ணமக்கவநப்) 
ண்ஞ ஆம்ி. இந்ட ணமடயரி கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்படயல் 
கஷ்ங்கள், ச்ணங்கள், த்தமகங்கள், இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். 
ஆமல், 'ம்ணயஷ்ப்டி ளசய்டமல் ின்மல் பனகய 
கஷ்ங்கள் இவடபி ளமம்ப் ளரிசமக அல்பம 
இனக்கும்? அட, ளசய்கய ளகமஞ்ச கமத்டயல் 
ளநக்தணமதினந்டமறம், ளசய்ட னடித்டின் 
ளடுங்கமம் ற்டும் பிவநறகள் ண கஷ்ணமக 
இனக்கும். இட (ழபட சமஸ்த் கர்ணமடேஷ்மம், ஸ்படர்ண 
ரிமத்டயல் ளசய்கய எவ்ளபமன கமர்தனம்) ளசய்கய 
ளகமஞ்ச கமம் ச்ணணமகப்  யதணம், த்பிதத் டயதமகம் 
ன்யப்டிதினந்டமறம், ழ றகமம் 
ந்ழடமத்வடக் ளகமடுப்டமக இனக்கயடல்பம? 

அடமல் ம்வணக் ளகமஞ்சம் ரிப்டுத்டயக்ளகமண்டு 
ஈச்பமஜ்வஜக்கு அங்கய இப்டிப் ண்டழபமம்' ன்று 
என டீர்ணமம் ண்ஞிக்ளகமள்"- ன்ழ கர்ண 
ணமர்க்கத்வட ழபடத்டயன் பனயதமக கபமன் 
பிடயத்டயனக்கயமன். இட என பவகதம ங்கறக்கு. 
ஆத்ணமடேபம், ஈச்பமடேபம் ஆகயதபற்வப் ற்ய 
அட்டிக்ளகமள்நமணல், ந்ழடமணமக 
பமழ்ந்டளகமண்டினந்டமல் ழமடம் ன்று யவக்கும் 
ங்கறக்கு. 
 

இன்ளமன பவக ளசமன்ழன். ஆத்ணம ன்று பிசமம் 
ளசய்தழபம, ஈச்பன் ன்று அப்டி உனகயப்ழமகழபம 
னடிதமட பவகடமன். ஆமறம், 'ளசக்குணமடு ணமடயரி 



இளடன் சுற்ய சுற்யக் கமர்தம்? இடமழ ளறுகய 
இந்ட ந்ழடமங்கள் டமன் ன்? உள்ழந என 
யவவபத் டபில்வழத! அவடப் ளழபண்டுழண!' 
ன்கய ண்ஞம் உள்ந ங்கள். இபர்கறக்கும் கர்ண 
கமண்த்டயன் ஸ்படர்ணமடேஷ்மங்கவநழதடமன் ஈச்பன் 
ணமர்க்கணமகக் ளகமடுத்டயனக்கயமன். ஆமறம் என 
பித்தமம். ழணழ ளசமன்டி னழமக-ஸ்பர்கழமக 
ந்ழடமங்கழநமழழத த்னப்டயப் ளற்றுபிடுபர்கள் 
இந்ட ந்ழடம ப்மப்டய ன் வ உத்ழடசயத்ழட 
கர்ண ணமர்க்கத்டயல் ழமகயமர்கள். ஈச்பழ அந்ட 
ணமர்க்கத்டக்கு இந்டப் ன் உண்டு ன்று 
வபத்டயனக்கயமன். ஆமல், 'இந்டப் ன் ழபண்மம். 
ச்பணம இந்ட ஆந்டங்கநில் ங்கறக்கு 
ஆவசதில்வ. ஆமறம் யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயல் 
ழமபடற்கம சயத்டப் க்குபம் ங்கறக்கயல்வ. டமபட 
கமர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டயழழதடமன் ங்கள் 
ஸ்பமபம் இனக்கயட' ன்டமக இன்ளமன பவக 
ளசமன்ழல்பம, அபர்கறக்கும் அந்டச் சயத்டப் 
க்பத்வட சமஸ்த்ழமக்டணம கர்ண ணமர்க்கழண 
அநிக்கும்டிதமக (ஈச்பன்) வபத்டயனக்கயமன். வ 
பினம்ிப் ண்ஞிமல் எளமன ந்ழடமங்கவநக் 
ளகமடுத்டபிட்டு அழடமழழத னடிந்ட ழமய்பிடும் 
கர்ணமடேஷ்மத்வடழத, வ பினம்மணல், 'இட 
ஈச்பமஜ்வஜ. 
ழபடம் பனயதமக அபன் ழமட்டுள்ந ஆஜ்வஜ, 

அடற்கமகழப அங்கய அவட அடேஷ்டிக்கயழமம். ஆமல் 
இடமல் ற்டும் ந்ழடம ன் டறம் ழபண்மம்' 

ன்று யவத்ட எனபர் ளசய்ட ளகமண்டுழமமல் அட 



அபனக்குச் சயத்ட சுத்டயவதக் ளகமடுத்டபிடும். ஸ்பத 
மம், டன் ளமந்ட ந்ழடமம் ன் ில் 
ஆவசதில்மணல், அடமபட யஷ்கமம்தணமக, 'ழமகம் 
எறேங்கமக இனப்டற்கமக கபமன் பகுத்டக் 
ளகமடுத்டயனக்கய பனய, கமர்த க்ணம், இட (கர்ண ணமர்க்கம்) 
ன்டற்கமக ணட்டும் அடன்டிப் ண்டழபமம்' ன்று 
எனபன் கர்ணமக்கவநப் ண்ஞ ஆம்ித்டமல், -- டன்ம் 
கனடமணறம், ஆவசதின் அறேக்குப் மணறம் கபமன் 
கட்வநக்கு அங்கய, 'அபனுவத ப்ரீடயக்ழக இவடச் 
ளசய்கயழன்: 'ழணச்ப ப்ரீத்தர்த்டம்' ன்று ஸ்படர்ணப்டி 
எனபனக்கு ற்ட்டினக்கும் அத்டவ கர்ணமக்கவநனேம் 
பிமணல் இறேத்டப் ழமட்டுக்ளகமண்டு ண்ஞ 
ஆம்ித்டமல் -- அபனுவத சயத்டத்டயறள்ந 
ழடமங்களநல்மம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகத் ழடய்ந்ட 
ணவந்ட ழமய்பிடும். இப்டிப்ட் சயத்ட சுத்டய 
ளற்ின் அபமல் கர்ணமவப பினடினேம். ஏதமணல் 
கமரிதம் ன்று க்கும் ஸ்பமபம் அங்கயப் ழமகும். 
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக த்தமம், பிசமம் ன்று 
அடற்கப்னம் யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயல் ழமகனடினேம். 
 

கர்ண ணமர்க்கத்டக்கு இப்டி இண்டு பிடணம ன், 

என்று, கர்ணமபிமல் ழமக ற்டும் னழமக-ஸ்பர்க 
ழமக ந்ழடம ன். இன்ளமன்று இந்டப் ன் 
ழபண்மளணன்று ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞிபிட்டு, 

அபனுவத ஆஜ்வஜ ன்டற்கமக ணமத்டயம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டுழமமல் மநவபில் உண்மகும் சயத்ட சுத்டய 
ன் ன். சயத்ட சுத்டய அழடமடு னடிந்டழமபடயல்வ. 
யவ்னத்டய ணமர்க்களணன்கய ஜமழதமகத்டயல் 



ப்ழபசயப்டற்கம ழதமக்தவடவத அடழப 
உண்மக்குகயட. 
 

இண்டு பிடணம ன் ன்று மன் ளசமன்மறம், 

பமஸ்டபத்டயல் கர்ண ன் ன்மல் அட அந்டக் கர்ணம 
ழமக னழமக-ஸ்பர்க்க ழமகங்கநில் டனம் டமற்கமயக 
ந்ழடமங்கள்டமன். இந்டப் ன் ழபண்மளணன்று 
யவத்டழமடயறங்கூ, கர்ணம ளசய்தமணயனக்க 
னடிதபில்வழத ன்டமறம், பிடயப்டி 
ஸ்படர்ணங்கவநச் ளசய்படமல் ணக்ழக என டியப்நின் 
உண்மகயட ன்டமறம், இடமல் னெத்டயன் 
எறேங்கம பமழ்க்வகக்கும் உடப னடிகயட ன்டமறழண 
எனபன் கர்ணம ண்டம்ழமட அபனுக்குச் சயத்ட சுத்டய 
ற்டுகயளடன்மல் அந்டச் சயத்ட சுத்டய ழமக அந்டக் 
கமரிதங்கநியனந்ட மக உண்மகயபிபில்வ. 
 

கமய்கயத் ழடமட்ம் ழமடுபடற்கு ன் ன்? 

கத்டயரிக்கமய் மம்மர், ளபண்வக்கமய் கய இத்தமடய 
டமழ? எனத்டனக்கு இந்ட மம்மனம் கயனேம் 
ழபண்டிதினக்கபில்வ. ஆமறம் அபனக்கு ன்ழபம 
ழபடவ -- னத் ழசமகம், business -ல் loss ணமடயரி ன்ழபம 
என்று. அட ளடரிதமணயனக்க, ளபட்டி, ளகமத்டய டமபட 
கமர்தம் ண்ஞி ணக்கடிக்கமளணன்று கமய்கயத் 
ழடமட்ம் ழமடுகயமர். அடற்கமக, ழடமட்ம் ழமடுபடன் 
ன் ன் ன்று ழகட்மல், 'னத் ழசமக யவ்னத்டய' ன்று 
ளசமல்மணம? 

 

இப்டித்டமன் என கர்ணமபின் இமனத் ன்* 
ழபண்மளணன்று கர்ணம ளசய்கயபன் ளறும் சயத்ட 



சுத்டயவதக் கர்ண மகச் ளசமல்படயல்வ. அட ஈச்ப 
ப்மடணமக அபன் ளறுபழட. 
 

"ழர்ப் ன் டக்கு ழபண்மளணன்யனந்டம், ம்னவத 
ஆஜ்வஜ ன்டமறம், னெ எறேங்வக உத்ழடசயத்டம் 
ம்னவத ப்ரீடயக்கமகழப இபன் இவ்பநற ன்மகக் 
கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்கயமழ! இந்ட ணழமமபத்டக்கமக 
இபனுவத சயத்டத்டயன் அசுத்டங்கவநப் ழமக்குழபமம்" 
ன்று ஈச்பழ அடேக்யப்டடமன் சயத்ட சுத்டய. 
 

ழர்ப்ன் ன்வடக்கூ கர்ணமழப ளகமடுப்டயல்வ 
டமன். ணம கர்ணம ப்டிப் ன் டனடினேம்?  
டமடமபம ஈச்பன்டமன் அவடனேம் ளகமடுக்கயமன். 
ன்மறம், அடயழழத பித்தமம் ண்ஞி, ளபநி 
பஸ்டக்கநமழழத எனத்டனுக்கு ற்டும் னழமக-
ஸ்பர்க ழமக ன்கவந ணட்டும் கர்ணமபின் ழர்ப் 
மகறம், உள்ழநஅந்டஃகஞத்டயல் பீனுக்கு 
உண்மகும் சயத்ட சுத்டயவதத் டன்னுவத 
ப்மடணமகறம் கமட்டுகயமன். ஆவகதமல் சயத்ட 
சுத்டயவதக் கர்ண ன் ன்று ளசமல்றம் பனக்கணயல்வ. 
கரடமடய சமஸ்த்ங்கநிறம் கர்ண ம், கர்ண  த்தமகம் 
ன்ளல்மம் ளசமல்றம்ழமட இந்ட அர்த்டத்டயல்டமன் 
ளசமல்யதினக்கயட. சயத்ட சுத்டய (ன்ட) கர்ண 
ில்வ, (அட) கர்ண வத் டயதமகம் 
ளசய்படமழழத கயவப்ட. 
ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகறம் ழதமக்தவட இல்வ, 

கர்ணமபில் உண்மகும் ந்ழடமங்கநிறம் யவந்ட 
யவபில்வ ன்யனக்கயபர்கநிம் கபமன், "உன்மல் 



கமர்தங்கவந பினடிதமடடமல், ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழம. 
ஆமல் ில் ஆவச வபக்கமழட. த்தமகம் ண்ஞி, 
ன் ப்ரீடயக்கமகழப கர்ணங்கவந அடேஷ்டி. அடமல் கம 
க்ணத்டயல் சயத்ட சுத்டய உண்மகும். அப்னம் ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் ிழபசயக்கமம்" ன்கயமர். கர்ண ணமர்க்கம் 
ன்ட இங்ழக கர்ண ழதமகம் ன்ழ உதர்ற ளற்று 
பிடுகயட. ஜம ணமர்க்கம் ப்ழமடழண ஜமழதமகம் 
டமன். 
 

ழதமகம் ன்மல் ழசர்ந்டயனப்ட, ழசர்ப்ட. ண 
த்தத்டயல் என பீவச் ழசர்ப்டற்கு உடறம் 
பனயகவந அத்தமத்ண சமஸ்டயங்கநில் ழதமகம், ழதமகம் 
ன்று ளசமல்யதினக்கும். ழமக இபற்யல் 
எவ்ளபமன்றுழண னடிபம த்த க்ஷ்தத்டயல்ளகமண்டு 
ழசர்த்டபி ழபண்டுளணன்டயல்வ. ளணதின் ழமடில் 
ளகமண்டுழமய்ச் ழசர்க்கய சந்ட ணமடயரி 
இனந்டபிட்மல்கூப் ழமடம், இடறம் ழதமகம்டமன். 
க்ஷ்தத்டயல் ழழ ழசர்ப்ட ஜமழதமகம். அந்ட ளணதின் 
ழமடுக்குக் ளகமண்டுபிடுபட கர்ண ழதமகம். அடற்குப்  
ன்ணம ிடித்டமறம் ிடிக்கும். ஆமறம் என மள் 
ளகமண்டு பிட்டுபிடும். 
* இ-அனத் ன்: னழமக, ஸ்பக்கழமக இன்ப் 
தன்கள். 
கமப்ழமக்கயல் கர்ண ழதமக யற 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 



கமப் ழமக்கயல் கர்ண ழதமக யற 

 

ஸ்னஷ்டி உண்மகும்ழமழட, 'ம்னவத ஸ்னஷ்டிதில் 
இத்டவடமளன்யல்வ, அத்டவ டயனும 
ணழமமபம் ளகமண் பீர்கறம் இனந்ட, ணக்குப் 
ளரித மக பிழமடணமகப் ிஞ்சம் இனக்கடம். 
இடற்கு, பீனுக்குக் ளகமஞ்சம் ஸ்பமடந்த்ரிதனம் 
இனக்கடம். ஆமறம் பிழமடம் பிரீடணமகப் 
ழமகபிப்மட' ன்று கபமன் யவத்ட ப்வ்னத்டய, 
யவ்னத்டய ணமர்க்கங்கள் ன் இண்வ ழபட பமதிமக 
ளபநிப்டுத்டயமன். 
 

ஆடய கமங்கநில், னர்ப னேகங்கநில் ங்கள் 
பளபர்கறக்கு ந்ட ணமர்க்கழணம அவட டுத்டக் 
ளகமண்டு ச்ழதவ அவந்ட பந்டமர்கள். யவ்னத்டயதில் 
சய ழர் ழமமர்கள். ப்பனத்டயதில் ணற்பர்கள் 
ஈடுட்மர்கள். என னக்தணம பிதளணன்ளபன்மல்: 
பீ ஸ்பமடந்த்ரிதத்வட ளமம்றம் இஷ்ப்டி 
ஏபிமணல் னர்ப னேகத்ட ங்கள் கனழண 
ஈச்பனுக்குக் கட்டுப்ட்டு, ஈச்ப ப்ரீடயக்கமகழப 
ளசய்தடம் ன் ண்ஞனவதபர்கநமக இனந்டமர்கள். 
அடமல் அபர்கறக்கு ஆவசகள் அநறக்கு ணீயக் கபடு 
பிட்டுக் ளகமண்ழ ழமகபில்வ. இடமல் 
ன்பமதிற்று ன்மல் ழடம என கமம் பவதில் 
ழமக்த ன்கறக்கமகழப அபர்கள் கர்ணங்கவநப் 
ண்ஞி பந்டமறம்கூ அப்னம் அந்ட ளநக்கயதங்கநில் 
ற்றுக் குவந்ட ழமய், ஆத்ணமவபக் 
கவத்ழடற்யக்ளகமள்நழபண்டுளணன்று யவத்டமர்கள். 



ஆமல் ஜம யஷ்வக்கம ழதமக்தவட டங்கறக்கு 
இல்வ ன்று உஞர்ந்டயனந்டமர்கள். ஆவகதமல் அடற்குக் 
ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்ப்டம த்தமகம் ளசய்ட கர்ண 
ணமர்க்கத்வடக் கர்ணழதமகணமகழப அடேஷ்டித்ட பந்டமர்கள். 
ப்வ்னத்டய டர்ணம் அந்ட ஆடய கமங்கநில் 
கர்ணழதமகணமகழப உசந்ட யவதில் ப்கமசயத்ட பந்டட. 
இந்ட ழதமகத்டயல் னன்ழய ல் சயத்ட சுத்டய உண்ம 
ிகு ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு யவ்னத்டயதில் 
ழமய் ழணமக்ஷணவந்ட பந்டமர்கள். 
 

டர்ண சமஸ்டயங்கநில் ளமடபம பமழ்க்வக 
னவதமகழப க்னஸ்டமச்ணத்டயற்கு அப்னம் 
பமப்ஸ்த்தம், ந்யதமம் ன்று யவ்னத்டயவத 
பிடயத்டயனப்டமல் அப்டிழத ல்மனம் அந்ட மநில் 
ண்ஞி பந்டயனக்கயமர்கள் ன்று ளடரிகயட. என 
பதறக் கட்ம் பவதில் கமம்தணமகக் கர்ணமக்கள் 
ண்ஞி ழமகங்கவந அடேபித்டமறம், அப்னம் 
ற்றுக்கவநக் குவத்டக்ளகமண்டு யஷ்கமம்த ழதமகணமக 
ஆம்ித்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட. லர்தபம்ச 
மமக்கவநப் ற்யக் கமநிடமன் இப்டித்டமன் 
'குபம்ச'த்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர் -- அபர்கள் 
ளதௌபத்டயல் பித றகப் ற்றுள்நபர்கநமக 
இனந்டமறம் அந்டயணத்டயல் ழதமகயகநமகயழத சரீத்வட 
பிட்மர்கநமம்.* 

 

அந்ட மநிறங்கூ இப்டிக் கர்ணமவப ழதமகணமக்கயக் 
ளகமள்நனடிதமட சய ழனம் இனந்டயனக்கமம். ஆமல் 
அபர்கறம் கர்ண ழதமகயகள், ஜம ழதமகயகள் 



ஆகயதபர்கவநப் ழமற்ய ணஸ்கரித்டக்ளகமண்டு, 'ம்ணமல் 
அப்டி இனக்க னடிதமபிட்மறம் அடடமன் யத்த 
ச்ழதறக்கம பனய' ன்ழ ளடரிந்டளகமண்டினந்டமர்கள். 
டங்கறவத (ழதமகணயல்மட) கர்ண ணமர்க்கம்டமன் உசத்டய 
ன்று ஸ்டமிக்கப் மர்க்கபில்வ. 
 

அப்னம், ழமகப்ழமக, ங்கறக்கு ஆவசகள் அடயகணமக 
ஆம்ித்ட. அடமல் வ பினம்ிழத, 

னுக்கமகழப கர்ணம ளசய்பட மஸ்டயதமதிற்று. 
த்தமகம் ளசய்ட சயத்ட சுத்டய ளறுபட, அப்னம் 
யவ்னத்டயக்குப் ழமபட ன்ட குவந்டளகமண்ழ 
பந்டட. இப்டிக் கர்ணம ளசய்டபர்கள், 'இடடமன் ரி. 
இடடமன் ண னனமர்த்ட மடம். கர்ணமவப பிட் 
ந்யதம ணமர்க்கம் ளமம்த் டப்ன' ன்று ளரித 
யத்டமந்டணமகழப றேடய வபத்டபிட்மர்கள். ஈச்பன் 
ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் ன்வடளதல்மம் டள்நிபிட்டு, 

'ழபழடமக்ட கர்ணம டமமகழப ன் டனகயட. 
ஈச்பளளன் டமடமறணயல்வ. கமர்தணயல்மட 
ஆத்ணமந்ட ழணமக்ஷனணயல்வ. ழபடத்டயல் ளசமன் 
கர்ணமக்கவந அடற்கம னுக்கமகழப ண்ஞி 
ஸ்பர்க்கத்டக்குப் ழமழபமம். அப்டிழத ஸ்பர்க்கத்டக்கு 
ழணழ ழணமக்ஷம் ன்று என்று இனக்குணமமறம், 

என்றும் ளசய்தமணல் ஜம பிசமம் ன்று ண்ஞிக் 
ளகமண்டினந்டமல் அட கயவத்டபிடும் ன்மல் ப்டி? 

மம் கவசய பவ ண்ஞழபண்டிதட கர்ணமடமன். 
அடமழழத அந்ட ழணமக்ஷம் பனணமமல் பட்டும்' 

ன்று யத்டமந்டம் ண்ஞிமர்கள். 
 



யவ்னத்டய, ஜமம், மக்ஷமத்கமம் ஆகயதபற்வ 
ழபடங்கநின் னடிறப் குடயகநம உயத்டக்கள் 
ளசமல்கயன். அபற்வ ழபடத்டயன் உத்ட (ின்) மகம் 
ன்மர்கள். ஜம கமண்ம் ன் அவட அப்டிழத 
டள்நிபிட்டு, ழபடத்டயன் னர்ப (னன்) மகத்டயல் 
ளசமல்ப்ட்டுள்ந கர்ண கமண்த்வட ணமத்டயம் 
எப்னக்ளகமண்டு இப்டிச் ளசய்ட யத்டமந்டத்டயற்குப் 'னர்ப 
ணீணமம்வ' ன்றும் 'கர்ண ணீணமம்வ' ன்றும் ளதர். 
'ணீணமம்வ' ன்மல் 'ல் பிதத்வடப் ற்யத 
ஆமய்ச்சய'. 
 

உத்டமகணம ஜம கமண்த்வட ஆடமணமகக் ளகமண்டு 
உண்ம யத்டமந்டத்டயற்கு 'உத்ட ணீணமம்வ' ன்று 
ளதர். ஆமறம் அவட 'ழபடமந்டம்' ன்று குயப்ிடுபழட 
பனக்கணமதிற்று. எவ்ளபமன ழபட சமவகதின் 
அந்டத்டயறம் (னடிபமக) பனம் உயடங்கவநக் குயத்ட 
சமஸ்டயணமடமல் 'ழபடமந்டம்' ன்று ளதர் பந்டட. னர்ப 
ணீணமம்வவதழத ணீணமம்வ ன்று ளசமல்படமக 
பனக்கம் ற்ட்டுபிட்ட. இந்ட பிதம் இனக்கட்டும். 
* குபம்சம் 1.8 

இன ணமர்க்கங்கநின் உழடசங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

இன ணமர்க்கங்கநின் உழடசங்கள் 

 

ஸ்னஷ்டி கமத்டயயனந்ட கபமன் பரிவசதமக 
ணமனனர்கவந ஆசமர்தர்கநமக அனுப்ி ப்வ்னத்டய, 
யவ்னத்டய ன்டம இன டர்ணங்கவநனேம் உழடசயக்கச் 



ளசய்டபந்டமன். யவ்னத்டயடமன் னடிபம ழணமக்ஷ 
யத்டயதமடமல் அடற்குத் டமழ குனபமக 
டக்ஷயஞமனெர்த்டய னொத்டயல் இனந்டமன். அட ணசயப 
ஸ்பனொம். அபர் டமன் னக்தணமக யவ்னத்டயக்கு 
(ளடய்பம்). பிஷ்டறம் ம்மபடமம், டத்டமத்ழதர், 

தக்ரீபர் ன் னொங்கநில் யவ்னத்டய டர்ணத்வட 
உழடசயத்டமர். ஆமறம் இபற்யல் டசமபடமம் ணமடயரி 
அவ்பநற சக்டயவதக் கமட்பில்வ. டக்ஷயஞமனெர்த்டய, 
ம்ர், தக்ரீபர் ஆகயழதமர் ழமகத்டயல் ஞ்சமம் 
ண்ஞி ஜமழமழடசம் ளசய்தபில்வ. கமடயதர், 

ப்ம்ணம ழமன்பர்கள் அபர்கவநத் ழடடிப்ழமய் 
உழடசம் ளற்ர். டக்ஷயஞமனெர்த்டய பமர்த்வடதமல் 
உழடசயக்கமணல், அடேபணமகழப அடேக்யத்டபிடுபமர். 
இப்ழமட மம் ளடய்பங்கவந ழபண்டிக் ளகமள்றம்ழமட 
ம்னவத ழபண்டுடல்கநில்  யவழபறுகயன். 
ஆமல் அந்ட ளடய்பழண ப்த்தக்ஷணமகய அப்டிப் 
ண்டபடயல்வ. லக்ஷ்ணணமகழப ண்டகயன் 
அல்பம? அப்டி டக்ஷயஞமனெர்த்டய, தக்ரீபர் 
ஆகயதபர்கநிம் ஜமத்டக்கமக ழபண்டிக்ளகமண்டு அந்ட 
அடேக்த்வட லக்ஷ்ணணமகப் ளற்பர்கள், 

ளறுபர்கள் உண்டு. சயபமதளணன்மல் அங்ழக 
ஜமடமடமபமக அபர் டக்ஷயஞமனெர்த்டய னொத்டயல் யச்சதம் 
இனப்மளன்று மண ங்கள் உள் ல்மனம் 
ளடரிந்டளகமண்டு, அபனக்கு னன்மல் என க்ஷஞம் 
கண்வஞ னெடிக்ளகமண்டு, ஜமம் (ன்ட) ன்ளபன்று 
ளடரிதமபிட்மறம் அபரிம் ழபண்டிக்ளகமள்றபமர்கள். 
இந்ட அநறக்கு தக்ரீபவப் ற்யச் ளசமல்னடிதமட. 
இப்டிப் ணசயபவழத யவ்னத்டயக்கு னக்தணமக 



யவப்டமதினக்கயட. டத்டமத்ழதவப் ழமல் 
ஞ்சமம் ளசய்டபர்கள் -- கமடயதனம்கூ 
பிஷ்டபின் அம்சமபடமங்கள்டமன்; அபர்கறம் 
ஞ்சமம் ளசய்பமர்கள் -- இபர்களநல்மம் 
ழமகத்டயழ  ழனக்குப்  ணதங்கநில் 
யவ்னத்டயவத உழடசயத்டமர்கள். ஆமறம் உழடசழண 
டங்கள் கமர்தம் ன்று யத்டமந்டணமக பகுத்டக்ளகமண்டு 
ங்ழக மர்த்டமறம் சயஷ்த ங்கறக்குச் 
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகபில்வ. 
 

ப்வ்னத்டய டர்ணத்டயற்குப் ணமத்ணம இவ்பநற டெம் 
டமழ ழமகச் ளசய்தழபண்டிதினக்கபில்வ. 
கமர்தத்வட பிட்டு, ணவ பிட்டு, யவ்னத்டய ன்று 
ஜமத்டயல் ழமபடடமன் ங்கறக்குக் கஷ்ணமடமல் 
அவட உத்ழடசயத்ழட அடயகணமக ணமன்கவந அனுப்னபட, 

டமனும் உழடசயப்ட ன்று ளசய்டமர். ணவனேம் 
கமர்தங்கவநனேம் வபத்டக்ளகமண்டு ளசதல்டுபடடமன் 
ணடே ஸ்பமபணமடமல், இபற்வ ஈடுடுத்டயழத 
ளசய்கய ப்வ்னத்டய மடவக்கு அபபரின் 
பித்தமப்தம குன ச்ளௌட, ஸ்ணமர்த்ட 
சமஸ்த்ங்கநின்டி ளசமல்யக்ளகமடுப்ழட 
ழமடணமடமதினந்டட. 
 

ன்மறம் இந்டக் கர்ணமடேஷ்மங்கவந 
யஷ்கமம்தணமகச் ளசய்டமல் யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயற்கு 
னன்ழறுபடற்கம சயத்ட சுத்டயவத அநிக்கபல் 
ழதமகணமகழப அட ஆகும் ன் ஸ்தத்வட ஆடயதில் 
கபமழடமன் பிபஸ்பமனுக்கு, அடமபட லர்தனுக்கு, 



உழடசயக்கும்டிதினந்டட. லர்தன் ம்னவத 
ணன்பந்டத்டயன்[1] அடயடயதம வபபஸ்பட ணடேறக்குக் 
கர்ண ழதமகணமகயத ப்வ்னத்டய டர்ணத்வட (அடமபட 
யவ்னத்டய டர்ணத்டயற்கு பனயழமட்டுக் ளகமடுப்டமக உள்ந 
ப்வ்னத்டய டர்ணத்வட) உழடசம் ளசய்டமர். வபபஸ்படன் 
ன்மல் பிபஸ்பமின் ிள்வந ன்று அர்த்டம். 
வபபஸ்பட ணடே டன்னுவத ிள்வநனேம் 
லர்தகுத்டயல் னடல் மமறணம இக்ஷ்பமகுறக்கு 
உழடசம் ளசய்டமர். இப்டிழத ப்வ்னத்டய டர்ணம் 
கர்ணழதமகணமகப் ிள்வந ிள்வநபனய ளடுங்கமம் 
உழடசயக்கப்ட்டு, கவப்ிடிக்கப்ட்டு பந்டட. 
 

பிபஸ்பமம லர்தனுக்குத் டமன் கர்ண ழதமகம் 
உடழசம் ண்ஞி, அட ிள்வந பனயதமக அழக 
மரியகநின் பனயதமகப் ழமவட கரவடதில் கபமன் 
ளசமல்யதினக்கயமர். [2] கரவடதில் கர்ணம், ஜமம் ஆகயத 
இண்டு ழதமகங்கறம் உழடசயக்கப்டினக்கயன். 
அழடமடு இடபவ மன் ளசமல்மட க்டய ழதமகம் 
ன்டம் உழடசயக்கப்ட்டினக்கயட. 
[1] ிம்ணம பினயப்ன யவதில் ளசதற்டும் அபட என 
கற்கமம் ஆதிம் சடர்னேகம் ளகமண்ட. ஸ்னஷ்டினேம் 
அப்ழமழட இதங்கும். அப்கற்ளமறேட னடிந்டடம் இழட 
ழமல் ஆதிம் சடர்னேகம் ளகமண்டம ிம்ணமபின் 
இற ிக்கும். அப்ழமட அபர் உங்குபமர். 
ஸ்னஷ்டினேம் ளசதற்று எடுங்கயபிடும். கல் ிநதம் 
ன்ட இடழப. இற னடிந்ட ிம்ணமறக்கு ணறுடயம் 
ளடமங்கும்ழமட ஸ்னஷ்டி ணறுடி ளடமங்கயபிடும். 
ஸ்னஷ்டிதமட இதக்கத்டயறள்ந ஆதிம் சடர் 



னேகங்கநில் டயமன்கு ணடேக்கள் ழடமன்ய ஸ்னஷ்டிதின் 
ணீட ழணமடயக்கம் ளசறத்டபர். என ணடேபின் 
இவ்பமட்சயக்கமத்டக்ழக ணன்பந்டம் ன்று ளதர். 
எவ்ளபமன ணடேபின் கமம் னடிந்ட ின்னும் ணன்பந்டட 
ிநதம் ன்ட ற்டும். அடுத்ட ணடே அடுத்ட 
ணன்பந்டத்டயன் னடற் ிவதமகத் ழடமன்ய ணிட 
குத்வடத் ழடமற்றுபிப்மர். டற்ழமவடத ச்ழபடபம 
கல்த்டயல் மம் னமபட ணடேபம வபபசஸ்படரின் 
ணன்பந்டத்டயல் இனக்கயழமம். 
[2] மன்கமம் அத்டயதமதத் ளடமக்கம். 
க்டய 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

க்டய 
 

ப்பனத்டய, யவ்னத்டய ன்டமகக் கமர்தம் ளசய்பட, 

ளசய்தமணயனப்ட ன்ழ மகுடுத்டயச் ளசமல்யக் 
ளகமண்டு ழமடமல் கமர்தணம கர்ண ழதமகம், 

கமர்தங்கவந பிட்டு த்தம பிசமம் ளசய்ட ளகமண்டு 
கமந்டணமதினக்கும் ஜம ழதமகம் ன் இண்வ 
ணட்டும் ளசமல்ய, அழடமடு பிட்டுபிட்ட. க்டய ன்ட 
கமர்தணமகறம் னவ னடம சங்குகநமக பனம். 
கமர்தணயல்மட த்தமணமக, பிகல் ணமடய ன்று 
அப்டிழத கபமிம் ளசமக்கயப்ழமய் இ 
ப்ஜ்வஜழததில்மணல் உட்கமர்ந்டபிடுகய பவதிறம் 
ழமகும். 'அபிம் ளசமக்கயப்ழமதினக்கய உறகூப் 



ழமடமட. இன்ம் ளனக்கணமக, ளகமஞ்சங்கூப் ிரிற 
இல்மணல் அபழ ஆகயபிழபண்டும்' ன்று க்டயதமட 
உச்ச கட்த்டக்குப் ழமகும்ழமட அடழப 
ஜமணமகயபிடும். 
 

 னெத்டயல் ழதமகம், ழபடமந்டம், ணீணமம்வ 
ன்ளல்மம் டத்ப ஆமய்ச்சயதில் ழமகமடபர்கள்டமன் 
யவத இனப்மர்கள். இபர்கள் உள் கணம 
ழனக்கும் அல்ணமகழபம ஸ்பல்ணமகழபம க்டயடமன் 
ழடம என பிடத்டயல் ஸ்பமமபிகணமக (டன்ிதல்மக) 
அவணந்டட. மஸ்டயகர்கவநப் ற்யனேம், ஈச்பப் 
ிஸ்டமபம் ழபண்டிதடயல்வ ன்று எடக்கயத 
ணீணமம்கர்கவநப் ற்யனேம் இங்ழக ழச்சயல்வ. 
மடமஞணமக தமமதினந்டமறம், 'இந்ட ழமகம் இப்டித் 
ழடமன்ய ந்ட ளகமண்டினப்டற்குக் கமஞணமக என 
ணமசக்டய இனக்கழபண்டும். அடிம் மம் 
அங்கயதினக்க ழபண்டும்' ன் அநறக்கு என 
க்டயளதண்ஞம் ழடமன்மணயனக்கமட. கர்ண 
ங்கயகநமகழப இனந்டமறங்கூ, 'டமடமபமக என 
ஈச்பன் இனக்கழபண்டித அபசயதணயல்வ' ன் 
ணீணமம்வக் ளகமள்வகவதப் ளமடபமக ங்கள் 
ற்றுக் ளகமள்நணமட்மர்கள். ணமசக்டம 
அபவத்டமன் டங்கறவத ந்ட பினப்த்வடனேம் 
ஈழற்றுபமகக் கனடய ப்மர்த்டயப்மர்கள். ஞம், டிப்ன, 

ஆழமக்தம், ப்ழணமன் டபமமறம், இடற்ளகல்ம் 
டமங்கறம் னதற்சய ழணற்ளகமண்டு கமர்தங்கள் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழதினந்டமறம், அபனள் 
இனந்டமல்டமன் ணக்கு ழபண்டிதட யக்கும் ன்று, 



டங்கறக்குத் ளடரிந்ட அநபில் க்டய ளசய்ட 
ளகமண்டினப்மர்கள். 'இட க்டயழத இல்வ, 

வ்தமமம்டமன்' ன்று ளசமல்பர்கள் ளசமன்மறம், 

டங்கநநபில் க்டயதமக இனப்டமகத்டமன் இந்ட ங்கள் 
யவக்கயமர்கள். எழ கறள்  ழடபவடகள் னெம் 
அனள் ளசய்கயமளன்வடப் னரிந்ட ளகமள்நமணல் 
எவ்ளபமன ழடபவடவதனேம் எவ்ளபமன கமணவக்கமக 
ஆமடயப்ழடமடு யன்று பிடுபபர்கவந பிதம் 
ளடரிந்டபர்கள் ரிமம் ளசய்டமறம், இபர்கநினம் 
ங்ழகழதம என னெவதில் க ணமத்ணமபிம் என 
யணம க்டயளதண்ஞம் இல்மணழ 
ழமய்பிபில்வ. 
 

அபபனவத குஞங்கவநளதமட்டிழத கமணவகள் 
இனக்குணமடமல், அவபகவந யவழபற்யத் டறம் 
ளபவ்ழபறு ளடய்ப ழடங்கவந உமயப்ட, 

டங்கறவத குஞத்டக்கு ற்டிழத உமம 
ணமர்க்கத்வட அவணத்டக் ளகமள்பட ன்று இனப்டயல், 

ல்டற்கயல்மட அழக பிதங்கறம் பனயமட்டில் 
ழசர்ந்டபிடுகயன். கர்ண ழதமகம் ன்ட 
ணீணமம்கர்கநிம் யற ட்டுப் ழமமற் ழமழப 
க்டய ழதமகனம் கரழ் யவக்கு பந்ட பிடும்டி ஆகயட. 
கரவடதில் கபமன் இவடப் ற்யனேம் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 ழடபவடகவநக் கமம்தணமக (பினப்ப் 
னர்த்டயக்கமகழப) உமயத்ட ச்பணம ன்கவநப் 
ளறுபட, கணம ணமத்ணமவப அபனுக்கமகழப 
உமயத்ட சமச்படணம ன் ளறுபட னடம 
பிதங்கவந "ஜம பிஞ்ஜம ழதமகம்" ன் 



அத்தமதத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர். அப்னம் 
னடிக்கயடற்கு னந்டய "ச்த்டம த்த பிமக ழதமகம்" 
ன் அத்தமதத்டயல், 'த்ப குஞனவதபர்கள் 
த்பணம ழடபவடகவநனேம், ழம குஞிகள் தக்ஷ-
மக்ஷர்கவநனேம், டமண குஞனவதபர்கள் னட 
ப்ழடங்கவநனேம் னயக்கயமர்கள் ன்ளல்மம் 
ளசமல்கயமர். இடயல் ஆமணம பனயமட்டு னவகள், 

ய னடம க்னொணம பனயமட்டு னவகள் 
ஆகயதறம் பந்டபிடுகயன். 
 

அபமகழப ஆகயபிடுபட ன் ணஜம, அடமபட 
யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயன் மகமஷ்ம யவதியனந்ட, 

கமர்தத்டயல் ணம ீசணமகக் கறேத்வடச் சரபிப்ழமட்டு ய 
ளகமடுக்கும் ப்வ்னத்டய பவதில் க்டயதமட  
ணட்ங்கநிறம் கந்ட பனகயட ன்று ளசமல்பந்ழடன். 
 

ப்வ்னத்டய, யவ்னத்டய ன்று இண்டுடமழ 
என்றுக்ளகமன்று டயரிவதமக இனக்கனடினேம்? 

னென்மபடமக என்று ங்ழகதினந்ட பனம்? அடமல்டமன் 
கர்ணம், ஜமம் ன்று ணட்டும் ளசமல்ய, க 
ங்கறக்கும் ஸ்பமமபிகணமகத் ழடமன்யக் கர்ணத்டயன் 
கரழ் யவதியனந்ட ஜமத்டயன் உச்ச யவபவ 
ல்மபற்வனேம் டறேபிக்ளகமண்டு ழமகும் க்டயவதச் 
ளசமல்மணல் பிட்ட. உகம் ணமவத ன்று அடேப 
னர்பணமகத் ளடரிந்ட ளகமண் ஜமினேம் 'ணமவதக்கு 
அடீச்பமக இப்டிளதமன ணமத்ணம இனந்ட ளகமண்டு 
ன்ளபல்மம் பிவநதமடுகயமன்?' ன்று க்டயதில் 
உனகயப்ழமகயமன். ஜமழண ழபண்மம் ன்ழ எடக்கய 



பிட்டு, ம்ம ப்வ்னத்டயவதனேம் அழட ழம எடக்கய 
பிட்டு, அபனுவத ணயவணகவநழத த்தமம் ளசய்ட 
ளகமண்டு அபவ மக்ஷமத்டமக பமத்ல்தம் னடம 
மபங்கநில் அடேபித்டக் ளகமண்டினக்கும் ண க்டர்கள் 
இனக்கயமர்கள். ப்வ்னத்டயதில் இனந்டளகமண்ழ, அபன் 
டமன் ஜம ிவக்ஷ் ழமட்டு யவ்னத்டயதில் 
ழசர்க்கழபண்டும் ன்று ழபண்டுபர்கள் இனக்கயமர்கள். 
கர்ண ழதமகயகள் ஜம ழதமகத்டயற்குப் ழமகும் 
ழதமக்தவடவதப் ளச் சயத்ட சுத்டயழதமடு, சயத்ட 
கமக்ரிதனம் (எனனவப்மடும்) 
ளழபண்டிதினக்கயட. இப்டிப் சயத்டத்வட என்யழழத 
யறுத்ட ஈச்ப சயந்டவ டமன் உடறகயட ன்டமல் 
அபர்கறம் க்டயனேமவ ளசய்கயமர்கள். அழடமடு, 

டமடம அபழ ன்று அபனுக்ழக டங்கள் 
கமர்தங்கநின் வ அர்ப்ஞம் ளசய்ட, இந்ட 
னவதில் க்டய ளசறத்டகயமர்கள். ழதமகயகநமக 
இல்மணல் ன்கவந பினம்ிழத ஏதமணல் கமர்தம் 
ளசய்னேம் ம் ழமன்பர்கறம், "ழடங்கமய் உவக்கயழன், 

அங்க ப்டக்ஷயஞம் ளசய்கயழன், ஸ்பமணீ! இவடப் 
ண்டங்ழகம, அவடப் ண்டங்ழகம" ன்று, மம் 
க்டயளதன்று யவத்டக்ளகமண்டினக்கயன் என்வப் 
ண்டகயழமம். இன்னும் க்னொணமகறம் ீத்ணமகறம் 
(அனபனக்கத் டக்கடமகறம்) , ணத்தமம் (கள் குடிப்ட), 
ஸ்த்ரீ ழமகம், கம ளபட்டுபட பவதில் க்டய ன்ழ 
யவத்டக்ளகமண்டு ளசய்பர்கறம் இனக்கயமர்கள். 
டபமமறம் கவசயதில் ப்வ்னத்டய, யவ்னத்டய ன் 
ழடம என்யல் அங்கயபிழபண்டிதடடமன். 
அடமல்டமன் அந்ட இண்ழமடு பிட்ட. ஆமறம் 



ப்வ்னத்டய டர்ணத்டக்கு ஆடமணமக ழபடத்டயன் கர்ண 
கமண்ளணன்றும், யவ்னத்டய டர்ணத்டக்கு ஆடமணமக அடன் 
ஜம கமண்ளணன்றும் ளசமல்பழடமடு சயர் க்டய 
பனயமட்டுக்கு ஆடமணமக அந்ட ழபடத்டயழழத 
உமம கமண்ம் ன்றும் என்வச் ளசமல்படண்டு. 
கரவடதில் ளடநிபமகழப கர்ணம, க்டய, ஜமம் ன்று 
னென்று ழதமகங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. னடல் ஆறு 
அத்தமதம் கர்ண ட்கம், அடுத்ட ஆறு அத்தமதம் க்டய 
ட்கம், அடற்கப்னம் னடிபமக பனம் ஆறு அத்தமதம் 
ஜம ட்கம் ன்றுகூச் ளசமல்படண்டு. 
கரவட கூறும் ழதமகங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கரவட கூறும் ழதமகங்கள் 

 

இப்டி னக்தணமக னென்று ழதமகங்கவந கபமன் 
ளசமன்ழடமடு, அபற்யன் ிரிபமகப் டயளட்டு 
அத்தமதங்கநிறம் பனம் எவ்ளபமன பிதத்டக்கும் 
எவ்ளபமன ழதமகம் ன்ழ ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 
மங்க்த ழதமகம், கர்ண ழதமகம், ன்வபடமன் 
(னவழத) ழமக யவ்னத்டய, ப்வ்னத்டய ணமர்க்கங்கவநக் 
குயப்ிடுவப. என அத்தமதத்டயற்கு -- ன்ிண்மம் 
அத்தமதத்டயற்கு -- க்டயழதமகம் ன்று ளதர். இவப 
டபி த்தம ழதமகம், மபித்தம-மகுஹ்த ழதமகம், 

பினடய ழதமகம், னனழமத்டண ழதமகம் ன்ளல்மம் 
ளணமத்டம் டயளட்டு ழதமகங்கள் கரவடதில் heading-ஆகக் 



ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன். அர்ற பிமட ழதமகம் 
ன்று னடல் அத்தமதத்டயற்குப் ழர். அடமபட 
அர்றின் ணக்குனப்த்டக்குக்கூ 'ழதமகம்' ன்று 
ளதர்! 'கபமன்டமன் இப்டிப் டயளட்டு 
அத்தமதத்டயற்கும் டவப்னப் ழமட்மம? அபர் மட்டுக்கு 
அர்றழமடு ம்பமடம் ண்ஞிக்ளகமண்டு 
(ம்மயத்டக் ளகமண்டு) டமழ ழமமர்? டுபில் 
அத்தமதத் டவப்ன ங்ழக பந்டட?' ன்று ழகட்மல் 
க்கு டயல் ளசமல்த் ளடரிதமட. கரவட கபமன் 
ளசமன்ட ன்று பனயபனயதமக பந்டயனக்கும் ம்ிக்வக 
ணக்குப் ழமடம். அவட மடத்டயல் ழசர்த்ட றேடயத 
வ்தமர் அத்தமதத் டவப்னப் ழமட்டினந்டமல், அடறம் 
கபமழ ழமட் ணமடயரிடமன். வ்தமனம் கபமின் 
அபடமம் டமன்; அம்சமபடமம். 
 

பிமடத்வட, (அடமபட) ணக் குனப்த்வட, ன் 
ழதமகளணன்று ளசமன்மர்? அடமல் (அந்ட ணக் 
குனப்த்டமல்) டமழ அபனுக்கு ஆத்ண ம்ந்டணமக 
யவக்கத் ழடமன்யற்று? அடமல்டமன்! அடபவதிறம் 
அபன் த்டவழதம ழனன் ளகமஞ்சம்கூ 
ணக்குனப்ழணதில்மணல் சண்வ ழமட்டு தித்ட 
"பிதன்" ன்ழ ளதர் பமங்கயதினக்கயமன். 
இப்ழமடடமன் இந்ட குனழக்ஷத்த்டயல் மட்மம 
ஷீ்ணர், ஆசமர்தம த்ழமஞர், ளரிதப்ம ிள்வநகநம 
ளகௌபர்கள் னடமபர்கவநப் மர்க்கும்ழமட 
அபனுக்கு ணஸ் குனம்ி, 'இபமவந திச்சு மஜ்தம் 
ஆண்டு ன் ஆகடம்? இவடபி, ல்மத்வடனேம் 
பிட்டுட்டு ிச்வச பமங்கயச் சமப்ிட ழணல்' ன் 



ண்ஞங்கள் ழடமன்யதினக்கயன். இட ணஸ் 
க்குபப்ட்டு கிந்ட ற்ட் பிக்டய இல்வடமன். 
இடபவ யம்வதம, அயம்வதம ன்று 
ழதமசயக்கமணல் அந்யத ணடேஷ்தர்கறன் மக்ணத்ழடமடு 
னேத்டம் ளசய்டபன், இன்று 'இபம ம்ண ணடேமநமச்ழச' 

ன் அஞ்ஜம அட்மச்ளணன்டிமழழதடமன், மச 
ந்டத்டயமழழத டமன் என அசட்டு பிக்டயதில் 
யவத்டயனக்கயமன். டர்ண னேத்டம் ளசய்தழபண்டித அபன் 
இப்டி அசமகய பிட்மழ ன்றுடமன் கபமன் அபவ 
வபகயமர். ஆமறம் இப்டி என குனப்ம் 
பந்டடமல்டமழ அபன் மஜ்த ழமகம் டபி 
ழபளமன்வ, யவ்னத்டயவத, யவக்க னடிந்டட? த்த 
டத்பத்வட கபமன் அபனுக்கு உழடசயப்டம் இடமல் 
டமழ மத்தணமதிற்று? அடபவ, டயனட்டுத்டம் 
ண்ஞிக்கூ றத்வவத அபனுக்கு பிபமம் 
ண்டபிப்ட னடம கமர்தங்கவநத்டமன் கபமன் 
அபனுக்குப் ண்ஞ னடிந்டழட டபி, ஜமழமழடசம் 
ன்று பமவதத் டயக்க னடிந்டழடம? அடமல் ப்டிழதம 
என பிடத்டயல் பிமடனம் ல்டயல் ளகமண்டு 
ழசர்த்டடமல் அடற்கு 'பிமட ழதமகம்' ன்ழ ளதர் 
ற்ட்டுபிட்ட! 
 

கபமன் அர்றனுக்கு உழடசம் ண்டம் கமத்டயல் 
சயத்ட சுத்டயவத அவந்ட ணமத்ணமழபமடு கரமபம் 
ளறுபடற்கு உமதணமக, அடேகூணமக உள்ந 
ல்மபற்வனேழண 'ழதமகம்', 'ழதமகம்' ன்று ளதர் 
ளகமடுத்டச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமமர். 'ழசர்க்வக' 

ன்டடமன் 'ழதமகம்' ன்டற்கு அர்த்டளணன்மல், 



டளபல்மம் ணமத்ணமபிம் ழசர்க்க உடறழணம 
அடளபல்மம் ழதமகந்டமழ? "அபனுக்கு ழதமக கமம்; 

'பமனகயமன்'!" ன்மல் ன் அர்த்டம்? மடகப்டி 
க்ங்கள் ல் ஸ்டமங்கநில் ழசர்ந்ட -- ழசர்க்வக 
ளற்று -- இனப்டமழழத அபனுக்கு ல்மம் ல்டமக 
க்கயன் ன்று அர்த்டம். இப்டிப்  பிடணம 
ழசர்க்வககள் -- ழதமகங்கள் இனந்டமறம் ட ண 
உத்டணணம ழதமகம்? ணமத்ணமறன் ழசர்படடமழ? 

அடடமன் ழபடத்டயன் ண டமத்ர்தம். 
யந்ட ழதமகணம அத்வபடம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

'யந்ட' ழதமகணம அத்வபடம் 

 

அப்டிச் ழசர்படயறம் உத்டணயவ யந்டணமகப் 
ணமத்ணமறன் ழசர்படடமன் ன்று உயத்டக்கள் 
ளசமல்கயன். 'யந்டணமக' ன்மல் 'கமத்டயல் 
சமச்படணமதினக்கய' ன்று மம் அர்த்டம் ண்ஞிக் 
ளகமள்கயழமம். அடறம் டப்ில்வடமன். 'அந்டம்' 

ன்மல் இவளபநி. 'யந்டம்' இவளபநிதில்மடட. 
கமத்டயல் இவபிமணயனப்ட 'யந்டம்' ன்ட 
ரிடமன். ஆமல் 'கமம்' ன்ட இங்ழக மம் 
அடயகப்டிதமகச் ழசர்த்டக்ளகமள்றம் அிப்மதம். 
'யந்டம்' ன்மல் ளபறுணழ 'இவளபநிதற்ட' 

ன்றுடமன் அர்த்டம். இத்டயழ இவளபநிதில்மணல் 
யவந்டயனப்டம் 'யந்டம்' டமன். இப்டி 'கமத்டயல்', 



'இத்டயல்' ன்ளல்மம் மம் 'ப்வந' ளசய்ட 
பனபித்டக் ளகமள்நமபிட்மல், 'யந்டம்' ன்டற்கு 
'இவளபநிதில்மடட' ன்று ணட்டும்டமன் அர்த்டம். 
'ணமத்ணமழபமடு யந்டணமகச் ழசர்பட' ன்மல் 
அபனுக்கும் பீமத்ணமறக்கும் இவளபநிழத இல்மணல் 
என்று ழசர்ந்டபிடுபட ன்றுடமன் அர்த்டம். என்று 
ழசர்ந்டபிடுபட ன்ட என்மகழப ஆகயபிடுபடடமன். 
என்மகழப ஆகயபவக்கும் ளகமஞ்சணமபட இவளபநி 
இனந்டளகமண்டுடமினக்கும். ளகமஞ்சம் இவளபநி 
இனந்டமறங்கூ அபன் அங்ழக, மம் இங்ழக ன்று 
ிரிந்ட ழடப்ட்டு இனக்கயழமளணன்றுடமன் அர்த்டம். 
இப்டி இனக்கும்பவதில், 'இந்ட இவளபநி இன்னும் 
மஸ்டய ஆதிடுழணம?' ன் தம் இனந்டளகமண்ழ டமன் 
இனக்கும். ஆடிதமல் இவளபநி அடிழதமடு 
இல்மணல் அபிம் 'யர்-அந்ட'ணமக க்தணமகய, 
அபழதமகயபி ழபண்டும். பீ-ப்ஹ்ண அழட ழதமகம் 
னும் இடடமன் ச்னடய சயஸ் (ழபடத்டயன் னடிதம 
உயத்) டனகயன் ண உத்டண ழதமகம். 'அந்டம் 
இனந்டமல் அடமபட டநி இவளபநி, டநி ழடம் 
இனந்டமல்கூ இந்டச் ழசர்க்வக ப்ளமறேட னடிந்ட 
பிடுழணம ன் தம் இனந்டளகமண்ழடமன் இனக்கும்' 

ன்று வடத்டயரீழதமயத்டயன் ப்ஹ்ணபல்யதில் 
ளசமல்யதினக்கயட. (ஆந்டபல்ய ன்றும் அந்டப் 
குடயவதச் ளசமல்படண்டு.) னனக்ஷறபமபன் ப்ழமட 
ப்ஹ்ணத்டயழழத யவளகமள்கயமழம அப்ழமடடமன் 
அத ப்டயஷ்வ ளறுகயமன் ன்றும் இடற்கு னந்டய 
ளசமல்யதினக்கயட.* அத்வபடம், அத்வபடம் ன்ட 



பீமத்ணம இப்டி ப்ஹ்ணத்டன் இண்க் கந்ட 
அடழப ஆகய பிடுபடடமன். 
 

இந்ட பீ-ப்ஹ்ண அழடணமகயத உத்டண ழதமகத்வட 
ளசமல்படற்கமகழப கபமன் கரவடவத உழடசயத்டமர். 
ஆமல் க்ஷத்ரிதமக, கர்ண பீமக இனக்கப்ட் 
அபனுக்கு இடற்கம யவ்னத்டய ணமர்க்க உழடசத்வட 
உடி உமதணமகக் ளகமடுத்டமல் அபமல் 
க்யத்டக்ளகமண்டு ின்ற் னடிதமட ன்டமல் கர்ண 
ழதமகத்வட னக்தணமகச் ளசமல்ய, ணற் அழக 
ழதமகங்கவநனேம் ளசமல்யபிட்டு. னடிபிழ 'ழணமக்ஷ 
ந்ந்தம ழதமகம்' ன்டமக யவ்னத்டயவத ன்மக 
பிநக்கயச் ளசமன்மர். ஆமல் அர்றன் கர்ணழதமகம் 
அடேஷ்டித்டத்டமன் ஜம யஷ்வக்கு 
பழபண்டுணமடமல், கர்ண  டமடமபம டன்ிம் 
ல்மக் கமர்தங்கவநனேம் அர்ப்ித்டபிட்டு சஞமகடய 
ண்ஞிமல் அபவத் டமம் க மங்கநியனந்ட 
பிடுபிப்டமக அத பமக்குச்ளசமல்ய னடித்டமர். 
"டக்கப்மழட! ணம சுச:!" ன்று ண கனவஞனேன் 
அபவத் டபிக் ளகமடுத்ட ஆறுடல் ளசமல்ய 
னடித்டமர். 
* னமபட ணந்த்ம் 

கண்ஞன் ளசய்ட னனத்டமஞம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கண்ஞன் ளசய்ட னனத்டமஞம் 

 



லர்தனுக்குத் டமம் உழடசயத்ட, அப்னம் இக்ஷ்பமகு 
ம்வதில் ளடமர்ந்ட உழடசயக்கப்ட்டு பந்ட ழதமகம் 
கமக்ணத்டயல் வசடயல்தம் அவந்டபிட்ட (சயடயணமகய 
பிட்ட) ன்று கபமன் அர்றிம் ளசமல்ய, "அவட 
க்டனும் கமறணம உக்கு உழடசயத்டப் னத்டதிர் 
ளகமடுக்கழப மன் பந்டயனக்கயழன்" ன்று கரழடமழடசம் 
ளசய்டமர். அர்றவப் சமக்கமக வபத்ட ழமகம் 
னறேபடற்கும் உழடசம் ளசய்டமர். 
 

இணம் பிபஸ்பழட ழதமகம் ப்ழமக்டபமன்-அம்-
அவ்தம் பிபஸ்பமன் ணழப ப்ம ணடேரிக்ஷ்பமகழப 
(அ) ப்பதீ் பம் ம்ம ப்மப்டம் இணம் மர்ழதம 
பிட:  கமழழ ணடம ழதமழகம ஷ்: ந்ட 
 பமதம் ணதம ழட (அ) த்த ழதமக : ப்ழமக்ட : னமட 
: 
க்ழடம (அ)ீ ழண கம ழசடய ஸ்தம் ஹ்ழதடத்-
உத்டணம் (IV 1-3) 

 

["இந்ட அனயபில்மட ழதமகத்வட மன் லர்தனுக்கு 
உழடசயத்ழடன். லர்தன் ணடேறக்கு உழடசயத்டமன். ணடே 
இக்ஷ்பமகுறக்கு உழடசயத்டமன். 
இவ்பிடம் பம்ச ம்வதமக பந்ட இடவ மரியகள் 
அயந்டயனந்டர். டயரிகவந டிக்கச் ளசய்பழ 
(அர்றம)! ளடுங்கமப் ழமக்கயல் அந்ட ழதமகம் 
இவ்றகயல் ஷ்ணவந்டட (யறற்ட) . ீ க்கு 
க்டன்; ழடமனமகறம் இனக்கயமய்! அப்னமட ழதமகழண 
இன்று ன்மல் உக்கு டுத்டவக்கப்ட்ட. இட 
உத்டணணம ஸ்தம் அன்ழம!"] 
 



கபமன் இங்ழக ளசமல்றம் ழதமகம் கர்ணழதமகம் 
அவடத்டமன் றகமணமக மரியகள் ரிமயத்ட 
பந்ட, க்னஷ்ஞர் கமத்டயல் அட வசடயல்தணமதினந்டடமல் 
அபர் ணறுடி மகுத்வடச் ழசர்ந்ட அர்றனுக்கு 
அவட உழடசயத்டப் னனத்டமஞம் ளசய்படமகச் 
ளசமல்கயமர். கரவடதின் immediate context-ப் மர்த்டமல் 
இப்டித் ளடரினேம். ஆமல் இடற்கு னடத்தமத 
ஆம்த்டயல் -- இங்ழக கர்ண ழதமகத்வடத் டமம் ஆடயதில் 
லர்தனுக்கு உழடசயத்டடமகச் ளசமன்ணமடயரிழத -- 
"ஜம ழதமகம், கர்ணழதமகம் ன் இண்வனேம் மன் 
னவழத மங்க்தர்கள் ன்கய ந்யதமயகறக்கும், 

ழதமகயகள் ன்கய யஷ்கமம்த கர்ணணமர்க்கயகறக்கும் 
உழடசயத்டயனக்கயழன்" ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

ழமழக (அ) ஸ்ணயந் த்பி-பிடம யஷ்ம னம ப்ழமக்டம 
ணதம (அ) க 

ஜமழதமழக மங்க்தமமம் கர்ணழதமழக ழதமகயமம் (III-
3) 
 

ஆவகதமல் ப்வ்னத்டயக்கமர்கறக்கம கர்ண ழதமகத்வட 
ணட்டுணயன்ய, யவ்னத்டயக்கமர்கறக்கம ஜம 
ழதகத்வடனேம் னனத்டமஞம் ளசய்தத்டமன் க்னஷ்ஞர் 
அபடமம் டுத்டயனக்கயமளன்று ளடநிபமகயட. 
இவ்பிண்டு ழதமகங்களநன்மல் 'ல்ம ழதமகனம் 
அங்கமக' ன்ழ அர்த்டம்! டபமமறம் ப்பனத்டய 
யவ்னத்டய ன் இண்டிளமன்யன் கரழ் பந்டடமழ ஆக 
ழபண்டும் 

 



இக்ஷ்பமகுபியனந்ட பனயபனய பந்டடமக அபர் ளசமன் 
அந்ட மரியகள்கூ ப்வ்னத்டய டர்ணத்வட கர்ண 
ழதமகணமக ளணனழகற்ய உழடசயத்டழமட அட டயழ 
ளகமண்டு ழசர்த்டழடம அந்ட யவ்னத்டய டர்ணத்வட, அடமபட 
ஜம ழதமகத்வடப் ற்யனேம் ஏநபமபட 
உழடசயக்கமணல் ளணமட்வதமக யறுத்டயதினக்கனடிதமட. 
அபர்கள் ணமசமம் ப்டி ழபண்டுணமமல் 
இனக்கட்டும். கபமன் (க்னஷ்ஞர்) யச்சதம் ப்வ்னத்டய 
யவ்னத்டய இண்வனேம் டமன் னட பீன் உண்மக்கய 
உத்டஞம் ண்ஞிமர். கரவடதில் அபர் க 
ழதமகங்கவநனேம்டமழ ளசமல்யக் ளகமண்டு 
ழமதினக்கயமர்? ஆமறம் அபட உழடசம் 
ஆம்ிப்டம் ஜமிகறக்ழகதம மங்க்த ழதமகம், 

னடிபடம் ழணமக்ஷ ந்யதம ழதமகம் ன்டயயனந்ட 
ஜமத்டயமல் அத்வபட யத்டய ளறும் யவ்னத்டய 
டர்ணத்வடத்டமன் அபர் ண க்ஷ்தணமக 
யவமட்டுகயமளன்று ளடரிகயட. கரவட கர்ண 
ழதமகத்வடத்டமன் ளசமல்கயட ன்று சய ழர் யவக்கய 
அநறக்கு அழக இங்கநில் அவட கபமன் ச்மகயத்ட, 

அறேத்டம் ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமளன்மல் 
அடற்குக் கமஞம் கரழடமழடசத்வட அபரிணயனந்ட 
ளற்றுக்ளகமண் ழர் சயஷ்தம அர்றன் கர்ண 
ழதமகத்டயற்ழக அடயகமரிதமக இனந்டடடமன். 
 

இப்டி, ப்வ்னத்டய யவ்னத்டய ஆகயத இண்டு 
ணமர்க்கங்கவநனேம் சரர்ப்டுத்டயு்க் ளகமடுத்ட, னடிபமக ஜம 
ழணமக்ஷத்வட யவமட்டி, மடணம வபடயக 
டர்ணத்வட ம்ஸ்டமம் ளசய்தழப க்னஷ்ஞமபடமம் 



ற்ட்ட. கரடமமஷ்த உழமத்கமடத்டயல் (னகறவதில்) 
ஆசமர்தமள் இப்டித் ளடநிபமக்கயதினக்கயமர். 
 

டமம் லர்தனுக்கு உழடசயத்ட, ிகு மரியகள் 
பனயதமகப் கமம் பிநங்கயபந்ட கர்ணழதமகம் டம் 
மநில் ஷ்ப்ட்டுப் ழமவடழத க்னஷ்ஞ ணமத்ணம 
வ்தக்டணமகச் ளசமன்ழமடயறம், அபனவத கமத்டயல் 
ல்ம ழதமகங்கறம், ல்ம ணமர்க்கங்கறழண 
றேடமகயத்டமினந்ட ன்றும் கரவடதியனந்ட ளடரிகயட. 
ிற்மடு கயதில் எழதடிதமக வசடயல்தம் 
அவந்டமற்ழமல் ஆகமபிட்மறம், இந்ட னேகத்வடத் 
ளடமட்டுக்ளகமண்டு அபர் அபடமம் ளசய்ட 
த்பமமந்டத்டயறம் ளமடப்வதமக ஏநற யற 
ல்ம ணமர்க்கத்டயறம் ற்ட்டமகத் ளடரிகயட. கர்ணம 
ளசய்னேம் இந்த்ரிதங்கவந சும்ணம ளபநிக்கு ணட்டும் 
அக்கய ணமடயரி இனந்டளகமண்டு, உள்றக்குள்ழந 
இந்த்ரித பிதங்கநம சயற்யன்ங்கவநழத யவத்டக் 
ளகமண்டினப்பன் ளபறும் ணயத்தமசமன், அடமபட 
ழணமசக்கமன், 'யமக்ரிட்' ன்று என இத்டயழ 
டயட்டுகயமர்.[1] {இட யவ்னத்டயதில், அடமபட ஜம 
ணமர்க்கத்டயல், ழம ணமடயரி இனந்டளகமண்ழ அந்ட 
டிதயயனந்ட றேபிப்ழம பமய் ழபடமந்டயகள் அந்ட 
மநிறம் இனந்டயனப்வடக் கமட்டுகயட. இடற்கு னந்டய, 
டம்னவத உழடசத்வட ஆம்ிக்கும் இண்மபட 
அத்தமதத்டயழழத, ணீணமம்கர்கவநத் 
டயட்டிதினக்கயமர்.[2] ழபடத்டயன் மணம டத்பமர்த்டத்வட 
டுத்டக் ளகமள்நமணல், ழடம இக்கஞ ரீடயதில் ணட்டும் 
அந்ட பமக்கயதங்கவந அசய பமடம் ளசய்ட அடயழழத 



னரித்டப்ழமகய 'ழபட பமடடம:' ன்கயமர். இப்டி 
ணீணமம்கர்கள் அர்த்டம் ண்ஞித்டமன் ழபடத்டயன் 
ப்ழதமழண அட கர்ணமபில் ணடேஷ்தவ 
றபடயல்டமன் இனக்கயழட எனயத, ஜம பிசமளணன்று 
கர்ணமவப பிட்டுபிட்டு ந்யதமயதமகப் ழமகயடயல் 
இல்வ ன்று யர்ஞதிப்ட. ஆவசப் னர்த்டயக்கமகழப 
கர்ணங்கவநச் ளசய்னேம் இபர்கவந "கமணமத்ணம"க்கள் 
ன்று வபகயமர். ழணமக்ஷளணன் யத்தமந்டத்வட 
மமணல் ழடபழமகம் ன் ழகநிக்வக உகத்வடழத 
மடும் 'ஸ்பர்க்க'ர்கள் டங்கறக்கு இந்ட பனயதில்டமன் 
ழமகனம் ச்பர்தனம் கயவப்டமல், பமஸ்டபத்டயல் 
ிபிச் சுனயழழத ிடித்டத் டள்றபடம இந்ட 
பிஸ்டமணம சங்குகவநப் ற்யப் ிணமடணமக, 

பசரகணமக ப்ங்கம் ண்டகயபர்கள் -- ன்ளல்மம் 
கண்ம் ளசய்கயமர். னஷ்மங்கமம் ளசய்படழம 
பமர்த்வடகவந ழமடித்ழட திக்கயமர்கள் ன்டற்கு 
'னஷ்ிடமம் பமசம்' ன்கயமர். இங்கயீயறம் Flowery language 

ன்றுடமன் ளசமல்கயமர்கள். இபர்கவந அயபில்மட 
'அபிச்சயடர்'கள் ன்கயமர். கயனஷ்ஞனவத கமத்டயல் 
கர்ணழதமகனம் ளகட்டுப் ழமதினந்டவட இட கமட்டுகயட. 
'ிற்கமத்டயல் ஷ்ப்ட்டுப் ழம ழதமகம்' ன்று 
கபமழ ளசமன் பிதம். 
 

க்டய ணமர்க்கத்டயறம் டப்ம பனயகள் ற்ட்வட 
னன்ழழத ளசமன்ழன். தக்ஷ மக்ஷர், னட ப்ழடங்கள் 
பவ ல்மபற்வனேம் ழம-டழணம குஞக்கமர்கள் 
மயகணமகறம் டமணயகணமகறம் பனயட்வடச் 
ளசமன்ழன். 



 

இப்டி ல்ம ணமர்க்கத்டயறம் ற்ட்டினந்ட சரனயவபப் 
ழமக்கயப் னனத்டமஞம் ளசய்தழப க்னஷ்ஞமபடமம் 
ற்ட்ட. 
 

டர்ண ம்ஸ்டமத்டயற்கமகழப அபடமம் ன்று 
க்னஷ்ஞன் ளசமன்ட ளடரிந்டயனக்கும். டர்ணம் ன்ட 
ப்வ்னத்டய டர்ணம், யவ்னத்டய டர்ணம் ன்று இண்மக 
இனப்ளடன்று ஆம்ித்ழடன். யவ்னத்டயக்குப் 
க்குபப்டுத்டம் யஷ்கமம்த கர்ண ழதமகணமக ப்வ்னத்டய 
ணமர்க்கம் அவணதமடபவதில் அடற்கு 'டர்ணம்' ன்று ழர் 
ளகமடுக்கழப க்னஷ்ஞ ணமத்ணம டதமமக இல்வ. 
த்டவடமன் ழபட கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்டமறம் ரி, 

கர்ண னுக்கமகழப ளசய்டமல் ப்ழதமணயல்வ; 

வத் டயதமகம் ளசய்ட, யத்த ளநக்கயதத்டயற்கம 
யவ்னத்டய ணமர்க்கத்வட ழணற்ளகமள்றம் சயத்டப் 
க்குபத்வடப் ளறுபடடமன் ப்ழதமம் ன்ழட அபர் 
அிப்மதம். ழபடமந்டத்டயல் இனப்வடத்டமன் அபர் 
டம்னவத அிப்மதணமகறம் ளசமன்மர். ஆசமர்தமறம் 
அவடழதடமன் ன்மக ளணனழகற்ய ப்கமசயக்க வபத்டமர். 
ப்பனத்டயவதக் கர்ண ழதமகணமக்கயமல்டமன், கர்ண 
ழதமகத்டயமல் சயத்ட சுத்டய. சயத்ட சுத்டய ளற்ின் 
கர்ணமபில் ற்றுப் ழமய் ஜம பிசமத்டயல் ஈடுமடு 
ற்ட்டு யவ்னத்டயக்குப் ழமபட ன்று ஆகும். 
னுக்கமகழப கர்ணமவப ஆனேஸ் னறேக்கப் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ட ன் ணீணமம்வவத 
ற்றுக்ளகமண்டு பிட்மல் அப்னம் யவ்னத்டய ணமர்க்கம் 
ட? இவ்பிடத்டயல் க்னஷ்ஞர் மநில் யவ்னத்டய 



டர்ணத்டயற்கு னக்தணமக மி ற்ட்டு, அபர் 
இண்வனேம் ஸ்டமிப்டற்கமக அபடரித்டமர். 
[1] III.6} 
[2] II. 42.3 

கண்டம் சங்கனம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கண்ஞனும் சங்கனம் 

 

டுத்டக்ளகமண்டினக்கும் பிதம் ன்? கபத் 
மடமள்கவட ழகட்க பந்ழடமம். ங்ழக, தமனக்குப் 
ிள்வநதமகப் ிந்டமர் ன்று ஆம்ிக்கமணல் ன்ழபம, 

ப்வ்னத்டய யவ்னத்டய ன்று ஆம்ித்ட 
சங்கமபடமத்டயற்குப் டயல் க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் 
அல்பம ளகமண்டு பந்ட யறுத்டயதினக்கயட? ன்று 
ழடமன்மம். 
 

க்னஷ்ஞமபடம கமத்டயயனந்ட சூழ்யவ னற்யத்டமன் 
சங்கமபடமம் ற்டுபடற்கு அபசயதம் ற்ட்ட. 
க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் அபர் ளகமடுத்ட பமக்குப்டித்டமன் 
இபனவத அபடமம் யகன ழபண்டிதடமதிற்று. 
க்னஷ்ஞரில்மணல் ஆசமர்தமள் இல்வ. " 
ழகமபிந்டம்,  ழகமபிந்டம்" ன்று ழமகம் னறேக்கப் 
ப்ிதபர் அபர். அபனவத ிந்ட ஊரில் கு 
ளடய்பணமக இனந்ட ஆத னெர்த்டயழத 
க்னஷ்ஞன்டமளன்று ளசமல்படண்டு. இன்வக்கு 
'கத்குன' ன்று ளசமன்மல் ம்னவத ஆசமர்தமள்டமன் 
ன்று ஆகயதினக்கயளடன்மல் இபனக்கு னந்டய அந்ட 



பினவடப் ளற்யனந்டபர் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம டமன். 
"க்னஷ்ஞம் பந்ழட கத்குனம்" ன்று ஸ்ழடமத்ம் 
இனக்கயட. அந்ட கத்குன உழடசயத்ட கரவடக்கு இந்ட 
கத்குன மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். ல்மபற்றுக்கும் 
ழணமக டர்ணம் ளமம்றம் க்ஷீஞித்ட, அடர்ணம் 
ழணழமங்கய றேந்ட என ணதத்டயல் ம்னவத 
ஆசமர்தமநின் அபடமம் ற்ட்டு, இன்வக்கும் மம் 
அபனவத சரித்டயத்வடக் ழகட்டு ழகட்டு 
ணகயழ்கயழமளணன்மல், இந்ட ணமடயரி சூழ்யவதில் 
இப்டிதன அபடமம் ற்ட்டுத்டமன் ஆகழபண்டும் ன்று 
னன்மடிழத பமக்குக் ளகமடுத்டபர் க்னஷ்ஞ 
ணமத்ணமடமன். ல்மனக்கும் கமடயல் பிறேந்டயனக்கக் 
கூடும் அபர் ளகமடுத்ட பமக்கு: 
 

டர்ண ம்ஸ்டமமர்த்டமத ம்பமணய னேழக னேழக 

 

இடற்கு னந்டய ச்ழமகணமக அபர் ளசமன்ட: 
 

தடம தடம ய டர்ணஸ்த க்மயர் - படய மட 

அப்னேத்டமம் அடர்ணஸ்த டடமத்ணமம் ஸ்னமம்தம்* 

 

அடமபட, "ப்ளமறேளடப்ளமறேட டர்ணத்டயற்கு மினேம், 

அடர்ணத்டயற்கு றேச்சயனேம் உண்மகயழடம 
அப்ளமறேளடல்மம் மன் ன்வழத அபடமணமகப் 
வத்டக்ளகமண்டு பனழபன்" ன்று த்தம் ண்ஞிக் 
ளகமடுத்டமர். அவடக் கமப்மற்த்டமன் றோசங்கமபடமம் 
ிற்மடு ற்ட்ட. இடமளல்மம் அந்ட 
அபடமத்வடச் ளசமல்யபிட்டு இந்ட அபடமத்வடச் 
ளசமல்படடமன் ளமனத்டம். 



அபடமக் கவட ழகட்ட இனக்கட்டும். டற்கமக 
அபடமம் ன்று ளடரித ழபண்டுழணம, இல்வழதம? 

அடற்கமகத்டமன் ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய, கர்ணம-ஜமம்-க்டய 
ன்ளல்மம் ளசமன்ட. அந்ட பனயகள் 
ல்மபற்வனேம் ளசப்ிட்டுக் ளகமடுத்ட 
ரீ்ழஞமத்டமஞம் ளசய்படற்குத் டமன் இண்டு 
அபடமங்கறம் ற்ட்ட. க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபின் 
கமத்வட பிறம் இந்ட பனயகளநல்மம் சரர்ளகட்டுப் 
ழமதினந்ட ணதத்டயல் ஆசமர்தமநின் அபடமம் 
ற்ட்டு ணத்டம னனத்டமஞம் ண்ஞிற்று. 
* கரவட V1.7 

னர்பகம அபடமங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

னர்பகம அபடமங்கள் 

 

க்னஷ்ஞமபடமத்டக்கு னந்டயனேம் ணத்ஸ்தத்டயயனந்ட 
மணர் பவ றே அபடமங்கள் ற்ட்டினந்ட. ட்மபட 
அபடமணம மணனம் க்னஷ்ஞரின் ண 
கமத்டபழதமடமல் மணழமடு யறுத்டயக்ளகமண்ழன். 
அந்ட அபடமங்கள் ப்வ்னத்டய யவ்னத்டயகவந 
உழடசயப்டற்கமக ற்ட்வபதல். ழடம ளகமஞ்சம் 
அவ்பப்ழமட உழடசயத்டமல்கூ அட அந்ட 
அபடமங்கநின் னக்த ழமக்கணயல்வ. ளன்மல் 
அந்டக் கமங்கநில் உழடசத்டக்கமக கபமழ 
அபடரிக்கழபண்டும் ன்னும்டிதம சூழ்யவ 



இனக்கபில்வ. லர்தன்-ணடே-இக்ஷ்பமகு-அப்னம் 
அபன் பம்சம் ன்று கர்ணழதமகம் அட மட்டுக்கு 
ளடமர்ச்சயதமக ல் னவதில் ழமய்க்ளகமண்டினந்டட 
ன்று கபமன் ளசமன்ட ழமழப ஜமழதமகம், 

க்டயழதமகம் ஆகயதறம் ஜம ம்வ, க்டய ம்வ 
பனயதமக குன-சயஷ்தமளநன்று சரமக அந்டக் 
கமங்கநிளல்மம் ளடமர்ந்ட ளசன்று ளகமண்டினந்ட. 
ங்களநல்மம் ளமடபமக ல் பனயகநிழழத 
ழமய்க்ளகமண்டினந்டமர்கள். 
 

அப்ழமளடல்மம் அபடமங்கள் ன் ற்ட்ளபன்மல் 
அறர், மக்ஷர் ன் இங்கள் ஆடயக்கத்டக்கு பந்ட 
ளகமடுவணப்டுத்டயத ணதங்கநில் அபர்கவந 
அனயப்டற்கமகத்டமன்.* இந்ட ம்ம க்னத்தம் ஆின் 
ங்கள் யர்தணமக வனதடி ல் பனயதிழழத 
ழமய்க்ளகமண்டினப்மர்கள். மக்ஷமத் ஈச்பழ 
ளணக்கயட்டு உழடசம் ண்டபடற்ளகன்று அபரிடரிக்க 
ழபண்டுளணன்யல்மணல், ணமன்கள் னெம் அட ந்ட 
ளகமண்டினந்டட. ங்கள் அபபர் ணப்மன்வணக்ழகற் 
ந்ட ழதமகழணம அடயல், ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டயகநில் 
என்யல், ழமய்க்ளகமண்டினந்டமர்கள். 
 

ஜமத்டயன் ளனவண ளடரிபடற்கமகழப அவ்பப்ழமட 
கபமனும் டத்டர், ம்ர் னடம அபடமங்கநின் 
னெம் உழடசங்கள் ளசய்டமறம் இடற்கமக ஈச்ப 
சக்டயவத பிழசணமகக் வகக்ளகமள்ந 
ழபண்டிதினக்கபில்வ. ழடம என்று ளமம்றம் 
சயடயணமமல் டமழ அவபத் டெக்கய யறுத்டயப் வனதடி 



ணமக யறுத்டபடற்கு யம்றம் சக்டயவதச் 
ளசபனயக்கழபண்டும்? இடமல்டமன் அற, 

மக்ஷர்கநின் ம்மத்டக்கமக ற்ட் 
அபடமங்கவநழத கபமின் மக்ஷ£த் சக்டய பமய்ந்ட 
டசமபடமங்கள் ன்று சயப்மகப் மகுடுத்டயபிட்டு 
உழடசகர்கநமக அபன் டுத்ட கமடயதர் -
மமதஞர்கள் கிர், டத்டர், வ்தமர் னடமபர்கவந 
அம்சமபடமங்கள் ன்று வபத்டமர்கள். இனத்ட மற 
அபடமம் ன்று என கஞக்கு. அடயல் டசமபடமங்கறம் 
அழடமடு இந்ட ஜமழமழடச அபடமங்கறம், இன்ம் 
டன்பந்டரி, ழணமயி ழமன்பர்கறம் அங்குபமர்கள். 
 

மணமபடமத்டயற்கு அப்னம் க்னஷ்ஞமபடமத்டயற்கு னன் 
ன் ஆதிற்று ன்மல் அற-மக்ஷர்கள் டிதமக 
அப்டிதினப்வடபி ணடேனொத்டயறள்ந  
மமக்கநிழழத அடயகம் ஆழபசயத்டமர்கள். கம்ன், 

மந்டன், ளகௌபர்கள் ஆகயதபர்கள் ணடேஷ்த 
மடயதிழழத ிந்டபர்கள், ஆமறம் அற 
குஞத்ழடமடு இனந்டமர்கள். சுமணர்கூ 
ணழடமன்ணத்டணமகப் ழம ணமடேணம என மம 
குடும்த்வட ம்ரிப்டயல்டமன் ஆம்ித்டமர். ஆமல் 
அப்னம் அப்டி (ணழடமன்ணத்டமக) இல்மட 
மமக்கவநனேம் அபர் ம்ரித்டக் ளகமண்ழ ழமய்க் 
கவசயதில் மணரிம் ழடமற்றுப் ழமடமகக் கவட ழபழ 
ணமடயரி ழமய்பிடுகயட. க்னஷ்ஞர் கமத்டயல்டமன் அழக 
மமக்கநின் னொத்டயல் அறர்கள் அக்ணம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டட. கமமறன், கமறன், 



மஞமறன் ணமடயரி அசல் அறர் ன்ழனேம் சயர் 
இனந்டமர்கள். 
 

இம்ணமடயரி ழடம சய அசல் அறர்கள், அபர்கவநக் 
கமட்டிறம் அடயகணம அநபில் ணடே னொத்டயல் 
அசர்கநமக உள்ந அறர்கள் ஆகயதபர்கழந 
க்னஷ்ஞமபடம கமத்டயல் ழமகத்டக்கு, டர்ணணம 
ணமர்க்கங்கறக்கு மி ளசய்டளகமண்டினந்டமர்கள். 
ஆமல் இபர்கள் ல்ழமவக் கமட்டிறம் அடயக 
அநபிம ளமடங்கள் ளமடபமக டர்ணபனயகவந 
பிட்டு அடயகணமக பிகயபிபில்வ. (சற்றுனன்) 
ளசமன்ட ழம, கர்ணமத்ணமக்கநமக பட்டுக் கர்ணமழப 
ளசய்பர்கள், க்னொணம உமவகவநக் 
கவப்ிடிக்கயபர்கள், ஜமம் பமணழ பந்டணமடயரி 
யமக்ரிய ளசய்கயபர்கள் ஆகயதபர்கறம்  
னெத்டயல் இனந்டமறம், அவடபி அடயகணமகழப 
ல் பனயகநில் ழமகயபர்கள்டமன் இனந்டமர்கள். 
இனந்டமறம் ளகட்டகள் பிதமடய றகய ணமடயரி 
பிபிப் ழமகயழட ன்று க்னஷ்ஞ ணமத்ணம 
ணதத்டயல் அர்றவ னன்ிவப்டுத்டய ப்வ்னத்டய 
யவ்னத்டய டர்ணங்கவந ன்மகச் ளசப்ிட்டு 
உழடசயத்டமர். 
 

ஆமறம் இடற்கமக ணட்டுழண அபர் அபடமம் 
ளசய்டமளன்று ளசமல் னடிதமட. அபர் இன்ம் அழக 
உத்ழடசங்கவந வபத்டக்ளகமண்ழ னர்ஞமபடமம் 
ன்னும் டிதமக னறே ஈச்ப சக்டயழதமடு அபடமம் 
ளசய்டமர். மமக்கநின் ழபத்டயயனந்ட அறர்கநின் 



அடயக்ணத்டமல் னணய கஷ்ப்ட்ட; னணமழடபி 
ப்ஹ்ணமபிம் ழமய் னவதிட்மள்; அபர் அபவநனேம், 

ழடப னெத்வடனேம் அவனத்டக்ளகமண்டு 
ணமபிஷ்டபிம் ழமய் னவதிட்மர்; ணமபிஷ்ட 
அவடக்ழகட்ழ க்னஷ்ஞமபடமம் ளசய்டமர்-ன்று 
மகபடத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. அச னொ 
அறர்கவந அனயத்ட னமம் டீர்ப்ட, ல் பனயகவந 
உழடசம் ளசய்பட ன் இண்ழமடு, இன்ம் 
ளடய்பணமகறம் ணடேமகறம் ன்ளபல்மம் ளசய்த 
னடினேழணம அத்டவனேம் ளசய்ட கமட்டித் டீர்ந்டபிடுபட 
ன்ழ அந்ட அபடமத்டயல் னர்ஞ சக்டயழதமடு படமர். 
ளபண்ளஞய் டயனடி இவச்சயகநிம் அடிடுபடயயனந்ட, 

அபர்கழநமழழத அப்னம் மக்ரீவ ளசய்படயயனந்ட, 

ழகமபர்த்டழமத்டஞம், பிச்பனொ டர்சம் னடம 
ளரித கமரிதங்கள், டெட ழமபட ழடழமட்டுபட 
னடம சயன் கமர்தங்கள், க்ட பமத்ல்தம் ன்மல் 
இப்டினேம் உண்ம ன்னும்டிதமகப் மண்பர்கள், 

த்ளௌடய, குழசர் னடமபர்கறக்கு அடேக்ம் 
ளசய்பட ன்று ன்ளன்ழபம, கணமகப் ண்ஞிமர். 
அடயல் என னக்தணம கமர்தம்டமன் உழடசம். அடழப 
னறேக் கமர்தணயல்வ. னழமகத்டயல் ழபத்டயல் 
ஆடிடயல், ஆனேயல் னக்கமல்பமசய ழம பிட்டுத்டமன் 
கரழடமழடசம் ன்று ஜமமசமர்தமக பமவதத் டயந்டமர். 
அப்னம் கவசயதில் ீவ னடித்டப் ணடத்டயற்குத் 
டயனம்னபடற்குத் னன் உத்டப ஸ்பமணய ன் ண 
க்டனக்கு இன்ளமன உழடசம் ளசய்டமர். 'உத்டப கரவட' 

ன்று அடற்குப் ளதர். அர்றனுக்குப் ண்ஞித 
உழடசத்டக்கு உழடசம் ளசய்டபவ வபத்ட 'கபத் 



கரவட' ன்று ழர் ற்ட்ட. அபடமத்டயல் கவசயக் 
கமர்தணமக ண்ஞித உழடசத்டக்ழகம அவடக் ழகட்டுக் 
ளகமண்பவ வபத்ட 'உத்டப கரவட' ன்று ழர் 
ற்ட்ட. 
* மணிமன் ஆடர்ச னனமக அபடமத்டயல் 
பிநங்கயதடற்குக் கமஞம் இப்குடயதில் "றோமணன் னும் 
உவதில் "ஆடர்ச னனர் ன் ிரிபில் கமண்க. 
கயனேகம் :ளடமக்க கமத்டயறம் ிற்கமத்டயறம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கயனேகம் : ளடமக்க கமத்டயறம் ிற்கமத்டயறம் 

 

க்னஷ்ஞர் ணடமழமஞம் ளசய்படற்குக் ளகமஞ்சம் 
னந்டயழத கயனேகம் ிந்ட பிட்ட. ஆமறம் 
உழழத ழமகம் னறேக்கக் ளகட்டு பிறேந்டபிமணல் 
கபமன் ளசய்டயனந்டவப வக ளகமடுத்ட, னட்டுக் 
ளகமடுத்ட, கமப்மற்யக் டெக்கயக் ளகமண்டினந்ட. சக்டய 
குவந்ட கயகம ணடேஷ்தர்கநின் அடேஷ்மத்டக்கு 
இதறம் பவகதில் அம்சமபடமணம ழபடவ்தம 
கபமன் ழபடங்கவநப் ிரித்டக் ளகமடுத்டமர். 
அடமழழத-அடன் கர்ண கமண், ஜம கமண், 

பிடயகநமழழத-ப்வ்னத்டய யவ்னத்டய ணமர்க்கங்கள் 
அடிட்டுப் ழமகமணல் கமப்மற்யக் ளகமடுத்டமர். அழடமடு, 

உயத்டக்கள் ல்மபற்யறணமகப் ந்ட பிரிந்ட 
சயடயக் கயக்கும் அத்தமத்ண டத்பங்கவந மணமகத் 
டயட்டி 'ப்ஹ்ண லு்த்ம்' ன்று, என லத்த்டயல் 



(கதிற்யல்) ணஞிகவநக் ழகமத்டக் ளகமடுப்ட ழம, 

உகத்டக்குத் டந்ட ஜம ணமர்க்கத்டக்கு, யவ்னத்டய 
டர்ணத்டக்கு, பிழச உகமம் ளசய்டமர். ர்ப 
ங்கநின் ஆத்ணயக ழணம்மட்டுக்கமக டயளட்டுப் 
னமஞங்கவநனேம் அடேக்யத்ட க்டய ணமர்க்கத்டயற்கும் 
ழமமக்குத் டந்டமர். இடமளல்மம் கய ிந்டம் 
இண்மதிம், இண்மதித்ட டைறு பனம் 
பவக்கும் ங்கள் ளனம்மறம் ல் பனயதிழழத 
ழமய்க் ளகமண்டினந்டமர்கள். 
 

கய ிந்டட கய.ன. 3102-ல் ன்று டயட்ணமகக் கஞக்கு 
இனக்கயட. ப்டய டயனம் வபடயக கர்ணமபில் ளசய்ட 
ளகமள்றம் ங்கல்த்டயல் ிஹ்ணமபின் ஆனேயல் 
த்டமபட பனம் (பதற) ன்டயயனந்ட, அடயழ 
ந்ட கல்ம், அந்டக் கல்த்டயல் ந்ட ணன்பந்டம், அந்ட 
ணன்பந்டத்டயல் ந்ட சடர்னேக 'வகயநி'ல் ந்ட னேகத்டயல் 
த்டமபட பனம், அந்ட பனத்டயல் ந்ட அதம், 

ரிட, ணமம், க்ஷம், டயடய ன்கய பவக்கும் 
ஆடயதியனந்ட up-to-date -ஆக அன்வத டயத்வடச் 
ளசமல்ய பனபடமல் கயனேகம் ப்ழமட ஆம்ித்டட 
ன்று ந்ழடத்டக்கு இணயல்மணல் ளடரிகயட. 
இடயழடமன் சுணமர் இண்மதிம் பனத்டக்கு ழணல், 

அடமபட இன்வக்கு சுணமர் 2500 பனத்டக்கு னந்டய 
பவ ழமகம் ஏநற ல் பனயதிழழத ஏடிக் 
ளகமண்டினந்டட.* 

 

ஆமறம் கபமன் பிவநதமட்டில் னேக டர்ணம், கய 
னனனுக்கு அடயகமம் ளகமடுப்ட ன்று 



ற்ட்டினந்டடமல் அப்னம் அபனுவத ழசஷ்வ 
மஸ்டயதமகத் ளடமங்கயதட. 
* றோ சங்கர் சுணமர் 2500 ஆண்டுகறக்கு னன்ர் பமழ்ந்டமர் 
ன் கனத்டயல் இவ்பமறுஅபட அபடம கமத்வடக் 
குயப்ிட்டுள்நமர்கள். பிபம் “றோ சங்கரின் கம 
யர்ஞதம்” ன் ிரிபில் கமண்க. 
கயனேகம் ழமதம்:ணதக்கு ழபம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கயதின் ழமதம் : ணதக்கு ழபம் 

 

இந்ட னேகத்டயழ னக்தணமக ன் ளரித அமதம் 
ன்மல், அமதணம பஸ்ட அப்டி கண்டக்குத் 
ளடரிதமணல் அடழப ளமம் ல்ட ணமடயரி ழபம் 
ழமட்டுக் ளகமண்டு பந்ட ணதக்கய பிடுபடடமன். 
அமதத்வட அமதணமட ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந 
னடிந்டமல்டமழ அடயயனந்ட ம்வண மக்வட ளசய்ட 
ளகமள்நமம்? டீர்கநமக இனந்டமல் அழடமடு சண்வனேம் 
ழமட்டு அவட அக்கய வபக்கமம்? னர்ப னேகங்கநில் 
அமத ழடபமக அறர்கள் ழடமன்யதழமட, 

அபர்கறவத க்னொணம னொம், ளபநிப்வதமகழப 
அபர்கள் க்னொணமகச் ளசய்ட கமர்தங்களநல்மம் 
ங்கறக்குத் ளடரிந்டழமட அபர்கள் எடங்கயப் ழமகப் 
மர்த்டமர்கள். அப்டினேம் இபர்கள் ழணழ பந்ட பிறேந்ட 
ிடுங்கயழமட 'ம்ணமல் இபர்கழநமடு சண்வ ழமட்டு 
னடிதமட' ன்று கபமிம் ப்மர்த்டயத்டக் 



ளகமண்மர்கள். கபமனும் அபடமங்கள் டுத்ட 
அபர்கவந ம்ரித்டமர். னள்ற குத்டயமல் அவடப் 
ிடுங்கயப் ழமட்றன் ல்மம் ரிதமய் பிடுபட 
ழம, அப்னம் னெம் (ழடப னெத்வடனேம் 
ழசர்த்டத்டமன் ளசமல்கயழன்) ல்டிதமகய, வனதடி 
ல் பனயதிழழத ழமய்க் ளகமண்டினந்டட. 
க்னஷ்ஞமபடமத்டயறம் கம்ன், சயசுமன், மந்டன், 

டர்ழதமடன் னடமபர்கவந டர்ணத்டயற்கு அமதம் 
உண்மக்கும் டஷ்ர்கள் ன்று இம் ிரித்டக் கண்டு 
ளகமள்ந னடிந்டட. இப்டிப் னர்பனேகங்கநில் எவ்ளபமன 
டஷ்க் கூட்ம் யம்வ ளசய்பட, அவட கபமன் 
அபடமம் ண்ஞி ம்மம் ளசய்டறன் ழமகம் 
ன்மக ஆகயபிடுபட ன்று இனந்டட. ல் பனயவத 
உழடசயக்கும் ணமன்கள் அப்ழமட யவத 
இனந்டமர்கள். டஷ்ர்கள் அனயந்டடம் அபர்கள் 
யர்தணமகத் டங்கள் ஞிவத ஆம்ித்ட பிடுபமர்கள். 
ழமக கபடபடமழண ங்கநிம் உழடசம் 
ண்ஞிழதம, பமழ்ந்ட கமட்டிழதம ப்வ்னத்டய - யவ்னத்டய 
ணமர்க்கங்கவந யவமட் ழபண்டுளணன் அபசயதம் 
இனக்கபில்வ. ஆமறம் அபடமம் ற்ட்டு டஷ் 
யக்ம் ளசய்தமணயனந்டமல் டஷ்ர்கள் இண்டு 
ணமர்க்கங்கவநனேம் எனயத்டக்கட்டித்டமன் இனப்மர்கள். 
இந்ட ரீடயதில் அபடமங்கள் ழபட டர்ணத்வட க்ஷயத்டக் 
ளகமடுத்ட. 
 

அப்ழமளடல்மம் ளகட்ழட ல்ட ணமடயரி ழபம் 
ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட ர்ப ங்கவநனேம் ணதக்கயத் 
டன்னுவத ஆடயக்கத்டயல் ளகமண்டுபபில்வ. 



ளகட்டகள் பசரகஞனள்நடமகறம், ப்ரிதணம ணமடயரி 
டிப்டமகறம் இல்மணல், ளகட்டமகழப ஸ்ஷ்ணமகத் 
ளடரிந்ட ளகமண்டு ங்கவந யம்யத்ழட டங்கள் 
ஆடயக்கத்டயல் ளகமண்டுபப் மர்த்ட. அடமல் இட 
ளகட்ட ன்று ங்கள் ன்மகத் ளடரிந்டளகமண்டு 
அடற்கு அடிஞிதக்கூமட ன்று இனக்க னடிந்டட. 
 

கயதிழ டிதமக இப்டி அறக் கூட்ம், மக்ஷ 
மடய ன்று இல்வ. ணடேஷ்த மடயக்கு ளபநிதிழ 
அப்டிதில்வ. அப்டிளதன்மல்........னரிகயழடமல்யழதம? 

ணடேஷ்தர்கநின் னெவநகறக்குள்ழநழதடமன் 
அறர்கறம் மக்ஷர்கறம் னகுந்டளகமண்டு 
பிட்மர்கள்! இந்ட னேகத்டயல் அடர்ண சக்டய ளபநிதிழ 
ளௌடயகணமக இனந்டளகமண்டு ங்கவநத் டமக்கமணல் 
ங்கறக்குள்ழநழத, அபர்கறவத னத்டயக்குள்ழநழத 
ளகட் சயத்ட வ்னத்டயகநமகப் னகுந்டளகமண்டு பிட்ட! 
னட ணட ஸ்டமகர்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

னட ணட ஸ்டமகர்கள் 

 

இவடத் டெண்டிபிட்டு டெம் ழமட்டு ங்கவநத் 
டப்ிழழத ன்மகப் ிடித்டத் டள்றபடற்கமகப்  ழர் 
பந்டமர்கள். அபர்கறம் க்னொணம அறர்கநமகத் 
ளடரிபர்கநில்வ. ங்கநின் யடத்வடழத யவத்ட 
அபர்கறக்கு த்தத்வடச் ளசமல்ய அபர்கறவத 
ஆத்ணமவப க்ஷயத்டக் ளகமடுக்கழபண்டுளணன்ழ 



பமழ்கயபர்கள் ன்று ல்ழமனம் 
ம்னம்டிதமபர்கநமக அபர்கள் ழடமன்யமர்கள். 
அபர்கநில் சய ழர் ல் டிப்ன, அயற, பமடத் டயவண, 

ளசமந்ட பமழ்க்வகதில் உதர்ந்ட சரம் ல்மம் 
உள்நபர்கநமகறம் கமஞப்ட்மர்கள். பமஸ்டபத்டயழழத 
அபர்கறவத ழமக்கம் ல்டமகறம் இனந்டயனக்கமம். 
அபர்கள் ளசமன்பற்யறம் சய ல் அம்சங்கள் 
இல்மணயல்வ. ஆமறம் ளணமத்டணமகப் மர்த்டமல் 
இபர்கள் எவ்ளபமனபர் ளசமன்டம் ங்கநின் 
உண்வணதம ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கமக ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய 
டர்ணங்கவநப் னர்ஞணமக பகுத்டக் ளகமடுத்ட ழபட 
ணமர்க்கத்டயற்கு பிழமடணமகழப இனந்டட. ழணழ 
மர்த்டமல் ல்ட ழமத் ளடரிந்டமறம், உள்ழந 
ழமமல் இம், ம் இண்டிற்கும் மதம் 
ளசய்தமடவபதமகழப இனந்டட. 
 

இப்டிதினந்டமறம், இப்டிச் ளசமன்பர்கறக்குரித 
ணரிதமவடவதக் குவத்டச் ளசமல்ப்மட. 
அபர்கறவத ல் ழமக்கத்டயல்கூ மம் 
ந்ழடப் ழபண்டிதடயல்வ. அபர்கநில் சய ழர் 
டம்ணநபில் என உதர்ந்ட அடேபம் ளற்பர்கநமகறம் 
இனந்டயனப்மர்கள். ஆமறம் ணற்பர்கறக்கு இபற்வச் 
ளசமன்டயல், அபர்கள் (ணற்பர்கள்) இ- 
ழக்ஷணங்கள் கத்டக்கும் ம மட்வதமக இனந்ட 
ழபட ணமர்க்கத்வட பிட்டுபிட்டு சந்டயல், ளமந்டயல் கமட்டு 
பனயதில் ழமகும்டிதமகழப ண்ஞிபிட்மர்கள். 
அக்கமத்டயல் ங்கள் அஞ்ஜமணமகயத அர்ந்ட 
கமட்டுக்குள் பிறேந்ட கயந்டமர்கள்- "அஜ்ஜமமந்டர்--



க--டயடமன்" --ன்று ளசமல்யதினக்கயட.* 
"கம்" ன்மல் அர்ந்ட கமடு. 
 

இப்டி ங்கவந ழபட டர்ணத்வடத் பிட்டுப் 
ழமகும்டிதமகப் ண்டம் ர் அப்ழமட ழடமன் 
ஆம்ித்டமர்கள். 
 

அபர்கள் தமளன்மல்,  ணடங்கவந, யத்டமந்டங்கவந 
ஸ்டமித்டபர்கள்; அல்ட ற்ளகழப ங்ழகழதம டநி 
னவநபிட்டு ணண் னெடிப் ழமதினந்ட அிப்மதங்கவந 
இப்ழமட ன்மக உம்ழமட்டுப் ளரித யத்டமந்டணமகத் 
டநிர்த்ட பநப் ண்ஞிதபர்கள். தமமதினந்டமறம், 

ழமக ழக்ஷணமர்த்டணமக ஈச்ப ப்ழவஞதின் ழணல் 
ரியகநமல் ற்டுத்டப்ட் மட டர்ணணம ழபட 
ணடத்டயன் டமத்ர்தங்கறக்கு பிழமடணமக யத்டமந்டம் 
ண்ஞிதபர்கள். 
 

ணடங்கநின் னெ னனர்கநமகறம் யத்டமந்ட 
ப்பர்த்டகர்கநமகறம் பந்ட இபர்கநில் இண்டு பவக 
உண்டு. எனபவக, ழபடத்வட அடிழதமடு 
ஆழக்ஷிக்கபில்வ. டங்கள் ளகமள்வக ழபடத்வட 
ணறுத்டச் ளசய்தப்ட்ளடன்று ளசமல்பில்வ. ஆமல் 
பமஸ்டபத்டயல் அபர்கறவத ளகமள்வக, ழபடத்டயல் 
ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய ன்று ிரித்ட, என்றுக்கப்னம் 
ணற்ட ன்று இவஞத்டக் ளகமடுப்ட ழமயல்மணல், 

டமபட என்வ ணட்டும், அல்ட என்யல் சய 
அம்சங்கவந ணட்டும் ளசமல்ய, அடழப ல்மம் ன்று 
னடிப்டமக இனந்டட. இண்மபட பவகதிர் 
ழபடத்வட அடிழதமடு, ளபநிப்வதமக, ஆழக்ஷித்டப் னட 



ணடணமகழப ண்ஞிதபர்கள். ளௌத்டம், வம், 

சமர்பமகம் ஆகயத ணடங்கள் இப்டிப்ட்வபழத. 
ளௌத்டம், வம் ன்று அந்ட ணடஸ்டமகர்கநம 
னத்டவனேம் யவனேம் வபத்டப் ளதர் 
ளசமன்டழமச் சமர்பமகத்டக்கும் (அடன் ஸ்டமகவ 
வபத்டப் ளதர்) ளசமல்படமமல் 'மர்ஸ்டம்' ன்று 
ளசமல்ழபண்டும். ப்னஸ்டய ஸ்டமித்ட 
ணடணமவகதமல் (அட) மர்ஸ்டம். 
* இவ்றவதில் ிற்மடு இச் சுழமகம் னறேபடம் 
பிநக்கப்டும். 
ளௌத்ட சணஞ ணடங்கறம் யந்ட ணடனம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ளௌத்ட சணஞ ணடங்கறம் யந்ட ணடனம் 

 

மன் இப்ழமட ளௌத்ட, வ ணடங்கவந 'க்ரிடிவஸ்' 

ண்ஞிச் ளசமல்கயழளன்று உங்கறக்கு 
பனத்டணமதினக்கமம். ளன்மல் ம்னவத 
யஸ்ரி னஸ்டகங்கநில் னத்டவனேம், யவனேம் (ணம 
பீவனேம்) ற்ய உதர்பமகப் டித்டயனப்ரீ்கள். அந்ட 
அநறக்கு உதர்பமக ம்னவத ணட னனர்கள் தமவப் 
ற்யதமபட ம னஸ்டகத்டயல் ளசமல்யதினக்குணம 
ன்ட ந்ழடம். கமந்டீதம், னன்ழற்க் 
ளகமள்வககள் ன்ளல்மம் டற்கமத்டயல் ளசமல்றபடயல் 
அயம்வ, க ங்கறக்கும் பர்ஞமச்ண 
ழடணயல்மணல் ணணமக ல்ம உரிவணகறம் 



ளகமடுப்ட ஆகயதபற்றுக்கு ளௌத்ட, வ ணடங்கள் 
இம் ளகமடுத்டயனப்டமழழத அபற்றுக்கு உதர்ற 
ளகமடுக்கப்டுகயட. தஜ்ஜத்டயல் யம்வ இனக்கயட, 

ங்கவநப் ிப்ிமல் ிரித்ட ளபவ்ழபறு 
அடயகமங்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்டமல் யந்ட 
ணடத்டயம் என குவபம அிப்மதம் ற்ட்டினக்கயட. 
ஆமல்  னடமதம் எறேங்கமக பநர்படற்குப்  
பிடணம கமர்தங்கள் க்கழபண்டிதினக்கயட 
ன்வடனேம், ங்கள் ழட ரீடயதமகறம் ணழம 
ரீடயதமகறம் டப் ட்டினக்கயமர்கள் ன்வடனேம் 
கபித்டத் டமன் அத்டவ ழனக்கும் எழ ழமன் 
டர்ணங்கவந வபக்கக்கூமட, எழ ழமன் 
அடேஷ்மங்கவநனேம் ஞிகவநனேம் ளகமடுக்கக் கூமட 
ன்று டீர்ணமம் ண்ஞி அபபனம் இனக்கய 
இத்டயயனந்ட ழணழ ழமபடற்கு பசடயதமக பர்ஞ 
பிமகம் ('மடயப் ிரிபிவ' ன்று வனவதில் 
ளசமல்றபட) ன்று ம் ணடத்டயல் ண்ஞிதினப்ட. இட 
னெ எறேங்கு.  னடமதத்டக்குத் ழடவபதம 
அத்டவ ஞிகறம் ழமட்ம ழமட்டிதில்மணல் 
டவனவ க்ணணமகத் டட்டின்ய ந்டபனபடற்கு 
ற்டி இந்ட எறேங்கயல் கமர்தங்கவநப் ிரித்டக் 
ளகமடுத்டமர்கள். இழட ணமடயரி என டி ணடேஷ்தனுக்கும் 
பமழ்க்வகதில் எறேங்கம னன்ழற்ம் 
ற்ழபண்டுளணன்ழ அபன் எவ்ளபமன ஸ்ழமகப் 
க்பணமகயக்ளகமண்டு ழமபடற்கு பசடயதமக ப்ஹ்ணசர்தம், 

கமர்ஸ்டதம் (இல்ம்) , பமப்ஸ்டம், ந்யதமம் 
ன்று ஆச்ண பிமகம் ளசய்தப்ட்ட. 
 



அயம்வ ழமன் உதர்ந்ட டர்ணங்கவந கனக்கும் 
உடி அடேஷ்மணமக வபத்டமல் பனழண அடேஷ்டிக்க 
னடிதமணல் டமன் ழமகும்; அடமல் ங்கறக்கு 
டிதமக என ிரிவப வபத்ட அபர்கறக்கு ணட்டும் 
அவடத் டீர்ணமணமக வபத்டமல் அபர்கள் அவட ளமம் 
உமமக, என ளனணயடத்டன் கமப்மற்ய பனபமர்கள்; 

'இந்ட டிதல்டி மனம் ளசய்ட மர்க்கடம்' ன்று 
ணற்பர்கறம் ஏநறக்கமகபட யச்சதம் 
ின்ற்றுபமர்கள் -- ன்று டமன் டர்ணங்கவநப் 
மகுடுத்டயதட. ப்த்தக்ஷத்டயல் மர்த்டமல் இன்வக்கு 
ளௌத்ட ழடசங்கநில்டமன் ிக்ஷறக்கள் கூ ணமம் 
ழமம் ளசய்கயமர்கள். அங்ழகளதல்மனம் வன்தம், 

னேத்டம் ன்று மமங்க ரீடயதிறம், ளகமவ, ளகமள்வந 
ன்று டி ணடேஷ்த ரீடயதிறம் ந்டளகமண்டு 
டமினக்கயன். ம் ழடசத்டயழழத அழசமகவத் டபி 
ளௌத்ட, வ மமக்கநமக இனந்டபர்கள் தமனம் 
சண்வழத ழமடுபடயல்வ ன்று இனந்டபிபில்வ. 
ஆமறம் டங்கறவத ணடக் ளகமள்வகக்கு இட 
ரிதமக பபில்வழத ன்று அபர்கள் guilty -தமக feel 

ண்ஞிக் ளகமண்டு, இண்டுங்ளகட்மமக இனந்ட 
ணதங்கநில்டமன் ழடசத்டயழ பறபமய்ந்ட ழசுகள் 
இல்மணல்ழமய் அந்யத ழடசத்டமர் வளதடுத்ட 
பந்டயனக்கயமர்கள். 
 

அப்னம் அபர்கறம் (ளௌத்ட, வ அசர்கறம்) னேத்டம் 
ளசய்பட ன்றுடமன் ஆம்ிக்கழபண்டி பந்டட. அடமபட, 

டங்கறவத ணடத்டயற்கு பிழமடணமகப் ழமக ழபண்டி 
பந்டட. மகுமடு ளசய்தமணல் 'ல்ம டர்ணனம் 



ல்மனக்கும்' ன்று வபத்ட ணடங்கநில், இப்டிப் 
மகுடுத்டயத ம் ணடத்டயல் என குயப்ிட் ிரிபமபட 
டர்ணங்கவந உறுடயதமக த்டயக்கமட்டி, அடமழழத 
ணற்பர்கவநனேம் ஏநற அபற்யல் ழமகச் ளசய்பட 
ழமக்கூ இல்மணல், அத்டவ ழனம் டர்ணங்கவந 
பிடுபடயல்டமன் ணணமக இனக்கயமர்கள் ன்று 
ஆகயதினப்ழடமடு, அபர்கள் தமபனம் டங்கறவத ணட 
பிடயகவநப் னக்கஞித்டமர்கள் ன் ளரித 
ழடமத்டயற்கு ஆநமகும்டினேம் ற்ட்டினக்கயட. 
 

வபடயக ணடத்டயல் அடயகமரி ழடம் ன்டமகப் மகுடுத்டய 
டர்ணங்கவநனேம் கமர்தங்கவநனேம் ளகமடுத்டயனப்டடமன் 
ழடம என மடயதமனக்கு ணமத்டயணயன்ய கனக்குழண 
யம் ஆத்ண ச்ழதவ அநித்டயனக்கயட ன்டற்கு 
என்று ளசமன்மல் ழமடம்: இந்ட என ணடத்டயல் டமன் 
க மடயகநிறம், எவ்ளபமன மடயதிறழண, 

ணமன்கறம், ஜமிகறம் கணமகத் ழடமன்ய, ழமகம் 
னமபிறழண ம் மட்வத்டமன் Land of saints (ணமன்கநின் 
மடு) ன்று ளகமண்மடும்டிதமகப் ளனவண 
ற்ட்டினக்கயட. னெ பமழ்ற யன்று யவத்ட 
ணழமன்டணம கமசமணமக ம் மடு என்யழழத 
த்டவழதம ஆதிம் பனங்கநமக 
உறுடயப்ட்டினப்டம், ம் ணடம் மகுடுத்டயக் 
ளகமடுத்டள்நடி னெத்டயல்  பர்க்கத்டயனக்கும் 
டங்கள் டங்கள் கமர்தங்கவந ளசவ்பழ ளசய்டளகமண்டு, 

ளணமத்ட னடமதனம் கட்டுக்ழகமப்னன் எறேங்கமக 
னன்ழறும்டி ளசய்டடமல்டமன். மிழமிதன் 
யபியழன் (மகரிகம்). ஈயப்ட் யபியழன், 



க்ரீக் யபியழன் ன்று ஆடய கமத்டயல் 
ளகமடிகட்டிப் ந்ட ளரித னடமத ணனகளநல்மம் 
இனந்ட இம் ளடரிதமணல் ணவந்டழமதினக்க, 

ளபநிழததினந்டம் உள்ழநதினந்டம் த்டவழதம 
டமக்குடல்கவநப் ளற்றும் இந்ட யண்டு 
யபியழன் ணமத்டயம் 'சமழபம மர்!' ன்று 
பீழமழழத இனந்டளகமண்டினக்கயளடன்மல், இப்டி 
இடற்கு ஸ்ளமகச் சக்டய ஊட்டுபடற்கு ணற் 
யபியழன்கநில் இல்மடடமக ன் இனக்கயட? -- 

இந்ட பிதத்வடக் ளகமஞ்சம் ஆ அண 
டுயவதியனந்ட ளகமண்டு ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல், 

ம் யபியழில் ணட்டுழண உள்ந பர்ஞமச்ண 
பிமகம்டமன் கமஞம் ன்று ளடரினேம்.* 

 

அடமபட இந்ட ற்மடுடமன் என க்கம், டி 
ணடேஷ்தர்கநின் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ழமவஞ 
ளகமடுத்ட இத்டவ ணமன்கள் ழடமன்றும்டிப் 
ண்ஞிதினக்கயட. டிதல் யவக்கு ன்ழ என 
ிரிவப ணட்டும் வபத்டமல் அடயல் யவத ணமன்கள் 
ழடமன்றுபடம், அபர்கவநப் மர்த்ட ணற்ப் ிரிபிரிறம் 
ர் ப்தத்ம் ண்ஞி அந்ட ணமடயரி ஆபடம் 
இதற்வகடமழ? என ிரிவபச் ழசர்ந்டபர்கள் ன்மறம் 
அபர்கள் கண் ஜமனம் க்டயனேம் சமந்டனம் அன்னம் 
அந்ட ிரிறக்கு ணமத்டயம் ளமந்டணமக யன்றுபிமணல் 
னெம் னமறம் 'ழடிழதட்' ஆபடமல் ல்மப் 
ிரிறகநிறம் ணமன்கள் ழடமன் பனய ழகமறகயட. 
இன்ளமன க்கம், பர்ஞமச்ண பிமகம்டமன் இந்ட 
ழடசத்டயன் ளரித  னடமதம் னறேபவடனேழண 



பீசக்டய குன்மட ளரித மகரிக ணமக பறப்டுத்டயக் 
கமத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
* பர்ஞமு்ச்ண டர்ணங்கவநப் ற்யத பிரிபம பிநக்கம் 
"ளடய்பத்டயன் குல்" னடற் குடயதில் "ம் ணடத்டயன் டி 
அம்சங்கள்" ன் உவதின் இறுடயப் மகத்டயயனந்ட 
"ன் கமரிதம்" ன் உவ னடித சுணமர் டைறு 
க்கங்கநிறண, இண்மம் குடயதில் "மடய னவ" ன் 
உவதிறம் கமண்க. அவபனக்கும் எழ பிட 
டர்ணங்கவந பிடயப்வடனேம் மகுடுத்டய ளபவ்ழபமக 
பிடயப்வடனேம் குயத்ட னென்மம் குடயதில் "ஆசம 
பிதங்கள்" ன் உவதில் "ஆசமனம் 
பர்ஞமு்ச்ணங்கறம்" ன்டயயனந்ட 
"பிடயபிக்கயன்வணதின் பிவநறகள்[ னடிதறள்ந 
உட்ிரிறகவநப் மர்க்க. 
தமகத்டயல் யம்வ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

தமகத்டயல் யம்வ 

 

மத்பிகணம பமழ்னவக்ளகன்று குயப்மக ற்ட் 
ிரிபிரிழண யம்வதம்சம் இனப்டமகத் ழடமன்றும் 
தமக கர்ணமவப ழபடங்கள் ளகமடுத்டயனக்கயன் ன்மல் 
அடயல் ந்தமதணயல்மணயனக்குணம? 'தஜ்ஜ யதமல் சய 
ழடப சக்டயகள் ப்ரீடய அவந்ட ழமகத்டக்கு ல்ட 
ளசய்கயன். யதமகும் ப்மஞினேம் த்கடய அவகயட' 

ன்று சமஸ்த்ம் ளசமல்கயட. (இவட) 'ப்னொவ்' 



ண்ஞிக்கமட் ழபண்டுளணன்று ளசமன்மல், 

ளசமல்பர்கநிம், "ீங்கள்டமன் இப்டி இல்வ ன்று 
'ப்னொவ்' ண்ஞிக் கமட்டுங்கழநன்" ன்று டயனப்ிச் 
ளசமன்மல் ன் ண்டபமர்கள்? ழமக ழக்ஷணத்வடழத 
உத்ழடசயத்ட ற்ட் என சமஸ்த்த்டயல், 

டத்பமர்த்டங்கநிறம் ஆத்ணமடேபத்டயறம் உச்ச 
யவகவநச் ளசமல்படமக உகழண ளகமண்மடும் என 
சமஸ்த்த்டயல் படீக்கு இப்டி என ப்மஞிவத 
அக்ிதில் ஆறடய ளசய்னேம்டிச் ளசமல்யதினக்குணம? 

 

தமகம் ன் ளதரில் கூட்ங்கூட்ணமக ப்மஞிபவட 
ண்ஞி ப்மம்ணஞர்கள் டயன்யனந்டமல் டப்னத்டமன். 
ஆமறம் ளபறும் ஆம்த்டக்கமக ிம்ிமன் ணமடயரி 
பமபட மம ப்மம்ணஞர்கவநக் ளகமண்டு இப்டிச் 
ளசய்டயனக்கமழண டபி, பமஸ்டபத்டயல் ந்ட 
தஜ்ஜத்டயறம் இத்டவ ப்மஞி யக்கு அபச்தழண 
கயவதமட. மநணமக ப்மஞிபவட ளசய்ட தமகம் 
ளசய்பட டப்ன ன்டற்கு மகபத்டயல் என உமக்தமழண 
இனக்கயட: ப்மசர ர்யஸ் ன்று என மம. அபன் 
கப்ட் சு (ஆடு) பவட ண்ஞி தமகங்கள் ளசய்டமன். 
மடர் அபவத் டடுத்ட ல்யற னகட்டுபடற்கமக 
பந்டமர். பந்டபர் ன் ண்ஞிமளன்மல் ஸ்பர்க்க 
ழமகத்டயல் க்கும் என கமட்சயவத அபனுக்குக் 
கமட்டிமர். அடயழ என ளரித ஆட்டுக்கூட்ம். 
எவ்ளபமன ஆட்டுக்கும் ளகட்டிதமக இனம்ன ளகமம்ன ல் 
கூமக இனக்கயட. அந்ட ஆடுகள் மடபம ஆடுகநமக 
இல்மணல் னய, சயங்கம் ணமடயரி உக்ணமக, டங்கறவத 
இனம்னக் ளகமம்னகவநத் டீட்டிக்ளகமண்டு வடழதம 



கயனயத்டப் ழமடுபடற்கு ஆதத்டணமக இனக்கயன். 
"வதழதம! இடகள் ன் இப்டி பிரீடணமகப் 
ண்டகயன்? வட குத்டயக் கயனயப்டற்கமக இவ்பநற 
னஸ்டீமக இனக்கயன்?" ன்று ப்மசரர்யஸ் 
ழகட்கயமன். அடற்கு மடர், "உக்கமகத் டமண்ம இடகள் 
கமத்டக்ளகமண்டினக்கயன்! கஞக்கு பனக்கயல்மணல் 
தஜ்ஜய ளகமடுத்ட ஆடுகள் டமன் இடகள். இபற்றுக்கு 
ஸ்பர்கப் ிமப்டய கயவத்டயனப்ட பமஸ்டபந்டமன். 
ஆமறம் ீ ணயடணயஞ்சய பீத்டய ண்ஞிட மந்டமன் 
ன்டமல், ீ ப்ழமட அங்ழக பனபமய், உன் குவக் 
கயனயத்டப் ழமமம் ன்ழ கமத்டக்ளகமண்டினக்கயன்" 
ன்மர்-- ன்று (மகபடக்) கவட. 
 

ப்மம்ணஞர்கள் டயன்னுபளடன்ட தஜ்ஜ ப்மடம் ன் 
ணரிதமவடக்கமக என குன்யணஞி அநறடமன். பதிறு 
னவக்க அல்.* 

 

அயம்வ, ணத்பக் ளகமள்வக ன்பற்றுக்கமகத் 
டற்கமத்டயல் ளௌத்ட-வ ணடங்கவந யந்ட 
ணடத்வட பி உதர்பமக யவத்டக் ளகமண்மடுபவடப் 
ற்யச் ளசமல் பந்ழடன். 
* இவ்பிதணமக "ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம் 
குடயதில் "ழபடம்" ன் உவதில் "பீயம்வச 
ளசய்தமணம?" ன் உட்ிரிற மர்க்க. 
ி ணட கண்த்டயற்கமக அல்;ஸ்பதணட கண்ம் 
கூமட ன்ழ! 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



றோ சங்க சரிடம் 

 

ிணட கண்த்டயற்கமக அல்: ஸ்பதணட கண்ம் 
கூமட ன்ழ! 
 

அந்ட ணடங்கவந மன் 'க்ரிடிவஸ்' 

ண்ஞபழபதில்வ. ந்ட ணடத்வடனேழண சும்ணமறக்கமக 
க்ரிடிவஸ் ண்ஞழபண்டிதடயல்வ. எவ்ளபமன 
ணடத்டயறம்  கமணமக எவ்ளபமன க்கூட்ம் 
இனந்ட பந்டயனக்கயட ன்மல், அந்ட ணடங்கநில் 
அபர்கள் என யவவபக் கண்டுடமழ அப்டி 
இனந்டயனக்கழபண்டும்? ந்ட ணடணமமறம் ஸ்பத 
ணமகப் ழமகப்மட, ஆவசகவநக் குவத்டக் 
ளகமள்நழபண்டும், அன்மக இனக்கடம் த்தணமக 
க்கடம் ன்று ளசமல்ய, இந்ட உம்ன அடேபிக்கும் 
உக இன்ங்கறக்கு ழணமக என்வக் கமட்டிக் 
ளகமடுக்கத்டமழ ளசய்கயன்? சரனம், ப்ழவணனேம், 

த்தமகனம், டங்கள் ளகமள்வகக்கும் அடேஷ்மத்டக்கும் 
உரித என ளமந்ட அடேபனம் ளற் ணமன்கநமக 
ல்ம ணடங்கநிறந்டமன் ர் பந்டயனக்கயமர்கள். டத்ப 
ழசமடனம் டீர்க்கணமகப் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகும் 
அயபமநிகநம ஃிமஃர்கறம் ளௌத்டம், 

ணீணமம்வ, ந்தமதம், மங்க்தம் ழமன் ணடங்கநில் 
இனந்டயனக்கயமர்கள். (ளௌத்டம) மகமர்றர் 
னஸ்டகங்கநில் க்ழக என ஈடுமடு உண்டு. 
 

ஆமல் ந்ட ணடனம் டப்ில்வ ன்னும்ழமட 
ம்னவத ணடத்வட ணட்டும் அப்டி (டப்மட ன்று) 
ளசமல்மணம ன்டடமன் ழகள்பி. 'ம்னவதட' ன் 



ஸ்பத அிணமத்டயல் fad -ஆக (அிணம ளபயதமகப்) 
ழமகமணல், யஷ்க்ஷமடணமகப் மர்த்டமழ, இப்ழமட மன் 
கமட்டி ணமடயரி, ந்ட ணடத்வடனேம்பி இடயல்டமன் 
டவனவ டத்பணமக அடயக ணமமன்கள், அடமபட 
இந்ட ணடமடேஷ்த்டமல் ஸ்பமடேனடய ளற் 
ளரிதபர்கள், ழடமன்யதினக்கயமர்கள்; ந்ட ணடத்வட 
பிறம் ளபகு ீண் கமணமக இட என்றுடமன் எப்ற் 
என மகரிக னடமதத்வட பீசக்டயனேன் கமப்மற்ய 
பந்டயனக்கயட ன்று ளடரிகயட. ல்மனக்கும் எழ 
ற்மமகப் ண்ஞி வபக்கமணல்,  
டப்ட்பர்கறக்கும் அபபனக்ழகற் கமர்தம், ஆசமம் 
(அடமபட பமழ்க்வகதறேக்கம்), அபபனக்குப் ிடித்ட 
இஷ் னெர்த்டய ன்று இம் ளகமடுத்டள்ந ம்னவத 
ணடத்டயழடமன் க ளபல்கநிறம் அடற்கம 
உதர்ந்ட அடேபங்கவநப் ளற்று, என ளபயயனந்ட 
ளநக்தணமக அடுத்ட ளபறக்கு ழமய்க் கவசயதில் 
ணமத்ணமழப பீமத்ணம ன்று ஆகயபிடும் ண த்த 
யவ பவதில் பீனுக்குச் சரமக பனயதவணத்டக் 
ளகமடுத்டயனக்கயட ன்வட ப்டிச் ளசமல்மணயனப்ட? 

மடமஞணம ளௌகயக அடேபங்கறக்கு ழணழ 
வடழதம என்வ ல்ம ணடங்கறம் அவபிக்கயன் 
ன்று அபற்வக் ளகமண்ம ழபண்டுளணன்மல், அவப 
அவபிக்கயபற்றுக்கும் ழணழ உத்டழணமத்டணணம பீ-
ப்ஹ்ண க்தம் ன் னடிபம யவவப ம் ணடந்டமன் 
அவபிக்கயட ன்டற்கமக இவடனேம் அபற்றுக்கு 
ழணழ ளகமண்மடுபட ரிடமழ? இப்டி இடன் டி 
பிழசங்கள் இனக்கயழமட, இடன் ளரித யவபம 
ண டமத்ர்தத்வடழதம, அடற்குப் ழமகய பனயதிறள்ந 



இவ யவதில் அவ்பப்ழமட என யவவபத் டனம் 
ம்ப்டமதங்கவநழதம னரிந்டளகமள்நமணல் ணற் 
ணடங்கள் இவடக் கண்டிக்கும்ழமட, 'ல்ம ணடனம் 
உசத்டயடமன்; ஆமல் ல்மபற்யறம் உசந்ட ம் ணடம் 
ணட்டும் அவப ல்மபற்யன் கண்த்வடனேம் பமங்கயக் 
கட்டிக்ளகமண்டினக்கழபண்டிதடடமன்' ன்று 
சும்ணமதினக்கமணம? 

 

பீனுக்கும் ப்ஹ்ணத்டயற்குழண பித்தமணயல்வ ன்று 
னடிக்கய ணடத்டயல் இத்டவ பர்ஞமச்ண 
பித்தமணயனக்கயளடன்மல் அடற்கு ன் கமஞம் 
ன்று ன்மக அசய ஆமய்ந்ட மர்க்கமணல், 'பித்தமம் 
ண்டம் ணடம்' ன்று ணற்பர்கள் கண்டிக்கும் ழமட 
மம் உண்வணவத அசயப் னரிந்டளகமண்டு அபர்கறக்கும் 
டுத்டச் ளசமல்மணல் சும்ணம இனந்ட பிடுபடம? 

 

னத்டர் ளரிதபர், யர் ளரிதபர். ஆமல் அபர்கறம் 
'டயறம் ல்டயனக்கயட. மம் மட்டுக்கு ணணமக 
இனந்டபிட்டுப் ழமழபமம். வபடயக ணடத்வட மம் ன் 
கண்ம் ளசய்தழபண்டும்?' ன்று 
இனந்டபிபில்வழதமல்யழதம? அப்டிதமமல், 

அபர்கள் இவட 'க்ரிடிவஸ்' ளசய்டட ரிதில்வ 
ன்று ணக்கு ன்மகக் கமஞம் ளடரினேம்ழமட மனம் 
அபர்கறவத 'க்ரிடிய'த்வட 'க்ரிடிவஸ்' ளசய்ட 
த்தத்வட யவமட்டுபடற்கு ம்ணமம னதற்சய 
ண்டபட ரிடமழ? 

 

ரிதம ஆடய ணட யத்டமந்டம் டறம் 
இல்மணயனக்கய ளபநி ழடசங்கநில், அந்ட ழடசத்ட 



ங்கநின் க்குப யவ, கமசமம் னடயதபற்றுக்கு 
ற்பமக எனபிட உள் யவவபக் ளகமடுக்க உகமம் 
ளசய்படமக ளௌத்டம், கயயஸ்டபம், இஸ்மம் னடயத 
அங்ழக இனக்கயன். அப்டிழத இனக்கட்டும். அவட 
மம் ஆழக்ஷிக்கழப ழபண்மம். ஆமல் ல்ம 
யவகநில் உள்நபர்கறக்கும் ற்டி 
பனயழமட்டுக்ளகமடுத்ட, உச்சயதம யவற பவதில் 
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகும் என ணடம் ணக்கு 
இனக்கயழமட இங்ழக அந்ட ணடங்கள் இம் ிடிக்க 
பனம்ழமடம் மம் எண்டம் ஆழக்ஷிக்கக்கூமட 
ன்மல் ப்டி? 

 

ஆசமர்தமள் கவட ழகட்க உட்கமர்ந்டயனக்கயழமம். அபவப் 
ளரிதபர் ன்று ழமகம் னம ளகமண்மடுகயட. அபர் 
ளசமன்பற்யல் அிப்மத ழடனள்நபர்கள்கூ அபர் 
ணம னத்டயணமளன்றும், ங்கறக்குத் டமம் ளசய்த 
ழபண்டித என 'ணயன்' இனக்கயட ன் 
'ளடிழகழமடு மப் கல் மடுட் த்தமகய ன்றும், 

இன்னும் இப்டிப்  டயனுமகறம் ழமற்றுகயமர்கள். 
அப்டிப்ட்பர் னக்தணமகப் ண்ஞிதட ன்? அபர் 
கமத்டயல் இங்ழக இனந்ட ணற் ணடங்கவநளதல்மம் 
கண்ம் ண்ஞி, வபடயகணம மட டர்ணத்வட 
ணறுடி பீழமடு ப்கமசயக்கச் ளசய்டடடமழ? 

அடற்கமகத்டமழ அந்ட அபடமம் ற்ட்ழட? 

அப்டிதினக்கும்ழமட ந்ட ணடத்வடனேம் டறம் 
க்ரிடிவஸ் ண்ஞமணல் ஆசமர்தமவநப் ற்ய 
உந்தமம் ளசய்பளடன்மல் ப்டி? 

 



ரிதம கமஞம் கமட்டி க்ரிடிவஸ் ளசய்கயடயல் 
டப்ழதில்வ. பிடண்மபமடணமகப் ண்ஞிமல்டமன் 
டப்ன. ந்தமதணம கமஞங்கள், மதின்ட்கள் 
ழடமன்றும்ழமட மனம் ணற்பர்கவந க்ரிடிவஸ் 
ளசய்த ழபண்டிதடடமன். அழட ணமடயரி அபர்கறம் 
ம்வணச் ளசய்த ழபண்டிதட டமன். (கண்ம் 
ளசய்படயல்) டப்ன இண்டு பிடத்டயல்டமன் இனக்கயட. 
என்று, ரிதமகக் கமஞம் கமட்மணல் பிடண்வ 
ண்ஞபட. இன்ளமன்று, ம் ணயல் த்ழபத்ழடமடு 
க்ரிடிவஸ் ண்ஞப்ழமபட, ணமற்று 
அிப்மதனள்நபர்கநினம் த்ழபம் 
ன்ழடதில்மணல் ப்ழவணழதமடு அிப்மதங்கவந 
ணட்டும் க்ரிடிவஸ் ளசய்த ழபண்டும். 'அபர்கள் 
னத்டயக்கு அப்டித் ழடமன்றுகயட. ணக்குத் ழடமன்றுபவட 
அபர்கறக்கு டுத்டச் ளசமல்ழபமம். அபர்கறக்குத் 
ழடமன்றுபவடனேம் ழகட்டுக் ளகமள்ழபமம். இண்டு ழனம் 
இண்வனேம் அசய ஆழமசயத்டப் மர்ப்ழமம்' ன் 
ணழமமபத்ழடமடு க்க ழபண்டும். இந்ட 
ப்ழவணதில்டமன் ணம் இனக்க ழபண்டுழண டபிக் 
ளகமள்வகதில் இல்வ. ளகமள்வகதில் அப்டி 
(ணம்) ன்று சும்ணமதினந்டமல், ணற்பர்கள் ம் 
டவதில் ய உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு ம்வண ணமந்ட 
ழசமஞகயரிகநமக்குபடயல் டமன் னடினேம். ணயல் 
அன்ழமடு, ணக்கு த்தணமகத் ளடரினேம் 
ளகமள்வககறக்கமகப் ழமமழபண்டுளணன்ழட னவ. 
 

க யத்டமந்டங்கறம் உள்நங்கயதடமக உள்ந ழபட 
டர்ணத்வட ஆழக்ஷித்ட, அல்ட அடயல் என அம்சத்வட 



ணட்டும் டுத்டக்ளகமண்டு அடழப னர்ஞ டர்ணம் ன்று 
மடயத்ட, அயறம் எறேக்கனம் பமய்ந்ட சயனம் 
கயதிழ யத்டமந்டங்கவநப் ப்ிமர்களநன்வட 
ம்னவத சமஸ்த் - னமஞங்கநில் கயனனன் 
ண்ஞி க்னத்ரிணணமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. இட 
ல்டற்கயல்மடழட ல்டமக ழபம் ழமட்டுக் 
ளகமண்டுபந்ட ங்கவந ணதக்கய, அபர்கள் ழபட 
பினத்டணம (ழபடத்டக்கு னஞம) அம்சங்கவநனேம் 
அடேஷ்மங்கவநனேம் ளகமள்வககவநனேம் 
பமழ்னவகவநனேம் ின்ற்ப் ண்ஞிதடடமன் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

னத்டர், யர் ழமன்பர்கவந, ங்கள் ல் பனயக்குப் 
ழமகப்மட ன்று டடுப்டற்கமகழப ணயந்ட 
ணமற்றுபனய ழமட்டுக் ளகமடுத்டபர்களநன்று ளசமல்பட 
கஷ்ணமதினந்டமல் அப்டிச் ளசமல் ழபண்மம். 
அபர்கவநப் ளமனத்டணட்டில், அபர்கவநப் ழமன் 
யவக்குப் ழமபர்கவநப் ளமனத்டணட்டில், அபர்கள் 
ளசமன்பற்வ ல்டற்கயல்மடவப ன்று ளசமல் 
ழபண்டிதடயல்வ. எழ அயம்வ, அன்ன, எறேக்கம் 
ன்று இனந்டளகமண்டு அபர்கவநப்ழம, 'சரீம் 
ழமமறம் ழமகட்டும். க்ஷ்த யத்டய அவதமணல் 
றேந்டயனப்டயல்வ' ன்று, னவதக்கய அப்டிழத என 
டயல் உட்கமர்ந்டபிக் கூடிதபர்கறக்கு ழபடனம் 
வபடயகமடேஷ்மங்கறம் யணமகழப 
ழடவபதில்வடமன். இப்டி அந்ட ழபடழண 
ளசமல்யதினக்கயட. 'ஜமிதமய்ப் ழமபனுக்கு அப்ம 
அப்ம இல்வ; அம்ணம அம்ணம இல்வ; ழமகம் 



ழமகணயல்வ; ழடபர்கள் ழடபரில்வ; ழபடனம் 
ழபடணயல்வ' ன்று இப்டி ச்னடய சயமக இனக்கப்ட் 
என உயத்டயழழத இனக்கயட.1 ஆமல் 
இப்டிப்ட் உயத்டக்கநிழழத 'டத்பணய' ன்கய 
டவசயந்ட ஜம க்ஷ்தத்வடச் ளசமல்றகய 
சமந்ழடமக்தத்டயல், னடிக்கய இத்டயல் பன் இம்வணக்குத் 
டயனம்ி பமட ஸ்டமத்வட அவகயமன் ன்று 
ளசமல்றம்ழமட, அபன் பிடயப்டி ழபட அத்தத - 
அடேஷ்மங்கவநச் ளசய்ட, குடும் பமழ்க்வக த்டய, 
இந்டயரிதங்கவநச் சணயல்மணல் யவ யறுத்டய, ழபட 
கர்ணமக்கநில் பனபவடத் டபி ணற் ல்ம இத்டயறம் 
அயம்வதக் கவப்ிடித்டத்டமன் அந்ட உத்டண 
ஸ்டமத்வட அவதத் டகுடய ளறுகயமன் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட என னத்டனக்ழகம, 

யனக்ழகம, ணற் ஜமிகறக்ழகம ற்ட் டர்ணங்கவந 
கனக்கும் ம் ணடம் வபத்ட பிபில்வ. அப்டி 
எனபன் னடிபிழ ஜமிதமய்ப் ழமபடற்கமகழப 
அபனுக்கு அடிதியனந்ட ளபவ்ழபறு டர்ணங்கவந 
ஸ்ழஜ், ஸ்ழமக ணமற்யக்ளகமடுத்டக்ளகமண்டு 
ழமபடயல்டமன் ம் டர்ணத்டயன் ளனவணழத இனக்கயட. 
இடயழ இன்னும் ளனவண, அடி யவதிழ 
இனக்கயபவனேம் அவஞத்டப் ழமகழபண்டும், அபபர் 
இனக்கும் இத்டயயந்ட வகவதப் ிடித்ட அவனத்டப் 
ழமகழபண்டும் ன்டற்கமக, ஜமினேம்கூ அந்ட 
அடியவக்கமன் ணமடயரிழத ளசய்டகமட் ழபண்டுளணன்று 
ம் ணடத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. குயப்மக கரவடதில் 
கபமன் இவட ளமம்றம் பற்னறுத்டயனதினக்கயமர்.2 
வனவக்கு ற்டமகறம், ணழமடத்ப ரீடயதில் 



ளமனத்டனவதடமகறம் இப்டி ம் ணடத்டயல் 
ஜமிவதக்கூ மணமன்த ங்கறக்கு பனயகமட்டிதமக 
அபர்கறவத டர்ணத்வடச் ளசய்டகமட் ழபண்டுளணன்று 
ளசமல்யதினக்க, இடற்கு ழர்ணமமக மணமன்த 
ங்கறக்கும் ஜமிதின் டர்ணத்வடழத வபப்ட ன்று 
எனத்டர் யத்டமந்டம் ளசய்டமல், அபர் டி பமழ்க்வகதில் 
த்டவ ளரிதபமதினந்டமறம் அந்ட யத்டமந்டத்டமல் 
ணக்கநின் ஆத்ண ழக்ஷணம் குனறும்டிதமகப் ழமகயழட 
ன்வட உத்ழடசயத்ட அவட யமகஞம் ளசய்தத்டமழ 
(யமகரிக்கத்டமழ) ழபண்டிதினக்கயட? 

 

இடற்கமகத்டமன் ம்னவத றோசங்க கபத்மடமநின் 
அபடமணமடமல், அபனம், அபனக்கு னன்ழனேம் 
ின்ழனேம் பந்ட ழபடமந்ட ம்ப்டதப் ளரிதபர்கறம் 
வத யத்டமந்டங்கநில் டுத்டக் கமட்டிதினக்கும் 
ழடமங்கவநச் ளசமல்மணல் பினடிதபில்வ. 
னன்ழழத ளசமன் ணமடயரி, ழடமம் ளடரிகய இத்டயல் 
அவடச் ளசமல்படயல் டப்ில்வ; ளசமல்த்டமன் 
ழபண்டும். ஆமல் ழடமத்வடச் ளசமன்மறம் 
த்ழபம் இனக்கப்மட ன்டடமன் னக்தம். 
 

அந்ட ணடங்கவநக் கண்டிக்க ழபண்டுளணன்டற்கமக 
அல்; அந்ட ணடங்கள் ம் ணடத்வடக் கண்டிப்ட 
ரிதல் ன்று டுத்டக்கமட்டி, ம்னவத 
டமய்ணடத்வட உள்நடி னரிதவபப்டற்கமகழப 
இளடல்மம் ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட. 
 

ழபட டர்ணத்டயற்கு னண்மம ணட ஸ்டமகர்கள், 

யத்டமந்ட ப்பர்த்டகர்கள் ன்று சய ழவ ணட்டும் 



கயனேகத்டயன் ழமக்குக்குக் கமஞணமகச் ளசமல்ய 
பிட்டுபிடுபடற்கயல்வ. என னள்ற ணம் 
னவநக்கயளடன்மல் அடற்கு பிவட 
இனக்கடளணன்டழமழப, அந்ட பிவட னவநத்ட 
பநத் டக்கடமக னணயனேம் இனந்டமல்டமழ னடினேம்? 

ணடஸ்டமகர்கறம் ப்சமகர்கறம் ன்டமன் யத்டமந்ட 
பிவடகவந ஊன்யமறம்  னெத்டயன் ணயவ 
ன்கய னணய அபற்வ னமனெட்டிப் ழமயத்டமல்டமழ 
அவப அந்ட னெத்டயல் டவனத்ட பநனடினேம்? 

இப்டி, ழபட டர்ணத்டக்கு பிழமடணம ழமக்குகநிழழத 
அப்ழமட ளமக ங்கறக்கு னசய ற்ட்டு, 

அடமழழத அவபடயக ணடங்கவந ன்மகப் றம்டிச் 
ளசய்படமக ஆதிற்று. அற, மக்ஷர்கள் ங்கநின் 
னத்டயதிழழத ப்ழபசயத்டடமகச் ளசமன்ட இவடத்டமன். 
கயனனன் ளமம் மணர்த்தணமக இந்ட ணடங்கறம் 
டமர்ணயகணம பனயகவநச் ளசமல்கய ணமடயரினேம், அவட 
உழடசயக்கயபர்கள் ின்ற்றுகயபர்கள் ஆகயத இண்டு 
ழனம் டர்ணணமகழப ழமகய ணமடயரினேம் 'ழம' 

ண்ஞிதினந்டமன். 
 

கய ிந்டின்னும் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம, 

வ்தமமசமர்தமள் ஆகயதபர்கள் ளகமடுத்டயனந்ட 
த்டயமல் சுணமர் இண்மதித்வடடைறு பனம் 
ளமம்றம் சரனயற ற்மணழ வபடயக டர்ணமசவஞ 
ந்டபந்டடற்கப்னம் இப்டி இவக்கமத்டயல் அசடய 
ணடயதமக இனந்டடற்கும் ழசர்த்ட வபத்டக் கய னனன் 
டன்னுவத ஆடயக்தத்வட எழ னட்டுடணமகக் கமட் 
ஆம்ித்டமன். ளமம் ழம் டெங்கயப் ழமய்பிட்மல், 



'ழதம, இப்டித் டெங்கயப் ழமய்பிட்ழமழண, கமர்தத்வடப் 
ண்ஞிதமகடழண!' ன்று எழ டமல் னமளன்று 
ஆம்ிக்கய ணமடயரிக் வக பரிவசவதக் கமட் 
ஆம்ித்டமன். இன்ளமன உடமஞம் ளசமல்டணமமல், 

'அவத்ட வபத்ட ழமம மட்டிவ உவத்ட ணமடயரி' 

ஆதிற்று! அந்ட ழபகத்டயல் றேத்டயண்டு ணடங்கள் 
மட டர்ணத்டயற்கு ணமமகத் ழடமன்ய ன்று 
னஸ்டகங்கநில் ழமட்டினக்கயட. எவ்ளபமன்றும் ளமம் 
உத்டண்ணமகக் கயநம்ிற்று ன்றும் ழமட்டினக்கயட. 
அந்டர்ப்ணமவப ல்மழண டனமகத்டமன் 
கயநம்னம். பமஸ்டபத்டயழழத யடணமகறம் 
த்தணமகறம் இனப்வப மத்பிகணமக, சமந்டணமகத்டமன் 
ழடமன்யச் ளசதறக்கு பனம். அப்டிதில்மடவப 
அடம்ிக்ளகமண்டு அமபடிதமகத்டமன் ஆம்ிக்கும். கய 
அடர்ணனேகம் ன்று யனொித்டக் கமட்டுகயணமடயரி அப்ழமட 
இப்டி 72 ணடங்கள் ழடமன்ய ன்று னஸ்டகங்கநில் 
இனக்கயட. 
1 ப்னடமண்தகம் IV.3.22 

2 VIII.15.1 

3 "ளடய்பத்டயன் குல்" னென்மம் குடயதில் "ஆசமம்" 
ன் உவதில் "கரவடதின் கட்வந", "டவபர் கவண: 
கரவட உழடசம்", "அயந்டபனும் அயதமடமனம்" ஆகயத 
ிரிறகள் மர்க்க. 
கய அடர்ணத்டயற்ழக ங்கற்ிக்கப்ட்டம? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 



கய அடணர்த்டயற்ழக ங்கற்ிக்கப்ட்டம? 

 

இங்ழக என பிதம் ளசமல்ழபண்டும். 'ிஞ்ச 
மகத்டயழ எவ்ளபமன சடர்னேகத்டயறம் க்னடனேகத்டயல் 
ளமம்றம் டர்ணணமக ஆம்ித்ட, த்ழடம னேகத்டயறம் 
த்பம னேகத்டயறம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகச் சரர் ளகட்டுக் 
ளகமண்டு பந்ட, கயதிழ எழ அடர்ணணமகப் 
ழமகழபண்டுளணன்டம் கபத் ங்கல்ம்டமழ? 

அவடக் குற்ம் ளசமல்பமழன்? கய அடர்ணத்டக்கம 
னேகம் ன்று ற்ட்டுபிட்ின் அவடச் சரர் டயனத்டபட 
ன்று னப்டுபமழன்?' ன் ழகள்பி பமம். 
 

கபத் ங்கல்ம் ணக்கு னரிதமட. ன்மறம், அபன் 
சமஸ்த் பமதிமகக் கய அடர்ண னேகம் ன்று ணக்குக் 
ளடரிபிக்கும்ழமட, அப்டிழத அடர்ணத்டயல் ழமகம் 
சயத்டப் ழமபடற்கமகத்டமன் இந்ட னேகம் அபமல் 
டீர்ணமணமக ங்கல்ிக்கப்ட்டினக்கயளடன்று அர்த்டம் 
ளசய்ட ளகமண்டுபிக் கூமளடன்ழ ழடமன்றுகயட. 
'ழமகம் அபனுக்கு மகம். அபன் கவட றேடய, வக்ட் 
ண்டகய மகம்.  வபசயத்ர்த னசயக்கமக (கமபித 
ங்கநில் ணமறுமடு ளசய்ட சுவப கூட்டுபடற்கமக) 
மமகமசயரிதர் ளௌத்ம், ீத்ம், தம் ஆகயதவபனேள்ந 
ீன்கவநனேம் கல்ிப்டழம அபனும் கயதில் 
ளசய்படமதினக்கமம்' ன்று ளசமன்மறங்கூ, இடயழ 
என அநறக்கு ழணழ ழமக அபனுவத 
கனவஞனேள்நம் இம் ளகமடுக்கமட. எழ ளௌத்ம், 

ீத்ம், தமகம் ன்று ஆகயபிட்மல் அடயல் 'ம்' 

ன்று ளசமல்றம்டி ன் இனக்கும்? பிம்டமன் 



இனக்கும். ஆவகதிமல் அபன் னர்ப னேகத்ட 
ணடேஷ்தர்கவநப் ழம இந்ட னேகத்டயல் அவ்பநற 
டமர்ணயகர்கநமகறம், ளடய்ப சக்டயனேள்நபர்கநமகறம் 
ங்கவந ஸ்னஷ்டிக்கமபிட்மறம், அடர்ணத்டயல் 
அபர்கறக்கு உள்றெ என னசயவதக் ளகமடுத்ழட 
ஸ்னஷ்டித்டயனந்டமறம், அடயழழத அபர்கள் னறேகய 
அனயந்ட பிடும் ளகமவக் கூத்டமக னடித்டபிணமட்மன். 
சறுக்கம ணமவ பிவநதமட்டுப் ழமச் சறுக்கும் பவ 
சறுக்கட்டும் ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினந்டமறம், பிறேந்ட 
றம்வ னயத்டக் ளகமள்ந பிமணல் டமங்கயக் 
ளகமள்படற்கு பனபமன், ணமன்கவநனேம் 
அனுப்ிவபப்மன். என க்கம் னேகத்டயன் 'ழச்ச'வ 
னன்ிட்டு அடர்ணங்கள் மஸ்டயதமய் 
ழமய்க்ளகமண்டினந்டமறம், இன்ளமன க்கம் டர்ணத்வட 
ஜமகனெட்டிக் ளகமண்டினப்டமகறம் அழகத்வடக் 
ளகமடுத்ட, டமர்ணயகர்கநமகறம் னெத்டயல் ளகமஞ்சம் 
ழமபட இனந்ட ளகமண்ழதினக்கும்டிப் மர்த்டக் 
ளகமள்பமன். ஞ்சம், ழணமசடி, ளகமவ, இன்னும் அழக 
டகமட கமர்தங்கறக்கம க்நப்னகள், சூடமட்ங்கள் ன்று 
இப்ழமட என க்கத்டயல் மர்க்கயழமளணன்மல் 
இன்ளமன க்கம் ப்பசம், வ, கும்மிழகம் 
ன்றும் யவதப் மர்க்கயழமணல்பம? கய னடிகயழமட 
கூ ல் வபடயகணம டர்ண பமழ்ற த்டபர்கள் 
அடிழதமடு அஸ்டணயத்ட பிப்ழமபடயல்வ. 
கல்தந்டத்டயல் (கயதின் னடிபில்) டமம்ர்ஞி டீத்டயல், 

அடமபட ம்னவத டயனளல்ழபய யல்மபில், 

பிஷ்டதசஸ் ன் த் ிமம்ணஞனக்குப் னத்மக 
கல்கய ன் ளதரில் கபமன் அபடரிப்மளன்று 



ளசமல்யதினக்கயட. அப்டிதமமல் அப்ழமடம் 
வபடயகமசமங்கவநப் ின்ற்றும் த்ிமம்ணஞர்கள் 
ளகமஞ்சணமபட இனந்ட ளகமண்டினப்மர்களநன்று டமழ 
அர்த்டம்? 

 

கயதின் ளகமடுவணவதப் னமஞம் னடமபற்யல் 
மஸ்டயப் டுத்டயத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ல்மம் 
ழமழதழமய் பிட் ணமடயரிடமன் பர்ஞித்டயனக்கும். ம் 
ஆசமர்தமள் அபடமத்டயற்கு னந்டயக்கூ ழபட டர்ணம் 
அடிழதமடு ழமய்பிட்ட ன்ழ ழடபர்கள் 
வகமத்டக்குப் ழமய் ழணச்பிம் னவதிட்டுக் 
ளகமண்டமக இனக்கயட. ஆமல் அப்னம் மர்த்டமல் 
டவனவ டவனவதமக உதர்ந்ட 
வபடயகமடேஷ்மனள்ந என ணவதமந ப்மம்ணஞ 
குடும்த்டயல் ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞிமர். 
தழடமக்டணமக ல்ம வபடயக பித்வதகவநனேம் 
குனகுத்டயல் அப்தமம் ளசய்டமர் ன்ளல்மம் 
ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். ல் வபடயகமடேஷ்மங்கநமல் 
ம்ஸ்கமம் ளற்பர்கள்-த்ணமடர் ழமன்பர்கள்-
அபரிம் சயஷ்தர்கநமக பந்ட ழசர்ந்டடமகப் மர்க்கயழமம். 
ஆடிதமல் ழபட டர்ணம்-'ழபட' டர்ணம் ன்று 
ளசமல்பமழன்? ம்வணப் ளமறுத்டணட்டில் டர்ணம் 
ன்மல் ழபட டர்ணம்டமன். அப்டிப்ட் டர்ணம்-
ப்ழமடழண னற்யறம் அனயந்டழமய் பிபில்வ ன்று 
ளடரிகயட. 
 

"இட கயதமச்ழச! ங்கறக்கு ஆத்ணம் ளமம்க் 
குவச்சமச்ழச! இடயழ ங்கள் அக்ிழமத் 



கர்ணமடேஷ்மத்வட ன்மக த்டயக் கமட் னடினேணம? 

ந்யதம ஆச்ணத்வட யதணத்டக்கு ங்கம் பமணல் 
அடேஷ்டிக்கத்டமன் னடினேணம?" ன்று இந்ட னேக 
ஆம்த்டயல் டர்ண சமஸ்த்ங்கவந பகுத்டக் 
ளகமடுக்கும்ழமழட என ழகள்பி பந்டட. அக்ி 
ழமத்ம் ன்ட கர்ண கமண்த்டயல், ப்வ்னத்டய 
ணமர்க்கத்டயல் பனபட. ந்யதமம் ன்ட ஜம 
கமண்த்டயல் யவ்னத்டய ணமர்க்கணமக பனபட. ழப 
இந்ட இண்டும் ழமய்பிட்மல் ங்கள் உனப் 
பனயழததில்வ. அல் சக்டர்கநம கயகம 
ணடேஷ்தர்கறக்கு இந்ட அழடமகடயடமம ன்று ழகள்பி 
பந்டட. 
 

அடற்கு டர்ண சமஸ்த்க்கமர்கள் ன் டயல் 
ளசமன்மர்கள். அடமபட, டீர்ப்னக் ளகமடுத்டமர்கள்? 

 

"கயனேகம், க்னடனேகம் ன்று ழமட்டுக் குனப்ிக் 
ளகமள்நழபண்மம். டபவ பர்ஞ பிமகம் 
ளகமஞ்சணமபட இனக்கயழடம, டபவ ழபட அத்ததம் 
ளகமஞ்சணமபட இனக்கயழடம, அடபவ 
அக்ிழமத்னம் ந்யதமனம் இனக்கமம்" ன்று 
டீர்ப்னக் ளகமடுத்டமர்கள். அடமல் கயதிறம் 
இவபளதல்மம் ணங்கயப் ழமமறம் னறேக்க அவஞந்ட 
பிமணல் னடக்கு னடக்கு ன்று ரிந்ட 
ளகமண்டுடமினக்கும் ன்று ளடரிகயடல்பம? 

அவஞந்டழமகய யவக்கு பனம்ழமட என ணம 
னனர் பந்ட ண்ளஞய்ழமட்டு, டயரிவதத் டெண்டிபிட்டு 
ன்மகழப ஜ்பயக்கச் ளசய்பமர். க்னடனேகழண 



பந்டபிட்ழடம ன்று யவக்கயணமடயரிகூக் 
ளகமஞ்சகமம் ளமம் ன்மகப் ழமகும். அப்னம் ணறுடி 
ணங்கல், ணறுடித் டெண்டிபிடுபட ன்று ழமய்க் 
ளகமண்டினக்கும். 
 

ஆசமர்தமநின் அபடம கமம் உள் ப்ழமடம், இந்டக் 
கயதிறங்கூ, ல் கர்ணமடேஷ்மடமக்கள் (பட்டு 
ணீணமம்வதமக இல்மணல் கர்ண ழதமகணமகச் 
ளசய்கயபர்கள்) , ல் க்டயனேள்நபர்கள், ஜமம் யம்ித 
ஜமிகள் ல்ழமனம் ளகமஞ்சணமபட இனந்ட 
பந்டயனக்கயமர்கள்; இிழணறம் இனப்மர்கள். 
குனம்வ ன்று என்று ல்ம ணமர்க்கத்டயறம் 
அபிச்சயன்ணமக (னயறமணல்) இனந்ழட 
பந்டயனக்கயட. குன இல்மணல் அத்ததனணயல்வ, 

ந்யதம டீவக்ஷனேணயல்வதமடமல், இவப ப்ழமடம் 
இனந்டயனக்கயன்ளபன்மல் ம்ம க்ணத்டயல் 
இபற்வ அப்தயத்ட உழடசயத்ட பந்ட குனக்கறம் 
அபிச்சயன்ணமக இனந்டயனப்டமகழப ஆகயட. குன 
சயஷ்தப் ம்வ க்ணத்டயல் பனபடம 
"ம்ப்டமதபித்வத"க்குத்டமன் 'பமல்னை' உண்டு ன்று 
ஆசமர்தமள் மஷ்தங்கநில்  இங்கநில் 
ளசமல்யதினப்டமல் அபர் மள் பவக்கும் அப்டித் 
ளடமர்ந்ட பந்ட ளகமண்டினந்டடமக ற்டுகயட. 
அத்வபட பித்வதவத அபர் இப்டிப் ம்வ க்ணத்டயல் 
ழகமபிந்ட கபத் மடமநிணயனந்ட உழடசம் ளற்ட 
ணட்டுணயன்ய, அபர் கமம் பவ ழபறு  அத்வபட 
ஆசமர்தர்கறம் இனந்டயனக்கயமர்கள்.கமசக்னத்ஸ்ர், 

த்பிமசமர்தமர், ப்ஹ்ணந்டய, ர்த்னப்ஞ்சர், ர்த்னரி, 



ப்ஹ்ணடத்டர், ளநந்ட மண்ட்தர் ன்பர்கள் இப்டி 
ஆசமர்தமறக்கு னன்ழ அத்வபடம் 
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். அழட ணமடயரி அபர் மநில் ல் 
வபடயக - ஆகண னவகநின்டி னவகள் ந்ட 
ஆதங்கறம் இல்மணல் ழமய்பிபில்வ. அபர் 
னென்று டவப இந்ட னறேபடயறம் ழக்ஷத்மம் 
ளசய்டடயல்  ஆதங்கநில் உக்ணம த்டடயவத 
ளநம்தணமக்கயமளன்றும், அவபடயக டமந்த்ரிக 
னவவத னவப்டி ணமற்யமளன்றும் 
ளசமல்யதினந்டமறம் ல்ம ஆதங்கநிறழண அப்டிச் 
ளசய்டமளன்று ளசமல்பில்வ ரிதம னவதில் 
பனயமடு ந்ட ஆதங்கறம் இனந்டயனக்கயன். 
அபனவத ளற்ழமர்கழந டயனச்சூர் ஆதத்டயல் ம் 
இனந்டடமன் அபர் அபரிடரிக்கும்டிதமக பம் 
ளற்யனக்கயமர்கள். 
 

ின்ழ ன், "ழமச்சு ழமச்சு! கயதில் ல்மம் ழமச்சு! 
டமபட ளகமஞ்சம் ணயச்சணயனந்டமறம் அடறம் கம 
க்ணத்டயல் ழமழத ழமதிடும். ல்மம் ணயனகப் 
ிமதணமதிடும்" ன்று னமஞங்கள் 
தனறுத்டகயன்ளபன்மல், மம் ஆஸ்தணமக 
(ளணத்டணமக) இனந்டபிக் கூமட ன்று ச்சரித்ட 
உசுப்ிபிட்டு உமர்ப்டுத்டபடற்குத்டமன். ளமம்றம் 
ஆத்டமக பர்ஞித்டமல்டமன் மம் அவசந்ட ளகமடுப்ழமம் 
ன்டமல்டமன். 
 

'கயடமன் அடர்ண னேகளணன்மல் மம் அடர்ணணமகத் டமன் 
இனந்டபிட்டுப் ழமழபமழண!' ன்று ளசமல்பட டப்ன. 



"டயனர்கள் ஆத்ட மஸ்டய இனக்கயட" ன்று ழமீஸ் 
டண்ழமமப் ழமட்மல் ன் ளசய்ழபமம்? டயனர்கள் 
பந்ட டுத்டக்ளகமண்டு ழமகட்டும் ன்று மழண 
உவவணகவநத் ளடனபில் ழமட்டுபிட்ம உட்கமர்ந்ட 
ளகமண்டினப்ழமம்? 'கமப்மற் னடிகயபவதில் 
கமப்மற்யக் ளகமள்ழபமம்' ன்று டமழ மக்வட ளசய்ட 
ளகமள்ழபமம்? ழமீஸ் டண்ழமம ழமட்டன் 
ழமக்கனம் இப்டி மக்வட ளசய்ட, னடிந்டணட்டும் 
க்ஷயத்டக் ளகமடுப்டற்குத்டமழ? "கய அடர்ண ஆட்சயவத 
ஆம்ித்டபிட்மன்" ன்று சமஸ்த்ங்கள் டண்ழமமப் 
ழமடுபடற்கும் டமத்ர்தம், கூடித ணட்டும் டர்ணத்வட 
மஸ்க்வடதமக க்ஷயத்டக் ளகமள்படற்குத்டமழ எனயத, 

'என்றும் ண்ஞிக்ளகமள்படற்கயல்வ' ன்று, 

இனப்வடனேம் பிட்டுபிட்டு பஞீமகப் ழமபடற்கல். 
 

இந்ட னேகத்டயல் பனம் அடர்ண ப்பமத்வட எனபன் 
டயர்த்ட யன்மல்டமன் ணற் னேகங்கநில் ளசய்னேம் 
டர்ணமடேஷ்ம வபிக் ழகமடி ணங்கு ன் 
ளமம். டயர்ப்ன உண்ம ணதத்டயல் டடுத்ட 
யன்மல் டமன் ளனவண அடயகம். 
 

(ழசமகச் சயரித்டடி) ணற் னேகங்கநில் ளமம்ப் ழர் 
ஈச்பிம் ழமய்ச் சூழ்ந்ட ளகமண்டினப்மர்கள். 
அபனக்கு மபகமசணமக எவ்ளபமனபவனேம் பிசமரித்ட 
அடேக்ம் ளசய்த னடிதமணயனக்கும். கயதில், 'தமர் 
பனபம? தமர் பனபம?' ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினப்மர். 
அடமல் மம் ளகமஞ்சம் தத்ம் ண்ஞிமல்கூக் 



ழகமடிதமக யவத்டக் கூப்ிட்டு வபத்டக்ளகமண்டு 
ன்மக அடேக்ம் ண்ஞிபிடுபமர். 
 

எழதடிதமக தனறுத்டயப் "ழமச்சு, ழமச்சு" ன்று 
ளசமல்படமழழத சயர், 'ம்னவத டடுப்ன னதற்சய 
யஷ்ிழதமணமகத்டமன் ழமகும்' ன்று ழசமர்ந்ட 
பிறேந்டபிப் ழமகயமர்கழந ன்று, இந்ட னேகத்டயற்ழக 
உள்ந சய ப்த்ழதக அடேகூங்கவநனேம் சமஸ்த்ங்கநில் 
ளசமல்யத் ளடம்னட்டிதினக்கயமர்கள். க்னட னேகத்டயல் 
ணழம யக்ம் ன் சயண மத்தணம கமர்தத்டன் 
கூடிதடம த்தமம் ளசய்டம், த்ழடமனேகத்டயல் சரீத்வடக் 
கஷ்ப்டுத்டயக்ளகமண்டு தமகங்கள் ளசய்டம், த்பம 
னேகத்டயல் பிஸ்டமணமக அர்ச்சவ னவ ன்று 
ளசய்டழண ளக்கூடித அடேக் வ இந்டக் 
கயதில்டமன் றணமக கபந்மணத்வடச் ளசமல்யழத 
ளற்றுபிமளணன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்-
தனறுத்டயத அழட சமஸ்டயங்கநிழழத ளமம்றம் 
ஆறுடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். "கயதம அத்டம 
னேகம்? அடடமன் த்டம னேகம். கய: மட:, கய: 
மட:" ன்று வ்தமமசமர்தமள் இண்டு டம் 
உறுடயப்டுத்டயச் ளசமல்யதினக்கயமர்! 
சங்க பிதம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

சங்க 'பிதம்' 

 



அவட ளமம்றம் அமடபமக இறேத்டபிட்டுக் 
ளகமண்டினந்ட கமத்வடப் ற்யப் மர்த்டக் 
ளகமண்டினந்ழடமம். 72 டர்ணடங்கள் அப்ழமட ங்கவநக் 
கக்கயக் ளகமண்டினந்டடமகப் னஸ்டகங்கநில் 
ளசமல்யதினப்வடச் ளசமன்ழன். ந்டப் னஸ்டகங்கள் 
ன்மல் ஆசமர்தமநின் சரித்த்வடச் ளசமல்படம 
னஸ்டகங்கள். அபற்றுக்கு 'சங்க பிதம்' ன்று ழர். 
'பிதம் ளசய்டமர்' ன்று என ளரித ணடேஷ்தர் என 
இத்டக்கு 'பியட்' ளசய்டமல் ளசமல்கயழமம். 'பிதம்' 

ன்மல் 'பிழசம் பமய்ந்ட தம்'. அடமபட, சயப்ம 
ளபற்ய. மமக்கள் டயவசழடமறும் ளசன்று ணற் 
மமக்கவந திப்ட 'டயக்பிதம்'. இப்டிழத 
ங்கறவத ஹ்னடதங்கவந எனபர் என 
இத்டக்குப் ழமய் அன்ிமல் ளபற்ய ளகமள்கயமர் 
ன் அர்த்டத்டயழழத 'பியட்' ளசய்பவட பிதம் 
ன்ட. பமழ்மள் னறேபடம் டங்கறக்குள் டப்ம 
ண்ஞங்கள் ன் டயரிகள் டவளதடுக்க னடிதமடடி 
'ஆத்ண தம்' ன் ளரித ளபற்யவத மடயத்டக் 
ளகமண்டு, அழடமடு ழமக ங்கள்-ண்டிட, மணர்கள் 
அவபர்-ணசுகவநனேம் அன்ிமறம் அயபிமறம் 
ளபன் ம் ஆசமர்தமள் ழமன் ணமத்ணமக்கநின் 
சரித்ம் 'பிதம்' ன்று ழர் ளறுகயட. இப்டிப் ழர் 
 சங்க பிதங்கள் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.* அபற்யல் 
சயபற்யல் இந்ட 72 ணடப் ிஸ்டமபம் பந்டயனக்கயட. 
ஆசமர்தமநின் 'அஷ்ழமத்ட (சட) த்டயறம் 
(அர்ச்சவக்கம 108 மணங்கநிறம்) 
த்பி-ப்டடய ணழடமச்ழசத்ழ ண : 



ன்று பனகயட. 'றேத்டயண்டு ணடங்கவந யர்னெம் 
ளசய்டபர்' ன்று அர்த்டம். 
* சங்க பித டைல்கள் குயத்டச்சய ழணல் பிபங்கள் 
இவ்றவதில் ின்மல் பனம். 
றேத்டயண்டு ணடங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

றேத்டயண்டு ணடங்கள் 

 

த்டவ ஆமய்ச்சய ளசய்ட மர்த்டம் அந்ட 
றேத்டயண்டில் பற்றுக்குப் ளதர்கூத் 
ளடரிதபில்வ! இப்டிச் ளசமன்றழழத, 'மர்த்ழடநம? 

இந்ட ணமடயரிடமன் ஆடமம் கமட்னடிதமணழ கவட 
கட்டுபட ம் பனக்கம். இப்டிப் ண்ஞித்டமன் 'யஸ்ரி' 

ன்ழடதில்மணல் ல்மம் 'ணயத்' (myth) -ஆக 
றேடயவபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்' ன்று ஆழக்ஷிக்க 
ழபண்மம்! றேத்டயண்டு ணடத்டயற்கும் ளதர் 
ளடரிதமபிட்மறம், மற்ட மற்த்வடந்வட ன்மகக் 
கண்டுிடிக்க னடிகயட. இபற்யல் பற்றுக்கு ஆடமப் 
னஸ்டகங்கறம் மநணமக உள்ந.  என கமத்டயல் 
அடேஷ்மத்டயல் இனந்டயனக்கயன் ன்டற்கும் 
அறேத்டணமக 'பிளன்ஸ்' இனக்கயட. இபற்யல் 
ணீணமம்வ, ந்தமதம், வபழசயகம் ழமன் சய 
ம்னவத ழபடமந்ட ணடத்டயற்ழக ஏநற பவ 
ஆடபமக இனப்டமல் இன்வக்கும் மசமவகநில் 
ளசமல்யக்ளகமடுத்டபனகயழமம். 'றேத்டயண்டு ணடம்' 



ன் ழச்சு ளமம் கமணமகத் ளடமர்ந்ட இனந்ட 
பந்டயனக்கயட. ஆகழப, ணக்கு அடயல் சுணமர் மடய, அல்ட 
அடற்கு ழணழழத ளடரிபடமல், ளடரிதமணற்ழம 
மக்கயனேம் என கமத்டயல் இனந்டயனக்கழபண்டும்; இடயல் 
கட்டுக்கவட என்றுணயல்வ, ன்று அடேணமிக்க 
னடிகயட. 
 

ஆசமரிதமநின் ணகமத்டயதவப ன்ழ ளசமல்க் 
கூடித அபட சரித் னஸ்டகங்கநில் அழக ணடங்கநின் 
ளதர்கவநச் ளசமல்ய அபற்வளதல்மம் அபர் 
யமகஞம் ளசய்டமர் (யமகரித்டமர்) ன்று 
பிபரித்டயனக்கயட. சயப ணடங்கள், பிஷ்ட ணடங்கள் 
ணமடயரி ப்ஹ்ணமவபழத குயத்டடமக 'வண்தகர்ப் 
ணடம்' ன்றுகூ இனந்டயனக்கயட! இந்த் ணடம், குழ 
ணடம், இன்னும் ணன்ணட ணடம், தண ணடம் ன்ளல்மங்கூ 
இபர்கள் எவ்ளபமனபவனேம் னறே னடல் ளடய்பணமக 
வபத்ட ணடங்கள் இனந்டயனக்கயன். இப்டிழத 
ித்னக்கவநக் குயத்ட ணடம், னட ழபடமநங்கவநக் 
குயத்டக்கூ ணடம், குஞங்கழந கறள் ன்று 
பனயடுபட, கமழண கறள் ன்று பனயடுபட-
ன்ளல்மம் பிசயத்ணமக அந்டப் னஸ்டகங்கநில் 
மர்க்கயழமம். 
 

அடயக பிபம் ளடரிதமட இவப டபி, இன்டடமன் 
யத்டமந்டம் ன்று னர்ஞணமகத் ளடரிந்ட என இனட, 

இனத்வடந்ட ணடங்கள் இனந்டயனக்கயன். ன்ளன் 
ன்மல்: ஆசமர்தமள் னட பீழமடு ஸ்டமித்ட 
ழபடமந்டம் டபி ட்டர்சம் ன் ஆயல் ணீடயனேள்ந 



மங்க்தம், ழதமகம், ந்தமதம், வபழசயகம், ணீணமம்வ 
ன் ந்ட; மசுடம், கமமனகம், மகபட-மஞ்சமத்ம் 
(இந்ட இண்வனேம் என்றுடுத்டயழத ஆசமர்த 
மஷ்தங்கநில் ளசமல்யதினக்கும்) ஆகயத மற; டப்ம 
னவதில் அவபடயகணமகப் ின்ற்ப்ட் கமஞத்தம், 

ளகௌணமம், வசபம், சமக்டம், வபஷ்ஞபம், ளநம் ன் 
ஆறு (இந்ட ஆவழத வபடயகணம ண்ணடங்கநமக 
ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்டமர்) ; ழபட ம்ந்டழண கூமட 
ன்று அடிழதமடு ஆழக்ஷித்ட றேம்ித ளௌத்டம், 

வம்; அப்ட்ணம மஸ்டயகணமக, ஆத்ண பிதணமகழப 
ழமகமணல் னறே 'ளணடீரிதய'ணமக இனந்ட சமர்பமகம் 
ன் ழமகமதட ணடம் (மர்ஸ்டம் ன்று 
ளசமன்ழழ, அட) -ன்று, என இனட, இனத்வடந்ட 
ணடங்கள் இனந்டயனக்கயன். ல்மபற்வனேம் 
கூட்டிமல் மற்ட, மற்த்வடந்ட ழடமம். 
(றேத்டயண்டில்) மக்கயனேள்ந சுணமர் னப்டக்குப் 
ழர்கூத் ளடரிதபில்வ! ழர் ளடரிந்டபற்யல் 
சயபற்றுக்கு னெப் னஸ்டகங்கள் கயவக்கபில்வ. 
அளடல்மம் ப்டிதமமறம், அந்ட றேத்டயண்டில் 
டறழண இன்று ம் ழடசத்டயல் அடேஷ்மத்டயல் 
இல்வ! 
 

ளௌத்டம் ளபநி ழடசங்கநில் பி உகத்டயன் ளரித 
ணடங்கநில் என்மக இனந்டழமடயறம் அட ிந்ட 
மம இந்டயதமபில் இல்வ. வம் ளகமஞ்சம் 
ளகமஞ்சம் இனந்டமறம் யவத யந்டணட பனயமட்டு 
அம்சங்கவந டுத்டக்ளகமண் ணடணமகழப இனக்கயட. 
'வன்' ன்று ழர் ழமட்டுக்ளகமள்றம்  ழர் 



யந்டக்கழநமடு ளகமள்பிவ-ளகமடுப்வ 
ளசய்டளகமள்பமக இனக்கயமர்கள். ஆசமர்த 
மஷ்தங்கநில் வம் பிழசணமக அசப்பில்வ. 
இன்னும் ளசமன்மல் ஆச்சர்ணமதினக்கும்-ளௌத்டணட 
கண்ம்கூ (ஆசமர்த மஷ்தங்கநில்) அடயகம் இமட. 
இந்ட பிதத்வடப் ிற்மடு மர்க்கமம். 
 

இப்ழமட ம் ழடசத்டயல் வசபணமகறம் 
வபஷ்ஞபணமகறம்  ணடங்கள் 
இனக்கயன்ளபன்மறம், ஆசமர்தமள் அபர் கமத்டயல் 
கண்ம் ளசய்ட வசப-வபஷ்ஞப ணடங்கள் ழபழ, 

டற்ழமட இனப்வப ழபழ. அபர் கண்ம் ளசய்ட, 

பனக்கற்றுப் ழமய்பிட் ணடங்கநில் சய அம்சங்கவந 
ணமத்டயம் ிற்கம வசப-வபஷ்ஞப ணட ஸ்டமகர்கள் 
டுத்டக்ளகமண்டினக்கமம். மணமடேமசமர்தமரின் 
வபஷ்ஞபத்டயல் ஆசமர்தமள் கண்டித்ட மஞ்சமத்க் 
ளகமள்வககள் கந்டயனக்கயன். யத்டமந்ட வசபம் 
(ஆசமர்தமள் கண்டித்ட) மசுடத்வட அங்கங்ழக 
டறேபிக்ளகமண்டு ழமகமம். ப்டிதமமறம், இந்ட 
ணடங்களநல்மம் ஆசமர்தமள் அபர் கமத்டயல் கண்ம் 
ளசய்ட அந்ட ணட னொங்கநியனந்ட ணமறுட்டு, அபனக்குப் 
ிற்கமத்டயல் பந்ட ணட ஸ்டமகர்கள் ளகமடுத்ட னட 
னொங்கநில்டமன் இனந்ட பனகயன். 
 

ந்தமதம், ணீணமம்வ ழமன்பற்றுக்கு யவதப் னஸ்டகம் 
இனந்ட, இபற்வப் டிப்பர்கறம் இன்றுபவ இனந்ட 
பந்டமறம், 'ந்தமத ணடஸ்டர்', 'ணீணமம்வ ணடஸ்டர்' 

ன்ளல்மம் அபற்வழத ணடணமக டுத்டக் ளகமண்டு 



அடேரிப்ளடன்ட ஆசமர்தமறக்கு அப்னம் இல்வ. 
இன்வக்கு ழதமக ணமர்க்கங்கள் யவதத் ழடமன்யப்  
ழர் அபற்யன்டிப் ண்ஞிப் மர்த்டமறம்கூத் டங்கவந 
யந்டணடத்டயயனந்ட ிரித்ட 'ழதமக ணடஸ்டர்' ன்று 
ளசமல்யக் ளகமள்நபில்வ அல்பம? 

 

றேத்டயண்டில் , ழர்கூத் ளடரிதமணல் 
ஏடிபிட்டினக்கயன் ன்மல் ஆசமர்தமள்டமன் 
ஏட்டிதினக்கயமர்! சயபற்வப் னஸ்டகங்கநியனந்ட 
ளடரிந்டளகமள்கயழமம். சய, ழடசமந்டங்கநில் பனக்கத்டயல் 
இனப்டமல் ளடரிகயட. இடிந்ட சயவகள், 

ணண்ங்கநியனந்டம், "ஏழம! னன்ழ இன் ணடம் 
இனந்டயனக்கயட" ன்று கண்டுிடிக்கயழமம். ஆசமர்தமள் 
எனத்டர் ணட்டும் பந்டயனக்கமபிட்மல் அபற்வக் 
கண்டுிடிக்க இத்டவ கஷ்ப்ழப ழபண்மம்! யந்ட 
ணடத்வடத்டமன் ழடடிக் கண்டுிடிக்க ழர்ந்டயனக்கும்! 
ஆசமர்தமநின் ஆச்சரித மடவ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ஆசமர்தமநின் ஆச்சரித மடவ 

 

அடமபட அந்ட றேத்டயண்டு ணடங்கவநனேம் இந்ட 
ழடசத்டயல் பனக்கற்றுப் ழமகும்டிதமக அந்ட என னெர்த்டய 
ளசய்டயனக்கயமர்! யவத்ட யவத்ட 
ஆச்சர்தப்டும்டிதமக இப்டி என மடவ 
ளசய்டயனக்கயமர்! டம்னவத ஆத்ண சக்டய, அயற சக்டய, 
பமட சக்டய ஆகயதபற்வக் ளகமண்ழ என ஆண்டி 



இப்டிச் ளசய்டயனக்கயமளன்மல் அபர் அபடமனனமக 
இல்மணல் ழபளப்டி இனக்க னடினேம்? அடறம் அபர் 
னழமகத்டயல் பமம் ண்ஞிதட னப்த்டயண்ழ 
பனங்கள்டமன்! 
 

இன்வக்கு இந்ட ழடசத்டயறள்ந ல்ழமனழண அபவப் 
ின்ற்றும் அத்வபட ம்ப்டமதஸ்டர்கள் இல்வடமன். 
மணமடேமசமர்தமர், ணத்பமசமர்தமர், றோக்னஷ்ஞ வசடன்தர், 

பல்மசமர்தமர், றோகண்சமர்தமர், ளணய்கண்மர் ன்று 
ர் ற்டுத்டயத ம்ப்டமதங்கவநச் ழசர்ந்டபர்கறம் 
இனக்கயமர்கள். இனந்டமறங்கூ, இந்ட ஆசமர்தர்கள் 
ல்ழமனம் ம்னவத ஆசமர்தமறக்குப் ிற்மடு 
டைற்மண்டுகறக்கு அப்னம்டமன் இந்ட ணடங்கவந 
ஸ்டமித்டமர்கள். இன்று அத்வபடம் டபி இங்குள்ந 
ணடங்களநல்மம் ஆசமர்தமறக்குப் ிற்கமத்டயல் 
உண்மவபழத. அடபவ ஆசமர்தமநின் ணடழண டக்கு 
னந்டய இனந்ட அத்டவ ணடங்கவநனேம் இல்மணல் 
ளசய்டபிட்டு, டமன் ணமத்டயழண ளகமடிகட்டிப் 
ந்டயனக்கயட! ின்மல் பந்ட ந்ட ணடனம் அடற்குப் 
ளரித ஷ்த்வட ற்டுத்ட னடிதபில்வ. த்டவ 
னட ணடம் பந்டமறம் ஆசமர்தமவநப் ின்ற்றும் 
ம்ப்டமதஸ்டர்கறம் யவத இனந்டளகமண்ழடமன் 
பந்டயனக்கயன்ர். ஆசமர்தமநின் யத்டமந்டம் 
னன்மயனந்ட ல்ம ணடங்கவநனேம் இல்மணல் ளசய்ட 
ணமடயரி ின்மல் பந்ட ந்ட யத்டமந்டனம் 
ளசய்தபில்வ. மணமடேர் பந்டடமல் அத்வபடம் 
இல்மணல் ழமய்பிபில்வ. அடற்கப்னம் ணத்பர் 
பந்டடமல் அத்வபடம், பிசயஷ்சமத்வபடம் இண்டும் 



இல்வ ன்று ஆகபில்வ. இப்டிழத எவ்ளபமன னட 
ணடனம் பந்ட ழமடம் அடற்கும் ணடேஷ்தர்கள் 
ழசர்ந்டமர்களநன்மறம், அடயழழத ல்மனம் ழசர்ந்ட 
ணற் ந்ட ணடனழண இல்வ ன்று ஆகயபிபில்வ. 
ஆசமர்தமள் எனத்டர் கமத்டயல்டமன் அபனவத 
ணடத்வடழத அத்டவ ழனம் ற்றுக்ளகமண்டினந்டட. 
அபனக்குப் ிற்மடும் சய டைற்மண்டுகள்பவ 
அப்டித்டமன் இனந்டட. அடமல்டமன் அபனக்கு 
'கத்குன' ன்றும் 'கடமசமர்தமள்' ன்றும் டிதமளடமன 
ளகௌபம் ற்ட்ட. 'கத்குன' ன்ட 
அபளமனபனக்குத்டமன் உசமத்டயற்கமக உதர்த்டய 
வபத்டக் ளகமடுத்ட பினடமக இல்மணல் பமஸ்டபணம 
உண்வணவதச் ளசமல்படமக இனக்கயட! 
 

'கத்' ன்று ளசமன்டமல் ழடசமந்டங்கவநப் ற்ய 
யவக்க ழபண்டிதடயல்வ. வபடயக 
அடேஷ்மத்டக்குரித கர்ண னணயதமகறள்ந ம்னவத 
ழடசம்டமன் கத்டக்ழக உதிர் ணமடயரி, ஹ்னடதம் ணமடரி 
இனப்டமல் இட னறேடற்கும் ஆசமர்தமள் ன்மல் 
கடமசமர்தமள்டமன். மட ழடசம் ன்று மம் 
ளசமல்பவடழத னர்ப கமத்டயல் இன்ம் பிசமணமக 
ட கண்ம் ன்று ளசமல்ய அடயல் 56 ழடசங்கள் -- 
அங்கம், பங்கம், கயங்கம் ன்ளல்மம் 56; டற்கம 
ணமகமஞங்கள் (ணமயங்கள்) ணமடயரிதமவப-இனப்டமகச் 
ளசமல்ய பந்டமர்கள். அந்ட ம்த்டமயறம் ஆசமர்தமள் 
டயக் பிதம் ளசய்ட ல்ம ணடங்கவநனேம் யமகஞம் 
ளசய்ட அத்வபட ழபடமந்டத்வட யவமட்டிமளன்மல் 
அடடமன் கத்குனத்பம். 



அவத்டம் அங்கயத வபடயகம் ஆசமர்தமள் ணடழண 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அவத்டம் அங்கயத வபடயகம் ஆசமர்தமள் ணடழண 

 

ழபடத்வட எப்னக்ளகமள்படமகச் ளசமன்மறம், அப்டிச் 
ளசமல்மபிட்மறம் அன்வக்கு இனந்ட ணடங்கள், 

அப்னம் மணமடேர், ணத்பர் ழமன்பர்கள் ஸ்டமித்ட 
ணடங்கள், இன்வக்கும் ழமகம் னமபிறம் இனக்கய 
அந்யத ணடங்கள் ஆகயத ல்மபற்யறழண ல்டமக 
ன்ளன் அம்சம் இனக்கயழடம அளடல்மம் ழபடத்டயல் 
இனப்டடமன். கம ழடச பர்த்டணமங்கநமல் ளபநி 
ஆசம அடேஷ்மங்கள் வபடயகணமகத் ளடரிதமட 
ழமமறம், ழடசமந்டங்கநில் உள்ந ணடங்கள் உட் 
டபமமறம் 'ஸ்ிரிட்'வ டுத்டக்ளகமண்மல் அட 
ழபடத்டயல் ஆடமனள்நடமகழப இனக்கும். இங்ழக 
'ஸ்ிரிட்' ன்று ளசமல்றம்ழமட மன் ணடங்கநிறள்ந 
டத்பங்கவந ணட்டும் ளசமல்பில்வ. 
சங்குகவநனேம்டமன் ளசமல்கயழன். இன்வக்கு அந்யத 
ணடங்கநில் உள்ந சங்குகள் வபடயக பமவழத 
இல்மட ணமடயரி இனக்கய ழமடம்கூ அந்டச் 
சங்குகநின் பீமக இனக்கப்ட், 'ஸ்ிரிட்' ன்று 
ளசமன், அம்சம் ழபடத்டயல் இல்மணயனக்கமட. 
வபடயகம், அவபடயகம் ன்று ளசமல்ப்டும் ல்ம 
ணடங்கறழண ளடரிந்டம் ளடரிதமணறம் இப்டி டத்பம், 

சங்கு இண்டிறம் ஏளமன அம்சங்கவந 



ழபடத்டயயனந்ட டுத்டக்ளகமண்டுடமன் 
உனபமதினக்கயன். ஏளமன அம்சங்கவநத்டமன்; 

னர்ஞணமக இல்வ. 
 

ழபடத்வடப் மர்த்டமல் அடயல் சயப ம்ந்டணமகறம்  
உண்டு பிஷ்ட ம்ந்டணமகறம்  உண்டு. 
பிசயஷ்மத்வபடம், த்வபட ணடம் னடயதபற்யல் சயப 
ம்ந்டணமபற்வ பிட்டுபிட்டு வபஷ்ஞபணமவட 
ணட்டுந்டமன் டுத்டக்ளகமண்டினக்கயட. சயபமத்வபடம், 

வசப யத்டமந்டம் னடயதபற்யல் இடற்கு vice versa-பமக 
இனக்கும். ஆகக்கூடி ழபடத்டயல் இனப்டயல் ழடம 
என்வ பிட்டு, என்வ ணட்டும் க்யத்டக் 
ளகமள்படமகழப இனக்கும். 
 

ணீணமம்கர்கள் கர்ண ணமர்க்கத்வட ணட்டும் டுத்டக் 
ளகமண்டு ஜமத்வடத் டள்நிமர்கள். ளௌத்டம் தண 
யதண எறேக்கங்கள், யஷ்ப்ஞ்ச டத்பம் இபற்வ ணட்டும் 
ழபட டர்ணத்டயயனந்ட டுத்டக்ளகமண்டு, ஆமல் ழபழ 
டயனுமக 'ளபப்' ளசய்டளகமண்டு ழமதிற்று. இப்டி 
ந்ட ணடத்வடப் மர்த்டமறம் ழபடத்டயல் சயவடக் 
ளகமள்றபட, சயவடத் டள்றபட ன்ழ இனக்கயட. 
ம்னர்த்டயதமக ழபடம் னறேபவடனேம் அப்டிழத 
டுத்டக் ளகமண்ட ஆசமர்தமநின் ணடம்டமன். ரிதமய்ச் 
ளசமன்மல், அட ஆசமர்தமள் ணடழண இல்வ. எரில் 
ழபட ணடழணடமன்! ஆசமர்தமள் னனத்டமஞம் ண்ஞித 
எரில் ழபட ணடம்! கர்ணம், க்டய, ஜமம், ழதமகம், 

டர்ணம் ன் எறேக்க யதணம், ப்ஞ்சம், யஷ்ப்ஞ்சம், 

சயபன் - பிஷ்ட ன்கய ணமடயரி ழடணயல்மணல் 



அத்டவ ளடய்பங்கறம் ம்ணடளணன்ட-ன்று 
னர்ஞணமதினப்ட ஆசமர்தமள் ளகமடுத்டள்ந பனய 
என்றுடமன். 
இட ணடங்கவநப் ற்ய 
 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

இட ணடங்கவநப் ற்ய 
 

அபர் யமகஞம் ளசய்ட ணற் அனர்ஞ ணடங்கவநப் 
ற்யனேம் ளகமஞ்சம் ளசமல் ழபண்டிதடமகயட. 
 

கர்ண கமண்த்வட ணட்டும் டுத்டக்ளகமண் 
ணீணமம்கர்கவநப் ற்யச் ளசமன்ழன். ழமகத்வட 
ஈச்பன் ன்பன் ஸ்னஷ்டித்டடமக அபர்கள் 
கனடபில்வ. கர்ண ன்கவநனேம் அபன்டமன் 
டனகயமன் ன்வடனேம் எப்னக் ளகமள்நபில்வ. குஞ 
ஈச்பன், யர்குஞ ப்ஹ்ணம் இண்டும் அபர்கறக்கு 
இல்வ. ஈச்பழமமவனேணயல்வ; ஆத்ண 
த்தமனணயல்வ. ஸ்பர்க்கத்வடழதம, அல்ட, 

அபர்கறக்ழக ன் ன்றுளசமல்த் ளடரிதமட 
ஸ்பர்கத்டக்கு ழணம யத்தமந்ட டணமக 
இனக்கக்கூடித ழணமக்ஷம் ன் ழடம என்வழதம 
ளக் கர்ணமடேஷ்மழண ழமடம்; ழபழ க்டயழதம 
ஜமழணம என்றும் கூமட ன்மர்கள். டமங்கள் ணட்டுழண 
த்தணமக ழபட டர்ணத்வட அடேரிப்பர்களநன்றும், 

ஜமம் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு கர்ணமவப பிட்டு 
ந்யதமயதமகயபர்கள் ழபடத்டக்கு பிழமடணமகப் 



ழமகயபர்களநன்றும் ளசமல்ய ந்யதமயவதப் 
மர்த்டமழ மம் ன்று யவக்கும் அநறக்குப் 
ழமமர்கள். 
 

ஆமறம் ஆஸ்டயக ணடங்கள்-அடமபட ழபட ஆடமத்வட 
ம்னம் வபடயக ணடங்கள்-ன்று ளசமல்ப்டும் ஆறு 
டர்சங்கநில், ழபடமந்டத்டக்கு ணவடதமகத் டங்கள் 
அிப்மதத்டக்கும் அடேஷ்மத்டக்கும் ழபடத்டயழழத 
ழமக ஆடமம் கமட்டிதபர்கள் இந்ட 
ணீணமம்கர்கள்டமன். அபர்கள் ளசய்ட 
கர்ணமடேஷ்மங்கள் தமறம் ழபழடமக்டணமவபடமன். 
ழபட ணந்த்ங்கறக்கு பிநக்கணமக அர்த்டம் 
ண்ஞிதபர்கறம் அபர்கள்டமன். ந்தமதம், வபழசயகம், 

மங்க்தம், ழதமகம் ஆகயதவப ழபட ப்மணமண்தத்வட 
ஆழக்ஷிக்கபில்வ ன்ழடமடு னடிந்ட ழமதிற்று. 
டங்கறவத யத்டமந்டத்டக்ழகம, ஆசவஞகறக்ழகம 
அவப ழமக ழபடத்டயல் அடயகம் ஆடமம் கமட் 
னடிபடயல்வ. 
 

இப்டி ணீணமம்வ வபடயக ணடணமகழப இனந்ட 
ழமடயறம் அனர்ஞணம, னெநிதம, வபடயக ணடணமக 
இனந்டட. ஸ்கூயயனந்ட கமழறக்குப் ழமபடழம, 

னடயல் கர்ண கமண்ம், அப்னம் ஜமகமண்ம் ன்று 
ழபடம் வபத்டயனப்வடப் னரிந்டளகமள்நமணல் 
ஸ்கூழமழழத னடித்டபிட்டு அடடமன் ல்ம 
டிகயரிக்கும் ழணழ ன்று ஸ்டமிக்கப் மர்த்டமர்கள்! 
 

மங்க்த ணடத்டயல் ப்க்னடய னடல் ஞ்ச னடம் ஈமக 
இனத்ட மன்கு டத்பம் ளசமல்யதினக்கும். ப்க்னடய 



ன்ட 'ப்டமம்' ன்டமகறம் அடயல் 
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இடடமன் ழமகத்டயல் 
ல்மபற்றுக்கும், ழமகத்டயற்குழண னெணமக இனப்ட. 
இதற்வகச் சக்டய ன்று இந்ட மநில் ளசமல்பட 
ழமன்ட. ணஸ், இந்த்ரிதம் ல்மனம் இந்ட 
ப்க்னடயதிணயனந்டடமன். ஸ்டபம், ஸ், டணஸ் ன் 
டன்னுவத அங்கங்கநம னக்குஞங்கவந ளபவ்ழபறு 
பிகயடசமத்டயல் கந்ட மமபிட ப்ஞ்சத்வட அட 
உண்மக்குகயட. ஆமல் அட ம்டமன். ழசட 
(உதினள்ந) பஸ்ட டளபன்மல் அட னனன் ன்ட. 
ப்க்னடயதில் ட்டுக்ளகமள்நமணல் அட டன்ிழழத 
அங்கயதினப்ட. அட கமரிதம் ண்ஞமட. ஆமல் அடன் 
மந்யத்தத்டமழழத ப்க்னடய இத்டவ கமரிதனம் 
ண்டகயட. என பீமபன் இனத்ட மன்கு 
டத்பத்வடனேம் ஆமய்ந்ட, டள்நிபிட்டு, ப்க்னடயதியனந்ட 
பிடுட்டு னனமகத் டித்ட இனந்டபிட்மல் அந்டக் 
வகபல்த யவடமன் ழணமக்ஷம் ன்று அந்ட ணடம் 
ளசமல்கயட. 
 

ஜமகமண்ணம உயத்டயல் ளசமன் யர்குஞணம 
ஆத்ணம ணமடயரிழத இடயல் ளசமன் னனனும், ணமவத 
ணமடயரி ப்க்னடயனேம் இனக்கயன். ஆமறம் அந்ட 
ஆத்ணமழபடமன் ணமத்ணம ப்டும் ப்ம்ணம் ன்றும், 

அத்டவ பீமத்ணமக்கறம் இந்ட எழ ப்ம்ணம் ன்றும், 

அத்டவ பீமத்ணமக்கறம் இந்ட எழ ப்ம்ணம் 
ணமவததமல் ழமட்டுக்ளகமண் ழபங்கள்டமன் ன்றும் 
ம்னவத ழபடமந்டத்டயல் (உயத்டக்கநில்) 
ளசமன்டற்கு ணமமகப்  'னனர்'கள் இனப்டமக 



மங்க்தம் ளசமல்கயட. எழ ணமவத அல்ட 
ப்க்னடயடமன் க பீ-கத்டக்கும் 
கமஞணமதினக்கும்ழமட, ஜமணதணமக, சமந்டணதணமக 
உள்ந ஆத்ணம அல்ட னனனும் என்மகத்டமழ 
இனக்கழபண்டும்? பமக ப்டி இனக்கனடினேம்? 

 

ணீணமம்வ ணமடயரிடமன் மங்க்தத்டயறம் ஈச்பன் 
கயவதமட. யர்குஞணமக உள்ந ப்ஹ்ணத்வடனேம் பீ - 
கத்டக்கவநனேம் இவஞப்ட ணமவதக்கு ப்னபமக 
இனக்கப்ட் குஞ ப்ஹ்ணம் ன்னும் ஈச்பன்டமன். 
யர்குஞ ட் குஞ ப்ஹ்ணம் ன்னும் ஈச்பன்டமன். 
யர்குஞ ப்ம்ணழண ணமவதழதமடு கூடி குஞ ஈச்பமகய 
பீ-கத் பிதமமத்வடச் ளசய்கயட ன்று ழபடமந்டம் 
ளசமல்பழட ளமனத்டணமக இனக்கயட. 'னனன்' டயறம் 
ம்ந்டப்மணயனக்கயட ன்று ளசமல்யபிட்டு 
அப்னம் அடன் ந்யடய பிழசத்டமழழத  ப்க்னடய 
இத்டவவதனேம் ளசய்கயட ன்று ளசமல்படயல் 
மணயல்மணயனக்கயட. 
 

யஷ்கமம்த கர்ணமபிமல் சயத்ட சுத்டய ளற்று, 

டமடமபம ஈச்பவ க்டயனேன் உமயத்ட 
சயத்டத்வட என்யழழத யறுத்டப் னகயத ிகு, ஜம 
பிசமம் ளசய்டமல்டமன் ப்க்னடயக் கட்டியனந்ட பிடு 
னடினேழண டபி, கர்ணமடேஷ்மனணயல்வ, 

ஈச்பனுணயல்வ ன்று வபத்டபிட்டு, அவத ழபண்டித 
த்தத்வடப் ற்ய பிசமம் ளசய்படற்கு ணமமகத் டள்ந 
ழபண்டித இனத்ட மற டத்பங்கவந ஆமய்படமல் 
ப்டி பிடுடவ கயவக்கும்? 

 



ழசடணம ப்ஹ்ணத்வடழத உயத்டக்கள் கத் 
கமஞணமகச் ளசமல்றகயன், ஆமல் மங்க்தழணம 
அழசடணம ப்டமத்வட (ப்க்னடயவத) த்டமன் 
கமஞணமகச் ளசமல்கயட ன் னெணம 
பித்தமத்வடக் ளகமண்ழ ஆசமர்தமள் அட வபடயக 
ம்ப்டமதணமகமட ன்று ஸ்டமித்டயனக்கயமர். 
 

னனன் ன் டத்பத்டக்கு (ஆத்ணமறக்கு) க் கர்த்னத்பம் 
இல்வ, அடமபட அடற்கு ந்டக் கமரிதனணயல்வ ன்று 
ழபடமந்டம் ணமடயரிழத மங்க்தனம் ளசமன்மறம், 

அடற்கு ழமக்த்னத்பம் இனப்டமகறம், னனின் 
ழமகத்டக்கமகத்டமன் ப்க்னடயதமட ஸ்னஷ்டி ன் 
என்வச் ளசய்பழட ன்றும் ளசமல்கயட. இட 
ழபடமந்டத்டக்கும் எத்ட பபில்வ; குத்டயறக்கும் 
எத்டபபில்வ. 'ழமகத்வட அனுபிப்ட' ன்டம் 
என கமர்தம்டமழ? கமர்தணயல்மட னன டத்பம் இந்டக் 
கமர்தத்வட ணட்டும் ப்டிச் ளசய்த னடினேம்? ஆத்ணம -- 
அடமபட னனன் -- கர்த்டமறணயல்வ, 

ழமக்டமறணயல்வ ன்டடமன் அடேபிகள் தமபனம் 
ணமடய (யவ) தில் கண்டுள்ந உண்வணதமதினக்க அட 
கர்த்டம ணட்டுந்டமன் இல்வ, ஆமல் ழமக்டமபமகும் 
ன்ட ப்த்தக்ஷத்டயற்கு பிழமடணமகும். 
 

'ழதமகம்' ன்ட சயத்டத்வட அக்கய ணமடய யவதில் 
பிடுட்டினப்டற்கு பனய ளசமல்கய ணடம். அஷ்மங்க-
அடமபட ட்டு அங்கங்கள் ளகமண்-ழதமக மடவவத 
அட ளசமல்கயட. அட இன்நறம் மல் 
அடேஷ்டிக்கப்ட்டுப் ன் ளகமடுத்டம் பனகயட. 



ஆமறம் ஈச்பன் ன் எனபவ அட ற்கயட ன் 
என அம்சம் டபி ணற்டி யத்டமந்டத்டயல் மங்க்த 
ணட அிப்மதங்கவநழத டமன் டுத்டக் 
ளகமண்டினக்கயட. அடமல் அடன் குவமடுகநில்  
இடயறம் இனக்கயன். 
 

ஈச்பவ அட எப்னக் ளகமள்படம் அபன்டமன் பீ-
கத்டக்கநின் பிதமமத்வட த்டய கர்ண வனேம் 
டனகயபன் ன் னவதில் அல். சயத்ட யழமடம் 
(அக்குடல்) ளசய்த பினம்னம் மடகன் சயத்டத்வடப் 
பற்யல் சயட பிமணல் ழடம என உதர்ந்ட 
க்ஷ்தத்டயல் யறுத்டபடற்குக் ளகமஞ்சங்கூ அறேக்கும், 

அறேவகனேம் இல்மட ஈச்பன் ன் டிதல் 
ிழதமப்டுகயளடன்ழ அந்ட ணடத்டயல் அபவ 
எப்னக்ளகமண்டினக்கயட. 
 

ந்தமதம், வபழசயகம் ன்வப எழ னத்டய 
ஆமய்ச்சயகள்டமன். ந்தமதளணன்ட டர்க்க பமடம். ப்ம்ணம் 
என்று டமன் த்தம், ணமவததமல் அட ழமட்டுக் 
ளகமண்டுள்ந இந்ட பீ ழபத்வட மம் ஜமத்டயமல் 
கவத்டபிட்டு அடழப ஆகயபி ழபண்டுளணன்று 
ழபடமந்டம் ளசமல்கயளடன்மல், இந்ட ணடங்கள் பீன், 

கத்ட ல்மழண த்தம்டமன், ழபணயல்வ ன்றும், 

க ணமத்ணம ன்யல்மணல் அழக ஆத்ணமக்கள் 
இனப்டமகறம் ளசமல்கயன். ந்தமதத்வடழத 
அடேரித்டப் ழமகும் வபழசயகம் பீ- 
ப்ஞ்சத்டயல் எவ்ளபமன்றும் பித்தமப் ட்டினப்டற்குக் 
கமஞணமக அட அடற்கும் ன்று உள்ந 'பிழச' 



குஞங்கவந ஆமய்கயட. 'பிழச'த்வட 
ஆமய்படமழழத 'வபழசயகம்' ன்று ளதர். இந்ட 
யத்டமந்டத்டயல் ஜமத்டயமல் பீமபனம் கத்டம் 
அடிட்டுப் ழமபளடன்ட கயவதமட. பீ-கத்டக்கள் 
அனயக்கனடிதமட அடக்கநமல் ஆவப ன்ட அடன் 
ளகமள்வக. அடக்கள், ணமடக்கள் ப்டிளதப்டி என்று 
கூடி பஸ்டக்கவந உண்மக்குகயன் ன்வட அட 
பிஸ்டரிக்கும். இனத்ட மன்கு டத்பங்கவந 
ஆமய்படயழழத பீன் அபற்யயனந்ட பிடுட்டு 
ழணமக்ஷம் ழசர்பமளன்று மங்க்தம் ளசமல்கயளடன்மல், 

வபழசயகத்டயல், என பீன் அடன் அடக்ளகமள்வக 
'டமர்த்டங்கள்' ன்கய எனபிடணம பிதப் மகுமடு 
ஆகயதபற்வ ஆமய்படமழழத டன்னுவத சரீம், அட 
அடேபிக்கும் பிதங்கள் ஆகயத ணம ளபறும் 
அடக்கநின் கூட்ம்டமன் ன்று ிரித்ட வபத்டபிட்டு 
வசடன்தணம ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமண்டு ம்ம 
பிடுடவ ளறுகயமன் ன்கயட. அங்ழக (மங்க்தத்டயல்) 
கண் ழடமங்கள் இங்ழகனேம் ளமனந்டம். னத்டய பமடம் 
யவதப் ண்ஞி பஸ்டக்கவநப் ற்யத் ளடரிந்ட 
ளகமள்படமல் ப்டிக் கர்ண மசனம், ணழமமசனம் 
உண்மகும்? இவபதில்மணல் ப்டி ம்ம 
பிடுடவ? 

 

மங்க்தம் அழசடணம ப்டமத்வட கத் கமஞணமகச் 
ளசமல்படழமழப ந்தமத-வபழசயகங்கறம் 
அழசடணம ணமடக்கவந கத் கமஞணமகச் 
ளசமல்படமல், இந்ட டர்சனம் ழசடணம ப்ஹ்ணத்வட 
கத் கமஞணமகச் ளசமல்றம் உயட ணடத்டயற்கு, 



அடமபட வபடயக ணடத்டயற்கு னஞமட ன்று 
ஆசமர்தமள் டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமர். 
 

இவப ஆஸ்டயக (வபடயக) டர்சங்கள். 
 

ழபட ப்ணமஞத்வடழத எப்னக் ளகமள்படயல்வ ன்று, 

னறேக்க அவபடயகப் னட ணடங்கநமக ற்ட்வப 
ளௌத்டனம், வனம். 
 

அத்ததம், வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்கள், உயத்டக்கள், 

பர்ஞமச்ணங்கள் டறம் ழபண்மம் ன்று இந்ட இண்டு 
ணடங்கநில் டள்நி பிட்மர்கள். ஈச்பன் 
ஈச்பழமமவ ஆகயதபற்வனேம் டள்நி பிட்மர்கள். 
ம்னவத டர்ண சமஸ்த்ங்கநில் க 
ங்கறக்குணம "மடமஞ டர்ணங்கள்" ன்று 
வபக்கப்ட் அயம்வ, த்தம், அஸ்ழடதம் (ிர் 
ளமத்வடக் கபமவண) , ப்ஹ்ணசர்தம், அரிக்ம் 
(அபச்தத் ழடவபக்கு ழணல் ளகமஞ்சங்கூ 
உவவணகவநச் ழசர்த்டக்ளகமள்நமணயனப்ட) ஆகயத 
எறேக்கங்கவந ணட்டுண இபர்கள் ளசமல்ய, ஆமறம் 
அபபர் க்பத்டக்ழகற் இபற்யல் ீக்குப் ழமக்கு 
ளசய்தமணல் ல்ழமனக்கும் எழ ழமக் கடுவணதமக 
வபத்டபிட்மர்கள். 
 

வத்டயல் கடுவணதம யதணம், அவ்பநற கடுவணதமக 
இல்மணயனப்ட ன்று ிரிபிவ ளசய்ட 
ிக்ஷறு்க்கறக்குக் கடுவணதம 'ணம வ்டம்' ன்றும், 

ணற்பர்கறக்கு 'அட வ்டம்' ன்றும் 
வபத்டயனந்டமறங்கூ, பர்ஞமச்ண பிமகணயல்மட 



யவதில் அந்ட அடவ்டனம் ளமடணக்கநின் 
ளமடப்வதம அடேஷ்மத்டக்கு ச்ண 
மத்தணமகத்டமினந்டட. ச்ண அடயகம் டந்ழட 
கர்ணமவபக் கனயக்கப் ண்ஞடளணன்று அந்ட ணடம் 
கனடயதடமல்டமன் அடற்கு ச்ணஞம் (சணஞம்) ன்ழ 
ளதர். 
 

ணட னடிபம யத்டமந்டம் (ஃிமஃி) ன்று 
மர்க்கயழமட, னத்டர், 'டறம் மம் டீர்ணமகச் 
ளசமல்யபி ழபண்மம். அபபர் அடேபித்டப் மர்த்டத் 
ளடரிந்ட ளகமள்நட்டும்' ன்கய ணமடயரி ளகமஞ்சம் ணட்டும் 
ளசமல்ய பிட்டு பிட்டயல், அந்டக் ளகமஞ்சத்வட 
த்டவழதம டயனுயல் ிற்கமத்டயல் பிஸ்டமம் 
ளசய்பட ன்று ஆகய, வபமயகம், ளநத்மந்டயகம், 

ழதமகமசமம், ணமத்தணயகம் ன்று என்றுக்ளகமன்று 
பித்தமணமகப்  ம்ப்டமதங்கள் ளௌத்டத்டயல் 
ற்ட். என்றுக்ளகமன்று ணமறுட்டமக அந்ட என 
ணடத்டயன் ளதரிழழத ணமதமம், ீதமம் ன்று 
இண்டு ிரிறகள் ற்ட். ழதமகமசமனம், 

ணமத்தணயகனம் ணமதமத்டயன் கரழ் பந்ட. 
ளநத்மந்டயகனம் வபமயகனம் ீதமத்டயன் கரழ் 
பந்ட. இந்ட எவ்ளபமன ஃிமஃிதிறம் ஆழ்ந்ட 
சயந்டவ ண்ஞி அடேபம் ளற்பர்கறம் 
ழடமன்யமர்களநன்மறம், ணமறுட் ளகமள்வககநமக 
இப்டிப்  ற்ட்டயல் அடேபத்வடபி பமடத்டயல் 
னட்டிக்ளகமண்டு னடிந்ட ழமபடற்ழக அடயகம் இம் 
ளகமடுத்டப் ழமதிற்று. 
 



'அடேபம்' ன்று பனம்ழமடன் ஆதிற்று ன்மல், 

னத்டர் ழடம ளகமஞ்சம் ளசமல்யனேம் ளசமல்மணறம் 
பிட்டுபிட்மளன்ழல்பம? அட உயத்டக்கநில் 
ழமகம் ணமவத ன்று கமட்டுகய அம்சத்வட ணட்டும் 
டுத்டக்ளகமண்டு, ணமவதக்கு ஆடமணமக என த்தம் 
இனக்கயட ன்வட டுத்டக்ளகமள்நமணல் பிட்டு 
பிட்ட. அடமல், யத்த - சுத்ட - னத்டணமகறம், த்-சயத் 
ஆந்டணமகறம் இனக்கப்ட் த்தணம ப்ஹ்ணம் 
அல்ட ஆத்ணமபின் அடேனடயவதப் ளற்று 
னர்ஞபஸ்டபமக ஆபடடமன் பீின் க்ஷ்தம், 

அடடமன் ழணமக்ஷம் ன்று ளௌத்ட யத்டமந்டங்கள் 
ளசமல்மணல், என ஆடமனணயல்மணல் ன்ழபம 
ஏதமணல் ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கும் ணமதம 
ப்பமத்டயயனந்ட பிடுட்டு என்றுணயல்மட என 
சூன்தத்டயல் ழசர்ந்டபிடுபடடமன் யர்பமஞம் ன்றும் 
ழணமக்ஷம் ன்று ளசமல்படமதிற்று. த்த பஸ்ட, சமச்பட 
பஸ்ட டறம் இல்வ, ல்மம் சூிதந்டமன் ன் 
யச்சதத்டயதின் ழரிழழத த்தமம் ளசய்ட ளறுகய 
அடேபம் ப்டி 'ப்ஹ்ணமந்டம்' ன்ழ ழச்சுபனக்கயல் 
கூச் ளசமல்றம் ழரின் யவதமதினக்கும்? 

 

"ழமகனம் இல்வ, பீனும் இல்வ, ஈச்பனும் 
ஆத்ணமறம் இல்வ, ப்ம்ணனம் இல்வ; ன்ழபம என 
ப்வணடமன் ழடழடம ப்டமகத் ழடமன்றுபளடல்மம். 
அப்ழமவடக்கப்ழமட ழடமன்ய ணவந்ட ழமகய 
ணமசமங்கழந ளடமர்ச்சயதமக ந்ட ளகமண்டு 
ழமபடமல் யணமகழப பமழ்க்வக ஏட்ம் ன்று என்று 
இனக்கயணமடயரி ப்வண ற்டுகயட. பிநக்வக ஊடய 



அவஞக்கயணமடயரி இட ல்மபற்வனேம் ஊடய 
அவஞப்ட டமன் 'யர்பமஞம்' ன்கய ழணமக்ஷம்" ன்று 
என சூன்தத்டயல் ளகமண்டு பிடுபடமகத்டமன் ளௌத்டம் 
ளணமத்டத்டயல் னடிகயட. ப்ணம் ன் னர்ஞத்டயல் 
பீமத்ணம ணமத்ணமபில் க்கயதணமகும்ழமட ழமகனம் 
பீனும் ளமய்தமகப் ழமபவட ழபடமந்டனம் 
ளசமல்கயட. அந்ட க்தம் ற்மட யவதில் ளடரினேம் 
த்வபடணம ழமக பமழ்க்வக ப்ம்ணத்டயமழழத அட 
ணமதம சக்டயழதமடு கூடித ஈச்பமதினக்கும்ழமட 
ற்டுத்டப்ட்ட ன்றும் ளசமல்கயட. 
 

ஈச்பன் டயட்ம் ழமட்டுத்டமன் கத்வட த்டகயமன்; 

அடமல்டமன் னடிபிழ த்தணமதில்மணல் 
ழமமறம் இனக்கய பவதில் இந்ட கத்டம் இத்டவ 
கமர்த-கமஞ பிடயகழநமடு என எறேங்கயல் க்கயட 
ன்கயட. ஈச்பவனேம், கத்டயன் ஏட்த்டயற்கு என 
டமற்கமயக த்தத்தத்பத்வடனேம்கூ ளௌத்டம் 
எப்னக்ளகமள்நமணல் ல்மழண அட அடறம் 
ழடமன்யத்ழடமன்ய ணவகயட ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ, 

இன்ளமன க்கம் கமர்த கமஞ பிடயதிழழத அங்கும் 
கர்ணமக் ளகமள்வகனேம், ணறு ிப்னக்கறம்கூ உண்டு 
ன்று எப்னக்ளகமள்பட என்றுக்ளகமன்று 
ளமனந்டபில்வ. 
 

த்த பஸ்டபமக ப்ஹ்ணம் ன்று என்று 
இனப்வடனேம் அட ணமவதழதமடு கூடி ஈச்பமகய 
கத்வட த்டபவடனேம் வணடனம் 
ளசமல்பில்வ. வடப்ற்யனேழண, அட 



இனக்கயடன்ழம, இல்வளதன்ழம டீர்ணமம் ண்ஞ 
னடிதமட ன்று ளசமல்ய என னடிறக்கும் பமணல் அட 
பிட்டு பிடுகயட. இடற்கு "ஸ்தமத்பமடம்" ன்று ளதர். 
அடமபட "இப்டினேம் இனக்கமம்" ன்று அந்டத்டயல் 
பிட்டுபிடுபட! "இப்டி இனக்கயட" ன்று என னடிற 
ண்ஞிச் ளசமல்படல். 'May be' ன்று ளசமல்பட! 'May be' 

(இனக்கமம்) ன்மழ 'May not be' (இல்மணறம் 
இனக்கமம்) ன்ட ளடமக்கய யற்கயட. அடமபட 
பஸ்டபின் த்தத்பம் ற்யத் 
டீர்ணமழணதில்மணயனப்டடமன் ஸ்தமத் பமடம். 
'ப்டங்கய' ன்று றே கயவநதமக இந்ட 'இனக்கமம்; 

இல்மணயனக்கமம்' ன் பமடம் ழமகும். ழகட்மல் 
னடயர் ணமடயரி பிழமடணமதினக்கும்! றே ன்ளபன்மல்: 
என்று-"ஸ்தமத் அஸ்டய": "பஸ்ட இனக்கமம்". இண்டு-
"ஸ்தமத் மஸ்டய": "பஸ்ட இல்மணயனக்கமம்". 
னென்று-"ஸ்தமத் அஸ்டய மஸ்டய": "பஸ்ட இனக்கறம் 
ளசய்தமம், இல்மணறம் ழமகமம்". மற-"ஸ்தமத் 
அவ்தக்டவ்த": "பஸ்ட ப்டிப்ட்ளடன்று ளசமல்ழப 
னடிதமணல் இனக்கமம்". ந்ட-"ஸ்தமத் அஸ்டய ச 
அவ்தக்டவ்த": : "பஸ்ட இனந்டங்கூ, 

ப்டிப்ட்ளடன்று யர்ஞதித்டச் 
ளசமல்னடிதமடடமதினக்கமம்". ஆறு-"ஸ்தமத் மஸ்டய 
ச அவ்தக்டவ்த:"-"பஸ்ட இல்மணயனந்டம் ழணழ 
ளசமன்மற்ழமழப, பிநக்கயச் ளசமல் 
னடிதமடடமதினக்கமம்". றே-"ஸ்தமத் அஸ்டய ச மஸ்டய 
ச அவ்தக்டவ்த:"-"பஸ்ட இனப்டமகறம் 
இல்மடடமகறம் இனந்டளகமண்டும் பிநக்கயச்ளசமல் 
னடிதமடடமதினக்கமம்". இப்டிளதல்மம் 



ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமமல் ன் யச்சதத்டக்கு 
பனடினேம்? 

 

ஆத்ணம ஜமணதணமக, வசடன்த ணதணமக இனக்கயளடன்று 
வத்டயல் ளசமல்யதினந்டமறம் ழபளந்ட ணடத்டயறம் 
இல்மட ளகமள்வகதமக, அந்டந்ட சரீத்டயன் அநறக்கும் 
ரிதமக ஆத்ணம ஆகயட, றும்ின் சரீத்டயற்குள் 
றும்நபமகயட, தமவதின் சரீத்டயற்குள் 
தமவதநபமகயட, றும்ன தமவதமகப் ிபி 
டுத்டமல் அப்ழமட றும்நற ஆத்ணமழப 
தமவதநபமக ஆகயட ன்ளல்மம் ளசமல்கயட! 
கர்ணமக்கள் ணமடக்கநமகய ஆத்ணமறக்குள்ழநழமய் 
அவடக் குறுக்கயத் கட்டுப் ழமடுபடமகறம், கட்வப் 
ழமக்கய பிட்மல் ஆத்ணம பிடுட்டு, அந்ட பிடுட் 
யவதில் ஆகமசத்டயன் உச்சயக்குப் ந்ட ழமய் 
ளநக்தணமக இனந்ட ளகமண்டினக்கும் ன்றும் 
ளசமல்கயட. கட்வப் ழமக்குபடற்கு, அடமபட அந்ட ணடம் 
ளசமல்றம் கர்ணப் ணமடக்கள் ஆத்ணமறக்குள்ழந ழமய் 
அவட குறுக்கயக் ளகடுக்கமணயனப்டற்கு, அடயல் 
(வணடத்டயல்) பிடயத்டள்ந கடுவணதம வ்டங்கவந 
அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்கயட. 
 

அயம்வ, ஈவக னடயதபற்வ வணடம் 
ளமம்றம் பயனேறுத்டயச் ளசமல்றம். உக பமழ்க்வகதில் 
ளமம்றம் ளபறுப்வக் கமட்டும். இளடல்மம் 
உத்டணணம ளகமள்வககள்டமன் ன்மறம் 
ளனபமரிதமகறள்ந ங்கறக்குப் ின்ற்றுபட ச்ணம். 
அடமழழத அபர்கள் ணடத்டயன் பிடயவத ணீறுபடம 



டப்வப் ண்டம் டிதமகும். ம்னவத ணடத்டயல், 

குடும் பமழ்க்வகக்கும் 'க்னஸ்ட டர்ணம்' ன்று 
ணடயப்னக்ளகமடுத்ட, அர்த்ட-கமணங்கவநனேம் னனமர்த்டங்கள் 
ன்று உசத்டய வபத்ட, ளனபமரி ங்கள் 
உத்மத்ழடமடு ழமக பமழ்க்வகவத டர்ணணமக த்ட 
ஊக்கயதினப்டழமல் ண்ஞமபிட்மல் அபர்கறக்கு 
வனவ பமழ்க்வகதில் ளறுகய ந்ழடமம் 
ன்ழட இனக்கமட. ஆடர்ச பமழ்க்வக த்டறம் 
க்குபம் ழமடமணல், ழமயதமக அப்டி ழபம் 
ழமடுபட, ளய ிழ்பட ன்று ழமய் னெழண 
சரர்ளகட்டுப்ழமகும். அல்ட, டிப்டிதமகப் க்பணமகய 
ஆவசகவந பிட்டுப் றேத்ட னணமகமணல், ளபறுப்ிழ 
பிப் மர்த்டக் கமதமக உள்நழமழட ளபம்ி பிறேபடமக 
ஆகும். வம், ளௌத்டம் இண்டிறழண இந்ட ஆத்ட 
இனக்கயட. 
கறட் ளகமள்வக 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கறட்ளகமள்வக 

 

ழபடிக்வக ன்ளபன்மல், வபடயக கர்ணமடேஷ்மத்வட 
ணட்டுழண ளசமன் (னர்ப) ணீணமம்வனேம் ஈச்பவச் 
ளசமல்பில்வ; வபடயக கர்ணமடேஷ்மத்வட அடிழதமடு 
ஆழக்ஷித்ட ளௌத்ட-வ ணடங்கறம் ஈச்பவச் 
ளசமல்பில்வ! இவடபி ழபடிக்வக: வபடயக கர்ணம 
ன்ட என க்கம் இனக்கட்டும், 'கர்ணக்ளகமள்வக' ன்றும் 



Karma theory ன்றும் என்வச் ளசமல்கயழமணல்பம? 

'எவ்ளபமன ளசதறக்கும் ப்டயச் ளசதல் உண்டு. 
எவ்ளபமன பிவக்கும் பிவநற உண்டு. இடயயனந்ட 
தமனம் டப்ழப னடிதமட. மம் ளசய்னேம் ல் கமர்தம், 

ளகட் கமர்தம் எவ்ளபமன்றுக்கும் பிவநற உண்டு. இந்ட 
பிவநறகவந அடேபித்ழடதமகழபண்டும். 
இடற்கமகத்டமன் என பீனுக்கு என சரீத்டயல் ணஞம் 
ற்ட்மறம்கூ அட ணறுடி இன்ளமன சரீத்டயல் 
ன்ணம டுத்டம் அடேபிக்க ழபமண்டி ற்ட்டு, இப்டிழத 
ம்ம சக்ம் ன்ட சுற்யக்ளகமண்ழ ழமகயட' 

ன்டடமன் 'கர்ணம டயதரி'. இப்டிக் கர்ண  
அடேழமகத்டயற்கமகப்  ன்ணமக்கள் டுப்வட 
கயயஸ்டப, இஸ்மணயத ணடங்கள் ளசமல்படயல்வ. 
ஆமறம் டற்ழமடள்ந அம்ணடங்கநில் இந்டக் ளகமள்வக 
இல்மபிட்மறம், அம் ணடங்கநின் னெணம (எரியல்) 
னொத்டயல் இட இனக்கத்டமன் ளசய்டட, அல்ட அந்ட 
ணடங்கறக்கு னந்டய அந்ட ழடசங்கநியனந்ட ீப்ன 
ணடங்கநில் கர்ணக் ளகமள்வக இனக்கழப ளசய்டட ன்று 
ளசமல்கயமர்கள். இந்ட பிதம் ணக்கு 
ம்ந்டணயல்மடட. ஆசமர்தமள் சரித்த்டயல் கயயஸ்டப, 

இஸ்மணயத ணட ம்ந்டணமக டறணயல்வ. ஆமல், 

கர்ணக் ளகமள்வகவதப் ற்ய டற்குச் ளசமல் பந்ழடன் 
ன்மல். ஆசமர்தமழநமடு ன்மக ம்ந்டப்ட்-கண் 
னொணம ம்ந்டம் ளற்-ணீணமம்வ, ளௌத்டம், 

வம் னென்றுழண கர்ணம டயதரிவத 
எப்னக்ளகமண்டினக்கயன். 
 



னென்றுழண கர்ணம டயதரிவத எப்னக்ளகமண்ழமடயறம் கர்ண 
 டமடமபமக இனக்கும் ஈச்பவ எப்னக் 
ளகமள்நமடடடமன் ளமம் ழபடிக்வக! 
 

கர்ணம ன்ட அழசடணம  பஸ்ட. அட ப்டி 
எறேங்கமக 'ப்நமன்' ழமட்டுக்ளகமண்டு இடற்கு இன் ன் 
ன்று இத்டவ டயட்பட்ணமகறம், கண்டிப்மகறம் 
ற்மடு ண்ஞனடினேம்? வசடன்த சக்டயனெணமக 
இனக்கப்ட் என ஈச்பன்டமழ, 'இப்டிப் ண்ஞிமல் 
இப்டி பிவநற' ன்று ற்டுத்டயப் ன் டனடினேம்? 

ஆமறம் என க்கத்டயல் ணீணமம்கர்கறம் ஈச்பவ 
ணறுத்ட, 'கர்ணம டக்குத்டமழ ன் டந்ட ளகமள்கயட' 

ன்மர்கள். இன்ளமன க்கத்டயல் எழ அவபடயகணம 
ளௌத்ட வர்கறம் கர்ண ன் ப்டி, பமல் 
பிவநபிக்கப்டுகயட ன்ழ ளசமல்மணல், யரீச்ப 
பமடம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ, ஆமறம் கர்ண ன்டி 
ன்ணமந்டங்கள் உண்டு ன்று அஸ்டயபமணயல்மணழ 
யத்டமந்டக் கட்டிம் றேப்ிமர்கள்! ளௌத்டத்டயல் 
யர்பமஞம் ன் சூன்த யவடமன் ழணமக்ஷம் ன்று 
ளசமல்ய, ழமக பிதமமம் னறேக்க ன்ழபம என ணமத 
ஏட்த்டயல்  ணமசமங்கள் ழசர்ந்ட க்கய ணமடயரி 
ளடரிபழட எனயத, எழ ளமய்டமன் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி எழ ளமய்தமக, ழடழடம 
ழசனபடம் ிரிபடம் ணமடரி ல்மம் இனக்கயழமட, 

ப்டி இவ்பநற டயட்ணமக எவ்ளபமன கர்ணமறக்கும் 
டப் னடிதமடடி இன் ன் ன்று யர்ஞதித்ட க்க 
னடினேம்? 'ன்ழபம ல்மம் ணமத ஏட்ம்' ன்று டள்ந 
னடிதமணல், என ணம ணடயதமட ங்கல்ித்டத் 



டமழ இப்டிளதல்மம் கமஞ கமர்த பிவநறகவந 
ற்டுத்டபடமக ஊயக்க னடிகயட? அந்ட 
ணமணடயடமன் ஈஸ்பன் ன்ட. 
 

இங்ழக என பிதத்வடக் குயப்ிழபண்டும். 
னக்தணம ணமசமம். ஆசமர்தமறம், 'ழமக 
வ்தமமளணல்மம் ணமவத; ப்ஹ்ணம்டமன் த்தம்' ன்ழ 
ளசமல்யதினப்வட வபத்டக்ளகமண்டு சய ழர் இடறம் 
ளௌத்டத்வட அப்டிழத 'கமப்ி' அடித்டடடமன் ன்று 
யவத்டக்ளகமண்டு பிடுகயமர்கள். இபர்கள் என 
னக்தணம மகுமட்வப் னரிந்டளகமள்நழபண்டும். 
ழமகம் ணமவத ன்று ளசமல்றம்ழமட ஆசமர்தமள் அட 
ழடம டவ கமல் இல்மணல்  ணமசமங்கள் ழசர்ந்ட 
ணமடயரி இனக்கய ஏட்ம் ன்று ளௌத்டர்கள் ணமடயரிச் 
ளசமல்ழப இல்வ. ணமவதவதத் டன் குஞணமகக் 
ளகமண் என ஈச்பன், அல்ட ணமதம சக்டய வத்ட 
ஈச்பன்டமன் இந்ட ழமகம் ன் ழடமற்த்வட 
ப்ஹ்ணத்டயயனந்ழட ழடமற்றுபித்ட அவட த்டயனேம் 
பனகயமன், கர்ண ன்கவநத் டனகயமன் ன்ழ 
ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்டயனக்கயமர். இன்ளமன பிடணமகச் 
ளசமல்படமமல், கமர்தம், குஞம் டறணயல்மட 
ப்ஹ்ணத்வட யர்குஞ ப்ஹ்ணம் ன்று அபர் ளசமல்ய, 
அடழப ணமதம சக்டயழதமடு கூடிக் கமர்தனம் குஞனம் 
உள்ந ஈச்பன் ன் குஞ ப்ஹ்ணணமகய ழமக 
வ்தமமத்வடச் ளசய்கயட ன்று கூயதினக்கயமர். 
இடயயனந்ட டப்ி, குஞத்டயயனந்ட யர்குஞத்டக்குப் 
ழமய், அழடமடு அழடணமக க்தணமகயபிடுபடடமன் 
அபனவத அத்வபடத்டயன் க்ஷ்தம். அடற்கு குஞ 



ப்ஹ்ணணம, ணமவத யடம ஈச்பின் 
அடேக்ம் ழபண்டுளணன்றும், அத்வபட ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் ழமபடற்கு னடல்டிதமக ஈச்ப க்டய 
ளசய்த ழபண்டுளணன்றும் மடம ணமர்க்கம் அவணத்டத் 
டந்டயனக்கயமர். 
 

இன்ளமன மகுமடு: ணமவத ன்மல் அடிழதமடு ளமய் 
ன்று அர்த்டணயல்வ. அடிழதமடு ளமய்தமதினப்வட 
ஆசமர்தமள் 'அத்தந்ட அத்' ன்று ளசமல்பமர். னர்ஞ 
த்தணமதினப்ட ப்ஹ்ணம், அடமபட யர்குஞ ப்ஹ்ணம். 
இண்டுக்கும் டுபில் இனப்ட, 'ப்மடயமயக த்தம்' 

ன்ட. அடமபட வனவ வ்தபமத்டயல் யம் 
ழமழப இனப்ட. ஆமறம் ஜமம் பந்ட யவதில் 
யணமக இல்மணல் ணவந்ட ழமய்பிடுபட. ணமதம 
ழமகம் ன்ட இப்டிப்ட் ப்மடயமயக த்தம் ன் 
டமற்கமயக யத்ழடமற்ம் ன்ழ ஆசமர்தமள் 
ளசமல்யதினக்கயமர். அடிழதமடு ளமய்தம அத்தந்ட 
அத் ன்று அல். கத் 'அத்தம்' அல். அட 
'ணயத்வத' ன்னும் டற்கம த்தம். 
 

இப்டி கத்டயற்கும் எனபிடணம (இவயவ) 
ளணய்ம்வணவதத் டனம்ழமடடமன், ல்ட ளகட்ட ன்று 
இம் ிரித்ட ணமதிதம ஈச்பன் ன் டனபவடச் 
ளசமல்னடிகயட. அடமல், ல்ழட ளசய்டடமன் அடன் 
பனயதமக ஈச்பமடேக்த்டயல் சயத்ட சுத்டய ளற்று 
யவ்னத்டய (ஜம) ணமர்க்கத்டயற்குப் ழமகனடினேம் ன்று 
ளசமல் னடிகயட. ல்ட ளசய்பட ன்மல் ன்? 

எறேக்கணமதினப்ட, டர்ணப்டி ப்ட. ளௌத்டத்டயல் 



'சூன்தணமக என ழணமக்ஷம் இனக்கயட, மக்கய ல்மழண 
எழ ளமய்ம்ணமத ஏட்ம்' ன்று ளசமல்யபிட்டு, ஆமல், 

அயம்வ த்தம் னடம எறேக்கங்கவந 
பயனேறுத்டம்ழமட 'ல்மம் ளமய் ன்கயழமட 
யம்வதமமளன், அயம்வதமம ளன்? 

த்தணமமளன், அத்தணமமளன்? டர்ணம் 
டற்கு? எறேக்கம் டற்கு?' ன்று டயர்ழகள்பி ழகட்மல் 
டயல் ளசமல் னடிதமணயனக்கயட. ஆசமர்தமள் 
யத்டமந்டத்டயழம, னறேப் ளமய்தமனேணயல்மணல், னறே 
யணமனேணயல்மணல் டுபியனக்கய ணயத்வததமக ணமதம 
கத்வடச் ளசமல்ய, இவட யர்பயக்கும் ஈச்பன் 
கர்ணமப்டிழத ன் டனபடயல் என பீன் எறேங்கமக, 

டர்ணணமக எறேகயமல்டமன் அடற்கு சயத்ட சுத்டய டந்ட ஜம 
ணமர்க்கத்டக்கு உதர்த்டபமன் ன்று டயல் ளசமல் 
னடிகயட. இந்ட டர்ண எறேக்கத்டக்கு உடறம் 
உதணமகழப ணீணமம்வ ளசமல்றம் வபடயக 
கர்ணமடேஷ்மங்கவநனேம் ஆசமர்தமள் ற்றுக்ளகமண்மர். 
 

ஆசமர்தமறவத ணடத்டயன் ளனவணழத அடயல் 
ணீணமம்வதின் கர்ணமடேஷ்மம், ளௌத்டத்டயன் ணமவதக் 
ளகமள்வக, வத்டயன் அயம்வ னடயத 
ல்மபற்யற்கும் எவ்ளபமன யவகநில் இம் 
ளகமடுத்ட அங்கரகரித்டயனப்டடமன்! 
 

ளணமத்டத்டயல் மன் ளசமல் பந்டட, ஈச்பவச் 
ளசமல்மட ளௌத்டம், சணஞம் ஆகயத இண்டும் கர்ணக் 
ளகமள்வகவத ணட்டும் எப்னக்ளகமண்டு, அடன் அங்கணமக 
டர்ண எறேக்கங்கவந பிடயப்டமட அஸ்டயபமணயல்மணல் 



கட்டிம் றேப்னகய ணமடயரி இனக்கயட ன்று 
கமட்த்டமன். 'ல்மம் ளமய் ஏட்ம்' ன்று ளௌத்டம் 
டள்றபடழமத் டள்நிமறம் ரி, அல்ட, 'வடப் 
ற்யனேம் டறம் இப்டிளதன்ழம அப்டிளதன்ழம 
பவதறுத்டச் ளசமல்னடிதமட' ன்று வம் 
யச்சதணயல்மணல் னடிப்டழம னடித்டமறம் ரி, 

இண்டிறம் இத்டவ டயட்பட்ணமக எவ்ளபமன 
கர்ணமபிற்கும் வப் ிவஞத்டக்ளகமடுத்ட ம்ம 
சக்த்வடத் ளடமர்ந்ட உனட்டிக் ளகமண்டுழமகும் 
ற்மட்டிற்குத் டக்க பிநக்கம் கயவக்கபில்வ. 
ணமதமழமகத்வட த்டபமகறம் கர்ண  
டமடமபமகறம் உள்ந ஈச்பன்டமன் பிநக்கணமக 
அவணபட. 
 

ளமடபமகழப  னடமதத்டயற்கு ஈச்பன் ன் 
எனபன் இல்மட ணடம் எட்டுபடயல்வ. 
ளௌத்ட-வனம் ளமட ங்கநின் ணப் ழமக்கும் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ளௌத்ட-வனம் ளமட ங்கநின் ணப்ழமக்கும் 

 

ளமட ங்கறக்குத் டத்ப யத்டமந்டங்கவநப் ற்யக் 
கபவதில்வ. ழடம என ளரித சக்டயடமன் இந்ட 
ழமகத்வடப் வத்ட த்டயக்ளகமண்டினக்கயட ன் 
ம்ிக்வக, ஸ்பமணய ன் அந்ட சக்டயதிம் டங்கறவத 
கமணவகவந (பினப்ங்கவந) ப் னர்த்டயப் ண்ஞித்ட 
ழபண்டிக்ளகமள்பட-இடடமன் மடமஞ ணக்கநின் 



'ரியன்'. அழடமடுகூ, டங்கறவத ணடயப்ன 
ணரிதமவடகவநக் கபனம்டிதம என ளரிதபர் பந்ட 
என பனயவதச் ளசமன்மல், 'இபர் ளசமன்மல் அட 
ரிதமய்த்டமினக்கும்' ன் ம்ிக்வகதின் ழரில், 

டங்கவந அந்டப் ளரிதபரின் பனயவதச் 
ழசர்ந்டபர்கநமகழப ளசமல்யக்ளகமண்டு என யவற 
ளறுபட ளமடணக்கள் ஸ்பமபம். அபனவத 'பனய' 
ன்ட அபர் ளசமல்கய ணட யத்டமந்டம்டமன். அட ன் 
ன்று ங்கறக்கு பிழசணமகத் ளடரிந்ழட இனக்கமட. 
ளடரிந்ட அநறக்குக்கூ அவட அடேஷ்மம் ண்ஞி 
ளமந்ட அடேபணமக்கயக்ளகமள்நறம் மடுணமட்மர்கள், 

ஆமறம் 'அட டபமக ழபண்டுணமமறம் 
இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். இபர் -- இந்டப் ளரிதபர் -- 
ளசமல்கயமளன்மல் ரிதமடமகத்டமன் இனக்கும். 
ஆவகதமல், மம் இபவச் ழசர்ந்டபர்கள் ன்ழ 
இனப்ழமம். இபர் ளசமல்படயல் ழடம ளகமஞ்சம் ம்ணமல் 
னடினேணமமல் ளசய்ட மர்ப்ழமம்' ன்று இனப்மர்கள். 
இட ம் ஆசமர்தமநின் ணடத்டயல் உள்நபர்கறக்கும்டமன் 
ளமனந்டம். 
 

ளௌத்ட-வ ணடங்கவந இந்டக் ழகமஞத்டயல் 
மர்க்கமம். 
 

அந்ட ணடங்கநில் ளசமல்யதினக்கும் அயம்வ, 

த்தம், அரிக்ம் (ளமனள் ழசர்த்டக் ளகமள்நமவண) 
னடம ல்ளமறேக்கங்கவந ந்ட ணடம்டமன் 
ளசமல்பில்வ? ணடே டர்ண சமஸ்த்த்டயல் க 
ங்கறக்குணம மடமஞ டர்ணங்கள் ன்று 



ஆம்ித்டயனப்ழட இபற்யல் டமன். சமஸ்த்ம் ன்று 
என்று ளசமல்ழபண்டும் ன்ழ இல்வ; எறேக்கணமக 
இனக்கழபண்டுளணன்று தமனக்குத்டமன் ளடரிதமட? 

ஆமறம் அப்டி இனக்களபமட்மணல் ஆவசகள் ிடித்ட 
இறேக்கயன். இப்டிப் ிடித்டயறேக்கும் ழமட டத்ப 
பிசமம் ளசய்ட -- ழபடமந்டப்டிழதம, ளௌத்ட-வம் 
னடயதபற்யன்டிழதம, மங்க்தமடய 
யத்டமந்டங்கநின்டிழதம, ழடம என பிடத்டயல் 
டத்பங்கவந ஆமய்ந்ட மர்த்ட, அடேபம் ளற்று -- 
ஆவசகவந அக்கயப்ழமடுபட ன்மல் அட டைற்யழ 
ஆதித்டயழ என்யண்டு ழனக்குத்டமன் மத்தம். 
ணற்பர்கள் கனஞமனெர்த்டயதம என ஈச்பவ 
சஞவந்ட அபவ ழபண்டிக்ளகமண்டு அபனநமல் 
ளகட்டழமய் ல்ட படளணன்மல்டமன் 
ற்றுக்ளகமள்நக் கூடிதபர்கநமக இனப்மர்கள். 
 

ளௌத்ட வ ணடங்கநில் ஈச்பழ கயவதமட. 
ங்கறக்கமமல், அந்ட ணடங்கநில் அடேஷ்ம 
ளபயல் ளசமன் எறேக்கங்கநிறம் ிடிப்ில்வ, 

அடேப ளபயல் ளசமன் ஃிமஃிதில் 
ழமபடற்கும் சக்டயதில்வ. அபற்வ ங்கநின் 
ணடணமகப் மனமக்க ன் ண்டபட? அந்ட 
ணடங்கநமமல் டமங்கள்டமன் அத்டவ ளமட 
ங்கறக்கும் ஆவப ன்று ளசமல்யக் 
ளகமண்வபதமக ழபறு இனந்ட! 'ளசமல்யக் 
ளகமண்வப' ன்மல் அவ்பநற ன்மக 
த்பிக்கபில்வ. பமஸ்டணமகழப னத்டனம் யனம் mass 

religion -ஆக ல்மனக்கும் ல்ம உரிவணகவநனேம் ட 



யவத்டபர்கள் டமன். பர்ஞ வ்தபஸ்வட உள்ந யந்ட 
ணடம் சயழனக்கு ணட்டும் க்ஷமடணமகப் ண்டபடமகச் 
ளசமல்ய, ல்மனக்கும் ணணமகத் டங்கள் ணடத்டயல் 
அடயகமம் ளகமடுத்டமர்கள். ஆமறம் mass religion -ஆக 
அபர்கள் ளகமடுக்க யவத்டடயல் mass appeal உள்ந ளடய்ப 
பனயமடு ன் natural religion ழசமபிட்மல் ப்டி க்கும்? 

 

னத்டனம் யனம் இனந்ட கமத்டயல் அந்ட ணடங்கள் 
ங்கநிம் பி ன்மல் அடற்குக் கமஞழண 
ழபழ. அடபவ இனந்ட (ழபட) ணடம் பித்தமம் 
மமட்டுகயளடன்று ளசமல்ய, 'மங்கள் ரிதமதப் ண்ஞி 
உங்கள் ல்ழமனக்கும் ணணமக உதர்ற டனகயழமம்' 

ன்று என னத்டழம யழம னடசமக ப்சமம் 
ண்ஞிமல் அப்ழமட ங்கறக்கு அடயல் என கபர்ச்சய 
ற்த்டமழ ளசய்னேம்? இபர்கள் ளசமன் ளகமள்வக 
ன், அட னரினேணம அவடப் ின்ற் னடினேணம ன் 
ழகள்பிகள் அப்ழமட றேம்ிதிமட. அழடமடு, அப்டிச் 
ளசமன் னத்டனம் யனம் அந்டஸ்ட பமய்ந்ட குடிதில் 
பந்டபர்கநமகறம், த்தமகம் யம்ிதபர்கநமகறம் 
இனந்டடமல் அபர்கறவத 'ளர்ல் ணமக்டிம்' 

(கமந்ட சக்டய) ங்கவந ஆகர்யத்டட. 
 

இட அந்ட ணடங்கறக்கு ணட்டும் மன் ளசமல்படயல்வ. 
க ணடங்கறக்குழண ளமனந்டபடடமன். யந்ட 
ணடத்டயல் கூத்டமன்-ளமட ங்கவநப் ளமறுத்டணட்டில் 
அடன் ல்ழபறு யத்டமந்டங்கவந ற்யக் 
கபவதில்வ; என யத்டமந்டத்வடச் ளசமல் 
பிழசப் ளனவண பமய்ந்ட எனத்டர் பந்டமளன்மல் 



அபர் ின்ழ ழமய்பிடுபட ன்றுடமன் ப்றழண ளமட 
ங்கள் ளசய்டயனக்கயமர்கள். ம்னவத ஆசமர்தமள் 
பிதணமகழப கூறந்டமன், அபர் ளசமன் 
அத்வபடத்வடப் னரிந்ட ளகமண்டுடமன்  னெம் 
னறேடம் அபவப் ின்ற்யற்று ன்று ளசமல் மன் 
டதமழ இல்வ. "இபர் ளரித ணமன், ணக்கு 
ல்வடத்டமன் ளசமல்பமர்" ன்று அந்டத் டி 
ணடேஷ்தரின் குஞங்கவநக் ளகமண்டு அபரிம் உண்ம 
ஈடுமட்டிமழழத, அடயல் ிந்ட ம்ிக்வகதின் 
ழணழடமன் ளமட ங்கநில்  ழர் அபனவத 
ணடத்வடத் டறேபிதினப்மர்கள். இட இனக்கட்டும். 
 

னத்டனம் யனம் ழம ிகு ப்டி ங்கவந அந்ட 
ணடங்கநில் ிடிப்ழமடு இனக்கப் ண்டபட? 

 

'ளபறுழண எறேக்கம் எறேக்கம் ன்மறம் ிடிப்ில்வ 
ஃிமஃினேம் ட் ணமட்ழன் ன்கயட. ளமட 
ங்கள் ணட யத்டமந்டம், மடம ணமர்க்கம் ன்வப 
ற்ய அடிக் ளகமள்படயல்வ. உதிழமடு ஈச்பன் ன்று 
உள்ந என்யம்டமன் அபர்கள் ழடம என ணமடயரிப் 
ிடிப்ன வபத்டக்ளகமள்ந னடினேம்' ன்று இனக்கும்ழமட, 

அபர்கறக்குப் ிடித்ட ணமடயரி ளகமடுத்டத் டமமக 
ழபண்டுளணன் கட்மதம் ளௌத்ட - வர்கறக்கு 
ற்ட்ட. அடமல், டங்கள் ஃிமஃி இம் 
ளகமடுக்கமட ஈச்பவச் ளசமல்மபிட்மறம், ப்டிழதம 
என பிடத்டயல், பனயமட்டுக்குரித னெர்த்டயகவந ளகமடுத்ட 
பிடுபளடன்று டீர்ணமித்டமர்கள். ன் 
ளசய்டமர்களநன்மல்...ஸ்பமணய (ஈச்பன்) ன்று சயவ 



வபக்கபில்வடமன். ஆமல் ளௌத்ட-வ ணடங்கள் 
ளசமன் ளகமள்வகப்டிப் ழமய்ப் னர்ஞத்பம் 
அவந்டடமக அபர்கள் கனடயத ணமன்கவந பனயச் 
ளசமல்ய, அந்டப் ளரிதபர்கறக்குக் ழகமபில், னெர்த்டய, 
னமக்ணம் ல்மம் ற்மடு ளசய்ட ளகமடுத்டமர்கள். 
இந்ட பனயமட்டுக்கு அந்ட ணட னனர்கள் ளசமன் 
கமஞம், ழதமக சமஸ்த்த்டயல் ஈச்பவ என 
டிதமகக் ளகமண்டுள்நட ழமத்டமன். அடமபட, 

பக்ஷ்தத்வட அவந்டபிட் டங்கள் ணடப் ளரிதபர்கவந 
-- னத்டர்கள், ழமடய த்பர்கள், டீர்த்டங்கர்கள் 
ழமன்பர்கவந -- பனயடுபடமல் அபர்கள் அவந்ட 
யவகவந ணக்கறம் டிதமக டுத்டக்ளகமண்டு 
ின்ற்ப் மர்ப்மர்கள் ன்டடமன். ஆமல் அப்டி 
ந்டயனக்குணம ன்ட ளமம்றம் ந்ழடம். ளரித 
ளரித பிமங்கறம் னெர்த்டயகறணமக 
ற்டுத்டயதறன் ங்கவந அவப கபர்ந்ட பனயமடு 
ளசய்த வபத்டயனக்கும் ன்டயல் ந்ழடணயல்வ. 
ஆமறம் ங்கள், 'இபம ணமடயரி மம் னத்டமகடம், 

ழமடய த்பமகடம், அர்ர் (அனகர்) ஆகடம்' ன்று 
டிதவ யவத்ட, க்ஷ்தம், கயக்ஷ்தம் ன்று வடழதம 
யவத்ட, அட்டிக் ளகமண்டினக்க ணமட்மர்கள். 
 

அடபவ யந்ட ணட ளடய்பங்கநிம் 
ழபண்டிக்ளகமண்ட ழமழப, உக பமழ்க்வகதில் 'அட 
ழபடம், இட ழபடம், கஷ்ம் ழமகடம்' ன்றும், ளமம் 
உசந்டமல், 'ஜமம் படம், வபமக்தம் படம்' ன்றும் 
இந்ட (ளௌத்ட, வ) னெர்த்டயகவநனேம் ழபண்டிக் 
ளகமள்பழடமடுடமன் யன்று ழமதினப்மர்கள். 



'அபர்கறவத டிதவ மனம் ப்மக்டிகயல் ளசய்த 
ழபண்டும்' ன்று ஆம்ித்டயனக்கணமட்மர்கள். ளமட  
ணப்ழமக்கு இப்டித்டமன். 
 

இப்டி ழபண்டி பம் ளறுபட ன்மல் அப்ழமட கர்ண 
 டமடமபம ஈச்பன் இனந்ட டமமக ழபண்டும். 
கர்ணமறக்கு பன் ன் டனகயமழம, அபன்டமழ மம் 
ழபண்டுகய வத் டறம் னடினேம்? 

 

அடமபட, அந்ட இண்டு ணடங்கறம் கர்ண  டமடமபம 
ஈச்பமக இல்மணல், க்ஷ்தத்டக்குப் ழமக பனயகமட்டும் 
க்ஷ்த னனர்கள் ன் னவதிழழத னம 
னெர்த்டயகவந வபத்டமறம், ங்கள் ன்ழபம 
அபற்வ யந்ட ணடத்டயறள்ந ஈச்பின் அழக 
னெர்த்டயகள் ழமழப யவத்ட இஷ் கமம்த 
ன்கறக்கமகத்டமன் பனயட்டு பந்டமர்கள். 
 

இட இப்டிழத ழமடயல் அப்னம் அந்ட ணடத் 
டவபர்கள், யந்ட ணடத்டயல் எவ்ளபமன னுக்கு 
எவ்ளபமன ளடய்பம் ன்யனக்கய ணமடயரிழத டமங்கறம் 
ளடய்பங்கவந ற்டுத்டம் பவதில் ழமக 
ழபண்டிதடமதிற்று. யந்ட ணட ளடய்பங்கறக்குப் ளதர் 
ணமற்யழதம, அல்ட அழட ளதரிழழதம டங்கள் 
ணடங்கநிறம் டுத்டக்ளகமள்றம் டிக்கூ ற்ட்ட. 
 

உத்ழடசம் ழபறு, வனவ ழபறு ன்று இனந்ட 
ழமடயறம் உத்ழடசப்டிழத க்கய ணமடயரி கமட்டிக் 
ளகமண்டு வனவக்கு பவநந்ட ளகமடுத்டக்ளகமண்டு 
ழமபளடன்மல் அட ணடத்டயற்குப் ளரித குவபல்பம? 



அந்ட ணடத்டயல் இனப்டமகச் ளசமல்யக் 
ளகமள்பர்கறக்கும் இட குவடமழ? இப்டி அந்ட 2500 
பனத்டயற்கு னற்ட் கமத்டயல் இனந்டட. 
அப்ட்ணம ழமகமதடம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அப்ட்ணம ழமகமதடம் 

 

இந்ட ணடங்களநல்மம் ழமக அப்ட்ணம மஸ்டயகனம் 
சமர்பமகம் ன் ளதரில் இனந்டட. 
 

இடபவ ளசமன் ல்ம ணடங்கநிறம் ம்மம் என 
ந்டம் ன்று வபத்ட, அடயயனந்ட யவ்னத்டய ளறுபடற்கு 
பனயகள் ளசமல்யதினக்கயட. எவ்ளபமன்யறம் உதர்ந்ட 
டத்பங்கள் இல்மணயல்வ. இபற்றுக்ளகல்மம் ணமமக, 

ம்மம் ந்டம் ன்றும் அடயயனந்ட ழணமக்ஷம் 
ளறுபழட க்ஷ்தம் ன்றும் ளசமல்மணல், கண்ழட 
கமட்சய, ளகமண்ழட ழகமம் ன்று இனக்கும்டி ளசமன் 
ணடம் டமன் சமர்பமகம். 'சமன' ன்மல் அனகமட, 

இிவணதமட. 'பமகம்' ன்மல் பமக்கயதம். ழகட்க 
இிவணதமக உள்ந பமக்தழண சமர்பமகம். "வ்டம் 
ழபண்மம்; உபமம் ழபண்மம். டத்பங்கவநச் 
சயந்டவ ண்ஞி உனப்ிளகமள்ந ழபண்மம்; ன்மகத் 
டயன்றுளகமண்டு குடித்டக்ளகமண்டு ழமகங்கவந 
அடேபினேங்கள்" ன்று ளசமன்மல் ழகட்க 
ன்மகத்டமழ இனக்கயட? அடமல் சமர்பமகம் ன்று 
ளதர். "சமணயதமபட, னடணமபட, ஆத்ணமபமபட? 



அளடல்மம் என்றுணயல்வ. (அவப) கண்டக்குத் 
ளடரிகயடம ன்? கண்டக்கு உம்ன ளடரிகயட. ழமகம் 
ளடரிகயட. இந்ட உம்னக்கு ளநக்தணமக இந்ட 
ழமகத்டயயனந்ட ன்ளபல்மம் டுத்டக்ளகமள்ந 
னடினேழணம, டுத்டக்ளகமண்டு அடேபினேங்கள். ழபழ 
ணடனம் ழபண்மம், ணண்ஞமங்கட்டினேம் ழபண்மம்" 
ன்ட அந்ட ணடம். 
 

ழடப குனபம ப்னஸ்டயடமன் அறர்கள் ல் 
பனயக்கு பந்டபிமணல் ளசய்படற்கமகழப இப்டி என 
ணடத்வட உனபமக்கய ப்சமம் ளசய்டமர் ன்மர்கள். 
அடமல் அடற்கு 'மர்ஸ்டம்' ன்று ழர் -- 
னன்ழழத ளசமன்ழன். ழமகத்வடப் ற்யத ழச்ழச 
இல்மணல் இந்ட ழமகத்டழழத னடித்ட பிடுபடமல் 
'ழமகமதடம்' ன்று ளமடபமகச் ளசமல்பர்கள்! டணயனயல் 
'உகமதடம்'. 'ளணடீரிதயம்' ன்கயமர்கழந, அட. 
 

அறர்கவந உத்ழடசயத்டப் ண்ஞித இந்ட ணடனம் 
ங்கறக்குள்ழநழத ஆற வ்னத்டயகள் டேவனந்டபிட் 
கயகமத்டயல் ம் ழடசத்டயல் ளகமஞ்சம் இனந்ட பந்டட. 
ழபடத்வட எப்ினேம் ழபடமந்டத்வட எப்மட ணடங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ழபடத்வட எப்ினேம் ழபடமந்டத்வட எப்மட ணடங்கள் 

 

இப்டி (வம், ளௌத்டம் சமர்பமகம் 
ஆகயதபற்வப்ழமல்) ழபடத்வட அடிழதமடு 



ஆழக்ஷிக்கமணல் 'ழபட ப்மணமண்தத்வட (ழபடம் த்த 
ப்ணமஞனவதட ன்வட) மங்கள் 
எப்னக்ளகமள்கயழமம்' ன்று ளசமல்யக் ளகமண்ழ, அடயல் 
எவ்ளபமன அம்சத்வட ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்டு, அடழப 
ல்மம் ன்று யத்டமந்டம் ண்ஞி, ணற் அம்சங்கவநக் 
கண்ம் ளசய்ட ணடங்கறம் இனந்ட. னக்தணமக இந்ட 
ணடஸ்டர்கள் ல்மனம் ழபடங்கநின் ண டமத்ர்தணமக 
ழபடமந்டத்டயல் பீ-ப்ஹ்ண க்தத்வடச் ளசமல்ய, அந்ட 
க்தத்வட ஆத்ண மக்ஷமத்கமத்டயல் அடேபிப்டடமன் 
ழணமக்ஷம் ன்யனப்வட எப்னக்ளகமள்ந ணமட்மர்கள். 
ஆத்ணமவபப் ற்யக் ளகமஞ்சம்கூப் னரிந்ட ளகமள்ந 
னடிதமடபர்கறக்கம கமர்தங்கநில் ஆம்ித்ட, 

அடிதியனந்ட டேிபவ integrated-ஆக, ம்னேக்டணமக, 

என்று ழசர்த்டத் டனம் மட டர்ணத்டயன் 
கட்டுக்ழகமப்வ ங்கப்டுத்டய ற்ட் இந்ட ணடங்கறம் 
அப்ழமட ளபவ்ழபறு அநபில் பிதினந்ட. 
 

இபற்யல் பித ஆமய்ச்சய ன் னவதில் சயப்னப் 
ளற்வப மங்க்தம், ழதமகம், ந்தமதம், வபழசசயகம், 

ணீணமம்வ ன் ந்ட. ழதமகத்டயல் மங்க்தத்டயன் 
பித ஆமய்ச்சயழதமடு மடம ணமர்க்கனம் சயப்மகச் 
ழசர்ந்டயனக்கயட. ஆமறம் ல்மழண மட 
டர்ணத்டயன் ம டத்பத்டக்குக் கயட்ழ ழமகமடவபடமன். 
 

இந்ட ந்டயல் க்னஷ்ஞ ணமத்ணமழப டயட்டினேள்ந 
ணீணமம்வ இந்ட ணதத்டயல் ணறுடி ப்ணமகய பந்டட. 
மங்க்தம், ழதமகம், ந்தமதம், வபழசயகம் ஆகயதவப 
அயபமநிகநம சயமல் ணட்டும் ின்ற்ப்ட். 



கர்ணமடேஷ்ம ணதணம ணீணமம்வ ணட்டும் ஏநற 
கஞிசணம ப்மம்ணஞ னெத்டயரின் 
அடேஷ்மத்டயல் இனந்ட பந்டட. அக்ிழமத்ம், 

தஜ்ஜங்கள் னடம கர்ணமக்கவநச் ளசமல்றம் அந்ட 
சமஸ்த்த்டயல் ழபடங்கநின் அர்த்டத்வட பிசமரிப்டயல் 
யவத அயபமமய்ச்சயனேம் ழசர்ந்டயனந்டடமல் அடற்கு 
ப்மம்ணஞர்கநிவழத ஏநற ல் following இனந்டடமகத் 
ளடரிகயட. 
 

ஆமறம் அந்ட மடயதிழழத இன்ளமன குடய ளௌத்ட 
ணடத்வடத் டறேபிதினந்டடம் ளடரிகயட. ழபடமந்டம் 
ளமம்றம் யறற்று, ஆமறம் மன் ளசமன்மற்ழம 
அடிழதமடு ழமய்பிமணல் னெச்வசக் வகதில் 
ிடித்டக்ளகமண்டினந்ட கமணமக இனந்டடமல், கர்ணமபில் 
ணட்டும் யவற கமஞனடிதமணல், Metaphysics ன்கயமர்கழந, 

அப்டிப்ட் ளௌடயக அடீடணம உண்வணகநில் 
ஈடுட்டுப் மர்க்க பினம்ித ப்மம்ணஞர்கள் 
ளௌத்டத்டயறம் abstract meditation -கு (கப்ணயல்மட 
ஸ்பச்சணம த்தமபிசமத்டயற்கு) இணயனப்டமல் அடயல் 
ழமமர்கள். வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்கறக்கு னக்தணம 
அடயகமரிகநமக ஆடயகமத்டயயனந்ட இனந்ட பந்டள்ந 
ப்மம்ணஞர்கநில் ழர் அவடபிட்டு பிட்டு 
ளௌத்டத்டக்குப் ழமடமல்டமன், 'சங்க பித'ங்கநில் 
ளகமஞ்சம் அடயசழதமக்டயதமகழப, அப்ழமட ழடபர்கள் 
ழமய்ப் ழணச்பிம், "தமக" ன் சப்டத்வடக் 
ழகட்மழ ல்மனம் கமவடப் ளமத்டயக்ளகமள்றம் 
டர்த்டவச ற்ட்டுபிட்ளடன்று னவதிட்டமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. 



அக்கம பனயமட்டு னவகள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

ழடபனம் ளடமறேம் ளடய்பம் 

 

தப்ின் டமதமவப் ற்யத ிச்வ! 
 

பிக்ழச்பரின் ணமடமக்கள், னனகின் ணமடமக்கள் 
ஆகயதபர்கவநப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட ழபடிக்வகதமக 
என்று யவறக்கு பனகயட. இந்ட இண்டு ழவப் 
ழமழப ழணச்பனுக்கு னென்மபட குணமமக 
எனத்டர் உண்டு. இப்ழமட மறக்கு மள் ியத்டய 
ளற்றுபனம் தப் ஸ்பமணயடமன் அபர். ஈச்பவப் 
ிடமபமகறம், ழணமயி னொத்டயல் பந்ட 
ணமபிஷ்டவப ணமடமபமகறம் ளகமண்டு உத்பித்டபர் 
அபர். அபனவத டமதமர் உற பிதணமகத்டமன் 
ழபடிக்வக. ழபடிக்வக, ழபடிக்வக ன்று மன் 
ளசமன்மறம் அபனக்கு ளமம் பிசமணநித்ட பந்ட என 
ிச்வதமக அட இனந்டட. 
 

கவட ன்ளபன்மல் - 

 

டயமமம் டைற்மண்டில் அப்வத டீக்ஷயடர் ன்று 
ணமன் இனந்டமர். ணன்மர்குடிப் ளரிதபமநின் 
குகூஸ்டமகச் ளசமன் அந்டப் ளரிதபர்டமன். அபர் 
அத்வபடயதமழமடயறம் சயப உமவவத 
பிழசணமக பநர்த்டக் ளகமடுத்டபர். அபர் கமத்டயல் 
சயபமமடத்வட ணட்ம் டட்டினேம் சயபமமடம் ளசய்ட 
பந்டபர்கவந டயர்த்டம் பிஷ்ட உமவதமட 



"aggressive" ன்று ளசமல்க்கூடித பிடத்டயழழத 
ப்ப்ட்டு பந்டடமல்டமன் அபர் டயர் படிக்வகதமக 
சயழபமத்கர்த்வட (சயபளனணமின் உதர்வப) 
ஸ்டமித்ட யவதப் ிசமம் ண்டம்டிதமதிற்று. 
அபனக்கு ண கமத்டபமகயத டமடமசமரிதமர் ன்பர் 
பிதக மதபம்சத்டயன் கவசய மமக்கநிம் யம்ச் 
ளசல்பமக்குப் ளற்றுத் டீபிணமக வபஷ்ஞபப் ிசமம், 

ணட ணமற்ம் ண்ஞி பந்டடடமன் வசபத்வட 
பிழசணமக யவமட்டும்டி டீக்ஷயடவத் டெண்டிதட. 
ணற்டி, டயமநிகறக்கு எழதடிதமக சயபத்ழபம் 
இனந்ட ணமடயரி அபனக்கு பிஷ்ட த்ழபம் ன்ட 
பழசனம் இனக்கபில்வ. சற்றுனன் 'த் த்தம்' 

ன்று ளசமன்டி ஈச்பன், அம்மள் ஆகயதபர்கழநமடு 
பிஷ்டவபனேம் மக்ஷமத் ப்ஹ்ணடத்டயன் 
ஸ்பனொணமக - வத ழடபவடகறக்ளகல்மம் 
உச்சயதிறள்ந னம்ணஞிகநில் எனபமக - ச்னடய, னேக்டய 
ிமணஞங்கள் கமட்டி டீக்ஷயடழ ஸ்டமித்டயனக்கயமர். 
 

என ணதம் டீக்ஷயடர், டமடமசமரிதமர் ஆகயத இண்டு 
ழனன் மம என ழகமபிறக்குப் ழமமர். அந்ட மம 
பிதகத்ட மணமதமகழபம, ழபறர் சயன் ளமம்ண 
மய்க்கமகழபம, டஞ்சமறொர் பீ யம் னமமகழபம 
இனக்கமம். மம தமர் ன்ட கவடக்கு னக்தணயல்வ. 
வசபம், வபஷ்ஞபம் ஆகயத எவ்ளபமன்யறம் டவவண 
ஸ்டமத்டயல் இனந்டபர்கநம இந்ட இண்டு ழவ, 

இனபனழண ல் பித்பத் ச்ழஷ்ர்கநமக 
இனந்டபர்கவந, மம எழ சணதத்டயல் டன்ழமடு 
ழகமபிறக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு ழமடடமன் னக்தம். 



 

ழகமபியல் தப் சமஸ்டமபின் ிம்ம் இனந்டட. அட 
என னட ணமடயரிதம ிம்ணமக இனந்டட. சமஸ்டம 
னெக்கயன்ழணல் பிவ வபத்டக்ளகமண்டு ளமம்றம் 
பிசமத்டன் ன்ழபம ழதமசயக்கய மபவதில் 
பிக்ம் அவணந்டயனந்டட. 
 

"இட ன் இப்டிப் னட ணமடயரிதமக இனக்கயட?" ன்று 
மம ழகட்மர். 
 

ழகமபிவச் ழசர்ந்டபர்கள், "இட ற கமத்டக்கு 
னந்டயச் ளசய்ட பிக்ம். இந்ட பிக்ம் அடித்ட 
ஸ்டடயக்கு தப் சமஸ்டம ழடம என பிதணமக 
இப்டி டீர்க்க சயந்டவதில் இனப்டழம டர்சம் 
கயவத்டடமம். அட ன் பிதம் ன்று அபர் 
(ஸ்டடய) ளடரிபிக்கபில்வ. ஆமல் டணக்கு டர்சம் 
கயவத்ட மபவதிழழத இந்ட னெர்த்டயவதப் ண்ஞி 
வபத்டபிட்டு, 'ிற்கமத்டயல் ர்பஜ்ஜவட 
(அவத்டயற) பமய்ந்ட என ளரிதபர் இங்ழக பனபமர். 
அபர் சமஸ்டமபின் பிசமம் வடப் ற்ய ன் 
ஸ்தத்வட ளபநிப்டுத்டயபிடுபமர். உழ பிக்ம் 
னெக்கயன்ழணயனந்ட பிவ டுத்டபிட்டு, ல்மக் 
ழகமபில்கநிறம் இனக்கய ணமடயரி ஆகயபிடும்' ன்று 
ளசமல்யபிட்டுப் ழமய்பிட்மமம். அப்னம் த்டவழதம 
ளரிதபர்கள் இங்ழக பந்ட (சமஸ்டமபின் டீபி 
ழதமசவக்கு) ன்ளன்ழபம கமஞங்கள் 
ளசமல்யபிட்மர்கள். ஆமல் டறம் யணம 
கமஞணமக இல்மடடமல் சமஸ்டம பிவ டுக்கமணழ 
இனக்கயமர்" ன்று ளசமன்மர்கள். 



 

மம உழ டமடமசமரிதமவப் மர்த்டமர். 
 

அபர் அடன் உள்நர்த்டத்வடப் னரிந்டளகமண்டு டமனம் 
என கமஞம் கற்ித்ட ச்ழமகணமகச் ளசமன்மர். 
 

பிஷ்ழஞம : றழடமம் பிடயம ழணமம் 

 

டந்தஸ் - டழடமம் றழபிழடமம் | 

 

டடமி னழடச றழடமம் வடர் 

 

னவடர் - வ்னடச் சயந்டதடீ சமஸ்டம || 

 

'சமஸ்டமறக்கு ன் பிசமம் ன்மல் இடடமன்' ன்று 
டமடமசமரிதமர், சமஸ்டம ளசமல்கய ணமடயரிழத ச்ழமகத்வட 
ஆம்ித்டப் ண்ஞிதினக்கயமர். சமஸ்டம ன் 
ளசமல்கயமமம்? "மன் பிஷ்டறக்குப் ிள்வந, 

ஆடிதமல் ிம்ணமறக்கு ணவடதமபன். இடமல் 
மன் டன்தமக இனக்கயழன். ழடபர்கள் ல்ழமமறம் 
பஞங்கப்டுகயழன். ஆமறம் ......" 

 

'டடமி' ன்று ச்ழமகத்டயல் பனபடற்கு 'ஆமறம்' ன்று 
அர்த்டம். டன்னுவத உதர்றகவநளதல்மம் ற்ய 
சமஸ்டம ளசமல்யபிட்டு 'ஆமறம்' ழமடுகயமளன்டமல் 
இிழணல் அபனவத பிசமத்டயன் கமஞம் 
பப்ழமகயட ன்று னரிகயடல்பம? இடயழழத டமடம 
சமரிதமனக்கு சயப ம்ந்டணம பிதங்கநில் 
அிப்மதணயல்வ ன்டம் ளடரிதபனம்! 
 

'ஆமறம்' ழமட் சமஸ்டம ழணழ ன் ளசமல்கயமர்? 

 



"ஆமறம் மன் சயபனுக்கும் ிள்வந" - "டடமி னழடச 
றழடமம்". சயபனுக்கு த்டவழதம ழர். ல் ல் 
ழமக சயபன், ஈஸ்பன், சம்ன, சுடய, மம்ன், மம, 

டக்ஷயஞமனெர்த்டய ன்று த்டவழதம இனக்க, 'னழடசன்' 

ன் ழழ சழமகத்டயல் ளகமடுத்டயனக்கயட! 
னடக்கூட்ங்கநின் டவபன் ன்று ஈசபவச் 
ளசமல்ய, 'அப்டிப்ட்பின் ிள்வநதமகறம் மன் 
இனக்கயழழ!' ன்று தப் ஸ்பமணய அங்கமய்த்டக் 
ளகமள்கயணமடயரி ச்ழமக பமக்தம் ழமகயட. 
 

னடங்கவநனேம் அக்கய அபற்றுக்குத் டவபமக எனபர் 
இனக்கயமளன்மல் உண்வணதில் அடறம் அபனவத 
உதர்ந்ட ப்னத்ப சக்டயவத, அடயகம சக்டயவதக் கமட்டி 
அபனக்குப் ளனவண டனபடடமன். ழணச்பன் 
த்டக்கவந னடங்கள் யம்வ ளசய்தமணல் அபற்வ 
அக்கய வபத்ட ழமக க்ஷஞம் ளசய்கயபர்டமழதன்ய 
அபற்வ இஷ்ப்டி ளசய்னேணமறு 
அபிழ்த்டபிடுகயபரில்வ. ம்வணக் ளகட் சக்டயகள் 
டமக்கமடடி அபர் ிடித்ட வபத்டக்ளகமண்டு அக்கய 
அடயகமம் ளசய்கயமளன்வடத்டமன் அபர் னழடசமக 
இனப்ட கமட்டுகயட. 
 

னழடசமகயத ழணச்பனுக்ழக ணமழடபன் ன்றும் 
ளதர். ழடபர்கநிளல்மம் ளரிதபர் அபர். டன்னுவத 
னென்று ிள்வநகநில் என ிள்வநவத, றப்ஹ்ணண்த 
ஸ்பமணயவத, ழடப ழவகறக்ளகல்மம் அடயடயதமக 
யதணயத்டமர். னடப்வகவந இண்மகப் ிரித்ட என 
கஞத்டயன் அடயடயதமக கஞடயவத வபத்டமர். 



"னடகஞமடய ழபிடம்" ன்று அபவ 
ஸ்ழடமத்டயரிக்கயழமம். னட கஞங்கநிழழத இன்ளமன 
குடயக்கு தப் சமஸ்டமவப அடயடயதமக யதணயத்டமர். 
ணவதமந ழடசத்டயல் தப்வ 'னடமடன்' ன்றும் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

நிடயல் அங்கமட னடப்வகவந அக்கய வபப்ட 
சமஸ்டமறக்குப் ளனவண டனகய பிதந்டமன். உக் 
குஞனவத க்ஷலத் (சயல்றண்டி) ழடபவடகள் 
ஊனக்குள் ழமய் உத்மடம் பிவநபிக்கமடடி அபற்வ 
அக்கயத் டம்ணயம் வபத்டக்ளகமண்டு க்மண ல்வதில் 
கமபல் ளடய்பணமக உள்ந சமஸ்டம ளனணயடப் 
ழபண்டித ழமழகமகமம்டமன் ளசய்கயமர். ஆமல் சயப 
சம்ந்டணம பிதங்கநில் டமடமசமரிதமனக்கு 
அிப்மதணயல்மடடமல் இடடமன் சமஸ்டம 
டீர்க்கசயந்டவதில் னெக்கயல் பிவ வபத்டயனப்டற்குக் 
கமஞம் ன்று ச்ழமகம் ண்ஞி னடித்டபிட்மர்: 
"ணயகறம் உதர்றக்குக் கமஞணமக, மன் பிஷ்ட 
னத்மதினந்ட, ிம்ணமறக்கு ணமமதினந்டமறம், 

ழடப னெத்டயமல் ழமற்ப் 
டுபமதினந்டம்கூ னடத் டவபின் றடமகறம் 
இனக்க ழர்ந்டபிட்டமல் ப்ழமடம் னடகஞங்கநமல் 
குனப்ட்பமக இனக்கயழழ!" - வடர் னவடர் வ்றுட: 
ன்று ச்ழமகத்டயல் பனபடற்கு 'இந்ட னடங்கநமல் 
சூனப்ட்டினக்கயழன்' ன்று அர்த்டம். 'இப்டி 
இனக்கும்டிதமகய பிட்ழட ன்றுடமன் சமஸ்டம னெக்கயழ 
பிவ வபத்டக்ளகமண்டு பிசமத்டன் சயந்டயக்கயமர்: 



சயந்டதடீ சமஸ்டம' ன்று டமடமசமரிதமர் 
னடித்டபிட்மர். 
 

ஆமல் சமஸ்டம ிம்ம் அவடக்ழகட்டு னெக்கயன் ழணல் 
வபத்டயனந்ட பிவ டுத்டபிபில்வ. ளன்மல், 

மம் ஆழமசவ ண்ஞிப் னரிந்டளகமண் ணமடயரி, 

னடங்கள் சூனக் கமபல் ளடய்பணமக இனந்டளகமண்டு என 
க்மணத்வடக் கமப்மற்யக் ளகமடுப்ட சமஸ்டமபின் 
ளனவணக்குத்டமன் கமஞழண டபி பிசம 
ழதமசவக்குக் கமஞணமகமட. 
 

சமஸ்டம பிக்ம் டமடமசமரிதமர் ளசமன் கமஞத்டக்கு 
பிவ டுக்கமணயனந்டறன் மம அப்வத 
டீக்ஷயடவப் மர்த்டமர். அபனக்குக் கமஞம் ஸ்னரித்டட. 
உழ ச்ழமக னொணமக அவடத் ளடரிபித்டமர். 
டமடமசமரிதமர் ளசன்வ ணமடயரிழத இபனம் சமஸ்டமபின் 
பசணமகழப ஆம்ித்டச் ளசமன்மர்: 
 

அம்ழடய ளகௌரீம் அம் ஆஹ்பதமணய 
 

த்ந்த ிடர் - ணமட ப ர்பம: | 

 

கடம் டே க்ஷ்ணீம் இடய சயந்டதந்டம் 

 

சமஸ்டமம் ஈழ சகமர்த்ட யத்த்வத || 

 

சமஸ்டம பிசமப்ட்டுக் ளகமண்டு, 'இளடன்ம, இடற்கு 
பனயகமஞ னடிதமணயனக்கயழட!' ன்று னெக்கயழ பிவ 
வபத்ட ழதமசயத்டக் ளகமண்டு ன் ளசமன்டமக 
டீக்ஷயடர் ளசமல்கயமர்? 

 



"ளகௌரிதம சயப த்ிவத மன் அம்ணம ன்று 
கூப்ிடுகயழன், "அம்ழடய": "அப்ம இடய": அம்ணம ன்று. 
"ஆஹ்பதமணய": அவனக்கயழன். பிஷ்ட 
ழமட்டுக்ளகமண் ழணமயி னொம்டமன் பமஸ்டபத்டயல் 
ன்வப் ளற்ளடுத்ட டமதமமமறம், டகப்மனக்கு 
த்டவ த்ிகள் இனந்டமறம் அத்டவ ழனம் ணமத்ன 
ஸ்டமம் ன்டமல் ன் டகப்மம ஈஸ்பனுக்குப் 
த்ிதம மசக்டயவதனேம் மன் டமதமமகக் 
ளகமள்றகயழன்." பிக்ழச்பர் இப்டித்டமழ 
கங்வகவதத் டமதமமகக் கனடயமர்? 

 

"ஈச்பவ அப்மபமகறம், ணமபிஷ்டவப 
அம்ணமபமகறம் ளகமண் க்குப் மசக்டய ன் 
உறனவ ன்று ழதமசயத்டக் குனம்ழபண்டித 
அபசயதணயல்வ. த்ந்த ிடர் ணமடம ப ர்பம: - 
ிடமபின் த்ிகள் ல்மனழண டமதமர்கள்டமன். 
அடமல் மசக்டயதிம் அம்ணம ன்று உற 
மமட்டுகயழன் : அம்ழடய ளகௌரீம் அம் 
ஆஹ்பதமணய." 

 

ஆமல் ன் உறனவ ளசமல்பட ன்று னரிதமணல் 
ழதமசயத்டக் குனம்னம்டிதமக இன்ளமன்று இனக்கயட. 
அட ன்? தமனக்கு உறனவ பகுத்டக் கூ 
னடிதபில்வ? 

 

"க்ஷ்ணீம்" 

 

க்ஷ்ணயக்குத்டமன். 
 

"க்ஷ்ணயவத ப்டி அவனப்ழன்? கடம் டே க்ஷ்ணீம்?" 



 

இடடமன் சமஸ்டமபின் பிசமம் னெக்கயல் பிவ 
வபத்டக் ளகமண்டு, 'இடற்கு ப்டிதம 'ஆன்ர்' கண்டு 
ிடிப்ட?' ன்று அபர் ழதமசயப்ட டற்ளகன்மல், டமம் 
க்ஷ்ணயவத ன் உறனவ ளசமல்யக் கூப்ிடுபட 
ன்ட னரிதமடடமல்டமன். 
 

ணக்கும் னரிதத்டமழ இல்வ? 

 

ன்? 

 

க்ஷ்ணயதமர்? ணமபிஷ்டபின் த்ி. ணமபிஷ்ட 
தமர்? அபர் சமஸ்டமறக்கு ன் ஆகடம்? அம்ணம 
ஆகடம். மக்ஷமத் ணமபிஷ்டடமன் 
ழணமயிதமகயப் ழணச்பித்டயல் இபவப் ளற்மர். 
அடமல்டமழ இபனக்கு ரினத்ன் ன்று ழர்? 

ரி, அப்டிதமமல் க்ஷ்ணய இபனக்கு ன் ஆகடம்? 

 

அம்ணமபின் த்ி ஆகடம். 
 

ழபடிக்வக ன்ழழ அட இடடமன்! அப்மபின் த்ி, 
சயத்டப்மபின் த்ி, ணமணமபின் த்ி, அண்ஞமபின் த்ி 
ன்ளல்மந்டமன் ழகள்பிப்ட்டினக்கயழமம். இபர்கவந 
அம்ணம, சயத்டய, ணமணய, ணன்ி ன்ட ழம உற ளசமல்யக் 
கூப்ிடுகயழமம். அம்ணமபின் த்ி ன்று ங்ழகதமபட 
தமனக்கமபட என உற ழகள்பிப்ட்டண்ம? இந்ட 
சமஸ்டம எனத்டனக்குத்டமன் இப்டி உகத்டயழழத 
இல்மட பிசயத்டணமக அம்ணமறக்குப் த்ி ன்று 
க்ஷ்ணய இனக்கயமள்! அபவந இபர் ன் உற 
ளசமல்யக் கூப்ிடுபமர்? 

 



"கடம் டே க்ஷ்ணீம்?" - க்ஷ்ணயவத ன்ளபன்று 
கூப்ிடுழபன்? 'டே' ழமட்மல் ந்ழடக் குய. 
 

"இடய சயந்டதந்டம் சமஸ்டமம்" - ன்யப்டி பிசமப்ட்டுக் 
ளகமண்டினக்கய தப் சமஸ்டமவப: "ஈழ" - ழமற்ய 
பனயடுகயழன். 
 

'கமர்த்ட யத்த்வத சமஸ்டமம் ஈழ' ன்று 
னன்ின்மகச் ழசர்த்ட அர்த்டம் ளசய்டளகமள்ந 
ழபண்டும். 'ல்மபிடணம னனமர்த்டங்கறம் 
யத்டயப்டற்கமக சமஸ்டமவபப் ழமற்ய பனயடுகயழன்' 

ன்று டீக்ஷயடர் னடித்டமர். 
 

ிள்வநதமர் ணமசமத்டயல் கணமக தப்வ இறேத்ட 
பிட்டுபிட்ழமழண ன்று மர்த்டமல், 'ல்மம் அடற்கும் 
இடற்கும் ளமம் ம்ந்டந்டமன்' ன்று ணமடமம் 
ண்டகய ணமடயரி, ிள்வநதமர் ச்ழமகத்டயல் 'ர்பமர்த்ட 
ப்டயமட சட' மக அபவச் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் இங்ழக சமஸ்டமவப 
'கமர்த்ட யத்டய' டனபமகச் ளசமல்ய இண்வனேம் 
ழசர்த்ட னடிச்சுப் ழமட்டினக்கயட! சமஸ்டம 
ச்ழமகத்வடப் ண்ஞிபனவத பம்சத்டயல் 
பந்டபர்டமன் ிள்வநதமர் ச்ழமகத்வடப் ண்ஞிபர்! 
 

டீக்ஷயடர் ச்ழமகத்டயல் ளடய்ப ழடம், அட உசத்டய - இட 
டமழ்த்டய ன்கய அிப்மதங்கள் டறணயல்வ. 
அம்மவநனேம் க்ஷ்ணயவதனேம் எனழமச் 
ளசமல்யனக்கயமர். அழடமடு டீக்ஷயடர் ச்ழமகத்டயல் 
னத்டயவத ணட்டும் கமட்மணல், க்டயவதனேம் கமட்டி 



'கமர்த்ட யத்டயக்கமக சமஸ்டமவப பனயடுகயழன்' 

ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். டற்கமக னெக்கயல் பிவ 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமளன்று 'அர்த்டம்' ளடரிதமடழமட, 

சக 'அர்த்டனம்' யத்டயப்டற்கமக அபவழத 
ழபண்டிக்ளகமள்படமகச் ளசமல்பட, அபர் க்னவ 
இனந்டமளமனயத அபவப் ற்யத ஸ்தத்வட ம் 
னத்டய சமடர்தத்டமல் ணட்டும் கண்டுிடித்டபி னடிதமட 
ன்வடனேம் ஞிழபமடு உஞர்த்டகயட. 
 

இளடல்மபற்றுக்கும் ழணமக, டீக்ஷயடர் கமட்டிதினக்கய 
கமஞம்டமழ யணமகழப ந்ட ழணடமபிதமறம் கண்டு 
ிடிக்க னடிதமட னடயமக இனக்கயட? அம்ணமறவத 
த்ி ன்ட ன் உற ன்று த்டவ ழதமசயத்டப் 
மர்த்டமறம் டயல் கயவக்குணம? 

 

பமஸ்டபத்டயறம், பிவதில்மட இந்டக் ழள்பி 
சமஸ்டமறக்கு றேம்ித்டமன் அபர் எழ பிசமணமக 
ழதமசயத்டக்ளகமண்டு னெக்கயழ பிறன் ஸ்டடயக்குக் 
கமட்டி ளகமடுத்ட ஸ்டடய அப்டிழத சயவ 
அடித்டயனந்டமர். ஆவகதமல் இப்ழமட டீக்ஷயடர் அந்ட 
உண்வணக் கமஞத்வடக் கண்டுிடித்டச் ளசமன்மழம 
இல்வழதம, ிம்ம் னெக்கயன் ழணயனந்ட பிவ 
டுத்டபிட்டு, ல்ம ஆத சமஸ்டம னெர்த்டயகறம் 
இனக்கயணமடயரி வகவத வபத்டக் ளகமண்டுபிட்ட! 
 

என பிக்ம் ச்ழமகம் ழகட்டு னெக்கயயனந்ட பிவ 
டுத்டட ன்மல், கூடிதினந்டபர்களநல்மம், 'இப்டினேம் 
என அடயசதனண்ம?' ன்று னெக்கயன்ழணல் பிவ 
வபத்டக்ளகமண்டினப்மர்கள்! 



 

த்வபணமடர் ன்று ிள்வநதமவச் ளசமல்ப்ழமக 
அபனவத என சழமடர் மண்ணமடமதினப்ட 
யவற பந்ட, அப்டிழத இன்ளமன ழமடம 
சமஸ்டமறக்கு ணமடமபின் த்ி ன்று என உற 
இனந்டடயல் ளகமண்டு பிட்டுபிட்ட! 
 

ழணச்பின் னெத்ட னத்டயவ யவக்கும்ழமட னென்று 
ிள்வநகவநனேம் ஸ்ணரிக்க ழர்ந்டட பிழசம். 
னறேடம் ழபட ம்ணடணமமழ வபடயகம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

னறேடம் ழபட ம்ணடணமமழ வபடயகம் 

 

என்வ வபடயக ணடம் ன்று ளசமல் ழபண்டுணமமல் 
அட ழபடத்டயல் ளசமல்யனேள்ந சயபற்வ 
எப்னக்ளகமண்டு 'ளபப்' ண்ஞிடமக இனந்டமல் 
ணமத்டயம் ழமடமட. ழபடத்டயல் ளசமல்யனேள்ந வடனேழண 
அட ஆழக்ஷிக்கக் கூமட ன்ட இவடபி னக்தம். 
'சயபவப் ற்ய ழபடத்டயல் லக்டங்கள் இனக்கயன்; 

அடமல் அவட டுத்டக் ளகமண்டு ளபப் ண்ஞித 
மசுடம் னடம வசப ணடங்கள் வபடயகணமவப' 

அல்ட, இழட ணமடயரி, 'ழபடத்டயல் பிஷ்ட லக்டங்கள் 
இனப்டமல் அடன் அடிப்வதில் ற்ட்டுள்ந மகபட 
மஞ்சமத்ம் னடயத வபஷ்ஞப ணடங்கள் 
வபடயகணமவப' ன்மல் அட ரிதம பமடம் 
இல்வ. ழபடத்டயல் சயபன், பிஷ்ட ன் இண்வனேம் 



எழழம ஸ்டடயத்டயனக்கயட. எவ்ளபமன்வனேம் 
ளசமல்றணயத்டயல் அவடழத ப்ஹ்ணணமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. அடமல், சயபவழத னறேனடல் 
ளடய்பணமகச் ளசமல்றம் வசப ணடங்கழநம, அழடழம 
பிஷ்டவபழத னறே னடமகக் ளகமள்றம் வபஷ்ஞப 
ணடங்கழநம ற்டுபடயல் டபமக, அடமபட அவபடயகணமக 
டறணயல்வடமன் ஆமறம் இந்ட ணடங்கள் டங்கறக்கு 
இஷ் ளடய்பணமனேள்ந சயபவழதம பிஷ்டவபழதம 
னறே னடல் ளடய்பணமகப் ழமற்றுபழடமடு யற்கமணல், 

வசப ணடங்கள், 'பிஷ்ட னறே னடல் ளடய்பணயல்வ. 
அபர் சயபனுக்குக் கரனமபர்டமன்' ன்றும் வபஷ்ஞப 
ணடங்கள், 'பிஷ்ட ணட்டுந்டமன் னறே னடல் ளடய்பம். 
சயபன் அபனக்குக் கரழ்ப்ட்பர்டமன்' ன்றும் 
ளசமல்றணமமல் அப்ழமட அவப ழபடத்டக்கு 
னஞமகத்டமன் ழமகயன். ஆவகதிமல் அவப 
அவபடயகணமவபதமகய பிடுகயன். டக்குப் ிடித்டவட 
ணட்டும் ிடித்டக்ளகமள்பழடமடு யன்று பிட்மல் 
பமதில்வ. ஆமல் டக்குப் ிடிக்கமடட ன்று 
என்வ டமக்கப் ழமமல் அட ழபடத்டயன் என 
குடயவதழத டமக்கயதடமகயபிடுகயட. அடமல் 
அப்டிப்ட் ணடம் வபடயகணமடமகமட. 
 

இட ஏநற broad outlook -ல் (ந்ட மர்வபதில்) ளசமல்பட. 
இன்னும் strict -ஆகச் (கண்டிப்மகச்) ளசமல்பர்கள், 

"ழபடங்கநில் ல்ம ஸ்பமணயகறக்கும் உரித 
தஜ்ஜங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. என தஜ்ஜத்டயழழத 
 ஸ்பமணயகறக்கு தஜ்ஜ மகங்கள் ளகமடுக்கும்டினேம் 
இனக்கயட. அவப ல்மபற்வனேம் 



பித்தமணயல்மணல் ண்டகயபன்டமன் யணம 
வபடயகன். 'என ஸ்பமணயவதக் குயத்டபற்வ ணட்டும் 
ண்டழபன்; இன்ளமன்வ குயத்டவபகவநப் ண்ஞ 
ணமட்ழன்' ன்கயபன் வபடயகன் ஆக ணமட்மன். 
ணநபில் இஷ் னெர்த்டய ன்று என்யம் அத்தந்ட 
க்டயனேன் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். கமர்தத்டயல் 
தஜ்ஜம், னவ ன்று பனம்ழமட ச்னடய-ஸ்ம்னடயகநில் 
ப்டிதினக்கயழடம அப்டி ளடய்ப ழடம் மமட்மணல் 
ண்ஞிமல்டமன் வபடயகம் ன்று அர்த்டம்" ன்று 
ளசமல்பமர்கள். 
 

"ச்னடயவத அடேரித்ட ஸ்ம்னடயகள் ளகமடுத்டள்ந 
மற்ட ம்ஸ்கமங்கவநத்டமன் ின்ற்ழபண்டும். 
அபற்யல் இல்மட ழடம என ம்ஸ்கமம் 
ண்ஞிமல் டமன் டங்கள் ணடத்வடச் ழசர்ந்டபமக 
னடினேம் ன்று என ணடம் ளசமல்றணமமல் அட ழபட 
ணடத்டயற்கு ழபம இன்ளமன்றுடமன். உடமஞணமக, 

மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில் சங்க-சக்ங்கவநழதம, சூம்-
ரிம் னடமவபகவநழதம டப்ட கயன்ங்கநமக 
னத்ம டமஞம் ளசய்ட ளகமள்பளடன்ட 
(னத்டயவகநமகச் சூடு ழமட்டுக் ளகமள்பளடன்ட) 
இல்வ. இந்ட பிடணம ம்ஸ்கமம் 
ண்ஞிக்ளகமண்மல்டமன், எனபன் பிஷ்ட ணம, 

அல்ட சயப ணம என ணடத்வடச் ழசர்ந்டபமபமன் 
ன்மல் அபவ வபடயகளன்டற்கயல்வ" ன்று Strict -

ஆக இனப்பர்கள் ளசமல்பமர்கள். 
 



அழடமடுகூ, 'தமமதினந்டமறம் பர்ஞமச்ண அடேஷ்மம் 
இனந்டமல்டமன் வபடயகர் ன்று அர்த்டம். 'ங்கறக்கு 
க்டயடமன் னக்தம். பர்ஞமச்ண வ்தபஸ்வடகள் 
ழடவபதில்வ' ன்மல் அவபடயகம்டமன்' ன்மர்கள். 
 

க்டய ணடணமக இல்மணல், டத்ப ழசமட ணடங்கநமக 
உள்நபற்றுக்கும் இப்டிழதடமன்: அடமபட, அவப ழபட 
ஆடமத்டயல் சய டத்பங்கவந ஆமய்ச்சய ளசய்கயன் 
ன்மல் ணட்டும் ழமடமட. இந்டத் டத்பங்கள், தமனக்கு 
ந்ட ஸ்ழயல் ழபடத்டயல் உத்ழடசயக்கப்ட்டினக்கயன் 
ன்வடனேம் கபிக்கழபண்டும். அந்ட யவக்கு ப 
இதமடபர்கள் பிதத்டயல் ழபடம் 
ளசமல்யனேள்நபற்வச் சகட்டுழணிதமக 'இளடல்மம் 
அபச்தணயல்வ' ன்று டள்நி பிக்கூமட. ணறுக்கம், 

அந்ட யவக்கு ழணழ ழபடத்டயல் ளசமல்யதினக்க 
கூடிதபற்வனேம் டள்நிபிட்டு, 'டமன் 
டுத்டக்ளகமண்டுள்நழடமழழத ழபடத்டயன் டமத்ர்தம் 
னர்த்டயதமகயபிட்ட' ன்றும் சமடயக்கக்கூமட. 
இந்டபிடணம அிப்மதக்கமர்கறம், 'மங்கள் 
ஃிமஃிதமகத் டமழ ளசமல்யக்ளகமண்டு 
ழமகயழமம்? அடமல் ங்கறக்கும் னெ வனவ 
ணமசமணம பர்ஞமச்ணத்டக்கும் ம்ந்டணயல்வ' 

ன்று கத்டயரித்டக்ளகமண்டு ழமகக் கூமட. 
 

இந்ட அடிப்வகநில்டமன் ட வபடயக ணடம், ட 
அவபடயக ணடம் ன்று ணமமடத்டயழழத யர்ஞதம் 
ளசய்டயனக்கயட. 
 



சக்கூட்டில் டுத்டக்ளகமண்டினந்ட ஷீ்ண ிடமணர் 
டர்ண னத்னக்குப் ண்டம் ீண் உழடசம் 
ணமமடத்டயல் சமந்டய ர்பம், அடேசம ர்பம் ன்று 
இண்டு ர்பங்கநமக பனகயட. அடயல் க்டய உமம 
ணடங்கநம மஞ்சமத்ம், மசுடம் ஆகயத இண்வனேம், 

டத்ப சமஸ்த்ணமக இனக்கப்ட் மங்க்தம், மங்க்த 
டத்பங்கநின் அடிப்வதிழழத ணழமயக்த்டக்கு 
க்ரிதமனொணமக மடம் ளசமல்றம் ழதமகம் ஆகயத 
இண்வனேம், அடமபட இந்ட மற ணடங்கவநனேம் 
ழபடத்டயயனந்ட ிரித்ட, ழபறு ழபம டி 
ணடங்கநமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

மங்க்தம் ழதமக : மஞ்சமத்ம் ழபடம : மசுடம் டடம 
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, 'மங்க்தம், ழதமகம், 

மஞ்சமத்ம், ழபடங்கள், மசுடம் ன் ந்ட ணடங்கள்' 

ன்று இனக்கயட. ந்டயல் என்மகழப ழபடம் 
பனகயளடன்மல் ணற் மறம் ழபட ணடத்வடச் 
ழசர்ந்டவபதில்வ ன்றுடமழ அர்த்டம்? மடத்டயழழத 
இன்ழமரித்டயல், ழதமகம் ன்வட அந்ட ணடத்டயன் 
னெனனம டஞ்யதின் ளதவ வபத்ட 
'மடஞ்ம்' ன்று ளசமல்ய, இந்ட ந்வடனேம் "மம 
ணடமய"-ளபவ்ழபறு ணடங்கள்-ன்ழ ஸ்ஷ்ணமகக் 
குயப்ிட்டினக்கயட. 
 

'சயப ணயம் ஸ்ழடமத்ம்' ன்று ஈச்ப ணயவணகவநக் 
கூறுபடமக என்று உண்டு. னஷ்டந்டர் ண்ஞிதட. அட 
ளமம்றம் னவண பமய்ந்ட ஸ்ழடமத்ம். ப ழடசத்டயல் 
ளமம்றம் ப்யத்டணமக இனப்ட அடயழனேம் இப்டிழத 



ழபடம், மங்க்தம், ழதமகம், மசுடம், வபஷ்ஞபம் 
ஆகயத ளபவ்ழபறு ணடங்கள் ன்ழ 
ளசமல்யதினக்கயட: 
 

த்த ீமங்க்தம் ழதமக : சுடயணடம் வபஷ்ஞபம் இடய 
ப்ிந்ழ ப்ஸ்டமழ[1] 

 

'த்த'ீ ன்மல் ழபடம், அட என ணடம். 'மங்க்தம்' 

இன்ளமன ணடம். 'ழதமகம்' -- அடறம் டிதமக என ணடம். 
'சுடய ணடம்' ன்ட சயபளனணமவக் குயத்ட மசுடம், 

அடறம் என டி ணடம். கவசயதமக இன்ளமன்று 
'வபஷ்ஞபம்'. இபற்வ 'ப்ின்'ணம 
'ப்ஸ்டம'ங்களநன்று ளசமல்யதினக்கயட-
"என்றுக்ளகமன்று ணமறுட் ணமர்க்கங்கள்" ன்று அர்த்டம். 
 

மடத்டயறம் சயப ணயம் ஸ்ழடமத்த்டயறம் 
இப்டிச்ளசமல்யதினப்டற்கு 'பமல்னை' அடயகம். மடக் 
கவட பிஷ்ட அபடமணம க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபின் 
கவடனேழழத எட்டிப் ழமபட. 'ரிபம்சம்' ன்டமக 
உள்ந மடத்டயன் 'ப்நிளணன்ட்' (அடேந்டம்) றோக்னஷ்ஞ 
சரித்த்வடழத பிரிபமகச் ளசமல்பட. அப்டிதினந்டம் 
ழபடத்டயன் மணஸ்த மபத்டக்கு (ண 
ணப்மன்வணக்கு) பிழமடணமக, ணற் ளடய்பங்கவநக் 
குவத்டம், ச்னடய-ஸ்ம்னடய ஆசமவஞகறக்கு ணமமகறம் 
பிஷ்டவபக் குயத்டடமகழப மஞ்சமத்ம் ன் டந்த்ம் 
அடேஷ்டிக்கப்ட்ழமட அவட மடம் ழபடத்டக்குப் னச் 
சணதணமகழப ளசமல்யதினக்கயட. இப்டிழதடமன், சயப 
ணயவணகவநழத ளசமல்பந்ட ஸ்டடயதமதினந்டமறம் 



சயபணயம் ஸ்ழடமத்த்டயல் சுடய ணடத்வட 
ழபடத்டக்கு னச் சணதணமகச் ளசமல்யதினப்டம். 
 

ணமகபிகநின் பமக்குக்கும் என த்த 
ப்ணமஞனண்மவகதமல், அப்டினேம் என்று இந்ட 
பிதணமகச் ளசமல்கயழன்: 
 

ண்டிட னெத்டயன் ளகௌபத்வட யம்ப்ளற்பர் 
றோர்கபி. மண்டித்தம் இல்மடபர்கநமல் 
அபனவத னஸ்டகங்கவநப் னரிந்டளகமள்ந னடிதமட. 
அபர் ந சரித்த்வட "வடம்" ன்று ளதர் ளகமடுத்ட 
றேடயதினக்கயமர்.[2] அடயழ டணதந்டய ஸ்பதம்ப கட்ம். 
நன் ஸ்பதம்ப ணண்த்டயற்கு பந்டயனக்கயமன். 
அபனுக்கும் டணதந்டயக்கும் ஸ் ப்ழவண. அடமல் 
அபள் அபனுக்குத்டமன் ணமவ ழமடுபமள். இந்ட 
இத்டயல்டமன் கமவ்தச் சுவபவதக் கூட்டிவபப்டமக, 

இந்ட மள் ணர்ணக் கவடகள் ணமடயரி னடயமக என்று 
"வட"த்டயல் க்கயட. அடமபட, என நனுக்குப் 
டயல் ந்ட நர்கள் அடுத்டடுத்ட உட்கமர்ந்டயனக்கயமர்கள்! 
அடயல் எனத்டன்டமன் ய நன். மக்கய மற ழனம் 
டத்னொம் அபவப்ழமழப ழபம் டரித்டக்ளகமண்டு 
பந்டள்ந அக்ி, தணன், பனஞன், இந்டயன் ஆகயத மற 
ழடபர்கள். அந்ட ந்ட ழரில் தமர் ய நன் ன்று 
டணதந்டய டயவகத்டப் ழமகயமள். இவடச் ளசமல்பனம் 
ழமடடமன் கபி (றோர்ர்) மம் மர்த்டக்ளகமண்டினந்ட 
பிதத்வடக் ளகமண்டு பனகயமர் -- உபவணதமகக் 
ளகமண்டு பனகயமர். "உண்வணதம ழபடணடணம 
அத்வபடம், அவடப் ழமழப ழபம் 



ழமட்டுக்ளகமண்டுள்ந மங்க்தம், ழதமகம், மசுடம், 

மஞ்சமத்ம் ன்று மற ணடங்கள், ஆகயத ந்டம் 
ழசர்ந்டள்நழமட ட யம், ட ளமய் ன்று ப்ணயப்ன 
ற்டுபடழம, ய நழமடு நழபம் 
ழமட்டுக்ளகமண்டினந்ட மற ழடபர்கவநப் மர்த்டழமட 
'இந்ட ந்ட ழரில் தமர் உண்வண நன்?' ன்று டணதந்டய 
ப்ணயப்வந்டமள்" ன்கயமர் : ..... ஞ்சண ழகமடி ணமத்ழ... 
ணடமமம் அத்வபட டத்ப இப த்தடழி ழமக 
(வடம் :XIII.36.) 

 

இப்டிதமக அந்டக் கமத்டயல், ம் ழடசத்டயல் அமடய 
கமணமக ழபட பமக்குடமன் ஈச்ப பமக்கம த்தணம 
ணடம் ன்று ண்டிட - மணரில் ளனபமரிதமபனக்கு 
ம்ிக்வக இனந்டடமல், பமஸ்டபத்டயல் அவபடயகணம 
ளகமள்வககவநனேம் க்ரிதம கமங்கவநனேம் 
ளகமண்டினந்ட  ணடங்கறம் டங்கவந 
வபடயகணமவபதமகழப பர்ஞித்டக்ளகமண்டு 
ங்கவநக் கபர்படமக இனந்டட. இபற்யல் சய 
ஃிமஃிதமக அயபமநிகவநக் கபர்ந்ட; சய ளடய்ப 
உமவகநமகப் ளமட ங்கவநக் கபர்ந்ட. 
 

ல்ம உமம ணமர்க்கங்கறழண இப்டி 
இனக்கபில்வ. பமஸ்டபணமகழப வபடயகணமக 
எவ்ளபமன ஸ்பமணயக்கும் ற்ட் உமவகறம் 
இனந்ட. ஆமல் ளமம்றம் ணங்கயப்ழமதினந்ட. 
அவபடயகணமதினந்ட ளகமண்டு வபடயக ழபம் ழமடும் 
டந்த்ங்கழந அடயகணமக ப்சமத்டயல் இனந்ட. 
 



இன்ளமன்வக்கூச் ளசமல்ழபண்டும். அடமபட, 

"ழபடம் ன் ளரித 'அடமரிடி'? ழபடத்வடபி ஆகணம் 
(அடமபட உமம ணமர்க்கங்கநம டந்த்ங்கள்) டமன் 
'அடமரிடி'. இடடமன் ணமத்ணமழப உழடசயத்ட 
ஸ்டமித்டட". ன்று ளசமல்யக்ளகமண் அழக 
டந்த்ங்கறம் ப்சமத்டயயனந்ட. 
 

ழபட ணடத்டக்குத் டிப்ளனவண அட கபமழ 
ற்டுத்டயட ன்டமல்டமழ? 'ங்கள் டந்த்ம்டமன் 
கபமன் ற்டுத்டயதட' ன்று சய ழர் ளசமல்ய, அடற்கும் 
கவட னமஞம் றேடயக் கமட்டிழமட-அழடமடு, ழபடத்டயன் 
அடயகம ழடங்கவநனேம் டநர்த்டயபிட்டு, ங்கநின் 
உஞர்ச்சயகறக்கு னசயனைட்டும் சங்குகவநனேம் 
உண்மக்கயத ழமட,  ழர் 'இவடத்டமன் 
ின்ற்றுழபமழண!' ன்று இபர்கள் ின்ழ ழமமர்கள். 
[1] சயப ணயம் ஸ்ழடமத்ம் 7 

[2] றோ ர்ர் ற்யனேம் வடம் ற்யனேம் ழணறம் சய 
பிதங்கள் "ண்மடு" னும் ிரிபில் 
"ஸ்பதம்பத்டயல் அத்வபடம்" ன் உவதில் கமண்க. 
னட்சய ணடங்கள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

னட்சய ணடங்கள் 

 

ங்ழகனேம் ப்ழமடம்  னெத்டயல் என 
னெவதில் சய ழனக்கமபட, 'னவசளதல்மம் 
உவத்டப் ழமட்டு பிட்டு ல்மம் னடயசமகப் ண்ஞிப் 



மர்த்டமல் ன்?' ன் ண்ஞம் -- 'னட்சய 
ணப்மன்வண' ன்று டற்கமத்டயல் ளகமண்மடிச் 
ளசமல்கயமர்கழந, அந்டப் ழமக்கு -- இல்மணயனக்கமட. 
ஆமறம் பஜ்ம் மய்ந்ட tradition- (ணவச்) சட்ளன்று 
உவத்டக் ளகமண்டு கயநம்னபடற்குப் னர்ப கமங்கநில் 
ளமம்றம் டதங்கயதினப்மர்கள். அப்டிப்ட் 
சூழ்யவதில் தமமபட எனத்டர், இண்டு ழர் 
டஞிச்சமகப் ிய்த்டக்ளகமண்டு கயநம்ிபிட்மல், 

அப்னம், என ரிக்கவதில் சயன்டமக என்று இண்டு 
ஏட்வ பிட்மறம் அடழப அரித்ட அரித்டப் ளரிசமக 
உவப்ளடுத்டக் ளகமள்பட ழம, அந்ட என்று-இண்டு 
னட்சயக்கமர்கவந அடேரித்டக்ளகமண்டு  ழர் 
னப்டுபமர்கள். 
 

இப்டித்டமன் அப்ழமட, 'ழபடம் ன்? ங்கள் 
சமஸ்த்ம்டமன் கபமன் ற்டுத்டயதட' ன்று சயழர் 
னப்ட்ழமட, இன்ம் சயர், 'ழபடம் ன்? கபமனும் 
டமன் ன்? ழபடனம் ழபண்மம், கபமனும் ழபண்மம். 
ழபடம், கபமன் இண்வனேம் டள்நிபிட் ங்கள் 
சமஸ்த்ம் டமன் ரிதமட' ன்று னறேப் னட்சயதமகழப 
னட ணடங்கள் ஸ்டமித்டமர்கள். 
 

இப்டித் ழடமன்யத ளௌத்டம், வம், சமர்பமகம் ஆகயத 
னென்வச் ளசமன்ழன். இபற்யல் சமர்பமகத்டயற்கு 
அடயகம் ஆள் ழசபில்வ. ன் இனந்டமறம், 

'ஸ்பமணயழத கயவதமட, உம்ின் றகத்டக்கு ழணழ 
டறம் கயவதமட, ணடமசவஞ டறழண 
ழபண்டிதடயல்வ' ன்மல் அவடப் ளனம்மம 



ங்கநமல் டஞிந்ட ற்றுக் ளகமள்ந னடிதமட. 
அடமல் இந்ட அப்ட் ழமகமதடத்டக்குப் ளரிசமக 
ஆடற கயவக்கபில்வ. ளகமஞ்சழண கயவத்டட. 
ளௌத்ட-வ ணடங்கறக்குத்டமன் யவத ஆடற 
இனந்டட. ம குடும்த்டயல் ிந்டம் டபிகநமகப் 
ழமய்ப் ிசமம் ளசய்ட னத்டனக்கும் யனக்கும் இனந்ட 
ஆகர்ஞம், அப்னனம் அந்ட ணடங்கநில் பரிவசதமகப் 
 அயபமநிகள் ழடமன்ய டைல்கவநக் ளகமடுத்டட 
ல்மபற்றுக்கும் ழணமக மமக்கநின் ழமடற அந்ட 
ணடங்கறக்கு இனந்டட -- ல்மம் ழசர்ந்ட அபற்றுக்கு 
ல் பநர்ச்சயவதக் ளகமடுத்டட. ம்ஸ்க்னடத்வடபிட்டு, 

மடமஞ ங்கறவத ழச்சு ளணமனயதம ப்மக்னட 
மவதில் ணடப் னஸ்டங்கவந ளௌத்டர் ளகமடுத்டடம், 

சணஞர்கள் ல்ம ங்கறக்கும் ள்நிக்கூம் 
வபத்டத் டமய்ளணமனயதில் ழமடவ ளகமடுத்டடம் 
அபற்யன் மனமரிடிக்கு என கமஞணமதிற்று. அந்ட ணட 
உழடசங்கள் ன் ன்று ங்கள் அவ்பநபமகக் 
கபவப்பில்வ. அபற்வ த்டயக் கமட்றம் 
பிழசணமகப் மடுபில்வ. இனந்டமறம் டங்கறக்கும் 
ளமடபமக ணட சமஸ்த்ம் இனக்கயட, ள்நிகள் 
இனக்கயன் ன் ளனவணக்கமக அந்ட ணடங்கநில் 
ழசர்ந்டமர்கள். அபர்கள் பிட்டுப் ழமகணமல் ழணறம் 
ழணறம் ழச பசடயதமகப் ிற்கமத்டயல் அந்ட ணடங்கநில் 
னெர்த்டய பனயமடும் வபக்கப்ட்டு பிட்வடச் ளசமன்ழன். 
ளமட ங்கறக்கு இட இனந்டபிட்மல் ழமடம். 
 

இவ்பிண்டில் வம் ஆசமர்தமள் மநில் அவ்பநற 
ஏங்கய இனக்கபில்வளதன்று ளடரிகயட. ளன்மல் 



னன்ழழத ளசமன்மற்ழமல், அபனவத னஸ்டகங்கநில் 
வ ணட கண்ம் ளமம்றம் ளகமஞ்சணமகழப 
இனக்கயட. ளௌத்டம் ற்ய அங்கங்ழக கண்ம் 
இனந்டமறம் அடறங்கூக் குவச்சல்டமன். ணீணமம்ம 
கண்ம்டமன் அடயகம். கமஞம் ிற்மடு மர்க்கமம். 
அபடமம் ழடமன் அபசயதச் சூழ்யவ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடமம் ழடமன் அபசயதச் சூழ்யவ 

 

ளணமத்டத்டயல் -- இத்டவ மனய ீட்டி னனக்கயச் 
ளசமன்டற்ளகல்மம் மணமக -- அப்ழமட ழடச 
யவவண ப்டிதினந்டளடன்மல், னர்ஞணம வபடயக 
ணடம் ணயகறம் க்ஷீஞித்டப் ழமதினந்டட; வபடயகம் ன்று 
ளசமல்யக் ளகமண்ழ அப்டிதில்மட ணடங்கறம், 

வபடயகத்வடபித் டமங்கள்டமன் யணமகப் ணமத்ணமபின் 
ஆஜ்வஜவத அடேரித்ட உண்மவப ன்று 
ளசமல்யக்ளகமண் டமந்த்ரிக ணடங்கறம், ழபடம்-
ணமத்ணம ன் இண்வனேழண அடிழதமடு டள்நிபிட் 
அவபடயக ணடங்கறணமக ளணமத்டம் றேத்டயண்டு 
டனமகக் கயநம்ிதினந்ட. 
 

ணடேஷ்தமகப் ிந்ட பனம் ரிளசய்த னடிதமட 
டர்மக்தணம யவவண ம்னவத னமடணம ணட 
மகரிகத்டயற்கு ற்ட்டுபிட்ட. இடயழழத ளரித 
மக்தணமக ஈச்பழடமன் அபடமம் ளசய்டமகடம் 
ன்றும் ற்ட்டுபிட்ட! 



 

இங்ழகடமன் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம பனகயமர். அபவத் 
டமழ னடயல் யவதக் குயப்ிட்ழன்? அடற்குக் 
கமஞணம link -- கபத்மடமநின் அபடமத்டயல் 
க்னஷ்ஞரின் ளடமர்ன -- ன் ன்டற்கு பனகயழமம். 
அபடம டத்பம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடம டத்பம் 

 

ஆடயதில் டமம் லர்தனுக்கு உழடசயத்ட மட டர்ணம், 

னடயல்  கமம் ிள்வந, ிள்வந பனயதமகப் ழமய் 
ன்மக அடேஷ்மத்டயயனந்டபிட்டு அப்னம் 
ிற்கமத்டயல் யபவந்ட பிட்ளடன்றும், அவடத்டமன் 
டமம் இப்ழமட அர்றனுக்கு ணறுடி 
டுத்டக்கூறுபடமகறம் க்னஷ்ஞர் ளசமன்மர். இவடச் 
ளசமல்றம் கரவட ச்ழமகங்கறம் மர்த்ழடமம். அபர் 
ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டு ணதக்கயத ணதக்கத்டயல், டமம் 
கபடபடமம் ன்வடழத அர்றனுக்கு 
ணக்கடித்டயனந்டமர்! அடமல் அபர் இப்டிச் 
ளசமன்றன் அபன், "இளடன் க்னஷ்ஞம! ீ இப்ழமட 
ிந்டபன். லர்தன் ன்வக்ழகம ிந்டபன். 
(லர்தன் அர்றன் கமத்டயறம் இனந்டபமமறம், 

டமம் அபனுக்கு உழடசயத்ட ிழக அந்ட உழடசத்வட 
அபன் த்டவழதம னேகங்கறக்கு னன்ினந்ட 
இக்ஷ்பமகுறக்கு உழடசயத்டமளன்று கபமன் 
ளசமன்டமல் அர்றன் இப்டிச் ளசமல்கயமன்.) 



அப்டிதினக்க அபனுக்கு உழடசயத்டடமகச் ளசமன்மல் 
ன் அர்த்டம்!" ன்று ழகட்மன். 
 

அம் பழடம ந்ண, ம் ந்ண பிபஸ்பட : | 

கடம் டத் பிமீதமம் த்பம் ஆளடௌ ப்ழமக்டபமந் இடய || 

(கரவட IV.4) 

 

இப்டி அபன் ழகட்டற்கு கபமன், "இடற்கு னந்டய 
க்கு த்டவழதம ன்ணங்கள் ஆகயபிட். க்கு 
ணட்டுணயல்வ. உக்கும்டமன். அந்டப் னர்ப ன்ண 
ணமசமளணல்மம் க்குத் ளடரினேம். உக்குத் 
ளடரிதமட" ன்மர். 
 

றய ழண வ்தடீடமய, ந்ணமய டப சமர்ற | 

டமந்தம் ழபட ர்பமஞி,  த்பம் ழபத்ட ந்ட || 

(கரவட IV.5) 

 

இப்டிச் ளசமன்ழடமடு அபர் யறுத்டயக்ளகமள்நபில்வ. 
யறுத்டயதினந்டமல்கூ, அபவ ணடேஷ்தர் ணமடயரிழத 
யவத்டக் ளகமண்டினந்ட அர்றன் என்றும் 
டயர்க்ழகள்பி ழமட்டினக்க ணமட்மன். "ணடேஷ்தமகயத 
டக்கு அழக னன் ன்ணங்கநிந்டயனப்ட ழமழப 
இந்ட க்னஷ்ஞனுக்கும் இனந்டயனக்கயட. ஆமல் 
ப்டிழதம இபன் அந்ட ன்ணமந்டங்கவநனேம் ஜமகம் 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமன்" ன்றுடமன் யவத்ட, 

அழடமடு பிட்டினப்மன். அப்டிழத ழகள்பி 
ழகட்டினந்டமல்கூ, "உக்கு ன், ப்டிப் னர்ப ன்ணங்கள் 
உண்மச்சு?" ன்று ழகட்கமணல், "உக்கு ப்டி னர்ப 
ன்ண ணமசமளணல்மம் ஜமகணயனக்கு?" ன்றுடமன் 



ழகட்டினப்மன். ணக்ழகம அட என பிதழண இல்வ. 
டமன் ணடேஷ்தர் ன்று அபர் ம்வண ணமற் னடிதமட! 
அடமல் ர்பஜ்ஜம அந்ட கபமனுக்கு ப்டி 
ஜமகணயனந்டட ன் ழகள்பி ணக்கு றேம்மட. ஆமல் 
ணக்கு ழபழ என ளரித ழகள்பி றேம்னம். "அர்றன் 
ணடேஷ்தமடமல் கர்ணமப்டி அபனுக்கு அழக னர்ப 
ன்ணங்கள் இனந்ட, இப்ழமட அபன் அர்றமகப் 
ிந்டயனக்கயமன். இபழம கபமன். இபனக்கு ட கர்ணம? 

அடமழ இபனக்கு ட னர்ப ன்ணமக்கள்? இபர் ன், 

டற்கமக, ப்டிப்  ன்ணமக்கள் டுக்கயமர்? இப்ழமட 
 ீவக்கமகப் ிந்டயனக்கயணமடயரிழத னன்மழனேம் 
ிந்டயனப்மழம?" ன் ழகள்பி றேம்னம். மம் இப்டிக் 
ழகட்ழமம் ன்று அபனக்குத் ளடரினேம். அர்றனுக்குத் 
டமம் உழடசயப்வடளதல்மம் வ்தமமசமர்தமள் 
மடத்டயல் றேடய வபத்ட, மம் டிக்கப் ழமகயழமளணன்று 
அபனக்குத் ளடரிதமடம? அடற்கமகத்டமழ அபர் 
உழடசயத்டழட? அடமல், அர்றன் என்றும் ழகள்பி 
ழகட்கமபிட்மறம், மம் ழகட்ழமழண ன்று டயர்மர்த்ட 
இடற்கு டயல் ளசமல் ஆம்ித்டமர்: 
 

அழம(அ)ி ந்-வ்ததமத்ணம னடமமம் ஈச்பழம (அ)ி 
ந் | 

ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அடயஷ்மத ம்பமம்-தமத்ண 
ணமததம ||( IV.6) 

 

"மன் கர்ணமபில் ணமட்டிக் ளகமண்டு அடற்கமக ன்ணம 
டுக்க ழபண்டிதடயல்வடமன். மன் ிப்ற் பஸ்ட: 
அன். ப்னகயனடய ழசஷ்டிடத்டயமறம் ணயன் 



பிகமத்டயமறம்  டயனும ணமறுமடுகவந 
அவனேம் பீல். மன் ணமமட ஆத்ண பஸ்ட: 
அவ்ததமத்ணம. மன் க னடங்கறக்கும் ஈச்பன் :- 
னடமமம் ஈச்ப :- இப்டிளதல்மம் இனந்டம் -- 'அி 
ந்' ன்மல் 'இப்டிளதல்மம் இனந்டம் -- ப்ஞ்சத் 
ழடமற்த்டயன் ஆடம கமஞணம ப்க்னடயவத 
ன்னுவத ணமவததமல் பசப்டுத்டயக் ளகமண்டு 
ம்பிக்கயழன், அடமபட ன்ணம டுக்கயழன்: 
"ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அடயஷ்மத ம்பமணய ஆத்ண 
ணமததம". 
 

ப்ஞ்சத்வட ணமவததிமல் ழடமற்றுபிப்ட ழமழப 
டம்வணனேம் ன்ணம டுப்பமகத் ழடமற்றுபித்டக் 
ளகமள்கயமர். பீ- ப்ஞ்சம் அத்டவனேம்கூ அபழ 
டுத்டக்ளகமண் ழடமற்ங்கள்டமன். அபவத் டபி 
டறணயல்வ. ஆமல் பீ-கத்டக்கவந ப்க்னடய 
ன்ட பசப்டுத்டய ஆறம்டிதமக பிவநதமடுகயமர். 
அடமல், இபற்றுக்குத் டமங்கள் அபழ ன்று 
ளடரிதபில்வ. பீன் ப்க்னடயதின் த்ப-ழம-டழணம 
குஞங்கநில் சயக்கயக் ளகமண்டு  பிடணமகக் கர்ணம 
ளசய்ட, அபற்வ அடேபிக்கழப ன்ணம ன்ணமபமக 
டுத்டக்ளகமண்டு ழமகயமன். அபழம இப்டி ப்க்னடயக்கு 
பசணமகமணல், ப்க்னடயவதத் டமம் பசப்டுத்டயக் ளகமண்டு 
ஆள்பமக இனந்ட ளகமண்ழ, ஆமறம் ம் ணமடயரி 
ன்ணம டுக்கயமர். அடடமன் அபடமம் ன்ட. 
 

ன், ப்டி அபர் ன்ணமக்கள் டுக்கயமளன் 
ழகள்பிகநில் ப்டி ன்டற்கு இங்ழக டயல் 



ளசமல்யதமதிற்று. அப்னம்டமன் ன் இப்டி அபனம் 
ன்ணம டுக்கயமர் ன்டற்குக் கமஞம் ளசமல்கயமர். 
அடடமன் ஆசமர்த சரித்த்டக்கு 'யங்க்'. 

றப்யத்டணமகறள்ந இண்டு ச்ழமகங்கநில் 
ளசமல்கயமர். 
 

தடம தடம ய டர்ணஸ்த க்மயர்-படய மட | 

அப்னேத்டமம் அடர்ணஸ்த டடமத்ணமம் ஸ்னமம்தம் || 

ரித்மஞமத மடெமம் பிமசமத ச டஷ்க்னடமம் | 

டர்ண ம்ஸ்டமமர்த்டமத ம்பமணய னேழக னேழக || (IV. 7-8) 

 

ற்ளகழப டமம் டுத்ட ன்ணங்கவநப் ற்யத் டணக்கு 
ல்மம் ளடரினேம், அர்றக்குத் ளடரிதமட ன்றுடமன் 
ஆம்ித்டமர். அடமபட னர்ப ன்ணங்கவநப் ற்யழத 
ளசமன்மர். அப்னம் ளமடபமகத் டமம் ன்ணம டுப்ட 
ப்டி ன்று ளசமல்ய, னர்பத்டயல் ணட்டுணயல்மணல் 
க்கமத்டயறழண டமம் ன்ணம டுத்டட, டுக்கப்ழமகயட 
ல்மம் ன், டற்கமக ன்று ளசமல்கயமர். 
 

ன் ளசமல்கயமர்? 

 

ப்ழமளடப்ழமட டர்ணத்டக்கு மி ற்ட்மறம் : 
"தடம தடம ய டர்ணஸ்த க்மயர்-படய"; 

 

டர்ணத்டக்கு மி ற்ட்மல் ன் ஆகும்? 

அடர்ணத்டக்கு அிபினத்டய உண்மகும். அவடச் 
ளசமல்கயமர்: "அப்னேத்டமம் அடர்ணஸ்த." 

 



இப்டி டர்ணம் க்ஷஞீித்ட, அடர்ணம் ழணழமங்கும் ழமட, 

ப்ழமளடல்மம் இப்டி ற்டுகயழடம, அப்ழமட -- 
"டடம": "அப்ழமட" ; 

 

அப்ழமட, ன்வழத ிப்ித்டக் ளகமள்கயழன்: 
"ஆத்ணமம் ஸ்னமம்தம்." 

 

டர்ணம் க்ஷீஞித்டழமட ன் ஆகும்? த்டக்கநம 
ங்கள் க்ஷவஞதில்மணல் டபிப்மர்கள். 
டஷ்ர்கநிம் மடக்கள் சயக்கயக்ளகமண்டு 
கஷ்ப்டுபமர்கள். இந்ட த்டக்கவந க்ஷயக்க 
ழபண்டும், அந்ட டஷ்ர்கவந சயக்ஷயக்க ழபண்டும் ன்று 
ணமத்ணம யவப்மர்: "ரித்மஞமத மடெமம், 

பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்." மடக்கவந ன்மகக் கட்டிக் 
கமப்மற் ழபண்டும், டஷ்ர்கவந அனயத்ட ம்மம் 
ண்ஞழபண்டும் ன்று கபமன் யவப்மர். 
 

"இட ழடம அப்ழமவடக்குப் ண்ஞி கமர்தணமக 
னடிந்டழமய் பிக்கூமட. அப்னனம் ளகமஞ்சம் ீண் 
கமத்டயற்கு ழமகத்டயல் டர்ணம் ன்மக 
ஸ்டமிடணமதினந்ட, மடக்கள் யம்ணடயதமக 
பமறேம்டிதமகறம், டஷ்ர்கள் டவ ஏங்கமடடினேம் 
ளசய்தழபண்டும். வசடயல்தம் அவந்ட டர்ணம் 
ழமகத்டயல் ந்மறம் யதமணல் ப்கமசயத்டக் 
ளகமண்டினக்கும்டிப் ண்டபடற்கயல்வடமன். டயளடயர் 
சக்டயகள் -- pair of opposites ன்வப -- ழமமடிக் ளகமண்டு 
ணமய ணமய ழணறக்கும் கரறேக்கும் ழமபடயல்டமன் ழமக 
மகழண இனக்கயட. ஆமறம் ஸ்னஷ்டிதின் பிசயத்ப் 
ழமக்கயல் இட ண ப் ழமமட்ணமக இல்மணல் 



ஆறணம (அறத்டணம) அடர்ணடத்டயற்ழக மஸ்டய 
ஆறவக ளகமடுத்டபிடுபடமல் மக ம் ழமய் 
பிணமகய பிடுகயட. இந்ட ணமடயரி ளமம்றம் 
னற்யப்ழமகும்ழமடடமன் அபடமம் டுத்ட 
சரர்டுத்டபட. இப்டி சயஷ் க்ஷஞனம் டஷ் 
சயக்ஷஞனம் ளசய்ட டர்ணத்டயன் ஆறவகவத 
ற்டுத்டயபிட்டு மம் டயனம்ித ிகும் ளமம் சரக்ழண 
அறர்கள் டவடெக்கய சயஷ்ர்கவநத் டவ சமத 
வபக்கத்டமன் மர்ப்மர்கள். அடமபட அடர்ண சக்டயக்கு 
ளமம் சரக்ழண 'அப்னேத்டமம்' (றேச்சய) உண்மகப் 
மர்க்கும். ணக்கு மழண ிப்வக் ளகமடுத்டக்ளகமண்டு 
ளணக்கயட்டு அங்ழக ழமய்ப் ண்ஞிட இவ்பநற 
சுனக்க (பிவபில்) பஞீமகய பிமணல் ளசய்தடம். 
ந்மறக்குணமக டர்ணத்வடப் ளர்ணளன்ட் 
ண்டபடற்கயல்வதமமறம், ளமம்றம் ளம்ரிதமகப் 
ிசுிசுத்ட பிமணல், ளகமஞ்சம் ீண் கமத்டக்கு 
ஆனணமக யவமட்ழபண்டும். அடமபட, டர்ண 
ம்ஸ்டமம் ண்ஞழபண்டும். ழணளன ளபறும் 
'ஸ்டமம்' இல்வ, ஆனணமக 'ம்-ஸ்டமம்' ண்ஞ 
ழபண்டும்" ன்று யவப்மர். "டர்ண 
ம்ஸ்டமமர்த்டமத": டர்ணத்வட ன்கு யவ 
மட்டுபடற்கமக. 
 

ன்டமன் 'ன்கு' யவமட்டிமறம், சமச்படணமக 
ஸ்டமிப்டற்கயல்வதல்பம? அடமல் என கமகட்ம் 
ஆ ிற்மடு ணறுடினேம் அடர்ணம் வகழதமங்கும்டமழ? 

 



"ஏங்கயபிட்டுப் ழமகட்டும். ப்ழமளடப்ழமட இப்டி 
ற்ட்மறம் அப்ழமட ிக்கயழன் ன்றுடமன் 
ளசமன்ழழ! ணறுடினேம் ளசமல்கயழன்; ம்பமணய னேழக 
னேழக: இப்டிப்ட் எவ்ளபமன ந்டர்த்டயறம் அபடமம் 
டுக்கயழன்." 

 

'னேழக னேழக' ன்மல் 'எவ்ளபமன னேகத்டயறம்' ன்று 
'ய'மக அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டு என னேகத்டயல் 
என அபடமம்டமன் ளசய்பமர் ன்று 
யவத்டபிக்கூமட. 'இி த்டவ னேகங்கள் 
ஸ்னஷ்டி ந்டமறம், அறக்கமணல் சயக்கமணல் டர்ண 
ம்ஸ்டமத்டயற்கமக ணறுடி ணறுடி அபடரிப்ழன்' ன்று 
கபமன் ளசமல்படமகழப அர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமள்நழபண்டும். னடயல் னேக அநவபச் 
ளசமல்மணல், "தடம தடம" (ப்ழமளடப்ழமட) ன்று 
டமழ ளசமன்மர்? அவட அடுத்ட ச்ழமகத்டயழழத 
ணமற்ய 'னேகத்டக்கு என டவப' ன்று ண்டபமம? 

 

ப்ழமளடல்மம் டர்ணம் ணயகறம் சரர்ழகடுற்று, அடர்ணம் 
பறத்டமறம் டமம் த்டக்கவநக் கமப்மற்ய 
அத்டக்கவந அனயப்டற்கமக அபடமம் ன் ளதரில் 
ன்ணம டுப்டமக கபமன் ளசமன்மர். 
 

'ரித்மஞமத மடெமம்' -- "த்டக்கவநக் 
கமப்மற்றுபடற்கமக" -- ன்று ளசமன்டமழழத, 

த்டவடமன் அடர்ணம் வகழதமங்கயமறம் அப்ழமடம் 
டர்ணம் அடிழதமடு ழமய்பிமணல் டர்ணத்வட அடேஷ்டிக்கும் 
த்டக்கள் ளகமஞ்சணமபட இனந்ட ளகமண்டினப்மர்கள் 
ன்று ஆகயட. 



 

ப்க்னடயதின் ஆடயக்கத்டயல் ணமட்டிக்ளகமண் ணடேஷ்தர்கள் 
ணமடயரி கர்ணமறக்கமக ன்ணம டணக்கு இல்வ; ழமக 
க்ஷஞத்டக்கமகழப டமணமக ப்க்னடயவத பசப்டுத்டயக் 
ளகமண்டு ன்ணம டுக்கயழன் ன்று ளசமன்மர். 
அபடம ஸ்த சூசவ 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடம ஸ்த சூசவ 

 

"ப்க்னடயவத பசப்டுத்டயக்ளகமண்டு" -- "ப்னக்னடயம் 
ஸ்பமம் அடயஷ்மத" -- ன்று டற்கமகச் ளசமன்மர்? 

இன்ழமரித்டயல் இழட கரவடதில் ளசமல்றம்ழமடம் 
இழட அர்த்டத்டயல் "ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அபஷ்ப்த" 
ன்கயமர். இங்ழக "அடயஷ்மத" ன்று ளசமன்வடழத 
அங்ழக "அபஷ்ப்த" ன்கயமர். இண்டிற்கும் 
"பசப்டுத்டயக் ளகமண்டு" ன்றுடமன் அர்த்டம். ஆசமர்தமள் 
அப்டித்டமன் (இண்டு இத்டயறம் "பசரக்னத்த" ன்ழ) 
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். இங்ழக டமம் ன்ணமக்கள் 
டுப்வடச் ளசமன்பர், அங்ழக டமம் ணற்பர்கறக்கு 
ணறுடி ணறுடி ன்ணமக்கள் டனபவடப் ற்யச் 
ளசமல்கயமர். (அங்ழக,) கல் ப்நதத்டயல் எடுங்கயப் ழம 
ல்ம உதிர்கவநனேம் ப்நத கம னடிபில் டமம் 
ப்க்னடயவத பசப்டுத்டயக் ளகமண்டு ணறுடி ளபநிதிழ 
பிட்டு ணீண்டும் ணீண்டும் ிப்ிப்வடச் ளசமல்கயமர் : 
 

ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அபஷ்ப்த பிஸ்னமணய ன : ன : | 



னட-க்மணம் இணம் க்னத்ஸ்ம் அபசம் ப்க்னழடர்-பசமத் 
|| 
 

"மன் டர்ண ம்ஸ்டமத்டக்கமக அபடம ன்ணமக்கள் 
டுக்கயழன் ன்று இந்ட இத்டயல் ளசமல்ய அழடமடு 
பிட்டினக்கமம். அந்ட இத்டயறம் "கல் ப்நதத்டயல் 
எடுங்கயத உதிர்கள் கர்ணமக்கவந அடேபிப்படற்கமக, 

ணறுடினேம் ன்ணமக்கள் டுக்கும்டி ளசய்கயழன்" ன்று 
ளசமல்ய பிட்டினக்கமம். இண்டு இத்டயறம், "மன் 
ப்க்னடயவத பசப்டுத்டயக்ளகமண்டு இப்டிச் ளசய்கயழன்" 
ன்று ன் ளசமல்ழபண்டும்? 

 

இங்ழகடமன் அபடம ஸ்தம் ளபநிதமகயட. 
அபடமத்வடப் ற்யத லக்ஷ்ணணம உண்வண ன் 
ன்ட ளடரிகயட. அவடத் ளடரிதவபப்டற்கமகழப 
இப்டி (என ளசமற்ளமர்) ழமட்டினக்கயமர். 
ன் ங்கல் ணமத்டயத்டமல் கூமட? 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ன் ங்கல் ணமத்டயத்டமல் கூமட? 

 

அட ன் ன்று மர்ப்டற்குப் னர்பமங்கணமக என 
ளரித ழகள்பி: 'ரி, ழமகத்டயல் டர்ணம் குவகயட. 
ணமத்ணம ண கனவஞழதமடு, 'இட இப்டி பஞீமகப் 
ழமகழபண்மம். ணறுடி டர்ணணமக பமனட்டும்' ன்று 
யவக்கயமர். அப்டி அபர் ங்கல்ம் 
ண்ஞிபிட்மழ ழமடமழடம? டமமக கபத் ங்கல்ம் 
யவழபயபிட்டுப் ழமகயட! அவட பிட்டுபிட்டு ன்ணம 



இல்மட அபர் டற்கமக ன்ணம டுத்ட, மண - 
னொணயல்மடபர் அடகவந பமரிப்ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட, 

'அபடமம்' ன்று என்வப் ண்ஞி, ம் ணமடயரிழத ளமம் 
தத்ங்கள் ண்ஞி சண்வ கயண்வ ல்மம் ழமட்டு 
ம்மங்கள் ண்ஞி, அடயல் டமனம்கூ அடி, உவட 
பமங்கயக் ளகமண்டு அபஸ்வடப்ழபண்டும்? 

அபடமத்டயல் அபனம் ணக்கயனக்கய ல்மக் 
கஷ்ங்கறம்டமன் டுகயமர்! ளபநிதியனந்ட பனகய 
கஷ்ம் ணட்டுணயல்வ. ச்சயடமந்ட ஸ்பனொம் 
ப்டும் அபனழண (அபடமங்கநில்) ம் ணமடயரி 
ழகமப்டுகயமர், அறேகயமர், ச்னங்கமம் ண்டகயமர். 
இளடல்மம் டற்கமக? டர்ண ம்ஸ்டமம் ண்ஞட்டும். 
ஆமல் அவட அபனவத உச்ச ஸ்டமத்டயயனந்ட 
ளகமண்ழ, வபகுண்ழணம வகமழணம டயழம 
என்யல் இனந்ட ளகமண்ழ, ங்கல் ணமத்டயத்டயல் 
ண்ஞிபி ழபண்டிதடடமழ? அபடமம் ன்று ன் 
ன்ணம டுக்கழபண்டும்?' ன்று ழகள்பி பனகயட. 
 

ங்கல்த்டயமழழத ஸ்பமணய ன்றம் 
ளசய்தனடினேம் ன்ட பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் ன்மக 
ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல், இப்டி அபர் ங்கல் 
ணமத்டயத்டயல் டறம் ளசய்பளடன்மல், னடிபமக ன் 
ண்ஞ ழபண்டிபனம் ளடரினேணம? 'ஸ்னஷ்டிழத 
ழபண்மம்' ன்று எழதடிதமக 'க்ழநமஸ்' ண்ஞத்டமன் 
ங்கல்ிக்க ழபண்டிபனம்! (சயரித்ட) 'ஸ்னஷ்டி 
இல்மணல் ழமகக் கபட' ன்று எழ ங்கல்ணமகப் 
ண்ஞிபிட்டு அபர் மட்டுக்கு யம்ணடயதமக இனந்டபி 
ழபண்டிழத பனம்! 



 

யம்ணடயதமதினந்டபிக் கூமளடன்றுடமழ அபழ 
ப்ரிதப்ட்டு ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்கயதினக்கயமர்? 

ஆடயதில் அபர் ணட்டுந்டமழ ச்சயடமந்ட ப்ஹ்ணணமக 
இனந்டமர்? அந்ட யம்ணடய ழமடபில்வ ன்றுடமழ, 

'பிவநதமடம், கூத்டடிக்கடம்' ன்று ணமவதவத 
பமரிப்ழமட்டுக் ளகமண்டு ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்கய, அசடு 
அசடுகநமக ம் இத்டவ ழவனேம் ண்ஞிப் 
ழமட்டினக்கயமர்? (கல்) ப்நதத்டயல் அத்டவ 
பீர்கறம் எடுங்கயமறம், அபனம் ழமமல் 
ழமகயளடன்று ஆதிம் சடர்னேக கமம் அந்ட தம் 
(எடுக்கம்) அப்டிழத இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று 
சும்ணமதினந்டமறம், அப்னம் எடுங்கயவடளதல்மம் 
ணறுடி னர் ஸ்னஷ்டி ன்று ிடித்டயறேத்டக்ளகமண்டு 
பந்ட, -ணஞக் குவ மட்டித்டயல் சுற்றுச் சுற்று 
ன்று சுற்த்டமழ ஆம்ித்டபிடுகயமர்? அபர் ணஸ், 

அபர் சயத்டம் ணக்குத் ளடரிதழப ளடரிதமட. த்டவ 
ழதமசயத்டமறம் னரிதழப னரிதமட. டமன்மட்டுக்கு 
'கழணபமத் பிடீதம்' (இண்ற் என்று) ன்று 
இனந்டளகமண்டினக்கமணல் ஸ்னஷ்டி ன்று டற்கமகப் 
ண்ஞடம் ன்று ணக்குத் ழடமன்யமறம், 

டற்கமகழபம ண்ஞித்டமழ இனக்கயமர்? ன் 
ண்டகயட? 'அளடல்மம் ஸ்னஷ்டி ன்ழ என்று 
இல்வ; ல்மம் கல்வடமன், ணமவதடமன்' ன்று ண 
ழபடமந்டம் ளசமன்மறம் அந்டக் கல்வழதம, 

ணமவதழதம, அட ணட்டும் ன் உண்மகடம்? அடமழ 
டமன் எழ பமர்த்வடதில் "ன்ழபம ீவ" ன்று 
ளசமல்ய னடித்ட பிடுகயட! 



 

ஸ்பமணயதின் 'ழச்சர்' டணக்குத் ளடரிதமட, னரிதமட. 
அடமல், 'யம்ணடயவதக் ளகடுத்டண்டு இளடன் 
ஸ்னஷ்டின்னு ண்ஞிண்டு?' ன்று மம் யவத்டமறம், 

அபர் ன்ழபம யம்ணடயதமக, ப்சமந்ட யவதில் 
ஆத்ணமமணமக இனந்ட ளகமண்ழடமன் த்டவ கூத்ட 
உண்ழம அத்டவனேம் அடித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்! 
கூத்டடிப்டமல் யம்ணடய ழமகபில்வதமடமல் கூத்வட 
னடிக்கழப ணமட்மர்! ஸ்னஷ்டிவத 'க்ழநமஸ்' ண்ஞழப 
ணமட்மர்? அபர்டமழ ழபண்டுளணன்று ("ழபடம்ன்னு" 
ன்று சுவபத்டக் கூறுகயமர்கள்) இமகுழட் ண்ஞி, 
மம் மளணன்று த்டயக் ளகமண்டினக்கயமர்? அடமல், 

டன்னுவத டயட்த்டயல் ப்நதளணன்று ஸ்னஷ்டிவத 
எடுக்கயக்ளகமள்நழப ற்ட் கமம் டபி 
ழபளப்ழமடம், ந்டக் கமஞத்டயற்கமகறம் அவட 
'க்ழநமஸ்' ண்ஞணமட்மர். 
 

அடயனக்கட்டும். அபடமம் டுக்கமணல் ங்கல் 
ணமத்டயத்டயழழத ன் அபர் டர்ண ம்ஸ்டமம் 
ண்ஞக்கூமட ன்று ழகட்மல் அப்டிப் 
ண்டபடற்குப் டயல் அபர் ஸ்னஷ்டிவதழத க்ழநமஸ் 
ளசய்டபிமளணன்று ளசமன்மல் ன் அர்த்டம்? 

 

ன் அர்த்டளணன்மல்... 
 

டர்ணம் அடர்ணத்வட அனயத்ட பிடும்டிதம என யவ 
பனம்ழமட ஸ்பமணய, 'டர்ண ம்ஸ்டமம் க்கட்டும்' 

ன்று ங்கல்ம் ண்டபடமக வபத்டக் ளகமள்ழபமம். 
இந்ட டர்ண ம்ஸ்டமம் சமச்படணமக யவத்ட 



இனக்கட்டுளணன்று அபர் ங்கல்ிக்க னடினேணம? 

னடிதமட. ளன்மல் இப்டி ழமகம் னம எழ டர்ண 
ணதணமகய அப்டிழத இனந்ட ளகமண்டினந்டமல் ந்ட  
ழடங்கறக்கமக அபர் இப்டி பிசயத் பிசயத்ணமக பீ 
ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்கயதினக்கயமழம அடழப 
இல்மணல் ழமய்பிடும்! ீவ, பிவநதமட்டு ன்மல் 
டயளடயர்க் கட்சயகள் tug-of-war இறேத்டக்ளகமண்டு, டயளடயமக 
இண்டு கட்சயகள் ந்வட இந்டப் க்கம் அந்டப் க்கம் 
உவடத்டக் ளகமண்டு, பிறேந்ட பமரிக்ளகமண்டு, ளபற்ய-
ழடமல்பி, ணமற்ம்-டயர்மர்க்கமட அடயனஷ்ம், ழகமம்-
ந்ழடமம், அறேவக-குய ன்று பிட உஞர்ச்சயகநில் 
ணமட்டிக்ளகமண்மல்டமழ பிறுபிறுப்மதினக்கும்? 'ீம 
மகம்' ன்மல் மகத்டயல் பனம் இனக்கடழணம 
இல்யழதம? ர்ப ங்கறம் டர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டு சமந்டர்கநமகய அப்டிழத சமச்படணமதினந்ட 
பிட்மல் அடயல் ீம பிசயத்ம் ட? மகம் ட? 

ஸ்பமணயக்கு எழதடிதமக ழமர்டமன் அடிக்கும்! இடற்குப் 
ழழ 'ணயச் ழமகம்' ன்ட. அடமபட, ல்ட 
ளமல்மடட கந்டமங்கட்டிதமக இனக்கும்டிதமகழப 
அபர் உத்ழடசயத்டயனக்கய ழமகம் இட. எழ 
ளமல்மடடமக அற ழமகம், எழ ந்ழடமணமக 
ழடபழமக - கந்டர்ப ழமகங்கள், எழ சமந்டயதமக 
டழமழமகம் த்த ழமகம் இத்தமடய ன்று அபர் 
ஸ்னஷ்டிதில் ண்ஞி, அடயளல்மம் டமம் அறத்டச் 
சயத்டப் ழமகமணயனப்டற்கமகத்டமன், ம் ழமகத்வட 
ணயச் ழமகணமகப் ண்ஞி, பீர்கறக்குப்  
டயனுமகறம் கர்ணம ளசய்த ஏநற ஸ்பமடந்டர்தத்வடக் 
ளகமடுத்ட பிவநதமட்டுப் மர்ப்ட. அடமல் இந்ட பீ 



ஸ்பமடந்டர்தத்டயன் ஸ்பமஸ்தழண அடிழதமடு ழமய் 
ல்மனம் க்கமனம் டர்ணயஷ்ர்கநமக ஆகயபிட்மல் 
இந்ட ழமகழண கபமன் மர்வபதில் 'ளணகமிகம'கப் 
ழமய் பிடும்! ணயச்ழமகணமக இனக்க ழபண்டிதட 
அப்டிதில்மணல் அணயச்ணம (கப்ில்மட) 
டர்ணழமகணமகயபிட்மல் அவட க்ழநமஸ் ண்ஞிபி 
ழபண்டிதடடமழ? 

 

டர்ணப்டிழத ல்மனம் ண்ஞிமல் னடக் கர்ணமழப 
ழசமட. வனத கர்ணம டீர்கய ணட்டுழண ணமதம ழமக 
ம்மத்டயல் இனந்டபிட்டு அப்னம் இந்ட 
ஸ்னஷ்டிதியனந்ட பிடுட்டுபிடுபமர்கள். இப்டி 
அத்டவ ழனம் ழணமக்ஷத்டயற்குப் ழமய்பிட்மல் 
ஸ்னஷ்டி க்ழநமமகயபி ழபண்டிதடடமழ? இப்டி 
ங்கநமகப் ண்டபவடபி அபர்கவநனேம் ண்ஞி 
ழமட் ஸ்னஷ்டிகர்த்டமழப ண்ஞி பி 
யவப்டடமழ இதற்வக? (சயரித்டபமறு) 'மம் 
ளணக்கயட்டுப் ண்ஞி ஸ்னஷ்டிவத இபம ன் 
இல்மணப் ண்ட? மழண அப்டிப் ண்ஞிடுழபமம்' 

ன்றுடமழ அபனக்குத் ழடமன்றும்? 

 

ஸ்னஷ்டி ீவ அபனக்கு ழபண்டிதினப்டமல், 

சமச்படணமக டர்ண ம்ஸ்டமம் ண்ஞ ழபண்டுளணன்று 
யவக்கணமட்மர். இடமல்டமன் ழமகம் சமச்படணமக 
டர்ணத்டயழழத ழமய்க்ளகமண்டினக்கழபண்டும் ன்று 
ங்கல்ிப்டற்குப் டயல் அபர் ஸ்னஷ்டிவதழத 
க்ழநமஸ் ண்ஞிபி யவப்மர் ன்று ளசமன்ட. 
 



"ரி, அப்டிதமமல் 'சமச்படணமக டர்ண ஸ்டமம் 
ற்ட்டும்' ன்று (ணமத்ணம) ங்கல்ிக்க ழபண்மம். 
ளமம்றம் ழணமசணம யவ ற்டும்ழமட, 

அப்ழமவடக்கு ணமத்டயம் ற்ட்டும்' ன்று 
ங்கல்ிக்கமழண! (இப்டி ளபறுணழ ங்கல்ிப்வட 
பிட்டு) அபடமம் ன்று அபழ ிப்மழன்?" 

 

இப்டி ங்கல்ித்டமல் ணறுடி ணறுடி அடர்ணம் 
ழணழமங்கய, ணறுடி ணறுடி அபர் (டர்ண ஸ்டமத்வட) 
ங்கல்ிக்க ழபண்டிதடமகத்டமழ ஆகும்? 'அபர் ன் 
அபடமம் டுக்கடம்? ங்கல்த்டயமழழத 
ளசய்தட்டுழண' ன்று ளசமல்பட. அபர் ன் ச்ணப்டம்?' 

ன் ண்ஞத்டயல்டமன். அபடமளணடுக்கமணல் 
ங்கல்ிப்ட ன்மறம், மம் அபனக்கு ழபண்டும் 
ன்று யவக்கய யம்ணடயழதமடு அபர் இனந்டபி 
னடிதமட. ளம்ரி ங்கல்ணமகழப ளசய்படமல், 

ழமகத்டயன் யவவணவத ஏதமணல் இன்ஸ்ளக்ட் ளசய்ட 
ளகமண்டு ணறுடி ணறுடி ங்கல்ம் ளசய்னேம் ச்ணத்வட 
அபர் ட்டுத்டமன் ஆகழபண்டும். மம் யவக்கய யம்ணடய 
ழபண்மணல்டமன் அபர் ஸ்னஷ்டி ன்று ழபவவத 
இறேத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்டு அத்டவ ழனக்கும் 
ஆமம் ழமடுபட, கூய டனபட ன்று கமர்தங்கவந 
பயத பபவனத்டக் ளகமண்டினக்கயமர். மம் அபர் 
ழபவவத வ்பநற குவத்டத் டமளணன்று 
யவத்டமறம், டயனம்த் டயனம் ங்கல்ம் ளசய்கய 
கமர்தத்வட அபர் ழமக்கயக்ளகமள்ந னடிதமட ன்ழ 
ளடரிகயட. அப்டிதினக்கும்ழமட ன்ழணம ளபற்று 
ழதமசவதமக 'ங்கல்ம்' ன்று ண்டபவடபி -- 



அபர் டமன் ீவ ப்ரிதமக இனக்கயமழ, அடமல் -- 
அபடமம் ன்று ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட 
ீவகள் ண்ஞித்டமன் டர்ண ஸ்டமம் ண்டழபமழண 
ன்று யவக்கயமர். 
 

ல்மழண அபர் ங்கல்ந்டமன். ஆமல் கமர்த 
னொத்டயல் எவ்ளபமன கனபி ண்ஞிடமகக் கமட்டுகயமர். 
ஏழமன ந்டர்ப்த்டயல் அடர்ணம் ஏங்குகயளடன்மல் 
அடறம் அபர் ங்கல்ந்டமன். ஆமல், 'அபர் 
ணமத்ணமபமகழப ங்ழகழதம உட்கமர்ந்டளகமண்டு 
ங்கல்ம் ளசய்டமர்: உழ ழமகம் 
அடர்ணணமகயபிட்ட' ன்று ங்ழகதமபட 
டித்டயனக்கயழமழணம? அறர், மக்ஷர், டஷ் 
மமக்கள், டப்ம ளகமள்வககவந ணடணமக ப்சமம் 
ளசய்பர்கள், இன்ம்  ழர், டயனர்கள், 

ளகமவகமர்கள், ஃழமர்ரிக்கமர்கள் ன்பர்கள் கமர்த 
னொத்டயல் அழகம் ண்டபடமல்டமன் அடர்ணம் 
டவளதடுக்கயட. கயதில் ங்கநின் ணஸ் 
ளகட்டகநில் ழமகயட ன்மல் அடறம் வகதமல், 

கமமல் ளசய்னேம் கமர்தணமதில்மபிட்மறம் 
ணயமல் ளசய்னேம் கமர்தந்டமன்! ணஸ் ளகட்வட 
யவத்ட ிகு, அந்டக் ளகட்வட அடேபிப்டற்கமகக் 
வகனேம் கமறம் ளபநிக் கமர்தணமகழப ளகட்வடச் ளசய்த 
ஆம்ிக்கயட. இப்டிக் கனபி, கமர்தங்கநமழழத 
ழமகத்டயல் ல்மம் க்கயழமட, (ளகட்ட 
ணட்டுணயல்வ, ல்டந்டமன் -- ல்மழண கனபி, 
கமர்தங்கநமல்டமன் த்டகயமழ டபி, கனம் 
அபன் ங்கல்ளணன்மறம், ங்கல் ணமத்த்டமல் 



ந்டடமகக் கமட்டுபழடதில்வ;-இப்டி 
ந்டபனம்ழமட,) அடமபட அபன் த்டய பனகயழமட, 

அடர்ணத்டயன் ளரித றேச்சயனேம் இப்டிழத க்கும்ழமட 
டர்ணத்டயன் ணறுணர்ச்சய ணட்டும் ங்கல் 
ணமத்த்டமழழத க்கழபண்டும் ன்மல் ப்டி? 

அடற்கும் ழமகத்டயல் கனபி, கமர்தங்கவநக் 
கமட்மபிட்மல் அபனுவத 'ஸ்ழமர்ட்'டில் ளமம் 
பிறுபிறுப்ம என அம்சம் இல்மணல் ளசய்கய ணமடயரி 
டமன்! 
 

அடமல், டர்ணம் குவனேம்ழமட அவட அிபினத்டய 
ளசய்படற்கமகத் டன் டெடர்கள் ணமடயரிதம 
ணமன்கவநக் கனபிதமக அனுப்னபமன். அடறம் 
யக்கமட ன்கய கட்த்டயல் டமழ டன் கனபிதமகய 
அபடமம் டுப்மன்! 
அபடமத்டயல் ணிடத்டன்வணனேம் ளடய்பத்டன்வணனேம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடமத்டயல் ணிடத்டன்வணனேம் ளடய்பத்டன்வணனேம் 

 

டர்ழணமத்டஞம் ளசய்த ழபண்டுளணன் க்ஷ்தத்டக்கமக 
இப்டி அபன் அபடமம் டுப்டயல் அழக மணம 
பிதங்கவந உள்ழந ழசர்த்டப் ிவசந்ட 
வபத்டயனக்கயமன். டர்ணத்வட உழடசம் ளசய்பழடமடு, 

பமழ்ந்டம் கமட் ழபண்டும். பமழ்க்வகதில் ஊமட டர்ணம் 
த்டவ அனகமக உழடசயக்கப்ட்மறம் தன் டமட. 
ஆடர்ச னனர்கநமக ளமந்ட பமழ்க்வகதில் த்டய 



பனயகமட்டுபர்கள் இனந்டமல்டமன், 'அமம! இபர்கள் 
இப்டிதிப்டிப் ண்ஞி த்டவ சுத்டர்கநமக, 

சமந்டர்கநமக இனக்கயமர்கள்! டமங்கறம் ஆந்டணமக 
இனந்டளகமண்டு, ழமகத்டக்கும் ஆந்டனெட்டுகயமர்கள்! 
மனம் இந்டப்டி ண்ஞிப் மர்க்கழபண்டும்' ன் 
ண்ஞம் ங்கறக்கு உண்மகும். இம் ணமடயரி ஆடர்ச 
பமழ்க்வக த்டய பனய கமட்டுபடற்கும் அபழ 
அபடமணமக பழபண்டிதினக்கயட. 
 

ஆமறம் 'ஆடர்சம்' ன்டற்கமக வனவதில் 
ங்கறக்கு இனக்கய அத்டவ ழமக்குகறம் டக்கு 
அடிழதமடு இல்வ ன்று அபடம னனன் எழ 
உச்சமஞிதமக இனந்டபிமணம? ம்னவத உஞர்ச்சய 
ழணமடல்கள் டறம் அபனுக்கு இல்வ, ம்னவத 
ஆவசகள் டறம் அபனுக்கயல்வ ன்று ப்ழமடம் 
அடீட ளபயழழத அபன் இனந்ட ளகமண்டினக்கமணம? 

கூமட. அப்டி இனந்டபிட்மல் அபன் பனயகமட்டிதமக, 

'ணம'மக, இனக்கழப ணமட்மன். அடீட ளபயழழத 
இனப்பன் ப்டி ணற் ளபல்கள் இனப்பர்கறக்கு 
க்ஷ்த னனமக ஆக னடினேம்? மண்ழம தமவவத 
ணமர் ழணழ ற்ய யறுத்டயக் ளகமள்கயமளன்மல் மம் 
வக டட்டி ந்ழடமப்டுழபமம், ப்ணயப்ழமழண எனயத 
அந்ட ணமடயரி மம் ண்ஞிப் மர்க்க யவப்ழமணம? 

"அபனுக்கு அட னடிகயட. ம்ணமல் னடினேணம?" 

ன்றுடமழ ளசமல்ழபமம்? அப்டித்டமன், அபடம 
னனளமனபன் ம்னவத னழமக பமவகவந 
இல்மணல் உச்ச ணட்த்டயல் ண டமர்ணயகணமக ல்மம் 
ளசய்டளகமண்டினந்டமளன்மல், 'இபன் ம்னவத 



ணடேஷ்த மடயவதச் ழசர்ந்டபழதில்வ. ணக்கு 
இனக்கய ணயன் இறேயப் ழமமட்ங்கள், 

ஆசமமசங்கள் டறம் இபனுக்கு இல்வ' ன்று 
அபனுக்கு ணஸ்கமம் ழபண்டுணமமல் யவதச் 
ளசய்பமழண டபி அபன் பனயதிழழத மனம் ளசன்று 
மர்க்கமம் ன் உத்மத்வடப் ள ணமட்ழமம். 
 

ஆவகதமல் அபனும் ம் ணமடயரி இனப்டழமழப 
டன்வ ணடேஷ்தத்பத்டயல் ஏநற கட்டுப்டுத்டயக் 
ளகமண்மற்ழம டித்ட டித்ழட, ஆமறம் டப்னக்கும் 
வட்டுக்கும் என ழமமட்ம் பனம்ழமட டப்ில் 
ழமகமணல் வட்டிழழத ழமய், 'டர்ணம்டமன் ளசய்த 
ழபண்டிதட. அடடமன் யவத்ட இன்த்வடனேம் 
சமந்டயவதனேம் டனபட' ன்று ணக்குக் 
கமட்டிக்ளகமடுப்மன். ம் ணமடயரிழத  அம்சங்கநில் 
இனந்டம், மம் ஃளதில் ஆகய இத்டயளல்மம் அபன் 
மஸ் ண்ஞிக் கமட்டுபமன். அப்டிதினந்டமல்டமன் 
ணக்கு, 'மனம் இபன் ணமடயரி க்கனடினேம் -- டர்ணணமக 
பமனனடினேம். சமஸ்த்ம் ழமட்டுக்ளகமடுத்டயனக்கும் 
மத்டயல் மஸ் ண்ஞனடினேம்' ன் உத்மம் 
உண்மகும். 
 

னறேக்க மணமித ஆநமகழப இனந்டபிட்மல் அபன் 
ன் ளசய்கயமன், டர்ணத்டயல் ழமகயமம இல்வதம 
ன்வடளதல்மழண மம் கபிக்க ணமட்ழமம். 
இப்ழமடங்கூப் ளதர் ளடரிதமணழ  ழர் 
ல்பர்கநமக, டர்ணத்டயழழத ளசல்கயபர்கநமக 
அங்கங்ழக இனந்ட ளகமண்டினக்கமம். ஆமல் இட 



ப்டி உகத்டக்குத் டெண்டுழகமமக உடப னடினேம்? 

'த்தணமகழப இனப்ட, ணஸ் மக்ஷயப்டிழத ளசய்பட' 

ன்று ணீ கமத்டயல் கமந்டய எனபர்டமம னதற்சய 
ண்ஞிதினப்மர்? இன்ம் ழர் இனந்டயனப்மர்கள். 
ஆமறம் ழடசம் னமறக்குணம என ளபயல் அபர் 
கமர்தங்கள் ளசய்பமக இனந்டடமழழத 'கமந்டீதம்' ன்று 
ணற்பர்கறக்கும் என பனய ற்ட்டு, அபனவத 
கமத்டயல் யணமகழப  ழர் அந்ட பனயதில் ழமகறம் 
மடுமட்மர்கள். ஆவகதிமல், டன்னுவத கமத்ழடமடு 
னடிதமணல், பப்ழமகய கமத்டயறம் டன்னுவத 
'இன்ஃப்றளதன்ஸ்' இனக்கும்டிதமக ஸ்பமணய அபடமம் 
ளசய்னேம்ழமட ணமடேணமக என க்கம் இனந்டமறம், 

இன்ளமன க்கம் ணடேஷ்தர்கவநளதல்மம் டன்ிம் 
ஆகர்யக்கும்டிதமக ஏநற டயவ்தமம்சங்கவநனேம், 

ளடய்ப சக்டயகவநனேம் வகக் ளகமள்றபமன். 
அமத்தணம என கமர்தத்வடப் ண்டபமன். மமக 
இனந்டளகமண்ழ டமவக, றமற ழமன் 
மக்ஷர்கவந படம் ளசய்பமன். அல்ட ம்ணமல் 
னடிதமட என ளரித த்தமகத்வடச் ளசய்ட -- 
ட்மிழகம் யச்சதம் ண்ஞி மநிழழத, 

"கமட்டுக்குப் ழம!" ன்மல் "ஆம"! ன்று சயரித்ட 
னகணமகப் னப்ட்டுப்ழமய் -- ணடேஷ்தர்கவந 
ஆகர்யப்மன். ஆமல், 'இபன் ளடய்பமம்சம்; இபன் 
ளசய்பட ணக்கு ணமமகமட' ன்று மம் எழதடிதமகத் 
டள்நி யன்றுபிமணல், இபழ ம் ணமடயரி னெக்வகச் 
சயந்டயப் ழமட்டுக்ளகமண்டு, 'ணழண கண்மதம? ணட்வழத, 

கண்மதம?' ன்று டயண்மடினேம் கமட்டுபமன். 
ளடய்பணமகறம் ணமடேணமகறம் ணமய ணமய இனந்ட 



கமட்டி ளணமத்டத்டயல் டர்ண பனயதில் மம் ளசல் ஊக்கம் 
டனபமன். 
 

ளடய்ப சக்டயக்கு ணடே சக்டய குவபமடடமன். 
ழடபர்கவநபி ணிடர்கள் சக்டயதில் 
குவந்டபர்கள்டமன். ஆமறம் ணடேஷ்தர்கள் டங்கவநப் 
ற்ய யவத்டக்ளகமண்டினக்கய அநறக்கு அல் 
சக்டர்கநில்வ. இந்த்ரித யக்ம் ளசய்ட சுத்டணமக 
பமழ்க்வக த்டயமல் ணடேஷ்தர்கறம் வ்பநழபம 
சக்டயனேன் கமர்தங்கள் ளசய்தமம். ழதமழகச்பர்கநமகப் 
ழமமல் ழடபர்கவநப் ழமறம், அபர்கவந 
பிறம்கூ சக்டயவத ம்மடயத்டக் ளகமள்நமம். 
டங்கவநப்ற்ய ளமம்க் குவபமக 
யவத்டக்ளகமண்டினக்கும் ணடேஷ்தர்கறக்கு, 'டமங்கறம் 
இத்டவ சக்டர்கநமக, இப்டிதிப்டிப் ளரித 
கமர்தங்கவநப் ண்ஞனடினேம்' ன் ம்ிக்வகவதனேம் 
உத்மத்வடனேம் ஊட்டுபடற்கமகறம் கபமன் 
கபமமகழப இனந்டளகமண்டு டர்ண ம்ஸ்டமம் 
ண்ஞமணல் ணடேஷ்தமக பந்ட ண்டகயமன். 
கந்ட னகும் ஆவசக்கமகறம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கந்ட னகும் ஆவசக்கமகறம் 

 

'பனய கமட்டுபடற்கமகத்டமன் அபன் ணடேன் ணமடயரி 
பிவநதமடுகயமன். டர்ண ம்ஸ்டமத்டயற்கமக 
ங்கல்ம் ணட்டும் ண்டபட எத்ட பபில்வ 



ன்றுடமன் அபடமம் ண்டகயமன்' ன்று இத்டவ 
மனய கமஞம் ளசமன்ளடல்மம்கூப் ழமடபில்வ. 
டர்ணம், அடயல் ங்கறக்கு பனய கமட்டுபட ல்மம் 
இனக்கட்டும். இளடல்மம் ப்டிதினந்டமறம் அபனுக்ழக 
என ஆவச, டமன் வத்ட குனந்வடகழநமடு கந்ட னகய 
பமனழபண்டுளணன்று! அபன்டமழ ர்ப னடங்கறக்கும் 
ணமடம ிடமக்கள்? குனந்வடகள் ப்டிதினந்டமறம் 
அபற்ழமடு ழசர்ந்ட இனக்கடளணன்று ணமடம 
ிடமக்கறக்கு இல்மணல் ழமகுணம? அப்டித்டமன் 
அபனுக்கும், ஆவச! அபன் ஆவசப்ட்மறம், அபன் 
அனொணம ணமத்ணமபமக இனந்டமல், மம் அபவ 
கயயக்க னடினேணம? க்யக்க னடிதமடபழமடு ப்டி 
உற ளகமண்ம? அல்ட டயவ்த னொம் 
டுத்டக்ளகமண்டு சடர்னமக பந்டமறம் மம் அபிம் 
ழமய்க் கந்ட னகுழபமணம? கன்த்டயல் 
ழமட்டுக்ளகமண்டு பம் ழகட்ழமம். இன்ம் ளகமஞ்சம் 
மஸ்டயதமகப்ழமமல், டர்ச ணமத்டயத்டயழழத 
னெர்ச்வசழமட்டு பிறேந்ட பிடுழபமம். அடற்கமகத்டமன் ம் 
ழமன் ணடேஷ்தமகழப அபடமங்கநில் பந்ட ம்வண 
இவனந்ட னக வபக்கயட. என ழபம, குங்கம, 

இவச்சயதம-இபர்கள்கூ 'ணக்கு இபன் ண ளமந்டம்' 

ன்று மந்டவ்தம் மமட்டும்டிதமக அபடமம் ளசய்பட, 

டன் ஆவச டீ, அபர்கறவத ஆவச டீறம்டமன் 
ல்ழமனம் ணமக எட்டிப் னக ழபண்டுணமமல் 
அபர்கள் ணமடயரிழத ஆடிமல்டமன் னடினேம் ன்றுடமன் 
ணமத்ணம அபடமங்கநில் ஆசமமசம், ழகமம், அறேவக 
ல்மம் கமட்டுபட. ஆமல் ளணமத்டத்டயல் கஞக்குப் 
மர்த்டமல் இடற்ளகல்மம் ணயகறம் அடயகணமக உத்டணணம 



ப்ழவண, ஜமம், சரம், த்தம் ல்மபற்வனேம் 
அபடமனனன் த்டயக்கமட்டி டர்ண ம்ஸ்டமம் 
ண்ஞிதினப்மன். 
 

டன்னுவத ஆவசவத அபடமத்டயமல் யவழபற்யக் 
ளகமண்மல்ணட்டும் ழமடமட; ங்கறக்கும் அடமல் 
ல்டற்கு பனய ற்டும்டி உடப ழபண்டும் ன்று 
யவத்ட, இந்ட இண்வனேம் ழசர்த்ட னடிச்சு 
ழமடுபடற்கு ந்டர்த்வட டயர்மர்த்டக் 
ளகமண்டினக்கயமன். டர்ணம் ளமம்றம் சரர்ளகடுகயழமட, 

'ந்டர்ம் பந்ட பிட்ட' ன்று அபடமம் ளசய்கயமன். 
 

இடயல் அபன் ணமடேணமக இனப்வடப் மர்த்ட ணக்கு 
ந்ழடம் பந்டபிப் ழமகயழட ன்றுடமன், "த்டவ 
டமன் ணடேன் ணமடயரி மன் இனந்டமறம், ணிட 
உஞர்ச்சயகவநக் கமட்டுகயட ழமறம் ணிடர்கறவத 
உக இன்ங்கவந அடேபிக்கயட ழமறம் 
இனந்டமறம், ணிடர்கள் ணமவத பசப்ட்டு இப்டி 
இனப்ட ணமடயரி மன் இல்வ. ணமவதவத மமக்கும் 
பசப்டுத்டயக்ளகமண்டு-ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அடயஷ்மத... 
அபஷ்ப்த (ப்க்னடய ன்மல் ணமவதடமன்) இப்டிச் 
ளசய்கயழன். ணமத்ணமபமக, ப்ஹ்ணணமக மன் உள்ந 
யவதில் ணமவத ன்கயட்ழழத பனடிதமட. ஆமறம் 
ீவக்கமக மன் ஈச்பமக உள்நழமட ணமவதவத 
வபத்டக்ளகமண்டுடமன் ஸ்னஷ்டி ண்ஞனடிகயட. 
அடமல் அப்ழமட ணமவதவத மன் இறேத்ட ன்ிம் 
வபத்டக்ளகமண்டு, அடமபட ன் பசப்டுத்டயக்ளகமண்டு, 

னன்ழ ப்நதத்டயல் தித்டப் ழமதினந்ட னட 



க்மணத்வட (உதிர்க்குத்வட) ணறுடி ிபிகள் டுக்கச் 
ளசய்கயழன். 
 

ழமக ீவதில் டர்ணம் ளமம்றம் க்ஷீஞித்டப் 
ழமகும்ழமடம் ணமவதவதப் ிடித்டயறேத்ட பசப்டுத்டயக் 
ளகமண்டு, ன்ிழண அடற்குரித னக்குஞங்கள் பந்ட 
பிட்மற் ழமறம், அடமல் மனும் ணமடேணம என 
பீமகயபிட்மற் ழமறம் ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு 
அபடமணமகப் ிப்ளடுக்கயழன்" ன்று ளசமன்மர். 
ளகமஞ்சத்வட ணட்டும் ளசமல்ய ணீடயவத மம் னரிந்ட 
ளகமள்நபிட்டு கரழடமழடம் ளசய்டமர். 
 

னடக்மணத்வடப் ற்ய குயப்ிடும்ழமட "அபசம் 
ப்க்னழடர் பசமத்" ன்று, அடமபட, ணமவததின் பசப்ட்டு 
ஸ்பமடீழண இல்மணல் பீ னெம் இனக்கயடமகச் 
ளசமல்ய, அடற்கு Contrast -ஆகத் டன்னுவத அபடம 
ன்ணமவபக் குயப்ிடும்ழமட "ப்க்னடயம் ஸ்பமம் 
அடயஷ்மத", அடமபட, ணமவதவதத் டமம் 
பசப்டுத்டயக்ளகமண்டு இப்டிச் ளசய்படமகச் 
ளசமன்டயழழத இத்டவ பிதத்வடனேம் ளகட்டித்ட 
அக்கயபிட்மர். அபடமம் ணமடேணமகத் ழடமன்றுபடமல் 
ணமவதக்கு உட்ட்ட ன்று மம் ளகமஞ்சங்கூ 
யவத்டபிக்கூமட ன்று, 'அடடமன் க்கு பசம்; 

உங்கவநப்ழமல் மன் அடற்கு பசணயல்வ' ன்மர். 
("ப்க்னடயம் ஸ்பமம் அடயஷ்மத", "ப்க்னடயம் ஸ்பமம் 
அஷ்மப்த" ன்) இண்டு இத்டயறம் "ஸ்பமம்", 

"ஸ்பமம்" ன்று ழமட்டு "ணமவத ன்னுவதட; மன் 
உங்கவநப்ழமல் ணமவததின் உவவணதில்வ" ன்று 



கமட்டிமர். "ஸ்பமம்" ன்மல் "ன்னுவத". "ஸ்பமணய" 
ன்மல் உவவணதமநமர் ன்று அர்த்டம். அபனவத 
உவவண ணமவத, அவட அபர் ன் ழபண்டுணமமறம் 
ண்ஞமம். "பம" ன்று ளசமல்ய பசப்டுத்டய 
வபத்டக்ளகமண்டு பிவநதமறம் பிவநதமமம்; "ழம" 
ன்று டெக்கயப்ழமட்டுபிட்டு ஆத்ணமமணமகறம் 
உட்கமர்ந்டயனக்கமம். 
 

ம் ணமடயரி அபடம னனனுக்கும் ழகமம், டக்கம், தம் 
னடமவப ப அபன் 'அவ்' ண்டபமன். 
இவடப்ற்ய என்று ழடமன்றுகயட: அபன் 
ஆத்ணமபிழழத அச்சடித்டணமடயரி உள்றெ 
இனப்டமழழத இப்டி 'ளபநிதிழ ணறக்குப்  
டயனுசு உஞர்ச்சயகள்டமன் ற்ட்டு பிட்டுப் ழமகட்டுழண; 

அடமல் ம் உள் ஸ்டயடய மடயக்கப்டுகயடம ன்?' 

ன்ழ அபற்வ 'அவ்' ண்டகயமன் ன்று 
ழடமன்றுகயட. 
 

மடமஞணமக என ஆத்ண ஜமி ன்மல் அபர் 'சரீம் 
ப்டிப்ட் யவதில் ழபண்டுணமமறம் இனந்ட 
பிட்டுப் ழமகட்டும்! குநிரில்டமன் பிவக்கட்டும், 

ளனப்ில்டமன் ளமசுங்கட்டும்! அட என்றும் ஆத்ணமவப 
மடயக்கபில்வழத!' ன்று அபர்மட்டுக்கு இனப்மளன்று 
ளடரிகயட. ஆமல் 'ணறம் ஆத்ணமறக்கு 
ழபமடடமழ? அட ப்டி ழபண்டுணமமல் 
இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். ஆவச, அறேவக, ழகமம் ட 
ழபண்டுணமமறம் ட்டுபிட்டுப் ழமகட்டும்' ன்று அபர் 
இனப்டமகச் ளசமல்படயல்வ. ளன்மல் அபனம் 



ப்க்னடய ணமவதக்கு உட்ட் பீமகத் 
ழடமன்யதபர்டமன். அந்ட ணமவத ளகமடுத்டயனக்கய 
ணஸ்டமன் இபவ என டி பீமக ஆக்கய வபத்டட. 
ஆவகதமல் அந்ட ணவ அக்கயப் ழமட்டுபிட்ழ 
அபர் டிதம பீமத்ணமபமக இல்மணல் ணமத்ண 
யவவத அவந்ட ஜமிதமதினப்ட. 
அப்டிதினக்கும்ழமட அபர் ப்டி ணவ ணறுடி 
கூப்ிட்டு வபத்டக்ளகமள்ந னடினேம்? (ணறக்ழக 
உரிதடம) ஆவச, ழகமம், அறேவக னடமடகவந 
'அவ்' ண்ஞ னடினேம்? கபமன்டமன் ணமவதக்கு 
அடீச்பன். அபன்டமன் ப்க்னடயக்கு பசப்மணழ, 

டமமக, டன்ிஷ்ப்டி, ங்கல்ப்டி பீன் ணமடயரி 
அபடரித்டபன். அபன் ணமத்ணமபமக இனக்கய 
ஜமயவதியனந்ட பிகுபளடன்ட என ழமடம் 
க்க னடிதமட பிதம். 'ஜமிதின் சயத்டத்வடனேம் 
மசக்டயதம ணமணமவத கபர்ந்ட ழணமத்டயல் 
ஆட்டுத்ட னடினேம்' ன்று இனக்கய ணமடயரி* கபமவப் 
ற்ய என கமத்டயறம் ளசமல்னடிதமட. ளன்மல் 
அபனுவதட, அபவ depend ண்ஞிக்ளகமண்ழ 
உதிர்பமழ்படடமன் அந்டப் மசக்டய, ணமவத ல்மனழண! 
அடமல் அபன் எனத்டழ கபமமக உள்ந 
யவதிழம, அபடமணமக பனகய யவதிழம, 

ணமதமணவத் டன்ிச்வசதமக 'பம' ன்றும் கூப்ிட்டு 
வபத்டக் ளகமள்நமம், 'ழம' ன்றும் ிடித்டத் டள்நமம். 
 

ணடேமள் ணமடயரி இனந்ட அபர்கழநமடு கந்ட னகய 
அபர்கறக்கு பனயகமட்டி உத்மப்டுத்ட 
ழபண்டுளணன்று அபன் அபடமணமக பனகயழமட 



ழபம் ன்மகப் ளமனந்டபடற்கமகழப ளகமஞ்சங்கூத் 
டதங்கமணல், தப்மணல் ணயன் மமபிடணம 
உஞர்ச்சயகவநனேம் 'அவ்' ண்டகயமன். அடமல் என 
அபடம னனனுக்கும் ழகமம் பனம், தம் பனம், 

அறேவக பனம், ச்னங்கமம் பனம். என ஜமி சரீம் 
ப்டி ழபண்டுணமமல் ஆடிபிட்டுப் ழமகட்டுழண ன்று 
இனக்கய ணமடயரிழத அபடம னனன் ணறம்டமன் 
ப்டிழபண்டுணமமல் ஆடி பிட்டுப் ழமகட்டுழண ன்று 
பிட்டுபிடுபடமல்டமன் இப்டிளதல்மம் ப்ட! 
அப்ழமவடக்கு ழணல்ணயழடமன் அபடமத்டக்கு இந்ட 
உஞர்ச்சயகநமல் மடயப்ன இனக்கய ணமடயரிழத இனக்குழண 
டபி, ம் ணமடயரி அந்ட உஞர்ச்சயகழந அபவ 
அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடுபளடன்ட 
எனழமடணயல்வ. த்டவ ஆவச, ழகமம், அறேவக 
இனந்டமறம் அட அபனுவத ணமத்ண யவவதப் 
மடயக்க னடிதமட; ழமகத்டயல் அபன் னடிபமகப் 
ண்ஞழபண்டித டர்ணம்ஸ்டமத்வடப் ண்ஞி 
னடிப்டற்கும் குந்டகம் ற்டுத்ட னடிதமட. ளகமஞ்சம் 
ஃளதிமகயடழம அபன் சமய்ந்டமறம் அப்னம் 
யணயர்ந்ட யன்று மஸ் ண்ஞிபிடுபமன். சமய்ந்டம் 
யணயர்ந்டம் ஆடுபட அபனுக்கு பிவநதமட்டு! 
* டர்கம ப்டசடய பமக்கயதத்வட யவற கூர்பட. 
அபடமம் குயத்ட தம் கூமட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடமம் குயத்ட தம் கூமட 



 

இந்ட பிவநதமட்டிழ அபடம னனன் ணமவததின் 
ஆடீத்டமல்டமன் இனக்கயமழம ன்று 
ழடமன்றுணநறக்கும் ழமய்பிடுபடண்டு! அப்டி 
ந்ழடப்க் கூமளடன்று டமன், "ப்க்னடயம் ஸ்பமம் 
அடயஷ்மத : ணமவதவத மன் பசப்டுத்டய அக்கய 
வபத்டக்ளகமண்டு" ன்று கபமன் கனவஞழதமடு 
'க்நிதர்' ண்ஞிதினக்கயமர். 
 

ஆசமர்தமள் சரித்த்டயழழத தமனக்கமபட, ங்ழகதமபட, 

"ன் இப்டிப் ண்ஞிமர்? கமடிதில் என டயவத டயவச 
ணமற்யக் கயட்ழ ஏப்ண்ஞி, அப்னம் ர்ணவட 
ப்பமத்வட அக்கய, இன்னும் ர்பஜ்ஜர் ன்னும்டி 
க ஜமத்டனும் கூடி ளடய்பிக சக்டமக இனந்ட 
அபர் ன் இப்டி ணடேர் ணமடயரிப் ண்ஞிமர்? கமசயதில் 
பிச்பமடர் ஞ்சணவப் ழமல் பந்டழமட ன் பிதம் 
ளடரிந்டளகமள்நமணல் அபவ டெப் ழமகச் ளசமன்மர்? 

அப்னம் அபிம் டமம் உழடசம் பமங்கயக் ளகமண்டு 
ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்?" ன்கய ணமடயரி ழகள்பி 
றேந்டமல் அப்ழமட கரடம பமக்தத்வட யவத்டத் ளடநிற 
ளழபண்டும். 
 

அபடமத்டயம் ணமவதக் கப்ன இனக்கயணமடயரிடமன். 
ஆமல் ணமவத தணம ஸ்டமத்டயயனந்ட ளகமண்டு 
ம்வண ஆட்டிவபப்டழமல் அபடமத்வட ஆட்டிவபக்க 
னடிதமட. அபடமம் தணமமக இனந்ட, ணமவத அந்ட 
தணமனுக்கு உவவணதமக, அடிவணதமக இனக்கயட. 
ஆமறம் ளகடுிடி தணமமக இல்மணல் பிவநதமட்டு 
பிழமட தணமமக அபன் இனப்டமல் ணமவதக்குத் டன் 



ழணல் ஆடீம் இனப்டழமத் ழடமன்றுணநறக்கு அவட 
ஆபிடுகயமன்! ஆமல் சட்ளன்று அவடப் "ழம" ன்று 
டள்நினேம் பிடுபமன். "ணழண, கண்மதம? ணட்வழத, 

கண்மதம?" ன்று பி டமத்டயல் அறேடபழ அப்னம் 
-- த்டவழதம ச்ணப்ட்டு, னத்த்டக்ழக அவஞ 
கட்டி ளரிசமக னேத்டம் ண்ஞி தசமயதமக ஆ 
அப்னம் -- த்டவழதம ஆபறன் அந்டப் த்ி 
பனம்ழமட, ளகமஞ்ங்கூ ஆசமமசழண இல்மணல், 

"கவணக்கமக உன்வ ணீட்ழழ டபி க்கு என்றும் 
'அட்மச்ளணன்ட்' இல்வ. ீ ங்ழகதமபட ழமய்க்ளகமள்" 
ன்மன்! இந்ட யணயம் என அறவக் ளகமல்றம் 
டயவ்த சக்டய, அடுத்ட யணயம் என இவச்சயதிம் அடி 
பமங்கயக்ளகமள்றம் அணம ணடேத்டன்வண ன்று 
அபடமம் இந்டக் ழகமடிக்கு அந்டக் ழகமடி ழமகனடினேம் 
ன்று னரிந்டளகமண்மல் ந்ழடம் பமட. என 
அபடமத்வடப்ற்ய, 'அட ன் இப்டி? இட ன் இப்டி? 

எழ ணமறுமமதினக்கயழட!' ன்று ழகள்பி 
ழகட்கணமட்ழமம். 
னன்ளப்ழமடணயல்ம டர்ணக் குவற 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

னன்ளப்ழமடணயல்ம டர்ணக் குவற 

 

அபடமத்வடப் ற்ய க்னஷ்ஞ ணமத்ணம ளசமன்ட 
டமன் றோசங்கமபடமத்வட ற்டுத்டயபிட்ட. டர்ணம் 
யந்ட, அடர்ணம் ளனகும்ழமளடல்மம் அபடரித்ட டர்ண 



ம்ஸ்டமம் ளசய்கயழன் ன்று 
ளசமல்யபிட்மல்பம? அந்ட பமக்வகப் ரிமம் 
ண்ஞிக்கமட் ழபண்டித சூழ்யவ அபர் ணட 
ஆழமஞம் ளசய்ட இண்மதிம் - 
இண்மதித்வடடைறு பனங்கறக்கு அப்னம் 
ற்ட்ட. அந்டக் கமத்ட ழடச ஸ்டயடயவத யவதச் 
ளசமல்யதமதிற்று. 
 

சுனக்கணமகச் ளசமல்பளடன்மல் க்னஷ்ஞமபடம 
கமத்டயல் ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய டர்ணங்கறக்கு மி 
ற்ட்டினந்டட ழமழப... இல்வ, அவடபிப் 
ணங்கு டீபிணமக, இப்ழமட ற்ட்டினந்டட. 
 

க்னஷ்ஞர் கமத்டயல் ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம் ழதமகணமக 
அடேஷ்டிக்கப்மணல் ளபறும் கர்ணமடேஷ்மணமக 
ஸ்பர்கமடய ன்கறக்கமகழப ின்ற்ட்ளடன்மல், 

இப்ழமட அழடமடுகூழப, அவடபி ழணமசணமக 
இன்ளமன்றும் ந்டட. ளபறும் 
கர்ணமடேஷ்மணமகபமபட அபர்கள் ழபடத்டயல் 
ளசமல்யனேள்ந கமரிதங்கவநப் ின்ற்யமர்கள் 
அல்பம? இப்ழமழடம அந்ட ழபழடமக்ட கர்ணமக்கவந 
அடிழதமழழத னக்கஞிப்பர்கறம் யவத 
ற்ட்டுபிட்மர்கள். யவ்னத்டயதிறம் இப்ழமட ஜமம் 
ணமடயரிழத என க்ஷ்தத்வடக்கமட்டி, ஆமல் 
சூன்தத்டயழம, அல்ட டறம் னடிற ளசய்படற்கயல்வ 
ன் த்ரிசங்கு யத்டமந்டத்டயழம ளகமண்டுழமய்த் 
டள்றபடமக ணடங்கள் ற்ட் ணமடயரி னன் ப்ழமடம் 
இனந்டடயல்வ. 
 



ஆக, ப்வ்னத்டய-யவ்னத்டய டர்ணங்கவந க்ஷயத்ட 
ம்ஸ்டமம் ளசய்த யச்சதணமக கபமின் அபடமம் 
ம்பிக்க ழபண்டித சூழ்யவ ற்ட்ட. 
கரடமபமக்த ரிமம்:ிச்வனேம் டீர்றம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

கரடம பமக்த ரிமம்: ிச்வனேம் டீர்றம் 

 

கரடம பமக்தத்டயல் என சயன் இல் இந்டப் னடச் 
சூழ்யவதில் ற்ட்ட. அபடமம் ண்ஞி டர்ணத்வட 
யவமட் ழபண்டிதடடமன். அடயல் ந்ழடம் 
இல்வ, இல் இல்வ. ின்ழ டயல் ன்மல், 

 

ரித்மஞமத மடெமம், பிமசமத ச டஷ்க்னடமம் 

 

ன்மழ, அடயழடமன் (இல்) . "த்டக்கறவத 
க்ஷவஞக்கமகறம், அத்டக்கறவத அனயறக்கமகறம், 

அபடமம் டுக்கயழன்" ன்று கரவடதில் ளசமன்மர். 
சங்கமபடம ணதத்டயல், னடயல் ளசமன் மட 
க்ஷவஞவதப் ற்ய ச்ணணயனக்கபில்வ. ணற் னர்ப 
அபடமங்கநின்ழமட இனந்ட அநற (ச்ணம்) கூ 
(இப்ழமட) இனக்கபில்வ. ளன்மல், னன்ளல்மம் 
ளமடபமக ங்கள் ல்மனழண த்டக்கநமகத்டமன் 
இனந்டமர்கள். ழப அத்டவ ழவ 'ரித்மஞம்' 

ன்டமகக் கட்டி கமப்ட ன்மல் ச்ணணம 
கமர்தணமகத்டமன் இனந்டயனக்கும். வடனேம் மடயக்க 
பல்பம ஈச்பின் அபடமணமடமல் அபமல் 



இவடச் ளசய்தனடிந்டட. இப்ழமட கயதிழ 
அபடரிக்கும்டிதம இந்ட ந்டர்ம் பந்ட ழமட 
த்டக்கள் னர்பனேகங்கவநபி ளமம்க் குவபமகழப 
இனந்டமர்கள். அடமல் இப்ழமட ற் ழபண்டித 
அபடமத்டயற்கு மடக்ஷவஞ -- "ரித்மஞமத 
மடெமம்" ன் மடய -- னன்நறகூ 
ச்ணணயல்மணல் ற மத்தணம கமரிதணமகழப 
இனந்டட. 
 

ஆமல் இன்ளமன மடய, "பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்" 
ன்று டப்னப் ண்டபர்கவந அனயப்வடச் ளசமன்மழ, 

அடயழடமன் ணமத்ணமறக்ழக க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் 
ளசமன் பமக்குப்டிப் ண்டபளடன்ட 'ப்மப்ந'ணமகய 
பிட்ட! அந்ட அபடமத்டயழனேம் அடற்கு னன்ழனேம் 
டப்னப் ண்டபர்கள் அறர்கள், மக்ஷர்கள், சய 
டஷ் மமக்கள், அபர்கவநச் ழசர்ந்டபர்கள் ன்று 
குயப்மகச் சய ழகமஷ்டிகநமக இனந்டர். ளமடபம 
 னெத்டயயனந்ட ிரித்ட அபர்கவந 
'ளமழட்' ண்ஞ னடிந்டட. அப்டிப் ண்ஞி அந்டப் 
னர்ப அபடமங்கள் டப்னப் ண்ஞிதபர்கவந ம்மம் 
ளசய்ட. "பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்" ன்று ளசமன்டிச் 
ளசய்த னடிந்டட. 
 

ஆமல் இப்ழமட ஆசமர்தமள் கமத்டயல் ப்டிதினந்டட? 

அறர், மக்ஷர் ன்று பனம் ளபநிப்த் 
ளடரிதபில்வ. கம்ன், மந்டன், கமழணய ழம 
அறர் ணமடயரிழத ன்மகத் ளடரிந்டபர்கறம் இப்ழமட 
இல்வ. டர்ழதமடன் ரிபமம் ழம ணடேர் 



ணமடயரிழத ன்மக இனந்டளகமண்டு, ஆமல் 
அறத்டணமக இனந்டபர்கள் க்னஷ்ஞர் கமத்வடபி 
ளமம் யவதப் பிபிட்மர்கள். அழடமடுகூ, 

டர்ழதமடப் ட்மநம் ளபநிப்ழப ளகமடூணமக ந்ட 
ளகமண்டழம இல்மணல், ளபநிதிழ மர்த்டமல் 
ல்ட ணமடயரி இனந்ட ளகமண்ழ, ல்வடச் 
ளசமல்யக்ளகமண்டும், ளசய்டளகமண்டும் இனக்கய ணமடயரி 
ழடமன்யக்ளகமண்ழ, மநணம ழர் அடர்ணணமகப் 
ண்டபளடன்டம் இந்ட னேகத்டக்ழக ஸ்ளமகச் 
ழசர்ந்டட! ளணமத்டத்டயல் 'டஷ்க்னத்'கள் ன்று கரவடதில் 
ளசமல்யதினக்கும் 'ளகட்ட ளசய்கயபர்'கவந 
னெத்டயயனந்ட ிரித்ட மசம் ளசய்ட பிட்டு 
மடபம  னெத்வட க்ஷயப்ட ன்டற்கு 
இந்ட னேகத்டயல் இணயல்மணல் அனர்பணம சய 
த்டக்கவநத் டபி னெம் னறேபடழண அடர்ண 
ப்பமத்டயல் னறேகயத் டப்னப் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டட. 
 

இந்ட யவதில் "பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்" ன்று 
ளசய்படமல் அத்டவ ழவனேம் டம் ண்ஞி 
பிடுபட ன்றுடமன் ஆகும்! இப்டிளதமன "னேிபர்ல் 
மழமகமஸ்ட்" (ர்ப பீ ர்ப மசம்) ளசய்படம 
டர்ண ம்ஸ்டமம்? ின்மடி ப்ழமழடம பழபண்டித 
ப்நதத்வட உண்டு ண்டபடம அபடம க்ஷ்தம்? 

ணடேர்கழநமடு ஈச்பனும் அன்ிழ னகுபட, அப்டிழத 
டர்ணத்டக்கு பனயகமட்டி அவனத்டப் ழமபட ன்று 
டறணயல்மணல் ர்ப மசம் ளசய்பளடன்மல் அப்ழமட 
டர்ணனம் ம்ஸ்டமணமகமணல் சயத்டப் ழமக 



ழபண்டிதடடமன். இப்டி என அபடமம் ண்ஞழப 
னடிதமட. அபடம 'ர்' றக்ழக அட பிழமடம். 
 

இவடத்டமன் ணமத்ணமறக்கு 'ப்மப்நம்' ன்று ளசமன்ட. 
அறன் ன்று ளபநிதில் தமனணயல்மணல் ர்ப 
ங்கறக்குள்ழநனேம் னகுந்ட ளகமண்டினக்கும் ழமட 
ப்டி ம்ரிப்ட? பிச்பமணயத்னக்கு தமகம் 
ளசய்தடளணன்று டர்ணணம ண்ஞம் இனந்டட. அறர் 
ன்று ளபநிதிழ இனந்ட சயர் இவஞ்சல் 
ண்ஞிமர்கள். மணர் ழமய் அபர்கவந பவடத்ட -- 
டஷ்க்னத்கவந பிமசம் ளசய்ட -- தஜ்ஜ க்ஷஞனம் 
மட ரித்மஞனம் ண்ஞிமர். கயதில் பிச்பமணயத்ர் 
இனந்டமல் அபனவத னெவநக்குள்ழநழத அறன் 
ழமய், னடறக்ழக அபனக்கு தமகம் ளசய்தத் 
ழடமன்யதினக்கமட! இப்டி டர்ண கமர்தங்கள் அனொணம 
டஷ் சக்டயகநமல் யன்று ழமய்பிடுகய ணதத்டயல் என 
அபடமத்வடக் ளகமண்டு டஷ் சயக்ஷஞம், சயஷ் 
க்ஷஞம், டர்ழணமத்டஞம் ஆகயதபற்வச் 
ளசய்பளடன்மல் ப்டி? 

 

ம்ணமமமல் இடற்கு ளமல்னைன் கண்டுிடிக்க 
னடிதமணல் ழமதினக்கும். ணமத்ணமபமடமல் 
றணமகக் கண்டுிடித்டபிட்மர்! "கயகம 
அபடமங்கநில் டஷ் ங்கவந ம்ரிப்டயல்வ. 
ங்கறக்குள்ழந னகுந்டளகமண்டினக்கும் 
டஷ்த்டத்வடழத ம்ரிக்கழபண்டும். இப்டிப் 
ண்ஞி ங்கவந ல்பர்கநமக்கயபிழபண்டும். 
'பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்' - 'ளகட்கமர்தம் 



ளசய்பர்கறவத அனயபின் ளமனட்டு' ன்டற்கு என 
அளணன்ட்ளணன்ட் ழமட்டுபிட்மல் ழமடம். 'டஷ்க்னடமம்' 

(ளகட்கமர்தம் ளசய்பர்கறவத) ன்வட 
'டஷ்க்னத்தமமம்' (ளகட்கமர்தங்கறவத) ன்று 
'அளணன்ட்' ளசய்டபிட்மல் ழமடம்" ன்று (ணமத்ணம) 
ளமல்னைன் கண்டுிடித்டபிட்மர்! 
 

ழமகம் னம க்கும் ழகமடி ழகமடி டப்னக் கமர்தங்கவந 
ப்டி அனயப்ட, அட ணட்டும் னடினேணம ன்மல்: அந்டக் 
கமர்தங்கவந அனயக்க ழபண்மம். அவப பிவநறடமன். 
இந்ட பிவநறக்குக் கமஞனண்டு. பித்ட உண்டு. 
பித்வட ஊன்யமல்டமழ பிவநச்சல் பனம்? 

கமரிதத்டக்கு பித்ட ண்ஞம். ளகட் ண்ஞம் னடயல் 
ழடமன்ய, அடன் யவழபற்த்டயற்கமகழப அப்னம் ளகட் 
கமர்தம் ழடமன்றுகயட. ஆடிதமல் ங்கறவத 
ளகட் ண்ஞம் ழமகும்டிதமக, அடமபட அபர்கறவத 
அயற டயனந்டம்டிதமகப் ண்ஞிபிட்மல் ழமடம். 
அபடம ழமக்கணம டர்ண ணஸ்டமம் ந்டபிடும். 
 

'அயற டயனந்டம்டி ப்டிப் ண்டபட? ழபழ ப்டி? 

ல்மனக்கும் ளடரிந்டடடமன்: ல்வட ல் டிதமக 
டுத்டச் ளசமல்படமல்டமன். ஜமழமழடசத்டயமல்டமன். 
பமனேழடசம் ணட்டும் ழமடமட. பமழ்க்வக 
உடமஞத்ழடமடு அட கந்ட பந்டமல்டமன் ன் டனம், 

அடமல் ஜமிதமக அபடமம் ளசய்தடம். ஜமி 
ன்மல் ந்யதமயதமக அபடமம் ளசய்தடம்' 

ன்யப்டி கபமன் டீர்ணமம் ண்ஞிபிட்மர். 
ன் ந்யதமயதமக அபடமம்? 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ன் ந்யதமயதமக அபடமம்? 

 

ந்யதமயடமன் ஜமிதமக இனக்கனடினேளணன்டயல்வ. 
"என சண்மநன்கூ ஜமிதமதினக்கய க்ஷத்டயல் 
அபழ ன் குன" ன்று ம்னவத ஆசமர்தமழந 
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டயனக்கயமர். அந்டக் கவட அப்னம் 
ழகட்ழமம். ஆமறம் இந்ட ணமடரி ங்ழக 
ழபண்டுணமமறம் ஜமி ழடமன்றுபளடன்ட அனர்பணமக 
ப்டடமன். அடயல் மம் திற்சய ளகமடுத்டப் 
ண்டம்டிதமக என்றுணயல்வ. உழடச குன ன்மல் 
அபர் என 'யஸ்'ப்டி திற்சய ளகமடுத்ழட சயஷ்தர்கவந 
ஜமணவதச் ளசய்தடம். ஆவகதமல் இபனம் அப்டி 
'யஸ்'த்டயல், அடமபட ம்ப்டமத னர்பணமக, அடமபட 
சமஸ்த்ழமக்டணம னவதில் ழமய் ஜமிதமபமக 
இனந்டமல்டமன் ளமனத்டணமதினக்கும். அனர்பணமக 
ஜமிகள் ந்டச் சூழ்யவதில் ழபண்டுணமமறம் 
ழடமன்மளணன்மறம், ளமடபமக அந்ட ரிக்பத்வடப் 
ள சமஸ்த்ங்கள் கூயனேள்ந பிடய ன்ளபன்மல், 

உசந்ட னவதில் ப்ஹ்ணசர்தழணம, க்னஸ்டமச்ணழணம 
பகயத்ட ிற்மடு ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு, 

உயத்டக்கநில் பீ-ப்ஹ்ண க்தத்வடப் ற்யச் 
ளசமல்றம் ணமபமக்தங்கவந அடேந்டமம் ண்ஞிப் 
ண்ஞிழத (டீர்க்கணமக த்தமம் ளசய்ழட) ஜமம் 
அவதழபண்டும் ன்டடமன். அம்ணமடயரி அபடமத்டயல் 
த்டயக் கமட்டுபடடமன் னேக்டம் ன்று ஸ்பமணய 



யவத்டமர் ல்மம் அசமஸ்த்ரீதணமகப் ழமய்க் 
ளகமண்டினந்ட கமத்டயல் சமஸ்த்ம், அடன் கட்டு 
ஆகயதபற்யல் ங்கறக்கு ணடயப்னம் ிடிப்னம் 
ற்டுத்டயத் டனபட டமன் அபடம ழமக்கம். 
அப்டிதினக்கும்ழமட, என சமஸ்த்னணயல்மணல் ங்ழக 
ழபண்டுணமமறம் ஜமி ழடமன்மம் ன் பிடத்டயல் 
அபடமழண இனந்டபிட்மல் ழமக்கத்டயற்ழக அட 
டயமகத்டமழ ஆகயபிடும்? என ணடேஷ்த பீன் 
அவதக்கூடித ணயகறம் உச்ச யவதம ஜமத்டயற்ழக 
சமஸ்த்ம் ழபண்டிதடயல்வளதன்மல், அப்னம் என 
உழடசனம் ழபண்மம், அவடச் ளசய்னேம் அபடமனம் 
ழபண்மம் ன்மகயபிடும்! அல்ட அப்ழமட 
பிதினந்ட அசமஸ்த்ரித, அவபடயக ணடங்கள் ணமடயரி 
இன்ளமன்வ உழடசயக்கத்டமன் அபடமம் 
ன்மகயபிடும். ஆமல் அபடம க்ஷ்தழண ன்? ழபட 
சமஸ்த்த்வட யவ மட்டுபடடமன். டர்ண 
ம்ஸ்டமம், டர்ண ம்ஸ்டமம் ன்று 
ளசமன்ளடல்மம் ழபட ம்ஸ்டமத்வடத்டமன். 
அடயறம் இந்ட அபடமம் னடிந்ட னடிபமக ழபடம் 
ளசமன் அத்வபடத்வடழத டன்னுவத சயகணம 
ஞிதமக யவமட்டி, யவ்னத்டய ணமர்க்க ந்யதமயக்ழக 
அடயல் அடயகமம் ன்று ளடநிபமக பனய பகுத்டத் 
டழபண்டுளணன்று ஸ்பமணய ங்கல்ித்டயனந்டமர். 
அடமல் அபடம னெர்த்டயனேம் பிடயபத்டமக ந்யதமம் 
பமங்கயக்ளகமண்டு ஜமம் ளற்டமகழப 
கமட்ழபண்டுளணன்மதிற்று. 
 



ளௌத்ட, வ ணடஸ்டர்கறங்கூ ஜமத்டக்ழக 
டங்கவந 'ளடிழகட்' ளசய்ட ளகமள்பர்கள் ிக்ஷறக்கநமக 
ழபண்டுளணன்றுடமழ வபத்டயனந்டமர்கள்? 

 

ந்யதமயதம குனபமக அபடமம் ளசய்பளடன்று 
னடிபமதிற்று. 
 

ந்யதமயதமதில்மட க்னஷ்ஞனம் ஜமழமழடசம் 
ளசய்டமளன்மறம் அட அபர் ளசய்ட அழக 
கமர்தங்கநில் என்றுடமன். அந்டக் கமத்டயல் அந்டணட்டும் 
ளசய்டழட ழமடணமதினந்டட. பீிடத்டயன் ின் மகத்டயல் 
ணமத்டயம் ளகமஞ்சம் உழடசம் ளசய்ழட அபர் 'கத்குன' 

ட்த்வடத் டட்டிக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மர்! த்பமவகதில் 
மஜ்தமம் பயப்ட, டயமமதிம் த்ிகழநமடு 
குடும்ம் த்டபட, மண்பர்கவநப் ழமய்ப் மர்த்டக் 
ளகமள்றபட, டெட ழமபட, ழடழமட்டுபட, க்டமடேக்ம் 
ண்டபட, கமறமடயகவந படம் ண்டபட -- 
ன்று அபர் ண்ஞமட கமர்தணயல்வ. அடயல் என்மக 
உழடசனம் ளசய்டமர். 'இப்ழமட அப்டி னடிதமட. 
ஆனேஸ் னறேக்க ந்யதம குனபமக இனந்டளகமண்டு 
உழடசம் என்வழத ளசய்டமல்டமன் னடினேம்' ன்று 
ஸ்பமணய டீர்ணமித்டமர். 
 

க்னஸ்டனுக்கு சமஸ்த்ங்கநி கப்ட் 
கர்ணமடேஷ்மங்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட. அபனுக்கு 
த்டவழதம குடும்ப் ளமறுப்னகள். அடயடய த்கமம் 
(பினந்ழடமம்ல்) , இன்னும் அழக பிடணம னெத் 
ளடமண்டுகள் ல்மம் அபன்டமன் ளசய்தழபண்டும். 
இளடல்மம் ழமகத்டமன் உழடசயப்ட ன்மல் 



அன்வத (ஆசமர்தமள் கமத்டயத) அமதணம 
சூழ்யவதில் ழமடழப ழமடமட. ஆவகதிமல் இந்டப் 
ளமறுப்னகறம், இத்டவ கர்ணமடேஷ்மங்கறம் இல்மட 
ந்யதமயடமன், 'உழடசழண கர்ணம; அடழப டன் 
ளமறுப்ன' ன்று 'ளடிழகட்' ளசய்டளகமண்டு ஜம 
ப்சமத்டயற்கமக உவனத்டக் கமட்ழபண்டும் ன்று 
ற்ட்ட. 
 

இந்ட அபடமத்டயழ மட ழடசம் னறேக்க ஞ்சமம் 
ளசய்ட மடு னம பிதினந்ட டப்ம ணடங்கவந 
பமடங்கநிமல் யமகஞம் ண்ஞி, த்தணம 
ழபடமந்ட ணடத்வட ஸ்டமிக்க ழபண்டிதினந்டட. அடமபட 
அபடமணமக பனகயபர் டம கமனம் ஞ்சமம் 
ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும் ன் அபச்தம் 
ற்ட்டினந்டட. குடும்ப் ளமறுப்னள்ந க்னஸ்டன் 
ப்டி இந்ட ணமடயரி ப்றம் ஊர் சுற்யக்ளகமண்ழ 
இனக்கனடினேம்? ணமமக, ந்யதமயக்குத்டமன் 'ப்றம் 
ஞ்சமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனக்கடம்; எழ 
இத்டயல் அடயக மள் இனந்டமல் 'ழமகல் 
அட்மச்ளணன்ட்'கள் உண்மகய பிடுணமடமல் இம் 
ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கடம்' ன்று சமஸ்த்ழண பிடய 
ளசய்டயனக்கயட. இடறம் இப்ழமட ந்யதம 
அபடமம் ற்டுபடற்கு என னக்த கமஞணமதிற்று. 
மற ஆச்ணங்கநில் ந்யதமமச்ணம்டமன் 
ஞ்சமத்டயற்கு ழதமக்தணம ஆச்ணம். 
ிம்ணசமரிதமகப்ட்பன் 'அந்ழடபமய' ன்டமக 
குனழபமடு கூழப ழசர்ந்ட பயக்க ழபண்டிதபன். 
குனகுபமழண பிடயக்கப்ட் அபன் ஞ்சம 



பமழ்க்வக த்டனடிதமட. க்னஸ்டன் ணற் 
ஆச்ணயகவந ஆடரிப்டம், டன்னுவத குடும் ஞம் 
ளசய்படணம கவணவத ஸ்பக்னத்டயழழத இனந்ட 
ளகமண்டுடமன் ளசய்தனடினேம். அபனும் ஞ்சமம் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனக்க னடிதமட. பமப்ஸ்டனும் 
கமட்டில் எழ இத்டயல் இனந்டளகமண்டுடமன் வ்ட யதண 
டழமடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞழபண்டும் ன்று 
சமஸ்த்ம். ந்யதமய ணட்டுந்டமன் சமஸ்த் பிடயப்டிழத 
எழ இத்டயல் மஸ்டய மள் டங்கமணல் 
ஞ்சரித்டக்ளகமண்ழ இனக்கழபண்டிதபன். 
ஆவகதிமல் அப்டிப்ட் என அபடமத்டயமல்டமழ 
ழடசம் னமறக்கும் உழடசம் டனபடம கமர்தம் க்க 
னடினேம்? 

 

க்னஷ்ஞர் க்னஸ்டமக இனந்டளகமண்டு 
ஜமழமழடசம் ளசய்டமளன்மறம் ஊர் ஊமகப் ழமய் 
ழடசத்டயன் க பித்பத் னெத்டக்குணம 
உழடசயத்டமர்? என அர்றனுக்கும் என உத்டபனக்கும் 
ணட்டுழண ஏழமன ணதத்டயல் ணமத்டயம் உழடசம் 
ண்ஞிமர். டமழண ஸ்பமணய ன்று உழடசத்டயற்கு 
டுபிழழத அர்றனுக்கு பிச்பனொம் கமட்டி 
யச்சதப்டுத்டயமர். உத்டபனக்குத் டக்கமகழப ளடரினேம், 

இபர் ஸ்பமணய ன்று. ஸ்பமணய ன் ிகு 
க்னஸ்டமச்ணயதம, அடபம இடபம ன்ளல்மம் 
மர்க்கணமல் அந்ட இண்டு ழனம் உழடசத்வட 
க்டயழதமடு ற்றுக்ளகமண்மர்கள். 
 



அப்னம் அபர் ணடம் ழமய், ழமகளணல்மம் அபர் 
ஸ்பமணயடமன் ன்று னரிந்டளகமண் ிகு, ரீக்ஷயத்ட, 

ழணதன் ஆகயதபர்கநின் கமத்டயல் அந்ட 
உழடசங்கள் வ்தமமசமர்தமநின் மகபட, மடங்கநின் 
னெம் ழமகத்டக்கு ப்சமணமதி.* மக்ஷமத் 
கபடபடமத்டயன் உழடசம் ன்டமல் ந்ட 
ஆச்ணத்டயயனந்டளகமண்டு அபர் உழடசயத்டமர் ன்று 
ழகள்பி ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கமணல் ல்ழமனம் 
உழடசங்கவந ற்றுக்ளகமண்மர்கள். அபடமணமக 
ழமகத்டயல் பமறேம்ழமட, அபடம க்ஷஞப்டி 
ல்மனக்கும் ல்மக் கமத்டயறம் டம்வண ளடய்பணமகத் 
ளடரிபித்டக் ளகமள்நமணல், ணமடேணமகழப யவத 
ழபம் ழமட்டு பிட்டு, அப்னம் என டவனவ, 

இண்டு டவனவக்குப் ிற்மடு ழமகம் டம்வண 
ளடய்பணமகத் ளடரிந்டளகமண் ிழக டம்னவத 
ஜமழமழடசம் ல்மனக்கும் ப்கமசயக்கும்டிதமக 
க்னஷ்ஞ ணமத்ணம ளசய்டமர். 
 

இப்ழமழடம படீு ற்ய ரிகயழமட உழ த்வடக் 
ளகமட்டி அவஞக்க ழபண்டுளணன்ட ழமன் யவதமக 
இனந்டட. என கமத்டயல் அபடமணமகய உழடசம் 
ளசய்பட, ஆமறம் அந்ட உழடசம் அப்ழமழட 
ப்சமணமகமணல், ழமகத்வடக் கமக்க வபத்ட அபடமத்வட 
அபடமளணன்று அட னரிந்டளகமண் அப்னழண 
ப்சமணமகச் ளசய்பட ன்று கமஞம் ளசய்த 
னடிதமட சூழ்யவதமதினந்டட. அடர்ண அஞ்ஜம 
ளனப்னப் ிடித்டக் ளகமண்டினந்ட ழமகத்டயல் 
அப்ழமழடடமன் ஜமழமழடசத்வட பர்யத்ட 



அவஞக்கழபண்டும் ன்யனந்டட. ஆமல் அபடம 
கமத்டயழழத ஆச்ணத்வடப் மர்க்கமணல் 
ஈச்பமபடமளணன்று ல்மனக்கும் ப்ழமடம் 
ளடரினேம்டி இனப்ளடன்மழம, என அபடமளணன்மல் 
அட ணமடேணமகறம் இனந்டடமமக ழபண்டும் ன்று 
மம்  கமஞங்கவநக் ளகமண்டு ளடரிந்டளகமண்மழண, 

அந்டப்டி ண்ஞனடிதமணமகய, அபடமத்டயன் 
க்ஷஞங்கள் க்ஷ்தங்கள் இண்டிற்குழண மடகம் 
ற்டும். ஆடிதமல் ந்யதமமச்ணத்டயல்டமன் 
அபடமம் இனக்க ழபண்டுளணன்றும், அபடம னனர் 
ழமகத்டயல் உள்ந ழமழட ல்மனக்கும் ப்கமசணமக 
உழடசம் ளசய்டபி ழபண்டுளணன்றும் ஆதிற்று. 
 

குயப்மக இந்டயரிதக் கட்டுப்மடு ழமடமட இந்டக் 
கயகமத்டயல் க்னஸ்டன் ஜமழமழடசம் ளசய்டமல் 
ந்ழடத்டயற்கும் ரிமத்டயற்கும் இணமகும். 
ங்களநல்மம் பிடத்டயல் யமக்ரிய 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும்ழமட, 'மர்த்டமல் 
க்னஸ்டமச்ணம், ண்டபழடம ஜமழமழடசம் ன்று 
டங்கவநப் ழமழப அந்ட ஆமணயனேம் என்று ன்று, 

ங்கள் ரிமணமக யவப்மர்கள். இந்டயரிதக் 
கட்டுப்மடு இந்ட னேகத்டயல்ழமடழப ழமடமட, சத்டயன் 
இறேப்ன இப்ழமட மஸ்டய ன்டமல்டமன் ம்ட 
பதறக்கு ழணற்ட்டு த்ிழதமடுகூ இனந்ட 
ளகமண்ழ, ஆமறம் டமம்த்த ழமகம் இல்மணல், டழம 
வ்டங்கள் ளசய்படம பமப்ஸ்டம் கயதில் 
ழபண்டிதடயல்வ ன்று சமஸ்த்மிப்மதம் இனக்கயட. 
ன்மகப் டணமகயணட்டும் க்னஸ்டமச்ணத்டயழழத 



இனந்டபிட்டு ழழ ந்யதமம் 
பமங்கயக்ளகமள்றம்டிதமக இந்ட னேகத்டக்கு 
ற்ட்டினக்கயட. 
 

னக்தணமக இந்ட அபடமம், யவ்னத்டய ணமர்க்கத்டயல் 
ஜமம் ளற்ழ ழணமக்ஷணவதனடினேம் ன் உயட 
அிப்மதத்வட னடிபமகச் ளசமல்பந்டட. ழப அட 
ந்யதமயதமதில்மணல் ழபளப்டினேம் 
இனக்கனடிதமளடன்று ஆகயபிட்ட. 
ப்வ்னத்டயதியனப்பர் யவ்னத்டயவத அந்டங்க 
மடணமகச் ளசமல்பட ளரித னண்மல்பம? 

 

இப்டிப்  கமஞங்கநமல், கய ிந்ட றணமர் 2500 
பனத்டக்கப்னம், ஈச்பன் குனபமக அபடமம் ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்றும், அப்டி ஜமமபடமணமக பனபர் 
ந்யதமயதமகழப இனக்கழபண்டும், ஆனேஸ் னறேக்க 
அப்டிதினந்ட உழடசம் ண்ஞழபண்டும் ன்றும் 
னடிபமதிற்று. கல் ழபவநதில் ப்ழமழடம என 
ணதம் ணமம் (பமம்) னெடிக்ளகமண்டு 
இனட்டிப்ழமபட ழம க்னஷ்ஞர் கமத்டயல் 
ற்ட்டமல் அப்ழமவடக்கு அபர் என டீத்வட ற்ய 
வபத்டமல் ழமடணமடமதினந்டட. இப்ழமட எழ 
மக்கமணமகழப ஆகயபிட்டமல் அபடம னனர் 
ஆனேஸ்கமம் னமறம் யவத பிநக்குப் 
ழமட்மகழபண்டும் ன்மதிற்று. ணழம பிகமங்கறம், 

பிகல்ணம ண்ஞங்கறம் ங்கறக்கு 
மஸ்டயதமகயபிட்டமல் அபடமம் டமம்த்த பமழ்க்வகழத 
இல்மணல் இனக்கழபண்டுளணன்றும் ஆதிற்று. 
 



ஆசமர்தமள் னர்ஞணமக ணடேமனேஸ் னழமகத்டயல் 
இனக்கபில்வ, னப்த்டயண்ழ பதறடமன் 
இனந்டமளன்று ளடரிந்டயனக்கும். அடமபட இத்டவ கய 
ப்பமத்வடனேம் அக்குபடற்கு அத்டவ ஸ்பல் 
கமழண ழமடம்டிதமக அப்ழர்ப்ட் ஜம 
சக்டயழதமடும் க்ரிதம சக்டயழதமடும் அபடமம் ற் 
னடிந்டட ன்று ளடரிகயட. னப்த்டயண்டு 
பனளணன், ளசமக்குப்ழமடும் மனயதிழகூ ஈச்ப 
சக்டயதமல் மடயக்க னடிதமடடமக டபமபட உண்ம? 

ஆமல் ீவக்கமக அபடமம் ன்று ஆடிக் 
கமட்டுபடயல் இப்டி 32 பனளணன்று ங்கல்ம் 
ளசய்தப்ட்ட. அவட ளமம்றழண ீம பிழமடணமகப் 
ண்ஞிமர். ப்டிளதன்மல், னடயல் டம்னவத 
ஸ்பத ங்கல்ப்டி ட்ழ பதற இனக்கயணமடயரினேம், 

அப்னம் னடவ பமதியனந்ட டப்னகயழமட ட்வப் 
டயமமக்கயக் ளகமண்மற்ழமறம், டயமறு னடிந்ழமட 
வ்தமர், ப்ம்ணம ஆகயதபர்கறவத பினப்ப்டி 
இன்னும் என டயமறு கூட்டிக்ளகமண் ணமடயரினேம் 
பிவநதமட்டுப் ண்ஞிமர். ஆமல் னடயழழத 
ழணச்பன் ப்நமன் ழமட்டடமன்,-டமம் னப்த்டயண்டு 
பனம் ந்யதம குனபமதினந்ழட அத்வபட 
க்ந்டங்கவந றேடய அபற்வ ழடசம் னம ஞ்சமம் 
ண்ஞிப் ிசமம் ளசய்த ழபண்டுளணன்ட. 
 

ரி. ஆமல் 32 பனம் ன்ட னனமனேஸ் இல்வ. 
னனமனேஸ் (ன்ட) டைறு பனம். இந்ட அபடமம் 
அப்டிப் னர்ஞமனேஸ் ளகமண்டமகழபம, அல்ட ண்ட 
ளடமண்டறு பதஸ் பீிப்டமகழபம இனந்ட, அடயல் 



னடயல் ணற் ஆச்ணங்கவந பயத்டபிட்டுக் கவசய 
32 பனம் ணட்டும் ந்யதமயதமதினக்க 
னடினேணல்பம? 'அப்டிளதல்மம்கூ க்னஸ்டமச்ணக் 
கப்ன இனக்கழப கூமட. அபடம கமர்தத்வடப் 
ண்டபடற்கு 32 பனம் ழமடணம? அப்டிதமமல் 
அந்ட 32 பனனம் ந்யதமயதமதினந்டபிழபண்டும். 
பீிடம் னமறம் ஜமழமழடசழண 
கமர்தணமதினந்டடம். இந்டக் கயனேகத்டயல் அபடமணமக 
பனம்ழமட க்னஸ்டமச்ண பமவழத கமட்ப்மட' 

ன்று ழணச்ப ங்கல்ணமதிற்று. 
 

* ஞ்ச மண்பர்கவநஅடுத்டப் ட்ழணற் ரீக்ஷயத்டயன் 
இறுடயக் கமத்டயல் பிதமசரின் னடல்பம சுகர் 
அபனுக்கு உழடசயத்ட மகபடத்டயல் 'உத்டப கரவட' இம் 
ளறுகயட. [ரீக்ஷயத்வட அடுத்டப் ட்ழணற் 
ழணதின் ர் தமகசமவதில் பிதமசரின் 
சயஷ்தம வபசம்மதர் உந்யதசயத்ட ணமமடத்டயல் 
அர்றனுக்கு உழடசணம கபத் கரவட 
இம்ளறுகயட. 
ப்ம்ணசர்த ஆச்ணணத்டயறம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ப்ம்ணசர்த ஆச்ணத்டயறம் 

 

(சய யணயங்கள் ழதமசவதில் இனந்டின் :) இந்ட 
அபடமத்டயல் ஆனேஸ் னறேக்க உழடசம், ந்யதமம் 
ன்மல் னறேக்கழப இல்வ. னடயல் ளகமஞ்சம் 



பனம் ப்ஹ்ணசர்தம், குனகுபமத்டயல் னர்த்டயதமக 
பித்தமப்தமம்; அப்னந்டமன் ந்யதமனம், உழடசம் 
ண்டபடம். 
 

அபடம கமர்தத்டயற்கு 32 பனம் ழடவபப்ட்ளடன்று 
மன் ளசமன்ட ரிதில்வ. அவடபிறம் என ட்டு 
பனம் குவச்சமகழப ழமடளணன்யனந்டட. 
 

டீடீளன்று என குனந்வட உழடசம் ளசய்கயளடன்மல் 
இட ழடம ளடய்பிகணம அத்னடம் ன்று ஆகயபிடும். 
ளடய்பிகனம், ணடேத்டன்வணனேம் கந்டயனப்டம 
அபடம க்ஷஞத்டக்கு இட ங்கம் உண்மகயபிடும். 
என ளடய்பக் குனந்வடவத ங்கள் ப்டித் 
டங்கறக்கம 'ணம'மக யவத்ட ின்ற் னடினேம்? 

அடன் உழடசம் டங்கறக்கும் அடேஷ்ம மத்தம் 
ன்று ப்டி டுத்டக்ளகமள்ந னடினேம்? எழதடிதமய் 
உச்சஸ்டமத்டயல் அணர்த்டப்ட் அபடமத்டக்கும் 
அப்ழமட ங்கழநமடு கந்ட னகும் ஆவச 
யவழபமட. உழடச குனபமக பனகயழமழட என 
உச்சஸ்டமம், எடக்கம் ல்மம் பத்டமன் ளசய்னேம். 
ளமம்றம் யதணணமதினந்டளகமண்டு ஜம 
வபமக்தங்கவந உழடசயத்டக்ளகமண்டினப்பர் ணற் 
அபடமங்கவநப்ழம ங்கழநமடு அத்டவ 
'இன்டிணய'னேன் உற ளகமண்ம னடிதமடடமன். 
ழடம ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சம் னடிபடம் அபர் அற்னட 
ழிள் எட்டிக் ளகமண்ழ ிந்டமமமல் அடிழதமடு 
ழமய்பிடும்! 
 



அடமல், "க்னஸ்டமச்ணத்டயன் னெம் ணடேஷ்தனுக்கு 
'ணம'மக த்டவழதம மங்கவநக் கமட்த்டமன் 
ணக்கு அடிழதமடு னடிதமளடன்மறம், ப்ஹ்ணசமரிதமக 
இனந்டமபட அடயல் 'ணம'மக இனந்ட கமட்டுழபமம்" 
ன்று ணமத்ணம யவத்டமர். 
 

ப்ம்ணசர்த ஆச்ணம் பயப்டற்கு இன்ளமன 
கமஞனம் இனந்டட. ன்ளபன்மல், ழபட பனயவத 
யவ மட்டுபழட அபடம ழமக்கணமதினக்க, ழபடத்டயன் 
கர்ண ம்ந்டம் ன்ழட இல்மட ந்யதமயகழப 
அபடமம் ஆனேஸ் னறேக்க இனந்டபிட்மல் ப்டி? 

ந்யதமயக்கும் (உயத்டக்கநின்) 
ணமபமக்தங்கநமல் ழபட ம்ந்டம் 
இனக்கயளடன்மறம், ளனம்மம ங்கள் 
ண்ஞக்கூடிதட அபன் ண்டம் ணமபமக்த பிசமம் 
அல்ழப! அபர்கறக்கமட வபடயக கர்ணமக்கள் டமழ? 

அடமபட, ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம்டமன். அடழபம க்னஷ்ஞர் 
கமத்வடனேம்பி இப்ழமட ளகட்டுப் ழமதினந்டட. 
பர்ஞ பிமகம் ழபண்மம் ன் ணடங்கள் இப்ழமடடமன் 
பி, வபடயக கர்ணமடேஷ்மத்டயற்கு ளரித மி 
உண்மக்கய பந்ட. இந்ட ணதத்டயல் ழடமன்றும் என 
அபடமம் யவ்னத்டயக்கம சயத்ட ரிக்பம் ளற் 
ளகமஞ்சம் ழனக்கு ணட்டும் அத்வபடத்வடச் ளசமல்ய 
பிட்டுப் ழமய்பிட்மல் ப்டி ரிதமதினக்கும்? 

ழமகத்டயல் ளமடபமக ப்டி டர்ண ம்ஸ்டமம் 
ற்டும்? னடிந்ட னடிபமக ஜம க்ஷ்தத்வடக் கமட்டி 
யவ்னத்டயவத யவ மட்டுபழட இந்ட அபடமத்டயன் 
டவதம உத்ழடசணமமறம், ஆம்னம், ணத்டயனேம் 



இல்மணல் னடிறக்கு ப்டிப் ழமபட? ழமகம் 
னமறக்கும் டர்ண ம்ஸ்டமம் ன்னும்ழமட 
ப்வ்னத்டய டர்ணத்டயல், அடமபட ழபழடமக்டணம 
கர்ணமடேஷ்மத்டயல் ளனம்மம ங்கவந ஊக்கய 
உத்மப்டுத்டமணல் என அபடமம் னடிந்ட 
ழமபடற்கயல்வ. 
 

பிதபஸ்வடகள் ளகட்டுப்ழமய் ங்களநல்மம் 
ளமம்றம் அசமஸ்த்ரீதணமகக் கமர்தங்கவநச் 
ளசய்டளகமண்டினக்கும்ழமட அபர்கறக்கு 
சமஸ்த்ழமக்டணம கர்ணமக்கநில் ஈடுமடு ற்டுத்டயத் 
டழபண்டிதட அபடமத்டயன் னக்தணம கவணதமக 
ஆகயதினந்டட. ஆவகதமல் ளனபமரிதம ங்கவந 
உத்ழடசயத்ட வபடயக கர்ணமடேஷ்மம், ஆச்ண 
வ்தபஸ்வடகள் ஆகயதபற்வனேம் (இந்ட அபடமத்டயல்) 
பயனேறுத்டயச் ளசமல்த்டமன் ழபண்டும் ன்று ஸ்பமணய 
யவத்டமர். 
 

ளசமன்மல் ணட்டும் ழமடமழட! ளசமன்வட ளமந்ட 
பமழ்க்வகதில் க்மம்ிநமக த்டயக் கமட்டிமல்டமழ 
ளசமல்றக்குச் சக்டய ற்டும்? ஆமல் வபடயக 
கர்ணமடேஷ்மணயல்மட ந்யதமய ப்டி அடற்கு 
க்மம்ிநமக பமழ்ந்ட கமட் னடினேம்? 

 

இவட ணமநிக்கறந்டமன், ப்ஹ்ணசர்த ஆச்ணத்டயல் 
னடயல் இனந்டபிட்டு அப்னம் ந்யதமயதமபட 
ன்று டீர்ணமம் ண்ஞிமர். க்னஸ்டன் ணமடயரி 
அத்டவ தமக தஜ்ஜமடய கர்ணமக்கள் ப்ம்ணசமரிக்கு 
இல்மபிட்மறம் இபனுக்கும் அழக வபடயக 



அடேஷ்மங்கள் உண்டு. ஆடமல், 'பனயகமட்டிதமக 
ப்ம்ணசர்தமச்ணத்டயயனந்ட ளகமண்டு ளசய்த 
னடிந்டவடளதல்மம் ளசய்தமம்-ழபடமத்ததம் 
ண்ஞமம்; ணயடமடமம் ண்ஞமம்; ிவக்ஷ டுத்ட 
பமம்; இந்ட ஆச்ணத்டயற்குரித மன்கு வ்டங்கவந 
அடேஷ்டிக்கமம்; இளடல்மம் பட்டு பட்டு ன்று 
ளபறும் கமர்தணமகப் ழமய்பிமணல் ஹ்னடதம் கந்ட 
ப்ரிதணமக, ஞிபமக குன சுச்னொவ ண்ஞமம்-
'ளர்ஃளக்ம'க இப்டி த்டயக் கமட்டிபிட்டு அப்னம் 
ந்யதமத்டயற்குப் ழமகமம். அசமஸ்த்ரிதணமக  
ிக்ஷ§க்கள் இந்ட மநில் ழடமன்யதினக்கய ணமடயரி 
இல்மணல், 'இந்டக் குனந்வட ந்யதமய தமர் 
ளடரினேணமபமம்? யதணணமக குனகுபமம் ண்ஞிபிட்டு, 

அப்னம் சமஸ்த்ழமக்டணமக, குனனகணமக (ந்யதம) 
டீவக்ஷ பமங்கயக்ளகமண் குனந்வடதமம்' ன்று ழமகம் 
ழசும்டிதமக த்டயக் கமட்ழபண்டும். 
க்னஸ்டமதினந்ட டம-னத்மடயகள், அடயடயகள் 
ஆகயதபர்கறக்கு ஆற் ழபண்டித கவணகவநச் 
ளசய்டகமட் னடிதமபிட்மறம், ப்ஹ்ணசமரிதமதினந்ட 
ஆசமர்த ழவப, டமதமனக்குச் ளசய்த ழபண்டித 
ளடமண்டு ஆகயதபற்வ சுத்டணமக த்டயக் கமட் 
ழபண்டும். ழபட சமஸ்த்ங்கநில் ழமகத்டக்கு ணறுடி 
ிடிப்ன ற்டுத்டயத் டழபண்டித அபடமம், என 
சமஸ்த்னம் ழடவபதில்மட அடயபர்ஞமச்ண 
ஜமிதமகப் ிந்ட பிமணல், ப்ஹ்ணசமரிதமகபமபட 
இனந்ட சமஸ்த்ழமக்டணம கர்ணமக்கவநச் ளசய்ட 
அப்னனம் சமஸ்த்ழமக்டணமக ந்யதம டீவக்ஷ 



ளற்று, அந்ட ஆச்ணத்டக்கம யதணங்கவநப் ின்ற்யக் 
கமட்டுபடடமன் னவ" ன்று ணமத்ணம யவத்டமர். 
 

ல் ழபவநதமக எனத்டனுக்கு மன்கு ஆச்ணங்கறம் 
'கம்ல்ரி' டமன் ன்று வபக்கமணல் ல் க்பம் 
அவந்டபமமல் ப்ம்ணசமரி க்னஸ்டமச்ணம் 
ற்கமணல் அந்ட ஆச்ணத்டயழழத ஆனேஸ் னறேடம் 
இனக்கமம் -- 'வஷ்டிக' ப்ஹ்ணசமரி ன்று இனக்கமம் 
-- ன்றும், இன்னும்கூ ணஸ் க்பப்ட்டு பிழபக 
வபமக்தம் யம்ிதினந்டமல் ப்ஹ்ணசர்தத்டயயனந்ழட 
ந்யதமமச்ணத்டயற்குப் ழமகமளணன்றும் 
சமஸ்த்ங்கநில் இனக்கயட. ழமடமதர், ளகௌடணர், 

பயஷ்ர், உசஸ், அங்கயஸ், தணன், கமத்தமதர், 

வ்தமர் ஆகயதபர்கள் ளகமடுத்டள்ந ஸ்ம்னடயகநில் 
(டர்ண சமஸ்த்ங்கநில்) இப்டிக் இனக்கயட. மம 
ச்னடயனேம் ழதமக்தடமம்சனள்ந ப்ஹ்ணசமரி ழழ 
ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமள்நமம் ன்கயட. 
"ஆவகதிமல் இந்ட அபடமத்டயல் அப்டித்டமன் ண்ஞ 
ழபண்டும். குனந்வடதமகறம் ப்ஹ்ணசமரிதமகறம் 
னடயல் என ட்டு பனம் இனந்டபிட்டு அப்னம் 
ந்யதமயதமகய அபடம கமர்தத்வட னடிக்கமம். 
க்னஸ்டமச்ணம் ன்மல் இந்ட னேகத்ட ங்கறக்கு 
பிகல்ணம ண்ஞங்கள் ழடமன்றுபடழம 
ப்ஹ்ணசர்தமச்ணத்வடப் ற்ய இல்மடடமல் இந்ட 
ணமடயரிப் ண்ஞமம்" ன்று டீர்ணமித்டமர். 
அந்டஞ கு அபடமம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



றோ சங்க சரிடம் 

 

அந்டஞ கு அபடமம் 

 

இன்ளமன்றும் யவத்டமர். 
 

க்னஷ்ஞர் அழக பிடணம கமர்தங்கள் ளசய்டடயல் டஷ் 
சயக்ஷஞனம் யவதச் ளசய்டமர். மணனம் 
ணடேஷ்தர்கறக்கு க்மம்ிநமகழப பமழ்க்வக 
த்டயதழடமடுகூ யவத டஷ் சயக்ஷஞனம் 
ண்ஞிமர். ணத்ஸ்தத்டயயனந்ட ணற் 
அபடமங்களநல்மம் னக்தணமகப் ண்ஞிதடம் டஷ் 
சயக்ஷஞம்டமன். டன் மஜ்தத்டயல் டஷ்ர்கநின் ஆட்சய 
ற்மணல் என மம சத்ன ம்மம் ளசய்கய 
ணமடயரிழத, த்ரிழமக மமபமக இனக்கும் ரிம 
னெர்த்டயதம பிஷ்ட இந்ட அபடமங்கநில் 
ளசய்டயனக்கயமர். அடமபட க்ஷத்ரித கமர்தத்வடச் 
ளசய்டயனக்கயமர். இவட ளபநிப்த் ளடரிபிப்டழமக் 
கவசயதம மண-மண-க்னஷ்ஞமபடமங்கள் 
னென்யறம் க்ஷத்ரிதமகழப அபடமம் ளசய்டமர். 
 

இப்ழமட கயதிழ டஷ் சயக்ஷஞழண னடிதமட. 
உழடசந்டமன் ளசய்பட ன்டமக அபடமம் 
ற்பினந்டழமட, அடற்குப் ளமனத்டணமக மத்பிக 
குஞத்ழடமடு, ஆசமர்தமக இனந்டளகமண்டு 
உழடசயப்டற்ழக ற்ட் ப்மம்ணஞ மடயதில் 
அபடரிப்டடமன் னேக்டணமதினக்குளணன்று டயவ்த 
ங்கல்ணமதிற்று. 
 



க்னஷ்ஞர் ளகமடுத்ட பமக்குறுடயப்டிடமன் ஆசமர்தமள் 
அபடரித்டட ன்மறம் அந்ட அபடமத்டக்கும் இடற்கும் 
பித்தமணமகப்  மர்த்டடயல் இடறம் என்று: அடயழ 
க்ஷத்ரித டர்ணத்வட னக்தணமகப் ண்ஞிக் கமட்டிதட -- 
இடயழ ப்மஹ்ணஞ டர்ணம் என்வ ணட்டுழண ண்ஞிக் 
கமட்டிதட. 
 

ங்கநில் அத்டவ ளபல்கநில் 
இனக்கயபர்கவநனேம் அபபனக்குப் ிடித்டணமடயரி ளசய்ட 
கமட்டி ஆகர்யத்டபர் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம. என 
டயனமகட்டும், என கமனகமகட்டும், என்றும் ளடரிதமட 
இவப் சங்கநமகட்டும்-அபர்கள் எவ்ளபமனத்டனங்கூ, 

'அ, இபன் ம்வணச் ழசர்ந்டபண்ம!' ன்று யவத்ட 
பந்ட எட்டிக்ளகமள்றம்டிதமக பீட ளசௌர்தம் 
(ளபண்ளஞய் டயனல்) , மக்ரீவ, ணமடு ழணய்ப்ட, 

ல்மனம் ண்ஞிமர். ஜமமசமர்த ந்யதமயதமக 
டுக்கும் அபடமத்டயல் அந்ட ணமடயரிளதல்மம் 
யவத்டக்கூப் மர்க்கனடினேணம? இந்ட 
பித்தமங்கழநமடு அடயழ க்ஷத்ரித டர்ணம், இடயழ 
ப்மஹ்ணஞ டர்ணம் ன்று அடேரித்டக் கமட்டிதடம் 
ழசர்கயட. 
 

எழ டர்ண ம்ஸ்டமழண உத்ழடசணமமறம் ந்டர்ப் 
சூழ்யவவதப் ளமனத்ட அபடமத்டக்கு அபடமம் 
ப்டி எழதடிதமக பித்தமணமதினக்கயட 
ன்டற்கமகச் ளசமல் பந்ழடன். 
பிஷ்ட அபடமனம் சயபமபடமனம்:சயப- பிஷ்ட 
எற்றுவண ழபற்றுவணகள் 

 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

பிஷ்ட அபடமனம் சயபமபடமனம்: சயப-பிஷ்ட 
எற்றுவண ழபற்றுவணகள் 

 

க்னஷ்ஞமபடமத்வடத் டயனம்த்டயனம்க் குயப்ிட்டு, 

அபர் ளசமன் கரவடவதனேம் டயனம்த்டயனம் quote ண்ஞி, 
அழடமடு ஆசமர்தமள், ஆசமர்தமள் ன்று னடிச்சுப் 
ழமட்மல் என ழகள்பி பமம்: "ஆசமர்தமள் ணசயப 
அபடமளணன்றுடமன் ழகள்பிட்டினக்கயழமம். க்னஷ்ஞர் 
ணமபிஷ்டபின் அபடமம். அப்டிதினக்க, அபர் அந்ட 
ணமடயரி ண்ஞிமர், இபர் இந்ட ணமடயரி ண்ஞிமர். 
ஆமறம் அபர் கரவடதில் ளசமன் பமக்குடிடமன் இபர் 
அபடரித்டழட; கமச் சூழ்யவ ணமறுட்டமல் அபடம 
பமழ்க்வகனவ ணமறுட்மறம் கரவடதில் ளசமன் அழட 
டர்ண ம்ஸ்டம ழமக்கத்வடத்டமன் னர்த்டய 
ண்ஞிமர்" ன்மல் ப்டி?" 

 

அப்ம! சயபன், பிஷ்ட ன்று னறேக்கறம் ழடப்ட்டு 
இண்டு ழர் இல்வ. எழ ணமத்ணம ழமட்டுக் 
ளகமண்டுள்ந இண்டு னொழடங்கள்டமன் அபர்கள். 
"ப்ச்ழமத்ட த்ணமயகம"வப னடிக்கய இத்டயல் 
ஆசமர்தமள் என ழகள்பி ழகட்கயமர்: 
 

"கச்ச கபமன்?" "கபமன் ன்ட தமர்?" 

 

"ணழச: சங்கமமதஞமத்வணக:" ன்று டயல் 
ளகமடுக்கயமர். 
 



ழபடமந்டத்டயல் ஈச்பன் ன்றும், ஈசன் ன்றும் 
ளசமன்மல் சயபன் ன்று அர்த்டணயல்வ. கத் 
பிதபமத்வடளதல்மம் த்டயக் ளகமண்டினக்கும் 
ணம சக்டயதம குஞ ப்ணத்வடத்டமன் 'ஈச்பன்' 

ன்று அங்ழக ளசமல்பட. "ணழச:" ன்னும்ழமட 
ணயவண பமய்ந்ட ஈசம அந்ட குஞ ப்ஹ்ணம்டமன் 
கபமன் ன்று ஆசமர்தமள் டயல் ளகமடுத்டபிடுகயமர். 
உழ அடுத்ட ழகள்பிக்குப் ழமய்பிபில்வ. 
"னக்தணமக ம் ணடத்டயல் வசபர், வபஷ்ஞபர் ன்று 
இண்டு ிரிற இனப்டமல், 'ணழசன்' ன்மல் அழடமடு 
பிணமட்மர்கள். கபமன் 'தமர்?' ன்று ழகட் ணமடயரிழத, 

'ணழசன் ன்மல் தமர்? சயபம, பிஷ்டபம?' ன்று 
ழகட்மர்கள்" ன்று ஆசமர்தமள் யவத்ட, அடற்கும் 
டயவச் ழசர்த்டச் ளசமல்யபிட்மர் : 
 

"ணழச: சங்க-மமதஞமத்வணக:" சங்க-மமதஞ-
ஆத்ணம-க :". 
 

"சங்கன், மமதஞன் இனபனக்கும் ஆத்ணமபமக 
இனக்கப்ட் க பஸ்ட", அல்ட, "சங்கன், மமதஞன் 
இனபமகறம் உள்ந ஆத்ணம ன் க பஸ்ட,"-அடடமன் 
கபமன், அடடமன் ணழசன். 
 

இனக்கய அத்டவனேம் எழ ஆத்ணம அல்ட 
ப்ம்ணம்டமன். அடழப சயபன், அடழப பிஷ்ட. 
 

"அடழப ல்மணமய், ல்மனணமய், மணமகறங்கூ 
இனக்கும்ழமட, இந்ட இண்டு ழவக் குயப்மக ன் 
அப்டிச் ளசமன்மர்?" 

 



அடடமன் ம் ல்ழமனணமகறம்கூ இனப்ட ன்ட 
பமஸ்டபந்டமப்ம! ஆமல் ம்ணயல் 
எனத்டனக்ளகமனத்டர் மழணடமன் ணற்பனம் ன்று 
ளடரிகயடம? ளடரிந்டமல் இத்டவ ழமட்டி, அலவத, 

த்ழபம் இனக்குழணம? மம் ஆத்ணமடமன் ன்டமபட 
ணக்குத் ளடரிகயடம? ஈச்பனும் (சயபனும்) 
ணமபிஷ்டறம் இப்டிதில்வ. அபர்கறக்குத் 
டமங்கள் ஆத்ணமபம ப்ஹ்ணம்டமன் ன்று ன்மகத் 
ளடரினேம். அழடமடு ஈச்பனுக்குத் டமழ ணமபிஷ்ட 
ன்று ளடரினேம். ணம பிஷ்டறக்கும் டமழ ஈச்பன், 

அடமபட சயபன் ன்று ளடரினேம். 
 

ழமக மக டர்மரில் எழ ணமத்ணம  னொங்கவந 
டுத்டக்ளகமண்டு எவ்ளபமன்றும் என இமகமவப 
யர்பயத்ட பிவநதமடும்ழமட, ணமதம ப்ஞ்சத்வட 
த்டய வபத்ட ப்வ்னத்டய டர்ணத்வடப் ரிமயக்கும் 
சக்பர்த்டயதமக ணமபிஷ்டறம், ப்ஞ்சத்டயயனந்ட 
பிடுபித்ட ழணமக்ஷத்வட அனறம் யவ்னத்டய டர்ண 
னெர்த்டயதமகப் ணசயபனும் ளமடபில் இனப்மர்கள். 
சயபன் ழணமக்ஷம் டனபடயல் இண்டு பவக. என்று -- 
டகுடய மர்க்கமணல் கனக்கும் ம்ம பிடுடவ 
டனபட. ப்நதத்டயல் அப்டித்டமன் ல்ம பீர்கறக்கும் 
ளஸ்ட். ஆமல் இட சமச்படணயல்வ. ணறு ஸ்னஷ்டிதில் 
அபர்கள் டயனம்றம் ம்மத்டயல் ிக்கத்டமன் 
ழபண்டும். இன்ளமன பவக டமன் சமச்பட ழணமக்ஷம்: 
டகுடய ளற்பர்கறக்கு ணமத்டயம் ஜமத்வட அநித்ட 
ம்மத்டயயனந்ட பிடுபிப்ட. ணசயபன் இந்ட 
இண்டுபிட ழணமக்ஷங்கவநனேம் இண்டு பிடணம 



அபங்கநில் (ழகமங்கநில்) அனறகயமர். 
டகுடயதில்மடபர்கறக்கு என ப்நதத்டயற்கும் ணறு 
ஸ்னஷ்டிக்கும் இவதிறள்ந அவ்பநற ீண் கமம் 
ம்ம ீக்கம் டனபடகூ கர்ண யதடயக்கும் ீடயக்கும் 
ளமனந்டமட 'ஏபர்-கனவஞடமன் ன்டமல், அவடக் 
ளகமஞ்சம் ஈடுகட்டுபடற்கமக அப்ழமட பீர்கவந 
தனறுத்டகய ணமடயரி னத்ன் ன் ளதரில் ம்ம 
னெர்த்டயதமகய ப்நதம் ன்று ழகமணமகக் கமட்டுகயமர். 
டகுடயனேள்நபர்கறக்குப் ண சமந்டணமக ஜமமடேக்ம் 
ளசய்ட யத்த ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்க்கும்ழமட 
டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக சமந்டணம ளநம்த னொத்டயல் 
இனக்கயமர். 
 

ளமடபிழ இப்டி ணமபிஷ்ட-ணமதம ழமக 
யர்பமம், ழணச்பன் - ஜம* ப்டமம் ன்று 
ழடமன்றும்டிதினந்டமறம், ணமத்ணமபின் ீவழத " unity 

in diversity" (ழபற்றுவணதில் எற்றுவண) ன்டயல் டம 
இனக்கயட? அடமல் இண்டும் எழ ணமத்ணம ன்று 
கமட்டும்டிதமக அவ்பப்ழமட இந்ட இண்டு ழர்கறம் 
டங்கள் இமகமக்கவநக் ளகமஞ்சம் ஸ்ப் 
ரிபர்த்டவனேம் ண்ஞிக்ளகமள்பமர்கள்! டங்கறவத 
கர மபத்வட (எற்றுவணவத) இப்டி பிவநதமடிக் 
கமட்டுபமர்கள். 
 

ல்ம அபடமங்கநிறழண ணமபிஷ்ட டஷ் 
ம்மம் ண்ஞிமர், அபர் வகதமல் 
ம்மணமபர்கள் ழணமக்ஷத்டயற்ழக ழமமர்கள் 



ன்னும்ழமட அபர் ழணச்பின் னத் 
கமர்தத்வடத்டமழ ண்ஞிதினக்கயமர்? 

 

ழபடம் சயபணமக லக்டங்கவநனேம் தஜ்ஜங்கவநனேம் 
ளகமடுத்டயனக்கயட; பிஷ்ட ணமகறம் அழட ணமடயரி 
ளகமடுத்டயனக்கயட. இண்டு ழனக்கும் எழ ணமடயரி 
அவளணமனயகவநத்டமன் ளகமடுத்ட, ழடழணதில்வ ன்று 
கமட்டுகயட. ஸ்ம்னடயகநிறம் அப்டித்டமன். 
னமஞங்கவநப் மர்க்கும்ழமடடமன் வசபணம 
னமஞங்கள், வபஷ்ஞபணம னமஞங்கள் ன்று 
இனப்டயல், ழடப்டுத்டய, 'இடடமன் எசத்டய; இல்வ, 

இன்ளமன்றுடமன் எசத்டய' ன்று கமட்டுபடமகத் ழடமன்றும். 
ஆமறம் ஆடம சமஸ்த்ங்கள் ன்று 'அடமரிடி' 

மர்த்ழடமணமமல் னடயல் ச்னடய (ழபடம்) , அப்னம் 
ஸ்ம்னடய, அப்னந்டமன் னமஞம் ன்று பனம். அட 
ணட்டுணயல்மணல் னமஞங்கவநழதகூ ஆழ்ந்ட மர்த்டமல் 
எவ்ளபமன்யறம் சய இத்டயமபட, 'ழடழண கயவதமட, 

இண்டும் என்றுடமன்' ன் அிப்மதம் 
டத்ழபமழடசணமக ணட்டுணயன்ய, ன்மக ணயல் 
வடக்கய ணமடயரி கடம னொணமகழபகூ 
பிநக்கப்ட்டினக்கும். அபபர் ணறக்கு ற்டி 
இஷ் ளடய்பணமக பரித்ட னெர்த்டய என்யழண சயத்டம் 
சயடமணல் எனனகப் ழபண்டுளணன்ழ எசத்டய-டமழ்த்டய 
ளசமல்யதினப்ளடல்மம் ன்று னரினேம். 
 

ஆவகதமல் சயப-பிஷ்டக்கவந எழதடிதமக 
ழடப்டுத்டய யவப்ட ளமம்த் டப்ன. னர்ஞ 
வபடயகணமக ஆசமர்தமள் ணறுடி ஸ்டமித்ட ஸ்ணமர்த்ட 



ம்ப்டமதஸ்டர்கறக்கு சயப-பிஷ்ட ழடம் இனக்கழப 
கூமட ன்று டமன் அபர் வபத்டயனக்கயமர். ச்னடய, 
ஸ்ம்னடய, னமஞங்கள் கமட்டுகய அழடத்வடழத அபர்கள் 
ின்ற் ழபண்டுளணன்று வபத்டயனக்கயமர். 
 

க்னஷ்ஞமக பந்டழமட அப்டித்டமன், டமம் ழபயல்வ, 

ஈச்பன் ழபயல்வ ன்று அபர் ப்னொவ் ண்ஞிக் 
கமட்டிமர். ணமபிஷ்டபின் அபடமணமமறம், 

ழணச்பனுக்குரிதடமகக் கனடப்டும் ம்மம், 

ஜமழமழடசம் இண்வனேம் ன்மகச் ளசய்ட 
கமட்டிமர். ல்ம அபடமங்கநிறழண ம்ம 
னெர்த்டயதமக இனந்டயனக்கயமளன்மறம், இங்ழக அந்ட 
'ஆஸ்ளக்ட்'வ ன்மகழப 'அன்ர்-வன்' ண்ஞிக் 
கமட்டிமர். அர்றனுக்கு பிச்பனொ டர்சம் 
ளகமடுக்கும்ழமட, 

 

"டயவ்தம் டடமணய ழட சக்ஷற:, ச்த ழண ழதமகம்-ச்பம்" [1] 

 

-"உக்கு ளடய்பிகணம மர்வப ளகமடுக்கயழன். 
அவடக்ளகமண்டு, ஈச்பனுக்குரிதடம ழதமக சக்டயவத 
ன்ித்டயல் மர்" ன்கயமர். 
 

இங்ழக 'ஈச்பன்' ன்னும்ழமட ழபடமந்டம் ளசமல்றம் 
குஞ ப்ம்ணத்வடச் ளசமன்மம? அல்ட, 

வ்தபமத்டயல் ணசயபவழத 'ஈச்பன்' ன்று 
ளசமல்றம் அர்த்டத்டயல் ளசமன்மம? 

 

ளபகு கமணமக உக பனக்கம் ணசயபவழத ஈச்பன் 
ன்று ளசமல்படமகத்டமன் இனந்ட பந்டயனக்கயட. 
(அகமடயதம) 'அண ழகமச'த்டயழழத சயபனுவத 



ளதர்கவநச் ளசமல்றம்ழமடடமன், "ஈச்ப: சர்ப ஈசம:" 
ன்று இனக்கயட. கமநிடமனுவத பமக்கு 
உத்டணணம பிதபமம். அபர் 'குபம்ச'த்டயல், 

 
 

"ரிர்-தவடக: னனழமத்டண ஸ்ம்னட: 
ணழச்பஸ்-த்ர்தம்க ப ம:" 

 

"ப்டி பிஷ்ட எனத்டழ னனழமத்டணன் ன்றும் 
த்ரிழத்ம சயபன் எனத்டழ ணழச்பன் ன்றும் 
கனடப்டுகயமர்கழநம, அப்டி..." ன்று ழடம என 
பிதத்வடச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயமர். 
ணசயபவப் னனழமத்டணன் ன்று ளசமல்றம் 
பனக்கழண கயவதமட. 'னன உத்டணன்' டமன் 'ளனம் 
ஆள்'-'ளனணமள்' ன்று ஆட. ளனணமள் ழகமபில் 
ன்மல் பிஷ்ட ஆதம் டமழ? 

சயபனுவதடயல்வழத? அப்டிழத, ஈச்பன் ழகமபில் 
ன்மல்...? 

 

இப்டி 'அணழகமசம்', ணமகபிதின் பமக்கு, ழமக 
வ்தபமம் னென்யறம் ஈச்ப சப்டத்டமல் குயக்கப்டும் 
சயபவ க்னஷ்ஞ ணமத்ணம ளசமன்மம, அல்ட 
ழபடமந்ட ரிமவப்டி குஞ ப்ம்ணத்வடச் 
ளசமன்மம ன்று ழகட்மல், இந்ட இத்டயழ சயபவச் 
ளசமன்டமகத்டமன் அடுத்டமற்ழமல் ப்டயயனந்ட 
ளடரிகயட. அடுத்டமற்ழமல் ன் க்கயட? கபமன் 
பிச்பனொம் கமட்டுகயமர். ஆமல் ணமதம ழணமமக 
கத் ரிமம் ண்ஞி பிவநதமடும் 
ணமபிஷ்டபமகபம அந்ட பிச்பனொத்டயல் அபர் 



(டம்வணக்) கமட்டிமர்? இல்வ. ப்நத கம 
னத்மகத்டமன் கமட்டிமர்! அபழ, 

 

"கமழம (அ)ஸ்ணய ழமக-க்ஷத-க்னத் ப்வ்னத்ட : 
 

-"உவக அனயக்கும் ணமம் ளகமண் கமமக 
இனக்கயழன்" ன்கயமர்! கம கமம ணசயபனுக்ழக 
ணம கமன் ன்று ளதர். உஜ்திிதில் அந்டப் 
ளதரில்டமன் ஜ்ழதமடயர்யங்கணமதினக்கயமர். 
 

ண மபண்த னெர்த்டயதமக ழபடகமம் ண்டபவ 
இந்ட உக்னொத்டயல் மர்க்கழப அர்றனுக்குக் குவ 
டுங்குகயட! ம்ம னெர்த்டயதமக, ஆகமசத்டக்கும் 
னணயக்குணமக பிச்பனொ டர்சம் டந்டமல்? அர்றன் 
"ழதம, அப்ம!" ன்று அயப் னவத்டக் ளகமண்டு, "இந்ட 
உன்னுவத உக்னொத்வடப் மர்த்ட த்ரிழமகனம் 
டுங்குகயட. டடம (அ) ம்: மனும் அப்டிழத! 
அக்ிஜ்பமவ பசீும் உன் கண்வஞப்மர்த்டமல், 

கமப்மபில் ன் வடர்தம் ழம இம் ளடரிதபில்வ! 
உன் ழகமவப்ல்வனேம், ப்நதமக்ி பசீும் பமவதனேம் 
மர்த்டமல் க்கு டயக்குத் டயவசழத னரிதபில்வ! 
 

இங்ழக (ழமர்க்கநத்டயல்) கூடிதினக்கய அத்டவ 
மமக்கறம், ளகௌப னெனம், ஷீ்ண 
த்ழமஞமடயகறம், கர்ஞனும், ம்வகள் உள் 
ல்மனம் ீ தங்கணமகத் டயந்ட ளகமண்டினக்கும் 
பமய்க்குள் ழமய் அவட்டு, உன் ல்றக்கு டுபில் 
சூஞணமக ஈயக்ளகமண்டினக்கயமர்கழந!" ன்யப்டி 



பிபித்டப்ழமய் ளரித ம்மனெர்த்டயதமகத்டமன் 
அந்ட பிச்பனொத்வட பர்ஞிக்கயமன். 
 

னணமழடபி டஷ் அசர்கநின் மத்வடத் டமங்க 
னடிதமணல் னவதிட்டன் ழரில்டமன் 
க்னஷ்ஞமபடமணமட னமம் டீர்ப்டம ம்ம 
உத்ழடசத்டன் ற்ட்ட. 'பிமசமத ச டஷ்க்னடமம்' 

ன்று னத்ின் ம்ம க்னத்தம் ணற் 
அபடமங்கநிறம் ந்டட டமளன்மறம், 

க்னஷ்ஞமபடமத்டயழழத அட என ீண் 
ஆனேறக்கமத்டயல் ஆம்த்டயயனந்ட க்குவத 
கவசயபவ ளடுக ந்டட. 
 

ணத்ஸ்த, பம, யம் அபடமங்கநில் சட்ளன்று 
என ந்டர்த்டயல் ஆபிர்மபம், என அறவ 
அல்ட அறக் கூட்த்வட படம் ளசய்பட ன்ழடமடு 
ரி. கூர்ணம் அணயனடம் கவந்ட கமத்டயல் ணத்டமக 
இனந்ட ணந்ட ணவவதத் டமங்கயதழடமடு ரி. 
பமணமபடமம் ப்ம்ணசமரிதமக சய பனங்கள் 
ழமகத்டயயனந்ட, ணமயக்கு ம்மம் ன்று 
ளசமல் னடிதமட ணமடேக்ணமகப் ண்ஞிழத 
அபிணயனந்ட னழமக, ஸ்பர்க ழமகங்கவந ணீட்ட. 
சுமணர் ளமம்றம் ீண்கமம், 21 டவனவ 
டஷ்மமக்கவந ம்மம் ளசய்டமறம் 
டிதமட்கவநத்டமன் ளகமன்மழ டபி ழவ 
ழவதமக படம் ளசய்தபில்வ. மணர் னடயல் 
மல்தத்டயல் றமற ணமரீசழமடு என சயன் மக்ஷ 
ழகமஷ்டி, அப்னம்  பனத்டயற்கு அப்னம் 



டண்கமண்தத்டயல் பிமடன், ிகு 14,000 க, டெஞமடய 
மக்ஷர்கள், அடற்கப்னம் ணயகப் ளரித மபஞ 
வன்தம் ன்று மவந்ட ந்டர்ப்ங்கநில்டமன் 
ம்மம் ளசய்டமர். டுபில் கந்டன், பமய 
ணமடயரிதம டி ஆமணயகநின் படனம் ந்டட. 
ிற்மடு பஞமறபடம் சத்னக்மல் ந்டட. 
க்னஷ்ஞர்டமன் ிந்டறன் னடவதில் ஆம்ித்ட, 

அப்னம் சகமறன், த்னஞமபர்த்டன், கமறன் ன்று 
கம்ன் பவதில் ழமய் என ட்மநத்வட 
மல்தத்டயழழத ம்ரித்ட பிட்டு, அப்னம் றேட 
ண்ட பனம் என்று ணமற்ய இன்ளமன்று ன்று -- 
மந்டின் ளரித ழவவதத் டயனம்த் டயனம் 
அனயத்ட, கமதபன் ழமன்பர்கவநனேம் 
ணவனகணமகக் ளகமன்று, அப்னம் னக்ணயஞி 
பிபமத்டயல் ணச்சயன்ணமர்கறழழத சண்வ 
(ளகமல்பில்வ) , கமறனுன் னேத்டம், 

மண்பர்கவநக் கனபிதமகக்ளகமண்டு ணயகப் ளரித 
ணமமட னேத்டம், டமத்டமபம ிகுகூ ழன் 
அயனத்டவ ளதியல் வபத்ட மஞமறனுன் 
னேத்டம் ன்று பிமணல் ண்ஞி னத் மபத்வட 
ன்மகக் கமட்டிமர். அபழ ஷ்ணமக, 

 

கமழமஸ்ணய ழமக க்ஷதக்னத் ப்வ்னத்ட : * 

ழமகமந் ணமர்த்டம் இ ப்வ்னத்ட :** 

 

"மன் ழமகத்வட அனயக்கும் பமம கமமக 
இனக்கயழன். ழமகங்கவந ம்ரிக்கழப இங்ழக 
பந்டயனக்கயழன்" ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். 
 



இட ணயவகப்டுத்டயச் ளசமன்டடமன். பமஸ்டபத்டயல் 
அபர் ழமகம் னறேவடனேம் ம்மம் ளசய்ட 
பிபில்வ. அபடமத்வட னடித்டழமட 
ழக்ஷமக்ஷம் ளகௌப-மண்பர்கள், ளசத்டப்ழமய், 

தட பம்சனம் அனயந்ட ழமதினந்டமறம் அப்ழமடம் 
யவத ப்வகள் மக்கயதினக்கத்டமன் ளசய்டமர்கள். 
அபர்கள் ழணல்டமன் ரீக்ஷயத்ட ஆட்சய ளசறத்டயமன். ன் 
ணயவகதமகச் ளசமன்மளன்மல், ......இபழ ழடவ 
எட்டிக்ளகமண்டு பந்ட அர்றவ னேத்ட னணயதில் 
யறுத்டயதிக்கும்ழமட அபன், 'னேத்டணம, ண்டபடம?' ன்று 
னண்டு ண்டகயமன். 'ழய், ீ இல்மபிட்மறம் 
மழ டீர்த்டக் கட்டி பிடுழபண்ம! அடடமன் ன் 
ங்கல்ம். 
 

உக்கு ளபற்ய பீன் ன்று தசஸ் ழசர்க்கடளணன்ழ 
ழமமல் ழமகயளடன்று உன்வ க்குக் கனபிதமக 
'சூஸ்' ண்ஞிழன்' ன்று கபமன் அபனுக்குச் ளசமல் 
பனகயமர். அட அபனுக்கு ன்மக ணயல் 
வடக்கடணமமல் இப்டி ணயவகப்டுத்டயத்டமன் 
ளசமல்டம்.......என த்கமர்தம், ஆதிம் னொமய் 
ழபண்டிதினக்கயட, மழண ழமட்டுப் ண்ஞிபிமம். 
ஆமறம் மறழனக்குப் னண்தம் பட்டுழண ன்று 
யவத்ட எனத்டிம் ழமய்க் ழகட்கயழமம். அபன் 
னெக்கமல் அறேகயமன். அப்ழமட, "அழய் உன் 
மதணயல்மணல் மழ க்ஷனொமய் ழமட்டுப் 
ண்ஞிபி னடினேம்ம" ன்று,-ணக்கு ழபண்டிதட 
ஆதிம்டமன், ம்ணமல் னடிந்டடம் அவ்பநறடமன் 
ன்மறம்கூ-அவட எழ டெக்கமக க்ஷம் ன்று 



டெக்கயத்டமழ ளசமல்ழபமம்? அப்டித்டமன், டஷ்  
ம்மத்டயற்கு ணட்டுழண பந்ட கபமன் ர்ப 
ழமகத்வடனேழண ம்ரிக்க பந்டடமகச் ளசமன்மர்! 
அப்டிச் ளசமல்றம்ழமழட இப்டி ர்பழமக 
ம்மம் ளசய்பட ப்நத கம னத்ழ ஆடமல், 

டமனும் அபனும் என்றுடமன் ன்று ளடரிபித்டபிட்மர்! 
 

என ணமத்ணமடமன்-சயபன், பிஷ்ட ன்று இண்டு 
னொத்டயல் இண்டு ழனக்கும் டமங்கள் ணமத்ணம ன்று 
ளடரினேம். அழடமடு ஈச்பனுக்குத் டமழ 
பிஷ்டளபன்றும், பிஷ்டறக்குத் டமழ ஈச்பளன்றும் 
ளடரினேம். கரவடதில் அப்டித்டமன், 'ழதமகம் ச்பம்' ன்று 
ஈச்பனுக்குரிதடம ழதமகத்வடத் டமம் 
கமட்டுபடமகச்ளசமல்ய ம்ம க்னத்தத்வடக் 
கமட்டிமர். 
 

ஆமல் ழமக வ்தபமம் ன்வடப்  ழடபவடகள் 
அபபனக்ளகன்று என ளமறுப்னன் த்டபட 
ழமழப பிவநதம ழபண்டும். மமங்க அடயகமரிகள் 
இன்மர் இன் இமகம ன்று கமர்தம் ளசய்படழம 
ழடபவடகறக்கு எறேங்கமக பகுத்டக் ளகமடுத்ட 
பிவநதமட்வ த்டழபண்டும் ன்டடமன் க 
ணமத்ணம  னொம் ழமட்டுக்ளகமண்டற்குக் கமஞம். 
இடயல் ணமபிஷ்ட, ஈச்பன் ன்று இண்டு னொம் 
டுத்டக் ளகமண்டு என்யல் சக்பர்த்டயதமதினந்ட ழமக 
யர்பமம் ளசய்பட, இன்ளமன்யல் ழதமகயதமதினந்ட 
ழமகத்டயயனந்ட பீர்கவந பிடுபிப்ட ன்று 
பிவநதமட்டுப் ண்டகயமர். இட யந்ட பிடுடவ. 
 



னன்ழழத ளசமன்மற்ழம, பிடுபிப்டயல் இண்டு 
டயனுற. யந்டணமக பிடுபிப்ட என்று. அட 
ஜமத்டயமழழத ப்ட. அவடச் ளசய்படற்கமக ஜம 
ஸ்பனொணம டக்ஷயஞமனெர்த்டய ழதமகயதமதினக்கயமர். 
இன்ளமன்று, டமற்கமயகணமக பிடுபிப்ட. 
ம்மத்டயயனந்ட பிடுடவ ள மதக்ழக 
இல்மடபர்கறக்கும், 'ழதம, மபம்!' ன்று 
டமற்கமயகணமக ஏய்ற டனபட. அடடமன் ப்நதம். 
'ப்நதம்' ன் பமர்த்வடவதக் ழகட்மல் தங்கணமக 
இனந்டமறம் அடற்கு ய அர்த்டம், 'ன்மகப் 
ணமத்ணமபின் அவணடயதில் தித்டப் ழமபட' ன்ழட. 
ப்-தம்: 'ப்', ன்மக; 'தம்', திப்ட. 'ம்மம்' 

ன்று ழகம க்னத்தணமகத் ளடரிபடற்கும் அர்த்டம், 

ஸ்னஷ்டிதில் ளபநிபந்டவட ஆடயதியனந்ட அவணடய 
யவக்ழக வனதடி இறேத்டச் ழசர்த்டவபப்ட 
ன்டடமன். ஆமல் இட யந்டணம னக்டயதில்வ. 
னக்டயதில் ணமத்ணமறன் பீமத்ணம ணறுடி 
ிரிக்கனடிதமணல் என்மகப் ழமய்பிடும். திப்ட 
ன்மழம தம் கவந்டிகு அடுத்ட ஸ்னஷ்டிதில் 
ம்மத்டக்கு பழபண்டிதடடமன் ன்று அர்த்டம். 
ஆமறம் அத்டவ கமணமபட, மதக்ழக இல்மட 
பீனுக்கும் ஈச்பன் னத்மக இனந்ட பமழ்க்வகதின் 
ஏதமட சஞ்சங்கநியனந்ட ஏய்ற டனகயமன். சயத்ட 
சுத்டயழதமடு கர்ணமக்கவநக் கனயத்டக்ளகமண்டு ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் ளசல்பர்கறக்கு டக்ஷயஞமனெர்த்டய னொத்டயல் 
குனபமக பந்ட ண சமந்டமகறம் ண யடணமகறம் 
ம்ம பிடுடவ டனம் ழமழடம அபர்கறவத 



டகுடயக்கு ற் ளபகுணடயதமக யந்ட னக்டயதமகழப 
டனகயமன். 
 

டகுடயதில்மடபர்கறக்கும் டமற்கமயக னக்டய டனம்ழமட 
அப்டி சமந்டணமக, யடணமகப் ண்ஞமணம? அப்ழமட 
'ப்டி ழபண்டுணமமல் இனந்டபிட்டுப் ழமகமம்' ன்று 
ங்கறக்குக் குநிர்பிட்டுப் ழமய்பிடுணல்பம? 

அடமல்டமன் சமந்ட ஸ்பனொிதமகப்ழமய் ப்நதத்வட 
உண்டுண்ஞமணல் னத்மக தங்க ஊனயத்டமண்பம் 
ளசய்ட கமர்தத்வட னடிக்கயமன். தனறுத்டய, 
கஷ்ப்டுத்டய, ஆமறம் ளரித சமந்ட யவதில் 
ளகமண்டுழமய்ச் ழசர்க்கயமன். இட இனக்கட்டும். 
 

இபரிபனக்கு இன் கமர்தம் ன்று 
ழடபவடகறக்கயவழத ணமத்ணம வபத்டயனக்கயமன் 
ன்ழன். எனத்டர் டிமர்ட்ளணன்டில் இன்ளமனத்டர் 
டவதிட்மல் எறேங்கு ழமய்பிடும். ஆமறம் 
ல்மழடபவடகறம் னடிபில் என்று டமன் ன் அழட 
மபனம் உகத்டயயனக்கழபண்டும். இல்மபிட்மல், 

"ன்னுட, உன்னுட" ன்று (ளடய்ப ழடம் ளசய்ட) கட்சய 
கட்டிக்ளகமண்டு எழ சண்வதமகத் டமன் ங்கள் 
யற்மர்கள். ஆமல் ணமத்ணமபின் ற்மட்டில் 
ப்டிதினக்கயளடன்மல், ஈச்பன் (சயபன்) , பிஷ்ட, 

அம்மள் ழமன் னக்த ழடபவடகள் டங்கறக்குள் 
அழடத்வடக் கமட்டுபடமக ந்டப் ளமறுப்வனேம் ற்று, 

ந்ட டிமர்ட்ளணன்வனேம் த்டமம் ன்யனக்கயட. 
சயன் ழடபவடகள் இப்டிச் ளசய்தனடிதமட. னக்த 
ழடபவடகறம் ஏளமன ணதத்டயல் ஏநறக்குத்டமன் 



இமகமக்கவந ணமற்யக்ளகமண்டு ண்டபட. 
எழதடிதமக ணமற்யக் ளகமள்படயல்வ. 
 

க்னஷ்ஞனக்கு னற்ட் அபடமங்கநில், சட்ளன்று 
ளகமஞ்ச மனயக்கு ணட்டும் என ஆபிர்மபம் ண்ஞிழதம, 

அல்ட சய பனழணம  பனழணம னழமகத்டயல் 
ணடேன் ணமடயரி பமம் ண்ஞிழதம டப்னக் 
கூட்ங்கவந அனயத்ட, ழபட டர்ணத்வட பிநங்கும்டிச் 
ளசய்பட ன்யனந்டட. அடமபட என மம சத்னக்கவந 
படம் ண்ஞி டர்ண ணமர்க்கத்டயல் மஜ்தமம் 
ளசய்படழம அவப இனந்ட. இடமல் ழமக 
ரிமத்டயல் மமபமக உள்ந ணமபிஷ்டழப 
அபடமங்கள் டுத்ட க்ஷத்ரித டர்ணப்டி னேத்டம் ளசய்பட, 

ரிமயப்ட ன்று ண்ஞிமர். னேத்டத்டயல் ஈச்பின் 
ம்ம அம்சத்வட டுத்டக்ளகமண்மர். 
க்னஷ்ஞமபடமத்டயல், மம் மர்த்டடி, ஈச்ப 
ஸ்பமபத்வட ம்ம பிதத்டயல் 
ளபநிப்வதமகழப ளசமல்ய டுத்டக்ளகமண்மர். 
 

அழடமடு ஈச்பின் இன்ளமன கமர்தணம 
ஜமழமழடசத்வடனேம் அந்ட அபடமத்டயன் கவசய 
மகத்டயல் ளசய்டமர். 
 

அடற்கு னற்ட் அபடமங்கநில்[2] ஜமழமழடசம் 
இல்வ. அவடச் ளசய்த அக்கமங்கநியனந்ட 
ஜமிகறம் ணமன்கறழண ழமடணமக இனந்டட. 
இபர்கள்கூத் டமங்கழந ங்கவநத் ழடடிப்ழமய் 
ணல்றக் ளகமடுத்ட உழடசயக்க அடயகத் ழடவபதில்வ; 

அபடமத்டயமல் டஷ் ம்மம் ஆ ிற்மடு, 



ங்கள் டமங்கநமகழப வனதடி டர்ண பனயகநில் 
ழமபடமகறம், ணமன்கவநத் டமங்கழந அடயகணமகத் 
ழடடிப்ழமய் உழடசம் பமங்கயக்ளகமள்படமகறம் 
இனந்டபந்டட. 
 

க்னஷ்ஞமபடம கமத்டயல் அறர்கள் ணடேனொணம 
அசர்கறக்குள் ன்மகக் குடிளகமண்ழமட, ளமட 
ங்கநின் அயபிறம் ளகமஞ்சம் னகுந்டர். கய ணமடயரி 
எழதடிதமக இல்வ, ளகமஞ்சம்டமன். ஆமறம் 
ளகமஞ்சணமபட இப்டி ற்த்டமன் ளசய்டட. 
அடமல்டமன் அர்றன் ணமடயரிதம என உத்டண 
னனன்கூ, னக்தணம என ந்டர்த்டயல் டர்ணமடர்ண 
பிழபகம் ககத்டப்ழமய், ஸ்படர்ணத்வட ணந்ட, 'மன் 
னேத்டம் ண்ஞணமட்ழன்' ன்று ளசமல்யத் டக்கு 
மடகணமகத் டப்ம ளகமள்வககறக்கு உதர்ந்ட 
ஃிமஃி ணமடயரி னொம் ளகமடுத்டச் ளசமன்ட. 
இடமழழத, அபடமணமக பந்டபர் ஜமழமழடசனம் 
ண்ஞழபண்டி பந்டட. 
 

ஆமறம்-ரிமத்வடக் கவணதமகக் ளகமண் என 
சக்பர்த்டய அடன் ளமனட்ழ டஷ் சயக்ஷஞம் ண்ஞ 
ழபண்டும் ன்யனப்டமல், ணமபிஷ்டபம சக்பர்த்டய 
ஈசபின் ம்ம க்னத்தத்வட ழணற்ளகமள்படழம 
ஜமழமழடசத்வடனேம் ழணற்ளகமள்படற்கு யதமதம் 
ளசமல் னடிதமட. சக்பர்த்டயக்கு ஜமழமழடசப் 
ளமறுப்ன ளகமடுக்கப்பில்வ... 
 

அடிழதமடு ளகமடுக்கபில்வ ன்று யவத்டபிக் 
கூமட. ங்கவந 'பிதம்' உள்நபர்கநமக, அடமபட 



ண்மநர்கள் ன்னும்டிதமக ஆக்கழபண்டிதடம் 
மமபின் என கவணடமன். ங்கறக்கு ஆத்ட 
ற்மணல் கமப்டம "க்ஷஞம்", அபர்கள் பமழ்க்வக 
த்டபடற்கு பசடயகள் ளசய்ட ளகமடுப்டம "ஞம்" 
ன் இண்டிற்கும் னந்டயழத மமபின் னடல் 
கவணதமக அபர்கறக்கு 'பித ஆடமம்' 

ளசய்தழபண்டும் -- அடமபட அபர்கறக்கு ற்ண்னகவந 
ஊட்ழபண்டும் -- ன்று கமநிடமன் 
ளசமல்யதினக்கயமர்.[3] இடயல் ஜமழமழடசனம் ளகமஞ்சம் 
பந்டபிடும்டமன். ஆமறங்கூ மமழப இந்ட 
'பிதமடம'த்வட, அடயறம் குயப்மக ஜமழமழடசத்வடச் 
ளசய்த ழபண்டுளணன்று இல்வ. த்டக்கவந, ல் 
ஆசமர்தர்கவந, ரியகவந, ஜமிகவந மமபமபன் 
ன்மக ஆடரித்ட றணமித்ட வபத்டக்ளகமண்டு, 

அபர்கள் னெழண ங்கநின் ஆத்ண ச்ழதறக்கம 
பிதங்கவந பநர்த்டக் ளகமடுக்கழபண்டுளணன்றுடமன் 
சமஸ்த்ங்கள் கமட்டுகயன். 
 

அத்தமபச்தத்டயல் சக்பர்த்டயகறம் உழடசயக்கமம் 
ன்மறம் அவடத் டன்னுவத னக்தணம ழமக்கணமக 
அபர்கள் வபத்டக்ளகமள்ந னடிதமட. னமஞங்கநில் 
அழக மமக்கள் எவ்ளபமன ந்டர்ப்த்டயல் உழடசம் 
ளசய்பவடப் மர்க்கயழமம். டஷ்ர்கள்கூ 
உழடசயப்மர்கள். "அற ழபடமந்டம்" ன்ழ அவடச் 
ளசமல்பட! ஆமறம் க்ஷத்ரித டர்ணம், மமபின் கவண 
ன்ளபன்மல் ழமகத்டயல் டர்ண ரிமழண டபி, 

ழமகத்வட பிட்டுப் ழமகும் ஜமத்டயல் உழடசம் அல். 
அட ப்மம்ணஞ டர்ணணமக வபக்கப்ட் கமர்தம். 



ழதமகயகறக்கும் ஜமிகறக்குழண அடயல் னக்தணமக 
அடயகமம். 
 

க்ஷத்ரித டர்ணத்வட ழணற்ளகமண் ழமகத்டயல் டர்ண 
ம்ஸ்டமம் க்கழபண்டிதினந்ட கமத்டயல் 
ணமத்ணம அவட ழமக ரிமக சக்பர்த்டயதமக 
இனக்கப்ட் ணமபிஷ்டபின் அபடமங்கநமழழத 
த்டயவபத்டமர். மணர் க்ஷத்ரிதமகப் ிந்டமர். அழட 
ணதம் ண மத்பிகமக இனந்டமர். சுமணர் 
ப்மம்ணஞமகப் ிந்டமறம் மத்பிகணமக இல்மணல் 
க்ஷமத்ணம (க்ஷத்ரிதனக்குரித) றழ இனந்டமர். 
இனபனம் அடர்ண சக்டயகவந எவ்ளபமன பிடத்டயல் 
அனயத்ட, உகயல் டர்ணம் யற்கும்டிச் ளசய்டமர்கள். பமணர் 
ப்மம்ணஞமமறம் டமம், தமசகம் ன்று ணவனகணமக 
பிவநதமடி, அறின் டவதில் கமவ வபத்ட 
அறேத்டபடமகக் கமட்டிழத அபனுக்குப் ணமடேக்ம் 
ண்ஞி எழ பிசயத்ணமக னடித்ட பிட்டமல் 
அபவப்ற்ய என்றுழண ளசமல் னடிதமணயனக்கயட! 
ணமயனேம் ணற் அறர்கள் ணமடயரிதில்மணல் அழக 
உதர்ந்ட குஞங்கவநப் ளற்யனந்டடமல் இந்டக் கவடழத 
என ணமறுடமதினக்கயட. ஆமறம் ழதமசயத்டப் 
மர்த்டமல், அபனுக்கு அறர்கறக்கு உரிதடம கரழ் 
ழமகத்டயல் ணட்டுழண ஆடயக்தம் ன்று அபன் டவதில் 
கபமன் கமல் வபத்ட அறேத்டய அனுப்ிபிட்டமல், 

இங்ழகனேம் ழமக பிதபஸ்வடகவந அணல் ளசய்னேம் 
க்ஷத்ரித ம டர்ணத்வடத்டமன் அபர் ணற் 
அபடமங்கநில் ளசய்டமற் ழமழப 
ளசய்டயனக்கயமளன்று ளடரிகயட. 



 

ணத்ஸ்தம், கூர்ணம், பமம், யம் ன்று 'ம்' 

ழமட்டு-பமணர், சுமணர், மணர் ன்ட ழமயல்மணல், 

'ம்' ழமட்டு-ளசமல்படயயனந்ழட அந்ட அபடமங்கறக்கு 
மடய ளசமல்னடிதமளடன்று ளடரிகயட! ன்மறம் 
க்ஷத்ரித டர்ணத்வடத்டமன் அவபனேம் 
அபம்ித்டயனக்கயன். அடர்ண சக்டயதம அறவ 
அக்கய அடன் பனயதமகழப டர்ண ரிமம் க்கத்டமன் 
அந்ட அபடமங்கறம் ற்ட். (அறர்கறக்கு 
டயம ழடபர்கள் அம்னடம் ளற்று சமயகநமகறம், 

ணஞணயல்மடபர்கநமகறம் ஆபடற்கு மதம் ளசய்த 
ற்ட்டடமன் கூர்ணமபடமம்.) மணமபடமம் 
க்னஷ்ஞமபடமத்டழழத எட்டிக்ளகமண்டு 
ழமய்பிடுகயட. டம்ிக்கு பித்தமணமக அண்ஞம 
ழமபடகூ னடிபில் டம்ிக்கு ழணறம் ளனவண 
ழசர்ப்டமகழப இனக்கும். அல்ட, ல்ட ன்ட உள் 
டபமமறம் இந்ட த்வபட ப்ஞ்சத்டயல் 'ரிழடிவ்' டமன் 
ன்யனப்டயல், டம்ி என ழகமஞத்டயன் ந்தமதத்வடக் 
கமட்டிமளன்மல் அண்ஞம இன்ளமன்யன் 
ந்தமதத்வடக் கமட்டிமர் ன்று ளசமல்மம். அபனம் 
(மணனம்) ளணமத்டத்டயல் டஷ் சயக்ஷஞத்டயன் னெம் 
சயஷ்க்ஷஞம் ன் க்ஷத்ரித டர்ணத்வடத்டமன் 
த்டயமர். 
 

க்னஞர்டமன் அழடமடுகூ ப்மஹ்ணஞ டர்ணணம 
ஜமழமழடசத்வடனேம் ளசய்டமர். பீிடத்டயன் கவசய 
மகத்டயல் அடற்கு அபச்தழணற்ட்டமல் ளசய்டமர். 
 



அப்னம், இப்ழமட, கயதில் டஷ் சயக்ஷஞம் 
ளசய்படற்ழகதில்வ ன்டமக அற சக்டயகள் 
ர்ப பிதமகணமகயதினந்ட. ஆடிதமல் இப்ழமட 
அபடம கமர்தம் ண மத்பிகணம உழடசம்டமன்; அட 
ஆனேள் கமம்னம க்கழபண்டும் ன்மகயதினந்டட. 
ஆடிதமல் ப்மம்ணஞ டர்ணத்வட ழணற்ளகமண் 
ஜமிதமகழப இப்ழமட அபடமம் 
ற்ழபண்டிதினந்டட. 
 

இந்ட அபடமனம் ணமபிஷ்டபின் அபடமணமக 
இனக்கமணம? சயபனுவத ம்மத்வட அபர் 
ழணற்ளகமண்ட க்ஷத்ரித டர்ணத்டக்கு னற்யறம் 
உகந்டழட ன்று மர்த்ழடமம். அந்ட ணமடயரி 
ஜமழமழடசத்வட ழணற்ளகமண்டு னர்ஞணம 
ஜமமபடமனம் அபழ டுப்வடச் ளசமல்னடினேணம? 

ணமபிஷ்டறம் ரினர்ஞ ஜம ஸ்பனொிடமன். அடயல் 
ளகமஞ்சங்கூ ந்ழடணயல்வ. அபர் ஜமமபடமம் 
ண்ஞிமல் ஈச்பனும், "வதம, ன் டிமர்ட்ளணன்டில் 
குறுக்கயடுகயரீ்?" ன்று சண்வக்கு பப்ழமபடயல்வ. 
ந்ழடமணமகப் மர்த்டக்ளகமண்ழ, டமனம் மதம் 
ளசய்த பனபமர். எனத்டர் ரியத்ிகவந ணதக்க 
ிக்ஷமண்டிதமகப் ழமமல், அபனக்கு மதணமக 
அபழமடு கூழப ணற்பர் ரியகவந ணதக்குபடற்கு 
ழணமயிதமகப் ழமடழமழப, ணதக்கத்வடத் டீர்த்ட 
ஜமம் டனபடயறம் இபனக்கு மதணமக ப 
ஈச்பன் டதமமகத்டமன் இனப்மர். (அந்டக் கவடதில் 
ணதக்கயதடம் ஜமம் டனபடயல்டமன் னடிந்டட.) 
ஈச்பனுக்கும், பிஷ்டறக்கும் அவ்பநற எற்றுவண. 



 

ஆமறம் பிஷ்டறக்ழகடமன் ஈச்பனுவத ம்ம 
க்னத்தத்வடத் டமம் ழணற்ளகமள்றகய அநறக்கு 
அபனவத ஜமழமழடசத்வடனேம் டமழண 
ழணற்ளகமள்றபடம ன்று! ஜமழமழடசப் ளனவண, 

'க்ளடிட்' ஈச்பனுக்ழக இனக்க ழபண்டுளணன்று! அபச்தம் 
ழரிட்ழமட அபனம் சயப மம்தத்வடக் 
கமட்டுகயணமடயரி ஜமிதமக டத்டர், ரியர், -மமதஞர், 

வ்தமர் னடயதபர்கநமக பந்ட உழடசயத்ட ழமடயறம் 
இபர்கவந டசமபடமம்ழம அவ்பநற சக்டய 
பமய்ந்டபர்கநமக, கத் ப்யத்டணமகக் கமட்மணல் 
அக்கயழத கமட்டிமர் 'ஜமமந்டணதம்' ன்னும்டி 
தக்ரீபர் ன் னொம் டுத்டக்ளகமண்ழமடம் 
அபனவத ளனவண மடம ணமர்க்கத்டயல் 
ழமகயபர்கறக்கு ணட்டுழண ளடரினேம்டி 
வபத்டக்ளகமண்மர். அழடமடு அபவப் த்ி ழணடமக 
'க்ஷ்ணய தக்ரீபர்' ன்ழ ளசமல்கயடமக 
பனக்கணயனக்கயட. 
 

ளமடபமகழப ழமக பனக்கயல்கூ 'சயபஜமம்', 

'சயபழதமகம்' ன்று ளசமல்படழம 'பிஷ்ட ஜமம்', 

'பிஷ்ட ழதமகம்' ன்யல்மணல், 'பிஷ்ட ணமவத' ன்ழ 
ளசமல்றம்டிதமக, டம்வண 'ணமதமபி' ன்றும் 
'ீமபிழமடன்' ன்றும் ளசமல்றம்டிதமகழப 
(ணமபிஷ்ட) வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமர். 
 

ஆவகதமல் இப்ழமட டர்ணத்டக்குப் ளரித மினேம் 
அடர்ணத்டக்குப் ளரித றேச்சயனேம் ற்ட்டினந்டழமட கரடம 
பமக்தப்டி அபடமம் டுத்டத்டமன் ஆகடம் ன்றும், 



ஆமல் அட க்ஷத் டர்ணப்டிதில்மணல், டஷ் 
சயக்ஷஞழணதில்மட, மத்பிகணம ஜமழமழடசத்டயற்ழக 
ற் ழபண்டும் ன்றும் ஆழமட, அட 
சயபமபடமணமகத்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்று 
(ணமபிஷ்ட) யவத்டமர். 
 

ணசயபழமடு என்மகழப இனப்ட, ழபழ ணமடயரினேம் 
இனப்ட ன்று இண்டு பிடணமக அபர் ண்டபமர். 
என்மக இனப்ட, த்தணம ஜம யவதில், ழபறு 
ணமடயரி இனப்ட, வ்தபமத்டயல் த்தம் ணமடயரித் 
ளடரினேம் ழமக ீவதில். 
 

பிச்பனொ டர்சத்டயன்ழமட, "ச்த ழண ழதமகம் ச்பம்" 
ன்று ஈச்பின் டன்வணவதத் டம்னவதடமகழப 
என்றுடுத்டயச் ளசமன்பர். கவசய அத்தமதத்டயல் அபன் 
டணக்கு ழபறுட்டுள்ந ணமடயரி, 

 

"ஈச்ப: ர்ப னடமமம் ஹ்னத்-ழடழச (அ)ர்ற டயஷ்டய* 

ப்மணதந் ர்ப னடமய தந்த்மனொமய ணமததம** 

டழணப சஞம் கச்ச" 

ன்கயமர்: "ல்மபற்யன் ஹ்னடதத்டயறம் ஈச்பன் 
ன்று எனத்டன் இனக்கயமன். ணமதமசக்டயதமல் 
ல்மபற்வனேம் குவமட்டி ளமம்வணகவநப்ழம 
ஆட்டி வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமன். "டழணப", "டம் ப"- 
அபவழத சண் அவ!" ன்கயமர். 
 

என இத்டயல் ழண ன்று டன்ழமடு என்றுடுத்டயச் 
ளசமன்பர், இன்ழமரித்டயல் டம்-'அபவ'-ன்று 
ிரித்டச் ளசமல்கயமர்! 



அப்டிதமமல் ிரித்ழட வபத்டபிமணம ன்மல் 
அடற்கும் பிணமட்ழன் ன்கயமர்! இங்ழக 'ர்ப னட 
ஹ்னடதத்டயறம் ஈச்பன் இனக்கயமன்' ன்பழ 
னன்மடி பினடய ழதமகத்டயல் 'ர்ப னடமசதத்டயறம் 
மன் ஆத்ணமபமதினக்கயழன்' ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

அம் ஆத்ணம குமழகச ர்பனடமசத ஸ்டயட: 
'ஆசதம்' ன்மறம் 'ஹ்னடதம்' ன்மறம் என்ழடமன். 
ஹ்னடதபமயதமக ஈச்பவச் ளசமல்றம் இத்டயறம், 

ணமவததிமல் ஆட்டிப் வப்டம டம்னவத 
கமர்தத்வட அபன் ளசய்படமகழப ளசமல்கயமர்! 
 

இங்ழக, 'ஈச்பிழண சஞமகடய ண்ட' ன்பர் மழ 
ச்ழமகம் டள்நி உழடசத்வடப் னர்த்டய ளசய்னேம் ழமட 
'ன்ளமனத்டிழண சஞமகடய ண்ட'-ணமம் கம் 
சஞம் வ்-ன்கயமர்! 'இப்டி ணமத்டய ணமத்டயச் 
ளசமல்ழத!' ன்மல், "மன் எண்டம் ணமத்டவ. 'ணமம் 
கம்'ம இனக்கழட மன் எண்டடமன்னு அர்த்டம். 
அப்னம் இந்ட எண்டக்கு ழபழதம ட ஈச்பன்? மன், 

அபர் இண்டு ழனம் கணம என ணமத்ணமடமன். 
பிவநதமட்டு னசயக்கமகத்டமன் ளகமஞ்சம் 
ணமத்டயமப்ழனேம் ளசமல்ட" ன்மர்! 
[1] கரவட IX - 8 

[2] உகயல் ிசயத்டணமனேள்ந டசமபடமங்கவந கனத்டயல் 
ளகமண்டு கூயதட; இனத்ட மன்கு அபடமங்கவநதல். 
[3] குபம்சம் 1.24 

ஜம சயபழ ஜமமபடமணமபட 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 



 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ஜம சயபழ ஜமபடமணமபட 

 

இப்டி இண்டு னொணமகப் மர்க்கும்ழமட ஈச்பன் டமன் 
னக்தணமக ஜமம் டனகயபன். 'இட இடற்கு இன்ின் 
ஸ்பமணயதிம் ழம' ன்று ளசமல்றம்ழமட 
ஆழமக்கயதத்டயற்கு லர்தன் ணமடயரி, ஜமத்டயற்கு 
ஈச்பிந்டமன் ழமகச் ளசமல்யதினக்கயட: 
 

ஆழமக்தம் மஸ்கமத்-இச்ழசத் ஜம-டமடம ணழச்ப: 
 

ஜமந்டமன் சமச்படணம ழணமக்ஷத்வடத் டனபட. 
னடிபிழ "ன்வ சஞவ" ன்ழமட, "உன்வ 
ல்மப்மபத்டயயனந்டம் பிடுபிக்கயழன்" ன்று 
ளசமல்ய, பிட்டுபிட்மர். ஆமல் அடற்கு னன் 
"ஈச்பவ சஞவ" ன்பர், "அபனுவத 
அடேக்த்டயமழ ண சமந்டணம சமச்பட 
ஸ்டமத்வட அவபமய்" ன்கயமர். அந்ட ஸ்டமம்டமன் 
ஜமத்டயமல் ளறும் ழணமக்ஷம். டத் ப்மடமத் மம் 
சமந்டயம் ஸ்டமம் ப்மப்ஸ்தய சமச்படம் 

 

பிச்பனொ ழதமக டர்சத்டயன்ழமட ஈச்பன் னத்மகச் 
ளசய்னேம் ம்மத்வடத் டம்னவதடமகழப 
கமட்டிதபர், னடிக்கய அத்தமதத்டயல் அபர் 
டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக இனந்ட ளசய்னேம் ஜம ழணமக்ஷ 
ப்டமத்வடச் ளசமல்ய, இட 'அபனுக்ழக ஆ கமர்தம்' 

ன்று ளகமஞ்சம் பித்தமப்டுத்டயமற்ழமக் 
கமட்டிமர். 
 



இப்ழமட, 72 டர்ணடங்கள் கயநம்ிதழமட இப்டிக் 
ளகமஞ்சம் ிரித்டமற்ழம ஜமத்டக்கு ன்ழ இனக்கும் 
ஈச்பமபடமணமகழப ம்பிக்கட்டுளணன்று யவத்டமர். 
ஆமல் இபர் 'ம்பமணய னேழக னேழக' ன்று 
ளசமன்டற்கமக அபர் அபடமம் ளசய்ட 
அபஸ்வடளதல்மம் டுபமளன்மல் இண்டும் 
என்றுடமன் ன்றும் ஆகயட! 
 

ஜமத்டக்கமக அபடமளணன்மல் கயரீ குண்னம், 

ளகௌஸ்டனம், டீமம்னணமக டர்மர் த்டம் டமம் 
ழமபவடபி, எழ சவனேம் னடினேணமக ச்ணமத்டயல் 
பஸ்டயத்வடளதல்மம் அபிழ்த்டப் ழமட்டுபிட்ழம, 

அல்ட ஆ ணத்டயன் கரழனழதம, கண்வஞ 
னெடிக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனப்பர் ழமபடடமன் 
ளமனத்டம் ன்று யவத்டமர். 'மம் டமன் இவ்பநற 
அபடமம் டுத்டமச்ழச! அபர் ணட்டும் ன் சும்ணம 
உட்கமர்ந்டளகமண்டினக்க ழபண்டும்? 'சயபழன்னு 
உட்கமர்ந்டயனக்கயட' ன்று ழர் பமங்கழபண்டும்? இந்டத் 
டவப அபர் ழமகட்டும். மம் என்றுழண ளசய்தபில்வ 
ன்யல்மணல் அபனவத கமர்தத்டயல் ளகமஞ்சம் 
மதம் ளசய்படற்கமக அம்ச னொத்டயல் அபனக்கு என 
சயஷ்தமக ழபண்டுணமமல் ழமகமம்' ன்று யவத்டமர். 
 

ஆசமர்தமறவத மன்கு னக்த சயஷ்தர்கநில் எனபம 
த்ணமடமசமர்தமவந ணமபிஷ்டபின் அம்சம் ன்று 
'சங்க பித'ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ணசயபனுக்கு ஈசமன், ஈச்பன், டமசயபன் 
ன்ளல்மம் ழர். ச்னடயதிழழத "க 



பித்வதகறக்கும் ளடய்பம் ஈசமன், ர்ப 
னடங்கறக்கும் அபழ ஈச்பன்" ன்ளல்மம் ளசமல்ய, 
"அபன் க்கு ணங்கந சயபணமக இனக்கட்டும்" ன்று 
ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு, அப்டிப்ட் டமசயபவ 
ஏம்கமணம ஆத்ண ஸ்பனொணமக அத்வபட மபவதில் 
அடேந்டயப்ழடமடு னடித்டயனக்கயட.[1] "ஈச்ப: ர்ப 
னடமமம்" ன்று இங்கு உள்ந ச்னடய பமக்தத்வடழதடமன் 
கபமனும் கரவடதில் அப்டிழத 'ரிடீ்' ண்ஞிதினக்கயமர். 
ர்ப பித்வதகறக்கும் அபழ அடயடய ன்றும் இங்ழக 
பனபடமல் அபன்டமழ உழடச குனபமக அபடரிக்க 
ழபண்டிதபன்? 

 

டந்த் சமஸ்த்ங்கவநனேம், ணந்த் சமஸ்த்ங்கவநனேம், 

இன்னும் அழக டயவ்த உமக்தமங்கவநனேம் மர்த்டமல் 
கூப் ழணச்பன்டமன் அந்ட டந்த்த்வடழதம, 

ணந்த்த்வடழதம, உமக்தமத்வடழதம அம்மவந 
னன்ிவப்டுத்டய உழடசயத்டபன் ன்று இனக்கும். 
 

இந்ட பித்வதகறக்ளகல்மம் ழணழ இனப்ட அத்வபட 
பித்வத. அந்ட பித்வத ளபறும் னஸ்டகழணம, ணந்த்ழணம 
இல்வ. அடழப அடேபம். டன்ில் டமமக இனக்கய 
எழ த்த அடேபம். அப்ழர்ப்ட் அத்வபட 
பித்வதனேம் அந்ட சயபன்டமன் ன்ழ குயப்மகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. "அம் ப்ஹ்ணமஸ்ணய" ('மழ 
ிம்ணம்') ன்கய ணமடயரிழத "சயழபமம்" ('மழ சயபன்') 

ன்று த்தமம் ளசய்கய பனக்கணயனக்கயட. ணமண்டூக்த 
(உய) த்டயறம் "சயபம் அத்வபடம்" ன்ழ 
இனக்கயட. அடமல் அத்வபட ழபடமந்டத்டக்கம 



ஆசமர்த னனர் ணசயபின் அபடமணமதினப்ழட 
ளமனத்டளணன்று ளடரிகயட. 
 

குன க அயறம் யம்ிதபமக இனக்கழபண்டும். 
அப்டிப்ட் ர்பஜ்ஜமகப் ணசயபவழத 
யகண்டுபிறம் ("அணழகமச" அகமடயதிறம்) 
ளசமல்யதினக்கயட : "க்னசமடேழடம ர்பஜ்ழஜம 
டெர்டிர்-ீ ழமயட :". 
 

ணற் னஸ்டகங்கநில் (ணசயபவ ஜமமசமர்தமகச்) 
ளசமல்யதினப்ட இனக்கட்டும். அபடம ஆசமர்தமள் 
ன் ளசமல்யதினக்கயமர்? அபர் ளசமல்படற்குத் 
டிதம ணடயப்னண்ல்பம? குன தமர், ஜமம் டனபட 
தமர் ன்று அபர் ங்ழகதமபட ளசமல்யதினக்கயமம? 

 

ளசமல்யதினக்கயமர். "ப்ச்ழமத்ட த் ணமயகம"பில் 
இந்டக் ழகள்பிகவநனேம் ழமட்டு டயல் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

"ழகம ய கத்குன: உக்ட?"-"கத்குன ன்று 
ளசமல்ப்டுபட தமர்?" ன்ழ அடயல் என ழகள்பி. 
ளபறும் குன இல்வ; கத்குன! கத்குன ன்மழ 
இப்ழமட ஆசமர்தமவநத்டமன் யவத்டக் ளகமள்கயழமம். 
அபனக்கு னந்டய அந்டப் ட்ம் பமங்கயபர் க்னஷ்ஞ 
ணமத்ணம. "க்னஷ்ஞம் பந்ழட கத்குனம்" ன்ழ ட்டு 
அடினேம் னடிபடமக அபர் ழணழ என அஷ்கம் 
இனக்கயட ன்று ளசமன்ழன். ஆமல் இங்ழக 
ஆசமர்தமள் "ழகம ய கத்குன-னக்ட:" ன்று 
ழகட்டுபிட்டு ன் டயல் ளகமடுக்கயமர் 

 



'சம்ன:" 

'சம்ன' ன்று ளசமல்ப்டும் சயபன்டமன் ன்கயமர். அந்ட 
சம்-னடமன் இந்ட சம்-கர் ஆமர்![2] அபழ இப்டிச் 
ளசமல்கயமர்! சயபன்டமன் குன ன்வட ழணறம் 
உறுடயப்டுத்டம் பிடத்டயல் அடுத்ட ழகள்பினேம் டயறம் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர். 
"ஜமம் குட :?"-ஜமம் பரிணயனந்ட (கயவக்கும்)? 

"சயபமழடப"-"சயபமத் ப"-சயபிணயனந்டடமன். 
 

ஜமமசமர்த அபடமம் ண சயபனுவதடமகத்டமன் 
இனக்கழபண்டுளணன்று ளடநிபமகய பிட்டல்பம? 

 

ளணமத்டத்டயல் பிதம் ன்ளபன்மல் ணமத்ணமபின் 
ங்கல்ப்டி இடபவ அடன் என னொணம 
ணமபிஷ்டபிணயனந்ட அபடமங்கள் ற்ட்மற்ழம 
இப்ழமட இன்ளமன னொணம ழணச்பிணயனந்ட 
என அபடமம் யகன ழபண்டுளணன்று யச்சதணமதிற்று. 
[1] ணம மமதழஞமயத்--21 

[2] சம்ன, சம்-கர் ன் டங்கநின் பிநக்கம் ிற்மடு 
பிரினேம். 
சக்டய உள்நங்கயத டக்ஷயஞமனெர்டயடதின் அபடமம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

சக்டய உள்நங்கயத டக்ஷயஞமனெர்த்டயதின் அபடமம் 

 

'இன்ளமன னொணம ழணச்பன்' ன்ழன். ஆமல் 
அந்டப் ழணச்பனுக்ழக  னொணயனக்கயழட, 



கல்தமஞறந்டனெர்த்டய, ழமணமஸ்கந்டனெர்த்டய, ம 
னெர்த்டய, வப னெர்த்டய ன்ளல்மம்! இபற்யல் 
டயயனந்ட அபடமத்வடப் ிப்ிப்ட? ந்யதமய 
குனபமக அபடமம் ற்டளணன்று ளசமல்யதமதிற்று. 
ஆவகதமல் த்ிழதமடினக்கய இந்ட 
அபங்கநியனந்ட அபடமம் உண்மபடற்கயல்வ. 
ளன்மல் டய னழமகத்டக்குப் ழமகயழமட 
அம்மறம்டமழ கூக் கயநம்னபமள்?...வபனக்கும் 
வபி ன்று த்ி உண்டு. அடறணயல்மணல் அபர் 
தங்கணம னெர்த்டய. வபம் ன்மழ தங்கம்டமன். 
தங்கணமக, இனக்கயபர் ண சமந்ட யவவத 
உழடசயக்க பனபளடன்மல் அந்டர்ணல்பம? ப்சமந்ட 
யவதிறள்ந என அபத்டயயனந்ட இந்ட அபடமம் 
ற்டுபடடமழ ளமனத்டம்? 

 

இடமளல்மம், த்ி ழணடமதில்மணல், 

கமங்கயதமக, அங்கயத சமந்ட னத்ணமக, யஷ்கரித 
யஷ்மனெர்த்டயதமக, ஆடய குன ன்ழ ளதர் ளற்று 
பிநங்கும் டக்ஷயஞமனெர்த்டயதிணயனந்ழட இந்ட அபடமம் 
உண்மக ழபண்டுளணன்று டயவ்த ங்கல்ணமதிற்று. 
 

என்று ளசமல்மணல் பிக்கூமட. த்ி ழணடமகத் 
ளடரிதமபிட்மறம் ழணச்பன் அம்மநின் ம்ந்டம் 
இல்மணயனப்ட ன்ட என ழமடம் கயவதமட. 
டக்ஷயஞமனெர்த்டய ஸ்பனொத்டயறங்கூத்டமன்! அழடழம 
அம்மறம் மம த்ரினறந்டரி, கன்தமகுணமரி, டர்கமழடபி 
ன்ளல்மம் ஈச்பழமடு ழசர்ந்டயல்மணல் டிதமகக் 
கமஞப்டும் ணதங்கநிறம், ம் கமட்சயக்குத்டமன் அபன் 



ளடரிதபில்வழத டபி, அபன் அபநிணயனந்ட 
ிரிந்டயனக்கயமன் ன்று எனழமடம் இல்வ. சயப-
சக்டயகவந எனழமடம் ிரிக்கழப னடிதமட. யர்குஞ-
குஞ ப்ம்ணங்கவநத் டமன் (னவழத) சயபன்-சக்டய 
ன்ட. இண்டும் ழசர்ந்டடமன் ப்ம்ணம். ழமகத்டயல் 
 டயனுமக பிவநதமடி, கமட்சய ளகமடுத்ட,  
பிடணம மங்கவநக் ளகமடுக்கழபண்டும்,  பிடணம 
டத்பங்கவந உஞர்த்ட ழபண்டும்- பிடணம 
ங்கவநத் டனம் கவட னமஞங்கநமக டித்ழட இப்டிச் 
ளசய்தழபண்டும் -- ன்றுடமன் அபர்கள் சய 
அபங்கநில் டம்டயதமகறம். சய அபங்கநில் 
எண்டிதமக, கமங்கயதமகறம் இனப்ட. 
 

ணஜமணம டக்ஷயஞமனெர்த்டய ஸ்பனொத்டயல் 
ழணச்பன் யஷ்க்ரிதணமக உட்கமர்ந்டயனக்கும்ழமடம் 
அபனக்குள்ழந க க்ரிதம சக்டயனேணம மக்ஷமத் 
அம்ிவகவத அபர் ம் கண்டக்குத் கமட்மணல் 
வபத்டக் ளகமண்டுடமினப்பர். இல்மபிட்மல் அந்ட 
யஷ்க்ரித னெர்த்டய அபடமம் ன் க்ரிவதவதழத 
ண்ஞிதினக்க னடிதமட! அபடரித்டின் ஆழட 
யணமசம் னென்றுடம் இந்டப் ளரித ழடசத்வடச் சுற்ய 
பனபட, கட்டுக் கட்மகப் னஸ்டகம் றேடபட, ஊர் 
ஊமகப் ழமய் பமடம் ளசய்பட, ழர் ழமக அடேக்ம் 
ளசய்பட ன்ளல்மனம் ளசய்டயனக்க னடிதமட. 
 

அபடமத்டக்குப் ளதழ ன்? 

சங்கர். 



'கர்' ன்மழ 'ளசய்கயபர்', 'கமரிதம் ண்டகயபர்' 

ன்றுடமன் அர்த்டம். 'சம்' ன்மல் உதர்ந்ட ணங்கநணம 
றகம். ழமகத்டயற்ளகல்மம் ண ணங்கநத்வட பிமணல் 
ளசய்கயபர் 'சங்கர்'. 

 

ளசதயல்மட டக்ஷயஞமனெர்த்டய இப்டி பந்டமர் ன்மல் 
ப்டி? க்ரிதம சக்டய-இச்சம சக்டய, ஜம சக்டய 
ஆகயதறந்டமன்-ல்ம சக்டயகறக்கும் னெணம 
மசக்டய அபனக்குள்ழநழத லக்ஷ்ணணமக 
அங்கயதினந்டடமல்டமன்! 
சமக்டர், வசபர், வபஷ்ஞபர் னென்றுணம ஆசமர்தமள் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

சமக்டர், வசபர், வபஷ்ஞபர் னென்றுணம ஆசமர்தமள் 

 

ஆசமர்தமவநப் ற்ய ளசமல்படண்டு: 
 

அந்ட: சமக்ழடம, ய: வசப:, வ்தமபமழ ட 
வபஷ்ஞப: ன்று. உள்றக்குள்ழந சக்டய-அம்ிவகதம 
மசக்டய. ளபநிதிழ னொத்வடப் மர்த்டமல் ளபள்வந 
ளபழநளன்று, பினடயனேம் னத்மக்ஷனணமகப் 'ணசயபழ 
பந்டயனக்கயமழம?' ன்று யவக்கும்டிதமக. ழமக 
வ்தபமம் ஏதமணல் ஏடி ஆடிப் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டயழம பிஷ்டபமகழப 
இனக்கயமர். பமதமழ ஆசரர்பமடம் ண்டபடம் 
"மமதஞ, மமதஞ" ன்று டமன்! றோனகம் 
ளகமடுப்ளடல்மம் "க்ரிதழட மமதஞ ஸ்ம்னடய:" ன்று 



பிஷ்ட ஸ்ணவஞழதமடுடமன்! சயபமபடமம்! 
ளசய்பளடல்மம் மமதஞன் ழரில்! இப்டி சயப-
பிஷ்ட அத்வபடம்! 
 

பிஷ்டவப வ்தபம சக்டய, க்ரிதம ன்ளல்மம் 
ளசமன்மல் ன் அர்த்டம்? அபர் அம்மழந ன்று டமன் 
அர்த்டம்! 
 

னன னொத்டயல் அபடமணமடமல் அம்மநின் னன 
னொணம மமதஞின் ளதரிழழத ல்மக் கமர்தனம் 
ளசய்டமர். ளபநிதிழ கமட்மணல் உள்றக்குள்ழந 
அம்மள் ஸ்பனொம். அடமபட ஹ்னடதத்டயழ டமதமமகப் 
ண கனவஞ! அடடமன் அந்ட: சமக்ட:. 
சக்டய, சக்டய ன்மல் அந்டக் கனவஞடமன். அட 
இல்மணல் சயபம் இல்வ. சயபம் டமினப்டமகத் 
ளடரிந்ட ளகமள்நழப என சக்டய இனக்கத்டமழ 
ழபண்டும்? சயபம் டன்வழத கனவஞதமக 
ளபநிப்டுத்டயக் ளகமள்படம் சக்டய டமன். 
 

அபறவத 'பிணர்ச'ணயல்மணல் இபனவத 'ப்கமசம்' 

ழமகத்டக்கு ற்ழப னடிதமட ன்று டத்ப ரீடயதில் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

ஆமறம் ீடம-மணர்கள், மடம-க்னஷ்ஞர்கள் ணமடயரி 
ஸ்டயரீ னன ழமடிதமக அபடமம் டுக்க னடிதமணல், 

ந்யதமமபடமணமக அவணதழபண்டும் ன்று 
கமத்டயன் ந்டர் யர்ந்டம் இனந்டடமல், அபவந 
ளபநிதிழ கமட்மணல் உள்ழந வபத்டக்ளகமண்டுள்ந 
ழதமழகச்ப அபத்டயயனந்ட அபடமம் 



யகழ்த்டபளடன்று ங்கல்ணமதிற்று. ணமபிஷ்ட 
ப்ழமடம் க்ஷ்ணயவத ளபநிப் 
வபத்டக்ளகமண்ழடமன் இனப்மர். அப்டிதில்மணல் 
அபர் கமங்கயதமக -மமதஞர்கள் ணமடயரி 
இனந்டமளன்மல் அப்ழமட அபர் னர்ஞ பிஷ்டபமகத் 
ளடரிதணமட்மர்; அம்சமபடமளணன்னும்டிடமன் இனப்மர். 
இப்ழமழடம கய ழகமமத்வட அக்குபடற்குப் 
னர்ஞணம கபத் சக்டய அபடரிக்க ழபண்டிதினந்டட. 
ஆமறம் க்ஷ்ணீ ழணடம பிஷ்ட டம்டய 
ழணடணமக னர்ஞமபடமம் ளசய்த னடிதமணல், இப்ழமட 
அபடரிக்க ழபண்டிதபர் ந்யதமயகத்டமன் இனந்டமக 
ழபண்டுளணன்றும் இனந்டட. இப்டிப் மர்க்கய ழமடம் 
ரினர்ஞ சயபணமகழப இனப்பமக டக்ஷயஞமனெர்த்டய 
ன்று என கமங்கய இனப்ட ளமம்றம் 
ளநகர்தணமகயபிட்ட! மர்படய ழணடமக 
இனக்கப்ட் ழணச்பின் அம்சணமக ணட்டும் 
இல்மணல் அபனவத ஸ்பச்சணம னர்ஞ 
ஸ்பனொணமகழப இனக்கயபர் டமன் டக்ஷயஞமனெர்த்டய. 
ஆவகதமல் இப்ழமட அபரிணயனந்ட அபடமத்வட 
உத்பிக்கச் ளசய்பழட க பிடத்டயறம் 
ளமனத்டனவதடமக இனந்டட. 
 

இப்டிளதல்மம் ல்மப் ளமனத்டங்கறம் 
இனக்கும்டிதமகப் ணமத்ணமபின் ங்கல்ம் அவணந்ழட 
ண சுணம றோ சங்கமபடமம் ற்ட்ட. 
ணங்கநணதணம ளடய்ப குன 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 



றோ சங்க சரிடம் 

 

ணங்கந ணதணம ளடய்பகுன 

 

ழமகத்டயன் ளரித மக்தம், குன ஸ்பனொணமக அபடமம் 
ற்டுபளடன்று ங்கல்ணமதிற்று. ளசமன்மறம் 
ளசமல்மபிட்மறம் அபன்டமன் (ணமத்ணமடமன்) குன. 
உயத் ம க்ணத்டயல் னடயல் அப்டித்டமன் அபவ 
குன ஸ்பனொணமகச் ளசமல்ய ணஸ்கமம், சஞமகடய 
ளசய்பட. க உழடசங்கறக்கும் 
உவபிணமதினப்ட ழபடம். அந்ட ழபடத்வட 
ழமகத்டக்குத் டந்டட ப்ம்ணம. ழபட ணந்த்ங்கவநக் 
ளகமண்ழ ஸ்னஷ்டி ண்ஞி, மற பமய்கநமறம் மற 
ழபடத்வடச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ப்ம்ண பித்வதவதத் 
டனபர் அபர். ஆமல் அபவனேம் வத்ட அபனக்கும் 
இந்ட ழபடத்வடப் னர்பத்டயழ டந்டபன் ணமத்ணம. 
அபழடமன் ம் னத்டயக்குள்றம் ப்ம்ணஜம ப்கமசத்வட 
உண்மக்குபன். 'ழணமக்ஷ மட்னள்ந மன் அபவ 
சஞவகயழன்' ன்று (உயத் மமதஞம்) 
ஆம்ிப்ட பனக்கம்: 
 

ழதம ப்ஹ்ணமஞம் பிடடமடய னர்பம் 

ழதம வப ழபடமச்ச ப்யழஞமடய டஸ்வண | 

ட (க்) ம்  ழடபம் ஆத்ண னத்டய ப்கமசம் 

னனக்ஷறர்வப சஞணம் ப்த்ழத || 

 

இட 'ச்ழபடமச்பட உயத்'டயல் பனபட.[1] ணமத்ண 
குனவபப் ணசயப ஸ்பனொணமகக் கமட்டுபடற்கும் இந்ட 
உயத்டயழழத ச்னடய ப்ணமஞம் இனக்கயட. பித்தம 



னெணம ழபடத்வட டம ஏடயக் ளகமண்டினக்கும் 
ப்ம்ணம (இபவ யண்தகர்ன் ன்று உயத் 
ளசமல்றம்) ிந்டவடனேம் ணர்யதம னத்ன் 
மர்த்டக்ளகமண்டினந்டமர் ன்று அந்ட உயத்டயல் என 
இத்டயறம், அபழ டமன் அந்ட ப்ம்ணமவபப் வத்டபர் 
ன்று இன்ழமரித்டயறம் ளசமல்யதினக்கயட.[2] 

'ணர்ய' ன்டமல் உழடசம் ண்டம் ஆசமர்தன் 
ன்று ஆகய பிடுகயட. 'ணக்கு அபர் சுணம னத்டயவத 
அடேக்யக்கட்டும்' ன்று இண்டு இத்டயறம் 
ிமர்த்டயக்கப்டுகயட. சுணம னத்டய -- ல்யற -- 
ஆசமர்தன்டமழ அடேக்யப்ட? 'சும்' ன்மறம் 'சயபம்' 

ன்மறம் எழ அர்த்டந்டமன். ணங்கநணமட, 

கல்தமஞணமட ன்று அர்த்டம். ப்ம்ணம் ண கல்தமஞ 
ஸ்பனொணமட, ஸ்ணரிக்கயபர்கறக்கு பம் அனறபட, 

ணங்கநம் ன்ழ அயதப்டுபட ன்று (உயத் 
மமதஞ) ணங்கந ம ச்ழமகம் இனக்கயட: 
 

அடயகல்தமஞ னொத்பமத் 

யத்த கல்தமஞ ம்ச்தமத் | 

ஸ்ணர்த்னொஞமம் படத்பமச்ச 

ப்ஹ்ண டந்-ணங்கம் பிட : || / 

 

அந்ட சும், கல்தமஞம், ணங்கநம் ல்மணமக 
இனக்கப்ட்பர் பம் அனள்பட ன்மல் ன் பம்? 

ஜமத்டக்ழகதம உயத் ம க்ணத்டயல் இந்ட 
பத்வடச் ளசமல்படமல், இட ஜமத்வடத் டபி 
ழபளன்பமதினக்க னடினேம்? ளகமடுக்கய ஆமணய 
சயபம். அபர் டனம் பணம ஜமனம் சயபம்-சும், 



கல்தமஞம், ணங்கநம். இந்டப் ண ணங்கந ஸ்பனொழண 
ம்னவத ஆசமர்தமள். சயபம், கல்தமஞம், சும் ல்மம் 
அபழ. ஆடய சயபழண ஆசமர்த சயபணமக இப்டி அபடமம் 
ளசய்டட. 
 

"அபடமணமகய பிட்டம? அப்டிளதன்மல் அப்ம, அம்ணம 
தமர்? ந்ட ஊரில் அபடமம்? என்றும் 
ளசமல்பில்வழத!" 

 

ளகமஞ்சம் ளமறுத்டக்கடம். ணமத்ண ங்கல்ம் 
ஆகயபிட்மழ கமர்தம் ஆ ணமடயரிடமன் ன் 
அிப்மதத்டயழழத அபடமம் ஆ ணமடயரி 
ளசமல்யபிட்ட! ங்கல்ம் ளசய்டழமடயறம் உழ 
ஈச்பன் டமமகழப ங்ழகழதம என ஊரில், தமழம என 
அப்ம அம்ணமறக்குப் ிந்டபிபில்வ. 
[1] VI.18 
[2] iiil.4, IV.12 

அபடமத்டயற்குப் னர்பமங்கம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

அபடமத்டயற்குப் னர்பமங்கம் 

 

ஊரில் டயனட்டுப் னட்டு இனக்கப்மட ன் 
ங்கல்த்டயல்டமன் ழமீஸ் ஸ்ழன் வபப்ட. 
ஆமறம் ம்ணகத்டயல் டயனட்டுப் ழமகும்ழமட மம் 
'கம்ப்ளநய்ன்ட்' ளகமடுத்டமல்டமழ ழமீயல் ழகஸ் 
டுக்கயமர்கள்? அப்டி ஈச்பனும் அபடமம் 
ண்டபடற்குனன் இண்டு 'ளடின்' 



டயர்மர்த்டக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனந்டமர் -- என த்டடய 
ழபண்டும் ன்டற்கமக; டணக்கு ணரிதமவட 
ழபண்டுளணன்டற்கமக இல்வ! 
ழமகத்டயறள்நபர்கறக்கு ணரிதமவடப் த்டடய 
ளடரிதழபண்டுளணன்டற்கமக இப்டி உட்கமர்ந்டயனந்டமர். 
 

என ளடின் ழடபர்கள் ளகமடுக்கழபண்டிதட. 
அபர்கவநத்டமன் ழமக யர்பமத்டக்கு 'இன்-சமர்ஜ்' 

ளகமடுத்ட இபர் அடயகமரிகநமகப் ழமட்டினப்ட. அடமல் 
ழமகத்டயல் என ளரித கஷ்ம் ற்ட்டினக்கயட, டர்ணம் 
டயனட்டுப் ழமகயட ன்மல் அபர்கள் பந்ட 
பிண்ஞப்ித்டக் ளகமள்நழபண்டும். அப்ழமடடமன் 
ஸ்பமணய ழகஸ் டுப்மர். 
 

இன்ளமன ளடின் பப்ழமகய அப்ம-அம்ணம 
ளகமடுக்க ழபண்டிதட. ிப்ழதில்மட ழணச்பன் 
டமணமகப் ழமய் பழம எனத்டனக்குப் ிள்வநதமகப் 
ிக்கமணம? யம் ழதமக்தடமம்சனள்ந டம்டய 
தமமபட ணஸ் உனகயப் ிள்வந பம் ழகட்டுப் 
ிமர்த்டயக்க ழபண்டும். அடடமன் ளடின். அவட 
பமங்கயக்ளகமண்டு அங்ழக ழமய்ப் ிந்ட பிடுபமர். 
 

ல்ம அபடமத்டயறம் இப்டித்டமன்-இண்டு 
ளடின்கள். மணமபடம, க்னஷ்ஞமபடமக் கவடதமபட 
ளடரினேழணமல்யழதம? ழடபர்கள் ழமய் கபமிம் 
னவதிட் ிகுடமழ அந்ட அபடமங்கள் ந்ட? 

அழடமடு டசடன் ளரிசமக னத் கமழணஷ்டி ண்ஞித்டமன் 
கபமன் அபவத் டகப்மமக பரித்ட அபடமம் 
ளசய்டட. க்னஷ்ஞர் பிதத்டயல்-அழக னேகங்கள், 



ணன்பந்டங்கறக்கு னன் என டம்டய (றடஸ் ன் 
ப்மடயனேம், அபட த்ிதம ப்னச்ினேம்) ீண் 
கமம் டஸ் இனந்ட, கபமழ டங்கறக்கு அந்ட 
ன்ணத்டயல் ணட்டுணயன்ய னென்று டவப னத்மகப் 
ிக்கழபண்டுளணன்று பம் பமங்கயக்ளகமண்மர்கள். 
அடயல் னென்மபட டமன் க்னஷ்ஞமபடமம். அந்ட டம்டய 
அப்ழமட ழடபகய-பறழடபர்கநமகப் ிந்டயனந்டமர்கள். 
இடற்கு னன் அபர்கள் அடயடயதமகறம் கச்தமகறம் 
இனந்டழமட, கபமன் ளகமடுத்ட பப்டி அபர்கறக்கு 
இண்மம் டவப ிந்டடடமன் பமணமபடமம். 
 

இப்டிளதல்மம் ணமபிஷ்ட த்டடய மர்த்ட, ிகு 
ண்ஞிக்ளகமண்டு அபடமம் ண்ஞினேள்நழமட ஈச்பன் 
ணட்டும் சும்ணம னழமகத்டக்கு பந்ட பிடுபமம? 

 

உள்றக்குள்ழந அபனக்கு ிகுறம் இல்வ, என்றும் 
இல்வ. கனவஞதில் ணஸ் கயந்ட 
அடித்டக்ளகமண்டுடமினந்டட! 
ளசதற்பரின் கனவஞனேள்நம் 

 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ளசதற்பரின் கனவஞனேள்நம் 

 

டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக ஆ ணத்டடிதில் உட்கமர்ந்ட 
ளகமண்டினப்பர்டமன். அவசபழட கயவதமட, கண் 
மர்க்கயடயல்வ, பமய் ழசுகயடயல்வ ன்று இனப்பர் 
டமன். ஆமறம் அப்டிப்ட்பனக்கு இப்ழமட 



கனவஞதில் ணஸ் உனகயக்ளகமண்டினந்டட. ணறம் 
இல்மணயனப்பர்டமன். ணஸ் ன்ட ழமய், ஆத்ணம 
ணட்டுணமக இனப்டடமன் அத்வபடம். டக்ஷயஞமனெர்த்டய 
ன்மல் அத்வபட ஸ்பனொம் ன்று அர்த்டம். ஆமறம் 
கனஞம யணயத்டணமகழப ணவப் ண்ஞிப் 
ழமட்டுக்ளகமண்டு, 'ழதம, குனந்வடகள் இப்டிக் ளகட்டுப் 
ழமகயடகழந!' ன்று உனகயக்ளகமண்டினந்டமர். (சயரித்ட) 
அத்வபடத்டக்கு டக்ஷயஞமனெர்த்டய ன்று னொம் ணட்டும் 
ப்டி பமணமம்? அடறம் ம்ணயம் கனவஞதமல்டமழ? 

அப்ழம ணறம்டமன் பட்டுழண! 
 

'டி டமண்மப் த்டயி' ன்று ளசமல்பமர்கள், இந்ட மநில் 
அப்டிச் ளசமன்மல் னரினேழணம னரிதமழடம? ழகமம ன்று 
ளசமன்மல் னரினேழணம ன்ழபம? படீ்வபிட்டு அடி 
டுத்ட வபக்கணமட்மர்கள். குல்கூ ளபநிதில் 
ழகட்கமணல் இனப்மர்கள். ஆமறம் குனந்வட ளடனபிழ 
ஏடிப்ழமய் டமவதின் எட்டில் யன்றுளகமண்டு 
ந்ழடமணமக ட்டிப் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயட; 

அடற்குள்ழநழத குடயக்கமணம ன்று மர்த்டக் 
ளகமண்டினக்கயட ன்மல் அபறவத ழகமமக் 
கட்டுப்மடு யற்குணம? த்டக்ளகமண்டு, சத்டம் 
ழமட்டுக்ளகமண்டு குனந்வடதிம் ஏடித்டமழ பனபமள்? 

அப்டித்டமன் டக்ஷயஞமனெர்த்டயனேம் இனந்டமர். 
 

அபனவத ஸ்பமபம் சும்ணமதினப்ட. 
'சும்ணமதினப்ழட றகம்', 'சயந்வடவத அக்கயழத சும்ணம 
இனக்கயன் டயம் அரிட' ன்று ளசமல்கய, 'ளரித சும்ணம 
யவ'தியனப்ட. 
 



டநிக்கூ சும்ணம இனக்கனடிதமணல் ங்கள் மட 
மடுட்டுக்ளகமண்டு, ித்டயதமவனேம் டுத்டயக் 
ளகமண்டினப்வட அபர் மர்க்கப் மர்க்க, அபர்கறக்கும் 
என்றும் ண்ஞமணல் சும்ணமதினப்வடச் ளசமல் 
ழபண்டுளணன்று கனவஞ ளமங்கயக்ளகமண்டு பந்டட. 
 

என ணடணம, யத்டமந்டணம, அடேஷ்மணம 
ன்யல்மணல்டமன் மடமஞணமக ங்கள் 
டங்கவநனேம் யம்வப் டுத்டயக்ளகமண்டு 
ித்டயதமவனேம் யம்வப் டுத்டபட பனக்கம். 
ஆமல் இப்ழமட கப்ட் ணடங்கள், யத்டமந்டங்கள், 

அடேஷ்மங்கள் ன்று ற்ட்ழ என்ழமளமன்று 
ழணமடயக்ளகமண்டு எழ யம்வ ணதணமக இனந்டட! சரீ 
யம்வதில்வ; னத்டயக்கு யம்வ! 
 

சும்ணமதினக்க னடிதமணல் உம்மழ கமர்தம் 
ண்ஞித்டமன் பஞீமகப் ழமகழபண்டுளணன்யல்வ, 

ணயமழ -- அடமபட சயந்டம சக்டயதமழ -- 
த்டவ க்னத்ரிணமகக் கமர்தம் ண்ஞனடினேழணம 
அத்டவனேம் ண்ஞி டயனுற டயனும ணடங்கள் 
ன்று உண்மக்கயப் ப்ிமல், சரீ யம்வவத 
பிறம் மஸ்டய மி ற்டுத்டமளணன்று இந்டக் 
கமயவதில் ளடரிந்டட. அடமல், கமர்தத்வட 
யறுத்டபட ணட்டுணல்மணல் சயந்வடவதனேம் அக்கயச் 
சும்ணம இனப்வடழத இந்ட அபடமத்டயல் னக்தணமகறம் 
ளசமல்டளணன்று ண கனவஞதமல் அபர் 
(டக்ஷயஞமனெர்த்டய) யவத்டமர். சுனக்கணமகச் ளசமன்மல், 



இந்ட அபடமம் ங்கவநச் 
சும்ணமதினக்கப்ண்டபடற்கமகழப ஆகும். 
ணளணன் த்பவடம் ணவபழட அத்வபடம் 

சூன்தணயல்வ;ச்சயடமந்ட னர்ஞழண 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

சூன்தணயல்வ ; ச்சயடமந்ட னர்ஞழண ! 
Sri Mahaswami 
 

'எண்டழண இல்ழன்ம சூன்தணம? கவசயதிழ 
சூன்தணமபமப் ழமட?' ன்று ழதமசயக்கமழட. சூன்தழண 
இல்வ. அப்ழமடம் ஆத்ணமடமன் இனக்கயழட! ீ 
யணம ீதமக இனக்கயமழத, இட ப்டி சூன்தணமகும்? 

ணஸ் ழம (அனயந்ட) ிழக அவதக்கூடித அந்ட 
யவ ப்டி இனக்குளணன்று ணறக்குப் 
னரிதவபக்கழப னடிதமட. இனந்டமறம் அத்வபடப் 
னஸ்டகங்கள் ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சம் னரிதவபக்கப் 
மர்க்கயன். ன் ளசமல்கயன்ளபன்மல்: 
டெக்கத்டயறம் ணதக்கத்டயறங்கூ ீ ஆத்ணமபமக 
இனந்டளகமண்டினந்டமறம், உக்கு 'த்' ன் அந்ட 
இனப்ன யவ ளடரிதபில்வ, இல்வதம? ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் மடவ ண்ஞி ீ யணம 
ஆத்ணமபமதினக்கும் ணமடயதிழம த்டமக இனப்வடப் 
னர்ஞணமகத் ளடரிந்டளகமண்டு, அடேபித்டக்ளகமண்டு 
அப்டி இனப்மய். மக்கயனேள்ந கனம் இனக்கயடமகத் 
ளடரிந்டமறம் ன்வக்ழகம என மள் இல்மணல் ழமகப் 
ழமகயவபடமன். இந்ட ஆத்ணம ணட்டுழண, டமற்கமயகணம 
அந்ட ல்ம வ்தபம த்தங்கறக்குங்கூ 
ஆடமணமக, சமச்படணமக உள்ந எழ த். அப்டிப்ட் 



த்தழண மளணன் னர்ஞ ப்ஜ்வஜழதமடு இனப்மய். 
இப்டிச் ளசமன்டமழழத அப்ழமட ீ ஜமத்ழடமடு 
அடமபட 'சயத்'ப்கமசத்ழடமடு இனக்கயமளதன்று ளடரிகயட. 
சயத்ழடமடு கூடி, சயத்டயமல் த்வட ீ அயகயமய் ன்று 
இடற்கு அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்மல் எழ டப்மகயபிடும்! 
அத்வபடம் ழமய் த்வபடம் பந்டபிடும். ளன்மல் 
அப்ழமட 'த்'ளடன் உன் ஸ்டயடய என்று, அடற்கு 
ழபமக இனந்டளகமண்டு அவட அயகய 'சயத்'ளடன்று 
இன்ளமன்று ன்று இண்டு ணமசமம் பந்டபிடும். 
உத்ப ழடபம இண்மபட ணமசமணயல்மணல் 
ண்ஞிக்ளகமண் யவடமன் இட (ணமடய) ன்று 
ளசமல்யபிட்டு இப்டி, (த், சயத் ன்று இண்டு 
இனப்டமகச்) ளசமன்மல் டப்னத்டமழ? ஆவகதமல், 

அப்ழமட அந்ட த்டம் சயத்டம் கூ என்மகழப 
ஆவபடமன். ீ சயத்ழடமடு கூடி த்வட அயதபில்வ. 
சயத்டமகழப இனக்கயமய். த்டம் சயத்டணமகயத 
'த்சயத்'டமக இனக்கயமய். த்-சயத்டமக இனப்ழடமடு, 

ணயமழ பனபித்டக் ளகமண் அத்டவ பிட 
ம்மக் கட்டும் அறுட்டுப்ழம அந்ட ண 
ஸ்படந்டயணம யவ ஆந்டணமக-ழமந்டணமக-
இனக்கும். சூிதணமய்ப் ழமபடயல்வ; ஆந்ட ணதணமக 
இனப்டமதினக்கும். ளபநிதியனந்ட பமணல், ஆவகதமல் 
ளபநி மடயப்னகறக்கு ஆநமகமணல், டன்ியனந்ழட, டமன் 
ன்மக இனப்டயழழத ற்டும் சமச்பட ஆடம்! 
ளபநிதியனந்ட ணயமல் ளற் ஆந்டம் 
ல்மனம் இந்ட ஆந்ட மகத்டயன் ஏளமன 
டயபவடமன். 'ச்சயத்'டக்கு ளபநிதியனந்ட பனகய 
ஆந்டணமதினந்டமறம், சற்று னன் ளசமன்டி, த்வபடம் 



பந்டபிடுணமடமல், த்-சயத்-ஆந்டம் ல்மழண 
என்றுடமன். ீ இப்டி த்-சயத்-ஆந்டணமக இனக்கும் 
ரினர்ஞ யவடமன் ந்டத்டயயனந்ட பிடுட் ழணமக்ஷ 
யவ. சூன்தம் இல்ழபதில்வ. 
பீமத்ண-ணமத்ண ழடனம் இல்வ 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
பீமத்ண-ணமத்ண ழடனம் இல்வ 

Sri Mahaswami 
 
 

அங்ழக இண்மபட பஸ்ட இல்வ ன்னும்ழமட 
னக்தணமக என்வச் ளசமல்ழபண்டும். 'னழமகம், 

ஸ்பர்க்க ழமகம் னடயதபற்வபி உசந்டடமக, 

ம்ம ந்டத்டயயனந்ட பிடுபிப்டமக, ஸ்பமணய 
இனக்கும் ழணமக்ஷழமகம் ன்று என்று இனக்கயட. 
வபகுண்ம், வகமம் ன்ளடல்மம் அடடமன். 
அங்ழக அபர் டன்கயட்ழ என பீவக் ளகமண்டுழமய் 
சமச்படணமக வபத்டக் ளகமள்படடமன் ழணமக்ஷம்' ன்ழ 
 யத்டமந்டங்கள் ளசமல்கயன். அடமபட 
ழணமக்ஷத்டயழனேம் ஸ்பமணய, மம் ன்று இண்டு உண்டு; 

ஸ்பமணயக்கு ழபழதமக மம் இனக்கயழமம். ணக்கு 
ழபழதமக ஸ்பமணய இனக்கயமர் ன்ட அபற்யன் 
னடிற. க்டயதமக, 'டயதமமயக'மக "ஸ்பமணய" ன்று 
ளசமல்பவடத் டத்ப சமஸ்த்ணமக, 'ஃிமஃி'தமகச் 
ளசமல்றம்ழமட "ணமத்ணம" ன்று ளசமல்ய "ழணமக்ஷம் 
உள் ப்ழமடழண ணமத்ணமறம் பீமத்ணமறம் 
(பீமத்ணமடமன் மம்) ழபறுடமன். இவப இண்டு 
ஆமணயகள்டமன் -- த்வபடம்டமன்" ன்மர்கள். க 
பீ-கத்டக்கறக்கும் கமஞ பஸ்டபம 'ப்ம்ணம்' 



ன்டடமன் இந்டப் ணமத்ணம. அத்டவவதனேம் 
ஆட்டிப்வத்ட ஆள்படமல் 'ஈச்பன்' ன்டம் 
அவடத்டமன். 
 

ஆமல் அத்வபடப்டி: பீனுக்கு ணமவததிமல் 
ற்ட் ணஸ் ன்ட உள்நழமடடமன் ல்மபிடணம 
உக அடேபனம் உஞர்ச்சயச் சஞ்சங்கறம் 
உண்மகயட ன்றும், அபன் ணவக் கனட்டிப் 
ழமட்டுபிட்டு ணமவதக்கு அந்டண்வ ழமய்பிட்மல் 
எழ சமச்பட சமந்டயதமய்ப் ழமய்பிடுகயமளன்றும் 
மர்த்ழடமணல்பம? இழட ணமடயரி, இபனுக்கு அடேபத்வடக் 
ளகமடுக்கய உகம், இபனுவத ணஸ், ணற் 
ல்மனவத ணறகள்-ஆகயத இவப 
அத்டவவதனேம்கூ ப்ம்ணம் ணமவததமல்டமன் 
உண்மக்கயதினக்கயட. பீனுக்கு ணற ணமடயரிடமன் 
ப்ம்ணத்டக்கு ணமவத. ணற ம்னவத யணம மன் 
இல்வ ன்கய ணமடயரிழத ப்ஹ்ணத்டக்கும் 
ணமவதழதமடு கூடிதினக்கும் யவ ஸ்ப-
ஸ்பனொணயல்வ. ப்ஹ்ணம் ஈச்பமக இனந்டளகமண்டு, 

டமன் ஆட்டிப்வக்கய ணமத்ணம ன்றும் ணற்பர்கள் 
ஆட்டிப்வக்கப்டுகய பீமத்ணம ன்றும் 
ண்டகயளடல்மம் டன் ய ஸ்பனொத்டயயனந்ட 
ளகமண்டு ண்டபடல். ணவக் கனட்டி 
ழமட்டுபிட்மல் மம் சமந்டயணதணமக, என 
கமர்தனணயல்மட ஆத்ணமபமக இனக்கய ணமடயரிழத 
ப்ஹ்ணனம் ணமவததக் கனட்டிப் ழமட்டுபிட்டுத் டமமக 
இனக்கய யவதில் உள்நட. 'இட ணமடயரி அட' 

ன்வடபி, 'அட ணமடயரி இட' ன்டடமன் ரி. 



ளன்மல் அட ணமவதவதக் வகக்ளகமண் ிகு டமன் 
பீனுவத ழடமற்ம், இபனுவத ணஸ் ல்மம் 
உண்மதினக்கயன். இன்ம் இப்டி ஆழமசயத்டப் 
மர்த்டக்ளகமண்ழ ழமமல் 'அட ணமடயரி இட', 'இட 
ணமடயரி அட' ன்று 'ணமடயரி' ழமடுபளடல்மழண டப்னடமன். 
'ணமடயரி', 'கரடயரி' டறம் இல்வ. அடழபடமன் இட. 
ப்ஹ்ணழணடமன் பீன். ணமவததில்மட ய யவதில் 
ப்ஹ்ணனம் ண சமந்டய, ணயல்மட ய யவதில் 
பீனும் ண சமந்டய ன்மல் இண்டும் என்ழடமழ? 

ப்ஹ்ணம் ணமவதவதப் ழமட்டுக்ளகமண்டு கத்வடச் 
ளசய்ட, அந்ட கத்டயழ ணவப் 
ழமட்டுக்ளகமண்டினப்பம பீன் ன்று எனபவச் 
ளசய்டயனக்கயட ன்மல் ப்ஹ்ணழண கத்டமகறம், 

பீமகறம் ழடமன்றுகயட ன்ழ அர்த்டம். பீமத்ணம 
ன்கயபிணயனந்ட ணவ டுத்டப் ழமட்டுபிட்மல் 
ப்ஹ்ணணமகழப ஆகயபிடுகயமன். பீமத்ணம, ணமத்ணம 
ன்று இண்டு ஆத்ணம இல்வ. எழ ஆத்ணமடமன். 
அடற்ழக ப்ஹ்ணளணன்று ழர். 
 

ஸ்பமணய ன்று எனபர் வபகுண், வகமமடய 
ழமகங்கநில் ம்வணக் ளகமண்டுழமய் வபத்டக் 
ளகமள்றம் ழமட அட த்டவ உசத்டயதமகத்டமன் 
இனக்கட்டும். அபர் அங்ழக ளகமடுக்கய ஆந்டம் 
த்டவ ளரிசமகத்டமன் இனக்கட்டும். ப்டிதினந்டமறம் 
அபனம் ரி, மனம் ரி ய ஸ்டயடயதில் இல்வ; 

ஸ்ப-ஸ்பனொத்டயல் இல்வ. இண்டு ழனழண சமந்ட 
னத்ணமக அப்டிழத அங்கயதினக்கய யச்ச 
யவதில் இல்வ. க்டய ன்று மம் என கமர்தம் 



ண்டகயழமம். அடேக்ம் ன்று அபனம் என கமர்தம் 
ண்டகயமர். க்டய ண்ஞ ணஸ் ன்று என்று 
இல்மணல் னடிதமட. அட பிகமங்கழந இல்மட 
ணமகத்டமன் இனக்கட்டும், இனந்டமறம் 
அப்டிளதமன்று இனந்டடமமக ழபண்டும். அட 
இனக்கயளடன்மல் ம்னவத ய ஸ்பனொணம 
ஆத்ணமவப பிட்டுபிட்டு இடிழண ம்வண 
என்றுடுத்டயக் ளகமண்டுபிடுகயழமம் -- identify ளசய்ட 
ளகமள்கயழமம் -- ன்றுடமன் அர்த்டம். இப்டி மழண 
யணம மணமக இல்மடழமட ளசய்னேம் என்று 
த்டவ டமன் உசத்டயதமதினந்டமறம் அட த்த 
த்தணயல்வ ன் குவ இனக்கத்டமழ ளசய்கயட? 

அடமல் ணமத்ணம ணக்குப் ணமடேக்ம் ண்ஞ 
யவக்கும்ழமட, 'இபனுக்கு ம்வண ழபழதமக 
வபத்டச் ளசய்கய க்டயக் கமர்தம்கூ ழபண்மம்; 

ணக்கும் இபவ ழபழதமக வபத்டச் ளசய்கய 
அடேக் கமர்தம்கூ ழபண்மம்; ளன்மல் இபன் 
ணக்கு ழபழதமக இனக்கயழமட பமஸ்டபத்டயல் 
டக்ழக ழபழதம ணறன் டமன் க்கயதப்ட்டு, 

டமம ஆத்ணமவப பிட்டுபிடுகயமன். அப்டி 
ழபண்மம். மனம் அடேக்ம் ன் கமர்தம் 
ண்டபடற்கமக ணமவதவத வபத்டக்ளகமள்ந 
ழபண்டிதினக்கயட. இடறம் ழபண்மம். ஆடிதமல் 
மம் இபனுவத ணவ அடிழதமடு ழமக்கய, இபவ 
ணக்குள்ழநழத ஆத்ணமபமய், ப்ஹ்ணணமய் 
வபத்டக்ளகமண்டு பிடுழபமம்' ன்று அத்வபட 
ழணமக்ஷம்டமன் அடேக்யப்மர். ஸ்பமணய ன்றும் க்டன் 
ன்றும் ழபமக இல்வ; பீமத்ண-ணமத்ணமக்கறம் 



ழபழ இல்வ ன்று ண்ஞிபிடுபமர். த்வபடணமக 
இண்மபட இல்வ ன்கயன் ழபடமந்ட 
யத்டமந்டத்டயல் 'அத்வபடம்' ன்று ளசமல்பட, இப்டி 
க்டனும் கபமனும் -- அடமபட பீமத்ணமறம் 
ணமத்ணமறம் -- இண்டு ழபறு பஸ்டக்கநில்வ 
ன்வடத்டமன். பீ-ப்ஹ்ண அழடம்டமன் அத்வபடம். 
 

அடழப ழணமக்ஷம். ழணமக்ஷ ழமகம் ன்று என்யல்வ. 
ழணமக்ஷ அடேபம்டமன். 
 

அங்ழக கமர்தழண கயவதமட. கமர்தம் ளசய்த ணஸ் 
ழபண்டும். ணஸ் பந்டமல் ஆத்ணமபமக இனக்கும் 
யணம யவ ழமய்பிடும். 
 

இந்ட ழணமக்ஷ அடேபத்டயற்ழக னொணமக இனக்கும் 
டக்ஷயஞமனெர்த்டய ம் கவட ஆம்ிக்கும் ணதத்டயல், 'மம் 
கமர்தணயல்மணல் இப்டி யர்பிசமணமக 
உட்கமர்ந்டயனக்கயழமம். ங்கநமமல் கமர்தத்டயறம் 
எழ டப்ம கமர்தணமக ண்ஞிக்ளகமண்டு 
கஷ்ப்டுகயடகழந, ிவனேம் கஷ்ப்டுத்டகயடகழந' 

ன்று ண கனழஞமதடு யவத்டமர். 
 

"கனவஞழதமடு யவத்டமர்” ன்மல் அபனம் 
ணயமழ கமர்தம் ண்ஞிமர் ன்றுடமழ அர்த்டம்? 

அப்னம் அபவ ஆத்ணமபமகழப ழணமக்ஷமந்டத்டயல் 
னறேகய யஷ்க்ரிதணமக இனக்கயபர் ன்மல் ன் 
அர்த்டம்? 

ணமதம யடமதினும் ஈசன் ஜமிழத! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 



ணமதம யடமதினும் ஈசன் ஜமிழத! 
Sri Mahaswami 
 
 

அபர் ணமசமம் ழபழ. அபர் ம் ணமடயரி இல்வ, 

அபர் எழ ணதத்டயல் ணமவதழதமழனேம் 
ழசர்ந்டயனப்மர். டித்ட ஆத்ணமபமகறம் இனப்மர். 
அபனவத ஆடயக்கத்டயறள்ந ணமவத ணக்குத்டமன் 
ம்னவத ஆத்ணம ளடரிதமட பிடத்டயல் ணஸ் ன் 
டடுப்வப் ழம னடினேழணளதமனயத அபனக்ழக ழம 
னடிதமட. அடமல் அபர் வ்பநற ணமதக்கூத்ட 
அடித்டக்ளகமண்டு ஈச்பமக, அபனவத ய - 
யவதில்மட ணமடயரி இனந்டமறம் அப்ழமடம் னஞ 
ஜமத்டன் டமன் ப்ஹ்ணழண ன் அடேபத்டயழழத 
உள்றெ இனந்ட ளகமண்டுடமினப்மர். என ழதமகய 
யத்டகள் ண்ஞி ன்ளன்ழபம ணமதக் கமட்சயகள் 
கமட்டுகயழமட, ன் என மடமஞ ளசப்ிடு 
பித்வடக்கமன்கூ 'ணமயக்' ளசய்னேம்ழமட, ணற்பர்கள் 
டமன் அபற்வ யளணன்று யவத்ட ணதங்குபமர்கழந 
டபி, ணமவதக்கு (ணமவத ன்மல் 'ணமயக்' ன்று அர்த்டம். 
அப்டிப்ட் ணமவதக்குக்) கமஞணம அந்ட ழதமகயனேம் 
'ணமயக்-ழம'க்கமனும் அப்டி ணதங்குபமர்கநம? 

இப்டித்டமன் ஈச்பன் -- டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக 
இனக்கப்ட்பன் -- ழமக ீவ ளசய்படம். 
ஆசமர்தமழந ளசமல்யதினக்கயமர்: 
 

ணமதமபபீ பிஜ்னம்தத்தி ணம ழதமகரப 
த:ஸ்ழபச்சதம | 



டஸ்வண றோ குனனெர்த்டழத ண இடம் றோ 
டக்ஷயஞமனெர்த்டழத || 

 

அளடப்டி ணமதம யடமக இனந்டளகமண்ழ ணமதம 
யடம ஜமிதமனேம் ஈச்பன் இனப்மளன்மல், 

இடற்கு எழ டயல், 'அபர் ஈச்பழமல்யழதம? அடமல் 
அபர் ப்டினேம் இனக்கனடினேம். அடயழ இப்டி 
இனக்கயமர்' ன்டடமன்! ம்ணமளல்மம் ளசய்த 
னடிதமடவடச் ளசய்பர்டமழ ஈச்பன்? ம்ணமல் ழடம 
என ணமடயரி இனக்க னடிதமபிட்மல், அட அபனக்கும் 
னடிதமட ன்று மம் யவப்ட ப்டி ரிதமகும்? 

ம்வண அபர் இப்டிதிப்டிப் ண்ஞிப் ழமட்டினக்கயமர். 
அடற்கமக அபனம் இப்டிழத இனக்கழபண்டும் ன்று 
ஆகுணம? ஜமிவதனேம் அபர்டமன் ண்ஞிதினக்கயமர்; 

அஞ்ஜமிவதனேம் அபழ டமன் ண்ஞிதினக்கயமர். 
அப்ழமட அபர் ன் இண்டு ழர் ணமடயரினேம் எழ 
ணதத்டயல் இனக்கக் கூமட? 

 

யர்குஞணம அபழடமன் டக்குள்ழந குஞணம 
மசக்டயவத அக்கயக் ளகமண்டினக்கயமளன்று 
மர்த்ழடமணல்பம? அடயழழத ல்மபற்றுக்கும் டயல் 
ளசமல்யதமகயபிட்ட! னண்மடுகள் ழமத் ளடரினேம் 
கனம் அங்ழக ணன்பதப்ட்டுப் ழமய்பிடுகயன். 
 

அடமல், அபர் கனவஞதில் யவக்கும்ழமடம் 
டன்ிவ ளதமணழடமன் இனந்டமர். டன்னுவத 
'ணமயக் ழம' இவ்பநற ழகமஞமணமஞமபமக ழமய்க் 
ளகமண்டினக்கயழட ன்று இக்கம் ளகமண்டு அவட ரி 
ளசய்தடளணன்று யவத்டமர். 



அபடம ழமக்கம்:கர்ண-க்டய பனயழத ஜமம் 
அவபித்டல் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
அபடம ழமக்கம்: கர்ணம-க்டய பனயழத ஜமம் 
அவபித்டல் 

Sri Mahaswami 
 

வடதமபட ண்ஞி யம்வதில் 
ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கும் ங்கநிம் ழமய் வடனேம் 
ண்ஞமணயனக்கய அத்வபடத்வடச் 
ளசமல்ழபண்டுளணன்று ங்கல்ம் ளசய்ட ளகமண்மர். 
 

'அவ்பநற சட்ளன்று ல்மனம் என்றும் 
ண்ஞமணயனக்கும் பனயக்கு பத்டமன் ணமட்மர்கள். 
கமர்தம் ண்டபட டமன் கஷ்ம், கமர்தம் ண்ஞணமல் 
அக்கமளபன்று உட்கமர்ந்டளகமண்டினப்ட றம் 
ன்று ளபநிப் மர்வபக்குத் ழடமன்றுகயட. ஆமறம் 
வனவதில் டெக்கம் ன்று ளகமஞ்ச மனய அடித்டப் 
ழமடுகயடழமக, ணற்டி கமர்தணயல்மணல் 
உட்கமர்ந்டயனப்டடமன் ணம கஷ்ணமதினக்கும்! ணஸ் 
சும்ணம இனக்கபிமட. என்று ணமற்ய என்று வடதமபட 
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும்டி அட பிக்ளகமண்ழ 
இனக்கும். 
 

" ய கச்சயத் க்ஷஞணி மட டயஷ்த்தகர்ணக்னத்" 

 

-"எனழமடம், என க்ஷஞங்கூ பனு என கமர்தனம் 
ளசய்தமடபமக இனப்ழடதில்வ!" ன்று கபமன் 
ங்கறவத 'ல்வ' ன்மகப் ிடித்டப் 
மர்த்டத்டமன் ளசமன்மர். 



 

வகதமல், கமமல் கமர்தம் ளசய்தமணல் சும்ணம இனப்ழட 
கஷ்ம் ன்மல், அத்வபடத்டயல் என்றும் 
ண்ஞமணயனக்கழபண்டும் ன்னும்ழமழடம, இவடபி 
கஷ்ணமக -- 'கஷ்ணமக' ன்று ளசமன்மல் ழமடமட; 

'மத்தழண இல்மடட' ன்று ழடமன்றுபடமக -- 
ணயமழனேம் வடனேம் யவக்கழப கூமட ன்று 
இனக்கயட. இப்டிச் ளசமல்யதினப்வட தமர் 
ழகட்மர்கள்? 

 

ழகட்மர்கழநம, ழகட்க ணமட்மர்கழநம மம் ஏதமணல் 
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமகம் னம ழமய்க் 
ளகமண்ழதினக்க ழபண்டிதடடமன். இப்டி 'பி 
ணமட்ழன்' ன்று அழம மத்ம் அடழப கமர்தணமக 
ளசமல்யக் ளகமண்ழதினந்டமல் டமழ ஆதித்டயல் 
எனத்டமபட ழகட்கத்டமன் ளசய்பமர்கள். ிற்கமங்கநில் 
பப்ழமகயபர்கறக்கமகறம் றேடய வபத்டபிட்மல், 

டவனவக்குத் டவனவ இப்டி ஆதித்டயல் 
எனத்டர் அந்டப்டி ழகட்டுப் ண்ஞமணல் 
ழமகணமட்மர்கள். இப்டி ஆதித்டயல் எனத்டர் -- 
அடகூ மஸ்டயதமதினக்கமம்; க்ஷத்டயல், த்ட 
க்ஷத்டயல் எனத்டர் -- என்றும் ண்ஞமணல் சும்ணம 
இனந்டளகமண்டு ந்ட ழணமசம் (ம்மத்டயயனந்ட 
பிடுடவ) ளற்றுபிட்மல்கூப் ழமடம், இத்டவ 
ழகமமடே ழகமடி பீமசயகவநக் ளகமண் ஸ்னஷ்டி 
பஞீமகபில்வ, னணமகப் றேத்டபிட்ட ன்று 
ஆகயபிடும். 
 



மக்கயப் ழர் கர்ணமபில், க்டயதில்டமன் ழமகனடினேம். 
க்டயகூக் கிந்ட க்டயதமக-ழமகத்டயல் கத்டயனம் 
வபமக்தம், ஈச்பன் எனபிம் ணட்டும் ண ப்ழவண 
ன்யனக்கும் கிந்ட க்டயதமக -- ளமம்ப் ழரிம் 
இனக்க னடிதமட. அடமல் பமதில்வ. இப்ழமட 
எழ அவபடயகணமகப் ழமதினக்கய ணமடயரி இல்மணல், 

ங்கள் ழபட சமஸ்த்ப்டி னடிந்ட ணட்டும் கர்ணம 
ண்ஞி, என னவ, என ழகமபிறக்குப் ழமபட, என 
ழக்ஷத்மம் ன்று ளசய்த ஆம்ித்டமறம்கூப் 
ழமடம். 
 

இடற்ளகல்மனம் மம்டமன் னழமகத்டயல் ிந்ட என 
ஊர் பிமணல் சுற்யச் ளசய்தழபண்டிதவட ல்மம் 
ளசய்தழபண்டும். பர்ஞமச்ண பிமகப்டி கர்ணம க்கப் 
ண்ஞழபண்டும். வபடயகணமக உமம ணமர்க்கங்கவந 
சுத்டம் ளசய்டளகமடுக்கழபண்டும். ழக்ஷத்ங்கநில் ல் 
மந்யத்தனம் மகர்ஞனம் இனக்கும்டிதமக தந்த் 
ப்டயஷ்வகள் ளசய்தழபண்டும். 
 

"ஆமறம் இளடல்மம் ண்டபழடமடு -- 
இடற்ளகல்மம் ழணமக -- இத்டவ 
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமறம், என்றும் 
ண்ஞமணயனப்டடமன் னடிபம க்ஷ்தம் ன்றும் 
ஏதமணல் ஜமகப்டுத்டய, 'ன்வக்ழகம என மநிமபட 
மனம் அந்ட பனயதில் -- ஜமணமர்க்கத்டயல் -- 
ழமய்ச்ழசத் டமன் ழபண்டும்' ன்று ங்கள் 
பினம்னம்டிதமகத் டெண்டிக்ளகமண்ழ இனக்கழபண்டும். 
அட ளமம்ப் ழனக்கு ச்ணமத்தணமதினந்ட அபர்கள் 



அடயல் ழமகமணழ ழபண்டுணமமறம் இனக்கட்டும். 
'ழமகமணழ ழபண்டுணமமறம்' ன்? அடற்கம க்பம் 
அவதமடணட்டும் 'ழமகப்மட' ன்டடமன் ம்னவத 
(அடமபட, ஈச்பனுவத) கட்வநழத! னடிதமட 
கமர்தத்டயல் தத்டம்ண்ஞித் ழடமற்றுப்ழமக ழபண்மம், 

ழடமற்ட ளடரிதக்கூமட ன்று தித்டணமடயரி, 

'யமக்ரிய' ண்ஞ ழபண்மம் ன்றுடமழ, பனக்கும் 
னடிதக்கூடிதடமக 'ப்வ்னத்டய ணமர்க்கம்' ன்று என்வப் 
ிரித்டவபத்ட, 'இடயழழத ழமங்கள். ழமய் இடயல் 
யத்டயதவந்ட சயத்ட சுத்டய ளற் ிற்மடுடமன் 
யவ்னத்டய ணமர்க்கம்' ன்று ஆக்வஜ ளசய்டயனக்கயழமம்? 

 

"ஆமல், இப்ழமட, உழழதடமன் ழமகப்மழட டபி, 

சயத்டத்வடப் ரிசுத்டய ளசய்டளகமண்டு, அடன் ிகு, 

த்டவழதம பனங்கள், ன்ணங்கறக்கு அப்னணமபட 
அடயல் (யவ்னத்டயதில்) ழமமல்டமழ கடயழணமக்ஷம்? 

ம்மச் சுனயயனந்ட டப்ி சமச்பட ளநக்தத்வடப் 
ள அவடபிட்மல் ழபழ பனய இல்வழத! 
ஆடிதமல், டடமன் னடிபம க்ஷ்தழணம, டடமன் 
ண த்தழணம, டடமன் யத்தமந்டழணம, வட 
உயத்டக்கநில் ழகமயத்டடமல்டமன் ழபடங்கறக்ழக 
ளனவணழதம அட ன்ளபன்று இப்ழமடயயனந்ழட 
ல்ழமனம் கமடமல் ழகட்டுத்ளடரிந்ட ளகமள்நபமபட 
ழபண்டுழணம ழபண்மழணம? அடற்கமகத்டமன் (டற்ழமட 
டுக்கப் ழமகய அபடமத்டயல்) கர்ணம ன்றும், 

உமவ ன்றும் த்டவ டமன் ண்ஞச் 
ளசமன்மறம் அவடபி அடயகணமக ஜமத்வட -- கர்ணம, 

க்டய னடம டறழண ண்ஞமணயனக்கய, எண்டழண 



ண்ஞமணயனக்கய ண யவவத -- 
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமகழபண்டும். அப்ழமடடமன் 
(அவடப் ின்ற்றுபடற்கு) அந்ட ஆதித்டயல், க்ஷத்டயல் 
எனபமபட, ழடமன்றுபமன். 
 

"அத்டவ கர்ணமக்கவநனேம் ன்மக, பிமணல் ண்ட: 
கர்ண ஸ்படேஷ்டீதடமம்* ன்று ஆம்ித்டமறம் அவடக் 
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ஈச்பழமமவதமக்கயக் ளகமள்: 
ழடழசஸ்த பிடீதடமம் அசயடய: கமம்தணமகப் 
ண்டபடயயனந்ட யஷ்கமம்தணமகப் ண்டம் 
ழதமகத்டக்குப் ழம: கமம்ழத ணடயஸ் - த்தஜ்தடமம். இப்டி 
னன்ழயக்ளகமண்ழ ழமய் த்ங்கத்டயழழத 
இனக்க ஆம்ி: ங்க: த்ற பிடீதடமம். அசட்டு 
க்டய, 'அட ழபடம், இட ழபடம்' ன்று ழகட்கும் 
க்டயதியனந்ட னன்ழய கபமிம் யணம 
க்டயவத உறுடயதமக பநர்த்டக்ளகமள்: கபழடம க்டயர் 
த்னமடீதடமம் ன்ளல்மம் ங்கறக்குச் 
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமமறம் னடிபம க்ஷ்தத்வட 
ணக்கபிக் கூமட, அவடச் ளசமல்மணல் பிக்கூமட. 
இப்டிழத ழமய்க்ளகமண்டினந்டமல் ன்வக்கமபட என 
மநமபட உக்கு சயத்ட ரீமகம் (ரிக்குபம்) ற்டும். 
அப்ழமட யவ்னத்டய ணமர்க்க குனபிம்ழமய், பிமணல் 
மட ழவப ளசய்ட உழடசம் -- ப்ஞழபமழடசம் 
உயத்டயன் பீ-ப்ஹ்ண அழட ணமபமக்த உடழசம் 
-- பமங்கயக் ளகமள்" ன்றும் ளசமல்ழபண்டும். 
 

த்பித்பமன் உஸ்னப்தடமம் ப்டயடயம் டத்மடகம 
ழவ்தடமம் 



ப்ஹ்வணகமக்ஷம் - அர்த்தடமம் ச்னடயசயழம பமக்தம் 
ணமகர்ண்தடமம் 

'ப்ஹ்ணமஸ்ணீடய பிமவ்தடமம் : 'மழ ப்ஹ்ணம்' ன் 
மபவவத ற்டுத்டயக்ளகமண்டு அப்னம் மபவ 
அடேபணமகழப ன்மக னற்ய ீழத ப்ஹ்ணணமகழப 
யற்க ழபண்டும்; ப்ஹ்ணமத்ணம டீதடமம் ன்று ம் 
உழடசத்வட னடிக்கழபண்டும். அங்ழக என்றும் ண்ஞ 
ழபண்மம். என்யன் உறம் ழபண்மம். ல்மக் 
கமர்தத்டயற்கும் னறேக்குப் ழமட்டுபிட்டு கமந்டத்டயல் 
ளநக்தணமக இனக்கழபஞடிதட; ணவக் கனட்டிப் 
ழமட்டுபிட்டு ஆத்ணமவபழத அடேபித்டக்ளகமண்டு 
சும்ணமக் கயக்க ழபண்டிதட -- கமந்ழட 
றகணமஸ்தடமம்...னர்ஞமத்ணம றணீக்ஷ்தடமம். 
 

'டமபட ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்கும் 
இதல்னவதபர்கநம கர்ண ங்கயகவந னடயல் டப்னப் 
ண்ஞமணல் ல்ட ண்டம்டிதமகக் கர்ணமடேஷ்மம், 

ஈச்பனவ ன்று ஈடுடுத்ட ழபண்டிதடடமன். ஆமறம் 
ல்ட, ல்ட ன்று யவத்டக்ளகமண்டினக்கய இந்ட 
ல்மபற்யறங்கூக் ளகடுடமக டமபட கந்ட 
கந்ட பந்ட ளகமண்ழடமினக்கும். கமர்தம் ன்மல் 
னறேக்க ல்டமக இனக்கழப னடிதமட. டற்கமபட 
யம்வ, தமனக்கமபட கஷ்ம், டபமபட ஷ்ம் 
ன்று ற்டுத்டமணல் என கமர்தனம் இல்வ. ந்ட 
த்கமர்தணமமறம்கூ இப்டித்டமன். த்டவடமன் 
ல்வட யவத்டப் ழமகமம், ழணமகமம் 
ண்டபடமகப் ளனவணப் ட்டுக்ளகமண்டு ளசய்படயறம் 



ல்டற்கயல்மட அம்சங்கறம் ளகமஞ்சணமபட கந்ட 
கந்டடமன் பனம்'....... 

* இடறம் ளடமர்ந்ட இப்மமபில் பனம் ல்ம 
ழணற்ழகமள்கறம் றோ சங்கரின் 'ழமம ஞ்சக'த்டயல் 
பனபபமகும். 
கப்ணற் ன்வண டறணயல்வ 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
கப்ணற் ன்வண டறணயல்வ 

Sri Mahaswami 
 

[டக்ஷயஞமனெர்த்டயதின் சயந்டவதமக இடபவ ழசய 
பந்டபர்கள், என சயயத இவளபநி ளகமடுத்டத் 
டம்னவத கூற்மக ஆம்ிக்கயமர்கள்.] 
 

கமர்தளணன்று ற்ட்மல், அடயழ உசத்டயதம கமர்தம் 
ட? கர்ணத்வடக் கனயத்டக் ளகமள்படற்கமகழப ஸ்பத 
ம் கனடமணல், ம் ணட்டுழண கனடயச் ளசய்கய 
கமர்தம்டமன்; இடடமன் கர்ணமவபழத ழமக்கயக்ளகமள்ந 
உடறகய கர்ணழதமகம் ன்று ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் 
கப்ணயல்மணல் இப்டிப் ம் ணட்டும் ந்டக் 
கமர்தத்டயமமபட ண்ஞனடினேணம ன்று மர்த்டமல் 
அப்டி டறழண ளடரிதபில்வ! ந்டக் கமர்தணமமறம் 
அடயல் ல்ழடமடு ளகடுடறம் -- த்ழடமடு 
யம்வனேம் -- இனப்டமகழப ளடரிகயட. 
 

'ழமக ழக்ஷணத்டயற்கமக னேத்டம் ண்ட' ன்று கர்ண 
ழதமகத்வட உழடசம் ளசய்ட அர்றின் ிரிவதப் 
ிடித்ட கபமன் டள்நி, அந்டப்டிழத அபனும் 
ண்ஞிமழ? அடமல் கப்ழணதில்மணல், -- unmixed , 



unalloyed ன்கயமர்கழந, அப்டிப்ட் -- ர்ப ழக்ஷணணம 
பந்டட? த்டவ ணமபீர்கள், அிணன்னே ணமடயரி 
னேபமக்கள், ல்ளடல்மம் ளடரிந்ட ஷீ்ணமசமர்தமர் 
ணமடயரிதம ளரிதபர்கள் சமகும்டிதமதிற்று? த்ட 
ளபள்நம், வக கமல்கள் ணீன் ணமடயரி (அடயல்) 
ணயடந்டளகமண்டு, அறுட் சயவக மசயணமடயரி 
ர்ந்டளகமண்டு -- ன்று னேத்டபர்ஞவவதப் 
டிக்கும்ழமழட த்டம் சயல்யட்டுப் ழமகயட! இடபம 
ழமகழக்ஷணம் ன்று ழடமன்றுகயட! னேத்டம் னடிந்டடம் 
ளரித ழமக ழக்ஷணம் ற்ட்டுபிட்ளடன்று பனம் 
னரித்டப்ழமய் ந்ழடமம் ளகமண்மடிடமகத் 
ளடரிதபில்வ. 'னனவ, னத்வ, ந்டணயத்மவந 
இனந்ட ஸ்த்ரீகறம் அபமறம் இபமறம் 
கங்கயக்ளகமண்டு கடயக்ளகமண்டு டர்ப்ஞம் ண்ஞப் 
ழமமர்கள்; ளபற்யளற்று மமபம டர்ணனத்மமல் 
ல்மவனேம்பிப் ளரிசமக அறேடளகமண்டு, 'இத்டவ 
மசத்டயற்கும் மன் கமஞணமதினந்ழடழ! (கர்ஞவ 
யவத்ட) ப்மத்னத்டய ளசய்டபிட்ழழ!' ன்று 
ளமந்டளகமண்மர்; த்ளௌடயழதம அத்டவ 
ிள்வநகவநனேம் யளகமடுத்டபிட்டு பதிற்யல் 
அடித்டக்ளகமண்மள் ன்றுடமன் மர்க்கயழமம். 
உகமப் ஞிதிறம் அகமம்! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 

உகமப் ஞிதிறம் அகமம்! 
 

னேத்ட கமர்தந்டமளன்யல்வ, ளமம்றம் மத்பிகணமக 
என ல்ட ளசய்தப் ழமமல்கூ எனத்டனக்கு 



உகமளணன்று ளசய்பட ழபறு தமமபட எனத்டனக்கு 
டமபட அகமம் ளசய்டபிடுகயட. 
 

மன் என்று யவத்டக் ளகமள்படண்டு:-- ணயல் டஞி 
யஷ்கமம் ண்ஞிக் கடவ அிபினத்டய ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்று கமந்டய டீவ்ணமக இனந்ட கமம். 
சரவணதியனந்டடமன் அப்ழமட ணயல் டஞி பனம். 
ஆவகதிமல் ணயல்டஞி யஷ்கமம் ன்டயல். 'என 
கல்யல் இண்டு ணமங்கமய்' ன்கயணமடயரி இண்டு 
க்ஷ்தங்கள் னர்த்டய ஆதி: ஸ்பழடசயதத்வட ஆடரித்ட 
பிழடசயதத்வட யஷ்கரிப்ட ன்ட என்று; Man-power- 
(ணிட சக்டயவத) ஆடரித்ட ளணயன் பவ டயர்ப்ட 
ன்ட இன்ளமன்று. 
 

இந்டக் ளகமள்வககநில் க்கும் அிணமம் உண்டு. 
அப்ழமட *மழணச்ப தமத்வ ழமதினந்ழடமம். இந்ட 
ல் ணதத்டயல் ணத்டச் சயப்ந்டயகவநளதல்மம் 
ஆவத் டஞிவத பிட்டுபிட்டுக் கடர் உடுத்டம் 
னக்கத்வட ழணற்ளகமள்நச் ளசய்தழபண்டும் ன்று 
ழடமன்யற்று. அக்கமத்டயழ அங்கங்ழக ணயல்டஞிகவநச் 
ளசமக்கப்மவ ணமடயரி ளகமறத்டய ஸ்பழடசய அிணமிகள் 
பினம த்டபட பனக்கம். க்ளகன்ழபம, 

அழசடணம டஞிடமன் ன்மறம் அவடக்கூ 
ளனப்ில் ழமட்டுக் ளகமறத்டபட ன்மல் 
யம்வணமடயரி ழடமன்யற்று. இப்டிதில்மணல், 

மத்பிகணமக குநிர்ச்சயதமக, 'ணமடய'ன்று 
ளசமல்கயமர்கழந, அப்டி ஆவதில் உற்த்டயதம 
பஸ்டயங்கவந னத்த்டயல் ழமட்டுபிட்டு, (ணத்டச் 



சயப்ந்டயகள்) ல்மவனேம் கடர் கட்டிக்ளகமள்றம்டிப் 
ண்ஞமளணன்று யவத்ழடன். அப்டிழத 
டடேஷ்ழகமடிதில் ல்மனம் ஸ்மம் ளசய்டறன், ணயல் 
டஞி உடுத்டயக்ளகமண்டினந்டபர்கள் அவட னத்த்டயழ 
ழமட்டுபிட்டுக் கடர் கட்டிக் ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள். 
ணடவதியனந்ட இடற்கமக யவதக் கடர் பஸ்த்ங்கள் 
டனபித்டயனந்ழடமம். டம இண்டு ழமடி கடர் ழசமணனும் 
(ழபஷ்டினேம்) ழணல்ழபஷ்டினேம் ளகமடுத்டட. 
 

வகத்ளடமனயவ ஆடரிப்ட manual labour (உறவனப்ன) 
ன்மல் ணட்ணமக யவக்கமணல் தமமதினந்டமறம் 
மட்டித்வட சுற்ய டைற்ட, அடமழழத பணீ்ழச்சு 
னடயதபற்யல் ழமகமணல் என டியப்நிில் பனபட, 

ம் ழடசத்டக்கு ன்று ன் உண்ழம அழடமடு 
த்னப்டயதமதினந்ட, பிழடசச் சக்குகநில் ழணமத்வட 
பிட்டு ம்னவத ண்மட்வக் கமப்மற்றுபட, ம் 
மட்டுப் ஞம் அயதமதணமக ளபநி ழடசத்டக்குப் 
ழமகமணல் டடுப்ட,  வனகறக்கு பீழமமதம் 
கயவக்கப் ண்டபட -- ன்று இத்டவ அம்சங்கள் 
ணயல் டஞிவத யஷ்கரித்டக் கடவ ஆடரிப்டயல் 
இனக்கயடல்பம? அடமல் இட ளமம் ல் 
டயட்ணமகத்டமழ ளடரிகயட? 

 

ஆமல் இப்டிப் ண்ஞிமல் டங்கள் பிதமமழண 
ழமய்பிடும். டமங்கள் டவதில் டஞிவதப் ழமட்டுக் 
ளகமள்றம்டிதமகயபிடும்- (சயரித்ட) டமங்கள் உற்த்டய 
ளசய்னேம் டஞிவத பிற்று மம் ண்ஞமணல், டமங்கழந 
டவதில் டஞிவதப் ழமட்டுக்ளகமள்றம்டிதமகயபிடும்! 



-- ன்று ங்கமதர், ணமஞ்ளசஸ்ர் ணயல்கமர்களநல்மம் 
கூ கூ ன்று கூப்மடு ழமட்மர்கள். னடயல்,'அடற்கமக 
அப்மபி இண்டிதன்டமன் அகப்ட்மம, டவதிழ வக 
வபக்க?' ன்றுடமன் ழடமன்யற்று. 
 

அப்னம் ழதமசயத்டப் மர்த்டடயல், 'ளபள்வநக்கமர்கள் 
பஞ்சகணமக வ்தமம மணர்த்தங்கள் ளசய்ட அணயடமம் 
ண்டபடம், வ்தமமம் ன்று ஆம்ித்டத் 
டங்கறவத பமழ்க்வக னவ, ஆட்சய, ணடம் 
ஆகயதபற்வனேம் ி ழடசங்கநில் பிஸ்டரித்ட 
அபற்யன் பதிற்யடித்டத் டங்கவநப் ழமமக்குப் 
ண்ஞிக் ளகமள்படம் ணம டப்னடமன். ன்மறம், 

அபர்கள் ழடசத்டயல் கனப்ன யக்கரிவதனேம் ளபறப்னச் 
சமக்குக் கட்டிவதனேம் பிட்மல் ழபழ பிவநளமனள் 
கயவதமழட! ஆடமல் அபர்கள் ஆவத் ளடமனயல் 
ண்ஞி ற்றுணடய ளசய்ட ி ழடசங்கநிணயனந்டடமழ 
டங்கறவத ல்ம பமழ்க்வகத் ழடவபகறக்குணமவட 
ம்மடயத்டக் ளகமள்நழபண்டும்? இடயல் என 
'அதிட்'ணமக ளபநி ழடசத்டப் னத்டயவத அபர்கள் 
டனபித்ட டைமய் டைற்றுத் டஞிதமகப் ண்ஞி ற்றுணடய 
ளசய்பவடனேம் அடிழதமடு டப்ன ன்று ளசமல்னடிதமட 
ழமயனக்ழக! அபர்கள் ஆவசப்டுகய ணமடயரி, 'இடயல் 
டமங்கழந கழமக்கயதம் ளற்று அணயடமம் 
டுக்கழபண்டும்; அந்டந்ட ழடசத்ட ளசபமநிகள் மசணமகப் 
ழமமறம் ழமகட்டும், டமங்கள் டமன் வ்னத்டயதமக 
ழபண்டும்'ன்ட ந்தமதழண இல்வளதன்மறம், ழடம 
என அநற, என quota அபர்கறக்கும் பிட்டுக்ளகமடுத்ட 
அபர்கள் ணயல்கவந த்டபிட்மல்டமழ அந்ட 



ங்கறம் பமனனடினேம் ழமயனக்கயட?' ன்று 
ழடமன்யற்று. 
 

இங்க்மண்ட் ணமடயரிழதடமன் இன்னும் சய ழடசங்கறம், 

ற்றுணடய ண்ஞிமல்டமன் அபற்வச் ழசர்ந்ட 
னெங்கறக்கு பீழமமதம் கயவக்கும். அவடக் 
ளகமண்டுடமன் அபர்கள் பமழ்க்வகக்குத் ழடவபதம 
ண்ங்கவந இக்குணடய ளசய்டளகமள்ந னடினேம். 
ஆடிதமல் இந்டயதம, வசம ணமடயரி ளரித ழடசங்கநில் 
பமழ்க்வகக்கு ழபண்டித ல்மப் ண்ங்கவநனேம் 
ஸ்ழபடசயதணமகழப ண்ஞிச் 
சணமநித்டக்ளகமண்டுபிடுபட, self-sufficiency (டன்ிவற) 
ளற்று ளமம்றம் அத்தமபச்தணம இக்குணடயழதமடு 
யறுத்டயக்ளகமண்டு பிடுபட ன்று வபத்டபிட்மல் 
ற்றுணடயவதழத ம்ி உதிர் பமழ்கய ழடசத்ட ங்கள், 

மபம், ன் ண்டபமர்கள்? ங்கமதர்க்கமன் கூ கூ 
ன்று கத்டபடயல் அமபிடி இனக்கத்டமன் 
ளசய்கயளடன்மறங்கூ, மனம் ஸ்பழடசயதக் 
ளகமள்வகதில் ளமம்க் கடுவணதமக இனந்டமல் அடமல் 
'ளனுபி'மகழப சயழர் கஷ்த்டக்கு 
ஆநமகும்டிடமழ ஆகும் ழமயனக்கயட?' ன்று ழடமன் 
ஆம்ித்டட. 
 

அடற்கப்னம் ன்வப் ளமறுத்டணட்டில் ணயல் டஞி 
ழபண்மம் ன்று வபத்டட வபத்டடடமன் ன்று ஆக்கயக் 
ளகமண்டுபிட்மறம் ணற்பர்கள் பிதணமக டறம் 
'கம்ளல்' ண்ஞழபண்மளணன்று பிட்டுபிட்ழன். 
 



டற்குச் ளசமல்பந்ழடன் ன்மல், ம் ழடச ங்கநின் 
ளடமனயல் ளகட்டுப்ழமகப்மட. ம் ஞம் அந்தமதணமக 
ளபநினைனக்குப் ழமய் அபன் ளகமறேக்கப்மட -- ம்வண 
இவநக்கப்ண்ஞி அபன் ளகமறேக்கப்மட -- 
ன்டற்கமக என ல் ற்மடு ளசய்டமல், 

அடமறங்கூ 'ளனுபி'மகழப பமபட 
மடயக்கப்டுகயமன்! 
 

ளபநி ழடசக்கமன்டமன் ன்யல்வ, கடர் கடர் ன்று 
அவடழத ஆடரிப்ளடன்மல் உள்றெரிழழத 
வகத்டயக்கமன், ணயல்கமன் டன் ளடமனயல் ழமச்சு ன்று 
அறேகயமன், ஆழக்ஷம் ண்டகயமன். 
 

வகத்ளடமனயறக்கு ல்ட ளசய்தப் ழமமல் ஆவத் 
ளடமனயறக்குக் ளகடுடல் ற்டுகயட. ஆவத்ளடமனயறக்கு 
ல்ட ளசய்தப்ழமய் அடயல் ழபவ ளசய்கய ஆதிம் 
ழனக்கு ல்ட ற்டுத்டம்ழமழடம த்டமதிம், 

இனடமதிம் வகத்ளடமனயல்கமர்கநின் பதிற்யடிக்க 
ழபண்டி பனகயட! 
 

இத்டவ யயஸ்ழன்கள் (சட்ங்கள்) ளகமண்டுபப் 
ட்டினக்கயன்ழப, இவப அத்டவனேம் தமனக்ழகம 
ல்ட ளசய்னேம் உத்ழடசத்டயல் 
ளகமண்டுபந்டடடமழ?ஆமல் ந்ட 
ளபயஸ்ழமபட டயர்ப்ன இல்மணல் மமகய 
இனக்கயழடம?பமக்-அறட், ளணமஸ்ட்ழன், ர்த்டமல் 
ன்று ழமகய அநறக்கல்பம டற்கும் ஆப்ழமயன் 
பனகயட? 

 



ன் அர்த்டம்? 

 

ந்ட ல் டயட்ம் ளகமண்டுபந்டமறம் அடறம் 
தமனக்ழகம ளகடுடல் ளசய்கயட ன்றுடமன் அர்டத்ம்! 
 

அத்டவ அசயதல் கட்சயகறம் ல்ட ளசய்தத்டமன் 
ற்ட்டினப்டமக அர்த்டம். அசயதல் கட்சயகவந ணட்டும் 
ளசமல்பமழன்? அத்டவ ணட ம்ப்டமதங்கறம் 
ல்டற்கமகழபடமன் ஸ்டமிக்கப்ட்டமகத் ளடரிகயட. 
ஆமல் கட்சயக்குக் கட்சய ணடத்டக்கு ணடம் சண்வதம 
சண்வ ன்மல், தமர் ளசமல்பட ல்ட, தமர் ளசமல்பட 
ளகட்ட? னெ பிதத்டயல் (ளௌகயகணமக) இடடமன் 
ல்ட ன்று என பனயவத ணட்டும் வபக்கனடிதமடடமல் 
டமன் இத்டவ கட்சயகள் ழடமன்யதினக்கயன். 
அப்டிழத ஆத்ணமர்த்டணமகறம் இடடமன் ல்ட ன்று 
ர்ப  ம்ணடணமக என்வக் கமட் 
னடிதமடடமல்டமன் இத்டவ ணடங்கள் 
ழடமன்யதினக்கயன். ந்டக் கட்சயதமமறம் 
ணடணமமறம் அடமல் தமனக்ழகம ழமக ரீடயதம 
பமழ்க்வகதிழம, ணழமரீடயதம அடேபத்டயழம கஷ்ம் 
ற்டுபடமல்டமன் டயர்ப்ன, சண்வ, குஸ்டய ற்டுகயட! 
 

மடிக்கு ல்ட ண்ஞிமல் சரர்டயனத்டபமடய ழம 
ழம ன்கயமன். சரர்டயனத்டபமடயக்கு மடகணமகப் 
ண்ஞிமல் மடி சிக்கயமன்;இபன் சிப்ட 
ணட்டுணயல்வ, 'ரியகள் ல்மம் சிப்மர்கள். ளடய்ப 
சமழண பந்டபிடும்!' ன்கயமன்! 
 



என மவவத அிவ்னத்டய ளசய்டமல் இன்ளமன 
மவ க்ஷீஞிக்கயட! 
 

ண்வஞதமறக்கு ல்ட ண்ஞிமல் யச் 
ளசமந்டக்கமனுக்குக் ளகடுடமகயட. 
 

னன்ழயத பர்க்கம், ின்ழயத பர்க்கம் ன்று ிரிற 
ளசய்டயனப்டயல் என்றுக்கு ல்ட ண்டபடயல் 
இன்ளமன்று டும் அபஸ்வடகள் ல்மனக்கும் 
ளடரிந்டடடமன். 
 

'இட ல்ட' ன்று என கட்சய, 'அப்டிதில்வ ன்று 
இன்ளமன கட்சய ன்டமகப் ிரிந்ட 
யற்டற்கயணயல்மணல், ர்ப ங்கறம் க ணடமக, 

'இட ல்ட டமன்; இந்ட த்கமர்தத்டயமல் தமனக்கும் 
ந்டக் ளகடுடறம் பமட' ன்று யவத்டப் 
ண்டகயபற்யல் கூ என அஞ்சு, த்ட 
ளர்ளன்மபட ளகடுடய பந்ட ழசமணயனப்டயல்வ. 
 

ழகமபில் கட்டுபவடபி ல் கமர்தம் ழமகத்டயல் 
இல்வ. அடயழகூ ளரித ளரித மமங்கல்றகவநக் 
ளகமண்டுபந்ட இக்குபட, அபற்வ டெக்கய யறுத்டய 
ழகமனம் கட்டுபட ன்கயழமட ணமடுகறக்கும், 

ஆள்கறக்கும் னனய ிடங்கய னடகு எடிகய ணமடயரி ச்ணம் 
ற்டுகயட. ழடமத்பத்டயல் ழடர்க்கமயல் அவட்டு 
பழம எனத்டன் உதிவபிடுகயமன். 
 

ழகமபில் கட்டுபடகூ, ர்ப ம்ணடணம ல்ட 
ன்று இக் கமத்டயல் ளசமல்னடிதமட. 'டற்குக் 
கட்டம்? இனப்வடனேம் இடிக்கடம்' ன்று அடற்கும் 



டயர்க்கட்சய இனக்கமம்! ஆஸ்த்டயரினேம் ஸ்கூறம் 
வபப்டடமன் இப்ழமட ர்ப  ம்ணடம். 
பமஸ்டபணமகழப ங்கநின் சரீ உமவடகவநப் 
ழமக்குபடம், அபர்கறக்குக் கல்பிதயற டனபடம் 
உத்டணணம ஞிகள் டமன். சமஸ்த், னமஞங்கநிறம் 
இபற்வ யவதச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆமறம் 
இவபகூ னறேக்க, unmixed -ஆக ல்ட ணட்டுந்டமன் 
ளசய்வபதம ன்று ழதமசயத்டப் மர்த்டமல், இல்வ 
ன்ழ ளடரினேம். டஷ்த் டணம ணப்ழமக்குள்ந 
எனத்டன் ழமதமநிதமக இனப்டமழழத டமன்மட்டுக்கு 
னங்கயக் கயப்மன். 
 

ல்ட ளசய்படமக யவத்ட அபனுக்கு வபத்தம் 
மர்த்ட த்னசமயதமக ஆக்கழமக, அபன் 
கன்க்ழகமவழதம, கத்டயவதழதம டெக்கயக்ளகமண்டுழமய் 
வகபரிவசவதக் கமட் ஆம்ித்டபிடுபமன். டறம் 
ளடரிதமணல் மடபமகத் டன்மட்டுக்கு ழடம என 
னெட்வ டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டுக் கஞ்சய கமய்ச்சயக் 
குடித்டக்ளகமண்டினப்பனுக்கு அயற ப்கமசம் 
உண்மக்குபடமக யவத்ட கல்பி டப்ழமக, அபன் 
இல்மட குனேக்டய ல்மம் ளசய்தக்கற்றுக்ளகமண்டு, 
ஃழமர்ரிப் த்டயம் றேட ஆம்ிக்கமம்! 
 

ல்வடளதல்மம் டள்நிபிட்டுக் ளகடுடவ ணட்டும் 
மர்த்டப் ளரிசு டுத்டபடற்கமகச் ளசமல்பில்வ. 
டயறம் ளகடுடல்டமன் மஸ்டய ன்றும் 
ளசமல்பபில்வ. அஞ்சு ளர்ளன்ட், த்ட 
ளர்ளன்ட் ன்று (ளகடுடவக் குவபமகத்) டமழ 



னடயழழத ளசமன்ழன்? இன்ம் குவபமக என 
ளர்ளன்ட், அவ ளர்ளன்ட் ன்று ழபண்டுணமமறம் 
வபத்டக் ளகமள்றழபமம். ஆமறம் கமர்தம் ன்று 
பந்டமல் டைறு ளர்ளன்டும் ல்டமகழப 
இனக்கனடிதமட ன்டடமன் உண்வண ன்று யனொஞம் 
ஆகயடம இல்வதம? 

 

'ழதம மம் அப்டி யவத்டப் ண்ஞிழமம்; இப்டி 
பிரீடணமக னடித்டபிட்ழட!' ன்று த்டவ 
ந்டர்த்டயல் யவத்டயனக்கயழமம்?ல்ளடன்று 
யவத்டப் ண்டபட ளகட்டயல் னடிகயவடத்டமழ 
இட கமட்டுகயட? 

 

ஸ்பமஜ்தம் பமங்கயக் ளகமடுத்ட கமந்டயவதப் ழம 
ணக்கு ல்ட ண்ஞிபழ இல்வ ன்று பினமக்கள் 
ளகமண்மடித் டவபர்களநல்மனம் னகனமம் 
சூட்டுகயமர்கள். ஆமறம் அபழம ஸ்பமஜ்தம் பந்ட 
ந்டமறு ணமங்கறக்குள் அமயழட் ஆபடற்கு 
(ளகமவ ளசய்தப்டுபடற்கு) னந்டயழத, ழடசம் 
இண்மகப் ிரிந்டடயல் க்ஷக்கஞக்கயல் ங்கள் 
ளகமன்றுளகமண்டு ஞகநரிதமவடப் மர்த்ட ணஸ் 
டமங்கமணல் 'இடற்கமகத்டமம ஸ்பதமஜ்தம் பந்டட?' 

ன்று னம்னம்டிதமதிற்று! ஸ்படந்த் இந்டயதமபில் 
அந்ட ந்டமறு ணமம் பீிப்டற்குள்ழநழத அபர் 
ணறக்கு ற்கமட அழக பிதங்கள் ந்ட அபர் 
ட்டிிகூக் கயக்க ழபண்டிதடமதிற்று. 
 

ல்ட ண்ஞப் ழமய் ப்டி தங்கணமகக் ளகட்ட 
னப்ட்டுபிடுகயட ன்வட ன்மக ளடரிபிப்டமக 



'கயஞறு ளபட் னடம் னப்ட்ட!' ன்று னளணமனயழத 
இனக்கயட. 
 

இன்ளமன னளணமனய: என ப்ச்வவதத் டீர்க்கப் 
ரிமணமக யவத்ட ன்ழபம என்று 
ண்டகயழமம். அப்ழமவடக்கு னெணம ப்ச்வ டீர்த்ட 
ணமடயரிதினக்கயட. ஆமல், ழமகப் ழமக, மம் ண்ஞி 
ரிமத்டயயனந்ழட டயர்மர்க்கமட கங்கள் 
உண்மகயன்! பிதமடய டீச் சமப்ிடும் ணனந்ழட அப்னம் 
அவடபிப் ளரித பிதமடயவத ற்டுத்டபவடனேம் 
மர்க்கயழமம். "Remedy worse than disease" ன்கயமர்கள்! 
 

இவடளதல்மம் மர்த்டபிட்டு, 'சும்ணமக் கயப்ட டமன் 
ச்மக்தம், ல்ட ண்டகயழன் ன்று ஆம்ிக்கப் 
ழமமல் ல்டற்கயல்மடளடல்மம் கயநம்ிபிடுகயட' 

ன்வடத் ளடரிபிப்டமக 'சும்ணம இனக்கய சங்வக ஊடயக் 
ளகடுத்டமமம் ஆண்டி' ன்ழ னளணமனய இனக்கயட! 
 

ஊர் ணமசமளணல்மம் ளசமன்ழன். ளமந்ட 
ணமசமணமக இண்டு ளசமல்கயழன் : 
 

என ஊரில் (றோணத்டயன் ஆடபில்) அன்டமம் 
ளசய்டட. ளமம்ப் ழர், வனகள், பதிமச் சமப்ிட்டு 
பிட்டு, ணஸ் குநிர்ந்ட பமழ்த்டயக்ளகமண்டு ழமமர்கள். 
(சவணதல் பவககள்) ல்மம் யவதப் ண்ஞிதினந்டம், 

னெட்வ அரிசய படித்டயனந்டம், ளகமஞ்சங்கூ 
மக்கயதில்மணல் ல்மம் ங்கள் பதிற்றுக்குப் 
ழமச்ழச ன்று ளமம் த்னப்டயதமக இனந்டட. த்னப்டய 



ன்மல் ன்? 'மணமக்கும் ண்ஞிபிட்ழமம்'ன் 
'ஈழகம'டமன்! 
 

மத்ம், ண்ம் ல்மம் ழடய்த்ட, அடுத்ட ஊனக்குக் 
கயநம்த் டதமமக இனந்ட ணதம். அப்ழமட என த்டப் 
டயவந்ட வன ங்கள் -- ஸ்டீரிகள், குனந்வடகள் 
உள் -- ளமங்கு ளமங்கு ன்று ஏடிபந்ட, "ழசமறு, 

ழசமறு" ன்று ழகட்க ஆம்ித்டடகள். ட்டு, த்ட வணல் 
டமண்டி ங்ழகழதம இனக்கயபர்கள். அன்டம 
ணமசமம் அபர்கள் கமடக்கு ழட்மகத்டமன் 
ழமதினக்கயட. உழ, மபம், ளபய்தியல் அத்டமம் 
டெம் ஏடி பந்டயனக்கயடகள்! இங்ழகதமமல் னக்வக 
சமடம் இல்வ! அண்ம, குண்மன் ல்மம் பண்டிதிழ 
ற்யக் ளகமண்டினக்கயட! அப்ழமட அபர்கறக்கு 
உண்ம ணமற்த்வடச் ளசமல்யனடிதமட. 
 

ஆதிம் ழனக்குப் ழமட்டு ழடம மம் ப்ணமட உகமம் 
ண்ஞிபிட்ழமணமக்கும் ன்று த்னப்டயப்ட்ட 
அத்டவனேம் இந்டப் த்டப் டயவந்ட ழனக்குப் 
ண்ஞித அகமத்டயல் ஏடிழத 
ழமய்பிட்மற்ழமயனந்டட! 
 

ழடம னம், கயனம் ளகமடுத்ட, சயல்வ ளகமடுத்ட, 

அபர்கவந ணமடமம் ண்ஞி அனுப்ிவபத்டட. 
அபர்கள் ணமடமணமமர்கழநம இல்வழதம, இங்ழக 
(டம்வணழத குயப்ிட்டு) ணமடமணமகபில்வ!' மபம்! 
பதிம ல் சமப்மடு கயவக்குளணன்று இந்டப் 
வவடக்கய ளபய்தியல் இத்டமம் டெம் ஏடிபந்ட 
குஞ்சும் குனந்வடனேம் ளண்கறணமக ணமந்ட ழமச்சுகழந!' 



ன்று டமினந்டட!' ஆதிம் ழர் சமப்ிட்டுபிட்டும் 
ழமமர்கழந ன்மல், ழற்றுபவக்கும் அபர்கறக்கு 
மணம ழமட்ழமம்? மவநக்கு மணம ழமப்ழமகயழமம்? 

அழட ணமடயரி இன்வக்கும் அபர்கள் ப்டிழதம 
பதிற்வக் கறேபிக் ளகமண்டினப்மர்கள். ஆமல், 

'ழமடுகயழமம்' ன்று மம் அக்ஷவட ழமட்டுக்ளகமண்டு 
கயநம்ிடமல் டமழ இந்டப் த்டப் டயவந்ட ழர் 
பனக்கணமகத் டமங்கள் இனக்கய இத்டயல் கமய்ச்சயக் 
குடிப்வட, அல்ட ிச்வச டுத்டத் டயன்னுபவட 
பிட்டுபிட்டுப் சயனேம் ட்டிினேணமய் ளபய்தியல் 
இத்டமம் டெம் ஏடிபந்ட ணமந்ட ழமகும்டி 
ழர்ந்டயனப்ட? ஆக, கூட்ல், கனயத்டல் மர்த்டம, உகமம் 
ளரிசம, அகமம் ளரிசம? 'ன்று ழடமன்யற்று. 
 

டமத்டயளல்மம் உசந்டடமகச் ளசமல்ப்டும் 
அன்டமத்டயல்கூ இப்டி ல்ழடமடு கஷ்னம் 
கந்ட பனகயட! 
 

டற்குச் ளசமல்கயழளன்மல்: மம் எனத்டனுக்கு 
உகமம் ண்டபழட ழமக இன்ளமனத்டனுக்கு 
அகமணமக ஆகமடழமடகூ, ப்டிழதம சுற்ய 
பவநத்டக்ளகமண்டு ழமய் தமனக்ழகம கஷ்ம் ளகமடுத்ட, 

அழடமடு, 'உகமம் ளசய்கயழன்'ன்று அக்ஷவட 
ழமட்டுக்ளகமண்டு கயநம்ி மனம் ணஸ் 
பனத்டப்டும் டிதமகமம் ன்று கமட்டுபடற்குத்டமன்! 
 

அடமபட, ந்ட உகமணமமறம் அத்டவ 
ங்கறக்கும் ளசய்த பனக்கும் மத்தணயல்வ. 
பமபட ம்னவத உகமத்வட டயர்மர்த்ட ணமந்ட 



ணளணமடிந்ட ழமகும்டிதமகறம்டமன் ஆகயட. 
ழகமடீச்பமமல்கூ த்கமர்தங்கறக்கு அபன் 
ளகமடுக்க ஆம்ிக்கும்ழமட னற்சீல் ணமடயரி 
(ன்ளகமவ) ழகட்டுக் ளகமண்டு ழர் பனகயழமட, 

ழடம என இத்டயல் அபன் 'இல்வ, ழம' ன்று வகவத 
பிரிக்கும்டிதமகயட. இபன் (னடயடமக பனபன்) ழகட்கய 
cause உசந்டடமகத் டமன் இனக்கயட. இபனுக்கு னன்மடி 
தமழம ழணமசக்கமர்கள்கூ ணமற்ய பமங்கயப் 
ழமதினக்கயமர்கள். ஆமறம் இபனுக்குக் 
ளகமடுப்டற்கயல்மணல் ணமற்த்ழடமடு அனுப்ிவபக்க 
ழனகயட. 
 

ஆஸ்த்டயரி, ஸ்கூல் ன்று வபக்கும்ழமட, 'Bed இல்வ;' 

ீட் இல்வ'ன்று ளசமல்ய, ளமம்றம் ழமதமநிதமக 
உள்ந எனபவ, ல் னத்டயசமயதம குனந்வட என்வ 
ணமற்ய, ணவ பனத்டயத் டயனப்ிதனுப்னம்டிதமகறம் 
ற்டுகயட. 
 

என உதிவக் கமப்மற்றுபட த்டவ உத்டணணம 
கமர்தணமகத் ளடரிகயட? அடயழகூக் ளகடுடல் பனகயட! 
 

ளமந்ட ணமசமத்டயல் இன்ளமன்று ளசமல்கயழன்: 
 

என ஊரிழ மங்கள் னகமம் ழமட்டினந்ட மவக ளமம் 
வனத மள் கட்டிணமக இனந்டட. ஏட்டுக் கட்டிம். 
டுபிழ னற்ம். கட்டிக் கூவதின் உத்டம் 
அழகணமக உறத்டப்ழமதினந்டட. அடயழ, 'பிர்ர்' 

'பிர்ர்'ன்று சத்டத்டன் க்கய ளரித பண்டுகள் 
டவந ழமட்டுக்ளகமண்டு பமம் 



ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட. அவப அப்ப்ழம னற்த்டயழ 
பந்ட பிறேந்ட னறம். இப்டி என பண்டு குப்ன 
பிறேந்டின் அடமல் ணறுடி ழமக யணயர்ந்ட னந 
னடிதபில்வ. ப்டிதமபட னண்டு ந்ட 
ழமய்பிடளணன்று அட கமவ உவடத்டக் ளகமண்டு 
ளமம் ப்தத்டம் ண்ஞினேம், னடிதபில்வ. 
அப்ழமட-அந்ட னற்த்டயழ சமரி சமரிதமகக் 
சுட்ளறும்னகள் ழமய்க்ளகமண்டினந்ட. அடகள் இந்ட 
பண்டு இப்டி பதிறு ழணழனேம் னடகு கரழனனேணமக 
என்றும் ண்ஞிக்ளகமள்ந னடிதமணல் கமவ 
உவடத்டக்ளகமண்டு கயப்வடப் மர்த்டடம், இடடமன் 
ணதம் ன்று அடிம் பந்ட ளணமய்த்டக்ளகமண்டு 
'ளபடுக்கு' 'ளபடுக்கு' ன்று அடன் கமல்கவநப் 
ிய்ப்டற்கமகக் கடிக்க ஆம்ித்ட. பண்டு 
யக்கனடிதமணல் அபஸ்வடப்டுபட ளடரிந்டட. 
மர்க்கப் ரிடமணமக இனந்டட. 
 

பண்வப் னட்டி எழ ழழ ழமட்மல் அட ந்ட 
ழமகுழண, என உதிர் ிவனத்டப் ழமகுழண ன்று 
யவத்ழடன். 
 

அப்டிழத பண்வப் னட்டிப் ழமட்ட. 
 

ஆமல் ன் ந்டளடன்மல், அட டன் உதிர் 
டப்ிமல் ழமடளணன்று உத்டத்டத் டவநக்குப் ந்ட 
ழமய்பிபில்வ. 
 



ன் ண்ஞிற்று ன்மல், னய டீர்த்டக்ளகமள்கய ணமடயரி 
அந்ட றும்னகவநளதல்மம் ிடித்ட 'க்' 'க்'ன்று 
டயன் ஆம்ித்டபிட்ட! 
 

என உதினக்கு உகமம் ண்ஞப் ழம க்ஷஞம் 
இத்டவ உதிர்கறக்கு அகமணமக னடிந்டட! 'மம் 
ழடம என ப்மஞிவதக் கமப்மற்ய ல்ட ண்ஞி 
பிட்ழமணமக்கும்' ன் 'ஈழகம'றக்கு என அடி ழமட் 
ணமடயரி,  ப்மஞி பவடக்குக் கமஞணமகும்டிதமதிற்று. 
 

மடபம என ணமவப் னயதிணயனந்ட 
கமப்மற்யமல்கூ, அந்டப் னயக்கு சமகக்ஷஞம் 
(ணக்கய ழமம்) ளசய்தனடிதமடடி ஈச்பழ 
வபத்டயனப்டமல், ணமனுக்குச் ளசய்னேம் உகமம் னயவதப் 
ட்டிி ழமட்டுக் கஷ்ப்டுத்டபடமக ஆகயட! அடறம் 
என உதிர்டமழ? அட ழபண்டுளணன்ம டன்வத் டமழ 
டஷ் ப்மஞிதமகப் வத்டக் ளகமண்டினக்கயட? இட 
என க்கம். 
 

இன்ளமன க்கம், ணம டஷ்மக, ழமக கண்கமக 
இனக்கய என மபஞவ கபமழ அபடமம் ண்ஞிக் 
ளகமல்கயமளன்மல்கூ அப்ழமட ண மத்பிதமக, 

உத்டணயதமக இனக்கப்ட் என ணண்ழமடரிதின் 
ணமங்கல்தத்வடப் யத்ட அபவநக் கடக் கட 
அடிப்டமக இனக்கயட. 
 

*1922-ல் 

டறம் ளசய்தமணயனப்டற்கம அபடமம்! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 



டறம் ளசய்தமணயனப்டற்கம அபடமம்! 
Sri Mahaswami 
 

ந்ட அபடமத்டயல் மர்த்டமறம் இப்டி டபமபட 
இல்மணயனக்கமட. "ல்ட ளசய்கயழன்; டர்ண 
ம்ஸ்டமம் ன் ல்வடச் ளசய்கயழன்" 
ன்றுடமழ அட பவ ல்ம அபடமங்கறம் 
ற்ட்? அப்டி பந்டடமல், 'ளசய்கயட' ன்னும்ழமட 
ல்ழடமடு ளகமஞ்சணமபட ளகட்டம் பந்டடமன் டீனம் 
ன்டமல், அபடமழண தமனக்கமபட கஷ்னம் 
ளகமடுப்டமக ஆகயதினக்கயட. த்ப ஸ்பனொணமகயத 
றோமணசந்த்னெர்த்டய சத்னபின் த்ிவதத்டமன் கட 
அடிக்கும்டி இனந்டளடன்யல்வ; னத் கமழணஷ்டி ண்ஞி 
அபவப் ளற்ளடுத்ட அபரிம் அமடய பமஞ்வச 
வபத்டயனந்ட டகப்மழ அபர் யணயத்டணமகத்டமன் 
ணற டடித்ட பீவ பிடும்டி இனந்டட. 
 

அடமல், ல்ட ளசய்கயடற்கு இத்டவ அபடமங்கள் 
பந்டிகு, இப்ழமட 'ளகமஞ்சங் கூக் கஷ்த்டயன் கப்ன, 

ளகடுடயன் கப்ன இல்மணயனக்க ழபண்டுணமமல் 
அடற்கு ல்ட ளசய்படகூ ப்ழதமப்மட; 

என்றுழண ளசய்தமணயனப்டடமன் ண ப்ழதமம்; 

அடயல்டமன் எனத்டனக்கும் என அகமனம் 
பணமயனக்கும்' ன்று கமட்டுபடற்கமக என அபடமம் 
பந்டமல்டமன் ரிதமதினக்கும்' ன்று ணமத்ணம 
யவத்டமர்! டறம் ளசய்தணமயனப்வடச் ளசமல்பந்ட 
அந்ட அபடமம்டமன் ம்னவத கபத்மடமள்... 
 



ஆசமர்தமள் ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு ழம ழமட 
அபனவத டமதமர் ணத்டம டக்கத்டயற்கு 
ஆநமகும்டிடமன் இனந்டட. டயனந்ட -- 'ம்' 

ன்டமக வ்ட உபமங்கநியனந்ட -- டம்வண க 
னத்மகப் ளற்ளடுத்ட, டம்வணத் டபி தமனணயல்மட 
பிடந்டபமனே ணயகுந்ட அம்ணமவப அன அன 
வபத்டபிட்டுத்டமன் ஆசமர்தமள் (ந்யதமயதமகப்) 
னப்டும்டிதினந்டட. அப்னம் அபர் ணண்ணயச்ர் 
ன் ளரித ணீணமம்கவ பமடத்டயல் ளபன்று அபவத் 
டம் சயஷ்தமக்கயக்ளகமண்டு ந்யதமமச்ணம் ளகமடுத்ட 
அவனத்டக்ளகமண்டு ழம ழமட அபனவத த்ிதம 
பமஞிக்கு ளமம்றம் க்ழசத்வட உண்மக்கும்டி 
இனந்டட. இப்டி இந்ட அபடமத்டயறம் சய ழனக்குச் 
சய கஷ்ம் ற்டுத்டம்டி டமழ இனந்டட ன்மல், 

(சயரித்டபமறு) இந்ட அபடமத்டயறம் என்றும் 
ளசய்தமணயனப்வட உகுக்கு உழடசம் 
ளசய்தழபண்டும் ன்றுடமழ னப்ட்மர்? இந்ட 
உழடசந்டமன் ழமகத்டக்கு ல்ட ன்று யவத்ட, 

அந்ட ல்வடச் ளசய்தத்டமழ பமழ்மள் னம 
கனம் ண்ஞிமர்? ல்ட, ளசய்பட ன்று 
பந்டபிட்மழ கஷ்னம் பந்டடமன் ஆகடம் 
ன்டமல் இந்ட அபடமத்டயறம் அப்டிக் ளகமஞ்சம் 
பந்டபிட்ட! 'என்றும் ளசய்தமணயனப்டடமன் 
ழணமகமம்; ல்ட ண்டபடகூ தமனக்கமபட 
ளகமஞ்சணமபட அகமம் ளசய்தத்டமன் ளசய்னேம் -- 
ன்டற்கு டுத்டக்கமட்டுப் மர்க்க ழபழ ங்ழகழதம 
ழமகழபண்மம்! இந்ட அபடமத்டயழழத டுத்டக்கமட்டு 
மர்க்கமம். ல்டம் ண்ஞழபண்மம் ன் 



பிதத்வட ழமகத்டக்குச் ளசமல்படம ல் 
கமர்தத்வடச் ளசய்ட அபடமத்டயமழனேம் சய ழனக்குக் 
கஷ்ம் ம்பித்டயனப்வடப் மர்த்டக் ளகமள்றங்கள்' 

ன்கய ணமடயரி த்டயக் கமட்டிமர்! 
 

ஆக என்றும் ளசய்தமணயனப்டன் ளனவணவத, -- 

சும்ணமதினக்கய உகமத்வட -- யவமட்டுபடற்ழக 
இந்ட அபடமம் ற் ழபண்டிதினக்கயட. 'மங்கள் 
ல்வடச் ளசமல்கயழமம்', 'இல்வ, மங்கள்டமன் 
ல்வடச் ளசமல்கயழமம்' ன்று டவக்குத் டவ 
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழர் னப்ட்டு கப்ட் ணடனம் 
யத்டமந்டனணமகப் ப்ிக் ளகமண்டு, 

குனப்ிக்ளகமண்டினந்ட ணதத்டயழ, 'என ல்டம் 
ளசமல்மணல், ளசய்தமணல் சும்ணம இனப்டடமன் 
ல்மபமற்வனேம்பிப் ளரித ல்ட; அடடமன் ளரித 
ம்; அழட ணதத்டயல் ஸ்பத ழணமக்ஷனம்' ன்று 
கமட்டுபடற்கமக இந்ட அபடமம் ற்ழபண்டிதினந்டட! 
 

ல்ட ண்ஞழபண்டும் ன்று மம் டீர்ணமம் 
ண்ஞிபிட்ழமளணன்மல் அப்டிழத மடயத்டக் கமட்டி 
பி னடினேணம ன்? டமடமபமக என ஈச்பன் 
இனக்கும் ழமட அபன் ணஸ் வபத்ளடமளமனயத மம் 
யவக்கயடி எனத்டனுக்கு ல்ட ழமய்ச்ழசனணம, 

ன்? அபன் கர்ணம ப்டிதினக்குழணம? கஷ்ம்டமன் 
டளணன்று அபன் டவதில் றேடயதினந்டமல் -- 
அடமபட, அப்டி அபன் னர்பத்டயல் மபம் 
ண்ஞிதினந்டமமமல் - - மம் ல்ட ளசய்படமக 
ன்டமன் டவகரனமக யன்மறம் னடினேணம? 



வனவதில் ற்கர்ணத்டயன் தன் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 

வனவதில் ற்கர்ணத்டயன் தன் 

Sri Mahaswami 
 

இவடழத டயனப்ிவபத்டம் ழகட்கமம்: "கர்ணமப்டி,-

ன்ணமந்டக் கன் ன்றுகூச் ளசமல்படண்ழ, அப்டி -- 
மம் எனத்டனுக்கு என உகமம் ண்ஞிழத அடமல் 
அபனுவத கஷ்ம் யவ்னத்டயதமகழபண்டும் ன்றும் 
ன் இனக்கக்கூமட? இந்ட ழமகத்டயல் ம் 
எவ்ளபமனபனக்கும் ித்டயதமமல் த்டவழதம 
உகமம் ழடவபதமகத்டமன் இனக்கயட. தமனவத 
எத்டமவசனேம் இல்மணல் பளமனத்டனும் பமழ்க்வக 
த்டயபி னடிதமட ன்ழ மர்க்கயழமம்.  ழர் 
ளசய்டளகமள்றம் ஸ் உடபிதமல்டமன் ம் 
எவ்ளபமனபனவத பமழ்க்வகனேம் ந்டளகமண்டு 
ழமகயட. சயட ஃளதில் ஆகயட ன்மறம் ட 
ரிதமக யவழபறம் ளசய்படமல்டமன் ழமக 
பமழ்க்வக ந்டளகமண்டினக்கயட. அடமல் எழ 
'ளஸ்யணய'ணமக (ல்ழட க்கமட ன் அறேனெஞ்சய 
யத்டமந்டணமக), அழடமடு ளகமஞ்சங்கூ அன்ழம, 

டவதழதம இல்மணல், 'தமர் ழபஞம ன் ழபஞம 
கஷ்ப்ட்டுப் ழமகட்டும்! ணக்ளகன் ஆச்சுன்னு 
சும்ணமதின' ன்மல் ப்டி? ன்று ழகட்கமம். 
 

இடறம் யதமதந்டமன். அழடமடுகூ, மம் உள்ந 
வனவ உகத்டயல், வனவதில் ணக்குள்ந 
ணயவதில், மம் ளகட் கமர்தங்கநில் 



ழமகமணயனப்டற்கு பனய டமபட ல் கமர்தங்கநில் 
ஈடுட்டுக்ளகமண்ழதினப்டடமன். ந்ட ல் 
கமர்தத்டயறம் ளகட்ட பமணமமறம், சமஸ்த்ப்டினேம், 

ளரிதபர்கள் பனய கமட்டினேள்நடினேம், ம்னவத 
ணஸ்மக்ஷயக்குக் ளகமஞ்சம்கூ உறுத்டமடடினேம், 

'ளணமத்டத்டயல் ல்ட' ன்று ளடரிகய கமர்தங்கநில் -- 
கமர்தத்டயல் ளகடுடல் டமபட ழசர்ந்டமறம்கூ, 

ம்னவத உத்ழடசம் ளகட்ழடதில்மணல் ல்டமக 
இனக்கய கமர்தங்கநில் -- ஈடுட்டு ஈடுட்டுத்டமன் 
வனத ளகட் கர்ணம மக்கயகவநத் டீர்த்டக்ளகமள்ந 
ழபண்டிதினக்கயட. இப்டிப் ஞிகள் ளசய்படயல் 
பமஸ்டபணமகழப மம் ித்டயதமனக்கும், ித்டயதமர் 
ணக்கும் அழக ல்ட ண்ஞறம் னடினேந்டமன். 
எத்டக்ளகமள்கயழன் (சயரித்டடி) எத்டக்ளகமள்பழடமடு 
இத்டவ மனய ளசமன் ணமடயரி, 

சும்ணமதினந்டபிணமட்ழன்! உங்கவநனேம் சும்ணமதினக்க 
பிணமட்ழன்! 'இவடப் ண்டங்ழகம, அவடப் 
ண்டங்ழகம!' ன்று ஏதமணல் உங்கறக்கு டமபட 
கமர்தத்வடக் ளகமடுத்ட உத்பம் ண்ஞிக்ளகமண்ழடமன் 
இனப்ழன்! 'என ல்டம் ண்ஞழபண்டிதடயல்வ; 

சும்ணமதினக்கயடடமன் ளரித உகமம்' ன்று மன் 
பிஸ்டமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமவடப் மர்த்டபிட்டு 
தமமபட, 'அப்மம! இிழணழ இபர் ழபட க்ஷஞம், 

ிடி அரிசய, ஆத்டயக்கரவ, கும்மிழகம், குநம் ளபட்டுபட 
ன்று வடதமபட ளசமல்ய யம்வ ண்ஞணமட்மர் 
ன்று யவத்டயனந்டமல் ன்மக ணமந்டடமன் 
ழமபரீ்கள்! இி ழணழனேம் இப்டிச் ளசமல்ய, இன்னும் 



னடயசு னடயசமக டமபட ழசர்த்டச் ளசமல்ய, உத்பம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு டமினப்ழன்! 
 

என்றும் ளசய்தமணல், ளசமல்மணல் இனக்கய 
உகமத்வடச் ளசமல்ழப அபடமம் ண்ஞிபனம், 

'சமஸ்த்ப் டி ண்ட, ழமகமம் ண்ட; க்டய ண்ட; 

ஞ்சமதட னவ ண்ட; ச்பஞ - ண - 
யடயத்தமம் ண்ட' ன்றும் அழகம் 'ண்ட'கவநச் 
ளசமல்யக் ளகமண்ழதினந்டபர்டமன். 
ளசதற்றுப் ழமக பனயதமகழப ளசதல்கறம்! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 

ளசதற்றுப் ழமக பனயதமகழப ளசதல்கறம்! 
Sri Mahaswami 
 

ஆமறம் -- இடடமன் னக்தணம, மணம பிதம் -
- ஆமறம் இத்டவ அபர் ண்ஞச்ளசமன்டம் 
என்றுழண ண்ஞமணயனக்கும் யவக்கு 
ற்றுபடற்கமகத்டமன்! கமர்தம் ண்டபட-த்டவ டர்ண 
கமர்தணமமறம், த்கமர்தணமதினந்டமறம், அவடப் 
ண்டபட -- அடழப க்ஷ்தம் ன்டற்கமக அல். 
என்றுழண ண்ஞமணயனக்கும் க்ஷ்தத்டயல் ழசர்க்கத்டமன் 
கர்ணழதமகம் ன் அத்டவ டர்ண கமர்தனம், க்டய 
ழதமகத்டயல் பனம் அத்டவ உமவகறம், ஜம 
ழதமகத்டயமழழத பனம் ச்பஞ-ண-யத்தம 
கமர்தங்கறங்கூ! அடற்கம க்குபம் பனகய 
பவக்கும் தமமறம் சும்ணமதினக்க னடிதபில்வழத 
ன்டமல்டமன் அபனம் ரி, அபனக்கு னன்மல் 
கரவட, ணற் ஸ்ம்னடயகள் ஆகயதவபனேம் ரி, 



ல்மபற்றுக்கும் னந்வடத ச்னடயனேழண ரி, 'ணம் 
ழமடி ண்ஞித் டன்வனேம் ளகடுத்டக்ளகமண்டு, 

ஊவனேம் ளகடுக்கமழட! ணயன் ழகமஞவ யணயர்த்டம் 
டிதமக, அடன் அறேக்வக அம்ி டுக்கும்டிதமக 
இப்டிதிப்டி கர்ணமடேஷ்மம், டர்ணமடேஷ்மம் ன்று 
யவதக் கமர்தம் ளசய்' ன்று பனய ளசமல்யக்ளகமடுத்டட. 
 

ணவ ஆத்ணமபிழ கவப்டற்குப் னர்பமங்கணமக 
சுத்டப்டுத்டழபண்டும். அடற்கு உமதணமகக் 
கர்ணமடேஷ்மம் டபி டறம் மணமித ங்கறக்கு 
இல்வ. ஆவகதமல் ளசதயல்மட ஆத்ண 
மக்ஷமத்கமத்டயற்குப் ழமகழப த் கர்ணமக்கநில் 
ஆம்ிப்ட டபி ழபறு பனயதில்வ. இடடமன் ழபட 
சமஸ்த்ம், கரடம சமஸ்த்ம், ஆசமர்தமநின் அத்வபட 
சமஸ்த்ம் ஆகயத ல்ம சமஸ்த்ங்கறம் வஷ்கர்ம்த 
ஸ்டயடயவதழத (ளசதற் யவவதழத) க்ஷ்தணமகக் 
ளகமண்டுள்நழமடயறம் கர்ண ழதமகத்வட ளபகுபமக 
பயனேறுத்டயதினப்டற்குக் கமஞம். கமர்தணயல்மணல் 
வனவ ழமகணயல்வ, வனவதில் 
பீர்கறக்குச் ழசர்ந்டள்ந கர்ணம கனயதறம் அடடமன் பனய 
ன்ழட ம்னவத க சமஸ்த்ங்கறம் எப்னக் 
ளகமண்டுள்ந உண்வண. 
வனவ:கமரிதம் ளசய்பட: க்ஷ்தம்:சும்ணமதினப்ட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 

வனவ: கமரிதம் ளசய்பட; 

 

க்ஷ்தம்: சும்ணமதினப்ட 

 
Sri Mahaswami 



 

ஆக, ஸ்பமணய -- டக்ஷயஞமனெர்த்டய -- ன் 
யவத்டமளன்மல், 'ங்கநமல் என்றும் 
ண்ஞமணயனக்க னடிதபில்வழத; அப்டிதினக்க 
அபர்கறக்குத் ளடரிதபில்வழத! அடமல் -- அடற்கமக 
ணட்டுழண -- அபர்கறக்கு யவத வபடயக 
சமஸ்த்ழமக்டணம கமர்தங்கவந மம் ளகமடுக்க 
ழபண்டும் ன்மறம், என்றும் ண்ஞமணல் சும்ணம 
இனக்கும் ஸ்டயடயவதத்டமன் க்ஷ்தணமக ப்ழமட 
மர்த்டமறம் ஜமகப்டுத்டயக் ளகமண்டினக்கழபண்டும்' 

ன்று உத்ழடசம் ண்ஞிமர். வனவ ழமகம் 
கமர்தத்டயமல்டமன் க்கயட ன்வடத்டமன் அடற்கு 
(கமர்தம் ளசய்படற்கு) ஸ்டிஃிழகமகச் ளசமல்பட. 
ஆமறம் வனவ ன்ளடல்மழண 
இல்மணயனப்டடமழ ண த்தணம க்ஷ்த யவ? 

ழணமக்ஷளணன்கய யவ? ஆத்ணம ப்ஹ்ணழணடமன் ன்று 
ளடரிந்டளகமள்றம் ண க்ஷ்தணம யவ? அந்ட 
அசணம ஸ்டயடயதில் 'வ' ட? 'னவ' ன்டம் 
என்றுக்குழணல் பஸ்டக்கள் உள்நழமட அபற்வ என 
ஆர்ரில் எறேங்கு ண்ஞபடடமன். இனப்ழட 
என்றுடமன், ழபழ பஸ்டழப இல்வ ன்னும்ழமட, 

'னவ' ங்ழகதினந்ட பனம்? 'வ-னவ' ன்ட 
அடிப்ட்டுழம ஸ்டமம்டமன் யணம யவ. அங்ழக 
இண்மபட ஆமணய, கனபி, கஞம் டறணயல்மடடமல் 
கமர்தழண கயவதமட. 
 

வனவ ழமகம் ணமவதனேம் ணறம் இனக்கும் 
பவடமழ? இட அத்டவனேம் அஞ்ஜமம்; ணவப் 



ழமக்கயக்ளகமண்டு ணமவததியனந்ட பிடுடுபடடமன் 
ஜமம் ன்னும்ழமட, 'வனவ ழமகம் 
கமர்தத்டயமல்டமழ க்கயட? கமர்தத்வட பிடு 
ன்மல் ப்டி?' ன்று ழகட்ழட அந்டர்ந்டமழ? 

வனவதில் கமர்தத்வட பிச்ளசமல்படம் 
அந்டர்ம். க்ஷதத்டயல் கமர்தத்வட பிமணயனக்கச் 
ளசமல்படம் அந்டர்ம். 'கர்ணழதமகம்' ன்று ளரிசமக 
ப்ங்கம் ண்ஞி கபமனும் இட வனவவத 
உத்ழடசயத்ழட ற்ட் ஆம்யவடமன் ன்று ளசமல்ய 
னடிகய க்ஷ்தத்டயழ ஆழமஞித்டபவப் ற்ய, 
"அபனுக்குக் கமர்தழண கயவதமட; டஸ்த கமர்தம்  
பித்தழட" ன்று எழ டீர்ணமணமகச் ளசமல்யபிட்மர். 
 

ஆகழப வ்பநறடமன் கமர்தத்வட பிடயத்டமறம் 
அளடல்மம் க்ஷ்தம் இப்ழமட அமத்தணமதினப்டமல் 
அவட மத்தணமக்கயக் ளகமள்படற்கமகச் ளசய்னேம் 
னர்பமங்க னதற்சயடமன், அடமபட 'யங்க மடம்' 

ன்று ளசமல்படடமழ டபி, 'அந்டங்க மட'ணமக 
இனப்ட கமர்தம் யன்றுழம ஜமம்டமன், 'சும்ணம - 
யவ'டமன். இப்டி, கமர்தத்வட பிடயக்கும்ழமழட 
சும்ணமதினப்வடனேம் ழசர்த்ட ளசமல்படற்கமக அபடமம் 
டுக்கழபண்டுளணன்று ஸ்பமணய யவத்டமர். 
கர்த்டமபின் அம்மபம் ீங்கழப ல்டயறம் ளகடுடல் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
கர்த்டமபின் அம்மபம் ீங்கழப ல்டயறம் ளகடுடல் 

Sri Mahaswami 
 

'மம் டமன் கமர்தம் ண்ஞி மடயக்கயழமம்; அடமல் 
ழமகத்வடழத னட்டி ல்டமக்கய பிமம்' ன் 



ண்ஞம் கமர்த ழமகத்டயல் ற்த்டமழ ளசய்கயட? 

அட என 'ஈழகம' (அங்கம ண்ஞம்) டமழ? அட 
னற்யபிமணல் என ழமடு ழமழபண்டுளணன்டற்குத் 
டமன் இந்ட ழமகத்வடளதல்மம் ண்ஞிதினக்கும் 
மசக்டய, ந்ட ல்டமமறம் அடயழனேம் ளகடுடமக 
டமபட அம்சம் பந்ட ழசனம்டிதமக வபத்டயனக்கயட 
ழமயனக்கயட. இப்டி இல்மபிட்மல் "மம் 
வ்பநளபல்மம் ல்டமக சமடயத்டபிட்ழமம்!" ன் 
'ஈழகம' கர்த்டம ன்கயபனுக்கு ற்த்டமன் ளசய்னேம். 
அந்ட ஸ்டயடயதில் த்டவடமன் ஃிமஃி 
ளசமன்மறம்,-'ல்ட, ல்ட ன்கய ல்மனம் 
'ரிழடிவ்'டமன். ளன்மல் ல்ட ளகட்ட ன்வப 
க்கய த்வபட ப்ஞ்சழண ரிழடிவ்டமழ?' ன்று 
த்டவ ஃிமஃி ளசமல்ய, அட ரிடமன் ன்று 
னெவநக்குப் ட்டினந்டமறங் கூ, சும்ணமதினக்க னடிதமட. 
ளபற்யகண் ழமர், மணமக்கும் மடயத்ழடமம் ன் 
ளனவண, சும்ணம இனக்க பிமட. அடற்கமகத்டமன் 
ழடமல்பிவதனேம் டுத்டக் கமட்டுபட-உகமம், உகமம் 
ன்று ண்டபடயறம் அகமம் ழசத்டமன் ளசய்கயட 
ன்று கமட்டுபட. 
 

(டயறம் உள்ந ளகடுடவ பிஸ்டமம் ளசய்ட ளசமல்பட) 
ளஸ்யணயனம் இல்வ; அன்ழம டவதழதம 
இல்மணல், எனத்டனக்கும் என ல்டம் 
ண்ஞழபண்மம் ன்று ளசமல்படணயல்வ. 
கமர்தங்கவநப் (ண்டம்டி) ளசமல்றம்ழமழட, அடயறள்ந 
ழகமநமறுகவநனேம் ளசமல்ய, ணமர் டட்டிக் 
ளகமள்படற்கயல்மணல் ந்ட ல் கமர்தத்டயறம் 



ளகமஞ்சம் கரிவதப் னசுபடமக டமபட இனக்கத் டமன் 
ளசய்னேம் ன்று ஜமகப்டுத்டயக் 
ளகமண்ழதினந்டமல்டமன், கமர்தத்வடளதல்மம் டெக்கயப் 
ழமட்டுபிட்டு அவகய னடிபம யவதில் ழமய்ச் 
ழசனபடற்குச் சயத்டம் ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சணமபட 
ஆவசப்டும். இல்மபிட்மல் த்டவ ஃிமஃி 
ழகட்மறம், கமர்தம் கமர்தம் ன்று அடயகப்ங்கயத்டம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு, இந்ட த்வபட ப்ஞ்சத்டயழழத சுற்யச் 
சுற்ய பனபடமகத் டமன் ஆகும். ழடமல்பிகவநனேம் 
ஜமகப்டுத்டயக்ளகமண்டினந்டமல்டமன், ப்ழமடமபட என 
மள் ணஸ் கமரிதணயல்மணல் யற்டற்குக் ளகமஞ்சம் 
க்குபப்டும்ழமடகூ, அழட ழவப, கரவப ன்று 
அடயகப்ங்கயத்டம் ண்ஞி ணறுடி த்வபடத்டயற்ழக 
இறேத்டக்ளகமண்டு பமணல், 'மம் தமர் ழவபகூ 
ளசய்த? ழவப ன்று ழமகயழமம். அட ன்பமக 
னடினேழணம? பழம என ஈச்பன் இன்மனக்கு 
இன்டி ன்று ழமகத்வட த்டயக்ளகமண்டு ழமகயமன். 
ம் ழவப ழடவபதமமல் அபழ ப்டிழதம 
ந்டர்ங்கவந அடற்ழகற்டித் டட்டிக் ளகமட்டி னொம் 
ண்ஞி ம்வண ழவப ளசய்த வபத்டபிட்டுப் 
ழமகயமன். டஸ்த கமர்தம்  பித்தழட ன்று ளசமன் 
கபமன், 'அப்டிப்ட் ஜமி கமர்தம் ளசய்டமறம், 

ளசய்தமபிட்மறம் அபனுக்கு அபற்மல் என னும் 
இல்வ' ன்று ளசமல்யபிட்டு, உழழத ஆமறம், 

'ழமக ங்க்த்டக்கமக (உக ழக்ஷணம் 
உண்மபடற்கமக) கர் ழமன் ஜமிகறம் கமர்தம் 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்' ன்று ளசமல்கயடி,* ம்வணனேம் 
அபழ கமர்தம் ண்ஞவபத்டமல் ண்ஞிபிட்டுப் 



ழமகயட. அங்ழக மம் கமர்தம் ண்டபடமகத் 
ளடரிந்டளகமள்நமணல், உள்ழந சும்ணமதினந்டளகமண்ழ, 

ளபநிதிழ அபன் ஆட்டி வபக்கயடி 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ழமம். ஆவகதமல் 'மணமக்கும் 
ண்டகயழமம்' ன் ஈழகம-கர்த்டம (அ) ங்கமம் 
ன்ட-பமணழ ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ழமம். ணற்டி 
மணமக என்றும் ப்நமன் ழமட்டு ழமக ங்க்ம் 
உள் டற்கும் கமர்தம் ளசய்த ழபண்டிதடயல்வ. 
 

அபனுவத ப்நமன்டிடமன் க்கும் ன்கயழமட, அபன் 
'இன்ஸ்தர்' ண்ஞணமல் மம் ன் னந்டயரிக்ளகமட்வ 
ணமடயரி ழமக ங்க்ம் டமன் ண்ஞ னடினேம்? மணமக 
த்டவ ல் ப்நமன் ழமட்மறம், அட 
ளபநிப்மர்வபக்கு ழவப, த்தமகம் ன்ளல்மம் 
த்டவ உசத்டயதமகத் ளடரிந்டமறம் அடயல் 'ஈழகம' 

இல்மணல் ழமகமட. 'ஈழகம' ழமகமணழம ழணமக்ஷம் 
ன்ட மறணயல்வ' ன்று பிழபகணமதினப்ழமம். 
 

'ன் ஸ்பத ழணமக்ஷம் ப்டிப் ழமமறம் ழமகட்டும். 
க்கு ழணமக்ஷழண கயவக்கமணல் ழமமல்கூப் 
ழமகட்டும். உகத்டக்கு ல்டமகத் ளடமண்டு 
ளசய்டளகமண்ழதினந்ழடமமல் அடழப ழமடம்' ன்று 
ளசமல்பளடல்மங் கூ, ன்மக ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல், 

என டயனும 'ஈழகம' டமன். ணற் ங்கறக்கு ீ 
ல்ட ண்ஞி ம்க்ஷயப்ட இனக்கட்டும். உக்கு 
ஈச்பன் ணஸ் ன்று என்வக் ளகமடுத்ட அட உன்வ 
பீமத்ண மபத்டயல் குறுக்கயக் கட்டிப்ழமடும்டிதமக என 
க்கம் ணமவததில் ழபடிக்வக ண்டம்ழமழட, 



இன்ளமன க்கம் அடயயனந்ட ீ பிடுட்டு அபமகழப 
அபனுவத யர்குஞ ஸ்பனொத்டயல் என்றுடுபடற்கும் 
மடம ணமர்க்கம் ளகமடுத்டயனக்கயமழம இல்வழதம? 

அப்டிதினக்கும்ழமட, 'மன் பிடு ணமட்ழன். 
ளதியழழதடமன் இனந்டளகமண்டு ளதியயனக்கய 
ணற்பர்கறக்கு ல்ட ண்டழபன்' ன்மல்-அந்ட 
ளதில் லப்ண்டு ஈச்பன்டமழ? அபனுக்கு 
அங்கயத்டமழ ீ ணற் வகடயகறக்கு ந்ட ல்டம் 
ண்ஞ னடினேம்? ப்டிதமமறம் ீ ண்டம் ல்டம் 
இந்ட ளதிறக்குள்ழநழதடமழ? இடயயனந்ட பவனேம் 
பிடுபிப்ட யச்சதணமக உன் வகதில் இல்வ. அட 
அபன் வகதில்டமினக்கயட. அடற்கு அபபழ னதற்சய 
ளசய்டமல்டமன் அபன் னட்வத் டயந்டபிடுபமன். ீ 
ளசய்னேம் ல்ட, உகமம் ல்மம் ம்ம ந்டம் 
ன் பிங்வகப் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கும் இந்ட 
ணமதமழமக ளதிறக்குள்டமன். இடற்குள்ழந ளக்கூடித 
சயயத ஆந்டங்கநில் சயபற்வ ணற்பர்கறக்கு 
உண்மக்கயழத டீனழபன் ன்று பமீ்னப் ிடித்டக்ளகமண்டு, 

ீழத ளதியயனந்ட பிடுட்டு சமச்படணம 
ழமந்டத்வட அவத ழடபம (கமரிதணற்) ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் ழமகக்கூடித ழதமக்தவடவத ஈச்பன் 
டனகயழமடகூ, கர்ணமபில்டமன் 
ழமய்க்ளகமண்டினப்ழளன்று ிடிபமடம் ிடித்டமல் அட 
அம்மபணமனேணயனக்கயட, 

அசட்டுத்டணமகறணயனக்கயட. 
 

அபனுவத அடேக்ணயனந்டமளமனயத கமர்தத்வட 
பிட்டுபிட்டு ஜமத்டயல் ிழபசயத்ட 



ழணமக்ஷணவபடற்கம ழதமக்தவட ற்ழப ற்மட. 
ழப இந்ட ழதமக்தவட ழபண்மளணன்று ளசமன்மல் 
ஈச்பமடேக்ழண ழபண்மளணன்று டள்றபடமகத்டமன் 
அர்த்டம். டன் ளமந்ட பிதத்டயல் இப்டி ஈச்பன் 
ளசய்கய னடிபம ணமடேக்ம் ழபண்மளணன்று 
ளசமல்யபிட்டு, ம்வணபி அபனுக்கு மஸ்டயப் 
ளமறுப்ினக்கய அபனுவத ஸ்னஷ்டிதம 
ணற்பர்கறக்குத்டமன் டமற்கமயக ல்டகவநப் 
ண்டழபன் ன்று னப்ட்மல் இடற்கும் அபன் 
அடேக்ம் இனந்டமல்டமழ னடினேம்? ஈச்பமடேக்ம் 
இல்மணல் ழவப, கரவப டடமன், பர்டமன் ளசய்த 
னடினேம்? அபழ, 'இபன் ழவப ண்ஞிதட ழமடம்; 

இிழணழ இபனுவத ழவப இல்மணழ ழமக 
க்ஷஞத்டயல் ழபறு கனபிகவநக் ளகமண்டு 
ண்ஞிக்ளகமள்ழபமம்' ன்று இபவ ஜம யஷ்ம 
ழதமக்தவடவதப் ளறும் பமசறக்கு அவனத்டக் 
ளகமண்டுழமகும்ழமட, அந்ட ணமடேக்ம் 
ழபண்டிதடயல்வ ன்று னக்கஞிக்கயபன், அப்னம் 
டமன் ளசய்த யவக்கய ழவப யவழபறுபடற்கு 
அபனுவத அடேக்த்வட ப்டிப் ளனடினேம்? 

அடமடபட, இபன் டன்னுவத ழணமக்ஷத்வடனேம் 
டமமகழப ழபண்டுளணன்று யளகமடுத்டபிட்டு, டமன் 
ண்டம் ழவபனேம் யவழபமணல் 
இண்டுங்ளகட்மமக பஞீமய்ப்ழமகும்டிதமகழப ஆகும். 
 

ஸ்பமர்த்டணமக (டன்ம் தப்டமக) த் டக்கு டறம் 
ழபண்ணமக்கும். மர்த்டணமக (ம் தப்டமகழப) 
பமனழபண்டும் ன்று ன்டமன் எனபன் 



ஆவசப்ட்மறம், ஈச்பன் ன்ழபம இபன் 
மர்த்டளணன்று யவத்டப் ண்டம் 
ழவபளதல்மம்கூ இபனுக்கு ஸ்பமர்த்டணமகச் சயத்ட 
சுத்டய, ஜமயஷ்ம ழதமக்தடம யத்டய ஆகயதபற்வ 
உண்மக்கும்டிடமன் வபத்டயனக்கயமன்! இபன் 
ழமகமம் ன்று யவத்டப் ண்டபட ினக்கு 
உகமணமக இல்மணழ னடிந்டமறம் னடிதக்கூடும். 
ஆமல் இப்டி என கர்ணழதமகம் ண்டபடமல் 
இபனுக்குச் சயத்ட சுத்டய ற்ட்ழ டீனம். 'ன் 
ஸ்னஷ்டிவத மன் கபித்டக்ளகமள்கயழன். உன்வ 
அடயல் டுழப ளகமஞ்சம் கனபிதமக 
வபத்டக்ளகமள்கயழளன்மல் அட உன்வ 
சுத்டப்டுத்டத்டமழ டபி, உன் னெணமகத்டமன் க்கு 
ணற்பர்கவநப் ற்யத கமர்தம் க்கழபண்டும் 
ன்டமல் அல். ஆடிதமல், 'ஸ்பத ழணமக்ஷம் 
ழபண்மம்;  கமர்தம்டமன் ண்டழபன்' 

ன்ளல்மம், உக்கு அட 'ஈழகம'பமகத் 
ளடரிதமபிட்மறம், ழடம என அசட்டு 'ஈழகம'பில் 
ளசமல்யக்ளகமண்டு, இண்டுணயல்மணல் 
ண்ஞிக்ளகமள்நமழட!' ன்றுடமன் கபமன் ளசமல்பமர். 
 

ணற்பர்கவநப் ற்ய ஈச்பனுக்கு இல்மடட 
உக்ளகன்? ழழ உக்ளகன்று அபன் ளகமடுத்டயனக்கும் 
ணவ ரி ண்ஞிக் ளகமள்ந ணமட்ழன், அவட 
அபிழழத கவத்டப் னர்ஞணமக்கணமட்ழன் ன்று 
அக்ஷ்தம் ண்ஞிபிட்டு, ணற்பர்கறக்கு ழடம 
ளசய்கயழன் ன்று னப்டுபட அடயகப்ங்கயத்டணமகத் 
டமழ இனக்கயட? கமர்தணயல்மணல் ஆத்ண பிசமம் 



ளசய்தப் க்குபம் ழமடமணல், ணஸ் மமடயவசனேம் 
மய்ந்ட ளகமண்டினக்கும் பவதில் த்கமர்தங்கள் 
ண்ஞ ழபண்டிதடடமன். அப்னம் இந்டக் கர்ணழதமக 
மக என கமத்டயல் சயத்டம் க்பப்ட்டு 
ஆத்ணபிசமத்டயல் அவணடயதமக உட்கமர்கய ழதமக்தவட 
யத்டயக்க ஆம்ிக்கும். அப்ழமடம், 'கர்ணமடமன் ண்ஞி 
ழமகத்டக்கு ல்ட ளசய்ழபமக்கும்' ன்று 
னப்ட்மல் அட அடயக ப்ங்கயத்டந்டமன். 
* கரவட III.7-20 

ஸ்பதணமகமட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) 
 

றோ சங்க சரிடம் 

 

ஸ்பதணமகமட 

Sri Mahaswami 
 

டன்வ ணட்டும் கவத்ழடற்யக் ளகமள்பட ஸ்பத 
ணயல்வதம ன்று ழகட்மல், இல்ழப இல்வ. 
ஸ்பதம் ன்ட ட? ீ என பீன் ன்று 
வபத்டக்ளகமண்டு அடற்கமகப் ளமன்னும் ளமனறம், 

இன்னும் டபி, ட்ம் னடமடகறம் 
ழசர்த்டக்ளகமள்பழட குயதமதினப்டடமன் ஸ்பதம். 
இட கூழப கூமடடமன். இடயளல்மம் ினக்கு 
த்தமகணமக பிட்டுக் ளகமடுக்க ழபண்டிதடடமன். ஆமல் ீ 
ஆத்ணமபமக ணட்டும் இனந்ட ளகமண்டு சும்ணமதினக்கயமய் 
ன்கயழமழடம ஸ்பதம், ம் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்ந 
டறழண இல்வ! மன், மன் ன்கய பீ மபம் டமழ 
ஸ்பதம் ன்ட? அந்ட ஸ்பதழண ழமய்பிடும் இத்டயல் 



ஸ்பத ம் ங்ழகதினந்ட பனம்? த்தணமகறம் 
யத்தணமகறம் உள்ந என்ழ என்ம யவதில் 
ஸ்பதம் ன்ட ளசத்ழடழமய்பிடுபடமக இனக்க, அவட 
'ஸ்பத ன் ழடபட' ன்மல் சயரிப்னத்டமன் பனகயட! 
 

சும்ணமதினக்கனடிதமடபவதில் கமர்தம் ண்ஞ 
ழபண்டிதடடமன். ஆத்ணமபமக அப்டிழத சும்ணமதினந்ட 
ளகமண்டினக்க ம்ணமல் னடிதபில்வ ன்மல் ன்? 

யவதத் டப்னக் கமர்தம் ண்ஞித்டமன் (ஆத்ணமவபத் 
ளடரிந்ட ளகமள்நனடிதமடடி) டயவ ழமட்டுக் 
ளகமண்டினக்கயழமம். அடமல் இப்ழமட டயவவதக் 
கயனயப்டம கமர்தம்-ல் கமர்தம், சமஸ்த்ழமக்டணம 
கமர்தம்-ண்ஞித் டமமக ழபண்டும். சமஸ்த்ழமக்டணம 
கர்ணமடேஷ்மங்கள், அபபமறம் னடிந்டணட்டும் 
ழமகமம், பீ கமனண்தப் ஞிகள் ல்மம் ண்ஞிப் 
ண்ஞித்டமன் டயவ கயனயழபண்டும். ஆமல் டயவ 
மட்டுக்கு இனந்ட ளகமண்ழதினக்கட்டும்; மன் மட்டுக்கு 
இனட்டிழழத ல்ட ண்ஞிக் ளகமண்ழதினப்ழன் 
ன்மல் அட னத்டயசமயத்டனம் இல்வ; ஈச்பனுக்கு 
ப்ரீடயனேம் ஆகமட. "உத்டழத் ஆத்ணம ஆத்ணமம் : உன் 
ஆத்ணமவப உசத்டயக் ளகமள்ந, கவத்ழடற்யக்ளகமள்ந 
ீழத ண்ஞ னடிந்ட னதற்சயளதல்மம் ண்ட!  
ஆத்ணமம் அபமடழதத் : உன்வ ீழத டமழ்த்டயக் 
ளகமள்நமழட! ஜமத்டக்கு உதமணல் கர்ணமபிழழதடமன் 
இனப்ழன் ன்று ிடிபமடம் ிடிக்கமழட! உன்வக் 
கவத்ழடற்யக் ளகமள்ந ீ ப்ழமட மடுடுகயமழதம 
அப்ழமடடமன் ீ உக்ழக உற் உறக்கமமக 
இனக்கயமய் : ஆத்ணம ப ய ஆத்ண ழம ந்ட :! 



அப்டிப் மடு ணமட்ழன் ன்று ிடிபமடம் ிடித்டமல், 

ஆத்ண ப ரின ஆத்ண :- உக்கு ீழத ண சத்னபமக 
ஆகயபிடுகயமய்"! ன்டடமன் கபமன் பமக்கு. அடமல் 
ன் ஆத்ணம ன் ழபஞடுணமமறம் ஆகட்டும், மன் 
ஊனக்குத்டம ல்ட ண்டழபன் ன்று ளசமல்யக் 
ளகமண்டு, ல்டமகத்டமன் க்கும் ன்று யச்சதணமகச் 
ளசமல் னடிதமட ப்தமவகநில் -- னடிற அபன் 
வகதிழழத இனக்கும் ப்தமவகநில் -- அப்டிழத 
ல்டமக ந்டமறம் இந்ட ணமதம ழமகத்வடத்டமன் 
ழசர்ந்ட பிதங்கநில்-ழமய்க்ளகமண்ழதினப்ட 
அபனுக்கு ப்ரீடயதமதினக்கமட. உக்கும் அட னடிபம 
ல்டமக ஆகமட. 
 

ின்ழ சய ணமன்கள்கூ இப்டி (டன்னுவத 
ழணமக்ஷ இன்த்வடனேம் டந்ட, உகப் ஞிழத ளசய்த 
பினம்னபடமக) ளசமல்யதினக்கயமர்கழந ன்மல், அட 
ஸ்பத ழண ழஞிக் கர்ணமவப மஸ்டயதமக்கயக் 
ளகமள்றம் ணக்கு ஆம் யவகநில் ழமகமம், 

ளடமண்டு னடயதபற்யல் ஈடுமட்வ உண்மக்கயக் 
ளகமடுப்டற்குத் டெண்டுழகமமகத்டமன். அபர்கள் 
ழணமக்ஷமந்டத்வடழத 'மக்ரிஃவஸ்' ண்ஞத் டதமமக 
இனக்கயமர்களநன்மல்டமன், மனம் இந்ட ழமகத்டயன் 
அல் ஆந்டங்கறக்கமகழப ிர் வக் ளகடுத்டம் 
ஸ்பத ணமகப் ண்டவபகவந 'மக்ரிஃஸ்' ளசய்ட 
மர்க்கமம் ன் ல்யற ழடமன்றும். 
 

ஸ்பத ழணமக்ஷத்வடனேம் மக்ரிஃவஸ் 
ண்டணநறக்குப் ழமகமத்வட உதர்த்டயச் ளசமன் 



ணமன்கள் சயர் இனக்கயமர்களநன்மல், டயர்ளபட்மக 
த்டவழதம ழமகமம், ளமடப்ஞி ன்று ளசய்ட 
ளரிதபர்கநில் சயர் அப்னம், 'இளடல்மம் ன் 
ணமவத?' ன்று டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டு கமந்டத்டயழ 
உட்கமர்ந்ட பிட்மர்கள் ன்றும் மர்க்கயழமம். 
 

ஆக, ம்னவத யவதில் டயவக்கு இந்டண்வ 
இனட்டிழழத கமர்தங்கள் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமக 
ழபண்டிதடடமன் ன்மறம், டயவ கயனயந்ட 
பிகுபடற்கமகத்டமன் ளசய்பளடல்மம் ன் ப்க்வஜ 
ணந்டழமகக் கூமட. அட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் கயனயந்ட, 

பிகய ஜம ப்கமசம் ப ஆம்ிக்கும்ழமட, 'கமர்தம் 
னடிந்ட, ழசமணல் அந்ட ளபநிச்சத்டயல் அப்டிழத 
ஆந்டணமக உட்கமர்ந்டயனக்க ழபண்டிதழட னவ' 

ன்றுடமன் இனக்கடழண டபி, 'மன்டமன் உகமம் 
ண்டகயழமக்கும்! அவட பிமணல் ண்ஞிக் 
ளகமண்ழடமன் இனப்ழன்' ன்று ணறுடி 
'ஈழகம'த்டயவவத இறேத்ட பிட்டுக்ளகமண்டு இனட்டிழழத 
னறேகயப்ழமகக்கூமட. 
 

ளகமஞ்சம் அந்ட ஜம ச்ணயகள் இந்டப் க்கம் ப 
ஆம்ிக்கும்ழமட கமர்த ஆவசவதக் கட்டுடுத்டயக் 
ளகமள்ந ஆம்ிக்கழபண்டும். "இத்டமம் ளரித 
ழமகத்டயல், ழகமமடேழகமடி ப்மஞிகறம் கர்ணமப்டிடமன் 
அடேபிக்கழபண்டுளணன்று இனக்கும்ழமட, மம் 
ளசய்தக்கூடித ழவப ல்மம் அல்த்டயறம் 
அல்ம்டமன். இட இல்மணல் என்றும் க்கமட ன்று 
அம்மபப்ட்டுக் ளகமண்டு, ணக்கு அபன் 



அநிக்கக்கூடித ண ச்ழதறக்குத் டயவ ழமட்டுக் 
ளகமள்நமணயனப்ழமம். ப்நமன் ழமட்டுக்ளகமண்டு மணமக 
என்றும் ளசய்தமணல் சும்ணமதினந்ட ளகமண்டினப்ழமம். 
அட அட ந்ட ந்ட பனயதில் ழமகயழடம அந்ட அந்ட 
பனயதில் ழமகட்டும். க்கயட க்கட்டும்ண. அடடமன் 
ஈச்பன் ங்கல்ம் ன்று பிட்டு பிட்டு இனப்ழமம்" 
ன்டமக பிகயப்ழமகும் ணழமமபத்வட அப்ழமட 
பநர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். ல்மபற்வனேம் 
டள்நிபிட்டு ஆத்ணமவபழத ிடித்டக் ளகமள்றம் த்தம, 

பிசமமடயகவநத் டீபிணமக அடேஷ்டிக்க னதழபண்டும். 
 

சும்ணமதினப்டமறம் ழமழகமகமம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

சும்ணமதினப்டமறம் ழமழகமகமம் 

Sri Mahaswami 
 

சும்ணமதினந்ட ளகமண்டினக்கய ஜமிதமல் ழமகத்டக்கு 
உகமணயல்வ ன்று ளசமல்படகூத் டப்னத்டமன். 
அப்டிச் சய ழர் இனப்டமல்டம ணற்பர்கறக்கும் 
அந்ட ஜமிகறவத சமந்டயவதனேம் ஆந்டத்வடனேம் 
மர்த்டத் டமங்கறம் க்ஷஞகமணமபட ணங்கய 
இனக்கய உதர்ந்ட அடேபம் கயவக்கயட. ழழ என 
ஜமிவதப் மர்க்கும் ழமடடமன் அபனுவத ந்யடய 
பிழசத்டமல் ணக்கும் இப்டிளதமன பிச்மந்டய 
கயவக்கயட ன்யல்வ. சுகப்ஹ்ணம், டர், 

டமசயப ப்ஹ்ழணந்த்மள் ழமன் 
"சும்ணமதினந்டபர்கவந"ப் ற்யப் டிக்கும்ழமடம் 
ழகட்கும்ழமடம்கூத் டன்மல் ம்னவத சஞ்ச 
ணவனேம் என ளரித சமந்டய பந்ட ளகமஞ்சம் கவ்பிக் 



ளகமள்கயட. சமப்மடு ழமடுபட, ணனந்ட ழமடுபட, ஞம் 
கமசு ளகமடுப்ட னடயத ல்மபற்வனேம்பி இந்ட 
சமந்ட உகமம்டமன் ளரித உகமம். 
 

அட ணமத்டயணயல்மணல் இப்டிப்ட் ஜமிகநின் 
னெணமகழப ஈச்பன் டன்னுவத அடேக்த்வட 
ளபநிப்டுத்டய, ழமக பிதணமகழப ங்கறக்கு உள்ந 
ச்ம்ங்கவநக்கூத் டீர்த்டம் ழணமகமம் க்கச் 
ளசய்கயமன். ஆமறம் அபன் (ஜமி) ன்ழபம, டமன் 
உகரிப்டமக யவக்கமணல் 'சும்ணம யவ'திழழதடமன் 
ஊயப்ழமய்க் கயப்மன். 
கமரிதணயன்வணவதச் ளசமல்ழப ஏதமக்கமரித அபடமம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

கமரிதணயன்வணவதச் ளசமல்ழப ஏதமக்கமரித அபடமம் 

Sri Mahaswami 
 

இந்ட யவக்கு பனய டயந்டபிடுபடற்கமகழப அபடமம் 
ண்ஞழபண்டுளணன்று ஸ்பமணய (டக்ஷயஞமனெர்த்டய) 
யவத்டமர். "என்றும் ளசய்தமணயனப்வட ங்கறக்கு 
ன்மக ஜமகப்டுத்டய யவ மட்டுபடற்கமக, இடபவ 
என்றும் ளசய்தமணல் சும்ணமதினந்ட ளகமண்டினக்கும் மம் 
அபடமம் ளசய்ட சுற்யச் சுற்ய ஞ்சமம் ளசய்ட, ஊர் 
ஊமக உழடசம் ளசய்ட, வ வதமக பமடம் 
ளசய்ட, கட்டுக் கட்மகப் னஸ்டகங்கள் றேடய அத்வபட 
யத்டமந்ட ஸ்டமம் ளசய்தழபண்டும். 
த்டவக்ளகத்டவ ழச்ழச இல்வ 
ன்யனந்டபிட்ழமழணம அத்டவக்கத்டவ ழசய, 
அவந்ட டயரிந்ட, ழசமணல், அவசதமணல் இனப்டம 
க்ஷ்தத்வட ப்சமம் ளசய்தழபண்டும். (பிமணல் 



சயரித்டபமறு) கமர்தழண ண்ஞமணயனந்ட ளகமண்டினக்கும் 
மம், ஏதணமல் கமர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கய 
ங்கநிம் ழமய், கமர்தழண ண்ஞமணயனக்கும் 
யவவதப் ற்யத் ளடரிபிப்டற்கமக ஏதமணல் கமர்தம் 
ண்ஞழபண்டும்" ன்யப்டி ஸ்பமணய டீர்ணமித்டக் 
ளகமண்மர்! 
ழகமபிந்டரின் சயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) றோ சங்க சரிடம் 

 

ழகமபிந்டரின் சயப்ன 

 

ந்யதமயதம ழகமபிந்ட கபத்மடமள் ரிவ்மகமக 
ஞ்சமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டம் அவ்பப்ழமட 
அப்டிழத யஷ்வபில் ழமய் எழ இத்டயல் டம்வண 
ணந்ட உட்கமர்ந்டளகமண்டினப்டணமக இனந்டமர். 
 

அபர் ன் னஸ்டகங்கள் ளசய்டமளன்று யச்சதணமகத் 
ளடரிதபில்வ. ஆசமர்தமள் ளசய்டடமக பனங்கயபனம் 
'ழதமக டமமபநி'னேம் 'அத்வபடமடேனடய'னேம் ழகமபிந்ட 
கபத்மடர் இதற்தவப ன்று என 
அிப்மதணயனக்கயட. இப்டிதன அிப்மதணயனப்டமல், 

ஆசமர்தமழந அபற்வச் ளசய்டயனந்டமறம் அடற்கு 
னக்தணமக ழகமபிந்ட கபத்மடரிணயனந்ழட 
இன்ஸ்ிழன் கயவத்டயனக்க ழபண்டுளணன்று 
ளசமல்மம். 'ழதமக டமமபநி'தில் அஷ்மங்க ழதமகம் 
னடம ழதமக சமஸ்த் டேட்ங்கவநச் ளசமல்ய அந்ட 
பனயதில் ழமய் அத்வபடமடேனடயதம ணமடயதில் 
ழடமய்ந்ட அப்டிழத ட் கட்வ ணமடயரி னர்ஞ 
ஸ்டயடயதில் ப்கமசயத்டக்ளகமண்டினப்வடச் 



ளசமல்யதினக்கயட. ழதமக லத்ம் ளசய்ட 
டஞ்யடமன் ழகமபிந்ட கபத்மடர் ன்ட இங்ழக 
யவறக்கு பனகயட. "அத்வபடமடேனடய" னறே ஜமம். 
ழதமகம் ன்று என மடவ, அவடப் ண்டபட ன்று 
என கமர்தம் ஆகயதவபகூ இல்மணல், 

ஸ்பதம்யத்டணமக ப்றழண டன்ில் டமமக இனக்கும் 
ஆத்ணமவப அப்டிழத அடேபித்டக் ளகமண்டினப்வட 
"அத்வபடமடேனடய"தில் ண ஜம ணமர்க்க னவதில் 
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட இண்டு ப்கஞங்கறக்கும் 
ழகமபிந்ட கபத்மடரின் ம்ந்டம் உண்ளன்மழ 
அபர் உத்டணணம ழதமகரச்பமகறம், அடேப 
ஜமிதமகறம் இனந்டயனக்கயமளன்று னரிந்டளகமள்நமம். 
 

கல்பிதயறம், அடேனடயனேம் ளற்பர்கநில் சயழர் 
ன்மக றேடயவபப்மர்கள். சயழனக்கு றேட பமட. 
ஆமறம் டங்கறவத அடேப சக்டயதமல் அழட 
அடேபத்வடப் ளக்கூடித உத்டண சயஷ்தர்கவந 
உண்மக்கய, அபர்கள் னெம் யத்டமந்டத்வட 
ப்சமப்டுத்டபடயல் இபர்கறக்கு பிழசத் டயவண 
இனக்கமம். 
 

ழகமபிந்ட கபத்மடமவந இந்ட ழகமஷ்டிதில் 
ளசமல்மம். அபர் னடயல் ணமமஷ்தத்வடக் 
கவத்டக் குடித்டமர். அந்ட சமஸ்த்த்வட ப்சமம் ண்ஞ 
அபவ பிட்மல் ழபறு தமனணயல்வளதன்ழ ளகௌர் 
உழடசம் ளசய்டடமகப் மர்த்ழடமம். அபனக்கப்னம் 
ணமமஷ்தம் ழமகத்டயல் ன்மக 
ப்சமணமகயதினப்டம், அழக வ்தமகஞ னஸ்டகங்கள் 



ழடமன்யதினப்டம் ப்த்தக்ஷத்டயல் ளடரிகயட. ஆமல் 
அபழ வ்தமகஞ னஸ்டகம் டறம் றேடயவபத்ட 
பிட்டுப் ழமதினக்கபில்வ. அப்டிதினந்டம் அந்ட 
சமஸ்த்ம் ப்சமணமகும்டிப் ண்ஞிதினக்கயமளன்மல், 

அப்ழமட அபர் ல் சயஷ்தர்கவந உண்டுண்ஞி 
அபர்கள் பனயதமகழப இப்டி க்கச் ளசய்டடமகத்டமழ 
இனக்கழபண்டும்? 

 

ங்கரடத்டயல் ழகநபிப்ட்டினக்கயழன். சய 
பித்பமன்கறக்கு 'டயதரி', ஆமய்ச்சய ன்ளல்மம் 
பிழசணமகத் ளடரிந்டயனப்டயல்வ;ஆமல் ங்கரட 
சமஸ்த் ஆமய்ச்சயக் கமர்கவநபி இபர்கழந அழக 
சயஷ்தர்கவந ல் பித்பமன்கநமக னொம் 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்-ன்று. இட ல்மத் டவக்கும் 
ளமனந்டபடடமன். அயறச் ச்கடயக்கு ழணல் ஸ்பமடேனடயச் 
சக்டய ன்வடழத இட கமட்டுகயட. என ணடே 
பீிம் ப்டிப் னகயத் டட்டிக் ளகமட்டி அவட னொம் 
ண்டபட ன்டயறள்ந டயவணவதனேம் கமட்டுகயட. 
 

கற்றுக் ளகமடுப்ட, த்சயஷ்தர்கவந உனபமக்குபட 
ன்ட என டிதம கவ. அயற, அடேபம், றேத்ட 
மணர்த்தம் னடயதபற்வப் ளற்  ழனக்குக்கூ 
இப்டி உதிழமடுள்ந என பீவ 
சயஷ்தமக்கயக்ளகமண்டு அபவ அயபமநிதமகறம் 
அடேபிதமகறம் னொணமக்குபடற்கு னடிதமணயனக்கும். 
 

உசந்ட சயஷ்தர்கவந னொம் ண்டம் டயவண ழகமபிந்ட 
கபத்மடனக்கு பிழசணமதினந்டயனக்கயட. 
 



அடமல்டமன் அபனவத ணம ளரித சயப்மக ம் 
ஆசமர்தமழந அபவத்டமன் குனபமக பரித்ட அபரிழண 
சயஷ்தமகய உழடசம் ளழபண்டுளணன்று 
இனந்டயனக்கயட. 
 

ஆசமர்தமவந அபர் 'னொம் ண்ஞ' 

ழபண்டிதினந்டயனக்கமடடமன். குன ன்று எனத்டர் 
மடுட்டும், அடேக் சக்டயவதச் ளசபனயத்டந்டமம 
னடசமக அபவ அயபமநிதமகழபம, அடேனடயணமமகழபம 
ஆக்க ழபண்டும்? ஆமறங்கூப் ழணச்பழ 
அபடமம் ண்ஞி ணடேஷ்தர் ணமடயரி எனத்டவ குன 
ன்று ஞிந்ட உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்றம்ழமட அட 
இபர்டமளன்று ழடர்ந்ளடடுத்டமளன்மல் அப்டிப்ட்பர் 
ணம அபி, அயபமநி சயஷ்தர்கவந உனபமக்கபடயல் 
அமடயத் டயவண ளற்பர் ன்று ழமகத்டக்குக் 
கமட்டுபடமகழப அர்த்டம். 
 

கத்குன ன்று கத்ழட ளகமண்மடும் ஆசமர்தமள் சயஷ்த 
மபத்ழடமடு இனந்டளகமண்டு குன ம்வவத 
பிதணமக ஸ்ழடமத்ரிப்ட பனக்கம். குன ணயவணவதத் 
ளடரிபிப்டற்ழக 'குர்பஷ்கம்'ன்று ஸ்ழடமத்ம் 
ளசய்டயனக்கயமர். அபர் (இதற்யனேள்ந ஜம டைல்கநில் 
னன்ழணனேள்ந டைல்கநின் மஷ்தணமக இன்ய) 
ளமந்டணமகச் ளசய்டள்ந 'ப்கஞ க்ந்ட'ங்கநில் 
சூமணஞிதமக இனப்ட "பிழபக சூமணஞி". அடன் 
ஆம்த்டயல் 'ணங்கநமசஞம்'ன்டமக ழகமபிந்ட கபத் 
மடமவந ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டயனக்கயமர். அடயயனந்ட 



அபனவத (ழகமபிந்டனவத) ளனவணவதத் 
ளடரிந்டளகமள்நமம். 
 

ச்ழமகத்வடச் ளசமல்கயழன்: 
 

ர்ப-ழபடமந்ட-யத்டமந்ட-ழகமசம் டம்-அழகமசம் | 

 

ழகமபிந்டம் ணமந்டம் த்குனம் ப்ஞழடமஸ்ம்தம் 
|| 
 

'த்குனம் ழகமபிந்டம் அம் ப்ஞழடமஸ்ணய'-
த்குனபம ழகமபிந்டவ மன் ணஸ்கமம் 
ளசய்கயழன். 
 

'த்குனம் ன்டற்குப் டயல் 'ணத்குனம்'ன்று 
மனண்டு. 'ணத்குன' ன்மல் 'ன்னுவத குன'. 

ஆசமர்தமள் டம்னவத குன ன்று ளமந்டம் மமட்டி 
இப்டிச் ளசமல்படமக வபத்டக்ளகமள்பழட 
'த்குனம்'ன்வடபி அனகமக இனக்கயட. 
 

அந்ட குன ப்டிப்ட்பர்? 

 

'ணமந்டம்'-ழமக ஆந்டங்கள் ல்மம் கரனமவப. 
உசந்ட ஆந்டம் ப்ம்ணமந்டம்டமன். அட டமன் 
ணமந்டம். அடன் உனபணமகழப இபர் இனக்கயமர். 
 

இன்ம் ன்பமக இனக்கயமர்? 

 

ன்ளபன்று இன்ளபன்று அபவ பவதவப்டுத்டய 
பர்ஞிக்க னடிதமட. அபர் ம்ணமல் ட்டிப் ிடிக்க 
னடிதமடபர்-'அழகமசம்'. 

 



பமஸ்டபத்டயல் இப்டி ட்ளபமண்ஞமடபமக 
இனந்டமறம் கனவஞதமல் ணக்கு ட்க்கூடிதபமகறம் 
ஆகயமர். ப்டி? ழபடமந்டம், யத்டமந்டம் ன்ளல்மம் 
ஆத்ண சமஸ்த்ங்கவநனேம், மடம ணமர்கங்கவநனேம் 
ளகமடுத்ட அபற்யன் னெம் டம்வண ட்டிப் ிடிக்கும்டிச் 
ளசய்டயனக்கயமர். அவடச் ளசமல்யத்டமன் 
ஆம்ித்டயனக்கயட: 'ர்ப ழபடமந்ட யத்டமந்ட 
ழகமசம்'. 

 

என ணடேஷ்த குனவப ஸ்டடயப்டமக இல்மணல் 
ணமத்ணமவபழத ஸ்டடயப்டமக ச்ழமக பமசகம் 
இனக்கயட. 
 

ரிதம மபம் இனந்டமல் 'ணடேஷ்த' குன ன்ழ என்று 
கயவதமட!ணமத்ணமடமன் அந்ட னொத்டயல் 
பந்டயனக்கயமன் ன்டடமன் சமஸ்த்ம். ஆமல் 
வனவதில் அடயல் ந்ழடம் பமம். 'மம் ற்ய 
வபத்டப் ணமத்ணமபமக மபிப்ட இனக்கட்டும். 
அபனக்கு அந்டப் ணமத்ணமடேபம் யணமக இனக்கயடம?' 

ன்று ந்ழடம் பமம். ஆமல் ஆசமர்தமவநப் 
ழமன் எனபர் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமளன்மல் 
அப்ழமட அந்ட குன யணமகழப அப்டி 
இனந்டடமினக்க ழபண்டும்....... 
 

ழகமபிந்ட கபத்மடர் டரிகமச்ணத்டயல் இனக்கும் ழமட 
வ்தமமசமர்தமநின் டர்சம் அபனக்குக் கயவத்டட. 
 

அபடமணமக பழமகயபனக்கு ழகமபிந்ட 
கபத்மடர்டமன் குனபமதினக்க ழபண்டுளணன் டயவ்த 



ங்கல்த்வட அபனக்குத் ளடரிபிக்க இட 
ணதணமதிற்று. பனங்கமத்டக்ளகல்மம் ப்ஹ்ண 
பித்வத ழமபடற்கு அங்குமர்ப்ஞணம ளரித 
பிதத்வடப் ற்யத அயபிப்ன அல்பம?அடமல் 
சுகமசமர்தமள் ளகௌமடமசமர்தமள் ஆகயதபர்கறம் அங்ழக 
கூடிதினந்டமர்கள். 
 

வ்தமர் ழகமபிந்ட கபத்மடனக்கு ஈச்ப யர்ணயடணமக 
ற்ட்டினந்ட ளரித கமர்தத்வடக் ளகமடுத்டமர். 
 

"ம்னவத (ப்ஹ்ண) லத்த்டக்கு ரிதமக அர்த்டம் 
ண்ஞி அத்வபட ழபடமந்டத்வட ழமகத்டயல் 
ஸ்டமிப்டற்கமகப் ழணச்பழ அபடமம் ண்ஞப் 
ழமகயமன். ந்யதமயதமதினந்ட டர்ணடங்கவநக் 
கண்டித்ட வபடயக டர்ணத்வட யவமட்ப் ழமகயமன். 
ழமக ம்ப்டமதத்வடளதமட்டி அந்ட அபடம 
னனனக்கு எனத்டர் ஆச்ணம் ளகமடுத்ட உழடசம் 
ண்ஞழபண்டும். இந்டப் ளரித கமர்தம் உக்குத்டமழ 
ங்கல்ிக்கப்ட்டினக்கயட." 

 

"டக்ஷயஞத்டயன் ழகமடிதில் ழகந ழடசத்டயல் அபடமம் 
ற்ப் ழமகயட. அபடமக்கமர் மல்தத்டயழழத 
உழடசம் ழபண்டி அங்கயனந்ட னப்ட்டு பனபமர். 
மணமமல் இங்ழக ப ழகமடிதில் யணமசத்டயல் 
இனக்கயழமம். இத்டமந்டெம் அபர் ந்ட பனம்டி 
பிக்கூமட. (கமஞம்:) அபடமம் ன்ட என்று; 

குனந்வட ன்ட இன்ளமன்று; அழடமடுகூ சயஷ்தன் 
குனவபத் ழடடிப் ழமகய ணமடயரிழத குனறம் 
ச்சயஷ்தவத் ழடடிப் ழமகழபண்டும். அடமல் 



மடயடெம் அபர் பனபடமகறம் மடய டெம் ீ 
ழமபடமகறம் இனக்கட்டும். இங்ழகதினந்ட ழடச 
ணத்டயக்குப் ழம." 

 

"ர்ணடம டீம் உக்கு ற்ளகழப னக்கப்ட் 
இம்டமழ? அங்ழகழமய், ீ ணமமஷ்த உழடசம் 
ளற்றுக்ளகமண் அச ணத்டடிதிழழத கமத்டக் 
ளகமண்டின. அங்ழகனேள்ந குவதில் ஆத்ணமடேந்டமம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயன. உரித கமத்டயல் அபர் 
பந்ட ழசனம்ழமட ஆச்ணம் ளகமடுத்ட உழடசம் 
ண்ட" ன்று வ்தமர் ளசமன்மர். 
 

'றன்ட் ழிள் கமன்ஃன்ஸ்'ன்று உகத் டவபர்கள் 
கூடி ரிளமல்னைன் மஸ் ண்டகய ணமடயரி (டீர்ணமம் 
யவழபற்றுபட ழமல்) வ்தமர், சுகர், ளகௌமடர், 

ழகமபிந்ட கபத்மடர் ஆகயத மற ளரித ணமன்கள் 
கூடித ணமமட்டில் இப்டி ரிளமல்னைன் மஸ் 
ஆதிற்று! 
 

ழகமபிந்ட கபத்மடர் ர்ணவட டயக்கவக்குப் ழமய்ச் 
ழசர்ந்டமர். னர்பமச்ணத்டயல் ந்ட ணத்டக்கு ழணழ 
சயஷ்தமக இனந்டளகமண்டு வ்தமகஞ உழடசம் 
ழகட்மழம, அழட ணத்டயன் அடிதில் என குவகதில், டமம் 
ப்ஹ்ண பித்ழதமழடசம் ளசய்படற்கம சயஷ்தவ டயர் 
மர்த்ட உட்கமர்ந்டளகமண்டு, அப்டிழத யஷ்வதில் 
ஆழ்ந்டபிட்மர். 
 

ணமபிஷ்ட ஹ்னடத கணத்டயல் ம டர்சம் 
கண்டயல் உண்ம அபட சரீ கத்வட 



ஆடயழசமல் டமங்கனடிதபில்வ ன்டயல் 
ஆம்ித்ட, சயடம்த்டயல் ந்ட மம், ளகௌமடர் - 
ழகமபிந்ட கபத்மடர் சரித்ங்கள் ஆகயத ல்மம் 
'டஞ்ய சரிட'த்டயல் பிரிபமகச் ளசமல்யதினக்கயட. 
அந்ட இண்டு ழவனேம் ண குனபமகறம் குனபமகறம் 
ளற் ஆசமர்தமநின் சரித்ம் கவசயதம அடன் ட்மம் 
ர்க்கத்டயல் சுனக்கணமகக் ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயட. 
இபனவத சரித்ம்டமன் பிஸ்டமணமக 'சங்க 
பிதம்'ன்ழ உள்ந னஸ்டகங்கநில் 
ளசமல்யதினக்கயழட ன்டமல், னர்பமசமர்தர்கள் 
சரித்த்வட ணட்டும் பிரித்டம், இவடச் சுனக்கயனேம் 
(மணத் டீக்ஷயடர்) றேடயதினப்டமகத் ழடமன்றுகயட. 
 

மணத் டீக்ஷயடழ வபதமகஞிதமக (வ்தமகஞத்டயல் 
ழடர்ச்சய ளற்பமக) இனந்டடமல் ணமமஷ்தம் 
ளசய்தப்ட்டு ப்சமணமவட என கமவ்தணமக றேட 
ழபண்டும் ன்டடமன் அபனவத ழமக்கணமதினந்டட. 
ணமமஷ்த கர்த்டமபின் ளதரில்டமழ னஸ்டகழண 
'டஞ்ய சரிடம்'ப்டுகயட? ழப அடயல் 'சங்க 
பித'த்வட பிஸ்டமணமகச் ழசர்க்க இணயல்வ. 
ஆமறம் னண்த சரித்த்வடச் ளசமல்மணல் பிப்மட 
ன்று, சுனக்கணமக இனந்டமறம் டம்னவத ஆசமர்த 
க்டயவதக் ளகமட்டி றேடயபிட்மர். 
 

கமடிதில் ஆற்யல் மசங்கரின் கமவ னடவ 
ிடித்டடயல் இந்டக் கவடவத ஆம்ித்டயனக்கயட. 
"அத்மந்டழ ரிடய க் க்னீட மட:" ன்று ஆம்ம். 



'ரிடய'- ஆற்யல், 'க்'-னடவ (தமல்) ; 'க்னீட மட:-
ிடிக்கப்ட் மடம்... 
 

அப்னம் ஆசமர்தமள் குனவபத் ழடடிப்ழமய் உழடசம் 
ளற்ட. கமசயக்குப் ழமட. மஷ்தம் ண்ஞிதட, 

டயக்பிதம் ண்ஞிதட னடயதபற்வச் ளசமல்ய 
ம்ழக்ஷணமக (சுனக்கணமக) என கவசய ச்ழமகத்டன் 
னடித்டயனக்கயட : 
 

ழகமபிந்ட ழடசயகம் உமஸ்த சயமத க்த்தம 

 

டஸ்ணயந் ஸ்டயழட ய ணயம்ய பிழட னக்த்தம * 

 

அத்வபட மஷ்தம் உகல்ப்த டயழசம பியத்த 

 

கமஞ்சரனழ ஸ்டயடயம் அபம  சங்கமர்த : ** 

 

'சங்கமசமர்த'ன்வட 'சங்கமர்த'ன்று ளசமல்ய 
னடித்டயனக்கயட. ணீட்வ உத்ழடசயத்ட இப்டி ('ஆசமர்த' 

ன்வட 'ஆர்த' ன்று) ளசமல்யதினப்டம் ல் 
அர்த்டம் ளகமடுக்கயட. 'ஆர்தர்' ன்மல் உதர்ந்டபர், 

உத்டணணமபர். அடடமன் 'தர்' ன்மட. சங்கர் ன் 
உதர்ந்ட னனர் 'சங்கமர்தர்'. அபர் ழகமபிந்ட குனவப 
ளபகுகமம் க்டயனேன் உமயத்ட பந்டமர், அடமபட குன 
சுச்னொவ ளசய்டபந்டமர்: "ழகமபிந்ட ழடசயகம் உமஸ்த 
சயமத க்த்தம". ஆசமர்தமள்  பனங்கள் ழகமபிந்ட 
கபத்மடனன் இனந்டடமகச் ளசமல்படற்கயல்வ. ட்டு 
பதயல் ந்யதமயதம அபர் டயமறு பதறக்குள் 
கமசயக்குப் ழமய்த் டம்னவத மஷ்தங்கள் 
ல்மபற்வனேம் றேடயபிட்மர். ஆவகதமல் ர்ணவடக் 



கவதில் அபர் குனறன் அடயக பனங்கள் 
இனந்டயனக்க னடிதமட. ஆமறம் அபர் ளசய்ட இவ 
பிமட சுச்னொவழத  பனம் ஞிபிவ 
ளசய்படற்கு ணணமக இனந்டடமல் 'சயமத' ன்று 
ழமட்டினக்கயட. 
 

ழமகத்டக்கு பனயகமட்டிதமக ஆசமர்தமள் சயஷ்தமகய 
ழகமபிந்ட ழடசயகரிம் உழடசம் ளற்றுக்ளகமண்மர். 
ளடமர்ந்டம் ழமகத்டக்கு பனயகமட்டிதமக குன சுச்னொவ 
ண்ஞிமர். 
 

'பந்டக் கமர்தம் ஆச்சு! வ்தமமசமர்தமள் ளமறுப்னக் 
ளகமடுத்ட ளரித கமர்தத்வட ல்டி னடித்டமதிற்று. 
இிழணல் சரீ த்தமகம் ண்ஞிப் ணமத்ணமழபமழழத 
கந்டபி ழபண்டிதடடமன்' ன்று ழகமபிந்ட கபத்மடர் 
யவத்டமர். ப்ஹ்ண ஜமம் ளற்ின் 
சரீத்டயயனக்கும்ழமழட னக்டமகத்டமன் இனந்டமர். 
அடற்கு பீன் னக்டய ன்று ளதர். அப்னம் சரீனம் 
ழமய்பிடும். அடற்கு பிழட னக்டய ன்று ளதர். 
பீிக்கும்ழமழட ப்ம்ணமடேபணம ழணமக்ஷத்டயயனப்ட 
பீன் னக்டய. பீம் னடிந்ட ழடம் ழமின் 
ற்டுபட பிழட னக்டய. 
 

அப்டி அபர் ழமகபமழ்க்வகவத னடித்ட, சரீத்வட 
பிட்டு பிழட னக்டயதவந்டமர். டன்னுவத ய 
ஸ்பனொணம ப்ஹ்ணம் ன்டன் ணயவணதில் 
யவத்ட பிட்மர்! "டஸ்ணயன் ஸ்டயழட ய ணயம்ி 
பிழட னக்த்தம." 

 



இப்டி அபர் யர்தமஞணவந்ட ிழக ஆசமர்தமள் 
குனபமகப் ஞி ஆம்ித்டமற்ழம ழணழ ச்ழமகத்டயல் 
இனக்கயட. ஆமல் இன்ளமன பிடணம 
வ்னத்டமந்டனம் இனக்கயட. அடன்டி, ஆசமர்தமள் 
கடமசமர்தமநமக டயக்பிதம் ளசய்ட, வகமம் ழமய் 
ஈச்பிணயனந்ட ஞ்ச யங்கங்கவநப் ளற்று, த்ரி, 

ழகடமம் னடயத இங்கள் பனயதமகத் டயனம்னம்ழமட 
ளகௌமடவனேம் ழகமபிந்ட கபத்மடவனேம் டர்சம் 
ண்ஞி, 'டக்ஷயஞமனெர்த்டய அஷ்கம்' ளசமல்ய அடிக்கு அடி 
ணஸ்கமம் ளசய்டமர் ன்று ளடரிகயட. 
 

'டஞ்ய சரிட'ப்டி ழகமபிந்டரின் பிழடனக்டயக்கு 
அப்னம்டமன் ஆசமர்தமள் யணமகழப ஆசமர்தமகப் ஞி 
ஆம்ித்டட. "டஸ்ணயன் ஸ்டயழட ய ணயம்ி பிழட 
னக்த்தம" -- 'ழகமபிந்டர் பிழட னக்டயதவந்ட ய 
(ஆத்ண) ணயவணதில் யவத்டின்' -- ின் ஆசமர்தமள் 
ன் ளசய்டமளன்று ின்மடய ச்ழமகத்டயல் 'கன்ளன்ஸ்' 

ண்ஞிச் ளசமல்யக் கவடவத னடித்டயனக்கயட. 
 

ன் ளசய்டமளன்மல், அத்வபடணம 
மஷ்தங்கவநளதல்மம் அனகமக இதற்யமர். "அத்வபட 
மஷ்தம் உகல்ப்த." 

 

அந்ட யத்டமந்டத்வட ளபற்யகணமகப் ப்னபடற்கமக 
ழடசம் னமறம் ஞ்சமம் ளசய்டமர். டயக்பிதம் 
ளசய்டமர்: "டயழசம பியத்த" -- டயவசகவந தித்டமர். 
அடமபட மற டயவசதிறம் இனந்ட ணமற்று 
யத்டமந்டக்கமர்கவந பமடத்டமல் தித்டமர். ர்ப 
ங்கநின் ஹ்னடதத்வடனேம் அன்ிமல் தித்டமர். 



 

இப்டி தித்ட -- 'பியத்த' -- னடிபமக "கமஞ்சரனழ 
ஸ்டயடயம் அபம": கமஞ்சயதில் ஸ்டயபமம் வபத்டக் 
ளகமண்டுபிட்மர். 
 

'ஸ்டயடய' ன்மல் னடிந்டழமபட ன்றும் அர்த்டம் 
உண்டு-கவசய கமத்டயல் ஆசமர்தமள் கமஞ்சயதில் 
பயத்ட பிட்டு அங்ழகழத அபடம பமழ்க்வகதின் 
னடிவப அவந்டமர் ன்று அர்த்டம். 
 

'குனத்ணமம'பிறள்ந ழகமபிந்ட கபத்மட ஸ்டடயதில் 
அபனவத னர்பமபடமங்கள் அவ்பநவபனேம் 
அடுக்கயக்ளகமண்டு ழமதினக்கயட: 
 

ரிடல் - மங்க்ரிடைன - க்ஷ்ணமட - 

 

ளநணயத்ரி - மத்ரினத் க்ஷ்ணம* 

 

தடமத் - உழபம் - ஆத்டடமணம 

 

த ழகமபிந்ட னய : சந்த்மணம** 

 

'சந்த்மணம'-அடடமன் னர்பமச்ணப் ழர். 'த 
ழகமபிந்டனய' -- அட உத்டமச்ண (ிற்கம ஆச்ண)ப் ழர். 
'த' ன்ட இங்ழக ழழமழழத ழசர்ந்டயனப்ட. 
'தமணன்' ன்ட ழம 'த ழகமபிந்டர்' ன்வடழத 
அபனவத ளதமகச் ளசமல்யதினக்கயட. 'இப்டி ன் 
ளசமல்டம்? "ளபல்க, ளபல்க" ன்று ழமற்ய கூறும் 
அர்த்டத்டயல் 'த' ன்வடத் டி பிவச் ளசமல்மகப் 
ிரித்ட, "ழகமபிந்ட னிழத, ளபல்க!" ன்று ன் 
ளசமல்க்கூமட?' ன்மல், ச்ழமகத்டயன் ின்மடய 



ஆம்த்டயழழத என "ழமற்ய" ளசமல்யதமகயபிட்ட. 
"தடமத்" ன்று ின்மடய ஆம்ிப்டற்கு "ளபல்க" 
ன்றுடமன் அர்த்டம். ஆவகதமல் ணறுடி 'த ழகமபிந்ட 
னி' ன்று பனம்ழமட அவடழத அபனவத னறேப் 
ளதமக டுத்டக்ளகமள்படடமன் ரிதமட. த மணன், 

தக்ஷ்ணய -- பக்ழக ளய்கயன் (தக்னஷ்ஞன்), 
ளய் ங்கர் (த சங்கன்) ன்ளல்மம் கூப் ழர் 
வபத்டக் ளகமள்கயமர்கள்- இவப ணமடயரி தழகமபிந்டர் 
ன்ழ ழவச் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

எனபர் உதிழமடினக்கும்ழமட அபனக்கு த ழகமம் 
ளசய்டமல் அபர் கமர்தளணல்மம் ளபற்யகணமகட்டும் 
ன்று அர்த்டம். "ளய், ளய்" ன்று இப்டிப்  
ழனக்கு ழகமம் ழமடுகயழமம். ணவந்ட 
ழமபர்கறக்குப் 'ளய்' ழமட்மல் ன் அர்த்டம்? 

தசஃகமதம் (னகறேம்ன) ன்று ளசமல்படயல் அந்ட ஆத்ணம 
இனந்ட ளகமண்டு ஆசரர்பமட கமர்தத்வட ளபற்யழதமடு 
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கட்டும், உதிழமடினந்டழமட 
ண்ஞிதபற்றுக்ழக லக்ஷ்ணணமக இப்ழமடம் சக்டயவதக் 
ளகமடுத்ட அந்ட க்ஷ்தங்கநில் ளடமர்ந்ட ளபற்ய 
கமஞட்டும் ன்று அர்த்டம். 
 

ளபற்யவதத் குயப்ட ணட்டுணயன்ய த சப்டழண ணயகறம் 
ணங்கநணமட. 'கதமடய ங்கயவத' ன்டன்டி* த 
ன் றேத்டக்கள் 18 ன் ண்ஞிக்வகவதக் குயக்கும். 
18 பிழசணம ணங்கந சக்டய பமய்ந்ட ண். 
 

இடமளல்மம்டமன் 'த' ன்று எனத்டர் ழழமழழத 
ழசர்ப்ட. 



 

ணடேக் குனந்வட ணமடயரி இனந்ட ஆசமர்தமவந 
ந்யதமயதமக்கய, யணம ஆசமர்தமநமக ஆக்கயதபரின் 
ழனக்கு 'த' ழசர்க்கமபிட்மல் தமனக்குத்டமன் ழசர்ப்ட? 

(சயரித்ட) சயஷ்தர் 'த த சங்க'மக இனந்டமல் குன 'த 
ழகமபிந்ட'மகபமபட இனக்க ழபண்மணம? 

 

த ழகமபிந்ட னய :  சந்த்மணம 

 

'த ழகமபிந்டனி'தமக ஆபடற்கு னன் அபர் சந்த் 
மணம'க்கமமக இனந்டமர். அடறம் இழட ிபிதில்டமன். 
 

அத்ற்கு னந்டய? 

 

ஆடயழசமதினந்டமர். இவடத்டமன் 'ரிடல்'. 

'மங்க்ரிடைன', 'க்ஷ்ணமத்'ன்று அபர் ளசய்னேம் னென்று 
பிடக் கமர்தங்கநமல் ளடரிபித்டயனக்கயட. ஆடயழசன் 
பிஷ்டறக்குப் டுக்வகதல்பம? அடடமன் 'ரிடல்ம்'. 

அபழ சயபன் ர்த்டம் ண்டம்ழமட அபனவத 
மடத்டயல் சயம்மகச் சுற்யக்ளகமண்டினக்கயமர் 
ன்ழல்பம? அடடமன் 'மங்க்ரி டைனம்'. அபர் 
ளசய்னேம் இன்ளமன ளரித கமர்தம் இந்ட னணய 
னறேவடனேம் டம்னவத ஆதிம் சயயமல் டமங்கயக் 
ளகமண்டினப்ட. 'க்ஷ்ணம-ட'ன்று இவடத்டமன் 
ளசமல்யதினக்கயட. னணமழடபி ல்மபற்வனேம் 
ளமறுவணனேன் டமங்கயக் ளகமள்கயமளநன்மல் 
அபவநனேம் ஆடயழசன் டமங்கயக் ளகமண்டினக்கயமர். 
'க்ஷ்ணம'ன்மல் னணய. அடயயனந்டடமன் க்ஷணம (ளமறுவண) 
ன்ட பந்டட. 'ளமறுவணக்கு னணமழடபி'. டன்வ 



ளபட்டுகயபர்கவநனேம் டமங்குகயட னணய. க்ஷ்ணமவபனேம் 
டமங்குபடமல் ஆடயழசன் 'க்ஷ்ணமடர்'. 

 

இந்ட ஆடயழச ஸ்பனொம்டமன் ழகமபிந்ட கபத் 
மடமநின் ஆடய னொம். ஆடய னொத்டயற்கும் இந்ட 
(ழகமபிந்ட) னொத்டயற்கும் டுழப இன்னும் சய அபடம 
னொங்கறம் அபனக்கு உண்டு. ன்ளன்? 

 

ளநணயத்ரி, மத்ரினத் -- ளநணயத்ரி, , அத்ரி னத். 
ளநணயத்ரி ன்மல் றணயத்ம னத்ம க்ஷ்ணஞர். 
பிஷ்ட மணமக பந்டழமட ஆடயழசன் க்ஷ்ணஞமகக் 
கூ பந்டமர். 
 

அச ணத்டயன் ழணழ மள் கஞக்கமக 
ஆமணயல்மணல், டெக்கணயல்மணல் சந்த் சர்ணம மம் 
கற்றுக்ளகமண்மழ, அட ப்டி னடிந்டட ன்டற்கு 
இங்ழக ஆன்ர் கயவக்கயட. க்ஷ்ணஞமக 
இனந்டழமட இவட பி றகமம் =- டயமற 
பனம் -- பபமத்டயன் ழமட அபர் ஆமனம் 
யத்வனேம் இல்மணல்டமழ அண்ஞமறக்குப் ஞிபிவ 
ண்ஞிக்ளகமண்டு, கமபல் கமத்டக்ளகமண்டு 
இனந்டயனக்கயமர்? அந்ட க்ஸ்ரீிதன்ஸ் டமன் இப்றம் 
வகளகமடுத்டயனக்கயட! இப்ழமட இப்டிப் ண்ஞழப, 

அப்ழமட 'ட்ளய்ிங்' ந்டயனக்கயட! 
 

ளநணயத்ரிதமக பந்டபழ அப்னம் மணமக 
க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் பந்டமர். டம்ிதமக இனந்டபர் 
அண்ஞமபமக பந்ட அண்ஞமபின் ளதவனேம் வபத்டக் 
ளகமண்மர், மணர் ன்று.  த்ர் ன்றும் 



ளசமல்படண்டு. இங்ழக "ளநணயத்ரி மத்ரினத்" 
ன்னுணயத்டயல் ''ன்ட மணவத்டமன். அபனம் 
ழசமபடமம். 
 

அப்னம் 'அத்ரி னத்ர்'. அடடமன் ஆத்ழதர் ன்னும் 
டஞ்ய. 
 

ரிதின் டுக்வகதமக, ின் மடணமக, னணயவத 
டரிப்பமக, க்ஷ்ணஞமக, மணமக, டஞ்யதமக 
பந்டபர்டமன் சந்த் சர்ணமபமகப் ிந்ட ழகமபிந்ட 
னிதமபர். இப்ழமட அபர் ர்ணடம டீபமயதமக 
ஆமர். அவடத்டமன் "உழபம் ஆத்டடமணம" ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 'டமணம' ன்மல் இனப்ிம். ழபம 
ன்ட ர்ணவடக்கு இன்ளமன ளதர். 'உழபம்' 

ன்மல் 'ழபமறக்குப் க்கத்டயல்', அடமபட ர்ணடம 
டீத்டயல். ர்ணடம டீத்டயல் பம ஸ்டமத்வட 
உவதபர்டமன் 'உழபணமத்ட டமணம'. இத்டவகத  
னொங்கவநக் ளகமண்பர் பிதம் ண்ஞட்டும் -- 
"தடமத்" -- அபனவத ழனம் கரர்த்டயனேம் ப்ழமடம் 
ளபற்யகணமக பிநங்கயக் ளகமண்டினக்கட்டும்! இப்டிச் 
ச்ழமகம் ளசமல்கயட. 
 

* ிற்மடு 'கதமடய சங்க்வத' ன்ழ பனம் ிரிபில் 
பிநக்கம் கமண்க. 
அடயகம னனர் பரிவசழத ஆசமர்த ம்வ 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அடயகம னனர் பரிவசழத ஆசமர்த ம்வ 

 



னர்பமசமர்தர்கநின் கவடகவநத் ளடரிந்டளகமண் ிழக 
ஆசமர்தமள் கவடவதத் ளடரிந்டளகமள்பட னவ 
ன்டமல் ளடரிந்டளகமண்ழமம். 
 

ம்னவத அயபமகயத ஆத்ண ஜ்ழதமடயவப் னர்ஞணமக 
ப்கமசயக்கச் ளசய்ட, ம்வணத் டக்கணயல்மணல் 
ஆக்குபடற்கம மடங்கவநக் ளகமடுக்க ணக்கு 
ஆசமர்தர் அபச்தம் ழபண்டும். இப்டி என கமத்டயல் 
பனகய ஆசமர்தர் ிற்கமத்டயல் இந்டக் கமர்தத்வடத் 
ளடமனபடற்கமக இன்ளமனபனக்கு அடயகமம் 
ளகமடுக்கயமர். டம் அயவபனேம் அடேபத்வடனேம் 
அபனக்குள்ழந ளசறத்டபடமல் இப்டிப்ட் 
அடயகமத்வட அநிக்கயமர். இப்டிழத பரிவசதமக அழட 
ஜமக் கண்ட் ளடமர்ச்சயதமக அடயகமம் ளற்பர்கநின் 
பனயதமக குன ம்வ ன்டமகப் மய்படமல்டமன் 
ழமகத்டக்கு ல்மக் கமத்டயறம் பிமணல் ஜம 
ளபநிச்சம் கயவக்கயட. ளக்ட்ரியடிவத 'சமர்ஜ்'ஆபட 
ன்கயழமம். எனத்டர் இன்ளமனத்டனக்கு அடயகமம் 
ளகமடுப்வடனேம் 'சமர்ஜ்' ளகமடுப்ளடன்ழ ளசமல்கயழமம்! 
என குன டம் சயஷ்தனக்குள் ஜம ளக்ட்ரியடிவதச் 
சமர்ஜ் ண்ஞி அப்னம் 'ன் ணமடயரி ீ இிழணல் 
குனபமதின' ன்று டபிவத எப்வத்டம் அபனக்கு 
சமர்ஜ் ளகமடுக்கயமர்! அடயகம னர்பணமக சமர்ஜ் 
பமங்கயக்ளகமண்பர்டமழ ஆஸீ் ண்ஞனடினேம்? 

குனபின் ஆீறம் அப்டித்டமன். தமர் ழபண்டுணமமறம் 
குன ன்று உட்கமர்ந்டபி னடிதமட. பரிவச க்ணத்டயல் 
இப்டி அடயகமம் ளற்பர்கவநத்டமன் குன ம்வ 
ன்ட. அபர்கழந ஜம ப்கமசத்வடத் ளடமர்ந்ட 



ழமகத்டக்குக் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினப்பர்கள். இந்டப் 
ழணமகமத்வடப் ண்டபர்கள் ன்டமல்டமன் 
ஆசமர்த ம்வவதப் ற்ய ஆசமர்தமள் கவடதில் 
ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதட அபச்தம் ன்று ழகட்ழமம். 
 

இிழணல் அபனவத அபடமக் கவடக்குப் ழமகமம். 
 

ழபண்டுடறம் பனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் மகம்) றோசங்க சரிடம் 

 

ழபண்டுடறம் பனம் 

 

டக்ஷயஞமனெர்த்டய ஆணத்டடிதில் கனஞமகுணமக 
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்டமர். 'ங்கநமல் இங்ழக ப 
னடிதபில்வ. பழபண்டும் ன்று 
ழடமன்க்கூபில்வ. ஆமறம் குனந்வடகள். 
மழணடமன் ழமய் ல்வடச் ளசமல்ழபண்டும். ஆமல் 
ழடபர்கள் ணடேஷ்தர்கவநப் ழம அப்டி பிதம் 
ளடரிதமடபர்கள் அல். அபர்கறக்கமக இபர்கள் பந்ட 
ளசமல்த்டமன் ழபண்டும். அடடமன் க்ணம். ங்கநின் 
கர்ணமடேஷ்மம் குவந்ட ழமடமல் 
இபர்கறக்குத்டமன் ஆறடய னடமடகள் 
ஷ்ப்டுகயன். அடமல் ழடபர்கள் பந்ட 
ளசமல்ழபண்டிதட டமன்; அப்னந்டமன் அபடரிக்க 
ழபண்டும்' ன்று கமத்டக் ளகமண்டினந்டமர். 
 

ழடபர்கறம் டப்னப் ண்டபமர்கள். அடற்கமக அபர்கள் 
கஷ்ப்ழபண்டித கமம் பனம். ளமம்றம் கஷ்ம் 
மஸ்டயதமகும்ழமட அபர்கறக்கு அக்க எடுக்கம் 
ற்ட்டு ஈச்பிம் ப்மர்த்டயத்டக்ளகமள்பமர்கள். 



ஈச்பனும் அபடமம் ண்ஞிழதம ழபறு பிடத்டயழம 
கஷ் யபமஞம் அநிப்மர். 
 

இப்ழமடம் அப்டி ற்ட்ட. ழடபர்கள் 
வகமத்டயற்குப் ழமய் ப வ்னக்ஷனெத்டயல் 
உட்கமர்ந்டளகமண்டினந்ட சம்ன னெர்த்டயதிம் ப்மர்த்டவ 
ண்ஞிக் ளகமண்மர்கள். 
 

ழமகம் னமபிறம் ணட ம்ப்டமதனம் டத்ப 
சமஸ்த்னம் ளமம்றம் குனறுடிதமகயபிட்வடப் மர்த்ட 
மடனக்குத்டமன் னடயல் ணஸ் ளமம்றம் 
ங்கப்ட்ட; அபர் டம்னவத ிடமபம 
ப்ம்ணமபிம் ழமய்க் குவ ளடரிபித்டக் ளகமண்மர்; 

அப்னம் ப்ம்ணம க ழடபர்கவநனேம் 
அவனத்டக்ளகமண்டு வகமத்டயற்குப் ழமமர் ன்று 
என 'சங்க பித'த்டயல் இனக்கயட. 
 

ழமகத்டயல் 'ச்னத்தமசமம்' சயத்டப்ழமய் 'ணயத்தமசமம்' 

வ்னத்டயதமகயபிட்ட ன்று ழடபர்களநல்மம் 
ழணச்பிம் னவதிட்டுக்ளகமண்மர்கள் ன்று 
அடயல் இனக்கயட: 
 

ச்னத்தமசமம் ரித்தஜ்த ணயத்தமசமம் ணமச்ரிடம : 
 

ச்னத்தமசமம் ன்மல் ழபட பனய, ணயத்தமசமம் ன்மல் 
ளமய்ளதமறேக்கங்கள், அடமபட எறேக்கம் ணமடயரி 
இனந்டமறம் பமஸ்டபத்டயல் எறேங்வகக் ளகடுக்கும் 
பனக்கங்கள். 
 



"என க்கத்டயழதமமல் ளௌத்டர் னடயத அவபடயக 
ணடஸ்டர்கள் ழபட யந்டவ ண்ஞி, 
கர்ணமடேஷ்மங்கவநளதல்மம் கண்ம் ளசய்டம், 

பர்ஞமச்ண எறேங்குகவநக் குவத்டம் பனகயமர்கள். 
தஜ்ஜ னணயதமதினந்ட மட பர்த்ட ங்கள் 'தமகம்' 

ன் பமர்த்வடவதக் ழகட்மழ கமவடப் 
ளமத்டயக்ளகமள்கய ணமடயரிதமகப் ண்ஞிதினக்கயமர்கள். 
இன்ளமன க்கத்டயழம வசபர், வபஷ்ஞபவப் ழம 
வபடயக ளடய்பங்கவந உமயப்பர்கறம் வபடயகணம 
உமவவத பிட்டுபிட்டு யங்க னத்வ, சக் னத்வ 
ன்ளல்மம் சூடு ழமட்டுக்ளகமள்கயமர்கள். இன்னும் 
ணயஞ்சயப்ழமய் கமமயகர்கள் னடமபர்கள் டங்கள் 
டவவதழத ய ளகமடுக்குணநறக்கு க்னொணம 
பனயகவநப் ின்ற்றுகயன்ர். ஆவகதிமல், 

 

" டத்--பமந்--ழமக க்ஷமர்த்டம் உத்த்த 
யகயமந்கமந் 

 

பர்த்ண ஸ்டமதட ச்ளௌடம் கத் ழத றகம் வ்ழத் 
" 

 

அடமபட? 

 

"டமங்கள்டமன் டப்ன பனயக்கமர்கநம அத்டவ ழவனேம் 
யர்னெம் ளசய்ட ழமக க்ஷஞம் ளசய்தழபண்டும். ழபட 
பனயவத ணறுடி ஸ்டமம் ண்ஞ ழபண்டும். கத் 
உண்வணதம றகத்வடப் ள ழபண்டுணமமல் அடற்கு 
ச்னடயடமழ ணமர்க்கம்? அவடத் டமங்கள் யவமட் 
ழபண்டும்" ன்று ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்மர்கள். 
 



"ணமடபதீ சங்க பிதம்" ன்டயல் இப்டிச் ளசமல்யத் 
ளடமர்ந்ட ழணச்பன் அபர்கறக்குப் ணமடேக்ம் 
ண்ஞிதவடனேம் ளசமல்யதினக்கயட. டமணமகழப அபர் 
ழமகக்ஷமர்த்டம் அபடமம் ண்ஞ ண்ஞி, இபர்கள் 
ளடின் ளகமடுக்க பனபமர்கநம, பனபமர்கநம 
ன்றுடமழ டபித்டக் ளகமண்டினந்டமர்? 

 

அடமல் உழ, "உங்கறவத ணழமடத்வட 
அப்டிழத னர்த்டய ண்டகயழன். மழ ணடேஷ்த 
ன்ணமவப ழணற்ளகமண்டு டஷ்மசமங்கவந அனயத்ட, 

டர்ண ம்ஸ்டமம் ளசய்கயழன்."னக்தணமக 
ப்ஹ்ண¨த்த்டக்கு மஷ்தம் ண்ஞி அடன் னெம் 
ழபடத்டயன் ண டமத்ர்தத்வட யச்சதப்டுத்டய டர்ண 
ம்ஸ்டமவடப் ண்ஞப் ழமகயழன். 
 

"ல்மம் எழ ப்ம்ணம்டமன் ன் த்தம் ணந்ட 
ழமய், பீர்கவந ப்ம்ணத்டயயனந்ட ழடப்டுத்டபடடமன் 
அத்டவ அர்த்டத்டக்கும் அஞ்ஜமத்டக்கும் 
னெணமதினப்ட. ணமவததின் ழணம சக்டயதமழழத 
பீர்கள் ஆக்ணயக்கப்ட்டு இந்ட ழடம் ன்கய - 
த்வபடம் ன்கய - இனட்டிழ னறேகயதினக்கயமர்கள். 
மன் சங்கர் ன் ளதழமடு தடீந்டயமக னழமகத்டயல் 
அபடமம் ளசய்ட ஆத்ண ஜமம் ன் றர்த 
ப்கமசத்டமல் அந்ட இனட்வ அகற்றுழபன்." 

 

"மற சயஷ்தர்கழநமடுகூடி இந்டக் கமரிதத்வட 
யவழபற்றுழபன். இடபவ அபடமங்கள் ளசய்ட ணம 
பிஷ்டறக்கு அபனவத சடர்னங்கள் ப்டி 
அங்கழணம, அடழம க்கு இந்ட மன்கு சயஷ்தர்கறம்" 



 

-- ன்று சம்னனெர்த்டய ககளபன்று எழ பணமக 
பர்யத்டபிட்மர். 
 

"இத்னேக்த்ழபமடமந் ழடபமந் உபமச கயரிமப்ரித:" 

 

"ழடபர்கள் டமங்கள் ளசமல்ழபண்டிதவடச் ளசமல்ய 
னடித்டடம் கயரிம ப்ரிதர் அபர்கநிம் ழசமமர்" 
ன்று இந்ட பப்டமத்வட ஆம்ித்டயனக்கயட. "கயரிம 
ப்ரித:" - அடமபட 'அம்மநின் கமந்டமக இனப்பர்' - 

ன்று ஸ்பமணயவதக் குயப்ிட்டமல், 'அபறவத 
கனவஞ, அல்ட அபநமகயத கனவஞ டெண்டிழத அபர் 
பம் டந்டட. மர்த்டமல் கமங்கயதம 
டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமதினந்டமறம், அப்ழமடம் அம்மள் 
அபனக்குள் இனந்டளகமண்டு டமன் இனந்டமள். இண்டு 
ழனம் ழசர்ந்ழட ஆசமர்தமநமக அபடமம்ண்ஞிதட' 

ன்று இத்டவ உள்நர்த்டங்கவநனேம் வபத்டச் 
ளசமன்டமக ற்டுகயட! 
 

ஸ்பமணய ளசமன்ட : 
 

"ணழமடம் னதிஷ்ழத ணமடேம்--அபம்ப்த ப: | 

 

டஷ்மசம பிமசமத டர்ண--ம்ஸ்டமமத ச || 

 

மஷ்தம் குர்பந் ப்ஹ்ணறத்--டமத்ர்தமர்த்ட--
ருயயர்ஞதம் | 

 

ழணம--ப்க்னடய--த்வபட--த்பமந்டம்--அத்தமத்ண--
மடேி: || 

 



சடர்ி: யட: சயஷ்வத: சடவர்--ரிபத்--னவ: | 

 

தடீந்த்: சங்கழம மம்ம பிஷ்தமணய ணீடழ || " 

 

ழடபர்கள் பனபடற்கு னந்டயழத அபடம detail ல்மம் 
ஸ்பமணயழத மம plan ண்ஞிபிட்மளன்று ளடரிகயட! 
'சங்கர்' ன்று ளதர் வபத்டக்ளகமள்படகூ ஸ்பமணயழத 
ண்ஞிபிட் ங்கல்ம்டமன். அந்ட மண ணயவணவத 
மஸ்டயதமக்க இடறம் என்று! இட 
ந்யதமமபடமணமக இனக்கழபண்டுளணன்றும் அபழ 
டீர்ணமித்டபிட்வட "தடீந்த்" ன்ட கமட்டுகயட. 
'தடீந்டர்' ன்மல் 'தடயச்ழஷ்ர்'. தடய ன்மல் 
ந்யதமய. 
 

'தண', 'தட' ன்று எழ டமடபின் அடிதமகப் ிந்ட இண்டு 
பமர்த்வடகள் உண்டு. இண்டும் அக்கய வபப்வடழத 
குயப்டமகும். ளகமட்ம் அடிக்கய பீவ அக்கயப் 
ிடித்ட அவனத்டக் ளகமண்டுழமய் டண்டிப்டமழழத 
'தணன்' ன்று ழர் ற்ட்டினக்கயட. பீன் 
ளகமட்ணடிப்டற்குக் கமஞம் இந்த்ரிதங்கறம், ணறம். 
இபற்வ அக்கயதபன்டமன் ந்யதமய. அடமல் 
அபனும் தணன்டமன்! ஆமறம் ளபநிதில் இன்ளமன 
ஆமணயதமக இனந்டளகமண்டு டமற்கமயகணமக ணட்டும் 
ளகமடூணம னவதில் அக்கய வபப்பவ 'தணன்' 

ன்று ளசமல்படமல், டன்வத்டமழ மத்பிகணம 
னவதில் ஜமமடேபத்டமல் யந்டணமக அக்கயக் 
ளகமண்டினப்பவனேம் அப்டிச் ளசமல்க்கூமட ன்று, 

னடயல் 'ம்' ழமட்டு 'வஸ்' ண்ஞி 'ம்தணய' ன்ழ 
ந்யதமயகவநச் ளசமல்பட பனக்கம். அல்ட, இழட 



இந்த்ரித யக், ணழம யக்ங்கவநத் ளடரிபிக்கும் 
'தடய' ன் பமர்த்வடதமல் குயப்ிடுபட. 
 

தடயகநில் ச்ழஷ்ம தடீந்த்மக சங்கமபடமம் 
ண்டபளடன்று டீர்ணமித்டழமழட ஈச்பன் அந்ட 
அபடமத்டயனுவத டவசயந்ட ஞிதமக, Magnum Opus -

ஆக றத் மஷ்தம் றேடபளடன்றுகூ 
னடிறண்ஞிதினக்கயமன்! "மஷ்தம் குர்பன் 
ப்ஹ்ணறத்" ன்று இவடத்டமன் ளடரிபித்டட. 
 

ழடபர்கநின் அபடமம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

ழடபர்கநின் அபடமம் 

 

கனஞமனெர்த்டயதம ஈச்பன், டர்ர்கநமகக் 
கஷ்ப்ட்டுக்ளகமண்டு டன்ிம் னவதிட்டுக் ளகமண் 
ழடபர்கறக்கும் அபடம கமத்டயல் அபடமத்டயற்கு 
மதம் ளசய்னேம் மக்தத்வடக் ளகமடுக்க யவத்டமன். 
அடமபட பமஸ்டபத்டயல் டர்ர்கநமகயக் கஷ்ப்ட்டுக் 
ளகமண்டினந்ட அபர்கறவத த்வடப் ளற்ழ டமன் 
அபடம கமர்தத்வட மடயத்ட ணமடயரி பிவநதமடி, 

அபர்கவந உசத்டய வபத்ட உத்மப்டுத்ட 
யவத்டமன். 
 

த்ரின ம்ம கமத்டயல் க ழடபர்கறம் 
ஸ்பமணயக்கு மதம் ளசய்த ண்ஞி எவ்ளபமன 
உகஞணமக பந்டமர்கள். கவசயதில் அந்ட உகஞம் 
வடனேழண அபர் ப்ழதமப்டுத்டயக்ளகமள்நமணல், சும்ணம 



என சயரிப்னச் சயரித்டமர். அந்டச் சயரிப்ழ ளனப்மகய 
த்ரினமறர்கவந ஸ்ணணமக்கய பிட்ட. 
 

அப்ழமட அப்டி பிவநதமடிதபர் இப்ழமட இப்டி 
பிவநதம யவத்டமர்! 
 

ஆசமர்தமநின் அபடம மகத்டயல் ழடபர்கறக்கும் 
ஈச்பன் இம்ணமடயரி ழபங்கவநக் ளகமடுத்டமளன்று சய 
'சங்க பிதங்'கநில் இனக்கயட. 
 

மணர் னடம பிஷ்ட அபடமங்கநிறம் இப்டி 
(ழடபர்கறம் உன் அபடரித்டடமக) இனக்கயட. 
 

னக்தணமக, "மற சயஷ்தர்கழநமடுகூ அபடரிப்ழன்" 
ன்று ளசமன்மல்பம? அபர்கநில் த்ணமடர் 
ணமபிஷ்டபின் அம்சணமக அபடரித்டபர். 
ஸ்டமணகர் பமனே. ழடமகர் அக்ி. 
றழச்பமசமர்தமள் ப்ஹ்ணம. 
 

ப்ம்ணமழபமடுகூ ஸ்படயனேம் அபடமம் ண்ஞிமள். 
(ன் ன் பிதத்டக்கு அப்னம் பனகயழன்.) இந்ட 
அபடமத்டயல் அபறக்கு பமஞி ன்று ளதர். 
 

றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயதின் அம்சணமகக் குணமரிட்ர் 
ன்பர் அபடரித்டமர். இந்ட அபடமங்கநில் இபர்டமன் 
ல்மனக்கும் னந்டய னழமகத்டக்கு பந்டபர். 'ன்றும் 
இவநதபர்' ல்மனக்கும் னெத்டபமக பந்டமர்! 
 

இந்த்ன் றடன்பம ன் மமபமகப் ிந்டமன். 
 



குணமரிர், றழச்பர் ஆகயத இண்டு ழனக்கும் 
றோசங்கமபடமத்டயல் இனந்ட 'மர்ட்' ற்யக் ளகமஞ்சம் 
ளசமல்யபிழபண்டும். குணமரிழமடு ம்ந்டப்ட்பன் 
றடன்பம. றழச்பழமடு ம்ந்டப்ட்பள் 
பமஞி. அடமல் அபர்கள் ங்வகப் ற்யனேம் 
இடயழழத ஏநற ளடரிந்டபிடும். 
 

ளௌத்ட கண்த்டயல் ணீணமம்கர்கநின் உடபி 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

ளௌத்ட கண்த்டயல் 

 

ணீணமம்கர்கநின் உடபி 
 

த்ணமடர், ஸ்டமணகர், ழடமகர் ஆகயத னென்று 
சயஷ்தர்கறக்கும் றழச்பமசமர்தமறக்கும் 
பித்தமங்கள் உண்டு. ணற் னென்று ழனம் 
ப்ஹ்ணசர்தத்டயயனந்ட ழமக ந்யதமயதமபர்கள் -
- ஆசமர்தமள் ணமடயரிழத. றழச்பர் ணட்டும் 
க்னஸ்டமச்னம் பயத்ட அப்னம் 
ந்யதமயதமபர். ணற்பர்கவநப் ழம இல்மணல் 
இபர் ஆசமர்தமவநபி பதயல் னெத்டபர். இன்ளமன 
பித்தமம், இபர் ஆம்த்டயல் அத்வபட ஜம 
ணமர்க்கத்வட ணமகக் கண்டித்ட ணீணமம்கமக 
இனந்டபிட்டு, அப்னழண ஆசமர்தமநிம் (பமடச்) சண்வ 
ழமட்டுத் ழடமற்றுப்ழமய் அபனவத யத்டமந்டத்வட 
ற்றுக்ளகமண்டு ந்யதமயதமபர். 
க்னஸ்டமதினந்டழமட அபனக்கு ணண்ணயச்ர் 



ன்று ழர். றழச்பர் ன்ட ந்யதம மணம. இபர் 
ப்ம்ணமபின் அபடமம். 
 

வபடயக கர்ணமடேஷ்மங்கநில் னக்தணமதினப்ட 
தஜ்ஜம். அப்டிப்ட் தஜ்ஜத்வடச் ளசய்பர்கள் மன்கு 
பிடணம ரித்பிக்குகள். அந்ட மற ழரில் ழணற்மர்வப 
ளசய்னேம் றர்வபனக்கு ப்ம்ணம ன்ழ ளதர். 
அடமல்டமழம ன்ழபம ப்ம்ணமபின் அம்சணமகப் 
ிந்டபர் ளரித கர்ண ணீணமம்கமக இனந்டமர்! 
 

இழடழமல் றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயதின் அம்சனம் 
இன்ளமன ணீணமம்கமகழப அபரித்டட. 
குணமஸ்பமணயதியனந்ட ழடமன்யத அபனக்குக் குணமரிர் 
ன்ழ ளதர். ப்மம்ணஞமடமல் குணமரி 'ட்ர்'. 'ட்ர்' 

ன்மழ அபர்டமன் ன்மகய, அபனவத 
யத்டமந்டத்டக்கு 'மட் ( Bhaatta) ணடம்' ன்ழ ழர் 
ற்ட்ட. தஜ்ஜத்டயல் ப்டமணமதினப்ட அக்ி. 
அக்ிடமன் றப்ஹ்ணண்தர். அடமல் அபனவத 
அம்சமபடமனம் கர்ண ணீணமம்வவத ப்சமம் 
ளசய்படமக ற்ட்ட ழமயனக்கயட! இபனம் 
னடயளல்மம் அத்வபட ழபடமந்டத்வட ஆழக்ஷித்ட 
பந்டபர்டமன். கவசயதில் ஆசமர்தமநின் ஜம 
ணமர்க்கத்வட ற்றுக்ளகமண்மர். ஆமறம் சயஷ்தமகய 
ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமள்நபில்வ. ன் ன்று 
அப்னம் கவட ளசமல்கயழன். இப்ழமழட 
ளசமல்யபிட்மல் ஸ்பமஸ்தம் ழமய்பிடும்! 
 

ஆசமர்தமள் ஜமணமர்க்கம், இந்ட இண்டு ழனம் கர்ண 
ணமர்க்கம், அடமல் இபர்கள் அபவ ஆழக்ஷித்டமர்கள் 



ன்மல், "இட ன்? ழடபர்கநமதினந்டம் இபர்கள் 
மதத்டக்கமக அபடரித்டமர்கநம? சண்வ ழம 
அபடரித்டமர்கநம?" ன்று ழகட்கமம். 
 

சண்வ ழமட்ட பமஸ்டபம். அழட ணதத்டயல் 
அவடபி மதனம் ளசய்டயனக்கயமர்கள்! ணற் 
சயஷ்தர்கவநபிக்கூ இபர்கள் ளசய்ட மதம்டமன் 
மஸ்டய ன்ழ ளசமல்மம். ழபடிக்வக 
ன்ளபன்மல், ந்டக் கர்ண ணீணமம்வதிமல்டமன் 
இபர்கள் ஆசமர்த யத்டமந்டத்டயற்கு 
பிழமடயகநமதினந்டமர்கழநம அடமழழதடமன் ளரித 
உகமரிகநமகறணயனந்டமர்கள்! ப்டிளதன்மல்... 
 

ளௌத்ட ணடத்வடக் கண்ம் ண்ஞி அகற்றுபடற்கு 
ஆசமர்தமள் வ்பநற கமர்தம் ளசய்தத் 
ழடவபப்ட்டினக்குழணம அடயல் மடயவத இந்ட இண்டு 
ழனழண ணீணமம்வதிமல் ண்ஞித்டமன் அபனவத 
கமர்தத்வடக் குவத்டப் ளரித மதம் 
ளசய்டபிட்மர்கள்! 
 

ளௌத்டத்டயன் னம்னவ ஆழக்ஷவ 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

ளௌத்டத்டயன் னம்னவ ஆழக்ஷவஞ 

 

ளௌத்டம் வபடயக டர்ணத்டயன் கர்ணமடேஷ்மம், 

க்டயனேமவ, ஜம யத்டமந்டம் ஆகயத னென்வனேழண 
ஆழக்ஷிப்ட. 
 



ஆமறம் இபற்யல் ளௌத்டர்கநின் யத்டமந்டம் ஜம 
ரீடயதில் ஏநறக்ழகனும் அத்வபத்ழடமடு எத்டப்ழமபழட. 
ணமவதக் ளகமள்வக அபர்கறக்கும் உண்டு. ணவ 
அப்டிழத அனயத்டப் ழமட்டுபிடுபடடமன் அபர்கறவத 
யர்பமஞ க்ஷ்தனம். ஆமல் ணஸ் அனயந்டின் 
ப்கமசயக்கும் ப்ஹ்ண னர்ஞத்வடச் ளசமல்மணல் 
சூன்தணமக அபர்கள் னடித்டபிடுபட ளரித பித்தமம். 
இன்னும் சய பித்தமங்கறம் உண்டு. அளடல்மம் 
ளசமல்யப் னரித வபப்ளடன்மல் கஷ்ணம மம் 
த்டகயணமடயரி ஆகயபிடும். ளணமத்டத்டயல் ஜம 
யத்டமந்டத்டயல் ம் ழபடமந்டத்டக்கு ளௌத்டம் 
அடிழதமடு ணமறுட்டல். 
 

க்டய ன்று டுத்டமல், ஸ்பமணய ன்வடழத எப்னக் 
ளகமள்நமடடமல் ளௌத்டம் வபடயக டர்ணத்டயற்கு அடிழதமடு 
பித்தமணமதினக்கயட. கர்ணம ன்று மர்க்கும் ழமடம் 
தஜ்ஜமடயகள் கூழப கூமட, இன்ின்மனக்கு இன் 
அடேஷ்மம் ன்று எறேங்குடுத்டயனேள்ந பர்ஞ டர்ணனம் 
கூமட ன்டமல் அட ழபட ணடத்டக்கு அடிழதமடு 
ஆப்ழமயட்மக இனக்கயட. 
 

கறட் ளகமள்வகவத யவமட்டிதட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

கறட் ளகமள்வகவத யவமட்டிதட 

 

இபற்யல் க்டய ன்ட னன்ழழத ளசமன்மற்ழமல் 
இதல்மக ர்ப ங்கறக்கும் இனப்ட. உகம் ன்று 
இப்டிளதமன்று இனந்ட இவ்பநற கமஞ - கமர்த 



பிடயகழநமடு ல்மம் க்கயளடன்மல் இவட 
ஸ்னஷ்டித்ட த்டம் ணமசக்டமக என ஸ்பமணய 
இனக்கத்டமன் ழபண்டுளணன்று பனக்குழண 
ழடமன்றுபடடமன் இதற்வக. ழடமன்மணயனப்டடமன் 
ஆச்சர்தம்! ஸ்பமணய இல்வ ன்று ளசமல்த்டமன் 
சயக்கம னத்டய பமடம் ளசய்தத் ளடரிந்டயனக்கழபண்டும்! 
அப்டி ளௌத்டர்கள் ளசய்டமர்கள். இந்ட பமடத்டக்கமக 
இல்மணல் ழபறு ணமசமங்கறக்கமகத்டமன் அபர்கவந 
ங்கள் ின்ற்யமர்கள். ளௌத்டத்வடப் 
ின்ற்றும்ழமடம் ங்கறவத ணவ பிட்டு 
க்டயனேம் ஈச்ப ம்ிக்வகனேம் ழமகபில்வ. அடமல் 
ழபறு பனயதில்மணல் அப்னம் ளௌத்டர்கறம் க்டய 
பனயமட்டுக்கு என டயனுயல் இம் ளகமடுக்க 
ழபண்டிதடமகயபிட்ட. இந்ட பிதங்கவந 
னன்மழழத ளசமன்ழன். 
 

இப்டிதினந்ட யவதில் ரிதம, ழபட பனயப்டிதம 
க்டயவத யவமட்டுபடற்கு ஆசமர்தமள் பமடம் டறம் 
அடயகம் ண்ஞழபண்டிதினக்கயல்வ. 'னத்டய ணமசமம் 
யவதக் கக்கும் ஜம பிதணமக பமடம் யவதப் 
ண்ஞி டயர்க்கட்சயவத யமகஞம் ண்டபடழமல், 

இதற்வகதமக ஹ்னடதத்டயல் ஊறுகய க்டய பிதணமக 
பமடம் என்றும் ண்ஞழபண்மம். ங்கள் க்டயவத 
ன்மக டயந்டபிட்டு ஈச்பித்டயல் ளசறத்டபடற்கு 
பனயதமக யவத ஸ்ழடமத்ங்கவநப் ண்ஞிக்ளகமடுத்டம், 

ஆதங்கவந ணந்த் சக்டயதிமல் 
மந்யத்தனள்நவபதமக்கயனேம், பனயமட்டு னவகவந 
சுத்டப்டுத்டயத் டந்டம் பிட்மழ ழமடம். ங்கள் 



இப்ழமட ளௌத்டப்டி ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் 
இண்மங்ளகட்மன் உமவவத (கமமயகம், 

பமணமசமம் ன்ளல்மம் ண்டம் க்னொணம, 

ஆமணம உமவகவநனேம் டமன்) பிட்டு பிட்டு 
வபடயக உமவக்கு பந்டபிடுபமர்கள். 
அயபமநிகநமக பமடம் ளசய்கய ளௌத்டர்கவநப் ற்ய 
மம் அடயகம் கபவப் ழபண்மம். டயல் பமடம் 
ண்டபடமல் ஹ்னடதத்டயயனந்ட ஊ ழபண்டித 
க்டயவத ஊப் ண்ஞ னடினேணம ன்?' ன்கய ரீடயதில் 
ஆசமர்தமள் ளசய்டபிட்டுப் ழமய்பிட்மர். 
 

அடமல் ழமகத்டயற்கு உமடம கமமஞணமகறம் யணயத்ட 
கமஞணமகறம் என ஈச்பன் உண்டு ன்வடக் 
கமஞங்கள் கமட்டி அறேத்டணமகச் ளசமன்டற்கடயகணமக 
இவ் பிதத்டயல் பமடம் ன்று அடயகம் ளசய்தபில்வ. 
 

இப்ழமட இண்டு பமர்டவட ளசமன்ழழ, உமடம 
கமஞம் --- யணயத்ட கமஞம் ன்று, இந்ட இண்வனேம் 
ளகமஞ்சம் 'க்ஸ்ப்ளநய்ன்' ண்ஞமணல் ழணழ 
ழமபடற்கயல்வ. அத்வபடத்டக்கும் ணற் வபடயக 
அவபடயக யத்டமந்டங்கறக்கும் உள்ந சய 
பித்தமங்கவந னன்ழ ளசமன்ழமழட இவடனேம் 
ளசமல்யதினக்க ழபண்டும்... 
 

என பஸ்ட உண்மக்கப்ட்டினக்கயளடன்மல் அட ழடம 
என னெப் ளமனவநக்ளகமண்டுடமன் 
உண்மக்கப்ட்டினக்கழபண்டும். என வக 
இனக்கயளடன்மல் டங்கம், ளபள்நி ணமடயரி என 
ழமத்வடக் ளகமண்டுடமன் அவடப் 



ண்ஞிதினக்கடம். படீு இனக்கயளடன்மல் அடற்குச் 
ளசங்கல் ழபண்டும். வகக்குத் டங்கம் உமடம கமஞம். 
படீ்டுக்குச் ளசங்கல் உமடம கமஞம். 
 

டங்கம் ப்டி வகதமச்சு? ளசங்கல் ப்டி பீமச்சு? 

டட்மமல் டங்கம் வகதமதிற்று. ளகமத்டமல் ளசங்கல் 
பீமதிற்று. டட்மனும் ளகமத்டனும் யணயத்ட கமஞம். 
 

மவ உடமஞத்வடத்டமன் வனத னஸ்டகங்கநில் 
டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்யதினக்கும். மவக்கு 
உமடம கமஞம் கநிணண்; யணயத்ட கமஞம் குதபன். 
 

ஆடமணம ளமனநமகயத உமடம கமஞத்வடக் 
ளகமண்டு தமர் அல்ட ட என பஸ்டவப 
உண்மக்குகயழடம அட யணயத்ட கமஞம். 
 

கத் ன்று என்று இனப்டற்கு ஈச்பழ உமடமம், 

யணயத்டம் ன் இண்டு கமஞங்கறம் ன்ட 
அத்வபடத்டயன் ளகமள்வக. கத்வட ணயத்வத ன்று அட 
ளசமல்றம். அடமபட யந்ட த்தணமதில்மணல் 
த்தம் ணமடயரித் ழடமற்ம் ணட்டும் அநிப்ட; ஜமம் 
பந்டமல் ழமய் பிடுபட ன்று ளசமல்கயட. ஆமல் 
வனவதில் இனப்டழம 'வ்தமபமரிக 
த்த'ணமக கத் இனக்கய ழமட அவடப் ண்ஞ என 
ஆடம 'ளணடீரித'றம், ண்டபிக்கய என கர்த்டமறம் 
இனக்கத்டமழ ழபண்டும்? அந்ட இண்டுழண ஈச்பன்டமன் 
ன்று அத்வபடம் ளசமல்கயட. ழபறு ளணடீரிதவக் 
ளகமண்டு அபன் கத்வடப் ண்ஞிமளன்மல் அந்ட 
ளணடீரிதல் ங்ழகதினந்ட பந்டட, அட ப்டி 



உண்மதிற்று ன்று ழகள்பி பனம். அடமல் உமடம 
ளணடீரிதறம் அபன்டமன், அவட கத்டமக யர்ணமஞம் 
ண்ஞித யணயத்ட கமஞணமகயத கர்த்டமறம் அபன்டமன் 
ன்ழ இனக்கழபண்டும். டன்வழத, டன்னுவத ணமதம 
சக்டயதமழழத, அபன் கத் ன்டமகத் ழடமற்ம் 
கமட்டும்டிப் ண்டகயமன் ன்மல் உமடம - யணயத்ட 
கமஞங்கள் இண்டும் அபன்டமழ? கத் அபனுவத 
ணமதக் கம. மம் கமக் கமண்கயழமம் அப்ழமட அந்ட 
ஸ்பப் ழமகத்டயயனக்கய அவ்பநற பஸ்டக்கறக்கும் 
ளணடீரிதல் (உமடமம்) ம்ணயணயனந்ழட 
ழடமன்யதடடமழ? ஸ்பப் ழமகத்வட யர்ணமஞம் 
ளசய்ட யணயத்ட கமஞனம் மம்டமழ? 

 

ஸ்பமணயழத இல்வ ன்றும் ளசமல்றம் யத்டமந்டங்கள் 
அடக்கள் ன் உமடம கமஞத்வடக் ளகமண்டு 
கத்வடச் ளசய்னேம் யணயத்ட கமஞம் ணட்டுழண ஸ்பமணய 
ன்று ளசமல்றம் யத்டமந்டங்கள்- ன்ளல்மம்  
இனந்டழமட இண்டு கமஞனம் அபன்டமன் ன்று 
அத்வபடம் ளசமல்யற்று. 
 

ஈச்பன் கத்டயன் கர்த்டம இல்வ ன்று மங்க்தம் 
ளசமல்றம், ஈச்ப டத்பத்வட ஜம ஸ்பனொணமகத்டமழ 
ளசமல்யதினக்கயட? அப்டிப்ட் வசடன்த 
னெத்டயயனந்ட ணம ழமகம் ம்பிக்க னடிதமட 
ன்று மங்கயதர்கள் பமடயப்மர்கள். ஆசமர்தமள் ன் 
ளசமன்மளன்மல்: வசடன்த னெம் பமஸ்டபணமகழப 
இப்டி  ழமகம் ன்று என்வப் ண்ஞபில்வ, 

அடமபட  ப்ஞ்சம் யத்த த்தணம என்று 



இல்வ, ணமவததிமல் ற்ட் ழடமற்ம்டமன். 
ளௌடயகணமக ம் ன்று யவப்டம் ணமதம 
கல்வதம ண்ஞம்டமன்; அடமபட இப்ழமட 
தன்யல் ளசமல்கயடி matter -ம் எனபிட energy டமன்; 

கல்ம சயந்டவதம என ழடமற்ம்டமன்; ம்னவத 
அயபில் கல்வ றேம்னகயடழமழப ல்ம 
அயறக்கும் கமஞணம வசடன்த னெணம ஈச்பிம் 
ழமக கல்வ ற்ட்டயல் வசடன்தம் - ம் ன்று 
னஞமக டறணயல்வ ன்று கமட்டிமர். கல்ம 
ழமக கர்த்டமபமக என ஈச்பன் உண்டு ன்மர். 
 

'கர்த்டம' ன்ட ப்ஹ்ணறத் பமர்த்வட. அவட 
டுத்டக்ளகமண்ழ கயயஸ்டபர்கறம் 'கர்த்டர்' ன்ட. 
 

ணமதம், கல்வ ன்று டபமமறம் அப்டி (ணமதக் 
கற்வ) ண்ஞ என்று இனக்கத்டமழ ழபடம்? 

அப்டிப்ட் கர்த்டம ஈச்பன் ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்ய 
மங்கதர்கவநக் கண்டித்டமர். 
 

 டமடம ஈச்பழ ன்று பிநக்கயக்கமட்டி 
ணீணமம்ர்கவநக் கண்ம் ளசய்டமர். 'கமர்தங்கள்- 
அடமபட கர்ணமடேஷ்மம் - டமழ ன் ளகமடுப்ட, 

வத் ட என ஈச்பன் ழபண்டிதடயல்வ' ன்று 
ணீணமம்கர்கள் பமடம் ளசய்டவட ஆழக்ஷித்டப் 
ழயபம ஈச்பன்டமன் இன் கமர்தத்டக்கு இன் 
பிவநற ன்று யர்ஞதம் ண்ஞி, என்ழமளமன்று 
ின்ிப் ிவஞந்டயனப்டம ழகமமடேழகமடி 
கமர்தங்கநமல் இப்டிளதமன ப்ஞ்ச எறேங்கு 



ற்ட்டினக்கும்டிப் ண்டகயமன் ன்று ஆசமர்தமள் 
டயர்பமடம் ளசய்டமர். 
 

இடற்கு அடயகணமக ஸ்பமணய ம்ந்டணமக ஆசமர்தமள் 
பமடத்டயல் ழமகமணல் க்டய பந ன்ளபல்மம் 
ண்ஞ ழபண்டுழணம அவடக் கமர்தத்டயல் ளசய்ட 
ளகமடுத்ழட ளௌத்ட ணடத்டயற்கு  னெத்டயல் following 

இல்மணல் ஆக்கயபிட்மர். பனயமட்டு னவகவந 
க்னொணம அம்சங்கறம், அறுபறுப்ம அம்சங்கறம் 
இல்மணல், ங்கநின் ணவக் கபனம்டிதமக 
ப்ழவண யவந்டடமகறம், வபடயக ணந்டய 
னர்பணமடமகறம் ஆக்கயக் ளகமடுத்டமர். 
ஆதங்கறக்ளகல்மம் ழமய் மந்யத்தம் ன்மக 
ப்கமசயக்கும்டிதமகத் டெண்டிக்ளகமடுத்டமர்.  
ஆதங்கநில் தந்த்ங்கவந ஸ்டமித்ட ல் டயவ்த 
சக்டயகள் றம்டிப் ண்ஞிமர். குனந்வடதியனந்ட 
ஆம்ித்ட ணம ண்டிடர்பவ ல்மனம் ணனனகய 
ப்மர்த்டயத்டக் ளகமள்படற்கம ஸ்ழடமத்ங்கவந 
மநணமகச் ளசய்டளகமடுத்டமர். 
 

"டந்த்ங்கள்" ன்டமக உனபமகயக் ளகமண்டுழம 
பனயமட்டு சமஸ்த்ங்கள்  இனக்கயன். அறுத்ட 
மற டந்த்ம் ன்று என கஞக்கு. 
'ளநந்டர்தரி'தில் (இவட) 'சடஷ்ஷ்ட்தம 
டந்த்வ:' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. எவ்ளபமன 
ளடய்பத்டயற்கும் என டந்த்ம் உண்டு. ஆகணம் ன்றும் 
ளசமல்படண்டு. இவப ழபட அடிப்வக்கும் 
ளகமள்வககறக்கும் பித்தமணமகப் ழமய் டமங்கழந 



independent-ஆ ஆடம சமஸ்த்ங்கள் ணமடயரி ஆகுணமமல் 
அப்ழமட இபற்வ ற்றுக்ளகமள்படற்கயல்வ ன்று 
ஆசமர்தமள் யவமட்டிமர். ழபடத்வட அடேரித்டப் 
ழமகும் டந்த்ங்கவநழத டுத்டக்ளகமள்நமளணன்று 
ளசமல்ய, ங்கள் க்னொணம, ீத்ணம பனயமட்டு 
அம்சங்கவந பிடும்டிப் ண்ஞிமர், சணம் ண்ஞிமர். 
டந்த்ங்கநில் ளகௌ ணமர்க்கம், ணயச் ணமர்க்கம், ணத 
ணமர்க்கம் ன்று உள்ந னென்யல் ளகௌம் (ழபடத்வடச் 
சமமணல்) 'இன்டிளன்ளன்ம'தினப்ட. ணயச்ம் ழபட 
பனயகவநனேம் அங்கங்ழக கந்ட ளகமள்றம். ணத 
ணமர்க்கம் டமன் ழபடத்வடழத அடேரித்டட. ஆசமர்தமள் 
அவடத் டமன் ஸ்டமித்டமர். அடமல்டமன் ணடம் 
ன்டற்ழக ணதம் (சணதம்) ன்று ழர் ளசமல்கயழமம். 
 

அப்னம், அடமபட ஆசமர்தமறக்குப் ிற்கமத்டயல் பந்ட 
ந்தமத சமஸ்த்க்கமம உடதமசமர்தமர் ன்பர் 
னத்டயபமடணமக, அடமபட டர்க்க ரீடயதமகழப ஸ்பமணய 
உண்டு ன்டற்கு வ்பநற ளசமல்னடினேழணம 
அவ்பநறம் ளசமல்ய ளௌத்ட ணடக் கனத்ட இந்ட 
அம்சத்டயல் ரிழததில்வ ன்று யவமட்டிமர். 
"ந்தமத குறணமஞ்ய" ன் அபனவத னஸ்டகத்டயன் 
னெம் ளௌத்டர்கநின் யரீச்பபமடத்வட அபர் 
டர்க்கரீடயதில் டகர்த்டமர். 
 

உடதமசமர்தமர் ஆசமர்தமநின் அபடமம் னடிந்ட 
ளகமஞ்ச கமத்டக்குள் பந்ட அபர் மக்கயவபத்ட பிட்டுப் 
ழமதினந்டவடப் னர்த்டய ண்ஞிதபர். 
 

இட க்டயனேமவதில். 



 

ஆசமர்தமநின் மகுமடு 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

ஆசமர்தமநின் மகுமடு 

 

கர்ணமடேஷ்ம பிதணமகழபம ஆசமர்தமள் 
ளசய்டயனக்கழபண்டித ளௌத்ட ணட கண்த்டயல் ளரித 
மகத்வடப் னர்ப ணீணமம்கம குணமரி ட்ர் 
ண்ஞிபிட்மர்! ஆசமர்தமறக்குக்குக் கர்ணம ன்ட 
னடல் டிடமன். அட சயத்டத்வடப் ரிசுத்டய ளசய்படற்கு 
ணமத்ழண. அப்டி ரிசுத்டயதம ிகு ஜம பிசமம் 
ண்ஞி, ஜமத்டயமல்டமன் ழணமக்ஷணவத னடினேம் 
ன்ட ஆசமர்தமள் கட்சய. அடமல் னடல் டிதிழழத 
அடிளதடுத்ட வபக்க ளபமட்மணல் னத்டணடம் டடுக்கயழட 
ன் அநறக்குத்டமன் அபர் சண்வழமடுபட. குணமரி 
ட்னக்ழகம கர்ணமடேஷ்மம் னடல்டி ணட்டுணல். 
அடடமன் னறே ணமர்க்கனழண! ஜமம் ன்ட ழபண்ழப 
ழபண்மம், கர்ணமபிமழழத ழணமக்ஷம் ன்ட அபர் 
கட்சய. அடமல் அபனக்குத்டமன் னத்டணடத்டயம் னறே 
அிப்மதழடம் கர்ணம பிதணமக இனந்டட. ளௌத்டம் 
வபடயக கர்ணமவப ஆழக்ஷிப்வட அபர் டீபிணமகறம் 
டீர்க்கணமகறம் அசயக் கண்ம் ளசய்டமர். வணயிதின் 
ணீணமம்ம றத்ங்கறக்கு ச ஸ்பமணய ன்பர் 
ளசய்டள்ந மஷ்தங்கறக்கு குணமரி ட்ர் றேடயனேள்ந 
பமர்த்டயகங்கநில் இந்டக் கண்ம் யவத பனகயட. 
 

ஸ்பமணய ழபண்டிதடயல்வ ன் ளௌத்டக் 
ளகமள்வகவத உடதனம், கர்ணம ழபண்டிதடயல்வ ன் 



அபர்கறவத ளகமள்வகவதக் குணமரினம் ன்மகத் 
டமக்கயத் டகர்த்டட ழமக மக்கயடமன் ஆசமர்தமள் ளசய்த 
ழபண்டிதினந்டட. 
 

உடதர் ஆசமர்தமறக்குக் ளகமஞ்ச கமம் ிற்ட்டு 
பந்டபர். குணமரிர் ஆசமர்தமறக்கு றணமர் ம்ட 
பனம் னந்டயப் ிந்டயனக்கமம். அபனவத கவசயக் 
கமத்டயல் னேபமபமக இனந்ட ஆசமர்தமள் அபவ 
ந்டயத்டயனக்கயமர். அந்டக் கவடளதல்மம் ின்மல் 
ளசமல்கயழன். அடமபட குணமரிட்ர் ஆசமர்தமநின் senior 

contemporary. 
 

ஈச்பன் ஆசமர்தமநமக அபடரிப்டற்கு றணமர் ம்ட 
பனம் னந்டயழத ஈச்ப குணமம குணமஸ்பமணய 
குணமரி ட்மக அபடரித்ட அப்மபின் கமர்தத்டயல் 
கஞிசணம ங்வகத் டமழண ளசய்ட னடித்ட பிட்மர்! 
 

ஆமறம், ளமம் பிசயத்ணமகத் ழடமன்றும் -- ளௌத்ட 
கண்த்டயல் ஆசமர்தமநின் கமர்தத்வட ளபகுபமகக் 
குவத்ட உகமம் ண்ஞித ணீணமம்கர்கள், 

வதமதிகர்கள் (ந்தமத ணடஸ்டர்கள்) 
ஆகயதபர்கவநத்டமன் ஆசமர்தமள் யம்க் கண்டித்டட! 
ந்தமத ணடனம்  ஆத்ணமக்கவநச் ளசமல்றபடமல் எழ 
ஆத்ணமபமக யவந்டபிடும் அத்வபட ழணமக்ஷத்வடச் 
ளசமல்பில்வ. அடமல் அவடக் கண்டிக்க 
ழபண்டிதினந்டட. இனந்டமறம் இந்டக் கண்ம் 
அவ்பநற அடயகணயல்வ. ஆசமர்தமள் அடயகம் கண்டித்டட 
ணீணமம்வவதத்டமன். அடற்கடுத்டடி அபர் யவதக் 
கண்டித்டட மங்க்த ணடத்வட. ப்ம்ணம் -- ணமவத ன்று 



ழபடமந்டம் ளசமல்கய ணமடயரிழத அட னனன் -- ப்க்னடய 
ன்று ளசமல்கயணமடயரித் ழடமன்றும். ஆமறம் அட 
ழபடமந்ட டமத்ர்தத்டயற்கு பிழமடணமகப் ழமபழட. அழட 
ணதத்டயல் அடன் ழபறு சய ளகமள்வககள் 
ழபடமந்டத்டயற்கும் ம்ணடணமவப. இப்டி 
இனப்டமழழத அட ப்டி அத்வபடத்டக்கு 
பித்தமப்டுகயளடன்றும், அந்ட பித்தமங்கநிறள்ந 
குவமடுகள் ன்ளபன்றும் ன்மக இம் ிரித்டக் 
கமட்டி பிநக்க ழபண்டிதினந்டட. அடமல் 
மங்க்தத்வடனேம் ணீணமம்வக்கு அடுத்டடி ஆசமர்தமள் 
யவதக் கண்ம் ளசய்டமர். ஆமறம் மங்க்தம் 
அயபமநிகநில் சய ழழமடு ணட்டும் னடிந்டழமகும் 
என டத்ப சமஸ்த்ம்டமன். அட ணக்கு இங்ழக 
பிதணயல்வ. ங்கநின் யத்தப்டி வனவ 
பமழ்க்வகதிழழத கந்ட பனபடம 
கர்ணமடேஷ்மங்கவநக் ளகமண் ணீணமம்வடமன் 
னெத்வட மடயப்ட. அடமல் அபடமத்டயன் 
கமர்தங்கநில் அடடமன் னக்தணமட. என ஸ்ழஜ்பவ 
கர்ணமடேஷ்மம் இனந்ழட ஆக ழபண்டும். அட 
இல்மபிட்மல் பீவனேம், னெத்வடனேம் 
எறேங்குனவதில் ளகமண்டுபழப னடிதமட. ஆமல் 
கவசய ஸ்ழஜ் பவதிறம் அடழபடமன் ன்றும் 
ண்ஞி பிக் கூமட. என ஸ்ழஜ் ஆ ின் 
அடழமழத ஆக ழபண்டும். அப்ழமடடமன் த்த 
த்தணம ஆத்ணமபில் ழசனடினேம். அடமல் 
ளமம்றம் டேட்ணமக அசய ஆமய்ந்ட மர்த்ட, டபவ 
ந்ட அநபில் கர்ணமடேஷ்மங்கவநக் வகக்ளகமள்ந 
ழபண்டும் ன்று யர்ஞதிக்கறம் ழபண்டும்; அவடழத 



க்ஷ்தணமக்கயபிடுபடயல் ன்ளன் டப்னக்கள் 
ன்வடனேம் பிஸ்டமணமக டுத்டச் ளசமல்யத் 
டள்நறம் ழபண்டும். ன்மக இப்டிப் மகுமடு ண்ஞ 
ழபண்டும். ணீணமம்வதில் கமர்தணமக அழகம் 
இனப்வட டுத்டக்ளகமள்றம்ழமழட யத்டமந்டணமக 
அடயல் இனப்டயல் உள்ந மநணம குவமடுகவநனேம் 
னரித வபத்டத் டள்றம்டிச் ளசய்தழபண்டும். இப்டிச் 
ளசய்டபழ ம் ஆசமர்தமள். கர்ணமடேஷ்மம்டமன் 
மடமஞ ங்கறக்கு னடிந்டட, மடகர்கறக்கும் 
அடடமன் ஆம்ப் டி ன்டமல் ஆசமர்தமள் ச்ளௌட -- 
ஸ்ணமர்த்ட கர்ணமக்கவந ஆடரித்ட ஊக்கய பநர்த்டமறம், 

ஜமத்வட ணீணமம்வ அடிழதமடு டள்நிபிட்டுக் 
கர்ணமழப ல்மனம் ன்று ிடித்டக் ளகமண்டினந்டடமல் 
ஜமத்வடழத ழணமக்ஷணமர்க்கணமகக் ளகமண் ஆசமர்தமள் 
அவடழத அடயகம் கண்னம் ளசய்த ழபண்டிதினந்டட. 
 

கமயல் அடி, க்க னடிதபில்வ ன்மல் ணனந்ட 
ழமட்டுக் கட்டிக்ளகமண்மல்டமன் பிந்டய பிந்டயதமபட 
க்க னடினேம். அப்டித்டமன் ன்ணமந்ட கர்ணமபமல் 
அடிட்டு மம் ழணமக்ஷணமர்க்கத்டயல் க்க னடிதமடழமட 
கர்ணமடேஷ்மத்டமல் ணனந்டக் கட்டுப்ழமட்டுக்ளகமண்டு 
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக அந்ட பனயதில் ழமக ஆம்ிப்ட. 
அடற்கமக, 'கமல் ன்மக ரிதமகயக் கட்வப் ிரித்டப் 
ழமட்டு ழபகணமக ப்ளடன்ழட கூமட; ப்றம் 
கட்டுப்ழமட்டுக்ளகமண்ழடமன் பிந்டய பிந்டயப் ழமக 
ழபண்டும்' ன்மல்? கட்டிக் கட்டி வபப்டயழழத கட்டுப் 
னண் பந்ட னவழதமடி அடிழதமடு க்க னடிதமணல்டமன் 
ழமகும். 'கட்டுப் ழமின் ஜம ணமர்க்கத்டயமல்டமழ 



க்ஷ்தணம ழணமக்ஷத்டயற்கு றகணமக, ழபகணமகப் ழமய்ச் 
ழசனடினேம்? இபர்கள் (ணீணமம்கர்கள்) இப்டி 
இவஞ்சமகப் ண்டகயமர்கழந!' ன்டமல் ஆசமர்தமள் 
அபர்கவந ன்மகக் கண்ம் ளசய்த ழபண்டிதினந்டட. 
 

னம் டபில்வளதன்று குணமஸ்பமணய 
அப்மவபப்டுத்டய உனட்டி ந்யதமயதமகப் 
ழமமல்பம? அப்மக்கமர் அபனக்குக் கரழ்ப்டிந்ட 
ழமகும்டி ஆதிற்ல்பம? டயறக்கு இப்ழமட அபர் 
ந்யதமழண கூமட ன்று பமடம் ண்டம் 
ணீணமம்கமழமட அப்ம அபவ ன்மகக் கண்ம் 
ண்ஞி தித்டக் கமட்டிபிட்மர்! அபர் (குணமஸ்பமணய) 
இன்ளமன ணதத்டயல் ப்ம்ணமவப ளதியல் ழமட்டு, 

அடன் ளடமர்ச்சயதமக அப்மக்கமர் டன்ிம் 
டவபஞங்கய உழடசம் பமங்கயக்ளகமள்நறம் 
ண்ஞிமர். இப்ழமட அப்ம அந்டப் ப்ம்ணமவபழத 
அபனக்கு (குணமரிட்னக்கு) ப் க்க ணமக 
ணண்ணயச்ர் ன்று அனுப்ிமர். குணமரி ட்னக்குக் 
கவசயக் கமத்டயல் டமழண ஜமழமழடசம் ண்ஞிமர். 
 

ணண்ணயச்ர் றேடயதடமக ணீணமம்வப் னஸ்டகம் 
டறம் கயவக்கபில்வ. 'ணீணமம்மடேக்ணஞிகம' 

னடம னஸ்டகங்கள் றேடயத ணண்ணயச்ர் 
இபரில்வ ன்றும், இழட ழனள்ந இன்ளமனபர் 
ன்றும் ண்டிடர்கள் அிப்மதடுகயமர்கள். அபர் 
அத்வபட னஸ்டகணமகறம் 'ப்ஹ்ண யத்டய' ன்று என்று 
றேடயதினக்கயமர். ஆச்சர்தமள் ளகமள்வககறக்கு அட 
ளகமஞ்சம் பித்டயதமசணமகப் ழமகும். ம் கவடதில் 



பனகய ணண்ணயச்ர் ிற்கமத்டயல் ஆச்சமர்தம 
சயஷ்தமகய ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்ின் றேடயத 
அத்வபட னஸ்டகங்கள் டமன் ணக்குக் 
கயவடனக்கயன்ழப டபி அபர் னர்பத்டயல் ணீணமம்ம 
பிதணமக டறம் றேடயதடமகத் ளடரிதபில்வ. 
ஆமறம் கமர்த னொத்டயல் அபர் யவத தஜ்ஜமடய 
அடேஷ்மங்கள் ளசய்டம், ணமற்று யத்டமந்டயகறன் 
பமடச் சண்வகள் ழமட்டும் அந்ட ணமர்க்கத்வட ன்மக 
வ்னத்டய ளசய்ட ளகமடுத்டயனக்கயமர். ஆசமர்தமள் 
அபவனேம் தித்ட, அழடமடு யற்கமணல் அபனக்கு 
ந்யதமம் ளகமடுத்டத் டம்னவத ப்டம 
சயஷ்தர்கநில் எனபமகழப ஆக்கயக்ளகமண்மர். 
 

கர்ண ணமர்க்கக்கமர்கநின் அபடமத்டயற்குக் கமஞம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

கர்ண ணமர்க்கக்கமர்கநின் 

 

அபடமத்டயற்குக் கமஞம் 

 

டமம் அபடமம் ண்டபடற்கு னந்டயழத குணம 
ஸ்பமணயவதனேம், ப்ம்ணமவபனேம் கர்ண ணீணமம்கர்கநமக 
அபடரிக்கும்டிப் ழணச்பன் அனுப்ி வபத்டடற்கு என 
ந்தமதம் ளசமல்மம். இப்ழமட அபரிம் பந்ட 
னவதிடுபட ழடபர்கள். அபர்கறக்கு ங்கநின் 
கர்ணமடேஷ்மத்டமல்டமன் மம் -- ழடபர்கள் ஆறடய 
ளறுபட வபடயக கர்ணமபில்டமன். ஜம ணமர்க்கத்டயல் 
ழமகயபனுக்கு ழடபர்கநமல் ஆகழபண்டிதட 
டறணயல்வ. அபன் அபர்கவந உமயத்ட ஆறடய 



ளகமடுப்ட கயவதமட. அடமல் ழடபர்கறக்கு 
ஜமிவதப் ிடிக்கமட, கர்ணமக்கமன்டமன் அபர்கறக்கு 
ப்ரிதணமபன் ன்றுகூச் ளசமல்படண்டு! 'ழடபமமம் 
ப்ரிதன்' ன்மழ அஞ்ஜமி ன்று அர்த்டம் 
ற்ட்டினக்கயளடன்மல் மர்த்டக் ளகமள்நமம்! 
 

இப்ழமட அபர்கள் பந்ட னவதிடுகயழமட, 

'அபர்கறக்கு உகமம் ளசய்படம கர்ணமடேஷ்மம் 
அடிழதமடு அடிட்டுப் ழம ஜமத்வடழத 
ளசமல்படற்குத் டமம் அபடமம் ண்ஞிமல் அபர்கறக்கு 
ங்ழகதமபட ஆறுடமக இனக்குணம? தஜ்ஜமகம் 
இல்மணல் இபர்கள் பந்ட டபித்டக்ளகமண்டு 
ப்மர்த்டயக்கும்ழமட, மம் அத்வபட (ஜம) த்வடச் 
ளசமல் அபடரிக்கயழளன்மல் அட கனவஞதமகுணம, 

(சயரித்ட) manners ஆகுணம?' ன்று ஸ்பமணய யவத்டயனப்மர் 
ழமயனக்கயட! 'டுபிழ ளமம் கமம் தஜ்ஜமடயகள் 
குவந்டழமடற்கு ஈடு ளசய்படமக இப்ழமட என 
மற்ட, ம்ட பனம் இபர்கறக்கு யவத 
தஜ்ஜமகம் கயவக்கட்டும். அடற்கமக ப்ம்ணமறம், 

றப்ஹ்ணண்தனம் ழமய்க் கர்ண ணீணமம்வவத 
ன்மக பினத்டய ண்ஞட்டும். அடயழழத ம் 
கமர்தத்டக்கும் மடகணமகக் கஞிசணம அநறக்கு 
ளௌத்ட யமகஞனம் ற்ட்டும். அப்னம் மம் 
ழமகமம். 
 

'ளௌத்டர்கறம் ழடம என பனயதில் ஜமம் ணமடயரிழத 
ளசமல்கயபர்கநமடமல் மனம் ஜமம் ன்ழ 
ஆம்ித்டமல் ட வபடயகம், ட அவபடயகம் ன்று 



பித்தமம் னரிதமணல் ங்கள் குனம்ிப் ழமபமர்கள். 
அடமல் னடயல் இபர்கள் ழமய்க் கர்ணமடேஷ்மத்டமல் 
ணம வபடயக அஸ்டயபமம் ழமட்டுபிட்டும். 
அப்னம் மம் ழமய், 'இந்ட அடேஷ்மங்கநிழழத 
ஆம்ினேங்கள். அடமல் க்பணம ின் ஜமத்டயல் 
ழமங்கள்!' ன்று வபடயகணம ஜம ணமர்க்கத்வட 
டுத்டச் ளசமன்மல் ழமகம் குனப்ணயல்மணல் 
னரிந்டளகமண்டு னன்ழ னடினேம் ன்று யவத்ழட 
ஸ்பமணய அந்ட இண்டு ழவ னடயல் 
அனுப்ிமளன்று வபத்டக்ளகமள்நமம். 
 

அடன்டி னடயல் றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயனேம், 

ப்ம்ணமறம் டங்கள் அம்சங்கநமல் குணமரி ட்மகறம், 

ணண் ணயச்மகறம் ிந்ட ளௌத்டத்வட ன்மகக் 
கண்டித்ட, கர்ண ணமர்க்கத்வட பநர்த்டமர்கள். 
 

அசு மதணயன்யழத ஆசமர்தமள் ஞி 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடயு்) றோசங்க சரிடம் 

 

இந்டயன், ஸ்படய அபடமங்கள் : 
 

அசு மதணயன்யழத ஆசமர்தமள் ஞி 
 

குணமரி ட்னக்கு மதம் ளசய்படற்ழக இந்த்ன் 
றடன்பம ன் ளதரில் என மமபமக னழமகத்டயல் 
ிந்டமளன்று சய னஸ்டகங்கநில் இனக்கயட. தஜ்ஜ 
கர்ணமடேஷ்மம் ழடபர்கநின் ப்ரீடயக்கமட ன்மல், 

ழடபமம இந்த்ன் அவடப் னத்டதினொட்டுபனக்கு 
மதம் ளசய்தப்ழமபட இதற்வகடமழ? 

 



இன்ளமன பிதனம் ளசமல்யபி ழபண்டும். குணமரி 
ட்ர் ழடம ஏநறக்கு ம மதத்டயமல் 
ளௌத்டர்கவந தித்டயனப்மமதினந்டமறம், ம்னவத 
ஆசமர்தமள் அச ம் ன்ழட ளகமஞ்சங்கூ 
இல்மணல், டம்னவத அயற த்டமறம், அடேப 
த்டமறம் ணட்டுழணடமன் ழபடமந்டத்டக்கு தம் 
ளற்றுக் ளகமடுத்டமர். ளௌத்ட -- வ ணடங்கள் 
ளனம்மறம் மத்டயல் பிவப டமன். அப்னம் 
ணறுடி வபடயகத்டக்குத் டயனப்னம்ழமடம் அப்ர், ஜம 
ம்ந்டர் ஆகயழதமர் அப்ழமடயனந்ட ல்ப, மண்டித 
மமக்கவந னடயல் ணமற்யதடயழழத மஜ்தம் னமறம் 
ணமயற்று ன்று மர்க்கயழமம். ஆசமர்தமள் சரித்த்டயல் 
அப்டி டறணயல்வ. அபர் மநில் ளரித ளரித 
மமக்கழந இல்வ. அக்கமத்டயல் சக்பர்த்டயதமக 
பனும் இனந்ட பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவநப் ரிமம் 
ண்ஞமடடமழழத னெ எறேங்கு னவகள் 
ளகட்டுப்ழமதினந்டடற்கு றத் மஷ்தத்டயழழத 
'ளஃப்ன்ஸ்' இனக்கயட.1 

 

ணற் ழடபர்கள் ஈச்பமபடமத்டக்கு மதம் 
ண்ஞறம் ழவப ண்ஞறம் ணடே ழமகத்டக்கு 
பனம் ழமட ழடபமம பமணயனக்கமணம? அடற்கமக 
அபனுக்கும் என சயன் 'மர்ட்' 

ளகமடுத்டமற்ழமயனக்கயட! ஆசமர்தமறக்குப் ளரித 
மதம் ண்ஞித குணமரி ட்னக்கு அபன் 
ளகமஞ்சம் மதம் ண்ஞிமன்.2 

 



ினவத ளரித மதம் கயவத்ழட கமர்தம் 
னடிக்க னடிகயட ன்மல் அட அபடமத்டக்குக் 
குவற டமழ? அடமல்டமன் ழமயனக்கயட, 

ஆசமர்தமறக்கு ளௌத்ட யமகஞத்டயல் ளமம் 
மதம் ளசய்ட குணமரி ட்னம் ணண்ணயச்னழண 
ழபடமந்டத்வடனேம் எழ கண்ணமகப் ண்ஞி, இடற்கு 
டயர்க் கண்ம் ஆசமர்தமள் எனத்டழ பர் 
மதனணயல்மணல் னறேக்கப் ண்ஞி அபர்கவந 
தித்ட அபடமத்டயன் ளரித சக்டயவதக் கமட்டும்டி 
ற்ட்டினக்கயட! 
 

இந்ட இண்டு ழரிறங்கூ ஆசமர்தமள் குணமரி 
ட்ரிம் அடயகம் பமடப்ழமர் 
ளசய்தழபண்டிதினக்கபில்வ. அபனவத ழட 
பிழதமக ணதத்டயல்டமன் ஆசமர்தமள் அபவ 
ந்டயத்டழட. ணண் ணயச்னன் டமன் 21 மள் பிமணல் 
பமடப் ழமர் த்டய தித்டமர். 
 

குணமரி ட்ர் ளரித க்ந்ட கர்த்டமபமகறம், ணண் 
ணயச்ர் ளரித அடேஷ்ம கர்த்டமபமகறம் இனந்டமர்கள். 
கர்ணமடேஷ்மம் யவதப் ண்ஞழபண்டுளணன்மல் 
க்னஸ்டமகத்டமன் இனக்கழபண்டும். அப்ழமட த்ி 
இனந்டடமழ ஆகடம்? அடமல்டமன் ப்ம்ணம ணண் 
ணயச்மக பந்டழமட ஸ்படயனேம் பமஞி ன் 
ளதரில் அபடரித்ட அபனக்குப் த்ிதமமள். 
 

இன்ளமன கமஞனம் உண்டு. அயறக் கமக, 

ர்பஜ்ஜமக ஆசமர்தமள் இனந்ட 
கமட்ழபண்டிதினந்டட. அபவப் ரீக்ஷயத்டப் மர்த்ட 



அபர் ர்பஜ்ஜர் ன்று டீர்ப்னக் ளகமடுக்க எனத்டர் 
இனக்கழபண்டுணல்பம? தமர் அப்டி இனக்கனடினேம்? 

அயறத் ளடய்பணம, பித்தமடய ழடபவடதம 
ஸ்படயடமழ? அடமறம் அபள் அபடரிக்க 
ழபண்டிதினந்டட. 
 

குணமரி -- ணண்ர்கள் ிந்ட ளனணநற ளௌத்ட 
யமகஞம் ளசய்ட ின்ழ ஆசமர்தமள் அபடரித்டட. 
 

அடமபட ழடபர்கள் பந்ட ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண் ிகும் 
றணமர் ம்ட பனம் டள்நிழத ஸ்பமணய 
அபடரித்டயனக்க ழபண்டும். ன்மகப் சயத்டச் சமடம் 
ழமட்மல்டமன் னறே த்டம் உம்ில் எட்டும் ன்கய 
ணமடயரி ன்மகக் கமக்க வபத்ட அபடமம் ண்ஞிமர் 
ழமயனக்கயட! 
 

ழடபர்கள் ளகமடுக்க ழபண்டித 'ளடின்' பந்டமகயபிட்ட! 
ழதமக்தடமம்சனள்ந என டம்டய அபடம னத்வப் 
ளறுபடற்குக் ளகமடுக்க ழபண்டித ளடினும் அப்னம் 
பந்டட. 
 

'அபடம னத்னுக்கு அப்ம அம்ணமபம அந்டப் 
னண்தசமயகள் தமர்? ண னண்தணம அபடமம் ப்டி 
ற்ட்ட? ந்டப் னண்தகமத்டயல், ந்ட ழடசத்டயல் ந்ட 
ஊரில் ந்டட?' - மர்ப்ழமம். 
 
1 --- I.3.3.33 
 

2 --- கயகசன் ன் கமமயகள் ளரித ழகமஷ்டி 
ழசர்த்டக்ளகமண்டு ஆசமர்தமவநப் ரிபமத்ழடமடு 
அனயப்டற்கு பந்டமன்; அப்ழமட டயர்த்டமக்குடல் த்ட 



ணன்ன் றடன்பன் பந்டமன்; ஆதினும் ஆச்சமர்தமள் 
என லங்கமம்ளசய்ழட அக்கமமயகர்கவந 
பிட்டிபிட்மர் ன்று என யகழ்ச்சய ணமடபதீ சங்க 
பிதத்டயல் கமண்கயட. 
ழகந சரிடம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ழகந சரிடம் 

 

மட ழடசத்டயல் அப்ழமட பிதினந்ட அவபடயகச் 
சூழ்யவதிறங்கூ வபடயக அடேஷ்மங்கவநக் கூடித 
ணட்டும் பிமணயனந்ட ிழடசத்டயழழத, 

த்டக்கநமகறள்ந என ப்மம்ணஞ டம்டயக்குத்டமன் 
ிள்வநதமகப் ிப்ளடன்று ஸ்பமணய 
ங்கல்ித்டயனந்டமர். அட ணவதமந ழடசம் ன்றும், 

அடயல் கமடி ன்ழட அபடம ஸ்டம் ன்றும் 
அழகணமக ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். 
 

அந்ட உத்டண டம்டயதின் ழர் சயபகுன, ஆர்தமம்மள் 
ன்டம் சய ழனக்குத் ளடரிந்டயனக்கமம். 
 

ீநணமக ீண்டுளகமண்டு ழமகும் ழணற்குத் ளடமர்ச்சய 
ணவகறக்கு ணறுனம், ழணற்கு னத்த்டக்கும் ணவத் 
ளடமர்கறக்கும் இவதில் இனப்ட ணவதமந ழடசம். 
ழகநம் ன்ட அடன் ம்ஸ்க்னடப் ளதர். என க்கம் 
ணவனேம் ணறுக்கம் ஆனனம் (ஆனய ன்மல் னத்ம் 
டமழ?) இனப்டமல் ணவதமன (ந) ம். ழகம் ன்மல் 
ளடன்வ. எழ ளடன்ஞ்ழசமவ ணதணமக அந்ட 
ப்ழடசம் இனப்டமல் ழகநம். 
 



ணவத்ளடமனக்கும் னத்த்டக்கும் இவதில் 
குறுகமக இப்டி அட உண்மடற்கு என கவட உண்டு. 
 

சுமணர் 21 டவனவ க்ஷத்ரித மமக்கவந 
ம்மம் ளசய்ட அபர்கறவத மஜ்தங்கவந 
டுத்டக் ளகமண்மளன்று ளடரிந்டயனக்கமம். ழமகம் 
னறேக்க அபர் வகக்கு பந்டபிட்ட. அழடணதம் 
அபனக்கு பிக்டயனேம் ச்சமடமனம் ற்ட்ட. 
'ப்மம்ணஞ ன்ணம டுத்டம் மத்பிகணமக ஊனக்கு 
ல்ட ண்ஞமணல் னய, ளகமவ ன்று யம்ப் 
ண்ஞிபிட்ழமழண! ந்டட ந்டபிட்ட 
ன்யனக்கமணமமறம் இப்ழமட இந்டப் ளரித 
மஜ்தத்வட வபத்டக்ளகமண்டு ன் ளசய்பட? 

ற்ளகழப ளசய்டடற்கமக ப்மதச்சயத்டம், டஸ் 
ண்டபவடபிட்டு மமபமகய மஜ்தமம் ழபறு 
பயப்டம? அட ளகமஞ்சங்கூ ரிதில்வ' ன்று 
யவத்டமர். அடமல் டம் வகக்கு பந்டபிட் ழமகம் 
னறேபவடனேம் கச்த ணரியக்கு டமம் 
ளசய்டபிட்மர். அபனக்கு ன் டமம் 
ளசய்தடளணன்மல் அபரிணயனந்டடமன் ல்ம 
உதிரிங்கறம் ிந்ட. ணடேபின் பம்சணமக பந்ட மம் 
ணடேஷ்தர். அந்ட ணனுபின் ிடம பிபஸ்பமன். 
பிபஸ்பமனுக்குப் ிடம கச்தர்டமன். அடமல் அபழ 
ணிடகுத்வடத் ழடமற்றுபித்டபர். அட ணட்டுணயல்வ. 
ழடபர், வடத்தர், டமபர், மக்ஷர், மகர் ஆகயத 
ல்ழமனக்குழண அபர்டமன் ிடம. ப்மடயகள் ன்று  
ழர் இனந்டமறம் பீ ஸ்னஷ்டி ளனகுபடற்கு பிழச 
உகமம் ளசய்ட அபவத்டமன் கச்த ப்மடய ன்று 



குயப்ிட்டுச் ளசமல்பட. அடமல், 'இந்ட பீ 
குத்வடளதல்மம் அபழ கட்டி ழணய்க்கட்டும்; அல்ட 
ன் ண்டபமழம ண்ஞிக்ளகமள்நட்டும்' ன்று 
அபனக்குப் சுமணர் னணயவத டத்டம் ளசய்டபிட்மர். 
 

உங்கறக்கு என படீு இனக்கயட, அவட ீங்கள் 
எனபனக்கு டமம் ளசய்ட பிடுகயரீ்கள் - ன்மல், 

அப்னனம் அந்ட படீ்டில் ீங்கள் 
இனந்டளகமண்டினக்கனடினேணம? அந்ட ணமடயரிடமன் 
இப்ழமட சுமணர் யவத்டமர். 'டமம் ன்று இபனக்கு 
னணயவதக் ளகமடுத்ட ிகும் மம் இங்ழக பமம் 
ளசய்பட ரிதில்வ. ழடசத்வட பிட்டு 
ளபநிழதயப்ழமய், னடசமக பம ழதமக்தணமக என இம் 
உண்மக்கயக்ளகமண்டு அங்ழக டஸ் இனப்ழமம்' ன்று 
யவத்டமர். அபமல் க்கழபண்டிதினந்ட கமர்தத்வட 
ஜம த்னஷ்டிதில் அயந்ட கச்தனம் அந்ட 
ழமக்கமனக்கு ழமனெட்டி அபர் யவத்டடிழத 
ளசய்த வபப்ழமளணன்று யவத்ட, "டத்டம் ண்ஞிபிட் 
ளமத்டயல் மத்டயதவட ளகமண்மமழட. இந்ட 
யப்ப்ின் ல்வவதத் டமண்டிப் ழமய்ச் ழசன" 
ன்று பிட்டிமர். 
 

சுமணர் னப்ட்மர். யப்ப்னக்கு ல்வதமதினந்ட 
ழணற்குத் ளடமர்ச்சய ணவதில் ய ஹ்தம் ன் 
ர்பட உச்சயக்குப் ழமமர். அக்கமத்டயல் அந்ட ணவவத 
எட்டிமற்ழமழப ணறுக்கம் ழணற்கு னத்ம் 
இனந்டட. அடமபட, ணவக்கு அந்டண்வ 
ணவதமநழடசம் இல்வ. ம் டமன் இனந்டட. 



னத்மமபிம் அபர், "இடபவ னழமகத்டயறள்ந 
யப் ப்ில் இிழணல் மன் 
பயப்டற்கயல்மணமகயபிட்ட. ழடபழமகத்டக்குப் 
ழமகறம் னடிதமணல் ப்ட சயஞ்பீிகநில் எனபம 
மன் இந்ட னழமகத்டயழழத இனந்டளகமண்டு ழமக 
ழக்ஷணத்டயற்கமகத் டஸ் ளசய்டளகமண்டினக்கும்டி 
ஈச்பமக்வஜ இனக்கயட. அடமல் இப்ழமட ீடமன் என 
உகமம் ளசய்தடம். ன்ளபன்மல் இந்ட ணவக்கு 
அந்டப் க்கம் ளகமஞ்சம் பிகயப்ழமய், மன் 
பயப்டற்குக் ளகமஞ்சம் யப் ப்ன ற்டுத்டயத் ட 
ழபண்டும்" ன்று ழகட்டுக் ளகமண்மர். 
 

மணர் அவஞ கட்டுபடற்கமக அவவத அக்கயக் 
ளகமண்பர் னத் மம. சுமணனக்கும் உகமம் 
ளசய்த யவத்டமர். 'இபழம ணம ழகமக்கம 
ப்மம்ணஞர். அடமல் மம் வ்பநற டெம் பிகயப் 
ழமமழ இபனக்கு த்னப்டய உண்மகுழணம அடற்குக் 
குவபமகச் ளசய்ழடமணமமல் சண்வக்கு பனபமர்' 

ன்றும் யவத்டமர். சுமணரிம், "டங்கள் வகதில் 
டமங்கள் டயனந்ட ழணச்பிணயனந்ட ளற் சு 
(ழகமரி) இனக்கயடல்பம? அவட னத்த்டயல் பசீய 
யனேங்கள். வ்பநற டெத்டக்கு ம் றேப்ித் 
ளடயக்கயழடம அவ்பநற டெனம் மன் 
ின்பமங்கயக்ளகமண்டு டங்கறக்கம னணய ளபநிப்டும்டி 
ளசய்கயழன்" ன்று ளசமன்மர். 
 

அப்டிழத ணமசக்டம சுமணர் ணவனேச்சயதியனந்ட 
னத்த்டயன்ழணல் சுவப பசீ அட னத்த்டயல் 



பிறேந்ட  வணல் டெத்டக்கு பக்குத் ளடற்கமகறம், 

அவடபிக் குவபமகக் கயனக்கு ழணற்கமகறம் ம் 
றேம்ித் ளடயத்டட. அந்டப் ப்நற னறேபடயறணயனந்ட 
னத்ம் ின்னுக்குப் ழமய்பிட்ட. னணய ளபநி பந்டட. 
 

அடடமன் ணவதமந ழடசம். 
 

சுமண ழக்ஷத்ம் ன்ழ அடற்குப் ளதர் இனக்கயட. 
இன்வக்கும் அங்ழகடமன் சுமணன் ன்று ளதர் 
வபத்டக்ளகமள்பர்கள் இனக்கயமர்கள். 
 

னடயல் அங்ழக ளசம்பர்கள்டமன் பந்ட 
குடிழதயமர்கள். அங்கங்ழக டீறகநில் 
அவ்தபஸ்டயடணம (எறேங்கு னவ ளசய்தப்மட) 
மவகவநப் ழசயக்ளகமண்டு பமழ்ந்டபந்ட 
ளசம்பர்கள் இங்ழக பந்ட ழசர்ந்டமர்கள். 
 

சுமணர் அவட ல் வபடயகணம னண்தனணயதமக்க 
ழபண்டுளணன்று யவத்டமர். இத்டமம் ளரித யப்ப்ன 
ற்ட்டுள்நழமட டமம் எனத்டர் டஸ் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினந்டமல் ணமத்ம் ழமடமட, மநணமக 
த்ிமணஞர்கவநக் குடிழதற்ய வபடயகமடேஷ்மங்கள் 
பநனம்டிச் ளசய்தடம் ன்று யவத்டமர். 
 

ஆடயத் டணயனகத்டயன் அந்டஞர்கள்;ழகநத்டயல் டணயழ் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ஆடயத் டணயனகத்டயன் அந்டஞர்கள் ; 

 

ழகநத்டயல் டணயழ் 

 



ழசமன ழடசத்டயயனந்ட ழசமனயதர்கள் ப்டும் 
ப்மம்ணஞர்கவந அவனத்டபந்ட அங்ழக அணர்த்டயமர். 
இந்டச் ழசமனயதர்கள் ஆடயகமத்டயயனந்ழட டணயழ் மட்வச் 
ழசர்ந்ட, டணயழ் ணக்கநமகழப இனந்ட, ப்மம்ணஞர்கள். 
த்மபி ப்மம்ணஞர்கள். த்மபினம் ப்மம்ணஞனம் சத்ன 
மடயகள் இல்வ! த்மபி மடய ன்றும் என்று இல்வ. 
த்மபி ழடசம்டமன் உண்டு. அடயல் பயத்டபனம் 
ப்மம்ணஞர் உள் ல்மனம் த்மபிர்கள்டமன். 
த்மபி ழடசத்டயயனந்ட பழடசத்டக்குப் ழமய் 
ளட்டில் ஆ ப்மம்ணஞர்கறக்ழக இன்வக்கும் 
பக்ழக 'த்மபிட் 'ன் ளதர் இனக்கயட! இப்டி 
ஆடயதியனந்ழட டணயழ் ங்கநமக இனந்டபர்கள் டமன் 
ழசமனயத ப்மம்ணஞர்கள். அப்னம் பக்கயயனந்டம்  
ப்மம்ணஞர்கள் இங்கு பந்டமர்கள். 'பணர்' ன்று 
அபர்கறக்ழக ழர். (வகர் கஞபமய் பனயதமக 
ன்வக்குழண பனழண பபில்வ! மட 
ழடசத்டக்குள்ழநழதடமன் மஜ்தத்டக்கு மஜ்தம் இம் 
ணமறுபட.) 'பணர்' ன்று ப்மம்ணஞரில் என ிரிவப 
ணட்டும் ளசமல்படமழழத ணற்பர்கள் ன்வக்குழண 
'ளடன்பர்'கநமக இனந்டபர்கள்டமன் ன்று 
ஆகயடல்பம? 

 

மட ழடசம் னறேடம் ஆடயதியனந்ட எழ இம்டமன். 
ஆர்த த்மபி இ ழடம் ளபள்வநக்கமன் divide and rule-ல் 
(ிரித்ட ஆள்படயல்) கவட கட்டிபிட்ட. அந்டக் கவடவத 
யம் ன்றும், யணம ம்னவத சமஸ்த், 

னமஞங்கநில் இனப்வடக் கட்டுக் கவட ன்றும் ண்ஞி 
பனகயழமம்! இட இனக்கட்டும். 



 

டணயழ்மட்டு ப்மம்ணஞர்கள் றகபீிகள். பக்ழக ழமகப் 
ழமகக் குநிர், ளபய்தில் இண்டும் மஸ்டய. ழணற்ழக 
கர்மகத்டக்குப் ழமமல்கூ எழ ணவத் 
ளடமமதினப்டமல் சரழடமஷ்ஞம் கடுவணடமன். டணயழ் 
மடு ணமடயரி ணயட சரழடமஷ்ஞம் அங்ழகளதல்மம் இல்வ. 
அடமல் ணற் சரவண ங்கள் கஷ்ங்கறக்கு அடயகம் 
தப் ணமட்மர்கள், 'அட்ஸ்ட்' ண்ஞிக்ளகமள்பமர்கள். 
டணயழ்மட்டு ப்மம்ணஞர்கள் அப்டிதில்வ. 
 

மன் ளசமல்பட னங்கம ணமசமம். டற்ழமட 
டணயழ்மட்டில் ப்மம்ணஞவத் டீண்மடமமகப் ண்ஞி 
எடக்கயதினப்டயறம், இபனுக்கும் ப்மம்ணஞ டர்ணத்டயற்கு 
அடிழதமடு பித்தமணமக எழ ழமவச ிடித்டப் 
ழமதினப்டயறம் ந்ட மமபமமறம், 

ஸ்மண்மமறம் ழமய் 'அட்ஸ்ட்' 

ண்ஞிக்ளகமண்டுபிடுகயமன்! 
 

அந்டப் னர்ப கமத்டயல் றகபீிகநமகக் கமழபரி 
டீத்டயயனந்ட ழசமனயதர்கள் ணவதமநத்டக்குப் 
ழமமர்கநம? அங்ழக ஏதம ணவனனேம், சக்டயனேம், குறுக்ழக 
குறுக்ழக கனயனேணமக (ஏவனேணமக) இனந்டட அபர்கறக்கு 
எத்டக் ளகமள்நபில்வ. ழகமக்கமர் ன்று ழர் 
பமங்கய சுமணரிம் ளசமல்றம் தம். அடமல் 
ஸ்தணமகத் டயனம்ி ஏடிபந்டபிமளணன்று 
யவத்டமர்கள். 
 

இபர்கள் இப்டி யவப்மர்களநன்று அபனக்கும் 
ளடரினேம். அடமல் ன் யவத்டமளன்மல், 



'இபர்கறவத ஆசமங்கநில் வடதமபட என்வ 
ணமற்ய பிடுழபமம். அப்டிச் ளசய்டபிட்மல் இபர்கள் 
டமய்ச் சரவணக்குத் டயனம்ிழமமல் அங்ழக 
இனப்பர்கறன் கந்ட பமனனடிதமணல் ழமய்பிடும். 
ழபறு பனயதில்மணல் இங்ழகழத இனந்டபிடுபமர்கள்' 

ன்று யவத்டமர். ஆவகதமல் அபர்கள் குடுணயவதப் 
ின்க்கம் னடிந்ட ளகமள்நமணல் டவ உச்சயதில் ழசர்த்ட 
'ஊர்த்பசயகம' ன்டமக னடிந்டளகமள்றம்டிப் 
ண்ஞிமர். இன்வக்கும் ம்னடயரிகள் அந்ட 
பனக்கத்வடத்டமன் ின்ற்றுகயமர்கள். 
 

ஆமல், 'இந்ட என பித்தமம் ணட்டும் ழசமன ழடச 
னெம் டங்கவந எடக்கயபிடும்டிப் 
ண்ஞிபிமட. னக்தணம அடேஷ்மங்கநில் 
பித்தமணயல்மடழமட சயவக 
ப்டிதினக்கயளடன்வடக் ளகமண்டு ணமத்ம் தமனம் 
ம்வணத் டள்நிபிணமட்மர்கள்' ன்று அந்ட 
ப்மம்ணஞர்கள் யவத்டமர்கள். அடமல் அபர்கநில் 
ளமம்ப் ழர் ஊர்த்ப சயவகனேழழத ழசமன 
ழடசத்டக்குத் டயனம்ிபிட்மர்கள். அபர்கள் 
யவத்டடழமழப னெனம் அபர்கவந 
ப்ரிதணமக பழபற்று வபத்டக் ளகமண்ட. அந்ட 
ப்மம்ணஞர்கநின் ம்வக்கு உச்சயக்குடுணயழத 
டங்கயபிட்ட. 'ழசமனயதன் சயண்டு சும்ணம ஆமட' ன்று 
அப்னம் அவட வபத்டப் னளணமனயகூ பந்டபிட்ட! 
 

'இளடன்ம, இப்டிதமகயபிட்ழட!' ன்று சுமணர் 
மர்த்டமர். இிழணல் டணயழ்மட்டு ப்மம்ணஞர்கநிம் 



ழமகழபண்மளணன்று, ளடறங்கு மட்டிறம் கன் 
மட்டிறம் உள்ந கல்பி - ழகள்பிகநில் பல்பர்கநம 
ப்மம்ணஞர்கவந அவனத்டக்ளகமண்டுழமய் 
ணவதமநத்டயல் அணர்த்டயமர். டணயழ்மட்டு 
றகபீிகவநப் ழம அபர்கள் அட்ஸ்ட் 
ளசய்டளகமள்ந னடிதமணல் டயனம் 
ஏடிபிணமட்மர்களநன்று அபனக்கு ம்ிக்வக 
இனந்டமறம் னன்மக்வடதமக இன்ளமன்றும் ளசய்டமர்- 
'ப்மம்ணஞனுக்கு 108 ஆசமங்கள் இனக்கயன். னன்ன 
அடயல் என்வ ணட்டும் ணமற்யதடமல்டமன் ம்னவத 
டயட்ம் ழடமற்றுப் ழமதிற்று. இப்ழமட 108-ல் ழர் 
மடயக்கும் ழணழ, 64 ஆசமங்கவந இந்ட ஆந்டய-கர்மக 
ப்மம்ணஞர்கள் பிதத்டயல் ணமற்யபிடுழபமம். அப்ழமட 
இபர்கள் யச்சதணமக ஊனக்குத் டயனம்ிப்ழமய்க் கந்ட 
பமனனடிதமட' ன்று டீர்ணமம் ளசய்ட அப்டிழத 
ணமற்யக்ளகமடுத்டபிட்மர். 
 

அபர் ஆவசப்ட்டிழத அந்ட ப்மம்ணஞர்கள் அங்ழகழத 
பம்சமபநிதமகத் டங்கய அத்ததம், கர்ணமடேஷ்மம் 
ல்மம் சயப்மகச் ளசய்தமமர்கள். 
 

அபர்கவநத்டமன் ம்னடயரிகள் ன்று ளசமல்பட. 
 

ணவதமந ழடசத்டயன் ழடமற்றுபமவதப் ற்யக் 
கூறுபடமகக் 'ழகழநமத்த்டய' ன்று னஸ்டகம் இனக்கயட. 
சய னமஞங்கநிறம் இந்ட ணமசமம் பனகயட. 
அபற்யயனந்டடமன் கவட ளசமன்ழன். 
 



ம்னடயரிகநில் ழசமனயதர்கள் ளகமஞ்சம் ழழ 
ணயச்சணயனந்டமர்கள். மக்கயளதல்மம் ளடறங்கு 
ப்மம்ணஞர்கறம், கன் ப்மம்ணஞர்கறந்டமன். 
ளடறங்கயல் 'இல்ற' ன்மல் படீு. கன்த்டயல் 'ண' 

ன்மல் படீு. டணயனயல் இல்ம், ணவ ன்று இண்டு 
பமர்த்வடகறம் இனக்கயன். ம்னடயரிணமர்கநில் சயர் 
டங்கவநக் குயப்ிட் என 'ணம'வபச் 
ழசர்ந்டபர்கநமகறம், சயர் டமங்கள் குயப்ிட்ளடமன 
'இல்'த்வடச் ழசர்ந்டபர்களநன்றும் 
ளசமல்யக்ளகமள்கயமர்கள். ஆசமர்தமநின் குடும்த்டயற்கு 
'வகப்ள்நி ணம' ன்று ழர் ன்கயமர்கள். 
 

'இல்ம்' ளசமல்யக்ளகமள்றம் ம்னடயரிகள் ஆந்டய 
ழடசத்டயயனந்ட பந்டபர்களநன்றும், 'ணம' ளசமல்யக் 
ளகமள்பர்கள் கர்மகத்டயயனந்ட பந்டபர்களநன்றும் 
ளமடபமகக் ளகமள்நமளணன்மம், ஆடயத் டணயழ்ச் 
ழசமனயதர்கநின் பந்டபர்கநிறம் ளகமஞ்சம் ழமபட 
ம்னடயரிணமர்கநில் இனந்ட, இந்ட இண்டில் ழடம என 
ிரிபில் பந்டயனப்மர்களநன்று யவக்க இணயனக்கயட. 
ஆசமர்தமநின் 'ணம'றம் அப்டித் டணயழ் ழடசத்டயயனந்ட 
ழமடமகழப இனக்கக்கூடும் ன்று மன் ண்ஞினேள்ந 
'ரிர்ச்' அப்னம் ளசமல்கயழன். 
 

என ழகள்பி பமம்: 'கன்-ளடறங்கு ப்மம்ணஞர்கழந 
ம்னடயரிகநில் ளனம்மழமர்; அட டபி ழடம 
அிக்கல் டீறகநில் ஆடயபமயகநின் மவகவநப் 
ழசய பந்ட ளசம்பர்கள்டமன் ணவதமநத்டயல் 
குடிழதயதபர்கள் ன்மல் அங்ழக உள்ந ணவதமந 



மவ ப்டிப் மடயத் டணயழ், மடய ம்ஸ்க்னடம் 
கந்டடமக இனக்கயட?' ன்று ழகட்கமம். 
 

ணவதமந மவ ஆதிம், ஆதித்டயனடைறு பனம் 
னந்டயத் ழடமன்யதடடமன்; அடற்கு னன்மல் அங்ழக 
டணயழனடமன் இனந்டட ன்று ளடரிந்டபர்கறம் 'அளடப்டி 
டணயழன அங்ழகதினந்டயனக்க னடினேம்?' ன்று ழகட்கமம். 
 

ளசமல்கயழன்: ப்மம்ணஞர்கவநனேம் ளசம்பர்கவநனேம் 
ணட்டும் ளகமண்டமக ங்ழகதமபட என  னெம் 
பீிக்கனடினேணம?ழடசத்வடக் கட்டி ஆண்டு மடகமக்க 
மம-வன்தம்; பிதபமதம், ணற்றும் பிடணம 
உறவனப்னச் ளசய்பர்கள்; பிதமமம் த்டபர்கள்- 
ஆகயதபர்கநில்மணல் ப்டி னடமத பமழ்ற ற் 
னடினேம்? இந்டக் கமர்தங்கவநச் ளசய்த 
ணவதமநத்டக்குப் ழமய்ச் ழசர்ந்டபர்கள் தமளன்மல் 
டணயழ் ங்கள்டமன். 
 

ழணற்குத் ளடமர்ச்சய ணவகறக்கு அந்டப் க்கம் 
ணவதமந ழடசளணன்மல் இந்டப் க்கம் ளனம்மறம் 
டணயழ்மடுடமழ? அழடமடு அந்டக் கமத்டயழழத 
டணயனர்கள் உன்டணம மகரிகம் ளற்பர்கநமகறம், பீ 
மனள்நபர்கநமகறம், பமஞிம் னடயதபற்யல் 
டயவண ணயக்கபர்கநமகறம் இனந்டமர்கள். மன் 
டணயழ்மட்டு றகபீிகள் ன்று ளசமன்ட (சயரித்ட) 
'னப்னத் டயன்ிப் மர்ப்மவ'த்டமன்! ணற்பர்கள் 
கஷ்ங்கவநத் டமங்கயக்ளகமள்நக்கூடித ல் 
உவனப்மநிகநமகறம், த்னசமயகநமகறம் 
இனந்டபர்கழந! அடமல் ிமணஞல்மடமரில் டணயனர்கள் 



டமன் ணவதமந மட்டில் குடிழதயதபர்கள். 
ளமனநமடம ரீடயதில் ல் பிவ ழமபடமகறம், 

ற்றுணடயகள் ளசய்ட ன்மகக் ளகமனயக்க வபப்டமகறம் 
உள்ந ணயநகு, க்கமய், ழடக்கு, ளகமப்வ னடயதவப 
தழடஷ்ணமகக் கயவக்கும் ழடசம் ணவதமநம். 'அந்யத 
டமர்த்டம்' சமப்ிக்கூடிதபர்கறக்கு ீண் னத்க் 
கவதிறம், டடுக்கயபிறேந்டமல் பனம் கனயகநிறம் 
ம்னத்டயதமக ' னஷ்ம்' (ணத்ஸ்தம்) கயவக்கும். 
இப்டிதினந்டமல் உவனப்மநிகநமகறம், ம 
குஞனள்நபர்கநமகறம் உள்ந ங்கள் பந்ட 
குடிழதறுபமர்கள்டமழ? அப்டித்டமன் ற்ட்ட. யவதத் 
டணயழ் ணக்கள் ழகநத்டயல் குடிழதயமர்கள். 
 

இப்டி ல்ம மடயதமனம் குடிழதயதின், 

ணவதமநத்டயன் இதற்வக பநத்டயமல் றிக்ஷணம 
பமழ்க்வக ற்ட்டு, அட மகரிக னடமதணமக உனபமக 
ஆம்ித்டட. வபடயக பனயகவநப் ின்ற்யத டணயழ் 
ணன்ர்கநம ழசர்கள் அந்ட ப்ழடசத்டயல் ஆட்சய த்டய 
ன்மக மகரிக அிவ்னத்டய ற்டுத்டயக் ளகமடுத்டமர்கள். 
 

ளனம்மம ணக்கள் டணயனர்கநமதினந்டமல் டணயழன 
அங்ழகனேம் மவதமதிற்று. ஆந்த்-கர்மக 
ம்னடயரிகறம் ளமடத் ளடமர்ிமல் டணயழன 
கற்றுக்ளகமண்டு ழச ஆம்ித்டபிட்மர்கள். 
 

சரித்கமம் ன்று ளசமல்ப்டுபடற்கு னற்ட்ழ 
இளடல்மம் ந்டயனக்கழபண்டும். அப்ழமழட 
ளமனநமடம கமஞத்டயற்கமக ணற் மடயதிர் அங்ழக 
ழமமர்களநன்மல் ப்மம்ணஞர்கறம் ளடய்ப 



ம்ந்டணம கமஞங்கறக்கமகக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் 
ழமதினக்கமம். அளடன் ளடய்ப ம்ந்டம் ன்மல், 

அந்ட ழடசத்டயறம் அழக டயவ்த ீவகள் ந்ட, அப்டி 
ந்ட இங்கள் ளரித ழக்ஷத்ங்கநமக ஆதி. 
சுமணழ இப்டிப்  ழக்ஷத்ங்கவநத் 
ழடமற்றுபித்டமர். வனத னப்ிழடசம் ழபண்மளணன்று 
டணக்கமகப் சுமணர் ஸ்னஷ்டித்டக் ளகமண் இந்டப் 
னடயத னப்ிழடசத்டயல் டமழண குடிழதற்யதபர்கவநத் 
டபி ழபறு தமனம் வனத ழடசத்டயயனந்ட 
பழபண்மளணன்று அபர் டவ ளசய்டயனந்டமர். 
ஆமறம் கம க்ணத்டயல் அந்டத் டவ டுட்டுப்ழமய், 

அடமபட, ிற்மடு சுமணர் ல்ழமர் கண்டக்கும் 
ளடன்மணல் கமந்டணமகப் ழமய்பிட் ின், 

ழக்ஷத்மத்டக்கமகறம் Mainland-யனந்ட சய 
ப்மம்ணஞர்கள் அங்ழக ழமய் அப்டிழத 'ளட்டில்' 

ஆகறம் ளசய்டயனக்கமம். 
 

சரித் கமத்டயன் ஆம் கட்ணமக ளபள்வநக்கமர்கள் 
ளசமல்பட அழசமகனவத கமத்வட. அந்ட அழசமகரின் 
சமங்கநிழழத அபர் னேத்ட டயக்பிதணமக 
இல்மணல் டர்ண டயக்பிதணமகத் டம்னவத 
ளகமள்வககவநப் ப்ித ப்ழடசங்கநில் ழகநனம் 
குயப்ிப்ட்டினக்கயட. மகரிக னடமத பமழ்க்வக 
அப்ழமழட அங்ழக யச்சதணமக இனந்டடற்கு இட 
அத்டமட்சய. 
 

அட டணயழ்ச் ழச மஜ்தணமகறம், அடன் மவ 
டணயனமகறழண இனந்டட. சயப்டயகமம் மடிபழ அந்ட 



ழடசத்டபர்டமன்! ளடய்பத் டணயழ் ன்ழ 
ளசமல்றம்டிதம ல் டணயனயல் டயனனவனேம், 

ப்ந்டனம் மடித ழசணமன் ளனணமள் மதமனம், 

குழசகப் ளனணமறம் ணவதமந மமக்கள்டமன். 
 

ஆகழப ம்னவத ஆசமர்தமறம் டணயழ்டமன் 
ழசயதினப்மர். அப்ழமட ப்மம்ணஞர்கநில் டிப்மநிகள் 
(ல்ம ப்மம்ணஞ னனர்கறழண 
அப்டித்டமினந்டயனப்மர்கள். டிக்கமட, அத்ததம் 
ளசய்தமட ப்மம்ணஞன் இனந்டயனக்கழப ணமட்மன். 
அபர்கள்) டங்கறக்குள் ம்ஸ்க்னடத்டயல் 
ழசயக்ளகமள்படமகறம் ணற்பர்கநிம் டணயனயல் 
ழசுபடமகறம் இனந்டயனக்கும். 
 

ஆசமர்தமள் அபடமம் ளசய்ட மட டர்ணப் 
னனத்டமஞம் ண்ஞிமறம், அப்னம் ழமகப் ழமக 
ணறுடி சரனயற ற்த்டமன் ளசய்டட. அந்டப் ழமக்கயல் 
சுமணர் ணமற்யக் ளகமடுத்ட ஆசமங்கநில் சயவட 
மடகணமக்கயக்ளகமண்டு ம்னடயரிகநில் டவப் 
ிள்வநகநமக இனப்பர்கவநத் டபி ணற்பர்கள் இட 
மடயதிழமடு கந்ட பமறேபடற்கு பனய உண்மக்கயக் 
ளகமண்மர்கள். அப்டி உற ற்ட்ழமட 
ம்னடயரிகநில் ஸ்ளவஸ் ளசய்டயனந்ட 
ம்ஸ்க்னடத்டக்கும் ணற்பர்கநின் டணயறேக்கும் உற 
ளகட்டிப்ட்ட. அந்ட உபிழழத ணவதமநம் ன்ட 
டி மவதமகப் ிந்டயனக்கமம். 
 

ப்மம்ணஞர் இடழமடு உற ற்டுத்டயக்ளகமண்டயல் 
அசமஸ்த்ரீதணமகப்  ழர்ந்டமறம், ப்ழமடம் ல்டம் 



ளகட்டம் கந்ழட பனபடயல் இடயறம் சய ல்ட 
ற்ட்ட. ப்மம்ணஞ ம்ந்டத்டமல் அங்ழக க மடய 
தமனழண ல் டிப்யறம், குயப்மக ம்ஸ்க்னட 
அிணமனம் ளற்பர்கநமமர்கள். ல்மனழண சுசய 
னசயதமக ஸ்மம் ளசய்ட சுத்ட பஸ்டயம் 
உடுத்டயக்ளகமள்பட, ஆசமத்ழடமடு ஆத டர்சம் 
ளசய்பட ஆகயத ல் பனக்கங்கறம் ற்ட். 
 

(ப்மம்ணஞல்மடமர் டிப்யபில்மடபர், 

சுத்டணயல்மடபர் ன்று ணட்ம் டட்டுபடமக 
அர்த்டணயல்வ. அபர்கறக்கு ற்ட்டுள்ந ளடமனயல்கவந 
னன்ிட்டு -- குயப்மக, மட்மநி ணக்கநமக 
இனப்பர்கள் -- ளமம்றம் சுத்டம் மர்க்கனடிதமணமகய, 
அடழப னகயப் ழமய் பிடுகயட. அபர்கள்  
பனங்கள் டிக்கறம் னடிபடயல்வ. னெ 
பமழ்க்வகக்கு அபர்கள் டங்கள் ஞிகநமல் யம் 
உகமம் ண்டபடமல் அபர்கறக்கு சமஸ்டயங்கநிறம் 
ளசௌச பிடயகவந (சுத்ட ஆசம பிடயகவந) இநக்கயழத 
ளகமடுத்டயனக்கயட. கட்மத பித்தமப்தமனம் 
பிடயக்கபில்வ. இப்டிதினந்டம் ணவதமநத்டயல் இந்ட 
அம்சங்கநில் அபர்கள் ன்மக 
னன்ழயதினக்கயமர்களநன்மல் அடற்கு ப்மம்ணஞ 
இன்ஃப்றளதன்ஸ் கமஞணமதினந்டயனக்கமம் ன்றுடமன் 
ளசமன்ட) 
 

ன்டமன் Mainland --ஏடு ளடமர்ன ளகமண்டினந்டமறம் 
இன்றுழமல் ழமக்குபற மடங்கநில்மட அந்டக் 
கமத்டயல் ளரித ணவத் ளடமனக்கு ணறுக்கம் இனந்ட 



ணவதமந ழடசம் ஏநற டித்ழடடமன் இனந்டட. 
ஆசமர்தமள் கமத்டயல் இப்டித் டித்டயனந்டடமல்டமன் 
அங்ழக Mainland -ல் ற்ட்டினந்ட குனறுடிகநின் மடயப்ன 
அடயகணயல்மணல் அட கூடிதபவ வபடயகணமக இனந்ட, 

அபடமனம் அந்ட இத்வடத் ழடர்ளடடுத்டட. ிகு 
ணவதமந மவ ற்ட் அப்னனம் -- ணீ 
டைற்மண்டுகள் பவகூ -- அப்டித்டமன் (ணவதமந 
மடு எடங்கயத் டமன்) இனந்டட. அடமல் 
டங்கறக்ளகன்று என மவ ற் ஆம்ித்டடம் 
அடயல் என pride -உன் (ளனணயடத்டன்) க 
ங்கறம் அவடழத டமய்ளணமனயதமக 
ற்றுக்ளகமண்டுபிட்மர்கள். 
 

ணவதமநக் கவட இத்டவ ளசமன்டமல் இன்ம் 
ளகமஞ்சனம் ளசமல்யபிடுகயழன். 
 

ணவதமநமவ ிந்ட ிற்மடு டணயழ்மட்டு 
ப்மம்ணஞர்கள் சய கமஞங்கறக்கமக அங்ழக 
குடிழதயமர்கள். ளமம் உள்ழந ச்ணப்ட்டுக்ளகமண்டு 
ழமகமணல், அந்ட ல்வக்குள் ழமய்க் ளகமஞ்சம் 
டெத்டயழழத 'ளட்டில்' ஆமர்கள். இண்டு பனயகள் 
அங்ழக ழமபடற்கு, இண்டு பனயதமகறம் ழமமர்கள். 
என்யல் ழகமதம்னத்டெர் பனயதமகப் ழமய்ப் மக்கமட்டில் 
குடிழதயமர்கள். இன்ளமன்யல் ளடன்கமசய, 
ளசங்ழகமட்வ டமண்டித் டயனபந்டனப் க்கங்கறக்குப் 
ழமய்த் டங்கயமர்கள். இபர்கள் ம்னடயரிகள் இல்வ. 
ஆடயதில் குடிழதற்ப்ட் ம்னடயரி பம்சத்டயர் டுபில் 
டணயழ் ழசயதினந்டமறம் ிகு ணவதமந 



மவக்கமமகய பிட்மர்கள். இப்ழமட மன் 
ளசமன்பர்கள் ணவதமநம் உண்ம ிழக அங்ழக 
குடிழதய, இன்வக்கும் டணயவனழத டமய் மவதமகக் 
ளகமண்டினப்பர்கள். சூழ்யவதின் இன்ஃப்றளதன்மல் 
அபர்கறவத டணயழ் ளகமஞ்சம் பித்தமணமதினக்கும். 
உச்சரிப்ில் ணவதமந ப்மம் கந்டயனக்கும். 
 

Mainland -க்குப் ழமக்குபறத் ளடமர்ில்மணல் அந்ட 
ழடசம் டி ணழமடு உனபமதிற்று ன்னும்ழமட 
என்வ ணந்டபிக் கூமட. 'டி ணன' ன்டமல் மட 
ணத கமசமத்டக்கு பித்தமணமட ன்று 
யவத்டபிக்கூமட. 'ழபட ளய' ன் எழ டயதின் 
ஏட்த்டயல் வசபம், வபஷ்ஞபம், சமக்டம் ன்று  
டவகள் இனப்டழம1, மட கமசமம் ன் 
ளமடபம கங்வகதில் என கட்ணமக இனப்டடமன் 
ணவதமந ணன, இன்னும் டணயழ் ணன, பங்கமந ணன, 

கமஷ்ணீரி ணன ல்மழண. மட கமசமத்வட ழபமகக் 
ளகமண்டுடமன் ழபறு ழபறு கயவநகநமக இவப -- 
ணவதமந ணனம்டமன் -- உனபமகயனேள்ந. Mainland -ல் 
இனந்ட ப்மம்ணஞர்கவநத் டமழ ஆடயக் குடிகநமக 
அங்ழக சுமணர் அணர்த்டயமர்? மட ழடசத்டயன் ழபடம், 

னமஞம், ழகமபில், குநம் ஆகயதபற்வத்டமழ அங்ழகனேம் 
மட்டிமர்? அப்னம் ழமபர்கறம் இங்ழகனேள்ந டணயழ் 
ங்கள் டமழ? அடமல் மட கமசமத்டயல் டமன் அட 
எட்டிக்ளகமண்டினந்டட. இன்னும் ளசமல்ப் ழமமல், 

மக்கய மட ழடசம் னமறம் மட ணதக் 
கமசமத்வடப் ய ளகமடுத்டக் ளகமண்டு, னடயத பனயகநில் 
இறேட்ழமடங்கூ ணவதமந ழடசம்டமன் ணவக்கு 



ணறுக்கம் அந்டக் கமசமத்வடக் கமந்டமகக் கமப்மற்யக் 
ளகமண்டினந்டட. அடமழழத ஆசமர்தமள் அபடமனம் 
அங்ழகழத யகழ்ந்டட. 
 

ிற்கமத்டயல் இடற்கு ழளடயமக ந்டவடனேம் 
ளசமல்டம். ணவதமநத்டக்குக் கயனக்ழக ணவத் 
ளடமமடமல் உள்மட்டு ணமறுடல்கறம் னட்சயகறம் 
அவட அவ்பநபமக மடயக்கபில்வளதன்மல், அடற்கு 
ழணற்ழக ன் இனக்கயட? னத்ம், அடமல் 
ன்பமதிற்ளன்மல் ழணற்கு மடுகநியனந்ட இட 
ணடஸ்டர்கள் னத் ணமர்க்கணமக ப ஆம்ித்ட 
கமத்டயயனந்ட அபர்கள் ம் ழடசத்டயல் அடிளதடுத்ட 
வபத்டட ணவதமநக் கவதில்டமன். ற்றுணடய 
பிதமமத்டயல் ளகமனயக்கும்டிதமக அங்ழக க்கமய், 

ணயநகு, ழடக்கு, சந்டக் கட்வ ல்மம் அரிணயடணமகக் 
கயவத்டடமல் அபர்கள் அங்ழகழத டங்கயபிடுபடம் 
பனக்கணமதிற்று. னைடர்கநியனந்ட கயயஸ்டபர்கள், 

னஸ்ீம்கள் ல்ழமனக்கும் ணவதமநம் டமய் 
பீமதிற்று. அபர்கறவத ணடங்கறம் அழடமடுகூ 
அங்ழகழத அடயகணமக ப்சமணமதிற்று. உள்மட்டு 
அவபடயக ணடங்கநின் மடயப்னக்கு அடயகம் ஆநமகமட 
ப்ழடசழண இப்டி ளபநிமட்டு ணடங்கறக்கு யவத 
இம் ளகமடுப்டமக ஆதிற்று! 
 

ழபடிக்வகதமக இன்ளமன பிதனம் ளசமல்கயழன். 
ளபநிமட்டு ணடங்கவந ணவதமந மட்டிர் ற்றுக் 
ளகமண்மறம், யந்ட ணடம் ன்று பனம்ழமட அங்ழக 
ம்னவத ஆசமர்தமறக்குப் ிகு அபனவத 



ம்ப்டமதம் டபி வடனேம் அபர்கள் ற்றுக் 
ளகமள்நபில்வ. அபர்கநில் வபஷ்ஞப ணடத்வடழதம 
ணத்ப ணடத்வடழதம ின்ற்றுபர்கள் கயவதமட. 
த்ணம ஸ்பமணய ழகமபிமமறம் ரி, குனபமனைப்ன் 
ழகமபிமமறம் ரி அங்ழகளதல்மனம் 
றோவபஷ்ஞப ட்ர்கள் னவ ண்டபடயல்வ ன்று 
மர்க்கயழமணல்பம? ஆசமர்தமள் டங்கள் ழடசத்வடத் ழடடி 
பந்ட அபடமம் ண்ஞிமளன் க்டயதிணமம்!... 
 
 

ணீ கமத்டயல் ழமக்குபத்ட மடங்கள், இங்கயீஷ் 
டிப்ன, தன்ஸ் ல்மம் வ்னத்டயதமக ஆம்ித்டின் 
எடங்கயதினந்ட ணவதமந ங்கள் எழதடிதமக 
ளபநிழத பந்ட ழடசம் னமறம் ப ஆம்ித்ட 
பிட்மர்கள். அங்ழக  ங்கயவதனேம் 
ளனகயக்ளகமண்ழ ழமட என னக்த கமஞம். 
இப்ழமட ப ப, ம்னவத ழடசம் னமபில் 
ணட்டுணயல்மணல் அந்யத ழடசங்கறக்கும் அபர்கழந 
மநணமகப் ழமகயமர்கள். ளகௌபம் மர்க்கமட உவனப்ன 
ணப்மன்வணனேம் ளடமனயல் மணர்த்தனம் இனப்டமல் 
டுிடி ழபவ, டீக் கவ இபற்றுக்கும் பனகயமர்கள். 
டிப்னம் அயறம் இனப்டமல் ளரித ளரித 
டபிகறக்கும் பனகயமர்கள். ர்பஜ்ஜம ஆசமர்தமள் 
அபடரித்ட ப்ழடசத்வடச் ழசர்ந்ட அபர்கழந 
அப்ழமடயயனந்ட இப்ழமடம் 'யய'தில் (டிப்யபில்) 
னடல் ஸ்டமம் பயத்டபனகயமர்கள். 
 

னட னேகத்டயல், என க்கம் னவணதம அத்ததமடயகவந 
இன்னம் கமப்மற்றுபர்கள் அங்ழகழத இனந்டமறம், 



அங்ழகடமன் இன்ளமன க்கம் ளமம்ப் னட்சயகணம 
ணமறுடல்கறம் ற்ட்டினக்கயன். ஆத 
ப்ழபசத்டயயனந்ட கம்னைிஸ்ட் மஜ்தம் பவ அழகம் 
அங்ழகடமன் அங்குமர்ப்ஞணமதினக்கயட. 
 

1 --- "ழபட ளய டவனத்ழடமங்க ணயகு வசபத் டவ 
பிநங்க" ன் ழசக்கயனமர் பமக்வக யவற கூர்ந்ட 
ழசுகயமர்களநண்ட ளடநிற. 
கும்ழகமஞப் னர்பகீம்?கமஞ்சயறோணனம் கும்ழகமஞனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

கும்ழகமஞப் னர்பகீம் ? 

 

கமஞ்சய றோணனம் கும்ழகமஞனம் 

 

ஆசமர்தமள் ிந்ட ஊர் கமடிதமமறம், ஸ்பமணய டமழண 
அபமகப் ிக்கப் ழமபடமக அபனவத ிடமபம 
சயபகுனறக்கு பம் டந்டட டயனச்சூரில். 
 

டயனச்சூர், சயபகுன ன்பற்வப் ற்ய ன் 
ஆமய்ச்சயவதச் ளசமல்கயழன். ஆசமர்தமள் கவடவதபி 
ணவதமநத்டயன் கவடக்ழக அட அடயக 
ம்ந்டனவதடமவகதமல் இங்ழகழத 
ளசமல்யபிடுகயழன். 
 

என மட்டிர் ழபளமன மட்டுக்குக் குடி ளதனம் 
ழமட டங்கறவத வனத மட்டில் டமங்கள் பமழ்ந்ட 
பந்ட ஊர்கநின் ளதர்கவநழத னடயத மட்டின் 
ஊர்கறக்கும் வபப்ட ணமதினக்கயட. 
டமய்மட்வபிட்டு பந்ட பிட்மறங்கூ ணமத்ன 



னணயதிணமம் இப்டிப் ண்ஞத் டெண்டுகயட. 
இங்கயீஷ்கமர்கள் அளணரிக்கமபில் குடிழதயதின், 

இம்ணமடயரிடமன் டங்கள் டமய்மட்டு ஊர்ப் ளதர்கறக்ழக 
'ந்னை, 'ந்னை' ன்று ழசர்த்ட அளணரிக்கமபில் னடயத ஊர்கவந 
ற்டுத்டயக்ளகமண்மர்கள். 'ந்னை இங்க்மண்ட்' ன்ழ 
அளணரிக்கமபின் பகயனக்கு ணமகமஞங்கள் ஆறுக்கும் 
ழசர்த்டப் ளதர் உண்டு. இங்க்மண்டில் தமர்க், 

மம்ப்தர், ளர்ய ன்ளல்மம் இங்கள் இனப்ட 
ழமழப அளணரிக்கமபில் ந்னை தமர்க், ந்னை மம்ப்தர், 

ந்னை ளர்ய ன்ளல்மம் ளதர் வபத்டமர்கள். 
இப்டிழத கயனக்ழக ஆஸ்ட்ழயதமபிறம் டங்கள் 
டமய்மட்டுப் ழர்கவந வபத்டமர்கள். ந்னை ளநத் 
ழபல்ஸ் ன்ழ அங்ழக என ணமகமஞத்டக்குப் ழர். 
 

இழடழமத் டணயழ்மட்டியனந்ட  ழர் 
ணவதமநத்டக்குப் ழமய் 'ளட்டில்' ஆழமட 
டணயழ்மட்டுப் ஊர்ப் ளதர்கவந அங்ழக வபத்டமர்கள். 
ஆல்பமய், (ஆபமய்) , றைர் (றேறொர்) , கண்ஞனூர், 

ணமத்டெர், ழணச்ழசரி ன்ளல்மம் ணவதமநத்ட ஊர்ப் 
ளதர்கள் இனப்ட அப்டிழத டணயழ்மட்டு ஊர்ப் 
ளதர்கவந அங்ழக வபத்டடடமன். 
 

ஆசமர்தமள் சரிடத்டயயனந்ட  டைற்மண்டுகள் டமண்டி 
பனழபமம் : 
 

கமஞ்சரனத்டயல் இனந்டபந்ட ம் ணம் டயளட்மம் 
டைற்மண்டு ணத்டயதில் அங்ழகதினந்ட னப்ழபண்டி 
பந்ட, னடிபமகக் கும்ழகமஞத்டயற்கு ணமற்ப்ட்ட. 
அந்டக் கமத்டயல் Carnatic Wars ன்று ளசமல்ப்டும் 



னேத்டங்கநில் கமஞ்சயப் ிழடசத்டயல் ஏதமட சண்வனேம் 
னற்றுவகனேணமக இனந்டட. ஆர்க்கமட்டு பமப், ஈஸ்ட் 
இண்டிதம கம்ளி, ப்ளஞ்சுக்கமர்கள், வடர் அய 
ன்று ல்மனம் எனத்டனக்ளகமனத்டர் குஸ்டய ழமட்டுக் 
ளகமண்டினந்டடயல் கமஞ்சரனத்டயல் ழகமபில்கவநழத 
ழகமட்வதமக உழதமகயத்டக்ளகமண்டு ஆனேடங்கள் 
பசீுபட, ஊனக்குள் னகுந்ட சூவதமடுபட ன்ளல்மம் 
பிரீடணமக ந்ட பந்ட. அடமல்டமன் அப்ழமட ம் 
ணத்டயயனந்ட ஸ்பமணயகள்1 ணத்வட இம் ணமற்யதட. 
 

மழணச்பம் பவ தமத்வ ழமய்பிட்டு அப்னம் 
உவதமர்மவநதம் ன் ம்ஸ்டமத்டயற்குப் ழமய்த் 
டங்கயமர். 
 

டயனச்சயமப்ள்நி யல்மபிறள்ந உவதமர்மவநதம் 
அப்ழமட டஞ்சமறொர் ணமமஷ்ட் மஜ்தத்டயற்கு 
உட்ட் என ணீன்டமரி ணமடயரி இனந்டட. அந்ட 
ம்ஸ்டமமடயடயகள் ம்னவத ணத்வட ஆச்தித்ட 
பந்டபர்கள். அடமல் அப்ழமடயனந்ட மம-அல்ட 
ணீன்டமர்-அப்ழமடயனந்ட ஸ்பமணயகவந அங்ழக பந்ட 
டங்கும்டி ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்டன் ழரில் 
ஸ்பமணயகறம் அப்டிழத ண்ஞிமர். அட ன்மகக் 
கமடுகள் சூழ்ந்ட டற்கமப்மக இனந்ட இம். அடமல் 
ளபநிச் சண்வ சச்சறகள் அடயகம் மடயக்கமட இம். 
 

அந்யத ணடஸ்டர்கள் பந்ட இங்ழக ஸ்ம் குஸ்டயப் 
ழமட்டுக்ளகமண்டினந்ட ணதத்டயல் ணம் மடகமப்னக்கமக 
ழபற்யம் ழமடற்குக் குயப்மக என கமஞம் உண்டு. 
அடடமன் ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷய ன்டமகச் 



ளசமக்கத்டங்கத்டயழழத ஆ அம்மநின் பிக்ம். 
கமணழகமஷ்ம் (கமணழகமட்ம்) ன்னும் கமஞ்சய 
கமணமக்ஷயழகமபியல் என ந்யடயதில் அந்ட ஸ்பர்ஞ 
பிக்ம் இனந்ட பந்டட. அந்டக் ழகமபில் ம் ணத்டயன் 
யர்பமத்டயல் இனப்ட. ஆவகதமல் குஸ்டய 
ிடித்டக்ளகமண்டினக்கய அந்யத ணடஸ்டர்கள் சந்டடிச் 
சமக்கயல் ஸ்பர்ஞ பிக்த்வட அரித்ட பிமணல் 
மடகமப்னப் ண்ஞழபண்டித ளமறுப்ன ணத்டக்கு 
இனந்டட. இப்ழமட கமப்ம இணமக இனந்ட உவதமர் 
மவநத மம அவனப்ன அனுப்ிதறன் ணம் அங்ழக 
ழமய்த் டங்கயதழடமடு ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷயனேம் ழகமபில் 
ஸ்டமகீர்கநமல் மக்வடதமக அங்ழக ளகமண்டு ழமய்ச் 
ழசர்க்கப்ட்மள். அன்யயனந்ட கமணழகமஷ்த்டயல் அந்ட 
ந்யடய கமயதமகழப இனந்ட பனகயட.2 

 

ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷயணட்டுணயல்மணல், இழட ணமடயரிதம 
கப கமங்கநில் சயடம்ம் மம, டயனபமனொர் 
த்தமகமம, கமஞ்சய படமம (உத்பர்) , றோங்கம் 
ங்கமம (உத்பர்) ஆகயதபர்கறம் டங்கள் இத்வட 
பிட்டு ஞ்சமம் ண்டம்டிதமக ற்ட்டினக்கயட. 
மமக்கள்! அடயறம் ஸ்பமணயழத மமபமபர்கள் 
ஆமல் டயக் பிதம், ம பி ன்யல்மணல், இந்ட 
ணமடயரி சண்வக்கு தந்டளகமண்டு ன் ழமகும்டி 
இனந்டளடன்மல், டு டுழப ம் ணடஸ்டர்கள் 
ணதமிணமம் குன்யச் ழசமர்ந்ட ழமதினந்டழமட 
அடற்குத் டண்வதமகறம், ணறுடினேம் அபர்கவந 
றேப்ித் டெண்டி பிடுபடற்கமகறம் டமன்! ஸ்பமணயக்கு 
சக்டய இல்மணல் ழமய்பி பில்வ! மம் ஆஸ்தணமய் 



சக்டய இனந்ட இனந்டடற்கு அடேபிக்க ழபண்டுளணன்ழ 
இப்டி பிவநதமடிமர். அழடமடு அந்ட ணம 
ழக்ஷத்னெர்த்டயகறவத மந்யத்தம் ழபறு 
ழக்ஷத்ங்கநிறம் ற்ழபண்டும் ன்றும் 
யவத்டயனக்கமம். 
 

ஸ்பர்ஞ கமணமயக்கு ணமத்ணயன்ய, ஊவபிட்டு ஊர் 
ழம மம, த்தமகமம, ங்கமம, படமம ஆகயத 
ல்ழமனக்குழண 'ளம்ரி'பம ஸ்டமணமக இனந்டட 
உவதமர்மவநதம்டமன். மடகமப்ம இணமக 
இனந்டழடமடு, ல் ஆஸ்டயக்த னத்டய பமய்ந்ட 
ணீன்டமர்கநின் ஆட்சயதியனந்டடமல் இந்டப் ளரித 
னண்தத்வடத் டட்டிக்ளகமண்ட. 
 

'ஸ்பமணய' ன்டற்கு ழர் டணயழ் உவவணக்கமர், அல்ட 
உவதமர் ன்டடமன். உவதமர் மவநதம் டன் 
ளதனக்ழகற் அழக உவதமர்கவநத் டன்ிம் 
உவதடமகப் ளற்ட! 
 

அப்னம் ணமடம கமம் பந்டழமட அந்டந்ட னெர்த்டய 
அடடன் ஊனக்குத் டயனம்ிப் ழமதிற்று. 
கமணமக்ஷயணட்டும் டஞ்சமறொனக்குப் ழமய் அங்ழகழத 
ஸ்டயபமம் ளகமண்டுபிட்மள். ளன்று அப்னம் 
ளசமல்கயழன். 
 

உவதமர்மவநதத்டயல் சயபன் ழகமபிறம் ளனணமள் 
ழகமபிறம் இனக்கயன். அங்ழகனேள்ந சயபன் ழகமபியல் 
இன்வக்கும் 'மடய ணண்ம்', 'த்தமகம ணண்ம்', 

'கமணமக்ஷயணண்ம்' ன்று அந்ட னென்று னெர்த்டயகறம் 



டமற்கமயக பமம் ளசய்ட ந்யடயகள் இனக்கயன். 
அழடழம அங்ழகனேள்ந ளனணமள் ழகமபியல் ங்கம, 

படம பிக்ங்கள் இனந்டடற்கும் சமன்று 
இனக்கயட. இந்ட பிதம் இனக்கட்டும். 
 

டஞ்சமறொரியனந்டளகமண்டு அப்ழமட ஆட்சய 
ளசறத்டயபந்ட ப்டமயம் ணமமம, டன்னுவத 
மஜ்தத்டயல் ழசர்ந்டடம உவதமர் மவநதத்டயல் இனந்ட 
பனம் ஸ்பமணயகறம் ணனம் மடமிதம 
டஞ்சமறொனக்ழக பந்டபிட்மல் ன்மதினக்குழண ன்று 
யவத்டமர். அப்டிழத ஸ்பமணயகறக்கு ப்மர்த்டவ 
ளசய்டளகமண்டு அவனப்ன அனுப்ிமர். ஸ்பமணயகறம் 
டஞ்சமறொனக்குப் ழமய்க் ளகமஞ்சகமம் டங்கயமர். 
ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷயனேம் கூப் ழமமள். 
 

அப்னம் அபனக்கு, 'ப்ட டய3கநில் த்மபி ழடசத்டயல் 
இனக்கும் என்ழ என்ம கமழபரி இந்டத் டஞ்சமறொர் 
ணண்த்டயழழத ஏடும்ழமடயறம் ம்னவத ணத்வட 
அடன் டீத்டயல் அவணத்டக்ளகமள்நமணல் டஞ்சமறொரில் ன் 
அவணத்டக் ளகமள்நடம்?' ன்று ழடமன்யற்று. அடமல் 
கமழபரித் கவதிறள்ந கும்ழகமஞத்டக்கு பமத்வட 
ணமற்யக் ளகமள்ந யவத்டமர். மமறம் ம்ணடயத்ட 
ணமமஷ்ட்ம ப்மம்ணஞம ணந்த்ரி ரீ் ந்த் 
ன்பரிம் அடற்கம ற்மடுகவநச் ளசய்தச்ளசமல்ய 
உத்டபிட்மர். அடன்டி ரீ் ந்த் கும்ழகமஞத்டயல் 
அவணத்டக்ளகமடுத்ட ணழண அடற்கப்னம் கமஞ்சய 
ீத்டயன் 'ளட் ஆஃீம'கய பிட்ட! ணத்வடச் சுற்ய 
ரீ் ந்த் டம் ளதரிழழத அக்மம் 



ற்டுத்டயக்ளகமடுத்ட பித்பமன்கநம த் 
ப்மம்ணஞர்கள் சூழ்ந்டயனக்கும்டிதமக உகமம் ளசய்டமர். 
 

ஆவச ஆவசதமகக் கூப்ிட்டு வபத்ட உசமம் ண்ஞித 
மமறக்கும் டஞ்சமறொர் ங்கறக்கும் ந்ழடமணமக 
இனக்கட்டுளணன்று ஸ்பமணயகள் என்று ண்ஞிமர். 
ன்ளபன்மல் ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷய டஞ்சமறொரிழழத 
யத்த ப்டயஷ்வதமதினக்கட்டுளணன்று மமபிம் 
ளசமன்மர். றோணம் ணமத்டயழண கும்ழகமஞத்டயற்கு இம் 
ணமற்யறு. மம ந்ழடமணமக ழண படீயதில் ழகமபில் 
கட்டி அம்மறக்கு அவட யத்தபமணமக்கயமர். "ங்கமன 
கமணமக்ஷய" ன்று இப்ழமடம் டஞ்சமறொரில் பிநங்கய 
பனபள் இப்டிதமகக் கமஞ்சரனத்டயயனந்ட 
உவதமர்மவநதம் பனயதமக அங்ழக பந்ட ழசர்ந்ட 
ஸ்பர்ஞ கமணமக்ஷயடமன். 'ங்கமன' ன்மல் ளடறங்கயல் 
ஸ்பர்ஞம் ன்று அர்த்டம். ச்தமணம சமஸ்த்ரிகள் எழ 
ளடறங்குப் மட்டுகநமகப் மடிதட இபள் ழணல்டமன். 
அபள் ழரிறம் 'ங்கமன' ன் ளடறங்கு பமர்த்வடழத 
ழசர்ந்டபிட்ட! 
 

அபள் ணமசமம், கமஞ்சய ணம் கும்ழகமஞத்டயற்கு பந்ட 
ழசர்ந்ட ணமசமம் ல்மம் இனக்கட்டும். டயனச்சூவப் 
ற்ய அல்பம மர்த்டக்ளகமண்டினந்ழடமம்? அடற்கும் 
இடற்கும் ன் ம்ந்டம்? 

 

கமழபரி டீத்டக்கு ணத்வட ணமற்ழபண்டி பந்ட ழமட 
அப்ழமடயனந்ட ஸ்பமணயகள் குயப்மக கும்ழகமஞத்வட 
ன் ழடர்ந்ளடடுத்டமளன்று மன் ழதமசயத்டப் மர்த்ழடன். 
டஞ்சமறொனக்கு இன்ம் ளமம்க் கயட்ழழத 'ஞ்சடம்' 



ன்டமக மற கயவந டயகழநமடு கமழபரி ப்ணமடணமக 
ஏடிக்ளகமண்டினக்கயமள், அடடமன் டயனவபதமறு: டயன  
ஆறு -- ந்ட ஆறுகள்; அடடமன் 'ஞ்ச டம்'. னழமக 
வகமம் ன்று ளசமல்ப்டும் ணம ழக்ஷத்ம் அட. 
இன்ம் அழக ணமழக்ஷத்ங்கறம் கமழபரிக் கவதில் 
இனக்கயன். கமழபரி டம ஸ்ம 
பிழசத்டயற்ளகன்ழ ற்ட்டமக ணமதபம் இனக்கயட. 
இப்டிப்  இனக்கும்ழமட கும்ழகமஞத்வட 
ஸ்ளமக ளக்ட் ண்டபமழளன்று 
ழதமசயத்டப் மர்த்ழட. அப்ழமட கும்ழகமஞ 
ணமத்த்டயன் ணமமத்ணயதங்கள் என்றுக்குழணல் 
என்மக அவழணமடயக் ளகமண்டு யவற பந்ட4. 

னக்தணமக, இப்டி ழதமசயத்டக் ளகமண்ழ ழமகும்ழமட, 

'அ! ம்னவத ஆசமர்தமநின் அபடமத்டயழழத 
கும்ழகமஞ ம்ந்டம் இனக்கயட ழமயனக்கயழட! 
ஆடயமநில் அபனவத னர்பிகர்கறக்ழக கும்ழகமஞ 
ம்ந்டனண்டு ன்று ழடமன்றுகயழட!' ன்று 
ஆச்சர்தப்டும்டிதமகச் சய link -கள் (இவஞப்னத் 
டண்டுகள்) அகப்ட். அவடத்டமன் ளசமல் பந்ழடன். 
 

டயனச்சூர் ன்வட ம்னடயரிகள் 'சயபனம்' ன்று 
ளசமல்கயமர்கள். டணயனயல் ளசமன்மல் -- டணயழ்டமழ 
ணவதமநத்டயறம் ஆடயமவ? அடமல் அப்டிச் 
ளசமன்மல் -- 'சயபப்ழனொர்'. னண்தழக்ஷத்ங்கறக்கு 
ஆம்த்டயல் 'டயன' ழசனம். ளணட்மயழழத 
அல்யக்ழகஞி ன்வடத் டயனபல்யக்ழகஞி ன்றும், 

எற்யனைவத் டயனளபமற்யனைர் ன்றும் 
ளசமல்கயழமணல்பம? அப்டி சயபப்ழனொனக்குத் ன்றும் 



'டயன' ழமட்டு ளசமன்மல் 'டயனச்சயபப்ழனொர்'. 

'டயனச்சயபப்ழனொர்' ன்ட ணனபித்டமன் 'டயனச்சூர்' 

ன்மகயதினக்கயட! 
 

டயனச்சூனக்கு சயபனம் ன்று ழர் ளசமன்ழல்பம? 

சயபனம் ன்று டணயழ் மட்டிறம் ஊர் இனக்கயட. மல் 
ளற் ஸ்டம். அப்ர், ம்ந்டர் இனபனவத 
ழடபமங்கறம் அவ்றொர் ஸ்பமணயக்கு இனக்கயட. அட 
கும்ழமகஞத்டக்கு னென்று வணயல் ளடன்கயனக்ழக 
இனப்ட. 
 

கும்ழகமஞம் பிதணமகச் ளசமன்டற்கு இங்ழகடமன் 
கமஞம் பனகயட. 
 

என ணமழக்ஷத்ணயனந்டமல் அடன் மந்யத்தம் அவடச் 
சுற்ய ந்ட க்ழமச 'ழடித'றக்குப் பிதினக்கும். என 
க்ழமசம் ன்ட றணமர் இண்டு, இண்ழ கமல் வணல். 
அடமபட என ணமழக்ஷத்த்டயன் ளடய்பிக சக்டய, அவடச் 
சுற்யப் த்டப் ன்ிண்டு வணல் டெத்டக்குட்ட் 
பட்ம் னறேபடம் பிதினக்கும். ஞ்ச க்ழமச ல்வ 
ன்று அவடச் ளசமல்பமர்கள். சயபனம் அப்டிக் 
கும்ழகமஞத்டயன் ஞ்ச க்ழமச ல்வக்குள் இனப்ட. 
 

ளரித கங்கவந அபற்வ ளதமட்டிதினக்கும் சயன் 
ஊர்கழநமடு ழசர்த்ட இன்ம் ளரித கணமக Greater Bombay, 

Greater Madras ன்ளல்மம் ளசமல்கய 
பனக்கணயனக்கயளடல்பம? ஞ்ச க்ழமச ல்வவத 
அப்டி வபத்டக்ளகமண்மல் சயபனம் Greater kumbhakona -

த்டக்குள் பந்டபிடும்! 
 



டணயழ்ழடசத்டயல் கும்ழகமஞப் ஞ்சக்ழமச ல்வக்குள் 
என சயபனம் இனக்கயட. ணவதமநத்டயல் கமடிக்கு 
அனழக என சயபனம் (டயனச்சூர்) இனக்கயட. 
டணயழ்ழடசத்டயயனந்ட ணவதமநத்டக்குப் ழமய்க் 
குடிழதயதபர்கள் டங்கறவத னர்பிக ஊர்கநின் 
ளதர்கவநழத அங்ழக வபத்டமர்கள் ன்டற்கும் 
யவதச் சமன்று இனக்கயட. இப்டிப் மர்க்கும்ழமட, 

'இண்டும் இண்டும் மற' ன்கய ணமடயரி ன் 
ஊயக்கனடிகயட? கும்ழகமஞச் சயபனபமயகள் டமன் 
ஆடயதில் ணவதமநத்டக்குப்ழமய் அங்ழக டமங்கள் 
'ளட்டில்' ஆ ஊனக்கும் அந்டப் ளதவழத 
ம்ஸ்க்னடத்டயறம் டணயனயறம் வபத்ட, அந்ட 
ம்ஸ்க்னடப் ளதர் அழட னொத்டயழனேம், டணயழ்ப் ளதர் 
'டயனச்சூர்' ன்று ணனபினேம் இனக்கழபண்டுளணன்று 
ழடமன்றுகயடல்பம? 

 

அந்டத் டயனச்சூரில் ழமய் ம் இனந்டடமன் 
ஆசமர்தமநின் டமய் டந்வடதர் ஈச்பிணயனந்ட பம் 
ளற்று, ஈச்பவழத அபடம னத்மகப் ளற்ட! 
 

கும்ழகமஞத்டக்கு ஆசமர்த ம்ந்டம் இழடமடு 
னடிந்டபிபில்வ. இன்னம் 'கயட் உற' 

ளசமல்கயழன். 
 

ஆசமர்தமறவத டகப்மரின் ளதர் சயபகுன ன்ட. 
ளமம்றம் ளமனத்டணம ளதர். 'குன' ன்மல் ழர் 
அர்த்டம் 'ளரிதபர்' ன்ட. அடமல் உழடசம் 
ளசய்பவ ணட்டும் குன ன்று ளசமல்மணல் 
டகப்மவனேம் குன ன்று ளசமல்பழட பனக்கம். ஆகழப 



சயப அபடமத்டக்குத் டகப்மமக இனந்டபனக்கு 
சயபகுன ன் ளதர் ளமம்றம் ளமனத்டந்டமழ? 

 

ஆசமர்தமறவத அம்ணமபின் ளதனம் இப்டிழத டமன்! 
ஆர்தமம்ம ன்ட அந்ட அம்ணமநின் ளதர். 
ல்மபற்யறம் ச்ழஷ்மக இனந்டடமல் ம் ஆசமர்தமள் 
'ஆர்தர்'. அபனக்கு 'அம்ம' ன்மல் 'அம்ணம'. 

அப்டிதினந்டபள் ஆர்தமம்ம. 
 

சயபகுன ணமசமத்டக்கு பனகயழன். இந்டப் ளதர் மம் 
ளமம்க் ழகள்பிப்டுபழடதில்வ. ளடன்மட்டில் 
இல்மட அழக ளதர்கள் பமட்டில் வபத்டக் 
ளகமள்கயமர்கள். ஆமல் பமட்டிறம்கூப் 'சயபகுன'ப் 
ழர்க்கமர்கள் இல்வ. இந்டயதமபில் ங்குழண அந்டப் 
ளதர் வபக்கப்டுபடமகக் கமழஞமம். ளமம்ப் ழர், 

'சயபமகயத ஆடயகுன, அல்ட சயபனுக்கும் உழடசம் 
ளசய்ட குணம ஸ்பமணய -- இபர்கள்டமன் சயபகுன. 
ணடேஷ்தர்கநில் சயபகுன ன்மல் அட ஆசமர்தமநின் 
அப்ர் எனத்டர்டமன்' ன்று கூ 
யவத்டக்ளகமண்டினப்மர்கள். அந்ட அநறக்கு 
அனர்பணமகத்டமன் 'சயபகுன' ன்று ழர் இனக்கயட. 
 

ஆமறம் டணயழ் மட்டில் என ஊவச் சுற்ய ணட்டும் 
இந்டப் ளதர் சற்று அடயகம் அடிடுகயட. சயபகுனமடன் 
ளசட்டிதமர், சயபகுன உவதமர், சயபகுன ிள்வநபமள் -- 
ன்ளல்மம் அங்ழக கமடயல் டுகயட. அட ந்ட ஊர் 
ன்மல் -- அழட கும்ழகமஞம் டமன்! கும்ழகமஞ 
பட்மத்டயல் ணமத்ழண சயபகுனப் ழர் ளகமண்பர்கள் 
இனக்கயமர்கள். ன் அப்டி? 



 

ப்டிளதன்மல் கும்ழகமஞத்டக்குக் கயட்ழ ஞ்ச 
க்ழமச ல்வக்குள் உள்ந அந்ட சயபனத்டயல் ழகமபில் 
ளகமண்டுள்ந ஈச்பனுக்கு சயபகுனமட ஸ்பமணய ன்ழட 
ளதர்! னனகன் சயபனுக்கு குனபமகய உழடசயத்ட ஸ்பமணய 
ணவனேம் கும்ழகமஞத்டப் ஞ்ச க்ழமசத்டக்குள்ழநடமன் 
பந்டபிடுகயட! அங்ழக ிள்வநக்கு அந்ட 'வட்டிவ'க் 
ளகமடுத்டபிட்மழண ன்று இங்ழக அப்மழப 'சயபகுன'ப் 
ழர் வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமர்! இபர் சயபமகயத குன; 

ஸ்பமணயமட ஸ்பமணய சயபனுக்கு குனபமகயத அபனவத 
ிள்வந; ணவதமந ப்மம்ணஞம சயபகுனழபம சயப 
அபடமத்வடப் ிள்வநதமகக் ளகமண் அப்ம -- சயபகுன! 
எழ ளதரில் னென்று டயனுற! 
 

ணவதமந ப்மம்ணஞனக்குக் கும்ழகமஞச் சயபனத்ட 
ஸ்பமணயதின் ழர் இனக்கயட; அபர் ிள்வந 
பம்ழபண்டித் டபணயனந்டட ணவதமநச் சயபனணம 
டயனச்சூர் -- ன்டயயனந்ட ன் யச்சதப்டுகயட? 

 

ஆடயதில் கும்ழகமஞச் சயபனத்டயயனந்ட சுமணர் 
அவனத்டக்ளகமண்டு ழம ழசமனயத ப்மம்ணஞர்கள் 
ணவதமநத்டயல் குடிழதய ஊர்டமன் டயனச்சூர் ன்றும் 
அப்டிப்ழம குடும்ம் என்யன் பம்சத்டயல் பந்டபர் 
டமன் சயபகுன ன்றும் டீர்ணமிக்கத் ழடமன்றுகயடல்பம? 

 

டயனச்சூவச் சுற்ய அந்ட பம்சமபநி பிதழமட 
சயபகுனபின் டகப்மம பித்தமடயமழம அபனக்கும் 
னந்டய எனபழம கமடிதில் 'ளட்டி'மகய இனக்க 
ழபண்டும். ஆமறம் டங்கள் ஆடய ஊம சயபனம், ிகு 



ணவவதமநத்டயல் ளமந்ட ஊமக ஆ டயனச்சூர் ஆகயத 
இண்வனேம் அக்குடிதிர் ணக்கமணழ இனந்டயனக்க 
ழபண்டும். அடமல்டமன் பித்தமடயமர் னத்னுக்கு 
சயபனத்ட ஸ்பமணயதின் ளதம சயபகுன ன்வட 
வபத்டயனக்கயமர். அப்னம் அந்ட சயபகுன னத்னுக்கமகத் 
டஸ்-ம் இனக்கழபண்டுளணன்று யவத்டழமட 
டயனச்சூனக்ழக ழமதினக்கயமர். 
 

ஆக ஆசமர்தமநின் ஆடய னர்பிக னெடமவடகழந 
கும்ழகமஞம் பட்மத்டக்கமர்கள்டமன் ன்று ஊயக்க 
னடிகயட. 
 

இவடபி அந்ட ஊனக்கு (ருறம்ழகமஞத்டயற்கு) ன் 
ளனவண இனக்க னடினேம்? அங்ழக ஸ்னஷ்டிக்கம 
அம்னட கும்ம் பந்ட டங்கயவடபி, ஸ்னஷ்டிதியனந்ட 
பிடுட்டு அணணம ழணமக்ஷத்வட அவபிக்கும் 
அத்வபட அம்னட கும்த்வட ழமகனள்நநறம் 
பீர்கறக்கு பற்மணல் சுக்கும்டிதமக ஸ்டமித்ட 
வபத்டபிட் ஆசமர்தமள் அந்ட ழக்ஷத்பமயகநின் 
பம்சத்வடத்டமன் ழடர்ந்ளடடுத்ட அபடமம் 
ண்ஞிமளன்டடமன் அடன் ணம ளனவண. 
 

கமஞ்சரனத்டயல் இனந்ட ஆசமர்தமநின் றோணத்டக்கு 
இன்ளமன 'ளகண்ட் கமில்' அவணக்க ழர்ந்டழமட 
கும்ழகமஞழண அந்ட ப்வவத் டட்டிக்ளகமண்டு 
ழமடற்கு இடறம் என னக்தணம கமஞம் ன்று 
ழடமன்யற்று. ஆசமர்தமழநமடு அமடயதம ஆடய 
ம்ந்டம் அந்ட ஊனக்கு இனப்டம கமஞம் --- 
மணனக்கு றர்த பம்சம் ன்டழம ஆசமர்தமறக்குச் 



ளசமல்படமமல் அந்ட பம்சப் னர்பிகர்கறக்கு ட 
ன்ணழக்ஷத்ழணம அட கும்ழகமஞ பட்ம் ன்ட. 
 

ஆசமர்தமறவத பீிட னடிறன் னடிழமட்டுக் 
ளகமண் ஊர் கமஞ்சய; அபனவத பீிட ஆம்த்டன் 
னடிழமட்டுக் ளகமண் ஊர் கும்ழகமஞம்! 
ப்டிளதன்மல், ஆசமர்தமள் யத்டயதவந்ட ழக்ஷத்ம் 
கமஞ்சய. அபர் அபடம ன்ணம டுப்டற்கமக ந்ட ஊரில் 
டயனந்ட பம் ளப்ட்ழடம அந்ட ஊரின் னெணம 
ஊவ அங்கணமகக்ளகமண்ட கும்ழகமஞம். அபவப் 
ிப்ிக்க யணயத்ட ணமத்ணமக இனந்டபர் தமழம 
அபனவத ளதவக் ளகமடுத்டடம் கும்ழகமஞம் 
பட்மம்டமன். ஆசமர்தமநின் ஆடய னெடமவடகநின் ன்ண 
ஸ்டணமக இனந்டயனக்க கூடிதட அந்ட பட்ம்டமன். 
 

1 --- 62-பட ீமடயடயகநம றோ சந்த் ழசகழந்த் 
ஸ்படய ஸ்பமணயகள் (IV). 

 

2 --- றோசஞர்கள் அச்சந்யடயதில் 1944-ல் அம்ிவகதின் 
மடகம ிடயஷ்வ ளசய்டயனக்கயமர்கள். 
 

3 --- கங்வக, தனவ, சஸ்படய, சயந்ட, ர்ணவட ழகமடமபரி, 

கமழபரி ன்று றே ஆறுகள். 
 

4 --- கும்ழகமஞத்டயன் சயப்னக்கள் குயத்ட றோசஞர்கநின் 
பிரிபம உவ ம் டைற் குடயகநிளமன்யல் 
ளபநிதமகமம். 
ஆர்தமம்ம:கமஞ்சய கமணமக்ஷய ஆர்தன்:தப்ன் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 



ஆர்தமம்ம : கமஞ்சய கமணமக்ஷய 
 

ஆர்தன் : தப்ன் 

 

அப்ம ளதர் கும்ழகமஞ ம்ந்டனள்நளடன்மல் 
அம்ணம ளதர் கமஞ்சய ம்ந்டனள்நளடன்று என 
பிடத்டயல் ளசமல்மம். 'சயபகுன' ணமடயரி 'ஆர்தமம்ம'றம் 
அனர்பணம ழர்டமன். 
 

ணவதமநத்டயல் ஆரிதங்கமற சரிணவ 
பனயதியனக்கயட. ஆர்தனுவத கமடு ன்று அர்த்டம். 
ஆர்தன் ன்ட சரிணவ சமஸ்டமவபத்டமன். 'ஆர்தன்' 

டமன் டணயனயல் 'தன்' ஆதிற்று. அவட ணரிதமவடதமகப் 
ன்வணதில் ளசமன்மல் 'தர்' அல்ட 'தமர்'. தமர், 

தமப்ன் ன்ழட டணயழ்மட்டில் சமஸ்டமபின் ளதர். 
ணவதமநத்டயல் 'தப்ன்' ன்டம் அழட பமர்த்வடடமன். 
த்மபிர்கநின் க்மண ழடபவட ன்று இக்கம 
ஆமய்ச்சயக்கமர்கநமல் ளசமல்ப்டுபர்டமன் 
'ஆர்த'மகறம். 'த'மகறம் இனக்கயமர்! இந்ட இ ழட 
ஆமய்ச்சயளதல்மம் வ்பநற டப்ம அடிப்வதில் 
உண்மட ன்டற்கு இட ணமடயரிப்  சமன்றுகள் 
இனக்கயன். அட இனக்கட்டும். 
 

ஆர்தம ன்ட அம்மநின் -- ழணச்ப த்ிதமக 
இனக்கப்ட் மசக்டயதின் -- ளதர். " உணம கமத்தமதீ 
ளகௌரீ "ன்று ஆம்ித்ட அணத்டயல் அம்மள் 
மணங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட " ஆர்தம 
டமக்ஷமதஞ ீவசப கயரிம " ன்று பனகயட. குயப்மக 
த்ரினறந்டரி ன்கய னொத்டயல் டடேர்-மஞ-மச-



அங்குசங்கறன் ளசக்கச் ளசழபளன்று உள்ந 
அம்மவநழத 'ஆர்தம' ன்று ளசமல்படமகத் ளடரிகயட. 
அந்ட னொ க்ஷஞங்கழநமழழத இனப்பள்டமன் கமஞ்சய 
கமணமக்ஷய. "கமணமக்ஷயணம த்ரினறந்டரி" ன்ழ 
அபவநச் ளசமல்பட. யடமம்ிவக ன்டம் இந்ட 
னொத்வடத்டமன். 
 

கமஞ்சய கமணழகமஷ் னம த்டடயவத அடேக்யத்டபர் 
டர்பமர். அபர் அபவநப் ற்ய இனடைறு ச்ழமகனள்ந 
என ஸ்டடய ளசய்டயனக்கயமர். அடற்கு 'ஆர்தம த்பிசடய' 
ன்ழ ழர்1. (த்பி - சடய ன்மல் இன -- டைறு.) 
கமணமக்ஷயவதக் குயத்ட ணயகறம் உத்டணணம இன்ளமன 
ஸ்டடய உண்டு. அட 'ஞ்சசடய', அடமபட 500 ஸ்ழமகம் 
ளகமண்ட, னெகர் ன்பர் ளசய்டட. அடமல் 'னெக 
ஞ்சசடய' ப்டுபட. அடயறம் னடல் டைறு 
ஸ்ழமகங்கறக்கு ' ஆர்தம சடகம் ' ன்ழ டவப்னக் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

ழணஸ்பழமடு ழசழபண்டும் ன்டற்கமகக் 
கமஞ்சரனத்டயல் கமணமக்ஷய டயனந்டட ியத்டம். 
கமணமக்ஷய அப்டி டயனந்ட ஊர் கமஞ்சரனம் ன்று 
கந்டனமஞத்டயல் குயப்ிடுகயழமட 'ஆரிவத 
டபஞ்ளசய்டய' ன்ழ ளசமல்யனக்கயட. 
 

(றோசஞர்கள் குயப்ிடும் ளசமற்ளமர் கந்டனமஞம், டக்ஷ 
கமண்ம், 21-ம் த்டயல் 'பமரிடயகள்' த் ளடமங்கும் 15-

ம் மயல் பனகயட.) 
 



ஆவகதமல் கமஞ்சய கமணமக்ஷயக்கு பிழசணமக உள்ந 
ளதழ ஆசமர்தமநின் டமதமனக்கு வபக்கப்ட்டமகத் 
ளடரிகயட. அம்மழந அம்ணமபமக பந்ட ஆர்தமம்ம 
ன்று ளதர் வபத்டக்ளகமண் ணமடயரி த்பிக்கயட! 
 

சயபனுக்கு குன (அப்ம) சயபகுன ன்டழம ஆர்தம 
ஆசமர்தமறக்கு அம்ம (அம்ணம) ஆர்தமம்ம ன்றும் 
ளமனத்டம் மர்த்ழடமம். 
 

இண்டு ளரித பம்சங்கநில் பந்ட டம்டய. 
 

1 --- யடமம்ிவக குயத்ட டடயகநில் ன்ணஞிதமக 
பிநங்குபட ப் ளமனள் இடவ 'யடம ஸ்டப 
த்ம்' ன்னும் ளசமல்பர். 
அபடம னணயக்கம ழதமக்தடமம்சம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அபடம னணயக்கம ழதமக்தடமம்சம் 

 

அந்ட பம்சங்கநில் பந்ட ம்னடயரிகள் ணவதமந 
ழடசத்டயல் வபடயக அடேஷ்மங்கவநப் னஷ்கநணமக 
(யவபமக)ப் ண்ஞிக்ளகமண்டு டமசம 
ம்ன்ர்கநமக பமழ்ந்ட பந்டமர்கள். அந்ட 
பம்சத்டக்கமர்கள் ணட்டுணயல்வ; ம்னடயரி னெம் 
னறேடழண அப்டி இனந்ட பந்டட. ணவக்கு ணறுக்கம் 
க்கும் வ்தபமங்கநில் சயக்கயக்ளகமண்டு குனப்ம் 
அவதமணல் அபர்கள் எடக்குப் னணமக இனந்ட டங்கள் 
ழடசத்டயல் யச்சயந்வடதமகப் வனத பனயகநிழழத 
ழமய்க்ளகமண்டினந்டமர்கள். 
 



அப்ழமளடன், 'சமஸ்த்னம் ழபண்மம், ம்ப்டமதனம் 
ழபண்மம்' ன்று பிட்டுபிட்டு, ல்மம் கயரிவச 
ளகட்டுக்கயக்கய டற்கமத்டயறங்கூ1 ங்ழகதமபட 
ளகமஞ்சம் பிடயபத்டமக அத்ததம் ந்ட வபடயகறோ 
இனந்டளகமண்டினக்கயளடன்மல் அட ணவதமந 
ழடசந்டமன் ன்றுடமழ மர்க்கயழமம்? அங்ழகடமன் 
டற்ழமடம் அழக ம்னடயரி க்னங்கநில் கர்ப்த்வடக் 
கூட்டி ட்டு பதயல் சங்கறக்கு உதம் ளசய்ட, 

அப்னம் அஞ்சு ஆறு பனணமபட அபபனக்கம 
(ழபட) சமவகதில் அத்ததம் ண்டபடற்கு 
பிடுகயமர்கள். இந்ட (அத்தத) கமத்டயல் சமஸ்த்த்டயல் 
ளசமல்யனேள்நடி ப்ஹ்ணசமரிப் சங்கள் என 
ழகமபஞத்வட ணட்டும் கட்டிக் ளகமண்டு, டண்ம் 
வபத்டக்ளகமண்டு, ணமன்ழடமயல் டுத்டக்ளகமண்டு 
யதணணமக இனக்கயமர்கள். னடல் ணந்த்ரிதமனேள்ந 
கம்னைிஸ்ட் கட்சயவதச் ழசர்ந்ட சங்கன் ம்னடயரிழதமடு 
கூ இப்டி சமஸ்த்ழமக்டணமக அத்ததம் 
ண்ஞிதபர்டமன்! (சயரித்ட) கம்னைிஸ்ம் ணமத்ளணன்? 

அடறம் 'அழடபமடம்' ன்னும் ழமயத்டயன் 
ளகடுிடி னொந்டமன். 'அத்வபடம்' ன்மறம் 'அழடம்' 

ன்மறம் என்றுடமன்! இபர் ழனம் ஆசமர்தமள் 
ழமகழப இனக்கயட! அடயறங்கூ அத்வபடம்! 
 

ிற்மடு இங்கயீஷ் டிப்னக்குப் ழமகயபர்கறம்கூ 
ஆம்த்டயல் சய பனங்கள் அத்ததம் 
ண்ஞமணயனப்டயல்வ ன்று ணீ கமம்பவ 
ம்னடயரிணமர்கநிவதில்டமன் ந்ட பந்டயனக்கயட. 
 



இந்ட இனடமம் டைற்மண்டின் னட மகரிகக் 
கூத்டமட்த்டயறம்கூ இப்டி ணவதமநத்டயல் ஏநற 
ழபடமத்ததம் இனக்கயளடன்மல் இண்மதித்வடடைறு 
பனங்கறக்கு னந்டய ப்டி இனந்டயனக்கும்? 

 

அடமல்டமன் அபடம னணயதமகப் ழணச்பன் அந்ட 
இத்வடத் ழடர்ந்ளடடுத்டட. சமஸ்த் பனயவத 
ழமகத்டக்குக் கமட்டுபடற்கமக அபர் அத்ததம், 

குனகுபமம் ளசய்தடளணன்மல் அவப உள்ந 
இத்டயல் ிந்ட பநர்ந்டமல்டமழ னடினேம்? 

 

1 --- இப்குடய 1959 ணமர்ச்சயல் றோசஞர்கள் ஆற்யத ஏர் 
உவவதச் ழசர்ந்டட. 
ளற்ழமம னண்தசமயகள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ளற்ழமம னண்தசமயகள் 

 

ணவதமநத்டயல் ணமர் ன்று ளசமல்ப்ட் குடயதில் 
ஆல்பமய் தில்ழப ஸ்ழனுக்குக் கயட்ழ இனப்ட 
கமடி க்மணம். டயனச்சூனக்குத் ளடன் கயனக்கயல் னப்ட 
வணல். 
 

அங்ழக ஏடுகய டயக்கும் ஆல்பமய் ன்ழ ளதர். 
ளரிதமறு ன்டம் அடடமன். ம்ஸ்க்னடத்டயல் னர்ஞம 
டய ன்றும் சூர்ஞம டய ன்டம் இண்டு பிடணமகச் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

அந்ட க்மணத்டயல் ல் ஆசமம், டிப்ன, ளசல்ப பசடய 
ல்மம் பமய்ந்ட ப்மம்ணஞக் குடும்த்டயல் ிந்டபர் 



சயபகுன. பித்தமடயமம ன்பனவத க னத்ர் அபர். 
ழனக்கு ற் ணமடயரி பித்தமடயமர் ல்ம 
சமஸ்த்ங்கறம் அயந்டபமதினந்டமர். சயபமபடமத்டயன் 
அப்மப் ழர் 'சயபகுன' ன்று ளமனத்டணமக 
அவணந்டடழமழப, 'ர்பஜ்ஜ'ீம் ற்ழமகயபரின் 
டமத்டமப் ழர் 'பித்தமடயமர்' ன்று இனக்கயட! பித்வத, 

அடேஷ்மம் ஆகயதபற்ழமடு ளமத்ட 
ஸ்படந்டயங்கறம் யவதப் ளற்யனந்ட குடும்ம் அட. 
 

ளமடபமகழப ணவதமநத்டயல் பனக்கும் 
றிக்ஷத்டயற்குக் குவச்சயல்வ. அங்ழக எவ்ளபமன 
படீும் என ளரித ழடமப்ன. 'கமற' ன்று ளசமல்பமர்கள். 
சரிணவ தமத்டயவதிமல் இப்ழமட 'ஆரிதங்கமற' 

ன் ழர் அடிக்கடி கமடயல் டுகயட. இப்டி அழகக் 
கமறகள். டயனபமவக்கம, டயனக்ழகமடிகம ன்ளல்மம் 
டணயனயல் 'கம' ன்று னடிப்டடமன் ணவதமநக் கமற. 
இப்டி எவ்ளபமன படீும் ளரித ளரித ணங்கள் 
ளகமண் கமறக்குள்ழநழத இனக்கும். அடன் ல்வவத 
'அத்னடய' ன்மர்கள். என அத்னடயக்குள்ழநழத அந்ட 
படீ்டுக்கம க பஸ்டக்கறம் பிவநந்டபிடும். 
ளபநிழத ழமகழப ழபண்மம். என ழபடிக்வக 
ன்ளபன்மல் னெமடமணம, stable food ன்கய, அரிசய 
படீ்டுத் ழடமப்ில் பிவநபித்டக்ளகமள்படயல்வ. 
ஆமறம் படீ்டிழ பிவநகய ணயநவக 'க்ஸ்ழசஞ்ஜ்' 

(ண்ணமற்று) ண்ஞிழத அரிசய றணமகப் 
ளற்றுபிமம். ணற்டி அத்னத்டயக்குள்ழநழத பமவன, 

ளடன்வ, ம னடம ணங்கள், னசஞி, கமமகனவஞ, 

ணத்டயன் ழணழழத பிட் ணயநகுக் ளகமடி, ல்மம் 



இனக்கும். மள்க் ளகட்டுப் ழமகமணல் 
ழந்டயங்கமவதனேம் கனவஞக் கயனங்வகனேம் பறுத்ட, 

னசஞி பமம் ண்ஞி உரி கட்டிப்ழமட்டு வபத்ட 
பிட்மர்களநன்மல், னென்று மற ணமம் பிமணல் 
ணவன ளய்டமறம் சமப்மட்டு பஸ்டக்கறக்கமக 
ளபநிதில் ழமகழபண்டிதடயல்வ. ளநக்தணமக 
ஆத்ழடமடு 'ணமழஜ்' ளசய்டளகமண்டு பிடுபமர்கள். 
 

அவதமணல் டயரிதமணல் இப்டி படீ்டிழழத இனந்ட 
ளகமண்டினக்கமம் ன்மல் ன்மக அத்தத, 

அடேஷ்மங்கள் ளசய்ட பமம்டமழ? 

 

இந்ட ணமடயரி ல்மபிட ளநகர்தனம் ளற்று, 

ஆர்தமம்ம ன் உத்டண ஸ்டரீவதக் கல்தமஞம் 
ண்ஞிக் ளகமண்டு சயபகுன ன் த்ப்மணஞர் 
இனந்டபந்டமர். இபர் 'வகப்ள்நி ணம'வபச் 
ழசர்ந்டபளன்றும், அந்ட அம்ணமள் 'ழணல்மறைர் ணம' 

ன்வடச் ழசர்ந்டபளநன்றும் அந்டப் க்கங்கநில் 
ளசமல்கயமர்கள். ர்ஞமகுநத்டயயனந்ட ளகமல்ம் ழமகய 
பனயதில் ழணல் மறைர் ணவ ன்று இப்ழமடம் 
இனக்கயட. 
 

அந்ட டம்டய இண்டு ழனம் ஈச்ப க்டய யம் 
உவதபர்கள். ல் சரத்ழடமடும், ஆசமத்ழடமடும் 
பமழ்க்வக த்டய பந்டமர்கள். அபர்கறக்கு 
ல்மணயனந்டம் ளரித குவதமகப் னத் மக்தம் ணட்டும் 
இல்மணயனந்டட. இப்டிதினந்டமல்டமழ அபர்கள் 
அபடமம் ற்டுபடற்குத் ழடவபதம இண்மபட 



ளடிவக் ளகமடுக்கனடினேம்? அவடத் ளடமர்ந்ட 
அபடமனம் ற்னடினேம்? 

 

டயனச்சூரில் ழபண்டுடல்:ழக்ஷத்ச் சயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

டயனச்சூரில் ழபண்டுடல் ; ழக்ஷத்ச் சயப்ன 

 

த்னத்ன் ிக்கழபண்டுளணன்டற்கமக அந்ட இண்டு 
ழனம் டயனச்சூனக்குப் ழமய் ஸ்பமணயக்கு ப்மர்த்டவ 
ளசய்டளகமண்டு ம் இனக்கமமர்கள். 
 

டயனச்சூர் வ்னமசம் ன்று ழர்ளற் ணம சயப 
ழக்ஷத்ம். வ்னம் ன்மல் ந்டயழகச்பர். ரிம் 
ன்டம் வ்னம் ன்டம் என்ழடமன். 
வ்னமனொம ஸ்பமணய ந்டய என ணவ 
னொத்டயயனக்கும் இங்கு ணவக்கு ழணழ பறீ்றுக் 
ளகமண்டினக்கயமர். ந்டய ளரித ரி னொத்டயறம் அந்டக் 
ழகமபியல் இனக்கயமர். ணவதமநத்டயறள்ந 
சயபமதங்கநில் ணயகறம் னக்தணமடம் ளரிதடம் 
டயனச்சூர் ஆதம்டமன். ஊனக்ழக டுமதகணமக அட 
அவணந்டயனக்கயட. ளரித வணடமத்டக்கு ணத்டயதில் 
ிம்ணமண்ணம ணடயல்கழநமடு உள்ந ழகமபில். ிற்மடு 
வணடமணமகயபிட்மறம் ஆடயதில் இந்ட இனம் என 
"கமற"பமகத்டமன் இனந்டயனக்கயட. எழ ழடக்கு ணணமக 
அங்ழக இனந்டயனக்கயட. இப்ழமடம் அந்ட இத்டயற்கு 
'ழடக்கயங்கமடு' ன்று ளதர் எட்டிக்ளகமண்டினக்கயட! 
ரிணவ ன்டம் ணவளதன்று சனகமக 
யப்ழமகயணமடயரித் ளடரிதமட. ணண்வஞ ளபட்டிக் 



ளகமட்டி ணணமகச் ளசய்டமற்ழம அங்ழக 
வ்னத்டமகமணமக (பட்படிபணமக) னணய அவணந்டயனக்கும். 
 

பக்குன்மடர் ன்று ங்கள் ளசமல்கய 
வ்னமசழச்பர், 'றோழகமபில்' ன்று ணவதமநத்டயல் 
ளசமல்ப்டும் ப்டமணம ந்யடயதில் இனப்மர். அந்ட 
ழடசத்டயல் சடணமக ந்யடய அவணத்ட என்றுக்கு ழணல் 
என்று அடுக்குக் கூவகநமக ஏடு ழபய்ந்ட ழகமதில் 
கட்டுபட ணமதினந்டமறம் இந்ட ந்யடய 
பட்ணமகக் கட்ப்ட்டு, குவ ழமன் எழ டநக் 
கூவனேன் இனக்கயட. இந்டக் ழகமபியழழத 
சங்கமமதஞனக்கும் மணனக்கும் றோழகமதில்கள் 
இனக்கயன். இபற்யன் சங்கமமதஞர் ந்யடயனேம் 
வ்னத்டமகமணமட (பட்ணமட) . ஆமல் அட இண்டு 
டநம் ளகமண்ட. மணர் ந்யடயழதம இட்வத் 
டநத்டன் சடணமக இனக்கயட. சயபன் ழகமபியல் 
இப்டி பிஷ்ட ம்ந்டணம ந்யடயகள் இனப்ட 
ழகநத்டயல் ழண. இட ஆசமர்தமள் யவ மட்டித 
டர்சமத்வபடத்டக்கு -- ணத ணத்டக்கு -- 
ற்டமக இனக்கயட. மமதஞ ஸ்ணஞத்டழழத 
கமர்தங்கவநச் ளசய்டபந்ட சங்கரின் அபடமத்டயற்கமக 
ழபண்டிக்ளகமண் ழகமபியல் சங்கமமதஞர் 
இனப்டம் ளமனத்டந்டமழ? ஸ்பமணய ந்யடயக்குப் 
ின்க்கம் அம்மள் ந்யடய. 'மர்படய' ன்ழ ளதர். அட 
டமன னெர்த்டய (ணத்டமம டயனறனபம்.) 
 

ணட ம்ந்டணம மட்டித மகங்கள் 
த்டபடற்ளகன்ழ ணவதமநக் ழகமபில்கநில் 



'கூத்டம்ம்' ன் ணண்ங்கள் உண்டு. டயனச்சூர் 
கூத்டம்ம்டமன் அபற்யல் ளமம்றம் னகழ் வத்டட. 
ணழபவப்மடு ணயக்கடமக அட இனக்கயட. 
 

டயனச்சூர் ன்றன் 'டயனச்சூர் னம்' ன்டமக கப்ட் 
தமவகநில் அழக ளடய்ப னெர்த்டங்கள் டயனம் 
னடயனணமக அஞிபகுத்ட யற்கும் உத்பம் யவறக்கு 
பமம். ஆமல் அடற்கும் டயனச்சூர் 
வ்னமசழச்பனக்கும் ம்ந்டணயல்வ ன்மல் 
ஆச்சர்தணமதினக்கும். இந்டக் ழகமதிறக்குப் 
க்கத்டயழழதடமன் ழடக்கயங்கமட்டில் அந்ட உத்பம் 
ந்டமறம் இந்ட ஸ்பமணய அடயல் கந்டளகமள்படயல்வ. 
அண்வப்னக் ழகமபில்கநியனந்ட பனம் அம்மள்கள் 
டமன் ன பினமபில் கந்டளகமள்பட. இந்டக் 
ழகமபிறக்கு கயனக்ழக மர்ழணகமற கபடய ழகமபில் 
இனக்கயட. பக்ழக டயனபம்மடி க்னஷ்ஞன் 
ழகமபியறம் என கபடய இனக்கயமள். இந்ட இண்டு 
கபடயகள் ஆறக்ளகமன தமவ ழகமஷ்டினேன் பி 
பந்ட ப்டடமன் ன உத்பம். அந்ட தமவகள் 
வ்னமசழச்பர் ப்மகமத்டக்குள் டேவனந்ட 
ப்டக்ஷயஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டுடமன் ளபநிதிறள்ந 
உத்ப னணயக்கு பனம். ஸ்பமணய உத்ப னெர்த்டயதமகப் 
ழமய் அடயல் கந்டளகமள்படயல்வ. சயபமத்ரி 
உத்பம்டமன் அபனக்கு உண்டு. ளமம் பிணரிவசதக 
க்கும். அப்ழமடங்கூ உத்ப னெர்த்டய ளபநிழத படீய 
உம ழமபளடன்ட கயவதமட. 
 



இவடச் ளசமல்றம்ழமட இன்ளமன்று யவற 
பனகயட. ஸ்பமணயக்குப் னவ ண்டம் அர்ச்சகர்கறம் 
அபர்கறவத னவக்கமம் ('ளர்ம்') னடினேம் 
பவதில் ழகமபிவபிட்டு ளபநிதில் ழமகனடிதமட. 
எவ்ளபமன அர்ச்சகனக்கும் எவ்ளபமன ளர்ம் பனம். 
அந்டக் கமம் னமறம் னர்ஞ ப்ஹ்ணசர்த யதணத்டன் 
ழகமபிறக்குள்ழநழதடமன் ஈச்ப ஸ்ணஞத்டன் 
பயத்டபனபமர். னவ இன்ளமனத்டர் வகக்கு ணமய 
ின்டமன் அபர் ளபநிதிழ பனபட, படீ்டுக்குப் ழமபட. 
இம்ணமடயரி ஆசம யதணம்டமன் ணவதமநத்டக் 
ழகமபில்கநில் மந்யத்தத்வட ன்மகக் கமப்மற்ய 
பனகயட. 
 

டயனச்சூர் ழகமபியல் என பிழசம் அங்ழக 
ணமயங்கத்டக்கு ப்ளமறேடம் சுத்டணம சு ளய்தமல் 
அிழகம் ண்ஞிக்ளகமண்ழதினப்ட. இப்டி ஆதிம் 
டயமதிம் பனணமகப் ண்ஞிப் ண்ஞி யங்கழண 
ளடரிதமணல் எழ ளய்ப் மவதமகத்டமன் 
கர்ப்க்னத்டக்குள் ளடரினேம். ல் ளபதில் 
கமத்டயறம், கயட்த்டயழழத யவத டீங்கள் 
ரிந்டளகமண்டினந்டழமடயறம் ளய் உனகுபடயல்வ! 
யணமதத்டயல் சுற்யறம் ிப்மவகறக்கு டுபில் 
பமம் ளசய்னேம் ஸ்பமணய இங்ழக ளய்ப்மவதில் 
அப்டிழத னவடந்ட பமம் ண்ஞடளணன்று டீர்ணமம் 
ளசய்டளகமண்டினப்மர் ழமயனக்கயட! ி ணவக்குப் 
டயல் ளய் ணவ. இன்ளமன ஆச்சர்தம் இத்டவ ளய் 
குன்மகக் குபிந்டயனந்டம் என ஈ, என றும்ன அங்ழக 
மர்க்க னடிதமட! 



 

ணவதமந ழடசத்டயல் ஆனேர்ழபட சயகயத்வ யவத 
க்கயடல்பம? அடயல் பிட ழமகங்கறக்கு 'னமட 
க்னடம்' ன்டம னம் ளய்வத ணனந்டச் சக்கமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. டயனச்சூர் ழகமபியல் ஆதிம் 
பனத்டக்கு னற்ட் ளய்கூக் கயவப்டமல் 
ணவதமந வபத்தர்கள் அங்ழக ழமய்டமன் னமட 
க்னடம் பமங்கயக் ளகமள்கயமர்கள். 
 

இப்டிப்ட் ழக்ஷத்த்டயற்குத்டமன் ழமய் சயபகுன, 

ஆர்தமம்மள் ன் டம்டய ம் இனந்டமர்கள். வ, 

யப்ட ன்று ளசமல்பளடல்மம் க்டய ண்டபட 
ன்வடழத குயக்கும் பமர்த்வடகள். 'ஜ்' ன் 
டமடபியனந்டடமன் வ, க்டய ன் இண்டு 
பமர்த்வடகறம் பந்டயனக்கயன். ம் ன்மல் 
ழவப ளசய்பட. குயப்மக 'ணயனப்ட' ன்று 
ளசமன்மல், குயப்ிட் என உத்ழடசத்வட ழபண்டி என 
னண்த ழக்ஷத்த்டயற்குப் ழமய் என ணண்ம், இண்டு 
ணண்ம் அங்ழக இனந்ட ளகமண்டு ம் - மமதஞம் 
ளசய்பட, ப்ம்ணசர்தம் னடயத யதணங்கழநமடு டயனம் 
னண்த டீர்த்டத்டயல் ஸ்மம் ளசய்ட ஸ்பமணய டர்சம் 
ண்டபட, அடேணடயக்கப்ட் ஆதங்கநில் 
ந்யடயதிழழத யத்டயவ ண்டபட ன்று அர்த்டம். 
உத்ழடசப் னர்த்டய ற்ய ஸ்பப்த்டயழ ஸ்பமணய ஆஜ்வஜ 
கயவக்கும். ம்ிக்வகதினந்டமல் ங்ழகடணமகபமபட 
கயவக்கும். 
 



இபர்கள் வ்னமசத்டயல் னத்வ உத்ழடசயத்ட 
ணயனந்டமர்கள். க்டய ச்த்வடனேன் ழபண்டிதடி 
இனந்டமர்கள். 
 

பப் ிடமம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

பப் ிடமம் 

 

ஸ்பமணய என மத்ரி சயபகுனபின் ஸ்பப்த்டயல் 
ழடமன்யமர். "னத் பம் டனகயழன்!" ன்று 
ளசமல்யபிட்டு, அபனவத ணஸ் க்குபத்வடப் 
ரீவக்ஷ மர்ப்டற்கமக பத்டயல் இபனக்கும் choice 

டனபடமகக் கண்டின் ழமட்டுக் ளகமடுத்டமர். "உக்கு 
டைறு ிள்வந ழபண்டுணம? எழ ிள்வந ழபண்டுணம? டைறு 
ிள்வநகநமமல் அபர்கள் டீர்க்கமனேறன் 
இனப்மர்கள். எழ ிள்வநதமமல் அல் கமத்டயல் 
ஆனேஸ் னடிந்டழமகும். இன்ளமன்று: அந்ட டைறு 
ிள்வநகள் னத்டயதில்மட ணண்டுக்கநமக இனப்மர்கள். 
எழ ிள்வநதமதினந்டமழம ணம னத்டயணமமக, 

ர்பஜ்ஜமகழப, இனப்மன். ப்டி ழபண்டும்?" ன்று 
ழகட்மர். 
 

டீர்க்கமனேஷ்ணமன்கநமக டைறு ிள்வநகநம, 

அல்மனேஸ்கமம என ிள்வநதம ன்று ணமத்டயம் 
ழகட்டினந்டமல் வடச் 'சூஸ்' ண்டபளடன் குனப்ழண 
இனக்கமட. எழ ிள்வந, அடற்கும் அல்மனேஸ் 
ன்யனந்டமல் தமர்டமன் 'சூஸ்' ண்டபமர்கள்? 

ஸ்பமணயழதம அழடமடு னடிக்கமணல், டைமமல் 



னட்மள்கள், என்மமழம ணமழணவட ன்றும் 
கண்டின் ழமட்டுப் ரீவக்ஷ வபத்டபிட்மர்! 
 

சயபகுன உழ, "ன் த்ிதின் பினப்த்வடனேம் 
ளடரிந்டளகமண்டு, கந்டமழமசயத்டச் ளசமல்கயழன்" 
ன்மர். 
 

இடயயனந்ட அந்டக் கமத்டயல் ஸ்த்ரீகறக்குப் னனர்கள் 
ளகமடுத்டயனந்ட ஸ்டமத்வடப் னரிந்டளகமள்நமம். 
 

அந்ட அம்ணமவந றேப்ி அபர் பிதத்வடச் ளசமன்மர். 
அபள், "க்கும் அப்டிழத ஸ்பப்ம் பந்டட. ீங்கள் 
றேந்ட ிகு ழகட்டுச் ளசமல்படமகச் ளசமல்யபிட்ழன்" 
ன்மள். 
 

இண்டு ழனம் கந்டமழமசயத்டமர்கள். ஸ்பமணயழத 
ப்ன்ணமகய, பம் ளகமடுத்ட, டங்கள் அிப்மதப்டிழத 
ளசய்படமகச் ளசமன்மளன்டயல் இண்டு ழனக்கும் 
ளமம் அக்கம் உண்மகய பிட்ட. 'அபர் ணஸ் 
ப்டிழதம அப்டிப் ண்ஞட்டும் ன்யல்மணல் ிள்வந 
ழபடம் ன்று ழகட்ழட டப்ழம ன்ழபம? அட 
ழமடமளடன்று இப்ழமட ப்டிப்ட் ிள்வந ன்று 
ழபறு மம் னடிற ண்ஞி அந்டப்டி அபர் 
ளசய்தடளணன்மல் இன்னும் டப்மக அல்பம 
ழடமன்றுகயட?' ன்று யவத்டமர்கள். 
 

"இப்டிளதல்மம் ழகட்டு ங்கவந ழசமடவ ண்ஞக் 
கூமட. ஸ்பமணயக்கு ப்டி அிப்மதழணம அப்டிழத 
ளசய்தடம்" ன்று ளசமல்ய ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்கள். 
 



அபடரிக்க ழபண்டுளணன்று ஸ்பமணய டயவ்த ங்கல்ம் 
ளசய்டபிட்ின் இபர்கறவத choice ன்று என்று 
ப்டி அடற்கு ணமமக ற்னடினேம்? ஆமறம் ல்மம் 
ணமடேணமக க்கயமற்ழமழப த்டயக்கமட் 
ழபண்டும் ன்று ஸ்பமணய மகணமடுபடயல் இப்டி 
பிவநதமடிமர். டயடய எற்றுவண ப்டி, க்டய 
உள்நத்டயன் டன்வண ப்டி ன்ளல்மனம் 
உகத்டக்குத் ளடரிபிக்க இப்டி பப்மடத்டயழழத 
'கண்டின்', 'சமய்ஸ்' ன்று வபத்ட பிவநதமடிமர். 
 

அபர் இஷ்ப்டி ன்று இபர்கள் பிட்றன் 
ந்ழடமணவந்ட, "எழ னத்வ அடேக்யக்கயழன். 
மழ அப்டி அபடமம் ளசய்கயழன். ஆமல் ட்டு 
பதறடமன் இனப்ழன்" ன்று ளசமல்ய ஸ்பமணய 
ணவந்ட பிட்மர். 
 

டமசயல் என டட்டில் டைறு ிள்வந, ணறு டட்டில் என 
ிள்வந ன்மல் டைறுக்குத்டமன் வ மஸ்டய. ஆமல் 
அட ளௌடயகத்டயல்டமன். அவடபி னத்டயதின் 
வக்குத்டமன் னக்தம். அப்டிப் மர்த்டமல் டைறு 
ிள்வநகறம் னடடய த்டயல் டைறு வர்டமன். 
வரில் என்மமல் ன், டைமமல் ன்? என 
ிள்வநழதம ர்பஜ்ஜன் ன்டமல் னத்டயதில் 
'இன்ஃிிடி'! வ ழமழப னடிதமட அத்டவ னத்டய 
ம்! இப்டி வர் என டட்டு, இன்ஃிிடி (அந்டம்) 
டயர்த்டட்டு ன்மல் ளகமஞ்சங் கூ ரிதமதில்வழத 
ன்றுடமன், பதயல் வ கட்டும் ழமட, 100 ிள்வந x 



100 பனம் ன்டற்கு டயமக எழ ிள்வந x ட்ழ 
பதற ன்றும் ஸ்பமணய வபத்டமர்! 
 

னத் ப்மப்டய, அடயறம் ஸ்பமணயழத அப்டி பப் ழமகயமர் 
-- ன்டயல் அந்ட டம்டய ந்ழடமப்ட்டுக் ளகமண்டு, 

ஆனேஸ் பிதணமக பிசமப்மணல், 'அப்னம் ப்டிச் 
ளசய்கயமழம, ளசய்தட்டும்' ன்று ழடற்யக் ளகமண்மர்கள். 
த்வடப் னர்த்டய ண்ஞிக் கமடிக்குத் டயனம்ிமர்கள். 
 

த்வட சுணமக னடிக்க ணமமடவ ண்டபட 
பனக்கம். அப்டிப் ண்ஞிமர்கள். ப்மம்ணஞ ழசத்வட 
ஆர்தமம்மள் னயக்கும்ழமட ச்பணம ழடஸ் 
அபறவத பதிற்யல் னகுந்டட. 
 

அட கர்ப்ணமக ஆகய ஆசமர்தமநின் அபடமம் ற்ட்ட. 
 

தந்டயச் சயப்னக்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

தந்டயச் சயப்னக்கள் 

 

ண னண்தணம அந்ட அபடம கமம் என ந்ட 
பனத்டயல் வபசமக சுத்ட ஞ்சணயதில் அியத் 
னறர்த்டத்டயல் ற்ட்ட. வபசமக சுத்ட ஞ்சணய 
ன்மல் வபகமசய ணமத்ட பநர்ிவப் ஞ்சணய. 
அடமபட சயத்டயவ ணம அணமபமஸ்வத ஆறன் 
பனம் ஞ்சணய. அியத் னறர்த்டம் ன்ட லர்தன் 
டு உச்சயதியனக்கும் ணத்தம ழபவந. தப்டணம 
(ளபற்ய பனங்கபல்) னறர்த்டம். அன்வக்குத் 
டயனபமடயவ க்ஷத்ம் -- ண சயபவ அடய 



ழடபவடதமகக் ளகமண் க்ஷத்ம். மணசந்த் 
னெர்த்டயவதப்ழமழப ந்ட க்ங்கள் உச்சணமக 
இனக்கும் அனர்பணம கமத்டயல் ஆசமர்தமள் அபடமம் 
ண்ஞிமர். (மணர் ணமடயரிழத ஆசமர்தமறம் னர்பற 
க்ஷத்ம் ன்றும் அிப்மதணயனக்கயட. வபசமக சுத்ட 
ஞ்சணய டயனபமடயவ அல்ட னர்பற ன் 
இண்டிளமன க்ஷத்டயத்டயல்டமன் பனபவடப் 
மர்க்கயழமம்.) 
 

றோ சங்க தந்டயப் னண்த கமத்டக்கு ணணமக 
டறணயல்வ. இப்டி மன் ளசமன்மல், "ப்க்னட 
பிதம் (டற்ழமட டுத்டக்ளகமண்டுள்ந பிதம்) 
ஆசமர்த சரித்ணமடமல் அவட பிழசணமக 
ஸ்ழடமத்ரிக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்டற்கமக எழதடிதமய் 
உசத்டய வபத்டச் ளசமல்கயமம? இல்மபிட்மல் 
மளணல்மம் ஆசமர்தமநின் ம்ப்டமதத்டயல் டமழ 
பந்டபர்கள் ன்டமல் ளசமல்கயமம? அல்ட அபனவத 
ணத்டயல் அபனவத ளதவ வபத்டக்ளகமண்டுடமழ 
இபர் ஸ்பமணயகநமக ஊர் கூட்டிக் ளகமண்டினக்கயமர் 
ன்டமல் ளசமல்கயமம?" ன்று ழடமன்மம். அடமபட 
(ஸ்பத) அிணமத்டமல் டெக்கய வபக்கயழழமளபன்று 
ழடமன்மம். 
 

இப்டிப்ட் கமஞங்கறக்கமக அந்ட தந்டயக்கு மன் 
உதர்ற கல்ித்டச் ளசமல்பில்வ. கல்வழத 
இல்வ! ணயவகழதம, ஸ்ழடமத்ழணம இல்வ! 
பமஸ்டபத்டயழழத அடற்ளகன்று இனக்கும் 
உதர்பிமல்டமன், 'ல்மப் னண்த கமங்கநிறம் 



ம்னவத ஆசமர்தமநின் தந்டயடமன் ண னண்த 
கமம்' ன்று ளசமல்கயழன். னண்த கமங்கள் 
வ்பநழபம இனக்கயன். சயபமத்ரி, ழகமகுமஷ்ணய, 
றோமண பணய, யம் தந்டய, ஸ்படய னவ, பித 
டசணய, பிமதக சடர்த்டய, ஸ்கந்ட ஷ்டி, இன்ம் 
உத்டமதஞ னண்த கமம், டக்ஷயஞமத னண்தகமம் 
ன்ளல்மம் த்டவழதம இனக்கயன். ல்மழண 
உத்க்னஷ்ணமவப (உதர்ற ளமனந்டயதவப) டமன். 
ன்மறம் றோசங்க தந்டயடமன் 
ர்ழபமத்க்னஷ்ணமட (ல்மபற்வனேம்பி 
உதர்றளமனந்டயதட) ன்ட பமஸ்டபம். 
 

ப்டி? 

 

ணற் னண்த கமங்கள் ளசமன்ழழ, ழபடங்கநமழனேம் 
னமஞங்கநமழனேம் அழக சமஸ்த்ங்கநமழனேம் 
யத்டணம அந்டப் னண்த கமங்களநல்மம் ளடமன்று 
ளடமட்டு னேகங்கநமக அடேஷ்டிக்கப்ட்டு பந்டயனப்வப. 
இந்டப் னண்த கமம் (றோ சங்க தந்டய) 
அபற்றுக்ளகல்மம் ளமம்றம் ிற்மடுடமன் உண்மட. 
ஆமறம் இடழப ர்ழபமத்க்னஷ்ணமட ன்மல் 
ப்டி? 

 

ரி, இந்டப் னண்த கமம் டற்கமக உண்மதிற்று? 

 

ழபடங்கவநனேம் னமஞங்கவநனேம் சமஸ்த்ங்கவநனேம் 
னனத்டமஞம் ண்டபடற்கமகத்டமன். 
 

இந்டப் னண்தகமம் (றோ சங்கமபடமம்) 
ற்மணயனந்டயனந்டமல் ன் ஆகயதினக்கும்? 



 

ளௌத்டம் னடம ணடங்கறம், ஈச்ப க்டயவதச் 
ளசமல்மட மங்க்தம், ணீணமம்வ ழமன் ணடங்கறம் 
டமன் எழதடிதமகப் பிதினக்கும். அப்டிப் 
பிதினந்டமல் அப்னம் சயபமத்ரினேம், றோமண பணயனேம், 

ணற் னண்த கமங்கறம் தமர் ளகமண்மடிதினப்மர்கள்? 

அத்டவ னண்த கமங்கவநனேம் அவபடயகம் அடித்டக் 
ளகமண்டு ழமதினக்கும். க்குவத அப்டிப்ட் 
கட்த்டயல் ணற் ல்மப் னண்த கமங்கறம் 
டத்டநித்டக் ளகமண்டினந்டழமடடமன் இந்ட என னண்த 
கமம் ற்ட்ட! ற்ட்டு ழபட பனயவத ணறுடி 
ன்மக யவமட்டி அந்டப் னண்த கமங்கள் 
அத்டவக்கும் னத்டதிர் ளகமடுத்ட அபற்வ யவ 
யறுத்டயற்று! இன்வக்கும் சயபமத்ரி, றோமண பணய, 
ழகமகுமஷ்ணய இத்தமடயவத மம் னண்த கமங்கநமகக் 
ளகமண்மடுகயழமளணன்மல் அடற்கு ஆசமர்த தந்டய 
ன் னண்த கமம் ற்ட்டடமன் கமஞம். இந்ட என 
தந்டய இல்வளதன்மல் ந்ட தந்டயனேழண இல்மணல் 
ழமதினந்டயனக்கும்! தந்டயகவநளதல்மம் க்ஷயத்டக் 
ளகமடுத்ட தந்டயதமக இனப்ட றோ சங்க தந்டயழத 
ன்டமல்டமன் அவடப் னண்த கமங்கள் அத்டவதிறம் 
பிழசணமட ன்ட! 
 

த சப்டம் ஆசமர்தமழநமடு பிழசணமகச் ழசர்ந்ட "த 
த சங்க" ன்று உகளணல்மம் னனங்குகயளடன்று 
ளசமன்ழன். அடயல் இந்ட தந்டய பிழசத்வடனேம் 
ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். 
 

பிணரிவசதமக பினமக் ளகமண்மடுக 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

பிணரிவசவதக பினமக் ளகமண்மடுக 

 

ல்ம ங்கறம் இந்ட பிழசத்வடப் னரிந்ட ளகமண்டு 
ஆசமர்த தந்டயவத ணழமத்பணமகக் 
ளகமண்மழபண்டுளணன்று க்கு ஆவச. அபர் 
ளதவச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ிவனப்டமழம 
ன்ழபம, அத்டவ தந்டயகவநபிறம் பிழசணமக, 

அவப ல்மபற்வனேம் டக்கய யற்கச் ளசய்ட இந்ட 
தந்டயவதக் ளகமண்ம ழபண்டுளணன்று க்கு 
இனக்கயட! ஆசமர்த தந்டய இல்மபிட்மல் க்னஷ்ஞ 
தந்டய ட? ந்னயம் தந்டய, மணபணய ல்மம் ட? 

மணமதஞம் இனந்டயனக்குணம? கரவட இனந்டயனக்குணம? 

 

க்குப் ழமவச -- அட யவழபறுழணம, இல்வழதம? 

ளசமல்யவபக்கயழன்: சங்க தந்டய ன்று ங்ழக 
ந்டமறம் அங்ழக ங்கள் வளதடுத்டப் ழமய்ப் 
ிமட பியழதமகத்வட 
அமத்தணமக்கயபிழபண்டுளணன்று ழமவச! இவட மன் 
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமமல் ன்வக்கமபட 
யவழபமடம? 

 

டற்கமக் ளகமண்மடளணன்மல், ளகமண்மட்த்டமல் 
அபனக்கு ஆகழபண்டிதட என்றுணயல்வ. ணக்ழகடமன் 
ச்ழதஸ். அபவ ஸ்ணரிக்கய னண்தம் ற்ட்டுச் 
சயத்டணம் ழமகும். ன்யனேஞர்ச்சய ன்ட ணடேஷ்தமகப் 
ிந்டபனுக்கு அபச்தழணம இல்வழதம? 'ன்ய 
ணபமவண' ன்வடத்டமழ ளரிதபர்களநல்மம் ணடே 



க்ஷஞத்டயன் உச்சயதில் ளசமல்கயமர்கள்? ஆவகதமல், 

ணக்கு இவக்கமத்டயல் அவப்ட்டுப்ழம 
ழணமக்ஷணமர்க்கத்வட ணறுடினேம் டயந்டபிட்டு, மட 
டர்ணத்வடப் னத்டதினொட்டிக் ளகமடுத்ட, சயபமத்ரி ன்றும் 
றோதந்டய ன்றும் மணபணய ன்றும் ண்டிவககள் 
ளகமண்மடும் ஆந்டத்வடக் ளகமடுத்டபரிம் ன்யக்கு 
அவதமநணமக அபனவத தந்டயவதப் 
ண்டிவககநிளல்மம் ளரித ண்டிவகதமகக் 
ளகமண்மழபண்டிதட யதமதந்டமழ? டற்ழமட இந்ட 
தந்டயதின் ணத்பம் ழமடயத அநற ங்கறக்கு 
உஞர்த்டப்ட்டினக்கபில்வ. அடமல் டிதமக 
ங்ழகதமபட தமமபட ளகமண்மடிமல் த்டப் 
ழர்கூச் ழசர்படயல்வ. ணத்டயல் ளகமண்மடிமல் 
கூட்ம் ழசர்கயட. ணக்கள்ழணல் குற்ணயல்வ. 
னக்தத்பத்வட டுத்டச் ளசமல்ய உஞர்த்டமடட ங்கள் 
டப்னத்டமன். 
 

ஆழ்பமர்கறக்கும், மணமடேர், ழடசயகர், ணஞபமந 
ணமனிகள் னடமபர்கறக்கும் ளனணமள் 
ழகமபில்கநில் ிம்ம் இனக்கயட. றோவபஷ்ஞபர்கறக்கு 
ணடமிணமனம் யவத இனப்டமல் அந்ட 
ளரிதபர்கறவத அபடம டயங்கநில் ஆத 
ிம்ங்கறக்கு பிழச னவ, னப்மடு, சமத்டப்டி ன்று 
பிணர்வசதமகப் ண்டகயமர்கள். அப்ர், றந்டர் 
னடம 63 மதன்ணமர்கறக்கும், உணமடய சயபம் னடயத 
வசப சணதமசமர்தர்கறக்கும் இழட ழம ஈசபன் 
ழகமபியல் ிம்ங்கநினப்டமல் அபர்கறக்கும் பினம 
ந்டபிடுகயட. வபஷ்ஞப ம்ப்டமதணமகழபம, வசப 



ம்ப்டமதணமகழபம இல்மணல், ல்ம 
ம்ப்டமதங்கறக்கும் னெணமகறம், அவப 
தமபற்வனேம் எப்னக் ளகமள்படமகறம் உள்ந ஸ்ணமர்த்ட 
ம்ப்டமதக்கமமக ம் ஆசமர்தமள் இனப்டமல்... 
இண்டு ழகமபில்கநிழனேம் அபனக்கு ிம்ணயல்வ! 
வபடயக னவ உள்நடமகழபம, அபமல் தந்த் ப்டயஷ்வ 
ழமன் ழடம என்று ளசய்தப்ட்டு அபனவத பிழச 
ம்ந்டம் உள்நடமகழபம இனக்கய என சய 
ழகமபில்கநில் ணமத்ந்டமன் ஆசமர்த ிம்ணயனக்கயட. 
 

கமஞ்சய ணண்த்டயன் பிழசத் ளடமர்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

கமஞ்சய ணண்த்டயன் பிழசத் ளடமர்ன 

 

இடற்கு பிக்கமக உள்ந எழ என இம் கமஞ்சரனம் 
டமன். அந்ட ஊர் ணட்டுணயல்வ; கமஞ்சய ணண்ம் 
னறேடயறழண ஆசமர்தமறக்கு ிம்ங்கள் இனக்கயன். 
கமணமக்ஷய ழகமதியல் டி ந்யடயனேன் ளரித னெர்த்டய 
இனப்ழடமடு கமம்ழச்பர், வபகுண்ப் ளனணமள், 

படமம ஆகயத ழகமபில்கநில்கூ ஆசமர்த ிம்ங்கள் 
இனக்கயன். இடயல் இன்னும் பிழசணமக படமம 
ழகமபியல் டமதமர் ந்யடயக்குப் ழமகும் பனயதிறள்ந 
ணண்த்டயறள்ந டெஞில் வ்தமனம் அபனக்கு 
சயஷ்தமக ஆசமர்தமறம் இனப்டயல் வ்தமர் எற்வ 
பிவத் டெக்கயக் கமட்டி 'அத்வபடம்டமன் த்தம்' ன்று 
அவதமநம் ளடரிபிக்கயமர்! ளரித ழகமதில்கநில் 
ணமத்ணயல்மணல் சயபமஸ்டமம், ளசபியழணடு ன்னும் 
சயபயங்க ழணடு, னண்தழகமடி ஆதம், மபழடச்பர் 



ழகமபில் (இங்ழகனேம் வ்தம சயஷ்தமக ளமம்றம் 
னேபமபமக ஆசமர்தமள் இனக்கயமர்) ன்று  இங்கநில் 
ஆசமர்தமநின் ிம்ம் ளமயக்கப்ட்டினக்கயட. 
 

கமணமக்ஷயவத ளநம்த னெர்த்டயதமக்கய றோசக் ப்டயஷ்வ, 

கமணழகமடி ீ ப்டயஷ்வ ஆகயத ஆசமர்தமள் 
ளசய்டமளன்று இங்ழக அபவ அம்மறன் ளமம்றம் 
ம்ந்டப்டுத்டயச் ளசமல்யதினப்டற்கு ற்மற்ழம, 

இபற்யல் சய சயல்ங்கநில் டஸ் கமணமக்ஷய ன்ளன் 
ஆங்கழநமடும் னத்வகழநமடும் பனக்கணமக 
ளமயக்கப்டுபடண்ழம அழட ஆங்கழநமடும் 
னத்வகழநமடும் ஆசமர்தமவநனேம் ளமயத்டயனக்கயட. 
 

மடமஞணமக ஆசமர்தமவந அபனவத மற ப்டம 
சயஷ்தர்கநம த்ணமடர் னடமபர்கறன் ழசர்த்ட 
யவப்ழட பனக்கமணமதினந்டமறம் அபனவத கமஞ்சய 
பமத்வடச் ளசமல்றம் னஸ்டங்கநில் அந்ட மற 
ழனக்கு ழபழதம ஆறு சயஷ்தமவநச் ளசமல்ய 
அபர்கள் அபர் ஸ்டமித்ட ண்ணடங்கநில் 
எவ்ளபமன்வனேம் ழடசத்டயல் ன்மக 
ஸ்டயப்டுத்டயபிட்டு, அபர் கமஞ்சரனத்டயல் டணட 
சரித்த்டயன் கவசய மகத்டயல் டம்னவத ணத்டயயனந்ட 
ழமட அபரிம் பந்ட ளடரிபித்டக்ளகமண்மர்கள் ன்று 
இனக்கயட. அடற்ழகற்க அபனவத கமணமக்ஷய ஆத 
பிக்த்டயன் ீத்டயல் பனக்கணம மறக்குப் டயல் 
ஆறு சயஷ்தர்கநின் உனபங்கநினக்கயன். றோணத்டப் 
னம க்னத்டயறம் அபனக்கு இண்டு க்கத்டயறம் 



க்கத்டக்கு னென்று ழர்கநமக ளணமத்டம் ஆறு 
சயஷ்தர்கநின் உனபங்கவநப் மர்க்கயழமம். 
 

கமஞ்சயதில் ணமத்ணயன்ய ளணட்மஸ் பவ னந்டணல்ய, 
மப்மன் சத்டயம், ணமங்கமடு, டயனளபமற்யனைர் ன்று  
இங்கநில் ஆசமர்த ிம்ங்கவநப் மர்க்கயழமம். 
 

ளமடபமகக் ழகமபியல் இழண ளமடபர் இங்ழக 
ணட்டும் இப்டி யவதக் கமஞப்டுபட கமஞ்சயதில் அபர் 
னடிபமக பமம் ண்ஞி யத்டயதவந்டடமல் இங்ழக 
அபனவத யவற ஆனணமக யவத்டபிட்டமழழத 
மம். 
 

ஆமறம் ளமட உண்வண ழகமபில்கநில் ஆசமர்தமள் 
ிம்ணயல்வ ன்ழட! அடமல்டமன் ஊனக்கு ஊர், 

ழகமபிறக்கும் ழகமபில் அபனக்கு தந்டய உத்பம் 
ன்று இல்மணல் ஆகயபிட்டினக்கயட! பமல்டமன் இந்ட 
ழடசத்டயல் ஆத பனயமழ னத்டதிர் ளற்ழடம 
அபனக்கு னெர்த்டயனேணயல்வ, பினமறணயல்வ. ஆமறம் 
அபனவத ஆத்ணசக்டய ணயவணதமல் ழடசம் னமபிறம் 
'ஆசமர்தமள்' ன்மழ சங்கமசமர்தமள்டமன் ன்று 
ங்கள் ளகமண்மடுகயமர்கள். அந்டக் ளகமண்மட்த்வட 
உரித அநறக்கு வ்னத்டய ண்ஞித்டழபண்டிதட 
ங்கறவத -- ணத்டயனுவத -- 
கவணதமதினக்கயட.1 

 

ஆத னெர்த்டயதில்மட ஆசமர்தமறக்கு ஸ்டெ 
னெர்த்டயதமக இனப்ட அபர் ஸ்டமித்ட ணங்கள்டமன். 
மணமடேர் உள் மன் ளசமன் அந்ட வபஷ்ஞப -- 



வசபப் ளரிதபர் பனக்கும் அபழ ஸ்டமித்டடமக 
ணம் கயவதமட. ஆத னெர்த்டயடமன் இனக்கயட. 
 

அடமல் ணம்டமன் ஆசமர்த தந்டயவத அடற்குரித 
ளகௌபத்ழடமடு ளகமண்மடி ங்கறக்கு 
க்டயளதறேச்சயவத ஊட் ழபண்டும். 
 

1 --- றோ சஞர்கநின் டயனறநப்டி த்டயரிமத்டயயனந்ட 
கன்தமகுணமரி பவ றோ கமஞ்சய ணத்டயன் ஆடபில் 
அழக இங்கநில் ஆச்சமர்தர்கநின் ிம்ழணம 
மடவகழதம ிடயஷ்வதமகய ணக்கவந அபட னிட 
யவபில் ஈர்த்ட பனபவடக் குயப்ி ழபண்டும் 

கமணமக்ஷய ஆதத்டயல் சங்க தந்டய 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

கமணமக்ஷய ஆதத்டயல் சங்க தந்டய 
 

ணத்ழடமழழத ம்ந்டப்ட்ட கமஞ்சய கமணமக்ஷய 
ஆதம். ஆசமர்தமறவத சரித் ம்ந்டனம் 
பிழசணமக உள்ந ஆதம் அட. அடமல் அங்ழக 
ஆசமர்தமறக்கு ிம்ம் இனக்கயட. உதணமகத் டி 
ந்யடய, சயம பிக்ம், உத்ப பிக்ம் ல்மம் 
இனக்கயன். சயம பிக்ம் ளரித னெர்த்டயதமக 
இனக்கயட. அவ்பநற ளரிசமக ந்ட ஆசமர்த 
னனனக்குழண பிக்ம் இனப்டமகத் ளடரிதபில்வ. 
னனமக்னடய ன்னும்டி, அடயறம் இந்ட ழமஞ்சமன் 
கமத்டப் னனமச்னடயதமக இல்மணல் ஆசமர்தமள் 
இனந்ட அந்டப் னர்பகமத்டயன் த்னகமத்ணம கம்ீ 
னனமக்னடயதில் அந்ட பிக்ம் இனக்கயட. அங்ழக 



ணமத்ம் சங்க தந்டய உத்பனம் ல்னவதில் 
ளகமண்மப்ட்டு பனகயட. 
 

தந்டய உத்பங்கவநக் ளகமண்மடுபடயல் இண்டு 
பவக உண்டு. கர்ப்ழமத்பம் ன்ட என்று. 
ன்ழணமத்பம் ன்ட இன்ளமன்று. தந்டயக்கு 
னன்மல் உத்பம் ஆம்ித்ட தந்டயதன்று த்டமம் 
மள் உத்பம் னர்த்டயதமகும்டிக் ளகமண்மடுபட 
கர்ப்ழமத்பம். த்ட ணம கர்ப்த்டக்குப் டயமகப் 
த்ட மள் உத்பம். தந்டயதன்ழ ஆம்ித்ட அப்னம் 
த்டமள் உத்பம் த்டயப் னண்தமபமச டயத்டயல் 
னடிக்கய ணமடயரிப் னர்த்டய ளசய்பட ன்ழணமத்பம் 
ப்டும். 
 

ஆசமர்த தந்டயவத கர்ப்ழமத்பணமகப் ண்டம் 
இங்கநில் சுக் ஞ்சணயதம தந்டயக்குப் த்ட மள் 
னந்டய ன்மல், 'க்னஷ்ஞ க்ஷத்டயல் ஆம்ிக்க 
ழபண்டிதினக்கயழட, ழடய்ப்ிவ அவ்பநற 
ச்மக்தணயல்வழத' ன்று மவந்ட மள் டள்நி 
அணமபமஸ்வததன்று ஆம்ித்டப் ஞ்சணயழதமடு 
னடிக்கயமர்கள். 
 

கமஞ்சய கமணமக்ஷய ழகமபியல் ன்ழணமத்பணமகச் 
ளகமண்மடுகயமர்கள். தந்டயதன்று ஆம்ித்டப் 
னர்ஞிவணதன்று னர்த்டய ளசய்கயமர்கள். அந்ட உத்பம் 
ழடபஸ்டமத் டயட்த்டயழழத த்டப்ட்டு பனபட. 
ழபளங்ழகனேம் இப்டி ழடபஸ்டமக் கட்வநதமக 
ஆசமர்தமறக்கு உத்பணயல்வ; டிப்ட் உதடமர்கள் 
ளசய்னேம் உத்பம்டமன் க்கயட. 



 

ணற் ஆசமர்த னனர்கறக்கும் அடிதமர்கறக்கும் அழக 
ஆதங்கநில் க்கயடழம ம் ஆசமர்தமறக்கு 
க்கமட குவக்குக் ளகமஞ்சம் ஈடு ளசய்படமகக் 
கமஞ்சரனத்டயல் ணமத்ம் பிணர்வசழதமடு உத்பம் 
க்கயட. ப்டய டயனம் கபத்மடமநின் உத்ப 
பிக்த்வடப் னப்மடு ளசய்ட அம்மள் ந்யடயதம 
கமதத்ரி ணண்த்டக்கு ளபநிப்க்கம் ீம்ழமட்டு 
றேந்டனநப் ண்ஞி அபர் ண்ஞித 
ஸ்ழடமத்ங்கறக்குள் ணயகறம் உதர்ந்டடம 'ளநந்டர்த 
ரி'தியனந்ட டயம் த்ட ஸ்ழமகம் படீம் 
அர்ச்சகர்கள் அர்ப்ஞம் ண்டகயமர்கள். எவ்ளபமன 
ஸ்ழமகத்டக்கும் என டீமமடவ ளசய்கயமர்கள். த்ட 
மநில் இப்டி ளநந்டர்த ரிதின் டைறு 
ஸ்ழமகங்கறம் எடப்ட்டு அம்மறக்கு அர்ப்ஞணமகப் 
மமதஞம் ளசய்தப்டுகயன். கவசய மநில் என 
பித்தமம்: ளபநி ப்மகமத்டயல் சுக்பம ணண்ம் 
ன்று இனக்கயட. பிமதமற்ய உத்பம் 
னடமபற்யல் அம்மவந அங்ழகடமன் றேந்டனநச் 
ளசய்ட டீமமடவ த்டபமர்கள். றோ சங்க தந்டய 
உத்பத்டயன் த்டமபட டயத்டயல் இந்ட 
ணண்த்டயழழத உத்ப கமணமக்ஷய, உத்ப 
ஆசமர்தமள் இண்டு ழவனேம் றேந்டனநப் ண்ஞிக் 
கவசயப் த்ட ஸ்ழமகம் ளசமல்யப் னர்த்டய 
ளசய்கயமர்கள். ஆசமர்தமறக்கு அம்மள் ப்மடணமகப் 
ரிபட்ம் கட்டி ணரிதமவடகள் ளசய்ட உத்பத்வட 
னடிக்கயமர்கள். 
 



இடழம ஊர் உகம் னமறம் அபனக்கு க்க 
ழபண்டும். 
 

ணத்டயன் அர்ப்ஞனம் ளணௌ ணனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ணத்டயன் அர்ப்ஞனம் ளணௌ ணனம் 

 

அட க்கயழமட க்கட்டும். இப்ழமவடக்கு ன் 
ண்ஞடளணன்மல் ஆசமர்த தந்டயதன்று ம் ணவ 
ஆசமர்தமர்றக்கு அர்ப்ஞம் ளசய்தழபண்டும். 
த்வ்தத்டமல், ழடத்டமல் உத்பம் ண்டபடற்கு 
னந்டய ணயமல் ண்ஞ ழபண்டும். த்வ்தத்வடனேம், 

ழடத்வடனேம் அர்ப்ித்டப் ளரிசமக உத்பம் ண்டம் 
ழமடங்கூ ணவப் னர்ஞணமக அபனக்குக் ளகமடுத்ட 
சஞமகடய ண்டபழட ளரித னவ. இப்டிச் 
ளசமல்படமல் ளபநி உத்பம் ழபண்மளணன்று 
அர்த்டணயல்வ. னறே ணழமடுகூ ளபநி உத்பனம் 
ளசய்தடம். 
 

இப்ழமட1 ளகமஞ்ச மனய ணவ ஆசமர்தமறக்ளகன்ழ 
ளகமடுப்ழமம். அபடம ணயவண, அட, இட ன்று 
யவதப் ழசயனேம், ழசயதவடக் ழகட்டும் 
ந்ழடமப்டுபவடபி, னடிந்டணட்டும் ணவ 
ஆசமர்தமநிம் அர்ப்ஞம் ண்டழபமம். அடடமன் 
ளரித ந்ழடமம். ணயல் அபவக் ளகமண்டுபந்ட 
யறுத்டயக்ளகமண்டு ளகமஞ்சம் மர்த்ழடமணமமல் அடழப 
ளரித ந்ழடமம். ம்னவத டமளணல்மம் 
சணணமகய ளரித சமந்டய அட டமன். 
 



கபத் ஸ்ணஞத்வடபி கபத்மட ஸ்ணஞம் அடயக 
சமந்டய! ல்ட, ளகட்ட ல்மபற்றுக்கும் 
கமஞணமதினந்டளகமண்டு, ளகட்டற்கமக ம்வண 
டண்டிக்கறம் ளசய்னேம் கபமவபி, ல்ழட 
ளசய்டளகமண்டு, மம் த்டவ ளகட்டுக் குட்டிச் 
சுபமதினந்டமறம் ம்வண உத்டரிப்டற்ளகன்ழ பந்ட 
கபத்மடமவந ஸ்ணரிப்ழட ணக்குப் ளரித சமந்டய. 
 

'ப்டி ணவ அர்ப்ிப்ட, அடமபட அட கண் 
கண்டகவந யவக்கமணல் அபவழத ப்டி ணயல் 
ளகமண்டுபந்ட யறுத்டயக்ளகமள்பட?' ன்மல் றணமக 
பனய ளசமல்யத்டனகயழன். "   சங்க, த த 
சங்க "ன்று ணறக்குள்ழநழத ளசமல்யக் 
ளகமள்படடமன் பனய. அடன் பனயதமக அபர் ணறக்குள் 
பந்டபிடுபமர். "வபதகம் டதர் டீ" ஜமம்ந்டர் 
கமட்டிக்ளகமடுத்ட பனய  மண உச்சமஞந்டமழ? 

 

ஆழ்க டீதளடல்மம் ! அன் மணழண 

 

சூழ்க, வபதகனந் டதர் டீர்கழப ! 
 

அடமல் " " ன்று சங்க மணமழபமடு ழசர்த்டச் 
ளசமல்ழபமம். அபர் டயக்பித சங்கமக இனந்டடமல் 
"த த" ன்றும் ழசர்த்டச் ளசமல்ழபமம். ழபழ 
உந்யதமம் ழபண்மம். னத்டய மணர்த்டயதங்கள் 
ழபண்மம். 
 

"டற்கு வ்னடமபமக (பஞீமக) சமடர்த பமடங்கள் 
ண்ஞிக்கண்ழக்ஷமம் (ளடமண்வக்கு உத்பம்) 
பிவநபித்டக் ளகமள்கயமய்! ீ னத்டயசமய இல்வதம? 



ழசமணல் சம்னபின் மட த்ணங்கவந யவத்டக்ளகமண்டு 
ணமந்டத்வட அடேபி" ன்று அந்ட சம்னபின் மடணமக 
பந்ட கபத்மடமழந ளசமல்யதினக்கயமர்: 
 

வ்னடம கண்ழக்ஷமம் பய டம டர்க்கபசம 

 

டமம்ழமம் சம்ழமர்  ண ளநக்தம் வ் றடீ2 : 

 

"றடீ :" --- ல் னத்டயனேள்நபழ, சணர்த்டக் 
குனந்வடழத!' ன்று கூப்ிட்டு இப்டி உழடசம் 
ண்ஞிதினக்கயமர். அடமல் இந்டப் னண்த கமத்டயல் 
ழபழ உந்யதமம் என்றும் ழபண்மம். அடயறம் 
டமபட ணமற்று அிப்மதம் பத்டமன் பனகயட. 
அடமல் ழபண்மம்! ளகமஞ்சம் மனய "   சங்க, 

த த சங்க "ன்று ணறக்குள்; ளபநிதில் சப்டம் 
பழபண்மம்! ழதமகம், த்தமம், ணமடய ன்று 
னடிதமபிட்மறம் இந்ட ம் ழமடம். இடற்ழக 
ஆசமர்தமள் பந்ட அடேக்ம் ண்ஞிபிடுபமர். 
 

ஆசமர்தமள் உத்பனம் இந்ட ணத்டக் வகங்கர்தனம் 
ீங்களநல்மம் டயபிதத்டமறம் ழடத்டமறம் 
ளசய்தடளணன்று அடிக்கடி ளசமல்ய பந்டயனக்கயழன். 
'பனத்டயல் என பமம் ீற ழமட்டுபிட்டு பந்டமபட 
ண வகங்கர்தம் ண்டங்கள்; பமத்டயல் week-end எனமள் 
ணத்டக்குக் ளகமடுங்கள்' ன்ளல்மம் 
ளசமல்யதினக்கயழன். அளடல்மபற்வனேம்பி 
இன்வக்கு இப்ழமட அஞ்சு யணயம் "   சங்க 
த த சங்க " ன்று ணவ யறுத்டய ணறக்குள் 
ளசமல்யபிட்டீர்கநமமல் அடடமன் ணம உத்பம், 



ணம ளரித ணத்டக் வகங்கர்தம். ீங்கள் 
ன்மதினக்க, உங்கவந ணம் ன்மகவபக்க -- 
ல்மபற்றுக்கும் இந்ட த்வடபி டறம் ழபண்மம்! 
டமர்த்டத்டமல், வகங்கர்தத்டமல் ளசய்பவடபி ணமல் 
ளசய்பட ளரிசு. 
 

பமய்பிட்டுச் ளசமல்மணல் ல்மனம் என அஞ்சு 
யணயம், "   சங்க த த சங்க " ன்று 
ித்டக் ளகமண்டினங்கள் -- மன், " அழமம " ன்று 
ளசமல்கய பவ! 
 

(இவ்பிடம் கூயச் சய யணயங்கள் ல்ழமவனேம் 
ணமயகணமக ிக்கச் ளசய்கயமர்கள். அடன்ின் 
னம்னவ "அழமம" ளசமல்ய அபர்கவநனேம் 
ளசமல் வபத்ட, " ழகமபிந்ட மண ங்கரர்த்டம் "ன்று 
டமம் கூய," ழகமபிந்டம ழகமபிந்டம "ன்று வழதமர் 
ழகமயக்க, அன்வத உந்யதமத்வட னடிக்கயமர்கள்.) 
 

1 --- இப்குடய 1960 ஆச்சமர்த ளதந்டய அன்று டயனச்சயதில் 
ஆற்ப்ட் உவதில் பனபடமகும். 2 --- 

"சயபமந்டரி" ஆமபட ச்ழமகப் ின் மடய. 
மணகஞச் சயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

மணக ஞச் சயப்ன 

 

அபடமணமகய பிட்ட. 
 

ளற்பர்கள், ஊரில் இனந்டபர்கள் ல்மனக்கும் 
ந்ழடமணமதிற்று. 
 



ழமகம் னமறழண அப்ழமட அழக சு சகுங்கள் 
ழடமன்யதடமகறம், வபடயக பினத்டணமகப் மண் 
ணடங்கவநப் ிசமம் ளசய்ட ளகமண்டினந்டபர்கறக்கு 
ணட்டும் எழ டர்யணயத்டங்கநமகத் ழடமன்ய ன்றும் 
"சங்க பித"ங்கநில் இனக்கயட. 
 

(ிந்டறன் ளசய்னேம் ம்ஸ்கமணம) மடகர்ணம 
சயபகுன ளசய்டமர். 
 

டயழமமபட மள் னண்தமபமசம் ண்ஞி 
மணகஞம் ளசய்த ண்ஞிமர்கள். 
 

சங்கர் ன்று ிடம ழர் வபத்டமர் ன்ட ல்மனக்கும் 
ளடரிந்ட பிதம். 
 

டமல் அந்டப் ழர் வபத்டமர்? 

 

ஈச்பனுக்கு ழபண்டிக்ளகமண்டு ஈச்பின் பப்டி 
டமழ ிள்வந ிந்டயனந்டட? அடமல் ஈச்ப 
மணமக்கநில் என்ம சங்க மணமவப வபத்டமர். 
 

ஈச்பனுக்கு த்டவழதம மணம இல்வதம? இவடத் 
ழடர்ந்ளடடுத்ட வபப்மழன்? 

 

ளரிழதமர்கநமக இனப்பர்கள் (னத்டய னர்பணமகத்) ளடரிந்ட 
என்று ண்ஞமடழமடயறங்கூ அடயல் அழக 
உள்நர்த்டங்கள் இனக்கும். அந்ட ணமடயரி, சும்ணமதினக்கும் 
சம்னடமன் கமர்தம் ளசய்னேம் சம்கமக, "சங்கம் ழமக 
சம்-கம்" ன்னும்டிதமக ழமகத்டக்ளகல்மம் 
ல்வடச் ளசய்பமக பந்டயனக்கும்ழமட அபனக்கு 
அந்டப் ளதர் டமன் வபக்கடளணன்று ழடம என 



உள்றஞர்ச்சயதில் அபனவத ிடமறக்குத் 
ழடமன்யதினக்கமம். 
 

என பஸ்டறக்கு என ளதர் ற்டுபடயல் 'னொடி' ன்றும் 
'ழதமகம்' ன்றும் இண்டு பிடம் உண்டு. ழடம என 
ளதர் ளசமன்மல்டமழ னரினேம்? அடமல் அப்டி 
ற்டும் ழர் 'னொடி'. அப்டிதில்மணல் அந்ட பஸ்டபின் 
குஞம் அல்ட அட ளசய்தக்கூடித கமர்தத்வட வபத்ட 
அடற்குப் ழர் வபப்ட 'ழதமகம்' அல்ட 'ளௌடயகம்'. 

இடயல் அந்ட பமர்த்வடவத டமட ிரித்ட அர்த்டம் ளசமல் 
னடினேம். 
 

எனபனக்கு டமபட என ளதர் வபத்டத்டமமக 
ழபண்டுளணன்டமல் ழடம என்வ வபப்வட 'னொடி' 

ன்றும் அபனவத குஞ - கர்ணங்கவநக் குயக்கும் 
பிடத்டயல் வபப்வட 'ளௌடயகம்' ன்றும் என டயனுயல் 
ளசமல்மணமமல் அப்ழமட ஆசமர்தமறக்கு சங்க 
மணம் னொடி, ளௌடயகம் இண்டுணமகய பிடுகயட. அப்ம 
மட்டுக்குப் ழர் வபத்டமர்; அடழப அபனவத 
க்ஷவஞதமகறம் இனந்டபிட்ட! 
 

'அப்ம மட்டுக்கு வபத்டமர்' ன்ட அவ்பநற 
ரிதில்வ. அபனம் என கமஞத்டயற்கமகத்டமன் அப்டி 
வபத்டமர். ல்வடச் ளசய்கயபர் சம்-கர் ன்கய 
கமஞத்டயற்கமக அல். ழபழ என கமஞடயற்கமக, 

அபடமம் இன் ணமம், இன் க்ஷம், இன் டயடய 
ன்று ங்ழகடணமகக் கமட்டுபடற்கமகப் ழரில் இன் 
அக்ஷங்கள் இனக்கழபண்டும் ன்று ழடர்ந்ளடடுத்ட 



வபத்டமர். ழசர்த்டப் மர்த்டமல் அடழப 'சங்க' ன்மகய 
ஆசமர்தமநின் 'ளதௌகயக'ப் ழனணமகயபிட்ட! 
 

கதமடய ங்கயவத  

கதமடயல் யத்டய மள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

கதம டயதில் யத்டய மள் 

 

ஆசமர்தமள் அபடம டயத்டயல் இந்ட ங்கயவததின் 
ம்ந்டத்வடச் ளசமல்படற்குனன் அபர் யத்டயதவந்ட 
னண்தடயம் ற்ய 'கதமடய' ளசமல்கயழன்: 
 

ஆசமர்தமள் உள் இந்ட (கமஞ்சய) ணத்டயல் 
ஸ்பமணயகநமக இனந்டபர்கறவத யத்டய டயங்கவந 
பரிவசதமகத் ளடரிபிப்டமக "னண்தச்ழமக ணஞ்ரி" 
ன்று என னஸ்டகம் இனக்கயட. அடயல் 55பட 
ீமடயடயகள் பவ எவ்ளபமனபனவத ழர், ஊர், யத்டய 
அவந்ட இம், யத்டயதம கமம் னடயதவப 
ச்ழமகங்கநமகக் ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன். 
அடற்கப்னம், ந்டமறு ஸ்பமணயகறக்கு அப்னம் பந்ட 
என ளரிதபர் அடற்குப் 'ரிசயஷ்ம்' ன்டம 
'ப்நிளணன்ட்' (ிற்ழசர்க்வக) என்று றேடய 56-யனந்ட 60 
னடிதபம ந்ட ஸ்பமணயகவநப் ற்யனேம் இழட ழமப் 
னண்தச் ச்ழமகங்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 
 

(னெ டைம 'னண்த ச்ழமக ணஞ்ரி'தில்) ஆசமர்தமநின் 
யத்டய டயத்வடச் ளசமல்றம் னண்த ச்ழமகம் : 
 

ணழசமம்சமத் மட : ணடம் உடயஷ்மத்பத த : 
 



ணம-ழணம-த்பமந்ட ப்சண பி : ண்ணடகுன :1 

 

ழ ஸ்பஸ்ணயந் ஸ்பமனேய சசமப்ழட (அ) ிசகழர் 

 

பியல்ழத க்டமக்ஷயண்-தடயவ்ன யவடகமடசய-ழ 2 

 

(இடயல்) னடல் மடய ஆசமர்த ணயவணவதச் ளசமல்பட. 
ஈச்பமம்சணமக ிந்டட, அத்வபடத்வடத் டம் 
மஷ்தத்டமல் ணடணமக்கய உழடசயத்ட, ண்ணட 
ஸ்டமம் ளசய்ட, அஞ்ஜம இனட்வப் ழமக்கய ஜம 
லர்தமக ப்கமசயத்டட ஆகயதபற்வச் 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ின்மடயதில் டமன் ம் ங்கயவத ணமசமம் பனகயட. 
 

க்டமக்ஷய பனத்டயல் வ்ன ணமணமகயத வபகமசயதில் 
சுக்க்ஷ கமடசயதில் யத்டயதவந்டமளன்று கவசய 
பரிதில் plain - ஆகழப ளசமல்யதினக்கயட. க்டமக்ஷய 
ன்மல் அறுட பனத்டயற்ளகமன டவப பனழண, ந்ட 
க்டமக்ஷய -- ன்வடக் கயனேகத்டயல் இத்டமபட 
பனணமக இனந்ட க்டமக்ஷய ன்று னென்மபட பரிதில் 
ளடநிறடுத்டயதினக்கயட; யத்டயதமழமட அபனவத 
பதற ன் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட 
இண்டு ண்ஞிக்வககவநனேடமன் கதமடய 
ங்க்வததில் பமர்த்வடகநமகக் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

'சசமப்ழட' (saracharaabde) ன்டயல் 'ச (sa) --ச cha - ன் 
பமர்த்வடடமன் கயதில் த்டமம் பனம் ன் 
ண்ஞிக்வகவதச் ளசமல்பட. 'ச (sa) ' ன்மல் அம்ன. 'ச 
(sa) ' ன்மல் ழமபட. இப்டி ழடம பமர்த்வடணமடயரி 



இனந்டமறம் உண்வணதில் அட கதமடயதில் என 
ம்வத் ளடரிபிப்ழட. 'கமடய ப' லத்த்டயன்டிக் 
ளகமஞ்சம் கஞக்குப்ழமட்டுப் மர்க்கமம். 
 

'ச (sa) ன்ட 'தமத்தஷ்'பில் த---ப-ச ன்று 
ந்டமபடமக பனகயட. அடமபட அட 5. '' ன்ட த- 
ன்று இண்மபடமக பனகயட. அட 2. 'ச' ( cha ) 'கமடயப' 

பில் ka - kha - ga -ங- cha ன்று பந்ட 6 ன் ம்வக் 
ளகமடுக்கயட. கவசய ''றம் 2 டமன். ழசர்த்டப் மர்த்டமல் 
('சச' ன்ட) 5262 ன்மகயட. அவடத் 
டவகரனமக்கடம் அல்பம? அப்ழமட 2625 ன்று 
கயவக்கயட. அடமபட கய ிந்ட 2625 பனணமக பந்ட 
க்டமக்ஷயதில் வபகமசய சுத்ட கமடசயதில் ஆசமர்தமள் 
அபடமத்வட னடித்டமர் ன்மகயட. 
 

என கமத்வடத் குயப்ிட் றேத்டக்கவநழத 
ண்கநமக்கய 'சச' ன்ட ழமன் பமர்த்வடகநமகச் 
ளசமல்படழமழப ழணல் மட்டிறம் உண்டு ன்று 
ளடரிகயட. அவட chronogram ன்கயமர்கள். 'ழமணன் 
ந்னைணல்'கள் ன்று ளசமல்ப்டும் இக்கங்கநில் I 

ன்ட, 'என்று' ஆகறம் '' ன் றேத்டமகறம் 
இனக்கயட; க்ஷய ன்ட 5 ன் இக்கணமகறம், 'பி' ன் 
றேத்டமகறம் இனக்கயட; X ன்ட 10 ன் இக்கமகறம் 
'க்ஸ்' ன் றேத்டமகறம் இனக்கயட. இன்னும் இப்டிப் 
 இனக்கயன். இப்டினேள்ந றேத்டக்கவந வபத்ழட 
பமர்த்வடகவந அவணத்ட ண்ஞிக்வகவதக் குயப்ிடும் 
chronogram -கவந உண்மக்குகயமர்களநன்று ளடரிகயட. 
 



டணயனயழகூ 'க' ன்மல் 1, 'உ' ன்மல் 2, 'ன' ன்மல் 5 
ன்று இனக்கயட. 'அபக்ஷஞழண!' ன்வட அவ்வப 
இந்ட ஸ்ங்ழகடத்டயல்டமன், 'ட்ழகமல் க்ஷஞழண' 

ன்மள். அ-8; ப-1/4. 

 

ஆசமர்தமள் யத்டயதமட கயனேகத்டயன் 2625-பட பனம் 
ன்று மர்த்ழடமம். கய கய.ன. 3102-ல் ிந்டட. கயதில் 
2625-பட பனம் ன்மல் கய.ன. 477 ஆகும். 
 

அப்ழமட அபனக்கு ன் பதற ன்வட "ழ 
ஸ்பஸ்ணயன் ஸ்பமனேய" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
'ழ' ன்டயல் பனம் '' ன்டயல் என சயழவ 
இனக்கயட. '-' ன் இண்டு றேத்டக்கள் இண்டு 
ண்கவநக் குயப்டமக ளகமள்றம்ழமட, 'டன்னுவத 
ஆனேநில் அந்ட ண்ஞிக்வக ளகமண் பதயல்' ன்று 
அர்த்டம். 'பியல்ழத' :தணவந்டமர், அந்ட பதடயல் டணட 
யஸ்ப னொணம ப்ஹ்ணத்டயல் தித்டபிட்மர். ன்று 
அர்த்டம் ளகமடுக்கும். 
 

'' ன்டற்கு இன்ளமன அர்த்டம் 'னம்' ன்ட. என 
பிவட ழமட்மல் அடயயனந்ட னவநபிட்டு, ளசடிதமகய, 
ணணமகய, கவசயதில் னடிபம மக ட பனகயழடம 
அடடமன் ம் ன்னும் னம். அப்டி, டம்னவத 
ஆத்ணமபமகழப உள்ந னடிபம ில் தித்ட 
பிட்மர் ன்ட இன்ளமன அர்த்டம். "ழ 
ஸ்பஸ்ணயன்" :டன்ிழழத ன், டமன் 
டமமதினப்டயழழத யவற! தஜ்ஜம், டமம், டஸ், 

க்டய, ஜமம், இன்ம் ன்ளபல்மம் உண்ழம 



அத்டவக்கும் ணம டம்னவத ழணச்ப 
ஸ்பனொத்டயழழத தணவந்டபிட்மர் ன்று அர்த்டம். 
 

'' (phala) ன்ட ண்ஞிக்வகதமக இனக்கும் ழமட 
ன்ளபன்று மர்க்கமம். '' (pha) ன்ட 'மடய ஞ்ச' 

ன்டயல் pa-pha ன்று 2-ம் ம்வக் குயக்கயட. '' 

ன்ட 'தமத்தஷ்'யல் த-- ன்டமக 3-ம் 
ம்மதினக்கயட. இண்வனேம் ழசர்த்டமல் 23. இவட 
ணமற்யப் ழமட்மல் 32. 

 

டம்னவத னப்டயண்மபட பதயல் பீ 
தமத்வவத னடித்ட தணமகய பிட்மளன்று ளடரிந்ட 
ளகமள்கயழமம். 
 

1 --- "டீ (dhee) " ன்டயல் "டீ" ன்ட "ட" (dhha)-பின் 
அடிதமக பனபட. Dhha ன்ட 'மடய ப'பில் 9-க் 
குயக்கும். '' ன்ட 'தமத்தஷ்'ப்டி 2. ழப டீ- 
ன்ட 9-2, டவகரனமக்கயமல் 29. சங்கமஞம் 29-பட 
ழணநம். 
 

2 --- 'ழணச' ன்டயல் 'ழண' ன்ட 'ண'பில் ிப்ட. 'ண' ன்ட 
'மடயஞ்ச'பில் 5. 'ச' (cha) ன்ட 'கமடய ப'பில் 6. ழண-ச 
ன்ட 5-6. னன்ின்மக ணமற் 65 அடழப கல்தமஞிதின் 
ழணந ண். 
அபடம ன்மள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அபடம ன்மள் 

 



யத்டய டயத்டயயனந்ட அபடம டயத்டக்குத் 
டயனம்மம். கய.ன. 477-ல் யத்டய. அப்ழமட 32 பதற 
ன்மல் அபடமம் கய.ன. 477 ப்நஸ் 32-ல். அடமபட கய.ன. 
509-ல் ஆசமர்தமநின் அபடமம். 
 

யத்டய க்டம க்ஷயபனம் ன்றும், அபடமம் ந்ட 
பனம் ன்றும் னஸ்டகங்கநில் இனக்கயடிழத கய.ன. 
477 என க்டமக்ஷயதமகறம், கய.ன. 509 என ந்டபமகறம் 
இனக்கயன். டற்ழமட க்கய 60 பன வகயநில் 
இந்ட (க்டமக்ஷய, ந்ட) பனங்கள் பனபட கயயஸ்ட 
சகமப்டப்டி ந்ளடந்ட பனம் ன்று மர்த்ட அறுட 
அறுடமகப் ின்மல் டள்நிக் கஞக்குப் ழமட்டுப் 
மர்த்டீர்கநமமல் ளடரினேம். 
 

எனபர் ிக்கும் ணமம், க்ஷம், டயடய ஆகயதபற்வக் 
கதமடய ங்க்வததில் குயப்ிட்ழ அபனக்கு 
மணகஞம் ளசய்படமக ணவதமநத்டயல் என 
பனக்கனண்டு. 
 

அங்ழக மமக்கறக்கு அபர்கறவத ன்ண 
க்ஷத்த்வடழத ழமகச் ளசமல்படண்டு ன்று 
ளடரிந்டயனக்கமம். இப்ழமட (1960-ல்) இனக்கும் 
ணமமம சயத்டயவத் டயனமள். அடமபட சயத்ம 
க்ஷத்த்டயல் ிந்டபர். இபனக்கு னந்டய இனந்டபர் 
னெம் டயனமள். அடற்கும் னந்டய பிசமகம் டயனமள் 
இனந்டமர். ஸ்பமடயத் டயனமள் ளதர் ளசம்ணங்குடி 
றோயபமய்தமல் ல்மனக்கும் ளடரிந்டட. அபர் 
ஸ்பமடய க்ஷத்த்டயல் ிந்டபர். டயனபந்டனம் 
ணமமமபமக இனந்டழடமடு மயத்த கர்த்டமபமகறம் 



இனந்டமர். இளடல்மம் க்ஷத்த்வட ணமத்ம் அப்டிழத 
குயப்ிட்டு வபத்ட ளதர். இப்ழமட மன் ளசமன்ட 
ங்ழகடணமக ணமம்-க்ஷம்-டயடயகவந வபத்ட 
மணகஞம் ளசய்பட. 
 

ஆசமர்தமறக்கு இந்ட னவதில் ழர் வபக்க அப்ம, 

இன்னும் ஊர்ப் ளரிதபர்கள் ல்ழமனம் யவத்டமர்கள். 
அபர் ிந்டட வபகமசய, அடமபட, இண்மபட ணமம். 
அட சுக்க்ஷம், இண்டு க்ஷங்கநில் சுக்க்ஷம் 
என்று, க்னஷ்ஞக்ஷம் இண்டு. ஆசமர்தமள் ம் 
என்மபட க்ஷம். அன்வக்கு டயடய ஞ்சணய. அடமபட, 

ந்ட. ஆகழப, 2-1-5. அவடழத டவகரனமக்கய 5-1-2 
ன்பற்வக் கதமடய னவதில் குயப்ிடும் 
அக்ஷங்கவநச் ழசர்த்ட அபனக்குப் ளதமக வபத்டபி 
ழபண்டும் ன்று யவத்டமர்கள். அட 'சச' ன்று (2625-

) ளசமன் ணமடயரி ளடநிபமக அர்த்டம் டமட றேத்டத் 
ளடமவகதமக இனக்கப்மட; "" ன்று (32-னேம், 

வனேம் எனங்ழக குயப்டமகச்) ளசமன்ட ழமல் 
அர்த்டனள்ந பமர்த்வடதமகறம், அடமபட 
பமஸ்டபத்டயழழத ணடேர்கறக்கு வபக்கும் ளடய்பப் 
ளதமகறம் இனக்கழபண்டும் ன்றும் யவத்டமர்கள். 
 

அப்டி ளக்ட் ண்ஞிதடடமன் "சங்க" ன்ட. 
 

2-ம் ணமம், 1-ம் க்ஷம், 5-ம் டயடய ன்வடத் டயனப்ி 5-1-2 
ன்டற்கம றேத்டக்கவநக் ளகமண்டுடமழ இந்டப் 
ளதவ வபத்டடமகச் ளசமன்ழன்? அளடப்டி ன்று 
மர்க்கமம். 'சங்க' ன்டயல் ளணய்ளதறேத்டம 'ங்'வக 
ீக்கயபிழபண்டும். இந்ட ங்க்வததில் ப்ழமடம் 



ளணய்ளதறேத்டக்கு பமல்னை கயவதமட. அவடத் டள்நிபி 
ழபண்டும். அப்டிச் ளசய்டமல் ச-க- ன்று னென்று 
றேத்டக்கள் யற்கயன். 'ச' ன்ட 'தமத்தஷ்' ிகமம் 
த---ப-ச ன்று 5-க் குயப்ிடுகயட. அடழப 
ஞ்சணயத் டயடய. 'க' ன்ட 'கமடயப' பில் னடமபட 
றேத்ட. அடமல் அட 1-என்மபட க்ஷணம 
சுக்க்ஷத்வடக் கமட்டுபட. '' ன்ட 'தமத்தஷ்' 

ப்கமம் த -  ன்டமக 2. அடடமன் இண்மபட 
ணமணம வபகமசய. 
 

ழணச்பன் இப்டிதன ணதத்டயல் ழமய்ப் ிந்டமழ, 

டமன் ழமக சங்கமக பிநங்கப் ழமபடற்குப் 
ளமனத்டணமகப் ழர் வபப்மர்கள் ன்று டயட்ம் ழமட்ழ 
அபடம டயத்வட அவணத்டக் ளகமண்டினக்கயமன்! 
 

சங்க தந்டய ல்ம தந்டயகநிறம் பிழசம்டமன் 
ன்று 'ப்னொவ்' ண்டபடழம, தந்டயழத "சங்க" ன்று 
அவணந்டயனக்கயட! 
 

சங்க தந்டய; தந்டயழத ' சங்க '! 

 

சம் வணச் ளசய்பட;ித்தக்ஷசமன்று 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

' சம் ' வணச் ளசய்பட ; ித்தக்ஷச் சமன்று 

 

ணசயபமபடமணமடமல் சயபமணமபம 'சங்க'. வபசமக-
சுக்-ஞ்சணய அபடம டயம் ன்று கமட் 'சங்க'. 'சம்' 

ன் உசந்ட சமந்டத்வட உண்மக்குபடமல் 'சங்க'. 

ப்ழவணதிமல் பிவநனேம் உசந்ட சமந்டம். 
 



னென்மபடமக ளசமன்ட த்டவ யளணன்டற்கு 
இப்ழமட மம் கூடிதினக்கும் இந்டக் கூட்ழண 
ப்த்தக்ஷணம மக்ஷய. அத்டவ ழனக்கும் த்டவ 
சமந்டயதமதினக்கயட? ப்ழவண யம்ிதினக்கயட? அபர் 
ழரில் இல்வ. ணவந்ட ழமய் 2500 
பனணமகப்ழமகயட. ஆமறம் யவக்கும்ழமழட, 

யவக்கும்ழமளடல்மம், ண சமந்டயவதத் டனம் ண 
னனமக இனக்கயமர்! இழட ணமடயரி யிணமபிறம் 
கூட்ம் ழசர்கயட. ஆமல் சமந்டய உண்ம? ப்ழவண 
உண்ம? இல்வ. கமணத்டயல் கயநயபிட்டு அசமந்டய 
உண்டுண்டபடமகழப இனக்கும். அசயதல் கூட்ம் 
ன்மறம் யவத ங்கள் ழசர்கயமர்கள். ப்ழவண 
உண்ம? சமந்டய உண்ம? இல்வ. ந்டக் கட்சயவத தமபட, 

ளகமள்வகவததமபட டயட்டி க்ழமடத்வடக் 
கயநயபிடுபடமகழப இனக்கும். ர்த்டமல், 

ளணமன்ஸ்ட்ழன் ன்று ஊரின் சமந்டயவதனேம் 
குவப்டற்குத் டெண்டுபடமகழப இனக்கும். இங்ழக 
இத்டவ உத்பப் ப்ிறம் ணறக்குள் ண 
சமந்டயதமதினக்கயட. "சம் கழமடீடய சம்க:" -- இன்த்டயல் 
ளரித இன்ணம 'சம்' ன்னும் சமந்டயவத 
உண்டுண்டபடமல் சங்கர் ன் ழர் -- ன்டற்கு 
proof -- ஆக இந்டக் கூட்ழண இனக்கயட! இவடபி 
மக்தம் ன் இனக்கயட? ஞத்டயறம் டபிதிறம் இட 
இல்வ. அவப  , இனக்கய சமந்டயனேம் ழமய்பிடும்! 
ஆசமர்தமவந யவத்டமல் க்ஷஞணமமறம் சட்ளன்று 
என சமந்டய! யவக்கடழண! அடற்கமகத்டமன் உத்பம் 
ண்டங்கள், ல்மபற்வனேம் பிப் ளரித 
உத்பணமகப் ண்டங்கள் ன்கயழன். 



 

பந்டகம வபசமக ணமடப் ளமனத்டம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

பந்டகம வபசமக ணமடப் ளமனத்டம் 

 

ஆசமர்தமள் அபடரித்டட பந்ட கமம். ணமத்ணமக்கள் 
பந்ட கமம் ணமடயரி ப்டயப்ழதமழண 
டயர்மர்க்கமணல் ழமகத்டக்கு யடம் ளசய்கயமர்கள் 
ன்று ளசமன்பர் அபர். அபனம் அப்டிப்ட்பர் டமன். 
அபர் அபடமம் ண்ஞிதட பந்ட ரிடபமக 
இனக்கயட! 
 

அபர் ிந்ட ணமம் வபசமகம் -- மம் வபகமசய 
ன்ட. வபசமகம் ன்மல் சமவக (கயவந) இல்மடட. 
ணம் ளசடி ன்மல் கயவந உண்டு. ளகமடிடமன் 
கயவநதில்மடட. 
 

வபசமகத்டயற்கு ணமடப ணமம் ன்றும் என ளதர் 
உண்டு. வசத் ணமம் 'ணட'; வபசமகம் 'ணமடபம்'. ணமடபி 
ன்ட ணல்யவகதின் ளதர். கயவநதில்மணல் 
ணல்யவகக் ளகமடினேம் 'வபசமக' ணமக இனப்டமல், அந்ட 
ணமத்டயன் இண்டு ழனம் ணல்யவக 
ம்ந்டனள்நடமதினக்கயட. அட ணமத்ணயல்வ. 
'பந்டம்' ன்டன் அடிதமகப் ிப்ட 'பமந்டய' ன் 
பமர்த்வட. பமந்டய ன்றும் ணல்யவகக்ழக இன்ளமன 
ளதர்கூ இனக்கயட. 
 

இப்டி எழ ணல்யவக ம்ந்டத்ழடமடு ஆசமர்தமநின் 
அபடம கமம் இனப்ட ளமம்றம் ளமனத்டந்டமன். 



ளபள்வந ளபழநளன்று சுத்ட த்ப னொணமக ணல்யவக 
இனக்கயட. ளபதில் கமத்டயல் குநிர்ச்சய டனபடமகப் 
னஷ்ிக்கயட. ஆசமர்தமள் ம்ம ளபதியல் குநிர்ச்சய 
டனகய என ளரித ணல்யவகதமக, சுத்ட த்ப 
அபடமணமக பந்டபர். 
 

ஜம ணல்யவகதமக பந்ட ழமகத்டக்ளகல்மம் ப்ழவண 
ன்கய 'சம்'ணயன் றகந்டத்வடச் ளசய்ட சம்கரின் 
தந்டயழத பந்ட ணமடப தந்டயதமதினக்கயட. அட ம் 
ணவ ல்மம் சுத்ட ளபறப்மக்கட்டும்! அன்ின் 
ணஞத்டயமல் ம் ணவ யப்ட்டும்! அன்ம 
சயபத்டயழழத ஊயப்ழமய் சமந்டணம சயபஜமத்வட 
மம் அவனேம்டி அடேக்யக்கட்டும்! 
 

ஜம ளபறப்ில் தம் அவதவபக்கும் ப்ழவணதில் 
றகந்டம்! றகந்டத்வட உள்ழந டீர்க்கணமக இறேப்ட 
அப்டிழத ப்மஞமதமணணமகய தத்வட உண்மக்குபட 
டமழ? 

 

ணல்யவக ம்ந்டம் ழணறம் ளசமல்கயழன்: ணத்டயல் 
றோனகம் ளகமடுக்கும்ழமட னடயல் ஆசமர்தமவநப் ற்ய 
பர்ஞிக்கய பமசகம் ீநணமக பனம். அடன் டுபில் " 
அடயட றடம ணமடர்த கணம - கமணயீ 
டம்ணயல் ம்னல் ணல்யகம ணமயகம யஷ்தந்ட ணகந்ட 
ரீ ளநபஸ்டயக பமக் பிஜ்னம்ஞமந்ட டந்டயயட 
ணீய ணண்மமம் " ன்று பனகயட. ன் 
அர்த்டளணன்மல்: கணமம ப்ஹ்ணமபின் 
கமணயிதமக ஸ்படய ழடபி இனக்கயமழந, அபறவத 
'டம்ணயல்ம்' ன்னும் கூந்டல் அங்கமத்டயல் ணல்யவக 



ங்கவந அஞிந்டயனக்கயமள். அபற்யயனந்ட 
ளமனயனேம் ழடன் ளனக்கும் யகமகமட ன்னும்டிதமக 
அப்டிப்ட் அம்னட ம் ழமன் அனவணதம 
பமக்வக ஆசமர்தமள் ஆந்டணமக ணர்த்டயக் ளகமண்டு 
னெத்வடளதல்மம் னரிக்கும்டிச் ளசய்கயமமம்! 
 

ஆசமர்தமறவத ர்பஜ்ஜத்பம் ழமகத்டயற்குத் 
ளடரிபடற்கமக ஸ்படயழத அபரிம் பமக்குபமடம் 
ண்ஞித் ழடமற்றுப் ழமய்க் கமட்டிமள். அபவந சமடம 
ீம் ன்று ச்னங்ழகரிதில் ஸ்டமித்ட அடயல் 
மந்யத்தத்டன் இனக்கும்டிதமக ஆசமர்தமள் 
அணர்த்டயமர். த்ட பிடணம ந்யதமப் ிரிறகநில் 
அபறவத ளதரிழழத மடய, ஸ்படய ன்று 
இண்வ வபத்டமர். ச்னங்ழகரிதில் மடய 
ந்யதமயகள். இங்ழக (கமஞ்சய ணத்டயல்) ஸ்படய 
ந்யதமயகள். ஸ்படய ந்யதமயகநிழழத 
இண்டு ம்ப்டமதங்கள் -- ஆந்ட 
ஸ்படயளதன்றும், இந்த் ஸ்படயளதன்றும். 
 

இந்ட ணம் இந்த் ஸ்படய ம்ப்டமதம். 
ச்னங்ழகரிதில் ீத்டயற்குப் ழர் சமடம ீம். இங்ழக ம் 
ணத்டயற்குப் ழர் சமடம ணம். ஸ்படய ளபள்வந 
ளபழநளன்று ணல்யவக ணமடயரி இனப்பள். அபள் 
சூட்டிக்ளகமடுண்டுள்ந ணல்யவகதின் ணமடர்தத்வடனேம் 
ணயஞ்சுபடமக இனக்கயடமம் ஆசமர்தமள் பமக்கு! ணல்யவக 
ணமத்டயல் ிந்டபரின் பமக்பிழசம்! 
 

றோவசம்; அர்ற ழக்ஷத்ங்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 



 

றோவசம் ; " அர்ற " ழக்ஷத்ங்கள் 

 

அபனக்கு னெணம ணசயபனுக்கும் ணல்யவக 
ம்ந்டம் அடயம் உண்டு. அபழ ளபள்வந 
ளபழநளன்று ணல்யவகழம இனப்பன்டமன். 
ணல்யகமர்றன் ன்ழ ளதர் 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமன். அந்டப் ளதரில் அபன் 
இனக்கய ழக்ஷத்ம் றோவசம். அந்ட றோவசத்டயம் 
ஆசமர்தமறக்குத் டிதமளடமன அிணமம். 'சயபமந்ட 
ரி' தில் அபர் றோவசத்வட பிழசணமகக் 
குயப்ிட்டு ஸ்டடயத்டயனக்கயமர். டைறு ச்ழமகங்கள் 
ளகமண் அந்ட ஸ்டடயதில் டுவணதமக உள்ந 50, 51-பட 
ச்ழமகங்கநில் றோவச ணல்யகமர்றவச் 
ளசமல்யதினக்கயமர். க்டய ஸ்ழடமத்ணமகச் ளசய்ட 
'சயபமந்ட ரி'தில் ணம சயப ழக்ஷத்ணம 
றோவசத்வடச் ளசமல்யதினப்ட ஏநற 
டயர்மர்க்கக்கூடிதழட. இவடபி பிழசம் -- எழ 
ழதமகணமக, ஜமணமக அபர் ண்ஞினேள்ந 'ழதமக 
டமமபநி' ன் ப்கஞத்டயல்கூ, றோவசத்வடக் 
குயப்ிட்டினப்டடமன். "ப்ழமட ன் உம்வச் 
சுற்யக்ளகமண்டு ளகமடிகள் ர்ந்டளகமண்டும், கமடயழழத 
க்ஷயகள் கூடு கட்டிக்ளகமண்டும் இனக்கும்டி டன்வ 
ணந்ட ணமடயதில் னறேகய உட்கமர்ந்டளகமண்டினப்ழன்?" 

ன்று அடயழ ழகட்கும்ழமட, "இந்ட ணமடயரி றோவச 
ணவனேச்சயல் குவதில் ப்ழமட உட்கமர்ந்டயனப்ழன்?" 

ன்று ழகட்கயமர்! " றோவச ச்னங்க குழல 
"ன்கயமர்.1 

 



ணல்யவகதமக ஈச்பழ இனக்கயமன் -- றோவசத்டயல் 
அந்ட ணல்யவகக் ளகமடி அர்ற ணத்வடச் சுற்யக் 
ளகமண்டு ர்ந்டயனக்கயட. அடடமன் ணல்யகமர்றம். 
அர்றம் ன்ட ணனட ணம். அவட ஸ்ட 
வ்னக்ஷணமகக் ளகமண் னென்று ழக்ஷத்ங்கள் 
இனக்கயன். பக்கயல் ஆந்த் ழடசத்டயல் இனப்டடமன் 
றோவசம், அட ணல்யகமறர்ம், மடமந கங்வக ன்கய 
க்னஷ்ஞம டீத்வட எட்டிதினப்ட அட. ணத்டயதில் 
இனப்ட டயனபிவணனடெர். ணத்தமர்றம், இவ ணனடெர் 
ன்ழ ளதர் ளற்ட. கமழபரிக் கவதில் ழசமன 
ணண்த்டயயனப்ட. ளடற்ழக இனப்ட 
டயனப்னவணனடெர் ன்னும் னமர்றம். ளடன்மண்டி 
மட்டில், டமம்ர்ஞிக் கவதில் அட இனக்கயட. 
 

ணத்டயல் ளகமடி ர்கயட ன்மல் ன் டமத்ர்தம்? 

'ஸ்டமட' ன்று ட் சட்வதமக அவசதமணயனக்கய 
சயபத்வட ஆச்தித்ழட சக்டயதம அம்ிவக ர்ந்ட 
ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்குகயமள் ன்று டமத்ர்தம். 
ம்ணயழ னத்டய சக்டய ன் ழணடமபமக இனப்பள் அபள் 
டமன். அந்ட னத்டய சக்டய சுத்ட ஆத்ண டத்பணம சயபத்வடச் 
சுற்யப் ழபண்டும். அடடமன் ணல்யவகக் ளகமடி 
அர்ற வ்னக்ஷத்வடச் சுற்யப் ர்பட. அர்றம் 
ன்மல் ளபறப்ன. ண யர்ணணமதினக்கும் சயப டத்பம் 
அப்டிதினக்கயட. 
 

அர்றணம் -- சயபம், ணல்யவகக் ளகமடி -- அம்மள் 
ன்ட என பிடத்டயல். ணல்யவகக் ளகமடிதில் னஷ்ித்ட 
ணல்யவகப் னஷ்ழண சயபம், அந்டப் னஷ்த்வட ளணமய்த்ட 



ளணமய்த்ட, அடன் ழடவக் குடித்ட அடயழழத ணதங்கய 
தித்டக் கயக்கய பண்டு அம்மள் ன்று இன்ளமன 
பிடத்டயல் ளசமல்பட. பண்டுக்குப் ழர் ப்ணம். 
றோவசத்டயல் அம்மறக்கு ப்ணமம்ம ன்ழ ழர். 
ணல்யகமர்றவ, ஈச்ப ணல்யவகவத 
ளணமய்த்டக்ளகமண்டினக்கும் ப்ண அம்ம! 
 

இவடப் ற்ய ீநணம ச்ழமங்கமணமக (சயழவ 
அஞிதமக) ஆசமர்தமள் சயபமந்ட ரிதில் 
ளசமல்யதினக்கயமர் 2: 

 

ந்த்தமம்-பிஜ்னம்ிடம் ச்னடய-
சயஸ்டமமந்டமடயஷ்டிடம் 

 

ப்ழண-ப்ணமிமண-ணக்னத் த்பமம ழசமிடம் | 

 

ழமகரந்த்மஞம் ணஸ்ட றண : னஜ்தம் 
குஞமபிஷ்க்னடம் 

 

ழழப றோகயரி ணல்யகமர்ற ணமயங்கம் 
சயபமயங்கயடம் || 

 

எவ்ளபமன phrase -கும் (ளசமற்ளமனக்கும்) இண்டு 
அர்த்டம் வபத்டப் ண்ஞிதினக்கயமர். என்று 
ணல்யவகவதக் குயக்கும், ணற்ட ஈச்பவக் குயக்கும். 
 

"ந்த்தமம் பிஜ்னம்ிடம்": ணல்யவகவதக் 
குயக்கும்ழமட, ந்டய ழபவந ஆம்ிக்கும்ழமட 
ணர்பட ன்று அர்த்டம். ஈச்பவக் குயக்கும்ழமட, 

ந்டய ஆம்த்டயல் மட்தம் ண்டபடமல் டம்வண 
ன்மக ளபநிப்டுத்டயக்ளகமள்பர் ன்று அர்த்டம். 



 

"ச்னடய-சயஸ்டமமந்டமடயஷ்டிடம்" -- ணல்யவகதமமல், 

'கமடயறம் டவதிறம் சூட்டிக்ளகமள்நப்டுபட'. 

ஈச்பமமல், 'ச்னடயதம ழபடத்டயன் சயம 
உயத்டயல் உவபர்'. 

 

"ப்ழண ப்ணமிமணம்" -- ணல்யவகதமமல், 

'ஆவசழதமடு பனம் பண்டிமல் அனகுறுபட'. 

ஈச்பமமல், 'ப்வண ளகமண் ப்ணமம்ிவகதிமல் 
ழசமிக்கயபர். 
 

"அக்னத் த்பமம ழசமிடம்" -- ணல்யவகதமமல், 

'ப்ழமடம் றகந்டத்ழடமடு பிநங்குபட'. ஈச்பமமல், 

'ப்ழமடம் மடக்கநின் னண்த பமவதில் ழசமவ 
ளற்பர்'. மடக்கநின் க்டய 'ளண்ட்' ழமடுபட ழமல் 
ஸ்பமணயக்கு பமவதமக இனக்கயட! 
 

"ழமகரந்த்மஞம்" -- ணல்யவகதமமல், 'ன்மக 
ழமகங்கவந அடேபிப்பர்கள் அங்கமணமகச் சூட்டிக் 
ளகமள்பட'. (அல்ட) ணல்யவக பமவக்கமக மம்னகள் 
பந்ட அவடச் சூழ்ந்டளகமள்படமகறம் ளசமல்மம். 
ஈச்பமக வபத்ட அர்த்டம் ண்டம்ழமட, 'சயந்ட 
மம்னகவந ஆஞணமக உவதபர்'. 'ழமகய' ன்மல் 
மம்ன ன்றும் அர்த்டம். 
 

"ணஸ்ட றண : னஜ்தம்"-ணல்யவகதமமல், 'ல்மப் 
னஷ்ங்கறக்குள்றம் உதர்பமடமகப் ழமற்ப்டுபட'. 

ஈச்பமமல், 'க ழடபர்கநமறம் னயக்கப்டுபர்'. 

'றண' றக்கு என அர்த்டம் 'னஷ்ம்', இன்ளமன 
அர்த்டம் 'ழடபர்'. 



 

"குஞமபிஷ்க்னடம்" -- ணல்யவகதமமல் 'கதிற்மல், 

மரிமல், ன்மக டுத்டக் கமட்ப்டுபட.' 'குஞம்' 

ன்மல் கதிறு. உடயரி உடயரிதமதினக்கும் னஷ்த்வட 
மமல் ளடமடுத்டமல்டமழ அட என்று ழசர்ந்ட அனகமக 
பிநங்குகயட? அடமல் "குஞமபிஷ்க்னடம்". ஈச்பமக 
வபத்டச் ளசமல்றம்ழமட, உத்டண குஞங்கநமல் 
சயப்னற்று பிநங்குபர் ன்று அர்த்டம். 
 

'இப்டிப்ட்பமக, சயபம ன்னும் அம்மநமல் 
ஆயங்கம் ளசய்தப்ட்டு பிநங்குகய றோவச 
ணல்யகமர்றவ பண்ங்குகயழன்' ன்று னடிக்கயமர் : 
 

ழழப றோகயரி ணல்யகமர்ற ணமயங்கம் 
சயபமயங்கயடம் 

 

ணல்யவகப் னஷ்ம், ணமம்னம் இண்டும் பந்ட 
வபசமகத்டயல் பிழசணமக உண்மபட. ஆசமர்தமள் சுத்ட 
த்ப ணல்யவகதமகறம், அத்வபட  ரிடணம ஜம 
ணமம்னணமகறம் இனந்டபர். 'ஜமப்னம்' ன்கயமர்கழந 
அடபமக! 
 

1 --- 50--பட ச்ழமகம் 

றோ சங்கரின் கம யர்ஞதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

அபடம டய, யத்டய டய ச்ழமகங்கநில் கய.ன. 6-5 
டைற்மண்டுகள்: ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ன. 509-ல் ன்று 
ளசமன்ழன். "ழ ஸ்பஸ்ணயந் ஸ்பமனேஷ்தம்ி 



சசமப்ழட (அ) ி கழர்-பியல்ழத" ன் ('னண்த 
ச்ழமக ணஞ்ரி') ச்ழமகத்வடக் கமட்டி, 'கயதில் 2625-ம் 
பனம், டம்னவத னப்த்டயண்மம் பதடயல் 
ஆசமர்தமள் யத்டயதமடமக இடற்கு அர்த்டம். கய கய.ன. 
302-ல் ிந்டடமல் கயதில் 2625 ன்மல் கய.ன. 477. 

அப்ழமட 32 பதற ன்மல் அபடமம் கய.ன. 509 
ன்மகயட' ன்ழன். 
 

யத்டயதம பனத்வடக்ளகமண்டு அழடமடு 32 
கூட்டித்டமன் அபடம கமத்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந 
ழபண்டுளணன்யல்வ. அபடம டயத்வடழத ழமகச் 
ளசமல்படமக இன்ளமன ச்ழமகம் இனக்கயட. யத்டய 
ச்ழமகத்வட quote ண்டம் ('றணம' ன்கயன்) 
னஸ்டகத்டயழழத இவடனேம் quote ண்ஞிதினக்கயட. 
டற்ழமட னறேசமகக் கயவக்கமடடம், ஆமறம் ளமம்ப் 
னவண பமய்ந்டடமகக் கனடப்டுபடணம "ப்மசர சங்க 
பித" த்டயறள்ந ச்ழமகம் இட ன்று ளடரிகயட. 
 

டயஷ்ழத ப்தமத்த-ழசபடய-மஞ-ழத்ழ 

 

ழதம ந்டழ டயணஞமணறடகத்பமய | 

 

மழட(அ)டயழடனடுய யர்கடம்-அஸ்த்-க்ழ 

 

('அஸ்த் க்ம்' ரிடமம ன்டற்கு அப்னம் 
பனகயழன்.) 
 

(அ)ப்தமறடபமந் சயபகுனஸ்- ச சங்கழடய || 

 

கவசயப் மடத்டயல், 'இன் டயத்டயல் ிந்ட குனந்வடக்கு 
சயபகுன சங்கன் ன்று ழர் வபத்டமர்' ன் பிதம் 



ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கு னந்டயத மடத்டயல் 'மழட' 

ன்மல் 'வபசமக ணமத்டயல் 'ன்று அர்த்டம். 
'அடயழடனடு', அடமபட, 'அடயழட : உடு' ன்மல் அடயடய ன் 
ழடபவடதின் க்ஷத்ணம னர்பற. பமல்ணீகயனேம் 
மணமபடமம் னர்பறபில் யகழ்ந்டவட 'க்ஷத்ழ அடயடய 
வடபத்ழத' ன்ழ ளசமல்யதினக்கயமர். அஸ்த்-க்ம் 
ன்மல் டடேர் க்ம். 'இட ரிதம மணயல்வ; 

'அங்க க்ம்' ன்ழட ரி' ன்று ளசமல்படண்டு. 
ளன்மல் வபசமக ணமத்டயல் டடேர் க்ம் மத்ரி 
ழபவநதில் டமன் பனம். ஆசமர்தமழநம டு ணத்தமம் 
ிந்டபர். அப்ழமட ழணம்-ரிம்-ணயடம்-ககம் 
ன்று மமபடமக பனம் கக க்ணமகழப இனக்கும். 
அடடமன் அங்க-க்ம் ன்கயமர்கள். 
 

அங்கம் ன்ட மன்வகக் குயக்கும். 
 

'கதமடய' எனபிடணம ங்ழகட ண்ஞிக்வக ன்மல், 

இன்ளமன பிடணம ங்ழகடக் கஞக்கும் உண்டு. 
அடமபட எவ்ளபமன ண்ஞிறம் சயப்மக ன் பஸ்ட 
இனக்கயழடம அவடழத ண்டக்குப் டயல் ளசமல்ய 
பிடுபட. கண்கள் இட்வடமழ? அடமல் 'ழத்ம்', 

'தம்' ன்று ளசமல்யபிட்மல் 2 ன்று அர்த்டம். 'னத்டீ' 

ன்று சங்ககமத் டணயனயழழத ளசமல்ப்டும் னென்று 
பிடணம அக்ிகவந ப்மம்ணஞன் உமயக்க ழபண்டும். 
ஆவகதமல் அக்ிதின் ளதவச் ளசமன்மல் 3. ஆறு 
னடக்கள் இனப்டமல் 'னட' ன்மல் 6. ப்ட ரியகள் 
இனப்டமல் 'ரிய' ன்மல் 7. இம்ணமடயரி சடர் ழபடங்கள் 
இனப்டமல் 'ழபடம்' ன்மல் 4. டம்-கம்-டகம்-டமடய 



ன்று வன்தத்டயன் மற அங்கங்கள் இனப்டமல் 
அங்கம் ன்மறம் 4. 'அங்க க்ம்' மமபடம ககம். 
 

ச்ழமகத்டயன் இண்மம் மடத்டயல், ந்ட பனத்டயல், 

டயணஞிதம றர்தன் உடங்-னகம் ப்டும் 
பக்கமக உத்டமதஞத்டயல் உள்நழமட அபடமம் ன் 
பிதம் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

னடல் மடத்டயல் கயதில் இத்டமம் பனம் ன்ட 
பனகயட. 'டயஷ்ழத' ன்று ஆம்ிப்டற்குக் 'கயனேகத்டயல்' 

ன்று அர்த்டம். 'டயஷ்தம்' ன்டற்குக் கய ன்று என 
அர்த்டம். 
 

"டயஷ்ழத ப்தமடய அ-ழசபடய-மஞ ழத்ழ" -- 'டயஷ்ழத 
ப்தமடய' ன்மல் 'கயனேகம் னன்ழயக்ளகமண்டு 
ழமகும்ழமட'. 

 

'அ-ழசபடய-மஞ ழத்' ன்டடமன் சற்றுனன் மன் 
ளசமன் ங்ழகடக் கஞக்குப்டி த்டமம் பனம் 
ன்று ளடரிபிப்ட. 'அ' ன்மல் அக்ி. 'அக்ி' 
ன்மல் 3 ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டீர்கநல்பம? 'ழசபடய' 
ன்மல் டயடய. டபயடயகள் உண்மடமல் ழசபடய ன்ட 
9. மஞம் ன்மல் 5. ஞ்ச மஞம் ன்று ணன்ணடன் ந்ட 
மஞம் டமழ வபத்டயனக்கயமன்? 'ழத்' ன்ட 2 ன்று 
ளசமன்ழன். அடமல் 'அ-ழசபடய-மஞ ழத்' ன்ட 
3-9-5-2 : 3952. கதமடய ங்கயவததில் 'அங்கமமம் 
பமணழடம கடய:' ன்மற்ழமழப இங்ழகனேம் டவகரனமகத் 
டயனப்ிப் ழமடம். அப்டிப் ழமட்மல் 2593. கயதில் 



2593-ம் பனம். கய ிந்டட கய.ன. 3102. அப்டிதமமல் 
கய 2593 ன்ட 3102 வணஸ் 2593. அடமபட கய.ன. 509. 

 

அபடம டய, யத்டய டய ஸ்ழமகங்கநில் கய.ன. 6-5 
டைற்மண்டுகள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

அபடம டய, யத்டய டய ச்ழமகங்கநில் கய.ன. 6-5 
டைற்மண்டுகள்: ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ன. 509-ல் ன்று 
ளசமன்ழன். "ழ ஸ்பஸ்ணயந் ஸ்பமனேஷ்தம்ி 
சசமப்ழட (அ) ி கழர்-பியல்ழத" ன் ('னண்த 
ச்ழமக ணஞ்ரி') ச்ழமகத்வடக் கமட்டி, 'கயதில் 2625-ம் 
பனம், டம்னவத னப்த்டயண்மம் பதடயல் 
ஆசமர்தமள் யத்டயதமடமக இடற்கு அர்த்டம். கய கய.ன. 
302-ல் ிந்டடமல் கயதில் 2625 ன்மல் கய.ன. 477. 

அப்ழமட 32 பதற ன்மல் அபடமம் கய.ன. 509 
ன்மகயட' ன்ழன். 
 

யத்டயதம பனத்வடக்ளகமண்டு அழடமடு 32 
கூட்டித்டமன் அபடம கமத்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந 
ழபண்டுளணன்யல்வ. அபடம டயத்வடழத ழமகச் 
ளசமல்படமக இன்ளமன ச்ழமகம் இனக்கயட. யத்டய 
ச்ழமகத்வட quote ண்டம் ('றணம' ன்கயன்) 
னஸ்டகத்டயழழத இவடனேம் quote ண்ஞிதினக்கயட. 
டற்ழமட னறேசமகக் கயவக்கமடடம், ஆமறம் ளமம்ப் 
னவண பமய்ந்டடமகக் கனடப்டுபடணம "ப்மசர சங்க 
பித" த்டயறள்ந ச்ழமகம் இட ன்று ளடரிகயட. 
 



டயஷ்ழத ப்தமத்த-ழசபடய-மஞ-ழத்ழ 

 

ழதம ந்டழ டயணஞமணறடகத்பமய | 

 

மழட(அ)டயழடனடுய யர்கடம்-அஸ்த்-க்ழ 

 

('அஸ்த் க்ம்' ரிடமம ன்டற்கு அப்னம் 
பனகயழன்.) 
 

(அ)ப்தமறடபமந் சயபகுனஸ்- ச சங்கழடய || 

 

கவசயப் மடத்டயல், 'இன் டயத்டயல் ிந்ட குனந்வடக்கு 
சயபகுன சங்கன் ன்று ழர் வபத்டமர்' ன் பிதம் 
ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கு னந்டயத மடத்டயல் 'மழட' 

ன்மல் 'வபசமக ணமத்டயல் 'ன்று அர்த்டம். 
'அடயழடனடு', அடமபட, 'அடயழட : உடு' ன்மல் அடயடய ன் 
ழடபவடதின் க்ஷத்ணம னர்பற. பமல்ணீகயனேம் 
மணமபடமம் னர்பறபில் யகழ்ந்டவட 'க்ஷத்ழ அடயடய 
வடபத்ழத' ன்ழ ளசமல்யதினக்கயமர். அஸ்த்-க்ம் 
ன்மல் டடேர் க்ம். 'இட ரிதம மணயல்வ; 

'அங்க க்ம்' ன்ழட ரி' ன்று ளசமல்படண்டு. 
ளன்மல் வபசமக ணமத்டயல் டடேர் க்ம் மத்ரி 
ழபவநதில் டமன் பனம். ஆசமர்தமழநம டு ணத்தமம் 
ிந்டபர். அப்ழமட ழணம்-ரிம்-ணயடம்-ககம் 
ன்று மமபடமக பனம் கக க்ணமகழப இனக்கும். 
அடடமன் அங்க-க்ம் ன்கயமர்கள். 
 

அங்கம் ன்ட மன்வகக் குயக்கும். 
 

'கதமடய' எனபிடணம ங்ழகட ண்ஞிக்வக ன்மல், 

இன்ளமன பிடணம ங்ழகடக் கஞக்கும் உண்டு. 



அடமபட எவ்ளபமன ண்ஞிறம் சயப்மக ன் பஸ்ட 
இனக்கயழடம அவடழத ண்டக்குப் டயல் ளசமல்ய 
பிடுபட. கண்கள் இட்வடமழ? அடமல் 'ழத்ம்', 

'தம்' ன்று ளசமல்யபிட்மல் 2 ன்று அர்த்டம். 'னத்டீ' 

ன்று சங்ககமத் டணயனயழழத ளசமல்ப்டும் னென்று 
பிடணம அக்ிகவந ப்மம்ணஞன் உமயக்க ழபண்டும். 
ஆவகதமல் அக்ிதின் ளதவச் ளசமன்மல் 3. ஆறு 
னடக்கள் இனப்டமல் 'னட' ன்மல் 6. ப்ட ரியகள் 
இனப்டமல் 'ரிய' ன்மல் 7. இம்ணமடயரி சடர் ழபடங்கள் 
இனப்டமல் 'ழபடம்' ன்மல் 4. டம்-கம்-டகம்-டமடய 
ன்று வன்தத்டயன் மற அங்கங்கள் இனப்டமல் 
அங்கம் ன்மறம் 4. 'அங்க க்ம்' மமபடம ககம். 
 

ச்ழமகத்டயன் இண்மம் மடத்டயல், ந்ட பனத்டயல், 

டயணஞிதம றர்தன் உடங்-னகம் ப்டும் 
பக்கமக உத்டமதஞத்டயல் உள்நழமட அபடமம் ன் 
பிதம் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

னடல் மடத்டயல் கயதில் இத்டமம் பனம் ன்ட 
பனகயட. 'டயஷ்ழத' ன்று ஆம்ிப்டற்குக் 'கயனேகத்டயல்' 

ன்று அர்த்டம். 'டயஷ்தம்' ன்டற்குக் கய ன்று என 
அர்த்டம். 
 

"டயஷ்ழத ப்தமடய அ-ழசபடய-மஞ ழத்ழ" -- 'டயஷ்ழத 
ப்தமடய' ன்மல் 'கயனேகம் னன்ழயக்ளகமண்டு 
ழமகும்ழமட'. 

 

'அ-ழசபடய-மஞ ழத்' ன்டடமன் சற்றுனன் மன் 
ளசமன் ங்ழகடக் கஞக்குப்டி த்டமம் பனம் 



ன்று ளடரிபிப்ட. 'அ' ன்மல் அக்ி. 'அக்ி' 
ன்மல் 3 ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டீர்கநல்பம? 'ழசபடய' 
ன்மல் டயடய. டபயடயகள் உண்மடமல் ழசபடய ன்ட 
9. மஞம் ன்மல் 5. ஞ்ச மஞம் ன்று ணன்ணடன் ந்ட 
மஞம் டமழ வபத்டயனக்கயமன்? 'ழத்' ன்ட 2 ன்று 
ளசமன்ழன். அடமல் 'அ-ழசபடய-மஞ ழத்' ன்ட 
3-9-5-2 : 3952. கதமடய ங்கயவததில் 'அங்கமமம் 
பமணழடம கடய:' ன்மற்ழமழப இங்ழகனேம் டவகரனமகத் 
டயனப்ிப் ழமடம். அப்டிப் ழமட்மல் 2593. கயதில் 
2593-ம் பனம். கய ிந்டட கய.ன. 3102. அப்டிதமமல் 
கய 2593 ன்ட 3102 வணஸ் 2593. அடமபட கய.ன. 509. 

 

1. ணமற்றுக் கனத்ட (A.H. 788-820) 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ணமற்றுக் கனத்ட (கய.ி. 788-820) : ஆமல் இட என்று டமன் 
ஆசமர்தமள் கமத்வடப்ற்யத னடிற ன்யல்மணல் 
இன்னும் பிடணம அிப்மதங்கள் இனந்ட 
பனகயன். 'ஏரிதன்யஸ்ட்'கள் ன்டமகக் கரழ்த்டயவச 
மட்டு பிதங்கவந ஆமய்ச்சய ண்டம் 
ழணல்மட்டுக்கமர்கள் ஆசமர்தமள் கய.ி. 788-ல் ிந்ட, 32 
பனம் பீித்ட, கய.ி. 820-ல் யத்டயதமமளன்று னடிற 
ளசய்டயனக்கயமர்கள். அந்ட அிப்மதம் டமன் ரிளதன்ழ 
ம்ணபர்கநிறம் டிப்மநிகநமகறள்நபர்கநில் 
ளனம்மமர் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். சரித் 
னஸ்டகங்கநிளல்மம் Sankara's Age ன்மல் 788-820 A.D. 



ன்ழ ழமட்டு, அப்டித்டமன் ல்மனம் டித்ட ம்ி 
பனகயமர்கள். 
 

கய.ன. 509-477 ன்று மன் ளசமன்டற்கும் கய.ி. 788-820 
ன்று ளசமல்படற்கும் டுழப சுணமர் 1300 பன 
இவளபநி இனக்கயட. 
 

ம்னவத ழடசத்டயழழத ஆசமர்தமநின் அபடம 
கமத்வடத் குயப்டமக இன்ளமன ச்ழமகம் பனங்கய 
பந்டயனக்கயட. அடன்டி கய.ி. 788 ன்ழ ஆகும். 
ளபள்வநக்கமர்கறம் இவடத்டமன் அஸ்டயபமணமக 
வபத்டக்ளகமண்டு, அடற்கு ழணழ டங்கறவத ரிர்ச் 
னடிறகநமகறம் அழகம் ளசமல்ய, கய.ி. 788-820 டமன் 
ன்று டீர்ணமணமக னடித்டயனக்கயமர்கள். 
 

இந்ட ச்ழமகத்டயல் "யடயமழகபஹ்ந்தப்ழட" ன்று 
கயதில் த்டமம் பனளணன்வடச் 
ளசமல்யதினக்கயட1. "யடய-மக-இ-பஹ்ய-அப்ழட." 
பயடயகநமடமல், யடய-9 மக: பமறகய, டக்ஷன் னடமக 
அஷ் மகங்கள். மகம் ன்மல் தமவ ன்றும் 
அர்த்டனண்டு. அஷ் டயக் கங்கள் ன்டமக அடறம் 
ட்டுடமன். அடமல் இங்ழக 'மக' ன்ட 8. 'இ' 

ன்மறம் தமவ டமன். ஆவகதமல் அடறம் 8. 'பஹ்ய' 
ன்மல் அக்ி, அட 3. ஆவகதமல் இந்ட ளசமற்ளமர் 
9883 ன் ண்ஞிக்வகவதத் டனகயட. டவகரனமக்க 3889. 

கயதில் 3889 ன்மல் கயயஸ்ட சகமப்டப்டி 3889 வணஸ் 
3102. அடமபட கய.ி. 787. 

 



ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ி. 788 ன்று ம்ிக்வக 
இனப்வடச் ளசமன்ழன். இந்ட ச்ழமகத்வட வபத்டத் 
டமன் அந்ட ம்ிக்வக. 
 

788 ன்ழன். 787 ன்று என பனம் ன் குவச்சமக 
பனகயளடன்மல்... 
 

இங்கயீஷ் பனம் பரிதிறம், இந்டயத பனம் 
சமந்த்ணமணமமல் ணமர்ச் ணத்டயதியனந்ட ப்ல் 
ணத்டயக்குள்றம், ளநணமணமமல் ப்ல் 
ணத்டயவதளதமட்டினேழண ிப்வப. அடமபட ந்ட 
'ணம'ணமமறம் என இந்டயத பனத்டயழழத இண்டு 
இங்கயீஷ் பனங்கநின் குடயகள் பந்டபிடும். 
ம்னவத டமடேர்ணமம் மடய பவதில் என இங்கயீஷ் 
பனம், அப்னம் ங்குி னடித இன்ளமன இங்கயீஷ் 
பனம் ன்று இனக்கயட. அடமல் எவ்ளபமன இந்டயத 
பனத்டக்கும் '...' to '...' ன்று அடுத்டடுத்ட இண்டு 
இங்கயீஷ் பனங்கவநக் குயப்ி ழபண்டிதினக்கயட. 
க்கும் ம்னவத சுக்னத் பனத்வட 1962 to 1963 
ன்கயழமம்2. இம்ணமடயரி கய 3889 ன்டம் இங்கயீஷ் 
பனம் கய.ி. 787 to 788-ஆக இனந்டயனக்க ழபண்டும். 
 

788 ன்று ம் ழடசத்டயறள்ந ச்ழமகப்டி 
டுத்டக்ளகமண்டு அப்னம் ஏரிதண்யஸ்டுகறம், 

அபர்கள் ளசமல்பவடழத ழபடபமக்கமக 
டுத்டக்ளகமள்றம் ம்ணபர்கறம் அடற்கு ஆடபமக 
ழபறு கமஞங்கள் கமட்டுகயமர்கள். 
 



'இன்ின்மனவத ழர்கள் அல்ட 
இன்ின்மனவத ளகமள்வககள் ற்ய ஆசமர்தமநின் 
னஸ்டகங்கநில் பனகயட. அடமல் அபர்கறக்குப் 
ிற்மடுடமன் ஆசமர்தமள் பந்டயனக்கழபண்டும். 
அபர்கறவத கமத்வடப் மர்க்கும்ழமட ஆசமர்தமள் 
கமம் கய.ன. 509 - 477 - ஆக இனக்கழப னடிதமட' ன்று 
அந்ட ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள். இபற்யல் 
னத்டர் கமம் சமஸ்த்ஜ்ஜர்கள் (ஆசமர்தமநின் 
அபடமணமகச்) ளசமல்றம் கய.ன. 509-க்கு ளமம்க் கயட்ழ 
பந்டபிடுகயட. ளமம்க் கயட்ழ ன்? ணகமழண 
ஆகயபிடுகயட. 'னத்டர் கமம் க்குவத கய.ன.560 
யனந்ட 480 பவ. அபர் ண்ட பதற இனந்டபர்' 

ன்று இந்ட ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் னடிற ண்ஞி அப்டித் 
டமன் யஸ்ரிப் னஸ்டகங்கநிளல்மம் யதினக்கயட. 
அடமபட னத்டரின் ம்டமபட பதயல் ஆசமர்தமள் 
ிந்ட க்குவத அபர் யர்தமஞணமதினக்கழபண்டும்! 
னத்டனக்குப் ிகுடமன், அடமபட, சமஸ்த்ஜ்ஜர்கள் 
ளசமல்கயடிதம சங்கரின் கமத்டக்குப் ிகுடமன் 
னத்ட ணடம் அழக மமங்கங்கநின் ஆடபில் ப்சமணமகய, 
இனடைறு னன்னூறு பனத்டக்கப்னம் அழசமக 
சக்கபர்த்டயதமல் மம டயவசதிறம் ப்ப்ட்ட. 
இப்டிதினக்கும்ழமட சங்கர் கமத்டயழழத ளௌத்டம் 
டவ சமய்ந்டட ன்மல் ப்டி ரிதமகும்? -ன்று 
ஆழக்ஷிக்கயமர்கள். ளௌத்டணடம் ளடுங்கமம் பித 
ிழக குணமரி ட்ர் ிந்ட அவட யவதக் கண்ம் 
ண்ஞி, அடற்கும் அப்னம்டமன் ஆசமர்தமள் மக்கயனேம் 
அவடக் கண்டித்டட ன்று சமஸ்த்ஜ்ஜர்கழந மநணம 
ஆடமங்கவநக் ளகமண்டு எப்னக்ளகமள்கயமர்கள். அப்டி 



எப்னக்ளகமண்டும் இப்டி னத்டனக்குக் கமண்ளம்ரிதமக 
அபர்கள் ஆசமர்தமவநச் ளசமல்பட எவ்பமணயனக்கயட 
ன்கயமர்கள். 
 

குணமரிட்ரின் கவசயக் கமத்டயல் ஆசமர்தமள் அபவ 
ந்டயத்டயனக்கயமர். அவடக் கவட ன்று பிட்டு 
பிட்மறம் ணீணமம்வதில் 'மட் ணடம்' னும் குணமரி 
ட்ரின் ளகமள்வககவந ஆசமர்தமள் ன்மகத் ளடரிந்ட 
வபத்டக்ளகமண்டு மஷ்தங்கநில் கண்டித்டயனக்கயமர். 
அடமல் இபர் அபனக்குக் 'கமண்ளம்ரி' அல்ட 
ிற்கமத்டபர். அந்டக் குணமரிட்ர் 
கமநிடமியனந்ட ழணற்ளகமள் கமட்டிதினக்கயமர். 
 

1 --- யடயமகபஹ்ந்தப்ழட பிழப ணமய ணமடழப | 

 

சுக் டயளடௌ டசம்தமந்ட சங்கமர்ழதமடத: ஸ்ம்னட || 

 

2 --- இப்குடய 1963 சயபமத்ரிவத அடுத்ட என 
சம்மவஞதில் கூயதட. 
2. குணமரிர் கமட்டும் கமநிடமின் ழணற்ழகமள் 
(ணஸ்சமட்சய ப்ணமஞம்) 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

குணமரிர் கமட்டும் கமநிடமின் ழணற்ழகமள் 
(ணஸ்மக்ஷய ப்ணமஞம்) : டர்ணத்வட யச்சதிப்டற்கு 
ளடட ப்ணமஞம் ன்று அபர் (குணமரிர்) வணயிதின் 
ணீணமம்ம றத்த்டயற்கு பிநக்கணமக றேடயனேள்ந "டந்த் 
பமர்த்டயகத்"டயல் அசயப் மர்த்டயனக்கயமர். ணடே 



ஸ்ம்னடயதிழழத இந்ட பிதம் பிசமரித்ட அிப்மதம் 
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ணடே, 

 

" ழபழடம (அ)கயழம டர்ண னெம் ஸ்ம்னடய சரழ ச 
டத்பிடமம் | 

 

ஆசமச்வசப மடெமம் ஆத்ணஸ்டஷ்டிழப ச " 

 

ன்று டர்ண ப்ணமஞங்கவந என்றுக்குப் ின் என்மக, 

னடயல் ழபடம், அப்னம் டர்ண சமஸ்த்ம். அப்னம் 
த்டக்கநின் படிக்வக, கவசயதமக ம் ணறக்ழக, 

'ரிதமய்த்டமண்மப்ம ண்ஞிதினக்ழகமம்' ன்று த்னப்டய 
உண்மக்கும் ளமந்ட அிப்மதம் ன்று 
பரிவசப்டுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். னொத்வட அயத 
ம்னவத கண் ப்ணமஞணமதினக்கயட. சப்டத்வட 
அயதக் கமட ப்ணமஞம். டர்ணத்வட அயத? அட ம் 
இந்த்ரிதத்டக்கு அகப்டுணம? அகப்மட. அடமல் 
ச்னடயடமன் ப்ணமஞம். டர்ணமடர்ணங்கவந அயத 
ழபடத்வடப் மர்த்ட அந்டப்டிடமன் ண்ஞடம். ரி, 

ழபடத்டயல் மம் ழடடுகய டர்ண பிதம் 
அகப்பில்வளதன்மல்? அப்ழமட அடுத்ட 
அடமரிடிதம ஸ்ம்னடயவத மர். ச்னடய, ஸ்ம்னடய 
இண்டிறம் னடிற ளடரிதமபிட்மல்? இம்ணமடயரி 
பிதத்டயல் டமசம ம்ன்ர்கள் ன் 
ளசமல்கயமர்கள், ளசய்கயமர்கள் ன்வடப் மர்த்ட அடழப 
ப்ணமஞம் ன்று டுத்டக்ளகமள். அபர்கறம் இந்ட 
பிதத்டயல் ப்ழபசயக்கபில்வ, டறம் 
ளசமல்பில்வ, ளசய்தபில்வ ன்மல் ன் ளசய்த? 

ரி, உன் ணவ டுயவதமய், யஷ்க்ஷமடணமய் 



வபத்டக்ளகமண்டு அடற்கு ன் ழடமன்றுகயட ன்று 
மர். ளமந்ட த்ழபமிணமங்கள் கக்கமணல் சுத்டணமக 
என அிப்மதத்டக்கு பம. உக்குக் ளகமஞ்சங்கூ 
உறுத்டயல்மணல் அட த்னப்டய டடம். அப்ழமட, 

'ழபழ பனயதில்மணல் இழடம ன் அந்டஃகஞ சுத்டணமக 
இப்டித் ழடமன்றுபழட ரி ன்று அடேரிக்கயழன்' 

ன்று அப்டிப் ண்ஞிபிட்டுப் ழம. அடமபட 
உன்னுவத அந்டஃகஞழண ழபளமன 
ப்ணமஞனணயல்மடழமட ப்ணமஞம் ன்று, 

ண்ஞிபிட்டுப்ழம! -- இப்டி ணடே ளசமல்கயமர். 
 

இந்ட ரீடயதில் கவசயதமய் பனம் ணஸ் மக்ஷயதின் 
ப்மணமண்தத்வடக் குணமரி ட்ர் பிசமரிக்கும்ழமட 
டமன் கமநிடமவ அடற்கு மடகணமக quote 

ளசய்டயனக்கயமர். 
 

சமகுந்ட மகத்டயல் டஷ்தந்டன் பமதிமக இவடப் 
ற்யக் கமநிடமர் ளசமல்யதினக்கயமர். க்ஷத்ரிதம 
டஷ்தந்டனுக்கு ரிய குணமரிதமகக் கண்பரின் 
ஆச்ணத்டயல் பநனம் சகுந்டவவதப் மர்த்டறன் 
ப்ழவண உண்மகயட. 'ப்மம்ணஞ கன்ிவகதிம் 
க்ஷத்ரிதனுக்கு ப்ழவண ற்டுபட டப்ல்பம?' ன்று 
யவக்கயமன். அப்ழமடடமன், 'த்டக்கநின் ணற 
(அந்டஃகஞம்) ழடமளபமன்யல் ப்ழபசயத்டபிட்மல், 

ழடமளபமன்யம் ப்ரிதம் வபத்டபிட்மல், அட டர்ண 
பிழமடணமதினக்க னடிதமட. ம்னவத ணயல் 
இப்டிளதமன ப்ழவண றேம்ிற்ளன்மல் அட 
டர்ணப்டிதமடமகழப இனக்க ழபண்டும்' ன்று 



யவத்டத் டன் ப்ழவணதில் டப்ினக்கமட ன்று 
டீர்ணமிக்கயமன். பமஸ்டபத்டயறம் சகுந்டவ 
பிச்பமணயத்ர் ப்மம்ணஞ ரியதமக ஆபடற்குனன் 
மரியதமகத் டஸ் ளசய்டளகமண்டினந்ட கமத்டயல் 
அபனக்கும் ழணவகக்கும் ிந்டபள்டமன். அடமல் 
க்ஷத்ரித டஷ்தந்டன் அபநிம் ப்ரிதம் ளகமண்டயல் 
சமஸ்த் பிழமடணமக டறணயல்வ. 
 

இந்ட இத்டயல் டஷ்தந்டன், " டமம் ய ந்ழட 
ழடல பஸ்டல ப்ணமஞம் -- அந்டஃகஞ-
ப்வ்னத்டத :" ன்கயமன்1. " இப்டிதம, அப்டிதம ன்று 
ந்ழடணமதினக்கும் பிதங்கநில் த்டக்கநின் 
அந்டஃகஞம் ப்டிப் ழமகயழடம அடழப ப்ணமஞம்" 
ன்கயமன். 
 

ணஸ்மக்ஷயனேம் கவசய க்ஷத்டயல் என 
ப்ணமஞணமகயட ன்டற்குக் குணமரிட்ர் 
கமநிடமின் இந்ட பமக்தத்வட ப்ணமஞணமகக் 
கமட்டுகயமர். அடமல் அபர் கமநிடமனுக்கு அப்னம் 
பந்டபர் ன்ட யச்சதணமகயட. ஆகழப ஆசமர்தமறம் 
அப்டித்டமன் இனந்டயனக்க ழபண்டும். ழணல் மட்டு 
ஆமய்ச்சயக்கமர்கநின் அிப்மதப்டி, கமநிடமன் கய.ன. 
ஆமம் டைற்மண்டுக்குப் ிற்ட்பர் டமன். அபர், 

பிக்ணமடயத்தின் கமத்டபர் ன்மல் அந்ட 
பிக்ணமடயத்தன் இனந்டட கய.ன. னடல் டைற்மண்டில். 
பிக்ண (பிக்ணமடயத்த சகமப்டம்) ஆம்ிப்ட கய.ன. 57-ல். 
இடற்கு ளமம்த் டள்நி கய.ி. மமம் டைற்மண்டுக் 
கமம சந்த்குப்ட பிக்ணமடயத்தின் கமத்டயல்டமன் 



கமநிடமர் இனந்டமர் ன்றும், அல்ட இன்னும் 
ின்மல்டமன் இனந்டமர் ன்றுங்கூச் ளசமல் 
ஆடமங்கநினக்கயன். 'டயங்மக' ன்று கமநிடமன் 
'ழணக ந்ழடச'த்டயல் டயக்-கங்கவநச் ளசமல்படயல்2 
ளௌத்டத்டயன் என ிரிபம 'வபமயகம்' ன்வட 
உனபமக்கயத டயங்மகவனேம் சயழவதமகப் ரிமம் 
ண்ஞிதினக்கயமளன்று அிப்மதணயனக்கயட. அந்ட 
டயங்மகழம கய.ி. ஆமம் டைற்மண்டுக்கமர். ஆவகதமல் 
அடபவ கமநிடமின் கமத்டக்குக் கரழ்பம்ன கட் 
இணயனக்கயட. ஆடிதமல் ஆசமர்தமநின் கமம் கய.ன. 
ஆமம்--ந்டமம் டைற்மண்டு ன் சமஸ்த்ஜ்ஜர் 
அிப்மதம் ரிதில்வ ன்கயமர்கள். 
 

1 --- "சமகுந்டம்" - I.1. ச்ழமகம் 19. 

 

2 -- "ழணகசந்ழடசம்" -- 14 

3. ஆசமர்த மஷ்தத்டயல் ளௌத்டக் ளகமள்வககள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ஆசமர்த மஷ்தத்டயல் ளௌத்டக் ளகமள்வககள் : 
டயங்மகனவத வபமயகக் ளகமள்வககவந ஆசமர்தமள் 
மஷ்தங்கநில் கண்ம் ண்ஞிதினக்கயமர். அந்டக் 
ளகமள்வககநிழழத சயவட டுத்டக்ளகமண்டு, சயவட 
ணமற்ய ளநத்மந்டயகம் ன்று என ளௌத்டப் ிரிறண்டு. 
ழதமகமசமம் ன்றும் பிஞ்ஜமபமடம் ன்றும் 
னென்மபடமக இன்ளமன ிரிற உண்டு. கய.ி. மமபட 
டைற்மண்டுக்கமர்கநமகக் கனடப்டும் அங்கனம் 



பறந்டறம் உனபமக்கயதட. இவடனேம் ஆசமர்தமள் 
கண்டித்டயனக்கயமர். ணமத்தணயகம் அல்ட சூன்தபமடம் 
ன்டமக என மமபட ிரிறம் உண்டு. னக்தணமக 
அவட பநர்த்டக் ளகமடுத்டபர் மகமர்றர். அபவ கய.ி. 
இண்மம் டைற்மண்டுக்கமமகத் 
டீர்ணமித்டயனக்கயமர்கள். இந்ட யத்டமந்டத்வடனேம் 
ஆசமர்தமள் கண்டித்டயனக்கயமர். 
 

'மகமர்றர், அங்கர், டயங்மகர் ஆகயதபர்கள் னவழத 
கய.ி. இண்மம், மமம், ஆமம் டைற்மண்டுகநில் 
பந்டபர்கநமக இனக்க இபர்கறவத ளகமள்வககவந 
க்ரிடிவஸ் ளசய்ட சங்கர் ப்டி கய.ன.பமக இனக்க 
னடினேம்?' ன்று ழகட்கயமர்கள். 
 

கிஷ்கரின் கமத்டயல் ளௌத்டம் ணமதமம், 

ீதமம் ன்று இண்மகப் ிநந்டட. ஆசமர்தமநின் 
ழர் சயஷ்தம த்ணமடர் (ஆசமர்தமநின் றத் 
மஷ்தத்டயற்குத் டமம் றேடயத பிநக்கணமகயத) 'ஞ்ச 
மடயகமபில் ணமதமத்வடப் ழர் குயப்ிட்டுக் 
கண்ம் ளசய்டயனக்கயமர். கிஷ்கவ அடயக க்ஷணமகப் 
ின்ழளகமண்டு ழமமறம் கய.ன. னடல் 
டைற்மண்டுக்குப் னர்ப கமத்டயல் டமங்கநமல் ழசர்க்க 
னடிதபில்வ ன்று இன்ளமன கமஞம் 
ளசமல்கயமர்கள். 
 

4. ஆசமர்த ஸ்ழடமத்ங்கநில் A.H. குயப்னக்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 



ஆசமர்த ஸ்ழடமத்ங்கநில் கய.ி. குயப்னக்கள் : ஜம 
டைல்கநம மஷ்த க்ந்டங்கநில் இப்டிளதல்மம் internal 

evidence (உட்சமன்று) கமட்டுபடழமழப க்டய டைல்கநம 
ஸ்ழடமத்ங்கநிறம் என்யண்டு கமட்டுகயமர்கள். 
ளமடபமக, 'ஜம ணமர்க்க ஆசமர்தமள் க்டய ஸ்ழடமத்ழண 
ண்ஞிதினக்க ணமட்மர். ழபழ தமர் தமழம 
ண்ஞிதவடளதல்மம் அபர் ழரில் ற்யச் 
ளசமல்கயமர்கள்' ன்றுடமன் இந்ட ஆமய்ச்சயதமநர்கள் 
ளசமல்பட பனக்கம். ஆமறம் (ஆசமர்தமநின் கமம் 
குயத்ட) சமஸ்த்ஜ்ஜர்கநின் ளணமரிடி அிப்மதத்வடத் 
டகர்க்க ழபண்டுளணன்னும்ழமட, டங்கறக்கு மடகணமக 
பனகய க்டய ஸ்ழடமத்ங்கவநனேம் அபனவதடமக 
எப்னக்ளகமண்டு ழசுகயமர்கள்! 
 

"ளநந்டர்தரி"தில் அம்மநின் க்ஷீ ணயவணவதச் 
ளசமல்றம்ழமட, "ளபள்வந ளபழநளன் ஸ்படயழத 
உன்னுவத க்ஷீ னொத்டயல் ளனகுகயமளநன்று 
யவக்கயழன். உன் ஹ்னடதத்டயயனந்ட பனம் 
அடேக் அம்னட ப்பமணமகறம், மஸ்படணம 
பமக் -- அம்னட ப்பமணமகறம் இனப்ட உன் க்ஷீம். 
அடமல்டமன் ண டவதழதமடு ீ அவட என 'த்மபி 
சயசு'றக்கு -- த்மபி ழடசக் குனந்வடக்கு -- ளகமடுக்க, 

அட கபிகறக்ளகல்மம் கபிதமக ஆட" ன்கயமர் 
ஆசமர்தமள். ஜம ம்ந்டனக்குத்டமழ அம்மள் 
மறட்டி அபர் ணம க்ட கபிதமட? அபர் கய.ி. 
னமம் டைற்மண்டியனந்டபளன்டற்கு அறேத்டணம 
சமன்றுகள் இனக்கயன். னமம் டைற்மண்டு ஆம்த்டயல் 
ஆண் ல்ப மமபம ணழந்த் பர்ணம அப்ர் 



ஸ்பமணயகநமல் சணஞ ணடத்டயயனந்ட வபடயக ணடத்டக்கு 
ணமற்ப்ட்பன். அப்னம் ம்ந்டனம்  
ஸ்டங்கறக்கு ழசர்ந்ட ழமய்ப் டயகம் மடிதினப்டமல் 
ம்ந்டனம் அழட கமம்டமன். அபழ மண்டிதமம 
எனபவ சணஞத்டயயனந்ட வபடயகத்டயற்கு 
ணமற்யதினக்கயமர். யன்சரர் ளடுணமன் ன் அபன் 
டமன் ணமபர்ணன் அரிழகசரி ன்டமகக் கய.ி. னமம் 
டைற்மண்டில் ஆட்சய த்டயதபன். ஆவகதமல் 
ம்ந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகறம் அந்ட டைற்மண்டுடமன். 
அபவப் ற்ய 'அல்னைன்' ளசமல்றம் ஆசமர்தமள் 
அடற்கும் ிற்ட் கமத்டபமகத்டமழ இனந்டயனக்க 
ழபண்டும்? -ன்கயமர்கள். 
 

ணழந்ட பர்ணமறக்குப் ிகு ட்த்டக்கு பந்டபன் 
யம் பர்ணம. அபிம் ழமடயடயதமதினந்ட 
ணமணமத்டய ப்மம்ணஞம ஞ்ழமடயடமன் அப்னம் 
சயபடிதமமக ஆகயச் சயறுத்ளடமண்ர் ன் 
மதமமமட. அபவச் ழசமடயப்டற்கமக ஈச்பழ 
பழடசத்ட வப உமகர் னொத்டயல் பந்ட ிள்வநக் 
கய வக்கச் ளசமன்மர். "உன்னுவத ிள்வநவதக் 
கய ண்ஞிப் ழமடு" ன்று அபர் ளசமல்பில்வ. 
"என படீ்டுக்கு என ிள்வநதமக உள்ந என  
சுவபப் மகம் ண்ஞிப் ழமட்மல் அவடத்டமன் மம் 
சமப்ிடுபட. ஆறு ணமத்டக்ளகமன டம்டமன் ணக்குச் 
சமப்மடு. அட இந்டப் ிள்வநக் கயடமன். இன்வக்கு 
மம் சமப்ிடும் டயம்" ன்று ளசமன்மர். 'உக் 
பனயதிமமறம் சயழபமமகமக இனக்கப்ட் எனபர் 
ங்ழகழதம பழடசத்டயயனந்ட ஆறு ணமம் 



சமப்ிமணயனந்டபிட்டு இன்று ம் அகத்டக்கு பந்ட 
இப்டிக் ழகட்கயமர். ணக்கும் க னத்ழ இனக்கயமன். 
அடமல் மம் ழபழ தமழம ிள்வநவதப் ிடித்ட 
பப்ழமபமழன்?' ன்று சயறுத்ளடமண்ர் யவத்டமர். 
யவத்ட அப்னம் ளகமஞ்சங்கூத் டதங்கபில்வ. 
அபனவத த்ி-ிள்வநவதப் ளற் டமய்-அபறம் 
டதங்கபில்வ. 
 

வபர் ளசமல்யதினந்டடிழத, சரமநன் ன் 
அபர்கறவத க னத்ம ந்ட பதறப் 
ிள்வநவத அந்ட அம்ணமள் ிடித்டக்ளகமள்நச் 
சயறுத்ளடமண்ர் அரிந்ட, அப்னம் மகம் ண்ஞி 
அடயடயக்குப் வத்டமர்கள். ஆமல் அட டங்கள் 
ிள்வநளதன்று ளசமல்பில்வ. 
 

வபர், "மம் டிதமகச் சமப்ிடுபடயல்வ, அடமல், கூ 
உட்கமர்ந்ட சமப்ிடுபடற்கு உம் னத்வக் கூப்ிடும்" 
ன்மர். 
 

ஸ்பமணயவத யவத்டக்ளகமண்மர் சயறுத் ளடமண்ர். 'உன் 
உமகர் இவதில் உட்கமர்ந்ட பிட்மர். கூச் 
சமப்ிப் ிள்வநவதக் கூப்ிச் ளசமல்கயமர். அபர் 
ளசமன்டி ளசய்தழபண்டிதட ன் கவண, 

கூப்ிடுகயழன். அபர் ழகமித்டக்ளகமண்டு றேந்டயனந்ட 
ழமகமணல் சமப்ிட்டுப் சயதமயப் ழமகப் ண்டபட உன் 
ளமறுப்ன' ன்று ப்மர்த்டயத்டபிட்டு, "சரமநம! பம!" ன்று 
கூப்ிட்மர். 
 

உழ யணமகழப அந்டப் ிள்வந ஏடி பந்டமன்! 
 



ல்மம் ஸ்பமணய ஆடித மகம், னத் 
பமத்ல்தத்டயற்கும் ழணழ சயபடிதமரின் ழவபவத 
உதிமக ணடயத்ட ளனம் ளடமண்ர் இந்ட சயறுத் ளடமண்ர் 
ன்று கமட்ழப ஸ்பமணய ஆடித மகம், ன்று 
ளடரிந்டட. 
 

'னங்க ப்தமடம்' ன்டமக அடிக்கு 12 அக்ஷங்கள் 
ளகமண்டமக உள்ந வ்னத்டத்டயல் (பினத்டத்டயல்) 
ஆசமர்தமள் ளசய்டள்ந அழக ஸ்ழடமத்ங்கநில் "சயப 
னங்கம்" என்று1. அடயல் என ச்ழமகத்டயல்2, "உன்வ 
ப்டி ப்ரீடய ளகமள்நச் ளசய்பளடன்று க்குத் 
ளடரிதபில்வ. க்ழகம ித்டயதமனக்கு த்ழமம் 
ளசய்படற்கு னடிதபில்வ. ீதமமல் கட்டி 
ளண்மட்டிக்கும், ளற் ிள்வநக்கும், ளற்ளடுத்ட 
டகப்மனக்கும் த்ழமம் ளசய்டபர்கறக்குத்டமன் 
ப்ன்ணமகய அடேக்ம் ண்ஞிதினக்கயமய்!" ன்று 
யந்டம ஸ்டடயதமக பனகயட. கமந்டம த்ழமய, றட 
த்ழமய, ித்ன த்ழமய ன்று இடயல் னென்று 
மதமன்ணமர்கவநக் குயப்ிட்டினக்கயட. 
 

கமந்டம த்ழமய ன்பர் இதற்வக மதமர் --- 
ஈச்பழ அடிதமர் ழபத்டயல் பந்ட, 'உன் 
ளண்மட்டிவதக் ளகமடு' ன்ழமட அப்டிழத டத்டம் 
ண்ஞிதபர். 'இல்வழத ன்மட இதற் வகக்கும் 
அடிழதன்' ன்று றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் 
'டயனத்ளடமண்த் ளடமவக'தில் ளசமல்கயமர். அப்னம் 
அந்டக் கவடனேம் சயறுத்ளடமண்ர் - சரமநன் கவட 
ணமடயரிழத ஸ்பமணய பிவநதமடி ழசமடவ மகணமகய 



ந்ழடமணமகழப னடிகயட. இதற்வக மதமர் 
கமபிரிப் னம்ட்டித்டயயனந்ட வபச்தர் ன்ட டபி 
அபனவத கமம் னடயதவப ணக்குத் 
ளடரிதபில்வ. 
 

அடுத்டமற்ழமல் ளசமன் றட த்ழமயடமன் ிள்வநக் 
கய ண்ஞிப்ழமட் சயறுத்ளடமண்ர். கய.ி. னமம் 
டைற்மண்டு ணத்டயதில் யம் பர்ணம பமடமி ழணல் 
வளதடுத்டச் சமறக்த மமவபத் ழடமற்கடித்டழமட 
இபர் ழமடயடயதமக இனந்டயனக்கயமர். அப்னம் இபர் 
ளரித சயபக்டர் ன்று யம் பர்ணமறக்குத் 
ளடரிந்ட, இபவப் ழமய்ச் சண்வதில் பிக் 
ளகமண்டினக்கயழமழண ன்று பனத்டப்ட்டு, இபரிம் 
ணன்ிப்னக் ழகட்டுக்ளகமண்டு ணரிதமவடனேன் 'ரிவதர்' 

ண்ஞி யவத ம்மபவ ளகமடுத்ட அபனவத 
ஊம டயனச்ளசங்கமட்ங்குடிக்கு அனுப்ி வபத்டமன். 
அடற்கப்னம் டமன் அபனக்குப் ிள்வந ிந்ட, 

கவடளதல்மம் ந்டட. 
 

ஆவகதமல் சயறுத்ளடமண்ரின் கமணம னமம் 
டைற்மண்டின் ின்மடயக்கு னன்மல் ஆசமர்தமநின் 
அபடமம் ற்ட்டினப்டற்கயல்வ ன்கயமர்கள். 
 

ித்ன த்ழமய ன்ட, சண்டிழகச்பவ, அபர் ண்ஞி 
பந்ட சயபனவதில் மவக் கும் குணமக அிழகம் 
ளசய்கயமழ ன்று அபனவத ிடம ஆத்டயப் ட்மர். 
ஆத்டயத்டயல் மல் குத்வடக் கமமல் உவடக்க பந்டமர். 
உழ அபனவத கமவழத சண்டிழகச்பர் 



ளபட்டிமர். ணசயபன் ப்த்தக்ஷணமகய, "இிழணல் மழ 
உன் ிடம"! ன்மர். 
 

அடபவ பிசம சர்ணம ன் ளதரில் இனந்ட பந்ட 
அந்ட ப்மணஞ இவநஜனக்குச் சண்டிழகச்பர் ன்டமக 
அப்ழமடடமன் ழர் ளகமடுத்ட, சயபடிதமர்கறக்ளகல்மம் 
டவபமக்கய, டம் னடிழணயனந்ட ளகமன்வ ணமவவத 
டுத்ட ஸ்பமணயழத அபனக்குச் சூட்டிமர் ன்று கவட. 
ஞ்சனெர்த்டயகநில்3 எனபமகழப சயபகுடும்த்டயல் இம் 
ளற்றுபிட்பர் சண்டிழகச்பர். அபனவத கவட 
த்டவழதம னேகங்கறக்கு னற்ட்ட. அடமல் 
ஆசமர்தமள் கய.ன. ஆமம் டைற்மண்டு ன்டற்கு இந்ட 
'ளஃளன்ஸ்' ஆழக்ஷணமகமட. 
 

ஆழக்ஷம் அபர் சயறுத்ளடமண்வக் 
குயப்ிட்டினப்டற்குத்டமன். 
 

இண்டு மமக்கவந வபத்ட இன்னும் இண்டு 
ஆழக்ஷம் ளசமல்கயமர்கள். 
 

1 --- ணற்வப கழஞச னங்கம், சுப்ணண்த னங்கம், 

ழடப ீனங்கம், பமீ னங்கம், சமடம னங்கம், பிஷ்ட 
னங்கம், மண னங்கம். 
 

2 --- டயன்னென்மபட ச்ழமகம். 
 

3 --- ஞ்ச னெர்த்டயகள் : சயபளனணமன், அம்ிவக, பிமதகர், 

னனகன், சந்டிழகச்பர். 
5. னர்ஞபர்ணவப் ற்யத குயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 



றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

னர்ஞபர்ணவப் ற்யத குயப்ன : றத் மஷ்தத்டயல் 
ஏரித்டயல்1 த்டக்கும் அத்டக்கும் (இனக்கய 
பஸ்டறக்கும் இல்மட பஸ்டறக்கும்) ம்ந்டம் 
கமட்டுபட அம்மபிடம் ன்று ஆசமர்தமள் 
ளசமல்யக்ளகமண்டுழமகும் ழமட, "னர்ஞபர்ணனுக்குப் 
ட்மிழகம் ஆபடற்கு னன்மல் என ணடிதின் 
ிள்வந மமபமக இனந்டமன்" ன்று (பமஸ்டபணமக 
உள்ந னர்ஞபர்ணவ எனகமறம் இனக்க னடிதமட ணடி 
ணகழமடு ம்ந்டப்டுத்டயச்) ளசமல்பட த்டவ 
அம்மபிடம் ன்று உபவண கமட்டிதினக்கயமர். அபர் 
குயப்ிடும் மமபம னர்ஞபர்ணன் தமர்? அபனுவத 
கமத்வடத் கண்டு ிடித்டபிட்மல் அபனுக்கு 
ணகமத்டபமகழபம ின் கமத்டமகழபம 
இனந்டயனக்கக்கூடித ஆசமர்தமநின் கமத்வடக் 
கண்டுிடித்ட பிமம், ன்று ஆமய்ச்சய 
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். 
 

னர்ஞபர்ணன் ன்று ழனள்ந இண்டு மமக்கவந 
இபர்கள் கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள். 
 

Far East -ல் (டெக் கயனக்கு மடுகநில்) மட கமசமம் 
ளபகு மட்கறக்கு னந்டயழத பிதினந்டளடன்று 
ளடரிந்டயனக்கமம். அபற்யல் 'தமபகம்' ப்டும் 
மபமபில் கய.ி. மமம் டைற்மண்டில் என னர்ஞபர்ணன் 
ஆட்சய ளசய்டயனக்கயமன். அங்ழக அபனுவத மடத்வட 
என மமங்கல்யல் பிஷ்ட மடம் ணமடயரிச் 
ளசடக்கயதினக்கயட. அடயழழத அபனுவத சயம 



சமனம் ளமயத்டயனக்கயட. பிஷ்டறக்கு 
ணமணமபன் ன்று அபவ பர்ஞித்டயனக்கயட. 
 

'ஆமல் மபம ழடசத்டப் னர்ஞபர்ணவ ஆசமர்தமள் 
டற்கு உடமஞம் கமட்டிதினக்கப் ழமகயமர்? 

அபனவத றத் மஷ்தத்வடப் டிக்கக்கூடித ம் 
ழடசத்ட பித்பத் னெத்டக்குத் ளடரிந்ட ஸ்பழடச 
மம பவதமபடடமன் அபர் குயப்ிட்டினக்கடம்' 

ன்று ளசமல்ய ரிர்ச்கமர்கள் இந்டப் னர்ஞபர்ணவத் 
டள்நிபிடுகயமர்கள். 
 

அபர்கள் கண்டு ிடித்டள்ந இன்ளமன னர்ஞபர்ணன்டமன் 
ம் ழடசத்டபன். ணகட ழடசத்டயன் ழணற்குப் குடயதில் 
ஆட்சய ளசறத்டயதபன். கய.ி. னமம் டைற்மண்டின் 
னன்மடயதில் இந்டயதமபில் 16 பனம் சுற்று ப்தமஞம் 
ளசய்ட றபமன் த்மங் அந்ட ணதத்டயல் னர்ஞபர்ணன் 
ணகட மட்சமக இனந்டடமகக் குயப்ிட்டினக்கயமர். 
'அடமல் ஆசமர்தமள் refer ண்டபட இபமகழப 
இனக்கழபண்டும். அபர் மஷ்தம் றேடயதட கமசயதில். 
ழணற்கு ணகடம் அடன் கயட்ழ பந்ட பிடுகயட. கமசயழதமடு 
ளமம்றம் ம்ந்டப்ட்ட கவத. அங்ழக (கவததில்) 
ளௌத்ட பிழமடயதம சசமங்கன் ன் மம 
ளபட்டிபிட் ழமடய வ்னக்ஷத்வடப் னர்ஞபர்ணன் ணறுடி 
ட்டு, ழமயத்ட, டநிக்கப் ண்ஞிதடமகத் ளடரிகயட. 
அடமல் மஷ்தத்டயல் அபவழத 
ளசமல்யதினக்கயமளன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்' 

ன்கயமர்கள். அடமபட ஆசமர்தமள் கய.ி. னமம் 



டைற்மண்டுக்கு அப்னம்டமன் பந்டபர் ன்டற்கு இடறம் 
பிளன்ஸ் ன்கயமர்கள். 
 

இண்டு மமக்கநில் இன்ளமனத்டன் தமளன்மல்... 
 

'Far East மமவபப்ற்ய ம்னெரில் ஆசமர்தமள் மஷ்தம் 
றேடய ப்சமம் ண்டம்ழமட குயப்ிடுபடற்கயல்வ 
ன்மறம், அந்ட டெ ழடசத்டயல் ம்னவத வபடயக 
ணடனம் ளௌத்ட ணடனம் பிதடமல் அங்ழக ம்னவத 
ளடய்பங்கறக்குக் ழகமபில், ளௌத்ட பிமங்கள் 
னடயத இனக்கயன்; அகஸ்த்தர், னத்டர், ழமடயத்பர் 
னடயதபர்கறக்கு பிக்ங்கள், அபர்கவநப் ற்ய 
சமக்குயப்னகள் ஆகயதவபனேம் இனக்கயன். 
 

இப்டி இண்டிதன் இன்ஃப்றெளதன்வக் கமட்டுபடமக 
அங்ழக ஆசமர்தமவநப் ற்யனேம் குயப்னக் கயவக்கக் 
கூடிதட மத்தழண. ஆசமர்தமள் அந்ட ழடச 
ணமசமத்வட மஷ்த னஸ்டகத்டயல் 
குயப்ிடுபடற்கயல்வ ன்ட ணமடயரி அந்ட ழடசத்டயர் 
ஆசமர்தமவநக் குயப்ிணமட்மர்கள் ன்று 
ளசமல்னடிதமட' ன் அடிப்வதில் இந்ட இன்ளமன 
மமவபப் ற்ய ஆமய்ச்சய ளசய்டயனக்கயமர்கள். 
 

கமம்ழமம் ன்று ளசமல்ப்டும் கம்ழமடிதமபில், 

ச்ழமகனொணம என ம்ஸ்க்னட சமம் 
அகப்ட்டினக்கயட. அட இந்த்பர்ணன் ன் கமம்ழம 
மமபின் சமம். அடயல் அபனுவத குனபின் ளதர் 
சயபழமணன் ன்று ளசமல்ய, அந்ட சயபழமணன் 
"கபமன் சங்க"ரிணயனந்ட சமஸ்த்ங்கவநக் 



கற்றுக்ளகமண்மளன்று ளசமல்யதினக்கயட: ழதமடீடமய 
சமஸ்த்மஞி கபத்-சங்கமஹ் பதமத் | அடற்கப்னம் 
அந்ட 'கபத் சங்க'ரின் டிப் ளனவணவத ளமம்றம் 
ளகமண்மடி ச்ழமகத்வட னடித்டயனக்கயட. அடமபட 
அபனவத மடணமகய டமணவவத ணயச்சம் 
ணீடயதில்மணல் அத்டவ பித்பத் ச்ழஷ்ர்கநின் 
சயமகய பண்டு பரிவசகறம் 
ளணமய்த்டக்ளகமண்டினக்கயன் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. அயஜனகம் னறேபடம் 
அபனவத மடத்டயல் டவவபத்ட பஞங்குபடமக 
அர்த்டம்: யச்ழச-றரி னெர்த்டமய-ணமமீமங்க்ரி-
ங்கமத் . 
 

இந்ட கபமன் சங்கர் ஆசமர்தமநமகத்டமன் இனக்க 
ழபண்டும் ன்று டீர்ணமிக்கயமர்கள். அந்டப் ளதரில் 
இப்டி பித்பத் னெம் னறேபடமறம் 
பஞங்கப்ட்பமகக் கம்ழமடிதமபில் பனணயல்வ; 

இந்டயதமபிறம் றோ சங்க கபத்மடமவநத் டபி 
பனணயல்வ ன்று டுத்டக்கமட்டுகயமர்கள். "சங்க 
கபட:" ன்று அபனவத னஸ்டக Colophonகநிறம் 
இனக்கயளடன்ழல்பம? அடற்கு இட ('கபத் சங்க' 

ன்ட) அப்டிழத எத்டப்ழமபவடக் கமட்டுகயமர்கள். 
 

இந்த்பர்ணின் கமம் என்டமம் டைற்மண்டின் ின்மடய 
ன்று யர்ஞதிக்கப்ட்டினக்கயட2. அபனுவத குன 
சயபழமணன் அபவபி னப்ட, மற்ட பனம் 
ளரிதபமதினக்கமம். அபர் ஆசமர்தமநின் ழர் 
சயஷ்தமதினந்ட அபரிணயனந்ட ல்ம சமஸ்த்னம் 



அப்தமம் ளசய்டயனக்கயமளன்மல் ஆசமர்தமள் கமம் 
கய.ி.. 788-820 ன்று கனத்ட ளமம்றம் ரிதமழட 
ன்று ழடமன்றுகயட-ன்கயமர்கள். 
 
1 --- II.1.18 
 

2 --- கய.ி. 878-87 அபட ஆட்சயக்கமம்ன்ட பவதவ. 
6. ழணல்மட்பரின் ரிமனம் உள்ழமக்கனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ழணல்மட்பரின் ரிமனம் உள்ழமக்கனம் : 
இப்டிக் கமஞங்கள் கமட்டிக் கம யர்ஞதம் ண்ஞி 
ம்னவத கஞக்வகப் ரிமம் ண்டகயமர்கள். 
 

Old is gold ன்று னவசழத ளகமண்மடுபட ணக்கு பனக்கம். 
னர்பிகணமகப் ழமகப்ழமக என்றுக்கு உதர்ற மஸ்டய, 
ளடய்பிகம் மஸ்டய, அடமரிடி மஸ்டய ன்று ணக்கு 
றர்ஸ்டின் (னெம்ிக்வக). அடமல் ணடேஷ்த பீ 
உற்த்டயழத ற்ட்டினக்க னடிதமட த்டவழதம 
க்ஷம், ழகமடி பனத்டக்கு னந்டயழத ணடே இனந்டமர். 
ணமந்டமடம இனந்டமர் ன்று கவட ண்டகயழமம். 
க்னடனேகம் கயட்டட் 18 க்ஷம் பனம் (17,28,000) , 

த்ழடமனேகம் அடயல் னக்கமல் (12,96,000 பனம்) த்பமம் 
மடய (8,64,000) பனம், கய கமல் (4,32,000 பனம்) 
ன்ளல்மம் ளசமல்ய க்னட னேகத்டயயனந்ட 
மபம்சங்கள் ளசமல்படமக யஸ்ட் ளகமடுத்ட, அந்டக் 
கமத்டயல்  டைறு,  ஆதிம் பனம் பீித்ட ஆட்சய 
த்டயதபர்கறம் உண்டு ன்று எழ னநிதமகப் 



ண்ஞிபனகயழமம். இப்டி ழடம 43 க்ஷம் பனம் 
னந்டய க்னடனேகம் ஆம்ித்டழடமடு ணட்டும் யறுத்டமணல், 

இடற்கும் னன்மடி த்டவழதம சடர்னேக வகயள்கள், 

ணன்பந்டம் கல்ம் ன்ளல்மம் க்ஷத்டயயனந்ட 
ழகமடிக்கஞக்கம பனங்கறக்குத் டமண்டிப் னறகு 
னெட்வகநமகக் கட்டிவபத்டயனக்கயழமம். அந்ட ரீடயதில் 
பனபடடமன் மம் traditional ஆகச் ளசமல்யபனகய 
ஆசமர்தமள் கமம் -- ன்று இவ்பமமக (கய.ன. 509-477 
ன்) ம்னவத அிப்மதத்வடத் டப்ன ன்று 
ளசமல்யப் ரிமம் ளசய்கயமர்கள். 
 

த்ழடமனேக, க்னடனேக பிதங்கள் இங்ழக 
ம்ந்டணயல்வ. கயதில் கயட்த்டட் 2600 
பனணமழமழட ஆசமர்தமள் அபடமம் ன்று மம் 
ளசமல்படமல் னர்ப னேக, ணன்பந்டச் சண்வக்குப் 
ழமகழபண்மம். இப்டிச் ளசமன்டமல் ணக்கு அந்ட 
பிதணமகப் மதிண்ட் இல்வ ன்று அர்த்டணயல்வ. 
 

அபர்கறவத (ழணல் மட்டினவத) யபியழன் 
(மகரிக பமழ்ற) ழடமன்யதட சய ஆதிம் பனம் 
னந்டயடமன். அடயறம் அட னன்ழயதட 2000 
பனத்டயற்கு னன்பந்ட கயயஸ்டறக்கு அப்னந்டமன். 
இன்று பமகரிகம் ன்டன் உச்சயதியனக்கய 
இங்கயீஷ்கமர்கள், ளர்ணிக்கமர்கள் 
னடயதபர்களநல்மம் 1500 பனம் னந்டயக்கூ pirate 

ன்று கப்ல்கவநக் டமக்கய அனயக்கும் கூட்ம் 
னடயதபமக இனந்ட அப்னம்டமன் இங்க்மண்ட், 

ளர்ணி ஆகயத இங்கநில் 'ளட்டில்' ஆகய னடமத 



பமழ்க்வக ன்று என்வ ற்டுத்டயக் 
ளகமண்டினக்கயமர்கள். அபர்கறவத மவகள் 
னொணமடம் அடற்கப்னம்டமன். 
 

அபர்கவந ணட்ம் டட்டுபடற்கமகச் ளசமல்பில்வ. 
(சயரித்ட) தமவனேம் ணட்ம் டட்டிப் ழசுபடடமன் 
ல்மபற்வனேம் பி ணட்ம்! டற்ளனவண 
அடித்டக்ளகமள்படம் ணட்ம்டமன், அங்கமம்டமன். 
ஆமல் ம்வண அபர்கள் டமக்கயக் ழகய ண்டம்ழமட 
ன் அப்டிப் ண்டகயமர்களநன்று மர்க்க 
ழபண்டிதடமகத்டமழ இனக்கயட? அந்ட ரீடயதில்டமன் 
ளசமல்பட. 1500 பனத்டக்குள் இக்கயதம், அசமட்சய, 
பிதமமம், தன்ஸ், வனீ் ன்று ல்மபற்யறம் 
அபர்கள் ப்டி அடயசதணம அிவ்னத்டய 
கண்டினக்கயமர்கள் ன்வடப் னகழ்ந்ட மமட்றம்டமன் 
ழபண்டும். ந்ட பிதத்வட டுத்டக் ளகமண்மறம் 
அபர்கள் ப்டி பிமனதற்சயனேன் அடிபவதில் ழமய் 
ஆமய்கயமர்கள் ன்வடனேம் ழமற்யச் 
ளசமல்ழபண்டும். 
 

ஷ்ப்ட்டுப்ழம ம்னவத அழக சமஸ்த்ங்கவந, 

ங்ளகங்ழகழதம ட்டுச் சுபடிகநில் அரிட்டுப்ழமய்க் 
ளகமண்டினக்கும் ழமட ழடடிக் ழடடிக் கண்டுிடித்டப் 
ளரிசு ளரிசமக Index, Concordance ன்ளல்மம் 
அபர்கள்டமன் னஸ்டகம் ழமட்டு க்ஷயத்டக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். இடற்கு மம் அபர்கநிம் 
வ்பநழபம ன்யக்கன் ட்டினக்கயழமம். 
 



உவனப்ன, 'ங்க்சுபமயடி' ழமன்  பிதங்கநில் மம் 
அபர்கநிம் கற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டிதட யவத 
இனக்கயட. 
 

ஆமறம் அபர்கறவத கண்ழஞமட்த்டயறள்ந சய 
டப்ம ழமக்குகவநனேம் ளசமல்மணயனக்க 
னடிதபில்வ -- குயப்மக ம்வண அபர்கள் டமக்க 
பனம்ழமட. Offensive -ல் ழமகமணல் (மம் அபர்கள் ழணல் 
னடல் டமக்குடயல் இங்கமணல்) defensive -ல் (ம்வண 
அபர்கள் டமக்கும் ழமட ம் டற்கமப்னக்கம டயடிதமக) 
டமன் ளசமல்பட. 
 

அபர்கள் (ஏரிதன்யஸ்டுகள்) ளசமல்படயல் னெமடமக் 
ழகமநமறு ணழமடத்ப ரீடயதிமட. அழடமடு என 
உள்ழமக்கனம் உண்டு. 
 

ன்டமன் 'தன்டிஃிக் ரிர்ச்', அட, இட ன்று 
அப்டிழத டுயவ டப்மணல் ளசமல்படமகச் ளசமல்யக் 
ளகமண்மறம் ணடேர்கநமகப் ிந்டபர்கவந 
'வகமயகல்' அிணமங்கள் பிடுபழட இல்வ. 
ம்னெரிழழத ப்த்தக்ஷணமய் மர்க்கயழமம்: 'னெ 
ம்ிக்வககவநக் குனய ழடமண்டிப் னவடக்கழபடமன் 
மங்கள் பந்டயனக்கயழமணமக்கும்' ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு 
குத்டயற பமடயகள் ன்ழ என கட்சயதமகப் 
னப்ட்டினப்பர்கவநப் மர்க்கயழமம். சமஸ்த், 

னமஞங்கவந இபர்கள் குத்டயபிமல் ஆமய்ந்ழட 
கணமகக் கண்னம் ழகயனேம் ளசய்கயமர்கள். ஆமல் 
ளபள்வநக்கமன் பமர்த்வடவத ம்ிக் ளகமண்டு 
டங்கறவத டி இம் ன்று இபர்கள் 



யவத்டக்ளகமண்டினக்கய இம் ன்றும், டமய் மவ 
ன்றும் பந்டபிட்மல் இபர்கறவவத குத்டயற 
ழம இம் ளடரிபடயல்வ! மடயதிழ உசத்டய 
ளசமல்கயபர்களநன்று சய ழவத் டயட்டிக்ளகமண்ழ, 

'ங்கள் இத்வடப் ழம உசத்டய டறழண கயவதமட' 

ன்றும் இபர்கள் ளசமல்பட ப்டிப் குத்டயற ன்று 
னரிதபில்வ! டங்கள் மவவத பிழபம அடற்கு 
ணவடதமகழபம டறழண ங்ழகனேழண கயவதமட, 

டங்கறவத ண்மட்வபிப் னமடணமகழபம, 

அடற்குக் கயட்ழ பக்கூடித மதக்ழகம உள்நடமக 
டறழண கயவதமட ன்று எழ ிடிபமடணமகச் 
சமடயக்கயமர்கள். இவடப் மர்க்கும்ழமட 
சமஸ்த்ஜ்ஜர்கவநபி இபர்கறக்குத்டமன் மஸ்டய 
றர்ஸ்டின் ன்று யவக்கழபண்டினக்கயட. ந்ட 
மவதில், ந்டப் ண்மட்டில் உதர்பமக ட 
இனந்டமறம், 'அளடல்மம் ங்கநிம் இபல் பமங்கயதட 
டமன்' ன்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயல் ளகமடுக்கல் - பமங்கல் 
ரிபர்த்டவதில் ளகமஞ்சங்கூ குறுகயத ழமக்கழணம, 

டதக்கழணம இல்மணல் ல்டகவந ல்மம் அன்ழமடு 
பழபற்றுத் டடமக்கயக் ளகமண்டினப்டயல் னடமபடமக 
யற்ட டணயழ் மவனேம் ண்மடும்டமன். ஆமறம் 
'மங்கள் குத்டயபமநர்கள்' ன்று ளசமல்யக் ளகமண்ழ, 

டுயவவணதில் மர்க்கமணல், டமங்கள் ளகமடுக்கல் 
ணட்டுழண ளசய்டபர்கள், பமங்கழ கயவதமட 
ன்கயமர்கள்! 'டன் இம்' ன்று என்வ 
யவத்டபிட்மல் அடயல் இப்டி அயறபமடங்கவந 
ணீயத அிணமம் ற்ட்டு பிடுகயட! 
 



'தன்டிஃிக் ரிர்ச்' ன்று னப்ட் 
ஏரிதன்யஸ்ட்கவநனேம் இந்ட அிணமம் 
பிபில்வடமன்! இன்வக்குத் டமங்கள் ழணல் வகதமக 
ஏங்கயனேம், இந்டயதம கரழ்க் வகதமகத் டங்கநிம் டமழ்ந்டம் 
இனந்டமறம்1, ஆடயதில் டங்கறக்கு மகரிகம் ன்மல் 
ன்ளபன்ழ ளடரிதமட கமத்டயல் இந்டயதம ணத்டம 
கமசமத்டன் பிநங்கயதினக்கயட ன்வட 
அபர்கநமல் ற்று ரீ்ஞித்டக் ளகமள்நனடிபடயல்வ! 
 

அபர்கள் டற்கமத்டயல் மர்த்ட யந்ட னடமதத்டயல் 
 குவகள் இனப்டமக யவத்டமர்கள். அபர்கறவத 
பீ தன்ஸ் அயற இங்ழக இல்வ; அபர்கள் 
ளசமல்யக் ளகமடுத்டத்டமன் இபர்கள் ளடரிந்டளகமள்ந 
ழபண்டிதினந்டட. 
 

அபர்கவநப்ழம றகமடமணமதில்மணல் மநணம 
ங்கள் எழ அசுசயதம சூழ்யவதில் வ்தமடயனேம் 
பக்வகனேணமகச் சயறு பதடயழழத ளசத்டப் ழமய்க் 
ளகமண்டினந்டமர்கள். அபர்கநினள்ந ணத்பம் இங்ழக 
இல்மணல், மடய, கயவந மடய ன்று எழதடிதமகப் 
ிரித்டப் ிரித்ட வபத்ட, மடயழத இல்மட ஞ்சணர் 
ன்று ழபறு என ளரித கூட்த்வட எடக்கய 
வபத்டயனந்டடம் அபர்கறக்குப் னரிதபில்வ. ம்ணயல் 
கல்பிதயற, றகமடமம் னடயதபற்யல் 
னன்ழயனேள்ந மடயக்கமர்கறக்கும் அபர்கறவத 
தன்றக்கு எத்டபமட சமஸ்த்க் ளகமள்வககவநனேம், 

கமர்தங்கவநனேம் ின்ற்ய பனபடம் அபர்கறக்கு 
ற்கபில்வ. 
 



இவடளதல்மம் மர்த்ட இந்ட ழடசழண ளமம் backward 

(ின் டங்கயதட) ன்று ளசமல்ய, "உங்கறக்ளகல்மம் 
அயறச் சுர் ளகமறத்டகயழமம். ங்கள் ணமடயரி 
உங்கவநனேம் னன்ழற்றுகயழமம்" ன்று 
ஆம்ித்டமர்கள். 
 

பீ தன்ஸ் கயறு கயறுளபன்று அபர்கறவத 
மடுகநில் ழடமன்ய அிவ்னத்டய அவந்ட கமத்டயல் ம் 
ழடசம் டனக்கர் ஆட்சயதில் இனந்ட, ளகமஞ்சங்கூ 
னன்ழமணல், ம்னவத வனத தன்றகவநனேம் 
ணந்டபிட்ட. இப்ழமட அபர்கறவத தன்ஸ் 
மடவ ம்ணபர்கறக்கு ப்ணயப்ன உண்மக்கயற்று. 
அவடப் மர்த்ட, அபர்கள் கமடிதில் பிறேந்ட அபர்கள் 
ளசமல்பவடளதல்மம் ற்றுக்ளகமள்ந ஆம்ித்ழடமம். 
 

டங்கள் கமடிதில் பந்ட பிறேந்ட டங்கவநழத 
பனயகமட்டிகநமக டுத்டக்ளகமள்றம் இழட 
யந்டக்கள்டமன் ணயகப் னமடணம கமத்டயயனந்ட சய 
டைற்மண்டுகறக்கு னந்டய பவ கடவகநிறம் 
னன்ழய ழமகத்டக்ழக 
பனயகமட்டிதமதினந்டயனக்கயமர்கள் ன்வட எப்னக் 
ளகமள்ந அபர்கறவத ஸ்பதமிணமம் பிபில்வ! 
 

அட ணட்டுணயல்வ. உள்ழமக்கம் ன்ழழ, அடற்கு 
பனகயழன். உவக்குள் கத்டயவத ணவத்ட 
வபத்டயனப்ட ழம அபர்கள் ஸ்தணமகப் ழமட்டு 
பந்ட இன்ளமன டயட்த்டக்கு ம்னவத னமட 
கமசமத்வட எப்னக் ளகமள்பட இவஞ்சமதினந்டட. 
அசயதல் ரீடயதில் ம்வணத் டங்கறவத ஆட்சயக்குள் 



ளகமண்டு பனபட ணமத்டயம் அபர்கறவத 
க்ஷ்தணமதினக்கபிபல்வ. ம் னடமதம் 
னறேபவடனேம் டங்கறவத ணடத்டக்குத் டயனப்ிபி 
ழபண்டுளணன்ழட அபர்கறவத ஸ்த உத்ழடசம். 
ணவந்ட ழமதினந்ட ம்னவத சமஸ்டயங்கள் 
ளபநிப ணக்ழக உகமம் ளசய்டபர்கள் ன்று 
அபர்கநில் வச் ளசமல்கயழமணல்பம? 

அபர்கநிழழத சயனவத வீ்த சரித்ம், அபர்கள் 
த்டயத கடிடப் ழமக்குபத்ட னடயதபற்வப் 
மர்த்டமல் ணக்கு டெக்கயபமரிப் ழமடும்! யந்டக்கழநமடு 
பிச்பமணமகப் ழமகய ணமடரிப் ழமழத அபர்கவந 
பவநத்டப் ிடித்ட அபர்கறவத ஸ்ப ணடமிணமம் 
ழமகும்டிச் ளசய்ட அபர்கவநத் டங்கள் ணடத்டயற்கு 
இறேத்டபி ழபண்டும் ன்று அபர்கள் ப்நமன் 
ழமட்டினந்டட இபற்வப் மர்க்கும்ழமட ளடரினேம். 
ளபநிதிழ ணயயரிகள் யங்கணமகச் ளசய்டட 
குவச்சல். உள்றெக் குனயயத்டடடமன் மஸ்டய. 
ளபநிதிழ 'அபபனக்கும் ணட ஸ்படந்த்ம் உண்டு. 
யந்ட சமஸ்த் பிதங்கநில் டவதி ணமட்ழமம்' 

ன்று பிக்ழமரிதம ப்கத்டயயனந்ட ஆம்ித்டச் 
ளசமல்ய பந்டமர்கள். ஆமதிம் வணறக்கு 
அப்னத்டயயனந்ட ளகமண்டு ழகமடிக் கஞக்கம 
ங்கவந ஆறம் ழமட மக்வடதமகத்டமழ இனக்க 
ழபண்டும்? அடமல் ளபநிதில் ழர்வண ணமடயரிப் 
ண்ஞிக் ளகமண்ழ உள்றெ யந்டக்கவநத் டங்கள் 
ணடத்டயற்கு இறேக்க ல்ம மணர்த்தனம் 
ண்ஞிமர்கள். 'ம் ணடத்டயற்கு பமபிட்மல்கூப் 
பமதில்வ. ளமந்ட ணடத்வட இபர்கள் 



பிட்டுபிடும்டிப் ண்ஞிபிட்மல் ழமடம்' ன் ரீடயதில் 
கமர்தங்கள் ளசய்தமமர்கள். அடமபட யந்டக்கறக்கு 
யந்ட ணடத்டயல் ளகௌப னத்டயழமகும்டிப் 
ண்டபவடப்  பிடத்டயறம் னதற்சய ளசய்டமர்கள். 
 

னர்பத்டயல் ல்மத் டவதிறம் இந்டயதமழப 
னன்ழயதினந்டட ன்ழன். அட பமஸ்டபம். அடயறம் 
இந்டயதம ணயகறம் பிழசணமக னன்ழயதினந்டட -- 
ஆத்ண ம்ந்டணம ணத சமஸ்த்த்டயறம் 
அடேஷ்மங்கநிறழணதமகும். பமழ்க்வகதின் க 
அம்சங்கநிறம், கமசமத்டயன் அத்டவ இவனகநிறம் 
ணதழண ஊயதினக்கும்டிதமக இங்ழக ற்ட்டினந்டட. 
வடத் டுத்டமறம் அட ஆத்ணமிவ்னத்டயக்குக் ளகமண்டு 
பிடுபடமகழப ரியகநமறம், அப்னம் பந்ட 
ளரிதபர்கநமறம் அவணக்கப்ட்டினந்டட. இப்டி 
ணடறஞர்ச்சயவதழத ணதணமகக்ளகமண்டு, ணற் ல்மப் 
னர்பிக யபியழன்கறம் அனயந்டின்னும் டமன் 
ணட்டும் அனயதமணல் யந்ட மகரிகம் இனந்ட 
பந்டயனக்கும்ழமட இங்ழக ழமய்ப் னடயத ணடம் என்வப் 
னகுத்டபட ன்மல் அடற்கு வ்பநழபம டந்டயனம் 
டகயடுடத்டனம் ண்ஞத்டமழ ழபண்டிதினக்கும்? 

 

அடயல் என்றுடமன்- (இன்ம் த்டவழதம இனக்கயன். 
னக்தணமக ஆர்தன், த்மபின் ன்று என டமய் பதிற்றுக் 
குனந்வடதமக இனந்டபர்கவந ழடம் ண்ஞிதட. ஆமல் 
அடயளல்மம் இப்ழமட ப்ழபசயக்க ழபண்மம். ணக்கு 
அபச்தணம அம்சத்வட ணட்டும் மர்க்கமம்.) -- 
யஸ்ட்ரி, ரிர்ச் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ ம்னவத 



ணயகப் வனத கமத்வட னடிந்டணட்டும் கயயஸ்ட 
சகமப்டத்டக்கு வ்பநற கயட்ழ ளகமண்டு பனடினேழணம 
அப்டிக் ளகமண்டுபந்ட பிடுபட! 'ம்னவதட 
ளமம்றம் ளடமன்வணதமட' ன்டயல் என ளரித 
வகமயகல் யவற இனக்கயளடன்று 
ளசமன்ழல்பம? 'யந்டக்கறக்கு அந்ட யவற 
இல்மணல் ண்ஞிபி ழபண்டும்' ன்று யவத்டமர்கள். 
யவப்வக் கமர்தணமகச் ளசய்ட ளகமள்ந அபர்கறக்குக் 
கயவத்ட என னக்தணம உமதம் ளௌத்ட ணடம். 
 

ளௌத்டம் டற்கமத்டயல் கயயஸ்டப ணடத்டக்கு அடுத்ட 
ளரித ணடணமகக் கயனக்கமசயத மடுகநில் ப்மன் பவ 
பிதினப்வடனேம், ஆமல் அடன் ிந்ட பீம 
இந்டயதமபில் அடற்கு இணயல்மயனப்வடனேம் 
மர்த்டமர்கள். அழட ணதத்டயல் னத்டரின் அன்னள்நம், 

த்தமகம் னடயதபற்மல் யந்டக்கறக்கு அபரிம் என 
ளஸ்ளக்ட் இனப்வடனேம் அபவ டசமபடமத்டயல் 
என்மகழப ழசர்ந்டயனப்வடனேம் கபித்டமர்கள். 
ம்னவத யந்ட ணடமிணமத்வடக் குவப்டற்கு 
இவட ன்மக ப்ழதமம் ளசய்டளகமள்நமளணன்று 
ப்நமன் ழமட்மர்கள். ம்  னெத்டக்குப் 
ரிசதணயல்மட கயயஸ்டவபக் கமட்டுபடற்கு னந்டய, 
ரிசதனள்ந னத்டவக் கமட்டிழத ம் 
சமஸ்டயமிணமத்வட யதப் ண்ஞ 
ஆம்ிக்கமளணன்று யவத்டமர்கள். 'ப்டினேம் ளௌத்ட 
ணடத்டயல் இபர்கவந ணடணமற்ம் ளசய்படற்கு அந்ட 
ணடத்டயல் பிழசணமக ஸ்டமம் டறம் இல்வ. 
ஆவகதமல் னத்டவ மம் பிழசயத்டச் ளசமல்படமல் 



அந்ட ணடத்டயற்கு தமனம் ழமய்பிணமட்மர்கள். இட 
ணக்கு ளநகர்தணமதிற்று. இபர்கள் அபடமணமகச் 
ளசமல்பழ வபடயக கர்ணமக்கள், பர்ஞ டர்ணம் 
னடயதபற்வ ஆழக்ஷித்டயனப்வட டுத்டக் கமட்டிழத 
யந்ட ணடறஞர்ச்சயவத யபிக்கமம். கயயஸ்ட 
சகமப்டத்டக்கு அப்னம்டமன் இந்டயதமபில் ளரித 
மகரிகம் உண்மதிற்று ன்று கமட்மணல் அடற்குக் 
ளகமஞ்சம் னந்டய னத்டரின் இன்ப்றளதன்மல், 

அபவளதமட்டித்டமன் இண்டிதன் யஸ்ரிழத னொணமக 
ஆம்ித்டளடன்று கமட்மம். மட கமசமத்டக்ழக 
னக்தணமக இனக்கப்ட் னடல் ளரிதபர் அபர்டமன் 
ன்று கமட்மம். "மணன், க்னஞன் ல்மம் 
கடமமத்ங்கள் டமன்; அபர்கள் சரித் னர்பணமக 
இனந்டடமகச் ளசமல்படற்கயல்வ; னத்டர்டமன் 
சரித்மடமப்டிழத இனந்டபர்" ன்று கமட்மம். 
'அத்வபடணம, ணமதம மக்ட்ரிம (ணமவதக் ளகமள்வகதம) -
- அவப ளௌத்டத்டயயனந்டடமன் பந்ட; சதக் 
ழகமத்டயல் பிஷ்ட னெர்த்டயதம, அட னத்டரின் ணம 
ரியர்பமஞ சயல்த்டயயனந்டடமன் பந்டட' ன்யப்டி 
வட டுத்டமறம் ளௌத்டத்டயயனந்டடமன் யந்ட 
ணடத்டயறள்ந உசந்ட அம்சங்களநல்மம் பந்டயனக்கயன் 
ன்று கமட்டிபிடுழபமம். 
 

'ல்மபற்றுக்கும் அடிப்வதிழழத Dravidian Culture 

(த்மபிக் கமசமம்) ன்று ழடணமக என்வப் ிரித்டச் 
ளசமல்ய அடயயனந்ழட வபடயக ணடம் அழக அம்சங்கவந 
இபல் பமங்கயடமகக் கமட்மம்; ணயஞ்சயதடயல்  
ளௌத்டத்டயயனந்ட கன் பமங்கயடமகக் கமட்மம் -- 



ளமம் வமக, ந்ட ப்ளறடிறம் இல்மணல் உள்நட 
உள்நடி ஆமய்கயமற்ழமழப இப்டிளதல்மம் 
கமட்மம். அப்டிப் ண்ஞி இந்டயதர்கறவத யந்ட 
ணடமிணமத்வட உறத்டப்ழமகப் ண்ஞமம். அப்னம் 
ம் ணயரி இனக்கழப இனக்கயட, ம்னவத ணடத்டயல் 
இபர்கவநத் டள்நிக்ளகமள்ந' ன்று யவத்டமர்கள். 
 

இந்டபிடணம ண்ஞங்கழநமடுடமன் அபர்கள் யஸ்ரி 
றேடயதட. 'அமடய ன்று யந்டக்கள் ளகமண்மடும் 
ழபடழண னத்டனக்கு ஆதிம், ஆதித்வடடைறு 
பனத்டக்கு னந்டய ற்ட்டடமன். அந்ட ழபடம்டமன் 
யந்ட மகரிகத்டயன் அஸ்டயபமம் ன்ட டப்ன. அடற்கும் 
சய டைற்மண்டு னன்மல் ழபழ மப்ம 
மகரிகளணன்று என்று இனந்டட. அட த்மபி 
மகரிகணமக இனந்டமறம் இனந்டயனக்கமம். அந்ட 
ங்கவந அக்கய எடுக்கய பிட்டிபிட்டு, ஆமறம் 
அபர்கறவத மகரிகத்டயயனந்ழட  பிதங்கவந 
டுத்டக்ளகமண்டு டமன் ழபட மகரிகம் ன்று 
ற்டுத்டயமர்கள்'ன்று யஸ்ரிவத ஆம்ித்ட ழண 
டிப்டிதமய் இழட ணமடயரிதம 'வகங்கர்தங்கள்' ண்ஞிக் 
ளகமண்டுழமதினக்கயமர்கள்! 
 

ம்னவத ிள்வநகறக்குக் குனந்வடப் னபத்டயழழத 
இந்ட சரித் மத்வடச் ளசமல்யக்ளகமடுப்டமல் அடழப 
த்டயதம் ன்று ணயல் டயந்டபிடுகயட. 
ளரிதபர்கநம ின்னும் அந்ட ம்ிக்வக ழமபடயல்வ. 
ம் சமஸ்த்ங்கள் தமறம் அயறக்குப் ளமனந்டமடவப, 

றர்ஸ்டின் ன் ண்ஞம் ன்மகப் ப்ப்ட்டு 



ல்மர் னெவநவதனேம் ஆக்ணயத்டக் ளகமண்டினப்டமல் 
அபற்யல் ளகமடுத்டயனக்கும் சரித் பிதங்கநில் ணக்ழக 
ம்ிக்வகதில்வ. ம்னவத னமஞங்கநில் பிபணமக 
பம்சமபநிகள் ளகமடுத்ட, எவ்ளபமனபனம் இவ்பநற 
பனம் ன்றும் ளசமல்யதினப்ட அத்டவனேம் 
கல்வடமன் ன்று டள்நிழத பிடுகயமர்கள். அபற்வ 
ம்ிக்ளகமண்டினக்கும் சமஸ்டயஜ்ஜர்கறம் என்று, பட்டு 
னெம்ிக்வகக்கமர்கள் அல்ட அசட்டு 
னத்டண்ஞமக்கள் ன்ழ பர்ஞிக்கட்டு, அந்ட 
பர்ஞவ இநம் டவனவதிரின் ணயல் 
ழபனொன்ய இனப்டமல் இபர்கள் ன் டுத்டச் 
ளசமன்மறம் கமடயழழத ழமட்டுக்ளகமள்நமணல் 'ங்கள் 
ப்ளமஃர்கள், மக்ர்கள் ளசமல்கயடடமன் அடமரிடி' 

ன்று ம்ிக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். இடறம் என 
றர்ஸ்டின்டமன்! 'வடக் ளகமண்டு னமஞத்வடத் 
டப்ளன்று ரிர்ச்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள்? அபர்கள் ட 
வடக்ளகமண்டு இப்டி இப்டி ன்று கம யர்ஞதம் 
ளசய்டயனக்கயமர்கள்? இடற்கு ழபழதமகச் ளசமல் 
ஆடமழணதில்வதம?' ன்ளல்மம் ழதமசயத்டப் 
மர்ப்டயல்வ. பீப் டிப்மநிகள் வடச் 
ளசமன்மறம் அப்டிழத அங்கரகரிப்ட, னர்பகம 
அிப்மதத்வட அப்டிழத டயஸ்கரிப்ட ன்று 
இனக்கயமர்கள். 
 

1 --- இந்டயதம சுடந்டயம் ளறுனன் கூயதட. 
7. கயனேகத்டயல் ணட கமக் கஞக்குகள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 



றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

கயனேகத்டயல் ணட கமக் கஞக்குகள் : னன்ழழத 
ளசமன்மற்ழம னர்ப னேகங்கநின் ணமசமத்வட 
பிட்டுபிடுழபமம். கயனேகத்டயல் பந்ட ம பம்சங்கவநப் 
ற்ய னறே பிபனம் னமஞங்கநில் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
எவ்ளபமன மமவபனேம் ழர் ளசமல்ய இத்டவ 
பனம் பீித்டமன் ன்றும் பரிவசதமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. இடயல் ம்னடிதமடடமக டறம் 
இல்வ. 
 

பிஸ்டமணம இந்ட ழடசத்டயல் ழமக்குபத்ட பசடயகள் 
குவபமக இனந்ட கமங்கநிழ றேடப்ட்டமல் 
எவ்ளபமன ப்ழடசத்டயல் றேடயதபர்கள் இன்ளமன 
ப்ழடசத்வடப்ற்யச் ளசமல்றம்ழமட சய டபறுகள் 
ழர்ந்டயனக்கும். அடமல் னஸ்டகங்கறக்கயவதில் 
என்றுக்ளகமன்று னஞமகறம் டகபல்கள் இனக்கும்டமன். 
ஆமறம் ல்மபற்வனேம் டுத்டப் ழமட்டுக்ளகமண்டு 
deep -ஆக comparative study ண்ஞிமல் யச்சதம் ழகமித்ட 
னடிறகறக்கு பனடினேம். அப்டிப் ண்ஞப் 
ளமறுவணதில்வ. அடிப்வதில் உண்வண ன் 
ம்ிக்வகழத ழமய்பிட்ின் ன் ண்டபட? 

 

டயனம் 'ங்கல்ம்' ன்று ந்ட வபடயக கமர்தத்டயறம் 
ளசய்டபனகயழமம். ன்வக்கு இந்ட னக்கம் 
ஆம்ித்டட ன்ழ ளசமல் னடிதமடடி அத்டவ 
னர்ஞகமத்டயயனந்ட இந்ட ந்ட ழடசத்டயன் அத்டவ 
இங்கநிறம் அன்ன்றும் இப்டி 'ங்கல்ம்' ளசமல்ய 
பனகயழமம், அடயழ ப்ம்ணமபின் பதயயனந்ட 



ஆம்ித்ட, கயனேகத்டக்கு பந்ட, ப்ன பனம்-ணமம்-
டயடயபவ எவ்ளபமன மநமகக் கூட்டிச் ளசமல்ய 
பந்டயனக்கயழமம். இடயழ இந்ட பனத்வட1 கயனேகப்டி 
5064 ன்ழ கமஷ்ணீத்டயயனந்ட கன்தமகுணரி பவ 
பித்தமணயல்மணல் ளசமல்கயழமம். ம்ணமட்ழன் 
ன்மல் ப்டி? 

 

ஆசமர்தமள் கம பிதணமக சயபஸ்த 
இடயமத்டயல் "ஸ் த்பிதமத்-ம்" ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட அப்டிளதன்மல் 'கயதில் 
இண்மதிம் பனத்டக்கு அப்னம்' ன்று அர்த்டம். 
'அப்னம்' களக்மக ந்ட பனளணன்று ளசமல்பில்வ' 

மளணல்மம் ழமட்டு ணண்வவத உவத்டக் ளகமள்ந 
ழபண்டுளணன்ழ இப்டிச் ளசமல்ய பிட்டுபிட்மற் 
ழமயனக்கயட! ப்டினேம் கயதில் னெபமதிம் 
பனத்டக்கு னந்டயத்டமன் அபடமம் ன்று இடயயனந்ட 
ஆகயட. 
 

பிஷ்ழதமத் னமஞத்டயல் "கல்தமளடௌ 
த்பிஸ்மந்ழட" ன்று இனக்கயட. 'கயதில் 
இண்மபட ஆதிர்த்டயன் னடிறப் குடயதில் ன்று 
அர்த்டம். 
 

ழபறு  னமஞங்கள், (சங்க) ணங்கவநச் ழசர்ந்ட 
னஸ்டகங்கள்-குனம்வகள்-சமங்கள் 
னடமடகள், இட ஆடமங்கள் கர்ஞ ம்வதமக 
பந்டள்ந ம்ிக்வக ஆகயதபற்யயனந்ட மங்கள் 
ஆசமர்தமநின் கமம் கயதில் 2593யனந்ட 2625பவ 
ன்று கனடய பனகயழமம். கயதின் இண்மபட ஆதிம் 



பனங்கநில் அறுடைறு பனத்டக்கு னன்னும் 
ின்னுணமக இட இனப்டமல் இவட "னடிறப் குடயதில்" 
ன்று பிஷ்ழதமத்ட னமஞம் ளசமல்யதினக்கமம். கய 
259-2625 ன்ட கய.ன. 509-477 ஆகயட. 
 
1 --- 1963 

8. ணட சரித் ஆடம டைல்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ணட சரித் ஆடம டைல்கள் : ளமகக் ளகமஞ்சம் 
ளசமல்கயழன். ம் ம பம்சங்கநின் கமங்கவநப் 
னமஞங்கநில் ளகமடுத்டயனக்கயட. அட டபி றணமர் 
ஆதிம் பனம் னந்டய கல்ஞர் ன் கபி கமஷ்ணீ 
ம பம்சத்வடப்ற்ய ஆடயழதமந்டம் பிசமரித்ட, கர்ஞ 
ம்வதமக பந்ட டகபவளதல்மனம் ழசர்த்ட "ம 
டங்கயஞி" ன்று னஸ்டகம் றேடயதினக்கயமர். ('கர்ஞ 
ம்வ' ன்றழழத 'கவட' ன்று டெக்கயப் ழமட்டு 
பிக்கூமட. ஆடமணயல்மணல் இப்டி பனயபனய 
பந்டயனக்குணம ன்று ஆமய்ந்ட மர்த்ட, ணற் 
ஆடமங்கழநமடு ரி மர்த்டமல் அடயல் ற்கத்டக்கடமக 
யவத இனக்கும்.) என மம ன்மல் ி 
மமக்கழநமடு னேத்டம் ளசய்பட, பிபம ம்ந்டம் 
வபத்டக்ளகமள்பட ன்ளல்மம் பத்டமழ பனம்? 

அடமல் கமஷ்ணீ பம்சமபநிவத ளசமல்யக்ளகமண்டு 
ழமகும் 'டங்கயஞி' அந்டந்டக் கமங்கநில் இந்டயதமபில் 
இனந்ட பந்ட இட மமக்கவநனேம் ற்யத் ளடரிபித்ட 
பிடுகயட. அழக இங்கநில் இடயல் இனப்டம் 



னமஞங்கநில் ளசமல்யதினப்டம் 
எத்டப்ழமய்பிடுகயன். 
 

ழமநத்டயல் ஆடயதியனந்ட ஆட்சய த்டயதபர்கவநப் 
ற்ய பரிவசபமரிதமகக் கமம் ளசமல்ய ம பம்சமபநி 
ன்று இனக்கயட. 'Chronicle of Nepal' ன்று இங்கயீயல் 
ளசமல்கயமர்கள். ண்டிட் கபமன் மல் இந்த்மய 
ன்பர் என னத்ட ிக்ஷலபிணயனந்ட இந்ட 
பம்சமபநிவதப் ளற்று ப்கமசப்டுத்டயதினக்கயமர். 
ணமமட கமத்டயயனந்ட அடயல் மமக்கநின் 
ளதர்கறம் கமங்கறம் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
அடயயனந்டம் ம் சரித் னனர்கநின் கமத்வடப்ற்ய 
அயத னடிகயட. னமஞம் னடம ணற் source-

கநியனந்ட மம் ளறும் டகபல்கநில்  இழடமடு 
ஆச்சர்தணமக எத்டப் ழமகயட. 
 

ங்வகதில் 'ணமபம்சம்' ன்று என னஸ்டகம். 
குவந்டக்ஷம் 1500 பனத்டக்கு னற்ட்ட. அந்ட 
ழடசத்டயல் ளௌத்ட ணடத்டயன் பமறு ன் ன்று அட 
ளடரிபிக்கயட. யந்ட னஸ்டகங்கவநபி ளௌத்டப் 
னஸ்டகங்கறக்கு த்தத்பம் மஸ்டய ன்று கமட்டுபட 
ரிர்ச்கமர்கநின் பனக்கம். அடமல் அபர்கறம் ணம 
பம்சத்வடப் ளனம்மறம் ம்மளணன்கயமர்கள். 
 

மமபின் ஆடற அல்ட அமடபிழழத ணடபநர்ச்சய 
அல்ட யற ற்ட்டினப்டமல் 'ணம பம்சம்' ம 
பம்சங்கவநப் ற்யனேம் ளடரிபித்டபிடுகயட. ஆடயதில் 
இந்டயதமபிமழழத ங்வகதின் ணத கமசமம், 

அசயதல் பமழ்ற ல்மம் ற்ட்டு, அப்னனம் சண்வ 



ஸ்ழயடம் ன்று இண்டு பிடத்டயறம் இந்ட இண்டு 
மடுகறம் ம்ந்டப்ட்டினந்டயனப்டமல் இடயழனேம் 
ம்னவத ழடசத்டபர்கவநப் ற்யத கம பிபங்கள் 
பனகயன். 
 

னமஞங்கள், பக்ழக என ழகமடிதில் கமஷ்ணீத்டயன் ம 
டங்கயஞி, இன்ளமன ழகமடிதில் ழமநி பம்சமபநி, 
ளடன்ழகமடிதில் ங்வகதின் ணமபம்சம் ன்று 
ல்மபற்வனேம் வபத்டக்ளகமண்டு அவப ங்ழக 
எத்டப் ழமகயன் ன்று மர்த்ட, 

அப்டிப்ட்பற்வதமபட மனம் எப்னக்ளகமள்பட 
ன்று பந்டமல் ன்மதினக்கும். இப்டிப்  இனக்கழப 
ளசய்கயன். 
 

மம் ளசமல்பட History-ழத இல்வ. ளபறும் story-டமன் 
ன்று ளசமல்பர்கறம் யணம History-த்டமன் 
ளசமல்யதினப்மர்கள் ன்று அப்டிழத ம்மணல் 
இவடனேம் அவடனேம் ழசர்த்ட அசயப் மர்க்கமம். 
 

9. வணதக் ழகள்பி:ளணகஸ்டிஸ் ளசமல்றம் 
ன்ட்ழகமட்ஸ் தமர்? 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

வணதக் ழகள்பி : ளணகஸ்டிஸ் ளசமல்றம் ' ன்ட் 
ழகமட்ஸ் ' தமர் ? : ழபண்டுளணன்று, ணயந்ட 
ளபள்வநக்கமர்கள் ம்னவத சரித் கமங்கவந 
ளமம்றம் ிற்கமத்டக்கு இறேத்டபிட்டு ணக்குப் 
னமடப் ளனவண இல்மணல் ண்ஞிதினப்ட என 



க்கம் இனக்கட்டும். அபர்கவநனேம் எழதடிதமகக் 
குவளசமல்பட ரிதில்வடமன். அபர்கநில் 
ல்மனழண க்ஷமடயகள் டமன் ன்று யவப்டம் 
ந்தமதணயல்வ. அடமல், அபர்கறக்கும் ளடரிதமணழ, 

உள்ழமக்கணயல்மணழ, அபர்கள் ரிதில்மட என 
ஆடமத்வட ரிளதன்று யணமக ம்ி அந்ட 
அஸ்டயபமத்டயன் ழணல் கமக் கஞக்குகவந 
யர்ஞதித்டயனக்கயமர்கழநம ன்று ழடமன்றும் என 
பிதத்வடனேம் ளசமல்கயழன். 
 

னமட இந்டயத சரித்த்டயல் ர்ப யச்சதணமக 
உறுடயப்டுத்டக்கூடித ழடடய ன்று என்வ அபர்கள் 
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். அந்ட என்வ 
அடிப்வதமக வபத்டத்டமன் அடற்கு னன் ின்மகப் 
வனத கம யகழ்ச்சயகவந யர்ஞதித்டயனக்கயமர்கள். என 
ணமடயரி அடடமன் வனத சரித்த்டயற்ழக key-தமக 
இனக்கயட. 
 

அட ன்? 

 

அளக்மண்னக்கு அடுத்டமற்ழமல் க்ரீயல் (கயழக்க 
மட்டில்) ஆட்சயக்கு பந்ட அபனுவத ழமடயடய 
ளல்னைகஸ் யழகமர் ன்பன் இந்டயதமபின்ழணல் 
வளதடுத்டமன். ஆமல், மயனத்த்டயயனந்ட ஆட்சய 
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட ணகடச் சக்கபர்த்டய எனபிம் 
ழடமற்றுப்ழமமன். இண்டு ழனம் ணமடம 
உன்டிக்வக ண்ஞிக்ளகமண்மர்கள். பிபம 
ம்ந்டம் கூப் ண்ஞிக்ளகமண்டமகறம் 
ளசமல்ப்டுகயட. அப்னம் அபன் மயனத் 



மவக்குத் டன்னுவத அம்மயமக (அசமங்க 
டெடமக) ளணகஸ்டிஸ் ன்பவ அனுப்ி வபத்டமன். 
அந்ட ளணகஸ்டிஸ் இந்டயதமபில் டமன் கண்வடனேம் 
ழகட்வடனேம் றேடய வபத்டயனக்கயமர். அடடமன் 
ளபள்வநக்கமர்கறக்கு ம் ழடச சரித்ம் ற்யக்கயவத்ட 
னடல் authentic document-ஆக (னர்ஞ ம்ிக்வகக்குரித 
சமணமக) இனக்கயட. 
 

அளக்மண்ர், ளல்னைகஸ் யழகமர், ளணகஸ்டிஸ் 
னடயதபர்கநின் கமம் கய.ன. மன்கமம் டைற்மண்டு 
ன்று அபர்கறக்கு ர்ப யச்சதணமகத் ளடரினேம். 
அடமல் ளணகஸ்டிஸ் குயப்ிடும் மயனத் மமறம் 
அந்டக் கமம்டமன் ன்று டீர்ணமணமக டுத்டக் 
ளகமண்டினக்கயமர்கள். 
 

அந்ட மம தமர்? 

 

Sandracottus ன்று ளணகஸ்டிஸ் குயப்ிட்டினப்பன்டமன். 
 

இந்ட ஸ்ன்ட்ழகமட்ஸ் ளணௌர்த பம்சத்வட ஸ்டமித்டச் 
சக்பர்த்டயதமக இனந்ட சந்த்குப்டன் ன்று 
வபத்டக்ளகமண்ழ ளபள்வநக்கமர்கள் ம்னவத 
வனத சரித் கமங்கவந யர்ஞதினத்டயனக்கயமர்கள். 
டங்கறக்குத் டீர்ணமணமகத் ளடரிந்ட ளல்னைகஸ் 
யழகமரின் ணகமத்டபம சந்த்குப்ட ளணௌர்தன் 
கய.ன. மன்கமம் டைற்மண்டின் னன் மடயதில் இனந்டபன் 
ன்று யர்ஞதம் ளசய்டயனக்கயமர்கள். 
 

அவடக்ளகமண்ழ அபனுக்கு னன்மல் அசமண் ந்ட 
பம்சம், அடற்கு னந்டய ஆண் சயசுமக பம்சம் 



ன்யப்டினேம், அபனுக்குப் ின்மல் ளணௌர்த பம்சத்டயல் 
பந்ட அபனுவத ிள்வநதம ிந்டமன், ழம 
அழசமகர் னடமபர்கள், ளணௌர்தர் பம்சத்டக்கு அப்னம் 
பந்ட சுங்க பம்சம் னடமபற்றுக்கும் கமம் 
யர்ஞதித்டயனக்கயமர்கள். 
 

இட ரிடமம ன்ழட ழகள்பி. ளரித ழகள்பி! 
 

'ன்ட் ழகமட்ஸ்' ன்று, அடமபட 'சந்த் குப்டன்' ன்று 
ணட்டும் டமன் ளணகஸ்டிஸ் ளசமல்யதினப்ட; சந்த்குப்ட 
ளணௌர்தன் ன்று அல். அபன் ன் பம்சம் ன்வடப் 
ற்யச் ளசமல்பில்வ. அபனுக்கு னன்மல் ந்ட 
பம்சம் ஆட்சயதில் இனந்டளடன்ழம, அபனுக்குப் ிள்வந 
ிந்டமன் ன்ழம டறம் ளசமல்பில்வ. 
மயனத்த்வட 'ழமயழமத்ம' (Polibothra) ன்று ளசமல்ய, 
அங்ழக இனந்டளகமண்டு இபன் ஆட்சய ளசய்டடமகறம் 
அப்ழமட அபனுவத மஜ்தம் த்டவ உன்ட 
ஸ்டயடயதில் இனந்டட ன்வடனேம்டமன் 
பிபரித்டயனக்கயமர். 
 

அடமல்டமன் ழகள்பி பனகயட. ளணகஸ்டிஸ் 
ளசமல்றம் ன்ட்ழகமட்ஸ் ன் ளணௌர்த பம்ச 
சந்த்குப்டமக இல்மணல் குப்ட பம்சத்ட சந்த்குப்டமக 
இனக்கக்கூமட ன்டடமன் ழகள்பி. குப்ட பம்சனம் 
இழட மயனத்த்வடத் டவகமகக் 
ளகமண்டினந்டயனக்கயட. அடயழ இண்டு சந்த்குப்டர்கள். 
இண்மணபன் டமன் சந்த்குப்ட பிக்ணமடயத்தன் ன்று 
னகழ் ளற்பன். ளணகஸ்டிஸ் ன் இந்ட குப்ட 



சந்த்குப்டர்கநில் எனத்டனவத ஆட்சயதின்ழமட 
இனந்டயனக்கக் கூமட? 

 

னமஞங்கள், மடங்கயஞி, ழமநி பம்சமபநி 
ஆகயதபற்யயனந்ட ணகட ழடசத்வட ஆண் பம்சங்கநின் 
கமத்வட கஞித்டப் மர்த்டமல் ளணகஸ்டியன் 
கமணம கய.ன. மமம் டைற்மண்டில் சந்த்குப்ட 
ளணௌர்தன் இனந்டமளன்ட ரிதமக பபில்வ. 
இபற்யயனந்ட மம் ளறுகய பிபப்டி ளணௌர்த 
சந்த்குப்டனுவத கமம் கயட்த்டட் கய.ன. 1500-ஆக 
இனக்கயட1. இப்ழமட ஏரிதன்யஸ்டுகள் அபன் 
ஆட்சயக்கு பந்டடமகச் ளசமல்றம் கய.ன.-300க்கும் இடற்கும் 
1200 பன பித்தமம்! ஆசமர்தமள் பிதணமக மம் 
ளசமல்படற்கும் அபர்கள் ளசமல்படற்கும் 1300 பன 
பித்தமம்! 
 

பிஷ்ட னமஞத்டயல் என இத்டயல் கய ஆம்த்டயல் 
ஆட்சயக்கு பந்ட ரீக்ஷயத்டக்கு 1500 பனத்டக்கப்னம் 
ந்ட (சந்த்குப்ட ளணௌர்தனுக்கு னன் 
ணகடமடயடயதமதினந்ட ணமத்ணந்டன்) ட்த்டக்கு 
பந்டமளன்று இனக்கயட.2 அடமபட ந்டன் கய.ன. 1600-ல் 
ஆட்சயக்கு பந்டயனக்கயமன். அடுத்டபன் சந்த்குப்டன் 
ன்மல் னன்ழ ளசமன்டற்குக் கயட்த்டயல்டமழ, 3500 
பனத்டக்கு னற்ட் ம்பங்கவந கஞிக்கும்ழமட? 

 

இப்டி ளபவ்ழபறு ஆடமங்கநியனந்ட ளடரிதபனபடமல் 
ளணகஸ்டிஸ் ளசமல்பட ளணௌர்த சந்த்குப்டவத்டமன் 
ன்று னடிந்ட னடிபமகத் டீர்ணமம் ண்டபற்கயல்வ 
ன்ழ ழடமன்றுகயட. 



 

அந்ட ஸ்ன்ட்ழகமட்ஸ் குப்ட பம்சத்டயன் இண்டு 
சந்த்குப்டர்கநில் எனத்டமக இனக்க இனண்டு 
ன்றும் ழடமன்றுகயட. 
 

ரிர்ச்கமர்கநின் னடிறப்டி சந்த்குப்ட ளணௌர்தன் 
கய.ன. மமம் டைற்மண்டின் ஆம் கமம்; குப்ட பம்ச 
சந்த்குப்டர்கநில் னடல்பன் கய.ி. மமம் டைற்மண்டின் 
னற்குடய; இண்மணபன் அழட டைற்மண்டின் 
ிற்குடயதியனந்ட கய.ி. ந்டமம் டைற்மண்டின் னற்குடய 
பவ இனந்டபன். 
 

அடமபட அடற்கும் இடற்கும் றேடைறு ண்டறு பன 
இவளபநி இனக்கயட. 
 

இந்ட ண்டறு பன இவளபநிதிறம் இழட ழம 
அடேணமங்கநில் னவத கமம் னன்ின்மகப் 
ழமகக் கூடுணமடமல் ண்டறு ன்ட ஆதிணமகக்கூ, 

அடற்கும் அடயகணமகறம்கூ, ஆகமம். 
 

ஆக, குப்ட பம்ச சந்த்குப்டழ ளணகஸ்டியன் 
கமத்டபன் ன்மல் அடற்கு னற்ட் ம்னவத 
சரித் யகழ்ச்சயகளநல்மழண சுணமர் ஆதிம் பனம் 
னந்டயப் ழமய்பிடும். ம்ணபர் சும்ணமறக்கமகப் 
னம்ளனவண ளகமண்மடிக் ளகமள்நபில்வ, 

பமஸ்டபத்டயழழத ளபகு னமடணம கமத்டயயனந்ழட 
ம் ழடசத்டயல் மகரிக னடமத பமழ்க்வக 
இனந்டடமினக்கயட ன்று prove ஆகயபிடும். 
 



ளபள்வநக்கமர்கநிம் மம் சண்வக்குப் ழமக 
ழபண்மம். ர் பில்யதம் ழமன்ஸ், பில்ன் 
னடமபர்கள் ளணகஸ்டிஸ் தமழம என 
சந்த்குப்டவப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயமளன்று 
கண்டுிடித்டச் ளசமல்யதினப்ட மம் ரிதமக 
ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்க்க யம் உகமம் ண்டம் 
என டகபமகும். அடமல் அபர்கறக்கு ன்ய டமன் 
ளடரிபிக்கடம். ழணற்ளகமண்டு அபர்கள் ளசமல்பவடக் 
கமஞம் ழகட்கமணல் ம்ிபிடும் அசடுகநமக மம் 
இனப்டடமன் டப்ன. அபர்கவந வபதழபண்மம். 'ம் 
ழடச ணமசமம் ித்டயதமர் ளசமல்கயமர்கழந! ரிதமகத் 
டமன், ரிதம ழமக்கங்கழநமடுடமன் ளசமல்கயமர்கநம?' 

ன்று மம்டமழ ஆழமசயக்க ழபண்டும்? 

 

'குப்ட பம்சத்ட சந்டயகுப்ட பிக்ணமடயத்தன் கமத்டயல் 
ஃம-யதன் ன் சர தமத்ரிகர் பந்ட றேடய 
வபத்டயனக்கயமழ, அடமல் அபன் கய.ி. 4-5 
டைற்மண்டுக்கமமகத்டமழ இனக்கடம்? அபவ 
ப்டிக் கய.ன. றக்கு ளகமண்டுழமபட?' ன்று ழகட்கமம். 
ழபடிக்வக ன்ளபன்மல்: அந்டக் கய.ி. 'ரீித'டில் அபர் 
(ஃம - யதன்) இங்ழக பந்ட னறேசமக ஆறு பனம் 
ளௌத்ட ஸ்டங்கறக்கு தமத்டயவ ண்ஞிக்ளகமண்டு, 

அந்ட ணட டைல்கவநக் ழசகரித்டக்ளகமண்டு, அப்டிழத 
ப்தமஞ பிபங்கவந றேடய வபத்டயனப்ட 
பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் அபர் அப்ழமட இங்ழக இனந்ட 
ந்ட மமவபப் ற்யனேம் டறழண ளசமல்பில்வ! 
சந்த்குப்டன் ன் ளதழம, ழபளந்ட மமப் ளதழம 
அபனவத ழமட்யல் கமஞப்பில்வ! ளௌத்ட 



பிதங்கநில்டமன் அபனக்கு 'இன்ஸ்ட்.' அவடப் 
ற்யழத னக்தணமகச் ளசமல்றம் ழமட இங்ழகதினந்ட 
னெ பமழ்க்வக ற்யனேம் குயப்ிட்டினக்கயமர். 
ஆவகதமல் அபர் பந்ட 'ரீித'வ வபத்டத்டமன் 
அப்ழமட டமங்கள் ற்கழப கமயர்ஞதம் 
ண்ஞிதினந்டடி குப்டபம்ச சந்த்குப்டன் இனந்டடமக 
யஸ்ரிக்கமர்கள் ளசமல்றகயமர்கழந டபி, 

ளணகஸ்டிஸ் என மமபின் ளதமகச் ளசமன்வடக் 
ளகமண்ழ அந்ட மமறக்குக் கம யர்ஞதம் ண்ஞித 
ணமடயரி இங்ழக இல்வ. ஃம-யதன் பந்டழமட 
குப்டபம்ச சந்த்குப்டன் டமன் இனந்டமன் ன்று 
அடித்டக்ளசமல்படற்கு ஆடமணயல்வ. 
 

இந்ட பிதத்டயல் மன் னறேசமக ஆமய்ச்சயப் ண்ஞி 
பிபில்வ. 'யஸ்ரி' பிதணமக அப்டிப் ண்ஞ 
க்பமயஃிழகனும் இல்வ. அடமல் யஸ்ரி 
ஸ்கமர்கநமக இனப்பர்கள் இவட ன்மக அசய 
ஆமய்ந்ட மர்க்கழபண்டும். ளபமமவபச் ழசர்ந்ட 
ழகமம ழபங்கமசம் ன்பர் இடயல் சற்று ஆனணமகப் 
மர்த்ட ன்ட்ழகமட்ஸ் குப்ட மமடமன், ளணௌர்தன் 
இல்வ ன்று னடிற ளசய்டயனக்கயமர். (ிற்மடு அபர் 
என அத்வபட ணத்டயல் ந்யதமயதமக ஆபர்.) 
வணமப்னர் ஆனேர்ழபட கமழவச் ழசர்ந்ட ழக.ய. ழச 
சமஸ்த்ரி ன்பனம் ஆமய்ந்ட மர்த்ட இழட னடிறக்கு 
பந்டயனக்கயமர். 
 

இன்னும் சய ழனம் ன்ட்ழகமட்ஸ் பிதணமக 
இல்மபிட்மறம், ழபறு னமஞங்கள், மடங்கயஞி, 



ழமநி பம்சமபநி ழமன்பற்வ ஆமய்ந்ட, இப்ழமட 
சரித் னஸ்டகங்கநில் ளசமல்யதினப்டற்கு அழக 
டைற்மண்டு, ஆதிணமண்டுக்கு னன்ழழத ம்னவத 
ஆடயகம ம்பங்கள் ந்ட ன்று பிபம் 
டனகயமர்கள். 
 

குப்டர்கநில் னடல் சந்த்குப்டனுக்குப் ிள்வநதமகறம் 
இண்மம் சந்த்குப்டனுக்குத் டகப்மமகறம் இனந்ட 
னத்குப்டன் டமன் ன்ட்ழகமட்மக இனக்குழணம 
ன்று க்கு (அடேணமம்) ! 'சந்த்குப்டன்' ன்டயல் 
னடல் றேத்ட ச ( cha ). ளணகஸ்டிஸ் ளசமல்றம் 
'ன்ட்ழகமட்'யல் னடல் றேத்ட  (sa) . னத் 
குப்டன் ன்டடமன் ''பில் ஆம்ிக்கயட. க்ரீக் 
னடயத ழணல்மட்டு மவகநில் ச- பித்தமம் 
ன்மகத் ளடரிகய என்று. என ளதரில் னடல் றேத்டமக 
பனபவடழத ளணகஸ்டிஸ் டப்மகக் ழகட்டுக் 
ளகமண்டினப்மழம? 

 

"அளக்மண்ர் கமத்ட க்ரீஸ் ழடசக்கமர்கள் 
அப்ழமட Xandrames ன்பன் மயனத்டயல் 
மபமதினந்டடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். அட தமர் 
ன்று யச்சதம் ண்ஞ னடிதமபிட்மறம் இங்ழக 'Xandra' 

ன்ட ('Sandra' இல்வ; 'Xandra') 'சந்த்' ன்வடத்டமன் ன்று 
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள். ளணகஸ்டிழம 
'Sandra' ன்கயமர்!" 

 

ளணகஸ்டிஸ் ம்னவத னஸ்டகங்கவநப் மர்க்கமணல், 

ங்கநின் ழச்சயல் பமர்த்வடகவநக் ழகட்டுத்டமன் 
றேடயதபர். பமர்த்வடதில் டுபில் பனம் உதிர் 



ளணய்ளதறேத்டக்கவநப் ழசயக்ளகமண்டு ழமகும் 
அபத்டயல் ளணய்ளதறேத்டக்கநமகழப குறுக்கய பிடுபட 
ம். அடயறம் ம் ளதர்கவந ளபள்வநக்கமர்கள் 
ளசமல்றம் ழமட ழகட்கழப ழபண்மம்-
டயனபல்யக்ழகஞி 'ட்ரிப்நிழகன்' ன்று பனம்ழமட 
'பல்ய' ன்ட 'ப்நி' தமகறம் 'ழகஞி' ன்ட 'ழகன்' ன்றும் 
ஆகய பிடுகயடல்பம? இப்டி, 'னத்' ன்ட 
ம்னவத ங்கநின் ழச்சு ளணமனயதிழழத 'ம்த்' 

ணமடயரிடமன் எயத்டயனக்கும். 'ணத்' ன்வடபி 'ந்த்' ன்று 
பனபழட ம்னவத மவகநின் இதல்ன. 
ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ணந்ட', 'ந்ட', 'றந்ட' ழமன் பமர்த்வட 
அடயகம். ம்னவத 'ந்த்' ளபள்வநக்கமர்கநிம் 'ன்ட்' 

ஆகயபிடும். And, hand, sand ன்டழம 'ன்ட்' பனம் 
பமர்த்வடகள் ழணல்மட்டு மவகநில் யவதறண்டு. 
அப்டித்டமன் 'னத்' ன்ட ம் ங்கநில் 
ழச்சயழழத ம்த்-ந்த் ன்மகய ளணகஸ்டிஸ் 
கமடயல் 'ன்ட்' ன்று பிறேந்ட, அப்டிழத அபர் 'ன்ட் 
ழகமட்ஸ்' ன்று றேடயதினப்மழம ன்று யவக்கத் 
ழடமன்றுகயட! 
 

ளணமத்டத்டயல் இப்டி ஆதிம் பனம் ழம ல்மம் 
னன்ழ ழமல் அப்ழமட ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ி. 
ட்மம் டைற்மண்டில் ன்ட ணட்டும் ப்டி 
ரிதமதினக்கும்? அடறம் ஆதிம் பனம் னன்ழ 
ழமய்பிடும். னத்டர் கமனம் அபர்கள் (ழணல் மட்டிர்) 
ளசமல்றம் கய.ன. ஆமம்-ந்டமம் டைற்மண்டுக்கு ஆதிம் 
பனம் னற்ட்டுழமய்பிடும். அடமபட ஆசமர்தமள் 
கய.ன. 6-5 டைற்மண்டியனந்டமறம்கூ னத்டரின் 



ணகமத்டபரில்வ ன்றும், னத்ட ணடம் ன்மக ழபர் 
ிடித்டப்  டைற்மண்டுகள் ழடசத்டயல் இனந்ட 
ிகுடமன் அபர் அபடரித்ட அவட யமகஞம் 
ண்ஞிமர் ன்றும் ற்ட்டுபிடும். 
 

னன்ழ மம் னமஞக் கமக் கஞக்குப்டி ளணௌரித 
பம்சம் கய.ன. 1500-ல் ஆம்ித்டடல்பம? அடற்கு றணமர் 
னன்னூறு பனம் னன்மடி ிம்ிமன் இனந்டடமக 
ணத்ஸ்த னமஞத்டயயந்ட ளடரிகயட. ிம்ிமன் அபன் 
ிள்வந அமடசத்ன, அப்னம் ஆட்சயக்கு பந்ட னென்று 
மற மமக்கள், அடற்கப்னம் ணம த்ணந்டன், அபவ 
அடுத்ட ளணௌர்த பம்சம் ன்று அடயல் 
எவ்ளபமனபனக்கும் ஆட்சயக்கமம் இவ்பநளபன்று 
ளகமடுத்டயனப்டயல் ிம்ிமன் சந்த்குப்ட ளணௌர்தனுக்கு 
னன்னூறு பனம் னற்ட்பன் ன்று ற்டுகயட. 
அடமபட அபன் கய.ன. 1800-1700க்குள் இனந்டபன். னத்டர் 
அபன் கமத்டபமவகதமல் அபனம் அப்ழமடயனந்டபழ. 
ம்னவத ழடசத்வட ழசர்ந்ட ணற் source-கநியனந்டம் 
இவட ழகமம ழபங்கமசம் ழமன்பர்கள் confirm 

ளசய்டயனக்கயமர்கள். ஆவகதமல் னத்டனக்கு றகமம் 
கனயத்ழட கய.ன. 509-ல் ஆசமர்தமள் அபடமம் ன்று ஆகும். 
 

இட என க்கட்டும் இனக்கட்டும். (அடமபட குப்ட சந்த் 
குப்டர்கநில் எனத்டழம, அபர்கறக்கு டுபில் பந்ட 
னத் குப்டழமடமன் கய.ன. மமம் டைற்மண்டில் 
ளணகஸ்டிறக்கு ணகமத்டபமக இனந்டட ன் 
பிதம் என க்கம் இனக்கட்டும்.) ஆசமர்தமள் கமம் 
கய.ி. 788-820 ன்னும் கட்சயப்டி, அபர் அந்டக் 



கட்சயக்கமர்கநின் அிப்மதப்டி ழணழ ளசமன் குப்ட 
மமக்கநின் கமணம கய.ி. மமம்-ந்டமம் 
டைற்மண்டுகறக்கு 350-400 பனம் ின்மல் பந்டபர். 
இந்ட இவக்கமத்டயற்குள் குப்ட மம்மஜ்தம் 
டுட்டுப்ழமய் இன்ம் அழகம் ந்ட 
ர்பர்டின் ஆட்சயனேம் னடிந்ட டைறு பனத்டயற்கு 
ழணல் ஆகயபிட்ட. ர்வப் ற்ய, ணமகபிதம 
மஞர் ளரிசமகழப 'ர் சரித்ம்' ன்று கமவ்தம் 
ண்ஞி வபத்டயனப்டமல் அபன் கய.ி. னமம் 
டைற்மண்டின் ஆம்த்டயயனந்ட மற்ட பனத்டயற்கு 
ழணல் ஆட்சய த்டயதபன் ன்று ளடரிகயட. 
ம்னெர்க்கமம மஞர் ளசமல்பவடக்கண்டு கம 
யர்ஞதம் ண்ஞப் ிடிக்கமபிட்மறம், ர்ின் 
கமத்டயல் இங்ழக பந்ட டயமறு பனம் னத்ட 
ஸ்டங்கறக்ளகல்மம் தமத்வ ண்ஞித றபமன்-
த்மங் ன் சரமக்கமர் றேடய வபத்டயனக்கும் 
குயப்னகள் இனக்கழப இனக்கயன்! அடமல் ர்ன் 
கமம் அடடமன் (கய.ி. னமம் டைற்மண்டின் 
னற்மடயடமன்) ன்று ஊர்யடணமகயட. அடற்கப்னம் 
ந்ட ணமசமங்கவந ஆதிம் பனம் 
னந்டயக்ளகமண்டுழமக யதமதணயல்வ ன்று 
ளசமல்மம். 'குப்டர் கமம் பவ ழபண்டுணமமல் 
ஆதிம் பனம் னந்டயக்ளகமண்டு ழமங்கள். ங்கள் 
கஞக்குப்டி அடன்ழமழட, அடமபட கய.ி. மமம் 
டைற்மண்டிழழத ஃம-யதன் ன்று சர தமத்ரிகர் 
பந்ட குயப்னக்கள் றேடய வபத்டயனக்கயமர். ஆமறம் 
அபர் ளௌத்ட ணட பிதத்டயழழதடமன் கபம் 
ளசறத்டயதினக்கயமர். அபர் கமத்டயல் இனந்ட ளரித 



ளரித மமக்கநின் ளதவக்கூச் ளசமல்மணல், 

'ழடசனம் அவணடயதமதினக்கயட; ங்கறம் ளமம் 
அவணடயதமதினக்கயமர்கள். ளரித குற்ங்கழந 
ப்டயல்வ. தணயல்மணல் என ழகமடிக்கு ணறு ழகமடி 
ஞ்சமம் ண்ஞ னடிகயட. ளௌத்ட ணடம், யந்ட 
ணடம் இண்டுழண அடேஷ்மத்டயல் இனக்கயன்' ன்று 
ளமகத்டமன் ளகமஞ்சம் ளசமல்ய னடித்டயனக்கயமர். 
ஆவகதமல் குப்ட மபம்ச கம யர்ஞதத்டயல் அபவ 
ம்ந்டப்டுத்டமணல் ழபண்டுணமமறம் 
பிட்டுபிடுகயழமம். ஆமல் அப்னம் ர்ர், றபமன்-
த்மங் கமங்கள் மங்கள் ளசமல்கயடழம கய.ி. னமம் 
டைற்மண்டுடமன் ன்ட ர்ப யச்சதணம fact. அவட 
னற்கமத்டக்குக் ளகமண்டு ழமபடற்ழகதில்வ. 
இடற்கும் 150 பனத்டக்கப்னம் மங்கள் ஆசமர்தமள் 
கமத்வடச் ளசமல்படமல் அடயல் வக வபப்டற்ழக 
இணயல்வ' ன்று ளசமல்மம். ஆடிதமல் அபர்கள் 
788-820 ன்று ஆசமர்தமநின் கம யர்ஞதம் 
ளசய்டயனப்டற்கு அழக கமஞஙகள் கமட்டுபடமகச் 
ளசமன்ழழ, அபற்வழதடமன் எவ்ளபமன்மய் 
டுத்டக்ளகமண்டு ரிதம டப்ம ன்று மர்க்க 
ழபண்டிதினக்கயட. 
 

1 --- ணட னர்பிக டைல்கநின்டிக் கயனேகத் 
ளடமக்கத்டயயனந்ட ணகடத்வட ஆண் பம்சங்கநின் 
கமம் ற்ய அயஜசர்கள் டனம் பிபம்: 
 

மர்த்ட பம்சம் --- 22 அசர் கய.ன. --- 3102--2096 

(கயதின் னடல் 1006 ஆண்டுகள்) ப்த்ழதமட பம்சம் --- 5 



அசர் கய.ன. --- 2096--1958 சயசுமக பம்சம் --- 10 அசர் 
கய.ன. --- 1958--1598 ந்ட பம்சம் --- 2 அசர் கய.ன. --- 
1598--1498 ளணௌர்த பம்சம் --- 12 அசர் கய.ன. --- 1498--1182 

 

ளணௌர்தகநில் னடல்பம சந்த்குப்டன் கய.ன. 1498-ல் 
ட்த்டக்கு பந்டவடழத றோ சஞர்கள் 'கயட்த்டட் கய.ன. 
1500' ன்று கூயனேள்நமர்கள். 
 

2 --- தமபத் ரீக்ஷயழடம ந்ண தமபந்---ந்டமிழசம் | 

டத் பர் ஸ்ம் ட ஜ்ழஜதம் ஞ்ச---சழடமத்டம் 
|| (பிஷ்ட னமஞம் IV.24. 104) 

10. கமநிடமன் பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

கமநி டம ன் பித ம் : அபர்கள் ளசமல்கய என 
மதின்ட் கமநிடமவ ஆசமர்தமநின் கம னெத்டபம 
குணமரிட்ர் ழணற்ளகமள் கமட்டிதினக்கயமளன்ட. 
கமநிடமன் கய.ன. ஆமம் டைற்ண்டு இல்வ 
ன்கயமர்கள். ளமம் னந்டய அபனவத 
கமத்வடக்ளகமண்டு ழமமல் கூ னஷ்தணயத் சுங்கின் 
ிள்வநதம அக்ிணயத்ின் ணகமத்டபமகத்டமன் 
அபர் இனந்டயனக்க னடினேம்; ளன்மல் அபனவத 
"ணமநபிகமக்ிணயத்"த்டயல் கடமமதகழ இந்ட 
அக்ிணயத்ன்டமன் ன்கயமர்கள். 'னஷ்தணயத்ன் கமம் 
கய.ன. இண்மம் டைற்மண்டுடமன். அடமல் 
கமநிடமவ கய.ன. ஆமம் டைற்மண்டுக்குக் 
ளகமண்டுழமக இணயல்வ' ன்கயமர்கள். 
 



ஆமல் அபர்கள் ளசமல்றம் இந்ட கய.ன. இண்மம் 
டைற்மண்டுக் கஞக்கும் ளணகஸ்டிவ வணதணமக 
வபத்ட ளணௌர்த கமத்வட யர்ஞதம் ண்ஞி, 
ளணௌதர்கநில் கவசயதமதினந்ட மமபின் 
ழமடயடயதமதினந்ட னஷ்தணயத்ழ அப்னம் 
அடயகமத்வடக் வகப்ற்யமன் ன்டயல்டமன் 
அடேணமிக்கப்ட்டினக்கயட. ளணௌர்தகம 'ழய'ழ 
(அடிப்வழத) டப்மதினக்கக்கூடும் ன்றுடமன் 
மர்த்ழடமழண! அவடளதமட்டி அபர்கள் டங்கறவத கய.ி. 
மமம் டைற்மண்டு யர்ஞதம் பவதில் ணக்கு 
பிட்டுக்ளகமடுக்க ந்தமதணயனக்கயட ன்றும் மர்த்ழடமழண! 
இடறம் (கய.ன. இண்மம் டைற்மண்டு) அந்ட 
கமகட்த்டக்குள்ழநழத பந்டபிடுபடமல், "இப்டித்டமன்" 
ன்று அபர்கள் அடித்டச் ளசமல்படற்கயல்வ. 
 

ம் னமஞமடயகநின் கஞக்குப்டி கய.ன. 1500-ல் ஆம்ித்ட 
ளணௌர்த பம்சம் அப்னம் னன்னூறு பனத்டக்கு ழண 
அசமண் ிகு சுங்க பம்ச ஆட்சயவதப் னஷ்தணயத்ன் 
ற்டுத்டயதினக்கயமன். ழப அட கய.ன. 1200- 
எட்டிதினக்கும். கமநிடமன் அபனுவத 
'கமண்ளம்ரி' ன்மல் அபர் கமனம் அவ்பநற 
னற்ட்டுப் ழமய்பிடும். ஆசமர்தமள் கய.ன. ஆமம் 
டைற்மண்டு ன் ம் ம்ிக்வகப்டிழத கமநிடமன் 
அடற்கும் ஆறு டைற்மண்டு னந்டயதபர் ன்மகயபிடும். 
 

ஆமல் சுங்கர்கவநப்ற்ய அபர் றேடயதினப்டமல் 
அபழ அந்டக் கமத்டபர்டமன் ன்று ளசமல்மணம? 

இன்வக்குங்கூ தமமபட னட மணமதஞ கமபிதம் 



றேடமம். அடமல் இபர் மணனவத ணகமத்டபர் 
ன்டம? சுங்கர் கமழண கமநிடமன் கமத்டக்கு upper limit 

ன்றுடமன் ளசமல் னடினேம்; அடற்கு னந்டய அபர் கமம் 
இனக்கனடிதமட ன்ழ அர்த்டம். ிந்டய இனக்கமம். 
அவடப்ற்ய டமபட ளடரிகயடம? 

 

'கமநிடமன் பிக்ணமடயத்தின் கமம், அபர் 
அபனுவத வதியனந்ட பத்ங்கநில் எனத்டர்' 

ன்று ம் ழடசத்டயழழத ளபகு கமணமக ம்ிக்வக 
இனக்கயட. பிக்ண சகமப்டம் கய.ன. 57-ல் 
ஆம்ித்டடமகழப சமஸ்டயஜ்ஜர்கறம் ளசமல்கயமர்கள். 
இப்டிதினக்க அபவ ப்டி கய.ன. ஆமம் 
டைற்மண்டுக்குக் ளகமண்டு ழமபட?' ன்று ழகட்கமம். 
 

கய.ன. 57-யனந்ட பிக்ணமடயத்தனுக்கு ழபமக இன்ளமன 
பிக்ணமடயத்தன் கயனேகத்டயன் 2500-பட 
பனத்வடளதமட்டி, அடமபட, கய.ன. ஆமம் டைற்மண்டின் 
ஆம்த்டயல் இனந்டமளன்றும், இபவத்டமன் 'ம 
டங்கயஞி'தில் ளசமல்யதினக்கயளடன்றும் என 
அிப்மதணயனக்கயட. கமநிடமன் அபனுவத 
கமத்டபர்டமன் ன்றும் ளசமல்கயமர்கள். ம் 
ம்ிக்வகப்டி ஆசமர்தமள் அந்ட டைற்மண்டு னடினேம் 
ணதத்டயல் (509-ல்) அபடரித்டயனக்கயமர். குணமரிட்ர் 
அந்ட டைற்மண்டு ணத்டயதில் ிந்டயனப்மர். 
 

ம் ழடச ம்ிக்வகழத இனந்டமறம் ரி, 

சமஸ்த்ஜ்ஜர்கநின் அிப்மதணயனந்டமறம் ரி, 

பிக்ணமடயத்டன் ன்பவப் ற்ய என்றும் 
யச்சதப்டுத்டயச் ளசமல்த் ளடரிதபில்வ ன்றுடமன் 



டுயவதியனந்ட ளகமண்டு மர்த்டமல் எப்னக்ளகமள்ந 
ழபண்டிபனம். அபவப் ற்ய ளசமல்றம் 'ப்னத்கவட,' 

'கமடம ப்டசடய' னடயதவப மபல்கள் ணமடயரிதம 
கவடகநமகழப இனப்வப. னமஞங்கள், மடங்கயஞி 
னடயதபற்யன் ப்மணமண்தம் (ளணய்ம்வண னேறுடய) 
இபற்றுக்கயல்வ. பீ மங்கள் ளசய்ட 
எனபனுவத ஆச்சர்தங்கள் யவந்ட கவடகள் ந்ட 
ழடசத்ட ங்கறக்கும் ழபண்டிதினக்கய என்று. அப்டி 
பிக்ணமடயத்தன், ணடகமணமன் ழமன்பர்கறவத 
கவடகள் ணயகுந்ட ப்யத்டய ளற்றுபிட். இபர்கவந 
சரித் னனர்கநமக வபத்டக் கம யர்ஞதம் ளசய்தப் 
னப்ட்மல் குனப்ணமகத்டமினக்கயட. என ணதத்டயல் 
ங்கவந ளமம்றம் பசரகம் ளசய்னேம் எனபன் 
ழடமன்யமல் அபன்ணீட யவதக் கவடகவந 
ற்யபிடுபட பனக்கம். அப்டித்டமன் 
உஜ்திிதியனந்ட ஆட்சய ளசய்ட என பிக்ணமடயத்தன், 

டமம கத்டயயனந்ட ஆட்சய ளசய்ட ழமன் 
னடயதபர்கவநப் ற்ய ந்டயனக்கயட. ழமின் 
கமத்டபழ கமநிடமன் ன்றும் ம் ழடச 
ம்ிக்வகழத இனக்கயட. இப்டி ம் ஊரிழழத இண்டு 
பிட ம்ிக்வக இனக்கும்ழமட என்று டப்மகத்டமழ 
இனக்கழபண்டும்? ம் ஊர் ம்ிக்வக ன்டமழழத 
யம்டமன் ன்று சமடயக்கனடிதமடல்பம? 

இவடளதல்மம் மர்த்டத்டமன் சயர் இண்டு 
கமநிடமர்கள் இனந்டடமக அிப்மதம் ளசமல்கயமர்கள். 
பிக்ணமடயத்த வதியனந்ட பத்ங்கள் டன்பந்டயரி, 

க்ஷஞகர், அணயம்ன், சங்கு, ழபடமநட்ர், 

ககர்ப்ர், கமநிடமர், பமணயயர், பனசய ஆகயத 



என்ட ழர் ன்று ளசமல்ப்டுகயட. இபர்கள் 
ல்மனம் ண கமத்டபர்கள் இல்வ ன்று ழபறு 
source-கநியனந்ட ளடரிகயட. இப்டிதினக்கும்ழமட ந்ட 
பிக்ணமடயத்தவ வபத்ட ந்டக் கமநிடமனக்கு 
ப்டிக் கமம் கஞிப்ட? பல்மநர் ன்பரின் "ழம 
ப்ந்ட"த்டயழம கமநிடமவ ழம வதின் 
பத்ங்கநில் எனபமகச் ளசமல்யதினப்ழடமடு, 

அபர்கூ இனந்ட ணற் த்ங்கநில் பனடய, மஞர், 

டண்டி, றோர்ர் னடயத ல்மப் ளரித கபிகவநனேம் 
ழசர்த்டயனக்கயட! ழபறு ஆடமங்கநியனந்ட இபர்கள் 
யச்சதணமக ணகமத்டபல் ன்று ளடரிகயட! 
 

சரித் னனம சந்த்குப்ட பிக்ணமடயத்தன் கமத்டயல் 
கமநிடமன் இனந்டயனக்கமம் ன்டழமச் ளசமல்றம் 
 அிப்மதங்கறம் 'அடேணமம்' ன்று 
ளசமல்க்கூடிதவபதமகத்டமன் இனக்கயன்; 'ப்ணமஞம்' 

ன்ல். 
 

னஷ்தணயத் சுங்கனுக்கு னன்கமத்டயல் கமநிடமன் 
இனந்டயனக்க னடிதமட ன்று upper limit ளசமன்மற்ழம 
கய.ி. னமம் டைற்மண்டுக்குப் ிகு அபர் கமம் இனக்க 
னடிதமட ன்று lower limit கட்டுபடற்கடயகணமக டறம் 
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. கய.ி. னமம் டைற்மண்டின் 
னன்மடயதில் ர்ரின் ஆஸ்டம கபிதமதினந்ட 
மஞர் "ர் சரித்" ஆம்த்டயல் கமநிடமவப் ழர் 
ளசமல்யப் னகழ்ந்டயனக்கயமர். அழட கமத்டயதடமக உள்ந 
என மசமத்டயழழத கமநிடமின் ளதர் என 
ச்ழமகத்டயல் குயப்ிப்ட்டினக்கயட. இண்மம் 



னழகசயதின் சமம். ழமளந ன் சயல் 
னக்தக்பம் பமய்ந்ட ஊவச் ழசர்ந்ட சமம். சக 
பனம் 556, அடமபட கய.ி. 634 ன்று டயனத்டணமகத் ழடடய 
குயப்ிட்டுள்ந சமம். இடயல் "பி-கரர்த்டய....மபி 
கரர்த்டய" ன்று பமர்த்வட பிவநதமட்டுச் ளசய்டயனக்கயட. 
கபிவடதமல் ஆச்திக்கப்ட் கமநிடமர் ழமறம் 
மபி ழமறம் கரர்த்டயனேன் பி கரர்த்டய ன்பர் 
பிநங்குபடமக அந்ட சம ச்ழமகம் ளடரிபிக்கயட: 
 

 பிதடமம் பிகரர்த்டய : 
 

கபிடமச்ரிட கமநிடம மபி கரர்த்டய : 
 

ஆவகதமல் கமநிடமன் கய.ி. 634க்கு னன்மடி ன்று 
ணட்டுழண ளடரிகயட. வ்பநற னன்மடி? 

ளடரிதபில்வ! 
 

யச்சதணமகத் ளடரிதமட என்வ வபத்ட இன்ளமன்வ 
ப்டி யச்சதப்டுத்டபட? கமநிடமர் கமத்வடக் 
ளகமண்டு குணமரிட்ர், ஆசமர்தமள் ஆகயழதமனவத 
கமத்வட கஞிக்கப் மர்ப்ட இப்டித்டமன்! 
 

ழகமமப்னரில் அப்ம சமஸ்த்ரி ன்று பித்தம பமசஸ்டய 
ட்ம் பமங்கயத எனபர் இனந்டமர். அபர் கய.ன. ஆமம் 
டைற்மண்டிழழத ஆம்த்டயல் கமநிடமர், ணத்டயதில் 
குணமரிட்ர், னடிகய ணதத்டயல் சங்கர் ன்று 
னென்று ழனம் இனந்டமர்கள் ன்று அழகப் 
னஸ்டகங்கவநப் மர்த்ட னடிற ண்ஞிதினக்கயமர். 
ம்னவத னமஞம், சணத இக்கயதம் ஆகயதபற்வ 
ணட்டுணயன்ய வப் னஸ்டகங்கவநனேம் மர்த்டயனக்கயமர். 



ணடம் ன்று பனம்ழமட இண்டுக்கும் எழ 
சண்வதமதினந்டகூ, கம யர்ஞதங்கநில் அவப 
ப்டி பித்தமழணதில்மணல் எத்டப்ழமகயன் 
ன்வட மம் கபிக்கும்ழமட, இப்டி opposite source-

கநியனந்ட கயவக்கய என்ழதம அிப்மதத்வட 
ற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டிதபர்கநமகழப இனக்கயழமம். 
 

11. கயயஸ்ட சகமப்ட ளௌத்ட டைமசயரிதர்கள் பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

கயய ஸ்ட ச கமப்ட ளௌத்ட டைமசயரிதர்கள் பிதம் : 
அடுத்ட மதிண்டுக்கு பனழபமம். டயங்மகனவத 
வபமயகம், அங்கரின் ளநத்மந்டயகம், 

மகமர்றரின் சூன்தபமடம் ஆகயதபற்வ ஆசமர்தமள் 
கண்ம் ண்ஞிதினப்டமல், கய.ி. இண்டியனந்ட 
ஆமம் டைற்மண்டுக்குள் பந்ட ளௌத்ட 
யத்டமந்டயகறக்குப் ிற்ட் கமத்டபர்டமன் ஆசமர்தமள் 
ன் ஆர்க்னேளணன்வப் மர்ப்ழமம்: 
 

ழணற்டி யத்டமந்டங்கவந ஆசமர்தமள் கண்டித்டயனப்ட 
பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் அபற்வச் ளசமன் டயங்மகர், 

அங்கர், மகமர்றர் னடயத யத்டமந்டயகநில் பர் 
ளதவனேழண ஆசமர்தமள் குயப்ிபில்வ. இந்ட 
யத்டமந்டங்கறம் ரி, இன்னும் ம் ழடசத்டயறள்ந 
அழக யத்டமந்டங்கறம் ரி, இப்ழமட அவப தமமர் 
ளதரில் ப்யத்டணவந்டயனக்கயன்ழபம 
அபர்கநமழழதடமன் ழடமற்றுபிக்கப்பில்வ. 



அபர்கறக்கும் னந்டய த்டவழதம கமணமக அந்ட 
யத்டமந்டங்கள் இனந்டயனக்கயன். ஆமல் ன்மக 
னொம் ண்ஞி, codify ண்ஞி இல்மணல் என ணமடயரி vague-

ஆக இனந்டயனக்கும் அப்னம் அபற்வ இப்ழமட மம் 
ளடரிந்டளகமண்டுள்ந அந்ட ப்யத்டணம யத்டமந்டயகழந 
ன்மக னொம் ண்ஞி, என ழகமட்மமக, சமஸ்த்ணமக 
ஆக்கயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். 
 

அத்வபடனம் ஆசமர்தமறழண இப்டித்டமழ? அமடய 
கமணமக இனந்டடபந்ட அத்வபடத்வடத்டமழ 
ஆசமர்தமள் என கட்டுக்ழகமப்ம சமஸ்த்ணமக்கயக் 
ளகமடுத்டமர்? அபழ அவடத் ழடமற்றுபிக்கபில்வழத! 
 

12. னர்பகம னத்டர்கறம் யர்கறம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

னர்பகம னத்டர்கறம், யர்கறம் : இப்ழமட ஆசமர்தமள் 
கய.ன. ஆமம் டைற்மண்டு ன்மல் னத்டனம் 
ஆசமர்தமறம் ணகமத்டபமகய பிடுபமர்கழந ன் 
ஆழக்ஷவஞக்குப் டயமக இன்ளமன கமஞனம் 
கயவக்கயட. (அட ன்ளபன்மல்) னத்ட ணடத்வடக்கூ 
ளகௌடண னத்டர் ன்பர்டமன் ழடமற்றுபித்டமளன்மல் 
அட டப்னத்டமன் ன்று அந்ட ணடஸ்டர்கழந 
ளசமல்கயமர்கள். "சுத்ழடமடரின் ிள்வநதமகயத ளகௌடண 
னத்டர் 24-பட னத்டர்டமன். அபனக்கு னந்டய 23 னத்டர்கள் 
இனந்டயனக்கயமர்கள். அடமல் ங்கள் ணடனம், ீங்கள் 
ழபடத்வடச் ளசமல்யக்ளகமள்கய ணமடயரி, அமடயடமன்" -



ன்று ளௌத்டர்கள் ளசமல்பமர்கள். இடற்கு ஆடபமக 
ம்னவத மணமதஞத்டயறம் சமன்று இனக்கயட. 
 

டன் கமட்டுக்குப்ழமய் மணவத் டயனப்ி 
அவனத்டக்ளகமண்டுப னதற்சய ளசய்கயமல்பம? 

அபழமடு ழமபர்கநில் மமய ணர்யனேம் 
எனத்டர். அபர் வடதமபட ளசமல்ய மணவப் ித்ன 
பமக்த ரிமத்வட பிடும்டிப் ண்ஞி, அழதமத்டயக்குத் 
டயனம்னம்டிப் ண்ஞடம் ன்டற்கமக - (அல்ட) 
மணனவத வபடயக அிணமத்வட ழமகத்டக்கு 
ளபநிப்டுத்டடம் ன்டற்கமக - எழ அவபடயகணமகறம் 
மஸ்டயகணமகறம் ஆர்க்னை ண்டகயமர். மணனக்கு ணம 
ழகமம் பனகயட. அப்ழமட அபர் மமயதின் 
அவபடயக பமடத்வடக் கண்டிக்கும்ழமட அவட னத்டரின் 
ளகமள்வக ன்றும், அப்ட்ணம மஸ்டயகணமகயத 
சமர்பமகம் ணமடயரிடமன் அடறம் என்று ன்றும் ளசமல்ய, 
'இப்டிப்ட் ளகமள்வகக்கமர்கநின் னெஞ்சயதிழழத 
னனயக்கப்மட; டயனவ டண்டிப்டழம 
இபர்கவநனேம் டண்டிக்க ழபண்டும்' ன்கயமர்1. இங்ழக 
னத்டர் ன் ளதழமடு, னத்டனக்கு அந்ட ணடத்டயல் 
பனங்குகய இன்ளமன ளதம 'டடமகடர்' ன்வடனேம் 
மணர் ளசமல்கயமர். இடமல் அப்ழமழட ளௌத்டம் 
இனந்டயனப்ட ளடரிகயட. ஆமல் ளகௌடண னத்டர் 
ளசமன் ல்ளமறேக்கங்கள், னக்கம், உசந்ட த்தமம் 
ஆகயத டறணயல்மணல் 'கண்ழட கமட்சய, ளகமண்ழட 
ழகமம்' ன் ளகமள்வக ழமயனந்டயனக்கயளடன்றும், 

அடடமன் ணமய ணமயச் சமர்பமகத்டயற்கு ளமம்றம் 



ணமறுட் னொத்டயல் ளகௌடண னத்டமல் ப்சமம் 
ளசய்தப்ட்டினக்கயளடன்றும் ளடரிகயட. 
 

வர்கறம் டங்கறவத ளகமள்வக ளமம்ப் 
னமடணமட, டங்கறவத இனத்டமற 
டீர்த்டங்கர்கநில் கவசயதமபர்டமன் இப்ழமட மம் 
அந்ட ணட ஸ்டமகமகச் ளசமல்றம் யர் (ணமபீர்) 
ன்கயமர்கள். னமஞங்கநிழழத என அபடம 
னனமகச் ளசமல்ப்ட் ரிர்டமன் அபர்கறவத 
னடல் டீர்த்டங்கர். இவட எப்னக்ளகமள்ந ழதமசயக்கும் 
ஏரிதண்யஸ்ட்கள்கூ ணமபீனக்கு னந்டயதபமக, 23-

பட டீர்த்டங்கமகச் ளசமல்ப்டும் மர்ச்பமடர் கய.ன. 
என்டமம் டைற்மண்டிழழத இனந்டயனக்கக்கூடும் 
ன்கயமர்கள். 
 

'ப்ஹ்ணறத்த்டயல் ளௌத்ட கண்ம் பனகயழட! 
க்னஷ்ஞ ணமத்ணம கரவடதில் அந்ட ப்ஹ்ண றத்த்வட 
" ப்ஹ்ணறத் வடச்வசப ழடணத்ிர் பியச்சயவட :2" 

ன்கயமழ! அடமல் ப்ஹ்ண றத்ம், கரவட ல்மழண 
னத்டனக்குப் ிற்மடுடமன்' ன்று பமடம் ளசய்கயபர்கள் 
இந்ட பிதங்கவநக் கபிக்கழபண்டும். அபர்கள் 
ளசமல்றம் ளகௌடண னத்டனக்கு னந்டயனேம் அழக னத்டர்கள் 
இனந்டயனக்கயமர்கள்; அபர்கள் ளசமன் ளௌத்ட ணடனம் 
இனந்டயனக்கயட. ஆவகதமல் ப்ஹ்ண றத்ம் ண்ஞித 
வ்தமனம், கரவட உழடசயத்ட க்னஷ்ஞனம் ளகௌடண 
னத்டனக்குப் ிற்ட்பர்கள் ன்று ளகமண்டுபிழபண்டித 
அபச்தழணதில்வ. 
 



இடயல் கரவட பிதணமக இன்ளமன ணமசமம். 
ஆசமர்தமள் (கரடம) மஷ்தத்டயல் "ப்ஹ்ணறத்" ன் 
பமர்த்வடவத அந்டப் ளதர் ளகமண்டம், அபழ 
ப்யத்டணம மஷ்தம் றேடயதடணம னஸ்டகம் ன்ழ 
அர்த்டம் ண்ஞபில்வ! "ப்ஹ்ணஞ: றசகமய பமசகமய 
ப்ஹ்ணறத்மஞி" ன்று, அடமபட "ப்ஹ்ணத்வட 
றசவ ளசய்னேம் பமசகங்கநமக உள்நவப" ன்ழ 
அர்த்டம் ண்ஞிதினக்கயமர். இடயயனந்ட 
கரழடமழடசத்டக்குப் ிழக வ்தமர் கய ஆம்த்டயல் 
சடர் ழபட பிமகம் ண்ஞித் ளகமடுத்டழமழடம அடற்கும் 
அப்னழணமடமன் ப்ஹ்ணறத்ம் இதற்யமளன்று 
ஊயக்கமம். இவட உறுடயடுத்டபடமக, ஸ்ம்னடயதமகயத 
கரவடதின் கனத்டக்கவநழத சய இங்கநில் 
ப்ஹ்ணறத்த்டயறம் ளசமல்ய, "ணர்தழட": 
"ஸ்ம்னடயதில் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட" ன்றும் 
ளடநிபமக, கரவட அடற்கு னற்ட் டைல் ன்று, 

ளடரிதவபத்டயனக்கயட. 
 

ளசமல் பந்ட பிதம்: அழக யத்டமந்டங்கள் 
இப்ழமடள்ந னஸ்டகங்கவநக்ளகமண்டு அபற்றுக்கு மம் 
யர்ஞதம் ளசய்கய கமத்டயற்கு ளமம் னந்டயழத ழடம 
என னொத்டயல் இனந்ட பந்டயனக்கயன். இப்டி 
ளநத்மந்டயகம், வபமயகம், சூன்தபமடம் ஆகயத 
ளௌத்ட யத்டமந்டங்கறம் ஆசமர்தமநின் கமத்டயழழத 
இனந்ட அபற்வ அபர் கண்டித்டயனக்கமம். அபனக்கு 
அப்னழண அங்கர், டயங்மகர், மகமர்றர் 
னடயதபர்கள் அபற்றுக்குப் னத்டதிர் டந்ட பிஸ்டமம் 
ளசய்டயனக்கமம். 



 

இன்ளமன னக்தணம மதின்டும் கபிக்கழபண்டும்: 
இந்ட னென்று ழவக் கயயஸ்டப சகமப்டத்டயல் 
இன்ின் டைற்மண்டு ன்று அபர்கள் 
ளசமல்யதினப்டம் கமநிடமன் ணமசமம் ணமடயரி 
யச்சதணயல்மட அடேணமங்கள்டமன். 
 

"ழணகந்ழடச கமவ்த"த்டயல் கமநிடமழ அஷ்டயக் 
கங்கவந எடக்கயபிட்டு அந்ட ழணகம் ழணழ ழமக 
ழபண்டும் ன்று ளசமல்றணயத்டயல், 'டயக்-கம்' ன்வட 
'டயங்-மக' ன்று ளசமல்யதினப்வடக்3 கமட்டி, ளௌத்டம 
டயங்மகவ எடக்க ழபண்டுளணன்வடத்டமன் 
சயழவதமகக் கூயதினக்கயமளன்று என 
அிப்தணயனக்கயட! அப்டிதமமல் ணக்குக் கமம் 
ளடரிதமட, ஆமல் ஆசமர்தமறக்கு னந்டயதபம 
கமநிடமரின் ணகமத்டபமகபமபட டயங்மகர் 
இனந்டயனக்க ழபண்டும். 
 

ழமந ம பம்சமபநிதின்டி மகமர்றரின் கமம் 
கய.ன. டயன்னென்மம் டைற்மண்டின் ஆம்த்டக்ழக ழமய் 
பிடுபடமகறம் ளடரிகயட. 
 

இப்டிளதல்மம், 'இடடமன்' ன்று யச்சதணமகச் ளசமல் 
னடிதமடபர்கநின் கமத்வடக்ளகமண்டு ஆசமர்தமள் 
கமத்வட கஞிக்கப் மர்ப்ட கண் ளடரிதமடபனுக்கு 
பனயகமட்டிதமக இன்ளமன கண் ளடரிதமடபவ அனுப்ி 
வபப்ட ழமத்டமினக்கயட! 
 

1 --- பமல்ணீகய மணமதஞம், அழதமத்தம கமண்ம், 109-பட 
ர்கம் 34-பட ச்ழமகம். 



 

2 --- XII. 4 உடமஞம் : ப்ஹ்ண றத்த்டயன் II. 3. 45; IV.2.21. 

 

3 --- ச்ழமகம் 14 

 

13. ணமதம பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ணமதம பிதம் : 'ணமதமத்வடப் த்ணமடர் 
குயப்ிட்டினக்கயமழ: கயயஸ்ட சகமப்ட ஆம்த்டயல் 
இனந்டயனக்கக் கூடித கிஷ்கரின் கமத்டயல்டமழ 
ளௌத்டம் ணமதமம், ீதமம் ன்று உவந்டட?' 

ன்று என மதின்ட் மர்த்ழடமம். இப்டி னறேக்க ழபறு 
ழபமக இண்டு ிரிறகள் உறுடயப்ட்ட கிஷ்கர் 
கமத்டயல் டமளன்மறம், னத்டர் ணம ரியர்பமஞம் 
அவந்டவட அடுத்ட மக்னத்டயல் ந்ட னடமபட 
ளௌத்ட ணமமட்டிழழத இண்டு பிடணம 
அிப்மதக்கமர்கள் ழணமடயக்ளகமண்மர்களநன்றும், அப்னம் 
ஸ்டபிபமடம் ('ழடமபமடம்' ன்று மயப் ளதரில் 
பனங்குபட) ன்றும் ணமங்கயகம் ன்றும் இந்ட 
இண்டு ிரிறகறம் பிரிந்ட ளகமண்ழ ழமய்த்டமன் 
னடிபில் (னவழத) ீதம, ணமதமங்கநமக 
ஆதி ன்றும் அபர்கறவத ணடப் 
னஸ்டகங்கநியனந்ட ளடரிகயட. னடயயனந்ழட  
கமம் ீதமம் ணமதமம் ன் இந்டப் ளதர்கறம் 
ஏநற பனங்கயதினக்கமம். அப்டிதமமல் த்ணமடர் 
அந்டப் குயப்ிட்டயல் chronological error (கமக் கஞிப்ில் 
டபறுடல்) இல்வடமழ? ளணகஸ்டிஸ் ணமசமத்வட 



யவற வபத்டக்ளகமண்டு யஸ்ரி னறேவடனேம் 
னற்கமத்டக்குத் டள்நிமழம இந்டக் 
ழகள்பிளதல்மழண அடிட்டு பிடும்! 
 

14. த்மபி சயசு பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

" த்மபி சயசு " பிதம் : 'த்மபி சயசு' ணமசமத்வடப் 
மர்ப்ழமம். ஆசமர்தமழந த்மபி சயசுடமன் - டணயழ்க் 
குனந்வடடமன் - ன்று ளசமன்ழல்பம? அபழடமன் 
குனந்வடதமதினந்ட ழமட அம்மநின் க்ஷீத்வடப் மம் 
ண்ஞி அற்னடணம கபிடமபிமம் ளற்மளன்று 
ணவதமந ழடசத்டயல் ளசமல்கயமர்கள். 
 

கமடிக்கு ளமம்க் கயட்ழழத ணமஞிக்க ணங்கம் ன்று 
க்மணம் இனக்கயட. அங்ழக அம்மறக்குக் கமத்தமதி 
ன் ளதரில் ழகமபியனக்கயட. ஆசமர்தமநின் அப்ம 
டயனம் அங்ழக ழமய்ப் னவ ண்டபமமம். மல் 
வழபத்தம் ண்ஞிப் னத்னக்கு ளகமண்டு பந்ட 
ளகமடுப்மமம்: "அம்மள் ப்மடம்" ன்று ளசமல்யக் 
ளகமடுப்மமம். குனந்வடதமதினந்ட ஆசமர்தமள், அப்ம 
ளகமண்டு ழமகும் மவ அம்மழந மம் ண்ஞிபிட்டு 
ளகமஞ்சம் ணக்கமகப் மக்கய வபத்ட அனுப்னகயமள் ன்று 
யவத்டக் ளகமண்டினந்டமமம். என ணதம் அப்ம 
ளபநினைர் ழமக ழர்ந்டடமல் ஆசமர்தமழந அங்ழக ழமய்ப் 
னவ ண்ஞி, "அம்ணம, சமப்ிடு!" ன்று ளசமல்யப் மல் 
வழபத்தம் ளசய்டமமம். என ளரித அடேக் ீவ 



ளசய்தழபண்டுளணன்று உத்ழடசயத்டயனந்ட அம்மள் மக்கய 
வபக்கமணல் அந்டப் மல் னறேபவடனேம் றக்ஷ்ணணமக 
ஸ்பகீரித்டக்ளகமண்டு பிட்மநமம்! அப்னம் குனந்வட 
ழச ப்மடம் வபக்கக் கமழஞமழண ன்று 
பனத்டப்ட்றன் டன் க்ஷீத்வடழத 
அடேக்யத்டமநமம். 
 

இப்டி அங்ழக டயஹ்தம் இனக்கயட. 
 

'ளநந்டர்த ரி'தின் ப்யத்ட மஷ்தங்கநம 
'க்ஷ்ணீடம', 'ளநமக்த பர்டீ', 'அனஞமழணமடயீ' ஆகயத 
னஸ்டகங்கநிறம் 'த்மபி சயசு' ன்டற்கு இப்டித் டமன் 
வ்தமக்தமம் ளசய்டயனக்கயட. 'க்ஷ்ணீடம'பில் 'த்மபி 
சயசு' ன்டற்கு 'த்மபி மடயதில் அபடமம் ண்ஞித 
குனந்வடதம இந்ட ஸ்ழடமத் கர்த்டம' ன்று ணட்டும் 
ளசமல்ய, பிட்டினக்கயட1. ணற் இண்டு மஷ்தங்கநிறம் 
பிரிபமகழப (ழணழ ளசமன்) கவடவதக் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

ஆடிதமல், 'ஜமம்ந்டனக்கு அப்னம்டமன்; 

அடமடபட னமம் டைற்மண்டுக்கு அப்னம்டமன் 
ஆசமர்தமள்' ன்று ளசமல்படற்கயல்வ. 
 

1 --- "த்பி --- மடய --- சனத்ப: ம: டத் ஸ்ழடமத் 
கர்த்டம" 

15. றட த்ழமய பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 



" றட த்ழமய " பிதம் : "றட த்ழமய" ன்று 
னமம் டைற்மண்டுப் ிள்வநக்கயக்கமவச் ளசமன்டற்கு 
ன் ஆன்ர்? 

 

ஆசமர்தமள் க்டய ஸ்ழடமத்ழண ண்ஞிதினக்க னடிதமட 
ன்று ளசமல்பட ளகமஞ்சங்கூ ரிதில்வடமன். 
ஆமறம் ஆசமர்தமள் ழரில் இப்ழமட பனங்கும் ல்ம 
ஸ்ழடமத்ங்கறழண அபர் ண்ஞிதடமகத்டமன் இனக்குணம 
ன்றும் ளகமஞ்சம் ழதமசயக்கும்டிதமக இனக்கயட. 
'ளநந்டர்த ரி', 'சயபமந்ட ரி', 'ழகமபிந்டம்', 

'றப்ஹ்ணண்த னங்கம்', 'ககடமமஸ்டபம்' 

ழமன்ளடல்மம் அபர்டமன் ண்ஞிதினப்மர். ஆமறம் 
என சய ஸ்ழடமத்ங்கவநப் மர்க்கும்ழமட ழபழ 
பிடணமக யவக்கும்டி அகச்சமன்று கயவக்கயட. 
(உடமஞணமக) "ழடபி அமட க்ஷணம ஸ்ழடமத்ம்" 
ன்று ஆசமர்தமள் இதற்யதடமக என்று இனக்கயட. 
அடயல்டமன் "ளகட் ிள்வந ிப்டண்டு; ஆமல் ளகட் 
அம்ணம ன்று எனத்டய என மறம் இனப்டயல்வ......" 

 

குனத்ழம மழதத் க்பசயடி குணமசம  படய 
 

ன்று பனபட. அடயழ ஸ்ஷ்ணமக "ண்த்வடந்ட 
பதறக்கு ழணழ ஆகயபிட் க்கு ீ க்னவ 
ண்ஞமபிட்மல் மன் தமரிம் அவக்கம் 
னகுபழம்ணம?" ன்று பனகயட1. னப்த்டயண்ழ பதற 
இனந்ட ஆசமர்தமள் இப்டிச் ளசமல்யதினக்க னடினேணம? 

 

1 --- "ணதமஞ்சமசரழடமடயகணீழடட பதய..." 

16. ட ந்ட சங்கர் ளசய்டட? 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ட ந்ட சங்கர் ளசய்டட ?:- ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்ட 
ணங்கநிளல்மம் சங்கமசமரிதமர், சங்கமசமரிதமர் 
ன்ழ த்டவழதம ஸ்பமணயகள் பந்டமதிற்று. 
இபர்கநில் டங்கள் ந்யதம மணமபிழனேம் 'சங்கர்' 

ன்று இனப்பர்கநமகழப 'க்னம சங்கர்', 'உஜ்-ஜ்ப 
சங்கர்', 'னெக சங்கர்', 'அிப சங்கர்' ன்ளல்மம் 
இனந்டயனக்கயமர்கள். ச்னங்ழகரிதில் 'பித்தம சங்கர்' 

ன்று பிழச ணரிதமவடழதமடு என ஸ்பமணயகவநச் 
ளசமல்கயமர்கள். இபர்கநிறம் ஸ்ழடமத்ங்கள் 
ளசய்டபர்கள் இனந்டயனக்கமம். அப்டிப்ட் 
ஸ்ழடமத்ங்கள் ஆடய சங்கர் ளசய்டடமகழப 
மநமபட்த்டயல் ம்ிக்வக ற்ட்டினக்கக்கூடிதட 
ழண! "றட த்ழமய"வதச் ளசமல்றம் "சயப 
னங்க" ஸ்ழடமத்னம் அப்டி என்மக இனக்கக்கூடும். 
ஆவகதமல் இந்ட என ளஃன்வக் ளகமண்டு ணட்டும் 
கம யர்ஞதம் ளசய்பட ரிதமகமட. 
 

17. அடேக்ழண க்ஷ்தம், ஆமய்ச்சய அல் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

அடேக்ழண க்ஷ்தம், ஆமய்ச்சய அல் !: ஆசமர்த 
ீத்டயழழத பந்டபர்கள் இதற்யக்ளகமடுத்ட, 

த்டவழதம கமணமக ஆசமர்தமள் ளசய்டடமகழப 
யவத்டப் மமதஞம் ண்ஞப்ட்டுப் னும் டந்ட 



பந்ட இனக்கய உத்டணணம ஸ்ழடமத்ங்கவநனேம் - அழட 
ழம ப்கஞங்கவநனேம் - அபனவதவப ன்ழ 
வபத்டக்ளகமள்படம் ந்தமதம்டமன்! அபனவத 
இன்ஸ்ிழில், அபழ உள்ழந னகுந்ட 
ண்ஞிதவபடமன் இவப! அடமல் ளமடபமக 
இப்டினேள்ந ம்ிக்வககவநக் குவக்க 
ழபண்டிதடயல்வ. ளமம்றம் ஆமய்ச்சய ன்று 
இங்கயமல் க்டய ழமய்பிடுபடயல்டமன் னடினேம்! 
ஆமறம் சயர் சய டயனுமக ஆமய்ச்சய ண்ஞி 
அடடமன் த்தம் ன்று ஸ்டமிக்கப் மர்க்கும்ழமட 
ழபழ அிப்மதங்கறம் உண்டு, அபற்றுக்கும் 
ஆடமனண்டு ன்று கமட்மணயனக்கக் கூமட ன்றும் 
ழடமன்றுகயட. அப்டித்டமன் இன்வக்கு ன்ழபம கம 
யர்ஞதம் ன்று மர்க்க ஆம்ித்டச் ளசமல்றம்ழமட 
ஆசமர்தமள் ழமயனக்கய டைல்கவநப் ற்ய ளசமல் 
ழர்ந்டட. ஆமய்ச்சயப் னர்பணமக ஆடய ஆசமர்தமள் ளசய்டட 
ழபழ, ிற்கம ஆசமர்தமள் ளசய்டட ழபழ ன்று 
ழபறுடுத்டய வபத்டக் ளகமண்மறம், அடேப னர்பணமக 
அவபளதல்மம் எழ குன ப்மடத்டயல் 
உண்மவபடமன்! அடமல் அபர் - இபர் ன்று 
என்றும் ழடப்டுத்டமணல் மமதஞம் ண்ஞிப் ன் 
அவழபமம் ன் மபம் இனப்டடமன் ல்ட. 
 

கமம் டபமமல் ன்? ணக்கு னக்தம் அடேக்ம். 
ளமம்ப் னர்பகமத்டயல் பந்டயனந்டமல்டமன் அடேக் 
னெர்த்டயதமதினக்க னடினேம் ன்யல்வ. த்டவ னர்ப 
கமணமமறம் அப்ழமடம் ஆசமர்தமறக்கு 
ணகமத்டபர்கநமகழப இனந்டபர்கள்டமழ இப்ழமட 



ணக்ளகல்மம் கயவப்வடபி மஸ்டய அபனவத 
அடேக்த்வடப் ளற்யனக்கயமர்கள்? ணீகமத்வடனேம் 
டற்கமத்வடனேழண ழசர்ந்ட ணமன்கநிணயனந்டம் 
ம்ணமல் அடேக்ம் ள னடிதபில்வதம? 

 

அடமல் கய.ி. என்டமம் டைற்மண்டு ன், இன்னும் 
அப்னம் ஆசமர்தமள் பந்டயனந்டமறம்கூ அடமல் மம் 
ளறுகய அடேக்த்டயற்கு ந்ட மினேணயல்வ! (மம்) 
கவட ழகட்ட அந்ட அடேக்த்டயற்குப் 
மத்டயமபடற்குத்டமன். அந்ட னக்த க்ஷ்தம் ணந்ட 
ழமகப்மட. 
 

அடற்கமக தமர் ழபண்டுணமமறம் வட 
ழபண்டுணமமறம் ளசமல்ய யவ மட்டிபி 
பிக்கூமடடமன். இடற்கமக மம் 
ளசய்தழபண்டிதவடனேம் ளகமஞ்சம் கபித்டடமன் 
ஆகழபண்டும். இப்டிப் ண்டம்ழமட இண்டு னென்று 
ணமசமங்கள் னக்தம்: என்று, அபர்கள் ிடிபமடணமகச் 
ளசமல்கயமர்கழந ன்று மனம் ிடிபமடணமக 
இனக்கக்கூமட. ம் அிப்மதத்டக்கு ணமம என்றுக்கு 
ப்ணமஞணயனக்கயட ன்மல் அவடத் டயந்ட ணழமடு 
அங்கரகரிக்கழபண்டும். இண்மபட, ணமற்று 
அிப்மதக்கமர்கநிம் ழகமழண கூமட. ஆசமர்தமவநக் 
குயத்ட ந்ட பிதனம் ழடங்கவநப் ழமக்குபமகத் 
டமன் இனக்கழபண்டுழண டபி ழகமத்டயறம் ளபறுப்ிறம் 
ளகமண்டுபிடுபடமக இனக்கக்கூமட. னென்மபட, 

அடேக்ம்டமன் ணக்கு னக்தம் ன் யவப்ன ணந்ட 
ழமகமணயனப்ட... 
 



18. னர்ஞபர்ணன் பிதம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

னர்ஞபர்ணன் பிதம் : ளபள்வநக்கமர்கள் கம 
யர்ஞதம் ண்ஞிதினப்டற்குச் ளசமல்றம் அடுத்ட 
மதின்வப் மர்க்கமம். றத் மஷ்தத்டயல் ஆசமர்தமள் 
னர்ஞபர்ணன் ன்று என மமபின் ளதவச் ளசமல்ய, 
"அபனுக்கு னன்மல் என பந்த்தம னத்ன் (ணடி ணகன்) 
ஆண்மன் ன்று ளசமல்பட வ்பநற அம்மபிடம்" 
ன்று ளசமல்பவடக் ளகமண்டு, 'ணகடத்டயல் கய.ி. னமம் 
டைற்மண்டின் னற்குடயதில் ஆட்சய த்டயதபன் என 
னர்ஞபர்ணன்; அபவத்டமன் அபர் குயப்ிடுகயமர்' ன்று 
கமட்டுபடமகச் ளசமன்ழன். 
 

ஆமல் யணமகழப இனந்ட மமவபத்டமன் அபர் 
ளசமல்யதினக்கழபண்டும் ன்று அடித்டச் ளசமல் 
னடினேணம? னடிதமட. ளமக ணடேஷ்தர்கவநக் 
குயப்ிடும்ழமட, 'தமழம மணன் - கயனஷ்ஞன் அல்ட 
ழசன் - சுப்ன்' ன்று மம் ழச்சயழ ளசமல்கயழமம். 
Tom, Dick and Harry ன்று இங்கயீயல் ளசமல்கயமர்கள். இந்டப் 
ளதர்கள் பமஸ்டபத்டயல் உள்ந பவனேம் குயப்ிடுப 
அல். உடமஞத்டயற்கு ழடம ளதர் கமட்டம்; இந்டப் 
ழர்கவநக் கமட்டுகயழமம்! ஆசமர்தமழந இப்டி 
மஷ்தங்கநில் ழடப டத்டன், தஜ்ஜ டத்டன் ன்ளல்மம் 
ளதர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர். அபர்கள் தமர் ன்று இட 
ணட்டும் தமனம் ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்க்கபில்வ! 
ளமடப் ழர்கள் ன்றுடமன் ரிதமகப் னரிந்டளகமண்டு, 



அழடமடு பிட்டினக்கயமர்கள். அப்டி (னர்ஞபர்ணவச் 
ளசமல்றம்) இந்ட இத்டயறம் இனக்கமம். த்வட 
அத்ழடமடு (உள்நவட இல்மடழடமடு) ம்ந்டப்டுத்ட 
னடிதமட, அப்டிச் ளசய்பட அம்மபிடம் ன்று கமட் 
பனகயமர். அப்ழமட னர்ஞபர்ணன் ன் ளதரில் 
ளமடபமக என மமவபக் குயப்ிட்டு, அந்ட தமழம என 
மமறக்கு னன்மல் ன்வக்குழண இனக்கனடிதமட - 
அ-த்டம - என ணடி ணகன் இனந்டமன் ன்மல் 
ளமனந்டணம ன்று ழகட்கயமர். ஆவகதமல் இபனுக்கு 
'த்'வடக் குயப்டம ழர் வபத்டமல் ளமம்ப் 
ளமனத்டணமதினக்குணல்பம? அ-த் ன்ட சூன்தம். 
த் அடற்கு ழளடயர் ன்மல் சூன்தத்டக்கு ழளடயர் 
னர்ஞம்டமழ? அடமல் 'னர்ஞபர்ணன்' ன்று 
ழமட்டினப்மர் ன்று ளசமல்மம். 
 

னர்ஞபர்ணன் ன்கய ணகமம டீபிணம ளௌத்டளன்று 
றபமன் த்மங் ளசமல்படயயனந்ட ளடரிகயட. னத்ட 
கவததில் ழமடய வ்னக்ஷத்வட ணறுடி டநிர்க்கப் 
ண்ஞிதபன் ன்று ளசமன்ழல்பம? ழபடமந்டத்வட 
யவ மட்டித ஆசமர்தமள் என ளௌத்ட மமவப 
றத் மஷ்தத்டயல் குயப்ி ழபண்டித அபச்தணயல்வ. 
ளௌத்ட டைல் டயமபட அபன் ளதர் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் அர்த்டனண்டு. அப்டிதமபட 
அபன் யகழ்கமத்டயயனந்ட என ளரித 
சக்பர்த்டயதமதினந்டமறம் குயப்ிட்டினக்கமம். 
அடறணயல்வ. அபழம கய.ி. 650- எட்டி இனந்டபன். 
அடறம் என சயற்சமகழப இனந்டபன். ஆசமர்தமநின் 
கமம் ன்று அபர்கள் ளசமல்பழடம கய.ி. 800 எட்டி, 



அடமபட அபனுக்கு 150 னத்டயற்கு னந்டய இனந்ட என 
ளௌத்டச் சயற்சவதம யவற 
வபத்டக்ளகமண்டினப்மர்கள்? ஆசமர்தமள் அபவ 
டற்குக் குயப்மக யவற வபத்டக்ளகமண்டு 
குயப்ிடம்? (சயரித்ட) சூன்தபமடயதம ளௌத்ட 
மமறக்குப் னர்ஞபர்ணன் ன்று ழர் இனப்வட வபத்ட 
மஸ்தம் ழபண்டுணமமல் ண்ஞிதினக்கமம்! ஆமல் 
இங்ழக ஆசமர்தமள் மவணமவதமகக் கூ 
அப்டிளதமன்றும் ண்ஞமணல் factual-ஆகத்டமன் 
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயமர். 
 

என்றும் ழதமசவ ளசய்தமணல் 'ரிர்ச்' ன்று 
வடதமபட ளசமல்யபிட்மல் ழகட்பர்கறம் ழதமசவ 
ளசய்தமணல் 'ஆணமம்' ழமட்டுபிடுபடமக இனக்கயட. 
 

அடமல்டமன் அபர்கறம் டீர்க்கமழமசவ ண்ஞமணல் 
வடனேம் ழகட்கமளணன்று சய ஆர்க்னேளணன்ட்கள் 
றேப்ிதினக்கயமர்கள். இப்டிளதமன்று: 'றபமன்-த்மங் 
சங்கர் ன் ளதவழத ளசமல்பில்வழத! இபர் 
ப்டி அபனக்கு னந்டய இனந்டயனப்மர்?' ன்ட. 
றபமன்-த்மங்குக்கு ளௌத்ட ணடத்டயல்டமன் 
அிணமம். அபர் உயத்டக்கள், ப்ஹ்ண றத்ம், கரவட 
ன் ம்னவத ப்ஸ்டம த்தங்கவநக்கூத்டமன் 
குயப்ிபில்வ. ஆமல் இந்ட ரிர்ச்கமர்கழந 
அவபளதல்மம் அபனக்கு த்டவழதம ளஞ்சுரி 
னற்ட்வபடமளன்று எப்னக் ளகமண்டினக்கயமர்கநம, 

இல்வதம? 

 

19. அிப சங்கர் 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

" அிப சங்கர் ": அபர்கறவத ஆர்க்னேளணன்டில் 
இன்னும் இண்டு மக்கய இனக்கயன். கம்ழமடிதக் 
கல்ளபட்டில் என 'கபத் சங்க'ரின் கமயல் 
அயஜனகம் னறேடம் டமணவவத பண்டுகள் 
ளணமய்ப்டழமத் டங்கறவத சயறகவநத் 
டமழ்த்டயதினப்டமகச் ளசமல்யதினக்கயழட, அட 
ம்னவத ஆடய சங்க கபத்மடமவநத் டபி 
தமமதினக்க னடினேம்? "கல்ளபட்டியனந்ட அந்டக் கமம், 

கய.ி. ட்மம் டைற்மண்டின் னடிற மகத்டயயனந்ட 
என்டமம் டைற்மண்டின் ஆம் மகபம் பவ 
ஆசமர்தமநின் கமம்' ன்டற்கும் எத்டப்ழமகயழட! 
ன் ளசமல்கயரீ்கள்?" ன்ட என ஆர்க்னேளணன்ட். 
இன்ளமன்று ம் ஊரிழழத பனங்கும் ங்ழகடக் 
கஞக்கு ச்ழமகம் - கயதில் 3889-ம் பனணம கய.ி. 788-

ச் ளசமல்றம் "யடயமழகபஹ்ந்தப்ழட" ச்ழமகம். 
 

இந்ட இண்டும் என்வழத, எனபவழத குயத்டடமகத் 
ளடரிபடமல் இண்டு ழகள்பிகறக்கும் எழ டயமகச் 
ளசமல்ய பிமம். 
 

ஆசமர்த ீங்கநில் ஆடய கபத்மடமறக்கு அப்னனம் 
ணமளரிதபர்கநமக ழமக ப்யத்டனேினந்ட சய 
ஸ்பமணயகள் பந்டயனக்கயமர்கள். இப்ழமட ஆசமர்தமநின் 
க்ந்டங்கநமக, ஸ்ழடமத்ங்கநமக பனங்கய பனகயபற்யல் 
சய இப்டிப்ட்பர்கநமல் ளசய்தப்ட்டினக்கமம் 



ன்ழன் அல்பம? ணக்கு ல் சரித் ஆடமங்கறன் 
ளடரிபமக பித்தமண்த ஸ்பமணயகள் இனக்கயமர். 
டயமமம் டைற்மண்டில் அபடமம் ண்ஞித அபர்டமன் 
பிதக மம்மஜ்தம் ற்டுபடற்ழக 
கமஞணமதினந்டபர். அபர் அபடமம் 
ளசய்டயனக்கமபிட்மல் டக்ஷயஞழடசம் னறேபவடனேம் 
டனஷ்க ணடம் கநகீம் ண்ஞிதினக்கும். 
டனஷ்கர்கவந அக்கய யந்ட மம்மஜ்தம் ற் பனய 
பகுத்டமர். யந்ட ணடத்டயழழத அப்ழமட கர்மகம், 

அவடளதமட்டித ஆந்த் ீவணப் குடயகள் ஆகயதபற்யல் 
ணத்ப ணடனம் பீவசபனம் அத்வபடத்வடக் கநகீம் 
ண்ஞமணறம், அபர்டமன் க்ஷயத்டக் ளகமடுத்டமர். 
ச்னங்ழகரி ணத்டக்கு என னட ழசமவவத உண்மக்கயத் 
டந்ட இன்னும் அழக ணங்கவநனேம் அந்டப் 
ிழடசத்டயல் ஸ்டமித்ட ம் ஆசமர்தமநின் ம்ப்டமதம் 
டவனத்ழடமங்கும்டிச் ளசய்டமர். 'ஞ்சடசர', 'பீன் னக்டய 
பிழபகம்', 'வபதமயக ந்தமதணமவ' னடம அடேப 
க்ந்டங்கநம உசந்ட அத்வபட டைல்கவந உகரித்ட 
அபழடமன் னர்பமச்ண ழமடனன்கூ மற 
ழபடங்கறக்கும் மஷ்தம் ற்றம் கமஞணமதினந்டபர். 
மதஞ மஷ்தம் ன்று அடற்குப் ழர். அபவ 
ஆசமர்தமறக்குள்நட ழமழப ஸ்ழடமத்ங்கறம் 
ினடமபநிகறம் ளசமல்ய அந்ட ணங்கநில் 
ளகமண்மடுகயமர்கள். 
 

இம்ணமடயரி இங்ழக "அிப சங்கர்" ன்ழ ப்யத்டய 
ளற் எனபர் இனந்டயனக்கயமர்1. அிப' ன்மல் 'ணறு 
அபடமம்' ன்று அர்த்டம். ஆடய ஆசமர்தமழந இபமக 



ணறுடி பந்டயனக்கயமர் ன்று அபவ உகம் 
ளகமண்மடிதினக்கயட. அடமல்டமன் "டீ சங்கழந்த் 
ஸ்படய" ன் அபனவத ளதர் ணவந்டழமய் 
"அிப சங்கர்" ன்ழ பனங்கமதிற்று. 'சங்கழந்த் 
பிமம்' ன்டம் 'த்குன ந்டம ரிணமநம்' 

ன்டம் அபனவத சரித்த்வடச் ளசமல்றம் இண்டு 
னஸ்டகங்கள். 
 

ஆசமர்தமறக்கு அப்னம் சய டைற்மண்டுகள் வபடயக 
ணடம் ணட்டும் ளகமடி கட்டிப் ந்டமறம் அப்னம் ணறுடி 
ளௌத்டம் னடயத ணடங்கறம், கமமயகம் னடம 
பமணசம ணடங்கறம் கயநம்ி. னன்ணமடயரி இவப  
னெத்டயல் ளரித ளசல்பமக்குப் ளனடிதமடடி 
ஆசமர்தமள் ழமட்டுக் ளகமடுத்ட அஸ்டயபமழண 
உறுடயதமதினந்டட. ஆமறம் மமக்கநிறம், டத்ப 
பமடத்டயல் ப்ரிதனள்நபர்கநிறம் சயர் ளௌத்டத்டக்கு 
ஆடற டந்டடமல் அட கஞிசணம following ளற் ணமடயரித் 
ளடரிந்டட. மகரிகம் ழமடமடபர்கறம், 'ஸ்த 
அடேஷ்மம்' ன்று ளத்டப் ளதர் ளகமடுக்கும் சய 
ழனம் பமணமசம ணடங்கநில் ழமமர்கள். 
ஆசமர்தமறக்கு 1300 பனத்டக்கப்னம் அிப சங்கர் 
ழடமன்ய ஆசமர்தமவந ழமழப ழடசம் னமறம் 
ஞ்சமம் ண்ஞி, அந்ட ணற் ணடங்கவந யமகஞம் 
ளசய்ட ர்பஜ்ஜ ீனம் யதினப்டமக அபனவத 
சரித்ங்கநியனந்ட ளடரிகயட. அபர் அந்யத 
ழடசங்கறக்கும் ழமய் டர்ழணமத்டஞம் ளசய்டமளன்றும் 
ளசமல்யதினக்கயட. வசமக்கமர்கள், டனஷ்கர்கள், 

மஹ்ீகர்கள் (Balkh ன்று ஆப்கமிஸ்டமில் உள்ந 



இம்) னடயதபர்கள்கூ அபவத் டங்கள் ஆசமர்தமகப் 
னயத்டமர்கள் - சர - டனஷ்க - மஹ்யகமத்வதஸ் - 
ஸ்பமசமர்தடதம ஸ்டடம் ன்று "குன த் ணமம" 
ளசமல்கயட. (ச்ழமகம்-66) 

 

இபவனேம் ஆடயசங்க கபத் மடவனேம் என்மகழப 
யவத்டத்டமன் சய சங்கபித னஸ்டகங்கநிழழத 
ணமறுமம பிதங்கவநச் ளசமல்யதினக்கக்கூடும். 
 

ஆடய ஆசமர்தமநின் அபடம கமத்வடச் ளசமல்படமக 
யவக்கப்டும் "யடயமக"ச்ழமகனம் பமஸ்டபத்டயல் 
இந்ட அிப சங்கரின் அபடமத்வடச் ளசமல்படடமன் 
ன்று ண்டிடர்கள் அிப்மதப்டுகயமர்கள்... 
 

"றணம" வ்தமக்தமத்டயல்2 சங்கழந்த் 
பிமத்டயயனந்ட இபனவத அபடம கமத்வட quote 

ளசய்டயனக்கயட. அடறம் ங்ழகட ங்கயவததில்டமன் 
இனக்கயட. 
 

"ழசபடய-த்பி-டயசம- (அ) பர்ழ டயஷ்த" ன்ட 
இங்ழக ளகமடுத்டள்ந கமக் கஞக்கு3. 'ழசபடய' ன்மல் 
யடய. 'பயடயகள்' ன்டமல் அட 9-க் குயக்கும். 'த்யம்'-

தமவ. 'அஷ் கங்கள்' ன்டமல் அட 8. 'டயசம' ன்மல் 
டயவசடமன். டயவசகறம் 8 டமழ?' அ'-அக்ி. அட 3. 

அடமல் இந்ட ண் 9883 ன்மகும். டயனப்ிப் ழமட்மல் 
3889. 'டயஷ்த' ன்ட கய. கயதில் 3889-ம் பனம். கய.ி. 
787-788. 
 

இப்ழமட யஸ்ரி னஸ்டகங்கநில் ளசமல்றம் கய.ி. 788 
அிப சங்கரின் அபடம பனழண ன்று ற்டுகயட! 



இழட பனத்வடத்டமன் "யடயமக"ச்ழமகத்டயறம் 
ளசமல்யதினக்கயட! அட ஆடய ஆசமர்தமநின் அபடம 
கமணமக்கும் ன்று ம்ணயழழத ழர்  கமணமக 
யவத்ட பந்டயனக்கயமர்கள்! 
 

இவட அடிப்வதமக்களகமண்ழ ஏரிதன்யஸ்ட்கள் 
டங்கறவத theory- build ண்ஞிதினக்கயமர்கள். 
 

க்கணம இன்ளமன மதிண்டும் இனக்கயட. 
"யடயமக"ச்ழமகம், அிப சங்க சரித் ச்ழமகம் 
இண்டிறம் கல்தப்டம் (கயதில் இத்டமம் பனம் 
ன்று) ளசமல்யதினப்ழடமடு ப்பமடய ஷ்டி 
ம்பத்த்டயல் (ப்ப னடம அறுட 
பனங்கநில்) இன் பனம், ணமம், டயடய ன்றும் 
ளசமல்யதினக்கயட. அடறம் னறேக்க என்மகழப 
இனக்கயட! பிப பனம், வபசமக ணமம், சுக் 
க்ஷடசணய ன்ழ இண்டிறம் இனக்கயட! 
 

ஆடய ஆசமர்தமள் ம் ந்ட பனம் ன்று ணற் 
ஆடமங்கநியனந்ட ளடரிகயட. இங்ழகழதம பிப 
பனம் ன்று இனக்கயட. மம் ளசமல்கய கய.ன. 509 
என ந்ட பனணமகறம், அபர்கள் ளசமல்றம் கய.ி. 788 
என பிப பனணமகறழண இனக்கயன்ளபன்றும் 
கஞக்குப் ழமட்டுச் ளசமல்கயமர்கள். 
 

அவடபி இன்ளமன்று : ளடய்பிக னனர்கள் ந்ட 
ப்பமடய பனத்டயல் ிந்டமர்கள் ன்று ளனணமமறம் 
ளடரிதபில்வ. மணர் ந்ட பனம்? க்னஷ்ஞர் ந்ட 
பனம்? ண்டிடர்கள் ழபடணமமல் ணண்வவத 



உவத்டக்ளகமண்டு கண்டு ிடிக்கமழண டபி 
ழமகத்டயல் தந்டய ன்று ளகமண்மடும்ழமட 
பனத்வட தமனம் யவப்டயல்வ. ணமம், க்ஷம், 

டயடய ஆகயதபற்வ வபத்ழட எவ்ளபமன பனனம் 
தந்டய ளகமண்ம ழபண்டிதினப்டமல் இவபடமன் 
னக்தணமகத் ளடரிகயன். மணர் வசத் ணம சுக் 
க்ஷபணய, க்னஷ்ஞர் ச்மபஞ ணம க்னஷ்ஞ க்ஷ 
அஷ்ணய-ன்யப்டி. அடயறம் டயடயக்குத்டமன் ளமம் 
னக்தம், ளமம் ப்யத்டய-மண பணய, ழகமகுமஷ்ணய, 
பிமதக சடர்த்டய, ஸ்கந்ட ஷ்டி ன்டமக தந்டயதின் 
ழரிழழத டயடயடமன் இனக்கயட. 
 

ஆசமர்தமள் பிதணமக, இன்வக்கும் ழடசம் னமபிறம் 
அபனவத தந்டய வபசமக ணமத்டயல் சுக் 
க்ஷஞ்சணயதில்டமன் ளகமண்மப்டுகயட. இந்ட 
இண்டு ச்ழமகத்டயறழணம ஞ்சணயவதச் ளசமல்மணல் 
டசணயவதச் ளசமல்யதினக்கயட. அடமல் அந்ட டசணயவத 
அபடம டயணமகக் ளகமண்பனம் ஞ்சணயவத அபடம 
டயணமகக் ளகமண்பனம் ளபவ்ழபம இண்டு ழர் 
ன்று வபத்டக்ளகமள்ந இழணற்டுகயட. 
 

வனவதில் டயடயடமன் என தந்டயக்கு 
னக்தணமதினந்டட. ப்பமடய பனத்வடழதம, கயதில் 
ந்ட பனம் ன்ழம பனம் யவத்டப் 
மர்க்கமணயனக்க, இங்ழகழதம டயடயவத பிட்டு பிட்டு 
கயதில் இன் பனம் ன்வட ணட்டும் 
டுத்டக்ளகமண்டு 788-டமன் ன்று யர்ஞதம் 



ண்ஞிதினப்ட ளகமஞ்சம் ஆச்சர்தணமதினக்கயட! டயடய 
tally-தமபட அபச்தம். 
 

இந்டக் கமஞங்கவநக்ளகமண்டு கய.ி. 788 ன்று 
ஏரிதண்யஸ்ட்கள் யர்ஞதித்டயனப்ட அிப சங்கவ 
ஆடய சங்கமக யவத்டடமல்டமன் ன்று கய.ன. 509 ன்று 
ம்னகயபர்கள் அிப்மதப்டுகயமர்கள். 
 

மடகமயத்டய ளற்று அந்யத ழடசங்கநிறம் டயக்பிதம் 
ளசய்ட அிப சங்கவழத கம்ழமடிதமக் கல்ளபட்டில் 
இந்த்பர்ணன் டன்னுவத குனபம சயபழமணரின் குன 
ன்று ளசமல்கயமளன்றும் கனடகயமர்கள். 
 

ஆசமர்தமநின் ப்டம சயஷ்தர்கநமக இனந்ட மற 
ழழமடு ப்னத்படீபர், சயத்றகர், சயத்பிமர், ஜமகந்டர், 

பிஷ்டகுப்டர், அந்டமந்டர், உடங்கர் (இபழடமன் 
ழடமகர் ன்றும் என ம்ிக்வக உண்டு) , க்ஷண் 
ணடங்கவநப் ப்சமம் ண்ஞித ஆறுழர் ன்ளல்மனம் 
அழகம் சயஷ்தர்கநின் ழர்கள் 'சங்கபித'ங்கநில் 
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். சயபழமணன் ன் ளதர் 
ங்ழகனேம் கமழஞமம். அந்யத ழடச மமபின் 
குனபமதினந்ட எனத்டரின் ளதர் இப்டி 
பிட்டுழமதினக்குணம? 

 

ஆமய்ச்சய ன்று ழமகமணல் அடேக்ம் ன்று 
ழமகும்ழமட 'ஆடய' ன்றும் 'அிபம்' ன்றும் 
பித்தமப்டுத்டழப கூமடடமன். 'ஆடய'தினுவத னட 
அபடமழண இபர் ன்டமல்டமழ 'அிப' ன்ட? 

அடமல் இபனக்கு உண்ம ப்க்தமடய ல்மம் 



அபவச் ழசர்ந்டடமகழப ளசமல்யபிமம்4. 

ஈச்பமபடமணமக னடயல் பந்ட ஆடய ஆசமர்தமநிழண 
அன்த க்டயதமகப் ண்டம்ழமட அபனக்கும் 
அமபடமணம (அபழ டுத்ட ிற்கம அபடமணம) 
இன்ளமனபவ அழ அபமக வபத்டபிமம். 
ல்ம ஸ்டடயனேம் அந்ட ஆடய னனனக்ழக ன்று 
வபத்டப் மர்க்கும்ழமட சயபழமணன் அபனவத 
சயஷ்தழ ன்மல் ழர் சயஷ்தளன்று அர்த்டம் 
ண்ஞமணல் சயஷ்த ம்வதில் பந்டபர் ன்று வபத்ட 
பிமம். இப்ழமட மம்கூ, 'மங்கள் ஆசமர்தமள் 
சயஷ்தர்கள்' ன்று ளசமல்யக்ளகமள்நபில்வதம? அட 
ணமடயரி ணக்கு 1200 னன்மயனந்ட கம்ழமடித 
மகுனவப ன் ளசமல்க் கூமட? இளடல்மம் க்டய 
மபத்டயல். இப்ழமட மம் க்டயவத னெட்வ கட்டி 
வபத்டபிட்டு கம யர்ஞதம் ன்ல்பம ஆமய்ச்சயச் 
சர்ச்வசதில் இங்கயதினக்கயழமம்? அடமல் அபர்-இபர் 
ன்று பித்தமப்டுத்டயச் ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட! 
 

1 --- றோகமஞ்சய ணத்டயன் னப்த்ளடட்மபட ீமடயடயகநமக 
பிநங்கயதபர். 
 

2 --- 61-பட ச்ழமகம். 
 

3 --- னறே ச்ழமகம்பனணமறு: 
 

மதழ(அ)ட பிழப வ்னணமழ சுக்க்ஷ டசணீ 
டய ணத்ழத | 

 

ழசபடய த்பி டயசமபர்ழடயஷ்த  ணடழமஷ் 
பிசயஷ்ம || 



 

4 --- இந்ட ரீடயதில்டமன் ழமறம், ஆடய அச்சமர்தமவநப் 
ற்ய றோசஞர்கள் குயப்ிட்டுள்ந ந்டர்ங்கள் 
பற்யல் கம்ழமடிதக் கல்ளபட்டு ச்ழமகத்வட 
அபனக்கம டடயழமழப ளணமனயந்டயனக்கயமர்கள். 
20. பீ ஆமய்ச்சயதமநரிழண என ணமற்றுக் கனத்ட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

பீ ஆமய்ச்சயதமநரிழண என ணமற்றுக் கனத்ட : கய.ி. 
788 ன்ட ரிதமதினக்கமட ன்று பீ கம 
ரிர்ச்கமர்கநிழழத சய ழர் ளசமல்ய அடற்கு என 
கமஞம் கமட்டுகயமர்கள்: 
 

றத் மஷ்தத்டயல் இண்டு இங்கநில் ஆசமர்தமள் சய 
ஊர்கநின் ளதர்கவந உடமஞணமகக் குயப்ிடும்ழமட 
மயனத்த்வடச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

குப்டர்கள் ளசல்பமக்கயனந்ட, அப்னம் டமழச்பம், 

கன்ளௌசய ஆகயத டவகங்கநியனந்ட ளகமண்டு 
ஆட்சய ளசய்ட ப்மக பர்டர், ர் பர்டர் 
ஆகயதபர்கநின் மநிழழத மயனத்ம் ளனவண 
இனந்டபிட்ட. ர்ின் கமம் 600-650 (சுணமமக). 
அப்ழமட இங்ழக பந்ட றபமன்-த்மங் மயனத்ம் 
எழ Ruins-ஆக (இடிமடுகநமக) இனப்டமக 
றேடயதினக்கயமர். அப்னம் கய.ி. 750-பமக்கயல் ளபள்நம் 
பந்ட அந்ட ஊவ ன்மக அனயத்ட பிட்டினக்கயட. 
டைற்மண்டுகறக்குப் ிற்மடுடமன் ணறுடி அட என 
ணமடயரி றேம்ி, அப்னம் ளரிசமகய, இப்ழமட 'மட்ம'பமக 



இனக்கயட. ஆசமர்தமள் கமம் ன்னும் 788-820-ல் அந்ட 
ஊழ இல்வ. டம்னவத கமத்டக்கு 150-200 
பனத்டக்கு னன்மயனந்ழட ளனவணக் குன்யப்ழமய், 

மற்ட-ம்ட பனம் னந்டயடமன் ளபள்நம் 
அடித்டக்ளகமண்டு ழமய் பிட் என ஊவதம, அட 
டற்கமத்டயறம் இனந்ட ணமடயரி உடமஞம் 
கமட்டிதினப்மர்? - ன்று ழகட்கயமர்கள். 
 

இவடபி இன்ளமன னக்தணம ளரித கமஞனம் 
கமட்டுகயமர்கள். த்டவழதம டைற்மண்டுகநமக இந்ட 
ழடசம் னறேடயறம் ஆசமர்தமநின் ளரித மடவதமகச் 
ளசமல்பட அபர் ளௌத்ட ணடத்வட யமகஞம் 
ளசய்டவடத்டமன். அபனக்குக் ளகமஞ்சம் னந்டய 
குணமரிட்னம் ளகமஞ்சம் ிந்டய உடதனம் யவத 
ளௌத்ட கண்ம் ண்ஞிமர்களநன்மறம் 
ஆசமர்தமறம் அந்டப் ஞிவத சக்டயகணமகச் 
ளசய்டடமினக்கயமர். மஷ்த னஸ்டகங்கநில் அடயகம் 
றேடமபிட்றம் ஊர் ஊமக பமடம் ளசய்தப்ழமடம், 

ஊர் ஊமக ம்னவத ஆத பனயமட்டுக்குப் னத்டதிர் 
ளகமடுத்டழமடம் அபர் ளௌத்டத்வட பன்வணதமக 
டயர்த்ழட அகற்ய இனக்கயமர். அபர் கமத்டயல் ளௌத்டம் 
 னெத்வடக் கக்கும் அநறக்கு 
பரீ்தத்டினந்ட அபழ றத் மஷ்தத்டயல் 
ளடரிபித்டயனக்கயமர்: வபமசயவக : ர்ழபம ழமக 
ஆகுீக்ரிதழட1 -ன்று வபமசயகர்கள் ன்ட 
ளௌத்டகறக்ழகடமன் இன்ளமன ழர். அபர்கள் ர்ப 
ழமகத்வடனேம் என கக்குக் கக்கயக் 
ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்று ளசமல்கயமர். இடமல் 



அபனவத கமத்டயல் ளௌத்டம் இங்ழக என active force-

ஆக இனந்டட ன்று யச்சதணமகயட. 
 

இவடக் ளகமண்டுடமன் பீ ஆமய்ச்சயக்கமர்கநிழழத 
என சயர் கய.ி. 788 ன்ட ரிதில்வ ன்று 
ளசமல்கயமர்கள். ளன்மல் அடற்கு னந்டயழத 
இந்டயதமபில் ளௌத்டம் ன்மகப் டுத்டப் ழமய்பிட்ட. 
ர்ரின் கமத்டயல்-788க்கு 150 பனம் னன் - பந்ட 
றபமன்-த்மங்ழக ளௌத்டம் க்ஷஞீித்டப் 
ழமதினப்வடத் ளடரிபித்டயனக்கயமர். ர்ர் ளகமஞ்சம் 
னத்டதினொட்டிப் மர்த்டமர். ஆமல் அட னெம் 
னறேவடனேம் கபபில்வ; ிக்ஷலக்கள், ணதபமடயகவந 
ணட்டுழண கபர்ந்டட - சற்று னன்ழ (இவ்பிதம்) 
ளசமன்ழன். ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ி. ட்மம் 
டைற்மண்டு னடிற ன்மல், அப்ழமட 
பங்கமநத்டயயனந்ட ப இந்டயதமபின் கஞிசணம குடய 
அங்கமக ஆண்டு பந்ட ம பம்ச மமக்கள் ளௌத்ட 
ணட அிணம னள்நபர்கள்டமன். 
 

ஆமறம் அபர்கறம் டங்கநநபில் அிணமத்டமர்கழந 
எனயத, 'ழமகளணல்மம் கக்கப்டுகயட' ன்று 
ளசமல்றம்டி இல்வ ன்று பீ யஸ்ரிக்கமர்கழந 
ளசமல்கயமர்கள். ளௌத்டத்டயல் அப்ழமட ஸ்தணம 
டமந்த்ரிக உமவகழந மஸ்டயதமகயக் ளகமண்டு பந்ட, 

அட இங்ழக ழபர் ிடிக்க னடிதமணல் டயழத்டக்குப் 
ழமய்ச் ழசர்ந்டட. 
 

(சயரித்ட) 'சங்க ணத்ட சமணயதமர் ன்ழபம 
ஸ்பக்ஷணமக (டன் கட்சயக்கு ஆடபமக)ப் ழசுகயமர்' 



ன்று யவக்கமணல் யஸ்ரிதில் ஸ்மன்ர்ட் 
னஸ்டகம் டபமமறம் டுத்டப் மர்த்டமல் ளடரினேம், 

ஆசமர்தமநின் கமம் ன்று அந்டப் னஸ்டகங்கநில் 
ளசமல்ப்டும் கமத்டக்கு னந்டயழத இந்டயதமபில் 
ளௌத்ட ணடம் "ழமகத்வட கக்குகயட" த் டக்க force-

ஆக (சக்டய பமய்ந்ட அவணப்மக) 
இல்மணற்ழமய்பிட்ளடன்று. 
 

மந்டம ர்பகமசமவ ழமன் இங்கநிறம் சய 
ளௌத்ட ணமதங்கநிறம் ணட்டுழண ிக்ஷலக்கநினம், 

சய டிப்மநிகநிவதிறம் அந்ட ணடம் இனந்ட பந்டட. 
னஸ்ீம் வளதடுப்னபவகூ அப்டித் ளடமர்ந்ட 
இனந்ட பந்டட. னெத்வடப் ழமட்டுக் 
கக்குபடமகழபம, ஆசமர்தமள் ழமன் எனபர் அவட 
யமகஞம் ண்ஞிதடடமன் அபனவத ணம ளரித 
ளபற்யச் சமடவ ளகமண்மடும் அநறக்ழகம அட 
யச்சதணமக அந்டக் கமத்டயல் சக்டயழதமடில்வ. 
ஆவகதமல் ஆசமர்தமள் ளௌத்டத்ழடமடு ளரிசமக னேத்டம் 
ண்ஞிமளன்மல் அட shadow fight (யனறன் சண்வ 
ளசய்பட) ணமடயரிடமமகும்! 
 

இந்டக் கமஞம் ளசமல்யழத பீ 
ஆமய்ச்சயக்கமர்கநிறம் சய ழர் கய.ி. 788-829 ன்வட 
ஆழக்ஷிக்கயமர்கள். அபர்கறவத யஸ்ரிப்டி, கய.ி. 
மமம் டைற்மண்டின் ஆம்த்டயல் குப்ட மம்மஜ்தம் 
ழடமன்யதழமழட ம் ழடசத்டயல் யந்ட ணடம் ளரித 
ணறுணர்ச்சய கண்டு ளௌத்டம் க்ஷஞீடவச 
அவந்டயனந்டட. 'இடற்கு ஆசமர்தமழந 



கமஞணமதினந்டயனக்கமம். அடமல் அபவ கய.ி. 800-

யனந்ட டைறு பனம் னற்கமத்டயற்குக் ளகமண்டுழமக 
இணயனப்டமகத் ழடமன்றுகயட ன்று இபர்கள் 
ளசமல்கயமர்கள். 
 

"மம் ளசமல்கயடி ஆசமர்தமள் 2500 பனம் னந்டய 
ன்மல் அபனக்குப் ிற்மடும், 'குப்டம ற'க்குப் 
ிகுங்கூ அழக ரீிதட்கநில் ளௌத்டம் இந்ட 
ழடசத்டயல் இனந்டடமழ இனக்கயட? த்டவழதம 
பிமங்கறம் வசத்தங்கறம் கயயஸ்ட சகமப்டத்டயறம் 
சய டைற்மண்டுகள் பவதில் ழடமன்யதடமக 
அறேத்டணம சமன்றுகள் இனக்கயன்ழப? அபர் 
ளௌத்டத்வட அப்டிழத 2500 பனம் னந்டயழத 
ளபநிழதற்யபிட்மளன்மல் ப்டி?" 

 

அப்ழமட அபர் அனுப்ிதட பமஸ்டபம்டமன். 
அபனவத கமத்டயல் 72 ணமற்று ணடங்கவநனேம் அபர் 
இல்மணல் ண்ஞி கடமசமர்தமநமக பிநங்கயதட 
பமஸ்டபந்டமன். 
 

ஆமறம் இந்ட ழடசத்டயல் ப்ழமடம் ரியன், 
ஃிமஃி ஆகயதபற்யல் ஸ்படந்த்ணமகச் சயந்டவ 
ண்டபடற்கும், அடேஷ்மம் ண்டபடற்கும் 
டமமநணமக இம் ளகமடுத்ழட பந்டயனக்கயட. அடமல் 
ஆசமர்தமறக்கு அப்னனம் அவ்பப்ழமட ளௌத்டம், 

வம் னடயதபற்யல் சயந்டவவதச் ளசறத்டயப் 
னஸ்டகம் றேடயதபர்கள் ழடமன்யதினக்கயமர்கள். அந்ட 
ணடங்கள் ணறுடி டவகமட்டிதினக்கயன்.  
மமக்கள் அந்ட ணடங்கவநத் டறேபிதினக்கயமர்கள். 



ளரித ளரித பிமங்கறம் ள்நிகறம் 
கட்டிக்ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ஆமறங்கூப் ளமட 
ங்கள் ல்மனவத ணடணமக ளௌத்டழணம சணஞழணம 
ிற்கமங்கநில் இல்ழப இல்வ. அந்ட ணடங்கவநச் 
ழசர்ந்ட ிக்ஷலக்கள், அிணமித்ட மமக்கள், 'தடம மம 
டடம ப்ம' ன்று தந்டளகமண்டு மமக்கவநப் ழமழப 
ண்ஞிழத ளகமஞ்சம் ப்வகள், யணம 
கன்பிக்ஷிழழத அந்ட ணடங்கவந ற்றுக்ளகமண் 
இன்னும் ளகமஞ்சம் ழர் - ன்ளல்மம் கூட்டிப் 
மர்த்டமறம்கூ ளணமத்ட னடமதத்டயல் என சயன்ப் 
ங்குடமன் ஆசமர்தமறக்குப் ிற்கமங்கநில் 
அம்ணடங்கவந அடேரித்டட. இட மன் இட்டுக் கட்டிச் 
ளசமல்படயல்வ. 
 

னன்ய ழமன்பர்கள் இப்ழமட யஸ்மரிகமக 
ரிர்ச் ளசய்ழட இப்டிச் ளசமல்படன் 
ளபள்வநக்கமர்கநிழழத சய சரித்மசயரிதர்கள் ணீ 
கமணமக இவட எப்னக்ளகமண்டு றேடய பனகயமர்கள்2. 

 

ஆக, 2500 பனத்டக்கு உட்ட் ளௌத்ட சயன்ங்கள் ம் 
ழடசத்டயல் இனந்டயனப்டமல் ஆசமர்தமறம் அடற்குள்டமன் 
பந்டயனக்க ழபண்டுளணன்டயல்வ. அபர் மநில் அபர் 
யமகஞம் ண்ஞி, அப்னம் சய டைற்மண்டுகள் வபடயக 
யந்ட ணடம் ணமத்டயழண இங்ழக இனந்டபிட்டு, அடற்கும் 
அப்னம் அவ்பப்ழமட டவடெக்கயத ளௌத்டத்டக்கு 
அவதமநங்கள்டமன் மம் மர்ப்ட. ிற்கமங்கநிறம் 
ம்னவத ணடனனர்கள் ர் ளரிதபர்கநமகத் 
ழடமன்ய அவபடயக ணடங்கவநக் கவநந்டயனக்கயமர்கள். 



க்னஷ்ஞர் டர்ண ம்ஸ்டமம் ண்ஞினேம் அப்னம் 
ணறுடி அடர்ணம் ஏங்கயதழமட ஆசமர்தமள் அபடரித்ட 
ரிப்ண்ஞழபண்டி பபில்வதம? அப்டிழத 
ஆசமர்தமறக்குச் சய டைற்மண்டுகள் 
ிற்கமத்டயயனந்டம் ற்ட்ட. னடிபமக என ணமடயரி 
கய.ி. னமம் டைற்மண்டில் ளௌத்டம் ன்மக க்ஷீஞித்ட, 

ிக்ஷல ங்கம், ர்ப கமசமவகள் ஆகயதபற்யல் 
ணட்டும் இனந்ட பனம்டி ஆதிற்று. இடற்கும் டைற்மண்டு 
டள்நிழத ஆசமர்தமள் அபடமம் ளசய்டடமக 
ளபள்வநக்கமர்கள் ளசமல்ய அபர்டமன் ப்ணமடணமக 
ளௌத்டத்டன் ழணமடய தித்டமளன்மல் அட 
என்றுக்ளகமன்று எவ்பபில்வ ன்டடமன் மதின்ட். 
 

கய.ி. ட்மம் என்டமம் டைற்மண்டில் ழடம ளகமஞ்சம் 
எட்டிக் ளகமண்டினந்ட ளௌத்டத்வடனேம் கவநந்ட, அழடமடு 
யந்ட ணடம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ ணறுடிக் 
கயவநந்டயனந்ட  அவபடயக பனயகவநனேம் 
அகற்யதபர்டமன் அிப சங்கர்; அழடமடு டெக் கயனக்கு 
மடுகள் னடயதபற்யறம் ம் ணடம் பச் ளசய்டபர் 
ன்று ளடரிந்டளகமள்ந னடிகயட. 
 
1 --- II. 2.26 
 

2 --- "ளடய்பத்டயன் குல்" மன்கமம் குடய, 'குன' ன் 
உவதில் 'ளௌத்டம்--சணஞம்; ழடசயத ரீடயதில் ன்றுழண 
ஊன்பில்வ' ன் ிரிற மர்க்க. 
21. கய.ன. னடல் டைற்மண்டு ன்னும் கனத்ட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 



 

கய.ன. னடல் டைற்மண்டு ன்னும் கனத்ட : 'ஆசமர்தமள் 
கமம் கய.ி. 788-820 இல்வ; கய.ன. 509-477ம் இல்வ. 
கய.ன. 44-12 டமன்' ன்றும் என அிப்மதணயனக்கயட. 
கன் ழடசத்டயல் இந்ட அிப்மதம் இனந்ட 
பந்டயனக்கயட. அடமபட மம் ளசமல்பவடபி 460-470 
பனத்டக்குப் ிற்மடு அபர்கள் ஆசமர்தமநின் 
கமத்வடச் ளசமல்கயமர்கள். 
 

இந்ட 460-470 பன பித்தமத்டயற்கு டி.ஸ். மமதஞ 
சமஸ்த்ரி1 ழமன்பர்கள் என கமஞம் கமட்டுகயமர்கள். 
அடமபட: வர்கறம் ளௌத்டர்கறம் னேடயஷ்டி சகம் 
ன்று என்வப் ின்ற்றுகயமர்கள். இட கயனேகம் 
ஆம்ித்ட 468 பனத்டக்குப் ிகு ஆம்ிப்ட. 
னேடயஷ்டிர் ன்ட மண்பர்கநில் னெத்டபம 
டர்ணனத்ர்டமன். க்னஷ்ஞர் ணட ஆழமஞம் 
ளசய்டவடக் ழகள்பிப்ட்டு உழ அபனம் 
'ணமப்ஸ்டமம்' ன்டமக பீதமத்வவத னடித்ட 
ஸ்பர்க்கத்டக்குப் னப்ட்டுபிட்மர். க்னஷ்ஞரின் ணட 
ஆழமஞத்டயயனந்டடமன் கய ிந்டட. அப்ழமட 
னேடயஷ்டிர் 36 பனம் ஆட்சய த்டயதினந்டமர். 
ஆவகதமல் மம், அடமபட யந்டக்கள், கயக்கு 36 
பனம் னன்மல் (கய.ன. 3138-ல்) னேடயஷ்டி சகமப்டம் 
ஆம்ிப்டமகக் ளகமண்டினக்கயழமம். ஆமல் வ, 

ளௌத்டர்கள் கய ஆம்ித்டின் 468 பனத்டயற்கு 
அப்னழண டங்கறவத னேடயஷ்டி சகமப்டத்வட 
ஆம்ிக்கயமர்கள். 'னைிஃமர்ணம'க அபர்கறவத 
னஸ்டகங்கநில் அப்டித்டமன் இனக்கயட. 
 



வணடம் ஆடயதியனந்ழட கன்ழடசத்டயல் 
ழபர்ிடித்டயனக்கயட. ளணௌர்த சந்த்குப்டழ கவசய 
மநில் வ ிக்ஷலபமகய ச்பஞ ளௌளகமநமறக்கு 
பந்டடமன் ப்ழதமழபசம் ண்ஞி (உண்ஞம 
ழமன்ினந்ட) உதிவ பிட்மளன்று ளசமல்படண்டு. 
அடமல் அங்ழக வர்கள் ின்ற்றும் னேடயஷ்டி சகம் 
ிரினம் பனக்குக்கு பந்டட ன்றும், அடமல் கயதில் 
2600 பனம் ன்று ஆசமர்தமள் கமத்வடச் 
ளசமல்யனப்வட வ னேடயஷ்டி சக 2600 ன்று 
அபர்கள் யவத்டக்ளகமண்டு 460-470 பனம் 
டள்நிக்ளகமண்டுபந்ட பிட்டினக்கமம் ன்றும் அபர் 
(மமதஞ சமஸ்த்ரி) ளசமல்கயமர். 
 

'கய.ன. ஆமம் டைற்மண்டு ன் அத்டவ னன்ழனேம் 
ழமகழபண்மம். கய.ி. ட்மம் டைற்மண்டு ன்று 
அத்டவ ின்னுக்கும் டள்நழபண்மம்; (சயரித்ட) 
'கமம்ப்வண'மக இந்ட கய.ன. னடல் டைற்மண்வ 
வபத்டக்ளகமண்டு பிமழண' ன்று சயர் 
ளசமல்கயமர்கள். இடற்கு அபர்கள் ளசமல்றம் என 
கமஞம்: ம்னவத ணத்டயன் ஆம் கமத்ட ளனட்டு 
ஸ்பமணயகள் 80-90-100 பனங்கறக்கு ீத்டயயனந்டடமக 
ம்னவத குன ம்வதில் இனக்கயட. 'னண்த 
ச்ழமக ணஞ்ரி'தில் அப்டித்டமன் ழடடயகள் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. 'இட ளமம் மஸ்டயதமகத் ளடரிகயட. 
ப்மசரத்பம் (ளடமன்வண) ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்ழ, 

பமஸ்டபத்டயல் 20-30-40 பனம் 
ட்த்டயயனக்கக்கூடிதபர்கறக்கு என அறுட பன 
வகயள் கூட்டிச் ளசமன்டமகத் ழடமன்றுகயட. யணமக 



அபர்கள் யத்டயதம ப்பமடய பனப் ளதர், ணமம், 

க்ஷம், டயடய ஆகயதபற்வ ணமற்மணழ னண்த 
ச்ழமகங்கநில் வபத்டக்ளகமண்டு, அபர்கறவத டபிக் 
கமத்வட ரிதமக அறுட, அறுட பனம் ழசர்த்டச் 
ளசமல்யதினக்கமம். டம அறுட பனணமக அந்ட 
ளனட்டுப் ழனக்குக் குவத்ட பிட்ழமணமமல் 
ரிதமகயபிடும். அப்ழமட ஆசமர்தமள் அபடமம் கய.ன. 44 
ன்டம் ரிதமக பந்டபிடும்' ன்று ளசமல்கயமர்கள். 
 

1 --- "The Age of Sankara" ன் டையல். 
22. ழணற்டி கனத்டக்கு ணமற்றுக் கனத்ட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ழணற்டி கனத்டக்கு ணமற்றுக் கனத்ட : இவட அப்டிழத 
ற்றுக்ளகமண்டுபிடுபடற்கயல்வ. ளமம்றம் 
மல்தத்டயழழத ட்த்டக்கு பந்ட, அந்ட ஆடய கமத்டயல் 
ல் ழதமக யதணங்கழநமடு பமழ்ந்டபர்கள் னனமனேஸ் 
ன்கய 120 பனம் பீித்டயனந்டமல்கூ அடயல் 
ஆச்சர்தப்டுபடற்கு டறணயல்வ. அடமல் 80-90-100 
பனம் ன்ட ணயவகப்டுத்டயடமக இனக்க 
ழபண்டிதடயல்வ. யணமகழப இனக்கும். மழ 
"ழமழபழம மர்!" ன்று 55 பனணமக ஸ்பமணயகநமக 
உட்கமர்ந்டயனக்கபில்வதம1? ஆடிதமல் அந்டப் 
னர்பமசமர்தமர்கநின் ீமடயத்த கமத்டயல் கத்டயரிக்ழகமல் 
ழமத் ழடவபதில்வ! 
 



1 --- 1963-ல் கூயதட. டற்ழமட (1989) ம் மக்தபசணமக 
றோசஞர்கநட ீமடயத்தத்டயன் 83-பட ஆண்டில் 
இனக்கயழமம். ளடமக்க கம ஆசமர்தர்கறம் இழட ழம 
ளடுங்கமம் ட்ம் பகயத்டயனக்கமம் அல்பம? 

23. த்பமகம றோணத்டயன் சமன்று 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

த்பமகம றோணத்டயன் சமன்று : இந்ட (கமஞ்சய) ணத்ட குன 
ம்வ இனக்கட்டும். த்பமவகதில் ஆசமர்தமள் 
ஸ்டமித்ட ணம் இனக்கயடல்பம? அடன் குன 
ம்வதிறம் இப்டிழத கயட்த்டட் ஆடய ஆசமரிதமள் 
கமத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. அங்ழக இனந்ட 
ஸ்பமணயகநில் னடயல் சயனக்கு னேடயஷ்டி சகமப்டப்டி 
பனங்கள் ளசமல்யதினக்கயட. (கய.ன. 3138ல் 
ஆம்ிக்கும் 'ம்னவத' னேடயஷ்டி சகம்; வ 
ளௌத்டர்கறவதடல்.) இப்டி ஆம்த்டயல் சய 
ட்ங்கறக்குச் ளசமன் ிகு ணற்பர்கறக்கு (கய.ன. 
57-ல் ளடமங்கயத) பிக்ண சகப்டி பனம் டந்டயனக்கயட. 
அந்ட யஸ்டின்டி ஆசமர்தமள் யத்டயதமடமகச் 
ளசமல்யதினக்கும் கமம் கயட்த்டட் மம் 
ளசமல்படமகழப இனக்கயட. அழட கய.ன. ந்டமம் 
டைற்மண்டுடமன். ஆமல் சய பனங்கள் 
னந்டயதினக்கயட. 2500 பன ணமசமத்டயல் சய 
பனம் னந்டய-ிந்டய ன்ட ளரித பிதழணதில்வ. 
அடறம் டபி ழம டைற்மண்டில் அங்ழக 
ீமடயடயகநமக இனந்ட எனபழ 'பிணர்சம' ன் 



னஸ்டகத்டயல் மம் ளசமல்கய கய.ன. 509-ழத 
அங்கரகரித்டம் றேடயதினக்கயமர். 
 

இங்ழக (கமஞ்சய றோணத்டயல்) இடபவ 68 ஸ்பமணயகள் 
இனந்டயனக்கயழமளணன்மல் அங்ழக (த்பமவக 
றோணத்டயல்) டற்ழமட (1963) இனப்பர் 79-பட ஸ்பமணயகள் 
ன்று பரிவசதமக குன ம்வ வபத்டயனக்கயமர்கள். 
னடல் ஸ்பமணயகநியனந்ட எவ்ளபமனபனம் இத்டமம் 
பனத்டயயனந்ட இத்டமம் பனம்பவ ட்த்டயல் 
இனந்டயனக்கயமர்களநன்றும், ம் ணத்வடப் ழமழப, 

கஞக்கு வபத்டயனக்கயமர்கள். இங்ழக ஆம்த்டயல் றே 
ஸ்பமணயகள் அறுட பனத்டக்கு அடயகணமகப் 
ட்த்டயயனந்ட கயயஸ்ட சகமப்ட ஆம்த்டக்கு 
பனகயழமளணன்மல், அங்ழக அடற்குள் டயழமன 
ஸ்பமணயகள் பந்டபிடுகயமர்கள்! அபர்கநில் இண்டு 
ழர்டமன் அறுட பனத்டக்குழணல் 
ட்த்டயயனந்டயனக்கயமர்கள்! 
 

இப்டிதினக்கும்ழமட, 'அறுட அறுட பனம் 
ளபட்டிபிமம்' ன்மல் ப்டி ரிதமகும்? 

 

24. னக்கயத ஆடமம்:சங்க ணங்கநிவழத எழ கனத்ட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

னக்த ஆடமம் : சங்க ணங்கநிவழத எழ கனத்ட : 
ஆசமர்தமநின் கமம் கய.ன. 500- எட்டிதட ன்டற்கு 
என னக்தணம ஆடமம் இந்ட (கமஞ்சய) ணம், த்பமவக 



ணம், னரி ணம் ஆகயத ஆசமர்தமநின் னென்று 
ஸ்டமங்கநிறம் அந்டப் 'ரீித'வழத ளசமல்படடமன். 
 

அயஜர் ன்று ளபள்வநக்கமர்கநினம் ளதர் பமங்கயத 
ர் றப்ஹ்ணன்த தர் ளமம் பனம் னந்டய 
"டயதமஃிஸ்ட்" த்டயரிவகதில் த்பமகம ண 
ரிகமர்டுகவந னக்தணமகக் கமட்டிழத, ஆசமர்தமள் கய.ன. 6-5 
டைற்மண்டுடமன் ன்று றேடயதினந்டமர். அன்ி ளன்ட் 
உள் டயதமமஃிகல் ளமவடிதிர் ல்மனம் 
அந்டக் கமத்வடழத எப்னக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். 
த்பமகம ணத்டக்கமர்கள் டங்கறக்கு ஆடபமக, 

இந்த்ின் அம்சம் ன்று ளசமன்ழழ, அந்ட றடன்பம 
ன் மம ம்னவத ஆசமர்தமறக்கு 'அட்ஸ்' 

ண்ஞிதடமக என டமம் த் சமம் (ளசப்ழடு) 
கூத் டங்கநிம் இனப்டமகச் ளசமல்ய அடன் 
பமசகத்வட னன்ழ ளசமன் "பிணர்சம" னஸ்டகத்டயல் 
'ப்நிஷ்' ண்ஞிதினந்டமர்கள்1. 

 

னரி கந்மடத்டயல் ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்ட ழகமபர்ட 
ணத்டயனம் அபர் கமம் கய.ன. 6-5 டைற்மண்டு ன்ழ 
ளசமல்கயமர்கள். அபர்கள் இன்று பவ2 140-க்கு ழணல் 
பரிவசதமகத் டங்கள் ணத்ட ஸ்பமணயகநின் யஸ்ட் 
வபத்டயனக்கயமர்கள். 
 

அங்ழக ன் கமஞ்சயதிறம் த்பமவகதிறம் இனப்வடப் 
ழமக் கயட்த்டட் இண்டு ணங்கு ஸ்பமணயகவநச் 
ளசமல்யதினக்கயட ன்று ழகள்பி பனம். கமஞம் இட 
டமன்: ணற் ணங்கநில் ம ப்ஹ்ணசமரிகழந 
ீமடயத்தம் ளற்றுபிடுபடமக இனக்க னரி ணத்டயல் 



ணத்தண பதறக்கு ழணற்ட்பர்கள்டமன் 
ஸ்பமணயகநமகயமர்கள். அடமல் அபர்கள் ட்த்டயல் 
இனக்கும் 'ரீிதட்' ணற் ணங்கநில் இனப்வடபி 
சமசரிதில் ளமம்றம் குவபமக இனக்கயட. 
இடமழழத அங்ழக குன ம்வ ண்ஞிக்வக 
அடயகணமக இனக்கயட. 
 

த்ரிமடத்டயல் ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்ட ணத்டயற்கு 
ஜ்ழதமடயர் ணம் ன்று ழர். அந்ட ணத்டயர் 
"ணமடேசமம்" ன்டமக (1946-ல்) என ப்சும் 
ளபநிதிட்டினக்கயமர்கள். அடயறம் ஆசமர்தமள் அபடமம் 
கய.ன. 509 ன்ழ கண்டினக்கயட. 
 

டக்ஷயஞத்டயல் என்று (கமஞ்சய) , கயனக்கு னத் 
ல்வதில் என்று (னரி கந்மடம்) , ழணற்கு னத் 
ல்வதில் என்று (த்பமவக) , பக்ழக யணமச 
ல்வதில் என்று (த்ரிமடம்) ன்று என்றுக்ளகமன்று 
றணமர் ஆதிம் வணல் டள்நினேள்ந மன்கு சங்க 
ணங்கநிறம் அபர்கநட னெ னனரின் கமம் 
கயயஸ்ட சகமப்டத்டயற்கு ந்டைறு பனம் னன்மல் 
ன்று ழகமித்டச் ளசமல்ய இனப்வடக் கபிக்க 
ழபண்டும். 'ம்னவத ஆசமர்த ீங்கள் எனனகணமகச் 
ளசமல்பட ம்கணயல்மடட. ஏரிதண்யஸ்ட்கநின் 
ரிர்ச்டமன் த்த ப்ணமஞணமட ன்று ளசமல்மணம?' 

ன்று அபபனம் ஆழமசயத்டப் மர்க்க ழபண்டிதட. 
 

கய.ன. 44 ன்று கர்மக ழடசத்டயறள்ந அிப்மதம் கூ 
கய.ி. 788-பி கய.ன. 509க்குத்டமன் கயட்த்டயல் இனப்ட. 
அப்டிதினக்கும்ழமட அடற்கும் (கய.ன. 44க்கும்) 



ண்டறு பனம் டள்நி ளபள்வநக்கமர்கள் யர்ஞதம் 
ண்ஞிதடடமன் ரி ன்று எழ டீர்ணமணம னடிற 
கட்டி பிமணம? 

 

இந்ட ணங்கநில் என்யழழத உட்கமர்ந்ட 
ளகமண்டினக்கும் மன் இடற்கு ழணழ ளசமல்பட 
அனகமகமட. இவ்பநற ளசமன்டகூ மஸ்டயழதம 
ன்மல், ணம்-ீங்கள்-ணத்டச் சயஷ்தர்கள், ல்மம் எழ 
குடும்ம்டமன் ன் மத்தவடதமல் ளசமன்ழன்! 
 

1 --- 'பிணர்சம' ளபநிதமட 1872-ல், னரி ணத்டயன் "க்ந்ட 
ணமம"பில் மன்கமபட ளபநிதிம "தடய 
டண்வச்பர்த பிடமம்" ன் டையறம் றோ 
சங்கமபடமம் கய.ன. 509-ல் ன்ழ கூப்ட்டுள்நட. 
 
2 --- 1963 

25. மன்-னர்ஞபர்ணன் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

மன் - னர்ஞபர்ணன் :  ஆடமங்கநின் சமன்றுகள் : 
கர்ஞ ம்வதமக பந்ட ம்ிக்வக, ணங்கநின் ஆடமம் 
ன்வப டபி இன்னும் சயடம் (ஆசமர்தமள் கமம் 
கய.ன. 6-5 டைற்மண்ழ ன்டற்கு ஆடபமக இனப்வடச்) 
ளசமல்கயழன். 
 

னமஞங்கவந என்று ழசர்த்டப் மர்ப்டயல் ணக்குத் 
ளடரினேம் 'ீிதமய' ப்டி (ம பம்சங்கநின்டி) கய.ன. 
1500யனந்ட கய.ன. 1200 பவ (றணமமகத்டமன் 
ளசமல்கயழன்) ளணௌர்தர்கள் ஆண்ின் கய.ன. 900 பவ 



சுங்கர்கறம், அப்னம் சுணமர் டைறு பனம் கமண்பர்கறம் 
ஆட்சய த்டய னடித்ட, கய.ன. ட்மம் டைற்மண்டு 
ஆம்த்டயயனந்ட டைறு பனங்கள் "ஆந்த்ர்"கள் 
ன்று ளசமல்ப்டும் சமடபமர்கள் 
ஆண்டினக்கயமர்கள். 'ளக்கமி'ல் (டக்கமஞத்டயல்) டமன் 
சமடபமர் ஆட்சய ற்ட்மறம் அட பக்ழகனேம் 
பிதினந்டடமல் அபர்கவநழத பிழசயத்ட 
ணகடமடயடயகநமகறம் ளசமல்யதினக்கயட. ஆசமர்தமள் 
கமம்கய.ன. ஆமம்-ந்டமம் டைற்மண்டு ன்மல், 

அப்ழமட இந்ட ஆந்ட பம்சத்டயன் ஆட்சயழத 
ந்டயனக்கழபண்டும். 
 

"குன த்ணமம"பியனந்ட இப்டிழத கன்ஃர்ம் ஆகயட. 
கமசயதில் பிச்பமடர் டீண்மடமமக பந்டின் ஆசமர்தமள் 
குணமரிட்வப் மர்க்க ப்தமவகக்குப் னப்ட்வடப் 
ளசமல்றணயத்டயல், "ம மமல் ஆடரிக்கப்ட்பமக 
இனந்டழமடயறம் அபர் கமசயவத பிட்டுப் னப்ட்மர்" 
ன்று பனகயட1. மன் ன்று சமடபம (ஆந்த்) 
மம இனந்டவடப் னமஞப் ண்டிடர்கள், 

ஏரிதன்யஸ்ட்கள் இனபனழண எப்னக்ளகமள்கயமர்கள். 
ஏரிதன்யஸ்ட்கழந அபவ கய.ி. னடல் 
டைற்மண்டுகமமகச் ளசமல்யதினப்ட கபிக்க 
ழபண்டித பிதம். அபனுக்குக் கமசய பவ ஆடயக்தம் 
இனந்டயனக்கக்கூடிதழட ன்றும் ளடரிகயட. டம் கமத்டயல் 
மர்பளௌணன் இல்வ ன்று ஆசமர்தமள் 
ளசமல்யனேள்ந டி இந்ட மனும் ழடசம் னமறம் 
பித மஜ்தத்வட ஆநமபிட்மறம், ழகமடமபரி - கங்வக 
டயகறக்கு இவப்ட் ளரித குடயவத 



ஆண்டினக்கக்கூடும். அடமல் கமசய அபன் மஜ்தத்டயல் 
இனந்டயனப்ட மத்தழண. மம ன்வடபிக் கபி 
ன்று அபனுக்கு ப்யத்டய உண்டு. ப்மக்னட மவதில் 
தடமர்த்ட பமழ்க்வகவத இதற்வகதமக பர்ஞித்ட இக்கம 
'னெக் கவடகள்' ன்பற்வப் ழம றே சடகம் 
ளகமண் னஸ்டகம் றேடயதினக்கயமன். 
 

கய.ன. ட்மம் டைற்மண்டியனந்ட டைறு பனம் 
ஆண் என பம்சத்வடச் ழசர்ந்டபன் ன்வடபித் 
டயட்ணமக ம்னவத னமஞமடயகநியனந்ட இபனுவத 
கமத்வடச் ளசமல்னடினேணம ன்மல், னடினேம். 
அப்டிளதமன ஆமய்ச்சய ளசய்ட (ழக.ய.) ழச சமஸ்த்ரி 
"யஜ்ஜமம" ஞ்சயவகதில் றேடயதினக்கயமர். கயனேக 
ஆம்த்டயயனந்ட ணகடத்வட ஆண்பர்கநில் மன் 
74-பட மம ன்று அபனவத ஆமய்ச்சயதியனந்ட 
ளடரிகயட. ப்னத்டின் பனயதமக ற்ட் மர்த்ட 
பம்சத்டயல் ஆம்ித்டக் கயதில் ணகடத்வட ஆண் 
பம்சங்கள் எவ்ளபமன்யறம் பந்ட மமக்கள், 

அபர்கறவத ஆட்சயக் கமங்கள் ஆகயதபற்வப் 
னமஞம் னடயதபற்யயனந்ட யர்ஞதிக்கும்ழமட, 74-பட 
மபமக ஆந்த் பம்சத்ட மம எனபன் 
இனந்டமளன்ட ரிதமகழப இனக்கயட ன்கயமர்கள். 
ஆசமர்தமநின் கமமணம கய பனம் 2600 பமக்கயல் 
இபன் இனந்டயனப்டமகச் ளசமல்படம் ளமனத்டணமக 
இனக்கயட2. ப்டிளதன்மல், சமசரிதில் என மம 35 
பன அநறக்குப் ட்த்டயயனந்டமல் 74X35 ன்ட 2600-

க்கு ரிதமகத்டமினக்கும். சமசரி 35 பனளணன்ட 
தடமர்த்டணமழட ன்று ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் 



ஆசமர்தமள் இபன் கமத்டயயனந்டமளன்ட ன்மக 
எப்னக்ளகமள்றம்டி இனக்கயட. 
 

இவ்பநறக்கும் ழணல், டயர்மர்க்கமடடமக இன்ளமன 
'டிஸ்கபரி'னேம் ளசய்டயனக்கயமர்கள். ன்ளபன்மல் 
'பமனே னமஞ'த்டயல் " டட : ம்பத்ம் னர்ழஞம 
மழம மம பிஷ்தடய " ன்று பனகயடமம். 
"அப்னம் னர்ஞன் ன்கய மன் மம ஆபமன்" 
ன்று அர்த்டம். அடமபட மனுக்ழக னர்ஞன் ன்று 
என ழர் இனந்டயனப்டமகத் ளடரிகயட. ப்மம்ணஞர்கள் 
'சர்ணன்' ழமட்டுக்ளகமள்பட ழம, க க்ஷத்ரிதர்கறம் 
டங்கள் ழழமடு 'பர்ணன்' ன்று ழசர்த்டக் ளகமள்நபமர்கள். 
டக்ஷயஞத்டயழழத ல்பர்கநில் ணழந்த்பர்ணன் 
மண்டிதர்கநில் மபர்ணன் ன்ளல்மம் 
மர்க்கயழமணல்பம? அப்டி 'னர்ஞன்' ன் ழனக்கு 
'பர்ணன்' ழசர்ந்டமல்? னர்ஞ பர்ணன். 
 

'னர்ஞபர்ணனுக்கு னன்மல் ணடிணகன் ஆண்மன்'  
ஆசமர்தமள் றத் மஷ்தத்டயல் ளசமல்யதினப்வட 
வபத்ட, "அபன் தமர்? அபம இபம?" ன்று பீபனய 
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ழடமண்டித் டனபிதடமகப் 
மர்த்ழடமணல்பம? "அந்ட பனுழண இல்வ. ம்னவத 
வனத னஸ்டகங்கநில் ளசமல்யதினக்கும் ஆந்த் 
மம மன் டமன் அந்டப் னர்ஞபர்ணன். ங்கள் 
கஞக்குப்டி இபனும் கய.ன. 500; ஆசமர்தமறம் அழட 
'ரீிதட்'. என்றுக்ளகமன்று கச்சயடணமக எத்டப் ழமகயட" 
ன்று என 'டிஸ்கபரி' ம்னவத பனய பனய பந்ட 
அிப்மதங்கவந அடேரிப்பர்கள் ளசய்டயனக்கயமர்கள். 
 



1 --- ச்ழமகம் 21. 

 

2 --- கயனேகத்டயல் னடயல் மர்த்ட பம்சத்டயல் 22 
ணன்ர்கள். 23-யனந்ட 27 அங்க பர் ப்த்ழதமட பம்சம். 
28-யனந்ட 37 அங்கப் டயன்ணர் சயகமக பம்சம். 38-39 
ஆகயத இனபர் ந்ட பம்சம். 40-யனந்ட 51 அங்கப் 
ள்நினபர் ளணௌர்தர்கள், 52-யனந்ட 61 அங்கப் டயன்ணர் 
சுங்கர்கள். 62-யனந்ட 65 அங்க மல்பர் கமண்ப பம்சம். 
66-யனந்ட 97 அங்க னப்த்டயனபர் ஆந்டயர் ன்டும் 
சமடபமர். 74-பட ணன்ன் ஆந்த் பம்சளணன்ழ 
ஆகயட. 
26. ளௌத்ட-வ டைல்கநின் அத்டமட்சய 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்கரின் கம யர்ஞதம் 

 

ளௌத்ட-வ டைல்கநின் அத்டமட்சய : யந்ட ணடப் 
னஸ்டகங்கநில் ளசமல்யதினப்வட ஊர்யடப்டுத்டபடமக 
ளௌத்ட - வர்கநின் வனத னஸ்டகங்கநிறம் 
இனந்ட பிட்மல் அடற்கு 'பமல்னை' அடயகம்; யச்சதணமக 
அந்ட ணமசமம் யவ மட்ப்ட்டுபிடுகயட ன்ழ 
ளசமல்மம். 
 

ஆசமர்தமள் கய.ன. 509-477 ன்டற்கு அந்ட இண்டு 
ணடஸ்டர்கநின் டைல்கநிறம் ஆடமணயனக்கயடமகக் 
கமட்டிதினக்கயமர்கள். 
 

'ழமந மபம்சமபநி' ன்ட ளௌத்டர்கநிணயனந்ட 
கயவத்டயனப்ட. அடயல் ஆசமர்தமள் ழமநத்டக்கு 
பந்டடமகறம் அப்ழமட வ்னழடப பர்ணம ன்பன் 



மமபமதினந்டடமகறம் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட 
வ்ன ழடப பர்ணமபின் கமத்வட ரிதமகக் கய 2600 

(அடமபட கய.ன. ந்டமம் டைற்மண்டு) ன்ழ அடயல் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

வப் னஸ்டகத்டக்கு பனகயழன். ணமபீரின் 
சரித்த்வடப் ற்ய "ய பிதம்" ன்று னஸ்டகம் 
இனக்கயட. கமநிடமன் கம பிதத்டயன்ழமட 
குயப்ிட் ழகமமப்னர் சமஸ்த்ரி அந்டப் னஸ்டகத்வட 
ஆமய்ந்ட மர்த்ழட  ழடடயகவந யர்ஞதம் 
ண்ஞிதினக்கயமர். அடயல் குணமரிட்ர், றடன்பம, 

ஆசமர்தமள் னடயதபர்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. 
வப் னஸ்டகணமடமல் டயட்டிழத ளசமல்யதினக்கயட! 
யச்சதணமக அபர்கவநப் னமட கம னனர்கநமகக் 
கமட் ழபண்டுளணன் உத்ழடசம் அந்டப் னஸ்டகமனக்கு 
இனந்டயனக்கமட. ஆமறம் அபர் கமட்டுகய ழடடயகள் மம் 
ளசமல்றம் கய.ன. ரீிதமகழப இனக்கயளடன்மல் அட 
யம்டமன் ன்று 'ப்னொவ்' ஆபடமகக் ளகமள்நமணல்பம? 

 

குணமரி ட்ர் ிந்ட மவந 'ய பித'த்டயல் "ரிய-
பமஸ்-டடம-னர்ழஞ ணர்த்தமளக்ஷௌ பமண-ழணநமத்" 
ன்று ங்ழகட ங்கயவதவததில் ளசமல்யதினக்கயட. 
'ப்டரிய'கள் ன்டமல் 'ரிய' ன்ட 7. 'பம'னம் றே 
மட்கவநக் குயப்டமல் 7. 'னர்ஞம்' ன்ட னறே பட்ணமக 
உள்ந 'வர்'. 'ணர்த்தமளக்ஷௌ' ன்மல் ணடேர்கறக்கு 
உள்ந கண்கநின் ண்ஞிக்வகதம 2. (ழடபர்கறக்கு 
னக்கண், ன்ிண்டு கண், ஆதிம் கண் ன்ட 
பவகூப் ழமபடமல் 'ணடேக்கண்: ணர்த்த-அக்ஷம்' ன்று 



2-ச் ளசமல்பட.) மன் ளசமன் ம்ர்கவநச் ழசர்த்டப் 
மர்த்டமல் 7702. 'பமணழணநம்' ன்ட 'டயனப்ிப் ழமடுபட'. 

அப்டிப் ழமட்மல் 2077. வர்கள் என னேடயஷ்டி 
சகத்வடப் ின்ற்றுபடமகறம், அட கய 468-ல் 
ஆம்ிப்டமகறம் ளசமன்ழல்பம? இட வப் 
னஸ்டகம்டமழ? அடமல் அந்ட சகமப்டத்டயன் 2077-ம் 
பனம்டமன் குணமரிட்ர் ணமக இங்ழக 
ளசமல்யதினப்ட, அடமபட கயதின் 2545. இட கய.ன 557 
ஆகயட. ஆசமர்தமள் கய.ன. 509 ன்கயழமம். 
அப்டிதமமல் குணமரிட்ர் அபவபி 48 பதற 
ளரிதபர் ன்மகயட. ஆசமர்தமள் ளதௌபத்டயல் 
குணமரிவ ந்டயத்டழமட அபர் வ்னத்டமக 
இனந்டமளன்டற்கு இட ளமனத்டணமக இனக்கயட. 
ஆசமர்தமள் டம்னவத டயவந்டமம் பதயல் அபவ 
ந்டயத்டமர் ன்றுங்கூ அந்டப் னஸ்டகத்டயழழத 
இனக்கயட! டயமறு னடிந்டறன் ந்டயத்டவட என 
பனம்டமன் குவத்டச் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ச்சமத் ஞ்சடழச பர்ழ சங்கஸ்தமகழட டய | 

 

ட்மசமர்த-குணமஸ்த டர்சம் க்னடபமன் சயப : || 

 

ஆசமர்தமவநத் டயட்டும் னஸ்டகத்டயறம் "சயப:" ன்று 
அபனவத அபடமத்பத்வடச் ளசமல்யதினப்ட 
பிழசம்! 
 

ஆசமர்தமநின் யத்டய டயத்வடனேம் அடயல் 
ளசமல்யதினக்கயட: 
 



ரியர்-மஞஸ்-டடம-னணயர்-ணர்த்தமளக்ஷௌ பமண-ழணநமத் 
| 
 

கத்ழப ழடமங்கஸ்-டமம்மக்ஷஸ்-டத் பத் : || 

 

ரிய-7; மஞம்- (ஞ்சமஞம் ன்டமல்) 5; னணய- (என 
னணய டமழ உண்டு? அடமல்) 1 ; ணர்த்தமக்ஷம் 
(ணடேக்கண்) 2. அடமபட 7512. ணமற்யப் ழமட்மல் 2517. 

வ னேடயஷ்டி சகம் 2157. அடமபட கல்தப்டம் 2625. 

இடடமன் மனம் ளசமல்றம் யத்டய கமம்! கய.ன. 
கஞக்கயல் 477. 

 

ப்பமடய பனங்கநில் அவடத் "டமம்மக்ஷம்" ன்று 
குயப்ிட்டினக்கயட. டமணயம் க்ட பர்ஞணமட. அடமல் 
இட க்டமக்ஷய பனளணன்மகயட. மனம் அப்டித் 
டமன் ளசமல்கயழமம்! 'ந்ட'பில் ிந்டபர் 32 பதயல் 
பிழட னக்டய ன்மல் அட 'க்டமக்ஷய'தமய்த்டமன் 
இனக்க ழபண்டும். 
 

இப்டி, ல்மம் என்றுக்ளகமன்று ரிதமகப் 
ளமனந்டயதினக்கயட. 
 

ஆக, ஆசமர்தமள் கய.ன. 509-ல் அபடரித்ட 477-ல் 
ப்ஹ்ணீமபம் அவந்டமளன்று அபனவத ணங்கநில் 
ளசமல்படற்கு யந்ட-வ-ளௌத்ட னஸ்டகங்கள் 
பற்யன் ப்ணமஞம் இனக்கயட. கர்ஞ 
ம்வதமகறம் டவனவ டவனவதமக இப்டி 
ம்ிக்வக ளடமர்ந்ட பந்டயனக்கயட. கய.ி. 788-820 
ன்ழம, ழபழ பிடணமகழபம ளசமல்கய ந்டக் கமக் 



கஞக்குக்கும் இத்டவ ஆடமம் இனப்டமகத் 
ளடரிதபில்வ1. 

 

1 --- ம்மதிறள்ந ழபடவ்தமச இடயமச ம்ழசமட 
ணந்டயத்டயர் ஏர் அயஜர் குறேபிவக் ளகமண்டு "Study of 

Indian History and Culture" ன்டமக இந்டயத சரித்டயத்வடனேம் 
கமச்சமத்வடனேம் ஆமய்ந்ட டயளட்டுப் குடயகள் 
ளகமண் டைல் ளபநிதிட்டு பனகயன்ர். அபர்கநட 
கம யர்ஞதப்டி னத்டரின் கமம் கய.ன. 1885--1805. 

சந்த்குப்ட ளணௌர்தின் ஆட்சய ளடமங்கயதட கய.ன. 1534. 

றோ ஆடயசங்க கபத்மடரின் கமம் இங்ழக 
கூப்ட்டுள்ந கய.ன. 509-477 டமன். 
அடயழணவடக் குனந்வட 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அடயழணவடக் குனந்வட 

 

ஆசமர்தமள் குனந்வடதமக பநர்ந்டமர். 
 

குனந்வடதமதினந்டழமழட ணமழணவடதமக இனந்டமர். 
னென்மபட பதற பவதில் அபர் ழடச மவகவநக் 
கற்றுக்ளகமண்மர். ந்டமபட பதற பவதில் 
ம்ஸ்க்னட மவவத அப்தமம் ளசய்ட ழடர்ச்சய 
ளற்மளன்று ளசமல்யதினக்கயட. னென்மபட பதற 
பவதில், ந்டமபட பதற பவதில் ன்மல், அந்ட 
பதறகள் னடிபடற்குள்ழநழத அந்ட மவகவந 
ன்மகக் கற்றுக் ளகமண்டுபிட்மர். ழடச மவகள் 
ன்டயல் னக்தணமகத் டணயழ்டமன் இனந்டயனக்கழபண்டும். 



னென்று பதயல்டமன் ஜம ம்ந்டர் டணயழ் ணவ 
ன்கய ழடபமம் ம ஆம்ித்டட. 
 

இளடல்மம் கட்டுக்கவட ன்று ளசமல்யபிமணம 
ன்மல், கவடவதபி ஆச்சர்தணமக இப்ழமடம் 
அங்கங்ழக ழகள்பிப் டுகயழமழண! சயன்க் குனந்வடகள் 
த்ட ஸ்டமம் டயவந்ட ஸ்டமம் இனக்கய 
ளனக்கல் கஞக்குகவந யணயத்டயல் 
ழமட்டுபிடுகயடகள்! ஸ்ழட்-கரட், ப்ம், ளன்யல் 
இல்மணல் ழமட்டுபிடுகயடகள்! ஸ்கூல்கநில் இந்டக் 
குனந்வடகவந பபவனத்ட ளணமன்ஸ்ட்ழன் 
கமட்டுகயமர்கள். ன்ணமந்ட பமவ ன்று 
ளசமல்கயழமம். அவடத் டபி ன் கமஞம் ளசமல்பட? 

ன்ணமந்டங்கவநழத ழபழ சய குனந்வடகள் 
ளசமல்கயடகள்! னந்டய ன்ணமபில் இன் ஊர், இன்மர் 
ந்டக்கள் ன்று ளசமல்கயடகள். அவனத்டக் ளகமண்டு 
ழமய்க் கமட்டிமல் அப்டிழத இனக்கயட! Para-psychology 

ன்று ளசமல்ய இவடப்ற்ய இப்ழமட தன்ஸ் 
னவதிழழத ஆமய்ச்சய ண்டகயமர்கள். 
 

அவபடயகணம வ-ளௌத்ட ணடங்கநில்கூ 
ன்ணமந்ட ம்ிக்வகனேண்டு. னத்டழ 'மடகக் கவட'கள் 
ன்டமக டம்னவத அழகப் னர்ப ன்ண 
பமறுகவநச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

ஆசமர்தமறக்கும் ம்ந்டனக்கும் ன்ணமந்டம் 
ளசமல்பட அம்மபிடம். ஆமல், ணடேர்கநமகப் னர்ப 
ன்ணத்டயல் அவந்ட னத்டய பநர்ச்சயழத அடுத்ட 
ன்ணத்டயல் என குனந்வடவத 'ப்மடிய' ன்று 



ப்ணயக்கும்டிதம ழணவடதமகக் னடிக்கயளடன்மல், 

ர்பஜ்ஜம ஈச்பின் அடேக்த்டயயனந்ழட 
ழடமன்யத அபடமக் குனந்வடகறக்கு ன் அடயசதணம 
ழணடமபிமணயனக்க னடிதமட? 

 

மல்த உத சயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

மல்த உதச் சயப்ன 

 

ந்ட பதயழழத ஆசமர்தமறக்கு உதம் ளசய்ட 
பிட்மர்கள். 
 

ம்ந்டர் கவடவதப் மர்க்கும்ழமட அபனக்கும் னென்று 
பதயல் அபர் டயகம் ம ஆம்ித்ட, அப்னம் சய 
ழக்ஷத்ங்கறக்கு தமத்வ ண்ஞிபிட்டு பந்டறழழத 
உதம் ளசய்டபிட்மடமகப் ளரித னமஞத்டயயனந்ட 
ளடரிகயட. " உதப் னபம் ய்ட "ன்று 
ளசமல்யதினப்டமல் 'ணயிணம்' ந்ட பதயல் னடல் 
ழமமழணம அப்ழமழட ழமட்டுபிட்மர்கள் ன்று 
த்பிக்கயட. 'யத்த உதம்' ன்டற்கு ணயிணம் ட்டு 
பதற; 'கமம்த உதம்' ன்டற்கு அஞ்ழச பதற... 
 

'யத்தம், ''கமம்தம்' ன்று இண்டு. 'யத்த கர்ணம' ன்டற்கு 
உள்றெ ற்டுகய ஆத்ண சக்டயடமன் ன். ழபறு 
அடமல் ந்ட இஷ் மனம் அவதனடிதமட... 
உண்வணழத ளசமல்படமல் மம் உண்ம? ளமய் 
ளசமன்மல்டமன் ளகமறேத்ட மம் ம்மடயக்க 
னடினேளணன்றுடமன் மர்க்கயழமம்! ஆழமடயறம் உண்வண 
டமழ மம் ளசமல்ழபண்டிதட ன்று பிடய இனக்கயட? 



ன் அப்டி இனக்கயட? ளமய் ளசமல்படமல் மம் 
உண்மபடமல்டமன்; அடமபட ஆத்ணம 
அசுத்டயதவபடமல்டமன். யத்த கர்ணமறம் இப்டித்டமன். 
ளசய்தமபிட்மல் மம். ளசய்டமல், ணக்குத் ளடரிதமணழ 
ஆத்ணம சுத்டய ஆபட டபி, ளடரினேம்டிதமக ட மம், 

னத் மம் ன்று டறம் கமட் னடிதமட. கமம்த கர்ணம 
ன்ட ம்னவத ழடம என இஷ் மத்வட 
உத்ழடசயத்ழட ண்டபட. ிள்வந ிப்டற்கமக டசடர் 
னத் கமழணஷ்டி ண்ஞிதட கமம்த கர்ணம. ப்ழணமன் 
கயவக்க ழபண்டுளணன்று பக்த்வடச் சுற்றுபட 
கமம்த கர்ணம. இபற்வப் ண்ஞித்டமன் 
ஆகழபண்டுளணன்யல்வ. யத்த கர்ணம ண்ஞிழத 
ஆகடம். ண்ஞமபிட்மல் மம். 
 

'யத்த உதம்' ட்டு பதறக்குப் ண்ஞ ழபண்டும். 
கர்ப்த்வடக் கூட்டி ட்டு பதற. அடமபட, ிந்ட றே 
பதறம் இண்டு ணமனம் ஆறன். இட 'ணயிணம்'. 

'ணமக்யண'னம் இடழபடமன் ன்று ளசமல்றம் டிதமகழப 
சமஸ்த்மிப்மதம் இனக்கயட. ஆமறம், டபிர்க்க 
னடிதமணல் டமபட இவஞ்சல் ற்ட்மல் ன் 
ண்டபட ன்று யவத்ட, ழமமல் ழமகயளடன்று 
இன்ளமன ட்டு பனம் ளகமடுத்டப் டயமறு 
பதறபவ (னடல்) ழமமளணன்று 
ளசமல்யதினக்கயட1. அடற்கு ழணல் ழமகழப மட. 
ழமகபிட்மல் மம். 'யத்தம்' ன்வடப் 
ண்ஞமபிட்மல் மம் ன்று மர்த்ழடமணல்பம? அப்டி, 

டயமறு பதறக்குக்கூ என டகப்மர்க்கமன் 
ிள்வநக்குப் னடல் ழமமபிட்மல் மம். என 



கமஞனண, யதமதனம் இல்மணல் டற்ழமட 
ளனம்மம டகப்மர்க்கமர்கள் இந்டப் 
மத்வடத்டமன் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்! 
 

'மதின்ட்' ன்ளபன்மல் என ப்மம்ணஞப் வதனுக்குள் 
கமணம் ப்ழபசயப்டற்கு னந்டய கமதத்ரி ப்ழபசயத்ட அபன் 
டயனம் ஸ்மவ்னத்டய (ஆதிம் ஆபினத்டய) 
அநறக்கு ித்ட ணந்த் யத்டய அவந்டமல்டமன் அபன் 
டக்கும் சயத்ட ரிசுத்டய ளனடினேம்; ழமகத்டக்கும் 
ழக்ஷணகணம 'வபப்ழன்'கவந 'ழடிழதட்' 

ளசய்தனடினேம் (ஆன்ணயத அடயர்பவகவநப் 
ப்னடினேம்.) இப்டித்டமன் டன் னத்னுக்கு 
ற்க்கூடித ஆத்ணழக்ஷணம், அபமல் ளபநிதில் 
ற்க்கூடித ழமக ழக்ஷணம் இண்டும் 
ற்ளபமட்மணல் என ிடம ண்டபட மபணம, 

இல்வதம? 

 

ட்டு பதறடமன் 'னக்த'கமம் ன்ட. 'னக்தம்' 

ன்மல் களக்மக பிடயப்டி இனப்ட. ழமமல் 
ழமகயளடன்று, ளகண்ரிதமக பிட்டுக்ளகமடுத்ட 
சமஸ்த்ங்கநிழழத ளசமல்யதினப்ட 'ளகௌஞம்'. 

ட்டுக்கு ழணல் டயமறு பவ உதத்டயற்கு ளகௌஞ 
கமணமகும். அடறம் டமண்டிபிட்மல் எனபன் 
'வ்மத்த'மகயபிடுபமன் ன்று ணடே ஸ்ம்னடய 
னடமபற்யயனக்கயட. வ்மத்தன் ன்மல் 
மடயப்ஷ்ன். 
 

கபர்ளணண்ட் ர்பீறக்கு இனத்வடந்ட பதற ஜ் 
யணயட் ன்மல் ளமய் ர்ட்டிஃிழகட், அட, இட 



ளகமடுத்டமபட னதற்சய ண்ஞத் ழடமன்றுகயழடம 
இல்வழதம? சமஸ்த்த்டயல் ஜ் யணயட் ளசமல்றம்ழமட 
ணட்டும் இஷ்ப்டிப் ண்ஞமம் ன்மல் ன் 
அர்த்டம்? 

 

தமமபட எனத்டர் இண்டு ழனக்கமபட 'உவக்கமடம', 

சுவஞ ிக்கமடம ன்றுடமன் ஏதமணல் ளசமல்யப் 
மர்க்கயழன். 
 

இக்கமத்டயல் இப்டி இந்ட பிதத்டயல் எழ 
அக்ஷ்தணமதினக்கயழமளணன்மல், னர்ப கமத்டயழம 
ளமம் னத்டய டீக்ஷ்ண்தனள்ந குனந்வடகவநப் 
ளற்பர்கள் அட மற, அஞ்சு பதயயனந்ழட 
ளசமல்யக்ளகமடுப்வடளதல்மம் ன்மகப் ிடித்டக் 
ளகமள்பவடப் மர்க்கயழமட, "ட்டு பதற பவதிம 
னடல் ழமமணல் வபத்டயனப்ட?" ன்று 
யவத்டயனக்கயமர்கள்! இவட உத்ழடசயத்ழட 'கமம்த' 

உதம் ன்றும் என்வ சமஸ்த்ஙகநில் 
ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கு ணயிணம் ந்ட பதற 
ன்று குவத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

ளமடபமக, ஸ்படர்ணக் கவணதமக சமஸ்த்ங்கள் 
பிடயத்டள்ந 'யத்த' கர்ணமவபபி ம்னவத ளமந்ட 
இஷ்த்டயற்கமகச் ளசய்னேம் 'கமம்த' கர்ணம ணட்ந்டமன் 
ன்மர்கள். ஆமறம் உத பிதத்டயல் ணட்டும் 
'கமம்தம்' ன்னும்ழமட அந்டக் கமணவ வட 
உத்ழடசயத்ட? "ப்ஹ்ண பர்சகமணஸ்த ஞ்சழண" ன்று 
ஸ்ம்னடயகநில் ளசமல்யதினக்கும்டி, குணமன் ப்ஹ்ண 
ழடவ ம்மடயத்டக்ளகமண்டு டன்வனேம் சுத்டய 



ளசய்ட ளகமண்டு, ஊனக்கும் சுத்டய ற்டும்டிச் 
ளசய்தழபண்டுளணன்டடமழ. உத்ழடசம்? இவட ப்டி 
ணற் ளௌகயகணம ளமந்ட ஆவசகழநமடு 
ழசர்க்கனடினேம்? 

 

இதற்வகதமக னத்டய டீக்ஷ்ண்தம் உள்ந 
குனந்வடதமதினந்டமல் கமதத்ரீ ழடபவட உள்ழந ழமய் 
அட ணறேங்கமடடி வ்னத்டய ண்ஞிக்ளகமடுப்மள். அழடமடு, 

னத்டய, சக்டய அடர்ணணமகப் ழமகமணல் டமர்ணயகணமகறம், ஆத்ண 
ச்ழதஸ்கணமகறழண ழமகும்டினேம் ளசய்பமள். 
ணந்டணம, average-ஆ (டுத்டணம) குனந்வடகநமமறம் 
கமதத்ரி ணந்த் ஆவ்னத்டயழத அடகநின் னத்டயவதனேம் கூர் 
ண்ஞி, ப்கமசனவதடமக்கய, ல் பனயகநிழழத 
ழமகும்டிப் ண்டம். இப்டி ந்ட ளபயல் 
இனப்பனக்கும் உகமம் ண்டபடமக அந்ட ணந்த்ம் 
இனக்கயட. 
 

ஆசமர்தமள், ம்ந்டர் ஆகயதபர்கள் ளடய்ப சக்டய பமய்ந்ட 
அபடமங்கள். ஆமறம் அப்டி ளபநிதில் 
கமட்டிக்ளகமண்டினக்கபில்வ - டம கமனம் கமட்டிக் 
ளகமண்டினக்கபில்வ. அபச்தங்கநில் ணட்டும் ளகமஞ்சம் 
கமட்டிமர்கள். 'ீம ணமடே ழபம்' ன்று ழமகத்டயல் 
மகம் டிக்கும்ழமட அப்டித்டமன் எநித்ட எநித்டக் 
கமட்டுபட! அபர்கள் பனயகமட் பந்டட மணமன்த 
ணடேஷ்த பீர்கறக்கு. அடமல் ணடேஷ்த சக்டயவதழத 
ரிதமக, னவதமக ப்ழதமம் ளசய்டளகமண்மல் 
ன்ளபல்மம் மடயக்க னடினேம் ன்று ங்கறக்குக் 
கமட்டி அபர்கறக்கும் அப்டி ளசய்த உத்மம் டனம் 



பவகதிழழத டங்கறவத பமழ்க்வகவத ணமடேணமக 
அவணத்டக்ளகமண்மர்கள். 
 

அழடமடுகூ ஸ்பமணய ங்கள் டன்ழமடு கந்ட னக 
ழபண்டுளணன்றும் ஆவசப்ட்ழ அபடமம் ண்டபட. 
எழ ளடய்ப சக்டய ணதணமதினந்டமல் ணற்பர்கள் கந்ட 
னக பனபமர்கநம? டெத்டயல் யன்று ளகமண்டுடமன் 
கன்த்டயல் ழமட்டுக்ளகமள்பமர்கள். ஆசமர்தமள் 
ணசயபமகழப ளடரிந்டளகமண்டினந்டமல் அப்ம அம்ணம 
ப்டி அபவ பமத்ல்தம் கமட்டி பநர்ந்டயனக்க 
னடினேம்? 

 

ல்ம அபடமங்கநிறம் இப்டித்டமன் யவத ணடேரீடய 
ழமழப ண்டபட. அத்தமபச்தத்டயற்கு ணட்டும் ளடய்ப 
சக்டயவதக் கமட்டுபட, அவடனேம் டங்கறன் 
பமழ்கயபர்கநின் யவபியனந்ட ணவந்ட ழமகும்டிப் 
ண்டபட, ன்று. 
 

ஆமறம் ழமகம் மனமய்ப் ழமய்க் ளகமண்டினந்ட ழமட 
ணடே ரீடயதில் யடமணமக அவடப் ரிப் ண்ஞ 
ஆசமர்தமள், ம்ந்டர் ஆகயதபர்கறவத அனள் ணற 
அபர்கவந பிபில்வ. ழடசம் னமவபனேம் 
னப்த்டயண்ழ பனத்டயல் னனத்டமஞம் ண்ஞிபி 
ழபண்டுளணன்று ஆசமர்தமள் ந்டமர்; டணயழ்மட்வ 
ணட்டும் உத்டரிக்கப் டயமறு பனத்டயற்க்கு ழணல் 
டுத்டக் ளகமள்நக்கூமட ன்று ம்ந்டர் ந்டமர். 
அடமல்டமன் ணடேஷ்தக் குனந்வடகறக்கு மடமஞணமக 
இல்மட ழணவடவதக் கமட்டிக் குனந்வடப் 



ிமதத்டயழழத அபர்கள் ம்னர்த்டயதமக 
பித்தமப்தமம் ளசய்டட. 
 

ளமந்ட சக்டயதமல் ளசய்டடமக இல்மணல் அனள் 
சக்டயதமல் ளசய்டடமக இனக்கட்டும் ன்று ம்ந்டர் 
அம்மநின் க்ஷீத்வடப் மம் ண்ஞித 
ணயவணதமழழத ஜமிதமக, மண்டிதத்தனள்நபமக 
ஆமர். ஆசமர்தமவநப் ற்யனேம் இப்டி கவட இனப்டமக 
னன்ழழத ளசமன்ழன். அல்ட, 'ப்மடிய' ன்று ணடேக் 
குனந்வடகநிழழத ங்ழகதமபட அனர்பணமக இனக்கயட 
ழமத்டமன் அபனம் ளடரிந்டமர்; அடமபட 
ளடய்பமபடமந்டமன் ன்று ளற்பர்கறம் ணற்பர்கறம் 
ளடரிந்டளகமண்டு டெ யன்று க்டய ண்ஞமணல், அடய 
னத்டயசமயதம ணடேக் குனந்வட ன்ழ சரமட்டி ப்ரிதம் 
கமட்டும்டிதமக இனந்டமர். 
 

ழடச மவ, ம்ஸ்க்னடம் ஆகயதபற்யன் ளணமனய 
இக்கஞம், இக்கயதம் ஆகயதபற்வ அஞ்சு 
பதறக்குள் கவத்டக் குடித்டபிட் ஆசமர்தமள் அந்ட 
பதயல் உதணமறன் குனகுத்டக்குப் ழமய் 
பமம் ண்ஞி ட்டு பதறக்குள் அத்ததம் னடித்ட 
ணற் ல்ம சமஸ்த்ஙகவநனேம் டித்டக் கவ 
கண்டுபிட்மர். 
 

ந்ட பதடயல் உதம், ட்டு பதறக்குள் 
சமஸ்த்ங்கள் ல்மம் 'ணமஸ்ர்' ண்ஞிதமதிற்று, அந்ட 
பதயழழத ந்யதமனம் பமங்கயக்ளகமண்மதிற்று, 

ன்ிண்டு பதயல் அத்டவ மஷ்தனம் றேடயதமச்சு 
- ன்யப்டி ஆச்சர்தணமக ஆசமர்தமள் ளசய்டயனக்கயமர். 



 

இன்னம் னந்டயக்கூ பித்தமப்தமம் னடித்டயனப்மர்! 
ஆமல் னடல் ழமமணல் ழபடமத்ததம் ண்ஞ 
னடிதமட; ழபடத்டயன் மங்க - உமங்கங்கள் ன்னும் 
சமஸ்த்ங்கவநனேம் டிக்க னடிதமட; கமம்ழதமதம் 
ன்மல்கூ ந்ட பதறக்கு னன்மல் ழம 
னடிதமட- ன்டமல்டமன் சமஸ்த்ழமக்டணமகழப ல்மம் 
த்டயக் கமட் யவத்ட ஆசமர்தமள் ந்டக்குள் ழடச 
மவ, ழடப மவ ஆகயதபற்யன் 'க்மணர்', கமவ்தம் 
ஆகயதபற்வ ணட்டும் டித்ட, சமஸ்த்ங்கவந 
ந்டக்கப்னம் ன்று 'ழமஸ்ட் ழமன்' ண்ஞிமர். 
 

'னடல் ழமடுபடற்கு னந்டயழத கமவ்த - மகமடயகள் 
கனம் டித்ட க்யத்டக் ளகமண் ளனவண 
ஆசமர்தமள் எனத்டனக்குத்டமன் உண்டு' ன்று ளசமன்மல் 
ழடபவ ழமல் இனந்டமறம், உள்ழந இன்ளமனத்டர் 
யவற யணயண்டிக்ளகமண்ழ இனக்கயட! அடமல் அபர் 
தமளன்று ளசமல்கயழன். ழபழ தமழம ளசமல்மணல் 
அந்ட எனபழ டணக்குப் னடல் ழமடுபடற்கு னன்ழ 
இனந்ட னவணவதக் குயப்ிட்டு றேடயவபத்டபிட்டுப் 
ழமதினக்கயமர். 
 

அபர் ழர் மசூமணஞி டீக்ஷயடர். னந்டைற்வம்ட, 

மனூறு பனம் னன்மல் இனந்டபர். அப்வத 
டீக்ஷயடரின் வணத்டர் (ணவபிதின் உன்ிந்டபர்) . 
இபர் உதத்டயற்கு னந்டயழத கமவ்தங்கள் டித்டட 
ணட்டுணயல்மணல் வத்டம் பிட்மளன்று ளடரிகயட! 
"கணயீ கம்ம்" ன்று அபர் றேடயனேள்ந 
மகத்டயல் "ப்ஹ்ணமபின் என த்ிதம கமதத்ரி 



ன்வ பந்டவபடற்கு னன்ழழத அடமபட, 

உதம் ஆபடற்கு னற்ட்ழ - அபனவத 
இன்ளமன த்ிதம ஸ்படய ன்ிம் பந்ட 
ழசர்ந்டபிட்மள் (கமபிதப் னவண ற்ட்டுபிட்ட) " 
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்! 
 

அடற்குரித மப்னபத்டயழழத னடல் ழமட்டுக் 
ளகமண்டு கமதத்ரி ணயவணதமழழத கமர்தளணல்மம் 
ளசய்டடமகக் கமட்ழபண்டுளணன்ழ ஆசமர்தமறம் 
ம்ந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகறம், உத ம்ஸ்கமணம 
ிகுடமன் அபடம கமர்தங்கவந பிழசணமகப் 
ண்ஞிமர்கள். ணக்குப் மணமகழப அப்டிப் 
ண்ஞிதட.  ணடங்கவந யமகஞம் ண்ஞி மட 
டர்ணத்வட யவ மட்டிதழட இனபனம் ளசய்ட 
அபடமப்ஞி. அடமல் இப்ழமடம் மம் 'கன்பர்ன்' 

க்கயழட ன்று கஞக் கூட்ம் ழமடுபட, 

கமன்ஃன்ஸ் த்டபட, னற்யமல் டயறக்கு அடி - 
உவட ன்று கயநம்னபட ல்மபற்வனேம்பி 
னக்தணமக, னடமபடமக, ம் சங்கறக்ளகல்மம் ட்டு 
பதயல் டப்மணல் னடவ ணமட்டி, டமம கரம 
ண்ஞிதமபட டயம் ஸ்மவ்னத்டய ம் 
ண்ஞவபத்ட பிட்மல் ழமடம் - ணந்த் சக்டயதில் 
ணடமந்டங்கள் ல்மம் ஏடிப்ழமய்பிடும்! குனந்வடகள் 
ளகமஞ்ச மள் ண்ஞ ஆம்ித்டபிட்மல் ழமடம், 

கமதத்ரி, அபழந, அடகவநப் ிடித்டக் ளகமண்டுபிடுபமள். 
மம் டமம ண்ஞமணறம், அல்ட ணயட்டி உனட்டிக் 
கம்ளல் ண்ஞமணறம் அடகநமகழப ப்ரிதணமகப் ண்ஞ 
ஆம்ித்டபிடும். 



 

டம்ணயனள்ந என ளரித யடயவத ப்ழதமம் 
ண்ஞிக்ளகமள்நமணல் பஞீமகப் ழமகயழமழண ['பஞீம 
ஆஆஆப் ழமழமழண!' ன்று ல்வதில்மட 
அங்கமய்ப்னன் கூறுகயமர்கள்] ன்டமல்டமன் னட்டிக் 
ளகமள்பட. ஆசமர்தமள் சரித்ம் ழகட்டற்கு இவடபி 
மம் ளசய்தக்கூடிதட இல்வ. 
 

1 --- இட ிமணஞனக்கம பிடய. க்ஷத்ரிதனக்கம 
கமகட்ம் 11-22 ; வபசயதனக்கு 12-24. 

அவத்ட சமஸ்டய அயறம், அவத்டம் அங்கும் 
அத்வபடனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அவத்ட சமஸ்டய அயறம் , 

 

அவத்டம் அங்கும் அத்வபடனம் 

 

னென்று பனத்டக்குள் மங்ழகமமங்கம் 
பித்தமப்தமம் னர்த்டய ண்ஞிபிட்மர். உழபடங்கள், 

இன்னும் மக்கயனேள்ந ல்ம சமஸ்த்ங்கறம் 
டித்டபிட்மர்!1 ஆசமர்தமள் அடய பிவபில் க 
சமஸ்த்ங்கவநனேம் கற்றுத் ழடர்ந்டவடப் ற்ய என 
ச்ழமகம் இனக்கயட: 
 

ஆந்பகீ்ஷயக்வதக்ஷய டந்த்ழ ரிசயடயடம கமிழ 
கம(அ)ி ழழ 

 

டீம் மடமஞ்மம் : ணி பிடயடம் மட் கட்மர்த்ட-
டத்த்பம் | 

 



தத்-வட : ளநக்தம் டடஸ்தமந்டபத்-அணமத்வபட- 

 

பித்தம றழக(அ)ஸ்ணயந் கூழ ழதம(அ)ர்த்ட :  டீர்த்ழட 
றதய பிடழட ந்ட மந்டர்-ழபத்-கயம் 2 || 

 

ஆன்பகீ்ஷயகய ன்ட மத யர்பமத்வடச் ளசமல்றம் 
சமஸ்த்ம்3. 'ஆன்பகீ்ஷயகய-க்ஷய' ன்டற்கு அந்ட 
சமஸ்த்த்வடக் கண்ஞமல் மர்த்ட ணமத்த்டயல் டணடமக்கயக் 
ளகமண்டுபிட்மளன்று அர்த்டம். 'ஈக்ஷ்' ன்மல் மர்ப்ட. 
'க்ஷய': மர்ப்டயமல், மர்த்ட ணமத்த்டயல். 
 

அப்னம் கிர் ளசய்ட சமஸ்த்ம். 'கமிழ டந்த்ழ' ன்று 
பனபட. அடடமன் மங்க்த சமஸ்த்ம். அடயறம் 
ஈடிவஞதில்மட ரி(ச்)சதம் ளற்மர்: 'ரிசயடய: அடம 
ழழ'. மஷ்தத்டயல் ணீணமம்வக்கு அடுத்டடிதமக 
ஆசமர்தமள் டயட்டிதட அவடத்டமன்! ணமற்று 
யத்டமந்டங்கவநனேம் கசக் கற்ழ கண்ம் ண்ஞ 
ழபண்டுணமடமல் அப்டிப்ட்பற்வனேம் ஆசமர்தமள் 
ழமன்பர்கள் deep-ஆகப் டித்டயனக்கயமர்கள். 
அடறணன்ிதில் ணமற்று யத்டமந்டம் ன்பற்யறம்கூ 
ல்மழண கண்த்டக்குரிதட ன்று வபத்டபிமணல் 
ல்வட ல்ளடன்று எப்னக்ளகமண்டு ளரிதபர்கள் 
டுத்டக்ளகமள்பமர்கள். இப்டி மங்க்தம், ணீணமம்வ 
ல்மபற்யறம் உண்டு. அடற்கமகறம் ஆனப் டிப்ட. 
பித்தம ம்மடம் ன்று பனம்ழமட bias (க்ஷமடம்) 
இல்மணல், "கநறம் கற்று ண" ன்டி ல்மம் 
ளடரிந்ட ளகமள்பழட ம் னர்பிகர் பனய. 
 



இடமல்டமன் அத்டவ எடக்குப்னத்டயல் வபடயக 
ம்ப்டமதத்வடழத அடேரித்டபந்ட ணவதமநத்டயறம் 
இந்ட சமஸ்த்ங்கள் ளடரித பந்ட குனகுத்டயல் ளசமல்யக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்! அடிழதமடு ளடரித ழபண்மட 
டயர்க்கட்சய ன்று வடனேம் வபத்டபிமணல் டயந்ட 
ணப்மன்வணழதமடு பித்வதவத அடகயதட ம் 
னமடப் ண்மட்டில் ணயகறம் ளனவணக்குரித என 
அம்சம்... ஆசமர்தமள் க சமஸ்த்ங்கவநனேம் 
கற்றுக்ளகமண்டயல் மக்கய மர்க்கமம். 
 

"டீம் மடஞ்மம்:" ன்மல் டஞ்யதின் ழதமக 
சமஸ்த்த்வட டீர்த்டம் குடிக்கயடழம அத்டவ 
'ஈய'தமக டணக்குள்ழந அனுப்ிபிட்மர் ன்று அர்த்டம். 
 

"மட் கட்மர்த்ட-டத்த்பம்": குணமரி ட்ர் ளசய்டடம 
"மட் சமஸ்த்ம்" ன்னும் னர்ப ணீணமம்வ. அவடனேம் 
என டீர்த்ட கட்த்வட ழசமகத் டமண்டிப் ழமகய ணமடயரி- 
ஆஞ்ழதர் னத்ம் டமண்டி ணமடயரி-டமண்டிபிட்மர். 
'டழம'பமகத் ளடரிந்டளகமண்டு பிட்மர்: "ணி பிடயடம்" 

 

ஆசமர்த மஷ்தங்கவநப் மர்த்ட அயஜனகளணல்மம், 

"அளடப்டி இத்டவ சமஸ்த்ங்கநில் மங்கடமக 
இனந்டயனக்கயமர்! இத்டவ 'ளகமழன்' ந்ளடந்டப் 
னஸ்டகங்கநியனந்ழடம ளகமடுத்டயனக்கயமழ!" ன்று 
ஆச்சர்தப்டுகயட. இங்ழக ளசமல்யதினப்ட 
அடயசழதமக்டயழத இல்வ. ந்ட ணடஸ்டமமறம் 
டத்பத்வட ஆமய்கயபர்கள், ின்மழ 
எத்டக்ளகமள்கயமர்கழநம இல்வழதம, ஆசமர்தமநின் 
னஸ்டகங்கவநத்டமன் டுத்டப் ழமட்டுக்ளகமண்டு 



மர்க்கயமர்கள். இன்வக்கும் ழமகம் னறேபடம் 
ஃிமஃர்கள் ம்னவத ஆத்ண சமஸ்த்ளணன்மல் 
ஆசமர்தமவநத்டமன் னடயல் மர்ப்ட, ஆழ்ந்ட மர்ப்ட 
ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். அயம்வ, 

கனவஞ, ணத்பம் ல்மம் ளௌத்டம் னடயத 
ணடங்கநில் டமன் இனப்டமக யவத்டக்ளகமண்டு 
அபற்வத் டறேபிதபர்கநில்கூ ணம ழணடமபிகநமக 
இனப்பர்கள் டத்பம் ன்று பந்டமல் ஆசமர்தமநின் 
க்ந்டங்கவநப் மர்த்ழட டவழணல் வபத்டக்ளகமண்டு 
ந்ழடமப்டுகயமர்கள். ஆவகதிமல் அபனவத 
கூர்ந்ட அயவப, ந்ட அயவபப் ற்ய த்டவ 
ளசமன்மறம் தடமர்த்டணன்ய ழபயல்வ. 
 

இப்டி ஆசமர்தமள் ஆன்பகீ்ஷயகர , மங்க்தம், ழதமகம், 

ணீணமம்வ - இந்ட மற ணட்டுணயல்வ, 'இவப னடம 
க சமஸ்த்ங்கவநனேம்' ன்று அர்த்டம் - இப்டி 
ல்ம யத்டமந்டங்கவநனேம் கற்றுக்ளகமண்டு 
பிட்மமமறம், இவப அபனவத ஆத்ணமர்த்டணம 
இஷ் சமஸ்த்ங்கநமக இல்வ. இபற்யன் 
ளகமள்வககவந அந்டங்க னர்பணமக அபர் 
அங்கரகரித்டபிபில்வ. 'ல்மம் ளடரிந்ட 
ர்பஜ்ஜமக இனந்ட ளகமண்டு, அத்வபடத்வடச் 
ளசமன்மழ அவட ழமகம் ற்றுக்ளகமள்றம். 
இல்மபிட்மல் டக்குத் ளடரிந்ட என யத்டமந்டத்வட 
ணட்டும் அடழப த்தம் ன்று பமீ்மக ஸ்டமிக்கப் 
மர்ப்டமகத் ழடமன்றும். அடற்கமகழப ணற் 
சமஸ்த்ங்கவநனேம் ன்மகத் ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்' 

ன்டற்கமகத்டமன் அபர் இட யத்டமந்டங்கவநனேம் 



டித்டட. அபச்தம் ழர்ந்டடமழழத டித்டமழதன்ய, 
அபற்யல் ற்று வபத்ட இல்வ. ின் அபனக்கு டயல் 
ஆத்ணமர்த்டணம ற்றுடல் இனந்டட? 

 

தத்வட : ளநக்தம் டடஸ்தமந்ட படணமத்வபட 
பித்தமறழக(அ)ஸ்ணயன் 

 

"அண அத்வபட றழக": ளகமஞ்சங்கூ ணம் - அறேக்கு, 

ழடமம், குற்ம் குவ - இல்மணல் ண றகணமக, 

யத்தறகணமக இனப்ட ட ன்மல் அட 
அத்வபடம்டமன். ஆவசடமன் அறேக்கு. ணஸ் உள்ந 
ணட்டும் ஆவச இனக்கத்டமன் இனக்கும். உசந்ட 
க்டயதிறங்கூ, 'ஸ்பமணயழதமடு ழசடம், ளகமஞ்சடம்' 

ன்று ஆவச இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். த்டவ உசந்ட 
க்டயதமமறம் அவடப் ண்ஞ ணஸ் இனந்டடமன் 
ஆகடம்; ஆடிதமல் ஆவச இனந்டடமன் டீனம். த்த 
த்தணமக, 'ஈச்பன் ழபயல்வ, மம் ழபயல்வ' ன்று 
அத்வபடணமக ஆகயழமடடமன் ணஸ் இல்வ; ஆவச 
இல்வ ழபமக டறணயல்மடழமட டிம் ஆவச 
வபப்ட? அடமல் ஆவச ன் அறேக்கு, அரிப்ன 
இல்மணல், றகம் ன்மல் அடடமன் றகம் 
ன்னும்டிதமக இனப்ட அத்வபடம் என்யல்டமன் - 
"அண அத்வபட பித்தம றழக." " ஈசழமமதினும் 
ஆவச அறுணயன்கள் " ன்று அடமல்டமன் டயனனெர் 
மடிமர். 
 

ணீணமம்வதில் கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்தழபண்டுளணன் 
ஆவச, ஸ்பர்க்கம் ழமகடம் ன்று ஆவச. இப்டி 



எவ்ளபமன டத்பத்டயறம் டமபட ஆவச அறேக்கு ஈயக் 
ளகமள்நத்டமன் ளசய்னேம். 
 

அந்டத் டத்பங்கவந அடேந்டமம் ண்ஞி 
அடேபிப்டயறம் ஏளமனபிடணம ந்ழடமம் 
இனக்கழப இனக்கும். அப்டி இல்மணம எவ்ளபமன 
யத்டமந்டத்வடனேம்  ழர் ற்றுக்ளகமண்டு 
ின்ற்யதினப்ட? 

 

பிழசளணன்ளபன்மல் அப்டி ணற் 
யத்டமந்டங்கநமல் ளக்கூடித ஆந்டங்களநல்மனம் 
அத்வபடமந்த்டயற்குள்ழநழத 
அக்கம்டமன்!அத்டவனேணமகத் ழடமன்றுபட எழ 
ப்ஹ்ணம். அவடத் டபி ழபயல்வ. அப்டிதமமல் 
அத்வபடணமக எனபன் ப்ணமந்டம் 
ளறுகயமளன்மல் அத்டவ பிட ஆந்டங்கறம் 
அபனுக்குள் அங்கயபிடும்டமழ? 

 

ணற் சமஸ்டங்கநிமல் கயவக்கக்கூடித 
ளள்கதங்கவநளதல்மம் உள்நக்கயதடம அணணம 
அத்வபட சமஸ்த்த்டயன் ண ளநக்தத்வடழத 
ஆசமர்தமள் டணக்குள்ழந அக்கயக் ளகமண்டினந்டமர். 
ழடவபவத னன்ிட்டுப் ழபழ த்டவ மம் அபர் 
டித்டமறம் அபனக்கு ஆத்ணமர்த்டணம இஷ் 
மணமதினந்டட, ணற் மங்கநின் 
க்ஷ்தங்கவநளதல்மனம் டக்குள் ளகமண்டம 
அத்வபட பித்வதடமன்! " தத்-வட : ளநக்தம் டத் 
அஸ்த அந்டர் அபத் அண அத்வபட பித்தம றழக 
அஸ்ணயன் ." குனகுபமம் ண்ஞி பித்தமப்தமம் 



ளசய்டளகமண்டினக்கும் குனந்வடதமசமர்தமநின் 
ஹ்னடதத்டக்குள்ழந அந்ட அத்வபட றகழண 
யவந்டயனந்டட. 
 

இட பித்வதகநின் றகங்களநல்மம் அத்வபட 
றகத்டயழழத கயவத்டபிடுகயட ன்டற்கு 
(ச்ழமகத்டயன் கவசய பரிதில்) உடமஞம் 
ளகமடுத்டயனக்கயட: கூழ ழதம (அ)ர்த்ட :  டீர்த்ழட 
றதய பிடழட ந்ட  (அ)ந்டர்-ழபத் கயம் ? 

 

1 --- ழபடங்கள் மன்கு. அபற்யன் அங்கங்கள் சயவக்ஷ 
(உச்சரிப்ன சமஸ்டயம்), சந்டஸ் (சந்ட னவவணகள்), 
பிதமகஞம், யனக்டம் (டங்கநின் அர்த்ட யர்ஞதம்), 
ஜ்ழதமடயம், கல்ம் (சங்குகநின் பிபஞம்) னும் 
ஆறு, உமங்கங்கள் ணீணமம்வ, ந்தமத சமஸ்டயம், டர்ண 
சமஸ்டயம், னமஞம் னும் மன்கு. இப்டயமன்கும் 
"மங்ழகமமங்க பித்வத" ன்டயல் அங்கும். 
உழபடங்கள் ன் ஆதர்ழபடம், டடேர்ழபடம், கமந்டர்ப 
ழபடம் (இவச----மகம் னடயத), அர்த்ட 
சமஸ்டயம் (அசயதல்) ன்னும் மன்கு. னன்கூயத 
டயமன்ழகமடு இபற்வச் ழசர்த்ட இப் டயளட்வனேம் 
பித்தம ஸ்டமங்கள் ன்ர். 
 

2 --- ணமடபதீ சங்க பிதம் IV. 20 

 

3 --- 'ஆன்பகீ்ஷயகய' ன்ட டர்க்கம் அல்ட ஆத்ணபித்வத 
ன்று ஆப்ழடதின் அகமடய கூறுகயட. 
னரிதமட ஸ்ழமகம் னரிந்டட! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 



னரிதமட ஸ்ழமகம் னரிந்டட ! 
 

கரவடதில் என ஸ்ழமகம் அர்த்டம் னரிதமணயனந்ட 
பந்டட. அர்றனுக்கு ஸ்பமணய ஜம ழதமகத்வட 
உழடசம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகயழமட, இனக்கய எழ 
த்பஸ்ட அனயபில்மட எழ ஆத்ணமடமன் ன்று 
ளசமல்ய, "இளடமன்யழழத யச்சத னத்டயனேன் ிடிப்ன 
ழபண்டும்; இல்மபிட்மல் ணீணமம்கர்கள் ளசமல்கய 
ணமடயரி ழபடத்டயன் கர்ணகமண்த்டயல் உள்ந பிடணம 
ன்கவநத் டனம் பிடணம க்ரிதம பிழசங்கநில் 
என்று ணமற்ய என்மக ஈடுட்டு யச்சத னத்டய 
ற்மணழ பஞீமய்ப் ழமபடமகத்டமமகும்" ன்கயமர். 
"ழபடம் (ழபடம் ன்வட இங்ழக ழபடத்டயன் ஜம 
கமண்ணம ழபடமந்டத்டயயனந்ட ிரித்டக் கர்ணகமண்ம் 
ன் அர்த்டத்டயழழத ளசமல்கயமர். கர்ண கமண்ணமகயத 
ழபடம்) த்ப-ழம-டழணம குஞங்கநில் பிடணமகக் 
கயவநபிட்டுச் ளசல்றம் கமர்தங்கவநழத பிதணமகக் 
ளகமண்ட. ீ இந்ட னக்குஞங்கறம் ளடமமட 
ஆத்ணமபில் ஆமணல் அவசதமணல் இனந்டபிடு" ன்று 
ளசமல்ய என ச்ழமகத்வடச் ளசமல்கயமர். னரிதமட னடயமக 
இனந்ட ஸ்ழமகம்: 
 

தமபமந் அர்த்ட உடமழ ர்பட : ம்ப்றழடமடழக | 

 

டமபமந் ர்ழபல ழபழடல ப்மஹ்ணஞஸ்த பிமட 
: || 1 

 

அர்த்டம் இன்ளபன்று டமத்ர்தணமகப் னரிதமபிட்மறம் 
பமர்த்வடகவநச் ழசர்த்டப் மர்க்கும்ழமட 



ன்பமகுளணன்மல், "வ்பமறு ந்ட பிரிந்ட கயக்கய 
டண்ஞரீ்க் கமட்டில் என சயன் ஊற்யன் ப்ழதமம் 
கயவக்குழணம அவ்பமழ ஜமபமம 
ப்மஹ்ணஞனுக்கு ல்ம ழபடத்டயழனேணமம்." 

 

'வ்பமறு' - 'அவ்பமறு' (தமபமன்-டமபமன்) ன்று ன்ழணம 
ணக்கு ன்மக த்னஷ்மந்டம் ளகமடுத்டப் னரித 
வபக்கயணமடயரி கபமன் ச்ணப்ட்டினந்டமறம் மனம் 
அர்த்டம் னரிதமணல்டமன் ச்ணப்டுகயழமம்! 'சயன் 
ஊற்யமல் ளக்கூடித தவப் ளரித  
ப்பமத்டயயனந்ட ளமம்' ன்ட ச்ணணயல்மணல் 
னரிகயட. ஆமல் "வ்பமறு இடழபம அவ்பமழ ல் 
ஜமனவத ப்மஹ்ணஞனுக்கு ல்ம ழபடனம்" 
ன்மல், [சயரித்ட] வ்பமறு இவ்பமறு ளசமல்கயமர் ன்று 
னரிதமணல் இனந்டட. அப்னம் இந்ட சங்க பித 
ச்ழமகத்வடப் மர்த்ட ின்டமன் அந்ட உணமம் இங்ழக 
சயக்கயல்மணல் பனபடமல் இவடக் ளகமண்டு அடறம் 
ளடநிபமதிற்று. 
 

இங்ழக ஆசமர்தமள் அழக சமஸ்த்ங்கள் டித்டமறம் 
அபற்யன் சயன்ச் சயன் ஆந்டங்களநல்மம் 
அத்வபடப் ழமந்டத்டயல் அணயழ்ந்ட கயப்வபடமன் 
ன்று கண்டுளகமண்டு உள்றெ அடயழழத 
அணயழ்ந்டயனந்டமர் ன்று ளசமல்யபிட்டு, " கூழ ழதம அர்த்ட 
:  டீர்த்ழட றதய பிடழட ந்ட  அந்டர் - ழபத் 
கயம் ?" ன்று அழட உபவணவத ழகள்பி னொத்டயல் ழமட்டு 
னடித்டயனக்கயட. 
 



'கூம்' ன்மல் கயஞறு. 'அடயழ ன் 
ப்ழதமனண்ழம அட' ன்வட 'கூழ ழதம அர்த்ட: 
' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 'என கயஞற்வக் ளகமண்டு 
ன் ப்ழதமம் ளமழணம அட ந்ட பிரிந்ட 
கயக்கும் என சுத்டணம டீர்த்ட ப்பமத்டக்குள்நினந்ட 
கயவக்கமடம ன்?' ன்று ழகட்டு னடித்டயனக்கயட. 
'பிடட' ன்மல் 'ந்ட பிரிந்ட'. 'ற தஸ்' - ல் ம். 
"கயஞற்யமல் கயவக்கும் தன் ளரித டய 
ப்பமத்டயல் கயவக்கமடம ன்?" 

 

"ந்ட" ன்மல் ர்ப மணமன்தணம என பிதம் 
ளடரிதமபிட்மல், 'அக் கஷ்ழண! இடகூபம 
ளடரிதவ?' ன்று ளகமஞ்சம் குத்டமகறம், ளகமஞ்சம் 
ரிடமணமகறம் ழகட்டமக ஆகும். "ணமழடம!" ன்று 
டணயழ்ச் ளசய்னேநில் பனம். 
 

கயஞற்யயனந்ட கயவக்கும் தன் ணமடயதியனந்ட 
கயவக்குளணன்று ளசமல்யதம ளடரிதடம்? 'அக் 
கஷ்ழண, இடகூபம ளடரிதமட?' ன்று ஆச்சர்தம்-
பனத்டம், ழகய ல்மனந்டமன்-உண்மகயமற்ழமழப, 

ச்ழமகத்டயல் னடல் மடயதில் ளசமன் பிதம். 
அத்வபடமடேபத்டயன் னெர்த்டயதம ஆசமர்தமள் ழபழ 
ன்ளன்ழபம சமஸ்த்ங்களநல்மம் கவத்டக் 
குடித்டயனந்டமறம் அபனக்கு அபற்யயனந்ழட ஆத்ண 
மணமக ந்ட ஆந்ட யவறம் கயவத்டயனக்கமட. 
அபற்யன் ஆந்டங்கள் அபனக்கு என ளமனட்மகழப 
இனந்டயனக்கமட. இவடச் ளசமல்யத்டமம ளடரிதடம்? 

ந்ட! ளன்மல் இந்ட சமஸ்த்ங்கள் டக்கூடித 



சயன்ச் சயன் ஆந்டங்களநல்மம் அனங்கயப் 
ழமய்பிடும் ழமந்ட யவபம - எழ யவந்ட 
யவபம - அத்வபடத்டயழதல்பம அபர் உள்றெ 
அணயழ்ந்டயனப்பர்? ஆசமர்தமள் ளற் 
அத்வபடமந்டத்டயற்கு னன்ழ வத சமஸ்த் 
ஆந்டங்களநல்மம் ணமடயக்கு னன்ழ கயஞறுகள் 
ணமடயரிடமன். 
 

டயப் மசத்டக்கு பசடயதில்மட மணமடனத்டயல் 
ழபண்டுணமமல் ளரிசமக ஆனணமக கயஞறு ளபட்டி 
பதறக்கு இவத்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கும். கமழபரி 
ளல்மபில் ந்ட வ்தபமதிதமபட ஆனக் கயஞறு 
ளபட்டிப் மசம் ண்டபமம? "கூழ ழதம அர்த்ட:  
டீர்த்ழட றதய பிடழட..." டமழ? 

 

'றதய டீர்த்ழட' ன்று அர்த்ட னஷ்டினேன் 
ழமட்டிதினக்கயட. 'ஊற்று இத்டனூண்டு இனந்ட, 

னத்ம் த்டமம் ளரிழசம இனந்டமறம் சுத்ட 
டீர்த்டனள்ந ஊற்று ம்டமழ ம 
ழதமக்தணமதினக்கயட? உப்ன னத்ம் டமம் 
டீர்த்டக்ளகமள்ந ப்ழதமப்டுணம?' ன்று அவ்வபப் 
மட்டி மடி வபத்டயனப்வடக் குனந்வட மநிழழத 
டித்டயனக்கயழமம் - ணந்டகூப் ழமதினக்கும்: 
 

கல் ளரிட. 
 

ணண்ஞனீம் ஆகமட ; அடனழக சயற்றூல் 

 

உண்ஞனீம் ஆகயபிடும். 
 



அடமல்டமன் இங்ழக கயஞற்யன் ப்ழதமம் 
னத்த்டயல் கயவக்கமடம ன்று ழகட்கமணல், "ற 
தய" : "ல் ம் யம்ித" (உப்ன ணயல்வ; சுத்ட 
ம் யம்ித) ப்பமத்டயல் கயவக்கமடம ன்று 
ழகட்டினக்கயட! கயஞற்று ம்டமன் அறேக்குள்நட - டெர், 

கரர் பமழபண்டி இனப்ட. ணமடயதில் டெர்பம 
ழபண்டி பனபடண்ம? அப்டி, அறேக்கற் அண 
ப்பமணமக அத்வபட பித்வத இனக்கயட. ணற் 
சமஸ்த்ங்கள் ளகமஞ்சணமபட டெர் பம ழபண்டித 
கயஞறுகள்டமன். 
 

இவடத்டமன் கரவடதிறம் கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர். 
"க ழபடங்கறம் - அடமபட, ழபடங்கநில் பிரிபமக 
உள்ந கர்ண கமண்ம் னறேடம் - சயன்ச் சயன் 
ஊற்றுக்கவநப்ழமக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் வக் 
ளகமடுக்கும் அழக கர்ணமக்கவநத்டமன் 
ளசமல்யதினக்கயட. 'உடமம்' ன்மல் குடிக்க ழடம 
ளகமஞ்சம் ம் டனம் சயன் ஊற்று, "சயற்றூல்". அந்டப் 
ன்கநில் ஆவசக்கமகழப அபற்யழ ீ 
ழமமதமமல் (அர்றவப் மர்த்டச் ளசமல்கயமர்...) 
ஆவச அறேக்கு, னக்குஞ அறேக்கு ல்மம் டிந்ட 
பஞீமய்ப் ழமய்பிடுபமய். மமபிடணம ஆவசப் 
னர்த்டயகநில் ஏடிக் ளகமண்டு என யச்சத னத்டயனேம் 
ளமணல் ளகட்டுப்ழமபமய். அப்டிப் ண்ஞமழட! 
குஞமடீடணமக, ஆவசகள் அற்றுப் ழமகும் யவதமக, உள்ந 
அத்வபட ஆத்ணமவபழத ிடித்டக்ளகமள். அட சயற்றூல் 
அல்; ங்ழக மர்த்டமறம் பினேள்ந ளரித  
ப்பமம். அட இனக்கும்ழமட இபற்வ ன் 



ிடித்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்? ஊற்றுக்கநின் 
ப்ழதமத்வட ல்மம் கூட்டிமறம் அவடபி 
ப்பமத்டயன் ப்ழதமம்டமழ ளரிசு? அப்டி கர்ண 
கமண்த்டயல் ளசய்னேம் பற்யன் ப்ழதமங்கறக்கும் 
ழணமட ஜம கமண்த்டயமல் ளறும் ஆத்ண யத்டய. 
ஜமணவந்ட ப்மம்ணஞன் - 'ஜமம் ழபண்மம்; 

கர்ணமழப ல்மம்!' ன்று ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகும் 
ப்மம்ணஞவச் ளசமல்பில்வ; அடமல்டமன், 

'ப்மஹ்ணண்த பிமட:' ன்று ளசமல்கயழன்; இப்டிப்ட் 
ஜமபமம ப்மம்ணஞன் - இவட ன்மகத் 
ளடரிந்டளகமண்டு அடற்கமகழப க்கயமன்..." 

 

"வ்பமறு பிரிந்ட கயக்கய டண்ஞரீ்க் கமட்டியனந்ட 
சயன் ஊற்யன் தவப் ளற்றுபிமழணம, அவ்பமறு 
ஜமபமம ப்மம்ணஞன் அகண்ணமனேள்ந 
ஆத்ணமடேபத்டயயனந்ழட க ழபட கர்ணமக்கநின் 
தவனேம் ளற்று பிடுகயமன்" ன்றுடமன் கபமன் 
ளசமல்யதினக்கயமளன்று ளடநிறட்ட. 
 

கரவட ச்ழமகத்டயற்கு அர்த்டம் ழடடித்ழடடி சங்க பித 
ச்ழமகத்டயயனந்ட கண்டு ிடிக்கும்டி இனக்கயட! 
கபமன் ளசமன்வட ணயல் வபத்டக்ளகமண்டுடமன் 
சங்கபிதக்கமர் ச்ழமகம் ண்ஞிதினப்மர் 
ழமயனக்கயட! 
 

மளணன்ளபன்மல்: ளரித ப்பமணமக, 

ணமடயதமக இனப்ட அத்வபடம். மக்கய சமஸ்த்ங்கள், 

டத்பங்கள் ல்மம் ஊற்று, கயஞறு, குட்வ, பமபி ணமடயரி 
டமன். அந்ட ணமடயதிமல் உண்மகய 



ப்ழதமத்டக்குள்ழநழத இந்ட ஊற்று, கயஞறு, குட்வ, 

பமபி னடமபற்மல் உண்மகும் சயறு சயறு 
ப்ழதமங்கறம் அங்கய பிடும். அத்வபட பித்தம 
ணமடயதிழழத டயவநத்டக் ளகமண்டினந்ட ஆசமர்தமள் 
அபடம 'ர்ஸ்' சயவட உத்ழடசயத்ட ஊற்று 
னடமபற்யயனந்டம் ப்ழமக்ஷஞம் 
ண்ஞிக்ளகமள்கயடழம ணற் சமஸ்த்ங்கவநப் 
னர்த்டயதமக அப்தமம் ளசய்டமர். அகஸ்த்தர் 
னத்த்வடழத ஆசணம் ண்ஞி ணமடயரி க 
சமஸ்த்ங்கவநனேம் றணமக ரீ்ஞித்டக் 
ளகமண்டுபிட்மர். 
 

குனகுபம கமத்டயல் ஆசமர்தமள் டமம் மம் 
டித்டழடமடு, ழகமத்டயற்ளகல்மம் மணமக ப்ஹ்ணசர்த 
டர்ணங்கவந ன்மக அனுஷ்டித்டமர். குன சுச்னவ 
ண்ஞிக் ளகமண்டு, க்ணணமக படீு பீமகப் ழமய் ிு்வக்ஷ 
டுத்ட பந்டமர். 
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ளமன்ணவன ளமனயபித்டட;ளௌகயகத்டயழழத ஆத்ணயகனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ளமன்ணவன ளமனயபித்டட ; 

 

ளௌகயகத்டயழழத ஆத்ணயகனம் 

 

அந்ட ணமடயரி என மள் கமம் - அன்வக்கு த்பமடசய 
ன்று ளசமல்பமர்கள் - என படீ்டுக்குப்ழமய், னவப்டி, 

"படய! ிக்ஷமம் ழடய!" ன்று ழகட்மர். 
 



அட ண டமரித்ரித டவசதியனந்ட என ப்மம்ணஞின் 
படீு. அபனுக்கு அடேக்ம் ண்ஞழப ம ப்ஹ்ணசமரி 
அங்ழக ழமமர் ழமயனக்கயட! ிவக்ஷ ன்று 
சமக்கமகப் ழமய், ளரித அடேக் ிவக்ஷ 
ழமடுபடற்கமக! 
 

ணவதமநத்டயல் ல்மனம் றிக்ஷணமதினந்டமர்கள். 
'அத்னடய'க்குள்ழநழத குடித்டத்டக்கு ழபண்டித ஆம 
மணமன்கள் கயவத்டபிடும் ன்ளல்மம் 
ளசமன்மல்கூ, கர்ணம ன்று என்று இனக்ழகமல்யழதம? 

அப்டிதினந்டமல் கல்க வ்னக்ஷத்டயற்குக் கரழனழத 
இனந்டமல்கூ டரித்ம்டமன் ிடுங்கயத் டயன்னும்! 
ன்ணமந்ட கர்ணமபிமல் இந்ட ப்மம்ணஞன் ளமம்றம் 
ழ்வண யவதியனந்டமன். படீ்டுக்கு அத்னடய 
இனந்டழடதனயத அடற்குள் ணணம, ளசடிதம டறம் 
திமகமணல் ளமட்மதினந்டட! 
 

உஞ்ச வ்னத்டயக்கு (படீு பீமக அரிசய டமத்டக்கு) அந்ட 
ப்மம்ணஞன் ழமபமன். மடமஞணமக உஞ்ச வ்னத்டய 
ப்மம்ணஞன் பந்டமல் ழமமணயனக்க ணமட்மர்கள். 
ஆமறம் கர்ணம ப்டயகூணமக இனந்டமல் ங்ழகனேம் னய 
பமங்கமணல் பிமட - இபன் ழமகய ழபவந 
அந்டர்ணமதினந்ட கமயப் மத்ணமகழப டயனம் 
ழபண்டி பனம். ப்டிழதம அந்ட டம்டய உதிவக் 
வகதில் ிடித்டக் ளகமண்டு இனந்ட பந்டமர்கள். 
 

ஆசமர்தமள் ிவக்ஷக்குப் ழமதினந்ட அன்வக்கு 
படீ்டுக்கம ப்மம்ணஞன் படீ்டியல்வ. அபனுவத 
ம்மம் ணட்டுழண இனந்டமள். 



 

ிவக்ஷ ழமடுபடற்கு அந்ட படீ்டில் டறணயல்வ. 
ஆசமர்தமவநப் மர்த்ட ணமத்டயத்டயல், "அம, ப்டிப்ட் 
ழடஸ்பிதம ப்ஹ்ணசமரி! இபனக்கு ிவக்ஷ 
ழமட்மல் க னண்தனம் உண்மகும்!" ன்று 
யவத்டமள். ஆமல் ழமத்டமன் ணஞி அரிசய இல்வ. 
அபள் ல் உள்நம் வத்டபள். 'இனக்கயபர்கவந' 

பி 'இல்மடபர்'கறக்ழக ளகமடுக்கய ண்ஞம் 
இனப்டண்டு. இபறக்கு அப்டி இனந்டட. 'அ 
றர்தமக யற்கய குனந்வடக்குக் ளகமடுக்கயடற்கு 
இல்வழத! இப்டிதன ளடய்பக் குனந்வட ம் ஆத்ட 
பமசயல் பந்ட யற்கயழமட 'இல்வ ழம!'ன்னு 
ளசமல்றபமநம?' ன்று ணயகறம் ழபடவப் ட்மள். 
ன்பமபட கயவக்குணம ன்று ழடடித் ழடடிப் மர்த்டமள். 
 

என னவதில் அறேகயப்ழம ளல்யக்கமய் என்று 
அகப்ட்ட. அந்டப் ப்மம்ணஞன் ண மட. ழடமப்ில், 

கரப்ில் உடயர்ந்ட கயக்கயடகநில்கூ ல்டமக உள்நவட 
டுத்டமல், "ண்ம, டுத்ழட?" ன்று தமர் சண்வக்கு 
பனபமர்கழநம ன்று இந்ட அறேகவப் ளமறுக்கயக் 
ளகமண்டு பந்ட வபத்டயனந்டமன். அடறம் அபறக்குத் 
ளடரிதமட. இப்ழமட ழடடிதடயல் அகப்ட்ட. 
த்பமடசயதன்று ழமத்டயல் ளல்ய அபச்தம் 
ழசர்க்கழபண்டும். அடற்கமக அபன் 'ழசணயத்ட' வபத்டயனந்ட 
ளல்ய! 
 

"ழமனேம் ழமனேம் இவடதம ளடய்பக் குனந்வடக்குப் 
ழமடுபட?" ன்று ணற குனய ழபடவப்ட்மள். 
ஆமறம் "படய ிக்ஷமம் ழடய!" ழகட்டுபிட் 



ப்ஹ்ணசமரிவத ளபறுழண அனுப்ப்மழட ன்டமல் 
பமசறக்குப் ழமமள். அங்ழக ணம ழடஸ்பிதமக 
யற்கய ம சங்கவப் மர்த்டச் ளசமல்ய னடிதமட 
ளபட்கத்ழடமடும் அறேவகழதமடும் டயனம் உள்ழந 
பந்டமள். பந்ட ிகு, ழதம, ளடய்பக் குனந்வடக்கு 
என்றும் ழமமணயனப்டம?" ன்று யவத்ட பமசறக்குப் 
ழமமள். 
 

இப்டி பமசறக்கும் உள்றக்குணமகத் டபித்டத் டணமடி 
பிட்டு, கவசயதில், 'அறேகழம, ணட்ழணம? ம்ணயம் 
இனப்வடத் டமழ மம் ளகமடுக்க னடினேம்?' ன்று என 
ணமடயரி ணவத் ழடற்யக்ளகமண்டு அறேகல் 
ளல்யக்கிவத ஆசமர்தமறக்குப் ழமட்மள். டமவ 
டமவதமகக் கண்ஞமல் த்வடக் ளகமட்டிக் ளகமண்டு 
ழமட்மள். 
 

ளமனநில் டரித்ணமதினந்டமறம் அபறவத ணற 
த்டவ ளரிதட, அட ஆகமசம் ணமடயரி பிரித்ட 
அடயயனந்ட டன்ிம் த்டவ அன்ன ளமங்குகயட 
ன்வட ஆசமர்தமள் கண்டுளகமண்மர். அபர் ணசு 
அபறக்கமக உனகயற்று. 
 

உழ அபறக்கமக ணமக்ஷ்ணயவத ப்மர்த்டயத்ட 
ஸ்ழடமத்ம் மடிமர். அடடமன் "கக டமம ஸ்டபம்" 
ன்ட. அந்டப் ழர் ற்ட்டற்குக் கமஞம் ின்மல் 
ளடரினேம். 
 

ஆசமர்தமநின் பமக்கயயனந்ட பந்ட னடல் ஸ்டடய 
இடடமன். 
 



அந்ட ப்மம்ணஞ குடும்த்டயன் டமரித்தத்வடப் ழமக்கய, 
ம்த்வட அடேக்யப்டற்கமக க்ஷ்ணயவத ஸ்டடயத்டமர். 
 

ஆகமசத்டயயனந்ட அசரீரி பமக்குக் ழகட்ட. "இந்ட டம்டய 
னர்ப ன்ணத்டயல் மபம் ளசய்டபர்கள். அடற்கு 
டண்வடமன் டமரித்ரிதம். மபம் ளடமவகய கமம் 
பனகய பவதில் இபர்கறக்கு ம்த்வடத் 
டனபடற்கயல்வ" ன்று க்ஷ்ணய அசரீரிதமகச் 
ளசமன்மள். 
 

உழ ஆசமர்தமள், "இபர்கள் இப்ழமடயனப்வடபி 
மஸ்டயதமக ழபண்டுணமமறம் ன்ண 
ன்ணமந்டங்கநமகப் மபம் ண்ஞிதினக்கட்டும்! 
அப்டிதினந்டமல் கூ, இத்டவ அன்ழமடு 
அகத்டயயனந்ட எழ க்ஷ்தணம ளல்யக்கிவத இபள் 
க்குப் ழமட்டினக்கயமழந, இந்ட அன்னம் த்தமகனம் 
த்டவ னண்தணமவப? சமப்மட்டுக்ழக இல்மடபள் 
க்கு ிவக்ஷ ழமட் ன் த்டவ மத்வடனேம் 
சமப்ிட்டுபிடுழண! அழடமடு, த்டவ கர்ணமபமமறம் 
மன் ப்மர்த்டயத்டடமல் ழமய்பிமடம?" ன்று ழகட்மர். 
 

"அம்ணம ணமக்ஷ்ணய! இபறக்கு இனக்கய ணமடயரி 
உக்கும் அன்ன யவத உண்மச்ழச! அடமல், ளமம்க் 
கண்டிப்ழமடு ந்தமதம் ணட்டும் பனங்கமணல், அன்வக் 
கமட்டி அடேக்ம் ண்ட!" ன்று ப்மர்த்டயத்டமர். 
"இபர்கறவத டஷ்கர்ணம் கடும் ழகமவக்கம 
ளபய்திமக ம்த்ட ப்மப்டயவத பற்டிப்டமகழப 
இனக்க்ட்டும். ஆமல் ந்டக் ழகமவவதனேம் 
டஞிபிக்கக்கூடிதடமக என ளரித கமற்று 



ணவனழணகத்வடக் ளகமண்டு பந்ட பிமழணம இல்யழதம? 

(ணவதமநத்டயல் 'பப் மடய' ன்டமக வபகமசய ணம 
ணத்டயதில் ல் ளபய்தில் மநிழழத 
ளடன்ழணற்கயயனந்ட கமற்டித்ட ல் ழணகங்கவநக் 
ளகமண்டு பந்ட ணமன்றன் ளகமட் ஆம்ித்ட பிடும்!) 
இபர்கறவத டஷ்கர்ண ளபய்திவப் ழமக்க 
உன்ினள்ந டவத ன் கமற்யல் ம்த்ட 
ழணகத்வட அடித்டக்ளகமண்டு பந்ட ளகமட்டிபிழன்!.... 
உன்னுவத கமக்ஷணமகயத கமர்ழணகத்வட டவத ன் 
கமற்யம இபர்கள் க்கம் டயனப்ிபிட்டுப் ளமனள் 
ன் ணவனவதப் ளமனயழதன்!" ன்று ளசமன்மர். 
 

வன ப்மம்ணஞ ஸ்த்ரீக்கமக அபர் க்ஷ்ணயதிம் 
னவதிட்டற்கு "ககடமம ஸ்டப"த்டயழழத internal 

evidence இனக்கயட: 
 

டத்தமத் டதமடேபழம த்பிஞமம்னடமமம் 

 

அஸ்ணயந் அகயஞ்ச பிங்க சயளசௌ பிண்ழஞ | 

 

டஷ்கர்ண கர்ணம் அீத சயமத டெம் 

 

மமதஞ--ப்ஞதிீ தமம்னபம : ||1 

 

ளனணமநிம் யவந்ட ப்ழவணவத வபத்டயனக்கும் 
டமதமமடமல் " மமதஞ ப்ஞதி ீ!" ன்று 
கூப்ிட்டுச் ளசமல்கயமர். கூப்ிடுபட மமம் பரிதில். 
டுத்டறன் "டத்தமத்" - "ளகமடுத்ட பிட்டும்!" ன்று 
அபறவத அனட்கமற்று அடித்ட ணவனதமக ம்த்டத் 
ட ழபண்டிதவடப் நிச்ளசன்று ளடரிபித்ட பிடுகயமர். 
 



"டதமடேபழம" - டவததமகயத கமற்ழமடு கூடித; 

"தமம் பம:" - ழத்ணமகயத ழணகம். அடமபட 
கமக்ஷம். க்ஷ்ணீ கமக்ஷம் ற்ட்டுபிட்மல் 
அழணமகணமக ம்த்டப் ளமனயந்ட பிடும். கர்ணம 
மடகணமதினக்கும்ழமட அந்டக் கமக்ஷம் ந்டப் க்கழணம 
மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும். கனபினய, வண இட்டுக் 
ளகமண்டினப்ட இண்டும் ழசர்ந்ட கறுப்ிழழத 
நநளபன்று ஜ்பயப்ட அந்டக் கமக்ஷம். அடமல் 
கமர்ழணகணமகச் ளசமல்பட பனக்கம். அந்ட ழணகம் ந்டப் 
க்கழணம இனக்கயட - ளமம் டெத்டயல். அடமளன்? 

ங்ழகழதம அந்டணமன் டமண்டிதினக்கய ணவனழணகத்வட 
ணமன்றன் கமற்று ம் ஊனக்கு அடித்டக் ளகமண்டு 
பனகயடம, இல்வதம? அப்டிளதமன ளரித கமற்மகத் 
டமதமனவத டவத இனக்கயழட! டவதக் கமற்று 
கமக்ஷழணகத்வட அடித்டக் ளகமண்டுபந்ட இந்ட 
டஷ்கர்ணக்கமர்கநினந்டமன் ளகமட்ட்டுழண! இம்ணமடயரி 
டகுடய இல்மடபர்கறக்கும் ல்ட ளசய்தத்டமழ டவத, 

டவத ன்று என்று அபநிம் இனக்கயட? 

டகுடயனேள்நபர்கறக்குத் டகுடயக்கமகழப ளசய்டபி 
ழபண்டிதடடமன். 'டவத' கமட் ழபண்டிதடயல்வ. 
ளௌகயகத்டயறங்கூ டகுடயப்டி ணக்குக் 
கயவக்கழபண்டிதவடக் ழகட்கும் ழமட 'டதற 
கமட்டுங்கள்!' ன்று ளசமல்படயல்வழத! 'அபன் டதற 
இபனுக்கு ழபண்டிதினக்கயட' ன்மல் இபனுவத 
டகுடயவதப் மர்க்கமணழ அபன் உகமம் 
ண்டபமளன்று அர்த்டம். ளபய்தியல் பண்டு ழம 
னணயக்கு "டகுடய" ன் இனக்கயளடன்று மர்த்டம 



ணமன்றன் கமற்று அங்ழக ழணகத்வடக் ளகமண்டுபந்ட 
ழசர்க்கயட? 

 

"டவதக் கமற்ழமடுகூடி உன் கமக்ஷ ழணகணமட 
த்பிஞமம்ன டமமம் டத்தமத். 'த்பிஞம்' ன்மல் 
ளசல்பம். 'அம்னடமம': 'அம்ன', 'அப்ன' இண்டும் என்றுடமன் - 
ம் ன்று அர்த்டம். "அம்னடமம" - ம் டமவதமக 
பர்யப்ட, அடமபட ணவன. "உன் கமக்ஷழணகம் 
கனவஞக் கமற்யமல் ளகமண்டுபப்ட்டுப் ளமனள் 
டமவவத பர்யக்கட்டும்!" 

 

ளமனவநப் ளமன் ன்ழ ளசமல்பட பனக்கம். 
'ளமன்னும் ளமனறம்' ன்ழ ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம். 
னொமழத gold standard - டிடமழ (ளமன்ின் வகதினப்வ 
வபத்டத்டமழ) இனந்டயனக்கயட? 'த்பிஞம்' ன்மல் 
ளமடபமக 'ளமனள்' ன்ழடமடு 'ளமன்' ன்றும் அர்த்டம் 
உண்டு. ஸ்பர்ஞம், ழணம், யண்தம், ககம் ன்வப 
ழம த்பிஞம் ன்றும் டங்கத்டக்கு என ழர். 
"த்பிஞ(அம்ன)டமம" ன்று இங்ழக ஆசமர்தமள் பமக்கயல் 
பந்டயனப்டடமன் ஸ்ழடமத்த்டயன் ழரில் "ககடமம" 
ன்று இனக்கயட! 
 

"உன் கமக்ஷழணகம் அனட்கமற்ழமடு கூடி பந்ட 
த்பிஞடமவவதப் ளமனயதட்டும்!" ன்மல் தமனக்கு? 

ஸ்ழடமத்ம் ண்டம் ம சங்கனக்கம? அபனக்கு 
டற்கு? ளரித ளசல்பக் குடும்த்டயல் பந்டபல்பம 
அபர்? அடறணன்ிதில் ப்ஹ்ணசரிதமக குனகுபமம் 
ண்ஞிக் ளகமண்டினப்பர் ஞழண 
வபத்டக்ளகமள்நப்மழட! 



 

அபனக்கயல்வ. ழபழ தமனக்கு? அவடச் ளசமல்கயமர்: " 
அஸ்ணயன் அகயஞ்ச பிங்க சயளசௌ பிண்ழஞ ". 
அப்டிளதன்மல், 'ணஸ் ழசமர்ந்ட பமடிப் ழமதினக்கய 
இந்ட வனதம வபக் குஞ்சுக்கு' ன்று அர்த்டம். 
 

ணடேஷ்தர்கறக்கு ன்ழ ளசமல்பில்வ! க்ஷயக்கு, 

அடயறம் பநமணல் குஞ்சமகறள்ந க்ஷயக்கு ன்கயமர்!' 
பிண்ழஞ' - பமடிச் ழசமர்ந்டழம; 'அஸ்ணயன்' -இந்ட 
(கயட்த்டயல் இனக்கும் ப்மம்ணஞ ஸ்த்ரீவதக் கமட்டிச் 
ளசமல்படமல் 'இந்ட' ன்கயமர்) ; 'அகயஞ்ச' - ளகமஞ்சங் கூ 
உவவண இல்மட. 'கயஞ்ச', 'கயஞ்சயத்' ன்மல் 
'ளகமஞ்சம்ழம'. 'கயஞ்ச'டமன் 'ளகமஞ்ச'ணமச்ழசம 
ன்ழபம? 'அகயஞ்ச' ன்மல் அந்டக் ளகமஞ்சங்கூ 
இல்மட னறே டரித்ணமக ன்று அர்த்டம். 'பிங்கம்' 

ன்மல் க்ஷய, 'பிங்க சயசு' ன்மல் குஞ்சமக உள்ந 
க்ஷய. 'பிங்க சயளசௌ': க்ஷயக் குஞ்சயித்டயல். "க்ஷயக் 
குஞ்சயித்டயல் உன் கமக்ஷழணகத்டமல் ளமனள் 
ணவனவதக் ளகமட்டுபமதமக." 

 

ப்மஹ்ணஞ த்ிவத உத்ழடசயத்டத்டமன் 
ளசமல்கயமளன்ட ஸ்ஷ்ம். ஆமல் ன் அப்டிச் 
ளசமல்மணல் க்ஷயக் குஞ்சு ன்மர்? 

 

அந்டச் சயன் பதயழழத அபனக்கு இனந்ட கபி 
உஞர்ச்சயதமல்டமன் அப்டிச் ளசமன்மர்! ஆசமர்தமநின் 
க்ந்டங்கவநப் மர்க்கப் மர்க்க ணக்கு 
ஆச்சர்தணமதினக்கும் - த்டவ பிதம் ளடரிந்ட 
வபத்டக்ளகமண்டினக்கும் ணமனத்டயணமமக அபர் 



இனந்டயனக்கயமளன்று ணட்டுணயல்வ; கபி ன் 
ரீடயதிழழத ப்டிளதல்மம் பமர்த்வடகவநக் 
ழகமத்டயனக்கயமர், ப்டி அங்கமங்கவந (உணமம் 
னடம அஞிகவந)க் வகதமண்டினக்கயமர், பமர்த்வட 
பிழமடங்கள் ன்ளபல்மம் ண்ஞிதினக்கயமர், 

கபிகள் டங்கறக்குள் என 'ட்ளடி'மக - ணமக - 
ின்ற்றும் கனத்டக்கவநளதல்மம் டமனம் ப்டிப் 
ின்ற்யதினக்கயமளன்று ஆச்சர்தணமதினக்கும். யர்குஞ 
ப்ஹ்ணம் ன்று கல்ம யடணமக, ளபட் 
ளபநிதமதினப்வடப் ிடித்டக் ளகமண்டினந்டமறம் டைட 
கல்வகவநத் டம்னவத டைல்கநில் ளகமட்டிக் கபி 
டயகணமக இனந்டயனக்கயமர்! 
 

குனந்வடதமய் அபர் அடேக்யத்ட இந்ட னடல் 
ஸ்ழடமத்த்டயழழத இப்டிப்  இனப்டயல், poetic tradition 

என்யன்டிழத க்ஷயக் குஞ்சு ன்று "பிங்க சயசு" 
ன்று, ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

ம்னவத கபி ணிழ சழகமம், சமடகம் ன்று 
இண்டு க்ஷயகவநச் ளசமல்பமர்கள். இப்ழமட மம் 
ழமகத்டயல் மர்க்க னடிதமட இண்டு பிசயத்ணம 
க்ஷயகள்! 'சழகமம்' ன்ட சந்த்ரிவகவத (யளபமநிவத) 
ணமத்ழண ஆமம் ண்டம் க்ஷய. ழபழ டறம் 
சமப்ிமட. 
 

'ளநந்டர்த ரி'தில் அம்மநின் ணந்டம 
கமந்டயவத பர்ஞிக்கும்ழமட2 சழகமத்வடச் ளசமல்கயமர். 
'ணடய படம்' ன்ட பனக்கணல்பம? அம்மறவத ணடய 
படத்டயயனந்ட சந்த்ரிவகதமக அபறவத சயரிப்ளமநி 



பசீுகயட. அந்ட சந்த்ரிவகவத சழகம க்ஷயமம் 
ண்ஞிற்று. ளசமல்ய னடிதமட டயத்டயப்மக இனந்டட. 
இப்டிதினந்டமல் டயகட்டிபிடுணல்பம? டயத்டயப்ில் அடன் 
அகு ணத்ழட ழமய்பிட்டமம்! டயகட்மணயனக்க 
அப்ப்ழம என பமய் னநிக் கஞ்சய குடிக்கமழண ன்று 
மர்த்டடமம். ஆகமசத்டயழ சந்த்ியனந்ட யம அடித்டக் 
ளகமண்டினந்டட. அவட அந்டச் சழகமம் னசய மர்த்டடமம். 
அம்மறவத னக சந்டயியனந்ட ளனகும் 
ணந்டஸ்ணயட யமபின் டயத்டயப்ன யத அடன் அகுக்கு 
ஆகமசத்டச் சந்த்ின் யம (அடற்குத் ழடவபப்ட்) 
னநிக்கஞ்சய ணமடயரிழத இனந்டடமம்! ணத்டப்ழம 
உஞர்ச்சயனேம் ழமதிற்மம்! அடற்கப்னம் டமன் சழகம 
க்ஷய யமவபக் குடிப்ட ன்று ற்ட்ட ன்று 
பிழமடக் கல்வதமகப் மடிதினக்கயமர். 
 

பமஸ்டபத்டயல் சந்த்ரிவகதில் அம்னடழண 
யவந்டயனக்கயட. அந்ட அம்னடத்வடனேம் னநிக் 
கஞ்சயதமக்கயபிடும் அப்ழர்ப்ட் ணமடர்தத்ழடமடு 
அம்ிவகதின் ணந்டம கமந்டய இனக்கயட ன்று 
அங்ழக ளசமல்யதினக்கயமர். "கஞ்யக டயதம" - 'கஞ்சய 
ன் ண்ஞத்டமல்' (யமவபச் சழகமம் குடிக்கமதிற்று) 
ன்கயமர். ணவதமநத்டயல்டமன் கஞ்சய குடிப்ட க 
மடயதமனக்கும் பனக்கணமதினக்கயட. 'ணவதமநம் கஞ்சய' 
ன்ழ இனக்கயட. 
 

'ளநந்டர்த ரி' ளமம் பனத்டக்கு அப்னம் 
கடமசமர்தமநமகக் கரர்த்டய ளற் ிகு ண்ஞிட. 
அடயல் சழகமத்வடச் ளசமன்பர் மல்தத்டயல் 



ணமக்ஷ்ணயவதப் மடிழமட சமடகத்வடச் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 'பிங்க சயசு' ன்ட சமடக 
க்ஷயதின் குஞ்வசத்டமன். 
 

சமடகத்வடப் ற்ய, ன் பிசயத்ளணன்மல், அடற்குத் 
ளடமண்வதிழ த்பமம் இனக்கும். இப்டிதினந்டமல் 
ப்டி சமப்ிடுபட? அகயமல் வடச் சமப்ிட்மறம் 
அட ளடமண்வ ஏட்வ பனயதமக ளபநிதில் பந்ட 
பிடுணல்பம? மம் வகவத பவநத்ட பமதில் ஆமம் 
ழமட்டுக் ளகமள்கயடழம அட அவக பவநத்ட 
ஏட்வக்குள் ஆமத்வடப் ழமட்டுக்ளகமள்நறம் 
னடிதமட. அடமல், இந்டப் க்ஷயக்கு ஆமம் 
ன்ளபன்மல் ஆகமசத்டயயனந்ழட ழழ அந்டக் கண் 
த்பமத்டக்குள்ழநழத பிறேந்ட பதிற்றுக்குள் ழமய்பிக் 
கூடித ணவனத் டநிடமன். ணவன இல்மபிட்மல் அட 
சயதில் பமழபண்டிதடடமன். 'ணவனக்கமக ங்கும் 
சமடகம் ழமல் ன்று அடமல்டமன் ளசமல்பட. 
 

க்ஷ்ணய த்பிஞ டமவவத பர்யக்கழபண்டும் ன்று 
ளசமன்றன் ம ஆசமர்தமநின் கயனேள்நத்டக்கு, 'ணவன 
டமவவதத் டபி ழபழ ஆமழண இல்மட சமடக 
க்ஷய இனக்கயழட! அவடத்டமன் இபறவத த்பிஞ 
பர்த்டயற்கமக ங்கய பமடிக்ளகமண்டினக்கய இந்ட 
ப்மஹ்ணஞ குடும்த்டயற்கு னொணமகச் ளசமல் ழபண்டும்' 

ன்று ழடமன்ய, அப்டிழத மடிபிட்மர். பமதமல் 
சமப்ிடுபட கர்ணமவப அடேபிக்கயணமடயரி, கர்ணம 
ப்டயகூணமதினப்டமல், பமதமல் னறேங்கயட ளடமண்வ 
ஏட்வதமல் எறேகய பிடுகய ணமடயரி, இபர்கறக்கு 



ம்த்ட ழசமணல் றேபிப் ழமய்பிடும். கர்ணமவபப் 
மர்க்கமணல் அம்மள் க்னவ ண்டம்ழமட, ழழ 
ளடமண்வ ஏட்வக்குள்ழநழத ஆமத்வடப் ழமட்டு 
உள்ழந பிடுபடழம, ம்த்ட றேபமணல் 
ழசர்ந்டபிடும். 
 

க்ஷய ன்று ணட்டும் ளசமல்மணல் சயசுபம க்ஷய ன்று, 

குஞ்சு ன்று ளசமன்மர். குனந்வடக்குத்டமன் சய 
டமங்கழப டமங்கமட. சயத்டமல் அட 'பலீ்', 'பலீ்' ன்று 
கத்டகய ணமடயரி மம் கத்டகயழமழணம? அழடமடு, என 
சயன்க் குனந்வட கஷ்ப்டுகயட ன்மல் ந்டக் கல் 
ணறம் இங்கும். க்ஷ்ணயழதம 'டமதமர்' ன்ழ 
ளசமல்ப்டுபள். அடமல் குனந்வட, பிங்க சயசு 
ன்று ளசமல்யபிட்மல் அபள் யச்சதம் ணறனகய 
அனறபமளநன்று அப்டிச் ளசமன்மர். 
 

குனந்வடதமதினந்ட ஆசமர்தமள் அந்ட ப்மஹ்ணஞ 
ஸ்த்ரீவதக் குனந்வடதமகப் மர்த்ட அபள் behalf-ல் 
ழபண்டிமர். அபறக்கு, அபறவத டயக்கு (டய, த்ி 
ன்று ழடழண இல்மணல் ம-னண்தங்கள் இண்டு 
ழனக்கும் ழசர்ந்டடமன்) கர்ணம ளகட்டமதினப்டமல் 
அடேக்யப்டற்கயல்வளதன்று க்ஷ்ணய 
ளசமன்மநள்நபம? அடமல் அபள் சமர்ில் பமடமடிமர் 
: 'டஷ்கர்ண - கர்ணம் சயமதடெம் அீத தமம்னபம: 
த்பிஞமம்னடமமம் டத்தமத்'. "டஷ்க(ka)ர்ண--க(gha)ர்ணம்" - 
ளகட் கர்ணமபம ழகமவ கமம். கர்ணம் ன்மல் ல் 
ழபிற்கமம். "அப்டி இபர்கறவத டஷ்கர்ணம்டமன் 
டரித்ணமக பறுத்ளடடுக்கயட ன்கயமய்! அடமல் 



என்றும் யபர்த்டய கயவதமடம? ளகட் கர்ணமபின் 'ழச்சர்' 

ளகமறத்டய டுப்ட ன்மல் உன்னுவத கமக்ஷத்டயன் 
'ழச்சர்' குறகுற ன்று ணவனழணகம் ழம 
இனப்டமதிற்ழ! அட ங்ழகழதம, இட ங்ழகழதம 
இனக்கயளடன்மதமமல் அவட இங்ழக அடித்டக் 
ளகமண்டு பத்டமன் டவத ன் கமற்று இனக்கயழட! 
அந்ட க்னம ழபகத்வடபி என்று உண்ம? ழமகம் 
டிக்கும் ழமட ளகமட்டும் ழகமவ ணவன ணமடயரி, இந்டச் 
சமடகக் குஞ்சு டபிக்கய இப்ழமட அனவநக் ளகமட்டு. 
சமடகக் குஞ்சு ஆமத்டக்கு ணட்டுழண டபிப்ட. இந்ட 
டம்டயழதம ளமனநில்மணமல் ஆமம், பஸ்த்ம், படீு 
ல்மபற்றுக்குழண டபிக்கயமர்கள். படீு ன்று 
ளமக்வகனேம் ழமவனேணமக இடிந்ட பிறேகய ணமடயரி 
ழடம இனப்ட டமன். இந்டக் குனந்வடவத 
பறுத்ளடடுக்கும் ளபதிம ன்ணமந்ட மத்வட உன் 
குநிர்ந்ட கமக்ஷணமட, "அீத" - யபர்த்டய ண்ஞி, 
"சயமத" - த்டவழதம கமணமகச் சுணந்ட பந்ட 
மத்வட ங்ழக ழமச்சு ன்று ளடரிதமணல் யந்டணமக, 

"டெம் அீத" - ளமம் டெத்டக்கு பிட்டி, 

'த்பிஞமம்னடமமம் டத்தமத்' - த்வ்த ணவனவதக் 
ளகமடுக்கட்டும்" ன்மர். 
 

டமரித்ரித யவ்னத்டய ன்று ழமக பமழ்க்வகக்கம 
ணமசமத்வட ழபண்டுகயமற்ழம ழபண்டும்ழமழட 
கர்ண யவ்னத்டய, ம யவ்னத்டய ன்டம ஆத்ண 
ம்ந்டணம ழபண்டுடவனேம் கந்ட 
ளகமடுத்டபிட்மர்! 
 



ஞம், டிப்ன, ல்மம் அடற்குத்டமன் (ஆத்ண பிதணமகக் 
ளகமண்டு பிடுபடற்குத்டமன்). கமணம் உள் ல்மழண 
அடற்குத்டமன் ஸ்னஷ்டிதில் வபத்டயனக்கயட. 
ஸ்னஷ்டிதில் தமனம் சயஞ்பீிதமக இனக்கனடிதமட - 
கபமழ ளமம் அனர்பணமக அப்டி வபத்ட ளமம்க் 
ளகமஞ்சம் ழவத் டபி, மக்கயப் ழர் ளசத்டத்டமன் 
ழமகஞளணன்று ஸ்னஷ்டி யதடய. ஆமல் ளசத்டப் 
ழமகும் ழமட கர்ணம மக்கய டீர்ந்ட nil balance-ஆக 
இனப்டயல்வழத! அப்டிதினந்டமல்டமழ 
ஸ்னஷ்டிதியனந்ட பிடுட்டுப் ணமத்ணமறன் ழசமம்! 
ஆமல் அப்டிதில்வழத! இந்ட ணமடயரி இனக்கும்ழமட 
அந்ட ஆபிக்கு இன்ளமன சமன்ஸ், அடறம் டப்ிமல் 
அப்னனம்  சமன்ஸ்கள் ன்று ன்ணம ன்ணமபமகக் 
ளகமடுத்டத்டமழ அபற்யமபட கர்ணமவபக் 
கனயத்டக்ளகமள்ந பமய்ப்னக்கள் டழபண்டிதினக்கயட? 

இப்டி என பீன் ன்ணமக்கள் டுக்கடளணன்மல் 
அடற்கமக என அப்ம, அம்ணமறக்குக் கமணம் 
இனந்டமல்டமழ னடினேம்? அடமபட, கமணம் ன்று 
வபத்டயனப்டம் இன்ளமன பீன் கவத்ழடச் 'சமன்ஸ்' 

ளகமடுக்கும் ல் உத்ழடசத்டயல்டமன் ன்று ளடரிகயட. 
இப்டித்டமன் ஞத்டமல், சமப்மட்மல், படீ்மல், 

வபத்டயதத்டமல் சரீ க்ஷவஞ ளசய்டளகமள்படம், 

டிப்மல் அயற அிவ்னத்டய ளசய்டளகமள்படங்கூ 
எவ்ளபமன ஸ்ழஜ் பவ ஆத்ண பிதணமகப் 
ழமபடற்ழக உடபி ளசய்தத்டமன். ன் அநபில், ந்ட, 

ஸ்ழஜ் பவதில் ன்று ளடரிதமணல் மம் 'ணயஸ்-னைஸ்' 

ண்ஞிக் ளகமள்படயல்டமன் எழ அர்த்டணமகயட. 
"அர்த்டம் அர்த்டம்" ன்று ஆசமர்தமழந " 



ழகமபிந்ட"த்டயல் இவடச் ளசமல்கயமர். அட "னெ ணடய"க்கு 
'அட்ஸ்' ண்ஞிதட (" ழகமபிந்டம், னெ ணழட"!) 
ன்வடனேம் ஜமகத்டயல் வபத்டக்ளகமள்நழபண்டும்! 
னத்டயசமயதமதினந்டமல் ளௌகயகம் ன்று 
இனக்கயவபகவநக் ளகமண்ழ, அபற்வத் டக்க அநபில் 
டக்க கமம் பவ 'னைஸ்' ண்ஞிக்ளகமண்ழ, 

ஆத்ணயகத்டக்குப் ழமய்ச் ழசமம். 
 

ம் சமஸ்த்ங்கள் ல்மம் அப்டி பனயகமட்டுவபடமன். 
ஆசமர்த க்ந்டங்கள் ல்மனம் அப்டித்டமன். ஞம் 
ழகட்டு க்ஷ்ணய ஸ்டடய மடிமறம், வ்தமடய 
ழமகடளணன்று றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயக்கு "னங்கம்" 
மடிமறம் ஆத்ண க்ஷ்தத்வட அபர் ணக்கழப 
ணமட்மர். அடற்கமகழபடமன் இபற்வக் ழகட்ட. அன்ம் 
ழமடும் அன்னர்ழஞச்பரிதிம் "ிக்ஷமம் ழடய!" 
ன்று ழமய் யற்கயழமடம் "ஜம வபமக்த 
யத்த்தர்த்டம்" ன்றுடமன் னடிப்மர். 
 

'அகயஞ்ச' ன்று ஞத்டயல் ழ்வணவதச் ளசமல்றம் 
ழமடம் 'கர்ண-கர்ணம்' ன்று அவடனேம் ஆத்ண 
ம்ந்டணம கர்ணத்ழடமடு ழசர்த்டக் கமட்டி, ழ்வண 
யவ்னத்டய ணமத்ணல் ழபண்டிதட, கர்ண யவ்னத்டயனேம்டமன் 
ன்று னரிதவபத்டயனக்கயமர். 
 

இந்ட ஸ்ழடமத்டத்டயல் என மப்டி 18 ஸ்ழமகம், 

இன்ளமன்யன்டி 20-21 ச்ழமகம் ன்று இனந்டமறம் 
இந்ட என ஸ்ழமகத்டயல்டமன் ளசல்பத்டக்கு 
அடயழடபவடதம க்ஷ்ணயதிம் ளமனட் ளசல்பம் 
ழபண்டுபட. அடுத்ட ஸ்ழமகத்டயல்3 ழபண்டுணமமல், 



"இஷ்மம் னஷ்டிம் க்னீஷ் ணண" ன்று டமம் பினம்ிக் 
ழகட்கய (டணக்கமக அல், அந்ட ப்மம்ணஞ டம்டயவத 
னன்ிட்டுக் ழகட்கய) ளசனயப்வத் டட்டும் ன்று 
ளசமல்றம்ழமடம் டத்டக்கம ப்மர்த்டவவத hint 

ளசய்டயனப்டமக வபத்டக்ளகமள்நமம். ணற்டி 
ஸ்ழடமத்ம் னறேக்கப் ளனணமறம் டமதமனம் ப்டிச் 
ழசர்ந்ட ழசர்ந்ட அடேக் னெர்த்டயகநமக இனக்கயமர்கள், 

(அபர் கமர்ழணகம் ழம வ்தமித்ட இனக்கும்ழமட, 

ழணகத்டக்கு டுபில் ணயன்னுகய ணயன்வப்ழமல் இபள் 
ப்டி அபனவத பக்ஷஸ்டத்டயல் ஸ்பர்ஞ 
கமந்டயனேன் ப்கமசயக்கயமள்4 - ன்ட ழமன் 
பிதங்கள்), ர்ப சக்டயதம மசக்டயதின் என 
னொணமகழப இனக்கப்ட் க்ஷ்ணய இன்னும் ன்ளன் 
னெர்த்டயகநமக இனக்கயமள், க்ஷ்ணீ னொத்டயல் அபறவத 
பர்ஞவ ன், ளனவண ன் - ன்யப்டிதம 
ணமசமங்கள்டமன் இனக்கயன்ழப டபி 
டயபிதத்டயற்கம ப்மர்த்டவ இல்வ. 
 

இப்டி அழக பிதங்கவந, கபிவட அனகுகவந, க்டய 
மபங்கவநத் ளடரிபித்ட ச்ழமகங்கள் 
ளசமல்யக்ளகமஞடு ழமகும்ழமட என ச்ழமகத்டயல்டமன், 

டற்கமக ப்மர்த்டயக்க ஆம்ித்டமழம அந்ட பிதத்வடச் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 'ழமக ணமடமபிம் ழமய் ளமம் 
என்றும் னவதி ழபண்டிதடயல்வ. டநிப்ழமக் 
கமட்டி பிட்மழ ழமடம்' ன்கய ரீடயதில் 
மடிதினக்கயமர். அடயழழத னவதடீ்வ மணமக 
படித்டக் ளகமடுத்ட பிட்மர்! 'ளமம் டீணமக, க்ஷயக் 
குஞ்சு ணமடயரி ஸ்பதணமக என்றும் ண்ஞிக்ளகமள்நத் 



ளடரிதமணயனக்கும் இந்ட அம்மறக்கு அனள் ணவனவதக் 
ளகமட்டு' ன்று ளசமல் பந்டவடனேம்கூ, 'அம்ணமள்' ன்று 
ளசமல்மணழ வ்தங்கயதணமகத் ளடரிபித்டயனப்ட 
ணமட. 
 

1 --- ட்மபட (சய டயப்னகநின்டி என்டமபட) 
ச்ழமகம். 
 

2 --- 63-பட ச்ழமகம் 

 

3 --- "இஷ்ம பிசயஷ்" த் ளடமங்குபட. 
 

4 --- கமமம்னடமய யளடமசய வகட்மழ: 
 

டமமடழ ஸ்னடய தம டடிடங்கழப (ஆமபட ச்ழமகம்) 
(னடல் டடயதிழழத ிற்கம உழடசங்கநின் பித்ட) 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

(னடல் டடயதிழழத 

 

ிற்கம உழடசங்கநின் பித்ட) 
 

(இடயல் இண்டு பிதம் ளடரிபிக்கடம். குனந்வடதமக 
ஆசமர்தமள் மடித இந்ட னடல் ஸ்ழடமத்த்டயழழத 
ிற்கமத்டயல் அபர் ளரிடமக 'ளபப்' ண்ஞித இண்டு 
ளகமள்வககறக்கு பித்ட இனக்கயட. என்று - அபர் 
கர்ணமவப க்டயதில் ழசர்த்டட. 'கர்ணம டமழ ன் 
டபில்வ. ஈச்பன்டமன்  டமடம. அபனுக்ழக க 
கர்ண வனேம் அர்ப்ஞம் ண்ஞிபிடு. அப்ழமடடமன் 
இந்டச் சயன்ப் ன் ழமய் சயத்ட சுத்டய ன் 
ஆத்ணமத்ணமர்த்டணம ளரித ன் கயவக்கும்' ன்ட. 



இட கர்ண ணமர்க்கக்கமர்கவநப் க்டய ணமர்க்கத்டயல் 
ழசர்ப்டற்கு ளசமன்ட. இன்ளமன்று - க்டய 
ணமர்க்கக்கமர்கநிம், 'ன்னுட, உன்ட' ன்று ளடய்ப 
ழடம் மர்க்கமணல், ழடம என்யம் டமன் உக்கு 
இதல்மக க்டய சுக்கயளடன்டமல் அவடழத ீ 
இஷ்னெர்த்டய ன்று க்டய ண்ஞிமறம் ணற்பற்வத் 
டமழ்த்டயதமக யவக்கமணல், ல்மம் க ணமத்ணமபின் 
னொ ழடங்கழந ன் உஞர்ச்சயவத ற்டுத்டயக்ளகமள்' 

ன்று ளசமன்ட. னடயல் இப்டி ஸ்பமணயகறக்குள் 
ழடணயல்வ, ல்ம ஸ்பமணயனேம் எழ ணமத்ணமடமன் 
ன்று ஆம்ித்டமல்டமன் அப்னம் ல்ம 
ஆமணயனேங்கூ அடடமன் ன் ஜமத்டக்குப் ழமக 
னடினேம். அடமபட, இட க்டய ணமர்க்கக்கமர்கவந ஜம 
ணமர்க்கத்டயல் ழசர்ப்டற்கமகச் ளசமன்ட. இந்ட இண்டு 
அிப்மதங்கவநனேம் ககடமம ஸ்ழடமத்த்டயல் 
மர்க்கயழமம். 
 

சமடகக் குஞ்வசச் ளசமல்ய ம்த்ட டமவ 
ழபண்டிதடற்கு அடுத்ட ஸ்ழமகத்டயல் 

 

இஷ்ம பிசயஷ் ணடழதமி ததம டதமர்த் 

 

த்னஷ்ட்தம த்ரிபிஷ்-டம் றம் ந்ழட 

 

ன்று ளசமல்றணயத்டயல் இஷ்டிகள் ன்டம தஜ்ஜ 
கர்ணமக்கநிழழத உதர்ந்ட அிப்மதத்வட வபத்ட, 

அபற்வ ஸ்பர்க்க வ பினம்ிச் ளசய்கயபர்கறம் 
ணமக்ஷ்ணயதின் கனஞமகமக்ஷத்டமல்டமன் அந்டப் 
வ றணமக அவகயமர்களநன்று ளசமல்கயமர். 



அபர்கறக்கு அப்டித் ளடரிதமணல் டங்கள் கர்ணமழப 
ன் டனகயளடன்று யவத்டமறம், க்ஷ்ணய ன்று னொம் 
ளகமடுத்டச் ளசமல்கய கபத் சக்டயடமன் அவட 
பமஸ்டபத்டயல் ண்டபிக்கயளடன்று ஆசமர்தமள் 
ளசமல்பட இங்ழக ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட. 
 

க ளடய்பனம் க ணமத்ணமபின் னொ ழடங்கழந 
ன்று அபர் ளடரிபிப்ட இடற்கு அடுத்ட ஸ்ழமகத்டயல்: 
 

கரர்ழடபழடடய கன-த்ப-றந்டரீடய 
 

சமகம்ரீடய சசய ழசக-பல்ழடய | 

 

ஸ்னஷ்டி-ஸ்டயடய-ப்த-ழகயற ம்ஸ்டயடமவத 

 

டஸ்வத ணஸ்த்ரினபவக-குழமஸ்-டனண்வத || 

 

எழ ணமத்ணம த்ரினெர்த்டயகநமகய ஸ்னஷ்டி-ஸ்டயடய-
ம்மம் (ப்நதம்) ன்று பிவநதமட்டுப் 
ண்டம்ழமட ("ழகயற") அபர்கறக்குள்ழந த்ி 
னொத்டயல் எவ்ளபமன சக்டயதமக இனப்ட 
ணமக்ஷ்ணயழத டமளன்று ளசமல்கயமர். அப்டினேள்ந 
சக்டயகநின் ளதர்கவந கரர்ழடபவட, கன த்ப றந்டரி, 

சமகம்ரி, சசயழசக பல்ம ன்கயமர். னென்று 
னெர்த்டயகறக்கு மற சக்டயகவநச் ளசமல்யதினக்கயட! 
ன்? 

 

ப்ம்ணம, பிஷ்ட, சயபன் ன்கயடி னடயல் ப்ம்ண 
த்ி-'கரர்ழடபவட' ன்னும் பமக்ழடபிதம ஸ்படய; 
அடுத்டமற்ழமல் கனக் ளகமடினேவத ணமபிஷ்டபின் 
னொ மபண்தம் ணயக்க த்ிதம 'கன த்ப றந்டரி' 



(ஸ்ழடமத்த்டயன் ழர் னெர்த்டயதம க்ஷ்ணய); அப்னம் னத் 
த்ிகநமக ணட்டும் இண்டு ழர் 'சமகம்ரி' ன்றும் 'சசய 
ழசக பல்ம' ன்றும் இனக்கயட! 
 

சமகம்ரி தமளன்று ழடப ீனமஞங்கநில் இனக்கயட1. 

என ஞ்ச கமத்டயல் அம்மள் டன்னுவத 
ழடத்டயயனந்ழட கயகமய்கள், கரவ பவககள் 
ல்மபற்வனேம் னவநக்கப் ண்ஞி ங்கள் யத்டச் 
சமப்ிடுணமறு க்னவ ண்ஞிமள். அப்ழமட அபறக்கு 
ற்ட் ழர்டமன் சமகம்ரி, இபறம் சயபனுவத 
சக்டயழத. 
 

"ஸ்னஷ்டி-ஸ்டயடய-ப்நத" ன்று ளசமல்யனேடி 
(ப்நதணம) ம்மத்டக்கு உடபி ண்ஞமணல் 
ஸ்டயடயக்கு உடபி ளசய்படமக அல்பம இபள் 
ங்கறக்கு ஆமத்வடக் ளகமடுத்ட 
க்ஷயத்டயனக்கயமள்? த்ரினெர்த்டயகறக்கு த்ரிசக்டயகள் 
ன்யல்மணல் மமபடமக என்வ ன் இப்டிச் 
ளசமல்டம்? 

 

ளமனத்டணமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர். ங்கநின் 
ணப்மன்வண ஆசமர்தமறக்கு ன்மகத் ளடரினேம். 
டக்ஷ்ணய, டமன்த க்ஷ்ணய அஷ் க்ஷ்ணயகவந 
ளசமன்மறம், ங்கள் 'க்ஷ்ணய' ன்மல் டத்வடத்டமன் 
யவப்மர்களநன்று அபனக்குத் ளடரினேம். ஆமல் 
னொமவதச் சமப்ி னடினேணம? ஆடிதமல் சமப்மடு 
ழமடுகய அம்ணமபமகத் க்ஷ்ணயவதக் குயப்ிட்டுச் 
ளசமல்மணல் பிக்கூமட ன்று அபனக்கு இனந்டட. 
அடமல்டமன் சமகம்ரிவதச் ளசமன்மர். அப்னம் 



ப்நதத்டயற்கு ஸ்பமணயதம னத்ின் சக்டயதமக 'சசய 
ழசக பல்ம' ன்மர். அப்டிளதன்மல் சந்டயவத் 
டவதில் வபத்டக்ளகமண்டினப்பரின் ப்ரித த்ி. 
ம்ம னெர்த்டயழத ணழச்பமக ணமதம மகம் 
ண்டம் ழமடம், டம சயபமக ழணமக்ஷமடேக்ம் 
ண்டம்ழமடம்கூ சசய ழசகமகத்டமன் இனக்கயமர். 
அடமல் 'சசய ழசக பல்ம' ன்னும்ழமட ப்நத சக்டய, 
டயழமடம2 சக்டய, அடேக் சக்டய ல்மனம் 
அபழநடமன் ன்று வபத்டக்ளகமள்நமமம். இபழநடமன் 
ப்ம்ண சக்டய, பிஷ்ட சக்டய ஆகயதபர்கறம் ன்று 
ஆம்த்டயல் ளசமல்யபிட்டமல் ஞ்ச க்னத்தங்கறக்கும் 
னெணம ப்ஹ்ண சக்டய என்றுடமன் இத்டவ 
னெர்த்டயனேணமகயதினக்கயட ன் அத்வபடம் 
பந்டபிடுகயட. 
 

க்ஷ்ணயடமன் ஸ்படய, மர்படய ஆகயத ல்மனம் ன்று 
இங்ழக ளசமல்யபிட் ிகு சயப-பிஷ்டக்கவந ணட்டும் 
பித்தமம் ணமடயரி பிட்டுபிமணம? அடமல்டமன் 
னடிக்கய இத்டயல் 'த்ரினபவக குழமஸ் டனஞி' ன்று 
ளசமன்ட. 'த்ரினபங்கறக்கும் குனபமக இனக்கப்ட்பர் 
ணமபிஷ்ட. அபனவத ப்ரித த்ிதம சக்டய 
க்ஷ்ணய' ன்று அர்த்டம். டக்ஷயஞமனெர்த்டயதின் னெகுன 
ஸ்பனொத்டயயனந்ட அபடமம் ண்ஞிபர் ணம 
பிஷ்டவப குனபமகச் ளசமல்றம்ழமட சயப-பிஷ்ட 
அழடனம் பந்டபிடுகயட. குனபின் சக்டய ன்று 
க்ஷ்ணயவத ளசமல்றம்ழமட அபள் ழடம ஞம், கயஞம் 
ளகமடுப்பள் ணட்டுணயல்வ, ஜம 
சக்டயதமகறணயனக்கயபள் ன்று கமட்டிதடமகயட. 



 

ம் குன ம்வ மதஞியனந்டடமழ 
ஆம்ிக்கயட? அடமல் 'த்ரி னப குன' ன்மர். 
அஷ்ழமத்டங்கவநப் மர்க்கும்ழமட சயபமஷ்ழமத்டம் 
ணமடயரி க்னஷ்ஞமஷ்ழமத்டம், மணமஷ்ழமத்டம் 
ஆகயதபற்யறம் "கத்குனழப ண:" ன்று பனகயட. 
 

குன ன்று - த்ரினப குன ன்று - இங்ழக ஆசமர்தமள் 
ளசமல்றம்ழமட ஜமழமழடசம் ண்டபர் 
ன்யல்மணல் னெறகத்டயற்கும் ிடமபமக 
இனப்பளன்றும் அர்த்டம் ளசய்தமம். டமதமர், டமதமர் 
ன்று க்ஷ்ணயவதச் ளசமல்படமல் னெறகத் டகப்மரின் 
த்ி ன்று ளசமன்டமகறம் ளகமள்நமம். 
 

க்ஷ்ணய அஷ்ழமத்டத்டயல் "ப்ஹ்ண-பிஷ்ட-
சயபமத்ணயகமவத ண:" ன்று கவசய மணமறக்கு இண்டு 
மணம னன்மல் பனபடன் டமத்ர்தத்வடழத இந்ட 
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

இடற்கு அடுத்ட ஸ்ழமகம் 

 

ச்னத்வத ழணம(அ)ஸ்ட சு-கர்ண--ப்றத்வத 

 

த்வத ழணம(அ)ஸ்ட ணஞ-ீகுஞமர்ஞபமவத | 

 

சக்த்வத ழணம(அ)ஸ்ட சட-த்-யழகடமவத 

 

னஷ்ட்வத ழணமஸ்ட னனழமத்டண-பல்மவத || 

 

ச்னடயடமன் ஆசமர்தமறக்கு னெச்சு. அவபடயகம், அவகுவ 
வபடயகம் ஆகயதபற்வ பிட்டி, சுத்டணம ச்னடய 



ணமர்க்கத்வடழத ஸ்டமம் ளசய்த பந்டபல்பம? 

"ச்னடய-ஸ்ம்னடய-னமஞமமம் ஆதம்" ன்ழ அல்பம 
அபவ ஸ்ழடமத்ரிப்ட? அப்டிப்ட் ச்னடய படிபணமக, 

ழபட ஸ்பனொிஞிதமகத் டமதமவச் ளசமல்மணல் டமம் 
ண்ஞித னடல் மயத்தத்வட னடிப்மம? "ச்னத்வத 
ழணமஸ்ட" ன்று ஆம்ிக்கயமர். ஜமமபடமணமமறம் 
வபடயக கர்ணமடேஷ்மத்டயற்கு அடற்குரித இத்வடப் 
ளற்றுக் ளகமடுப்டயல் மடுட்பல்பம? அடமல் 
(க்ஷ்ணயவத) ச்னடய ஸ்பனொணமகச் ளசமன்றன், அடயல் 
ளசமல்யதினக்கும் சுணம கர்ணமடேஷ்மங்கநின் 
வப் ிப்ிக்கயபள் அபள்டமன் ன்கயமர்: "சு 
கர்ண  ப்றத்வத". இங்ழகனேம் ணீணமம்கர்கறக்கு 
டயல் இனக்கயட! 
 

ல் குஞங்களநல்மம் னத்ம் ணமடயரி யவந்ட 
இன்ங்கநின் உனபணமகத் டமதமர் இனப்வட "த்வத 
ழணமஸ்ட, ணஞதீ குஞமர்ஞபமவத" ன்று ளசமல்கயமர். 
 

ல்மபற்றுக்கும் அடிப்வதமக ணக்கு ச்னடய 
ழபண்டும். மம் ளசய்னேம் கர்ணங்கள் ச்னடய ப்னேக்டணமக 
இனக்கழபண்டும். அப்ழமடடமன் அவப சு கர்ணமபமக 
இனக்கும். அப்டிப்ட் கர்ணமபிமழழத இன்ங்கவந 
உக இன்ங்கழநம, ஆத்ணமத்டணம இன்ங்கழநம, 

டபமமறம் ளழபண்டும். 
 

குஞம்-கர்ணம் ன்று இண்டு. என்றுக்ளகமன்று 
ம்ந்டப்ட்வப. "குஞ-கர்ணங்கநமழழத மன்கு 
பர்ஞங்கவந (மடயகவந) ஸ்னஷ்டித்டயனக்கயழன்" ன்று 
கரவடதில் (கபமன்) ளசமல்கயமர்3. குஞப்டிழத கர்ணம 



ழமகும். அவட சமஸ்த்த்டயல் பகுத்டக் ளகமடுத்டள்நடி 
ளசய்ட ஈச்பமர்ப்ஞம் ளசய்டமல் அந்ட சு கர்ண 
பிழசத்டமல் ப்டிப்ட் குஞணமமறம் அட 
க்பணமக ஆகும். னடயல் 'சு கர்ண வத் டனபள்' 

ன்று ளசமல்ய, அடுத்டமற்ழம 'ல் குஞங்கறக்கு 
னத்ணமதினப்பள்' ன்று என்ழமளமன்று 
ிவஞத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

அப்னம், சக்டயடமழ ல்மபற்றுக்கும் ழடவப? அடறம் 
அபள்டமளன்று ளசமல்ய ணஸ்கமம் ளடரிபிக்கயமர்: 
"சக்த்வத ழணமஸ்ட". 'சட த் யழகடம' ன்மல் 
கணமவ, டமணவப் னறக்குள் உட்கமர்ந்டயனப்பள். 
'சட த்ம்' ன்மல் டைறு இடழ் (ளகமண் டமணவ) ன்று 
கஞக்கமக யவக்க ழபண்மம். சடம் ன்ட ந்டப் 
ளரித ம்வனேம் குயப்ட. ஸ் டந த்ணம் 
ன்றும் ளசமல்படண்டு. ம் சயயல் மசக்டய ஸ் 
டந த்ணத்டயல்டமன் சயபத்ழடமடு கந்டபநமக 
இனக்கயமள் ன்று குண்யீ ழதமகத்டயல் இனக்கயட. 
இங்ழக ஆசமர்தமறம் த்ணபமயிதமக க்ஷ்ணயவதச் 
ளசமல்றம்ழமட "சக்டய"-"சக்த்வத ழணமஸ்ட:"- ன்ழ 
ளசமல்கயமர்! 
 

"னஷ்ட்வத ழணமஸ்ட". ழமயப்ிமல் ற்டும் 
யவழப னஷ்டி. ரிம னெர்த்டயதின் த்ிதமக, 

உகத்டக் குனந்வடகறக்ளகல்மம் டமதமமகப் ழமயத்ட 
பநர்ப்பள் அபள்டமன். 
 

டய (இன்ம்) , சக்டய, னஷ்டி ல்மபற்வனேம் டனம் 
ணந்த்ங்கள் ச்னடயதில்டமன் அங்கயதினக்கயன். 



அடமல் னடயல் அவடச் ளசமல்ய அப்னம் இபற்வச் 
ளசமன்மர். ம்னவத டயவண (சக்டய) , யவற (னஷ்டி) , 

ஆந்ட அடேழமகங்கள் (டய) ஆகயத ல்மம் ழபட 
பனயதில் ற்ட்டமக இனக்க ழபண்டுளணன்று, (இப்டிச்) 
ளசமன்மர். 
 

'எவ்ளபமன ப்மஞிக்குள்ழநனேம் ஆந்ட ஸ்பனொணமக 
இனப்ட ீடமன்! எவ்ளபமன ப்மஞிக்குள்ழநனேம் சக்டய 
ஸ்பனொணமக இனக்கயட ீடமன்! யவற ன்கயடமக 
இனக்கயடம் ீடமன்!' ன்று ளசமல்ய, எவ்ளபமன்றுக்கும் 
'ழணமஸ்ட, ழணமஸ்ட' ன்று ணஸ்கமம் ளடரிபிக்கயமர். 
 

னடிபமக ணமபிஷ்டறக்ழக உரித அமடமஞ 
மணமபம னனழமத்டணன்4 ன்வடச் ளசமல்ய 
அபனுவத சக்டயதமக அபள் இனப்வட "னனழமத்டண 
பல்மவத" ன்கயமர். 
 

ிற்கமத்டயல் ளரித யத்டமந்டணமக ளபப் ளசய்ட 
கனத்டக்கவநனேம் உள்ழந வபத்ட குனந்வடதமசமர்தமள் 
இப்டி மடி னடித்டமர். 
 

மடி னடித்டடடமன் டமணம்! ணமக்ஷ்ணய அந்டக் 
குடிவசவதச் சுற்யப் மனமதினந்ட அத்னடய னறேக்க 
ஸ்பர்ஞத்டமம ளல்யக் கிகநமகழப என 
னறர்த்ட கமம் பர்யத்டபிட்மள்! நநளபன்று 
பர்யத்ட பிட்மள்! 
 

அபடமக் குனந்வடக்குப் ழமட் என அறேகல் ளல்ய 
னம் அந்ட ழகமடி ணங்கு டங்கப் னங்கநமகத் 
டயனம்ி! 



 

னடயல் ப்மம்ணஞ ஸ்த்ரீ கண்ஞரீ் டமவவதக் 
ளகமட்டிமள். அவடப் மர்த்ட ஆசமர்தமநின் 
பமக்கயயனந்ட ஸ்ழடமத் டமவ ளகமட்டிற்று. அவடக் 
ழகட்டு க்ஷ்ணய ககடமவவதக் ளகமட்டி பிட்மள். 
 

அந்ட ஸ்ழடமத்த்டக்குக் ககடமம ஸ்ழடமத்ம் ன்ழ 
ழர் ற்ட்ட. '(ககடமம) ஸ்டபம்' ன்றும் 
ளசமல்பமர்கள். ஸ்டபம் ன்மறம் ஸ்ழடமத்ந்டமன். 
 

ஆசமர்தமள் ணமல் யவத்டமழ ழமடம், க்ஷ்ணய 
அடன்டிப் ண்ஞிதினப்மள். ஆமறம் அபர் 
பமக்கயமல் இப்டி என ஸ்டடய பந்ட, டமன் ழகட்டு 
ந்ழடமப்டம், - டமன் ந்ழடமப்டுபட 
ணமத்ணயல்வ, ங்களநல்மம் ந்ழடமப் டம்; 

அவடப் மமதஞம் ண்ஞி அபர்கறம் ளமனள் கஷ்ம் 
ீங்கய, கர்ணக் கஷ்னம் ீங்கய றிக்ஷணமக இனக்கடம் 
- ன்ழ டயவ்த ீவதமக த்டயமள். 
"த்பிஞமம்னடமமம் டத்தமத்" ன்று ளசமன்றழகூ 
அபள் ககடமவவதக் ளகமட்டிபிமணல், அப்னனம் 
அழக ஸ்ழமகங்கள் அனகு அனகமக அபர் ளசய்ட 
ிற்மழ அடேக்ம் ண்ஞிமள். 
 

மனம் இந்ட ஸ்ழடமத்வடச் ளசமல்ய டமரித்ரித 
யவ்னத்டயனேம், "கர்ண கர்ணம்" ன்று ளசமன் ம 
டமத்டயயனந்ட யவ்னத்டயனேம் ளறுழபமம்! ப்மம்ணஞ 
டம்டயவத சமக்கமகக் கமட்டி ம் ல்மனக்குளணன்ழ 
ஆசமர்தமள் இந்ட ஸ்ழடமத்த்வட அடேக்ம் 
ண்ஞிதினக்கயமர். 
 



யகணமக (இக பமழ்க்வகதில்) என வத் டனகய 
ஸ்ழடமத்ம் ன்மல் அட 'மன'மகத்டமிக்கும். அப்டி 
ஆசமர்த க்ந்டங்கநில் 'ககடமம ஸ்டபம்' ப்யத்டணமக 
இனக்கயட. ஆமறம் இத்ழடமடு த்வடனேம் அடயல் 
ஆசமர்தமள் குவனத்டத்டமன் ளகமடுத்டயனக்கயமர். இழட 
ழம, ழமக யபமஞம் டனகயளடன்டமல் 
'றப்ஹ்ணண்த னங்க'னம், க கமர்த 
யத்டயக்குணமட ன்டமல் 'ளநந்டர்த ரி'னேம் 
famous-ஆக இனக்கயன். அவபளதல்மனம் அழடமடுகூ, 

ஆத்ணமவபக் கவத்ழடற்றுபடமகறம் இனப்வப. 
ஆச்சர்தளணன்ளபன்மல், எழ வபமக்தணமக உழடசம் 
ண்டம் " ழகமபிந்டம்" டமன் ல்மபற்வக் 
கமட்டிறம் ப்யத்டய ளற்யனப்டமகும்! ணற்ளடல்மம் 
ஆசமர்தமள் ணக்கமகச் ளகமஞ்சம் பிட்டுக் ளகமடுத்டம் 
ண்ஞிதவப. " ழகமபிந்டம்" டமன் அபர் ணவ 
அப்டிழத னர்ஞணமக ப்டயயப்ட. அந்ட ணயன் 
ணயவணடமன் அந்ட ஸ்ழடமத்த்டயற்கு ற்ட்டினக்கும் 
ப்யத்டய! 
 

றன் ணவனதமகக் ளகமட்டிற்று. ஆசமர்தமள் அடயல் என 
ணஞிகூத் ளடமமணல் அந்ட ப்மம்ணஞ டம்டயக்ளகன்ழ 
அடேக்யத்டபிட்டுப் ழமய்பிட்மர். 
 

ளமன்ணவன ளற் படீு கமடிக்குக் ளகமஞ்ச 
டெத்டயறள்ந என கயமணத்டயல் இனந்டயனக்கயட. அறேகல் 
னத்வடப் ழமட்டுத் டங்கப் னங்கநமகப் ளற்பர்கள் 
பமழ்ந்ட அந்ட இத்வட இப்ழமட 'னம் ழடமட்ம்' ன்ழ 
ளசமல்கயமர்கள். அங்ழக 'ஸ்பர்ஞத்டணவ' ன்ழ என 



குடும்ம் இனக்கயட. அவடச் ழசர்ந்டபர்கள் ககடமவ 
ளற் டணப்டயதின் பம்சத்டயல் பந்டபர்களநன்று 
ம்ிக்வக இனக்கயட. 
 

1 --- சமகம்ரிதின் கவட சற்று பிரிபமக இி பபினக்கும் 
ம் டைற்குடயகநிளமன்யல் ளபநிதமகமம். 
 

2 --- டயழமடமம், ஞ்ச க்னத்தம் னடயதபற்யன் பிநக்கம் 
"குனனெர்த்டயனேம் த்ரினெர்த்டயகறம்" னும் உவதில் 
'னத்ன்-சயபன் (சயபம், மம)-ணழச்பன்' ன் 
ிரிபில் கமஞறம். 
 
3 --- IV. 13 
 

4 --- னனழமத்டண மணம் குயத்ட க், 440--1 மர்க்க. 
 

ணமய ஏடித ஆறு! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ணமய ஏடித ஆறு ! 
 

ட்மபட பதயல் பித்தமப்தமம் னர்த்டய ண்ஞி 
அகத்டக்கு ஆசமர்தமள் டயனம்ிமர். 
 

டகப்மர் கமணமகய பிட்மர்.1 

 

டமதமனக்கு ஆடபமக ஆசமர்தமள் ளகமஞ்சமள் இனந்ட 
பந்டமர். டமதமனக்கு வ்பநற னக்தணம ஸ்டமம் 
டழபண்டும், அபநிம் வ்பநற அன்ன கமட் 
ழபண்டும் ன்று அபர் த்டயக் கமட்டிதினக்கயமர். 
பதறம் ஆகய - ளமம் பனம் னத் 
மக்தணயல்மணயனந்ட அப்னம் ழபண்டிக்ளகமண்டுடமழ 



ஆசமர்தமவநப் ளற்மள்? - டயவதனேம் இனந்டயனந்ட 
அம்ணமறக்கு ழபண்டித ஞிபிவகள் ண்ஞிமர். 
 

என மள் அபறக்கு ளமம் அசக்டணமக இனந்டட. 
அப்ழமளடல்மம் ஆல்பமய்ப்னவன இப்ழமட ழமல் 
கமடிதிழழத ஏடிக்ளகமண்டினந்டட. னண்த டீர்த்டம் 
ன்டமல் அந்ட அம்ணமள் அங்ழக ழமய்த்டமன் டயனம் 
ஸ்மம் ளசய்ட பனபட பனக்கம். இப்ழமட ழட 
அளநக்தத்டமல் ழமகனடிதபில்வ. பனத்டப்ட்மள். 
"இன்ிக்குப் னண்தகமம். னண்த டீர்த்ட ஸ்மம் 
ண்ஞனடிதமணயனக்ழக!" ன்று குவப்ட்டுக் 
ளகமண்மள். 
 

"மன் ப்மர்த்டவ ண்டகயழன்" ன்று ஆசமர்தமள் 
ளசமல்ய அப்டிழத ளசய்டமர். 
 

ஈச்பமபடமணமமறம் க்டமகழப டித்ட அபடமம் 
இட. அடமல்டமன் னன்ன க்ஷ்ணயதிம் ப்மர்த்டவ 
ண்ஞிமர். 
 

'அம்ணம உம்ன ரிதமகய டயக்குப் ழமகடம் ன்று 
ப்மர்த்டயத்டமல் அபளநமனத்டயக்கு ன்வண ளசய்டழடமடு 
னடிந்டபிடும். அடற்குப் டயல் ங்ழகழதம  
ணமட்ணயல்ம கமட்டு பனயதில் ழமய்க்ளகமண்டினக்கும் 
டயழத இந்ட க்மணம் பனயதமகப் ழமகும்டி ப்மர்த்டயத்டக் 
ளகமண்மல் ல்ம ங்கறக்கும் ல்டமகுழண!' ன்று 
யவத்டமர். 
 

டயவத க்னத்டக்குக் கயட்ழ பனம்டி ழபண்டிக் 
ளகமண்மர். 



 

அப்டிழத பந்டட! 
 

பனம் பனயதில் என க்னஷ்ஞன் ழகமபில் இனந்டட. டய 
டம் ணமய பந்டடயல் ழகமபிறக்கு ரீ்ஞம் 
ற்ட்டுபிட்ட. 
 

ந்ட ல்டமமறம் கஷ்ணமகறம் ளகமஞ்சம் கந்ட 
டமழ பனபடமதினக்கயட? 

 

என ப்மம்ணஞக் குனந்வட ளமம்ச் சயன் பதயழழத 
க பித்வதகவநனேம் ஸ்பகீரித்டட, ககடமவ 
ளமனயத வபத்டட, டமதமனக்கமக டயவதத் டயனம்ிபிட்ட 
னடம பிதங்கள் சுற்றுப் னங்கநிளல்மம் 
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப் ப ஆம்ித்ட, அந்ட 
மல்தத்டயழழத அபனக்கு யம் ணரிதமவட ற்ட்ட. 
ணமசமங்கள் அந்ட ப்ழடசத்ட மமபின் கமடக்குப் 
ழமதிற்று. டர்சம் ளசய்த பந்டமன். ஆசமர்தமள் 
அபிம் ளசமல்யக் ழகமபிறக்கு ரீ்ழஞமத்டமஞம் 
ண்டபித்டமர். ழமகத்டயற்ழக டர்ழணமத்டமஞம் ளசய்த 
பந்ட, கஞக்கயல்மட ஆதங்கநில் மந்யத்தத்வடப் 
னடப்ித்டக் ளகமடுத்ட, வபடயக ஆமடவவத 
ற்டுத்டயதபர் ஆசமர்தமள். அடற்கு மல்தத்டயழழத 
டம்னவத ிந்ட ஊரில் இப்டி இமகுழன் 
த்டயபிட்மர்! 
 

அந்ட க்னஞன் ழகமபில் இப்றம் கமடிதில் 
இனக்கயட. ஆற்றுப் டுக்வகதியனந்ட ளகமஞ்சம் 
ழணம னணயதியனக்கயட. 
 



ஆசமர்தமள் கமடிவத பிட்டு ந்யதமயதமகப் 
னப்டும்ழமடடமன் ழகமபில் ரீ்ழஞமத்டமஞம் ண்ஞி 
க்னஷ்ஞவ ணறுடி ப்டயஷ்வ ண்ஞிடமகறம் கவட 
ளசமல்படண்டு. 
 

இப்ழமட கமடிதில் டய ஏடுபடற்குக் ளகமஞ்ச டெம் 
டள்நிழத அங்ழக என கமத்டயல் அட ஏடிதடற்குத் 
டதம் ளடரிகயளடன்று ளசமல்கயமர்கள். 
 

1 --- சயபகுன சயபடம் அவந்ட சங்கரின் உதத்டயற்கு 
னன்ன ன்றும், ின்ன ன்றும் இனபிடணமக டைல்கநில் 
கூப்ட்டினக்கயட. 
உகப் ஞி அவனத்டட!ணிட டர்ணனம், அபடம 
ணர்ணனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

உகப் ஞி அவனத்ட ! 
 

ணிட டர்ணனம், அபடம ணர்ணனம் ! 
 

ழமகத்டக்ளகல்மம் ண்ஞழபண்டித கமர்தத்வட 
ஆம்ித்டபி ழபண்டுளணன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். 
ிந்டட னடற்ளகமண்ழ அடி ணயல் அந்ட 
ண்ஞம்டமன் அபனக்கு டமகமனம் இனந்ட பந்டட. 
ஆமறம் 'ப்வழபட் வப்' ணமடயரி ப்ம்ணசர்த 
யதணங்கவநப் ண்டபடம், ணமத்ன சுச்னொவ 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டம்கூ ழமகத்டயற்குப் 
மணமகத்டமழ ன்டமல் ளசய்டபந்டமர். அடற்கமக 
உகம் னம அம்ணமக்கள் இனக்கும்ழமட இந்ட என 
அம்ணமறக்ழக ஞி ளசய்ட ளகமண்டினந்டமல் ழமடணம 



ன்று யவக்க ஆம்ித்டமர். 'மம் என டமதமனக்கு 
ணட்டும் குனந்வட இல்வ. ழமகத்டக்குக் குனந்வட, 

ழமகம் னமறக்கும் ளசய்தழபண்டிதவட என டமதமவ 
னன்ிட்டு த்டவ கமம் எத்டயப் ழமட்டுக்ளகமண்ழ 
ழமபட? ழமகம் எழதடிதமகக் ளகட்டுப் 
ழமதினக்கயளடன்றுடமழ பந்ழடமம்? ஜ்பம் 
னற்யக்ளகமண்ழ ழமகயழமட ணனந்ட ளகமடுக்கத் 
டமணம் ளசய்தமணம?' ன்று யவத்டமர். 
 

ன் ணனந்ட? என்றும் ண்ஞமணல் சும்ணம இனக்கும் 
ணனந்ட! அந்ட யவவத அவபிக்கும் அத்வபட 
ணனந்ட! 'ல்ழமனக்கும் சும்ணம இனக்கய டத்பத்வடச் 
ளசமல்படற்கமக என யணயம்கூ சும்ணமதில்மணல் 
சுற்ழபண்டுளணன்று பந்ழடமம்! த்டவ கமம் இந்ட 
க்மணத்வடழத சுற்ய பந்டளகமண்டினப்ட?' ன்று 
ணயழ என னடிற ண்ஞிபிட்மர். 
 

டமதமனக்கு எழ குனந்வட ன்டமல் அபறக்கு 
ஆவடச் ளசய்தமணயனந்டமல் வ்பநற டப்ன, அபள் 
வ்பநற கஷ்ப்டுபமள் ன்று ளகமஞ்ச கமம் ணமத்ன 
ழவப ளசய்டமர். அப்னம் ழமகத்டயன் கஷ்த்வடப் 
மர்த்ட அவடத் டீர்ப்டற்கமவடச் ளசய்தமணயனப்ட 
வ்பநற டப்ன ன்று யவத்ட அம்ணமவப பிட்டு, படீு 
பமசவ பிட்டு ந்யதமயதமகப் னப் னடிற 
ண்ஞிமர். 
 

'பதமபள், பிடந்ட, இந்ட என ிள்வநவத பிட்மல் 
ழபழ மடய இல்மடபள் - அபறக்குக் குனந்வடதமகச் 
ளசய்தழபண்டிதவடச் ளசய்தமணல் பிட்டுபிட்டுப் 



ழமகயபர் ழமகத்டக்குக் குனந்வட ன்று ணட்டும் 
அத்டவ ழனக்கும் ன் மடயத்டபினடினேம்?' ன்று 
ழடமன்மம். 
 

ணடேஷ்த ரீடயதில் மர்த்டமல் ந்ழடந்டமன் பனம். 
 

ஆமல் ஈச்ப ீவ, அபடமம் ன்று பனம்ழமட 
ணக்குப் னரிதமணல், டயல் ளசமல்த் ளடரிதமணல் அழகம் 
க்கயட. அபனுக்குத்டமழ ளடரினேம், தமனக்கு ன் 
கர்ணம், பனக்கு த்டவ மள் ப்டி (டன் அபடம 
கமத்டயல்) ண்ஞடம், ங்ழக கனவஞ கமட்டம், 

ங்ழக கனவஞ இல்மட ணமடயரி ழமகத்டக்குத் 
ழடமன்யமறங்கூ அப்டித்டமன் யர்டமக்ஷயண்தம் 
ணமடயரிப் ண்ஞடம் - ன்ளடல்மம்? அப்ம, அம்ணம, 

ளண்மட்டி, ிள்வந ன்று டி ணடேர்கறக்கமகபம 
அபடரிப்ட? இல்வழதமல்யழதம? ழமகத்டக்கமகத்டமன் 
அபடமம். அடயழ ஏளமன டி ணடேஷ்தமறக்கும் 
அபர்கறவத னர்ப னஞதத்டயற்கமக, டறக்கமக, 

ப்மர்த்டவக்கமகப் னத்ன் ன்றும், ர்த்டம ன்றும், கம 
ன்றும் ளகமஞ்சம் ண்டபடண்டு; அவ்பநறடமன். 
டசடனவத னத்கமழணஷ்டிக்கமகப் னத்மகப் ிந்ட 
மணர் ளகமஞ்சகமம் அபனவத ிள்வநதமக பநர்ந்டமர். 
அப்னம் அபடம கமர்தம் கூப்ிட்டுபிட்ட. 
டசடனவத னண்தனம் டீர்ந்ட ழமதினந்டட. அடமல், 

ணக்குப் மர்த்டமல் ளமம்க் கடுவணதமகத்டமன் 
ழடமன்யமறம், அபர் அறேட அறேட ப்மஞவ 
பிட்மறம் ரி ன்று மணர் பபமத்டக்குப் 
ழமய்பிட்மர். ப்மஞவ பிட்டடமன் ணக்குத் 



ளடரினேம். அப்னம் அபனக்கு கபமன் ழமகத்டயல் 
ப்டிளதல்மம் அடேக்ம் ண்ஞிதினப்மழம? அட 
ளடரிதமணம? 

 

சயபகுன - ஆர்தமம்மநின் டறக்கமக ஆசமர்தமள் 
அபர்கறவத னத்மக அபடமம் ண்ஞிமர். இந்ட 
ழமகத்டயல் அபவப் ிள்வந ன்று ளகமஞ்சும் னண்தம் 
டகப்மனக்குக் ளகமஞ்சம் பனத்டயழழத 
டீர்ந்டபிட்டமல் கமகடய அவந்டபிட்மர். அப்னம் 
சயபழமகத்டக்குப் ழமமம, அத்வபடணமகக் 
கந்டபிட்மம ன்ட ணக்குத் ளடரிதமட. 
ஆவகதிமல் அபனவத ஆனேவ இப்டிப் 
யத்டயனக்கக் கூமட ன்று ளசமல் ணக்கு பமதில்வ. 
 

அந்ட அம்ணமறக்கு அபறவத கர்ணமடேமம் இன்ம் 
 டயனுமகப் னம்ழமட்டுக் கவசயதில் ஆசமர்தமள் 
வகதமழழத வபகுண் ப்மப்டய உண்மக்கடளணன்று 
ஈச்பன் கஞக்கு வபத்டயனப்மன் ழமயனக்கயட! 
அடமல் இப்ழமட ிரிந்டடமன் ழமகடளணன்று அபர் 
ணவக் ளகட்டிப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டிதடமதிற்று. 
 

அபடமளணன்மல் ழனக்கு என ணடேஷ்த டம்டயக்குக் 
குனந்வட ணமடயரி பனபடடமழ? அடமல் ஸ்ட்ரிக்மக 
ம் னொல்கவந அபர்கறக்கும் (அபடமங்கறக்கும்) 
ளமனத்டயப் மர்ப்டற்கயல்வ. ணம ளரித ழமக 
கல்தமஞ கமர்தம் கமத்டக்ளகமண்டினக்கும்ழமட, அம்ணம 
அப்ம ன்று ளமந்ட உவபப் மர்க்கமணல், எனத்டர் 
இண்டு ழனக்குத் டன்மல் கஷ்ம் பந்டமறம் பட்டும் 
ன்று னப்ட்மல் அவடக் கனவஞ, த்தமகம் ன்றுடமன் 



னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும். இபர்கறம் (அப்ம, அம்ணம 
னடமபர்கறம்) அபர்கவந (அபடமணமக 
பந்டபர்கவந) ழமகத்டயற்கமகத் த்தமகம் ண்ஞிப் ளரித 
னண்தத்வட ம்மடயக்கழப இப்டி ப்ட ன்று 
வபத்டக்ளகமள்நமம். 
 

இபர் ந்யதமயதமகப் ழமகழபண்டும் ன்று 
யவத்டக்ளகமண்டினந்டமளன்மல், டமதமனம் 
ந்டக்கறழணம கல்தமஞம் ண்ஞிவபக்க 
ழபண்டுளணன்று ஆவசப்ட்டுக்ளகமண்டினந்டமர்கள்! 
குனகுபமம் னடிந்ட பந்டறன் 
ப்ஹ்ணசர்தத்டயயனந்ட அடுத்ட ஆச்ணத்டயற்கு 
ற்யபிடுபழட பனக்கம். இபர் ன்ிண்டு பனத்டயல் 
டித்ட னடிக்கழபண்டிதவட னென்று பனத்டயல் 
னடித்டபிட்டுக் குனந்வடதமகழப டயனம்ிதினந்டமழ 
ன்மல், அந்ட மநில் மல்த பிபமனம் 
உண்டுடமழ? குனந்வடகறக்குக் கல்தமஞம் 
ண்ஞிபிடுபட, அப்னம் அடகள்மட்டுக்கு ணயல் 
பிகமணயல்மணல் ிள்வந டன் படீ்ழமடு இனப்ட, 

ளண்டம் ிந்டகத்டயழழத இனப்ட, 'ளரிதப'நம 
அப்னம் னக்ககம் பந்ட குடித்டம் ஆம்ிப்ட ன்று 
ந்ட பந்டட. 
 

இண்டு க்கத்டயழ இண்டு டயனும உத்ழடசங்கள். 
கல்தமஞளணன்றும், ந்யதமளணன்றும் இனந்ட பந்ட! 
அபடம உத்ழடசப்டிடமழ க்கும்? 

 

டமய்க்குழணல் ளடய்பணயல்வ, அபள் உத்டறக்குழணல் 
சமஸ்த்ணயல்வ ன்று சமஸ்த்ழண ளசமல்கயட. 



சமஸ்த்ங்கவந யவமட்ழப ஆசமர்தமநபடமம். 
அடற்கமக அபர் அம்ணம இஷ்ப்டி கல்தமஞம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு அகத்ழடமடு இனந்டபிட்மல் 
ஆசமர்தமநமகழப ஆக னடிதமழட! ஸ்பமணய ணடேமக 
பந்டமல் இப்டிளதல்மம் ற்டுகயட! அப்ழமட அபர் 
ன் ண்டகயமழம அடடமன் அபடம டர்ணம். 
 

என ிள்வந அபனுவத ஆடீத்டயழழத டமதமர் 
இனக்கும்ழமட அபறவத அடேணடய இல்மணல் 
ந்யதமயதமகக் கூமட. ணமடம ிடமக்கழநம, 

த்டயிழதம தமர் இனந்டமறம் அபர்கறக்கு என ற்மடு 
ண்ஞிவபத்ட, அபர்கறவத ம்ணடத்டன்டமன் 
படீ்வ பிட்டுப் ழமகமம். இப்டித்டமன் சமஸ்த்ம். 
'இவடதமபட மம் உடமஞணமகப் ண்ஞிக்கமட் 
ழபண்டும்' ன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். எழ 
வபமக்தணமக க்ஷஞத்டயல் ற்ட்டு, டயட்ம் கயட்ம் ழம 
னடிதமணல் ஆச்ணம் பமங்க்கயளகமள்பட ழபழ பிதம். 
 

இப்ழமட இபர் ன்மகத் டயட்ம் ழமட்டுத்டமழ 
அபடமம் ண்ஞிதினந்டட? அபடமத்டயல் எவ்ளபமன 
கமர்தனம் ண்ஞிதட? அடமல் டமதமரின் அனுணடய 
ளற்ழ ந்யதமய ஆபளடன்று யவத்டமர். 'ப்டிக் 
ழகட்ட? கல்தமஞம், கல்தமஞம் ன்பநிம் 
ந்யதமம் ன்மல் ளமம் டக்கப்டுபமழந!' ன்று 
யவத்டமர். 'ணதம் பட்டும், பனம். அப்ழம 
ளசமல்யக்கமம்' ன்று உத்ழடசத்வட உள்றக்குள்ழநழத 
வபத்டக்ளகமண்டினந்டமர். 
 

டபிதமமர்! 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

டபிதமமர் ! 
 

கயட்ழ பந்டபிட் டயதில் எனமள் டமதமனக்கு 
ஸ்மம் ண்ஞி வபத்டமர். அப்னம் டமனம் ஸ்மம் 
ஞஞ இங்கயமர். 
 

அப்ழமட அபர் கமவ என னடவ ிடித்டக் ளகமண்டு 
பிட்ட. (இப்ழமடங்கூ அந்டத் டவக்கு 'னடவக் 
கற' ன்ழ ழர் இனக்கயட.) 
 

கவழதயனந்ட டமதமர் ரிடபித்டப் ழமய்பிட்மள். 
ர்த்டம கமணமகய பிட்மர், க னத்னுக்கு இப்டி ஆத்ட 
ன்மல் என ஸ்த்ரீக்கு ப்டிதினக்கும்? 

 

ஆசமர்தமநமமல் 'இடடமன் மம் டயர்மர்த்ட ணதம்' 

ன்று அபவநப் மர்த்டப் ழச ஆம்ித்டமர். "னடவ 
பமதியனந்ட ணீறபட க்கமட கமரிதம். இட 
ணம சமபில்வ. டர்ணஞம். அம்னத்னேறக்கு 
ஆநமபர்கநின் ஆபி டுகய கஷ்ம் க்கு 
உண்மகும். உக்கும் னத்கர்ணமபிமல் ற்டும் த்கடய 
கயவக்கமட. இப்ழமட க்கு என்று ழடமன்றுகயட - 
இடயயனந்ட ணீறபடற்கு பனய ற்ட்மறம் 
ற்டும்டிதமக என்றுழடமன்றுகயட. உக்கும் அட 
ம்ணடணமமல் அப்டிப் ண்டகயழன். அப்ழமட 
க்கும் அம்னத்னே ழடமம் பமட. உக்கும் த்கடய 
கயவக்கும். ன்ளபன்மல்... 
 



"இப்ழமட மன் ந்யதமமச்ணம் பமங்கயக் ளகமண்மல் 
ழபழ ன்ணம பந்ட பிட்ட ழமமகும். அப்ழமட இந்ட 
ன்ணமறக்கு ப்மப்டணமக ற்ட் ணஞனம் 
பிகயபிமம். கமவ இறேக்கும் னடவ 
பிட்டுபிமம். எனத்டன் ந்யதமயதமமல் 
அபனுவத இனத்ழடமன னன் 
டவனவக்கமர்கறக்கு த்கடய கயவத்ட பிடும். 
அடமல் உக்கும் அப்டிக் கயவக்கும். 
 

"னடவ பிமணல் ணஞழண ற்ட்மறம் 
ந்யதமயதமகயபிட்மல் அட டர்ணஞம் ன்று ஆகய 
ஆபிதமய் டயரிதப் ண்ஞமட. 
 

"ஆவகதமல் ப்டிப் மர்த்டமறம் அடடமன் பனயளதன்று 
ழடமன்றுகயட". 
 

"த்டயயனந்ட ளகமண்டுடமன் ப்வ ணந்த்ம் (டப 
டீவக்ஷ ழணற்ளகமள்படற்கம ணந்த்ம்) ளசமல்ய, 
ணயமல் ல்மபற்வனேம் பிட்டுபி ழபண்டும். 
டற்ளசதமக மன்  ணத்டயதிழழத இனக்கயழன்". 
 

"இந்ட ந்டர்த்வட பிட்டுபிட்மல் னடவ 
னறேங்குபட டபி ழபழ ன்றம் ப்டற்கயல்வ. 
க்கும் டர்ணஞம், உக்கும் த்கடய இல்வ 
ன்றுடமன் னடிந்டபிடும். அடமல் இடடமன் பனயளதன்று 
அிப்மதப்டுகயழன். ஆமறம் உன் அடேணடய இல்மணல் 
ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமள்படற்கு க்கு 
உரிவணதில்வ. அடமல் ீ டமன் என னடிறக்கு 
பழபண்டும்" ன்று ளசமன்மர். 
 



'ட்டு பதறக் குனந்வடவத ந்யதமயதமகப் ழம 
ன்று ளசமல்படம ன்று மர்த்டமல், இல்மபிட்மல் 
னடவ அல்பம யச்சதணமக இறேத்டக்ளகமண்டு 
ழமய்பிடும்?' ன்று அந்ட அம்ணமள் குனம்ிமள். 
'டன்ழமடு கூ பமம் ண்ஞமபிட்மறம் உதிவ 
வபத்டக்ளகமண்டு ("உசயவ ளபச்சுண்டு" ன்று என 
டமதின் ரிறன் கூறுகயமர்கள்) ங்ழகதமபட 
ந்யதமயதமக இனக்கட்டும்; கண்ஞமழதமபட 
ப்ழமடமபட மர்க்கமம்; மர்க்கமபிட்மல்கூ ரி, 

ங்ழகதமபட குனந்வட இனந்ட ளகமண்டினந்டமல் ழமடம்' 

ன்று யவத்டமள். 
 

ஆமறம் 'ந்யதமம் பமங்கயக்ழகம!' ன்று ளசமல் ம 
பபில்வ. "உக்கு ப்டித் ழடமன்றுகயழடம அப்டிழத 
ண்ஞிக்ளகமள்ற" ன்று ளசமன்மள். 
 

இப்டிச் ளசமல்படம, அப்டிச் ளசமல்படம ன்று 
குனப்ணமக, dilemma ன்கயமர்கழந, அப்டி அந்ட 
அம்ணமறக்கு ற்ட்ட இட இண்மம் டவப. இடற்கு 
னந்டய, னடல் 'வம்ணம' ஆசமர்தமறவத ிப்வப் 
ற்ய ற்ட்ட. "ணந்டர்கநமக, ஆமல் டீர்க்கமனேழமடு 
டைறு ிள்வநகநம? ணம ழணவடதமக, ஆமல் 
அல்மனேமக எழ ிள்வநதம? ட ழபண்டும்?" ன்று 
ஸ்பமணய ழகட்ட னடல் 'வம்ணம'! அப்ழமட ன் 
ளசமன்மள்? உங்கள் இஷ்ப்டிழத ண்ஞிக்ழகமங்ழகம!" 
ன்றுடமழ ளசமன்மள்? இப்ழமட அபனவத 
குயத்டடமக இண்மபட 'வம்ணம' ற்ட்ழமடம் 
அழட டயவச் ளசமன்மள்! 
 



'எனழபவந அப்ழமட ஸ்பமணய ளசமன் அல்மனேஸ் 
கமம் இப்ழமடடமன் னடிபடமதினக்குழணம ன்ழபம? 

இப்ழமட மம் வடதமபட ளசமல்யபிமணல், அபனக்ழக 
பிட்டுபிட்மல் ணவ ணமற்யக்ளகமண்டு ஆனேவ 
ீடித்டமறம் ீடிக்கக்கூடும்' ன்று யவத்டச் ளசமன்மள். 
 

ீ ன் ளசய்டமறம் ரி" ன்று அபள் 
ளசமல்யபிட்டமல் டமதமரின் அடேணடய இல்மணயல்வ 
ன்று ஆகயபிட்ட! இடடமழ அபனக்கு 
ழபண்டிதினந்டட? அடமல் இட அர்த்டமங்கரகமம்டமன் 
(னறேச் சம்ணடணமதில்மட மடயச் சம்ணடம்டமன்) ன்று 
டுத்டக்ளகமள்நமணல், அடேணடய கயவத்டபிட்டமகழப 
வபத்டக்ளகமண்டு, ப்வழமச்சமஞம் ண்ஞி 
ந்யதமமச்ணம் பமங்கயக்ளகமண்டு பிட்மர். 
 

'டன்மல் என ப்மஞிக்கும் எனபிட தனம் 
உண்மகப்மட' ன்டமகப் ண ப்ழவணவதத் 
ளடரிபிப்ட அந்ட (ப்வ) ணந்த்ம். ந்யதமய 
ன்மல் அபவப் மர்த்ட என ப்மஞி தப்க் 
கூமட. பீகும் னறேடற்கும் அபவப் மர்க்கயழமழட 
ஆந்டம் ற் ழபண்டும். க்னஸ்டன் அபனுவத 
டர்ணத்வட உத்ழடசயத்டப்  ழவ ழபவ பமங்குபடயல் 
பிட்டிதடிக்க ழபண்டினேம் பனம், டண்டிக்கும்டினேம் 
பனம். 'ழதம பந்டட்மம?' ன்று இண்டு ழர் 
அபிம் தப் ழமம். அபன் டமன்தம் ளகமண்டு 
பனகயமன், கமய்கயளகமண்டு பனகயமளன்மல் 
அப்ழமட அந்டப் திர், 'ன்வப் ிடுங்கபந்ட 
பிட்மழ?' ன்று தப்டும்; ளசடி, 'ன்வக் கயள்நி 



(கயகமய்) டுத்டக் ளகமண்டுழமக பனகயமழ!' ன்று 
டுங்கும். ந்யதமயக்ழகம இந்ட ணமடயரி யம்வக் 
கமர்தம் டறழண பிடயக்கப்பில்வ. தமமபட 
ிவக்ஷண்ஞிப் ழமட்மல்டமன் அபன் ஆமம் 
ண்ஞமழணடபி, டமமக என இவவதகூப் 
யக்கப்மட ன்று வபத்டயனக்கயட. தமனணயல்மட 
பத்டயயனந்டமல்கூ, அடபமகழப உடயர்ந்ட பிறேந்ட 
னம், சனகு னடயதபற்வத்டமன் அபன் டுத்டக் 
ளகமள்நமம். வ - ளௌத்டங்கள் ளசமல்றம் னர்ஞ 
அயம்வ வனவ உகத்டயல் இபனுக்குத்டமன் 
மத்தம் ன்று ம் டர்ண சமஸ்த்த்டயல் இப்டி 
ந்யதம டர்ணத்வட வபத்டயனக்கயட. 
 

ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்படயல் இண்டு னென்று 
பிடம் இனக்கயட. ந்யதமய ஆகழபண்டுளணன்று 
எனத்டனுக்கு இனந்டமல் சமஸ்த் ப்கமம் detailed-ஆக 
ச்மத்டமடயகள், ழமணமடயகள் ல்மம் ண்ஞி குன 
னகணமக ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்படடமன் னவ. 
க்ண ந்யதமம் ன்ட. ழமய் பமய்ப்ட்டு 
ணஞத்வட டயர்மர்த்டயனக்கும்ழமட பிக்டய, வபமக்தம் 
ற்ட்டு ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்படற்கு 'ஆட 
ந்யதமம்' ன்று ழர். ீ ஸ்டயடயதிறள்ந 
இபன் பிஸ்டமணமக ழமணம், ச்மத்டம் ன்று ண்ஞ 
னடினேணம? அடமல் சுனக்கய றணமக்கய டீக்ஷம 
க்ணத்வடக் ளகமடுத்டயனக்கயட. இவடனேம்பி இன்ளமன 
பிடம், 'அத்தமட (அடய ஆட) ந்யதமம்' ன்று 
இனக்கயட. 'ஆத் ந்யதமம்' ன்று ளமடபமகச் 
ளசமல்பட அடடமன். வ்தமடய னற்ய ப்மஞமமதணம 



யவழத ற்டும்ழமழடம, அல்ட டமபட ளரித 
பித்ட ற்ட்டு சரக்ழண ணஞம் ம்பிக்கமளணன்று 
இனக்கும்ழமழடம சட்ளன்று ந்யதமம் 
பமங்கயக்ளகமண்டு பிடுபடடமன் ஆத் ந்யதமம். 
இந்ட யவதில் ப்வழமச்சமஞம் ணட்டுழண ழமடம். 
(குன னகணமக இன்யத்) டமழ அவட ஸ்பகீரித்டக் 
ளகமள்நமம் ன்று இனக்கயட. 
 

ஆசமர்தமள் இப்ழமட ந்யதமயதமட அப்டித்டமன். 
ஆமறம் ளகமஞ்சம் தழடமக்ட ந்யதமம் ணமடயரிழத 
 ணத்டயதில் இனந்டளகமண்டு ஆச்ண ஸ்பகீமம் ளசய்ட 
ளகமள்றம்டிதமக அபனக்கு பமய்த்டட! 
 

உழ னடவ அபர் கமவ பிட்டுபிட்ட! 
 

ஆகமசத்டயல், டத்டயல் என கந்டர்பன் ளடன்ட்மன். 
 

னடவ அப்டி ஆட. 
 

டயளட்டு டயனும ழடப மடயகநில் கந்டர்பர் என்று. 
கயந்ர், கயம்னனர் னடமபர்கவநப் ழம இபர்கறம் 
ழடப மடய. ணடேஷ்த மடயவதபி மஸ்டய அயறச் சக்டய, 
றக்ஷ்ணணம வ்தமக சக்டய ல்மம் உள்ந மடயகள். 
ணக்கு ளடரிதமடளடல்மம் அபர்கறக்குத் ளடரினேம். ம் 
கண், கமட னடமவப சய பிடணம வட் ழபவ், 

ளநண்ட் ழபவ்கவநழத ிடிக்க னடிபடமல் இடற்கு 
ழணழ என்றும் கயவதமட ன்று ப்டிச் ளசமல்மம்? 

ம் கமடக்கு ழமகக் ழகட்கமடவட க்யத்ட பந்ட 
ழகட்கப் ண்ஞ இப்ழமட ழடிழதம 
பந்டயனக்கபில்வதம?1 ளபநிதிழ இப்டி என 



கனபிதமதில்மணல் ஈச்பன் என சரீத்டயழழத 
கஞணமக அந்ட சக்டயவதனேம் வபத்டச் சய பீ 
மடயகவநப் வக்கயமளன்மல், அளடல்மம் னடிதமட 
ன்று மம் ஆழக்ஷிக்கமணம? ஸ்பமமபிணமக இப்டி 
அபர்கள் சக்டய ளற்யனப்ட ணட்டுணயல்வ. ழதமக 
சமஸ்த்ங்கநில் சயடயல் இனப்வட மடவ ண்ஞி 
யத்டய ளற்மல் ணடேஷ்த மடயக்கும் அந்ட சக்டய பனம். 
ம் கண்டக்குத் ளடரிதமடவடக் கமட்டும் ழடிழதமவட் 
ணமடயரி ணக்ழக பமய்க்கும்! ழதமக யத்டய 
ளற்பர்கறக்கு கந்டர்பமடயகள் ப்த்தக்ஷணமகழப 
ளடரிபமர்கள். மம் சமஸ்த் பிதளணன்மழ என்றும் 
ஆழமசயத்டப் மர்க்கமணல் குனட்டு ம்ிக்வக, 

றர்ஸ்டின் ன்று எழ பமர்த்வடதில் டள்நி 
பிடுகயழமம்! 
 

னடவ கந்டபர்மதிற்று. அட ப்டி ன்டற்கும் கவட 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

கந்டர்ப மடயதிர் உத்ம பீிகள். குடி, மட்டு, 

ஆட்ம் ன்று இனப்மர்கள். இந்ட கந்டர்பனும் அப்டி 
இனந்டபன்டமன். 
 

அபழ டன் கவடவத ஆசமர்தமநிம் ளசமல்யக் 
ளகமண்மன்- (சயரித்ட) ஆழம - தமக்ஃி! 
 

"மன் மட்டுக்கு டம குடித்டக்ளகமண்டு, ங்கள் 
ஸ்த்ரீகழநமடு ஆடிப் மடிக்ளகமண்டு ணழடமன்ணத்டணமகக் 
கயப்ட பனக்கம். எனமள் டர்பம ணர்ய பனகய 
பனயதிழ இப்டிக் கயந்ழடன். அபழம இடற்ளகல்மம் 



ழர் பிழமடம். ளனப்மக இனப்பர். சரத்டயல் 
ணமத்ணயல்வ, ழகமத்டயறம் ளனப்மபர். அபர் 
பனபவடனேம் க்ஷ்தம் ண்ஞமணல் னடவ கயக்கய 
ணமடயரி  க்ரீவ ண்ஞிக்ளகமண்டு மன் கயந்டவடப் 
மர்த்டடம் அபனக்கு ணம ழகமம் பந்டபிட்ட. 
 

"னடவதமகப் ழமகக் கபமய்!" ன்று சித்ட பிட்மர். 
 

உழ அபர் கமயல் பிறேந்ட அசமத்டக்கமகக் ளகஞ்சய 
ணன்ிப்னக் ழகட்டுக் ளகமண்ழன். 
 

"அபர் ணசயபமம்சம் அல்பம? அடமழ னத் 
ழகமனம் பனம்; அட ணமடயரிழத, அந்டப் ணசயபவ 
ப்டி 'ஆசுழடமய'2 ன்று ளசமல்யதினக்கயழடம 
அப்டிழத இபவனேம் ளமம் நிடமக ப்ரீடயப்டுத்டய 
பிறம் னடினேம். இப்ழமட மன் ளகஞ்சயதறன் இக்கம் 
ளகமண்டுபிட்மர். 
 

"அடமல், 'ரி, சமத்வட அப்டிழத பமஸ் பமங்கய 
ளகமள்ந னடிதமடமவகதமல் இப்ழமவடக்கு னடவ 
ன்ணம பட்டும். ஆமல் ழணச்பனுவத கமடிவதப் 
ழமய்ப் ிடித்டக் ளகமள்ற. பிழணமசம் கயவத்டபிடும்' 

ன்மர்." 

 

னமஞங்கநில் அழகக் கவடகள் இப்டி பனபட டமன் 
என கடமமத்ம் ணழடமன்ணத்டணமதினந்ட அசமம் 
ண்டபட, டஸ்பி எனத்டர் சமம் ளகமடுப்ட, உழ 
இந்டப் மத்ம் ளகஞ்சுபட, அபர் கனவஞழதமடு 
பிழணமசம் ளசமல்பட ன்று. மடமஞணம என 
பீனுவத க்ஷஞம் டன்ிஷ்ப்டித் டயணயமக 



இனப்ட; அப்டி இனப்டயல் கஷ்ம் பந்டமல் ல்வக் 
கமட்டுபட - 'ணயஞ்சயமல் ளகஞ்சுபட' ன்டடமளன்றும்; 

டயன் க்ஷஞனம் டஸ்பிதின் க்ஷஞனம் 
ன்ளன் ன்றும் இந்டக் கவடகள் கமட்டுகயன். 
டயன் க்ஷஞம் சக்டய. அடமல்டமன் என டஸ்பி 
'கல்மகப்ழம, னடவதமகப் ழம' ன்மல் 
ழடபர்கறங்கூ அப்டிதமகய பிடுகயமர்கள். டஸ்பிதின் 
க்ஷஞம் ன்? அந்ட சக்டயவத ப்டி உரிதடி 
'மர்ளஸ்' ளசய்தடழணம அப்டி ல்டற்ழக ளசய்பட. 
டப்னப் ண்ஞிமல் டண்டிக்க ழபண்டிதட 
டர்ணளணன்டற்கமக சமம் டனபட. டப்வ உஞர்ந்டழமட 
ணன்ிக்க ழபண்டிதட டர்ணளணன்டமல் அப்ழமட 
கனவஞழதமடு சம பிழணமசம் டனபட. அந்டக் 
கவடகநில் இப்டி என்றுக்ளகமன்று ஈடு 
ளகமடுத்டக்ளகமண்டு ழமபவடப் மர்க்க அனகமக 
இனக்கும். 
 

"ணசயபின் கமடிவதப் ிடித்டக்ளகமள் ன்மல் அட 
ப்டி மத்தம்? மன் னடவதமின் டமபட 
ஆற்யழ ணடுபிழ கயப்ழமதினக்கும். அபமமல் 
வகம உச்சயதில் உட்கமர்ந்டயனப்பர். ப்டிப் 
ிடிப்ட?" ன்ழன். 
 

"அடற்கு அபர், 'அவடப் ற்ய ீ கபவப்மழட. 
அபனவத கமடிழத உன்வத் ழடடிக்ளகமண்டு பனம், 

ழம!" ன்று ளசமல்ய அனுப்ிமர். 'மன் ளகமடுத்ட சமம் 
டப்மட. உன் னடவ ன்ணழண ஈச்பன் அபடமம் 
ளசய்தப் ழமகய ணதத்டயழ அபனக்கு என 



ப்ச்வவதத் டீர்த்ட வபத்ட, அபர் டர்தமச்ணயதமகப் 
னப் உடபி ண்டம். அபடம ழமக்கம் யவழப 
என கனபிதமகும் மக்தம் உக்குக் கயவக்கும்' ன்மர். 
 

"அபர் ளசமன்டிழதடமன் இங்ழக பந்ட மக்ஷமத் 
சயபமம்சணம டங்கறவத கமடிவதப் ிடித்ழடன். 
க்கும் னடவ ன்ணம டீர்ந்டட; டங்கறக்கும் என 
குடும்த்ட ணடேஷ்தர் ன் ன்ணம டீர்ந்டட; ன்று 
ளசமல்ய அந்ட கந்டர்பன் ஆசமர்தமவந ணஸ்கரித்ட 
பிட்டுப் ழமய்பிட்மன். 
 

னடவதமக ன்ணம டுத்ட அபன் அபர் கமடிவதப் 
ிடித்ட சம பிழணமசம் ளற் ணமடயரி மனம் 
ிடித்டமல் ன்ண யவ்னத்டய ளமம் ன்று கமட்த்டமன் 
அந்ட க்மணத்டக்ழக கமடி ன்று ழர் பந்டழடம 
ன்ழபம? கபத் மடரின் ஊர் கமல் - அடி! 
 

1 --- 1932-ல் கூயதட 

 

2 --- ஆசு' -- சடுடயதில்;' ழடமய' -- டயனப்டயதவந்ட ணகயழ்பர் 

 

அன்வவதப் ிரிந்ட ஆசமவத் ழடடி... 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அன்வவதப் ிரிந்ட ஆசமவத் ழடடி.. 
 

னடவ பமதியனந்ட குனந்வட ணீண்டு பந்டவடப் 
மர்த்ட டமதமர் ணயகறம் ந்ழடமணவந்டமள். அந்ட 
ந்ழடமத்டயல் அபர் ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண் 
யவழப ழமய்பிட்ட! "அப்ம, ிவனத்ட பந்டமழத! 
ஆத்டக்குப் ழமகமம். மன் கண்வஞ னெடுபடற்குள் 



உக்கு என கல்தமஞம் ண்ஞிப் மர்த்டடம்" 
ன்மள். 
 

அவடக் ழகட் ஆசமர்தமள், "அம்ணம, மன் ந்யதமம் 
பமங்கயக் ளகமள்ந ீ அடேணடய டபில்வதம? அவட 
ணந்ட ழசுகயமழத! இடபவக்கும் உன் எனத்டயக்கு 
ணமத்ம் குனந்வடதமதினந்ழடன். இிழணல் 
ழமகத்டயறள்ந அத்டவ டமதமர்கறக்கும் மன் 
குனந்வட. ஆணமம் மன் ழமகத்டக்ளகல்மம் குனந்வட. 
ிவக்ஷ ழமடுகய ஸ்த்ரீகளநல்மம் க்கு டமதமர்கள். 
ீ ணமத்ம் டமதமளன்று யவக்கமழட.  டமதமர்கநில் 
ீனேம் என டமதமர். மன் ஜமழமழடசம் பமங்கயக் 
ளகமள்ந குன ம்வ இனக்கயழட, 

அடயறள்நபர்களநல்மம், க்குத் டகப்மர். ஜமம் 
பந்ட, மன் உழடசம் ண்ஞி, அட தமமர் ணறக்கு 
என ந்ழடமத்வடக் ளகமடுத்ட அபர்வந ல் 
பனயக்குக் ளகமண்டு பனழணம, அபர்கள் ல்ழமனம் ன் 
குனந்வடகள். குனந்வடகள் ன்மல் த்ி ழபண்டுழண, 

ீனேம் கல்தமஞம் ண்ஞிப் மர்க்கடம் ன்மழத, அப்டி 
என த்ிவதனேம் இந்ட க்ஷஞத்டயல் கல்தமஞம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு பிட்ழன். சமந்டய ன்று அபறக்கு 
ழர். ணஸ் கமந்டணமக என்ய இனக்கும் டிதம 
ஸ்டமத்டயல் சமந்டய ன் பிவடவத பிபமம் 
ளசய்டளகமண்டினக்கயழன். 
 

ிக்ஷம---ப்டம ன்த: ிடழம குனப: குணமகம : 
சயஷ்தம: | 
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(ஆவசவதத் டந்டபனுக்கு (டபிக்கு) ிவக்ஷதிடுபர் 
தமபனம் அன்வதர்; குபர் தமபனம் டந்வடதர்;சரர் 
தமபனம் ணக்கள்; கமந்டத்டயல் இன்ம் கமஞ 
டபமகறள்ந சமந்டயழத ணவதமள்.) 
 

"ீடமன் மன் ணற் டமதமர்கநித்டயல் ழமய் 
அபர்களநல்மம் ளகமஞ்சும்டிக் ளசய்படற்கும், அப்ப்ழம 
சமந்டய பிவடழதமடு மன் கமந்டத்டயல் 
ஆந்டணமதினந்ட ளகமண்டினப்டற்கும் அபகமசம் 
ளகமடுக்க ழபண்டும்" ன்மர். 
 

"ன்வ பிட்டு பிட்ம ழமகப்ழமழ? ன் அந்த்த 
கமத்டயழகூ உன்வப் மர்க்கமணல்டமன் ஆபி 
ிரிதடணம?" ன்று டமதமர் ளமம்றம் அறேடமள். 
 

"இல்வ இப்ழமட உன்வ ணமற்யபிட்டுப் 
ழமகயழல்பம? இடற்கமகபமபட அந்த்த கமத்டயழ 
உன் ணஸ் ணமடமணமபடற்கமக உன் க்கத்டயழழத 
பந்ட இனக்கயழன். அப்ளமறேட ீ ன்வ ஸ்ணரித்ட 
ணமத்த்டயல் பந்ட பிடுகயழன். (ட) க்னத்தனம் 
ண்டகயழன்" ன்று ஆசமர்தமள் பமக்குக் ளகமடுத்டமர். 
 

என ணமடயரி ணவத் ழடற்யக்ளகமண்டு அந்ட 
அம்ணமறம் ஆசமர்தமள் னப்டுபடற்கு அடேணடய 
ளகமடுத்டமள். 
 

ந்யதமய க்னத்தம் ண்ஞமணம ன்மல்... 
 



டமதமர் ன்பறவத ஸ்டமம் ல்மபற்வனேம் பி 
உதர்பமட. அப்டி க சமஸ்த்த்டயறம் இனக்கயட. 
ணமத்ன னஞம் (டமதமனக்குப் ட்டுள்ந சமஸ்த்ரீதக் கன்) 
தமவனேம் பிழப கூமட. ித்ன னஞத்டயயனந்டகூ 
ளநத்மணஞி ன் ணம தமகத்வடப் ண்ஞிமல் 
பிடுட்டுபிமம்; ணமத்ன னஞத்டயயனந்ட ணட்டும் என 
னத்ன் பீனுள்நபவ பிடு னடிதமட - ன்று டர்ண 
சமஸ்த்த்டயழழத இனக்கயட. 
 

ளரித குஞம் அந்டயண க்ரிவத ளசய்ட ழமகம் 
ழசர்ப்டடமன். ழபழ னத்ர்கநியனந்டமல் அபர்கநிம் 
இந்டக் கவக் கட்டிபிட்டு எனபன் 
ந்யதமயக்கமம். ஆசமர்தமள் க னத்ர். 
அப்டிப்ட்பர் ந்தமதணமகப் மர்த்டமல் ந்யதமழண 
பமங்கயக் ளகமள்நக் கூமட டமன். ஆமறம் இட 
அபடமம் - ஈச்பன் டன் பமக்கமல் 'எழ என னத்ம, 

டைம?' ன்று ழகட்டு, என்மக அவணந்டட. அபனுவத 
உத்ழடசழணம ந்யதம குனபமக டர்ழணமத்டஞம் 
ண்டபடமக இனந்டட. அடமல் க 
சமஸ்த்ங்கறக்கும் னெணமபழ டர்ண 
ம்ஸ்டமமர்த்டம் ண்ஞித உத்ழடசளணன்டமல் க 
னத்ர் ந்யதமயத்டமர். ஆமல் இபர்டமன் அபடம 
னத்ழ டபி அபள் அபடம அம்ணம இல்வழத! 
அடமழ அபள் னஞத்வட அபள் ப்டி 
ஆவசப்ட்மழநம அப்டி அபர் 
டீர்க்கழபண்டுளணன்டடமழ ந்தமதம்? அபள் த்னப்டயக்கமக 
டம் ணமத்ம்டமன் ளசய்த யவத்டமர். அப்னம் 



கமர்தங்கள், டர்ப்ஞம், டயபளணன்று டறம் ளசய்த 
யவக்கபில்வ. 
 

டர்ண சமஸ்த்ங்கநிழழத இனக்கயட, 

க்னஸ்டமதினந்ட னத்வப் ளற் ிகு 
ந்யதமயதம எனபன் கமணமமல் அப்ழமட 
அபனுவத னர்பமச்ண னத்ன் அபனுக்கு ழபழ ந்டக் 
கர்ணமறம் ளசய்தக் கூமடமமறம் 11-பட அல்ட 12-பட 
மநில் மர்பஞ ச்மத்டம் ன்வடணட்டும் 
ளசய்தழபண்டுளணன்று. ந்யதமயக்குப் னர்பமச்ண 
னத்மல் இப்டி என்று க்கமளணன்யனப்டமல் அந்ட 
ந்யதமயனேம் கனத்மக இனக்கும்ழமட னர்பமச்ணத் 
டமதமனக்கு ட ம்ஸ்கமம் ணமத்ம் ண்ஞமம் 
ன்று ஆசமர்தமள் யவத்டயனக்கமம். " டஸ்ணமத் 
சமஸ்த்ம் ப்மணஞம் ழட "2 ன்வடழத ப்ழமட 
மர்த்டமறம் பயனேறுத்டய பந்ட ஆசமர்தமள் சமஸ்த்த்டயல் 
இம் ளகமடுக்கமட என்வ ளசய்ழடதினக்கணமட்மர். 
ப்டிதினந்டமறம் ஆசமர்தமறக்கு மம் சமஸ்த்ம் 
ளசமல்யக்ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ! அல்ட, 'அபழ 
சமஸ்த்த்வட ரிமக்ஸ் ண்ஞமளணன்றுடமன் 
இப்டிளதல்மம் ண்ஞிமர். அபழ ரிமக்ஸ் 
ண்ஞிமளன்மல் மம் பிட்டுங்கூ பிமம்' ன்று 
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூமட! 
 

டர்ண சமஸ்த்ங்கநிழழத இன்னும் ன் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், என ந்யதமயதின் 
னர்பமச்ணப் னத்ன் உள் ணற் ந்ட ந்டக்கள் 
ளசத்டப்ழமமறம் அப்ழமட அபன் ஸ்மங்கூச் 



ளசய்த ழபண்டிதடயல்வ; ஆமறம் னர்பமச்ண ணமடம-
ிடமக்கநின் ணஞத்டயன் ழமட ணட்டும் அபன் கட்டி 
பஸ்த்த்ழடமடு ஸ்மம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று 
இனக்கயட. இங்ழக ணமடம ிடம இண்டு ழனக்கும் ண 
ஸ்டமம் ளகமடுத்டயனக்கயளடன்மல், இன்ளமன 
பிடயழதம ிடமறக்கும் ழணழ ணமடமவப உதர்த்டய 
வபத்டச் ளசமல்யதினக்கயட: " ர்ப-பந்த்ழத தடயம 
ப்றர்-பந்த்தம ய மடம் ": ல்ழமனம் 
ந்யதமயவத ணஸ்கரிக்கடம். ந்யதமயகநிழழத 
அபவபிக் குவபமக வ்தம னவ ளசய்டள்நபர்கள் 
அபவ ணஸ்கரிக்க ழபண்டும். ணற் ங்கநில் 
கனழண அபவபி பதயல் த்டவ 
ளரிதபர்கநமமறம் ணஸ்கரிக்கடம். 'ர்ப' 

ங்கறம் ன்று இப்டிச் ளசமல்றம்ழமட அடயல் 
அப்மறம் அக்கம் டமன். ஆமல் அம்ணம ணட்டும் 
அக்கணயல்வ. ந்யதமயதமகயபிட் னத்வ அபள் 
ணஸ்கமம் ளசய்தழபண்மம். அட ணமத்ணயல்வ. 
அபவந இபர் - ந்யதமய - ணஸ்கமம் ளசய்த 
ழபண்டும் : "ப்றர் - பந்த்தம" 

 

'இப்டி பிடய இனக்ழக!' ன்று என கவணதமக ணட்டும், 

'கழ' ன்று ண்ஞிமல் ழமடமட. 'மடம்'- 

'ணரிதமவடதமஅன்ழமடுகூ' ணஸ்கரிக்கடம். 
 

இப்டிளதல்மணயனப்டமல்டமன் ஆசமர்தமள் டமதமனக்கு 
அப்டி பமக்குக் ளகமடுத்டமர். 
 

அப்னம் அபவந ணஸ்கமம் ண்ஞிபிட்டு குனவபத் 
ழடடிக்ளகமண்டு னப்ட்டுபிட்மர். 



 

1 --- ீகண் டீக்ஷயடரின் 'வபமக்த சடக'த்டயல் கமடம் 
இச்ழமகத்வட ஆசமர்தமநின் பமக்கமக றோசஞர்கள் 
தணமகக் வகதமண்டினக்கயமர்கள். 
 

2 --- "(ளசய்தத் டக்கட ட; ளசய்தத் டகமடட ட ன்று 
னவப்டி யச்சதிப்டயல்) சமஸ்த்ழண உக்குப் 
ிணமஞணமகும்" -- கரவட XVI.24 

அபனக்கு குன டற்கு? 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அபனக்கு குன டற்கு ? 

 

அபழடமன் ப்வ ணந்த்ம் ளசமல்ய ந்யதமம் 
பமங்கயக் ளகமண்மதிற்ழ, அப்னம் குன டற்கு ன்மல்: 
ஆத் ந்யதமம் ன்று ப்மஞமத்டயல்டமன் டமழ 
டீவக்ஷ டுத்டக்ளகமள்நமழண எனயத, அப்னம் ஆத்ட 
ழமய்ப் ிவனத்டபிட்மல் தழடமக்டணமக என 
ஆசமர்தவ ஆச்தித்டத்டமன் ப்ஞழபமழடசனம், 

ணம பமக்ழதமழடசனம் ளற்றுக்ளகமண்டு 
ந்யதமமச்ணம் ஸ்பகீரித்டக் ளகமள்நழபண்டும். 
 

'ஆசமர்தமள் ஈச்பமம்சணமச்ழச, அபனணம குனபிம் 
உழடசம் ளற்றுக்கடம்?' ன்மல், ணடேமக 
அபடரித்டடமல் ல்ழமனக்கும் ப்டி 
பிடயக்கப்ட்டினக்கயழடம அப்டிழத டமனம் ந்ட 
கமட்ழபண்டுளணன்றுடமன் இப்டிச் ளசய்டமர். இப்ழமட, 

'ஈச்பமம்சணமபனக்கு அபச்தந்டமம?' ன்று 
ழகட்பர்கழந அபர் குனபிம் ழமகமணயனந்டயனந்டமல், 

'குன, உழடசம் ன்ளல்மம் அபழ ின்ற்யக் 



கமட்பில்வ. அடமல் ணக்கும் அளடல்மம் என்றும் 
ழபண்மம். னஸ்டகத்வடப் மர்த்ட, அல்ட அடகூ 
இல்மணல், ணக்குத் ழடமன்யடி ண்ஞிபிட்டுப் 
ழமகமம்' ன்று ஆம்ித்டபிடுழபமம். 'ணக்கு 
ழபண்டிதினந்டமறம் இல்மபிட்மறம் ஊவக் 
ளகடுத்டடமக ஆகக்கூமட. அடற்கமக பிடய ப்கமம் 
உழடசம் ளத்டமன் ழபண்டும்' ன்ழ ஆசமர்தமள் என 
ஆசமர்தமவத் ழடடிக்ளகமண்டு ஊவ பிட்டுப் னப்ட்மர். 
 

கரவடதில் கபமன் ளசமல்கயமர்: 
 

" ழண மர்த்டமய கர்த்டவ்தம் த்ரில ழமழகல 
கயஞ்ச"1 - "இந்ட னென்று ழமகத்டயறம் க்கு ஆக 
ழபண்டித கமர்தம் டறம் இல்வ" ன்கயமர். 
"ஆமறம் மர் ப்டி க கமர்தனம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயழளன்று! இழடம உக்கு 
மத்தம் ண்டகயழன். அன்வக்கு உங்கறக்கமக 
டெட ழமழன். இன்னும் த்டவ சண்வ ல்மம் 
ண்ஞிதினக்கயழன்? இடமளல்மம் க்கு டமபட 
personal gain (ளமந்ட மம்) உண்ம? இடகவநப் 
ண்ஞமபிட்மல் தமனக்கமபட மன் டயல்டமன் 
ளசமல்டணம? இனந்டமறம் ன் ண்டகயழளன்மல், 

மன் ண்ஞமணல் ழமமல் ன்பமகும் ளடரினேணம?" 

 

" ங்கஸ்த ச கர்த்டம ஸ்தமம் உந்தமம் இணம : 
ப்ம2 : 'க்னஷ்ஞழ என்றும் ளசய்தமணயனக்கயமர். 
மனம் என்றும் ளசய்த ழபண்மம். கவண, ஸ்படர்ணம் 
ன்று என்றும் பனம் ண்ஞழபண்டிதடயல்வ' ன்று 
ல்ழமனம் யவப்மர்கள். இன்மர் இன்ட ளசய்ட 



டமமக ழபண்டுளணன்று  னெத்டயல் பவகதமகப் 
ிரித்ட ிரித்ட சமஸ்த்த்டயல் ளகமடுத்டள்நடி தமனம் 
ண்ஞமணல் ழமய், ிரிறகளநல்மம் கந்டமங்கட்டிதமகச் 
ழசர்ந்ட எழ குனப்ணமகயபிடும். இந்டப் மத்டக்கு மழ 
கமஞணமக, கர்த்டமபமக ஆகயபிடுழபன். இப்டி எறேங்கு 
ளகட்டுப் ழம ின் என னெம் இனந்டமளன், 

இல்மபிட்மளன்? அடமல் அட அனயந்ழட ழம 
ணமடயரிடமன். அடமபட, அபடமம் ன்று ங்கவந 
டர்ணத்டயல் உத்டமஞம் ண்டபடற்கு பந்டடமகச் 
ளசமல்யக் ளகமண்டு, பமஸ்டபத்டயல் அபர்கவந 
டர்ணப்டிப் ண்ஞமணயனக்கத் டெண்டி, னடிபில் அனயத்ழட 
பிட்பமகயபிடுழபன்! அடமல்டமன் க்கமக என 
கமர்தனம் ழபண்மளணன்மறம் ழமகம் ம்ணமல் 
ளகட்டுப் ழமகப்மட ன்ழ அழக கமர்தங்கவந 
இறேத்டப் ழமட்டுக்ளகமண்டு ண்டகயழன்" ன்று 
னடித்டயனக்கயமர். 
 

அந்ட னவதில்டமன் ஆசமர்தமள் குனவபத் ழடடிப் 
னற்ட்ட. 
 

ஈச்ப ங்கல்ப்டி ணவதமந ழடசத்டயயனந்ட ற 
டெம் ழமய் ர்ணடம டய டீத்டயயனந்ட ழகமபிந்ட 
கபத்மடழ டம்னவத குன ன்று சஞத்டயல் 
பிறேந்டமர். 
 

ஆசமர்தமள் சரித்த்வடக் கூறுபடமக அழகப் 
னஸ்டகங்கநினப்டயல், அபர் ந்ட இத்டயல் குனவபக் 
கண்டு உழடசம் ளற்ட ன்டயல் பித்தமணம 
அிப்மதங்கள் கமஞப்டுகயன். ர்ணடம டீத்டயல் 



ன்றும், டரிகமச்ணத்டயல் ன்றும், கமசயதில் ன்றும், 

சயடம்த்டயல் ன்றும் ளபவ்ழபறு னஸ்டகங்கநில் 
இனக்கயட. 
 

அந்டப் னஸ்டகங்கநின் ளதர்கவநச் ளசமல்கயழன். 
 
1 --- III.22 
 

2 --- கரவட III.24 (ின்மடய) டறவ: 'னெக் குனறுடிக்கு 
மன் கர்த்டமபமகயபிடுழபன். இந்ட பீ ழமகத்வட 
அனயத்டபனுணமழபன்!' 
சங்க பிதங்கறம் ஆசமர்தமள் குயத்ட ணற் டைல்கறம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

' சங்க பித ' ங்கறம் 

 

ஆசமர்தமள் குயத்ட ணற் டைல்கறம் 

 

ஆசமர்தமநின் சரித்த்வடச் ளசமல்படற்ளகன்ழ 
ற்ட்டமக 'சங்க பித'ங்கள் ன்று ளசமல்கய  
னஸ்டகங்கள்  ளரிதபர்கள் றேடயதினக்கயமர்கள். 
'ப்னத் சங்க பிதம்', 'ப்மசர சங்க பிதம்', 

'ஆந்டகயரீத சங்க பிதம்', 'வ்தமமசமீத சங்க 
பிதம்', 'ணமடபதீ சங்க பிதம்', 'சயத்பிமீத சங்க 
பிதம்', 'ழகநதீ சங்க பிதம்', 'ழகமபிந்ட மடீத சங்க 
பிதம்' ன்று இப்டி ளனட்டு இனக்கயன்1. டமந்டர் 
ன்பர் றேடயத 'சங்க டயக் பிதமம்' ன்றும் என 
ஆசமர்த சரித்ம் இனக்கயட. 
 

'ப்னத் சங்க பிதம்' ன்மல் ளரிசம, 

பிஸ்டமணம சங்க பிதம் ன்று அர்த்டம். அட 



னறேசமகக் கயவக்கபில்வ. ணற் னஸ்டகங்கநில் 
அடயயனந்ட ழணற்ழகமள்கள் ளகமடுத்டயனப்டயயனந்ழட 
அவடப் ற்யத் ளடரிகயட. க்குவத ஆசமர்தமநின் 
கமத்டயழழத ளசய்தப்ட்ளடன்று ளடரிதபனகயட. 
'ப்மசர சங்க பிதம்' ன்மறம் 'னமடணம சங்க 
சரித் னஸ்டகம்' ன்ழ அர்த்டம். இடறம் 
கயவக்கபில்வ. 'ளகமழன்'கநியனந்ட ளடரிபழடமடு 
ரி. 
 

ஆந்ட கயரீதம், ழகமபிந்ட மடீதம் ன்ளல்மம் 
ளசமல்பட அபற்வ றேடயத ஆந்டகயரி, ழகமபிந்டமடர் 
ஆகயதபர்கநின் ளதரிழழத னஸ்டகத்டக்கு வட்டில் 
ளசமல்படடமன். ஆந்டகயரிதின் னறேப்ளதர் அந்டம 
ந்டகயரி. சயத்பிமீதம் ன்ட சயத்பிமர் 
ன்பனக்கும் (பிஜ்ஜம கந்டர் ன்ழ) 
இன்ளமனபனக்கும் ந்ட ம்பமட (ம்மவஞ) 
னொத்டயல் றேடப்ட்டினப்டமல் அப்டிப் ளதர் 
ளற்யனக்கயட. 'ழகநதீம்' ழகந ழடசத்டயல் 
ண்ஞப்ட்ட. ழகமபிந்ட மடீதத்டயற்கும் இடற்கும் 
ஸ்பல் பித்தமழண. ழகமபிந்டமடர் ழகநத்டக்கமர். 
 

ல்மபற்வனேம்பி அடயகணமக ப்சமணமகயதினப்ட 
ணமடபதீ சங்க பிதம் ன்ட. 
 

'சங்க பிதம்' ன்று குயப்ிடும் இந்ட க்ந்டங்கவநத் 
டபி இன்னும் சய டைல்கறம் ஆசமர்த சரித்த்வடக் 
கூறுவபதமக இனக்கயன். டணக்குள் கமதத்ரி 
னகுபடற்கு னன் ஸ்படய னகுந்ட பிட்மளநன்று 
மசூமணஞி டீக்ஷயடர் ன்பர் ளசமன்டமகச் 



ளசமன்ழல்பம? அபர் "சங்கமப்னேடம்" ன்று ஆசமர்த 
சரித்த்வட ட்டு ர்கங்கநில் கமவ்தணமக 
றேடயதினக்கயமர். டயமமம் டயழனமம் 
டைற்மண்டுகநில் இனந்டபர். டயழனமம் டைற்மண்டுக் 
கவசயதியனந்ட மணத் டீக்ஷயடரின் 'டஞ்யசரி'டத்டயல் 
ஆசமர்தமறவத ண குனவபனேம், குனவபனேம் ற்ய 
பிரிபமகக் கவட ளசமன்ின், கவசய ர்கத்டயல் 
சுனக்கணமக ஆசமர்த சரித்ம் ளகமடுக்கப்ட்டினப்வட 
னன்ழ ளசமன்ழன். மசூமணஞி டீக்ஷயடர் அப்வத 
டீக்ஷயடரின் வணத்டளன்மல் இபர் அபனவத 
(அப்வதனவத) டம்ி ழம ீகண் டீக்ஷயடரின் 
சயஷ்தர். 
 

பல்ீமத கபி ன்பர் 'றோ சங்கமசமர்த சம்ன' 

ன்று ளசய்டயனக்கயமர். கபிவடனேம் பச வனேம் 
கந்ட கந்ட பனம் கமவ்த பவகக்குச் சம்ன ன்று 
ளதர். 
 

சட்ம், ங்கரடம் இண்டிறம் னக்தணம னள்நிதமனேள்ந 
டி.ஸ். ழபங்கமணய்தரின்2 டகப்மர் க்ஷ்ணஞ றரி 
ன்பர். றரி ன்மல் றர்தன்டமன். 'அயற ஜ்ழதமடய' 
ன்கயமர்கழந, அப்டிப் ட்பர்கவநழத றரி ன்ட. 
வபகுண்த்டயல் கபமழமடு டம கமனம் 
யத்தபமம் ளசய்பர்கவந வபஷ்ஞபர்கள் 'யத்த 
றரிகள்' ன்மர்கள். இபர் (க்ஷ்ணஞறரி) ஆசமர்த 
மஷ்தங்கவந அடேரித்ட ஈழசமயத், 

ணமண்டூக்ழதமயத் ஆகயதபற்றுக்குக் கமரிவககள் 
ளசய்டயனப்டயயனந்ட, 'மர்ஜ் ழடப சடகம்' ன்டமக 



ிரிட்டிஷ் மமபின் ணீட கபி ளசய்கயபவதில்  
டவகநிறம் டம்னவத வ்னேத்த்டயவத (இக்கயதத் 
டயவணவத)க் கமட்டிதினப்டமல் அக்கமத்டயல் வணறர் 
டயபமமதினந்ட ர் ழக. ழசமத்ரி தர் இபனக்கு 
றரிப் ட்ம் ளகமடுத்டமர். ணமணழமமத்தமதப் 
ட்னம் ளற் ண்டிடர். "கபத் மடமப்னேடதம்" 
ன்டமக அபர் ம்னவத ஆசமர்தமநின் சரித்த்வடப் 
ற்ய என சயறு கமவ்தம் டம்னவத கவசய கமத்டயல் 
ளசய்டயனக்கயமர். 
 

"கபத்மட ஸ்டடய" ன் ளதரில் இண்டு 
னஸ்டகங்கள் இனப்டமகத் ளடரிகயட. "ப்டடய" ன்மல் 
றேட. மணமடேமசமர்தமரின் ழணல் ழபடமந்ட ழடசயகர் 
"தடயம ப்டடய" ன்று றேட ச்ழமகம் 
ளசய்டயனக்கயமர். அழடழம ஆசமர்தமநின் ழரில் 
கந்மட கபி ன்பர் ளசய்டயனப்ட கபத்மட ப்டடய. 
இபர் மமின் வதியனந்ட கந்மட கபி 
இல்வ. ழபழ எனபர். இந்ட ப்டடய னறேசமகச் 
கயவத்டயனக்கயட. உணமணழச்ப சமஸ்த்ரி ன் 
எனபர் ளசய்டள்ந இன்ளமன கபத்மட ப்டடயதில் 
சய ச்ழமகங்கள் அகப்ட்டினப்டமகச் ளசமல்கயமர்கள். 
 

றணமர் 250 பனம் னந்டய இனக்கமம், அப்ழமடயனந்ட 
ச்னங்ழகரி ஸ்பமணயகநின்3 உத்டபின் ழரில், அந்ட 
ணத்ட ஆஸ்டம பித்பமமதினந்ட கமசய க்ஷ்ணஞ 
சமஸ்த்ரிகள் ன்பர் 'குனபம்ச கமவ்தம்' ன்று றே 
ர்கம் ளகமண்டமக அந்ட ணத்ட குன ம்ம சரித்ம் 



றேடயதினக்கயமர். அடயல் னடல் னென்று ர்கங்கநில் 
ஆசமர்தமள் சரித்ம் பனகயட. 
 

ஆசமர்தமநின் ளதரிறள்ந எவ்ளபமன ணத்டயறம் உள்ந 
குன ம்வப் னஸ்டகங்கநில் அபனவத சரித் 
பிபனம் யவதழபம, ளகமஞ்சழணம இனக்கும். இந்ட 
(கமஞ்சய) ணத்டயறம் அப்டி 'னண்த ச்ழமக ணஞ்ரி,' ' 

(கத்)குன த்ணமம', அடன் வ்தமக்தமணம 'றணம' 

ஆகயதபற்யல் இனக்கயட. 
 
 

1 --- "ப்ஹ்ணமந்டீத சங்க பிதம்" ன்று என டைறம் 
ப்ஹ்ண றோ சய.ழப. மடமகயனஷ்ஞ சமஸ்டயரிகநின் "றோ 
சங்க பித ணகந்டம்" னும் டையல் 
குயிப்ட்டுள்நட. "ணகந்டம்" ன்ட ஆசமரித 
சரிடத்வடக் கூறும் ல்ம டைல்கநிின்றும் ளடமகுப்ன 
ளசய்ட, என்றுக்ளகமன்று ணமறுட் பிபங்கவநனேம் 
னடிந்டணட்டில் இவசத்டத் டனம் ணீ கம (1978) 

ம்ஸ்க்னட டைமகும். 
 

2 --- இபர் டற்ழமட கமணமகயபிட்மர். 
 

3 --- 1963-ல் கூயதட. இங்கு குயப்ிப் ளறுபர்கள் றோ 
ச்னங்ழகரி ீத்டயல் 1705-41 ஆசமர்தர்கநமக இனந்ட றோ 
ச்சயடமந்ட மடய ஸ்பமணயகள் (II) 
குன டர்சம்-டபம்-¨த் மஷ்தம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

குன டர்சம் - டபம் - றத் மஷ்தம் 

 



குனவபத் ழடடிக்ளகமண்டு னப்ட் ஆசமர்தமள் பக்கமக 
ளபகுடெம் ழமய் ர்ணவடக் கவவத அவந்டமர். 
 

அங்ழக ழகமபிந்ட கபத் மடர் யஷ்வதியனந்டமர். 
 

டயதிழம ஊவளதல்மம் அடித்டக்ளகமண்டு ழமகய 
ணமடயரி ளபள்நம் பந்டயனந்டட. சுற்றுப்க்க க்மணத்டபர்கள் 
அந்ட ணமன் கமப்மற்றுபமளன்று அபவத் 
ழடடிக்ளகமண்டு பந்டமர்கள். 
 

அபழம டன்வ ணந்ட உட்கமர்ந்டயனந்டமர். 
 

ஆமல் க்கத்டயழ ழடழம ணதணமக என குனந்வட 
பந்டயனப்வடப் மர்த்டடம் ங்கறக்குத் டன்மல் என 
ம்ிக்வக, க்டய உண்மதிற்று. ளபள்நத்வடப் ற்யக் 
அந்டக் குனந்வடதிம் னவதிட்மர்கள். 
 

குனந்வடதமசமர்தமள் டன்னுவத கணண்த்டக்குள் 
பனம்டிதமக ப்பமத்டக்குக் வக கமட்டிமர். 
 

அப்டிழத டயனேம் அடற்குள் அங்கயபிட்ட! 
 

ங்களநல்மம் ந்ழடமப்ட்மர்கள். 
 

ழகமபிந்ட கபத்மடனம் யஷ்வதியனந்ட றேந்டமர். 
 

ஆசமர்தமவநப் மர்த்டறன் அபர், 'இந்டக் 
குனந்வடக்கமகத்டமழ கமத்டக் ளகமண்டினந்ழடமம்?' ன்று 
யவத்டக் கயட்ழ பந்டமர். கட்டிக்ளகமண்மர். 
 

இபர் அபர் சஞத்டயல் பிறேந்டமர். 
 



ளடரிந்டம் ளடரிதமட ணமடயரி இனக்கும் அபடம 
பிவநதமட்டுப்டி அபர் இபவ, "தமன, குனந்வட?" ன்று 
ழகட்மர். 
 

ளசமல்யனேம் ளசமல்மணல் அபடமளணன்று ளடரிபித்ட, 

அபடம னெத்வடனேம் ளடரிபித்ட, ல்மபற்றுக்குழண 
னெணம அத்வபட சயபத்வடனேம் ளடரிபித்டபி 
ழபண்டுளணன்று ஆசமர்தமள் ச்ழமகங்கநமக டயல் 
ளசமன்மர். த்ட ச்ழமகம். 'டச ச்ழமகர ' ன்ழ ழர். 
எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயன் கவசயப் மடத்டயறம். 
 

டத் ழகம (அ)பசயஷ் : சயப ழகபழம(அ)ம் 

 

ன்று னடித்டமர். 'அபசயஷ்ம்': ல்மபற்வனேம் ணமவத 
ன்று டள்நிதின் ணயஞ்சுபட. 'ழகபம்': 

கப்ணயல்மடட. இன்ளமன்று இனந்டமல்டமழ கக்க 
னடினேம்? "அப்டிப்ட்' அந்ட என்று': 'டத் க':, சயப 
ஸ்பனொணமதினக்கயழட, அடடமன் மன்" ன்று 
ளடரிபித்டக் ளகமண்மர். 
 

தமனக்குழண டீவக்ஷ ன்ட இல்மடவடப் னடயடமகப் 
ிடித்டக்ளகமண்டு பந்ட பிடுபடயல்வ! அவகமத்டக் 
குஞ்சு ளமரிப்டழம உள்ழநதினக்கயவடழத னர்ப 
ம்ஸ்கம ஏட்வப் ிநந்டளகமண்டு ளபநிதில் 
பப்ண்ஞத்டமன் டீவக்ஷ!' அபடமணம இபனக்ழகம 
னர்ப ம்ஸ்கமழண இல்வ. இனந்டம் குனனக 
உழடசத்டயன் ளனவண ளடரிதழபண்டுளணன்று 
இபனக்குத்டமன் மம் டீவக்ஷ டடளணன்று வ்தமர் 



அனுப்ிவபத்டட' ன்று ழகமபிந்ட கபத்மடனக்கு 
யச்சதணமதிற்று. 
 

சமஸ்த் ப்கமம் ஆசமர்தமறக்கு அபர் ந்யதம 
ஆச்ணம் ளகமடுத்ட உழடசம் ண்ஞிமர். 
 

ந்யதமய னடிந்ட னடிபமகத் டன் பீன் ன்ட 
ப்ஹ்ணழண ன்று ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதபன். 
அடற்கமக குன அபனுக்கு பீ - ப்ஹ்ண க்தத்வடத் 
ளடரிபிப்டம 'ணம பமக்தம்' ன் ணம ணந்த் 
உழடசம் ளசய்பமர். அபன் அழட த்தமணமதினந்ட அந்ட 
க்தத்வடப் ள ழபண்டும். 
 

ழபட சமவக1 எவ்ளபமன்றுக்கும் என ணம 
பமக்தனண்டு. அந்ட சமவகதின் னடிபில் பனம் 
உயத்டயல் அட இனக்கும். அத்வபட ம்ிடமதத்டயல் 
ளமம்ப் ளரிதபர்கநமக பந்டயனக்கயபர்கநில் 
சர்பஜ்ஜமத்ணர் ன்கயபர் எனத்டர். அசமர்தமறவத 
றத் மஷ்தடயறள்ந பிதங்கவந அசய அபர் 
ச்ழமக னொத்டயல் ளசய்டயனக்கய 'சம்ழக்ஷ சமரீகம்' ன் 
னஸ்டகத்டயல் எவ்ளபமனபனும் ந்ட ழபட சமவகவதச் 
ழசர்ந்டபழம, அந்ட டன்னுவத ளசமந்ட சமவகதிறள்ந 
ணம பமக்தத்வடழத சந்யதமசயதம என 
குனபிணயனந்ட உழடசம் ளற்று ஹ்னடதனர்பணமக 
அப்தமசம் ண்ஞிமல் அடழப னக்டயக்கு பனயதமகும் 
ன்று பனகயட. (III. 295). ளசமந்ட சமவகதிறள்ந ணம 
பமக்தம் ன்ட 'ய-ழபட-சமகம-ணகமபசம்) ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. ணடறட சஸ்படய ன்கய 
இன்ளமன ளரிதபர் இடற்குப் ண்ஞிதினக்கய 



வ்தமக்தமத்டயறம் ழபடத்டயன் எவ்ளபமன சமவகதிறம் 
என ணகமபமக்தம் உண்டு ன்ட உறுடய 
ளசய்தப்டுகயட. ஆசமர்தமழந 'பிழபக சூமணஞி'தில், 

'பீமத்ணமறம் ணமத்ணமறம் ிரிந்டயல்மணல் க்தணமக 
இனக்கும் பிதத்வட டைறு ணமபமக்தங்கள் 
ளசமல்கயன்: 'ணம பமக்த-சழட கத்தழட 
ப்ஹ்ணமத்ணழம: க்த-ணகண்-மப:' ன்கயமர். 
('ம்க்ஷ்த' த் ளடமங்கும் 251-ம் ச்ழமகம்). 'டைறு' 

ன்மல் இங்ழக ரிதமக டைறு ன்று அர்த்டணயல்வ. 
'கப்ட்', மநணம' ன்ழ அர்த்டம். ழச்சு 
பமர்த்வடதில்கூ 'டைறு ளசமன்மறம் அட அப்டித்டமன்' 

ன்கயழமணல்பம? இப்டி சமவகக்கு என்மக அழக 
ணகமபமக்தங்கள் இனக்கயன். இபற்யழ 
னக்தணமவபதமக என ழபடத்டக்கு என்று ன்று மற 
ணமபமக்தங்கள் ளசமல்ப்டுகயன். ஆசமர்தமறக்கு 
ழகமபிந்ட கபத்மடர் அந்ட மவனேம் 
உழடசயத்டமளன்று ணமடபதீ சங்க பிதத்டயயனக்கயட2. 

ம்னவத (கமஞ்சய) ணத்டயறம் ஸ்பமணயகநமக 
பனகயபனக்கு இப்டிழத மற ணமபமக்தங்கறம் 
உழடசயக்கப்டும் பனக்கம் இனந்ட பனகயட3. 

ப்ஞபனம் 'ழமம்' ன் பீ - ப்ம்ண க்த 
பமசகத்டயல் அந்டர்கடணமக (உள்நங்கய) இனப்டமல் 
அடறம் ணம பமக்தழண. அவடனேம் உழடசயக்கும் 
பனக்கம் இனந்ட பனகயட. 
 

ழகமபிந்ட கபத்மடமள் ஆசமர்தமநிம் வ்தம 
ஆஜ்வஜப்டிழத டமம் பந்ட உழடசம் ண்ஞிதடமகச் 
ளசமன்மர். வ்தமனவத ப்ஹ்ண றத்த்டயன் 



ரிதம டமத்ர்தத்வட பிநக்கய ஆசமர்தமள் மஷ்தம் 
ண்ஞி சுத்ட வபடயகத்வடனேம், சுத்டமத்வபடத்வடனேம் 
ப்கமசப்டுத்டழபண்டும் ன் ஆஜ்வஜவதனேம் 
ளடரிபித்டமர். ழணச்பழ அப்டி (றத் மஷ்தம் 
ளசய்படமக) உத்ழடசயத்ட ழடபர்கநிம் 
ளசமல்யதினந்டடடமழ? குன ம்வதின் ஆஜ்வஜதமக 
அட பழபண்டுளணன்ழ அபடமத்டயல் கமத்டக் 
ளகமண்டினந்டமர். 
 

அப்டிழத ஆசமர்தமள் வ்தம றத்த்டயன் 
டமத்ர்தளணல்மம் ப்கமசயக்கும்டிதமக மஷ்தம் ண்ஞி 
குனபின் சஞத்டயல் வபத்ட, அபனக்கு யம்க் 
வகங்கர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டு சய கமம் கூ 
இனந்டமர்4. 

 

படீ்டில் இனப்டமமல் ட்டு பதறடமன் ஆனேஸ் 
ன்றும், அப்னம் ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்மல் 
இன்ளமன ன்ணம ற்ட் ணமடயரி இன்ளமன ட்டு 
பனம் ஆனேவக் கூட்டிக்ளகமள்பளடன்றும் ஸ்பமணய 
ீவ ண்ஞிதினந்டமர். 
 

அந்ட ட்டு பனத்டக்குள் ழமகளணல்மம் ந்மறம் 
மட டர்ணத்டயல் யற்டற்கம மஷ்தங்கவந 
ஆசமர்தமள் ண்ஞழபண்டுழண ன்டமல் ழகமபிந்ட 
கபத்மடர் அபனக்கு பிவ ளகமடுத்டக் கமசயக்கு 
அனுப்ி வபத்டமர். 
 

1 --- என பீவக் கவத்ழடற்றுபடற்குப் ழமடணமடமக 
பிஸ்டமணம ழபடங்கவநப்  (கயவந) கநமகப் 



ிரிந்டள்நட. ரிக் ழபடத்டயல் 21, தறர் ழபடத்டயல் 101 

(சுக் தறஸ்17, க்னஷ்ஞதறஸ்84) , மண ழபடத்டயல் 1000, 

அடர்ப ழபடத்டயல் 9 ன்றும் ளணமத்டம் 1131 சமவககள். 
 
2 --- V.103 
 

3 --- 1968 சங்க ளதந்டயதன்று றோசஞர்கள் அனநித 
ம்ஸ்கயனட உவதியனந்ட. ("சடர்பிட 
ணமபமக்ளதௌழடச ம்ப்டமத: றோ கமணழகமடி ழீ 
(அ) ீஅஸ்ணமகம் அடமி அடேபர்டழட.") 
 

4 --- ர்ணடம டீத்டயயனந்ட ஆசமர்தமள் கமசயக்குச் ளசன் 
ிழக மஷ்தம் றேடயதடமகறம் கனத்டண்டு. இடவ 
றோசஞர்கள் அங்கரகரித்டப் ழசயதடமகறம் சய 
உந்யதமங்கநில் கமண்கயட. இங்கு 
ளடமர்ந்டகூடுபடயறந்ட (u. 955) றத்ஷ்தம் ணட்டும் 
ர்ணடம டீத்டயறம், உயட -- கரடமமஷ்தங்கள் 
கமசயதிறம் ளசய்தப்ட்டமக ளடமிக்கயட. 
கமசய பமத்டயல் வபடயக ணடப் ிசமம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

கமசய பமத்டயல் வபடயக ணடப் ிசமம் 

 

ம்னவத ழடசத்டயற்ழக ணம ழக்ஷத்ணமக இனப்ட 
கமசய. அட ணட்டுணயல்மணல் ண்டிட மடமிதமகறம் 
ஆடயதியனந்ட இனந்ட பந்டயனக்கயட. ழடசத்டயறள்ந 
அத்டவ ணடங்கவநச் ழசர்ந்ட ண்டிடர்கறம் அங்ழக 
இனப்மர்கள். அடமல் அங்ழக ழமமல்டமன் 
ல்மரினம் டுத்டச்ளசமல்ய, அபசயதணமமல் பமடம் 
ண்ஞி, ழபட ணமர்க்கத்வடனேம் அடன் உச்சயதம 



அத்வபடத்வடனேம் சரக்த்டயல் ஸ்டமிக்க னடினேளணன்ழ 
ஆசமர்தமவந அபனவத குன அங்ழக அனுப்ிமர். 
 

அப்டிழத கமசயக்குப்ழமய் ஆசமர்தமள் கங்வகதின் 
ணஞிகர்ஞிகம கட்த்டயறள்ந னக்டய ணண்த்டயயனந்ட 
ளகமண்டு உழடசம் ண்ஞ ஆம்ித்டமர். 
 

றே னக்டய ழக்ஷத்ங்கநில் கமசய என்று. னக்டய ழக்ஷத்ம், 

ழணமக்ஷனரி ன்மல் அங்ழக ணஞணவந்டமல் 
தமமமறம் ழணமக்ஷத்டக்குப் ழமய்பிடுபமர்கள் ன்று 
டயஹ்தம். அழதமத்டய, பணடவ, ரித்பமர், அபந்டய, 
த்பமவக ன்று இன்னும் ந்ட ப ழடசத்டயழழத 
இனக்கயன். மக்கயனேள்நட கமஞ்சரனம். ப்ட 
ழணமக்ஷனரிகநில் டக்ஷயஞத்டயல் இனப்ட இட என்றுடமன். 
" னக்டய டனம் கழனயல் னக்கயதணமம் கச்சய "ன்று 
றோவபஷ்ஞப ஆசமர்த னனம ழபடமந்ட ழடசயகர் 
ளசமல்யதினக்கயமர். கமசய ணமடயரிழத கமஞ்சரனத்டயறம் 
னக்டய ணண்ம் ன்று இனக்கயட. னரிதிறம் (னரி 
கந்மடத்டயறம்) னக்டய ணண்ம் உண்டு. கங்வகக் கவ 
னக்டய ணண்த்டயயனந்ட உழடசத்வட ஆம்ித்ட 
ஆசமர்தமள் கமஞ்சரனத்டக்கு பந்டழமட னடயல் ர்ப 
டீர்த்டக் கவ னக்டய ணண்த்டயல்டமன் டங்கயமர். 
அடமல் இப்ழமடம் வ்தம னவதன்று 
கமணமக்ஷயழகமபியறள்ந ஆசமர்த ிம்ம் அங்கு 
றேந்டனநிபிக்கப் டுகயட. 
 

"றத் மஷ்தழணம?" ன்று ப்ணயப்மகக் ழகட்கய பனக்கம் 
இன்வக்கும் இனக்கயட. அன்வக்கு அவட ஆசமர்தமழந 
உழடசயத்டமளன்மல் ப்டி இனந்டயனக்கும்? 



 

அங்கம், பங்கம், கயங்கம் ன்றுள்ந 56 ழடசத்டப் 
ண்டிடர்கறம் கமசயதில் ஆசமர்தமள் உந்யதமத்வடக் 
ழகட்மர்கள். மண்டித்தம், ஆஸ்டயக்தம் இண்டும் 
உள்நபர்கநமக இனந்ட ல்ழமனம், "இப்டி என அம 
ழடஸ்பி இத்டவ சயறு பதயல் அமணம 
ஜமத்ழடமடு ளசமல்கயமழ!" ன்று சஞத்டயல் பிறேந்ட 
மஷ்தமம்னடத்டயல் டயவநத்ட ஆந்டப்ட்மர்கள். ணமற்று 
அிப்மதனள்நபர்கநிறம் டயந்ட ணறள்நபர்கள், 

"இபர் ளசமல்படடமன் டத்பம்" ன்று டுத்டக்ளகமண்டு 
சயஷ்தமமர்கள். அபர்கள் டமங்கள் ளடரிந்ட 
ளகமண்வடத் டங்கள் டங்கள் ஊனக்குப் ழமய் ப்சமம் 
ண்ஞிமர்கள். 
 

அடமல் சட்ளன்று என ளரித டயனப்ம், ம்னவத 
ணடத்க்குப் ளரித ணறுணர்ச்சய ற்ட்ட. டற்கமக 
அபடமம் ற்ட்ழடம அந்டப் ஞி க்க ஆம்ித்டட. 
இப்ழமட1 யட்ரிம் ஊர் ஊமக, ழடசம் ழடசணமக 
டடளபன்று பிறேந்ட ளகமண்டினக்கபில்வதம? அப்டி 
56 ழடசங்கறம் ஆசமர்தமள் கமயல் பின ஆம்ித்ட. 
யட்ர் திப்டயல் ஆச்சரிதணயல்வ - மடமஞணமகக் 
ளகட்டகள்டமன் கயறுகயறுளபன்று றகய பனக்கம். 
ஆமல் ஆசமர்தமநின் ஆத்ண சக்டய, அயற சக்டய, அடேக் 
சக்டய ல்மம் ழசர்ந்டடயல் ல்டற்கும் இப்டிதன 
அடயசதணம பநர்ச்சய ற்ட்ட. 
 

1 --- 1939-ல் 

ஆசமர்தமநின் டைல்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 



 

ஆசமர்தமநின் டைல்கள் 

 

ஆசமர்தமறம் றேடயத் டள்நிக்ளகமண்டு ழமமர். 
உயத்டக்கறக்கும் கரவடக்கும் மஷ்தம் றேடயமர்1. 

ணயக டேட்ணம டத்பங்கவநனேம், அிப்மதங்கவநனேம் 
அமதமணம ளடநிழபமடு பிநக்கய றேடயமர். 
உயத்டக்கநில் என்றுக்ளகமன்று பித்தமணம 
ணமடயரி பிதங்கள் பனம். எழ கரவடதிழழத கபமன் 
எவ்ளபமன ணதத்டயல் எவ்ளபமன ணமர்க்கத்வட உசத்டயப் 
ழசுகயமற்ழம இனக்கும். இப்டி mutually contradictory-தமக 
(என்றுக்ளகமன்று னஞமக)த் ழடமன்றுபவடளதல்மம் 
அசய, அசய, எழ அிப்மதத்டயல்டமன் ல்மபற்றுக்கும் 
ண டமத்ர்தம், அடடமன் அத்வபடம் ன்று ஆசமர்தமள் 
உறுடயப்டுத்டயதினக்கும் அனவகப் மர்த்ட அயபமநிகள் 
ல்மனம் ஆச்சர்தப்டுகயமர்கள். 
 

'யத்டமந்டம் இனக்கட்டும். அபர் வகதமண்டினக்கய 
னவதிமல் ம்ஸ்க்னட மவக்ழக என னட ளணனகு 
ற்யபிட்மர். ப்டிப்ட் சயக்கம 
அிப்மதங்கவநனேம் அந்ட மவதமல் வ்பநற 
மகபணமகத் ளடரிபித்டபினடினேம் ன்று 
கமட்டிபிட்டினக்கயமர்' ன்றும்  ழர் 
ளகமண்மடுகயமர்கள். 
 

'Lingua franca' ன்டமகப்  மவக்கமர்கறக்கும் ளடமர்ன 
ளணமனயதமதினக்கும் ளமட மவவதச் 
ளசமல்கயமர்கநல்பம? ம் ழடசத்டயல் அப்டி இனந்ட 
பந்டயனப்ட ம்ஸ்க்னடம்டமன். குயப்மக, ஆடமணம 



ணட சமஸ்த்ங்கள் அந்ட மவதில்டமன் இனக்கயன். 
அடமழழத ழடசம் னறேபடற்குணமக றேடயத ஆசமர்தமள் 
அந்ட மவதில் றேடயதட. 
 

மஷ்தங்கள், ளமந்ட டைம ப்கஞங்கள் ன்று 
இப்டி றேடயதளடல்மம் ஜம ணமர்க்கம். 
 

மஷ்தங்கநில் யத்டமந்ட ரீடயதம ஆமய்ச்சய, பமடங்கள் 
டயர் பமடங்கள் ல்மம் பிஸ்டமணமக, ஆமல் 
டநிக்கூ பநபநப்ில்மணல் இனக்கும். டமம் ளசமல் 
பனம் அிப்மதத்டக்கு ழர் பிழமடணமகப் 'னர்ப க்ஷம்' 

ன்று த்டவ ளசமல் னடினேழணம அத்டவவதனேம் 
அபழ ளசமல்யபிட்டு அப்னம் அளடல்மம் ப்டித் டப்ன 
ன்று ஆஞித்டணமகக் கமட்டி 'யத்டமந்ட'த்வட 
யவமட்டுபமர். இப்டித்டமன் மங்க்த-ணீணமம்மடயகள், 

ளௌத்ட-சமர்பமகமடயகள் னடம ணற் 
யத்டமந்டங்கவநளதல்மம் யமகஞம் ண்ஞிதினப்ட. 
னன்ழழத மம் மர்த்டயனப்டழம, 'ணற்ளடல்மம் 
அடிழதமடு உழதமகணயல்மடவப!' ன்று டள்நிபிமணல் 
டயல் ன் மணமக இனந்டமறம் டுத்டக்ளகமண்மர். 
அட ணட்டுணயல்வ, அளடல்மழண அத்வபடத்டயல் 
அக்கம்டமன் ன்கயமர். ணமண்டூக்த உயத் கமரிவக 
ன்று ளகௌமடர் ளசய்டயனக்கயமர். அடற்கு ஆசமர்தமள் 
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர் ன்ழல்பம? அடயழ 
ளகௌமடர், 'அத்வபடயகநமக இல்மட ணற் 
யத்டமந்டயகள் டங்கறக்குள்ழநழதடமன் சண்வ 
ழமட்டுக்ளகமள்கயமர்கள்; ணக்கு அபர்கநிம் என 
பிழமடணயல்வ' ன்று ளசமல்யதினப்டற்கு ஆசமர்தமள் 



மஷ்தம் ண்டம்ழமட "அத்வபடத்டயற்கு அந்ட 
யத்டமந்டளணல்மனம் வக, கமல் ணமடயரிடமழ?" ( தடம 
ஸ்பஸ்ட மடமடயி :) ன்கயமர். டன் வக 
கமறழழத பமபட பிழமடம் மமட்டுபமம? வக 
கண்வஞக் குத்டய பய உண்மக்கமம். என கமல் 
இன்ளமன கமவத் டடுக்கய, ல்ழ மக்வகக் கடித்ட, 

பய ற்டுத்டமம். அட ணமடயரி அபர்கள் டங்கறக்குள் 
ழணமடயக்ளகமண்டு ழமகட்டும். ளணமத்ட ணடேஷ்தனுக்கு 
ல்மம் அங்கணமடமல் டழமடும் ழணமடயல்மட 
ணமடயரிடமன் அத்வபடயக்கு அபர்கள். அடுத்ட ச்ழமக 
மஷ்தத்டயழ இன்னும் ப்ழவணழதமடு, "அந்ட 
த்வபடயகறக்ளகல்மனம் ஆத்ணமபமதினப்பன் 
அத்வபடய ன்ட டமழ ண டமத்ர்தம்? டட : 
ணமர்த்டழடம ப்ஹ்ணபித் ஆத்வணப த்வபடயமம் !" 
ன்கயமர்.2 

 

ணமற்று யத்டமந்டக்கமர்கறக்கும் யம் ணரிதமவட 
ளகமடுத்ழட ளசமல்யதினக்கயமர். ணீணமம்ம 
மஷ்தக்கமர்கநில் எனபம சவ "ஆசமர்ழதஞ ச 
ஸ்பமணயம" ன்றும், இன்ளமனபம உபர்வ 
"கபழடம உபர்ழஞ" ன்றும், ளகௌடணர் ளசய்ட ந்தமத 
றத்த்வடக் குயப்ிடும்ழமட "ஆசமர்த ப்ஞடீம்" 
ன்றும், அபர்கறக்கு 'ஆசமர்தர்', 'ஸ்பமணய', 'கபமன்' 

ன்ளல்மம் அவளணமனய ளகமடுத்ட றத் மஷ்தத்டயல் 
ளசமல்யதினக்கயமர்.3 

 

டமழண ளமந்டணமக றேடயத ஜம டைல்கநம 
'ப்கஞ'ங்கநில் யத்டமந்ட பமடணமக அடயகம் இல்மணல் 



டத்பங்கவந நிச் நிச்ளசன்று ணஞிணஞிதமகக் 
ளகமடுத்டயனக்கும். அழடமடுகூ, அடேனடயணமின் 
யவவதனேம் ஸ்பச்சணமக பர்ஞித்டயனக்கும். ப்கஞ 
க்ந்டங்கநில் ணயகறம் ளரிடம 'பிழபக 
சூமணஞி'திறம், 'உழடச மஹ்றோ'திறம் இப்டிப்ட் 
பர்ஞவகள் பனபழடமடு 'பீன் னக்டமந்ட ரீ', 

'டன்தமஷ்கம்', 'தடய ஞ்சகம்' னடயதவபனேம் 
அத்வபடமடேபிதின் ஆந்ட யவவத 
பர்ஞிப்வபடமன். 'என ழகமபஞத்வடக் கட்டிக்ளகமண்டு 
டமன் மட்டுக்கு ஆத்ணமமணமகத் டயரிந்ட 
ளகமண்டினக்கயமழ அபவப் ழமன் மக்தசமய தமர்?' 

ன்று 'தடயஞ்சக'த்டயல் ழகட்கயமர்: " ளகௌீபந்ட : கற 
மக்த பந்ட :"---"மக்தசமய ன்மல் அட இந்டக் 
ழகமபஞமண்டி அல்பம?" ன்கயமர். ம் ணயல் ஆனப் 
டயகய பிடத்டயல், அபழ டன்வ ணந்ட டன் 
ஸ்டயடயவத, " டத் ழகம (அ)பசயஷ் : சயப : ழகபழமம் 
", " மக்ஷீயத்த : ப்த்த கமத்ணம சயழபமம் ", " 

அழணப ம் ப்ஹ்ண பமற ழடபமக்தம் அவ்ததம் ", 

" அம் ஆந்ட த்தமடய க்ஷஞ : ழகப : சயப :", " 

சயடமந்ட னொ : சயழபமம் சயழபமம் " ன்ளல்மம் 
ளசமல்படமக இனக்கும்,4 இப்டிப்ட் க்ந்டங்கவநப் 
மமதஞம் ண்டம்ழமட, அப்டிப் ண்டகய மனய 
பவதிமபட மனம் அறேக்கயல்மட ஆகமசம் ணமடயரி, 

ஜ்ழதமடயர் ணதணமக, ஆந்ட ணதணமக இனக்கயமற்ழமழப 
இனக்கும். 
 

க வசடன்த ஜ்ழதமடயயமல்டமன் ழமகத்டயறள்ந 
ல்ம எநிகறம், கட்சயகறம், கமண்மனும் ன்வட 



இறுக்கய எழ ச்ழமகத்டயல் அக்கய 'க ச்ழமக 
ப்கஞம்' ன்றும் என்று அடேக்யத்டயனக்கயமர். அவ 
ச்ழமத்டயழழதகூ உழடச மத்வட படித்டக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர்!5 

 

குனந்வடகறக்கு பமத்டயதமர் உழடசம் ண்டகயட 
ழம அடிதியனந்ட ஆம்ித்ட "ம ழமட 
ங்க்ம்" ன்று என்று ண்ஞிதினக்கயமர். 
இன்ளமன்று, சயன்ச் சயன்க் ழகள்பினேம் டயறணமக 
க பிதங்கறம் ளசமன்டடமன் "ப்ச்ழமத்ட த் 
ணமயகம." 

 

ஜமப் னஸ்டகங்கவநப் ழமழப க்டய ஸ்ழடமத்ங்கறம் 
யவத றேடயமர். இட க ங்கறக்குணம 
உகமம். ண்டிடர்கழந யக்கக்கூடித சயக்கல்கவந 
ஜமப் னஸ்டகங்கநில் அபிழ்த்டக் ளகமடுத்ட அழட 
ஆசமர்தமள் என குனந்வடகூ ப்ரிதப்ட்டுச் 
ளசமல்றம்டிதமக, அடற்கும் னரினேம்டிதமக, க்டய 
ஸ்டடயகள் யவதப் ண்ஞிக் ளகமடுத்டமர். இபற்யழனேம் 
யகர்கள், ஜ்ஜர்கள், பிதஜ்ஜர்கள் 
ஆச்சர்தப்டும்டிதமக அழகம் உண்டு. 
 

மடமடய ழகச பர்ஞவ, ழகசமடயமட பர்ஞவ ன்று 
ளடய்பங்கவந பிஸ்டமணமக பர்ஞிப்ட, க்டய மபம் 
ளமங்கும்டிதமக ப்டிளதல்மம் உசமம் ண்ஞிப் 
ண்ஞிப் மர்க்கமழணம அத்டவனேம் ச்ழமக னொணமகப் 
ண்ஞிபிடுபட6 - ன்று யவதச் ளசய்ட அபற்வச் 
ளசமல்படமழழத மமதஞம் ண்டம் ம் சயத்டம் 



ணமத்ணம பிதணமக எட்டிக் ளகமண்டினக்கும்டிச் 
ளசய்டயனக்கயமர். 
 

மஷ்தங்கள் னறேக்க 'ப்ழமஸ்'. ப்கஞ க்ந்டங்கநிறம் 
'ப்ழமஸ்' உண்மமறம் 'ளமதட்ரி' டமன் மஸ்டய. 
ஸ்ழடமத்ங்களநல்மம் 'ளமதட்ரி'டமன். டபமமறம் 
அழட ளடநிற, அர்த்ட னஷ்டி, ஹ்னடதத்டக்குப் ண 
சமந்டயவதத் டனகய டன்வண. 
 

1 --- ஈச - ழக - கட் - ப்ச - னண்க - ணமண்டூக்த - 
வடத்ரீத - டழத - சமந்ழடமக்த - ப்னடமண்தக 
ன் த்டம் னக்கயதணம டழசமயடக்கநமகக் கனடப் 
டுகயன். இப் த்டக்கும் ஆசமர்தமள் மஷ்தம் 
ளசய்டள்நமர். ஆசமர்த மஷ்தம் ளற்டமழழத 
இப்த்டம் அடய னக்தத்பம் ளற் ன்றும் 
ளசமல்மம். இன்னும் சய உயடங்கறக்கும் அபர் 
ளதரில் மஷ்தங்கள் இனக்கயன். 
 

2 --- ணமண்டூக்த கமரிதம III 17-18 மஷ்தம். 
 
3 --- III. 3.53 & 1. 1-4. 
 

4 --- இவ்வபந்ட ழணற்ழகமள்கள் னவழத 'டச ச்ழமகர ', 
'அத்வபட ஞ்சத்ம்', 'ப்ஹ்ணமடேசயந்டம்', 

'அத்வபடமடேனடய', 'யர்பமஞட்கம்' ஆகயதபற்யல் 
பனவப. 
 

5 --- அவ ச்ழமகணமபட: 
 

"ப்ஹ்ண த்தம் கந் ணயத்தம ழீபம ப்ஹ்வணப 
ம:"---ப்ம்ணழண த்தம்; உகம் என யவதில் 



த்தம் ழமயனந்டமறம் உண்வண யவதில் 
ளமய்தமகயபிடுபடம 'ணயத்வத'; பீன் ப்ம்ணழணதன்ய 
ழபல். 
 

6 --- சயபளனணமவக் குயத்டப் மடமடய ழகச: ஸ்ழடமத்ம், 

ழகசமடய மட ஸ்ழடமத்ம் இண்டும் ளசய்டயனக்கயமர். 
பிஷ்டவபக் குயத்ட மடமடய ழகச ஸ்ழடமத்ம் உள்நட, 

ளநந்டர்த ரிதில் அம்ிவகதின் ழகசமடய மட 
பர்ஞவனேம்: றப்ஹ்ணண்த னங்கத்டயல் னனகின் 
மடமடய ழகச பர்ஞவனேம் உள்ந. பிட 
உசமங்கவநக் கூறும் ஸ்ழடமத்ங்கள். சயப ணம 
னம, ம்னத்னேஞ்த ணமயக னம, த்ரினறந்டரீ ணம 
னம, ழடப ீசடஃஷ்ட்னேசம னம, ணந்த் ணமத்னகம 
னஷ்ணமம, கபந் (க்னஷ்ஞ) ணமம னம - 
ஸ்ழடமத்ங்கள், டத்பங்கவநழத டயபிதங்கநமக 
உனபகயத்ட 'யர்குஞணம னம ஸ்ழடமத்'னம் உள்நட. 
னென்று ணமர்க்கங்கவநனேம் ஸ்டமித்டபர் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

னென்று ணமர்க்கங்கவநனேம் ஸ்டமித்டபர் 

 

ஜமப் னஸ்டகங்கநிழழத கர்ணமடேஷ்மத்டயல்டமன் 
ஆம்ித்ட சமஸ்த்ழமக்டணமக பர்ஞமச்ண டர்ணங்கநின்டி 
ல்மம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகழபண்டும் ன்று 
யவதச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
 

டற்கமத்டயல் ணத்பம் ன்று ளசமல்ய ளபறும் 
ளௌகயக பிதங்கவந ணட்டும் கபித்ட மம் reform 

(சரர்டயனத்டம்) ன்று ளசமல்ய deform ளசய்படழம 



(உனக்குவப்டழம) ஆசமர்தமள் ண்ஞழப இல்வ. 
இப்ழமட மம் கமர்தத்டயழழத ல்மம் என்று ன்று 
ஆம்ித்டயனக்கயழமம். ஆமல் ம் ணயழ எற்றுவண 
மபம், ல்மம் என்று ன்று பழசணமபட 
இனக்கயடம? இனந்டமல் இத்டவ ழமட்டி, ளமமவண, 

சண்வ, சச்சற இனக்குணம? சமஸ்த்ங்கள் ன் 
ளசமல்கயன்? அபற்வழத அடேரித்டப்ழம 
ஆசமர்தமள் ன் ளசமன்மர்? "ம்ஸ்கம 
பித்தமத்டயமல் ஸ்னஷ்டிதில் குஞ கர்ணமக்கள் 
பித்தமணமகத்டமன் இனக்கும். அந்ட பித்தமத்வட 
ணம் ண்ஞ ஆம்ித்டமல் ஜ்பக்கமனுக்கு பினந்டச் 
சமப்மடு ழமடுகய ணமடயரினேம், ஆழமக்தசமயக்கு ணனந்ட 
ளகமடுக்கய ணமடயரினேந்டமன் ஆகும். அடமல் ப்டி 
பித்தமப்டுத்டய அபபவனேம், ளணமத்டத்டயல் 
கவனேம் னன்ழற் ழபண்டுழணம அப்டித்டமன் 
கமர்தங்கவநனேம் அடேஷ்மங்கவநனேம் ிரித்டக் 
ளகமடுக்க ழபண்டும். ணயழ 'ல்மம் எழ 
வசடன்தம்' ன் அத்வபட மபனம் அடமல் ற்டும் 
ற்த் டமழ்பில்மட ப்ழவணனேம் இனக்கழபண்டுழண 
டபிக் 'கமர்தத்டயல் எண்ட' ன்று ண்ஞக்கூமட. ' 

மபமத்வபடம் டம குர்தமத் ; க்ரிதமத்வபடம்  
கர்யசயத் - ப்ழமடம் ணழமமபத்டயல் அத்வபடத்வட 
பநர்த்டக்ளகமள்; ஆமல் கமர்தத்டயல் எனழமடம் 
அத்வபடத்வடக்ளகமண்டு பமழட!' கமர்தணயல்மட 
யவக்குத்டமன் அத்வபடம் ன்ழ ழர்' ன்ட டமன் 
சமஸ்த்த்வடத் அடேரித்ட ஆசமர்தமள் ளசய்ட உழடசம். 
இப்ழமட ழர்ணமறு! 'மபமத்வபடம்' இல்வ, 

'க்ரிதமத்வபட'த்டக்ழக னதற்சய ண்ஞிக் 



ளகமண்டினக்கயழமம்! க்ரிதம ழமகத்டயல் ழபட 
பனயப்டிதம அடேஷ்மந்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்று 
ஆசமர்தமள் பனயழமட்டுக் ளகமடுத்டமர். அடமபட வனத 
பனயவத ணறுடிச் ளசப்ிட்டுக் ளகமடுத்டமர். 
 

இப்டி (ஜமம், க்டய, கர்ணம ன்) னென்று 
ணமர்க்கங்கவநனேம் வபடயகணமக யவப்டுத்டயதினக்கயமர். 
 

க்டய ஸ்ழடமத்ணமமறம் ஜமத்டயல், அத்வபடத்டயல் 
ளகமஞ்சணமபட ளகமண்டு யறுத்டபடமகழப இனக்கும். 
ளடய்பங்கறக்குள் ழடழண இல்மணல் ளசமல்பட, 

ளடய்பம் ன்றும் ணடேஷ்தன் ன்றுங்கூ ழடணயல்வ 
ன்று கமட்டுபட - இப்டி இண்டு பிடணமக இனக்கும். 
 

அத்டவ ளடய்பத்வடனேம் ஸ்டடயத்டப் மடிமர். 
எவ்ளபமன ளடய்பத்வடச் ளசமல்றம் ழமடம் 'இடழப 
ப்ஹ்ணம், ளடய்பம், இடற்குழணல் என்று க்குத் 
ளடரிதபில்வ' - " மழ" - ன்ழ ளசமல்பமர். 
க்ஷ்ணயவத அபழந ஸ்படய, மர்படய ன்று 
ளகமண்மடித ணமடயரிழத ணற் ளடய்பங்கவநனேம் 
ளசமல்யதினப்மர். 
 

க்டய ப்டி த்வபடம் ணமடயரி இனந்டமறம் அத்வபடணமக 
னடிகயட ன்று அழக இங்கநில் கமட்டிதினக்கயமர். 
'சயபமந்டரி'தில் க்டய க்ஷஞத்வடப்  பிடணமகச் 
ளசமல்ய "யந்ட: ரித் பல்ம்" - னத்த்டயல் டய 
கந்ட னத்ழண ஆகயபிடுகயமற்ழம - ன்று 
னடித்டயனக்கயமர்1. 

 



'ளநந்டர்தரி'தில் ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்பமர் : 
"பமய த்பம்" - "பமய, ீ(ன்வக் கமக்ஷயப்மதமக!) " 
ன்று க்டன் ஆம்ிக்கும் ழமழட, "மபய த்பம்" ன் 
அந்ட பமர்த்வடகறக்கு "மன் ீ ஆழபன்" ன்றும் 
அர்த்டம் ண்ஞமணமடமல் அம்மள் அப்டி அர்த்டம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு க்டனுக்கு அத்வபட மனேஜ்தத்வடக் 
ளகமடுத்ட பிடுகயமள் ன்கயமர்2. 

 

யர்குஞ ப்ஹ்ணழணடமன் குஞ னெர்த்டயதமக 
பந்டயனப்ட ன்று டம்னவத ஸ்ழடமத்ங்கநில் 
ஜமகப்டுத்டயக்ளகமண்ழ இனப்மர். "ழகமபிந்டமஷ்கம்" 
ன்று க்னஷ்ஞர் அடித்ட கூத்வடளதல்மம் சயன் 
ஸ்ழடமத்ணமகக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அடயல் ல்மக் 
கூத்டம் அங்கயப்ழம அத்வபட பஸ்டடமன் இப்டி 
பந்டட ன்றும் ழசர்த்டச் ழசர்த்டச் ளசமல்யக்ளகமண்டு 
ழமதினக்கயமர். ஆம்ழண "த்தம் ஜமம் அந்டம் 
யத்தம்" ன்று ழமட்டினக்கயமர்! 
 

ஆசமர்தமள் 'பிஷ்ட ஸ் மண'த்டயற்கு மஷ்தம் 
ளசய்டயனப்ழட குஞ - யர்குஞங்கவநனேம் க்டய - 
ஜமங்கவநனேம் என்றுடுத்டயக் கமட்டுபடற்குத்டமன் 
ன்று ளசமல்மம். 
 

அத்வபடத்வடனேம் க்டயவதனேம் இவஞத்ட 
ளகமடுத்டயனப்டற்கு ீங்கள் அவ்பநபமகக் 
ழகள்பிப்ட்டிமட என ஸ்ழடமத்த்டயல் த்னஷ்மந்டம் 
கமட்டுகயழன். "க்ஷ்ணீ ந்னயம் ஞ்ச த்ம்" ன்று 
அடற்குப் ளதர். ஆசமர்தமள் யம்ணர் பிதணமகப் 
ண்ஞினேள்ந "கமபம் ஸ்ழடமத்"த்டயன் அநறக்கு 



இட ப்யத்டயதமக இல்வ. இவட ஆம்ிக்கும்ழமழட 
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர்: கண்ஞமடி இனக்கயட. உள்ழந 
ப்டயிம்ம் ளடரிகயட. மர்த்டமல் ன்மகழப இல்வ. 
டயகம் வபக்கடம் ன்று ழடமன்றுகயட. ன் 
ண்ஞடம்? கண்ஞமடிக்கம ளமட்டு வபப்மர்கள்? அட 
அறேக்கமபடமகத் டமன் ஆகுழண டபி ழபழ ன் 
க்கும்? ின்ழ ன் ண்டபமர்கள்? ப்டய ிம்த்டக்கு 
னெணம ிம் ஆமணயக்குத்டமன் ளமட்டு வபப்மர்கள். 
அப்டி இந்ட பீழமகம் னமறம் க வசடன்தம் 
ணமவதக் கண்ஞமடிதில் கமட்டுகய டயனுற டயனும 
ப்டய ிம்ங்கள்டமன். ீனேம் அப்டித்டமன். உக்கு 
டமபட ல்ட ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டுணமமல் அட 
ளமட்டு இட்டு அங்கமம் ண்ஞிக் ளகமள்கய ணமடயரி. 
ழழ உக்ழக - அடமபட ணமவததில் ப்டயயத்ட 
உண்ம உன் ழட, இந்த்ரிதமடயகறக்ழக - ீ ல்ட 
ன்று என்வப் ண்ஞிக்ளகமண்மல் அட கண்ஞமடிதில் 
கறுப்னப் னசய அறேக்குப் ண்டம் கமர்தம் டமன். 'னெ 
ிம்ம் வசடன்தம் ன்மல் அடற்கு மன் ண்ஞக் 
கூடிதட ன் இனக்கயட? னடயல் அட ன் 
ணறக்ழக பபில்வழத!' ன்கயமதம? ரி, 

அடழபடமன் னொங்கழநமடு, குஞங்கழநமடு இந்ட க்ஷ்ணய 
யம் னெர்த்டயதமகபந்டயனக்கயட. அபனுக்கு வ 
ண்ட, னவ ண்ட, டம ஸ்ணஞம் ண்ட! 
அடடமன் உக்குப் ண்ஞிக்ளகமள்றம் அத்டவ 
ல்டம் - டயக டமஞம் னடம அத்டவ 
அங்கமனம்' ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். இத்டவ 
ீட்மணல் சுனங்கச் ளசமல்ய பிநங்க வபத்டயனக்கயமர். 
 



இடயல் ல்வக் ழகமடிதமகத்டமன் 'டக்ஷயஞமனெர்த்டய 
அஷ்க'த்டயல் கூத்ட, ீவ ன்ழட இல்மணல் எழ 
ழபடமந்ட டத்பங்கநமகச் ளசமல்ய அந்ட டத்ப 
னொகணமகழப, " றோகுன னெர்த்டழத ண இடம் றோடக்ஷயஞம 
னெர்த்டழத " ன்று ச்ழமகம்ழடமறும் னடித்டயனக்கயமர். 
 

க்டய, ஜமம் இண்வனேம் ழசர்த்ட உழடசணமக ' 
ழகமபிந்டம்' ன்று ழடசம் னம வ ண்ஞிக்ளகமண்டு 
ழமதினக்கயமர். 
 

ங்கள் ல்வட ல்டி டுத்டச் ளசமன்மல் 
உழ அந்ட பனயவத ற்றுக்ளகமண்டு பிடுபமர்கள். 
இப்டி அந்டக் கமத்டயல் ஆசமர்தமள் கர்ண - க்டய - 
ஜமம் ன்று ழபட சமஸ்த் பனயவத ணறுடி ன்மக 
ரிப்ழர் ண்ஞி டுபிழ னப்ட் ணடமந்டங்கநம 
சந்ட, ளமந்ட னள்ற பனய ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு 
இடயல் ழமக ஆம்ித்டமர்கள். 
 

ஆம்த்டயல் ஆசமர்தமள் ஞ்சமம் ண்ஞபில்வ. 
இந்ட ழடசத்டயல் த்டவ மவக்கமர்கள், ணடக்கமர்கள் 
மடயக்கமர்கள் உண்ழம அத்டவ ழனம் கூடுகய 
கமசயதில் இனந்டளகமண்ழ மமடயவச சயஷ்தர்கநின் 
னெனம் எநயடணம (ழபடமந்ட) ணடஸ்டமத்வடச் 
ளசய்த ஆம்ித்ட பிட்மர். 
 

1 --- 61-பட ச்ழமகம் 

 

2 --- 22-பட ச்ழமகம். ழடபிதின் மணணம பமி 
ன்வடழத பிவளசமல்மகக் ளகமண்மல் "மன் 
ஆழபன்" ன்று ளமனநமகும். 



த்ணமடரின் கவட;ழபின் ளனவண 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

த்ணமடரின் கவட ; 

 

ழபின் ளனவண 

 

ஆசமர்தமநின் ப்டம சயஷ்தர்கநில் எனபமக 
இனக்கப்ட் த்ணமடமசமரிதமள் ஆசமர்தமள் கமசயபமம் 
ளசய்டளகமண்டு இனந்டழமழட அபரிம் சயஷ்தமக பந்ட 
ழசர்ந்டமர். ஆசமர்தமறக்குப் டயமறு பதஸ்கூப் 
னர்த்டயதமகமட ணதம். 
 

த்ணமடனக்கு னர்பமச்ணத்டயல் ந்டர் ன்று ழர். 
அபர் ழசமன ழடசத்வடச் ழசர்ந்டபர். அபவப் ற்ய என 
கவட ளசமல்கயழன். டம் ஊரில் இனந்ட கமத்டயல் 
அபனக்கு என ளரிதபர் யம் ணந்த்ழமழடசம் 
ண்ஞிமர். ன்மக ம் ண்ஞி யத்டய ளற்று 
யம் னெர்த்டயவத டரிக்கடளணன்று அபனக்கு 
ஆவச உண்மதிற்று. அகத்டயயனந்ட னப்ட்மர். 
கமந்டணமக என ணவதின் உச்சயதியனந்ட கமட்டுக்குப் 
ழமய் டஸ் ண்ஞ உட்கமர்ந்டமர். 
 

என ழபன் பந்டமன். 'தர் ன், மபம், இங்ழக 
பந்டயனக்கயமர்?' ன்று யவத்டமன். அபரிம் பந்ட, 

"ங்கள் ணமடயரி சமயதம ழபர்கள் இங்ழக 
ழபட்வதமடிப் ிவனப்ழமம். னஞ்வச ப்மம்ஞன் உக்கு 
இங்ழக டறம் கயவக்கமணல் கஷ்ப்டுபமய். டக்கு 
பந்ழட?" ன்று ழகட்மன். 
 
 



யம்ர், டஸ் ன்ளல்மம் ளசமன்மல் அபனுக்கு 
னரிதமளடன்று அபர், "இடுப்னக்குக் கரழன ணடேஷ்தன் 
ணமடயரினேம் ழணழ சயங்கம் ணமடயரினேம் என ப்மஞி உண்டு. 
க்கு அட ழடவபப்டுகயட. இந்டக் கமட்டில் அட 
இனக்கயளடன்று ழகள்பி. அடற்கமகத்டமன் பந்ழடன்" 
ன்மர். 
 

"யணமகச் ளசமல்ற தழ, அப்டிளதமன ணயனகம் இங்ழக 
இனக்கம? இந்டக் கமட்டிழ மன் மர்க்கமட இழணம, 

க்குத் ளடரிதமட ணயனகழணம எண்டம் கயவதமட. 
ழபர்கநிழழத ன்வப்ழம இன்ளமனத்டன் 
கயவதமட. ஆமல் ீ ளசமன் ணமடயரி ணயனகம் ன் 
கண்கநில் ட்ழட இல்வ. ீ ளசமல்பட ணட்டும் 
யளணன்மதமமல் அவட மன் மர்க்கமணல் 
பிடுபடயல்வ. மழ அவடப் ிடித்டக்ளகமண்டு பந்ட 
ளகமடுக்கயழ. ீ கஷ்ப் ழபண்மம் ஆமல் 
யணமகழப அப்டி உண்ம, ளசமல்ற" ன்மன். 
 

கமட்டு ங்கள் னடு, மம் ளமம் 'வஸ்' ன்று 
ழடமன்யமறம், அபர்கறவத நிவண, உவனப்ன, 

வடர்தம், எத்டமவசக் குஞம் டறம் ணக்கு பமட; 

ம்னவத ித்டமட்ங்கள் அபர்கறக்கு பமட! 
 

யம் னெர்த்டயவத இபன் ிடித்ட பந்ட 
ளகமடுப்டமகச் ளசமல்கயமழ ன்று அபர் சயரித்டமர். 
 

"ன் சயரிக்கயமய்? ழபடிக்வகக்குச் ளசமன்மதம?" ன்று 
அபன் ழகட்மன். 
 



டம்வண கமந்டணமக பிட்டு அபன் கர்ந்டமல் 
ழமடளணன்று அபர், "யணமக அட இங்ழக இனக்கயட. 
ஆமல் உன்மல் மர்க்கனடிதமட. உன் ழபவவதப் 
மர்த்டக் ளகமண்டு ழம" ன்மர். 
 

"அப்டிதம ளசமன்ழ? மவநக்கு மதங்கமத்டக்குள் 
அவட மன் ிடித்டக்ளகமண்டு பனகயழம, இல்வதம 
மன! அட ணட்டும் னடிதமபிட்மல் இந்ட உதிவ 
பிட்டுபிடுழபன். இந்டக் கமட்டுக்ழக ளரித ழபன் ன்று 
இனந்ட ளகமண்டு உன் ணமடயரி தர் கஷ்ம் மர்க்கமணல் 
ங்கள் இத்டக்கு பந்டயனக்கும்ழமட உடபி ண்ஞ 
மதக்கயல்வளதன்மல் மன் உசயவ வபத்டக் 
ளகமண்டு ன் ப்ழதமம்?" ன்று உசந்ட ணழமடு 
ளசமன்மன். 
 

"ரி, உன்மல் னடிதமட ன்று மன் ளசமல்றம் ழமட, 

னடினேம் ன்று ீ னப்ட்மல் மன் ன் ண்டபட? 

உன் இஷ்ம்!" ன்று அபர் சும்ணமதினந்ட பிட்மர். 
 

ழபன் யம்ணத்வடத் ழடடிக்ளகமண்டு னப்ட்மன். 
அபரிம் ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமண் அவ ணடே - 
அவ சயங்க னொத்வட பிமணல் யவபில் வபத்டக் 
ளகமண்டு கமடு னம ழடடுழடடு ன்று ழடடிமன். ஆம 
யவழப இல்மணல், கவநப்ன மர்க்கணமல் எழ 
குயதமய்த் ழடடிமன். அன்வக்கு னறேடம் ழமய் 
பிட்ட. ணயனகம் அகப்பில்வ. அபனும் 
பிபில்வ. ணறுமறம் ழடடிமன். மதங்கம 
ழபவநனேம் பந்டபிட்ட. 
 



'ரி, தரிம் ளசமன்வட ம்ணமல் 
ளசய்தனடிதபில்வ. அபர் ளமய் 
ளசமல்யதினக்கணமட்மர். மம்டமன் வகதமமகமடபமகய 
பிட்ழமம். உதிவ பிட்டுபி ழபண்டிதடடமன்' ன்று 
டீர்ணமம் ண்ஞிமன். 
 

அங்ழக ர்ந்டயனந்ட ளகமடிகவந அறுத்டமன்! டெக்குப் 
ழமட்டுக்ளகமள்படற்கமகக் கயவநதில் கட்டிமன். 
 

அந்ட ணதத்டயல் டயழ என ணயனகம் யன்ட. 
 

யம் னெர்த்டயடமன் பந்டபிட்மர்! த்டவ 
கமக்ணமக (எனனவப்மட்ழமடு) அபன் டன்வழத 
இண்டு மநமக ஸ்ணரித்டயனக்கயமன், த்த பமக்த 
ரிமத்டயற்கமக ப்டி ப்மஞ த்தமகனம் ண்ஞத் 
டஞிந்டபிட்மன் ன்டயல் ந்ழடமயத்ழட யம் 
ஸ்பமணய டர்சம் ளகமடுத்டமர். 
 

தர் ளசமன் பர்ஞவப்டிழத ணயனகம் இனந்டவடப் 
மர்த்ட அபனுக்கு எழ ந்ழடமணமதிற்று. "மறேம் 
ணயனகழண! ீ அகப்டுபடற்கு இத்டவ மம 
டுத்டயமய்?" ன்று ளசமல்ய, டெக்கமகப் ழமட் ளகமடிவத 
அபிழ்த்ட அடமல் யம்த்வடக் கட்டிமன். 
ஸ்பமணயனேம் அபனுக்குக் கட்டுப்ட்டு யன்மர். 
"கட்டுப்ட்டு" ன்மல் இண்டு அர்த்டத்டயழனேம்! 
 

ககளபன்று யம்ணத்வட இறேத்டக்ளகமண்டு அபன் 
ழசமன ழடச ப்மணஞரிம் பந்டமன். "ஏய், மனம்! 
இடடமழ ீர் ளசமன் ணயனகம்? ன்று ழகட்மன். 
 



இபன் கமட்டிமழ டபி, அபமல் 
மர்க்கனடிதபில்வ! அடமபட யம் ஸ்பமணய 
அபனக்குக் கமட்சய ளகமடுக்கபில்வ! 
 

அபமமல், "இந்டம, னடிச்சயக்ழகம, உக்கமத்டமன் 
ளகமண்டுபந்ழடன். ஏட்டிக்ளகமண்டு சுகணமக ஊனக்குப் 
ழம" ன்மன். 
 

அபனக்கு டக்கம் டக்கணமக பந்டட. "ீம 
ழபனுக்குத் ளடரிகயமய், க்குத் ளடரிதணமட்ழன் 
ன்கயமழத!" ன்று ஸ்பமணயதிம் ளமந்ட ளகமண்மர். 
 

அப்ழமட அசரீரி பமக்கு உண்மதிற்று. "ழகமடி பனம் 
ஸ்பனொ த்தமம் ண்ஞிமழ ற்க்கூடித சயத்ட 
கமக்ரிதம் (எனனவப்மடு) இபனுக்கு எழ மநில் 
உண்மதிற்று. சய, யத்வ இல்மணல், ங்ழக சுற்யமறம் 
எழ த்தமணமக, இப்டி ப்மஞவப் ந்டதம் வபத்ட 
மடவ ண்ஞிபமக ந்ட ரியதிம் இல்வ. இந்ட 
ணம க்டின் ங்கம் உக்கு ற்ட்டமல்டமன், 

டர்சம் கயவக்கபிட்மறம் கர்வனேம் இப்ழமட இந்ட 
பமக்கும் ழகட்கய மக்தணமபட கயவத்டட. இடமழழத 
ணந்த் யத்டயனேம் ளற்றுபிட்மய். உக்கு அபச்தணம 
கமத்டயல் பந்ட, ஆகழபண்டிதவட அடேக்யப்ழன்" 
ன்று கபமின் பமக்கு ளசமல்யற்று. 
 

ளகமவதமநிக்கும் கனவஞ! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ளகமவதமநிக்கும் கனவஞ ! 
 



ளமம்றம் னக்தணம என ணதத்டயல் த்ணமடனக்கு 
யம் னெர்த்டயதின் ஆபிர்மபம் ற்ட் 
கவடவதனேம் வகழதமடு ளசமல்ய பிடுகயழன்: அபர் 
ஆசமர்தமநின் சயஷ்தமகய ளமம் மநமபிட்டு ந்ட 
ம்பம்! 
 

கமமயகர்கநின் டவபன் எனபன் இனந்டமன். 
சுடுகமட்டில் பமம் ண்டபட, ய ளகமடுத்ட 
ணமம்த்வடனேம் ணஜ்வவதனேம் ச்வசதமகத் டயன்னுபட 
ன்யப்டி க்னொணமக 'பமணமசம'ங்கவந ின்ற்ய பந்ட 
கமமயகர்கநின் டப்வளதல்மம் ஆசமர்தமள் டுத்டச் 
ளசமல்ய மத்பிக பனயக்கு பனம்டி உழடசம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினந்டமர். அழகம் கமமயகர்கள் ணஸ் 
ணமயமர்கள். சய ழர் ணமமணல் ஆசமர்தமநிம் 
எழதடிதமக த்ழபம் மமட்டிக் ளகமண்டினந்டமர்கள். 
இபன் அப்டி எனபன். இபமல் அபனக்கு டயர்பமடம் 
டறம் ண்ஞனடிதபில்வ. அபவ ப்டித் 
ளடமவக்கமம் ன்று மர்த்டக்ளகமண்டினந்டமன். 'என்று 
ண்ஞமம். இபழம ணம கனவஞனேள்நபர். அடமல் 
அபரிழண ழமய் ம் இஷ்த்வடச் ளசமல்றழபமம்' ன்று 
யவத்ட, அபர் டிதமய் இனந்ட ணதத்டயல் அபரிம் 
ழமய் ணஸ்கமம் ண்ஞிமன். 
 

"இடபவ மன் பிடபிடணமக ய ளகமடுத்டம் கமய 
ப்த்தக்ஷணமகபில்வ. மம்மஜ்த ட்மிழக்ஷகணம 
என மமபின் டவவதழதம, அல்ட அஷ் 
ணமயத்டய ளற் என ஆத்ணஜமிதின் டவவதழதம 
ய ளகமடுத்டமல் யச்சதம் ப்த்தக்ஷணமபமர். மமபின் 



டவக்கு மன் னதற்சய ண்ஞிமல் அபன் ன் 
டவவத பமங்கயபிடுபமன்! டமங்கள் ணமஜமி, ணம 
ழதமகயத்டர். அடமல் ன் ணழமடப் னர்த்டயக்கமகக் 
கனஞமனெர்த்டயதம டங்கநிம் பந்ழடன்" ன்மன். 
 

இப்டிக்கூ எனத்டரிம் டவவதக் ழகட்டண்ம 
ன்மல், ஆசமர்தமள் அப்டிப்ட்பமக இனந்டயனக்கயமர்! 
 

கமமயகன் ழகட்டயல் அபனக்கு ளமம்றம் ந்ழடமம் 
உண்மதிற்று: 'அ, என்றுக்கும் உடபமடட ன்று 
யவக்கய இந்ட ணடே சரீங்கூபம எனத்டனுக்கு 
ஈச்ப டர்சழண கயவப்டற்கு உடறகயடமம்! ணம் 
ட்டுப்ழமமறம் பிகமக உழதமகப்டுகயட. ணமட்டுக் 
ளகமம்ன ஈச்ப அிழகத்டக்ழக உழதமகணமகயட. 
தமவ டந்டனம் த்டவழதம ப்ழதமங்கவநக் 
ளகமடுக்கயட. ணமன் ழடமல், க்னொணம னயத் ழடமல்கூ, 

த்தமத்டக்கு ஆணமகயட. ணடேஷ்த சரீம்டமன் 
டற்கும் ப்ழதமப்மளடன்று யவத்டமல், இவட 
எனத்டன் ழகட்டுப் ள பனகயமழ!' ன்று 
ந்ழடமயத்டமர். 
 

"உன் ஆவசப்டிழத ஆகணட்டுணப்ம! ஆமல் ன் 
சயஷ்தர்கறக்கு பிதம் ளடரிதப்மட. அபர்கள் 
ளமல்மடபர்கள்! உக்கு டமபட கஷ்ம் 
உண்மக்குபமர்கள். ஆவகதமல் மன் டிதமக 
த்தமத்டயல் இனக்கும் ணதத்டயல் பந்ட சயவ 
டுத்டக்ளகமண்டு ழம"ன்மர். 
 



அப்டிழத அப்னம் அபன் அபர் டிதமய் 
த்தமத்டயயனந்டழமட பந்டமன். கத்டயவத உனபிமன். 
 

ங்ழகதினந்ழடம த்ணமடர் அங்ழக பந்ட குடயத்டமர்! 
 

"ம ம!" ன்று ளரிடமகச் சத்டம் ழகட்ட. 
 

ஆசமர்தமள் கண்வஞத் டயந்ட மர்த்டமர். 
 

கமமயகன் உம்ன கயனயட்டு டயழ ம்னட சரீணமக (உதிர் 
ீங்கயத உமக)க் கயந்டவடப் மர்த்டமர்! 
 

க்கத்டயயனந்ட த்ணமடரிம், "ன் ஆச்சு? இட தமர் 
ண்ஞித கமர்தம்?" ன்று ழகட்மர். 
 

அபர், "க்கு எண்டம் ளடரிதவ. கங்வகதில் 
இனந்ழடன். அப்னம் க்கு ன்ழபம ணமடயரி ஆச்சு. 
இப்த்டம ஸ்பத ப்க்வஜ பந்டயனக்கு" ன்மர். 
 

ஆசமர்தமள், "ஏழம, உக்கு யம் ணந்த்ம் 
உழடசணமதினந்டடம?" ன்று ழகட்மர். 
 

"இனந்டட. ஆமல் எண்டம் ப்ழதமணயல்வ. 
ஸ்பமணய ன்வ ணமற்யபிட்டு என ழபனுக்கு 
டர்சம் டந்டமர். ன்ழபம ளசமன்மர், 'அபச்தத்டயழ 
பனழபன்' ன்று" - ன்று ளசமல்றம்ழமழட 
த்ணமடனக்குச் சட்ளன்று ளடநிபமதிற்று. "ஏ, 

ளசமன்டிடமன் இப்ழமட ண்ஞிதினக்கயமர்! அபர் 
ஆழபசயத்டத்டமன் இந்டக் கமர்தம் ந்டயனக்கயட. 
இவடபி ஆத்டயல் க்ஷஞம் கமட் ணதனண்ம?" 



ன்று ந்ழடமயத்ட யம்ர், ஆசமர்தமள் இண்டு 
ழவனேம் ணஸ்கமம் ண்ஞிமர். 
 

டமணவ டமங்கயத டமநர் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

டமணவ டமங்கயத டமநர் 

 

இட ிற்கமத் கவட. த்ணமடர் ஆசமர்தமநிம் பந்ட 
ளகமஞ்ச மநில் ந்ட இன்ளமன கவட ளசமல்கயழன். 
ன் 'த்ணமடர்' ன்று ழர் பந்டட ன்னும் கவட. 
ணமன்கள் ளதனக்குப் ின்மல் 'மடர்' ழசர்க்கய 
ணமடயரி, ளகௌர் - ளகௌமடர் ணமடயரி, த்ணர்-த்ணமடர் 
இல்வ! த்ணமடர் ன்ழட னறேப் ளதர். கமஞப் 
ளதர் 

 

என மள் அபர் கங்வகதின் அக்கவதிறம் ஆசமர்தமள் 
இக்கவதிறணமக இனந்டமர்கள். ஆசமர்தமள் ஈ 
பஸ்த்த்டினந்டமர். த்ணமடரிம் கமய்ந்ட சுத்ட 
பஸ்த்ணயனந்டட. 
 

சயஷ்தனவத க்டயவத ழமகத்டயற்கு, ணற் 
சயஷ்தர்கறக்கு ப்கம் ண்ஞழபண்டுளணன்று 
ஆசமர்தமள் யவத்டமர். "பஸ்த்த்வட இங்ழக ளகமண்டு 
பம!" ன்று டயர்க் கவதியனந்டபரிம் ளசமன்மர். 
 

குன ஆக்வஜ ன்மல் டட்மணல் உழ ண்ஞிபி 
ழபண்டும் ன் ஸ்ணவஞடமன் த்ணமடனக்கு! அடயல், 

டுழப கங்வக இனக்கய ஸ்ணவஞழத ழமய்பிட்ட! 
ஆவந னறேங்குகய ணமடயரி ஆனணமக டய ஏடுபட 



ளடரிதமணல் ண னணயதில் ப்டழம அபர் 
ஆசமர்தமள் இனந்ட க்கணமக ப்பமத்டயன் ழணழழத 
க்க ஆம்ித்டமர்! 
 

அப்ழமட ன் ஆதிற்ளன்மல், அபர் ங்ழகளதல்மம் 
அடிவபக்க இனந்டமழம அங்ழகளதல்மம் கங்கம ழடபி 
என டமணவவதப் னஷ்ித்டப் மடத்வடத் டமங்கயமள். 
அடன் ழணமகழப அபர் டயர்க்கவக்கு பந்ட 
குனமடரிம் பஸ்த்த்வடக் ளகமடுத்டமர். 
 

த்ணங்கநமல் டமங்கப்ட் மடத்வட உவதபமடமல் 
'த்ண மடர்' ன்று ழர் பந்டட. 
 

ணற் சயஷ்தர்களநல்மம், "ன்ணமக கங்வகவதத் 
டமண்டி பிட்மய்!" ன்று ஆச்சர்தப்ட்மர்கநமம். 
அபமமல், "இட  ஆச்சதர்ம்? ந்ட குனமடவ 
ஸ்ணரித்டமல் ம்ம மகழண னனங்கமநற 
ஆகயபிடுகயழடம, அபழ ஆஜ்வஜ ண்டம்ழமட இந்ட 
கங்வக ன் ப்ணமடம்?" ன்மமம். 
 

த்ணமடர் பிஷ்ட அம்சம். ந்னயம் மக்ஷமத்கமம் 
ளற்பர். அடமல், பிஷ்டபின் அம்சமபடமணம 
வ்தமவ ஆசமர்தமள் அவதமநம் கண்டு ளகமள்படற்கு 
னந்டயழத இபர் கண்டுபிட்மளன்று என ம்பம் 
உண்டு. அடறம் கமசயதில் ந்டடடமன். 
 

வ்தமனன் பமடனம், ஆனேள் ீடிப்னம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

வ்தமனன் பமடனம் , 

 



ஆனேள் ீடிப்னம் 

 

ழமகத்டயறள்நபர்கறக்ளகல்மம் ஆசமர்தமறவத 
றத்மஷ்தத்டயன் ளனவணவதத் ளடரிதப் ண்ஞ 
ழபண்டுளணன்று றத்கர்த்டமபம வ்தமர் யவத்டமர். 
ளமம் ளமம்ச் சுனக்கணமக பமர்த்வடகவந அக்கய 
அபர் றத்ம் ண்ஞிபிட்டமல், 'அர்த்டம் ண்டகயழன்' 

ன்று ளசமல்ய அபபனம் இஷ்ப்டி இறேத்ட, ீட்டி 
இல்மட அர்த்டத்வடளதல்மம் ளசமல்ய பந்டமர்கள். 
அப்ழமட ஆசமர்தமள்டமன் வ்தமமசமர்தமநின் ண்ஞம் 
ன்ழபம அவடழத ரினர்ஞணமகப் னரிந்டளகமண்டு 
டம்னவத மஷ்தத்வட றேடயதினந்டமர். அடமல் 
ப்ரீடயதவந்ட வ்தமமசமர்தமள், 'இன்னும்கூ இபவ 
ன்மகப் ரீக்ஷயத்ட னடிபில் இபர் ளசய்ட மஷ்தம்டமன் 
ணக்கு ப்ரீடயதமட ன்று ழமகம் னரிந்டளகமள்நச் 
ளசய்தடம்' ன்று யவத்டமர். 
 

வ்தம னொத்டயழழத ழமமல் ளமம்றம் பிதகுஞம் 
வத்ட ஆசமர்தமள் பமவதத் டயக்க ணமட்மர். ழணடம 
பிமத்வடளதல்மம் அக்கயக்ளகமண்டு க்டயடமன் 
ண்டபமர் ன்டமல் தமழம என பழதமடயக ப்மம்ணஞர் 
ணமடயரி னொளணடுத்டக் ளகமண்டு பந்டமர். 
 

"றத் மஷ்தம் ண்ஞி இனக்கயீமழண, இடற்ளகன் 
அர்த்டம், அடற்ளகன் அர்த்டம்?" - ன்று ஆசமர்தமவநக் 
ழகட்டுக்ளகமண்டு ழமமர். ஆசமர்தமறம் டதங்கமணல் 
டயல் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமமர். இபர் ன் அர்த்டம் 
ளசமன்மறம் அபர் உள்றெ ந்ழடமப்ட்டுக் 
ளகமண்ழ, "அளடல்மம் இல்வ இப்டித்டமன் அர்த்டம்" 



ன்று வடதமபட ளசமல்ய ஆழக்ஷித்டமர். அபர் 
ளசமல்பட ளமனந்டமட ன்று ஆசமர்தமள் பிஸ்டமம் 
ண்ஞி பமவத அவப்மர். என பிதணமக பமவத 
அவத்டமறம் அபர் இன்ளமன்வப் ிடித்டக்ளகமள்பமர். 
அப்னம் பிடண்மபமடணமக ல்மங்கூ ண்ஞ 
ஆம்ித்டமர். 
 

'பிடண்மபமடம்' ன்ட அவ்பநற ரிதில்வ. 
பிடண்வ ழபழ, பமடம் ழபழ! - பமடம், ல்ம், 

பிடண்வ ன்று னென்று. பமடம் ன்ட ழர்வணதமக, 

டயந்ட ணழமடு ஆர்க்னை ண்டபட. 'ல்ம்' ன்ட 
பமீ்மகத் டன் கட்சய ன்று என்வழத 
ிடித்டக்ளகமண்டினப்ட. பிடண்வ ன்மல் வடனேம் 
டர்க்கப்டி னொிக்கமணல், டன் கட்சய ன்று என்வ 
னொிப்டயல்கூ அக்கவ கமட்மணல், டயமநி ன் 
ளசமன்மறம் அட டப்ன ன்று ணட்டும் குடர்க்கணமகச் 
சண்வ ழமடுபட. 'ளகமண்டி' ன்று ளசமல்பமர்கந. 
 

ஆசமர்தமழநமடு மள் கஞக்கயல் வ்தமர் பமடம், 

பிடண்வ ல்மம் ண்ஞிமர். 
 

இண்டு ணமழணவடகள் இப்டி த்ட பமடம் 
ண்டபவடப் மர்த்ட சயஷ்தர்கள், ண்டிடர்களநல்மம் 
ஆச்சர்தப்ட்மர்கள். சயஷ்தர்கறக்கு அப்ப்ழம அடித்டக் 
ளகமள்றம், தமர்ம, "இந்டக் கயனபர்? ம் குனமடவழத 
தித்ட பிடுபமர் ழமயனக்ழக!" ன்று. அப்னம் இபர் 
(ஆசமர்தமள்) மண் மளஞன்று மதின்ட்கவநக் 
ளகமடுக்கும்ழமட, "இந்டக் கயனம் ன்டமன் ண்ஞிப் 
மர்த்டமறம் ஆசமர்தமநிம் ம்ம் சமனேணம? ணண்வஞக் 



கவ்பமணல் ழமகனடினேணம?" ன்று உத்மம் 
அவபமர்கள். 
 

'ஆசமர்தமறக்குச் சவநக்கமணல் இப்டிதன ணடேஷ்தர் 
பமடம் ண்டபடம? இபர் தமமதினக்கும்?' ன்று 
த்ணமடர் யவத்டக் ளகமஞ்சம் ஜமத்னஷ்டிதிமழ 
மர்த்டமர். 'அ, ழபட வ்தம கபமல்பம 
பந்டயனக்கயமர்!' ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டுபிட்மர். 
 

'ரிடமன்! ம் குனமடழம ணசயபன் - சங்க : சங்க : 
மகக்ஷமத் ! பந்டயனக்கும் ழபட வ்தமழம 
ணமபிஷ்டழப: வ்தமழம மமதஞ ஸ்பதம் ! 
இப்டி சயப - பிஷ்டக்கழந பமட பிவநதமட்டுப் 
ண்டபளடன்மல் அட ப்ழமட னடினேழணம, ப்டி 
னடினேழணம? இப்டி ஆகடம், அப்டி ஆகடம் 
ன்ளல்மம் சயஷ்தம மம் ஆவசப்ட்மல் 
ஆகயபிடுணம? இங்ழக மம் எண்டம் ண்ஞிக் 
ளகமள்படற்கயல்வ. மம் டமபட ணத்தஸ்டம், 

கயத்தஸ்டம் ண்ஞி னடிகய பிதணம இட? அபர்கள் 
ளடய்பங்கள். மழணம அடிவண, கயங்கர். சங்க கபமனும் 
மமதஞ கபமனுழண பிபமடம் த்டபடமக 
ற்ட்டினக்கும்ழமட கயங்கம மம் ன் ளசய்பட? 

 

" சங்க : சங்க : மகக்ஷமத் வ்தமழம மமதஞ : 
ஸ்பதம் | 

 

டழதமர்-பிபமழட ம்ப்மப்ழட கயங்க : கயங்கழமம்தம் 
||1" 
 



'கயங்க: கயங்கழமம்தம்' ன்று பமர்த்வடவதத் 
டயனப்ிதினப்டயல் 'கயங்கழமம்தம்' ன்வட 'கயம் 
கழமணய அம்?' ன்று ிரித்டக் ளகமள்நழபண்டும். 'மன் 
ன் ளசய்ழபன்?' ன்று அர்த்டம். 
 

இப்டி ச்ழமகணமகச் ளசமல்ய இண்டு ழவனேம் 
த்ணமடர் ணஸ்கரித்டமர். 
 

'அப்டிதம? றத்கமம வ்தமமசமர்தமழநதம 
பந்டயனப்ட? 'ன்று ஆசமர்தமறக்கு எழ க்டயனேம், 

ந்ழடமனம், அக்கனம் பந்டபிட்ட. "பமஸ்டபணமக 
இந்ட மஷ்தம் டங்கள் ஹ்னடதத்வட அடேரிப்டமக 
இனந்டமல் ல்மனக்கும் ளடரிகய ணமடயரி ஸ்பஸ்பனொம் 
டுத்டக்கடம்" ன்று ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்மர். 
 

கயனப்மம்ணஞர் உழ வ்தம னொத்டயல் டர்சம் 
ளகமடுத்டமர், ஆசமர்தமறக்கு யம் அடேக்ம் ளசய்ட, 

"ழமகத்டயல் ழர்வணதமகறம் ளகமண்டி பனயதிறம் தமமர் 
ன்ளபல்மம் ஆழக்ஷித்டக் ளசமல்னடினேழணம 
அடற்கு ழணழ மழண ளசமல்ய, அத்டவக்கும் உன் 
மஷ்தம் டயல் ளசமல்கயட ன்று கமட்ழப இப்டி 
பந்ழடன். இந்ட மஷ்தத்டயற்கு ன் னர்ஞ அங்கரகமம் 
உண்டு" ன்மர். 
 

ஆசமர்தமள் டமம் றேடயவடளதல்மம் அபனவத 
மடத்டயல் வபத்டமர். "டங்கறவத அங்கரகமம் 
கயவத்டபிட்ின் மன் ளசய்த டறணயல்வ. டங்கள் 
அடேக்த்டயல் இவப ப்சமணமகயபிடும். இப்ழமட 
க்கும் டயமறு பதஸ் னர்த்டயதமகயட. ட்வப் 



டயமமக்கய அடறம் னடிகயட. தடமஸ்டமம் 
டயனம்னபடற்கு அடேணடய டழபண்டும்" ன்று 
ழகட்டுக்ளகமண்மர். 
 

"இல்வ, இல்வ அப்டிப் ண்ஞப்மட. னஸ்டகங்கள் 
றேடயபிட்மறம், சயஷ்தர்கநமல் அவப ப்சமணமகய 
பிடுளணன்மறம் அடணட்டும் ழமடமட. னஸ்டகனம் 
சயஷ்தர்கறம் ண்ஞ னடிதமணல் உன்மல்டமன் னடினேம் 
ன்டமகச் சய கமர்தங்கள் இனக்கயன். ீழத ழடசம் 
னமறம் ழமய் ழரில் பமடம் த்டயமல்டமன் பனயக்கு 
பக்கூடிதபர்கநமக அழக ண்டிடர்கள், 

யத்டமந்டக்கமர்கள் இனக்கயமர்கள். அவடபி 
னக்தணமக உன் ஸ்பனொ டர்சம் அபர்கறக்கும், ர்ப 
ங்கறக்கும் கயவக்க ழபண்மணம? னஸ்டகனம், 

யத்டமந்டனம், ப்சமனம் பமட ப்டயபமடனம் 
இனக்கட்டும். அவப ண்டபவடளதல்மம்பிப் 
ளரிசமக உன் டர்சழண ண்ஞிபிடுழண! 
ங்கவநளதல்மம் ந்ழடமப்டுத்டய, சுத்டப்டுத்டய 
ல் பனயக்குக் ளகமண்டுபந்டபிடுழண! ஆடயமழ, 

ட்வப் டயமமக்கயக் ளகமண் ீ இன்னும் டயமறு 
பனம் இனக்கழபண்டும். டக் கண்ம் னறேடயறம் 
டயக்பிதம் ண்ஞி, உன்வப்ழம டயக்பிதம் 
ளசய்டபர் பனணயல்வ ன்னும்டிதமகப் ண்ஞி 
டர்ழணமத்டஞத்வடப் னர்த்டய ளசய்தழபண்டும்" ன்று 
வ்தமர் ளசமன்மர். 
 

இபர் 'சங்க: மக்ஷமத்', அபர் 'மமதஞ ஸ்பதம்' 

ன்மறங்கூ அபடமத்டயழ ணடேஷ்தர் ணமடயரி 



அங்கயதினக்கழபண்டும் ன்று கமட்டுபடற்கமக 
வ்தமமசமர்தமள் ப்ம்ணமவபக் ளகமண்ழ 
ஆசமர்தமறக்கு இன்னும் டயமறு பனம் ஆனேவ 
ீடிக்க யவத்டமர். ப்ம்ணமடமழ ன்ணம டந்ட, இத்டவ 
ஆனேஸ் ன்று றேடபர்? 

 

ப்ம்ணமறம் அப்டிழத அங்ழக ழடமன்யமர். 
 

த்ரினெர்த்டயகறம் ழசர்ந்ட பிட்மர்கள்! 
 

னடயல் சயபின் பத்டமல் ஆசமர்தமள் ட்டு ன்று 
ஆனேஸ் ளற்றுப் டயமமக்கயக் ளகமண்மர். இப்ழமட 
பிஷ்ட, ப்ம்ணம இனபனம் இன்ளமன டயமறு 
ளகமடுத்டமர்கள். 
 

"ஈச்பமபடமத்டயற்கு மன் ன் னொல் ண்டபட! 
இஷ்ப்டி வ்பநற கமம் ழபண்டுணமமறம் 
இனக்கமம்" ன்றும் ப்ம்ணம ளசமன்மர். 
 

அப்னம் ப்ம்ணமறம் வ்தமனம் அந்டர்டமணமமர்கள். 
 

ஆசமர்தமறவத கமசய பமத்டயன்ழமட மற 
னக்தணம பிதங்கள் ந்ட. என்று அபர் மஷ்த 
உழடசம் ண்ஞிட. இன்ளமன்று, த்ணமடர் அபரிம் 
பந்ட சயஷ்தமகய, ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு, அந்டப் 
ழர் ளற்ட. னென்மபட, வ்தமர் பந்ட ரீக்ஷயத்ட 
மஷ்தத்வடப் ரினர்ஞணமக அங்கரகரித்ட ஆசமர்தமறக்கு 
இன்ளமன டயமறு பதற ீடிக்கவபத்டட. மமபட 
இப்ழமட ளசமல்ப் ழமகயட: 
 

1 --- 'ஆந்கயரீத சங்க பிதம் -- 52-பட ப்கஞம். 



ஜமிதின் டீண்மடமனும் ன் குனழப! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

" ஜமிதமதின் டீண்மடமனும் ன் குனழப !" 

 

என மள் ஆசமர்தமள் கங்கம ஸ்மத்டயற்குப் 
ரிபமத்ழடமடு ழமய்க்ளகமண்டினந்டமர். பனயதிழ என 
ஞ்சணன் (டீண்மடமன்) ழபண்டுளணன்று அபர் க்கத்டயல் 
பந்டமன். 
 

"டள்நிப் ழம, டள்நிப் ழம!" ன்மர் ஆசமர்தமள். 
 

உழ அபன் சய ழகள்பி ழகட்க ஆம்ித்டமன்: 
 

அந்ணதமத் அந்ணதம் அடபம வசடந்தமத் | 

 

த்பிப டெரீகர்டம் பமஞ்சய கயம் ப்னொய கச்ச கச்ழசடய 
||1 
 

"த்பிப" ன்று ஆசமர்தமவநக் கூப்ிட்டுக் ழகட்கயமன். 
"த்பிப" ன்மல் ப்மம்ணஞ ச்ழஷ்ர். " ளரித 
தழ!" ன்று கூப்ிட்டினப்மன். அவடத்டமன் த்பிப 
ன்று ழமட்டினக்கயட. "ீ ன்ணம ன்று எனத்டவ 
ட்டிப் ழமகச் ளசமல்றம்  ளரித தழ! 'ழம, ழம' 

ன்று வடழதம ழமகச் ளசமல்ழத, டகயட்ழதினந்ட 
வட ட்டிப் ழமகச் ளசமல்ழ? ழசமத்வடத் டயன்னு 
றம்னம் ணமம்னணம ண னெத்மடயகழநமடு பநர்கயழட, 

ழடம் ன்று என கூடு, அந்டக் கூட்டில் எண்ட 
இன்ளமண்ஞின் கயட்ழ பப்மட ன்று உன் 
அிப்மதணம? 

 



அந்ணதமத் அந்ணதம் 

 

"இல்மபிட்மல்; 'அடபம': ன்மல் இல்மபிட்மல். இந்ட 
இண்டு ழடக் கூட்டுக்குள் உதிர், உதிர் ன்று என்று 
இனக்ழக! அடயழ ழடம இண்டு இனக்கய ணமடயரி 
ிமணஞின் உதிர் கயட்ழ ஞ்சணின் உதிர் பப்மட 
ன் அிப்மதத்டயல் 'ழம, ழம' ன்கயமதம?" 

 

அந்ட உதிவத்டமன் ஆத்ணம ன்ட. ஜம ணதணம 
வசடன்தம் ன்டம் அடடமன். 
 

வசடந்தழணப வசடந்தமத் 

 

அகண்ணமக க வசடன்தம் என்றுடமன் இனக்கயட. 
அவடழத  ழடங்கறக்குள்றம்  உதிர்கள் ன்று 
கண்ம் கண்ணமகப் மர்க்கயழமம். இடடமன் ர்ப 
ழபடமந்டனம், அத்வபடனம். அவடச் ளசமல்யத்டமன் 
அந்டத் டீண்மடமன் ழகட்கயமன். 'இனப்ட க வசடன்தம் 
டமமடமல், இந்ட ழடத்டயறள்ந வசடன்தம் ழபழ, 

அந்ட ழடத்டயயனக்கய வசடன்தம் ழபழ ன்று 
ஆசமர்தமள் யவத்ட, ளரித தரின் ழடத்டக் கயட்ழ 
ீ மடய ப்டுபின் வசடன்தம் பப்மட 
ன்று ளசமன்மல் அபர் அத்வபடயழத இல்வ; 

படிக்கட்டி த்வபடயடமன்'. 

 

"ளரித தழ, ீ ளசமல் மம் ன்? ழபடமந்டந்டமழ? 

அடயழ இப்டித்டமன் அழக உம்னக்குள்ழந இனப்ட 
அழக ஆத்ணம எண்டக்குக் கயட்ழ இன்ளமண்ட 
பப்மட ன்று இனக்கம?" ன்று ழகட்கமணல் 
ழகட்கயமன். 



 

இனப்ழட எழ ஆத்ணமடமன் ன்டமல் என 
ஆத்ணமறக்குக் கயட்ழ இன்ளமன ஆத்ணம பப்மட 
ன்ட அத்டம். அபர் அப்டி ஆத்ணமவபச் 
ளசமல்பில்வ ன்மல், ஆத்ணம குடிதினப்டற்குக் 
கூமக இனக்கய ழடங்கநில்டமன் என்று 
இன்ளமன்யன் கயட்ழ பப்மளடன்று ளசமன்மர் 
ன்மகும். ஜம யவதியனந்ட மர்த்டமல் இடறம் 
ரிதில்வடமன். ளன்மல் ஜமிக்கு ல்ம 
ழடனழண டச்சம்டமன். எழ ணமடயரி, ழடமற்மல் அடித்ட 
சுபர்டமன். எழ ணமடயரி, டநி ழணல் சவடவதக் 
கரயபிட்மறம் மர்க்க யக்கமட க்ட 
ணமம்மடயகநமல் ஆடடமன். ப்மம்ணஞ சரீணமமறம், 

அந்த்த சரீணமமறம் ல்மம் ண னெத் 
மண்ம்டமன். ஜமத்டயற்கு பனயழத சரீ ப்க்வஜவத 
எனயப்டடமன். இப்டி யக்னஷ்ணமக இனக்கப்ட் 
சரீங்கநிழழத என்று இன்ளமன்யன் கயட்ழ 
பப்மட ன்று 'ஜம ணமர்க்க ப்பர்த்டகர்' ப்ட்பர் 
ளசமன்மல் ரிதமகுணம? 

 

இந்ட பிதம் கரவடதிறம் கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர். 
கல்பிதயபமல் ணட்டும் ண்டிடர் ன்று ழர் பமங்கமணல், 

'ண்ம' ப்டும் ப்ஹ்ண ஜம யத்டயதமல் அப்டிப் 
ழர் பமங்கயபவநப் ற்ய அங்ழக கபமன் ளசமல்கயமர். 
 

பித்தம பித ம்ந்ழ ப்மஹ்ணழஞ கபி ஸ்டயய | 

 

சுய வசப ச்பமழக ச ண்டிடம || ணடர்சய : *||2 

 



ண்டிடன் ப்டும் ஜமிவதப் ற்ய இங்ழக ழச்சு: 
அபன் ல்மபற்வனேம் ணணமகப் மர்க்கும் ணடர்சய. 
ல்மம் எழ ப்ஹ்ணம் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்பன் 
ழபழ ப்டிப் மர்க்கனடினேம்? ம்னக மடயகவந 
டுத்டக்ளகமண்மல் ணக்கு, அடமபட அஞ்ஜமிகறக்கு, 

சு ளமம் உதர்ந்டட, கனம் ளமம் உதர்ந்டட ன்று 
ழடமன்றுகயட. மய் ன்மழம யக்னஷ்ணமக 
யவக்கயழமம். அப்டிழத ணடேஷ்த மடயகவந 
டுத்டக்ளகமண்மல் ல் டிப்னம் பிதனள்ந என 
ப்மம்ணஞவப் மர்த்டமல் உத்டணப் ிபி ன்று 
ழடமன்றுகயட. அடழப மய் ணமம்த்வடத் டயன்று 
ளகமண்டினக்கும் என ஞ்சணவப் மர்த்டமல் டமழ்ந்டபன் 
ன்று ழடமன்றுகயட. இப்டி ம்னகங்கநில் ட ட 
உசத்டய - டமழ்த்டய, ணடேஷ்தர்கநில் பளபன் உசத்டய - 
டமழ்த்டய ன்யனப்ட ணட்டுணயல்மணல், ம்னக மடய - 
ணடேஷ்த மடய ன்ழ ழபழ ளமம் பித்தமணமகத் 
ளடரிகயட. ஆயற வத்ட ணடேஷ்த மடயவதபி 
ம்னக மடய டமழ்ந்டட ன் ண்ஞம் இனக்கயட. 
ஆமல் ணடர்சயதம ஜமிக்ழகம இப்டி ம்னக மடய, 
ணடேஷ்த மடய ன் பித்தமப் மர்வபழத இல்வ, 

இடழப இல்மடழமட எவ்ளபமன மடயக்குள்ழநனேம் இட 
உசத்டய, இட டமழ்த்டய ன் மபவனேம் இல்வ. இந்ட 
பிதத்வட கபமன் ளசமல்கயமர். பித்தம பித 
ம்ன்ம ப்மம்ணஞமகத்டமன் இனக்கட்டும், 

அல்ட மய் ணமம்ம் டயன்னும் ("ச்பமழக") 
டீண்மடமமகத்டமன் இனக்கட்டும், சுபமக ("கபி"), 
தமவதமக ("ஸ்டயய") ,மதமக ("சுய") இனந்டமறம் 



இனக்கட்டும் - ல்மபற்வனேம் ஜமி ணணமகழப 
மர்க்கயமன் ன்கயமர். 
 

அந்ட அத்வபடத்வடச் ளசமன்பர், அடற்கமகழப 
மஷ்தங்கள் கட்டுக்கட்மக றேடயத் டள்நிதபர். டமறம் 
அவடழத உழடசம் ளசய்ட ளகமண்டினந்டபர், 'அத்வபட 
ப்டயஷ்மமசமர்தமர் ன்ழ' ளதளடுத்டபர் - 
இபமமல் இப்ழமட ண டர்சணயல்மணல் ழட 
த்னஷ்டிழதமடு டன்வத் டீண்த் டகமடபன் ன்று 
வபத்ட டெப்ழமகச் ளசமல்கயமழ, இட ப்டி ன்றுடமன் 
அபன் ழகள்பி ழகட்மன். அபன் 'ழ ஆமணய'தமக 
இனந்டமன்! அடமல் இன்னம் ழகட்க ஆம்ித்டமன். 
 

ளமந்டணம ழமத்டயன் ணீட, 'ீ ன் ளகமம்ன? மன் 
ன் ணட்ம்?' ன்று அபன் ழகட்டினந்டமல் - இந்ட 
மநில் சரர்டயனத்டபமடயகள் ழகட்ட இப்டித்டமன்; 

இம்ணமடயரி அபன் ழகட்டினந்டமல் - ஆசமர்தமள் 'இபன் 
தமழம பம்னக்கு பந்டயனக்கயமன். அடமல் சமஸ்த் 
அிப்மதங்கவநச் ளசமன்மல் ழகட்டுக்ளகமள்ந 
ணமட்மன். இபிம் பிதபமம் ண்ஞி 
ப்ழதமணயல்வ. அபன் எடங்கயப் ழமகமபிட்மல் 
மம்டமன் எடங்கயப்ழமக ழபண்டும். இப்டி பமடம் 
ளசய்பர்கள் அப்ழமடம் பிணமட்மர்கள். ழணழ பின 
பனபமர்கள். அப்டிச் ளசய்டமல் கங்வகதில் 
இங்கயபிமம்' ன்ழ யவத்டயனப்மர். 'ஆமல் 
இபழம ணம ழமமடயகநில், ஸ்பத ளகௌப 
ப்ச்வதமகப் ழசமணல் டத்பமர்த்டணமகப் ழசுகயமன். 
அடமல், இபன் பம்னக்கு பந்டபமதில்மணல் 



பம்வளதல்மம் ளடமவக்கபந்டபமக 
இனக்கமளணன்று ழடமன்றுகயட. ஆவகதமல் மத்கமம் 
ண்ஞணமட்மன். இப்டிப்ட் எனபன் ன் 
ளசமல்கயமன் ன்று ழகட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டிதட 
ம்னவத கவண' ன்று ழசமணல் யன்று 
ழகட்டுக்ளகமண்டினந்டமர், அபழ பித்வதழதமடு பித 
ம்ன்மகறம் இனந்டடமல்! 
 

அபன் ழணழ ழகட்மன் : 
 

" கயம் கங்கமம்னய ிம்ிழட (அ)ம்ணளஞௌ சண்ம-
பமடீ-த : 
 

னழ சமந்டணஸ்டய கமஞ்ச-கடீ-ம்னத்-கும்ழதமர் 
பமம்ழ | 

 

ப்த்தக்-பஸ்டய யஸ்டங்க-மந்டமபழம 
டமம்னளடௌ 

 

பிப்ழம (அ)தம் ச்பழசம (அ)தம்-இத்தி ணமந் 

 

ழகம(அ)தம் பிழட-ப்ண : ||1 

 

"பிப்ழம (அ)தம், ச்பழசம (அ)தம் இடய" - இபன் 
ப்மம்ணஞன், இபன் ஞ்சணன் ன்று - ப்மஹ்ணழஞ.. 
ச்பமழக" ன்று கரவடதில் ளசமன் அழட 
ணமசமம்டமன். "இபன் ப்மம்ணஞன், இபன் ஞ்சணன் 
ன்கய இந்டப் ளரிசம ழட ப்வண உணக்கு ப்டி தம 
பந்டட?" இட கவசய பரி. த்வபட ணமவத, த்வபட ணமவத 
ன்று ஆசமர்தமள் கண்டித்டடடமன் ழட ப்வண. "பிழட 



ப்ண:" ன்று ச்ழமகத்டயல் இனப்ட. "அட உணக்ழக 
ப்டி தம பந்டட?" 

 

இடற்கு னந்டயத பரிகநில் ன் ளசமல்கயமன்? 

ஆசமர்தமறக்குப் ிற்கமத்டயல் அத்வபடத்டயல் 'பிபஞ 
ப்ஸ்டமம்' ன்றும் 'மணடய ப்ஸ்டமம்' ன்றும் இண்டு 
ஸ்கூல் (ளகமள்வகப் ிரிற) ற்ட்ட. அத்வபட 
க்ஷ்தத்டயல் இண்டிற்கும் பித்தமம் கயவதமட. 
மடம க்ணத்டயறம் எழ ணமடயரிடமன். ஆமறம் சய 
ளகமள்வககநில் பித்தமம். அபற்யழ என்று 
ணமத்ணம ப்டி பீமத்ணம ணமடயரித் ழடமன்றுகயட 
ன்டமகும். அபித்வத (ணமவத) டமன் இடற்குக் கமஞம் 
ன்று இண்டு இன ஸ்கூல்கறம் எப்னக்ளகமண்மறம் 
அடயழழத என்றுக்ளகமன்று பித்தமணமகச் 
ளசமல்கயன். 
 

ஆசமர்தமறவத றத் மஷ்தத்டயன் னடல் ந்ட 
மடங்கறக்குப் த்ணமடர் றேடயனேள்ந 
வ்தமக்தமத்டயற்குப் 'ஞ்சமடயகம' ன்று ளதர். அந்டப் 
ஞ்சமடயகமறக்கு ப்கமசமத்ணன் ன்பர் 'ஞ்சமடயகம 
பிபஞம்' ன்டமகப் த்ணமடர் கனத்வட அடேரித்ழட 
வ்தமக்தமம் றேடயதினக்கயமர். அடன் ளகமள்வககள் 
டமன் 'பிபஞ ப்ஸ்டமம்' ன்ட. றத் 
மஷ்தத்டயற்ழக பமசஸ்டய ணயச்ம ன் ளரிதபர் 'மணடீ' 

ன்று என வ்தமக்தமம் றேடயதினக்கயமர். அடன் 
ளகமள்வககவநத் டமன் 'மணடீ ப்ஸ்டமம்' ன்ட. 
 

ஸ்பமணய ப்டி மணமகத் ழடமன்றுகயமர் (ணமத்ணம ப்டி 
பீமத்ணமபமகத் ழடமன்றுகயட) ன்வடப் ற்ய அந்ட 



இண்டு ப்ஸ்டமங்கநில் ளசமல்யதினப்வடனேழண 
அந்டப் ஜசணன் ச்ழமகத்டயன் னடல் இண்டு பரிகநில், 

பரிக்கு என்மகச் ளசமல்யதினக்கயமன். 
(இவ்பிதத்டயல்) பிபஞ - ஸ்கூயன் அிப்மதத்டயற்கு 
'அபச்சயன் பமடம்' அல்ட, 'அபச்ழசட பமடம்' ன்றும் 
ளதர். 
 

ப்டயிம் பமடம் ன்ளபன்மல்: றர்தன் ப்கமசயத்டக் 
ளகமண்டினக்கும்ழமட மம் டண்ஞரீில் வகவதத் 
ழடமய்த்டத் டவதில் ளடநித்டமல் த்டவழதம 
டநிகநமக பிறேகயட. அத்டவ டநிகறக்குள்றம் எழ 
றர்தின் எவ்ளபமன ப்டயிம்ம் ளடரிகயட. றர்தன் 
ணமடயரி ணமத்ணம. டண்ஞரீ் ணமடயரி அபித்தம (ணமவத). 
அந்ட அபித்வததில் உண்ம பிட பிட பீ 
அந்டஃகஞங்கள்டமன் டண்ஞரீ்த் டநிகள். இந்ட 
அந்டஃகஞத்டக்குள்றம் ணமத்ண றர்தழ 
ப்டயிம்ித்ட எநி (உதிர்) ளகமடுக்கயட. 
 

'அபச்சயன் பமடம்' ன்? 'அபச்சயன்' ன்மல் 
'என்றுக்ளகமன்று ல்வ கட்டிப் ிரித்டட' ன்று அர்த்டம். 
ஆகமசம் ளபநிதிழ ங்கும் பிதினக்கயட. 
ல்மபற்யற்கும் அட இம் ளகமடுப்டமல் 'அபகமசஸ்ட 
ஆகமசம்' ன்மர்கள். டயந்ட ளபநிதம அந்ட ஆகமசத்டயல் 
அழக கமயக் குங்கவந வபத்டயனந்டமல் 
குங்கறக்குள்ழநனேம் அழட ஆகமசம்டமன் இனக்கயட. 
ஆமல் ளபநிதில் டிதமகப் ளரிசமக 'ணமகமசம்' 

ன்று என்றும், எவ்ளபமன குத்டக்குள்றம் 
டித்டிதமகச் சயன்ச் சயன் 'கமகமசங்கள்' றம் 



இனக்கயமற்ழமத் ழடமன்றுகயட. இப்டித்டமன் 
ப்ஹ்ணம் ன் எழ அகண் வசடன்தம் 
ணமகமசணமதினக்கயட. அடயல் அபித்தம ன் கும் 
பிட பீ அந்டஃகஞங்கள் ன்  'வஸ்'கநில் 
ணமகமசத்வட ல்வ கட்டி என்றுக்ளகமன்று 
ிரித்டடழமல் அபச்சயன்ணமகக் கமட்டுகயட ன்று இந்ட 
பமடம் ளசமல்கயட. "றர்தன் ப்டயயத்ட எவ்ளபமன 
டநிதிறம் என னறே றர்தன் ளடரிகய ணமடயரி ன்று 
ளசமல்பட டப்ன. ப்ம்ணம் ப்டயயப்ட ன் கமர்தத்வடப் 
ண்ஞமட. எவ்ளபமன டநிதிறம் னறே றர்த 
ப்டயிம்த்வடப்ழம எவ்ளபமன பீிறம் னர்ஞ 
வசடன்தம் ளடரிபடமகச் ளசமல்படம் ரிதில்வ. 
ப்டயயப்ன னடயத ந்டக் கமரிதனம் ண்ஞமணல் 
ஆகமசம் அட மட்டுக்கு இனக்கயடி இனக்கும்ழமழட  
குங்கறக்குள்ழநனேம் சயன்ச் சயன்டமகத் 
ளடரிபடழம அகண் வசடன்த ப்ஹ்ணழண பீ 
அந்டஃகஞத்டயல் கண்ம் கண்ம் ணமடயரித் ளடரிகயட 
டடமன் ரி" ன்று அபச்சயன்பமடயகள் 
ளசமல்பமர்கள். 
 

ஆகமசம் ளபநிதிறம், குத்டக்குள்றம் 
வ்தமித்டயனப்வடச் ளசமல்படழமழப இன்ளமன 
உணமம் ம் வ்தமித்டயனப்வட வபத்டம் அபர்கள் 
ளசமல்படண்டு. கயஞற்யல் குத்வட னறேக வபத்ட 
த்டக்குள்நமகழப இனந்டளகமண்டு பனகயழமம். 
அப்ழமட கயஞற்று னம் குத்ட னம் 
என்ழடமன். ஆமல் கும் ல்வ கட்டிக் கயஞற்று 
த்வட அபச்சயன்ணமகப் ண்டபடமல், இட ழபழ 



ம், டிதமக பனகயட ன்று ழடமன்றுகயட. ளரித 
குணமதினந்டமல் உள்ழந ம் அடயகணமகறம், சயன் 
குணமதினந்டமல் அடயல் ிடிக்கும் ம் குவபமகறம் 
ளடரிகயட. அப்டிழத எழ ணமத்ணம அந்டஃகஞ 
பித்தமத்வடப் ளமனத்ட எவ்ளபமன பீில் 
எவ்ளபமன பிடணமகத் ளடரிகயமர். 
 

இந்டக் கட்சயகள் எவ்ளபமன்றுக்கும் ஆடபமக ணற்வட 
ஆழக்ஷித்டச் ளசமல்றம் பமடங்கள் ணக்கு 
அபச்தணயல்வ. பமடம் ன்பமமறம் ப்டயிம்க் 
கட்சய, 'டநித் டநி த்வட ல்மம் அனயத்டபிட்மல், 

எழ றர்தழ யற்டழம ணமவததமல் உண்ம 
பீமத்ண மபத்வட (அந்டஃகஞம்டமன் இந்ட மபத்வட 
உண்மக்குபட; அவட)ப் ழமக்கயக்ளகமண்மல் 
ணமத்ணமபமகயபிமம்; அப்டி ஆகடளணன்கயட. 
அபச்சயன்க் கட்சயனேம் குத்வட உவத்டபிட்டு 
ணமகமசணமக, எழ ீர்ப்ப்மக ஆகயபிழபண்டுளணன்று 
இழட க்ஷ்தத்வடத்டமன் ளசமல்கயட. 
 

ஞ்சணன் இந்ட இண்டு பமடத்வடனேம் 
குயப்ிட்டினக்கயமன். னடயல் ப்டயிம் பமடம்: " கயம் 
கங்கமம்னய ிம்ிழட அம்ணளஞௌ சண்மந பமடீ த 
:..." "அம்ணஞி" ன்ட ஆகமசத்டயல் என வபக்கல்ற 
ணமடயரி ப்கமசயக்கும் றர்தன். அட கங்கம த்டயறம் 
("கங்கமம்னி") ிடயிம்ணயடுகயட ("ிம்ிழட"): ங்கள் 
ழசரிக் குட்வ த்டயறம்டமன் ("சண்மந பமடீ தம்") 
ப்டயிம்ிக்கயட. இந்ட இண்டு ப்டயிம்ங்கறக்குள்றம் 
ழடனும் பித்தமனண்ம? அப்னம் அபச்சயன் பமடம் 



ழசுகயமன்: மம அண்ணவதில் டங்கக் குத்டயன் 
உள்ழநனேம் ("கமஞ்ச க...அந்டம்...") ஆகமசம் 
("அம்ம்") இனக்கயட ("அஸ்டய") . ங்கள் ழசரி 
படீுகநிறம் ணண் மவ ("ம்னத் கும்ம்") 
வபத்டயனக்கயழமம். அடற்குள்ழநனேம் ஆகமசம் இனக்கயட. 
டங்கக் குத்டயழ இனக்கய ஆகமசத்டயற்கும், மவதில் 
இனக்கய ஆகமசத்டயற்கும் பித்தமனண்ம? ப்மம்ணஞ 
ழடழணம, ஞ்சணன் ழடழணம டபமமறம் அட என 
கம். உள்ழந இனக்கய ஆத்ணமகமசத்டயல் ன் 
பித்தமம்? இண்டு உம்னகறம் இண்டு அநபம 
த்டநிகள்; ஆமல் உள்ழந ளடரினேம் ப்டயிம்த்டயன் 
னெணம ஆத்ண றர்தன் என்றுடமழ! 
 

"ளரித தழ! த்பிபழ! ன் ளபநிதிழ ளடரிகய 
த்டநிவதனேம், குத்வடனேம் மர்த்ட பித்தமங்கள் 
யவக்கயமய்? உள்றக்குள்ழந மர்த்டமல் ன் பஸ்ட 
இனக்கயட? ('ப்தக் பஸ்ட' ன்று ச்ழமகத்டயல் இனப்ட 
'உள்ழந உள்ந பஸ்ட' டமன்.) டன்ில் டமழ 
ஆந்டயத்டக் ளகமண்டினக்கும் ஜம னத்ம் 
என்றுடமழ உள்ழந இனக்கயட? ' ஆந்ட 
அபழமட அம்னடய' டமழ இனக்கயட? அவழத இல்மட 
னத்ம் ('யஸ்டங்கம்')! ன் அவ இல்வ? 

 

ழமகத்டயழ உள்ந னத்த்வடத் டபி அடற்கு ழணழ 
இணயனக்கயட. அடமல் அவ அடிக்க னடிகயட. இந்ட 
ஆந்ட னத்த்வடத் டபி இம் இல்வழத! இட 
இல்மட இழண இல்வழத! ப்டி அவ அடிக்க 
னடினேம்? என மத்டயத்டயல் பனயத பனயத ம் பிட்டு 



இறுக்க னெடிபிட்மல் ப்டி அவ உண்மக னடினேம்? 

ஆத்ணமறக்கு உணமழண இல்வ. னத்ம் ன்டகூ 
னறேக்கப் ளமனத்டணம உணமணயல்வ. அடயல் உப்னம் 
னம்டமன் இனக்கயன். இடயழம (ப்த்தக் 
பஸ்டபம ஆத்ணமபிழம) ஆந்டனம் ஜமனம் 
அல்பம இனக்கயன்? ஆந்டம், ஜமம் ன் இண்டு 
இல்வ. ஆந்டணமகயத ஜமம், அல்ட ஜமணமகயத 
ஆந்டழண யவந்டட இட. அழடமடு இட இல்மட 
இழண இல்வ. இல்மட இழணதில்வ 
ன்னும்டிதமக உப்ன னத்ம் ங்ழகனேம் 
யவந்டயனக்கபில்வ. இப்ழமட இங்ழக னத்ம் 
இனக்கயடம? அட இனக்குணயத்டயறங்கூ என 
ளபறக்கு ழணழ இல்வ. னணய ணட்த்ழடமடு னத் 
ணட்னம் னடிந்ட அடற்கு ழணழ டயந்ட ளபநிதமகத் 
டமழ இனக்கயட? இனந்டமறம், இனப்டற்குள் ளரிசு 
ன்டமல் ஆந்ட ஜம னத்ம் ன்ழன். உள்ழந 
கணம அட என்ழ இனக்க ளபநிதிழ மர்த்ட 
ழடணமகப் ழசுகயமய், தழ! ீ ளசமல்யக் ளகமடுக்கும் 
ழபடமந்ட மத்டயல் இப்டித்டமன் இனக்கயமடம?" ன்று 
ழகட்மன். 
 

உழ ஆசமர்தமள், "டமங்கள் இப்ழர்ப்ட்பம? 

ப்ஹ்ணபித்டம? இப்டிப்ட் ஜமிதமக இனக்கும் பனம் 
க்கும் குன ஸ்டமம். டங்கறவத ஜம யவவதத் 
ளடரிந்ட ளகமள்நமடடமல் ழமக ஆசமங்கநின்டிச் 
ளசமன்ழன். இப்ழமட ளடரிந்ட ளகமண்ழன். டமங்கவந 
ஆசமர்த ஸ்டமத்டயல் வபத்ட ணஸ்கமம் 
ண்டகயழன்" ன்று ளசமல்ய அப்டிழத ணஸ்கமம் 



ளசய்டமர். ந்ட ச்ழமகம் ளசமல்ய ணஸ்கமம் ளசய்டமர். 
அடற்கு 'ணீம ஞ்சகம்' ன்று ழர். 'ணீம' ன்மல் 
டீர்ணமணம அிப்மதம், யச்சதணம ளகமள்வக. "ஆத்ண 
ஜமிதமனேள்நபர் ந்ட மடய குணமமறம் ரி, 

ஞ்சணழம ப்மம்ணஞழம பமமறம் ரி, அபர் 
க்கு குன. இடழப ன் ணீம. க்கு குன ன்ட 
ணட்டுணயல்வ. ழடழபந்த்ன்கூ அபனவத மடத்டயல் 
பினழபண்டுளணன்ட ன் ணீம" ன்ளல்மம் அடயல் 
ளசமல்படமல் 'ணீம ஞ்சகம்' ன்று ளதர். அடன் னடல் 
ச்ழமகம்: 
 

மக்த்-ஸ்பப்-றலப்டயல ஸ்னடம தம ம்பித் 
உஜ்ஜ்னம்ழட தம ப்ஹ்ணமடய-ிீயகமந்ட-டடேல 
ப்ழமடம கத்-மக்ஷயஞ ீ| வபமம்  ச 
த்னச்தபஸ்த்பிடய த்னப்ஜ்ஜமி தஸ்தமஸ்டய ழசத் 
சமண்மழநமஸ்ட  ட த்பிழமஸ்ட குனரித் -- ழதம 
ணீம ணண || 

 

ப்ஹ்ணம னடற்ளகமண்டு றும்ன பவ ழடழணதில்மணல் 
ல்ம ழடத்டக்குள்நினந்டம் குறுக்கயவனதமக ழகமத்ட 
பமக்கயக்ளகமண்டு கத்வடளதல்மம் மக்ஷயணமத்ணமகப் 
மர்ப்ட எழ வசடன்தம்டமன். 'ிீயகம' ன்மல் றும்ன. 
ல்ம பீன்கறக்கும் இந்த்ரிதங்கள், ணஸ் ல்மம் 
இனக்கயன். இவபளதல்மம் ஸ்படமபமக ழண. 
பீில் ளடுக்கயவனதமக இவபளதல்மம் 
இனக்கயன்ளபன்மல் இபற்வச் ழசர்த்டப்ிடித்டக் 
ழகமத்ட பமங்கய இபற்றுக்கு உதிவக் ளகமடுக்கும் 
குறுக்கயவனதமதினப்ட ஆத்ண வசடன்தழண 'ப்ழமடம 



கத்மக்ஷயஞ ீ' ன்டயல் 'ப்ழமடம' ன்மல் குறுக்கயவன. 
'ஏட: ப்ழமடம்' ன்மர்கள் ஏடம் - ளடுக்கயவன; ப்ழமடம் - 
குறுக்கயவன. (மறம் ஊடும் ன்வப.) இந்த்ரிதங்கள், 

ணஸ் ல்மம் கமர்தத்டயல் அகப்ட்டுக்ளகமண்டு 
டணமடிக் ளகமண்டினப்வப. வசடன்தழணம, அடமல்டமன் 
உதிர் ற்ட்டுக் கமர்த சக்டயனேம் உண்மகயட 
ன்மறங்கூ, டமன் ன்ழபம கமர்தத்டயல் 
ணமட்டிக்ளகமள்நமணல், என்யறம் ட்டுக் ளகமள்நமணல் 
மக்ஷயணமத்ணமகப் மர்த்டக் ளகமண்டு ணட்டும் 
இனக்கயட: "கத்மக்ஷயஞி." அடி உவடட்டுக் 
ளகமள்கயபன் பமடயனேம் ப்டயபமடயனேம்; ட்டுக்ளகமள்நமணல் 
மர்த்டக் ளகமண்டினப்பன்டமழ மக்ஷய? க பீ 
ந்டக்கநிறம் எழ வசடன்தம் இனப்ட ணட்டுணயல்வ. 
எவ்ளபமன பீனுக்குழண ண்ஞி னடிதமட யவகள் 
இனக்கயன் அல்பம? இவப னக்தணமக னென்யல் 
அங்கயபிடும். மக்த் ன்னும் பினயப்ன யவ, ஸ்பப்ம் 
ன்னும் கற யவ, றக்ஷலப்டய ன் டெக்க யவ. 
இந்ட னென்று யவகநிறம்கூ ழடழணதில்மணல் அந்ட 
எழ ஜமபஸ்டடமன் ப்கமசயத்டக் ளகமண்டினக்கயட. 
இவடச் ளசமல்யத்டமன் ஆம்ிக்கயமர்: ' மக்த்-ஸ்பப் 
றக்ஷலப்டய ஸ்னடம தம ம்பித் உஜ்ஜ்னம் ழட .' 
 

இப்டினேள்ந ஆத்ணமடமன் யணம மணம 'ஸ்ப்ளக்ட்'. 

மக்கயளதல்மம் - ளபநி ழமகம் ணமத்ணயல்வ; ம் 
ழடம், இந்த்ரிதம், அந்டக்ஃகஞம் ஆகயத ல்மனங்கூ 
- 'ஆப்ளக்ட்' டமன்; மணயல்வ. மர்க்கய உள் பஸ்ட 
ஆத்ணமடமன். மக்கய தமறம் மர்க்கப்டுவபதம 
ஆத்ணமபல்மட ளபநி பஸ்டக்கள்டமன். "அவப 'டமன்' 



இல்வ, ஆத்ணமழப 'டமன்' ன் உறுடயதம 'ப்ஜ்வஜ, 

'அடேப அயற, பனுக்கு இனக்கயழடம அப்டிப்ட்பன் 
ஞ்சணமமறம் ரி, ப்மம்ணஞமமறம் ரி, அபன் 
ன் குனழப ன்று யச்சதணமக அிப்மதப்டுகயழன் - ' 

வபமம் ': மக்ஷயணமத்ணமனேள்ந அந்ட வசடன்தழண 
மன்; '  ச த்னச்த பஸ்ட இடய ': மர்க்கப்டும் கண், கமட, 

னெக்கு, ணற, உகம் னடயத டறணயல்வ ன்.., 
அடமபட கப்ட்டமக பிதங்கள் இனந்டமறம் 
அபற்வளதல்மம் அயபட எழ அயற டமழ? 'டமன் 
இந்ட அயகய அயறடமழளதமனயத, அயதப்டுகய 
டறணயல்வ' ன்; ' த்ன ப்ஜ்ஜமி தஸ்தமஸ்டய ழசத் ': 

அவசக்க னடிதமட ஜமமடேபம் பனுக்கு 
இனந்டமறம்... தஸ்தமஸ்டய ழசத் : அபன் பமக 
ழபண்டுணமமறம் இனக்கட்டும்;' சமண்மழநமஸ்ட ': 

டீண்மடமமகத்டமினக்கட்டும், ' த்பிழமஸ்ட ': அல்ட 
ப்மம்ணஞமகத்டமினக்கட்டும்... இந்ட மடய பித்தமம், 

ணற் பித்தமம் டறம் அப்டிப்ட் ஜமிதின் 
பிதத்டயல் இல்வ; ஆவகதமல் அபன் 
பமதினந்டமறம்; ' குனரிடய ம ணீம ணண ': 

ணக்ளகல்மம் குனபமக இனப்பன் ன்ட ன் 
உறுடயதம ளகமள்வக." 

 

"இட னடல் ச்ழமகம். (சயரித்ட) னறேக்கச் 
ளசமல்ப்டுகயழமக்கும் ன்று தப் ழபண்மம்! 
கவசய ச்ழமகத்டக்கு பந்டபிடுகயழன்: 
 

தத்-ளநக்தமம்னடய-ழச-ழசட இழண சக்மடழதம 
யர்வ்னடம 

 



தச்சயத்ழட யடமம் ப்சமந்ட கழ ப்த்பம னயர்-
யர்வ்னட :| 
 

தஸ்ணயந்-யத்த-றகமம்னளடௌ கயட-டீர்-ப்ஹ்வப  
ப்ஹ்ணபித்- 

 

த : கச்சயத்- றழந்த்-பந்டயட-ழடம டைம் ணீம 
ணண || 

 

"ஆந்டம(பழமடமம்)னடய" ன்று ஞ்சணன் ளரித 
னத்ம் ணமடயரிதம ஆத்ணமந்டத்வடச் ளசமன்மழ. 
அவடழதடமன் ஆசமர்தமறம் இந்ட ச்ழமகத்டயல் இண்டு 
இத்டயல் 'ளநக்தமம்னடய' ன்றும், 'றகமம்னடய' ன்றும் 
ளசமல்கயமர். சயஷ்தன் ன்மல் குன பசத்வடத் 
டயனப்ிச் ளசமல்டம். கடமசமர்தமள் ன்று மம் 
ளசமல்கயபர் பழம என ஞ்சணன் 
ஜமிதமதினக்கயமளன்று ளடரிந்ட ளகமண்றன் 
அபவ குன ன்று ளசமல்யபிட்மர் - ணீம, ணீம 
ன்று டயனம்த் டயனம் அடித்டச் ளசமல்யபிட்மர். 
அபன் ளசமன் ஆந்ட னத்த்வடனேம் இங்ழக 
இண்டு டவப ளசமல்ய பிடுகயமர்! 
 

ம்வணபி மமறக்கு ந்ழடமமடேபம் மஸ்டய 
இனக்கும். 'மழமகம்' ன்று அடமல்டமன் ளசமல்பட. 
ம்னவத ழமகத்ட மமக்கறவத 
ந்ழடமத்வடளதல்மம்பி, இன் ழமகணமகழப 
இனக்கப்ட் ழடப ழமக மமபம இந்த்னுக்கு அடயக 
ந்ழடமம் இனக்கும். ('சக்மடழதம' ன்டயல்) 'சக்ன்' 

ன்ட இந்த்வத்டமன். அபனுவத அந்ட ணத்டம 



ந்ழடமடேபனங்கூ ஜமி அடேபிக்கும் 
ஆத்ணமந்ட னத்த்டயன் என ளபகு சயயத 
டநிடமமம். 'ழசம்' ன்மல் டநி. 'ழசு' ன்கயழமழண, 

அப்டி கழணதில்மட டயபவ. 'ழச ழச' ன்று 
டயனப்ிதினப்டற்குத் டயபவதிறம் டயபவதமக ன்று 
அர்த்டம். ஜமிதின் ஆந்டம் னத்ளணன்மல் அடன் 
டயபவதிறம் டயபவதமதினப்ட டமன் இந்த்ின் 
ஆந்டனங்கூ.. 
 

(யடம) ஸ் மணத்டயல் அம்மவநப் ண 
ழபடமந்டணமக 'டத்-ட-க்ஷ்தமர்த்டம', 'சயழடக  
னொிஞி'2 ன்று ளசமன்றன், ப்ம்ணமடய ழடபர்கநின் 
ஆந்டத்வடனேம் டன்னுவத ஆத்ணமந்டத்டயல் 
பழசணமக்கய பிடுபள் ன்று என ளதர் 
ளசமல்யதினக்கயட : " ஸ்பமத்ணமந்ட - பனீட - 
ப்ஹ்ணமத்தமந்ட ந்டடய :" | உயத்டயறம், "இந்ட 
ஆந்டத்டயன் என ணமத்டயவவதக் ளகமண்டுடமன் 
அத்டவ பீ குனம் பீிக்கயட" ன்று இனக்கயட.3 

 

இந்த்னுக்கு அந்ட ஆந்டம் ன்ளபன்று ளடரிதமட. 
ஆமல் ஜமிக்குத் ளடரினேம். ஜமிவத 'னி' ன்று 
(ச்ழமகத்டயன் இண்மம் பரிதில்) ளசமல்யதினக்கயட. 
சயத்டம் அப்டிழத அங்கய ப்சமந்டணமக உள்ந ஸ்டயடயதில் 
அபன் அந்டப் ழமந்டத்வட ம்மடயத்டபிடுகயமன்: ' 

தச் சயத்ழட யடமம் ப்சமந்ட கழ ப்த்பம னயர் - 
யர்வ்னட :' . யர்வ்னடய ன்மல் ஆந்ட த்னப்டய. னடயல் 
'சக்மடழதம யர்வ்னடம:' ன்று இந்த்மடயதரின் ஆந்ட 
த்னப்டயவதச் ளசமல்யபிட்டு இங்ழக ஜமிதின் ஆந்ட 



த்னப்டயவதச் ளசமல்கயமர். இந்த்மடயதர் ஆந்டப்டுபட, 

னத்டயவத வபத்டக்ளகமண்டு, னத்டயதமல் ளபநி 
ஆந்டங்கவநத் டடமக யவத்டக்ளகமண்டு, 

ப்ளக்வபிட்டு ஆப்ளக்வப் ிடித்டக்ளகமண்டு 
ன்ழபம டயபவ ஆந்டம்டமன் அபர்கள் 
அவகயமர்கள். இபன் (ஜமி) னத்ணம 
ஆந்டத்வட அவபழடம னத்டயதிமல் அல். 
இபனுவத னத்டயனேம் இபனுக்கு ழபம ஆப்ளக்மக 
அந்ட னத்த்டயல் றேபி பிறேந்ட கவந்ழட 
ழமய்பிட்ட -- 'கயட டீ' ன்மல் அடடமன் அர்த்டம். 
யத்தமந்ட னத்த்டயல் ஜமிதின் னத்டய கவந்ட 
ழமதமச்சு:' தஸ்ணயந் யத்த றகமம்னளடௌ கயட டீ '... 

னத்டயதமல் அயனேம்ழமட, அட அயகய ல்மம் அடற்கு 
ழபமவப. "னத்டய அனயந்ட ழமின்டமன் ப்ஹ்ணத்வட 
'அயத' னடினேம், இப்டி 'அயந்டபழ' ப்ம்ணபித்" ன்று 
மம் ன்ழபம ணக்குப் னரிகய மவதில் ளசமல்யக் 
ளகமண்டினந்டமறம், இங்ழக அயதப்டும் பஸ்ட, அயகய 
பஸ்ட ன்று இண்ழ இல்வழத! னத்டயதமல் 
அயனேம்பவ ரி, னத்டய அயகயட, அட பற்வ 
அயகயழடம அவப அயதப்டுகயன். இப்டி 
பித்தமணமய் இண்டு இனக்கயன். அடடமன் 
த்வபடம். னத்டயழத கவந்ட ணவந்ட ழமய்பிட் ிகு? 

ப்ஹ்ணத்வட 'அயபட' ன்மல் வடக்ளகமண்டு? னத்டயனேம் 
ழமபிட்டு ஞ்சய யற்கும் ஆத்ணமபமல் ன்மல், 

ஆத்ணமறம் ப்ஹ்ணனம் என்றுடமழ? அடற்கு 'அயதப் 
ழபண்டித' ழபமக என்று கயவதழப கயவதமழட! 
ஆப்ளக்ழ இல்மட ப்ளக்ட் அல்பம அட? 

ஆவகதமல், ஜமி அப்டிழத ப்ஹ்ணமந்ட னத்த்டயல் 



னறேகய அவட 'அயகயமன்' -- ப்ஹ்ண-பித் ஆகயமன் 
(ப்ஹ்ணத்வட அயந்டபமகயமன்) - ன்று 
எநசமரிகணமகச் ளசமன்மறம், பமஸ்டபத்டயல் அயகய 
இபன் ழபறு, அயதப்டும் ப்ஹ்ணம் ழபறு ன்று 
இல்மணல் இபன் ப்ஹ்ணணமகழப ஆகய பிடுகயமன். 
ப்ஹ்ணபித் இல்வ; ப்ஹ்ணழண! " தஸ்ணயந் யத்த 
றகமம்னளடௌ கயட டீர்-ப்ஹ்வணப  ப்ஹ்ணபித் ". 
 

ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர் : "இப்டிப்ட் ப்ஹ்ண 
ஸ்பனொன் க்கு குன, உங்கறக்கு குன ன்ட 
ணட்டுணயல்வ. இபனுவத ஆந்டத்டயன் ழச 
ழசத்வடழத ளடரிந்ட ளகமண் இந்டயனும் இபன் 
கமயல் பந்ட சயஷ்தமக பினத்டமன் ழபண்டும். இட ன் 
டீர்ணமணம அிப்மதம்-ணீம : " த கச்சயத் றழந்த் 
பந்டயட ழடம டைம் ணீம ணண ." ' ணீம ' ன்மழ 
யச்சதணம அிப்மதளணன்று அர்த்டம். 'டைம்' ன்மறம் 
யச்சதம்டமன், 'டைம் ணீம' ன்று ழமட்டுத் டம்னவத 
னடிவபப் மங்கல் ணமடயரி உறுடயப்டுத்டயச் ளசமல்கயமர்! 
 

அந்ட னடிற ன்? ஜமிகநின் பிதத்டயல் மடய, 
கும், பதற அந்டஸ்ட டறம் மர்க்கமணல் குன 
ஸ்டமத்டயல் வபத்ட ணரிதமவட ண்ஞடம் ன்ழட. 
 

1 ---இச்சணபத் ளடமர்மக இி மம் கமஞபினக்கும் 
ஆசமர்தமநின் "ணீம ஞ்சக"த்டயல் னர்பமங்கணமகக் 
கூப்டும் ச்ழமகம். 
 

2 --- கரவட V. 18 

 

3 --- 'ணீம ஞ்சக'ப் னர்பமங்கம். 



 

4 -- டத்-த்பணய னடம பமக்தங்கநில் 'டத்'னும் 
'அட'பமகயத டத்டயற்கு அர்த்டணம ப்ஹ்ணணமக 
இனப்பள் 'டத் ட க்ஷ்தமர்த்டம'. என்ழதம வசடன்த 
த்டயன் படிபின் 'சயழடக  னொிஞி'. 
 

5 --- ப்ஹ்டமண்தகம் IV - 3 - 32 

ஜமிதின் ணத்பம் ழபறு;னெ ணத்பம் ழபறு 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ஜமிதமதின் ணத்பம் ழபறு ; 

 

னெ ணத்பம் ழபறு 

 

இவட வபத்டக்ளகமண்டு டற்கமத்ட ணத்பச் 
சரர்டயனத்டபமடயகள் பிரீடணமக அர்த்டம் ண்டகயமர்கள். 
அடமபட ஆசமர்தமள் பர்ஞமச்ண ழடங்கவந எனயக்கச் 
ளசமல்யபிட்மர், மடய பித்தமளணல்மம் மர்க்கழப 
கூமட ன்று கமட்டிபிட்மர் ன்று ளசமல்கயமர்கள். 
அப்டி ஆசமர்தமள் ளசமல்ழபதில்வ ன்ட 
அபனவத மஷ்தங்கவநப் மர்க்கய பனக்கும் 
ளடரினேம். ஆமறம் மஷ்தங்கவநப் மர்த்ட, 

'ட்மன்ஸ்ழட்' ண்ஞி, ளக்சர் ண்ஞி, மக்ர் ட்ம் 
பமங்கயபர்கறம்கூ ழபண்டுளணன்ழ டங்கள் பீக் 
ளகமள்வகக்கு மடகணமக இனக்கயட ன்டமல் இப்டி 
பவநத்டத் டயரித்டப் ழசுகயமர்கள். இபர்கறக்கு 
பர்ஞமச்ண டர்ணம் ிடிக்கபில்வளதன்மல் அடற்குத் 
டமங்கறம் டங்கவநச் ழசர்ந்டபர்கறம் ன்ளன் 
கமஞம் ளசமல்னடினேழணம (அபற்வச்) ளசமல்படடமன் 
னவழத டபி ஆசமர்தமவநப் ிடித்ட பவநத்ட அபர் 



ளசமல்மடவட அபர் பமதில் டயஞிப்ட ளகமஞ்சங்கூ 
ந்தமதணயல்வ. ஆமறம் மம் ம் 
ளரிதபர்கவநளதல்மம் 
ணந்டழமய்பிபில்வதமக்கும், ம்னவத 
'ஸ்ிரிசுபல் ளரிழ'வ (ஆத்ணயக மம்ர்தத்வட) 
ளமம் ணடயக்கயழமணமக்கும் ன்று கமட்டுபடமக அப்ப்ழம 
பினமக்கள் ளணயமர்கள் த்டபடயல் டவபர்கள் 
ன்கப்ட்பர்கள் இந்ட ம்பத்வடச் ளசமல்ய, 
ஆசமர்தமள் இக்கமத்டயல் 'ஈக்பமயடி' ன்று 
ளசமல்பவடத்டமன் ஸ்டமித்டயனக்கயமளன்று 'ட்ரிப்னைட்' 

ளகமடுக்க (னகனஞ்சய ளசமறத்ட)த் டபறுபடயல்வ. 
ம்னவத ளகமள்வகவத அபர் ளசமல்படமக ஆக்கய 
ட்ரிப்னைட் ளகமடுப்ளடன்மல் அட ணக்ழக ட்ரிப்னைட் 
ளகமடுத்டக்ளகமள்படடமன்! 
 

பமஸ்டபத்டயல் ஆசமர்தமறம் ணற் னர்பிக 
சமஸ்த்கமர்கறம், ரியகறம் ளசமன் ணத்பம் ன்? 

க பீர்கநினம் ளகமஞ்சங்கூ 
ற்த்டமழ்ழபதில்மட அன்மகயத ணழமமப 
ணத்பத்வடத்டமன் அபர்கள் ளசமன்மர்கள். 
கமர்தங்கவந வபத்ட, இபரிபனக்கு இன்ின் ன்று 
னெ பமழ்க்வகவத எறேங்குடுத்டயக் ளகமடுக்கும் 
பர்ஞமச்ணங்கவநளதல்மம் அனயத்ட என்மக்குபடடமன் 
ணத்பம் ன்று யவத்டக்ளகமண்டினப்வட அல்.  
மடயக்கமர்கள் அபபனக்குளணன்று  ளடமனயல்கவநப் 
ண்டபடயல் ணத்பம் இல்வ ன்று யவப்ழட 
டப்ன. அந்டந்டத் ளடமனயறக்கு ற்டி ஆமம் 
னடமவப இனக்கும். பித்தமணமதினக்கயழட ன்று 



ல்மபற்வனேம் கந்டமல் ந்டத் ளடமனயறம் ரிதமக 
க்கமட. ஜ்பக்கமனுக்கு ளபந்ீர் ழபண்டும். குல் 
னண்கமனுக்கு யல்ளன்று ம் ழபண்டும். னவக்கு 
ணடி ம் டிதமதினக்கும். 'னப்ன ழபகடம்' ன்று 
சவணதறக்கு ணமத்ம் ங்ழகதமபட ழமய் ம் 
ளகமண்டுபந்ட ளகமஞ்சம் வபத்டயனப்மர்கள். குநிப்டற்கு 
டஞிகள் டவபப்டற்ளகல்மம் ழபழ ம் இனக்கும். 
அந்ட டவபத்ட த்வடக்கூச் சுனவஞவத அசமம் 
ன்று ழசர்த்ட வபத்டயனப்மர்கள். இளடல்மழண 
அபச்தணம கமர்தந்டமன். ணத்பம், உசத்டய, டமழ்த்டய 
ன் பமர்த்வடகறக்ழக இங்ழக இணயல்வ. ஆமல் 
இப்டிச் ளசமல்ய ல்ம த்வடனேம் கந்ட 
என்மக்கயபிட்மல் அத்டவ கமர்தங்கறம்டமழ 
ளகட்டுப்ழமகும்? 

 

னெ பமழ்க்வகதில் ணத்பத்டயற்கு ழபழ ன் 
யதமதம் ளசமன்மறம் ளசமல்ட்டும். ஆமல் இடமல் 
டமன் எற்றுவண ற்டும் ன்று னடயம் ளகமடுத்டச் 
ளசமல்கயமர்கழந, அட னநிடமன். ணற் 
ழடசங்கநிளல்மம் பர்ஞ பிதபஸ்வட இல்வடமழ? 

ஆமல் அங்ழகளதல்மம் எற்றுவணடமன் யறகயடம? 

த்டவ சண்வனேம் ககனம் உண்ழம 
அத்டவனேந்டமன் க்கயன். ம் ழடசத்டயழழத இந்டக் 
ளகமள்வக ளகமண் ல்மனம் எற்றுவணதமகத்டமன் 
இனக்கயமர்கநம ன்று அபர்கறக்ழக ளடரினேம். 
ழடசத்டயறம் இந்ட ழகமம் பந்ட ிற்மடு ற்ட்டினக்கும் 
சண்வனேம் ழமட்டினேம் னன்ழ என ழமடம் 
இனந்டடயல்வ. 



 

"அளடல்மம் ரி, ஆமல் இப்ழமட கமர்தத்வட 
வபத்டத்டமன் மடயகவநப் ிரிந்டயனக்கயடம?" ன்று 
ழகட்மல் இப்ழமட அப்டிதில்வடமன். ல்மனம் எழ 
ளௌகயக க்ஷ்தங்கள், ளௌகயக ளநக்தங்கள், 

ளௌகயகப் ழமட்டிகள் ன்று இங்கய பிட்டமல், னன்ழ 
ஆத்ண க்ஷ்தத்வடனேம் ஆத்ண ச்ழதவனேம் னக்தணமக 
வபத்ட அடற்கு அடேகுஞணமகழப Individual life (டிதமர் 
பமழ்க்வக) , social order (னெ எறேங்குனவ) 
இண்வனேம் ழமட்டிதில்மட மம்ர்த க்ம்த்டயல் 
வபத்டச் ளசய்டயனந்ட பர்ஞமச்ண பிமகங்கவந 
உவத்டக் கமர்தங்கவந என்று கந்டயனக்கயழமம். 
இடற்கமக ஆடயதில் அபர்கள் அப்டிப் ண்ஞிதழட டப்ன 
ன்மல் ப்டி? அல்ட அபர்கள் ண்ஞழபதில்வ, 

ண்ஞிதினந்டமல் ளமம் க்ஷமடயகள் ன்மல் ப்டி? 

 

ஆக, சமஸ்த்மிப்மதத்வடழதடமன் ளசமன் ஆசமர்தமள் 
ம்னவத கமர்தழமகத்டயல் 'ஈக்பமயடி' ன்று யவத்ட 
இப்ழமட ளசமல்கய வடழதம ளசமல்பில்வ. டுபில் 
சயடயணமதினந்ட பர்ஞமச்ண டர்ணத்வட அபர்டமன் ணறுடி 
ரீ்ழஞமத்டமஞம் ண்ஞிமர். இப்டி மன் ளசமல்பட 
இங்ழகழத தமனக்கமபட ிடிக்கமணல் ணமற்ணமக, 

பனத்டணமக, ழகமணமக இனக்குணமமறங்கூ - 'ழதம! 
அப்டிதமமல் அபவ னத்டர், யர் கமந்டயழதமளல்மம் 
ழசர்த்டச் ளசமல் னடினேணம ன்று டக்கணமக 
இனக்குணமனுங்கூ- யத்வட ப்டிச் 
ளசமல்மணயனப்ட? டுபில் ளௌத்டத்டமல் பர்ஞ 
வ்தபஸ்வடகள் டப்ிதினந்டமறம் ிற்மடு ணறுடி 



உறுடயதமக ற்ட்ழ யந்ட மகரிகம் ம் ளற்ட 
ன்டயயனந்ட சரித்ம் அயந்டபர்கறக்கும் இடடமன் 
யம் ன்ட ளடரினேம். ஆசமர்த மஷ்தங்கவநப் 
டித்டபர்கழநம டயனம்த் டயனம் அபர் பர்ஞமச்ண 
க்ஷவஞவத னக்தணமகச் ளசமல்யதினப்டயயனந்ட - 
ளபநிதில் அபர்கள் ன் ளக்சர் ண்ஞிமறம், 

னஸ்டகம் றேடயமறம் - இடடமன் ஆசமர்தமநின் 
யணம அிப்மதம் ன்று உள்றெத் 
ளடரிந்டளகமண்ழதினப்மர்கள். 
 

ஆசமர்தமள் பமஸ்டபத்டயல் ன் ளசமல்கயமர், அடற்கு 
ன் கமஞம் கமட்டுகயமர் ன்று ழகட்டுப் அவடப் 
ின்ற்றுபடடமன் ஆசமர்த க்டய. அபர் ளசமல்பட 
ம்ணநபில் னரிதமபிட்மல், ிடிக்கமபிட்மல் அபவத் 
டயட்டுபடகூப் பமதில்வ. அப்டித்டமன் க்குத் 
ழடமன்றுகயட. அபர் ளசமல்படயல் 'கன்பிக்ஷன்' 

ற்மபிட்மல் ம் ணறக்குப் ளமய்தில்மணல் 
டயட்டிமல் கூப் பமதில்வ ன்ழன். ஆமல் அபர் 
ம்னவத அிப்மதங்கவநத்டமன் ின்ற்றுகயமளன்று 
ப்டிதமபட டயரித்டக் கமட்டி அபனக்கு க்டய ண்டபட 
ழமக் கமட்டுபடடமன் ல்மபற்வனேம்பிப் ளரித 
அசமணமக க்குத் ழடமன்றுகயட. அபர் ளசமன்ட 
ிடிக்கபில்வ ன்மல் அட உன் அிப்மத 
ஸ்படந்த்ம். ஆமல் அபவழத ளசமல்மடவடச் 
ளசமன்பமகக் கமட்டிமல், மம் ழபம் ழமடுபட 
ழமடமளடன்று அபனக்கும் ழபம் ழமடுகய ளரித 
ழடமணல்பம பனம்? அபனவத அிப்மத 
ஸ்படந்டயத்வடப் யத்டடமக அல்பம ஆகும்? 



ம்னவத மகரிகக் ளகமள்வகவத அபர் 
ளசமல்கயமளன்று அபனக்கு ழபம் ழமட்டுக் 
கமட்டிமல்டமன் மம் ணரிதமவட ளசய்தனடினேளணன்மல் 
அட அபனக்கும் அப ணரிதமவட, ணக்கும் 
அபணரிதமவடடமன்! மம் ளசமல்கய னட்சயக் ளகமள்வகவத 
அபர் ளசமன்மழ அபரிம் க்டய ன்மல் 
உண்வணதில் அட ம்ணயழண க்டயடமன், ம் 
ளகமள்வகதிழண க்டயடமன். அபவத் டப்மகக் 
கமட்டிமல்டமன் னத்டர், கமந்டய ணமடயரி ணமஸ் அப்லீ் - 
மனமரிடி இனக்குளணன்மல் அட அபனக்கு ழபண்ழப 
ழபண்மம். ங்கள் ணமடயரி மற obscurantist-கள் 
(சரர்டயனத்டத்வட டயர்க்கும் னட்டுப் னவணபமடயகள்) 
னவ ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமழ ழமடம்! 
 

கமர்த ழமகத்டயல் இப்ழமட மம் ளசமல்றம் அழட 
பமடத்வட ஆசமர்தமறம் ளசமல்பில்வ, க்னஷ்ஞனம் 
ளசமல்பில்வ, ந்ட சமஸ்டயனம் ளசமல்பில்வ. 
ணயல் அழட அன்னடமன் அபர்கள் ளசமன்ட. 
இங்ழகழதம ஆசமர்தமள் ணவனேம் கனற்ய யந்டபிட் 
ஜமிவதப் ற்யச் ளசமல்ய அந்ட ஜமிகள் 
பிதணமகத்டமன் 'அபனுக்கு ர்பனம் ணம். 
ஆவகதமல் அங்ழக ழமக சமஸ்டய பனக்குகள் இல்வ' 

ன்கயமர். இட ழபடழண ளசமல்படடமன்: 'ஜமம் 
பந்டபிட்மல் அப்னம் மடய, டிப்ன, ளரிதபர் - 
சயன்பர் ன் ந்ட ழடனணயல்வ. அங்ழக ழபடழண 
ழபடணயல்வ, ஞ்சணன் ஞ்சணில்வ; டஸ்பி, 
டஸ்பிதில்வ' ன்ளல்மம் ளசமல்கயட1. என்வனேம் 
டயன் ழபண்டுளணன் அழவக்ஷதில்மட யவதில் 



வட ழபண்டுணமமறம் டயன்மம், என்வனேம் 
ளடமழபண்டுளணன் அழவக்ஷதில்மடழமட வட 
ழபண்டுணமமறம் ளடமமம் ன்று சமஸ்த்ம் 
ளசமல்கயட. அந்ட யவ ங்ழக? மனள்ந தடமர்த்ட 
ழமகம் ங்ழக? அடயழ ஆசமர்தமள் ளசமன்வட இடற்குப் 
ளமனத்டயக் கமட்டுபட அசமம். 
 

கரவடதில் பித்தம பித ம்ன்ம 
ப்மம்ணஞினம் மவதத் டயன்னும் னவதினம் 
ஜமிக்கு ணணம மர்வப இனக்கயட, அபன் 
ணடர்சயதமக மக்ஷயணமத்டயத்டயல் இனக்கயமன் 
ன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயழட டபி, கமர்தத்டயல் 
என்மகப் ண்டபவடச் ளசமல்ழபதில்வ. "ீ 
க்ஷத்ரிதன், உன் கமர்தம் சண்வ ழமடுபட டமன்" 
ன்றுடமழ பனக்கு ழணழ ஜமி இல்வழதம அந்ட 
க்னஷ்ஞர் அர்றவ பிமர்? ஆசமர்தமள் அத்வபட 
ஸ்பனொம். அத்வபட சமஸ்த்த்வட னர்ஞ னொம் ண்ஞி 
ஸ்டமித்டபர் அபர் டமன். ஆமல் த்வபட ழமகத்டயல் 
ணமட்டிக்ளகமண்டு இடயயனந்ட அடற்குப் 
ழமகழபண்டிதினப்பர்கநம மம் வ்பநற டெம், 

ளடமவ டெம், த்வபட பித்தமங்கவந அடேரித்ட 
அடேரித்ழட கமர்தழமகத்டயல் ழமய்த் டமன் க்குபப் 
ழபண்டிதினக்கயட ன்வட ன்மகத் ளடரிந்ட 
வபத்டக்ளகமண்டு, மக்வடதமகப் மர்த்ட பனய ழமட்டுக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர். இக்கமத்டயழம அத்வபடமடேபம் 
ன்ளபன்ழ ளடரிதமடபர்கள் கமர்த ழமகத்டயல் 
அவடக் ளகமண்டுபிட்டு ஆத்ணமர்த்டணம சமஸ்த் 
பிதங்கநில் இஷ்ப்டிப் ண்ஞி, ழமடமக் குவக்குத் 



டமங்கள் ளசய்படற்கு ஆசமர்தமள் டவதிழழத னயவதப் 
ழமட்டு 'ட்ரிப்னைட்' ளகமடுக்கயமர்கள்! 
 

னன்ின் ம்ந்டணயல்மணறம், எனத்டனவத அல்ட 
என சமஸ்த்டயனுவத னறே அிப்மதனம் 
ளடரிதணமறம் டுபிழ ங்ழகதமபட இக்கமப் னட்சய 
யத்டமந்டங்கறக்கு அடேகூணமகத் டநி 
ளடரிந்டபிட்மல், "ம ¨! இன்மழ ளசமல்யபிட்மர், 

இன் சமஸ்த்ழண ளசமல்யபிட்ட. ங்கள் 
அிப்மதந்டமன் ரி" ன்று ப்சமம் ண்டபட 
டற்கமத்டயல் மஸ்டயதமகய பனகயட. ளமம்றம் 
பனத்டப்ழபண்டித பிதம். என்வ 
ஆழக்ஷிப்டகூத் டப்ில்வ, இந்ட ணமடயரித் டயரித்டச் 
ளசமல்படடமன் ளரித டப்ன... 
 

அந்டப் ஞ்சணன் ஆழக்ஷம் ண்டம் மடமஞ 
ஆநமகத் ளடரிந்டயனந்டமல் ஆசமர்தமள் டர்க்க ரீடயதிறம் 
டர்ணசமஸ்த் ப்கமனம் டயல் ளசமல்ய றணமக 
அபவ ரிப்ண்ஞிதினப்மர். அபன், "இண்டு 
ழடனம் எழ ணமடயரி உண்மடடமழ? 

ழடத்டக்குள்ழந இனக்கும் பஸ்டவபப் மர்த்டமழம 
இண்டும் அழ என்றுடமழ?" ன்று ழகட்டற்கு 
அபர், "பமஸ்டபம் டமப்ம! ஆமல் அந்ட உள் பஸ்ட 
உக்குத் ளடரிகயடம ளடரிதபில்வழதமல்யழதம? ன் 
ளடரிதபில்வ? ம்ஸ்கம ழடமத்டமல். இப்டி 
எவ்ளபமனபனக்கும் ம்ஸ்கம ழடமங்கள் 
இனப்டமல்டமன் - ல்மனக்கும் எழ ணமடயரி, எழ 
அநற ழடமணமக இல்மணல் பித்தமம் பித்தமணமக 



இனப்டமல்டமன் - அவட அடேரித்ழட அபபனக்கும் 
ன்ணம ற்டுகயட. அந்ட ன்ணமபிழதமபட அபர்கள் 
ழமக்கயக் ளகமள்படற்கம கமர்தங்கவநப் ண்ஞட்டும்; 

அப்டிப் ண்டம்ழமழட னெத்டயற்கு ழடவபப்டும் 
பித்தமணம ல்மக் கமர்தங்கறம் அபர்கநமல் 
யவழபற்ப்ட்டமகறம் ஆகட்டும், ன்றுடமன் 
சமஸ்த்ங்கள் பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவநக் 
ளகமடுத்டயனக்கயட. 
 

அடன் அடேஷ்மத்டயல்  ிரிபிர்  ழபறு 
ஆசமங்கவநப் ின்ற்யமல்டமன் அபபனக்கும் 
ழக்ஷணம் பிவநகயட. ஆவகதிமல் அபர்கள் 
கந்டபிக்கூமட. ணயன் அன்ில்டமன் கக்கடழண 
டபி பமழ்க்வகதில் கந்டபிக்கூமட. ல்மம் எழ 
ணமடயரி சரீளணன்மறங்கூ எவ்ளபமன சரீத்டயற்கும் 
அடன் ம்ஸ்கமத்வடப் ளமனத்ட எனபிடணம 
றக்ஷ்ணணம சக்டயழதமட்ம் இனப்டமல், னெ 
னுக்கமக ணந்த் க்ஷவஞ ண்ஞழபண்டித 
ழடத்டயயனந்ட ணற் ழடம் பிகயதினக்க 
ழபண்டிதினக்கயட. ழடம், னெம், ம்ஸ்கமம் 
ன்ளடல்மழண அடிட்டுப் ழமய்பிட் யவதில்டமன் 
ீ ளசமல்பட ரிபனம்" ன்று டயல் ளகமடுத்டயனப்மர். 
 

இபன் மடமஞ ஆநமக இல்மணல், ல்மம் 
அடிப்ட்டுப்ழம யவக்கமமகத் ளடரிந்டடமல் 
ளகமஞ்சங்கூ பமடம் ண்ஞமணல் அக்கத்டன் 
அபவ குனபமகச் ளசமல்ய ணஸ்கரித்டமர். மனம் 
அப்டிப்ட்பர்கவந அபர் ணமடயரிழத ணஸ்கரிக்கத் 



டதமமதினக்க ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ஆசமர்த 
க்டர்கநமக, ஆசமர்த சயஷ்தர்கநமக இனக்கயழமளணன்று 
அர்த்டம். 
 

1 --- ப்னடமமண்தளகமயத் IV. 3.22 

பிஸ்பமடர் பிவநதமல்! 
ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

பிச்பமடர் பிவநதமல் ! 
 

உழ டீண்மடமன் ணவந்ட பிச்பமடமக டர்சம் 
டந்டமன்! ஆசமர்தமவநப் ரிழசமடயத்ட, அபர் டம்ணநபில் 
ஜமிதமமறம் உக ஆசமங்கவநப் ின்ற் 
ழபண்டிதபர்கறக்கமகத் டமனம் அப்டிழத ளசய்பமர், 

உகத்டயற்கு ழணழ ழமபர்கநின் பிதத்டயழம 
டம்னவத குனத்பத்வட ணந்ட சயஷ்த மபத்டயல் 
அங்கய யற்மர் ன்று கமட்ழப ஸ்பமணய ஞ்சணமக 
ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட பிவநதமடிட! எனபர் 
டமழண டம் ணயவணவதச் ளசமல்யக்ளகமண்மல், 

ணயவணக்குப் டயல் அங்கமரி ன் குவறடமன் 
உண்மகும். ஆசமர்தமள் அப்டிச் 
ளசமல்யக்ளகமள்நணமட்மர். அடமல், ழமகம் டமமக 
அபர் ணயவணவதத் ளடரிந்ட ளகமள்றம்டிதமக இப்டி 
ஸ்பமணய மகணமடிமர். 
 

ஆசமர்தமள் டணக்கு னெணம ழணச்பன் 
ப்ன்ணமடம் ணஸ்கமம், ஸ்ழடமத்ம் ல்மம் 
ளசய்டமர். ஸ்பமணய யம் அடேக்ம் ண்ஞிபிட்டு 
ணவந்ட ழமமர். 
 



குணமரிட்ர் கவட;கர்ணனம் ஜமனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

குணமரிட்ர் கவட; 

 

கர்ணனம் ஜமனம் 

 

ழடசம் னறேடம் ஆசமர்தமள் டயக்பிதம் ளசய்த 
ழபண்டுளணன்று வ்தமர் ளசமல்யதினந்டமல்பம? 

அடன்டி ஆசமர்தமள் கமசயதியனந்ட னப்ட்மர். 
 

னடயல் அபர் ழமட குணமரிட்ர் இனந்ட ஊனக்கு. 
யவ்னத்டய ணமர்க்க ப்பர்த்டகர் ழளடயம ப்பர்த்டய 
ணமர்க்க ப்பர்த்டகவப் மர்க்கப் ழமமர்! அந்ட ஊர் 
ப்தமவக. னத்னம் ன்று 'ஆந்டகயரீதம்' ளசமல்கயட1. 

ஊர் டபமமறம் ஆசமர்தமறக்கும் குணமரிட்னக்கும் 
ந்ட ந்டயப்ன பிபம், ட்ரின் னர்பகவட 
ஆகயதபற்வ ல்மப் னஸ்டகங்கநிறம் எழ 
பிடணமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ணீணமம்கர்கநில் னடயம் பயத்ட ட்ர் அத்வபட 
ழபடமந்டத்வட ற்றுக்ளகமள்றம்டிப் ண்ஞிபிட்மல் 
டம்னவத அபடம கமர்தத்டயற்குப் ளரித ணமகும் 
ன்ழ ஆசமர்தமள் அபரிம்ழமமர். அப 
அபணமகப் ழமமர். ளன்மல் அப்ழமட ட்ர் 
என ப்மதச்சயத்ட கர்ணமவபப் ண்ஞித் டம்னவத 
உதிவக் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகப் ழமக்கயக் 
ளகமண்டினந்டமர். ப்மஞன் அங்கயழத பிடுபடற்குள் 
அபவ ந்டயத்டபி ழபண்டுளணன்றுடமன் ஆசமர்தமள் 
ஏடிமர். 



 

டற்குப் ப்மதச்சயத்டம், ன் ப்மதச்சயத்டம் ன் கவட 
மர்க்கமம்.2 

 

குணமஸ்பமணயதின் அபடமந்டமன் குணமரிட்ளன்று 
ஜமகணயனக்கமம். அபனவத அபடமம் ற்ட்ழமட 
ளௌத்டர்கநின் ஆடயக்தம் அடயகணமதினந்டட. அபர்கள் 
ழபடமத்ததம், தமக தஜ்ஜங்கள், பர்ஞமச்ண பிமகங்கள் 
டறம் இல்மணயனந்டளகமண்டு ங்கவநனேம் 
அப்டிழத மஸ்டயகணமகப் ண்ஞிக்ளகமண்டு பந்டமர்கள். 
இந்ட யவவணவத ணமற்றுபடற்ழக குணமரிட்ரின் 
அபடமம் உண்மட. இப்ழமட மன் ளசமன் 
பிதளணல்மம் கர்ண ணமர்க்கத்டயல் ளௌத்டம் 
ற்டுத்டயத மிதமகும். இப்டிழத ஈச்பன், ஈச்ப 
க்டய ன்வப இல்மணல் க்டய ணமர்க்கத்டக்கும் அட 
மி ளசய்ட பந்டட. ல்மம் என மழ்ளபநிதமகப் 
ழமய் னடிபடடமன் ழணமக்ஷளணன்று ளசமல்ய, ப்ஹ்ண 
ஸ்பனொணமக ஆகயபிடுபடற்கு பனய ளசமல்றம் ஜம 
ணமர்கத்டக்கும் மி இவனத்ட பந்டட. இபற்யல் க்டய, 
ஜம ணமசமங்கவந பிட்டுபிட்டு வபடயகணம கர்ண 
ணமர்க்கத்வட ணட்டும் யவப்டுத்டத்டமன் குணமஸ்பமணய 
குணமரிமக பந்டட. அபடமம் ணடேஷ்த ரீடயதிழழத 
யவதப் ண்டபடடமழ பனக்கம்? அடமல் 
ளௌத்டத்வடக் கண்டிக்க அபர் யவத்டழமட, னடயல் 
அந்ட ணடக் ளகமள்வககள் ல்மம் ன்ளபன்று ணடேஷ்த 
ரீடயதிழழத ன்மகப் டித்டயத ழபண்டுளணன்று 
ண்ஞிமர். 
 



என்வக் கண்ம் ண்டபடற்குனன் அந்ட பிதம் 
ன், டமல் அவடச் ழசர்ந்டபர்கள் அப்டிச் 
ளசமல்கயமர்கள் ன்வடளதல்மம் டீர்க்கணமகத் ளடரிந்ட 
ளகமள்ந ழபண்டிதழட னவ. இப்ளமறேடள்ந னடக் 
ளகமள்வகக்கு ணமறுடமக என்வ டர்ண சமஸ்த்ம் 
ளசமல்கயளடன்மல் உழ அட டப்ன ன்று கண்ம் 
ளசய்தப் னப்டுகயமர்கழந, இட ரிதில்வ. சமஸ்த்ம் 
ன் ற்ட்ட, அட ன் அப்டிச் ளசமல்கயட, அடற்கு 
ன் ப்ழதமம் ளசமல்கயட, அந்ட ப்ழதமத்வடப் 
னர்பிகர்கள் அவந்டமர்கநம, இல்வதம, அப்டி 
அவந்டயனந்டமல் இப்ழமட ணக்கு அட ழபண்மணம, 

ழபண்மளணன்மல் ன் ழபண்மம், ழபண்டுளணன்மல் 
அப்ழமடம் மம் 'னடக் ளகமள்வகடமன்' ன்று 
ிடித்டக்ளகமண்டினக்கமணம ன்வடளதல்மம் 
ஆழமசயத்டப் மர்த்ழட னடிளபடுக்க ழபண்டும். ஆமல் 
இந்டக் கமத்டயல் "உங்கள் சமஸ்த்ம் சுத்ட 
மன்ளன்ஸ். அடயல் ஆமய்ந்ட மர்க்க என்றுணயல்வ. 
ங்கள் ளகமள்வகடமன் ளகமள்வக" ன்று எழதடிதமகத் 
டள்நிபிடுகயமர்கள். 
 

குணமரிட்ர் ணமற்றுக் கட்சயவதனேம் னர்ஞணமகத் 
ளடரிந்டளகமண் ிழக கண்டிக்கப் ழமகடளணன் 
கனத்வட உவதபர். ஆமல் ளௌத்டர்கழநம 
வபடயகமசமங்கழநமடு உள்ந ப்மம்ணஞணனுக்குத் டங்கள் 
சமஸ்த்ங்கவநச் ளசமல் ணமட்மர்கள். இந்ட றுணமம 
ந்டர்த்டயல் ன் ண்ஞமளணன்று அபர் ழதமசயத்ட, 

'ரி, வபடயகமசமத்வட பிட்டுபிட்டு, ளௌத்டத்டயல் 
உண்வணதம ற்றுடல்ளகமண்ழ அந்ட சமஸ்த்த்வடக் 



கற்றுக்ளகமள்கய ணமடயரி ழபம் ழம ழபண்டிதடடமன். 
ழபழ பனயதில்வ' ன்று யவத்டமர். ளௌத்டர் ழபம் 
ழமட்டுக்ளகமண்டு என ளரித பிமத்டயயனந்ட 
அபர்கறவத பித்தமசமவதில் ழசர்ந்டமர். அட றே 
ணமடிகள் ளகமண் ளரித பிமம். 
 

குணமரிட்ர் அத்தமபச்தணம கர்ணமடேஷ்மங்கவந 
ணட்டும் ஸ்தணமகப் ண்ஞிக்ளகமண்டு ளௌத்ட 
குனணமர்கநிம் டித்ட ல்மம் ளடரிந்டளகமண்மர். 
 

அபர்கள் எழதடிதமக ழபடத்வட டெயத்ட ஆர்க்னை 
ண்டம்ழமட -" ழபட ழபள்பிவத யந்டவ ளசய்டனல் 
" ன்று ஜமம்ந்டர் ளசமன்டழமச் ளசய்னேம்ழமட 
- இபனக்கு டக்கம் டக்கணமக பனம். 'பயத பந்ட, ளமய் 
ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு, இப்டி ணக்கு உதிமனேள்ந 
ழபடத்டயன் டெவஞவதக் ழகட்டுக் ளகமள்கயழமழண?' 

ன்று அறேவக பனம். அக்கயப் மர்ப்மர். சய ணதம் 
அங்கமணல் கண்ஞில் ம் பந்டபிடும். ிக்ஷலக்கள் 
இவட கபித்டமர்கள். 'இபன் வபடயகப் 
மர்ப்மமதினப்மழம? ன்று ந்ழடயத்டயடமர்கள். 
"ன் அறேகயரீ்?" ன்று ழகட்மர்கள். இபர், "ஆம! 
த்டவ னத்டயசமயத்டணமகக் கண்ம் 
ண்ஞிதினக்கயட! அடடமன் ஆந்ட மஷ்ம் 
பனகயட!" ன்று ணமநிப்மர். 
 

த்டவ மள் எநிக்க னடினேம்? அபர்கள் இபனவத 
படிக்வககவநக் கூர்வணதமகக் கண்கமஞித்ட 
உண்வணவதத் ளடரிந்டளகமண்டு பிட்மர்கள். 
'ளகடுத்டமழ மர்ப்மன்! இபன் பிட்டிபி 



ழபண்டிதடடமன். ங்ழக பிட்டுபட? இபன் 
ளகமஞ்சணமகத் ளடரிந்டளகமண்டினந்டமல் இந்ட 
பிமத்டயயனந்ட ளபநினேகத்டக்கு பிட்டி பிட்மல் 
ழமடம். இபழம னர்ஞணமகத் ளடரிந்டளகமண்டு 
பிட்மன். அடமல் ளபநினேகத்டக்குப் ழமய்ப் 
னர்ஞணமகக் கண் ப்சமம் ண்ஞ ஆம்ிப்மன். 
ஆவகதமல் இபவ உகத்வடபிட்ழ பிட் 
ழபண்டும்' ன்று டீர்ணமித்டமர்கள் - "அயம்ம ழணம 
டர்ண:" ன்று உழடசயத்டபர்கள்! 
 

உப்ரிவகதியனந்ட ழபடிக்வக மர்க்கமளணன்று 
ளசமல்ய யடபஞ்சவதமக அபவ னமபட ணமடிக்குக் 
கூட்டிக் ளகமண்டுழமய் அங்ழகதினந்ட கயழன 
டள்நிபிட்மர்கள். 
 

அபர் கரழன பிறேந்டமர். 
 

அந்ட ஆத்டயறம் ழபடம் வக ளகமடுக்கும் ன் 
ம்ிக்வகழதமடு "ழபடம் ப்ணமஞணமக இனந்டமல் க்கு 
ந்ட மினேம் ற்மணல் உதினன் இனப்ழமக!" 
ன்று சடம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ பிறேந்டமர்! 
 

" டந் டந் ளௌட--டமந்தழமனம் 

 

தடய ப்ணமஞம் ச்னடழதம பந்டய | 

 

ழீபதம் அஸ்ணயந் டயடஸ்-ணஸ்டழ 
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அத்டவ ம்ிக்வகழதமடு அபர் பிறேந்டடற்ழகற்க 
அபனக்கு ப்மஞமி ற்பில்வ! றம்ன கயறம்ன 
னயதக்கூ இல்வ! கண்ஞில் ணட்டும் என கல் 
குத்டயபிட்ட. 
 

'இடகூ ப்டி ழமம்? ழபடத்டயன் சக்டயக்கு இந்ட 
அநறகூ என ஊம் ற்மணம?' ன்ழ அபர் 
ழகமித்டக் ளகமண்மமம்! 
 

அப்ழமட என அசரீரி பமக்கு உண்மதிற்று. "ழபடம் 
ப்ணமஞணமக இனந்டமல் 'தடய ப்ணமஞம்' ன்ழீ! 
'இனந்டமல்' ன்டயல் உணக்கு அடன் ப்மணமண்தத்டயல் 
ளகமஞ்சம் ந்ழடம் இனந்டடமகத்டமழ ளடமக்கய 
யற்கயட? அடமல்டமன் இந்டச் சயன் ஊம்!" ன்று 
அட ளசமல்யற்று. 
 

அப்னம் குணமரிட்ர் க்னத்டக்குத் டயனம்ிமர். 
ளௌத்டத்வட அசய அசயக் கண்ம் ண்ஞிப் (னர்ப) 
ணீணமம்வ ன்கய கர்ண ணமர்க்கத்வட ணறுடி ன்மக 
அடேஷ்மத்டக்குக் ளகமண்டு பந்டமர். ழடசத்டயல் ணறுடி 
வபடயக ஆசம, அடேஷ்மங்கள் வ்னத்டயதமதி. அழக 
பனங்கள் ஆகய அபர் ல் வ்னத்டமகய பிட்மர். 
 

'மட டர்ண ம்ஸ்டமத்டயல் மம் ஆம் 
கட்ணமகச் ளசய்தழபண்டிதளடல்மம் ளசய்டமதிற்று. 
அப்மக்கமர் அபடமம் ண்ஞி மக்கய ளசய்த 
ழபண்டிதவட ஆம்ித்ட பிட்மர். மம் டயவ்த 
ழமகத்டக்குத் டயனம்ிபி ழபண்டிதடடமன்' ன்று 
ண்ஞிமர். 
 



'டம்னவத ழட ரித்தமகத்டயறம் ழமகத்டயற்கு 
சமஸ்த்மிணமம் ற்டும்டிதமக என்று ண்ஞிக்கமட் 
ழபண்டும். பீிப்டற்கு ணட்டுணயல்மணல் சமபடற்கும்கூ 
சமஸ்த்ப்டிடமன் ளசய்தடளணன்று கமட்ழபண்டும்' 

ன்று யவத்டமர். 
 

சமஸ்த்ப்டித் டமம் கடுவணதம என ப்மதச்சயத்டம் 
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டிதபர் ன்று அபர் 
அிப்மதப்ட்மர். ன் அப்டி ளரித டப்னப் 
ண்ஞிமர், அடற்கமக ப்மதச்சயத்டம் ன்மல்... 'எழ என 
றேத்ட ளசமல்யக் ளகமடுத்டமறம் அபர் ணக்கு குன. 
குனறக்கு த்ழமம் ண்டபவட சமஸ்த்ம் ணம 
மம் ன்கயட. னத்ட ிக்ஷலக்கழநம ணக்கு 
அபர்கறவத ணட பிதம் னறேபடம் ளசமல்யக் 
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். மணமமல் ளமய் ழபம் 
ழமட்டுக் கற்றுக் ளகமண்ழமம்! அப்னம் அபர்கள் 
ளசமல்யக்ளகமடுத்டவடளதல்மம் கண்ம் ண்ஞி 
அபர்கறக்கு ணழபடவ ளகமடுத்டயனக்கயழமம். இப்டி 
குன த்ழமயதமகயபிட்ழமம். கர்ணமடேஷ்மத்வட 
ஸ்டமிக்க பந்ட மழண இடற்கம ப்மதச்சயத்ட 
கர்ணமவபப் ண்ஞமணயனக்கமணம?' ன்று யவத்ட, 

இடற்கு ன் ப்மதச்சயத்டம் ளசமல்யதினக்கயளடன்று 
டர்ண சமஸ்த்ங்கவநப் மர்த்டமர். 
 

'இபர் ளமந்ட ஆடமதத்டக்கமக ழபம் ழமபில்வ. 
ழமகத்டக்கு த்தம் ளடரிதழபண்டுளணன்ழ அப்டிப் 
ண்ஞிமர். சயஷ்தனுக்கு குனக்டய ணமடயரிழத, குனறக்கு 
சயஷ்த க்ஷஞம் ளரித டர்ணம். அபர்கநமமல் இபவ 



ணமற்ய ப்மஞமி ண்ஞழப தத்டித்டமர்கள். 
இப்டிப்ட்பர்கநின் பிதத்டயழ குன த்ழமம் 
ன்ட ரிதமகுணம?' ன்று ணக்குத் ழடமன்மம்! 
ஆமல் ளரிதபர்கழநம ித்டயதமர் ளசய்ட ளரித 
டப்னக்கவநனேம் ணந்டபிட்டுத் டமங்கள் ளசய்ட சயன்த் 
டப்னக்கவநத்டமன் ளரிசமக யவப்மர்கள். அடமல் 
யணமக இல்மட ழமய குன த்ழமத்டயற்கும் டம்வணத் 
டமழண சமஸ்த் ப்கமம் டண்டித்டக்ளகமள்நத்டமன் 
ழபண்டுளணன்று அபர் யவத்டமர். 
 

ப்மதச்சயத்டத்டக்கமகப் னஸ்டகம் மர்த்டமர். அடயல் 
ளமம்றம் கஷ்ணம னவதில் ணஞத்வட ற்ழட 
குன த்ழமத்டயற்கு ப்மதச்சயத்டம் ன்ட 
ழமட்டினந்டட. 'அப்டிதம? ரி, சரீத்வட அட 
அடபமகப் ளமசுக்கயக்ளகமண்டு உதிவ பிடுழபமம்;' 

ன்று உழ னடிற ண்ஞிபிட்மர். மணமமல் அந்டப் 
னஸ்டகத்வட ளனப்ில் ழமட்டினப்ழமம்! அபழம, 'ல் 
ழபவந! குன த்ழமத்டயற்கு ப்மதச்சயத்டழண இல்வ 
ன்று ளசமல்மணல் இப்டிளதமன்று ளசமல்யதினக்ழக!' 
ன்று ந்ழடமழண ட்மர். 
 

உணயவத யவதக் ளகமட்டிக்ளகமண்டு அட சயறுகச் சயறுகக் 
கனகும்டி ரித்டக்ளகமண்டு அடற்குள்ழந அபர் 
இங்கயபிட்மர். அட அடபமக ரிந்ட சமபடற்கு 
இடழப பனய ன்று இப்டிப் ண்ஞிமர். 'டமக்ி 
ப்ழபசம் ளசய்டமர்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. டம் 
ன்மல் உணய. 
 



உணயக் கமந்டல் அக்ிதில் அபர் இங்கயபிட்மளன்று 
ஆசமர்தமள் ழகள்பிப்ட்டமல்டமன், 'ந்ட யணயம் ன் 
ஆகுழணம? மம் சுனக்க (பிவபில்) ழமய் அபவ 
ழபடமந்டம் ளசமல்றம் ஜமணமர்க்கத்வட ற்கும்டிச் 
ளசய்த ழபண்டுழண!' ன்று டயக்ளகமண்டு பந்ட 
ழசர்ந்டமர். ப்மதச்சயத்டம் னடிந்டின் ஆமணயவதழத 
மர்ப்டற்கயல்வழத ன்டமல் மற மநில் ஏழமடி 
பந்ட ழசர்ந்டமர். 
 

அக்ிதில் ளபந்ட ளகமண்டினந்ட குணமரிட்னக்கு 
ஆசமர்தமநின் டர்சழண குநிர்ச்சயதமக இனந்டட. அடறம் 
ழமடமளடன்று ஆசமர்தமள் உழடசணமக அபர் ழணழ 
ஜமமம்னடத்வடனேம் பர்யத்டமர். 
 

உழடச மம் ன்ளபன்மல்: ழபடத்டயல் 
ளசமன்டிழத கர்ணமடேஷ்மம் அபச்தம் ளசய்தத்டமன் 
ழபண்டும். ஆமல் அட சயத்டப் ரிசுத்டய ற்ட்டு 
ஜமபிசமத்டயற்குப் க்பணமடற்குத்டமழ டபி, 

குணமரிட்ர் னடம ணீணமம்கர்கள் ளசமல்கயடி 
அடழப னடிபம மடம் ன்று அல். 
கர்ணமடேஷ்மத்டமல் அவனேம் ஸ்பர்கம் னடம 
இன்ப் ன் டறம் சமச்படணயல்வ. ஆத்ணமவப 
அயந்ட ஆத்ணமபமகழப, ப்ஹ்ணணமகழப யற்டடமன் 
சமச்படணம ழணமக்ஷம். அடடமன் த்த த்தணம 
ஸ்டயடய. 
 

"பீவ 'இன் இன் ளசய்' ன்று கமர்தத்டயல் றம் 
கர்ண கமண்ழண ழபடத்டயன் ண டமத்ர்தம். ளபறுழண 
என கமர்தனணயல்மடடமக சும்ணம இனக்கும் ஆத்ணமவபப் 



ற்யச் ளசமல்யதினக்கும் ஜம கமண்த்டயல் மம் 
டுத்டக்ளகமள்படற்கு டறணயல்வ. ன் ின்ழ இப்டி 
என கமண்ம் இனக்கழபண்டுளணன்மல், கர்த்டமவப 
அபழடமன் ஸ்பமணய ன்று டெக்கயவபத்ட 
ஸ்டடயத்டமல்டமன் அபனுக்கு உத்மம் ற்டும் 
ன்றுடமன் இனக்கயட. இடற்கு 'அர்த்டபமடம்' ன்று 
ளதர். ஆமல் இடழப ணடமத்ர்தணமகமட" ன்று 
ணீணமம்ம ணடம் ளசமல்றம். இடற்கு ஆசமர்தமள் ன் 
ளசமன்மளன்மல்: கமர்தத்வடச் ளசமல்படமழழத, 

ளசமல்கயழமழட, ழபடத்வட அங்கரகரிக்கயழமம் ன்று 
ணீணமம்கர்கள் ளசமன்மறம் உண்வணதில் அந்டக் 
கமர்தத்டமல் ற்டும் ப்ழதமணம ஆந்ட 
ப்மப்டயக்கமகத்டமன் அங்கரகரிக்கயமர்கழந டபி 
கமர்தத்டயற்கமகழப அல். 'இன் இன் ளசய்' ன்று 
கமர்தங்கநில் றம் ''பிடகயள்" கர்ண கமண்த்டயல் 
இனப்ட ழமழப 'இன் இன் ளசய்தமழட' ன்று 
கமர்தத்டயயனந்ட பிக்குபடமகறள்ந 
"யழட"ங்கறம்டமன் இனக்கயன். கமர்தணயல்மடவடச் 
ளசமல்றம் இபற்வனேம் ணீணமம்கர்கள் 
ற்றுக்ளகமள்நத்டமன் ளசய்கயமர்கள். ளன்மல் ஆந்ட 
ப்மப்டய ன் ப்ழதமத்வட அவதழபண்டுளணன்மல் 
இந்ட யயத்ட கர்ணமக்கவந (யழடணமக உள்ந 
கர்ணமக்கவந) மம் ளசய்தமணல் இனந்டமல்டமன் னடினேம் 
ன்டமல் இப்டி. கர்ண கமண்த்டயழழத சய 
கமர்தங்கவந பிச் ளசமல்யதினப்ட. அடன் 
ப்ழதமத்வட உத்ழடசயத்ட ற்கத்டக்கடமகயட ன்மல் 
ஜம கமண்த்டயல் க கமர்தங்கவநனேழண 
பிட்டுபிட்டுச் சும்ணம இனப்டடமன் ண ப்ழதமம் 



ன்று இனப்வட ப்டி ளபறும் அர்த்டபமடம் ன்று 
டள்நமம்? கர்ணமபின் ப்ழதமம் ன், ஜமத்டயன் 
ப்ழதமம் ன் ன்று சரர்டெக்கயப் மர்த்டத்டமழ 
னடிற ளசய்தழபண்டும்? கர்ணமபிமல் அவனேம் ஆந்ட 
ப்மப்டய சமச்படழண அல். ஜமத்டயமல் அவனேம் 
ஆந்ட ப்மப்டயழதம - ஆத்ணமந்டம், ப்ஹ்ணமந்டம் 
ன்ழடம - சமச்படணமக இனப்ட. அப்ழமட அவடத் 
டமழ டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்? ஆவகதமல் 
கர்ணமக்கவநனேம் ண்ஞழபண்டிதபவ ண்ஞத்டமன் 
ழபண்டுளணன்மறம், அவப டனம் சயயத சயத 
ஆந்டங்கறக்கமக இல்மணல் இந்ட ஆந்ட வ 
த்தமகம் ண்ஞிபிழபண்டும். அப்டிப் ண்ஞிமழ 
ழமந்டணம ஆத்ண க்ஷ்தத்டயல் ழசர்க்கய 
ஜமணமர்க்கத்டயல் ப்ழபசயப்டற்கம சயத்ட சுத்டய 
ற்டும். 
 

ணீணமம்வதில் கர்ணம ன்ட அடழப வத் 
டனகயட ன்று ளசமல்ய, ஸ்பமணய ழபண்மளணன்று 
டள்றபடம் அடிழதமடு ரிதில்வ. ளரித ப்ஞ்ச 
யர்பமத்வடப் மர்த்டமறம், என னறேபியனந்ட 
ஆம்ித்ட க பீர்கறக்கும் இனக்கும் 
குஞமடயசதங்கவநப் மர்த்டமறம், அந்ட  ப்ஞ்சத்வட 
இந்ட பீ ழமகத்ழடமடு ழகமடி டயனுயல் னடிச்சுப் 
ழமட்டு பீ தமத்வ ப்வடப் மர்த்டமறம் 
இவடளதல்மம் த்டபிக்கய என ழயற இனந்ழட டீ 
ழபண்டும், அடடமன் இன் கமர்தத்டயற்கு இன் ன் 
ன்று டயட்ம் ண்ஞி த்டகயட ன்று எப்னக்ளகமள்ந 
ழபண்டிழத ற்டும். அந்டப் ழயவபத்டமன் ஸ்பமணய 



ன்ட. சயத்டய சுத்டயக்கமகழப கமர்தழண டபி இந்டக் 
கமர்தத்டயமழழத கயவக்கும் னுக்கமக இல்வ 
ன்னும்ழமட, 'அப்ம, இந்டப் வ உன் மடத்டயல் 
அர்ஞம் ண்ஞிபிட்ழன். க்கு சயத்ட சுத்டயவதத் டம' 

ன்று அபிம்டமன் த்தமகம் ண்ஞ ழபண்டும். 
 

'அபன் அத்வபடணம ஜமத்வட அடேக்யக்கும் 
பவதில் அபிம் அன்ழமடு க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு 
இப்டிக் கர்ண த்தமகம் ளசய்ட பழபண்டும். அப்னம் 
அபமகழப ஆகயபிமம். க்டய ன்கய இந்ட 
அன்னக்கும் ணீணமம்வதில் இழண இல்மணயனப்ட 
என ளரித குவ. இந்ட அன்ின் அம்சணமக 
ழமகத்டயறள்ந  டயனும ல் அன்னகள் டற்கும் 
அடயல் இணயல்வ. என பீன் ன்மல் அபன் 
உம்மல் ளசய்னேம் கமர்தம், ணமல் ளசய்னேம் அன்ன, 

ணறம் கனண்டு (கனன்று) ழமய் அப்டிழத ஆத்ணமபமக 
உள்ந சமந்டய யவ ன்று ல்மனம் ழசனம்டி, 

என்றுக்ளகமன்று வகக்ளகமடுத்டப் ழமகும்டி பனய 
ளசமன்மல்டமழ integrated personallty (எறேங்கு ழசர்ந்ட பீ 
னர்ஞம்) உனபமக னடினேம்? ணயன் அன்னம் இல்வ, 

ஆத்ணமபின் சமந்டயனேம் இல்வ, பட்டு பட்டு ன்று 
உம்மல் கமர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமல் ழமடம் 
ன்மல் ப்டி என பீனுக்கு யவற கயவக்கும்? 

 

'கர்ணம், க்டய இண்வனேம் கந்ட ஈச்பனுக்கமகப் 
ண்ஞழபண்டிதவடளதல்மம் ண்ஞழபண்டும். 
அபனுவத ஸ்பனொணமகழப ழமகத்வடளதல்மம் 
மர்த்ட அடற்கமவடளதல்மனம் ண்ஞழபண்டும். 



கவசயதில் இளடல்மனம், 'அபனுக்கமட, 

அபர்கறக்கமட' ன்வடபி 'ணக்ழகதமடடமன்' 

ன்கய ணமடயரி ணக்ழக ஜம யஷ்வக்கு றுபடற்கம 
ழதமக்தவட யத்டயக்கும், அப்ழமட ல்மபற்வனேம் 
யறுத்டயபிட்டு, கமர்தளணல்மம் ழமச்சு, ணசும் ழமச்சு 
ன்று அப்டிழத ஆத்ணமபமக 
இனந்டளகமண்டினப்டற்கம மடவகவந ஆம்ிக்க 
ழபண்டும். மடவ ண்ஞி னடிபில் அப்டி 
ஆகயபிழபண்டும். அப்ழமடடமன் ன்ணம இல்வ, 

ம்ம ந்டணயல்வ ன்று சமச்படணமக பிடுடவ 
ள னடினேம். ளன்மல் ன்ணம், ந்டம் ல்மண 
சரீனம், ணறம் உள்நபவடமழ மத்டயதம்? 

னொனணயல்வ, ண்ஞனணயல்வ ன்மல் டற்குக் 
கர்ணம, கர்ண ன் ஆகயதபற்வக் ளகமடுத்ட ன்ணம 
உண்மக்கய, ம்மத்டயல் ந்டப்டுத்ட னடினேம்? அந்ட 
சமச்பட சமந்டம் ழபண்மம், டம கமர்தங்கநில் டமன் 
சயக்கயக்ளகமண்டு டமபட சஞ்சப்ட்டுக் ளகமண்டினப்ட 
ன்மல் ரிதம? 

 

" ணம ழட ங்ழகமஸ்டபகர்ணஞி - கமர்தம் 
ளசய்தமணயனப்டயல் உக்குப் ற்று ழபண்மம்; அடமபட 
கமர்தம் ண்ஞிக் ளகமண்ழதின" ன்று கபமன் 
ளசமல்பில்வதம ன்மல் இட ஆம் கட்த்டயல் 
இனக்கும் மடகனுக்ழக ளசமன்ட. இத்டவ கமணமக, 

ன்ண ன்ணமபமக இந்த்ரித ழமகங்கறக்கமக இபன் 
ஏதமணல் கமர்தம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனந்டபன். 
டீடீளன்று யறுத்ட ன்மல் ப்டி னடினேம்?" கமர்தத்வட 
பிட்டுபிட்டு ஜமிதமக ந்யதமயதமக இப்ழப மன் 



ஆகய பிடுழபன் ன்று யவத்டமறம் உன்மல் அப்டி 
னடிதமட; அடற்கம சக்டய உக்கு இல்வ;  ய 
(ழடப்னடம) சக்தம் - ழடமிணமனள்ந ணட்டும் 
கமர்தத்வட பிச் சக்டய இனக்கமட: '  ய ழடப்னடம 
சக்தம் த்தக்டம் கர்ணமண்த ழசட :' 
 

இந்ட ஸ்ழயழழத பிடுழபளன்மல், உம்ன கமர்தம் 
ண்ஞமபிட்மறம் ணஸ் னக்கப்ட் அந்ட இந்த்ரித 
ழமகக் கமர்தங்கவநப் ண்ஞிப் மர்த்டக் 
ளகமண்ழடமினக்குழணதனயத, அங்கய 
ப்சமந்டணமதினக்கமட. ளபநிதில் கமர்தத்வட யறுத்டய 
ஜமி ணமடயரி இனந்ட ளகமண்டு ணறக்குள்ழந இந்த்ரித 
பிதணமபற்வழத யவத்டக்ளகமண்டினப்பன் 
னெமத்ணமடமழ? ணயத்தமசமன் ன்கய 'யமக்ரிட்' டமழ?' 

கர்ழணந்த்ரிதமஞி ம்தம்த த ஆஸ்ழட ணம ஸ்ணந் | 

இந்த்ரிதமர்த்டமந் பினெமத்ணம ணயத்தமசம :  உச்தழட || 

'அடமழ, அப்ம அர்றம, இப்ழமட உன் 
யவவணதிழ ீ ழடம என ழணமத்டயல் (ணடய 
ணதக்கத்டயல்) கமர்தத்வட பிடுழபன் ன்மறம் உன் 
இதற்வக குஞம் உன்வக் கட்டிதிறேத்ட, உன் 
பசணயல்மணழ உன்வக் கமர்தத்டயல்டமன் டள்றம்: ' 

ஸ்பமபழ ளகௌந்ழடத யத்ட : ஸ்ழப கர்ணஞம | 

கர்த்டம் ழச்சய தந்-ழணமமத் கரிஷ்தஸ்-தப ழசம 
(அ)ி டத் || 'அடமல்டமன் உன்வ இப்ழமட கமர்தத்வட 
பி ழபண்மளணன்ட. ஆமல் இப்டிழத இஷ்ப்டிப் 
ண்ஞமணல் சமஸ்த்ப்டிப் ண்ட ன்கயழன். 
ன்ளன் ண்ஞனும், ன்ளன் ண்ஞப்மட 
ன்று பவதவ ளசய்ட ளகமள்கயடற்கு சமஸ்டயம் 



ளசமல்கயழட 'அடமரிடி'. டஸ்ணமத் சமஸ்டயம் ப்ணமஞம் ழட 
கமர்தமகமர்த வ்தபஸ்டயளடௌ (கரவட XVI. 24). ற்ழமடு 
ண்டபவட பிட்டு, ற்வ பிட்டு கபடர்ப்ஞம் 
ண்ட ன்கயழன்:' டத் குனஷ்ப ணடர்ப்ஞம் '. இப்டிப் 
ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமமதமமல் டமணவ 
இவத்டண்ஞரீ் ணமடயரிப் மபம் உன்வத் 
ளடமணயனக்கும் யவ பனம்: ' யப்தழட   மழ 
த்ண - த்ணயபமம்ம .' இப்டி அபபனுக்கும் 
சமஸ்த்ழமக்டணமக பமய்த்ட கர்ணமவப யஷ்கமம்தணமகப் 
ண்ஞிப் வ ஈச்பனுக்கு அர்ப்ித்டமமமல் 
அப்னம் அபனுக்கு ஜம ழதமகத்டயல் ிழபசயக்கயன் 
ழதமக்தடம யத்டய ற்டும்: ஸ்பகர்ணஞம டம் அப்தர்ச்ச 
யத்டயம் பிந்டடய ணமப :| இட சயன் யத்டய. இடற்கும் 
அப்னம், கமர்தத்வட பிட்டுபிட்டு ஜம பிசமழண 
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகும்ழமழட சமச்பட ழணமக்ஷணம 
ணம யத்டய - "யத்டயம் ணமம்" ன்ட - கயவக்கும். 
' வஷ்கர்ம்த யத்டயம் ணமம் ந்ந்தமழ மடயகச்சடய |' 

என கமர்தனணயல்மட யவழத அந்டப் ண யத்டய. 
அவட எனபன் ந்யதமயதமக ஆகய அவகயமன்," 

ன்கயமர். ஆக கமர்தம் ண்ஞமணல் ணவ அக்கய 
சமந்டணமக இனக்க ணடேஷ்தர்கறக்கும் க்பம் 
ழமடமடடமல் டமன் சமஸ்த்ழமக்டணம க கமர்தனம் 
ண்ஞி அந்டப் க்பத்வடப் ளறும்டி கபமன் 
ளசமன்மழ டபி அடழப டமன் னடிற ன்று 
ளசமல்ழபதில்வ. மடம ணமர்க்கத்டயல்  
பினம்னகயபனுக்ழக கமர்தம் உதணமகயட; அபழ 
யபிட் ிகு 'சணம்' ன்டமகக் கமர்தங்கவந 
எனயத்டபிட் யவடமன் ழணமழக்ஷமமதணமகயட ன்று 



ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்: ' ஆனனழக்ஷமர்-
னழர்-ழதமகம் கர்ண கமஞம் உச்சதழட | ழதமகமனொஸ்த 
டஸ்வதப சண : கமஞம் உச்தழட ||'. "க கர்ணனம் 
ஜமத்டயல் ழமய் அங்கயத்டமன் னர்த்டயதவகயட: 
ர்பம் கர்ணமகயம் மர்த்ட ஜமழ ரிணமப்தழட . 
ஜமிக்குக் கமர்தம் கயவதழப கயவதமட: டஸ்த 
கமர்தம்  பித்தழட " ன்று டீர்ணமணமக னத்டமய்ப்ன 
வபத்டச் ளசமல்யபிட்மர்.4 

 

கரவட கர்ணழதமகத்வட யவதச் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்டமல் அவடழத னடிபமகச் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்று அர்த்டணயல்வ ன்று 
ஆசமர்தமள் டம்னவத மஷ்தத்டயல் ன்மகத் 
ளடநிறடுத்டயதினக்கயமர். 
 

இழடழம, ஆசமர்தமநின் ணடத்டயற்கு ஆடமணம 
உயத்டக்கநிறம்கூ ங்ழகதமபட கர்ண ணமர்க்கத்வட 
பயனேறுத்டயச் ளசமல்யதினந்டமல் அடழபடமன் ண 
டமத்ர்தம் ன்று யவத்டபிக்கூமட ன்றும் 
ஆசமர்தமள் பிநக்கய வபத்டயனக்கயமர். 'ஈசமபமஸ்த 
(உய)'த்டயல் ணடேன் டைறு பதறம் வபடயக கர்ணம 
ண்ஞிளகமண்டினக்கட்டும் ன்று ஆம்த்டயல் ணந்த்ம் 
இனக்கயட. ஆமல் இங்ழக 'யபீிழத்' ன்று ழமட்டு, 

'ழமக பமழ்க்வக பமன ஆவசப்டுபன் இப்டிப் 
ண்ஞட்டும்' ன்ழ இனக்கயட. அடமபட யவ்னத்டய 
ணமர்க்கத்டயல் ழமகமணல் ப்பனத்டயதில் ழமகயபனுக்ழக 
இந்ட உழடசம். 'இஷ்ப்டிப் ண்ஞமழட! சமஸ்டப்டி 
கனம் ண்ட' ன்று அபனுக்குச் ளசமல்கயட. இட 



ஆசமர்தமறக்கும் னர்ஞ ம்ணடம்டமன். அடுத்ட 
ணந்த்த்டயழழத ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்நமடபன், 

அடமபட ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகமடபன் ஆத்ணத்டய 
(டற்ளகமவ)ழத ளசய்ட ளகமண்பன்டமன் ன்றும் 
பனகயட. அப்னம் எழ அத்வபடணமக ஆத்ண 
க்ஷஞத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதமல் 
ழபடத்டயல் கர்ணமவபச் ளசமல்யதினப்ட ஜமத்டக்குப் 
ழமபடற்குப் னர்பமங்கணமகத்டமன். 
 

இப்டிளதல்மம் ஆசமர்தமள் குணமரிட்னக்குத் 
டத்பங்கவந டுத்டச்ளசமல்ய உழடசயத்டமர். 
எழதடிதமகக் கர்ணம ன்ழ இனந்டபரின் ணஞ 
ணதத்டயல் பந்ட அபர் கர்ணமழப ளடமழப னடிதமட 
சமந்டத்டயல் ழசனம்டிதமக இப்டி உழடசயத்டமர். அந்ட 
சமந்டத்டயன் அபடமம்டமன் ஆசமர்தமள். அபடமத்டயழ 
அபர் கமர்தணதணமகத்டமன் டமறம் ளடரிந்ட 
ளகமண்டினந்டமறம் அப்ழமடம் அந்டங்கத்டயல் என்றும் 
ளசய்தமட சமந்ட டத்பணமகத்டமன் இனந்ட ளகமண்டினந்டமர். 
யவதச் ளசமன்ழன், - வ்பநறடமன் ளசமன்மறம், 

ளசய்டமறம் என்றும் ளசய்தமணல் சும்ணமதினப்டடமன் 
னடிற. அவடட ளடரிபிப்டடமன் ளரித உகமம் 
ன்டற்கமகத்டமன் அபர் அபடமம் டுத்டயனந்டட. 
 

ஆசமர்தமள் அன்ழமடு கூ உழடசயக்க உழடசயக்க, கர்ண 
ணமர்க்கத்வடழத னடிந்ட னடிபமகப் 
ிடித்டக்ளகமண்டினப்ட உழதமகணயல்வ ன்று 
குணமரிட்னக்குப் னரிந்டட. ஈச்ப க்டயதில் ழமய் 
ஜமம் ளற்று ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமண்மன்ய 



சமச்படணம சமந்டய ளநக்தங்கள் இல்வ ன்று னரிந்ட 
ளகமண்மர். 
 

ஆசமர்த டர்சனம், உழடசனம் உணயக்கமந்டல் அக்ிதின் 
டயப்வ அடிழதமடு ழமக்கயபிட். அப்ர் 
ஸ்பமணயகவநச் சுண்ஞமம்னக் கநபமதில் ழமட் ழமடம் 
அபர் சயப ஸ்ணவஞதிழழத ஈடுட்டினந்டடமல் " ஈசன் 
ந்வட இவஞதடி யனயல் " டமம் யல்ளன்று இன்ணமக 
இனந்டடமகப் மடித ணமடயரிடமன் குணமரிட்னக்கும் 
இனந்டட. கமநபமதில் ழபகயவடபிறம் ீடித்ட 
சயத்பவடதமகத் டமக்ிதில் அட அடபமகப் 
ளமசுங்குபடம் டன்ணமக இல்வ. "ந்வட இவஞதடி" 
ன்று அப்ர் ளசமன் கபத்மடம்டமழ சங்க 
கபத்மடமள்? 

 

குணமரிட்ர் ஆசமர்தமநிம் ணஸ் உனகய, "டங்கள் 
டர்சத்டமறம் டத்ழபமழடசத்டமறம் க்னடமர்த்டமழன். 
டங்கள் யத்டமந்டத்வட ற்றுக்ளகமள்கயழன். டங்கறக்ழக 
ளடரினேம், ஜமத்வட ன் அப்டிக் கண்ம் 
ண்ஞிழன் ன்று. ளௌத்டத்டக்கு ழர்ணமமகச் 
ளசமன்மழ டுடுளணன்றுடமன் யவ்னத்டயவத இப்டி 
ஆழக்ஷித்ட, அபர்கள் சரர்குவத்டயனந்ட ப்வ்னத்டய 
கர்ணமக்கவந யவ யறுத்ட னறே னெச்ழசமடு மடுட்ழன். 
கவசயதமக ப்மதசயத்ட கர்ணம ண்ஞிக்ளகமள்றம்ழமட 
மகப் டமடமபம ஈச்பழ டயரிழ த்கடய ட 
பந்டபிட்டீர்கள்! டங்கள் பனயவதக் கண்டித்டபனுக்கும் 
அடன் க்ஷ்தத்வட அடேக்யக்க ஏழமடி 



பந்டயனக்கயரீ்கள்! அந்த்த கமத்டயல் 
ஸ்ணரிக்கமடபவனேம் கவத்ழடற் பந்டயனக்கயரீ்கள்!" 

 

"டங்கறவத அத்வபட ழபடமந்டத்வட ழமகம் னம 
ளடரிந்ட ளகமண்டு கவத்ழடடம், க்கு அப்டி 
ப்சமம் ண்டம் மக்தணயல்வ; இன்ம் சயயட 
ழத்டயல் உதிர் ிரிகய ஸ்டயடயதியனக்கயழன். டமங்கள் 
என்று ண்ஞடம்: ன்வக் கமட்டிறம் டீவ் 
ணீணமம்கர் எனபர் இனக்கயமர். ணண்ணயச்ர் ன்று 
ழர். ணமயஷ்ணடய கத்டயல் இனக்கயமர்...(ணண் ணயச்ர் 
இனந்டட ஸ்டயமனத்வட அடுத்டள்ந பித்தமதம் 
ன் ஊர் ன்றும் அிப்மதம் இனக்கயட. ணமயஷ்ணடய 
ட ன்ட ற்யழத னென்று மற அிப்மதங்கள் 
இனக்கயன். ணண்ணயச்ர் குணமரிட்ரின் சயஷ்தர், 

சயஷ்தமதினந்டழடமடு ணச்சயனம் ன்ளல்மனம் 
அிப்மதங்கள் இனக்கயன். 
 

இளடல்மம் ப்டிதினந்டமறம், குணமரிட்ர் 
பிதணமகச் ளசமன்டழம, ணண்ணயச்னவத 
னர்பகவட, ஆசமர்தமவந அபர் ந்டயத்டழமட ந்ட 
பிதங்கள், அப்னம் ந்ட கவட ஆகயதபற்வ ல்மப் 
னஸ்டகங்கறம் அழகணமக எழ ணமடயரிடமன் 
ளசமல்யதினக்கயன். அபவப் ற்ய ஆசமர்தமநிம் 
குணமரிட்ர் ளடமர்ந்ட ளசமன்மர்:) 
 

"அபர் (ணண் ணயச்ர்) யம்ச் ளசல்பனம் ளசல்பமக்கும் 
வத்டபமதினப்டமல் அந்டச் சரவண னறேக்க ணீணமம்ம 
சமஸ்த்த்வட ன்மகப் ப்ிதினக்கயமர். ளரித 
அடேஷ்மடம. ழமணதமகங்கள் உள் டமகமனம் 



ளரிசமக டமபட கர்ணமடேஷ்மம் ண்ஞிக் 
ளகமண்டினப்பர். அபவத் டமங்கள் யவ்னத்டய 
ணமர்க்கத்டயற்குத் டயனப்ி பிட்டீர்கநமமல், ளமம்ப் ழர் 
டயனம்ிபிடுபமர்கள். இட டமங்கள் அபச்தம் ண்ஞ 
ழபண்டிதட" ன்று ழகட்டுக்ளகமண்மர். 
 

அப்டிழத ளசய்படமக ஆசமர்தமள் ளசமன்மர். 
 

குணமரிட்ர் உணயக் கமந்டல் அக்ிதில் ழட 
பியழதமகம் ஆகும்பவதில் ஆசமர்தமள் க்கத்டயழழத 
யன்று ளகமண்டினந்டமர். ஆஞ்ழதரின் பமயல் வபத்ட 
ளனப்ன ீவடதின் அடேக்த்டமல் அபனக்குக் 
ளகமஞ்சங்கூச் சுமட ணமடயரி, ஆசமர்தமநின் 
மந்யத்தத்டயல் டமக்ி குணமரிட்னக்குக் 
குநிர்ச்சயதமகழப இனந்டட. சரீம் ணமத்ம் ரீ்ஞணமதிற்று. 
அக்ி ஸ்பனொனம், ழணச்பின் ழத்மக்ிதினந்ட 
உண்மபனணம றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயதின் 
அபடமம் அக்ி னகணமகழப னர்த்டயதமதிற்று! 
 

டர்ண சமஸ்த்ப்டி க்கழபண்டுளணன்ழ குணமரிட்ர் 
ரித்தமகம் ண்ஞிமர். இப்டிப்ட்பர்கள் ழமட்டு 
வபத்ட அஸ்டயபமம் ம் ணடத்டக்கு இனக்கயட. 
ஆவகதமல், டற்ழமட த்டவ ழகமநமறு இனந்டமறம் 
சமஸ்த்மடேஷ்மம் ணவந்ழட ழமய்பிமட ன் 
ம்ிக்வகழதமடு இனக்கமம். ணமன்கறவத ப்மஞ 
த்தமகம் பணீ்ழமகமட. 
 

1 --- ஆசமர்தமநின் சணகமடயதடமகக் கனடப்டும் 'ப்னத் 
சங்க பித'த்டயன் சயடயணம என குடயவத 



அடிப்தமகக் ளகமண்டு டி.ஸ். மமதஞ சமஸ்டயரி 
றேடயனேள்ந 'The Age of Sankara' டையல் இவ்றொர் 'னத்டனம்' 

க் கூப்ட்டுள்நட. அட ப்தமவகவதச்ழசர்ந்ட 
னகமக இனக்கமம் ன் சமஸ்ரிதமர் கூறுகயமர். 
 

2 --- குணமரிட்ரின் பமறு. அபட னர்ப ணீணமம்சக் 
ளகமள்வக, அடற்கு ஆசமர்தமறவத அத்வபட 
யத்டமந்டந்டயன் ஆழக்ஷவஞ ஆகயத குயத்ட 
"ளடய்பத்டயன் குல்" -- னடற் குடயதில் "னனகின் 
பமட்டு அபடமம்" ன் உவனேம், இண்மம் 
குடயதில், "ணீணமம்வச: கர்ண ணமர்க்கம்" ன் உவனேம் 
மர்த்டப்  பிபங்கள் இட்டு யப்ிக் ளகமள்நமம். 
 

3 -- 'வ்தமமசயத சங்க பிதம்' V.29. 

 

4 --- இப் மமபில் குயப்ிப் ளறும் கரவட ச்ழமகங்கள் 
னவழத பனணமறு: II.47; XVIII.11; III.6; XVIII.60; IX.27; V.10; XVIII.49; 

VI.3; IV.33; III.17; XVI.24. 

ணண்ரின் ண்டிட கம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் மகம்) றோசங்க சரிடம் 

 

ணண்ரின் ண்டிட கம் 

 

ணண்ணயச்வப் மர்ப்டற்கமக ஆசமர்தமள் ணமயஷ்ணடீ 
கத்டயற்கு பந்டமர். 'ழதம, இந்டக் கர்ண ணமர்க்கக்கமர்கள் 
யத்தணம ஆந்டம் ன் ன்டயல் னத்டயவதச் 
ளசறத்டமணல் அயத்தணம ஆந்டத்வடழத டனம் 
கர்ணமவபப் ிடித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கழந! 
ழணமக்ஷணமர்க்கத்டயல் ழசமணல் டயனப்ித் டயனப்ி ன்ணம 
டுக்கயமர்கழந! (பமடச்) சண்வ ழமட்மபட 



இபர்கவந ல் பனயக்குத் டயனப்டம்' ன் 
கனவஞதிழழத ஆசமர்தமள் அவதமய் அவந்டட. 
கனவஞதிமழழத சண்வ! 
 

ஊனக்குப் ளபநிதிழ ஆற்ங்கவதில் ஸ்த்ரீகள் 
டீர்த்டம் டுத்டக்ளகமண்டினந்டமர்கள். "ணண்ணயச்ரின் 
க்னம் ங்ழக இனக்கயட?" ன்று ஆசமர்தமள் 
அபர்கவநக் ழகட்மர். 
 

அந்ட ஊர் னறேபவடனேம் ப்டி ணண் ணயச்ர் ண்டிட 
ழமகணமக்கயதினந்டமர், ணீணமம்வ, ந்தமதம் னடம 
சமஸ்த் பிதங்கள் மணப் ளண்டுகறக்கும், இன்னும் 
கயநி ணமடயரிதம க்ஷயகறக்குஙகூ அற்றுடி ஆகய 
பிடத்டயல் ப்டி ப்சமம் ண்ஞிதினந்டமர் ன்வட 
'சங்க பித'ங்கள் இந்ட இத்டயல் தணமகச் 
ளசமல்கயன். 
 

பனய ழகட் ஆசமர்தமநிம் அந்டப் ளண்கள் ச்ழமக 
னொணமகழப டயல் ளசமன்மர்கநமம். சமஸ்த்க் 
ளகமள்வககநில் பற்வ எவ்ளபமன்மக அந்ட 
ச்ழமகங்கநில் னடல் மடத்டயல் ளசமல்ய, ணற் னென்று 
மடங்கநில் எழ ழம, "ந்ட படீ்டு பமசயல் உள்ந 
கூண்டுகநியனந்ட ளண் கயநிகள் இந்டக் 
ளகமள்வககவநப் ற்ய பிபமடயத்டக் 
ளகமண்டினக்கயன்ழபம, அடடமன் ணண்ணயச்ரின் படீு" 
ன்று னடித்டமர்கள். னடல் மடத்டயல் டமபட என 
யத்டமந்டத்டயன் ளதர் பனம். அப்னம் னென்று 
மடங்கநில் ளமடபமக, 

 



சுகமங்கம தத் கயம் படந்டய 
 

த்பமழ ட ீமந்ட ந்யனத்டம : 
 

அழபய டம் ணண்ணயச் டமண 1 

 

ன்று பனம். 
 

'சுகமங்கம' ன்மல் ளண் கயநி. (ஆசமர்தமநிம் இச் 
ஸ்ழமகங்கவநச்) ளசமல்பர்கறம் ளண்கள்; அபர்கள் 
ணண்ணயச்ின் பமசல் குட்டில் சமஸ்த் பிசமம் 
ளசய்படமகச் ளசமல்கயவபனேம் ளண் கயநிகள். னனர்கள் 
அநறக்கு ஸ்த்ரீகள் பித்தமப்தமம் ண்ஞமட 
கமணமடமல் அந்ட ஊரின் மண்டித்த பிழசம் 
ளடரிபடற்கமக இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட! 
 

ப்ணமஞங்கவநப் ற்யத ளமம்றம் சயக்கம 
பிதங்கவநக்கூ அந்டக் கயநிகள் பமடம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் ன்று அந்ட ஸ்த்ரீகள் 
ளசமன்டமக 'ணமடபதீ சங்க பித'த்டயல் பனகயட: 
 

ஸ்பட : ப்ணமஞம் ட : ப்ணமஞம் 

 

கரமங்கம தத் ச ங்கயந்ழட | 

 

த்பமஸ்ட ீமந்ட ந்யனத்டம 

 

மீய டந்-ணண் ண்டிளடௌக : || 

 

(ின் னென்று மடங்கவநப் மர்த்டமல் 'ஆந்ட கயரீத'த்வட 
'ணமடபதீம்' வ்பநற ளனக்கணமக அடேரிக்கயளடன்ட 
ளடரினேம்.) 



 

இட ப்ணமஞம், இட ப்ணமஞணயல்வ ன்று யர்ஞதிப்ட 
ப்மணமண்த பமடம் ன்ட. ஸ்பட: ப்ணமஞம், 

ட:ப்ணமஞம் ன்று இண்டு. என பஸ்டவப அட 
இன்ட ன்று ளடரிந்டளகமள்கயழமழட 'ரிதமகத் 
ளடரிந்ளகமண்டுபிட்ழமம்' ன்றும் ளடரிந்டளகமள்கயழமம்; 

சய ணதங்கநில், 'இல்வ, டப்மகத் ளடரிந்ட 
ளகமண்டினக்கயழமம்' ன்றும் ளடரிந்டளகமள்கயழமம்- 
உடமஞணமக, டக ப்ம ழணல் நளீன்று ளபய்தில் 
பிறேந்ட மர்க்கும்ழமட அட நநப்டயல் ளபள்நிப் 
மத்ணமகத் ளடரிந்டமறம், 'இல்வ, ம்ணமத்டத் டக 
ப்மவப அம்ி ளபதியல் வபத்டயனப்டடமழ?' 

ன்றும் ளடரிந்டளகமள்கயழமம். ளபள்நிதமக அட 
ணயனுக்குபடமக அயறக்குத் ளடரிந்டமறம், ளடரிகயழமழட 
இந்ட அயற ப்ணமஞணயல்வ, அப்மணஞந்டமன் ன்றும் 
ளடரிகயட! இப்டிழத என ளபள்நிப் மத்த்வடழத 
ளபள்நிதமக உள்நடித் ளடரிந்ட ளகமள்றம்ழமட, 

அல்ட டக ப்மவபத் டகம் ன்ழ ரிதமகத் 
ளடரிந்டளகமள்றம்ழமட ணக்குத் ளடரிபட ப்ணமஞம் 
டமன் ன்றும் ளடரிகயட. இப்டி என்று ளடரினேம்ழமழட 
அட யணம (ப்ணமஞணம) அல்ட ளமய்தம 
(அப்ணமஞணம) ஜமம் ன்றும் ளடரிகயழட, இட ம் 
அயபியனந்ழட - 'ப்ளக்டி'பமக, 'ஸ்படம'பமக-
ற்டுபடம, அடமபட ஸ்பட: ப்ணமஞணம, அல்ட ளபநி 
பஸ்டபியந்ட - 'ஆப்ளக்டி'பமக,' ட'மக - 
ற்டுகயடம, அடமபட ட: ப்ணமஞணம ன்ட ற்ய 
ந்தமதம், ணீணமம்வ னடம டர்சங்கநில் 
பித்தமணமக அிப்மதங்கள் உள்ந. ந்தமத 



சமஸ்த்த்டயன்டி ப்ணமஞ ஜமம், அப்மணமஞ ஜமம் 
இண்டுழண ட: ப்ணமஞம்டமன், ணீணமம்கர்கழநம 'மம் 
ளடரிந்ட ளகமள்பட ரிதமட ன்கய ப்ணமஞ 
ஜமனம் ம் அயபியனந்ழட உண்மபடடமன்; அடமபட 
ஸ்பட :ப்ணமஞம்டமன். ஆமல் மம் டப்மகத் 
ளடரிந்டளகமள்கயழமம் ன்கய அப்ணமஞ ஜமம் ளபநி 
பஸ்டவபப் ளமறுத்ழட ற்டுபட அடமபட ட: 
ப்ணமஞம்' ன்மர்கள்.2 

 
 

இம்ணமடயரி ணமசமங்கவந ணண்ணயச்னவத 
அகத்டக் கயநிகள்கூ டிஸ்கஸ் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்குணமம். 
 

இந்ட அவதமநத்வட வபத்டக்ளகமண்டு ஆசமர்தமள் 
அந்ட படீ்வத் ழடடிக்ளகமண்டு ழமய்க் கண்டுிடித்டமர். 
 

1 --- 'ஆந்டகயரீதம்' 56-பட ப்கஞம். 
 

2 --- இவ்பிதம் ழணறம் பிநக்கணமக "ளடய்பத்டயன் 
குல்" -- இண்மம் குடயதில் "ந்தமதம்: னேக்டய 
சமஸ்டயம்" ன் உவதில் 'சய கவடகறம் 
பமடங்கறம்' ன் ிரிபில் ளகமடுக்கப்ட்டுள்நட. 
ச்னங்ழகரிச் சயப்ன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ச்னங்ழகரிச் சயப்ன 

Sri Mahaswami 
 

ளமம் டெம் இப்டித் ளடற்கமக ஞ்சமம் ண்ஞி 
டங்கத்ம டீத்டயல் ச்னங்ழகரிக்கு பந்டமர்கள். அங்ழக 



யவ கர்ப்ிஞிதமதினந்ட என டபவநக்கு ளபதில் 
மணல் என மம்ன குவ ிடித்டக் ளகமண்டினப்வட 
ஆசமர்தமள் மர்த்டமர். 'டபவநவதக் கண்மல் ப்னக் 
ளகமட்டிக் ளகமண்டு ிடித்டத் டயன்னுகய மம்ன இப்டி 
ப்ரிதணமக க்ஷயக்கயழட? த்ழபம் ளடரிதமட இந்ட 
ப்ழடசத்டயல் சமடமம்மள் ழகமபில் ளகமண்மல் த்டவ 
ன்மதினக்கும்?' ன்று யவத்டடி ஆசமர்தமள் 
டயக்கவதில் ழமய்க் ளகமண்டினந்டமர். 
 

சட்ளன்று 'ல் ல்'றம் யன்ட. 'ன் ஆச்சு?'ன்று 
டயனம்ிப் மர்த்டமர். 
 

ன் ஆதினந்டளடன்மல் ஆற்ங்கவ ணஞயல் மடம் 
னவடந்ட, னவடந்ட அபள் ந்ட பந்டடயல்டமன் சயம்ன 
ஏவச ண்ஞபில்வ! 
 

இபர் டயனம்ிப் மர்த்டடமல் அபள் யன்றுபிட்மள். 
 

'ல்மம் ல்டற்ழக! மம் யவத்டடற்ழக அபறவத 
யந்டவனேம் மடகணமதிடுத்ட!' ன்று ஆசமர்தமள் 
ந்ழடமயத்ட அங்ழகழத சமடமம்மவந ீம் 
ப்டயஷ்வ ண்ஞி அணர்த்டயபிட்மர். 
 

அந்ட இம் அபனக்கு ளமம்ப் ிடித்டபிட்டமல் 
அங்ழகழத ணம் ஸ்டமித்ட றகமம் பமம் 
ண்ஞி அபவந உமயத்டக்ளகமண்டினந்டமர். 
னஸ்டகங்கள் ல்மம் னடல் டயமறு பதயல் றேடய 
னடித்ட ஆசமர்தமள், அப்னம் இண்மம் டயமறு 
பதயல் டமன் - டயமழ பனத்டயல்டமன் - ஆழட 
யணமசம் னென்று டம் ழடசம் னறேக்க ஞ்சமம் 



ளசய்ட, அழக கமர்தங்கள் ண்ஞிட. இந்டக் குவந்ட 
கமத்டக்குள்ழநழத அபர் 'ணமக்யணம்' கமம் 
டங்கயதினந்டட ச்னங்ழகரிதில்டமன் ன்று 'சங்க 
பித'ங்கநியனந்ட ளடரிகயட. 
 

ச்னங்ழகரி ணத்டக்குத் டி பிழசம் ன்ளபன்மல்: 
ணற் ணங்கள் ஆசமர்தமள் உத்ழடசயத்ட ஸ்டமம் 
ண்ஞிதவப. 'சமர்டமம்' ன்று மட ழடசத்டயன் மற 
ழகமடிகநில் மற னமட ழக்ஷத்ங்கள் உண்டு - 
பக்ழக டரிமடம், ழணற்ழக த்பமகமமடம் (அல்ட 
ழமணமடம்), கயனக்ழக கந்மடம் (னரி), ளடற்ழக மண 
மடம் (மழணச்பம்) ன்று. இபற்யல் த்ரி, த்பமகம, னரி 
னடயதபற்யல் னென்று ப்டம ணங்கவந 
ஸ்டமித்டமர். ளடற்ழக ணட்டும் மழணச்பத்டயல் 
ணணயல்வ. அடமபட ழடசத்டயல் ந்ட ப்டம 
ணங்கறம், இன்னும் அழக சயன், சயன் ணங்கறணமக 
ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்டடமகத் ளடரிபடயல், மழணச்பத்டயல் 
ப்டம ணம் டறம் அபர் அவணக்கபில்வ. 
சயன்டம ணம் அவணத்டயனக்கமம். ிற்கமத்டய 
டனக்கர்கள் னடமபர்கள் யந்ட ணட பிதணமக 
ளமம் அக்ணணமகத் டெள்ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமழமட 
சயன் ணங்கநில் அழகம் டுட்ழ ழமய்பிட்டமக 
ஊயக்க னடிகயட. ஆமல் ப்டம ணங்கறக்கும் 
மடயப்ன இனந்டமறம் அவப டுட்டுப்ழமபட ன்று 
இல்மணல், ழபற்று ஊனக்கு இம் ணமற்ப்ட்டு 
அங்ழகதினந்ட ந்ட பந்டயனக்கயன்; அல்ட, என 
கமத்டயல் னெடிப்ழமமறம் ிற்மடு ணறுடி னத்டதிர் 
ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன். ம்னவத (கமஞ்சய) 



ணம்பமனகள் - இங்கயீஷ்கமர்கள் - 
ப்ளஞ்சுக்கமர்கநின் கவநதில் கமஞ்சரனத்டயயனந்ட 
னடயல் உவதமர்மநதடக்கும், அப்னம் 
கும்ழகமஞத்டக்கும் இம் ணமயற்று. 'ழமய ணட்' ன்று 
ளசமல்கய (டயரிதிறள்ந) இன்ளமன ப்டம ணணம 
ஜ்ழதமடயர் ணம் என கமத்டயல் னெப்ட்டு அப்னம் 
னத்டதிர் ளற்யனப்டமக அந்ட ணடக்கமர்கழந 
ளடரிபித்டயனக்கயமர்கள். ஆடிதமல் மழணச்பத்டயல் 
ப்டம ணம் இனந்டமல் அட இப்ழமட ணக்குத் ளடரிந்ட 
 டைற்மண்டுகநமக டுட்டுப் ழமதினக்கமட. 
அடமல்டமன் டங்கத்ம டீத்டயறள்ந ச்னங்ழகரிதில் 
ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்ட ணழண ளடன் ழடசத்டக்கம 
அபனவத ப்டம ணம் ன்று டீர்ணமணமகயட. 
ஆமறம் ணற் ணங்கவந அபர் 'ப்நமன்' ழமட்டு 
ற்டுத்டய ணமடயரி இட இல்வ. இபர் 'ப்நமன்' ழம 
பிமணல், பித்தமடய ழடபவடழத ச்னங்ழகரிதில் ணம் 
ற்டும்டிதமகப் ண்ஞிபிட்மள்! அந்ட ணத்டக்ளகத் 
குயப்மக ற்ட் ழக்ஷத்ம் 'மண ழக்ஷத்ம்' ன்று 
வபத்டயனக்கயமர். அட மழணச்பம் ன்ழ 
வனவதில் இனக்கயட. 
 

அப்னம், கமஞ்சரனம் ழமகத்டக்ழக மி ன் ணத்த 
ஸ்டமணமக இனந்டடமல் அங்ழக ண ஸ்டமமம் 
ண்ஞிமர். இவப னக்தணம ணங்கள். இன்னும் 
றம் ஸ்டமித்டமர். ல்மம் அபர் உத்ழடசப்டி. 
ச்னங்ழகரிதில்டமன் சமடமம்மள் டன் உத்ழடசப்டி ணம் 
ற்டுத்டயக் ளகமண்ட! 
ளணௌஜமி ஸ்டமணகர் 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
த்ணமடரின் ' ஞ்சமடயவக ' 

Sri Mahaswami 
 
 

ணற் ப்டம சயஷ்தர்கநில் த்ணமடர் கவட னன்ழழத 
ழகட்டீர்கள். அபர் சமரீக மஷ்தத்டக்கு வ்தமக்தமம் 
றேடயமர். அடயல் ளகமஞ்சம் மகம் ஆசமர்தமறக்கு 
பமசயத்டம் கமட்டிமர். அப்னம் அபனக்கு 
டீர்த்டமத்டயல் ளமம் ஆர்பம் ற்ட்டமல் 
மழணச்பத்டக்குப் னப்ட்மர். 'ரிவபஸ்' 

ண்ஞமளணன்று டம்னவத னஸ்டகச் சுபடிவதனேம் 
டுத்டக் ளகமண்டு கயநம்ிமர். 
 

ழமகய பனயதில் ம்னழகச்பத்டயல் அபனவத ணமணம 
அகம் இனந்டட. அங்ழக னஸ்டகத்வட வபத்டபிட்டு 
டயனம்ி பனம்ழமட டுத்டக் ளகமள்நமளணன்று 
மழணச்பம் ழமமர். 
 

இபர் இல்மடழமட ணமணமக்கமர் டித்டப் மர்த்டமர். 
அபர் கர்ண ணமர்க்க அிணமி. 'இந்டப் னஸ்டகம் ம் 
யத்டமந்டத்வட அனயத்டபிடும் ழமயனக்ழக!' ன்று 
யவத்டமர். 'ரி, னஸ்டகத்வட மம் அனயத்டபிட்மல் 
ழமச்சு! ணறுடி றேடபமமமல் மர்த்டக் ளகமள்ழபமம்!' 
ன்று யவத்டமர்.1 

 

அபனக்கு இண்டு படீு இனந்டட. என்று 
கயணமதினந்டட. அடயயனந்ட மணமன்கவநளதல்மம் 
இன்ளமன படீ்டில் ழசர்த்டமர். இந்டப் னஸ்டகத்வட 



ணட்டும் அங்ழக வபத்ட படீ்டுக்ழக ளனப்ன 
வபத்டபிட்மர்! 
 

த்ணமடர் மழணச்பத்டயயனந்ட பந்டமர். 
 

"பிரீடணமக ந்டபிட்ட!"ன்று ணமணமக்கமர் ழபம் 
ழமட்மர். 
 

'றழச்பமசமர்தமவந ந்ழடயத்டடற்கமக இட 
ஆசமர்தமழந டந்ட டண்வ! மம் ணறுடி றேட 
ழபண்மம்!' ன் ண்ஞத்ழடமடு த்ணமடர் 
ஆசமர்தமநிம் டயனம்ி பந்டமர். பிதம் ளசமன்மர். 
 

ஆசமர்தமள், "னந்டய ீ னடல் அத்தமதம் மற மடனம், 

இண்மம் அத்தமதம் னடல் மடனம் பமசயத்டக் 
கமட்டிமதல்பம? அவடத் டயனம்ச் ளசமல்கயழன். 
றேடயக் ளகமண்டு ப்கமசப்டுத்ட. அடமபட ழமகத்டக்குக் 
கயவக்கட்டும்" ன்று அடேக்ம் ண்ஞிமர். 
 

எழ டவப ப்ழபம ழகட்வட அப்டிழத 
ககளபன்று எப்ித்டமர்! 
 

லத் மஷ்தத்டயன் னடல் ந்ட மடங்கறக்கு 
வ்தமக்தமணமடமல் அந்டப் னஸ்டகத்டக்குப் "ஞ்ச 
மடயகம"ன்று ளதர். 
 

டம்னவத ப்டம ணங்கநில் என்யல் த்ணமடவ 
ஆசமர்தமள் னடல் ீமடயடயதமக யதணயத்டமளன்று 
யச்சதணமகத் ளடரிகயட. ந்ட ணம் ன்டயல் னென்று 
பிடணம ம்ிக்வககள் இனக்கயன். த்பமவகதிறள்ந 
ணம் ன்று ர் ளசமல்கயமர்கள். னரி கந்மட ணம் 



ன் அிப்மதனள்நபர்கறம் இனக்கயமர்கள். 
'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட'திறம் 'ஆந்டகயரீத'த்டயறம் 
அபவ ச்னங்ழகரிதின் னடல் ஆசமர்தமநமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

1 --- ணறுடி த்ணமடர் அந்டைல் றேடனடிதமடடி அபட 
ஜமகசத்டயவதக் குவக்க அபனவத ணமணம 
பிணயட்டமக 'சங்க பித'ங்கநில் கமண்கயழமம். 
ழடமகர் டமஸ்த க்டயதின் டயனறனபம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
ளணௌஜமி ஸ்டமணகர் 

Sri Mahaswami 
 

னக்த சயஷ்தர்கநில் இன்ளமனபர் ஸ்டமணகர்... 
 

ஆசமர்தமவந ஸ்ணரிக்கும்ழமட அபனவத 
சயஷ்தர்கவநனேம் ஸ்ணரித்ட ணஸ்கமம் ண்டபட 
பிழசம் - கபத் க்டயழதமடு, 'அடிதமர்க்கடிழதன்' ன்று 
அபனுவத க்டர்கவநனேம் க்டய ண்டம் ரீடயதில். 
 

இன்ளமன பிடத்டயல் மர்த்டமல் ஆசமர்தமள் - சயஷ்தமள் 
ன்று இபர்கவநப் ிரித்டச் ளசமல்மணம? அபழடமழ 
இபர்கறம்? " ணமபிஷ்டறவத மற னம் ணமடயரி 
க்கு மற சயஷ்தர்கவந வபத்டக்ளகமண்டு அபடமம் 
ண்டழபன்" ன்று ஈச்பழ இபர்கவநத் டன் 
அங்கங்கநமகச் ளசமன்மல்பம? ிரித்டச் ளசமன்மல் 
அசமழணம ன்று ழடமன்றுகயட. ஆமறம் குன-சயஷ்த 
மபம் ன்டன் அனகு, உதர்ற ல்மம் ளடரினேம்டி 



த்வபட பிவநதமட்டு ந்டடமல் டித்டிதமக 
எவ்ளபமன சயஷ்தர் ற்யனேம் ளடரிந்டளகமள்நமம். மம் 
ணயல் த்தமிப்டற்கு த்வபடக் கல்வகள் 
ழபண்டித்டமழ இனக்கயட?... 

 

ழடச ஞ்சமத்டயல் ஆசமர்தமள் ழணற்கு னத்த்டக்குப் 
க்கத்டயல் றோய ன்னும் ஊனக்குப் ழமதினந்டமர். 
 

அங்ழக என ப்மம்ணஞன் ிள்வநவத அவனத்டக் 
ளகமண்டுபந்டமன். ிள்வந ன்மக பநர்ந்டயனந்டமன். 
ஆமல் என்றும் ளடரிதபில்வ. மர்க்கத் 
ளடரிதபில்வ. ழகட்கத் ளடரிதபில்வ. ழசத் 
ளடரிதபில்வ. " ப்ம்ணணம இனக்கு, ீங்கடமன் ரி 
ண்ஞடம்" ன்று ஆசமர்தமநிம் டகப்மர்க்கமன் 
ழபண்டிக்ளகமண்மன். 
 

டறம் ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் ணமதினப்வட, ழமக 
பசப்டி, "ப்ம்ணமக" ன்மன்! வதவப் மர்த்ட 
ஆசமர்தமறக்ழகம பமஸ்டபணமகழப அபன் 
ப்ம்ணணமகத்டமினந்ட ஜமி ன்று ளடரிந்டபிட்ட! 
 

ளரித ழபடிக்வக ன்ளபன்மல் ளரித ஜமி, ளரித 
அஞ்ஜமி இண்டு ழனக்கும் பித்தமழண ளடரிதமட. 
அஞ்ஜமிதில் இண்டு டயனுற. என்று, னெவந ழபவ 
ளசய்தமட னறே அசடு, வத்டயதம், அடயழனேம் இண்டு 
டயனுற! ழமட்ட ழமட்டி ப்ணயத்டக் ளகமண்டு எழ 
மடபமதினப்ட என்று. எழ கூச்சல், அடி, உவட ன்று 
ளபயக் கூத்டமதினப்ட என்று. இண்டும் னெவந 
ரிதமக ழபவ ளசய்தமட அஞ்ஜமி. இன்ளமன்று, 



னெவந ரிதமக ழபவ ளசய்கய ணமடயரி ணற் 
கமர்தளணல்மணயனந்டமறம் ண மஸ்டயகணமக இனக்கும் 
அஞ்ஜமி! இந்ட னென்றுபிட அஞ்ஜமிகள் ணமடயரினேம் 
ஜமி இனப்மன்! டயனபண்ஞமணவதில் ழசமத்ரி 
ஸ்பமணயகள் ன்று இனந்டமர். க்டயழதமடு கயட் 
பனகயபர்கநின் ழணழ கல்வத் டெக்கயப் ழமடுபமர்! 
அடழப அடேக்ணமகய பிடும்! 'ல்ட ல்டமதில்வ; 

ளமல்மடட ளமல்மடடமதில்வ; சமஸ்த்ணயல்வ, 

ம்ப்டமதணயல்வ' ன்று மஸ்டயகன் 
ப்டிதினக்கயமழம அப்டிழத ஜமினேம் இனப்மன்! 
 

பித்தமம் ன்ளபன்மல் அசடு, வத்டயதம் உள்ழந 
என்று, ணமக உஞர்ச்சயதில்மணயனக்கும்; அல்ட 
கமஞழணதில்மணல் ளகமடயத்டக் ளகமந்டநித்டக் 
ளகமண்டினக்கும். ஜமிழதம உள்ழந எழ சமந்டய, 
ளநக்தளணன்று ஆந்டணமதினப்மன்! மஸ்டயகன் மம் 
டப்ிப் ழமய் அபனுக்கு என சயன் யம்வ 
ண்ஞிபிட்மறம் டயறக்கு டைறு ண்டபமன். டறழண 
ண்ஞமபிட்மல் கூ த்டக்கவந யம்யப்மன். 
ஜமி சூடு ழமட்மறம் சயரித்டக்ளகமண்டு, உள்றெ 
ஆசரர்பமடம் ண்ஞிக்ளகமண்டு இனப்மன்! 
யம்வதிறம் ஆந்டம்! ல்மபற்வனேம் 
அயந்டளகமண்டு அசடு ணமடயரி, மஸ்டயகன் ணமடயரி 
இனப்பன் அபன். 
 

இப்டிக் கட்வதமட்ம் இனந்ட ிள்வநவத உன்ணமடம் 
ன்று வபத்ட ஆசமர்தமநிம் அந்ட ப்மம்ணஞன் 
அவனத்டக்ளகமண்டு பந்டமன். வதவப் மர்த்டடம் 



அபனக்கு, 'ம்ண ின்ழம இறேத்டண்டு ழமடக்கமக 
பந்ட ழசர்த்டயனக்கய பஸ்ட' ன்று ளடரிந்டட! 
 

"தமனப்ம? ந்ட ஊனப்ம?" ன்று ழச்சுக் ளகமடுத்டப் 
மர்த்டமர். 
 

பனக் கஞக்கமக பமய் டயக்கமணயனந்ட வதன் 
'மண்' ன்று, " ல்மம் எண்ஞம இனக்கச்ழச 'தமன, 

பம?'ன்ம ன் அர்த்டம்? ல்மம் 
ளமப்ணமதினக்கச்ழச, ளமப்த்டக்குள்ழந அந்ட 
ஊர், இந்ட ஊர்-னு ழர் ளபச்சம, னனயச்சுண் அப்னம் 
ந்ட ஊவச் ளசமல்யக்கயட?" ன்று ழகட்மன் 

 

ச்ழமக னொணமக, " மன் ணடேஷ்தில்வ, ழடபில்வ, 

தக்ஷில்வ, மற மடயதில் டறணயல்வ, மற 
ஆச்ணயகநில் தமனணயல்வ; மன் ' யழமடனொம்' - 

அடமபட ஆத்ண ஜம ஸ்பனொம்" ன்யப்டி டயல் 
ளசமன்டமக இனக்கயட. 'ஸ்டமணக 
ஸ்ழடமத்ம்'ன்று ழர். 
 

ிள்வந ழசுகய ந்ழடமத்டயல் டகப்மர் அகத்டக்கு 
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமமன். அங்ழக ழமமல் அந்டப் 
ிள்வந வனதடிழத ஆகயபிட்ட. 
 

ஆசமர்தமநிம் ணறுடிக் கூட்டிக்ளகமண்டு பந்டமன். 
அபர்கயட்ழதமமல் அபவபி ஜமணமகப் ழசுகயட! 
 

ிள்வந ழமக இனந்டமல் ழமடம் ன்கய ண்ஞத்டயல் 
டகப்மர், " இட ங்க ிள்வந இல்வ, உங்க 
ிள்வநடமன்" ன்று ளசமல்யபிட்டுப் ழமய்பிட்மன். 
 



அப்டிழத ஆசமர்தமள் டன்னுவத சயஷ்த ரிபமத்டயல் 
அந்டப் ிள்வநவதச் ழசர்த்டக்ளகமண்டு 'ஸ்டமணகர்' 

ன்று ழர் வபத்டமர். 
 

ஸ்டமணகம் ன்ட 'உள்நங்வக ளல்யக்கி' 
ன்டடமன்! அப்டிளதன்மல் ன்? கத்டயரிக்கமய், 

ணமங்கமய் இப்டி வட டுத்ட உள்நங்வகதில் வபத்டக் 
ளகமண்டு மர்த்டமறம் அடன் அடிப் க்கத்டயல் யவதப் 
ங்கு வகதில் எட்டிக் ளகமண்டினக்கும். அடமழ அந்டக் 
கமய்கநில் கமல், அவக்கமல் மகம் கண்டக்குத் 
ளடரிதமட. ளல்யக்கமய்டமன் வகதில் எட்டிக்ளகமள்கய 
மகம் ளமம் ளமம்க் குவச்சல். அடமழ ன்மக 
னறே னொனம் ளடரினேம். னணயதில் பிறேந்ட 
கயக்கும்ழமடகூ அப்டித்டமன். சுத்டணமக றண்மக 
அடடமன் இனப்டமல் இப்டி! 
 

றணயச்சங்கமய், பிநமங்கமய் னடமடகூ 
றண்மதினந்டமறம் 'ளபய்ட்' இனப்டமல் வகதிழ 
அறேத்டய என மகம் ணவந்டடமன் ழமகும். டுப்மக 
னறே னொனம் ளடரினேம்டி இனப்ட ளல்யடமன். ஆகழப 
ளடநிபமக னறேக்கத் ளடரினேம் ணமசமத்வட 
'ஸ்டமணகம்' ன்ட. அப்டி ளர்ஃளக்மக இபர் 
ஆத்ண ஸ்பனொத்வடத் ளடரிந்டளகமண்டு, ஆசமர்தமள் 
ழகட்றன் நிச்ளசன்று ளசமல்யபிட்டமல் 
ஸ்டமணகர் ன்று ழர். 
 

அபர் ளசமன் ச்ழமகங்கறக்கு ஆசமர்தமழந மஷ்தம் 
றேடயமர். 'ஸ்டமணகரதம்' ன்று ழர். 
 



னரி கந்மட ணத்டயல் ஸ்டமணகவ னடல் 
ஸ்பமணயகநமக ஆசமர்தமள் வபத்டடமக ம்ப்டுகயட. 
த்பமவக ன்றும் இன்ளமன ம்ிக்வக. 
இன்னும் இன சயஷ்த த்டயங்கள்:ர்பஜ்ஜமத்ணனம் 
ப்னத்படீபனம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
ழடமகர் : டமஸ்த க்டயதின் டயனறனபம் 

Sri Mahaswami 
 

ஸ்டமணகர் எழ அத்வபட அடேபத்டயயனந்டபர் 
ன்மல் மற னக்த சயஷ்தர்கநில் மக்கயதினக்கயபர் 
இடற்கு னறே பித்தமணமதினந்டபர். 
 

ஆசமர்தமள் ளசமன்ளடன்? " மபமத்வபடம் டம 
குர்தமத் க்ரிதமத்வபடம்  கர்யசயத்: மபவதில் 
அத்வபடணமக, ல்மம் என்று ன்று அடேபிக்க 
டமகமனம் னக்கயக் ளகமள்ற; ஆமல் எனழமடம் 
கமர்தத்டயல் மர்க்க ழபண்டித பித்தமங்கவநப் 
மர்க்கமணயனக்கமழட!" ன்மர். ஆமல், இப்டி 
மபவதில் அத்வபடம் னகயக் ளகமண்ழ ழமமல் 
என யவதில் கமர்தத்டயல்கூ பித்தமம் ளடரிதமணல் 
ழமகும். ட்டு பஸ்த்த்டமல் கமவத் 
டவத்டக்ளகமண்டு பசீய யத்டபிட்டு அறேக்குக் 
கந்டவக் கட்டிக்ளகமள்நத் ழடமன்றும்! இப்டி அழகம் 
ழடமன்றும். அந்ட யவதில் கட்டுப்டுத்டமணல் 
அப்டிளதல்மனம் கமர்தத்டயழழத ண்ஞிபிட்டுப் 
ழமகமம். அன்த்வட உம்ில் ழடய்த்டக் 
ளகமள்நமம், அழணத்தத்வட டயன்மம்; கறேவடவத 
ணஸ்கமம் ண்ஞமம், மமவப உவடக்கமம். 



ணயல்டமன் அத்வபடம், ழமகத்டயல் இல்வ ன்ட 
ழமய்பிட் அப்ழமட " அத்வபடம் த்ரிலழமழகல " 
-னென்று ழமகத்டயறள்ந க ணமசமங்கவநக் 
குயத்டம் கமர்தத்டயழழத ழபண்டுணமமறம் அத்வபடம் 
மர்க்கமம். ஆமல் இடற்கும் எழ என பிடய பிக்கு, " 

அத்டவ பிதத்டயறம் அத்வபடணமதினந்டமதமமறம், 

குன ன்று இனக்கயமழ, அபரிம் ணட்டும் அத்வபடம் 
கூமட - கமர்தத்டயல் ணட்டுணயல்வ, மபத்டயல்கூக் 
கூமட! மத்வபடம் ( அத்வபடம்) குனஞம  ". 
 

அத்வபடம் த்ரிலழமழகல மத்வபடம் குனஞம 
. 
 

குனறம் டமனும் என்று ன்று யவக்கப்மட. 
ஈச்பனும் டமனும்கூ என்று ன்று யவக்கமம்! 
யவக்கமம் ன்? னடிபிழ அப்டித்டமன் யவக்க 
ழபண்டும். ஜமம் பந்டபிட்டு ஈச்பன்கயட்ழனேம் 
அத்வபடம்டமன். ஆமறம் 'மம் யவப்ட, மம் 
ளசய்பட' ன்று டநி எட்டிக்ளகமண்டினக்கயபவகூ 
'மனும் குனறம் எண்ட' ன்று யவக்கக்கூமட. 
[அடுத்ட பனம் பமக்தங்கவந பிமணல் சயரித்டபமழ 
ளணமனயகயமர்கள்1:] ழபடம்ம்ம்னு அத்டவ 
ளமய்வதனேம்டமன் குனபிம் ளபச்சுக்கடம்! 'ழடம் 
த்வபணமச்ழச, த்வபடம் ளமய்தமச்ழச' - ன்ம, அத்டவ 
ளமய்வதனேம்டமன் குன கயட்ழ ளபச்சுக்கடம்! 
அப்டித்டமன் அம்மள் ஆவச! அப்டித்டமன் அபள் 
'ஆர்ர்' ழமட்டினக்கம! அப தமன? ப்ம்ண பித்தம 
ஸ்பனொிஞி, ஜமமம்மள்-ன்னும் ளசமல்ழமம்; ணமவத, 



ணம ணமவத-ன்னும் ளசமல்ழணமல்யழதம? அடமழ 
ழடம், ளமய் ல்மனம் அபள் ண்ஞிடடமழ? 

அடயழனேம் அனகம, ணடணம ப்ழவண, டமஸ்தம் (டம 
மபம்), வகங்கர்தம், சஞமகடய-ன்ளல்மம் 
ளபச்சயனக்கமழநமல்யழதம? 'ன்வ அழடணம ப்ம்ண 
பித்வதன்னு ளடரிஞ்சுக்கப் ண்மழ, குன-ன்னுட்டு - 
அபர் கயட்ழழத இந்ட ழடத்வடளதல்மம் கமட்டு! 
த்தத்வடச் ளசமல்பர்கயட்ழ அத்டவ ளமய்னேம் 
ண்ட! அபர் 'டீச்' ண் அத்வபடத்வடளதல்மம், 

அபளமனத்டர் பிதணம ணட்டும் னெட்வ கட்டி 
ளபச்சுட்டு, 'ஸ்பமணயகழந! ீங்க ழபழ, மன் ழபழடமன்! 
ீங்க ணம னத்ம், மன் அடபிழனேம் அட! ீங்க 
ஆண்மன், மன் அடிவண'ன்னு இன. டமஸ்தம் ண்ட, 

ழவப ண்ட, சஞமகடய ண்ட'ன்னு ஆஜ்வஜ 
ண்ஞிதினக்கம! இந்ட என இத்டயல் த்வபடம்டமன்னு 
ளபச்சுண்டு, ப்ழவணதிமழ, ஞிபிவதிமழ 
அடேக்த்வட அப்டிழத ளமங்கயண்டு பனம்டிப் 
ண்ஞிட்ம மக்கய ணஸ்ட ப்ஞ்சத்டயழனேம் அத்வபட 
மபம் ளகட்டிதம ஸ்டயணமதிடும்... 
 

அப்டிதினந்டபர்டமன் அந்ட மமபட சயஷ்தர். ழடமகர் 
ன்று ழர். ழர் ன்மல் அப்ம - அம்ணம 
வபத்டடயல்வ; என கமஞத்டயமல் ற்ட்ட. 
ஆந்டகயரி ன்று அபனக்கு னடல் ழர். 
 

ஆசமர்தமறக்கு டமகமனம் மர்த்டப் வகங்கர்தம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினப்மர். ளமம் மட. மர்த்டமல் அசடு 
ன்று ழடமன்றும். ஆசமர்தமள் சயஷ்தர்கறக்குப் மம் 



ளசமல்யக் ளகமடுப்மர். ஆமதிம் சயஷ்தர்கள் அபவ 
ப்றம் சூழ்ந்ட ளகமண்டினப்மர்களநன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. ல்மனம் னத்டயசமயகள். மத்வட 
யத்டக் ழகட்டுக்ளகமண்டு, டுழப டுழப 
ந்ழடளணல்மம் ழகட்டுத் ளடரிந்டளகமண்டு, 'ஆம, 

ஆம!' ன்று ளகமண்மடிக் ளகமண்டினப்மர்கள். இபர் 
ணட்டும் பமவத னெடிக் ளகமண்டினப்மர். 'எண்டம் 
னரிஞ்சுக்கத் ளடரிதமட அசடு' ன்று ணற்பர்கள் 
யவத்டமர்கள். 
 

எனமள் அபர் மத்டக்கு ப மனயதமதிற்று. ஆசமர்தமள் 
அபனக்கமகக் கமத்டக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனந்டமர். ணற் 
சயஷ்தர்கள், 'இபனக்கமக ன் wait ண்ஞனும். அபர் 
பந்டமறம் எண்ட, பமட்மறம் எண்டடமழ?' ன்று 
ளசமல்யக்ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள். 
 

'அப்டிதம ணமசமம்?' ன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். 
'ம்வண ஆசமர்தன் ன்று பந்டவந்ட குனந்வடகறக்கு 
பித்தம கர்பம், 'மண எசத்டய இன்ளமனத்டன் ணக்கு' ன்று 
ண்ஞங்கள் பப்மழட' ன்று கனவஞழதமடு 
யவத்டமர். இவடபி என பிழசணம என கனவஞ 
ணக்கு ன்று ணற்பர்கள் யவத்ட சயஷ்தரின் ழணழ 
அபனக்கு உண்மதிற்று. 
 

அழட ணதம் சயஷ்தர் குடயத்டக்ளகமண்டு, ஆந்ட 
ர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, ஆசமர்தமநின் ழணழ என 
அத்னடணம ஸ்ழடமத்த்வட கமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு 
அங்ழக பந்டமர்! னடசமக அபழ, அப்த்டமன், ளணய் ணந்ட 
யவதில் ண்ஞி ஸ்டடய. டன்மழ டமநம் ழம 



வபக்கும் 'ழடமகம்' ன் வ்னத்டத்டயல் அவணந்ட ஸ்டடய. 
அந்ட வ்னத்டத்டயல் கபனும் ண்டபட கஷ்ம். 
ஸ்ழடமத்த்டயல் பமர்த்வடகள், கனத்டக்கள் ல்மழண 
பித்பமன்கறம் ஆச்சர்தப்டும் டிதமக பந்ட 
பிறேந்டயனந்ட. ணக்கு ன்று யவத்டபர்களநல்மம் 
'இப்டினேம் உண்ம?' ன்று ளகமண்மடும்டிதமக ச்ழமகம் 
ச்ழமகணமக ட்டு, ரிதமகத் டமநம் ழமட்டுக்ளகமண்டு, 

குடயத்டக்ளகமண்டு அபர் ளசமன்மர். 
 

அடற்குத் "ழடமகமஷ்கம்" ன்று ளதர். 
 

ண்ஞிதபனக்குத் "ழடமகமசமர்தமள்" ன்ழ ளதர் 
ற்ட்டுபிட்ட! 
 

அடயல் என ச்ழமகம் ளசமல்கயழன். ளரிதபம பமக்வகச் 
ளசமல்பவடபி மன் ன் ளசமல்க் கயக்கயட? ழடம 
க்குத் ளடரிகய க்டய ணமசமம் ல்மனக்கும்டமன் 
டடம். ஜமந்டமன் டிதமய் அடேபிப்ட. அட 
பனகயழமட மர்த்டக்ளகமள்நமம்! க்டய ல்மனக்கும் 
ளகமடுத்ட, ழசர்ந்ட அடேபிப்ட - க்ஷஞத்வடப் 
ித்டயதமழமடு ழசர்ந்ட சமப்ிடுகய ணமடயரி! 
ணற்பர்கழநமடு கந்ட அடேபித்டயல் ந்ட 
'ரிக்ரிழத'னும் (ளமறேட ழமக்குக் கவனேம்) உள்ழந 
ழடமக இனக்கய ஊற்வத் டமட. க்டய ஸ்டடயடமன் 
டனம். 'ழடமகமஷ்கம்' அப்டி என்று அடயல் என 
ச்ழமகம், 

 

கடீம் அபிடம் கயடமக்னடழதம 

 

பிசந்டய ணம ணச் சட: | 



 

அயணமம்சு-ரிபமத் பிமய னழம 

 

ப சங்க ழடசயக ழண சஞம் || 

 

'ணம ணஸ்' ன்மல் ளரித ஜ்ழதமடய. இப்டி என 
'அனட் ளனம் ழமடய' இனக்கயட. ங்கவநளதல்மம் 
க்ஷயப்டற்கமக ('கடீம் அபிடம்'), ங்கள் டப்ன பனயதில் 
ழமகமணல் ழழ ழமகப் ண்டபடற்கமக, இப்டிதம 
அனள் ழமடயகள் ணடேஷ்த உனபம் டுத்டக் ளகமண்டு 
('கயட ஆக்னடத:')  ணமன்கநமக ஞ்சமம் 
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். 'சட: 'ன்டயல் ச 
(cha)இல்வ. இப்டிச் ளசமன்மல் 'பிசந்டய' ன்று 
ளசமன் ஞ்சமத்வடழத ரிடீ் ண்டபடமகயபிடும். 
அவடபி ஆனணம அர்த்டம் ளகமடுக்கும்டிதமக, 

இண்மபட 'ச'(chha) ழமட்டுச் ளசமல்யதினக்கயமர். 
'ணமற்றுபட', 'ழபம் ழமடுபட' ன்று அர்த்டம்! 
'ங்கவந க்ஷயப்டற்கமக ணமன்கள் ணமற்று பித்வட 
ண்டகயமர்கள்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட!' ஆனணமபட 
அர்த்டணமபட? பிரீடணமதல்பம இனக்கு? ன்மல்... 
இடடமன் கனவஞனேவத ணமதம், ணமற்று மம் ன்று 
ஸ்பமடீணமகச் ளசமல்பட. உண்வணதில் அபர்கள் ம் 
ணமடயரி ணடேஷ்தர்கநம? இல்வழத! அனள் ழமடயடமழ? 

ணடேர் ழபம் ழமடுபட ணமற்றுடமழ? ழமகத்டயல் 
அபர்கறக்கு பமஸ்டபத்டயல் டமபட ம்ந்டனண்ம? 

இப்டி ழக்ஷத் தமத்வ டீர்த்ட தமத்வ ண்ஞி அபர்கள் 
அவதழபண்டித ன் டமபட உண்ம? இனந்டமறம் 
இளடல்மம் ண்டகயமகளநன்மல் (சயரித்ட) fraud-டமழ? 

அடமல்டமன் 'chha' ழமட்டு "சட:"! 



 

இப்டி அழக க்ஷத்ங்கள், க்ங்கள் ணமடயரிதம 
ஜ்ழதமடயஸ்கள் ணமன்கள் ன்று ஞ்சமம் ண்ஞி 
பனகயமர்கள். க்ஷத்ங்கள், க்ங்கள் இனந்டமல் 
அபற்யன் ப்கமசத்வடளதல்மம் ழசர்த்ட வபத்ட 
றர்தன் ன்றும் என்று இனக்கயட. அந்ட லர்தன் 
உடயத்டமச்சு ன்மல் ணற் க், க்ஷத் 
ப்கமசளணல்மம் ணவந்ட ழமய்பிடுகயட! " இப்டி 
அனள் ஜ்ழதமடயகறக்குள்ழந, அயற ஜ்ழதமடயகறக்குள்ழந 
ீங்கள்டமன் றர்தமக இழடம டயழ ப்கமசயத்டக் 
ளகமண்டினக்கயரீ்கள்!" ன்று ஆசமர்தமவநப் மர்த்டச் 
ளசமல்கயமர். 
 

" அயணமம்சு : இப அத் பிமய னழம !" 

 

'யணமம்சு' ன்மல் குநிர்ந்ட கயஞனவத சந்டயன். 
'அயணமம்சு' ன்மல் அடற்கு ணமறுடம றர்தன். 
 

க்ங்கள், க்ஷத்ங்கள், லர்தன் ல்மழண ஞ்சமம் 
ண்ஞிதடிடமன் இனக்கயன். 'ஸ்ழரி' 

யவதமவப) ன்று ளசமல்கயவப உள் அத்டவ 
galaxy-கறம் கர்ந்டடிழதடமன் இனக்கயன் ன்று கண்டு 
ிடித்டச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். அப்டி இந்ட 
ணமன்கநமகயத ணஸ்றகறம் (ஜ்ழதமடயகறம்) 
ழமகத்டக்கு ஜம ப்கமசத்வடக் ளகமடுத்டடி ஞ்சமம் 
ண்ஞிதடிதினக்கயமர்கள் ன்கயமர். 
 

இன்ளமன்று ழடமன்றுகயட. அகஸ்த்த க்ஷத்ம் 
உடயத்டமல் கங்கயத மசதங்கள் (ீர் யவகள்) 



ல்மம் ளடநிந்டபிடும். ஆசமர்த றர்தன் உடயத்டடயல் 
கங்கய அயறகளநல்மம் ளடநிந்ட பிட்! 
 

கவசய ச்ழமகத்டயல் ன் ளசமல்கயமளன்மல், 

"அசமட்ம் இனந்ட மம இப்டிப் மடுகயழன் ன்மல், 

யணமக மம மடுகயழன்? க்கு ன் ளடரினேம்? 

ீங்கள் ஆத கவகள் அறுத்ட மறம் ளடரிந்ட 
ர்பஜ்ஜர் ன்மல், க்ழகம என கவனேம் ளடரிதமட; 

'பிடயடம  ணதம பிசவடக கம'. " பிசவடக கம": 
'பிசட'ணமக ன்மல் 'ளடள்நத் ளடநித'. த்டவ 
பித்பமமமறம் அயபிமல் ணமத்ம் என 
டத்பத்வடழதம, ழபழ பிதத்வடழதம ிரிந்ட யன்று 
ளடரிந்ட ளகமள்றம் பவதி 'ளடள்நத் ளடநித ளடரிந்ட 
ளகமண்ழன்' ன்று ளசமல்னடிதமட. 
 

"சயபமந்டரி"தில்2 ர்பஜ்ஜம ஆசமர்தமழந 
ஈச்பவ "ர்பஜ்ஜ!" ன்று கூப்ிட்டு, "க்ளகன் 
ளடரினேம்?ஸ்ம்னடய ளடரினேணம? ட்சமஸ்த்ம் ளடரினேணம? 

வபத்தம் கயய்த்தம், சகுஞ சமஸ்த்ம் டபமபட 
ளடரினேணம? ளமதட்ரி ளடரினேணம? மட்டு, கரட்டு ளடரினேணம? 

னமஞம், ணந்த் சமஸ்த்ம் னடம உசந்ட ணமசமம், 

மன்ஸ், பிகம் னடம ளமறேடழமக்கு ணமசமம் - 
டறழண ளடரிதமணல் ணமடு ணமடயரி ('சு' ன்று ளசமல்யக் 
ளகமள்கயமர்) இனக்கயழன். மன் சுபமமறம், ீடமன் 
'சுடய' ன்று ழர் வபத்டக் ளகமண்டினப்டமல் கனவஞ 
கமட்டி தமகடம்" ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். (சயரித்ட) 
இட "சட:" ன்று ளசமன் ணமற்றுடமழ? 

 



ழடமகர், "க்கு டறம் ளடரிதமட. அயபிமல் 
டங்கறக்கு ப்ரீடய ளசய்த மதக்கயல்மடபன். 
த்பதத்டமல் டங்கறக்கும் சயஷ்தர்கறக்கும் ளசய்தறம் 
சக்டயழத இல்மடபன். ளசல்மக் கமசு இல்மடபன்: '  ச 
கயஞ்ச கமஞ்சம் அஸ்டய குழம !' ஆமறம் டங்கநிம் 
டன்ிதல்மகப் ளனகும் க்னவழத ன்வ க்ஷயத்ட 
பனகயட. அவட ல்மனம் உனுக்குன் ('த்னடழணப') 

அநித்ட படம் : " த்னடழணப பிழடய க்னமம் 
மம் " ன்று னடித்டமர். 
 

எவ்ளபமன ஸ்ழமகத்வடனேம், " ப சங்க ழடசயக ழண 
சஞம் " ன்று னடித்ட அப்டிழத ஆசமர்த 
சஞங்கநில் சஞமகடய ண்ஞிக்ளகமண்டு 
பிறேந்டபிட்மர். 
 

ஆசமர்த சஞமகடய ண்ஞிபிட்ழமணமமல் ழமடம். 
அப்னம், ங்ழக ழமய் னடிதடழணம, யவதடழணம 
அங்ழக ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்ப்டற்கு அபர் ளமறுப்ன. 
 

(ணயகுந்ட ளகயழ்ச்சயனேன்) அந்ட எனத்டர் ன்வக்ழகம 
ர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, சஞமகடய ளசய்ட டமவதமக 
அறேடட இன்வக்கும் ம் ல்மவனேம் ளடமட்டு, உதர்ற 
டனகயட. இட ஆந்ட டமவ! 
 

அன்வக்குக் கூ இனந்ட ஆமதிம் ழர் கண்ஞிறம் 
டமவ டமவதமய் பமணயனக்குணம? ஆமல் அட ஆந்ட 
டமவ ணட்டுணல். ச்சமத்டமனம் ழசர்ந்ட கண்ஞவீ 
பனபிக்கயட. 'இபவப் ழமய் ணக்கு ப்நமஸ்டயரி ன்று 
அசமணமக யவத்ழடமழணம!' ன்று ணஸ்கமம் 



ண்டகயமர்கள். ஆசமர்தமவநனேம் ண்டகயமர்கள். 
ழடமகவனேம் ண்டகயமர்கள். சய ழர் குன டயரில் 
சயஷ்தர் சஞத்டயல் பினக்கூமளடன்று ஆசமர்தமள் 
சஞத்டயழழத பிறேந்ட டமவ டமவதமக ம் 
பிடுகயமர்கள். கண்ஞரீ்த் டநிகநமகழப அர்ச்சவ! 
 

ழடமகமசமர்தமள் ளனவண ழமகத்டக்ளகல்மம் இப்டித் 
ளடரிந்டட. 
 

"ச்னடய ம னத்டஞம்" ன்று ழடமகமசமர்தமள் 
ளசய்டடமக என அத்வபட னஸ்டகம் இனக்கயட. 
அபனக்கு ற்ட் ழனக்கு ற்மற்ழமல் அடறம் 
ழடமக வ்னத்டத்டயழழத இனக்கயட. 
 

ழடசத்டயன் பக்ளகல்வதில் டரிமடத்டயல் ஆசமர்தமள் 
ஸ்டமித்ட ஜ்ழதமடயர் ணத்டயல் ழடமகமசமர்தமவநழத 
னடல் ீமடயடயகநமக யதணயத்டமர். 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

1 --- அபர்கள் சுவபத்டக் கூயதடன் சமதல் 
ஏநறக்ழகனும் ளடரிதழபண்டுளணன்று அபர்கநட ழச்சு 
ளணமனயதிழழத ளகமடுத்டள்நட. 
 

2 --- "ஸ்ம்னளடௌ சமஸ்த்ழ" ன்று ளடமங்கும் ந்டமபட 
ச்ழமகம்" 

அடயசதம் சமடயத்ட அழணமக டயக்பிதம்: 
ஆன்ணயத க்கயதனம் ழடசயத க்கயதனம் 

உக் ளடய்பங்கவந சமந்டணமக்கயதட 



ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

உக் ளடய்பங்கவந சமந்டணமக்கயதட 

 

க்னொத்வட பிட்டு சமந்டணமகும்டி ங்கவநப் 
ண்ஞிமர் ன்ட ணமத்ணயல்வ; ளடய்பங்கவநனேழண 
உக் மபத்வட பிட்டு ளநம்தணமக இனக்கப் 
ண்ஞிமர். அந்டக் கமத்டயல் ன் 
ஆதினந்டளடன்மல்: அங்கங்ழக மந்யத்தணமகயதினந்ட 
ளடய்ப சக்டயகநில் சயழட, 'இப்டி ஙகள் 
அமடயகமணமக இனந்ட பந்டயனக்கும் டர்ண பனயகவந 
பிட்டுபிட்டுக் கண்வஞ னெடிக்ளகமண்டு டப்ில் ழமக 
ஆம்ித்டபிட்மர்கழந!' ன்று ழகமம் ளகமண்டினந்ட. 
டப்னக்குத் டண்டிக்கறம் ழபண்டிதடடமழ? அடமல் சய 
ணம ழக்ஷத்ங்கநில்கூ, அன்னக்ழக உனபணம டமய்த் 
ளடய்பணம அம்மள் னெர்த்டங்கழந கூ, உக் 
கவகழநமடு இனக்க ஆம்ித்ட. அப்ழமட க்னொணம 
உமமக்கமர்கள் அந்ட ஆதங்கவநக் வகப்ற்ய 
டங்கள் ஆடயக்கத்டயல் ளகமண்டு பந்டமர்கள். 
 

இங்ழகளதல்மம் அந்ட னஞ்வச ப்மம்ணஞ ஆண்டி 
ழமமர். அபனத ணயவண ளடரிதழபண்டும் ன்ழ 
டமன் என ழபவந அந்டத் ளடய்பங்கள் உக்ம் ணமடயரி 
இனந்டளகமண்டினந்டழபம ன்ழபம? அபமமல், 'டன் 
ணயவண ன்றும் டறம் ளடரிதழபண்மம்! ணந்த் 
சமஸ்த் ணயவண ழமகத்டக்குத் ளடரிதட்டும்' ன்று 
யவத்ட, அந்ட இங்கநிளல்மம் ணந்த் னர்பணமக 
தந்த் ப்டயஷ்வ ளசய்ட உக் கவகவந சணம் 



ண்ஞி, அந்ட னெர்த்டயகவந ளநம்தணமக்கய பிடுபமர்! 
இப்டி அழக இங்கநில் ண்ஞிதினக்கயமர். 
 

கமஞ்சயனத்டயல் கமணமக்ஷயழத உக்ம் ணமடயரி இனந்ட ழமட 
அபறக்கு டயழ றோசக்ம் ஸ்டமித்ட அபவந ளநம்த 
னெர்த்டயதமக்கய இனக்கயமர். அபறக்குப் க்கத்டவஞதமக 
ட்டு கமநிகள் ட்டு டயவசகதிறம் ழமய் ய 
பமங்குபமர்கள். அந்ட ட்டுப் ழவனேம் அந்ட 
றோதந்டயத்டயன் ல்வச் சுற்யழழத அக்கயப் ழமட்மர்! 
அடமல் இன்வக்கும் ப்ஹ்ண சக்டய ன்று 
ளசமல்ப்டும் மகக்ஷமத் கமணமக்ஷயதின் உத்ப 
னெர்த்டய னப்மடு ளசய்னேம் ழமட ஆசமர்தமள் ந்யடயக்கு 
னன்மல் என யணயம் யன்று அபரிம் 'ளர்ணயன்' 

பமங்கயக் ளகமண்டுடமன் ளபநிழத ழமபட! 
 
 

ம்னழகச்பத்டயல் (டயனபமவக்கமயல்) 
அகயமண்ழச்பரிதின் உக் கவகவந சக் னொணம 
டமங்கங்கநில் அக்கய அபறக்ழக கர்ஞ னஞணமகச் 
சமர்த்டய அங்கமம் ளசய்டபிட்மர். 
 

ளகமல்றரில் னெகமம்ிவக, அஸ்மணயல் கமணமக்தம 
ன்யப்டிப்  கவடகள் இனக்கயன். கமணமக்தம 
பிதணமக ங்கநின் ணற டேட்ம் ளடரிந்ட ன் 
ளசய்டமளன்மல்: 'கமட்டு பமயகநமக, ணவ 
பமயகநமக இனக்கய இபர்கறக்கு எழ ளநம்தணமக 
ஆமடவவதச் ளசமன்மல் ற்கமட. இபவந அடிழதமடு 
பிட்டுபிட்டு ழபழ ிம்ம் வபத்டக்ளகமண்டு வனத 
க்னொ உமவவதழத ளடமனபமர்கள்' ன்று 



யவத்டமர். அழடமடுகூ ழமகளணன்மல் ல்ழடமடு 
ளகட்டம் ழசர்ந்ட இனக்கும்டமழ? அப்டி உக் 
சக்டயகறம் உண்டுடமன். அபற்வனேம் ளகமஞ்சம் ப்ரீடயப் 
டுத்ட ழபண்டிதடடமன் ன்று யவத்டமர். அடமல் 
ளமம்றம் க்னொணமகறம், அப்ட் பமணமசமணமகறம் 
இனந்ட உமவவத அங்ழக ஏநற அப்டி 
இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று டஞித்டக் ளகமடுத்டமர். 
 

ளணட்மஸ் டயனளபமற்யனைரில்கூ த்ரினறந்டரிதமக 
(படிறவதம்ணமக) அம்மவந ளநம்தணமக்கயதட 
ஆசமர்தமள்டமன். இங்ழக உக் சக்டயவதக் கயஞற்யல் 
அக்கயமர். பனத்டயல் என மள் அடற்கும் னவ 
ண்டம்டி ற்மடு ளசய்டமர். (பட்ப்மவதம்ணன் 
ந்யடய அடடமன்.) 
 

ஆசமர்தமள் ல்ம ஆதங்கறக்கும் ழக்ஷத்மம் 
ளசய்டபர்டமன் ன்மறம் இம்ணமடயரி அபனவத 
பிழச ம்ந்டனள்ந ந்யடயகநில் 'வபடயக' னவழத 
க்கும். அடமபட, ழபடத்டயற்கு 
பிழமடணயல்மபிட்மறம் ழபடத்டயல் ளசமல்மடடமக 
அழகம் உள்ந 'ஆகண' னவதமதில்மணல், ழபட 
அடிப்வ னர்ஞணமக உள்நடம னவ னவ க்கும். 
னகர்கறம் ஆடய வசபர்கள் (குனக்கள்) னடம ஆகண 
டீவக்ஷக்கமர்கநமக இல்மணல் வபடயக டீவக்ஷ ளற் 
ஸ்ணமர்த்ட ப்மம்ணஞர்கநமக இனப்மர்கள். 
 

ஆசமங்கவநக் கமப்டயல் ளமம்றம் டீவ்ணமபர்கள் 
ம்னடயரிணமர்கழந ஆடமல் சய இங்கநில் 
அபர்கவநழத ம்வப் னகர்கநமக ஆசமர்தமள் 



யதணயத்ட இன்வக்கும் அப்டிழத ந்ட பனகயட. 
டயனளபமற்யனைரிழழத ம்னடயரி உண்டு. யணத 
ணவதில் டரி மமதஞர் ஆதத்டயல் 'மபல்' ன்று 
ம ணரிதமவடனேன் த்டப்டும் னகனம் 
ம்னடயரிடமன். 
 

உக் சணத்டக்கமகத்டமன் ன்யல்மணல், ளமடபமகழப 
ணங்கயக் கயந்ட மந்யத்தம் னட சக்டயனேன் 
ப்கமசயப்டற்கமக அழக ழக்ஷத்ங்கநில் தந்த் 
ஸ்டமம் ளசய்டயனக்கயமர். 
 

குனபமனைப்ன் ஆதம் உள்  ழக்ஷத்ங்கநில் 
னம க்ணம் னறேக்கழப ஆசமர்தமள் பகுத்டக் ளகமடுத்ட 
னவதில்டமன் க்கயட. 
 

ளடய்பழடம் ீக்கயதட; ஞ்சமதட னெர்த்டயகள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

ளடய்ப ழடம் ீக்கயதட ; 

 

' ஞ்சமதட ' னெர்த்டயகள் 

 

இன்ளமன்று பிழசணமக அபர் ண்ஞிதட: 
த்டவழதம ணமன்கள், ணமக்டர்கள் இஷ் 
ளடய்பம் ன்று டமபட என்வத்டமன் 
ஸ்ழடமத்ரித்டயனப்மர்கள்; அடன் உமவவதத்டமன் 
ப்ிதினப்மர்கள். ம்னவத ஆசமர்தமள்டமன் 
அத்டவ ளடய்பங்கவநனேம் ஸ்ழடமத்ரித்ட, அத்டவ 
ளடய்பங்கநின் பனயமட்டுக்கும் 'ப்ஞ்ச ம டந்த்ம்' 

ன் டையல் பனயனவகவந பிநக்கயமர். அந்ட 



ஜமிடமன் இப்டிளதல்மம் க்டயக்கும் னட றேச்சயவதத் 
டந்டபர். குயப்மக ஈச்பன், அம்மள், பிஷ்ட, றர்தன், 

பிக்ழச்பர், றப்ஹ்ணண்தர் ன்று ஆறு 
ளடய்பங்கநின் பனயமட்வ ப்கமசப்டுத்டய யவ யறுத்டய 
ண்ணட ஸ்டமமசமர்தமள் ன்று ளதர் ளற்மர். 
 

டம்னவத பனயவதழத னறேக்க அடேரிப்பர்கநம 
ஸ்ணமர்த்டர்கள் ன்பர்கள் ளடய்ப ழடம் மமட்மட 
ண மபவ ளற்பர்கநமக 
இனக்கழபண்டுளணன்று யவத்டமர். யவத்ட ஈச்பன், 

அம்மள், பிஷ்ட, பிக்ழச்பர், றர்தன் ஆகயத ந்ட 
ஸ்பமணயகவநனேழண 'ஞ்சமதடம்' ன்டமக வபத்ட 
அபர்கள் னயக்க ழபண்டுளணன்று பிடயத்டமர். 
'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட'திழழத இவ்பிதம் 
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.1 

 

இந்ட ந்டயல் ந்ட என ஸ்பமணய இஷ் ளடய்பழணம 
அவட டுபில் வபத்ட ணற் மவ மற னெவகநில் 
வபக்க ழபண்டும். ட ணத்டயதியனந்டமல் ளடட ந்ட 
னெவதில் ன்டற்கு பிடய உண்டு. இப்டி ந்ட 
ஸ்பமணயவதனேம் வபக்கமணமதினும் டம்னவத 
ணங்கநில் சந்த்ளணௌநசீ்பன் ன் ஈச்பவ டுபில் 
வபத்டப் னவ க்கச் ளசய்டயனக்கயமர். அம்மள் 
த்ரினறந்டரிவத னெவதமக இல்மணல், க்கணமக 'ண 
ப்டமன்தம்' ளகமடுத்ட வபத்ட இங்ழக னவ. 
 

ளடய்ப ழடம் மர்க்கமடபர் குயப்மக ஈச்பவ ன் 
டுபில் வபத்டமர்? க்கு என்று ழடமன்றுகயட. இந்ட 
ந்ட ஸ்பமணயக்கும் கண், கமட, னெக்கு வபத்ட மம் 



ிம்ம் அடிக்கடம் ன்யல்மணல் இதற்வகதில் 
கயவக்கும் ந்ட பவகக் கல்றகவநழத பிழச 
னெர்த்டயகநமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இபற்யல் பிஷ்ட 
னெர்த்டணம மநக்மணம் ழமநத்டயல் கண்கய டயதில் 
கயவப்ட. அம்மள் னெர்த்டணம ஸ்பர்ஞ ழகம சயம, 

அடமபட டங்க 'ழக்' ஏடும் கல்ற, ளடறங்கு ழடசத்டயல் 
வணக்கம சுங்கங்கள் இனக்கும் கூடூர் குடயகநில் 
ஸ்பர்ஞனகய (ளமன் னகய) ஆற்ங்கவதில் 
கயவப்ட. ிள்வநதமர் னெர்த்டணம ழசமஞ த்ம் ன் 
சயபப்னக் கல் ழமன் டயதில் கயவப்ட. 'டங்கத்ம' 

ணமடயரி ழமனுக்குப் ழழ 'ழசமஞத்ம'டமன். அட 
மட்மறக்குப் இனட வணல் ழணற்ழக கங்வகதில் 
கக்கயட. அடன் கவதிறள்ந ழகமதில்கமர் ன் 
ழக்ஷத்த்டயற்குப் ழமதினந்டழமட2 மழ ஆற்யல் 
யவத ழசமஞத்ம் டுத்டயனக்கயழன். றர்த 
னெர்த்டம்டமன் ஸ்டிகம். டஞ்சமறொர் களக்ர் ஆிஸ் 
உள்ந பல்த்டயல் தமனம் ளபட்மணல் இதற்வகதமக 
அவணந்டள்ந ரிதில் இந்ட ஸ்டிகம் கயவக்கயட. 
 

ந்டயல் மக்கய ட ன்மல் ஈச்ப னெர்த்டயதம மஞம் 
ன்னும் இதற்வகதம யங்கம். அட ங்ழக 
கயவக்கயளடன்மல் ர்ணவடதில். அந்ட ர்ணவடடமன் 
ழடச ணத்டயதில் ஏடுகயட. அடமபட, ழமகத்டக்ழக 
ஹ்னடதணமகறள்ந மட ழடசத்டயன் டு வணதத்டயல் 
ஈச்பன்டமன் டமழண இதற்வகதமக 
றேந்டனநிதினக்கயமர்! அடமல், ழமகம் னனபடன் 
ழக்ஷணத்டக்கமகறம் ணத்டயல் னவ ட்க்கும்ழமட ணத்த 



னெர்த்டயதமக ஈச்பன்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்று 
ஆசமர்தமள் வபத்டயனப்மர் ழமயனக்கயட! 
 

ஆமல் ம்னவத சந்த்ளணௌநசீ்பர் மஞ 
யங்கணயல்வ; ஸ்டிகயங்கம். ன் அப்டி ன்று அப்னம் 
கவட ளசமல்கயழன். 
 

மம் இந்டப் ஞ்சமதட சயமக்கவந (கற்கவநப்) 
னவதில் வபத்டபிட்ழமணமமல் ழமநத்டயயனந்ட 
டஞ்சமறொர் பவ, ழடசம் னறேபவடனேம் ம்ணகத்டக்குள் 
என்று ழசர்த்ட வபத்டபிட் ணமடயரி! 
 

ழடச ணத்டயதில் குடிளகமண் ழணச்பன் இந்ட ழடசம் 
னறேபடயறழண மற டயவசகநிறணமக ழமணமத். 
றோவசம், உஜ்திி, ஏம்கமர் ணந்டமடம (இட ர்ணடம 
டீத்டயழழத இனப்ட) , ய, மழகசம், கமசய, ணீசங்கம், 

மழணச்பம் (டணயழ் மட்டுத் ளடற்ழகமத்டயல் இனப்ட) , 

த்தம்க் (மயக் கயட்ழ) , ழகடமர்மத், குஸ்னழஞச்பர் 
(ல்ழமம) ன் ன்ிண்டு ணமழக்ஷத்ங்கநில் 
ஜ்ழதமடயர் யங்கணமக வ்தமித்டயனக்கயமன். ஆசமர்தமள் 
அத்டவ இத்டக்கும்ழமய், எவ்ளபமன யங்கத்டயற்கும் 
என ச்ழமகணமக "த்பமடச யங்க ஸ்ழடமத்ம்" ன்று 
அடேக்யத்டயனக்கயமர். 
 

ளணமத்டத்டயல் க ங்கவநனேம் க்டயதிமல் 'அன் 
குடி ணக்கநமக்கய' ஆசமர்தமள் என்று ழசர்த்டமர். 
 

ஆந்டகயரீதத்டயல் அபர் எவ்ளபமன டயர் யத்டமந்டயதமக 
தித்ட வபடயக ணடத்டயற்குத் டயனப்ிவடச் 
ளசமல்றம்ழமட  இங்கநில் அபர்கவந 



'சுத்டமத்வபடய' (சுத்ட அத்வபடய) கநமக்கயமளன்று ணட்டும் 
ளசமல்மணல் (ஞ்சமதட பனயமடு ளசய்னேம்) "ஞ்ச னம 
மதஞர்"கநமக்கயமளன்றும் இனக்கயட. 
 

அழடமடு 'யத்தகர்ண க்டர்'கநமக்கயமர், 'ஸ்ணமர்த்ட 
ச்ளௌட - க கர்ண சரர்'கநமக ஆக்கயமர் - அடமபட 
ச்னடய - ஸ்ம்னடயகநிறள்ந க கர்ணமடேஷ்மனம் 
ளசய்த வபத்டமளன்றும் இனக்கயட. இப்டி கர்ணம - 
க்டயகநின் னெம் ல்மவனேம் ஜமத்டக்கு ளணள்ந 
ற்யமர். 
 

ஸ்படர்ணடிக் கர்ணம ளசய்பட, ப்நஸ் னவ ளசய்பட 
ன்று இண்டு வபத்டட ணட்டுணயல்வ. ஸ்படர்ண 
கர்ணமவபழத னவதமக ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ட ன்றும் 
ளசமல்யதினக்கயமர். 'ழமம ஞ்சக'த்டயல், "கர்ண 
ஸ்படேஷ்டீதடமம்" ன்று ளசமல்ய உழழத, "ழட" - 
"அந்டக் கர்ணமடேஷ்மத்டமழழத", "ஈசஸ்த பிடீதடமம் 
அசயடய:"- "ஈச்பனுக்குப் னவ ண்ஞப்ட்டமகட்டும்" 
ன்கயமர். இடடமன் அபழ  டமடம ன்று  
த்தமகம் ண்டம் யஷ்கமம்த கர்ண ழதமகம். இப்டிக் கர்ண 
ணமர்க்கயகவநனேம் ஆசமர்தமள் ண்ஞ வபத்டமர். 
அடயயனந்டடமன் ந்டக் கர்ணம ஆம்த்டயறம் "ழணச்ப 
ப்ரீத்தர்த்டம்" ன்றும், னடிபில் "மர்ட:ப்ரீதடமம்" 
ன்றும் ளசமல்படமக ற்ட்ட. ஈச்ப ப்ரீடயக்கு 
ஆம்ித்ட, மர்ட ப்ரீடயக்கு னடிப்டயல் சயப - 
பிஷ்ட அத்வபடனம்! 
 

1 --- 72-பட கண்ம், 7-பட ரிஸ்ந்டம், 27-பட ச்ழமகம் 
("ஞ்சமதடமர்ச்சம் ப்ர்கர்த்டவ்தம்") 



 

2 --- 1935 ப்ல் ணமடத்டயல். 
அவத்ட ணட்த்டயனக்கும் ஆசமர்தம கத்குன 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அவத்ட ணத்டயனக்கும் ஆசமர்தம கத்குன 

 

இப்டிக் கர்ணம, க்டயகவநனேம் ளசமல்ய அபற்யன் னெழண 
ஜமத்டக்குப் ழமகச் ளசமன்பர் ஆசமர்தமள். 
ஜமத்டயற்கமகழப கர்ண ணமர்க்கம், க்டய ணமர்க்கம் 
ஆகயதபற்வனேம் ஸ்டமித்டபபர். 
 

அத்வபட ஜமணமர்க்க ஆசமர்தர் ன்று ணட்டுழண அபவ 
னடித்டபிடும் பம அிப்மதம் ரிதில்மட 
என்மகும். அத்வபடந்டமன் னடிபம க்ஷ்தம் ன்று 
அபர் யவமட்டி மநணமக அடற்கமகழப 
றேடயதினப்ட பமஸ்டபந்டமன். ஆமறம் யவ்னத்டயதில் 
ழமகக்கூடித ஸ்பல் ங்கறக்ழக அட அடேஷ்ம 
மத்தணமட. தமமதினந்டமறம் அத்வபடந்டமன் 
த்தம் ன்று அடிப்வதமக என உறுடய இனக்கடம், 

அபர்கள் மடவதில் னன்ழய னன்ழய னடிபமக 
அவத ழபண்டிதட அடடமன் ன்டமல் ண 
த்தணம அத்வபட ஸ்டமத்வட ஆசமர்தமள் 
னக்தணமகப் ண்ஞிமர். ஆமல் க ங்கவநனேம் 
உய்பிக்க பந்ட அபர் இப்டி ஸ்பல்ம் ழனக்கு 
பனயழமட்டுக் ளகமடுத்டழடமடு னடிந்ட ழமய் 
பிபில்வ. 
 

ணற் ஃிமஃர்கறக்கும் ஆசமர்தமறக்கும் னக்தணம 
பித்தமழண ன்ளபன்மல் அபர்கள் உசந்ட ளபயல் 



இனப்பர்கள் அடேபித்டத் ளடரிந்ட ளகமள்நழப 
ஃிமஃி ளசமன்மர்கள்; ணற்பர்கநில் 
அயபமநிகநமக இனக்கப்ட்பர்கள் னத்டய பிதணமக 
அந்ட ஃிமஃிகவந ஆமய்ந்ட ந்ழடமஷ்ப்டும்டிச் 
ளசமன்மர்கள்; ணற் ங்கறக்கு ப்ழதமணமக 
அபர்கள் என்றும் ண்ஞபில்வ. டம்னவத 
ஃிமஃிவதப் னரிந்ட ளகமள்நழப னடிதமணல் அடி 
யவதில் உள்நபர்கநியனந்ட ஆம்ித்ட, 

அடேஷ்மணமகச் ளசய்ட மர்த்ட னன்ழறுபடற்கு 
பிஸ்டமணமக மடம க்ணம் ழமட்டுக்ளகமடுத்டக் 
கமர்தம், feeling, னத்டய ல்மபற்வக் ளகமண்டும் 
அடேபத்டக்கு இஞ்ச் இஞ்சமக ற்யபிட்பர் ம் 
ஆசமர்தமள்டமன். கர்ணம, க்டயகநமல் ணயன் அறேக்கும் 
ஆட்னம் ழமின் மட சடஷ்தங்கவந 
அப்தயத்ட, அப்னம் ச்பஞ - ண - 
யடயத்தமங்கநமல் மக்ஷமத்கமம் ளறும்டிதமக 
பிரிபமக மடம க்ணம் பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.1 

 

சய ழனக்கு ணட்டும் ஃிமஃி ளசமன் எனபமக 
ம் ஆசமர்தமள் னடிந்ட பிபில்வ. அபர் அத்டவ 
ழனக்குணமபர். அடமல்டமன் ' கத்குன ' ன்று ளதர். 
அத்டவ ளபகநிறனள்ந ல்ம ங்கறக்கும், 

அபபர் ளபயழழத ஆம்ித்ட, அபபர் ணப் 
ழமக்குக்கு அடேகூணம பனயதிழழத ளகமண்டு ழமய், 

டிப்டிதமக அத்வபடத்டயல் ழசர்க்கும்டிதமக க 
ணமர்க்கங்கவநனேழண ஸ்டமித்டபர் அபர் ன்டடமன் 
அபவப் னர்ஞணமகப் னரிந்டளகமள்றம் ரிதம அயற. 



ழபட சமஸ்டய அடிப்வதில் ல்மபற்வனேம் 
ஸ்டமித்டமர் ன்ட அபனவத பிழசப் ளனவண. 
 

1 --- அத்வபட சமடவக் கயணத்வட பிநக்கும் 
றோசஞர்கநின் உவ அடுத்ட பபினக்கும் ம் 
டைற்குடயதில் ளபநிதமகும். 
அத்வபட உள்நிட் ணடங்கநின் மமம்சம் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

அத்வபடம் உள்நிட் ணடங்கநின் மமம்சம் 

 

அத்வபடம் ன், ணற் யத்டமந்டங்கள் ன் ன்று 
அப்ப்ழம ளசமல்யக்ளகமண்டு பந்ழடன். "ம்-அப்" 
ணமடயரி சுனக்கணமகச் ளசமன்மல்: 
 

'கண்ஞமழ மர்த்ட அடேபிக்கய கத்டக்கு ழணமக 
டறம் கயவதமட; டறம் ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமட. 
உதிழமடு இனந்டளகமண்டினக்கும்பவ ீ மட்டுக்கு என 
கட்டுப்மடும் இல்மணல் இந்த்ரித ளநக்தங்கவந 
அடேபித்டக் ளகமண்டின. சமழபமடு உதினம் 'க்ழநமஸ்'. 

ஆத்ணம னர் ன்ணம, ஸ்பர்க்கம், ழணமக்ஷம் ன்ளடல்மம் 
னநி' ன்கய சமர்பமகம்டமன் Agnosticism ன்றும் Materialism 

ன்றும் ளசமல்பட. 
 

'ளணடீரிதல்', 'ஸ்ிரிசுபல்' ன்கய ல்மழண 
ஆடமணயல்மட கல்வ ஏட்ந்டமன். பமஸ்டபத்டயல் 
ல்மம் சூன்தந்டமன்' ன்கயட ளௌத்டம் - அடயல் மற 
ிரிற இனந்டமறம் னடிபில் ல்மம் இந்ட சூன்தத்டயல் 
ழசர்ப்டடமன். அவடச் ளசமல்கய ளௌத்டம் - Nihillism. 

 



வர்கறம் அவ ளௌத்டர்கள்டமன் - 'அர்த்ட 
வபமசயகர்' ன்ழ ஆசமர்தமள் அபர்கவநச் 
ளசமல்யதினக்கயமர். ப்டிளதன்மல், ளௌத்டர்கள், 

'டறம் இல்வ, இல்வ' ன்மல். இபர்கள் 'இனக்கறம் 
இனக்கமம், இல்மணறம் இனக்கமம்' ன்டமல். 
வடனேம் டீர்ணமிக்க னடிதமட ன்று அபர்கள் 
ளசமல்பட Scepticism. சரீத்வட எழதடிதமகத் டன்னறுத்டயக் 
ளகமஞடுடமன் ஆத்ணமபியனந்ட கர்ணமவப எட்ப் 
ினயந்ளடடுத்டத் டள்ந னடினேளணன்று அபர்கள் ளசமல்பட 
Stoicism. 
 

ஆத்ண பிதணமகப் ழமகமணல் ஈச்ப க்டயனேம் 
இல்மணல், ழபட கர்ணமவபப் ண்ஞிழத ஸ்பர்கழமக 
ந்ழடமத்வட அவதச் ளசமல்றம் ணீணமம்வவத 
(சயரித்ட) "வபடயகணம Materialism" ன்று ளசமல்மழணம 
ன்ழபம? 

 

உதிவ ந்ட குஞ - கர்ணக் கப்னணயல்மணல் டிதமகப் 
ிரித்டக் கமட்டும் மங்க்த - ழதமக சமஸ்த்ங்கள் Non-

dualism ன்று ளசமல்ப்டும் அத்வபடம் ணமடயரி 
இனந்டமறம் இப்டி அழக உதிர்கள் டித்டிதமய் 
இனப்டமகச் ளசமல்படயல் Dualism (த்வபடம்) - ஆகறம் 
ழபடிக்வகதமக இனக்கயட! 
 

டர்க்க சமஸ்த் அயபமமய்ச்சயதமகழப உள்ந ந்தமத - 
வபழசயகங்கவந Intellectualism ன்று ளசமல்மழணம 
ன்ழபம? 

 

இந்ட ல்ம யத்டமந்டங்கறழண அயற பனயதிமவப 
டமன். சமர்பமகர்கறம் னத்டயதமல் பிசமரித்டத்டமன் ஆத்ணம 



இல்வ, ஸ்பமணய இல்வ, சமஸ்த்ம் இல்வ 
ன்கயமர்கள். இப்ழமடம் ' குத்டயறபமடயகள் ' ன்ழ 
ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கநல்பம? 

 

க்டய ணடங்கவநப் மர்த்டமல், யத்டமந்டம் ன்றும் 
பனம்ழமட அயற ரீடயதில்டமன் ழகமட்மடுகவநச் 
ளசமல் ழபண்டும் ன்று இனப்டமல் அவபனேம் சய 
'Ism'-கநமக - Dualism ன்னும் த்வபடம், Qualified Non-dualism 

ப்டும் பிசயஷ்மத்வபடம் ன்ளல்மம் இனந்டமறம் 
- அபற்றுக்ளகல்மம் டமய்ச் சக்கு ன், அபற்யன் 
மடம க்ணத்டயல் உதிர் யவதமதினப்ட ட ன்று 
மர்த்டமல் க்டயடமன். அடமடபட அன்ன. ணற்ளடல்மம் 
அயற, இடகள் அன்ன. ணற்பற்யல் emotion-கு 
(உஞர்ச்சயக்கு) இணயல்வ. இட Emotion. கபமவ feel 

ண்ஞப் ழமபட. Love. 

 

ஆசமர்தமநின் அத்வபடத்வட ன்ளபன்று ளசமல்பட? 

அட என 'Ism'-த்டயறம் பமடட! ப னடிதமடட! Non-dualism 

ன்டகூ னறே உண்வணவதச் ளசமல்பில்வடமன்! 
"அத்வபடம்" ன் பமர்த்வடனேங் கூத்டமன்! 
அவடத்டமழ அப்டிழத 'Non-dualism' ன்று ளணமனய 
ளதர்த்டயனக்கயட? மண யடணம ப்ஹ்ணத்வடச் 
ளசமல்றம் டத்பனம் மண யடணமட டமன்! 
 

ணமத்ணம ழபழ பீமத்ணம ழபழ ன்று "த்வபட"ணமக 
யவப்ட ரிதில்வ ன்டற்கமக 'அ-த்வபடம்' 

ன்ழட டபி, அட ன்பமக இனக்கயழடம அவட 
வபத்டப் ளதர் ளகமடுக்க னடிதபில்வ! ரினர்ஞ 



டத்பம் அடடமன். ரினர்ஞத்வட, பீழ ச்-சயத்-ஆந்ட 
ரினர்ஞணமபவடச் ளசமல்பட அட. 
 

"Absolutism" ன்று (அத்வபடத்வடச்) ளசமல்மம் ன்று 
எனத்டர் ளசமன்மர். வடனேம் சமர்ந்ட இல்மணல் 
டக்குத்டமழ னர்ஞணமக இனக்கும் த்தத்வட அட 
ளசமல்படமல் இப்டிப் ழர் ளகமடுக்கமம் ன்மர். 
ஆமல் அடகூ க்கு ரிதமய்ப் பில்வ. இட 
வடனேம் சமர்ந்ட யற்கமட த்த னர்ஞணமதினப்ட 
ணட்டுணயல்வ. மக்கய ணக்குத் ளடரிகய அத்டவ 
அத்த, அனர்ஞங்கறம் இவடச் சமர்ந்ட இனப்டமழழத 
அவப இனக்கய ணமடயரி ணக்குத் ளடரிகயன்! இம்ணமடயரி, 

கனம் டன்வச் சமர்ந்டயனக்கும்டிதமக அட உள்ழந 
அக்கயக் ளகமண்டினப்வட - 'Relative' ன்டற்ளகல்மனம் 
இந்டத் டத்பழண ஆடமம் ன்வட - Absolutism ன்ட 
கமட்மடல்பம? 

 

அப்னம், இட Intellectual-ஆ, Emotional-ஆ? அல்ட ணீணமம்வ 
ணமடயரி Action-ஆ? ஜம ணமர்க்கம் ன்ட னத்டய பமடம் 
ன்று வபத்டத்டமன் 'Way of knowledge' ன்கயமர்கள். ஆமல் 
இந்ட ஜமம் னெவநதமல் ஆமய்கய Intellect - ணமசமம் 
இல்ழபதில்வ. சமஸ்த்ணமகப் டிக்கய கட்த்டயல்டமன் 
அப்டிதினப்ழட டபி, டித்டவட உள்ழந 
உனட்டிக்ளகமள்றம் ழமட கயவக்கய ளநக்தம், சமந்டய, 
ஆந்டம் னெவந பிதழண இல்வ. அப்டிதமமல் 
அட உஞர்ச்சயதம? ப்ஹ்ணத்வட feel ண்டபடம? 

ஆந்டமடேபம் என emotion-ஆ? அப்டினேம் இல்ழப 
இல்வ! இளடல்மம் ணயன் அடேபம். அத்வபடத்டயல் 



ணழ ழமதமகயபிடும்! னெவநனேம் ழமதமகயபிடும்! 
அப்டினேம் த்தத்வட அயபட, ஆந்டயப்ட ன்மல் 
அடற்கு ன் பமர்த்வடகவநப் ழமடுபட? இட Action 

இல்வ ன்று டீர்ணமணமகச் ளசமல்த் ழடமன்றுகயட. 
ஆமல் ழதமசயத்டப் மர்த்டமல், 'ஆசமர்தமள் ணமடயரிதம 
ணமத்வபடயகள் எழ கமர்தணதணமக 
இனந்டயனக்கயமர்கழந! அடமல் இட Action-கும் இம் 
ளகமடுக்கயழட!' ன்று, என்றும் ளசமல்த் 
ளடரிதமணயனக்கயட! ல்டணயல்வ, ளகட்டணயல்வ 
ன்று சும்ணமபமகய பிடுபடடமன் க்ஷ்தளணன்மறம், 

க்ஷ்த யத்டயவத அவந்டபர்கள் சும்ணமதினப்டமக 
ணக்குத் ளடரிதமணல் அமணமக அடேக் கமர்தத்வடப் 
ண்டகயமர்கழந! இந்டத் டெங்கமட டெக்கத்டக்கு ன் 
ழர் வபக்க! பமர்த்வடதமல் ளசமல் னடிதமட ழர் 
ளகமடுக்க னடிதமட டத்பத்வட அத்வபடம் ன்கயழமம்! 
 

என யத்டமந்டம் 'அயற' ( knowledge); என யத்டமந்டம் 
'அன்ன' (Love,Devotion); இன்ளமன்று கர்ணம ( Action) ன்யப்டிச் 
ளசமல்றம்ழமட அத்வபடம் ன்ளபன்று மர்த்டமல் 
'சமந்டய' ( Peace) ன்று ளசமல்மம் ழமயனக்கயட. ஆமல் 
மம் யவக்கய சமந்டயதமகறம் அட இல்வ! ணக்குத் 
ளடரிந்ட சமந்டய, ல்மம் அங்கயப்ழம அவணடய. இடறம் 
ணம ளரித அவணடயடமளன்மறம் அத்டவ அயறம், 

அத்டவ அன்னம், கமர்தங்கறம் இடற்குள்ழநழத 
சக்டயழதமடினக்கயன்.ஆசமர்தமள் அப்டித்டமழ 
ர்பஜ்ஜமக, ர்ப னட டதமகமக, ஏதமணல் 
ஞிளசய்டளகமண்டு இனந்டமர்? அவட ன் ளதர் 
ளகமடுத்டச் ளசமல்பட? 



 

கத் என்ழ த்தம், ப்ம்ணம் அத்தம் ன்ட 
சமர்பமகம். கத்டம் அத்தம், ப்ம்ணனம் அத்தம் 
ன்ட ளௌத்டம். கத்டம் த்தம், ப்ம்ணனம் த்தம் 
ன்ட ந்தமதம். மங்க்தம், 'கத் அத்தம். 
ளன்மல் அட ளமய்தம ப்க்னடயதின் 
ழசஷ்டிடம்டமன். ப்ம்ணம் ('னனன்' ன் ளதரில் 
ளசமல்பட) டமன் த்தம்' ன்னும். 
 

ஆசமர்தமள் ன் ளசமன்மர்? ப்ம்ணம்டமன் த்தம். 
கத் ணயத்வத. அடமபட த்தணயல்வ. அப்டிளதன்மல், 

அடிழதமடு அத்தணம ன்மல் அடறணயல்வ. 
த்தணம ப்ம்ணம் ளடரினேம் ஜமம் பனகயபவ 
த்தம் ணமடயரி ளமய்தமய்ப் ழமய் பிடுபட. 
'ழமய்பிடுபட' ன்று னடித்டம் பிடுகயடற்கயல்வ. 
ஜமினேம் ளமய் கத்வடப் மர்க்கய ணமடயரி மர்ப்மன். 
ப்டிப் மர்ப்மளன்மல் கத்ழட த்தணம 
ப்ம்ணம்டமன் ன்று ணணமகப் மர்ப்மன். 'ப்ம்ணழண 
த்தம் - கத் ணயத்தம' ன்ட ணமத்ணயல்வ; 'ப்ம்ணழண 
த்தம் - கத்டம் அந்ட ப்ம்ண த்தழண' ன்று 
அப்ழமட ஆகயபிடும்! 
 

ளௌத்டம், ணீணமம்வ ஆகயதபற்யல் குஞ ப்ம்ணம் 
ன் ஈச்பன், யர்குஞ ப்ம்ண டத்பம் இண்டுணயல்வ. 
மங்கயதத்டயல் குஞ ப்ம்ணணயல்வ. ழதமகம், ந்தமத 
வபழசயகம் னடயதபற்யல் இண்டும் இனந்டமறம் 
என்ழமளமன்றும், கத்ழடமடும், பீழமடும் ம்ந்டம் 
ளடநிபமகச் ளசமல்பில்வ. க்டய ணடங்கநிழம 
குஞ ப்ம்ணம்டமன் உண்டு; யர்குஞம் கயவதமட. 



 

அத்வபடத்டயல் இண்டும் இனக்கயட.  ப்க்னடயதம 
ணமவத கத்வட உண்மக்குகயட ன்மல் அட 
ப்ம்ணத்வட ஆடமணமகக் ளகமண்டுடமன் ன்று 
ளசமல்கயட. அடமபட, 'யர்குஞ ப்ம்ணழண ணமவதவதக் 
வகக்ளகமண்டு அடமபட, குஞ ப்ம்ணணமகயத் டன்வழத 
கத்டமகக் கமட்டிக்ளகமள்கயட.  ப்ஞ்சணமக 
ணட்டுணயன்ய பீ ப்ஞ்சணமகறம் கமட்டிக்ளகமநகயட' 

ன்டமக மவனேம் யர்குஞ ப்ம்ணம், குஞ ப்ம்ணம், 

பீமத்ணம, கத் ன் மவனேம் - என்று ழசர்த்டக் 
ளகமடுக்கயட! 
 

கத் ஸ்னஷ்டிவதப்ற்ய ணீணமம்கர்கள் 'ஸ்னஷ்டி 
ன்று பழம ஈச்பன் ப்ழபம ண்ஞிடமக ன் 
ளசமல்டம்? இப்ழமட ணமடயரி ப்ழமடழண 
கத்டமமகழப ப்ழமடம் இனந்டளகமண்டினக்கயட. 
அடயல் கர்ணமப்டி டமழ ன் பிவநகயட' ன்மர்கள். 
'உதிரில்மட இதற்வக ன் சக்டயதமல் கத் ழடமன்ய 
ந்டளகமண்டினக்கயட; ஸ்பமணயனேணயல்வ, 

னடனணயல்வ, கர்ணமறணயல்வ, னுணயல்வ' ன்ட 
சமர்பமகம். 'த்தணம கத் அடணதணமட. 
அடக்கவந இப்டிப்  டயனுயல் ழசர்த்ட னன்ழ 
இல்மட னட பஸ்டக்கவந உண்டுண்ஞி வபப்பழ 
ஈச்பன்' ன்று ந்தமத வபழசயகங்கள் ளசமல்றம். 
இடற்கு 'ஆம் பமடம்' ன்று ழர். மங்க்த-
ழதமகங்கநிழம ஸ்னஷ்டிக்கு ஈச்ப ம்ந்டம் 
கயவதமட. னன்ழதில்மணயனந்டட னடசமக 
ஸ்னஷ்டிதமடமகறம் அபர்கள் எப்னக்ளகமள்ந 



ணமட்மர்கள். (ணமவத, இதற்வக ன்று ளசமல்ப்டும்) 
ப்க்னடயழதடமன் கத்டமக ணமயதினக்கயட ன்று 
அபர்கள் ளசமல்பமர்கள். இடற்குப் 'ரிஞமணபமடம்' ன்று 
ழர். 
 

அத்வபடம் ன் ளசமல்கயளடன்மல்: யணமக ஸ்னஷ்டி 
ன்று என்று ண்ஞப்பில்வடமன் அடறம் 
த்தணயல்வ. அடக்கவநச் ழசர்த்ட த்தணம கத் 
ன்டம் இல்வ. ப்க்னடயதின் ரிஞமணம் ன்டம் 
ரிதில்வ. அப்டிதமமல் ரிஞணயத்டின் னெ 
பஸ்ட இல்மணல் ழமய்பிடுபடழமல் 
ஸ்னஷ்டிக்கப்னம் ப்க்னடயழத ழமய் பிட்டமகயபிடும்! 
ஆக உண்மபடணயல்வ, ணமறுபடணயல்வ. ின்ழ 
ன்ளபன்மல், என்ழ இன்ளமன்று ணமடயரித் 
ழடமன்றுபடடமன்! றேவட மம்ன ணமடயரி இனட்டில் 
ழடமன்றுகயட. அப்டி ப்ம்ணழண கத் ணமடயரி ணமவததில் 
ழடமன்றுகயட. (இன்ளமன பிடத்டயல் ளசமன்மல் 
யர்குஞ ப்ம்ணழண ணமவதழதமடுகூடி குஞ ப்ம்ணணமகயத் 
டன்வழத கத் ணமடயரித் ழடமன்றும்டிச் ளசய்ட 
ளகமள்கயட.) றேவடதியனந்ட மம்ன 
ஸ்னஷ்டிக்கப்பில்வதம? றேவட யணமகழப 
மம்மகப் ரிஞமணம் அவந்டம் பிபில்வதல்பம? 

அப்டித்டமன் கத், ஸ்னஷ்டிதமகழபம ரிஞமணணமகழபம 
இல்மணல் ழடமற் ணமத்ணமக இனப்ட. பிநக்வகக் 
ளகமண்டு பந்டமல் இனட்டு ழமய், றேவடவதப் மம்மகப் 
மர்த்ட ப்மந்டய ணவந்ட றேவடழத ளடரிபடழமல், ஜம 
ப்கமசத்டயல் ணமவததினட்டு ழமய், னன்ழ கத்டமகத் 
ளடரிந்டழட ப்ம்ணணமகத் ளடரித ஆம்ித்ட பிடும். 



 

ஸ்னஷ்டி, ரிஞமணம் னடம டறணமக இல்மணல் 
என்ழ இன்ளமன்று ணமடயரி ழடமன்றுபடடமன் கத் 
ன்டற்கு "பிபர்த்ட பமடம்" ன்று ளதர். 
 

ஆசமர்தமள் ளகமடுத்டள்ந பிழசணம ளகமள்வககநமக 
னென்வச் ளசமல்பமர்கள். என்று பிபர்த்ட பமடம். 
இன்ளமன்று 'அத்தமம்' ன்ட. அமக ஸ்னஷ்டி 
ன்று என்யல்வ, ரிஞமணனம் இல்வ, ளௌத்டர்கள் 
ளசமல்படழம த்த ஆடமழணதில்மட ளமய்த் 
ளடமர் ஏட்னணயல்வ. த்தணம ப்ம்ணத்டயன் 
ழணழழத, றேவடதில் மம்னழம, ணமவத ற்ய 
வபத்டயனக்கும் ழடமற்ழண இந்ட கத் ன்டடமன் 
'அத்தமம்'. கழதில்மட ஸ்டிக யங்கத்டயன்ழணழ 
ின்மயனக்கும் ளசம்னத்டயப் னபின் சயபப்வ 
ற்யவபத்ட அட சயபப்மகத் ளடரிபட அத்தமம் - 
Super-imposition ன்கயமர்கள். ஆசமர்தமள் அடேக்யத்ட 
னென்மபட பிழச டத்பம், "த்தம்-அத்தம் ன்று 
இண்டு இனப்ட ணட்டுணயல்வ. அஞ்ஜம டவசதில் 
த்தம் ணமடயரிதினந்ட ஜம யவதில் 
அத்தணமகயபிடும் என்றும் உண்டு. அடற்கு 
ப்டயமயகம் ன்று ழர்" ன்டமகும். 
 

ணற் ணடங்கறக்கும் அத்வபடத்டயற்குனள்ந 
பித்தமங்கவநச் ளசமன்ழன். பித்தமம் மர்க்கமணல் 
அபற்யயனந்டம் ஆசமர்தமள் அழகம் டுத்டக் 
ளகமண்டினக்கயமர். ணீணமம்கர்கநின் கர்ணமபியனந்ட 
ஆம்ித்ட ளௌத்டத்டயல் கத்வட அப்டிழத அடித்ட 
ழமடுபடபவ ல்மபற்றுக்கும் ஆசமர்தமள் இம் 



ளகமடுத்டயனக்கயமர். க்டயக்கு ன்மகழப, யவதழப 
இம் வபத்டயனக்கயமர். டத்ப ஆமய்ச்சயதில் ந்தமத-
வபழசயக-மங்க்த-ழதமகங்கநில் ன்ளபல்மம் 
ப்ழதமப்டுணம அபற்வ டுத்டக் ளகமண்டினக்கயமர். 
மட் ணீணமம்கர்கநின் ஆறு ப்ணமஞங்கவநழதடமன்1 
டமனம் வகக்ளகமண்டினக்கயமர். மங்க்தத்வடப் ற்ய 
கரடம மஷ்தத்டயல் என இத்டயல், "அந்ட சமஸ்த்ம் 
ணமர்த்டத்டயல் ணக்கு பித்தமணமகப் ழமமறம், 

த்ரிகுஞங்கவநனேம் அபற்வக் ளகமண்டு 
ழமக்டமபமதினக்கும் பீவப் ற்யனேம் அட ளசமல்பட 
ப்ணமஞழணதமகும்" ன்கயமர்.2 

 

அபனவத 'ழதமகடமமபநி'ப்கஞத்வடப் மர்த்டமல் 
அத்வபட க்ஷ்தந்டமமமறம் அடற்ழக பிடணம 
ழதமக மடவகவந வ்பநற deep-ஆக 
ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்கயமளன்று ளடரினேம். 
டணயனயழழதகூ ழதமக சமஸ்த்ணமக என சயன் உம 
அபர் ளதரில் இனக்கயட. " சங்கமசமரிதமர் உம " 
ன் அந்டப் னஸ்டகம் ளணட்மஸ் ணமனுஸ்க்ரிப்ட் 
வப்ரிகமர்கள் அச்சுப் ழமட்டினக்கயமர்கள். 
 

ம்ணடனம் ம்ணடம் ன்ட ஆசமர்த யத்டமந்டத்டயற்ழக 
ளமனந்டம். எவ்ளபமன ணடத்டயறம் எவ்ளபமன 
யவபவ ற்யபிடுபடற்கு த்தங்கள் இனக்கயன். 
அப்டி யப்ழமமல் கவசயதில் அத்வபட சமஸ்த்ம் 
சயகத்டக்ழக ற்ய வபத்டபிடும்! 
 



அபவப்ழமத் டமம் கண்ம் ண்ஞித 
யத்டமந்டங்கவநழத உதணமகறம் டுத்டக்ளகமண் 
பனணயல்வ! 
 

அடேஷ்மத்டயல் டப்ன ணடங்கள் இனக்கப்மளடன்று 
அபர் அதமணல் மடுட்மறம் அயபமமய்ச்சயக்கு ல்ம 
ணடப் னஸ்டகங்கறம் இனக்கத்டமன் ழபண்டுளணன்று 
யவத்டமர் ன்டற்குக் கவட ளசமல்றபமர்கள். 
வம அணயம்ன் அபரிம் 
ழடமற்றுப்ழமின் டமன் றேடயத 
னஸ்டகங்கவநளதல்மம் ளனப்ில் ழமட்டுக் 
ளகமண்டினந்டமமம். இவட ஆசமர்தமள் 
ழகமள்பிப்ட்டம், 'அமம! சயத்டம சக்டயதில் 
ழடமன்றுகய டறழண அயபமநிகறக்கமக க்கமனம் 
க்ஷயக்கப்ட் ழபண்டிதடமதிற்ழ! இபன் ன் வப் 
னஸ்டகங்கவநக் ளகமறத்டடம்?' ன்று யவத்டமமம். 
 

அபவத் டடுப்டற்கமக ஏடிமமம். அடற்குள் அபன் 
என னஸ்டகம் டபி மக்கயளதல்மம் "ஸ்பமம" 
பமக்கயபிட்மமம். கவசயதமகப் ழம அபன் வகதில் 
என னஸ்டகம் இனந்டடமம். ஆசமர்தமள்டமன் அபன் 
வகவதப் ிடித்ட, அடறம் 'ஸ்பமம'பமகமணல் க்ஷயத்டக் 
ளகமடுத்டமமம். அடடமன் யகண்டுபம 'அணழகமச'ணமம்!3 

 

அபர் யமகஞம் ண்ஞி 72 ணடங்கநில் பற்றுக்கு 
என னஸ்டகனம் இப்ழமட இல்வ. அபர் கண்ம் 
ண்ஞி னர்பகம றத் மஷ்தங்கள் ப்னத்படீபர் 
ழமன்பர்கள் ண்ஞிவப - ணக்குக் 
கயவக்கபில்வ ன்மல் அபர்டமன் அனயத்ட 



பிட்மளன்று அர்த்டணயல்வ. அந்டப் னஸ்டகங்கவந 
றேடயபர்கள், அல்ட அடேரித்டபர்கழந ஆசமர்தமநின் 
த்த யத்டமந்டம் பந்ட ிற்மடு அவப இனக்க 
ழபண்மளணன்று அனயத்ட பிட்மர்களநன்றுடமன் அர்த்டம். 
 

அத்வபடம் ணற் யத்டமந்டங்கறக்கும் இம் 
ளகமடுப்டமல்டமன் ணமத்வபடயகநம பித்தமண்த 
ஸ்பமணயகள், அப்வத டீக்ஷயடர், பமசஸ்டய ணயச்ர் 
ழமன்பர்கள் றேடயதினக்கயமர்கள். 
 

இட என க்கம். இன்ளமன க்கம் ணமற்று 
யத்டமந்டக்கமர்கநிறம், என யத்டமந்ட னத்வனேம் 
குத்டயக் ளகமள்நமட ளமடக் கபிகநிறம்கூ ணம 
அடேபிகநமக இனந்டபர்கள் என உதர்ந்ட யவதில் 
அத்வபட த்தங்கவநழத ளகமட்டிதினக்கயமர்கள்! னத்டய 
னர்பணமக ணற் யத்டமந்டயகள் அவ்பநற ழனம் ப்டம 
சத்னபமகத் டமக்குபடம் அத்வபடம்டமன்! அபர்கழந 
அடேப னர்பணமக உச்சமஞிக்குப் ழமகும்ழமட டங்கவந 
அயதமணழ ப்கம் ண்டபடம் அத்வபடந்டமன்! 
 

ணட யத்டமந்டயகள், கபிகள்டமன் ன்யல்வ. பீ 
ளௌடயக பிஞ்ஜமிகநில்கூ ளமம்ப் 
ளரிதபர்கநமகறள்ந ன்ஸ்டீன், ர் ழம்ஸ் னீ்ஸ் 
ழமன்பர்கள் அத்வபட மவதில்டமன் ழசுகயமர்கள்! 
ளௌடயக டமடக்களநல்மம் என்றுக்ளகமன்று ழடணம 
ழபறு ழபறு பஸ்டக்கள் ன் பிஞ்ஜமம் இப்ழமட 
னசமகய பிட்ட. னட தன்யன்டி கணம 
சக்டயளதமன்யன் பிடபிடணம ழடமற்ம்டமன் ல்மனம்! 
இந்ட ளௌடயக ப்ஞ்சத்டயல் டறம் டன்ில் டமமகழப 



த்தணமக இல்மணல் absolute-ஆக இல்மணல் - 
என்ழமடு என்று சமர்னப்டுத்டயப் மர்க்கும்ழமட த்தம் 
ணமடயரி இனக்கும் relative reality உள்நடடமன் ன்று னட 
தன்ஸ் ளசமல்பட ஆசமர்தமறவத ப்மடயமயக 
த்தக் ளகமள்வகதின் என னொம் டமன்! 
 

இப்டி க ணட மணமகறம், ணடத்டயற்கு 
பிழமடணமட ன்ழ யவக்கும் தன்றக்குங்கூ 
மணமகறம் உள்ந னர்ஞ யத்டமந்டத்வட ஆசமர்தமள் 
அடேக்யத்டயனக்கயமர். 
 

ல்ம இத்டயற்கும் டயக்பிதம் ண்ஞி அந்ட 
யத்டமந்டத்வட பர்யத்ட சமந்டனம் ப்ழவணனேம் 
ஆந்டனம் ங்ழகனேம் ல்மரினம் 
யவந்டயனக்கும்டிப் ண்ஞிமர். 
 

ஆசமர்தமள் ன்மல் சமந்டம், ப்ழவண, ஆந்டம் 
ன்றுடமன் அர்த்டம். அந்ட னென்வனேம் ழசர்த்டத்டமன் 
'சம்' ன்ட. சம்-கர் ளசய்ட 'சம்'! "எற்றுவண" ன்ட 
அடடமன். என்மகப் ழமய்பிடுபட எற்றுவண ன்மல் 
ஸ்பமணயழதமடு என்மய் பிடுபட ணட்டுணயல்வ; அழட 
ஸ்பமணயடமழ இத்டவனேம் ன்டமல் பீ னெம் 
னறேழடமடும் என்மய் பிடுபடம்டமன். எனவணப்மடு, 

எனவணப்மடு ன்று ளசமல்பவட இப்டி அத்வபட 
அடிப்வதமல் யணமக ற்டுத்டயமர். 
 

ல்ழமனம் ப்ழவணதில் சமந்டயதில் என்மகப் ழமகழப 
ஆசமர்தமள். அப்ப்ழம அபர் பிதணமக ஆமய்ச்சய 
ன்று இங்கய, ந்டக் கமத்டயல் ிந்டமர், ங்ளகங்ழக 



ழமமர், ன்ளன் ண்ஞிமர், ண்ஞிமம, 

இல்வதம ன்ளல்மம் மர்ப்டயல் அிப்மத ழடங்கள் 
னப்டுபவடப் மர்க்கும்ழமட, "ஆசமர்தமள் 
ணமடமத்டக்ழக பந்டமர். ஆமய்ச்சய ன்று வடதமபட 
கயநப்ி அபர் பிதணமகழப சர்ச்வச, சண்வ ன்று 
கயநப்ிபிட்மல் இவடபி அசமம் இல்வ 
ழமயனக்ழக" ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட! ழடமன்யதவடச் 
ளசமல்டணமடமல் ளசமன்ழன். 
 

மம் ஆமய்ச்சயதமல் கண்டு ிடிப்வடளதல்மம்பி 
னக்தம் அபர் ளதரில் மம் அத்டவ ழனம் 
ப்ழவணதில் எற்றுவணதமதினப்டடமன்! அப்ழமடடமன் 
மம் யணம ஆசமர்த சயஷ்தர்கள். 
 

1 --- "ளடய்பத்டயன் குல்" -- இண்மம் குடய, 'யதமதம்: 
னேக்டய சமஸ்டயம்' ன் உவதில் 'ிணமஞங்கள்' னும் 
ிரிற மர்க்க. 
 
2 --- XVIII. 19 
 

3 --- இக்கவட ழணறம் பிபணமக "ளடய்பத்டயன் குல்" -- 
னடற்குடயதில் "ஸ்பமணய ன்மல் குணமஸ்பமணயழத" 
ன் உவதில் கமஞமம். 
றோ சங்க ணங்கள் 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

றோசங்க ணங்கள் 

 

டமம் ழபடமந்டத்டமல் யவயறுத்டயத ஆத்ணயத - னெ 
எற்றுவணனேம் அந்ட ழபடமந்ட ணடனம் ன்ளன்றும் 
ழமகத்டயல் யவதமக இனக்கழபண்டுளணன்று 



ஆசமர்தமள் யவத்டமர். அடற்கமக அழக ணங்கவந 
ஸ்டமித்டத் டம்னவத சயஷ்தர்கவந அபற்யல் 
ஆசமர்தர்கநமக வபத்டமர். இவப அத்வபட 
ழபடமந்டத்வடச் ளசமல் ணட்டும் ற்ட்வபதல். 
அடற்கு அடயகமரிகநமகக் ளகமஞ்சம் ழழ இனப்மர்கள். 
 னெம் னறேபவடனேம் அந்ட goal க்கம் டயனப்ி 
பிடுபடற்குக் கர்ணமடேஷ்மத்வடனேம், க்டயவதனேம், ழபட 
சமஸ்த் ம்ிக்வகவதனேம் பநர்த்டக் ளகமடுக்கழபண்டும்; 

சமஸ்த் பிதணமக ங்கறக்கு ற்டும் 
ந்ழடங்கவந யபர்த்டய ளசய்த ழபண்டும்; 

சர்ச்வசகறக்குத் டீர்ப்னப் ண்ஞழபண்டும். இவப 
ல்மபற்வனேம் ளசய்படற்ழக டர்ண ீங்கநமக 
ஆசமர்தமள் ண ஸ்டமம் ண்ஞிதட. 
 

ச்னங்ழகரி, த்பமவக, னரி, டரி, கமஞ்சய ன் ந்டம் 
ப்டம ணங்கள். இன்ம் றம் அபர் ஸ்டமித்டடமகத் 
ளடரிகயட. இப்டி அழகம் அபர் ஸ்டமித்டத் டமன் 
இனக்கழபண்டும். இத்டமம் ளரித உகண்த்டயல் ணட 
பநர்ச்சய குன்மணல் க்ஷயத்டக் ளகமடுப்டற்குக், திம, 

டமம இல்மட கமத்டயல் ஆதிம் வணறக்கு என 
ணம் ன்று ந்ட ஸ்டமித்டயனந்டமல் 
ழமடணமடமதினந்டயனக்குணம? ஆர்தமபர்த்டம் ன்று heart-

land-ஆக பிந்த்த ணவக்கு பக்ழக உள்ந பிஸ்டமணம 
ப்ழடசத்டயல் யணதக் ழகமடிதில் (டரி மடத்டயல்) , 

இப்றம்கூ ச்ணப்ட்ழ அவதக் கூடிதடமக உள்ந 
இத்டயல் என ணம், கயனக்கு-ழணற்கு னத்க் 
கவழதமங்கநில் எவ்ளபமன ணம் ணட்டும் 
ஸ்டமித்டமல் ழமடளணன்று அபர் யவத்டயனக்க 



னடினேணம? அடமல் இன்னும்  ஸ்டமித்ழட 
இனக்கழபண்டும். ிற்கமத்டயல் டனஷ்கர்கள் ண்ஞித 
கமடத்டயல் த்டவ ஆதங்கள் டெள் டெநமதி? 

கமசய பிச்பமடர் ணந்டயழண த்டவ டவப இடிட்டு 
இடிட்டுக் கட் ழபண்டிதினந்டயனக்கயட? மணனும், 

க்னஷ்ஞனும் ிந்ட பநர்ந்ட அழதமத்டயதில், ணடமபில் 
என ப்மசரணம ஆதணமபட இன்வக்கு இனக்கயடம? 

யந்ட ணடம் ன்று கமட்டிக்ளகமள்நழப தப்டும்டிதமக, 

ழபட சப்டம் றேப்ழப தப்டும்டிதமக த்டவ 
ளகமடுவண, அக்ணம் ந்டயனக்கயட? னக்தணமக யந்ட 
டர்ண ீங்கவநத்டமழ டயரிகள் டமக்கயதினப்மர்கள்? 

இந்டப் ழதமட்த்டயல் அழக ணங்கவந ணங்கயப் 
ழமதினக்க ழபண்டும். சய டுட்ழ ழமதினக்க 
ழபண்டும். 
 

ழடசம் னறேடயறம் ந்ட ப்டம ணங்கள் ன்ட 
ழமக் கமசயதிழழத ந்ட ணங்கறம், டயனச்சூரில் ந்ட 
ணங்கறம் ஆசமர்தமள் ஸ்டமித்டடமகத் ளடரிகயட. கமசய 
இந்ட ழடசத்டயற்ழக ண்டிட மடமிதமகறம், ஆசமர்தமழந 
 கமம் பயத்ட உழடசம் ண்ஞித ழக்ஷத்ணமகறம் 
இனந்டயனப்ட. டயனச்சூர்டமன் ஆசமர்தமள் அபடரிப்டற்ழக 
ஈச்பன் பம் ளகமடுத்ட ணம ழக்ஷத்ம். ச்னங்ழகரி 
ஸ்பமணயகள் எனபரின் ஆஜ்வஜப்டினேம், ழணல் 
மர்வபதிறம் றேடப்ட் "குன பம்ச கமவ்த" 
னஸ்டகத்டயல் - "ணமபிஷ்டக்கு மற னங்கள் 
ணமடயரித் டணக்கு இனந்ட மற சயஷ்தர்கறக்ளகன்றும், 

டணக்ழக என்று ன்றும், ளணமத்டம் ந்ட ணங்கள் 



பமமஞயதில் (கமசயதில்) ஆசமர்தமள் ற்டுத்டயபிட்டுச் 
சய கமம் டங்கயதினந்டமர்" ன்று இனக்கயட1. 

 

ழம டைற்மண்டில்கூ " இந்த் " ன் ட்ம் ளற் 
ஆசமர்த ம்வவதச் ழசர்ந்ட ஸ்பமணயகள் கமசயதில் 
இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்று அங்ழக சயபமத கமட்டில் 
(கட்த்டயல்) உள்ந ப்ஹ்ழணந்த் ணம் ன்டயல் உள்ந 
சமத்டயயனந்ட ளடரிகயட. சந்த்ழசக ஸ்பமணயகள் 
ன்பரின் சயஷ்தம பிச்பமட ஸ்பமணயகவந அட 
குயப்ிடுகயட2. 

 

றழணன ணம் ன்றும் மடகம ணம் ன்றும் ளசமல்கய 
என்று, கமசயதியனக்கயட. அடன் ரீ்ழஞமத்டமஞ 
வகங்கர்தத்டயற்கமக என 'அப்லீ்' பிப்ட்ட. அழக 
ஸ்பமணயயகள், ணம ணமமத்தமதமக்கள், ப்னகர்கநின் 
ழரில் ளபநிதம அந்ட அப்ீயல் அந்ட ணம் 
ஆசமர்தமழந டம்னவத கமசய பமத்டயன்ழமட 
ஸ்டமித்டட ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

யணமதத்டயழழத ஜ்ழதமடயர்ணம் டபி, கங்ழகமத்ரிதில் 
ஆசமர்தமள் என ணம் ஸ்டமித்டடமக ழம 
டைற்மண்டில் ளபநிதம "Light of the East" - பமல்னைம் 
என்யல் இனக்கயட.3 பிநம்ழண ழமமணறம், ளமம் 
குவச்சல் பிவ வபத்டம் ழகமக்னர் கரடம ப்ளஸ்யல் 
த்ரிவககறம் னஸ்டகங்கறம் ழமட்டு 
பனகயமர்கநல்மபம? அபர்கறவத "கல்தமண்" 
த்டயரிவகதின் 'டீர்த்டமங்க' ணரின் னணயவக (னகறவ) 
திறம் றழணன ணத்வடனேம், கங்ழகமத்ரி ணத்வடனேம் 
ளசமல்யதினக்கயட. 



 

"ளகமச்சயன் ஸ்ழட் ணமனுபல்" ன் னஸ்டகம் 
டயனச்சூரிறள்ந ந்ட சங்க ணங்கவநப் ற்யச் 
ளசமல்கயட. 'ளடக்ழக (ளடற்கு) ணம், ''பக்ழக ணம்' ன்று 
எவ்ளபமன டயவசதின் ளதரிறம் என்று, ணத்டயதில் 
'டுபிழ ணம்', - ன்டமக ந்ட ணங்கள் அங்ழக 
இனந்டயனக்கயன். டற்ழமட ளடக்ழக ணம், டுபிழ 
ணம் இண்டுடமன் இனக்கயன். ளடக்ழக ணத்டயல் 
இடபவ ண்ட ழர் ட்த்டயயனந்டயனப்டமகச் 
ளசமல்கயமர்கள். பக்ழக ணம் டற்ழமட 'ப்ஹ்ணஸ்ப 
ணம்' ஆகயதினக்கயட - அடமபட ழபட மசமவ. 
 

னரிகந்மடத்டயழழத ப்மடணமகறள்ந ழகமபர்த்ட 
ணத்வடத் டபி சங்கமந்ட ணம், சயபடீர்த்ட ணம், 

ழகமம டீர்த்ட ணம் ன்றும் னென்று அத்வபட ணங்கள் 
இனக்கயன். 
 

பித்தமண்த ஸ்பமணயகள் னட ணங்கள் ஸ்டமித்டம் 
னசுக்குப் னட ழசமவ ளகமடுத்டம் கன் ழடசத்டயறம் 
அவட எட்டித ளடறங்குச் சரவணகநிறம் என்ட 
ணங்கநில் பிழச ணரிதமவட ளற்று 'பணடீ மடர்' 

ன்று ளதர் ளற்யதினப்டமக பிதம் 
ளடரிந்டபர்கறக்குத் ளடரினேம். ஆமல் என்ட 
ணட்டுணயல்வ, டயவந்ட சங்க ணங்கள் கன், ஆந்த், 

ணவதமந, ணமமஷ் ழடசங்கநில், 

னமபவதிறங்கூ, இனப்டமக "கல்தமண்" த்ரிவகதின் 
"டீர்த்டமங்க" ணரில் ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட4. இவப 
டபிறம் னணயவகதில் மழணச்பம், றோவசம் உள் 
இனட இங்கநிறள்ந ணங்கள் "றோ சங்கமசமர்தமடய 



பித்தம-டர்ண-ீமடய-ம்மகட ண"ங்கள் ன்று 
ளசமல்யதினப்டயல்டமன் றழணன ணம், கங்ழகமத்ரி ணம் 
ஆகயதவப ற்யனேம் இனக்கயட. 
 

ஆசமர்தமநின் ழர் சயஷ்தர்கநின் ளதரிறம் இபற்யல் 
சயவடச் ளசமல்கயமர்கள். டயனச்சூர் ணங்கவநப் ற்யனேம் 
இப்டிப் த்ணமட, றழச்பமசமர்தமர்கள் ஸ்டமித்டடமக 
டயஹ்தம் இனக்கயட. (டரிதிறள்ந) ஜ்ழதமடயர் 
ணத்டயன் 'சமகம (கயவந) ண'ணமகத் ழடமகமசமர்தமள் 
சகனம் ணத்வட ஸ்டமித்டடமகச் ளசமல்ப்டுகயட. 
 

ட, தமர் ஸ்டமித்டட ன்று பிசமரித்டக்ளகமண்ழ 
ழமமல் னடிழபதினக்கமட. ஆத்ண மணமக, 

ஜமணமகழபம க்டயதமகழபம, இல்மணல் அட மட்டுக்கு 
ஆமய்ச்சய ழமய்க்ளகமண்டினக்கும்! ஆசமர்தமள் 
ஸ்டமித்டயனக்கழப னடிதமட ன்று ளசமல்படற்குக் 
கமஞணயல்மடடமறம், இந்டப் ளரித ழடசத்டயல் ணடத்வடக் 
கட்டிக் கமப்டற்கு த்டவ ணம் ழபண்டுணமமறம் 
ஸ்டமிக்க அபச்தம் இனந்டடடமறம் அபர் அழக 
ணங்கவந ஸ்டமித்டடமகழப எப்னக்ளகமண்டு 
ல்மபற்வனேம் குனீங்களநன்று ணஸ்கமம் 
ண்ஞமம். 
 

1 --- பமமஞ ீம் ழதமகய பழமடயகம்த 

 

னவரிப றோ ரிழ சயஷ்வத: | 

 

சமத்ணம ஞ்ச ணமணீமம் 

 

ப்கல்ப்த டஸ்ளடௌ கடயசயத்--டயமி || 

 



(னென்மம் சர்கம், 23-ம் ச்ழமகம்) 
 

2 சமசம் பிக்ண ம்பத் 1941, அடமபட கய.ி. 1884 
ழடடயதிட்ட. 
 

பமசகம் 

 

கத்குழம: சங்கஸ்த மணர்த -- கயமணமட: 
 

சயஷ்த: ன்ணமர்க்க--யஷ்ஞமட: சந்த்ழசக மணக: 
 

டஸ்த சயஷ்ழதம பிச்பமட தடீன்த்ழம ழதமகயமம் ப: 
ன்று ழமகயட. 
 
3 --- Vol. 11. No. 11, July 1894 
 

4 கூய, சயபகங்வக, ஆபஞி, பினொமக்ஷ, னஷ்கயரி, 

சங்ழகச்ப-கபீ, மணசந்த்ன, ரின, ண்டிகமடி, 

ீன, ழகமடண்மண, ஸ்பர்ஞபல்ய, ளணமற, ழதமக 
யம் ஸ்பமணய, மகுண்டுன ணங்கள். 
அன்வ ணவற 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 

அன்வ ணவற 

 

இப்டி ழமகத்டயற்கமக ஆசமர்தமள் ல்மம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் ழமட - உகத்டக்ழக 
குனந்வடதமக, குனந்வட குனபமக அடேக்ம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும்ழமட - ளற் டமதமனக்குக் 
குனந்வடதமக, 'அந்டயணத்டயல் கவணவதப் ண்டகயழன்' 

ன்று னன்ழ பமக்குக் ளகமடுத்டயனந்டமர் அல்பம? 

அவடப் ண்டம்டி ஆதிற்று. 



 

அந்ட அம்ணமறக்கு யர்தமஞ ணதம் பந்டட. அட 
உழ ஆசமர்தமறக்குத் ளடரிந்டட. கமடிதில் 
ப்ன்ணமமர். டமதமவ ஆச்பமப்டுத்டய அத்வபட 
உழடசணமக ஸ்ழடமத்ங்கள் ளசமன்மர். அந்த்த 
ஸ்ணவஞ ப்டிழதம அப்டிழத ணஞத்டக்கு அப்னம் 
ஆகுளணன்டமல் அபறக்கு னக்டய கயவக்கச் 
ளசய்தடளணன்று அப்டிச் ளசமன்மர். 
 

ஆமல் அட அபறக்குப் ிடிபில்வ. 
 

'ிடிடுகய ணமடயரி க்டயதமய் ளசமல்றழபமம்' ன்று சயப 
ஸ்ழடமத்ங்கள் ளசமன்மர். 
 

அபவநக் வகமத்டக்கு அவனத்டழமக ப்ணட (னட) 
கஞங்கள் பந்ட. 
 

அபள் தப்ட்மள். 
 

இடறம் ரிதமய் பபில்வழத ன்று பிஷ்ட 
ஸ்ழடமத்ங்கள் ளசமன்மர். "ச்ரிதம ச்யஷ்ழம பிஷ்ட:" 
ன்று ஆம்ித்ட "க்னஷ்ஞமஷ்கம்" ளசமன்மர் ன்று 
ளசமல்பமர்கள். 
 

றகுணமர்கநம பிஷ்ட ழபகர்கள் பந்டமர்கள். 
 

டமதமனக்கு சமந்டணமகறம் ந்ழடமணமகறம் ஆதிற்று. 
 

அபர்கள் அபறவத உதிவ பிஷ்ட ழமகத்டக்கு 
டுத்டக்ளகமண்டு ழமமர்கள். 
 



ளகமடுத்ட பமக்குப்டி ஆசமர்தமள் டம் ண்ஞ 
யவத்டமர். 
 

ந்டக்கறம், னழமயடர்கறம் ந்யதமயதம க 
னத்ரின் டர்ணம் ன் ன்று னரிந்டளகமள்நமணல் 
ஆழக்ஷித்டமர்கள். இப்ழமட1 ழடசமிணமிகள் 
ண்டபளடல்மம் ண்ஞிமர்கள் - எத்டவனதமவண 
யஷ்கமம் ல்மம் (ண்ஞிமர்கள்) ! 
 

ஆசமர்தமள் எனபர் ணமத்டயணமக இனந்டளகமண்டு டமதமர் 
சரீத்வடச் ழசடயத்டத் டெக்கயக்ளகமண்டு ழமய் அகத்டக் 
ளகமல்வதிழழத டம் ளசய்னேம்டி ஆதிற்று. 
 

அடற்கு ப்மதச்சயத்டணமக இன்வக்கும் அந்ட சரவணதில் 
ம்னடயரிகநில் ளசத்டப்ழமபரின் சரீத்வட 
மவதமகச் ழசடயத்டக் ளகமல்வதிழழத டம் 
ளசய்கயமர்கள். 
 

இன்ளமன பிதம் அங்ழக ளசமல்கயமர்கள். 
எத்டவனதமவணனேம் யஷ்கமனம் ளசய்தமணல் இண்டு 
குடும்த்டயர் ணட்டும் டக்கம் ழகட்க பந்ட ம்னட 
சரீத்டயன் டவ ணமட்டிறம் கமல் ணமட்டிறணமக 
யன்மர்கநமம். இபர்கறவத பம்ச ம்வதிர் 
ன்று இன்வக்கும் 'டவதமற்றுப் ள்நி', 'கமப்ள்நி' 
ன் இண்டு இல்த்டக்கமர்கவநச் ளசமல்கயமர்கள். 
 

1 -- 1939-ல் கூயதட. 
அகய மட ழக்ஷத்மம் 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 



அகய மட ழக்ஷத்மம் 

 

ளகமஞ்ச மனய இப்டி என அகத்டக் குனந்வடதமக 
இனந்டபிட்டு ஆசமர்தமள் ணறுடினேம் உகத்டயன் 
குனந்வடதமகப் னப்ட்டு பிட்மர். மழணச்பத்டயயனந்ட 
வகமம்பவ என ழக்ஷத்ம் பிமணல் ழமமர். 
இப்டி அங்கங்ழக அந்டணமக பிபங்கள் இனக்கயன். 
ணவந்ட ழம பிபங்கறம் அந்டம் இனக்கும். சயட 
ளசமல்கயழன். த்பமடச யங்க ழக்ஷத்ங்கறக்குப் 
ழமவட னன்ழழத ளசமல்யற்று.1 

 

அந்ட சதம் ன் டயனபந்டனத்டயல் 
பீவபஷ்ஞபர்கவந ணப்டுத்டய 
அத்வபடயகநமக்கயமர். 
 

(வனத) வணறர் மஜ்தத்டயல் என பிஷ்ட ழக்ஷத்ம். 
சயப ஸ்பனொணமக இனந்ட ஆசமர்தமவநக் 
ழகமபிறக்குள்ழநழத பி னடிதமளடன்று ட்ர்கள் 
ஆழக்ஷித்டமர்கள். "என டம் உள்ழநழமய் ஸ்பமணய 
டர்சம் ண்ஞி பிட்டு பந்ட அப்னம் சண்வ 
ழமடுங்கள்" ன்று ஆசமர்தமள் ழகட்டுக் ளகமண்மர். 
அபர்கள் அப்டிழத ழமய்ப் மர்த்டழமட னெர்த்டயதின் 
பட க்கம் சயபமக ணமயதினந்டட! அபர்கள் 
ணன்ிப்னக் ழகட்டுக்ளகமண்டு ஆசமர்தமவந ணரிதமவட 
ண்ஞி உள்ழந அவனத்டக் ளகமண்டு ழமமர்கள். 
'ரிர்' ன்ழ அன்யயனந்ட அந்ட ஊனக்குப் ழர் 
இனக்கயட. 
 



ணடவதில் ணீமக்ஷய - றந்டழச்பமவந டர்சம் 
ண்ஞிக்ளகமண்டு, அம்மறக்குப் ஞ்ச த் ஸ்ழடமத்ம் 
அர்ப்ஞித்டமர். பித்பத் னெம் யவத இனந்ட 
அந்ட ஊரில் ல்மவனேம் அத்வபடத்வட ற்கும்டிப் 
ண்ஞிமர். 
 

டயனச்சயமப்ள்நி டமனேணமபர் ழகமபிறக்கு ஆசமர்த 
ம்ந்டம் இனப்டற்கு சம ப்ணமஞழண இனக்கயட! 
அங்ழக றகந்ட குந்டநமம்மள் ந்யடயச் சுபரில் 
'ளநந்டர்த ரி'தின் னர்ப மகணம 'ஆந்ட ரி' 

ச்ழமகங்கள் மற்த்டயளதமன்றும் கல்ளபட்மகப் 
ளமயத்டயனக்கயட. 'ஆசமர்தமழநடமன் ளமயக்கச் 
ளசய்டமர். அப்னம் ம்னழகச்பம் ழமய் 
அகயமண்ழச்பரிக்குத் டமங்க ப்டயஷ்வ ண்ஞி 
சமந்டனெர்த்டயதமக்கயத ிகு அங்ழக மக்கய 59 ச்ழமகனம் 
ண்ஞி டைமக்கய னடித்டமர்' ன்று டயஹ்தம் 
இனக்கயட... ளநந்டர்த ரிக் கவட அப்னம் 
ளசமல்கயழன். அட ஆசமர்தமநின் வகம தமத்வதில் 
பனபட. கமபமரிதமகச் ளசமல்மணல் னன் ின்மகச் 
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழன். 
 

றோங்கத்டயல் கண்ம் ண்ஞிக்ளகமண்டு பந்ட 
வபஷ்ஞபர்கறக்கு உழடசம் ண்ஞி சமந்டப்டுத்டய 
ஸ்பமணய டர்சம் ளசய்ட ளகமண்மர். அங்ழக யவத 
க்டர்கள்கூடி னழமக வபகுண்ளணன்று 
ந்ழடமப்டும்டிதமக 'மகர்ஞ தந்த்ம்' 

ஸ்டமித்டமர். டயனபிவணனடெனக்கு ஆசமர்தமள் பந்டவட 
'ஆந்ட கயரீத'த்டயல் ளமம்றம் னன்மடி 



ளசமல்யதினக்கயட. ழசமன ழடசத்டயன் அத்டவ 
சயபமதங்கறக்கும் ணத்தயங்கணமக இனப்பர் அந்ட 
ழக்ஷத்த்டயன் "ணமயங்கம்" டமன். 
 

வபஷ்ஞபர்கள்டமன் ஆசமர்தமவந பிழமடயத்டமர்கள் 
ன்று யவத்டபிக்கூமட. அபர் ந்ட 
ளடய்பத்வடனேழண 'அட என்றுடமன் ளடய்பம்' ன்று 
ளசமல்மணல் அத்வபடணமக ண மபத்டன் 
ளசமல்ய பந்டடமல் டீபி வசபர், டீபி சமக்டர் னடயத 
ல்ழமனழண அபரிம் சண்வக்குத்டமன் பந்டமர்கள்! 
அடமல் ணத்தமர்றத்டயறம் அபனக்கு டயர்ப்ன 
ற்ட்ட. 
 

'அபடமம ம்வணழத கத்ட பிட்டுபிட்டு னெப் 
ணசயபன் ல் ளதர் பமங்கயக்ளகமண்டு ழமகயமழ!' 
 ஆசமர்தமள் யவத்டமர். அபர் யவத்டமழம 
இல்வழதம மன் யவக்கயழன்! ஆவகதமல் 
ணமயங்க னெர்த்டயதிம், 'ீடமன் இபர்கறக்கு த்தம் 
ளடரினேம்டிதமக டயல் ளசமல்டம்!' ன்மர். 
 

உழ ன் ஆச்சு ன்மல், யங்கத்டயயனந்ழட 
"த்தம் அத்வபடம்!" ன்று பமக்கு உண்மதிற்று! 
அழடமடு கூழப, வகவதத் டெக்கய சடம் ண்டபடமக 
யங்கத்டக்குள்நியனந்ட பட வகனேம் ளபநிழத பந்ட 
டெக்கய யன்ட! 
 

அத்டவ ழனம் ஆந்டப்ட்டுக்ளகமண்டு ழபடமந்ட 
ணடத்டயல் ழசர்ந்டமர்கள். 
 



ணமதபத்டக்கும் ஆசமர்தமள் ழமதினக்கடம் ன்டற்கு 
'சயபமந்ட ரி'தில் குயப்ன இனப்டமகச் ளசமல்மம். 
அடயல் 'ீகண்'ப் ழர் ஈச்பன், ணதில் இனபனக்கும் 
இனக்கயவட வபத்ட ஈச்பழ என ணதிமக ர்த்டம் 
ண்ஞிதடமக என ச்ழமகம் இனக்கயட1. அடயழ ளண் 
ணதிம 'ணனைரி'தமக அம்மநச் ளசமல்யதினக்கயட. 
அம்மள் ணதிமக பந்ட இம்டமன் ணமனைம் அல்ட 
ளகௌரீ ணமனைம் ன்னும் ணமதபம். டயன ணதிமடுடவ 
ன்று டணயழ்ப் ழர். 
 

ளணட்மஸ் ணதிமப்னரிறம் அம்மள் ணதிமகப் னவ 
ண்ஞிதினக்கயமள். டயனளபமற்யனைர் ழம ஆசமர்தமள் 
அங்ழகனேம் டமன் ழமதினப்மர். 
 

'சயபமந்ட ரி' றோ வசத்டயல் ளசய்டயனப்மமதினக்கும். 
அங்ழக ழகமன பமசல் கடபிழழத ஆசமர்தமள் ிம்ம் 
ளமயத்டயனக்கயட. 'ழதமக டமமபநி'தில் 
ஆவசப்ட்மற்ழமழப றோவசத்வட எட்டிதினக்கும் 
மழகச்பம் ன் இத்டயல் அனபினேம் 
ஆணனணமக உள்ந என கமந்டணம இத்டயல் 
ஆசமர்தமள் அடித்ட சயவதமக யஷ்வதில் சய கமம் 
இனந்டயனக்கயமர். 
 

கண்ஞப்வ க்டர்கறக்ளகல்மம் 
சயழமனஞணமதினப்பர்- "க்டமபடம்மதழட!" - 
ன்று ளசமன் ஆசமர்தமள்2 கமநஸ்டயனேம்டமன் 
ழமதினப்மர். அழடமடு அட அம்மள் ஜமமம்மநமக 
உள்ந ழக்ஷத்ணல்பம? ழமகமணயனப்மம? 

 



டயனப்டயதில் ளனணமவந டர்சம் ண்ஞி, அந்டக் 
ழகமபியல் க்டமள் கமஞிக்வககவநக் ளகமண்டுபந்ட 
ளகமட்டும்டிதமக 'டமகர்ஞ தந்த்ம்' ஸ்டமிடடமர். 
'மண்டுங்கமஷ்கம்', 'கந்மடமஷ்கம்' இண்டும் அபர் 
ணமமஷ்ட்மபிறள்ந ண்ரீனத்டக்கும் 
எரிஸ்மபிறள்ந னரிக்கும் ழமடற்குச் சமன்று, னரிதில் 
என னக்த ணழண ஸ்டமித்டயனக்கயமர். 
 

இன்ளமன்று த்பமவகதில் ஸ்டமித்டடம் ளடரிந்ட 
ளகமண்ழமம். "அச்னேடமஷ்கம்", "ழகமபிந்டமஷ்கம்" 
ன்று க்னஷ்ஞ ஸ்டடயகள் அழகம் ஆசமர்தமள் 
ண்ஞிதட த்பமவக, ணடம, ப்னந்டமபம் ஆகயத 
இங்கநில் அபர் ழக்ஷத்மம் ண்ஞி ழமட 
இனக்கமம். இப்டிழத அழதமத்டயதில் ""மண னங்கம்"" 
மடிதினக்கமம். 
 

சயப ஸ்ழடமத்ங்கநில்  கமசயதில் 
ண்ஞிதடமதினக்கும் 'அன்னர்ஞம ழடமத்ம்' 

அங்ழகடமன் ண்ஞிதட ன்று ளசமல்ணழ ளடரினேம். 
ழக்ஷத், டீர்த்டங்கவநப் ற்யனேம் 'கமசர ஞ்கம்', 

'கங்கமஷ்கம்', 'ணஞிகர்ஞிகமஷ்கம்' ன்ளல்மம் 
ஸ்ழடமத்ரித்டயனக்கயமர். தனவ ற்யனேம் அஷ்கம் 
மடிதினக்கயமர். ர்ணடம டீத்டயல்டமன் ஆச்ணம் 
பமங்கயக்ளகமண்மர்? அவடப் ற்யனேம் அஷ்கம் 
மடிதினக்கயமர். 
 

க ழக்ஷத்ங்கறக்கும் ழமய் கமஷ்ணீத்டயல் ணம 
ண்டிடர்கறன் பமடம் ண்ஞி தித்டமர். அங்ழக 
சமடம ீத்டயல் யமர் ன்று ம்ிக்வக இனக்கயட. 



அங்ழக ணம ண்டிவடதமக இனந்ட என னேபடயவத 
ளணச்சயத் டவதில் சூட்டிக்ளகமள்ந 'ர்ன்' ணமடயரிதம 
'டங்கம்' ன் என சயழமனஞம் ளகமடுத்டமமம். 
இப்ழமடம் அங்ழக அவட பிழச ஆஞணமகச் 
ளசமல்யச் சூட்டிக் ளகமள்கயமர்கநமம். 
 

றோகரில் 'சங்கமசமர்த கயரி' ன்ழ என குன்று 
இனக்கயட. ழடசத்டயன் பக்கு உச்சயதில் ஆசமர்தமறக்கு 
உச்ச ஸ்டமம் ளகமடுத்டயனப்டற்கு அவதமநம். 
 

த்ரிமத் ன்னும் டரிகமச்ணத்டக்கு ஆசமர்தமள் ழமட 
என னக்தணம ம்பம். ஜ்ழதமடயர் ணம் அங்ழகடமன் 
ஸ்டமித்டமர். டரி மமதஞ னெர்த்டயழத அப்ழமட 
அகந்டம டயதில் னவடந்டயனந்டமகறம், ஸ்பமணய 
ஸ்பப்த்டயல் ஆசமர்தமறக்கு ளடரிபித்டடி அபர் டமன் 
அவட டுத்ட பந்ட ப்டயஷ்வ ண்ஞிமளன்றும் 
டயஹ்தம் இனக்கயட. அங்ழக சூமக ளபந்ீர் ளமங்கும் 
என ஊற்று 'டப்ட குண்ம்' ன்று இனக்கயட. அட 
ஸ்பமணயழத ஆசமர்த ரிபமத்டயன் ஸ்மத்டயற்கமக 
அடேக்யத்டட ன்று ளடரிகயட. 
 

இவடளதல்மம்பி னக்தணமடமக ஆசமர்தமள் 
யவத்டயனக்கக்கூடித என்றும் அங்ழக ந்டட. ர்ப 
ங்கறம் ஆசமர்தமநின் சஞத்டயல் பிறேந்ட கத்குன, 

கத்குன ன்று ளகமண்மடிமறம் அபனக்குத் டமனும் 
சயஷ்தமக பிறேந்ட ணஸ்கமம் ண்ஞடம், ண்ஞடம் 
ன்றுடமன் இனந்டட. அந்ட ஆவச னர்த்டயதமகும்டிதமக 
டரிதில் ஆசமர்தமநின் குனறம் ண குனறணம 
ழகமபிந்டகபத்மடனம், ளகௌமடனம் டர்சம் 



ளகமடுத்டமர்கள். அபவத் டமங்கள் சயஷ்தர், ப்சயஷ்தர் 
ன்று ளசமல்யக் ளகமள்றம்டிதம மக்தத்வடத் 
டங்கறக்குக் ளகமடுத்ட, அபடம கமர்தத்வட அழணமகணமக 
யவழபற்யக் ளகமண்டினந்ட ஆசமர்தமவநப் மர்த்ட 
அந்ட இண்டு ழனம் ளமம் ந்ழடமப்ட்மர்கள். 
ஆசமர்தமள் "டக்ஷயஞமர்னெர்த்டய அஷ்கம்" ளசமல்ய, 
அடிக்கு அடி அபர்கறவத சஞங்கநில் - டயன 
அடிகநில்! - ணஸ்கரித்டமர். டக்ஷயஞமனெர்த்டயதியனந்ழட 
பந்பர் இப்டி க்டய மகம் - மக க்டயதில்வ! - 
ண்ஞிமர் 

 

1 --- கமசய, றோவசம், டயனளசந்டெர், ளகமல்றர் (னெகமம்ி), 
குனபமனைர், டயனளபமற்யனைர், கமணமக்தம ஆகயத 
ழக்ஷத்ங்கறக்கு ஆசமர்தமள் ளசன்டம் னன்ழ 
குயப்ிப்ட்டுள்நட. கும்ழகமஞ, சயடம் 
ழக்ஷத்ங்கறக்குள்ழந ஆசமர்தத் ளடமர்னம் னன்ழ 
கூப்ட்டுள்நட. 
 

2 --- 'ந்த்தம கர்ணடயமத்தழதம' த் ளடமங்கும் 54-பட 
ச்ழமகம். 
 

3 --- "சயபமந்ட ரி" -- 63 

 

சயப-சக்டய டர்சம்:சயபயங்கங்கறம் சக்டய ஸ்டடயனேம் 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 

சயப - சக்டய டர்சம் ; 

 

சயபயங்கங்கறம் சக்டய ஸ்டடயனேம் 

 



ணமடம-ிடம-குன ன்டயல் குன டர்சம் ஆடம் ணமடம-
ிடமக்கவந மர்க்க ஆவசப்ட்மர். சயஷ்தமக 
அங்கயதினந்ட ணமடரி, குனந்வடதமக அங்கயதினக்க 
ஆவசப்ட்மர். தமர் ணமடம? தமர் ிடம? " ணமடம ச மர்படீ 
ழடப ீ; ிடம ழடழபம ணழச்ப :" ன்று அபழ 
ளசமல்யதினக்கயமர்.1 அபர்கள் ழசர்ந்ட ண்ஞி 
அபடமந்டமன் அபழ ன்மறம் குனந்வடதமக க்டய 
ண்ஞ ஆவசப்ட்மர். இடபவ ம்ளணல்மவனேம் 
ழமக் ழகமபில்கறக்குப் ழமய் அர்ச்சம னெர்த்டயகவந 
(பிக் படிபங்கவந) டர்சயத்டபர் - மம் அர்ச்வசவதத் 
டமன் மர்க்கயழமளணன்மல், அபர் அடயழழத அந்டந்ட 
பமணயவத ழமகப் மர்த்டயனப்மர். அப்டிப் மர்த்டபர் 
- இப்ழமட மர்படீ ழணச்பமள் மக்ஷமத்டமக 
றேந்டனநிதினக்கும் வகமத்டக்குப் ழமமர். ழதமக 
த்டமல் ழமமர் ன்று இனக்கயட. 
 

வகமத்டயல் ஈச்பவனேம் அம்மவநனேம் டர்சம் 
ண்ஞி, க்டய ண்ஞி ஆந்டப்ட்மர். என்ழ இப்டி 
ஈச்பன்-அம்மள் ன்று இண்மகய, அப்னம் ம்னவத 
கபத்மடமள் ன்று னென்மகய என்வளதமன்று மர்த்ட 
ஆந்டப்ட்டுக் ளகமண்ட! 
 

அபர் டர்சம் ண்ஞிட அபர் ஆந்டணவந்டழடமடு 
னடிந்டழமகக் கூமட, இடயயனந்ட ழமகத்டயற்ளகல்மம் 
ந்மறம் ஆந்டணமக என்று க்கழபண்டுளணன்று 
மர்படீ-ழணச்பர்கள் யவத்டமர்கள். பந்ட குனந்வடக்கு 
என 'ப்ண்ட்' ளகமடுக்கய ணமடயரி ளகமடுத்ட அடயழழத 



ழமகத்டக்குப் ணமடேக்த்வடச் ழசர்த்ட அனுப்ி 
பிட்மர்கள். 
 

ஸ்பமணய ஆசமர்தமறக்கு ந்ட ஸ்டிக யங்கங்கவநக் 
ளகமடுத்டமர். இந்ட பிதம் இடயம-னமஞங்கவந 
(னவழத) ழசர்ந்ட 'சயப ஸ்தம்', 'ணமர்க்கண்ழத 
ம்யவட' ஆகயத இண்டிறம் இனக்கயட. சயப 
ஸ்தத்டயல் இட கமசயதில் ந்டடமகச் 
ளசமல்யதினந்டமறம், அவப வகம யங்கங்கள் 
ன்ழ இனக்கயட2. இண்டிறழண ஞ்ச யங்கங்கள் 
ன்று எற்றுவணதமகச் ளசமல்யதினப்வட 
கபிக்கழபண்டும். என்யல் ந்ட ன்று ளசமல்ய 
இன்ளமன்யல் மற ன்ழம ஆறு ன்ழம இல்வ! 
இவடபி கபிக்கழபண்டிதட, இண்டிறழண அந்ட ந்ட 
யங்கங்கறம் எழ ளதர்கவநச் ளசமல்யதினப்ட! 
ழதமகயங்கம், ழமகயங்கம், பயங்கம், னக்டயயங்கம், 

ழணமக்ஷயங்கம் ன்று அழட ந்ட ழர் 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

கூடுடமக, அபற்வப் ிற்மடு ஆசமர்தமள் ங்ளகங்ழக 
ப்டயஷ்வ ண்ஞிமளன் பிபம் 'ணமர்க்கண்ழத 
ம்யவட'தில் ளகமடுத்டயனக்கயட: ழதமகயங்கம் இந்ட 
(கமஞ்சய) ணத்டயல்; ழமகயங்கம் ச்னங்ழகரி ணத்டயல்; 

பயங்கம் ழமநத்டயல் ீகண் ழக்ஷத்த்டயல்; னக்டய 
யங்கம் ழகடமரிமத்டயல்; ழணமக்ஷயங்கம் சயடம்த்டயல். 
 

அட ஸ்டிக யங்கணமக இனந்டடயல் ளமம் 
அர்த்டனண்டு. 
 



றோனத் ப்ச்ம்டமன் வபடயகணம சயப றக்டங்கநில் 
னக்தணமக இனப்ட. அடயல் த்தம ச்ழமகத்டயல் ன் 
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல்: 
 

ஆம டமந- : ஸ்டமந்ட-னப-ப்ஹ்ணமண் 
ணமபிஸ்னஜ்- 

 

ஜ்ழதமடய : ஸ்மடிக-யங்க-ளணௌநி பித் 

 

னர்ழஞந்ட பமந்டமம்னவட :| 
 

அஸ்ழடமகமப்றட-ழணக-ணீச-ணயசம் னத்மடேபமகமஞ்-ந் 

 

த்தமழதடீப்யட யத்டழத (அ)த்னட-டம் பிப்ழம 
(அ)ியஞ்ழசச்-சயபம் || 

 

ழபட ணந்த் னர்பணம னவ ண்டபடற்குரிதபம 
என பிப்ன் னவதிமல் இஷ் யத்டய அவத 
ழபண்டுணமமல் இந்ட னத் ப்சம் ன் அடேபமகத்வட 
(ழபடத்டயன் 'ளக்ஷ்'வ) எழ ஏட்ணமக ஏமணல் 
('அத்னட டம்' ன்டற்கு அடடமன் அர்த்டம்) ளசமல் 
ழபண்டித னவதில் ம் ளசய்டடி சயபனுக்கு 
அிழகம் ண்ஞடம் ன்ட ச்ழமகத்டயன் 
கவசயதில் ளசமன் பிதம். சயபனுக்கம ிம்ம் 
அழகணமக யங்கணமகத்டமன் இனக்கும். அட ஸ்டிக 
யங்கழணம, மஞயங்கழணம, றபர்ஞ யங்கழணம, 

யங்கழணம, ணகட யங்கழணம டபமதினந்டமறம் 
'னத்ம்' ித்டடி அிழகயக்கடம், ழபழ மம 
ணமடயரி னெர்த்டயதமக இனந்டமறம் இழட பிடயடமன். இட 
(ச்ழமகக்) கவசயதில் ளசமன் பிதம். "கம் ஈசம் 



அயசம்" ன்று க பஸ்டபம ஈச்பவ னத்  
த்தமத்ழடமடு டம அிழகயக்கடம் ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. 
 

இடற்குனன் சயப ஸ்பனொத்வட ப்டி த்தமிக்க 
ழபண்டும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. மடமநத்டயயனந்ட 
ஆகமசம் பவ வ்தமித்டக் ளகமண்டு, 

ப்ம்ணமண்ங்கவநளதல்மம் ப்கமசப்டுத்டயக் 
ளகமண்டினக்கும் ஜ்ழதமடயஸ்மக ஸ்பமணய இனக்கயமர். 
ஜ்ழதமடயர் யங்கணமக இனக்கயமர். அட ஸ்டிக யங்கணமக 
இனக்கயட: " ஸ்மடிக யங்க ! " ஸ்டிகத்டமமட 
'ஸ்மடிகம்'. இப்டிதன ணம ளரித ஸ்டிக யங்கணமக 
ஸ்பமணயவத மபித்டக்ளகமள். அடன் சயயல் னர்ஞ 
சந்டயன் ப்கமசயக்கயட- "ளணௌநி பித் னர்ழஞந்ட." 
ணமன், ணறே, வ ல்மனள்ந கந (உனப) ிம்த்டயன் 
சயயல் னென்மம் ிவடமன் இனக்கயளடன்மல் ஸ்டிக 
ணதணம இந்ட கந-யஷ்கந (அனறனப) யங்கத்டயன் 
உச்சயதில் னர்ஞசந்டயழ இனக்கயட! அடமல்டமன் 
குயப்மக ஆசமர்தமள் ப்டயஷ்வ ண்ஞினேள்ந இந்ட 
யங்கங்கறக்கு சந்த்ளணௌநசீ்பன் ன்று ழர் 
இனக்கயட. அந்டப் னர்ஞ சந்த்னுக்குள்ழநதினந்ட 
அம்னடம் ளனகுகயட: "பமந்டமம்னவட:". அம்னடம் 
"அஸ்ழடமக"ணமகப் ளனகுகயட - அடமபட யவத, 

டமவ டமவதமய்ப் ளனகுகயட. னென்மம் ிவதமமல் 
ழடம ளகமஞ்சம் அம்னடம் டமன் ளனகும். இட னர்ஞ 
சந்த்மடமல் எழ டமவதமகப் ிபயக்கயட. டன் 
சயயறள்ந சந்த்ியனந்ழட ளனகும் அம்னட 
டமவதில் ஸ்பமணய அப்டிழத னறேகயதினக்கயமர்-



"ஆப்றடம்"ன்மல் னறேக்கப்ட்டு, அிழகம் 
ண்ஞப்ட்டு ன்று அர்த்டம். அபர் ீனேம் டநி ம் 
பிட்டு அிழகம் ண்ஞிமல் ஆந்டணவகயமர்! 
 

ஸ்டிகணமக இல்மட யங்கணமக, அல்ட ழபழ கந 
னெர்த்டயதமதினந்டமல்கூ னத் த்ழடமடு அிழகம் 
ண்டம்ழமட ஸ்பமணயவத ஸ்டிக யங்கணமகத்டமன் 
த்தமிக்க ழபண்டும் ன்று இனப்டமல்டமன் 
ழணச்பன் ந்ட ல்டிக யங்கங்கவந ஆசமர்தமநிம் 
ளகமடுத்டமர். 
 

கநத்வடபி கந யஷ்கநம் அத்வபடத்டயற்குக் 
கயட்ழ. அடயறம் ஆடய அந்டணயல்மட யங்கம் இன்ம் 
கயட்ழ. அந்ட யங்கம் ஸ்டிகணமக இனந்டபிட்மல் 
ளமம் ளமம்க் கயட்ழ. அத்வபடம் ணடத்பணமகச் 
ளசமல்பட யர்குஞ ப்ஹ்ணம். 
 

ஸ்டிகம் என கரிறம் பமணல் transparent-ஆக (எநி 
ஊடுனறம்டி) இனந்ட ளகமண்டு யர்குஞ டத்பத்டக்ழக 
னொகணமதினக்கயட. ஸ்ப்டிகம் ப்ஹ்ணம் ணமடயரி 
யஷ்கநங்கணமட, யர்ணணமட, சுப்ணமட. ந்டக் கர் 
னஷ்த்டமல் அர்ச்சயத்டமறம் உள்ழந அந்ட 'மல்' அடித்ட, 

அந்டக் கர் ணமடயரிழத ஸ்டிக யங்கம் ழடமன்றும். 
ணமவத ஆழமிக்கும் அத்டவ னொங்கறக்கும், 

குஞங்கறக்கும் யர்குஞ ப்ஹ்ணம் இம் ளகமடுத்ட, அட 
அடபமகறம் ழடமன்றுபட ழமத்டமழ இட? 

 



இப்டி ஜம ணதணமதினப்ட குற குற ன்று 
சந்த்ரிவகதின் அம்னடத்டயல் குநிர்ந்டயனப்ட 
கமனண்தத்வடக் கமட்டுபடமக இனக்கயட. 
 

ஞ்ச னடம், ஞ்ச ப்மஞன் ன்று இனப்டழமல் ஞ்ச 
யங்கம் ஸ்பமணய ஆசமர்தமறக்குக் ளகமடுத்டமர். ஞ்ச 
க்னத்தம் ளசய்பர்! ஞ்ச னகம் உள்நபர்! 
 

அயகயபன்-அயதப்டும் அயதப்டும் பஸ்ட-அயற 
ன் னென்றும் என்று ன்ட அத்வபடம். 'த்ரினடி' ன்று 
இந்ட னென்வச் ளசமல்பட. அப்டிளதமன த்ரினடிதமக 
இங்ழக ளகமடுத்டபர் - சயபன்; பமங்கயக்ளகமண்பர் - 
சயபன்! ளகமடுக்கப்ட் பஸ்டறம் சயபன்! 
 

இங்ழக ஆசமர்தமவநழத ஸ்டிக சந்த்ளணௌநசீ்பமக 
ளசமல்யதினக்கும் என ச்ழமகம் ஜமகம் பனகயட. 
'ணமடபதீ சங்க பித'த்டயல் ஆசமர்தமநின் அபடம 
ர்க்கத்டயல் பனம் ச்ழமகம் : 
 

னெர்டய யணக சயஹ்ம் யடிழ தமங்க-ணம்ழதம : 
 

சூம் | 

 

பனய ஸ்டிக - பர்ஞம் ப்மஜ்ஜமஸ்டம் ழணயழ 

 

சம்னம் ||2 

 

குனந்வட சங்கவப் மர்க்க பந்ட ஜமிகறக்கு சயபச் 
சயன்ங்கள் அடிம் ளடரிந்டடமம்! படு ணமடயரி, ணச்சம் 
ணமடயரித் ளடரிந்டட ன்மர்கள். " னெர்டய யணக 
சயந்ம் " - சயயல் சந்த்ின் சயன்ம் ! அடடமன் 



சந்த்ளணௌநி ! ளற்யதில் னென்மபட கண் ணமடயரி 
அவதமநம்-"யடிழ தமங்கம்". ழடமநில் சூக் குய-
"அம்ழதம: சூம்." ழடளணல்மம் ஸ்டிகணமக 
ணயன்னுகயட : " பனய ஸ்டிக - பர்ஞம்3 ". இப்டித் 
ழடமன்யத குனந்வடவத சம்ன ன்ழ அந்ட ஜமிகள் 
ளடரிந்ட ளகமண்மர்கள் - "ப்மஜ்ஜமஸ் டம் ழணயழ 
சம்னம்..." 

 

ிடமபம ணழச்பன் ஞ்சயங்க அடேக்ம் 
ண்ஞிழமட ணமடம மர்படய சும்ணமதினப்மநம? அபள் 
என ஸ்ழடமத்ச் சுபடிவத ஆசமர்தமறக்குக் ளகமடுத்டமள். 
அடடமன் ழடப ீஸ்டடயகநில் னடல் ஸ்டமம் 
பயப்டம "ளநந்டர்த ரி". ணமர்க்கண்ழத 
ம்யவடதில் அவட "ளநந்டர்த மம்" ன்று 
ளசமல்யதினக்கயட. "னத்வத" - அடமபட ழமகத்டயற்கு 
ழக்ஷணம் உண்மக்குபடற்கமக - அவட ஆசமர்தமறக்கு 
அடேக்ம் ண்ஞிமளநன்று இனக்கயட. 
 

ஞ்சயங்கம் ளகமடுத்டட, அபற்யன் ளதர்கள், அபற்வ 
ஆசமர்தமள் ங்ளகங்ழக வபத்டமர் ன்வடளதல்மம் 
'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட'க்கு னறேக்க இவசபமகச் 
ளசமல்றம் 'ஆந்டகயரீத சங்க பித'த்டயல் அம்மள் 
ளகமடுத்ட னஸ்டகத்வட 'அம்ிகம ஸ்டப மம்' ன்று 
குயப்ிட்டினக்கயட.4 ழடப ீணம 
ஸ்டடயகறக்ளகல்மம் இடழப மணமதினப்ட ன்று 
அர்த்டம். "கடடேக்மத" ளகமடுத்டமளநன்று இனக்கயட. 
கத்குனறக்குப் ண்டம் அடேக்ம் கத்டக்ழக 
அடேக்ம்டமழ? 

 



'ளநந்டர்த ரி' ன்மல் அனகயன் அவகள். 
அம்மள் அனகு னத்ணமதினக்கயமள். அவட 
ஸ்ழடமத்ம் பமக்கு னொத்டயல் கமட்டிபிடுகயட. அப்ழமட 
எவ்ளபமன ச்ழமகனம் என அவணமடயரி. 
 

அம்மறக்குப்  னொ ழடங்கள் இனப்டயல் இட 
'றந்டரி' ன்பவநப் ற்யதட. அபள் டசணம பித்தம 
ன்று த்டயல் றந்டரி பித்தமறக்கு ழடபவடதமக 
இனப்பள். 'றோபித்தம' ன்ட அவடத்டமன். 
 

த்ரினறந்டரி ன்ட அந்ட றந்டரிடமன். னென்று 
ழமகத்டயழனேம் சயந்ட அனகய த்ரினறந்டரி. ஸ்டெ-
றக்ஷ்ண-கமஞம் ன் னப்னங்கறக்குள்ழந 
ஜமணமகறம் கமனண்தணமகறம் இனக்கும் ப்ஹ்ண 
டத்பம்டமன் இப்டி அனகு ஸ்பனொணம டமதமக ஆகய 
த்ரின றந்டரி ன் ளதரில் பிநங்குபட. 
'யடமம்மள்' ன்று ளசமல்பட அபவநத் டமன். 
 

சந்த்ளணௌீச்ப யங்கத்டயன் சக்டயதமக றோசக் னொத்டயல் 
னவ ண்டபட த்ரினறந்டரிக்குத்டமன். ளன்மல் 
அபர் ணமடயரிழத அபறக்கும் னர்ஞ சந்த் ம்ந்டம் 
யவத உண்டு. அபனவத சயயல் னர்ஞ சந்த்ன் 
இனக்கயளடன்மல் இபள் பமம் ண்டபழட னர்ஞ 
சந்த் ணத்டயதில்டமன்! " சந்த் ணண் ணத்தகம "ன்று 
ஸ்மணத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. அபறக்கு 
பிழசணம டயடயனேம் னர்ஞிவண! மடமந்டத்டயல் 
(மடவ) னடிபில் அபழந ம்னவத சயஸ் 
உச்சயதில் னர்ஞ சந்த்மக அம்னடத்வடக் ளகமட்டுபமள். 
 



டயவ்த டம்டய யறயறளபன்று அனகமக அம்னட 
கயஞங்கவநக் ளகமட்டிக் ளகமண்டினக்கும் சந்த் 
ம்ந்டத்டன் ழமகத்டயன் டமத்வடளதல்மம் ழமக்கய 
ஆந்டம் ளகமடுப்டற்கமகச் சந்த்ளணௌநிதமகறம் 
த்ரினறந்டரிதமகறம் இனக்கயமர்கள். அபள் சயயறம் 
சந்த் கவ உண்டு. " சமன சந்த் கமடம " ன்று 
ஸ்மணத்டயல் பனகயட. 'ணமத்ரினறந்டரி', 

'சந்த் ணண் ணத்தகம', 'சமன சந்த்கமடமம' ன் 
மணமக்கள் கயட்க் கயட்ழப பந்டபிடுகயன். 
 

"'ளநந்டர்த ரி' ஆசமர்தமழந ண்ஞிதட ன்று 
டமன் ப்யத்டணமதினக்கயட. ற்ளகழப அட 
வகமத்டயயனந்ட, அம்மள் ளகமடுத்டமள் ன்மல் 
ஆசமர்தமள் அவடப் ண்ஞபில்வதம? ப்சமம் ணட்டும் 
டமன் ண்ஞிமம?" ன்று ழகட்மல் இடற்கு எகு கவட 
டயல் ளசமல்கயட. இந்டக் கவட சங்க பிதம் டயறம் 
இல்மபிட்மறம் கர்ஞம்வதமக பந்டயனக்கயட. 
சயஷ்ர்கறம் ணடயப்னக் ளகமடுத்ட 
ற்றுக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். ன் கவட ன்மல்... 
 

"னென்று கமனம் ில்பமர்ச்சவ ண்ஞி ழமக 
ழக்ஷணத்வட உண்மக்கு" ன்று ளசமல்ய ஸ்பமணய 
ஞ்சயங்கங்கவநக் ளகமடுத்டமர். அம்மறம் 
ழமகழக்ஷணத்டயற்கமக ப்சமம் ண்ஞச் ளசமல்ய 
ஸ்ழடமத்ச் சுபடிவதக் ளகமடுத்டமள். ஆசமர்தமள் 
அபர்கவந ணஸ்கமம் ண்ஞிபிட்டுத் டயனம்ிமர். 
 

வகமத்டயன் பமசயயனந்ட ந்டயழகச்பனக்கு ணம 
ணந்த் சமஸ்த்ணமக இனந்ட அந்ட ஸ்ழடமத்ம் 



வகமத்வட பிட்டுப் ழமபடம ன்று இனந்டட. அபர் 
அப்ப்ழம ளமம்றம் ழமணமகக் கமர்தம் 
ண்ஞிபிடுபமர். அடமல் தமர் ன் ன்று மர்க்கமணல் 
ஆசமர்தமநின் வகதியனந்ட சுபடிவதப் யத்டமர். ல்ம 
ஏவனேம் அபர் வகக்குப் ழமகபில்வ. என மகம் 
ஆசமர்தமள் வகதிழழத இனந்டட. ளணமத்டம் இனந்ட 
டைறு ச்ழமகத்டயல் ின் 59 ந்டயழகச்பர் வகக்குப் 
ழமதிற்று. ஆம் மகணம 41 ஸ்ழமகத்வட ஆசமர்தமள் 
இறுக்கப் ிடித்டக்ளகமண்டு சட்ளன்று ளபநிழதய 
பிட்மர்! 
 

ளரித மகம் ஷ்ணமகபிட்ழட ன்று அபர் 
டக்கப்ட்மர். அப்ழமட அம்மள் அசரீரி பமக்கயல், 

"ல்மம் ன் ீவடமன். அந்ட 59-ம் ீழத னர்த்டய 
ண்ஞிபிடு. உன் பமக்கமழழத ஸ்ழடமத்ம் ழகட்கடம்; 

அட வகம ளமத்டம ஸ்ழடமத்த்ழடமழழத, அடற்கு 
ணவடதமகச் ழசர்ந்ட ப்கமசயக்கடம் ன்றுடமன் இப்டி 
க்கப் ண்ஞிழன்" ன்மள். 
 

ஆசமர்தமள் ளமம்றம் ந்ழடமத்டன் அப்டிழத 41- 
டைமக்கயப் னர்த்டய ண்ஞிபிட்டு, "ன் பமக்கம? 

உன்னுவதழடதமழ பமக்கமல்டமன் உக்ளகன்ழ இந்ட 
ஸ்ழடமத்ம் ற்ட்ட - த்படீதமிர் - பமக்ிஸ் - டப 
ய பமசமம் ஸ்டடயரிதம்" ன்று ண பிதத்ழடமடு 
னடித்ட அபறக்கு அர்ப்ஞம் ண்ஞிமர். 
 

இப்டிக் கவட இனக்கயட. 
 



ஆசமர்தமள் ண்ஞித 59 ச்ழமகங்கநில்டமன் அம்மநின் 
ஸ்பனொ பர்ஞவ, ழகசமடய மடம், அபறவத 
ளநந்டர்த அவகநமக பனகயட. இடயல் னென்மபட 
ச்ழமகத்டயல் (அடமபட னறே டையன் 44-பட 
ச்ழமகத்டயல்) "ளநந்டர்த ரீ" ன் டப்ழதமகழண 
ண்ஞினேனணயனக்கயமர். அடமல், ளணமத்ட டைவனேம் 
அந்டப் ளதரில் ளசமன்மறம் னடல் 41 'ஆந்ட ரி' 

ன்றும், ின் 59-ணட்டுழண ளநந்டர்த ரி ன்றும் 
குயப்ிப்டுகயன். னடல் மகத்டயல் ட்மபட 
ச்ழமகத்டயல் 'ஆந்ட ரி' ன்று - "சயடமந்ட 
ரீம்" ன்று பனகயட. 
 

வகமத்டயல் ஆசமர்தமறக்குக் கயவத்ட 
ஸ்ழடமத்த்டயற்கு 'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட', 'ஆந்ட 
கயரீதம்', இண்டிறழண 'ளநந்டர்த ரி' ன்று ழர் 
ளசமல்மணல் 'ளநந்டர்த மம்' ன்றும், 'அம்ிகம 
ஸ்டப மம்' ன்றும் ளசமல்யதினப்ட கர்ஞ 
ம்வக் கவடதின் ப்மணமண்தத்டக்கு ம் 
ழசர்ப்டமகத் ழடமன்றுகயட. 
 

னடல் மகம் றந்டரிவதப் ற்யத ணந்த் சமஸ்த் 
மம். 
 

மக்கயவத ந்டயழகச்பர் பனயப்ய ளசய்டமழ ன்று 
க்கு ளமம் ந்ழடமணமக இனக்கயட! அபனக்கு 
ளமம் ன்ய ளடரிபிக்கடம் ழமயனக்கயட! அடமல் 
டமழ, அம்மநின் னொ மபண்த ணயவணவதனேம், 

'இடற்கு ழணழ கபிவட இல்வ, க்டய இல்வ' 



ன்னும்டிதமக ஆசமர்தமநின் ணயவணவதனேம் 
ளடரிபிக்கய ின் மகம் உண்மதிற்று?5 

 

ஸ்பமணயதின் ஆஜ்வஜப்டிழத ஆசமர்தமள் மற 
யங்கங்கவந ச்னங்ழகரி, ழகடமம், ீகண்ம், கமஞ்சய 
ஆகயத ழக்ஷத்ங்கநில் ப்டயஷ்வ ளசய்டமர். யர்தமஞம் 
ணீித்டழமட ழணமக்ஷயங்கத்வடச் சயடம்த்டயல் 
ப்டயஷ்வ ளசய்ட பனம்டி றழபமசமர்தமநிம் 
ளகமடுத்டனுப்ிமளன்று 'ஆந்ட கயரீத'த்டயல் இனக்கயட. 
 

1 --- 'அன்னர்ஞம ஸ்ழடமத்ம்' கவசய ச்ழமகம். 
 

2 --- 'சயபஸ்தம்': 9-பட அம்சம்; 16-பட அத்தமதம். 
ணமர்கண்ழத ம்யவட ': 72-பட கண்ம், 7-பட 
ரிஸ்ந்டம். 
 

3 --- "ணமடபதீம்" 2-பட ர்கம்: ச்ழமகம்-90 

 

4 -- "ஆடகயரீதம்" 55-பட ப்கஞம். 
 

5 --- "ளசௌந்டர்தம ரி"தின்  ச்ழமகங்கறக்கு 
றோச்சஞர்கநின் பிநக்கம் பபினக்கும் ம் 
டைற்குடயகநில் என்யல் ளபநிதமகும். (னடற்குடயதில் 
அம்ிவக குயத்ட உவகநிறம் ஆங்கமங்ழக 
இவ்பிநக்கம் ளகமடுத்டயனக்கயழமம்.) 
கமஞ்சய ணயவண 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 

கமஞ்சய ணயவண 

 



டயக்பிதளணல்மம் னடித்ட னடிபமகக் கமஞ்சரனத்டக்கு 
பந்டமர். ' கச்சய னெடெர் ' ன்று சங்க இக்கயதணம 
'ளனம்மஞமற்றுப்வ' னடயதபற்யழழத 
ளசமல்ப்டும் அந்டப் னமடணம கம் ணமழக்ஷத்ம் 
ன்டமக ணட்டுணயன்ய ளரித பித்தம மடமிதமகறம் 
இனந்டயனக்கயட. பக்ழக கமசய ணமடயரி ளடற்ழக கமஞ்சய. 
"சமன்ழமர் உவத்ட" ன்று சயப்ிக்கப்டும் 'ளடமண்வ 
ன்மட்டின்' டவகம் அடடமன். "கடிகம ஸ்டமம்" 
ப்டும் ம்ஸ்க்னட னைிபர்யடி இனந்ட கம் அட. 
அப்ர் ஸ்பமணயகள் " கல்பிவதக் கவதில்மட கமஞ்சய 
ணமகர் " ன்கயமர்1.  ணட யத்டமந்டயகறம் 
கூடிதினந்ட இம் அட ன்று 'ணஞிழணகவ'தியனந்ட 
ளடரிகயட. ளௌத்டம், வம், கமமயகம் னடம 
ல்ம ணடங்கறம் அங்ழக ிற்கமத்டயல் இனந்டளடன்று 
ணழந்த் ல்பின் 'ணத்ட பிம ப்' 

மகத்டயயனந்ட ளடரிகயட. சரித்த்டயல் சக்கம் என 
னறே சுற்றுச் சுற்யப் வனதடிழத ணறுடி க்கும்ழமட 
ந்ட பட்மத்டயல் ப்டிதினந்டழடம அப்டித்டமன் 
டயனம்றம் க்கும். அடமல் ஆசமர்தமள் கமத்டயறம் 
அங்ழக  ணடங்கள் இனந்டயனக்க ழபண்டும். இப்ழமடம் 
ளௌத்ட சயற்ங்கள்  அங்ழக அகப்டுகயன். கமஞ்சய 
ணண்த்டக்குள்ழநழத இனக்கும் டயனப்னத்டயக்குன்ம் 
யகமஞ்சய ன்கய சணஞ ஸ்டணமகப் ழர் 
ளற்யனக்கயட. 
 

ழக்ஷத்ம் ன்று மர்க்கும்ழமட, 'த் த்தம்' ன்கய 
ஈச்பன், அம்மள், ளனணமள் ஆகயத னென்று ழனக்கும் 
னக்தணம ஸ்டணமதினப்ட அட. ண்ஞி னடிதமட 



ழகமபில்கள் க ளடய்பங்கறக்கும் அங்ழக இனப்டயல் 
கம்ம் ழணச்பின் ஞ்சனட ஸ்டங்கநில் ப்னொத்ப ீ
ழக்ஷத்ணமதினக்கயட. அம்மள் கமணமக்ஷயதின் 
கமணழகமஷ்ம் - 'கமணழகமட்ம்' ன்ட - அத்டவ 
அம்ணன் ந்யகறக்கும் னெ சக்டய ீணமதினக்கயட2 
ளனணமள் படமமபமக உள்ந பிஷ்ட கமஞ்சயவத - 
'அத்டயனைர்' ன்று வபஷ்ஞபர்கநின் டயவ்த ழடசங்கநில் 
ளசமல்பட: அவட - னென்று னக்தணம ழக்ஷத்ங்கநில் 
என்மகச் ளசமல்கயமர்கள். றோங்கனம், டயனப்டயனேம் ணற் 
இண்டு. 
 

பிஷ்ட கமஞ்சயவதத் டற்ழமட சயன் கமஞ்சயனம் 
ன்கயழமம். ளரித கமஞ்சயனம் ன்ட சயபகமஞ்சய. கச்சய 
கம்னம் கமணழகமட்னம் உள்ந இம். 
 

த் த்தம் ணட்டுணயல்மணல் ண்ணட 
ளடய்பங்கறக்குழண னக்தணம ழக்ஷத்ம் கமஞ்சய. 
 

ிள்வநதமர் ழகமபில்கள் இல்மட ஊழ டணயழ் மட்டில் 
கயவதமட. அப்டிக் கமஞ்சயனத்டயறம் அழகம் உண்டு. 
அங்ழக என ழட்வக்ழக ிள்வநதமர் மவநதம் ன்று 
ழர். கமணமக்ஷய ஆதத்டயதிழழத ஆறு, றே பிக்ழச்ப 
னெர்த்டயகள் உண்டு. 
 

றப்ஹ்ணண்தனக்கு குணக் ழகமட்ம் ன்று டிக் 
ழகமதில் இனக்கயட. கச்சயதப் சயபமசமரிதமர் கந்ட 
னமஞம் றேடய அங்ழகற்யதழட அங்ழகடமன்! 
 

கச்சழச்பர் ழகமபியல் றர்தன் ந்யடயதில் 'ணனை 
சடகம்' ன்று டைறு ச்ழமகம் ளகமண் றர்த ஸ்டடய 



கல்ளபட்டில் ளமயத்டயனப்டயயனந்ட அட என 
னக்தணம றர்த ழக்ஷத்ணமகத் ளடரிகயட. 
 

இப்டி ண்ணடங்கறக்கும் னக்தம் பமய்ந்டடமகக் 
கமஞ்சயனம் இனக்கயட. ஆசமர்தமறக்கு னந்டயழத 
அப்டிதினந்ட அபர் அடமழழத அங்ழக பந்ட 
டங்கயதினக்கமம். அல்ட ண்ணட 
ஸ்டமமசமர்தமநமகயத அபர் பந்ட டங்கயதடமழழத 
அட இப்டிப் ளனவண ளற்யனக்கமம். 
 

ப்ட ழணமக்ஷனரிகநில் டக்ஷயஞத்டயல் உள்ந என்ழ 
என்று கமஞ்சரனம்டமன் ன்ட அடன் டவதம 
சயப்மகும். 
 

ணத னக்தத்பம், பித்தம ஸ்டம னக்தத்பம், மரீக 
னக்தத்பம், வ்தமம னக்தத்பம் ல்மழண அந்ட 
ஊனக்கு இனந்டடமல்டமன் " கழல கமஞ்சய " ன்று 
னகனப்ட்டினக்கயட. 
 

1 --- "ணவதட மடி" த் ளடமங்கும் டயகம், ட்மம் 
மல். 
 

2 --- "ளடய்பத்டயன் குல்" -- னடற் குடயதில் 
'கமணமக்ஷயதின் சரிவட' ன் உவ மர்க்கறம். 
கமஞ்சயதில் ஆசமர்தமள் 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 

கமஞ்சயதில் ஆசமர்தமள் 

 

ஆசமர்தமள் கமஞ்சரனம் பந்டவட அழகணமக அபட 
அத்டவ சரித் னஸ்டகங்கறழண ளசமல்கயன். 



கமஞ்சயதியனந்ட ளகமண்டுடமன் அபர் ஆறு சயஷ்தர்கவந 
ழடசளணல்மம் அனுப்ிவபத்ட ண்ணடங்கவந 
யவப்டுத்டயமளன்று 'ஆந்டகயரீதம்', '(ச்னங்ழகரி) 
குனபம்ச கமவ்தம்' இண்டிறம் இனக்கயட.1 

 

ஆசமர்தமள் கமஞ்சயனத்டயல் ர்பஜ்ஜ ீமழமஞம் 
ளசய்டமளன்று 'சங்கமப்னேடம்', 'ழகமபிந்ட மடீதம்', 

'சயத்பிமீதம்', 'குன த்ணமம' ஆகயத னஸ்டகங்கள் 
ளடரிபிக்கயன்2. 'றணம' ழணற்ழகமநியனந்ட 'ப்னச் 
- சங்க', 'ப்மசர சங்க' பிதங்கநிறம் இந்ட பிதம் 
இனப்டமகத் ளடரிகயட3. 'வ்தமமசீத'த்டயன்டி 
கமஷ்ணீத்டயல் ர்பஜ்ஜ ீமழமஞம் ன்று 
த்பித்டமறம், கவடத் ளடமர்ச்சயழதம அபனவத கமஞ்சர 
பமத்வடச் ளசமல்படமக இனக்கயட4. இந்டக் 
குனப்த்வடப் ழமக்குபடமகக் 'கமச்ணீம் ன்று கமஞ்சய 
ணண்த்டக்ழக என ளதர் உண்டு' ன்று ழகமபிந்ட 
மடீதத்டயல் ளடநிறப்டுத்டயச் ளசமல்யதினக்கயட.5 

'சயபஸ்த' இடயமத்டயல் ஆசமர்த சரித்த்வட 
னடிக்குணயத்டயல் அபர் கமஞ்சரனத்டயல் டம்னவத 
ணத்டயல் பயத்டபந்ட கமத்டயல் 'ணயச்ர்கள்' ன்கய 
ணம ண்டிடர்கவந க சமஸ்த் பமடத்டயறம் 
றணமக தித்டமர் - '' பியத்த டம (அ)க்ஷட 
சமஸ்த்பமவட : ணயச்மந் " ன்று ளசமல்பட ர்பஜ்ஜ 
ீம் யதவடக் குயப்டமகழப ளடரிகயட6. 

 

அபடமத்வடப் னர்த்டய ண்ஞி ஆசமர்தமள் 
கமஞ்சயதிழழத யத்டயதவந்டடமக 'சயபஸ்தம்', 

'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட' ஆகயத இடயம-



னமஞங்கறம், சய சங்கபிதங்கறம், ஆசமர்தமள் 
ற்யத இட னஸ்டகங்கள் சயறம் ளசமல்யதினக்கயன். 
யத்டய ஸ்டம் ழகடமரிமத், டரிமத் ன்று 
பித்தமணமக அிப்மதப்டும் சங்கபிதங்கள் 
னடயத னஸ்டகங்கறம் இனக்கயன்6. 

 

என்றுடுத்டழப பந்ட ஆசமர்தமநின் சரித் 
பிதணமகழப பித்தமணம அிப்மதங்கவநச் 
ளசமல்பட ணறக்கு ற்கழபதில்வ. அபளமன்றும் 
ஸ்பசரிவடழதம, உதிழம றேடய வபத்டபிட்டுப் 
ழமகபில்வ! ின்மல் பந்டபர்கள் எவ்ளபமனத்டர் 
எவ்ளபமன்வ ஆடமம், ப்ணமஞம் ன்று 
வபத்டக்ளகமண்டு னடிற ண்டகயழமம்! அடிப்வ 
உண்வண மளணல்மனம் அபனவத க்டர்கள், 

சயஷ்தர்கள், குனந்வடகள் ன்டடமன். ல்ம 
ஆமய்ச்சயவதனேம்பி அபரிம் ம் ல்ழமனக்கும் 
க்டயனேம், ணக்குள்ழந ளகமஞ்சங்கூ த்ழபழசணயல்மட 
அன்னம் இனப்டடமன் னக்தம்; உதிர்யவ. அடற்கு 
மி ன்மல் ல்ம ஆமய்ச்சயவதனேம் பமஸ் 
பமங்கயக்ளகமண்டு பிமம்... (சயரித்ட) " ட 
ஆசமர்தமநின் யத்டய ஸ்டம் ?" ன்று ழகட்மல், சய 
யத்ட னனர்கவநப்ற்ய எனத்டழ னென்று மற 
இங்கநில் ணமடயதமமளன்கயமர்கழந, அப்டி 
ஆசமர்தறம் ஆமளன்று ளசமல்யபிமம் 
ழமயனக்கயட! 
 

னக்டய ழக்ஷத்ணம கமஞ்சரனத்டயல் ஆசமர்தமள் னக்டய 
அவந்டமளன்று என ம்ிக்வக... னக்டய "அவபட" 



ன்? அபழ னக்டய ஸ்பனொம்! ப்றம் பீன் 
னக்டமக இனந்டபர். ஆமறம் என மள் அபர் அபடம 
சரீத்வட த்தமகம் ண்ஞி ம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல் 
ழமய் பிட்மல்பம? அந்ட பிழட னக்டயவதத்டமன் 
ளசமல்கயழன். அப்டி அபர் னக்டய அவந்டட 
கமஞ்சரனத்டயல் கமணமக்ஷயதின் னன்மழழத ன்று சய 
னஸ்டகங்கநில் இனக்கயட. 'ப்னச் சங்க பித'த்டயல் 
" ழடவ்தம : ன : டழ னனழ பியல்ழத '' - 'அம்மநின் 
டயக்ழக (டயரில்) மத்ணம ப்ஹ்ண டத்பத்டயல் 
தித்ட பிட்மர்' ன்று இனக்கயட. 'ப்மசர சங்க 
பித'த்டயறம் அப்டிழத ளசமல்யதினக்கயட. 
 

கமணமக்ஷ்தம : பிழட  மட, யபிசந்-உந்னக்ட-
ழமக- ஸ்ப்னழம | 

 

ழடம் ஸ்பம் வ்தமத ழடஹ்தறகணம் டமண 

 

ப்ழட ம் || 

 

" மட கமணமக்ஷ்தம: பிழட யபிசந்'' - என ணதம் 
கமணமக்ஷய ஆதத்டக்குப்ழமய் அம்மள் கயட்ழ யன்று 
ளகமண்டினந்டமர். "உந்னக்ட ழமக ப்ன:" - 
அப்ழமட உகப்ற்று அப்டிழத அபனக்கு பிட்டுப் 
ழமதினந்டட. ப்ழமடழண ஸ்பமர்த்டணமக அபனக்கு 
உகப்ற்று கயவதமடடமன். ஆமல் அந்ட உகத்வடக் 
கவத்ழடற்டம் ன்று மர்த்டணமகப் ற்று இனந்டட! " 
ற்ற்மன் "ன்கய ஈச்பனுக்ழக இப்டிதன ற்று, 

ஆவச இனந்டடமன் அபடமம் ண்ஞிதட! 
ஆவசளதல்மம் அறுத்டப் ழமட் 



ந்யதமயதமதினந்டம் இந்ட ஆவசக்கமகத்டமன் 
மளல்மம் யன் இத்டயல் யற்கமணல் அவ அவ 
ன்று அவந்டமர்! இப்ழமட எனபமறு "ழமகம் 
ிவனச்சுக்கும்" ன்று யம்ணடயப்டும்டி அவட 
டர்ணபனயதில் யறுத்டயதமகயபிட்ட. அடமல் ஆவசனேம் 
ழமய்பிட்ட; "உந்னக்ட ழமக ஸ்ப்ன:." அப்டிழத 
அம்மறக்குக் கயட்ழ யன்டி ழடத்வட 
பிட்டுபிட்மர் : "ழடம் ஸ்பம் வ்தமத". உசந்ட 
ஸ்டமணம டம் இனப்ித்டக்குப் ழமய்பிட்மர்- "டமண 
ப்ழழட ம்". அளடன் உசந்ட ஸ்டமளணன்மல் 
ப்ஹ்ண ஸ்பனொணமதினப்டடமன். "ழகநதீ சங்க 
பித"த்டயறம் இப்டிழத ளசமல்யக் கூடுடமக, "இப்டி 
அகண் ஜ்ழதமடயஸ்மக, ஆந்ட ணதணமக, அக்ஷ 
ஸ்பனொணமனேள்ந ண டத்வட அவந்ட ின்னும், மட 
ங்கறக்கு ழணமக்ஷடமடமபமகறள்ந றோசங்கமசமர்தமள் 
அங்ழகழத - கமஞ்சரனத்டயல் அம்மள் ஆதத்டயழழத 
ன்று அர்த்டம்; அங்ழகழத - வசடன்தழண னெர்த்டய 
கரித்டமற்ழம இன்வக்கும் இனந்ட பனகயமர்" ன்று 
னடித்டயனக்கயட7. கமணமக்ஷய ஆதத்டயறள்ந ஆசமர்த 
னெர்த்டத்வடழத ளசமல்யதினப்டமகத் ளடரிகயட 

 

ஆசமர்தமள் கமஞ்சரனத்டக்கு பந்டழமட அங்ழக 
மங்க்தம், ணீணமம்வ னடயத அவகுவ வபடயக 
ணடஸ்டர்கறம், ளௌத்ட வமடய அவபடயக 
ணடஸ்டர்கறம் யவத இனந்டமர்கள். ப்மசரணம 
ஆதங்கள் இனந்டமறம் னம க்ணங்கள் ழபட 
பினத்டணமக (னஞமக)ப் ழமதினந்ட. மக்ஷமத் 



மமழச்பரிதம அம்மள் கமணமக்ஷயழத உக் 
கவகழநமடு இனந்டமள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

ஆசமர்தமள் ர்படீர்த்டக் கவ பனயதமக ஊனக்குள் 
ப்ழபசயத்டமர். அங்ழக கமசய ணமடயரிழத பிச்ழபச்பர் 
ஆதனம் னக்டய ணண்னம் உள்ந. ர்ப டீர்த்ட 
ஸ்மம் ண்ஞி ஆத டர்சம் னடித்ட னக்டய 
ணண்த்டயல் டங்கயபிட்டு பிஷ்ட கமஞ்சயக்குப் ழமமர். 
படம ஸ்பமணய ஆத னவவத னவ ண்ஞிக் 
ளகமடுத்டச் சய கமம் அங்ழகழத டங்கயதினந்டமர். அங்ழக 
ளனணமள் ழகமபிறக்கு ழணற்ழக இப்ழமடம் ம் ணம் 
என்று இனக்கயட8. 

 

அபர் இப்டி இனந்ட ளகமண்டினந்டழமட, ழமக 
ழக்ஷணத்வட உத்ழடசயத்ட மமபிம் ளசமல்ய கமஞ்சய 
கத்வடழத கமணமக்ஷய ஆதம் ணத்டயத ிந்டபமக 
(னள்நிதமக) இனக்கும்டிதம றோசக்க னொத்டயல் 
எறேங்குடுத்டய யர்ணமஞம் ண்ஞச் ளசமன்மர். மமறம் 
அப்டிழத ளசய்டமன். அபன் மழன் ன் ழசமன 
மம ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

றோசக்கம் ளபநி இண்டு சுற்றுக்கள் த்ண டநங்கள் 
(டமணவ இடழ்கள்) பிரிந்டயனப்டழம இனக்கும். 
உள்ழந அடுக்கடுக்கமக பனம் ழகமஞங்கறம் அசப்ில் 
மர்த்டமல் டமணவப் னபில் பரிவசதமக இடழ்கள்ணமடயரி 
இனக்கும். "ளனம்மஞற்றுப் வ"தில் கமஞ்சயவத 
இப்டித்டமன் பர்ஞித்டயனக்கயட. 9 

 



அம்மள் ஆதத்டக்கும் அம்மள் தந்த்த்டக்கும் 
ிப்டி னக்தம் டந்டமளன்மல்... 
 

 னெர்த்டயகறக்கும் கமஞ்சய னக்த 
ழக்ஷத்ணமதினந்டமறம் ழடப ீழக்ஷத்ம் ன்றுடமன் 
அடற்கு அடயனக்தத்பம். சக்டய ீங்கவந னென்று, 

டயளட்டு, னப்த்டமறு, ம்த்ளடமன்று, ம்த்டமறு, 

அறுத்டமற, ளடமண்டற்மறு, டைற்யளதட்டு, 

ஆமதித்ட மனூறு ன்று பிடணமகச்ளசமல்படண்டு. 
இந்ட ல்மபற்யறழண னக்தணம என்மக பனபட 
கமஞ்சயதிறள்ந கமணீம் ன் கமணழகமடி ீம். 
அம்மநின் மி ீம் அட. சரீத்டயல் ணத்த 
ஸ்டமணமதினப்ட மி. அப்டி ழமகத்டயற்ழக இனப்ட 
கமஞ்சய. கமஞ்சய ன்மல் எட்டிதமஞம். மிக்குக் 
கபசம்டமன் எட்டிதமஞம். "ழணன டந்த்ம்", 

"கமணமக்ஷபீிமம்", "கமஞ்சர ணமமத்ம்தம்" ஆகயத 
டைல்கநில் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

க ழக்ஷத்ங்கநிறள்ந அம்மறவத சக்டய 
கவகறக்ளகல்மம் ழகந்த் ஸ்டமணமதினப்ட கமஞ்சய 
கமணமக்ஷயடமன்! (சயரித்ட) அந்ட ல்ம ல்னக்கும் இபள் 
டமன் ளழட்ர்! இவடத் ளடரிபிப்டமகத்டமன் கமஞ்சரன 
பட்மத்டயல் ம்டக்குழணழ சயபன் ழகமபில்கள் 
இனந்டமறம் டயழனேம் அம்ணன் ந்யடயழத இல்வ! 
கமண ழகமஷ்த்டயழம அம்மள் ணட்டுணமக இனக்கயமள்! 
றந்டழச்பர் ழகமபியல் ணீமக்ஷய, ம்னழகச்பர் 
ழகமபியல் அகயமண்ழச்பரி, கமீச்பர் ழகமபியல் 
கல்கமம்ம ன்கய ணமடயரிளதல்மம் இல்மணல், கூ 



ஈச்ப ந்யடயதில்மணல் அம்மள் ணட்டும் இனக்கயமள். 
கமஞ்சயதில் கமம்ர், படர் உள் பனக்கும் இல்மட 
ளனவணதமகத் டமன் ணட்டுழண மற க்கனம் ழகமனனம், 

ழகமனபமசறம், ம படீயச் சுற்றுகறம் ளகமண் ம 
மழச்பரிதமக இனக்கயமள்! 
 

இபள்டமன் அம்மநின் அழக பிடணம னொ ழடங்கநில் 
த்ரினறந்டரிதமக இனப்பள். றந்டரீ பித்தம ன் 
றோபித்தம சமஸ்டத்டயல் ளசமல்யனேள்நடி சடர்னவதமக 
டடேர்-மஞ-மச-அங்குசங்கவந வபத்டக் 
ளகமண்டினப்பள் இபள்டமன். அந்ட சமஸ்த்ம்டமன் 
ஆசமர்தமறக்கு அம்மழந வகமத்டயல் ளகமடுத்ட, அபர் 
'ளநந்டர்த ரி'தமகப் னர்த்டய ண்ஞிதட. அந்ட 
த்ரினறந்டரிடமன் அபனவத ணத்ட ஸ்பமணயதம 
சந்த்ளணௌநசீ்பரின் சக்டயனேம்! 
 

இந்டக் கமஞங்கநமல் ஆசமர்தமறக்கு கமணமக்ஷயதம்மள் 
ளமம் னக்தம். 
 

(சயரித்ட) "இளடன் ந்தமதம்? இபர் ளசமன்ட 'சும்ணமக் 
கயக்கய' அத்வபடம்! அம்மழநம எழ சக்டய எழ கமர்தம் 
எழ ணமவத! இபனக்ளகன் அபவநப் ற்ய?" - ன்மல், 

 

சும்ணமக் கயந்டவட அபள்டமழ இத்டவ பிட பிடணம 
சக்டயகழநமடு பிடபிடக் கமர்தங்கள் ண்டம்டி 
ளசய்டயனக்கயமள்? சயபழ ன்று, சயபணமகழப 
சும்ணமதினந்ட இந்ட சம்-னவபழத சம்-கர் ன்று ஆக்கய, 
அபர் ணயத்வத ன்று எடக்கச் ளசமன் உகத்டயற்கமகழப 
ஏதமணல் கமர்தம் ண்ஞச் ளசய்டயனக்கயமள்? ஆவகதமல், 



என்யயனந்ட இத்டவவதனேம் கயநப்ிபிட் அபள்டமன் 
அபற்வளதல்மம் ணறுடி அந்ட என்யழழத, 

என்மகழப அக்கறம் ஆமணயவத ழடம ளசய்கயமர், 

ளரித அபடம கமர்தழண ளசய்கயமர் - ன்மல் 
ளசய்கயடற்கு சக்டய அந்ட னெ மசக்டயதிணயனந்டடமழ 
பனகயட? அடமல், என்யயனந்ட பற்வச் ளசய்ட 
அபழநடமன் பற்வ என்மக்கறம் கனவஞழதமடு 
ணஸ் வபத்ட ல்மம் ளசய்கயமள் ன்மகயட. அட 
ணமத்ணயல்வ - மடவ, கரடவ யடயத்தமம் ட 
ண்ஞிமறம் ரி, அபள் ிரித்ட வபத்ட இந்ட பீன் 
ணறுடி னெத்ழடமடு ழசடம் ன்மல் ிரிந்டபள்டமன் 
ழசர்த்டம் வபக்கடம்; இபமகபம ிரிந்ட பந்டமன்? 

அபள்டமழ ிரித்டக் கமட்டிமள்? அப்ழமட அந்ட 
ணமசக்டயவத ணீய இபமக ணடி என்று 
ழசனடினேணம ன்? அபள்டமன் ழசர்க்கடம், 

என்மக்கடம். அப்டிப் ழவ, ணமஜமிகவந, 

ப்ஹ்ணபித்டக்கவந அபள் ழசர்த்ட என்மக்கய 
வபத்டயனப்டம் ளடரிகயட. ஆக, அபள் க்னவடமன் 
அத்வபட ழணமக்ஷத்டயற்கு பனய டயந்ட பிட்மகடம், 

அப்டினேம் அபள் ணமடேக்ம் ண்டபள்டமன் 
ன்று ஆசமர்தமறக்கு ன்மகத் ளடரினேம் - "அந்டஃசமக்ட" 
ம (உள்றெத் டமழண சக்டய ஸ்பனொணம) 
ஆசமர்தமறக்கு ன்மகத் ளடரினேம். ணமணமவதழதடமன் 
ஜமப்மல் ஊட்டுகய ஜமமம்மள், ப்ஹ்ண பித்தம 
ஸ்பனொிஞி ன்ட அபனக்கு அடேபணமகத் ளடரினேம். 
 

சயப-சக்டய க்தம் ன் அத்வபடத்டயழழத ளகமண்டு 
பிட்டுப் னர்ஞத்பத்வட அடேக்யக்கும் றோபித்வதனேம் 



ப்ஹ்ண பித்வதனேம் என்றுடமன் ன்டமழழத என 
க்கத்டயல் ஜம ணமர்க்கணமக யவதச் ளசய்ட ஆசமர்தமள் 
இன்ளமன க்கம் உமம ணமர்க்கணமக 
றோபித்வதக்கும் ற்ம் ளகமடுத்டமர்... 
 

ழடப-ீபித்வதகநில் டபமமறம் ரி, ளமடபமக 
ணமசக்டயதமகறம் அழட ணதம் ண கனவஞனேள்ந 
டமதமனேம் இனக்கும் ழணமக்ஷடமதிி அபழந 
ன்டமல்டமன் டம்னவத னக்த ணங்கநிளல்மம் 
என சக்டய ீத்வடச் ழசர்த்ட வபத்டமர். இந்ட (கமஞ்சய) 
ணத்டக்குக் கமணழகமடி ீம். ச்னங்ழகரிக்கு சமடம ீம், 

னரி ணத்டக்கு பிணம ீம். த்பமவகக்கு கமநிகம 
(த்கமநி) ீம். டரிணத்டக்குப் னர்ஞகயரி ீம். 
 

ஆசமர்தமள் ளசமன்டி கமஞ்சய க அவணப்ன றோ 
சக்மகமணமக எறேங்குடுத்டப்ட்றன் அபர் கமணமக்ஷய 
ஆதத்டயற்கு பந்டமர். அம்மவந சமந்டப்டுத்டய, றோசக் 
ப்டயஷ்வ ளசய்டமர். 
 

ிமகமசம் ன்டமக கர்ப் க்னத்டயழ குவதில் 
ஆகமச ணமத்ணமகறம் அம்மள் அங்ழக இனக்கயமள். 
க்கத்டயழழத உக் ழடபி உக் கவகழநமடு 
னெர்த்டயதமக இனந்டமள். ஆசமர்தமள் டமழண றோதந்த்ம் 
ழமட்டு அடயல் அந்டக் கவகவந ஆபமம் ளசய்ட 
அபவந ளநம்த னெர்த்டயதமக்கயமர். "அப்டிப் 
ண்ஞித ஆசமர்தமள் ம் னண்தங்கவந பநர்க்கட்டும்!" 
ன்று 'குனத் ணமம' ளசமல்கயட: 
 

ப்க்னடயம் ச குமச்தமம் ணழமக்மம் 

 



ஸ்பக்னழட சக்பழ ப்ழபச்த ழதம அ)க்ழ | 

 

அக்னடமச்ரிட-ளநம்த னெர்த்டயம்-ஆர்தமம் 

 

றக்னடம் ஸ் சயழமட சங்கமர்த :|| 
 

அம்மறக்கு ழர் னன்மல் சக் மம் ப்டும் 
றோதந்த்ம் ஆசமர்தமழந ழமட்வட சயத்பிமீதத்டயல் " 
கமணமக்ஷ்தம : னழடம ழடழச றோசக்ம் ஸ்பதம் ஆயகத் " 
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

"ஆந்டகயரீத"த்டயறம் கமணமக்ஷயவபபம், றோசக் 
ப்டயஷ்வ னடயதபற்வ பிரிபமகச் 
ளசமல்யதினக்கயட.10 

 

கமணழகமடி ீத்வடப் வனதடி ப்கமசயக்கும்டி 
ஆசமர்தமள் பீசக்டயழதமடு ஸ்டமித்டமர். 
 

அப்னம் கச்சய கம்ம் னடமபற்றுக்கும் ழமய் 
ஆமடம க்ணத்வட டமந்த்ரிகணமக சுத்டப்டுத்டயக் 
ளகமடுத்டமர். 
 

ஆறு சயஷ்தர்கள் ழடசம் னறேடம் ழமய் தமமனக்கு ட 
இஷ் ழடபவடழதம, அவட வபடயகணமக, இட ழடபடம 
யந்வடதில்மணல் அபற்ழமடு ழசர்த்ழட 
னயக்கும்டிதமகச் ளசய்டமர்கள். இப்டி ண்ணட 
உமவவத யவ யறுத்டயபிட்டுக் கமஞ்சரனம் 
டயனம்ி பந்ட ஆசமர்தமறக்கு ழவப ளசய்ட 
ளகமண்டினந்டமர்கள். 
 



உமவதில் ளசய்தழபண்டிதவடளதல்மம் இவ்பமறு 
ளசய்ட ிகு, பமடத்டயமல் னடிபமக அத்வபடத்வட 
ஸ்டமிக்க யவத்ட ர்பஜ்ஜ ீமழமஞம் 
ளசய்டமர். னடிந்ட னடிபமக டயர்பமடம் ண்ஞபந்ட 
ல்மனம் அத்வபடம்டமன் த்த டத்பம் ன்று 
ற்கும்டிச் ளசய்டமர். 
 

ர்பனணமக ஆட என்றுடமன். அடமல் அந்ட 
என்வத் ளடரிந்டளகமண் ஜமி ர்பஜ்ஜமகய 
பிடுகயமன். ஆசமர்தமள் இந்ட அர்த்டத்டயல் ர்பஜ்ஜமக 
இனந்டட ணட்டுணயல்வ. என்று பமக, அந்டணமக 
ஆகயதினப்டயல் அபற்வப் ற்யத அயவபத் டனம் 
அழக சமஸ்த்ங்கள் உண்மதினக்கயன். பமழ்க்வக 
த்டபடற்கும், அயற  பிடங்கநில் 
ந்ழடமப்டுபடற்கும் உமதங்கவநத் டனம் 
மநணம சமஸ்த்ங்கறம் கவகறம் 
உண்மதினக்கயன். இவப அத்டவனேம் 
ளடரிந்டபவழத ழமக ரீடயதில் ர்பஜ்ஜன் ன்ட. 
எவ்ளபமன சமஸ்த்ம், கவ, பித்வத ளடரிந்ட யனஞனும் 
ழகள்பி ழகட்டு ல்மனக்கும் டயல் ளசமல்கயபர்டமன் 
ர்பஜ்ஜ ீம்  னடினேம். 'ஹ்ண பித்வடழதம?' 

ன்று ழச்சு பனக்கயழகூ ல்ம பித்வதக்கும் ழணழ 
ளசமல்பவடழத கவத்டக் குடித்டபர் ஆசமர்தமள்! 
ர்பஜ்ஜ ீ யம்மத்டயல்  டிகள் இனக்கும். 
எவ்ளபமன்றும் என பித்வதக்கு ப்டயயடய; அந்ட பித்வத 
ற்ய ழகட்டற்ளகல்மம் டயல் ளசமல்ய, 'ணமஸ்ர்' 

ண்ஞிதடமக யனொித்டமல்டமன் அடுத்ட டிக்கு  
னடினேம்; னடிபமக ஸ்படயழத பந்ட ழகள்பி ழகட்மள்; 



அம்மறக்கும் டயல் ளசமன்மல்டமன் 'ர்பஜ்ஜ 
ீமழமஞம்' ன்டமக அந்ட ஆத்டயல் உட்கம 
னடினேம் - ன்று ளசமல்பமர்கள். ர்பனணம என்வ 
அயந்டடமல் ர்பஜ்ஜம ஆசமர்தமள், அந்ட ர்ப 
பிதங்கவநப் ற்யத பித்வதகநில் என்று பிமணல் 
அவ்பநவபனேம் அயந்ட ர்பஜ்ஜமகறம் இனந்டபர். 
ஆவகதமல் அமதமணமக க 
சமஸ்த்க்கமர்கறக்கும் டயல் ளசமல்ய ர்பஜ்ஜ 
ீமழமஞம் ண்ஞி பிட்மர். 
 

ஆசமர்தமள் க்ந்டங்கவநப் மர்த்டமல் ளடரினேம், த்டவ 
சமஸ்த்ங்கள், பித்வதகள் அபனக்குக் கடப்மம் 
ன்று. அபர் ளசய்டடமக "சங்கமசமர்தம்" ன்று என 
ஜ்ழதமடய சமஸ்த்ப் னஸ்டகம் இனப்டமகத் ளடரிகயட. 
ங்கரட பித்பமன் எனத்டர். "ங்கநிழழத ளமம்க் 
ளகமஞ்சம் ழனக்குத்டமன் ங்கரட 'க்மண'ங்கவநப் 
ற்யனேம், இன்னும் கடய-கணகம்-கரடம் னடம 
'ளக்ிகல்' பிதங்கறம் ளடரினேம். 'ளநந்டர்த 
ரி'தில் 'கழழகமஸ் - டயஸ்ழம' ச்ழமகத்டயல் 
இளடல்மம் ளடரிந்ட வபத்டக் ளகமண்டு ஆசமர்தமள் 
ளசமல்யதினக்கயமழ!" ன்று ஆச்சர்தப்ட்டுக்ளகமண்டு 
ளசமன்மர். 
 

'கமந்டர்ப ழபடம்' ன்று ஸ்டமம் ளற்ட ங்கரட 
பித்வத. அம்ணமடயரி உசந்ட பித்வதகள்டமன் 
ன்யல்மணல் வனவ பமழ்க்வகதில் 
ளடமனயமநிகள் வகதமறம் சயன்ச் சயன் 
'ளக்ிக்கு'கள்கூ அபனக்குத் ளடரினேம். 



சமஞமர்கநிணயனந்ட 'ளடன் ண பித்வட'கற்றுக் 
ளகமண்வடச் ளசமன்ழன். இன்ளமன கவட உண்டு. 
"ல்மம் ளடரிஞ்பசர்-ம உணக்குச் ளசனப்னத் வடக்க 
பனணம?" ன்று சக்கயய ழகட்மமம். ஆசமர்தமள் 
சமந்டணமக ஊசயவத டுத்ட னெக்குத் டண்டில் 
ழடய்த்டக்ளகமண்டு வடக்க ஆம்ித்ட பிட்மமம்! "ங்க 
ஸ்தத்வட ல்ம ளடரிஞ்சுண்டினக்கயழத!" ன்று 
அபன் ளடுஞ்சமண் கயவதமக ணஸ்கமம் 
ண்ஞிமமம்! னெக்கு ழணழ ஊறுகய என ணமடயரிதம 
ண்ளஞய்ப் வச ஊசயதில் ட்மல் அட றணமகத் 
டவநத்டக்ளகமண்டு ழமகும் ன் knack ளடரிந்ட 
சக்கயயதர்கள் அப்டித்டமன் ழடய்த்டக் ளகமள்பமர்கநமம். 
 

மம ழகட்டுளகமண்டன் ழரில் ர்பஜ்ஜ 
ீமழமஞம் ளசய்டமர். உகத்ட மம 
ழணமக்ஷமமறக்குப் ண்ஞித ட்மிழகம்! 
 

ண்ணட ஸ்டமனம், அடற்கு சயகணமக அத்வபட 
ஸ்டமனம் ளசய்டடற்குப் ட்மிழகம் ணமடயரி 
ர்பஜ்ஜ ீமழமஞம். பமடச் சண்வதில் 
இிழணல் டயரிதில்வ ன்று தித்டமகயப் ட்ம் 
சூட்ப்ட்டமக அர்த்டம்! மணமதஞத்டயல் மண 
ட்மிழகம் ணமடயரி இட ஆசமர்தமள் சரித்த்டயல். 
ஆமல் மணர் ஆட்சய ட்மிழகத்டயற்கு அப்னம்டமன் 
ஆம்ித்டட. ஆசமர்தமள் ஜம மமபமக ஆட்சய 
ண்ஞிதடற்குப் னர்த்டயதமக இந்ட வபபம் இனந்டட! 
 

அபடரித்டடயயனந்ட ஏதமணல் எனயதமணல் 
ஏடிக்ளகமண்டினந்டபர் ளகமஞ்ச கமம் யம்ணடயதமகக் 



கமணமக்ஷயவத ஆமடயத்டக் ளகமண்டினந்டமர். ஏமணல் 
அபர் ண்ஞித ஆமடவனேம் னென்று ழமகங்கறக்கும் 
ழக்ஷணம் உண்மக்கயற்று. 
 

கம்மடீ-யபமயீம் அடேடயம் கமழணச்பரீம் அர்ச்சதந் | 

 

ப்ஹ்ணமந்டம் அபிந்டட த்ரிகடமம் ழக்ஷணங்க : சங்க 
:|| 
 

(கம்வக் கவதில் குடிளகமண்டுள்ந கமழணச்பரிவத 
டயந்ழடமறும் பனயட்டு னெறகுக்கும் ழக்ஷணம் னரினேம் 
சங்கர் ப்ஹ்ணமந்டம் அவந்டமர்) ன்று 
'சங்கமப்னேடதம்' ளசமல்கயட. வக வககநமக 
த்ரினறந்டரீ ஸ்ழடமத்ங்கள்  ளசய்ட அந்டத் 
டமதமனக்குப் ழமட்டு அனகு மர்த்டமர்11. 

 

வகமத்டயல் ழணச்பிணயனந்ட ளற்றுக் ளகமண்டு 
பந்டடயல் ழதமக யங்கணமகயத சந்த்ளணௌநசீ்பவ 
கமஞ்சய ணத்டயல் ப்டயஷ்வ ண்ஞி அபர் னயத்டக் 
ளகமண்டினந்டவடச் சரித்ங்கள் ளசமல்கயன். இந்ட 
ழதமக யங்கத்வடப் ற்ய றோர்ரின் "வட"த்டயல் 
கூச் ளசமல்யதினக்கயட. 
 

னப்த்டயண்டு பதற னர்த்டயதமதிற்று. ந்ட பனம் 
வபசமக சுக் ஞ்சணயதில் அபடமம் ண்ஞி 
க்டமக்ஷயபனம் வபசமக சுக் ஞ்சணயழதமடு 32 
னடிந்டட. வ்தமனவத இஷ்த்டக்கமகக் கூட்டிக் 
ளகமண் டயமறு பனனம் டீர்ந்ட பிட்ட. 
ளடமர்ந்டமற்ழமல் பந்ட கமடசயழதமடு சரீ தமத்வவத 



னடித்ட அகண் வசடன்தணமகயபி ழபண்டுளணன்று 
யவத்டமர். 
 

ஆசமர்தமள் பிழட வகபல்தம் அவதப் 
ழமகயமளன்டம் சயஷ்தர்களநல்மம் பந்ட னடிபமக 
என உழடசம் அடேக்யக்கும்டி ப்மர்த்டயத்டக் 
ளகமண்மர்கள். 
 

ஆசமர்தமள், "ழபழடம யத்தம் அடீதடமம்" ன்று 
ஆம்ித்ட, அடிதியனந்ட டேிபவ ளசய்தழபண்டித 
அத்டவ மடம க்ணத்வடனேம் டிப்டிதமக ந்ழட 
ச்ழமகத்டயல் உழடசயத்டமர். "ழமம ஞ்சகம்" ன்று 
ழர். 'ழமமம்' ன்மல் டி பரிவச. ('உழடச ஞ்சகம் 
'ன்றும் ளசமல்ப்டுகயட.) 
 

"ழபட பனயப்டிதம கர்ணமக்கவநப் ண்ட. கமம்தணமகப் 
ண்ஞமணல் ஸ்பமணயக்குப் னவதமகப் வ த்தமகம் 
ளசய்ட ண்ட. இப்டிப் ண்ஞிப் ண்ஞிப் மத்வடப் 
ழமக்கயக் ளகமள்ற. மம் ழமகப் ழமகச் சயத்டத்டயன் 
ழடமங்கறம் ழமகும். அப்ழமட ம்ம 
பமழ்க்வகதிறள்ந ழடமங்கவந அசயத் ளடரிந்ட 
ளகமள்ற. ன்மக சயத்ட சுத்டய உண்மகும். அப்னம் 
ஜமணமர்க்கத்டயல் ழமய் ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்ந 
ழபண்டும் ன் டமத்வட பநர்த்டக்ளகமள்ற. அட 
கிந்டழடம இல்வழதம சட்ளன்று படீ்வபிட்டுப் 
னப்ட்டுபிடு". 
 

"ந்ட யங்கத்வட பிட்டு பிட்டு த்ங்கத்டயல் ழசர்ந்ட 
கபத் க்டயவத த்னணமக ஆக்கயக்ளகமள்ற. அப்னம் 



என ல் ஜமிதிம் ழமய், சுச்னொவகள் ண்ஞி 
ப்ஞழபமழடசம், ணற் ணம பமக்ழதமழடசம் ல்மம் 
ளற்றுக்ளகமள். 'ச்பஞம்' ண்ஞித உழடசத்வட 
'ண'ணமக ணயல் ன்மக அசயப் மர். குடர்க்க 
னத்டயழதமடு மர்க்கமணல், ழபடத்டயல் ம்ிக்வகழதமடு 
டர்க்கம் ண்ஞிப் மர். 
 

இப்டி ன்மக அர்த்டணம ின் அவட உள்ழந 
ஊப்ழமடுபடற்கு 'யடயத்தமம்' (ஆழ்ந்ட த்தமம்) 
ஆம்ி. 'மம் ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகயழமணமக்கும்!' 
ன் கர்பத்வட அப்ப்றம் அடித்டப் ழமடு. 'ழடழண 
மன்' ன் யவப்வ பிட்டு 'மன் ப்ஹ்ணம்' ன் 
மபவவத ஆம்ி. ழடனம் ப்மப்டம் உள்ந 
ணட்டும் இனந்டமக ழபண்டுளணன்டமல், என வ்தமடய 
பந்டமல் அடற்கு ப்டி ளமம்றம் அநபமக ணனந்ட 
ளகமடுப்மர்கழநம அப்டிப் சய வ்தமடயக்கு ணனந்டமகழப 
ஆமம் ழமடு. னசயதம ஆமத்வடத் ழடமணல் 
ிவக்ஷ டுத்ட ன் கயவத்டமறம் த்னப்டயதமகத் 
டயன்னு. வடனேம் ளமனட்டுத்டமணல் உடமீணமதின. 
ங்கநிம் மசனம் வபத்டக் ளகமள்நமழட, 

த்ழபனம் வபத்டக் ளகமள்நமழட! ட்டுக்ளகமள்நமணல் 
இன. சரடம், உஷ்ஞம் னடமடகவநனேம் இப்டிழத 
ளமனட்டுத்டமழட. ழச்வசக் குவத்ட ளணௌணமக 
கமந்டத்டக்குப் ழம. மத்ணம ப்ஹ்ணத்டயழ சயத்டம் 
ணமடயதமபடற்கு னதன்று ஆத்ண னர்ஞத்வட 
ப்த்தக்ஷணமகத் ளடரிந்ட ளகமண்டுபிடு. இந்ட 
அடேபத்டயல் கத் னறேக்க அடிட்டுப் ழமய், ஞ்சயடம் 
ன் னன்பிவ அனயந்ட ழமகப் ண்ஞிக் ளகமள். 



ஆகமணய ன் ின்பிவ எட்மணல் ண்ஞிக்ளகமள். 
ன் ளகமடுக்க ஆம்ித்டபிட் ப்மப்ட பிவ ணட்டும் 
டீர்கயபவ சரீத்டயல் பீித்ட, அடறம் டீர்ந்டறன் 
ப்ஹ்ணணமகழப யவத்டபிடு - ப்ஹ்ணமத்ணம 
ஸ்டீதடமம்!" ன்று ளசய்தழபண்டித ல்மபற்வனேம் 
த்ச் சுனக்கணமக 'ழமம ஞ்சகத்டயல் உழடசயத்ட 
ல்மனக்கும் சமந்டயவத உண்டு ண்ஞிமர். 
 

ஆசமர்தமநின் சரீ டமஞத்டயற்கு ப்மப்டம் 
கமஞணயல்வ. அட ழமக கமர்தத்டக்கமக பந்ட அபடம 
சரீம். அந்டக் கமர்தம் ஆகயபிட்ட. 
"ப்ஹ்ணமத்ணமஸ்டீதடமம்" ன்று உழடசத்வட 
னடித்டணமடயரி அபழ ஆகய பிட்மர்! 
 

'ஆந்டகயரீத'த்டயல் ஆசமர்தமள் ஸ்டெ சரீத்வட 
றக்ஷ்ண சரீத்டயல் கவத்ட, றக்ஷ்ண சரீத்வடக் கமஞ 
சரீத்டயல் கவத்ட அகண் வசடன்தணமகய பிட்மர் 
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. 
 

1 --- 'ஆந்ட கயரீதம்' - ப்கஞங்கள் 67-72; 'குனபம்ச 
கமவ்தம்' - ர்கம் 3, ச்ழமகம் 36-ம், அடற்கு டைமசயரிதழ 
றேடயனேள்ந பிரிறவனேம். அவத்ட சங்க 
பிதங்கறக்கும் னந்வடத 'ப்னச்-சங்க 
பித'த்டயறம் ஆசமர்தமள் கமஞ்சய பமசத்டயன்ழமட 
ண்ணட ஸ்டமம் ளசய்ட பிபம் உள்நடமக 'குன 
த்ம ணமம'பின் 33-பட ச்ழமகத்டயற்கம 'றணம' 

பிரிறவதின் ழணற்ழகமநியனந்ட ளடரிகயட. 
சயத்பிமசரத சங்க பிதம் 31-ம் அத்டயதமதம் 15-24 
ச்ழமகங்கறம் இவ்பிதத்வடக் கூறுகயன். 



 

2 --- றோ ச்சயடமந்ட சயபமிப ந்னயம் மடய 
ஸ்பமணயகள் ன் ச்னங்ழகரி ஆசமர்தமநின் சரம 
றோக்ஷ்ணஞ றரிதின் "கபத் மடமப்னேடதத்"த்டயறம் 
கமஞ்சயதில் ஆசமர்தமநின் ர்பஜ்ஜ ீமழமஞம் 
கூப்ட்டுள்நட (ஆமம் ர்க்க னடிற). 
 

3 --- 'குன த்ணமம'பின் 'றணம' வ்தமகமத்டயல் 
னவழத 33--பட, 31--பட ச்ழமகங்கநின் பிரிறவதில் 
கமடம் ழணற்ழகமள்கள் . 
 

4 --- ளசன்வ ணமனுஸ்க்ரிப்ட் வப்ரி டயப்ில் 
னற்ழசர்க்வகதமகக் ளகமடுத்டள்ந ந்ட ச்ழமகம் 
மர்க்கறம். 
 

5 --- னெத்டயல் "ஸ்பகமச்ழண" ன்டமகக் கமஞ்சய றோ ணம் 
ஆசமர்தமழந ீமடயத்தம் பயத்ட ணடணமகக் 
கூப்ட்டுள்நட. 'குன த் ணமம' 33-ம் ச்ழமகத்டக்கம 
'றஷ்ணம' வ்தமக்தமத்டயல் ழணற்ழகமநமக பனம் 
'வ்தசமச்சீத' ச்ழமகங்கநில் என்றும் ழணற்டி 
'சயபஸ்த' பசத்வட அடிளதமற்ய ஆசமர்தமள் கமஞ்சய 
பமத்டயல் டமன் யர்ணமஞித்டயனந்ட ணத்டயல் 
('ணழஸ்பக்றப்ழட') இனந்டழமட ணயச்ர்கவந 
ளபன்மளன்று கூய, ர்பஜ்ஜீம் யதவடனேம் 
ளடரிபிக்கட (" சர்பஜ்ஜ ீம் அடயனஹ்த.") 
 

'ப்னொச்--சங்க பிதம்', அடற்கடுத்டடிதமகத்ளடமன்வண 
ளமனத்டயத 'ிமசர சங்க பிதம்' ஆகயதபற்யல் 
ஆசமர்தமள் கமஞ்சயதில் றோ சமடம ணம் ன்று ளதர் 
ளகமண் றோ கமணழகமடி ீ ணத்வட ஸ்டமித்டத் 



டணக்குப் ிகு றழச்பவனேம், அபட கமப்ில் 
ர்பஜ்ஜமத்ணவனேம் யதணயத்ட பிபம் இனப்வட 
'றஷ்ணம' 31-34 ச்ழமக பினறவ ழணற்ழகமள்கநியனந்ட 
பிநங்கயக் ளகமள்நமம். 'ழகநித சங்க பித'னம் 
இடவ அப்டிழத அடிளதமற்யச்ளசல்கயட. 
 

ளமட டைம னமஞங்கவநச் ழசர்ந்ட 'ணமர்கண்ழத 
சம்யவட'தில் கமஞ்சய ண ஸ்டமனம் அடற்க்குரித றோ 
கமணழகமடி ீத்டயல் றழச்பரின் யதணனம் 
கூப்ட்டுள்ந. (72-7) 

 

'ஆந்ட கயரீத சங்க பிதம்' இபற்வ அனுசரித்டத் 
கூறுவகதில் ஆசமர்தமள் டம்னவத பமத்டக்கு 
உரிதடமகக் கமஞ்சய றோணத்வட ற்டுத்டயக் 
ளகமண்வடனேம் ("யபமழதமக்தம் ணணி ரிகல்ப்த") 
றழச்பவ யதணயத்டவடனேம் ளடரிபிக்கட (ப்கஞம் 
65). 
 

றோ க்ஷ்ணஞ றரிதின் 'கபத்மடமப்னேடதத்'டயறம் 
கமஞ்சய றோண ஸ்டமம் கூப்ட்டினக்கயட. 
 

6 --- ஆசமர்தமள் அபடமத்வட னடித்ட யத்டயதவந்டட 
ங்கு ன்ட ற்ய டைல்கள் கூறுபட: 
 

'ணமடபதீ'த்டயன்டி அவ்பிம் ழகடமம். 
'சயத்பிமசரத'த்டயன்டி டரிதிறள்ந டத்ட குவக. 
(டமந்டரின்) 'சங்க டயக்பித ம'த்டயன்டினேம் டரி. 
'ழகமபிந்ட மடீத'த்டயன்டி டயனச்சூர். (க்ஷ்ணஞ 
சமஸ்டயரிகநின்) 'குன பம்ச கமவ்த'த்டயன்டி 
ணமமஷ்டித்டயறள்ந டத் ழக்ஷத்ணமகயத ணமலரி. 



ஆந்டகயரீதம், 'வ்தமமசயதம்', 'ழகநிதம்', 

(ழணற்ழகமள்கநியனந்ட ளப்டும்) 'ப்னொத்' --- 'ப்மசர' 

சங்க பிதங்கள். 'சயப ஸ்தம்', 'ணமர்கண்ழத 
சம்யவட', கமஞ்சய றோண குன ம்ம டைல்கள், மக்ர் 
லல்ட்ஷ் டயப்ித்ட ('றோ ச்னங்ழகரி குன ம்ம 
ஸ்ழடமத்ம்', கூய றோணத்டயன் 'கத்குன மம்ர்த 
ஸ்டடய'ஆகயதபற்யன்டி கமஞ்சயனம். 
 

'சங்கமப்னேடத'த்டயறம், 'டஞ்ய சரிட'த்டயறம் யத்டய 
ஸ்டம் இன்ளடன்று ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்மபிடினும் 
ஆசமர்தமள் டயனபமழ்பின் இறுடயக் கமத்டயல் கமஞ்சயதில் 
பயத்டடமகக் கூயனேள்நட. "கம்ிக் கவதில் 
கமழணச்பரிவத பனயட்டுக் ளகமண்டு னெறகயல் 
ழக்ஷணங்கம சங்கர் ப்ஹ்ணமந்டம் அவத்டமர்" 
(ப்ஹ்ணமந்டம் அபிந்டட) ன்று 'சங்கமனவடதம்' 

கூறுபட அபட ப்ம்ண யர்பமஞத்வடச் கட்டும் மம். 
 

இந்டயத மவகநில் னடயல் ளபநிதம 
'ன்வசக்ழநமடீிதம' ளங்கமயதிறள்ந "பிச்பழகமஷ்" 
ன்ட. 1892--ல் ளபநிதம னத்டகம் அடயல் 'கமஞ்சயனம்' 

ன் டவப்ில் அந்ட ழக்ஷத்த்வடப் ற்யச் ளசமல்றம் 
ழமட "கபமன் சங்கமச்சமர்தரின் ணமடய ஸ்டம்" 
ன்று குயப்ிட்டினக்கயட. 7 --- கமணக்ஷ்தம யகழ மட 
ந்யபிச்த கத்குன: || 

 

ழடயிர்டர்ம் ழழ ழடம் டத்வப ந்த்தன் | 

 

அகண் ஜ்ழதமடய-மந்ட-ணக்ஷம் ணம் டம் || 

 

 ப சங்கமச்சர்ழதம குனர்-னக்டய-ப்டஸ்-சடமம் | 



 

அத்தமதி னெர்த்டம் வசடந்தணயப டத்வப டயஷ்டய || 

 

8 --- கமஞ்சயதில் ப்டமணம றோணம் ளரித 
கமஞ்சயனத்டயல் உள்நட. 
 

9 --- "ல்யடழ்த் டமணவப் ளமகுட்டின் கமண்பத் ழடமன்யச் 

 

கடுணண் ஏங்கயத ளடுகர் பவப்ின்... 
 

னபில் னெடெர்... கச்சய." 

 

10 --- 64-65 ப்கஞங்கள். 
 

11 --- த்ரினறந்டரி குயத்ட அஷ்கம், ணம னம 
ஸ்ழடமத்ம், சடஷ்ஷ்ட்னேசம னம ஸ்ழடமத்ம், ழபட 
மடஸ்டபம் னடயத ஆசமர்தமள் அனநினேள்நமர். 
 

சரிடம் ழகட் ன் 

ளடய்பத்டயன் குல் ந்டமம் குடய (றோசங்க சரிடம்) 
 

சரிடம் ழகட் ன் 

 

என னண்த சரித்ம் ழகட்மல் இன்ின் ன் ன்று 
னடிபில் ' ச்னடய' ளசமல்பமர்கள். ஆசமர்த சரித்ம் 
ழகட்டன் ன் ணக்ழக ன்மகத் ளடரினேம். ப்றம் 
டமபட அறேக்குப் ட்டுக்ளகமள்கய ணஸ் அபர் சரித் 
ச்பஞத்டயல் யர்ணணமக இனந்டட. அபனவத சமந்டம், 

ப்ழவண ல்மம் ம் ணயழனேம் ளகமஞ்சம் 'மல்' 

அடித்டக் ளகமண்ழதினந்டட. 
 



'சரித் ன்' ன்ட சரித்ம் ணக்கு அநித்ட ன் 
ணட்டுணயல்வ; அவடக் ழகட்டற்குப் மக மம் ன் 
ண்ஞப்ழமகயழமம் ன்டடமன்! ஆசமர்தமறக்கு மம் 
ண்ஞக்கூடித ப்டயன் டறழணதில்வ. அபனக்கு 
டறம் ழபண்றம் ழபண்மம். அபர் வடப் ளரித 
ப்டயமக யவப்மளன்மல், சரித்ம் ழகட்கய 
பவதில் மம் யர்ணணமக, சமந்டணமக, ப்ழவணதமக 
இனந்டவட க்கமனம் அப்டிழத இனக்கும் பிடணமக 
ஸ்டயப்டுத்டயக் ளகமள்பவடத்டமன். அப்டி ஆபடற்கு, 

சமஸ்த்ழமக்டணம கமர்தம் ல்மம் ண்ஞழபண்டும். 
ஈச்ப க்டய ண்ஞழபண்டும். இடமல் ணஸ் ன்மக 
சுத்டயதமகய என்யழழத யற்க ஆம்ித்டின் ஜம 
பிசமத்டயற்குப் ழமகமம். இப்ழமட கர்ணம, க்டயகவந 
பிக்கூமட. ஆமறம் அத்வபடத்டயற்குத்டமழ அபர் 
னக்தணமக பந்டமர்? அவடப் ற்ய மபவதமகபமபட 
என யவப்ன டயனம் ந்ட யணயணமபட, இல்வ - 
இண்டு யணயணமபட - இனக்கழபண்டும். "மன் 
அறேக்ழக இல்வ; அறேவகனேம் தனம், ழகமனம், 

ஆவசனேம் ழமட்டு அறேக்குப் ண்டகய பஸ்ட இல்வ. 
ண யர்ணணமக, ப்சமந்டணமக இனக்கய - டறம் மட, 

அறேக்குக் கவழத இல்மட - ஆகமசம் ணமடயரி மன். 
ன்ழபம இப்டி ஏதமணல் உனப்யந்ட 
ளகமண்டினந்டமறம் சும்ணமதினக்கய ண றகழண மன்'' 

ன்று இண்டு யணயம் யவத்டக் ளகமண்மல் 
ஆசமர்தமள் ளமம் ப்ரீடயதமகய பிடுபமர். இந்ட மபவ 
னற்ய அடேபணமபடற்கு அடேக்யப்மர். 
 



ஆசமர்தமள் இன்று இல்மபிட்மறம், டணக்குப் டயமக 
ன்வக்கும் இனக்கும்டிதமக க்டயதமகறம் 
ஜமணமகறம் மநணமக றேடயவபத்டபிட்டுப் 
ழமதினக்கயமர். அபற்யல் ளகமஞ்சணமபட டயனம் 
அபச்தம் மமதஞம் ண்ஞடம். ண்ஞிமல் 
அபவழத ழரில் மர்க்கய ணமடயரி! க்டயனேம் பனம், 

ஜமனம் பனம். 
 

த்டவழதம ஆசமர்தமள் உண்டு. எனத்டர், 'ஸ்பமணயக்கு 
ழபமக டம வகங்கர்தம் ண்ஞிக் ளகமண்டின, 

அடடமன் ழணமக்ஷம்' ன்மர். இன்ளமனத்டர் 'சூன்தணமகப் 
ழமய்பிடு, அடடமன் ழணமக்ஷம்' ன்மர். இன்ளமனத்டர், 

'ஸ்பர்கம் ன் இன் ழமகத்டயற்குப் ழமய் ல்ம 
இந்த்ரித றகங்கறம் தழடஷ்ணமக அடேபித்டக் 
ளகமண்டின. அடடமன் ழணமக்ஷம்' ன்மர். இன்ளமனத்டர், 

'உக்கு ளமம்ப் ம கர்ணம இனக்கயட. அடமல் 
உக்கு ழணமக்ஷழண கயவதமட; யத்த கம்டமன்' 

ன்றுகூச் ளசமல்பமர்! 
 

ஆசமர்தமள்டமன், "அப்ம, ீ இப்றம் ப்றம் 
ழணமக்ஷத்டயழழத இனந்ட ளகமண்டினப்பன்டமன்! 
ணமவததின் ப்மந்டயதில்டமன் அட உக்குத் 
ளடரிதபில்வ. இந்ட ப்மந்டயக்கு ஆநமபட ணஸ்டமன். 
ஜமத்டயமல் அவட அனயத்டப்ழமட்டு பிட்மதமமல் 
அப்ழமழட ழணமக்ஷமடேபம்டமன். ழணமக்ஷத்டயழ ழபழ 
என ஸ்பமணயதிம் ீ ழமகபில்வ! ீழதடமன் ஸ்பமணய, 
ீழத டமன் ணமத்ணம!" ன்பர். 
 



மிகறக்கு யத்த கம் ன்று அபர் ளசமல்மடட 
ணட்டுணயல்வ. அபர்கறக்கும் உய்ற உண்டு ன்று 
ளசமல்பழடமடும் யறுத்டயக் ளகமள்நபில்வ. 
இடற்ளகல்மம் ழணழ மி, மி ன்கயபனும் 
ணமத்ணமழபடமன் ன்டமக, டயழடமத்டமஞத்டயன் 
உச்சயக்குப் ழமபர் ம் ஆசமர்தமள். டம்னவத 
அத்வபடத்டமல் டயடவனேம் ப்ம்ணணமக்கயத 
ஆசமர்தமவநப் ழமப் டயட மபர் தமனணயல்வ. 
 

கன் மவதில் "ணங்கநம், குன சங்கம" ன்று 
மட்டு இனக்கயட. அடயல் " மடகளனு ணமத்ணனு 
ணமடிழட !" (மடகவனேம் ணமத்ணமபமக ஆக்கயதபர்) 
ன்று பனகயட! 
 

அப்டிப்ட் ஆசமர்தமறக்கு, ழமக ணங்கநகமகம சம்-
கனக்கு மளணல்மனம் ணங்கநம், த ணங்கநம் 
ளசமல்றழபமம். "த த சங்க" ன்று ணங்கந ழகமம் 
ழமடுழபமம். அபனத சு மணத்டயற்ழக த சப்டம் 
பிழசணமக உரித்டமட. ன் அப்டிச் 
ளசமல்கயழளன்மல் ம்னவத டணயழ் ழடசத்டயன் 
ணம ளரிதபர் எனபர் -' மறக்கு அசர்' ன்று 
ஈச்பழ ட்ம் ளகமடுத்ட அப்ர் ஸ்பமணயகள் - 
ளசமல்யதினப்டன் ப்ணமஞத்டயல்டமன்! அபர் டயனபமனொர் 
- டயனத்டமண்கம் என்யல் ன் ளசமல்கயமளன்மல்: 
" ளஞ்சழண! இப்டி பம, ங்கயட்ழ! ீ ளகமஞ்சங்கூ 
யவ ளகமள்நமணல் அவந்டடி இனக்கயழத! ீ 
யவதம ஸ்டமத்வடப் ள ஆவசப்ட்மல் ன் 
ண்ஞடளணன்று ளசமல்கயழன். ழகட்டுக்ளகமள்ற! 



டயனம் பிடிபடற்கு னந்டய ஸ்பமணய ழகமபிறக்குப் ழம. 
ந்யடயவதப் ளனகய ளணறேகு. ஸ்பமணயக்குப் னஷ்மம் 
ணர்ப்ஞம் ண்ட. பமக்னஷ்த்டமறம் ஸ்ழடமத் 
அங்கமம் ண்ட. பமதமப் மடு ! டவதமக் கும்ிடு 
! கூத்டமடு ! ' சங்கம ! த ! ழமற்ய ! ழமற்ய !' ன்றும், 

'கங்கமமடம! 'ன்றும், 'ஆடயப் ளமனழந, ஆனொழ!' 
ன்றும் அய ழகமம் ழமடு" ன்கயமர். சங்க 
மணமழபமடுடமன் த சப்டத்வடச் ழசர்த்டச் ளசமல்ய, அட 
ழமடமளடன்று டணயனயறம் என்றுக்கு இண்மகப் " ழமற்ய 
" ழமட்டினக்கயமர். 
 

ணமஞிக்கபமசகர்... அபர் ளமம் அத்வபடணமகழப 
ளசமன்பர், ணம ளரிதபர்... அபனம் அந்டமடய 
க்ணத்டயல் மடிதினக்கய 'டயனச்சட'கத்டயல்1 என அடிவத 
'சங்கம ழமற்ய ழமற்ய!' ன்று னடித்டபிட்டு, அடுத்ட 
அடினேம் 'சங்கம ழமற்ய!' ன்ழ ஆம்ித்டயனக்கயமர். 
 

அப்ர் ஸ்பமணயகள் 'த, ழமற்ய!' ழமட் மட்டு 
ளசமல்கயழன்: 
 

யவ ளறுணம ளண்டடயழதல் ளஞ்ழச, ீ பம ! 
 

யத்டறளணம் ிமனுவத ழகமதில் னக்குப் 

 

னர்படன்னன் அகயட்டு ளணறேக்கு ணயட்டுப் 

 

னணமவ னவந்ழடத்டயப் னகழ்ந்ட மடித் 

 

டவதமக் கும்ிட்டுக் கூத்ட ணமடிச் 

 

' சங்கம ! சதழமற்ய ழமற்ய !' ளதன்றும், 



 

' அவனல்ழசர் ளசஞ்சவளதம் ஆடீ !' ளதன்றும், 

 

' ஆனொம !' ன்ளன்ழ அம யல்ழ ! 
 

ஆசமர்தமறக்கு ப்ழமடம் "த த,  !" 
ழமட்டுக்ளகமண்ழதினப்ழமம்! த சப்டம் ணக்கு ஆத்ண 
தத்வடக் ளகமண்டுபந்ட ளகமடுக்கும்.  சப்டம் டப்வ 
டீவணவத ல்மம் ழமக்கயபிடும். 'சம்க'சப்டழண 
'சம்'ணமகயத யத்த ணங்கநத்வடச் ளசய்டபிடும்! றோ சங்க 
னெர்த்டய ஸ்ணஞனம்டமன்! 
 

மம் ல்ழமனம் ன்மக, எற்றுவணதமக இனக்க 
அபனவத ஸ்ணவழத ழமடம்! 
 

ண :மர்படீ டழத! 
 

  ணமழடப! 
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ணங்கநமத்டய 
அஞ்வச் ளசல்பன்; 

ளடய்பத்டயன் குல் (ந்டமம் குடய) (றோ சங்க சரிடம்) 
 

இன்னும் இன சயஷ்த த்டயங்கள்: ர்பஜ்ஜமத்ணனம் 
ப்னத்படீபனம் 

Sri Mahaswami 
 

மற னக்தணம சயஷ்தர்கள் ன்று ப்யத்டணமகச் 
ளசமன்மறம் இன்ம் சய ணமன்கறம் ஆசமர்த 
சயஷ்தர்கநில் 'சயஷ்த த்ம்' ன்னும்டி இனக்கயமர்கள். 
அபர்கநில் இண்டு ழவப் ற்யச் ளசமல்கயழன். 



இண்டு ழனம்- றழச்பமசமர்தமள் ணமடயரிழத- 
னடயல் ஆசமர்தமநிம் (பமடச்) சண்வ ழமட்டுத் 
ழடமற்றுப் ழமய் அப்னம் ண சயஷ்தர்கநமக ஆபர்கள். 
எனத்டர் ஆசமர்தமவநபி பதயல் ளமம்ப் ளரிதபர். 
ப்னத்படீபர் ன்று ளதர். ப்னத்படீர் ன்றும் 
ளசமல்யதினக்கயட. ணற்பர் ஆசமர்தமவநபி ளமம்ச் 
சயன்பர்; குனந்வட. அபர் ளதர் ர்பஜ்ஜமத்ணர். 
 

ஆசமர்தமள் கவசய கமத்டயல் கமஞ்சயனத்டயல் 
ர்பஜ்ஜீம் ப்ழமழமட அபழமடு  ழர் 
பமடம் ண்ஞப் ழமமர்கள். அபர்கநில் டமம்ர்ஞி 
டீத்டயயனந்ட ழமபர்கறம் இனந்டமர்கள். அபர்கநில் 
இந்ட றே பதறக் குனந்வட, அடன் டகப்மர் 
ஆகயதபர்கறம் இனந்டமர்கள். அப்ழமட குனந்வடக்குப் 
ழர் ணமழடபன். இடற்கு னந்டயழத டகப்மர் டீவ் 
ணீணமம்கமக இனந்ட ளகமண்டு வ-ளௌத்ட 
ணடங்கவநக் கண்ம் ண்ஞிதழமட இந்டக் 
குனந்வடனேம் அபர்கநிம் பமடம் ண்ஞி அச 
அடித்டயனந்டட! இப்ழமடம் ஆசமர்தமநின் உத்ட 
ணீணமம்வக்கு (ழபடமந்டத்டயற்கு) னன்ழ டகப்மர் 
உள் ணற் ல்மனம் டங்கறவத னர்ப 
ணீணமம்வதமல் டயல் ளசமல் னடிதமணல் 
பமதவத்டப் ழம அப்னனம் இந்டக் குனந்வட ணட்டும் 
பிமணல் மற மள் பமடம் ண்ஞிற்று! கவசயதில் 
ழடமற்றுத்டமன் ழமதிற்று. ஆசமர்தமள் ர்பஜ்ஜ ீம் 
யமர். 
 



ஆடயதிழ குனந்வடதமசமர்தமவநப் மர்த்டறன் 
ழகமபிந்ட கபத் மடனக்கு ப்ழவண ளமங்கயக்ளகமண்டு 
பந்டட ழம இப்ழமட அந்டத்டயல் ஆசமர்தமறக்ழக 
இந்டக் குனந்வடதிம் பந்டட. 
 

குனந்வடக்கும் 'ழடமற்றுப் ழமழமழண!' ன்று இல்மணல், 

'த்தம் ளடரிந்டழட!' ன்று ந்ழடமணமக இனந்டட. 
'ளடரிபித்டமழ!' ன்று ஆசமர்தமநிம் க்டய, 
ப்வவணழதமடு கூடித க்டய, உண்மதிற்று. சயன் 
பதயல், "ந்யதமம் டமனங்கள்:" ன்று 
ஆசமர்தமவநப் ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்ட. ஆசமர்தமள் 
னர்ஞ அடேக்த்ழடமடு அப்டிழத ளகமடுத்டமர். 
 

அப்னம் குனந்வடக்கு ர்பஜ்ஜமத்ணர் ன்று ழர் 
ற்ட்ட. ஆசமர்தமள் ர்பஜ்ஜர், அபனக்கு ளமம் 
ஆத்ணமர்த்டணம சயஷ்தர் ன்று ளடரிபிக்கும் ளதர்! 
 

ஆசமர்தமள் சரீ தமத்வ னடித்ட ப்ஹ்ணீமபம் 
அவபடற்கு னன் றழச்பமசமர்தமநின் ழணல் 
மர்வபதின் கரழ் குனந்வட ர்பபஜ்ஜமத்ணவத்டமன் 
இந்ட (கமஞ்சய) ணத்டயன் ஸ்பமணயகநமக யதணம் 
ண்ஞிமர். அடமல் றழச்பவத் டம்னவத 
குனபமக அபர் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர். குனபின் 
ளதவச் ளசமல்பட ணரிதமவடதல் ன்டமல் 
றழச்பர் ன்வட அழட அர்த்டம் ளகமடுக்கும் 
'ழடழபச்பர்' ன்று ளசமல்யதினப்மர். 
 

ஆசமர்தமறவத சமரீக மஷ்தத்வட ஆடமணமகக் 
ளகமண்டு ர்பஜ்ஜமத்ணர் "ம்ழக்ஷ சமரீகம்" ன்று 



னஸ்டகம் றேடயமர். 'ம்ழக்ஷம்' ன்மல் சுனக்கம். 
'சுனக்கம்' ன்மறம் இடயல் ஆதிம் ச்ழமகத்டக்கு 
ழணழ இனக்கயட. ஆணமம், ச்ழமகங்கள் - ச்ழமக 
னொத்டயல் அத்வபடப் னஸ்டகம் றேடயபர்கள் ளமம்க் 
குவச்சல். ஆசமர்தமறக்குப் ிற்கமத்டயல் அப்டி 
றேடயதபர்கநில் னக்தணம இண்டு ழர் 
ர்பஜ்ஜமத்ணனம், பித்தமண்த ஸ்பமணயகறம்டமன். 
 

"ஞ்ச ப்க்ரிதம" ன்று அபர் இன்ளமன அத்வபட 
டைறம் ளசய்டயனக்கயமர். ந்ட யத்டமந்டத்டயறம் ற்றுக் 
ளகமள்ந ழபண்டித பிதங்கள் உண்டு ன்று ற்றுக் 
ளகமள்படடமழ ஆசமர்தமள் பனய? அந்ட பனயதில் இபர் 
ணீணமம்வப் னஸ்டகனம் என்று சயன்டமக 
றேடயதினக்கயமர்.1 

 

வ்தம னவதில் பிழச ஸ்டமம் ளகமடுத்டப் 
னயக்கப்டுபர்கநில் ர்பஜ்ஜமத்ணர் எனபர். ந்ட 
ந்ட ஆசமர்தர்கநமக ஆறு 'ஞ்சக'ங்கறக்கு அந்டப் 
னவதில் பனயமடு த்டப்டுகயட. அபற்யல் 
'த்பிமசமர்த ஞ்சகம்' ன்டயல் 'ம்ழக்ஷ 
சமரீகமசமர்தர்' ன்று ளதர் ளகமடுத்ட அபவச் 
ழசர்த்டயனக்கயட. 'ர்பஜ்ஜமத்ண னி' ன்று அபவ 
ணரிதமவட ளகமடுத்டச் ளசமல்பட பனக்கம். 
 

ப்னத்படீபமசமர்தமள் ன்பர் ஆசமர்தமறக்கு னெத்டபர். 
ஆசமர்தமறக்கு னந்டயனேம் ர் லத்மஷ்தம் றேடய 
அவப வ்தமனவத ழபடமந்டணம அிப்மதத்டக்கு 
ணமமக இனந்டடமழழத அப்னம் ரிதம மஷ்தம் ம் 
ஆசமர்தமள் ளசய்டடமகப் மர்த்ழடமணல்பம? இந்ட 



மஷ்தங்கநில் என்று, அடமபட ழபடமந்டத்வட 
அடேரிக்கமடட, ப்னத்படீபர் ண்ஞிதடமகும். 'ப்னத்படீர், 

அிப குப்டர் னடம 99 ழர்கநின் மஷ்தங்கவந 
ஆசமர்தமள் சயன்ின்ம் ண்ஞி ழமகத்டயல் இல்மட 
டி ஆகயபிட்மர்' ன்று 'டத்ப சந்த்ரிகம' ன் 
னஸ்டகத்டயல் இனக்கயட.2 அிபகுப்டர் டந்த் சமஸ்த்ம், 

அங்கம சமஸ்த்ம் இண்டிறம் ணயகுந்ட க்தமடய 
ளற்பர். அபர் ழனக்கும் னந்டய, இபவச் ளசமல்ய, 
'ப்னத்பிடர் அிப குப்டர் னடம' ன்டமல் 
ப்னத்படீபமசமர்தமறவத உசந்ட ஸ்டமம் ளடரிகயட. 
 

டம் மஷ்தம் ழமின் அபர் ஆசமர்தமநிம் சஞமகடய 
ண்ஞி சயஷ்தமதினக்கயமளன்று ளடரிகயட. 
 

டைறு பனம் னந்டய எநஃப்ளஷ்ட் (Aufrecht) ன்று என 
ளபள்வநக்கமர் ம்னவத வனத ட்டுச் 
சுபடிகறக்குக் 'கமமக்'குகள் டதமரித்டயனக்கயமர். 
அபற்யல் என்று ளர்ணிதில் வப்யக் 
னைிபர்யடிதின் வப்ரிதில் இனக்கயட. இன்ளமன்று 
இங்க்மண்டில் ஆக்ஸ்ஃழமர்ட் னைிபர்யடிறள்ந 
ப்யத்டணம ழமட்யதன் வப்ரிதில் இனக்கயட. 
வப்யக் கமமகயல் "குன மடமடய ணஸ்கமம்" ன் 
சுபடிவதப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட ஆசமர்தமநின் 
சயஷ்தர்கநம ழடமகர், அடேனடய ஸ்பனொமசமர்தமர் 
ஆகயதபர்கறன், ப்னத்படீமசமர்தமர் ளதவனேம் 
குயப்ிட்டினக்கயட. 
 

ஆக்ஸ்ஃழமர்ட் 'கமமகய'யனந்ட மம் அபர் ளசய்ட 
னக்தணம கமர்தளணன் ன் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். 



ப்னத்படீபர் (அல்ட, டர்) றேடயதடமகப் னஸ்டகம் 
டறம் இனப்டமகத் ளடரிதபில்வ. அபர் றேடயத 
சமரீக மஷ்தத்வட ஆசமர்தமள் யமகஞம் ண்ஞி 
ிகு அபர் என்றும் றேடபில்வ ழமயனக்கயட. 
ஆமறம் அபமல் ஆசமர்தமநின் ணத்டம கமர்தம் 
என்று ந்டயனக்கயட. அவட இந்டக் 'கமமகய'யனந்ட 
ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். அடயல் 'த்பமடச ணம பமக்த 
பிபஞம்' ன் ட்டுச் சுபடிவதப் ற்ய பிபம் 
டனம்ழமட இந்ட பிதம் ளடரிகயட. அந்டப் னஸ்டகம் 
வபகுண்னரி ன்பர் றேடயதட. ன் 
ளசமல்யதினக்கயமளன்மல்... 
 

ம்னவத ழபடமந்ட ம்ப்டமத ந்யதமயகள் ழடசம் 
னறேடம் பிதினந்டடமல் பவக ளடமவக ண்ஞிப் 
த்டப் ிரிபமக்கய வபத்ட என எறேங்கயல் யர்பமம் 
ளசய்த ழபண்டுளணன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். இடழப 
'டசமணய' ந்யதமயகள் ன்று ளசமல்பட. 'டஸ்மணய', 
'டஸ்மணய' ன்று பக்ழக ளசமல்கயமர்கள். எவ்ளபமன 
ிரிபின் ளதவனேம் அந்டப் ிரிவபச் ழசர்ந்ட மட டன் 
ளதழமடு ழசர்த்டப் ழமட்டுக் ளகமள்பமர். 'டீர்த்ட', 'ஆச்ண', 

'ப', 'அண்த', 'கயரி', 'ர்பட', 'மக', 'ஸ்படய', 'மடய', 'னரி' 

ன்று த்ட இந்டப் த்டப் ிரிற ந்யதமயகறம் 
ப்னத்படீரின் சயஷ்தர்கள்:" ப்னத்படீமசமர்த : டஸ்தமி 
சயஷ்தம டச " ன்று வபகுண்னரி ளசமல்கயமர். 
 

இடற்கு ன் அர்த்டம்? ஆசமர்தமள் எறேங்குனவ 
ண்ஞித டசமணய ந்யதமயகள் அவ்பநற 
ிரிபினம் ப்னத்படீபனக்கு சயஷ்தர்களநன்மல் ன் 



அர்த்டம்? ந்யதமயகவநப்  ிரிறகநமக எறேங்கு 
ண்ஞி வபத்டமல் ல்ட ன்று ஆசமர்தமள் யவத்ட 
உத்ழடசத்வடச் ளசய்ட கமட்டிதபர். இபர் ன்று அர்த்டம்! 
ழடசம் னறேடயறம் இப்டி அந்ட ந்யதமயகவநப் ிரித்ட 
யத்டமந்டம், மடமவ ல்மம் என்ழடமன் ஆமறம் 
ளபநி அவதமநங்கநில் பித்தமங்கள் வபத்டப் 
ிரித்ட - டண்த்டயல் டஞிவத ப்டி னடிந்டயனக்கயட 
ன்வடப் மர்த்ழடகூ இபர் இன் ிரிற ன்று 
கண்டுிடிக்கும்டி வபத்ட - ஆர்கவஸ் ளசய்டபர் 
ப்னத்படீமசமர்தமள்டமன் ன்று அர்த்டம். இடயல் ளபள்வந 
ழபஷ்டிக்கமர்கள்கூ உண்டு. எழ ஆண்டிக் கூட்ம் 
ன்மல் ழசர்த்ட வபத்ட யர்பயக்க னடிதமணல் 
ழமய்பிடும். ஆவகதிமல் என எறேங்கு னவதில் 
ிரித்ட அவட சுத்டணமக இனக்கும்டி க்ஷயத்ட இப்டிச் 
ளசய்டட. 
 

ளரித கமர்தம். இன்நறம் டவனத்ட பந்டயனக்கும் 
டிதமக அவட மடயத்டபளன்மல் ளமம்றம் 
யர்பமத் டயவணனேள்நபளன்று அர்த்டம் ணற்பர்கள் 
றேத்டத் டயவணதமல் அத்வபடத்டக்குத் ளடமண்டு 
ளசய்டமர்களநன்மல் இபர் 'ஆர்கவழன் வடி'ல் 
இப்டி ணத்டம ளடமண்டு ளசய்ட ம்னவத 
ணஸ்கமத்டக்குப் மத்மதினக்கயமர். 
 

ஆசமர்தமள் ந்ட ணத்டயல் ந்ட சயஷ்தவ 
வபத்டளன்டற்ய இண்டு னென்று ம்ிக்வககள் 
இனப்டயல் என்யன்டி ப்னத்படீபர் ச்னங்ழகரிதில் 
ீமடயடயகநமக இனந்டயனக்கயமர். ளர்ணி 



னைிபர்யடிதிறள்ந 'கமமக்' ளசமன்ழழ, அடயல் 
"ச்னங்ழகரி ப்னத்படீமசமர்த" ன்ழ இனக்கயட. 
 

ப்னத்படீ மடய ன்று அபர் ளதர் குயப்ிட்டுப் 
மர்த்டயனக்கயழன். டசமணயகநில் 'மடய' ன்ட 
ச்னங்ழகரிதி ஸ்பமணயகநமக பனபர்கறக்கு உரிதட. 
'டீர்த்ட' ம்ப்டமதஸ்டர்கறம் அங்ழக ஸ்பமணயகநமக 
பனபடண்டு. இப்ழமட இனப்பர் டீர்த்டர் டசணமங்கறம் 
அந்ட ணத்டக்கு உண்டு ன்கயமர்கள். ப்னத்படீபரின் 
சயஷ்தர்கநமக டசமணயகள் ல்மவனேம் 
ளசமல்யதினப்டமகப் மர்த்ழடமம். 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

1 --- "ப்ணமஞ க்ஷஞம்" னும் டைல். 
 

2 --- உணமணழச்ப சமஸ்த்ரி ன்பர் றேடயதட. 
 

3 --- டற்ழமட 'ணந்யடமம்' ப்டும் னெத்ட 
ஸ்பமணயகநமக பிநங்கும் றோஅிப டீர்த்ட ஸ்பமணயகள் 
இவநத ட்ம் யதணயக்குனன். 1963-ல், கூயதட. 
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	நமஸ்காரத்திற்கு உரியவராக
	பரப் பிரம்மமாக
	கரை ஏறியவர், ஏற்றுவிப்பவர்
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	13. மஹாயான விஷயம்
	14. த்ராவிட சிசு விஷயம்
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	ஞானியின் ஸமத்வம் வேறு;ஸமூஹ ஸமத்வம் வேறு
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