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டயமறும் ளற்று ளனபமழ்லே
ல்ம இவனைறும் ீங்க உமதம்
டயமறும் ளற்று ளனபமழ்லே
ல்ம இவனைறும் ீங்க உமதம்.
கல்பி ஆம்ிக்கய ணதத்டயல், கல்தமஞ கமத்டயல், என
இத்டக்குப் னடயடமக ழமகயழமட, என இத்டயயனந்ட

னப்டும்ழமட, னேத்ட ணதத்டயல், இப்டி எவ்ளபமன்மக
ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமபமழன்?"க கமரிதத்டயலும்",
ன்று ளசமல்ய பிமம். க கமரிதத்டயலும் பழம
எனத்டனுக்கு இவஞ்சல் ன்ழட ற்டுபட இல்வ.
பித்தமம்ழ பிபமழ ச யர்கழண டடமணய

ங்க்மழண ர்ப கமர்ழத§ பிக்ஸ்-டஸ்த  மதழட
II

"பித்தமம்ழ"-

டிப்ன ஆம்ிக்கும் ழமட, அடயயனந்ட

ப்ஹ்ணச்சர்த ஆச்ணம். அந்ட ஆச்ணம் பயக்கய
கமத்டயல் இவஞ்சல் பமட.
"பிபமழ

ச"- கல்தமஞத்டயன் ழமடம். அடமபட

க்னஸ்டமச்ணத்டயலும் இவனைறு பமட.
ளமம் ஸ்பல்ப் ழழ ந்யதமமச்சணம் பமங்கயக்
ளகமள்படமல், ப்ஹ்ணச்சர்த - க்னமஸ்டமச்ணங்கவநச்
ளசமன்டயழழத என ணடேஷ்தின் பமழ்மள்

னலபவடனேம் ளசமன்டமக ஆகயபிட்ட. பமழ்க்வக னம
அபனுக்கு இவனைறு இல்வ.
பமழ்க்வக ன்கயட ன்? டயனும சங்கள்
டமன்;இப்ழமட இனப்ட மவநக்கு இல்வ ன்று
ணமழனேம், பமக்கமழனேம், சரீத்டமழனேம்,
னத்டயதமழனேம், ஞத்டமழனேம்  டயனும
கமரிதங்கவநப் ண்ஞி ணமயக் ளகமண்ழ இனப்டடமன்.
ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் ளடரினேம். Life ன்ட Movement
டமன் ன்று. இடயழ சரீத்டயமல் ளடரினேம்

னெவ்ளணன்டுகள்டமன் நிச்ளசன்று ளடரிபட. அடயழனேம்

சரீம் னலபவடனேம், எரித்டயயனந்ட இன்ளமன்றுக்கு
ணமற்யப் ிதமஞம் ண்டகயன்ழமழண, அடடமன்
னக்கயதணம 'னெவ்ளணன்மக'ளடரிகயட. அவடத்டமன்
'ப்ழப

ரிர்கழண டமடம'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

'ப்ழபம்'என

இத்டக்குள்ழந ழமபட.

'யர்கணம்'எரித்டயயனந்ட

னப்ட்டு ளபநிதில் ழமபட.

இப்டிழத ந்ட பிடணம னெளணன்மலும் ழடம என
பிதத்டக்குள் ப்ழபச்சயக்கயழமம்;ழடம என்வ
பிட்டுபிட்டுப் னப்லேம் ளசய்கயம். இவப
ல்மபற்யலும் எனத்டனுக்கு இவஞ்சல் பமட.
பமழ்க்வகவதச் சம் ன்று ளசமன்ழன். இன்ளமன
'ளஃின்' (இக்கஞனம்)

ளசமல்லுகயடண்டு.

த்டயரிக்வககநில் அந்ட 'ளஃின்' டமன் ளமம்லேம்
அடிடுகயட. பமழ்க்வகப் ழமமட்ம், "பமழ்க்வகப்
ழமமட்ம்"ன்ழ யவதக் ழகட்கயழமம். மர்பின்
டயதரி, ளர்ர்ட் ஸ்ளன்ர் டயதரி ல்மழண ழமமடிப்
ழமமடித்டமன் ீப கும் உனபமதினக்கயட ன்ழ
ளசமல்கயன்.

ழதமசவ ண்ஞிப் மர்த்டமல் சனம், ழமமட்னம்
என்றுக்ளகமன்று 'களக்ஷன்'உள்நவப ன்று ளடரினேம்.
தமழம என ீபனுக்கு ணட்டும் சம். ணற்ளடல்மம்
சணயல்மணல் இனக்கயட ன்மல்டமன் இந்ட
எனத்டன் டன்

இஷ்ப்டி றனெகணமக ஞ்சமம் ண்ஞ னடினேம்.

(ல்ம டயனுற ஞ்சமங்கவநனேம்டமன் ளசமல்கயழன்)
ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் அப்டிதம இனக்கயட?அத்டவ
ீபமசயகலக்கும்டமன் எதமட சணமக இனக்கயட.
அழசட பஸ்டகநிலுங்கூ எழ சம்!என
அடலேக்குள்ழந ளக்ட்ரியடிதின் ழபகத்ழடமடு டம
ஞ்சமம் ந்டளகமண்ழ இனக்கயட. இப்டிப் 
உதிர்கலம்,  பஸ்டக்கலம் எழ ணதத்டயல்

ஞ்சரித்டக் ளகமண்டினந்டமல் அபற்றுக்கயவழத

ழணமடல்கலம் உண்மடிடமழ இனக்கும்?ழமமட்ம்
ன்ட ழணமடல்டமழ?

இன்னும் அடிப்வக்குப் ழமமல் என ீபழம, ழணம
சம் அவகயளடன்ழட ழமமடுபடடமன். சமந்டம்
பந்ட பிட்மல் யச்சணமக அங்கயப் ழமய்பிடுழபமம்

ன்று ன்மகத் ளடரிகயழடமல்யழதம?ஆவகதமல் சம்
இனந்டமல் சமந்டய இல்வ ன்று ஆகயட. சமந்டய
இல்மணயனப்டடமன் ழமமட்ம். War and Peace ன்று
டயர்ப் டங்கவநச் ளசமல்கயழமணல்பம?
பமழ்க்வகழத ழமமட்ம் ன்மலும், குயப்மக அப்டித்
ளடரிபட எனத்டழமளமனத்டர் ழமட்டுக் ளகமள்லம்
சண்வடமன். அவடத்டமன் "ங்க்மழண"ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. "ங்க்மணம்"ன்மல் னேத்டம்.
னேத்டத்டயல் எனத்டனுக்கு இவனைறு பமட. அபன்
தசமயதமக பிநங்குபமன்.
ீட்டி அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மல், பமழ்க்வகதின்
அழக ப்ழபச - யர்கணங்கநம

ழமக்குபத்டக்கநிழனேம், க பிடணம
ழமமட்ங்கநிழனேம் அபன் இவனைறு
டலேணயல்மணல் ளபற்யழதமடு பிநங்குபமன்.
அர்த்டத்வட இன்னம் ளகமஞ்சம் ீட்டி, என சனம்
ழமமட்னம் இல்மட னஞ ஸ்டயடயதம ஆத்ண
ணமடய யவவத அவபமன் ன்று ழபண்டுணமமலும்
வபத்டக் ளகமள்நமம். 'பித்தமம்'த்டமல்
ப்ஹ்ணச்சர்தத்வடனேம், 'பிபம'த்டமல்

க்னமஸ்டமச்ணத்வடனேம் ளசமன் ணமடயரி, அப்னம்
ணமடய யவதில் ளகமண்டு ழசர்க்கும்

ந்யதமமச்ணத்வடக் குயப்ிடுகய ணமடயரினேம் அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
இடயழ - அடயழ இந்ட ஆச்ணத்டயழ - அந்ட

ஆச்ணத்டயழ ன்று டற்கமகப் ட (பற்வச்)
ளசமல்னும்.?சுனக்கணமக அவத்டம் அக்கய ல்மக்
கமரிதத்டயழனேம் - "ர்ப கமர்ழத§"அபனுக்கு
இவஞ்சல் இல்வ. அடமபட ளபற்யடமன் ன்று
(ச்ழமகத்வட) னடித்டயனக்கயட.
ர்ப கமர்ழத§ பிக்ஸ்டஸ்த  மதழட
"டஸ்த"அபனுக்கு, 'ர்ப

ககமர்ழத§'- க

கமரிதங்கநிழனேம் "பிக்"- இவஞ்சல். "
மதிழட"உண்மபடயல்வ.

ணக்கு என்வப் சு ளசமல்ய பிஸ்டமம் ண்ஞிக்

கமட்டிமல்டமன் ணயல் டயகயட. "ல்மபற்யலும்
இவஞ்சல் உண்மகமட"ன்று ளசமன்மல் அவ்பநலே
அலத்டணமகத் ளடரிதமட. இடயல் உண்மகமட அடயல்
உண்மகமட"ன்று அழகம்
ளசமல்ய அப்னம் டயலுழண உண்மகமட ன்மல்டமன்
ணயல் அலந்டப் டினேம் ன்ழ அப்டிச் ளசமன்ட.
ர்ப கமர்ழத பிக்ஸ் - டஸ்த  மதழட க
கமர்தங்கநிலும் அபனுக்கு பிக்ம் ன்ட
உண்மபடயல்வ.

அபனுக்கு மல் பனுக்கு?
டயல்: னந்வடத அடிதில் இனக்கயட. அந்ட அடி இப்டிச்
ளசமல்கயட.
ழமவசடமய மணமய த:ழச் - ச்னடதமடி
ழமச டமய மணமடய த:ழத் ச்னடதமத் அி.
'டமய"-

இந்ட அடமபட இடற்கு னன்ழ

ளசமன்;"ழமச மணமடய"- டயமறு ளதர்கவந;"த";பன்;"ழத்"- டிக்கயமழம. "அி"ன்மல் இங்ழக

"அல்ட"ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும் அல்ட. "ச்னடதமத்"- ழகட்கயமழம.....

இந்ட டயமறு ழவ பளமனத்டன் டிக்கயமழம,
அல்ட இன்ளமனத்டர் டித்டக் ழகட்கயமழம
அபனுக்குத்டமன் ர்ப கமரிதங்கநிலும் பிக்ம்
ற்டுபடயல்வ. - "பிக்ஸ் - டஸ்த  மதழட".
"டிப்பர், ழகட்பர்"ன்ட

ளமடபமக பனங்குகய

ளசமற்ளமர். ளரித ளரித னமஞம், உமக்தமம்
னடயதபற்வ என உந்யதம கர்த்டம டித்ட

அர்த்டம் ளசமல்பமர். ணற்பர்கள் ழகட்மர்கள். அவட
வபத்ழட டிப்பர் - ழகட்பர், 'பக்டம - ச்ழமடம'ன்று
பசம் பந்ட பிட்ட.

ஆமல் இங்ழக ப்ளக்ட் ளரிசம னமஞக் கவட
டலேணயல்வ. டயமழ ழர்கள்டமன் ப்ளக்ட்.

ஆவகதிமல் அவடப் டிப்ட, ழகட்ட ன்று ளமட
பசத்வட வபத்டச் ளசமன்மலும் உள்ழந டமத்ரிதம்

எவ்ளபமன்றுக்கும் அந்டப் டயமறு ழர்கவந ணப்மம்
ண்ஞிச் ளசமல் ழபண்டும் ன்டடமன்.

ணப்மம் ண்ஞமடபர்கள் னஸ்டகத்வடப் மர்த்டப்
டிக்கமம். அல்ட இன்ளமனத்டர் டித்டக் ழகட்கமம்.
இம்ணமடயரி அந்ட டயமறு மணமக்கவநப் டித்டமல்,
அல்ட ழகட்மல், அல்ட இண்வனேம்பி

ச்ழமஷ்ணமக, ணப்மணமகச் ளசமன்மல் - அப்டிப்
ண்டகயபனுக்கு பித்தமம்ம், பிபமம், ப்ழபசம்,
யர்கணம், ங்க்மணம் னடமபற்யல், க
கமர்தங்கநிலுழண, பிக்ம் உண்மகமட.
அளடன் டயமறு மணம?அவப ந்ட
ஸ்பமணயனேவதவப?எழ ஸ்பமணயதின் மணமக்கநம?
ஸ்பமணயகலவத மணமக்கநம?எழ
ஸ்பமணயனேவதவபடமன்.
"பிக்ம்

பமட"ன்டயயனந்ழட ஊகயத்ட பிமம். அந்ட

என ஸ்பமணய தமளன்று. பிக்ழச்பர்டமன்!

அபனக்கு அழகம் ளதர்கள், ஸ் மணம,

அஷ்ழமத்ட சட மணம ல்மம் உண்டு. இனத்டயழதமன
டயனுற த்ங்கள் (இவகள்) அர்ச்ச்வ

ண்டபடற்ளகன்று இனத்டயழதமன மணம, அழட ணமடயரி
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டயனுற னஷ்ம் அர்ச்சவ ண்ஞ 21 மணம, இட்வ

இட்வதமக 21 டவப அனகம் னல் அர்ச்சவ
ண்டபடற்கு 21 மணம ல்மம் அபனக்கு உண்டு.

இங்ழக ணக்கு ர்ப கமரிதத்டயலும் பிக் யவ்னத்டயக்குப்
ிகு ழர் ளசமல்யதினக்கயட.

டயமயன் ளனவண

டயமயன் ளனவண.
டயமறு உத்க்னஷ்ணம (ணயக்க உதர்லே ளமனந்டயத)
ம்ர். "ழமச கம னர்ஞம்"ன்ட. ழமசம் -

டயமறு. அணமபமவதில் ஆம்ித்ட ளௌர்ஞணய பவ
டயமறு கவகள். டயமமபட கவவத

அவகயழமழட சந்டயன் னஞ சந்டயமபமட.
எநலேக்கு பிரிபமக மம் ண்டகய னவ
ழமழசமச்சமம் ன்கய டயமறு பிட

உச்சமங்கவநக் ளகமண்மக இனக்கயட. ப்ட

ணமடயனகம ன்று ல ழடபிகவநச் ளசமல்கய ணமடயரி
ழமச ணமடயனகம ன்னும் டயமறு ழடபவடகள்
உண்டு. அம்மள் மமழஷ்பரி ணந்த்ங்கநிழ
ழமசமக்ஷரீடமன் உச்சய. அடமல் அம்மலக்கு
ழமமசர ன்று என ளதர். அம்மலக்கு ழமச
அக்ஷம், ிள்வநக்கு ிள்வநதமனக்கு - ழமச
மணமக்கள்.
'டயமறும்

ளற்று ளனபமழ்லே பமனடம்'ன்று

ஆசரர்பமடம் ண்டபட டணயழ் ழடச பனக்கு. ழபடத்டயல்
என றணங்கயக்கு ன் ஆசரர்பமடம் ளசமல்யதினக்கய
ளடன்மல், கபமழ!இபள் த்டக் குனந்வடகவநப்
ளத்டக் ளகமண்டு (ளற்றுக் ளகமண்டு) அப்னம்
டயவதனேம் டயழமமபட குனந்வடதமக 'ட்ரீட்'ண்ஞ
வப!ன்று உள்ழந ளமம் அர்த்டம் வபத்ட அனகமகச்
ளசமல்யதினக்கயட*. டணயழ் பனக்கயல் "டயமறும்
ளற்று"ன்று இனக்கயட. 'ஃமணயய

ப்நமிங்'னேகம்!ளசமன்மழ உள்ழந

டள்நிபிடுபமர்கழநம?ன்று தணமதினக்கயட!
ஆமல் 'டயமறும் ளற்று'ன்ட குனந்வட ளற்றுக்
ளகமள்பவட குயக்கபில்வ ன்றும், பமழ்க்வக ல்
பிடணமக இனப்டற்கு ழபண்டித டயமறு

பிதங்கவநழத குயக்கயன்ளபன்றும் ளசமல்கயமர்கள்.
'ளனம்

ழறு ளறுபட'ன்று என phrase (ளசமற்ளமர்)

இனக்கயட. 'ளப்டுபட'டமன் ழறு. ிப
கமத்வடப் ளனம் ழறு ன்கயழமட ளமம் மக்த
பணம என்று. அத்னஷ்பசணம என்று ன்
அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயழமம். மணமக என்றும் மடுமணல்
ஈச்பமடேக்த்டமல் ளற்றுக் ளகமள்பவடழத இங்ழக
'ழறு'ன்ட. Gifted ன்று

இழட அர்த்டத்டயல் அபர்கலம்

(ழணல்மட்டினம்) ளசமல்கயமர்கள். இம்ணமடயரிதம

டயமறு ழறுகவநப் ளறுபடயல்டமன் டயமறும் ளற்று
ன்ட. ஈச்பன் அனநில் டன்ிதல்மகக் கயவப்வப
ணட்டுணயன்ய மணமக னதற்சய ண்ஞி, உவனத்டப்

ளக்கூடிதடம் இபற்யல் உண்டு. ழதமசயத்டப் மர்த்டமல்,
மம் என்றும் ளசய்தமணல், ிக்கும்ழமழட அபன்

ளகமவதமகக் கயவப்டங்கூ, னர்ப ளன்ணமபில் மம்
இனந்டவடனேம் மம் ண்ஞிவடனேம் வபத்ட அபன்
ளகமடுத்டடடமன் ன்று ளடரினேம். ம் கர்ணமலேக்கமக
கயவக்க ழபண்டித ல்டகவநழத அபன்
கனவஞதமல் ளகமஞ்சம் 'கூப் ழமட்டு'க்
ளகமடுத்டயனக்கமம். அப்டிப் ழறு ளற்பவ
அத்னஷ்க்கமன் ன்கயழமம். ம் அயபமல்

கமஞனடிதமணல் அத்னஷ்ணமக (அ-த்னஷ்ம் ன்மல்

கமஞனடிதமடட ன்ழ ழர் அர்த்டம்) உள்ந னர்ப

றக்னட வத்டமன் சமஸ்டயம் அத்னஷ் ன்
ன்ழட!
ந்ட என பனயமடும் ஆம்ிக்கும்ழமட 'இடற்கமக இந்டப்
னவ ண்டகயழன்'ன்று 'ங்கல்ம்'ளசய்ட ளகமள்ந
ழபண்டும். 'டற்கமக'ன்மல்,  குடும்ம் (டன்
குடும்ம் னலடம்) ழக்ஷணம்-ஸ்வடர்தம் (ஸ்டயத்
டன்வண, Stability ன்ட) பர்தம்
ீ
- பிதம் - ஆனேஸ் ஆழமக்தம் - ச்பர்தம் ஆகயத ல்மபற்யலும்
அிபினத்டய கமண்டற்கமக ன்று, ல சணமச்சமங்கவநச்
ளசமல்ய, அப்னம் டர்ண - அர்த்ட - கமண - ழணமக்ஷம்
ன்று மலு னனமர்த்டங்கள்

யத்டயப்டற்கமகலேம் - லம் மலும் டயமன்மச்சய அப்னம், இஷ் கமம்தமர்த்ட
யத்தர்த்டம் ன்டற்கமக ணழமடங்கநின் னர்த்டயவத
ழபண்டி ன்று என்று-இழடமடு ண்ஞிண்மச்சய ணஸ்ட ணங்கநங்கலம் கயவப்டற்கமக, ணஸ்ட
டரிடங்கலம் (அடமபட மங்கலம்) எடுங்கயப்

ழமபடற்கமக ன்று ழணலும் இண்வக் கூட்டி, இழடமடு
டயமன்கு பிதங்கநமச்சய-அப்னம் னத் ளௌத்ர்கள்
அிபினத்டயதமபடற்கமக ன்று
டயவந்டமபட;கவசரதமக ந்ட ஸ்பமணயக்குப் னவழதம
அபனக்கு ப்ரீடய ற்ட்டு அபர் ப்மடத்டமல் ம்
அீஷ்ம் ல்மம் யவழபடம் ன்று டயமறு

பிதங்கவநப் ப்மர்த்டயத்ட ங்கல்த்வடப் னர்த்டய
ளசய்த ழபண்டும். இடயல் ளௌகயகம் மஸ்டய

இனக்கயளடன்று யவப்பர்கள் னடிபமக, இன்னும்

இண்டு ழசர்த்டக் ளகமள்பமர்கள். ஜமம், வபமக்தம்
ன் இண்டு யத்டயப்டற்கமக (ஜம வபமக்த
யத்தர்த்டம்) ன்று ழசர்த்டக்
ளகமள்பமர்கள்.
"டயமறும்

ளற்று"ன்று டணயழ் பனக்கயல் ளசமல்லும்

டயமயல் க்குவத இப்ழமட மன் ளசமன்

டயமறு ணமச்சமங்கலம் பந்டபிடுபடமக ஜமகம்.
சரிதமக யவக்கபில்வ. 'பர்த
ீ
- பித'ன்று இடயல்
பனபட ழமழப 'பறு
ீ
- பிசதம்'ன்று அடயல்

அடுத்டடுத்ட பனம் ன்று ணட்டும் ஜமகணயனக்கயட.
ழறுகள் டயமறு, ிள்வநதமனக்குப் ழர்கள் டயமறு!
ழமச மண சுழமகங்கள்
ழமச மண சுழமகங்கள்.
பிக்ழச்பனக்குப் டயமறு ழர் னக்கயதணமக
ளசமல்யதினக்கயட.
றனகர், கடந்டர், கிர், ககர்ஞகர், ம்ழமடர், பிகர்,
பிக்மர், பிமதகர், டெணழகட, கஞமத்தக்ஷர், மசந்த்ர்,
கமர், பக்டண்ர், சூர்ப்கர்ஞர், ழம்ர்,
ஸ்கந்டனர்பர் ன்று டயமறு ழர். "ழமச

மணம"ன்று பிழசணமகச் ளசமல்பட. றணமக
ஜமகம் வபத்டக்ளகமண்டு ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபடற்கு
பமகமக இந்டப் டயமறு ழர்கவந இண்டு

ச்ழமகங்கநமக வபத்டக் ண்ஞிதினக்கயட.

றனகச் - வசகடந்டச்ச கிழம ககர்ஞக : l
ம்ழமடச்ச பிகழம பிக்மழம பிமதக : ll
டெணழகடர் - கஞமத்தக்ஷ : மசந்த்ழம கம : l
பக்டண் : சூர்கர்ழஞம ழம் : ஸ்கந்¢டனர்ப : ll
இடற்கப்னம் மன் னடயல் ளசமன் ஸ்ழமகம்.
பனக்கணமக உள்ந இண்டு பரி ச்ழமகத்டக்கு
பித்தமணமக னென்று பரி ஸ்ழமகம்.
ழமவசடமய மணமய த : ழத் ச்னடதமடி l
பித்தமம்ழ பிபமழ ச ப்ழபழச யர்கழண டடம ll
ங்க்மழண ர்ப கமர்ழதற பிக்ஸ்டஸ்த  மதழட
ll

பிக்ழஸ்பர் அழக னொங்கவந டுத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர். அடயழ ழமச கஞடய ன்று
டயமறு னொங்கள் என 'க்னொப்'மக உண்டு. அந்டப்
டயமறு னெர்த்டயகலவத ளதர்கள்டமன் இந்டப்
டயமறு மணமபம ன்று மர்த்ழடன். அப்டி இல்வ
ன்று ளடரிந்டட. ழமச மணமக்கநில் னென்மபட

கிர் ன்ட. அப்டிளதன்மல் மக்கு ணமடயரி சயகப்ன
யணமதினப்பளன்று அர்த்டம். ஆமல் ழமச

னொங்கநில் னென்மபடமக பனகயபவழத சத்கம
சந்டயன் ணமடயரிதம யனள்நபளன்று த்தம
ஸ்ழமகம் ளசமல்லுகயட. ழமச னொங்கநிழம

டயளமன்மணபமக பனகயபனக்ழக ழம் கஞடய

ன்று ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்டிப் 

பித்தமங்கள். பரிவசக் க்ணணமக இந்ட ழமச
மணமக்கநில் எவ்ளபமன்றுக்கும், ழமச கஞடயகநில்
எவ்ளபமனபர் ன்று இல்வ. இட ழபழ. அட ழபழ
க்நமயஃிழகன் ன்று ளடரிந்டட.
டயமறு மணமக்கள்டமன் இப்ழமட ணக்கு பிதம்.
றனகர்
றனகர்.
அடயழ னடயல் றனகர். டயமயல் னடயல்,

னகப்ில் பனகய ழர் றனகர். பழபற்கும்ழமட
றனகணமக - னகணன் கூறுபட ன்மர்கள். அப்டி அவனக்கய ணமடயரி னடல் ழர் அவணந்டயனக்கயட.
னெத்டயல் ல்ம ங்கலம் றனெகணமக, அடமபட
எற்றுவணனேன், பமன ழபண்டும் ன்று ளசமல்கயழமம்.
றனெகம் ன்மல் ல் னகம். அன்னம் ஆந்டனம்
ளமங்கயக் ளகமண்டினப்டடமன் ல் னகம். றனகம்.
டணயனயல் இன்னகம் ன்று ளசமல்லுபட. ஹ்னடதத்டயல்
உள்ந அன்னம் ஆந்டனம் னகத்டயழ ளபநிப்டுபட
றனெகம். mind -க்கு index - ஆக face இனக்கயட

ன்மர்கநல்பம?அப்டி உகத்டயலுள்ந ப்ழவணவத
ளபநிதில் கமட்டும் றனெகத்வட உவதபமக
பிக்ழச்பர் இனக்கயமர். ல் ணவக் கமட்டும்
ல் னகம் றனெகம். அப்டிப்ட் னகம் வத்டபர்
பிக்ழச்பர்.

சுக்மம்டம் ச்ழமகத்டயல் ப்ன் படம் ன்று

பனகயடல்பம?அடழபடமன் றனகம் அன்ிழனேம்,
அன்மக இனந்டமல் ற்டும் ஆந்டத்டயழனேம் உள்நம்
அப்டிழத ணர்ந்ட அட னக ணர்ச்சயதமக ளபநிழத
ளடரிபடடமன் ப்ன் படம். ளடநிலே, ப்கமசம்

ஆகயதவபடமன் ப்ன்ம். றனகத்டயல் பனகய
றலேம் அந்ட ப்ன்த்வடக் குயப்டடமன்.
பிக்ழச்பர் ந்ட னொத்டயயனந்டமலும் அபனவத
உள்நத்டயன் அன்னம் ஆந்டனம் னகத்டயல் ளபநிப்ட்டு
அபர் றனகமகத்டமன் இனப்மர். ஆவ னொத்டயல்
அபர் இனப்டமழம இவப அமடமஞணமக அநலேக்கு
அபர் னகத்டயல் ளமங்கயக் ளகமண்டினந்ட. த்டவ
மனய ழபண்டுணமமலும் அலுக்கமணல் சயக்கமணல்
மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும்டிதம ழடம என்று
ஆவனகத்டக்ளகன்ழ பிழசணமக உண்டு.
பிசமத்டயற்கு பிசமம். கமம்ீர்தத்டயற்கு கமம்ீம், ண

சமந்டம், இன்னும் இன் ன்று ளசமல்த் ளடரிதமட ழடம
என்று (ளசமல்க்கூடிதடமதினந்டமல் இத்டவ ளனவண
இல்வ) இப்டிப் பிடணம க்ஷஞங்கள் ழசர்ந்ட
அனகு ஆவனகத்டக்கு இனக்கயட. அப்டிப்ட்

ஆவனகமக இனப்டமல் பிக்ழச்பர் றனகர் ன்
ளதர் பிழசணமகப் ளமனந்டபமக இனக்கயமர்.
னக கஞடய ஆவனகமட
னக கஞடய ஆவனகமட
'அபர்

ந்ட னொத்டயல் இனந்டமலும்'ன்று ளசமல்கய ழமட

ஆவ னொத்டயயல்மணல் ளமம்லேம் அனர்பணமக

ணடேஷ்த னொத்டயல் 'னக கஞடய'ன்ழ அபர் இனப்ட
யவலே பனகயட. சயடம்ம் ளடற்கு படயதில்
ீ
,

டம்னவத ப்யத்டணம ஆவ னகத்ழடமடு
இல்மணல், ணற்பர்கள் ளசமல்யழதம லடய
வபத்ழடமடமன் 'இபர் ிள்வநதமர்'ன் ளடரிந்ட

ளகமள்லம்டி ணடேஷ்த னெஞ்சயழதமடு 'னக கஞடய'தமக
இனக்கயமர். டயனச்சயமப்ள்நி ணவக்ழகமட்வ
ழகமபியலும் னக கஞடய உண்டு. இடயழ என

ழபடிக்வக:தமவ னகணயல்மட என ிள்வநதமர் உள்ந
ழகமபிமமலும் அந்டக் ழகமபில் ஸ்பமணயவத
(சயபளனணமவ) ப் ற்ய ம்ந்டர் டயகம் மடும்ழமட,
ஸ்பமணயதின்  க்ஷஞங்கநில் எவ்ளபமன்வனேம்

ளசமல்ய, 'அந்ட க்ஷஞத்வட உவதபவ' ன்டற்கு
'தமவ''தமவ' ன்ழ

ளசமல்ய

னடித்டயனப்டடமன்!'ன்றுவதமவ, உவணதன மகம்
உவதமவ, டயனலேவதமவ, சயமப்ள்நிக்
குன்றுவதமவக் கூ ன்னுள்நம் குநினம்ழண!'
பிக்ழச்பரின் அழக ஆபிர்மகங்கவநக் குயத்ட
கவடகநில் என்யன்டி அபனவத எரியல் னொம்

னொம்டமன். அம்மள் டன்னுவத அந்டஃனத்டயற்கு என
கமபமள் ஸ்னஷ்டிக்க ழபண்டுளணன்று யவத்டமள்.
டன்னுவத டயவ்த சரீத்வடழத பனயத்ட அடயயனக்கய
ணஞ்சள் ளமடி, குங்குணம், பமவப் ளமடி
னடமடகவநத் டயட்டிப் ிவசந்ட என மகமக
னொம் ண்ஞி அடற்கு உதினம் ளகமடுத்டக் கமபமக
வபத்ட பிட்மள். ணடேஷ்தர் ணமடயரி (ழடபர்

ணமடயரினேந்டமன்) கண், கமட னெக்கு, மக்கு னடமவப

உள்ந னொழண அட. அடமபட னக னொந்டமன்.

ிள்வநதமர் ன்ழ ளதர் ளப்ழமகய அந்டப்
ிள்வநவத - டன் உம்ியனந்ட டமழ பனயத்டப்
ளற் அனவணப் ிள்வநவத அம்மள் கமபல் வபத்ட
பிட்டு ஸ்மத்டக்குப் ழமமள்.
அம்மள் ர்ப ணங்கநம. அபள் டன்னுவத ணங்கந
சரீத்டயயனந்ட ணங்கந பஸ்டபம ணஞ்சள் ளமடிவத
பனயத்டப் ளற் அனவணப் ிள்வநவத அம்மள் கமபல்
வபத்டபிட்டு ஸ்மத்டக்குப் ழமமள்.
அம்மள் ர்ப ணங்கநம, அபள் டன்னுவத ணங்கந

ரீத்டயயனந்ட ணங்கந பஸ்டபம ணஞ்சள் ளமடிவத
பனயத்ட னெப் ிள்வநதமவ ஸ்னஷ்டித்டடமல் டமன்

இன்வக்கும் ந்ட சுகமரிதத்டயன் ஆம்ித்டலும் ணஞ்சள்
ளமடிவதப் ிள்வநதமமகப் ிடித்ட வபத்டப் னவ
ளசய்கயழமம். 'ணஞ்சள்'ன்ழட 'ணங்கந'ன்டயயனந்ட
பந்டயனப்டடமன். 'இங்ழக, அங்ழக'ன்வடச்
சய ழர் 'இஞ்ழச, அஞ்ழச'ன்று
ளசமல்கயமர்கநல்பம?இக்கஞத் டணயனயழழத
'டெங்கல்'ன்ட 'டஞ்சல்'ன்றும்

ணங்கந

பனகயட. அப்டி,

ன்ழட ணஞ்சள் ஆகயதினக்கயட. ம்ஸ்க்னடத்டயல்
ணங்கநம் ன்டற்கு ணஞ்சள் ன்டற்கு ணஞ்சள் ன்று
என அர்த்டம்.
ழணச்பன் அந்டஃனத்டயற்கு பந்டமர். 'இடதமர்ம
த்ிதின் அந்டஃனத்டயல் னனப் ிவ?' ன்று

அபனக்கு எழ ழகமம் பந்ட, என்றும் ளடரிதமடபர்

ணமடயரி, அந்டப் ிள்வநவத சயச்ழசடம் ண்ஞிபிட்மர்.
பமஸ்டபத்டயல் ல்மம் ளடரிந்டந்டமன் ழமகமகமம்
ண்ஞ ழபண்டும், அவடனேம் பினபினப்னள்ந மகணமகப்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்ழ இப்டிச் ளசய்டமர். ன்
ழமழகமகமளணன்மல் - கனகமறன் ன்

தமவத்டவ அறன் டன்ழ அழட ணமடயரி தமவத்
டவ வத்டபர்டமன் படம் ளசய்த னடினேளணன்றும்,
அழடமடு அப்டி பவடக்கக்கூடித சத்ன ஸ்டயரீ-னன

ம்ந்டத்டயல் ிக்கமடபமதினக்க ழபண்டுளணன்றும்
பம் பமங்கய வபத்டக் ளகமண்டினந்டமன். அட என

க்கத்டயல். இன்ளமன க்கம், மம் மர்த்ட ம்பம்
ந்ட ணதம், வகமத்டயற்குப் க்கத்டயல்
ழமகத்டயற்கு அணங்கநம் உண்மகும்டிதமக என தமவ
பக்ழக டவ வபத்டப் டுத்டக் ளகமண்டினந்டட. இந்ட
இண்வனேம் 'கம்வன்'ண்ஞித்டமன் ஸ்பமணய
மகணமடிமர். அம்மள் ச்னஷ்டித்ட அனவணக்

குனந்வடவதத் டமம் ம்மம் ண்ஞிதடற்கமக
அபநிம் ன்மக 'ழமஸ்'பமங்கயக் ளகமண்டு
ந்ழடமப்ட்மர். அப்னம் பக்ழக டவ

வபத்டயனந்ட தமவவத சயச்ழசடம் ண்ஞி, அந்ட
சயவக் ளகமண்டு பந்ட இந்டப் ிள்வநதின்
னண்த்டயல் ளமனத்டய, ிள்வநதமமக உதிர்

ளகமள்லம்டிச் ளசய்ட அம்மவந த்னப்டயடுத்டயமர்.
ிள்வநதமர் னெம் கனகமறன் படணமகய ழமக
ழக்ஷணம் உண்மகும்டினேம் ளசய்டமர்.
ஆந்ட படிபர்

ஆந்ட படிபர்.
பிக்ழச்பர் றனகர், சயரித்ட னகனவத ஆந்ட
ஸ்பனொர். ஆந்டந்டமன் யவலே. ஆந்ட னர்ஞம்
ன்ட பனக்கம். ஆந்ட னர்பம் ழமழடமம் - டடம்
ஆந்ட னர்ஞ ழமழடமம், ச்சயடமந்ட னர்ஞ

ழமழடமம் ன்று இண்டு பிடணமக (டமசயப)
ப்ஹ்ழணந்த்மள் மடிதினக்கயமர். ஆந்டம் பந்டமல்
சயரிப்னம், அழடமடு மட்டும் மன்றம் பந்டபிடும்.
எனத்டன் டக்கணமதினக்கும்ழமட ளகமஞ்சம் மன்ஸ்
ண்ட ன்மல் ண்டபமம?ஆந்ட
ஸ்பனொிதமடமல்டமன் ிள்வநதமர் ந்னத்ட கஞடயதமக,
கூத்டமடும் ிள்வநதமமக இனக்கயமர். அழக

சயபமதங்கநில் னெஸ்டம ளபநிச்சுபரில் ழகமஷ்
ழடபவடகநமக உள்நபர்கநில் னடல்பர் இந்ட

ர்ட பிமதகர்டமன். ஆந்டணமகச் சயரித்டக்ளகமண்டு
அத்டமம் ளரித ளடமப்வவதத் டெக்கயக் ளகமண்டு
ஆடுபமர்.

அபனவத ஆந்டத்டயற்கு னகம் ணமடயரிழத

ளடமப்வனேம் இன்ளக்ஸ் ன்று ளசமல்மம். பதிறு
ளபடிச்சயடும் ழமச் சயரிக்கயட ன்றுடமழ
பசம்?அப்ழமட பதிறு ன்மக னற னற ன்று
ஊடயத் ளடமப்வதமகத்டமழ ஆகனும்.
ளடமப்வக்கு அப்னம் பனழபமம். டயமறு மணமபில்
ம்ழமடர் ன்கய மணம பனம்ழமட அவடப்

மர்ப்ழமம். இப்ழமட னகத்டயல், றனகத்டயல் அல்பம
இனக்கயழமம்?

னகம் மழ ஆம்ம் ன்று அர்த்டம்.
னஸ்டகங்கநில் கூ னடயல் னகலேவ ன்று
ழமடுகயமர்கநல்பம?ஆம் மணம றனகர் ன்று
இனப்ட ளமம்ப் ளமனத்டணமதிறுக்கயட.
ல் பமய் உவதபர்
ல் பமய் உவதபர்
னகம் ன்ட னல னெச்சயக்கு ணட்டுணயல்மணல் அடயழ
உள்ந பமய்க்கும் ழர். ம்ஸ்கயனடத்டயல் பமய்க்குத்
டிதமக ழர் கயவதமட. அத்டவ ழர்கவநனேம்
ளசமல்கயடமகலேம், ழச்சுக்ழக கனபிதமகலேம் இனக்கய
பமய்க்குத் டிப்ழர் இல்மணல் னகம் ன்ழ டமன்

அவடனேம் ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட. ழபடிக்வகதமக,
டணயனயழ பமய்க்கு பமய் ன்று ழர் இனந்டமலும்
னகத்டக்குப் ழழ இல்வ. னகம் ன்ட ணஸ்கயனக
பமர்த்வட. னெஞ்சய ன்ட ழச்சு பனக்கயழ ணட்டுனள்ந

ளகமச்வசடமன். இக்கஞ - இக்கயத பமர்த்வட இல்வ.
அடமழ, அந்டக் கமத்டயல் ம்ஸ்க்னட கடிவகதில்

டிக்கும் பித்டயதமர்த்டயகலம் டணயழ்ப் ள்நிகநில் டிக்கும்
ணமஞபர்கலம் ஸ்ம் ரிமம் ண்ஞிக்
ளகமள்பமர்கநமம். இபன் அபவ னகம் இல்மடபன்
ன்மமம். அபன் இபவ பமய் இல்மடபன் ன்று
டயனப்னபமமம். ரிமளணன்மலும் இந்ட மள் ணமடயரி
எனத்டனக்ளகமனத்டர் மம த்ழபத்டயல்

சயக்ளகமண்மர்களநன்று அர்த்டணயல்வ. Good- humour ed banter

ன்கயமர்கழந, அப்டி ல்ளண்ஞத்ழடமடு ழசர்ந்ட

மஸ்த உஞர்ச்சயதில் ஸ்பமடீணமகக் ழகய ண்ஞிக்
ளகமள்பமர்கள்.
னகம் ன்மழ பமய் ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
றனகம், ல் பமய் ன்மல் ட ல் பமய்?ல்

பிதங்கவந, த் பித்வதகவநச் ளசமல்கய பமய்டமன்
ல் பமய். அடமல் ல் பித்பமனுக்கு றனகர்
ன்று ழர் உண்டு. றனகர் மல் கற்யந்டபர்.
இந்ட அர்த்டத்டயழனேம் ிள்வநதமர் றனெகர். அபர்
ல் பமவத உவத ணம பித்பமன்.
ப்ஹ்ணஞஸ்டய, ப்னஸ்டய ன்று ழபடங்கநில்
ளசமல்ப்டும் ணம ழணடமபிக்கும் அபனக்கும் ழடம்
கயவதமட.

அபனவத அழக னொ ழடங்கநில் 'பித்தம
கஞடய'ன்ழ எனத்டனண்டு. 21 கஞடய ழடங்கவநச்
ளசமல்ய, எவ்ளபமனத்டனுக்கும் என னஷ்ணமக 21

டயனுற னஷ்ங்கவந அர்ச்சவ ண்டம்டிதமக
சடர்த்டய னம கல்த்டயல் பிடயத்டயனக்கயட. அடயழ
பித்தம கஞடய ன் ழவச் ளசமல்ய அபனக்கு

மந னஷ்ம் ழமனும் ன்று இனக்கயட. மநம்
(மல ன்று ளமடபமகச் ளசமல்கயட) டமன்
ணமம்னங்கலக்குள்ழநழத ண ணடணமக இனக்கப்ட்
டயனுற பித்வத ன்ட அப்டிப்ட் ஆத்ண ணமம்னம்.
தமர் ழமகத்வட னடயல் சுற்யக் ளகமண்டு

பனகயமர்கழநம அபர்கலக்கு ன்று மடர் ளகமடுத்ட
னத்வட வபத்டப் ணசயபன் ந்டதம் த்டய அடயழ

பிக்ழச்பர் தித்டப் ளற்றுக் ளகமண் ஜமப்னம்
அந்ட

ணமம்னம்டமன்!
பித்பத், பித்வத, அடமல் அவனேம் ஜமம் இபற்வ
உவதபர் றனெகர்.
தமவ பமதின் சயப்னம் டத்டபப் ளமனலம்
தமவ பமதின் சயப்னம் டத்டபப் ளமனலம்
தமவதின் பமதில் என பிழசம். ணக்கும் இன்னும்

ஆடு, ணமடு ணமடயரி ந்ட ப்மஞிதமமலும் அடற்கும் பமய்
ன்ட இந்டக் ழகமடிக்கு அந்டக் ழகமடி உடடு ப்ழமடம்
ளபநிதில் ளடரிகய பிடத்டயழழத இனக்கயட. கண்
ன் என அபசயதத்டக்குத்டமன் அபசயதணம
ணங்கலக்கமக ப்வ று னடிழமட்டு
வபத்டயனப்ழட டபி கமட, னெக்கு, பமய் ஆகயதவப
ன்மக ளபநிதில் ளடரிகய பிடத்டயழழத இனக்கயன்.
ப்வ கண்வஞ னெடுகய ணமடயரி உடடு மக்கும் ல்லும்
ளடரிதமணல் னெடுகயன்ளடன்மலும் இபற்றுக்குள்

பித்தமனம் இனக்கயட. கண்ஞின் கமர்தணம மர்வப
ன்டயல் ப்வக்கு ழபவதில்வ. மர்வபவத
ணவப்டற்ழக ற்ட்ட அட. உடடு அப்டிதில்வ.
ழச்சு ன் கமர்தத்டயழழத ழமக யவதப் ங்கு

டுத்டக் ளகமள்பட அட. மக்கு, ல், உடடு, னென்றுழண
ழசர்ந்டடமன் ழச்சு ன்வட உண்மக்கு கனபிதம
பமய். '', 'ண'னடம சப்டங்கள் உடட்மழழத

னக்தணமக உண்மபடமல் 'ஏஷ்ட்தம்'ன்ழ அபற்றுக்குப்

ளதர். இங்கயீ யலும் 'Lip' - வபத்ட 'Labial' ன்கயமர்கள்.
ணக்ளகல்மம் பமதின் அங்கணமக உடடு ப்ழமடம்
ளபநிழத ளடரிகயட.
தமவ என்றுக்குத்டமன் பமவத னெடிக்ளகமண்டு
டம்ிக்வக இனக்கயட. பமவதக் வகதமல்

ளமத்டயக்ளகமள்பட அக்கத்டயற்கு அவதமநம். மம்
வகவத ணடித்டக் ளகமண்டுழமய் என கமர்தணமக பமவதப்
ளமத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட. தமவக்கமமல்
ஸ்பமமபிகணமகழப (டன்ிதற்வகதமகழப) அடற்குக்
வகதின் ஸ்டமத்டயல் உள்ந டம்ிக்வக பமவத
டமலேம் னெடிக் ளகமண்டினக்கயட. டம்ி ன்மல்
தமவ. அடன் வக டம்ிக்வக. டம்ிக்வகதமல்

ஆமத்வட டுத்ட அட பமய்க்குள்ழந ழமட்டுக்

ளகமள்கயழமடம், டம்ிக்வகவத உசத் டெக்கயக் ளகமண்டு
ிநிறுகயழமடம் ணட்டுந்டமன் அடன் பமவதப் மர்க்க
னடினேம். இப்டிப்ட் பமய்க்கமமகப் ிள்வநதமர்

இனப்டயல் ளரித டத்பமர்த்டம் இனக்கயட. த்டவ
பித்பமின் க்ஷஞம் ன்று கமட்ழப
டம்ிக்வகதிமல் பமவத னெடிக் ளகமண்டினக்கும் க

னொத்டயல் இனக்கயமர். அத்டவ பித்பத்டக்கும் னடிலே
ளணௌம் டமன் ன்று கமட்டுகயமர். பிக்ழச்பர் யணம
றனகர்.
கடந்டர் : ன்னம் ிர்க்குரிதர்
கடந்டர் : ' ன்னம் ிர்க்குரிதர் '
அடுத்டமற்ழமல், கடந்டர் றனகச்-வசகடந்டச்ச.
இண்மபட ழர் கடந்டர். அப்டிளதன்மல் எழ

டந்டனவதபளன்று அர்த்டம். எற்வக் ளகமம்ன்.

ளமடபமக ஆண் தமவக்கு இண்டு ளகமம்ன இனக்கும்.
ளண் தமவக்குக் ளகமம்ழ கயவதமட. இபனக்ழகம
எழ ளகமம்ன.
னடயழ இபனக்கும் இண்டு (ளகமம்ன) இனந்ட, அப்னம்
பட க்கம் இனப்வட இபழ எடித்டக் ளகமண்டு

பிட்மர். அவட பிக்ங்கநில் பட க்கக் கர ழ்க்
வகதில் வபத்டக்ளகமண்டினப்வடப் மர்க்கமம்.
ன் எடித்டக்ளகமண்மர்?னமஞ ரீடயதில் இண்டு கவட
ளசமல்கயமர்கள்.

பிதமர் மடம் ளசமல்லுகயழமட அவட உழ
பிக்ழச்பர் அபணமக
யணமசப் மவகநில் லட
ழபண்டிதினக்கயளடன்றும், அப்ழமட லத்டமஞிக்கமகத்
ழடடிக்ளகமண்டு எமணல் டந்டங்கநில் என்வழத

னயத்ட அடமல் லடயமளன்றும் என கவட. அயலே
பநர்ச்சயக்கமகத் டம்னவத § அனகம அங்கத்வட
தமவதின் அங்கலக்குள்ழநழத இந்டமலும் ஆதிம்
ளமன் ன்று ளமம்லேம் ணடயப்னள்நடமதினப்வட உதிழமடு இனக்கும்ழமழட டயதமகம் ளசய்ட உத்டண
குஞத்வடக் கமட்டும் கவட.

இன்ளமன கவட, ணற் ந்ட அஸ்டயத்டமலும் படம்
ண்ஞ னடிதமட கனகமறவத் டம்னவத என

டந்டத்வடழத னயத்ட ஆனேடணமக்கயப் ப்ழதமகயத்ட படம்
ண்ஞிமளன்ட. ழமக க்ஷஞத்டக்கமக ன்னம்

உரிதர் ிர்க்கு ன்று கமட்டித கவட. மடமஞணமக
அந்டக் குலக்கு டடீசயவதத்டமன் த்னஷ்மந்டம்

கமட்டுபமர்கள். டந்டனம் தமவதின் லும்னடமன்.
அடமல் ிள்வநதமனம் ன்னம் ிர்க்கு உரித'ம
அன்னவதமர் டமன்!
ளண்ஞமகலேம் இனப்பர்
ளண்ஞமகலேம் இனப்பர்
அபர் கடந்டமக இனப்டற்குத் டத்பமர்த்டனம் உண்டு.
ஆண் தமவக்குத்டமன் டந்டம் உண்டு. ளண்
தமவக்குக் கயவதமட. டமம் ஆண், ளண்

இண்டும்டமன். அடமபட ஈச்ப டத்பம் ன்ட
ஆண்டமன், ளண்டமன் ன்று என்மக ணமத்டயம்

பவதறுக்க னடிதமணல் இண்டுணமக ஆகயதினக்கும்
என்று ன்று கமட்ழப னகத்டயழ என க்கம் தமவ
(கநிறு ன்றும்) ணமடயரி டந்டத்டனும், ணறு க்கம் ளண்
தமவ (ிடி ன்ட) ணமடயரி டந்டணயல்மணலும்

இனக்கயமர். ணமடம ிடமக்கள் ப்மடய (மடயப் மடய) vFg
னனர்கநமக அர்த்ட மரீஸ்ப னொத்டயல் இனக்கய
ணமடயரிழத னத்னம் ளகமஞ்சம் இனந்ட கமட்டுகயமர்.

அப்டிழத கமப்ி ண்ஞிடமக இனக்க ழபண்மளணன்று
அங்ழக பட க்கம் னன னொம், இட ஸ்த்ரீ

ன்யனந்டமல் இபழம பட க்கம் டந்டணயல்மணல்
ளண் தமவதமகலேம் இட க்கம் டந்டனள்ந ஆண்
தமவதமலேணயனக்கயமர்!
பிக்ழச்ப கமதத்ரீ
பிக்ழச்ப கமதத்ரீ

எவ்ளபமன ளடய்பத்டயற்கும் உரிதடமக என கமதத்ரீ

ணந்த்னண்டு. உதம் ண்ஞி, ப்ஹ்ழணமழடசம்
ன்று ளசய்கய கமதத்ரீ ணந்த்ம் ¨ர்த ஜ்ழதமடயஸ்யல்
இனக்கப்ட் ணமத்ண சக்டயதம பிடம ன்கய
ளடய்பத்டயற்கம கமதத்ரீ. கமதத்ரீ ன்ட 24 லத்டக்
ளகமண் எர் ணந்த்ம். அந்ட ண்ஞிக்வகதில் ல்ம
ழடபவடகலக்கும் ணந்த்ங்கள் இனக்கயன். இந்ட
ணந்த்ங்கள் ட்ளட்டு லத்டள்ந னென்று டங்கநமகப்
ிரினேம். எவ்ளபமன மடத்டயலும் அந்ட ணந்த்ம் ந்ட
ழடபவடகலக்கமழடம அந்ட ழடபவடதின் எவ்ளபமன
ளதவச் ளசமல்யதினக்கும். னடல் மடத்டயல் என

ளதவச் ளசமல்ய, அப்டிப்ட்பவ அயழபமம் ன்று
பனம். இண்மம் மடத்டயல் அந்ட ளடய்பத்டயற்ழக
இன்ளமன ளதவச் ளசமல்ய, அப்டிப்ட்பவ
டயதமிப்ழமம் ன்று பனம். னென்மம் மடத்டயல்
னென்மபடமக இன்ளமன ளதவச்ளசமல்ய,

அப்டிப்ட்பர் ம்வண ல் பனயதில் டெண்டி பிட்டும்
ன்று ப்மர்த்டவ பனம். ணம மமதழஞமயத்டயல்
உள்நடி, ழமக பனக்கயல் ியத்டணமகயனேள்ந இந்ட
கமதத்ரி ணந்த்ங்கநில் ணசயபன், பிக்ழச்பர்,

றப்ணண்தர், ந்டயழகஷ்பர் ஆகயத மலு ழரின்
கமதத்ரிகநிலும் னடல் ளதமக டத்னன ன்வடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல், பிக்ழச்பவக்
குயத்டடமகழப அடர்ப ழபடத்டயல் என உயத்
இனக்கயட. கஞத்தடர்பசரர்ம் ன்று அடற்குப் ளதர்.
அடயல் என கஞடய கமதத்ரீ ளகமடுத்டயனக்கயட. இந்ட

கமதத்ரீதில் னடல் ளதமக கடந்ட ன்வடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட.

கிர் : டயனச்ளசங்கமட்மங்குடி பிமதகர்
கிர் : டயனச்ளசங்கட்மன்குடி பிமதகர்
னென்மபட மணம - கிர். லப்னச் சயபப்ன யணமக
இனப்பளன்று அர்த்டம்.
 னொ ழடங்கநில் ளபவ்ழபறு யங்கநமக

பிக்ழச்பர் இனக்கயமர். சுக்மம்டம் ச்ழமகத்டயல்
சசயபர்ஞம் ன்று யம ணமடயரி ளபலப்மகச்

ளசமல்யதினக்கயட. கும்ழகமஞத்டயற்கு கயட்ழ
இடும்மபத்டயலும் ளபள்வநப் ிள்வநதமர் - ச்ழபட
பிமதகர் இனக்கயமர். எநவபதமர், அகப'யழம அபவ
ீழணி ன்று ளசமல்யதினக்கயமள். ஆபழந

பமக்குண்மம் மட்டில் டப்மர் டயனழணி ன்று பந
பர்ஞணமகலேம் மடிதினக்கயமள்.  னொங்கநிலும்
குனந்வட ஸ்பமணய அந்டக் கயனப்மட்டிக்கு டர்சம்
டந்டயனப்மர்.

பக்ழகளதல்மம் பிக்ழச்பர் ன்மழ எழ சயபப்மக
யந்டெத்வடப் னசயத்டமன் வபத்டயனப்மர்கள்.
ம் ழசமன ழடசத்டயல் கஞடீசுபம் ன்ழ ழர்
ளற்யனக்கய ழகமபில் இனக்கய ஊனக்கு ளசங்கமடு
னன்ழ டயன'லேம் ின்ழ குடி'னேம் ழசர்த்டக்ளகமண்டு
டயனச்ளசங்கமட்மங்குடி ன்று ழர். ம 'வபக்

குயமக்கயத் டயனச்ளசங்கட்மன்குடி ன்று டணயழ்
டைல்கநில் இனக்கும். அட ளசங்கமடு ஆடற்குக் கமஞம்

பிக்ழச்பர் கனகமறவ ம்மம் ளசய்டழமட

அபனுவத த்டம் அந்டக் கமடு னலடம் மய்ந்டடடமன்.
அப்ழமட ிள்வநதமனம் ளசக்கச்ளசழபளன்று
ஆகயபிட்மர். இல்வ. ளசக்கச் ளசழபல் இல்மணல்
கறுப்ம ஆவ உம்ில் த்ட பர்ஞம் ழடமய்ந்ட கி
யணமகய பிட்மளன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்.

என ணமபவ
ீ
அடிழதமடு த்டம் ழமகப் ண்ஞிக்
ளகமன்டமல் டணக்கு பத்டய
ீ
ழடமம் பந்டடமக
பிக்ழச்பர் யவத்டமமம். அபனக்ழகட
ழடமம்?ணக்கு பனயகமட்த்டமன் ளடய்பங்கலம் இப்டி
ல்மம் டிப்ட!மபஞவக் ளகமன்டமல் மணர்

ழடமம் பந்டபிட்டமக யவத்ட ப்மதச்சயத்டணமக
மணயங்கம் ஸ்டமித்டயனந்டமல்பம?அந்ட ணமடயரி
ிள்வநதமனம் இந்டச் டயனச்ளசங்கமட்மங்குடிதில்

யங்கம் ஸ்டமித்ட சயப னவ ண்ஞி ழடமத்வடப்
ழமக்கயக் ளகமண்மமம். அடமல் மணர் சயப னவ
ண்ஞித இம் மழணச்பம் ஆட ணமடயரி அந்டக்
ழகமதிலுக்கு கஞடீச்பம் (டணயனயக்கஞப்டி
கஞடீச்சும்) ன்று ழர் ற்ட்டுபிட்ட.
பமடமி கஞடய : சரித்டய பிபங்கள்
பமடமி கஞடய : சரித்டய பிபங்கள்
அப்னம் அந்ட ஊனக்ழக பமடமி கஞடய பந்ட ழசர்ந்டமர்.
அழட கஞடய ழடங்கநில் பமடமி கஞடய ன்று
எனத்டனண்டு. பமடமி ன் அறவ ளரித்டக்

ளகமள்படற்கமக அகஸ்த்தர் உமயத்ட கஞடய அபர்.
டயனச்ளசங்கட்மன்குடிக்கு பந்ட ழசர்ந்டபர் இபழ.

பமடமி ன் அசு படத்டக்குக் கமஞணம அபர் ந்ட

ஊரியனந்ட பந்டமழம அந்ட ஊனக்குப் ழர் பமடமிடமன்.
அற பமடமி பமழ்ந்டபந்ட ஊனக்குப் ிற்கமத்டயல்
அபன் ளதழ ற்ட்டுபிட்ட. அட சமலக்கயத ம
பம்த்டபர்கநின் டவகமக ஆதிற்று.
சமலக்கயத மமக்கநின் னழகசய ன்று ளதனள்நபர்கள்
இண்டு ழர் இனந்டயனக்கயமர்கள். னயழகசய ன்று
டப்மகச் ளசமல்கயமர்கள். னயனேணயல்வ. யனேணயல்வ.
சலக்கயத சமங்கநில் ளசப்ழடுகள்
ம்ஸ்க்னடத்டயல்டமன் இனக்கும். கல்ளபட்டுகள்
கன்த்டயல் இனக்கும். அப்டிக் கன்த்டயல்

ளமளழகசய ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அவட  ழர்
 னொணமக டயனுசு ண்ஞி எவ்ளபமன அர்த்டம்

ளசமல்கயமர்கள். ளமழ ன்டற்குக் டணயழ் னெம்,
ளடலுங்கு னெம், கன் னெம் ல்மம்
ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் அந்ட பம்சத்டயர்கநில்

மமபம ிகு ல்மனழண ம்ஸ்க்னடப் ளதர்டமன்
வபத்டக்ளகமண்டு இனப்டமல் இந்டப் ளதவப்
னயழகசயன், னயழகசய ன்று ம்ஸ்க்னடணமகழப

சரித்மசயரிதர்கள் டீர்ணமம் ண்ஞி, இங்கயீ யல்
அப்டித்டமன் லடகயமர்கள்.
னயழகசய ன்மல் ன (ந) கமங்கயடம்
அவபளடன்கயழமழண, அப்டி ஆந்டத்டயல் ணதிர்க்கூச்சு
டுத்டயனப்பன் ன்று அர்த்டம். 'ரியழகசன்'ன்று
டப்மகச் ளசமல்லும் ஹ்னீழகசன் ன் ளதனக்கும்
அப்டி என அர்த்டனன்டு. ஹ்னீகம் ன்மல்

இந்டயரிதங்கள். அபற்வ அக்கயதமலம் ஈசன்

ஹ்னீழகசன் ன்று ஆசமர்தமள் (பிஷ்ட) ஸ்
மண மஷ்தத்டயல் என அர்த்டம் ளசமன்மலும், றர்த
சந்டய னொங்கநில் கபமன் உள்நழமட அபற்யன் ழகசம்
ழமன் ச்ணய (கடயர்) கநமல் உகத்வட ணகயழ்பிப்டமலும்,
இப்டிப் ளதர் ன்று இன்ளமன அர்த்டனம்
ளகமடுத்டயனக்கயமர். ஹ்னஷ் ன்கய டமட
ணதிர்க்கூச்ளசடுக்கும் அநலேக்கு ணகயழ்ச்சய உண்மக்கு

பவடக் குயக்கும். பீ டீ மங்கவந என மம
டமனும் ணதிர்க்கூச்ளசயந்ட ளசய்பமன். அவடப் மர்க்கய,
ழகட்கயபர்கலம் னநகணவதச் ளசய்கயபழ னயழகசய.
னம் ன்மழ னநகம்டமன். னநகனற் ழகசம்

உவதபன் னழகசய. னக+ஈச:னகநணவந்டபனும்,
மமபமக இனக்கயபனும் ன்று ிரித்டச் ளசமல்மம்.
க்கு என்று ழடமன்றுகயட. மம் மர்க்கப்ழமகும்
கவடதிழ பனம் இண்மபட னயழகசயக்குப்

ழமட்டிதமதினந்ட இண்டு ளரித மமக்கநில் எனத்டன்
ணழந்த்பர்ணப் ல்பன். அபவபிப் ளரித
ழமட்டி ப ழடசத்டயல் மம்மஜ்தமடயடயதமதினந்ட

ர்பர்டன். ர்ஷ் ன்டற்கும் ஆந்டத்டயல் ணதிர்
கூச்ளசடுத்டயனப்பன் ன்டடமன் அர்த்டம். அந்ட
ர்வழத னனடகு கமட்டும்டி ண்ஞிபன்
னயழகசய. அடமழழத அந்ட ளதரின் அர்த்டத்வடக்
ளகமண் னயழகசயப் ளதவத் டமனும் வபத்டக்
ளகமண்டினப்மன் ழமயனக்கயட. மமபமபடற்கு னந்டய
அபனுக்குப் ழர் ளதம்ணம ன்ட. அட கன்ப் ழர்.

மமபம ிகு ம்ஸ்கயனட ழர் வபத்டக்

ளகமண்ழமட, டன் மட்மர் ழர் வபத்டக்ளகமண்
ழமட, டன் மட்மர் ழர் னயழகசய ன்று இனப்வடனேம்
அட டன்னுவத arch rival ஆ (னக்கயதணம
ழமட்டிதமநம) ர்ன் ன்டற்ழக
இன்ளமன பமர்த்வடதமகலேம் இனப்வடப் மர்த்ட அந்டப்
ழர் சூட்டிக் ளகமண்டினப்மழம ன்று ழடமன்றுகயட.
ழகசத்டக்கு அநகம் ன்று என ழர். தக்ஷமனும்,
ஞத்டக்குத் ழடபவடனேணம குழனுக்கு அநழகசன்
ன்று ழர். அபனுவத மடமி அநகமனரி.

ழமழணமஞ்சம் உண்மக்கும் சயப்வ அநழகசன்.
ஹ்னீழகசன், னயழகசய னடயத ளதர்கள்
கமட்டுகயன்.

இண்மபட னயழகசய ணமச்சமத்டயற்கு பனகயழன்.
னடயல் சயற்ப்மபமல் பஞ்சயக்கப்ட்டு மஜ்தமடயகம
உரிவணவத இனந்ட கஷ்ப்ட்மன். அப்னம் ன 
மக்ணத்டமல் சயற்ப்மவப பழ்த்டய
ீ
யம்மம்

யமன். சலக்த மமக்கலக்குள்ழநழத டவசயந்ட
இம் ளற்மன். த்தத்டயற்கு னகயணமதினப்பன்

ன் அர்த்டனள்ந த்தமச்தன் ன் ட்த்ழடமடு
ஆட்சய த்டயமன். மமடயம ர்பர்டனும்
டன்வ டயர்த்டப் ழமமமடடி கங்க அடித்ட, அபன்
ர்ணவடக்கு பக்ழகமடு மஜ்தத்டயற்கு ல்வ கமட்டிக்
ளகமண்டு டயனம்னம்டிப் ண்ஞிமன்.

அப்ழமட டணயழ் ழடசத்டயல் ளரித மஜ்தமடயடயதமக

இனந்டபன் ல்ப மமபம ணழமந்டய பர்ணம.
'ணழந்டய

பிக்ண பர்ணன்'ன்ட அபழ அபன்

லடயத ணத்ட பிம மமதஞம் ன் மஸ்த
மகத்டயல் ளசமல்யக் ளகமள்லம் ளதர். சயல்க்
கவனேம், ங்கர டக் கவனேம் ந்மலும்

ளகமண்மத்டக்க ளரித கவஜமகலேம், யகமகலேம்
இனந்டபன். அபழ ழணல் னயழகசய வளதடுத்ட,

ல்ப வன்தம் கமஞ்சயனம் ழகமட்வக்குள்ழநழத
னங்கயப் ழமகும்டிச் ளசய்ட தித்டபிட்மன். இட
டீர்ணமணமக சம ஆடமங்கநில் ளடரிபடமகச்

சரித்மசயரிதர்கள் ளசமல்கயமர்கள். ணழந்டய பர்ணமலேக்கு
சய டவனவகலக்கு அப்னம் மஜ்தமடயகமம் அந்ட
பம்மபனயதின் ழர் பனயதில் ழமகமணல், டமதமடய
பம்மபநிதில் பந்ட டயபர்ணம ன்பனுக்கும்

ழமதிற்று. அபன் ழமண தமகம் ளசய்ட மத்பம
ழகமத் ப்மம்ஞன் எனபனுக்கு னடமம் ளசய்னேம்ழமட
சமம் ண்ஞித ளசப்ழட்டுக்ளகமத்வட கமசமக்குடி
ப்ழநட்ஸ் ன்று பிழசயத்டக் ளசமல்பமர்கள்.

ளன்மல் அடயல் டமம் டனம் மமபம ல்பின்
பம் னர்பிகர்கள் ற்ய அழக பிபங்கள்
இனக்கயன். அடயல் ணழந்டயபர்ணம னள்நலூரில் என
ளரித ளபற்ய அவந்டடமக இனக்கயட. ளபற்ய

அவந்டமக இனந்டழடதனயத, தமழணல் (ளபற்ய) ன்று
அடயல் இல்வ. ல்பர்கநின் ன்ண சத்னபம
சலக்தர்கநின் ழணல்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்று
ஊம். ஊம்டமழதனயதத் டீர்ணமிக்க

னடிபமகபில்வ. ஆமல் னயழகசயதிம் ணழந்டய

பர்ணம அதம் அவந்டட டீர்ணமிக்கத் ளடரிகயட

ன்கயமர்கள். னள்நலுரில் ல்ப வன்தம் ளடரிகயட
ன்கயமர்கள். னள்நலரில் ல்ப வன்தம் சலக்கயத
வன்தத்வட ளதித்டயனந்டமல்கூ, அட ம்
ல்வக்குள் பந்டவபகவந அபர்கலவத

மஜ்யதத்டயற்குத் டயனம்ிப் ழமகும்டிச் ளசய்பழடமடு
னடிந்ட ழமதினக்க ழபண்டும். சலக்கயதர்கள் ல்ப
ல்வக்குள்ழநழத பந்ட தித்ட ணமடயரி அப்ழமட
ல்பர்கள் சலக்கயத ல்வக்குள்ழநழத ளடமர்ந்ட
ழமய் அபர்கவந திக்கபில்வ. அன்ித மம
எனத்டவ அபன் ஊனக்குள்ழநழத ழமய் ளபற்ய
ளகமள்படற்குத்டமன் ளனவண அடயகம்.

ஆடிதமல், னயழகசயதிம் ட் ரிமபம் (ழடமல்பி)
ல்ப பம்த்டயற்கு ஆமக னண்ஞமகயபிட்ட. ம
த்டணம?னயக்குப் னய பமங்கனும் ன் பர்ணம்
உண்மதிற்று. ஆமலும் அட யவழபமணழ

ணழந்டய பர்ணம கண்வஞ னெடிபிட்மன். அபன்
ிள்வந யம் பர்ணம. ணமணல்ன் ன்று ழர்

பமங்கயத அந்ட பமடய
ீ
பன்
ீ
கமத்டயல்டமன் னயபமங்க
னடிந்டட. அபன் பமடமி ழணழ வளதடுத்டப்ழமய்
டமடம் ண்ஞி தித்டபிட்மன். னழகசய ழழ
ல்ப மடமிதம கமஞ்சயக்கு உள்ழநழமய் அவட
திக்கபில்வ. ணழந்டயவ கமஞ்சயக்ழகமட்வவத
னெடிக்ளகமண்டு உள்ழந இனக்கும்டி ண்ஞி,

ளபநிதில்டமன் ளதித்டமன். ணமணல்ழம டயடி ன்று
அவடபி உக்ணமக சலக்கயத மடமிதம பமடமிக்கு

உள்ழநழதழமய் அழடமடு கத்வடழத மசப்டுத்டய
பிட்மன்.

க்ஷ£த்ம் க்ஷ£த்ம் ன்று என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம்.
ஆந்டயம், க்ஷ£த்டயம் ன்று ழசத்டக் ளகமள்கயழமம்.
எனத்டரிம் டீமட வகழதமடு, னயக்குப் னய பமங்கடம்
ன்று இனப்வட க்ஷ£த்டயம் ன்கயழமம். அந்ட

பமர்த்வடக்கு ழர் அர்த்டம் க்ஷத்ரித குஞம் ன்டடமன்.
க்ஷத்டயரிதரின் டன்வண க்ஷ£த்ம். அந்ட மடயக்கமர்கநிம்
த்டவழதம உதர்ந்ட டன்வணகநிம் ண்னகலம்
இனந்டம்கூ டீமட த்ழபம்டமன் க்ஷ£த்ம்
ன்மகயதினப்டயயனந்ட ஆட்சயதடயகமம் ப்டி

எனத்டவக் ளகடுக்கயட, கத்டய ிடித்டபிட்மல் ப்டித்
டவவதச் சரலேபடயல் னத்டய ழமகயட ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்நமம்.

க்ஷத்டயரித மடயக்கமர்கள் ழமட்டுக் ளகமள்லம்
அவளணமனய பர்ணம ன்ட. பர்ணம ன்மல் ழர் அர்த்டம்
கபசம் ன்ட. க்ஷத்டயரிதர்கள் கபசடமரிதமக இனப்டமல்
பர்ணம ன்கயமர்கள். அட ணமத்டயணயல்வ. கபசம் ந்ட
அடிவதனேம் டமன் பமங்கயக் ளகமண்டு என ழடத்வட
க்ஷயக்கய ணமடயரி என ழடசத்வட ஆத்டக்கநியனந்ட
டங்கள் உதிவனேம் ஞதம் வபத்ட க்ஷயப்ட
க்ஷத்டயரிதர்கழநதமவகதமலும் அபர்கள் பர்ணம

ஆகயமர்கள். ஆமலும் மம் பர்ணம் மமட்டுபட ன்று
ளசமல்லும்ழமட இந்ட ல் பிதங்கவந யவத்டம
ளசமல்கயழமம்?னயக்குப் னய பமங்க ழபண்டும் ன்று
கறுபிக்ளகமண்டு இனப்வடத்டமழ பர்ணம்

ன்கயழமம்?க்ஷ£த்ம், பர்ணம் ன் பமர்த்வடகநின்
வனவ பனக்குகள் டபினேம் ஆனேட னம்

ணயடணயஞ்சயமல் உண்மகக்கூடித க்னொ குஞத்வடக்
கமட்டுபடமக இனக்கயன்.
மமக்கள் எழ த்பணமக, மடபமக இனக்க

னடிதமடடமன். ம்னவத ம cF சமஸ்டயங்கநின்டி
அப்டி இனக்க கூமடம்டமன். டர்ண னேத்டம், டங்கவந
தித்டபவத் டயனம்ப் டமக்கய திப்ட ல்மம்
அபர்கலக்கு பக்
ீ
கவணதமகழப ளசமல்யதினக்கயட.
ஆமலும் அடயல் கட்டுப்மடு ழபண்டும். சத்ன மமபின்
ழணல்,
வன்தத்டயல் ழணல் மக்ஷடணம படிக்வக

டுக்கக் கூமட. னேத்டத்டயல் ழசமட ஊமர் ழணல், ஊர்
ழணல் மக்ஷத் டமக்குடல் ண்ஞழப கூமட. ங்கமனரி
பமயகள் அல் மக்ஷர்கழந தமடமல் அந்ட ஊவ
னுணமர் டம் ண்டட. அட ணற் ஊர்கலக்கும்
யபியதன் மனழனுக்கும் (வதில் ழசர்ந்டயமட
வத ிவகலக்கும்) ளமனந்டமட.
ழபட ப்மம்ணஞர்கவந யம் ஆடரித்டபனும்,
ம்ஸ்கயனட கடிவககவந யம்ப் ழமயத்டபனும்,
ளடய்ப பனயமட்வ ன்மக பநர்த்டபனும், அடன்
உமங்கணம ழமகளணல்மம் னகலம்டி சயல்க்கவக்கு
பிழச னன்ழற்ம் ளகமடுத்டபனுணம
யம்பர்ணம ணமடயரிதம மமவபக்கூ க்ஷ£த்ம்,
பர்ணம் ன்ட பிட்டு வபக்கபில்வ. அடமல்டமன்
அபன் சலக்கயதர்கநின் டவகணம

பமடமிவத த்பம்ம் ண்ஞித் டவணட்ணமக்கயமன்.
பமடமி ளகமண் யங்கப் ழமத்டவதன் ன்று

ட்ப்ழர் சூட்டிக்ளகமண்மன். பமடமிதிழழத அபன்
அந்ட ஊவ தித்டவடப் ளனவணதமக ப்கம்
ண்ஞிக் ளகமண் என சயவ வசம் இன்வக்கும்
இனக்கயட.

சலக்கயதர்கள் ணமத்டயம் சவநப்மர்கநம,
க்ஷ£த்த்டயல்?ல்பர்கள் ணண்வஞக் கவ்லேம்டிப்
ண்ஞி, டயடிதமக, அபர்கலவத மடமிதம

கமஞ்சரனத்வட ணண்ழஞமடு ணண்ஞமக்கடம் ன்ழட
அந்ட ம பம்த்டக்கு டம சயந்டவதமதிற்று.
யம் பர்ணமலேவத ளபற்யக்கு சுணமர் என

டைற்மண்டுக்கு அப்னம் சலக்கயத மமபமக இனந்ட
(இண்மபட) பிக்ணமடயத்டன் ஆவசப்ட்டிழத
ல்பர்கவந தித்டபிட்மன். அப்ழமட ணட்டும்
பிக்ணமடயத்தன் டன் க்ஷ£த்த்வட ன்மக டீர்த்டக்

ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று ிடிபமடணமதினந்டயனந்டமல்
கமஞ்சயவத டவணட்ணமக, ணண்ழஞமடு ணண்ஞமகழப

ண்ஞிதினக்க னடினேம். அல்ட ரினைட்டுபினம த்டயச்
சமம்ழ ஆக்கயதினக்க னடினேம்.

அப்ழமட அங்ழக சயல் பிழசத்டக்கு இவடபி என
ழகமதில் இனக்கனடிதமட ன்று இன்வக்கும் மம்
ளசமல்கய வகமமடர் ழகமதிலும் னவநத்டபிட்ட.
(இண்மபட) ழணச்பபர்ணமலேக்கு predecessor- ஆக

(னந்வடத அசமக) இனந்ட அசன் மயம்ன்
கமத்டயழழத அந்ட அற்னடணம ழகமதில்

லம்ிபிட்ட. பிக்ணமடயத்டன் யவத்டயனந்டமல்
அவடத் டவணட்ணமகப் ண்ஞிதினக்கமம்.

அப்டிக்கூ என யந்ட மமழப என யந்ட
ழகமபிவ இடிப்மம?ன்மல், க்ஷ£த்ம் ன்று
ளசமன்ழழ, அடயல் கண்னெடிழமய் இப்டினேம் சய
ந்டடமினக்கயட. ம் (சங்க) ணங்கநில்
என்யழழத இந்ட ணமடயரி ந்டயனக்கயட.
ம்னபடற்குக்கூ னடிதமணயனக்கும். என டனக்க மம
அந்ட ணடத்டயம் ளமம் அிணமம் - க்டயழத வபத்டயனந்டமன். அபனுக்கு சத்னபமக இனந்ட யந்ட
மமபின் யந்ட கணமன்ர் ன் ண்ஞிமளன்மல்,
இந்ட ணமடயடய ம் பிழமடய மமபின் க்டய

பிச்பமத்வடப் ளற்யனப்பல்பம?அடமல் இந்ட
ணத்வடனேம் டமக்க ழபண்டும் ன்று னடிலே ண்ஞி
அப்டிழத
வகவந பி பிட்மன்!அபர்கலம் ல்ழமனம்

யந்டக்கள்டமன். ம்னவத ணடத்டயற்ழக னத்டதிர் டந்ட
கபத்மடமள் ளதரிலுள்ந ணணமச்ழச ன்றுகூப்

மர்க்கமணல் ணத்டயழ னகுந்ட சூவதமடிமர்கள். என
னண்த ஸ்டத்டயற்கு, குன ீத்டயற்கு இப்ழர்ப்ட்

அச்சமம் ண்ஞிபர்கள் பமனணமட்மர்கள் அனயந்டடமன்
ழமபமர்கள்!ன்று அப்ழமட அந்ட டனக்க மம அந்ட
ணத்ட ஸ்பமணயகலக்கு லடயபிட்டு, டமழ டயவ்தம்
அனுப்ி ணத்வட ீழஞமத்டமஞம் ளசய்படற்கு
உகரித்டயனக்கயமன். ஆத்டய க்ஷ£த்டயங்கள்

டபவக்கும் ளகமண்டுபிடுகயட ன்டற்கமகச் ளசமல்
பந்ழடன்.

க்ஷ£த்த்வட ணமத் டீர்த்டக் ளகமள்படற்கு
பமய்ப்மகக் கமஞ்சயனம் சலக்கயத பிக்ணமடயத்டிம்
ிடிட்டு பிட்ட. பமடமிவத டவ ணட்ணமக்கயடக்கு
அபன் னய டீர்த்டக் ளகமள்ந ல் ந்டர்ப்ம். சத்ன

பம்ம் கட்டித னடல் கட்டிக் ழகமதிம வகம
மடமதம் சயல் ளநந்டர்தம் அத்டவவதனேம்
ளசமரித்டக் ளகமண்டு அபனுக்கு னன்மடி யன்ட.
அபன் என §ம் ழமட்டினந்டமல் ழம பர்கள்
ீ
அவடத் டெள் ண்ஞிதினப்மர்கள். அப்டிப்ட் அந்ட
ணதத்டயல்டமன்

அபனுக்கு ஆச்சரிதணமக ணற ணமயற்று. டயடீளன்று,
அபன் ற்ளகழப சயப ணந்த் டீ¬க்ஷ ளற்யனந்டடமல்
அடன் பிவநபமக சயப க்டயடமன் ளனக்ளகடுத்டழடம,
அல்ட இண்டும் ழடர்ந்ட பந்டழடம, ழகமபிவத்

ளடமப்மட ன்று ஆக்வஜ ண்ஞிபிட்மன். ழடம
கல்யல் ளசடக்கய வபத்ட சயல்ங்கநிம் ணட்டும்டமன்

அபனுக்கு இப்டி ல் ண்ஞம் பந்டளடன்று இல்வ.
சத்ன ட்டிஞத்டயல் ங்கள் இனந்டமர்கழந,
அபர்கநிழண ல் ணனுஷ்தமிணமம்

உண்மகயபிட்ட. மம் இந்ட ஊவ ப்ழமட
தித்ழடமழணம, அப்ழமட இந்ட ஊர்பமசயகள் ம்
ிவகநமகய பிட்மர்கள். ம்னவத ிவகலக்ழக
மம் யம்வ ளகமடுப்டம?ன் உசந்ட யவப்ன

அபனுக்கு உண்மதிற்று. அடமல், ளனப்வ வபத்டக்

ளகமலத்டயக் கடக் கட அடிப்டற்கு ழர் ணமமகக்

கமஞ்சரன பமயகலக்கு தழடஷ்ணமக டம டர்ணங்கள்
ளசய்டமன். வகமமடர் ழகமபிலுக்கும் யவதச்
ளசய்டமன். னடமகப் னகுந்ட ளகமள்வநதடிக்கமணல்
பிட்ழடமடு, ற்ளகழப ளகமண்டினந்டவடளதல்மம், கூ

யவதப் ழமட்டு, அந்டக் ழகமதிலுக்குத் டயனப்ி பிட்மன்.
வகமமடர் ழகமதிலுக்கு னன்மலுள்ந ணண்த்டயன்
டெண் என்யழழத இந்ட பிங்கவந அபன்
கன்த்டயல் ளமயத்ட வபத்டயனக்கயமன்.

கயங்க னேத்டத்டயற்கு அப்னம் அழசமகர் ணஸ் ணமயட
ல்ழமனக்கும் ளடரினேம். அழடமடு ழசர்த்ட யவக்கய
பிடத்டயல் இப்டி என்று க்குத் ளடரிந்டவடச்
ளசமன்ழன்.
வகமமடர் ழகமபியன் அனகயல் ளசமக்கயத
பிக்ணமடயத்தன் அவட இனக்கபிட்ட ணட்டுணயல்வ.
அடற்கு ழமடி ழசர்க்கய ணமடயரி, க்குவத அடன்

அச்சமகழப டன் ஊனக்குத் டயனம்ி ிகு ட்க்
கல்யல் பினொமக்ஷர் ழகமபில் ன்று கட்டிமன்.

அடற்கமகத் டணயழ்மட்டுச் சயல்ிகவந ணரிதமவட ண்ஞி
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமமன்.

பமடமி (இப்ழமட மடமணய ன்று ளசமல்லுகயமர்கள்)
ளமளந, ட்க்கல் ன்று னென்று ஊர்கள் கயட்க்
கயட்க்க கன் ழடசத்டயல் ீப்னர் யல்மபில்
இனக்கயன். ளமளநடமன் சலக்கயதர்கநின் னடல்
டவகம், அப்னம் பமடமி டவகணமதிற்று

ன்றுகூச் ளசமல்லுகயமர்கள். க்கத்டயழழத இனந்ட

ட்க் கல்வனேம் ளகன்ட் கமி'வப் ழம

ணடயத்டமர்கள். சய னட மமக்கள் ட்த்டக்கு பந்டழமட
ட்மிழகங்கவநப் ட்க் கல்யல்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். அந்ட ஊர் ழழ அடமல்டமன்
அப்டி ற்ட்ழடம ன்ழபம?
ிள்வநதமவப் ற்ய ஆம்ித்டபிட்டு பமடமி, கர டமி
ன்று ங்ழகழதம சற்யக் ளகமண்டினக்கயமழ, ன்
ம்ந்டணம் ன்மல், ளமம் ம்ந்டம் இனக்கயட.
ஆவனகனம் அகத்டயதனம்

ஆவனகனம் அகத்டயதனம்
பிக்ழச்பழமடு ளமம்லேம் ம்ந்டப்ட்பர்
அகஸ்டயத ணரிய. இண்டு ழனம் ளடமப்வ
பதிற்றுக்கமர்கள். அகஸ்டயதர் அங்குஷ் ணமத்ர் (கட்வ
பில் அநழபதமபர்) பமண னொ ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
பமண-னொ ணழச்ப - னத்
பிக் - பிமதக மட ணஸ்ழட
பமண னொ ன்மல் குள்ந உனபம் - பமணமபடமம்
ணமடயரி பக்டண், ணமகமத ன்று என க்கம் ணம
ளரித சரீனவதபர் ன்றும் ளசமல்ய இன்ளமன

க்கம் பமண னொர் ன்றும் பர்ஞித்டயனக்கயட. ளரிசு
சயயசு ல்மம் அபர்டமன். அடலேம் அபர்டமன்.
அகயமண்னம் அபர்டமன் ன்று டமத்ர்தம்.

அடலேக்கடபமய் அப்மலுக்கப்மமய் ன்று எநவப
(அகபயல்) ளசமல்யதினக்கயமள்.

ம்ிதில் ளரிசு ளரிமக இண்டு பிக்ழச்ப
னெர்த்டயகள். என்று த்டடி உதம், இன்ளமன்று இனடடி
உதம் இனக்கும். இப்டி ணமகமதமக

இனப்பர்கலவத ழர்கழநம ழர்ணமமக பமண
னொத்வடக் கமட்டுபடமக இனக்கயன். த்டடிப்
ிள்வநதமனக்கு சசயலேகல்லு ன்று ழர்.
அப்டிளதன்மல் கடுகத்டவ அநழபதமபளன்று
அர்த்டம். இனடடிப் ிள்வநதமனக்கு கவக்கல்லு
ன்று ழர். கவப் னப்ன அநபமபர் ன்று அர்த்டம்.
இபனக்கு இத்டவ ளரித பிக்ங்கள் இனக்கயழட
ன்ழ யவக்கழபண்மம். பமஸ்டபத்டயல்

பிச்பனொிதமக உள்ந அபனக்கு life - size பிக்ம் ண்ஞி
பமலும் ஆகமட. னடிந்ட அநலேக்கு இங்ழக ண்ஞி
வபத்டயனக்கயழமம். அட அபனவத யணம
னொத்ழடமடு எப்ிட்மல் கடுகத்டவ,

கவதத்டவதமகத்டமன் ளடரினேம் ன்று
அக்கத்ழடமடு இப்டிப் ழர் வபத்டயனக்கயமர்கள்.
அகஸ்டயதனக்கும் பிக்ழச்பனக்கும் ம்ந்டம்
ளசமன்ழன். அகஸ்டயதர் கணண்த்டக்குள் அவத்ட
வபத்டயனந்ட கமபிரிவதக் கமக்கம னொத்டயல் பந்ட
கபிழ்த்ட பிட்டு டயதமக எப் ண்ஞிபர்
பிக்ழச்பர்டமன். அந்ட ணதத்டயல் அகஸ்டயதனக்கு
கமக்கமதிம் கஞழகமம் பந்டமலும் அப்னம் அட
பிக்ழச்பர்டமன் ன்று ளடரிந்டபிட்டம் எழ

க்டயதமகயபிட்மர். அபர்டமன் கமக்கம ிடித்டபர்

ழமயனக்கயட. கமக்கமவத ணசுக்கு ளமணம்லேம்
ிடித்டபர்!அப்னம் எழடிதமகப் ிள்வநதமர் க்டயதில்
ஈடுட்டுபிட்மர்.
பமடமி பிதத்டக்கு பனகயழன். அடயழ அகஸ்டயதர்
னக்கயதணம கடமமத்டயம். பமடமி இல்பன் ன்று

அண்ஞன் டம்ிதமக இண்டு அறர்கள்.... அழகணமக
ல்ழமனக்கும் ளடரிதக்கூடித கவடடமன். ழடிதமகத்
டமக்கயக் ளகமள்கய அறர்கவந பிலேம் எனடி
ணட்ணமக தபஞ்சவதமல் ரியகவநக் ளகமன்று
டயன்னுபட இபர்கநட பனக்கம். ளமடபமகழப

ணமம்ளணன்மல் அறர்கலக்கு ளமம் இஷ்ம்.
அடம் ழபட ணந்த்த்டயல் ஊயப்ழமய் ண ணடணமகயபிட்
KS சரீளணன்மல்

ல்பம ணமடயரி. அந்ட ல்பம

கயவப்டற்கமக இந்ட இண்டு ழனம் என தபஞ்சவ
ளசய்பமர்கள். இண்டு ழரில் னெத்டபம இல்பன்
என ப்மம்ணஞ னொம் டுத்டக்ளகமண்டு தமமபட

ரியதிம் ழமய் ளமம்லேம் ணஸ்கமம் ண்ஞித் டன்
பட்டில்
ீ
அபர் ழமம் வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்

ன்று ப்மர்த்டயப்மன். ரியனேம் எப்னக் ளகமண்டு ழமபமர்.
அபர் ன் ண்ஞிதினப்மளன்மல் பமடமிவதழத
ணமம்ளணன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட
பிடத்டயல் கயதமகச் சவணத்டப் ரிணமறுபமர்கள். ரியகள்
அபசயதணம ணதத்டயல்டமன் ஜம த்னஷ்டிவத
ப்ழதமகயப்மர்கள். ணற் ணதங்கநில் மடம

ணிடர்கள் ணமடயரிடமன் இனப்மர்கள். அற சூழ்ச்சய

ளடரிதமணல் அபர்கள் பமடமிக் கயவதச் சமப்ிட்டு
பிடுபமர்கள். ழமம் னடிந்டின் இல்பன்

அபர்கலக்கு டமம்னமடயகள் ளகமடுத்ட சயண ரிமம்
ண்ஞிக் ளகமள்நச் ளசமல்யபிட்டு, டம்ிவத பமம!ன்று
கூப்ிடுபமன். உழ KS பதிற்யல் ழமஜ்த டமர்த்ட

னொத்டயல் இனக்கும் பமடமி ஆடு னொம் டுத்டக்ளகமண்டு
ளகமம்மல் அபர் பதிற்வ கயனயத்டக் ளகமன்டி
ளபநிழத பனபமன். அப்னம் இண்டு ழனம் அந்ட
சரீத்வட ந்ழடமணமக டயன்று டீர்ப்மர்கள்.

அகஸ்டயதனக்கும் இழட ணமடயரி ழம உச்சமம்
ண்ஞிபிட்டு, பமடமி, பமம ளபநிதிழ!ன்று
இல்பன் கூப்ிட்மன். அபர் பிக்ழச்ப
ஸ்ணவஞதிழழத இனந்ட

ளகமண்டினப்பல்பம?அடமழ அறனுவத
கம் அபனக்கும் னரினேம்டிதமக பிக்ழச்பர்
அடேக்ம் ளசய்டபிட்மர். இடற்கு ணமற்று

ண்டபடற்கம உமதனம் ஸ்னரிக்கும்டி அடேயத்ட
பிட்மர். உழ அகஸ்டயதர் ளடமப்வவதத்
டபிக்ளகமண்டு, பமடமி!ீர்ழஞம ப!ன்மர். அறன்
ளபநிதிழ பனடிதமணல் அபர் பதிற்றுக்குள்ழநழத
வபச்பம அக்ிதமனேள்ந ணமத்ணமபில் ீர்ஞணமகய
பிட்மன்.
அவடப் மர்த்ட இல்பன் தந்டழமய் அகஸ்டயதரிம்
ச்ஞமகடய ண்ஞி, ளமன்னும் ளமனலம் கமஞிக்வக
ளகமடுத்டமன் ன்று என கவட. இன்ளமன கவடப்டி,
டம்ிவத ீர்ஞித்டக் ளகமண்டுபிட்மழ ன்

ழகமத்டயல் அபன் அபர் ழணல் மய்ந்டமன். அபர் என

டர்ப்வவத அிணந்டயரித்ட அபன் ழணழ ழமட்மர். அட
அஸ்டயணமகய அபவ பவடத்டபிட்ட.
டமன் பமடமிவத ீர்ஞித்ட அடன் பனயதமக ழமகத்டக்கு
ல்ட ளசய்னேம்டிதமக அடேக்யத்ட ிள்வநதமனக்கு
அகஸ்டயதர் னவகள் ண்ஞிமர். அப்ழமட

பிக்ழச்பர் இனந்ட அபத்டக்கு (டயனக்ழகமத்டக்கு)
பமடமி கஞடய ன்ழ ழர் பந்டபிட்ட.
டயனபமனொரில் அழக கஞடய னெர்த்டங்கள் இனக்கயன்.
அங்ழக பமடமி கஞடயனேம் இனக்கயமர். டீக்ஷயடனவத
'பமடமி

கஞடய (ம் ழ) கர ர்த்டவ இபர் ழரிழ

டமன்.  ழர் டப்மகத் டயனச்ளசங்கமட்மன்குடிப்
ிள்வநதமர் ழரில் ன்று யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள். கர ர்த்டத்டயழழத னெமடம
ழக்ஷத் ஸ்டயடம் ன்று பனகயட. ப்னத்ப ீ ஸ்டணம
டயனபமனொர்டமன் னெமடம ழக்ஷத்ம். அகஸ்டயதர்

ழக்ஷத்மம் ண்ஞிக் ளகமண்டு டயனபமனொர் பந்டழமட
னெமடம ழக்ஷத்ணம அங்ழக பமடமி கஞடயவத
ித்ஷ்வ ண்ஞி பிட்மர். அந்ட ணமசமம்
இனக்கட்டும்.

ஞ்ழமடய (சயறுத்ளடமண்ர்) பமடமி கஞடய
ஞ்ழமடய (சயறுத்ளடமண்ர்) ; பமடமி கஞடய.
ழணற்கு ளக்கமின் சலக்கயத மம்மஜ்த
மடமிதமனந்ட பமடமிடமன் இல்ப - பமடமிகள்

இனந்ட ஊர். அங்ழகனேம் எர் கஞடய இனந்டமர். பிக்

னொத்டயல், பமடமிதியனந்டடமல் அபனம் என பமடமி
கஞடய. அந்ட ஊவ யம் பர்ணம தித்ட, த

சமம் மட்டித ழமட கணமன்ர் - இன் - சரஃமகப்
ழமபர் ஞ்ழமடய ன்கயபர். கயங்கத்டப்ஞி
ன்று ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள். அட குழமத்டங்க ழசமனன்
கயங்க ழடசத்வட தித்டடமகச் ளசமன்மலும்

பமஸ்டபத்டயல் ளபற்யக்குக் கமஞ னனமக இனந்டட
அபனுவத ழமடயடயதமக இனந்ட கனஞமகத்

ளடமண்வணமன்டமன். அந்ட ணமடயரி யம் பர்ணமபின்
பமடமி ளபற்யக்கு அபனுவத ழமடயடயதம
ஞ்ழமடயனேம் கமஞணமதினந்டமர்.
அபர் கஞடீச்சம் ன் சயபமதனள்ந
டயனச்ளசங்கமட்ங்குடிவதச் ழசர்ந்டபர். அடமல்

ிபிதியனந்ழட ிள்வநதமரிம் அபனக்கு என
ிடிணமம் இனந்டயனக்க ழபடம். இடலேம் என ஈச்ப
ீ வ. அபழ தசமயதமக பமடமிவத தித்ட
அங்ழகனேள்ந ளமன், ணஞி, தமவ, குடயவ

ல்மபற்வனேம் கபர்ந்டக்ளகமண்டு ஊர்பம்
பனகயழமட அங்ழக பமடமி கஞடயவதப் மர்த்டமர்.
மர்த்டலேன் க்டய ளமங்கயக்ளகமண்டு பந்டட. அந்ட

னெர்த்டத்வடத் டணக்ளகன்று டுத்டக்ளகமண்டு பிட்மர்.
அழசமகனக்கு ந்ட ணமடயரி, சயத்ழட (சற்று னன்)
ளசமன்டி சலக்கயத பிக்ணமடயத்டனுக்கு ந்ட ணமடயரி,
ஞ்ழமடய பமழ்க்வகதிழனேம் இவடத்
ளடமர்ந்டமல்ழமல் அபர் ல்ப மஜ்யதத்டயற்குப்

டயனம்ித ிகு என ளரித ணமறுடல் ந்டபிட்ட.

ணமணமத்டயர், அணமத்டயதர்
ணமணமத்டயர், அணமத்டயதர்

ஞ்ழமடய ப்மம்ணஞ மடயதிழழத வபடயகத்வட
பிட்டுபிட்டு ளௌகயகப் ிபினத்டயகநில் (ளடமனயல்கநில்)
ழமடயல் டிதமகப் ிரிக்கப்ட் ணமணமத்ர் ன்று
ளரித னமஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ணமணமத்டயர்
ணமடயரிழத அணமத்டயதர் ன்று என மடய.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் அணமத்தன் ன்மல் ணந்டயரி.
அணமத்தன் டமன் டணயனயல் அவணச்சன் ஆதிற்று. வணடன்
ன்ட ணச்சமன் ஆ ணமடயரி. இப்ழமட ணந்டயரி ன்
ம்ஸ்க்னட பமர்த்வட கூமட ன்று, அவணச்சர் டணயழ்
பமர்த்வட ன்று யவத்ட அப்டிப் ழமட்டுக்

ளகமள்கயமர்கள். ணமஞிக்க பமக ஸ்பமணயகள் அணமத்த
ப்மம்ணஞர். மண்டித மமலேக்கு அணமத்தமக

(ணந்டயரிதமக) இனந்ட ளடன்பன் ிணமதன் ன்று
ட்ம் பமங்கயதபர். ிமம்ணஞர் ன்டமல் ிமண

மமபின் ிடண அடயகமரி ன்டமல் மதன், ழசமன
மமக்கலம் ிமம்ணஞ ணந்டயரிகவந வபத்டக்ளகமண்டு
அபர்கலக்குப் ிமம்ணமதப் ட்ம்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். வபடயக ளடமனயவ பிட்டுபிட்டு
மமங்கத்டயல் யபில் அட்ணயிஸ்ட்ழன் ளசய்னேம்
க்யக்னைடிவ் வடு க்குப் ழம ிமம்ணஞர்கவந
அணமடயத்தர் ன்று ிர்த்ட வபத்டட.
ிமம்ணஞர்கநிவழத இன்னும் என டி டள்நி ணயயரி
ர்பறக்குப்
ீ
ழமபர்கவந ணமணமத்டயர் ன்று
ிரிபிவ ண்ஞிற்று. அந்ட மடயக்கமர்கள் வபடயகத்
ளடமனயலும் யவதப் ழமதினக்கயமர்கள். ழவதில்

ழசர்த்ட உதிவ டுப்ட, வபத்டயதமக உதிவக்

ளகமடுப்ட ஆகயத இண்டு ஞிகலம் பிழமடணமக அந்ட
மடயதமனக்கு இனக்கயட. அந்ட மடயடமன் ஞ்ழமடய.
அபவ இப்ழமட ழபநமந மடயக்கமமக ஆக்கயப்
ிச்சமம் க்கயட.
டபம டித்டணயழ் மகரிகப் ிரிபிவ
டபம டித்டணயழ் மகரிகப் ிரிபிவ
இந்டக் கமத்டயல் டணயழ்ப் ண்மடு ழபழ, வபடயக
மகரீகம் ழபழ ன்று டப்மக அிப்மதப்ட்டுக்

ளகமண்டு னடிந்ட ணட்டில் டணயழ் ழடசத்டயல், னன்கமத்டயல்
உசந்டடமக ந்ட பிதம் இனந்டமலும், அல்ட ந்ட
பிதங்கள் இனந்டமலும், அந்ட பிதம் அல்ட

ணடேஷ்தர் வபடயக மகரீகத்டயல் பமணல், டணயனயம் ன்று
ழடம என்வ இபர்கள் ிரித்டச் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயமர்கழந, அடயல் பந்டடமகபழப ழமவ
ண்ஞிக் கமட்டுபடமக ற்ட்டினக்கயட. ல் அயலேம்
ஆமய்ச்சயத் டயவணனேம் உள்நபர்கள், மபல்

லடகயபர்கள் ல்ழமனழண இப்டித்டமன் டணயழ்

மகரீகளணன்று ழடம என்று டிதமக இந்ட டயமபி

ழடசத்டயல் வபடயகத்டக்கு பித்தமணமக, அவட அனக்கயக்
ளகமண்டு, ிகமசணமக இனந்டடமக ழமடித்ட

லடகயமர்கள். ஆமல் அந்ட அந்டக் கமத்டக்
கல்ளபட்டுகவநப் மர்த்டமடமலும் சரி, கபிகலம்
னபர்கலகம் மடிபிட்டுப் ழமதினக்கும் டணயழ்
டைல்கவநப் மர்த்டமலும் சரி. இந்டப் னட அிப்மதத்டக்கு
என ஆடமனம் இல்வ. இடயழ என க்கம்

ழபடிக்வகதமகலேம் இனக்கயட. (ழபடிக்வகக் கஷ்ம்)
ன்ளபன்மல், வபடயகம் ழபழ, த்மபிம் ழபழ

ன் டப்ம அிப்மதம் ளமட ங்கள் ணயல்
அவசக்க னடிதமணல் ழபழமடி பிட்டமக
யவத்டக்ளகமண்டு, அபர்கலவத ஆடவபத் டமங்கள்
ம்மடயக்க ழபண்டுளணன்று ிமம்ணஞர்கநிவழத

அயபமநிகநமக இனக்கப்ட் சயழர் இந்ட ழடத்டக்கு
ம் ளகமடுத்ட லடயனேம் ழசயனேம் பனகயமர்கள். டணயழ்
ழடசத்டயல் னர்பத்டயல் ஆட்சய ளசலுத்டய பந்ட

னெழபந்டர்கலம் ரி, ல்பர்கலம் ரி, ழபட
பித்வதகலக்கும் ழபட கர்ணமக்கலக்கும் ழபட
ப்மம்ணஞர்கலக்கும் ண்ஞிதினக்கும் ளரித

ளடமண்டுகவந அடிழதமடு ணவத்டபிட்டு, அபர்கள் டணயழ்
மகரீகம் ன்று ழடம டிதமக இனந்ட என்வப்

ழமயத்ட ணமடயரிழத லடகயமர்கள். ழசுகயமர்கள்.
சரித்டயத்வட base ண்ஞிக் கவட லடகயபர்கள்
ணமத்டயணயல்மணல் சரித்டய னஸ்டகழண லடகயபர்கள்,
டணயனயக்கயத பமறு லடகயபர்கள், ண்வத் டணயழ்
டைல்கலக்கு இப்ழமட உவ லடகயபர்கள்

ஆகயதபர்கநிலும் ளமம்ப் ழர் இந்ட ரீடயதில்
லடபடடமன் ணயகலேம் கபவதமதினக்கயட. இடமல்
இபர்கள் இடபவ ங்கலக்கு இல்மணயனந்ட ழட
ண்ஞங்கவந உண்மக்கய, பயலே ளகமடுத்ட
பனகயமர்கள்.
ளமடபம மட கமச்சமத்டக்குள்ழநழத டமன்
அங்கங்ழக பித்டயதமங்கநினப்ட. இட ரீயல்

(ிமந்டயத) பித்தமம் டமழ டபி ழயதல் (இ)

பித்தமம் இல்ழபதில்வ. டணயழ்

ங்கலக்குள்ழநழத னக்க பனக்கங்கநிலும் ழச்சயலும்
ளடன்மண்டி மடு, ளகமங்குழடசம், ழசமன ழடசம்,
பமர்க்கமடு - ளடன்மர்கமடு - ளசங்கல்ட்டு ழசர்ந்ட
வனத டுமட்டு - ளடமண்வ மட்டுப் குடயகள்
ஆகயதபற்றுக்குள் த்டவ

பித்டயதமங்கநினக்கயன்?அடயலும் ழசமணல்,
அத்டவவதனேம் அபிதமக்கய, இன்னும் சயவடனேம்
ழசர்த்டடமகப் ளசன்ப் ட்டித்டயல் இனக்கயட.

ஸ்ணமர்த்டப் ளமம்ணமட்டிகள் (ணடிசமர்) கட்டிழழத
னென்று மன்கு டயனுற ளசமல்பமர்கள். அடமழ ழபழ
ழபழ ழஸ் ன்மகயபிடுணம ன்?அத்டவவதனேம்
ழசர்த்டக் கபிந்ட ளகமண்டு எழ மட மகரீகம்டமன்
இனக்கயட. அடற்குள்ழநழத மவதிழழத,

ங்கர டத்டயழ, சயல் சயத் மஞிகநிழ, னக்க
பனக்கங்கநிழ பித்தமங்கள் இனக்கயட.
அடமல்டமன் ழமர் அடிக்கமணல் வபசயத்ரித னசய ளபளய்டி அனகு -இனக்கயட.

ஆமல் ளபள்வநக்கமர்கள் இண்டு ளபவ்ழபழ ழஸ்
ன்று டங்கலவத divide and rule policy (ிரித்ட ஆலம்

ளகமள்வக) திழ அடய மணர்த்டயதணமகக் கட்டி பிட்டயல்
ம் ங்கலக்ழக வபடயக பக்கு, அவபடயகத் ளடற்கு
ன் அிப்மதங்கள் ழபனொன்ய, ம் க்கத்டயல்
சயழனக்கு வபடயகமச்சமழண கரித்டப்ழமய், டணயழ்
ணக்கலக்கு அந்ட பமவழத னடிந்ட ணட்டும்
கமட்மணயனக்க ழபண்டும் ன் னவப்ன
ற்ட்டினக்கயட.

இபர்கலக்கு வபடயகமச்சமம் ிடிக்கமணழ இனக்கட்டும்.
இபர்கள் ழபடம் ழபடயதர்கலக்கு டலேம் ண்ஞமல்
ழமகட்டும். அட அபர்கள் இஷ்ம். ஆமல்
இபற்றுக்கமகழப அழக ணமன்தங்கள் யபந்டங்கள்
பிட்டும், இன்னும் ழபழ டயனுயலும் அந்டப் னர்ப கம
மமக்கள் ன்வக்ழகம ண்ஞிபிட்டுப் ழமவடக்
கூச் ளசமல்மணல், ணவப்டம், அட ழமடமளடன்று
அபர்கள் ஸ்படந்த்ணம என டணயழ்ப் ண்மட்டுக்ழக
ஆடலே ளகமடுத்ட பநர்த்டடமகக் கல்ித்டம் ளசமல்படம்
ளகமஞ்சங்கூ யதமதணயல்வ.
வனத மமக்கநின் 'இன்ஸ்க்ரிப்ன்'கநில் - சய
சமங்கநிலும், அவடபி மஸ்டயதமக டமம்

சமங்கநிலும் - மடயக்கு ழணல் ப்மம்ணஞர்கலக்கும்
(ழபட) மசமவகலக்கும் மணமன்தங்கள் பிட்வடப்
ற்யத்டமினக்கும். அபர்கலவத னேத்ட ளபற்யகவநப்
ற்யக் கூ அவ்பநலே இல்வ. இந்ட டம

மகங்கநிழழதடமன் அந்ட னேத்ட ளபற்யகவநனேம்
ளசமல்யதினக்கும். ளடய்பங்கலக்கு அல்ட னழடபர்கள்
ன்னும் ப்மம்ணஞர்கலக்குப் ண்ஞித

ளடமண்டுகவநத்டமன் கல்யலும் ளசம்ிலும் அபர்கள்
னக்கயதணமக ளபட்டி வபத்டமர்கள்.
ிணழடதம் ன்று ிமம்ணஞர்கலக்கு டமணமகப் வனத
டணயழ் ணன்ர்கள் யவதக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
ஆகமசத்வட ஆகமதம் ன்றும், பசத்வட பதம் ன்றும்
ளசமல்பட ணமடயரி ழடசத்வடத் ழடதம் ன்று
ளசமல்படண்டு. இங்ழக அப்டித்டமன்

ளசமல்யதினக்கயளடன்று யவத்ட ிமம்ணஞர்கலக்குக்
ளகமடுத்ட ழடசப்குடய ிணழடதம் ன்று சய ழர்

டப்மகச் ளசமல்கயமர்கள். இங்ழக பனம் ழடதத்டக்கும்
ழடசத்டக்கும் ம்ந்டணயல்வ. 'ழடதம்'ன்
(ம்ஸ்க்னட) பமர்த்வடக்கு 'டமணமகக்

ளகமடுக்கப்டுபட'ன்று அர்த்டம். அத்ததம்
ண்ஞிபர்கலக்கு 'ச்ழமத்ரித கயமணங்கள்'ன்று அழக
கயமணங்கவநப் ண்வத் டணயழ் ணன்ர்கள்

ர்பணமன்தணமக பிட்டினக்கயமர்கள். 'சடர்ழபடய
ணங்கம்'ன்று னடிகய  ஊர்கள் இனக்கயன்.
இவபளதல்மம் டணயழ் மமக்கள் 'மன்ணவதமநர்'
ப்ட்பர்கலக்கு டமம் ண்ஞிவபடமன். 'அகம்'
ன்று அழக ஊர்ப் ளதர்கள்

னடிகயடல்பம?'அக்மம்'டமன் சுனங்கய
'அக'ணமதிற்று.

இவபனேம் ிமணஞர்கலக்குக் ளகமடுத்ட

மணமன்த கயமணங்கழந.
அந்டக்கம ம சமங்கநில், ங்ழகதமபட என
இத்டயமபட என மம - அபன் ழசமனழம, ழசழம
மண்டிதழம, ழபழ சயற்சழம, தமமமலும் -

டணயனயம், டணயழ் ணன, டணயனய மகரீகம், டணயழ்ப் ண்மடு
ன் பமர்த்வடகவநச் ளசமல்ய, டமன்அவடப்

ழமயப்டமகச் ளசமல்யதினக்கயமம ன்மல், அப்டி
என்றுகூ இல்வ. மன் எநலேக்கு க்கு ளடரிந்ட
ணட்டில் டனபி டனபிப் மர்த்டம் அப்டி என்றும்

அகப்பில்வ. ணனுீடய பிநக்க ணனுபமறு பிநங்க
(ஆறு ன்மல் ணமர்க்கம்) அந்டஞர் ஆகுடயக்கல் எங்க,

சமடய எலக்கம் ினமட யற்கத் டமங்கள் மஜ்தமம்

ளசய்டடமகழப அந்ட மமக்கள் சமங்கநில் ளபட்டி
வபத்டயனக்கயமர்கள்.
ஆரித அசர்கவந டயர்த்டச் ளசங்குட்டுபன் ழமமடி
தித்டமன் ன்ட ழமன் பிதங்கவநச்
சயப்டயகமம் ழமன் டைல்கள் ளசமல்லும்ழமடகூ

ஆரித ன்ட ழவக் குயப்டமக இல்ழப இல்வ.
டணயழ் னெழபந்டர்குள்ழநழத எனத்டழமளமனத்டர் சண்வ
ழமட்டுக் ளகமள்நபில்வதம?அப்ழமட அபர்கள் ஆண்
ப்ழடசத்வட வபத்ட மண்டித மட்டு மமவப

டயர்த்டமன் ன்று ளசமல்கயட ழமலேம், டயமபி
ழடசத்டயழழத அங்கும் ளடலுங்கு, கன் மமக்கவந
டயர்த்டமன் ன்ட ழமலேந்டமன் ஆர்தமபர்டம் ன்

ழவ ப இந்டயதம னலபடற்கும் பிஸ்டரித்ட அந்டப்
ிழடசத்டயல் இனந்ட மமக்கவந டயர்த்டவட ஆரித
அசர்கவந டயர்த்டமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ழவ வபத்டச் ளசமல்யதினந்டமல், அந்ட ப
மட்டிழ இனந்ட ப்மம்ணஞர்கலம் ம்னவத
ளடற்கத்டய மமலேக்குச் சத்னபமகத்டமன்

இனந்டயனப்மர்கள். இப்ழமட டித்டணயழ் மகரீகத்வடச்
ளசமல்கயபர்கநின் அிப்மதப்டி ஆர்த மமக்கவந

பிலேம் அந்ட ப்மம்ணஞர்கள்டமன் டணயனசர்கலக்குப் ண
சத்னபமக இனந்டயனக்க ழபண்டும். ஆமல்
சயப்டயகமத்வடப் மர்த்டமழம, ழச மம ளசங்குட்டுபன்
பக்கத்டய மமக்கழநமடுடமன் னேத்டம் ண்ஞிமழ

டபி அங்ழக இனந்ட ப்மம்ணஞர்கலக்கு என மஞினேம்

ற்மணல் மர்த்டக் ளகமண்மன் ன்று ஸ்ஷ்ணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. ழடப ரியகள்- 'பிசும்ன னிபர்'
ன்று இனக்கயட. அபனுக்கு னன்ழ பந்ட,
யணதணவ மஜ்தங்கநில் அனணவ அந்டஞர்கள்
இனக்கயமர்கள். அபர்கவநப் ழஞல் உன் கவண ன்று
ளசமன்டமக இனக்கயட. அந்ட ப்மம்ணஞர்கலக்குச் ழச
மம ளசங்குட்டுபன் மி ண்ஞபில்வ ன்ட
ணமத்டயணயல்வ. டன் வன்தத்டயம் அபன், ப
டயவசதில் ழபள்பித் b அபிதமணல் ணவ கமத்ட

பனகயபர்கள் அனள் குஞத்டயமல் டண்ளஞன்று
இனக்கும் ளனபமழ்க்வக ன்மர்கள். அபர்கவநப்

ழமற்ய க்ஷயக்க ழபண்டும் ன்று ஆக்வஜதிட்டமகலேம்
இனக்கயட.
பக்கத்டய மமக்கவந தித்ட, யணதணவதியனந்ட
கண்ஞகய சயவ ண்டபடற்கமகக் கமல்ளடுத்ட, அவடத்
ழடமற்றுப்ழம மமக்கலவத டவதில் ற்ய, ழச

மட்டுக்குத் டயனம்ி பந்டலேன் ளசங்குட்டுபன் தமகழண
ண்ஞிடமகலேம் பனகயட. தமகம் ளசய்தழபண்டும்
அபனுக்கு டணயழ்மட்டு ிமம்ணஞன் எனத்டன் (ணம
ணவழதமன் ன்பன்) டுத்டச் ளசமன்வட அபன்
ணமக் ழகட்டுக் ளகமண்மளன்வட, அந்ட
ப்மம்ணஞன் மமபின் கமட ன்கய பதயல்
உத்டணணம அர்த்டனள்ந (பமன்ளமனள் ன்று
இனக்கயட) டன் ழதமசவதமகயத பிவடகவநத்
டன்னுவத ழபடணதணம மன்கு ன் யமல் உலட
பிவடத்டமன். அடயயனந்ட பிவநகய ஸ்பர்க பமம்
அல்ட ழணமக்ஷம் ன் ளனம் த்டவட அறுபவ

ளசய்ட அடேபிக்கனுளணன் ழபட்வக மமலேக்கு

ற்ட்டு, உழ அபன் மன்ணவ ணமகய ழபட
ம்ப்டமதத்டயன் ¨க்ஷ்ணங்கள் ளடரிந்ட தஜ்ஜ
ப்மணஞர்கவநக் ளகமண்டு சமந்டய ப்டணம தமகம்
அம்ித்டமன் ன்று சயப்டயகமத்டயல் பிபணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.

இடயழ ஆச்சரிதளணன்ளபன்மல், சயப்டயகமம்
லடயபர் 'ழபட ழபள்பிவத யந்டவ ளசய்ட உனல்'
கயபர்களநன்று ஜமம்ந்டர் கண்ம் ண்டம்
வர்கநின் ணடத்வடச் ழசர்ந்ட ிக்ஷற!.

அப்னம் அபர் கண்ஞகய பிக்ம் ப்டயஷ்வ
தமவடச் ளசமல்கயழமடம் இந்ட மநில், ழபடணந்டயம் ளசமல்யத்டமன் ப்டயஷ்வ
ண்ஞனுணம?அன்ழமடு டணயனயல் ளசமன்மல் ளடய்பசக்டய
பிக்த்டயல் மடம?ன்ளல்மம் ழகட்கயமர்கள்.

ஆமல் இபர்கள் டித் டணயழ்த் ளடய்பணமகச் ளசமல்லும்
கண்ஞகயக்ழக ளசங்குட்டுபன் னெர்த்டய ப்டயஷ்வ
ளசய்டழமட, அக்கநத்ட அந்டஞவக் ளகமண்டு

ண்ஞிதடமகழப இநங்ழகம-அபர்டமன் சயப்டயகமம்
லடயதபர் ளசமல்யதினக்கயமர். அக்கநத்ட அந்டஞர்

ன்ட ளமம் அனகம டப் ிழதமகம். னேத்டம் ன்கய
ணக்கநத்டயல் ழச மம பீ டீம் ண்ஞி, கண்ஞகய
சயவக்கம கல்ளடுத்ட அவட பக்கத்டய மமக்கள்
டவதில் வபத்டக் ளகமண்டுபந்டமச்சு. இிழணல் அந்டக்
கல் ளடய்பணமக ழபண்டும். இடற்கு ணக்கந

மணர்த்டயதங்கள் ிழதமப்மட. ழபட டர்ணணம
அக்கநத்வடச் ழசர்ந்ட அந்டஞர்கநமல்டமன் அவடப்

ண்ஞ னடினேம் ன் இத்டவ அிப்மதத்வட த்ச்
சுனக்கணமக அக்கயத்டமன் அக்கநத்டந்டஞர் ன்று
ழமட்டினக்கயமர். னடயல் அபர்கவநச் ளசமல்ய,

அப்டிப்ட் அந்டஞர், டன்னுவத குன (அடமபட
னழமயடர்:அபனம் ப்மம்ணஞர்) ளனங்கஞி ன்கய
ழமஸ்தன், சயல்ி ஆகயதபர்கவநக் ளகமண்டு னெர்த்டயப்
ிடயஷ்வ ண்ஞிமன் ன்று இனக்கயட.

இத்டவக்கும் சயப்டயகமம் லடயதபர் ழபட
மஹ்தணம (ழபடத்டக்குப் னம்ம) சணஞ ணடத்வடச்
ழசர்ந்ட டபி!இப்ழமட ன்மளபன்மல்

வபடயகமச்சமத்டயல் பந்ட னபர்கள், ஆமய்ச்சயக்கமர்கள்,

லத்டமநர்கள் னடயதபர்கழந அந்டக் கம மமக்கநின்
வபடயகப் ற்வ அடிழதமடு ணவத்டபிட்டு அட
ழமடமளடன்று அபர்கள் என மலம் யவத்டக் கூப்
மர்க்கமட என டித் டணயழ் கமச்சமத்வட அபர்கள்
பநர்த்டமக ழபறு ழமடித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
த்தத்வட ணவக்கயடம் அன்வக்கு பமஸ்டபத்டயல்
இனந்டவட அடிழதமடு block - out (இனட்டிப்ன) ண்ஞி
பிட்டு, இன்வக்குள்ந ளகமள்வககவந
அன்வக்கயனந்டபர்கள் ணீ ட ஆழமித்ட (ற்ய வபத்ட)
லடபட யதமதழணதில்வ.
ிழடச கமமச்சமம் ன்று அங்கங்ழக ளகமஞ்சம்
பித்தமணமகத்டமன் இனக்கும். ழசுகய

மவதிமலும், பமழ்க்வகப் ழமக்குகநமலும்,

சரர்ழடமஞமடயகவநப் ளமறுத்டம் ளமடபம மட ணன
ன் எழ அடிணத்டயயனந்ட ளபவ்ழபறு கயவந ணனகள்
ழடமன்த்டமன் ளசய்னேம். ழபனம் அடிணனம்
என்ழத்டமன். ழணம்ழமக்கமடடமன் ணற் ிமந்டயத
பித்டயதமங்கள்.
ஆமல் இன்வக்கு ம்னவத ண்வத கமச்சமப்
ளனவணகவநப் ிகமசப்டுத்டபடமகச் ளசமல்ய அழக
ணமமடுகள், ளணயமர்களநல்மம் த்டகயமர்கழந,
இடயழ அழகணமக ழபமகலேம், அடிணணமகலேம் இனக்கும்
ளமடபம வபடயக கமச்சமத்வட ணவத்ழட

பிடுகயமர்கள். ிமந்டயத கமச்சமங்கவநழத என
டிதம னல ணன ணமடயரி ழமடித்ட, ஆர்தன்-

ட்மபிடிதன் ன் கல்ிடணம ஸ்-குஸ்டய
மகரிகங்கநில் ட்மபிடிதவத்டமன் டெக்கயக் கமட்
ழபண்டும் ன் அிப்மதத்டயல் இல்மடவடளதல்மம்
ஸ்னஷ்டி ண்ஞிச் ழசர்த்டப்

ழசுகயமர்கள்;லடகயமர்கள்.
வனத சரித்டய னனர்கவநனேம் ம்பங்கவநனேம்
வபத்டக் கவட. கயவட அனகமகக் கட்டி ங்கவநக்

கபனம் டிதமக லடகயபர்கலம் உண்வண யவவத
லடபடயல்வ. யம் ணமஸ்-அப்ீல் உள்ந
டவதியனப்பர்கள் இப்டி
இனக்கயமர்கழந ன்று இனக்கயட. இன்வக்கு
ங்கநில்  ழர் னமஞம், இடயமம், வனத
கமக் கமபிதங்கள் ல்மம் ளமய்க் கவட ன்று

டள்நிபிட்டு, ஆமய்ச்சய ண்ஞி லடயதட ப்ட் இந்ட
ப
ீ
கமக் கவடகவநழத அடமரிட்டிதமக யவப்டமல்,
ம்னவத னர்பகம சரித்டயத்வடப் ற்ய அபர்கள்
டப்மக distorted ஆக - னரிந்ட ளகமள்லம்டி
ஆகயதினக்கயழட ன்று கஷ்ணமதினக்கயட. இன்வக்கு

ம் அிப்ிமதம் ப்டி ழபண்டுணமமல் இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். ஆமல் னர்ப பிதங்கவநச் ளசமல்படமக
மம் னப்டும்ழமட அன்வக்கு ப்டி இனக்கயழடம
அவடத்டமன் உள்நடிச் ளசமல்டம். ம்னவத
அிப்மதங்கவநப் னர்ப கமத்டபர்கள் ழணல்
ஆழமித்டச் ளசமல்ப்மட ன் அடிப்வ

யதமதங்கூத் ளடரிதமணயனக்கயமர்கழந ன்று
கஷ்ணமதினக்கயட.
என மமட்வ ீநளடுகப் ழமகயடழம ழபட
சமஸ்டய பனயடமன் ஆடயதியனந்ழட இந்ட மட ழடசம்
னலடம் பமக இனந்டயனக்கயட. அடயயனந்ழட

கயவநச் சமவகள் ணமடயரிப் ிழடச கமச்சமங்கள்,
ளமம்லேம் ஆடயதிழழத டணயழ்மட்டிமக, டணயழ் ளணமனய
ழசுபர்கநமக இனந்ட டணயனர்கலம் வபடயகமச்சமத்வட
ற்பர்கள்டமன். அழட சணதத்டயல் இபர்கள்டமன் கயவந
ணன ன்ழழ, அப்டி டணயழ் மட்டுக்கு ணட்டும் உரித
சய னக்க பனக்கங்கள், கவதம்ங்கள் னடயதவப
னொணமபடற்கும் கமஞணமக இனந்டபர்கள். இந்ட ரீடயதில்
மர்க்கயழமட சங்ககமம் னடித இனந்ட னற்கம ழச
ழசமன மண்டித னெழபந்டர்கவந ழபண்டுணமமல்
டணயழ்க்கயவந ணவப் ழஞிதபர்கள் ன்று ளசமல்

யதமதனண்டு. அடலேம் கயவந ணமகத்டமன் இபற்வப்

ழஞிமர்கள். னெ ணம ணணமக அபர்கலம் மட

ழடசத்டயற்ழக ளமடபம வபடயக கவச்சமத்வடத்டமன்
ழஞிஞமர்கள். ணத்டயயனந்ட டிதமகத் டண்டித்ட
கயவந பந னடிதமட. இதற்வகதமக கவந பந்டட.
அவடனேம் ழஞிமர்கள். டித் டணயழ்ப் ண்மடு ன்று
என்வ அபர்கள் யவக்கழபதில்வ.

ஆமல் இன்வக்கு லடகயபர்கள், ழசுகயபர்கள் அந்ட
னெழபந்டர்கலக்கும் அப்னம் பந்ட ல்பர்கவநனேம்
டித் டணயழ்ப்ண்மட்வ பநர்த்டபர்கநமகழப
சயத்டரிப்டடமன் ளமம் ஆச்சர்தம்!னெழபந்டர்கலம்
டங்கவந சூர்த பம்ம், சந்த் பம்ம் சயிதின்
ம்வ ன்ளல்மம்டமன் ளடரிபித்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்மலும் அபர்கநில் னவத
ளதமபட ளடுஞ்ழசமடன், ழசணமன் ளனணமள்,
கரிகமல் பநபன், கயள்நி பநபன், ளடுஞ்ளசனயதன்,
ளடுணமன்
ன்ளல்மம் டணயழ்ப் ளதர்கநமக இனக்கயன். ஆமல்
ல்ப மமக்கலக்ழகம ஸ்கந்ட சயஷ்தன், குணம

பிஷ்ட, யம்பர்ணம, யம் பிஷ்ட, ணழந்டயன்,
யம்ன், ழணச்பன் ந்டயபர்ணம, டந்டயபர்ணம ன்று
ல்மம் ம்ஸ்கயனடப் ளதர்கநமக இனக்கயன்.
குடுணயதமணவதில் ங்கர ட பிதணமக உள்ந
ணழந்டயபர்ணமபின் கல்ளபட்டும், இன்னும்
அபர்கலவத அழக சமங்கலம்
ம்ஸ்கயனடத்டயழழத இனக்கயன். அபர்கள் டங்கவந
ண ப்மஹ்ணண்தர் ன்று இந்ட சமங்கநில்

ளமயத்ட வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ம்ஸ்கயனட
கடிவககவந யவதப் ழமயத்டயனக்கயமர்கள்.

ிமம்ணஞர்கவந சர்ணம ன்கய ணமடயரி க்ஷத்டயரிதவ
பர்ணம ன்று ளசமல் ழபண்டும். அந்டப்டி ல்பர்கள்
ணழந்டய பர்ணம, யம்ண பர்ணம, ழணச்ப பர்ணம
ன்று பர்ணம ழமட்டுக் ளகமண்பர்கள். டங்கவந
மத்பம ழகமத்த்டயர் ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்பர்கள்.
அபர்கள் கமத்டயல்டமன் அப்ர், ம்ந்டர்,
டயனணங்வகதமழ்பமர் னடயதபர்கலவத ளடய்பிகணமக
டணயழ்ப் மட்டுகலம் ழடமன்யற்ளன்ட பமஸ்டபம்டமன்.
ஆமல் இந்டப் மட்டுகவந அடேக்ம் ண்ஞித

ளரிதபர்கலம் வபடயக பனயவத பநர்க்க பந்டபர்கழந.

ழபடளய டவனத்ழடமங்க வபத்டபர்கழந. அபர்கவநனேம்
சரி, அந்டப் ல்ப மமக்கவநனேம் சரி, இந்ட மநில்
ஆர்தன் ளபர்ஸ் ட்மபிடிதன் ன்கய ளபர்யல்

ளகமண்டுபிட்டுத் டித் டணயழ் மகரீகத்வட பநர்த்டபர்கள்
ன்று ளசமல்பட ளகமஞ்சங்கூ ரிதில்வ.
ழபட ம்ப்டமதந்டமன் உசத்டய ன்று யவ

மட்டுபடற்கமக இவடளதல்மம் மன் ளசமல்
பபில்வ. ழபடழணம, ழபழ என்ழம, டபமமலும்

இந்ட ழடசம் னமலேக்கும் எழ ம்ப்டமதந்டமன் ன்று
ல்ழமனம் னரிந்டளகமண்டு ழடணயல்மணல்
எற்றுவணதமக இனக்க ழபண்டுளணன் ஆவசதில்டமன்
ளசமல்கயழன். ழபடம் ழபடம் ன்வடபி, ணக்குள்
ழடம் ழபண்மம், ழபண்ழப ழபண்மம்.

ளபள்வநக்கமர்கள் அபர்கள் கமர்தம் ப்டற்கமக கட்டி

பிட் ழஸ் டயதரிவத மனம் அப்டி ம்ிக் கட்சயகநமக
உவந்ட யன்றுளகமண்டு, த்ழபனம் ழமட்டினேணமக
இனக்க ழபண்மம். அல்ட இப்டி சண்வ ழபண்மழண
ன்டற்கமக த்தத்வட பிட்டுக் ளகமடுத்ட இல்மட

என ணவ இனந்டடமகப் ளனவணப் டுத்டயப் ிகம்
ண்ஞ ழபண்மம். டணயழ் ணனக்கமர்கள் டுபமந்டத்டயல்
ழடம அசட்டுத் டணமக ணமந்ட ழமய் ழபட

ணியனந்ட அழகம் டுத்டக்ளகமண்டு பிட்டமகலேம்,
இப்ழமட மம் அவடளதல்மம் உரித்டப் ழமட்டுபிட்டுக்
கப்ில்மக ஸ்பத ணமகப் ண்ஞ ழபண்டுளணன்றும்
னதற்சயகள் ண்ஞ ழபண்மம். வகமத்டயயனந்ட

மழணச்பம் பவ உள்ந மம் அத்டவ ழனம் அந்ட
இண்டு இத்டயழனேம் ப்னபமக உள்ந எழ

ழணச்பனுவத குனந்வடகநமக, ழமடர்கநமக
இனக்க ழபண்டும் ன்டற்கமகத்டமன் ளசமல்கயழன். இந்ட
உசந்ட டணயழ் ழடசத்டயல் உகத்டயழழத அடயகணம

ழகமதில்கவநனேம், க்டய டைல்கவநனேம் ளகமண் ழடசத்டயல்
த்டவழதம ஆதிம் பனணமக என டமய் பதிற்றுக்

குனந்வடகநமக இனந்டபர்கலக்கயவதில் ழட ண்ஞம்
பலுக்கமணல் என்று ழசர்ந்ட பமனடம். அழட ணதம்
த்டயதத்வட பிட்டுக் ளகமடுக்கமணல் தடமர்த்டங்கவந

எப்னக் ளகமள்லம் த்தந்டர்கநமக என்று ழசடம்
ன்ழட ன் ிமர்த்டவதமக இனக்கயட. ழமகம்
னலக்க ன்மக இனக்கடம் ன்று ழபண்டிக்
ளகமள்லம்ழமழட

குயப்மக இந்ட டணயழ் ழடசத்டயழ ல்ம எனயக!சப்டனம்
ழமய் என்றுக!சப்டழண, சப்டணமக ணட்டுணயல்மணல்
கமர்தணமக க்க ழபண்டுளணன்றுடமன்
சந்த்ளணௌந ீச்பரிம் எவ்ளபமன ழபவநனேம்
னவதிடுகயழன்.
இப்ழமட மன் அசயடயல் தமவதமபட கண்டித்ட,
கயண்டித்டச் ளசமல்யதினந்டமல்கூ அந்டக்
கண்த்வடளதல்மம் பமஸ் பமங்கயக் ளகமள்கயழன்.
கண்டிக்கயடம் ிரிந்ட யற்கமணல் என்மக ழசர்கய
ழமக்கத்டயல்டமன். இல்மடவடச் ளசமல்யத்டமன் என்று
ழசடம் ன்யல்வ. என ளரித உண்வணவத

எநித்டத்டமன் என்று ழசடம் ன்யல்வ. த்டயதம்
ழபண்டும். க்கயதனம் ழபண்டும். த்டயதத்ழடமழழத

க்கயதம் ற்ட்டும் ன்றுடமன் ளசமல்பட. பிரீடணமகச்
சயட ண்டகயழமட கண்டித்டச் ளசமன்மல்டமன்
டுடும் ன்ழ அப்டிச் ளசமல்பட. அடிப்வதில்
ஆவச, ழமக்களணல்மம் அத்டவ ழனம் அன்குடி
ணக்கநமக அன்ழமடு என்று ழசனும் ன்டடமன்.
அனுவத னெத்ட ணகவப் ற்ய ளசமல் ஆம்ித்டட,
மம் ல்ழமனம் அன் குடி ணக்கநமக ழச அந்ட
ணகனுவத அனள்
ளமம் னக்கயதம். ணக்குத் ளடரிதமணழ அபர் இவடப்
ண்ஞிக் ளகமண்டுத்டமினக்கயழமம். ப்டிளதன்மல்,
அபனக்குத் டணயழ் ளடய்பம் ன்று இடபவ தமனம்
னத்டயவ குத்டபில்வ. ஆமலும் டணயழ் மட்டில்

அபனக்கு இனக்கய அநலேக்கு ழபழ ந்ட ஸ்பமணயக்கும்

ழகமபியல்வ. ழஸ் ண்ஞங்கள் லம்னபடற்ழக இம்
ளகமடுக்கமணல் ம் ல்ழமவனேம் அபர் க்டயதில்
ழசர்த்டப் ிடித்ட வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்.
அயலேக்கும் ளடய்பணமக இனக்கப்ட் அபழ ரிதம
த்டயதணம எற்றுவண பனயதில் ம்னவத

ஆமய்ச்சயகள் ழமபடற்கும், பிரீடணம னடிலேகள்
ண்ஞமணயனப்டற்கும் பனயகமட் ழபண்டும்.
ணழந்டய ல்பன் கப்ன மடயதம ?
ணழந்டய ல்பன் கப்ன மடயதம ?
ஆமய்ச்சய ன் ளதரில் ப்டிளதல்மம் பிரீடணமகப்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்டற்கு என்று

ளசமல்கயழன்;ணழந்டய பர்ணமலேக்கு அழகப் ட்ப்

ளதர்கள் உண்டு. அடயல் 'ங்கர ர்ஞ மடய'ன்று என்று.
அப்டிளதன்மல் 'கப்ன மடய'. இந்ட ழர் அர்த்டத்வட
வபத்டக் ளகமண்டு மன் ளசமல்கய ஆமய்ச்சயதமநர்கள்
ன் ண்ஞிமர்களநன்மல் 'ணழந்டய பர்ணம சுத்ட
க்ஷத்டயரிதரில்வ;கப்ன மடயதில் ிந்டபன் அடயல்

ளனவணனேம் ட்பன். அடமல் சமங்கநில் அபழ
அப்டி ினடம் (பினட) ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயமன்

ன்று னடிலே ண்ஞிபிட்மர்கள். மடயனவவதப் ற்ய
இன்வக்கு ன் அிப்ிமதணயனந்டமலும் ம்னவத
வனத மமக்கள் ணடே டர்ண சமஸ்டயப்டி

பர்ஞமச்ணங்கவநப் ரிமயத்ட பந்டடமகழப
கல்ளபட்டுகள், ளசப்ழடுகள், னபர்கநின் மல்கள்
ல்மம் டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்கயன். அப்டிப்ட்
கமத்டயல் 'மத்பம'ழகமத்டயக்கமர் ன்று டங்கவந

ளனவணழதமடு ளசமல்யக்ளகமண் ல்ப பம் மம
எனத்டன் டன்வக் கப்ன மடயதில் ிந்டபன்

ன்வட என ினடணமக எனமலம் ழமட்டுக் ளகமள்ந
ணமட்மன். இப்ழமட ழனவப ப்மம்ணழஞமத்டணர்,
பர்ஞமச்ண க்ஷகர் ன்று ளசமன்மல் அபனக்கு

வ்பநலே ழகமம் பனம்?அப்டித்டமன் டயனென்று
ளஞ்சுரிக்கு னன்மல் இனந்ட ணழந்த் பர்ணமலேக்கு
அபன் யணமகழப கப்ன மடயதமதினந்டயனந்டமல்கூ
அப்டிச் ளசமன்மல் ழகமம்டமன் பனம். அபன்

லடயனேள்ந ணத்ட பிம ப்ம் ன் மஸ்த
மகத்டயல் னடிபமக ட பமக்தம் ன்று ணங்கந

ஸ்ழமகம் ளசமல்கயழமட, ப்வகநின் ழக்ஷணத்டயற்கமக
அக்ி கபமன் ஆ§டயகவந ழடபர்கலக்குக்
ளகமண்டுழமய்க் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினக்கட்டும்.

அடமபட, ன் மஜ்தத்டயல் தமக தஜ்ஜங்கள் ந்ட
ளகமண்டினக்கட்டும். ப்மம்ணஞர்கள் ழபடத்வட ன்மக
அப்தமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கட்டும். சுக்கள்

மவப் ளமனயந்ட ளகமண்டினக்கட்டும் ன்கயமன். க்ஷீ
ஸ்ம்னத்டயவத (மல் ளசனயப்வச் ளசமல்படம் அக்ி

ழமத்டயத்டக்கு அட ிழதமப் டுபடமல்டமன். ழகம
ப்மஹ்ணழஞப்ழதம ன்றும் அந்டஞர் (பமபர்) ஆிம்
ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்பட அபர்கநிம் ணட்டும்

க்ஷமடத்டயமல் அல்!ப்மம்ணஞன், சு இண்டும்
தமகத்டயற்கு அபசயதணமதினப்டமல் அப்டிச் ளசமல்பட.
இப்டி வபடயக ஆசவஞகவநப் ழமற்யதபன் டன்வ
ங்க (கப்ன) மடயக்கமன் ன்று வட்டில் ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கழப ணமட்மன்.

ின்ழ ங்கர ர்ஞ மடய ன்மல் ன்?னரிதமணல்

கஷ்ப்டுத்டயற்று. அப்னம் ங்கர ட ஆமய்ச்சயக்கமர்கள்
னரித வபத்டமர்கள்.
ணழந்டய பர்ணம ங்கர டத்டயல் ணம
யனஞமமதினந்ட னடக்ழகமட்வ கயட் குடுணயதம

ணவதில் ங்கர ட பிதணமக னடயத கல்ளபட்டு,
ழமகத்டயழழத அடணமடயரி என்று இல்வ ன்னும்டிப்
ளமயத்ட வபத்டபன். அடமல் ங்கர ட
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் இந்ட வட்டிலுக்கு ங்கர ட
சமஸ்டயத்வட வபத்ட அர்த்டம் ண்ஞிமர்கள்.
டமநங்கநில் கப்ன பவகதமக ங்கர ர்ஞ மடய ன்று

என்று உண்டு. அடயல் ளகட்டிக்கமமக, அல்ட அவடக்
கண்டு ிடித்டபமக அபன் இனந்டயனப்மன். அடமல்
அப்டி வட்டில் ன்று ளசமன்மர்கள். க்கும்

ஆறுடமக இனந்டட. சமஸ்த்டயமிணமனள்ந என மம
டன்வக் கப்ன மடயக்கமளன்று வட்டிழ ழமட்டுக்
ளகமண்டு ப்கப்டுத்டயமன் ன்கயமர்கழந ன்று
பனத்டப்ட்ட ணமடமணமதிற்று.
அப்னம் அந்ட ணமடமம் ணறுடி குவத்ட ழமதிற்று.
ங்கர ட ரிர்ச்கமர்கநிழழத சய ழர் இன்னும்

ஆனணமகப் மர்த்ட ங்கர ர்ஞ மடயத் டமநம் டற்ழமட
இனக்கய டமந னவதில் பனபழட. இந்ட னவ

ழடமன்ய 500 பனத்டக்குள்டமன் ஆகயட. 1300 பனம்
னந்டய இனந்ட ணழந்த் பர்ணம அவட எனகமலும்
குயப்ிட்டினக்க னடிதமட ன்று யவத ஆடமம்
கமட்டிச் ளசமன்மர்கள்.

இளடன்ம?ன்று ணறுடி பிசமணமதிற்று.
ணழந்டய பர்ணம ளமம் ழபடிக்வகப் ிரிதன், witty
.டன்வ

ரிமம் ண்ஞிக் ளகமள்கய ணமடயரிக்கூ

வட்டில்கள் ழமட்டுக்ளகமண்பன். அடற்ழகற்,
பிழமடணமக,  டயனுமக இனக்கடடமன் டன்
ஸ்பமபம் ன்று ளடரிபிப்டற்கமக 'பிசயத்

சயத்டன்'ன்ழ என ினடம் ழமட்டும் ளகமண்பன்.
இன்ளமன க்கம் இஷ்-டஷ்-ப்ஷ் சரிடன் ன்றும்
ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயமன்.
இஷ் சரிடன் ரி. ல்ழமனம் இஷ்ப்டும் டிதம
த்வட உள்நபளன்று அடற்கு அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்நமம். சத்னக்கநினம், குற்பமநிகநினம்
ளமம்க் கடுவணதமக இனப்பன் ன்று அர்த்டம்

ண்ஞிக் ளகமள்நமம். ப்ஷ் சரிடன் ன்வட ப்டி
ல்டமக அர்த்டம் ண்டபட?ஆமலும் அவடனேம்
வட்டியல் ழசர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமன். பமஸ்டபத்டயல்
அபன் சரித்டயத்வடப் மர்த்டமல் 'ிஷ்ன்'ன்னும்டி
டலேழண இல்மபிட்மலும், ழபண்டுளணன்ழ ம்வண

ணட்னம் டட்டிக் ளகமள்ழபமழண!ட்ங்கள் உதர்பமகப்

ழமட்டுக் ளகமள்பட ல்ம மமக்கலம் ளசய்படடமன்.
மம் அபர்கநில் எனத்டமக இல்மணல் unique ஆக
இனக்கய பிசயத் சயத்டன் அல்பம?அடமல்

ணட்ந்டட்டிக் ளகமண்டும் சயட ழமட்டுக் ளகமள்ழபமம்
ன்று ண்ஞிட ழம இனக்கய பிசயத்டய சயத்டன்
அல்பம?அடமல் ணட்ந்டட்டிக் ளகமண்டும் சயட
ழமட்டுக் ளகமள்ழபமம் ன்று ண்டட ழம

இனக்கயட. மம ன்மல் இல்மட உசத்டயளதல்மம்
கற்ித்ட யவதப் ட்ம் ழமட்டுக் ளகமள்பட ன்று
பனக்கணமதினந்டமல், டமனும் அப்டிப் ழமட்டுக்
ளகமண்ழமழட, அந்ட பனக்கத்வட parody -னேம், அடமபட
வதமண்டினேம், ளசய்கய பிடத்டயல் இப்டி ணட்ணம
பிதத்வடனேம் ழமயனக்கயட. வதமண்டி

ண்டபடயல் அபன் த்டவ சடன் ன்டற்கு அபன்
லடய ணத்ட பிமம் ன் ப்டத்வட அடமபட
farce ன்கயமர்கழந, அப்டிப்ட்

ழகய மகத்வடப்

மர்த்டமழ ழமடம். அந்ட ணப்ழமக்கயல்டமன் அபன்
ணற் மமக்களநல்மம் டங்கள் பம்த்வடப் ற்ய
ஆம, ஊ¨ ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு, டமங்கழந
அப்ழர்ப்ட் பம்த்டயன் சூமணஞி, டயணஞி,
சயந்டமணஞி ன்ளல்மம் ட்ம் ழமட்டுக் ளகமள்கய
பனக்கத்வடக் ழகய ண்ஞி, மன் கப்ன மடய ன்று
இல்மடவடச் ளசமல்ய என வட்டில் ழமட்டுக்
ளகமண்மன் ழமயனக்கயட. ன்று என ணமடயரி ன்வ
ணமடமப் டுத்டயக் ளகமள்நப் மர்த்ழடன். ஆமலும்
னலக்க னலக்க ணமடமணமகபில்வ.
பர்ஞமச்ண பிமகங்கள் (ிரிபிவகள்) இல்மட வ
ணடத்வடத்டமன் னடயல் அபன் டலபிதினந்டமன். அப்ர்
ஸ்பமணயகலம் டுபில் சய கமம் அந்ட
ணடந்டயயனந்டபிட்டு அப்னம் வபடயக ணடத்டக்குத்
டயனம்ிபர் டமன். அடற்கமக அபன் மட மடு
டுத்டயபிட்டு, அட என்றும் அபவத் ளடமபில்வ
ன்று அற்னடங்கலக்கு ழணழ அற்னடணமகப் மர்த்டபிட்டு,
அப்னம் டமழ வபடயக ணடத்வடத் டலபி பிட்மன்.

இப்டிப்ட் னட கன்ளபர்ட்கள்டமன் ப்ழமடம்
டீபிணமதினப்ட. அப்டிதினக்க இபன்

வதமண்டிதமகக்கூத் டன்வ "ங்கர ர்ஞ மடயக்கம"
மக ளசமல்யக் ளகமள்லம் அநபிற்கு ழமதினப்மம
ன் ழகள்பி ழடமன்யக் ளகமண்ழதினந்டட.
'ிஷ்ன்'ன்று

ளசமல்யக் ளகமண்டகூ என

கமத்டயல் டமன் 'ழபட மஹ்தமக' (ழபட பனயக்குப்
னம்மக) ழபறு ணடத்டயல் இனந்டவட
'யன்ட்'ண்டபடற்கும்

இனக்கமம். ங்கர ர்ஞ மடயக்கு

அடிப்வக் கூக் கமஞம் கமட்டுபடற்கயல்வழத
ன்று ழதமயத்டக்
ளகமண்டினந்ழடன்.
னடிபமக, னடயனக்கு 'ளமல்னைனும்'ிற்மடு கயவத்டட.
ங்கர ட ஆமய்ச்சயக்கமர்கழநடமன் ன்மக அசயப்
மர்த்ட இப்டி டீர்ணமணமக 'மல்வ்'ண்ஞிக்
ளகமடுத்டமர்கள். ன் ளசமன்மர்களநன்மல்,
'ங்கர ர்ஞ

மடய'ன்டயல் மடய ன்று பனபட

மகத்வடக் குயப்ழட டபி, caste - இல்வ ன்று

அபர்கள் டுத்டக் கமட்டிமர்கள். ட சமஸ்டயத்டயழழத
மகம் ன்
ளதரில்வ. மடய ன்றுடமன் இனக்கயட. ணழந்டய
பர்ணமலேக்கு சுணமர் டைறு பனம் னன்மயனந்ட
'ணடங்கர்டமன்

மகம்'ன் ளதவக் ளகமண்டுபந்டமர்.

அபனக்கப்னனம் ளகமஞ்ச கமம் வனத ழர் டுட்டுப்
ழமகமணல் இண்டு ழனம் பனங்கய பந்டயனக்கயட.

ணடங்கர் மகங்கநில் ங்கர ர்ஞம் ன்கய என கப்ன
டயனுவக் ளகமல்யதினக்கயமர். ணழந்டய பர்ணம

இப்டிப்ட் கப்ன மகங்கவந ஸ்னஷ்டி ண்டபடயல்
ஸ்ளவஸ் ண்ஞிதினந்டமளன்று அபனுவத
'குடுணயதமணவக்
(ஸ்பக்கயணம்)

கல்ளபட்டில்'ளகமடுத்டள்ந 'ஸ்ழகல்'

கநியனந்ட யனொஞணமகயட. அவட

வபத்டத்டமன் 'ங்கர ர்ஞ மடய'ன்று ட்ம் ழட்டுக்
ளகமண்டினக்கயமன் ன் ஆமய்ச்சயக்கு சுணம னடிலே
கட்டிமர்கள்.

ங்கர ர்ஞ மடய அடமபட கப்ன மகம் ன்ளபன்று
அபர்கள் கமட்டிதினப்டயல் க்கு னரிந்ட ணமட்டில்

ளசமல்கயழன். இப்ழமட ழணந (கர்த்டம) மகம் ன்று
லத்டயண்வ வபத்ட, அபற்யயனந்ழட மக்கய
அத்டவ மகங்கலம் பந்டயனப்டமக
'க்நமயஃவ'ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

அந்ட 72 மகங்கவந

இண்டு ளரித டிபின்கநமகப் ிரித்டயனக்கயட. ப்ட

ஸ்பங்கநில் டுபழப பனம் 'ண'பில் இண்டு டயனுற
இண்டில் டமனக்க (டமழ்பமக) இனப்ட சுத்ட ணத்தணம் சங்கமஞத்டயல் பனகய 'ண' (த்தணம்) டெக்கமக

இனப்ட ப்டய ணத்தணம் கல்தமஞிதில் பனபட. இப்டி
இண்டு பிடணமக உள்ந ணத்தண பித்தமத்வட வபத்ழட
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ழணநங்கவந சுத்ட ணத்தண மகங்கள் 36, ப்டய ணத்தண

மகங்கள் 36 ன்று இண்டு டிபின்கநமகப்
ண்ஞிதினப்ட. கர்மக சங்கர டம் இப்ழமட இனக்கய
னவகநிலும் சரி, அடற்கு ஆடமணமகத் ழடபம கமம்
னடமபற்யயனந்ட டணயழ்ப் ண்கநின்

னவமட்டிலும் சரி. ந்ட என மகத்டயலும் இண்டு

ணத்தணங்கலம் பமட. 'ண'ணமடயரிழத 'ரி','க','ட','ய'ஆகயத

ஸ்பங்கநிலும் எவ்ளபமன்யலும் இண்டு பவக உண்டு.
இபற்யழ என மகத்டயன் ஆழமஞத்டயல் (று
பரிவசதில்) ழடம என பவகதம 'ரி','க','ட','ய'பனம்
மகங்கள் அழகணயனக்கயன். ஆமல் ம்னவத
டக்ஷயஞ ழடச ங்கர டத்டயல் பனம் மகங்கநில்

ணத்தணத்டயல் ணட்டும் பித்தமணயல்மணல், (று
பரிவசதில்) ழமகும்ழமடம் (இங்கு பரிவசதில்) பனம்
ழமடம் எழ 'ண'டமன் பனம். என மகளணன்மல் அட

என்று சுத்ட ணத்தண மகணமக இனக்கும். இண்டும் கந்ட
மகம் - அடமபட ணத்தணத்டயல்¢ 'ங்கர ர்ஞ'ணமக இனக்கய
மடய கயவதமட.

ஆமல் இப்டிப்ட் இட்வ ணத்தண மகங்கவநனேம்
ணழந்டய பர்ணம ஸ்னஷ்டித்டயனக்கயமன். அபன்

கல்ளபட்டில் ளகமடுத்டயனக்கய ல மகங்கநிலுழண
இண்டு ணத்தணங்கலம் பனகயன்பமம். அடமல்டமன்
அபனுக்ழக ங்கர ர்ஞ மடய ன்று ட்ப் ழர்.

அபனுவத 'ங்கர க'பனயவத அப்னனம் டக்ஷயஞத்டயல்
ின்ற்பில்வ. யந்டஸ்டமி ங்கர டத்டயல்டமன்
இண்டு ணத்தணங்கலம் பனம் மகங்கள்

இனக்கயளபன்றும், அவப ளமம்லேம் 'ஞ்க'ணமக
இனப்டமல் ிற்கமத்டயல் ம்னவத மயத்த
கர்த்டமக்கலம் பித்பமன்கலம்கூ அப்டிப்ட்
பக்கத்டய மகங்கநில் சயவட டுத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்களநன்றும் ளடரிந்ட ளகமண்ழன்.

ஆமய்ச்சய ன் ளதரில் பமகரீகக் ளகமள்வககவநப்
னர்பிகர்கள் ழணல் அிப்மதத்வடப் ற்யச்

ளசமல்யக்ளகமண்டினந்ழடன். இப்ழமட கப்ன ணம்
உதர்ந்ட
பிதணமக சய ழனக்கு இனப்டமல் ன்வக்ழகம
இனந்ட ணழந்டயபர்ணமவபக் கப்ன

மடயக்கமர்கநமகயதடமகச் ளசமன்ழன். இப்டி என்றுடமன்
அபனுவத ிள்வநக்கு ழமடயடயதமதினந்ட
ணமணமத்டயப் ஞ்ழமடயவத இன்வக்குச் சய ழனக்குத்
டித் டணயழ்ப் மம்ர்தம் கமட்டுபடயல் ஆவச இனப்டமல்
டணயழ்மட்டு ழபநமநமக்கயதினப்ட.
ணமணமத்டய ஞ்ழமடய

ணமணமத்டயப் ஞ்ழமடய
ணமணமத்ர் ன்ட டணயனயல் ணமணமத்டயர் ன்று
ஆதிற்று. வபடயகத் ளடமனயவ பிட்டு வபத்தத்
ளடமனயலுக்கும், ழமர்த் ளடமனயலுக்கும் ழமய்பிட்
ப்மம்ணஞர்கவந மடய ப்மம்ணஞர்கநியனந்ட

ழபறுடுத்டய ணமணத்ர்களநன்று வபத்டடற்கு யவத
ஆடமணயனக்கயட. மீத பிதங்கநில் அபர்கள்
ளமம்லேம் உசந்ட ஸ்டமம் பயத்ட
இன்ின்பற்யல் ளரித அநலே, அடமபட ளரித ங்கு
ளற்யனந்டமல்டமன் ணமணமத்ர் ன்று ழர் ன்று
ச்ழமகணயனக்கயட. ணம-ளரித, ணமத்ம-அநலே,
ன்ளன்பற்யல்?
ணந்த்ழ, கர்ணஞி, னமதமம், பித்ழட, ணமழ, ரிச்சழடணய

ணமத்ம ச ணடீ ழதமம் ணமணமத்மஸ்ட ழட
ஸ்ம்னடம: II

'ணந்த்ழ'ன்மல்

இந்ட இத்டயல் ணந்டய சமஸ்டயத்டயல்

ன்யல்மணல் மமபின் ணந்டயமழமசவதில் ன்று
அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்பழட ளமனத்டம்.

ணமணமத்னக்கு ணந்த்மழமசவதில் ளரித ங்கு
உண்டு. அப்னம் கர்ணஞி-ம கமர்தங்கநிளல்மம்
அபனக்கு யவதப் ங்கு உண்டு. னமதமம் னஞங்கள். அபனவத ஆஞங்கலம் மரீக
டனழமடு இனக்கும். பித்ழட-ளசல்பத்டயலும் ளரித
அநலே ளற்பர். ணமழ-ணரிதமவட. மமலேக்கு

அடுத்டமற்ழமல் குடிவகநின் ணரிதமவடகவநப்
ளறுபர். ரிச்சழட-ரிபமம். மமலேக்குப் ரிபமம்

இனக்கயமற்ழம இபனக்குனண்டு. ரிச்சழட ன்டற்கு
பஸ்டயங்கள் ன்றும் அர்த்டம். உதர்ந்ட க உடுப்ன
ணமணந்த்ர்கலக்கு உண்டு ன்று அர்த்டம்.
ணந்த்மழமசவ, மீத கமர்தங்கள், ஆஞங்கள்,
ளசல்பம், ணரிதமவட, ரிபமம் ல்மபற்யலும்.,
ணமத்மச ணடீ ழதமம்- பர்கலவத அநலே
ணத்டமடமக இனக்கயழடம, ழணழ
ளசமன்பற்யளல்மம் பர்கள் வ ளபயல்
இனக்கயமர்கழநம,
ணமணமத்மஸ்ட ழட ஸ்ம்னடம-அபர்கள் ணம
ணமத்ர்கள் ன்று கனடப்டுகயமர்கள்.

இங்ழக ளசமல்யனேள்ந ணமச்சமங்கள் அந்டக் கம

ளட்-அப் ில் ழபநமநர்கலக்குப் ளமனந்டபடயல்வ.
ம்ஸ்கயனட அகமடயகநில் னடல் ஸ்மம் ளற்றுள்ந
'அண'த்டயல்

ணமணமத்ர்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.

மமக்கநில் சக்பர்த்டய, மர்பளௌணன், ணண்ழச்பன்,
ம்மட் ன்  பவககவநச் ளசமல்யபிட்டு
அபனுவத ரிபமத்வடச் ளசமல்லும் ழமட
ணமணமத்ம ன்று பனகயட. ணந்த்ரி ப்டமி ன்று
ளமடபமகச் ளசமல்கயழமம். ப்டமி ன்மல்
மமங்கத்டயல் ணந்த்ரிக்கு அடுத்டடிப்
ிணமணமதினக்கும் யர்பம அடயகமரி. இந்ட

ப்டமிக்கு னன்டமகழப, ணந்த்ரி ணண்த்வடச்
ளசமன்லேழழத அணத்டயல் ணமணந்த்ர்கவநச்

ளசமல்யபிட்டு அப்னந்டமன் ப்டமிவதனேம், அடற்கும்
அப்னம் னழமயடவனேம் ளசமல்யதினக்கயட.
ணடேஸ்ம்னடய ளமம்ப் னமடணம னஸ்டகம். டர்ண

சமஸ்டயத்டக்குள்ழந அடற்குந்டமன் டவவண ஸ்டமம்.
அடயழழத ணமணமத்ர்கவநப் ற்யக் குயப்ன

இனக்கயட. ஆமல் இடயல் என பிசயத்ம், ல் டிதமக
க்கய ணமணமத்ர்கவநப் ற்ய இல்மணல்

ளகட்டுப்ழம ணமணமத்ர்கவநப் ற்யழத அடயல்
பனகயட. என மம ப்டி டண் ீடயவத த்ட

ழபண்டுளணன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழமட ீடயத்
டண்த்டயற்கு ஆநமக ழபண்டித பிடபிடணம
குற்பமநிகவநப் ற்ய (ணடே) ளசமல்கயமர். அப்ழமட
ளபநிப்ட்

அக்ணம் ன்று ளடரினேம்டிச் ளசய்னேம் டயனன்

னடமபர்கள் ணட்டுணயல்மணல், அப்டித் ளடரிதமணல்,
னெத்டயல் ளகௌப ஸ்டமத்டயயனப்பர்கள்
பஞ்சகணமக அக்ணம் ளசய்பவடனேம் ளசமல்யதினக்கயமர்.
தமர் தமளன்மல், னடயல் ணமணமத்ர்கள், அப்னம்
வபத்டயதர்கள், னென்மபடமகச் சயற்ிகள், கவசரதமக

மட்டித ஸ்டயரீகள். என மமலேக்கு, மஜ்தத்டக்கு இந்ட
மலு ழர் னக்கயதம். யர்பமத்டயற்கு ணமணமத்தர்,
ழடமழமக்கயதத்டக்கு வபத்தர். மமபின் என
னக்தணமக கவண ழகமதில்கள் கட்டி
ங்கநின் க்டயவத பநர்ப்ட - அடற்கு

அபசயதணமபர் சயல்ி. அந்டக் ழகமதியல் ஸ்பமணய
ணர்ப்ஞத்டயற்கு னமசமணமக மட்தணமடுபடற்கமக
ழடபடமயகள். ம டயலும் ளமலட ழமக்குக்கு
மட்தம் ஆடுபடற்கு அபர்கள் ழபண்டும். டங்கள்
ளமயவ டஷ்ிழதமகம் ண்ஞக்கூடித இந்ட மலு
பிடணம குற்பமநிகவந ணடே ளசமல்ய, இபர்கவந

ழடசத்டயற்கு னள்நமக (ழமக கண்க ன்று இனக்கயட.
கண்க ன்மல் னள்;அப்டி) மம கனடயத்

டண்டிக்கடம் ன்கயமர். இங்ழக யர்பமக இமக்கமபின்
னக்கயதணம அடயகமரிகலக்கு ப்டயயடயதமக அபர்
ணமணத்ர்கவநழத ளசமல்யதினப்டமல் அபர்கலவத
ஸ்டம பிழசம் ளடரிகயட.
ிமம்ணஞர்கநின் உதர்ந்ட வபடயகமச்சமங்கவந பிட்டு
பிட்பர்கள் ன்மலும், வபத்டயத ழசவபழதம

டபமமலும் டமங்கள் டுத்டக் ளகமண்வடத் டயம்

ஆற்யதடமழழத அபர்கலக்கு ணமணத்ர் ன் ளதர்
உண்மகயதினக்கயட. ணமத்ர் ன்மல் அநலேழகமமக

இனப்பர்கள். னெம் ப்டி க்க ழபண்டும்
ன்டற்கு உதர்ந்ட, ளரித அநலேழகமநமக
இனந்டபர்கவந ணமணமத்ர் ன்கமம்.
அபர்கள் ழபட அத்ததம் பிழசணமகப்
ண்ஞமபிட்மலும் சமஸ்டய னஸ்டகங்கள் ன்மகப்
டித்டபர்கள். ஞ்ழமடயவதப் ற்யச் ழசக்கயனமர் (ளரித
னமஞத்டயல்) ளசமல்கயழமட அபர் ஆனேர்ழபடம் ன்மக
கற்றுக் ளகமண்மர். மநணமக ம்ஸ்கயனடத்டயல்
இனக்கும் சமஸ்த்ங்கலம் டித்டமர் ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். ஆனேர்ழபடம், டடேர்ழபடம் இண்டுழண
ணமணமத்ர்கள் அப்ிதமம் ண்ஞிதடற்ழகற்க இபனம்
னேத்ட சமஸ்டயங்கள் டித்டத் டங்கள் மடயதமர் அடயல்

குயப்மக ஸ்ளவஸ் ளசய்டயனந்ட க சமஸ்டய, அச்ப
சமஸ்டயங்கநில் ளமம்லேம் ளகட்டிக்கமர்கநமக

பிநங்கயமர் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். அடமபட,
தமவப்வ, குடயவப்வ யர்பமகத்டயல் ல் ழடர்ச்சய
ளற்யனந்டமர் ன்கயமர்.
டயனஜமசம்ந்டர் டயனச்ளசங்கமட்ங்குடிக்கு பந்டழமட
ஞ்ழமடயக்கு அந்டப் ழர் ழமய் அபர் சயறுத் ளடமண்ர்
ன் மதமமகய பிட்மர். மதன்ணமரில் ளமம்ப் ழர்

ழமய் அபர் சயறுத் ளடமண்ர் ன் மதமமகய பிட்மர்.
மதன்ணமரில் ளமம்ப் ழர் க்னஸ்டர்கநமகய இனந்ட
ணமடயரி இபனம் க்னஸ்டர்கநமகத்டமன் இனந்டமர். இபர்
அந்டத் ளடய்பக் குனந்வடவத டம்னவத க்னத்டக்கு

லந்டனநப் ண்ஞிதவடச்¢ ழசக்கயனமர் பர்ஞிக்கும்ழமட
டம்னவத னடல் ழமட்டுக் ளகமண்டுள்ந ணமர்ில்
ஜமம்ந்டனவத மடங்கவநப் டுத்டக்
ளகமண்மளன்று ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அடமல் அபர் யச்சதம் ழபநமநமக இனந்டயனக்க
னடிதமட.

சயறுத்ளடமண்ரின் ிள்வந சரமநன் ிந்டலேன் அபர்
த்ட மள் சங்குகள் ண்ஞிமளன்று ளரித
னமஞத்டயல் ளசமல்யதினப்டம் ிமம்ணஞ
ஆசமத்வடத்டமன்
உறுடயப்டுத்டகயட. அந்ட இத்டயல் உரிவணச் சங்வக
டச டயத்டயல் ளசய்டமர் ன்று பனகயட. மடயப்

ிமம்ணஞர்கநிணயனந்ட ணமணமத்டயர்கவநப் ிரித்ட
வபத்டயனந்டமலும் அபர்கலவத சங்கு,
ம்ஸ்கமங்கநில் அழகம் இபர்கலக்கும் கு
உரிவணதமகக் ளகமடுத்டயனந்டமல்டமன் உரிவணச் சங்கு

ன்று ழமட்டினக்கயமர். ிப டயத்வடனேம் ழசர்த்டப்
டயழமமம் மள் என ிமம்ணஞக் குனந்வடக்குப்

னண்தமபமசம் ண்ஞி மணகஞம் ளசய்தப்டுகயட.
ிப டயத்வடச் ழசர்க்கமணல் அவடப் த்டமம்

மளநன்ழ ஆஸ்டம் றத்த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
டசம்தமம் ன்று அடயயனக்கயட. அந்டப்

ிகமம் ழசக்கர னமனம் டச டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
குனந்வடக்கு ளய்தமல் பினம ளசய்டமர்களநன்றும்
இங்ழக பனகயட. அட ன்ளபன்று சரிதமகத்

ளடரிதமபிட்மலும், ல் வபடயக ப்மம்ணஞ மடயதில்

ளகௌண்டின்த ழகமத்டயத்டயல் (ளகௌஞிதன்-ன்று அபழ
டம்வணச் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர்) ிந்ட ம்ந்ட
னெர்த்டய ஸ்பமணயகநின் ழமத்பத்வடச் ளசமல்கய
இத்டயலும் ழசக்கயனமர் இழட ளய்தமல் ந்டடமகக்
குயப்ிட்டினக்கயமர்.

அப்னம் சரமநின் னென்மம் பதயல் அபனுக்கு
சமஸ்டயப் ிகமம் ளசமன் ம்ஸ்கமம், அடமபட
குடுணயக் கல்தமஞம், ண்ஞிமர்களநன்று பனகயட.
இடகநியனந்ட மடய ப்மம்ணஞர்கலக்கு

அடுத்டமற்ழமன் ஸ்டமம் ணமணமத்ர்கலக்கு இனந்டமகத்
ளடரிகயட. அவட கன்ஃமர்ம் ளசய்படமக என ளரித
பிளன்ஸ் இனக்கயட.

ழசக்கயனமர் சுபமணயகநின் னமஞம் ன்று அறுடைறு
பனங்கலக்கு னற்ட் என வனத டைல் இனக்கயட.
அட சயத்டமந்ட வசபத்டயல் என ஆச்சமர்த னனமகப்

ழமற்ப்டுகய உணமடய சயபமச்சமர்தமர் ளசய்டட. உணமடய
சயபம் ன் ழபழ எனபர் ண்ஞிட ன்றும் என

அிப்ிமதம் இனக்கயட. ப்டிதமமலும் வனத டைல்.
அடமரிடி உள்நடமகக் கனடப்டுகயட. அடயல் 63
மதன்ணமரில் ன்ளன் மடயதில் த்டவளதத்டவ
ழர் இனந்டமர்களநன்று கஞக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
அடயல் னடயல் சுத்ட வபடயக ப்மம்ணஞர்கவநக்
குயப்ிட்டு, மதன்ணமர்கநில் அந்ட மடயதமர் 13 ழர்
இனந்டமர்களநன்றும், அப்னம் ஆகண டீ¬க்ஷ ளற்

குனக்கள் ன்றும் சயப ப்மம்ணஞர் ன்று ளசமல்கயழமழண,
அந்ட பகுப்வச் ழசர்ந்ட ஆடய வசபர்கள் இண்டு ழர்
ன்றும் ளசமல்யபிட்டு, னென்மபடமக குவ கனல்
ணமணமத்டய பகுப்ில் எனபர் ன்று குயப்ிட்டினக்கயட.
குவ கனல் ன்ட சப்டயக்கய பக்கனல்
ீ
அஞிந்டபர்
ன்று கமட்டுகயட. மடமஞணமக அட

க்ஷத்டயரிதர்கலக்ழக உரித அஞிதமமலும், இங்ழக
வபடயக ப்மம்ணஞவனேம், சயப ப்மம்ணஞர்கவநனேம்

ளசமன்லேன் பனகய ணமணமத்டயனக்கு அவடச் ளசமல்ய,
அப்னம் அல் க்ஷத்டயரிதர்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.
இடயயனந்ட ிம்ண க்ஷத்டயரிதனக்கு இவப்ட்

ஸ்டமம் ணமணமத்னக்கு இனந்டட ளடரிகயட. அப்னம்
க்ஷத்ரித மடயதில் இம் ளறுகயபர்கநில் ளரித
மமக்கநமக ஆறு மதன்ணமர், குறுய ணன்ர்கநமக

ந்ட ழர். ிம்ண - க்ஷத்ரிதர்கலக்கு அப்னம் வபச்த
மடயதில் ந்ட மதன்ணமர். அடற்குப் ிகுடமன்
ழபநமநர் ன்ழ குயப்ிட்டு 13 ழர் ன்று யஸ்ட்

ழமகயட. ணமணமத்டயர் ன்று ஞ்ழமடயதமதினந்ட
சயறுத்ளடமண்ம எனபவத்டமன் ளரித னமஞத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. ழசக்கர னமர் னமஞ யஷ்டிலும்

ணமணமத்டயர் எனபழ ன்று இனக்கயட. அடயயனந்ட
ிரித்ட 13 ழபநமந மதன்ணமர்கவநச்

ளசமல்யதினக்கயட. னடயல் சுத்ட வபடயக ப்மம்ணஞர்,
அடுத்டமற்ழமல் ஆடய வசப ப்மம்ணஞர், அவட அடுத்ட
ணமணமத்டயர், அப்னம்டமன் க்ஷத்ரிதர், வபச்தர் ன்று
யஸ்ட் ழமபவடனேம் கபிக்கனும்.

ஆறுனக மபர் ன்று ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள்.

மணயங்க ஸ்பமணயக்கு ண கமத்டபமகயத அபர்
டணயனயலும் வசபத்டயலும் ணம ண்டிடர். ல் சயப
க்டர். ட்வ ட்வதமக பினடய ழமட்டுக்ளகமண்டு,
டவதில் கூ னத்மக்ஷம் கட்டிக்ளகமண்டு இனப்மர்.
தமழ்ப்மஞத்டயலுள்ந ல்லூவச் ழசர்ந்டபர். டணயழ்

மட்டிலும் யவத பமம் ளசய்டயனக்கயமர். டணயழ்
ஆம் மத்டயயனந்ட ஆனனள்ந ஆமய்ச்சய டைல்கள்
பவ அழகம் லடயதினக்கயமர். ணட பிதணமக,
ல்ழமனக்கும் னரினேம்டி ளரித னமஞம்,
டயனபிவநதமல் னமஞம் னடயதபற்வ பச
வதில் ளசய்டயனப்டயயனந்ட வசப சமஸ்டய

பிதங்கவந அசய பிணர்ச்சயப்ட பவதில் ட ()
லடயதினக்கயமர். டணயலக்ளகன்று மசமவகள்

வபத்டத் டமழண ம னஸ்டகங்கலம் அச்சுப் ழமட்டுக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர். ழபட மசமவ ப்ம்ணச்சமரிகள்

அன் ி¬க்ஷ டுத்டமர்களநன்மல், இபர் டமழண டணயழ்ப்
மசமவகலக்கமக படு
ீ பமகப்
ீ
ழமய் அரிசய ி¬க்ஷ
டுத்டயனக்கயமர்.
டணயலக்கும் க்டயக்கும் உதர்ந்ட ளடமண்டு ளசய்டயனக்கும்
அபர் ளரித னமஞ பசம் லடயதினக்கயமளன்ழன்
அல்பம?அடயலும் அறுத்ட னெபரில் ந்ட மடயதில்
த்டவ ழர் ன்று யஸ்ட் ளகமடுத்டயனக்கயட. இடற்கும்
உணமடய சயபத்டயன் யஸ்டுக்கும் சய பித்டயதமங்கள்

இனக்கயன். ஆமல் ணக்கு பிதணயல்வ. ணக்கு
ன் பிதளணன்மல், அந்டப் னஸ்டகத்டயன்

னகலேவதில் (அட மபழ லடயதடம, அல்ட அச்சுப்
ழமட்பர் லடயதடம ன்று ளடரிதபில்வ) சயபமகண
டீ¬க்ஷ ளற்றுக் ளகமண் ஆடய வசபர்கள்டமன் ணயகலேம்
உதர்ந்டபர்களநன்றும், அப்டிதினக்கும்ழமட
வசபர்கலங்கூ வபடயக ப்மம்ணஞர்கலக்கு னடல்

ஸ்டமம் ளகமடுத்ட ணரிதமவட ளசய்பட டப்ன, மழண
ன்றும் கமமணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட
டிப்ட் ப்மம்ணஞ த்ழபணயல்மபிட்மலும் ஆடய

வசபர்கலக்கு அப்னந்டமன் ழபட ப்மம்ணஞர்கள் ன்
அிப்மதத்வடச் ளசமல்லும் னஸ்டகம் அட. அப்டிப்ட்
னஸ்டகத்டயல் ப்மம்ணஞர்டமம ன்று

ந்ழடணமதினக்கய என மதமவ அப்டிச்
ளசமல்யதினக்கமடடமழ?அந்டப் னஸ்டக மிடமபில்
னடயல் றந்ட னெர்த்டய ஸ்பமணயகள் னடம மலு

ஆடய வசப மதன்ணமர்கவநனேம், அப்னம் ஜமம்ந்டர்,
ழமணமசய ணம மதன்ணமர்கவநனேம், னத் சுடய
மதமர் னடம ன்ிண்டு வபடயக ப்மம்ணஞ

மதன்ணமர்கவநனேம் ளசமல்யபிட்டு, அடுத்டமற்ழம
சயறுத்ளடமண்ர் எனத்டவ ணமத்டயம் ணமணமத்டயப்

ிமம்ணஞர் ன்று ழமட்டினப்வடப் மர்த்டயனக்கயழன்.
அடற்கப்னம் ழசணமன் ளனணமள், ளடுணம மண்டிதன்,
ளகமச்ளசங்கட் ழசமனன் னடம னெழபந்டர்கவந

க்ஷத்ரித மதன்ணமர்கள் ன்று குயப்ிட்டு பிட்டு, ணற்
அச மதன்ணமர்கவநனேம் ளசமல்யபிட்டு, ிற்மடு
வபச்தர் (கமவக்கமல் அம்ணமள், இதற்வக மதமர்
ழமன்பர்கள்) ழபநமநர் (அப்ர் ஸ்பமணயகள் னடயத
டயன்னென்று ழர்) , குதபர் (டயனீகண் மதமர்)

கமயதர் (டயனக்குயப்னத்ளடமண் மதமர்) ன்று ழமய்

னதர் ன்று டயனமவநப் ழமபமவ - அபர்டமன்
ந்டமர் - ளசமல்ய னடித்டயனக்கும்.

ந்டமர் : உண்வணவத ளபன் கற்வ
ந்டமர் - உண்வணவத ளபன் கற்வ
ந்டமவப் ற்யச் ளசமன்டமல், கமவட கற்வ ன்று
லடபழட ப்டி அடமரிடி ணமடயரி ஆகய, அடழப

யளணன்று ம்னம்டி ற்ட்டுபிடுகயட ன்டற்கும்
சமன்று கமட்டிபிட்ழன். உங்கநில் ந்டமர் கவட
ளடரிந்ட ல்ழமனம் அபர் என ஈபிக்கணயல்மட

ப்மம்ணஞர் ண்வஞதமரிம் மட மடு ட்பர் ன்று
டீர்ணமணமக யவத்டக் ளகமண்டினப்ீர்கள். ஆமல்
பமஸ்டபத்டயல் அறுத்ட னெபர் சரித்டயங்கலக்கு

அடமரிட்டிதம ளரித னமஞத்டயல் பனகய ந்டமர்
கவடதில் அந்ட ழபடயதல் மத்டயழண கயவதமட. ளரித
னமஞத்டயல் டயனமவநப் ழமபமர் மதமர் னமஞம்
ன் டவப்ில் பனகய ந்டமனவத கவடவதப்

மர்த்டமழ ளடரினேம். அபர் ந்டப் ண்வஞதமரினம்
ழசபகம் ண்ஞிதபரில்வ. டம் டம் குமச்சமப்டி

ளடமனயல் ளசய்னேம் ல்ம மடயக்கமர்கலக்குழண அந்டக்
கமத்டயல் மணமன்தணமக யம் சமம்

ளசய்தப்ட்டினக்கும். ன்மக ல்வ கட்டித அந்ட

யத்டக்குத்டவப ன்று ளதர். அப்டிப்ட் வத்
டவபவத ந்டமனம் ளற்றுத் டம்னவத ளமந்ட
யத்டயல்
திரிட்டு பந்டடமகத்டமன் ளரித னமஞத்டயல் பனகயட.
டீண்மடபர்கள்டமன் பமத்டயதங்கலக்குத்டம ழடமல், பமர்,

டந்டய, ணமட்டு பற்யயனந்ட டுக்கும் ழகமழமசவ
னடயதபற்யல் பிதமமம் ண்டபட. இபழம

ிந்டடயயனந்ட ணந்டம் சயப சயந்டவ டபி ழபழ
இல்மடபர் ன்று ழசக்கயனமர் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அடமல் யத்டயயனந்ட கயவப்வட ணட்டும்

ீபழமமதணமக வபத்டக் ளகமண்டு ழடமல், பமர், டந்டய
ல்மம் டம்னவத அன்னக் கமஞிக்வகதமகழப சயபன்
ழகமதில்கநில் பமசயக்கும் ழரிவக, பவஞ
ீ

னடமபற்றுக்கமகக் ளகமடுத்டமமம். ஸ்பமணயதின்
கந்ழடமச்சமத்டக்ழக ழகமழமசவனேம் இபசணமகக்
ளகமடுப்மமம். இப்டி ழக்ஷத்டயம் ழக்ஷத்டயணமகப்
ழமய்க்ளகமண்ழ அபர் சயபத்ளடமண்டு

ளசய்டபந்டடமகத்டமன் னெ டைம ளரித
னமஞத்டயயனக்கயழட டபி என ளகமடுங்ழகமல்

ப்மம்ணஞரிம் அடிவணப்ட்டு எழ இத்டயல் ட்டிப்
ழமட்மற்ழமகக் கயந்டமளன்று இல்வ.
ளகமடுங்ழகமல் ப்மம்ணஞர்கவந ஸ்னஷ்டி ண்ஞிதடம்
என ப்மம்ணஞர்டமன் - ழம டைற்மண்டில் இனந்ட
ழகமமகயனஷ்ஞ மடய ன்கய ளரிதபர். ம்னவத

ணடயப்ன ணரிதமவடக்குரித உரித ளரிதபர். சயப க்டயதில்
ஊயதபர். ழகட்கய பனவத ளஞ்சத்வடனேம் அந்ட
க்டயதில் கவக்கும்டிதம உசந்ட மட்டுகள் கபம்
ளசய்டபர். கவசயபவ ப்ம்ணச்சமரிதமகழப பமழ்ந்ட
ணம சயப மத்டயரி னண்தகமத்டயல் ஸ்பமணயழதமடு
கந்ட பிட்பர். அபர் வன நிதபர்கநிம்
ளமம்லேம் இநகய ஸ்பமபத்டன் இனந்டயனக்கயமர்.

அழடமடு ல் மக உஞர்ச்சய, உஞர்ச்சயவதப் மமட்டித்

டனம் மணர்த்டயதம் ல்மனம் வத்டபமக

இனந்டயனக்கயமர். அபர் மநில் அந்டச் சரவணதில் ணயமஸ்
ண்டம் ப்மம்ணஞர்கநில் எனத்டர் இண்டு ழர் உனலே
ளசய்னேம் ஆள்கமர்கவந ளமம்லேம் ளகமடுவணப்
டுத்டயதவடனேம், அப்டினேம் அந்ட நித ங்கள்

டயர்த்டச் சண்வ ழமமணல், இப்டித்டமன் ம் ன்ணம
ன்று யத்டக்ளகமண்டு இனந்ட பந்டவடனேம் அபர்
மர்த்டமர். ற்ளகழப அபனக்கு ந்ட மடயதமமமலும்
க்டயச் ளசல்பத்வடக் குவபப் ளற்று

ஈச்பனுழழத இண்க் கக்கும் உன்ட
யவபவ ழமய்பி னடினேம் ன்று கமட்டும்

டயனமவநப்ழமபமர் சரித்டயத்டயல் டிதம ஈடுமடு
இனந்டயனக்கயட. அந்ட யவப்னம் அபர் ழரில் கண்
யபனம் அபனவத மகத் டயவணதில் என்மகச்
ழசர்ந்ட ழபடயதர் மத்டயத்வட ஸ்னஷ்டிக்கப்

ண்ஞிபிட்ட. வத் டவப ளற்யனந்ட ந்டமவ
அந்ட ழபடயதரின் கூயதமநக ஆக்கய அபரிம் ளகமடுவணப்
டுபடமகக் கவடவத அனகமக ழமடித்ட ழணழ ழணழ
ீன்கவநக் கற்வப் ண்ஞி ந்டன் சரித்டயக்

கர ர்த்டவ தமகப் ம வபத்ட பிட்ட. அப்னம்
கடமகமக்ஷக்கமர்கள், கமந்டீத ழடமசமிணமிகள்
ல்ழமனம் அவட பிழசணமக
ப்மல்தப் டுத்டயதடயல் னெணம ளரித னமஞத்டத்
டயனமவநப்ழமபமர் கவடழத டுட்டுப்ழமய் இடடமன்
ந்டமர் கவட ன்ழ ஆகயதினக்கயட. இட மர்ப்பன்
ளகமடுங்ழகமல் ன்று பவசணமரி மடுகயபர்கள். இழடம

மனங்கள், என தழ ளகமடுக்கும் ப்னொஃப் று
கமட்டுபடயல் ளகமண்டு பிட்டினக்கயட.

அந்டக் கமத்டயல் ணம பித்பமன் ணீ மக்ஷயறந்டம்
ிள்வந டணயனயஜர்கநில் னக்கயதணம ஸ்டமம்
பயத்டபர். அபர் ப்மம்ணஞரில்வ. ஆமலும் குறுகயத
மடய ழமக்கயல் மர்க்கமணல் டுயவதமகப் மர்த்டமர்.

மர்த்ட, ன்டமன் கல்ம சக்டய. நித ங்கநிம்
அடேடமம் இனந்டமலும் இப்டி என னெக் கவடவத
ணமற்யதினப்ட சரிதில்வ று னடிலே
ண்ஞிபிட்மர். பிதம் ளடரிதமணல் அபரிழண சயப்னப்
மதிம் பமங்கழபண்டுளணன்று ழகமமக்னஷ்ஞ மடய
ழமமர். படுழடடி
ீ
பந்ட ிமம்ணஞரிம் டப்ளடுக்க

ழபண்மளணன்று யவத்ட, ீங்கள் இவட னக்தணமக

ங்கர ட மக மஞிதில் அவணத்டயனக்கயீர்கள். க்ழகம
ங்கர டம் ிடிக்கமட. டணயழ்ப் னவண, சயப க்டய
ஆகயதபற்ழமடு ல் சங்கர ட பித்பத்டபம் உள்ந
பரிணமபட ீங்கள் மதிம் பமங்குபடடமன்

ளமனத்டம் ன்று ளசமல்ய அனுப்ிபிட்மர். ஆமலும்
டம்ணயம் டணயழ்
கற்றுக் ளகமண்டினந்ட (உ.ழப) ஸ்பமணயமவடதர்
ழமன்பர்கநிம் ணயல் இனந்டவடச் ளசமன்மர்.

அடமல்டமன் இப்ழமட உங்கலக்கு மன் இந்டக் கவட
ளசமல் னடிகயட.
அப்ழமவடக்கு மடய டயனம்ிப் ழமமலும் ணறுடினேம்

பந்டமர். ண்டிட-மண ஞ்கணமக ீங்கள் லடயதினக்கய
இந்ட டைல் டமழ ப்யத்டய அவனேம். ன் மதிம்

அபச்சயதழணதில்வ ன்று ளசமல்யப் ிள்வந அபவ
அப்ழமடம் டயனப்ிதனுப்ி பிட்மர்.

இப்டி மடய  டவப வதமக ந்ட ிகு என
டவப டுணத்தம ழபவநதில் பந்டமர். அப்ழமட
பட்டுக்குள்ழந
ீ
ிள்வந ச்ண ரிமம் ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயமளன்று ளடரிந்டட. அபர் லடயதினந்டட
பனகயழமட பட்டும் ன்று பமசல் டயண்வஞதில்
மடய உட்கமர்ந்ட பிட்மர். உட்கமர்ந்டபர்
டன்வதயதமணல் ந்டன் சரித்டய கர ர்த்டவகள் ம
ஆம்ித்டமர். உள்ழந அவத் டெக்கணமதினந்ட
ிள்வநதின் கமடயல் க்டய மபம், மக மபம் இண்டும்
னர்ஞணமக இனந்ட அந்டப் மட்டுக்கள் பிலந்டமலும்
அபனம் அடயல் ஆகர்ஞணமகய பிட்மர். அந்டப்
மட்டுகநில் இக்கஞப் ிவனகள் பல ன்ட

இனப்டமகலேம் ற்ளகழப அபனக்கு இண்மபட
குவ. இப்ழமட, மடிதபனவத க்டய ப்பமத்டயல்
அந்ட பலளபல்மங்கூ அடித்டக்ளகமண்டு

ழமய்பிட்மற்ழமத் ழடமன்யற்று. அந்ட ப்பமத்வடத்
டவப்டுத்ட ழபண்மளணன்ழ, அபர் ளடமர்ந்ட

டெங்குகய ணமடயரி இனந்ட ழகட்டுக் ளகமண்டினந்டமர்.
பனகமணம?ன் மட்டுக்கு மடய பந்டமர்.
ற்ளகழப அந்ட பமர்த்வடவத இக்கஞ சுத்டணயல்வ
ன்று ிள்வந கண்டித்டயனக்கயமர். பனவக-ழமவக
ன்று உண்டு. பனடல்-ழமடல் ன்றும் உண்டு. அவப
இக்கஞ சுத்டணம ப்ழதமகங்கள். இண்டுணயல்மணல்
இளடன் பனகல்?ஆம் பமர்த்வடழத

ரிதமதில்வழத!பமழணம? ன்மழ

ரிதமதினக்குழண ன்று ளசமல்யதினக்கயமமம்.
ஆமல் இப்ழமட ந்டமர் டெத்டயயனந்ட சயடம்ம்
ழகமபிவ டர்சம் ண்ஞி, என க்கம் க்டயதிழ
டமணம டமம். இன்ளமன க்கம் டன்னுவத

ிபிவத யவத்டத் டதக்கணம டதக்கத்ழடமடு
கண்ஞமல் ிடித்ட யறுத்டய வபத்ட, கண்டக்குத்
ளடரிதமட மமவப ணக் கண்ஞமல் ிடித்ட யறுத்டய
வபத்ட, கண்டக்குத் ளடரினேம் அந்ட ந்யடமத்டக்குத்
டமனும் பமணம, பமணம ன்று ன்வக்ழகம உனகய
உனகயக்
ழகட்வட, அழட டமத்ழடமடு மடய உனக்கணமகப் மடிக்
ழகட்லேன் ணீ மக்ஷயறந்டம் ிள்வநக்கு

இக்கஞப்ிவன டயனனவவத ணமற்யத ிவன ல்மம்
ணந்ட ழமய் பிட்டமம். இப்ழர்ப்ட் க்ட சயகமணஞி
மம் டயனம்த் டயனம் பிட்டிதடித்டம் மதித்டக்கமக

பனகமழணம?ன்று ம்ணயழண ழகட்மல் ழகட்டழமல்
ண்ஞி பிட்ழமழண!ன்று ளமம்லேம் ச்சமத்டமப்

ட்டுக் ளகமண்டு பமசலுக்கு எடி பந்டமமம். பனகமழணம
அபவனேம் பபவனத்ட பிட்ட. அபரிணயனந்ட
மதித்வடனேம் பபவனத்ட பிட்ட.
டங்கவந வதமக க்க வபத்டவட ணயல்
வபத்டக் ளகமள்நக்கூமட. ணற் பிதங்கள் ப்டி
தமமலும் உள்நம் உனகய சயபக்டய ண்டபளன்று
இன்று ளடரிந்ட ளகமண்ழன். ணற்பர்கள் உள்நனம்

க்டயதமல் உனகும்டிப் ண்டம் சக்டய ளற்பர் ன்றும்

ளடரிந்ட ளகமண்ழன். அப்டிப் ட்பரின் பினப்த்வட

மன் ணறுக்கக்கூமட. சயப்னப் மதிம் டனகயழன் ன்று
ளசமல்ய அப்டிழத ளகமடுத்டமமம்.
ஆமலும் ணற்பர்களநல்மம் னெக்கவடக்கு மடய
னடனொம் ிணமடணமகக் ளகமடுத்டபிட்மளன்ழ

னக்தணமய்ப் னகழ்டமர்களநன்மல், ிள்வநழதம அந்ட
அம்த்வடப் ற்ய மமட்மகழபம, ணமற்று
அிப்மதணமகழபம டலேம் ளசமல்மணல்டமன் அந்டப்
மதித்வட ஆக்கயதினக்கயமர். ஸ்பமணயமடய்தரின்
ழகமமக்னஷ்ஞ மடயதமர் சரித்டயத்டயல் மதிப் மட்டு
ழமட்டினக்கயட.
ிள்வந னடயல் யவத்டத்டயல்-னடிலேவ அவட

ணமற்யக் ளகமள்நத்டமன் இல்வ. அப்டி யவத்டத்டயல்
மம் இனக்கயட ன்று இப்ழமட ன்மகத் ளடரிகயட.
டற்கமத்டயல் ந்டமர் கவட ன்மல் னடயல் யிணம,
ட்மணம வடதமபட மர்த்டத் ளடரிந்ட ளகமள்நத்டமன்
ழமபமர்கள். இளடல்மனம் மடய மடிதவடழத

இன்னம் ஸ்ட்மங்கமகச் ளசமல்படமகத்டமன் இனக்கும்.
கமழக்ஷத்டயற்குப் ழமமலும் க்குவத இப்டிழத
இனக்கும். இக்கயதணமகப் மர்த்ட ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று யவப்பர்கநிலும் அழகணமக

ல்ழமனம் ந்டன் சரித்டயக் கர ர்த்டவத்டமன் மர்ப்மழ
டபி (ளரித னமஞத்டயலுள்ந) டயனமவநப் ழமபமர்
னமஞத்வட தமமபட னட்டுபமர்கநம ன்ழட
ந்ழடம். டயனமவநப்ழமபமர்டமன் ந்டமர்
ன்டகூத் ளடரிந்டயனக்குணம ன்று

ழதமசவதமதினக்கயட. மன் ளஸ்ட் ண்ஞி.

மர்த்டயனக்கயழன். இங்ழக பனகயபர்கநில் சயன்
பதறக்கமர்கள், பதமபர்கள், ளபவ்ழபறு
மடயக்கமர்கள் று  டப்ட்பர்கநிம்
பிவநதமட்மக ந்டமர் ற்ய ழச்சுக் ளகமடுத்டப்
மர்த்டயனக்கயழன். அடயயனந்ட கணம ழனம்
ழபடயதனம் ந்டமர் கஷ்ப்ட் கவடவதத்டமன்
ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமர்கள். அவடழத யணமக ந்ட
கவடதமக யவக்கயமர்கள் ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்டினக்கயழன்.
சரித்டயணமகழபம, அடமரிடி தில் அடற்குக் குவ

பில்மடடமக ணடயக்கப்டும் ீபிட சரித் னமஞணமகழபம
இனக்கய எமப் ிற்கம ஆமய்ச்சயதமநர்கள்
ப்ட்பர்கள், அல்ட இக்கயத கர்த்டர்கள்

டங்கலவத அிப்மதப்டி னொம் ண்ஞிமல் ப்டி
னெணம உண்வணகவந அடிட்டுப் ழமய்பிடுகயன்

ன்று கமட் பந்ழடன். ளமதடிக் வளன்றக்கு (கபி
சுடந்டயத்டக்கு) டமபட பம்ன இனந்டமல் ழடபவதம
ன்று ழடமன்றுகயட......
மபரின் னஸ்டகத்டயல் மதன்ணமர்கவந ஆடயவசபர்,
சுத்ட வபடயக ப்மம்ணஞர், ணமணமத்டய ப்மம்ண ஞர்,
க்ஷத்டயரிதர், வபசயதர், ழபநமநர், னவதர் ன்று

பரிவசப்டுத்டயப் ட்டிதல் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்வடப்
ற்யச் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன். சுத்ட வபடயக
வ்னத்டய ழமய்பிட்மலும் க்ஷத்டயரிதர்கலக்கு ழணழ

ஸ்டமம் ளகமடுக்கும் சயதமக ணமத்டய ப்மம்ணஞர்கள்

இனந்டயனப்ட அடயலுள்ந ஆர்ரியனந்ட ளடரிகயளடன்று
கமட் பந்ழடன். அந்ட பகுப்வச் ழசர்ந்டபர்டமன்
னர்பமச்சயணத்டயல் ஞ்ழமடயதமதினந்ட ிகு
சயறுத்ளடமண்மபமர்.
வத்டவபர் க்டயத் ளடமண்மமர்

வத்டவபர் க்டயத் ளடமண்மமர்.
னர்பமச்ணப் ஞ்ழமடயக்கு என க்கம் டடேர்ழபடப்
திற்சய இனந்டமலும் இன்ளமன க்கம் ல்
சயபக்டயனேம் இனந்டட. க்டயவத உள்லக்குள்ழநழத

வபத்டக் ளகமண்டு ளபநிழத பீ டீங்கள் கமட்டிமர்.

யம் பர்ணமபின் வதில் ழசர்ந்ட தமவப்வத்
டவபமக்கய அபனுக்கமக பமடமி பவ ழமய் ளபற்ய
ளற்மர். அங்ழக கபர்ந்ட ளமன், ணஞி, தமவ, குடயவ

னடமடகவந மமலேக்ழக ணர்ப்ஞம் ண்ஞிபிட்டு
பமடமி கஞடயவத ணமத்டயம் டக்ளகன்று வபத்டக்
ளகமண்மர்.
சலக்கயதர்கலவத ணம ளரித தமவப்வவத
திக்கும்டிதம டயவண உணக்கு ப்டி பந்டட?ன்று
மம ஆச்சரிதப்ட்டு அபவக் ழகட்மன்.

அபர் என்றும் ளசமல்மணல் அக்கணமக யன்று

ளகமண்டினந்டமர். ழமடயடயதமதினந்டமலும் டன்னுவத
ளசமந்ட பிதம் வடனேம் அபர் மமபிம்
ளடரிபித்டடயல்வ. டன் கமர்தத்வடக் கபணமகச்
ளசய்பமழ டபி, கமர்தம் ளசய்கய டன்வப்

ிகமசப்டுத்டயக் ளகமண்டயல்வ. இப்ழமட மம

அபனவத பீ மத்டக்குக் கமஞம்
ழகட்ழமடம் ழசமணழ இனந்டமர்.

ஆமல், கூடிதினந்ட ணக்கலக்கு பிதம் ளடரினேம்.
மமலேக்ழக ளடரிதமட பிதங்களநல்மனம்கூ
ணந்டயரிகள் ன்மக டப்னத் டக்கயத் ளடரிந்டளகமண்டு
ணறக்குள்ழநழத வபத்டக்ளகமண்டினப்மர்கள்.

ணந்த்ரி ன்மழ ணறக்குள் வபத்டக் கமப்மற்றுபர்.
ணந்-ணறக்குள், அடமபட ளபநிழத பிமணல்
வபத்டயனந்ட, த்-க்ஷயப்ட டழபம அடழப ணந்டயம்.

மம் ணறக்குள்ழநதழத டமலேம் வபத்டயனந்ட, சப்டம்
ழமட்டு ளபநிழத ளசமல்மணல் ணயமல் ளணௌம்
ளசய்ட ஸ்தணமக உமயப்டமல் ட ம்வண
க்ஷயக்குழணம அடழப ணந்டயம் ன்ட மம்

உமவதமமக ிக்கும் ணந்-டயம் ன்டற்குச்
ளசமல்கய அர்த்டம். ம்வண க்ஷயக்கும் பிதணமக
இல்மணல், ஸ்த ஆழமசவதமக

ணறக்குள்ழநழத மம் க்ஷயக்கும் பிதத்டக்கும் ணந்த்ம் ன்று ளதர். இப்டி மமங்க ஸ்தங்கவந

க்ஷயப்பழ ணந்டயரி. ரிர்ச் ன்று இந்ட மநில் அவ
குவ ஜமத்டயழம, அல்ட ழபண்டுளணன்ழ

க்ரித்ரிணணமகழபம ளசய்படயல் எனபர். க்ஷத்ரித மம

ணந்த் சக்டயதில் ளகட்டிக்கமர்கநம ப்மம்ணஞர்கவந
ணந்த்ரி ன் ளதரில் டவஞ ழசர்த்டக் ளகமண்ழ ஆட்சய
ண்ஞ ழபண்டுளணன்று ப்மம்ணஞர்கள் சமஸ்த்ம்
ண்ஞிபிட்மர்கள். அடமல் பமஸ்டபத்டயல் அப்டி
சக்டய இனந்டழடம இல்வழதம, மம ஆலபட

அபனுவத ஆனேட த்டமல் ணட்டுணயல்வ. அவடபி
அடயகணம அந்ட ப்மம்ணஞ அடயகமரிதின் ணந்த்

த்டமல் டமன் ன்று ழமகத்வட ம்ப் ண்ஞி
ப்மம்ணஞ கமடயத்தத்வட உண்மக்கயபிட்மர்கள்.
மமழப இபர் ணந்த் சக்டயதமல் ன்

ண்ஞிபிடுபமழம?ன்று தந்ட ளகமண்டு ணந்த்ரி
ணண்த்டயன் அிப்மதத்டயற்குத் டமன் மம் ழம
ழபண்டிதினந்டட ன்ளல்மம் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அட அடிழதமடு டப்ன. மமங்க அடயகமரிதம
ணந்த்ரிதினள்ந ணந்த்ம் ன்ட
ஸ்தமழமசவடமன். டர்ண சமஸ்டயம், அர்த்ட
சமஸ்டயம் ஆகயதபற்யல் ணமத்ணயன்ய மடமஞ

டிக்ஷரிதில் மர்த்டமல் கூத் ளடரினேம். இந்ட இத்டயல்
ணந்த்ம் ன்ட Confidential Counsel ன்றும், ணந்த்ரி ன்பர்
அப்டிப்ட் Counsel lor-  ன்றும்.

ணந்த்ரிகள் கல்பி ழகள்பிகநில் பல்பர்கநமக

இனப்மர்கள். ல் சமஸ்த்மடேஷ்மனள்நபர்கநமக
இனப்மர்களநன்மலும் ணந்டய சமஸ்டயத்டயல் ணம
ளகட்டிக்கமர்கநமக இனக்கழபண்டுளணன்யல்வ. அப்டி
இனப்ட மமபின் குனடமன். அப்டிப்ட் என

குனபம பயஷ்ரிம் சயஷ்த மமபம டயீ ன்,
ழடபர்கள், ணடேஷ்தர்கள் கமலும் க்கு
ற்க்கூடித ஆத்டக்கவநத் டமங்கழந யபினத்டய
ண்டகயீர்கள். மன் கண்டக்குத் ளடரிகய
சத்னக்கவநத்டமன் அஸ்டயத்டமல் அனயக்கயழன்.
டமங்கழநம அபர்கள் கண்டக்குத்

ளடரிதமணயனக்கும்ழமடம், ன்ிம் டங்கலக்குள்ந

அடேக் சயத்டத்டமல், அபர்கவந ணந்த் த்டமல்
அக்கய பிடுகயமர்கள். டங்கநமல் அப்டி

ஆக்கப்ட்பர்கவநத்டமன் அப்னம் ன் அஸ்டயனம்
சும்ணமலேக்கமகத் டமக்கய க்கு தசமய ன்
ளனவணவத பமங்கயத் டனகயன் ன்று ளசமன்டமகக்
கமநிடமர் ளசமல்யதினக்கயமர். ணரியதமகப்

ழமற்ப்ட் என மகுனவபப் ற்ய இனப்வட
ல்ம ணந்த்ரிகள் பிதணமகலேம் குனறுடி ண்ஞி
ரிர்ச் ன்று க்கயட.
ஸ்த ஆழமசவக்கு உரிதபர்டமன் ணந்த்ரி. Secretary
ளக்ரி ன்று இனப்டம் இழட டமத்ர்தத்டமல்டமன்.
ஆமல் என ளக்ரிக்கும் ணந்த்ரிக்கும் ன்
பித்தமளணன்மல், ளக்ரி டன்னுவத

தணமின் ஸ்தணணம பிதங்கவநப்
ினக்குத் ளடரிதமணல் கமப்மற்றுபன். ணந்த்ரிழதம
அழக மமங்க ஸ்தங்கவந தணமம

மமலேக்ழக ளடரிணமணலும் கமப்மற்றுபன் - ளசமன்மல்
அபனுக்கு பண்
ீ
கபவதநிப்டமக இனக்கும். அபன்
ணடயல் மத்வட ற்றும் ன் ம

பிச்பமத்டயமழழத  பிதங்கவநச்
ளசமல்மணல், டன்னுவத ணறக்குள்ழநழத ளகட்டிதமக
எநித்ட வபத்டயனந்ட, அடமபட ணந்-த்ம் ண்ஞி, அழட
ஆழமசவதமக இனப்டமல் அபற்வச்
சணமநிப்டற்கம படிக்வககவநக் கமர்தத்டயல் டுத்ட,
அபச்தம் ற்ட்மல் அப்ழமழட ளபநிதிடுபன்.

அமபச்தணமக மமலேக்கு ஊர் ங்கடயகள் ளசமல்மணல்,

ஆமல் டமன் மட்டில் க்கும் க பிதனம்

ளடரிந்ட ளகமண்டு, அபச்தம் ற்டும்ழமட அபனுக்குச்
ளசமல்பட ணந்த்ரி க்ஷஞம்.
அப்டி இப்ழமட அந்டப் ல்ப மமபின் ணந்த்ரிகள்,
இந்டப் ஞ்ழமடய ளரித சயபக்டர். ளபநிதில்

ளடரிதமணல் சயபடிதமர்கலக்குத் ளடமண்டு ளசய்கயபர்.
இப்டிப்ட்பனக்கு னன்மடி ந்ட டயரிப் வடமன்
யற்க னடினேம்? ன்கயமர்கள்.
அபனவத டடேர்ழபட சமடெர்தத்வடழதம, ன , னத்டய
ங்கவநழதம அபர்கள் ளபற்யக்குக் கமஞணமகச்
ளசமல்மணல் அபனவத சயப க்டயழத வடனேம்,
னேத்டத்டயல் தத்வடனேங்கூ, சமடயத்டத் டந்டடமகச்

ளசமன்வடக் கபிக்கடம். ழமகத்டக்குத்டமன் க்டய
பனயகமட்டுளணன்று இல்வ. இழமக கமர்தம்
எனத்டமல் க்கழபண்டிதினக்கும்பவ அடற்கும் க்டய
உகமம் ண்டம்.
ணந்த்ரிகள் ளசமன்மடடமன் டமணம், மம அப்டிழத
டுடுங்கயப் ழமய்பிட்மன். வதழதம, என உத்டணணம
சயப க்டவ, சயபழசச் ளசல்பவதம வத் டவபமக
வபத்டக் ளகமண்டு ழபவ பமங்கய இனக்கயழன்?ளரித
அச்சமம் ண்ஞிபிட்ழழ!ன்று அலடக்ளகமண்டு
க்ஷணயக்கடம் ன்று ஞ்ழமடயக்கு ணஸ்கமம்
ளசய்டமன். இடயயனந்ட அந்டக் கமத்ட அசர்கநின்
உசந்ட ண்மடு ளடரிகயட. மமக என்றும்

ளசமல்பில்வ. ளரித னமஞக் கவடவதத்டமன்
ளசமல்கயழன். மம ணஸ்கமம் ண்ஞிதடம் அபவத்

டடுத்டக் ளகமண்டு அபனுக்கு ணஸ்கமம் ளசய்ட

ஞ்ழமடய, ீங்கள் இப்டிளதல்மம் பனத்டப்க்கூமட.
மங்கள் குடர்ணணமக உத்ழதமக ப்மம்ணஞர்கநமகய,
அடயழனேம் தமவப்வ ழபகம் ளசய்பளடன்று
வபத்டக்ளகமண்பர்கள்டமன். அந்டக் கு பனக்கப்டி

மழடமன் உங்கள் வதில் ழசர்ந்ழடன். இிழணழனேம்
இந்டப் மம்ர்தத் ளடமனயல் டமமநணமகத் ளடமர்ந்ட
ண்டபடற்கு மன் டதமர்டமன் ன்று ளசமன்மர்.
அவழபக்கமடுகள் ந்யதமயதமபட, எழடிதமக டீபி
க்டய ணமர்கத்டக்ழக ழமகப் மர்ப்ட ஆகயதவப ம்
சமஸ்டய ம்ணடணல். ன்மகப் க்குபம் அவந்ட

ிழக ஆமப் ண்ம் ளபந்ட க்குபம் ஆகய ணமடயரி
ணஸ் னலழபகக்கமடு ஆ ிற்மழ-ந்யதமச்ணம்,
அடற்கு னந்டய க்னமஸ்டமச்ணம்டமன் ன்ழ ம்
சமஸ்டயங்கள்
வபத்டயனக்கயன். தமர் ழபண்டுணமமலும்

ிக்ஷறபமகமம் ன்று னத்டர் ண்ஞிடமல்
அபர்கலவத னத்ட ங்கம் ழமகப் ழமக ஊர் சயரிக்கய
ணமடயரி ஆகயபிட்ட. ணழந்டய பர்ணம அவட எழ

ரிமணமகப் ண்ஞி, ணத்ட பிம ப்ன்த்டயல்
லடயதினக்கயமன்.
மம் ந்ட ஸ்டயடயதியனக்கயழமளணன்று ம்வண மழண
அசயப் மர்த்டக்ளகமண்டு அப்னம்டமன் ந்யதமம்,
அல்ட ளடய்ப சம்ந்டணமகழப பமழ்க்வக னலவடனேம்
ஆக்கயக் ளகமள்பட ன்று னடிலே ளசய்தடம். ட்மட

உதத்டக்குத் டமபி பிலந்டபிட்மல், வக கமல் னயந்ட,
அப்னம் ப்ழமடழண  னடிதமடடி ஆகய பிடும்.

ஞ்ழமடய அப்ழமழட ல் க்குப vFF அவந்டடமன்
இனக்கயமர். னேத்டத்வடக்கூ கபடய ஸ்ணஞத்ழடமடு,
கபமனுக்கமகச் ளசய்கய என கமர்தழண ன்று, ணமம்

அடேஸ்ண;னேத்த ச ன்று கபமன் ளசமன்டி ளசய்கய
யவதில்டமன் அபர் இனந்டமர். அடமல் மமலேக்கு gulity
feeling (குற்

உஞர்ச்சய) இனக்க ழபண்மம் ன் உடமஞ

ண்ஞத்டயல், இினேம் ளடமர்ந்ட ழமடயடயதமக,
கடயதமக இனக்கயழன் ன்று ளசமன்மர்.
அபர் அப்டிச் ளசமன்மலும் மம டக்கு அபர்
ழபகம் ளசய்பமக இிழணல் என க்ஷஞங்கூ

இனக்கக்கூமட ன்று யவத்ட, ழபண்மம் ழபண்மம்.
இிழணழ டமங்கள் டம கமனம் சயப ஸ்ணஞனம்,
சயப னண்தனழண ண்ஞிக் ளகமண்டினங்கள் ன்று
டீர்ணமணமகச் ளசமல்ய, அபனவத குடும்த்டயன்

ழமவஞக்கமலேம், அபனவத சயபடிதமர் ஞி
ன்மக ப்டற்கமகலேம் மநணமகப் ளமன்னும்
ளமனலம் ணர்ப்ஞம் ண்ஞிமன்.

இட என னட ணமடயரிக் கவட. இபர் கடய.
சத்னபிணயனந்ட ஆர்யடம் ண்ஞித
ளமன்வனேம் ளமனவநனேம், ல்மக் கவடனேம் ணமடயரி,
மமலேக்கு ணர்ப்ித்டமளன்மல், னடக் கவடதமக
மமலேம் டயனம் அழட ணமடயரி இபனக்குப்
ண்ஞிதினக்கயமன்.

அளடல்மபற்வனேம் டுத்டக்ளகமண்டு அபர் ளசமந்ட
ஊம டயனச்ளசங்கமட்மங்குடிக்ழக பந்டமர். அழடமடு

அபர் பமழ்க்வகதில் ளரித டயனப்ம் ற்ப்ட்ட. சயப
க்டயவத உள்ல வபத்டக்ளகமண்டு ளபநிக்கமர்தத்டயல்
வ டுப்ட, ளபட்டுபட, குத்டபட ன்று இனந்டபர்,
ளபநிழதனேம் ண மத்பிகமகயபிட்மர். பமடமி

கஞடயவதத் டம்னெரில் உள்ந கஞடீச்பணமகயத சயபன்
ழகமதியல் ிடயஷ்வ ளசய்டமர். த்டயிழதமடுகூ
சயழபமமவ ண்ஞிக்ளகமண்டு,

சயபடிதமர்கலக்ளகல்மம் ன்மக ி¬க்ஷ
ண்ஞிக்ளகமண்டு இனந்டமர். டமன் அந்டத்

சயபத்ளடமண்ர்கநிளல்மம் ளமம்ச் சயன்பன் ன்
பித ணழமமபத்டயல் டன்வ சயறுத்ளடமண்ர் ன்ழட
அபர் ளதமக யவத்ட பிட்ட. ளரித ல்ப

மம்மஜ்யதத்டயன் ழமடயடயதமக ந்டப் ளதரில்
அபர் ியத்டய ளற்யனந்டமழம, அந்டப் ளதவ ணந்ட,
சயபடிதமர்கநில் அடிதமர்கடிதமமக அபர் டணக்கு

வபத்டக் ளகமண் சயறுத்ளடமண்ர் ன் ழவழத
ழமகம் டுத்டக் ளகமண்ட ன்டயயனந்ட ம்
ங்கள் ப்டி ளௌகயக ஸ்டமம், அந்டஸ்ட

ல்மபற்வனேம்பி ளடய்ப ம்ந்டணமகப் ஞி
ளசய்பவடத்டமன் ளரிமக ணடயத்டயனக்கயமர்களநன்று
ளடரிகயட.

அபர் கவட சயறுத் ளடமண் மதமர் னமஞம் ன்ழ
ளரித னமஞத்டயல் பனகயட. ளசங்கட்மங்குடிழணத
சயறுத்ளடமண்ர்க் கடிழதன் ன்று றந்ட னெர்த்டய

டயனத்ளடமண்த் ளடமவகதில் ளசமல்யதினக்கயமர்.

றந்டனெர்த்டய அறுத்ட னென்று மதன்ணமர்கவநனேம்
குயத்ழட டயனத்ளடமண்த் ளடமவக மடிதடமல், அபர்
சயறுத்ளடமண்வச் ளசமன்டயல் பிழசணயல்வ.
பிழசம் டயயனக்கயளடன்மல் ஜமம்ந்டனம்
சயறுத்ளடமண்வச் சயப்ித்டப் மடிதினப்டயல்டமன்.

அபர் டயனச்ளசங்கமட்ங்குடிக்குச் சயறுத்ளடமண்ர் இனந்ட
கமத்டயழழத பந்ட, அபனவத மடத்வட இபர்
ணமர்ழமடு கட்டிதவஞத்டடமகச்
ளசமன்ழன். அபனம் இபவக் ளகமண்மடி, டமன் மடி
ழடபமத்டயழழத இபவச் ளசமல்யதினக்கயமர். என
டயகத்டயல் சயறுத்ளடமண்வப் ளமடி னசயக்

ளகமண்டினக்கயமளன்று அபனவத பினடய டமஞத்வட
பிழசணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். (ழடமடுவத

ளசபிதன் ன்) னடல் மட்டிழழத ஸ்பமணயவத
ளமடினசய ன் உள்நம் கபர் கள்பன் ன்பர் இங்ழக
இந்ட சயபத் ளடமண்வ அப்டிச் ளசமல்ய அபனக்கு

அனள் ண்டபடற்கமகழபடமன் ஸ்பமணய அந்ட ஊரிழ
ழகமபில் ளகமண்டினக்கயமர் ன்று மடிதினக்கயமர்.
இன்ளமன டயகத்டயல் த்ட அடிதில் எவ்ளபமன்யலும்

சயறுத்ளடமண்வ டமபளடமன னகழ்ச்சயதம அவளணமனய
ழசர்த்டக் குயப்ிட்டுபிட்டு, அப்டிப்ட்பனவத
ளசங்கமட்மங் குடிழணத அடமபட
டயனச்ளசங்கமட்மங்குடிதியனக்கய ஸ்பமணயழத ன்று
மடிதினக்க்கயமர். என அடிதில் அபனவத ிள்வந
சரமநன் ழவனேம் ழசர்த்டச் சரமநன் சயறுத்ளடமண்ன்
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.

ிள்வநக் கய : அடன் உட்கயவகள்
ிள்வநக் கய : அடன் உட்கயவகள்
உத்ழதமகடவட பிட்டுபிட்டு (இபமக பிபில்வ) மம
பிடும்டிப் ண்ஞிமன். டிஸ்ணயல் இல்வ. ளரித
ஆமகப் ண்ஞிமன்) அப்டி உத்ழதமகம் ழமய் அபர்

ஊழமடு பந்ட சயபசர்ணம் ண்ஞ ஆம்ித்ட அப்னந்டமன்
அபனக்குப் ிள்வந சரமநன் ிந்டழட. அடபவ
டமம்த்டயதத்டயழ ணஸ் ழமகமணல் உள்ழந
சயழபமமவ, ளபநிதிழ கத்டயவதச் சுனட்டிக் ளகம
ண்டு னேத்டம் ன்ழ இனந்டயனக்கயமர்.
பதறக் கமத்டயல் ிந்ட அந்ட அனவணப்
ிள்வநவதத்டமன் வப ழதமகய ழபத்டயல் பந்ட
ணசயபன் ழகட்லேன் இபர் ளகமஞ்சங்கூ
ழதமசயக்கமணல் கய சவணத்டப் ழமட்ட.
ழகட்கயடற்ழக ளகமடூணமதினக்கயளடன்மலும் இடயல்
அழக ணமச்சமங்கள் என்றுக்ளகமன்று ளகமத்டக்

ளகமண்டு ழமகயன். சயறுத்ளடமண்ர் தித்ட ஊர்
பமடமி. ஊனக்குப் ழர் டந்ட அசுவக் கய ண்ஞிப்

ழமட்மன் அபனுவத அண்ஞம. அட டம்ிக் கய. இட
ிள்வநக் கய. அந்டக் கயவத அகஸ்டயதர் ளரித்டக்
ளகமள்ந சக்டய ளகமடுத்டட என கரி-கரினகர். அபர்டமன்
சயறுத்ளடமண்ரின் ஊர்க்ழகமதிவ கஞடீச்சணமக்கயதபர்.
சயறுத்ளடமண்ர் ஞ்ழமடயதமக பமடமிதில் த்ட
ளபள்நம் எப் ண்ஞிமளன்மல் அந்டக் கரினகழம
இபனவத ிந்ட ஊரில் அறன் த்டத்வடப்
ளனக்ளகடுத்ழடமப் ண்ஞி அவடச்

ளசங்கமட்மங்குடிதமக்கயத் டமனம் கிமக

ஆகயதினக்கயமர். வப ழதமகயக்கு பந்ட ஸ்பமணயக்கு
அந்டக் ழகமத்டயழழத கஞடீச்சத்டயல் னெர்த்டம்
இனக்கயட. அபனக்கு உத்டமடீச்பர் ன்று ழர்.
சயறுத்ளடமண்ரிம் அப்டித்டமன் அபர் ழர் ளசமல்யக்

ளகமண்டினக்கயமர். பழடசத்டயல் சக்பர்த்டயதமக இனந்ட
ர்பர்டனுக்கு உத்டமடீச்பப் ட்னண்டு.
அபனுவத ஆட்சயக் கமத்டயல்டமன் னயழகசய ளடன்

ழடசத்டயல் சக்பர்த்டயதமக இனந்ட அந்ட ர்வஞனேம்
ின்பமங்கப் ண்ஞி டக்ஷயஞமடீச்ப மகத் டன்வப்
ிகப் டுத்டயக்ளகமண்டு ளனவணப்ட்ட.

னழகசயவத த்பம்ம் ண்ஞிபர் ஞ்ழமடய. அப்னம்
அவட அபர் அடிழதமடு ணந்ட சயபடிதமமக
இனந்டழமட அபவ ழசமடயத்ட அபர் ளனவணவத

ப்கம் ண்ஞபபந்ட ஸ்பமணய டணக்கு உத்டமடீச்பப்
ழர் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர். ழமடயடயதமக என
டக்ஷயஞமடீச்பனக்கு தித்டபர் க்டமகய அந்ட

உத்டமடீச்பனக்கு தமனம் ளசய்த னடிதமட ளடமண்டு
ளசய்ட அனள் ளற்யனக்கயமர்..
ழசமந ீவணதிலுள்ந டயனச்ளசங்கமட்மங்குடிதில்
உத்டமடீச்சபர் ன் ர்னுத ட்ப் ளதர்
இனக்கயளடன்மல், ல்ப மடமிதம
கமஞ்சரனத்டயழழத அபனுவத மடமிவத
ஜமகப்டுத்டம் இண்டு சயபமதங்கள் இனக்கயன்.
ிபமத்டமம், இபமத்டமம் ன்¢று இண்டு
சயபமதங்கள். அங்ழகனேள்ந னெ னெர்த்டயகலக்குப்

ிபமத்டமழச்பர் ன்றும் இபமத்டமழச்பர் ன்றும்

ளதர். ர்பர்டின் மடமிக்குத் டமழசர் ன்ழ
ளதர். ஸ்டமண்பச்பம்
ீ
டமழசர் ன்ழ ளதர்.

ஸ்டமண்பச்பம்
ீ
ன்டன் ளகமச்வசழத டமழசர். ட்
கட்வக்கு ஸ்டமட ன்று ளதர். அந்ட ஸ்டமட
ஈச்பவனேம் ர் மடமிதியனந்ட ல்ப

மடமி ஸ்பகரித்டக்ளகமண்டினப்டழம
ீ
ளடரிகயட.
னெத்டயல் ப்மம்ணஞ மடயக்கமர்கநம ஞ்ழமடய
னேத்டகநத்டயல் த்டவப் ழர் டவவதச்
சரபிதினக்கயமர். அடற்குப் ரிமம் ணமடயரித்டமன் அபர்
ளமந்டப் னத்வ த்டய ளசய்னேம்டி ஈச்பன்
ணமதணமகக் ழகட்டினக்கயமர். அர்றனுக்கு கபமன்
ளசமல் ழபண்டிதினந்டட. தமனம் ளசமல்மணழ
னடயல் ஞ்ழமடய ஸ்படர்ணத்டயற்கமக ளமந்ட

ஆசமமசங்கலக்கமக இல்வ. ணமணமத் மடய ன்று
ஆகயபிட் ின் ற்ட் ஸ்படர்ணத்டயற்கமக சத்ன
வன்தத்வட டம் ண்ஞிமர். அப்னம் சயபடிதமர்
அப்னம்

சயபடிதமர் ஞிழத ழபடர்ணணமகயபிட்

சயறுத்ளடமண்மழமட, சயபழ வப ழதமகயதமய்

பந்டழமட ளகமஞ்சங்கூ ளமந்டப் மசணயல்மணல் க
னத்வழத அபனக்கு ழவபத்டயத ணமக்கயமர். வபர்
ழகட்ட குயப்மக இபர் ிள்வநழத இல்வ. என
டமய்க்கு என ிள்வநனேள்ந ந்ட பதற  சு
ழபண்டுளணன்றுடமன் ழகட்மர். சயறுத்ளடமண்ழத்டமன்
அந்ட யந்டவக்கு ர்வபதமதினந்ட

(ளமனத்டணமதினந்ட) டன் ிள்வநச் சரமநவழத கய

சவணத்டப் ழமட்மர் - ளசமல்படற்ழக ன்¢ழபம
ழமல்டமன் இனக்கயட. அப்டிப்ட்வடக்

கமர்தத்டயழழத ளமந்டத் டகப்மனம், அடிதமர்
ஞிதில் அபனக்குக் ளகமஞ்சங்கூப் ின்டங்கமட
டமதமனம் ழசர்ந்ட ண்ஞிமர்கள் ன்னும் ழமடடமன்
யக்டயதின் ஸ்பனொம் ளடரிகயட.

னத்ின் ணமம்ளணன்று ளசமல்மணழ வபனக்கு
அபர்கள் ரிணமயமர்கள்.
அபனம் என்றும் ளடரிதமட ணமடயரி, கூ

உட்கமர்ந்டளகமண்டு சமப்ிடுபடற்கு உம்ண ிள்வநவதக்
கூப்ிடும் ன்மர். அபன் இப்ழமட உடபமன் ன்று
ணட்டும் அடற்குச் சயறுத்ளடமண்ர் டயல் ளசமன்மர்.

அப்டிதமமல் மனும் இங்ழக சமப்ிமணல் ழமகயழன்.
மன் சமப்ி ழபண்டுணமமல், அபவக் கூப்ிடும் ன்று
வபர் ளமய்க் ழகமத்ழடமடு ளசமன்மர். ழபழ
பனயதில்மணல் டயடயகள் ளபநிப்க்கம் ழமய்க்

கூப்ிட்மர்கள். உழ இத்டவ மகனம் ஆடி
ழணச்பின் அடேக்த்டமல் அந்டப் ிள்வந ழணி
குவதமணல் யணமகழப எடி பந்டபிட்மன். வபர்
ணவந்ட ரிமனொமக, அம்மழநமடும்

மறப்ம்ணண்தழமடும் ழமணமஸ்கந்டமக கமட்சய
ளகமடுத்டமர் ன்று கவட ழமடுகயட. டயடயகநமக,

ிள்வநதம குணம ஸ்பமணயவதனேம் ழசர்த்டக்ளகமண்டு
பந்டடமகப் ளரித னமஞத்டயபல் இனக்கயட.
னெத்ட ிள்வந பிக்ழச்பர் ப்மதச்சயத்டணமக சயபனவ
ண்ஞிதடமல்டமன் ஸ்பமணய அந்ட ஊரில் ழகமபில்

ளகமண்ழட. இவடச் ளசமல்லும்ழமட இன்ளமன

ளமனத்டம்கூத் ளடரிகயட. சயறுத்ளடமண்ர் சரமநின்
சயவச் சரபி ணமடயரிழதடமன் னர்பத்டயல் ஸ்பமணயனேம்
அம்மள் வத்ட ிள்வநதின் சயவத்
சரபிதினக்கயமர்......
கிர் ன் ழமனக்கு அர்த்டம் ளசமல் ஆம்ித்டட.
பிக்ழச்பர் சயபப்ன, ஊவழத ளசமல் ஆம்ித்ட,
பிக்ழச்பர் சயபப்ன, ஊவழத சயபப்மக்கய,
ளசங்கட்மங்குடிதமக்கய, அங்ழக பமடமிதியனந்ட ழபழ
பந்ட உட்கமர்ந்ட ளகமண்மர் ன் கவட, ஆமய்ச்சய
ல்மம் ளமம் டெம் ழமய்பிட்ட.
பமடமி பிக்கயம் : ளபவ்ழபறு கனத்டக்கள்

பமடமி பிக்கயம் : ளபவ்ழபறு கனத்டக்கள்.
ஆமய்ச்சயக்கமர்கநில் என சமமர் இன்ளமன்றுகூச்
ளசமல்கயமர்கள். அடமபட, ளரித னமஞத்டயல் ஞ்ழமடய
பமடமிதியனந்ட ன்ளன் ளகமண்டு பந்டமர் ன்று

ளசமல்கய இத்டயல் பத்ங்கள், ளமற்கமசுக் குபிதல்,
தமவகள், குடயவகள் ஆகயதபற்வத்டமன்

ளசமல்யதினக்கயழட டபி பிமதக னெர்த்டத்வடக்
ளகமண்டு பந்டடமக இல்வ. அடமல் அபர் அவடக்
ளகமண்டு பந்டடமகச் ளசமல்பட சரிதில்வ ன்கயமர்கள்.
இவட ஆட்ழசித்ட இன்ளமன சமமர், இந்ட இத்டயல்
ழசக்கயனமர், பமடமிதில் ஞ்ழமடய ன்ளன் ழசகம்
ண்ஞிமர் ன்று ளசமல்பில்வ. அங்ழக

ழசகரித்டடயல் ன்ளன்பற்வ மமலேக்கு னன்ழ
ளகமண்டு பந்ட ழசர்த்டமர் ன்றுடமன் ளசமல்கயமர். த்ம்,

கமசு, தமவ, குடயவகவந அசன் னன் ளகமஞர்ந்டமர்.
அடமபட அபனுக்கு ணர்ப்ித்டமர் ன்ழ

ளசமல்யதினக்கயட. பிக்ழச்பவ அபர் டக்ளகன்ழ
வபத்டக்ளகமண்டு பிட்டமல் அவடப் ற்யப்
ிஸ்டமபணயல்வ. ன் கமஞத்டமழம ழசக்கர னமர்
அவட ளபநிப்வதமகச் ளசமல் ணந்ட
ழமதினக்கயமர் ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
ஞ்ழமடய பமடமி பிமதகவக் ளகமண்டு பபில்வ
ன் அிப்மதனள்நபர்கள் இன்ளமன ஆர்க்னேளணன்டும்
ண்டகயமர்கள். ன்ளபன்மல், அழக மமக்கள்
டமங்கள் தித்ட சத்ன ட்ஞத்டயயனந்ட சயவ, டெண்

னடமடகவநப் ழர்த்ளடடுத்டக்ளகமண்டு பந்ட டங்கள்
ழகமபியல் அபற்வ மட்டும் பனக்கணயனந்டயனக்கயட.

கங்வக பவதில் வளதடுத்டப்ழமய் ளங்கமயல் ம
பம்த்ட மமவப ளதித்ட கங்வக ளகமண் ழசமனன்
ன்று ளதர் ளற் மழந்டயன் டஞ்சமலைர்
ப்னடீச்பத்டயற்கு ணவடதமக

கங்வகளகமண்ழசமனனத்டயல் கட்டி ழகமதிலும், அவடச்
சுற்யனேள்ந இங்கநிலும் இப்டிப்  அன்ித மஜ்த
பிக்ங்கவநப் மர்க்கமம். சலக்கயதன் ஆர்ட்வச்

ழசர்ந்ட ளரித ணயமற ணர்த்டயி - ம் சரவணதில்
இல்மட பிடத்டயல் அபலவத மடத்டயழ னலெ
ணயமறழ னடவகத் டயனப்ிக்ளகமண்டு எடுகய
யவதில் இனக்கயமன். அம்மள் சூத்டமல் அபன்
னடவகக் குத்டயக்ளகமண்டு, என வகதமல் அபன் மக்வகப்
ிடித்டயலக்கயமள். இப்டிதன சயற்ம் கங்வக

ளகமண்ழசனனத்டயல் என இத்டயல் இனக்கயட. ளணதின்

ழகமபியழழத அடன் சுற்றுக் ழகமதில் என்யல் உள்ந

டர்க்வகனேம் சலக்கயதன் ஆர்ட்டில் ளசய்ட சயற்ணமகத்டமன்
ளடரிகயட. ளணதின் ழகமதியல் கண தந்த்
னொத்டயயனக்கும் அனர்பணம பக்த்வடனேம்
அன்ிதளணன்ழ ளசமல்கயமர்கள். அந்ட ஊரில்

இன்ளமன இத்டயல் சயபப்ன யக் கல்யல் உள்ந வப
- வபிகவநப் மர்த்டலேழழத ளபநினைர்ச் சக்கு
ன்று ளடரினேம். கயங்கம் ன்கய எரிமபியனந்ட

மழந்டய ழசமனன் அவடக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமன்.
கங்வகளகமண்ழசமனனத்டயற்கு க்கத்டயல் த்ரிழமகய ன்
இத்டயல் ரித்டயன் ழணல் மர்படய ழணச்பர்கள்
உட்கமர்ந்டள்ந என கல் சயற்ம் இனக்கயட. அட

டேநம்ர்கவந தித்ட, டுத்டக்ளகமண்டு பந்டட. டேநம்ர்
ன்கயபர்கள் மதீவணதியனந்ட ளகமண்டு ஆட்சய

த்டயதபர்கள். ளங்கமயன் ம பம்த்ட சயற்ணம
என பிக்ழச்பர்கூத் டணயழ் மட்டுக்கு பந்டயனக்கயமர்.
கங்வக கஞடய ன்ழ அபனக்குப் ளதர் இனக்கயட.
கும்ழகமஞம் மழகச்ப ஸ்பமணய ழகமதியல் அபர்

இனக்கயமர். மர் மஞி சயற்ங்கநில் டணயழ் மட்டுக்குக்
ளகமண்டு பந்டடயல் outstanding ன்று ளசமல்படமக இனப்ட
என மம. மம ன்மழ டணயழ்மட்டு ளமத்ட
ன்று ளனவணப்டுகயழமம். ஆமல் இந்ட மம
ளங்கமயயனந்ட பந்டயனக்கயமர். டமம்பிக்ம்.
ந்டயக்கு ழணல் யன்று ளகமண்டு ஸ்பமணய
டமண்பணமடுகயமர். ம் மமபின் ியத்ட
அவதமநணமக இட கமவத் டெக்கய ணடித்ட

ஆட்ணயல்வ. இண்டு கமல்கவநனேம் இவளபநிதில்
குறுக்கமக என சடத்வட வபத்ட ணமடயரி வண¨ர்ப் மகு

ழப் ில் இவளபநி பனகய ணமடயரி - ணடித்ட வபத்ட
ஆடுகய மம. அபனவத த்டக்குப் ழர் சட

ம். டணயழ்மட்வழத ழசர்ந்ட ப்மசர ப்டயவணகநிலும்
சட  மம உண்டு. கூம், ல்லூர், ளகமடுனடி
னடயத இங்கவநச் ழசர்ந்ட ப்யத்டணம ம

பிக்ங்கநில் சட ணமகத்டமன் இனக்கயட. மன்
ளசமன் ளங்கமல் மம ழபவநப்மடுள்ந டுப்ம
டயனபமசயழதமடு சயடம்த்டக்குக் கயட்ழ ழணகக்
கம்னரில் இனக்கயமர்.
சலக்கயதர்கநில் ழணவச் சலக்கயதர், கர வனச் சலக்கயதர்

ன்று இண்டு பம்ங்கள். பமடமிதியனந்ட ளகமண்டு
ஆண்ட ழணவச் சலக்கயதர். சரவனச் சலக்கயதர்கநின்

கல்தமஞி ன் டவகரியனந்ட ஆட்சய ளசய்டமர்கள்.
மழந்டயின் ிள்வந மமடயமன் கர வனச்
சலக்கயதவச் தித்ட, அபர்கள் மட்டு ஆதத் டெண்,
த்பம மகர் ஆகயதபற்வக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமன்.
கும்ழகமஞம் க்கத்டயல் டமமசும் ன்று இப்ழமட

டயரித்டச் ளசமல்லும் மமழச்பத்டயல் அந்ட ஊனக்குப்

அப்டிப் ளதர் ளகமடுத்ட இண்மம் மமன் அபற்வ
ணறுடி ஸ்டமித்டயனக்கயமன். கல்தமஞிவத தித்டக்
ளகமண்டு பந்டட ன்றும் அடிதிழழத கல்ளபட்டில்
ளமயத்டம் வபத்டயனக்கயமன். டயனவபதமறு ளரித

ழகமதியல்கூ டைநம்ர் மஞித் டெண்கள் உண்டு. அந்ட
மஞிதில் என ன்ல் டஞ்சமலைர் ப்னடீச்பத்டயலும்
உள்நட.

னன்ழ குயப்ிட் ஆக்ழக்ஷக்கமர்கள் ன்

ளசமல்கயமர்கள் ன்மல், இப்டி ளபநி மஜ்யதங்கவந
தித்ட எனத்டர் அங்ழக இனந்ட என பிக்ம்,
அல்ட ழபறு என கவப் ளமனவநக் ளகமண்டு பந்ட
டம் ஊரில் மட்டிமல், என்று டமங்கழந அவடப் ற்யத்
கல்ளபட்டில் ளமயத்ட ப்கப்டுத்டயதினக்கயமர்கள்.
அல்ட, அபர்கமத்டப் னபர்கநின் உம னடம
னகழ்க் கபிவடகநில் அவடப் ற்ய ளஃன்ஸ்
கயவக்கயட. டயனச்ளசங்கமமங்குடிதிழம

கல்ளபட்டுணயல்வ. இக்கயதச் சமண்றுணயல்வ.
ஞ்ழமடயதியனந்ட சயறுத்ளடமண்மபரின்

கவடவதழத பிரிபமகச்ளசமல்லும் ளரித னமஞத்டயலும்
பமடமி பிக்ழச்பவப் ற்யப் ிஸ்டமழணதில்வ.
அடமமல் அந்ட னெர்த்டய அங்ழகதினந்ட பந்டளடன்டற்கு
ஆமணயல்வ ன்கயமர்கள்.

ஆமல் இங்ழக என்று கபிக்க ழபண்டும். ணற்
மமக்கள் அல்ட ழமடயடயகள் சத்ன

மஜ்தத்டயயனந்ட என்மக் கபர்ந்ட பந்ட டங்கள் ஊரில்
மட்டித ிற்மடும் மரீகப் ளனவணழதமழழத

இனந்டபர்கள். டமங்கள் அவந்ட ளபற்யதில் னரிப்ன,
டங்கள் ளதனம் னகலம் சமச்படணமக இனக்க
ழபண்டுளணன் ஆவச ஆகயதவப அபர்கலக்கு இனந்ட.
அடமல் டங்கள் சமடயப்வக் கல்ளபட்டில் ளமயத்ட
வபத்டக் ளகமண்¢மர்கள். ஞ்ழமடயதமக இனந்டபழம
இடற்கு ழர் ணமமக, ணம ளரித ளபற்ய
அவந்டலேன் னேத்ட னணயவதனேம் மமங்க டபிவதனேம்
பிட்டுபிட்டு நிவணதமகச் சயறுத் ளடமண்ர் ன்று ஆகய,

ஊர் ழபண்ழன், ழர் ழபண்ழன் ன்று ணமய பிட்மர்.
அப்டிப்ட்பர் டன்னுவத சமடவ ன்று வடழதம
கல்யல் ளபட்டி வபப்மம று ழடமன்றுகயட.
டயனச்ளசங்கட்மங்குடிதில் பமடமி கஞடய ன்று
இனக்கும் னெர்த்டய சலக்கயத மஞிதில் இல்வ. டணயழ்
மட்டுப் ல்ப மஞிவதச் ழசர்ந்ட பிக்ழச்ப

னெர்த்டங்கவநப் ழமல்டமினக்கயட ன்று Iconography
(பிக்க்

கவ) க்ஸ்ளர்ட்டுகள் இண்ளமனத்டர்

ன்ிம் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். கயரீம், ழணல்
வககநில் மசமங்குசம் னடயதவப சலக்கயதன்
ஆர்ட்மகத் ளடரிதபில்வ. ம் டக்ஷயஞ

மஞிதமகத்டமன் இனக்கயட ன்கயமர்கள். உள்நங்கமல்
இண்டும் என்வதன்று மர்த்டமற்ழமத் கமவ

ணடித்டக் ளகமண்டினப்ட னடவணதமக இனக்கயழட ன்று
ழகட்ழன். அடற்கு, ிள்வநதமர்ட்டிதிலுள்ந
ியத்டணம ிள்வநதமனம் அப்டித்டமன் இனக்கயமர்.
இவடபி அடயல் உள்நங்கமல்கள் என்றுக்ளகமன்று

இன்னும் கயட்ம் இனக்கயன். கயரீத்டயன் அவணப்ன
இண்டிலும் எழ ழமல் இனக்கயன் ன்று

ளசமன்மர்கள். ிள்வநதமர்ட்டி ல்பன் ஆர்ட் ன்ட
யச்சதணம பிதம். அந்டக் ழகமதில்கநில்
ல்பர்கலவத குவபவ ன்கய
குவகக்ழகமதில்கநில் என்று. ஆமல் அந்டப்
ிள்வநதமரிம் ஆனர்பணம அம்சம், அபனக்கு இண்ழ
வகடமன். அடயல் இட வகவத இடுப்ில் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர். இந்ட பித்தமத்டயற்கு, க்கு
ளடரிந்ட ணட்டும் தமனம் கமஞம்

ளசமல்பில்வ.
பிக்ழச்ப ம்ந்டனள்ந பமடமிக்குப் ழமய்ப் ளரித
தம் ளற் ஞ்ழமடயக்கு அங்ழக இனந்ட பிக்ழச்ப
னெர்த்டயதிம் ளமம்லேம் க்டய ற்ட்டினக்கமம்.
அடமல் அப்னம் டம் ஊழமடு அபர் ளட்டில்
ஆழமட, அங்ழக ம்னெர் சயல்ிவதக் ளகமண்டு

ம்னவத ல்ப மஞிதிழழத னெர்த்டய அடித்டப்
ிடயஷ்வ ண்ஞிதினக்கமம். பமடமிடமன் அடற்குக்
கமஞணமடமல் னெர்த்டயக்கு பமடமி கஞடய ன்று ழர்
பந்டயனக்கமம் ன்று அந்ட க்ஸ்ளர்ட்கநில் எனத்டர்
ளசமன்மர்.இன்ளமறுகூக் ழகள்பிப்ட்டினக்கயழன்.
ஞ்ழமடய பமடமிதியனந்ட பிக்ழச்ப னெர்த்டய

ளகமண்டு பந்டட பமஸ்டபணமகழப இனக்கமம். ஆமல்
அவடத் டயனபமனொர்டமன் னெமடம ழக்ஷத்டயம் ன்டமல்
அங்ழக ப்டயஷ்வ ளசய்டயனக்கயமளன்று ழடமன்றுகயட.
அங்ழகனேள்ந பமடமி கஞடய சலக்கயத ஞிதம£க
ளடரிகயட ன்று ழகள்பிப்ட்டினக்கயழன்.

இப்டி-அப்டி மன் ட்ஜ்ளணன்ட் ªடலேம் டபில்வ.

பிட அிப்மதங்கவந ணட்டும் ளசமன்ழன். (ழமச
மணமக்கநில்) கி மணத்டயல் இனக்கயழம். ழடன்ணமடயரிச்
சயபப்மதினப்பர் கிர். அந்ட யனள்ந சுபத்வடன்
கிவ ன்று சயப்ித்டச் ளசமல்பட. மங்கயத
சமஸ்த்த்வடக் ளகமடுத்டபர் என கிர். அபர் ஸ்ம்
ண்ஞித அறுடயமதிம் க னத்ர்கவநப் னண்த
ழமகம் ழசர்ப்டற்கமகத்டமன் கர டன் கங்வகவதக்
ளகமண்டு பந்டட. கணண்லுவபக் கபிழ்த்டபிட்டு

கமழபரிவதப் மத வபத்டபர் ம்னவத (பிக்ழச்ப)
கிர். டணயழ்ச் சங்க கமப் னபர்கநில் யவதப்
மடினேள்ந எனபரின் ளதர் கிர். அபனக்கும்
பிக்ழச்பனக்கும் சம்ந்டனண்டு. மரி பல்யன்
ஆஸ்டமப் னபர் அபர். மரி இந்டழம ிகு

அபன் ளண்கலக்கு கமர்டிதன் ணமடயரி இனந்டயனக்கயமர்.
அபர்கலக்கு ல் அச குடும்த்டயல் கல்தமஞம்
ண்ஞி ளகமடுத்டபிட்டு டமம் ப்மழதமழபசம் -

பக்கயனத்டல் ன்று டணயனயல் ளசமல்பமர்கள். சமகும்பவ
உண்ஞமபிடம் ன்கயமர்கழந, அட ண்ஞி ஆனேவ
னடித்டக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று அபர் உத்ழடசம்.
ஆமல் அமவடகநம அந்டப் ளண்கவந தமனம்
கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமள்ந னன்பபில்வ. மரி
இல்மணல் கிமலும் உதிர் பமன னடிதபில்வ.
அடமல் த்டக்கநம ப்மம்ணஞர்கநிம் அந்டக்

கன்தமப் ளண்கவந எப்வத்ட பிட்டு ப்மழதமழபசம்
ண்ஞி ஆனேவ னடித்டக் ளகமண்டு பிட்மர். சங்க

டைல்கநியனந்டம் அபற்யன் உவகநியனந்டம் இந்டக்
கவட ளடரிகயட. கிர் உதிர் பிடுபடற்கு னன்மல்
பிக்ழச்பவத்டமன் ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டமர். னெத்ட
மதமர் (வசபத் டயனனவகள் ன்ிண்டில்)
டயளமன்மம் டயனனவதில் அவடச் ழசர்ந்டயனக்கயட.
கி ழடப மதமர் ளசய்டளடன்று அடயயனக்கயட.
இபர் ழபழ ன்றும் அிப்மதணயனக்கயட.
அளடப்டிதமமலும் கிர் ன்று ளதர் வத்ட
கஞடயவதக் கிப் ளதழ உள்ந என கபி

ஸ்ழடமத்டரித்டயனக்கயமர். சங்க கமக் கிர் ழம
ிகு மரி ணகநினக்குப் ளமறுப்ளடுத்டக் ளகமண்டு

ல்டிதமகக் கல்தமஞம் ளசய்ட வபத்டட

பிக்ழச்பரின் கல்தமஞம் ளசய்ட வபத்டட
பிக்ழச்பரின் ண க்வடதம எநவபடமன்.
கினவத அந்டயண ஆவச பிக்ழச்பர் அனநமழழத
யவழபயதினக்கயட.
ககர்ஞகர்
ககர்ஞகர்
அடுத்ட ழர் ககர்ஞகர் அப்டிளதன்மல் தமவக் கமட
உள்நபர். கனகர் ன்று னகம் னலவடனேம்

ளசமல்யபிட்மல் ழமடமட. அபனவத தமவக் கமடம்
தமவக் கமடடமன் ன்று ித்ழதகணமகச் ளசமல்
ழபண்டும் ன்கயமர்ழமல் இப்டிப் ழர்
ளசமல்யதினக்கயட.

தமவக் கமடயழ அப்டி ன் பிழசம்?ணற்
ஸ்பமணயக்ளகல்மம் கமவடச் சுற்யப் ளரிமக என கமல்
பட்ம் ணமடயரிப் ழமட்டுத் ழடமழநமடு ழசர்த்ழட

பிக்ங்கள் ண்ஞிதினக்கும். இந்ட பட்ப் ிவக்கு
உள்ழநனேம், கயரீத்டக்குக் கர ழனனேம் அந்ட ஸ்பமணயதின்
கமட ங்ழக இனக்கயட ன்று மம் ழடடிக் கண்டு

ிடிக்கும் டிழத இனக்கும். அழகணமக, ளரிமகத்
ளடமங்கும் குண்த்வட வபத்டத்டமன் கமவடத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந னடினேம். பிக்ழச்பர் எனத்டர்டமன் இடற்கு
பிக்கு. அபனவத தமவக் கமட அபனவத ளரித
னக ணண்த்டக்கு ண அநபமக இண்டு க்கனம்
பிரித்ட பிசமணமக ப்கமசயக்கயட.

மம் ண்டம் ிமர்த்டவளதல்மம், ம்னவத

னவதீட்வளதல்மம் ழகட்க ழபண்டிதட ஸ்பமணயதின்
கமடடமழ? அந்டக் கமட ளடரிந்டடம் ளடரிதமணலும்
இனந்டமல் ன்ழபமழமல்டமழ
இனக்கயட?ககர்ஞகமக பிக்ழச்பர்டமன் டன்னுவத
ளரித கமவட ன்மக பிரித்டக்ளகமண்டு ணற்

ளடய்பங்கலவதவடப் ழமல் ணண்வப் க்கணமக
எட்டிக் ளகமள்கய ணமடயரி இல்மணல் னன் க்கணமக

பிரித்டக்ளகமண்டு - ம் ப்மர்த்டவகவந ன்மகக்
ழகட்டுக் ளகமள்கயமர் ன் உத்மத்வட ணக்குக்
ளகமடுக்கயமர்.
ணற் ல்மப் ிமஞிகலக்கும் கமட குனயபமகக்
கயண்ஞம் ணமடயரி இனக்கயட. தமவக்குத்டமன் FLAT -ஆக
MCP ணமடயரி

இனக்கயட. ழகட்கய சப்டம் சயடயப் ழமகமணல்

ிடித்ட உள்ழந அனுப்னபடற்கமகழப ணற் ப்மஞிகலக்கு
குனயந்ட இனப்ட. தமவக்குக் கூர்வணதம ச்பஞ சக்டய
(ழகட்கும் ஆற்ல்) இனப்டமல் சயடமணல் ிடித்ட உள்ழந
அனுப்டம் ன்கய அபசயதம் இல்வ. ிள்வநதமர் ம்
ழபண்டுடல்கவந ன்மகக் ழகட்டுக் ளகமள்பமர்.
தமவ ளரித கமவட MCP ணமடயரி ஆட்டிக் ளகமள்பட
ளமம் அனகு. ிமஞி பர்க்கத்டயழழத தமவ

என்மல்டமன் இப்டிக் கமடமல் MCP ழமட்டுக் ளகமள்ந
னடிபட. டமபட னச்சய ளமட்வ பிட்டுபடற்கமக என
டம். இண்டு டம் ழபண்டுணமமல் ணமடுகூக் கமவட
ஆட் னடினேழண டபி, தமவ ணமடயரி டம ண்ஞ
னடிதமட. ணமடு ழடம ளகமஞ்சம் ஆட்டுபடற்குக்கூ

ஸ்ட்ளதின் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட.

தமவடமன் அமதமணமக, ளமம் இதற்வகதமக ப்ப்
மர்த்டமலும் கமவட ஆட்டிக் ளகமண்ழ இனப்ட.
கமஸ்மம் (க ஆஸ்மம்) கடமநம் ன்ழ
அடற்குப் ழர் ளகமடுத்ட வபத்டயனக்கயட. டமநம்

ன்மல் மவ, அடமபட MCP. மட்டுக்கு பிமல்
ழமடுபடம் டமநம். ஆவ MCP ணமடயரினேள்ந கமவட எழ
சரமகத் டமநம் ழமடுகய ணமடயரி அவசத்டக்ளகமண்ழ
இனக்கயட.

ணிடர்கள் தமவ ணமடயரிக் கமவட ஆட்டுபட சயண
மத்டயதணம என ளரித பித்வட. அவடத்டமன்

ககர்ஞம் ழமட்மலும் க்கமட ன்று ளசமல்கயழமம்.
ககர்ஞம் ன்வட ககஞம் ன்று

யவத்டக்ளகமண்டு தமவ ணமடயரி குட்டிக் கஞம்
ழமட்மலும் க்கமடடமக்கும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்கயமர்கள். அட ரிதில்வ. தமவ ணமடயரி கமவட
ஆட்டுகய பித்வடத்டமன் ககர்ஞம்.

ககர்ஞம், ழகமகர்ஞம் ழமடுபட ன்ட னல பசம்.

ழகமகர்ஞம் ன்கய பமர்த்வடதில் கர்ஞம் ன்மல் கமட
ன்று அர்த்டணயல்வ. கர்ஞ ன்ட க்ரிதம டணமக

(பிவச் ளசமல்மக) பனம்ழமட டவநப்ட, குத்டபட
ன்று அர்த்டம். என ணமட்டின் உம்ில் பிமழம
டமர்க்குச்சயதமழம குத்டயமல் உழ அடன் உம்ன
னலக்க சுனய
சுனயதமக அவ ணமடயரி என சம் லேம். இழட ணமடயரி
என ணடேஷ்தர் ண்ஞிக் கமட்டுகய அனர்பணம

பித்வடத்டமன் ழகமகர்ஞம் ககர்ஞ பித்வடனேம் அழட
ணமடயரிடமன், றத்டயல் கற்றுக் ளகமள்ந னடிதமட.
ணக்கு ளமம் சயணணமதினப்வட பிக்ழச்பர்
பிவநதமட்மகப் ண்டபவட ககர்ஞர் ன் ழர்
கமட்டுகயட.
தமவ கமவட ஆட்டுபடயல் அனகு இனப்ழடமடு என

ர்றம் இனக்கயட. ணடம் ிடிக்கய கமத்டயல் அடன்
னகத்டயல் கன்ப் ிழடசத்டயல் ணட ம் டமலேம்
டநித்டக் ளகமண்டினக்கும். அடற்கமக ஈ, றும்னகள்

கணமக ளணமய்க்க பனம். அடகவந பிட்டுபடற்கு
பசடயதமகழப கபமன் தமவக்கு பிசயயக்கமவடக்
ளகமடுத்ட, அடமல் பிசயயக் பிட்டுக் ளகமள்லம்
டயவணனேம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

பிக்ழச்பரின் கன்த்டயல் ணட ம் பனயந்ட ளகமண்டு
இனப்வட ஆச்சமரிதமள் கழம டம பமஞம் ன்று
(கழஞச ஞ்சத்டயத்டயல்) ளசமல்யதினக்கயமர். கழமம்
ன்மல் கன்ம். டமம் ன்மல் ணட ம்.

ிள்வநதமர் ளனக பிடும் ணட ம் ன்ட ஆந்ட
டமவடமன், க்னம டமவடமன். ண ணடணமக இனக்கும்
அம்னடம் அட. அந்ட ணமடெர்த ணட ீவ னசய

மர்ப்டற்கமக பண்டுகள் கணமக பனம். இவடனேம்
ஆச்சமர்தமள் என ஸ்ழடமத்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
கத்-டம கண்ம் ணயத் ப்னங்க ண்ம்

ணட த்வட ளணமய்க்கும் பண்டுகவந பிட்டுபடற்கமகப்
ிள்வநதமர் பிசயயக் கமவட ஆட்டிக் ளகமண்ழ

இனக்கயமர். ழகமத்டயல் பிட்டுபடல். குனந்வட
ஸ்பமணயக்கும் இட என பிவநதமட்டுடமன். பண்டுகலம்
அபரித்டயல் இந்ட பிவநதமட்டுக்கமகத்டமன் பனபட.
அபனவத டர்ழண அபற்றுக்கு அம்னடணமக

இனக்குணமடமல் ணட த்வட குடிக்க ழபண்டுழண
ன்டயல்வ. பிவநதமனும், அபர் டங்கலக்கு

பிசுனும் ன்ழடமன் அடகள் கன்க்கண்வ பந்ட
ளணமய்க்கும். மம் குனந்வட கமடயல் பிவநதமட்மக னர்ர்
ன்று கத்டய அட ணதிர்கூச்சளடுப்வடப் மர்த்ட
ந்ழடமப்டுகயழமல்யழதம?அந்ட ணமடயரிப்

ிள்வநதமனவத ளரித கமடயழ அடய அடிக்கய ணமடயரி
டங்கலக்ழக உரித ங்கம சப்டம் ழமட்டு ழபடிக்வக
ண்ஞனும் ன்ழ பண்டுக் கூட்ம் பனம். அந்ட

ழபடிக்வக பிவநதமட்வ னரிந்ட ளகமண்டு அபனம்
கமவட ஆட்டி ஆட்டி அடகவந பிட்டுகய ணமடயரிப்

ண்டபமர். அந்டக் கமற்யழ அடகள் ணமற்ய ணமற்ய
எடிப் ழமபடம், ணறுடி பந்ட ளணமய்ப்டணமக

அணர்க்கநம் ண்டம், ணடத்டயழ பிசயயக் கமடயன்
கமற்றுப் ட்டு ஸ்பமணயக்கு யல்ளன்று
ஆந்டணமதினக்கும்.
மக வசடன்தர் ன்று எனத்டர் ணமகஞடய
ஸ்ழடமத்டயம் ன்று ளசய்டயனக்கயமர். அடயல் ணந்த்
சமஸ்டய பிதங்களநல்மம் பனபழடமடு அனகம
கபிடம பர்ஞவனேம் அனகம பமக்கயல் பனகயட.

பிக்ழச்பர் பிசயயக் கமவட ஆட்டி பண்டுக் கூட்த்வட

பிட்டுபட ழம பிவநதமடுபவட அடயல் ீந ளடுக

பமர்த்வடகவநக் ழகமத்ட அனகமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
டமமழணமட-பிழமட-லுப்ட-ணட ப்ழமத்மஞமபிர்பத்
கர்ஞமந்ழடம-ழகழம பிதழட ழடழபம
கஞக்மணஞ ீ
டம ஆழணமடம் ன்மல் ணடத்டயன் றகந்டம்.
ஸ்பமணய ளனக்கும் ணட ம் கணகணளபன்று பமவ

அடிக்கயட. அழட பிழமடணம, அடமபட இன்னெட்டுகய
பமவவத ழணமந்டடயல் பண்டுகலக்கு எழ ழமவச
உண்மகயட. ணட த்வட அப்டிழத குடித்டபி

ழபண்டுளணன்று, லுப்ட ணட ன்மல் ழமவச ளகமண்
பண்டுகள். அல்ட பமவதில் ணதங்கயப்ழம
பண்டுகள் ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞமம். அந்ட

பண்டுகவந பிட்டளணன்று என பிவநதமட்டு
ஆபிர்மபணமகயட, பிவநகயட.
ழகம் ன்மல் பிவநதமட்டு. ன் பிவநதமட்டு
கர்ஞமந்ழடம ழகம் கர்ஞ ஆந்ழடமம் ன்மல்
கமவட னன்ழனேம் ின்ழனேணமக ஆட்டுபட.

ஊஞ்சலுக்கு ஆந்ழடமம் ன்று ளதர். ழடமம் ன்று
ணட்டும் ளசமன்மலும் அழட அர்த்டம்டமன். ழடம

உத்பத்வடத்டமன் ழமழமத்பம் ன்று ளசமல்ய
ஊஞ்சல் ழமட்டு ஸ்பமணயவத ஆட்டி ந்ழடமப்
டுகயழமம். ழமய கூ இழடமடு ம்ந்டப்ட்டடமன்.

கமவட ஆட்டி பண்வ பிட்டி பிவநதமடும்ழமட

பிக்ழச்பர் கூடுடம அனகமக பிநங்குகயமர். ளபற்ய
பமக
ீ
பிநங்குகயமர். வளதடுக்கும் பண்டுக்
கூட்த்வட பிட்டிதடிக்கும் ளபற்ய பமக
ீ
பிநங்குகயமர்.
இங்ழக ிள்வநதமவ கஞக்மணஞி ன் ளதரில்
குயப்ிட்டினக்கயட. க்மணஞி ன்மல் என குயப்ிட்
கூட்த்டக்குத் டவபர். கயமணம் ன்மல் சயன் ஊர்
ன்ன ளமடபமக மம் டுத்டக் ளகமள்லம் அர்த்டம்.
அடயல் டவதமரிதமக இனப்பர் கயமணஞி.
அப்டிதினந்டபர்கநின் பம்த்டயர்டமன் இப்ழமடம்
மடயப் ளதமக கயமணஞி ன்று ழமட்டுக்

ளகமல்கயமர்கள். சயப கர்ஞங்கலுக்கு டவபமக, கஞடயகழஞசன்-கஞமடயன் கஞமதகன் ன்மல்மம்

ளசமல்ப்டுபவ இங்ழக கஞக்மணஞி ன்று அனகம
பமர்த்வட ழமட்டுச் ளசமல்யதினக்கயட.
கஞக்மணஞிதமக கப்ட் ரிபம கஞங்கள் சூன
இனக்கயபமமலும், அபர்கள் தமனம் டக்குச் சமணம்

ழம ழபண்டுளணன்யல்மணல் டமழ டன் கமடகவநழத
ஆட்டிப் ழமட்டுக் ளகமள்கயமர். சமண கர்ஞர் ன்று
அடமல் ழர்.
னெயக பம ழணமடக ஸ்ட
சமண கர்ஞ...."

ககர்ஞமக இனப்டமல்டமன் அப்டித் டக்குத் டமழ

டன்மழழத சமணம் ழமட்டுக்ளகமண்டு கஞம், கமஞம்,
கர்த்டம, கனபி ல்மழண டமம்டமன் ன்று கமட்டுகயமர்.
ம்ழமடர்
ம்ழமடர்.
அடுத்ட ழர் ம்ழமடர் ளடமங்குகய பதிற்றுக்கமர்

ன்று அர்த்டம். ம்ம்-ளடமங்குகயட. உடம்-பதிறு.
அடமபட ளடமந்டயனேள்நபர். ிள்வநதமர் ன்மழ
ளபள்வநக்கமர்கள் pot-bellied ன்று அபனவத மவ

பதிற்வத்டமன் ளசமல்கயமர்கள். ழவன பதிறும் ன்று
அகபயல் பனகயட. வகதில் னர்ஞனள்ந ழணடகத்வட

வபத்டயனப்பர், டமழண னர்ஞபஸ்ட ன்று கமட்த்டமன்
மவ பதிற்ழமடு இனக்கயமர். ல் யவவபக்
கமட்டுபட அட. அண்மம்ங்கள் அடற்குள்ழந
இனப்டமல் அடலேம் அண் னொத்டயல்
உனண்வதமதினக்கயட.
ழணமடகத்டயல் டயத்டயப்னப் னர்ஞத்வட ணம (லே) னெடி
தினக்கயட. ழணமடகம் ன்மல் ஆந்டம். ஆந்டம்

டனபட. பிக்ழச்பழ அப்டிப்ட் என ழணமடகம்டமன்.
ஆந்டணமதினப்பர். அன்ன ன் டயத்டயப்ம
பஸ்டவப (ப்ழவணவத ணடம் ன்று ளசமல்பட
பனக்கம். அப்டிப்ட் ணடணம ப்ழவணவத)
ணற்பர்கலக்கும் பனங்கய ஆந்டனெட்டும் ழணமடகம்
அபர். ணம ன்மல் ஆவஞ தமவ ன்று அர்த்டம்.
ழணமடகத்டயல் ணடணம ளபல்ப் னர்ஞத்வட

னெடிக்ளகமண்டு ணம (லே) ச் ளசமப்ன இனக்கய ணமடயரி ப்ழண

ம் யவந்ட னர்ஞ பஸ்டபம ப்ம்ணத்டயன் ழணல்

ஆவ ன் ணமபின் னொத்வட வபத்ட னெடிக்ளகமண்டு
ஆந்ட ஸ்பனொிதம பிக்ழச்பர் உனபளணடுத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர். உள்ழந ண ணடணம அன்னப்
னர்ஞத்வட வபத்டக் ளகமண்னப்வடக் கமட்ழப

உனண்வக் ளகமலக்கட்வ உனபத்டயல் பதிற்வ
ம்ழமடகமக வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்.
உனண்வக்கு ஆம்ம், னடிலே ளசமல் னடிதமட.

அடமல் அட ப்ம்ணத்டக்கு னொகம் (உனபகம்) அவடக்
கமட் உனண்வதம ளடமப்வ பதிற்ழமடு
ம்ழமடர் ன்று பிநங்குகயமர்.
ளடமப்வனேம் ளடமந்டயனேணமக உள்ந எனத்வடப் மர்த்டமழ
ணக்கு என னஷ்டி, ந்டஷ்டி உண்மகயட. அடயலும் என
குனந்வட அப்டி இனந்டபிட்மல் ழகட்கழப ழபண்மம்.
லும்னம் ழடமலுணமக ழமஞ்சமமக உள்ந எனபவப்
மர்த்டமல் ணக்கு இப்டி ந்ழடமம் உண்மபடயல்வ.
ஸ்டெ சரீம், க்னசணம (எல்யதம) சரீம்

ஆகயதபற்வ குஞங்கள் ம்ந்டப்டுத்டயனேம்
ளசமல்கயழமம். ளடமந்டயனேம் ளடமப்வனேணமக இனப்பவப்
மர்த்டமழ ழபடிக்வகதமக இனக்கயட. சயரிப்மக

பனகயட. றனகம ிள்வநதமர் மளணல்மனம்
சயரித்டக்ளகமண்டு றனகணமக இனக்க ழபண்டுளணன்ழ
ளடமப்வதப்மக இனக்கயமர். த்டவழதம டயனுறக்
கஷ்ங்கநில் ணமட்டிக் ளகமண்டு ங்கள்
டயன்மடுகயடகழந!அபர்கலக்கு ஃிமஃி, கயமஃி
ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல் றும், மடயனக்கும். அடமல்
மர்த்ட ணமத்டயத்டயல் என ழபடிக்வக பிழமடணமக

அபர்கள் சயரித்ட ணகயலம்டி மம் இனப்ழமம் ன்றும்
ிள்வநதமர் ம்ழமடமக இனக்கயமர்.

அடயலும் குனந்வடகலக்குத்டமன் § ந்ழடமம்.
ளடமப்வக் கஞடயவதப் மர்ப்டயல், அடற்ழகற்மற்ழமல்
(னந்ட) டமர் ங்கர டத்டயல் ம மம் ஆம்ிக்கும்

ழமட ிள்வநதமர் கர டத்வட ம்ழமட குணயகம ன்ழ
ஆம்ித்டயனக்கயமர். குணயகம ன்மல்
'க்ஷ்ணயகம';ளநமக்கயதங்கவந

உண்மக்குபர்.

பிகர்

பிகர்.
அடுத்ட ழர் பிகர். அப்டிச் ளசமன்மழ
ல்ழமனக்கும் பமப் த்ரிவக ஜமகம்டமன் பனம்.
மஸ்தத்டயற்கு, ரிமம்-ழகய சயரிக்கச் சயரிக்கப்

ண்டபடற்கு பிகம் ன்று ளசமல்கயழமம். அந்ட
மஸ்தத்டயழ னத்டய சமடெர்தனம் இனக்கும். பிககபி
ன்று ழபடிக்வக ழபடிக்வகதமக பமர்த்வட

பிவநதமட்டுப் ண்டபவச் ளசமல்யதினக்கயட.
அந்டப் ழரிழழத பமர்த்வட பிவநதமட்டு இனக்கயட.

ின்மயனந்ட டயனம்ப் மர்த்டமலும் பிககபி ன்ழ
பனம். மணர்த்டயதணமகப் ழசய ணமற்றுப் ண்டபவட
அகபிகம் ன்மர்கள். ணமற்று ன்மலும்
அடயயனக்கய மணர்த்டயதத்டயல் ஆச்சரிதப்ட்டு சயரிக்கும்
டினேம் இனக்கும். பிகக் கவ ன்ழ இனக்கயட.
அடயழ ழடர்ச்சய ளற்று ணயணயக்ரி னடம

அதிட்ங்கவநக் கச்ழசரிதமகழப ளசய்பர்கள்
இனக்கயமர்கள்.

ம்ஸ்கயனட டிக்ஷரிதில் பிக ன்டற்கு அர்த்டம்

மர்த்டமல் மஸ்தம், டணமஷ் ன்று இனக்கமட. ழகமம்,
தங்கம் ன்றுடமன் ழமட்டினக்கும். ஆமல்
வனவதில் மஸ்தம் ண்டபட, சயரிக்க வபப்ட,
சயரிக்கும் டிதமக ணமற்று மணர்த்டயதம் ளசய்படஇளடல்மந்டமன் பிகம் பிடெகன் கமணயக்

மத்டயளணன்று இந்ட மநில் ளசமல்கயமர்கள். அபன்டமன்
பிகன் ன்று வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். டிக்ஷரி
அர்த்டப்டி ப்டயமதகன் அடமபட பில்ன் ன்று
இனக்கய மத்டயம்டமன் பிகன் ழகம னொத்ழடமடும்,
க்னொணம கமர்தத்ழடமடும் இனப்பன்.
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள், 'ஆடயகமத்டயல் பிமதகர் க்னொணம
உக் ழடபவடதமகக் குனொணமகத்டமன் இனந்டமர்.

அப்னந்டமன் அபவ ளநம்த னெர்த்டயதமக்கயதட'ன்று
ளசமல்படண்டு. ணக்கு அந்ட ஆமய்ச்சயளதல்மம்
ழபண்மம். மம் உனப்டி, ம்னவத உதினக்கு என

யவலேம் ல் பனயதிம ஆந்டனம் ளறுபடற்கு
ழபண்டிதட க்டயடமன். ம்னவத அவமய்கய

அசட்டு ணவ இலத்ட யறுத்டய வபத்ட அடற்கு
யவலேம், ஆந்டனம் ளகமடுக்கய என னெர்த்டய

கயவத்டமல்டமன் ணக்கு க்டய சுக்கயட. பிசமணம

தமவ னகனம், ளடமப்வ பதிறுணமக இனக்கும் பிமதக
னெர்த்டயவதப் மர்த்டலேழழத ம் ணறக்கு இவப
கயவத்ட டன்மல் க்டய உண்மகயட. இந்ட
ப்த்தக்ஷணம ளடரிகய ணமச்சமம். பிக்ழச்ப

னெர்த்டயவதப் மர்த்டமல் என குனொிவத அல்ட க்னொ

ஸ்பமனள்நபவப் மர்க்கய ணமடயரிதம அனபனப்ழம
தழணம ற்டுகயட. வகப்னண்டக்கு கண்ஞமடி
ழபண்மம். ப்த்தக்ஷ அடேபத்டயற்கு ந்ட
ஆமய்ச்சயவதக் ளகமண்டும் யனொஞம் ழபண்மம்.
ஆவகதமல் அயபமநிகள் ன்கப்ட்பர்கள் ம்வண

ணண்டு று ளசமன்மலும் ளசமல்யபிட்டு ழமகட்டும்.
ழமக பனக்கயல் பிகம் ண்டபட ன்மல் மஸ்தம்
ண்டபட ன்று இனக்க அர்த்டத்டயழழத மம்

பிக்ழச்பவ பிகமக வபத்டக் ளகமள்ழபமம். அபர்
ம்வண ஆந்டணமகச் சயரிக்கப் ண்டகய அனகு
னெர்த்டயதமக ப்த்தக்ஷத்டயல் ளடரிகயழமட, ஆமய்ச்சய

னடிலே ளசமல்கயட ன்டற்கமக அபர் தனறுத்டகயபர்,
அசயங்கணமகத் ளடரிகயபர் ன்று எப்னக் ளகமண்மல்
அடலேம் ணண்டுத்டம் டமன்.
பிக்ழச்பர் யவத ண்டபர். அப்ம அம்ணம
மக்ஷ£த் மர்படீ ழணச்பமள் ஊல் ண்ஞிக்

ளகமண்டு ழகமனம் டமனணமக இனக்கும்ழமட அபர்
டமபட ழபடிக்வக குறும்ன ண்ஞி அபர்கவந என்று
ழசர்த்ட பிடுபமர். கமக்கமதமகப் ழமய் அகஸ்டயதவ

பிகணமக ணமற்ய ணக்குக் கமழபரி கயவக்கும்டிப்
ண்டபமர். ிம்ணச்சமரிதமகப் ழமய் பிீஞவ
ணமற்ய கமழபரி டீத்டயல் லங்கமடர் ப்டயஷ்வதமகும்
டி ீ வ ண்டபமர். ழகமகர்ஞ ழக்ஷத்டயத்டயழ
அபனுவத அண்ஞமபம மபஞவனேம் இழட ணமடயரி
அபர் ணமற்ய பிவநதமட்டுப் ண்ஞித்டமன் சயபயங்கம்
ிடயஷ்வதமகும்டிச் ளசய்டயனக்கயமர். இளடல்மம்

பிகர் ண்ஞி Practical jokes அடமபட அபர்
பிவநதமட்மகப் ண்ஞிழட

இன்ளமனத்டனுக்கு பிவதமக னடிந்டட. ஆமலும்
என அகஸ்டயதர், என மபஞன், என பிீஞன்
ணமந்டமலும், இந்ட ீ வக்ளகல்மம் ழமக்கம், இந்ட
ீ வகலவத பிவநலே ழமக கல்தமஞம்டமன்.

கமழபரினேம், லங்கமடனம், வகம யங்கனம் தமழம
என டி ணடேஷ்தனக்கு உவவணதமக இல்மணல்
ழமகம் னலபடற்கும் ப்ழதமப்டுகய பிடத்டயல்
அபர் ளசய்ட அனள் ீ வ!பிகணமகப் ண்ஞிபிட்மர்.
டயனத்டங்கநில் பிக பிமதகர்கள்
டயனத்டங்கநில் பிக பிமதகர்கள்
கள்நபமஞப் ிள்வநதமர் ன்று அபனக்குத்

டயனக்கவனைரில் டயனட்டுப் ழழ இனக்கயட. டப்னப்
ண்ஞித ழடபர்கநிணயனந்ட அம்னட கசத்வட அழஸ்
ண்ஞிபிட்டு, அப்னம் அபர்கள் டங்கள் டப்வ ளடரிந்ட
ளகமண்டு னவ ண்ஞித ிகு அவடக் ளகமடுத்டபர்
அபர். இப்டி அழக ழக்ஷத்டயங்கநில் பிகங்கள்

ண்ஞி, ழபடிக்வக ழபடிக்வகதமய்ப் ளதர் பமங்கயதபர்.
கடுக்கமப் ிள்வநதமர் ன்று இப்டிதனத்டர்.

டயனபமனொனக்குத் ளடற்ழக டயனக்கமமதில் ன்று என
ப்டபிங்க ழக்ஷத்ம். அடமபட டயதமகமம ல
பிடணம மட்டிதணமடும் ல ஸ்டங்கநில் என்று. அந்ட
ஊனக்கு பிதமமரி மடயக்கமய் னெட்வகள் பிற்வ
ண்டபடமகமக பமங்கயக் ளகமண்டு பந்டமன்.

மடயக்கமய்க்கு பரி உண்டு. அடமல் அபன் ழமல் ழகட்
ன் சுங்கச் சமபடிதிதில் கடுக்கமய் னெட்வ று
ளமய்ச் ளசமல்ய-னன்ழற்மமக பண்டிதில்
னன்மடினேம் ின்வடினேம் கடுக்கமய் னெட்வகலம்
ழமட்டுக் ளகமண்டு பந்டயனந்டமன். அடமல் அப்டிச்
ளசமல்ய-பரிவத ணமற்யபிட்டு, ளகமண்டு பந்ட

பிட்மன். பிக்ழச்பர் cF யதமதம் டப்ிமல் டண்வ
ளகமடுத்ட பிடுபமர். அவடனேம் பிகணமகப்

ண்ஞிபிடுபமர். அடமல் யணமகழப மழபமடு மபமக
ண்ஞிபிடுபமர். அடமல் யணமகழப மழபமடு மபமக
ல்ம னெட்வகநில் இனந்டவடனேம் கடுக்கமதமகழப

ணமற்யபிட்மர். ணறுமள் னெட்வகவநப் ிரித்டப் மர்த்ட
பிதமமரி, ழதம ன்று உட்கமர்ந்ட பிட்மன். அப்னம்
னத்டய பந்ட ிள்வநதமனக்கு ழபண்டிக்ளகமண்டு, கடுக்கமய்
ணறுடி மடயக்கமதமமல் அடற்குண்ம பரினேம், பரிக்கு
ழணல் அமடனம் கட்டுபடடமக எப்னக்ளகமண்மன்.
அபனம் ணஸ் இங்கய கடுக்கமவத ணமற்யப்

வனதடிழத மடயக்கமதமகப் ண்ஞிமர். டயத்டயக்கும்
ழணமடகப் ிள்வநதமனக்கு அங்ழக கடுக்கமய்ப்
ிள்வநதமளன்று ழர் பந்டபிட்ட.

கடுக்கமய்க்கு ழர் டயர் கனம்ன. என கனம்ிள்வந,
ஆதிம் கனம்வப் ளதரில் வபத்டக்ளகமண்டு,
கனம்மதிப் ிள்வநதமர் ன்று கும்ழகமஞத்டயல்
எனத்டர். கும்ழச்ப ஸ்பமணய ழகமபிலுக்கு பழணற்ழக
அபனவத ழகமதியனக்கயட. ன் அப்டிப் ழர், ன்
கவட ன்மல், ஆடயதில் அபனக்கு பமப்

ிள்வநதமளன்று ளதமம். பமமபடமத்டயன்ழமட

கபமன் அபவ ழபண்டிக்ளகமண்ழ னணம ழடபிவத

யண்தமக்ஷிணயனந்ட ணீ ட்டுக் ளகமண்டு பந்டடமல்
பமப் ிள்வநதமர் ன்று ளதமம். அந்டப்
ிள்வநதமர் ழகமபில் பமசயல் எனமள் மத்ரி என
கனம்ன பண்டிக்கமன் ஆவக்குச் சக்கு டுத்டப்

ழமகய பனயதில் டங்கயமமம். பண்டிதில் ஆதிம்
கனம்வக் கட்டுக் கட்மகப் ழமட்டினந்டமமம்.
பிக்ழச்பனவத பமம் கனப்ஞ்சமற்று
னத்த்டக்குள்ழநடமன். வகமம், வபகுண்ம்
ணமடயரி அபனக்ளகன்று என ழமகம் உண்டு. ஆந்ட
ஸ்பனொணம அபனவத அந்ட ழமகத்டயன் ழர்

ஆந்ட னபம் ன்ட. ணமபிஷ்ட க்ஷீமகத்டயல்
சதித்டக்ளகமண்டினக்கயமர். அம்மள் அம்னட

மகத்டக்குள் இனக்கய ணஞி த்பத்டயல்
ீ
இனக்கயமர்.
ிள்வநதமனவத ஆந்ட னபத்வடச் சுற்ய
இக்ஷறம மகம், அடமபட கனப்ஞ்சமற்றுக் கல்
இனக்கயட. இபர் ளமம்லேம் ஸ்பட்
ீ ன்வடக்

வகதியனக்கும் ழணமடகம் ணட்டுணயல்மணல் அபவச்
சூழ்ந்டயனக்கும் ளரித னத்ழண ளடரிபித்டபிடுகயட.

அபரிணயனந்ழட கனப்ஞ்சமறு ணமடயரி ணட ம் ளனகயக்
ளகமண்டினக்கும் ன்றும், பண்டுக் கூட்ம் பந்ட
ளணமய்க்கும் ன்றும் ளசமன்ழன்.
கனப்ங்கலுக்கு டுபியனப்பர் ழபடிக்வகதமக என
மப்ிம்ணச்சமரி ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு பந்ட
பண்டிக்கமிம் என கனம்ன ழகட்மமம். டனடிதமட
ன்று அபன் ளசமன்மமம். ழமகயபர்கள்

பனகயபர்கள், பண்டி யவத இவ்பநலே

ளபச்சுண்டினக்ழக, அந்டக் குனந்வட பமவதத்டயந்ட
ழகக்கயச்ழச என்று குடுக்கப்மடம?
ன்மர்கநமம். டமபட ளசமல்யத்
டப்ித்டக்ளகமள்நனுளணன்று அபன், இட என டயனுறக்

கனம்ன. அப்டிழத சமப்ிட்ம கரிக்கும். ஆவதில் கமச்சய
ளபல்ம் டுக்கப்ழமடமன் டயத்டயப்மகும் ன்று
அநந்டமமம். அப்டிதம?ன்று அபர்கள்
ழமய்பிட்மர்கநமம். அப்டிதம?ன்று ிள்வநதமனம்
சயரித்டக் ளகமண்மமம்.
உங்கலக்ழக னரிந்டயனக்கும் - ணறுமள் அத்டவ கனம்னம்
எழ கரிப்மக கரிக்க ஆம்ித்டபிட்டமம். ஆவதில்

அபன் கனம்வக் ளகமண்டு ழமய் இங்கயதலேன் அந்ட
பிதம் ளடரிந்டட. ிள்வநதமர் ழகமபில் பமசயல்
பந்ட கனம்ன ழகட் ப்ம்ணச்சமரி தமளன்று அபனுக்குப்
னரிந்டட. ளமம்லேம் ச்சமடமப்ட்டு

ழபண்டிக்ளகமண்மமம். ஸ்பமணயனேம் அடேக்ம்
ண்ஞிக் கனம்ளல்மம் வனதடி டயத்டயப்மக

ணமற்யமமம். பமப் ிள்வநதமர் ன்று ழனம்
கனம்மதிப் ிள்வநதமர் ன்று ணமயற்று.

இப்டி பிக அணசணயனப்டமக அழகக் கவடகள்.
இந்ட ணமடயரி பிவநதமடிழத அபர் ழணமக்ஷ ர்டதம்
ல்ம அடேக்னம் ண்டபமளன்ட எநவ்வபதமர்
கவடதியனந்ட ளடரிகயட. அபவநத் டன்னுவத

டம்ிக்வகவத பவநத்டத்டெக்கய, பிக பிவநதமட்மக

அவட அப்டிழத ீட்டிக் ளகமண்டு ழமய்டமன்

வகமத்டயல் ளடமப்ளன்று ழமட்டினக்கயமர். (ளடமப்னனு
ழமட்டினக்கமர் ன்று குனந்வடப்ழமல் அிதத்டன்
லசஞர்கள் கூயக் கலக்ளகன்று சயரித்டக் ளகமண்மர்கள்)
ழகயக் கபிவடகள்

ழகயக் கபிவடகள்.
டமன் ணற்பர்கநிம் பிகம் ளசய்பட ணட்டுணயல்வ.
டன்வ வபத்டம் க்டர்கநம கபிகள் பிகம்
ண்டபடற்ளகன்று யவத இம் ளகமடுத்டயனப்பர்

அபர். சந்டயன் யணமகழப அபவப் ரிமம் ண்ஞி
டண்வக்கு ஆநம ணமடயரிதில்மணல், ம்

ிள்வநதமர் ன்று ஸ்பமடீ ப்ரிதத்டயன் ழரில் யந்டம
ஸ்டடயதமகக் ழகய ண்ஞிமல் யத்டக்ழகட்டுக்
ளகமள்பமர்.
கமநழணகப் னபர் இப்டி யவத பிகணம சயழவக்
கபிகள் மடிதினக்கயமர். என மட்டில் அம்மள்

பிக்ழச்பவப் ளற்வடக் ழகமட்மவனேம் ளற்மள்
ன்கயமள். ன்ட?ிள்வநதமவதம இப்டி டெக்கய
பமரிப் ழமடுகயமற் ழமக் ழகமட்மன்

ன்கயமர்?ன்மல் இங்ழக, ழகமட்மவ ன்மல் ழகமட்டு
தமவ, அடமபட டந்டனவத தமவ ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும். இன்ளமன மட்டில் அபர்
பிக்ழச்பர் னெயக பமமக இனப்வடப்
ரிமம் ண்ஞி ஆவவத ய இலத்டக்ளகமண்டு
ழமகயழட று மடிதினக்கயமர்.

எநவபனேங்கூத் டக்குப் ிள்வநதமர் ளகமடுப்வட

பி, டமன் அபனக்குக் ளகமடுக்கயடடமன் மஸ்டய ன்று
த்பிக்கய பிடத்டயழழத, டமன் மலு ளகமடுக்கயடற்கு
ப்டயதமக அபர் னென்று ளகமடுத்டமல் ழமடம் ன்று
ரிமணமகச் ளசமல்கய பிடத்டயழழத,
மலும் ளடநிழடனும் மகும் னப்னணயவப
மலும் கந்டக்கு மன் டனழபன் ..................... ீளதக்குச்

சங்கத் டணயழ் னென்றும் டம
ன்று மடிதினக்கயமள்.
அபனக்கமக மம் டவதில் குட்டிக் ளகமள்பட,

ழடமப்னக்கஞம் ழமடுபட, சயடறுகமய் ழமட்டு ழம
ழம ன்று  ழர் ளமறுக்கப்ழமய் அடயழ சய ழர்
ணமந்ட ழமபட னடயத ல்மபற்யலுழண என பிக
அம்சம் இனக்கயட.

பிக சக் பிமதகர்
பிக சக் பிமதகர்

ழடமப்னக்கஞம் ன்டம் ஜமகம் பனகயட. அபர்
பிகம் ண்ஞித சய ழக்ஷத்டயங்கள் ளசமன்ழன்.

கமஞ்சயனத்டயழழத பிக சக் பிமதகர் ன் ளதரில்
அபர் இனக்கயமர். டம்ி னெபமகலேள்ந குணக்
ழகமட்த்டயல் அந்ட பிக சக்ர் இனக்கயமர். அளடன்
பிக சக்ர் ன்மல், சக்மஞிதம ணமணம

பிஷ்டபினம் practical joke ஆகப் ிள்வநதமர் பிகம்
ண்ஞிதினக்கயமர். என பிமதக சடர்த்டயதன்று

ணனணமன் ிந்ட மநமச்ழச!ன்று ணமபிஷ்ட யவத
ப்ளன்ட்கழநமடு வகமத்டக்கு பந்டமமம். குனந்வட
ஸ்பமணயதமமல் அந்ட ப்ன்ட்கவநளதல்மம் டெக்கயப்
ழமட்டுபிட்டு ணமணமபின் சக்த்வடப் ிடுங்கயக் ளகமண்டு
பிட்மமம். அந்ட றடர்ம் இல்மணல்
ணமபிஷ்ட இனப்மம?ிள்வநதமவப் ிடித்ட

அபரிணயனந்ட டயனம்ி பமங்கயக் ளகமள்ந னதற்சய
ளசய்டமமம். ிள்வநதமர் அவட க்ளகன்று பமதில்
ழமட்டுக் ளகமண்டு பிட்மமம். ணமபிஷ்ட
டம்னவத சடர்னத்டமல் இண்டு கமவடனேம்

ிடித்டக்ளகமண்டு ளடமப்னத் ளடமப்ளன்று ழடமப்னக்கஞம்
ழமட்மமம். அவடப் மர்த்டப் ிள்வநதமர் குீர்
குீளன்று சயரித்டமமம். அப்ழமட பமதில்

அக்கயக்ளகமண்டினந்ட சக்கம் ளபநிதில் பந்ட
பிலந்டடமம். பிஷ்ட அவட டுத்டக்ளகமண்டு
பிட்மமம்.

பிஷ்டபின் சக்கத்வடத் டம்ணயம் வபத்டக் ளகமண்டு
பிகம் ளசய்டபர்டமன் பிக சக் பிமதகர்.

அபரினக்கும் குணக் ழகமட்த்டயழ னெபம
குணமஸ்பமணய ிம்ண சமஸ்டம ன்கப்ட் னொழடத்டயல்
இனக்கயமர். ப்ஹ்ணமவப ப்ஞபர்த்டம் ழகட்டு அபனக்கு
ரிதமகச் ளசமல்த் ளடரிதமடடமல் ளதியல் ழமட்டு
பிட்டு மறப்ஹ்ணண்தழ ஸ்னஷ்டி
ண்ஞிமளன்று கவட இனக்கயடல்பம?அந்ட

ணதத்டயல் ஸ்பமணய டமழண ப்ஹ்ணமலேக்குரித ணமவ

கணண்ங்கவநக் வகதிழ டரித்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
குணக் ழகமட் னெபர் அப்டித்டமன் இனக்கயமர்.

ப்ஹ்ணமலேக்கு ஆக்வஜ ிப்ித்டத் டண்டித்டடமல்
ப்னஹ்ண சமஸ்டம ன்று அந்ட அபத்டயற்குப் ழர்.
டம்ி ஸ்னஷ்டி கர்த்டமபம ப்ஹ்ணமபின் வகதிலுள்ந

பஸ்டக்கவநக் வகப்ற்யக் ளகமண்டினக்கும் ழகமபியல்
அண்ஞமக்கமர் ம கர்த்டமபம பிஷ்டபின்
சக்த்வட அரித்ட பிக சக் பிமதகமக
இனக்கயமர்.

ககர்ஞர் பிசயயக் கமடமல் பண்வ பிட்டி பிவநதமடிச்
சயரிக்கப் ண்டகயபர். ம்ழமடர் ளடமங்குகய

ளடமப்வதமழழத மர்த்ட ணமத்டயத்டயல் சயரிக்கப்
ண்டகயபர். பிகர் அழக டணமஷ்கள், ழசஷ்வகள்,

குறும்னகள் ளசய்ட சயரிக்கப் ண்டகயபர். றனெகமக
சயரித்ட னெகத்ழடமடு னடல் ழரில் பந்டபனக்கு
அடுத்டடுத்ட இப்டி னென்று ழர்கள் - ககர்ஞர்,
ம்ழமடர், பிகர்.

டம டமபட கஷ்த்டயல் ணமட்டிக்ளகமண்டு டபிக்கய
ழமக ங்கவந ந்ழடமப்டுத்டகய
பிக்ழச்பனக்கு ணயஞ்சய ளடய்பணயல்வ.
பிக்மர்
பிக் மர்
அடுத்ட ழர் பிக் மர். அடமபட பிக்ழச்பர். பிக்
ஈச்பழடமன் பித்மம. ஈச்பன் மமலேக்கு ளமம்
ழணழ ன்று ழடமன்றும். ஆமலும் னொட் ணீ ிங்

மர்த்டமல் ஈச்பனும் மம ளசய்கயவடச்

ளசய்பன்டமன். ஈச் ன்கய டமடலேக்கு ஆட்சய ண்டபட
ன்ழ அர்த்டம். ஆட்சய ண்டகயபன் ஈச்பன். ஸ்பமணய
ளதர்கநில் மம, ஈச்பன், மடன் ன்கய பமர்த்வடகள்
எழ அர்த்டத்டயல்டமன் பனம். மம ன் ழவழத
ழசன், ழச்பன் ன்றும் ளசமல்கயழமம். ங்கமம
ன் ழவழத ங்கமடன், ங்ழகசன் ன்றும்
ளசமல்கயழமம். டயனமலேக்கு அசர் ன்வடழத பமக்-ஈசர்
ன்கயழமம். அப்டி பிக் மம ன்மலும் பிக்ழச்பர்
ன்மலும் எனத்டர்டமன்.
ிள்வநதமனக்கு இனக்கப்ட் ப்த்ழதகணம
அடயகமத்வடக் கமட்டுபட

பிக்மம ன் ழர்டமன். அபர் ப்த்ழதகணமக டற்கமக
ற்ட் ஸ்பமணய?ப்ம்ணம ஸ்னஷ்டிக்கு;பிஷ்ட
ஸ்டயடயக்கு:னத்ன் தத்டக்கு;டர்க்வக ளபற்யக்கு:க்ஷ்ணய
ளசல்பத்டயற்கு;ஸ்படய டிப்னக்கு;டன்பந்டரி பிதமடய

யபமஞத்டயற்கு ன்ளல்மம் ழணச்பின் ப்ஞ்ச
சர்க்கமர்கநில் எவ்ளபமனத்டனக்கு என ஆீஸ் இனக்கய

ணமடயரி, ிள்வநதமனவ¬த ஆீஸ் ன்?பிக்ங்கவநப்
ழமக்குபடடமன். டுத்ட கமரிதம் டபமமலும் அடயல்

பிக்ம் - இவனைறு - உண்மக்கமணயனக்கழப டுத்ட
டுப்ில் அபவத் ளடமலகயழமம். பிக்

ீக்கத்டயற்ளகன்ழ கப் ம்ளமனள் டுத்டக்ளகமண்
னொம்டமன் பிக்ழச்பர் அல்ட பிக்மம.
பிக்த்டக்கு ஈச்பர், மம ன்மல் பிக்ங்கவந
உண்மக்குபடயல் டவபர் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமள்நக்கூமட. பிக்ங்கவந அக்கய அனயப்டமல் அபர்
பிக் மமபமக இனக்கயமர். என மமலேக்கு

னக்தணம ழபவ சத்னக்கவந அக்கய வபப்ட.
அப்டி பிக்ங்கவந அக்கய வபக்கும் பிக் மம
அபர்.
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ஆடயதில் உக் ழடபவடதமகப்
ிள்வநதமர் இனந்டழமட அபர்டமன் பிக்ங்கவந
உண்டு ண்டபமக இனந்டமளன்றும், அடமல்டமன்
பிக்ழச்பர் ன் ழர் ற்ட்ளடன்றும், அப்னம்
ளநம்த னெர்த்டயதமக அபவ பனய ஆம்ித்ட
ிகும் அந்டப் ளதர் ீடித்ட பிட்ளடன்றும்
ளசமல்கயமர்கள்.

பிக்ம் ளசய்படம் உதர்ழமக்கத்டயழழத
பிக்ம் ளசய்படம் உதர் ழமக்கத்டயழழத !
அங்கங்ழக அபர் பிக்னம் ளகமஞ்சம் உண்மக்கயத்டமன்
இனக்கயமர். ணசயபழ டயரின ம்மத்டயற்குப்

னப்டும்ழமட டம்வண யவக்கமணல் னப்ட்டமல்
அபனவத டத்டயன் அச்சு னயந்ட ழமகும்டிப்
ண்ஞிதினக்கயமர். ஆமல் இளடல்மனம்,

ழணச்பழதமமலும் அபனங்கூ ழமக
யர்பமகத்டயல் ணற் ளடய்பங்கலக்கு இனக்கய
அடயகமத்வட ணடயத்ட அடற்கு கர ழ்டிந்ட கமட்டுபடடமன்
னவ ன்று னரித வபப்டற்குத்டமழதனயத, ளகடுடல்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்டற்கமகழப ளகடுப்டல்.

சட்த்டயற்கு Obey ண்ஞனும். டி ஆமணயவதபி அபன் மணயதமகழப இனந்டமல்கூ - சட்ந்டமன் ளரிட

ன்று னரிதச் ளசய்படற்கும், அங்கயப் ழமகும்

அக்கக்குஞம் பனக்கும் இனக்க ழபண்டும் ன்று
மம் கற்ிப்டற்கமகலேந்டமன் அபர் ப்ழமடமகயலும்
பிக்ம் உண்மக்குபட. அடமல் அப்ழமவடக்கு
மடயக்கப்ட்பர்கள் னடிபிழ மசணமடமகக் கவடழத
கயவதமட. ளன்மல் பிக்த்வடழத உண்மக்கயத
பிக்ழச்பழ டத்-த்பமம (அடன் பனயதமக) அடமல்
மடயக்கப்ட்பனக்கு, மம் மசக்டயதின் ஆட்சயதில் பிக்
யபமஞத்டக்கமக யதணயக்கப்ட்டுள்ந அடயகம னனவ
ணந்ட மழண மடயத்டபி னடினேம் று கமர்தத்டயல்
இங்கயதடமல்டமன் இப்டி உத்டயபம்

உண்மகயதினக்கயட ன் ல்யவபனேம் ஊட்டி, அபர்
அக்கத்ழடமடு ப்மர்த்டவ ண்டம்டிச் ளசய்ட
பிடுபமர். அப்னம் எட்டிக்கு இட்டிதமக யம்

அடேக்ம் னரிந்ட பிடுபமர். அபர்டமன் பிக்மம.
ளசமந்ட அடேபம்
ளசமந்ட அடேபம்
னமஞ கமத்ட த்னஷ்மந்டங்கள் இனக்கட்டும்.

ளசமந்டத்டயழழத க்ஸ்ீரிதன்ஸ் இனக்கயட. இண்டு
ளசமல்கயழன்.

ழபலூனக்குப் ழமதினந்ழடமம். அங்ழக ழசன்மக்கம் ன்
இத்டயல் சக்டய பமய்ந்ட னெர்த்டங்கள் இனக்கயன். என
ிள்வநதமர் இட்வப் ிள்வநதமர் இல்வ. டயழமன
ிள்வநதமர்கள். அடயல் இன்னும் பிழசம்
ன்ளபன்மல் அவப சயல்ி அடித்டப்

ண்ஞிதடயல்வ. டயமறும் ஸ்பதம்ன னெர்த்டயகள்.

கமடச னத்ர்கள் உண்டு. இங்ழக கமடச பிமதகர்கள்

இனக்கயமர்கள். டயளமன்றும் அவணந்டயனக்கும் அவணப்ன
ப்பஞபமகமணமக இனக்கும்.
டுபமந்டயத்டயல் னணய ணட்த்ழடமடு ணட்ணமக அந்ட
னெர்த்டயகள் னெடிப் ழமதினந்டடமம். பிக்ழச்பர் ப்னத்ப ீ

டத்பத்டக்கு னெர்த்டய ன்று கமட்ழபம ன்ழபம, இப்டி
ணண்டக்குள் னவடத்ட பிவநதமட்டுப்
ண்ஞிதினக்கயமர். டக்ழகமய ன் ணமமஷ்டி
ணந்டயரி அந்ட பனயதமக மத்ரி ழபவநதில் மட்டில்
ழமய்க் ளகமண்டினந்டமமம். க்ளகன்று அச்சு னயந்ட
பண்டி யன்றுபிட்ட. இங்கயப் மர்த்டமல் னணயதில் த்டக்
கவ இனந்டட. ஆமல் ஆள் தமவனேம் கமழஞமம்.

ன்ளபன்று னரிதமணல் ணஸ் கங்கய மத்ரி னமலேம்
அங்ழகழத இனந்டமமம். பிடிந்டடமன் மட்டுக்குத்

டச்சுப் மர்த்ட ரிப்ழர் ண்ஞ னடினேளணன்டமல் அப்டி
டங்கும்டி ஆதிற்று. ிதமஞத்டக்கு இப்டி டயந்டகம்
(பிக்ம்) பந்டழட ன்று பனத்டப்ட்டு, பிக்ழச்பவ
ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு டெங்கயப் ழமய் பிட்மர்.
பிக்ழச்பர் ஸ்பப்த்டயல் பந்டமர். அந்ட இத்டயல்
ன்னுவத கமடச னெர்த்டயகள் னவடந்ட

ழமதினக்கயன். அடன்ழணல் உன் பண்டிச்சக்கம்
இடித்டடயமல்டமன் த்டம் பந்டபிட்ட. அவடப் ற்ய
பனத்டப்மழட!னெடிக்கயக்கயடழமடம், ழகமதில் கட்டிக்
ளகமண்டு ல்ழமனம் பப்மடயதமகப் ிகமசயக்க
ழபண்டும் ன்கய ங்கல்த்டயல் மழடமன்
ண்டபித்டட!அங்ழக ழகமதில் கட்டிக் கும்மிழகம்
ண்ஞிப் ண னண்ஞிதம் ம்மடயச்சுக்ழகம ன்மர்.

டக்ழகமய த்டவ பனத்டப்ட்மழம அடற்கு பட்டினேம்
னடலுணமக ந்ழடமப்ட்டுக் ளகமண்டு அப்டிழத
ண்ஞிமர்.
அந்டக் ழகமதில் இனக்கய க்கணமக மங்கள்
ஊர்பணமகப் ழமய்க் ளகமண்டினந்ழடமம். அப்ழமட ன்
ஆச்சு ன்மல், சயன் ஸ்பமணயகள் தமவ ழணல் பந்ட

ளகமண்டினந்டமர். அந்ட தமவ இத்வட பிட்டு ழணழ
ழமகமணல் அங்ழகழத சுனண்டு சுனண்டு பந்டட.
தமவப்மகனும் ணற்பர்கலக்கும் த்டவ டமம
ண்டம் ழகட்கமணல் ளமம் ழம் இப்டி னண்டு
ண்ஞிற்று. ழணழதமமல் ஸ்பமணயகள் இனக்கயமர். இட
இப்டிப் ண்டகயழட!ணடம் ிடித்ட பிட்டம

ன்?கூட்ணமக ங்கள் ழசர்ந்டயனக்கயமர்கழந!ன்று
ல்ழமனக்கும் பதிற்யல் னநிவதக் கவத்டட.

அப்ம்டமன் சட்ளன்று ஜமகம் பந்டட. க்கத்டயழ
ழசண்மக்கம் ிள்வநதமர் இனக்கயமர். அபனக்கு 108
சயடறுகமய் ழமடுபடமக ழபட்டிக்ளகமண்டினந்ழடமம்.
ஆமல் ணதத்டயல் அட ணந்ட ழமதிடுத்ட

ன்று!ணந்ட ழமதிடுச்சு ன்மல் ன்?அசயத்வட
ன்றுடமன் அர்த்டம். னர்ஞ கும் ணரிதமவட, ணமவ

ணரிதமவட, ங்கலவத ணஸ்கமம் ல்மம் யவத
பமங்கயக் ளகமள்படற்கமக பி பனபடற்கு ணந்ட
ழமகபில்வழத!ிள்வநதமனக்கு ழபண்டிக்
ளகமண்வடச் ளசய்த ணட்டும் ணந்ட
ழமகமணம?ங்கலக்கு ச்த்டம - க்டயகவந உண்டு
ண்ஞ ழபண்டித ளமறுப்னள்நபர்கழந இப்டிப்

ண்ஞமணம ன்று மம் கற்ிக்கயடற்கமகத்டமன்

ஸ்பமணய இப்டிப் ண்ஞிதினக்கயமளன்று னரிந்டட.
க்ழக டமபட கஷ்ம் உண்மக்கயமல்கூ அவ்பநலே
ணயல் வடக்கமட றுடமன் சயன் ஸ்பமணயகள் ய
பந்ட டம்னவத ஸ்பனொணம தமவ னெழண

இக்குப் ண்ஞிதினக்கயமர் ன்று ழடமன்யற்று. அபர்
(சயன் ஸ்பமணயகள்) என்றும் தப்மணல்
வடர்தணமகத்டமன் இனந்டமர். ழபண்டிக் ளகமண்
க்கும், அவடத் ளடரிந்ட ளகமண்டினந்ட

கமர்தஸ்டர்கலக்குந்டமன் தம், மம் ல்மம்!
உழ ிள்வநதமனக்குச் சயடறுகமய் ழமட்ட.

தமவனேம் சட்ளன்று ரிதமகயத் டன் மட்டுக்கு ழணழ
ழமக ஆம்ித்டட. இட ப்த்தக்ஷத்டயல் மர்த்டட.

அப்னம் என மள் அந்டப் ிள்வநதமனக்குப் அிழக
ஆமடவகலம் பிழசணமகப் ண்ஞிழமம்.
சயடறுகமய், அிழகம் ஆகயதபற்மல் அபனக்ளகன்றும்
மம் னடமக மம்,

ந்ழடமம் உண்மக்கயபிபில்வ. அபர்

ன்வக்குழண ஆந்ட ஸ்பனொி, யத்த த்னப்டர். இந்ட
பனயமடுகள் டக்குப் ண்ஞ வபத்ட ணக்ழகடமன்
ஆந்டம், ஆத்ண மம் ற்டுத்டகயமர்.
யர்பிக்ணமக என கமர்தம் ந்டமல் ல்டி ந்டட
ன்று த்னப்டய ற்டுகயட. அட பமஸ்டபம்டமன்.
ஆமலும் அவடபி த்னப்டய, ந்ழடமம் ப்ழமட

உண்மகயளடன்மல், என பிக்ம் உண்மகய அப்னம்

அட யபர்த்டயதமகயக் கமர்தம்

யவழபகயழமடடமன்!ளபய்தில் இனந்டமல்டமன்
யனனவண ளடரினேம். ரிவகவத கறுப்னத் டஞிதில்
அட்மச் ண்ஞிமல்டமன் இன்னும் நிச்ளசன்று
ளடரிகயட. அப்டி பிக்த்ழடமடு ழசர்ந்ட கமர்த னர்த்டய

பனகயழமழட அடயழ கூடுடல் ந்டஷ்டி ற்டுகயட.
கமர்த னர்த்டய இனக்கட்டும். அழடமடு, அவடபி
க்டயதமந்டம் ற்டுபட பிழசம். மம் ணந்ட
ழமமலும் அவ்பநலே ளரித ஸ்பமணய - டலேம் ழடவப
இல்மடபர், ம் ழடவபகவநளதல்மம் யவழபற்யக்
ளகமடுப்பர் - ம்னவத அல்ப் ிமர்த்டவவத

ணந்ட ழமகமணல் யவலே வபத்டக் ளகமண்டு, ளடய்ப
மதணயல்மணல் ம்ணமல் னடிதமட ன் அயலே
அக்கங்கவநனேம் ணக்கு உண்மக்கும் பிடத்டயல்,
இவஞ்சல் ன் ளதரில் ளரித அடேக்ழண
ண்ஞிதினக்கயமர் ன்று க்டயதம என ஆந்டம்
உண்மகயட.

இவஞ்சவப் ழமக்குகயபர், ின்மடி

ழமக்குபடற்கமகழப ப்ழமடமபட இவஞ்சவ உண்டு
ண்டகயபர் - அபர்டமன் பிகமம.
பிமதகர் இட்வப் ிள்வநதமர்
பிமதகர் ; இட்வப் ிள்வநதமர்.
பிக்மழம பிமதக:- பிக்மர் ன் ழனக்கு
அடுத்டடி பிமதகர் ன்று பனகயட. இட்வப்
ிள்வநதமர் று க்கத்டயல் க்கத்டயல் இண்டு

ிள்வநதமர்கவநப் ிடயஷ்வ ளசய்கய பனக்கம்

இனக்கயட. அழக ஊர்கநில் இட்வப் ிள்வநதமர்
ழகமதில் ளடன ன்று இனக்கும். அங்ழக எழ
ஆதத்டயல் எழ சந்யடயதில் இண்டு ிள்வநதமர்கள்
க்கத்டயல் க்கத்டயல் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்மர்கள்.

டிக் ழகமபிமக இல்மணல் ஈச்பன் ழகமபியழழத
இட்வப் ிள்வநதமர் இனப்டனண்டு.
ழபழ ந்ட ஸ்பமணயக்கும் இப்டி ழமடய னெர்த்டயகள்
வபத்ட ஆமடயப்டமகக் கமழஞமம். ிள்வநதமனக்கு
ணட்டும் இனக்கயட. இட்வப் ிள்வநதமர் ன்ழ
ளசமல்படமகலேணயனக்கயட.
ிப்டி ன்மல் இபர் எனத்டர்டமன் டமழண

என்றுக்ளகமன்று டயமடமகத் ழடமன்றும் இண்டு
கமரிதங்கவநப் ண்டகயமர். டயமட ன்று
ளசமல்பில்வ. டயமடமகத் ழடமன்றுகய ன்கயழன்.
இடற்கு அப்னம் பனகயழன். ஆகக்கூடி இபர் ளசய்கய
இண்டு கமர்தங்கநில் என்று ணற்டற்கு ழர் ணமடயரித்
ளடரிகயட. அபற்யல் எவ்ளபமன்றுக்கும் என

னெர்த்டயதமகத் டமன் இட்வப் ிள்வநதமர் ன்று
வபத்டயனப்ட.

அந்ட இண்டு னெர்த்டயகநில்டமன் எனத்டர் பிக்மர்.
ணற்பர் பிமதகர். அடுத்டடுத்ட இண்டு ிள்வநதமர்
னெர்த்டயகள் உட்கமர்ந்டயனக்கயமர்ப்ழமழப இந்டப்
ழர்கலம் (ழமச மணமபநிதில்) அடுத்டடுத்ட
பனகயன். பிக்மம பிமதக.

அளடன் இண்டு கமர்தளணன்மல் - என்று

பிக்ங்கவந உண்டு ண்டபட. ணற்ளமன்று
பிக்ங்கவநப் ழமக்குபட. ழர்ணமமகத் ழடமன்றும்
இண்டு கமர்தங்கள்.
பிக்ழச்பர், பிக்மர் ன்ளல்மம் ளசமல்லும்ழமட
பிக்த்வட உண்மக்குபடயல் ஈச்பர், மம ன்று

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூமட. ஈச்பழ, மமழபம
ப்டய ளகட்வட அக்கய அனயக்கும் சக்டயழதமடு
இனக்கயமர்கழநம அப்டி இபர் பிக்ம் ன் ளகட்வட
அனயப்டமழழத இப்டி ழர் ளற்யனக்கயமளன்று
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று ளசமன்ழன்.
ளமடபமக பிக்ழச்பர் ன்று அபவச் ளசமல்ய

பஞங்கும்ழமட இந்ட அர்த்டத்டயல், மபத்டயல்டமன் ளசய்த
ழபண்டும்.

ஆமல் இட்வப் ிள்வநதமர்கநில் னடல்பமக அபர்
பிக்மவப் ழரில் இனக்கும்ழமட அபவ

பிக்ங்கவந உண்மக்குபர் ன்றுடமன் வபத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும். பமர்த்வடதின் ழர் அர்த்டப்டி,
(சயரித்ட)

டயனட்டுப் ண்டபடயல் ணம ளகட்டிக்கமமக

இனப்பவத் டயனட்டு மம ன்கய ணமடயரி,

பிக்ங்கவநப் ண்டபடயல் ணம ளகட்டிக்கமர்

ன்டமழழத பிக்மம ன்று வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும்.
அப்னம் பிக்ங்கவநப் ழமக்கும் னெர்த்டயதமக அபர்

இனக்கும்ழமடடமன் அபனக்கு பிமதகர் ன்று ளதர்.

பிக்ங்கவநப் ண்டகயமளன்மல், ளமல்மட
சமணயதம?ன்மல், அடடமில்வ.

அடமல்டமன் பிக்ங்கவநப் ண்டபவடனேம்
ழமக்குபவடனேம் யணமகழப டயளடயர் ன்று
ளசமல்மணல் டயர் ணமடயரித் ழடமன்றுகய ன்று

ளசமன்ட. இந்ட இண்டு கமரிதங்கலக்கும் மம்
அடேக்ம் ன் என்ழடமன். அடழப இண்டு
னொத்டயல்,
பிக்ம் ண்டபட, பிக்த்வட அனயப்ட று

இண்மதினக்கயட. அடமல் அடிப்வதில் டயளடயர்
இல்வ.

பிக்த்வடப் ண்டபடம அடேக்ம்?அளடப்டி
ன்மல்,
த்டவழதம டப்னக் கர்ணம ண்ஞி மளணல்மம் யவத
னெட்வ கட்டிக் ளகமண்டு பந்டள்ழநமம். ஆமலும்
இப்ழமட ழடம ளகமஞ்சம் ஈச்பமடேக்த்டயமல்
ளகமஞ்சம் ிள்வநதமர் க்டய உண்மகய, அபவ

ழபண்டிக்ளகமண்டு, மம் ஆம்ிக்கய கமர்தங்கள்
பிர்பிக்ணமக க்க ழபண்டும் ன்டற்கமக அபவ
ழபண்டிக் ளகமண்டு ஆம்ிக்கயழமம்.
சரி, இப்டி ழபண்டிக்ளகமண்ழமளணன்டற்கமக ம் னம்
மக்கயவத அபர் அப்டிழத எபர்லுக் ண்ஞி ணக்குக்
கமர்த யத்டயவதத் டந்டமல் ரிதமதினக்குணம? ன்டமன்
கனவஞதிமல் பிட்டுக் ளகமண்டுக்கமணமமலும்

எழடிதமக னர்ப கர்ண வ கமன்ல் ண்ஞிமல்

ரிதமதினக்குணம?அப்னம் ம dF ங்கலக்கு
ப்டிதினக்கும்?டர்ண யதமதம் என்றுணயல்வ

ன்டமகத்டமழ ஆகயபிடும். மம் ன் ழபஞம
ண்ஞமம், ண்ஞிதினக்கமம். இப்ழம குஞ்சம்
ிள்வநதமர் னவ ண்ஞிட்ம ழமறும். அத்டவ

டப்னம் அடிட்டுப் ழமதிடும் ன்ல்பம ஆகயபிடும்?
இப்டி ஆக பிமணயனப்டற்கமகத்டமன் அபர் பிக்
மமபமக இனந்ட பிக்ங்கவந உண்டு ண்டபட.
உண்டு ண்டபட ன்மல் அபமகழப ம்வணக்
கஷ்ப்டுத்டபடற்கமக அயதமதணமக உண்டு
ண்டபடயல்வ. மம் னர்பத்டயல் ண்ஞிதினப்டயன்
தமக ணக்குக் கமர்த யத்டய ற்டுபடற்கயல்வ

ன்று கர்ண யதமதக் கக்குப் டிழத இனக்கும். ஆகழப
அபர் ண்டபடமகத் ழடமன்றும் பிக்த்டயற்கு னெம்
னர்பத்டயல் மம் ண்ஞி டப்னடமன். அட ப்டினேம்
ணக்கு அழக கமர்தங்கள் யவழபமணல் இவஞ்சல்
ண்ஞத்டமன் இனக்கும். அட டமமகப் ண்ஞிமல்

த்டவழதம உத்மடணமகழப இனக்கும். இவஞ்சமல்
கமர்தம் அடிழதமடு ளகட்டுத் ழடமற்ழ ழமய் யற்ழமம்.

அல்ட அழக சயன்ச் சயன் பிதங்கநில் ளபற்ய
உண்மக பிட்டு (இணநித்ட) அப்னம் ழசர்த்ட வபத்ட
அத்டவனேம் ளமறுக்கய ணண்வதில் எழ ழமமகப்
ழமய்பிடும் - டு ழடமல்பிழத!இப்டி ழமணல், ளபள்நம்
அப்டிழத ம்வண அடித்டக் ளகமண்டு ழமய்பிமணல்,
பனனன் கமப்மக அவஞழமட்டுக் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக த்வட பிடுகயமற்ழமழப, பிக்மம
ம்னவத கர்ண ழசத்டமல் உண்மக ழபண்டித

இவஞ்சவ மம் டமங்கயக் ளகமள்கய அநபில்

சமவஸ் ண்ஞி பிடுகயமர். சமவஸ் ண்டபட
ணட்டுணயல்மணல் த்வடழத எநலேக்கு பற்லேம்
ண்டகயமர். ன்வக்ழகம ளரிமகப் னயபமங்க
இனக்க ளரித பிக்த்வட இப்ழமழட டன்னுவத
டம்ிச்சுக்வகதமல் ிடித்ட இலத்டக்ளகமண்டு பந்ட,

மக்கயவதனேம் எழ பச்சயல்
ீ
கமட்டி பிமணல், சயன்ச்
சயன்டமப் ண்ஞி மம் டமங்கயக் ளகமள்லம்டிப்
ண்டகயமர். வனத கர்ணம வ்பநலே சரக்கயம்
டீர்கயழடம அவ்பநலேக்கு ல்டடமழ?அட
டீர்ந்டமல்டமழ பிழணமசத்டக்கு பனய டயக்கும்?டள்நிப்

ழமக ழமக மம் இன்னம் னடயமக த்டவ னெட்வ
ழசர்த்டக்ளகமண்டு பிடுழபமழணம?இப்டி ஆகமணல்
பிக்த்வட னன்டமகழப இலத்டக் ளகமண்டு பந்ட,
ணக்குக் ளகமடுவணதமடமகத் ளடரிந்டமலும்

பமஸ்டபத்டயல் ண ல்ழட ண்டபர்டமன்
பிக்மம.
பிக்த்வட இலத்டக்ளகமண்டு பனபர் பிக்மம.
அப்னம் அவடச் சயயட ண்ஞி, மம் ளகமஞ்சம்

அடேபித்ட உழழத, ழமடளணன்று அப்டிழத ழமக்கய
பிடுபர் பிமதகர். பிதமடயவதக் கயநயபிட்டு
ஸ்பஸ்டப்டுபடண்ல்பம?அப்டி,
கயநயபிடுபர்டமன் பித்மர். ஸ்பஸ்டப்டுத்டகயபர்
பிமதகர்.
பிக் கர்த்டம (இவனைறு ளசய்பர்) பிக் ர்த்டம
(இவனைவ அனயப்பர்) ன்று இண்டு ழனம்

அபனவத அஷ்ழமத்டயத்டயல் அடுத்டடுத்ட பனபடயல்,
பிக்மம னன்பர், பிமதகர் ின்பர்.

பிமதகர் ன்மல் பிசயஷ்ணம, அடமபட பிழசம்
ளமனந்டயத மதகர் - சயப்னப் வத்ட டவபர். ல்ம
ஸ்பமணயகலழண மதகர்கள்டமன். அபர்கள் ழபழ
ன்ழபம என அற, மக்ஷ சத்ன ளசய்டடற்கு

டயமகச்ளசய்ட, அந்டக் ளகமடுவணவத ணமற்ய ல்ட
ண்ஞிதினப்மர்கள். அப்டிப் ண்ஞிதடமல் ல்டயல்
னன்ின்று அவனத்டப் ழமகயபர் ன் அர்த்டம்
ளகமண் மதகர்கநமக அபர்கள் ஆகயதினக்கயமர்கள்.
இபர் ப்டி அபர்கள் ல்ழமவனேம்பி பிழசம்
ளமனந்டயத பிமதகமமர் ன்மல் - இபர் ழபறு

அறர்கள் ண்ஞித ளகமடுவணகவநப் ழமக்குபட
ணமத்டயணயல்மணல், டமழண பிக் மமபமக இனந்ட
உண்மக்கயத இவஞ்சல்கவநனேம் ழமக்குகயமர்.
டம்வணத்டமழண பிஞ்சயத மதகமக இனப்டமல்டமன்
பிமதகர் ன் டிப் ளனவண ளறுகயமர்.

பிக்மர் ன்ட ழமழப பிக்மர் ன்றும்
ளசமல்படண்டு. பிக் பிமதக மட ணஸ் ழட.

பிக்த்வட உண்டு ண்டபனக்கும் பிசயஷ்ணம
மதகர் ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்.
பிக் பிமதகர் யக் பிமசகனம்டமன். அடமபட
பிக்ங்கவந அடிழதமடு மசம் ளசய்கயபர். ம்ஸ்கயனட
'ச'டணயனயல் 'த'ஆகயபிடும்.

ஆகமசம் - ஆகமதம் ணமடயரி.

இங்ழகழதம ம்ஸ்கயனடத்டயழழத பிக் பிமதகர்
பிக் பிமசகமகலேம் இனக்கயமர்?
ியத்டணம ளதர்
ியத்டணம ளதர்
றனகச் - வசகடந்டச்ச ககர்ஞக:
ம்ழமடச்ச பிகழம பிக்மழம பிமதக:
'பிமதகர்

ன்ட அடுத்ட ழர்'ிள்வநதமரின் ியத்ட

மணமக்கநில் என்று பிமதகர். ப ழடசத்வடபி

டக்ஷயஞத்டயல் அடயப்யத்டணம மணம. ிள்வநதமர்

சடர்ச்சய ன்று ழச்சயல் ளசமல்பவடழத பிமதக சடர்த்டய
றுடமன் மம் formal- ஆகக் குயப்ிடுழபமம். பக்ழக

கழஞஷ் சடர்த்டய ன்மர்கள். யத்டய பிமதகர், ச்ழபட
பிமதகர் ன்ளல்மம் ளனம்மலும் பிமதக சப்டம்
ழசர்த்ழட ம் டக்ஷயஞ ழடசக் ழகமதில்கநில் அபனக்குப்
ளதர் சூட்டிதினக்கும். பிமதகர் அகபல் ன்

எநவபதின் ியத்ட ஸ்ழடமத்டயத்டக்குப் ளதர்
இனக்கயட.
பி-மதகர். மதகர் ன்மல் டவபர்.  ழனக்கு
ழணழ அபர்கவநக் கட்டுப்டுத்டபமக இனப்பர்.
ல்ம மடயதினக்கும் உதர்லே ணப்மன்வண
ல்ம மடயதினக்கும் உதர்லே ணப்மன்வண
மதகர் ன்று என மடயப் ளதர் இனக்கயட. மடய
னவதிமல் டமழ்த்டப்ட்பர்கலம், அபர்கவநத்

டமழ்த்டய வபப்பர்கலம் ழபனொன்ய பிட்மர்கள் ன்

அிப்மதம் இப்ழமட இனக்கயட. டமழ்த்டப் ட்பர்கநமக
இனப்டயல் சலுவககள், ஆடமதங்கள் கயவக்கயன்

ன்டமல் ல்மனம் அப்டிச் ளசமல்யக் ளகமள்படமகலேம்
இனக்கயட. ஆமல் னன்மநில் இப்டிக்
ளகமள்படமகலேம் இனக்கயட!ஆமல் னன்மநில் இப்டி
இல்வ. அந்டந்ட மடயதமனம் டமங்கள் 

னடமதத்டயல் உதர்ந்ட இம் ளற்யனப்டமகழப
கனடயமர்கள். மடயப் ளதர்கவநப் மர்த்டமழ ளடரினேம்.
மமம் பர்ஞத்வடச் ழசர்ந்ட என மடயக்கமர்கலக்கு
னடயதமர் ன் ழர் இனக்கயட. னெத்டயல்
னடயம் ளற்பர்கள்டமன் னடயதமர். அழட ணமடயரி

பக்ழக 'அகர்பமல்'ன்கயமர்கள். அக் ஸ்டமம் ன்மல்
னடல் இம். அப்டி  னடமதத்டயல் அக்ணமக
இனப்பர் அகர்பமல். ிள்வந ன்மலும் ணடயப்னக்கு
உரிதபர் ன்று அர்த்டம். ளமம் உதர்மடயத்

ழடங்கமவதப் ிள்வநத் ழடங்கமய் ன்ட பனக்கம். ல
வபஷ்ஞப குன ம்வவதப் மர்த்டமல்

ப்மம்ணஞர்கலம் னடய ன்றும், ிள்வந ன்றும்
ளசமல்ப்ட்டினப்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமம். வசப
ம்ப்டமதத்வடப் மர்த்டமலும்-ம்ந்டர் ழபட

ப்மம்ணஞர், றந்டர் ஆடயவசபர், அப்ர் ழபநமநர்;இந்ட
னென்று ழவனேம் ழசர்ந்ட 'னெபர் னடயகள்'ன்று

ளசமல்பட ணன. 'ம' ன் பமர்த்வடடமன் மத, மவ்
ன்ளல்மம் ஆதிற்று. டணயழ் ழடசத்டயயனக்கய மம்
'மவ்'ன்மல்

ணமத்ப ிமம்ணஞவத்டமன்

யவக்கயழமம். ஆமல் ணமத்பர்கள் அடயகனள்ந கன்
ழடசத்டயலும், அழட ழம ஆந்டயமபிலுள்ந மமம்

பர்ஞத்டபர்கலம் 'மவ்'ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். அடழப

பக்ழக மய், ழ ன்ளல்மம் இனக்கயட.
வபச்தர்கவநச் ளசட்டிதமர் ன்கயழமம்.
'ச்ழஷ்டி'ன்டடமன்

ளசட்டி ஆதிற்று.

ச்ழஷ்ணமபர்கள் - உதர்ந்ட யவதில் இனப்பர்கள்ன்று அர்த்டம். ச்ழஷ்டிடமன் பக்ழக 'ழட்'ஆதிற்று.

ச்ழஷ்ணமபர்கள் - உதர்ந்ட யவதில் இனப்பர்கள்ன்று அர்த்டம். ச்ழஷ்டிடமன் பக்ழக 'ழட்'ஆதிற்று.
கன் ழடசத்டயல் அவடழத ளட்டி ன்மர்கள். 'அபன்
உசந்ட மடய'இபன் டமழ்ந்ட மடய'ன் அிப்மதங்கலம்
ழமட்டிச் சண்வகலம் இல்மணல், தமமமலும்
மம்ர்தணமக ற்ட் ளடமனயவச் ளசய்ட என 
னடமதத்டயற்கு ழபண்டித ல்மபிடணம

ஞிகவநனேம் ழமட்டி ளமமவண இல்மணல் ண்ஞிக்
ளகமடுத்டழடமடு அபபனம் னடல் மடயடமன், உதர்

மடயடமன் ன் pride -எடு ம் ங்கள் இனந்ட பந்டவட
இந்டப் ளதர்கள் கமட்டுகயன். 
பகுப்னக்கமர்கலக்கயவதில் இனந்ட பந்ட

ளநன்தனம் இடயல் ளடரிகயட. ப்டிளதன்மல் என
மடயக்கமர்கள் டங்கலக்கு உதர்பமகப் ழர் வபத்டக்
ளகமண்வட ணற்பர்கலம் ஆட்ழசிக்கமணல்,

அபர்கலக்கு அந்ட pride இனக்கட்டும் ன்ழ டுத்டக்
ளகமண்டு, டமங்கலம் அபர்கவந அப்டித்டமன்
கூப்ிட்டினக்கயமர்கள்.

டவபர் ன் அர்த்டனள்ந 'மதக'டம் ல்ம
பர்ஞத்டயனக்கும் உரித ளதமக இனந்ட இந்ட
ணத்பத்வட - டற்கமத்டயல் ளசமல்லும் கமரித

ணத்பத்வட அல்;அவடபி அபசயதணம ணழமமப

ணத்பத்வட - ன்மகக் கமட்டுகயட

ணமமஷ்ட்மபில் 'மதக்'ன்று இனப்பர்கநில்
ிமம்ணஞர்கள் இனக்கயமர்கள். டஞ்சமலைர் மதக பம்சம்,
ணடவ மதக பம்சம் ன்கய இத்டயல் மதகர்கள்
மகுத்டபர்கள். கன் ழடசத்டயயனந்ட டணயழ்

மட்டுக்கு பந்ட மதக்கர்கலம், ஆந்டயத்டயல் இந்ட
'மதக'டமடபின்

அடிதமகழப மனேடு ன்று

ளசமல்ப்டுபர்கலம் மமம் பர்ஞத்வடச்
ழசர்ந்டபர்கள்.

'மதக'ன்கமணல் 'மத'ன்ழ

ளசமன்மலும் ழமடம்.

'மன்'ன்வடழத 'மகன்'ன்றும்

ளசமல்கய ணமடயரி

அழக பமர்த்வடகலக்கு ம்ஸ்க்னடத்டயல்
'க'ழசர்ப்டண்டு.

மதன் ன்மலும் டவபர்டமன்.

ணவதமநத்டயல் மதர் ன்கயமர்கள். அபர்கலம் மமம்
பர்ஞம்டமன். டணயழ் ழடசத்டயல் உத்டணணம அடிதமர்கவந
'மதமர்'ன்கயழமம்.

எனத்டர் மதமர், ழர்

மதன்ணமர். அறுத்டனென்று மதன்ணமர்கநில் இல்மட
மடயழத இல்வ!அறுத்ட னெபவனேம் ற்ய
றந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் மடித டயனபமனொர் ழகமபியல்
அர்ச்சகர்கலக்ழக திமர் ன்றுடமன் ழர்.
M ன்னும்
V னும்

அவ

அவ

பிமதகர் ன் ளதரில் மதகனக்கு னந்டய V இனக்கயட.
சயபகஞத் டவபம ிள்வநதமர் மதகர் ன்
ழனக்கு ளமம்லேம் ளமனத்டனவதபர் ன்று

ளடரிகயட. அடற்கு னந்டய V ழமட்மல் ன் அர்த்டம்?

ம்ஸ்கயனடத்டயல் பமர்த்வடகலக்கு னன்ழ ழசர்க்கய
prefix (னன்வ)

கநில் V ன்ட என்று. இந்ட V தின்

பிழசம் ன்ளபன்மல் அட ின்மடி ன்
பமர்த்வட பனகயழடம அடன் அர்த்டத்வட இண்டு
பிடங்கநில் ணமற்க்கூடும். என்றுக்ளகமன்று னலக்க
பித்டயதமணம இண்டு பிடங்கள். ணம் ன்மல்
அலக்கு. V ழசர்த்ட பிணம் ன்மல் சுத்டம். இந்ட
இத்டயல் V ன்ட ின்ழ பனம் பமர்த்வடக்கு
ஆப்ழமயட் ணீ ிங் உண்மக்கும்டிச் ளசய்கயளடன்று
ளடரிகயட. ஆமல் சுத்டத்டக்கு V ழமட்டு பிசுத்டம்
ன்று பமர்த்வட இனக்கயட. அடற்கு சுத்டணமக

இல்மடட ன்று ஆப்ழமயட் அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்மல் டப்ன. இந்ட இத்டயல் V ன்ட ின்ழ

பனம் பமர்த்வடவத டயப்டணமகப் ண்ஞமட. அடற்கு
ழணலும் பயனேம் உதர்லேழண ளகமடுக்கும். பிசுத்டம்
ன்மல் ண சுத்டணமட று அர்த்டம். பிரீடம்
ன்று என பமர்த்வடவதச் ளசமல்கயழமம். ரீடம்

ன்மல் னவதமகச் சுற்யக் ளகமண்டினப்ட. பிரீடம்
னவளகட்டுத் டமறுணமக இனப்ட. இங்ழக V

டயப்டணமக்கயபிடுகயட. தம் ளபற்ய ன்மல் பிதம்
அடற்கு டயப்டணம ழடமல்பிதம ன்மல், அப்டி
இல்வதல்ம?பிழசணம, அடமபட சயப்னப்
ளமனந்டயத ளபற்யழத பிதம்.
பிழசம் ன் பமர்த்வடவதழத டுத்டக் ளகமள்நமம்.
ழசம் - பிழசம். ழசம் ன்மல் ணீ ந்டழமட
ன்ழ மம் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயழமம். அடலேம்

ரிடமன். அவடபி சயந்ட உள்நர்டனம் உண்டு.
ணற்ழடமடு ழசமணல் டன்னுவத உதர்பிமல்

அபற்யணயனந்ட ிரித்ட யற்டம் ழசம் டமன். சயஷ்ர்
ன்று சமன்ழமர்கவநச் ளசமல்கயழமணல்பம?ழச
த்டயயனந்டடமன் சயஷ் டம் பந்டட.
னெத்டயல் சமசரி ங்கநில் எனபமக இல்மணல்
ிரிந்ட உதர்ந்ட, (சயரித்ட) distinct- ஆக இனந்ட distinction
ளற்பர்கழந சயஷ்ர்கள். ழசம் ன்டற்கு
டன்னுவத சயப்மல் டிப்ட்டு யற்ட ன் இந்ட
அர்த்டத்வடபி ணீ ந்ட ழமட ன் அர்த்டழண
பிதமகணமக ஆடமல்டமன், அந்டச் சயப்வ

பயனேறுத்டயக் கமட்டுபடற்கமக V ழசர்த்ட பிழசம்
ன்ட.
இனளமனநிலும் பி-மதகர்
இனளமனநிலும் பி-மதகர் !
M ப்நஸ்

மதகர் ன்னும்ழமட M ன்ட மதகனக்கு டயர்

அர்த்டம் ளகமடுக்குணம?அல்ட அவட இன்னும் சயப்னத்
டந்ட உசத்டய வபக்குணம?
இண்டுந்டமன்,
அளடப்டி ன்று ஆச்சர்தணமதினக்கமம், ளசமல்கயழன்.
டபன் ன்மல் டய. ணமடபன் ன்மல் ணம ன்கய
ணமக்ஷ்ணயதின் டய. பிடபம ன்மல் டய

இல்மடபள். அழட ழம பிமதகர் ன்மல் டவபன்
இல்மடபர். ல்ழமனக்கும் அபர்டமன் டவபர்.

அபனக்குழணல் டவபர் இல்வ. அடமல் டவபர்
இல்மடபர் பி-மதகர்.

என க்டர் கபமிம் ழமமமம். மன்டமன் அமடன்
(அமவட) ன்மல் ீனேம் அப்டிழத இனக்கயழத
ன்மமம். ன்வதம அமடன் ன்கயமய்?ன்று

ஸ்பமணய ழகட்மமம். ஆணமம். ன்வக் கமப்மற் என
மடன் இல்மணல் மன் அமடமக இனக்கயழன்
ன்மல் ீனேம் உக்கு ழணல் மடன் இல்மடடமல் அமடமகத்டமழ இனக்ழக?ன்மமம் அந்ட க்டர்.
டம்ணயலும் ழணம என டவபர் இல்மடபர் பிமதகர்.
இங்ழக M டயர் அர்த்டம் ளகமடுக்கயட.
இடற்கு ழர் ணமமக அழட M சயப்னக் குயதமகலேம்
இனக்கயடல்பம?அந்ட பிடத்டயலும் பிக்ழச்பர்
பிமதகமக இனக்கயமர். அபர் மடமஞணம மதகர்
(டவபர்) அல். ளமம்லேம் சயப்னப் ளமனந்டயத,

பிழசணம பிசயஷ்ணம மதகர் அடமல் பிமதகர்.
டணக்கு ழணல் மதகன் இல்மடடமலும் பி-மதகர். டமழண
ணயக ழணம மதகமக இனப்டமலும் பி-மதகர்.

இண்டு அர்த்டத்டயலும் ழர்ப் ளமனத்டனள்நபமக
இனக்கயமர்.

அண த்டயல் ிள்வநதமர் ளதர்கள்
அணத்டயல் ிள்வநதமர்ப் ளதர்கள்.
அண (ழகமச) த்டயல் பிக்ழச்பரின் ளதர்கவநச்
ளசமல்லும்ழமட பிமதக ன்றுடமன் ஆம்ித்டயனக்கயட.

(ணத்டயற்குள் அந்டப் ளதர்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்டு,

பில் பிட்டு ண்ஞிதடி) ம்னவத சமஸ்டயங்கநில்
டயமறு மணமக்கவந னக்தணமகச்
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், வம அணயம்ன்
லடயத அந்டக் ழகமசத்டயல் இடயல் ழர் மடய - ட்டுப்
ளதர்கள் - ளசமல்யதினக்கயட.

பிமதழகம, பிக்ம, த்வபணமட, கஞமடயம: I
அப்-ழதகடந்ட, ழம்ண, ம்ழமட, கமம: II
இடயழ பிமதக, பிக்ம, கடந்ட, ழம், ம்ழமட,
கம ன் ஆறு ளதர்கள் ம்னவத

ழமசமணமபிலும் இனக்கயன். கஞமடய ன் ளதர்
கஞமத்தக்ஷ ன்டமக ழமச மணமபில் இனக்கயட.
இடயல் இல்மணல் அணத்டயல் இனக்கும் எழ ளதர்
த்வபணமட ன்ட. அப்டிளதன்மல் இண்டு

டமதமர்கவந உவதபர். அம்மள் என டமதமர். கங்வக
இன்ளமன டமதமர். கங்வகதிலுள்ந சபஞப்

ளமய்வகவதச் ழசர்ந்ழட சயபழத்த்டயன் அக்ிப் ளமய
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பனொணமக உத்பித்டடமல்

றப்ஹ்ணண்தனக்கு கங்வக ழர் டமதமர் ணமடயரி.
அடமல்டமன் அபவ கமங்ழகதன் ன்ட.
ிள்வநதமனக்கு அத்டவ ழர் சம்ந்டணயல்ம
பிட்மலும்,
அபனவத டகப்மனவத சயயல் கங்வக த்ி
ஸ்டமத்டயயனப்டமல், எநசமரிகணமக (உசமணமக)

அபவநனேம் என டமதமமகச் ளசமல்பட. பிமதக மணம

அணத்டயல் ிள்வநதமரின் னடல் ளதமதினக்கயளடன்று
ளசமல் பந்ழடன். என யகண்டுபில் (அகமடயதில்) என
ளடய்பத்வடப் ற்யத ளதர் பரிவசதில் னடமக
பனபளடன்மல் அட னக்கயதத்பம் பமய்ந்ட மணம ன்று
அர்த்டம்.
டெணழகட
டெணழகட
டெணழகட ன்ட அடுத்ட மணம. டெணம் ன்மல் னவக.
சமடமஞ பிகுப் னவக, கரிப் னவகவத டெணம் ன்றும்
ல் றகந்டம் பசும்
ீ
சமம்ிமஞி, அகயல்

னடயதபற்யன் னவகவத டெம் ன்றும் ளசமல்
ழபண்டும் ன்மர்கள். ஞ்ழசமசமத்டயல் டெம்

கமட்டுகயழமம். டெணம். னவக. ழகட ன்மல் ளகமடி.
னவகவதக் ளகமடிதமக உவதபர் டெணழகட.
ளனப்ியனந்ட னவக லம்ிக் கமற்யல் ளகமடி
ளபன்று அடித்டக் ளகமள்படழமப் லேபடமல்
அக்ி கபமனுக்கு டெணழகட ன்று ழர் இனக்கயட.

ஆமல் ளமடபில் டெணழகட ன்மல் ல் அர்த்டத்டயல்
டுத்டக் ளகமள்நமணல் உத்மடகமகணமகழப (உற்மடம்
பிவநபிப்டமகழப) டுத்டக் ளகமள்கயழமம். கமஞம்
டெணழகட ன்மல் பமல் க்ஷத்ம் ன்றும் அர்த்டம்
இனப்டடமன். பமல் க்ஷத்டயம் ழமகத்டக்கு

அணங்கத்வடக் குயப்ட. ழமக ணங்கந னெர்த்டயதம
ிள்வநதமனக்கு அப்டிப் ழர் இனப்மழன் ன்று
னரிதமணயனக்கயட.

பிமதக னமஞத்வடப் மர்த்ழடன். பிமதகவப் ற்ய
இண்டு னமஞங்கள் இனக்கயன். என்று ப்னகு

னிபர் ளசமன்ட. அடமல் அடற்கு மர்கப னமஞம்
ன்று ழர். 'கு'ம்ந்டணமட 'மகப'ன்டழம ப்னகு
ம்ந்டணமட மர்கப. னத்கர் ன் KS

உழடசயத்டடமல் னத்க னமஞம் ப்டும் இன்ளமன
பிமதக னமஞனம் இனக்கயட. ப்னகு - மர்கப ன்கய
ரீடயதில் னத்கர் ம்ந்டணமட ளணௌத்கல்த.

ஆமலும் அப்டிச் ளசமல்மணல் னத்க னமஞம் ன்ழ
ளசமல்கயமர்கள். மன் இப்ழமட டெணழகட பிதணமகக்
குயப்ிட்ட மர்கப னமஞத்வட.
அடயல் உமம கமண்ம். ீ ம கமண்ம் ன்று
இண்டு மகம். ீ ம கமண்த்டயல் ளமம்லேம்
ஆச்சர்தணமக பிக்ழச்பனக்குப் ன்ிண்டு

அபடமங்கவநச் ளசமல்ய, எவ்ளபமன்றுக்கும் என ழர்
ளகமடுத்டயனக்கயட. அடன்டி கழஞசர் ன்ட என
அபடமம்.

கஞடய ன்ட இன்ளமன அபடமம். ழமச

மணமபில் பனம் பக்டண்ர், மசந்டயர், கமகர்ர்
ன்வப அடயழ ளபவ்ழபறு அபடமங்கநில்

அபனக்குக் ளகமடுத்டயனக்கும் ளதர்கள். அபற்யல்
டெணழகட ன் அபடமத்வடப் ற்யத கவடனேம்
இனக்கயட. அவடப் மர்த்டின்டமன் இந்டப் ழர்
அபனக்கு ன் ற்ட்ட ன்று னரிந்டட.
கவட ன்ளபன்மல்..... ளமம் மலக்கு னந்டயப்
மர்த்டட, யவலே இனக்கய ணட்டில் சுனக்கணமகச்

ளசமல்கயழன். சுனக்கணமகச் ளசமன்மல்டமன் ளமம்த்
டப்னப் ண்ஞமணல் டப்ிக்க னடினேம்.

டெணமறன் ன்று எனத்டன். மகபடத்டயல் பனம்
வ்னத்மறன், ணமய ணமடயரி சய அறர்கநிம்
ணயக உத்டணணம குஞங்கலம் க்டயனேம் இனக்கும்.
ஆமலும் அறப் ழமக்கும் டவ டெக்கயக்

ளகமண்டுடமினக்கும். அப்டி எனத்டன் இந்ட
டெணமறன். அப்ழமட என மம இனந்டமன்.
கர்ிஞிதமதினந்ட அபனுவத த்ிக்கு
ணமபிஷ்டபின் அம்சணமகப் னத்ன் ிந்ட அந்டப்
ிள்வநதிமழழத டக்கு ணஞம் ன்று

டெணமறனுக்கு ளடரிந்டட. உழ அபன் டன்
ழமடயடயவத அவனத்ட ல் மழபவநதில் அந்ட

மமபின் சதக்னத்டயற்குப் ழமய் ம த்ிவதத்
டீர்த்டக்கட்டிபிட்டு பனம்டி ளசமல்யதனுப்ிமன்.
ஆமல், அங்ழக ழம ழமடயடயக்கு என உத்டண

ஸ்த்ரீவத, அடலேம் கர்ப்ிஞிதமக இனப்பவநக் ளகமல்
பினப்ணயல்வ. அந்ட டம்டயவதப் ிரிக்கலேம் ணஸ்
பபில்வ. ஆடிதமல் அபன் டயடயகநமகழப

அபர்கவநக் கட்டிழமடு டெக்கயக்ளகமண்டுழமய் என
கமட்டு ணத்டயதில் ழமட்டுபிட்மன். அங்ழக பிமதக
க்டர்கநம அந்ட இண்டு ழனம் டம அபவ
த்தமித்டக்ளகமண்டு அபமல்டமன் கஷ்ங்கள் டீர்ந்ட
ல்டிதமக ப்பணமகய மஜ்தத்டயற்குத் டயனம்
ழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டயத்ட பந்டமர்கள்.

அபர்கள் பமந்டத்டயல் டவணவபமக

இனக்கயமர்களநன்று டெணமறனுக்குத் ளடரிந்டட.
உழ அபழ அஸ்த்மஞிதமக அங்ழக ழமமன்.
அபன் ஸ்ளவஸ்
ண்ஞிதினந்ட அஸ்த்ம் ன்ளபன்மல், அபன் ழர்
ன்?டெணமறன்டமழ?டெணம் ன்மல்

னவகடமழ?அபன் என பிப்னவகதமகக் கக்குகய
அஸ்டயத்வடப் ழமடும் பித்வடதிழழத
வகத்ழடர்ந்டபமக இனந்டமன்.
இந்ட மலம் கண்ஞர்ப்னவக
ீ
ன்கய ஆத்டயல்மட tear gas
-யனந்ட gas shell ன்

ப்மஞமத்டம பிபமனேக்

குண்டுகள் பவ இனக்கயடல்பம?இப்ழமட

ளகணயக்கல்வ வபத்டப் ண்டபவட அப்ழமட ணந்த்
சக்டயதமல் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
டெணமஸ்டயத்டமல் கர்ப்ிஞிவத அபள் பதிற்யயனக்கும்
சயசுழபமடும், க்கத்டயயனக்கும் டயழதமடும் ழசர்த்ட டம்
ண்ஞிபி ழபண்டுளணன்கய உத்ழடசத்டன் அபர்

ழமய்ப் மர்த்டமல், அப்ழமழட அபள் ணடிதில் குனந்வட

இனந்டட. ிள்வநதமர்டமன் அந்ட டம்டயதின் டமகம
ப்மர்த்டவக்கு இங்கய வபஷ்ஞபமம்சணம னத்
ஸ்டமத்டயல் ழடமன்யபிட்மர். இடமல் டமம் ர்பழடப
ஸ்பனொி ன்று கமட்டிபிட்மர். சயபகுணமமகப்ட்பர்
பிஷ்ட அம்ணமகப் ிந்டமர் ன்டயல் வசப
வபஷ்ஞப ணனம் உசத்டயதமக பந்டபிடுகயட.
சுக்மம்டம் பிஷ்டம் ன்று ஆம்
ச்ழமகத்டயழழத பனகயழட!

டெணமறன் சணமரிதமக டெணமஸ்டயம் பி, சரயக்

ளகமண்டு ளரித ளரித ழணகம் ணமடயரிப் னவக அபர்கவந
ழமக்கயப் மய்ந்டட. அத்டவவதனேம் குனந்வடப்
ிள்வநதமர் டன்னுவத சரீத்டக்குள்ழநழத பமங்கயக்
ளகமண்டு பிட்மர். இிழணல் அஸ்த்ம் ழம

னடிதமளடன்று அறன் கவநத்டப்ழமய் யன்று
யட்மன். அப்ழமட, அபவ ம்மம் ண்டபடற்கு
ிள்வநதமர் டீர்ணமித்டமர். அடற்கமக மம் னடமக
அஸ்த்ம் டலேம் ழமழபண்மம். அபழ ழமட்டு மம்
உள்ழந பமங்கு வபத்டக் ளகமண்டினக்கும்
பிப்னவகதமழழத கமர்தத்வட னடித்ட பிமம்
ன்று யவத்டமர். உழ உள்ழந ளமப்ிக்

ளகமண்டினந்ட அத்டவ டெணத்வடனேம் குனக் குனக் ன்று
பமதமல் கக்கயமர். அடழமய் டணமறவத் டமக்கய
அனயத்டபிட்ட.
டெணத்வட அஸ்டயணமகக் ளகமண்ழ ளபற்யக்ளகமடி

மட்டிக்ளகமண் ிள்வநதமனக்கு டெணழகட ன் மணம
உண்மதிற்று. டெணம் ன்வட டெம்ம் ன்றும்

ளசமல்படண்டு. டெணழகடவபனேம் டெம்ழகட ன்டண்டு.
கஞமத்தக்ஷர்
கஞமத்தக்ஷர்
டெணழகடர்-கஞமத்தக்ஷ:. ழமச மணங்கநில்
டெணழகடலேக்கு அப்னம் 'கஞமத்தக்ஷர்'கஞ-அத்தக்ஷர்.
அத்தக்ஷர் ன்மல் ¨ர்வபஸ் ண்டகயபர்.

டவபர். (டவவத வபத்ழடடமன் ளபள்வநக்கமர்கலம்

Head of the Government, Head Priest

ன்ளல்மம் ளசமல்கயமர்கள்!)

ணீ கமம் பவ வபஸ் சமன்ஸ்ர்கவந உஅத்தக்ஷர் ன்ழ ளசமல்ய பந்ழடமம்.

கஞ-டய, கழஞசர் (கஞ-ஈசர்) , கஞமடயடய (கஞ-அடயடய) ,
கஞமடர் ன்ளல்மம் ளசமன்மல் ன் அர்த்டழணம
அடடமன் கஞமத்தக்ஷர் ன்டற்கும் அர்த்டம்.

ழணச்பன் டம்னவத னடகஞங்கலக்கு அடயடயதமக
பிக்ழச்பவனேம், ழடபகஞங்கலக்கு அடயடயதமக
இவநத ிள்வந றப்ஹ்ணண்தவனேம் வபத்டமர்.
'கமம், னடகஞமடய

ழபிடம்'ன்கயழமம். இவநத

ிள்வநவத ழடபழமடயடய ன்கயழமம். அபர் இண்டு
பிடத்டயல் அப்டி இனக்கயமர். ழடபர்கநின் ழவக்கு
அடயடய;ழடழபந்டயின் குணமரிதம ழடபழவக்குப்
டய!ழடபர்கலக்கு ஆடயத்தம் டமங்குபவடபி,
னடங்கவநக் கட்டி ழணய்த்ட அக்கயதமலபடடமன்
கஷ்ம். னெத்டிள்வந இந்டக் கஷ்ணம ளமறுப்வ
'ஈய'தமக

ஆற்யக் ளகமண்டு ஆந்டணமதினக்கயமர்.

ழடப கஞம், ணடேஷ்த கஞம் ஆகயதவபனேம் அபனவத
ணமசக்டயவதனேம், அனள் உள்நத்வடனேம் ளடரிந்ட
ளகமண்டு அபனக்கு அங்கய னவ ண்ஞத்டமன்
ளசய்கயன். ஆடிதமல் அபர் கஞமத்தக்ஷர் ன்கய
ழமட கபிடணம ீபகஞங்கலக்குழண அத்தக்ஷர்
ன்று ளசமல்மம்.
மசந்த்ர்
மசந்த்ர்

அடுத்ட ழர் 'மசந்த்ர்'. உச்சரிப்வ கபிக்க ழபண்டும்:
Phaala chandra. னடளலத்ட Phaa ; Baa இல்வ.
Baalachandran ன்

இப்ழமட

ளதர் யவதப் ழர் வபத்டக்

ளகமள்கயமர்கள். ன் அர்த்டம் ன்று யவத்டக்
ளகமண்டு வபத்ட ளகமள்கயமர்கழநம ளடரிதபில்வ. இந
பதறச் சந்டயின் ளதர் ன்று யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கழநம ன்ழபம?மக்னஷ்ஞன், ம
றப்ஹ்ணண்தன் ணமடயரி மசந்டயன் ன்

ண்ஞணமதினக்கமம். மல்த ீ ம பிழசங்கள் அந்ட
இண்டு னெர்த்டயகலக்கும் யவத உண்மடமல் அந்ட
இண்டு ளதர்கள் ற்ட்டினக்கயன். பமல்ணீ கய

மணமதஞத்டயல் மணனவத ம ீ ம பர்ஞவழத
இல்வ. அபடமத்வடச் ளசமல்கய அத்தமதத்டயழழத
சட்ளன்று 'டசடர் மலு ிள்வநகலக்கும்

கல்தமஞத்வடப் ற்ய ழதமயக்க ஆம்ித்டமர். அப்ழமட
பிச்பமணயத்ர் பந்டமர்'ன்று எழ எட்ணமக எட்டி
பிடுகயமர். அடமல்டமன் மக்னஷ்ஞன் ணமடயரி

மமணன் ன்று ழர் டலேணயல்வ. சந்த்னுக்கும்
மல்த ீ வ பிழசம் டலேணயல்வ. ிவவத

மசந்த்ன் ன்டண்டு. அட ழடய்ந்ட னெநிதம னொம்.
அடமல் அந்டப் ளதர் வபத்டக் ளகமள்பட
ணங்கநணயல்வ.
ணீ த்டயல் ஃமன் ளதர்கள் ப ஆம்ிப்டற்கு னன்
சந்டயன் ன்று டிப்ளதர் வபக்கும் பனக்கம் டக்ஷயஞ
ழடசத்டயல் இல்வ. ஆமலும் மணசந்டயன் ன்
ளதவ 'ஆர்.சந்டயன்'ன்று ழமட்டுக் ளகமள்பட

ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் இனந்டயனக்கயட. மணசந்டயன்,

சந்டயளணௌய னடம ழர்கவந சந்டன, சந்டர் ன்று
கூப்ிடுபடம் யவதழப இனந்டயனக்கயட.

ளணமத்டத்டயல், சந்த்ன் ணட்டுணயல்மணல், பக்ங்கநில்
¨ர்தன் டபி பர் ளதனழண வபப்ட ளடன்மட்டில்
ஸ்ம்ப்டமதணயல்வ. சயஷ்மசமம் அப்டிதில்வ.

ழடய்வபக் கமட்டும் மசந்த்ன் ழழம, னர்ஞசந்த்ன்
ன்ழகூப் ழழம வபக்கும் பனக்கணயல்வ.
அங்கமகன், னடன் ன்று ளதர் வபத்டக்
ளகமள்படண்ம?'ப்னஸ்டய'ன்று ரிமயத்டச்
ளசமல்படடமன். சுக்ன் ன்றும் ளதர் வபப்டயல்வ.
சி? டயட்டுபடற்குத்டமன் அந்ட சப்டம்!ம§, ழகடலேம்

அசு க்ங்கநமடமல் அப்டினேம் ழர் வபப்டயல்வ.
பக்ங்கநில் ¨ர்தன் எனபர் ளதர்டமன் வபப்ட
ம்ிடமதம். அடலேம் ¨ர்த மமதஞன் ன்று

ணமபிஷ்ட ளதர் ழசர்த்டத்டமன் வபப்மர்கள்.
¨ர்தின் ழர்ப் ழமக மஸ்கன் ன்ட ணட்டுழண

டக்ஷயஞத்டயல் இனக்கயட. பக்ழக பி, டயபமகர், ப்மகர்,
ஆடயத்தம, ணமர்த்டமண்ட் ஆகயத ழர்கள் வபத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். இப்ழமளடல்மம் டக்ஷயஞத்டயலும்
பக்கத்டய ழர்கள் யவத பந்டபிட்ட. அட

இனக்கட்டும், மன் ளசமல் பந்டட, ¨ர்தன் டபி ணற்
க்ங்கநின் ழர் வபப்டயல்வ. ஞ்சமதட
னெர்த்டயகநிழழத இனப்பர் ¨ர்தனெர்த்டய. ஆசமர்தமள்
ஸ்டமித்ட ண்ணடங்கநில் என்று
(¨ர்தவ

னல னடற் ளடய்பணமகக் ளகமண்)

ளநம். அடமல் அபர் ணட்டும் பிக்ழக டபி,

சந்டயனுக்கு பிக்கயல்வ. ஆமலும் மசந்டயன் ன்
ளதர் ணமத்டயம் §கமணமகழப ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம்
பனக்கயயனந்ட டற்ழமட யவதழப அந்டப் ழர்
வபப்டமக இனக்கயழட ன்மல், இட பமஸ்டபத்டயல்
சந்டயன் ழழ இல்வ.
ழபடிக்வகதமக இனக்கமம், மசந்டயன் ன்ட சந்டயன்
ழனம் இல்வ;அட இப்ழமட உச்சரிக்கய ணமடயரி,
ஸ்ளல்யங் ழமடுகய ணமடயரி Baalachandran -ம் இல்வ.
Phaala chandran - அடமபட Paa -வபழத

அலத்டய

ம்ஸ்க்னடத்டயல் இண்மபட Phaa -பமக னடல்

லத்வடச் ளசமல் ழபண்டும். அடடமன் ரிதம ழர்.
Phaa lam ன்மல்

ழகசத்டயன் னன் க்கம். ' Phaa

ீஞ ீசந்த்ன்'ன்மல் ழகசத்டயன் னன் க்கத்டயல்
சந்டயவ உவதபன்.
சந்த்ழசகன், சந்த்ளணௌய ன் ழர்கலக்கு ன்
அர்த்டழணம அடடமன் Phaa ீஞ-சந்த்ன்
ீ
ன்டற்கும்.
சந்த்வத் டவதில் வபத்டக் ளகமண்டினப்பர்
ன்மல் ணசயபன் ன்ழ ணக்குச் சட்ளன்று

ளடரிகயட. ஆமல் இன்னும் இண்டு ழனக்கும் அந்டப்
ளனவண உண்டு. என்று அம்மள். "சந்த்கமபடம்ழ"

ன்று கமநிடமசன் ('ச்தமணநம டண்க'த்டயல்) ளசமல்கயமர்.
ஆசமர்தமலம் அபள் டயனேவத இட க்கத்வட
ணட்டுணயல்மணல் னொம் னலவடனேம் டமழ அரித்ட
ளகமண்டுபிட்மற் ழமயனக்கயட ன்று ழபடிக்வக

ண்ஞி ஸ்டடயக்கய இத்டயல் அபலவத ணகுத்டயல்

சந்டயன் இனப்வட 'சசய சூம ணகும்'ன்கயமர்.
(யடம) ஸ் மணத்டயலும் 'சமன சந்த்

கமடம'ன்று இனக்கயட. ழணச்பின் த்ி
ணட்டுணயன்ய னெத்ட னத்னம் சந்டயவ சயயல் வபத்டக்
ளகமண்டினப்பர்.
ிள்வநதமனம் சந்டயனும்
ிள்வநதமனம் சந்டயனும்
பிக்ழச்பனக்கு சந்டயழமடு ளமம் சம்ந்டனண்டு.
டமழ அனகு ன் கர்பத்டயல் அபன் அபவப்

ரிமம் ண்ஞிமன். அபர், "இிழணல் உன்வ
தமனம் மர்க்க ணமட்மர்கள். மர்த்டமல் பண்
ீ
னயக்கு
ஆநமபமர்கள்"ன்று சித்டபிட்மர். அப்னம்

ங்களநல்மம் சந்டயவ கரித்டக் ளகமட்
ஆம்ித்டமர்கள். "இபவத் டப்ிப்ழமய் மர்த்ட
பிட்மல் மம் ஊர் அபமடத்டக்கு ஆநமக
ழபண்டிதினக்கயழட! இபன் தமர் கண்ஞிலும் மணல்
ளடமவந்ட ழமபடடமழ?" ன்று வபடமர்கள்.

அபணமப்ட்டுக் ளகமண்டு அபனும் னத்த்டக்குள்ழந
ழமய் எநிந்ட ளகமண்டு பிட்மன். சந்டயன்

னத்த்டயற்கு ழமய் எநிந்ட ளகமண்டு பிட்மன்.
சந்டயன் னத்த்டயற்கு ழணழ இனந்டமல்

அணமபமஸ்வத, ளௌர்ஞணயகநில் னத்ம் ளமங்கய,
ழமகத்டயற்கு அடேகூணமகக் கமற்று ணவன உண்மகும்.
இப்ழமட அடற்கு மி பந்டட. சந்டயரிவகதில்டமன்
னெயவககள் பநனணமடமல், அளடல்மனம் சயத்ட, ழமய்
ளமடிகள் யவத உண்மதிற்று. ஆவகதமல் ழடபர்கலம்,

ரியகலம் சந்டயிம், "ீனேம் இப்டி எநிந்ட பமன
ழபண்மம். ழமகனம் c இல்மணல் கஷ்ப்

ழபண்மம். பிக்ழச்பரிம் ழமய் ணன்ிப்னக் ழகட்டுக்
ளகமள். கனஞமனெர்த்டயதம அபர் உக்கு சம
பிழணமசம் டனபமர். ங்கலம் ழக்ஷணம்

அவபமர்கள்"ன்று டுத்டச் ளசமன்மர்கள். ட்
கஷ்த்டயல் சந்டயனுக்கும் னத்டய பந்ட அப்டிழத
ண்ஞிமன். கனஞமனெர்த்டயதம ிள்வநதமனம்

அபவ ணன்ித்ட, ஆமலும் தமனக்கும் டங்கவநப்
ற்யத கர்பனம் ிவப் ற்யத ரிமணம
ண்ஞனம் இனக்கப்மட ன்று ளடரிதவபப்டற்கமகத்
டம்னவத ஆபிர்மப டயணம சடர்த்டய FF என்யல்
ணட்டும் சந்டயவப் மர்க்கப் மட ன்றும், ணற்
டயங்கநில் மர்க்கமம் ன்றும் சம பிழணமசம்

ளகமடுத்டமர். கனவஞ உள்நம் உள்நபமடமல் அவட
ழணலும் 'ரிமக்ஸ்'ண்ஞி, சடர்த்டயதன்று
மர்த்டபர்கலம்கூ (அப்டிப் மர்த்ட னடயல் பண்
ீ

னயக்கு ஆநமகய, அப்னம் டம்னவத அடேக்த்டமல் னய
ீங்கயத கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவபக் குயத்ட) ஸ்தணந்டக
ணஞி உமக்தமத்வட மமதஞம் ளசய்டமல் ழடம
யவ்னத்டய உண்மகும் ன்று அடேக்யத்டமர்.
இளடல்மபற்வனேம் பித் டம்னவத கனவஞ

ளமங்கயக் ளகமண்டு ளடரினேம்டி, டம்வண அபணடயத்ட
சந்டயனுக்கும் டணக்கம ங்க சடர்த்டய னவதின்
னடிபில் னவ ண்ஞ ழபண்டும் ன்று வபத்டமர்.
அந்டக் கனவஞதின் top -ல் டமன் சந்டயவனேம்

டம்னவத top -ல், சயயல் டெக்கய வபத்டக் ளகமண்டு 'ம
( Phaa ) சந்டயன்'ஆமர்.

Baa -வப

அலத்டய மமபட Bhaa ஆக்கய Bhaalachandran ன்றும்

ளசமல்மம். Bhaalam ன்மல் ளற்யக்கு ழணழனேள்ந
இம்;னன்ந்டவ. அந்ட இத்டயல் சந்டயவ
டரித்டயனப்பர் ஸ்பமணய.
பிக்ழச்பரின் கனவஞவதனேம் க்ஷவணவதனேம்
(ளமனத்டனலம் குஞத்வடனேம்) கமட்டும் ழர்
மசந்டயன். டப்னப் ண்ஞிபன், கமமல்

உவடத்டத் டள்ந ழபண்டிதபன், ணன்ிப்ன ழகட்டம்
அப்டிழத ணஸ் இங்கய அபவத் டெக்கயத் டவதில்
வபத்டக் ளகமண் ளரித கனவஞவதக் கமட்டுபட
மசந்டய மணம.
கமர் : தமவதின் சயப்னக்கள்
கமர்
தமவதின் சயப்னக்கள்
கமர் ன்ட அடுத்ட ளதர். தமவ னகர் ன்று
அர்த்டம். "ழகமஞ் ளசய் டங்கக் கரினகத்டத்

டெணஞிழத!"ன்று எநவபதமர் கூப்ிட் கரினகர்.
ஆவக்கு கப்ட் சயப்னக்கள். சரீ ம்;னத்டய ம்;
டன்னுவத ளரித த்டயமல் என ளடமவக
ளடமவகத்டமல் (டவப டவபத்டமல்) சட்டிிதமகப்
ழமகய ணிடிம் நிவணதமக அங்கய அபன்
னக்குகயடி ழமழகமகமணமக ளரித ளரித

ணங்கவநத் டெக்கய பனபட, னேத்டத்டயல் டயரிப்வவத
அனயப்ட, ழகமட்வ பமசவ ழணமடய உவப்ட

ன்யப்டிளதல்மம் கடிணமக உவனக்கய ண்ன;த்ப
ஆமணமகத் டமபங்கவநத்டமன் னயக்கயட;டமன்

ளசத்டமலும் அனயதமட டந்டத்டமல் 'இந்டமலும் ஆதிம்
ளமன்' ன் கர ர்த்டய ளற்யனப்ட - ன்யப்டி
தமவக்கு
உள்ந சயப்னக்கள் ண்ஞி னடிதமட.
வகதின் ஸ்டமத்டயல் டம்ிக்வக ன் பிழச
அங்கத்வடப் ளற்றுள்ந ணயனகம் அட என்றுடமன். ழபழ
ந்ட ணயனகணமபட ஸ்பமணயக்கு தமவ சமணம் ழமடுகய
ணமடயரிப் ழம னடினேணம?டம்ிக்வகவதத் டெக்கய
மம்டமன் ழம னடினேணம?

ணற் ணயனகங்கள் எனத்டவ னட்டித் டள்நத்டமன்
னடினேம்;டன் ழணல் ற்ய வபத்டக் ளகமள்ந னடிதமட.
தமவடமன் டம்ிக்வகதமல் அன்ழமடு அவஞத்ட

எனத்டவத் டக்கு ழணல் உசந்ட ஸ்டமம் ளகமடுத்ட
ற்ய வபத்டக் ளகமள்ந னடினேம். ணம ம், ணம

கமதம் வத்ட அட இப்டி இனப்ட ணயகலேம் பிழசம்.
ழமகய பனயதில் எனத்டர் குறுக்ழக யன்மலும் ழணமடயத்
டள்லபட டபி ழபறு பனயதில்வ ன்று இல்மடட
தமவழத. அபவத் டம்ிக்வகதமல் பவநத்ளடடுத்ட
யடணமக எத்டயல் ழமட்டுபிட்டு அட ழமகும்.
அடற்கு 'த்பிம்'ன்று என ளதர். த்பி-ம் ன்மல்
இண்டு டம் குடிப்ட, சமப்ிடுபட ன்று அர்த்டம்.
தமவ ப்டி த்பிம்?னடயல் டம்ிக்வக டேிதமல்
த்வடழதம, ணற் டீிவதழதம டுக்கயட. அப்னம்

அவட பமய்க்குள் ளசலுத்டயக் ளகமள்கயட. ணயனக னத்டயப்டி
bQ ன்மல்

ழழ பமதமல் பிலந்ட ிடுங்கமணல், இண்டு

ஸ்ழயல் ணிடர்கள் வகதமல் டுத்ட பமதில் ழமட்டுக்
ளகமள்பட ழமல் அட ளசய்படமழழத த்பிம். ஆமல்
உணயழ்கயழமழடம த்ன டமர்த்டணமமல் பமதமல்

ணட்டுழண உணயலம். ணமமல் டம்ிக்வக டேிதமல்
ணட்டும் ஃளௌண்ன் ணமடயரிப் ீய்ச்சயதடிக்கும். இடயல் என
ளரித டத்பழண இனக்கயட. மம் என்வ டுத்டக்
ளகமள்படமமல் என டத்டக்கு இண்டு டம்

ஆய்ழடமய்ந்ட மர்த்ழட ற்க ழபண்டும்;ஆமல் டள்ந
ழபண்டிதவட எழ னெச்சயல் இஷ்கம ிஷ்கம இல்மணல்
டள்ந ழபண்டும் ன்

ளரித டத்பத்வட தமவ த்பிணமக இனந்ட கமட்டுகயட.
ஆச்சரிதணமக என பிதம் எனத்டர் லடயதினக்கயமர்.
இந்ட மநில் இல்மட கனபிகழந இல்வ. ஆமலும்
இத்டனூண்டு ஊசயவதனேம் ளகமந்டய டுக்கக் கூடிதடமகலேம்
த்டமம் ளரித ழடக்கு ண Beam -னேம் பவநத்டச்

சுனட்டித் டெக்கக் கூடிதடமகலேம் இனக்கும் எழ கனபி
உண்ம ன்மல் இல்வ. கபமன் ஸ்னஷ்டித்ட

தமவதின் டம்ிக்வகடமன் இண்வதம் ண்டகயட.
சயன்ட, ளரிசு ல்மபற்வனேம் யர்பயக்கக் கூடிதபர்
ிள்வநதமர் ன்டமல்டமன் அபர் கனகமக
இனக்கயமளன்று அபர் லடயதினக்கயமர்.
ழமகத்வடழத ட்டு டயவசகநிலும் ட்டு தமவகள்டமன்
னட்டுக் ளகமடுத்ட யறுத்டய வபத்டயனக்கயன். அஷ்-

டயக்-கங்கள் ன்மர்கள். இட ளௌடயக ம். னத்டய
த்டக்கும் அஷ்-டயக்-கங்கள் டமன். 'ண்

ழமதம்'ன்று மமங்க யர்பமகத்டயற்கு ட்டு statesmen -,
மடந்டய யனஞர்கவந வபத்டக் ளகமள்படழமல், சய
மமக்கள் ட்டு ணம பித்பமன்கவநக் ளகமண்
பித்பத் டஸ் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

க்னஷ்ஞழடபமதர் அப்டி வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்.
அடயலுள்ந ட்டு ழணவடகவந அஷ் டயக் கம் ன்ழ
ளசமல்பட பனக்கம்.

ல்மபற்றுக்கும் ழணல் அனகு, கமம்ீர்தம் பமய்ந்ட அனகு.
'ககடய'ன்று

அடன் வ பிழசயத்டச் ளசமல்ப்

டுகயட. ஆண்வண, ளண்வண இண்டும் அடயசதணமகக்
கந்டட ககடய. அடமல்டமன் கமம்ீர்த னனர்கநின்

வவத அடற்க எப்ிட்டு பர்ஞிப்ட ணட்டுணயல்மணல்
உத்டண ஸ்த்ரீகநின் வதனவகனேம் அப்டிழத ளசமல்ய,
அபர்கவந "ககமணயி"ன்ட.
டமன் அனகமகலேம் கம்ீணமகலேம் இனப்ட
ணமத்டயணயல்வ. டக்கு ழணல் எனபன் உட்கமர்ந்டமல்
அபனுக்கும் என னட ழசமவவத ஊட்டி பிடுபடமக
தமவதின் கம்ீ ளநந்டர்தம் இனக்கயட.

அடமல்டமன் தமவ ழணல் அம்மரி வபத்ட எனத்டவ
ஊர்பம் பிடுபட. ஸ்படமபமகழப கம்ீ அனகு

ளகமண் லமணசந்த் னெர்த்டயவதக்கூ மமபமக்கயப்
மர்க்க ழபண்டுளணன்று ஆவசப்ட் ணந்த்ரி ப்டமிகலம்
குடிவகலம் டசடரிம் குயப்மக, "கழ ணடம
தமந்டம்"ன்று, அடமபட "தமவ ழணல் அபர் பி

பனம் கமட்சயவதப் மர்க்க பினம்னகயழமம்"ன்று

ளசமன்டமக மணமதஞத்டயயனக்கயட. ஆவழணல்
பி பனகய மணனுவத னகத்டயற்கு ழணழ
ளபண்ளகமற்க் குவ அனகமக கபிந்டயனக்க
ழபண்டுளணன்றும் ளசமல்கயமர்கள். 'கழ ணடம

தமந்டம் மணம் சத்மவ்னடமம்'- ம்னவத ஆவ
ஸ்பமணயக்ழகம சத் (குவ) உசமம் னக்தணமக
இனக்கயட. ிள்வநதமழமழழத ழசர்த்டக் குவனேம்
பமங்கய பந்டடமன் னவ ளசய்கயழமம்.

கன்ங்கழல் ன்யனக்கும் ஆவதின் ந்ட ளற்யதில்
பினடயழதம,
டயனணண்ழஞம ளரிசமகப் ழமட்டு பிட்மல் த்டவ
அனகமதினக்கயட?அல்ட னகமம் னட்டிமல்

ப்டிதினக்கயட?ப்மஞி பர்க்கத்டயல் ழபறு டற்கமபட
அப்டி உண்ம?
இன்ளமன்று, னத்ட. சயப்தில் உண்மபடமகழப

யவக்கயழமம். ஆமல் இன்னும் சய இங்கநிலும்
அனர்பணமக னத்ட உண்மகயட. னெங்கயலுக்குள் னத்ட
பிவநபடண்டு. ணயகலேம் உத்டணணம னத்ட ங்ழக
உண்மகயளடன்மல் க கும்த்டயல்டமன். ஆவ
ணஸ்டகத்டயல் (டவதில்) இண்டு க்கனம் அடன்
கமம்ீர்தத்வட ழணலும் உதர்த்டபடமக னவத்டக்
ளகமண்டு னண்டுகள் இனக்கய டல்பம? அடற்குத்டமன்
க கும்ம் ன்று ளதர்.

இன்ளமன ளரித சயப்ன, ளடய்பிகணம சயப்ன,

தமவதின் ணஸ்டகம் ணமட்சுணயதின் பம
ஸ்டமணமதினப்ட. டமணவப் னபின் உள்க்கம், ில்ப
இவதின் ின்க்கம், றணங்கயகநின் பகயடு,
சுணமட்டின் ின்க்கம், தமவதின் ணஸ்டகம் ஆகயத

ந்டம் க்ஷ்ணய யத்த பமம் ளசய்படமல் யத்தலனேன்
கூடித ணங்கநணம இங்கள்.
னன்ந்டவக்கு இப்டிப் ளனவண இனக்கயளடன்மல்
ஆவதின் ின்மல் ளடமங்கும் பமயன் ணதினக்கும்
ளனவண இல்மணயல்வ. அந்ட ழமணம் ஆபி
ழசஷ்வகலக்குப் ளரித ¬க்ஷ. ஆழமக்த ப்டனம்

(ஆழமக்தணநிப்டம்) அடமல் அடன் றுக்வக ணஞி
ணமடயரி வபத்ட ழணமடயம் னடயத வககள் ளசய்ட
ழமட்டுக் ளகமள்படண்டு. வகக்கு வக, ¬க்ஷக்கு

¬க்ஷ!மடமஞணமக ழமணனம் கனம்டமன் ளமம்லேம்
ழடமணமவப. அபற்வ வபத்ழட டர்ணமந்த்ரிக

ப்ழதமகம் ண்டபடண்டு. என உம்ிலுள்நபவடமன்
அபற்றுக்கு ழடமம் கயவதமட. உம்ியனந்ட ழமணம்
உடயர்ந்டமழம கத்வட ளபட்டி டுத்டமழம குப்வதில்
டெக்க (ளடமவபில் ழமட்டு பி ழபண்டும். ஆமல்

பிடய பிக்கமக தமவதின் ழமணம் டர்ணமந்டயரிகத்டயற்குப்
ரிமணமக இனக்கயட. அழட ழமத்டமன் னய கனம்.
டஞ்சமலைர் கயனஷ்ஞன் த்டயல் ஸ்பமணயகூ னயகம்
ழகமத்ட சங்கயய ழமட்டுக் ளகமண்டினப்மர்.
ளடய்பத் ளடமர்னள்ந பிங்கயம்
ளடய்பத்ளடமர்னள்ந பிங்கயம்

ணத்டயல் இண்டு ணயனகங்கநின் ழரில் யத்தம் னவ

க்கயட. ழகமனவ, கனவ ன் இண்டு. இபற்யல்
ழகமவப ம்னகத்ழடமடு ழசர்க்கமணல் ணமடம ன்ழ
வபத்டயனக்கயட. அப்டிப் மர்த்டமல் ணயனக பர்க்கம்
ன்ழ இனப்டயல் கனவ ன்றுடமன் க்கயட.

ழபழ ந்ட ணயனகத்டக்கும் இந்ட னவ பிழசணயல்வ.
மவநத் ளடமங்கும்ழமட ப்ட ழகமனவ.
ழகமனவதில் 'ழகம'லேக்கு னவ க்கயட. மள்-

அடமபட day- time , கல்-னடிகய சமத¬க்ஷதில் ப்ட
கனவ. கனவதில் கத்வட ணரிதமவடப் ண்ஞிப்
னங்கள் ளகமடுப்ழடமடு அவடக் ளகமண்டு ஆசமர்தமலக்கு
(ஆசமர்த மடவககலக்கு) சமணம் ழமட்டுப் னவ
ண்ஞ வபக்கயழமம்;டயப்டி பலே- ளசலேக்
கஞக்குகள் அப்ழமட அபர் னன்ழ எப்ிக்கயழமம்.
அவட னடித்ட மம் ணஸ்கமம் ண்டம் ழமட

னடித்ட மம் ணஸ்கமம் ண்டம் ழமட தமவனேம்
டம்ிக்வகவதத் டெக்கய அபனக்கு மம் ழமட்டுபிட்டு
தழகமணமகப் ிநினகயட. இந்ட னவக்ழக 'டீபட்டி
மம்'ன்றுடமன் ழர் ளசமல்பட.
ழகமனவதில் ழகமலேக்குப் னவ ன்ழடமடு ரி. க
னவதில் அடற்கும் னவ, அடலேம் னவ ண்டகயட.
ல்மப் ளரித ழகமபில்கநிலும் ஆவ
வபத்டயனக்கயமர்கள். ணவதமநத்டயல், டயனச்சூர் ணமடயரி
இங்கநில், ஆவகள்டமன் ஸ்பமணயவதபிக் கூ
உத்பங்கநில் ிடமணமக இனப்ட.

அவ்பநலே ளடய்பிகம் ளமனந்டயத, ளடய்ப ம்ந்டனள்ந
ணயனகம் அட. "ஆடயனெழண!" ன்று கூப்ிட்டு

கபமவழத வபகுண்த்டயயனந்ட இங்கயபப்
ண்ஞிதினக்கயடல்பம?
ணயனகங்கலக்குள் உனபத்டயல் ளமம்லேம் ளரிதட

ன்ழடமடு தமவக்ழக இப்டி கப்ட் சயப்னக்கள்
இனப்டமல்டமன், ல்ம ீப பர்க்கங்கலம் ழசர்ந்டடமக
பிக்ழச்பர் ன் னொம் டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று ணமத்ணம டீர்ணமித்டழமட ணயனக
பர்க்கத்டயல் தமவவதத் ழடர்ந்ளடடுத்டமர்.
அவத்ட உதிங்கலம் இவஞந்டபர்
அவத்ட உதிரிங்கலம் இவஞந்டபர்
ல்ம ீப பர்க்கனம் அபரிம் ழசர்ந்டயனப்ட

ப்டிளதன்ளமல்:அபர் ழடப பர்க்கம் ன்று ளசமல்ழப
ழபண்மம்!ளடய்பங்கநில் ிடணணமகப்
னயக்கப்டுபல்பம?அடேக் சக்டய ன்ட
ளகமஞ்சங்கூ பற்யப் ழமகமணல் க்டர்கலக்கு

சமச்படணமக க்னவ ண்டபடடமன் ளடய்பம் ன்டற்கு
னக்தணம ட்சஞம். இந்ட ட்சஞம் ிள்வநதமரிம்
னர்ஞணமதினக்கயட.
னட பர்க்கணமகலேம் இனக்கயமர். ப்டிளதன்மல்
ளடமப்வ, கட்வ, குட்வக்கமல் ஆகயத னட னொத்டயற்கு
உரிதடடமன்.
ணடேஷ்த பர்க்களணன்று அபவ ப்டிச்
ளசமல்பட?ணடேஷ்தர்டமன் க்பம் ண்ஞி ஆமம்.

அடமபட ழபக வபத்டச் சவணத்ட ஆமம் சமப்ிடுபட.
ணயனகங்கள் ச்வசத் டமபம் அல்ட ச்வச ணமணயசம்
உண்வப. அற, மக்ஷர்கலம் ச்வச ணமணயம்
சமப்ிடுபர்கழந. 'க்வ்தமடர்'ன்மர்கள். க்வ்தம்
ன்மல் ச்வச ணமணயம்.
ழடபர்கலக்கு மம் வழபத்தம், ஆ§டய ன்று அழக
ஆம பவககவநக் ளகமடுத்டமலும் அபர்கள் அடன்
ஆபிவத ணட்டும்டமன் னயப்மர்கள். ஸ்டெ டமர்த்டம்
ளபந்டடமகழப சமப்ிடுபட ணனு மடயடமன்.
பிக்ழச்பர் எனபர்டமன் என டத்டக்கு இண்டு டம்
ளபந்ட ழணமடகத்வடப் னயப்பர். னடயல் அரிசய ணமவப
ழபகவபத்டக் கயநயச் ளசமப்னப் ண்ஞி அப்னம்

அடற்குள் னர்ஞம் வபத்ட னெடி ணறுடி ஆபிதில் ழபக
வபப்டமல் ழணமடகம் இண்டு டம் ளபந்டட. அட ணடி
டப்ன ன்று, ழமணமய ணமடயரி ளய்தில் ளமயத்ட
ழணமடகங்கூப் ண்டபடண்டு. ணற் ழடபர்கவநப்
ழமல் ஆ§டய னொத்டயல் அபனக்குக் கஞடய
ழமணத்டயல் ழணமடகம் ழமடும் ழமட
ளமயத்டடமகத்டமன் ளசய்பட பனக்கம். ஆ§டயதிலும்
மம் ன் ண்ம் ழமணம் ளசய்டமலும் ஆபி

மகத்வடத்டமன் ழடபர்கள் டுத்டக் ளகமள்பமர்கள்.
ஆமலும் மம் ளகமடுக்கும் ழமண பஸ்ட இண்டு டம்
ளபந்டடமக இனக்கக்கூமட ன்று ளமயத்ட
ளகமலக்கட்வ ழமடுபட பனக்கம். ழமணணமக
இல்மணல் ிள்வநதமவ என னொணம வபத்டப்
னயக்கும்ழமழடம ளபந்ட ளகமலக்கட்வடமன்

தழடஷ்ணமக வழபத்தம் ளசய்கயழமம். "ழணமடக

ஸ்ட"ன்ழ ழர் பமங்கயதபமகக் வகதிழழத என
சவணத்ட க்ஷஞத்வட வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் என

ஸ்பமணய அபர்டமன்!கயனஷ்ஞர் ளபண்வஞவத வபத்டக்
ளகமண்டு, ளபண்வஞய்த் டமனயவத கட்டிக் ளகமண்டு
இனக்கயன்மர் ன்மல் அபர்  னொத்டயல் ணக்கு

டுபில் அபடமம் ண்ஞிதபர். அடலேணயல்மணல்
ளபண்வஞய் சவணத்ட ண்னம் இல்வ. இப்டிழத
றப்ணண்தனக்கு வழபத்தம் ண்டம் ழடனும்
டயவணமலேம் சவணத்ட ண்ங்கநில்வ.

அன்னர்ழஞச்பரி வகதிழ மதமன்ம் வபத்ட
இனக்கயமளநன்மலும், அட அபள் னயப்டற்கமக
இல்வ;ணக்குப் ழமடுபடற்கமகத்டமன். ணக்குப்

ழமடுபழடமடு டமனம் க்ப ழமஜ்தம் சமப்ிடுபட
பிக்ழச்பர் எனத்டர்டமன்.
இப்டி ழடப பர்க்கம், னட பர்க்கம், ணடேஷ்த பர்க்கம்
னென்றும் ழசர்ந்டழடமடு, ணயனக பர்க்கத்வடனேம் டம்ணயம்

ழசர்த்டக் கமட்டளணன்று யவத்டமர். ணடேஷ்த பர்க்கம்
ன்மல் அவடச் ழசர்ந்ட ல்மனக்கும் எழ உனப
அவணப்னடமன் இனக்கயட. அப்டிழத, ழடபர், னடர்

ன்மலும் அடடயலும் அத்டவப் ழனக்கும் ளமடபமக
என  அவணப்னடமன் இனக்கயட. ஆமல் ணயனகம் ன்று
டுத்டக் ளகமண்மல், அந்ட என பர்க்கத்டயழழத
த்டவ ப்மஞி மசயகள் ழபறு ழபறு உனப அவணப்ில்
இனக்கயன்?ஆடு, ணமடு னடயத மட ணயனகங்கள், னய,
சயங்கம் ணமடயரி டஷ் ணயனகங்கள் ன்று த்டவ
டயனுசு?இத்டவ இனக்கும்ழமட தமவ னொத்வட ன்

ளக்ட் ண்ஞிமளன்மல் அடற்கு கமஞம்
அடற்குத்டமன் கப்ட் சயப்னகள் இனப்ழட.
ஆடய னடயன் பரிபடிபம்
ஆடய னடயன் பரிபடிபம்
இட அத்டவக்கும் சயகணமக என்று. டமம்டமன்
ல்மபற்றுக்கும் னெம், னடல் ன்று ளடரிபிக்கும்

னொணமக என்வ டுத்டக் ளகமண்டு, அந்ட னொத்டயழழத
ல்மனவத னடல் னவவதனேம் ள ழபண்டும்
ன்று ணமத்ணம யவத்டமர். டம்னவத னொழண அந்ட
னெத்வடத் ளடரிபிப்டமக இனக்க ழபண்டுளணன்று

யவத்டமர். அத்டவ ஸ்னஷ்டிக்கும் னெம் ன்?
'னடல்'ன்மல்

னடமபட, இண்மபட, னென்மபட

ன்டயல் பனகய ஆம்ம் ணட்டுணயல்வ.

ஆம்னம்டமன். அழடமடுகூ என ளடமனயல் ன்மல்
னெடணமக, 'கமி'மக இனப்ட ன்றும் அர்த்டம்.
இப்டி னெணமக, ஆடயதமக இண்டு அர்த்டத்டயலும்
னடமக இனப்ட ப்ஞபம்டமன். அப்டிப்ட்

ப்ஞபமகமணம அவணப்வக் ளகமண்டமக க ீப
பர்க்கத்டயலும் இனப்ட பட க்கணமகச் சுனயத்ட

டம்ிக்வகனேன் கூடித தமவதின் னகம்டமன்!இந்ட
சயகணம சயப்னக்கமகழப அபர் கமமக தமவத்
டவனேன் இனக்கயமர்.
னகனம் பமனேம்
னகனம் பமனேம்

'கம' ன்டயல்
'பக்த்மஸ்தம்

ஆம் ன்மல் னகம்.

படம் டண்ம் ஆம் ம்

னகம்'ன்று னகத்டக்கு 'அண'த்டயல்  synonym
ளசமல்யதினக்கயட. பக்த்ம், ஆஸ்தம், படம், டண்ம்,
ஆம், ம், னகம் ன்கய எவ்ளபமன்றும்
னகத்வடழத குயக்கும்.

இவடச் ளசமல்லும்ழமட, ம்ஸ்கயனடத்டயல் பமய்க்குத்
டிதமக பமர்த்வட கயவதமட;னகத்டக்கு உள்ந
ளதர்கவநழதடமன் பமய்க்கும் ளசமல்பட'ன்
அிப்மதம் அவ்பநலே ரிதில்வ ன்று
ழடமன்றுகயட. 'பமக்''பசம்' ன்ளல்மம் ழச்வசச்
ளசமல்கயழமம். இடடிதமக 'பக்டம'ன்று

ழசுகயபனுக்கும், 'பக்டவ்தம்'ன்று ழச்சுக்கும்

பமர்த்வடகள் உள்ந. ஆடிதமல் 'பக்த்ம்'ன்டம்
ழச்சுக் கனபிதமதினக்கும் பமவதத் டமன் குயப்ிடும்.
'படம்'ன்

பமர்த்வடனேம் ழசுகய அபதபணம

பமவதக் குயப்ழட-'பட'ன்மல் 'ழசு'. ம் ன்டம்
டமடப்டி பமவதக் குயப்டடமன். 'ப்'ன்மல் ழசுபட.
ஆமம், ல்மம், ஆமவ னடம

பமர்த்வடகலக்கு அடடமன் 'னொட்'. ஆவகதமல் னகத்டயன்
ளதர்கழநடமன் பமய்க்கும் பந்ட ன்ட னல
உண்வணதில்வ. பமதின் ளதர்கநம பக்த்ம், படம்
னடயதவபனேம் னகத்டயன் ளதமதினக்கயன். 'Man is the
only talking animal' ன்டமல்

பசழந்டயரிதணமக இனக்கப்ட்

பமய்க்குத் டி ற்ம் உண்டு. அந்ட பமய் இனப்ட
ர்பமங்கங்கநிலும் ச்ழஷ்ணம னகம். மர்க்கய கண்,
ழகட்கய கமட, ழணமந்ட மர்க்கய னெக்கு, ஸ்ர்ச

றகத்டக்கு பிழசணமக இனக்கப்ட் கன்ம் ஆகயத
அபதங்கலம் அந்ட னகத்டயழடமன்

உள்நளபன்மலும், ணடேஷ்த மடயதின் ித்ழதக
பிழசஞம் ழச்சு இந்டயரிதந்டமன் ன்டமல்டமன் பமய்,
னகம் இண்டுக்கும் எழ பமர்த்வடகவந

வபத்டயனக்கயட. அழடமடு பமய்க்குத்டமன் இண்டு
கமர்தங்கள். கண், கமட னடயதபற்ழமடு ஞ்ச
ஜமழந்டயரிதங்கநில் என்மக இனந்டளகமண்டு

சமப்மட்டு னசயவத பமய் அயகயட. அப்ழமட ளபநிதில்
உள்ந 'சுவப'ன்வட அட அயகயட- ளபநிதிலுள்ந
னொங்கவந கண் அயபட ழமலேம் ளபநிதிலுள்ந

சப்டத்வடக் கமட அயபட ழமலேம்;ளபநி பமவ,
பன பன, ளசம,ளசமக்கவந னெக்கும் சர்ணனம் அயபட
ழமலேம். அயனேம் கனபி ன்டமல் ஜமழந்டயரிதம்.

அடழப கமர்தம் ளசய்படம வக, கமல் னடம ஞ்ச
கர்ழணந்டயரிதங்கநில் என்மக, ளபநி பிதத்வட
அயபட ன்யல்மணல், டமழ 'இன்டிளன்ளன்'மகச்
ளசதமற்யப் ழச்சு ன்வடப் ழசலேம் ளசய்கயட.
இன்ளமன்றும் னசய அயபட ணட்டுணயல்மணல்
ஆமமடயகவநக் கடித்ட, ளணன்று சமப்ிடுகய

கமர்தத்வடனேம் பமய்டமன் ளசய்கயட. இத்டவ னக்தம்
பமய்க்கு!'னக்தம்'ன்மழ 'னகத்டயன் டன்வண'ன்றுடமன்
அர்த்டம்!அடமல்டமன் னகத்டக்கும் பமய்க்கும்

பித்தமணயல்மணல் எழ ளதர்கவநச் ளசமல்பட.
க ஆர் - தமவ னகம் வத்டபர் பிக்ழச்பர்.
ண் சமண் உம்னக்கு சயழ ப்டமம். என ணிடன்

அனகு, அல்ட குனொி ன்ட னகத்வட வபத்டத்டமன்.

ிள்வநதமரின் அப்டிப்ட் னகம்- அபனவத
சமந்டணம கண், பிசயயக் கமட, டம்ிக்வக னெக்கு
னடயதபற்வக் ளகமண் னகம் தமவதினுவதடமக இனக்கயட.
பக்டண்ர்
பக்டண்ர்
அடுத்டமற்ழம பனகய ழர் 'பக்டண்ர்'. னகத்டக்கு
உள்ந  ளதர்கவந 'அணம்'ளசமல்லும் ழமட
'டண்ம்'ன்வடனேம்

மர்த்ழடமம். ளமடபமகத் டண்ம்

ன்மல் னகணமமலும், னெக்கு பிழசனள்ந பமம்,
கம் ஆகயதபற்யன் பிதத்டயல் டண்ம் ன்ட

னெக்வகழத குயக்கும். பமத்டயன் னெக்கு ழமக ழமகச்
சயன்டமகயக் ளகமண்டுபந்ட னடிகயட. பமத்டயற்கு
னடயல் அழட ணமடயரி சூம்ிக் ளகமண்டு பந்டமலும்
னடிகய இத்டயல் னெக்கு ளனந்ட என பிநிம்ன கட்டிக்
ளகமண்டு னடிகயட. தமவக்ழகம னெக்ழக
டம்ிக்வகதமகத் ளடமங்குகயட. அந்டத்

டம்ிக்வகவதத்டமன் டண்ம் ன்ட. க்ஷயகலக்கு

ீநணமகக் கூமகப் ழமய்ப் னள்நிதமக னெக்கு னடிகயட.
அகு ன்று அடற்கு டணயனயல் டிப் ளதர்.

ம்ஸ்க்னடத்டயல் அவடனேம் டண்ம் ன்றுடமன்
ளசமல்பட.

உம்ில் சயஸ் ப்டமளணன்மல் அந்ட சயயல்
னெக்குடமன் ப்டமம். பமய் அடனுவத function -ஆல்

(ளசய்னேம் கமரிதத்டமல்) ப்டமளணன்மல் உனப ரீடயதில்
னெக்குடமன் ப்டமணமதினக்கயட. சப்வ னெக்கு, கன

னெக்கு ன்று எனத்டனவத அனவகழதம

பினொத்வடழதம னெக்வக வபத்டத்டமன் ளசமல்கயழமம்.
அந்ட னெக்கயலும் ஸ்ளல் அவணப்மக தமவக்ளகன்று
அமடயதமதினக்கப்ட் டம்ிக்வகக்குத் டண்ம் ன்று
ழர். பக்ம் ன்மல் பவநசல். "அபன் எழ
பக்ம்"ன்று டமறுணமமகப் ண்டபவச்

ளசமல்கயழமம். "பக் குஞம்"ன்று இலக்கமகச்
ளசமல்கயழமம். ன்?ல்குஞத்வட ழர்வண ன்கயழமம்.
ழமக இனப்ட ழர்வண. ழர் ழகமடு ன்டடமன்.
இண்டு னள்நிகவநச் ழசர்க்கய ணயகச் சயயத டெம்.
பவநசல் ன்ட ழச ழபண்டித னள்நிக்குச் சுனக்கப்

ழமய்ச் ழசமணல் ங்ழகழதம சுற்யபிட்டுப் ழமபட. அந்ட
ணமடயரி டயலும்வக்ஷன் டப்மணல், பனயவத பிட்டு
ழமகமணல் goal - க்கு ழமகப் ழமபழட ழர்வணக் குஞம்.
அப்டிழத இங்கயீ யலும் straight- forward ness ன்கயமர்கள்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் straight ன் அர்த்டனள்ந
'ஆர்பம்'ன்

பமர்த்வடவதழத ழர்வணக் குஞத்டக்கும்

ளசமல்பட. 'னற'ன்று ழபர்ச்ளசமல்யயனந்ட அந்ட
பமர்த்வட பந்டயனக்கயட.

ழமக இல்மடட ழகமஞமக இனப்டமல் ழர்வண
இல்மடபவக் ழகமஞல் னத்டயக்கமர் ன்று
ளசமல்கயழமம். அவடழத, பவநசலும் ழமக
இல்மடடடமன் ன்டமல் பக் னத்டய ன்றும்
ளசமல்கயழமம்.
'பக்டண்ம்'ன்கய

இத்டயல் 'பக்'த்டக்குக் ளகட்

அர்த்டம் டலேணயல்வ. 'பவநந்டள்ந

டம்ிக்வக'ன்றுடமன் ¢அர்த்டம். ிள்வநதமர்
டம்ிக்வகவத க்கபமட்மக பவநத்டக்
ளகமண்டினப்டமல் பக்டண்ர்.
என தமவ டம்ிக்வக டேிவதப் க்க பமட்ணமகக்
ளகமண்டு ழமகமணழ பவநக்கமணமமலும்
ிள்வநதமழம ளனம்மலும்

இம்னரிதமகழபம, அனர்பணமக பம்னரிதமகழபம டேிவத
இட பட க்கங்கநில் ளகமண்டுழமய் பவநக்கயமர்.
அடமல் டமன் 'பக்டண்ர்'ன்று குயப்ிட்டு என ளதர்
ளசமல்யதினப்ட.

பக்டண் ணமகமத
ன்று ஸ்ழடமத்ம் ளசமல்கயழமம். "ப்ஞப ஸ்பனொ
பக்டண்ம்"ன்று டீக்ஷயடர் மடிதினக்கயமர்.
பம்னரிதமகத் டம்ிக்வகவத பவநத்டமல் அடழப
ப்ஞப ஸ்பனொம்; எம் ன் அக்ஷனொம் அப்ழமடடமன்
பனம். ஆகக்கூடி அபர் டம்ிக்வகவத ழமகத்

ளடமங்கபிமணல் க்கபமட்மக பக் டண்ணமகக்

ளகமண்டு ழமதினப்டமல்டமன் ப்ஞப ஸ்பனொம்
கயவக்கயட. "பக்டண்ர்"ன்று மணம்
ளகமடுத்டயனப்டன் பிழசம் அடடமன்.
கயனஷ்ஞன் ண்ஞித டயனட்டுக்கவந ஸ்ணரித்டமல்
ணக்குத் டயனட்டுப் னத்டய ழமகும்;அபன் மழகநி
ண்ஞிவட ஸ்ணரித்டமல் ணக்குக் கமணம் சயத்டப்

ழமகும் ன்று ளசமல்பமர்கள். அப்டி, பிக்ழச்பனவத

பக் டண்த்வட ஸ்ணரித்டமல் ம்னவத பக்
குஞங்கள் ழமய்பிடும்.

கஞடய கமதத்ரிதிழழத "பக்டண்வ
த்தமிக்கயழமம்" ன்று இந்டப் ழவத்டமன்
த்தமத்டயற்குரிதடமகச் ளசமல்யதினக்கயட. ம் னத்டயவத
அபர் ழர் பனயதில் டெண்டிபித்டமன் அந்ட ணந்டயம்
ற்ட்டினக்கயட. அப்டிப்ட் ணந்டயத்டயலுள்ந
'பக்ம்'ன்மல்

அட ம்னவத பக்த்வடப்

ழமக்குபடமகத் டமழ இனக்கும்?
சூர்ப்கர்ஞர்
சூர்ப்கர்ஞர்
பக்டண் : சூர்கர்ழஞம ழம் ஸ்கந்டனர்ப :
"சூர்ப்கர்ஞர்'ன்ட

அடுத்ட ழர். அடற்கப்னம் இண்டு

ழர்கள்டமன். சூர்ப்கர்ஞர் ன்மல் னம் ழமன்
கமடகவந உவதபர். சூர்ப்ம் ன்ட னம்.

சூர்ப்ஞவக ன்மல் னம் ழமன் கம் உவதபள்.
'சூர்ப்-கம'ன்ட
'சூர்ப்ஞகம'ன்று

ம்ஸ்க்னடப் னஞர்ச்சய பிடயகநின்டி

ஆகும். கழண னத்டநலே ன்மல்

வ்பநலே ளரித னொணமக இனந்டயனப்மள் ன்று
ஊயக்கமம்.
'ககர்ஞகர்'ன்று

கமவட வபத்ட னன்ழழத என ழர்

ளசமன் அப்னம் 'சூர்ப்கர்ஞர்'ன்று இன்ளமன ழர்
ழபறு ளசமல்பமழன்?'கூயதட கூல்'ன்
ழடமணமகமடம ன்மல், ஆகமட.

ணங்கமட, குபிதமட ஆவக் கமவட ன்மக பிரித்டக்

ளகமண்டு ப்மர்த்டவகவநளதல்மம் பிட்டுப் ழமகமணல்
னலக்கக் ழகட்கயமர் ன்டமல் ககர்ஞகர் ன் ளதர்
ற்ட்டமகப் மர்த்ழடமம். ஆமல் அபர் ம்
ப்மர்த்டவவத ணட்டுந்டமன் ழகட்கயமம?ப்ழமடம்

ங்ழகனேம் உள்ந அபர் மம் ழசுகய இடப் ழச்சுக்கள்
ல்மபற்வனேங்கூத்டமன் ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கயமர்.
அடயழ னக்கமல்பமசயக்கு அசட்டுப் ழச்சமகத்டமன்

இனக்கும். ழபண்மட பிதபமணமகத்டமன் இனக்கும்.
ன், ம்னவத ப்மர்த்டவதிழழத அழகம் அசட்டு
ழபண்டுடமகத்டமன் இனக்கும்!அளடல்மபற்றுக்கும்
அபர் கமட ளகமடுப்ட, ளசபிசமய்ப்ட ன்மல்
ப்டிதினக்கும்?ஆவகதமல் ல்மபற்வனேம்
ழகட்டுக்ளகமண்மலும் ழகட்கும்ழமழட அபற்யல் டள்ந
ழபண்டிதபற்வத் டள்நிபிட்டு, ற்க ழபண்டிதவட
ணட்டும் கமடயல் டங்க வபத்டக் ளகமள்பமர். அவடக்
கமட்த்டமன் அபனக்கு சூர்ப்கர்ஞர், னக்கமடர் ன்று
என ளதர் ற்ட்டினப்ட.
அளடப்டி?
னம் ன் ண்டகயட?டமன்தங்கவநப் னவத்ட உணய,
கல் னடம ழபண்மட சக்குகவநத் டள்நிபிட்டு,

ழபண்டிதடம டமன்தணஞிவத ணமத்டயந்டமழ ிடித்ட
வபத்டக் ளகமள்கயட?உனப அவணப்ிமல் னம்
ணமடயரினேள்ந கமடகவந னவக்கயட ழமழப அபர்
டமலேம் ஆட்டிக் ளகமண்டு, இப்டித்டமன் ம்னவத

ழபண்மட பம்ன டம்னகவநத் டள்நிபிட்டு ழபண்டித -

மம் ழபண்டுகய - பிதங்கவந ணட்டும் ளசபி

ளகமள்கயமர். னடயல் 'ழபண்டித'ன்கய இத்டயல்
'ழபண்மம்

ன்று டள்லபடற்கயல்மட',

'ற்கழபண்டித'ன்று

அர்த்டம். 'மம் ழபண்டுகய'ன்கய

இத்டயல் 'ப்மர்த்டயக்கய'ன்று அர்த்டம். இப்டி, ற்கக்
கூடிதடமக மம் ப்மர்த்டயக்கய

பிதங்கவந ணமத்டயழண கமடயல் டங்கவபத்டக்
ளகமள்கயமர்.
அபர் கமவட ஆட்டுபவட பிசயறுபழடமடு எப்ிடும் ழமட,
கன் ணட ீரில் யல்ளன்று கமற்டிக்கப் ண்ஞி,

பண்டுகவந பிட்டி பிவநதமடுபடமகப் மர்த்ழடமம்.
அவடழத னத்டமல் னவப்டற்கு எப்ிடும்ழமட டமம்
கத்வடனேம் ழகட்டுக் ளகமண்டினப்டயல்

அபசயதணயல்மடவடத் டள்நி, ல்வட ணட்டுழண கமடயல்
பமங்கயக் ளகமள்கயமளன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
"ணற்

ணயனகங்கள் ணமடயரிக் குபிந்ட கமடமதில்மணல்,

பிரித்ட கமடமக இனந்ட ல்மப் ிமர்த்டவனேம்
ழகட்டுக் ளகமள்கயமர் ன்டமல் ன் அசட்டுப்
ப்மர்த்டவ ழபண்டுணமமலும்

ண்ஞமம்;யவழபற்யக் ளகமடுத்ட பிடுபமர் ன்று
யவக்க ழபண்மம். ல்மபற்வனேம் ழகட்ட

பமஸ்டபம். ஆமல் ழகட்கும்ழமழட ட ரிதம
ப்மர்த்டவ, ட ரிதில்மட ப்மர்த்டவ ன்றும்
சரர்டெக்கயப் மர்த்ட, ரிதமவட ணட்டுழண கமடயல்

யறுத்டயக் ளகமண்டு ணற்வடத் டள்நி பிடுபமர்"ன்று

னரித வபப்டற்குத்டமன் சூர்ப்கர்ஞர் ன்று டிதமக
என ளதவச் ளசமல்யதினக்கயட.
ழம்ர்
ழம்ர்
'ழம்ர்' ன்ட

அடுத்ட ளதர். க்குத்

ளடரிந்டபவதில் அந்ட பமர்த்வடக்கு டமட ிரித்ட
தமனம் இடபவ 'கன்பின்யங்'கமக அர்த்டம்

ளசமல்பில்வ. மன்டமன் ரிதமகத் ளடரிந்ட
ளகமள்நபில்வழதம ன்ழபம?மஸ்க மதர் ன்று
ணமன்கள் ழகமஷ்டிதில் வபத்ட ணரிதமவட

ளசய்தழபண்டித என ணந்த் சமஸ்த் ணமண்டிடர்.
அபனவத யடம ஸ்மண மஷ்தம் ளமம்லேம்
ப்க்தமடய பமய்ந்டட. அப்டிப்ட்பர் கழஞச ஸ்

மணத்டயற்கும் மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர். அடயல் ழம்
மணத்டயற்கு ன் மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமளன்று
மர்த்ழடன். 'ழம்ர்'ன்மல் வசப டந்த் ப்பர்த்டகர்
(வசப ஆகணத்வடத் ழடமற்றுபித்டபர்) ன்றும்,

அரிடணம ளசௌர்தம் (சூத்டன்வண) வத்டபர். ன்றும்
அந்ட மஷ்தத்டயல் அர்த்டம் ண்ஞிதினக்கயட.

மஷ்தகமர் ணம ளரிதபர் டமளன்மலும், யத்வடச்
ளசமல் ழபண்டுணமமல், அவடப் டிப்பனவத

குவதமழம ன்ழபம, அந்ட இண்டு அர்த்டனம் ப்டி
அந்டப் ழனக்குக் கயவக்கயட ன்று
ளடநிலேபில்வ!ஆமய்ச்சயதமநர்கநமமல், டணயழ்
'னவண'டமன் 'ழம்'ஆதிற்று

ன்கயமர்கள்!

ம்ஸ்க்னடத்டயன் ளனவண ல்ம பமர்த்வடகலக்கும்,
ளதர்கலக்கும் அபற்யன் அக்ஷங்கவந ன்மக டமட
ிரிந்ட அர்த்டம் ளசமல் னடிபட டமளன்மலும்
அப்டிதில்மட exception -கலம் இனக்கயன். "இன்
கமஞத்டமல் இப்டிப் ளதர்"ன்று டமட ிரித்டச்

ளசமல் னடிபவட 'ளதௌகயகம்'ன்மர்கள்; Etymological -ஆக
derive ண்ஞக்கூடிதட 'ளதௌகயகம்'.அப்டிதில்மணல், "ன்

கமஞழணம ளடரிதமட, ஆமல் இந்ட பமர்த்வடக்கு
இப்டித்டமன் அர்த்டம்;இந்டப் ழர் இன்

ழர்பனயவதத்டமன் குயப்ிடுகயட"ன்று இனப்வப
'னொடி'. 'ழம்'ன்

பமர்த்வட இந்ட 'னொடி'தில்

பனபடமகழப ழடமன்றுகயட.

ஞ்ச மண்பர்கள் பபமத்டயற்கு னந்டய

இந்த்ப்ஸ்டத்டயயனந்ட ஆட்சய த்டயழமட டர்ணனத்ர்
ம¨த தமகம் ண்ஞ ஆவசப்ட்டு, அடற்கு னன்மல்
மலு டயவச மமக்கவநனேம் தித்டக் ளகமண்டு

பனபடற்கமகத் டம்ிகவந அனுப்ிமர். அப்ழமட
டக்ஷயஞத்டயற்குப் ழமய் அங்ழக இனந்ட மஜ்தங்கவந
தித்டபன் மழடபன். அபன் தித்ட அந்ட
மஜ்தங்கநில்

என்றுக்கு ழம்ம் ன்று மடத்டயல் ழர்

ளகமடுத்டயனக்கயட. எனழபவந அடடமன் ிற்கம
வண¨ழம ன்ழபம?வண¨ர் ன்ட ணய¨ர்ணய ஊர் - ன்டன் டயரினடமன். ணயம் (ன்மல்)
னவண. 'ழம்'த்டயற்கு னவண ம்ந்டம்

ளசமல்கயமர்கழந!அந்ட மஜ்தத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள்

மழடபிம் ழடமற்றுப் ழமமர்கள். ஆமலும்
அபர்கள் டங்கவநப் ற்ய ளமம்லேம் டற்ளனவண

அடித்டக் ளகமள்கயபர்களநன்று ளடரிகயட. அடமல்
ளனவண ீற்யக் ளகமள்பர்கவந ழம்ர் ன்று
ளசமல்படண்டு ன்று ளடரிகயட. அந்ட ழடசத்டயழ
பிக்ழச்பனவத ந்ட னொ

ழடம் ளமம்லேம் னயக்கப்ட்ழடம அடற்ழக ழம்
கஞடய ன்று ளதர் ற்ட்டினக்கமம்.
இட ளபறும் guess டமன். டப்மகலேம் இனக்கமம். னடிபமக
ன் ழடமன்றுகயளடன்மல், "அர்த்டம், கயர்த்டம்

மர்க்கமழட!ழம் ன் சப்டம் கமடக்கு ன்மக
இனக்ழகம, இல்யழதம?ன்வ ணமடயரிழத அடயழ
கமம்ீர்தம், ணமடர்தம் இண்டும் இனக்ழகம,

இல்யழதம?ன்வ அப்டிக் கூப்ிட்மல் ளமனத்டணமக
இனக்ழகம, இல்யழதம?ின்ழ கூப்ிட்டுபிட்டுப்
ழமழதன்!டிக்ஷ்ரி மர்ப்மழன்?"ன்று பிக்ழச்பழ
ளசமல்ய இப்டிப் ழர் வபத்டக்
ளகமண்மற்ழமயனக்கயட!
ழம் மட்டு பமயதமக இனந்டமலும்
இல்மபிட்மலும் மட ழடசம் னலக்கழப ப்யத்டணமகய
பிட்பர் ழம்ர். மகஞடயதில் ஆம்ித்ட
ழமச கஞடயகள் ன்று டயமறு னெர்த்டயகள்
இனப்டயலும் ழம் கஞடய இனக்கயமர்;மம் மர்த்டக்
ளகமண்டினக்கும் ழமச மணமக்கநிலும் அந்டப் ழர்
இனக்கயட.

சயங்கம் னயக்கும் தமவ !
சயங்கம் னயக்கும் தமவ

ழம்னவத ஸ்பனொம் பிழசணமட. அபனக்கு
ந்ட னகங்கள். ந்டம் தமவ னகந்டமன். 'ஞ்ச
ணமடங்க னக'ன்று எனத்டர் கர ர்த்டம்கூ

மடிமர்.டயனபமனொரிலுள்ந அழக பிக்ழச்ப
னெர்த்டயகநில் ஞ்சனகமக இனக்கப்ட்பரின் ணீ ட
டீக்ஷயடர் மடிதட ன்று ளடரிகயட.
சயபனுக்கு ந்ட னகங்கள் உண்டு. சயப ஞ்சமக்ஷரி

த்தமத்டயல் அப்டித்டமன் இனக்கயட. ஆசமர்தமள் கூ
அவட வபத்ட ழபடிக்வக ண்ஞிதினக்கயமர். ந்ட

னகணயனப்டமல் ஈச்பனுக்குப் 'ஞ்சமஸ்தன்'ன்று ளதர்.
'ஞ்சமஸ்தம்'ன்று
'ஞ்ச'ன்மல்

சயங்கத்டயற்கும் ளதர். இந்ட இத்டயல்

பிரிந்ட, பம ன்று அர்த்டம்.

'ப்ஞ்சம்'ன்மல்

ன்மக பிரிந்ட பிதட ன்று

அர்த்டம். இங்ழக 'ஞ்ச'ன்மல் ந்ட ன்றும் அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ம்னடங்கநமல் ஆட ப்ஞ்சம்

ன்றும் ளசமல்மம். அட இனக்கட்டும் சயங்கம், சயபம்

இண்டுக்கும் ஞ்சமஸ்தப் ழர் இனக்கயட. தமவக்கு

சயங்கம் ன்மல் என தம். 'யம் ஸ்பப்ம்'ன்ழ
ளசமல்கயழமம். என தமவ ளசமப்த்டயல் சயங்கத்வடப்
மர்த்டமலும் தத்டயழழத ப்மஞவ பிட்டுபிடுணமம்.
சயங்கத்டக்குத் டன்வபி உனபத்டயழ ளமம்ப்
ளரிசமக இனக்கும் தமவவதத் டீர்த்டக் கட்டம்
ன்று ழமம் ளமங்கயக் ளகமண்டினக்குணமம். என
தமவவதப் மர்த்டபிட்மல் டன் ம்

அத்டவவதனேம் டயட்டிக் ளகமண்டு அடன் ணஸ்டகத்வடப்
ழதவதமக அவந்ட ிநப்டற்குப் மனேணமம். இப்டிப்
ட் ஞ்சமஸ்தம் (சயங்கம்) என தமவவதப் னவ
ண்ஞிமல் அட ளரித ஆச்சர்தம்டமழ?அந்ட
ஆச்சர்தத்வடத்டமன் ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ணமடந்டய-பக்த்மி ஞ்சமஸ்த ணமந்தம
டயனச்ளசந்டெரிலுள்ந றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயதின் ழணல்
அபர் மடித னங்க ஸ்ழடமத்டயத்டயல் னடல் ச்ழமகணம
பிமதக ஸ்டடயதில் இப்டி பனகயட.
டம மனொமி பிக்மத்ரி - ந்த்ரீ
ணம டந்டய பக்த்மி ஞ்சமஸ்த ணமந்தம
பிக்ழச்பர் ப்ழமடம் குனந்வடதமதினப்பர் - டம
ம னொர். ஆமலும் - அி ன்மல் ஆமலும்;'டம
மனொ அி';ப்ழமடம் குனந்வடதமதினந்டமலும்,
ணவதமக இனக்கும் பிக்ங்கவநனேம் ிநந்ட
டள்லகயமர். 'பிக்மத்ரி'- பிக் ணவவத, 'ந்த்ரீ'அனயக்கயபர்.
அப்னம்டமன் அபர் தமவதமக இனந்டம் சயங்கத்டமல்
னயக்கப்டுபடமக
பனகயட. ணம டந்டய - பக்த்மி ஞ்சமஸ்த ணமந்தம
'டந்டய' (Danti) ன்மல்

தமவ. டந்டத்வட

உவதடமதினப்டமல் டந்டய. கஞடய கமதத்ரீதில் டந்டய

ன் ளதவச் ளசமல்யழத ணக்கு ல்யவபத் டெண்டி

பிடுணமறு ிமர்த்டயத்டயனக்கயட. ிள்வநதமர் 'ணம டந்டய
பக்த் அி';ளரித தமவதின் னகத்வடப் ளற்யனந்ட
ழமடயலும், 'ஞ்சமஸ்த ணமந்தம'- சயங்கத்டமல் னயக்கப்
டுபர். க்கனடிதமட ணமசமங்கள் ிள்வநதமரிம்
ழசர்ந்டயனப்டமக கபி சணத்கமத்டன் ஆசமர்தமள்

மடிதினக்கயமர். சயன்க் குனந்வட பிக் ணவவதழத
ிநந்ட டள்லகயட ன்று னடயல் ளசமல்யபிட்டு, அழட
ரீடயதில் க்க னடிதமடட க்கயட ன்று ளடமர்ந்ட
கமட்டுபடமக 'தமவதமதினந்டம் ஞ்சமஸ்தத்டமல்
னயக்கப்டுகயட'ன்று அபர் ளசமல்லும்ழமட,
'ஞ்சமஸ்தம்'ன்மல்

சயங்கம் ன்ழ ழகட்கயபர்கலக்குச்

சட்ளன்று ழடமன்றும். சயங்கம் ங்ழக ிள்வநதமவப்
னயத்டட ன்று ழதமசயக்கும் ழமடடமன்,
'ஞ்சமஸ்தம்'ன்டயல்

சயழவ ண்ஞிதினக்கயமளன்று

னரினேம் இங்ழக ஞ்சமஸ்த ன்ட சயங்கம் அல் சயபன்
ன்று னரினேம். த்ரின ம்மத்டக்குப் ணசயபன்
னப்ட்டுத் ழடச்சு னயந்டழமட பிக்ழச்ப னவ

ண்ஞிமல்பம?அவடத்டமன் ஞ்சமஸ்தணமன்த ன்று
ளசமல்யதினக்கயமளன்று னரினேம்.
ந்ட னகம்ளகமண் யம்பமர்
ந்ட னகம்ளகமண் யம்பமர்
ஞ்சமஸ்த ணமன்தர் ணட்டுணயல்வ;டமழண ஞ்சமஸ்தமக
ந்ட னகத்ழடமடு
பிநங்கும் னொம்டமன் ழம்ர். அற்னடணம னெர்த்டயதமக
இனப்பர் அபர். ந்ட க சயறகள்;த்ட வககள்.

பமம் ன்ளபன்மல்

யம்ம்;ஞ்சமஸ்தம்!யம்த்வடக் கண்டு தமவ
தப்மடட ணட்டுணயல்வ;அவட அக்கய அடன்
ழணழழத ய உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கயட!ஞ்சனகத்டமல் டகப்மவ

ஜமகப்டுத்டபட ழம யம்பமத்டமல்
டமதமவ ஜமகப்டுத்டகயமர். அம்மள் டமழ
யம்பமயி?ணம கஞடய ன் னெர்த்டயக்கும்
த்டக் வக உண்டு. ஆமல் ந்ட னகழணம, யம்
பமழணம கயவதமட. ழம்ர்டமன்
அப்டிதினப்பர். மகப்ட்டிம் ீமதடமக்ஷய ழகமபியல்
ளசப்னத் டயனழணிதமக ழம் னெர்த்டய இனக்கயமர்.

டயவசக் ளகமன்மக மலு டயவசக்கு மலு னகனம், அந்ட
மலுக்கும் ழணழ ழசர்த்டக் கயரீம் வபத்டமற் ழமன்
ந்டமம் னகனணமக ந்ட தமவத் டவகவநப்
மர்க்கயழமழட ஆந்டணமக இனக்கும்.
ஸ்கந்ட னர்பர்
ஸ்கந்ட னர்பர்
கவசயப் ழனக்கு பந்டபிட்ழமம். 'ஸ்கந்ட

னர்பர்'ன்ட ழமச மணமபில் கவசய.
¨ப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயக்குத் டவணதமர் ன்று

அர்த்டம். னனகனுக்கு னெத்டபர். அவடபி, 'னனகனுக்கு
னன்பர்'ன்மல் அனகமக இனக்கயட. 'னர்பர்'ன்மல்
னன்மல் ிந்டபர். 'அக்ர்'ன்றும் ளசமல்படண்டு.
'உன்ிப்ன'ன்று

டணயனயல் ளசமல்படழமல்

ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ழமடர்'. ''ன்மல்

'உன்'.ழமடர்

ன்ழம உன்ிப்ன ன்ழம

ளசமன்மல் அண்ஞமபம, டம்ிதம ன்று கண்டுிடிக்க
னடிதமட. அண்ஞம ன்று குயப்ிட்டுக் கமட்டும்
பமர்த்வட 'னர்பர்'இழடணமடயரி டம்ிக்கு 'அடேர்'.
மணமடேர் ன்மல் மணனுக்குத் டம்ிதம ட்சுணஞர்.
'கனகமடேர்'ன்று

றப்ம்ணண்தனக்கு 'அண'த்டயல் என

ளதர் ளசமல்யதினக்கயட. ிள்வநதமனக்குத் டம்ி
ன்ழ னனகனுக்கு என ழர்;அபனக்கு அண்ஞம ன்ழ
இபனக்கும் என ழர்!அப்டிப்ட் ழமட
மந்டவ்தம்!
னனகின் டவணதர் ன்டன் சயப்ன
னனகின் டவணதர் ன்டன் சயப்ன

மம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும் ழமச மணமக்கநில்
பிக்ழச்பர் சயபனுவத னத்ளன்ழம அம்மலவத
னத்ளன்ழம கமட்ப் ளதர் டலேணயல்வ. அடமபட,
இன்மனக்குப் ிள்வந ன்று ழரில்வ. இன்மனக்கப்
டய ன்றும் ழர் இல்வ. அபனக்கு ிம்ணச்சமரிதமகப்
 உனப ழடங்கள் இனக்கய ணமடயரிழத த்ி

ழணடணமகலேம் இனக்கயன். பல்வ ன்பழநமடு
பல் கஞடயதமக இனக்கயமர். யத்டய, னத்டய
ன்பர்கலக்கு அபர் டய ன்றும் ழகள்பி

ட்டினக்கமம். யத்டய-னத்டயகநிம் அபனக்குப் ிந்ட
னத்ர்கலம் உண்டு. அபர்கலக்குத் டகப்மர் ன்று
ளடரிபிப்டமகலேம் ழவக் கமழஞமம். ஆமல் ழர்
பரிவசவதப் னர்த்டய ண்டணயத்டயல், ணங்கநணம

ஸ்டமத்டயல் 'ஸ்கந்டனுக்குத் டவணதன்'ன்று ணட்டும்

உலே னவவதச் ளசமல்லும் என ளதர் பந்ட
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயட. ன் அப்டி?

ளமடபமக, சயன் பதறக்கமளமனத்டவ அபவபி
பதசயல் ளரிதபவச் ளசமல்ய, அபனக்கு இபர் இன்
உலே- ிள்வந, ணனணமன், ணமப்ிள்வந, டம்ி ன்று ழடம
என்று ளசமல்கயடடமன் னவ. இங்ழகழதம

பித்தமணமகத் டம்ி ழவச் ளசமல்ய, அபனக்கு
அண்ஞம ன்று இனக்கயட. ன் இப்டி?
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயதின் சரித்டயத்ழடமடு

பிக்ழச்பனக்கு அவ்பநலே ளனங்கயத ம்ந்டம்

இனப்டமல்டமன்! டம்ினேவத ம், பிபமம்,
ந்யதமம் ன் னென்று ளமம் னக்தணம
பமழ்க்வக யகழ்ச்சயகநிலும் அண்ஞன்கமனக்கு
னக்தணம மர்ட் இனக்கயட. அடமல்டமன்!
னனகன் த்டயல் னெத்டபர் ங்கு
னனகன் த்டயல் னெத்டபர் ங்கு
த்வட டுத்டக்ளகமண்மல், 'குணம

ம்பம்'ன்டமக னனகன் ம் டுத்டடற்கு
அமடயப் ளனவண இனக்கயட. பமல்ணீ கய மணமதஞத்டயல்
மண க்ஷ்ணஞர்கலக்கு பிச்பமணயத்ர் அந்டக் கவடவதச்
ளசமல்ய னடிக்கும்ழமட 'குணம ம்பம்'ன்

பமர்த்வடவதப் ழமட்டினக்கயமர் ஆடய கபிதின் அந்ட
பமக்வக டுத்டக் ளகமண்டுடமன் ணமகபி
கமநிடமனம் 'குணம ம்பம்' ன்ழ டவப்னக்
ளகமடுத்ட ணமகமவ்தம் லடயமர்.

அந்ட ம்பத்டயழ அடமபட த்டயழ அப்டி
ன் பிழசம்?

ணற்பர்கள் ிந்ட, பநர்ந்ட, கல்பி ழகள்பிகநில் ழடர்ச்சய
ளற் அப்னம்
டபிக்கு பனபமர்கள். ஆமல் ணம ளரித டபி ழடபர்கலவத ழவகலக்ளகல்மம் அடயடயதமக
இனக்கும் டபி- இந்டக் குணமர் ம்பிக்க
ழபண்டுளணன்று இபனக்கமகழப கமத்டக்
ளகமண்டினந்டட!ன்ணயக்கயழமழட ழடபர்கநின்

ழமடயடய அறர்கநிம் அடி உவட ட்டுச்

ளசமல்னடிதமட கஷ்த்டயயனந்ட ழடபர்கள் இபர்
ம்பித்டமல்டமன் டங்கலக்கு பிடிலே, பிழணமசம்

ன்று கமத்டக் ளகமண்டு, டயர்மர்த்டக் ளகமண்டு இனந்ட
யவதில் ற்ட்ட அபனவத 'ம்பம்', அடமபட
ழடமற்ம்.
சயபனுக்கு ணமணம எனத்டர்டமன் டங்கவந பவடக்க
னடினேம் ன்று சூத்ணமறன், டமகமறன்

ஆகயதபர்கள் அந்ட சயபிழண பம் பமங்கய வபத்டக்
ளகமண்டு பிட்மர்கள். சயபனுக்கு ணமம் ழபழ

தமர்?அபழ டமன் அபனக்கு ணம். பம் ளகமடுத்ட
அபழ பம் பமங்கயக் ளகமண்பர்கவந படம்
ண்டபட யதமதணமகமட. அடமல்டமன் இப்டி
மணர்த்டயதணமக பம் ழகட்டு பமங்கயக் ளகமண்டு, அப்னம்
சத்னதம் ன்ழட இல்மணல் அந்ட அறர்கள்
ழடபர்கவந யம்யத்ட பந்டமர்கள்.

ஆழமசயத்டப் மர்த்ட ிகு இடற்கு ழடபர்கள் பனய

கண்டு ிடித்டமர்கள். 'ஆத்ணமவப னத் மணமய'ன்
ச்னடய பமக்கயதப்டி எனத்டனுக்கு ணவடதமக இனப்ட
அபனுவத னத்ன். இபன் பர்தத்டயழ
ீ
அபன்
உண்மபடமல் இண்டு ழனம் என்று சமஸ்த்ம்.

ஆவகதமல் டங்கவநளதல்மம் அறர்கநிணயனந்ட
ட்சயப்டற்கமக டங்கலவத மதகமக,ழம
மதகமகப் ழணச்பன் என னத்வ உண்டு ண்ஞித்
டந்டபிட்மல் பனய ிந்டபிடும், பிழணமசம் கயவத்ட
பிடும் ன்று ழடபர்கள் னடிலே ண்ஞி, அடற்கமகத்
டயனந்டமர்கள். ஸ்பமணயனேம் டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமகத்

டயனந்ட ணதம் அட. அபனக்குப் ஞிபிவ ளசய்த
பந்ட அம்மள் மர்படயனேம் டயனந்டமள். இப்டி எழ
டழமணதணம னண்த background -ல் குணம ம்பம்
ற்ட்ட. அடடமன் அடன் ளனவண.

குனந்வடதமகப் ிந்ழடமழண ன்டற்கமக ஆறு மள் ஆழ மள்டமன் - குணமஸ்பமணய ம ீ வகள்

ண்ஞிமர். அபனக்கு ல்மம் ஆறு. னகம் ஆறு. அபர்
ணந்டயத்டயல் அக்ஷம் ஆறு. அபர் ிந்டட ஆமம்

டயடயதம ஷ்டி. அபனக்குப் மல் ளகமடுத்டட க்னத்டயகம
ழடபிகள் ன்று ஆறுழர். ழபடிக்வகதமகச்
ளசமல்படண்டு - அபர் உத்பித்ட கங்வகனேம்
'ஆறு'ன்று!'குணமர்'ன்ழ

குனந்வட ழர் வபத்டக்

ளகமண்டினந்டமலும் அபர் குனந்வட பிவநதமட்டு ஆழ
மள்டமன் ளசய்டமர். ஆறு மநியழத அரிணயட ீ வகள்
ண்ஞிமர். அப்னம், உழழத, ழடப ழமடயத்தம்
டமங்கய, சூமடய அறர்கவந ம்மம் ண்ஞி

ழடபர்கவநனேம், ர்ப ழமகத்வடனேழண க்ஷயத்ட
பிட்மர்.

ணனு, கயனு ழமட்டு 'அப்மதின்ட்ளணன்ட்'ன்யல்மணல்
க ழடப னெத்டயற்கும் க்ஷகமக, 'கம்ணமன்ர்இன்-சரஃப்'ஆகப் ளரிய்ய்ய்த

அப்மதின்ட்ளணன்ட்ழமழழத அபர் ிந்டடடமன் குணம
ம்பத்டயன் பிழசம்!
"ரி, ஸ்பமணயகழந!இடயழ
'மர்ட்?" ன்மல்

பிக்ழச்பனக்கு ன்

...

சயபனுக்கு ணமணமபர் சயபறடமழ ன்மல்,
பிக்ழச்பர் சயபறடர்டமழ?அப்டிதினக்க,
குணமஸ்பமணய உண்மகனுளணன்று ழடபர்கள் டஸ்
ண்ஞிமர்கள் ன்மல் அப்ழமட பிக்ழச்பர்

ழடமன்யதினக்கபில்வதம?றப்ஹ்ணண்தனக்கு
அப்னந்டமன் அபர் ழடமன்யமம ன்மல், இல்வ.
இவட 'அன்ர்வன்'ண்ஞிக் கமட்த்டமன் 'ஸ்கந்ட

னர்பர்'ன்று அபனக்குப் ழர் ளசமல்ய இனக்கயட.
'ரி, அபர்

அப்ழமழட இனந்டமளன்மல், அபரினக்கும்

ழமட இன்ளமன சயபறடனக்கமக ழடபர்கள் டஸ்
ளசய்பமழன்?றடமதினந்டம் அபர் அப்மலேக்கு
ணமணமதில்மடபர் ன்று அர்த்டணம?'

அப்டிதில்வ. அபர் அப்மலேக்கு ணவடதமபர்டமன்.
த்ரின ம்மத்டயன் ழமட அப்மலேம் டம்வணப் னவ
ண்ஞி ிகுடமன் கமர்தயத்டய ளனடினேம் ன்று
கமட்டிதினக்கயமழ!

ின்ழ ன் இன்ளமன சயபறடர் ம்பிக்க

ழபண்டுளணன்று ழடபர்கள் யவத்டமர்கள்?சூத்ணம
ழகட்டினந்ட பத்டயன் என யந்டவடமன் கமஞம்.
டமங்கள் பம் ழகட்கய கமத்டயல் இனக்கய பனழண
டங்கவந படம் ண்ஞ னடிதமடடிடமன். அறர்கள்

மணர்த்டயதணமக யந்டவ ழமடுபமர்கள். அப்டித்டமன்
இபனும் ண்ஞிமன். டன்வக் ளகமல்க் கூடித
சயபத்னசன் (சயபனுக்ளகமப்மபன்) vFg
ம்ந்டணயல்மணழ ிந்டபமதினக்கடம் ன்று
அபன் கண்டின் ழமட்டினந்டமன். ர்ப சக்டம
ிள்வநதமர் டன்வ படம் ண்ஞ னடிதமடடி debar

ண்ஞிபி ழபண்டுளணன்ழ இப்டி மணர்த்தணமகக்
ழகட்டினந்டமன்!
அபர்  பிடங்கநில்  ஆபிர்மபங்கள்
ளசய்டயனக்கயமர். அடயல் மன் ளசமன் என்யன்டி அபர்
னன ம்ந்டந்டமன் அடிழதமடு இல்மணல்

அம்மலவத சரீ ணஞ்சள் ளமடிதியனந்ழட,
அபநமழழத பனயத்ளடடுக்கப்ட்டு ஸ்னஷ்டிதமடமகப்
மர்த்ழடமம். னமஞமந்டங்கநில் ழபழ அபடமக்

கவடகலம் இனக்கயன். ஸ்பமணய, அம்மள் இண்டு
ழனம் வகமத்டயலுள் சயத் சமவதில்

அங்கமணமக லடயதினந்ட ப்ஞபமக்ஷத்வட எழ
ணதத்டயல் மர்த்டமர்கள்;அப்ழமட அபர்கலவத
பக்ஷஞங்கள்
ீ
(மர்வபகள்) அந்ட அக்ஷத்டயல் என்று
ழசர்ந்ட. உழ அடயயனந்ட பிக்ழச்ப ஸ்பனொம்

அபடமம் ண்ஞின்று ன்று என கவட. என ணதம்

அம்மள் ளண் தமவ னொம் டுத்டக்

ளகமண்டினந்டமள்;அப்ழமட ஸ்பமணயனேம் ஆண் தமவதமக
னொம் டரித்டக் ளகமண்டினந்டமர்;அந்ட தமவகலக்குப்
ிந்ட குட்டிழத கஞடய ன்று இன்ளமன கவட.
ஜமம்ந்டர் டயனபமனொர் கயட்ழனேள்ந பயபம் ன்
ழக்ஷத்த்டயல் மடித ழடபமத்டயல் இவட refer
ளசய்டயனக்கயமர்.
ிடிதடன் உனஉவண ளகமணயகு கரிதட
படிளகமடு டடடி பனயடும் அபரிர்
கடிகஞ டயப அனநின்
'ிடி'ன்மல்

ளண் தமவ. 'கநிறு'ன்மல் ஆண்

தமவ. சயப சக்டயகள் இப்டி தமவத் டம்டயதமக
பந்டவட அப்ர் ஸ்பமணயகள் ப்த்தக்ஷ
டர்சணமகழப மர்த்டப் மடி வபத்டயனக்கயமர்.
கமடன் ணடிப்டி ழதமடுங் கநிறு பனப கண்ழன்
கண்ழன் அபர்டயனப் மடம், கண்ய தமட கண்ழன்
ண்மறன் ழணல் யடமம்மள் வளதடுத்டப்
ழமழமட, அபன் பிக் தந்த்ம் ழமட்டு அபலவத
வ னன்ழ னடிதமடடி ஸ்டம்ிக்க

வபத்டமன்;அப்ழமட அபள் கமழணச்பன் ன் ளதரில்
அபவநப் ழமழப டடேர்-மஞ-மச-அங்குசங்கழநமடு
னொம் டுத்டக் ளகமண்டினந்ட ணசயபனுவத

னகத்வடப் மர்த்டமள்;உழ கஞடய பிர்பித்டமர் ன்று
இன்ளமன கவட.

இப்டினேள்ந அழகக் கவடகநில் ல்மபற்யலுழண
அம்மள் ம்ந்டத்ழடமடு பிக்ழச்பர் ழடமன்யதடமகத்
டமன் இனக்கயட. ஆவகதமல் சூத்ணம ழமட்
'கண்டின்'டி

அபவக் ளகமண்டு அபவ பவடப்ட

னடிதமட கமர்தணமகய பிட்ட.
சயபனுக்கமக, சூமடய அறர்கலக்ழகம பிக்ழச்பர்
சக்டயதில் குவந்டபரில்வதமமலும், அபனவத

அற ம்மம் ப்டற்கயல்மணமதிற்று. அடமல்
டமன் ழடபர்கள் இன்ளமன

சயபறடனுக்கமக ப்மர்த்டயக்க ஸ்பமணயனேம் அம்மள்
ம்ந்டணயல்மணல் டன்னுவத ழத்ங்கநியனந்ட
ளபநிழதபிட் அக்ி ளமயகநியனந்ழட
குணமஸ்பமணயவத உண்டு ண்ஞிமர்.
இவடழத இன்ளமன பிடத்டயல் ளசமன்மல், பிக்ழச்பர்
இம் எனயத்டக் ளகமடுத்டமல்டமன் குணமஸ்பமணய ன்று
எனத்டர் ம்பிக்கழப னடிந்டட!பிக்ழச்பனக்ழக

ர்ப சக்டயனேம் இனந்டம், டகப்மர் அறர்கலக்குக்
ளகமடுத்ட பத்டயன் யந்டவவதக் கமப்மற்

ழபண்டுளணன்ழ அபர் அற ம்மத்டயற்குப்
னப்மணயனந்டமர். அபர் அப்டிப் னப்மடடமல் டமன்
றழவக்கு மதகமக குணமஸ்பமணய ம்பிக்க
னடிந்டட!டமம் ர்ப சக்டமதினந்டம், 'னெத்டட ழணமவன,
இவநதட கமவந'ன்று னளணமனய ற்டும் டிதமகத்

டமம் எடங்கயதினந்ட ளகமண்டு, குனந்வடத்டம்ிழத ணம
அறர்கவந தித்ட ளரித கர ர்த்டய ளறும்டி-

'ளபற்யழபல், பழபல்
ீ
'ன்று 'அப்நமஸ்'பமங்கும்டி

-

ளனவண ழசர்ந்ட ளகமடுத்டமர்.
டம்வணத் டமழண  னொங்கநில் ிப்ித்டக் ளகமள்லம்
சக்டய அபனக்குண்டு. அபர் யவத்டயனந்டமல்

டகப்மனக்குள்ழந ஆழபசயத்ட அபரிணயனந்ட ணட்டும்,
அம்மள் ம்ந்டணயல்மணல் ழபழ என னொத்டயல்
அபடமளணடுத்ட இனக்கமம்;டமழண ழடப
ழமடயடயதமகய அறர்கவந படம் ளசய்ட ணம
கர ர்த்டய. ளற்யனக்கமம். அபர் அப்டிச்

ளசய்தமணயனந்டடமழழத ழமகத்டக்கு
றப்ஹ்ணண்தம் ன் டயவ்தனெர்த்டய கயவத்டட.
ிள்வநதமனக்கு குணம ம்பத்டயல் ழமகப் ங்கு
இல்மபிட்மலும், இபர் அற ம்மம்
ளசய்தபில்வ ன்டமல்டமன் அட ற்ழப ளசய்டட
ன்டமல் 'ளகடிவ்'ம்ந்டணயனக்கயட. பலுபம
ளகடிவ் ம்ந்டம்!
னனகன் டயனணஞத்டயல் னெத்டபர் ங்கு
னனகன் டயனணஞத்டயல் னெத்டபர் ங்கு
அடுத்டமற்ழமல் டம்ி ஸ்பமணயனேவத பிபமம். பள்நி
கல்தமஞம் ன்று உத்பணமகப் ண்டம் பிபமம்.
கவட, உந்யதமம், ட்மணம, யிணம, மன்ஸ்-ட்மணம
ன்ளல்மம் அணர்க்கநணமகப் ண்டகயடற்கு இம்
ளகமடுக்கய பிபமம்.

அழகணமக ல்மனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும்-பிக்ழச்பர்

ணடதமவதமக பள்நிவதத் டத்டயக் ளகமண்டு பந்டடமல்
டமன் அபள் றப்ம்ணண்தரிம் ழசர்ந்டமள் ன் கவட.
இந்ட இத்டயழ னெத்டட ழணமவனதில்வ, கமவநக்கு
ழணழ, ணத்ட கழண ன்று அண்ஞம ஸ்பமணய கமட்டிமர்.
பள்நி ழசணமட்ழன் ன்கயமழந ன்று டம்ிடமன்
அப்ழமட ளசதயல்மணல் யன்மர். அப்னம்
டவணதமவப் ிமர்த்டயத்டக் ளகமண்மல்டமன்
இவனைறு ீங்கும் ன்று ணமசக்டயணமம

ழடபழமமதகர் னரிந்ட ளகமண்மர்;பிக்ழச்பவ
ஸ்ணரித்ட ழபண்டிக்ளகமண்மர். அபனம் உழ டம்ிக்கு
மதம் ளசய்படற்கமக ணட தமவதமக பந்ட

பள்நிவத டத்டயதடித்ட, டம்ிவத அபள் ழசனம்டிப்
ண்ஞிமர். 'வகத்டம் யவகஞி'ன் ிள்வநதமர்
பஞக்கத் டயனப்னகனயல் இவடச் ளசமல்யத்டமன்

னடித்டயனக்கயட. அடயழ 'சயறு னனகன்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. இடற்கும் னந்டய சயன்ஞ்சயறு

னனகமக இனந்டழமடடமன் அபர் சூ ம்மழண
ண்ஞி, ிற்கமத்டயல் 'ழமீமம் அம் ஸ்கந்ட:'
(வத்டவபர்கநில்

மன் னனகன்) ன்று கர வடதில்

கயனஷ்ஞர்கூ ளசமல்லும்டிதம கர ர்த்டயதவந்டட.
அப்டிப்ட்பர் இப்ழமட ல் கட்டிநம் கமவநப்

னபத்டயழ என மடமஞ ழபப் ளண்வஞ அவத
னடிதமணல் ளசதற்றுப் ழமதினந்டமர். அந்ட அசக்ட
யவவத வபத்டத்டமன்- பதவ வபத்டல் - 'சயறு
னனகன்'ன்று அனஞகயரிமடர் ழமட்டினக்கயமர்.

அப்ழமட அபனக்குக் கமர்தயத்டய ற்ச் ளசய்ட
'ளனம்' ஆள்

- ளனணமள்- பிக்ழச்பர்டமன்.

அடமல்டமன் டயனப்னகழ்கநின் னடிபில்

றப்ம்ணண்தனக்ழக உரிதடமக: பனகய
'ளனணமழந'ன்

பமர்த்வடவத இந்டத் டயனப்னகனயல்

ணட்டும் பிக்ழச்பனக்குச் சூட்டி னடித்டயனக்கயமர்.
டம்ிவதழத இஷ் ளடய்பணமகக் ளகமண்

அனஞகயரிமடர் அபவச் 'சயறுபமக்கய' அண்ஞமவபப்
'ளனணமள்' ன்று

ளனவணப் டுத்டபட பிழசம்!

ஆக, றப்ணண்த ஸ்பமணயதின் பிபமத்டயல் ழமகழப
பிக்ழச்பனக்குப் 'மர்ட்' இனக்கயட. Key role ன்ழ
ளசமல்லும்டிதமக இனக்கயட.

னனகன் டபில் னெத்டபர் ங்கு
னனகன் டபில் னெத்டபர் ங்கு
ஸ்கந்ட சரித்டயத்டயல் இட பிபமம். அந்டச்
சரித்டயத்டயழ ந்யதமனம் உண்டு. ஆமல்
பிசயத்ணமக, றப்ணண்த ஸ்பமணய பிபமத்டக்கு னந்டய
ந்யதமம் பமங்கயக்

ளகமண்பர்!க்னஸ்டமச்ணத்டக்கு னந்டய

ந்யதமமச்ணம்!னடயல் ந்யதமம், அப்னம்
ணமசக்டயணமமக னேத்டம் ளசய்ட சத்ன ம்மம்,
அடற்கும் அப்னம் அண்ஞமபின் அடேக் சக்டயவதக்
ளகமண்டு கல்தமஞம் ன்று ஸ்கந்ட சரித்ம்
ழபடிக்வகதமக, னடவணதமகப் ழமகயட.
அபர் ந்யதமயதம யவடமன் டண்மனேடமஞி.
'னம்

ீ-னயக் கவட ளடரிதமடபர்கள் இனக்க

ணமட்மர்கள். பமஸ்டபத்டயல் அட டண்மனேடணயல்வ.
டண்ம்டமன். மங்கள் வபத்டக் ளகமண்டினக்கய,

ஆனேடணமதில்மட, னெங்கயல் கனயடமன். டண்மனேடம் ன்று
ஆனேடணமக இனக்கப்ட்ட ழம மதகின் ஆனேடம்.
யடமம்மலவத ழமமதகயக்கு டண்டிி ன்ழ
ழர். அப்டிப்ட் ஆனேட டண்த்வட பசயச்
ீ
சண்வ

ழமடுபடற்கு னந்டயழத ணவ அக்கய வபப்டற்கு
அயகுயதம சமந்டய டண்த்வடப் ிடித்டக் ளகமண்டு
னய ணவ உச்சயதில் யன்பர் டண்மஞி. ணக்கு
ழபண்டுணமமல் ணவ அக்குபடடமன்
ணமனேத்டணமதினப்டமல் இந்ட டண்னம்
ஆனேடணமதினக்கமம். அபனக்கு அட என
அங்கமம்டமன். ணக்கு remind ணீ க்ஷீ-ஆக
(ஜமகனெட்டிதமக) அபர் வபத்டக் ளகமண்டினப்டடமன்.
ந்ட ஸ்பமணயக்குணயல்மட ணஜமணம
டபக்ழகமம்!இப்டி அடயமல்தத்டயல் ளணமட்வ

அடித்டக் ளகமண்டு, என சயன் ழகமபஞத்வடக் கட்டிக்
ளகமண்டு டண்னம் வகனேணமக ழபழ ஸ்பமணய
உண்ம?அனகுக்கு ஈடில்மடபர், சக்டயதில் ஈடில்மடபர்,
ஸ்டமத்டயல் ஈடில்மணல். ழடப மதகமக

அபடரித்டபர் ஆறு மள் மல்த ீ வக்குள்ழநழத
இப்டி ஆண்டி ஆகய, 'ஜமண்டிட ஸ்பமணய!'ன்று மடி
ணஸ் உனகும்டிதம சமந்டய ஸ்பனொணமக
யற்கயமளன்மல், அடற்கு தமர் கமஞம்?
பிக்ழச்பர்டமன்!

இபர் அப்ம-அம்ணமவபப் ிடக்ஷயஞம் ண்ஞிப் னத்வட
அடித்டக் ளகமண்டு ழமடமல்டமன் அபர் ழடமற்றுப்

ழமய் ஆண்டிதமகய பிட்மர். ழமகத்டக்ளகல்மம் ண
சமந்டயக்கும் ஜமத்டக்கும் னெர்த்டயதமக அபவ இப்டி
ஆக்கய 'கயளடிட்'ிள்வநதமனக்குத்டமன்!
அப்னம் டமதமர்- டகப்மர் ழமய் ணமடமம்
ண்ஞிமர்கள். இளடல்மம் என
மகந்டமழ?ழகமபஞமண்டினேம் டனமக னைிஃமர்ம்
ழமட்டுக் ளகமண்டு கணமன்ர்-இன்-சரஃமகக் கயநம்ிமர்.
ஆமலும் டமம் ஆண்டிதமதினந்ட அபம் (ழகமம்)
ழமகத்டயல் ன்வக்கும் இந்த்ரித
யக்த்வடனேம், ஜமத்வடனேம், சமந்டத்வடனேம்
'வபப்ழட்'ளசய்ட

ளகமண்டினக்கட்டுளணன்று கயனவ

கூர்ந்ட அந்ட அபம் ன்வக்கும் ிம்னொத்டயல்
ீபகவழதமடு இனக்கும்டிதமக சமர்ஜ் ண்ஞிபிட்டுக்
கயநம்ிமர்.
ழடபழம மதகன் ன் உச்சணம
அப்மதின்ளணன்டுழழத றப்ஹ்ணண்தர்

ிந்டட;அபர் பள்நி கல்தமஞ னெர்த்டய ன்
ழகமத்டயல் டம்டயதமக, ணக்கு என கனவஞத் டமதமவச்
ழசர்த்டக் ளகமண்ழ ினத் டகப்மமக ஆட;ஜம
வபமக்த ஸ்பமணயதமகப் னயதில் யத்த மந்யத்தம்
ளகமண்ட ஆகயத னென்று னக்கயதணம ம்பங்கநிலும்
பிக்ழச்பரின் ளனங்கயத ம்ந்டணயனக்கயட.

அடமல்டமன் அந்டத் டம்ிக்கு இபர் டவணதன் ன்று

ளடரிபிக்கழப ஸ்ளமக என மணம இனக்கடளணன்று
'ஸ்கந்ட

னர்பன்'ன்று ழமச மணமபநிதில்

ளகமடுத்டயனக்கயட.
னர்பர் ன்மல் னன்பர், னடயல் ழடமன்யதபர் ஆடய. இந்டப் ழழம டயமயல் கவசயதமக, அந்டணமக,
பனகயட. ஆடயவதனேம் அந்டத்வடனேம் ழசர்த்ட
ம்னர்ஞத்பத்வடக் கமட்டுபடமகத் ழடமன்றுகயட.
ச்னடயதின் அவத்டப் தனும் ளற் னனகன்
ச்னடயதின் அவத்டப் தனும் ளற் னனகன்
ணமக என்று ழடமன்றுகயட:இந்ட ழமச
மணமக்கவநச் ளசமல்கயபனக்கு, 'பித்தமம்ழ' (கல்பி
கற்கத் ளடமங்கும்ழமட) , 'பிபமழ' (கல்தமஞத்டயன்
ழமட) 'ப்ழபழச' (எரித்டயற்குள் ளசல்லும்ழமட) ,
'யர்கழண' (எரித்டயயனந்ட
(சண்வ

னப்டும்ழமட) , 'ங்க்மழண'

சச்சலேகநில்) 'ர்ப கமர்ழத§ (ல்மக்

கமர்தங்கநிலுழண) பிக்கயம் உண்மகமட ன்று ன்
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட எவ்ளபமன்றுக்குழண ஸ்கந்ட
சரித்டயத்டயல் proof , சமன்று, இனப்டமகத் ளடரிகயட.
'பித்தமம்ழ:' ழணச்பின்

ஜம ழத்

ஜ்ழதமடயயயனந்ட உண்ம றப்ம்ணண்தனக்கு
அக்ஷமப்தமம் ன் அர்த்டத்டயல் பித்தமம்ம்
அபசயதழணதில்வ. அபழ 'எம் இத்-ழதகமக்ஷம்'ன்
ிஞபத்டயற்கு அர்த்டணமக இனந்ட ளகமண்டு, அவடப்

ிடமலேக்கு உழடசம் ண்ஞிபர். ஆடிதமல் அபர்

பிதத்டயல் பித்தமம்ம் ன்ட ப்ம் பித்வதவத
அடேபணமக அடேஷ்டிக்கும் ந்யதமத்வட

ஸ்பகரிப்டடமன்.
ீ
அப்டி அபர் ந்யதமய ஆடற்கு
பிக்ழச்பர் னப் ழமட்டிதில் தித்டடடமன் கமஞம்.
'பிபமழ':பள்நி

கல்தமஞ ணமசமம். அடயல்

அண்ஞமக்கமரின் னக்தணம ங்வக னன்மழழத
மர்த்ட பிட்ழமம்.
டம்ிதின் இல்ம், டபம் இண்டிற்குழண அபர் டமன்
key ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

டம்ி குனந்வடதமதினந்ட ழமட

அபவ ந்யதமயதமக்கய, அப்னம் ளதௌபத்டயல்

கயனஸ்டமக்கயதினக்கயமர்!டம்னவத ணக்வடதம
எநவபவதழதம அபள் ல் ளதௌபத்டயல் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டித ணதத்டயல் கயனபிதமக்கய
என ந்யதமயி ணமடயரி ளசய்டயனக்கயமர்.
ளனம்மலும் ம ப்ஹ்ணசமரிதமகழப மம் னயக்கும்
ஸ்பமணயதின் ீ வ இப்டி ழபடிக்வகதமக இனக்கயட!
'ப்ழபச':இந்ட

ழமகத்டயல் இப்டி றப்ஹ்ணண்தம்

ன்று என டயவ்த ணங்கள் னெர்த்டய ிழபசயப்டற்கு-

ழடமன்றுபடற்கு-கமஞம் சூத்ணமபின் யந்டவப்டி
பிக்ழச்பர் அபனுவத ம்மத்டயற்கு
'டிஸ்க்பமயஃவ'ஆகயதினந்டடடமன்.
'ளகட்டிவ்'ஆக

அபர்டமன்.

அடமபட,

றப்ஹ்ணண்த ப்ழபசத்டயற்குக் கமஞம்

'யர்கழண': 'ப்ழபசம்'ன்மல்
'யர்கணம்'ன்மல்

என்யல் னகுபட,

என்வபிட்டுப் ழமய்பிடுபட. பள்நி

கல்தமஞம், ிள்வநதமர் த்டயக் ளகமடுத்ட னடிந்டலேன்
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய டமம் ிழபசயத்டயனந்ட இந்ட
உகத்வட பிட்டுபிட்டு ஸ்கந்ட ழமகம் ன்கய
டம்னவத யத்தபம ஸ்டமத்டயற்குப் னப்ட்டுப்
ழமய் பிட்மர். இண்டு த்ிகழநமடும் னப்ட்டுப்
ழமய் பிட்மர். பள்நி கவட பனபடற்கு னந்டயழத
ழடபழம கல்தமஞணமகய இனந்டட. அபர் ழமகத்டயல்
அபடமம் ண்ஞிதடற்கு இண்டு கமஞம்.
சூம்மம் என்று. இன்ளமன்று, அபனவத ணமணம
ணமபிஷ்டபின் இண்டு ளண்கநில் எனத்டய
ழடபமன் ளண்ஞமகலேம், ணற்பள் ழபமன்

ளண்ஞமகலேம் பநர்த்ட பந்டபர்கவந அபர் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ட.
னடயல் டயனச்ளசந்டெர் டமண்டி னத்த்டயல் ழமய்
அறம்மம் னடித்டமர். அப்னம்
டயனப்ங்குன்த்டயல் ழடபழவவதக் கல்தமஞம்
ண்ஞிக்ளகமண்மர். அங்ழக அபழநமடு இனந்ட

ளகமண்டினக்கும்ழமட மடர் பந்ட சயத்டெரில் பள்நி

அபழ யவபமக ப்ழவணதில் உனகயக் ளகமண்டினப்வட
ளசமன்மர். ஆவகதமல் டயனப்ங்குன்ம் ழகமபியல்

அபர் பள்நி-ழடபழம ழணடமக இல்மணல், என
க்கம் ழடபழவனேம், ணறுக்கம் பள்நிக்குப் டயல்
அபலக்கமகத் டெட ளசமல் பந்ட மடனணமகத்டமன்
இனக்கயமர். த்குனபமபர் ீபமத்ணமபிம்
ணமத்ணமபின் க்னவவத டயனப்ி பிடுபடற்கு னொகணமக
மடர் பள்நிதிம் றப்ம்ணண்தவத் டயனப்ிபிட்மர்.

அடமல் சயபனுக்கும் குனபம ஸ்பமணய, மட

குனலேக்குத் டன்னுவத ந்யடயதிழழத என க்கம்
இம் ளகமடுத்ட வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்.
மடர் ளசமன்டன் ழணல் அபர் னப்ட்டுப் ழமய்
ழபன், பினத்டன், ழபங்வகணம் ல்மணமக ழபம்

ழமட்டு அப்னம் அண்ஞமபின் அனநமல் பள்நிவதக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்மர். அடற்கப்னம் னக்டயனக்டய ன்கய இம்வண ணறுவணத் டத்பங்கள்
இண்ழமடும் ழசர்ந்டள்ந டம்னவத மந்யத்தம்
னழமகத்டயல் இனக்க ழபண்டும் ன்று இண்டு
த்ிகழநமடும் 'ினென்'ணமடயரிக் ளகமஞ்சமள்

டயனத்டஞிதில் இனந்டமர். ிற்மடு ஸ்கந்டழமகம்
ழமய்பிட்மர். அட டமன் யர்கணம். அடற்குப் டி ழமட்டுக்
ளகமடுத்டட பள்நி கல்தமஞம். அழடமடு அபனவத
அபடமத்டயன் இண்மபட 'ர்'றம் யவழபய
பிட்ட. பள்நி கல்தமஞத்டயற்குப் டி ழமட்டுக்

ளகமடுத்டபர் தமவதமக பந்ட அபவநத் டத்டயத
ிள்வநதமழதமவகதமல், றப்ஹ்ணண்தர் ம்
ழமகத்டயயனந்ட ஸ்கந்ட ழமகத்டயற்கு
'யர்கணம்'ண்ஞலேம்

அபர்டமன் உடபி இனக்கயமர்.

'ங்க்மழண:'ங்க்மணம்
'ங்க்மண

ன்மல் சண்வ, னேத்டம்.

சயகமப'ன்று 'கந்டடேனடய'தில்கூ பனகயட.

னேத்டத்டயல் ணம மக்ணம் கமட்டித ற ழமடயடய
றப்ம்ணண்தர். அப்டி னேத்டம் ஆம்ிக்கயடற்கு
ண்ஞித் டமினப்மர். ிப்டிச் ளசமல்கயழளன்மல்

பிக்ழச்ப னவ ளசய்தமணல் த்ரின ம்மத்டயற்குப்

னப்ட் டகப்மர், ண்மற ம்மத்டயற்குப்
னப்ட் டமதமர் ஆகயதபர்கலக்கும் பிக்கயங்கள்

ற்ட்டு, அபர்கள் அந்டப் னவ ண்ஞித ிகுடமன்
பிக்கயம் யபினத்டயதமதிற்று ன்டமல் டம்ிக்கமர்
னடயழழத மக்வடதமக னனயத்டக் ளகமண்டு னவ
ண்ஞித்டமழ இனப்மர்?அட ணமத்டயணயல்வ.

சூம்மத்டயற்கு இபர் னப்டுபடற்கு னன்மடி
அபழமடு னத்டக்குப் ழமட்டி ழமட்டு ந்டதம் பந்டடயல்
ழடமற்ழ ழமதினக்கயமர். அந்ட பிக்டயதில்
ஆண்டிதமமர். அந்ட ஆண்டி பமழ்க்வகதிமபட
தித்டமம, அடமபட அட டக்கய யன்டம ன்மல்

இல்வ. ணமடம ிடமக்கள் பந்ட ழகட்டுக் ளகமண்டு,
அற ம்மத்டயற்கமகழப அபர் அபடரித்டயனப்வட
ஜமகப் டுத்டயதலேன், ந்யதமத்டயற்கு னலக்கு

ழமட்டுபிட்டுச் சண்வக்குப் னப் ழபண்டிதடமதிற்று.
அடமல் அண்ஞம அடேக்ம் இனந்டமல்டமன் கமர்தம்
யத்டயதமகும் ன்று இப்ழமட அபனக்கு ன்மக
னரிந்டயனக்கும். ஆடிதமல் அபவப் னவ
ண்ஞிபிட்டுடமன் னப்ட்டினப்மர்.
'ர்ப

கமர்ழத§':அண்ஞமலேக்குப் ழமட்டிதமகப்

னத்டக்குப் ந்டதம் னப்ட்ட யக்கபில்வ.

அபவப் ிமர்த்டயக்கமணல் ஆண்டிதமடம் யற்கபில்வ
ன்டமல் னேத்டத்டயற்குப் ழமகும் ழமட அபவப் னவ
ண்ஞிமலும் ிற்மடு பள்நிவத அவபடற்கமகப்
ழமழமட அபவ ணந்டபிட்மர். ஆவசழபகம்
த்டவ ளமல்மடட ன்று ழமகத்டயற்குக்

கமட்டுபடற்கமகழப இப்டி ற்ட்ட. பிக்னம் யவத
பந்டட. அப்னம் அபவ ப்மத்டயத்ழட கமர்தயத்டய
ளற்மர். அடமல் அடற்கப்னம் 'ர்ப
கமர்ழத§'ன்டி ந்டக் கமர்தணமமலும் அவட
ஆம்ிப்டற்கு னன்மல்
பிக்ழச்ப னவ ண்ஞித்டமினப்மர். அவடப் ற்ய
ந்ழடழணதில்வ.
ஆவகதமழழத ிள்வநதமரின் ழமச மணமக்கவந
னடிக்கயழமட, அடற்குப் ச்னடயதில் ளசமல்ப்டும்

அத்டவ பிடங்கநிலும் பிக்ழச்பரின் அடேக்த்வடப்

ளற் ஸ்கந்டவக் குயப்ிட்டு, அபனவத னர்பளன்று
னர்த்டய ண்ஞிதினக்கயட.
ஸ்கந்ட மணச் சயப்ன
ஸ்கந்ட மணச் சயப்ன

'ஸ்கந்டர்' ன்மல் 'டள்நிக்

ளகமண்டு

ளபநிப்ட்பர்'ன்று அர்த்டம். ழணச்பனுவத சக்டய
ழத் ஜ்ழதமடயஸ்மக எழ டடிப்ழமடு, ழமகமடேக்ம்
ண்ஞ ழபண்டுளணன் டடிப்ழமடு, டள்நிக்ளகமண்டு
ளபநிப்ட்ழ ஸ்கந்டனெர்த்டய உத்பணமமர். அந்ட
பிழசத்டமல்டமன் அபனக்கு றப்ஹ்ணண்தர்,

கமர்த்டயழகதர், குணமர், சபஞபர் ன்யப்டி அழக
மணமக்கள் இனந்டழமடயலும் அபவப் ற்யத
னமஞத்டயற்கு ஸ்கந்ட னமஞம், ஸ்கமந்டம் ன்ழ
ளதரினக்கயட. அபனவத ழமகத்டக்கு

ஸ்கந்டழமகம் ன்ழ ளதர். அபர் ம்ந்டணம

பிடத்வட ஸ்கந்ட ஷ்டி ன்ழ ளசமல்கயழமம்.
அம்மழநமடும் னனகழமடும் இனக்கும்

ழணச்பனெர்த்டயக்கும் ழமணமஸ்கந்டர் ன்ழ ழர்
இனக்கயட. 'னனகன்'ன்று அபனக்குச் சயப்மகத் டணயழ்ப்
ளதர் ளகமடுத்டயனக்கும் ம் மவதிலும் கந்டடேனடய,
கந்டங்கமம், கந்டர் கயளபண்ம ன்ளல்மம்

ஸ்ழடமத்டயங்கள் இனக்கயன். ளசன்வ ட்ஞத்டயன்
சயப்மகக் கந்டக் ழகமட்ம் இனக்கயட.
ச்னடயதிழ (ழபடத்டயழ) என்று பந்டபிட்ளடன்மல்
அடற்குத் டிப் ளனவண, டி ளகௌபம் உண்டு. அப்டி
இந்ட ஸ்கந்ட மணத்டயற்கு இனக்கயட. னமஞணம

ஸ்கமந்டத்டயல் பள்நி ன் ீபனுக்கு மடர் குன
ஸ்டமளணன்று பனகயளடன்மல், ச்னடயவதச் ழசர்ந்ட
சமந்ழடமக்த உயத்டயல் அந்ட மடனக்கு

றப்ஹ்ணண்தரின் னர்பமபடமணம த்குணமர்
ஜமழமழடசம் ண்ஞிதடமக பனகயட. த் ன்று
ிம்ணமலேக்குப் ளதர். ஸ்னஷ்டி ஆம்த்டயழழத

ிம்ணமபின் ணமீக னத்மகப் ிந்டபர் த்குணமர்.
க, ந்ட, மட, த்குணமர் ன் மல்பரில்

னக்தணமபர். ிக்கும்ழமழட ப்ஹ்ணஜமிதமக இனந்ட
அபர்கள் யவ்னத்டய ணமர்க்கம் ன் ந்யதமத்டயற்கு
ஆடர்ச னனர்கள். கமணழண ளடரிதமட யத்த மகர்கநமக
இனப்பர்கள். ப்ம்ண குணமம அந்ட த்குணமழ
டமன் சயபக்குணமம றப்ஹ்ணண்தமக பந்டமளன்று
சமந்ழடமக்தத்டயல் இனக்கயட. சயபகுணம அபடமத்டயல்
அபர் பமடயப
ீ
ீ ழமடயடயதமகலேம், இட்வப்

த்ிகவநக் ளகமண்பமகலேம் இனந்டழமடயலும் வனத

த்குணம 'பமவதமல்'டமன் டுபிழ ளகமஞ்ச

கமம் னயதில் ழகமபஞமண்டி ந்யதமயதமக யன்மர்
ழமயனக்கயட! இபர் ழகமபஞமண்டி ன்மல்
த்குணமனக்கு அந்டக் ழகமபஞங்கூ கயவதமட.
ளன்மல் இந்ட சயபக்குணமர் 'ன்றும்

இவநதபர்'ன்மல் அந்ட த்குணமழம இன்னும்
இநசமக ன்றும் குனந்வடதமகழப இனந்டபர். அட
இனக்கட்டும். ன் ளசமல் பந்ழடளன்மல், ச்னடய
சயம சமந்ழடமக்தத்டயல், த்குணமர்டமன்

றப்ஹ்ணண்தர் ன்று னடிக்கய இத்டயல் என
டத்டக்கு இண்டு டணமக 'ஸ்கந்ட, ஸ்கந்ட'ன்று இந்ட
மணமவபழத ளசமல்யதினக்கயட.

ஸ்கந்டன் ன்ட ழமகம் னலக்கப் பி ப்க்தமடயதம
ளதர். 'ஸ்கூல்'ன்வட 'இஸ்கூல்'ன்கய ணமடயரி இந்ட
ஸ்கந்ட மணமவபத்டமன்
ழடசமந்டங்கநில் 'இஸ்கந்டர்'ன்று ஆக்கயக்

ளகமண்மர்கள். 'அல்'ன்ட ளணயடிக் மவகநில் என
குயப்ிட் பஸ்டவபத் ளடரிபிக்கும் definite article
;இங்கயீ ஷ் 'the' ணமடயரி.

ணரிதமவடவதக் கமட்டும்

பமசகணமகலேம் என பமர்த்வடக்கு னன்ழ
'அல்'ழசர்ப்மர்கள்.

இப்டி உனபம 'அல் இஸ்கந்டர்'டமன்

க்ரீஸ்பவ ழமய் 'அளக்மண்ர்'ன்று ஆட!

யக்கந்டர் ன்டம் ஸ்கந்டர் ன்டன் இன்ளமன
டயரினடமன். ஆவகதமல் ளகந்டயமமத் ன்கய

யக்கந்டமமத்டயல் ணீ த்டயல் ஸ்கந்டகயரி ஆதம்
பிழசணமகத் ழடமன்யதினப்டம் ளமனத்டந்டமன்.

ஸ்பன்
ீ
, மர்ழப, ளன்ணமர்க் ல்மம் ழசர்ந்ட

ஸ்கமன்டிழபிதம ன்யனக்கயடல்பம?ஸ்கமன்டிதம
ன் ிழடசத்வட வபத்டத்டமன் அந்டப் ளதர்
ற்ட்ட. யந்ட-இன்டிதம ணமடயரி ஸ்கந்டஸ்கமன்டிதம!
அண்ஞமவபக் கூய அன்மம் ளடமங்குழபமம் !
அண்ஞமவபக் கூய அன்மம் ளடமங்குழபமம் !

ிள்வநதமர் ன்லேன் சயப-சக்டயகநின் ிள்வந ன்ட
யவலே பந்டபிடும். ஸ்கந்ட னர்பர் ன்று ழமச

மணமவப னடிக்கயழமட ணற் ிள்வநதின் யவலேம்
பந்ட சயப குடும்ம் னலபடம் யவலே ளற்று
பிடுகயட. அடமல்டமன் அட கவசயப் ளதமக
ணங்கநம் மடி சுணமக னடிக்கய இத்டயல் இனக்கயட.
மம் ல்ழமனழண மர்படய-ழணச்பர்கநின்
குனந்வடடமன். ம் ல்ழமனக்கும் னர்பர், டவச்சன்
ிள்வந பிக்ழச்பர். அபனவத அடேர்கநில்

ச்ழஷ்மதினக்கப்ட் ஸ்கந்டனெர்த்டயதின் ளதவச்

ளசமன்டயல் மம் ல்ழமனம் அக்கம். ணக்ளகல்மம்
என அண்ஞம பிக்ழச்பர் ன் ந்டத்பத்ழடமடு
டயனம் கமழண லந்டலேன், கமர்தங்கவந

ஆம்ிப்டற்கு னன்மல் அபனவத ழமச
மணமக்கவநச் ளசமல்ய, 'ர்ப கமர்ழத§ பிக்ழஸ்டஸ்த
 மதழட'ன்யப்டி ல்மப் ஞிகவநனேம்
யர்பிக்ணமக யவழபற்ய ல்ழமனம் ச்ழதவ
அவழபமம்.

றனகச்-வசகடந்டச்ச கிழம ககர்கஞ :|
ம்ழமடச்ச பிகழம பிக்மழம பிமதக :||
டெணழகடர்-கஞமத்தக்ஷ : மசந்த்ழம கம :|
பக்டண் : சூர்கர்ழஞம ழம் : ஸ்கந்டனர்ப :||
ழமவசடமய மணமய த : ழச் - ச்னடதமடி |
பித்தமம்ழ பிபமழ ச ப்ழபழச யர்கழண டடம ||
ங்க்மழண ர்பகமர்ழத§ பிக்ஸ்-டஸ்த  மதழட ||
ல்ழமனம் இந்டப் டயமறு ழர்கவநச் ளசமல்ய
டயமறு ழறுகவநனேம் அவத ழபண்டிதட.
குன
உழடசயகமகயத ழடசயகர்
குன
உழடசகமகயத ழடசயகர்
பமழ்க்வகதில் பனயனேம் டயவசனேம்
பனய ன்ட டயவச ம்ணந்டப்ட் பிதம். என பனய
இனந்டமல் அட டமபட டயவசதில் ழமய் என
இத்டயற்குக் ளகமண்டுபிடும். இம்- space -ன்று ற்ட்டு

பிட்மல் உழ டயவசனேம் பந்டபிடும். பக்குப் க்கம்,
ளடற்குப் க்கம் ன்யப்டி டயவச சம்ந்டப்மணல் என
இனம் இனக்க னடிதமட. என இத்டயயனந்ட

இன்ளமன இத்டயற்குப் ழமபடற்கமகழப பனய ன்ட

இனக்கயட. அடமல் அடலேம் டயவசழதமடு
ம்ந்டப்ட்டமகழப இனக்கயட.

பமழ்க்வக த்டபடயலும் பனயவதச் ளசமல்லுகயழமம்.
ல் பனயதில் பமழ்க்வக த்ட ழபண்டும், ளகட்
பனயதில் கூமட ன்கயழமம். பமழ்க்வகதில்

ப்ச்சவகள் அழகம் ற்டும்ழமட, 'அட டீ ன்
பனய?' ன்று ழதமசயக்கயழமம். 'வட ிந்டமல் பனய
ிக்கும்'ன்கயழமம். இப்டி பமழ்க்வகவதனேம் என
தஞணமக உனபகப் டுத்டயக் ளகமண்டு அடயல் பனய
ன்வடப் ற்யப் ழசுகயழமம். பமழ்க்வக த்டபட
ன்று ளசமல்லும் ழமழட வ ம்ந்டம் பந்ட

பிடுகயட!'ப்ட'ன்மல் அவடச் ளசய்த என பனய
இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?இங்கயீ யலும் ' way of life 'ன்று
பனயவத வபத்ழட ளசமல்கயமர்கள். Space- இத்டயல் -என

மதின்டியனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமகய ணமடயரி, Time கமத்டயல் - என மதின்டியனந்ட இன்ளமன்று, அப்னம்
இன்ளமன்று ன்று ழமய்க் ளகமண்ழதினப்டடமன்

பமழ்க்வக. 'ழமய்க்ளகமண்ழ இனப்டடமன் பமழ்க்வக.
'ழமய்க்ளகமண்ழ'ன்று

ளசமல்கய ழமடம் ணறுடி பனய

ன் னொகம் (உனபகம்) பந்ட பிடுகயட. அழடழம
ண்ஞங்கள் என்யயனந்ட என்றுக்குப் ழமய்க்
ளகமண்ழதினப்வடனேம் பமழ்க்வகதில் மர்க்கயழமம்.

இப்டி இனந்டட இனந்டடி இல்மணல் ணமயக் ளகமண்ழ
ழமபட ('ழமபட'ன்று ளசமல்பவட கபிக்கடம்) ணமயக்ளகமண்ழ ழமகய கமர்தம் ன்ட ழமட் இத்டய¢
கயக்கமணல் சப்ட்டு ஞ்சமம் ண்ஞிக்

ளகமண்ழதினப்டற்கு ணவடதமகத் ளடரிகயட. சம்,

movement ன்

ண்ஞம் பமழ்க்வகதின் அவணப்ிலும்

ளடரிபடமல் அவட என தஞணமகச் ளசமல்ய அடயல் பனய
பனய ன்று ளசமல்படமக ற்ட்டினக்கயட.
டயவச ளடரிந்டடமன் என பனயதில் ழமக ழபண்டும்.
ளடரிதமபிட்மல், ழமகழபண்டித இத்டயற்கு ழமகமணல்
ங்ழகதமபட டப்மகப் ழமய்ச் ழசனழபமம்.

பமழ்க்வகதிலும் டயவசதினக்கயட!பமலம் பனய
இல்மடபர்கவந 'டயக்கற்பர்கள்'ன்கயழமம். டயக்கும்
டயவசனேம் என்ழடமழ?ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'டயச்'ன்

ழபர்ச்ளசமல்யயனந்டடமன் 'டயக்'பனகயட. டயச் ீண்டு
டயசம. அடமபட

டயவச ன்மகயட. டயக் ன்வடழத டணயனயல் டயக்கு
ன்கயழமம்.
பமழ்க்வகதில் பனயனேம் டயவசனேம்
குன
உழடசகமகயத ழடசயகர்
பமழ்க்வகதில் பனயனேம் டயவசனேம்
பனய ன்ட டயவச ம்ணந்டப்ட் பிதம். என பனய
இனந்டமல் அட டமபட டயவசதில் ழமய் என
இத்டயற்குக் ளகமண்டுபிடும். இம்- space -ன்று ற்ட்டு
பிட்மல் உழ டயவசனேம் பந்டபிடும். பக்குப் க்கம்,
ளடற்குப் க்கம் ன்யப்டி டயவச சம்ந்டப்மணல் என
இனம் இனக்க னடிதமட. என இத்டயயனந்ட

இன்ளமன இத்டயற்குப் ழமபடற்கமகழப பனய ன்ட

இனக்கயட. அடமல் அடலேம் டயவசழதமடு
ம்ந்டப்ட்டமகழப இனக்கயட.

பமழ்க்வக த்டபடயலும் பனயவதச் ளசமல்லுகயழமம்.
ல் பனயதில் பமழ்க்வக த்ட ழபண்டும், ளகட்
பனயதில் கூமட ன்கயழமம். பமழ்க்வகதில்

ப்ச்சவகள் அழகம் ற்டும்ழமட, 'அட டீ ன்
பனய?' ன்று ழதமசயக்கயழமம். 'வட ிந்டமல் பனய
ிக்கும்'ன்கயழமம். இப்டி பமழ்க்வகவதனேம் என
தஞணமக உனபகப் டுத்டயக் ளகமண்டு அடயல் பனய
ன்வடப் ற்யப் ழசுகயழமம். பமழ்க்வக த்டபட
ன்று ளசமல்லும் ழமழட வ ம்ந்டம் பந்ட

பிடுகயட!'ப்ட'ன்மல் அவடச் ளசய்த என பனய
இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?இங்கயீ யலும் ' way of life 'ன்று
பனயவத வபத்ழட ளசமல்கயமர்கள். Space- இத்டயல் -என

மதின்டியனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமகய ணமடயரி, Time கமத்டயல் - என மதின்டியனந்ட இன்ளமன்று, அப்னம்
இன்ளமன்று ன்று ழமய்க் ளகமண்ழதினப்டடமன்

பமழ்க்வக. 'ழமய்க்ளகமண்ழ இனப்டடமன் பமழ்க்வக.
'ழமய்க்ளகமண்ழ'ன்று

ளசமல்கய ழமடம் ணறுடி பனய

ன் னொகம் (உனபகம்) பந்ட பிடுகயட. அழடழம
ண்ஞங்கள் என்யயனந்ட என்றுக்குப் ழமய்க்
ளகமண்ழதினப்வடனேம் பமழ்க்வகதில் மர்க்கயழமம்.

இப்டி இனந்டட இனந்டடி இல்மணல் ணமயக் ளகமண்ழ
ழமபட ('ழமபட'ன்று ளசமல்பவட கபிக்கடம்) ணமயக்ளகமண்ழ ழமகய கமர்தம் ன்ட ழமட் இத்டய¢
கயக்கமணல் சப்ட்டு ஞ்சமம் ண்ஞிக்

ளகமண்ழதினப்டற்கு ணவடதமகத் ளடரிகயட. சம்,

movement ன்

ண்ஞம் பமழ்க்வகதின் அவணப்ிலும்

ளடரிபடமல் அவட என தஞணமகச் ளசமல்ய அடயல் பனய
பனய ன்று ளசமல்படமக ற்ட்டினக்கயட.
டயவச ளடரிந்டடமன் என பனயதில் ழமக ழபண்டும்.
ளடரிதமபிட்மல், ழமகழபண்டித இத்டயற்கு ழமகமணல்
ங்ழகதமபட டப்மகப் ழமய்ச் ழசனழபமம்.

பமழ்க்வகதிலும் டயவசதினக்கயட!பமலம் பனய
இல்மடபர்கவந 'டயக்கற்பர்கள்'ன்கயழமம். டயக்கும்
டயவசனேம் என்ழடமழ?ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'டயச்'ன்

ழபர்ச்ளசமல்யயனந்டடமன் 'டயக்'பனகயட. டயச் ீண்டு
டயசம. அடமபட

டயவச ன்மகயட. டயக் ன்வடழத டணயனயல் டயக்கு
ன்கயழமம்.
னர்ழபமத்டம் : கயனக்கு - பக்கு
னர்ழபமத்டம் : கயனக்கு-பக்கு
எனத்டனவத னர்ழபமத்டம் ன்ளபன்று ழகட்கயழமம்.
பமழ்க்வகதில் அபர் னந்டய ப்டி இனந்டமர். ிந்டய ப்டி
இனந்டமர் அல்ட இனப்மர் ன்று பிசமரிப்வடழத
னர்ழபமத்டம் ழகட்ட ன்கயழமம். னர்பம்-

னந்டய;உத்டம்-ிந்டய. என னஸ்டகத்டயல் கூ னன்
குடயவதப் னர்பமகளணன்றும் ின் குடயவத
உத்டமகளணன்றும் ளசமல்கயழமணல்பம?'னர்ப' ன்டற்கு
னன் ன்றும், உத்ட ன்டற்கு ின் ன்றும் அர்த்டம்
ளசமல்கயழமடம் இத்டயன் னொகம் பந்டபிடுகயட.

'னன்மல்','ின்மல்'ஆகயதவப space -ல்

ற்டுவபடமழ?

ம்ஸ்க்னடத்டயல் ன்மகழப அந்ட பமர்த்வடகவந
டயவசழதமடு ம்ந்டப்டுத்டயதினக்கயட. 'னர்பம்'ன்மல்
கயனக்கு;'உத்டம்'ன்மல் பக்கு. ஆமல் னர்பம் (கயனக்கு)
'னன்'ன்மல்

ச்சயணம் (ழணற்கு) அல்பம 'ின்'மக

இனக்கடம்?உத்டம் ப்டிப் னர்பத்டயற்கு
டயர்ப்க்கணமகும்?ிப்டிப் 'னர்ழபமத்டம்'ன்று
பமர்த்வட பந்டட?- ன்று ழதமசயத்ழடன். அப்னம் னரிந்டட.
பமழ்க்வகச் சகம், life cycle ன்கய டி அட என பட்ம்
ணமடயரிச் சுனன்று ளகமண்டு ழமபடமகத் ளடரிகயட.

அழடமடு, குறுக்கமகப் ழமகமணல் ப்டக்ஷயஞணமகப் ழமபழட
ணரிதமவடவதக் கமட்டுபடமல் பமழ்க்வக பட்த்டயலும்

ப்டக்ஷயஞணமகக் கயனக்கயல் ஆம்ித்டப் மர்வபவத பி
ழபண்டுளணன்றும் ளடரிகயட. கயனக்ழகதினந்ட குறுக்கமக
ழர் டயழ ழமமல்டமன் ழணற்கு. ப்டக்ஷயஞணமகப்

ழமமல் கயனக்குக்கு அப்னம் ளடற்கு, அப்னம் ழணற்கு,
அழடமடு னடிந்ட பிமணல் அடற்கும் ழணற்ளகமண்டு
பக்கு பந்ட, அடற்கப்னம் ணறுடி கயனக்கயழழத

ழசர்ந்டபிடும். ஆகழப பமழ்க்வக ஆம்ம் கயனக்கு
ன்மல் னக்கமல் பட்ம் டமண்டி ளமம்ப் ிந்டய
பனபட பக்கு டமன்!

டயர்த்டயவசதியனந்டமல் டயரி!டயரி, டயர்ப்ட ன்
பமர்த்வடகழந அப்டித்டமன் உண்மதிற்று. ஆவகதமல்
(கயனக்கு-ழணற்கு ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும் டிதமகப்)
'னர்ப-ச்சயணம்'ன்று

வபத்டயனந்டமல்

அணங்கநணமதினந்டயனக்கும். கயனக்கு-னன், ழணற்கு-ின்

ன்னும்ழமட ழணற்கு ப்னஷ் மகம், னனடகு ஆகயத
அந்டர்ணம பிதங்கவந ஜமகனெட்டுபடமக ழபறு
இனக்கயட. உத்டம்-பக்கு ன்ழடம கயனக்கயயனந்ட
ளசங்குத்டமக உச்ச யவவதக் கமட்டிக்ளகமண்டு
இனக்கயட!அழடமடு ஆடயதந்டம்

என்மகயபிடும் ணங்கந னர்ஞணமக ணறுடி கயனக்கயழழத
ளகமண்டுபந்ட ழசர்ந்ட பிடுகயட. அடமல் டமன்
'னர்ழபமத்டம்'- கயனக்கு

- பக்கு ன்று

வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்று ஊம் ண்ஞிக்
ளகமண்ழன். கயனக்கும் பக்கும்டமன் ம் ண்ஞ,
னவவத ல்மம் 'டுத்ட'டயவசகள் ன்டம்
'னர்ழபமத்டம்' ன்று

கமட்டுகயட.

ளசமல்படன் ளமனத்டத்வடக்

பமழ்க்வகதில் 'னர்ழபமத்டம்'ன்று பந்டபிட்டமழழத
னஸ்டகம்
னடம ல்மபற்யலும் னன்-ின் ன்டற்கு
அப்டிழத ளசமல்லும் பனக்கும் ற்ட்டினந்டயனக்கயட.
ழணல்-கர ழ் : ழணற்கு - கயனக்கு
ழணல்-கர ழ் : ழணற்கு-கயனக்கு
இவடச் ளசமல்லும்ழமட இன்ளமன்றும் யவலே
பனகயட. அட பமழ்க்வக பனய ம்ந்டப்ட்டல்; space ல் ளசமல்லும் பனய, டயவச ம்ந்டணமட ணட்டுழண

ன்மலும், அவடனேம் ளசமல்ய பிடுகயழன். (சயரித்ட)
கூட்ம் ழசர்ந்டயனக்கய இத்டயல் க்குத் ளடரிந்ட

பித்வடளதல்மம் கமட்டிபி ழபண்மணம?டணயனயல் ழணல்கர ழ் ன் பமர்த்வடகள் ம்ந்டப்ட்டமக ழணற்கு-

கயனக்கு ன்று டயவசப் ளதர்கள் இனக்கயன். ஆமல்
ழணற்கும் கயனக்குழணம ழணலும் கர லணமக இல்மணல்
க்கத்டயல் இனக்கயன்!பக்கும் ளடற்கும் டமன் ழணலும்
கர லணமக உள்ந டயவசகள். னழகமநத்டயல் ப

டயவசழணழனேம், ளடன்டயவச கர ழனனேம் இனக்கயன்.
கயனக்கு ழணற்குகள் அப்டிதில்மணல் என்றுக்ளகமன்று

க்கணமகழப இனக்கயன். ின்ழ ன் 'கர ழ்'ம்ந்டணமக
'கயனக்கு'ன்றும், 'ழணல்'ம்ந்டணமக 'ழணற்கு'ன்றும்

ழர்

வபத்டயனப்ட?ழதமசயத்டப் மர்த்டழமட னரிந்டட.

டணயழ்மட்டிழ ழணற்குப்னம் ழணமகப் ழமய் ழமய்
அப்டிழத ளமம் உதணம ழணற்குத் ளடமர்ச்சய
ணவகநில் னடிந்ட பிடுகயட. கயனக்குப் க்கம்

டமனத்டமனப் ழமய் னத்த்டயல் னடிகயட. அட்மயல்
n ளபலுக்கு

(கல் ணட்த்டக்கு) ழணழ இத்டவ

அடிதியனந்ட இத்டவ அடி உதம் பவ இன் கர்
ன்று  உதக் கட்ங்கவநச் ளசமல்ய

எவ்ளபமன்றுக்கும் என கர் ளகமடுத்ட என Map

இனக்கும். இப்ழமட ப்டி இனக்கயழடம, ங்கள் மநில் n
ளபலுக்கு ல் ச்வசதமகக் கர் ளகமடுத்டயனக்கும்.
அப்னம் உதர்ந்ட ழமகப் ழமக ளபநிர் ச்வச, ளபநிர்
ப்ளௌன், மர்க் ப்ளௌன் ன்று ளகமடுத்டயனக்கும்.

டணயழ்மடு 'ணமப்'வப் மர்த்டமல் ழணற்கு எம் - மர்ர்னலக்க என்று மர்க் ப்ளௌன் அல்ட வட் ப்ளௌன்,
அடுத்டமற்ழம பனகய பமர்க்கமடு, ழசம்,

ழகமதம்னத்டெர், ணடவ, மணமடனம், டயனளல்ழபய
யல்மப் குடயகள் ளபநிர்ச்வச;அப்னம் னத்டயக்

ழகமடி ணட்டும் பனம் ளசங்கல்ட்டு, ளடன்மர்கமடு,

டஞ்சமலைர், டயனச்சய, ணடவ, மணமடனம், டயனளல்ழபய
யல்மப் குடயகள் ல் ச்வச ன்று இனக்கும்.
சுனக்கணமகச் ளசமன்மல் ழணற்ழக ணவப்மங்கமகலேம்,
கயனக்ழக ணளபநிதமகலேம் இந்டத் டணயழ் ழடசம்

இனக்கயட. அடமபட ழணற்கு உதர்ந்ட னணய ணட்ணமகலேம்,
கயனக்கு டமழ்ந்ட னணய ணட்ணமகலேம் இனக்கயட. இப்டி
இனப்ட ழணல், கர ழ்டமழ?அடமல்டமன் ழணற்கு-கயனக்கு

ன்று டயவசப் ளதர்கள் ற்ட்டினப்டமகப் னரிந்டட. இந்ட
பிதம் இனக்கட்டும்.
டயச் : ளதர்ச்ளசமல்மகலேம் பிவச்ளசமல்மகலேம்
' டயச் ': ளதர்ச்ளசமல்மகலேம்

பிவச்ளசமல்மகலேம்

இத்டயலும் பனய-டயவசகள் இனக்கயன், ணிட
பமழ்க்வகதிலும் பனய-டயவசகள் இனக்கயன்ளபன்று
மர்த்டக் ளகமண்டினந்ழடமம். 'டயச்'ன்டயயனந்ட டயவச,
டயக்கு ன் பமர்த்வடகள் உண்மபடமகச் ளசமன்ழன்.
'டயச்'ன்று

ளதர்ச் ளசமல்லும் இனக்கயட,

பிவச்ளசமல்லும் இனக்கயட. ளதர்ச்ளசமல்மக

இனக்கும்ழமடடமன் இ ம்ந்டப்ட்டம 'டயவச'ன்று
அர்த்டம் ளகமடுக்கயட. பிவச் ளசமல்மக
இனக்கும்ழமட 'டயச்'ன்மல் 'இப்டிப் ண்ட'ன்று
எனத்டன் ளசய்த ழபண்டிதவடச் ளசமல்யக் ளகமடுப்டமக,
உத்டலே ழமடுபடமக ஆகும். சுனக்கணமகச் ளசமன்மல்
'பனய

ளசமல்பட''பனய கமட்டுபட'ன்கயழமழண, அவடக்

குயக்கும். ணறுடி 'பனய'க்கு பந்டபிட்ழமம்.

'இப்டிதிப்டிப்

ண்ட'ன்று பனயகமட்டுபவட

'வக்ட்'ண்டபட

ன்கயழமம். என ணனந்டமமல்கூ

அவட ப்ழமட, ப்டி, வ்பநலே சமப்ி ழபண்டும்
ன்று மட்டில்ழணல் எட்டிதினக்கும் குயப்னக்கு
'வக்ஷன்'ன்று

ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட,

'வக்ஷன்'ன்மழ

டயவச ன்றும்

அர்த்டணயனக்கயட!மர்த்ட (ர்) ன் வக்ஷன், ட (ர்) ன்
வக்ஷன் ன்ளல்மம் டயவசகவநச் ளசமல்கயழமம்.
ழமகம் னம  னடமதம் எழ சயந்டவப்

ழமக்குள்நடமக இனக்கயளடன்று கமட்டி ல்மவனேம்
என குடும்ணமக எட்டி வபக்க இந்ட ணமடயரி

பமர்த்வடதற்றுவணகழந ழமடம்!மம் 'டயச்'ன்டற்குச்
ளசமல்லும் அந்ட இண்டு அர்த்டங்கவநழத அபர்கலம்
வக்ஷன் ன்டற்குச் ளசமல்கயமர்கள். இடற்கு

அடிப்வதமக பமழ்க்வகவத என தமத்டயவதமக
தஞணமகப் மர்க்கும் எழ சயந்டவப் ழமக்கு ளடரிகயட.
ழடசம், உழடசம்
ழடசம், உழடசம்
இணமகலேள்ந 'டயச்'வச வபத்ழட 'ழடசம்'ன் பமர்த்வட
உண்மதினக்கயட. ழடசம் ன்ட மலு டயவசகலம்

பவதறுக்கப்ட் இப்ப்னடமழ?'ப்ழடசம்'ன்டம்

இழடழமல் உண்ம பமர்த்வட. ளசய்தழபண்டிதவடச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கும் 'டயச்'சயயனந்ட ஆழடசம், ந்ழடசம்,
உழடசம் ன் பமர்த்வடகள் பந்டயனக்கயன்.
ளமடபமக ல்ம ங்கலக்குனள்ந டயவசகநில்
குயப்ிட் ங்கலக்கு ணமத்டயம் உவவணதமக

ல்வ கட்டித் டனம் குடய 'ழடசம்'. ஆவகதமல்

உவவணகவநழத ிடமணமக யவக்கும் ணடேஷ்த
ணப்மன்வணதின்டி அந்ட பமர்த்வட இப்ப்னக்கு
ணட்டுழண உரிதளடன்று ஆகயபிட்ட.
பிவச்ளசமல்மகலேம், ல்பிவதில் எனபவச்
ளசலுத்டம் உத்டபமகலேம் உள்ந 'டயச்'சயயனந்ட
'ழடசம்'ன்று

இன்ளமன பமர்த்வடவதக் ளகமண்டு

பமணல் 'ழடச'த்டயற்கு, 'ஆ''ம்', 'உ'ன்று அவ ழமட்டு
ஆழடசம், ந்ழடசம், உழடசம் ன் பமர்த்வடகவநழத
ளகமண்டு பந்டயனக்கயமர்கள்.
ஆழடசம் ன்மல் அடயகமனர்பணம உத்டலே. ளடய்பக்

கட்வநதமக ளபநிப்ழபம ணறக்குள்ழநழதம என்று
ழடமன்றுபவடக்கூ ஆழடசம் ன்ழ ளசமல்பட.

ந்ழடசம் ன்மல் டகபல், ளசய்டய. உத்டலே ன்டன்
அடயகமம் எட்டிக் ளகமள்நமணல் மடமஞணமக அடேப்னம்
ல்ம 'ளணஸ்ழற'ழண ந்ழடசந்டமன். என்வச்

ளசமல்யக் ளகமடுப்ட ன்டன் ம்ந்டணயல்மணல்,
'உத்ழடசம்', 'கழடசம்'ன்றும் 'ழடசம்'ழமட்டுக்

ளகமண்டு

இண்டு பமர்த்வடகள் இனக்கயன்.
'உத்ழடசம்'ளபநிதிழ

உத்டபமகழபம, மடமஞ

ளசய்டயதமகழபம ளசமல்மணல் ணறக்குள்ழநழத

என்வ யவப்ட. யச்சதணமகத் ளடரிதமடவட என
குயப்மக அடேணமித்டச் ளசமல்லும்ழமடம், 'த்டவ
ன்று ரிதமகத் ளடரிதமட;உத்ழடசணமகச்
ளசமன்ழன்'ன்கயழமம். கபமழ 'பினடய ழதமக'த்டயல்
டமம் எவ்ளபமன பர்க்கத்டயலும் ச்ழஷ்ணம ட

டபமக இனக்கயமழம அவடளதல்மம் அடுக்கயக்
ளகமண்ழ ழமய்பிட்டு, னடிபில், 'இத்டவ

ளசமன்டங்கூ ன்னுவத அகண் பினடயகவநப்
னமபமக அக்கயபிபில்வ;இவ்பநலேங்கூ என
குயப்னக் கமட்டுபடமகச் ளசமன்ட டமன்'ன்னும்ழமட
'உத்ழடசட:ப்ழமக்ட:' ன்ழ
'உத்ழடசம்'ன்வட

ளசமல்யதினக்கயமர். இங்ழக

ஆசமர்தமள் 'கழடசம்'ன்று

(டம்னவத மஷ்தத்டயல்) அர்த்டம் ண்ஞிதினப்டமல்
கழடசம் ன் பமர்த்வடக்கும் 'குயப்மகத்

ளடரிபிப்ட'ன் அர்த்டணயனப்டமகத் ளடரிகயட.
னலசம என்யல் என ங்கமக இனப்வட
'கழடசம்'ன்ட.

ழச்சு பனக்கயல் ணற்பர்கலக்குப் ங்கு

டமணல் எனத்டழ னலவசனேம் ளசய்டமல் 'கழடசணமக
அபழ ண்ஞிட்மர்'ன்கயழமம்.
ஆகக்கூடி, உத்ழடசம், கழடசம் ன் பமர்த்வடகநில் ம்
'மிக்'கம 'பனய'ணசமணயல்வ.
'உத்ழடசம்'ழபண்டுணமமல்

என பனயவத

ழதமசயப்டமகலேம் இனக்கமம். 'ந்ழடச'த்டயல் கூ பனய
ளசமல்பட இனந்ட

டமமக ழபண்டுளணன்யல்வ. 'ஆழடசம்'ழடம என
பனயதில்டமன் ழமகடளணன்று கட்மதணமகழப கட்வந
ழமட்டு பிடுகயட. மக்கய இனக்கய பமர்த்வட 'உழடசம்'அவடச் ளசமல்த்டமன் இத்டவ ீடிவகனேம் ழமட்ட.

'உழடசம்'ன்லேன்

குன-சயஷ்தர்கள் யவலே பந்ட

பிடுகயட. உழடசம் ளகமடுக்க குனலேம், ள சயஷ்தனும்
இல்மணல் உழடசம் ன்ழட கயவதமட.
பனம் பனக்கும் வடனேம் ளசமல்பட ந்ழடசம்.
ழகட்பனுக்கு ல்ழடம இல்வழதம அபன் ழகட்டுத்
டமமக ழபண்டும் ன்று மம ணமடயரி உதர்ந்ட

ஸ்டமத்டயயனப்பனுக்குச் ளசமல்பட ஆழடசம்.
ழகட்பின் ல்டற்கமகழப குன ன்பர்
சயஷ்தனுக்குச் ளசமல்பட உழடசம்.
ஸ்டமத்டயல் மமலேக்கும் ப்வக்கும் இனப்வட

பிலேம் குன சயஷ்தர்கலக்கயவதில் ற்த்டமழ்லே
மஸ்டய. குன ன்பர் ஈச்பின் ஸ்டமத்டயழழத

வபக்கப் ட்டினப்பர். என ப்வ மமலேக்குக் கட்டுப்
ட்டினப்வட பிலேம் சயஷ்தன் குனபிம் அங்கயக்
கட்டுப்ட்டினக்க ழபண்டிதபன்.
ஆமலும் 'ஆழடசம்'ன்டன் கண்டிப்ன இல்மணல், குன

ளசய்படற்கு 'உழடசம்'ன்று ணமடர்தத்வட, ப்ழவணவத
(ணடம் ணடம் ன்மல் ழடனும், சர்க்கவனேந்டமம

ணடம்?ல்மபற்வனேம் பி ணடம் ப்ழவணடமன்.
அப்டிப்ட் ப்ழவணவத) த் ளடரிபிப்டமகப் ளதர்
ளகமடுத்டயனக்கயட.
உ ன்டன் உட்ளமனள்
' உ ' ன்டன்

உட்ளமனள்

'உ'ன்ழடமடு 'ழடசம்'ன்வடச்
'ழடசம்'ன்வட

ழசர்த்டயனக்கயட.

பிவச்ளசமல்ம 'டயச்'சயயனந்ட derive

ண்ஞிமல், எனத்டர் ளசய்த ழபண்டிதவடச் ளசமல்பட.
ஆமலும் அப்டி என பமர்த்வட இல்வ ன்றும்,
'ஆ''ந்', 'உ'ன்று

னன்வ - prefix ழசர்த்டக் ளகமண்டு

டமன் 'ழடசம்'ன்ட பனம் ன்றும் ளசமன்ழன்,

அபற்யல் 'உ' வபப் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமள்நமம்.
'உ'ன்ட

 அர்த்டங்கவநக் ளகமடுப்ட. மம்

யவக்கக் கூடிதட, ஸ்டமத்டயல் என்வபிக் குவந்ட
இன்ளமன்றுடமன் 'உ'ன்று மடயடய- உமடயடய,
அங்கம் - உமங்கம், கவட -உகவட ன்ளல்மம்

இனப்வடப் மர்த்ட. அப்டினேம் அர்த்டனண்மமலும்,
இன்ம் டம் (லேம்) உண்டு. என்வபி மஸ்டயச்

சயப்னள்நடற்ழககூ 'உ'ழமடுபடண்டு. 'மர்த்டம்'ன்ட
என ணயகப் ளரித ம்ர்;1 ழமட்டு அப்னம் 17 வர்
ழமட்மல் கயவக்கும் ம்ர். கபமின் அந்ட

கல்தமஞ குஞங்கள் அவடனேம்பி மஸ்டய ன்வட 'உ
மர்ழடர்-ழர்-குஞம:' ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
'உ'ன்டற்கு

இனக்கும்  அர்த்டங்கநில் இன்ளமன்று,

'கயட்'. 'அனகயல்'ன்டமகும். 'உதம்'ன்று

னடல்

கல்தமஞத்வடச் ளசமல்படற்கு அர்த்டம் 'அனகயல் ளகமண்டு
ழமய் ழசர்ப்ட'. தமனக்கு அனகயல் ன்மல் குனலேக்கு
அனகயல். னடல் ழமட்டுப் ிள்வநவத
அத்ததத்டயற்கமக குனகு பமத்டயல் பிட்டு பி
ழபண்டுளணன்டமல் அப்டிப் ழர். 'உ'தத்டயல் என
வதனுக்கு 'உ'படத்வட
ீ
(னடவ) ப் ழமட்டு,

அபனுக்கமகப் ளமறுப்ளடுத்டக் ளகமள்லம் குன ளசய்பட
'உ'ழடசம்.

அந்ட குனவபழத ளமடபமக உமத்தமதர்

('உ'அத்தமதர்) ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம். என குன
டக்கூடித உழடசத்டயல் உச்சணமக னடிபட ட ன்மல்
'உ'யத்!இப்டி

உதர்லே ளமனந்டயத ல்மம்

'உ'ம்ந்டனள்நடம.ய்
'உயத்'ன்னும்

இனக்கயட!

ழமட 'உ'ன்மல் ப்ஹ்ண

பித்வதவத ஆச்தித்ட;அடமபட அடவ 'அடுத்ட',
'அடகய', 'ணீ ித்ட'ன்று

ஆசமர்தமள் கழமயத்

மஷ்தத்வட ஆம்ிக்கும்ழமட ளசமல்யதினக்கயமர்.
('உயத்'ன்டயல்) 'உ'லேக்கு அப்னம் பனம்
'ய'ன்டற்கு

பித்வததில் 'யச்சத யஷ்வ கூடி'ன்று

அர்த்டம் ன்றும், னடிபமக பனம் 'த்'ன்ட அப்டிக்
கூடுபடமல் ற்டும் அஞ்ஜம அனயப்வக்

கமட்டுபடமகலேம் ளசமல்யதினக்கயமர். 'த்'ன்ட
'அனயப்ட'ன்று

ணட்டுணயல்மணல் 'என்வச்

ளசன்வபட'ன்றும் அர்த்டம் ளகமடுக்கும் ன்று
ளசமல்ய, அப்டிப் ளமனள் ளகமண்மல் 'பித்வதவத
ஆச்தித்ட, யஷ்வ கூடி ப்ஹ்ணத்வடச் ளசன்வபழட
உ-ய-த்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.

ஆக, 'உ'ன்ட என்யன் கயட்ழ ழமதினப்வடக்

கமட்டும். குனபின் 'கயட்ழ'ன்னும்ழமழட என ளனக்கம்,
ப்ரிதம், ப்ழவண உண்மகயபிடுகயட.  டயனும
ழணமக்ஷங்கநில்கூ கபமனுக்கு ணீ த்டயல்
இனப்வடழத 'மணீ ப்த ழணமக்ஷம்'ன் ளரித ஆந்ட
யவதமகச் ளசமல்யதினக்கயட.

'உழடசம்'ன்னும்ழமட, குன

வடச் ளசய்தச்

ளசமல்கயமழம அவட சயஷ்தழ ளசய்னேம்டி

பிட்டுபிமணல், அபனம் கயட்த்டயல், க்கத்டயல் யன்று
மதம் ண்ஞிச்
ளசய்பிக்கயமர் ன்று ளடமிக்கயட.
அன்ிமல் சயஷ்தன் ஹ்னடதத்டயல் குன கயட்ழதினந்ட
ளசமல்யக் ளகமடுப்ட 'உ'ழடசம்.

அபர் என்வச் ளசய்தச் ளசமல்கயமர் ன்மல் அந்ட
என்று ன்?அடடமன் னக்தணம பிதம். அவடச்

ளசமல்மணல் வடழதம ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழன்.
பமலம் பனயடமன் அபர் ளசமல்யத் டனபட. 'பமழ்க்வகப்
மவடதில் இன் வக்ஷில் ழம!'ன்டடமன் அபர்
ளகமடுக்கும் வக்ஷன்!உத்டண குன ளகமடுக்கும் உழடசம்
இந்ட ழமகத்டயற்கம அயத்தணம பமழ்க்வகப்

மவடழதமடு னடிந்ட பிமட. இவடக் ளகமண்ழ யத்த
பமழ்க்வகதம ப்ஹ்ணமடேபத்டயல் ழசர்படயல்டமன் அபர்
னடிப்மர். அடற்கமக சயஷ்தன் ளசய்த ழபண்டிதவடச்
ளசய்னேம்ழமட அபனம் ஸ்டெணமகழபம

¨க்ஷ்ணணமகழபம கூழபதினந்ட அபனுக்குப் க்க ம்
ளகமடுத்டத் டமம் ளசமல்பவட உழடசணமக்குபமர்.
உகமம் ன் இத்டயல் உ ன்ட அன்வனேம்
அக்கவவதனேம், டமன் கஷ்ப்ட்மபட
இன்ளமனபனக்கு ல்ட ளசய்னேம் குஞத்வடனேம்
கமட்டுகயட. 'உசமம்'ன்கயழமழட க்டயவதனேம்

ணரிதமவடனேஞர்ச்சயவதனேம் ளடரிபிப்டமக 'உ'இனக்கயட.
குன

உழடசம் ளசய்னேம்ழமட சயஷ்திம் அன்வனேம்
அக்கவவதனேம் கமட்டி, டன்னுவத ச்ணத்வடப்
மர்க்கமணல் அபனுக்கு டுத்டச் ளசமல்ய பிநக்கய

உகமம் ளசய்கயமர். அழட ணதம் டமம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கும் பித்வததிம் ணரிதமவடனேன், க்டயனேன்
இனந்ட ழமடவவதழத பித்தமடயழடபவடக்கு என
உசமணமகலேம் ண்டகயமர்.
மன் இப்ழமட ழசுபவட 'உந்தமம்'ன்கயீர்கள்.
இடயல் உ ன்மல் ன், ந்தமம் ன்மல்

ன்?ந்தமத்டயற்கு அழக அர்த்டங்கள் உண்டு.
'வபப்ட', 'டயந்ட

வபப்ட' ன்று என அர்த்டம். 'பிட்டு

பிடுபட' ன்று என அர்த்டம். 'ந்-ந்தமம்'ன்மல்
ன்மக பிட்டுபிடுபட, டலே னடபட.
'ளகமடுப்ட'ன்றும்

இன்ளமன அர்த்டம். 'பிதங்கவந

ன்மகக் ளகமடுப்ட'ன் அர்த்டத்டயழழத
'உந்தமம்'ன்கயழமம்.

பமய்ப் ழச்சமல் ளகமடுப்வட

உந்தமம் ன்று பக்கத்டயக்கமர்கள்

ளசமல்படயல்வ;லத்டயழ லடயக் ளகமடுப்வடழத
அப்டிச் ளசமல்கயமர்கள். மழணம லத்டயல் இனக்கும்

வ்தமத்வட, கட்டுவவத அப்டிச் ளசமல்மணல் பமய்ப்
ழச்வசழத 'உந்தமம்'ன்கயழமம். டபமமலும் சரி,
'ந்தம'த்டயற்குக்

கர ழ் ஸ்டமணமக 'உந்தமம்'இல்வ.

மடமஞணமகக் ளகமடுக்கும் ந்தமத்வட இன்ம்

உதர்ந்ட னவதில் ளசய்பழட உந்தமம். - அடமபட
அவடபி இட ழணல் ஸ்டமம்.

உழடசம் ன்டம் இவ்பமழ 'இப்டிச் ளசய்'ன்று
கட்வநதிட்டு பனயகமட்டுபவட உதர்ந்ட னவதில்
ளசய்பட ன்று ளசமல்மம். இப்டி உழடசம்
ண்டபவ உழடசகர் ன்று ளசமல்கயழமம்.

உந்தமம் ளசய்பர் உந்தமகர் ன்ட ழம
உழடசம் ளசய்பர் உழடசகர்.
இன ளமனநிலும் ழடசயகர்

இன ளமனநிலும் ' ழடசயகர் '
அந்ட உழடசகவத்டமன் 'ழடசயகர்'ன்றும் ளசமல்பட. குன
ன்றும் ஆசமர்தர் ன்றும் ளசமல்ப்டுகயபனக்கு
இப்டினேம் என ளதர். அபர் பனயளசமல்ய ளகமடுத்டக்
கட்வநதிடுபடற்கு 'ழடசம்'ன் ளதவத் டமணல்
'உ'ழசர்த்ழட

ளசமன்மலும், அபவக் குயப்ிடும்ழமழடம

'உழடசகர்'ன்ட
'ழடசகர்'ன்றும்

ழமழப, 'உ'ழமமணல்

பமர்த்வட உண்டு. ஆமல் அவடபிப்

ிணம ழர் 'ழடசயகர்'ன்ழட.
இத்வட வபத்ட ற்ட் ழடசம் (மடு) பிதணமகலேம்
ழடசயகர் ன்று பமர்த்வட உண்டு. அப்ழமட ழடசயகர்

ன்டற்கு ஸ்பழடசய, என ழடசத்வட டணட ிப்ிணமகக்
ளகமண்பர், native ன்று அர்த்டம். என ழடசத்டயன் மம
இங்கவநனேம் அயந்டயனந்ட பனய ளசமல்க்கூடித guide க்கும் ழடசயகர் ன்று ளதனண்டு.

ஆமலும் ஆத்ண பமழ்க்வகக்கு guide -ஆக உள்ந
உழடசகம குனவபழத னக்தணமக அந்ட

பமர்த்வடதமல் குயப்ிடுகயழமம். 'டயச்'ன் பிவச்
ளசமல்யன் அடிப்வதில் கற்றுக் ளகமடுத்டக் கட்வந
ண்டபடமல் ழடசயகமக இனப்பர் பமழ்க்வகப்

தஞத்டயல் ந்ட டயவசதில் ந்ட பனயதில் ழமக
ழபண்டும் ன்றும் guide ண்டபடமல் 'டயச்'வசப் ளதர்ச்
ளசமல்மகக் ளகமண்டு உண்ம ழடசயகமகலேம்
இனக்கயமர்.

கூழப பந்ட பனய கமட்டும் guide ன்டமல்,
'உ'ழசர்க்கமணல்

ழடசயகர் ன்ழ ளசமன்மலுங்கூ

கயட்க்கழப இனப்பர் ன்மகயபிடுகயட. ணரிதமவட
ஸ்டமத்டயல் மம் ழணழ ட்டுபிமணல் பிகய யற்க
ழபண்டிதபர்;ஆமலும் ப்ரிதத்டயமல் கயட்ழப
இனக்கயமர்.
எட்டுவபக் கமட்டும் டம் !
எட்டுவபக் கமட்டும் டம் !
குன, ஆசமர்தர், ழடசயகர் ன்று னென்று பமர்த்வட

இனப்டயல் குன ன்மல் ளரிதபர் ன்று என
அர்த்டனம் இனட்வ (அஞ்ஜம இனட்வ) ப்
ழமக்குகயபர் ன்று என அர்த்டனம் இனக்கயன்.
ஆசமர்தர் ன்மல் ஆசமம் ன்டமக என
ம்ப்டமதத்டயல் ளடமர் பனக்கயல் பந்டள்ந உதர்ந்ட
பனயகவநத் டமனும் ின்ற்ய, சயஷ்தவனேம் ின்ற்

வபக்கயபர் ன்று அர்த்டம். இந்ட இண்டிலுழண அபர்
ளசய்கய னக்தணம கமர்தணம உழடசம் ன்வடக்

கமட் என்றுணயல்வ. ழடசயகர் ன் பமர்த்வடடமன்

அவடக் கமட்டுபடமக இனக்கயட. ளரிதபர், அஞ்ஜம
இனட்வப் ழமக்குகயமர், உசந்ட பனயகவநப்
ின்ற்றுகயமர் ன்ளடல்மழண சயன்பர்கநமக
இனக்கய சயஷ்தர்கநிணயனந்ட அபர்கவந ளமம்லேம்

ழபறுடுத்டய ட் யறுத்டய பிடுகயன். என ழடசத்டயல்
guide ன்பன்

கூக் கூ பந்ட ந்ட இத்டயல் ன்

அனகு இனக்கயட ன்று கமட்டுகயட ழம, ன்

ஆத்ட இனக்கயட ன்றும் ளசமல்ய ல் பனயதமகழப
அவனத்டப் ழமபட ழம, ழடசயகர் ன்னும் ழமடடமன்
ம்ழணமடு எட்டிதினந்ட கூழப பனயகமட்டிதமக பந்ட
மம் இ ழமக ஆத்டயல் ணமட்டிக் ளகமள்நமணல்
க்ஷயத்ட, ஆத்ண ழமகத்டயலுள்ந அனகுகவந
அடேபிக்கும்டிதமக உழடசம் ண்டகயபரின் ப்ழண
மந்டவ்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட.
அன்வ டந்வடக்கும் ழணல் ஆசமழ

அன்வ டந்வடக்கும் ழணல் ஆசமழ !
அபர் ண்டம் உகமம் தமனம் ண்ஞ னடிதமட.
'கவத்ழட

ழபண்டுணமமல் அம்ணம ணக்கு சஞணமக

ணமட்மள். (அடமபட அம்ணமபிம் அவக்கம் னகுந்டமல்
அபநமல் ம்வண ணமவதக்கு அந்டண்வ டெக்கயப் ழம

னடிதமட. ம்ணயம் வ்பநழபம ப்ரிதம் கமட்டி ணக்கமக
த்டவழதம த்தமகங்களநல்மம் ளசய்கயபள்டமன்
அபள் ன்மலுங்கூ அபலம் ணமவதச் ழசற்யல்டமன்
இனப்பநமவகதமல் அடயயனந்ட ம்வண அபநமல்

டெக்கயப் ழம னடிதமட. டெக்கயமல் ல கூடுபடயல்

இண்டு ழனம் இன்ம் னவடபடமகத்டமன் ஆகும். அழட
ணமடயரிடமன் அப்மலேம் சஞணமக ணமட்மர். கூப்

ிந்டபர்கள், ணற் ந்டணயத்ர்கள் பனம் சஞணமக
ணமட்மர்கள். குனமடம் டமன் சஞம் ன்று ஆசமர்தமள்
ளஞ்வசத் ளடமடுபடழமச் ளசமல்கயமர்.
சஞம்  படய ீ
 ிடம  ழமடமச்சமந்ழத|
சஞம் ழடசயக சஞம்.
'ச

(sa) ஞம் ழடசயக ச ( cha ) ஞம்'. Saranam ன்மல்

அவக்கம்; Charanam ன்மல் மடம். 'அவக்கம் குன
மடழண' ன்வட 'ச (sa) ஞம் ழடசயக ச ( cha ) ஞம்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆசமர்தமள் இங்ழக ழடசயக ன்

பமர்த்வடவத குனலேக்குப் ழமட்டினப்வடக் கபிக்க
ழபண்டும். அபர் இப்டிச் ளசமல்யதினப்வடத்டமன்
அபவழத ழடமகமச்சமர்தமள் ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டழமட
'ப

சங்க ழடசயக ழண ச (sa) ஞம்'ன்று

டயனப்ிதினக்கயமர்?
டமதமர் டகப்மர்கள் இ ழமகத்டயல் ன்ணமவபக்
ளகமடுத்ட, இந்ட ழமகத்டயல் ன்மக பமனப்ண்ஞி, இந்ட
ழமகத்டக்கம ளமத்வடக் ளகமடுப்மர்கள். ஆமல்

இளடல்மம் யவதில்மடவப. யவதம ளசமத்வடன்றும் அனயதமட ப்ஹ்ணமடேபத்வடத் டனபர் குனடமன்.
'ளமந்டப்

ிள்வநதமட்ணம ளச்சு ஆத்ண பித்வதவத

உக்குக் ளகமடுத்டயனக்ழகம்ம', 'ஸ்பறடபத் அக்னத்த்பமம் மபதித்பம': 'ளமந்டப் னத்மக மபித்ட

டயனம்த் டயனம் (உழடசயத்டயனக்கயழன்) 'ன்று குன

சயஷ்திம் உழடச னடிபில் ளசமல்படமக ளமம்லேம்
touching -ஆக 'பிழபக

சூமணஞி'தில் ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். இந்ட ச்ழமகத்டயற்கு என மழடம்
இனக்கயட. அடன்டி 'டத்டம் அக்னத்-த்பம்

மபழதடம்'ன்று இனக்கயட. அடமபட சயஷ்திம் குன.
'ஈடிவஞ

இல்மட இந்ட உழடசத்வட c டயனம்த் டயனம்

மபவ ண்ஞிக் ளகமண்டின'ன்று ளசமல்படமய்

அர்த்டணமகும். க்ளகன்ழபம அவடபி குன டமழண
சயஷ்தனுக்குத் டமனேம் டந்வடனேணமகய, அலுக்கமணல்,
சயக்கமணல் அபனுவத உள்நத்டயல் ன்மகப் டயனேம்
பவதில் டயனம்த் டயனம் உள்நத்டயல் ன்மகப்

டயனேம்பவதில் டயனம்த் டயனம் உழடசம் ளசய்படமகச்
ளசமல்யக் ளகமள்லம் மம்டமன் ச்மக்தணமகத்
ழடமன்றுகயட. 'டயனம்த் டயனம்'ன்வடத்டமன்
'அக்னத்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயட.

ஆசமரித டர்ணம்
ஆசமரித டர்ணம்
சயஷ்தனுக்குப் னரிகயணட்டும் டயனம்த் டயனம் உழடசயக்க
ழபண்டிதட ஆசமரித டர்ணம் ன்று ஆசமர்தமள்

அிப்மதப் ட்டினப்வட கர டம மஷ்த னடிபிழனேம்

ளடரிபித்டயனக்கயமர். கர வட உழடசம் னடிந்ட ிற்மடு
கபமன் அர்றிம், 'மன் ளசமன்வடளதல்மம்
ணற குபிந்ட ரிதமகக் ழகட்டுக் ளகமண்மதம?'ன்று
பிசமரிக்கயமர். ன் அப்டிக் ழகட்மளன்று ஆசமர்தமள்
மஷ்தம் ண்டணயத்டயல், 'டமம் ளசமன்வட சயஷ்தன்

ிடித்டக் ளகமண்மம, இல்வதம ன்று ளடரிந்ட

ளகமள்படற்கமகழப கபமன் இப்டிக் ழகட்ட. 'அப்டி
இபன் ிடித்டக் ளகமள்நபில்வதமமல் மம் ணறுடி
ழபழடமபட உமதம் ண்ஞிதமபட ிடித்டக் ளகமள்நப்
ண்ஞடம்'ன் அிப்மதத்டயல் டமன் ழகட்கயமர்' ன்று

ளசமல்ய, அடற்கு ழணலும் 'சயஷ்தன் உழடச க்ஷ்தத்வடப்
னரிந்ட ளகமண் க்னடமர்த்டமக ஆபடற்குப் 
பிடங்கநில் னதற்சய ண்ஞ ழபண்டிதட ஆசமர்த
டர்ணம்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். ஆசமர்தமள்

ஹ்னடதத்வட அடேரித்ழட அபனவத மஷ்தங்கலக்கு
''டீவக'ன்னும்

பிநக்கலேவ லடயதபர் ஆந்டகயரி. அபர்

இங்ழக, னத்டய ணந்டத்டயமல் உழடசத்வட ரிதமகப்

ிடித்டக் ளகமள்ந னடிதமட சயஷ்தவனேம் ஆசமர்தன்
அக்ஷ்தம் ண்ஞிபிமணல் பிதத்வட ன்மக
டுத்டச் ளசமல்டம் ன்ழட டமத்ர்தம் ன்று
கமட்டிதினக்கயமர்.
டமதமர் ப்டிச் சமப்மடு இங்கமட குனந்வடக்கு
பிவநதமட்டு கயவநதமட்டு கமட்டி ப்டிதமபட உள்ழந
ஆமத்வடப் ழமட்டுபிடுகயமழநம அப்டி உழடசம்

இங்கமட சயஷ்தனுக்கும் குனபமபர் ப்மடு ட்மபட
உள்ழந இக்குகயமளன்மல் அபனவத அம
கனவஞ ளடரிகயட. அம்ணம ழமடும் சமப்மடு அந்ட
ழபவநக்குத்டமன் ப்ழதமணமபட. அடுத்ட ழபவந
ணறுடி சய பந்டபிடுகயட, ம் குவகயட. குன
ளசய்னேம் உழடசழணம அம்னடணமக, சமச்படணம ஆத்ண
னஷ்டிவதக் ளகமடுத்ட பிடுகயட.

அம்ணமபின் சமப்மட்வ பி சமச்படணமட, அப்மபின்
ளமத்வடபி சமச்படணமட குன ளகமடுக்கும்
உழடசம்டமன்.
அன்வ-டந்வடதர் ளனவண
அன்வ டந்வடதர் ளனவண
இப்டிச் ளசமன்டமல் அம்ணம அப்ம உழதமகணயல்வ
ன்று டள்நிபிக் கூமட. னடயல் அபர்கவநச்

ளசமல்ய 'ழடழபம ப'ன் அப்னந்டமன் ழபடம் 'ஆசமர்த
ழடழபம ப'ளசமல்கயட. இன்ளமன்று கூ அம்ணம

அப்மலேம் னடயல் எவ்ளபமன பிடத்டயல் குனணமர்கநமக
இனந்டடமன் உதத்டயன் ழமட குன ன்ழ
ளசமல்ப்டுபரிம் ிள்வநவத எப்வக்கயமர்கள்.
அவடப் ற்ய ளகமஞ்சம் ளசமல் ழபண்டும்.
'ஆசமர்தபமன்'ன்று
'ல்மசயரிதவ

என பமர்த்வட உண்டு.

உவத ச்சயஷ்தன்'ன்று அடற்கு

அர்த்டம். 'ஆசமர்தபமன் னனழம ழபட'ன்று

சமந்ழடமக்தத்டயயனக்கயட. ல்மசமவ உவத்டமனேள்ந
ணிடழ ஜமம் அவகயமன்'ன்று அர்த்டம்.
'ஆசமர்தபமன்'ன்

இந்ட பமர்த்வடக்கு னன்மடி

'ணமத்னணமன்' 'ித்னணமன்'ன்

இண்டு பமர்த்வடவதனேம்

ழமட்டு ப்னடமண்தத்டயல் ணந்த்ங்கள் இனக்கயன்.
தமக்ஜபல்கயத ணரியதிம் கர் டணக்குப் 
குனணமர்கள் ளசய்ட உழடசங்கவந எவ்ளபமன்மகச்
ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகயமர். அப்ழமட அந்ட

எவ்ளபமன குனலேம் உழடசயத்டட ரிடமன் ன்று

தமக்ஜபல்கயதர் அப்னொவ் ண்டம்ழமட, அந்ட

எவ்ளபமனத்டவப் ற்யனேம், ணமத்னணமமகலேம்,
ித்னணமமகலேம் ஆசமர்தபமமகலேம் இனக்கப்ட்
எனபர் ப்டி உழடசயக்க ழபண்டுழணம அப்டி இபர்
உழடசயத்டயனக்கயமர் ன்று மமட்டிச் ளசமல்படமக அந்ட
உயத்டயல் இனக்கயட. இடற்கு ஆசமர்தமள், என

டமதமமல் ரிதமடி னத்டயணடய கற்ிக்கப் டுபழ
ணமத்னணமன் ன்றும் அப்டிக் குனந்வடதமதினக்கும்ழமட
டமதமர் ளசய்ட ிகு ளகமஞ்சம் பிபம் ளடரிகய

ணதத்டயல் டகப்மமல் அழடழமல் ல்பனயதில்
ளசலுத்டப்டுபன் 'ித்னணமன்'ன்றும் அடற்குப் ிகு
உதத்டயயனந்ட குனகு பமம் னடினேம்பவ

ஆசமர்தமல் ல்பனய கற்ிக்கப்டுபழ ஆசமர்தபமன்
ன்றும் மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர். இப்டி னென்று

கமஞனடர்கநமல் ரிசுத்டய ளசய்தப்ட் 'சுத்டயத்த
ழட ம்னேக்டன்'டமன் ிற்கமத்டயல் டமனும் 'மக்ஷ£த்
ஆசமர்தன்' ன்னும்டி அவ்பநலே ழதமக்தவடனேன்
கூடித குனபமகயமன்;அபன்டமன் சமஸ்த்

ப்ணமஞத்டயயனந்ட பலபமணல் ளசமல்யக் ளகமடுப்மன்

ன்று ற்ம் ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆக, ட்டு
பதயல் குனகுபமத்டயல் ழசர்கயடற்கு
னன்மழழத ளமம்ப் ிஞ்சமக இனக்கய குனந்வடவத

தணமகலேம் தணமகலேம் ல் பனயதில் த்டம் ஆசமர்த
ளமறுப்வ டமய் டந்வடதர்கலம் பயக்கயமர்கள்
இடழப ப்னடமண்தகத்டயல் ழசமகக் கமட்ப்ட்டு
ஆசமர்தமள் ப்கமசம் ண்ஞி டுத்டச் ளசமல்யனேள்ந
பிதம்.

கழமயத்டயல் இவடபிலேம் ழசமக,
'யன்ட்'ண்டபடமக

ணட்டும், இந்ட பிதம் பனகயட.

அக்ி பித்வதவத தணடர்ணமம சயழகடறக்கு
உழடசம் ளசய்கயமர். ளசய்ட பிட்டு, 'னென்று டவப
இந்ட க்ரிவதவதப் ண்ஞி, னென்றுன் ம்ந்டப்ட்டு
னத்ளடமனயல் னரிபன்  ணஞங்கவநக்
கக்கயமன்'ன்று ளசமல்கயமர்.
மடமஞணமக ப்மம்ணஞவ ஆறு ளடமனயல்கள்
சயப்மகச் ளசய்னேம் 'ட்கர்ண யடன்'ன்ழ ளசமல்பட.
டயனபள்லபர் ழமன்பர்கலம் 'அறு ளடமனயழமர்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். டமன் ழபடம் எடபட-ினக்கு
எடபிப்ட, டமன் தமகம் ண்டபட-ினக்கும்

ண்டபிப்ட, த்மத்டயத்டயணயனந்ட டமன் டமம்

பமங்குபட. த்மத்டயத்டயற்குத்டமன் டமம் ளகமடுப்ட
ன்று ஆறு ளடமனயல்கள். இடயல் டமன்-ிர் ன்று பனம்
இட்வக் கமரிதங்கள் எவ்ளபமன்வனேம் என்மக
வபத்டக் ளகமள்லம்ழமட ஆறு ளடமனயழ

னத்ளடமனயமகய பிடுகயட. அவடத்டமன் இங்கு
ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல்
ணக்கு பிதம் இந்ட னத்ளடமனயல் இல்வ.
'னென்றுன்

சம்ந்டப்ட்டு', 'த்ரிிழத்த'ன் (னெத்டயல்)

இனப்டடமன் ணக்கு பிதம். தணன் உழடசயத்ட அக்ி
கமரிதத்வட ந்ட னென்றுன் ம்ந்டப்ட்பன் னென்று
டவப ண்ஞி, ட்கர்ண யடமதினந்ட 

ணஞங்கவந கக்கயமன்?ளபறுழண னென்று ன்று
ளசமல்ய உயத் பிட்டினக்கயட. இடற்கு மஷ்தம்

ண்டம்ழமட ஆசமர்தமள், 'ணமடம, ிடம, ஆசமர்தன் ஆகயத
னென்று ழனன் ம்ந்டப்ட்டு - அடமபட அந்ட

னென்று ழமலும் ல் பனய கற்ிக்கப்ட்டு ன்டடமன்
'த்ரிிழத்த'ன்று

ளடநிலேடுத்டயதினக்கயமர். சமன்மக

'ணமத்னணமன், ித்னணமன், ஆசமர்தபமன்'ன்று

ப்னடமண்தத்டயல் பனபவடனேம் கமட்டிதினக்கயமர்.
ழபழ இண்டு, 'னென்று'கவநனேம் ளசமல்ய, தணன்
ளசமல்பட அடபமகலேணயனக்கமம் ன்கயமர். ஆமல்
னடயல் அபர் ளசமல்பட டமய், டந்வட, குன னென்று
ழமலும் ல்பனய கற்ிக்கப் டுபவடத்டமன்.
டற்குச் ளசமல் பந்ழடன் ன்மல் அம்ணம

சஞணயல்வ, அப்ம சஞணயல்வ, குனடமன் சஞம்
ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமளன்டமல் மம் குனலேக்கு

சஞமகடய ண்ஞமபிட்மலும், அம்ணம அப்மவப கனயத்டக்
கட்டுபவடதமபட ண்ஞி பிமம் ன்று தமனம்
னப்மணயனப்டற்குத்டமன்!ற்ளகழப ழமகத்டயல்
ணமத்ன க்டய, ித்ன க்டயகள் ளமம்லேம் க்ஷீஞணமகய
பிட்டினக்கயட. Generation gap, அட இட ன்று
ணமடமனம் ளசமல்யதினக்கயட!இந்ட யவவணதில்,
ஆசமர்தமள் ளசமன்டயல் மனம் என்வதமபட

ளசய்டடமக இனக்கட்டும் ன்று தமமபட அம்ணம
அப்மவப கனயத்டக் கட் அபர் பமக்வக ஆடமணமக
டுத்டக் ளகமண்டுபிப் ழமகயமர்கழந ன்டற்கமகச்
ளசமன்ழன்.
ஆத்ண ழமகத்டயல் வக டெக்கயபி அம்ணம அப்மபிம்

னட்டிக் ளகமண்டு ப்ழதமணயல்வ ன் அர்த்டத்டயல்

அபர் ளசமன்வட, இந்ட ழமக பிதணமகப் ண்ஞிக்
ளகமண்மல் அட அடிழதமடு டப்மகய பிடும். டமய்
டந்வடதிம் ந்மலம் க்டய, பிச்பமம்,
ன்யகழநமடுடமன் இனக்க ழபண்டும். ஆமலும்
ஆத்ணமவப க்ஷயத்ட அவடப் ண ட்சதத்டயல்

ழசர்ப்ிப்டற்கு அபர்கநிம் ழமய் யற்கமணல், குன
சஞத்டயல் டமன் ழமய் பின ழபண்டும்.
சரீத்வட பநர்ப்வடழத அம்ணம-அப்ம னக்தணமகப்
ண்ஞி, ளகமஞ்சம் ல் பனயனேம் ளசமல்யக்
ளகமடுப்மர்கள். ல் பனயழத ளசமல்யக் ளகமடுப்பர்,
ஆத்ணமவபழத கபித்ட அடற்கம ல் பனயழத
ளசமல்யக் ளகமடுப்பர் ஆசமர்தன்டமன்!

அப்டி ல் பனய உழடசயத்ட, கூழப அபனம் guide -ஆக
அந்ட பனயதில் பனகய ழணமகமத்வட வபத்ட
அபனக்குக் ளகமடுத்டள்ந ழர்டமன் ழடசயகன். அப்மஅம்ணம ணக்கமக த்டவழதம ளசய்டமலும் ம் ஆத்ண
பிதத்டயல் அபர்கலவத ஆசமமசத்டயமல்

ம்வணனேம் டயவச டபறுணமறுகூப் ண்டபடமகழப
யவதப் மர்க்கயழமம். 'கல்தமஞம் ண்ஞிக்

ளகமள்படயல்வ. ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்று டங்கள் ந்டடய இனந்டமல் அபர்கலக்கு
ற்ழடதில்வ. ிள்வந யவத ம்மடயக்கடம்

அபனுக்குத் டங்கள் யவத ளமத்ட வபத்டபிட்டுப்
ழமக ழபண்டும் ன்ளல்மம் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
மிதம ணமசமங்கவநழத அபனுக்குச் ழசர்த்டக்
ளகமடுக்கயமர்கள். என பிடம், உபமம் ிள்வந

இனந்டமல்கூ, இப்ழப ிடிச்சு டக்கு இளடல்மம்?ன்று
கவக்கய ணமடம ிடமக்கள் ழர். ஆவகதமல்
அபர்கலவத பமத்ல்தம், டயதமகம்
னடயதபற்றுக்கமக மம் அபர்கநிம் ந்மலம் ன்யக்
கன் ட்டு
ணஸ்கமம் ண்ஞத்டமன் ழபண்டுளணன்மலும், அபர்கள்
ம்ணயனள்ந ஆவசதமழழத ஆத்ண ணமர்க்கத்டயல்
ம்வண டயவச டபச் ளசய்படமல் இங்ழக
ழடசயகவத்டமன் எழ ிடி ன்று ிடித்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும்.
ஆவச, டயவச ன்று ளசமன்டயல் ழபடிக்வகதமக என்று
யவலே பனகயட. 'டயச்'சுக்கு இண்டு இண்டு
அர்த்டனண்டு ன்ழல்பம?அப்டிழத
'ஆசம'ன்டற்கும்

இண்டு அர்த்டனண்டு. என அர்த்டம்

ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டட - 'ஆசம மசம்'ன்று ழசர்த்டச்
ளசமல்லும் அஞ்ஜமணம ப்ரிதம். இன்ளமன அர்த்டம்
டயவச ன்ழட. ஆசம ன்மல் டயவச ன்றும் அர்த்டம்.
இவட வபத்ட ம கயதமஞ ழமன் 'மணமதஞ

சம்ன'பில் என சயழவ ண்ஞிதினக்கயமன். அகஸ்டயத
ணரிய யணத ணவதியனந்ட ளடற்கு டயவசக்கு
பந்ட அங்ழகழத யத்தபமம் ளசய்பட

ளடரிந்டயனக்கமம். இவடப் ற்ய ளசமல்லும்ழமட
ழமன், "அமஸ்ட ணஸ்டமசம் அப்னேகட
டக்ஷயஞமசம்'ன்று சயழவ ளசய்கயமன் - ல்ம
ஆவசகவநனேம் டந்டபமதினும் அகஸ்டயதர் டக்ஷயஞ

ஆவசவத அவந்டமர்'ன்கயமன்!டக்ஷயஞ ஆவச ன்னும்
இத்டயல் 'ஆவச ன்மல் 'டயவச' ன்று அர்த்டம்.

என ப்மம்ணஞன் ழடம வபடயக கமர்தம் ண்ஞிமமம்.
ண்ஞி வபத்ட வபத்டயதர் சும்ணம சும்ணம டக்ஷயவஞ
டக்ஷயவஞ ன்று ிடுங்கய டுத்டமமம்.

ிமம்ணஞனுக்குக் ழகமம் பந்டடமம். 'டமக்ஷயண்தம்
கமட்டம்;டமக்ஷயண்தம் கமட்டம்'ன்று பமத்தமர்
சயழவ ண்ஞிமமம். 'டமக்ஷயண்தம்' ன்வட
'டக்ஷயவஞ

ளகமடுக்கும் குஞம்'ன்று அர்த்டம் ளசய்தமம்.

அப்டித்டமன் அபர் சயழவ ளசய்டட. அவட யத்டப்
ிமம்ணஞன் ணறுடி டக்ஷயவஞ ளகமடுத்டமமம். ஆமல்
அடற்கப்னனம் பமத்தமர் ிடிக்குப் ிடி ழகட்டுக்

ளகமண்ழ ழமழமட ளமறுக்கனடிதமணல் 'உம்ண

டக்ஷயவஞ ஆவசக்கு னடிழபதில்வதம?'ன்மமம்.
'ப்டி

னடிலே இனக்கும்?ஆமப்ட் அகஸ்த்தழ

'டக்ஷயஞமசம'பில்

னடிபில்மணல் இனக்கயமழ?

(சயஞ்சரபிதமதினக்கயமழ!') ன்று

பமத்தமர் ணறுடி

சயழவ ண்ஞிமர் ன்று கவட ஸ்பத ஆசம மசனள்நபர்கநமல் ஆத்ண ணமர்க்கத்டயல்
'ஆவச-டயவச-கமட்

னடிதமட;டயவச கமட்ழப ற்ட்

ழடசயகன்டமன் அவடச் ளசய்த னடினேம்.
அம்ணம, அப்ம கமட்டும் ப்ரிதத்டயற்கு, அபர்கள் ளசய்னேம்
டயதமகத்டயற்கு குவச்சயல்மணல் சயஷ்திம் அபனம்
ஸ்பதக் கப்ில்மட ப்தம் கமட்டுகயமர். த்தமகம்
ண்டகயமர்.

ஜமிதின் ளபள்நரிப்ன னக்டய
ஜமிதின் ளபள்நரிப்ன னக்டய

இந்டயமணம இந்ட த்வபட உகம் அப்டிழத
பழ்ச்சயதவனேம்டிதம
ீ
ப்ளௌணம அடேனடயதில்
இனக்கும் என ணமன், 'ப்ளௌம்'ன்மல் னற்யக்

கிந்டட ன்று அர்த்டம். 'ப்ளௌ ப்ளௌம்'னற்யக்
கிந்ட கமம்வனேம் பிட்டு பிட்ட. ஆமலும் இந்ட
இந்த் ம த்வபட ழமகத்டயயனந்ட அபர் 'இற்று
பிலந்டமர்' ன்று ளசமல்படகூ அவ்பநலே ரிதில்வ.
அபனக்கு ஜமம் னற்யக் கிந்டலேன் அபர் ன்ழணம
இற்றுப் ழமகயட. பிலகயட ன்ளல்மம்கூ

ண்ஞமணல் அபர் மட்டுக்குத் டன்னுவத அடேனடய
யவதில்டமன் ணமக இனந்டமர். ஆமலும்

டமமகழப த்வபட ழமக ணமயக் - இந்த் மம் அபவ பிட்டு அந்டண்வ எடிபிட்ட. அடபமகழப
பழ்ச்சயதவந்ட
ீ
பிட்ட. ப்ளௌ ப்ளௌ
யமடேனடயகநிட த்வபழடந்த்ம.

ணமவதவத பிட்டு ஜமி பிகுகயமளன்யல்மணல்
ஜமிவத பிட்ழ ணமவத பிகுகயட ன் இந்ட

பிதம் த்தம்க ணந்டயத்டயலும் ளசமல்யதினக்கயட.
'ந்டத்டயயனந்ட

உர்பமனகம் ணமடயரி

பிடுடம்'னக்கண்ஞம ழணச்பவப்
ிமர்த்டயக்கும் ணந்த்ம் அட. ந்டம் ன்ட ம்ம
ணமவத;அடடமன் த்வபட இந்டய மம். உர்பமனகம்
ன்ட ளபள்நரி.

ளபள்நரிப் னம் ணமடயரி பிடு ழபண்டும் ன்மல்
ன்?ளசமல்கயழன். அந்டப் னம் னற்யக் கிந்ட
ிற்மடும் ணற்ப் னங்கள் ணத்டயயனந்ட
பிலகயமற்ழமல் பிலபடயல்வ. ன் கமஞளணன்மல்
அட லப்ட, கமய்ப்ட ல்மழண ணத்டயல்

இல்வ;ளகமடிதில்டமன். ளபள்நரி ன்ட ளகமடிழத
டபி ளசடிழதம ணழணம இல்வ. அந்டக் ளகமடிவதனேம்
ந்டல் ழமட்டு  பிடும் பனக்கம் கயவதமட. னலக்க
ன ஸ்ரிசம் இனந்டமல்டமன் அந்டக் ளகமடிதின்

பநர்ச்சயக்கு ல்ளன்டமல் யத்டயழழதடமன் 
பிடுபட. அடமல் ன்பமகுளணன்மல் என
ளபள்நரிக்கமய் ன்மகக் கிபடம்

யணட்த்டயல்டமன்;உசக்க என கயவநதிழம, ந்டயழம
இல்வ. இப்டிப் னம் னற்ய கிந்டலேன் கமம்ன டமழ
இற்றுப் ழமய்பிடும். ஆமலும் னம் இனந்ட
இத்டயழழதடமன்
இனக்கும். ளன்மல் அடடமன் பினனடிதமணல் ய
ணட்த்டயழழத இனக்கயழட!ளகமடி மட்டுக்கு ர்ந்ட
ளகமண்ழ இனக்கும். அப்ழமட னம் ந்ட இவப்

மகத்ழடமடும் கமம்ழமடும் எட்டிக் ளகமண்டினந்டழடம
அவபனேம் அந்டண்வ கர்ந்ட ழமய்பிடும். அடமபட
கமம்னடமன் இவட பிட்டு பிகயற்ழ டபி இட
பிகுபட, பிடுடுபட ன் கமர்தத்வடக் கூப்
ண்டடயல்வ.
இழட ழமத்டமன் - ஜமி ம்ம ந்டத்டயயனந்ட

பிடுடுபளடன்ட, அட என பினக்ஷம் ணமடயரினேம், இபன்

அடயல் னற்யப் லத்ட பிலபட ணமடயரினேம் இபன் அடயல்

னற்யப் லத்ட பிலபட ணமடயரினேம் இல்வ. ஜமத்டயல்
அபன் லத்ட னணம ின்னும் டமன் மட்டுக்கு
இனந்டடிழதடமன் இனப்மன். ளபநிதிழ கமர்தம்
ண்ஞிமலும் உள்ழந அசணமக, சழணதில்மணல்

டமன் இனப்மன். ம்மத்டயயனந்ட பிடுட்டு அப்னம்
ழணமக்ஷம் ன்று ங்ழகழதம என ழமகத்டயற்குப் ழமபட
ன் கமர்தம் அபனுக்கயல்வ.
த்வபடயகள் டமன் அப்டி ங்ழகழதம உள்ந என
ழணமக்ஷத்டயற்கு ழமபட. அத்வபட ஜமி இங்ழகழத, இந்ட
ழமகத்டயழழத, சரீத்டயழ இனப்டமகத் ளடரினேம்

ழமழட ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் ளற்பன். அடடமன்
பிடுட் யவதம ழணமக்ஷம் ன்ட. பிடுட்
ன்மலும் இபன் என்றும் பிடுடும் கமர்தம்

ண்ஞபில்வ. இபன் ண்ஞிதட ஆத்ணமழப குயதமக
பிசமம் ளசய்டடடமன். அடமல்
மக்ஷ£த்கமம் பந்ட, டமன் ஆத்ணமழப ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்டு அடபமகழப இனப்மன். அப்ழமட ந்டம்,
ம்ம ணமவத ன்ட அடழப கத்டரித்டப்

ழமய்பிடும். த்வபடம் கர்ந்ட எடிப்ழமய்பிடும்.
ளபள்நரிப்னம் னணயதிழ இனப்ட ழம இபனும்

ழமகந்டயல் னந்டய ங்ழக இனந்டமழம அங்ழகழத ீபன்
னக்டன் ன் ளதரில் ளடமர்ந்டம் இனந்ட
ளகமண்டினப்டமகத் ளடரினேம்.
ஆமலும் ழமகத்டயல் டி ீப ணயன் பமழ்க்வக
ன்று ழபழமடிப் ர்ந்டயனந்ட என ளகமடிழதமடு

இபனுக்கு னந்டய இனந்ட ிவஞப்ன இப்ழமட கத்டரித்டப்
ழமதினக்கும். இபமக பிடுமணழ, இபவ
பிடுபித்டபிட்டு, அட எடிப் ழமதினக்கும்!
இடடமன் ளபள்நரிப்ன னக்டய!இட பனக்கணமக மன்
ளசமல்பட. இவடக் ழகட்டு பிட்டு (இடற்கு) ழணழனேம்

என பித்பமன் என்று ளசமன்மர். ஆமல் 'ழணழ'ன்று
இழடமடு ழசர்த்டக் ளகமள்லம்டிதமக அபர்
ளசமல்பில்வ. மன் ளசமன்ணமடயரிழத, 'ளபள்நரிப்ன
னக்டய'ன்டற்ழக இன்ளமன பிட க்ஸ்ப்நழமக
அபர் யவத்ட பந்டவடத்டமன் ளசமன்மர். (அட)
ன்ளபன்மல் - லத்ட னணமக இனந்ட இத்டயழழத
கயக்கும் ளபள்நரி அப்னம் எனமள் மளன்று

ளபடித்ட, ன் ஆச்சு ங்ழக ழமச்சு ன்ழ ளடரிதமணல்

ழமய்பிடுகயடல்பம?ணற் னங்கள் ணமடயரி அட அலகய,
டர்கந்டம் ிடித்ட, னலத்ட அற்றுப்
ழமபடயல்வழதமல்யழதம?இப்டித்டமன் ஜமம் ன்ட

என flash -ல் பந்டலேழழத ணமவத அப்டிழத ட்ளன்று
ளபடித்டப் ழமய்பிடுகயட - ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
அலகய அபிந்ட ழமகமணல் எழ ழமட்டில் ழம இம்

ளடரிதமணல் ழமய்பிடுகயளடன்று டமம் அந்ட ணந்த்த்வடப்
னரிந்ட ளகமண்டு ணற்பர்கலக்கும் க்ஸ்ப்ளநய்ன்
ண்ஞி பந்டடடமக அபர் ளசமன்மர்.
'இனந்ட

இத்டயழழத னக்டய ன்று இவட ீங்கள்

க்ஸ்ப்ளநய்ன் ண்ஞிதினப்ழட இன்ம் ளமனத்டம்
ன்று இப்ழமட ளடரிகயட. 'ந்டத்டயயனந்ட

பிடுடவ'ன்று ணந்டயத்டயல் பனபட ம்மக் ளகமடி

னத்வட பிட்டு பிகய அடற்கு பிடுடவ டனபடற்ழக
ளமனத்டணமதினக்கயட. னம் ளபடிப்வட
'பிடுடுபட'ன்ட

அவ்பநலே

ளமனத்டணமகத்டமில்வ'ன்மர்.
அபர் அப்டிச் ளசமன்மலும் க்கு அபர் யவத்ட

பந்ட பிநக்கத்டயலும் 'மதின்ட்'இனப்டமய் ட்ட. சயத்ழட
(சற்று) ழதமசயத்டப் மர்த்ட மன் ளசமன்வட அப்டிழத
வபத்டக் ளகமண்டு, அடற்கு ழணழ அபனவத
அடிப்வப் மதின்வ - ளபள்நரிப் னம் ளபடித்டப்
ழமய்பிடுபவட - ழபழ
ணமடயரி அர்த்டம் ண்ஞிச் ழசர்த்ட, மன் ளசமன்ட ீபன்
னக்டய, அபர் ளசமன்ட அடற்கப்னம் பனம் பிழட
னக்டய ன்று கம்ப்ந ீட் ண்ஞிழன்.
ழமகத்டயல் எனத்டர் இனக்கய ணமடயரித் ழடமன்றும்
ழமழட ஜமம் பந்ட ணமவத பிகய, டி ணயன்
ழபவ அங்கயப் ழமய் ஆத்ணமடேபத்டயயனந்ட

ளகமண்டினப்ட டமன் ீபன் னக்டய. ழமக ணமவத
இபிணயனந்ட அப்ழமட கத்டரித்டப்

ழமய்பிடுபவடத்டமன் ளபள்நரிக்ளகமடி னத்டயயனந்ட
கத்டரித்டக் ளகமண்டு எடுபடற்கு உபணயத்டட- அடமபட

ன் க்ஸ்ப்நளன். இப்டி ழமக ணமவத ழமமலும்
அந்ட ீபன் னக்டனுக்கு சரீம் இனக்கயட. அபனுக்கு
சரீ ப்க்வஜ இல்மபிட்மலும் மம் மர்ப்டற்கு சரீம்
ன்று என்று ளடரிதத்டமழ ளசய்கயட?ப்மப்ட கர்ணம
டீர்கயபவ அடன் மகப் ழர் அபவப்

னயப்ட, டெயப்ட, பிதமடய பக்வகப் டுபட,

ல்மழமக்தம் கமண்ட னடமபற்றுக்கு ஆஸ்டணமக
அந்ட சரீணயனக்கயட. ணயழ அபன் இபற்றுவத
ல் - ளகட் மடயப்ன வடனேம் அடேபிக்கமபிட்மலும்,
கர்ண டர்ணத்டயற்கமக அந்ட சரீணமபட அபற்றுக்கு target -

ஆக (இக்கமக) ப்மப்டம் டீர்ந்ட னடினேம்பவ இனந்ட
ளகமண்டுடமினக்கும். (ஜமி-ப்மப்டம் ற்ய ழபறு
அிப்மதங்கநினந்டமலும் ளமடபம அிப்மதம்

இடடமன். அவடழத வபத்டக் ளகமண்டு ளசமல்கயழன்)
ளகமடிதியனந்ட ிரிந்ட ின்னும் ளபள்நரிப் னம்
டன்னுவத னொம் இனக்கயடிழத இனப்டழம

ழமகந்டம் ழம அப்னனம் ீபன் னக்டன் என
சரீத்ழடமடு இனந்ட ளகமண்டினக்கயமன். ிற்மடு
எனமள் - அபனுவத சரீம் ணஞணவகயட.

அடடமன் பிழட னக்டய ழடத்டயயனந்ட ளகமண்ழ
அபன் ணமவத பிகய ஆத்ணமவப அடேபித்ட பந்டட
ீபன் னக்டய. அப்ழமட ணயன் ந்டம்

ழமமற்ழமழப இப்ழமட ழட ந்டனம் ழமய்
ணஞம் ற்டுபடமல் இட பி-ழட னக்டய. ஜமிதம
அப்னனம் அபனுக்கு இனந்ட ப்மப்ட கர்ணம இப்ழமட
அடிழதமடு இல்மணல் ளபடித்ட பிட்ட.
அந்ட பித்பமன் யவத்ட ணமடயரி இல்மணல் இடயலும்
(ளபடிப்டயலும்) ந்ட ழணமசம் இனக்கயட. னத்வட
அடன் னொம் ந்டப்டுத்டத்டமழ ளசய்கயட?ஜமிக்கு
ன்டமன் ந்ட உஞர்ச்சய இல்மபிட்மலும், ழடம்
ன்று இனக்கும் பவதில் அவட வபத்டக் ளகமண்டு

ப்ட, அடற்கு எய்லே ளகமடுப்ட, ஆமம் ழமடுபட,

குநிப்ட, இதற்வகக் கன் டீர்ப்ட ன்ளல்மம் 
ளசய்னேம்டி இனப்ட ம்னவத மர்வபதிமபட

அபனுக்குனள்ந ந்டணமகத்டமழ ளடரிகயட?ணஞம்
ன்று ணக்குத் ளடரினேம். அபனுவத பிழட
னக்டயதிழழத இந்ட ழட ந்டம் ழமகயட.

ணக்ளகல்மம் இந்ட ஸ்டெ ழடம் ளசத்ட அப்னனம்
¨ஷ்ண ழடம் இனக்கழப ளசய்னேம். அடடமன்
ழமகமந்டங்கள் ழமய் ஸ்பர்க-க-ித்ன

ழமழகமடயபமங்கவந அடேபிப்ட. அப்னம் ணறுடி
இன்ளமன ன்ணமபில் இன்ளமன ழடத்டயல் னகுந்ட
ளகமள்பட. ஜமிக்கு இப்டி ¨க்ஷறண சரீளணன்று

என்யல்வ;ழமகமந்டய ப்மப்டய, னர் ன்ணம ஆகயதவப
இல்மணல், இந்ட ழடத்டயன் ணஞத்ழடமழழத
கனம் னடிந்ட ழமகயன். ணக்கு அவப ற்க்

கமஞம் கர்ண ந்டழண. கர்ணமபிமழழத அடற்ழகற்டி
ஸ்பர்க- கம் ழமபட, ணறுடி ிப்ட ன்று ணக்கு
ற்டுகயட. ஜமிக்ழகம ப்மப்டம் டீர்ந்ட ழடம்
ளசத்ட பிலகயழமட கர்ணனம் னலக்கத் டீர்ந்ட
பிடுகயட.
அடமபட ஸ்டெ ழட ந்டம் ன் என்று
பிடுடும்ழமழட, அடற்கப்னனம் ¨க்ஷ்ண ழட ந்டம்
ன்டயல்மணல், அப்ழமழட ¨க்ஷ்ண ழடத்வடனேம்
கூச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு ட்ளன்று சமழபமடு அப்டிழத
ழமய் பிடுகயட;கர்ண ந்டம் டநிக்கூ மக்கயதில்மணல்
அப்டிழத ழமய் பிடுகயட. இப்டி trace கூ இல்மணல்
அவப ட்ளன்று ழமய்பிடுபடற்கு ளபள்நரிப்னம்

ட்ளன்று ளபடித்ட, ன்பமச்சு ன்ழ ளடரிதமணல்
ணவந்டபிடுபட ரிதம உணமம்டமழ?

ணயன் ந்டம் ழமய் ற்டும் ீபன் னக்டய:ளகமடி
கத்டரித்டப் ழமய் னம் அப்டிழத கயக்கும் யவ.
ப்மப்ட கர்ண ந்டனம்- அடயழழத அக்கணம ழட
ந்டனம் - ளபடித்டப் ழமய் ற்டும் பிழட

னக்டய:கயந்ட னம் ளபடித்ட இனந்ட இம் ளடரிதமணல்
ழமய் பிடுபட.
இன்ளமனபிட க்ஸ்ப்நழன் கூத்ழடமன்யற்று.

ீபன் னக்டர்கநம ஜமிகநில் சய ழர் ம்னவத
ஆசமர்தமள், ணமஞிக்கபமசகர் ழமன்பர்கள் - ீபம்
னடிந்ட, அடமபட ழடத்டயற்கம ஆனேஸ் னடிந்ட
ணஞணவந்ட, பிழடனக்டர்கநமகும்ழமட அந்ட

ழடம் ழமகத்டயமல் அலகய, டர்கந்டளணடுத்ட னலத்ட
இலத்டக் கமணமடமக இல்வ. அபர்கலவத
ழம் ீர்ஞணவந்ட சபணமக ஆபட ன்யல்மணல்
ல் ஆழமக்கயதத்ழடமடு இனக்கும்ழமழட ன்பமச்சு
ங்ழக ழமச்சு ன்ழ ளடரிதமணல் அகண்மகமத்டயல்
அப்டிழத ணவந்ட பிட்டமக இனக்கயட.

ளபள்நரிப்னம் ளபடித்ட இனந்ட இம் ளடரிதமணல்
ணவந்டபிடுபட இந்ட ணமடயரித்டமன்-அல்ட, அந்ட
ணமடயரி டமன் இட - ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம். அந்ட
ணந்த்த்டயல் னக்டய டனம் த்தம்ழகச்பவ
றகந்டனள்நபன் ன்றும் னஷ்டிவத பினத்டய

ளசய்கயபளன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. ளபள்நரிப்னம்
ீர்ஞித்டப் ழமகமணல் ல் னஷ்டினேனும்,

டர்கந்டளணடுக்கமணல் றகந்டணமகலேம் இனந்ட ளகமண்ழ
ட்ளன்று ளபடித்ட, இல்மணல் ழமய்பிடுபட ழம

ழணழ ளசமன் ஜமிகநின் சரீத்டயற்கும் ற்டுபடமகச்
ளசமல்மம். ளபள்நரி பிதத்டயல் அட ளபடிப்டமல்
சத்டம் லம்னம். இந்ட ணமன்கள் பிதத்டயல்

சத்டணமகச் ளசமல்மணல், ஜ்ழதமடயழதமடு ஜ்ழதமடய கந்டட
ன்று ளசமல்கயமர்கள். அடமபட எயக்குப் டயல்
எநிவதச் ளசமல்கயமர்கள். அப்டி ஜ்ழதமடயதமகத்

ளடரிபடம் என க்ஷஞந்டமன். உசமத்டக்கமக அப்டித்
ளடரிபட. அப்னம் ங்ழகனேம் பித அனொ யவதம
ப்ம்ணத்டயன் அகண்மகமந்டமன். அலேட் பமஞம்

பிடும்ழமட ளபடிச்சத்டம், ஜ்ழதமடயப்கமசம் இண்டும்
இனக்கயளடன்மல், ளபள்நரி 'அலேட்'ஆகயழமட
ளபடிச்சத்டம் ணட்டும் இனக்கயட;ணமன்கள்
'அலேட்'ஆகும்

ழமட ஜ்ழதமடய ப்கமசம் ணட்டும்

இனக்கயட!ஜமத்டயல் ழமய்டமன் ன்யல்மணல் உசந்ட
க்டயதிழழத ழமய் ந்டமர், ணீ மமய் ழமன்பர்கலம்
இப்டித்டமன் உம்வச் சபணமக பிட்டுப் ழமகமணழ,
அப்டிழத சரீம்
ணவந்ட அகண்மகமணமடமக இனக்கயட. இவடனேம்
ளபள்நரிப்ன னக்டயதமக உபணயக்கமம்.
'ீபன்

னக்டய, பிழட னக்டய ன் இண்டு யவ

இனப்டயல் ணமதம ந்டம் ளடயத்ட ற்டும் ீபன்
னக்டயக்கு ன் க்ஸ்ப்நழவ வபத்டக்
ளகமள்நமம்;அடற்கு ழணழ சய ணம ஜமிகள், ணம
க்டர்கள் பிதத்டயல் ற்ட்டுள்ந பிழட னக்டயக்கு

உங்கள் க்ஸ்ப்ளநழவ வபத்டக்

ளகமள்நமம்'ன்று அபரிம் ளசமன்ழன். ந்டதத்டயல்
'ப்வஸ்'வபத்டமல்

சய ணதம் இண்டு ழர்

தித்டடமகத் டீர்ப்ன ண்ஞி இண்டு ழனக்கும் அவடப்
ிரித்டத் டனகயமர்கநல்பம?அப்டி ங்கள் இண்டு
ழனக்கும் ப்வஸ் ளகமடுத்டக் ளகமண்ழன்...
குனபின் ிரிதனம் டயதமகனம்
குனபின் ிரிதனம் டயதமகனம்
ளசமல் பந்ட பிதம், ப்ளௌ ப்ளௌணம அடேனடய
ளற்டமல் ணமவத பவபிட்டு எடிபிட்ழடம அந்ட

ணமன் குனபமகய இனந்ட கமட்டும் ிரிதனம் ண்டம்
த்தமகனம்.
அபர் இத்டயயனக்கும்ழமழட உள்ல

னர்ஞமடேபத்டயல் இனப்பர். 'ஸ்பமந்ழட ம்தக்-இஅடேனடம்'ன்று இனக்கயட. அப்டிப்ட்பர் டன்னுவத
யவவத பர்ஞித்டப் மடுபடமக ஆசமரிதமள்

ச்ழமகங்கள் ண்ஞிதினக்கயமர். அடற்குப் ழர்
'ப்ளௌமடேனடய'.

னர்ஞமடேபத்டயல் டயவநத்டக்கயக்கும் என ீபன் னக்டர்
டற்கமக டம்னவத யவவத பர்ஞிக்க

ழபண்டும்?அட அபனக்கு அபசயதணயல்வ. அப்டிச்
ளசய்படமல் அபனக்கு என மணயல்வ. ' தம்
ப்த்பமசமம் மம் ணந்தழட மடயகம் டட :' ன்டி
வட அவந்டின் ழபளவடனேம் எனபன் மணமக

யவக்கணமட்மழம அப்டிப்ட் ஸ்டயடயதிலுள்ந அபர்

டணட யவவத 'ளமதட்ரி'மடிக்ளகமள்படயல் என
மனணயல்வ. அட எனழபவந அபனவத

உள்நடேப ஆந்டத்டயயனந்ட அபவ ளகமஞ்சம்
'டிஸ்ட்மக்ட்'ண்டம்

ஷ் ணமசமணமக இனக்கமழணம

ன்ழணம?ீபன்னக்டர் ளபநிதிழ ன் ளசய்டமலும்
உள்ழந டிஸ்ட்மக்ஷன் இனக்கழப இனக்கமடடமன்.

ஆமலும் ளபநிக்கமர்தம் ளசய்படமல் அபனக்கு என
மனணயல்வ ன்ட யச்சதம். ளபநிக்கமர்தம் அபர்
டற்கமகச் ளசய்த ழபண்டும்?சரீம் ீஞித்ட

பிலகயழமட பினட்டும் ன்று, ழசமணல் அபர்
ணமடயதிழழத இனக்கமம் டமழ?ின்ழ டற்கு
இந்ட பர்ஞவதில் இங்கயதினக்கயமர்?

இடற்குக் கமஞம், டமழண ப்ளௌ ப்ளௌ அடேனடயணமமக
இனந்டழமடயலும் கட்டுக் கட்மக ீபன் னக்டபர்ஞவ
ண்டம் ப்கஞங்கலம், அட ணட்டுணயல்மணல் அழக
பமட ப்டயபமடங்கள் ண்ஞி இன்ம் ளரித கட்டு
கட்ம மஷ்தங்கலம் ண்ஞித ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். ஆட்ழமதமக்மஃிகல் ழமட்மக
(ஸ்பத சரிவட குயப்மக) , ஆமலும் அப்டித்

ளடரிதமணல் டம்னவத பிதத்டயமல் எநித்ட, ழபழ
தமழம ஜமிவதப் ற்யச் ளசமல்கயமர்ழமச்
ளசமல்யதினக்கயமர்:
' ச்சயஷ்த

ழமடமத '- ல் சயஷ்தனுக்கு

உழடசயப்டற்கமக ன்று அர்த்டம்.
ஜமி ப்ழர்ப்ட் யவதில் இனக்கயமன் ன்று
த்டம சயஷ்தர்கலக்கு உழடசம் ளசய்ட. அடமழழத

அபர்கலம் அடற்கம ப்தமவ டுக்க உத்மப்
டுத்டம் ளமனட்ழ, ஸ்பதணமக டமலும் ந்டப்

தவனேம் ளறுபடற்கயல்மட ஜமி, டன்னுவத உசந்ட
ளணௌ ஸ்டயடயவதபிட்டு பர்ஞிப்ில்
இங்குகயமமம்!ல்ம உஞர்ச்சயனேம்
ணத்டப்ழமபிட்டும், த்சயஷ்தர்கநமகக் கூடித ீப
குத்டயன் ளமனட்மக
அபரிம் ப்ழவண உஞர்ச்சயனேம் டயதமக உஞர்ச்சயனேம்
ணமத்டயம் இனக்கும்டி ஈச்பன் வபத்டயனக்கயமளன்று
ளடரிகயட. டமய் டந்வடதர் ழமழப ப்ழவணனேம்
டயதமகனம் குனபிம் இனப்ட ளடரிகயட.
'ச்சயஷ்த

ழமடமத த்தம் ம்ஸ்னடபமன்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர்.
ழமடவ, உழடசம் - பமதமல் ண்டபட. அடற்கு
னந்டய அபர் அடேனடய யவவத ன்மக ஜமகப்டுத்டயக்
ளகமள்நழபண்டும்- அடமபட-'ம்ஸ்ணஞம்'

ளசய்தழபண்டும். ளன்மல் இபர் பமய் ணட்டும்
அவத்டப்ழம ளணௌி இல்வ;ணறம்
ளணௌணமகயபிட்பர்;என்வனேம்

ண்ஞமடபர்;ண்ஞத்வட உற்த்டய ளசய்படம், ஜமகம்
ன்று னன்ன ந்டவபகவநப் டயலே ளசய்ட வபத்டக்
ளகமள்படணம ணற ன்ட இபரிம்
ளசதற்றுப்ழமய்பிட்ட. அப்டிப்ட் அடீட

யவதிலுள்நபர் னடயல் ண்ஞ ழமகத்டயற்கு பந்ட
டக்கும் என யவ இனந்டளடன்றும் வபத்டக் ளகமண்டு

அடயல் மக்ஷ£த்கமத்வட உசயக் ளகமண்டு ணஸ்

அடிழதமடு அவத்டப் ழமகயடற்கு just னந்டய ப்டி
ப்டிளதல்மம் feel ண்ஞிழமம் ன்வட ஜமகப்
டுத்டயக் ளகமள்நழபண்டும்.
யவலேகவந பிடுபட ணக்கு வ்பநலே கஷ்ழணம,
அத்டவ கஷ்ம் ஜமிக்கு யவப்னட்டிக்

ளகமள்பட!கஷ்ப்ட்மபட மம் யவலேகவந பிட்மல்
ணத்டம மம் ளறுகயழமம்;ஆவகதமல்
கஷ்ப்மம்டமன் ஆமல் ஜமி கஷ்ப்ட்டு
யவப்னட்டிக் ளகமள்படமழம அபனுக்கு ந்ட
மனணயல்வ. ஆமலும் அப்டிச் ளசய்கயமன்
டற்கமக? ச்சயஷ்த ழமடமத !

னடயல் ணவ ழபவ ளசய்தபிட்டு, த்த
மக்ஷ£த்கம ஸ்டயடயவத ஸ்ணரிக்கக்கூடித அநலேக்கு
ன்மக ஸ்ணரிப்ட, அடமபட யவலைட்டிக் ளகமள்பட.
அப்னம் இன்ம் என டி இங்கய பமவதனேம் ழபவ

ளசய்தபிட்டு த்சயஷ்தனுக்கு அவட டுத்டச் ளசமல்ய
ழமடயப்ட, உழடசயப்ட.
டமன் கண்டுளகமண்ட ழமடமட, சயஷ்தவனேம் கண்டு
ளகமள்நச் ளசய்தழபண்டும் ன் ண கனவஞ
பமய்ந்டபமக இனப்டமழழத டலேம் ழபண்மட ஜமி
இப்டி உழடசத்டயல் இங்கய ழடசயகமகயமர்.
'கண்டுளகமள்பட', 'ண

கனவஞ'ன்று ளசமன்டயல்

டழத மஷ்தம் யவலே பனகயட.
குன உழடசணயன்ய ஜமணயல்வ

குன உழடசணயன்ய ஜமணயல்வ
இட ன்று கயட்த்டயலும் கயட்ழதமக ஆத்ணமவபக் கண்டு
ளகமண் ீபன் இடம் 'த்ன்' ஆகயமன். கயட்ழ உள்நவட
'இடம்'ன்று

குயப்ிடுகயட. 'த்'ன்ட த்னஷ்டி

ம்ந்டப்ட்ட. ஆவகதமல் 'இடம் த்ன்' ன்மல்

ஆத்ணமவப டக்கு அத்தந்டணம உள்பஸ்டபமகக்
கண்டு ளகமண்பன் ன்று அர்த்டம். கண்டுளகமண்
னர்ஞ ஜமி 'இடம் த்ன்'ன்மல் ஆத்ணமவப டக்கு
அத்தந்டணம உள்பஸ்டபமகக் கண்டு ளகமண்பன்
ன்று அர்த்டம். கண்டுளகமண் னர்ஞ ஜமி 'இடம்
த்ன்'ஆமலும் ளரிதபர்கலவத ழவ அப்டிழத
ளசமல்க்கூமட. ளமம்லேம் னயக்கத்டக்கபர்கநின்

ழவ அப்ட்ணமகச் ளசமல்படற்கு தப் ழபண்டும்.
அடமல் 'இடம் த்ன்'ன்வட என லத்ட டுத்ட

பிட்டு 'இந்த்ன்'ன்று ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட - இப்டி
அந்ட (டழத) உயத் ளசமல்கயட.
உதிர் என உம்ிழ உச்சந்டவ த்பமத்டயன் பனயதமக
உள்ழந ழமய் ன்ணம டுப்ட;அப்னம் பஸ்டக்கவந
அசய ஆமய்ந்ட மர்ப்ட;அப்டிப் மர்த்ட, ப்ஹ்ண

ஸ்பனொணம டமழடமன் ங்ழகனேம் பிதமித்டயனப்ட
ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு, 'ப்ஹ்ணத்வட இழடம இங்ழக
கண்டு ளகமண்ழன்'ன்ட;அப்டிச் ளசமன்டமல்
'இடந்த்ன்'ன்று

ளதர் ளறுபட;அப்னம் ணரிதமவடப்

ண்ன கமஞணமகலேம், ழடபர்கலக்கு எநிலே
ணவபமதினப்டயழழத ப்ரிதணமடமலும்
'இடந்த்ன்'ன்ட

இந்த்மட - ன்யப்டி உயத்ட

ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகயட. அந்ட இத்டயல் குனவபப்
ற்ய ப்ஸ்டமபழண இல்வ.

ஆமல் ஆசமரிதமள் மர்த்டமர். 'அளடப்டிஎன உதிர்டமழ
அசய ஆமய்ந்ட மர்த்ட ப்ஹ்ண ஜமம் ள
னடினேம்?குனபின் உழடசனம் அடேக்னம் இல்மணல்
அட க்கமழட!' ன்று மர்த்டமர். ளசமல்மணழ
கணம ழனக்கும் ளடரிந்ட பிதந்டமழ
ன்டமல்டமன் ளசமல்மணல் பிட்டினக்கயட. என
வதனுக்குக் களக்ர் ழபவ ஆச்சு ன்மல், '..ஸ்.
மஸ் ண்ஞி'ன்று ளசமல்மணல் ளடரினேந்டமழ?அப்டி
ப்ஹ்ண ஜமம் பந்டட ன்மல் 'குன உழடசத்டமல்'

ன்ட அடயழழத 'அன்ர்ஸ்டுட்'டமன். இனந்டமலும், மம்
மஷ்தத்டயல் ளபநிப்வதமகழப ளடரிபித்டபி
ழபண்டும்

ன்று ஆசமர்தமள் யவத்டமர். அடமல், என சரீத்டயல்
டவக்குனய பனயதமகப் ிழபசயத்டப் ிபி டுத்ட

உதிமபன் பஸ்டக்கவந அசய ஆமய்ந்ட மர்த்டமன்
ன்று பனபடற்கு அப்னம், 'ப்ஹ்ணழண ல்மபற்யலும்
வ்தமித்டயனப்வடக் கண்டு ளகமண்மன்'ன்று

பனபடற்கு னன்மல், குனபின் அடேக்த்வடனேம்
உழடசத்வடனேம் ழசர்த்ட, அடமழழத அபன் கண்டு

ளகமண்மன் ன்று னடித்டயனக்கயமர். ளமம்லேம் சக்டய
பமய்ந்ட பமர்த்வடகநில் குன ணயவண ன்மகத்
ளடரினேம்டி இங்ழக மஷ்தம் ளசய்டயனக்கயமர். ண
கனவஞ பமய்ந்ட ஆசமர்தன் ஆத்ண ஜம பினயப்வ

உண்மக்கும் உயத் ணமபமக்த சப்டங்கவந அந்ட
ீபின் கர்ஞ னெத்டயல் - ளசபிப்வக்குள் -

வதவந்ட, ழரிவக ளகமட்டி அபன் ப்ஹ்ணத்டயன்
ர்ப பிதமகத்பத்வடக் கமடம்டி ளசய்கயமர் ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர். டெங்குகய கும்கர்ஞவ ழரிவக
ளகமட்டி லப்ி ணமடயரி, அஞ்ஜம டணயல் ஆழ்ந்ட
யத்டயவ ளசய்கய சயஷ்தின் கமடக் குனத்டயழழத
ழரிவக அடிக்கயமற்ழம ீப ப்ஹ்ண அழடத்வடச்
ளசமல்லும் உயத் ணந்த்த்வட குன உழடசயக்கயமர்;ண
கனஞமனெர்த்டயதம ஆசமர்தர் உழடசயக்கயமர்;உழடசயத்ட
ஆத்ண பினயப்வ உண்மக்குகயமர். பினயத்டக்

ளகமண்லேன் மம் பஸ்டக்கவநக் கமண்டழம
சயஷ்தன் ப்ஹ்ணத்வடக் கண்டுளகமள்கயமன்.
ஆசமர்தமள் உயத்டயம் ளமம்லேம் ஸ்படந்டயம்
டுத்டக் ளகமண்டு, இல்மடவட, ளசமல்மடவட ப்வந
ண்ஞிதடமக தமனம் யவத்டபிக் கூமட. ஆசமர்தன்
னெணமகத்டமன் ஜமம் ன்ழட உயத் ணடம். 

இங்கநில் அப்டி இனக்கயட. 'கண்கமஞம கமட்டிழ

கண்வஞக் கட்டிக் ளகமண்டுபிப் ட்பனுக்கு ப்டி
ற்கழப பனய கண்பர்கழந பனய ளசமல்யத் டந்ட
கமப்மற் னடினேழணம அப்டி அஞ்ஜம ீபிக்கு

ஜமிதம குனடமன் ஜம யத்டயக்கு பனய ளசமல்யத் ட
னடினேம்'ன்று சமந்ழடமக்தத்டயல் இனக்கயட. அந்ட
இத்டயல்டமன், 'ஆசமர்தபமம ணிடனுக்ழக ஜமம்
உண்மகும் - ஆசமர்தபமன் னனழம ழபட'ன்று
பனகயட.

'குனழணபமிகச்ழசத்'-"குனம்

ப அிகச்ழசத்"- 'குனவபழத

ழடடிக்ளகமண்டு ழமய் அவதழபண்டும்'ன்று

னண்ழகமயத் ளசமல்கயட. பஸ்டக்கவந அசய
ஆமய்ந்ட மர்த்டபவ டழதத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் இங்ழக ழமகங்கவநப்

ரீக்ஷயத்டப் மர்த்டபவப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட.
இண்டும் என்றுடமன் அப்னம் அபனுக்குத் டமமக
ஜமம் பந்டணமடயரி பிதம் ளடரிதமடபர்கலக்குத்

ழடமன்றும்டி டழத ணந்டயங்கள் ழமகயன். ஆமல்
இங்ழகழதம, 'ழமகங்கவநப் ரீக்ஷயத்டப் மர்ப்பன்,
'இவபளதல்மம்

கர்ண ம்ந்டப்ட்வபழத. ஆத்ப

டத்பழணம கர்ண யடணமட (கர்ணம் இல்மடட) .
அவடக் கர்ண ம்ந்டனள்நபற்மல்

அவதனடிதமட'ன்று னரிந்ட ளகமண்டு ழமகத்டயம்
வபமக்தணவத ழபண்டும்;அப்னம் ஆத்ணமவப
அவந்ட, அயந்ட, அடேபிப்டன் ளமனட்டு
குனவபழத டஞ்சம் னகழபண்டும் குனழணபமிகச்ழசத்'ன்று ஸ்ஷ்ணமக இனக்கயட.
'குனவபழத
'குனவப

அவதழபண்டும்'ன்று இனப்டற்கு

அவந்ழடதமகழபண்டும்'ன்று அர்த்டம். ழபழ

பனய கயவதமட ன்று அர்த்டம். அடுத்ட ணந்டயத்டயல்
ப்ஹ்ண ஜமிதம அந்ட குன அபனுக்கு ப்ஹ்ண

பித்வதவத உள்நபமறு உழடசயத்ட உய்லே டனபமர்
ன்று பனகயட. ஆவகதமல் (டழத மஷ்தத்டயல்)
ஆசமர்தமள் unwarrented -ஆக வடழதம ழசர்த்டச்

ளசமல்யபிட்டமக யவப்டற்கு இணயல்வ.

'குனழணபமிகச்ழசத்'டக்கு
'ன்மக

மஷ்தம் ளசய்னேம்ழமட

சமஸ்டயங்கநயந்ட சமஸ்த்ஜ்ஜன்கூ

ஸ்படந்டயணமகத் டமழ ப்ஹ்ணஜம ஆமய்ச்சயதில்
இங்கக்கூமட ன்று பயனேயத்டயத்
ளடரிபிப்டற்கமகத்டமன் 'குனம் ப'- குனவபழத - ன்று
ழமட்டினக்கயட'ன்று ஆசமர்தமள்
ளடநிபலேடுத்டயதினக்கயமர்.
கண்பழ ணக்கு பனயகமட்டிதமக இனந்ட கமஞச்
ளசய்தனடினேம். அபர்டமன் spiritual guide -ஆ ழடசயகர்.
ழடசயக டத்டயன் சயப்னக்கள்
' ழடசயக ' டத்டயன்

சயப்னக்கள்

ழடசயக டத்டயற்கு இனக்கும் பிழசத்டமல்டமன் 'சங்க
ழடசயக ழண சஞம்'ன்று அடிக்கு அடி இன்வக்கும்
மளணல்மனம் ளசமல்ய ஆசமர்தமவந ணஸ்கமம்

ண்டம்டிதமக அந்ட ஆசமர்தமழந ழடமகமச்சமர்தமவந
¨க்ஷ்ணணமகத் டெண்டி அஷ்கம் மவபத்டயனக்கயமர்.
'கந்டடேனடய'தில்கூ

எரித்டயல் 'சங்க ழடசயகழ'ன்று

பனகயட. வகம சங்கம ழணச்பனுக்குக்

குனபமக இனந்ட குணமஸ்பமணயவதத்டமன் 'சங்கின்
குனழப'ன் அர்த்டத்டயல் அனஞகயரிமடர் அப்டி

கூப்ிட்டினக்கயமர். ஆகக்கூடி 'சங்க ழடசயக'ன் டப்
ப்ழதமகத்டயல் அபனக்கும் என ந்ழடமம்
இனந்டடமகத் ளடரிகயட. 'ன்வ இனந்ட ம்',
'சும்ணமதின

ளசமல்'ன்வ பிலங்கய ளபறுந்

டமமய்'ன்ளல்மம் எழ அத்வபடணமக பனம்

'அடேனடய'தில்

அபர் அப்டிச் ளசமல்யதினப்டமல்

ஆசமர்தமள் யவபில் ளசமன்டமகழப கூ இனக்கமம்.
வபஷ்ஞபர்கநில் ழடசயகன், ழடசயகமச்சமரி ன்று ளதழ
வபத்டக் ளகமள்கயமர்கள். 'ழடசயகமச்சமரி'ன் ளதரில்
'ழடசயகன்' ன்

ஆள் ளதர், ஆச்சமரி ன் மடயப் ளதர்

இண்டிற்குழண குன ன் அர்த்டணமதினக்கயட

அபர்கலவத னக்த ஆசமர்தர்கநில் எனபம
ழபடமந்ட ழடசயகர் ஜமகத்டயழழத அப்டிப் ளதர்
வபத்டக் ளகமள்படமக ழடமன்றுகயட.
ழபடமந்டம் ன்ழகூ அபர்கள் (லவபஷ்ஞபர்கள்) ழர்
வபத்டக் ளகமள்கயமர்கள். என ழபடிக்வக

ன்ளபன்மல்:ளபள்வநக்கம ழடசங்கநில்
'ழபடமந்டம'ன்மழ

அத்வபடம் ன்றுடமன் அர்த்டம்

ண்ஞிக் ளகமள்கயமர்கள். ழபடமந்டம் ன்மல் ழபடத்டயன்
அந்டயண மகங்கநம உயத்டக்கள் ன்ழட ழர்
அர்த்டம். அத்வபடம் ணட்டுணயல்மணல் பிசயஷ்மத்வபடம்,
த்வபடம் னடம ணற் ம்ிடமதங்கவநனேம்
உயத்டக்கநம அந்ட ழபடமந்டத்டயன்

அடிப்வதில்டமன் அந்டந்ட ணடமசமரிதர்கலம்

ஸ்டமிப்டமகக் கமட்டி, எவ்ளபமன பனம் டங்கள்
ளகமள்வகடமன் ழபடமந்டத்டயன் உண்வணதம டமத்ர்தம்
ன்று பமடம் ண்டபமர்கள். ம் ஆசமர்தமலம்,

ணத்பமசமரிதமனம் உயத் மஷ்தம் லடயத ணமடயரி
மணமடேமசமரிதமர் லடமபிட்மலும், அபனவத
(ப்ஹ்ண) ¨த் மஷ்தம், 'ழபடமந்ட டீம்''ழபடமந்ட
மம்'னடம னஸ்டகங்கநில் யவத உயத்

ழணற்ழகமள் கமட்டிதினக்கயமர். பிசயஷ்மத்வபட

ளகமள்வகக்கு ப்னடமண்தக உயத்டயல் பனம்
'அந்டர்தமணய

ப்மஹ்ணஞ'த்வடத்டமன் னடளகலும்ன

ணமடயரிச் ளசமல்பட. மணமடேர் உயத் மஷ்தம்
லடமபிட்மலும் பிசயஷ்மத்வபட ணமக

ங்கமணமடேர் ன்பர் லடயதினக்கயமர். மன் ளசமல்
பந்டட, 'உயத்'ன்டற்கு இன்ளமன ழம
'ழபடமந்டம்'ன்மழ

அத்வபடந்டமன் ன்று ழமகத்டயல்

ிணமதினக்கயட;அப்டிதினந்டம் அத்வபடயகள்
'ழபடமந்டம்'ன்று

ஆள் ழர் வபத்டக் ளகமள்கயமர்கள்.

ழபங்கமடர் ன்று அம்ணம அப்ம ழர் வபத்ட

அபர்கலவத னக்த னனர்கநில் எனபனக்குத்டமன்
ழபடமந்ட ழடசயகர் ன் சயப்னப் ளதர் ற்ட்டினக்கயட!
'ழபடமந்டம்'ணமடயரிழத 'மஷ்தம்'ன்றும்

அபர்கள் (ல

வபஷ்ஞபர்கள்) ணட்டுந்டமன் ஆமணயக்குப் ழர் மனேடு ல்மனம் வபஷ்ஞபர்கள்டமன். (ஸ்ணமர்த்டர்கநம)
மனம், இன்னும் ழமகம் னம அழக அயஜர்கலம்

(சங்க) ஆசமர்தமலவத மஷ்தங்கவநத் டவக்கு

ழணழ வபத்டக் ளகமண்மடுகயழமம். ஆசமர்த க்டயதில்
உசந்ட வபஷ்ஞபர்கள் மணமடேனவத ¨த்

மஷ்தத்வட 'ல மஷ்தம்'ன்று னயவடதமகச் ளசமல்ய,
அபனக்ழக 'மஷ்தகமர்'ன்று ினட ளசமல்ய, டங்கள்

ம்ிடமதத்டயல் 'மஷ்தம்'ன்வட ஆமணய ழமகலேம்
வபக்கயமர்கள்.
குன, ஆசமர்தன், ழடசயகன் ன்று னென்று இனப்டயல்
ஸ்ணமர்த்ட ப்மணஞர்கலம், அப்மணஞ வசபர்கலம்,

குனஸ்பமணய, குனனெர்த்டய ன்று ணமத்டயம் ழர் வபத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். அழகணமக ஸ்பமணயமட ஸ்பமணயதின்
ளதவத்டமன் அப்டி வபப்ட.
'ஆசமர்தர்' ன்று

என ணடேஷ்தனக்குப் ளதமக வபக்கும்

பனக்கும் ந்ட ம்ிடமதத்டயலும் கமழஞமம். ஆமல்
மடயப் ளதமக வபஷ்ஞப ப்மணஞர்கள்,
'மழகமமமசமர்தமர்'ன்

ணமடயரி வபத்டக்

ளகமள்கயமர்கள், அப்மம்ணஞர்கநில் டட்மர் மடயதிலும்,
டச்சர் மடயதிலும் 'ஆசமரி' ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்.
'ஆசமரிக்குச்

ளசமல்யதனுப்டம்'ன்ழ அபர்கவநக்

கூப்ி ழபண்டிதினக்கும்ழமட ளசமல்கயழமம். அபர்கள்

னடலும் ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள். ணமத்ப ப்மணஞர்கள்
'ஆசமர்'ன்று

ழமட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்;'வணறர்

பமறழடபமச்சமர்' ணமடயரி. என ழபடிக்வக

ன்ளபன்மல், டணயழ் ழடசத்டயல் இனக்கப்ட் ணமத்ப
ப்மம்ணஞர்கவந மம் 'மவ்' ன்ழ

ளசமல்கயழமம்;அபர்கலம் 'மவ்'டமன் ழமட்டுக்
ளகமள்கயமர்கள்;ஆமல் ணமத்பமசமர்தமழ இனந்ட கன்
ழடசத்டயயனக்கும் ணமத்ப ப்மம்ணஞர்கள் மவ் ழமட்டுக்
ளகமள்நமணல் 'ஆசமர்'ன்று டமன் ழமட்டுக்

ளகமள்கயமர்கள். அங்ழக அபர்கவநத் டபி ணற்
ம்ிடமதஸ்டர்கள் ல்மனழண மவ் ழமட்டுக்
ளகமள்பமர்கள். வண¨ர் டமசயப மவ் ன்று மயத்த
கர்த்டம இனந்டமர். அபர் டயதமவகய்தர்பமலவத
ப்சயஷ்தர் (சயஷ்தனவத சயஷ்தர்) அபர் கர ர்த்டம்
ண்ஞிதினக்கயமர். ம்னவத ணத்ட

சந்த்ளணௌீ ச்பரின் ழணழ கூ அபர் கர ர்த்டம்

ண்ஞிதினக்கயமர். அப்ழமடயனந்ட ணட ணத்ட

ஸ்பமணயகவநனேம் 'லணன் ணம ழடழபந்டய ஸ்படய'
ன்று குயப்ிட்டு, அபமல் னயக்கப்டுபர் ன்று அடயல்
ளசமல்யதினக்கயமர். 'மவ்'ன்று மடயப் ழர் ழமட்டுக்
ளகமண் அபர் ணமத்பரில்வ;ஸ்ணமர்த்ட ப்மம்ணஞர்டமன்.
கன்ழடசம், ளடலுங்கு ழடசம் னடயதபற்யல்
அப்மம்ணஞ மடயதிர் உள்
 ழர் மவ் ழமட்டுக் ளகமள்படண்டு. டணயழ்மட்டில்
'மவ்'ன்மழ

ணமத்ப ப்மம்ணஞர்டமன் ன்று

இனக்கயட.
'ஆசமர்தன்'ன்று

டிப்ழர் இல்மபிட்மலும் அட

மடயப் ளதமக வபஷ்ஞப ப்மம்ணஞர், ணமத்ப
ப்மம்ணஞர், டட்மர், டச்சழமடு எட்டிக்

ளகமண்டினக்கயளடன்று ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன்.
ழடசயகர் ன்று அப்மம்ணஞ வசபர்கநில் னகர்கவநக்
ளகமண்டமக என மடய இனக்கயட. டிப்ளதமக

ழடசயகன் ன்ழ தங்கமர்கள் வபத்டக் ளகமள்கயமர்கள்
ன்று ளசமன்ழன். அபர்கநில் பகவ

ம்ிடமதத்டக்கு னக்த னனமக இனக்கப்ட்
பவழத ழபடமந்ட ழடசயகன், ஸ்பமணய ழடசயகன் ன்றும்,
ளபறுழண ழடசயகன் ன்று ணமத்டயனம் ளசமல்கயமர்கள்.
'ழடசயகர்'ன்று 'ர்'ழமமணல்
'சயபன்'ன்ழ

- 'சயபர்'ன்று ளசமல்மணல்

வசபர்கள் க்டய ணயகுடயதமழழத ளசமல்கய

ணமடயரி - ழடசயகன் ன்ழ ளசமல்கயமர்கள்.

மணமடேர் ளதனம் வபஷ்ஞபர்கள் யவத வபத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். ணமத்பர்கள் அபர்கலவத னெ
னனம ணத்பர் ன்று ளதர் வபத்டக்
ளகமள்படயல்வ. ணத்பமசமரிதமனக்கு ஆந்ட டீர்த்டர்
ன்று ந்யதம ளதர். அப்டினேம் அபர்கள்

(ணமத்பர்கள்) ழர் வபத்டக் ளகமள்படயல்வ. ம்ணயல்
(ஸ்ணமர்த்டர்கநில்) சங்கப் ளதர் வபத்டக்
ளகமள்கயழமம். ஆமல் இட ம்னவத ஆசமர்தமநம
கமடிக்கமவ யவத்ட வபப்டம, அபனக்கும்

னெணம வகமக்கமவ யவத்ட வபப்டம ன்று
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. வபத்தமடன், பிச்பமடன்

ன்ளல்மம் ணசயபன் ளதர்கவந வபப்ட ணமடயரிழத
'சங்க'ப்

ளதர் வபப்டம் எநலேக்கு, ளனணநலேக்ழக

இனக்கமம். 'மணமடே'ன்ட மணின் டம்ிகநம

ட்சுணஞன், டன், சத்னக்ன் னென்று ழனக்கும் உரித
ழர். ஆமலும், குயப்மக மணழமடு 'கூப்
ிந்டட'ணட்டுணயன்ய, கூழப ப்ழமடணயனந்ட,
'இவநதமழ்பமர்'ப்டும்

க்ஷ்ணஞன் ழமகழப அட

யவக்கப் டுகயட. ஆமல் வபஷ்ஞபர்கள் மணமடேப்
ளதர் வபக்கும்ழமட க்ஷ்ணஞவழதம ணற் மண
சழகமடர்கவநழதம யவக்கமணல் டங்கள் னெ
னனம மணமடேமசமர்தமவ யவத்டத்டமன்

வபக்கயமர்கள். ம்ணயல் 'சங்க'ப் ளதவ அந்ட அநலேக்கு
ஆசமர்தமள் யவபில் வபப்டமகத் ளடரிதபில்வ.
(சயரித்ட) ணீ கமணமக (1957-ல்) மன் ளணட்மஸ்
பந்டடயயனந்ட ஆசமரிதமநின் மப்னமரிட்டி

மஸ்டயதமதினக்கயட. இப்ழமட றழஷ், ழணஷ்,
இன்னும் அழக மன் ளதர்கள் பந்டயனந்டமலும்

ஆசமர்தமள் யவபிழழத 'ங்கர்'ழர் யவத
வபக்கயமர்கள். 'சந்த்ழசக'ன்றும் யவத

வபக்கயமர்கள். ழகர் ன்கயமர்கள். ஃமன்
உகத்டயலும் இப்டி இண்டு கர்மகப் ளதர்கள்.
அவடனேம் ஃழன் ண்ஞி ங்கர், ழகர்...!.
ணமச்சமர்தர்
" ணமச்சமர்தர்
'ழடசயக

"

ழமடும் பனக்கம் வசப ணமதங்கநிலும்

இனக்கயட. ஆடீகர்த்டர்கவந 'ழடசயக ணமசமர்த
ஸ்பமணயகள்'ன்று ளசமல்கயமர்கள். ம் அத்வபட

ம்ப்டமதத்டயல் 'ணம் ரிவ்மகமசமர்த'ன்று
ணமடயடயவதச் ளசமல்படழம 'ழடசயக

ணமச்சமர்த'ன்ட  வசப ணங்கநில்
பனக்கணமதினக்கயட.'ணமச்சமர்தமர்'ன்று என
ணரிதமவடதின்ழரில் குனஸ்டமத்டயயலுள்ந ந்ட
ஸ்பமணயகவநனேம் ளசமல்மம். ஆமல் இங்ழககூ

ணமச்சமர்தமர் ன்யல்மணல் ணகுன ன்று ளசமல்பழட
இந்ட (கமஞ்சய) ணத்ட ம்ப்டமதம். குன அபனவத
குனபம ண குன, குனலேக்கும் குனபம ழணஷ்டி

குன, ழணஷ்டி குனலேக்கும் குனபம ம குன ன்று
குன ம்ந்டப்டுத்டய ளசமல்படடமன் இங்ழக

ம்ப்டமதம். ஆவகதமல் ப்ழமடமபட இந்ட ணத்ட
ஸ்பமணயகவந ணமச்சமர்தமர் ன்று
ளசமல்மளணன்மலும், அவடழத னக்தணம ழர்
ணமடயரிச் ளசமல்பட அமம்ப்டமதிகணமக

(ஸ்ம்ிடமதத்டயற்கு ணமமக) த் ழடமன்றுகயட. ீண்மள்

பனக்கத்டயல் 'ணமச்சமர்த ஸ்பமணயகள்'ன்று வசப ண

ஆடீகர்த்டர்கவநழத இந்டத் டணயழ் ழடசத்டயல் ளசமல்ய
பந்டயனப்டமல், என ஸ்ணமர்த்ட ணமடயடயகவந அப்டிழத
னக்தணமகச் ளசமல்பட 'ளக்ிக'மக ரிதில்வ
ன்று ழடமன்றுகயட. 'Uv க்ளன்ய', Uv வஸ்,
'ஆிள்

ஸ்டிஸ்'ஆகயதவப இன்ின்மனக்குத்டமன்

ழமடுபட ன்று குயப்ிட்டு வபத்டயனக்கய ணமடயரி
ணமடயடயகநில் ந்ட ஸ்ம்ப்டமதஸ்டவ ப்டிச்
ளசமல் ழபண்டும் ன்று மர்த்டப் ண்ஞிமல்

ழடபவழதம ன்டமல் ளசமன்ழன். ணமடயடயவதப்
ளமறுத்ட ணட்டில் அபர் ஜமிதமதினந்டமல் ந்டப்
ளதரில் ளசமன்மலும் ரி, என ளதனம்

ளசமல்மபிட்மலும் ரி ன்றுடமன் இனக்கழபண்டும்.
ஆமலும் சயஷ்தர்கநம  னெத்வடப்

ளமறுத்டணட்டில் இன்ளமன ம்ப்டமதத்டயற்கு
ளடுங்கம பனக்கமக இனந்ட பனம் ளதரில்
டங்கலவத ஆசமர்த ீத்டயயனப்பவச் ளசமல்க்
கூமட ன்று ளடரிந்டயனப்ட ல்ட ன்டற்கமகச்
ளசமன்ட!
'ணமசமர்த'ழபமடு 'ழடசயக'லேம்

ஆடீகர்த்டர்கநின்

ினடணமகச் ழசர்ந்டயனக்கயட. அவடத்டமன் னக்தணமகச்
ளசமல் பந்ழடன்.
ழடசயக னொத்டயல் ழடபி
ழடசயக னொத்டயல் ழடபி
ம்னவத ணத்டக்கு அம்மள் கமணமக்ஷய ளமம்
னக்கயதம்;ீபமடி அபள்டமன். அபவநப் ற்ய டைறு

ச்ழமகம், 'னெக ஞ்சசடீ'ன்று. அவடப் ண்ஞித னெகர்
அபவநழத னடல் சடகத்டயல் என இத்டயல்
'குனனெர்த்ழட'ன்று

கூப்ிட்டு 'உக்கு

ணஸ்கமம்ணம!'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். குனனெர்த்ழட
த்பமம் ணமணய கமணமக்ஷய அபலவத க்னவதமழழத
அத்வபட ஜமம் யத்டயப்வட ஞ்சசடீதில் அழக
இங்கநில் அபர் குயப்ிட்டு இனக்கயமர். னடல்
சடகத்டயல் டர்கமம்மள், சமனண்ழச்பரி,

அன்னர்ழஞச்பரி, பமமய னடயத  னொ
ழடங்கநமகலேம் கமணமக்ஷயவதழத ளசமல்யபிட்டு,
க்குவத னடிக்கும் இத்டயல், 'அம்ணம!உன்னுவத

க்னவதமல் சயழர் குன சஞத்டயல் சஞமகடய ண்ஞி,
அடமல் குஞமமவழதம, யர்குழஞமமவழதம
டழபம என்மல் ஞிதில் யப்ழமபட ழமப் ழமய்
ழணமக்ஷம் ன்னும் அண்ணவ உப்ரிவகதில் பமம்
ளசய்கயமர்கள்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
த்க்னட-ழடசயக-சஞம:ீ-யர்ீ-ழதமக-யச்ழண்தம|
அபர்க-ளநட-பீம் ஆழமந்த்தம் ழக (அ) H டப
க்னதம||

'ளநடபி'ன்மல்
'ளநடம்'ன்மல்

அண்ணவ ழணல் ணமம்.

அண்ணவ ழர் அர்த்டம், 'சுவடதமல்

ஆட;சுவடக் கட்டிம்'ன்ட. றவட, றடம
ம்ஸ்க்னட பமர்த்வட. அடற்கு அம்னடம் ன்டடமன்
னக்தணம அர்த்டம். யல்ளன்று யடணமக உள்ந

அம்னடப் ழவழத ளபந்ட ழபக்கமமக்கும் சுண்ஞமம்னக்
கவபக்குப் ழமகக் ளகமடுத்டயனக்கயட!ல்டயல்மட

என்வ ணங்கநணமகச் ளசமல்ழபண்டும் ன்று அடற்கு
ழழடயமக உள்ந ல் பஸ்டபின் ழரில் ளசமல்லும்
பனக்கனண்டு. அடிணண்டுவப 'ப்னஸ்டய'ன்கய
ணமடயரி. 'ணங்க பனக்கு',' Euphemism ன்று இவடச்
ளசமல்பமர்கள். ழபடமந்டணமகப் மர்த்டமல், ளகட்வடக் கூ
ல்டமகப் மர்க்கழபண்டும் ன் ண மபவ
பனபடற்கமக இப்டிச் ளசமல்பட ன்கமம்...
ச்ழமகத்டயல் ழணமக்ஷத்வடச் ளசமல்லும்ழமட சுவட

ணமநிவக ன்று 'றடம'ழமட்டயல் உள்நர்த்டணயனக்கயட.
('றடம'ன்ழட ளதளச்சத்டயல்
'ளநட'ன்மதினக்கயட.)

அம்மவந ழதமக

ணமர்க்கத்டயல் உமவ ளசய்னேம்ழமட னடிபமக சயஸ்
உச்சயதில் ப்மஞசக்டய ணமத்ண சக்டயழதமடு இண்க்
கந்ட ழணமக்ஷம் சயத்டயக்கும். அந்ட ணதத்டயல் அங்ழக
றடமடமவ, அம்னடடமவ, ளனக்ளகடுக்கும். அவடனேம்
குயப்ிடுபடமகழப 'ளநட'பி ந்று கபி
ழமட்டினக்கயமர். ழதமகம் ன்று யர்குஞணமகப்

ண்டம்ழமட றடமடமவ ளனக்ளகடுக்கும் ன்று
ளடரிந்ட வபத்டக் ளகமண்டு மடவ ளசய்தப்டுகயட.
அவடப்ற்ய என்றும் ளடரிதமணல் ப்ழண க்டயதிழழத
குஞணமக உமயத்டமலும் அபள் அந்ட உச்ச
ஸ்டமத்டக்கு ப்மஞ சக்டயவத ற்ய அம்னட டமவதில்
னலக்கடிக்கத்டமன் ளசய்பமள். இந்ட குஞம்-யர்குஞம்
இண்வனேழண 'ீம் யர்ீம்'ன்று ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினப்ட.
அடிதியனந்ட உச்சயக்கு ப்மஞசக்டய றுபடமல் ஞிதில்
யப்ழமபவடச் ளசமல்படம் ளமனத்டணமதினக்கயட.

'யச்ழஞி'ன்

பமர்த்வடக்கு ஞி ன்று அர்த்டம்.

'யச்ழண்தம'-'ஞிதிமல்', 'ஞி

பனயதமக'ச்ழஞி ன்மல்

பரிவச. அடயயனந்டடமன் ஞி ன் பமர்த்வட
பந்டயனக்கயட. 'ச்ணஞர்'ன்ட 'அணஞர்'ன்றும்
'ச்மபஞி'ன்ட 'ஆபஞி'ன்றும்
'ச்ழஞி'ன்ட 'ஞி'ஆகயட.

ஆகயணமடயரி

மசக்டயதின் க்னவ இனந்டமல்டமன் த்குன
கயவப்டம், அபரிம் சஞமகடய ண்ஞத் ழடமன்றுபடம்.
அவடத்டமன் 'த்க்னட ழடசயக சஞம'.... டப
க்னதம'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
இங்ழக த்குன ன்டற்கு 'ழடசயக'ன் பமத்வடவதழத
ழமட்டினக்கயட ன்று கமட் பந்ழடன். ழணமக்ஷஉச்சயக்கு
ற்யபிக்கூடித சக்டயனேள்நபமக 'ழடசயகர்'இனக்கயமர்.
அம்மள் க்னவதமல் ழடசயகர் கயவத்ட அபரிம்
சஞமகடய ளசய்பவடழத னெகர் ளசமன்மளன்மல்,
கமநிடமசர் அம்மவநழத ழடசயக னொிஞிதமகச்

ளசமல்யதினக்கயமர். 'ச்தமணநம டண்கம்' ண்ஞித அபர்
'ச்தமணநம

பத்ணமம' ன் ஸ்ழடமத்டனம்

ளசய்டயனக்கயமர். அடயல்,
டதணம டீர்க்க தமம்

ழடசயக னொழஞ டர்சயடமப்னேடதமம்
ன்று குன ஸ்பனொிஞிதமக அபவநச்
ளசமல்யதினக்கயமர். 'டதணம'ன்டயல் பனகய 'டத'வப
'டர்சயடமப்னேடதமம்'ன்று

டயனப்ி அனகமக சப்டமங்கமம்-

ளசமல்ஞி- ளசய்டயனக்கயமர்.

அம்மலவத அனகம ீண் ழத்ங்கநில் டவத

ளனகுகயட. அப்டி டதமகமக்ஷம் ளசய்கயபள் ழடசயக
னொத்டயல் - குன ஸ்பனொிஞிதமக-பந்ட அப்னேடதத்வடக்
கமட்டுகயமள் ன்கயமர். 'அப்னேடதம்'ன்மல் ல்
லச்சய. '¨ர்த உடதம்' ன்வட ¨ர்தன் லந்டமன்
ன்கயழமம். 'உடதம்-லச்சய. அப்னேடதம்- உதர்லே

ளமனந்டயத லச்சய. 'டர்சயட அப்னேடதமம்'ன்டற்கு
இண்டு டயனுமக அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
அம்மள் டன்னுவத அனுக்த்டயன் ழணம
லச்சயவத க்டனுக்குக் கமட்டுகயமள் ன்ட என்று.
இன்ளமன்று - க்டனுக்கு அபனுவத ழணம

அத்தமத்ண லச்சயவதக் கமட்டுகயமள்;அடமபட 'த்சயக
சப்டத்டயற்ழகற், அபன் ஆத்தமத்ணயகணமக உதழ லம்

பனயகமட்டுகயமள் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
டதமகமக்ஷத்வடச் ளசமல்ய உழ ழடசயக
ஸ்பனொத்வடச் ளசமல்படயல் யம்ப் ளமனள்

ளமடயந்டயனக்கயட. கண்மர்வபடமன் எனத்டவ
பனயத்டயச் ளசல்பட. கண்ஞில்மடபவ

ழபளபமபட டமழ ிடித்ட த்டயச் ளசல்

ழபண்டிதினக்கயட?ஆவகதமல் கண்ழஞ ம்வண
அவனத்டப் ழமபடமக ஆகயட. கண் கமட்டிக்

ளகமடுக்கும்டிடமன் கமல் ப்ட. 'தம்'ன்கய
பமர்த்வடக்கும் பனயத்டயப் ழமபட, னன்ழ ளசன்று
பனய கமட்டுபட, 'ீ ட்'
ண்டபட ன்றுடமன் அர்த்டம். ம்
எவ்ளபமனபனவத கண்டம் அபபனக்குத்டமன்

பனயகமட்டி அவனத்டப் ழமகயட;அம்மலவத கண்ழஞம
அடயயனந்ட ளனகும் டதமகமக்ஷத்டமல் ழமகத்ட

ங்கவநளதல்மம் ச்ழதம ணமர்க்கத்டயல் பனயகமட்டி
அவனத்டப் ழமகயட!
உத்டண குனபமனேள்ந பனழண சயஷ்தர்கலக்குக்

கமக்ஷணமத்டயத்டமல் டீ¬க்ஷ டந்ட ல்பனய த்டயச்
ளசல்னடினேம். அடற்கு 'த டீ¬க்ஷ'ன்றும் 'சக்ஷற
டீ¬க்ஷ'ன்றும் ளதர். சக்ஷற ன்மலும் கண்டமன்.
ணீ மக்ஷயதம்ணன் சக்ஷற டீ¬க்ஷ டனம் குனபமகழப

ணமன்கள் அடேபத்டயல் கண்டினக்கயமர்கள். என
டமதமர் ணீ ன் டமன் இட் னட்வவதக் கண்ஞமல்
மர்த்ழட ளமயக்க வபத்டபிடும் ன்று

ம்ிக்வக.னட்வ ளமரிந்டடம் உள்ழநதினந்ட கன னல
ப்மஞிதமகயட. அப்டிழத ணீ ன்ழமன் தங்கவநக்
ளகமண் ணீ மக்ஷயனேவதவபழத. அபவநக்
குயத்டத்டமன் கமநிடமர் இந்ட பத்ணமவ

மடிதட.. ஆவகதமல் அபலவத டதம கமக்ஷத்வட
அபர் ளசமல்லும்ழமழட குனபமக அபள் சக்ஷற டீ¬க்ஷ

டனபவட வ்தங்க்தணமக (ணவனகணமக) த் ளடரிபித்ட

பிடுகயமர். அப்னம் வ்தக்டணமகழப (ளபநிப்வதமகழப)
'ழடசயக

னொழழஞ டர்சயடமப்னேடதமம்'ன்று

ளசமல்யபிடுகயமர்.

ஜமமம்ிவகதமக உள்ந அபள் ழடசயக னொத்டயல்
ல்ழமனக்கும் அனள்னரிந்ட ல்பனயதில் ழமகப்
ண்டம்டி ப்மர்த்டவ ளசய்ழபமம்.

அத்வபட மடவ

ணட யத்டமந்டங்கநின் மமம்சம்
அத்வபட மடவ
ணட யத்டமந்டங்கநின் மமம்சம்
'இந்ட

ழமகத்டக்ளகல்மம் கமஞணமக என ம்ளமனள்

இனக்கயட. ணக்கும் அடடமன் கமஞம். ம்வண அடடமன்
வத்டயனக்கயட. மம் அல் ீபமத்ண. அட ணத்டம
ணமத்ணம. ீபமத்ணமகலேள்ந மம் ணறுடி ழமய் அந்ட
ணமத்ணமழபமழழத ழசர்ந்ட பிழபண்டும்.

அப்ழமடடமன் ம்மம், சுற்யச் சுற்ய பனம் 

ணஞச் சுனல், கர்ணம ம்வணப் டுத்டயளதடுக்கும் மடு, இந்ட
ணயன் எதமட உனப்யசல் ல்மம் டீர்ந்ட ழரின்
யவவத அவதமம். ம்மச் சுனயயனந்ட

பிடுட் அந்ட யவக்குத்டமன் படு
ீ ன்றும் ழணமக்ஷம்
ன்றும் ளதர். அவட அவத்டபிட்மல் அப்னம்
அனயபில்மணல், சமபில்மணல் சமச்படணமக சமந்டய

அடேபிக்கமம்'ன்று ளசமல்லேம், ன் ண்ஞிமல்
மம் அப்டிப் ழமய் ணமத்ணமவப அவதமம்

பனயகமட்டிக் ளகமடுக்கலேழண ணடம் ன்ட இனக்கயட.
எவ்ளபமன ணட யத்டமந்டனம் ணமத்ணமலேக்கு
எவ்ளபமன ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட. என்று சயபன்
ன்கயட. என்று பிஷ்ட ன்கயட. சக்டய ன்று
இன்ளமன்று ளசமல்கயட. 'இப்டிதிப்டிப் ண்ஞிமல்
சயபன் இனக்கய வகமத்டயற்குப் ழமகமம். அடடமன்
ழணமக்ஷழமகம் ன்று என்று ளசமல்லும். இன்ளமன்று,
'பிஷ்ட

இனக்கய வபகுண்ம்டமன் ழணமக்ஷழமகம்.

அடற்குப் ழமய்ச்ழச இன்ின் ண்ஞழபண்டும்'ன்று
ளசமல்லும். இப்டிழத 'அம்மள் இனக்கும் லனம்

ன்டடமன் ழணமக்ஷஸ்டமம்'ிள்வநதமர் இனக்கும்
ஆந்ட னபம்டமன் ழணமக்ஷம்'; 'மணனம்
க்னஷ்ஞனங்கூ அபடமம் னடிந்ட ிகு வபகுண்ம்
ழமய் பிஷ்டபிம் க்தணமகயபிபில்வ.

மணனக்ளகன்ழ டிதமக மழகடம் ன்று டயவ்த
ழமகம் இனக்கயட. அடடமன் ழணமக்ஷம்';இழட ணமடயரி,
'க்னஷ்ஞனக்ளகன்ழ

டிதமக ழகமழமகம் ன்று

இனக்கயட. அடடமன் ழணமக்ஷழமகம் ன்று எவ்ளபமன
உமம ணமர்க்கத்டயல் ணமத்ணமலேக்கும், அட இனக்கும்

இத்டயற்கும் எவ்ளபமன ழவச் ளசமல்ய அங்ழக ழமய்ச்
ழசர்ந்டபிட்மல் அப்னம் ம்மக் கஷ்ணயல்வ,
சமச்பட ளநக்தந்டமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ழணமக்ஷத்டயல் ீபமத்ணமலேக்கும் ணமத்ணமலேக்கும்
ப்டிப்ட் உலே இக்குளணன்வடப் ற்ய எவ்ளபமன
பிடணமகச் ளசமல்லும். ணமத்ணமலேக்கு னலக்க
ழபமகழப ழணமக்ஷத்டயலும் என ீபமத்ணம
இனந்டளகமண்டு அவட சமச்படணமக க்டய

ண்ஞிக்ளகமண்டு, அடமல் சமச்படணம ஆந்டத்வட
அடேபிக்குளணன்று என யத்டமந்டம் ளசமல்லும். அடற்குப்
ழர் த்வபடம். இன்ளமன்று (அப்டி) னலக்க
ழபமதில்மணல், ீபமத்ணமலேக்ளகன்று டிதமக என
உதிர் ழணமக்ஷத்டயலும் இனந்ட அட க்டய
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்குளணன்ட
பமஸ்டபந்டமளன்மலும், டன்னுவத இந்ட உதினக்கு
உதிமக அந்டப்

ணமத்ணம அந்டர்தமணயதமக இனக்கயட ன்று

உஞர்ச்சயவத அட ளற்யனக்கும் ன்று ளசமல்லும்.
அடற்குப் ழர் பிசயஷ்மத்வபடம். இன்ளமன்று, ¨ர்தன்
உடதணம அப்னம் க்ஷத்ங்கள் ல்மம் அனயந்ட
ழமய்பிடுபடயல்வ. ஆமலும் டமங்கள் இனப்ழட

ளடரிதமணல் ¨ர்த ப்கமசத்டயல் அலந்டய ணங்கயப்ழமய்
பிடுகயழடமல்யழதம?அப்டித்டமன் ழணமக்ஷழமகத்டயல்
ீபமத்ணம அனயந்ட ழமய்பிமணல் இனந்டமலும்
டன்னுவத அல்ணம வசடன்த (ஜமணதணம
உதினஞர்லே) ப்கமசத்வட இனந்ட ணமத்ணமபின்
ழயபம வசடன்தத்டயல் அலந்டயக் கயக்கும்'ன்று
ளசமல்லும். அடற்குப்ழர் வசப யத்டமந்டம். இப்டி
இன்னும்  இனக்கயன்.
அத்டவக்கும் பித்டயதமணம அத்வபடம்
அத்டவக்கும் பித்டயதமணம அத்வபடம்
ஆடயசங்க கபத்மடமள் யவமட்டினேள்ந

யத்டமந்டத்டயற்கு அத்வபடம் ன்று ழர். அட ன்
ளசமல்கயளடன்மல், இத்டவக்கும் பித்தமணமக எழ

ளரித ழமமகப் ழமட்டு பிடுகயட!ழமகத்டயழதினந்ட
- அடமபட ம்மத்டயயனந்ட;ம்மம்
ழமகத்டயல்டமழ க்கயட?அப்டிப்ட் இந்ட
ழமகத்டயழதினந்ட - டப்ித்ட என ீபமத்ணம ணமத்ணம
இனக்கும் ழணமக்ஷ
ழமகத்டக்குப் ழமய் அபழமடு ழச ழபண்டும் ன்
ளமடபம அடிப்வக்

ளகமள்வகதில் பனம் இ ழமகம், ழணமக்ஷழமகம்

ீபமத்ணம ணமத்ணமவபச் ழசர்பட, அப்ழமட ற்டும்
உலே ன் ல்மபற்வனேழண அட (அத்வபட
யத்டமந்டம்) அடித்டத் டள்நிபிடுகயட. 'இ
ழமகளணன்று என்று அல் த்தணமக

இனக்கழபதில்வ. அட ளபறும் ணமதக் கமட்சய
டமன்'ன்கயட. 'ழணமக்ஷம்' ன்கயடம் என
ழமகழணடமன்'ன்கயட. 'ழணமக்ஷம் ன்கயடம் என

ழமகழணம இழணம இல்வ. ணஸ் ன்டயயனந்ட
ஆத்ணம பிடுட் யவடமன் ழணமக்ஷம். அட இங்ழகழத,
இப்ழப யத்டயத்டமலும் யத்டயக்கும். ஆவகதமல் ளசத்டப்
ழம அப்னந்டமன் ழணமக்ஷம் ன்யல்மணல் சரீத்டயல்
என ீபன் இனக்கும்ழமட கூ னக்டமகமம். ஜமி
ன்று மம் மர்க்கும் எனபன் ணக்ளகன்ழபம
ழமகத்டயயனக்கயமற்ழமத் ளடரிந்டமலும்

பமஸ்டபத்டயல் அபன் ழணமக்ஷத்டயல்டமன் இனக்கயமன்
ன்கயட.
ீபமத்ணமலேம் ணமத்ணமலேம் ழசர்பட, அப்ழமட
அபர்கலக்குள் ற்டும் உலே ஆகயத பிதணமகலேம்,
'ழசர்கயட

ன்ழ கயவதமட. உலே ன்றும் கயவதமட.

இண்டு ழர் இனந்டமல்டமழ எனத்டர் ணற்பழமடு
ழசர்ந்ட, ழடம என உலே ற்டுத்டயக் ளகமள்ந
னடினேம்?பமஸ்டபத்டயல் ீபமத்ணமலேம் ணமத்ணமலேம்
இண்டு ளபவ்ழபறு ஆமணயகழந இல்வ. இனக்கயட
எழ ஆத்ணம டமன். ப்ஹ்ணம் ன்ட அடடமன். அட
டக்கு ழபமக டலேணயல்மட என்மக, டமன் டமமக
இனக்கய அடேபத்வடத் டபி என ண்ஞனம்

இல்மணயனப்ட. யர்குஞ ப்ஹ்ணம் ன்று

அடமல்டமன் ளசமல்பட. ஆமலும் அந்ட ப்ஹ்ணத்டயன்
ஆடமத்வடக் ளகமண்ழ அழட ணதத்டயல் அந்ட
ப்ஹ்ணத்வடனேம் ணவப்டமக என ணமதம சக்டயடமன்
ழமகம் ன் மக் கமட்சயவத-ணமயக் ழமவபக்

கமட்டுகயட. ளபள்வந ஸ்க்ரீன் இல்மணல் அந்டக் கமட்சய
கயவதமடல்பம?ஆமலும் அந்டக் கமட்சயழத ஸ்கரீன்
ளடரிதமடடி ணவத்டம் பிடுகயட. ணவத்டமலும் டன்
ழணல் எடுகய கமட்சய டமலும் மடயக்கப்மணல்
ஸ்க்ரீன் ளடரிதமடடி ணவத்டம் பிடுகயட.
ணவந்டமலும் டன் ழணல் எடுகய கமட்சய டமலும்
மடயக்கப்மணல் ஸ்க்ரீன் இனக்கயடிழத இனந்ட

ளகமண்டினக்கயட!அப்டித்டமன் ப்ஹ்ணத்டயன் ஆடமத்டயல்
ழமகணமதம மகம் ப்டம். இடயழ கூடுடமக என
ளரித ஆச்சர்தம் ன்ளபன்மல், ப்ஹ்ணம்

ப்ஹ்ணணமகழப என க்கம் இனந்ட ளகமண்டினந்டமலும்,
இன்ளமன
க்கம் அடழப ணமதம சக்டயதிமல் டித்டி
அந்டஃகஞங்கவநப் ளற்று டித்டி ீபர்கநமகலேம்
ஆகயதினக்கயட. மடவ ண்ஞி அந்ட

அந்டஃகஞத்வடப் ழமக்கயக் ளகமண்டுபிட்மல் ீபழ
ிம்ணணமகயபிடுபமன். அடமபட ீபமத்ணம ணமத்ணம

ன் இண்டு ழர் ழசர்கயட ன்ழட இல்வ. இபழ
டமன் அபமகத் டன்வத் ளடரிந்ட ளகமள்கயமன்.
எனத்டழடமன் டன் யணம ஸ்பனொம் ளடரிதமடழமட
ீபன் ன்று ளசமல்ப்டுகயபமகலேம், ளடரிந்டழமட

ப்ஹ்ணணமகலேம் இனப்ட. இண்டு ழபழ ஆமணயகழந
இல்வ. ணஸ் ன்று கட்வப் ழமட்டுக்

ளகமண்டினந்டடமல் ீபன் ன் ளதரில் இனந்ட
ப்ஹ்ணம் அந்டக் கட்வ உடயபிட்டுத் டமன் டமமக
இனப்டயல் தமனம் தமழமடும் ழசபில்வ. அங்ழக
எனபிடணம உலேணயல்வ. ணக்ழக மம் ன்
உலே?கட்டு அபிழ்ந்ட பிடுடவ கயவப்டடமன்
ழணமக்ஷணமடமல் அவட ழணமக்ஷழமகம் ன்று இத்வட
ம்ந்டப்டுத்டயச் ளசமல் இழண இல்வ'இப்டி
அத்வபடம் எழ ழமமகப் ழமட்டுபிடுகயட!
'ணவக்

கனட்டி' (கனற்ய) ப் ழமட்டுபிட்மல் மழண

ப்ம்ணம்;இங்ழகழத ழணமக்ஷம்'ன்மல், ணக்கு
'இத்டவ

ஈயதமக இப்ழர்ப்ட் யத்டயதம?'ன்று

ஆச்சர்தணமதினக்கயட. ணக்கு ழணழ ணமத்ணம ன்று
எனத்டர், அபனக்குக் கர ழனடமன் மம் ன்று இனக்கய
யவவதழத ழமந்டணம னடிலே யவ ன்று
ளசமல்ய, அவட அவபடற்கும் ங்ழகழதம

ட்மடடமதினக்கும் ழணமக்ஷ ழமகத்டயற்குப் ழமக
ழபண்டுளணன்று ணற் யத்டமந்டங்கள் ளசமல்படமதினக்க,
ணக்கு ழணழ என ஸ்பமணய, அடற்குக் கர ழன மம்

ன்யல்மணல் மழண ஸ்பமணயதமதினக்கய ணம ணம
ழமந்டத்வட னடிலே யவதமகச் ளசமல்கய
அத்வபடழணம, அவட அவத ந்ட ட்மட
ழமகத்டக்கும் ழமக அபசயதணயல்மணல் இங்ழகழத
அவதமம் ன்றும் ளசமல்கயழட!த்டவ றணமக
த்டமம் ளரித மம்?ன்று ஆச்சர்தணமதினக்கயட.

நிடமகத் ழடமன்யமலும் கடிணமட

நிடமகத் ழடமன்யமலும் கடிணமட.
ஆமல்- ளரித 'ஆமல்'-ணவக் கனட்டி
பிட்மல்டமழ அந்ட அத்வபட யத்டய?அப்டிக்
கனட்டுபடடமழ ணம கஷ்ணமதினக்கும்!கனட்டி

பிட்மல் உழ ண ஈயதமக ப்ஹ்ணமந்ட ழணமக்ஷம்
ன்ட பமஸ்டபம். ஆமல் கனற்றுபட?ளடமந
ளடமநளபன்று சட்வ ழமட்டுக் ளகமண்டினந்டமல்
சுணமக கனற்யப் ழமட்டுபிமம். இறுக்கணமக
இனந்டமல் சயணம்டமன். அவடபி, ழணல் ழடமவழத
கனட்டிப் ழமடு ன்மல் த்டவ கஷ்ம்? அந்ட ணமடயரி

ம் உம்ழமழழத எட்டிக் ளகமண்டு ழடமல் இனக்கயட
ழமத்டமன் உள்ழந ணஸ் ளகட்டிதமக எட்டிக்

ளகமண்டினக்கயட. டஞிதில் அலக்கு அப்டிழத சயக்கு
ிடித்டயனக்கய ணமடயரி. சயக்கு ழமய்பிட்மல் டஞி
சுத்டணமகயபிடும். னடசமக சுத்டத் டஞிவத ஸ்னஷ்டி
ண்ஞபில்வ. டற்ழமட ிடித்டயனக்கய சயக்கம
ணவத் ழடய்ந்ட சயக்வகப் ழமக்கயபிட்மல்
ழமடம்;அபழ டன்னுவத ய ஸ்பனொணம

ப்ஹ்ணணமக யற்மன். ஆமல் அந்ட சயக்கு ன்மக,
ளகட்டிதமகப்ிடித்டக் ளகமண்டினப்வடப் ழமகப்
ண்டபடடமன் அமத்தணமக இனக்கயட!ணஸ்
ழசயல் அனயத ணமட்ழளன்கயட. ணஸ் ன்ட
ன்?ண்ஞங்கவந உற்த்டய ண்டம் கனபி. ண்ஞம்
யன்று ழமமல் ணறம் இல்மணல் ழமய்பிடும்.
ஆமல் ண்ஞத்வடத்டமன் யறுத்டழப னடிதபில்வ.
அட டம ர்படம மலு கமல் மய்ச்சயல்

ங்ழகதமபட ிய்த்டக்ளகமண்டு எடுபடமகழப

இனக்கயட. த்டவழதம அடேபங்கள், அடேழமகங்கள்
மம் கண்டினக்கயழமம். கண்டு ளகமண்ழதினக்கயழமம்;
(ணக்குத்)

ளடரிந்ட இந்ட ன்ணமபில்;ளடரிதமணல்

த்டவழதம னர்ப ன்ணமக்கநில்!அடகள் எவ்ளபமன்யன்
சுபடும் ண்ஞத்டயன் ழபமக ணறக்குள் ன்மக எடி,
எதமணல் எனயதமணல் டமபட சயந்டவவத னவநக்கப்
ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்கயட. ளனங்கமதம்

ளசபமபிட்டும் அட இனந்ட மத்டயத்டயல் ளடி
பிமணயனக்கயழடமல்யழதம?அந்ட ணமடயரி மம்
அடேழமகங்கவந அடேபித்டத் டீர்த்டின்னும் அடன் ளடி
பிமணல் இனக்கயட. அவடத்டமன் பமவ, ன்ணமந்த்
பமவ, ம்ஸ்கம பமவ ன்ளல்மம்
ளசமல்பட. அட ன் ண்டளணன்மல் அந்ட

அடேழமகத்வடப் ற்யத ண்ஞத்வட ணயல் கயநப்ிக்
ளகமண்ழதினக்கும். அவட ணறுடி அவந்ட அடேபிக்க
ன் பனய ன் ணவ 'ப்நமன்'ழம வபத்டக்

ளகமண்ழதினக்கும். இந்ட ளடி அங்கயமல்டமன் 'பமமக்ஷதம்'ன்ட

யன்றுழமகும்.

இடடமன் - ணஸ்

யன்றுழமகும் ன்மல் னடிந்ட ழமகும் ன் அர்த்டம்.
எடுகய என்று யற்குணமமல் அடடமழ எட்த்டயற்கு
னடிலே? ப்பமம் எடிக் ளகமண்ழ இனக்கும் என்று.
அவஞ ழமட்டு த்வட யறுத்டகயழமளணன்மல் யன்று ழமகும்டிச் ளசய்கயழமம் ன்மல் - அப்ழமட
எட்ம் னடிந்ட

பிடுகயழடமல்யழதம?அப்டித்டமன் டம

எடிக்ளகமண்ழதினக்கும் ணஸ் யன்ட ன்மல் அட
னடிந்ட ழமய்பிட்ளடன்று அர்த்டம்.
எழ பிதத்டயல் ணஸ் யற்ட ழபறு;இப்ழமட மன்
ளசமல்கய 'யற்ட'ழபறு. எழ பிதத்டயல் ணஸ்

யற்கும் ழமட ணயல் னமபமக அந்ட பிதழண
வ்தமித்டக் ளகமண்டினக்கும். ழபழ ந்ட பிதனம்
அப்ழமட ணயல் னவநக்கமட. அப்டி ணவ
என்யவழத யறுத்டபடம் ணம கஷ்ந்டமன்.
ணவ இல்மணல் ண்ஞி னடிந்ட பிடுகய
யறுத்டலுக்கு னந்டய டி இப்டி அவட என்யழழத
யறுத்டபடடமன். என க்னொணம ணயனகம் மம
டயவசதிலும் மய்ச்சுக்கமட்டி எடிக்ளகமண்ழ

இனக்கயபவதில் அவட ப்டி குயவபத்ட '¨ட்
ண்ஞனடினேம்?அட என இத்டயல் யற்கும்டிப்
ண்ஞிமல் அப்ழமட

'¨ட்'ண்ஞிபிமணல்பம?அப்டி

மம டயனுசு

சயந்டவகநில் எடிக் ளகமண்டினக்கும் ணவ எழ
பிதத்டயல் யறுத்டயமல்டமன் '¨ட்'ண்ஞனடினேம்.
இப்டி எழ பிதத்டயல் யற்கயழமட

ணஸ் ன்ழட இல்மணல் ழமய் பிபில்வ. அட
இனக்கயட. ஆமல்  ண்ஞங்கநில் பமய்
வபப்டமக இல்மணல் எழ ண்ஞத்டயல்
டன்ணதணமகயதினக்கும். மன் ளசமல்கய ணயன்
அனயபமகயத யன்று ழமடலுக்கு இட னர்பமங்கம். இடற்கு
அப்னம் ணழ இல்மணல் ழமய்பிழபண்டும்.

அப்ழமடடமன் ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் உண்மகும்.

அடமபட, ீபமபம் ழமய், டமன் ப்ஹ்ணழண ன்ட
ளடரினேம்.
ஆமல் இப்டி என்யழழத ணவ யறுத்டபட,
அப்னம் என்று ன் ண்ஞ ழபவனேம் ிடுங்கயப்

ழமட்டுபிட்டு, ணவழத னெம் (ழபழமடு) அனயப்ட
ன்மல் - ன் ப்ம்ண ப்தத்ம் ண்ஞிமலும்
னடினேணம ன்யனக்கயட. கமஞம், 'அமத்தபித்தம
பமதம ப்பர்த்டணமழ'ன்று ளசமன்டி, ப்ழமட
ஆம்ித்டட ன்ழ ளசமல் னடிதமட கமத்டயயனந்ட
ன்ண ன்ணமபமக ணறத் டஞிதின் ழணழ யபிட்
அஞ்ஜம பமவச் சயக்கு அத்டவ டடிப்மக
ஆகயதினப்டடமன்.
ஈச்பமடேக்த்டயமல் ழணமக்ஷம்
ஈச்பமடேக்த்டயமல் ழணமக்ஷம்
இனந்டமலும் னதற்சயவதக் வகபிமணயனந்டமல்
ஈச்பமடேக்ம் ற்ட்டு, இந்ட ணம ளரித

க்ஷ்தணம, ணம ளரித ஆந்டணம ப்ஹ்ண

மக்ஷ£த்கமம் - டமன் ப்ஹ்ணழண ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்டு அப்டிழத இனக்கய சமச்படணம யவ
யத்டயக்கும்.
இப்ழமட ஈச்பமடேக்ம் ன்று ளசமன்ழழ அந்ட
ஈச்பன் தமர் ன்மல் :ீப-கத்டகள் ணமவததின்
'ழம'பமகழப

இனந்டமலும், அந்ட 'ழம'பில் த்டவ

எலங்குகள் இனக்கயன்?டமறுணமம வத்டயதக்கமக்

கூத்டமக இல்மணல் அட அனகம மகணமக அல்பம
இனக்கயட?அடயல் என அல் அம்சழணதம இந்ட
ணடேஷ்த ணஸ் ழபண்டுணமமல் வத்டயதணமகக்
கூத்டமடுகயழட எனயத, ணற்டி த்டவழதம ளரித
¨ர்த-சந்த்-க்ஷத்-க் ஞ்சமங்கநியனந்ட என
சயன்ஞ்சயயத அடலேக்குள் ணமடபின் ஞ்சமம்

பவ ல்மம் த்டவ எலங்கமக க்கயன்?இந்ட
ணவனேங்கூ யறுத்டயபிட் ணம ளரிதபர்கள்
இனக்கயமர்கழந அபர்கநிணயனந்ட அப்டி யறுத்டய

வபப்டற்கு பனயதமக த்டவ எலங்குனவகள் டர்ணம்,
டர்ணம் ன் ளதரில் பந்டயனக்கயட?இன்னும், இன்

கமஞத்டக்கு இன் பிவநலே ன் எலங்கு டப்மணல்
த்டவழதம ழகமடி ணமசமங்கள் என்றுக்ளகமன்று
வகளகமடுத்டப் ின்ிக் ளகமண்டு ழமபடமல்டமழ இந்ட
ப்ஞ்ச பமழ்க்வக என சரரில் ற்ட்டு, னேகமந்டணமகத்
டம் னநமணல் ந்ட ளகமண்டு
ழமகயட?இவடளதல்மம் கபித்ழடமணமமல் ணமர்த்ட
டவசதில், அடமபட டத்ப த்னஷ்டிதில், ீப ப்ஹ்ண

ழடணயல்வ ன்று மர்க்கும்ழமட ீப-கத்டக்கள்
ணமவத ன்மலும், வனவதமகத் ளடரினேம்

வ்தபம டவசதில் மர்த்ழடமணமமல், இடகவநனேம்
டயம்த் டயட்ம் ழமட்டு த்டய பனம் என ணம

ளரித னத்டய, ணம ளரித சக்டய இனப்டமகத் ளடரினேம்.
அவடத்டமன் ஈச்பன் ன்ட.
ப்ஹ்ணந்டமன் ணமவதழதமடு கூடி (கூடி ன்மல் அழ
கூடி இல்வ;அட டழமடும் கூட்டுச் ழச னடிதமட
டித் டத்பம்;ஆமலும் ணமவதழதமடு கூடி ணமடயரி

இனந்ட ளகமண்டு) ீப -கத்டக்கவந ஆக்கய யர்பமம்
ண்டம் ஈச்பமக இனக்கயட. அபனுவத

ஆடீத்டயல் டமன் ீபழமகம் னமலேம் இனப்ட.
ஆவகதமல் ணக்கு ணமவத பிகய, மம் அபனுவத
ஆடீத்டயயனந்ட பிடுட்டு அபனுக்கும் ஆத்ணமலேக்குள்ந
ப்ஹ்ணணமக ம்வணத் ளடரிந்ட ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்மல் அடற்கு அபனுவத அடேணடய
இல்மணல் னடிதமட. அடமபட

ஈச்பமடேக்த்டமல்டமன் ணஸ் யன்றுழமய், என
பனயதமகத் ளடமவந்டழமய், மக்ஷ£த்கமம் ற்டம்.
ணமதம ழமகத்டயல் க கர்ணமலேக்கும் வத்

டனபன் ஈச்பன்டமன். இடயழ இன் கமரிதத்டயற்கு
இன் பிவநலே ன்று த்டவழதம ழகமடி பிடயகள்
அபன் ழமட்டிடமழ க்கயன்?அப்டி மம்
ண்டம் எவ்ளபமன கமரிதத்டயற்கும் பிவநபமகக்
கயவக்கும் கர்ண னும் அபன் ளகமடுத்டத்டமன்

கயவக்கயட. கர்ணம ண்டபடம், அடற்குப் ன்
அடேபிப்டம்டமன் டயனம்த் டயனம் ன்ணங்கவநக்

ளகமடுத்ட ம்வண ம்ம சக்கத்டயழழத சுற்யக்

ளகமண்டினக்கச் ளசய்பட. கர்ணம யன்று ழமமல்டமன்
கமர்தழணதில்மட ப்ஹ்ணணமக இனக்க னடினேம்.

கர்ணமபில் ீபவத் டெண்டிபிடுபட ணஸ்டமன்.
ணயன் பினப்ங்கநின்டி, பயன்டிடமன் மம் ந்டக்
கமர்தனம் ளசய்பட. ஆவகதமல் ணஸ் யன்மழ கர்ணம
யற்கும். ணழம டன்மல் யற்கழப ணமட்ழளன்கயட.
என பஸ்ட ப்டி டன்வத்டமழ ப்டி ¨ட்

ண்ஞிக் ளகமள்லம்?ஆகழப ணஸ் ளசய்தக்கூடிதட,

டமன் அனயத ணமட்ழமணம, ணமட்ழமணம ன் டீபிணம
டமத்ழடமடுகூ, டமன் அனயந்ட ிகு உண்மகய ீபப்ஹ்ண அழட யவவதப் ற்ய டமலேம் யவத்டக்
ளகமண்டினப்டடமன். இடற்குப்ழர் 'யடயத்தமம்'ன்ட.
பிம னதற்சயழதமடு இவடப் ண்ஞ ழபண்டும்.
'அத்வபட

மடவ'ன்டன் 'யஸ்ட்'- மமம்சம்- இப்டி

பிம னதற்சயழதமடு யவப்டடமன். இடலேம் என

கமர்தந்டமன். ப்ட கமயன் கமர்தம், டயன்ட பமதின்
கமர்தம் ன்கய ணமடயரி, யவப்ட ணயன் கமர்தம்.
ல்மக் கமர்தங்கவநனேம் கபித்டப் ன் டனபன்
ஈச்பன்டமன் ன்று ளசமன்ழல்பம?அபன் இந்ட

யடயஸ்தமணமகயத யவப்னக் கமர்தத்வடனேம் கபித்டக்
ளகமண்ழதினப்மன். பிமணல் அவட மம் ளடமர்ந்ட

ளகமண்ழ ழமமல், 'டன்னுவத வனத கர்ணம மக்கய
னலபவடனேம் டீர்த்டக் கட்டி பிடுகய அநலேக்கு இபன்

அந்ட யடயத்தம கர்ணமவபப் ண்ஞி பிட்மன்'ன்று
அபன் டீர்ப்னப் ண்ஞி, ம்னவத டி ணவ- மம்
ப்ஹ்ணத்டயற்கு ழபம ீபன் ன்று ம்வண

டிப்டுத்டயக் கமட்டும் ணவ - இல்மணல்
ழமய்பிடும்டிதமக அடேக்ம் ண்டபமன்.
இவடத்டமன் ஈச்பமடேக்ம் ற்ட்டு ப்ஹ்ண
மக்ஷ£த்கமம் யத்டயக்கும் ன்று ளசமன்ட.
ம்னவத ன்ணமந்த் கர்ணம ல்மம் டீர்கய அநலேக்கு
கஞக்குத் டப்மணல் மம் மடவ ண்ஞிமல்டமன்
அடேக்யப்மன். ன்யல்வ. அப்டி டல்யதணமகக்

கஞக்குப் மர்த்டத்டமன் அடேக்யப்ட ன்மல் அடற்கு
அடேக்ம் ன்ழ ழர் ளசமல்ப்மட. ளணகமிகமக
கஞக்கு ரி மர்த்ட என பிதமமரி அல்ட
அக்கலேன்ன்ட் ண்டகய ணமடயரிச் ளசய்படற்கு
அடேக்ம் ன் ழர் ரிதில்வ. ப்ழவண, கனவஞ,
ணன்ிக்கயட, ளகமஞ்சம் னன்ழ ின்ழ இனந்டமலும்

ழமமல் ழமகயளடன்று டெக்கயப் ழமடுகய டமக்ஷயண்தம்
இளடல்மம் ழசர்ந்டயனப்டடமன் அடேக்ம்.
அடேக்ம் ன் பமர்த்வடக்கு என அர்த்டம்
ழடமன்றுகயட. 'அடே'ன்ட 'அடேரித்ட' அடமபட
'ளடமர்ந்ட' ழமபட
'க்ம்'ன்மல்

ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும்.

ிடித்டக் ளகமள்பட. மம் ஈச்பவ

அபனுவத யர்குஞணம ப்ஹ்ண ஸ்பனொத்டயல்
ளடமர்ந்ட ழமய் ிடிக்க னதற்சய

ண்டம்ழமட ஈச்பனும் ம்வணத் ளடமர்ந்ட பந்ட
ிடித்டக் ளகமள்படடமன் 'அடேக்ம்'!அபவப்

ிடிப்டயல் என குயதமக இல்மணல் இந்ட ணஸ் ணறுடி
ங்ழகதமபட எடும். ஆமலும் அபன் அவடத்

ளடமர்ந்ட, அடமபட டத்டயக் ளகமண்ழ பந்ட ிடித்ட,
அட டன்வப் ிடிக்கும்டிதமகப் ண்டபடடமன்
'அடேக்ம்'. டன்வ

ன்மல் ணமவதழதமடு கூடித

யவதிலுள்ந ஈச்பவனேந்டமன்;ணமதம
ம்ந்டணயல்மட ப்ஹ்ணத்வடனேந்டமன். ளன்மல், ம்
ணமடயரி ஈச்பனும் ணமதம ம்ந்டனள்நபன்டமன்

ன்மலும் மம் ணமவதக்கு அடிவணப்ட்டு ணடயதினந்ட
ஆத்ணஸ்பனொத்வட ணந்டயனப்ட ழம இல்மணல்

அபன் ணமவதனேம் டக்கு அடிவணதமக வபத்டக்

ளகமண்டு, இத்டவ ணமதம கமர்தம் ண்டகய ழமடயலும்
னர்ஞணம ப்ஹ்ணமடேபத்டன் இனப்பன். ஆவகதமல்
அபவ ணமதம யட ஈச்பமகழப மம் ிடித்டமலும்
அபன் ணமதம யட ப்ஹ்ணணமக ம்வணத் டன்ழமடு
க்தம் ண்ஞிக் ளகமள்பமன்.

ணமய ணமய ீபனுக்கும் ஈச்பனுக்கும் 'ன்ிங்
ழஸ்'ப்டி க்கயளடன்மல்:இபன் (ீபன்) அபவப்
ிடிக்க னதற்சய ண்டகயழமட அபன், 'கப்ட் கர்ணம
மக்கய உள்ந இபனுக்கு மம் அத்டவ றத்டயல்
ல்ம ம்த்டக்கலக்கும் ழணற்ட்

மக்ஷ£த்கமத்வடக் ளகமடுத்டமல் டர்ண யதமதழண
இல்வ'ன்று ிடிமணல் எடுபட;அடமல் ீப

ணற, 'அபன்டமன் ிடிவழத!'ன்று அலுத்டப்
ழமய் டக்குப் ிடிடுகய கண் கண் பிதங்கநில்
எடுபட;அப்ழமட ஈச்பன் கனவஞழதமடு அபவத்

ளடமர்ந்ட டத்டயக் ளகமண்டு பந்ட ிடித்டத் டன்வ
அபன் ிடித்டக் ளகமள்லம்டி ண்டபட;ஆமலும்
இவட எழ பச்சயல்
ீ
ளமம் 'ீ ிதன்ம'கச் ளசய்பட கர்ண
டர்ணத்டயற்கு ற்டயல்வ ன்டமல், டமன்

ளடமனபவடனேம் ிடித்டக் ளகமள்பவடனேம் ீபன்
ளடரிந்ட ளகமள்நமட அநலேக்கு அத்டவ ¨க்ஷ்ணணமகச்
ளசய்ட ணவ அப்ப்ழம ஆத்ண பிதத்டயல்
ஈடுடும்டி (அட டமன் அபவப் ிடித்டக் ளகமள்பட ஆமலும் ளமம் ழசமகத் ளடமடுபட;அப்டி) ச்
ளசய்பட;ழசம ிடிப்வ ீபன் இறுக்கப் ண்ஞிக்

ளகமண்டு அடற்கம கமம் பனபடற்கு னன்மடிழத

பிடுட்டுபிமணல் ணதத்டயழ அபிணயனந்ட லபி
பிடுபட;ீபன் ணவத் டயளக பிடுபட;அப்னம்,
'அடற்குள்ழந

இபன் அம்னடத்டயழ னலகக் கூமட

ன்று மம் பிகயக் ளகமண்மல், இபமமல்
த்டயழகூ னலகமணல் சமக்கவதில் ழமய்

பிலகயமழ!'ன்று ஈச்பன் ரிடமப்ட்டு ணறுடி
ளகமஞ்சம் ிடிடுபட- ன்யப்டி இலத்டடிக்க ழபண்டித
ணட்டும் இலத்டடித்ட பிட்டு, கம க்ழணஞ ீபன்
ன்மகழப ணஸ் னலவடனேம் க்ஷ்தத்டயல்

னலக்கும்டிப் ண்ஞி அப்ழமட ஈச்பன் எழ
டத்டமகத் டத்டய எழ ிடிதமகப் ிடித்ட, அடமபட
'அடேக்ம்'ன்வடப்

னர்ஞணமகச் ளசய்ட

மக்ஷ£த்கமத்டயல் ழசர்ப்ட ன்று க்கயட.
கர்ண  டமடம ன்பன் என யதமதமடயடயதின்
கமர்தத்வடச் ளசய்படமல்
ளமம்க் கண்டிப்னழழத கஞக்குப்டி ன் டலேம்
உரிவண ளற்பன். அபன் அப்டிச் ளசய்டமல்

யதமதணயல்வ ன்று ளசமல் ணக்கு உரிவணதில்வ.
ஆமலும் ண கனவஞழதமடு அபன் கர்ண வ

வ்பநழபம குவத்ட 'கன்ழமன்' ண்ஞிழத அடேக்ம்
ளசய்கயமன். எழ ஸ்டிரிக்மக இல்வ ன்டற்கமக
எழ ீ ிதன்மகலேணயல்வ. உச்சத்டயளல்மம்

உச்சணம என யவவத சமச்படணமக ளகமடுக்கும்ழமட
ளமம்லேம் டகுடயழத மர்க்கமணல் ண்ஞிமல்
ரிதில்வடமழ?த்ட பனம் ளதில் டண்வ

ள ழபண்டிதபனுக்கு என பனம், இண்டு பனம்,

ணயஞ்சயமல் ந்ட பனம் பவ குவத்ட சய¬க்ஷ
கமத்வட மடயதநலே பவ ண்டபவட

ழபண்டுணமமல் 'justice tempered by mercy' (கனவஞதமல்
கிபிக்கப்ட் cF) ன்று ளசமல்மம். அடற்கும் மஸ்டய
குவத்டமல் 'cF யதமதழண கயவதமடம?'ன்று டமழ

ழகட்கத் ழடமன்றுகயட?இங்ழகழதம டண்டித்ட-கர்ணம ன்
குற்த்வடத் டண்டித்ட - டீர்ப்ழடமடு பிதம்
னடிதபில்வ. கர்ண மசம், ணழம மசம் (கர்ணத்டயற்கு
கமஞணம ணயன் மசம்) இவபகழநமடு கவட

னடிதமணல், ளமம்ப் ளரித ளபகுணடயதமக மக்ஷ£த்கமம்
ன்ட ழபறு கயவக்கயட ன்னும் ழமட, என

அநலேக்குத்டமன் ஈச்பன் ணன்ிக்க னடினேம் ன்று
ளடநிபமகும்.
கமம் ளசல்படமதினும் னதற்சய ளடமங்க ழபண்டிதழட
கமம் ளசல்படமதினும் னதற்சய ளடமங்க ழபண்டிதழட
ஜமபமன், ஜமி ன்று இண்டு ழர். ஜமபமன்
ன்பன் ீபமத்ணம ப்டுபின் ஆத்ணம

பமஸ்டவ்தத்டயல் ப்ஹ்ணழணடமன் ன்று டிப்யபமலும்,
ழகள்பிதயபமலும் ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்டு அவட
ளமந்ட அடேபணமக்கயக் ளகமள்ந னதற்சய

ண்டகயபன். மடமஞ ங்கநின் யவக்கு ழணழ
ழம மடகன். ஜமி ன்பன் அந்ட ளமந்ட

அடேபத்வடப் ளற்ழ பிட்பன்;உச்சய சயகத்வடழத
ிடித்ட பிட்பன். கர வடதில் கபமன் ளசமல்கயழமட,
ப்ஹ்ண ஜமத்டயற்கு னதற்சய ண்டபம அந்ட
ஜமபமன்கூ அழக ன்ணமக்கலக்கு அப்னழண

டன்வ பந்டவகயமன்;அடமபட டக்கும் ஆத்ணமலேக்கு
உள்ந ப்ஹ்ணணமக யத்டய ளறுகயமன் ன்று
ளசமல்கயமர்:
"¨மம்

ன்ணமம் அந்ழட ஜமபமன் ணமம் ப்த்தழட"

"¨மம்

ன்ணமம் அந்ழட"ன்மல் 'அழகம்

ிபிகநின் னடிபில்'ன்று அர்த்டம். இன்ழமரித்டயலும்
'அழக

ன்ண ம்யத்டஸ் - டழடம தமடய மங்கயடம்'

ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். அழகம் ிபிகநில்
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக யத்டய ளற்ழ கடய

ளனடினேம் ன்று அர்த்டம். இப்டி த்டவழதம

ிபிகலக்குப் ின்ர்டமன் மக்ஷ£த்கமம் ளறுபட
ன்டங்கூ அபன் கனவஞதமல் ம்வண எநலேக்குத்
டெக்கயபிடுபடமல்டமன். இல்மபிட்மல் அந்ட '¨'லேம்
'அழக'லேம்

இன்ம்  ணங்கு மஸ்டயதமதினக்கும்!

ளன்மல், னன்ழழத ளசமன்மற்ழமல் ட்சயதம்
ணமளரிசமக இனக்கயட. 'ப்ஹ்ணணமகழப

ஆபட'ன்மல் மடமஞ சணமசமணம?அந்ட
ட்சயதத்டயற்கமக னதற்சய ளசய்பழம ணம

சயன்பமக இனக்கயமன்!அப்ழமட § § ன்ண
கமம் ிடிக்குந்டமழ?என ளரித மம இன்ளமன
னஸ்டீன ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட. அப்டிதினக்கும்
ழமட மடமஞணம என டி ஆள் என மஜ்தத்வடப்
ிடிக்கயழன் ன்று னப்ட்மல் த்டவ ப்தத்ம்
ண்ஞனும்?அகண்ணம ஆத்ண மம்மஜ்தத்வட என
ீபன் ிடிக்கப் னப்டுபடம் அப்டித்டமன்.

பிதம் என க்கம் மர்த்டமல் ளமம்லேம் யம்ிநமக
இனக்கயட. மம் ங்ழகழதம வபகுண்த்டயல்

வகமத்டயல் இனக்கும் என ஸ்பமணயதிம் ழமக
னதற்சய டுக்கடம் ன்யல்மணல் ஸ்பதம் யத்டணமக,
இப்ழப ம்ணயம் இனக்கய ம்வணழத ளடரிந்ட
ளகமள்படடமன் ட்சயதம் ன்மல், இத்டவ

யம்ிநமகதினக்கயழட ன்று ழடமன்றுகயட. மம்
மணமக இனப்ட ன்
கஷ்ம் ன்று ழடமன்றுகயட. ஆமலும் கமர்தத்டயல்
ண்ஞிப் மர்த்டமழம இவட பி கஷ்ணம மடவ
டலேணயனக்க னடிதமளடன்று ளடரிகயட.
கத்டயனவ வ ணமடயரிதமக்கும் இந்ட மடவ ன்ழ
கழமயத்டயல் ளசமல்தினக்கயட. 'ஆமலும்
அடற்கமகப் ின் பமங்கப்மட.
லந்டயனம!னனயச்சுக்ழகமம!உசந்ட ஆசமர்தர்கள்
இனக்கம!அபமவநப் ழமய்ப் ிடிச்சுண்டு பனய

ளடரிஞ்சுக்ழகமப்ம!கத்டய னவதிழனேம் ழமம ந்ட
மஸ் ண்ஞிமம்!ன்று கஷ்த்வடனேம் ளசமல்ய, அந்ட
கஷ்த்வட மடயத்ட திக்கய பனயவதனேம்

ளசமல்யதினக்கயட. ஆகக்கூடி கடி மடவடமன்
ன்று ளடரிகயட. ஆசமர்தமநின் குனலேக்கு குனபம
ளகௌமடமச்சமர்தமலம் ன்மகப் தனறுத்டயச்

ளசமல்யதினக்கயமர். 'அத்வபடந்டமன் அத யவ.
ஆமல் அவட மடயக்கழப ழதமகயகநில்  ழர்கூ
தப்டுகயமர்கள். ளன்மல் என டர்ப்வ டேிதமழ
ழடமய்த்டத் ழடமய்த்ட உடயழத னத் ம்

அவ்பநவபனேம் கமய ண்டகய அநலேக்கு

பிமனதற்சயழதமடு ிதமவ ண்ஞிமல்டமன்
ணயயனந்ட ண்ஞத்வடளதல்மம் உடயபிட்டு
ஆத்ணமபமக இனக்க னடினேம்'ன்று அபர் லடய
வபத்டயனக்கயமர். ஆமலும் லடய வபத்டடற்கு கமஞம்
அப்டி உடலேம் னடினேம் ன்டடமன்!அழட ணதம்
இடயயனந்ளடல்மம் ன் ளடரிகயளடன்மல், ளமய்
மவப் ழமகப்ண்ஞி ய மமக இனப்ட ளமம்

ளமம் சயண மத்தம் ன்ழட. ளமய் மன்டமன் ணமதம
ச்னஷ்டிதம ணஸ். ய மன் த்தணம ப்ஹ்ணம்.
த்டவ கஷ்ணமமலும், த்டவ ன்ணம ிடித்டமலும்
அந்ட னதற்சயக்கு மம் இன்வக்ழக ிள்வநதமர் சுனய
ழமழபண்டும். டள்நிப்ழமப் ட் ன்ணமக்கலம்
ீண்டு ளகமண்ழடமன் ழமகும்?ஆத்ண பிதணம

னதற்சயதில் இப்லேம் மம் இங்கபில்வ ன்று
வபத்டக் ளகமள்லங்கள். அப்ழமட ன்

ண்டழபமம்?இன்னும் யவத டப்னத் டண்மக்கள்
ண்டழபமம். னடசமகப் ண்டகய இந்ட
கர்ணமக்கநிமல் உள்லக்குள்ழந ணயன் சயக்கு இன்னும்
அவ அவதமய் ய, ன்ணமக்கலம் ழணழ ழணழ
குட்டி ழமட்டுக் ளகமண்டுடமன் ழமகும். அடமல்
டப்ிப்டற்கம ிதமவவத வ்பநலே சரக்கயம்
னடினேழணம அவ்பநபில் ஆம்ிப்டடமன்
னத்டயசமயத்டம்.
'டப்ிப்டற்கம

ப்தமவ'ன்று என பமர்த்வட

ளசமன்ழன்;னதற்சய ண்ஞனும்'ன்றும் டுடுழப

ளசமன்ழன். இந்ட இண்வனேம் டமன்
'மடவ''மடவ' ன்ட.

ன் ண்டபட ன்று

ரிதமகத் ளடரிதமணல், னரிதமணல் மணமக ழடழடம
ப்தமவ, னதற்சய ண்ஞித் டயண்மடுபடமக இல்மணல்,
க்ஷதத்வட அவந்ட ளரிதபர்கள் க்ணணமக
இப்டிதிப்டிப் ண்ஞப்ம!ன்று ழமட்டுக்
ளகமடுத்டயனக்கும் பனயனவப்டி னதற்சய
ண்டபடற்குத்டமன் மடவ ன்று ழர்.
மட சடஷ்தம் : ழபட பனயதில் ஆசமர்தமள் பகுத்ட
னவ
மட சடஷ்தம் : ழபட பனயதில் ஆசமர்தமள் பகுத்ட
னவ

ண கனவஞழதமடு ம்னவத ஆசமர்தமள்-சங்க
கபத் மடமள் - அப்டி அத்வபட க்ஷதத்டயற்கு
மடம க்ணம் பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
டலேம், ல்மனம் அபர் ச்னடயவத (ழபடத்வட)

அடிப்வதமகக் ளகமண்டுடமன் ளசய்பமர். 'ண் சமண்
உம்னக்கு சயழ ப்டமம்'ன்கயழமம். அப்டி
ச்னடயக்கும் ப்டமணமக என சயஸ் இனக்கயட.
உயத்டக்கள்டமன் அப்டிப்ட் ச்னடயசயஸ்.
'ச்னடயசயஸ்'ன்று

ளசமன்மல் உயத் ன்று அர்த்டம்.

அப்ழர்ப்ட் உயத்டக்கநில் ளசமல்யதினப்டன்
அடிப்வதின் ழணழழத, அவட அஸ்டயபமணமகக்
ளகமண்ழ, ஆசமர்தமள் ளரிசமகக் கட்டிம்
கட்டிதினக்கயமர்.

மட சடஷ்தம் ன்டமக மன்கு அங்கங்கள்

ளகமண் என மடவ க்ணத்வட அபர் பகுத்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர். அபனவத டைல்கநிளல்மம்
சயகணமகலேள்ந (ப்ஹ்ண) ¨த் மஷ்தத்டயல் னடல்
¨த்த்டயன் வ்தமக்தமத்டயழழத, 'டற்கப்னம்

ப்ஹ்ணத்வடப் ற்யத பிசமவஞ ஆம்ிக்கமளணன்று
ளசமல்கயழமம்'ன்று ளசமல்ய, 'யத்தமயத்த
பஸ்டபிழபக'ன்று ஆம்ித்ட இந்ட சடஷ்தத்டயன்

மலு அங்கங்கலவத ளதவனேம் ளடரிபித்டயனக்கயமர்.
ற்கழப இனந்ட னெ டைல்கலக்கு பிநக்கணமக
'மஷ்தம்'ன்று

அபர் லடயதபற்யல் ¨த்மஷ்தத்டயற்கு

னடயம் ன்மல், ழபடமந்ட பிதத்டயல் அபழ
ளமந்டணமக லடயத 'ப்கஞ'ங்கநில் னடயம்
ளறுபட 'பிழபக சூமணஞி'. அடயல் மட

சடஷ்தத்டயன் ல்ம அங்கங்கலக்கும் ன்மகழப
ளஃின்- க்ஷஞம் - ளசமல்யதினக்கயமர்.
மடமந்தத் சத்பமரி கடயடமய ணீயி:|
ழத§ த்ஸ்ழபப ந்யஷ்ம தடமழப  யத்த்தடய||
ன்று பிதத்வட ஆம்ிக்கயமர். 'த்பஸ்டபில்
யஷ்வ கூடி யவப்ளடன்ட இந்ட மலு

உமதணயல்மணல் க்கமட'ன்வட 'ந்யஷ்ம தத்
அமழப  யத்த்தடய'ன்டயல் டீர்ணமணமகச் ளசமல்ய
பிடுகயமர். இந்ட மலும் வககூடிமல்டமன்
த்பஸ்டபில் யஷ்வ உண்மகும் ன்வட 'ழத§
த்ற ப ந்யஷ்ம'ன்று ளடரிபிக்கயமர். 'இந்ட

ஆத்ண மடவக்கு மலு மடங்கள் ணீயகநமல்
கூப்ட்டுள்ந:மடமய அத் சத்பமரி டகயடமய

ணீயி:' ன்று ஆம்ித்ட, அவப ழணற்ளகமள்நப்ட்மல்
யத்டய, இல்மபிட்மல் இல்வ ன்று னடித்டயனக்கயமர்.
அட தமர் ணீய ன்மல், மடமஞணமக இனக்கப்ட்
மளணல்மனம் ணடேஷ்தர்கள். ம்ணயழ உசந்ட னத்டய

சக்டயனேன் ரி டப்னக்கவந ன்மகத் டீர்ந்ட டீர்ணமம்
ண்ஞி சமஸ்த்ஜ்ஜர்கநமகலேம் சயஷ்ர்கநமகலேம்
இனக்கும்
ளரிதபர்கழந ணீயகள். அபர்கள் பகுத்டக் ளகமடுத்டழட
'மட

சடஷ்தம்'ன்று ஆசமர்தமள் ம்ிடமத

ணரிதமவடனேன் 'இன்ட்ளமட்னைஸ்' ண்டகயமர். இட
பிழபக சூமணஞிதில்.

'அழமக்ஷ£டேனடய'ன்று

என ப்கஞம் ஆசமர்தமள்

உகரித்டயனக்கயமர். 'அழமக்ஷம்'ன்மல் ழர்னகம்.
டமழ ப்ஹ்ணம் ன்வட பழம ளசமல்ய, டயழம
டித்டத் ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் ளமந்டத்டயல்
ழர்னகணமக அடேபித்டத்
ளடரிந்ட ளகமள்பட அழமக்ஷ£டேனடய. அந்ட ழர் ளகமண்
ப்கஞத்டயலும் இந்ட மடவ க்ணம் ற்யச்
ளசமல்யதினக்கயமர். அரிச்சுபடி ணமடயரி சயன்

னஸ்டகணமக 'ம ழமட ங்க்ம்'ன்று லடயதடயல்
கூ இவ்பிதம் குயப்ிட்டினக்கயமர்.
லடயதபர் ளதர் ளடரிதமணல் 'மட சடஷ்ட்த
ம்த்டய'ன் டவப்ிழழத என னஸ்டகம்

(டஞ்சமலைர்) ஸ்படய ணமல் ீரியல் இனக்கயட.
'ம்த்டய'ன்மல்

ம்த்டத்டமன். மடவ னவ

ன்ட ணக்கு என ளரித ம்த்ட, ளனஞ்ளசல்பம்
ன்று அர்த்டம்.
சடஷ்தம் ன்மல் மன்கு பிதம் ழசர்ந்ட அவணப்ன.
மன்கு ன்மலும் இந்ட மட சடஷ்தத்டயல்

னென்மபடம 'சணமடய ட்க ம்த்டய'ன் என
அங்கத்டயழழத ஆறு அம்சங்கள் இனக்கயன் - டவ
ன் என அங்கத்டயழழத கண்,கமட,னெக்கு, பமய் ன்று
 இனக்கயட ழம!சடஷ்தம் ன் மங்க
அவணப்ிழ என அங்கழண ஆறு அம்சங்கவநக்

ளகமண்டமதினப்டமல், மழமடு இன்ம் ந்ட ழசர்ந்ட
என்ட டிகவநக் ளகமண்டமக இந்ட மடவ க்ணம்
இனக்கயட. அந்ட என்டம் இன் இன் ன்று

ளசமல்மளணன்றுடமன் உங்கவநளதல்மம் இப்ழமட
உட்கமர்த்டய வபத்டயனப்ட.
என்ட டிகள் ன்று ளசமன்ழன். டி பரிவச ணமடயரி
இபற்வ என்றுக்கப்னம் அடுத்டட, அப்னம் னென்மபட,
அடயயனந்ட மமபட ன்று யப்ழமபட ழமத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆமலும் னலக்க அப்டிழத

வபத்டக் ளகமள்ந னடிதபில்வ. கஞக்கு, ஃியக்ஸ்,
ளகணயஸ்ட்ரி னென்வனேம் ழசர்த்ட ஆம் க்நமயல்

ளகமஞ்சம் டித்ட பிட்டு அப்னம் 'ளணதின்'ன்று என்று
ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்டு டிகயரி பமங்குகயட;அப்ழமடம்
'ஆக்யரி'ழதம 'ஆன்யரி'ழதம

ழடம என ழரில்

ணற்வடனேம் டவஞ சப்ளட்டுக்கநமகப் டிப்ட ன்று
இனப்ட ழம, மடவ னவதின் ல்ம

அங்கங்கவநனேழண னடயயனந்ட அடிப்வதமகத்
ளடரிந்ட ளகமண்டு அப்னம் எவ்ளபமன்றுக்கு னக்தத்பம்
டந்ட னன்ழ ழபண்டிதினக்கும். பினந்ட சவணதல்

ண்ஞிமல் இண்டு னென்று அடுப்ில் என்யல் சமடம்
ளகமடயத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழட, இன்ளமன்யல்
கயகமய் ளபந்ட ளகமண்டினக்கும்;
இன்ளமன்யல் பமஞயதில் ண்ளஞய் சூழயக்

ளகமண்டினக்கும். கல்லுயல் மட்டுக்கு அவவப ந்ட
ளகமண்டினக்கும். அப்னம் எவ்ளபமன ஸ்ழயல்

கயகமவத ணட்டும் கபித்ட, ளகமட்டிக் கக்கய, அபிதல்
ண்டபட;

இன்ளமன்யல் பவ டட்டி பமஞயதில் ழமடுபட
ன்று க்கும். சமப்ிடும்ழமடம் அப்டிழதடமழ கந்ட
கந்டம் டித்டிதமகலேம் இண்டு டயனுறகநிலும்
ண்டகயழமம்?எவ்ளபமன பமய் எவ்ளபமன்வத்
ளடமட்டுக் ளகமள்பட, டிதமகப் மதம், ஸ்பட்
ீ

சமப்ிடுபட, கய கூட்டு ஊறுகமய்வநனேம் டு டுழப னசய
மர்த்டடி சமடத்ழடமடு கந்ட ளகமண்டு சமப்ிடும்
த்வடனேம் ழணமவனேம் டிதமக ம்நரில் பமங்கயச்
சமப்ிடுபட ன்று ண்டகயழமம். ஆம்த்டயல் னப்னஞ்
சமடத்டயல் மம்மவக் கந்ட ளகமண்டு சமப்ிடும்
ழமழட ச்சடிதில் டதிவனேம் னசய மர்க்கயழமம்.
கவசயதில் அந்டத் டதிவழத சமடத்டயல் கந்ட

ளகமண்டு சமப்ிடும்ழமட மம்மர் ளடமட்டுக் ளகமள்ந

பனகயட. இப்டி மடவதில் என ணதத்டயல்

ளணதிமகலேம் 'க்கபமத்த'ணமகலேம் இனக்கய அம்சங்கழந
அப்னம் ளணதின் க்க பமத்டயதணமகலேம், க்கபமத்டயதம்
ளணதிமகலேம் ணமய ணமய பனபடண்டு. என ப்மணஞர்
ளசமன்மர். த்ி 'அகத்டக்கு இல்மட'மட்கநில் சமடம்

ணட்டும் படித்டக் ளகமண்டு பிடுபமமம். னடயல் னப்னப்
ளமடி சமடம், டதிர் ளடமட்டுக் ளகமண்டு
சமப்ிடுபமமம்;அப்னம் டதிர் சமடம் னப்னப் ளமடி

ளடமட்டுக் ளகமண்டு சமப்ிடுபமமம். மடவதிலும்
இந்ட ணமடயரி பனபடண்டு. அடன் அங்கங்கள் கந்ட
கந்டம் எவ்ளபமன ஸ்ழயல் எவ்ளபமன்று
னக்னேணமனேம் பனம்.

ஆமலும் னடயல் னப்ன, அப்னம் ம், கவசயதில்

ழணமர் ன்று க்ணம் டப்மட ணமடயரி மடவதிழனேம்
என்று இனக்கயட. னடயல் ஆத்ண பித்வதவத ன்மக
னவப்டி ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். னவப்டி

ன்மல் குனனகணமக ன்று அர்த்டம். அப்ழமடடமன்
அபனவத அடேக்னம் உள்ழநழமய் ம்வண அந்ட
பனயதில் ரிதமகப் ழமகத்டெண்டிபிடும். அப்னம்

இண்மபடமக, உழடசத்வட ம்னவத னத்டயதில்
ன்மக உறுடயப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடற்கப்னம்
னென்மபடமக, கவசயதமக னத்டயதில் உறுடயதமவட
அடேபணமக ஆக்கயக் ளகமள்படற்கமக ஆத்ண பிசமம்
என்ழ ளடமனயல் ன்று உட்கமர்ந்டபி ழபண்டும்.
ஜமத்டயற்குப் னர்பமங்கம் : கர்ணமலேம் க்டயனேம்
ஜமத்டயற்குப் னர்பமங்கம் : கர்ணமலேம் க்டயனேம்

இன்ளமன னென்று உண்டு - கர்ணம, க்டய, ஜமம் ன்

னென்றுடமன். இப்ழமட மம் மர்க்கபினக்கய ஆசமர்தமள்
கூயதடம - அத்வபட மடவ ன்ட ஜம
ணமர்க்கம்டமன். ஆமலும் இடயல் ப்ழபசயப்பனுக்கு
சயத்டம் ன்மக சுத்டணமகய, எழ பிதத்டயல் யற்கக்கூடித
'கமக்வட'ன்

சக்டய ற்ட்டினந்டமல்டமன். அபன் இந்ட

பனயதில் சயணணயல்மணல் ழமக னடினேம். அலக்கு
ணதணம சயத்டத்வட ப்டி சுத்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டு
ஜம ழதமக மடவக்குப் ழமபட?ஜம ழதமகம்

ழணற்ளகமள்படற்கு ணவ எலங்குடுத்ட ழபண்டும்
ன்று ளசமன்மல், அவமனேம் ணவ ப்டி என
பிதத்டயழழத யறுத்டபட?
(சயத்டத்வட

சுத்டப்டுத்டபட, எனனகப்டுத்டபட ன்)

இந்ட இண்வனேம் மடயத்டக் ளகமள்படற்கமகத்டமன்,
ல்மபற்றுக்கும் னந்டய, ஆம்த்டயழழத ஆசமர்தமள்

(னவழத) கர்ணமவபனேம் க்டயவதனேம் வபத்டயனக்கயமர்.

ஜம ழதமகத்வட ஆம்ிப்டற்குப் னர்பமங்கம் கர்ண க்டய
ழதமகங்கள் ன்று வபத்டயனக்கயமர்.
கட்மந்டவதில் பிவடவதத் டெபிமல்

னவநக்குணம?னடயல் அவட உன ழபண்டும். அப்னம்
ம் மய்ச்ச ழபண்டும். அப்ழமடடமன் பிவட ழமட்டுப்

திர் கமஞ னடினேம். கட்மந்டவதமதினக்கும் ணவக்
கயநபிட்டு ழசமக ஆக்குகய உனலேடமன் கர்ண ழதமகம்.
அடயல் ம் மய்ச்சய ஈரிக்கப் ண்டபட க்டயழதமகம்.
ஸ்படர்ணணமக அபபனக்கும் சமஸ்டயப்டி ற்ட்
கர்ணமவப அப்லக்கயல்மணல் ண்ஞப் ண்ஞத்

டன்மல் சயத்டத்டயன் அலக்குகள் பிகயக் ளகமண்ழ
பனம்.

ஸ்பமணயதிம் ப்ழவணதிமல் ம்னவத ணஸ்
எனனகப்ட்டு யற்க க்டயனேமவ மதம்
ளசய்னேம். ணமட க்டயதமல் என னெர்த்டயதிம்
எனனகப்ப் னகயபிட் ிகு அனெர்த்டணம

டத்பத்டயலும் அப்டிழத எனனகணமகய ஆத்ண பிசமம்
ளசய்த னடினேம்.
கர்ணமபமல் சயத்ட சுத்டயனேம் க்டயதமல் சயத்ட கமக்ரிதனம்
ற்ட் அப்னம் ஜம ழதமகத்டயல் அடயக
சயணணயல்மணல் னன்ழமம்.

ளமம்லேம் றணமகச் ளசமல்யபிட்ழன், கர்ணமபமல்
சயத்ட சுத்டயனேம் க்டயதமல் அடன் கமக்ரிதனம் ன்று.

ஆமல் மம் உள்ந யவதில் ட ரிதம கர்ணம, ட
ரிதம க்டய ன்ழ ளடரிதமணல் ழடம ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமபடயல் அப்டிளதல்மம் என்றும் ற்ட்டு
பிபில்வழத

ன்று டமன் ழடமன்றும்.
சயத்வட (ம்ிக்வக) அபசயதம்
சயத்வட (ம்ிக்வக) அபசயதம்

ஆவகதிமல் இப்ழமழட ளசமல்யபிடுகயழன்;இளடல்மம்
ளமம் ளமம்ம்ம் கமம் ிடிக்கய மடவடமன்:ளமம்
ளமம் ஸ்ழமபமகத்டமன் னன்ழ னடினேம்.

ஆவகதிமல், னடிதவழத, னடிதவழத!மண ரிதமப்

ண்ஞவழதம?ணக்கு உய்லே கயவதழப

கயவதமழடம?ன்று தமனம் அன ழபண்மம், அவடர்தப்
ழபண்மம், அபம்ிக்வகப் ழபண்மம்'ழமறும்
மடவ!மடவனேணமச்சு, இன்னூனுணமச்சு!ணக்கு
அளடல்மம் யக்கமட' ன்று வகபிட்டுபி ழபண்மம்.
'னதற்சயனேவதமர்

இகழ்ச்சய தவதமர்'ணற டநமணல்,

ம்ணமல் னடிந்ட னதற்சயவத பிமணல் ண்ஞிக்
ளகமண்ழ ழமமல், த்டவ கமணமமலும் ரி,
னவதம னன்ழற்ம் கமஞ ஆம்ித்ட னடிபிழ
ட்சயதத்வட ச்ழசர்ந்ட பிமம். ம்ிக்வக னக்கயதம்.
ச்த்வட ன்ட அவடத்டமன். 'ஸ்பமணய வகபி ணமட்மர்.
சமஸ்டயனம் குனலேம் கமட்டும் பனய பஞமய்ப்
ீ

ழமகமட'ன் த்னணம ம்ிக்வகக்குத் டமன் ச்த்வட,
ச்த்வட ன்று ளதர்.

மம் ழச்சு பனக்கயல் 'ச்த்வடதமக என்வ எனத்டர்
ண்ஞிமர்'ன்று ளசமல்லும்ழமட 'யன்யதமக'ணப்
னர்பணமக ன் அர்த்டத்டயழழத அந்ட பமர்த்வடவத
உழதமகயக்கயழமம், பமஸ்டபத்டயல் அட
'ம்ிக்வக'ன்வடத்டமன்

னக்தணம அர்த்டணமகக்

ளகமண்ட. ஆழ்ந்ட ம்ிக்வகதமல் ற்டுகய
'யன்யரிடி'ழதமடு
'ச்த்வடழதமடு

எனத்டர் என்வப் ண்டபழட

ண்டபட.

ழமக ணக்கு ப்னொஃப் கயவக்கும் பிதங்கநில்
'ம்ிக்வக'ன்ட

ழடவபதில்வ. ஆமல் ணட

சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கும் அழக

பிதங்கலக்ழகம இப்டி ப்த்தக்ஷப்னொஃப்

இனக்கமட;சயட ப்த்தக்ஷத்டயற்கு ழர்ணமமகக்கூத்
ழடமன்றும். 'னண்தம் ண்ஞிமல் ல்ட

கயவக்கும்'ன்று ல்ம ணடங்கநிலும் இனக்கயட.
ஆமல் ப்த்தக்ஷத்டயல் அழக மங்கள் ண்டபர்கள்
ல்டி பமழ்பவடனேம், னண்த கர்ணமக்கள் ண்டபர்கள்
கஷ்ப்டுபவடனேம் மர்க்கயழமம். இப்டிதினக்கயழட
ன்மல், அடற்கு ம் யந்ட சமஸ்டயத்டயல், என
ன்ணமலேக்குள்ழநழத ம-னண்த ன்கள் ளடரிந்டமக

ழபண்டுளணன்யல்வ. அழக ன்ணமக்கநில் ன்கள்
ளடமனம். இன்வக்கு என மபி றகப்டுகயமன்,
னண்தபமன் கஷ்ப்டுகயமன் ன்மல் ன்ணமந்டத்டமல்
இந்ட மபி னண்தம் ண்ஞிதினக்கயமன், அந்டப்
னண்தபமன் மபம் ண்ஞிதினக்கயமன் ன்று
அர்த்டம்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இவட மம் ப்னொவ்

ண்ஞிக் ளகமள்ந னடிதமட. இங்ழகடமன் ம்ிக்வக அடமபட ச்த்வட - ழடவபப்டுகயட. இழட ணமடயரி
இன்னும் அழகம் ச்த்வடதின் ழணழழத எப்னக்ளகமள்ந
ழபண்டிதடமதினக்கயட.

ஆஸ்டயகர், மஸ்டயகர் ன் இண்டு ழர் ிரித்டச்

ளசமல்கயழமழண, அடயல் ஆஸ்டயகர் ன்மல் ளபறுணழ
ஸ்பமணய உண்டு ன்று யவக்கயபர் ணட்டுணயல்வ.
ளபறுணழக்கமக, கத்டக்கும் கமஞ னெசக்டயதமக
ஸ்பமணய ன்று எனத்டர் இனக்கத்டமன் ழபண்டுளணன்று
யவப்டமல் ன் ப்ழதமம்?அந்ட ஸ்பமணய
ம்னவத கமர்தங்கவநளதல்மம் மர்த்டக்
ளகமண்டினந்ட அடன்டி னண்த-ம ன்கவநக்
ளகமடுக்கயமர்;அழடமடு ணமத்ணயல்மணல் க்னம

னெர்த்டயதமக இனந்ட ளகமண்டு ம்வண ல்டயழழத

ழமகச் ளசய்படற்கமக ரியகள் னெம் சமஸ்டயங்கவநக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்;ழமடமளடன்று ஆசமர்த னனர்கவந
அனுப்ி வபத்டம், டமழ அபடரித்டம் ல்டற்கு பனய
கமட்டுகயமர்;ஆடிதமல் அபனவத டீர்ப்னக்கு தந்டம்,
சமஸ்த்ப்டி ஆசமர்தரின் உழடசப்டி ந்டளகமண்டும்

மம் கவத்ழட ழபண்டும் ன் ம்ிக்வக உறுடயதமக
இனந்ட அந்டப்டி ளசய்டமல்டமன் ப்ழதமணமகும். இந்ட
ம்ிக்வகவதடமன் ஆஸ்டயகம் ன்ட. அடமபட
ச்த்வடடமன் ஆஸ்டயகம் ன்ழட. சமந்ழடமக்த
உயத்டயல் ச்த்வட இனக்கயபன்டமன் ஆத்ண சயந்டவ
ண்டபமன் ன் ணந்த்த்டயற்கு ஆசமர்தமள் மஷ்தம்
ண்டம்ழமட எழ சயன் பமக்தத்டயல் 'ஆஸ்டயக்த
னத்டய-ச்த்டம'ன்று இண்வனேம் என்றுடுத்டயச் ளசமல்ய
னடித்டயனக்கயமர்.

இங்ழக ம்வணபி ளபள்வநக்கமர்கள் என டி ழணழ
ழமதினக்கயமர்கள் ன்று ளசமல்த் ழடமன்றுகயட.

ப்டிளதன்மல் - மம் ணடம் ன்று ளசமல்கயழமழண
அடற்கு அர்த்டம் 'ணடயதிமல் ளப்ட்ட'ன்ட. ணடய

ன்மக ஆய்ந்ட எய்ந்ட மர்த்ட ப்னொவ் ண்ஞி னடிலே
கண் ளகமள்வகனேம் ணடம்டமன்;அட, 'ம்ணமல் ப்னொவ்
ண்ஞிப் மர்த்டக் ளகமள்ந னடிதமபிட்மலும்
சமஸ்டயங்கலம் ளரிதபர்கலம் ளசமல்படமல் என்று
ரிதமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்'ன்று ம்னபடம்
ணடம்டமன். இனந்டமலும், ணடய, அடமபட என ணிட னத்டய,
டமழ சயந்டயத்டப் மர்த்ட கன்பின்ஸ் ஆகய ளகமள்வக
ன்டடமன் ணடம் ன்டற்கு னக்தணம அர்த்டம்.

ித்டயதமர் பமர்த்வடதில் ம்ிக்வகதமல் இல்வ.

அடற்குத்டமன் ச்த்வட ன் டி பமர்த்வட இனப்ட.
ஆமல் இங்கயீ ஷ்கமர்கழநம 'Religion' ன்வடழத ' Faith
'ன்றும்

ளசமல்கயமர்கள்!ம்ிக்வகக்கு அத்டவ

னக்தத்பம் ணட பிதத்டயல்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்!ிற்கமத்டயல் அபர்கள்டமன்
ணடத்டயலும் 'ரீ'னுக்கு (குத்டயலேக்கு) ளமம்லேம் இம்
ளகமடுத்ட ம்ணபர்கவநனேம் அப்டி

இலத்டபிட்பர்களநன்மலும் னர்பத்டயல் அபர்கள்
சமஸ்டய ம்ிக்வகழத ணடம் ன்று யவத்டத்டமன்
அவட faith ன்று ளசமல்யதினக்க ழபண்டும்.
ச்த்வட அத்தமபசயதம். இந்ட ணமசமத்வட அப்னம்
இன்ம் ளகமஞ்சம் டுத்டச் ளசமல்கயழன்.
'ப்னம்'ன்மல், அத்வபட

மடவ க்ணத்டயழழத

என உச்ச கட்த்டயல் ச்த்வட ன்ட பனம்;அப்ழமட
இன்ம் ளகமஞ்சம் அவடப்ற்ய ளசமல்கயழன். அங்ழக
ஆன ழபர்பிட்டுக் ளகமண்டு ளரித ணணமக யற்க

ழபண்டித ச்த்வடக்கு ஆம்ணமக என சயன்ப் டயதன்
ழமடுகய

ணமடயரிடமன் இப்ழமட மன் ளசமன் ச்த்வட. ஆமல்
இட இனந்டமல்டமன் அட பனம்;இந்டப் டயதன் டமன்
அந்ட ணணமக பந ழபண்டிதட. னத்த்டயல்
கவழதமணமகக் ளகமஞ்ச மனய னெச்வசப் ிடித்டக்
ளகமண்டு ீச்சடிப்டயல்டமன் ஆம்ிக்க ழபண்டும்.

அடடமன் அப்னம் ப்ட்டுக் ளகமண்டு, ப்ட்டுக்
ளகமண்டு ழமய் ல் ஆனத்டயல் அடிபமத்டயல் ளமம்

மனய னெச்வசப் ிடித்டக் ளகமண்டினந்ட னத்டச்
சயப்ிகவந ழசகம் ண்டம் மணர்த்டயதத்வட

உண்மக்கும். கவழதம ீச்சல் ணமடயரி இப்ழமட
ளசமன் அடிப்வ ச்த்வட. னத்டக் குநிப்ன னலக்கு
ணமடயரி அப்னம் பப்ழமகும் ச்த்வட.
னத்ட ன்று ளசமன்டயல் டன்வதயதமணல் என
ளமனத்டம் ளடரிகயட. 'னக்டம்'ன் பமர்த்வடடமன்
அப்டி ஆட. 'னக்டம்'ன்மல் பிடுடுபட.
சயப்ிதியனந்ட ளடயத்ட பிடுட்டு பனகய ணஞிழத
'னக்டம்'ன்கய

னத்ட. ம்மத்டயயனந்ட ளடயத்ட

பிடுடுபட னக்டய. னக்டவத் டணயனயல் னத்டர் ன்ழ
ளசமல்பட பனக்கம். னக்டய ற்யக் கவட ன்ழ

ளசமல்பட பனக்கம். னக்டய ற்யக் கவடழச உட்கமர்ந்ட
இத்டயல் னத்ட உணமம் பந்டபிட்ட.

அம்மலவத சயரிப்வ என கபி மர்த்டமமம். ளபள்வந
ளபழநன்று அபலவத டந்ட கமந்டய லேபவடப்
மர்த்ட சுப்ணமதினக்கய சங்கயன் ப்கமசம் ணமடயரி

இனக்கயட ன்று உபவண ளசமன்மமம். உழ

இன்ளமன கபி அபரிம் சண்வக்கு ழமமமம்.
'ப்டிங்கமடம்

சங்வகனேம் அம்மலவத ணந்ட

ஸ்ணயத்வடனேம் (னன்வகவதனேம்) என்மகச்

ளசமல்பர்ீ ?சங்கு ஸ்ணயடழணம னக்டர்கலக்குப் ணப்
ிரீடயவத உண்டு ண்டகயட. அடற்கும் இடற்கும் ப்டி
எப்ன'?ன்று கபி மடிமமம்:
னக்டமமம் ரிழணமசம் பிடடடஸ்-டத் ப்ரீடய யஷ்மடயீ

னத்ட டுப்ட ழம னக்டயவதப் ிடிக்கும் கட்த்டயற்கு
னன்மல் மடவக் கயணத்டயல் ச்த்வடவதச்
ளசமல்யதினந்டமலும் மன் கத்டயற்கும்
ஆம்த்டயயனக்க ழபண்டித ச்த்வடவதப் ற்யத்டமன்
இப்ழமட ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டட.
ச்த்வடழதமடு இன்வக்ழக என ிள்வநதமர் சுனய
ழமட்டு ஆத்ண பனயதில் ழமக ஆம்ித்டமல், ன்வக்ழகம
எனமள் ட்சயதத்டயற்குப் ழமய் ழசமம்.
'ன்வக்கமமலும்

சரி, ழபட உயத்டக்கள் னடயல்

ளசமல்ய அப்னம் க்னஷ்ஞ ணமத்ணமலேம் கர வடதில்
'கன்ஃர்ம்' ண்ஞி, ிற்மடு

ம்னவத கபத்மடமள்

மங்ழகமமங்கணமக பகுத்டத் டந்டள்ந பனயதமடமல்
யச்சதணமக என மள் மழண ப்ஹ்ணணமகய ளரித
அடேபம் ணக்கும் பமய்க்கும்'ன் ச்த்வடனேன்
மடவவதப் ின்ற் ழபண்டும்.
கர்ண, க்டயதில் ஆம்ித்ட ஜமத்டக்குப் ழமக
ழபண்டும். அலக்ழகயப் ழம என கண்ஞமடி

யவப்மணல் ஆடிக்ளகமண்ழதினக்கய ணமடயரி ம்
ணஸ் இனக்கயட. அடமல் இப்ழமட இடயல்
ஜமத்டக்கம பிதங்கள்

ப்டயயக்கமணழ இனக்கயன். கர்ணம ண்ஞிப் ண்ஞி
அலக்வகத் டவக்க ழபண்டும்.க்டய ண்ஞி ண்ஞி
அட ஆடுகயவட யறுத்டய யவ ளகமள்ந ளசய்த
ழபண்டும் - 'யவக் கண்ஞமடி'ன் ளதர்

ளமனந்டம்டிச் ளசய்த ழபண்டும். அப்டி ணஸ்
யர்ணணமக, என்யழழத ஸ்டயணமக யற்டமக ஆமல்

அப்னம் ஜம பிதங்கள் அடயல் ஸ்பச்சணமக
'ரிஃப்ளநக்ட்'ஆகும்.

மனம் ஆத்ணமவபப் ற்ய

'ரிஃப்ளநக்ட்'ண்ஞ

மதக்கமழபமம்.

ஆத்ண மடவக்கம ழதமக்தடமம்சம்
ஆத்ண மடவக்கம ழதமக்தடமம்சம்
என்று ணக்கப்மட. பமஸ்டபணமக, ீரிதமக

எனத்டன் ஆத்ண மடவ க்ணத்வட ழணற்ளகமள்ந
ழபண்டிதட ணயன் அலக்கும், டடுணமட்னம் டீர்ந்ட
அப்னந்டமன் ன்ழ ஆசமர்தமள் வபத்டயனக்கயமர்.
அலக்வகனேம், டடுணமற்த்வடனேம் ழமக்கும்

மடங்கநம கர்ண, ழதமக, க்டய ழதமகங்கநில் ழடர்ச்சய
ளற்பனுக்ழக மட சடஷ்ட்தம் வககூடுகயட ன்று
ஆசமர்தமள் 'க்நிதம'கச் ளசமல்யதினக்கயமர்:

ஸ்ப-பர்ஞமச்ண டர்ழணஞ டம ரிழடமஞமத்|
மடம் ப்ழபத் னம்மம் வபமக்தமடய சடஷ்தம்||
'ஸ்ப

பர்ஞமச்ண டர்ணம்'ன்டடமன் சமஸ்டயப்டி

எனத்டனுக்கு ற்ட் கர்ண ழதமகம்.
'ரிழடமஞம்'ன்ட

ஈச்ப ப்ரீடய. 'ஈச்ப

ப்ரீத்தர்த்டம்'ன்ழ க கர்ணத்வடனேம் ண்டகயழமம்.
டிதமகப் னவ ன்யல்மணல், கர ழடமழடசப்டி

ஸ்படர்ண கர்ணமவப அபனுக்கு அர்ப்ஞிப்ழட க்டயடமன்.
ழமம ஞ்சமங்கம் ன்று ஆசமர்தமள் னடிபமகப்
ண்ஞித உழடசத்டயலும் 'கர்ணமவப ன்மக அடேஷ்டித்ட
அடன் னெழண ஈச்ப னவ ண்ஞிதடமக ஆக்கயக்

ளகமள்லங்கள்'ன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமலும்

அப்டி, ளசய்னேம் கமர்தளணல்மம் ஈச்பமமடவ ன்
மபத்ழடமடு ளசய்பட அவ்பநலே

றணயல்வதமடமல் க்டய ன்று டிதமக
அபவழத ப்ழவணழதமடு யவத்ட உமயப்வடனேம்
ளசமல்யதினக்கயமர். சயத்டத்வடத் டப்னலே ண்ஞக்

கர்ணம;அவட எனனகப்டுத்ட க்டய ன்று வபத்டமர்.
க்டயவதடமன் இங்ழக ரிழடமஞம் ன்ட. ரி
ன்மல் பிஷ்ட எனத்டர்டமன் ன் அர்த்டணயல்வ.
'ரி:எம்'ன்ழ

ளசமல்பட பனக்கம்;இங்ழக ரி

ன்மல் ல்ம ளடய்பத்வடனேம் குயக்கும் குஞ
ப்ஹ்ணம். அப்டித்டமன் இங்ழகனேம் அர்த்டம்.
'ழடமஞம்'ன்மல்

த்னப்டயடுத்டபட, ப்ரீடய

உண்மக்குபட. மம் கபமிம் அன்ழமடு ப்ரீடய
ண்ஞிமல் அபன் குனந்வட ல் பனயக்கு

பனகயமன்'ன்று த்னப்டயனேம் ப்ரீடயனேம் அவகயமன்.
ஆவகதமல் ரி ழடமஞம் ன்மல் க்டய ழதமகம்.
ஸ்படர்ணம், ரி ழடமஞம் இபற்ழமடு 'டம'ன்றும்
ளசமல்யதினக்கயமர். டஸ் ன்று னென்மபடம

என்மக அவட டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ.
ஸ்படர்ணம், ரி ழடமஞம் இண்வனேழண டஸ்

ழம ளணய்பனத்டம் மமணல் ல் ஈடுட்ழமடு ளசய்த
ழபண்டும் ன்று டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். இப்டிச்
ளசய்னேம் ணிடர்கலக்குத்டமன் 'மடம் சடஷ்தம்
ப்ழபத்':"மட சடஷ்தம் ன்ட
வககூடும்;ற்கத்டக்கட'. ஸ்கூல் டிப்ன
னடித்டபனுக்குத்டமன் கமழஜ் ன்கய ணமடயரி, னடயல்
ணவ சுத்டணமக்கயக் ளகமள்ல;எழ க்ஷதத்டயல்

யற்கும்டிதமக யவப்டுத்டயக் ளகமள்ல;அடயல் னடயல்
மஸ் ண்ஞிபிட்டு அப்னம் ன்னுவத கமழஜ் பம,
அட்ணயன் டனகயழன். அப்ழமட (ஆத்ண) பிசம
ணமர்க்கத்டயல் அடிளதடுத்ட வபக்கமம். அடற்கும்
அப்னம் ஆழ்ந்ட
பிசமம் ண்ஞமம். பிசமம் அடேபணமபட இன்னம்
அப்னம். அளடல்மம் கமழஜ் டிப்வ னடித்ட
ம்..பியனந்ட ி.ளச்.டி ழமய்டமன். அடமபட
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண் ிகுடமன்'ன்ழ
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் எனத்டன் னர்ஞணமக சயத்ட
சுத்டயனேம் கமக்ரிதனம் ளற் அப்னந்டமன் ஆத்ண

பித்வததின் க்கழண டவவபத்டப் டுக்கமளணன்று
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டுபிக்கூமட. அவப ணட்டும்
னர்ஞணமக உண்மகயபிட்மல் அப்னம் மடவ க்ணம்
ன்று ளரிசமக டலேழண ழடவபப்மட;உழழத குன

உழடசத்டயல் ணற கமளன்று யன்ன, மக்ஷ£த்கமம்
ந ீளன்று யத்டயத்டபிடும். மடவ ன் என்றுக்ழக
மஸ்டய இணயனக்கமட. அப்டிப்ட்பனுக்கு ஆசமர்தமள்
ளமலவட ளணக்ளகடுத்டக் ளகமண்டு மடவ க்ணம்
ன்று டி பரிவச ழமட்டுத் ட அபசயதழண இல்வ.

அடமல், ஆசமர்தமநின் அிப்மதம் ன்ளபன்று மம்
ரிதமகப் னரிந்ட ளகமண்மல் எநலே, கஞிசணம அநலே,
சயத்ட சுத்டய- கமக்ரிதங்கள் உண்ம அப்னம் ஆத்ண
சமஸ்டயங்கவநப் டித்ட, மடவ ன்று என

பனயனவதில் ப்ழபசயத்டமல்டமன் அடயல் அந்டங்கப்

ிடிப்ழமடு சுத்டணமக னன்ழ னடினேம்;இல்மபிட்மல்
ழடம ழணம்னல் ழணய்ந்டபிட்டு, அடமழழத ல்மம்
ளடரிந்ட ளகமண் ணமடயரி யவப்டமக ஆகும் ன்ட
டமன்.
ல்மனக்கும் பனயவதத் டயந்ட பிட்டினக்கயழமம்'ன்று
ளௌத்டர்கள் ண்ஞிதட த்டவ ழகயக்கூத்டயல்
னடிந்டட ன்வடக் கண்டக்கு னன்மல்
மர்த்டயனந்டபர் ஆசமர்தமள். அடமல் இன்
ழதமக்தடமம்சம் உள்நபர்டமன் யன்யதமக னன்ழ
னடினேளணன்று அப்டிழத (ழதமக்தடமம்சங்கள்) வபத்டமர்.
' (அத்வபட

மடவக்கு) ல்மனழண அடயகமரிகள்டமன்.

ழதமக்தடமம்சம் ன்று டலேழண ழபண்மம். டக்ழக

ளமம் ளமம் ளசமந்டணம டன்வழத, டன் உண்வண
யவவதழதடமழ ளடரிந்ட ளகமள்நப் ழமகயமன்?டமன்
டமமபடற்கு ன் ழதமக்தடமம்சம் ழபடம்?டன்வத்
ளடரிந்ட ளகமள்நழபண்டும் ன் யணம டமம் என்ழ
ழமடம். அடன் ழபகத்டயல் ணவ மில்வ ன்று

ண்ஞிக் ளகமண்டு பிட்மல், அவ்பநலேடமன், தமமமலும்
மக்ஷ£த்கமம் ளற்று பிமம். Self-realisation

எவ்ளபமனத்டனக்கும் birth-right (ஆத்ண சமக்ஷ£த்கமம்
எவ்ளபமனபனக்கும் ிப்னரிவண) அடற்கு
'க்பமயஃிழகன்'யர்ஞதிக்கழப

மட ன்று

ளசமல்கயபர்கலம் உண்டு. இபர்கநில் சய ழர்
யணமகழப அப்டித் ளடரிந்ட ளகமண் ஜமிகநமகலேம்
இனக்கமம். அபர்கவந ஆச்தித்டபர்கநிலும் சயறு

பதசயல், க்னஸ்டமச்ணத்டயல், ியஸ் ணமடயரிக்
கமர்தத்டயல் இனந்ட ளபள்வநக்கமர்கள் னடம

இண்ளமனத்டர்கூ எழ டமத்ழடமடு, என னவப்மக
ஆத்ண பிசமம் ண்ஞி ஜமத் ளடநிலே அவந்டம்
இனக்கமம்.
ஆமலும் இப்டிச் ளசமல்கயபர்கநிலும்,
ழகட்கயபர்கநிலும் இந்ட ணமடயரி யணமகழப யத்டய
அவந்டபர் டைற்றுக்கு என்யண்டுடமன் இனக்கும் ளசமல்கயபர்கநில் இன்ம் ளகமஞ்சம் மஸ்டய
இனக்குழணம ன்ழபம?ழகட்கயபர்கநில் இன்னங்கூ
(என்யண்டு சடபிகயடம் ன்வட பிலேங்கூ)
ளமம்க் குவச்சமகத் டமினக்கும். ழபடமந்ட
பிதணமக யவதப் டித்டடமலும், ல்

னத்டயசக்டயனேள்நடமலும் ஜமத்வடப் ற்ய, ஆத்ணமவபப்
ற்ய ன்மகச் சயந்டவவதப் பிட்டு அழகம்
கனத்டக்கவந அனகமக யர்ணமஞித்ட

லடமம்;ழசமம்;ழப்ர் ப்ளன்ட் ண்டபட, bRv
ப்ணயட் ண்டபட ல்மம் ளசய்தமம். அபர்கள்
ளசமல்கய ணமசமங்கவநனேம், ளசமல்யதினக்கும்

பிடத்வடனேம் மர்த்டமல் ணற்பர்கலக்கு ப்ணயப்மக
அபர்கள் மக்ஷ£த்கமழண ளற்பர்கள் ன்று

யவக்கும்டிடமன் இனக்கும். ஆமலும் பமஸ்டபத்டயல்
அப்டி லடய, ழசயப் ண்டபர்கநில் ஆதித்டயல்
எனத்டர்டமன் கண்பமக இனப்மர். அந்டக்
கண்பவழதம ளமடபமக 'பிண்டிர்'ன்கயமர்கள்.

அடமபட என்றும் ளசமல்மணல் டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக

இனப்மர்களநன்று

ளசமல்கயமர்கள்!ழமகமடேக்த்டயற்கமக ஈச்பழ
டெண்டிபிட்டுத்டமன் 'கண்பர்'கநில் சயர் -ம்
ஆசமர்தமள் ணமடயரி சயர் - ஆத்ண பித்வத ற்ய லடய,
ழசயனேம் இனக்கயமர்கள்... ளசமல் பந்ட பிதம்

ன்ளபன்மல் - யவதக் கர்ணமடேஷ்மம், க்டய
உமவ ண்ஞி அப்னம் ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமண்டுடமன் அத்தமத்ண பித்வதவத அப்தயப்ட

ன்யல்மணல், சய ழர் ழமகழப அந்ட பனயதில் ழமய்
யத்டயதவந்ட, ஆடிதமல் பனம் அப்டிப்
ண்ஞமம் ன்று ளசமல்பவடப் ற்யத்டமன். இப்டி
றணமக யத்டய அவகய அந்டச் சய ழர்

பிழசணம ிபிகள்;அடமபட, உதர்ந்ட னர்ப
ம்ஸ்கம னள்நபர்கநமக இனப்மர்கள். இந்ட
ன்ணமபில் அபர்கலக்கு ஈச்பமடேக்னம்

பிழசணமகக் கயவத்ட சட்ளன்று ஈச்பமடேக்னம்
பிழசணமகக் கயவத்ட சட்ளன்று யத்டய கூடிதினக்கும்.
இபர்கள் 'ஆர்டிரி ன்'வ (மணமித பவகதமவப)
ச் ழசமடபர்கள். இப்டிப் ட்பர்கள் ஆசமர்தமநிம்

டிதமகப் ழமமல், அபனம் அபர்கலக்குத் டிபனயடமன்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டயனப்மர். ஆமல் கத்குனபமக அபர்
கத்டக்குப் ளமடபமக லடய வபத்டழமட மடமஞ,

மணமித யவவத வபத்ழட மடவ ளசமன்டமல்
கர்ண ழதமகம், ஜம ழதமகம் ன்று ிரித்ழட
ழதமக்தடமம்சம் வபத்டமர்.
அடன்டி, எநலேக்கு சயத்ட சுத்டய- கமக்வடகள்

ளற்பழ அத்வபட சமஸ்டயங்கவந அடேரித்ட ட

யத்தம் ட அயத்தம் ன்று அசயப்மர்த்ட, ளகமள்ந

ழபண்டிதவடக் ளகமண்டு, டள்ந ழபண்டிதவடத் டள்லம்
பிழபகத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட அந்ட யத்தத்வட
அவந்ழட டீர்பட ன் எழ னெச்சம னனக்ஷறடம'ன் - அடற்கம டிபரிவசவத 'மட
சடஷ்தம்'

ன்று ஆசமர்தமள் ழமட்டுக் ளகமடுத்டமர்.
இழடமடு (மடவ க்ணம்) னடிந்டபிபில்வ. இடலேம்
கமழயல் ி..,
ம்.. டிக்கய ணமடயரிடமன். இடற்கும் ழணழடமன் ி.ச்.டி
- னனக்ஷறவட ன் னக்டய மட்ம் அல்
னக்டயழததம ஆத்ண மக்ஷ£த்கமத்டயல் எனபவக்
ளகமண்டு ழசர்த்ட ஃனல் ஸ்மப் வபப்ட!
உச்ச கட் மடவ டயபக்ழக !
உச்ச கட் மடவ டபிக்ழக!
னனக்ஷறத்பம் ன்ழடமடு இண்மபட ஸ்ழஜ்
னடிகயட. ணயன் அலக்வகனேம் டடுணமட்த்வடனேம்

குயப்ித்டக்க அநலேக்குக் கர்ணம -க்டயகநமல் ழமக்கயக்
ளகமள்பட னடல் ஸ்ழஜ். மடம சடஷ்தம்

இண்மபட ஸ்ழஜ். இடயல் ின்ற்றும் மடங்கநமல்
அலக்கும் ஆட்னம் ழணலும் ன்மக டுட்டுப்
ழமதினக்கும். டமபட அஞ்சு, த்ட ளர்ளன்ட்
ணயஞ்சயதினக்கமம்.

அப்டிப்ட், ந்டர்ப்த்டயல் பிடுபளடமன்ழ கமர்தம்
ன்று feel ண்டம் னனக்ஷறபமபன் படு
ீ ,

பமசயயனந்ட பிடுட்டு, அடமபட ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமண்டு னென்மபட ஸ்ழறக்கு - ி.ச்.டிக்கு
ழமகயமன். அடமபட கவசய கட்த்டயல் ந்யதமயடமன்
ஆத்ண மக்ஷ£த்கம மடவக்கு அடயகமரி ன்ழட

ஆசமர்தமநின் யத்டமந்டம். ணற் மசம், ந்டம், ழமக
கமர்தம் ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு ந்யதமயதமகய
ஆத்ண பிசமழண டமகம மடவதமக

இனப்பனுக்குத் ளரிதடயளல்மம் ளரிதடம,
ழரின்ம் ழரின்ம் ன்கய ப்ஹ்ணமடேபம் யத்டயக்கும்
ன்ழட ஆசமர்தமள் ளகமள்வக - உயத்டக்கநியனந்ட
டுத்டச் ளசமன் ளகமள்வக.
ஆக, னென்மம் ஸ்ழயல் குனனகணமக ந்யதமம்
பமங்கயக்ளகமண்டு, அபரிம் ிஹ்ண அழட பிதணமக
ணந்த்ழமழடசம் ளற்றுக்ளகமண்டு, அவடழத சயந்டவ

ண்ஞிக் ளகமண்டினந்ட, அப்னம் சயந்டவனேம் யன்று
ட்சயதத்ழடமழழத க்தணமகயபிடும் ளரித அடேபத்வட
அவதழபண்டிதட ன்று வபத்டயனக்கயமர்.
சய ழர் ழகள்பி ழகட்கயமர்கள். 'ீப ப்ஹ்ண
அழடத்வடச் ளசமல்லும் ணமபமக்த உழடசம்
ந்யதமயக்ழக ஆட ன்று ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல் அடயல் மணழபட
ணமபமக்தழண டுத்ட பதசு ப்ஹ்ணச்சமரிதம
ச்ழபடழகடலேக்கு அபனுவத டகப்மர்
உழடசயத்டடமகத்டமழ பனகயட?'ன்று.

ழபடத்டயன் எவ்ளபமன சமவகதிலும் என உயத்டம்
அடயல் 'ணமபமக்தம்'ன் ீப ப்ஹ்ண அழட

பமசகனம் உண்டு. ஆடயதில் ளணமத்டம் ஆதித்டக்கு
ழணற்ட் சமவககள் இனந்ட, இப்ழமட கலவட ழடய்ந்ட
(அப்டிச் ளசமன்மல் ணரிதமவடதமக இல்வ;தமவ

ழடய்ந்ட ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்!) கட்ளறும்மக
ழன சமவககள்டமன் ழடம னடக்கு னடக்கு ன்று
ணங்கமக ப்கமசயத்டக்ளகமண்டினக்கயன். ப்டய

சமவகக்கும் என ணம பமக்தணயனந்டமலும் னக்தணமக
எவ்ளபமன ழபடத்டக்கு என்மக ம§ ணம
பமக்தங்கவந ந்யதமத்டயல் டீழக்ஷ£ழடசணமக

ளகமடுக்கும் பனக்கம் இனக்கயட. அப்டி ரிக் ழபடத்டயல்
டழத உயத்டயல் பனபட இன்மர் இன்மனக்கு
உழடசம் ண்ஞிதட ன்று இல்மணல், ணீடம
டழதர் ன்
KS ளகமடுத்ட

அந்ட உயத்டயன் அழக ணந்த்ங்கநில்

னடிபிழ பனகயட. னடிபடற்கு னந்டய ணந்த்த்டயல்
னடிகய ணந்த்த்டயல் ளசமல்யதினப்டயயனந்டம், இடற்கு
னந்டய அத்தமதத்டயல் கர்ப்த்டயயனக்கய ழமழட

ப்ஹ்ணஜமம் ளற் பமணழடபர் ன் ரியவதச்
ளசமல்யதினப்டயயனந்டம் இந்ட ணமபமக்தம்
அபனக்குத் டமமகழப ஈச்பமடேக்த்டயல் ஸ்னரித்டட
ன் ஊம் ண்ஞமம். அடமபட என ப்ஹ்ண
ஜமிக்கு ஈச்பழ உழடசம் ண்ஞிதட ன்று
ளசமல்மம். அடமல் அவட உசந்ட த்மத்ணம
மமபட ஆச்ணயக்ழக (ந்யதமயக்ழக) உழடசயக்க
ழபண்டும் ன்று ளசமல் யதமதணயனக்கயட.

தறர்ழபட ணமபமக்தம் ப்னடமண்தழகமயத்
(னடல் அத்தமதத்) டயல் னனபிட ப்மஹ்ணஞம்

ன்டயல் பனகயட. இங்ழகனேம், இந்ட ணமபமக்தத்டயல்
ளசமன்டி ந்ட ழடபர்கலம், ரியகலம் ணடேஷ்தர்கலம்
அடேபத்டயல் கண்மர்கழநம அபர்கள் ப்ஹ்ணணமகழப

ஆமர்கள் ன்று ளசமல்யபிட்டு பமணழடபவ ணமத்டயம்
ளதர் குயப்ிட்டுச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதமல் இந்ட
ணமபமக்தத்வடனேம் ஈச்பழ உழடசம் ண்ஞிதட
ன்று ளசமல்மம். அடமல் அவட உசந்ட
த்மத்ணம மமபட ஆச்ணயக்ழக (ந்யதமயகழந
இடற்கு அடயகமரிகள் ன்று ளசமல் இணயனக்கயட.
அடர்ப ழபட ணமபமக்தம் ணமண்டூக்ழதமயத்டயல்
பனகயட. ழணமக்ஷ

மட்னள்ந னனக்ஷறக்கள் யணமகழப ழணமக்ஷத்டயல்
ழசனபடற்கு இந்ட என உயத்ழட ழமடளணன்று மணர்
டேணமனக்கு உழசயத்டடமக இன்ளமன உயத்டயல்
இனக்கயட. (அந்ட உயத்டக்கு னக்டயழகமயத்

ன்று ளதர்) அடமல் அடர்பத்டயல் பனம் பமக்தனம்
ந்யதமயகலக்ழக உழடசயக்கத்டக்களடன்று
ளசமல்மம்.
மணழபட ணமபமக்தத்வடப் ற்யத்டமன் ழகள்பி.
ஆழக்ஷவஞக்கமர்கலம் அவட வபத்டத்டமன்
ழகட்கயமர்கள். மன்கு னக்தணம ணம பமக்தங்கநில்
ழமக எ குன சயஷ்தனுக்கு உழடசயப்டமக இனப்ட
இட என்றுடமன். அடமல் இடற்கு பிழச ளகௌபம்

ளகமடுத்டயனக்கயட. அப்டிப்ட் சயஷ்தன் தமளன்மல்

ல் பமய டவசதில் இனக்கப்ட் என ப்ஹ்ணசமரி.
ந்யதமய இல்வ. அவட வபத்டத்டமன்
ஆழக்ஷவஞ. 'என இனத்டயமலு பதறக்கம
ப்ஹ்ணசமரிக்ழக எரிமகத் டப்ட் உழடசத்வட
ந்யதமயக்குத்டமன் டடம் ன்மல் ப்டி?ன்று
ஆழக்ஷம்.
சயன் பதசு, கயன பதசு ன்கயட மதின்ட் இல்வ. ட
மதின்ட் ன்மல், ஜமப் க்குபம் பந்டயனக்க ழபண்டும்.
ளமடபமக அந்டப் க்குபம் பமழ்க்வகதில் ன்மக
அடிட்டுக் கர்ண ழதமகத்வடக் குவபப்

ண்ஞிதபனுக்குத்டமன் ற்டுணமடமல், ஆசமர்தமள்
ளமட பிடயதமகச்
ளசமல்லும்ழமட, ந்யதமமஸ்ணம் ளகமடுக்கயழமழட
ணம பமக்ழதமழடசம் ன்று வபத்டமர். ளமடபமக
இனக்கப்ட் அயலே யவவத வபத்டப் டயமழம,

டயவந்ழடம ழடம என பதசு வபத்ட, அடற்கு ழணழ
ஆபன்டமன் ஸ்.ஸ்.ல்.ய. ரீ¬க்ஷக்கு

உட்கமமளணன் பிடய ண்ஞிதினக்கயமர்கள். ளனட்டு
பதயழழத ி..ம்..கமர்கவநபி ழணவடழதமடு

தமழம சய 'ப்மடியக்கள்'இனக்கயமர்கள் ன்டமல் ளமட
பிடய டப்ன ன்கமணம?என பிடய இனந்டமல் அடற்கு
பிக்கும் உண்டு - Every rule has its exception - ன்று
எப்னக்ளகமண்டு ரீ¬க்ஷக்கம பதற னொயயனந்ட
அடயனத்டயசமயக்கு exemption டனகயமர்கநல்பம?இந்ட ணமடயரி
ப்ஹ்ணபித்வதக்கு ந்யதமயழத அடயகமரி ன்

னொலுக்கு exception -exemption -ல் பனகயபன் டமன் அந்ட

மணழபடப் வதன் - ச்ழபடழகட. னடயல் அப்மபிம்
டித்டபிட்டு அப்னம் ண்ஞிண்டு பனம் ழபறு
குனணமர்கநினம் டித்டபிட்டு, டிப்ில் டக்கு
யகரில்வளதன்று கர்பப்டுணநலேக்கு பிதம்

ளடரிந்டபன். இப்டிப்ட்பர்கள் கர்ப ங்கம் அவனேம்
ழமடடமன் எழடிதமக பிதம் பந்ட ரினர்ஞ சஞமகட
மபம் பனபடம்!என ல் அயபமநி டன்னுவத
அயபத்டவனேம் ப்ழதமணயல்வ ன்று கண்டு

ளகமண்டு ழடமற்றுப்ழமய் யற்கயழமட அடேபத்டக்கு
உள்ந உதர்வபப் னரிந்ட ளகமண்டு அடற்கமகத் டன்வ
அப்டிழத அர்ப்ஞித்டக் ளகமள்லகய ணமடயரி ணற்
பமலும் ண்ஞனடிதமட. அந்ட மணழபட
வதனுவத கர்பத்வட அபனுவத ிடமழப
ங்கப்டுத்டய அபவ இந்ட உசந்ட

ணழமமபத்டக்குத்டமன் லப்ி, அந்ட யவதில்டமன்
ணமபமக்ழதமழடசம் ண்ஞிமர். ஆவகதிமல் அவட
precedent (னன்ழமடிதமகக்)

கமட்டி ல்ழமனக்கும் அந்ட

உழடசம் ளகமடுக்கமம் ன்ட ரிதில்வ.
ஆத்ண பித்தம அப்தமத்டயற்கு ளமட னொல் - 'ப்ஹ்ண
¨த்த்டயல் ளகமடுத்டயனக்கும் னொல்- அட
ஊர்த்பழடஸ்கலக்ழக உரிதட ன்ட. அபர்கள்
தமளன்மல் சக்டயவதத் டநிக்கூ இந்த்ரிதமடேபத்டயல்
இக்கய பிதம் ண்ஞமணல் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
மடகணமகழப ற்யக்ளகமண்டு ழமகயபர்கள். அந்ட
ணமடயரி கமணத்வட அனயத்டபிட்பன்

ந்யதமயதமகத்டமன் ஆபமன். மல்தத்டயழழத கூ

எனபன் ளனப்ன ணமடயரி சுத்டணமதினந்ட ளகமண்டு

அப்னம் கமணழண லம் னடிதமடடி ளகமலந்டபிட்டுக்
ளகமண்டினந்டமல் அபனுக்கு ந்யதமனம் ீப
ப்ஹ்ண அழட பித்வடதில் டீ¬க்ஷனேம்
ளகமடுக்கமம்டமன். ஆசமர்தமழந அப்டி ட்ழ பதயல்
ந்யதமய ஆபர்டமழ?அபனவத ணங்கநிலும்
இப்டி மல்த, ளதௌப ப்ஹ்ணசமரிகலக்கு டீ¬க்ஷ
ளகமடுத்ட ஸ்பமணயகநமக வபக்கய ம்ப்டமதத்வட

ற்டுத்டயதினக்கயமழ!லய ன் ஊரில் அபரிம்
ளபறும் ம் ணமடயரி என ிள்வநதமன்மவத்
டகப்ன்கமன் அவனத்டக்ளகமண்டு பந்ட உன்ணமடத்வட
ளடநிபிக்கடளணன்று ப்மர்த்டவ ண்ஞிமன்.

ஆசமர்தமள் மர்வபதிழம அந்ட உன்ணமடத்டக்குள்ழந
னவடந்டயனக்கும் ஜமப் க்குபம் ளடரிந்டபிட்ட.
அந்ட ிள்வநக்கு ந்யதமம் ளகமடுத்ட டம்ழணமழழத
வபத்டக் ளகமண்மர். அபனவத மன்கு ப்டம

சயஷ்தர்கநில் எனத்டம ஸ்டமணகமக ஆட
அந்டப் ிள்வநடமன். அப்னம், ம்னவத மணழபட
வதவபி பதயல் ளமம்ச் சயன் என ல

பதறக்குனந்வட அபவ பிலேம் ணம னத்டயழதமடு
ஆசமர்தமநிழண டயர் பமடம் ண்ஞிற்று. இபன்
ணமடயரிழத அடலேம் ழடமற்றுப் ழமதிற்று. தமமமலும்
ஆசமர்தமநிம் டயர் பமடம் ண்ஞிமல் ழடமற்றுப்
ழமகமணல் ன் ளசய்பட?ழடமற்றுப் ழமச்ழசம,
இல்வழதம, மன் ளசமன்மற்ழம எழ பிதம்,
சஞமகட னத்டய பந்ட அப்டிழத ஆசமர்தமள் சஞங்கநில்
அந்டக் குனந்வட பிலந்டபிட்ட. ஆசமர்தமலம் ண

ந்ழடமணவந்ட அடற்கு ந்யதமம் டந்ட
'ர்பஜ்ஜமத்ணம'ன்

ழனம் ளகமடுத்டமர்.

ல்மனக்கமகலேம் சட்ம் ழமட் ஆசமர்தமள், சட்த்டக்கு
ழணற்ட் அனர்பப் ிபிகள் பிதத்டயல் அவடத்
டநர்த்டலேம் டதங்கபில்வ ன்டற்கமகச்

ளசமல்லுகயழன். மணழபடப் வதன் இனத்டமலு
பதயல் ல்
ளதௌபத்ழடமடு இனந்டமலும், ணமபமக்த
உழடசத்டக்குரித க்குபத்வடப் ளற்யனந்டடமழழத
அப்ம KS அபனுக்கு உழடசம் டந்டமர்.
'க்ளப்'மக

இனக்கய சயவக் கமட்டி னொவ

டுக்கச் ளசமல்பட ரிதில்வ. பிடர் ிந்ட பனயவத
சமஸ்த்ழமக்டணமகப் மர்த்டமல் ஜமத்டக்கு அபர்

அர்ரில்வ (டகுடய ளற்பரில்வ) . ஆமலும்
ஜமிதமதினந்டமர். டர்ணவ்தமடர் கசமப்னக் கவழத
வபத்டயனந்டமர். ஆமலும் ஜமம் ளற்யனந்டமர்!¨த்

மஷ்தத்டயல் இபர்கலவத க்மம்ிவந ஆசமர்தமழந
டுத்டக் கமட்டி அட அபர்கலவத னர்ப ம்ஸ்கம
பிழசத்டமல் ற்ட்ட ன்கயமர். 'பிட் குவ

ளடமட்க் குவ'ன்ட - ன்ணமந்த்த்டயல் ளனணநலே
க்குபம் ளற்று ழடம ளகமஞ்சம் ழடமணம கர்ணமலேம்
ண்ஞி அடமல் ணறு ன்ணம ற்டும்ழமட, பிட்

க்குப vFF பந்ட ிடித்டக் ளகமண்டு சுனக்க (சரக்கயம்)
அட்பமன்ஸ்ம அத்தமத்ண யவதில் ழசர்த்டபிடும்.
அப்ழர்ப்ட் ம்ஸ்கம ம் அனர்பணமகச் சய

ழனக்ழக இனக்கும். அபர்கவந அநலேழகமமக வபத்டப்
ளமடச் சட்ம் ண்ஞ னடிதமட.

ளமம்லேம் இண்டுளகட்மன் ம்ஸ்கமழண
ளற்பர்கநம 'ளல் ன்'னுக்குக் கர்ண ழதமகம்டமன்
ளமடச்சட்ம். அவட எலங்கமகப் ண்ஞழப அபர்கள்
சயணந்டமன் டுபமர்கள். அப்டிதினக்கும்ழமட குனபி
டவதில் ங்கமய் ன்று அபர்கநிம் அமத்த
இந்டயரித யக்ம், ணழம யக்ம் ழடவபப்டும் ஜம
ழதமகத்வடக் ளகமடுப்டமல் ன் ப்ழதமம்?
அடமல்டமன் க கர்ணக் கவணகவநனேம் உடயபிட்டு,
ஜம பிசமத்டயற்கு ன்று டன்வ அர்ப்ஞித்ட

ளகமள்நக்கூடித மமபட ஆச்ணக்கமனுக்கு ணமத்ம்

(அத்வபட) மடவதில் னென்மபடம் கவசயனேணம
ஸ்ழவ வபத்டட. ளபநிதில் க்கும் பட்டுக்
ீ
கமர்தம்,
பதிற்றுப்மட்டுக்கம கமர்தம் னடமபற்யன்
மத்வடத் டள்நிபிட்டு, உலேப் மசம், ஞம்-டபிப்

மசம் னடமவபகவந உடயபிட்டு ந்யதமயதமக
ஆத்ண பிசமழண ழமல்
வம் கமர்தம் ன்று உட்கமர்ந்டமல்டமன் ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக ணயன் உள்கமர்தணம ண்ஞங்கவநனேம்
டள்ந னடினேம்;உள்ழந ற்ளகழப ிடித்டயனக்கும் மசப்
மசயவதனேம் உட னடினேம். என ஸ்ழஜ் பவ த்
கர்ணம, ஸ்படர்ணம், கவவணக் கமர்தம் ன்வடச்
ளசய்பழடடமன் வனத டப்னக் கர்ண அலக்வகத் ழடய்த்டக்
கலப அபசயதணமதினக்கயளடன்மலும், அப்னம் அடலேம்
என அலக்கமகய, ணவ ண்ஞம் யன்று ழம

சமந்டத்டயல் கவத பிமணல் ிடித்டக் ளகமள்லம்;ிசுக்கு
ணமடயரி. அலக்குப் ழமபடற்கமகப் னநி, ணண்ட ழமட்டுப்
மத்டயத்வடத் ழடய்க்கயழமம் ன்டமல் அந்டப்
னநிவதனேம் ணண்வஞனேம் அப்டிழத அடயல் ஈய வபத்ட
பிடுபடயல்வதல்பம?அடகவநனேந்டமழ அப்னம்

அம்ிக் ளகமட்டிபிடுகயழமம். அப்ழமடடமன் மத்டயம்
நிச்ளசன்று சுத்டணமக ஆகயட. அப்டி, கர்ணம ல்மம்
மமகப் ழமமல்டமன் அந்டஃகஞம் சுத்டணமபட,

நிச்ளசன்று ஆபட. இடற்கு ளபநிக்கமர்தத்டயயனந்ட
னடயல் பிடு ழபண்டும். அடடமன் ந்யதமம்.
ந்யதமயதம ிகு உன் கமர்தத்வடனேம் யறுத்டய

னக்டமக ழபண்டும். கமர்தம் ன்டமல் அசமந்டயகள்
டலேணயல்மணல் ண சமந்டணம என ஆந்ட
மகத்டயல் அப்டிழத கவந்ட ழமய் ப்ஹ்ணணமக

இனந்ட ளகமண்டினக்க ழபண்டும். ணமமட சமந்ட யவ
அட. யந்டணம சமந்டய. டம டத்டநித்டக்
ளகமண்டினக்கும் ணக்கும் அப்டிப்ட் யவ கயவக்க
னடினேளணன்மல் அவட அவத மம் ணமக்யணம்

ப்தமவ ண்டபட கவணதல்பம?இல்மபிட்மல்

மம் இந்ட ழமக பமழ்க்வகதில் ன் டித்டயனந்டமலும்,
ன் டித்டயனந்டமலும், ன் டபிதில் இனந்டமலும்,
ந்டத் டவதில் ளகமடிகட்டிப் ந்டமலும் அசடு
ன்றுடமன் ஆகும்.

ந்யதமயக்கமவட கனக்கும் ளசமல்பமழன் ?
ந்யதமயக்கமவட கனக்கும் ளசமல்பமழன் ?

அசடு, வத்டயதம் ன்று மன் ன் ட்ம் கட்டிமலும்
உங்கலக்குள் என ழகள்பி லம்மம்? தடமர்த்டத்வடப்
னரிந்ட ளகமள்நமணல் அசட்டுப் ட்ம் கட்டிமல் ன்
அர்த்டம்?ப்த்தக்ஷணம வனவவத னரிந்ட
ளகமள்நமணல் எனத்டர் ழசயமல் அடணட்டும் சணர்த்வடச்
ழசர்ந்டடம ன்? ன்று ழகட்கத் ழடமன்மம். சமச்பட

சமந்டய ன்மல் ஆவசதமய்டமழ இனக்கயட. ஆமலும்
அடற்கமவட னென்மம் ஸ்ழயல் ளசய்படற்கு

ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்மல்டமன் னடினேளணன்மல்,
வனவக்கு ரிட்டு பழபதில்வழத! அடற்கு
மம் ளடி இல்வழத!அடற்கு மம் க்குபனம்
ஆகபில்வழத!சமந்டய அவபடற்கமகழப,
'உவபளதல்மம்

பிடு. ழபவவத பிடு. பட்வ
ீ

பிட்டு எடு ன்மலும் இவடளதல்மம் பிட்டு பிட்டுப்
மரிதமக யன்மல் ன் ஆகுழணம, ன் ஆகுழணம

ன் தத்டயல் இனக்கய சமந்டயனேம் ழமய்பிடும் ழம
அல்பம ழடமன்றுகயட?ணக்கு இனக்கப்ட் ஆசமமச

இலப்ிழ (ந்யதம) ஆச்ணம் பமங்கயக் ளகமண்மல்,
அடற்கு ற்டி ண்டம்டிடமழ ஆகும்?அந்ட

ஆச்ணத்டயயனந்ட ளகமண்டு அப்டிப் ண்ஞிமல் ணம
ளரித அசமணமகயபிடுழண! ம்வணழத மம்
ணமற்யக்ளகமண்மளமனயத இப்ழப ந்யதமம்

பமங்கயக் ளகமண்டு அடற்ழகற்டி பமனனடினேளணன்று
யவக்க இனண்ம?ளசமல்கயபனம் மளணல்மனம்
ந்யதமயதமகய டமகம ஆத்ணபிசமம் ஆம்ிக்க
னடினேளணன்று யவக்கய அநலேக்கு அசமதினக்க
ணமட்மழ! (சயரித்ட) அந்ட அநலேக்கு அசமதினக்க
ணமட்மழ! ின்ழ டற்கமக வ்னடமபமக

ம்வணளதல்மம் இங்ழக கட்டிப் ழமட்டு, ழபவ

ளணக்ளகட்டு, ம் ழபவவதனேம் ளகடுத்டக்ளகமண்டு
ளக்சர் அடிக்கயமர்?'ன்று ழடமன்மம். அடமபட,
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்லம் உத்ழடசனம்
அடற்கம க்குபனம் உள்நபர்கலக்ழக ளசமல்

ழபண்டிதவட க ங்கலக்கும் டற்கமகச் ளசமல்
ழபண்டும் ன்று ழடமன்மம்.
இனழபறு சமமனக்கு இனழபறு பனயகள்
இனழபறு சமமனக்கு இனழபறு பனயகள்
ழடமன்றுபட யதமதந்டமன். த்டவடமன் ஜமழமழடசம்
ளசய்டமலும், 'அத்வபடம'கமன்ஃன்ஸ்கள் த்டயமலும்,

இபசணமகழபம ணயலே பிவதிழம. (அவ்பிதணமகப்)
னஸ்டகங்கள் ழமட்மலும் அடற்கமகப் ண்டம்

டனயல் கூட்ம் கூடுழண டபி, கமர்தத்டயல் டுத்டக்
ளகமண்டு அடேஷ்மம் ண்டகயபர்கள் ளமம்லேம்
அனர்பணமகத்டமன் இனப்மர்கள். ஆதித்டயல்

எனத்டன்டமன் னதற்சய ண்டபமன். அடயழனேம்
பழம எனத்டன்டமன் பிமணல் யத்டய ண்ஞி யத்டய
அவபமன்'ன்று கபமழ ளசமல்யதினக்கயமர். ணமதம

மகம் அப்டித்டமன் க்கயட. னர்ப ம்ஸ்கம ம்
ன்மக உள்ந அனர்பப் ிபிகவநத்டபி ணற்பர்கள்
ணயன் இலப்னக்கநியனந்டம், கமர்த அரிப்ியனந்டம்

பிடு னடிதமடபர்கநமக, பிடுடம் ன்று ளகமஞ்சம்
ீரிதமக யவக்கக்கூ னடிதமடபர்கநமகத்டமன்
இனக்கயமர்கள்.

அடமல் கபமன் கர்ணமலேக்கு ணமத்டயழண

அடயகமனள்நபர்கநமக இந்ட சமமர் ன்றும், ஜம
ணமர்க்கத்டயற்கு அடயகமரிகநமக ழபழ - அனர்பப்
ிபிகநம - அந்ட சமமர் ன்றும் ன்மகழப
ளௌன்ரி கட்டி இண்மகப் ிரித்டத்டமன் கர ழடமழடசம்

ளசய்டயனக்கயமர். அட ணமத்டயணயல்வ. டமம்டமன் இப்டிப்
ிரித்டட ன்யல்மணல் னர்பத்டயழழத இப்டி இண்டு
சமமனக்கு இண்டு ணமர்க்கங்கநமகப் ிரித்டப் ழமட்டு

வபத்டயனக்கயட ன்கயமர். 'னம ப்ழமக்டம'ன்கயமர். னம
ன்மல் னர்பகமத்டயல், ஆடயதில் ன்று அர்த்டம்.
னமஞம் ன்டயல் பனம் னம. ஆடய சமஸ்டயணம

ழபடத்டயழழத இப்டி ிரித்டபிட்வடத்டமன் 'னம
ப்ழமக்டம'ன்கயமர். ப்ழமக்டம ன்மல் ன்மகச்
ளசமல்ப் ட்ட ன்று அர்த்டம். ஈச்பன்டமன்

ழபடங்கள் பனயதமக இப்டி உழடசம் ளகமடுத்டடமல் னர்ப
கமத்டயல் ன்மல் இப்டிச் ளசமல்ப்ட்ட - னம
ப்ழமக்டம ணதம ன்கயமர். ன் இண்டு ணமர்க்கங்கள்
ன்மல்,

ஜமழதமழக மங்க்தமமம் கர்ணழதமழக ழதமகயமம்.
ஜமழதமகம், கர்ண ழதமகம் ன்று இண்டு (ணமர்க்கங்கள்)
. ஜமழதமகம் ன்டடமன் ம் மிக்கம அத்வபட

மடவ. அட உசந்ட ம்ஸ்கமனள்ந சய ழனக்ழக.
அபர்கவந மங்க்தர், மங்க்தர் ன்று கபமன்
ளசமல்பமர். இடற்குப்  டயனுமக அர்த்டம்
ண்டபடண்டு. க்கு என்று ழபடிக்வகதமகத்

ழடமன்றுகயட. ங்க்வத ன்மல் ண்ஞிக்வக.

மனழவ 'ங்க்வத'ன்கயழமணல்பம?அடமல்
றணமக ண்ஞிபிக்கூடித அநலேக்ழக இனப்பர்கள்
'மங்க்தர்'கள்

ன்று ன் வபத்டக் ளகமள்நக் கூமட

ன்று ழடமன்றுகயட. இபர்கலக்கமட, இபர்கலக்கு
ணமத்டயழண ஆட ஜமழதமகணமகய அத்வபட

மடவ, ணற் ல்ழமனக்குணமட கர்ண ழதமகம்.
கர்ணத்வட ப்பனத்டய ன்றும், ஜமத்வட யவ்னத்டய
ன்றும் ளசமல்பட. இண்வனேம் ன்மகப் ிரித்ட
வபத்ட ணடே - ணக்கு டர்ணங்கவநச் ளசமல்படயல்
டவவணதம சமஸ்டயத்வடக் ளகமடுத்டபர் ப்பனத்டம் ச யவ்னத்டம் ச த்பிபிடம் கர்ண வபடயகம்
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். இண்டு பிடணம

ணப்க்குபனம் ம்ஸ்கமனம் உள்நபர்கலக்கு க்
கர்ணம் ஜமம் ன்று இண்டு ளபவ்ழபறு ணமர்க்கங்கள்

ன்று இபர்கள் ளசமன்வடத்டமன் ப்ஹ்ண ¨த்த்டயலும்
'பிமக:சடபத்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. டைறு னொமவத

இண்மக ம்ட ம்ட னொமய் ன்று பிமகம் ண்ஞி
இண்டு ழரிம் ளகமடுக்கய ணமடயரி ஆத்ணமலேக்கம
பனயவதக்கர்ணம், ஜமம் ன்று இண்மக பிமகம்
ண்ஞி இண்டு பிடணம அடயகமரிகநிம்

ளகமடுத்டயனப்வடத்டமன் அப்டி ளசமல்ய இனக்கயட.
இட ப்ஹ்ண ¨த்த்டயல் னக்கமல்பமசயக்கு அப்னம்
பனகய பிதம் ஆம்ம், ளமட்டில் குட்டிக்ளகமள்கய
னடல் ¨த்ழண இந்ட ணமசமத்வடத்டமன்
ளடரிபிக்கயட.
அடமழடம ப்ஹ்ண யஜ்ஜமம

(ன்ட

அச்சூத்டயம்) 'அட அட:ப்ஹ்ண யஜ்ஜமம'-

'அப்னம், இிழணல்

ப்ஹ்ண பிதணமக ஆழமசவ

(ண்டழபமம்) 'ன்று அர்த்டம். டுத்டலேழ
"அப்னம்"!டற்கப்னம் ன்வட ஆசமர்தமள் மஷ்தத்டயல்
ளடநிலேடுத்டயதினக்கயமர். னடல் ஸ்ழம கர்ண

ணமர்க்கத்டயல் யத்டய ளற்று, அப்னம் ஜம ணமர்க்கத்டயல்
மம் மர்க்கபினக்கய இண்மம் ஸ்ழயன்
மடங்கவந ல்மம் ண்ஞித அப்னம் குனனகணமக
ந்யதமனம் ணம பமக்த உழடசனம் ளற்று
ஆத்ண பிதத்டயற்ழக டன்வ whole time அர்ப்ஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்லம் கட்ம் பனகய ணதத்டயல் ப்ஹ்ண
பிதணமக ஆழமசவ ண்ஞமம் ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிதினக்கயமர்.
இங்ழக கூடிதினக்கய ழளல்மம் - என்யண்டு ழர்
பிக்கு இனக்கமம்; ணற்பர்கள் - கர்ண ழதமகத்டக்கு
அடயகமரிகள்டமன். கர்ணமவப பி னடிதமடபர்கள்டமன்.

"ரி, பிமணல், கர்ணமழப ண்ட. ஆமல் ன், ன்
ன்று அழட குயதமக, அழட இச்வசதமக இல்மணல் இட
ஸ்படர்ணம், கவண ன்டற்கமக் ண்ட. ன்

ணமசமத்வட டமடமபம ஈச்பிம் பிட்டு பிடு"
ன்று ளசமல்ய இனப்டடமன் கர்ணழதமகம்.
இப்டி யஷ்கமம்த (ற்யல்மணல்) கர்ணம் ண்ஞிதடயல்
ணஸ் சுத்டணம அப்னழண எனபன் ஜமழதமகத்டயற்கு
டகுடய ளறுகயமன். கர வடக்கு ஆசமர்தமள் ண்ஞிதினக்கும்
மஷ்தத்டயல் இவட ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிதப்டுத்டய

இனக்கயமர். இந்டக் கமத்டயல்  ழர் டயகர், கமந்டய

னடமபர்கள் - கர்ணழதமகழண ழடி

மடளணன்டடமன் கர டம டமத்ர்தம் ன்று
ளசமன்மலும், அப்டிதில்வ ன்ழ ஆசமர்தமள்
கமட்டிதினக்கயமர். அந்ட பிதம் இப்ழமட ணக்கு
ழபண்மணமமலும், ளடரிதமத்டணமக அவட

ளடமட்டுபிட்டமல் ளகமஞ்சம் 'கயநிதர்'ண்ஞி பிடுகயழன்.
"ஸ்பகர்ணஞம
'என

டம் அப்தர்ச்த யத்டயம் பிந்டடய ணமப:'-

ணடேஷ்தன் ஸ்படர்ணணமக ற்ட் கர்ணமவப

ஈச்பமர்ப்ஞணமகப் ண்ஞி யத்டய அவகயமன்' ன்று
கர வட கவசய அத்தமதத்டயல் பனகயட. இங்ழக 'யத்டய'
ன்று பனபவட ழணமக்ஷ யத்டய ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமண்ழ, கர்ணழதமகழண ழணமக்ஷத்டயற்கு

அந்டங்க (ழடி) மடம் ன்று ளசமல்கயபர்கள்

ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் ஆசமர்தமள், 'இங்ழக ளசமன்
யத்டய ஜம ழதமகத்டயல் ழமபடற்கம ழதமக்தடம
யத்டயவதத்டமன் குயக்கும்;அடமபட கர்ண ழதமகத்டயன்
னடிந்ட னடிபம மக எனபன் ளறும் யத்டய

ன்ட இடபவ கர்ண வ ணட்டும் பிட் அபன்
இிழணல் கர்ணத்வடழத அடிழதமடு பிட்டு

ந்யதமயதமகய ஜம ழதமகத்டயல் ப்ழபசயத்ட டமலேம்
ஆத்ண பிசமம் ளசய்படற்கம ழதமக்தவடவதப்
ளறுபடடமன்'ன்று பிநக்கயதினக்கயமர். னன்ழ
ின்ழ அபர் ளடமர்ச்சய கமட்டி ஆித்டணமக பமடம்
ண்ஞிதினப்டயல் அடடமன் ரி ன்று உறுடயப்டுகயட.
கர வடதில் அங்கங்ழக கர்ண ழதமகத்வட ளமம்லேம்
சயப்ித்ட, ச்மகயத்டச் ளசமல்யதினப்ளடல்மம்
'அர்த்டபமடம்'ன்வடச்

ழசர்ந்டட ன்றும் ஆசமர்தமள்

கூயதினக்கயமர். ம்வண உத்மப்டுத்டய என

பனயதில் ழமகப் ண்டபடற்கமக அவட 'எழம' ன்று
னகழ்படடமன் அர்த்டபமடம். ல் ண்ஞத்டயல், ல்
உத்ழடசத்டயல் ணயவகப்டுத்டயச் ளசமல்பட. ஜமம்டமழ
ழணமக்ஷத்டயற்கு ழர்பனய?மம் அடற்கு மதக்கயல்மணல்
கர்ணமவபழத கட்டிதன ழபண்டிதினக்கயழட!ன்று

க்ழசப்டுகயபிம் 'அப்டிளதல்மம் குவத்ட
யவக்கமழடதப்ம! இந்டக்கர்ண ழதமகழண இடபமக்கும்,

அடபமக்கும், இப்டிதமகப்ட் ன்கவந டனணமக்கும்
ன்று ளசமல்ய அபனுக்கம பனயதில் அபவ
உத்மணமகப் ழமகப் ண்ஞழப கபமன் உசத்டயச்
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமலும் ஜமிவதப் ற்யச்

ளசமல்லும்ழமடடமன், ஜமீ த்பமத்வணப ழண ணடம்:ஜமி
ன்பன் மழடமன் ன்ட ன் உறுடயதம டீர்ணமம்",
"ஜமிகள்

ன்னுவத டன்வணவதழத அவந்டபிட்

ணத்மபணமகடம: ன்ளல்மம் தடமர்த்டணமகச்
ளசமல்கயமர்.
ன்மக ல்வ கட்டி மங்க்தர்கலக்கு ஜமழதமகம்,
ழதமகயகலக்குக் கர்ண ழதமகம் ன்று கபமன்
பமக்கயழழத இனக்கயட.

கர்ண ழதமகத்டயற்கு உரித அடயகமரிகவந கபமன் 'ழதமகய'
'ழதமகய'ன்ழ

ளசமல்பமர். ழதமகய ன்மல் மம் ளமம்

உசந்ட யவதில் னெச்வசதக்கய, ணவதக்கய
உட்கமர்ந்டயனப்பவ யவக்கயழமளணன்மல் அபர்
ஜமத்டயற்கு க்குபம் ழமடமடபன் ன்டமல்

கர்ணமபிழழத என ல்பனயதில் ளசலுத்டப்டுகயபவ

ன் இப்டிச் ளசமன்மர்?இடற்கும் க்குப் னடசமக என
அர்த்டம் ழடமன்றுகயட. 'ழதமகம்' ன்மல்
'ழசர்பட''ழசர்க்வக'ன்ழட
'ழசர்பட'ன்மல்

ழர் டப் ளமனள்.

இண்டு பஸ்ட இனக்க ழபண்டும்.

குவந்ட க்ஷம் இண்டு. அடற்கு ழணல் னென்று, மலு,
த்டவ ழபண்டுணமமலும் இனக்கமம்.

அப்டிதினந்டமல்டமன் என்ழமளமன்று ழசர்ந்ட,
ழசர்க்வகதமகய 'ழதமகம்' ற் னடினேம். எழ

பஸ்டடமன் இனக்கயட னும்ழமட அங்ழக ழசர்க்வகக்கு
இழணதில்வ. அட அடபமக இனக்கயட. ழசனபடற்கு
ளபநி பஸ்ட இல்வ. இப்டிப் மர்த்டமல் 'ழதமகய'
ன்கயபன் இன்ளமன்வச் ழசர்ந்ழட, சமர்ந்ழட

இனக்கக்கூடித த்வபடய, அடமபட த்வபடணம ணமதம

ழமகத்டயழழத உனப்யந்ட ளகமண்டினப்பன்;டிதமய்,
டமமய் யற்கக்கூடித அத்வபடயதில்வ ன்று அர்த்டம்
ற்டுகயட. பிவநதமட்மகச் ளசமன்ட!பித்பமன்கள்,
பிதம் ளடரிந்டபர்கள் டப்மக யவக்கக்கூமட......
ம்வணப் ழமன் ளனம்மம ங்கள் கர்ண
மங்கயகநமக (கர்ணத்டயல் ற்றுள்நபர்கநமக)

இனப்பர்கள் டமன். ம்ணமல் ளமம்லேம் அடயகக்ஷணமகச்
ளசய்தக்கூடிதட, ில் ற்யல்மணல் கர்ணமக்கவநச்
ளசய்படடமன். அடழப ளமம் ச்ணம். டமபட என

னுக்கமகத்டமன் மம் உவனக்கய உவனப்ளல்மம்.
அப்டிதினக்கும்ழமட வ யவக்கமணல் கர்ணம
ண்டபட ன்ழட § ச்ணந்டமன். அடற்கும் ழணழ
எனடி ழமய் - அந்ட என டிழத என ணமடி

உசம்';அடற்கு கயயப் ழமய் - கர்ணமவபழத அடிழதமடு
பிட்டுபிட்டு, த்தமம் ணமத்டயம் டமலேம் ண்ஞிக்
ளகமண்டின ன்மல் ன் ப்ழதமம்?கர்ண
ங்கயகநிம் கபமன், ஆத்ண பிதணமக c என்றுழண
ண்ஞ ழபண்மம். கர்ணமவப ழதமகணமகப்

ண்ஞிளகமண்டு ழமபழடமழழத யன்றுளகமள். அடமல்
சயத்ட சுத்டய பனகயழமட பட்டும். அடற்கப்னம் c ஜம
பிதணமக ப்ழபசயத்டமல் ழமடம் ன்று ளசமல்கய

ரீடயதில்டமழ, 'மங்க்தர்கலக்கு அட; உக்கு இட ன்று
இண்டு மவடதமகப் ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்?என
மவடதில் ழமகயபன், அடயழழத ரிதமகப்

ழமகனடிதமணல் டயண்மடுகயபபன், ட்மட இன்ளமன
மவடவதப் ற்யத் ளடரிந்டளகமண்டு ன் ப்ழதமம்?
(சயரித்ட)

சுனக்கணமக, இப்ழமட இந்ட உந்யதமத்

டவபபய டற்கமக ளசமல்கயழன்

கனக்கும் ளசமல்படன் கமஞம்
கனக்கும் ளசமல்படன் கமஞம்

மம் ளசய்தழபண்டிதட கர்ணமபின் ில் ஆவசவத
பிடுபட, அப்டி பிப் ப்தத்டம் ண்டபடடமன்.
அடழப ணம கஷ்ணமதினக்கயட. வ

யவக்கமணல் வனத கர்ணம டீர்படற்கமகழப இப்ழமட
ஸ்படர்ண கர்ணமவபப் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமபட,
அடமல் சயத்ட சுத்டய ளறுபட ன்மல் ழசயல்
னடிதபில்வ. இப்டிப் ண்டபடற்ழக - ஜம
ணமர்க்கத்டயல் யடயத்தமம் ளசய்படற்கு பனயதமக அல்;
கர்ண ழதமக ணமர்க்கத்டயல் ில் ற்வக் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமகக் குவத்டக் ளகமண்டு பனபடற்ழக - அழக
டத்பமர்த்டங்கள் ளடரிந்ட ளகமண்டு ளடநிலேள

ழபண்டிதினக்கயட;அழக அப்தமங்கவநப் திற்சய
ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட;கவசயதில் மர்த்டமல்
இளடல்மம் ஜமழதமகத்டயல், அடமபட அத்வபட

மடவதில் ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கும் அழட டிகநமக
இனக்கயட. ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு ச்பஞ,
ண, யடயத்தமம் ளசய்படற்கு னந்டய அந்ட மடம
க்ணத்டயல்  டிகள்

ளசமல்யதினக்கயடல்பம?அளடல்மம் கர்ண ழதமகத்வட
ரிதம னவதில் அடேரித்ட னன்ழறுபடற்கும்

அபச்தணமதினக்கயன். ஆமல் அத்டவ ஆனம் ழமக
ழபண்மம். ழணல் ணட்ங்கநில் ீச்சல் ழமட்மல்
ழமடம் ன்கய அநபில் அபச்தணமதினக்கயன்.
மமபட டிக்கய வதின் சரித்டய னஸ்டகத்டயலும்
ழணமஞ்சடழமபில் ஆம்ித்ட, ழபடகமம், னத்டர்

கமம், ளணௌர்தர் கமம், குப்டர்கமம், டனக்கர் கமம்,
ளபள்வநக்கமர் கமம் ன்று ல்ம மங்கலம்
இனக்கயன்;ம்.. இன்டிதன் யஸ்ரி

டிக்கயபனுக்கும் இழட மங்கள் இனக்கயன்.
இண்டுக்கும் த்டவழதம பித்தமம் இனந்டமலும்
அங்ழக ளசமல்பட இங்ழகனேம் ழடவபப்டுகயட.
அப்டித்டமன் ஜமணமர்க்க ம். .,
ி.ச்.டிக்கமர்கலக்கம பிதங்கழந கர்ண ணமர்க்க
ஸ்கூல் சங்கலக்கும் சயயத அநபில் கற்றுக் ளகமடுக்க
ழபண்டிதவபதமக இனக்கயன்.

ஸ்பிட்ர்மண்டுக்குப் ழமய் ிதிழ சறுக்கய

பிவநதமடுபட, ம்தணம ணவக்கமட்சயகவந ழரில்
மர்ப்ட, ணக்கு ட்மடவபதமக இனக்கமம். ஆமல்
ல் கர் ழமட்ழமபில் அவடளதல்மம் மர்த்டமழ
டநித்டநி ழரில் அடேபித்ட ந்ழடமம் உண்மகயட.
அழடமடு இப்டி மர்ப்ழட ப்ழமடமபட அங்கு ழரில்

ழமகத்டமன் ழபண்டும் ன் ஆவசவதனேம் உண்மக்கய
அவடக் கமர்தணமக்கயக் ளகமள்படற்கம னதற்சயகநில்
டெண்டிபிடுபட. ஸ்பிட்ர்மண்டுக்குப் ழமகமம்,

ழமகமணயனக்கமம். ழமபடமல் சமச்படணம ஆந்டம்
யச்சதம் கயவக்கப் ழமபடயல்வ. ஆமல் சமச்பட

ஆந்டம் டனகய ஆத்ண ழமகத்டக்கு தமமமலும்
ழமகப் ிதமவப் த்டமன் ழபண்டும். ழமய்ச்
ழசனகய கமம் ப்ழமடமகழபம இனந்டபிட்டுப்

ழமகட்டும்;ஆமலும் ழமகத்டமன் ழபண்டும். அடடமன்
ிபி டுத்ட தன்;இிழணல் ிபிழத இல்வ ன்று
ண்ஞிக் ளகமள்கய ளரித தன். அடமல்டமன்
அடற்கம

பனயவத, அடயழ என னசயவத உண்மக்க என

ழமட்ழமபில் கமட்டுகய ணமடயரிதமபட இப்ழமழட
ிடித்டக் ளகமஞ்சம் ளசமல்பட.
இன்ளமன கமஞனம் உண்டு. ணயகப் ளனம்மமபர்
அத்வபட மடவக்கு இப்ழமழட அடயகமரிகநமக
இல்மபிட்மலும் அபர்கநிலும் ன்யல்வ. ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சம் சயத்ட சுத்டய, பிழபகம், வபமக்தம் உள்நபர்கந,

எநலேக்கு ன்மகழப பிழபக வபமக்த த்ரிகர்ஞ சுத்டய

உள்நபர்கள் ன்று  டணமபர்கள் இங்ழகழத

இனக்கமம். அபர்கலக்கு மடவ க்ணத்வட ளடரிந்ட
ளகமள்பழட, "மம் இன்னும் ளகமஞ்சம் ப்தமவ
டுத்டக்ளகமண்டு ம்வண ன்மக
ரிப் ண்ஞிக்ளகமண்டு அந்ட பனயதில் ழமக

ழபண்டும்"ன் ஆர்பத்வடத் டெண்டிபிமம். 'இப்டி
என பனய'ன்று ளசமல்படமழழத 'அட ன்' சும்ணம
ளடரிந்ட ளகமள்ழபமழண!ன்டயல் ஆம்ித்ட, அடயல்
ழமகத்டமன் னதற்சய ளசய்ழபமழண!ன்று னடிலே ண்டம்
பவதில் டப்ட்பர்கலக்கு என ல்
பிதத்டயல் கபத்வடத் டயனப்ிதடமகயட. ணந்த்ங்கள்
ணமடயரிழதம ளகமஞ்சம் டப்மக ண்ஞிமல்கூ

இசகுிசகமகய பிரீடத்டயல் ளகமண்டுபிடும் குண்ய ீ

னடம ழதமகங்கள் ணமடயரிழதம உள்ந பிதங்கவநப்
ளமடபில் ல்ழமனக்கும் ளசமல்மணல்
ஸ்தணமகத்டமன் க்ஷயத்டக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.

ஜமழதமகம் அப்டிளதல்மணயல்மடடமல் ல்மனக்கும்
ளசமல்படமல் ணம டப்ன ன்யல்வ.
இங்ழக என்று னக்கயதணமகச் ளசமல்டம். ஜம
ழதமகத்வடழத மடவ ன்று டுத்டக்

ளகமள்கயபனுக்குத்டமன் ந்யதமமச்ணத்வட

ஆசமர்தமள் ளசமன்மழ டபி அந்ட ழதமக்தடமம்சம்
இல்மடபர்கலம் (மடவதமக அவட
அப்தயக்கக்கூமளடன்மலும்) ஆத்ண பிதங்கவநத்
ளடரிந்டளகமண்டு ளகமஞ்சணமபட ஆத்ண சயந்டவழதமடு

இனக்கழபண்டுளணன்று அபனம் அிப்மதப்ட்டினக்கயமர்.

"ம

ழமட ங்க்ம்" ன்று என சயயத உழடச

டைல் அபர் அனநிதினக்கயமர். 'ங்க்ம்'ன்மல்
சுனக்கம். 'மழமடம்'ன் ழழ அட
குனந்வடகலக்கமட ன்று ளடரிபிக்கயட.
குனந்வடகலக்கம ழமடவ 'மழமடம்'.ட்டு

பதறக் குனந்வடதமதினக்கும்ழமழட அந்டக் கமத்டயல்
உதம் ஆகயதினக்குணல்பம?அப்னம் குனகு
பமத்டயல் அத்ததம் ண்டம் கமத்டயல் னடல்
னென்று, மலு பனம் பவகூ, அடமபட

ிம்ணச்சமரிக்கு டயளமன்று, ன்ிண்டு பதமகும்
பவகூ குனந்வட ன்று

ளசமல்மணல்பம?இம்ணமடயரிக் குனந்வடகலக்கு
ஆசமர்தமள் சுனக்கணமகத் டனம் உழடசந்டமன் 'ம ழமட
ங்க்ம்'. என சயன் வதனுக்கு அபழ ழகள்பி
ழகட்டு என குன டயல் ளசமல்பட ழம அந்ட டைல்
னெம் ஆசமர்தமள் உழடசயக்கயமர். ன்
உழடசளணன்மல் ண ழபடமந்டணம அத்வபட

உழடசம்!அத்வபட பித்வததின் னக்த மதின்ட்
அவ்பநவபனேம் ங்க்ணமக அடயல் ளகமடுத்ட

பிடுகயமர். அத்வபட மடவதின் அங்கங்கள் ன்
ன்றும்
அடயழ ளசமல்யதினக்கயமர். இடயயனந்ட
ளடரிகயடல்பம, ளமம்ப் க்பப்ட்டு
ழதமக்தடமம்சங்களநல்மம் ம்மடயத்டக் ளகமண்டு
உழ ஜம பனயவத ப்மக்டிஸ் ண்ஞக் கூடிதபனக்கு
ணட்டுந்டமன் அத்வபட ம்ந்டணம பிதங்கவநச்
ளசமல்மளணன்று ஆசமர்தமள் யவக்கபில்வ

ன்று?னடிபம ண த்தணம அந்டத் டத்பம்
இன்ளபன்று என அலேட்வமகக்கூ

ளடரிதமடபர்கநமக தமனழண இனக்கக்கூமட ன்ழட
அபனவத அிப்மதளணன்று ளடரிகயடல்பம?அடயல்
ழமக அப்தமம் ன்று எனபன் இங்குபட ப்ழமட
ழபண்டுணமமலும் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும்;ஆமல்
அந்ட அப்தம னவ - அடமபட மடவ க்ணம்ன்ளபன்று பனம் அயந்டயனக்க ழபண்டும் ன்ழ
அபர் யவத்டயனப்டமகத் ளடரிகயட.

ஆசமர்தமள் ன்மழ உழ அத்வபடம் ன்று
கனம் யவக்கயழமம். ஆமலும் அபனவத
ளனவண அவட அபர் கனக்கும்

வபக்கமடடடமன்;டமம் ளபகு அனகமக, ளகட்டிதமக

அத்வபட யத்டமந்டத்வட யர்ணமஞித்டபிட்ழமம்
ன்டமல் அவட ல்மனக்கும் உடி அடேஷ்மணமக
அபர் வபத்ட பிபில்வ. ணடேஷ்த ழச்சவப்
னரிந்டளகமண்டு ளமம்லேம் 'யம்டய'ழதமடு

கர்ணமலேக்ளகன்று என சமமவ வபத்டபிட்டு,
ணற்பர்கலக்ழக அத்வபடத்வட வபத்டமர்.
க்டயழதமக பிதம்
க்டயழதமக பிதம்
என னக்தணம பிதம் ளசமல் ழபண்டும்.
'ஆசமர்தமலம்

ரி, அபனக்கு னந்டய க்னஷ்ஞ

ணமத்ணமலேம் ரி, கர்ணழதமக அடயகமரிகள், ஜமழதமக
அடயகமரிகள் ன்று ன் இண்ழ ிரிலே

ண்ஞிமர்கள்?க்டய ழதமக அடயகமரிகள் ன்று ன்

னென்மபடமக என்வ வபக்கபில்வ?"ன்மல் கர்ணழதமகய, ஜமழதமகய இண்டு ழனக்குழண க்டய

அபச்தந்டமன்;அந்ட இண்டிலுழண என னக்தணம
அங்கணமக இண்டு ழனம் க்டயனேம்
ண்ஞழபண்டிதினக்கயட ன்டமல்டமன் அவடத்

டிதமகப் ிரித்ட வபக்கபில்வ. கர்ணமக்கமன் என
ளபயல் க்டய ண்ஞனும் ன்மல் ஜமக்கமனும்
இன்ளமன ளபயல் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும்.

ச்த்வடதில் கர ழ் ணட்த்டயல் என்று, ழணல் ணட்த்டயல்
என்று ன்று இண்டு ளபல் ளசமன்ழல்பம? 'க்டயச்த்வட'ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்கயடற்ழகற் க்டயதிலும்

இப்டி இண்டு ளபல்!வப்வட்டிங், மர்ட் மண்ட்
ழகமர்ஸ்கநில் வதர், ழமதர் ன்று இண்டு இனக்கய
ணமடயரி!கர ழ் - ளபல்- கர்ணமக்கமன் ம் கர்ணமவப

ல்மம் மர்த்டத் டண்டிக்க என ஈச்பன் இனக்கயமன்
ன்கய ஜமகம் இனப்டற்கமக க்டய ண்ஞ ழபண்டும்.
அந்ட ளபயல் ளகமஞ்சம் னன்ழய, சயடய எடிக்
ளகமண்ழதினக்கும் ணவப் ப்ழவணதிமல்

எனனகப்டுத்டபடற்கமக க்டய ண்ஞ ழபண்டும்.
இன்னும் ளகமஞ்சம் னன்ழய - ஆமலும்
'ழமதர்'டமன்;'வத'னக்குப்

ழமகபில்வ - ண்டம்

கமர்தளணல்மம் அபனுக்ழக ன்று '

த்தமகம்'ண்டபடம க்டயவத பநர்த்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். அப்னம் 'வதர்' ழமய் ஜமழதமகம்
ண்டகயமழ, அபன், டமன் ந்ட ஆத்ணமவப ப்ம்ணத்வட - அடேபிக்க மடவ ண்டகயழமழணம
அடழபடமன் குஞத்டயல் ஈச்பமதினப்ட, டக்கு
அத்வபட பமவவதக் ளகமடுத்ட இந்ட பனயதில்

ழமகப் ண்ஞிதினப்பன் அந்ட ஈச்பன்டமன், னடிபமக
யத்டயனேம் அபன் அடேக்த்டமல் டமன் ற்

ழபண்டும் ன்கய ண்ஞத்டயல் க்டய ண்ஞ ழபண்டும்.
அடற்கு ழணழ - ழணம, கர னம, 'வ'தம, 'ழம'பம டலேழண
ளடரிதமட - அடேனடயவத அவந்டபிட்

யத்டர்கலம்கூ க்டய ண்டபமர்கள், அடற்குக்
கமஞழண கயவதமட ன்று அப்டிப்ட் எனபம
சுகமசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஆக இப்டி ல்ம யவதிலும், கர்ணம, ஜமம்

இண்டிலும் க்டய இனப்டமல்டமன் அவடப் ிரித்டச்
ளசமல்பில்வ. அந்ட பிதம் இனக்கட்டும் அவபனக்கும் அடிப்வ அத்வபட அயலே
அவபனக்கும் அடிப்வ அத்வபட அயலே
இண்டு சமமமக  னடமதத்வடப் ிரித்ட
கர்ணமக்கமன், ஜமக்கமன் ன்று ஆசமர்தமள் மகுடுத்டய,
ஜமக்கமனுக்ழக அத்வபட மடவ ன்று வபத்டமர்.
மடவ அபனுக்ழக ன்று வபத்டமலும் அந்ட

சமஸ்த்த்வடப் ற்யத ளமட அயலே ல்மனக்கும் கர்ணமக்கமனுக்கும் - இனக்க ழபண்டுளணன்ழ
அிப்மதப்ட்மர்.
அபர் ளதவ வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் மம் அபர்
ணத்டம யத்டமந்டணமக ஸ்டமித்டயனக்கும் அத்வபட
யவவதப் ளறுபடற்கமக பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கும்

மடவ ற்ய ல்ழமனக்கும் ளடரிபிக்க ழபண்டித
கவண இனக்கயட ன்ழ ழச ஆம்ித்ழடன்.

மடமஞணமக இந்ட பிதம் மன் ழசுபட இல்வ.
ளபறும் பமய் ழச்சமக 'அத்வபடம, அத்வபடம'ன்று

ல்மனம் ழசய, பனழண அடேஷ்மத்டயல் டுத்டக்
ளகமள்நமணல், ல்மனம் அத்வபடயகநமகயபிட் ணமடயரி
டப்ம, அசமஸ்த்ரீதணம ணத்பக் ளகமள்வக பி
பனபடமல், மனம் ளமடணக்கநின் இந்ட ப்வணவத

மஸ்டயதமக்க ழபண்மம்' ன்ழ இந்ட பிதம் மன்
ழசுபடயல்வ. ஆமலும் ணீ த்டயல் ஆசமர்தமள்

தந்டயதமகய இங்ழக ளரித பித்பத் டறம் ந்டடயல்
சய ழர் பந்ட, "ங்கலக்கு அத்வபடம் ளசமல்ழப
கூமடம?ன்று பிஞ்ஜமம் ளசய்ட ளகமண்டமல் டமன்,
அத்வபட மடவ ன்மல் அடயல் த்டவ

கட்டுப்மடு இனக்கயட, அட தமர் தமனக்கு டுத்டட
ன்று ளடரிபிப்டற்கமபமபட அவடப்ற்ய அத்வபட குன

ன்ழ ழர் வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் மனம் ழசத்டமன்
ழபண்டுளணன்று யவத்ழடன். அப்டி பிஞ்ஜமம்
ளசய்டபர்கலம் இப்ழமட இங்ழக இனப்டமல்,

எத்டயப்ழம ழபண்மம் ன்று ஆம்ித்ட பிட்ழன்.
ஆத்ணமவப ற்யத யவப்ன, அத்வபட சமஸ்டயத்டயன்
ஆடமக் ழகமட்மடுகள் ல்மனக்கும் ளடரித

ழபண்டிதழட ன்று ஆசமர்தமலம் யவத்டட 'ம
ழமடம்'ன்று அரிச்சுபடி னொத்டயல் அபர்
லடயதினப்டயல் கூ ளபநிதமகயட ன்று ளசமன்ழன்.
"ப்ச்ழமத்ட

த் ணமயகம"ன்ட ளமட

ங்கலக்கம அபனவத இன்ளமன ப்கஞம்.

சமசரி க்னஸ்டவ உத்ழடசயத்ழட லடயத இடலேம்

ழகள்பி-டயல் னொத்டயல் ('ப்ச்ம்':) ழகள்பி,
'உத்டம்':டயல்;இண்டிலும்

அழகம் ழசர்ந்ட மகணமயவக

ணமடயரி ப்ச்ழமத் ணமயவக னொத்டயல்)
அவணந்டயனக்கயட. அடயல், இனந்டம் ளசத்டபன்
தமர்?ன்று என ழகள்பி: ழகம ட:?அடற்குப் டயல்
"க்ரிதம ப்ஷ்:" அடமபட டக்குரித கர்ணமவப

ளசய்தமணல் பிகயதபன், க கர்ணமடேஷ்மத்வடனேம்
பிட்டுபிட்டு ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு ஆத்ண

பிசமம் ளசய்பன்டமன் ிபிப் தவப் ளற்பன்.
ணற்பர்கள் ஆத்ணத்டய ளசய்ட ளகமண்பர்கழந.
அடமபட இனந்டம் ளசத்டபர்கழந ன்று 'பிழபக
சூமணஞி' னடம னல ஜம டைல்கநில்

ளசமன் அழட ஆசமர்தமள், இங்ழக கர்ணமடமன் ணடேஷ்தன்
ளசய்த ழபண்டிதட, ளசய்தமபிட்மல் அபன் 'இனந்டம்
ளசத்டபன்'ன்டமல் இந்ட டைல் 'ஆபழஜ்' ணடேஷ்த
னெத்வட உத்ழடசயத்ழட ளசய்டளடன்று ளடரிகயட.

எனபன் டக்கணயல்மணயனப்ட டமல்?"ன்று அடயல்
என ழகள்பி பனகயழமடம், கர ழ்ப்டிடலுள்ந
ளண்மட்டிதமல் ன்று டயல் ளசமல்யதினப்டமல்;
அப்னம், "ணயத்ம் கயம்?" - "மர்தம":'எனத்டனுக்கு

உண்வணதம ஸ்ழயடர் தமர்'ன் ழகள்பிக்கு
'த்ிடமன்'ன்றும்

ளசமல்படமல் குடும்ம் த்டயக்

ளகமண்டினக்கும் க்னஸ்டர்கலக்கம உழடசணமக
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகயமளன்று ன்மகத் ளடரிகயட.
இப்டிப்ட் னஸ்டகத்டயலும் ஆசமர்தமள் அத்தமத்ண
ணமசமங்கவநச் ளசமல்மணல் பிபில்வ. அவட
ளமம்லேம் தணமக ண்ஞிதினக்கயமர். அடமபட

ஜமிக்கம டர்ணத்வட, அபனுவத யவவதச்
ளசமல்கய இங்கநில், "இட உக்கு

இல்ழமதப்ம;அடமபட c இப்ழப இப்டி
இனக்கடம்னு இல்வ. இட ஆத்ண மடவதிழழத
இங்கயபிட்பனுக்குத்டமன் ளமனந்டபட"ன்

ளசமல்மணல் ளசமல்கய னவதில் ஜமிக்ழக உரித்டம
என க்ஷஞத்வடச் ளசமல்யதினப்மர். கனக்குணம
ளமட பிதங்கவநச் ளசமல்கய இத்டயல் அப்டி என

க்ஷஞனம் ளசமல்மணல் ளபறுழண உழடசம் ணமத்டயம்
ண்ஞிதினப்மர். உடமஞம் கமட்டிமல் னரினேம்.
டுத்டலேன் னவப்டி குனவபப் ற்யச்

ளசமல்யபிடுகயமர் - ழகள்பி டயமகத்டமன். அப்னம்
னடல் ழகள்பிழத "த்பரிடம் கயம் கர்த்டவ்தம்

பிடமம்?"ன்டடமன். "அயந்டபர்கள் பிவபமகப்
ண்ஞ ழபண்டிதட ன்?"ன்று அர்த்டம்.
"அயந்டபர்"ன்று இங்ழக க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனப்வடக்
கபிக்க ழபண்டும். 'பித்பமன்' - அயந்டபர். அடற்குப்
ன்வண 'பித்பமம்:' அடற்கு ஆமம் ழபற்றுவண
'பிடமம்'"அயந்டபர்கலவத

அப கமரிதம்

ன்?"ன்று ழகள்பி. Common man - ற்யக்

ழகள்பிதில்வ. அயந்டபம ழணன்ணக்கவநப் ற்யழத
ழகள்பி. "அயந்டபர் அப உஞர்ச்சயழதமடு ளசய்த
ழபண்டிதளடன்?"ன்று ழகள்பி. டயல் :"ம்ம
ந்டடயச் - ழசட:"- 'ம்மத் ளடமர் கவடவத
னயத்டப் ழமடுபட!' ளசத்டச் ளசத்டப் ிக்கமணல்
ழணமக்ஷணவபட ன்று அர்த்டம். ழணமக்ஷ ணமர்க்கத்வடக்
'கமணன்

ணமனு'க்கும் டுத்ட டுப்ிழழத

ஜமகப்டுத்டயபி ழபண்டுளணன்று ஆசமர்தமள்
அிப்மதப்ட்டினப்ட இடயயனந்ட

ளடரிகயழடமல்யழதம?ஆமலும் உழ அடற்கு அபன்
அபப்ழபண்டிதடயல்வ ன்டமல் அப்டி
அபப் ழபண்டிதபர் அயந்டபம பித்பமழ
ன்றும் மகுடுத்டயக் கமட்டிதினக்கயமர்.

ின்மடி என இத்டயல் "கஸ்ணமத் உத்ழபக: ஸ்தமத்?"
ன்று என ழகள்பி. "வடப் மர்த்ட டுங்கடம்?"
அடடமன் ழகள்பி. உத்ழபகம் ன்மல்
'டுங்குபட''தப்டுபட'அடடமன்

அடற்கு அர்த்டம்.

இப்ழமட, 'கூடுடம ழபகம்' அல்ட 'என உந்டயன்
ழணல் ற்ட் ழபகம்'ன் அர்த்டத்டயழ ழர்
'உத்ழபகம்','உத்ழபகம்'ன்று

லடகயமர்கள். அட டப்ன.

உத்ழபகம் ன்மல் டுங்குபட, டடிப்டடமன்.
"டுடுங்குடற்குரிதளடட?" ன்று ழகள்பி.
டயல்:"ம்ம

அண்தட: றடயத:" ன்று க்ஷஞம் ளகமடுத்டச்
ளசமல்கயமர். "றடயத:"ன்மல் 'உதயலே ளற்பர்கள்'.
உசந்ட ஜமம் ம்மடயத்டக் ளகமள்நத்

டகுடயதவந்டபர்கள்டமன் ம்ம பமழ்க்வகவத என
தங்கக் கமமக யவத்ட டுங்கய, அடயயனந்ட

பிடுட்டு ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்ந னடினேம்
ன்ட ளடமக்கய யற்கயட. ஆமல் 'கமணன் ணமனும்' அப்டி
உதயபமநன் ண்டபமளன்று ளடரிந்டமபட வபத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று டமன் இப்டி என ழகள்பி
டயவச் ழசர்த்டயனக்கயமர்.

'அயந்ட'பித்பமன்

ம்மத்வட னயக்கடம், 'உதர்ந்ட

னத்டயனேள்ந'றடீ ம்ம அண்தத்டயற்கு தப்டம்
ன்வட ஆபழஜ் ணடேர் - ம்வணப் ழமன்பர்கள் ளடரிந்டளகமண்மல் ழமடம் ன்று ஆசமர்தமள்
யவத்டட ணட்டுணயல்வ;ம்ம பிதணமக மம்
கனழண ண்ஞழபண்டித என்வனேம் அபர்
ளசமல்யதினக்கயமர். ணம னவதில்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
"கயம்

ம்மழ மம்?"ன்று ழகள்பி:"ம்மத்டயல்

மணமக இனப்ட ன்?"டயல் :"§ழசமி
பிசயந்த்தணமம் இடம் ப" - "டயனம்த் டயனம் இவடழத
யவத்டக் ளகமண்டினப்டடமன்."
"வட?" இப்ழம

ழகள்பி ழகட்டிழத, 'ம்மத்டயல் ன்

மம் இனக்கு?'ன்னு, அவடழத யவச்சு அப்டிழத
டயனப்ித் டயனப்ிக் ழகட்டுண்டு இன. ிபி டுத்ட
தழ இந்டப் ிபி டுத்டடமழ டமபட தடண்ம

ன்று அடிக்கடி பிசமரிச்சுப் மர்த்டண்டு இனக்கயடடமன்.
அவடத்டமன் 'இடம் ப §ழசமி பிசயந்த்தணமம்'னு
ளசமன்ட."

இப்டிக் ழகட்டுக் ளகமண்ழ இனந்டடமல், அடமபட
அயபமல் ஆமய்ந்ட மர்த்டக் ளகமண்ழதினந்டமல்
ம்மத்டயல் மழணதில்வ ன்று ளடரினேம். ட
மழணம அந்ட ஆத்ணமவபப் ற்ய ளடரிந்ட ளகமள்ந
ஆர்பனண்மகும். அந்ட ணதத்டயல், 'கயம் ம்மழ

மம்?'ன்று மம் ழகட்டுக் ளகமண்டினந்டடமல் டமழ
இப்ழமட இந்ட உத்டணணம பிதத்டயற்கு ஆர்பப்

னடிந்டயனக்கயட?மம் ம்மரிதமக இனந்டளகமண்டு,
அப்டி இனப்ழடமழழத ம் பமழ்க்வக யவந்ட

பிட்ட ன்று யவத்டக் ளகமண்டினந்ட ணதத்டயல்
அந்டக் ழகள்பிடமழ ம் கண்வஞத் டயந்டபிட்டுக்
கமப்மற்யற்று?ஆடிதமல் ம்மத்டயல் டமபட
மணயனக்குணமமல் அட அந்டக்

ழகள்பிடமன்;இவபிமட ழகள்பிடமன்"ன்று ளடரினேம்.
அடமபட ஆத்ண சயந்டவ ப்ழமடம் ளகமஞ்சணமபட

இனந்ட ளகமண்டினக்க ழபண்டும் ன்று அர்த்டம். இங்ழக
பித்பமன், றடீ ன்கயமர்ழம க்ஷவஞ டலேம்
ளகமடுக்கமடடமல் இட க ங்கலக்குணம
உழடசம். கர்ணமவப பிட்மல் இனந்டம்

ளசத்டபமகயபிடும் common man கூ ம்ம
பிடுடவவதப் ற்ய அவ்பப்ழமட யவத்டடிழத

இனக்க ழபண்டும் ன்று ஆசமர்தமள் அிப்மதப்டுகயமர்.
இங்ழக ம்மத்டயல் மளணன் ன்று அடிக்கடி
ழகட்டுக்

ளகமண்டினக்கடம் ன்பர் ளகமஞ்சம் டள்நி "மப்கல்
யவக்கழபண்டிதட ன்?"ன்ழ என ழகள்பி
ழகட்கயமர். 'கம அர்யசம் அடேசயந்த்தம?'

டயல் " ம்ம அமடம " -ம்மம் மணற்ட
ன்டடமன்."
' ழமம

ஞ்சகம் ' ன்று ஆசமர்தமள்

அடேக்யத்டயனக்கயமர். அபர் சரீ தமத்டயவவத னடித்ட
ப்ஹ்ண யர்பமஞம் அவத உத்ழடசயத்டயனப்டமக

க்டர்கலக்குத் ளடரிதபந்டழமட "ங்கவந ளதல்மம்
பிட்டு பிட்டுப் ழமகயீர்கழந!த்டவழதம உழடசம்
டமங்கள் கட்டுக்கட்மக லடய வபத்டமலும் மங்கள்
அவடப் டிக்க மபகமசப்டுழணம மழடம?அடமல்
அபடமத்வட னடிக்கு னன் ல்மபற்வனேம் சுனக்கய
என உழடசம் அடேக்யக்க ழபண்டும்'ன்று
ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்மர்கள். அப்ழமட அபர்
ளசமன்டடமன் 'ழமம ஞ்சகம்'. 'உழடச

ஞ்சகம்'ன்றும் அடற்கு இன்ளமன ழர் ளசமல்படண்டு.
ழமமம் ன்மல் டி பரிவச. அடிப்டிதில் ம்
ணமடயரி மணமன்த ங்கள் ங்ழக ஆம்ிக்க
ழபண்டுளணன்டயயனந்ட ப்ஹ்ணத்டயழழத

ப்டயஷ்வதமகயபிடும் உச்ச ஸ்டமம் பவதில் அடயல்
வக்ஷன் பரிவசதமய் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு

ழமதினக்கயமர். ஆம்ம் 'ழபழடம யத்தம் அடீதடமம்
டடடயடம் கர்ணஸ்பயஷ்டீதடமம்'-'ழபடத்வட டயனம்
அத்ததம் ண்ஞி அடயல் ளசமல்யதினக்கும்

கர்ணமக்கவநளதல்மம் அனுஷ்டினேங்கள்'ன்ட. ஆகழப
கர்ண ணமர்க்கத்டயல் ழமக ழபண்டிதபனுக்ழக இந்ட
உழடசம் ன்று ளடரிகயட. ஆமல் இந்ட

உழடசத்டயழழத 'ஆத்ழணச்வசவத (ஆத்ண ம்ந்டணம
ஆர்பத்வட பநர்த்டக்ழகம!பட்வ
ீ
பிட்டு எடு!குனபிம்
ழபடமந்ட ணமபமக்த உழடசம்

பமங்கயக்ழகம!'ன்ளல்மம் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமய்,
ப்ஹ்ணத்டயழழத ப்டயஷ்வதமதிடு!"ன்று
னடித்டயனப்டமல் டற்ழமட கர்ணமலேக்குத்டமன்

அடயகமரிதமதினப்பனுங்கூ ஜமழதமகத்வடப் ற்யத

ல்ம பிதனம் ளடரிந்டபமதினக்கழபண்டுளணன்ழட
ஆசமர்தமள் கனத்ட ன்று ளடரிகயட.

இப்டிப் மர்த்டக் ளகமண்ழ ழமமல் ன்மக
கன்ஃமர்ம் ஆகயட - மங்க்தர், ழதமகய ன்று கபமன்
ன்மகப் ிரித்ட வபத்டடழமழப ஆசமரிதமலம்

ஜமத்டயற்கு அடயகமரி ழபழ, கர்ணத்டயற்கு ழபழ ன்று
ல்வ கட்டி வபத்டயனந்டமலும் கர்ணத்டயற்கு
அடயகமரிதம ளனம்மனங்கூ ஜமத்வடப் ற்ய என
அடிப்வ அயலே ளற்யனக்கழபண்டுளணன்று யவத்டமர்
ன்று. கபமனுங்கூத்டமன் (இம்ணமடயரிழத
யவத்டயனக்கயமர்) . அர்றவ அபர் கர்ண

ழதமகத்டயற்கு அடயகமரிதமகத் டமன் யவத்டமர்.
"கர்ணண்ழதப அடயகமஸ்-ழட"ன்று அபர் அபிம்

ளசமன்ட. அழகணமக ல்மனக்கும் ளடரிந்ட பிதம்.
சண்வ ழமணமட்ழன் ன்று ந்யதமயதமக
எடிப்ழமகத் டதமமக இனந்ட அபவ அபர் இலத்டப்
ிடித்ட வபத்ட "ழமடு சண்வ"ன்று கர்ணத்டயழழத
ஈடுடுத்டயதினக்கயமர். ஆமலும் அப்ழமட அபனுக்கு
உழடசயத்ட கர வடதிழழதம கர்ண ழதமகத்வட ணமத்டயம்
ளசமல்மணல் பிஸ்டமணமக ஜம

ழதமகத்வடனேந்டமழ ளசமல்யதினக்கயமர்?ஆம்ழண
ளமம் abstract -ஆக
மங்க்த ழதமகத்டயல்டமழ இனக்கயட?
இத்டவனேம் க்கு 'ஸ்டிஃிழகன்'.

ங்கர டத்டயல் கவ கண்பர்கள் ஸ்பங்கவந டுத்டக்
ளகமண்டு ந்ளடந்ட மகத்டயல் ந்ளடந்ட ஸ்பங்கவந

ப்டிப் ிடிக்க ழபண்டும், இவனக்க ழபண்டும், ந்தமம்
பிந்தமம் ளசய்த ழபண்டும் ன்று அசயப் மர்த்ட
னடிலே ண்டகயமர்கள். ஆம் சய¬க்ஷ கற்றுக் ளகமள்கய
குனந்வடக்கும் அழட -ரி-க-ண--ட-ய- டமன்

மணமதினக்கயட. இவனக்கயட, ீட்டுகயட ல்மம்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கமணல் ளணமட்வ ளணமட்வதமக

ிடித்டமழ ழமடம் ன்று ஆம்ிக்கயமர்கள். ச்னடய
டப்மணல் ஸ்பஸ்டமங்கநில் யன்றுபிட்மழ ழமடம்
ன்று அந்ட ஸ்ழயல் வபத்டக் ளகமள்பட. இடயல்
ஆம்ித்டத்டமன் கவசயதில் அந்ட ஸ்ப

¨க்ஷ்ணங்கநில் னகுந்ட ந்தமம், பிந்தமம் ணமடயரி ம்
பமழ்க்வகதின் கவசயதில் ந்யதமம். அடயழ ந்ட

டத்ப ¨க்ஷ்ணங்கவநனேம் அப்தம ¨க்ஷ்ணங்கவநனேம்
அசயனேம் அடேபித்டம் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேழணம
அவடழதடமன் ம சய¬க்ஷ -ரி-க-ண--ட-ய-

ணமடயரிதமபட இப்ழமழட கனம் ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டிதட அபச்தணமதினக்கயட.
யத்த-அயத்த பஸ்ட பிழபகம்
யத்த - அயத்த பஸ்ட பிழபகம்
' 'ணமடயரி

ஆம் மடவதில் னடயல் மடம

சடஷ்தம் ன்ழழ அடயல் னடமபடமக ளசமல்பட
யத்தமயத்த பஸ்டபிழபகம் ன்ட.
சமஸ்டயப்டி ணக்கம கர்ணமக்கவநளதல்மம்
சுத்டணமகச்ளசய்ட, அவட ஈச்பமர்ப்ஞம் ளசய்ட, அந்ட

ஈச்பிம் க்டய ளசலுத்டய, இபற்மழ அந்டஃகஞத்டயல்
என ரிசுத்டயனேம், என்யழழத ஸ்ளடிதமக யற்கும்

சக்டயனேம் உண்மபட னடல் ஸ்ழஜ். னடல் ஸ்ழஜ்
ன்மல் ஜமழதமகத்டயல் னடல் ஸ்ழஜ் இல்வ. என
ீபின் ஆத்தமத்ணயக ரிஞமணத்டயல் னடல் ஸ்ழஜ். இட
கர்ண ழதமகத்வடச் ழசர்ந்டழட. இடற்கப்னம் ீபனுக்கு
இண்மபட ஸ்ழமக ஆம்ிப்டடமன்
ஜமழதமகத்டயன் னடல் ஸ்ழஜ். இட கர்ண ழதமகத்வடச்
ழசர்ந்டழட. இடற்கப்னம் ீபனுக்கு இண்மபட

ஸ்ழமக ஆம்ிப்டடமன் ஜமழதமகத்டயன் னடல்
ஸ்ழஜ். அடயல் னடல் பிதணமக ளசமல்யதினப்ழட
'யத்தமயத்த

பஸ்ட பிழபகம்'.இப்ழமட மளணல்மனம்

கர்ணம க்டயகநமல் உண்மகக்கூடித க்பத்வடப்
ளற்றுபிட்டமக வபத்டக் ளகமண்டு, ணப்மல் குடித்டக்
ளகமண்ழம, ம்வண மழண ணமற்யக் ளகமண்ழ அப்டி

வபத்டக் ளகமண்டு ஜம ழதமக பனய னவவத ளடரிந்ட
ளகமள்ந ஆம்ிக்கமம். ன்ளன்ழபம ணப்மல்,
ஸ்பத ணமற்று ண்ஞிக் ளகமள்நத்டமழ

ளசய்கயழமம்?இப்டி ல்டமகத்டமன் என்று
இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டுழண!

ஆத்ணம பிதணமக எனத்டன் ப்பர்த்டயக்கடளணன்மல்
அடற்கு அடிப்வதமக இனக்க ழபண்டிதட ன்? அந்ட
ஆத்ணம என்றுடமன் யத்தணமட, ணற்ளடல்மம்
அயத்தணமட ன்று அயலேடமன். இந்ட அயலே
இல்மபிட்மல் எனத்டன் இந்ட அயத்த ழமகத்டயழ
இப்ழமட ம்மரிதமக அபடயப்ட்டு அபடயப் ட்டு

ளகமண்டினப்ட ழமழப ப்லேம் இனந்ட பிடுபமன்.

ஆகழப 'இந்ட ழமகத்டயல் ணக்கு ளமம் இன்ம்

டனபட, டபி, ளனவண னடமடகவநத் டனபட
ல்மனங்கூ அயத்தந்டமன்;அட டலேழண சமச்பட
ளநக்கயதத்வடத் டழப டமட;சமச்பட ளநக்தத்வடத்
டனகய எழ ளமனள் யத்த பஸ்டபம ஆத்ணமடமன்'

ன் ழயக்கம ண்ஞம், ம்ிக்வக ளமம் அபச்தம்.
 பஸ்டக்கள் அவ்பப்ழமட ணவ இலக்கமம்,
ணதக்கமம். அவ்பப்ழமடம் னத்டயவத உமமக

வபத்டக் ளகமண்டினந்டட. இட ந்ழடமம் டனகயட
ன்று ழடமன்றுபடமல் இடயல் ப்ழபசயக்கமணம?இட
கப்ில்மட சந்ழடமந்டமம?அப்டிழத

கப்ில்மடடமதினந்டமல்கூ சமச்படணமதினக்குணம?என
டம் இடயல் ப்ழபசயத்ட பிட்மல் அந்ட னசய சயத்டத்டயல்
னகுந்ட ணறுடி அடற்கு னதற்சய ண்டம்டிதம என
கட்வச் சயத்டத்டக்குப் ழமடுந்டமழ?சயத்டம் சுத்டணமகய,
எய்ந்ட சமந்டய ளறுபடற்கு என்று உடபமடடமமல்
அடயழ ப்ழபசயக்கமணம?ன்யப்டிப் குத்டயந்ட, ட
சமச்படம், ட அசமச்படம் ன்று சரர்டெக்கயப்

மர்த்டமல்டமன் சமச்படத்டயற்கு ட பனயழதம அந்ட ஆத்ண
ணமர்க்கத்டயல் ழமகனடினேம்.

இப்டிப் குத்டயந்ட சரர்டெக்கயப் மர்ப்டற்குத்டமன்
பிழபகம், பிழபகம் ன்று ளதர். யத்தம் ட, அயத்தம்
ட ன்று குத்டயந்ட சரர்டெக்கயப் மர்ப்டற்கு யத்தமயத்த
பஸ்ட பிழபகம் ன்று ளதர். இடடமன் ஆத்ண
மடவதில் னடல் டி.

அயத்த பஸ்டக்கவநப் ற்ய ணக்ழக ன்மகத் ளடரினேம்.
ணக்கு ன்மகத் ளடரிகய ல்மனழண அயத்த
பஸ்டக்கள்டமன்!யத்த பஸ்ட ணழம, பமக்கு
கந்டடமமலும் என ணமடயரி ¨சகணமக அவட ஆத்ண
சமஸ்டயங்கள் ளடரிபிக்கயன். அபற்யயனந்ட யத்த
பஸ்டபம ஆத்ணமவபப் ற்யனேம் அடிப்வ அயலே

ள ழபண்டும். யத்த சமந்டயனேம் யத்த ளசௌக்கயதனம்
டனபடம அவடப் ற்யத யவப்வக் ளகமண்ழ

டற்கம சமந்டய ளநக்கயதங்கவந ணட்டும் டக்கூடித
அயத்த பஸ்டக்கவந டள்ந ழபண்டும்.
இந்ட ஆம் யவதில் அப்டிழத எடக்கய டள்நிபி

ழபண்டுளணன்யல்வ. யத்த பஸ்டபம ஆத்ணமபமக
இல்மபிட்மலும் ம்வண அந்ட யத்தத்டயம் ளகமண்டு
ழசர்க்க மதம் ளசய்படமக அயத்த

பஸ்டக்கநிழழத அழகம் உண்டு. ஆத்ண சமஸ்த்ங்கள்,
அவடப் ற்யப் ளரிழதமர்கள் ளசய்னேம் உழடசம்,

ரிசுத்டணம மபத்வட உண்மக்கும் னண்த ஸ்டங்கள்,
னமஞம், ஸ்ழடமத்ம் னடமவப - ன்யப்டிப் 
இனக்கயன். இடகலம் ஆத்ணம இல்வடமன்.

இளடல்மங்கூ அடிட்டுப் ழம ஸ்டயடயதில்டமன் ஆத்ண
சமக்ஷ£த்கமம் உண்மபட. ந்டக் கமர்தனம்
ண்ஞனணயல்மணல் ஆத்ணம என்மக ணமத்டயம் இனப்ட
டமன் யத்தமடேபழண டபி ணற் டலேழணதில்வ;அட
என்றுடமன் ண த்தமடேபழண டபி ழபழ
டலேணயல்வ. ஸ்பமணயழத ழழ யன்று டரிசம்
ளகமடுத்டமல்கூ, மக்ஷ£த் அம்மள் ணடிதில்

ழமட்டுக்ளகமண்டு டட்டிக் ளகமடுத்டமல்கூ, அளடல்மனம்

ஆத்ணமடேபணம யத்த த்தமடேபம் இல்வடமன்.
ஆமல் இளடல்மம் அடற்கு ளமம் கயட்ழ
ளகமண்டுபிக் கூடிதவப. இப்டி ளமம்க்
கயட்ழதினப்டயயனந்ட ளமம் ளமம் ஆத்ணமலேக்குத்
டள்நி டெத்டயல் ம்வணக் ளகமண்டு பிட்டு பிடுபடமகலேம்
அழக ளநக்கயதங்கள், அடமபட அப்ழமவடக்கு மம்

ளநக்கயதணமக யவப்வப இனக்கயன். அபற்யல்,
இந்ட ஆம்ப் டிதிலுள்நழமட ல்டமக இனப்வடழத
பிழபகத்டயமல் ழடர்ந்ளடடுத்ட அபற்வக் ளகமண்ழ

யத்த பஸ்டபிம் ழச பனய ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
'அயத்த

த்வ்தங்கவநக் ளகமண்டு யத்தத்வட

அவந்டபமழன்'ன்று தணடர்ணமம சயழகடயம்
ளசமன்மற்ழம!
ஆத்ணமலேக்கு ளமம் டெத்டயல், ஆத்ணமிபினத்டயக்கு எழ
குந்டணமக இனக்கும் ளபறும் இந்டயரித ளநக்தங்கள்,
வ்னடமபமகச் சலேமல் ழசுகய ளநக்தம், டெங்கு

னெஞ்சயதமக என்றும் ண்ஞமணயனக்கும் ளநக்தம்
னடயதபற்யயனந்ட அல் ஜம ணமர்க்க மடகன்
னமபமகத் டப்ித்டக்
ளகமண்டினப்மன். ஆமல் ணக்கு இபற்யயனந்ட
ஆம்ித்ழட யத்த அயத்தங்கவநப் மகுடுத்டயப் மர்த்டத் ழடர்ந்ளடடுத்டக்
ளகமள்லம் பிழபகம் ழடவபப்டுகயட. யிணம, bQ,
டயனப்ித் டயனப்ி கமி சமப்ித் ழடமன்றுபட, கயரிக்ளகட்
கமளணன்ரி ழகட்டுக்ளகமண்ழ இனப்ட, அச்சுிச்சு

மபல்கவநப் டிப்ட, கமசமணமக மயடிக்ஸ் ழசுபட இப்டி த்டவழதம ணமசமங்கள் ம்வண ணமகக்

கபர்ந்டடி இனக்கயன். இளடல்மம் பழசணமபட
ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ப்ழதமப்டுணம, இபற்றுக்கு
இத்டவ னக்தத்பம் ளகமடுக்கமணம ன் யவப்ன

ப்ழமடம் பினயப்னன் இனக்குணமறு வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். இப்டி யத்த பஸ்டபில் ழசர்க்க உடலேபட
ட, உடபமடட ட ன்று கமமக சரர்டெக்கயப்

மர்ப்டடமன் யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகம். 'கமர்'ன்று
ன் ளசமன்ழளன்மல், ணக்கு இஷ்ணம என்வப்
ண்டபடற்கும் ம் ணஸ் ப்டிதமபட டமபட
யதமதம் கல்ிக்கப் மர்க்கும்;ணமடமம் ளசமல்
மர்க்கும். அடற்கு இம் ளகமடுக்கமணல் சரர்டெக்கயப்
மர்க்கும் ட்ஜ்ளணன்ட் சக்டயதம பிழபகம் ன்வடக்
கமமக வபத்டக் ளகமண்டு ணமர்க் ழம ழபண்டும்.

ஃளதிவப் மஸ் ன்று டெக்கயப் ழமமணல் யணமகப்
மஸ் ண்ஞ ழபண்டும்.
இப்ழமட ளசமன்ட மணமன்த டவசதிலுள்ந
ளணமரிட்டி ங்கலக்கமட. ஆத்ண மடவ என்ழ
ண்ஞிப் க்பம் ளற்பர்கள் யிணம, கமி, கயரிக்ளகட்
இத்தமடயகநின் கபர்ச்சயதியனந்ட பிடுட்பர்கநமக
இனப்மர்கநமமலும் அபர்கலக்கும் டமபட
ஸ்பல்ணம இந்டயரித ளநக்த இலப்னக்கள் இனக்கும்.
ம் ஸ்டயடயதில் ல்டமகலேம், ஆத்ண பனயதில் ழமபடற்கு
மதணமகலேம் உள்ந சய பிதங்கள்கூ
அபர்கலக்கு அபச்தணயல்மணயனக்கும். அபற்வனேம்
அபர்கள் கமமக கபித்டத் டள்நிபி ழபண்டும்.

ஆத்ண சமக்ஷ£த்கமம் என்றுடமன்

ழபண்டிதட;அடயல்மபிட்மல் ணீ வத் டெக்கயக் கவதில்
ழமட் ணமடயரிடமன் ன் டமத்ழடமடு மக்கய
ல்மபற்வனேம் - கர்ண ழதமகயகலக்கு ளமம்
ல்டமக இனக்கும் னெழவப, ன் ழக்ஷத்ம
டீர்த்டமம், க்டய உமவழத கூத்டமன்;அம்மள்
ணடி பவக்கும் ளசமன்ழழ- அத்டவனேம்
அயத்தந்டமன் ன்று அபன் கனயத்டக் கட்டிபிட்டு ளடட
ணமத்டயழண ஆத்ணமபில் னலக்கத் ழடமய்ந்ட யற்க

உடலேழணம அவட ணட்டும் ழடர்ந்ளடடுக்கும் பிழபகத்வடப்
ள ழபண்டும். மக்கயளதல்மம் அமத்ணமடமன்.

அத்டவவதனேம் டள்நிபி ழபண்டும் ன் டீபித்வடப்
ள ழபண்டும்.
யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகம் ன்வடழத ஆத்ணமமத்ண
பஸ்ட பிழபகம் அல்ட பிழபசம் ன்றும்
ளசமல்படண்டு. பிழபசம் ன்மலும் பிழபகம்டமன்.

பிதங்கவந ல்ட ட, ளகட்ட ட ன்று குத்டப்
மர்த்ட டுத்டக் ளகமள்லம் டயவண. ஆத்ணஅமத்ணமக்கவநப் குத்டப் மர்ப்ளடமன்றுடமன் னடிபமக
அத்வபட சமஸ்டயத்டயல் எழ பிழபகம். 'பிழபக

சூமணஞி'வத 'ஆத்ணமமத்ண பிழபக சூமணஞி'ன்று
ளசமல்கய பனக்கனண்டு.
அடயழ ணங்கநமசஞம் - 'கலேள் பமழ்த்ட'ணமடயரிதம
னடல் ச்ழமகம்
ஆலேன் ளக்ஸ்டின் ஆம் ச்ழமகத்டயழழத
மடமணமர்க்கத்வடச் ளசமல்கயழமட ல்ம

ணமர்க்கத்டபர்கலக்கும் ளமடபம வபடயக டர்ண

ஆசவஞவதனேம், ழபட பித்பத்வடனேம் னடயல்
ளசமல்ய அப்னம் ஜம ணமர்க்கக்கமர்கலக்ழகதம
பனயதமக 'ஆத்ணமமத்ண பிழபசம்'ன் என்வ
ணமத்டயழண ளசமல்ய, அப்டிழத ஸ்பமடேனடய, னக்டய ன்
ளகமண்டுழமய் னடித்ட

இடற்ழக னக்தத்பம் டந்டயனக்கயமர். அந்டப் னஸ்டகத்டயல்
ிற்மடும் ட யத்தம், ட அயத்தம் ன்று னடிலே
ளசய்னேம் பிழபகத்வட 'வதஸ்ட் ளப'யல் டிஃவன்
ண்ஞிதினக்கயமர்.
ப்ஹ்ண த்தம் கந்-ணயத்ழதத்-ழதபம் னொழம பியச்சத
: |
ழம (அ) தம் யத்தமயத்த பஸ்ட-பிழபக :
னடமஹ்னட : ||
'ப்ஹ்ணம்

என்றுடமன் த்தம், கத் ன்ட யம்

ழமத் ளடரிந்டமலும் ளமய்தமய்ப் ழமய்பிடும்

ணயத்வதடமன் ன் யச்சத னத்டய னொத்டயல் உள்நட

டழபம அடழப யத்தமயத்தம பஸ்ட பிழபகம் ன்று
ப்கம் ண்ஞப் ட்டினக்கயட ன் அர்த்டம்.
'னடமஹ்னட:' ன்மல்

ப்கம்

ண்ஞப்ட்டினக்கயட. தமமல் அல்ட டயல் ன்மல்
ழபடத்டயல்டமன்
உண்வணதம என்றுக்குத்டமன் உண்டு. அவடழதடமன்
ஆசமர்தமள் ின்ற்யதடமல், ழபடத்டயல் ன்று

ளசமல்மபிட்மலும் அடடமன் ன்று னரிந்ட

ளகமள்பமர்கள் ன்டமல் ளசமல்மணல் பிட்டினக்கயமர்.
ழபடத்டயன் அந்டணமக னடிபமக, இனப்டமல் ழபடமந்டம்
ப்டுகய உயத்டக்கநில் இந்ட பிதம் யவத
இனக்கயட. அவப ற்ட்டினப்ழட அயத்த ழமகத்டயல்
ணமட்டிக் ளகமண்டுள்ந ீபர்கவந யத்த பஸ்டபில்,
ழசர்க்கத்டமழ?சயழகடஸ் ழமன் என சயன்ப்
வதியனந்ட ஆம்ித்ட இந்டயன் பவதில்  ழர்
அயத்தத்வட அயத்தம் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு யத்த
டத்பத்வட ளடரிந்ட ளகமண் கவடகள் கழமயத்ட,
சமந்ழடமக்த உயத்ட னடயதபற்யல் பனகயன்.
தணடர்ணமம ளகமடுக்க பந்ட அத்டவ

§ணமங்கவநனேம், 'இளடல்மம் அயத்தம். அப்னம்

எனமள் உன் வகக்ழக டயனம்ி பப்ழமகயவபடமழ?'
ன்று குனந்வட சயழகடஸ் டள்நிபிட்டு யத்தணம ஆத்ண
டத்ழபமழடசம் என்வழத அபிம் பற்னறுத்டய

ழபண்டிப் ளற்யனக்கயமன். 'யத்ழதம அயத்தமமம்''அயத்த

பஸ்டக்கலக்கயவதிலுள்ந எழ யத்த

பஸ்ட'ன்று தணடர்ணமம ஆத்ணமவப பர்ஞித்ட
அவடக் கண்டு ளகமள்லபர்கலக்குத்டமன் சமச்பட

சமந்டய;ழபழ பனக்கும் இல்வ ன்று உழடசயக்கயமன்.
ளசல்பளணல்மம் அயத்தம். இம்ணமடயரி அயத்த பஸ்ட
வடக் ளகமண்டும் யத்த டத்பத்வட அவதனடிதமட
ன்றும் அடயல் பனகயட. சமந்ழடமக்த கவடதில் அற
மம பிழமசன், ழடபமம இந்த்ன் இண்டு
ழனம் ஆத்ணம ட ன்று ஆமய்கயமர்கள். அறன்
ழடழண ஆத்ணம ன்று னடிலே ண்ஞி பிடுகயமன்.

'அற

ழபடமந்டம்'! இந்த்ழம மக்த்- ஸ்பப்-

ற§ப்டய (ன்கய பினயப்ன - கலே - டெக்கம்
ஆகயதவப) -

கநிலுள்ந அடேபங்கவநப் டிப்டிதமகத் ளடரிந்ட
ளகமள்கயமன். இங்ழக அபன் அப்டித் டள்லபடம்

யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபசந்டமன். வடத்டயரீதத்டயல்
ப்னகு அன்ணத ழகமசத்டயயனந்ட எவ்ளபமன்வனேம்
னடயல் ப்ம்ணணமக யவத்ட அப்னம் இல்வளதன்று
னரிந்ட ளகமண்டு கவசயதில் ஆந்டணத ழகமசத்டயற்கும்
ஆடமணம ஆத்ணமடமன் ப்ஹ்ணம் ன் ரிதம
ஜமத்வட அவந்டடமக இனக்கயட. இவடழத
இன்ளமன டயனுசயல் ளசமன்மல் ஞ்ச ழகமசங்கவநனேம்
அயத்தளணன்று பிழபகத்டயமல் குத்டஞர்லே டள்நி

ஆத்ணமவபழத யத்த பஸ்டபமகத் ளடரிந்ட ளகமண்மர்
ன்கமம்.
'ழடய

ழடய'- 'ப்ஹ்ணம் இப்டிதில்வ.

இப்டிதில்வ;அட ிடிடுகய டலேணயல்வ.
இன்ளமன்வப் ழமய் ற்யக் ளகமள்கயட இல்வ,
கட்டுப்டுகயட இல்வ. கஷ்ப்டுகயட இல்வ,

அனயகயட இல்வ'ன்று ப்னடமண்தகத்டயல் பனகயட.
இங்ழக ட டபமக அட இல்வ ன்று இனக்கயழடம
அப்டி இனப்வபடமன் ழமக பஸ்டக்கள். அடமபட
ிடிடுபடமக, சயவடந்ட ழமபடமக, மக்கய ளசமன்
ல்மணமகலேம் இனப்வபழத ழமக பஸ்டக்கள்.
ஆகழப 'ழடய ழடய'மகுமடு ண்டபளடன்ட
அயத்தணம ழமக பஸ்டக்கவந அப்டிப்

னரிந்டளகமண்டு டள்நி, ணயஞ்சுகய க பஸ்டபம

ஆத்ணமவபழத ற்யக் ளகமள்படமகழப ஆகயட. 'அந்தத்
ஆர்டம்'- 'மக்கயளதல்மம் சயத்டப் ழமகயவப', அடமபட
ஆத்ணமவபத் டபி eF அத்டவனேம் அனயந்ட ழமகயவப
ன்று ப்னடமண்தகத்டயல்  ணந்டயங்கநில்

பனபடம் யத்தத்வட அயத்தத்டயயனந்ட ிரித்டக்
கமட்டுபடடமன்.
கபத் கர வடதில் கபமன் உழடச ஆம்த்டயழழத
ஆத்ணம என்றுடமன் யத்த பஸ்ட, அர்றன் வடக்
ளகமல்லுபடம ன்று ின்பமங்குகயமழம அந்ட ழடம்
அயத்தழண;ழடத்டக்கம ல்ம அடேபனம்
யவதில்மணல் பனபடம் ழமபடணமக

இனப்வபடமன்- 'ஆகணமமதி:அயத்தம:' ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். யத்தணமய், மசணற்டமய், அநபி
னடிதமடடமய் இனப்ட ஆத்ணம டமன்: ' யத்தஸ்ழதமக்டம :
சரீரிஞ : அமசயழம (அ) ப்ழணதஸ்த ' ன்று பிஸ்டமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகயமர். அப்னம் ' அயத்தம்

அறகம் ழமகம் இணம் ப்மப்த ஸ்ப ணமம் ' அயத்தணம, டன்ணம இந்ட ழமகத்டயல் ன்ணம்
அவந்டபிட்மய். கவத்ழட ன்வ

பனயடு'ன்கயமர். 'ன்வ'ன்மல்?அபர் டமழ ப்ஹ்ண
ஸ்பனொம், ஆத்ண ஸ்பனொம்? ' அணமத்ணம சூமழகச
ஸ்பனடமதச ஸ்டயட :' (ல்ம ப்மஞிகநின்
ஹ்னடதத்டயலும் மன் ஆத்ணமபமக யவ
ளற்யனக்கயழன்) ன்று அபழ
ளசமல்யதினக்கயமழ!ஆவகதமல் அபவ

பனயடுபளடன்மல் ஆத்ணமடேந்டமம் ண்டபடடமன்.

'ழமகத்டயல்

ல்மம் அயத்தம், யத்தணம ஆத்ணமவபப்

ிடிச்சுக்ழகம!' ன்டடமன் அபர் ளசமல்படன் டமத்ர்தம். '
ழக்ஷத் ழக்ஷத்ஜ்ஜ பிமக ழதமகம் ' ன்று கர வடதின்
டயன்னென்மபட அத்தமதத்டயற்குப் ழர். ழக்ஷத்ம் ன்
ழடம், ழக்ஷத்ஜ்ஜன் ன்டமக அந்ட உலுக்குள்ழந
உள்ந

அயலேணதணம ஆத்ணம இவபகவநப் மகுடுத்டம்
ழதமகம் அட. யத்த அயத்தங்கவநப் ிரித்டஞனம்
பிழபகம்டமன் இந்ட ழக்ஷத் ழக்ஷத்ஜ்ஜ பிமக ழதமகம்.
ழக்ஷத்ம் ன்வடப் ஞ்சனடங்கள், இந்டயரிதங்கள்,
இந்டயரிதங்கள் ழடடிப் ழமகய பிதங்கள். இச்வச,

டழபம், றக-டக்கம் னடமபற்மல் ஆடமக
ஸ்பமணய டிஃவன் ண்டம்ழமட அயத்த

பஸ்டக்கவநழத ிரித்ட அப்டிக் கமட்டிதினப்டமகத்
ளடரிகயட. அழட ணமடயரி யத்த பஸ்டவபத் டமன் அபர்
ழக்ஷத்ஜ்ஜன் ன்கயமர் ன்டம், 'அடழப ர்ப
ழமகத்வடனேம் பிதமித்ட பிநங்குபட உள்லம்

னனணமக அவசபடம் அவசதமடடணமக, டெணமகலேம்
கயட்ழனேம் இனப்ட அட'ன்ளல்மம் அபர்

ளசமல்படயயனந்ட ளடரிகயட. அப்னம் ழக்ஷத்ம்,
ழக்ஷத்ஜ்ஜன் ன்பற்வப் மகுமடு ண்ஞிக் ளகமண்டு
ழமகும் கபமன், 'ப்க்னடய - னனப் மகுமயந்டபன்
ணறு ன்ணம இல்மடபமகயமன். அடமபட ழணமக்ஷம்
அவகயமன் ன்கயமர். டயடீளன்று ழபழ இண்டு
ழவச் ளசமல்கயமழம ன்மல் ப்க்னடயடமன் ழக்ஷத்ம்.
னனன்டமன் ழக்ஷத்ஜ்ஜன் ன்று இந்ட context -ல்

ளடநிபமகத் ளடரினேம் டிடமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.

இங்ழகடமன் அபர் பிதத்வடழத - மம் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கும் யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகத்வடழத
கயட்டித்ட மணமக ளகமடுத்டயனக்கயமர். மங்க்த
சமஸ்த்த்டயல் னன் ந்டடமன் அத்வபட
சமஸ்த்த்டயல் ஆத்ணம
ன்றும் ப்ஹ்ணம் ன்றும் ளசமல்லும் த்த டத்பம்.

அடயல் ப்க்னடய ன்டடமன் இடயல் ணமவத. ளகமஞ்சம்
பித்தமனண்ளன்மலும் னக்கமழ னெட பசம்
ீ
அந்ட
இண்டு (ப்க்னடயனேம் னனனும்) டமன் இந்ட இண்டும்
(ணமவதனேம் ஆத்ணமலேம்) . ணமவததமல்டமன் அயத்த

ப்ஞ்சம் னலபடம் ழடமன்றுபட. ஆத்ணமடமன் யத்த
த்தம் ன்ட ளடரிந்டழட. ஆவகதமல் யத்தமயத்த
பஸ்ட பிழபகம் ன்ட அடிப்வதில் ணமதம

கமர்தத்வட ஆத்ணமபியனந்ட ிரித்ட உஞர்படடமன்.
ஆத்ணமமத்ண பிழபசம் ன்டயல் அமத்ணம ன்ட
ணமவதடமன். ஆடிதமல் ப்க்னடய - னனப்

மகுமட்வ அயபளடன்ட ட அமத்ணம, ட ஆத்ணம
ந்று பிழபசம் ண்டபடடமன்.
ஆத்ணஜமிதம ின் அமத்ணம ன்ழ என்று
கயவதமட ன்மகயபிடும். அட ிற்மடு ப்ட.
அத்வபடமந்டத்டயல் அப்டிழத ணடம் ிடித்ட ணமடயரி
ஊயப் ழமய், கர்பம் ன்றுகூ பிதம் ளடரிதமடபர்கள்.
யவக்கும்டி அவ்பநலே மரீகணமக என ஜமி
டன்னுவத யவவதச் ளசமல்யக் ளகமள்படமக
'ப்ளௌமடேனடய'ன்று

ஆசமர்தமள் லடயதினக்கயமர்.

(சயரித்ட) டவப்னக்கு ற்மற்ழம, அடேனடய ற்ய proud -

ஆகச் ளசமல்யக் ளகமள்கயமற்ழமழப இனக்கும்!அடயழ

மக்ஷ£த் ஆசமர்தமழந, 'ஆத்ண-அமத்ண பிழபசங்கயழட
ழத்டல். அமத்ணம-ன்னு எண்ட உண்ம ன்? அப்டி
உண்டு-ன்ம இனக்கய அந்ட பஸ்டவப ப்டிப்
ளமய்னு டள்நடமம்?ன்று எழ அடிதமக

அடித்டயனக்கயமர். ஆமலும் அட அடேனடய கண்பனவத
பமர்த்வட!கமஞ ழபண்டிதபனக்ழகம, 'ஆத்ணம - ன்னு
எண்ட
இனக்கம ன்?அமத்ணமடமழ, ர்ப வ்தமகணம
இனக்கயடமத் ளடரிதட? ன்டல்பம
ழகள்பிதமதினக்கயட!ஜம யவவத அவதமட

அப்டிப்ட்பர்களநல்மனம் அவட அவத ப்தத்ம்
ளசய்னேம்ழமட னடயல் ட யத்தணம பஸ்ட, ட
அயத்த அமத்ண பஸ்ட, ட ட அயத்தணமய்

இனந்டமலும் யத்தத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்க உடலேபட, ட
ட அயத்தச் சகடயதிழழத இன்னும் அனகமகப் னவடப்ட
ன்று ல் பினயப்ழமடு

மகுடுத்டய சரர்டெக்கயப் மர்த்டக் ளகமண்ழடமினக்க
ழபண்டும்.

ப்மஞமதமணம் ப்த்தமமம்
யத்தமயத்த பிழபக பிசமம்
ன்று 'ழகமபிந்ட'னடிக்கய இத்டயல் (கவசய ச்ழமகம்
ச்னடய ணமடயரி;அடற்கு னந்வடத ச்ழமகத்டயல்) இந்ட
ஆத்ண அமத்ணப் மகுமட்வ ளமம்லேம் கனத்டமகப்
ண்ஞழபண்டுளணன்று உழடசயத்டயனக்கயமர்.

மம் அவ்பநலே னத்டயசமயத்டத்ழடமடு ண்டழபமழணம
ணமட்ழமழணம ன்று ஆசமர்தமழந ளடல்மம் அமத்ணம
ன்று ளரிசமக யஸ்ட் ளகமடுத்டயனக்கயமர், ' அமத்ணல
பிகர்ஞம் ' ன்கய ப்கஞத்டயல். அடன் எவ்ளபமன
ச்ழமகத்டயலும் னடல் னென்று பரிகநில் எவ்ளபமன்றும் '
டட : கயம் ?' ன்று னடினேம். 'அடமமபளடன்?அடமல்
ன் ப்ழதமம்?'ன்று அர்த்டம். எவ்ளபமன
பரிதிலும் மம் ளரிசமக யவப்டம மளகௌபம்,
ம்த், ஆவ அங்கமம், ழட ளநந்டர்தம், னஷ்டி
ழமன் என்வச் ளசமல்ய ' டட : கயம் ?' ழமட்டினப்மர்.
இப்டி ப்டயச்ழமகத்டயலும் னடல் னென்று பரிகள்.

மமபட பரிதில் 'எனத்டமல் டன்னுவத ஆத்ணம
மக்ஷ£த்கரிக்கப்மணயனந்ட பிட்மல்' - ' ழத

ஸ்பமத்ணம வப மக்ஷ£த்க்னழடம (அ) னத் ' ன்ட
டயனம்ித் டயனம் பனம். 'எனத்டமல் ஆத்ணம
மக்ஷ£த்கரிக்கப்மடழமட மளகௌபத்டமல் ன்
ப்ழதமம்?ம்த்டமல், அஞி ஞிகநமல், அனகமல்,

னஷ்டிதமல் ன் ப்ழதமம்?'ன்று ழசர்த்ட அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்லணமறு ச்ழமக அவணப்ன. டமன் யத்டயல்
தமர் ன்ழ ளடரிதபில்வதமம்;அப்டித்

ளடரிதமடபனுக்கு மளகௌபம், ம்த்ட, அட, இட
ன்று ழசர்த்ட ளகமள்படயல் ன் அர்த்டம் ன்று
டமத்ர்தம். 'அந்ட ஆமணய தமர் ன்ழ ளடரிதமட.
ஆமலும் அபனுக்கு ளகௌபம் ண்ஞப்ழமகயழமம்.
ஞனடிப்னக் ளகமடுக்கப் ழமகயழமம்'ன்மல் த்டவ
வத்டயதக்கமத்டணமய் இனக்கும்?அப்டித்டமன் இடலேம்

ன்று கமட்டுகயமர். ஆத்ணமபம டன் உண்வண யவழத

ளடரிதமடபனுக்கு டமல் ன்

ப்ழதமம்?ஆத்ணமவப எனபன் ளடரிந்ட ளகமண்டு
பிட்மலும் இளடல்மம் டச்சம்டமன்.
இளடல்மபற்வனேம் டச்சணமகத் டள்நிமல்டமன்
எனபன் ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமள்நழப னடினேம். ஆக,
ந்ட யவதிலும் ளகௌபம், ம்த், அங்கமம்,

ளநந்டர்தம், னஷ்டி, இன்ம் ன்ளன்வடளதல்மம்
ளரிசமக யவக்கயழமழணம அளடல்மம் ழபண்மட
டமன். இளடல்மம் அமத்ணம ன்று எடக்குபடடமன்
'அமத்ணல

பிகர்ஞம்'. ல ன்மல் ல்ழமனக்கும்

ளடரிந்ட அர்த்டம் - க்ஷ்ணய, ணங்கந பஸ்ட, ளசல்பம்.

இன்ளமன அர்த்டம் பிம். பித்வடக் கண்த்டயல்
வபத்டக் ளகமண்டினப்டமழழத ணசயபவ ல

கண்ன் ன்ட. இப்ழமட ளசல்பணமகத் ளடரிகய
இன்ங்கவந அமத்ணம ன் பிணமகத்
ளடரிந்டளகமண்டு கண்ம் ண்டபழட அமத்ணல
பிகர்ஞம். இட ஆத்ணமமத்ண பிழபகம் ன்னும்
யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகத்டயன் இன்ளமன
ழர்டமன்.
வபமக்தம்
வபமக்தம்
யத்த-அயத்தங்கவநச் சரர்டெக்கயப் மர்த்ட, ளகமள்ந
ழபண்டிதவடக் ளகமண்டு, டள்நழபண்டிதவடத் டள்நடம்.
ளகமள்லபவடபித் டள்லபட ளமம் னக்தம்.

பமழ்க்வகதிழழத ளமடபமக இன் ளசய்தடம் இன்

ளசய்தக்கூமட ன்யனப்டயல் ளசய்தழபண்டிதவடச்

ளசய்தமபிட்மல்கூப் பமதில்வ;ளசய்தக் கூமடவட
ளசய்டபிட்மல் ணமகஷ்ம் ன்று மர்க்கயழமம். என
ழடமம் பனகயட. 'கடுகுப் ளமடி சமடம் சமப்ிடு,
ஸ்கயரீம் சமப்ிமழட'ன்று ளசமன்மல் கடுகுப்ளமடி

சமடம் சமப்ிமபிட்மல்கூப் பமதில்வ;ஸ்கயரீம்
சமப்ிட்மழம கம் எழடிதமகக் கட்டிக் ளகமண்டு
ஜ்பழண பந்டபிடுகயட. இப்டி ஆகமடவடச் சமப்ிட்மல்
உழ பிரீட ன் உண்மபடழம ஆகயவட

சமப்ிட்மல் உழ அட ல்ட ண்டணம ன்மல்
ண்டபடயல்வ. ஸ்கயரீம் சமப்ிட்லேன் கம் கட்டிக்
ளகமள்கய அந்ட ழபகத்டயல் கடுகுப்ளமடி சமப்ிட்லேன்

ழடமம் பிடுபடயல்வ. கமழபரிதில் கவழதமத்டயல்
ஸ்மம் ளசய்டமல் ளநக்தணமதினக்கும். அந்ட ம்
உம்னக்கும் ல்ட, உள்நத்டயற்கும் ல்ட ண்டம்.

ஆமல் ீச்சல் ளடரிதமடபர் ஆனத்டக்குப் ழமகப்மட.
ழமமல் சுனல் இலத்டக் ளகமண்டு ழமய்பிடும். கமழபரி
ஸ்மம் ண்ஞமபிட்மலும் பமதில்வ. அப்டிழத
ஸ்மம் ண்ஞிமலும் அப்ழமவடக்கு சுத்டணமக,
ணறம் ளடநிபமக இனந்டமலும் பிழசணமக

ழடமழமக்தழணம, னண்த பிழசழணம ளடரிந்ட
பிடுபடயல்வ. ஆமல் ஆனத்டக்குப் ழமமழம

யச்சதணமகச் சுனல் இலத்ட ப்மஞமத்டயல் ளகமண்டுபிட்டு
பிடுகயட. ணமணமவத பிவநதமட்டில் இப்டிக்
ளகடுடல் ளசய்கய சக்டயகலக்ழக மஸ்டய பர்
இனக்கயட.

ஆடிதமல் ட ஆத்ணமிபினத்டயக்கும் உகந்டட, ட
குந்டகம் ண்டபட ன்று அசயப் மர்த்ட ளடரிந்ட

ளகமண் ிகு குந்டகம் ண்டகயவபகவந எடக்கயத்
டள்லபடற்கு னடல் னக்தத்பம் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
னன்ழழத ளசமன்மற்ழம, 'ிகு'ன்மல் எவ்ளபமன
டிதமக னடல் டிவத னடித்ட ிகு இண்மபடமக
இந்ட மடமங்கத்வடப் ின்ற் ழபண்டுளணன்று
அர்த்டணயல்வ. ழசர்த்டச் ழசர்த்ட, கந்ட கந்ழட ல்ம
அங்கங்கவநனேம் அப்தயக்கும்டி இனக்கும். அடயல்
எவ்ளபமன ணதத்டயல் ந்ட என்று
ிடமணமதினக்கயழடம அவட டிபரிவசதில்
'ிகு'பனகய

டி ணமடயரி ளசமல்பட.

என கன குனந்வடதமகயளடன்மல் னடயல் கமல்
அப்னம் பதிறு, அப்னம் (ணமர்) ன, டவ ன்ம
எவ்ளபமன அங்கனம் பநர்கயட?அப்டித்டமன் side by side
இந்ட மடமங்கங்கலம் - one after another இல்வ. அடயல்
எவ்ளபமன யவதில் எவ்ளபமன்யல் மஸ்டய
கமன்ளன்ட்ழன்.
னடயல் ல்ட ளகட்வடச் சரர் ிரிக்கயட. அப்டிச் சரர்
ிரிக்கும்ழமழட ளகட்வடத் டள்லபடம் ல்வடக்
ளகமள்லபடம் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் அப்தமத்டயல்
பனம். அப்னம் என ணமடயரி இந்டச் சரர்ப்ிரிப்ன ழபவ
ஆழமழணமடிக்கமக ஆகயபிடும்- அத்டவக் கமம்
அடயழழத னகயபிட்டமல்!அப்ழமட டள்நழபண்டிதவடத்
டள்லபடயல் னக்தணமகக் கமன்ளன்ட்ழவத் டயனப்
ழபண்டும்.

அடடமன் மட சடஷ்தத்டயல் இண்மபட ஆவசவத
பிடுபட வபமக்தம், பிக்டய.

ஆத்ண ஜமத்டயற்குப் ளரித குந்டகம் னின்ங்கள்

டமன்;இந்த்ரிதமந்டங்கள் ன்வப. என இன்த்வடத்
ழடடிப் ழமகயழமளணன்மல் அடற்குக் கமஞம் அந்ட
இன்த்வட அவதழபண்டுளணன் ஆவசடமழ?ஆவச
இல்மபிட்மல் அப்டித் ழடடிப் ழமழபமணம?

ஆவகதமல் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு குந்டகம் ண்டபவடத்
டள்லபட ன்ட உக ழமகங்கள் கத்டயலும் - என
சுண்ல் டயண்ஞழபண்டும் ன்டயயனந்ட மட த்ம
ளழபண்டும் ன்கயபவ - இனக்கய க
ஆவசகவநனேம் பிடுபடம வபமக்தழணதமகும்.
ஆவச அறுணயன்கள், ஆவச அறுணயன்கள் !
ஈசழமமதினும் ஆவச அறுணயன்கள் !
ஆவசப்ப்ட் ஆய்பனம் டன்ம்
ஆவச பிபி ஆந்டணமழண !
ன்று வபமக்த மகஷ்மபில் (உச்ச ல்வதில்)
டயனனெர் ளமம் அனகமக ளசமல்யபிட்மர். ஆவச
அடிழதமடு ழமய்பிட்மல் ழமடம், ழணமக்ஷம்
'க்'ளகன்று

அகப்ட்டுபிடும். 'அற்ட ற்ளில்

உற்ட படு
ீ 'ன்று ம்ணமழ்பமனம் மடிவபத்ட
இனக்கயமர்.

ஆவச - 'த்னஷ்வஞ'ன்கய டமம்;மக்கு பண்மல்
ம் குடிக்கடம் ன்று டமளணடுப்ட ழமல்

சயற்யன்ங்கவந அடேபிக்கடம் அடேபிக்கடம் ன்
டமம் - அட ழமமல்டமன் யர்பமஞம் ன்ழட னத்டர்
எழ னெச்சமக உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு கண்டுிடித்டட ன்று
அந்ட ணடப் னஸ்டகங்கநில் இனக்கயட.

மகரிக னடமதங்கநில் ிந்ட ந்ட ணடணமமலும் அட
ஆவசகவந அனயப்டற்கு னக்தம் டமணயனக்கமட.
ம்னவத ஆசமர்தமலம் ஆவசவத அனயப்டம
வபமக்தத்டயற்கு

ளமம்லேம் னக்தம் டந்டயனக்கயமர். 'அழமக்ஷ£டேனடய'தில்
மடவ க்ணத்வடச் ளசமல்லும் ழமட 'வபமக்தமடய
சடஷ்தம்' (வபமக்தம் னடமவப ளகமண் மன்கு
அங்க அவணப்ன) ன்று இவடத்டமன் 'சரஃம'கக்
குயப்ிட்டினக்கயமர்
வபமக்தத்வட ஆசமர்தமள் ப்டி டிஃவன்
ண்ஞிதினக்கயமளன்மல் டத்-வபமக்தம் றகுப்ம தம டர்ச ச்பஞமடயி: |
ழடமடய-ப்ஹ்ண ர்தந்ழட ஹ்தயத்ழத ழமக்த பஸ்டய
||

ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
'அடடமன்ம

வபமக்தம்!'- 'டத் வபமக்தம்' ன்று

'ட்ணமடிக்'கமக

ஆம்ித்டயனக்கயமர்.

'ட?'ன்மல், 'மர்க்கயட, ழகட்கயட

னடம

ல்மபற்யலும் - இந்ட ணடேஷ்த ழடத்டமல்
ளக்கூடித இன் டேகர்ச்சயப் ளமனள்கள் பவ
அயத்தணம தமபற்யலும் - ளபறுப்னடமன் வபமக்தம்'.
'றகுப்ம'ன்மல்

அனபனத்ட எடக்கத் ழடமன்றுபட,

அடமபட ளபறுப்ன. 'யமம'ன்றும் மழடம்.
அர்த்டம் என்ழடமன்.

ஜமம் பந்டபிட்மல் அப்ழமட ல்மபற்யனம்
அன்ன ற்ட்டுபிடும். ளபறுப்ன ன்ழட இனக்கமட.
ளன்மல் அப்ழமட ந்டப் ளரித, ளகட் ச

பஸ்டலேம் அபவக் கக்கமட. ஆமல் அடற்கு
னற்ட் யவகநில் அப்டிதில்வ. ம்வணச்
சறுக்கயபிக் கூடித க இன் டேகர்ச்சயப்

ளமனள்கவநனேம் ளபறுத்ட எடக்கயமல்டமன் ஆத்ணமவப
க்ஷயத்டக் ளகமள்ந னடினேம். ிற்மடு அன்னனபம்
ஆபடற்ழக னடயல் ளபறுப்னஞர்ச்சய ற்டுத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும்!

ணடேஷ்தர்கநிம் ளபறுப்ன இல்வ;இல்ழப இல்வ.
அபர்கநமல் ற்க்கூடித மச ந்டங்கநிழழத
ளபறுப்ன. பட்வ
ீ
பிட்டு எடுபட அம்ணமபிம்,
அகனவதமநிம், ிள்வந ளண்கநிம் ளபறுப்மல்
இல்வ;இல்ழப இல்வ. அபர்கநமல் ணக்கு ற்டும்
ந்ட மசம் ம்வண ஆத்ண பிதத்டயழழத ழடமத
னடிதமணல் ப்டயந்டகம் ளசய்கயழட ன்டமல்
அடிழண ளபறுப்ன. 'ன் வ்டம்னு பதிறு

கமதழ?'ன்று அம்ணம ணஞக்க ணஞக்க என சமப்மட்டு

டயனுவக் கமட்டி ஆத்ண ழக்ஷணத்டயற்கு மி

ளசய்கயமழந;அகனவதமவநப் க்கத்டயல் வபத்டக்
ளகமண்மல் ணஸ் சயக்கயழட;ிள்வநக்கமக ஞ்சம்
ளகமடுத்டமபட இன்ய ீதரிங் ழசர்க்கடம்;ளண்
இஷ்ப்டி மக்ர் ணமப்ிள்வந மர்த்ட அடற்ழகற்க

ளரித டயர்மணீ ன் டடம் - ன்யப்டி எவ்ளபமன்றும்
கட்டிப் ழமடுகயழட ன்று ளபறுப்ன. கமர்தங்கநில்
ளபறுப்ன, ழமக்த பஸ்டக்கநில் ளபறுப்ழ டபி

ணடேஷ்தர்கநிம், ிமஞி பர்க்கத்டயம் ளபறுப்ன ன்ட
இல்வ. இங்ழக மம் மர்த்ட
ச்ழமகத்டயலும் ரி, 'ழமக்த பஸ்டய றகுப்ம'- ழமகப்
ளமனள்கநில் ளபறுப்ன - ன்றுடமன் இனக்கயழட டபி
ீபன்கநிம் ன்யல்வ. அடமபட, ீபர்கவந
எடக்குபட அபர்கநிம் ளபறுப்மல்

இல்வ;அபர்கநமல் ணக்கு ழமக்தத்டயல் ிடிப்ன
ற்டுபடமல் டமன்.
யத்த அயத்த பஸ்ட பிழபகத்டமல் இந்த்ரித அடேழமக
பிதங்கள் தமலேம் அயத்தம் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு
அயத்தணம அபற்யம் ளபறுப்னக் ளகமள்பழட

வபமக்தம். 'றகுப்ம .....ஹ்தயத்ழத ழமக பஸ்டடய'.
அயத்ழத ன்யல்மணல் 'ஹ்தயத்ழத'ன்று இனக்கயட. 'U
அயத்ழத'ன்ட ந்டயதில்
'ஹ்தயத்ழத'ன்மதினக்கயட. 'ய'ன்ட

ளசமல்லும்

பிதத்டக்கு அலத்டம் ளகமடுப்டற்கமகப் ழமடுபட.
டணயனயல் 'ணமழடம'ன்று ழமடுகய ணமடயரி.

ளபறுப்வ உண்மக்கயக் ளகமண்மல்டமன் ணமதம
ந்டத்வட உண்மக்கும் பிதங்கநில்

இங்கமணயனப்ழமம். 'அட மட்டுக்கு இனக்கட்டும்'ன்று
இந்ட பிதத்டயல் இனந்ழடமணமமல் அட
மத்பிகணமகமட. அசட்டுத்டழண ஆகும். 'அஞ்சுபட
அஞ்சமவண ழவடவண'ன்று டயனபள்லபர்

ளசமல்யதினக்கயமர். டினம் தப்மட டீமக
ணிடன் இனக்க ழபண்டும் ன்றுடமன் அபர் டயனக்குள்
உழடசயத்டட. ஆமலும் அப்டி யணமகழப எனபன்

ஆகயடற்கு னந்டய அசட்டுத் வடர்தத்டயல் என்று கயக்க
என்று ளசய்டபிக் கூமட ன்டமல், 'இந்ட ழமகத்டயல்
தப் ழபண்டித பிதங்கலக்கு தப்ட்டு

எடங்கயத்டமன் ழமக ழபண்டும்;இல்மபிட்மல் அட
அசட்டுத்டந்டமன்'ன்கயமர். ழவடவண ன்மலும்

அசட்டுத்டம் ன்மலும் என்றுடமன். கத்டயனம்
ப்ழவணவத னடிபமகச் ளசமல் பந்ட ஆசமர்தமலம்,
ஆம் யவகநில் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு உடபமடஅடற்கு மி ண்டகய - பிதங்கநில்

அனபனப்வ, ளபறுப்வ பநர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்கயமர்.

ணயழ வடக்கும் பிடத்டயல் இடற்கு என உணமம்
ளசமல்பமர் - ளமம் அனபனப்வ உண்மக்கும்
உணமணமகழப 'ம ழமட ங்க்ம்',
'அழமக்ஷ£டேனடய''ர்ப

ழபடமந்ட யத்டமந்ட ம

ங்க்ம்'ன் னென்று னஸ்டகங்கநிலும் அந்ட எழ
உணமத்வடச் ளசமல்யதினக்கயமர்:தவடப

கமகபிஷ்மதமம்'ன்று அழமக்ஷ£டேனடயதிலும், ம

ழமட ங்க்த்டயலும்;'கமகஸ்த பிஷ்மபத் அஸ்த
னத்டய'ன்று ர்ப ழபடமந்ட யத்டமந்ட ம

ங்க்த்டயல் கமக்வகதின் ச்சத்டயல் ப்டி
அனபறுப்ம ளபறுப்ன உண்மகுழணம அப்டி ழமக்த
பஸ்டக்கநில் உண்மக ழபண்டும் ன்று உணமம்.
ணத்டடிதில் உட்கமர்ந்ட ப ழமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயழமம்.  டயனுற சயத்மன்ம்,
வ்தஞ்ங்கள் ரிணமயதினக்கயட. அப்ழமட ழணழ
ணக்கயவநதில் உட்கமர்ந்டயனக்கும் என கமக்வகதின்

ச்சம் ழழ ம் இவதில் பந்ட பிலந்டமல், 'சர'ன்று
ப்டி
அனபனப்வந்ட அந்டண்வ எடி பிடுழபமம்?அப்னம்
கமக்கமவத பிட்டி பிட்டு ழபழ இவதில் ரிதமகப்
ரிணமயச் சமப்ிக் கூப்ிட்மல் கூ எக்கமநித்டக்

ளகமண்டு சமப்மடு உள்ழந ழமகமணல்டமன் ஸ்ட்வக்
ண்டம்!அந்ட ணமடயரி ளபறுப்ன பித ழமகங்கநில்

உண்மபடடமன் வபமக்தம் ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
அட ன்மகத் டீபிணமகயழமட பழம பினந்ட
ன்ழட கமகபிஷ்வதமகத்டமன் ளபறுப்னத்

டட்டும்!ஆசமர்தமழந ளசமல்யனேள்நடி பிதமடயக்கு ணனந்ட
ணமடயரி சய ழமய் டீ ழடம ி¬க்ஷதில் கயவப்வட
அன்ன்றும் டயன்று ளடமவக்கடம் ன்யல்மணல்
பினந்ட சமப்மடு ன் ன்று ளபறுப்னத் டட்டும்.
ழடம இந்ட ணடேஷ்த ழடத்டமல் அடேபிக்கும் இந்ட
ழமகத்ட இன்ங்கள் டமளன்யல்வ. ப்ஹ்ண

ழமகத்டயற்குப் ழமய் அங்ழக டயவ்த ழடத்டமல்

அடேபிக்கக் கூடித ணம ழமகங்கநில்கூ இப்டிப்ட்
ளபறுப்ன- றகுப்ம - உண்மக ழபண்டும் : ழடமடய
ப்ஹ்ண ர்தந்ழட'
ப்ஹ்ணம் ன்கய யர்குஞணம, அனொணம த்த டத்பம்
என்றுடமன் ழபண்டிதழட டபி, ப்ஹ்ணம ன்கய
னொனள்ந என ஸ்பமணய அபனவத ப்ஹ்ண

ழமகத்டயல் அநிக்கக்கூடித ழமகங்கவநனேம் எடக்கயத்
டள்நத்டமன் ழபண்டும்.
மட சடஷ்தத்டயல் 'வபமக்தம்'ன்வடச்

ளசமல்லும்ழமட இவடத் ளடநிலே ளசய்படமக அடற்கு

ீநணமக அவளணமனய ழமட்டு இமனத்மர்த்ட ழமக
பிமகம் அல்ட 'இமனத்  ழமக பிமகம் ன்ழ
ஆசமர்தமள் ளசமல்லுபமர்.
'இ+அனத்

= 'இமனத்'. 'இ'ன்மல் இப்ழமட

மணயனக்கும் இந்ட ழமகம்; 'இகலேகம்'ன்டயல் பனபட.
'அனத்'ன்மல் 'இங்ழக'ன்று

கயட்க்க இல்மணல்

'அங்ழக'ன்று 'ங்ழகழதம'இனக்கும்

ித்ன ழமகம், இந்த்

ழமகம் னடயத. பிடணம ழடபர்கள் உள்ந 

ழமகங்கலக்கும், உச்சத்டயல் ப்ஹ்ணம இனக்கும் ப்ஹ்ண
ழமகனம் அடயல் அங்கும். 'இவ்லேகம்',
'அவ்லேகம்'ன்டயல்

- ளமனநில்மர்க்கு இவ்லேகம்

இல்வ, அனநில்மர்க்கு அவ்லேகம் இல்வ ன்று
டயனபள்லபர் கூச் ளசமல்படயல் - இவ்லேகத்வடத்
டமன் 'இ'ன்ட;அவ்லேகத்வட 'அனத்'ன்ட. அந்ட
ப்ஹ்ண ழமக அடேபங்கள்கூ

ஆத்ணமடேபணயல்வ;அங்ழக ளறும் ஆந்டங்கள்கூ

ஆத்ணமந்டணமகமட. ப்ஹ்ணழமக ஆந்டனம்
ப்ஹ்ணகல்ப்ப் ிநதத்ழடமடு அனயந்ட

ழமபடடமன்;ஆத்ணமந்டம் ழம சமச்படத்டயலும்
சமச்படணமடல். அழடமடு அங்ழகனேம் ீபமத்ண ணமத்ண
ழடத்டன் கூடித ஆந்டழண கயவக்குணமடமல் அட
க்கயதணமதினப்டன் மக்ஷ£த்கமப் ழமந்டத்டயல்
கடுகத்டவகூ இனக்கமட. ஆவகதமல் 'இ
அனத்'ங்கநில் எனபன் ளக்கூடிதடம 'அர்த்ட'ங்கநின்
அடமபட

ஸ்டக்கநின்;ழமகத்டயல் அவ்பஸ்டக்கவந அடேழமகம்
ண்டபடயல்;பிமகம் அடமபட வபமக்தம் டமன்

இமனத்மர்த்ட ழமக பிமம். இவடழத இன்ளமன
பிடத்டயல் இம்வண, ணறுவணப் ன்கவந அடேபிப்டயல்
வபமக்தம் ன்னும் ழமட 'இமனத்  ழமக
பிமகம்' ன்கயமர். 'அர்த்டம்'ன்மல் பஸ்ட;ன்
பஸ்டபியனந்ட மம் ளறுபட.
வபமக்தசமயகவந 'படமகர்
ீ
'ன்ட. 'படமமகயஞம்
ீ
பிட ழதமகயம்'ன்று 'பமடமி கஞடய' மட்டில்கூ
பனகயட. னண்ழகமயத்டயல் ரியகவந

ஜமத்டயமல் த்னப்டய கண்பர்கள், ஆத்ணமவப
மடயத்டக் ளகமண்பர்கள், பமடமகர்கள் ன்று ளசமல்ய,
னடிபமக ப்சமந்டர்கள் ன்று பர்ஞித்டயனக்கயட.
வபமக்த ளபறுப்னக்ழக 'யர்ழபடம்'ன்று என ழர். ழமக
பிதங்கநில் னர்ஞணமக உடமசரம் ற்ட்மல் அடழப
யர்ழபடம். இந்ட உஞர்ச்சயடமன் சமந்ட ம் ன்டற்ழக

கமஞணமகயளடன்று அங்கம சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. அட இனக்கட்டும்.
'வபமக்தம்'ணமடயரிழத
'யர்ழபடம்'ன்று

இன்ளமன பமர்த்வட

ளசமல் பந்ழடன். படமகர்கவநச்
ீ

ளசமன் அந்ட உயத்டயல் இவடப்ற்யனேம் பனகயட.
அங்ழக ஆசமர்தமள், 'பித்'ன்கய டமடலேக்கு னன்மடி
'ய'ழசர்த்டக்

ளகமண்டு உனபமதினக்கும் இந்ட யர்ழபடம்

ன் பமர்த்வடக்கு 'வபமக்தம்' ன்று அர்த்டம் ன்ழ

மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்:'வபமக்தமர்த்ழட'ன்று. கர்ண
ணமர்க்கத்டயல் ளமம்லேம் உதர்பமகச் ளசமல்வப இஷ்மனர்த்டம் ன்கய தஜ்ஜங்கலம் னெப்

ஞிகலணமகும். ஆமல் அளடல்மனங்கூ ிற்மடு
ஜம ழதமகத்டயல் ளகமண்டு பிட்டுபிட்டு பிக
ழபண்டித 'ப்ரியணயரி'கழந ன்று னரிந்ட ளகமள்நமணல்
அவபழத க்ஷ்தத்டயல் ழசர்ப்வபளதன்று

யவப்பர்கவந அந்ட மடமஞ 'னெரில்வ', ணம
னெம 'ப்னெர்'- ன்று னடயல் ளசமல்யதினக்கயட.
அப்னம் இண்டு ணந்த்ம் டள்நி, 'எனத்டன் னத்டயசமய

ப்மஹ்ணஞமமல் அபன் த்டவ உசந்ட கர்ணமபமலும்
ளக்கூடித ஸ்பர்கமடயகள் அயத்தம் ன்று ரீக்ஷயத்டப்
னரிந்ட ளகமண்டு, கமர்தணயல்மட ப்ஹ்ணத்வடக்
கமர்தத்டமல் அவதனடிதமட ன் அயவபப் ளற்று,
யர்ழபடம் ள ழபண்டும்;அடமபட வபமக்தணவத

ழபண்டும். அப்னம் ப்ஹ்ண யஷ்ம என குனபிம்
ழமய் உழடசம் ளற்றுத் டமனும் ப்ஹ்ண ஜமம் ள
ழபண்டும் ன்று பனகயட.

கர்ணழதமகம் னடல் ஸ்ழஜ், ப்ஹ்ண ஜமத்டயற்கமக
ந்யதமயதமகய உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்பட
னென்மபட ஸ்ழஜ் ன்று மர்த்ழடமம். டுழப
இண்மபட ஸ்ழயல் பனபடடமன் மட
சடஷ்தம் ன்றும், அடயல் இண்மபட அங்கணமகச்

ளசமல்ப்ட்டினப்ட வபமக்தம் ன்றும் மர்த்ழடமம்.
இங்ழகழதம னடல் ஸ்ழம கர்ணமவபச் ளசமல்ய,
அப்னம் இந்ட வபமக்தம் என்வ ணமத்டயம் ளசமல்ய,
'க்'ளகன்று

னென்மபடம ஸ்ழம ப்ஹ்ண

ஜமழமழடசத்டயற்குப் ழமதினக்கயட.
இடயயனந்ட வபமக்தம் என்வ ளகட்டிதமகப் ிடித்டக்
ளகமண்டு பிட்மழ மட சடஷ்தத்டயன் க

அங்கங்கலம் அடயழழத கவந்ட 'ஆழமழணடிக்'கமக
பந்ட பிடும் ன்று ஆகயட.

ஆசமர்தமள் இந்ட உயத்டக்கு மஷ்தம் ண்டம்
ழமட, இடற்குப்  ணந்த்ங்கள் னன்மடி ட

ளௌகயகணம அபித்வத, ட ஆத்தமத்ணயகணம
பித்வத ன் பிதம் பனம்ழமழட, 'ப்ஹ்ண

ஜமத்வடக் ளகமடுக்கும் ப்ஹ்ண பித்வதவத பனம்
டித்ட அர்த்ட ஜமம் ம்மடயத்டபிமம்;ஆமல்
அடேப ஜமம் ம்மடயக்கடளணன்மல்

வபமக்தத்ழடமடு குனவப ஆச்தித்ட உழடசம்
ளற்மல்டமன் னடினேம்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
வபமக்தம் ன்ட 'டர்ச-ச்பஞமடயி:றகுப்ம':
'மர்க்கயவப

ழகட்கயவபகநில் ளபறுப்ன'ன்று

ஆசமர்தமள் க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனப்வடப் மர்த்ழடமம்.

'மர்க்கயவப, ழகட்கயவப'ன்

இண்டு அபர்

ளசமல்கயமளன்மல் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம, 'ழகட்க
ழபண்டிதவப, ழகட்வப'- ச்ழமடவ்தஸ்த ச்னடஸ்த ச ன்று இண்டு ளசமல்கயமர். ற்ளகழப ன்ளன்ழபம
அக்கப்ழமளல்மம் ளடரிந்டளகமண்டு னெவநதில்

டயஞித்ட வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழண, அடடமன்
'ழகட்வப'. இன்னும் 'அவடத்

ளடரிஞ்சுக்கடம், இவடத்

ளடரிஞ்சுக்கடம்' ன்று டனடனத்டக்

ளகமண்டினக்கயழமழண, அளடல்மந்டமன்
'ழகட்கழபண்டிதவப'. இந்ட
'யர்ழபடம்'பனபவடப்

இண்டிலும்

ற்ய கபமன் ளசமல்கயமர். இடற்கு

ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம் ழமடம் யர்ழபடம்

ன்மல் வபமக்தம் ன்ழ அர்த்டம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
ழணமச்ழசற்யல் அலக்கமகயக் கயக்கும் னத்டய அந்டச்
ழசற்றுக் குட்வவத பிட்டு ளபநிதில் பந்டமல்

அப்ழமட ழகட்ட, ழகட்க ழபண்டிதட ல்மபற்யலும்
வபமக்தம் பனம் ன்று இங்ழக கபமன்

ளசமல்யதினக்கயமர். ழணமத்டமல் அலக்கவபட
ன்வட ஆசமர்தமள் 'ஆத்ணமமத்ண பிழபக அயலே
குனம்ிப் ழமபட'ன்ழ ஸ்ஷ்ணமக

பிநக்கயதினக்கயமர். அடடமன் சடஷ்தத்டயல் னடயல்
ளசமன்ட. அடுத்டட வபமக்தம். கபமனும் இந்ட

ச்ழமகத்டயல் இந்ட ஆர்ரிழழத ளசமல்யதினக்கயமர்!
மகம், அடமபட ஆவச. இல்மணயனப்ட வபமக்தம்.
அப்டிதினப்பன் வபமகய. வமகய வமகய ன்று
பக்கத்டய ஆண்டிப் ண்மங்கவநச் ளசமல்கயழமழண

அட வபமகயடமன். அடமபட ந்யதமம் ன்மழ

வபமக்தந்டமன் ன் அநலேக்கு
'ஈக்ழபட்'ண்ஞிதினக்கயழமம்.

மகத்வட பிட்பன்

வபமகய. பிமணல் ஆவசபதப்ட்டினப்பன் மகய.
மகனவதபன் மகய. இப்டி ஆவசபதப்ட்டினப்பவ
உயத்டயல் 'கமணதணமன்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ஆவசகநமல் எனபன் அனயக்கப்ட்ழ பிடுபடமல், டழண
ளசய்தப்ட்டுபிடுபடமல் ஆவசக்கமவ
'கமணடன்'ன்றும்

உயத்டக்கள் ளசமல்லும்.

இழடழம அவசபதப்மடபவ

'அகமணதணமன்' ன்றும் 'அகமணடன்'ன்றும்

ளசமல்லும்.

மகம், கமணம் இண்டுக்கும் ஆவச ன்று எழ அர்த்டம்
ண்ஞி இப்டி (அவ்பிண்வனேம்) என்மகச் ளசமல்பட.
ஆமல் அடகலக்குள் ளகமஞ்சம் பித்தமனம் உண்டு.
'கமண-மக

பிபர்யடம்'ன்று கர வடதில் என இத்டயல்

கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர். 'கமணனம் மகனம்
இல்மட'ன்று அர்த்டம். இப்டி இண்டு பஸ்டக்கநமகச்

ளசமன்டமல் கமணம் ழபறு, மகம் ழபறு ன்று ளடரிகயட.
ன் பித்தமம்?இந்ட ணமடயரி ணக்குப் னரிதமட
இங்கநில் ம்னவத ஆசமர்தமள் டம்னவத

ணமழணவடதமல் ணக்குப் னரிதப் ண்ஞி ழணமகமம்
ண்டபமர். இங்ழக, 'கமணம் ன்ட இடபவ அவதமட
பிதங்கநில் ற்டும் த்னஷ்வஞ, அடமபட டமம்.
மகம் ன்ட அவந்ட பிதங்கநில் ற்டும்
ற்று'ன்று ிரித்டக் கமட்டிதினக்கயமர். அவ்பநலே
வணன்னைட் பித்தமங்கள் இங்ழக ழபண்மம். கமணம்,

மகம் இண்டுழண ஆவச ன்று வபத்டக் ளகமண்மல்
ழமடம்.

வபமக்தணயல்மடபன் 'கமணதணமன்',
வபமக்தனள்நபன் 'அகமணதணமன்'ன்று உயத்
ளசமல்கயட. அபர்கவநப் ற்ய ன்

ளசமல்கயளடன்மல் - கமணதணமன் கர்ணமழப ல்மம்
ன்று யவத்டக் கர்ணமடேஷ்மண் ண்ஞி, அடன்
வப் ழமகத்டயல் அடேபித்டபிட்டு, அட டீர்ந்டின்
இங்ழகழத ணறுடினேம் ிந்ட ளசக்குணமடு ணமடயரி. ணீ நலேம்
கர்ணத்டயழழத சுற்றுகயமன்;அகமணதணமம
வபமக்தசமயழதம ஆவசதில்மட அகமணமக,

யஷ்கமணமக (ஆவச ழபண்மம் ன்று இபன் உடறும்
ழமட 'அகமணன்'அப்னம் இப்டி அபன் னதற்சய ண்ஞி
டள்லபட ன்யல்மணல் ஆவசகள் டமழ எட்ம்
ிடிக்கும் ழமட 'யஷ்கமணன்',இப்டி அகமணமக,
யஷ்கமணமக) அடற்கப்னம் 'ஆப்டகமண'மக அடமபட

டமன் ஆவசப்ட்வட அவந்டபமக.... இப்டி உயத்
ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகும்ழமட, அகமணதணமனுக்கு
ஆவச ட?வட ஆவசப்ட்டு அபன் அவபட? ன்
ழகள்பி பனகயட. அவடஅடுத்டமற்ழமல் பனம்

அவளணமனய ளடநிலே ண்டகயட....... அகமண, யஷ்கமண,
ஆப்டகமணமக இனப்பவ அடுத்டமற்ழம
'ஆப்டகமணன்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயட;அடமபட ஆத்ணம

என்றுக்குத்டமன் அபன் ஆவசப்டுபட! அவட அவந்ட
ழமட ஆப்டகமணமகயமன். இப்டி அகமணமக,
யஷ்கமணமக, ஆப்டகமணமக, ஆத்ணகமணமக இனக்கும்
வபமக்தசமயழதம ளசத்டின் அபனுவத ப்மஞன்

ழமகம் டற்கும் ழமபளடன்டயல்வ. இங்ழக உதிர்

பமலம்ழமழட அபன் ப்ஹ்ணணமக இனந்ட உம்ன ளசத்ட
பிலந்ட ின்னும் ப்ஹ்ணத்டயழழத அக்கணமகய
பிடுகயமன் ன்று உயத் ளசமல்கயட.
கமணணயல்மணயனப்வட, அடமபட, வபமக்தத்வடத்டமன்
அப்டிப் ட் ப்ஹ்ணமடேபத்டக்கு ழதமக்தடமம்சணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
ஆழ்ந்ட ழபட அயலே ளற் 'ச்ழமத்ரிதன்'ன்பமக
ணமத்டயணயல்மணல்,
ஆவசபமய்ப்ட்டு அனயந்ட ழமகமட அகமணடமகலேம்
இனக்கயபனுக்குத் டமன் இந்ட ப்னத்பி னலவடனேம்

கட்டிதமள்பின் ஆந்டத்வட டைறு டைறு ணங்கமகப்
ளனக்கயக் ளகமண்ழ எவ்ளபமன ழணல் ழமக

ஆந்டணமகக் கயவத்டக் ளகமண்ழ ழமய் னடிபில்
ப்ஹ்ணமந்டம் யத்டயக்கும் ன்று வடத்டயரீத,
ப்னடமண்தகங்கநில் (என்றுக்ளகமன்று சற்று

ணமறுமட்டுன்) ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இங்ழகனேம்
கமணத்வட டம் ளசய்பட, அடமபட

வபமக்தணமதினப்வடழத னக்தணம ழதமக்தடமம்சணமக
வபத்டயனப்வடக் கமட் பந்ழடன்.

கர வடதிலும் கபமன் "அப்தமம், வபமக்தம்'ன்
இண்வத்டமன் ணயக னக்தணமடமக
பற்னறுத்டயதினக்கயமர். எடிக்ளகமண்ழதினக்கும்
ணவ இலத்டப் ிடித்ட யறுத்டய வபப்டற்கு

பிமணல் திற்சய ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்.
பிமனதற்சய, பிமனதற்சய ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்.

பிமனதற்சய, பிமப் திற்சய - அடடமன்
'அப்தமம்'.ணவ

யவ யறுத்டபடற்கு

அத்தமபசயதணம இன்ளமன்று வபமக்தம் ன்று
கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
உழடசம் ஆம்ித்ட ஸ்டயடப்ஜ்ஜ க்ஷஞம்

ளசமல்லும்ழமட னடல் க்ஷஞணமக, ' ப்மடய தடம
கமணந் ர்பமந் மர்த்ட ணழமகடமன் ' ன்ழட
வபமக்தந்டமன். கவசய அத்தமதத்டயல், கர்ண ணமர்க்கத்டயல்
யத்டய ளற் அப்னம் ஜம யத்டயக்கமக ன்ளன்
ளசய்தடம் ன்று ளசமல்லும்ழமடம், 'யத்தம் வபமக்தம்
னமச்ரிட:' : 'இவபிமணல் வபமக்தத்வட அப்தயக்க
ழபண்டும்'ன்கயமர்.

மர்க்கயட, ழகட்கயட ல்மபற்யலும் ளபறுப்ன
வபமக்தம் ன்று ஆசமர்தமள் (பிழபக சூமணஞிதில்)
ளசமல்யதினக்கயமர்;இடயல் 'மர்க்கய'வடத் டள்நி,
ழகட்கயட, ழகட்கழபண்டிதட'ன்று கபமன் (கர வடதில்)
ளசமல்யதினக்கயமர் ன்ழன். இங்ழக அழட கர வடதில்
'யத்தம்

வபமக்தம் னமச்ரிட:'ன்டயல் பனம்

'வபமக்த'த்டயற்கு

ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம்

ழமழடம, 'மர்க்கயட, மர்க்கமடட ஆகயத இண்டு

பிதங்கநிலும் ஆவசத் டமணயல்மணயனப்ட
வபமக்தம் - த்னஷ்மத்னஷ்ழ§ பிழத§

வபத்னஷ்ண்தம்'ன்கயமர். அளடன் மர்க்கமடடயல்
ஆவச ன்மல் ஸ்பர்க்கழமகம். இந்டய டபி
ணமடயரிதம பிதங்கநில் ஆவசடமன். வபடயக

கர்ணமடேஷ்மத்வட அடழப னடிபம மடம் ன்று

யவத்டப் ண்ஞிமல் இப்டிப்ட் ழடபழமக
ளநக்தங்கள் கயவக்கும். அட இப்ழமட ம்

கண்டக்குத் ளடரிதமடடமல் 'அத்னஷ்ம்'ன்ழ
ளசமல்ப்டும். 'த்னஷ்ம்'ன்மல்
மர்க்கக்கூடிதட;கூமடட அத்னஷ்ம்.
இப்டி னென்று பிடணமக வபமக்தத்வடப் ற்யப்
மர்க்கயழமம் - என்று:மர்க்கய, ழகட்கய ல்மபற்யலும்
ஆவசவத பிடுபட;இண்டு:ழகட்டயல் ழகட்கப் ழமபடயல்
ஆவசவத பிடுபட;னென்று:மர்ப்டயல் மர்க்கமடடயல்
ஆவசவத பிடுபட. ல்மபற்வனேம் கூட்டிப் மர்த்டமல்
'ர்பமன்

மர்த்ட ணழமகடமன்'ன்று கபமன்

ளசமன்மற்ழம என ணடேஷ்த ணயல் இம்

ளக்கூடித அத்டவ ஆவசகவநனேம் ளடமவத்ட
னலகுபடடமன் வபமக்தம்.
அட மடவதில் ளமம்லேம் னக்தணம அங்கம்.
ர்த்னரி ன்பர் ளமம்ப் ளரிதபர். அபர்

டபத்வடப் ற்ய, டபிவதப் ற்ய ளமம்லேம்
உஞர்ச்சயழதமடும், கமம்ீர்தத்ழடமடும் என சடகம் (டைறு

ச்ழமகங்கள்) ளசய்டயனக்கயமர். அடற்குப் ழர் 'ந்யதம
சடகம்'ன்று வபத்டயனக்கமம். ஆமல் அப்டி
வபக்கமணல் 'வபமக்த சடகம்'ன்ழ வபத்டயனக்கயமர்.
வபமக்தம் இனந்ட பிட்மல் ழமடம், அடடமன்
ந்யதமம் ன் அிப்மதம் இடயயனந்டம் ளடரிகயட.
ஆணமம், 'ந்-ந்தமம்'ன்மழ ன்?'னர்ஞணமகத்

டப்ட'டமழ?ஆவச ன் என்வத் டந்டமல்டமழ

மக்கய அத்டவவதனேம் டக்க னடினேம்?ஆவகதமல்
ந்-ந்தமம், டலே ன்மழ வபமக்தம்

ன்மகயதினப்டயல் ஆச்சர்தணயல்வ. டணயனயல்
டர்ணங்கவநச் ளசமன் ணமளரிதபர் டயனபள்லபர்.
அபர் டலே ற்யச் ளசமல்யதினக்கும் அடயகமத்டயல்,

ற்ற்மம ணமத்ணமவபழத ற்யக் ளகமண்டு க
ற்றுகவநனேம் பிடுபவடத் டபமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆவசதமல், மகத்டமல் பனபடடமன்
ற்று . அல்ட என்ழமடு ணக்குத் ளடமர்ன, அடமபட

ற்று உண்மமல் அடிம் ஆவச உண்மகயபிடுகயட.
"ங்கமத் ஜ்மதழட கமண:" ன்று கபமன்

ளசமன்மற்ழமல். ஆகக்கூடி மகனம் ற்றும் ஸ்ம்
கமரித கமஞங்கநமக இனக்கயன். ஆடமல் 'ற்று
பிற்கு'ன்று டயனபள்லபர் ளசமல்பட வபமக்தம்

உண்மபவடத்டமன். அவடத்டமன் அபர் டலே ன்ழ
வபத்ட, அந்ட ('ற்று பிற்கு' ன்) பமர்த்வடழதமழழத
அந்ட அடயகமத்வட னடித்டயனக்கயமர். அப்னம் இழட
டபபிதயழழத 'அபம அறுத்டல்'ன்ழ என

அடயகமம் - த்டக் குள்கள் - ண்ஞிதினக்கயமர். அபம

அறுத்டல் ன்மலும் வபமக்தம் ன்மலும் என்றுடமன்.
ளசல்பத்வடளதல்மம் டயக்கமம் ண்ஞிபிட்டுப்
னப்டுபடடமன் வபமக்தம். அப்டிப்ட் அந்ட
வபமக்தத்வடழத ளரித ளசல்பம், அடற்கு ணமணமக
இ உகயலும் என்றுணயல்வ, ழடபழமகத்டயலும்
இல்வ ன்று அனகமக ளசமல்யதினக்கயமர்.
ழபண்மவண அன் பிலச்ளசல்பம் ஈண்டில்வ

ஆண்டும் அஃட எப் (ட) இல்
இழட அிப்மதத்வட (டமசயப) ப்ஹ்ழணந்த்மலம்
ளசமல்யதினக்கயமர். ந்யதமயவதழத என மமபமக
உனபகப்டுத்டய அபர் ளசமல்லும்ழமட அபன் 'ஸ்பக்னட
ீ
வபமக்த ர்பஸ்பன்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
'வபமக்தம்' ன்

ளசமத்ட னலபவடனேம் ஆர்யடம்

ளசய்டளகமண் பன்'ன்று
அர்த்டம்!அபழ அப்டிதினந்டபர்டமன். ர்த்னரி,
டயனபள்லபர், ப்ஹ்ழணந்டமள் னடமபர்கள் டமங்கழந
உதர்ந்ட வபமக்தசமயகநமக இனந்டடமல் டமன் அபர்கள்
வபமக்தத்வடப் ற்யச் ளசமல்பட ம் ணவனேம்
ளடமடுகயட. அப்ழமவடக்கமபட!வபமக்தத்வட

மடயப்ட ணக்கு ணம கஷ்ணமதினந்டமலும், அப்டி
மடயத்டபிட்மல் மளணல்மனம் ளரித
ளமத்டக்கநமக யவப்வபகவநனேம் குப்வதமக
யவக்கும்டிதம ப்ழர்ப்ட் ஆத்ணமந்ட ளமத்வட
அடேபிக்க னடினேளணன்வட இந்ட அடேபசமயகநின்
பமக்கயயனந்ட அயந்ட ளகமள்கயழமம். ம்னவத
ஆசமர்தமலம் - ளசமல்ழப ழபண்மம் - ட்ழ
பதயல் பட்வ
ீ
பிட்டு, ஊவ பிட்டு, உதிமக
யவத்டச் ளசல்ம் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினந்ட
அம்வணவப பிட்டுப் ண வபமக்தத்ழடமடு

எடிதபல்பம?அபனம், 'என ழகமபஞமண்டிவதப் ழம
மக்தபமன் பன் உண்டு?' ன்று ப்டய ச்ழமகத்டயலும்
னத்டமய்ப்ன வபத்ட என ஞ்சகம் மடிதினக்கயமர்.

'ழகமபிந்ட'த்டயழனேம்

பனுக்குத்டமன் ழமந்டத்வட

உண்மக்கமணயனக்கும்?'ன்று ழகட்கயமர்.

வபமக்தம் ன்மழ இன்ளமனத்டர் யவலே
பமணயனக்கமட. ட்டித்டமர்டமன்!குழின் அம்சணமகப்
ிந்ட கல் பமஞிளணல்மம் ண்ஞித ச்பர்தபமன்.
ஆமல் பநர்ப்னக் குனந்வடதமக இபரிம் பந்ட ழசர்ந்ட

சயபமம்சணம ிள்வந, "கமடற் ஊசயனேம் பமமட கமடங்
கவபனயக்ழக!'
ன்று எவ லடய வபத்டபிட்டு ணவந்ட ழம
அப்னம் அவடப் மர்த்டமழம இல்வழதம, க

ச்பர்தத்வடனேம் பிட்டு பிட்டு ழகமபஞமன்டிதமகப்
னப்ட்டு பிட்மர்.
படு
ீ ணக்குத் டயனபமங் கமடு பிணர் டந்ட
எடு ணக்குண்டு
ன்று பட்வ
ீ
பிட்டு, என எட்வ ிஙம மத்ணமக
டுத்டக் ளகமண்டு கயநம்ித வபமக்தசமய அபர்.
அப்னம் அந்ட ணமடயரி என எட்வ உவவணதமக

வபத்டக் ளகமண்டினப்டகூத் டபத்டக்கு இலக்கு
ன்று அவடனேம் ழமட்டு
உவத்டமமம்.
ஊனம் சடணல், உற்மர் சடணல், (உற்றுப் ளற்)
ழனம் சடணல் ......

ன்ளல்மம் அபர் யவத மடி வபத்டயனப்வடக்

ழகட்மழ, ப்ப வபமக்தம், ச்ணசம வபமக்தம்
ணமடயரி, அப்ழமவடக்கமபட பனக்கும் என பிக்டய
ற்டும்.
ர்த்னரி ளசமன்ழழ, அபனம் இபனக்கு சயஷ்தமக
பந்ட ழசர்ந்டபர்டமன் ன்று கவட உண்டு. ர்த்னரி
ன்வட த்டயகயரி ன்கயமர்கள். ணரிதமவடதமக
த்டயகயரிதமர் ன்ட. உஜ்திிதில்
மமபமதினந்ட த்டயகயரிதமர் ஆண்டிதமகயத்

டயனபிவணனடெர் ழகமபில் ழணக் ழகமன பமசயல்
ி¬க்ஷ பமங்கயக் ளகமள்படற்கமக என எடு ணட்டும்

வபத்டக் ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனந்டமமம். குனபம
ட்டித்டமனக்கும் ழசர்த்ட ி¬க்ஷ பமங்கயக்

ளகமடுப்மமம். ட்டித்டமர் கர ழ்க் ழகமன பமசயல்
உட்கமர்ந்டயனப்மமம். குழமம்சணமபனம், உஜ்திி
மஜ்தமடயடயதமகதினந்டபனணம இண்டு ழர்
அப்ழர்ப்ட் வபமக்தத்ழடமடு ஆண்டிகநமக

இனந்டயனக்கயமர்கள்!அப்டினேம் த்டயகயரிதமனக்கு
வபமக்தம் ழமடபில்வ ன்ழ ட்டிஞத்டமர்

யவத்டமமம்!ளன்மல் ி¬க்ஷ பமங்குபடற்குத் டயன
எடு வபத்டயனந்டமல்பம?அடமல்!ட்டித்டமரிம்
என வன ழமய் அன்ம் தமசயத்டமமம்.

ழகமபியயனந்ட ணமயங்க ஸ்பமணயழத டமன் அப்டி
வன னொத்டயல் ழமட ன்மர்கள். அபிம்
ட்டித்டமர், மழ எண்டணயல்மடபன். ன்வ பந்ட
ழகக்கயயழத!ழணக் ழகமன பமசல் எடு குடும்ி

இனக்கமன். அபவப் ழமய்க் ழகல. மன் இப்டிச்
ளசமன்டமகச் ளசமல்யக் ழகல'ன்மமம். அபன்

அப்டிழத த்டயகயரிதமரிம் ழமய்க் ழகட்மமம்.
'ம்வணக்

குடும்ி ன்மம குனமடர்?ன்று க்ஷஞம்

யவத்டலேன் அபனக்கு னரிந்ட பிட்டமம். எழ
உவவணதமக அபரிணயனந்ட

எட்வனேம் ழமட்டு உவத்ட பிட்மமம்!
இன்னும் ஸ்பமஸ்தணமக இந்டக் கவடதில் பனகய
ணமசமளணல்மம் மன் ளசமல்பில்வ. அடயழ

ழமமல் மடவ ணமசமம் ளசமல்ய னடிக்கப் ழமட
இனக்கமட. வபமக்தத்வடப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட
இப்டிப்ட் உடமஞ னனர்கவநச் ளசமன்மல்

இன்னும் ளகமஞ்சம் ஆனணமக இங்கமம் ன்டமல்
ளகமஞ்சம் ளசமன்ழன்.
'எடு

ணக்குண்டு' மடிதபழ அப்னம் எடு வபத்டக்

ளகமண்பனும் ம்மரிடமன் ன் அநலேக்குப் ழம
ணமடயரி ப்ஹ்ழணந்த்மள் பமழ்க்வகதிழனேம் என
ம்பம் ளசமல்படண்டு. வகவதழத ணடித்டத்

டவதவஞதமக வபத்டக் ளகமண்டு, ஆகமசழண ழமர்வப,
கட்மந்டவழத ளணத்வட, பிக்டய ன்பழந த்ி ன்று
சதித்டக் ளகமண்டினக்கும் டபி ஆந்ட பச
ணமடய ன் யத்வதில் ஆழ்ந்டயனக்கயமள் ன்று அபர்
மடிதினக்கயமர். அடயல் மடிடி அபழ அப்டி ழடம
என பதற்கமட்டில் டயந்ட ளபநிதில் வகவத ணடித்ட
அடயழ டவவபத்டப் டுத்டக் ளகமண்டினந்டமமம்.
டுணத்தம ழபவந. அப்ழமட அந்டப் க்கம் உனலே

ழபவ ளசய்னேம் ழசரிப் ளமம்ணமட்டிகள் சயழர்

ழமமர்கநமம். அடயழ எனத்டய ப்ஹ்ழணந்டயமவந அந்ட
ணமடயரிப் மர்த்டடம் ரிமணமகச் சயரித்டபிட்டு,
'சன்மயதமழண

சன்மசய!டவக்ளகமம் ழகக்க ல்

சன்மயடீதம்ணம!'ன்று கூ பந்டபர்கநிம் ளசமல்யக்

ளகமண்ழ ழமமநமம். ப்ஹ்ழணந்த்மலக்குச் சுரீளன்று
வடத்டடமம். 'ஆகக்கூடி டக்கும் ணற்
அபதங்கவநபித் டவவத உதர்த்டய வபத்டக்
ளகமண்மழ ளநக்தம் ன் ண்ஞம்

ழமகபில்வதல்பம?அட ழமகமடபவதில் மன்
ன்
ந்யதமய?அம்மழந டமன் அந்டப் ஞ்சணப் ளண் பமய்
பனயதமக உழடசயத்ட பிட்டுப் ழமதினக்கயமள்!'ன்று
யவத்ட, டவக்கு வபத்டக் ளகமண்டினந்ட வகவத
டுத்டபிட்டு, அப்டிழத கயந்டமமம்.
அந்டப் ளமம்ணமட்டிகள் டயனம்ிப் ழமகய பனயதில்
ணறுடி அங்ழக பந்டமர்கநமம். அப்ழமட னடயல்

ரிமம் ண்ஞி அபள் அழடணமடயரி ணறுடி

சயரித்டமநமம். 'சமணயதமனன்ம அபங்கலக்கமகழப ப்டி
இனக்கடம்னு ளடரிதழபஞமம்?ஊர்ழ ழமபங்க,

பபங்க ழச்வசளதல்மம் ழகட்டுப் ண்பங்க இன்ம
சமணயதமனங்க?'ன்மநமம்.

அன்யயனந்டடமன் ப்ஹ்ணம் ன்மல் ப்ஹ்ணணமகழப,
டமசயப ப்ஹ்ணணமக அபர் ஆமமம்.

ந்யதமய ன்மல் ப்ழர்ப்ட் வபமக்தத்டன்
இனக்க ழபண்டும் ன்று மண ங்கலம்கூ
அத்டவ ன்மகத் ளடரிந்ட
ளகமண்டினந்டயனக்கயமர்கள்!அப்டிப்ட் ழடசத்டயல்டமன்
இப்ழமட கமி இல்மணல் னடிதமட, எபல்டின்

இல்மணல் னடிதமட ன்று ளசமல்கய ந்யதமயகலம்
ற்ட்டினக்கயமர்கள். ழகட்மல், "மங்கள்
ந்யதமத்டயற்கும் ழணழ ழம

அடயபர்ஞமச்ணயகள்!அந்ட ஞ்சண vFg ளசமன்மற்ழம
மங்கள் ன் ண்ஞனும், ண்ஞழபண்மம் ன்ட
ங்கலக்ழக ளடரினேம்'ன்மர்கள்!
இந்ட ணமடயரிப் னநி ண்ஞமணல் யணமக ஆத்ணஜமம்
அவத ழபண்டுளணன்மல் அடற்கு வபமக்தம் ளமம்,
ளமம் அபச்தம். 'ட்ளன்று என வபமக்தம் ணட்டும்

பந்டபிட்மல் ழமடம், ன்வக்கு அப்டி பனகயழடம,
அன்வக்ழக ந்யதமயதமக பட்வ
ீ
பிட்டுப்
னப்ட்டுபிடு:தடழப பிழத் டடழப
ப்வ்ழத்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இளடமன்றும் சமச்படணம ஆந்டணமக இல்வழத ன்
ளபறுப்ிழ ணட்டும் பட்வனேம்
ீ
கர்ணமவபனேம் பிட்டு

ப்ழதமணயல்வ. அட எழ பட்சயதமகத்டமன் ழமகும்.
சமச்பட ஆந்டணமகலேள்ந ஆத்ணமவபப் ற்யத

சயந்டவழதமடுகூச் ழசர்த்ழட இந்ட ளபறுப்வனேம்
ற்டுத்டயக் ளகமண்மல்டமன் ரிதம மடவதமகய
அந்ட யத்தமந்டத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கும். யத்டயதம
அப்னம் ளபறுப்னம் அடிழதமடு ணவந்ட ப்ழண

ணதணமதினக்க னடினேம். அடமபட யத்தமயத்தங்கவநப்
னரிந்ட ளகமண்டு அந்ட பிழபகத்ழடமடு வபமக்தத்வட

அப்தயக்க ழபண்டும். பிழபகணயல்மட வபமக்தனம்
ரி பமட;வபமக்தணயல்மட பிழபகனம் ரி பமட
ன்று ளசமல்பமர்கள். இண்டும் ழச ழபண்டும்.
னடயல் யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபசம் ளசய்டட,
அயத்தம் அத்டவவதனேம் வபமக்தத்டமல் ளபறுத்ட
அந்டண்வ டள்லபடற்குத்டமன்.
ஆக, வபமக்தம் பனபடற்கமகத்டமன் அந்ட னடல் டி.
அடமல்டமன் வபமக்தத்டயற்ழக இம்மர்ட்ன்ஸ்

ளகமடுத்ட அவடழத (ஆசமர்தமள்) 'அழமக்ஷ£டேனடய'தில்
னடமகச் ளசமன்ட. 'பிழபக சூமணஞி'திலும்

ின்மல் என இத்டயல் 'அயத்த பஸ்டக்கநில் அத்தந்ட
வபமக்தந்டமன் ழணமக்ஷத்டயற்கு னடல் கமஞம் ழணமக்ஷஸ்த ப்டழணம ழட:'ன்று இண்வனேம்
ழகமர்த்ட என்மக்கயச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
மட சடஷ்தத்டயல் னடயல் ளசமல்ப்ட்ட இந்ட
இண்டுந்டமன். னென்மபடற்குப் ழமகமம்.
பிழபகம், வபமக்தம் ம்ணயல் தமனக்கும் பமபிட்மலும்,
அவப பனபடற்கமக மம் பிழசணமக என்றும்

ண்ஞமபிட்மலும் இந்ட இண்டு ளதர்கநமபட ணக்கு
ன்மக ளடரிந்டவபதமதினக்கயன். பிழபகவபமக்தம் ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம். இிழணல்
பப்ழமகும் (மடமங்கங்கநின்) ழர்கள்கூ ளமம்ப்
ழனக்குத் ளடரினேணம ன்று ழகள்பிதமதினக்கயட.

ஆறு ம்த்டகள்
ஆறு சம்த்டக்கள்

னென்மபட அங்கத்டயற்கு 'சணமடய ட்க ம்த்டய'ன்று
ளதர். மமபட "னனக்ஷறத்பம்".
'சணமடய

ட்க ம்த்டய' ன்டயழழத ஆறு அங்கங்கள்

:'சணம்', 'டணம்', 'உடய', 'டயடயக்ஷ', 'ச்த்வட', 'ணமடமம்'ன்று.
இபற்யல் 'ச்த்வட'ன் என்றுடமன் ல்ழமனக்கும்

ளடரிந்டடமக இனக்கும். அடலேங்கூ அவ்பநலே ரிதம
அர்த்டத்டயல் இல்மணல் ன்று னன்ழழத ளசமன்ழன்.
'கர்ண

ச்த்வடதம பந்ட ழகமனய (ழகமள்) னெட்டிட்டுப்

ழமமன்'ன் ணமடயரி ளசமல்லும் ழமட'ளமம்லேம்
அக்கவனேன், ஈடுமட்டுன்'ன் அர்த்டத்டயல்
'ச்த்வட'ன்கயழமம்.

அட ரிதில்வ. த்னணம

ம்ிக்வகடமன் ச்த்வட, ஆஸ்டயக்தம்டமன் ச்த்வட,
சமஸ்த்ங்கலம் குனலேம் ளசமல்கயவட னல ணறன்
ம்னபடடமன் ச்த்வட ன்று ளசமன்ழன்.
'ணமடமம்'ன்

என்று ஆயல் ளசமன்ழழ, அடற்கும்

அர்த்டம் ளடரினேளணன்று ீங்கள் யவத்டக்

ளகமண்டினக்கமம். ஆமல் ீங்கள் அர்த்டம் ன்று
ீங்கள் யவத்டக் ளகமண்டினப்ட ழபழ, மன்

ளசமல்ப் ழமகய அர்த்டம் ழபழ. (சணமடய) ட்க
ம்த்டயதில் அங்கும் ஆறு பிதங்கலக்கு

எவ்ளபமன்மக அர்த்டம் ளசமல்லும்ழமட கவசயதில்
அவடச் ளசமல்கயழன். கமக்க வபத்ட, டயர்மர்க்க
வபத்டச் ளசமன்மல் இன்ஸ்ட்

மஸ்டயதமகும்;அடமல் ணயலும் ன்மகப் டயனேம்.

டின்ர்கநில்கூ சமப்மட்டு பவகதமக்கவநக்

கண்கநில் கமட்டுபடற்கு னன்மடிழத 'ளணனு'ன்று
ழர்கவந ணட்டும் ளகமடுத்ட பிடுகயமர்கள்
அல்பம?அப்டி னடயல் சணமசமங்கவந க்ஸ்ப்ளநய்ன்
ண்ஞமணல் - அமகப் ரிணமமணல் - ளணனு ணமடயரி
ழர் யஸ்ட் ணட்டும் ளகமடுத்ட பிடுகயழன்:சணம், டணம்,

உடய, டயடயக்ஷ, ச்த்வட, ணமடமம். ளடரிதமட சமப்மட்டு
பவகதமப் ளதர்கழநமடு ளணனு ளகமடுத்டமல் அட

ன், ப்டி னசயக்கும் ன்டயல் இன்ட்ஸ்ட் கூடுடமக
ஆகும். அந்ட ணமடயரி ளகமடுத்டயனக்கயழன்.
சணமடய ட்க ம்த்டய
சணமடய;ணமடய இல்வ. சங்கர், சட்வ ன்டயல் பனம்
'ச'. -ரி-க-ணபில்

பனம் '' இல்வ.

சண+ஆடய = சணமடய. 'சணம் னடம'ன்று அர்த்டம்.
'ட்க'- ஆறு

ணமசமங்கள் என்று ழசர்ந்ட அவணப்ன.

'ம்த்டய'ன்மல்

ம்த்டடமன்;ளசல்பம்.

ளமனட்ளசல்பம் ணமடயரி ஆத்ணயகணம ளசல்பம். 'சணமடய
ட்க ம்த்டய'ன்மல் சணம் னடம ஆறு அம்சங்கள்
ளகமண் ஆத்ணயகச் ளசல்பம்.
ன் அந்ட ஆறு?
னடயல் 'சணம்'. அப்னம் 'டணம்'. னென்மபட
'உடய'மமபட 'டயடயக்ஷ'. ந்டமபட 'ச்த்வட'. கவசயதில்
'ணமடமம்'ஆமபட.

'சணமடய':'சணம்

னடம'ன்று ஆவனேம் ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். அபர் மஷ்தம் ளசய்டள்ந ப்ஹ்ண
¨த்த்டயன் னெத்டயல் 'சண டணமடய':'சணம், டணம் னடம
ன்று இனக்கயட. 'சண டணமடய உழட ஸ்தமத்'. ஜமம்
ளறுபடற்கு எனபன் சணம், டணம் னடமபற்ழமடு
கூடிதபமதினக்க ழபண்டும் ன்று அர்த்டம்.
'அப்டித்டமன்

பிடய - டத் பிழட:' ன்றும் (ப்ஹ்ண

¨த்ம்) ளசமல்கயட. தமர் பிடய ண்ஞிதட ன்மல்,
ழபழ தமர்?ழபடம்டமன். ஈச்பழடமன் ழபடங்கள்
பனயதமக பிடய ழமட்டினக்கயமர்.
சணடணமடயகவநக் வகக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று
ழபடத்டயல் ங்ழக பிடய இனக்கயளடன்மல் ப்னடமண்தழகமயத்டயல் கனக்கு

தமஜ்ஞ்தபல்க்தர் உழடசம் ண்டகய இத்டயல் ஜமி
'சமந்டமக

(சணத்வட உவதபமக) , டமந்டமக

(டணத்வட உவதபமக) , உடமக (உடய

உவதபமக) டயடயக்ஷ¨பமக (டயடயக்ஷ உவதபமக) ,
ணமயடமக (ணமடமனவதபமக)
இனப்மன்'ன்று ளசமல்கயமர். அப்டிச் ளசமன்மல்

இபற்வ அப்தமம் ண்ஞி அவந்டபன்டமன் ஜமி
ஆகனடினேம், ஜமம் ள னடினேம் ன்றுடமழ
அர்த்டம்?இங்ழக 'ச்த்வட'டபி மக்கய ந்டம்
ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழக ளசமன் ஆர்ரிழழதடமன்
ின்மடி ஆசமர்தமள் அபற்வ வபத்டயனக்கயமர்.
ச்த்வடடமன் ல்மபற்றுக்கும் அடிப்வ. ச்னடயதில்
ழபறு  இங்கநில் அவட பிடயத்டயனக்கயட. அடமல்

அவடனேம் ழசர்த்டக் ளகமண்ட. இப்டி சணம் னடம
ஆறு.

சணம்-டணம்
' சணம்

-டணம் '

சணம் ன்ட ன்?
வ்ஜ்த பித வ்மடமத் ழடம-த்னஷ்ட்தம
ன§ர்ன§ :|
ஸ்பக்ஷ்ழத யதமபஸ்டம ண : சண உச்தழட ||
- இட

('சண'த்டக்கு) ஆசமர்தமள் ளகமடுத்டயனக்கும்

க்ஷஞம். சப்டம், ஸ்ர்சம், னொம், ம், கந்டம் ன்டமக
ம்னன்கலம் அடேழமகம் ளசய்த பினம்னகய ல்மக்
கூட்னம் 'பித வ்மடம்'ப்ட்டினக்கயட.
பிழபகத்டமலும் வபமக்தத்டமலும் அடிக்கடி அசயப்
மர்த்ட இவப தமலேம் ஆத்ணமலேக்கு மிழத
ளசய்கயன் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு ளபறுத்டத்
டள்லபவட 'ன§ர் ன§:'- அடிக்கடி;'ழடம
த்னஷ்ட்தம'- பிதமடேழமகத்டயலுள்ந ழடமத்வடப்

மர்ப்டமல்;ஆத்ணமலேக்கு அவப மி ளசய்படமல்
ழடமணமவப ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு
மர்ப்டமல்;'வ்ஜ்த'- ளபறுப்வந்ட....

ணஸ் டமலேம் இன்ம் ன்று யவக்கும்
பிதங்கவந யவத்ட யவத்டடமன் யவ
ளகமள்நமணல் அவமய்ந்டடி இனக்கயட. அடமல்டமன்
ணக்கு சமந்ட ளநக்தம் இன்ளபன்று ளடரிதபில்வ.

பிதங்கநில் ழடம த்னஷ்டி உண்மகய அபற்வ

ளபறுத்ட எடக்கய பிட்ழமணமமல் அப்னம் ணவ
சமந்ட ளநக்த ஸ்பனொணம, ஆத்ணம ன்டம,
மடவதின் க்ஷ்தத்டயல் யறுத்டமம். அடமபட மம
பிதங்கலக்கமக ஆமப் ந்ட ளகமண்டு மம

டயவசதிலும் எடுகய ணவ அப்டி எமணல் அக்கய
க்ஷ்தம் என்யழழத யறுத்டமம். அப்டி
அக்குபடற்குப் ழர்டமன் சணம்.
'பித

வ்மட'த்டயயனந்ட உண்மகும் ழடமத்வட

அடிக்கடி யவத்டப் மர்த்ட அபற்வத் டள்நி அப்னம், 'ஸ்பக்ஷ்ழத'- டன்னுவத க்ஷ்தத்டயல்
'ண:

யதட அபஸ்டம - ணவக் கட்டுப்டுத்டயத

யவதில் வபத்டயனப்ட, 'சண உச்தழட'- சணம் ன்று
கூப்டுகயட.

சுனக்கணமகச் ளசமன்மல், ணவ அக்குபழட சணம்.
'பித'ங்கவநப்

ற்ய ணஸ் ர்படற்குக் கமஞம்

வனத அடேழமகத்டயன் சுபடு (ளடி, பமவ ன்ட)
ன்ணமந்த்ணமக அடற்கு இனப்டடமன். அந்ட ன்ணமந்த்
பமவ ஸ்டெ சரீம் ளசத்டப்ழம அப்னனம்

¨க்ஷ்ண சரீத்டக்குள் இனந்ட ளகமண்ழதினந்ட, ணறுடி
உதிர் இன்ளமன சரீத்டயல் ப்ழபசயத்டப் னர்ன்ணம

டுக்கும்ழமட, ணீ நலேம் டன்னுவத ழபவத்டத்வட
ஆம்ித்ட பிடுகயட. ஆவகதமல் அந்ட பமவகவந
அடிழதமடு பிட்டு பிட்மல் ணஸ் டமமக அங்கயப்
ழமகும். 'சண'த்டக்கு ளஃிழ இப்டித்டமன்

'அழமக்ஷ£டேனடய'தில்

ளகமடுத்டயனக்கயமர். (சற்று னன்

ளசமன்ட 'பிழபக சூமணஞி' ளஃின்.)

வடப பமம -த்தமக : சழணம (அ) தணயடய சப்டயட :
ணவ அக்குபட சணம் ன்று னரிந்ட ளகமண்மல்
ழமடம். அடுத்டமற்ழமல் பனம் 'டணம்'ன்ட னன்கவந
அக்குபட. 'சண'த்வடப் ற்யச் ளசமல் ழபண்டிதட
யவத இனக்கயட. ஆமல் ணக்கனம்,

னக்கனம் என்ழமளமன்று வகழகமர்த்டக் ளகமண்டு
பனபடமல் 'டண'த்வடப் ற்யனேம் ழயக்கமக ளசமல்ய
பிட்டு அப்னம் இண்வனேம் ழசர்த்டக் ளகமஞ்சம்
பிஸ்டமம் ளசய்கயழன்.

னன் ன்ட இந்த்ரிதம். கர்ழணந்த்ரிதம் ந்ட,
ஜமழந்த்ரிதம் ந்ட. கமர்த னொத்டயல் என்வச் ளசய்த
சக்டய பமய்ந்டவப கர்ழணந்த்ரிதங்கள். வகதிமல் அழக
கமர்தங்கவநச் ளசய்கயழமம். கம்-கமர்தம் ன்
பமர்த்வடகழந ளசதல் ண்டபடயல் அந்ட அபதத்டயற்கு
உள்ந னக்தத்வடக் கமட்டுகயன். அட என

கர்ழணந்த்ரிதம். கமமல் ந்ட, எடி, குடயத்டக் கமர்தம்
ளசய்படமல் அடலேம் என கர்ழணந்த்ரிதம். பமதமல்

ழசுகயழமம், மடுகயழமம். ஆவகதமல் அடலேம் என
கர்ழணந்த்ரிதணமகயட. இன்ம் இண்டு அபதங்கள்
பிர்ம் ளசய்த இனக்கயன். அவப என ணடேஷ்த
உம்ியனந்ட கனயபவகவநனேம், பர்தத்வடனேம்
ீ
டள்லகயன். இந்ட ந்டம் கர்ழணந்த்ரிதங்கள்.

இப்டித் டமழ என கமர்தத்வட உண்மக்கயப் ண்டபட
ன்யல்மணல் ளபநிழத இனக்கய என்வ அயந்ட
அடேழமகம் ண்டபடமக உள்ந இந்த்ரிதங்கலக்கு
ஜமழந்த்ரிதம் ன்று ளதர். இப்டி ந்ட. ளபநிதிழ
உள்ந சப்டத்வட அயந்ட அடேபிக்கும் கமட;ளபநிதில்

பன பன, ளசம ளசம ன்று சூமக, யல்யப்மக - இப்டி
 டயனுமக பஸ்டக்கள் இனப்டமக அயந்ட
அடேபிக்கும் சர்ணம் (ழடமல்) ;ளபநிப்ளமனள்கநின்

னொத்வட, பர்ஞத்வடப் மர்வபதமல் அயந்டடேபிக்கய
கண்;பிட ஆமங்கநின் னசயவத டயத்டயப்ன, கசப்ன,
னநிப்ன ன்ளல்மம் அயந்ட அடேபிக்கும் மக்கு;பிட
பமவகவந அயந்ட அடேழமகம் ண்டம் னெக்கு
ன்று உள்ந இந்ட ந்டம் ஜமழந்த்ரிதங்கள்.
இந்ட இந்த்ரிதங்கவநக் கட்டுப்மட்டில்
வபத்டயல்மடடமல்டமன் அத்டவ அஞர்த்ட ம்வனேம்
உண்மகயன். எவ்ளபமன இந்த்ரிதனம்

ளகமடுக்கக்கூடித அடேழமகங்கநில் உள்ந என
ஆவசதமல்டமன் என ீபன் இந்ட ணமதம
ழமகத்ழடமழழத கட்டிப்ழமப் டுபட. இபற்வ

அக்கய வபத்டமல்டமன் ஆத்ணழமகத்டயல் ழசமம்.
அப்டி அக்குபடடமன் 'டணம்'.
டணம், சணம் ன் இண்டுக்கும் ழர் அர்த்டம் ளபறுழண
அக்குபட ன்ட டமன். ணவ அக்குபட, னவ
அக்குபட ன்யல்வ. ஆமலும் ளபநிப் ளமனள்கவந
அயந்ட அடேழமகம் ண்டபடமகலேம், அடற்கு

மதணமகக் கமர்தம் ண்டபடமகலேம் உள்ந

இந்த்ரிதங்கவந அப்டிப் ண்ஞமடடி அக்குபட டி

பிதணமகலேம், டக்குத்டமழ ண்ஞங்கவந உற்த்டய
ண்ஞிக் ளகமண்டு டம சஞ்சயத்டக் ளகமண்டினக்கும்
ணவ அக்குபட டி பிதணமகலேம் இனப்டமல்
இந்ட இண்டுபிட அக்கத்டயற்கும் பித்தமம்

ளடரிதடம் ன்று 'சணம்'ன்வட ணபக்கம் ன்றும்,
'டணம்' ன்வட

னக்கம் ன்றும் அர்த்டம் ளசய்ட

ளகமள்லம்டி வபத்டயனக்கயமர்கள். இண்டுழண அக்கம்
டமன் ன்டமல்டமன் ஆசமர்தமழந 'ட்டீ
ஸ்ழடமத்'ஆம்த்டயல், பனக்கணம ப்ழதமகத்டக்கு
ணமறுடமக 'ணவ அக்கு'ன்கய இத்டயல் 'டணத
ண:' ன்றும் ளபநிபித கமல் ீனக்கு எடும்

னன்கவந அக்கு ன்கய இத்டயல் 'சணத பித ம்னக
த்னஷ்ஞமம்'ன்று ழமட்டினக்கயமர்.

ஆசமர்தமநின் ப்கஞ க்ந்டங்கள் அடேனடய ஸ்டயடயவதச்
ளசமல்படயல் டிச்சயப்ன ளற்வப. மடவ க்ணனம்
அபற்யயனந்ட அனகமக ழமடித்ட, ழகமடித்ட டுத்டக்

ளகமள்ந னடிகயட. யத்டமந்டம் ன்று ளகமள்வககவந
பகுத்ட யர்டமஞம் ண்டணயத்டயழம அபனவத

மஷ்த க்ந்டங்கலக்ழக அடயக 'ளபய்ட்'ளகமடுப்ட. இவடக்
கபிக்கும்ழமட உயத் மஷ்தத்டயழழத அபர் சணடணங்கலக்கு பனக்கணம அர்த்டத்வட ணமற்யச்
ளசமல்யதினப்ட ளகமஞ்சம் சர்ச்வசகூ
லப்ிதினக்கயட. ட்க ம்த்டயல் ச்த்வட ீங்கமகப்
மக்கய ந்வடனேம் ப்னடமண்தழகமயத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயட ன்ழல்பம? அந்ட இத்டயல்

மஷ்தம் ண்டம்ழமட ஆசமர்தமள் 'சமந்டன்' (சணத்ழடமடு
கூடிதபன்) ன்டற்கு ளபநி இந்த்ரித பிதமமங்கவந
அக்கய பிட்பன்'ன்றும், அடமபட ளமடபமக
'டணம்'ன்று

யவக்கப்டும் யவவத அவந்டபன்

ன்றும்;'டமந்டன்' (டணத்ழடமடு கூடிதபன்) ன்டற்கு
அந்டஃகஞணமகயத ணயன் த்னஷ்வஞதியனந்ட

(டமத்டயயனந்ட) யபமஞம் ளற்று பிட்பன் ன்றும்,
அடமபட ளமடபில் 'சணம்'ன்று யவக்கய யவவத
அவந்டபன் ன்றும் அர்த்டம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

ப்கஞணம 'பிழபக சூமணஞி'னடமபற்யல் ளமட
பனக்கப்டி ளசமல்யதினக்கயழட ன்டற்கமகச் சர்ச்வச
லப் ழபண்டிதடயல்வ. ஆச்ணம்

பமங்கயக்ளகமண்லேழழத மல்தத்டயல் ஆசமர்தமள்
லடயத மஷ்தங்கள்டமன். அப்ழமட, சணம்-டணம்

இண்டுழண அக்கம்டமன் ன்வடக் கபித்ட அந்ட
இத்டயல் னடயல் ளபநிப் னக்கத்வடனேம் அப்னம்
ணபக்கத்வடனேம் ளசமல்பழட

ளமனத்டணமதினக்கயளடன்று அிப்மதப்ட்டு அப்டி
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கமம். ிற்கமத்டயல், ழடசம் னம
ஞ்சமங்கள் யவதப் ண்ஞித ிகு ப்கஞங்கள்
லடயதழமட  னெ, பித்பத் னெ
பனக்குப்டிழத மனம் அர்த்டம் ளகமடுக்கமளணன்று

யவத்ட அப்டிழத டப்ழதமகம் ளசய்டயனக்கமம்.
"ட்டீ"க்டய ஸ்ழடமத்டயம். அடயல் ழபடமந்ட
ரிமவக்கு அவ்பநலே னக்தணயல்வ. ஆர்தம வ்னத்டம்
ன் சந்டத்டயல் அவடப் மடும்ழமட ப்டிப்ழமட்மல்
எவச தம் இனக்குழணம அப்டிப் ழமட்டினப்மர்.

'டணம்', 'சணம்' இண்டும்

அக்கம் ன் எழ அர்த்டந்டமன்

ன்டமல், ணபக்கம் னக்கம் இண்வனேம்
ழசர்த்டப் ளமடபமக 'அக்கம்'ன்னும்
ழமட அவட 'டணம்'ன்று ணட்டுழணம, 'சணம்'ன்று
ணட்டுழணம ளசமன்மலும் ரிதமழட.

ப்னடமண்தகத்டயழழத அப்டித்டமன் ழடபர்கநிம்
ளமடபமக 'அக்கத்ழடமடு இனங்கள்', ன்று ப்ம்ணம
உழடசயத்டடமக அபர்கள் ளடரிபிக்கயழமட டணம் ன்று
ணட்டுழண ளசமல்யதினக்கயட. 'டமம்தட'- டணத்ழடமடு
இனங்கள் ன்று.
சகுந்டவ-டஷ்தந்டின் ிள்வநதம டனுக்கு
இன்ளமன ழர் 'ர்படணன்' - ல்மவனேம் அக்கய

ஆள்கயபன் ன்று அர்த்டம். ணற் ல்ம னேபடயகநின்
ளநந்டர்தத்வடனேம் அக்கும் ளநந்டர்தபடயதமக
இனந்டடமழழத டணதந்டயக்கு அப்டிப் ளதர். ந்டச்
சக்கபர்த்டயதமமலும் ரி, கமம் பனகயழமட டப்ிக்க
னடிதமணல் அக்கய உதிவ தணன் யத்டக் ளகமண்டு

ழமபடமல் அபனுக்கு சணஞன் ன்று ழர் இனக்கயட.
'டண'த்டயயனந்ட 'டணம்', 'டமந்டய'ன்
'சண'த்டயயனந்ட 'சணம்','சமந்டய'ஆகயத

பமர்த்வடகலம்,
பமர்த்வடகலம்

பந்டயனக்கயன். டணம்-டமந்டயவதபி சணம் - சமந்டய
அடயகம் பனக்கயயனக்கயன். உஷ்ஞ சணம், ித்ட
சணம், ழகமத்வட சணம் ண்டபட ன்ளல்மம்
ளசமல்கயழமம். 'அக்குபட'ன்டடமன் அர்த்டணமமலும்
அட கடுவணதமகத் ளடரிதமணல், 'டஞிப்ட'ன்று mild -ஆக
த்பிக்கயட!'சமந்டய'ன்கய ழமடம் ளகமந்டநிப்வ

அக்குபட ன்டன் கடுவண ளடரிதமணல், ளநக்தணமக
அங்கய அவணடயதமகயபிட் டன்வணவதழத குயப்டமக
இனக்கயட.
சமந்டய-ணஸ் அங்கயத யவ;டமந்டய- னங்கயத
யவ. தடயகநமக இனப்பர்கவந 'சமந்டய டமந்டய
னம்மம்'ன்று ளசமல்பட பனக்கம்.

கண், கமட னடம இந்த்ரிதங்கள் என்வப் மர்க்கமணல்,
ழகட்கமணல் னெடிக்ளகமண்டு பிமம். கண்டக்கு ப்வ
ன்று இதற்வகதமகழப னெடி இனக்கயட. அவட னெடிக்
ளகமண்மல் என்வப் மர்க்கமணல் இனந்ட பிமம்.

கமடயல் ஞ்வச அவத்டக் ளகமண்மல் ழகட்கமணயனந்ட
பிமம். வகவத, கமவக் கட்டிப் ழமட்மல் கமர்தம்

ண்ஞமணயனப்ட பிமம். ஆமல் அப்ழமடம் ணஸ்
என கட்டுப்மடும் இல்மணல் எடிக்ளகமண்டுடமன்
இனக்கும். ளபநிப்ளமனள்கவந இந்த்ரிதங்கநமல்
அடேழமகம் ண்ஞமட ழமடயலும் ணஸ் அவபகவநக்
கல்வ ளசய்டளகமண்டு அபற்றுக்கமகத் டபித்டக்

ளகமண்டு டமலேம் ளகமந்டநித்டடிடமன் இனக்கயட.

இந்த்ரிதங்கள் ளசதல்டுபடங்கூ ணயன் பமலும்,
ணயன் இஷ் னர்த்டயக்கும், அடமபட ஆவச

யவழபற்த்டயற்கும்டமன். ஆடிதமல் ணவ

அடிழதமடு அக்கயப் ழமட்டுபிட்மழ ழமடம். அத்டவ
இந்த்ரிதங்கநின் ஆட்ங்கலம் எட்ங்கலம் யன்று
ழமய்பிடும்.
ணபக்கத்டக்கு உள்ந னக்தத்பத்டமல்டமன்
(மடமங்கங்கநில்) னடயல்

சணத்வடச் ளசமல்ய அப்னம் டணத்வடச்

ளசமல்யதினக்கயட. சணம் யத்டயத்டபிட்மல்டமன்
டணனம் அடயழழத அக்கணமக
ற்ட்டுபிடுழண!ஆவகதமல் அட (சணம்) என்வ ணட்டும்
ளசமன்மழ ழமடழண!'ன்மல் ணயன் னர்ஞ அக்கம், ணழம மசம் ன்ட

மடவதில் ளமம்லேம் கவசய யவதில்டமன் பனம்.
அடற்கு னற்ட் யவகவநத்டமன் இங்ழக
ளசமல்யதினக்கயட. ஆம்த்டயயனந்ழட ணழம யக்
னதற்சய ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். ஆமலும்

அப்ழமவடக்குத்டமன் ணஸ் கட்டுப்ட்டு இனக்கும். என
வண¨ர்மக்குக்கமகக் கமல் எடும். வக அவட டுக்கும்.
பமய் அவட ளணல்லும். இப்டி, அழக பஸ்டக்கள்

இந்த்ரிதங்கலக்குத் ளடரிந்ட இந்த்ரிதங்கள் அபற்றுக்குப்
ப்டமழழத டுழப ளகமஞ்சம் கட்டுப்ட்டினந்ட ணஸ்
ணறுடி ிய்ந்டக் ளகமண்டு கயநம்னம். உச்சயணட்ங்கலக்குப்
ழமகய பவதில் இப்டி ணமட ளபநிதிழ
கபர்ச்சயதம பஸ்டக்கள் இல்மடழமட எநலே

டன்மட்டுக்கு அங்கய இனப்டமகலேம், அப்டிப்ட்
பஸ்டக்கள் இந்த்ரித ழகமசணமகும்ழமட ணறுடி
சஞ்சரிப்டமகலேழண இனக்கும். அந்ட ணதத்டயல்

கண்வஞ, னெக்வக, கமவ, வகவதக் கட்டிப் ழம
ழபண்டும். இடமல்டமஅ 'சண'த்டக்கு அப்னம் டிதமக
'டண'த்வடச்

ளசமன்ட.

கழமயத்டயல் ணவனேம், இந்த்ரிதங்கவநனேம் ற்ய
அனகமக உபவண ளகமடுத்டயனக்கயட. ீபன் ன்பன்

ழடரில் உட்கமர்ந்டள்ந தணமன் ணமடயரி. சரீம் டமன் ழடர்.
ழடனக்கு மடய தமளன்மல் னத்டய. அட  குடயவகள்
னட்டித ழடர். குடயவகள் ன்ளபன்மல் அவபடமன்
இந்த்ரிதங்கள். குடயவகவந மடய பி, பனய த்டபட
கமவ (கடிபமநத்வட) ப் ிடித்டத்டமழ? அந்ட கமன்
ன்ளபன்மல் ணஸ். னத்டயதமகய மடய (அடடமன்
இடற்கு னந்டய ளசமன் இண்டு மடமங்கங்கநம
பிழபக வபமக்தங்கநமல் உறுடயப் ட் ல்யலே. அந்ட
ல்யலே ன் ழடர்ப்மகன்) னவதம பமழ்க்வகப்

மவடதில் - ஆத்ண ணமர்க்கத்டயல் - ழமகும் பிடத்டயல்
ணஸ் கமவக் கபணமக இலத்டப் ிடித்ட, பிடுகய
அநலேக்ழக பிட்மமமல் இந்த்ரிதக் குடயவகள்

உத்டணணம அடேழமகங்கலக்ழக ழமய், அப்னம் இங்க
ழபண்டித மக்ஷ£த்கம ஸ்டமம் பனம். பந்டடம்
குடயவ, கமன் ல்மபற்வனேம் அபிழ்த்ட பிட்டு,
மடயவதனேம் அனுப்ி வபத்டபிட்டு, ீபம
தணமன் ஆத்ணமவபத் டமன்மட்டில் அடேபித்டக்
ளகமண்டினக்கமம்.

மடமஞணமக டணம் ன்ட இந்த்ரித யக்ம்

ன்கயழமட ஜமழந்த்ரிதங்கவந ணமத்ந்டமன் குயப்ட
பனக்கம். ணஸ் ளசமன்டிடமன் ஜமழந்த்ரிதங்கள்
ஆடுகயட ன்டழம, ஜமழந்த்ரிதங்கநின் பயல்
டமன்
கர்ழணந்த்ரிதங்கநின் கமர்தங்கள் ற்டுபட. அடமல்
அபற்வ யக்ம் ளசய்பவடத் டிதமகச்

ளசமல்படயல்வ. ஞ்ழசந்த்ரித யக்ம் ன்னும்ழமட

ஜமழந்த்ரித யக்ணமகத்டமன் அவட யவப்ட
பனக்கம். 'பிழபக

சூமணஞி'திழழத, சற்றுத்டள்நி, 'ஞ்ழசந்த்ரிதங்கநில்
கமடமல் ழகட்கும் சப்டம் என்மழழத ணமனுக்கு அனயலே
(ழபர்கள் ழபடகமம் ண்டம்ழமட ணமன் ணதங்கய
யன்றுபிடும். அப்ழமட டமன் அவடப் ிடிப்ட) ,

சர்ணத்டமல் அடேபிக்கப்டுகய ஸ்ர்சத்டமல் தமவக்கு
அனயலே (ற்ளகழப னக்கப்ட் ளண் தமவவத ஆண்
தமவதின் பனயதிழ பிட்டு, இடன் ஸ்ர்ச றகத்டயழ
அட டன்வ ணந்டள்ந ழமழட அவடப் ிடிப்மர்கள்) ,
கண்டக்கு ிடிடுபடம னொத்டமல் பிட்டில் னச்சயக்கு
அனயலே (பிநக்கு ஜ்பமவதின் னொத்டயல்

ழணமயத்டத்டமழ அட பந்ட பிலந்ட ப்மஞவ

பிடுகயட?) , மக்கயமல் னசயக்கப்டும் த்டமல் ணீ னுக்கு
அனயலே (டெண்டிலுள்ந னலவபத் டயன் ழபண்டும் ன்
சத்டமழழத ணீ ன் ிடிடுகயட) , னெக்கமல் னகப்டும்
பமவதமல் பண்டுக்கு அனயலே (சம்கப்னபின்

பமவதமழழத பண்டு ஆகர்யக்கப்ட்டு அடற்குள்
ழமய் உட்கமனம். ணர்ந்ட ன அப்னம் இறுக்கணமகக்

கூம்ிக்ளகமள்லம் ழமடம் பமவ ஆவசதமல் பண்டு
ந்ட ழமகமணல் அடயழழத இனக்கும். அப்டிழத
கூம்ி னலேக்குள் னெச்சு பி னடிதமணல் டயஞய
உதிவபிடும்) - இப்டிப் ஞ்ழசந்த்ரிதங்கநில்
எவ்ளபமன்று என ப்மஞிக்குச் சனெட்டி அடன்
அனயலேக்குக் கமஞணமகயட. ணடேஷ்தவழதம ந்ட
இந்த்ரிதங்கலழண சப்டுத்டகய ழமட இபன் கடயவத
ன் ளசமல்? ன்று பனகயட. இங்ழக

ஜமழந்த்ரிதங்கவந ணமத்டயம் ளசமல்ய அவபகவநழத
அர்த்ட ழடபமகக் கமட்டி இனக்கயட.

ஆமலும் னடயல் 'டண'த்டக்கு ளஃின் ளகமடுக்கய
இத்டயல் 'உழதமம் இந்த்ரிதமஞமம்'- இனபவகப்ட்
இந்த்ரிதங்கவநனேம், அடமபட கர்ழணந்த்ரிதங்கள்,

ஜமழந்த்ரிதங்கள் ன் இனபவகப் னன்கவநனேம்
அடடற்கு பிதணமக உள்ந இன் டேகர்ச்சயகநியனந்ட
டயனப்ி யவ யறுத்டய அக்குபழட 'டணம்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்:
பிழதப்த : மபர்த்த ஸ்டமம் ஸ்பஸ்பழகமநழக |
உழதமம் இந்த்ரிதமஞமம்  டண : ரிகர ர்த்டயட : ||
அடேழமக பஸ்டக்கநம 'பிதங்'கள்
ன்பற்யயனந்ட இண்டு டயனுற இந்த்ரிதங்கவநனேம்
இலத்ட அக்கய அடடன் ழகமநத்டயல் யவ யறுத்டபட
- 'ஸ்பஸ்ப ழகமநழக ஸ்டமம்'ன்மல் அடடன்
பட்த்டயல் யவ யறுத்டபட- அப்டிச் ளசய்பழட
'டணம்'ன்று

பிழசயத்டச் ளசமல்ப்டுகயட ன்கயமர்.

'பிதங்கநியனந்ட

இந்த்ரிதங்கவந இலத்ட

அக்குபட'ன்மல் னரிகயட. 'அடடன் பட்த்டயல்
யவ யறுத்டபட'ன்மல் ன்?இந்த்ரிதங்கநின்
அக்கந்டமன் டணணமடமல் அவடச் ளசமன்ழடமடு
பிட்டினக்கமழண!அபற்வ அபற்றுக்குரித பட்ங்கநில்
யறுத்டபட ன்று என்வ னரிதமட என்வ
ழசர்ப்மழன்?

மன் இவட ப்டிப் னரிந்ட ளகமண்டினக்கயழளன்மல்
அல்ட னரிந்டடமக யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயழளன்மல் 'என்வனேழண மர்க்கக்
கூமட, என்வனேழண ழகட்கக்கூமட, என்வனேழண
டயன்க்கூமட, வகவத கமவ ஆட்டி என கமரிதனம்

ண்ஞக்கூமட ன்யப்டி டழசந்த்ரிதங்கவநனேம் னலக்க
அக்கும் டிதமக ஆசமர்தமள் ளசமல்பில்வ. அப்டி
எழதடிதமக இந்த்ரித பிதமமம் னலவடனேம்
யறுத்டயபிட்மல் உதிர் பமனழப னடிதமட.

அப்டிதமமல் மடவ ப்டிப் ண்டபட?சுபவ
வபத்டத்டமழ சயத்ம் லடடம்?சரீ தமத்வக்கு
அத்தமபச்தணமக மர்க்க க்க ழபண்டிதட, டுக்க

ழபண்டிதட னடமபற்வப் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும்.
இப்டி அத்தமபச்தத்வட யணயட் ண்டம்

ல்வவதத்டமன் ழகமநகம் - பட்ம்- ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமளன்று ழடமன்றுகயட. உதிர்
பமழ்படற்கு அத்தமபச்தணமக ந்ட அநலேக்கு என
இந்த்ரிதம் ளடமனயல் டழணம அடழப அடற்கு
ழகமநகம்;அடற்கு ழணழ ழமமல் ஆத்ண மி. அந்ட
ல்வவத ணீ ப்மட. கமர் என குயப்ிட் ஸ்ீடில்
ழமகமம் - ழமகழபண்டும். கமர் இனப்ழட 
இங்கலக்குப் ழமபடற்கமகத்டமன். ஆமலும்
ஸ்ீட்யணயட் வபத்டயனக்கயடல்பம?அப்டித்டமன் சரீ
தமத்வ உள்நபவ இந்த்ரிதங்கலக்குக் கமர்தனண்டு.
என கமர்தனணயல்மணல் னலக்க அபற்வ
அக்கபிப்மட.

'என

கமர்தனணயல்மபிட்மல் சரீ தமத்வழத

னடிதமணல் ழமய்பிடுழண!அப்டி ழபண்மம்.

யதடயதமவடப் ண்ட:யதடம் குன கர்ண த்பம்... சரீ
தமத்மி ச ழட  ப்யத்த்ழதத் அகர்ணஞ:' ன்று கபமன்
ளசமன்வட இங்ழக ளமனத்டயப் மர்த்ட அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

ழகமநகம் ன்வட orb (பட்ம்) ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்நமணல் orbit (பட்ப்மவட) ன்று ண்ஞிக்
ளகமண்மல் ரிதமதினக்கும். க்ங்கள் ¨ர்தவச்
சுற்ய அட அடற்ழகற்ட் 'ஆர்ிட்'டில் ழமய்க்
ளகமண்டினக்கும் பவதில் ப்ஞ்ச ப்ன ரிதமய்த்

டமினக்கயட. ப்ஞ்ச பமழ்க்வக ரிதமய் க்க அந்ட
க் ஞ்சமம் அபசயதணமகழப இனக்கயட. ஆமல்
'ஆர்ிட்'வ

பிட்டு என க்ம் பிகயழதமடிமல்

த்டவ உத்மகணமகய பிடும்?இன்ளமன க்கம்,
க்ங்கள் ஞ்சமழண ண்ஞமணல் யன்று பிட்மலும்
ளரித உத்மகணமகத்டமன் ஆகும். அப்டித்டமன்

டழசந்த்ரிதங்கலம் என 'ஆர்ிட்'டில் எடிக் கமர்தம்
ண்ஞிமல்டமன் ீப தமத்வழத க்கும். அவப

யன்று பிட்மல் சமலேடமன்."னி ம்"ன்று ணறுடி
அடிதியனந்ட ஆம்ித்டமகடம். 'இப்ிபி டப்ிமல்
ப்ிபி பமய்க்குழணம?' ன்று - இப்ழமட என
கவடதமகபமபட ஆத்ணம, மடவ ன்று ழகட்டற்கு
உட்கமர்ந்டயனக்கயழமழண, இடற்குக்கூ பனய, பசடய,
அிமவ இல்மடடமக ன் ன்ணம
பமய்க்குழணம?ஆவகதமல் என சரமக இந்த்ரிதங்கள் என

கமர்தபட்த்டயல் ழமகய பிடத்டயல் அபற்வ
யவப்டுத்ட ழபண்டும். அடடமன்

இங்ழக ளசமல்லும் ஸ்டமம். கழப னடிதமணல்
யறுத்டயபிடும் ஸ்டமணயல்வ;
ீப தமத்வக்கு அபச்தணம கடயதிழழத
ழமகும்டிதம ஸ்டமம் - அடமபட, அந்ட
பனயதிழழத யவப்டுத்டபட.

இப்டி ஜமழந்த்ரிதங்கவந ணமத்ணயல்மணல்
கர்ழணந்த்ரிதங்கவநனேம் அக்கும்டிச் ளசமல்கயமர்
ன்றும் ளசமன்ழன். ணஸ், கர்ழணந்த்ரிதம் ந்ட,
ஜமழந்த்ரிதம் ந்ட, ல்மபற்வனேம் கூட்டிப்
டயளமன இந்த்ரிதங்கள் ன்றும் ளசமல்படண்டு. கமடச
னத்ர்கள் ன்று ஈச்பனுக்குப் டயளமன னொம் இனப்ட
இந்டப் டயளமன இந்த்ரிதங்கநின்

அடயழடபவடகநமகத்டமன் ன்று ளசமல்படண்டு. கமடசய
ட்டிி ன்ழட டத்பமர்த்டத்டயல் கமடச

இந்த்ரிதங்கலக்கும் bQ ழமமணல் வபப்டடமன்.
'ந்வடந்டமக

உள்ந இனபவகப்ட் இந்த்ரிதங்கழநமடும்

ம்ந்டப்டும் ணவனேம் டயழமமபட இந்த்ரிதணமக
அயத ழபண்டும். அந்ட என்வ தித்ட பிட்மல்
மக்கயப் த்வடனேழண தித்டடமகய பிடும்'ன்று ணடே
ளசமல்யதினக்கயமர்.
கமடசம் ணழம ஜ்ழஜதம் ஸ்பகுழஞழமதமத்ணகம் |
தஸ்ணயந் யழட யடமழபளடௌ பட : ஞ்சளகௌ களஞௌ ||

இன்ளமன பிடணம க்நமயஃிழகனும் உண்டு.

ன்ளபன்மல், ஜமழந்த்ரிதம் ந்ழடமடு ணமத்டயம்
ணவச் ழசர்த்ட ஆறு இந்த்ரிதங்கள் ன்று
ளசமல்படண்டு. கர வடதில் கபமன், 'இந்த்ரிதமஞி
ணச்சமஸ்ணய' - இந்த்ரிதங்கலக்குள் மன் ணமக

இனக்கயழன் ன்று ளசமல்ய இன்ளமன இத்டயல்
இவடனேம்பி ஸ்ஷ்ணமக, 'ண:
ஷ்மீந்த்ரிதமஞி'ன்று ஆறு இந்த்ரிதங்கநில்
ணறம் என்று ளடரிபித்டயனக்கயமர்.

ஆசமர்தமலம் இந்ட அிப்மதத்வடக் கமட்டும்
இங்கலண்டு. உடமஞணமக:இந்த்ரிதத்வடக்
'கஞம்'ன்றும்

ளசமல்படண்டு. ீபின் இஷ்ங்கவநப்

னர்த்டய ளசய்னேம் கமரிதங்கவநப் ண்டம்

கனபிதமதினப்டமல் அப்டிப் ளதர். ண்டபட, ப்நமன்
ழமடுபட, டக்க றக உஞர்ச்சயகவந அடேபிப்ட ஆகயத
கமரிதங்கவந என ீபின் உள்லக்குள்ழநழத இனந்ட
ளகமண்டு ணஸ் ண்டபடமல் அடற்கு
'அந்டஃகஞம்'ன்று

ளதர். இவட ளபநிப்க் கமரிதம்

ண்டம் ந்ட ஜமழந்த்ரிதங்கலன் ழசர்த்ட, என
பண்மக னொகப் டுத்டய ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த
ரி'தில்
ளசமல்யதினக்கயமர்:'ணஜ்ீப:கஞசஞ:ட்சஞடமம்'ன்
று ன் பண்மக ன்மல், பண்டுக்கு ஆறு கமல்;அந்ட
ணமடயரி ீபனுக்கு ஆறு கமமக இந்ட ஆறு
கஞங்கள் இனக்கயன். கமமல்டமழ சம்
ளசய்பட?பமழ்க்வகதில் என ீபன் ளசய்கய

சங்கலக்ளகல்மம் ஆறு கஞங்கலழண

கமஞணமதினந்டமல் இவபனேம் கமல்கள்டமன். 'கஞ
சஞம்'ன்ட அவடத்டமன். ஆறுகமல் உள்ந ிமஞி
பண்ழ ஆவகதமல் இந்ட ஆமணயனேம் பண்டுடமன்.
பண்டு டமணவப் னபில்டமன் ழமய் அப்டிழத டன்வ
ணந்ட ளசமக்கயதினக்கும்?அழட ழமத் டணட ீபன்

அம்மநின் மட டமணவதில் டிந்ட கயக்கும் பண்டின்
டன்வணவத
அவத ழபண்டும் ன்று அபநிம்
ிமர்த்டயத்டயனக்கயமர். அப்ழமட ணஸ்,
ஞ்ழசந்த்ரிதங்கள் இண்டும் அங்கய, அடமபட சணம், டணம்
இண்டும் வககூடி ீபன் அபநிம் தித்டயனக்கும்
அம்மலவத மடத்வட ஆசமர்தமள்

ளசமல்கயமர்;அபலவத ஸ்டங்கநில் கனம்ன
பில்லும் ஞ்சமஞனம் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமழந,
அபற்யலும் பில் ம் ணவ அக்கய 'சண'த்வட

உண்மக்குபடடமன்;மஞம் ஞ்ழசந்த்ரிதங்கவந அக்கய
'டண'த்வட

உண்மக்குபட.

ஆக, ண அக்கனம் னக்கனம் என்ழமளமன்று
வகழகமத்டக் ளகமண்டு, கமம்ப்நிளணன்ரிதமக

என்வதன்று இட்டு யப்ிக் ளகமண்டு ழமக ழபண்டும்.

மடமங்கங்கநில் ல்மனழண ழசர்ந்ட ழசர்ந்ட, கந்ட
கந்ட அப்தயக்கப் ழபண்டிதவப;அடிழதமடு
ிரித்டப் ிரித்ட, என்வ னலக்க னடித்ட பிட்டு
அப்னம் அடுத்டட ன்று இல்வ ன்று ளசமன்ழன்.

சண-டண பிதணமக அவட ழணலும் அலத்டம் ளகமடுத்டச்
ளசமல்ழபண்டிதடமகயட.

னத்டய னர்பணமக இல்மணல் 'இன்பமன்ரி'ன்கயடி சய
ணதங்கநில் டமமகழப இந்த்ரிதங்கள் பித
ழமகங்கலக்கு எடுபவட ழபண்டுணமமல் ணயன்

ம்ந்டம் இல்மணல் ப்ட ன்று ளசமல்மழணம
ன்ழபம?ணற்டி ந்ட இந்த்ரிதத்டயன் எட்ம் யற்டம்,
ணயன் எட்ம் யற்டம் ணயமழழத
மடயக்கப்டும் ணமசமங்கள். இந்த்ரிதங்கள்
எடுபடங்கூ ணயகப் ளனம்மலும் ணஸ்
'ளயழட்'மகத்

டன்னுவத ஆவசப்னர்த்டயக்கமக

லேபடமல்டமன். ஆமலும் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் அவப
'இன்பமன்ரி'தமகலேம்

எமம். இப்டித் டமமக

ளகமஞ்சம் எமழண டபி, டமமக யற்ட ன்ட

அடிழதமடு இல்வ. ணறடமன் இந்த்ரிதங்கவநனேம்
அக்கய யறுத்ட ழபண்டும். ஆக, ழமக

ணபக்கழணதம சணம் ணமத்ணயல்மணல், னக்கணம
டணனம் ணயன் கமர்தந்டமன். எழ ணஸ்டமன்
இண்வனேம் மடயப்ட. ஆவகதமல்டமன் சண-டணங்கள்
ளமம்லேம் கந்ட இவஞந்ட பனபட.
'இந்த்ரிதமஞி

ணம யதம்த - னன்கவந ணத்டமல்

அக்கய'ன்று டணத்வட ணயன் கமர்தணமகழப க்னஷ்ஞ
ணமத்ணம ளசமல்யதினக்கயமர். க்குவத இழட
ளசமல்வணப்ிழழத இன்ழமரித்டயலும்
'ணவழபந்த்ரித

க்மணம் பியம்த'- ணயமழழத

(ணயமல்டமன், டன்மல் இல்வ ன்று

ளடநிலேடுத்டபடமக 'ணம ப''ணவப'ன்று
ழமட்டினக்கயமர். ணயமழழத) னன்கநின்

கூட்த்வட ன்மக அக்கய'ன்கயமர். அப்டி அக்கய,
'சவ:

சவ: உழணத்', ளணல் ளணல் அவணடயதமக

அங்கயதினந்டபி ழபண்டும் ன்கயமர். அப்டிதினப்ட
டமன் ட்க ம்த்டயல் அடுத்ட 'உடய'.
'உழணத்'ன்மல் 'உடயனேன்

இனக்க ழபண்டும்'.

கபமன் சண டணங்கவநச் ழசர்த்டச் ழசர்த்ட ளசமல்லுபமர்.
'ர்ப

த்பமமஞி

ம்தம்த ணழம ஹ்னடய யனத்த ச'ன்கய இத்டயல்
'ர்ப

த்பமமஞி ம்தம்த'டமன் டணம். 'ணழம ஹ்னடய

யனத்த'ன்ட சணம். 'ர்ப த்பமமஞி

ம்தம்த'ன்மல் ல்ம எட்வவதனேம்
அவத்ட'ன்று அர்த்டம். எட்வ ன்ட இந்த்ரிதங்கள்
டமன். கமட, னெக்கு, பமய் ஆகயதபற்யல் கண்டக்குத்
ளடரினேம்டி எட்வ இனக்கயட. சர்ணத்டயல் ம்

கண்டக்குத் ளடரிதமபிட்மலும் ணதிர்க்கமலுக்கு
ணதிர்கமல் எட்வடமன். கண் ன்ழட கமத்டயலுள்ந

எட்வதில் fix ஆடடமன். அழடமடு கண்ணஞிதிலுள்ந
டவநதின் பனயதமகத்டமன் எநிக்கடயர் உள்ழந ழமய்

கமட்சய ன்ட ற்டுகயட. ஆவகதமல் ர்ப த்பம

ம்தணம் ன்ட ஞ்ழசந்த்ரித யக்ணம டணம்டமன்.
அக்கய ஆத்ணமபில் யறுத்டம் சணம்டமன் 'ணழம ஹ்னடய
யனத்த'.

"உதிர்கநின்

பிடணம மபங்கலம் ன்ிணயனந்ழட

உண்மகயன்:பந்டய மபம னடமமம் ணத்ட ப

ப்னடக்பிடம:" ன்று ளசமல்ய அப்டிப்ட் மபங்கநில்
ணயகலேம் உசந்டடமக 'னத்டய, ஜமம், அம்ழணமம்
(ழணமத்டக்கு ஆநமகமட யவ) , க்ஷவண (ளமறுவண) ,
த்தம், டணம், சணம்'ன்று கபமன் இந்ட இண்வனேம்
குயப்ிட்டு பிட்டு ழணழ சயட ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமகயமர். 'வடபி ம்த்'ன்டமக ளடய்பக
ீ

குஞங்கலக்கு யஸ்ட் ளகமடுக்கும் ழமடம் 'டமம்
டணச்ச'ன்று டணத்வடனேம், 'த்தமக : சமந்டய'ன்று
சணத்வடனேம் அபற்யல் 'இன்க்லட்'ண்ஞிதினக்கயமர்.

சணத்டயமல் பிவநபட சமந்டய, டணத்டயமல் பிவநபட
டமந்டய - னன்ழழத ளசமல்யதினக்கயழன்.
ந்யதமயவத 'தடய'ன்றும் ளசமல்படண்டு ன்று
ளடரிந்டயனக்கமம். 'த்டயமர்'ன்று மணமடேவச்
ளசமல்கயமர்கள்;'த்டயமஜ்'ன்று ழர் கூ வபத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். அட 'தடய மர்' ன்டடமன். தடய

ன்மல் டபி. அந்ட பமர்த்வடக்கு ழர் அர்த்டம்
ன்ளபன்மல் 'அக்கயதபர்'ன்ழட. 'தண', 'தட' ன்

இண்டும் அக்குபவடக் குயக்கும். ணற்பர்கவந கயடு
கயடு ளபன்று டுங்கப் ண்ஞி அக்கய வபக்கயபன்
தணன். டமன் இனக்கய ஊனக்கு அபன் ிடித்டக் ளகமண்டு
ழமகயபர்கவந அங்ழக ன்மக அக்கய எடுக்கயத்
டண்டிப்டமல் அந்ட ஊனக்ழக 'ம்தம்'ன்று
ீ
ளதர்.
அட தணன் ணமசமம் - ளபநிதியனப்பர்கவந
அக்குபட. தடய ணமசமம் - ளபநிதியனப்பர்கவந
அக்குபட. தடய ணமசமம் - டன்வழத அக்கய

வபத்டயனப்ட. அடமல் அபவ தடமத்ணம, ம்தமத்ணம
ன்றும் கர டமடய சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.

மத்கமணம அக்குனவ உள்ந ஊர் ம்தண ீ
ன்மல் டன்வத்டமழ கடுவணதமக அக்கய வபத்டக்
ளகமண்டுள்ந ந்யதமயவத ம்தடமத்ணம ன்றும்,
ம்தணய ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. வட அக்கய
வபத்டயனக்கயமளன்மல் ணவனேம்
இந்த்ரிதங்கவநனேந்டமன். அடமபட சண டணங்கவந
மடயத்டபழ தடய ப்டும் ந்யதமய.
'ச்த்டமபமன்

ழட ஜமம் டத்:ம்தழடந்த்ரித:' ன்று

கபமன் ளசமல்லும்ழமட ச்த்வடழதமடு கூ
இந்த்ரிதங்கவந ன்மக அக்கய
'ம்தழடந்த்ரித'மக

இனப்பழ ஜமணவபமன்

ன்கயமர். மட சடஷ்தத்டயல் பனம் ச்த்வட, சண,
டணம் ஆகயத ல்மபற்வனேம் அவத்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர்!
'ஆவண

டவ, கமல் ஆகயதபற்வ ஆத்டக் கமத்டயல்

ஏட்டுக்குள் இலத்டக் ளகமள்கய ணமடயரி எனபன்

இந்த்ரிதங்கவந இந்த்ரித பிதங்கநியனந்ட பிடுபித்ட
உள்ழந இலத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்'ன்று ஸ்டயட ப்ஜ்ஜ
க்ஷஞங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட அனகமக உணமம்
ளகமடுத்ட னக்கத்வட பற்னறுத்டயதினக்கயமர்.
இந்த்ரிதங்கள் டன் மட்டுக்கு எடுகய அத்டவ
கமனழண ணடேஷ்தனுக்கு ஆத்டக் கமம்டமன்!அடமல்
ஆவண ப்ழமழடம பனம் ஆத்டக் கமத்டயல் ணட்டும்
டவ, கமவ உள்ழந இலத்டக் ளகமள்கயளடன்மல்

ணடேஷ்தன் ப்ழமடம், ல்ம பிடத்டயலும் னன்கவந
ளபநிப்ழமக்கயல் பிமணல் உள்ழந இலத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்வட 'ர்பச:'ன் என சயன்
பமர்த்வடவத ழமட்டுத் ளடரிதப்டுத்டயதினக்கயமர்.
'தடம

ம்ழட சமதம் கூர்ழணம (அ) ங்கமீப ர்பச:"

ப்னடமண்தகத்டயல் ழடபமடய னலடற்கும்

உழடசணமகச் ளசமல்யதினப்ழட டணம்டமன். 'டமம்தட இந்த்ரிதங்கவந அக்கய வபத்டயனங்கள்' ன்று
உழடசயத்டயனக்கயட. கவட ன்ளபன்மல் ழடபர்கள்,
ணடேஷ்தர்கள் அறர்கள் னெபனம் டங்கவநப் வத்ட
ப்மடயதிம் ழமமர்கள்; உழடசம் ளற்றுக்

ளகமள்படற்கமகப் ழமமர்கள். அபர்கலக்கு ப்மடய 'ட'
ன் எற்வளதலத்வட ணட்டும் உழடசயத்டபிட்டு,
'னரிந்ட

ளகமண்டீர்கநம?ன்று ழகட்மர்.

பனக்குழண டக்கு னக்தணமக உள்ந என குவ
ன்ளபன்று ளடரிதமணயனக்கமட. ஆகழப எனத்டர்

ங்ழகடணமக டமபட ளசமல்ய அடயயனந்ழட அபர்கவந
டங்கலக்கமவடப் னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று
வபத்டமல் னரிந்டளகமண்டு பிடுபமர்கள். அப்டித்

டமங்கநமகழப னரிந்டளகமள்ந பிடுபடற்கு 'பமல்னை'லேம்
மஸ்டய. அட ன்மக ணயல் வடக்கப் ண்டம்.
'குவவதச்

ளசமல்கயமழ!' ன்று ளசமல்கயபிம்

ழகமம் பமணல் என பிழமட உஞர்ச்சய,
'க்னைரிதமயடி'அடித்டக்

ளகமண்டு ழமய்பிடும்.

அப்டி இப்ழமட ப்மடய 'ட'ன்று எழ அக்ஷத்வடச்
ளசமன்ழமட அந்ட னென்று மடயதினம் எவ்ளபமன
பிடத்டயல் அவடப் னரிந்ட ளகமண்மர்கள். டங்கலக்கு
னக்தணமக ழடவபப்டுகய என்யன் னடல் லத்ட அட
ன்று அபர்கள் டுத்டக் ளகமண்மர்கள். அப்டி டுத்டக்
ளகமள்லம்ழமட ழடபர்கள்
'ட' ன்ட 'டணம்'ன்டற்கு

அப்ரீபிழதன் ன்ழ

டுத்டக் ளகமண்மர்கள். அடமல் 'னரிந்ட ளகமண்ழமம்.
'டமம்தட'- இந்த்ரித

யக்ஹ்த்ழடமடு இனங்கள்'ன்று

உழடசயத்டயனக்கயீர்கள். அப்டித்டமழ?' ன்று
ழகட்மர்கள்.
ப்மடயனேம், "ஆணமம், ரிதமகப் னரிந்ட
ளகமண்டினக்கயீர்கள்"ன்மர்.

ணடேஷ்தர்கள் ('ட'ன்வட) 'டத்ட': 'ளகமடுங்கள்'அடமபட
'டம

டர்ணம் ண்டங்கள், ஈவகக் குஞத்ழடமடு

இனங்கள்'ன்று னரிந்ட ளகமண்மர்கள். அவடனேம்

ப்மடய ரி ன்மர். அறர்கள் 'டதத்பம்':'டவதனேன்
இனங்கள்'ன்று னரிந்ட ளகமண்மர்கள். 'ளமம் சரி'ன்று
ிமடய 'அப்னொவ்' ண்ஞிமர்.

இங்ழக ழடபர், ணடேஷ்தர், அறர் ன்று ளசமன்

னெபனழண ணடேஷ்தர்கநில் னென்று டயனுசமபர்டமன்
ஆசமர்தமள் மஷ்தத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர். 'ணற்
ல் குஞங்கள் இனந்டம் இந்த்ரிதக் கட்டுப்மடு ழமடமட
ணடேஷ்தர்கவந இங்ழக ழடபர்கநமகலேம், எழ ழம
குஞத்ழடமடு - ஈவக ந்ழடதில்மணல் - டக்ழக

ழசர்த்டக் ளகமள்படடமன் ளமடப்வதமக ணடேஷ்த

மடயதின் ளரித ழடமணமடமல் அப்டி இனப்பவ
ணடேஷ்தர் ன்ழனேம், டவதழத இல்மட, டதம
டமக்ஷயண்தம் ளடரிதமட க்னொ ஸ்பமபிகநம
ணடேஷ்தர்கவந அறர்கநமகலேம் ளசமல்யதினப்டமக
டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடமபட னென்று
உழடசனழண ணடேஷ்தனுக்கமடடமன்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
இடயயனந்ட ணற்டி த்குஞ ம்ன்ர்கநமக
இனப்பர்கலக்குக்கூ னக்கம் ழமடமணயனக்கும்
ன்று ளடரிகயட. ீபவ ணமவததில் இலக்கும் பலு

பமதந்ட சக்டயதமகப் னமவசகள் இனப்ட இடயயனந்ட
னரினேம். ஆவகதமல் அடயயனந்ட பிடுடுபடம்

றணமக னடிதமட;டணம் - சணனம்டமன்;இண்வனேம்
ிரித்டச் ளசமல்ழப ழபண்மம்;இங்ழக ழடபர்கலக்கும்
ணக்கம், னக்கம் இண்டுவணனேழண ழசர்த்ட
அப்தயக்கச் ளசமல்படடமன் டமத்ர்தம்;அந்ட

அக்கணமட - டீபி ப்தத்டத்டமல் டமன் வக கூடும்.
மம் ழடம ளகமஞ்சம் னதற்சய ண்ஞிபிட்டு

ில்வழத ன்று உவந்டழமய் பிட்டுபிக்
கூமட. ஈச்பவ ம்ிக்ளகமண்டு, ளடமர்ந்ட
பிமனதற்சய டுக்க ழபண்டும் ன் ண்ஞத்ழடமடு
அப்தமம் ளசய்த ழபண்டும்.
ளபநிதில் பஸ்டக்கள் இனந்ட அபற்வ கண், கமட,
மக்கு னடமவப அடேழமகம் ண்ஞமட யவதிலும்
ணஸ் அந்ட அடேழமகங்கநின் ஆவசதியலுள்ந

அஸ்டயபமத்டயன் ழணழடமன் டம கமனம்

ண்ஞணயட்டுக் ளகமண்டு சஞ்சப்டுபட. ணபக்கம்
ன்ட அந்ட ண்ஞக் கட்ப்மடுடமன் - thought control.
அவட மடயப்ட ழசயல்வ. அடமல் னடயல்
எநலேக்கு ளபற்யகணமகப் ண்ஞக்கூடிதட உள்ழந
ணயல் ஆவசளதல்மம் ழமகமபிட்மலுங்கூ,

ளபநிழததமபட இந்த்ரிதங்கவநக் ளகமண்டு ஸ்டெ
பஸ்டக்கவந அடேழமகம் ண்ஞமணல்

கட்டிப்ழமடுபடடமன் - அடமபட டணந்டமன். வ்டம்,
உபமம் ன்று ளகமஞ்சம் ட்டிி ழமடுபட, கண்
கமட்சயகவநப் மர்க்கமணயனப்ட, அந்ட மட்கநில் டய
றகத்வட பிக்குபட ன்யப்டிப் ிடிபமடணமகப்
ண்ஞிமல் உள்ழநதினக்கும் ணறழண அந்ட

ஆவசகவந அக்கயபிட்டு இனக்கும் 'சண'அப்தமத்டயற்குக்
ளகமஞ்சம் க்குபணமகும். பிதங்கள்-அடமபட இந்த்ரித
ழமகத்டயற்கம பஸ்டக்கள் - இல்மட ணதத்டயல்கூ

ணஸ் அபற்யன் யவப்ிழழத அவபவட னடயல்
எநலே அக்கயபி னடினேம். அடமபட எநலேக்கு
ணயன் எட்த்வட யறுத்டய வபக்க னடினேம். ஆமலும்
அப்னம் கமந்டத்டயயனந்ட பித ப்ஞ்சத்டக்கு
பந்டபிட்ழமணமமல் உழ கமட ழடிழதமபில்
யிணமப்மட்டுக்கு ிய்த்டக் ளகமள்லம், மக்கு
கமப்ிக்குப் ிய்த்டக் ளகமள்லம்!இப்டி எவ்ளபமன
இந்த்ரிதனம், வனத பமவதமல் டமமகழப,
ணயன் டெண்டுடல் இல்மணழ எவ்ளபமன்றுக்குப்
ிய்த்டக் ளகமள்லம்!கமின் இலப்னகவநப் ளமறுத்ட

இல்மணல், குடயவகள் டமழண இஷ்ப்டி எடுகய ணமடயரி.

அப்டி இந்த்ரிதங்கவந யறுத்டயத ிகு அடேழமக

பஸ்டக்கள் சுற்யச் சூழ்ந்டயனக்கும்ழமடயலும் கூ ணஸ்
அபற்றுக்கமகப் க்கமணல் யற்கும்டிதமக சண ப்ழதமகம்
ண்ஞனும். இப்டி டண சணங்கவந ணமய ணமய- அந்ட
ணமற்ங்கள் ளமம் ழபகத்டயல் அடுத்டடுத்ட பனபடமல்,
ழசர்ந்ட ழசர்ந்ட ன்ழ ழடமன்றும் பிடத்டயல் -

அப்தயத்ட னடிபமக 'மடயத்ழடதமச்சு'ன்று ஆக்கயபி
ழபண்டும். அந்ட னடிலே ணயன் ரினர்ஞ அக்கணம
சணத்டயன் யவபமகழப இனக்கும்.

னடயல் எநலே மடயக்கக்கூடிதட, ளபநிப் னன்
அக்கணம டணந்டமன். 'மமதஞபல்ய'தில் ளமம்லேம்
'யம்டய'னேன்

ப்ஹ்ணசமரிக்கு டண அடேஷ்மத்வடனேம்,

கவசயதில் னற்றும் டந்ட னிபமகயமழ

அபனுக்கு சண அடேஷ்மத்வடனேம் ளசமல்யதினக்கயட.
'டணழண

ம் ன்று ப்ஹ்ணசமரிகள் அடேஷ்டித்ட ஆந்டப்

டுகயமர்கள். சணழண ம் ன்று அண்தபமயகநம
னிபர்கள் அடேஷ்டித்ட ஆந்டப்டுகயமர்கள்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. ப்ஹ்ணசர்தத்டயயனந்ழட
இண்வனேம் ஆம்ித்டமல்டமன் ந்யதமத்டயன்ழமட
ணயன் ரினர்ஞ அக்கணம சணம் னர்ஞணமக

யத்டயக்கும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
அங்கய ணஸ் ங்ழக யற்கயழடம அந்ட ஸ்டமம்
டமன் ஆத்ணம. ணஸ் யன்றுழமமல் ஆத்ணம
ப்கமசயக்கும். னன் ஸ்ழயழழத இந்த்ரிதங்கள்
டமங்கழந இன்பமன்ரிதமகப் வனத பமவ

ழபகத்டயல் ிய்த்டக் ளகமண்டு கயநம்னபட எய்ந்டழமய் ,

ணஸ் பமன்ரிதமகலேம் அபற்வ அக்கய எடுக்கய

ழமட்டினக்கும். அடற்கப்னம் ணயல் மக்கய இனக்கய
பமவ அலக்குகவந ணமத்டயழண ழமக்க
ழபண்டிதினக்கும். அடமபட சணம்டமன் னடிபமக பனகய
அக்கக் கமரிதம். அப்டிப் னர்ஞணமக ணஸ்

அங்கயபிட்மல் ஆத்ண ப்ழமடம் (பினயப்ன) உண்மகும்.
இவ்பமறு சணழண னடிபம அக்கணமதினப்டமல்டமன்
'சமந்டய:சமந்டய:

சமந்டய:', 'ஆத்ண சமந்டய'ன்ளல்மம்

ளசமல்பட. 'டமந்டய'ன் பமர்த்வட இடமல்டமன் 'சமந்டய'
ணமடயரிப் னக்கத்டயல் இல்வ. அக்குபட ன்று ணம
கமர்தணமகத் ளடரிதமணல், அங்கயப்ழம
பிட்டு உண்மகும் அவணடயவதழத சமந்டய ன்று
ளசமல்படற்கு கமஞம் அந்ட அக்கல் ற்ட்லேன் 'உன்'ன்மல்

உழழத அவணடய யவ

ற்டுபடடமன்!.
ணஸ் அங்குபவடத்டமன் ல்ம ணமன்கலம்
னக்தணமக ப்மர்த்டயத்டயனக்கயமர்கள். க்னஷ்ஞ

ணமத்ணமலேம் அப்டித்டமன் உழடசயத்டயனக்கயமர்.
தழடம தழடம யச்சடய ணச்-சஞ்ச - ணஸ்டயம் |
டடஸ்ழடம யதம்வதடத் ஆத்ணந்ழதப பசம் ழதத் | |
ணயன் யவ ளகமள்நமட டத்டநிப்வ ன்மக
டுத்டக்கமட் ழபண்டுளணன்டமல் 'கூயதட கூ'மக
'சஞ்சம்''அஸ்டயம்'ன்று

இண்டு பமர்த்வட

ழமட்டினக்கயமர். ந்ளடந்ட கமஞத்வட உத்ழடசயத்ட இந்ட
சஞ்சணம ஸ்டயணயல்மட ணஸ் ளபநிதிழ

எடுகயழடம அந்டந்ட கமஞம் எவ்ளபமன்யலும் அவட

இலத்டப் ிடித்ட ஆத்ணமபின் பசத்டயல் எப்னபித்ட பி
ழபண்டும் ன்கயமர்.
உடய
உடய
அப்டி ஆத்ணமபிம் பந்ட யற்கும் யவடமன்

ட்கத்டயல் அடுத்டடம உடய. 'உடய' ன்மல்
'ஸ்மப்'ஆகயபிட்ட

ன்று அர்த்டம். சமலே ன்ழகூ

அர்த்டம் உண்டு. 'ணம் இக்கக்'கற்க ழபண்டும் ன்கய
இத்டயல் இந்டழமபடமகழப

ளசமல்யதினக்கயடல்பம?அப்டிப்ட், என
ழபவனேணயல்மணல் ணற எய்ந்டழமய் பிட் யவ.
சண, டண அப்தமத்டயமல் ணஸ் ளபநிதிலுள்ந ிடிப்ன

ல்மபற்யலும் பிடுட்டு, என ளசதலுணயல்மணயனப்ட
உடய. அப்டித்டமன் 'பிழபக சூமணஞி'ளஃின்:
மஹ்தமபம்ம் வ்னத்ழட : ழம (உ) டயனத்டணம
உத்டண யவதம உடயவத 'உடய: உத்டணம'ன்கயமர்.
ளபநிப்ிடிப்ன 'மஹ்தஅபம்ம்'. ' ளபநி'ன்மல்
வகவத கமவ ஆட்டினேம் ஜமழந்த்ரிதங்கநமல்
மர்த்டக் ழகட்டு, டயன்னும் அடேபிக்கும் பஸ்டக்கள்
ணட்டுந்டமன் ன்யல்வ. ஆத்ணமலேக்கு ளபநிதம,

ஆத்ணமலேக்குப் னம்ம, ல்மழண ளபநிடமன். அடமபட
ணஸ் லப்னம் ண்ஞங்களநல்மம்கூ 'ளபநிவதச்
ழசர்ந்டட'டமன். இப்டி கத்டயனந்டம் பிடுட்டு ணஸ்
இனக்கயட. 'இனக்கயட'ன்மலும் இனப்ன ன்ழ

ளசமல் னடிதமணல் இப்ன ணமடயரி இனப்டமல் உடய
ன்ட. ணஸ் ளசதற்யனக்கயட. ஆமலும் ஆத்ண
ப்ழமடம் ற்மட யவ. ற்ட்டுபிட்மல் அட
இப்னக்கு ழர் டயம அம்னட யவ. இப்ழமட ஆத்ணம
ளடரிதமபிட்மலும் ணஸ் உனப்யசல் இல்மணல்

ளசத்டணமடயரி, ந்ட சஞ்சனணயல்மணல் இனக்கயட.
உயத்டக்கநில் பமட ப்டயபமடங்கள் பனம். அப்ழமட
என கட்சயக்கமர் ல்மக் ழகள்பிகலக்கும்
ஆஞித்டணமகப் டயல் ளசமல்ய டயர்கட்சயக்கமர்
பமதவத்டப் ழமய் எய்ந்ட உட்கமர்ந்டபிடுபவட
'உமண'ன்ழ

ளசமல்யதினக்கும். அடமபட, 'உணத்வட

அவந்டமர்'ன்று அர்த்டம். உணம், உடய இண்டும்

என்றுடமன் - தணம், தடய இண்டும் என்று ன்ழழ,
அந்ட ணமடயரி! ளசதற்றுப் ழமய் பிடுபட 'உடய'.
உடய யவவத அவந்டபன் உடன்.
ப்னடமண்தக மஷ்தத்டயல் ஆசமர்தமள் உடவ
'ர்வபஞம

பியர்னக்ட: ந்ந்தமீ'ன்று

பர்ஞித்டயனக்கயமர். 'ஞம'ன்மல் ஆவச. னத்ிம்
வஞ, ஞத்டயல் வஞ, ழமக பமழ்க்வகதில்

வஞ ஆகயதபற்வ பிட்டு ஜமி ிச்வசக்கமமக
சுற்றுகயமன் ன்று அழட உயத்டயல் இன்ழமரித்டயல்
பனகயட. ளமடபமக னத் ஞம, டம (ளண்மட்டி)
ஞம, பித்ட (ஞம்) ஞம னென்வனேம் ஞம
த்தம் ன்மர்கள். (யடம) த்ரிசடயதில் 'ஞம
யடமத்னடம'ன்று அம்மலக்குப் ழர் இனக்கயட.

ஆவசதற்பர்கநமல் னயக்கப்டுபள் ன்று அர்த்டம்.
வபமக்தம் ன்டம் ஆவச ழம

யவடமன். ஆமலும் அப்ழமட பிதங்கநில் ளபறுப்ன
டவ டெக்கய யன்ட. ளபறுத்ட எடக்கயத யவ அட.
இப்ழமட உடயதில் ளபறுப்னணயல்வ, ஆவசனேணயல்வ.
வபமக்தம் ன்னும்ழமட ளபறுப்ன, ளபறுப்ிழ எழ

கமர்தணமக ஆவசவத எனயப்ட ன்று இனக்கயட. டணம்,
சணம்-கநில் ஆவசகவநப் டுகய ணவனேம், அந்ட
ஆவசகவந யவழபற்ய வபக்கய இந்த்ரிதங்கவநனேம்
எழ கமர்தணமக அக்குபடமக இனக்கயட. அப்னம்

கமர்தணயல்வ. வபமக்த, சண டணங்கநிமல் ணஸ்
எனயபவந்டயனக்கயட. எனயலே ன்மல் எழடிதமக

எனயந்ட பிபில்வ. அந்ட எனயலே-அனயலே - ளமம்க்
கவசயதில்!இப்ழமவடத எனயலே ன்ட எய்லே ணமடயரி.
ஆத்ணமடேபம், அடன் ஆந்டம் (ஆகயதவபனேம்) இல்வ.
மனமக, சூன்தணமக இனக்கயமற்ழமன் யவ. ஆமலும்
சஞ்சங்கள் ழமட்டுப் ிடுங்கமட என யம்ணடய யவ.
ஆவசகள் பிட்டுப் ழமய் பிட்டமல் இவடழத

ந்ந்தமம் ன்று (ப்னடமண்தக மஷ்தத்டயல்)
ஆசமர்தமள் ளசமல்ய பிடுகயமர்;உடவ
'ந்ந்தமய'ன்கயமர்.

இன்னும் அந்ட ட்கத்டயல் னென்று

மக்கய இனக்கயன். ஆயல் (சணம், டணம், உடய ன்)
னென்று டமன் மர்த்டயனக்கயழமம். (டயடயக்ஷ, ச்த்வட,
ணமடமம் ன்) மக்கய னென்வ இன்னும்

மர்க்கபில்வ. அவபனேம் ஆபிட்டு னனக்ஷறத்பம்
ன் ழணமக்ஷ மட்த்டயல்

எனத்டன் ழடயத ிகுடமழ ந்யதமம்?அடற்குள்
ப்டி அவடக் ளகமண்டு பந்டமர்?-ன்மல், னன்ழ
ளசமன்வட ணறுடி ஜமகப் டுத்டகயழன்.
மடமங்கங்கள் என்று னடிந்டடமன் இன்ளமன்று
ஆம்ளணன்யல்வ. அவப கந்ட கந்ழட பனம்.
அப்டி பனம்ழமட இன்னும் னன்ழ ளசமன்

வபமக்தத்டயல் எனபன் ன்வக்கு னலத் ழடர்ச்சய
ளறுகயமழம அன்வக்ழககூ ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமண்டு பிமளணன்று - தடழப பிழத்
டடழப ப்பழத் ன்று ளசமல்யதினக்கயட
ன்ழன் மடமங்கம் என்யல் டீபணமதினந்டமழ

அவடத் ளடமட்டுக்ளகமண்டு ணற்ளடல்மனம் பந்டடமன்
ஆகடம்;பந்ழட டீனம். அடமல் உடய ன்மக உறுடயப்
ட்டு பிட்மலும் ந்யதமந்டமன் ன்று

அிப்மதப்ட்டு அப்டிச் ளசமல்யதினப்மர். அல்ட,
ந்-ந்தமய ன்டற்கு ழர் அர்த்டம் 'ன்கு

டந்டபன்'ன்ழடதமவகதமல் உடவ அப்டிச்
ளசமல்யதினக்கக்கூடும். ளன்மல் இிழணல்
பப்ழமகய டயடயக்ஷ, ச்த்வட, ணமடமம் ஆகயதபற்யல்
'டப்ட'ன்

அம்சம் இல்வ - அவப ன்ளபன்று

மன் க்ஸ்ப்ளநய்ன் ளசய்னேம்ழமட ளடரினேம்.
'மஹ்தமபம்ம்'ளபநிப்

ிடிப்னகள் -தமலேம் பிட்

யவ உடய ன்மல், அப்டி கத்வடனேம் ந்தமம்
ளசய்படடமன் ந்யதமம் ன்டம். 'ந்தமம்'ன்மல்
பிட்டு பிடுபட. ன்மக பிட்டு பிடுபட ந்யதமம்.

'பிழபக

சூமணஞி'ஆம்த்டயழழத மட

சடஷ்தத்வடச் ளசமன்

ஆசமர்தமள் அப்னம் டள்நி, ளமம்த் டள்நி ல்மனம்
ணறுடி பிழபகம், வபமக்தம், உடய னடயதவபகவநச்
ளசமல்பமர். ன் இப்டி எனத்டர் ந்யதமம் பமங்கயக்

ளகமண்டு மடவதில் உசந்ட கட்த்டக்குப் ழமபவடச்
ளசமன் அப்னம் இபற்வ ணறுடி ளசமல்கயமர் ன்று
ழடமன்மம். ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் னரினேம். இந்ட
அங்கங்கள் எவ்ளபமன்றுழண எவ்ளபமன கட்ணமக ழணழ
ழணழ லத்டக் ளகமண்டு ழமய்டமன் னலவணவத
அவனேம் ன்ட. இப்டித்டமன் ஆம்த்டயல் ளசமன்
பிழபக- வபமக்தங்கவநழத ணறுடி என இத்டயல்

ளசமல்ய இந்ட இண்டின் அடயழகம் - அடமபட உரி

பநர்ச்சயதமழழத, ணஸ் சக்டயதமகய னக்டயக்குத் டகுடய
ளறுகயட ன்கயமர். இன்ம் டள்நி 'வபமக்தமந்- 
ம் றகஸ்த கம் ச்தமணய பச்தமத்ண:- ணவ
பசப்டுத்டய தடயக்கு வபமக்தத்வடபிப் ண

றகணம இன்ளமன்வ மன் அயதபில்வ'ன்று
எழ டெக்கமகத் டெக்குகயமர். அழட ணமடயரி

வபமக்தத்டயயனந்ட ழமடம் (ஜமம்) , ழமடத்டக்கும்
அப்னம் உடய ன்று உடயதின் னலவணவத ளமம்ப்
ின்மடி கமட்டிதினக்கயமர்.
ணஸ் இப்ழமட மர்க்கும் ஆம் 'உடய'தில் எய்ந்ட
பிட்மல் அப்டிழத ளபறுவணதமக னடிந்ட
பிடுணம?னடிதமட. அப்ழமவடக்கு அப்டிதினந்டமலும்
ஈச்பமடேக்ம் ன்ட அவட அப்டிழத பிட்டு

வபக்குணம ன்?ப்ஹ்ண த்தம் ன் ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்பழட க்ஷ்தணமக என குனந்வட ஆவசளதல்மம்
அக்கயப் ழமட்டினக்கும்ழமட ணற எய்ந்ட யன்று
பிடும் யவழதமடு அபன் கவட னடிதட்டுளணன்று
ஈச்பன் பிட்டுபிடுபமம?அடற்கமக உழ த்த
மக்ஷ£த்கமத்வடக் ளகமடுத்ட பிலேம் ணமட்மன்.
ீபனுவத கர்ணமளபல்மம் அனயந்ட அப்னந்டமன்
அவடக் ளகமடுப்மன். அந்டக் கமம் பனபடற்குள்
ளபறுவணதம உடய ன்ட ணமபமக்த

உழடசத்டயற்கு ழணலும் ழதமக்தவட ம்மடயத்டக்
ளகமள்படற்கு பவகதமக ீபனுள்ந 'ணமடம'யவவத
அவனேம்டிப் ண்டபமன். அப்னம் ந்யதமம்

ளற்று உழடசம் ன்று (மடவ) ழணழ ழமகும்.
'ணமடம'த்டயற்கும் 'உடய'க்கும்
'ச்த்வட'ன்று

டுழப 'டயடயக்ஷ'

இண்வச் ளசமல்யதினக்கயட.

டயடயக்ஷ
டயடயக்ஷ

உடயக்கு அடுத்டமற்ழமல் டயடயக்ஷ. டயடயக்ஷ ன்மல்

யப்னத்டன்வண, ளமறுவண;'ளமவ உவவண'ன்று
டயனக்குநில் ளசமல்யதினப்ட.
அடுத்டமற்ழமல் ன்மல் உடயதில் யத்டய ளற்டற்கு
அப்னம் டயடயக்ஷ
ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்நக் கூமட.  டவப

ளசமன்வட - 'worth any number of repitition' ன்கயமர்கழந, அப்டி
த்டவ டவப ளசமன்மலும் டகும் பிதத்வட -

ணறுடி ளசமல்கயழன்:ஆத்ண ஜமத்வட மடயத்டக்

ளகமள்ந அழகம் ண்ஞழபண்டிதினக்கயட, வபமக்தம்
ள ழபண்டிதினக்கயட, இந்த்ரித யக்ம்
ணழமயக்ம் ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட, அப்டி
ண்ஞி ணஸ் ல்மபற்யயனந்டம் கனன்று ட்
கட்வ ணமடயரி 'உடய'தில் ஆகுணமறு ளசய்த

ழபண்டிதினக்கயட. இன்ம் லேம் ண்ஞ
ழபண்டிதினக்கயளடன்மல் இபற்யல் என்வ

ஆம்ித்டப் னர்ஞணமக அவட னடித்டபிட்டு, அப்னம்
இன்ளமன்வ ஆம்ித்ட னடிப்ட, அப்னம் இப்டிழத
அடுத்ட அடுத்ட ளசமன்வபகவநப் ண்டபட ன்று
யவத்டக் ளகமண்டுபிக் கூமட. ழமீ ஸ்

உத்ழதமகத்டயற்கு இன்ின் ழதமக்தடமம்சம் - இவ்பநலே
பதமதினக்க ழபண்டும், இன் டித்டயனக்க ழபண்டும்,

இவ்பநலே 'வட்'இனக்க ழபண்டும், ளபய்ட் இனக்கடம்,
ரிர்ழபன் ளகமள்வகப்டி இன் மடயதமதினக்கடம்,
இப்டிப்ட் த்வட இனக்க ழபண்டும் ன்று

ழதமக்தடமம்சங்கள் - வபத்டமல் அபற்யல் என்று ஆ
அப்னம் இன்ளமன்று ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமள்பமர்கநம?அந்ட பதற யணயட்வ னடயல் னர்த்டய
ண்ஞனும், அத்டவ பதம அப்னம் டிக்க
ஆம்ித்ட டிப்ன க்பமயஃிழகவப் னர்த்டய

ண்ஞடம், டித்ட னடித்ட அப்னம் குயப்ிட்
'வட்'டுக்கு

உசடம், ளபதிட் ழமடம், அப்னம்

இந்ட மடயதமகடம், அடற்கப்னம் அந்ட ணமடயரிதம
த்வடவத உனபமக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று

யவத்டமல் ப்டிதினக்கும்?எநலேக்கு அந்ட ணமடயரி
டமன், யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகத்டயயனந்ட

னனக்ஷறத்பம் பவதிலுள்ந ழதமக்தடமம்சங்கவந
என்றுக்கப்னந்டமன் இன்ளமன்று பனகயளடன்று
யவப்டம்! க்பமயிஃழகன்கள்
ழடவபதமதினப்டமல் அவப அத்டவவதனேம்
மடமங்கங்கநமக (ஆசமர்தமள்) ளசமன்மர். கூடித

ணட்டும் - கூடித ணட்டுந்டமன் னலக்க இல்வ - ந்ட
ஆர்ரில் அிபினத்டய க்ணழணம அந்ட ஆர்ரில்
யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகத்டயல் ஆம்ித்ட

னனக்ஷறத்பம் ன்று ளகமண்டு ழமய் னடித்டயனக்கயமர்.
ஆமல் அந்ட ஆம்த்டயழழத னனக்ஷறத்பம் உள்
ல்மனம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் அப்தமம்

ண்ஞித்டமமக ழபண்டும், எவ்ளபமன்றும் டெக்கமக
அப்தயக்கப் டும் கட்த்டயலும் அந்ட என்ழமழழத அந்ட என்றுக்குள்ழநழத ன்று கூச் ளசமல்மம்மக்கய அத்டவனேம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் பத்டமன்
ளசய்னேம்.
இன்ளமன்று (ளசமல் ழபண்டும்) பிழபகம், வபமக்தம்,
சணம் ன்யப்டிப்  அங்கம் ளசமன்டயல் ந்ட
என்யலுழண எனத்டன் கவசயதம
மக்ஷ£த்கமம் அவனேம் பவதில் னர்ஞ யத்டய
அவந்டடமகலேம் இனக்கமட. எவ்ளபமன்யலும் ளகமஞ்சம்
மக்கய சமக்கய னர்ஞத்பத்டக்கு என டி கர ழன

இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். ளன்மல் இபற்யல் ந்ட
என்யமபட னர்ஞ யத்டய ன்மழ அட வகழதமடு
வகதமக ணற்டகவநனேம் இலத்டக் ளகமண்டு பந்ட

அடகலம் யத்டயக்கும்டிப் ண்ஞிச் சழளன்று

கவசயதம மக்ஷ£த்கம யத்டயக்ழக ற்யபிடும்.
மடவ அத்டவனேம் ண்டபட ணற னர்ஞணமக
சுத்டணமகய, அப்டிழத அனய (லே) ப் ட்டுப்
ழமபடற்கமகத்டமன்;ணற அனயட்டுப் ழமபளடன்மல்

ஆவச பிதபமவ- அனயடுபடடமன். மடவதின்
னடிலே யவதில்டமன் இப்டி ஆவசகலம் பித
பமவகலம் அடிழதமடு அனயந்டழமய், உழழத
மக்ஷ£த்கமம் ற்டும் ன்று இப்ழமட மன்
ளசமன்டங்கூ ரிதில்வ. மக்ஷ£த்கமம்
ற்ட்மல் டமன் உழ பித னசயகள் அடிழதமடு

அனயனேம். அடமபட மக்ஷ£த்கமந்டமன் னடயல்;அப்னம்,
அப்னம் ன்மல் ளமம் கமத்டயற்கு அப்னணயல்மணல்,

உழழத - ஆமலும் மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு ிகுடமன் பித னசய னர்ஞணமக சயப்ட. கர டம
பமக்தம் இப்டித்டமன் ஸ்ஷ்ணமக இனக்கயட.

எவ்ளபமன இந்த்ரிதத்டயற்கும் ஆமணமக இனக்கப்ட்
பிதங்கவந அபற்றுக்குக் ளகமடுக்கமணல் எனத்டந்
இனந்ட பிட்மல், அந்ட னக்கத்டமல் பிதங்கள்

அபவ பிட்டுப் ழமய்பிடும். (அடமபட ஸ்டெணமக
அபன் அபற்வ அடேபிப்ட யன்று ழமய்பிடும் ன்று
டமத்ர்தம்.) ஆமலும் அடேழமக ம் - னசய கண்
னவ ன் ணமடயரி, அபன் ளற் அடேப னசய உள்லக்குள்ழந இனந்டளகமண்டு டமினக்கும். இட
ப்ழமட பிகும் ன்மல் ம் ளமனவந இபன்

ப்ழமட டர்சயக்கயமழம, அடமபட ஆத்ணமவப ப்ழமட

மக்ஷ£த்கமரிக்கயமழம அப்ழமட டமன்'ன்று (கபமன்)
ளசமல்யதினக்கயமர்.

பிதம பியபர்டந்ழட யமமஸ்த ழடய: |
பர்ம் ழமப்தஸ்த ம் த்னஷ்பம யபர்டழட ||
'ம்

த்னஷ்ட்பம'- ணவப் மர்த்டமழ ண டத்பத்வட

அடேபித்டமழ;' அி யபர்டழட'- அடேப னசயனேம்
யபினத்டயதமகும்.
பித னசயனேம் ழமய் ணஸ் அனயந்டமல்டமன் ணடத்ப
அடேபம் ன்று என க்கம் ளசமல்யபிட்டு இன்ளமன
க்கம் அந்ட அடேபம் பந்டமல்டமன் இந்ட னசய
ழமகயளடன்மல், "வத்டயதம் ளடநிஞ்சமல்

கல்தமஞணமகும். கல்தமஞணமமல் வத்டயதம்
ளடநினேம்"ன்கயமர்ழமல் அல்பம இனக்கயட?இல்வ
னசயவத அனயத்ட, ணவ அனயத்ட, ஆத்ண டர்சம் ளசய்த
இபமல் னந்ட ப்தமவ அத்டவவதனேம் மடவ
ன் ழரில் இபன் ண்ஞிப் மடுத்டமன் ழபண்டும்.

ஆமலும் னலக்க அனயக்கப் ண்ஞ னடிதமட. அப்ழமட
டமன், இபன் னல னதற்சயனேம் ண்ஞித யவதில்,
ஈச்பன் ண
கனவஞழதமடு இபனுக்கு ஆத்ணமடேபத்வடக் ளகமடுத்ட,
அடமழழத னசயவதனேம், னசய கமடம் ணவனேம்
ழசர்த்ட அனயப்ட. னலக்க இபன் மடவதமகழப
இனந்டபிட்மல் ஈச்பின் அடேக் சக்டயக்கு ன்
ளனவண?ஆவகதமல் கவசயபவ இபன் டமமக
னலவண அவதமணல்டமன் ல்ம

மடமங்கங்கவநனேம் அப்தயத்டடி இனக்க ழபண்டும்
ன்மகயட.

ளணமத்டத்டயல்  ம்ளக்ட்கவந ப்டி எழ
ணதத்டயல் வகழதமடு வகதமக டித்டக் ளகமண்ழ
ழமய், கவசயப் ரீ¬க்ஷ பவதில் எவ்ளபமன்யலும்

மக்கய சமக்கயனேம் வபத்டக் ளகமண்டு, ரீ¬க்ஷதின் ழமட
ல்மபற்வனேம் கம்ப்ந ீட் ண்ஞி லடய
எவ்ளபமன்யலும் மஸ், ல்மபற்யலும் ழசர்த்ட
ளணமத்டணமகலேம் மஸ் ன்று பமங்குகயழமணம.
அப்டித்டமன் ஆத்ண மடவதின்  அங்கங்கவந
அப்தமம் ளசய்படம்.
என்றுக்கு அப்னம் இன்ளமன்று ணமடயரி ளசமன்ட
ஆம்த்டயல் அவப இன்ளபன்று ிரித்டக் கமட்டி
ரிதமகப் னரித வபப்டற்கமகத்டமன். ங்கர டம்
மசய¬க்ஷதில் -ரி-க-ண--ட-ய ன்று என
ஸ்பத்டயற்கு அப்னம் அப்னம் இன்ளமன்று ன்டமக
பரிவச ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனப்ட அந்ட ஆம்

யவதில் ஸ்ப ஸ்டமங்கள் ிடிடுபடற்கமகத்டமன்.
ஆமல் அல் மட்டு ஆமவ ன்று பனம்ழமட
இந்ட பரிவச என்யல்டமன் பங்கள்

ழமகடளணன்யல்மணல் ழணல் ஸ்பங்கலம் கர ழ்
ஸ்பங்கலம் கந்ட கந்டடமழ பனகயன்?
'உடய'ன்று

ணஸ் ல்மப் ிடிப்வனேம் பிட்டு பிட்டு

எய்ந்ட ழமய்பிட் அப்னம் டயடயக்ஷ ன்

ளமறுவணவத அப்தயக்கடம் ன்று யவத்டக்
ளகமண்மல், 'ணஸ்டமன் ற்ளகழப ட் கட்வதமக

எய்ந்ட உட்கமர்ந்ட பிட்ழட!அடற்கப்னம் ளமறுத்டக்
ளகமள்ந ன் இனக்கயட?டெங்குகயபிம்
'ளமறுவணதமதின'ன்று

ளசமல்கய ணமடயரிதல்பம

இனக்கயட?'ன் ழகள்பி லம்த்டமன் ளசய்னேம். அப்னம்
அப்னம் ன்வடளதல்மம் அழடமடுகூ, அழடமடுகூ,
ப்நஸ், ப்நஸ் ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமண்மழ

ரிதமக பனம். ல்ம ப்ளக்ட்கவநனேம் ளகமஞ்ங்
ளகமஞ்சணமகச் ழசர்த்டச் ழசர்த்டப் டித்டக் ளகமண்ழ

ழமக ழபண்டும் ன் உடமஞத்வட ணக்கக் கூமட....
உடயப் மத்வட எநலேக்கு ன்மகப் டித்ட ளபற்யக்
கண்மல், மடமஞணமக பமழ்க்வகதில் ற்டுகய

மர்ணல் றக டக்கங்கநில் இப்ழமட மம் ளமம்லேம்
மடயப்வபட ழமயல்மணல் ணஸ் பிகய

ளபயச்ளசன்று இனக்கும். அப்டி இனக்கும்ழமட மர்ணல்
ன்டற்கு பித்தமணமக அப்மர்ணமகழபம
ப்மர்ணமகழபம றகடக்கங்கள் ழர்ந்டமல் அப்ழமட
உட யவதில் டடுணமற்ம் ற்ட்டு ணற

மடயப்னக்கு ஆநமகத்டமன் மர்க்கும். இந்ட இத்வட
யவத்டத்டமன் டயடயக்ஷஸ்ப - ளமறுத்டக் ளகமள்
ன்று ஆசமர்தமள் - அபனக்கு னன்ழழத உயத் KS - வபத்டமர்கள் ன்று னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

"டயடயக்ஷஸ்ப" ன்ட கபமன் பமக்கு. கர ழடமழடச
ஆம்த்டயழழத அர்றவக் கூப்ிட்டு, "டயடயக்ஷஸ்ப
மட!" 'ளமறுத்டக்ழகமப்ம!' ன்யனக்கயமர்.

சரழடமஷ்ஞம் ன்று என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம். அட

பமஸ்டபத்டயல் சரடம், உஷ்ஞம் ன் இண்டு பமர்த்வட
ழசர்ந்டட. டீம் -குநிர்;உஷ்ஞம் - சூடு, இட என
இட்வ;த்பந்த்பம், pair ன்ட - டயளடயமக உள்ந
ழமடி. இழட ணமடயரி றக-டக்கம். 'சரழடமஷ்ஞங்கவநப்
ளமறுத்டக் ளகமள். றக டக்கங்கவநப் ளமறுத்டக்

ளகமள்'ன்று கபமன் அர்றனுக்கு உழடசயக்கயமர்.
கர வடதில் அங்கங்ழக இப்டி இன்னும் அழக
த்பந்த்பங்கவநச் ளசமல்கயமர். c அபற்வக் கந்ட
த்பந்த்பமடீடமக இன. கமர்தம் யத்டயதமமலும் ரி,
ஆகமபிட்மலும் ரி, யத்டய - அயத்டயகள் இண்டிலும்
ணணமதின'ன்கயமர். ணணமதினப்ட ன்மலும்
ளமறுத்டக் ளகமள்பட ன்ழ
அர்த்டம். இந்ட யத்டய - அயத்டய ழமடிவதக் கவசய
அத்தமதத்டயலும் ளசமல்கயமர். யத்டய-அயத்டய ன்ட
ளபற்ய-ழடமல்பிவதத்டமன். 'யத்த்தயத்ழதமர்
யர்பிகம:கர்த்டம மத்பிக உச்தழட- ளபற்ய

ழடமல்பிகநில் ணமறுமடு அவதமணயனக்கும்
ீபவழத மத்பிகன் ன்ட'ன்கயமர்.

ஆம்த்டயல் ளசமன் சரழடமஷ்ஞ, றகடக்கங்கவந
த்தம ழதமகம் உழடசயக்கும்ழமடம் ளசமல்ய, கூ
'ணமழமணமழதம:' ன்று

ணம - அபணமம் ன்

இன்ளமன ழமடிவதனேம் ழசர்க்கயமர்.  இங்கநில்
'சு-அசு'டயளடயர்

ழமடிவதச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

னண்த-மங்கவநழத சு-அசும் ன்ட. ப்ரிதம்-

அப்ரிதம், இஷ்ம் - அயஷ்ம், மம் - அமம், தம்

அதம் ன்று  ழமடிகவந அங்கங்ழக ளசமல்ய
இவப ல்மபற்யலும் ணணமதினக்க ழபண்டும்
ன்கயமர்.
இபற்யல் இப்ழமட ளகட்டமகத் ழடமன்றுபவடப்
ளமறுத்டப் ளமறுத்டப் னகய அப்னம் அபற்யம்
அசட்வதமக, உடமீணமக ஆகயபி ழபண்டும்.

கடுங்குநிர், கடும் உஷ்ஞம், டக்கம், அபணமம், அசும்,
அப்ரிதம், அதம் ஆகயதபற்யல் இப்ழர்ப்ட்
டயடயக்ஷவத அப்தயக்க ழபண்டும். இப்ழமட ல்டமகத்
ழடமன்றும் யட உஷ்ஞம், யட சரடம், றகம், ணரிதமவட,
சும், ப்ரிதம், தம் ஆகயதபற்யலுந்டமன் டயடயக்ஷ

ழபண்டும். இப்ழமட ல்டமகத் ழடமன்றும் யட
உஷ்ஞம், யட சரடம், றகம், ணரிதமவட, சும், ப்ரிதம்,
தம் ஆகயதபற்யலுந்டமன் டயடயக்ஷ ழபண்டும்.

இல்மபிட்மல் இண்வனேம் ழசர்த்டச் ழசர்த்ட கபமன்
ளசமல் ணமட்மர். இண்டிலும் எழ ணமடயரி மபம்,

ணணமதினக்க ழபண்டுளணன்மல், இண்வனேம் சட்வ
ண்ஞமணல் உடமீணமதினக்க ழபண்டுளணன்று
அர்த்டம்.
ளகட்வட யத்டக் ளகமள்பட, ளமறுத்டக் ளகமள்பட
ன்மல் னரிகயட. ல்வட யத்டக்

ளகமள்பளடன்மல் (ன்ளபன்று) னரிதபில்வ.
ழகட்மல் ழபடிக்வகதமகக்கூ இனக்கயட. ஆமல்
மடவதில் எநலேக்கு தித்டமல் னரினேம்.
ல்ளடன்று ழடமன்றுபளடல்மங்கூ ழபண்மழண
ன்று ழடமன்றும். என ணந்ட ணமனடம் பசுகயட
ீ
,

உம்னக்கு யடணமதினக்கயட ன்மல், 'டற்கமக இப்டி
என சரீ ளநக்தம் ளடரித ழபண்டும்?ணந்டணமனடழணம,

சண் ணமனடழணம இண்டும் ளமனட்டில்வ ன்றுடமழ
இனக்க ழபண்டும்?ப்டி இனக்கயழடம, அப்டி இனந்ட
பிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று ம¢ னக்கயக் ளகமள்கயழமட,
டற்கமக இப்டி ணந்டணமனடம் ன்று என்று iC அடயல்

ளநக்தணயனக்கயட ன்று டிதமகப் ிரித்ட கமட்டி
அவட மம் சட்வ ண்ஞி சந்ழடமப்டும்டி இனக்க
ழபண்டும்?ன்று ழடமன்றும். இப்டிழத ஞம் கமசு
பந்டமல், ணடேஷ்தர்கள் ளமம்லேம் ப்ரிதத்வடக்
கமட்டுபர்கநமக பந்டமல், 'டரித்ழணடமன் இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டுழண! அப்ரிதணமக, கரித்டக்

ளகமட்டுபர்கநமகழபடமன் ங்கள்
இனக்கட்டுழண!மம்டமன் ளமறுத்டக் ளகமள்ந

னகுகயழமழண!அடயயனந்ட பித்தமணமக இப்ழமட
ப்மழன்?ந்டமல் ணறுடி ல்ட ளகட்ட ன்று
பித்தம ண்ஞங்கலம் ற்த்டமழ இம்

ளகமடுத்டப் ழமகயட?'ன்று ழடமன்றும். அடமபட
ளகட்ட ழபண்மம் ன்று இப்ழமட ழடமன்றுகய ணமடயரி
மடவதில் எநலேக்கு னன்ழயத அப்னம்

இப்ழமட மம் ல்ட ன்று யவப்டம் ழபண்மழண
ன்று ழடமன்றும் யவதில் அந்ட
'ழபண்மம்'ண்ஞத்வடப்

ழமக்கயக் ளகமண்டு அவடனேம்

சட்வ ண்ஞமணயனப்டடமன் ல்வட யத்டக்
ளகமள்பட!ல்டயல் டயடயக்ஷ னரிகயடல்பம?ல்டளகட்ட ன்று பித்தமம் மர்க்கமணல் ட ந்டமலும்
அடயல் கனத்ட ளசலுத்டமணல் பிகய இனக்கமம் ன்று
மம் யவத்டமலும், ம்னவத னர்ப கர்ணமலேக்கமக

ல்டகள் ிடிபமடணமக க்கமம். டயர்மர்க்கமணல்
ஞம் பந்ட ளகமட்மம். ப்ரிதணமக ந்ட ணயத்ர்கள்

பந்ட ழசமம். இப்டி இன்னும் அழகம் க்கமம்.
அப்ழமட 'இளடல்மம் ழபண்மழண! இப்டி அடேகூணம
பிதங்கநமக இல்மணல், ப்டயகூ

யவவணதியனந்டம் மம் ணவ ந்ழடமணமக,
த்னப்டயதமக வபத்டக் ளகமண்மல்டமழ
ச்மக்தணமதினக்கும்?அழடமடு ல்டமகத் ழடமன்றுகயவப
ம்வண ணமவததில் இலக்கயவபடமழ?அடமல் இவப
ழபண்டிதடயல்வ'ன்று யவக்கமணல் ல்வடனேம்
ளமறுத்டக் ளகமள்ந, ல்டயலும் டயடயக்ஷவதக் கமட்
இணயனக்கயளடன்று னரிகயடம?

டயடயக்ஷவத "ர்ப ட:கமமம் ம்" (ல்ம
டக்கங்கவநனேம் யத்டக் ளகமள்பட) ன்று
ஆசமர்தமள் 'பிழபக சூமணஞி'.
'அழமக்ஷ£டேனடய'இண்டிலும்
'டிஃவன்'ளசய்டயனக்கயமர்.

எழ ழம

அடமல் அட ணக்குத்

டக்கணமகத் ழடமன்றுபவட யத்டக் ளகமள்படமக
ணட்டுழண ஆகும்;றகத்வடனேம் சட்வ ண்ஞமணல்

இனப்வடக் குயக்கமட ன்று யவத்ட பிக்கூமட.
டற்ழமட மம் றகம் ன்று யவப்டயல்
பமஸ்டபத்டயல் றகணயல்வ. ஜமம் என்றுடமன்
றகம். அத்வபட ஜமம்
என்யல் பிவநபடடமன் றகம். த்வபட ழமக
அடேபம் அத்டவனேழண அந்ட ஜமத்டயற்கு ணமமடமல்
டக்கந்டமன். இடயழ ணக்கு இப்ழமழட டக்கணமகத்

ளடரிபடமபட, ழமடம் இந்ட உக உனப்யசல் ன்று

ம்வண ஜமப் க்கம் ழமகச் ளசய்னேம். றகமடேபழணம
இன்னும் ன்மக உகத்ழடமழழதடமன் கட்டிப்ழமடும்.
ஆவகதமல் அந்ட றகத்வட றகணமக யவக்கமட,
அடமபட அடலேம் டக்கழண ன்று யவக்கய

ணப்மன்வண பழபண்டும். அடற்கும் அப்னம் டற்ழமட
டக்கம் ன்று யவப்வட யத்டக் ளகமள்பவடப்
ழமழப றகம் ப்டும் டக்கத்வடனேம், 'அட மட்டு
ந்ட பிட்டுப் ழமகட்டும்;அடமல் மம்

மடயக்கப்க்கூமட'ன்று அசட்வ ணப்மன்வணதமல்
யத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அந்ட ஸ்ழயல்

டற்ழமவடத றகனம் டக்கணமகய பிடுபடமல்டமன்
ஆசமர்தமள் 'ட:கமமம் ம்'ன்று ணமத்டயம்
ளசமன்ட. ம்னவத ஸ்ழயல் றக-டக்கம் ன்

இட்வவத, த்பந்த்பம் ன்வட, எனழம யத்டக்
ளகமள்பழட டயடயக்ஷ ன்டடமன் கர டமடய
சமஸ்டயங்கநியனந்ட ளப்டும் உண்வண. அடமபட,

றகத்வட - ல்டமகத் ழடமன்றுபவடனேம் - 'ழமய்ட்டுப்
ழமட'ன்று ளமறுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
அட ளகமஞ்சம் ன்மகப் க்குபப்ட் அப்னம் அடற்கு
னன் ஸ்ழயலும், கர ழ் யவதிலும் இன்ளமன பிடத்டயல்
'ல்டயல்

டயடயக்ஷ'வத அப்தயக்க ழபண்டும். (அட)

ன்ளபன்மல் ல்ட ன்ட க்கும்ழமட
ஆந்டத்டயல் ம் ணஸ் ளமங்குகயட. அடலேம்
ணக்ளகமந்டநிப்னடமழ?ளகட்டயலும் டக்கத்டயலும் என
பிடணமக ணற ளகமந்டநித்ட ணயவ ளகடுகயட
ன்மல் ல்டயல், றகத்டயலுந்டமன் இன்ளமன

டயனுயல் சமந்டணமய் அங்கயதில்மணல் கூத்டமடுகயட.
இடலேம் கூமட. ணஸ் ஆட்ழண இல்மணல்

ஆமல்டமன் ஆத்ண டர்சம் கயவக்கும். ஆவகதமல்
ல்ட ன்டயல் ற்டும் ந்ழடமணம
ளகமந்டநிப்வனேம் அக்க ழபண்டும். இடலேம் என
பிடத்டயல் 'ளமறுத்டக் ளகமள்பட'டமன். ளமறுத்டக்
ளகமள்பட ன்வடத் டமங்கயக் ளகமள்பட ன்றும்
ளசமல்கயழமம். இங்கயீ யலும் 'for-bearance' ன்கயமர்கள்.

மத்வட மணமக யவக்கமபிட்மல் டமங்கயக் ளகமள்ந
னடிகயட ன்று அர்த்டம். மம் வபக்கமட ழமட டமசு
னள் ண யவதில் இனக்கயட டமசயன் இண்டு

டட்டில் என்று ல்ட, ணற்ட ளகட்ட ன்ட வபத்டக்
ளகமண்மல் ந்டத் டட்டில் மத்வட வபத்டமலுந்டமழ
னள் அப்டினேம் இப்டினேம் ஆடிபிட்டுக் ழகமஞமக

யற்கயட?அப்டி, ளகட்டகநமல் உண்மகும் அடேபம்
ன் மம் ணமத்டயணயல்மணல் ல்டகநமல் உண்மகய
உஞர்ச்சய மனந்டமன் ணவ ஆப் ண்ஞிக்

ழகமஞிப் ழமக வபக்கயட. அப்டி ஆபிக் கூமட.
ல்ட ன்டன் மத்வடனேம் மணமக யவக்கமணல்
டமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடமபட ளமறுத்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும். அடடமன் ல்டயலும் டயடயக்ஷ.
ல்ட, ல்ட ன்று இங்ழக ளசமன்ளடல்மம்
ஆத்ணமலேக்கு
அந்டங்கணமக ல்வட அல்;ழமக பமழ்க்வகதில்
ல்டமகத் ளடரிபவடத்டமன்;அப்டித் ளடரிந்ட இடயழழத

கட்டிப் ழமட்டு ஆத்ணமபின் க்கம் ழமகபிமணல்
ண்டவபகவநத்டமன்.

ளகட்ட ன்டயழகூ இல்மட என ளரித ளகடுடல்
இந்ட ல்டமகத் ழடமன்றுகயபற்யல்டமன் இனக்கயட.
ன்ளபன்மல் ல்ட ன்டயல் உண்மகும் றகம்

ணக்குப் ிடித்டணமடமக இனப்டமல் அட ணறுடி ணறுடி
கயவக்க ழபண்டும் ன் அபம, ற்று உண்மகய அட
ழபறு ணவ டம அவக் கனயக்கயட. அந்ட
அபமலேக்கு 'ஸ்ப்னம'ன்று ளதர். அட ற்மணல்
டடுப்டம் டயடயக்ஷதின் 'ளமறுத்டக்
ளகமள்படயல்'ழசர்ந்டடடமன்.
ட:ழக§ அடேத்பிக்ணம :றழக§ பிகயட ஸ்ப்ன:
ன்று ளசமன்டி டக்கம் ற்ட்மல் ணஸ்

டபிக்கமணலும், றகங்கள் ற்டும்ழமட ஸ்ப்னம
உண்மகமணலும் இனப்ழட டயடயக்ஷ.
றக டக்கம் னடயத ல்ம த்பந்த்ப

அடேபங்கநியனந்டம் பிடு உடலேபட டயடயக்ஷ.
த்பந்த்பம் ழமபட ன்மல் த்வபடம் ழமபட. அடமபட
அத்வபடம். த்பந்த்பம் ழமமல் ம்ம ந்டழண

ழமய் ழணமக்ஷத்டயற்கு பனய டயக்கயட. 'யர்த்பந்த்ழபம U
ணமமழம றகம் ந்டமத் ப்னச்தழட': 'த்பந்த்பம்
ழமபன் ந்டத்டயயனந்ட றணமக பிடுட்டு
பிடுகயமன்'ன்று கபமன் ண க்ஷ்தத்வடழத
டயடயக்ஷதின் னடிபம மகக் கமட்டிதினக்கயமர்.

உயத் மஷ்தத்டயல் (டயடயக்ஷனேன் கூடிதபம)
டயடயக்ஷற ற்ய இவட 'கன்ஃர்ம்'ளசய்படமக, 'டயடயக்ஷற :

த்பந்த்ப யஷ்ட:' - 'டயளடயம இட்வகவந
யத்டக் ளகமள்பன் டயடயக்ஷற'ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினக்கயமர். இட்வ ழமமல்

எற்வடமழ?எற்வ ன்ட க ஆத்ணமடமழ?
ழமக டக்கணமகத் ழடமன்றுபழடம, அல்ட றகம்
ணமடயரித் ழடமன்ய உண்வணதில் டக்கணமக இனப்ழடம
டபமமலும் அடமல் சயந்டப் க்கூமட;அடமபட

பிசமப்க்கூமட, னம்ிக் ளகமண்டினக்கக் கூமட.
இந்ட டக்க றகங்கள் ழமணல் டடுப்டற்கு ன்

ளசய்தமளணன்று டயர் உமதங்கவநத் ழடலேம் கூமட.

ழசமணல் யத்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும் - இடழப
ஆசமர்தமள் உழடசம்.
ம் ர்பட:கமமம் அப்டீகம னர்பகம்|
சயந்டம பிம யடம் ம டயடயக்ஷ£ யகக்தழட ||
'அப்டீகம

னர்பகம்'- ணமற்று உமதம் ழடக்கூமட.

'ப்டீகமம்'ன்மல்

ணமற்று படிக்வக. டக்கத்வட

(றகத்வடனேம் அடயழழத ழசர்த்டமதிற்று) ணமற்றுபடற்கு
டயர் படிக்வக யவக்கக்கூமட. அட மட்டுக்கு
ந்ட பிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று அக்ஷ்தணமக
பிட்டுபி ழபண்டும். 'சயந்டம பிமயடம்'- சயந்வட,
கபவ கூமட;ப்மிக்கக்

கூமட;அனப்மட;இவ்பிடத்டயல் 'ர்ப ட:கமமம்
ம்'ல்மத் டக்கங்கவநனேம் ளமறுத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டும். அடடமன் டயடயக்ஷ ன்று ளசமல்ப்டுபட:'ம
டயடயக்ஷ£ யகத்தழட'. 'அடடமன் டயடயக்ஷ'ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்மணல் 'அபள் டமன் டயடயக்ஷ'ன்று ளண்மயல்
ளசமல்யதினக்கயமர்!'டயடயக்ஷ£'ன்ட ளண்மல் பமர்த்வட.
'யத்தமயத்த
'ழமதம்

பஸ்ட பிழபக'த்வடச் ளசமல்லும்ழமட

யத்தமயத்த பஸ்டபிழபக:', 'அபன்'- 'ழம (அ)

தம், : அதம்'- ன்று ஆண்மயல் ளசமன்மர். 'பிழபக:'
ன் பமர்த்வட ஆண்மமகழப இனக்கயட.
மடமஞணமக என்வ ஆமய்ந்ட மர்த்டச் ளசய்பட
னன குஞணமகழப ளசமல்ப்டுபடமல் அப்டி வபக்கப்
ட்டினக்கயழடம ன்ழபம?ஸ்த்ரீகலக்குச் ச னத்டய
அடயகம்;ஆய்ந்ழடமய்ந்ட மர்க்க ணமட்மர்கள்;ின்மடி
'ளண்

னத்டய ின் னத்டய'ன்று பனத்டப்டுபமர்கள் ன்று

ளசமல்பட பனக்கம். வனவ ப்டி இனந்டமலும்

இப்டி என ண்ஞனம், பசனம் ளமடபமக இனந்ட
பனபடமல் அப்டி (பிழபகத்வட ஆண்மமக)
வபத்டயனக்கமம்.

வபமக்தத்வட 'வபமக்த'ன்று (ஆண்மயல்)

ளசமல்மணல் 'வபமக்தம்'ன்று என்ன்மமக - 'ந்னைர்
ளன்'மக ஆண் - ளண் ன்யல்மட ணமகச்

ளசமல்பட. இட டுப்மக ளடரினேம்டி (ச்ழமகத்வட)
ஆம்ிக்கும்ழமழட 'டத் வபமக்தம்'- 'அட
வபமக்தம்'ன்று ஆசமர்தமள் ழமட்டினக்கயமர்.
வபமக்தத்டயல் ணஸ் ணத்ட, ணணமக, ணமகப்

ழமய்பிடளணன்று கமட்டுபடமகத் ழடமன்றுகயட!

பிழபகத்டயல் 'வபமக்த:' ன்று (ஆண்மயல்)

ளசமல்மணல் 'வபமக்தம்'ன்று என்ன்மமக - 'ந்னைர்
ளன்'மக, ஆண்- ளண் ன்யல்மட ணமகச்
ளசமல்பட. இட டுப்மகத் ளடரினேம்டி (ச்ழமகத்வட)
ஆம்ிக்கும்ழமழட 'டத் வபமக்தம்'- 'அட

வபமக்தம்'ன்று ஆசமர்தமள் ழமட்டினக்கயமர்.
வபமக்தத்டயல் ணஸ் ணத்ட, ணணமக, ணமகப்
ழமய்பிடளணன்று கமட்டுபடமகத் ழடமன்றுகயட!
பிழபகத்டயல் சரர் டெக்கயப் மர்க்கும் கமர்தம் யவத
இனக்கயட. அடன் பிவநபமக ஆவசதில்மணல் ட்
கட்வ ணமடயரி இனக்கும் ணயவவணழத

வபமக்தத்டயல் னக்தணமக இனக்கயழட டபிக் கமரிதம்
அடயகணமக இல்வ. யவதக் கமர்தம் ண்டபடற்கு
ளௌனம், ஆண்வண, ழடவபப்டுபடமல் ':'
- 'அபன்' ன்று

ஆண்மயல் ஸ்ஷ்ணமகக் குயப்ிட்மர்.

கமர்தணயல்மணல் கட்வ ணமடயரி இனப்வட 'டத்''அட'ன்மர்.

சணம், டணம் ன் பமர்த்வடகள் 'சண:', 'டண'ன்று
ஆண்மயல் இனக்கயன். அக்குபட ன்டடமன்
இண்டிற்கும் ழர் அர்த்டம் ன்று

ளசமன்ழல்பம?அடற்ழகற்மற்ழமல் அந்ட
பமர்த்வடகலம் ஆண்மமக இனக்கயன்!
'சணம்'இன்ட

ன்று ளசமன்ின் இடழப 'ண:சண

உச்தழட'ணத்டயன் சணம் ப்டுகயட' ன்று

னடித்டயனக்கயமர். 'சணனச்தழட' (சணம் உச்தழட)

ன்யனந்டமல்டமன் (சணம் ன்ட) யனைமகும்;'சண

உச்தழட'ன்டமல் 'சண'- 'சணன்'ன்று ஆண்மல்டமன்
ஆகயட. ஆமலும் பிழபகத்வடச் ளசமல்லும்ழமட
ஸ்ஷ்ணமக ':' - 'அபன்'ன்று ழமட்ட ழமல் இங்ழக
ழமபில்வ. இங்ழக 'சண'த்வட ளபறுழண ணபக்கம்
ன்று டிஃவன் ண்ஞமணல், 'டன்னுவத க்ஷ்தத்டயல்
அங்கயனேள்ந யவ - 'ஸ்பக்ஷ்ழத யதட அபஸ்டம'ன்யனக்கயமர். சயந்டவ எட்த்வட ணஸ் அக்கும்
ஆண்வண பமய்ந்ட கமர்தத்டக்கு அப்னம், க்ஷ்தணம

ஆத்ணமபில் அங்கயதினக்கும் அவணடய யவவணவதச்
ளசமல்கயமர். அடமல் ளமம்லேம் ளௌனத்வடக்
கமட்டும் ப்ழதமகம் ழபண்மம் ன்று 'அபன்'
ழமபில்வ ழமயனக்கயட.
ஆமல் 'டண'த்வடச் ளசமல்கயழமழடம ':ரிகர ர்த்டயட:'
'அபன்

டணன் ப் ழமற்ப்டுகயமன்'ன்று அலத்டணமக

ஆண்மல் ப்ழதமகம் ண்ஞிதினக்கயமர். இந்த்ரிதங்கள்
அறுத்டக்ளகமண்டு எடும்ழமட இலத்டப் ிடித்ட

அக்குபடற்கு யம் ஆண்வண ழபண்டுந்டமழ?
'உடய'ன்ட

ளண்மல். ளசதல் டடிப்ன ஆண்வண

ன்மல் என ளசதலுணயல்மணல் எய்ந்ட ழமய்ச் சும்ணம
இனப்ட ளண்மமகத்டமழ இனக்க

ழபண்டும்?அடமல் 'உடயனத்டணம' (உடய:உத்டணம)
'உத்டணயதம

உடய'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.

'உத்டண:'ன்று

ளசமன்மல்டமன் உத்டணன் - ஆண்மல்.

'உத்டணம'ன்மல்

உத்டணய ன்ழ அர்த்டம்.

அப்னம் அடுத்ட 'டயடயக்ஷ£' வப 'ம'- 'அபள்'ன்று
ஸ்ஷ்ணமகப் ழமட்டுப் ளண்மமகத்

ளடரிபித்டயனக்கயமர். ளமறுத்டக் ளகமள்பட ளண்கநின் டமய்க்கும் ன்டன் - டிச் சயப்ன. 'ளமறுவணக்கு
னணமழடபி'ன்று ஸ்த்ரீ ழடபவடவதத்டமழ
ளசமல்கயழமம்?
ச்த்வட
ச்த்வட
(சணமடய

ட்க ம்த்டயல்) அடுத்டட ச்த்வட.

ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ச்த்டம', 'டயடயக்ஷ£'ணமடயரிழத 'ஆ'
கமத்டயல் னடினேம் 'ச்த்டம'லேம் ளண்மல்டமன்.
ம்ிக்வகதிழ - ழர் ப்னஃில் இல்வ;என
ம்ிக்வகதின் ணீ ட - 'சமஸ்டயம் ளசமன்மல்

ரிதமய்த்டமினக்கும், சயஷ்ர்கள் ளசமன்மல்
ரிதமய்த் டமினக்கும்'ன் ம்ிக்வகதின்ழணல் என
பிதத்டயல் ணப்னர்பணமக ஈடுட்டினப்ழட ச்த்வட.

னனர்கள் ணமடயரி ஸ்டயரீகலம் ளமம்ப் டிப்ன, ஆமய்ச்சய
ன்று ழமகமட பவதில் அபர்கழந ச்த்வடதில் உசந்ட
யன்யனக்கயமர்கள். எநலேக்கு அப்டிப் ழமின்

இப்ழமடங்கூ ச்த்வடதில் ஸ்டயரீகள் னனர்கவநபி
என டி ழணழ இனப்டமகழப யவக்கயழன். ழமகப்
ழமக ப்டிதினக்குழணம?

ச்த்வடதிமல்டமன் ஆஸ்டயக்தழண ன்று னன்மழழத
ளசமன்ழன். ஆண்கநில் வ்பநலே ழர் மஸ்டயகமகப்
ழமதினக்கயமர்கழநம அடயல் கமல் ங்குகூ ளண்கள்

இனக்க ணமட்மர்கள். மஸ்டயகக் கட்சயத் டவபர்கநின்

ளண்மட்டிகள்கூ ழகமபில், குநம், வ்டம், னவ

னடமவட பிட்டுபிபில்வ ன்று மர்க்கயழமம்.
அடமல் ச்த்வடவதப் ளண்மமக வபத்டட
யதமதணமகழப ளடரிகயட.
ஆம்த்டயழழத ச்த்வட ற்யச் ளசமன்ழன்.

ளசமல்லும்ழமழட, 'இந்ட 'மிக்'ணறுடி மடமந்டத்டயலும்
(மடவ னடிபிலும்) பனம்;அப்ழமட இன்ம் சயட
ளசமல்கயழன்'ன்றும் ளசமன்ழன். அந்ட இண்மபட
கட் - 'வதர் க்ழட்'- ச்த்வடக்குத்டமன் இப்ழமட
பந்டயனக்கயழமம்.
இப்ழமட எனபன் ஜமப் க்குபம் ளறுபடற்கமக
அழகம் ண்ஞிதமதிற்று. ட யத்தம் ட அயத்தம்
ன்று பிசமரித்டத் ளடரிந்ட ளகமள்பட;அயத்தத்டயல்
வபமக்தம் ம்மடயத்டக் ளகமள்பட;சயந்டவ
ணதணமனேள்ந ணவ அக்கயக் கட்டுப்டுத்டய
ளபறுவணதமக்கயக் ளகமள்பட, ளமறுவணதமக்கயக்

ளகமள்பட- ஆகயதபற்யல் அபன் னன்ழயதமதிற்று.
இப்ழமட டற்கு 'ச்த்வட'வதக் ளகமண்டு

பந்டபிட்டினக்கயட?அட ஆம் ஸ்டமத்டயல்,
ஃளௌன்ழன் ழமழட இனக்க

ழபண்டிதடல்பம?ஆம்த்டயல் ஆத்ண ம்ந்டணமக என
அப்தமனம் இல்மடழமட. 'இந்ட ணமர்க்கத்டயல் அழக
பிதங்கள் குத்டயலே ன்டமல், ழம ப்னஃமல், ரி
மர்த்ட டுத்டக் ளகமள்ந னடிதமட;சமஸ்த்
ம்ப்டமதங்கநின் ழரிலும், குனபின் பமர்த்வடதின்
ழரிலுழண அழகத்வட ம்ி டுத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டும்'ன்று ளசமல்ய, ச்த்வடவத பிடயப்டற்கு

அர்த்டனண்டு. இப்ழமட எநலே உச்சகட்ம் ழமபிட்டு,
அவட ணறுடி ளகமண்டு பனபமழன் ன்மல் - இப்டி
னன்ழயதடமழழத 'ச்த்வட ன்கய
ம்ிக்வகதம்சத்டயற்கு மி ற்
இணயனப்டமல்டமன்!

ஆம்த்டயல் பிழபகம், வபமக்தம், இந்த்ரித யக்ம்
ல்மம் ணக்கும் கயவக்குணம ன்கய ஸ்டயடயதில்,
எனபன் வஃமக இனந்டடமழழத, அல்ணம ம்
னத்டயக்கு னரிமணல் அழகம் அத்தமத்ண சமஸ்டயத்டயல்,
மடவதில் இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். ம்வணனேம்
கவத்ழடற் சமஸ்டயனம் ளரிதபர்கலம் ன்
ளசமல்கயமர்கழநம அவட ம்ித்டமன் டுத்டக்

ளகமள்ழபமழண!ன் பிதணம ணப்மன்வண இனக்கும்.
அடமல் ச்த்வடழதமடு இனப்மன். ஆமல்
(மடவதில்) னன்ழயத ிகு, 'இப்ழமட ணக்கு

னத்டய, ணக்குனப்ம் ழமய்த் ளடநிந்ட பிட்ட. அடமல்,
இிழணல் மக்ஷ£த்கம பிதணமக க்க
ழபண்டிதளடல்மம் ணக்ழக ன்மகப் னரிந்டபிடும்'ன்
டப்ம - அங்கமம் ன்ழ ளடரிதமட என டயனுற

அங்கமணம - அிப்மதம் ற் இம் உண்மகும்.
ஆமல் பமஸ்டபத்டயல், மக்ஷ£த்கமம் கயவக்கும் அந்ட
னடிந்ட னடிபம யவ பவதிலுங்கூ அழக
பிதங்கள் ந்டப் ளரித னத்டயக்கும் னரிமட
பிதங்கள் ந்டப் ளரித னத்டயக்கும் னரிமட பிடத்டயல்
ந்ட ளகமண்டுடமன் ழமகும்! மக்ஷ£த்கமழண ளற்று
ஜமிதமபமலுங்கூ அந்ட பிதங்கவந னத்டய

ணட்த்டயல் ளடநிலே ண்ஞ னடிதமணழ இனக்கும்!

அடபவ அடேரித்ட பனயகவநழத ழகள்பி ழகட்கமணல்
ளடமர்ந்ட ளகமண்டு ழமகும்ழமட ன்ளன்ழணம சயட
ந்டடமன் மக்ஷ£த்கமம் ¨ர்ழதமடதம் ணமடயரி
நிச்ளசன்று ீயக் ளகமண்டு பனம் அந்ட பிதங்கள்

மசக்டய எனத்டயக்ழக ளடரிந்ட ஸ்தம்!அந்டச் சயட
க்கயழமட னத்டயதமல் பிசமரிக்கமணல் நிவணதமக
அங்கய அப்டிழத ற்றுக்ளகமண்டு கயக்கடம்;அட
ந்டபிக்கய டி க்கடம். 'இவ்பநலே டெம்

மடவதில் பந்ழடமம். பனபடற்கு அடேக்யத்ட
க்னம சக்டய இன்ம் ழணழ ற்யபிமணல் ழமகமட. Final
test -ஆக

(இறுடயச் ழசமடவதமக) த்டமன் மம் னத்டயதமல்

னரிந்ட ளகமள்படற்கயல்மணல் இப்ழமட எனபிடணமக
த்டகயட. மம் னத்டயவதக் ளகமண்டுபமணல்
ம்ிக்வகழதமடு ச்த்வடழதமடு ப்வட

ற்றுக்ளகமண்டு மஸ் ண்ஞி பிடம்'ன்று
இனந்டமழ னடிபம பிழணமசம் ற்டும். பிழணமசம்
ளற் ிகுங்கூ, அந்ட பிதங்கள் னத்டய

பிசமவஞக்கு ட்மடடமகழப இனக்கும். பவபி
என ணமசமர்தர் இல்வழதம, இனக்க னடிதமழடம,
அப்டிப்ட் ம்னவத ஆசமர்தமள் சங்ககபத்மடமள்- கூ அந்ட ஸ்தத்வட னத்டயதின்
மவதில் ளசமல்படற்கு (னன்) பபில்வ. 'மனும்

ளசமல்படற்கயல்வ;ம்ிக்வகதின் ழரிழழத ளடமர்ந்ட
ளகமண்டு ழம!' ன்றுடமன் இங்ழக மடவதில்
அட்பமன்ம ிகு - 'ச்த்வட'ன்வட
வபத்டபிட்மர்!

ல்ம ஸ்தத்வடனேம் அபர் ளசமல்யதினந்டமமமல்
அப்னம் மணமடேமசமரிதமர் பிசயஷ்மத்வபடம் ன்று

என்று ஸ்டமிக்க அபச்தழண இனந்டயனக்கமட. அத்வபட
யத்டமந்டத்டயல் மணமடேர் ழடம என இத்டயல்
னத்டயதமழ ழகள்பி ழகட்டு ழகட்டுப் டயல்

கயவக்கமடடமல்டமன் ழபழ ந்ட டயனுசமக
யவத்டமல்டமன் அபனக்குப் டயல் கயவத்டடமகத்
ழடமன்யற்ழம அவட
பிசயஷ்மத்வபடம் ன்று வபத்டமர். ரி, அடமபட
ல்ம ஸ்தத்வடனேம் ல்மனக்கும் அபிழ்த்ட
பிட்டம?இல்வ. அடமல் டமன் ணத்பமச்சமர்தமர்
த்வபட யத்டமந்டத்வட ற்டுத்டம் டிதமதிற்று.

அடலேம் னத்டயதின் ல்மக் ழகள்பிகலக்கும் டயல்

ளசமல்ய பிபில்வ. அடமல்டமன் இன்னம் யவத
அத்வபடயகள், பிசயஷ்மத்வபடயகள் ல்மனம் இனந்ட
ளகமண்டினக்கயழமம். ல்மனணமக எழ பமக்குபமடணமகப்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழமம். இப்டி என க்கம் மம்
னத்டயகமர்தணமகச் சண்வ ழமட்டுக் ளகமண்டினந்டமலும்
அந்டந்ட யத்டமந்டத்டயலும் ிற்மடு பந்டபர்கநில்

சயழர், னத்டயதின் உவகல்யல் ழடய்த்டப் மர்த்டத்டமன்
டுத்டக் ளகமள்பளடன்யல்மணல், 'மம் இப்டி
ஸ்ணமர்த்டமக, அல்ட ல வபஷ்ஞபமக, அல்ட
ணமத்பமகப் ிந்டயனக்குழணம?ணக்கு தமர் ஆசமர்த
னனழம அபர் ளசமன்டடமன் ரி ன் ம்ிக்வக,
பிச்பமம் ளகட்டிதமக வபத்ட அந்டப்டிழத ப்ழமம்
யவப்ழமம்'ன்று ச்த்வடதின் ழரிழழத அந்டந்ட

பனயப்டி ளடமர்ந்ட ண்ஞிக் ளகமண்டுழமய், அடடற்கம
என உதர்ந்ட அடேபத்வடப் ளற்யனக்கயமர்கள்.

இப்டி ணற் ம்ிடமதஸ்டர்கள் அவனேம் அடேபம்
ன் இனந்டமலும் ீபப்ஹ்ண க்தமடேபத்டயற்குக்
குவந்டடடமன் ன்று என ஸ்ணமர்த்டன் (அத்வபட
ம்ிடமதத்வடச் ழசர்ந்டபன்) ளசமன்மல்

ளசமல்யபிட்டுப் ழமகட்டும். ஆமல் ச்த்வடழதமடு
மடவ ன்டமக என்வ அப்தயக்கமட
ளனம்மம ஸ்ணமர்த்டர்கவநபி அந்ட இட
ம்ப்டமத அடேபிகள் ழணழ ழமபர்கள்டமன். இபன்
(ஸ்ணமர்த்டன்) ளசமல்லும் உச்சமஞிக் ளகமம்ம யர்குஞ

ப்ஹ்ணம் அபர்கலக்குத் ளடரிதமணல் ழமமலும், அடழப
ஈச்பன் ன்று குஞ ப்ஹ்ணணமகலேம்

இனக்கயடல்பம?அந்ட இட யத்டமந்டங்கவநச் ழசர்ந்ட
அடேபிகலக்கு இந்ட குஞ ப்ஹ்ணத்டன் ழடம என
ளடமர்ன உண்மகய, ஈச்பமடேபம் ற்ட்ழ இனக்கயட.
அடமல் அபர்கலக்ழக என ளடய்பிக சக்டய, அடேக்

சக்டய, அனள் ளஞ்சு ஆகயத இனந்டயனக்கயன். ஆத்ண
பிதணமகழபகூ, சும்ணமலேக்கமக 'மன்டமன் உச்சமஞி

அத்வபட ம்ிடமதக்கமன்'ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு
ளபறும் சரீத்வடனேம், ணயன் எட்த்வடனேம் டபி
டன்னுவத ஆத்ணமவபப்ற்ய டலேம் ளடரிந்ட
ளகமள்நமடபவபி, 'டங்கலவத ஆத்ணம
ணமத்ணமபிம் க்டய ண்ஞழப ற்ட்ட'ன்று
டீர்ணமணமக யவத்டக் ளகமண்டினக்கும் இட யத்டமந்ட
அடேபிகள் வ்பநழபம ழணழ ழமபர்கள்டமன்.
ஆத்ணம இன்ளடன்று ந்டபிடணம அடேபனம்

இல்மடபவ பி க்டய ன் ல் பிதம் யம்ித
சுத்ட ணவ ஆத்ணம ன்று யவத்டக் ளகமண்டினப்ட
ழணல்டமழ?
அப்டி சுத்டணமமல் அப்னம் அந்ட ணஸ் சயத்ட
யணம ஆத்ணமடேபம் ற்லேம் னடினேம். அப்னம்

ஆகழபண்டிதட இனக்கட்டும். இப்ழமழட டங்கலவத
ம்ிடமத சமஸ்டயங்கவந ச்த்வடழதமடு ின்ற்ய
அடேபம் கண்பர்கலக்கு ளடய்பத் ளடமர்ன, டங்கலக்ழக
ளகமஞ்சம் ளடய்ப சக்டய, அனள்மன்வண ஆகயதவப
ற்ட்டு பிடுகயன். அடமல்டமன் ந்ட
ம்ிடமதத்டயலும் ணமன்கள் ன்று ளமடபமக
உகம் ழமற்றுபர்கநமகப்  ழர் இனப்ட.
என கட்த்டயல் னத்டயதின் த்வட பிட்டுபிட்டு

ச்த்வடதின் த்டயல் ழமமழ அடேபத்டயற்கு
ளகமண்டு பிடும்டிதமகப் மசக்டயதின் 'ஜமி¬க்ஷ
பிவநதமட்டு'க்கயட! ஆவகதமல் அந்ட கட்த்டயல்

ச்த்வட ளமம் அபசயதம் ன்று கமட் பந்ழடன். ஆத்ண
பனயதில் ல் னன்ழற்ம் கண்டுபிட்

மடகனுங்கூ, ளடமர்ந்ட இழட பனயதில், இவட
அடேரித்ட ஆசமர்தர் உழடசயத்டடி மம்மட்டுக்குக்
ழகள்பி ழகட்கமணல் ழமய்க் ளகமண்ழ இனந்டமல்டமன்
க்ஷ்தத்வட அவத னடினேம். ழகள்பி ழகட்மல் ம்
னத்டயக்குத் டமமகலேம் டயல் கயவக்கமட;ஆசமர்தமனம்
னத்டயக்குப்னரிகய பிடத்டயல் டயல் ளகமடுக்க ணமட்மர்,
அல்ட னடிதமட'ன்று ச்த்வடதின் ழணழழத
ழணற்ளகமண்டு மடவவத த்டயச் ளசல்

ழபண்டுளணன்டமல்டமன் ணறுடினேம் ச்த்வடவத
மடமங்கணமக வபத்டயனப்ட.

ஆம்த்டயல் ணட்டுணயல்மணல் னடிலே பவதிலுங்கூ,
'மழண

ளடரிஞ்சுண்டுமம், னரிஞ்சுண்டுமம்'ன்று

இல்மடடமக, 'சமஸ்டயம் இப்டி ளசமல்கயடம?குன இப்டி
ளசமல்கயமம?அந்டப்டி ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமழபமம்,
டுபிழ ன் ந்டமலும் யறுத்டமணல் ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமழபமம். டமழ அட க்ஷ்தத்டயல் ளகமண்டு
ழசர்த்டபிடும்'ன் ம்ிக்வக ழபண்டும் இந்ட ச்த்வட
மடவதின் அழக உமதங்கநில் என்று
ணட்டுணயல்வ. இடடமன் உச்சயதம உமதம்': 'ச்த்டம ச
ப்ஹ்ண பிஜ்ஜமழ ணம் மடம்'ன்ழ

ப்னடமண்தக மஷ்தத்டயல் என இத்டயல் ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினக்கயமர். 'சயத்வடனேள்நபன்டமன் ஜமம்
அவகயமன்:ச்த்டமபமன் ழட ஜமம்' ன்று.
ீப-ப்ஹ்ண அழடத்வடச் ளசமல்லும் 'ணம

பமக்தம்'ப்டும் உயத் ணந்த்ங்கலக்குத் டிப்
ளனவணனேண்டு. 'அந்ட ணமபமக்தங்கலக்ழகனேம்
டிப்ளனவண ளற்ட என ணந்த்ம் - என குன
சயஷ்தனுக்குப் ண்டபடமகழப ழர்ப்
அவணந்டயனக்கும் மண ழபட
ணமபமக்தம்;ந்யதமயதமக இல்மட கட்வ
ப்ஹ்ணசமரிக்கு உழடசயக்கப்ட்ட'ன்று ளசமன்ழழ,
'அட'ன்கய

ணமத்ணமபமகழப 'ீ'ன்கய ீபமத்ணமபமக

இனக்கயமய் ன்று ஆசமர்தர் சயஷ்தனுக்குப் ண்டம்
உழடசந்டமன் அட. உழடசம் ண்ஞிபர் அப்ம

உத்டமக ஆனஞி. அவட பமங்கயக் ளகமண்பன் ிள்வந
ச்ழபடழகட. எவ்ளபமன ணந்த்ணமகச் ளசமல்ய அடன்

னடிபில் 'அடழப ீ'ன்று னத்டயவ குத்டயக் ளகமண்டு
ழமகும் அப்ம KS அடற்கு டுபில் ிள்வநதிம், 'என
ஆம்னம் ளகமண்டு பம'ன்கயமர்.
'இழடம

கபமழ!' ன்று ிள்வந னத்வட ீட்டுகயமன்.

'ிந'ன்கயமர்
'ிநந்டமச்சு
(இி

அப்ம.

கபமழ!' ன்கயமன் ிள்வந.

டந்வட ணகன் உவதமவ ல சஞர்கள் இன

மத்டயங்கள் ழசுபட ழமத் ளடமர்கயமர்)
'ிநந்ட
'அட
'ரி

னத்டயழ ன் மர்க்கயழ?'

அடபம பிவகள், கபமழ!'
ளகமனந்ழட, அந்ட பிவவதனேம் ிந.'

'ிநந்டமச்சு, கபமழ!'
'உள்ழந

ன் மர்க்கயழ?'

'எண்டணயல்வ, கபமழ!'
'எண்டணயல்வனு c ளசமல்டயழழதடமன்

கண்டக்குத்

ளடரிதமட ¨க்ஷ்ண த்ட இனக்கு. அடயழனந்டடமன்

ணம பினக்ஷணம ஆ ணம் உண்மய் யற்கயட'ன்று
ளசமன் அப்ம KS அந்ட இத்டயல் ிள்வநவத
'ளநம்தம!' ன்று

குநிர்ச்சயதமகக் கூப்ிட்டு 'மன்

ளசமல்வட ம்ன. அடமபட ச்த்வட வப. ச்த்டஸ்ப'
ன்கயமர்.

ிற்கமத்டயல் தடீச்பர்கலம் டவக்கு ழணல் வபத்டக்
ளகமண்டு ளகமண்மடும் ணம பமக்தத்டயல் னடல்
னடமக உழடசம் ளறுகய அத்டவ ழதமக்தவட

உள்நபிம் அந்ட உழடசத்வடப் ண்டம்ழமழட
'ச்த்டஸ்ப' ளசமல்

ழபண்டிதினப்டயனந்ட, கவசய

ணட்டும் அடமபட ப்த்தக்ஷத்டயல் ப்ஹ்ணமடேபம்
உண்மகய ணட்டும் ம்ிக்வகதில் ழணழழத ற்க
ழபண்டிதடமகச் சய பிதங்கள் இனக்குளணன்று
ளடரிகயட.
பிதங்கவந ம்னபட ணட்டுணயல்வ;அபற்வச்

ளசமல்லும் அந்ட குயப்ிட் குனபிமல் டக்கு யச்சதம்
பனய டயக்கும் ன் ம்ிக்வகனேந்டமன். இட ளமம்
னக்தணம என பிதம். குன ஜமிதமக இனந்டமலும்
இந்ட ழமகத்டயல் அபர்  பிடத்டயல் -

ஈச்பமபடமங்கள் ண்டபட ழம - ணமடேணமக
டிக்கலேம் ழபண்டிபனம். அடலேம் பனக்ழகம பனய

கமட்டுகய உத்ழடசத்டயல்டமன் இனக்கும். ஆமல் அப்டி
ணமடேணமக சயட ண்டம்ழமட

அபரிழண சயஷ்தனுக்கு ந்ழடம் பந்டமலும்
பந்டபிடும். 'இபர் யணம ஜமிடமம?ின்ழ ிப்டி
மணமன்த ணனும ணமடயரி ண்மர்?'ன்று இப்டி
ந்ழடப்ட்டு, அபமல் டக்கு உய்லே உண்மக
னடினேணம ன்று ம்சதிக்க ணட்டும் ஆம்ித்ட

பிட்மமமல் ளடமவந்டட! அடழப (அந்ட ம்சதழண)

பிச்பமகமணமக, என ழய் ணமடயரி அபன் னெவநவத
ஆக்ணயத்டக் ளகமண்டு அபவ என மடவனேம்
ண்ஞ பிமணல், 'ணமந்ட ழமழமழண, ணமந்ட
ழமழமழண!ன்று ங்க வபத்ட ட்சயதத்வடக் ழகமட்வ
பிச் ளசய்டபிடும்!அடமல்டமன் கபமன் 'ம்சதமத்ணம
பிச்தடய'- ந்ழடப்டுபன் அனயந்ழட ழமய்

பிடுகயமன் ன்கயமர். 'அச்த்டடமச்ச ம்சதமத்ணம
பிச்தடய'ன்று னடயல் ச்த்வட இனந்டபம
'அச்த்டடம'வ

அபர் குயப்ிட்டுக் வகழதமடு வகதமக

'ம்சதமத்ணம'ன்று

ளசமல்யதினப்வடக்

கபிக்கடம். ச்த்வடதற்பம அச்த்டடமன்

ம்னத்னேபின் பசப்டுத்டம் ம்மச் சுனயழழதடமன்
பட்ணடித்டக் ளகமண்டினப்மளன்றும் இன்ழமரித்டயல்

ளசமல்யதினக்கயமர் - 'அச்த்டடமம:னனம: ....யபர்டந்ழட
ம்னத்னே ம்ம பர்த்ணய'. கபமன் இப்டி எழ
ழகமணமக, அபம்ிக்வகக்கமன் அனயந்ட ழமபமன்,
ம்னத்னேபிம் டயனம் டயனம் ணமட்டிப்மன்'ன்று

ளசமல்பவடழத, ம்ிக்வகக்கமவ வபத்ட ளமம்லேம்
யடணமக டணயழ் பசத்டயல் அலத்டயச்
ளசமல்யதினக்கயட. 'ம்ிழமர்

ளகடுபடயல்வ'அப்டிதமமல் ம்மடபர்கள்?அவடச்
ளசமல்பமழன்?டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டிதட
ம்ிக்வகடமழ, ன்று ம் பசம் பிட்டினக்கயட.
கபமழம அபம்ிக்வகக்குத்டமன் ணடேஷ்தன் மஸ்டய
இம் ளகமடுக்கயமன் ன்டமல் கனவஞதமழழத
தனறுத்டயச் ளசமல்கயமர்!ளமய் தனறுத்டபில்வ.
ம்ிக்வக ழமமல் அபர் ளசமல்பட யணமகழப

ந்டடமன் பிடும். அடற்கு இம் ளகமடுக்கழப கூமட.
'என

குனபிம் பந்ட பிலந்ட பிட்ழமம். அபர்

ளபநிதிழ ப்டித் ழடமன்யமலும் ழடமன்யபிட்டுப்
ழமகட்டும். ம்வணப் ளமறுத்ட ணட்டில் அபர் னெணமக
பிழணமசம் டமணல் ஈச்பன் வகபி ணமட்மன்'ன்

ம்ிக்வகவத - ச்த்வடவத - ணயல் ஆஞிழபழம
பிட்டு சஞமகடய ண்ஞிபி ழபண்டும். ஆம்த்டயல்
மம் ளசமல்யத் டனம் பித்தம குனவப பி கவசயதில்
(ந்யதம) ஆச்ணம் டனம் டீக்ஷ£ குனபிம் இந்ட
ச்த்டம க்டய - சஞமகடய ளமம் னக்கயதம்.
குனவபப் ற்ய டீ பிசமரித்டத்டமன் ஆச்திக்க

ழபண்டுணமமலும், ணமந்டழமய் என ழமயதிழணகூ
ழமய்ச் ழசர்ந்டயனக்கமம். அப்டிதினந்டமல்கூ ச்த்வட
இனக்கமணல் அபனக்ழக சஞமகடய ன்று ண்ஞி

பிட்மல், அபனக்கு ஜமம் பமபிட்மலுங்கூ, அபர்
னெணமக ர்பமந்டர்ணயதம ஈச்பன் இந்ட சயஷ்தனுக்கு
ஜமமடேக்ம் ண்ஞி பிடுபமன்.

ழழ மழண ளடரிந்ட ளகமள்படயல்டமன் அட த்தம்
ன் த்னணம னத்டய;இப்டி மழண ளடரிந்ட

ளகமள்நமணல், சமஸ்டயம் ளசமல்ய அவட ஆசமர்தன்
டுத்டச் ளசமல்ய ம்ிக்வகதின் ழணழ மம் டுத்டக்
ளகமள்படயல் அவ்பநலே த்ன னத்டய இல்மணயனப்ட
ன்மல் அட ச்த்வடழத இல்வ. 'ம் னத்டயக்கு,
சயற்யலேக்கு, ட்மடடமழழத இடடமன் மணமகத் ளடரிந்ட
ளகமள்நக் கூடிதவட பிலேம் உசந்டட;த்தணமட.
ஈச்பழ சமஸ்த்க்கமர்கநம ரியகலக்கு

'ரிபல்
ீ 'ளசய்ட

அபர்கள் ணக்குக் ளகமடுத்டயனக்கும் ளரித

த்தம் ன் த்ன யச்சதம் ணக்கு ழபண்டும்.

அப்ழர்ப்ட் ம்ிக்வகக்குடமன் ச்த்வட ன்று ளதர்.
ழபடத்டயலுள்ந பமர்த்வடகலக்கு ன்மக ழபர் ிரித்ட
அர்த்டம் ளசய்படமக 'யனக்டம்'ன்று என சமஸ்டயம்

இனக்கயட. ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கநில் அட என்று.
அவடப் ண்ஞிதபர் தமஸ்கர். அபர் ச்த்டம ன்டற்கு
அர்த்டம் ண்டம்ழமட அட 'ச்த்'ன் என ழபர்ச்
ளசமல்லும் 'டம'

ன்று இன்ளமன ழபர்ச் ளசமல்லும் ழசர்ந்ட உண்ம
பமர்த்வட ன்கயமர். 'டம'ன்மல் 'fix' ண்டபட ன்று
அர்த்டணமகயட. அடமபட 'த்ன னத்டயழதமடு ம்னபட
ச்த்வட.
'இப்டிப்ட்

ச்த்வட மம் ணயல் ஆழ்ந்ட யவக்க

ழபண்டித, கண்டக்குத் ளடரிதமட, டத்பத்டயம்
இனந்டமல்டமன் எனத்டன் ரிதமக அம்ணமடயரி
யவப்மன்;இல்மடபன் அப்டி யவக்கழப னடிதமட
ன்று சமந்ழடமக்தத்டயல் ணந்டயணயனக்கயட - "ப்ழமட
சயத்வட வபக்கயமழம அப்ழமழட ரிதமக
யவப்ட"ன்று.
ப்ஹ்ண பித்வதவத ச்த்வட உள்நபர்கலக்ழக
உழடசயக்க ழபண்டுளணன்று னண்ழகமயத்டயல்
இனக்கயட. தமர் தமர் அந்ட பித்வதக்கு அடயகமரிகள்
ன்று அட  ழதமக்தடமம்சங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட,
க்ரிதம பந்டர்கநமக, ச்ழமத்ரிதர்கநமக, ப்ஹ்ணத்டயழழத

யவ ளறும் டமனவதபர்கநமக,

ச்த்வடனேள்நபர்கநமக இனக்கயபர்கழந அடயகமரிகள்
ன்று ளசமல்கயட. ப்ச்ழமயத்டயலும் ஆத்ணமவபத்
ழடடிக் ளகமண்டு ழமகயபர்கள் டமலும்,
ப்ஹ்ணசர்தத்டமலும், ச்த்வடதமலும், பித்வததமலும்

அடற்குத் டகுடய ளற்பமகயமர்களநன்று இனக்கயட.
கர வடதில் ளடய்பகுஞம், அறகுஞம் ஆகயதபற்வ என
அத்தமதத்டயல் க்ஸ்ப்ளநய்ன் ண்ஞிபிட்டு னடிக்கய
இத்டயல், 'சமஸ்த் பிடயவத ணீ யத் டன்ிஷ்ப்டி
ண்டகயபனுக்கு யத்டயனேம் கயவதமட. றகனம்
கயவதமட, கடயனேம் கயவதமட. அடமல்

அர்றம!சமஸ்த்த்வடழத ப்ணமஞணமக வபத்டக்
ளகமண்டு ன் ளசய்தமம், ன் ளசய்தப்மட ன்று
பனயபகுத்டக் ளகமள்'ன்கயமர். இப்டிச் ளசமன்பர்

அடுத்ட அத்தமத ஆம்த்டயழழத, சமஸ்த் ம்ந்டழண
இல்மணல் கூ ணடேஷ்தின் ிபிக் குஞணமக ழடம
என டயனும ச்த்வட இனக்க னடினேம் ன்று

ளசமல்ய, சமஸ்த் ம்ந்டணயல்மட அப்டிப்ட்
ச்த்வடதில் கூ ஸ் , டணஸ் ன் ளகட்

டயனுறகள் ணமத்ணயல்மணல் த்பணமமகலேம் என
டயனுற இனக்கயட ன்கயமர். இடயயனந்ட ச்த்வடக்கு
உள்ந டிதம இனம் ளனவணனேம் ளடரிகயட.
சமஸ்டயத்டயலும் குன பமக்தத்டயலும் டநமட ச்த்வடவத
ஆசமர்தமள் ங்ழக மர்த்டமலும் பயனேறுத்டயக் ளகமண்ழ
ழமபமர்.

மடம க்ணத்டயல் 'சணமடய ட்க ம்த்'ன்டயல் சணம்,
டணம், உடய, டயடயக்ஷ, ணமடமம் ன் ந்ழடமடு
ஆமபடமக இந்ட ச்த்வடவதனேம் ஆசமர்தமள்
ழசர்ந்டயனக்கயமர். ஆமல் ந்டக்கப்னம் ஆமபடமக இட
ன்யல்மணல், னடல் மவ ப்னடமண்தகத்டயல்

ளசமல்யனேள்ந ஆர்வ ணமற்மணல் சணம், டணம், உடய,
டயடயக்ஷ ன்று அப்டிழத வபத்டக் ளகமண்டு, டயடயக்ஷக்கு
அப்னம் ந்டமபடமக ச்த்வடவத வபத்ட இடற்கப்னம்
ணமடமம் ன்று னடித்டயனக்கயமர்.
'ணமடமம்'ன்டற்குள்ந

 அர்த்டங்கநில் என்று,

ந்ழடங்கவந யபினத்டய ண்ஞி உண்வணதம

பிதத்வட ஸ்டமிப்ட ன்டமகும். என ணடத்டயல் என
ளகமள்வக ளசமன்மல் இட ணடஸ்டர் அடற்கு

ஆட்ழசணமக பமடம் ளசய்பமர். அடற்குப் ழர் 'னர்ப
க்ஷம்'. அப்னம் இந்ட ணடக்கமர் அந்ட
ஆழக்ஷத்டக்ளகல்மம் டயல் ளசமல்ய, ணமடமம்

ளசமல்ய, டன் கட்சயவதழத யவ மட்டுபமர். அடற்குப்
ழர் 'யத்டமந்டம்'. இட ணடஸ்டரின் னர்ப க்ஷ
பமடங்கவநக் ழகட்கும்ழமட இந்ட ணடத்டயல் யத்டமந்டம்
ளசய்தப் ழமகயபனவத சயஷ்தர்கலக்ழக, 'இபர் கட்சய
டப்னடமழம?னர்பக்ஷய ளசமல்படடமன் ரிழதம?'ன்று
ழடமன்க்கூடும். இடலேம் அபம்ிக்வகதில், அடமபட
அச்த்வடதில் ழசர்ப்டடமழ?அந்ட அச்த்வடவத குன
ளசமல்லும் 'ணமடமம்'டமன் ழமக்குகயட.

'ச்த்வட'ன்று

என மடமங்கத்வட ஆசமர்தமள்

ளசமல்லும்ழமழட அடயல் அந்டர்கடணமக (உட்கயவதமக)
அச்த்வடனேம் பந்டபிடுகயட!என பிதத்வடச் ளசமல்ய
'இவடப்

ற்ய ந்ழடப்மழடள்!' ன்று ளசமன்மல்,

உழ அடபவக்கும் ந்ழடப்மடபர்கலக்குங்

கூக் ளகமஞ்சம் ழதமசவ உண்மகயபிடும்!ம்ிக்வக
ன்ட அபம்ிக்வகவதத் டபிர்க்க னடிதமட
ப்த்ங்கணமக (டயர் அங்கணமக) க் ளகமண்டினக்கயட. அந்ட
அபம்ிக்வகவத, அச்த்வடவத டயர்த்டப் ழமமடி
திக்கும் கட்த்டயற்குப் ழமபழட 'ச்த்வட'ன்
மடமங்கம். அப்னம் தித்ழட பிட் யவதில்

ணமடமணமதினப்ட ணமடமம்!சண்வ னடிந்டமல்
ணமடமந்டமழ?வனவதிழழத ல்மனம்
ளசமல்கயட 'சண்வ - ணமடமம்'ன்ட டமழ?
அபம்ிக்வகழதமடு ம்ிக்வக சண்வ ழமக்
ளகமஞ்சணமபட இணயனக்கும் ஸ்ழயல்
'ச்த்வட'அடற்கப்னம் 'ணமடமம்'-

சண்வழததில்மணல் 'ளட்டில்'ஆ ஸ்ழஜ்.
இவடழத ணமற்யச் ளசமன்மல் ணமடமத்டயற்கு
னன்மல் ச்த்வட. அடமல்டமன் 'ழயக்'கமக

ஆம்த்டயயனந்ழட இனக்க ழபண்டித ச்த்வடவத
எனத்டன் ஆச்ணம் பமங்கயக் ளகமள்நப் ழமபடற்கு
னன்மடி 'வதர் க்ழடி'லும் ளசமல்ய என
மடமங்கணமக வபத்ட பிட்மல் ழடபவழத ன்று
ஆசமர்தமள் யவத்டழமட ந்யதம டீ¬க்ஷக்கு

ணற ன்மக ளட்டிமகயபிடும் 'ணமடம'த்டயற்கு

னன் அவட வபத்டமல் ளமனத்டணமதினக்குளணன்று
யவத்ட, ட்க ம்த்டயல் சண-டண-உடய-

டயடயக்ஷகவநச் ளசமல்யபிட்டு அடுத்டடமற்ழமல் அவட
வபத்டயனக்கயமர் ன்கமம்.
சமண் யமல் னனம் சறுக்குகயட;அப்டினேம் பிமணல்
யப் யப்

மர்த்ட அப்தமம் ண்ஞிச் சமண் யமல் சமஞநழப
சறுக்குகயட;ழணலும் அப்தமத்டயமல் சமண் யமல்
னக்கமல் சமண்டமன் சறுக்குகயட;அவ சமண் டமன்

சறுக்குகயட ன்று மடவ ழமபடயல் னன்டி ின்டி
ன்ழ ளமம்லேம் ிரித்டச் ளசமல் னடிதமடடமன்.
னென்மம், மமம் டிதியனந்டகூ னடல் டிக்கு

உனநமம்!மடம ம், ங்கல் ம், க்னம ம்
மஸ்டயதமக ஆகத் டபவந ணமடயரி னடல் டிதியனந்ழட
மமம் டிக்குக்கூத் டமபமம்!இப்டி ழணலும் கர லணமக,
அடிக்கடி மன் ளசமல்ய பந்டட ழம 'வட்-வவட்'கந்ட கந்டம், மடவதின் அங்கங்கள்

இனந்டமலுங்கூ, 'மயக'மக அபற்வக் ளகமஞ்சம் என
சரம பரிவசதில் வபத்டப் மர்க்கும் பிடத்டயல்

ஆசமர்தமள் பனயதவணத்டக் ளகமடுத்டயனப்டயல் இப்டி
ச்த்வட ணமடமத்டயற்கு னன்டிதமக இனக்கயட.
ணமடமத்டயற்கு டீர்க்கணம அர்த்டம் - ஆசமர்தமழந
ளகமடுத்ட ளஃின் - இனக்கயட. அவட அப்னம்
ளசமல்கயழன். னடயல் ச்த்வடவத ப்டி டிஃவன்
ண்ஞிதினக்கயமளன்று மர்த்ட பிமம். அடற்கு

னந்டய, ணமடமத்டயற்கு னன்மடி அவட வபத்டடற்குக்

கமஞம் மர்த்டட ழம, டயடயக்ஷக்கு அப்னம்
வபத்டடற்கும் மர்க்கமம்.

யத்த அயத்த பஸ்ட பிழபகம் ண்ஞிதடமல் அயத்தம்
ன்ளபன்று ன்மக உறுடயப்ட் அநலேக்கு
யத்தத்வடப் ற்ய உறுடய ற்ட்டினக்கமட. யத்தம்
ன்மல் ஆத்ணமடமழ?என்வ அடேபித்டமன்ய
அவடப்ற்ய னல உறுடய ப்டி ற்டும்? ஆமல்

ஆத்ணமவப அடேபிப்ழடம கவசய கவசயதமகழப
ற்டுபடல்பம?பிழபசம் ண்ஞிதடயல் - ஆத்ண

பஸ்ட பிதணமக பித்தம குனணமர்கநின் உழடசங்கள்
ழகட்டயல், உயத் ணமடயரி னஸ்டகங்கள் - ஆசமர்தமள்
க்ந்டங்கள் டித்ட பிழபசம் ண்ஞிதடயல் ஆத்ணம

ன்று என்று இனக்க ழபண்டும். அட ச்சயடமந்டகணமக
இனக்க ழபண்டும் ன்ளல்மம் னத்டய ணட்த்டயல் என
உறுடய ிந்டயனக்குளணன்மலும் அயத்த பஸ்டக்கவந
அடேபத்டயழழத ளடரிந்ட ளகமள்படமல் அவப

அயத்தந்டமன் ன்று யச்சத உறுடய ளறுகயமற்ழம
ஆத்ணம பிதணமகத் ளடநிலே ள னடிதமட. ஆக டயல்
ழசடழணம அவடத் ளடரிந்ட ளகமள்பவடபி, வடக்

கனயத்டக் கட் ழபண்டுளணன்வடழத ன்மக ளடரிந்ட
ளகமள்ழபமம். அடமல் டள்ந ழபண்டித அயத்தத்வட
ளபறுக்க ஆம்ிப்டயல் வபமக்தம் ஆம்ிக்கயட.
அப்னம் அமத்ண - அயத்த பஸ்டக்கவநத் ழடடிப்
ழமகமணல் இந்ட வபமக்தத்டமழழதடமன்
இந்த்ரிதங்கவந அக்குபடம் ணவ அக்குபடணம
டண சணங்கள். என ணமடயரி அயத்த பஸ்டக்கநில்

அடேழமக அரிப்னப் ழமய் ணஸ் ளபறுவணதமக ஆகய
உடய, அடுத்டமற்ழம. இங்ழகனேம் ஆத்ணமடேபம்
இல்வ. அமத்ண அடேபக் கஷ்ம் இல்மட
ளபறுவணவத டபி ஆத்ணமடேபம் ற்ட் ஆந்ட
கணயல்வ. அப்ழமட ளபநிதியனந்ட ளரிசம
றகடக்கமடயகள் டமக்கயமலும் மடயக்கப்மணல்

யத்டக் ளகமள்படம டயடயக்ஷ. இடன்ழமடம் அமத்ண
யமகஞ வடில்டமன்
னன்ழற்ழண டபி, அவத ழபண்டித
அடேபமந்டத்டயல் இல்வ.
இங்ழக இன்ளமன்வனேம் ளசமல்த்டமன் ழபண்டும்.
அடமபட ஆத்ணமந்டத்டயன் ழசம சமவதனேம்

ஆம்ித்டயயனந்ழட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் இனக்கத்டமன்
ளசய்னேம். ளபய்தில் அடிக்கும்ழமழட ங்ழகழதம ளய்கய
ணவனதிமல் அப்ப்ழம என யல் கமற்று
பனகயமற்ழம அட இனக்கும்!ஈச்பன்டமன் அப்டிக்
ளகமஞ்சம் அனுப்ி வபப்மன். அப்னம் டெபமம்,
டபிட்டுத் டெற்ல் ணமடயரி னன்ழற்ம் அபன்

அனுக்த்டயல் கயவத்டக் ளகமண்டினக்கும். ஆமலும்
அவணவனதமகப் ிடித்டக் ளகமள்நமட. யவத

ளபய்தில், டுப்ன டுப்ன ளகமஞ்சம் குநிர்கமற்று.
என்றும் இண்டுணமகத் டெற்ல் ன்ழ இனக்கும்.
த்டவழதம ன்ணமந்த் கர்ணம டீர்ந்டடமன்
ஆத்ணமடேபளணன்மல் இப்டித்டமழ இனக்க
னடினேம்?ஆமலும் அத்டவ ன்ணத்டயல் மம்
ஆத்ணமவப பிட்டு அமத்ணமபிழழத உனன்று

ளகமண்டினந்டட ணக்குப் ளரிசமகத் ளடரிதமணல், இப்ழமட
'இத்டவ

கமம் மம் மடவ ன்று ண்ஞினேம்

யன்று யவத்ட மக என்றும் கமழஞமழண!ப்மஞன்
ழமகய சயக்குப் னக்வக சமடம் கட்டுகய ணமடயரித்
ளடரிந்ட, அடலேம் எடிப்ழமய் பிடுகயட?க்ஷ்த யத்டய
ன்ட எனமலம் பனளணன்று

ழடமன்பில்வழத!'ன்று - கப்மவவதத் டயன்ட
ளரிசமகத் ளடரிதமணல் சுக்குக் கமதம் குடித்டடடமன்
ளரிசமகத் ளடரிந்ட - க்கனம், ணமற்னம்

உண்மகும்!எநலேக்கு ல் யப்னத்டன்வண - டயடயக்ஷ
அடடமன் - பந்டடமக யவத்டக் ளகமண்டினக்கும்

ணதத்டயல் இப்டி யத்டக் ளகமள்ந னடிதமட
ஆடங்கம், ப்டி பந்டட ன்ழ ளடரிதமணல்,
ற்டுபடண்டு!அடேக்ம் ண்டம் ஈச்பழ

ரீ¬க்ஷனேம் வபப்டயல்டமன் இப்டி ற்டுபட!அந்ட
ணதத்டயல் ம்ிக்வக டநர்ந்ட மடவவத பிட்டு
பிமணயனப்டற்கமகத்டமன் டயடயக்ஷக்கு அப்னம்

ச்த்வடவத - வதர் ளபல் ச்த்வடவத - வபத்டட.
ச்த்வடக்கு ஆசமர்தமள் ப்டி க்ஷஞம்
ளசமல்யதினக்கயமளன்மல்:

சமஸ்த்ஸ்த குனபமக்தஸ்த த்த னத்த்தமபடமஞம |
ம ச்த்டம கடயடம த்ிர் - ததம பஸ்டெப்தழட ||
"சமஸ்டயனம்

குனபமக்தனம் த்தழண ன்று

னத்டயதிமல் உறுடயதமகத் டீர்ணமம் ண்டபழட ச்த்வட
ன்று த்டக்கநமல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. இந்ட

ச்த்வடதிமல்டமன் ளணய்ப்ளமனள்
அவதப்டுகயட"ன்று அர்த்டம்.

டமழ 'அடமரிடி'தமக இப்டிச் ளசமல்பில்வ,
த்டக்கநமகய ழணன்ணக்கள் ற்ளகழப
ளமன்வடத்டமன் டமனும் இப்ழமட டுத்டச்

ளசமல்பட ன்று பித குஞத்ழடமடு ளசமல்கயமர்.
னத்டய ழபவவதத் டள்நிபிட்டு ம்ிக்வகதிழழத
என்வ டுத்டக்
ளகமள்படடமன் ச்த்வட ன்று ளமடபமகச் ளசமல்பட.

இங்ழகழதம, சமஸ்டயனம் குன பமக்தனம் த்தம் ன்று
னத்டயதிமல் உறுடயப் டுத்டயக் ளகமள்பவட 'னத்த்தபடமஞ' த்வட

- அப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட.

ஆமலும் ளமடபமகச் ளசமல்படற்கு இட னஞில்வ.
ப்டிளதன்மல் - 'னத்டயதமல் உறுடயப் டுத்டயக்

ளகமள்பட'ன்டற்கு இங்ழக, 'சமஸ்டயத்வடனேம்,
குனபமக்தத்வடனேம் சரிடமம ன்று ளசமந்ட னத்டயதமல்

ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்த்ட சரிதமகப்ட்மழ டுத்டக்
ளகமள்பட'ன்று அர்த்டணயல்வ. ின்ழ ன்

அர்த்டளணன்மல், னத்டயழத, ணக்கு ல்ம பிதனம்
ளடரித னடிதமட;ம்ணமல் ல்மபற்வனேம் ட்ஜ்
ண்ஞ னடிதமட;ழமக பிதணமகலேம் ஆத்ண
ம்ந்டணமகலேம் ணக்குப் னப் னடிதமட
பிதங்கவந ளமந்ட அடேபத்டயமலும், ஆச்பழ
ளகமடுத்ட ஜம டயனஷ்டிதிமலும் ளடரிந்ட ளகமண்டு
சமஸ்டயக்கமர்கலம், சமஸ்டயஜ்ஜம குனலேம்

ளசமல்பவடத்டமன் ஆமய்ச்சய ண்ஞமணல் டுத்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும்'ன்று உறுடயப் டுத்டயக்

ளகமள்பவடத்டமன் 'னத்டயதின் அபடமஞம்'ன்று
ளசமல்யதினப்ட. னத்டய ழபவ ளசய்ட மர்த்ட
உண்வணவத உறுடய ளசய்டளகமள்பட இல்வ;னத்டய
'டக்கு

இங்ழக ழபவ இல்வ'ன்று உறுடய ளசய்ட

ளகமள்பட!

னத்டய சக்டயழத இல்மடபன் வட ழபண்டுணமமல் ம்ி
ற்றுக் ளகமள்கய ணமடயரி இட இல்வ. அப்டிதினந்டமல்
ணமந்டம் ழமய்பிடுபமன். 'யத்தமயத்த பஸ்ட
பிழபகம்'ன்று ஆம்ிக்கும்ழமட ல்ட ளகட்வட
அசய ஆமய்ந்ட சரர்டெக்கயப் மர்ப்வடத்டமழ

ளசமன்ட?அடற்கு னத்டய சக்டய ணமதினந்டமல்டமழ
னடினேம்?னத்டயதமல் ட்ஜ் ண்ஞக்கூடித பிதங்கவந

ரிதமக ட்ஜ் ண்ஞிழத ற்றுக்ளகமள்படற்கமக இபன்
(மடகன்) னத்டய சக்டயவத பினத்டய ண்ஞிக் ளகமண்டு
அவடக் கூமக, பினயப்மக வபத்டயனக்கத்டமன் ழபண்டும்.
ஆமல் இபனுவத னத்டயக்குப் னரிமடடமக என்வ

சமஸ்டயங்கலம், குனலேம் ளசமல்லும்ழமட 'இங்ழக டன்
னத்டய ழபவ ண்ஞமணல், உழடசத்வட அப்டிழத

டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்'ன்று உறுடயழதமடு இனக்க
ழபண்டும். டக்குள்ந னத்டய சக்டயவதக் கமட்டுபடயல்
உறுடயதமதினப்வடபி இப்டி கமட்மணயனப்டயல்
உறுடயதமதினப்டடமன் கஷ்ம்!ளமம்லேம் பிதம்
இனந்டமல்டமன் அட னடினேம். அப்டி பிதத்வட
பநர்த்டக் ளகமண்டு, என ணண்டுபின் ம்ிக்வகதமக
இல்மணல் னத்டயணமின் ம்ிக்வகதமக சமஸ்டய

பமக்தத்வடனேம் குனபமக்தத்வடனேம் டயர்க் ழகள்பி

இல்மணல் டுத்டக் ளகமள்படடமன் இங்ழக
ளசமல்ப்ட்டினக்கும் ச்த்வட.
'அபடமஞம்' ன்மல் 'ஆழ்ந்ட
'யணயட்

உறுடய'ன்று என அர்த்டம்.

ண்டபட' ன்று இன்ளமன அர்த்டம். இண்டு

அர்த்டத்வடனேம் கூட்டி இங்ழக டுத்டக் ளகமள்நமம்.
னத்டயதமட, 'இட டன்னுவத ல்வக்கு

அப்மற்ட்ட'ன்று டன்வ யணயட் ண்ஞிக் ளகமண்டு,
சமஸ்டய- குனபமக்தங்கள் த்தழண ன் ஆழ்ந்ட
உறுடயழதமடு இனப்ழட ச்த்வட ன்று டுத்டக்
ளகமள்நமம்.
ச்த்வடதமழழத த்தத்வடப் ிடிக்க னடினேம்
ன்வடத்டமன் 'ததம பஸ்ட உப்தழட'ன்கயமர்.
'ததம'-பநமல்;ச்த்வடதமல்
'பநமல்'ன்யனக்கயட.

ன்வடத்டமன்

பநமல் 'பஸ்ட'ன்கய

ளணய்ப்ளமனள் அவதப்டுழணம - 'உப்தழட'ன்மல்
அவதப்டும் - பநமல் ளணய்ப்ளமனள்

அவதப்டுழணம அபழந 'ச்த்வட' ப்டுபள்;'ம'அபழந : 'ச்த்டம'- ச்த்வட.
'பமஸ்டபம்' ன்று
'யந்டமன்'ன்று

என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம்.

ளசமல்கயடற்குப் டயல்

'பமஸ்டபந்டமன்'ன்கயழமம்.
'யம்'ன்

பமர்த்வடக்கு (சயரித்ட) யணம,

பமஸ்டபணம அர்த்டம், மம் ளசமல்கய
அர்த்டணயல்வ!மம் த்தம், உண்வண ன் அர்த்டத்டயல்
'யம்'ன்

பமர்த்வடவதச் ளசமல்கயழமம். அடற்கு அப்டி

அர்த்டணயல்வ. 'டன்ிதற்வகதமக இனப்ட', 'டக்ழக

ளசமந்டணமட'ன்டடமன் அடற்கு ரிதம அர்த்டம்.
ின்ழ மம் ன் இப்டி அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்கயழமளணன்டற்கு என கமஞம் ழடமன்றுகயட.
எனத்டர் ழபம் ழமடும்ழமட இதற்வகதமக இல்மணல்
ளசதற்வகதமகப் ண்டகயமர். ழபம் கவந்டமல்

இதற்வகதமக, அடமபட யணமகயமர். ழபம் ன்ட
ளமய். 'ல்மழண ளபறும் ழபம்' ன்கயழமட ளமய்
ன் அர்த்டத்டயல்டமழ ளசமல்கயழமம்?'ழபம்'ளமய்
ன்மல், அடற்கு டயர்டணமக இனக்கும் 'யம்'ளணய் ன்று
டுத்டக் ளகமண்டுடமன் மம் யம் ன்ட த்தம்

ன்டற்கு இன்ளமன பமர்த்வடழத ன்று யவத்டச்
ளசமல்ய பனகயழமம். அட இனக்கட்டும் 'பமஸ்டபம்'ற்யச்

ளசமன்ழன். 'பமஸ்டபம்'ன்மல்

த்தணம பிதம் ன்று டுத்டக் ளகமள்கயழமம். அட
சரிடமன். அந்ட பமர்த்வட 'பஸ்ட'ன்டயயனந்ட

உண்மட. 'பஸ்ட'பின் டன்வண டழபம அட
'பமஸ்டபம்''பஸ்ட'ன்மல்

ளமனள்கள், things ன்று

ணட்டுழண மம் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மலும், அந்ட

அர்த்டனம் ரிடமன் ன்மலும், அடற்கு னக்கயதணம
அர்த்டம் 'த்தணமக இனக்கும் என்று'ன்டடமன்.
ளமனள்கள் ளபறும் கல்வதில்மணல்

உண்வணதிழழத இனப்டமல் அபற்றுக்கும்
'பஸ்ட'ன்று

ளதர் ற்ட்ட. பஸ்ட ன்மல்

த்தணமக இனக்கும் என்மவகதமல்டமன்

உண்வணத்டன்வண உள்நவட 'பமஸ்டபம்'ன்கயழமம்.

மம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும் ச்ழமகத்டயல்

ச்த்வடதமழழத த்தப் ளமனள் அவதப்டும்
ன்வட 'ததம பஸ்ட உப்தழட'ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. மம் கல்வதமக
இல்மணயனக்கும் ல்மப் ளமனள்கவநனேம்

பஸ்டக்கள் ன்று ளசமன்மலும் ஜமம் பனம்ழமட
இவப அத்டவனேம் ணமதம கல்வடமன் - ன்டமக
அடிட்டுப் ழமய்பிடும். த் ன்றும் ளணய்ப்ளமனள்

ன்றும் ளசமல்ப்டும் ிம்ணம் என்றுடமன் த்தணமக
உள்நட ன்டமக அப்ழமட யற்கும். அடமபட அட
என்றுடமன் யந்டணம பஸ்ட ந்டமக யற்கும். அவட
அவபடற்கு ச்த்வட அபசயதம், அத்தமபசயதம்
ன்வடத்டமன் ச்த்வடதிமழழத பஸ்ட
அவதப்டுகயட ன்கயமர்.

இங்ழக, னத்டய டன்னுவத குறுகயத ல்வவதப் னரிந்ட
ளகமண்டு சமஸ்த் பமக்தனம் குன பமக்தனம்

த்தளணன்று உறுடய ளகமள்படடமன் ச்த்வட ன்பர்,
'அழமக்ஷ£டேனடய'தில்

ளஃின் ளகமடுக்கும்ழமட

னத்டயதின் கமர்தத்வடப் ற்ய மம்

னத்டயசமயத்டணமகழபம அசட்டுத்டணமகழபம என்றும்
பிதமக்தமம் ண்ஞிக் ளகமள்ந இம் ளகமடுக்கமணல்
யம்ிநமக, ல்ழமனம் ளமடபமக யவக்கயடிழத
க்ஷஞம் ளசமல்யதினக்கயமர்.
யகணமசமர்த பமக்ழத§ க்டய : ச்த்ழடடய பிச்னடம

'யகணம்'ன்கய

ழபட சமஸ்டயங்கநின் பமக்கயலும்

ஆசமர்தின் பமக்கயலும் க்டய கமட்டுபடடமன் ச்த்வட
ன்று அர்த்டம். க்டய ன்மல் ப்ரிதத்ழடமடு ம்ிக்வக
வபத்ட என்யல் ஈடுட்டினப்ட.
க்டய-ச்த்வட ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்பட பனக்கம்.

அங்ழக 'க்டய ன்டயழழத ப்ரித ஆஸ்ளக்வனேம்,
'ச்த்வட'ன்டயல்

ம்ிக்வக ஆஸ்ளக்வனேம் ணட்டும்

டுத்டக் ளகமண்டு அப்டிச் ளசமல்கயழமம். ஆமல்
என்யம் ப்ரிதம் இனந்டமல்டமன் அடிம் ம்ிக்வக
பனம்;என்று ம்கணமடமக இனந்டமல்டமன் அடினம்
ப்ரிதனம் பனம். இப்டி இண்டும் ிரிக்க

னடிதமணயனப்டமல் க்டயனேம் ச்த்வடனேம் என்ழ
ன்மகய பிடுகயட. சமஸ்டயனம் குனலேம் ளசமல்லும்
பிதங்கநில் மம் ஹ்னடத னர்பணமக
ஈடுட்டினப்டடமன் ச்த்வட.
ணமடமம்
ணமடமம்
'ச்த்வட'க்கு

அப்னம் 'ணமடமம்'ன்வடச்

ளசமல்யதினக்கயமர். 'சணமடய ட்க ம்த்டய'ன்று ஆறு
ளசமன்டயல் இட ஆமபட. 'ணமடமம்', 'ணமடய'ன்
இண்டு பமர்த்வடகலம் எழ அர்த்டனள்நவப. 'சணமடய'
(சணம்

னடம) ஆறு ஆத்ணயக ம்த்டக்கள்

'ணமடய'தில்

னடிகயன்! ஆமலும் -

ணமடய ன்ழட கவசயதம க்ஷ்த ஸ்டமம்.

க்ஷ்தணம ப்ம்ணத்டயல் அப்டிழத என்யப் ழமதினக்கய

யவழத ணமடய. ஆவகதமல் அட 'மடவ'ன்று
எனபன் ண்டபடற்குள் பனம் பிதணயல்வ.

மடவதின் னடிபில் ளறும் யத்டய யவழத அட.
ஆடிதமல் அவட ஆசமர்தமள் ஜம ணமர்க்கத்டயன்
இண்மபட ஸ்ழம மட சடஷ்தத்டயலும்

ளசமல்பில்வ;அடற்கப்னம் னென்மம் ஸ்ழயல்
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு ளசய்த
ழபண்டிதபற்யலும் ச்பஞம், ணம், யடயத்தமம்
ன்று ளசமல்லும் அப்தமங்கழநமடு இவடனேம்
இன்ளமன்மகச் ளசமல்பில்வ. இத்டவ
மடவனேம் ண்ஞித ன் அட. அங்ழக, அந்ட ணமடய
யவதில் அவட எனத்டன் அப்டிழத அடேபித்டக்

ளகமண்டினப்மழ டபி ஸ்பத னதற்சயதமக மடவ
ன்று வடனேம் ண்ஞ ணமட்மன்;ண்ஞ

னடிதமட;ண்ஞ ழபண்டித அபச்தனணயல்வ!அடமல்
'ணமடய'ன்வட

ஆசமர்தமள் மடம க்ணத்டயல்

அங்கணமகச் ளசமல்பில்வ. ஆமலும் ச்த்வடதில் இண்டு 'க்ழட்' ( grade ) , க்டயதில் இண்டு
'க்ழட்'ன்கயமற்ழமழப, இப்ழமட

மன் ளசமன்

ணமடய வதர் க்ழமகலேம், அழட ழமன்

இன்ளமன்று ழமதர் க்ழமகலேம் இனக்கயன். இந்ட
ழமதர் க்ழவத்டமன் சணமடய ட்க ம்த்டயதில்
கவசயதமடம 'ணமடமம்'ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினக்கயமர். 'ணமடய'ன்மல் க்ஷ்தத்டயழழத
ளசமக்கயச் ளசமனகய என்மகப் ழமய்பிடுபவடத்டமன்
ளமடபமக யவப்மர்கநமடமல் பித்தமம் ளடரினேம்

டிதமக இங்ழக 'ணமடமம்'ன்று ழர் ளகமடுத்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.

ப்னடமண்தகத்டயல் தமஜ்ஜபல்க்த ணர்ய ளசமன்
ந்ட சணமசமங்கழநமடு ச்த்வட ன்வடனேம் ழசர்த்ட
ஆசமர்தமள் ஆறு ம்த்டக்கநமக வபத்டமளன்று
ளசமன்ழல்பம?தமஜ்ஜபல்க்தர் அந்ட

ணமசமங்கவந க்ஷஞணமகக் ளகமண் ஆமணயவத
'சமந்டன், டமந்டன், உடன்'ன்ளல்மம்

ளசமல்யக்

ளகமண்டு ழமகயமர். ஆசமர்தமள் அந்ட ஆமணயக்கு
க்ஷஞணமக இனக்கும் ணமசமங்கவந 'சணம், டணம்,
உடய' ன்ளல்மம் மடமங்கணமகச்

ளசமல்யதினக்கயமர். தமஜ்ஞ்தபல்க்தர் கவசயதமக அந்ட
ஆமணயவத 'ணமயடன்'ன்கயமர். அபன் ந்ட
க்ஷஞத்டமல் ணமயடமகயழமழம அந்ட

ணமசமத்வடத்டமன் ஆசமர்தமள் 'ணமடமம்'ன்கயமர்.
ண+ஆயட= ணமயட. ண+ஆடம= ணமடம.
'ஆயட, ஆடம'ன்

இண்டு பமர்த்வடகலக்கும் எழ

அர்த்டந்டமன் - என இத்டயல் ழசர்த்ட

வபப்ட;யவதமக, உறுடயதமக வபப்ட'ன்ழட
இண்டிற்கும் அர்த்டம்.
'ஆயடமக்ி'ன்று

ழகள்பிப்ட்டினக்கமம். 'ஆயடமக்ி

பம்சம்'ன்று டங்கவநப் ளனவணதமகச் ளசமல்யக்
ளகமள்பர்கலண்டு. அக்ிவதக் கமம் டப்மணல்
குண்த்டயல் ழசர்த்ட வபத்ட டன்னுவத க்னத்டயல்

அடனுவத மந்யத்தத்வட யவதமக உறுடயப் டுத்டயக்
ளகமண்பர்டமன் 'ஆயடமக்ி'. ப்ஹ்ணசமரி டயனம்

ளசய்னேம் அக்ி கமர்தத்டயற்கு 'ணயடமடமம்'ன்று ழர்
ளசமல்கயழமம். ணயத்+ஆடமம் டமன் 'ணயடமடமம்'.
அபன் ணயத்வட (சுள்நிவத) அக்ிதில் ழசர்த்ட
வபக்கயமன். ழசர்த்ட வபப்ட, என்யல் ளகமண்டு ழமய்
வபப்ட 'ஆடமம்'.
'ணமடமம்'ன்வட

அப்தமம் ண்டபடமல்

'ணமயடன்'ப்டுபன்

வட ங்ழக ழசர்த்ட வபத்ட

யவப்டுத்டகயமன்?'ண ஆடமம்'டமன் ணமடமம்.
அட ன் 'ண ஆடமம்?' .
'ணம்'ன்மல் 'ஈக்பல்', ற்

இக்கங்கள்

இல்மணயனப்ட ன்று ல்ழமனக்கும்

ளடரிந்டயனக்கமம். ழபழ  அர்த்டங்கலம் உண்டு.

னலசமடமக, ரினர்ஞணமக இனப்டற்கும் 'ணம்'ன்ழ
ழர்.
'ணமடமம்'ன்னும்ழமட

எனத்டனுவத சயத்டத்வடப்

ரினர்ஞணமக எழ இத்டயல் ழசர்த்ட வபப்ட ன்று
அர்த்டம். ளகமஞ்சங்கூ அட அந்டண்வ, இந்டண்வ

எமணல் ழசர்த்ட வபக்கடம். எழ ணதத்டயல் சயத்டம்
 டயனுமகக் கபடு பிட்டுக் ளகமண்டு பற்வ

யவக்கயடல்பம?அப்டி பிமணல் எனனகப்டுத்டய
யவதமக உறுடய ளகமள்லம்டி ளசய்தழபண்டும்.
அடடமன் 'ண ஆடமம்', 'ணமடமம்'. அப்டிச்
சயத்டத்வட ன்மகச் ழசர்த்டத் டயட்டி என்யழழத
டயட்டி யவப்டுத்டம் ணமடமத்டயமல், சமந்டய ன்
அர்த்டத்டயல் ளசமல்லும் ளகமந்டநிப்ில்மட
ணமடமனம் ற்ட்டுபிடும்.

என்யழழத யவப்டுத்டபட ன்மல் அந்ட என்று
ன்?சயத்டம் மம டயவசதிலும் எமணல் ழசர்த்டப்
ிடித்ட ழடம என்யழழத வபக்கப்
ழபண்டுளணன்மல் அந்ட என்றுடமன்.
"சுத்ழட

ப்ஹ்ணஞி"

"ரிசுத்டணம

கப்ில்மட ிம்ணத்டயல்"

ப்ம்ணத்டயழழத டம ர்படம சயத்டத்வடப் னர்ஞணமக
யவ மட்டுபடடமன் ணமடமம். ' ம்தக்
ஆஸ்டமம் னத்ழட : சுத்ழட ப்ஹ்ணஞி

ர்படம | டத் ணமடமம் இத்னேக்டம் 'ன்று
இப்டித்டமன் ஆசமர்தமள் டிஃவன் ண்ஞிதினக்கயமர்.
'ம்தக்'ன்மல் 'களக்மக'ன்றும் 'னர்ஞணமக'ன்றும்

இண்டு அர்த்டம். இங்ழக இண்வனேம் டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். 'ஆஸ்டமம்'ன்மல் ஸ்டமிப்ட

டமன்;அடமபட யவமட்டுபட. 'னத்டயவத அப்டி
க்கமனம் ('ர்படம') சுத்டணம ப்ம்ணத்டயல்

னர்ஞணமகலேம், ளபகு ரிதமகலேம் ('ம்தக்') யவ
மட்டுபடமக ட என்று உண்ழம அடடமன் ('டத்')
ணமடமம் ன்று ளசமல்ப்டுகயட. 'இத்னேக்டம்'- இடய
உக்டம்'ன்று ளசமல்ப்டுகயட.

ணமவத கக்கமடட ப்ஹ்ணம் என்றுடமன். ர்ப
ழமகத்டயற்கும் ஆடமணமக ளசமல்லும்ழமட ஆத்ணம

ன்ட. ஆத்ணமபமகயத ப்ம்ணம் என்றுடமன் ணமவததின்
கப்ற்ட. அடமல்டமன் அவட சுத்டணம ப்ம்ணம் -

'சுத்ழட

ப்ஹ்ணஞி'- ன்று ளசமன்ட. ணமவத ளகமஞ்சம்

கந்ட பிட்மல்கூ கப்ணமகயபிடும். ஈச்பன்கூ

அப்டி ணமவதக் கப்னள்நபன்டமன்! ன்மகழப ணமவத
கந்டபிட் ழமகத்வட யர்பமம் ண்டகயபன்
ணமதம யடம அந்ட ஈச்பன். ப்ஹ்ணம்

யர்பமம், கயர்பமம் டலேம் ண்டபடயல்வ. ழமக
ணமசமழண அடற்குத் ளடரிதமட. அடடமன் ழமகமடமம்
(ழமகத்டயற்கு ஆடமம்) ன்மலும், ணமவத அடயயனந்ட
ழமகக் கமட்சயவத உண்டு ண்ஞிற்ழ டபி, அடற்கு
ழமகத்ழடமடு ம்ந்டணயல்வ.
அவதினட்டு என கதிற்வப் மம்ன ணமடயரி

கமட்டுகயளடன்மல், அடமபட அவதினட்டு என
கதிற்யன் ஆடமத்டயயனந்ழட மம்னக் கமட்சயவத உண்டு
ண்டகயளடன்மல், அடமல் கதிற்றுக்கு

பமஸ்டபணமகப் மம்ன ம்ந்டனண்ம ன்?அட
கப்ணயல்மட கதிமகழபடமழ இனக்கயட?
அப்டிக் கப்ில்மட ஸ்பச்சணம டத்பணமதினப்டமல்
சுத்ட ப்ம்ணம் ன்ட.
குஞ னெர்த்டயதமகலேள்ந ஈச்பவப் ற்யதில்மணல்,
யர்குஞணம ப்ம்ணத்வடப் ற்யழத சயத்டத்வட எனனகப்
டுத்டபவடத்டமன் 'ணமடமம்'ன்ட. ண்டபட
ஆத்ண மடவ. யர்குஞணம ஆத்ண டத்பணமக, ப்ம்ண
டத்பணமக இனப்வட அடேபத்டயல் மக்ஷ£த்கரிப்டற்ழக
மடவ. அடமல் ணமதம யடம ஈச்பவ

இல்மணல், ணமதமடீடணம ப்ம்ணத்டயல்டமழ சயத்டத்வடச்
சயடமணல் வபக்க ழபண்டும்?

ஈச்பன் ன்மல் ல்ம ளடய்ப னெர்த்டயகலந்டமன்.

ஆம்த்டயல் அப்டி என னெர்த்டயவத உமயத்டத்டமன்
சயத்டம் எழ பஸ்டபில் யற்கப் னகய ளகமண்ட. அட
னடல் ஸ்ழயல். இப்ழமட இண்மம் ஸ்ழயல்
அனெர்த்டணம ப்ம்ணத்வடக் குயத்ழட சயத்டத்வட ஆடமம்
ண்ஞ ழபண்டும்.

அவ்பப்ழமட (குஞணம) ஈச்பன் யவலே பமணல்
ழமகமட. (அப்டி)
பந்டமலும் அபவ ணமதம ழமக யர்பமகன் ன்று
யவக்கமணல் 'ணமவததியனந்ட ஜமத்டக்குப் ழமக

ழபண்டும் ன் அயவப ணக்குக் ளகமடுத்ட 'அடேக்
ஸ்பனொம்' (grace) ன்று ணமத்டயழண யவத்ட, அபழ
யர்க்குஞத்டயல் ழசர்க்கும் ஜம பனயவதக் கமட்டும்ழமட
மம் குஞணம அபவ இடற்கு ழணல் ிடித்டக்

ளகமண்டு ளடமங்கப்மட ன் டீர்ணமத்டன் ஆத்ண
டத்பத்டயழழத சயத்டத்வடத் டயனப்டம். 'ம்னவத
ஆத்ணமபமக இனப்டம் அபன்டமழ?ஆவகதமல்

ஆத்ணமவபப் ிடித்டக் ளகமள்படமழழத அபவப்

ிடித்டக் ளகமள்படமக - அடமபட க்டய ண்டபடமக இனக்கட்டும்'ன்று யர்குஞ மடவதிழழத
சயத்டத்வடத் டயனப் ழபண்டும். குஞ ப்ம்ண யவலே
பந்டமலும் அபவ யர்குஞ ப்ம்ணத்டயழ கவத்ட சுத்ட ப்ம்ணத்டயழழத சயத்டத்வடச் ழசர்க்கடம்.
'சயத்டம்', 'சயத்டம்' ன்று

மன் ளசமல்ய பந்டயனக்கயழன்.

ஆசமர்தமழநம 'னத்டய'ன்று ழமட்டினக்கயமர்: 'ம்தக்

ஆஸ்டமம் னத்ழட'னத்டயவத ன்மகச் ழசர்த்டப் ிடித்ட
ப்ழமடம் ப்ம்ணத்டயல் ஸ்டமிக்க ழபண்டும் ன்கயமர்.
'னத்டய'ன்ட 'சயத்டம்'ன்டன்

என குயப்ிட் அம்சம்,

'ஆஸ்ளக்ட்'.
'சயத்'ன்ட

அயலே. அயலே ம்ந்டப்ட்டமக என

ீபிம் இனக்கும் உறுப்ன 'சயத்டம்'. இட உள்லறுப்ன 'அந்டஃகஞம்'ன்ட.

இங்ழக 'அயலே' ன்ட intellect

ன்டமக னத்டயவதக் ளகமண்டு ளசய்பட ணட்டுணயல்வ.
அடலேம் இந்ட அயபில் அக்கழணதமமலும், சயத்டம்
ன்ட அட ணமத்டயணல். ணயல் உண்மகும்

உஞர்ச்சயகலம் அடயல் அக்கந்டமன். ணயன் கமர்தம்,
னத்டயதின் கமர்தம்- ணஸ் யவப்ட, உஞர்பட - னத்டய
அயபட ல்மம் ழசர்ந்ழட சயத்டம் ன்ட. இப்டி

இண்டுஞ் ழசர்படமக அட இனப்டமல்டமன் அத்வபட
சமஸ்த்த்டயல் ணஸ், னத்டய இண்வனேம் சுத்டப்டுத்டய,
இண்வனேம் எனனகணமக்கயக் ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்டற்குச் சயத்ட சுத்டய, சயத்ட
கமக்ரிதம்'ன்டமகழப ளசமல்பட.
சயத்டம், ணஸ், னத்டய, அங்கமம் ன் மலு. மலும்
ழசர்ந்ழடஅந்டஃகஞம் ன் உள்லறுப்ன. மலுக்கும்
ளமடபமகலேள்ந 'ண்ஞம்' ன்டற்குப் ிப்ிணமக
இனப்ட சயத்டம். ண்டபடம இந்ட சயத்டம் ணற்
னென்றுனும் ழசனபடமகும். ணஸ் ன்ட உஞனம்
கனபி. அடற்கு ல்ட ளகட்ட ளடரிதமட. பிட

உஞர்ச்சயகநிலும் அட ழமய் பிலம். னத்டயடமன் இடயல்
ல்ட ளகட்வடச் சரர்டெக்கயப் மர்க்கய கனபி.

'ட்ஜ்ளணன்ட்

பர்'அடற்குத்டமன் உண்டு. அங்கமம்

'மன்'ன்கய

ம பம். டன்வப் ணமத்ணமபியனந்ட

ன்ட ல்ம ண்ஞங்கலக்கும் னடமபடம

ிரிந்ட என டி ீபமக 'மன்' ழமட்டுக்ளகமண்டு
யவக்கும் ண்ஞழண அங்கமம்.
அட ப்ழமட சயக்கயழடம அப்ழமடடமன் டி ீபமக
உள்ந யவ - ீபமத்ணம ண்டம் யவ - ழமய்
ஆத்ணமவப அயந்ட ணமத்ணமபமக இனக்க னடினேம்.
இந்ட அங்கம மசந்டமன் மடவதில் உச்சயக்
ளகமம்ன.
இங்ழக (ணமடமத்டயற்கு க்ஷஞம் டனம்ழமட)
ஆசமர்தமள், சயத்டம் ன்ட டீர்ப்னப் ண்டம் டயவணவதப்
ளற்யனக்கும்டிதம னத்டய ன்டமக இனக்கும்ழமட,

அந்ட னத்டயவத ப்ம்ணத்டயழழத ஆடமம் ண்ஞனும்
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
மடமஞணமக, சயத்டம் ன்மழ ணஸ் ன்று டமன்

யவப்ட பனக்கம். அழட ணமடயரி, ன்மகப் னர்ஞணமக
இலத்டப் ிடித்ட 'ணமடமம்'ண்ஞ ழபண்டிதட

ணவழத ன்றுடமன் ளமடபில் ளசமல்பட. ரிதமக
அர்த்டம் ளடரிதமபிட்மல்கூ மம், 'ணற
ணமடமழண ஆகணமட்ழங்கயட','ணவ
ணமடமப்டுத்டயக்ழகம'ன்ளல்மந்டமன் ளசமல்கயழமம்.
கர்ணம ண்டம் கர்த்டம 'ணஸ் ணமடீதடமம்'- 'ணவ
ணணமக, அடமபட அவதமணல், அவணடயதமக அங்கயத
யவதில் வபத்டக் ளகமள்லங்கள்'ன்று கர்ணமவப

த்டயக் ளகமடுக்கும் ப்மம்ணஞர்கநிம் ப்மர்த்டவ

ண்டபமன். அடற்கு அபர்கள் ப்டயபசணமக (டயமக)
'அப்டிழத

இனக்கயழமம்'ன்டற்கு, 'ணமயட

ண:ஸ்ண'ன்மர்கள். கர்த்டம 'ணமடய'ன்
பமர்த்வடவதச் ளசமல், ிமம்ணஞர்கழநம அழட
அர்த்டத்டயல் 'ணமயட'ன்று ளசமல்பவடனேம்

கபிக்கடம்!இங்ழகனேம் ணயன் ணமடய அல்ட
ணமயட யவ ன்ழ இனப்வடனேம் கபிக்கடம்.
ளன்மல் ளமடபமக ணழடமன் அந்டஃகஞம்
ன்கய அநலேக்கு அடற்கு னக்தம் ளகமடுத்டச்
ளசமல்கயழமம். 'ணவ அக்கடம்; ணணமவத
அகடம்;ண ணமசு பிகடம்'ன்யப்டி ணவ

வபத்டத்டமஅ ஆத்தமத்ணயக மடவவத ளசமல்பட
பனக்கணமதினக்கயட. கமஞளணன் ன்மல் மம

உஞர்ச்சயகநமழ என ீபவ மம க்கனம் இலத்ட
அபனுவத அத்டவ ழமமட்த்டயற்கும்
கமஞணமதினப்ட னக்தணமக ணஸ்டமன். 'சணம்' ன்று

இந்ட ட்கத்டயல் ளசமல்லும்ழமட அவட 'ணஸ் ஆத்ண
க்ஷ்தத்டயழழத அக்கய வபக்கப்ட்டுள்ந யவ'
"ஸ்பக்ஷ்ழத

யதமபஸ்டம ண: சண உச்தழட" -

ன்ழ டிஃவன் ண்ஞிதினக்கயமர்.
'டணம்'ன்கயடம்

ணயன் ளன்டுகழநதம

இந்த்ரிதங்கவந அக்குபடடமன். 'உடய'னேம்

ணக்கயல் இன்ளமன அங்கந்டமன்.வ்னத்டயகலக்கு
ளபநிப்ிடிப்ன இல்மணல் ண்டபடடமன் 'உடய
ன்மல் 'வ்னத்டய'ன்டம் ணயன்
ழமக்குடமன்;ணயன் ஏட்ம்டமன்.

'டயடயக்ஷ'தில்

பனம் ளமறுவணனேம் ணயன் கமர்தந்டமன்.

ஆவகதமல் ணவ ரிப்டுத்டம் மடவகள் டமன்
மம் னன்மழ மர்த்ட ல்மனம்.

இங்ழக (ணமடத்வடச் ளசமல்வகதில்) னத்டயவத யவ
மட்டுபவடச் ளசமல்கயமர்.
'ணஸ்

யற்கடம், ணஸ் யவப்டம், ணவ

இலத்டப் ிடித்ட என்யழழத யவப்டுத்டடம்'ன்ழ
யவத ழகட்டினப்ீர்கள். அடமல் னத்டயவத அந்ட
ணமடயரிப் ண்ஞடளணன்று ளசமன்மல் பித்தமணமகத்
ழடமன்ப்ழமகயழட ன்றுடமன் டுத்ட டுப்ிழழத

அப்டிச் ளசமல்மணல், ளகமஞ்சம் மணர்த்தம் ண்ஞி,
ணளன்றும் ளசமல்மணல், னத்டயளதன்றும் ளசமல்மணல்,
இண்டிற்கும் ளமடபமகச் 'சயத்டம், சயத்டம்' ன்று

ளசமல்யக் ளகமண்டு பந்ழடன். அடற்கும் ஆசமர்தமழந
பனயகமட்டிதினப்டமழழத அப்டிச் ளசமன்ழன்.
'அழமக்ஷ£டேனடய'தில்

அபழ, த்டமகய க்ஷ்தத்டயல்

சயத்டத்வட கமக்ரிதப் டுத்டபடடமன் 'ணமடமம்'ன்று
யவக்கப்டுகயடன்றுடமன் க்ஷவஞ
ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

சயத்வடகமக்ர்தம் சு ல்க்ஷ்ழத ணமடமணயடய
ஸ்ம்னடம் |
இத்டவ ீடிவக ழமட்டுபிட்டமல் ன் இங்ழக
னத்டயவத ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமளன்வட
இப்ழமட மர்க்கமம்.

'ச்த்வடவத

இடற்கு னந்டய ளசமன்மர். அங்ழகனேம் ளமட

அிப்மதம் 'ச்த்வட ன்டயல் னத்டயக்குக் கமர்தணயல்வ;
Blind faith (குனட்டு

ம்ிக்வக) ன்டமழழத அங்ழக

னத்டயவத எடக்கயதமதிற்று. ம்ிக்வக ணயன்
கமர்தந்டமன் ன்டமகழப இனந்டமலும். ஆசமர்தமழநம
'னத்டய

அபடமஞம்' (னத்டயதின் யச்சதணம உறுடய) டமன்

ச்த்வட ன்று ளசமன்வடப் மர்த்ழடமம். 'இங்ழக ணக்கு
ழபவதில்வ'ன்று னத்டய உறுடயப் டுத்டயக்ளகமண்டு
சமஸ்டயத்வடனேம் குனபமக்தத்வடனேம்

ற்றுக்ளகமள்பவடழத ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமளன்று
அவட க்ஸ்ப்ளநய்ன் ண்ஞிக் ளகமண்ழமம்.
அடன் ளடமர்ச்சயதமகழப இப்ழமடம் னத்டயவத என்று
டயட்டி ப்ம்ணத்டயல் யவப்டுத்டபடடமன் ணமடமம்
ன்கயமர். உஞர்ச்சயதமல் இலமணல், ரிதமக

பிசமரித்ட உண்வண ளமய்கவந உள்நடிப் மர்க்கய
அந்டஃகஞத்டயன் அங்கணம னத்டயவத ழமகத்டயலுள்ந
அழக ணமசமங்கவந ட்ஜ் ண்டம்

கமர்தங்கநியனந்ட பிடுபித்ட, என்றுடயட்டி அக்கய,
ப்ம்ணத்டயன் பிதணமகழப வபக்க ழபண்டும். அடடமன்
ணமடமம் ன்கயமர். உஞர்ச்சயடமன் மம டயவசனேம்
எடுகயளடன்யல்வ. அயலேந்டமன் எடுகயட. ஆமல்
உஞர்ச்சயழதமட்த்வட ணட்டுழண ளமடபமக ழடமணமக
யவக்கயழமம். அயபின் எட்த்வட அப்டி
யவப்டயல்வ. pursuit of knowledge ன்ழ அயலே ந்ட
பிதத்வடத் ழடடிப் ழமய் ழசகம் ளசய்பவடனேம்
ளகமண்மடுகயழமம். "ல்மம் ளடரிஞ்சுக்கடம்;கநலேம்
கற்று ண'; ஆசமர்தமழந

ர்பஜ்ஜப் ட்ம் பமங்கயபர்'ன்ளல்மம்

ளசமல்கயழமம். மழ இப்டி யவதச் ளசமல்யத்
டெண்டிக் ளகமடுத்டக்கூ இனக்கயழன்!ஆமலும்
அளடல்மம் ஆத்தமத்ணயகணம மடவதில்
இண்மபட ஸ்ழயல் அட்பமன்மகயபனுக்குச்

ளசமன்டயல்வ. அடற்கு ளமம் னற்ட் யவதில்
ளசமன்டடமன். அப்ழமட னத்டயவத ன்மகப்
டவதிலும் னக்கயத் டீக்ஷண்தப் டுத்டயக் ளகமண்மல்
டமன் அப்னம் அத்தமத்ண பித்வததில் ப்ழபசயத்ட அடயல்
னடயல் ளசமன் யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகத்வட
னவப்டி மடயக்க னடினேம். இந்ட பஸ்ட பிழபசம்
னத்டய கமர்தந்டமழ?ஆமல், அப்னம் 'ஆத்ண

மடகன்'ன்ழ டன்வ ஆக்கயக் ளகமண்டுபிட்பனுக்கு
ணற் ந்ட 'மளட்ற'ம் ழபண்மம்.'ளல்ப் மளட்ஜ்'
(ஆத்ணமவபப்

ற்யத அயலே) என்றுடமன் ழபண்டும்.

மக்கய ந்ட பிதத்டயலும் அபனுவத னத்டய பமய்

வபக்கமணல் சுத்டணம ப்ம்ணம் என்யன் பிதத்டயல்
ணட்டுழண அ§ ழமகும்டிதமக அபன் கட்டுப்டுத்டய யவப்
டுத்டடம்.
'தழடந்த்ரித

ணழம னத்டய'ன் கர வடதில் ளமம்லேம்

ளடநிபமகச் ளசமல்யதினக்கயமர் - இந்டயரிதங்கவநனேம்,
ணவனேம் ணமத்டயணயல்மணல் னத்டயவதனேம் கட்டுப்

டுத்டடம் ன்று.  பிதங்கநில் (னத்டய) எமணல்
கட்டுப் டுத்டய ிம்ணத்டயழழத யவ மட்டம்.
னத்டயவத ப்ம்ணத்டயல் யவ மட்டுபவட ஆசமர்தமள்
'ப்ஹ்ணஞி

னத்ழட:ஸ்டமம்' ன்கயமர். ஆமல்

உயத்டயழம னத்டய சக்டயதம ழணவடதிமல்

ஆத்ணமவப அவத னடிதமட ன்று இனக்கயட.
எட்டிக்கு இட்டிதமக இண்டு உயத்டக்கநில்
இப்டிழத ' ழணடதம' ன்று அச்சடித்டமற்ழமச்
ளசமல்யதினக்கயட. ணஸ், பமக்கு, னத்டய டமழனேம்
ஆத்ணமவபப் ிடிக்க னடிதமட ன்ட ப்யத்டம்.

ின்ழ ஆசமர்தமள் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமழ
ன்மல், இங்ழக அபர் னடிலே யவதம 'ணமடய'வதச்

ளசமல்பில்வ. அடற்குக் கர ழ் யவதிலுள்ந என்வச்
ளசமல்படமல்டமன் 'ணமடமம்'ன்று ிரித்டக்
கமட்டிதினக்கயமளன்வட ஜமகப்டுத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும்.

ழணவடதமழம, மநணம ழபடப் டிப்மழம ிடிக்க
னடிதமட ன்று ளசமன் அந்ட இண்டு

உயத்டயழனேம் அப்டிதமமல் ழபழ ப்டி அவடப்
ிடிப்ட ன்டற்கும் உழழத டயல் இனக்கயட. அந்ட
ஆத்ணமவபழத பஞம் ண்டபடடமன் அவடப்

ிடிப்டற்கு பனய ன்ழட அந்ட டயல். அளடன்
'பஞம்'ன்மல்'பன்', 'பன்'ன்று

என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம்.

ளண்டக்கு பன் மர்க்கடம் ன்கயழமம்.
'பன்'ன்மல்

டவ சயந்டபன், Best ன்று என அர்த்டம்.

இன்ளமன அர்த்டம்.  ழனக்குள்ழந
ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட் எனபன் ன்ட.  ழரில்
'சூஸ்'ண்ஞப்

ட்பன் பன். 'ஸ்பதம்பம்'ன்கயழமட

இந்ட அர்த்டம் ன்மக ளபநிப்டுகயட. 
மகுணமர்கள் கூடிதினக்கும்

வதில் என மகுணமரி டக்குப் ிடித்ட எனபவ
டமழ சூஸ் ண்டபட ஸ்பதம்பம். அப்டி
பரிப்டடமன் 'பஞம்'. ரிதம குனவபத் ழடடிக் கண்டு
ிடித்டத் ழடர்ந்ளடடுத்ட அபரிம் ழமய்ச் ழசனபட 'குன

பஞம்.' ல் சயஷ்தவத் ழடடி டுப்ட 'சயஷ்தபஞம்'.
இந்ட ணமடயரி மக்கய க ணமசமத்வடனேம் டள்நி
பிட்டு ஆத்ணம என்வழத ழடர்ந்ளடடுத்ட, அவடழத

"உன்வ c ளடரிபிச்சுக்ழகம. ீழதடமன் மமதினந்டமலும்
க்கு அட ளடரிதவ. மன்-னு யவக்கய இந்ட னத்டய
(ழணழட) , ணஸ், பமக்கு டமழனேம் உன்வத்

ளடரிஞ்சுக்க னடிதவ. அடமழழத ீழத உன்வத்
ளடரிபிச்சுக்கடம்"ன்று ிமர்த்டயத்டக்
ளகமண்ழதினந்டமல் எனமள் ந ீளன்று அட
ளபநிதமகயபிடும். இபனுவத னத்டய, ணஸ், பமக்கு

ல்மபற்வனேம் இல்மணல் ண்ஞி, இபன் ஆத்ண
ஸ்பனொணமகழப ஸ்பமடேனடய ளறும்டிப் ண்ஞிபிடும்.
இபன் 'பஞம்'ண்ஞிதடற்குப் டயமக ஆத்ணம
ண்டபவட, 'பஞ'த்டக்கு னந்டய எழ என லத்வடக்
கூட்டி 'பிபஞம்' ன்மல் உள்ழநதினப்வட
ளபநிப்டுத்டயக் கமட்டுபட, னெடி வபத்டயனந்டவடத்
டயந்ட பிட்டுபிடுபட. Revelation ன்கயமர்கழந, அட.
ஆக, மடகன் ண்ஞ ழபண்டிதட,

ழணடமபித்டளணல்மம் ப்ம்ணத்டயம் டுமட ன்று

னரிந்ட ளகமண்டு ல்மபற்வனேம் டள்நி அவடழத
பரித்டப் ிமர்த்டவ ண்டபடடமன். பஞம்
ண்டபடயழழத 'ப்மர்த்டயப்ட'ன்வடனேம்
அக்கயத்டமன் ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
அழட ஆசமர்தமள் இங்ழக, "சுத்ட ப்ம்ணத்டயல் னத்டயவத
ஸ்டமி" ன்று ளசமல்யதினக்கயமளன்மல் ன்
அர்த்டம்?
அமக ப்ம்ணத்டயழழத இல்மணல் ப்ம்ணத்வடப்
ற்ய, ப்ம்ணத்வடக் குயத்ட ழபடமந்ட சமஸ்டயத்டயல்
ன் ளசமல்யதினக்கயழடம, குன ன்

உழடசயக்கயமழம அடயழழத னத்டயவத கமக்ணமகப்
டயக்கடம் ன்ழட அர்த்டம். மன் அப்டித்டமன் அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயழன்.

னத்டயவத அப்டிழத ப்ம்ணத்டயழழத னலக பிடுபட
ிற்மடு னென்மபட ஸ்ழயன் கவசயதில். அட
ணமடய.
இட ணமடமம். இங்ழக 'ப்ஹ்ணஞி', 'ப்ம்ணத்டயல்',

ன்டற்கு 'ப்ம்ணத்வடப் ற்யத பிதத்டயல்- அடமபட
அவடப்ற்ய சமஸ்டயம் ன்ளன் ளசமல்கயழடம
அடயல்;குன ன் ளசமல்கயமழம அடயல் - ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமண்மல் ரிதமய் பனம். ப்ஹ்ண பித்தம
டத்பமர்த்டங்கநிழழத ர்படமலேம் னத்டயவதப்
னர்ஞணமகச் ளசலுத்ட ழபண்டும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்ந ழபண்டும்

'ச்த்வட'தின்

அப்தமத்டயல் சமஸ்த்னம் குனலேம்

ளசமல்பவட ச்த்வடழதமடு னத்டயதில் அபடமஞம்

ளசய்டடன் ளடமர்ச்சயதமக, அடன் மயகல் கன்க்லமக
அத்தமத்ண சமஸ்டயத்வட னத்டயனேவத குறுக்குக்
ழகள்பிகவந லப்மணல் ச்த்வடழதமடு அந்ட

னத்டயதமழழத ன்மக அயந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
சமஸ்த்த்டயல் லடய வபக்கமடடமகலேம் குன சயட
ளசமல்மம். அவடனேம் ன்ற்க அயந்ட ளகமள்ந
ழபண்டும்.

ப்ம்ணமடேபம் பனபட ின்மடி யணம ப்ம்ண ஜமம்
அடடமன். இப்ழமட னத்டய ஜமணமக அடயல்

அயதக்கூடிதளடல்மம் அயத ழபண்டும். இந்ட மளட்ஜ்
என்றுக்ழக னனழ் னத்டயவதனேம் எனனகப் டுத்டய

ஆனணமக ஈடுடுத்ட ழபண்டும். 'ம்தக் ஆஸ்டமம்'
ண்ஞ ழபண்டும். க்கமனம் இவடப் ண்ஞ
ழபண்டும்.
இப்ழமட இபன் அப்டிழத ஆத்ணமபில் னத்டய கவந்ட
ழமகும்டிதம த்தமத்டயல் உட்கமனபடற்கு

க்குபப்பில்வ. இந்டக் கட்த்டயல் னத்டய கமர்தம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு டமினக்கும். அப்ழமட அவடக்

ளகமண்டு ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ட ல்ழடம அவட

ணட்டுந்டமழ ண்ஞ ழபண்டும்?அட ஆத்ண சமஸ்டய
பிதங்கவந ன்மக அயகய கமர்தத்வடத் டபி
ழபளன்பமக இனக்க னடினேம்?ணமபமக்த உழடசம்
ணட்டும் அப்னம் ந்யதமத்ழடமடு ஃமர்ணமக பமங்கயக்

ளகமள்ந ழபண்டும். மக்கய ல்மம் இப்ழமட டித்டத்
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

குனனகணமகத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். இபர் பித்தம
குன. அப்னம் ந்யதமம் டந்ட ணமபமக்ழதமழடசம்
ளசய்பர் ஆச்ண குன. அபர் ந்யதமயதமகத்

டமினக்க ழபண்டும் ன்வடச் ளசமல் ழபண்டித
அபசயதழணதில்வ! னன்மடி அபவழத பித்தம
குனபமகலேம் ளகமண்டு ப்ஹ்ண பித்தம சமஸ்டயங்கவநப்
டிக்கமம். அல்ட ல் சரனம், அடேஷ்மனம்
உசந்ட டிப்னனள்ந ழபளமன த்பித்பமினம்
பித்தமப்தமம் ளசய்தமம்.
உயத் ழமடவ ள அடயகமரி தமர் ?
உயத் ழமடவ ள அடயகமரி தமர் ?

உயத் பித்வததிழழத ந்யதமயக்குத்டமன்
அடயகமனண்டு ன்றுகூ அிப்மதனஞடு. அடமபட,
உயத்டக்கவந ந்யதமய (தமனேள்ந)

சயஷ்தர்கலக்குத் டமன் ந்யதமய குன உழடசயக்க
ழபண்டும் ன்று அிப்மதம். ழபடமந்ட ணம ணற்
னஸ்டகங்கவந ணட்டும் ப்ம்ணச்சமரி, கயனஸ்டர்
ஆகயழதமர் கற்றுக் ளகமள்நமளணன்று ளசமல்பட.
என சமவகவத ிம்ணச்சமரி னர்ஞணமக அத்ததம்
ண்டம்ழமழட உயத்டம் கற்றுக் ளகமண்டுடமன்
பிடுகயமன். அடயலுள்ந பித்வதகநில், உமவகநில்
அழகம் க்னஸ்டர்கலக்கமடமகழப இனக்கயட.
இப்டிதினந்டமலும், அர்த்டம் ளடரிந்ட ளகமள்நமணல்

உயத் அத்ததம் ணட்டும் ணற் ஆசமணயகள்

ண்ஞமம்;அல்ட என அலேட் வமக ணமத்டயம்
ழபண்டுணமமல் அர்த்டனம் ளடரிந்ட
ளகமள்நமம்;டீர்க்கணமக அசய அர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்படயல் ந்யதமயக்ழக அடயகமம் ன்று அந்ட
அிப்மதனவதபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.

ஆமல் ளபகுகமணமக ல் சயஷ்ர்கநின்
ம்ிடமதத்டயழழத ப்ம்ணச்சமரி, க்னஸ்டர்
ஆகயழதமர் உயத்டகவந ஆனணமகலேம் கற்றுக்ளகமண்டு
பந்டயனப்டமல், ணமபமக்ழதமழடசம் ணமத்டயழண
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டுடமன் ன்று வபத்டக்
ளகமள்பழட ரிதமகத் ழடமன்றுகயட.

உயத் அத்ததம் ண்டம்ழமழட அடயல் ணம
பமக்தனம் பந்டபித்டமன் ளசய்னேம். ஆமலும்
அவடழத ணமக அடேந்டமம் ண்டபடற்கு
ந்யதமயடமன் அடயகமரி.. இடற்கமக அந்ட

(ணமபமக்த) ணந்த்த்டயல் ணமத்டயம் அபன் ந்யதம
குனபிந்டமன் டீ¬க்ஷ ள ழபண்டும்.
ணற்டி உயத்டக்கவந ழபட பித்வததில்
அடயகமனள்ந ல்மனம் ந்ட ஆச்ணத்டயயனந்டமலும்
குனனகணமகக் கற்கமளணன் ல் சமஸ்த்ஜ்ஜர்கநின்
பனக்கத்டயல் ளடுங்கமணமக இனந்ட பந்டயனக்கயட.
ஆடயதில் அந்ட உயத்டக்கவநச் ளசமன்பர்கள்,
ழகட்பர்கநிழழத ளமம்ப் ழர்

ந்யதமயதமதில்மடபர்கள்டமன் ன்ட இடற்கு

ப்ழமர்ட்மக இனந்டமலுங்கூ, அந்ட மதின்வ மன்
டுத்டக் ளகமள்நப் ிரிதப் பில்வ.
(ளன்மல்)

னேகடர்ணங்கள் ன்று னேகத்டயற்கு னேகம் சய

டர்ணங்கள் ணமறுடுபடண்டு. அடயல், னர்ப
னேகத்டக்கமர்கநின் ஆத்ண ம் ின்

னேகத்டக்கமர்கலக்கு இல்மடடமல், அப்ழமட ந்ட
பந்ட சயபற்வ இப்ழமட கூமட ன்று டர்ண
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கயன். அந்ட ஸ்ம்னடயப்
ிணமஞத்வட ணீ க் கூமட. ஆவகதமல் உயத்
கமத்டயல் ழடம என்று ந்டட ன்வட ணமத்டயம்
கமஞம் கமட்டி இப்ழமட மனம் அப்டிழத ண்ஞமம்
ன்ட என

மதின்ட் ஆகமட. உயத் பித்வததில்
ந்யதமயக்குத்டமன் அடயகமம் ன்று ஸ்ம்னடய
ப்ணமஞம் இல்வடமன். இனந்டமலுங்கூ இந்ட மநில்
கட்சய கட்டிக்ளகமண்டு வட், வட் ன்று உரிவணப்
ழமமட்ம் த்டய டயல் ழபண்டுணமமல்

ிழபசயக்கமம் ன்று னப்டுகயபர்கள், ழபட கமத்டயல்
அப்டி இனந்டழட, னமஞ கமத்டயல் அப்டி இனந்டழட,

இப்ழமட ணட்டும் ன் கூமட?ன்று ழகட்டமல் இங்ழக
ம் ணமசமத்டயலும் ஆடயகம பனக்வக இக்கம
பனக்குக்கு எர் ஆடபமகக் கமட் மன்

இஷ்ப்பில்வ. சயஷ்மசமத்டயல் மலு
ஆச்ணயகலக்கும் உயத் பித்தமப்தமத்டயல் அடயகமம்
ளகமடுத்டயனப்ழட ணக்குப் ழமடணம ப்ணமஞம்.

உயத் மமதஞம் ளசய்னேம்ழமட ஆம்த்டயலும்
னடிபிலும் 'சமந்டய மம்'ன்று சய ணந்டயங்கலம்
ச்ழமகங்கலம் ளசமல்பட ம்ிடமதம். அடயல்
(ஆம்த்டயல் ளசமல்லும்) னர்ப சமந்டயதில் என ணந்டயம்,
"னர்பத்டயல்

பன் ிம்ணமவபனேம் ஸ்னஷ்டித்டம,

ஸ்னஷ்டித்ட அந்ட ிம்ணமலேக்கு ழபடங்கவநனேம்

ளகமடுத்டமழம அந்ட ழடபன்டமன் ம் னத்டயக்கு ஜமப்
ிகமசம் ளகமடுப்பன்;அபவ னனக்ஷறபம மன்

சஞவகயழன்" ன்று இனக்கயட. ழணமக்ஷளணமன்ழ
க்ஷ்தணமகக் ளகமண் 'அட்பமன்ல்ட்'மடவடமன்
னனக்ஷற ன்ட. 'ச்ழபடமச்படழமயத்'ன்று என

உயத்ட. ியத்டணம த்ட உயத்டக்கநில் அட
இல்மபிட்மலும், டழசமயத் மஷ்தம் ண்ஞித ம்
ஆசமர்தமழநம அடன் பமக்தங்கவந ப்ணமஞனள்ந

ழணற்ழகமள்கநமகக் கமட்டிதினக்கயமர். அடன் கவசய
அத்தமதத்டயல், ச்ழபடமச்பட KS அவட அத்தமச்ணயகலக்கு
உழடசயத்டமர் ன்று இனக்கயட. அத்தமச்ணம் ன்ட
ந்யதமம். அல்ட அடற்கும் ழணழ ழம

அடயபர்ஞமச்ணம். இப்டிப்ட் பிதங்கவநக்

கமட்டித்டமன் 'உயத்டயல் மணமன்தப்ட்பர்கலக்கு,
க்னஸ்டர்கலக்கு அடயகமணயல்வ'ன்று ளசமல்பட.
ஆமலும் ஆசமர்தமள் உயத்டயழழத 

பிதங்கவந ணந்ட அடயகமரிகலக்கு ன்று ளசமல்ய, இட
ம் கமத்டயற்குந்டமன் ன்கய ணமடயரிழத பிட்டினக்கயமர்.
ணந்ட அடயகமரி ன்ட யச்சதணமக னனக்ஷற இல்வ.
மடமஞ க்னஸ்டன் அல்ட ப்ம்ணசமரிடமன்.

ளணமத்டத்டயல், எநலே ஜமம் பந்டின்டமன் உயத்
கற்றுக் ளகமள்நமம் ன்வடபி உயத் கற்றுக்

ளகமள்படமழழதடமன் பனக்கும் எநபமபட

ஜமழணம, ஜமத்டயல் ஆவசழதம பனம் ன்று ரிமக்ஸ்
ண்ஞிழத சயஷ் ம்ிடமதத்டயல் பந்டயனக்கயட.
ணமடம த்டயல் கண்டிப்ன
' ணமடம ' த்டயல்

கண்டிப்ன

'ணமடமம்'ன்ட

ிம்ணம் ம்ந்டணம

பிதங்கநிழழத னத்டயவதப் னர்ஞணமக ஸ்டமம்
ளசய்பட.
ம்தகமஸ்டமம் னத்ழட : சுத்ழட ப்ஹ்ணஞி ர்படம |
டத்-ணமடமணயத்னேக்டம்  ட சயத்டஸ்த மம் ||
"

ட சயத்டஸ்த மம்". னத்டயவதப் ற்ய ச்ழமக

ஆம்த்டயழ ளசமன் ஆசமர்தமள் இங்ழக னடிகய
மடத்டயல் 'சயத்டத்வடப் ற்யச் ளசமல்கயமர். னத்டய, ணஸ்,
அங்கமம் ன் னென்றுக்கும் ளமடபம
'ண்ஞம்'ன்டற்கு

உற்த்டய ஸ்டமணமதினப்ழட

சயத்டம். ஆவகதமல் ந்டர்ப்த்வடப் ளமறுத்ட அடழப
ணஸ் ன்றும் னத்டய ன்றுங்கூ அர்த்டம் ளகமடுக்கும்.

இங்ழக னத்டயவத கமக்ரிதப்டுத்டபவடச் ளசமன்லேன்,
சயத்டத்வடப் ற்யச் ளசமல்படமல், அவடனேம் னத்டய ன்ழ
வபத்டக் ளகமள்நமம். அல்ட ண்ஞத்வட உற்த்டய
ளசய்னேம் கனபி ன்று ளமடப்வதமக
ழபண்டுணமமலும் வபத்டக் ளகமள்நமம்.
'

ட சயத்டஸ்த மம்'ன்மல் சயத்டத்டயற்கு ளசல்ம்

ளகமடுப்டல் ன்று அர்த்டம். மம் ன்மல்

ளசல்ம் ளகமடுப்ட. என குனந்வட மம் ளசமன்

ழச்வசக் ழகட்கும்டி ளசய்படற்கமக அடற்குத் ளசல்ம்
ளகமடுத்ட, 'ணயட்மய் டனகயழன்' ன்று டமமப் ண்ஞிக்
கமர்தம் பமங்கயக் ளகமள்பட மம். இப்டி
மடகனுக்கும் ஆம் டவசதில் ளகமஞ்சம் பிட்டுக்

ளகமடுத்ட, டமம கர ம ண்ஞி ல் பனயதில் ழமகப்
ண்டபடண்டுடமன். எழ டீபிணமக யர்குஞ
ப்ஹ்ணத்டயல்டமன் அபன் யத்டத்வட வபக்க

ழபண்டுளணன்று ளசமல்மணல் அந்ட டவசதில்
குஞணமக என னெர்த்டயவத,  னெர்த்டயகவந
ழபண்டுணமமலும், யவத்ட பிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று
அப்ழமட பிட்டுக் ளகமடுத்ட, டயனுற டயனுற

வழபத்தம் பவதில் - குனந்வடக்கு ணயட்மய் ணமடயரி அபனுக்குக் கமட்டி என ல் பனயதில் அப்ழமட
'ம'ணமகழப

அபவத் டயனப்ி பி ழபண்டிதடடமன்.

ஆமலும் மடவதில் அபன் 'அட்பமன்ஸ்' ஆ
டவசதில் அப்டிளதல்மம் ளசல்ம் ளகமடுக்கமணல்,

அடற்ளகல்மம் 'னல் ஸ்மப்'வபத்டபிட்டு சுத்டணம
யர்குஞ ப்ம்ணத்டயழழதடமன் அபவக் கண்டிப்னன்

டயனப்ிபி ழபண்டும். கண்டிப்ழ கமட்மணல் ணயட்மழத
கவசயபவ ளகமடுத்டக் ளகமண்டுழமமல் ீர்
பிதமடயடமன் பனம்! பிட்டுப் ிடிக்க ழபண்டித ணட்டும்
னடல் ஸ்ழயல் பிட்டுக் ளகமடுத்டபிட்டு, இப்ழமட

இண்மபட ஸ்ழயல் னன்ழற்ம் கண்டு, னென்மபட
ஸ்ழம ந்யதமத்டயற்கு ழதமக்தடம யத்டய ள
ழபண்டித ணதத்டயல் ளகமஞ்சங்கூச் ளசல்ம்

ளகமடுக்கமணல் கண்டிப்மக ப்ஹ்ண டத்பத்வடப் ற்யத

உழடசங்கநிழழதடமன் எனத்டனுவத சயத்டத்வடத்
டயனப்ிபி ழபண்டும்.

இட தமழம ளபநி ணடேஷ்தர்கள், குன ழமன்பர்
ண்டபட ணட்டுணயல்வ. அபனுழண டன்வத்டமழ
மம் ண்ஞிக் ளகமள்நமணல், ப்ஹ்ண பித்வத

என்யழழத யவப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். அபழ
டக்குப் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டித பிதணமகத்டமன்
இங்ழக ஆசமர்தமள் 'அட்வபஸ்'ண்ஞிதினக்கயமர்.
"அப்ம! ஸ்பச்சணம யர்குஞ ப்ஹ்ணத்டயழழத னத்டயவத
ன்மக ஸ்டமம் ண்ஞிக் ளகமள்ல. அடடமன்
ணமடமம். 'ழபழ பிதத்டயலும் னத்டய ளகமஞ்சம்

ழமமல் ழமகட்டும்;அவட ளமம்லேம் 'கம்ளல்'ண்ஞி
இடற்ழக ளகமண்டு பழபண்மம்;ளகமஞ்சம் 'ஃப்ரீ'தமக

அவட ழமக பிட்டு, அப்னம் இலத்டக் ளகமள்நமம்'ன்று
இன்னம் மபம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கமழட. அவடபிட்டுக் ளகமடுத்ட டமமப் ண்டபவட - ழடம என
கட்த்டயல் யறுத்டத்டமழ ழபண்டும்?அந்ட கட்ம்

பந்டபிட்ட. அடமல் இிழணல் கமமக க ஆத்ணம,
யர்குஞ ப்ஹ்ணம் ன்று அத்வபடணமகழப னத்டயவதச்
ளசலுத்ட ஆம்ி"ன்கயமர்.

ணமத்ணமபின் ஆறும் ீபமத்ணமபின் ஆறும்
ணமத்ணமபின் ஆறும் ீபமத்ணமபின் ஆறும்

சணம், டணம், உடய, டயடயக்ஷ, ச்த்வட, ணமடமம்
ன்யப்டி ஆறு. இந்ட ஆறு ஆத்ணயக ம்த்வடனேம்
ட்க ம்த்டய ன்று வபத்டயனக்கயமர். ல்
ீபமபன் சணமடய ட்க ம்த்டய ன்று

வபத்டயனக்கயமர். ல் ீபமபன் சணமடய ட்க
ம்ன்மக இனக்க ழபண்டும். ட்கர்ண யடன்

ன்று ஆறு ளடமனயவ க்னஸ்டனுக்கு சமஸ்டயம்
வபத்ட ணமடயரிழத இந்ட ட்குஞங்கவந ஆசமர்தமள்
ந்யதமமச்ணத்டயற்கு ய ஆத்ண பிசமம் ண்ஞ
இனப்பனுக்கு வபத்டயனக்கயமர். ஆமல் மன்

னடயழழத ளசமன்மற் ழமழப இடயளல்மம்
னடிந்ட ணட்டும் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமபட

கயனஸ்டமச்ணயகலம் அப்தமம் ண்ஞி
அவந்டமல்டமன் பமழ்க்வகதில் அப்தமம் ண்ஞி
அவந்டமல்டமன் பமழ்க்வகதில் சமந்டய ளநக்தங்கள்
இனக்கும்;ன்வக்கமபட என மநமபட ஆத்ண

பிசமத்டயல் ிழபசயப்டற்கம ழதமக்தவட ற்டும்.
'கபமன், கபமன்'ன்று

ஸ்பமணயவதச் ளசமல்கயழமழண,

அபனுக்கு அப்டிப் ழர் இனப்டற்குக் கமஞம்
அபினம் ஆறு பஸ்டக்கள் இனப்டடமன். ஆறு 

கங்கள் அபிம் இனப்டமல் அபன்  கபமன் ன்று
பிஷ்ட னமஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. கம்
ன்மலும் ம்த்டடமன் - குஞ ம்த்ட, சக்டய

ம்த்ட. த்பமடச ஆடயத்தர்கள் ன்டமக ன்ிண்டு
¨ர்தர்கள் உண்டு. அபர்கநில் எனபின் ழர் கன்.
¨ர்தன் ஜ்பயப்ட ழமக் ளகமலந்ட பிட்ளரிகய
சயப்னக் குஞம், அல்ட சக்டயக்கு 'கம்'ன்று ழர். இப்டி
ஆறு ளகமண்பன் கபமன். ணமத்ணமலேம் ீபமத்ணம
ணமடயரிழத ட்க ம்ன்மக இனக்கயமன்!அந்ட ஆறு
கங்கள் ன்ளபன்மல், னடமபடமக ச்பர்தம் -

ஈச்பமக அக்கய ஆலம் சக்டய; அப்னம் இண்மபட

டர்ணம்- இதற்வகதில் இத்டவ ஆர்வ ற்டுத்டய,
ணடேஷ்த பமழ்பிலும் ல்மபிடத்டயலும் ஆர்ர்

இனக்கும்டிதமக சமஸ்டயங்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயமழ,
அடடமன் டர்ணம். அடமபட எலங்குப்மட்டின்
உனபணமதினப்பன் ணமத்ணம. னென்மபட கம் தசஸ்அடமபட கர ர்த்டய. அபனுவத கர ர்த்டயவதத்டமன் த்டவ
ங்கர ர்த்டம் ண்டகயழமம்?ழபட ரியகநியனந்ட
ஆம்ித்ட இன்றுபவ த்டவ ஆதிம் ழர் அபன்
னகழ் மடினேம் அடற்கு னடிலே

ற்பில்வழத!அப்ழர்ப்ட் கர ர்த்டயவத என கணமகப்
ளற்பன்கபமன். அப்னம் மன்கமபடமக ல - ளசல்பம்.
அத்டவ ளசல்பனம் அபிணயனந்ட

பனபடடமழ?ணக்குத் ளடரிபடமக ளபநிதில் கமடம்
இவ்பநலே ளசல்பனங்கூ அபிம் பமஸ்டபணமக

உள்ந ணம ளரித ப்ம்ணமந்டச் ளசல்பத்டயல் என
வம, இண்டு வம ணமவததின் ிடயயப்ில்
ளசல்பம் ணமடயரி ணயனுக்குபடடமன். அப்ழர்ப்ட் லணமன்
அபன்! இத்டவ ளசபம் இனந்டம் அடற்கு

பசயதணமகமணல், அடயல் ற்யல்மணல் யற்கும் வபமக்தம்
அபனுவத இன்ளமன கம் (ந்டமபட கம்)
கவசயதமக ஆச்பமக இனந்ட ளகமண்டு
ர்பழமகங்கவநனேம்
கட்டிதமலம் ச்பர்தத்வட னடல் கணமகக் ளகமண்
அந்டப் ணமத்ணமழப ர்ப ழமகத்வடனேம் ளபறும்
ணமதம ளசப்ிடு பித்வடதமக டள்நிபிட்டு ழணமக்ஷம் ன்
ஆமபட கத்டயல் அந்ட கணமகழப, ப்ம்ணணமக இனந்ட

ளகமண்டினக்கயமன். இப்டி ஆறு பிஷ்ட
னமஞத்டயயனக்கயட.

ணமத்பமலேக்கு ஆறு க ம்த்ட, ீபமத்ணமலேக்கு சணம்
னடம ஆறு ம்த்ட.
இந்ட ட்கத்டயற்கு அப்னம் மட சுஷ்தத்டயல்
கவசயதம, மமபட அங்கணமக பனபட
னனக்ஷறத்பம்.
னனக்ஷறத்பம்
னனக்ஷறத்பம்
"னனக்ஷற"ன்டற்கு

அர்த்டம் "ழணமக்ஷ

கமங்க்ஷய" ன்மர்கள். அடற்கு அர்த்டம் அர்த்டம்
ழணமக்ஷத்வட பினப்னபன்.
அந்ட பினப்ம் னர்த்டயதமகய ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம்
ளற்றுபிட்பன் 'னக்டன்'. னனக்ஷறபமக இனந்டடமன்
அப்னம் னக்டமக னடினேம்.

ல்ழமனக்குந்டமன் இந்ட ம்மக் கஷ்ம் ீங்கயப்
ணமந்டணம ழணமக்ஷத்வட அவபடயல் பினப்ம்

இனக்கும். இப்டி அல் ஸ்பல்ணமக இனக்கும் பினப்ம்
ணட்டும் 'கமங்க்ஷ£'ஆகயபிமட. டீபி பினப்ம், டமம்,
அழடமடுகூ பினம்னபவட அவதத் டன்மம
தத்டம் ளசய்தத் டதமமக இனப்ட, ல்மம்
ழசர்ந்டமல்டமன் 'கமங்க்ஷ£'. அப்டி ழணமக்ஷம் அவபடயல்
ஆழ்ந்ட மட்னள்நபழ னனக்ஷற. அபனுவத

டன்வண ன்ழபம, அபன் ப்டி இனக்க ழபண்டுழணம,

ண்ஞ ழபண்டுழணம, அளடல்மம் ழசர்ந்ழட
'னனக்ஷறத்பம்'னனக்ஷ£, னனக்ஷறவட

ன்றும்

ளசமல்பமர்கள்.
ம்ம ந்ட யர்னக்டய:கடம் ஸ்தமந் ழண டதமயழட |
இடய தம றத்னம னத்டயர் - பக்டவ்தம ம னனக்ஷறடம||
- இப்டி

ஆசமர்தமள் "அழமக்ஷ£டேனடய"தில் னனக்ஷறவட

ற்யச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஈச்பிழணம, ஈச்பின் ப்டயயடயதமக ம்னவத

கண்டக்கு னன்ழ ளடரிகய குனபிழணம, எனத்டன்
கடறுகய ரீடயதில் பமர்த்வடகவநப் ழமட்டினக்கயமர்.

"டதமயழட!" ன்று அபன் ஈச்பவ, குனவபக் கூப்ிட்டு,
"ம்ம

ந்டத்டயயனந்ட க்கு ப்ழமட பிழணமசம்

கயவக்கும்?" ன்று டபித்டக் ளகமண்டு ழகட்கயமன்.
பிழணமசம் ளழபண்டுளணன்டயல் த்னணம
னத்டயழதமடுகூக் ழகட்கயமன். ஞம் கமசு ழமடமடடமழம,
ழடமழமக்தம் இல்மடடமழம, சமலே, பிழமடம்

ழமன்வப ற்ட்டமழம டக்கம் அல்ட ளபறுப்ன
பந்ட, ம்மத்டயயனந்ட பிடு யவப்வட

"றத்னம னத்டய:", (அடமபட) த்னணம னத்டய னர்பணமக
ற்ட் னனக்ஷறவடதமகச் ளசமல் னடிதமட. இந்ட

கஷ்ங்கள் இனந்டமலும் இல்மபிட்மலும் அவடனேம்,
அடயயனந்ட பிடுடுபவடனேம் னக்தணமக யவக்கமணல்,
ழமக ரீடயதில் றக ீபன்ணமகழப இனந்டமலுங்கூ,
இடலேம் ணமவதடமன். இந்ட ணமதம ந்டத்டயயனந்ட

பிடுட்டு த்தணம ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமள்ந

ழபண்டும்'ன் உறுடயதம அயழபமடு ம்ம

யவ்னத்டயவத பினம்னம் அயலேடமன் 'றத்னம னத்டய'.
ணயன் உஞர்ச்சயதமல் பமழ்க்வகக் கஷ்ங்கவநப்
மர்த்டக் கசந்ட ழமய், ஆகழப பிடு யவக்கமணல்,
அயபிமல் ஆழமசயத்ட ணமவத ன்டற்கமகழப
ம்மத்வட - அட த்டவ ளநக்தணமகத்
ழடமன்யமலும் பிட்டு பிடு ழபண்டும் ன்று டீர்ணமணமக, எழ
டமணமக இனப்டடமன் னனக்ஷறத்பம். இந்டத் டமணம
னனக்ஷறடமவபப் ளண்மமகழப ளசமல்யதினக்கயட "தம பக்டவ்தம ம னனக்ஷறடம".
'ம்ம

ந்டத்டயயந்ட ப்ழமட பிழணமசம்

கயவக்குளணன்று டதமயடயதம ஆசமர்திம்

ப்மர்த்டயக்கும் டபிப்ில் த்னப்ட் அயபமக பள்
கூப்டுகயமழநம அபழந னனக்ஷறவட ன்று
ச்ழமகத்டயற்கு அர்த்டம்.
'பிழபக

சூமணஞி'தில் (னனக்ஷறத்பத்டயற்கு க்ஷஞம்)

ளசமல்லும்ழமட, " ஸ்ப-ஸ்பனொ அபழமழட ழணமக்டம்
இச்சம னனக்ஷறடம " ன்கயமர். ளபறுழண ம்ம
ந்டத்டயயனந்ட பிடுட்மல் ழமடமட;ம்ம
ந்டத்டயயனந்ட பிடுட்மல் ழமடமட;ம்ம ந்டம்
ழமய் உதிர் ழடம ம் ணமடயரி ஆமல் ழமடமட.
"ஸ்பஸ்னொ அபழமடம்"ழபண்டும்;அடமபட டன்னுவத
உண்வண யவதம ஆத்ணமவப அடேபிக்கும் ஜம
பினயப்ன ற் ழபண்டும். அடடமன் னக்தம்.

அடற்கமகழப டபித்ட ங்க ழபண்டும். ணமவத ழமக

ழபண்டும் ன்வடபி த்தம் அடேபத்டயற்கு

பழபண்டும் ன்வடழத னக்தணமக யவக்கய டபிப்ன
டமன் னனக்ஷறத்பம். இட ழமமல்டமன் அட பனம்
ன்டற்கமகத்டமன் ணமதம ந்ட ழணமசத்டயற்கமகப்
ிமர்த்டயப்ட.
னடிபம யவவத பிடுடவ ன்று ணட்டும்
ளசமல்பழடன் ?
னடிபம யவவத பிடுடவ ன்று ணட்டும்
ளசமல்பழடன் ?
ஆமலும் ளமடபமகழப த்த மக்ஷ£த்கமத்வட பி
ந்ட ழணமசத்டயற்ழக னக்தம் ளகமடுப்டமக ஆகயத்டமன்
னடிபமக அவதழபண்டித னர்ஞ யவக்ழக
'ழணமக்ஷம்'ன்றும் 'னக்டய'ன்றும்

ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட.

அந்ட பமர்த்வடகள் மம் ந்ட யவவத அவகயழமழணம
அவடச் ளசமல்பில்வ. வட பிடுகயழமழணம
அவடத்டமன் ளசமல்கயட. 'பிடுட் யவ'ன்டடமன்
ழணமக்ஷம், னக்டய ன் பமர்த்வடகலக்கு அர்த்டம்.
'படு
ீ 'ன்று

டணயனயல் ளசமல்பவட பிடுடுபவட

வபத்டத்டமன். 'யழன்'ன்டம் அப்டிழத!'னச்'ன்று
என டமட, அடமபட ழபர்ச்ளசமல். அடற்கு 'ழணமச்' ன்றும்
என னொம் உண்டு. அந்ட டமடலேக்கு அர்த்டம்
'பிடுடுபட'. 'னச்'வச
'னக்டய'. அடயகம்

வபத்ட உண்ம ளதர்ச்ளசமல்

பனக்கயல் இல்மபிட்மலும் 'னகு'ன்றும்

என ளதர்ச்ளசமல் உண்டு. 'னகு'பம பிடுடவவதத்
டனபழ 'னகுந்டன்', ழணமச்வச வபத்ட உண்ம

ளதர்ச்ளசமல் 'ழணமக்ஷம்', 'ழணமசம், 'பிழணமசம்'ஆகயத.

ஆகக்கூடி இவப ல்மழண ம்ம ந்டத்டயயனந்ட
பிடுடவ ளறுபவடச் ளசமல்கய பமர்த்வடகநமக
இனக்கயன்ழபதனயத பிடுட் ின் கயவக்கும்
ழமந்டத்வடச் ளசமல்கயவபதமக இல்வ!னடிபம
யவவத இப்டி பிடுடவ ன்று ணமத்டயம், ழடம
என்யயனந்ட பிடுடுபடமக ணமத்டயம் ளசமல்பட

ன்?பிடுட்ின் வடழதம என்வ அவகயழமழண ப்ஹ்ணணமகழப ஆகய மக்ஷ£த்கமத்வட அவகயழமழண
- அவட வபத்டப் ழர் ளசமல்மடட ன்?

ன் ன்மல் இண்டு கமஞம் ழடமன்றுகயட.
என்று:அந்டப் ழமந்டத்வட உள்நடிச் ளசமல்

பமர்த்வட இல்வ ன்டமழழத இப்டி வபத்ட
பிட்ட ன்று ளசமல்மம்.
இன்ளமன கமஞம் ன்ளபன்மல் ..... எவ்ளபமன ணட
யத்டமந்டத்டயற்கும் னக்தணம ப்ணமஞ டைமக என
¨த் னஸ்டகம் இனக்கும். அடயல் அந்ட யத்டமந்டக்
ழகமட்மடுகவநளதல்மம் ளமம்லேம் சுனக்கணம

பமக்கயதங்கநில் ளசமல்யதினக்கும். அப்டி ம்னவத
ழபடமந்ட ம்ிடமதத்டயற்கு உள்ந னஸ்டகம் 'ப்ஹ்ண

¨த்ம்'ன்ட. அடயல் னடல் ¨த்த்டயழழத னஸ்டகம்
வடக் குயத்டட, அடன் ப்ளக்ட் ன் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. "ப்ஹ்ண யஜ்ஜமவ"ன்று அவடத்
ளடரிபிக்கயட. "யஜ்ஜமவ" ன்மல் அயகய ஆபல்.
இங்ழக ப்ஹ்ண யஜ்ஜமவ ன்று ளசமல்யதினப்டற்கு
ப்ஹ்ணத்வட அயனேம் ஆபழமடு ளசய்தப்டும்

பிசமவஞ ன்று அர்த்டம். இப்டிப் னஸ்டகத்டயன்

ப்ளக்மகச் ளசமல்யதினப்டடமன் அந்ட

னஸ்டகத்வடப் ிணமஞணமகக் ளகமண் ணடஸ்டனக்கு
க்ஷ்தணம ஆப்ளக்ட் - ழபடமந்ட ணடஸ்டர்கநம
ம்னவத ஆப்ளக்ட்- அடமபட க்ஷ்தம் ன்ளபன்மல் ப்ஹ்ணத்வட அயபடடமன்.

அயதடளணன் ஆபல் இனந்டமல்டமழ அயத னதற்சய
ளசய்ழபமம்?அடமல் னடயல் அப்டிப்ட்
அயகய ஆபல் - யஜ்ஜமவ - இனக்க
ழபண்டுளணன்மகயட. அடமபட மன் ன் கமட்
பந்ழடளன்மல்:ம்னவத ழபடமந்ட ணடத்டயன் ப்ணமஞ
¨த்த்டயல் ம்னவத க்ஷ்தணமக ப்ஹ்ணத்வட
அயபழட ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ப்ஹ்ணத்வட
அயபளடன்ட அடேபிப்டடமன். ஆவகதமல்

ப்ஹ்ணமக்ஷ£த்கமந்டமன் ம்னவத ணடத்டயன்
க்ஷ்தம். அந்ட க்ஷ்தத்டயல் ம்வணச்
ழசர்ப்ிப்டற்கமகழப அந்ட ¨த் னஸ்டகம்

ப்ஹ்ணத்வடப் ற்ய பிசமரித்ட, அவடக் குயத்ட
பிதங்கவந ணக்குச் ளசமல்ப் ழமகயட ன்று னடல்
¨த்ம் ளடரிபிப்டமகயட. இடயல் கபிக்க ழபண்டித

பிதளணன் ன்மல், ம்மத்டயயனந்ட பிடுட்
ழணமக்ஷத்வடச் ளசமல்ப்ழமபடமக இங்ழக னஸ்டக
ப்ளக்வச் ளசமல்மணல், பிடுட் ின் கயவக்கய
ப்ஹ்ண மக்ஷ£த்கமத்வடச் ளசமல்யதினப்டடமன்.
ளகடுடம ம்மம் ழமகயட ன்
'ளகடிவ்'அம்சத்வட

ணமத்டயம் ளடரிபிக்கும் 'ழணமக்ஷ

யஜ்ஜமவவதச் ளசமல்மணல், ல்டம
ப்ஹ்ணஜமம், ப்ஹ்ணமடேபம் ன்
'மயடிவ்'அம்சத்வடத்

ளடரிபிப்டமக 'ப்ஹ்ண

யஜ்ஜமவ'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ழபடமந்ட ணடத்டயன் ஆடம ¨த்ம் இப்டி இனந்டமலும்,

ழணமக்ஷம், ழணமக்ஷம் ன்ழ ளபகுபமகச் ளசமல்படமக ன்
ற்ட்ளடன்மல் .....னன்ழ என்று
ளசமன்ழன்;இன்ளமன கமஞனம் ழடமன்றுகயட. ழபட
ழபடமந்டக் கனத்டக்கள் ழடமன்யத ஆடயகமத்டயழழத
ிற்மடு ளௌத்டம், மடஞ்ம் (அடடமன் ழதமக
சமஸ்டயம்) , யதமதம் (டர்க்கம்) ன்ளல்மம் உனபம
ணடங்கநின் கனத்டக்கலம் னவந பிட்டினக்கயன்.
ணடேஷ்த னடமதம் ன் என்று இனந்டமல் அடயல்

ப்ழமடழண  டயனும அிப்மதங்கலம் ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமபட இனந்ட ளகமண்டுடமினக்கும்.
அப்டிதினப்டயல் ழபடத்டயழழத 'வபடயகம்'ன்று

ளசமல்ப்டும் ம்னவத ணடத்டயற்கு பித்தமணம
அிப்மதங்கலம் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் எவ்ழபமரித்டயல்
மவணமவதமகத் ளடரிகயட. ிற்கமத்டயல் பித்தமம்
ன்மகழப ளசய்தப்ட்டு, அவட உவத்டக் கமட்டிழத
ழபழ ணடங்கள் உண்மதினக்கயன். இபற்யல்
அடிமஸ்டயகணம ழமகமதட ணடத்வடத் டபி ணற்
ல்ம ணடங்கலழண ம்ம ந்டத்டயயனந்ட
பிடுடுபவடத்டமன் எழ ணமடயரி வணதணம பிதணமகச்
ளசமல்யதினக்கயன். 'ஸ்பமணயனேணயல்வ,
ஆத்ணமலேணயல்வ. சமலேக்கு அப்னம் கர்வணவப

அடேபிக்க டலேணயல்வ. ஆவகதிமல் இஷ்ப்ட்டி

உண்டு, உடுத்டயக் ளகமண்டு ழகநிக்வகதமக

இனக்கமம்'ன்று ளசமல்லும் ழமகமதத்வட 'ணடம்'ன்று
ளமடபமகச் ளசமல்ப் டுபடயழழத
ழசர்ப்டற்கயல்வதமடமல் அவட பிட்டு பிமம்.
ஆவகதமல் சுத்ட ழபடமந்டத்டயற்கு பித்தமணம ல்ம
ணடங்கலம் ம்ம பிடுடவவதச் ளசமல்கயன்

ன்று ளசமல்ய பிமம். ஆமல் ல்ம ணடங்கலம்
அந்ட பிடுடவக்கப்னம் ிம்ண மக்ஷ£த்கமணம

ச்சயடமந்ட யவ கயவப்வடச் ளசமல்கயன்பம
ன்மல், அடடமன் இல்வ!ளௌத்டம் னடிபில் ல்மம்
சூன்தணமய் பிடுகய 'யர்பமஞ'த்வடச் ளசமல்கயட. ந்தமத
ணடம் - அழடமழத

ழசர்த்டச் ளசமல்ப்டும் வபழசயக ணடனம்டமன் -

டக்கம் யபினத்டயதமகும் 'அபர்கம்'ன்வட னடிபம
க்ஷ்தணமகச் ளசமல்கயன். அட டக்கம் யபினத்டயதமகும்
யவ ன்றுடமன் ளசமல்கயன்ழப டபி றகம்

யவந்ட யவ ன்று ளசமல்பில்வ. ம்ம ந்டம்
ழமடமல் டக்க யவ்னத்டய. ஆமல் அவட றக ப்மப்டய
ன்று ளசமல்மடடமல், என கஷ்னம் ளடரிதமணல்
ணமக இனக்கும் யவதமக யவக்கலேம்

இணயனக்கயட. மங்கயதத்டயன் க்ஷ்தணம
'வகபல்தத்டயலும்'ிகயனடய

ன்கய ணமவததின்

ஆட்த்டயயனந்ட பிடுடவ ணட்டுழண குயக்கப் டுகயழட
டபி மயடிபம ஆந்ட vFF ளசமல்ப் பில்வ.
மடஞ் ழதமகத்டயலும் னடல் ¨த்த்டயல்
க்ஷ்தத்வடச் ளசமல்லும்ழமழட ப்ஹ்ண மக்ஷ£த்கமம்
ன்று மயடிபமகச் ளசமல்மணல் சயத்ட எட்த்வட

அக்குபட ன்று ளகடிபமகழப ளசமல்யதினக்கயட.
ணமவததின் மடயப்னம், ம்ம ந்டனம் சயத்ட

எட்த்டயமல்டமழ ணக்கு உண்மகயட?ஆவகதமல்
சயத்டத்வடப் ட் கட்வ ணமடயரி ஆக்கயக் ளகமண்டு
பிட்மல் கயவக்கும் ந்ட ழணமக்ஷத்வடத்டமன் அந்ட
ணடனம் ளசமன்டமகயட.

இந்ட ல்ம ணடங்கலக்கும் பித்ட ஆடயகமத்டயயனந்ழட
இனந்டயனக்கயட. அடமல்டமன் ம்னவத ழபடமந்ட
ணடனம் ல்ம ணடங்கலக்கும் 'கமண'ம ம்ம
ீக்கணமகய ழணமக்ஷம் ன்வடழத க்ஷ்தணமகச்
ளசமன்ட. இப்டி என கமஞம் ழடமன்றுகயட.
ழபடமந்ட பனயதில் ழமய் அந்ட ழணமக்ஷத்வடப் ளறுகய
ழமட அட டன்மல் ப்ஹ்ண மக்ஷ£த்கமணமகத்

டமினக்கும். அங்ழக (ிம்ண மக்ஷ£த்கமத்டயழ)
எனத்டன் னடசமக ப்ஹ்ணம் ன்று ழடம என்வ
மக்ஷ£த்கரிக்கபில்வ. றக ப்மப்டய ன்று ளசமல்லும்
டிதமக ந்ட ஆந்ட - ச்சயடமந்ட - ஸ்டயடவதனேம்
அவதலேணயல்வ. ப்ழமடழண ீபன் ப்ஹ்ணணமக

இனப்பன்டமன்;ச்சயடமந்ட கணமக இனப்பன்டமன்.
ஆமலும் அப்டிதினப்ட அபனுக்குத் ளடரிதமடடி
ணமவத ந்டப்டுத்டயதினந்டட. மடவளதல்மம்

னர்த்டயதமகப் ண்ஞிதலேன் அந்ட ந்டம் கத்டரித்டப்
ழமகயட. ணமவததியனந்ட அபன்
பிடுடுகயமன்;அடமபட ழணமக்ஷம் அவகயமன். உழ
ஆழணடிக்கமகத் டன்வ ய ஸ்பனொணம ப்ஹ்ணணமக
ளடரிந்டளகமண்டு பிடுகயமன். மடவளதல்மம்

ணமவத ழமபடற்ழக, ணமவததியனந்ட பிடுடவக்ழக

எனயத, ச்சயடமந்ட ப்ஹ்ணத்வட உண்டு ண்ஞழபம,
அவட அவதழபம, அல்ட அட ம்ந்டணமக
ளடமன்றும் ண்டபடற்ழகம இல்வ. அவட உண்டு
ண்ஞ னடிதமட. அனயக்கலேம் னடிதமட. ப்ழமடழண

இனப்ட அட. ஸ்பதம் யத்டணமக - வகபசத்டயழழத ப்ழமடம் உள்ந அவட 'அவபட'ன்டற்கும்
இணயல்வ.
இப்டிப் மர்த்டமல் மடவதிமல் ப்ட
ணமதமந்டத்வட உவத்டப் ழமடும் பிடுடவழத
ன்டமல் மடம க்ஷ்தத்வட ழணமக்ஷம் ன்று
ளசமல்படம் யதமதந்டமன்.

னனக்ஷற : ஆசமர்தமள் டனம் க்ஷஞம்
னனக்ஷற : ஆசமர்தமள் டனம் க்ஷஞம்
ணமவததியனந்ட பிடுட்டு ப்ஹ்ணணமபடயழழத னம
ணவனேம் ளசலுத்டய அழட ஈடுமமக இனப்ட டமன்
னனக்ஷறவட. அப்டி இனப்பன் னனக்ஷற.

அங்கமமடய ழடமந்டமன் ந்டமன் - அஜ்ஜம
கல்ிடமன்
ஸ்பஸ்பனொமபழமழட ழணமக்டணயச்சம னனக்ஷறடம ||
ன்ட ஆசமர்தமள் பிழபக சூமணஞிதில்
ளகமடுத்டயனக்கும் ளஃ¢ின். இங்ழக ஆசமர்தமள்
பிடு ழபண்டித ணமவத, பிடுட் அப்னம்

அடேபிக்கய ஸ்பனொ மக்ஷ£த்கமம் இண்வனேம்
ளசமல்யதினக்கயமர்.

அஞ்ஜமம் ன்ழட ணமவத. ணமவததமல்டமன்
ணமத்ணமலேக்கு ழபழதமக டிதமக 'மன்'ன்று என்று
இனப்ட ழமன் அங்கமம் கற்ிக்கப்டுகயட.

அர்த்ட ம்வக்கு இந்ட அங்கமம்டமன் ஆம்ம்.
¨க்ஷ்ணணமக ண்ஞ னொத்டயழ இனக்கும் அந்ட
அங்கமம்டமன் ஆம்ம். ¨க்ஷ்ணணமக ண்ஞ
னொத்டயழ இனக்கும் அந்ட அங்கமத்டயயனந்ட
ன்மகத் ளடரிகய ஸ்டெ ழடம் ஈமக
அஞ்ஜமணமட ந்டங்கவநக் கல்ித்ட ீபவக்

கட்டிப் ழமட்டினக்கயட. இவடத்டமன் 'அங்கமமடய
ழடமந்டமன் ந்டமன் அஜ்ஜம கல்ிடமன்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். இடயயனந்ட, இந்டக் கட்டியனந்ட
பிடுடுகய ஆவசழத - 'ழணமக்டம் இச்சம': பிடு
ழபண்டுளணன் இச்வசழத - 'னனக்ஷறடம': னனக்ஷறவட
ப்டுபட. இடடமன் ழணமக்ஷத்டயன் ளகடிவ்

ளஃின். னடிபம யவ மயடிபமக ன்
ன்வடனேம் ணக்கமணல் (ச்ழமகத்டயன்) டுபிழழத

டயந்ட வபத்டயனக்கயமர், 'ஸ்பஸ்பனொமபழமழட' ன்று
ழமட்டு!ஸ்பஸ்பனொ அபழமடம். 'அபழமடம்'ன்மல்
பினயத்டக் ளகமள்பட. அஞ்ஜம இனட்டியனந்ட ஜம
பினயப்னப் ளறுபட. வடப் ற்யத ஜமம்?'ஸ்பஸ்பனொ'த்வடப் ற்யதடடமன் - அடமபட 'டன்னுவத
யணம டன்வணதம ஆத்ணமவபக் குயத்ட'.ஆத்ணமவப
குயத்ட ன்வடபி ஆத்ணமழபதமகயத ஜம பினயப்ன
ன்ட இன்னும் ளமனத்டம். Awareness ன்கயமர்கழந,

அப்டிப்ட் பினயப்னற் டன்யலேம் ஆத்ணமலேம்

ழபழழபழ இல்வ;இண்டும் என்றுடமன். ணமவத
ன்ட அஞ்ஜமம் ன்மல் ப்ஹ்ணம் ன்ட ஜமம்.
அந்ட ஜமம்டமன் ஸ்பஸ்பனொ அபழமடம்.
ந்டத்டயயனந்ட பிடு ழபண்டுளணன்ட, அழடமடு
னடிந்ட ழமகய க்ஷ்தணயல்வ. 'ந்டம்

கஷ்ணமதினக்கயட'அடமல் அட ழமகட்டும். அப்னம்
கஷ்ம் ளடரிதமணல் கல்லு, ணண்ட ணமடயரி ப்டி
ழபண்டுணமமலும் இனப்ழமம்'ன்டமக ந்ட
ழணமக்ஷத்வடழத னடிபமக - end in itself ஆகயவப்பவ ம்னவத ஆசமர்தமள் னனக்ஷற ன்று
ளசமல் ணமட்மர். சயத்டவ்னத்டய யழமடழண (சயத்ட
எட்த்வட அக்குபழட) ழமடளணன்று டஞ்சய
ளசமல்ய, பிட்டுபிட் ணமடயரி ஆசமர்தமள் பிணமட்மர்.
'ப்ஹ்ண

யஜ்ஜமவ'அல்பம அபனவத னெ

¨த்த்டயன் ப்ளக்டும் ஆப்ளக்டும்?ஆவகதமல்

ப்ஹ்ண மக்ஷ£த்கமத்டயன் ளமனட்மகழப - ீபமத்ணம
டன்வப் ணமத்ணமலேக்கு அழடணமக ளடரிந்ட ளகமள்லம்
ஸ்பஸ்பனொ அபழமடத்டயன் ளமனட்மகழப -

அஞ்ஜம ந்டத்டயயனந்ட பிடுத் டமத்ழடமடு ஆவசப்
டுபவடத்டமன் அபர் னனக்ஷறவட ன்மர்;அப்டி

ஆவசப் டுபவத் டமன் னனக்ஷற ன்மர். இந்ட
ச்ழமகத்டயயனந்ட அட ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிகயட.
'ஸ்பஸ்பனொமபழமழட'ன்மல்

ஆத்ண ஜம

பினயப்ிமல் ன்று அர்த்டம். அப்டிப்ட் பினயப்மல்
அஞ்ஜம ந்டத்டயயனந்ட பிடுடவ ள இச்சயக்க

ழபண்டும் ன்கயமர். இப்டிச் ளசமன்டமல் னடயல்
மக்ஷ£த்கமம் (அடடமன் இங்ழக ளசமல்யதினக்கும்

அபழமடம்) . அப்னம் அடமல் ந்டழணமக்ஷம். இத்டவ
மனய ளசமன்டற்கு ழர்ணமமகப் மயடிபம
மக்ஷ£த்கமனம் னடிந்ட னடிபமக ளகடிவ்

ழணமக்ஷத்டயல் டமன் ளகமண்டு பிடுகயட ன்று அர்த்டம்
ண்ஞி பிக்கூமட. ழபடமந்ட ணடத்டயன் க்ஷ்தத்வட
அயந்ட தமமமலும், ஆசமர்தமநின்

னஸ்டகங்கவநளதல்மம் மர்த்ட அபனவத
ஹ்னடதத்வட அயந்ட தமமமலும் அப்டி அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ணமட்மர்கள்.
ந்டழணமக்ஷம், ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் ஆகயத இண்டில்
ட னன்மடி, ட னன்மடி, ட ின்மடி ன்ழட

கயவதமட. இண்டும் ழசர்த்ட 'வணல்ழித'மக
உண்மகயவப. ல் இனட்டிழ என ளனப்னக்
குச்சயவதக் கயனயக்கயழமம். ளபநிச்சம் உண்மகயட.

இனட்டுப் ழமகயட. ளபநிச்சம் உண்மகயக் ளகமஞ்ச மனய
கனயத்டம இனட்டு ழமகயட. இண்டும் எழ
கமத்டயல்டமன் க்கயன்?
ஆமலும் என்று கபிக்கடம். இனட்டு ழமய் அழட
ணதத்டயல் ளபநிச்சம் உண்மகயத்டமன் அழட ணதம்
இனட்டுப் ழமகயட!

இடயல்டமன் ழபடமந்ட ணடத்டயன் சயப்ன இனக்கயட. அட
ஆத்ண ஜ்ழதமடயவக் கண்டுிடித்டக் ளகமள்பவடழத
டமன் வணதணமக வபத்ட யத்தமயத்த பஸ்ட

பிழபகத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட ழணழ ழணழ ழமகயட.

னத்டர் ளசமன்ணமடயரி டக்க யபினத்டய. டஞ்சய ளசமன்
ணமடயரி டக்கப்டுத்டம் சயத்டத்டயன் யழமடம் ன்று

ளசமல்மணல் ப்ஹ்ணத்வட மக்ஷ£த்கரிப்வடத்டமன்
உயத் ரியகள், ப்ஹ்ண ¨த்கமர், ஆசமர்தமள்
ல்மனம் ளசமல்ய பந்டயனக்கயமர்கள். அபர்கள் த்த

அன்ழபஞம் ன்ழ னப்ட்டுப் ழமகச் ளசமன்பர்கள்.
அடமபட, 'ட உண்வணழதம அவடத் ழடடிக் கண்டுிடிக்க
ழபண்டும். ம்மம் ல்ழடம ளகட்ழடம, டக்கழணம

ந்ழடமழணம ப்டி ழபண்டுணமமல் இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். இப்டி எனப்மம் யவ ளகமள்நமணல்
எடிக் ளகமண்டினக்கயளடன்மல் இடற்கு ஆடமணமக
யவதமனேள்ந

ழடம என்யன் ழணழடமழ இட க்க

ழபண்டும்?ீபன் ன்யனக்கய ம் பிதத்டயலும்
அடழமழப, அனயந்டழமகய ணக்கு உதிவ, அயவப,
சக்டயவதக் ளகமடுக்கய என அனயதமட அடிப்வ
இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?அட ன் ன்று

கண்டுிடிக்கடம்'ன்று, 'என ணம த்தத்வட மம்
ிடிக்க ழபண்டும். அப்டி ிடிக்க னடினேம்'ன்

உத்மத்டன், ம்ிக்வகனேன் கம்ீணமக, டீணமக
ழடடிக்ளகமண்டு னப்ட்பர்கள், ம்னவத னெ
னனர்கள். த்தத்டயற்கமகழப த்தம் ன்று
னப்ட்பர்கள். 'டக்கம் இனக்ழக:த்னஷ்வஞ (ழபட்வக)
இனக்ழக;இடகள் கஷ்ப் டுத்டகயழட!ன்று
அலடளகமண்டு, அந்ட அலவகதியனந்ட பிடுடவ
கமஞழபண்டுளணன்று, அந்ட பிடுட் யவ

ப்டிதமமலும் ரிளதன்று னப்ட்பர்கநில்வ.

சயத்ட பினத்டயகள் ழமட்டுப் ிடுங்குகயழட ன்று ளமந்ட
ளகமண்டு அடயயனந்ட பிடுட்டு, ப்டிதமபட பிடுட்டு,
அப்னம் ங்ழக ழமய்ச் ழசர்ந்டமலும் பமதில்வ
ன்று னப்ட்பர்கநில்வ. ளமய்தம ணமவத
ணவத்டக் ளகமண்டினக்கய த்தணம ஆத்ண
ஜ்ழதமடயவக் கண்டுிடிக்க ழபண்டுளணன்ழ

னப்ட்பர்கள்;ணற்பர்கவநனேம் அப்டிப் னப்ச்
ளசமன்பர்கள்.....
அலட ளகமண்டு னப்ட்பர் ன்று மன் ளசமன்பவனத்டர்டமன் அபர்;அபவ-ப் ற்யக் கூ அந்ட
ணடஸ்டர்கள் ஸ்ழடமத்ரிக்கும் ழமட 'ழமட'த்டயற்கமக,
அடமபட மயடிபம ஜமத்டயற்கமகத் டமன் அபர்

னப்ட்டுப் ழமட, அப்னம் 'ழமடய'ணத்டயன் கர ழனழத
ஜமம் ளற்மர், அடமழழத 'னத்டர்'ன்று ளதர்

ளற்மர் ன்றுடமன் ளசமல்கயமர்கள். அந்ட ணத்டயற்குக்
கர ழன உட்கமர்படற்கு னன்மல் அபழ ளசமன்

பசணமக அப்டி என ச்ழமகம் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்
- டீபி னனக்ஷறவடக்கு இவடபி உடமஞனண்ம
ன்று மனம் ளகமண்மடும்டிதமக:
இமழ சுஷ்தட ழண சரீம்
த்பகஸ்டய ணமம்மய தம் ப்தமந்ட |
அப்மப்த ழமடம் §கல் டர்ம்
வபமமத் கமதணயடம் சயஷ்தடய ||

'இந்ட

ஆத்டயழழத இந்ட உம்ன பற்யச்சுக்கமகப்

ழமகட்டும். ('சுஷ்கம்'ன்டயயனந்ட டமன் 'சுக்கு'பந்டட.
இஞ்சய பற்ய பற்யச் சுஷ்கணமபடமல் அப்டிப் ழர்.)
ழடமலும், லும்னம், ணமம்னம் சயத்ழட ழமகட்டும்.
'ழமடம்'ளமணல்

- த்டவழதம கல் கமத்டயற்கு

அப்னழண அவடப் ள னடினேளணன்மலும் ரி, அப்டிப்
ளமணல் - இந்ட இத்வடபிட்டு இந்ட உம்ன
கமடமக்கும்! ன்று ணம த்ன ங்கல்த்டன்
ளசமன்மமம். அந்ட பிதம் ப்டிதமமலும்

ம்னவத உயத் ரியகள் டீர்கநமகப் ண
த்தத்வடக் கண்டு ளகமள்நழப கத்வடனேம் பிட்டுப்
னப்ட்பர்கள்.

இப்டிதமக த்தத்வடக் கண்டுிடிப்வடழத க்ஷ்தணமக
வபத்ட மடவ ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகயபனக்கு
அந்ட த்த ஜ்ழதமடயயன்
டரிசம்டமன் பிதணமகத் ளடரினேம். அடயயனந்ழட

ணமவத இனட்டு ழமதிற்று ன்று அபர்கள் அடேணமம்
ண்ஞிக் ளகமள்லம்டிதமக இனக்கும். டங்கள்

அடேபத்வட ஜமிகள் ளசமல்லும்ழமட ப்டி

பிபரித்டயனக்கயமர்களநன்று மர்த்டமல், அழட குயதமக
ஆத்ண பிசமம் ண்ஞிக் ளகமண்ழ ழமடமகலேம்

கமளன்று (சழளன்று) ஆத்ணம ப்கமசயத்ட பிட்ட
ன்றுந்டமன் ளசமல்யதினப்மர்கள். ணமதம ந்டம் ன்று
ழடம என்று ழமடமகத் டங்கலக்குத் ளடரிந்ட அப்னம்
ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் உண்மடமகச்

ளசமல்யதினக்கழப ணமட்மர்கள். ளன்மல், ளகௌ

மடமசமர்தமள் (ணமண்டூக்ழதமயத் கமரிவகதில்)

ளசமல்யதினப்ட ழணமல் ணமவத ன்ழம, ணமதம ந்டம்
ன்ழம, ந்டழணமசம் ன்ழம ளடரினேம்டிதமக
பமஸ்டபத்டயல் அந்ட பிதங்கள் டலேழண கயவதமட.
அந்ட 'வ ஃிமி'இப்ழமட உங்கலக்கு ழபண்மம்.
அளடப்டிதமமலும் ரிதம அத்வபட மடகனுவத
எழ க்ஷ்தம் ஆத்ண மக்ஷ£த்கமந்டமன். அடற்கமகழப
அபன் மடமந்டத்டயல் ணமபமக்தங்கவந டமலேம்
த்தமம் ண்ஞிக் ளகமண்ழதினந்ட அப்டிழத அந்ட

பமக்தங்கள் ளசமல்லும் ீப-ப்ஹ்ண அழட ஸ்டயடயவத
ப்த்தக்ஷத்டயல் அடேபித்ட பிடுகயமன். அப்டி அடேபம்
ற்ட்டமழழத ந்டம் ழமதிற்று ன்று ளடரிந்ட

ளகமள்லம் டிதமக ஆகயட. அடமல் இடற்கப்னம் அட
(மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு அப்னம் ந்டழணமக்ஷம்) ன்கய
ணமடயரி ஆசமர்தமள் ழமட்டினக்கயமர். 'ஸ்பஸ்பனொ
அபழமழட ழணமக்டம்'ன்று!அவ்பநலேடமன்!
'அபழமடம்'ன்மல்

பினயப்ன ன்ழன். டெக்கம் ன்ட

டமமக ங்ழகழதம எடிப்ழமய்பிட்டு அப்னணம பினயப்ன
உண்மகயட?க்ளகன்று பினயப்ன உண்மகயட?க்ளகன்று
பினயத்டக் ளகமண்டு பிடுகயழமம். அடமழழத டெக்கம்
ழமய்பிட்ட ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
அப்டித்டமன் இடலேம்.
இன்ளமன்றுகூச் ளசமல்மம். 'ஸ்பஸ்பனொ
அபழமடமத', அடமபட ஆத்ண ஜம பினயப்னக்கமகத்டமன்,
னனக்ஷறபமக இனக்கய யவதில் எனபன் ந்ட

ழணமக்ஷத்வட இச்சயக்கயமன். அந்ட யவக்கு ழணழ

ழமய் யத்டயழத ளறுகயழமழடம 'ஸ்பஸ்பனொ

அபழமழட'- டமன் ளற் ஜம பினயப்ிமழழத ந்ட
ழணமக்ஷம் ற்ட்டு பிட்ட ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயமன்.
அடியவ, டுயவ,னனக்ஷற
அடியவ, டுயவ னனக்ஷற
எழ டீபிணமக ழணமக்ஷத்டயற்கு இச்சயப்டடமன்

னனக்ஷறத்பம் ன்று ளசமன்ழன். ('ழணமக்ஷத்டயற்கு'ன்று
ளமட அிப்மதப்டி ளசமன்மலும் ,
'மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு'ன்ழ

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந

ழபண்டும். ளமட அிப்மதப்டினேம், ஆசமர்தமலம்

அவடழத ின்ற்யச் ளசமல்கயடினேம், 'ழணமக்ஷம்' ன்ழ
ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகயழன்.) ழணமக்ஷத்டயல் டீபிணம
டமம் டமன் னனக்ஷறவட. ஆமலும் கனவஞ ணஸ்
ளகமண் ஆசமர்தமள் அத்டவ டீபிணமகத்
டபிக்கமடபர்கவநனேங்கூ ணந்ட, ணத்தண டவச
னனக்ஷறகநமக அங்கர கரித்ட அடுத்ட ச்ழமகத்டயல்
அபர்கவநனேம் உத்மப்டுத்டம் பிடத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
கர ழ் ணட்த்டயயனப்ட ணந்ட டவச, டுத்டணமக இனப்ட
ணத்தண டவச. உச்ச ணட்த்டயயனப்ட உத்டண டவச. உச்ச
ணட்த்டயயனப்ட உத்டண டவச. உமவகநில்,
மடவகநில் ஆவநப் ளமறுத்ட ணந்டமடயகமரி,
ணத்தணமடயகமரி, உத்டணமடயகமரி ன்று னென்று ளசமல்பட
பனக்கம்.

அத்வபட மடவதில் எநலே உசந்ட கட்த்டயற்குப்

ழம யவதில்டமன் னனக்ஷறவட ஆனணமக ற்டும்.
அடமபட உத்டணமடயகமரிடமன் ணற் ல்மபற்யலும்
ஆவசவதத் டள்நி ழணமக்ஷழண குய ன்று இனப்மன்.
ஆமலுங்கூ, கனவஞதிமல் ஆசமர்தமள் இடயழனேம்
ணத்த-ணத்தண அடயகமரிகலக்கு இம் ளகமடுத்டச்

ளசமல்யதினக்கயமர். அடியவதில் இனக்கயபனுங்கூ
ழணமக்ஷத்டயல் என இச்வச வபத்டத்டமழ மடவ

ன்று ஆம்ித்டயனக்கயமன்?அபனுக்கும் ணந்ட டவசதில்
னனக்ஷறவட இனப்டமக ஆசமர்தமள் அனழநமடு,
அடேடமத்ழடமடு யவத்டயனக்கயமர். அப்னம் ளகமஞ்சம்

மடவ ண்ஞிக் ளகமஞ்சம் க்குபணவந்டின் அபன்
ஆம்த்டயயனந்டவடபி, இந்ட பமழ்க்வக என
ணமதம்டமன் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு இன்னும் ளகமஞ்சம்

ன்மகழப ழணமக்ஷத்வடப் ற்ய யவக்க ஆம்ிப்மன்.
இட ணத்தண டவச. ஆமல் இப்ழமடம் ஸ்ளடிதமக
அடயழழத சயத்டம் இல்மணல் அவ மய்ந்ட

ளகமண்டுடமினக்கும். ஆம்த்டயல் ளமம்லேம்
க்ஷஞிகணமக (க்ஷஞ கமத்டடமக) இனந்ட னனக்ஷவட
இப்ழமட ளகமஞ்சம் யன்று யவத்டடமக

இனக்குளணன்மலும், இடலேம் ழபர் ிடித்ட ஊன்ய
யற்கமணல் ணமவத ிடித்டக் ளகமள்நத்டமன் ளசய்னேம்.
அடமழ அலுத்ட சயத்ட அந்ட ணத்தண டவச

னனக்ஷற, "ணக்கமபட, ணம ளரித ழணமக்ஷ ப்
ப்மப்டய கயவப்டமபட?" ன்று ம்ிக்வக
இனந்டபிடுபடகூ உண்டு. இபன் ணமசமழண

இப்டிளதன்மல் ணந்ட டவசதியனப்பவப் ற்ய

ழகட்கழப ழபண்மம்!இபர்கவநனேம் உத்மப்டுத்டய
மடவ பனயவத பிமணல் பிமனதற்சய ண்ஞ

வபப்டற்கமக ஆசமர்தமள் கனவஞழதமடு ளசமல்கயமர்:
ணந்ட-ணத்தண - னொமி வபமக்ழதஞ சணமடயம|
ப்மழட குழம:ழதம் ப்வ்னத்டம ¨தழட ம் ||
"அப்ம?அனமழட!குன

ப்மடம் இனந்டமல் டலேம்

க்கும். ஆமல் ீனேம் அடற்குப் மத்மகும்டி னடிந்ட
ணட்டும் வபமக்தத்வட அப்தமம் ண்ட. சணமடய

ட்கத்வட அப்தமம் ண்ட. அப்டிப் ண்ஞிமல்
உன் னனக்ஷறவட ணந்டணமகழபம, ணத்தணணமகழபம

இனந்டமல்கூ குனபின் அடேக்த்டயல் அட ன்மக
பினத்டயதமகயப் ன் டந்டபிடும்"ன்று ளசமல்கயமர்.
ணந்டம், ணத்தணம், உத்டணம் ன்று னென்று இனப்டயல்
உத்டணம் ன்வட 'ப்வ்னத்டம்'- ன்மக பினத்டயதமட ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். டன்மல் னடிதபில்வழத

ன்று அனமணல், னடிந்டணட்டும் னதற்சய ண்ஞிமல் குன
அடேக்னம் ழசர்ந்ட ணந்ட ணத்தணங்கள்கூ
ப்வ்னத்டணமகய பிடும் ன்கயமர்.
குனப் ப்மடம்
குன ப்மடம்

குன ப்மடம் னனக்ஷறவடக்கு ணட்டுணயல்வ;மடம
க்ணத்டயல் அகமமடய க்ஷகமமந்டம் (அடி ஆம்த்டயயனந்ட
னற்யத னடிலேவ) எவ்ளபமன்றும்

குனப்மடத்டமழழதடமன் னர்ஞணமக ழபண்டும்.

சயஷ்தன் அந்டங்க சுத்டணமக னதற்சய ண்டபடன் ழணல்
குன கனவஞளகமண்டு அடேக்ம் ண்ஞிப்

ண்ஞித்டமன் எவ்ளபமன டிதிலும் அபன் தித்ட
ழணல் டிக்குப் ழமபட.
அடுத்டமற்ழமல் மடவதின் னென்மம் ஸ்ழயல்

குனபிம் சஞமகடயனேம், குனபின் ரினர்ஞமடேக்னம்
ளமம்லேம் னக்தம். இடபவ ளகமஞ்சம் னன்ழ
ின்ழ இந்த்ரித பிதமமம் னடமடகநில் எனபன்
டப்னப் ண்ஞிதினந்டமல்கூ அட ளரித ழடமணயல்வ.
ஆமல் ந்யதமமச்ணம் பமங்கயக்ளகமண்டு,
அடேபத்டயற்ளகல்மம் பளஸ்ம ப்ம்ணமடேபத்வடக்
ளகமடுக்கக்கூடித ணமபமக்த ணந்த்ழமழடசம் பமங்கயக்
ளகமள்லம் ஸ்ழயல் - அடற்கப்னனந்டமன் - ணஸ்

ளகமஞ்சம் டப்மகப் ழமமல்கூ அட ணமழடமணமக,
மணமகழப ஆகயபிடும். அந்ட இத்டயல் 'டமழ ரிப்
ண்ஞிக்கமம்'ன்று எனத்டன் ம்ிக்ளகமண்டினந்டமல்
னடிதமட. டன்ம்ிக்வக அபசயதந்டமன். ஆமலும்
அவட ணட்டும் வபத்டக் ளகமண்டு இங்ழக
டற்கமப்னப்ண்ஞிக் ளகமள்நப் மர்த்டமல் ழமடமட.
டநிக்கூப் மம் ம்பிக்கமணல், மடம

ணமர்க்கத்டயழழத தில் சக்கம் அந்டண்வ இந்டண்வ
இஞ்ச்கூப் ழமகமணல் டண்பமநத்டயன் ழணழழத
ழமகயமற்ழம இபன் ழமக ழபண்டித கட்த்டயல்
டன்த்ழடமடுகூ அவட பிலேம் மஸ்டயதமக, அடேக்
ம் ளமம்லேம் அபசயதம். அடமல்டமன் இங்ழக
குயப்மக குன ப்மடத்வடச் ளசமல்யதினப்ட.
னனக்ஷறத்பத்டயல் ல் ற்று பந்டலேன்

ந்யதமனம் ணமபமக்த ஸ்பகஞனம்
ீ
ஆடமல்,

இிழணல் க்க ழபண்டிதடற்ளகல்மம் ழசர்த்ட இங்ழக
குன ப்மடத்வட ஜமகப்டுத்டயதினக்கயட.
னனக்ஷற ற்ய ஆசமர்தமலம் ஆடய டைல்கலம்
னனக்ஷற ற்ய ஆசமர்தமலம் ஆடய டைல்கலம்
னனக்ஷறவடப் ற்யப்  இங்கநில் ளசமல்யதினக்கும்
ஆசமர்தமள் குயப்மக சயட பிழபக சூமணஞிதில்

ணழமணத ழகமசத்வடப் ற்ய பிஸ்டமம் ண்டம்ழமட
ளசமல்யதினக்கயமர் - அன்ணதத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட
எவ்ளபமன ழகமசத்வடனேம் ற்யச் ளசமல்யக் ளகமண்டு

ழமகும்ழமட ணழமணதத்வடப் ற்ய பனகய இத்டயல்.
சயத்வட ணமடமங்கவந னத்டய ம்ந்டப்டுத்டய
(ஆசமர்தமள்) ளசமன்டமகப் மர்த்ழடமம்.

னனக்ஷறவடவதச் ளசமல்லும்ழமட ணவ
ம்ந்டப்த்டயச் ளசமல்யதினக்கயமர். அடமல்
னனக்ஷறவட ணயல்டமன் ற் ழபண்டிதட ன்று

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டுபிக் கூமட. ணஸ் ன்று
என்று இல்வ ன்று அடித்டப் ழமடுபடயல் எனபன்
ஆனணமகக் கபம் வபத்டமல்டமன் ரிதம

னனக்ஷறபமக ஆகய, அடற்கு ழணல் ரிதம பனயதில்
ழமக னடினேம் ன்ழ கமட்டுகயமர். என ஸ்ழஜ்
பவதில், ணயல் ழடமன்றுபடயழழத ல்டமக
இனப்வப ளகட்டமக இனப்வப ன்று சரர் ிரித்டக்
ளகட்வடத் டள்நி ல்வட டுத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டிதட. அப்னம் ழணமக்ஷம் என்ழ குய ன்று டீபி
னனக்ஷறவட ற்ப் க்குபணமகும் ழமட,

'ல்ளடன்டம்

ணயல் உற்த்டயதமகய, ணயன்

அடேபத்டயற்குள் பனபடமகத்டமழ

இனக்கயட?ஆத்ணமழபம ணமலும் ிடிக்க
னடிதமடட;ணஸ் சயத்ட அப்னழண அவட அவத
னடினேம். ஆவகதமல் ல்டகள் ன்று இனக்கும்

பற்வனேம், அபற்றுக்கு ஆச்தனம் பிதனணமகய
ணவனேங்கூ மம் டள்நிபிட்டு, ல்ழடம ளகட்ழடம
இனக்கய என்ழதம ஆத்ணமவபழதடமன் ழடடி மடி

ல்மம் ம்ண ழபண்டும்'ன்டயல் உறுடயப்  ழபண்டும்.
அடமல்டமன் ணழமணத ழகமசத்வடச் ளசமல்லும்ழமட
னனக்ஷறலேக்கம 'அட்வபஸ்', 'பமர்ிங்'ல்மம்
ளகமடுக்கயமர்.

'னனக்ஷற னடல்
'னடயல்'ன்று

கமர்தணமக ('அக்ழ'ன்கயமர்.

அர்த்டம்;னடல் கமர்தணமக) பிழபக

வபமக்தங்கவந த்னணமக ஆக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
ளன்மல் அந்ட இண்டும் 'அடயழக'ணமக, அடமபட

னலக்க னலக்க, excessive -ஆக, இனந்டமல்டமன் சயத்ட சுத்டய
உண்மகும்'ன்று ீடிவக ழமட்டுபிட்டு, 'ணஸ் ன்ட
ளரித னய - ணமவ்தமக்ம். ழமக்த பிதங்கள்
ன்கய கமட்டில் அட உமபிக் ளகமண்டினக்கயட.
னனக்ஷறபம மட அந்டப் க்கழண
ழமகக்கூமட'ன்கயமர். ணஸ் னய ன்மல் அவடழத
டள்நழபண்டுளணன்றுடமழ அர்த்டம்?"ீ அடற்குத்
டள்நிழத இன"ன்கயமர். ணவ வபத்டக் ளகமண்டு
ல்வட ண்டபட, ண்டபட ஆகயதவபனேம்
கூமடவப ன்று ஆகயபிட்டல்பம?இடற்கு பிழபக
வபமக்தங்கலம் அபற்மல் ற்டும் ரிசுத்டயனேம்

அபசயதம். 'ழமக்டம ன்பமக இனந்ட ளகமண்டினக்கும்
என ணடேஷ்தனுக்கம அத்டவ பிதங்கவநனேம்
அழசணமக (ணயச்சம் ணீ டயதில்மணல்) ணஸ்டமன்
உற்த்டய ளசய்கயட; கர்ணமக்கநிழனேம் அபற்யன்
ன்கவந அடேபிப்டயலுழண எனபன் டமகமனம்
சுனன்று சுனன்று பனபடற்கு ணஸ்டமன் கமஞம்.
சுனக்கணமகச் ளசமன்மல் அபித்வத (அடமபட,
ஜமத்டயற்கு ழர் ஆப்ழமயட்ம அஞ்ஜமம்)
ன்ழட ணஸ்டமன்;டத்பம் உஞர்ந்ட ளரிதபர்கள்
அப்டித்டமன் ளசமல்கயமர்கள் - அட:ப்ம§ர்-ணழம (அ)
பித்தமம் ண்டிடமஸ் - டத்ப டர்சய:. ஆவகதிமல்

ணவத்டள்ந ழபண்டும். டள்லபடற்கு னர்பமங்கணமக
என னனக்ஷற அவடப் ரிசுத்டய ண்ஞி ழசமக்கய

பிழபண்டும். அசுத்ட ண்ஞங்கநமல் அலக்குப் ிடித்டத்
டடித்டப் ழமதினப்வட சுத்டய ண்ஞி ழசமக்கடம்.
அப்னம் னக்டய உள்நங்வக ளல்யக்கிதமகக்
கயவத்டபிடும்"ன்ளல்மம் ளசமல்கயமர்.
'பிழபக

சூமணஞி'உழடசம் னலடழண

னனக்ஷறலேக்குத்டமன் ன்று அந்டப் னஸ்டகத்வட
னடிக்கும்ழமட னத்டமய்ப்ன வபத்டயனக்கயமர்.

அடயயனந்ட ன் ளடரிகயளடன்மல், னனக்ஷறத்பம்

ன்ட அல் னக்டமகழப ஆகய க்ஷஞம் பவதில்
ளடமர்கயட ன்று ளடரிகயட. மடவ க்ணத்டயல்
இடற்கப்னம் ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு ச்பஞ,
ண, யடயத்தமங்கள் ண்ஞி த்த மக்ஷ£த்கமம்
ளற்று னக்டமக ழபண்டுளணன்று

ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அப்டி, இடற்கு அப்னம் ச்பஞ,

ண, யடயத்தமங்கள் ண்ஞி த்த மக்ஷ£த்கமம்
ளற்று னக்டமக ழபண்டுளணன்று
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அப்டி, இடற்கு அப்னம் ச்பஞ,
ணமடயகவநச் ளசமன்மலும் அப்ழமளடல்மனம்

னனக்ஷறவட - ழணமக்ஷம் அவதடம், அவதடம்
ன் டமம் - ளடமர்ந்ட இனந்டளகமண்ழ இனக்க
ழபண்டும். யடயத்தமத்டயல் உச்சயக்குப் ழமய்,

மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு ளமம்க் கயட் பந்டபிட்பவனேம்
னனக்ஷறபமக ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர் ன்ட அந்ட
னஸ்டக னடிபில் அபனுக்கு அபர் ளகமடுத்டயனக்கும்
க்ஷஞங்கநில் இனந்ட ளடரிகயட. ன்
ளசமல்கயளன்மல்:
யடணயணனழடசணமத்ரிதந்டமம்
(யடம்

இணம் உழடசம் ஆத்ரிதந்டமம்)

பியட - யஸ்ட - ணஸ்ட - சயத்டழடமம : |
பறக-பினகம : ப்சமந்ட- சயத்டம :
ச்னடயயகம தடழதம னனக்ஷழபம ழத ||
தமவ உத்ழடசயத்ட 'பிழபக சூமணஞி'வத லடயமழம
அபர்கள் யடணம இந்ட உழடசத்வட ஆடரிக்க

ழபடம், யடம் இணம் உழடசம் ஆத்ரிதந்டமம் ன்று
னடல் மடத்டயல் ளசமல்கயமர். அடுத்ட னென்று மடத்டயல்
அபர்கள் தமர், ப்டிப்ட்பர்கள் ன்று க்ஷஞங்கள்

ளகமடுக்கயமர். 'பியட யஸ்ட ணஸ்ட சயத்ட ழடமம:'

ன்மல் சமஸ்டய பிடயப்டி க சயத்ட ணங்கவநனேம்
ழமக்கயக் ளகமண்பர்கள்'. 'பறக பினகம:' - 'ம்ம
ளநக்தங்கநியனந்ட னெஞ்சயவதத் டயனப்ிக்
ளகமண்பர்கள்'ன்று ழர் அர்த்டம்;அடமபட இந்த்ரித
அடேழமகங்கவந ளபறுத்டத் டள்நிதபர்கள். 'ப்சமந்ட
சயத்டம:' ன்மக அங்கய சமந்டணம சயத்டத்வட
உவதபர்கள். 'ச்னடய யகம:' - ழபடத்டயன்
ணயந்டபர்கள். 'தடத:'- தடயகள், அடமபட
ந்யதமயகள். னடிபமக 'னனக்ஷப:' - னனக்ஷறக்கள்.
கவசய கவசயதமக 'ழத'ன்று பனபடற்கு 'பர்கள்'ன்று
அர்த்டம். 'பர்கள் சயத்டணத்வடப் ழமக்கயக்

ளகமண்பர்கநமக, அடேழமகங்கவநத் டள்நிதபர்கநமக,
ிசமந்ட சயத்டர்கநமக, ழபட ணயந்டபர்கநமக,

ந்யதயகநமக, னனக்ஷறக்கநமக உள்நழம அபர்கள்
இந்ட யழடமழடசத்வட ஆடரிக்கட்டும்'ன்று னன்
ின்மகச் ழசர்த்ட - ின்மடி பனம் 'ழத'வத

ல்மபற்றுக்கும் னன்மடிக் ளகமண்டு பந்ட - அர்த்டம்
ளசய்ட ளகமள்நடம்.
இங்ழக னனக்ஷற ன்று னடிக்கயபனுக்குக்
ளகமடுத்டயனக்கும் க்ஷஞங்கள் அபன் ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமண்டு மடவதில் உச்சயக்குப் ழமபன்
ன்று கமட்டுபவடழத ளசமல் பந்ழடன். ப்ஹ்ணமடேபம்
ணமடயதில் ற்ட்டு னக்டமக - ீபன் னக்டமக எனத்டன் ஆகய க்ஷஞம் பவதில்கூ அபன் னனக்ஷற
டமன் ன்று ளடரிகயட.

'பிழபக

சூமணஞி'உழடசத்டயற்கு என கவட - ளட்டிங்

ளகமடுத்ட (ஆசமர்தமள்) அவணத்டயனக்கயமர். என சயஷ்தன்
ழமய் ளரிதபமக இனக்கப்ட் எனபவ குனபமக
பரித்ட, 'ழகம மண ந்ட:?கடழண ஆகட:?கடம் ப்டயஷ்ம
(அ) ஸ்த?கடம் பிழணமக்ஷ:?- "ம்ம ந்டம் ன்கயட
ன்?அட ப்டி பந்ட ழசர்ந்டட?ப்டி

யவப்ட்ட?அடயழதினந்ட ப்டி பிழணமசம்?' ன்று
ழகட்கயமன். அடற்கு அந்ட குன ளசமல்கய டயமகத் டமன்
ம்னவத கத்குன ஆசமர்தமள் 'பிழபக

சூமணஞி'உழடசத்வடக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். யணம
னனக்ஷறவடனேனும், ல் குன க்டயனேனும் அந்ட

சயஷ்தன் ழகட்டுக் ளகமண்டமல் உழடச னடிபின் ழமழட
அடமல் ற் ழபண்டித ஜமம், அடேபம் உசந்டடயளல்மம் உசந்ட ிம்ண ஜமனம்

ிம்ணமடேபனம் - அபனுக்கு உண்மகய, ந்ட ந்டத்வடப்
ற்ய அடி னடயல் ழகள்பி ழகட்மழம அடயழதினந்ட
பிடுட்டு - "யர்னக்ட ந்ட:" ன்று (னெத்டயல்)
இனந்டட - குனவப ணஸ்கமம் ண்ஞிபிட்டுக்

கயநம்ிமன்;குனலேம் அபனக்கமக ங்ழகனேம் ழமகடம்
படம் ன் ஆவச இல்மபிட்மலும் ழமகத்வடப்
னிடப்டுத்டடளணன்டற்கமகக் கயநம்ி அப்டிழத
ஞ்சரிக்க ஆம்ித்டமர் - ன்று கவட ளட்டிங்வகப்
னர்த்டய ண்டகயமர். அடற்கப்னம், 'இப்டிதமக குனசயஷ்த ம்பமட னொத்டயல் ஆத்ண க்ஷஞம்
ன்ளபன்ட னனக்ஷறக்கலக்கு றணமக ஜமம்
உண்மபடற்கமக - னனக்ஷ¨ஞமம் றக ழமட

உத்டழத - பிநக்கயச் ளசமல்ப்ட்ட'ன்று ஆசமர்தமள்
டம்னவத பமக்கமகழப ளசமல்கயமர்.

இடற்கு அடுத்டடடமன் 'சயத்ட ணத்வடப் ழமக்கயக்

ளகமண்பர்கள்'ன்று ஆம்ித்ட 'தடயகள்'ன் பவதில்
னனக்ஷறக்கவந பர்ஞிக்கும் ச்ழமகம்.
னனக்ஷறக்கநிலும் அபர் ணந்ட, ணத்தண, உத்டண
அடயகமரிகவந எப்னக் ளகமண்டயல், ழசமக என ழணமக்ஷ
இச்வச ளகமண் ம் ணமடயரிதமபர்கநியனந்ட யணம
ந்யதமயகநமகயப் ிசமந்ட சயத்டர்கநமகய பிட்பர்கள்
வ ல்மபிடணமபர்கலம் அங்கய பிடுகயமர்கள்.
ளமம்லேம் பிசம ஹ்னடதத்ழடமடு இப்டி அபர்
னனக்ஷப் ட்த்வட ங்கலக்கு பமரி

பனங்கயதினக்கயமர்!ஆமலும் அப்டி பமரி
பனங்கும்ழமழட ணந்ட ணத்தணர்கவநனேம் உத்டணர்கநமக
உசத்டபடயல் கபம் வபத்ட அபர்கலம் வபமக்தம்,
சணமடய ட்க ம்த்ட ஆகயதபற்வ ன்மக
ம்மடயத்டக் ளகமண்மழ அபர்கலவத
னனக்ஷறவடனேம் னர்ஞணமக அிபினத்டயதமகும் ன்று
பனயகமட்டிதினக்கயமர். னன்ழழத ளசமன் பிதம்.

மடகனுக்குத் டீபிணம னனக்ஷறடம ம், குனலேவத
அடேக் ம் இண்டும் இனந்டமல்டமன் அபன்
ஆத்ணமவப அவத னடினேம் ன் அிப்மதத்டயழழத,
'ஆத்ணமவப

ீமல் அவத னடிதமட'ன்று என

உயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
குனபின் அடேக்ம் ன்று ளசமன்மல்

ஈச்பமடேக்ம் ன்ழ அர்த்டம். ஈச்பன்டமன் குனபமக
பனபட ன் யவலே சயஷ்தனுக்கு ணக்கழப கூமட.

அடலேம் குயப்மக அத்வபட மடவ

ண்டகயபனுக்கு ஈச்பன் ன்பின் குஞணம
உமவ இல்மணல் யர்குஞ ஜம ணமசமணமகழப
ழமபடமல், 'குன', 'குன ப்மடம்'ன்கயபற்வ மக்ஷ£த்
ஈச்பின், ஈச்பமடேக்த்டயன் இத்டயல் அபன்

டக்குள்ழந ழபர் ிடிக்க பிட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டிதட
ளமம் அபச்தம். இந்ட பிதத்டயற்குக் ளகமஞ்சம்
அப்னம் பனகயழன். அடற்கு னந்டய னனக்ஷறத்ப
ணமசமத்வட னடித்ட பிமம்.

ீத்டமல் ஆத்ணமவபப் ிடிக்க னடிதமட ன்று
ளசமன் அந்ட உயத்டயல் அடற்கு னந்டய

ணந்டயங்கநிலும் என பிடணமக னனக்ஷற க்ஷஞழண
ளசமல்யதினக்கயட. ளகமஞ்சங்கூ ழபழ கமணவகழந
இல்மணல் பர்கள் டீர்கநமக இனந்டளகமண்டு ஆத்ணம

என்வழத பரிக்கயமர்கழநம அபர்கலக்குத்டமன் ஆத்ணம
டன்வப் ிகமசயப்ித்டக் ளகமள்கயட ன்று அங்ழக
இனக்கயட.
'ஆத்ணமவப

ணமத்டயழண பரிப்ட'ன்று இங்கு

ளசமல்யதினப்டடமன் னனக்ஷறடமபின் மயடிவ் னொம்.
ம்மத்வட ளபறுத்ட பிடுடுபட ன்டற்கு ழர்

ணமமக , ப்ரிதத்ழடமடு ணக்கு ழபண்டிதட இடடமன் ன்று
மம் ழசர்படற்கமக என்வத் ழடர்ந்ளடடுப்டற்குத்டமன்

பரிப்ட ன்று ழர். 'ஸ்பதம் ப'ணமக இங்ழக எனத்டன்
அமத்ண பஸ்ட அத்டவவதனேம் எடக்கயபிட்டு

ஆத்ணமவப பரிக்கயமன்!அனகம, ஆந்டணம மயடிவ்
அிப்மதணமக இங்ழக Goal -னேம், அடயல் மட்த்வடனேம்
உயத் ளசமல்கயட.
'ஆத்ழணச்சம

வ்பீதடமம்'ன்று னனக்ஷறவடதின்

இழட மயடிவ் னொத்வட ஆசமர்தமலம்

ளசமல்யதினக்கயமர். ஆத்ண இச்வசவத, அடமபட ஆத்ண
மக்ஷ£த்கமம் அவத ழபண்டும் ன் இச்வசவதத்
டீர்ணமணமகப் னகயக்கடம் ன்று அர்த்டம். கர்ணமக்டயநியனந்ழட ஆம்ித்ட டிப்டிதமக மக்ஷ£த்கமம்
பவ அபர் ளகமண்டு ழமகய 'ழமம ஞ்சக'த்டயல்,
க்னத்வடத் டந்ட ந்யதமயதமகப் னப்டுபவடச்

ளசமல்படற்கு னன் டிதமக னனக்ஷறவடவதச் ளசமல்
ழபண்டித இத்டயல், 'ழணமக்ஷத்டயல் இச்வச வப'ன்று

டள்ந ழபண்டிதவடச் ளசமல்மணல், ள ழபண்டிதடம
ஆத்ணமபில் ிரிதம் வபப்வடழத ளசமல்யதினக்கயமர்.
பி ழபண்டிதவடச் ளசமல்மணல் ள ழபண்டிதவடத்
ழடடிக் ளகமண்ழ ழமபவட உயத்டக்கநில் அழக
இங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட - 'ன்னுழந ழடடிக்க

கண்டு ளகமண்ழன்'ன்று அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமன்
ணமடயரி! ப்ஹ்ண ர்'கநம (ப்ம்ணழண க்ஷ்தளணன்று
ளகமண்பர்கநம) , 'ப்ஹ்ண யர்'கநம (ப்ம்ண
பிதணமகழப ற்றுடல் வபத்டபர்கநம - இந்ட

இத்டயல் யஷ்வ ன்ட அடேபப்னர்பணமக ணமடயதில்
யவத்ட யற்டயல்வ;அந்ட அடேபத்டயற்கமக ஆர்பம்
ளகமண்பர்கவநப் ற்யழத இங்ழக ழச்சமவகதமல்
யஷ்வ ன்டற்கு ற்றுடல், 'ளடிழகன்'ன்று

இனக்கும் அர்த்டத்வட டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்) ,
'ப்ஹ்ண

அன்ழபணமஞர்'கநம (ப்ஹ்ணத்வடழத ழடடிக்

ளகமண்டினப்பர்கநம) ஆறு ழர் ணர்யதம என
ஆசமர்திம் ழமமர்களநன்று
'ப்ச்ழமயத்'ஆம்ிப்டயலும்

னனக்ஷறக்கநம அந்ட

ஆறு ழவத்டமன் மயடிபமக பர்ஞித்டயனக்கயட.
இங்ழக ணமத்ணமவபத் ழடடிக் ளகமண்டினக்கும்
னனக்ஷறக்கவந 'அன்ழபஷ்ணமஞர்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயடற்ழக சமந்ழடமக்தத்டயல் அந்டப்
ணமத்ணமவப 'அன்ழபஷ்வ்தன்' (ழடடிக் கண்டுிடிக்கப்
 ழபண்டிதபன்) ன்று இனக்கயட.
கழமயத் சயழகடவப் ற்யச் ளசமல்பட என
'டிதல்'னனக்ஷறவப

ழமகத்டக்குக் கமண்ிப்டமகழப

இனக்கயட. ஆத்ணமவபப் ற்யத த்தத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டுளணன்ட என்ழ அந்டச் சயன்ப்
வதனுவத எழ ஆவசதமக, எழ குயதமக இனந்டட.

ழடம ந்டர்ப்த்டயல் அப்ம ழடம ழகமத்டயல், 'உன்வ
தணனுக்குத் டந்டட்ழன்!' ன்று அபிம் ளசமன்மர்.
உழ அபன் ித்ன பமக்த ரிமணமக க்ளகன்று
தணனரிக்ழக ழமய்பிடுகயமன். ளசத்டப் ழமபிட்டு
உதிவ தணன்டமழ டுத்டக் ளகமண்டு
ழமகயபன்?ஆவகதமழ உதினவத உண்வண
யவதம ஆத்ண டத்பம் அபனுக்குத் ளடரிந்டயனக்க
ழபண்டுளணன்று சயழகடறக்கு என யச்சதணம
ம்ிக்வக. தணனரிதில் அவடப்ற்ய தணடர்ண
மமபிணயனந்ட உழடசம் ளற்று

பி ழபண்டுளணன்று டீர்ணமம் ண்ஞிக் ளகமள்கயமன்.
பமமலும் யவத்டமழ டுங்குகய தணனரிவத

குனகுணமக யவத்ட அந்டப் வதன் ழமமளன்மல்
கமஞம் அபனுக்கு இனந்ட யணம
னனக்ஷறவடத்டமன்!இபன் ழம ணதம் அபன் (தணன்)
க்னத்டயல் இல்வ. னென்றுமள் கனயத்டத்டமன் அபன்
பந்டமன். அந்ட னென்று மலம் அங்ழக இனந்டபர்கள்
ன் உசமம் ண்ஞினேம் அவடளதல்மம் ற்றுக்

ளகமள்நமணல் சயழகடஸ் னர்ஞ உபமம் இனந்டமன்.
'ள

ழபண்டித உழடசத்வடப் ளமணல் சமப்மமபட,

இன்ளமன்மபட?' ன்று க்ஷ்தத்டயழழத டமணமக
இனந்டமன்.

அப்னம் தணன் - ழமகத்வடளதல்மம் கயடுகயடுளபன்று

டுங்க வபக்கயபன் - பந்ட, 'அக்ி ணமடயரி டமத்ழடமடு
இப்டிதன ிம்ணசமரிப் ிள்வந ம் க்னத்டயல்
னலசமக னென்று மள் பதிறு ரித இனந்ட

பிட்மழ!அட ம்வண ரித்டபிப் ழமகயழட!ன்று
அந்டச் சயன்ப் வதிம் டுங்கயக் ளகமண்டு, மலக்கு
என்மக னென்று மலக்கு னென்று பம் ளகமடுக்கயமன்.
அடயழ னக்தணம னென்மபட பணமக சயழகடஸ்
ழகட்ட ஆத்ண டத்பத்வடப் ற்யத உழடசந்டமன்.
அந்டப் ழணமழடசத்வடத் டனபடற்கு னன்மடி அடயழ
இபனுவத னனக்ஷறடம டீபித்வட இன்னும் ன்மகத்
ளடரிந்ட ளகமண்டு யச்சதப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கமக -

அல்ட அட அபனுக்கு (தணனுக்கு) அப்ழமழட ன்மக
யச்சதப்ட்டினக்கமம்;ஆமலும் என டிதல் னனக்ஷற

ப்டிதினப்மன் ன்று ழமகத்டயற்குக் கமட்டுபடற்கமக அபனுக்குப் ரீ¬க்ஷ வபத்டமன்.
'ஆத்ண

டத்பம் ன்ட ழடபர்கவநனேங்கூ யச்சதப்

டுத்டயக் ளகமள்ந னடிதமணல் குனம் வபக்கய
பிதணமக்கும்!அடமல் ழபழ பம் ழகல!ன்மன்.
'c இப்டிச்

ளசமல்கயடமழழத அப்ழர்ப்ட் டத்பத்வட

ளடரிந்ட ளகமண்டுடமமக ழபண்டுளணன் ஆர்பம்

மஸ்டயதமகயட. அடமல் மன் ழகட் அந்ட பத்டக்கு
ழபழ ந்ட பனம் டல்தணமகமட ன்றும் ஆகயட.
அவடத்டமன் c உழடசயக்கடம் . உன்வ பிட்மல்

க்குத் டல்தணமக அவட டுத்டச் ளசமல்கயபர் தமர்
டமன் இனக்கயமர்கள்?'ன்று சயழகடஸ் பிமப்ிடி
ிடித்டமன்.

'ஆவ, குடயவ, ஸ்பர்ஞம், னணய, ஆடயத்டயதம், னத்

ளௌத்மள், இஷ்ப்ட்பவ ஆனேஸ் - அத்டவனேம்
டனகயழன். c ன்ளபல்மம் ஆவசப்ட்மலும்

னர்த்டயதமக அடேக்ம் ண்டகயழன். ணடேஷ்தர்
பனக்குழண கயவக்கணமட்மடடமக, ன்னுவத
ரிபமங்கவநழத உக்கு ட

மத்டயதம் ண்ஞலேம், கர ட பமத்தங்கள் பமசயக்கலேம்

அனுப்ித் டனகயழன். c ழகட் அந்ட பத்வட ணட்டும்
ப்ளஸ் ண்ஞமழடதப்ம!ழபளன் ழபண்டுணமமலும்
ழகட்டுக் ளகமள்!ன்று தணன் டயனுற டயனுமகச்
ளசமல்கயமன். ளஸ்ட் வபக்கயமன். ஸ்பர்ஞ மத்வட
அபிம் டயஞிக்கயமன். சயழகடஸ் ளகமஞ்சங்கூ

சயக்கபில்வ. 'c ளகமடுக்கய அத்டவனேம் த்டவ
கமத்டயற்கு அப்னணமமலும் என கமத்டயல் உன்

வகக்ழக டயனம்னகயவப டமழ?க்கு ட ன்வக்கும்
சமச்படழணம அடடமன் - அட என்றுடமன் ழபண்டும். இந்ட
சயழகடஸ் ழபழ என்வ ழகக்கணமட்மமக்கும்'ன்று
அடித்டச் ளசமல்ய பிடுகயமன். ஸ்பர்ஞமத்வடனேம்
பிமல் கூ சரண்மணல் எடங்கய பிடுகயமன்.
தணனுக்குப் ணடயனப்டயதமகயபிடுகயட. 'அப்ம,குனந்ழட!
அத்டவ ஆவசனேம் அல்ளணன்று எடக்கயபன்
ீ!பித்வத என்யழழத ணவ வபத்டபன் ீ!உன்
ணமடயரிக் ழகட்கயபழ இினேம் க்குக் கயவக்கட்டும்!
(இப்டிச் ளசமன்மல் அந்ட ணமடயரி கயவப்ட

அமத்டயதம் ன்று அர்த்டம்) ீடமன் டீன்!ிம்ண ழமக

பமசல் உக்குத் டயந்டமதிற்று! (ிம்ண ழமகம் ன்மல்
சடர்னக ிம்ணம இனக்கய ழமகணயல்வ. ிம்ணம்
ன் த்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்படற்கம பனய

டயந்டமதிற்று ன்வடழத இப்டி அங்கமணமகச்
ளசமல்கயமன்) ' - இப்டிளதல்மம் ளகமண்மடிபிட்டுத்
டத்ழபமழடசம் ண்டகயமன்.
உயத் னடிபில், னனக்ஷறபமக பந்ட சயழகடஸ்
னக்டமகழப ஆவடச் ளசமல்யதினக்கயட. அழடமடு
அபன் ணமடயரித் டத்பத்வடத் ளடரிந்ட ளகமண் (பம்
பித்'ன்று இனக்கயட;"இம்ணமடயரி ளடரிந்ட
ளகமண்"ன்று அர்த்டம். அப்டித் ளடரிந்ட ளகமண்)
பனழண னக்டமபமர்கள் ன்று னர்த்டய
ண்ஞிதினக்கயட.

'சயழகடஸ்'ணமடயரி

ன்று அர்த்டம்.

ன்மல் டீபி னனக்ஷறவடழதமடு

சடஷ்தம் ன்று மங்க (மன்கு அங்க) அவணப்மகச்
ளசமன் மடவக் கயணம் னனக்ஷறத்பத்ழடமடு
னடிகயட.
ஆன்ணயதணம மல்பவகப் வ
ஆன்ணயதணம மல்பவகப் வ

மங்கம், சடங்கம். அப்டிச் ளசமன்மல் மண்பர்கள்
ளகௌபர்கழநமடு ஆடித ஆட்ம் யவலே பனம்.

வன்தத்டயல் டம், கம், டகம் (குடயவ) , டமடய
(கமமள்) ன்று மலு அங்கம் இனப்டமல் 'சடங்க
ழவ'ன்று ளசமல்பட. ளசமக்கட்மன் சடங்கத்டயலும்
இழட ணமடயரி மலு பிடணம கமய்கவந கர்த்டயத்டமன்
ளபற்ய ழடமல்பிகள் ற்டுபடமக பிவநதமடுபட.
ளசஸ்றம் இவட ழஸ் ண்ஞிடடமன்.
'இந்டயதமபியனந்டடமன்

ளமம் கமம் னந்டய (இவட)

இக்குணடய ண்ஞிக்ளகமண்ழமம்'ன்று

ளபள்வநக்கமர்கழந எப்னக் ளகமள்கயமர்கள்.

இந்டயதமபியனந்ட னடயல் ளர்யதமலேக்குப் ழமடமல்
ளர்யதன் மவதில் மமலேக்கு உள்ந ளதவ
வபத்ட ளசஸ் ன்று ழர் ற்ட்ட ன்கயமர்கள்.
அங்ழக ழபடிக்வகதமக ப்டி ணமறுடல்
ற்ட்டினக்கயளடன்மல், மலு பவக வன்தணமகக்
கமய்கள் இல்மணல் மமபமகழப என கமய்

உண்டு.மஞிக் கமனேம் உண்டு. அழடமடு னேத்ட ம்ந்டழண
இல்மடபர் ன்று ழடமன்றுகய ிப் கமனேம் உண்டு.

ஆமல் அபர்கள் (ழமப்ிதர்கள்) சரித்டயத்வடப்

மர்த்டமல் னக்கமல்பமசயச் சண்வகநில் ழமப்கலம்
ிப்கலம் டமன் மமக்கழநமடு ழணமடயதினப்மர்கள்.
அல்ட டெண்டிக் ளகமடுத்டயனப்மர்கள். ... அந்ட பிதம்
இனக்கட்டும்..... ளகட்டகழநமடு ழமமடி ணம ளரித
ஆத்ண மம்மஜ்தத்வடப் ிடிப்டற்கமகச் சடங்கம்
ளகமண் வன்தணமக இந்ட மடமக்ணம்!அடயல்
கவசய னனக்ஷறத்பம்.
மடயக்கப் ழபண்டித என பிதணமக அவட
(னனக்ஷறத்பத்வட) ளசமல்யதினப்டமல்,
ஆம்த்டயயனந்ட ழசமக இனந்ட அப்னம் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக பலுப்ட்டுக் ளகமண்டுபந்ட ழணமக்ஷ
ஆவசவத
இந்ட கட்த்டயல் ன்மக னத்டய னர்பணமக, ணப்னர்பணமகத்
டீபிப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்மகயட.
ணக்கமபட ந்ட ழணமக்ஷணமபட,

மக்ஷ£த்கமணமபட?'ன்று அபம்ிக்வக உண்மகய
டயனுயல் மடவதில் அவ்பப்ழமட சறுக்கயபிட்டுக்
ளகமண்டினக்கும். அந்ட ணப்ழமக்குக்கு இம்

ளகமடுக்கப்மட. அடணட்டுணயல்மணல் 'பிடுட்டு
னடினேம்;த்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேம். அடழப
டமணமக மம் பிமப்ிடி ண்ஞிமல் அட சயக்கயக்

ளகமள்நமணல் ழமகுணம?ம்னவத ற் இக்கங்கவந
குன ப்மடம் ணமநித்ட ரிப்டுத்டமடம
ன்?ஆவகதமல் 'பிடுடவ', 'த்தம்' ன்று ஆவசதம

ஆவசப்ட்டுத் டபிப்ழமம்!ன்று அவட என திற்சயதமகப்

ண்ஞ ழபண்டும். 'ங்ழகழதம அஞ்ஜம ிண்ணமகக்

கயந்ட ணக்கும் பிழபகம், வபமக்தம், இந்டயரித அக்கம்,
ணக்கம், ச்த்வட ஆகயதளடல்மம் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக பலுப்ட்டுக் ளகமண்டு
பபில்வதம?இத்டவ டெம் பந்டபிட்டு பனயளகட்டுப்
ழமக குன ப்மடம் பிமட. ஆவகதிமழ

ம்ணமழனேம் (பிடு னடினேம்) னடினேம் -மம் ணட்டும்
அழட டமணமக இனந்டபிட்மல் ன் அிப்மதத்ழடமடு
னனக்ஷறவடவதப் திற்சய ளசய்த
ழபண்டும்;தி ழபண்டும்.
இழடமடு மடம சடஷ்தம் னர்த்டய. ஆமல் இடலேம்
டு ஸ்ழஜ், இண்மம் ஸ்ழஜ்டமன்;இடற்கும் ழணழ
உச்சணமக னென்மம் ஸ்ழஜ் இனக்கயளடன்று ணந்ட

ழமதினக்க ணமட்டீர்கள். அவடனேம் ளசமல்ய- இத்டவ
கவட ளசமல்யனேம் னம ளசமல்பில்வ ன்யல்மணல்
ளமச்சத்வடனேம் ளசமல்ய - னர்த்டய ண்டகயழன்.
னென்மம் கட்த்டயன் னென்று அங்கங்கலக்கு னன்
னென்மம் கட்த்டயன் னென்று அங்கங்கலக்கு னன்
மடம சடஷ்தத்வட ன்மக அப்தமம் ண்ஞித
ின் குனனகணமக ந்யதமனம் ணம

பமக்ழதமழடசனம் ளற்று, அபர் உழடசயக்கய ணற்
ப்ஹ்ண பித்தம சமஸ்டய ம்ிடமத - ப்த்தக்ஷ
அடேப ணமசமங்கவநனேம் கற்றுக்ளகமண்டு,

அவடளதல்மம் னத்டய னர்பணமக ீர்ஞம் ண்ஞிக்
ளகமண்டு அப்னம் னத்டயதியனப்ட ஹ்னடதத்டயல்

இங்கய அடேபணமபடற்கமக டம த்தமணமதினக்க

ழபண்டும். அடடமன் னென்மபட ஸ்ழயன் அங்கங்கள்.
அழட த்தமணமதினந்டமல் னடிபிழ ப்ஹ்ணமடேபம்
ற்ட்டுபிடும். அடடமன் ந்டத்டயயனந்ட ழணமக்ஷம்;த்த
மக்ஷ£த்கமம்.
இப்ழமட மன் ளசமன் இந்ட ணமசமங்கவந மலு
அங்கம் ன்று டு ஸ்ழயல் ளசமன்மற்ழம னென்று
அங்கங்கநமக பரிவசப்டுத்டயச் ளசமல்பமர்கள். 'ச்பஞம்',
'ணம்', 'யடயத்தமம்' ன்று

னென்று ழர் ளகமடுத்டச்

ளசமல்பமர்கள்.
அடமல் இங்ழகதினப்பர்கநில் மடம க்ணம்
ளடரிந்டபர்கள், னனக்ஷறத்பத்வட னடித்டபிட்டு

னென்மம் ஸ்ழஜ் ற்ய ஆம்ிக்கப் ழமகயழன்
ன்டம் 'ச்பஞம்'ன்று ஆம்ிப்ழன் ன்று
டயர்மர்ப்ீர்கள். மன் ணமற்ப் ழமகயழன். ன்
ணமற்ப் ழமகயழன் ன்மல் ளமந்ட ழமடமபிழ
இல்வ!ஆசமர்தமழந அப்டித்டமன்

ணமற்யதினப்டமல்!ணமற்றுபட என்வதமபட அபர்

ணமடயரி மனம் ண்ஞமழண ன்றுடமன்!அபர் ண்ஞமட
ழபழ அழக பிதங்கநில் அவட (ணமற்றுபவட) ப்
ண்ஞிபிட்டு, அபழ ண்ஞி இத்டயல் மம்
பிடுபமழன் ன்று!

ன் ணமற்யதினக்கயமளன்மல், 'பிழபக
சூமணஞி'வதப் மர்த்டக் ளகமண்டு ழமமல் ளடரினேம்.

அவட ஃமழம ண்ஞித்டமன் (இடபவ உந்தயத்ட)
பிதங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமட. ளன்மல்

அடடமன் டீர்த்ட னடிபமக ஆசமர்தமள் அடேக்யத்ட

ளமந்ட டைல். அடயழ னனக்ஷறத்பத்வடச் ளசமல்ய
ணந்ட-ணத்தண யவக்கமர்கவநக் குயப்ிட்டு
அபர்கவநனேம் உத்மப்டுத்டயபிட்டு, வபமக்தனம்
னனக்ஷறவடனேம் டீபிணமதில்மணல் டெங்கய

பனயந்டளகமண்டு இனந்டமல் ணஸ் அங்கய ஆத்ணம
ளபநிப்மட ன்ட பமஸ்டபந்டமன். அந்ட ணந்ட
டயவசதில் ணஸ் அங்கயமற்ழமத்

ழடமன்யமலுங்கூ அட கமல் ீர்க்கமட்சயடமன். ஆமல்
அடற்கமக அவடர்தம் ழபண்மம்;ம்ிக்வக இனக்க
ழபண்மம். வபமக்தத்வட உறுடயப்டுத்டயக் ளகமண்டு,

னனக்ஷறவடவதனேம் டீபிணமக்கயக் ளகமண்டீர்கநமமல்
ணந்ட ணத்தணணம தமமமலும் உத்டணணமக உசந்ட
ணவ அக்கயபிமம். அடன் ம யத்டயனேம்

ளமம் ன்று ஆச்பமம் ண்ஞி மடம சடஷ்த
பிதத்வட னடிக்கயமர்.
அடற்கப்னம் 'ச்பஞ'த்வடப் ற்ய ஆம்ிப்மர் ன்று
மர்த்டமல் ணமற்றுகயமர். 'க்டய'ன்று னடசமக என
மிக்வக ஆம்ிக்கயமர்.
க்டய : ஜமணமர்க்த்டயல் அடன் இம்
க்டய : ஜம ணமர்க்கத்டயல் அடன் இம்
ழணமக்ஷகமஞ மணகர்தமம் க்டயழப கரீதய |
ஸ்பஸ்பனொமடேந்டமம் க்டயரித்திடீதழட ||

னனக்ஷற ழணமக்ஷத்வட பினம்னபன். அந்ட ழணமக்ஷத்வட
அவபிக்கப்  மடங்கள், உகஞங்கள்

இனக்கயன். ச்பஞ-ண-யடயத்தமங்கள்
அப்டிப்ட்வபடமன். இடபவ ளசமன் மடம
சடஷ்தத்டயன் அங்கங்களநல்மனம் ழணமக்ஷம் ற்க்
கமஞணம உகஞங்கள்டமன். அபற்வளதல்மம்
'மணக்ரீ'ன்று

ளசமல்பட. 'மணக்ரிவத'ன்று டப்மகச்

ளசமல்கயழமழண அட!க்ரிவத (kriyai) க்கும் இடற்கும் என
ம்ந்டனணயல்வ. க்ரீ (gree) ன்று னடினேம்

பமர்த்வடதமக 'மணக்ரீ' (sam agree ) ன்று ளசமல்
ழபண்டும். என பிதத்டயல் ிழதமப்டுகய ல்ம

அபசயதணம பஸ்டக்கவநனேம் ழசர்த்ட மணக்ரீ ன்ட.
உகஞம் ன் அர்த்டத்டயல் அவடழத ளசமல்பட
பனக்கம்.. இங்ழக 'ழணமக்ஷகமஞ மணக்ர்தமம்'ன்கய
இத்டயல் ழணமக்ஷம் உண்மகக் கமஞணம

உகஞங்கநில் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந
ழபண்டும். 'கரீதய'ன்மல் 'கம் பமய்ந்டட'. அஷ்ணம
யத்டயகநில் எனபர் அப்டிழத கல்லு ணமடயரி கத்டப்

ழமகும் யத்டயக்கு 'கரிணம ன்று ழர். 'கரீதய'ன்மல்
கணமட. கணமட ன்மல் னக்தணமட,

ச்ழஷ்ணமட ன்று உள்நர்த்டம். 'கபமன்'ன்
இத்டயல் அப்டித்டமழ அர்த்டணமகயட?ழணமக்ஷத்டயற்குக்
கமஞணம உகஞங்கநில் ச்ழஷ்ணமட'ன்று
வடச் ளசமல்கயமளன்மல்,
இங்ழகடமன் 'க்டய'வதக் ளகமண்டுபந்ட பிடுகயமர்!

இந்ட ஆசமர்தமழந பகுத்டக் ளகமடுத்ட கயணத்டயல் மட
சடஷ்தம், அப்னம் ச்பஞ, ண,

யடயத்தமங்கள்;அழடமடு அந்ட பனய னர்த்டய ன்று
ளமடபமக யவக்கட்மலும், இங்ழகழதம அபர்
அடயயல்மட க்டயவத 'டயடுடயப்'ளன்று ளகமண்டு பந்ட
பிட்டு அடடமன் னக்தணம உகஞம் ன்கயமர்!

க்டய, ஜமம் ன்று ளபவ்ழபமகழப வபத்ட இண்டு
பனயகநில் ஜம பனயவத உழடசயக்கும் அத்வபட
ஆசமர்தமகத்டமன் அபர் இந்ட 'பிழபக சூமணஞி'வத
லடய, அடயல் மடம க்ணம் ளசமல்கயமர்.
அப்டிதினந்டம், க்டயக்கு இவ்பநலே னக்தத்பம்

டந்டயனக்கயமர்!ழணமக்ஷத்டயற்கு னக்த மடம் க்டய
ன்கயமர்.
அபர் பனக்கணமகச் ளசமல்படமக ழமகத்டயற்கு
றப்யத்டணமகத் ளடரினேம் ஜமணமர்க்கத்டயலும் க்டயக்கு
அடிழதமடு இணயல்மணயல்வடமன். ஆமல்
ங்ழக இம் ன்மல் ளமம்லேம் ஆம்த்டயல் அடி
யவதில் டமன். அடமபட மட சடஷ்தம்

ஆம்ிப்டற்கும் னன்மடி!அபனவத ஜம கமழயல்
அட்ணயன் ழகட்டற்கு னந்டயழத னடிந்டயனக்க ழபண்டித
ஸ்கூயல் டமன் கர்ணமலேம், க்டயனேம் ப்ளக்டுகள்! ஜம
ணமர்க்கத்டயல் ழமபடற்குத் டகுடய சுத்டணம, எனனகப்க்
கூடித சயத்டம். அவட ம்மடயத்டக் ளகமண்
அப்னந்டமன் இந்ட பனயதில் ிழபசயக்கமம். அந்ட

ம்மடவக்கமகழப சயத்டத்வட சுத்டய ண்ஞிக் ளகமள்ந
யஷ்கமம்த கர்ணமவபனேம், எனனகப்டுத்ட

க்டயனேமவவதனேம் வபத்டமர். அடமபட க்டய

ன்ட (அத்வபட) மடவதில் ளமம்லேம் டள்நி,
'யங்க

மடம்'ப்டுபடமகழப யவக்கப்டுகய

என்மக இனக்கயட.
மடங்கநில் அந்டங்கம், யங்கம் ன்று இண்டு.
அந்டங்கம் (ன்ட) க்ஷ்தத்வட அவபிப்டயல்
ழடிதமக, வக்மக உடலேபட; 'internal' ன்று
வப்மநிகள் ளசமல்கயமர்கள். யங்கம்
ணவனகணமக, டள்நி அப்டி இனப்ட; 'external' ன்ட. என
பினந்ட க்கயளடன்மல் அடற்கு ழர்க் கமஞம்
பினந்வட த்டகயபனம், அந்ட பினந்டக்குக்

கமஞணம வபபனம். இவப 'அந்டங்கம்'. அடயல்
ப்ழதமணமகும் சமப்மடு
டயனுறகள் கயவப்டற்கு, திர் ண்ஞித பிபமதி,
ப்ளமக்னைர் ண்ஞித ஆீர், பிற்வ ண்ஞித
கவக்கமர்கள், சவணத்டப் ழமட் ரிசமகர், மத்டயம்
ளகமடுத்டபர் ல்மம் கமஞம் டமழ?இபர்கநில்
ரிசமகவ - மத்டயக்கமவ ழபண்டுணமமலும்

அந்டங்க யஸ்டில் ழசர்க்கமம். ணற்பர்கள் ணவனகக்
கமஞணம 'யங்க'த்டயல் பனபர்கழந.

இப்டி ழணமக்ஷத்டயற்கு அந்டங்க மடம் ன்று
ஜமத்வடழத ளசமல்ய, அந்ட ஜமம் உண்மக
ளமம்லேம் அந்டங்க மடணமக ச்பஞ, ண,
யடயத்தமங்கவநனேம், அந்ட அநலேக்கு

இல்மபிட்மலும் அந்டங்கம் ன்ழ ளசமல்லும்டிதமக
மடம சடஷ்தத்வடனேம் வபத்ட, இடற்ளகல்மம்

டள்நி யங்க மடணமகத்டமன் கர்ணமவபனேம்
க்டயவதனேம் அத்வபட ம்ிடமதத்டயல்
வபத்டயனக்கயளடன்று ியத்டம்.
அப்டிதினக்க இங்ழக அந்ட அத்வபட
ப்டயஷ்மமச்சமர்தமழந யங்க மடணம

க்டயவத 'மணக்ரீகநில் கரீதய'ன்று ளமம்லேம்
அந்டங்க ஸ்டமத்டயல் ளகமண்டு பந்ட பிட்டினக்கயமர்.
ப்டி ன் அர்த்டம்?
மன் மட்டுக்குச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமபடயல் அத்வபட
ீத்ட ஸ்பமணயகள் அத்வபடம் ளசமல்ப்மடம?ன்று
யவத்டப்ழமக, 'யறுத்ட ணமட்மம?ன்கய அநலேக்கு

ளடமஞப்ிக் ளகமண்டு ழமபடயல் - னடயழ ளசமன்
என பிதம் சய ழனக்கமபட

ஜமகணயனக்கமம்:ச்த்வடதிழனேம் க்டயதிழனேம்
'ழமதர்''வதர்'ன்று

இண்டு க்ழட் ளசமன்டடமன்.

ஸ்கூல் ப்ளக்மகச் சயத்ட எனனகப்மட்டுக்கு
க்டயவத மடணமகச் ளசமன்ட
'ழமதர்

க்ழட்'; அங்ழகடமன் க்டய கயங்க மடணமக

இனப்ட. இப்ழமட கமழஜ் னடித்ட ி.ச்.டி.

ழசழபண்டித ணதத்டயல் 'மணக்ர்தமம் கரீதய'ன்று
ளசமல்லும் க்டய 'வதர் க்ழட்'; அந்டங்க
மடணமகழப இனப்ட. இடற்கும் ழணழ
'வதஸ்ட்'ஆகலேம்

என என க்டய உண்டு. அட

அத்வபட யத்டயழத அவந்டபிட் ஜமி ண்டபட.
அவடப்ற்ய ன் டற்கமகப் ஞடகயமன் ன்ட

அபனுக்குத்டமன் ளடரினேம். அல்ட அபனுக்குங்கூ

ளடரிதமணல், அபவ அப்டி ப்ழவணதில் உனகப்

ண்டகய ஈச்பனுக்குத்டமன் ளடரினேம். அட ம்னவத
ிங்கத்டயற்குள் பமட பிதம்.
(ிங்கத்டயற்குள்)

பனபட ழணமட்சத்டயற்கு

அந்டங்கணம, 'கரீத'ம உகஞணமகச் ளசமல்லும்

க்டயடமன். இவட ன் இங்ழக ளகமண்டு பந்டபிட்மர்
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்படற்கு, க்டய ன்மல்
ன்ளபன்று னடயல் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
க்டய ன்மல் ன் ?
க்டய ன்மல் ன் ?

க்டய ன்மல் 'ணமத்ணமவப குஞணம, மகமணம
(உனபம் ளகமண்டம) என ழடபடம னெர்த்டயதமக
யவத்ட அன்ன ளசய்பட ன்ழட ியத்டணம ளமட

அிப்மதம். சும்ணம ணமயகணமக அன்ன ளசய்பளடன்மல்
னடிதபில்வ ன்டமல் னவ, ஆத டர்சம்
ஸ்ழடமத் மமதஞம் ன்ளல்மம் கமர்தத்வடச்
ழசர்த்டச் ழசர்த்ட ளசய்பட ன்று வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம். அட ரிடமன்;டப்ளன்று ளசமல்

னடிதமட. ஆமலும் வதர் க்ழடில் யவக்கயழமட
மகமணமக, அடமபட உனபணமக ணமத்ணமவப என
ழடபவடதமக யவத்டமல்டமன் அன்ன ளசய்த னடினேம்
ன்யல்மணல், யமகமணம - அனபணம ணமத்ணமபமக அபன் இனக்கும்ழமடம் அன்ன ளசய்தப்
னகய அடயல் ழடழபண்டும். மகமணமனேள்ந ழமட

இப்டிதிப்டி கண்ட, னெக்கு, வக - மலு வக, ட்டு வக
- இப்டிதிப்டி பஸ்த் னஞங்கள் ன்று கண்டக்குத்

ளடரிபடமலும், அந்ட னெர்த்டயதின் குஞ கஞங்கவநனேம்

ணயவணகவநனேம், ண கனவஞவதனேம் னமஞங்கள்,
ஸ்ழடமத்ங்கள் னடயதவப ளடரிபிப்டமலும்
அப்டிப்ட் என னெர்த்டயதிம் அன்ன வபக்க னடிகயட.
அன்னடமன் க்டய.  டயனும அன்னகநில் ளமம்
உசந்டடமக ஈச்பினம் வபக்கும் அன்ழ க்டய.
கண்டக்கு இன்ணநிக்கும் னொம், ணறக்கு
இன்ணநிக்கும் குஞங்கள் ளகமண் குஞ னெர்த்டயதிம்
அன்னனபம க்டய வபப்ளடன்மல் றணமக

னடிகயட. ஆமல் னொழண கயவதமட, ணறக்கும்
ிடிமட ன்று இனக்கும் யர்குஞ ணமத்ணமபிம்
அன்ன வப ன்மல் ப்டி ன்று ழடமன்மம்.

ம் யவதில் அட னடிதமணல் இனக்கமம். இனந்ட
பிட்டுப் ழமகட்டும். ணக்குண்ம ணட்டில் என
மகமனெர்த்டய, னவ, ழக்ஷத்மம் ன்று
ண்ஞிபிட்டுப் ழமழபமம். ஆமல் மட

சடஷ்தத்டயல் னன்ழய ம்ஸ்க்னடணம - அடமபட,
refined , (சற்று

ழதமசயத்ட) ண்ட் (ண்ட் ன்ட ல்

பமர்த்வட;ழதமசயத்டமல்டமன் பனகயட!ண்ட்)

மடகர்கநமல் யமகமத்டயனம் யர்குஞக்கயனங்கூ
அன்ன வபக்க னடினேம். ளன்மல் அந்ட ஸ்ழயல்
டிம் அன்ன ன்ழம - அந்ட டழபம என்யம்
ல் னொம், குஞம், ீ வ ன்ளல்மம் இனப்ழட
அடிம் ணக்கு அன்வ உண்மக்கும்;இப்டி என்று
ளபநிதில் இனந்டமழ அடன் ளமனட்மக ம்ணயம்
அன்ன உண்மகும்;இல்மபிட்மல் இல்வ ன்ழம -

பிதம் ழமகமணல் டமமகழப ஸ்பமமபிகணமக அன்ன

உண்மக னடினேம். னடிதக்கூடித அவட

பமஸ்டபணமகழப மடயக்கமபிட்மல் அந்ட ண்ட்
யவதிழகூ அத்டவ மடவனேம் அங்கமத்டயல்
ழமய் னட்டிக் ளகமண்டு னடிந்ட பிடும். ளசய்ட
மடவக்கமக ழணமட்ச யத்டய கயவக்குந்டமன்

ன்மலும் அட இப்ழமட ன்யல்மணல் ப்ழமழடம
ழகமடி, ழகமடி பனத்டயற்கப்னம் ற்க்கூடித
ஆத்தந்டயக ிநதத்டயன் ழமடடமன் கயவக்கும்டிதமகத்
டள்நி¢, ளமம்த் டள்நிப் ழமபடமக ஆகயபிடும்!இப்ழமட
மன் ளசமன் 'அங்கமம்'ன் 'ழடம என
ப்நதம்'ன் ன்டற்கு அப்னம் பனகயழன்!னடயல்
அன்ன ன்ளபன்று ளடரிந்ட ளகமள்ழபமம்.
அன்ன ன்ட ன் ?
அன்ன ன்ட ன் ?
அன்ன ன்ட ன்? எழ ணமத்ணமடமன் ல்ம
உதிர்கலணமக ஆகயதினக்கயட.  உதிர்கநமகும்ழமட
என்வதன்று ழபறுடுத்டய வபத்ட ணமத ப்ஞ்ச

மகம் க்கயட. இடயழழத டயர் வக்ஷில்,

ளமம்லேம் உத்டணணம அம்சணமக, ழபறுட்பற்வ
என்மக க்தப் வபக்கலேம் ணமத்ணம
அடேக்யத்டயனக்கய force டமன் அன்ன. ளமடபமக
ணற்பரிணயனந்ட ணக்கு என்வப் ளற்று
மணவபடமகழப ணடேஷ்த ணப்மன்வண இனக்கும்.
அடற்கு டயர் ணனந்டமக ம்வண இன்ளமனபனக்குக்
ளகமடுத்ட அடயல் யவலே ளச் ளசய்பட அன்ன.

ஆவசக்கும் அன்னக்கும் இடடமன் பித்தமம்:மம்

என்யம் ஆவசதமதினக்கயழமளணன்மல் ணக்கு
அடிணயனந்ட ந்ழடமம் ழடடிக்

ளகமள்கயழமம்;அன்மதினக்கும்ழமட ம்ணமல் அடற்கு
ந்ழடமம் உண்மக்குகயழமம். ஆவச ன்ட
பமங்கல்;அன்ன - ளகமடுக்கல். 'ணக்கு'ந்ழடமம் ன்ட
அந்ட உதிரிம் னொ ம்த்ட, குஞ ம்த்ட- டயபித
ம்த்ட கூத்டமன் - இவப அல்ட இந்ட ணமடயரி
ழபறு வட மம் அடிணயனந்ட ளற்மல் ணக்கு
ந்ழடமம் உண்மகுழணம அவப இனந்டமல்டமன்

ற்டும். இபற்றுக்கமகழப அடிம் ணக்கு உண்மகய
ற்றுடமன் ஆவச. டப்மக அவட அன்ன ன்று யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம்.

அன்ன ன்ட அந்டஃகஞம் உசந்ட யவதில்

உள்நழமட உண்மபட. அப்ழமட ணறம் னத்டயனேம்
அங்கமத்டயற்குள்ழந இலக்கப்ட்டு, அந்டஃகஞம்
ஹ்னடதத்டயற்கு இம் ணமய அங்ழகதினந்ட ழபவ
ளசய்னேம். அம்மள் அன்ன ணதணமபநமவகதமல்

அபலவத ஸ்னஷ்டிதிழ ளமம்லேம் க்னொணம
ீபமசயகலக்குங்கூ எவ்ளபமன ணதத்டயமபட அன்ன
உண்மகுணமறு அடேக்யத்டயனக்கயமள். மடவதமல்
ணறம் னத்டயனேம் ண்ட்பர்கலக்ழகம ப்ழமடழண
அன்ன சுக்கக்கூடித யவ பமய்க்கயட. அந்டஃகஞத்டயன்
ளர்ளன்ட் ஸ்டமணமகழப அப்ழமட ஹ்னடதம்
ஆகயபிடும்.
அந்டஃகஞனம் ஹ்னடதனம்
அந்டஃகஞனம் ஹ்னடதனம்

அந்டஃகஞம் ன்டற்கு ழரில் 'அந்ட' ('உள்') ன்று
இனந்டமலும், அட அந்டர்னகப்மணல் (உள்

மட்ணயல்மணல்) யர்னகப்ட்டுக் ளகமண்ழ
(ளபநிப்ழமக்கு உவதடமகழப) டமன் இனப்ட. வக,
கமல், கண், னெக்கு ணமடயரி ளபநிதில் ஸ்டெணமகத்

ளடரிதமணல் உள்ழந ¨க்ஷ்ணணமக இனப்டமழழத
அடற்கு அந்டஃகஞம் ன்று ழர். த்வபடம்- த்வபட
ப்ஞ்சனம் த்வபடணம அடேழமகங்கலந்டமன் - அடற்கு
பிதம். ளமடபமக ீபர்கலக்ளகல்மம் அப்டித்டமன்
இனக்கும். அப்ழமட அட டன்வ அடேழமக அலக்கயமல்
ளகட்டிப்டுத்டயக் ளகமண்டு, டடித்டப் ழமய், மத்டயத்டயல்
கநிம்ன ிடித்ட ணமடயரி இனக்கும். இட அந்டஃகஞ
ணமசமம்.
ஹ்னடதம் ன்ழழ, அட ன் ன்மல்,
ணக்ளகல்மம் ளடரிந்டடி ணடேஷ்த சரீத்டயழ ணமர்ில்
இட க்கம் உள்ந ஹ்னடதணயல்வ மன் ளசமல்பட.

(னடகுத் டண்டுக்குள் எடும்) ற§ம்ம மடிதில், ட்
டு ணமர்னக்கு உள் க்கத்டயல் உள்ந அமட சக்னம்
இல்வ. இந்ட ஹ்னடதம் மக்ஷ£த் ஆத்ணமபின்
ஸ்டமம்.

'ஸ்டமம்'ன்று

குயப்ிட் என இனணயல்மணல் ர்ப

பிதமகணமக இனப்ழட ஆத்ணம ன்ட
பமஸ்டபந்டமன்;'ர்பம்', 'பிதமகம்'ன்கயபற்றுக்கு
ஆஸ்டணம space ன்ழட அடிட்டுப் ழம

பிதந்டமன் ஆத்ணம ன்று ளசமன்மல் அடலேம்
பமஸ்டபழண. ஆமலும் ளமடபமக த்வபடத்டயழழத

ழமகய சயத்டத்வட (அந்டஃகஞத்வட)

ஈச்பமடேக்த்டயல் எனபன் அத்வபடணமகத் டயனப்ி
ஆத்ணமவப த்தமம் ண்ஞ யவக்கும்ழமட
மபவக்கு ழடம என ிடிப்ன ழபண்டிதினக்கும்.
அடற்கமக ஆத்ணமலேக்கு னொழணம குஞழணம கல்ித்ட னல

குஞணமக, த்வபடணமகப் ண்ஞிமல் ப்டி ரிப்ட்டு
பனம்?ின்ழ ப்டிப் ிடிப்ன ற்டுத்டயத்
டனபட?அனொணமக ங்ழகனேம் பிதினப்ட, அல்ட
space க்கு

அடீடணமட ன்மல் ளகமஞ்சங்கூ

மபவக்ழக ளகமண்டு ப னடிதமணயனக்கயழட!
அடமல்டமன் ஆத்ணமலேக்கு ழப னொ, குஞகல்வகள்
ற்மபிட்மலும், இத்டயழ குயப்மக என மதின்ட்
ீப சரீத்டயற்குள்ழநழத இனக்கயமர்ழமக் கமட்டி
அங்ழக ஆத்ண டத்பத்வட மபிக்கும்டிச்

ளசய்தமளணன்று அப்டி இந்ட ஹ்னடத ஸ்டமத்வட
வபத்டயனப்ட. தமர் வபத்டட ன்மல்
மசக்டயடமன்!த்வபட ணமவத அத்டவனேம் ண்டம்

அபழந அத்வபடத்டயழ எனத்டவச் ழசர்ப்ிக்க க்னவ
ளகமள்லம்ழமட ஆத்ண ஸ்டமணமக எரித்டயல்

அபனுவத அந்டஃகஞம் ழடமய்ந்ட யற்டற்கமக அந்டப்
மதின்வ வபத்டயனக்கயமள். டிதம ீப மபத்வட
உண்மக்கய ப்டுத்டய பமன வபப்டம

அந்டஃகஞனம், சரீத்டயற்கு உதிவக் ளகமடுக்கய னெச்சும்
ந்ட க னெத்டயல் - என்ழதம ழபரில் என்றுழசர்ந்ட எடுங்கயப் ழமகுழணம அந்ட ஸ்டமம் அட.

அப்டி எடுங்கயதலேன், ஆத்ண ஸ்னஞம் ற்டுபடம்

(ஆத்ணமடேனடய டடிப்னன் ளபநிப்த் ளடமங்குபடம்)
அந்ட ஸ்டமத்டயல்டமன்.
அட என மதின்ட். டநினைண்டு னள்நி, த்பமணமதினக்கய
னள்நி. 'ீபம சூகபத்'. (அடமபட) கூர்ப்மக னடிகய என
ளசந்ளல்லுவத அந்ட கூர்டேி ணமடயரி- அவ்பநலே

சயயத னள்நி ன்று ளசமல்யதினக்கயட. டவ கர னம
டமணவ ளணமக்கு ணமடயரிதம ஹ்னடதத்டயற்குள்ழந என
¨க்ஷ்ணணம த்பமம்;அடயயனந்ட ழடம் னமப்லேம்
சூம, உதிர்ச் சக்டயதம அக்ி;அந்ட அக்ிதின்
ணத்டயதிழ அடணமத்ணம ஜ்பமவ- ணயன்ல்

ளகமடிதம ப்மஞமக்ி- 'ீபம சூகபத்'டமக அட
னடிபழட ஆத்ண ஸ்டமம் ன்று இனக்கயட.
ஹ்னடதத்டயற்குள்ழந ஆத்ண ஸ்டமணம த்பமப் னள்நி
ன்டமல் அந்டச் சயன்ப் னள்நிவதச் சுற்யலும்
ஹ்னடதம் இனக்கயட ன்று அர்த்டம். அடலேம் என

சயன் ஸ்டமம்டமன். டம் டஹ்ம் ன்று உயத்
மவதில் இண்டு பமர்த்வடகள். இண்டுக்கும் அர்த்டம்
சயன்ட ன்ழட. ிற்கமத்டயல் 'டஹ்ம்' ன்று
'டப்ம்'ன்று

பந்டட. ஹ்னடதத்வடனேம் அடற்குள் உள்ந

ஆத்ண ஸ்டமத்வடனேம் 'டத்டயற்குள்ழந இனக்கும்
டம்'ன்றும், 'டஹ்த்டயற்குள்ழந இனக்கும்

டஹ்ம்'ன்று உயத்டக்கநிஸ் ளசமல்யதினக்கயட.
அத்டவ சயன்டயல்டமன் ஆகமசணமக பிரிந்டள்ந த்தம்
இனக்கயட.

ழமகம் னலபவடனேம் பிமட் னனன் ன்கய ழமட
அந்டப் னனனுக்கு ஹ்னடதணமக இனக்கப்ட்

சயடம்த்டயல் சயத்வடமன் அந்டப் மதின்ட். 'அட என
த்பமணமக இனக்கயட. அங்ழக ஆகமசம் இனக்கயட. அட
ஸ்தம் ன்டமக இனக்கயட. ஞ்ச னட
ழக்ஷத்ங்கநில் சயடம்ந்டமன் ஆகமச

ழக்ஷத்ம்'ன்ளல்மம் ளசமல்படன் டமத்ர்தம் இடடமன்.
சயத்வ ன்வடழத 'டப்ம'ன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
அடன் ழர் டணயழ் பமர்த்வடடமன் 'சயற்ம்ம்' (சயயத
அம்ம்) ன்ட. ஆடிதமல், 'சயடம்ம்'ன்
பமர்த்வடடமன் 'சயற்ம்ம்'ஆச்சு, அல்ட
'சயற்ம்ம்'டமன் 'சயடம்ம்'ஆச்சு
'சயடம்ம்'ன்

ன்ட. ஆடிதமல்,

பமர்த்வடடமன் 'சயற்ம்ம்'டமன் ஆச்சு,

அல்ட 'சயற்ம்ம்'ன் பமர்த்வடடமன் 'சயடம்ம்'ஆச்சு
ன்ட ரிதில்வ. 'சயத் அம்ம்' ன்மல் ஜம

ஆகமசம். 'அம்ம்'ன் (ம்ஸ்க்னட) பமர்த்வடக்கு
ஆகமசம் ன்றும் (ம் பிதத்டயற்கு

ம்ந்டணயல்மடடமக, பஸ்டயம் ன்றுந்டமன்) அர்த்டழண
டபி 'வ'ன் அர்த்டம் கயவதமட. (ம்ஸ்க்னட)
'அம்'த்டயயனந்ட

பந்டயனக்கக்கூடித டணயழ்

அம்த்டயற்குத்டமன் ஆகமசம், வ ன் இண்டு
அர்த்டங்கள் இனப்ட. ஆகமச அம்ணமக இனக்கய
டத்பழண மட்தவதம அம்த்டயல்
மமபமதினப்ட.
அட பிமட் னன பிதளணன்மல், ம் எவ்ளபமனபர்

ஹ்னடதத்டயழனேம் சயன்னூண்டு ஆகமசம் த்பமணமகப்
னள்நிதநலேக்கு இனக்கயட.

ீபமபம் அடற்குள்ழந ழமய்த் ழடய்ந்ட ழடய்ந்ட
னடிபமக எடுங்குகயடமகச் ளசமன்ழன். இட ீபன்
சயபமகயழமட (ப்ட) . Involution ன்று அனகமகச்

ளசமல்கயமர்கள்; பிரிந்ட ளபநிப்டுகய என்று ணறுடி
குபிந்ட உள்ழந ழமய் எடுங்குகய கமர்தம்.
ணறுக்கத்டயல் த்டமணமத்ணம சயபன்- அடமபட,
ணமத்ணம - ீபமக ழடம், இந்டயரிதம், அந்டஃகஞம்
ல்மம் ழமட்டுக் ளகமண்டு பிரிகய evolution- ல் இந்ட
ஹ்னடதத்டக்குள்ழநழதடமன், 'மன் என டி

ீபன்'ன்டம 'அங்கமம்'ன்ட னவநக்கயட.
'அங்கமம்'ன்ளபன்று

அப்னம்

ளசமல்கயழளன்ழழ அந்ட ணமசமம்!ப்ஹ்ணத்டயற்கு
ழபமகத் டமன் டி ஆமணய ன்று 'மன்'ழமட்டுக்
ளகமண்டு யவக்கய யவப்னத்டமன் அங்கமம்.

அடடமன் சயபன் ீபமக evolve ஆபடயல் ிள்வநதமர் சுனய!
Evolution -கு 'ஸ்னஷ்டிக்ணம்'ன்றும் involution -கு 'த

க்ணம்'ன்றும் ளதர். தத்வட 'ம்மம்'ன்ட.

அந்ட பமர்த்வடவதச் ளசமன்மல் தப்ப் ழமகயீர்கழந
ன்று மயஷ் ண்ஞி தம் ன்ழன். அடற்கு

(ம்மம் ன் பமர்த்வடக்கு) தப்டுத்டகய
அர்த்டழணதில்வ!''ன்மல் டுத்டக்
ளகமள்பட;பயந்ட அப்டிப் ண்டபட - அடமபட
ிடுங்கயக் ளகமள்கயமற்ழம!'ம்-மம்'ன்மல்

ன்மக, னர்ஞணமக ம்வண ணமத்ணம டக்குள்ழநழத
டுத்டக் ளகமண்டு பிடுபடடமன்!

ஸ்னஷ்டிதின் ழமட 'டமன் என டி வ்தக்டய'ன்று
ீபன் ிரிகய அங்கம ஸ்டமணம ஹ்னடதழணடமன்
ம்மத்டயன் ழமட (ணமத்ணமபிம் ணீ நலேம்

திக்கும் ழமட; டமற்கமயகணம 'த'ணமக இல்மணல்
சமச்படணம 'க்த'ணமக என்றும்ழசனம்ழமட) அப்டிச்
ழசர்படற்கு ளனக்கணம யவதில் அந்டஃகஞம்
குபிந்ட யற்கய ஸ்டமணமனேம் இனக்கயட. அப்னம் இட
இன்னம் குபிந்ட அந்ட ஹ்னடதத்டயலும் வணதணமக
உள்ந கூர் மதின்டில் யற்கய ழமழட ஆத்ண ஸ்னஞம்.
அட இனக்கட்டும். (ணமத்ணமபியனந்ட) ழபறுட்டு
ீபமத்ணமபமக ளபநிதிழ பனபட, ணறுடி

ணமத்ணமபமக என்றுட்டு உள்ழந ழமபட இண்டிக்கும்
ஸ்டமழண மன் ளசமன் ஹ்னடதம். என பமசல்
இனக்கயளடன்மல் அடன் பனயதமகத்டமழ உள்ந

இனப்பர் ளபநிதில் ழமபட. ளபநிதியனப்பர்
உள்ழந டேவனபட இண்டும்?அப்டி!
அந்டஃகஞத்டயல் சயத்டம், ணஸ், னத்டய, அங்கமம் ன்று
மலு பிதங்கள் இனப்டயல் ளமடபமக ணயன்

ஸ்டமம் கலத்ட. அங்கமத்டயன் ஸ்டமம் ஹ்னடதம்
ன்ழன். னத்டயதின் ஸ்டமம் னகம். சயத்டம் ன்ட
'டமஞம்'ன்னும்

ஜமக சக்டயதமகழப குயப்மகச்

ளசமல்ப்டும். அப்டி (ஜமக சக்டயதமக) இனக்கும்ழமட
அடன் ஸ்டமம் மி. ஆமல் பமஸ்டபத்டயல்

ணஸ், னத்டய, அங்கமம் ஆகயத ல்மபற்றுக்கும்

அடிப்வச் சக்கம 'ண்ஞம்'ன்வடழத சயத்டந்டமன்
உற்த்டய ளசய்கயட. அடமல் அடற்குத் டிதமக
ஸ்டமம் ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ. இப்டிதம
அப்டிதம ன்று ணயமல் குனப்டி ண்ஞிக்
ளகமள்லம்ழமட சயத்டம் கலத்டயல் இனக்கும்.
'இப்டித்டமன்'ன்று

னத்டயதிமல் டீர்ப்ன ண்டம் ழமட

அட னகத்டயயனக்கும்.
'மன்'ன்று

ம்வண ீபமகழப யவ மட்டிக்

ளகமள்லம்ழமட அங்கமத்டயன் ஸ்டமணம
ஹ்னடதத்டயழழத சயத்டனம் இனக்கும்.
அங்கம னம் அன்னம்
' அங்கம ' னம்

அன்னம்

இந்டத் டப்ன-'மன்'டமன் ய-'மமக' ழபண்டிதடமவகதமல்,
ப்ம்ணத்டயயனந்ட ழபறுட்டு ழபழ ழபழதமக ஆ

த்வபட ழமகத்டயயனந்ட அவடத் டயனப்ி, என்றுடுடற்கு
மதம் ளசய்கய என பஸ்டபிம் ிடிப்னப் ளற்றுக்
ளகமடுக்க ழபண்டிதினக்கயட. ழபறு ழபமகப்

மர்க்கயவபகநியனந்ட டக்ளகன்று பஸ்டக்கவந
பமங்கய ழசர்த்டக்ளகமண்ழதினப்டமல் டடிப்ழயதினக்கய
டப்ன-மவ-அங்கமத்வட;அங்கமத்டயன் அடிப்வ
லேடமழழத ளடமனயல் ளசய்கய ணவ,
னத்டயவத;ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டச் சுனக்கணமக
அந்டஃகஞம் ன்வட-ஹ்னடதத்டயலுள்ந ஆத்ண

ஸ்டமத்டக்குப் ழமகப் ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட.

ன்மகக் டடித்ட குண்மகயபிட் ஆமணயவத ப்டிச்
சயன்னூண்டு பமசல் பனயதமக உள்ழந

பினடினேம்?ஸ்டெ சரீரி ன்டற்கு 'பமசவ இடிச்சுக்
கட்டம்'ன்று ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்கயழமம்!ஆமல்
இந்ட பமசவழதம இடித்ட, கயடித்ட டலேம் ண்ஞ
னடிதமட!ஆமணயவதத்டமன் எல்ய

ண்ஞிதமகடம்!ப்டி எல்ய ண்டபட?
ழபழ ழபழதமக, எழ த்வபட ணதணமகப் மர்த்ட
அத்டவதிணயனந்டம் பமங்கய பமங்கய பமரிப் னசயக்
ளகமண்டுடமழ இந்ட ஆமணய குண்மகயதினப்ட?அந்ட
ளபநிப் னச்வசளதல்மம் கவத்ட, அப்னம்

உள்ழநதினக்கய டன்வனேம், அடமபட டி ீபமக
த்வபடப்டுத்டயக் ளகமண்டினக்கய அங்கம

அந்டஃகஞத்வடனேம், எல்யதமக்கயக் ளகமண்மல்டமன்
ஹ்னடதத்டயன் பனயதமக அடற்கும் உள்ழந இன்னம்
சயன்டமதினக்கும் னள்நி த்பமத்டயற்குள்ழந ழமய்
அத்வபடப் ழமந்டணம ஆத்ண யவவத

அவதமம். ப்டி ன்டடமன் ழகள்பி. ப்டி ன்மல்
அன்ன. அன்ன ன்வட அப்தமம் ண்டபடமல்டமன்!
அங்கமத் டப்ன மனுக்கு பமரி பமரி பமங்கயக் ழசர்த்டக்
ளகமண்வட ணமற்யத் டன்வ அன்ிழ ளகமடுத்டக்

ளகமள்நக் ளகமள்ந குண்டு மனும் இவநந்ட இவநந்ட
எல்யதமகும். அட என்றுடமன் அவட எல்யதமக்கய ஆத்ண
ஸ்டமத்டயற்குப் ழமகப்ண்ஞ பனய.
வபமக்தம், சணம், டணம் னடமடயல் அந்டஃகஞத்வட
ழடய்க்கபில்வதம, அடமபட எல்ய ண்ஞபில்வதம

ன்மல் - ழடய்த்டட ணவனேம் னத்டயவதனேந்டமன்.

சுத்டப்டுத்டய, டீட்டித் டீட்டி அந்ட இண்வனேம் ழடய்த்டட
பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் அங்கமம் இனக்கயழட, அட
அந்ட இண்வனேம்பி ¨க்ஷ்ணணம
என்று!அப்டிளதன்று இனப்டமக, ணக்குத் ளடரிதமணழ
ம்வணப் னய பமங்கய த்வபடக் குனயதிழ னவடத்டக்

ளகமண்டினக்கய என்று!ஆவகதிமல் ணக்ழக ளபநிப்
கர்பணம
ண்ஞணமக, டயணயம அிப்மதணமக, 'ணக்கமக்கும்
வபமக்தம் பந்டபிட்ட!சண டணமடயகள் யத்டயத்ட
பிட்ட!'ன்று ளடரிதமபிட்மலும் உள்லக்குள்ழந இந்ட
யத்டயகவநத் டமழ டக்கமகழப மடயத்ட பிட்டமக
அந்டக் கண்டிடணம (ணமத்ணமபியனந்ட

டண்டிக்கப்ட்) டி அங்கமம் யவத்டக்ளகமண்டு
டக்ழக மம் மமட்டிக் ளகமண்டினக்கும். அடமபட
டமன் மடவதிழ ளற்யனக்கய மங்கவநனேம்

ஆத்ணமபில் கவத்ட, டன்வனேம் கவத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டித டி-மன் (அங்கமம்) அப்டிப் ண்ஞமணல்
அந்ட மங்கவநத் டடமகழப மமட்டிக் ளகமள்லம்.
அடமபட அடன் பமங்கலும் அடமல் ளனத்டப்
ழமபடம் - (சயரித்ட) பமங்கலும் பங்கலும்
ீ
ளடமத்டமன் ளசய்னேம். அத்டவ ண்ஞங்கலக்கும்
உஞர்ச்சயகலக்கும் னடமபடமக உள்ந டி-மன் ண்ஞ உஞர்ச்சய டன்வ ழடய்த்ட எல்ய ண்ஞிக்
ளகமண்டு ஆத்ண ஸ்டமத்டயற்குள்ழந ழமய் எடுங்க
யவக்கமணழ இனக்கும். அடமபட மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு
அடயனக்த பிதணம ego surrender க்கமணழ இனக்கும்.

அங்கமம் ன் டி மனுக்கு உத்டணணம

மடயப்னக்களநல்மம் ழமய்ச் ழசர்ந்ட அவடக் ளகமலக்கப்
ண்ஞிபிமணல் இவநக்கப் ண்டபடற்கு பனயடம
அன்ன-டன்வக் ளகமடுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்
உசந்ட ம பம். ல் கமணமக அந்ட பழபக

வபமக்த, சண,டணமடய மடயப்னக்கழந அந்டஃகஞத்வடப்
தன்டுத்டயதினப்டமல் இபன் (மடகன்) ணட்டும்
கபணமக ங்கல்ம் ண்ஞிபிட்மமமல் இப்ழமட
அந்ட ணமடயரி யணம அன்வ உண்மக்கயக் ளகமள்ந
னடினேம். அங்கமத்வட - டி ஆமணயதமக
இனக்கயவட - அப்டிழத ளகமடுத்ட, ego வப surrender
ண்ஞி அன்ன மமட் னடினேம்.

ஆத்ண மடகின் அன்னக்கு இக்கு ட ?
ஆத்ண மடகின் அன்னக்கு இக்கு ட ?
உண்மகய அன்வ டிணயணமபட ளசலுத்டத் டமழ
ழபண்டும்?அடற்கு என 'ஆப்ளக்ட்'இனக்கடழண!அப்டி
இபன் டன்வ டற்குக் ளகமடுத்டக் ளகமள்பட,

அர்ப்ஞம் ண்டபட?ழபழ ணடேஷ்தர்கலக்கு, ஊனக்கு
உகத்டக்கு, ழடசத்டக்கு இபன் டன்வக் ளகமடுத்டக்

ளகமண்டு அன்ன ண்ஞமணம ன்மல், இந்ட ஸ்ழயல்
அளடல்மம் கூமடடமன். ளன்மல் அப்டிப் ழமமல்
அபற்யம் ங்கம் உண்மகய ணமவதக்ழக ணறுடி
இலட்டுபிடுகய ஆத்ட இனக்கயட! டர்
கவடவதபி என்று ழபண்மம்!னந்வடத ஸ்ழஜ்கநில்
ழமகமம், ழடச ழவப, உகத்ளடமண்டு ன்யப்டி

அன்ிழ டன்வ அர்ப்ஞம் ண்ஞிக் ளகமள்பட சயத்ட

சுத்டயக்கு ளமம்லேம் ல்டடமன். ஆமல் அட

கர்ணழதமகத்டயல் ழசர்ந்டட. இப்ழமட உகழண ணமவத
ன்று ளடரிந்டளகமள்படற்கமக ஜமழதமகத்டயல் ழமகய
ழமட, டள்ந ழபண்டித அந்ட ணமதமழமகத்டயழண அன்ன,
(அடற்குத்)

ளடமண்டு ன்மல் அம்மபிடம் அல்பம?

(மக்ஷ£த்கம)

யத்டயழத ளற்று ஜமிதமம பிட்டு

ணமதமழமக யர்பமகம ஈச்பின் ப்ழவஞதில்
(டெண்டுடயல்) எனபன் உகத் ளடமண்டு
ளசய்படண்டுடமன். ஆசமர்தமழந அப்டிப்

ண்ஞிபர்டமழ?ஆமல் அட ணமவததமல் டமன்
மடயக்கப் ணமட்மணல், 'ணமதம- proof ' ஆகய

ஆஞிதடித்டமற்ழமப் ிடயஷ்வ ஆகயபிட்
ிகு!அழடமடு, அட ஜமய டமமக உத்ழடசயத்டச்
ளசய்தமணல் ஈச்ப ங்கல்த்டயமல் கனபி ணமத்ணமகப்
ண்டபட. ஆகக்கூடி அத்வபட மடவ மடவ

ன்ழ ஆம்ிப்டற்கு னன்மடி, அல்ட யத்டய ளற்
அப்னம் ழமகழவப அல்ட டி ணனுஷ்தர்கலக்குத்
ளடமண்டு ன்டயல் எனபன் அன்வக் கமட்மழணதனயத
இப்ழமட மம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கய மடவக்
கமத்டயல் இல்வ. ஆதிம் டயமமதித்டயல்

எனத்டமக இப்டி மடவதில் இங்கயதினக்கய சய
ழர் ழவப, ப்ழவண ண்ஞமடடமல் ழமகத்டயற்குப்

ளரித ஷ்னணயல்வ!மர்க்கப் ழமமல் அபர்கள்டமன்
(ழமகத்டயலுள்ந ங்கள்டமன்) 'மணடமன்
ணமட்டிண்டுட்ழமம். பிடுடம்னு இப்டி தமழம
அனர்பணமகப் னப்மழநம, அபமலவத ீப

தமத்வக்கு சயணணயல்மடடி ன் ளசய்தடழணம அவட

மம் ளசஞ்சு ளகமடுப்ழமம்' ன்று இபர்கலக்கு
அபச்தணமவடப் ண்ஞித்ட ழபண்டும்.

ஆகழப டி ணடேஷ்தர்கநிழணம, ளமடபம ணடே
னெத்டயழணம இபன் அன்ன ண்டபடற்கயல்வ.
இப்டிச் ளசமன்டமல்  னெத்டயம்

த்ழபணமதினக்கடம் ன்று அர்த்டணமகமட.
அன்னணயல்வ. த்ழபனணயல்வ. அயம்வ
அபனுவத ப்டண க்ஷஞணமடமல் - (ந்யதம)
ஆச்ணம் பமங்கயக் ளகமள்லம்ழமழட, ந்ட உதினக்கும்
ங்கயட் தம் இனக்கப்மட': அடமபட ந்ட உதினக்கும்
ன்கயட் தம் இனக்கப்மட. அடமபட ந்ட

உதினக்கும் மன் ந்ட பிடத்டயலும் டீங்கயவனக்கக்
கூமட'ன்று அபன் ிடயக்வஜ டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டிதபமடமல் - அபனுக்கு ந்ட

ீபமசயதினம் னெத்டயனம் ளகமஞ்சங்கூ
த்ழபம் இனக்கமட - மடம மக உள்ழந இப்டி

த்ழபம் இல்மணயனப்வட ளபநிதிழ அன்மதினந்ட
கமட்டுகயழன் ன்று அபன் இங்கக்கூமட.
ஆமல், உள்ழந அன்ன ஊக்கூடித அந்ட யவதிழ
அந்ட அம்னடத்வட தமரிணமபட ளகமடுத்ட அடன்
பனயதமகழப டன்வனேம் ளகமடுத்டக் ளகமண்மல் டமழ
ஹ்னடதத்டயன் பமசலுக்குள் ழமகும்டிதமக இபன்
இவநக்க னடினேம்?அட தமர்?தமளன்மல்
ஆத்ணமழபடமன்!அவடழத பரிக்கடம் ன்று

னனக்ஷறவடதில் ளசமன்ழமணல்பம?அன்ன
ளமங்கயக்ளகமண்டு, டன்வழத ஆத்ணமலேக்கு அர்ப்ஞம்

ண்ஞிக் ளகமண்டு பிழபண்டுளணன் சஞமகட
னத்டயழதமடு பரிக்க ழபண்டும். ஆட்ளகமள்படமக

ணட்டுணயல்மணல் ிரிந்ட யற்கய ஆவந (டி-மவ) க்
ளகமல்படமகழப அட ளசய்த ழபண்டும் ன் ம
பத்டன் அன்ன ண்ஞ ழபண்டும். அட டன்வத்
ளடரிதப்டுத்டயக் ளகமள்படற்குள் ன்ளபல்மம்

ழசமடவ வபத்டமலும், 'மன்னு எண்ட எக்குத் டமண
ணயச்சம் ளபச்சுண்டினந்ழடன்ம டமழ ழசமடவ, கர டவ
டலேம் ளடரித னடினேம்?

ன்வழத உன்னு அனயச்சுக்கடம்னு அர்ப்ஞ
னத்டயழதம மன் யக்கச்ழச ழசமடவக்கு ஆநமக தமர்
இனக்கம?ன்று யவக்கும்டிதம அப்டிப்ட்

உத்டணணம ப்ழவணழதமடு ஆத்ணமவப பரிக்க ழபண்டும்.
இங்ழகடமன் அன்ன ன்ட க்டயதமகயட.
உத்டண பஸ்டபிம் வபக்கும் அன்னக்ழக க்டய ன்று
ழர். ணக்கு ணவடதமபர்கநிம் வபக்கும் அன்னட்ன;உத்டணர்கநமதினந்டமலும் இல்மபிட்மலும்
பதயல் ளரிதபர்கநிம் வபக்கய அன்ன-

ணரிதமவட;சயன்பர்கநிம், ணக்குக் கர ழ்ப்ட்பர்கநிம்
வபக்கும் அன்ன- அனள்;கஷ்ப்டுபர்கநிம் வபக்கும்
அன்ன- கனவஞ. உத்டணணமபர்கநிம் மம்
வச்சயதத்டன் (ஞிலேன்) வபக்கய அன்ன க்டய. ண
உத்டணம் ஸ்பமணயடமமவகதமல், குயப்மக அபரிம்
அங்கயப் ஞிந்ட அன்மதினப்வடழத க்டய ன்கயழமம்.
அடற்கப்னம் குன க்டய, ணமத்ன க்டய, ித்ன க்டய, ழடச
க்டய ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமம். இபர்கநில்

ஸ்பமணயனேம் குனலேம்டமன் மம் அன்ிழ அர்ப்ஞிக்கய
டி-மவ பமஸ்டபணமகழப டுத்டக்ளகமண்டு எழ
மில் அவடக் கவக்கக்கூடிதபர்கள்.
ஆமலும் ஜம பனய மடகனுக்கு ஸ்பமணயவத அப்டி
(குஞணமக) இல்மணல் யர்குஞ ஆத்ணமபமகழப

ிடிக்கச் ளசமல்யதினப்டமல் அந்ட ஆத்ணமபிழண
அன்வ - க்டயவத- ளசலுத்ட ழபண்டிதட.
யர்குஞ, குஞ க்டயகள்
யர்குஞ, குஞ க்டயகள்
இப்ழமட ழசமடவ ண்டம் ஆத்ணம, டன்வ ளடரிதப்
ண்ஞிக்ளகமள்கய ஆத்ணம, சஞமகடவ அப்டிழத
ஆட்ளகமள்கய கமரிதத்வடப் ண்டம் ஆத்ணம

ன்ளல்மம் ளசமன்டமல், "அட யர்குஞணமக இல்மணல்
கமரிதம் ண்டம் குஞணம ன்?குஞம் ன்மல்
அட இல்வழத ம் க்ஷ்தம்?அட அப்டி இனக்கலேம்
னடிதமழட' ன்று ழகள்பி பமம். இங்ழக டமன்

ச்த்வடவதக் ளகமண்டு பழபண்டும்!அடமல் டமன்

ச்த்வடவதக் ளகமண்டு பழபண்டும்!அடமல் டமன் ண
கபத்ழடமடு பனய கமட்டும் ஆசமர்தமள் அவட
(ச்த்வடவத) னன்ழழத இங்ழக ணக்கு body guard -ஆக
க்ஷஞத்டயற்கு வபத்ட பிட்மர்!"குஞ-யர்குஞ

ழகள்பிளதல்மம் ழகட்கமழட. யர்குஞ ஆத்ணமவபழத ீந
ளடுகச் ளசமன் உயத் இங்ழக இப்டித்டமன்
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், ழசமணல் னர்ஞ

ம்ிக்வகழதமடு அவட ற்றுக்ளகமண்டு ஆத்ணமலேக்கு

உன்வ அன்ிமல் ளகமடுத்டக் ளகமள்ல. அப்னம் அட
யர்குஞத்டயல்டமன் உன்வச் ழசர்க்கயட ன்ழ

அத்டவ உயத்டக்கலம் ளசமல்படமல், இங்ழக
ச்த்வடதின் ழணழழத ழம"ன்று டக்குத்டமழ
டுத்டச் ளசமல்யக் ளகமண்டு அந்டப்டி ம்ிப்
ண்ஞடம்.

யர்குஞ ப்ம்ணம் அந்ட ணதத்டயல் ணட்டும் குஞணமய்
அடேக்ம் ணட்டும் குஞணமய் அடேக்ம் ண்ஞி
உன்வ உள்ழந டள்நி பிட்டு, அந்ட உள்ழந
யர்குஞணமகழப உன்வ க்தப்டுத்டயக் ளகமள்கயட
ன்று ழபண்டுணமமல் வபத்டக் ளகமள்ல,

அப்டிளதல்மம் டலேம் வபத்டக் ளகமள்நமணல்
ச்த்வடதின் ழணழழத ழமபடடமன் ச்மக்தம்.
குஞம் ன்று ளகமஞ்சம் இம் ளகமடுத்டமலும்
அப்டிழத அந்ட கல்தமஞ குஞமடேபம், ீ மந்டம்
ன்று ணற ழமய் எழ த்வபடத்டயல் ளகமண்டு பிட்டு
பிடும். அட த்டவ ன்மதினந்டமலும் உன் க்ஷ்தம்
அத்வபடழண ன்வட ணந்ட பிமழட!
(குஞ

ப்ம்ணணம) ஈச்பன் யவலே

பமணயனக்கமடடமன். யவப்ன ன்று என்று இனந்ட
ளகமண்டினக்கும் பவதில் ல்டமக டமபட
ண்டம்ழமட அத்டவ ல்டகவநனேம் ழசர்த்ட
வபத்ட ஈச்பன் ன்பவப் ற்ய ப்டி
யவக்கமணயனக்க னடினேம்?அத்வபட யத்டமந்டம்
என்று டபி மக்கய ல்ம ணடங்கலம் னடிபமகச்
ளசமல்கய அபவ இபன் (அத்வபட மடகன்)

யவக்கமணழ இனக்க னடினேணம?யவப்ன பத்டமன்
பனம். பனகயழமட, 'அப்ம, உன் க்னவதமல்டமன்

க்கு அத்வபடத்டயல் ணஸ் ழமதினக்கயட. உன்
க்னவதமல்டமன் அடற்கமடயல் ழடம ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகயழன். னடிபமக
உன்னுவத யர்குஞ

ஸ்பனொத்டயல் இந்டக் குனந்வடவத என்மக்கயக்
ளகமள்நடளணன் ண க்னவதமல்டமன் இளடல்மம்
த்டபிக்கயமய்! ஆவகதமல் இப்ழமட உன்வ
குஞணமக உமயக்க ஆம்ித்ழடமமல் உன்
க்னவவத, உன் ங்கல்த்வட ணறுத்ழட அப்டிப்

ண்டகயடமகத்டமன் ழடமன்றுகயட. அப்டி ஆகமணல்
ழணழ இந்ட பனயதிழழத ழமகும்டி க்னவ

ண்ஞப்ம!ன்று ன்யழதமடு ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்டு
யர்குஞத் டத்பத்டயழழத சயத்டத்வடத் டயனப் ழபண்டும்.
ன்ய- அட ளமம் னக்கயதம். ம்வணப் ண உத்டணணம
அத்வபடத்டயல் ளசலுத்டயதினப்ட அபழ ன்
ன்யதில் உண்மகய இந்ட க்டய அப்ப்ழம

லம்னணமமலுங்கூ லம்னணமமலுங்கூ, ஆம்த்டயல்
சயத்ட கமக்ரிதத்டயற்கமகச் ளசய்ட அத்டவ

க்டயனேமவனேம் இடற்கு உவ ழம கமஞமட. க்டய
ன்ழ பிமணல் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழம அப்ழமட
அட என 'ளமடீன்' ணமடயரி மபத்டமக (மம்
யம்ிதடமக) இல்மணலும் அழக ணதத்டயல்
ழமதினக்கும். இப்ழமட ஜம பனயதில் ழமகயழமட
ணமறுடமகச் சட்ளன்று என க்டய - அடலேம்

ன்யழதமடுகூ - ீயக்ளகமண்டு பனம்ழமட அட
க்ஷஞழண இனந்டமலும் மமணமக இனக்கும்.

க்ஷ்தம் யர்குஞணமடமல் இடயயனந்டம் அடயல்டமன்
சயத்டத்வடத் டயனப் ழபண்டும்.
இனந்டமலும் என குஞ னெர்த்டயதிம் அன்ன

ளசலுத்டயமல் ழடபவ ன்று ஆம் கட்த்டயல் (அடி
ஆம்ணயல்வ;இந்டப் க்ப டயவசதின் ஆம்ித்டயல்)
இனந்டமல் அடற்குத்டமன் குன இனக்கயமழ!அபரிம்
க்டயவதக் ளகமட்டு, உன்வழத ளகமடு!அபர் உன்வ
யர்குஞத்டயம் அன்ன மமட்டும்டித் டெக்கய பிட்டு
பிடுபமர். 'ப்மழட குழம:ழதம் ப்வ்னத்டம றதழட
ம்'ன்று ஆசமர்தமழந ளசமல்யதினப்வட
மர்த்ழடமழண!
அன்ன ன்ட ன்?அப்டிழத ழமய்ப் ற்யக்
ளகமள்படடமழ?ஆமல் ற்யக் ளகமள்நப்டும்
பஸ்டவப ம் உவவணதமக்கயக் ளகமள்படற்கமக

இல்வ;ம்வண அட உவவணதமக டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்று டமத்ழடமடு கூடி ற்று. 'டி-

மன்'ளசமன்ழழ, அங்கமம் ன்று, அட ழமக

ழபண்டும் ன் ண்ஞத்ழடமடு, அடற்கமகழப ந்ட
என்யம் வபக்கும் பிமட ற்றும் அன்னடமன், க்டயடமன்.
அன்ன, க்டய ன்ட என்யழழத ஆன ஈடுடுபட டமன்
ன்டற்கமக ளசஸ்யல், கயரிக்ளகட்டில் எழ ஈடுமடு
ன்ளல்மணயனந்டமல், அட அன்ம ன்மல் இல்வ.
ளன்மல் அளடல்மம் டி-மின் டயனப்டயக்கமக

அடமபட அவடக் ளகமலக்கப் ண்டபடற்கமக ற்ட்

ஈடுமடுகநமகழப இனக்கயன். அப்டிதில்மணல்,

ஸ்பதம் ன்று என்று ளசமல்கயழமழண, அடற்கு ஆமம்
ழமடுபடயல் ஈடுமமக இல்மணல், அந்ட ஸ்பதத்வடழத
ஆமணமகக் ளகமடுப்டற்கமகக் கமட்டும் ஈடுமடுடமன்
அன்ன-க்டய. ஆத்ணமவப பரிக்கடம் ன்ழன்.

அந்ட'ஸ்பதம்பம்'இப்டி இனக்கயட. பன் ணட்டுழண
படெவப ஆமம் ண்ஞிபிட்டு யற்டற்கம
ஸ்பதம்பம்!
உதிர் கந்ட குலகுல அன்ன
உதிர் கந்ட குலகுல அன்ன
இடயல் இன்ளமன அம்சம். டிம் ஈடுமடு
வபக்கயழமழணம அட உதினள்ந என்று;அடயழ ம்
சயற்றுதிர் ஈடுமடு ன் ளதரில் உலே

ளகமண்மடுகயட;அப்னம் உலேம் ழமய், டமனும் ழமய்,
அடழபதமகயபி ழபண்டும் ன்று இனப்ழட அன்ன.
உதிர்!அட னக்கயதம்!ப்மஞ ஸ்ழயடன், உதிர்த் ழடமனன்
ன்கயழமழண, அப்டி உதிழமடு உதிர் ழசர்பட அன்ன.

உதிர்!அட னக்கயதம்!ப்மஞ ஸ்ழயடன், உதிர்த் ழடமனன்
ன்கயழமழண, அப்டி உதிழமடு உதிர் ழசர்பட அன்ன.
ளசஸ்றக்கு, கயரிக்ளகட்டுக்கு உதிர் (இனப்டமகத்)
ளடரிகயடம?
ங்கர டம், மட்தம், கமவ்தம் ஆகயதபற்வ உதினள்ந
ழடபவடதமக வபத்ட டங்கவநழத அடற்குக் ளகமடுத்ட
ஈடுமட்டுன் அப்தமம் ண்டபர்கள் இனக்கயமர்கள்.
அபர்கள் அபற்யல் ளமம்லேம் உதர்ந்ட கட்த்வடத்

ளடமடும்ழமட, 'ளணய் ணந்ட ண்ஞிமர்கள்'ன்கயழமம்.

ன் அர்த்டம்?அப்ழமவடக்குத் டி - மவ அந்ட

கவக்ழக இபர்கள் ளகமடுத்ட பிடுகயமர்கள். அவடத்டமன்
'ளணய்

ணந்ட'ன்கயழமம். அந்டக் கவக்கு

'உதிர்'இனப்டமல்

அடழப இபர்கலக்குள்ழந னகுந்ட

இபர்கவந அடயல் உசந்ட என்வப் ண்டம்டிச்
ளசய்கயட.

தன்யல்கூ இப்டி ளணய் ணந்ட யவதில்டமன் இன்ட்னைில் - ன்ஸ்வன் ழமன்பர்கள்
'டிஸ்கபரி'ண்டகயமர்களநன்மல், அளடப்டி?கவகவந

அப்தயக்கயபர்கவநப் ழம அபர்கள் என்றும்
தன்ஸ் என உதினள்ந ழடபவட ன்று

யவக்கபில்வழத ன்மல்:ல்ம உதிர்கலக்கும்
ழணழ என ழனதிர் இனக்கயழடம, இல்யழதம?அத்டவ
கவ, ஜமம், கமர்தம் கமர்தம் ல்மபற்றுக்கும்

அடடமழ னெம்?எழ ஈடுமமக, dedicate ீ-ஆக இபர்கள்
தன்றக்குத் டங்கவந அர்ப்ித்டக் ளகமண்டினப்வட
ளணச்சய அந்டப் ழனதிழ அபர்கலவத சயற்யபின்

ழபவக்கு ழணற்ட் இன்ட்னைமக என உண்வணவத
அபர்கலக்கு ளடரிபித்ட பிடும். ளசஸ்யல், கயரிக்ளகட்டில்
கூ ளடிழகன் னர்ஞணமதினந்டமல் இப்டி க்கமம்.
ஆமல் இங்ழகளதல்மம் என உதிரின் அர்ப்ஞம், ணற்
உதிர் டன்வ உதிமகத் ளடரிபித்டக் ளகமண்டு உலே
ளகமண்ம வபக்கும் ளரித அனகு, ணமடர்த ம்
ஆகயதவப இனக்கமட.
யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபசம் ன்று ஆமய்ச்சய

ண்டபடயயனந்ட ஆம்ித்ட வபமக்தம், டணம், சணம்,

உடய ன்ளல்மம் ழமகய மடவ

அத்டவதிலுழண  பஸ்டக்கள் ணமடயரி
ல்மபற்வனேம் வபத்டத் டன்வனேம் ம் ணமடயரி
அக்கய, எடுக்கயப் ழமட்டுக் ளகமள்படமதினக்கயழட டபி
உதிழமடு உலே ளகமண்மடுகய ம் இல்வ. அந்ட

பனய எழ dry -ஆகத் டமன் ளடரிகயட. அப்டிழத ழமமல்
ளௌத்டம் ளசமல்கய சூன்தத்டயல்டமன் னடினேம்.
ழபடமந்டம் ளசமல்கய ப்ம்ணழணம சூன்தணயல்வ, (அட)
னர்ஞம். அப்டிழத ணமதினப்ட.

உயத்ழட ளசமல்யதினக்கயட -  ணதணம அவட
அவந்ட ீபன் ஆந்ட ணதணமகயமன் ன்று. உதிர்

ணதணமக இனக்கப்ட் சயத் பஸ்ட அட. சயடமந்ட ம்,
சயடமந்ட னர்ஞம் ன்ளல்மம் ளசமல்பட. அப்டிப்ட்
உதிமக அவட யவத்ட, அட ம்ழணமடு உலே

ற்டுத்டயக் ளகமண்டு டன்ிழழத கவத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன் ண்ஞத்வட ணக்கு ஊட்ழப இங்ழக

க்டயவதக் ளகமண்டு பந்ட வபத்டட. Dry -ஆ மடவ
க்ணத்டயற்கு ம் மய்ச்சய குலகுல ண்ஞழப க்டய.
னன்ழ dry -ஆக வபத்டடம் யதமதம்டமன். கமதக் கமதப்

ழமட்டு அப்னழண ணனந்ட ளகமடுக்கய சயகயத்வ னவ
உண்டு. திர்கநில் கூ சயபற்றுக்குத் டண்ஞ ீழ

பிமணல் பமப் ழமட்டு அப்னழண (டண்ஞ ீர்) பிட்டு
அபற்வ எழ கயலகயலளபன்று பநப் ண்டபடண்டு.
அப்டித்டமன் இங்ழகனேம். ணயழனேம், னத்டயதிழனேம்
அங்கமத்டயற்கு ஆமணமகழப ண்ஞங்கலம்
உஞர்ச்சயகலம் டீர்ணமங்கலம் ழடமன்யக்

ளகமண்டினக்கய யவதிழழத மம் இனந்ட பனபடமல்
அந்ட ஆமத்வடப் ழமமணல் கமதக் கமத dry -

ண்ஞித்டமன் ஆகடம்!அப்டி ஆக்கயதடமழழத அப்னம்
அங்கமத்வட இன்ளமன்றுக்கு ஆமணமகக்
ளகமடுக்கக் கூடித அன்ன உண்மகும். அப்ழமட அவடப்

ழனதிர் அல்ட எழ உதிம ிம்ணத்டயம் க்டயதமக
ஆக்கயபி ழபண்டும்.
ிம்ணம் ன்கய ஆத்ணமபிம் க்டய, குஞணமகக்
ளகமஞ்சம் ஈச்பிம் க்டய, குனக்டய, இன்னும்
இன்ளமன னக்தணம பிதத்டயலும் க்டய வபக்க
ழபண்டும். ன்ளபன்மல், அப்னம் ணம பமக்த

ணந்டயழமழடசம் பமங்கயக்ளகமள்நப் ழமகயழமம். உயத்
ணற்றும்  அத்தமத்ண சமஸ்டய பிதளணல்மம்
ஆனணமக ளடரிந்ட ளகமள்நப் ழமகயழமம். இந்ட

ணந்டயங்கள், டத்பமர்த்டங்கள் ல்மனம்கூ உதிழமடு
இனக்கயவப ன்வடப் னரிந்ட ளகமண்டு ழடம லத்ட,

லத்டயன் பனயதமகத் ளடரிந்ட ளகமள்லம் பிதம் ன்று
ணட்டும் இபற்வ யவக்கமணல், இவபளதல்மம்
ீபழமடு ளடய்பணமக இனக்கயவப;பிக் னொம்

ணமடயரி இளடல்மனம் ப்மஞ ப்டயஷ்வதம அக்ஷ
னொம் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு அபற்ழமடும் உலே
ளகமண்மடும் னவதில் ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். இவபனேம் ம்வண இல்மணல் கவக்கய
இத்டயற்குக் ளகமண்டு பிடுகயவப ன்று அன்ழமடு
உலே ளகமண்மடி, க்டய ண்ஞழபண்டும். குன
உழடசயத்ட, அப்னம் மம் ணனம் த்தமனம் ண்ஞ
ழபண்டித ழபடமந்ட டத்பங்கள் ழமகத்டயல் டப்மகச்

ளசமல்கயமற் ழமல் dry philosophy (பட்டு ழபடமந்டம்)

இல்ழபதில்வ;உதினள்ந னெர்த்டயகலக்கு ணவடதமக
இனக்கயவப ன்று னரிந்ட ளகமண்டு க்டயனேன்
அப்தயக்க ழபண்டும். இடபவக்கும் dry -தமக மடவ
ண்ஞி பந்ட மம் இிழணழ பப்ழமகும் னென்மம்
கட் மடமங்கங்கநம ச்பஞ-ண-

யடயத்தமங்கவந குலகுலளபன்று க்டயழதமடு
ண்ஞ ழபண்டும்.
இிழணல் னடயல் ண்ஞ ழபண்டிதட ந்யதமம்
ன்று கபித்ழடமழணமமல் இப்ழமடடமன் ளமம் dry
கட்ளணன்று ழடமன்றும். ஆமல் ணமமக இப்ழமட டமன்
ளமம்க் கசயலே, அப்டிழத 'ளசமட

ளசமட'ஆம்ிக்கப்ழமகயட!ளபநிப் மர்வபக்கும், ளபநி
ழமகத்வடப் ளமறுத்ட ணட்டிலும் எழ dry -

டமன்!ணமதமழமகளணன்று அப்டிழத அந்ட 'ளபநி'வதத்
டள்நி பிடுகய கட்ந்டமன். ஆன் உள்லக்குள் யலு
யலு ளபன்று ப்ழணமம்னடம். ளபநிதிழ கமய்ந்ட
ணட்வ;உள்ழந இநீர். அந்ட ப்ழணமம்னடத்வட
ல்மபற்றுக்கும் உள்ழநனேள்ந பஸ்டபிம் சுக்க

ழபண்டித கட்ணமக இவட ஆசமர்தமள் கனவஞழதமடு
கமட்டிக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
ளசனக்கு ீங்கும் ளமனட்டும்
ளசனக்கு ீங்கும் ளமனட்டும்
மடவ ளசய்கயபன் dry -தமகப் ழமய்பிக் கூமட

ன்ட என்று. இன்ளமன்று, அபனுக்கு அங்கமம்
பந்ட பிப்மட; ego , டற்ளனவண, டன் ணமசமம் ன்

ணமமிணமம் உண்மகயபிக்கூமட ந்ட.

அந்டஃகஞத்டயன் அங்கணமனேள்ந அங்கமம் ழமபட
இனக்கட்டும் - அட ளரித பிதம்;னடிபமக க்க
ழபண்டிதட. ழச்சு பனக்கயல் 'அங்கமம்'ன்கய
ணண்வக் கத்வடத்டமன் இப்ழமட ளசமல்கயழன்.
பித்தமத்டயற்கமக இவட 'அம்மபம்'ன்று

ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம். சமஸ்டய னஸ்டகங்கநில்
அப்டி (பித்தமம்) இல்வ; clarity -க்கமக மம் வபத்டக்
ளகமள்நமம். னெ 'மன்'- ண்ஞணம அங்கமத்வட
'ஈழகமதிம்'ன்றும், ணண்வக்க 'மன்'ண்ஞணம

அம்மபத்வட 'ஈழகமடிம்'ன்றும்

ளசமல்கயமர்களநன்று யவக்கயழன். 'மணமக்கும் ணந்டணத்தண அடயகமரிகலக்கு ழணழ ழமய், கர்ணம-க்டயகலக்கு
ழணழ ழமய் ஜம பனயதில் னன்ழயக்

ளகமழஞடினக்கயழமம்'ன் அிப்மதம் ற்ட்டமமல்
ழமச்சு!அப்டி ஆகமணல் பித ம்த்வட
ஊட்டுபடற்கமகலேம் க்டயவத ஆசமர்தமள்

வபத்டயனக்கயமர். மம் ன்கயட என்றுழணதில்மணமகய
அன்ிழ கவதடம் ன்னும்ழமட கத்டக்கு இழண

இல்வ. ளமம்லேம் ழசமக அட இபவ ஆக்கயபிடும்.
உத்டணமடயகரிக்ழக ஜமம் ன்று உசத்டயச் ளசமல்ப்
ட்டினக்கயடிதமல், அபனுக்கு அடயழ டவ கத்டப்
ழமய், அந்ட மழண மடவவத அலத்டய

உவத்டபிமணல் மக்வட ண்ஞ க்டயதின் வச்த
மபம் (டமழ்ந்டயனக்கும் மங்கு) அபசயதணமகயட. மம்
அன்ழமடுகூ த்டவ பஞம் ண்ஞிமலும் அட

(ிம்ணம்) டன்வ பிபஞம் ன்டமக ரிபல்
ீ ண்ஞிக்
ளகமண்மளமனயத கவத்ழட னடிதமட ன்

யவப்ில், அந்ட க்ஷ்தத்டயன் னன்மல் டமழ்ந்ட

கயக்கும் வச்த மபம் ற் க்டயழத உடபி ண்டம்.
அந்ட உச்சயதடேபந்டமன் ன்யல்வ;இடபவ
மடவதில் கண் ளல்மனம் ணமத்ணம
அடேக்யத்டக் கயவத்டடடமன்!மம் ண்ஞிட னதற்சய
ணட்டுழண;ன் அட (ணமத்ணம) ளகமடுத்டழட!அப்டி

னதற்சய ண்ஞத் ழடமன்யதடம், ண்ஞிக்ளகமண்ழ
ழமடங்கூ அடன் அடேக்த்டமல்டமன் ன் வச்த

க்டய இனந்டமழ, அடுத்டமற்ழமல் ந்யதமயதமபடற்கு
உவவணகவநத் டயதமகம் ளசய்த ழபண்டிதினப்டயல்
ளமம் னக்த உவவணதம அம்மபத் டயதமகம்
ளசய்த னடினேம்.

மடவதில் அங்கமம் : இன கட்ங்கள்
மடவதில் அங்கமம் : இன கட்ங்கள்
'அன்ன, உலே

ன்மல் இண்டு ழர் இனக்க ழபண்டும்.

அடமல் அட த்வபடம், அத்வபட மடவதில் கயட்ழ
பப்மட'ன்ட ளமட அிப்மதம். மடவ

ஆம்ித்ட §கமம் அப்டித்டமன் (அன்னலே

ளகமள்பளடன்ட த்வபடத்டயல் ழசர்ப்டமக) இனக்கும்.

அடமபட அன்ன ன்மல் ழடம ிரிதணமக இனப்டடமன்
ன் அநபிழழத அவடப் னரிந்ட ளகமண்டு கமர்தத்டயல்
த்டகயபவ அட கயட்ழ பப்மடடமன். அப்னம்
மடவ ண்ஞப் ட்டமழழத ய அன்வத்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேம். அப்டி உண்மக்கயக்
ளகமள்லம் உலே த்வபடணமக இல்மணல் உலே

ளகமண்மடுகய டமன் டன்வழத ளகமண்மப்டுகய

பஸ்டலேக்குக் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு, கவந்ட ழமய்,
இண்டு ழரில்வ அட என்ழடமன் ன்று

ஆக்குபடற்கமகழப ன்று ளடரினேம். ளடரிந்டவட
அப்தயக்கும் க்குபனம் அப்ழமட பந்டயனக்கும். அங்ழக
டமன் அந்ட அன்வ க்டய ன்று ழர் ளகமடுத்ட

ஆசமர்தமள் வபத்டயனக்கயமர். அவட அப்.தயத்டக்
ளகமண்ழ ழமய் க்குபம் ரிக்குபணமகப் லத்ட
பிட்மல் அப்னம் இண்டில்மட கவப்னடமன்!
மடவ டற்கு ன்று யவத்ட எனத்டன்
ஆம்ிக்கயமன்?'மன் ிம்ணத்வட அவதடம். மன்
ப்ம்ணணமகடம்'ன்வடழத க்ஷ்தணமக யவத்டடமன்

ஆம்ிக்கயமன். அப்னம் ளடமர்ந்ட ண்ஞிக் ளகமண்டும்
ழமகயமன். ஆமல் அபன் க்ஷ்தத்வட அவகய ழமட
'மன்'ன்

இந்ட பழம எனத்டம

ப்ம்ணணமகயமன்?இல்ழப இல்வ. இப்டி மன்
ளசமல்யக் ளகமள்ந எனத்டன் அப்ழமட இல்ழப
இல்வ. ிம்ணந்டமன் இனக்கயட. மன்-கமன்
அனயந்டமல்டமன் மக்ஷ£த்கமம் ன்டம்
எநசமரிகந்டமன் (உசமத்டயற்கு ளசமல்படடமன்) .

ிம்ணத்வட எனத்டன் மக்ஷ£த்கரிக்கயமன்'ன்கயழட,
மர்க்கப்ழமமல், ிசகுடமன். ிம்ணத்வட பனும், டலேம்
ண்ஞ னடிதமட. 'மக்ஷ£த்'டம் கயவதமட,
'கரிக்கயடம்'கயவதமட!அடிம்

என்றும்

யக்கமட!பமஸ்டபத்டயல் ன் க்கயளடன்மல் இந்ட
எனத்டழ அந்ட னடிலே யவதில் இல்மணல்
ழமய்பிடுகயமன்! பன் மடவ ண்ஞிமழம

அபழ மடமந்டத்டயல் இல்மணல் ழமய், க்ஷ்தம்

ணட்டுழண யற்கயட! இவடத்டமன், உப்னப் ளமம்வண
னத்த்வட ஆனம் மர்க்கப் ழம கவடதமக

(இபனுவத மடவ னடிகயட) ன்று என ளரிதபர்
ளசமன்ட.
அட இப்டித் டன்வ பமரி னலங்கப் ண்டபடற்கு
ஆர்பணமக, ஆவசதமக இபன் டன்வ ய ளகமடுத்ட
ளகமள்நத் டதமமக ழபண்டும். அடடமன் இங்ழக
ளசமல்லும் வதர் க்ழட் க்டய.
'மம்

பிடு ழபண்டும், மம் ிம்ணத்வட அவத

ழபண்டும். மம் ிம்ணணமக ழபண்டும்'ன்ளல்மம் 'மம்
ழமட்டுக் ளகமண்டுடமன் மடவ ஆம்ிப்ட.

அப்ழமழட அந்ட மவ ய ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்மல்
னடிதமட. அப்டி யவத்டமழ தணமகக்கூ இனக்கும்.
னத்டய சக்டயதிலும் வடர்தத்டயலும் ல் சமயகநமக
இனக்கய ளபள்வநக்கமர்கநில்  ழர் ீப மபத்வட
- டிதமக மன் ன்று இனப்வட -அனயத்ட பி

ழபண்டுளணன்மல், "வதழதம!இன்டிபிறபமயடிவத
மக்ரிஃவஸ் ண்ஞபமபட?'ன்றுடமன்

தப்டுகயமர்கள்!ஆம்த்டயயனந்ழட எனத்டன்

தப்மணல் இனந்டமலுங்கூ அடற்கமக ீபமபம்
உழ ழமய்பிமடடமன். வனத கர்ணம, பமவ

டீர்ந்டமல் டமன் அட ழமகும். அவட (ீபமபத்வட) க்
ளகமண்ழ டமன் அபற்வப் ழமகப் ண்ஞிக் ளகமள்நலேம்
ழபண்டும். அடற்குத்டமன் மட சடஷ்தம் . மம்
பிழபகம்

ம்மடயச்சுக்கடம்'ன்று னதற்சய ண்ஞி அப்னம், 'மம்
எநலே பிழபகம் ம்மடயச்சுண்மச்சு'ன்யப்டி 'மம்'
ழமட்டுக் ளகமண்டு, மம் ன்வட base ண்ஞி னதற்சய
டுத்டத்டமன் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமக ழபண்டும்.
னதற்சயதில் ம்வண உத்மப்டுத்டழப இந்டத் டிமன் ன்கய அங்கம உஞர்ச்சய அப்ழமளடல்மம்
இனக்கமம்டமன். அடமல் டப்ழதில்வ.
னன்ழறுபடயல் உத்மப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கு

ணட்டுணயல்வ. பலக்கய பிலகய ணதங்கநில் ழபடவ
பிசமப்ட்டுத் டயனத்டயக் ளகமள்படற்குந்டமன். டமன் டி
ீபன் ன்கய உஞர்ச்சய இனந்டமல்டமன் பலக்கயக்

ளகமண்டு பிட்ழமழண!இிழணல் இன்னும் மக்வடதமக,
கண்டிப்மக அப்தமம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்
ண்ஞம் உண்மகும். டய ீபன் ளமய்டமழ இடயழ

பலக்கல் ன், ஸ்ளடிதமதினப்ளடன்?ன்று அசட்டு
ழபடமந்டம் ளகமண்மடிமல் அிபினத்டயக்கு பனய
இல்மணழ ழமகும். 'மழ இல்வ'ன் உச்ச

மபத்வட சும்ணமலேக்கமகக் கல்வ ண்ஞிக் ளகமண்டு,
ஆமலும் னர்ப பமவ ழமட்டுப் ிடுங்கயக்

ளகமண்டினந்ட, அவட ழமகப் ண்ஞ டன்னதற்சய
ழபண்மளணன்று இனந்ட ளகமண்டினந்டமல் என ிடிப்ன
இல்மணல் பஞமகப்
ீ
ழமபடமகத்டமன் ஆகும். மடவ
ன்று ப்ழமட ற்ட்டினக்கயழடம அப்ழமட அட

அங்கம மன்-கமனுக்குத்டமழ?இல்மபிட்மல் அட
ஆத்ணமலேக்கு ன்று ஆகயபிடும். ஆத்ணமழப டன்வ
அவத மடவ ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டுணம

ன்?டலேழண ண்ஞமணல் டமன் டமமக இனந்ட
ளகமண்டினப்டல்பம அட? ஆடிதமல் டி

ீபன்டமன், அந்டத் டித்டன்வணக்குக் கமஞணம

அங்கமத்வட வபத்டக் ளகமண்ழடமன் மடவ
ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகழபண்டும்.
ஆமலும் அப்னம் இந்டயரித ணழம னத்டயகவந அக்கும்
னதற்சயகநில் யவத ளபற்ய கண்டு, டள்ந

ழபண்டிதவபகவநப் ளனணநலேக்குத் டள்நிபிட்டு, ழச
ழபண்டித ஆத்ணமவபப் ற்ய உழடசம் ளற்று, அழட
அங்கமத்வடனேம் டள்நழபண்டிதவபகநில் என்மகத்
டமன் ஆக்கயபி ழபண்டும். இி ழணழ
பப்ழமகயளடல்மம் ீபின் மடவதமக இபன்
ம்மடயத்டக் ளகமள்படமக இல்மணல், ணமத்ணமபின்
கயனவதமல் டன்வக் கவத்டக் ளகமள்படற்கமகச்

ளசய்கயவப. அடமல்டமன் மட சடஷ்தம் ன்வட
னனக்ஷறத்பத்ழடமடு ஆசமர்தமள் னடித்ட பிட்மர்.

அப்னம் ப்ளடல்மம் இபனுவத ம்மத்டயதம்
இல்வ;இபனுக்கு ம்மத்தனம் இல்வ;இபன்

டன்வழத யளகமடுத்டக் ளகமள்படற்கமகச் ளசய்த
ழபண்டிதவபழத அவப;ச்பஞ - ண யடயத்தமம்
ன்கயவப.
பமஞம் னடயல் ணனந்ளடல்மம் கயட்டித்ட, அவத்ட
வபத்டத்டமன் டதமர் ளசய்பட;ளகமமத் டகளல்மம்

எட்டி அனகு ண்ஞி வபப்ட. இடவனேம் ண்ஞிதட
டற்ளகன்மல் னடிபில் டயரிதில் ளனப்வ வபத்ட
பமழஞழண இல்மணல் ளபடித்டப்
ழமய்பிடுபடற்கமகத்டமன். ளபடித்ட இல்மணல்

ழமகயடற்ழக பமஞம் ண்ஞித ணமடயரிடமன் இங்ழகனேம்

அங்கமம் ளபடித்ட யர்பமஞம் ஆபடற்கமகத்டமன்
அவடக் ளகமண்ழ மடவளதல்மம் ண்ஞிதட.
ஆம்த்டயயனந்ழட கயனவதமல்டமன் டலேம்
க்கயளடன்மலும் அங்ழகளதல்மம் ீபமத்ணம டன்வ
சுத்டய ளசய்ட ளகமள்கய மடவழத னக்தணமதினந்ட,

அட ல்டி க்கக் கயனவனேம் மதம் ளசய்படமக
இனந்டட. இப்ழமட சுத்டயகஞ கமர்தம் ளனணநலேக்கு
ஆகயபிட்ட. சுத்டயதம அந்டஃகஞம் அடேபத்வடப்
ளப் டிப்டிதமகப் ழமக ழபண்டும் 'ள'ன்கயழடம ளமம்லேம் பிசயத்ணமக "ளகமடுக்கயடமக"இனக்கயட!அல்ட ணமஞிக்கபமசகர்

ளசமன்மற்ழமல் ளமம்லேம் மணர்த்த பிதமமணமக
ீபமபத்வடக் ளகமடுத்ட சயப ஸ்டயடயவதப் ளறுபடமக
இனக்கயளடன்று ழபண்டுணமமல்

வபத்டக் ளகமள்நமம்¢!க்டய த்டயல் கபி த்டயல்
வபத்டக் ளகமள்நமழண டபி பமஸ்டபத்டயல் ீபன்

ன் எனத்டன் இனந்டளகமண்டு சயபவப் ளபில்வ.
ீபன் ழமய்டமன் சயபழ ணயஞ்சய யற்கயமன்.
அந்ட அங்கம சயப்னக்குப் க்பம் ண்ஞ
ழபண்டுளணன்றுடமன் க்டயவத வபத்டட. 'மடவ
ன்று ண்ஞி ட்க ம்த்ட, வபமக்த ம்த்ட,
பிழபக ம்த்ட னடமபற்வ யவத
ம்மடயத்டச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு பிட்மய். இிழணழ
ளகமடுத்டக் கமயதமபடற்குக் கற்றுக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
அடற்கமகத்டமன் க்டயவத வபத்டயனக்கயழன்'ன்று
ஆசமர்தமள் பிடய ளசய்டயனக்கயமர்.

க்டயனேம் ஹ்னடதனம்
க்டயனேம் ஹ்னடதனம்

க்டயதின் அன்னம் வச்த மபனம் உண்மகய
பினத்டயதமகயழமட இடபவ ண்ஞி

மடவகநமல் ழசமக, அடமபட எல்யதமக ஆ
ணஸ், னத்டய ஆகயத இண்வனேம் அங்கமம்

அப்டிழத ஹ்னடதத்டயற்குள் உயஞ்சயக் ளகமண்டுபிடும்.
க்டயதில் - ரிதம, த்தணம க்டயதில் - ஆத்ண
யழபடம், (அடமபட) ணமத்ணமலேக்கு ீபமத்ணம டன்வ
யழபடம் ளசய்ட ளகமள்படம க்டயதில் - னத்டயக்கு

ழபவ இல்வ ன்று ல்ழமனக்கும் ளடரினேம் அட
ணட்டுணயல்வ. அங்ழக ணறக்கும் ழபவ இல்வ.
ங்கல், பிகல் ணதணமழட ணஸ். அந்ட

இண்டுக்கும் யணம க்டயதில் ழபவ இல்வ.
ங்கல், பிகல் ணதணமழட ணஸ். அந்ட
இண்டுக்கும் யணம க்டயதில் ழபவ இல்வ. 'உன்
ங்கல்ம்'- 'Thy will' ன்று கயக்கய யவ அட.

க்டயனேஞர்ச்சய ணஸ் உண்டு ண்ஞி, அடேபிக்கய அழக
உஞர்ச்சயகவநச் ழசர்ந்டடயல்வ. க்டய மபங்கள்

ன்டமக பமத்ல்தம், ணடம், டமஸ்தம் ன்று ட
ளசமன்மலும் இபற்றுக்கும் மடமஞணமக என டமதமர்
குனந்வடதிம் வபக்கும் பமத்ல்தம், டய த்ிகள்
ஸ்ம் ளகமண்டினக்கும் ப்ழவண, என பிச்பம
ழபவக்கமன் ப்னபிம் கமட்டுகய ஞிலே
ஆகயதபற்றுக்கும் ணவக்கும் ணடுலேக்குணமக இனக்கும்.
அடுத்டகத்ட குனந்வடதிம் என vFg வபக்கும்

ப்ரிதத்டயற்கும் ளமந்டக் குனந்வடதிம் வபக்கும்
பமத்ல்தத்டயற்கும் த்டவ

பித்தமணயனக்கும்?அவடபி மஸ்டய இபலவத
பமத்ல்தத்டயற்கும் கபமிம் என ண க்டர்
கமட்டுகய க்டய பமத்ல்தத்டயற்கும்

இனக்கும்!இப்டிழதடமன் ப்ழவண, டமஸ்தம் னடமவப
க்டய னொணமக அபிம் ளசலுத்டப்டும்ழமடம்!ணக்ழக
பன் னெழணம அபவக் குயத்ட உண்மபடமல் இந்ட

உஞர்ச்சயகள் ணயன் உஞர்ச்சயகவந பி ணம சக்டய
பமய்ந்ட டி க்நமம ரிசுத்ட மபங்கநமக இனக்கும்.
ஆக, யணம க்டய ணயன் கமர்தணயல்வ. ணயன்
ஆட்ங்கள் இல்மணல், இன்னும் ஆனணமக எனழமடம்

ஆமணல் 'மன்'ன்கய ஸ்டயணம னெ உஞர்ச்சயழதமடு

உள்ந அங்கமத்டயயனந்ழட உண்மபட க்டய. அழடமடு
அந்ட அங்கமத்வடப் ழமயத்ட பநர்த்டக்
ளகமள்படற்கமக இல்மணல், அவட எல்ய ண்ஞி ஆத்ண
ஸ்டமத்டயற்குள் ழமய்த் டக்கும் னெணம எழ

டமிம் கவதப் ண்டபடற்கமக உண்மபட. கவத
ழபண்டும் ன்று ஆவசப்டுபடற்கமக என்று
இனந்டமடமழ ஆகடம்?இனந்டடமழ

ளடமவதடம்?ன்டற்கமக இனக்கய என்மக அப்ழமட
அங்கமம் ஆகயபிடும். அங்கமம் க்டய
ளசய்படற்கமகழப அங்கமம் இனப்டமக இனக்கும்.
யவலே ணக்கமணயனக்க ழபண்டித பிதம்
ன்ளபன்மல், அத்வபட க்ஷ்தத்டயல் பனகய இந்ட

க்டய மடமஞணமக க்டய ன்று ளசமல்ப்டுபட ழம

பிட பிட மடேபத்வடழத க்ஷ்தணமகக் ளகமண்டல்
ன்ட.

அப்ழமட அந்ட மடேபத்டயற்கமக என டி ீப
மவ பிமணல் வபத்டக் ளகமண்ழடமன் இனக்க
ழபண்டிதினக்கும். க்டயழத னடிலே. அடழப னக்டய

ன்கய யத்டமந்டயகள் அப்டித்டமன் ளசமல்பமர்கள்.
ஆமல் இங்ழகழதம, சமச்படணமக க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினப்டற்கமக சமச்படணமக க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினப்டற்கமக சமச்படணமக க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினப்டற்கமக சமச்படணமக அங்கம ீபினேம்
இனக்க ழபண்டும் ன் அடிப்வ டுட்டுப்
ழமய்பிடுகயட. அங்கமத்வட அன்ிமல்

கவக்கயடல்பம இங்கு உத்ழடசழண?சமச்படணமக ப்டி
கவக்க னடினேம்?கவந்ட கவந்ட என ீரிதடுக்கு
அப்னம் கவத என்றுழண இல்வ ன்றுடமழ
(அங்கமம்) அனயந்டபி ழபண்டிதினக்கும்?ழணழ

ழணழ க்டயவத 'ழகமட்டிங்'ளகமடுத்டக் ளகமண்டு ழமபட
ன்மல் சமச்படணமக அப்டிப் ண்ஞிக் ளகமண்டு
ழமகமம். 'ழகமட்டிங்' கமக இல்மணல், ஆயட் ழமட்டுப்
ழமட்டுக் கவக்கயளடன்மல் அட ப்டி

சமச்படணமதினக்கும்?இங்ழக அங்கமத்டயற்கு
ஆயமகத்டமன் க்டய. அப்டி க்டயதில் டன்வக்
ளகமடுத்டக் ளகமள்லம்ழமட அங்கமத்டயன்
ஸ்டமணம ஹ்னடதத்டயல் அங்கமம் ளணயந்ட
ளணயந்ட க்டயழத பிதமித்ட அட க்டயதின்
ஸ்டமந்டமன் ன்னும்டிதமக ஆகயபிடும்.

அப்டி க்டயதில் க்குபணமகய ஆச்ணம் பமங்கயக் ளகமண்டு
க்டயழதமடுகூ - அடமபட அங்கமத்வட

க்ஷ்தத்டயழ ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக அன்ழமடு கவத்ட
- ச்பஞ ண யடயத்தமங்கவநப் ண்ஞிக்
ளகமண்ழ ழமமல் க்டய ஹ்னடதத்டயழ ன்மக,

ழபகணமகப் ளமங்கயக்ளகமண்டு பனபடயல் அங்கமம்
ன்கய உஞர்ச்சய அடிட்டுப் ழமகயழடமடுகூ, அட
னலக்க அடிட்டுப் ழமகயடற்கு னந்டயழத, ஹ்னடதம்
ன்று ளௌடயகம் ணமடயரி இனக்கய ஸ்டமம்
க்டயதினுவத ¨க்ஷ்ண அடக்கநமழழத
ளமம்ிடமக ஆகயபிடும்.
அங்கம ஸ்டமணம ஹ்னடதத்வடப் ற்ய
உயத்டக்கநில் பனகய இங்கநிளல்மம்
ஆசமர்தமள் அவட 'ணமம் ிண்ம்'ன்ழ

ளசமல்யதினப்மர். ஆமலும் அப்டிச் ளசமன்டமல்
னலக்க ஸ்டெணம அபதம் ன்று யவத்டபிக்
கூமட. அடமல் டமன் 'ளௌடயகம் ணமடயரிதம

ஸ்டமம்'ன்ட. த்டத்வடப் மய்ச்சுகய ஹ்னடதந்டமன்
னலக்க ஸ்டெம். இந்ட ஹ்னடதழணம ஸ்டெத்டயற்கும்

¨க்ஷ்ணத்டயற்கும் டுபில் பனபட. ழதமகயகள் ளசமல்லும்
சக்ங்கள், மடிகநில் அழகம் னல ¨க்ஷ்ணம். ந்ட
க்ஸ்-ழதிலும் அவப அகப்டுபடயல்வ. இந்ட
ஹ்னடதனம் க்ஸ்-ழதில் பினமடடமன். ஆமலும்
அந்ட அநலே ¨க்ஷ்ணணயல்வ. ஸ்டெ ஹ்னடதத்டமல்
க்கும் த்ட எட்ம், ஸ்டெணம ஸ்பமச ழகமசத்டமல்
க்கும் னெச்சயன் எட்ம், ஸ்டெணம னெவநதின்

லேடல்கநின்டி க்கும் மடிகநின் எட்ம், ஸ்டெணம

ீர்ஞக் கனபிகள் னடயதபற்யலும், அபற்யன்
குனமய்கநிலும் க்கும் கமர்த எட்ங்கள்

ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டப் ிடித்ட என டயனுமகக்
கன்ட்ழமல் ண்ஞி ீபத்வட ஊட்டுபட இந்ட
ஹ்னடதந்டமன். அடயயனந்ட னப்டும் மடிகவநக்
ளகமண்டு இந்ட (கன்ட்ழமல் ளசய்னேம்) கமர்தத்வடப்
ண்டகயட. ீபின் மன்
ன் உஞர்ச்சயதில்மணல் என சரீத்டயல் ன் க்க
னடினேம்?அடமல்டமன் அங்கம ஸ்டமணம
ஹ்னடதத்டயற்கு இந்ட பர் ளகமடுத்டயனக்கயட. ஸ்டெ
சரீ பிதங்கழந ீப னெத்டயற்கு னக்தணமக
இனந்ட, அபற்வழத இட கண்கமஞித்ட த்டயக்

ளகமடுக்க ழபண்டிதினப்டமழம ன்ழபம இவடனேம்
'ளணய'ஸ்டெணமக

வபத்டயனக்கயட.

அப்டி (எநலே ஸ்டெணமக) இனப்ழட அங்கமம்
கவதடம் கவதடம் ன்று அப்தமம்

ண்டம்ழமட ¨க்ஷ்ணணமகய 'ஆகமசம்'ன்னும்டி ஆகும்.
இன்னும் அடய¨க்ஷ்ணணம கமஞ ஆகமசணமக ஆத்ண
ஸ்டமம் இனக்கயட - ஹ்னடதத்டயன் வணத

த்பமணமக!அந்ட ¨க்ஷ்ண டத்டயற்கு ஸ்டெம், ளணயஸ்டெம் டலேம் ழழ ழமக னடிதமட. ன்மக

க்னசப்டுத்டய எல்ய ண்ஞி ¨க்ஷ்ணணமக்கயத்டமன்
¨க்ஷ்ணடத்டயற்குள் ிழபசயக்க வபக்க னடினேம். அந்ட
அங்கம கமர்ச்தத்வட (ளணயடமக்குபவட) த் டமன் க்டய
ன்ட ளசய்கயட.

க்டய லக்கயழமட ஹ்னடதம் னமலேம் ணமம்த்டயற்கும்
மடிகலக்கும் ழணமக ப்கமசயத்டக் ளகமண்டு அன்ன

ணட்டுழண இனக்கும். அடமல்டமன் அவடழத ஹ்னடதம்
ன்ட. அன்ன இல்மடபர்கவந ஹ்னடதணயல்மடபர்
ன்கயழமம். சய ணதம் இண்வனேம் ழசர்த்ட ப்ழண
ஹ்னடதம், அந்ிடதம் ன்று ளசமல்கயழமம்.

அந்டஃகஞத்டயல் மலு உறுப்னகநில் வடனேழண இப்டி
அடன் ஸ்டமத்டம் எற்றுவணப் டுத்டயச் ளசமல்லும்
பனக்கயல்வ ன்வடக் கபிக்கடம். ணயன்

ஸ்டமம் கலத்டமமலும் ல் ணறள்நபர்கவநக்
கலத்டள்நபர் ன்டண்ம?அழட ணமடயரி யம்
னத்டயனேள்நபர்கவந னகனள்நபர் ன்றும்

ளசமல்படயல்வ. ளன்மல் ணமம் ணதணம இந்ட
ஸ்டெ
அபதங்கநில் அந்ட அந்டஃகஞ அபதங்கள், என
மற்கமயதில் ஆமணய உட்கமர்ந்டயனப்ட ழம இம்

ளற்யனப்ழடமடு ரி!மற்கமயவதழத ஆமணயதமகச்
ளசமல் னடிதமடல்பம?
ஹ்னடதம் ன்டங்கூ (ளணய) ஸ்டெணமனேள்ந ழமட
அடயல் இப்டி உட்கமர்ந்டயனப்ட அங்கமம் ன்று
ளசமன்ழன். ஆமலும் ளமம்லேம்

அங்கமனள்நபர்கவந ஹ்னடதனள்நபர்
ன்டயல்வ. ¨க்ஷ்ண னடணம ஹ்னடதத்டயல் அன்ன
அட அடலேம் ஊடுனபி பிதமித்டயனப்ட ழம ணற்
டலேணயல்மடடமல் டமன் அன்வழத ஹ்னடதம் ன்ட.
கபமவ ஹ்னடதபமய ன்கயழமட கூ (ளணய)

ஸ்டெ ஹ்னடதத்டயல் அங்கம ீபமக ழபம்
டரித்டக் ளகமண்டினக்கயபன் அபன்டமன் ன்

அர்த்டத்டயல் அப்டிச் ளசமல்மணல், அன்ழ அடன்
உச்சயதில் க்டயதமகய ஸ்டெத்வட ¨க்ஷ்ணணமகக்
குவனத்ட பிட் யவதில் அடனுள்ழந ப்கமசணமகத்
ளடரிகயபன் ன் அர்த்டத்டயல்டமன் ளசமல்கயழமம்.

இவ்பநலே பிநக்கணமக பிதம் ளடரிதமபிட்மலும், க்டய
ப்ழவணதில் ப்ன்ணமதினப்பன் ன் அநபில்
னரிந்ட ளகமண்டு ளசமல்கயழமம்.

ஹ்னடத மடிகள் : ஜமிதின் உதிர் அங்குபடம்,
வழதமர் உதிர் ிரிபடம்

ஹ்னடத மடிகள் : ஜமிதின் உதிர் அங்குபடம்
வழதமர் உதிர் ிரிபடம்
ழபடிக்வக!ப்ழவணதின் ம்ந்டழணதில்மட
ணமசமங்கலம் ஹ்னடதத்டயயனந்ழட
க்கயன்!அடடமன் ஈச்பனுவத அடய பிசயத்ணம
ணமதம சக்டய!ஹ்னடதழண அங்கம ஸ்டமம் ன்று
இனப்டயல்டமன் இப்டி!அத்டவ ீபர்கநின் டி

பமழ்க்வக பிதங்கவநனேம் த்டய வபத்ட, கன்ட்ழமல்
ளசய்கய மடிகள் அடயயனந்ழட னப்ட்டு ணற்

அவபதங்கலக்கு ீபத்வடத் டனகயன் ன்று
மர்த்ழடமழண, அடமல் இப்டி!

இந்ட ஹ்னடதத்டயயனந்ட  ளணய-ணமம் மடிகள்
மம க்கங்கநிலும் எடுகயன். அபற்யழ பத்பமம்
ன்று உம்ிலுள்ந என்ட எட்வகநில் ழமய்
னடிகயவபகலம் இனக்கயன். ணடேஷ்தர்கள்

ணஞணவகயழமட, அபர்கலவத கர்ணமவபதட்டி

ணறுடி ன்ணம டுக்க ழபண்டித அத்டவ ழனக்கும்அடமபட,  னெத்டயல் னக்கமழ னெடபசம்
ீ
ழனக்கு - இந்ட த்பமங்கநில் என்யன் பனயதமகத்டமன்
ப்மஞன் ழமபட. இந்ட என்வடத் டபி

உச்சந்டவதில் என த்பமம் அடணமத்ணமக
இனக்கயட. க ங்கலக்குழண கனப்
ிண்ணமதினக்கும்ழமட உதிர் உள்ழந ப்ழபசயப்ட
அடன் பனயதமகத் டமன். ஆமல் சமகயழமட

னர்ன்ணமக்கமர்கள் அத்டவ ழனக்கும் உதிர் ழமபட
அட டபி ணற் த்பமங்கநின்

பனயதமகத்டமன்!னர்ன்ணம இல்மடபர்கநில் ஜமி
டபி மக்கய அத்டவ ழனக்கும் இந்ட என்டயல் ழசமட
சயயன் த்பமம் பனயதமக ப்மஞன் ளபநிதில் ழமகயட.
கம ழணமக்ஷம் ன்ட அவடத்டமன்.
'ஜமி

டபி ன்மல் அபன் ணமசமம்

ன்?அபவத் டபி உள்ந ணற் னர்ன்ணம
இல்மடபர்கள்'ன்கயபர்கள் தமர்?
ஜமிதின் ிமஞன் ழடக பிழதமகத்டயன்ழமட ளபநிதில்
ங்ழகனேம் ழமகயடயல்வ. ங்ழகழதம ழமய் அவத
ழபண்டித ழணமக்ஷம் ன் என்று அபனுக்குக்

கயவதமட. அழட ணமடயரி, ங்ழகழதம என கமத்டயல்,
ணஞம் ன்ட ற்டும் கமத்டக்கு அப்னந்டமன்,
அபனுக்கு ழணமக்ஷம் ன்டணயல்வ. ன்வக்கு ஜமம்
பந்டழடம, அடமபட ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் ற்ட்ழடம
அப்ழமழட ந்டப்டுத்டம் ீப ணஸ் (அந்டஃகஞம்)

சயத்ட, அபன் ணமவததியனந்ட பிடுட்டுபிடுபடமல்

னக்டமக - ீபன்னக்டமக - ஆகயபிடுகயமன். இப்டி
சரீத்டயலுள்ந ழமழட அபன் னக்டமகயபிட்டமல், சரீம்
பிலபடற்கப்னம் ப்மஞன் ங்ழகழதம ழமய் னக்டய
ளடம் ன்று இல்வடமழ?
அபன் உதிமக, ழனதிமக, ஆத்ணமவப யவத்ட க்டய
ன்று ளடரிதமணழ, ண உத்டணணம க்டய மபத்டன் டன்னுவத அங்கமத்வடக் கவக்கும் உத்ழடசத்டன்
மடவ ண்ஞிக் ளகமண்ழ
ழமகும் ழமட அட கவந்ட கவந்ட ளமம் ளமம்

எல்யதம யவக்குப் ழமலேன், ஆத்ண ஸ்டமணம
ஹ்னடத த்பமத்டயற்குள்ழநழத ழமய், அப்டிழத

ஆத்ணமபில் எடுங்கய, க்தப்ட்டு அற்றுப் ழமய்பிடுகயட.
உழழத அபன் னக்டமகய பிடுகயமன்.
ஆமலும் அடற்கமக அபனுவத உதிர் ழமய்
பிடுபடயல்வ. உதிர் பமழ்கயழமழட அபன் னக்டய

யவதியனப்டமல்டமன் ீபன் னக்டன் ன்ட. அப்னம்
எனமள் அபனுவத உம்னக்குச் சமலே பனகயட. ன்
னக்டய அவந்ட ிகும் அபன் உதிழமடு இனக்க

ழபண்டும் அப்னம் அபன் உதிர் ிரிபட ப்ழமட
ன்வடப் ற்யனேள்ந அிப்மதங்கநில் இப்ழமட மம்
இங்க ழபண்மம். னக்தணம அிப்மதம்
'ப்மப்டம்'டீர்படற்கமகழப

அபன் (னக்டயக்குப் ிகும்)

உதிழமடு இனக்கயமன்;அட டீர்ந்டலேன் உதினம்

ழமய்பிடுகயட'ன்ட. அவடழத வபத்டக்ளகமள்நமம்.
ஆக, ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் (னக்டய) அவந்ட ிகும்

அபனுக்கு உதிர்-ப்மஞன்- இனக்கயட. ளசத்டப்

ழமகயழமட அந்ட ப்மஞன் ன் ஆகயட ன்மல்
ற்ளகழப ப்டி அங்கமம் (ணஸ், னத்டயகலம்
அப்ழமட அங்கமத்டயல் எடுங்கய பிடுபடமல்
'அந்டஃகஞம்'ன்ழ

ளசமல்மம், ப்டி அந்ட

அந்டஃகஞம்) ஹ்னடத த்பமத்டயற்குள் ழமய் ஆத்ண
ஸ்டமத்டயல் எடுங்கயப் ழமதிற்ழம, அப்டிழத இப்ழமட
ணஞம் ழர்கயழமட ப்மஞனும் அடற்குள்ழநழத
ழமய்டமன் எடுங்கயப் ழமய்பிடுகயட. அடமபட

ஜமிதின் சரீம் சமகயழமட அபனுவத ப்மஞன்
ந்ட மடி பனயதமகலேம் ங்ழகனேம் ளபநிதிழ

ழமகபில்வ. உயத்டயலும், ப்ஹ்ண ¨த்த்டயலும்
'க்நித'மக

அப்டி இனக்கயட.

ளமட பனக்கயல்கூ ஜமிதின் உதிர் ழமடமகச்
ளசமல்மணல் அங்கயடமகத்டமன் ளசமல்பட.
அபவத் டபி ணறுடி இந்ட ழமகத்டயல் ன்ணம

இல்மணல் ண்ஞிக் ளகமண் ணற்பர்கள் தமளன்மல்,
ளமடபமக அபர்கவந 'உமகர்கள்'ன்று ளசமல்பட.
அபர்கநில்  பர்க்கத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள்

இனக்கயமர்கள். அத்டவ ழனக்கும் ளமடபமக
இனப்ட:இந்ட ழமகத்ழடமடு, ழடத்ழடமடு ல்மம்

டீர்ந்ட ழமய்பிபில்வ ன்று அந்ட ல்ழமனக்கும்
டீர்ணமணயனக்கயட. ஆடம த்தம் என்று இனக்கயட
ன்டயல் அத்டவ ழனக்கும் யச்சதணம ம்ிக்வக
இனக்கயட. ழமகனம் ழனம் ந்டப்டுத்டகய
டங்கள் உதிவ பிடுபித்ட ழணமக்ஷணவத

ழபண்டுளணன் ண்ஞம் அபர்கள் ல்மனக்கும்

இனக்கயட. இழடமடு ளமடபம அிப்மதம் னடிகயட.
இடற்கப்னம் ல்மம் டித்டி
அிப்மதங்கள்;அபற்வ அடேரித்ட ழபறு ழபம
அனுஷ்மங்கள்.
என அிப்மதக்கமன் அத்வபடய ணமடயரிழத ஆடம
த்தத்வட யர்குஞணமக யவக்கயமன். ஆமலும்
(அத்வபடயக்கு ணமமக) எவ்ளபமன ீபனுக்கும்
அப்டிதன டி ஆடமம் இனப்டமக யவக்கயமன்.
யர்குஞணமமலும் அட ச்சயடமந்ட னர்ஞம் ன்று
அத்வபடய யவக்கயமர்ழமலேம் அபன்

யவப்டயல்வ. அட மட்டுக்கு ழடம ளபயச்ளசன்று
இனப்டமக யவக்கயமன். 'ஆடம த்தழண

இல்வ;ல்மம் சூன்தம்'ன்றும் (ளௌத்டர் ழம)
யவக்கபில்வ. ணழம யக்ம் ண்ஞி அந்ட
ளபறுவணதம, ஆமலும் இனக்கய யவதில்

ழசர்ந்டபிடுபடற்கமக ழதமகமடேஷ்மம் ன்வடப்
ண்டகயமன். அபவ ழதமகய ன்கயழமம். இபன் டி
ீபமபம் - அங்கமம் சயத்ழட ழமக ழபண்டுளணன்று
யவப்பன்டமன். ஆமலும் கணமக இனக்கய ண
த்தணம ஸ்டயடயவதப் ற்ய ரிதமகத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமடபன், ணழம யக்த்வடனேம் அபன் ழழ
அப்டிப் ண்ஞிக் ளகமள்நமணயனக்கயமன். மம் ணற
இல்வழத!ப்ம்ணம் அல்பம?இல்மட பஸ்டபமல் ன்
இலய டுகயழமம்?இனக்கய ப்ம்ணணழண மம் ன்கய
ச்னடய பமக்தழண யவப்மக இனந்ட அடமழழத இட
எனயத்டக் கட்டுழபமம் ன்று (ஜம ணமர்க்கக்கமவப்

ழம) யவத்ட அப்டிப் ண்ஞிக் ளகமள்நபில்வ.
ழமக ணழம யக்ம் ண்டபட

கஷ்ணமதினக்கயழடளதன்று ச்பம யக்த்டக்கு
ளமம்லேம் னக்தம் ளகமடுத்ட, ண்ஞி அவடத்
டவஞக்குக் கூப்ிட்டு வபத்டக் ளகமண்ழடமன்
யக்ம் ண்டகயமன்.

இப்டிப் ண்டபடயல் ளமம்லேம் பிசயத்ணமக
இபனுவத க்ஷ்தணம த்தம் ளபயச்சம
வகபல்தணமதினந்டழமடயலும், ச்பம சக்டய அடன்
னெணம ப்மஞ சக்டயதில் ழச, அந்ட ப்மஞ சக்டய
க ீப பர்க்கத்டயன் னெணம ணம ப்மஞ

சக்டயதில் ழச அந்ட சக்டய ப்மபத்டயமல் இபனுக்கு
அற்னட சக்டயகளநல்மம் பனகயன். அபற்யல் இலட்டு
க்ஷ்தத்வடக் ழகமட்வ பிமணயனக்கய கஷ்ணம
ளமறுப்ன ழபறு அபனுக்கு பமய்க்கயட.
இன்ளமன அிப்மதக்கமன் ஆடம த்தம்

குஞந்டமன் ன்று யவக்கயமன். அவடப் ழமய்ச் ழச
ழபண்டும். ழச ழபண்டுழண டபி அழடமழழத க்தணமகய
பிக் கூமட. ளன்மல் க்தணமகய பிக்கூமட.

ளன்மல் க்தணமகயபிட்மல் அடன் குஞகஞங்கவந
அடேபித்ட ஆந்டயப்டற்கு இழண இல்மணல்

ழமய்பிடும். அவடப்  மபங்கநில் ழடம என்யல்,
அல்ட பற்யலுழண அடேபத்டயல்டமன் ீபமத்ணமபின்
யவபம ஆந்டம் இனப்டமல் (அழடமடு க்தணமகய
பிமணல்) ளபநிதியனந்ட அப்டி சமச்படணமகப்

ண்ஞிக் ளகமண்டினப்டடமன் னக்டய'ன்று அபன்

யவக்கயமன். என்யம் அன்ன வபத்டமல்டமழ அட
ப்டி இனக்கயழடம, ன் ண்டகயழடம அபற்வ

அடேபித்ட ஆந்டயக்க னடினேம்?ஆவகதிமல் அத்டவ
மபத்டயற்கும் அடிப்வதமக அபன் அன்வச் ளசமல்ய
அவட அப்தமம் ளசய்கயமன். அபவ க்டன்

ன்கயழமம். 'குஞணம ணமத்ணமழபமடு மம்
க்தணமக ழபண்மம்'ன்று அபன் யவப்ழடமடு
ணட்டுணயல்வ;அப்டி க்தணமக னடிதமட. ணமத்ணம
அப்டிப்ட் அத்வபட யவ ன்று என்வ
வபக்கழபதில்வ'ன்ட அபன் கட்சய.
இன்ளமன அிப்மதக்கமமல் ணவ, னெச்வச அக்கய
மடவ ண்ஞ னடிதபில்வ. அல்ட அடயல்
மட்ணயல்வ. ணவ டயந்ட ளகமட்டி க்டய

ண்ஞலேம் அபனுக்கு பபில்வ. ஆமல் இபனும்
ம்மத்டயயனந்டம் சயற்யன் பமழ்க்வகதியனந்டம்
பிடு ஆவசப்டும் 'உமகர்'ழகமஷ்டிதில்

பனகயபன்டமன். ஸ்பமணய இனக்கயமர் ன்று
ம்னகயபன் டமளன்மலும் அபவ உஞர்ச்சயப்

னர்பணமக க்டயதமகழபம, அயலேப் னர்பணமக ஜமத்டமழம,
குஞ யர்குஞங்கநில் டபமகலேம் ிடித்டக் ளகமள்ந
னடிதமடபமதினக்கயமன். ஆவகதிமல் பிடுடுகய

பனயதமக இபன் ற்யல்மணல் ஸ்படர்ண கர்ணமக்கவந
ன்மகப் ண்ஞிக் ளகமண்ழ ழமகயமன். ழபகத்டயல்
என ீபவப் ரிசுத்டய ளசய்படற்கமகச்
ளசமல்யதினக்கும் க ம்ஸ்கமங்கவநனேம்

ளசய்கயமன். யகழ்கம வனவ ழமகத்டயல் ளமந்ட

ம ண்ஞம் இல்மணல் ளடமண்டு ளசய்ட ளகமண்ழ
ழமகயபர்கவநனேம் இந்ட ழகமஷ்டிதில் ழசர்க்கமம்.

ஆமல், வபடயக கர்ணமழபம, ழமல் ர்பழம
ீ
ட
ளசய்பமதினந்டமலும் ம்ம யவ்னத்டயவத - ந்ட
ழணமக்ஷத்வட- இச்சயப்பமக இனக்க ழபண்டும்.

அழடமடுகூ, ளமந்டப் வ யவக்கமணயனப்ழடமடு
ணமத்டயணயல்மணல், டமன் ளசய்கய கர்ணமபிமல்
ளடமண்டிமல் ணற் பனக்கும் ற்க்கூடித

வனேங்கூ யவக்கக்கூமட. அடமபட அந்டப்
ன் ற்ட்ழ டீடம் ன் ிடிபமடத்டன்
ண்ஞக்கூமட. ஈச்பன் எனத்டன் இனக்கயமன்.

அபனுவத சயத்டப்டி டர்ண யதமதத் டீர்ப்னப்டிடமன்
தமனக்கும் டலேம் க்கும். இப்டித்டமன் க்கடம்
ன்று அபிம் ிடிபமடம் ிடிக்க ணக்கு உரிவண

இல்வ. ல்ட ன்று ளடரிகயவட மம் மட்டுக்கு
ண்ஞிக் ளகமண்டுப் ழமழபமம். ன் அந்ட
டமடமபின் இஷ்ப்டி ன்று பிட்டுபிடுழபமம்'ன்
டீர்ணமத்டன் இபன் ண்ஞழபண்டும். இபவ
கர்ணணமர்க்கய, கர்ண ழதமகய ன்ட.
இப்ழமட மன் ளசமன்டயயனந்ட ஜம ணமர்க்கக்கமன்
டபி ணற் னென்று ிடம ணமர்க்கக்கமர்கநம ழதமகய,
க்டன், கர்ணய ஆகயத னென்று ழனம் 'உமகர்'கள் ன்று
ளடரிகயட. ழபடத்வட ஆழக்ஷிக்கமணலும், 'ஆடம
த்தளணன்ழட கயவதமட, சூன்தந்டமன்'ன்று
ளசமல்மணலும் உண்ம அழக டர்சங்கவந-அடமபட
ிமஃிகவந-ன்மக அனுஷ்டிக்கும்

ல்மவனேங்கூ இந்ட ழகமஷ்டிதில் ழசர்த்டபிமம்.

இபர்கள் தமபனம் ளசத்டப்ழம ிகு

ம்மத்டயயனந்ட பிடுட்டு பிடுகயமர்கள்;ணறுடி
ிப்டயல்வ. ஆமலும் உம்ியனந்ட ிரிந்ட
அபர்கலவத உதிர் உழ ணமத்ணமலேன் அழடணமக
க்தணமகயபிடுபடயல்வ. ளன்மல் இபர்கநில்
தமனழண அந்ட அத்வபட க்தத்வட க்ஷ்தணமக
யவக்க பில்வழத!அவட ரிதமகப் னரிந்ட
ளகமள்நபில்வழத!அடற்கமவடச்
ளசய்தபில்வழத!அட ழபடளணன்று ழகட்கபில்வழத!
ழகட்மழ கயமக்கய ண்ஞிக் ளகமண்டுடமன் ளகமடுக்கய
ணமத்ணம ழகட்கமடபர்கலக்கு டற்குக் ளகமடுக்கப்
ழமகயமர்?
ஆமலும் இபர்களநல்மம் ம்ம யபினத்டய, 

யவ்னத்டய ழகட்டு ல் ல் பனயகநிழழத ழமபடமல்
அபர்கள் ழகட் அந்ட யவ்னத்டயதம பிடுடவவத
ணட்டும் ளகமடுத்டபிடுகயமர்.
ப்டிளதன்மல், சரீத்டயயனந்ட ிரிந்ட அபர்கலவத
உதிர் ணறுடினேம் இந்ட ழமகத்டயற்குத் டயனம்மணல்

ப்ம்ண ழமகத்டயற்குப் ழமகும்டிப் ண்டகயமர். அழடமடு
இழமக ம்மத்டயல் அபடயப்டுபடயயனந்டம்,

ிபிகள் டுப்டயயனந்டம் பிடுடவடமன் -அடமபட,
ழணமக்ஷந்டமன்.
ப்ம்ண ழமகம் ன்மல் ப்ம்ணத்டயன் ழமகம் இல்வ
ன்று இத்டவ கவட ழகட் ின் ீங்கள் னரிந்ட

ளகமண்டினப்ீர்கள். ஆணமம், ப்ம்ணத்டயற்கு ழமகம் டலேம்

கயவதமட. இந்ட ப்ம்ண ழமகம் ப்ம்ணம ன்
ளடய்பத்டயன் ழமகம்.

சடர்னக ப்ம்ணமபின் ழமகம் ன்று வபத்டக்
ளகமள்பவடபி அவட குஞ ப்ம்ண ழமகம் ன்ழ
வபத்டக் ளகமள்நழபண்டும் (ப்ம்ணம ன்கயபவ)

பிதம் ளடரிந்டபர்கள் யண்தகர்ன் ன்றும் அந்ட
ழமகத்வட யண்தகர் ழமகம் ன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
¨க்ஷ்ண டணம யர்குஞ ப்ம்ணணமக இனக்கய
யவக்கும், அட ணமதம பிழமடத்டயமல் ஸ்டெ
ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்கயதினக்கய யவக்கும்

இவப்ட் யவவதடமன் யண்தகர்ன் ன்று
னெர்த்டணமகச் ளசமல்பட. ஸ்டெணமக ஸ்னஷ்டி

ளபநிப்மபிட்மலும் (ணமதம யடணம) குஞ
ப்ம்ணம்
ங்கல் னொத்டயல் ஸ்னஷ்டிவதத் டக்குள்ழந கர்ப்ம்
ணமடயரி வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் யவ. யண்தம்
ன்மல் ஸ்பர்ஞம். அபித்வத ப்டுகய ணமவத

இனட்டு ணமடயரிதமடமமலும் ப்ம்ண வசடன்தத்டயன்

ப்டயயப்மழழத அட இந்ட அற்னடணம ஸ்னஷ்டிவதப்
ண்டபடமல், ப்டயயக்கய அந்ட டத்பத்வட
யண்தணமகச் ளசமல்பட.
ளபநிதிழ ழமகய பமசல்டமன் உள்ழந டேவனகய
பமசலும் ன் உடமஞப்டி யண்தகர்ன் பனயதமக
ளபநிதிழ பந்ட ஸ்னஷ்டி அபன் பனயதமகழபடமன்

உள்ழந ழமபடம். ப்ழமட உள்ழந ழமகுளணன்மல்

யண்தகர்னுக்கு டைறு பதற னர்த்டயதமகய அபன்

யர்குஞ ப்ஹ்ணத்டயற்கு உள்ழந ழமய் க்தணமகயழமட.
ம்னவத கஞக்கயல் ஆதிம் சடர்னேகம் அபனுக்கு என
கல்;ஆதிம் சடர்னேகம் என மத்டயரி;அபனுவத என
னல மள் ணக்கு இண்மதிம் சடர்னேக கமம். இந்ட

ணமடயரி என மள் ளகமண் பனத்டயன் கஞக்கயல் அபன்
டைறு பனம் இனப்மன். அவ்லேநலே கமனம்
ஸ்னஷ்டினேம் ந்ட ளகமண்டினக்கும். டைறு பதமடம்
அபன் ப்ம்ணத்டயன் உள்ழந பமங்கயக் ளகமள்நப் டுபமன்.
அப்ழமட அபழமடு கூ ழமகங்கள்,
ீபர்கள் னடம க ச்னஷ்டினேம் மம

(ப்ம்ணத்டயன்) உள்ழந ழமய் க்தணமகயபிடும். ப்ம்ணம்
ழகபணமக (டித்ட) யற்கும். த்டவ ஆதிங்ழகமடி
பனம் ஸ்னஷ்டி ந்டழடம அத்டவக் கமம்

ஸ்னஷ்டிதில்மணல் ப்ம்ணம் ணமத்டயழண இனக்கும்.
அடற்கப்னம் ணறுடி ஸ்னஷ்டி.
யண்தகர்ின் ஆனேஸ் னடிந்ட அபன் ஸ்னஷ்டி
னலபழடமடும் ணமத்ணமபில் ழசர்படற்கு 'ஆத்தந்டயக

ப்நதம்'ன்று ளதர். (டுபிழழத அந்ட பமர்த்வடவத
ளசமல்ய, 'அப்னம் அர்த்டம் ளசமல்கயழன்'ன்று
ளசமன்ழன்)
யவதக் கர்ணம மக்கய இனந்ட அவடத் டீர்த்டக் ளகமள்ந
கர்ணழணம, க்டயழதம
ழதமகழணம, ஜமழணம ந்ட பனயதிலும் ழமகமணல்

டயனம்ிக் டயனம்ப் ிந்ட ளசத்டக் ளகமண்டினக்கும்

ளனம்மம ீபன்கள் அந்ட ப்நதம் ற்டுகயபவ
இழமகத்டயழழத க்ஷக்கஞக்கமக ன்ணமக்கள்
டுத்ட அவத்டமன் ழபண்டும். ஜமபனயதில்
ழமபன் இந்ட ன்ணமபிழழத ப்ம்ணத்டன் க்தணமகய
பிடுகயமன். ணற் பனயக்கமர்கள் 'உமகர்'ப்டுகயபர்கள்-

 ணஞங்கநியனந்ட

டப்ித்ட ஆமலும் அத்வபட னக்டய அவதமணல்,
ப்ம்ணழமகத்டயற்குப் ழமய், அப்னம் அங்ழகதினந்ட
ஆத்தந்டயக ப்நதத்டயன் ழமட ப்ம்ணமழபமடுகூ
ப்ம்ணத்டயழழத ழமய்க் கவந்ட பிடுகயமர்கள்.
அந்ட ப்ம்ணழமகம் ப்டி இனக்குளணன்மல்:அங்ழக

ழமய்ச் ழசர்ந்டபனுக்கு கமண க்ழமடமடய உட்வககழநம,
பிதமடய, பக்வக, அறர் னடம ளபநிப்வககழநம

டலேம் இல்மணல் ஆந்டணமக, சுத்டணமக இனக்கும். இட
ளமடபமக அங்ழக ழமகய அத்டவ டயனுற
உமகர்கலக்கும்.
அட டபித் டித் டிதமக எவ்ளபமன
டயனுறக்கமர்கலக்கும் அட
எவ்ளபமன டயனுமக இனக்கும்.
கர்ணமக்கமன் ழடமணயல்மடடமக ன்ளன்

ஆவசப்ட்மலும் அளடல்மம் னர்த்டயதமகய இணமக அட
இனக்கும்.
க்டயக்கமன் ந்ட இஷ் ளடய்பத்வடச் ழச

யவத்டமலும் அந்ட இஷ் ளடய்பம் உள்ந ழமகணமக
அட இனக்கும். ப்ம்ண ழமகம் ன்டமல் ப்ம்ணமடமன்

அங்ழக இனப்டமக அர்த்டணயல்வ. அடற்கும் டமண்டி,

உச்சயதில் டங்கலவத வபகுண்ம், வகமம் ன்று
அந்டந்ட க்டர்கள் ளசமன்மலும் இடழபடமன்
அபபனக்கும் அப்டிதப்டித் ளடரிபட. எழ ணமத்ணம
டமன் அந்டந்ட ழமகத்டயல் பிஷ்ட, சயபன் ன்ளல்மம்
ளடரிபமர்.

இப்டிப் மர்த்டமல் ப்ம்ணம தமனக்குழண இஷ் ளடய்பம்
இல்வ!ின்ழ ன் அபர் ழரில்
ளசமல்யதினக்கயளடன்மல் அபர் அப்டி
இல்மடழடடமன் கமஞம் ன்கமம்!ன் இப்டிச்
ளசமல்கயழ ன்மல்:னக்தணமக, வபடயக

கர்ணமஷ்மங்கவநப் ில் இச்வசதில்மணல்
ழணமக்ஷணமர்க்கணமக அடேஷ்டிக்கயபனுக்குத்டமன் இந்ட
யண்தகர்ப் ழமக ப்மப்டயவத சமஸ்டயங்கநில்
ணட்டுணயல்மணல் டர்ணசமஸ்டயணம ணடேஸ்ம்னடய
னடயதபற்யலும் அபவ னக்தணமகக் குயப்ிட்ழ
ப்ம்ணழமக ப்மப்டய ளசமல்யதினக்கயட. அபனுக்கு

இஷ் ளடய்பம் ன்று க்டயப் ிடிப்ழமடுகூ டலேம்
இல்வ. அடமல் ஸ்னஷ்டிதியனந்ட னெத்டயற்கு
அபன் டயனம்னகயமன் ன்வட வபத்ட இடற்கும்
அடற்கும் டுழப பமசமக இனப்வட ஸ்னஷ்டி
கர்த்டமபின் ளதரில் ளசமன்ட. இஷ் ளடய்பங்கநமக
இனக்கப்ட் ணற் ளடய்பங்கள் டன் ளதரிலும் அவடச்
ளசமல்ய, அந்ட ளடய்பம் டபி இனக்கய மக்கயனேள்ந
ளடய்பங்கநின் க்டர்கள் சண்வக்கு பமணயனக்கலேம்
இட ளசௌகரிதணமதினக்கயட.

ளகமஞ்சம் டமமநணமக இன்னும் சய ழவக்கூ

உமகர்கள் யஸ்டில் ழசர்த்டக் ளகமள்நமம். ஆடயதில்
ழபடந்டமன் க்ட னம பிதமித்டயனந்டமலும் அப்னம்
ழடசமந்டங்கநில் ழடழடம பிடத்டயல் அட டயரிந்ட
பஞமகப்
ீ
ழமய், ிற்மடு ழபட பனய ன்று என்று

இனப்டமகழப ளடரிதமணல் ழமழமட அங்கங்ழக
எவ்ளபமன ளரிதபர்கள் எவ்ளபமன ணடத்வட,
ஃிமஃிவத ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள்;ளடய்ப க்டய,
ல்ளமலக்கம், ஆத்ண சயந்டவ ஆகயதபற்வ பினத்டய
ளசய்படமக ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள். அந்ட
ணடமந்டங்கவந, சமஸ்டயமந்டங்கவந (அன்ித

ணடங்கவந, சமஸ்டயங்கவந (அன்ித ணடங்கவந,
அன்ித ணடங்கவந, அந்ித சமஸ்டயங்கவந)
ச்த்வடழதமடு அடேரிக்கய ல்மவனேம்
'உமகர்'கநமக

வபத்டக் ளகமள்நமம். அபர்கலம்

ப்ம்ண ழமகம் ழமபமர்கள் ன்றும், அபர்கலவத
ம்ிக்வகப்டி க்ஷ்தணமனேள்ந ழமகழணம, பிடுட்
யவழதம டபமதினந்டமலும் அடபமக ப்ம்ணழமகம்

அபர்கலக்கு இனக்கும் ன்றும் வபத்டக் ளகமல்நமம்.
இன்னுங்கூ டமமநணமகப் ழமமல் ஆடயதில்

ழபடத்வடக் கண்டித்ழட ழபழ ணடங்கவந ஸ்டமித்ட
னெனனர்கநின் பிதம் ப்டிதமமலும் ..... என

ஸ்டயடயக்கு ழணழ ழமய்பிட்மல் எனத்டனுக்கு ழபடம்
ழபடணயல்வ ன்று அந்ட ழபடழண ளசமல்யதினக்கயழட,
அப்டி ழபட அடேஷ்மத்டயற்கும் ழணழ டங்கநநபில்
அபர்கநில் இண்ளமனத்டர் ழமனேணயனக்கமம்;அந்டத்
டி ணடேஷ்தர்கவநப் ற்யத் ளடரிதமடடமல்

ழடசமந்டங்கநில் ற்ட் அவபடயக ணடங்கள் ணமடயரி

இல்மணல், ழபட ணடம் இனந்ட பந்டயனக்கும் ம்

ழடசத்டயழழத அவட ஆழக்ஷித்ட அபர்கள் ற்டுத்டயத
ணடங்கநில் ிற்கமங்கநில் ிந்டபர்கவநப் ற்யத்டமன்
ளசமல் பந்ழடன்...... அபர்களநல்மம், மம் ழபடத்வட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயடழம, டமங்கள் ிந்ட

ணடணமகயத அவபடயக ணடத்வடழத டங்கள் ழபடணமக
வபத்டக்ளகமண்டு அந்ட ணட ஸ்டமகவனேம் ணற் னக்த
னனர்கவநனேம் மம்
ம்னவத ரியகள், ஆசமர்தமள் னடயதபர்கவந
யவக்கய ணமடயரி யவத்ட க்டய பிச்பமத்டன்
அவடழத அடேரித்டக் ளகமண்டு ழமமல் அட ிசகு

ன்று ழடமன்பில்வடமழ?அப்டிப்ட்பர்கலக்கும்
ப்ஹ்ணழமகம் கயவக்கமம். அபர்கள் க்ஷ்தணமக

யவக்கும் சூன்தழணம, ழபழ ன்ழபம அடபமக அந்ட
ப்ஹ்ணழமகம் இனக்கமம். ஈச்பன் அபர்கலக்கு
ப்ஹ்ணழமக ப்மப்டய டனகயமழம இல்வழதம, மன்
ளகமடுத்ட broad- minded ட்ம் பமங்கயக்

ளகமள்கயழன்!கண்டிப்ம வபடயகர்கவநக் ழகட்மல்,
அவபடயக ணடஸ்டர்கள் டங்கள் ணடத்வட ல்டி

அடேஷ்டித்டமல் அடன் மக அடுத்ட ன்ணமபில்
வபடயக ணடத்டயல் ிந்ட அடயலுள்ந உமவகநில்
என்வ ன்மக அனுஷ்டித்டத்டமன் ப்ஹ்ணழமகம்
ழமகனடினேம் ன்று ளசமல்க்கூடும்.....
ழணமக்ஷ பிதணமக இன்னும் என்யண்டு பிதங்கள்
ளடநிலேடுத்ட ழபண்டும். க்டய ணமர்க்கம் ன்ழ

இனப்டயல் கவசயபவ ழமகய ல்மனக்குழண

இஷ்ளடய்ப ழமகத்டயல் த்வபடணம ழணமக்ஷந்டமன்
கயவக்கயட ன்று யவத்டபிக் கூமட.

அத்வபடணமக இல்மட என ஃிமஃிதமல் கவ
கட்டி வபத்ட, அடற்குள்நமகழப ழமகய க்டர்கவந
குயத்டத்டமன் அப்டிச் ளசமன்ட. ஆமல்

ஸ்பமமபிகணமக ஹ்னடதத்வடப் ளமங்கபிட்டு க்டய
ண்டகயழமட அவட என கவதமலும் கட்டி வபக்க
னடிதமட. அப்டிப்ட் க்டர்கள்-ஆழ்பமர்கள்,
மதன்ணமர்கவநப் ழமன்பர்கள் -

பிசயஷ்மத்வபடத்வடனேம் வசப யத்டமந்டத்வடனேம்
மர்த்டப் மர்த்டப் ண்ஞனும் ன்யல்மணல், உசந்ட
க்டய உஞர்ச்சய ப்டிளதப்டித் டங்கவநக் ளகமண்டு
ழமகயழடம, அடித்டக்ளகமண்டு ழமகயழடம, இன்னும்
ன்ளன் அடேபங்கள் ழபண்டும் ன்று டங்கவநத்
டபிக்கப் ண்டகயழடம அப்டிழத இனக்கட்டுளணன்று
'ப்ரீ'தமக

பிட்டுபிடுபமர்கள். அப்டி பிட்டுபிடுபடயல் 

க்டர்கலக்கு, இப்டி ளபநிதியனந்ட ளகமண்டு க்டய

ண்டபட ழமடமட. அபனுக்கு ழபழதில்வ ன்று
என்மகயழதபி ழபண்டும் ன் டபிப்ன பந்ட அவடப்
மட்டிலும் ளகமட்டிதினக்கயமர்கள். பமஸ்டபணமகழப

அந்ட அத்வபட யவ டங்கலக்கு பமய்த்டவடக்கூப்
மடிதபர்கள் உண்டு. இப்டி க்டயதிழழத மக்டய

ன் க்தமடேந்டமத்டயற்குப் ழமபர்கள் ப்ம்ண
ழமகத்டயல் குஞ ப்ம்ணத்டன் ழசமணல்
ப்ம்ணணமகழப ஆகய அத்வபட மக்ஷ£த்கம னக்டய
அவந்டபிடுபமர்கள்.

டமன் ஜம ழதமக மடவ ன்று ண்ஞமணல்

ஈச்பழ டக்கு அத்வபட ழணமக்ஷம் டழபண்டுளணன்று
டமலேம் எனபன் ிமர்த்டயத்ட க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமழ அந்ட க்டனுக்கும் கபமன் ப்ஹ்ண
ழமகத்டயற்கு ழணற்ட் ப்ஹ்ண யர்பமஞத்வட

(அத்வபட னக்டயவத) அடேக்யத்ட பிடுபமன். ஈச்ப
ப்மடம் ன்று ழழ ளடரிதமணல் மடவனெம்
ஜமபனயக்கமன் ளறுபவடழத இந்ட ணமடயரிதம க்டன்
ிமர்த்டவ னெம் ஈச்ப ப்மடணமகத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு ளற்று பிடுபமன். அபனுக்கு அப்டிழத
அத்வபட ழணமக்ஷத்வட கபமன் டெக்கயக்

ளகமடுக்கணமட்மளன்றும், அபவனேம் ஜம பனயதில்
டயனப்ிபிட்ழ அந்ட க்ஷ்த யத்டய ளறும்டிதமகத்டமன்
ளசய்பமளன்றும் ம்னவத (அத்வபட)
ம்ிடமதத்டப் ளரிதபர்கள் சய ழர்
அிப்மதப்டுகயமர்கள்.
இப்டிழத, அழக பிடணம ழதமகங்கள் இனப்டயல்
என்யல் ஆடம சக்டயவதப் ிடித்ட ற§ம்ம மடிதில்
சக்ம், சக்ணமக ற்யக் ளகமண்ழ ழமய் னடிபிழ, அந்ட
சக்டயதின் னெம் அடற்கும் ஆடமணம ப்ம்ணணமகய
சயபத்டயல் இண்க் கப்டற்கு பனய

ளசமல்யதினக்கயட. அங்ழக அத்வபடணமகத்டமன்
னக்டயவதச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதமல் அந்ட
உமகர்கலக்கும் ப்ம்ண ழமக ப்மப்டய ன்யல்மணல்
அத்வபட னக்டயழத கயவப்டமகத் டீர்ணமிக்கமம்.

யர்குஞணம டத்பத்டயல் ணமடய அவபவட க்ஷ்தணமக
ளசமல்லும் அஷ்மங்க ழதமக யத்டர்கலம் ப்ம்ண
யர்பமஞழண (அத்வபட னக்டய) அவபடமக என
அிப்மதம். இனந்டமலும் கர டம பசம் அடற்கு ஆடபமக
இல்வ. கயனஷ்ஞ ணமத்ணமபின் டீர்ப்னக்கு ழணமக,

ணமமக இன்ளமன்வ எப்னக் ளகமள்படற்கயல்வ. அபர்
ஜமிகவநத்டமன் மங்க்தர் ன்றும் ந்யதமய
ன்றும் ளசமல்கயமளன்ட ல்ம ம்ப்டமத

பித்பமன்கலக்கும் ளடரிந்ட பிதம். அத்வபட பனயதில்
ழமகய இபர்கள் ணட்டுந்டமன் இத்டயல் இனக்கும்ழமழட
'ப்ஹ்ணனடர்'கநமகய

ழடம் பிலந்டலேன் 'ப்ஹ்ண

யர்பமஞம்'அவகயமர்களநன்று அபர்

ளசமல்யதினக்கயமர். ப்ஹ்ண னடமபட ன்டம் ப்ஹ்ண
யர்பமஞம்டமன். ழடனள்ந ழமழட அப்டி ீபன்
னக்டயதியனப்டமல் சும்ணம என பித்தமம்

கமட்த்டமன் ப்ஹ்ணனடர் ன்று ளசமன்ட. இவடத்
ளடநிலே ளசய்படமக என்யண்டு ச்ழமகம் டள்நி
'அிழடம

ப்ஹ்ணயர்பமஞம் பர்டழட':இண்டு இத்டயலும்

அடமபட இம் ம் இண்டிலுழண ஜமிக்கு ப்ஹ்ண
யர்பமஞம் கயவக்கயட ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.

ழதமக ணமர்க்கம் ன்ழ ளமடபமகச் ளசமல்கயழமழண,
அஷ்மங்க ழதமகம் னடமடகவந, அபற்யல்
ழமகயபர்கலக்கு ன் யத்டயக்கயட ன்றும் அபர்
ளசமல்யதினக்கயமர். அபர் ளசமல்கய ழதமகய அஷ்மங்க
ழதமகத்வட சுத்டணமக அப்தயத்ட ன்மக ச்பமக்
கட்டுப்மடு, ணஸ் கட்டுப்மடு இண்வனேம்

ண்ஞிபன். அழடமடு கூடுடல் சயப்மக, அபன் ல்

க்டயனேள்நனம் வத்டபன். ழதமக சமஸ்டயத்டயல்

ளசமன்டி கமன்ன்ட்ழனுக்கம ழடம ளகமஞ்சம்
ஈச்ப ப்ஞிடமம் (கபத் க்டய த்தமங்கள்)
ண்டபட ன்று ணட்டும் இல்மணல் கபமவழத
ப்ழமடம் ளடமர்ந்ட ஸ்ணரிக்கயபன். 'ணமம் அடேஸ்ணன்'
'டடம்

ழதம ணமம் ஸ்ணடய யச்தச:' ன்ளல்மம்

அபவப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டிப்ட்
க்டயனேம் ழசர்ந்ட அந்ட ழதமகய ழபடங்கநிளல்மம் சப்ட
ப்ஹ்ணணமகச் ளசமல்யதினக்கும் ப்ஞபத்டயன்

த்தமத்டயழழத ழடத்வட பிட்மல்கூ அபனுக்கு
உழ அத்வபட னக்டய கயவக்கபில்வ ன்றுடமன்
'அக்ஷ

ப்ஹ்ண ழதமகம்'ன்கய (ட்மபட)

அத்தமதத்டயல் கபமன் ளடரிபித்டயனக்கயமர். உத்டமதஞ
¨ர்த கடயதில் அபனுவத உதிர் ப்ஹ்ணழமகத்டயற்குப்
ழமய் ழசர்படமகழப ளசமல்யதினக்கயமர்.

உத்டமதஞ ணஞம் : அடன் சரிதம ளமனள்
உத்டமதஞ ணஞம் : அடன் சரிதம ளமனள்
உத்டமதஞ ணஞம் ன்ட எநலே ல் ியத்டய

அவந்ட பிட்ட. ஆமலும் அவடப் ற்யனேள்ந ளமட
அிப்மதம் ரிதமதில்வ. மன் ளசமல்ப் ழமகய

பிதம் உங்கலக்கு ஆச்சர்தணமதினக்கமம். ஆமல்
ஆசமர்தமள் மஷ்தத்டயல் ளசமல்யதினப்வடத்டமன்

ளசமல்கயழன். உத்டமதஞ ணஞம் ன்டற்குத் வட
ணமத்டயயனந்ட ஆடி ஆம்ிக்கய பவ உள்ந ஆறு
ணமத்டயயனந்ட ஆடி ஆம்ிக்கய பவ உள்ந ஆறு

ணமத்டயல் ளசத்டப் ழமபட ன்று ஆசமர்தமள் அர்த்டம்

ண்ஞழபதில்வ. ின்ழ ப்டிப்

ண்ஞிதினக்கயமளன்மல்:அந்ட ழதமகய, (ஜமி டபி
யஷ்கமண கர்ணய, க்டன் னடம ந்ட உமகனுழண)
ஹ்னடதத்டயயனந்ட சயறக்குப் ழமகய மடி பனயதமக
ப்மஞ பிழதமகணமகய ழடபதமம் ன் ளடய்பக
ீ

ணமர்க்கத்டயன் பனயதமக ப்ஹ்ண ழமகத்டயற்குப் ழமகயமன்.
அந்ட ளர்ணயறக்குப் ழமகயடற்கு னன்மடி அழக
ங்க்ஷன்கள்!அவப எவ்ளபமன்றும் என ழடபவடதின்
ஸ்டமம். அப்டி னடயல் அக்ிதின் ஸ்டமம்
பனகயட அப்னம் சுக் க்ஷ
ழடபவடதின் ஸ்டமம். அடற்கப்னம் உத்டமதஞ

கல்தமஞத்டயற்கு ழடபவடகநின் ஸ்டமம்- கபணமகக்
ழகட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்;உத்டமதஞ கமம்
இல்வ;அந்டக் கமத்டயற்கு ழடபவடகநமக

இனக்கப்ட்பர்கநின் ஸ்டமம்- ன்யப்டி இன்னும்
சய ங்க்ஷன்கவநனேம் டமண்டி ளர்ணயஸ் ழமய்ச்
ழசனபடமகழப ஆசமர்தமள் பிநக்கயதினக்கயமர்.

கபமனும் ற்ளகழப சமந்ழடமக்தம், ப்னடமண்தகம்
னடயத உயத்டக்கள் ளசமல்யதினப்வட

அடேரித்டடமன் கர வடதில் ளசமன்ட. அபற்றுக்கு
ஆசமர்தமள் ளசய்டள்ந மஷ்தங்கலம், (கர வடக்கு) ப்
ிற்கமத்டயல் உண்ம ப்ஹ்ண ¨த்ம், அடன் மஷ்தம்
ஆகயதவபனேம் இந்ட பிதத்வட ந்ழடத்டயற்கு
இணயல்மணல் ளடநிலேடுத்டம்.
இழட ணமடயரிடமன் னர்ன்ணம உள்நபர்கலக்கு

ணஞளணன்டம் அந்டக் கம ழடபவடகள் உள்ந

(ித்னதமஞம் ன்) ணமர்க்கத்டயல் அபர்கலவத உதிர்

ளபநிழத ழமபவடச் ளசமல்படடமன். ஆடிதியனந்ட வட
ிக்கய பவதிலுள்ந ஆறு ணம கமத்டயல் உதிர்
பிடுபவடச் ளசமல்படயல்வ.
இன்ளமன பிதம்:இப்டி உத்டமதஞ ழடபவடகள்
னடம ழடபவடகநின் ஸ்டமங்கள் பனயதமக

ங்க்ஷன் ங்க்ஷமகப் ழமய், ப்ஹ்ண ழமகம் ழசர்ந்ட,
அப்னம் ப்நதத்டயன்ழமட ப்ம்ணத்டயழழத க்தணமகய
ணமசமம் டயலும் ஜமிக்கு அடிழதமடு
ம்ந்டணயல்வ. ஆவகதிமழ அழக ஜமிகலவத
யர்தமஞ (ணஞ) த் டயடயவதப் மர்த்ட, அட

உத்டமதஞணமதில்வழத!அப்டிதமமல் அபர்கள்
னக்டய அவதபில்வதம?ன்று யவப்ட
ரிதில்வ.

கர்ணழதமகத்டயன் ணமறுட் இன ன்கள்
கர்ணழதமகத்டயன் ணமறுட் இன ன்கள்
கர்ண ழதமகம் சுத்டணமக அடேஷ்டித்ட னடித்டமல் அடன்
மகச் சயத்ட சுத்டய உண்மகய ஜம ழதமகத்டயல்
ழமபடற்கம ழதமக்தவட யத்டயக்கும் ன்று 

டவப ளசமன்ழன். அப்டி என கர்ண ழதமகய இந்ட
ன்ணமபிழழத, அல்ட அடுத்ட என்யண்டு
ன்ணமக்கநிழம சுத்டய ளற்று ஜம ழதமகம்
ஆம்ித்டமல், அந்ட ன்ணமழபமழழத அத்வபட னக்டய
ளற்றுபிடுபமன். அப்டிதினக்க, இப்ழமட கர்ண

ழதமகத்வடனேம் உமவகநில் என்மக்கய, அபன் ஜம
ழதமகத்டயற்குப் ழமபடற்குப் டயல் ப்ஹ்ண ழமகத்டயற்குப்

ழமபடற்குப் டயல் ப்ஹ்ண ழமகத்டயற்கு ழமபடமகச்
ளசமல்ய ஆத்தந்டயக ிநதம் ற்டும் பவதிம
த்டவழதம கல் ழகமடி கமம் கனயந்ட ிகுடமன்
அத்வபட னக்டய ளறுபமன் ன்று ளசமன்மல் ப்டி?
ப்டிளதன்மல் அட அபன் உத்ழடசத்வட, ட்சயதத்வடப்
ளமறுத்டட. அபனுக்கு அத்வபட ட்சயதத்டயல்
குயதினந்ட, ஆமலும் ஜம ழதமகத்டயற்கம
க்பணயல்மடடமல் அடயல் ிழபசயப்டற்கம ழதமக்தவட
ம்மடயத்டக் ளகமள்நழப கர்ண ழதமகம் அனுஷ்டிக்கய
உத்ழடசம் இனந்டமல், அட இனந்டமழ, சயத்ட சுத்டய
ற்ட்லேன் ஜம பனயதில் ஆம்ிப்மன்;அப்னம்

அத்வபட னக்டயக்கும் சுனக்கழப ழமபமன். ஆமல் அந்ட
பனயதில் அபனுக்கு அினசய, அியழபசங்கள் (சுவபனேம்,
ஈடுமடும்) இல்மணல், "ம்மத்டயயனந்ட
பிடுடம். அடற்கு ம்ணமல் னடிந்டட
கர்ணமடேஷ்மந்டமன். அவடப் ண்டழபமம்"ன்று

னஷ்கநணமகக் கர்ண ழதமகம் ண்ஞி அழடமடு யறுத்டயக்
ளகமண்மமமல் ப்ஹ்ணழமக ப்மப்டயடமன் கயவக்கும்.
னன்ழழத ளசமன்மற்ழமக் ழகட்கமட ளரித
க்ஷ்தத்வட கபமமக பயந்ட டணமட்மன்.

இந்ட ணமசமங்களநல்மம் டற்கு பந்டளடன்மல்
'ஜம

பனயதில் க்டய உண்ம ன்?அட 'கரீதீ

மணக்ரீ'ன்ட ப்டி?' ன் அசயல்
பந்டயனக்கயட!இந்த்ரிதங்கள், ணஸ், னத்டய இபற்வ
அக்கய அனயக்க பனய ளசமன்ின், ீபமபத்டயற்ழக

ஆடமணம அங்கமத்வட அக்கய அனயப்டற்கமகத்டமன்

க்டயவத வபத்டட;அடிழபவழத ளபட் அடடமன்

ஆனேடணமதினப்டமல் 'கரீதய மணக்ரி'தமகச் ளசமன்டன்று அங்கம ஸ்டமம்;அவட க்டய ன்கய அன்ின்
ஸ்டமணமக்கய, அந்ட க்டயதமழழத அங்கமத்வடக்
கவத்டக் கவத்ட ளணல்யசு ண்ஞிமல் அட

ஹ்னடதத்டயன் ணத்டயதிலுள்ந ஆத்ண ஸ்டமணம
த்பமத்டயற்குள்ழந ழமய் ீப மபம் அடிழதமடு ழமய்
ஆத்ணமபமக யற்கும் ன்று மர்த்ழடமம்.
அந்டப் ழச்சயல், 'ஜமி இப்டி ஆகயமளன்மல்
ணற்பர்கள் ன் ஆகயமர்கள்?அபர்கலக்கும்
ஹ்னடதத்டயல்டமழ அங்கமம் இனக்கயட?அட ஆத்ண
ஸ்டமத்டயற்குள் ழமகமபிட்மல் ழபழ ன்
ண்டம்?ன்
ழகள்பி பந்டட. 'ஹ்னடதத்டயயனந்ட அழக மடிகள்
ழமகயன். சரீத்டயன் பத்பமங்கநில் னடிகயவபனேம்
அபற்யழ உண்டு. கர்ண ந்டம் கத்டரித்டப் ழமகமட
மடமஞ ீபர்கநின் ணஸ், னத்டய, அங்கமம்

ல்மழண கவசய னெச்சு பவ ளணல்யசு மணல்
ளனத்டத்டமன் இனக்கும். அந்டக் கவசய னெச்சு

அப்ழர்ப்ட் னணம அந்டஃகஞத்வடத் டெக்கயக்
ளகமண்டு என்ட மடிகநின் என்யன் பனயதமக ளபநிழத

ழமகும். ிர்மடு இன்ளமன ன்ணம ற்டும்ழமட அந்ட
சரீத்டயற்குள்ழந ிழபசயக்கும். இந்ட என்வடத் டபி
சய¨க்குப் ழமகய மடி என்று உண்டு. ஜம பனயதில்
ழமகமணல், ஆமல் ம்ம ந்ட யவ்னத்டயவத
ட்சயதணமகக் ளகமண்டு பிட உமவ

ண்டபர்கலக்ளகல்மம் அந்ட மடி பனயதமக உதிர்

ளபநிதிழ ழமய் ப்ஹ்ண ழமகத்வட அவனேம்' ன்
ணமசமங்களநல்மம் பந்டபிட்.
டவ மடி ற்யத டபம கனத்ட
டவ மடி ற்யத டபம கனத்ட
இன்ளமன ணமசமம்:ஹ்னடதத்டயயனந்ட சயறக்குப்
ழமகய மடி ற்யதட. உத்டமதஞ ணஞத்வடப் ற்ய
ரிதம அிப்மதம் இல்மடட ழமழப இவடப்
ற்யனேம் இனக்கயட. உத்டமதஞ ணஞம் ன்ட
பமஸ்டபத்டயல் அடற்ழகற்ட் ழடபவடகலவத
ஸ்டமம் பனயதமகப் ழமபட ன்று ளடரிந்ட

பிதஜ்ஜர்கலங்கூ (ளமம்ப் ளரிதபர்கள், ஆசமர்த

மஷ்தங்கவந இன்ம் பிநக்கணமக னரிதவபப்டற்கமக
அபற்றுக்கு வ்தமக்தமம் லடயத  ழர்கூ) இந்ட
மடி பிதத்டயல் ரிதம அிப்மதணயல்மணழ
இனக்கயமர்கள். அடமபட, ல்மனம் அந்ட மடிவத ழதமக
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கும் ற§ம்வ ன்ழ
யவக்கயமர்கள்.
ஆமல் இட அந்ட ற§ம்வ இல்வ. அட (ழதமக
சமஸ்டய ற§ம்வ) னடகுத் டண்டின் அடிதில்,
னெமடமம் ன்கய இத்டயயனந்ட னப்ட்டு ழர்
ழணமக சயறக்குப் ழமபட. உயத்டக்கநிலும்
ிம்ண ¨த்த்டயலும் ளசமல்ய மம் மர்த்டழடம
ஹ்னடதத்டயயனந்ட னப்டுபட. னெமடமத்டயயனந்ட
னப்டும் ற§ம்வதில் ப்மஞ சக்டயவத

ற்யக்ளகமண்டு ழமபட அடற்ளகன்று மடவ

ண்டம் ழதமகயகவந ணட்டுழண குயத்ட பிதம்.

அபர்கள் ழமகமடம சக்டயவதப் ிடித்ட அடன் பனயதமக
சயயஸ் சயபத்டயல் க்தணமகயபர்கள். அட என
குயப்ிட் ழதமக ணமசமம். எநயடணம
(உயத்டக்கநின் ஆடமத்டயல் அவணந்ட) ம்னவத

ழபடமந்ட ணடம் அந்ட ணமசமங்கவநத் ளடமடுபடயல்வ.
அட ச்பமம், சக்டய ன்று சுற்ய பவநத்டக்ளகமண்டு
ழமகமட. ழழ சயன் மவத் டள்நி, இனக்கய எழ
மமக ஆகழபண்டும் ன்று ஸ்ட்வட் குய வபத்ட,
ஜம பிசமத்டயல் அசய அந்ட க்ஷ்தத்வட
அடேபணமக்கயக் ளகமள்நழப ழபடமந்டம்

பனயகமட்டும்.........ஹ்னடதத்டயயனந்ட னப்டுபடமக
ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்யனேள்ந மடிகள்  னெம்
னலபடற்கும் பமழ்க்வக ப்ட, னடிபட

னடயதபற்றுன் ம்ந்டப்ட்வப. அபற்யழ
உத்கயனஷ்ணமக இனப்ட டமன் சயறக்குப் ழமகயட.
அவட உயட, ப்ஹ்ண ¨த்ங்கநில் என இத்டயலும்
ற§ம்ம ன்று ளசமல்யதினக்கழபதில்வ. னெர்த்ட
மடி-அடமபட சயயல் இனப்ட, அங்ழக னடிபடன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயட. ஆசமர்தமலம்

மஷ்தத்டயல் அப்டிழதடமன் ளசமல்யதினப்மர்.
னக்தணமக இந்ட பிதம் பனகய சமந்ழடமக்த

ப்னடமண்தக, ப்ஹ்ண ¨த் மஷ்தங்கநில்
ஆசமர்தமள் 'ற§ம்வ'ன்று ளசமல்ழபதில்வ.
கர வடதிலும் 'னெர்த்ன்தமத்ண:ப்மஞம்'ன்டமக சயயல்
ிமஞவச் ழசர்த்ட வபத்ட அந்ட பனயதமக ழட

பிழதமகணமபவடச் ளசமல்கய இத்டயல் னெம், மஷ்தம்
இண்டிலுழண ற§ம்வவதப் ற்யப் ழச்சயல்வ

ஆசமர்தமள் எவ்ளபமன உயத்டமக மஷ்தம் ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமகும்ழமட னடயல் பனம் கழமயத்,
ப்ச்ழமயத், வடத்டயரீதம் ஆகயதபற்யல் ணட்டும்
ற§ம்ம ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். அழடமடு
வடத்டயரீதத்டயல் ஹ்னடதத்வட ம்
ல்மனக்கும் ளடரிந்ட ல் ஸ்டெணம அபதணமகழப
கூச் ளசமல்யதினக்கயமர். ன் அப்டிளதன்மல்..............
ஜம பனயக்கமன் உச்சயக் கட்த்டயல் அங்கம
சயப்னக்கமக க்டய ண்டகயழமட ணறம் னத்டயனேம்

அங்கம ஸ்டமணம ளணய-ஸ்டெ ஹ்னடதத்டயற்கு
பனபட, ஹ்னடதம் ¨க்ஷ்ண னடணம ப்ழவணதமழழத
ளமம்ி அங்கமம் ளணல்யசமபட, அப்னம் ணத்த

த்பமத்டயற்குள்ழந ழமய் எடுங்குகயட - ன்று ளசமன்
இந்ட process ல்மம் அபனுக்குத் ளடரிதமணழடமன்
க்கயட!ஆத்ணம யர்குஞணமட ன்மல் ணறக்கு
அடயல் ிடிப்ன இல்மணல் vague -ஆக இனப்டமல், குன

ளசமல்யக் ளகமடுத்டடி னெச்சுக்கு, ண்ஞத்டயற்கு ங்ழக
ழபர் ன்று ளடரிகயழடம அந்ட மதின்டில் அட
இனப்டமக அபன் வபத்டக் ளகமண்டு அடயல்

கமன்ன்ட்ழவ வபப்ழடமடு ரி. அடடமன்
ஹ்னடத ணத்டய ன்றும் குன ளசமல்ய அபன் ளடரிந்ட
ளகமண்டினப்மன். ஆமலும் பமஸ்டபணமகழப

அபனுவத சயத்டம் ன்மக யற்ழடமடு ரி,
பமவகள் னலக்கத் டீர்ந்ட, அங்கமம் னலக்க
அனயலேட் அப்னந்டமன் யவதமக யன்று, யன்ழ

ழமபட. 'யன்று'ன்மல் 'ஸ்மன்ட்'ண்டபட, 'ஸ்மப்

ஆபட'ன்று இண் அர்த்டம் இனக்ழகமல்யழதம?அடயல்
னடல் அர்த்டத்டயல் ஆம்ித்ட இண்மபடயல் னடிபட.
அப்டி னடிபடற்குள் ஹ்னடதம், மடி னடயத
ம்ந்டணமக க்கய 'ப்மஸ்' அபனுக்குத் ளடரிந்ட
ப்டயல்வ. அடமபட அட அபன் கபத்டயற்கு பழப
பமட. அபனுவத எழ கபம், எழ குய அபன்

மபவதமக ிடித்டக் ளகமண்டினக்கய ஸ்டமத்டயல்
பமஸ்டபணமகழப ஆத்ண ஸ்னஞம் ற்டுபடயல்டமன்

இனக்கும்?இனக்க ழபண்டும். மக்ஷ£த்கமம் என்ழ குய
ன்று அழட டயதமணமகத்டமன் அபன்
இனப்மன்;இனக்கடம். அடற்குப் ழமகும் பனய ன்று

வடழதம கபித்டமல் அட 'டிஸ்ட்மக்ஷன்'டமன் (டயவச
டயனப்ல்டமன்) பனயவதக் கபித்டமல் க்ஷ்தழண
ழமய்பிடும்!அப்னம் பனயனேம் ழமய்பிடும்!வனத குனடி
ன்று அவமய்கய ணழமடு யற்கழபண்டிதடடமன்.
அம்மள் அழடம அங்ழக ஆபிர்பித்டயனக்கயமள் ன்று

தமழம ளசமல்கயமர்களநன்று வபத்டக் ளகமள்லழபமம்.
உழ ன் ண்டழபமம்?ணமயகணமக அப்ழமழட
அபன் இனக்கய ஸ்டமணமக என இத்வடப் ற்ய

ணக்கு என ிடிப்ன உண்மகயபிடும். ணமயகத்வட
பமஸ்டபணமக்கயக் ளகமள்படற்கமக அந்ட இத்டயற்கு
எட்ணமக எடுழபமம்! அப்ழமட ழமகய ழமட் ன் டமர்
ழமம, கப்ிதம ன்ளல்மணம கபித்டக்
ளகமண்டினப்ழமம்?
ஆவகதிமல் யத்டயதவந்ட என ஜமிதிம் ழமய்
ழபடமந்டம் ளசமல்கய ஹ்னடதம், மடி, த்பமம்

ன்ளல்மம் ழகட்மல் அபர் என்றும் ளசமல்
ணமட்மர்!டன் ணமசமழண ளடரிதமட அபனக்கு
உமகர், மண ங்கள் ஆகயதபர்கலவத
ணமசமனம் ளடரிதமடடமன். டமன் பந்ட ழமவப்
ற்யழத
ளடரிதமடபனுக்கு அடன் எத்டயழ ன் கவ
கட்டிங்கள் இனந்டட, அடுத்ட ழமடில் ன் இனந்டட
ன்ளல்மம் ளடரினேணம ன்?
ஆமல் ணம ஜமிகநம ரியகள்டமழ இளடல்மம்
உயத்டக்கநிழழத ளசமல்யதினக்கயமர்களநன்மல்,
அந்ட ரியகள் ஜமம் அவந்ட ிற்மடு, என டம்

அவந்ட ிகு எனழமடம் லப னடிதமட யத்டயவதப்
ளற் ிற்மடு, ணமத்ணமழப டன்னுவத ஸ்னஷ்டி

பிசயத்ங்கள், ஸ்தங்கள் ஆகயதபற்வ அபர்கலக்குத்
ளடரிபித்டப் ளனவணப்டும் ழமடடமன் இந்ட ப்மளஸ்
- இட ணட்டுணயல்மணல் உமகர்கலக்கம ப்மளஸ்,
மணர்கலக்கம ப்மளஸ் ல்மனம்

ளடரிதப்டுத்டயதினக்கயமன். அபன் ன்ளபல்மம்
ழபடிக்வககள், அடயசதங்கள் ண்டகயமன் ன்கய

மடேபத்டயல் அபர்கள் ணற்பர்கலக்கும் ளடரிதப்
டுத்டயதினக்கயமர்கள்.
ணற்பர்கநிம் பிதம் ழம ிற்மடு ளகமஞ்சம்
குனறும்டினேம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ணமவத
'ச்'டயலும்

பத்டமழ ளசய்கயட?அடமல்!குனப்ம்

ளடநித தமமபட ஜமிதிம் ழமகமளணன்மல்
அபனுக்ழகம அந்ட ணமசமழண

ளடரிதமணயனக்கயட!அல்ட ந்ட அநலேக்குப் ணமத்ணம
ளடரிபித்ட, பிட்டு பிடுகயமழம, அவ்பநலேடமன்

ளடரிகயட!அடற்கு ழணல் ளடரிந்ட ளகமள்நடளணன்று
இபனுக்கும் (ஜமிக்கும்) இல்வ!அந்ட அநலேக்குக்கூ
அபன் ளடரிபிக்கயமழ ன்டமல் இபன்

ளடரிந்டளகமண்மழ டபி இபனுக்கமக அடயல்
'இன்ளஸ்ட்'இல்வ!இப்டிதமமல், குனப்

அயழப

ரிதம அயலே ணமடயரி இனந்ட ளகமண்டினக்க
ழபண்டிதடடமழ?

அந்ட ணமடயரி, ஹ்னடதத்டயயனந்ட சயறக்குப் ழமகய
னெர்த்ட மடிவத ழதமக சமஸ்டயத்டயன் ற§ம்வதமகப்
ளமடபமக ல்ழமனம் யவத்டக் ளகமண்டினந்ட

ணதத்டயல் ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞிமர். அபர்
ிக்கயழமழட ர்பஜ்ஜர்;அபனக்கு ளடரிதமட
பிதணயல்வ ன்மலும் ணடேமக பந்ட
ணடேர்கலக்கு பனயகமட்டுகயழமட குனனகணமக

பித்தமப்தமம் ண்ஞித்டமன் டணக்கு டலேம் ளடரிந்ட
ணமடயரி ண்ஞிக் கமட்டிமர். னடயல் ப்ம்ணச்சமரிதமக
குனகுபமத்டயல்  சமஸ்டயங்கவநப் டித்ட,

அப்னம் ந்யதமய குனபிணயனந்ட ப்ம்ணபித்தம
சமஸ்டயத்வட ஸ்பகமம்
ீ
ண்ஞிக் ளகமண்மர்.
அடற்கப்னம் குனபின் ஆக்வஜப்டி மஷ்தங்கள்
லடயமர்.
அப்டி லடயழமட ளமம்லேம் பிதணமக என்று
ண்ஞிமர். ன்ளபன்மல், டமழண அடேபிதமகலேம்
ர்பஜ்ஜமகலேம் இனந்டழமடயலும் அபர் ளமந்ட

அடேபத்டயன் ழரில் ளமந்ட அயபின் ழரில் வடனேம்
ளசமல்மணல் சமஸ்டய, ம்ிடமத சயஷ்மசமங்கநின்
அடிப்வதிழழத, அபற்மல் அங்கர கரிக்கப்ட்
பிதங்கவநழத ளசமன்மர். ளமந்ட ழமடமபில்
ளசமன்மல் டணக்கு க்கயணமடயரிழத ல்மனக்கும்
க்குணமமல்டமழ அட ரிதமக பனம்?அப்டி

ங்ழகதமபட க்குணம?ளமந்ட ழமடமபிழழத
ளசமன்டமல்டமழ ளௌத்ட வமடய டர்சங்கள்
ழமகம் னவ டப்ிப் ழமகும்டிப் ண்ஞி, ரி ளசய்த
மம் பந்டயனக்கயழமம்?'ன்று யவத்ட டம்வண அக்கயக்
ளகமண்டு, டம் னெணமக ட்ளடிவழத ழச பிட்மர்.
அப்ழமட ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ம்ந்டணயல்மட
பிதங்கநில் 'ட்ளடில்

ிீ ஃப்'ரிதில்மபிட்மல்கூ, 'அடயல் வக வபக்க
ழபண்மம்;டமம் வக வபத்டமல் ணற்பர்கலக்கும் இம்
ளகமடுத்டப் ழமய் கட்டுபிடும்'ன்று யவத்ட பனக்கயல்
பந்ட ம்ிக்வககவந அடேரித்ழட டமனம் ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழமமர்.
ழபடமந்ட சமஸ்டயம் ளசமல்லும் ஹ்னடதம், மடிகள்
ணமசமம் அப்டிப்ட்

என்றுடமன். அடகவநப் ற்யத் ளடரிந்ட ளகமள்படமல்
எனபிட ஆத்ண மனணயல்வ;ளடரிதமடடமல்
ஷ்னணயல்வ. ழதமக சமஸ்டயங்கள் ளசமல்லும்
ற§ம்வ னடம மடிகலக்கும் இடற்கும் இட என
ளரித பித்தமம். அங்ழக (ழதமக சமஸ்டயங்கநில்)

இப்டிதிப்டி அப்தமம் ண்ஞி இன்ின் மடிதில்

ப்மஞ சக்டயதின் ஞ்சமத்வட உண்மக்கய, ற்ய கர ற்ய,

ல்மம் ண்ஞி, இன்ின் ன் அவந்டளகமள்ன்று
ீபன் அபற்வக் குயத்டச் ளசய்தக்கூடிதடமகப் 
பிதம் ளசமல்யதினக்கயட. அபற்யல்
ஆத்ணமிபினத்டயக்கமவபனேம் உண்டு. ஆமல்

ம்னவத ழபடமந்ட சமஸ்டய மடிகள், ஹ்னடதம், ணத்த
த்பமம் இவப பிதணமக எனத்டன் ன்லேம் ண்ஞி
ன் னும் ள னடிதமட. இபனுவத பமழ்க்வக
னவ ப்டிதினக்கயழடம, உமவனேம் ஆத்ண

பிசமனம் ப்டிதினக்கயழடம அடற்ழகற்க இபனுவத
ீபமபம் ஆழமழணடிக்கமக அந்ட மடிகநில் அல்ட
ணத்த ஸ்டமத்டயல் ழசனம். அவ்பநலேடமன். ழதமக

சமஸ்டயத்டயல், மடிகநில் எனத்டன் டன்னதற்சயதமல்
உண்மக்குகய ிமஞ ஞ்சமங்கநமழழத

அபனுவத பமழ்க்வகனேம் மடவனேம் னொணமகயன்.
ழபடமந்டத்டயழம அபனுவத பமழ்க்வக னவவதனேம்
மடவவதனேம் ளமறுத்ழட அபன் பசணயல்மணல் மடி
இத்தமடயகநில் சயட க்கயட. ஆவகதமல் அந்டச்
சயவடத் ளடரிந்ட ளகமள்படமல் அபனுக்கு என

மனணயல்வ. டப்மகழப ளடரிந்ட ளகமள்படமலுங்கூ
என ஷ்னணயல்வ.
ழதமக சமஸ்டய மடிகள் ணமசமம் என ஞிதில்
மக்வடதமக யப்ழமகய ணமடயரி. அடயல் ல லபமகப்
மர்த்ட யத் டன்னதற்சயதில் ழமக ழபண்டும். ழபடமந்ட
மடிகள் யஃப்ட் ணமடயரி. அடழப டெக்கயக் ளகமண்டு
ழமபட. அடயல் இனப்பன் என்றும் ண்ஞ ழபண்மம்.
யஃப்ட் ப்டி ழபவ ளசய்கயட ன்றும் அபனுக்குத்

ளடரிந்டயனக்க ழபண்டிதடயல்வ. அவடப் ற்ய அபன்

டப்மக யவத்டக் ளகமண்டினந்டமல் கூ அடற்கமக அட
ங்ழக ழமகுழணம அங்ழக ளகமண்டு ழசர்க்கமட ன்றும்
இல்வ.
ஆவகதிமல்டமன் ஆசமர்தமள் மஷ்தம் லடய ழமட

ஆம் கமத்டயல் னெர்த்ட மடி ற்யப் ளமட அிப்மதம்
ப்டி இனந்டழடம அப்டிழத டமனம்
'ற§ம்வ'ன்று

ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமமர்.

என்றும் பிஸ்டமம் ண்ஞமணல் சுனக்கணமகச் ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழமமர். அப்னம் இந்ட பிதம் ளகமஞ்சம்
டீப்மகழப சமந்ழடமக்த, ப்னடமண்தக

உயத்கநிலும், ிம்ண ¨த்த்டயலும் பனம்ழமட,
ற§ம்வ'ன்று ழர் ளசமல்மணல், சயறக்குப்
ழமகய மடி ன்று ணட்டுழண ளசமல்ய யறுத்டயக்
ளகமண்மர். அப்ழமடகூ இட ற§ம்வ இல்வ
ன்று ஸ்ஷ்ணமக ளசமல் பில்வ. அழடமடு னந்டய
உயத்டக்கநில் டமம் ற§ம்வ ன்று

ளசமல்யதினந்டவடனேம் ணமற்மணல் அப்டிழத

பிட்டுபிட்மர். அபசயதணயல்மட பம்னக்ளகல்மம்
'இம்மர்ளன்ஸ்'டமடபர்!மன்

டமன் இவட ளரித

ஆமவ ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழன்.
உத்டமதஞ-டக்ஷயஞமத பிதணமக ணட்டும் ன் ளமட
ம்ிக்வகக்கு ணமமக ட ரிழதம அவட டுத்டச்
ளசமன்மளன்மல் அவடத் ளடரிந்ட ளகமள்படமலும்
எனத்டனுக்கு ஆத்ண மணயல்வடமன். ஆமலும்

டப்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்டமல், உத்டமதஞ கமத்டயல்

ளசத்டப் ழமகய ளபற்று ஆவநக் கூ உத்டம் ீபமக
யவப்டமகலேம் -இப்டி யவப்வடக்கூ

பமதில்வ ன்று பிட்டுபிமம்;ஆமல் அப்டி
பினடிதமணல் - டக்ஷயஞமதத்டயல் ழட
பிழதமகணமகய ணமத்ணமக்கவநக்கூ ணறுடி

ிக்கழபண்டித மடம ஆமணயதமக யவப்டமகலேம்
ஆகயதினப்வடப் மர்த்டத்டமன் இட அசமணமச்ழச!ன்று
ரிதமவடச் ளசமன்மர்.
ீஷ்ணர் ன் உத்டமதஞ ணஞத்டக்கமக கமத்டக்
ளகமண்டினந்டமர் ன்று மஷ்தத்டயல் ளசமல்லும் இத்டயல்
ஆசமர்தமலவத உசந்ட ணழமமபனம் ளடரிகயட.
'ஆசம

ரிமமர்த்டம்', அடமபட ழமக பனக்குகவந

த்டயக் கமட்டும் ளமனட்ழ ீஷ்ணர் அப்டிப்
ண்ஞிமர் ன்கயமர்!

இன்ளமன ழபடிக்வக ன்ளபன்மல் எரிமக
ற§ம்ம ன் ழழ ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்யனேள்ந
னெர்த்ட மடிக்குந்டமன் இனந்டயனக்கயட!ற§ம்ம

ன்ட றர்தனுவத ழகமடிக்கஞக்கம ச்ணயகநில்
(கயஞங்கநில்) னக்தணமக டுக்கப்ட் னயல்

னடமபடமகும். அப்வத டீக்ஷயடர் ¨ர்தவப் ற்யச்
ளசய்டள்ந ஸ்ழடமத்டயத்டயல் அவடக் குயப்ிட்டினக்கயமர்.
¨ர்த ச்ணயகள்டமன் ழபடமந்டம் ளசமல்லும்

ஹ்னடதத்டயயனந்ட னப்டும் மடிகநின் பனயதமக என
சரீத்டயன் ல்ம மகங்கநிலும் பி த்டம், ித்டம், கம்
னடயதபற்றுக்கு னெணம ளணய-ஸ்டெ லஸ்கவந
அபற்றுக்கள் உண்மக்குகயன். சமந்ழடமக்தத்டயல் இந்ட

பிதம் இனக்கயட. இந்ட மடிகநில் ¨ர்தனுவத

ற§ம்ம ச்ணய மய்கய மடிடமன் ஹ்னடதத்டயயனந்ட
சயறக்குப் ழமபட. அடமல் எரிமக அடற்குத்டமன்
ற§ம்ம மடி ன் ழழ இனந்டட. அவடத் டமன்
ழதமக சமஸ்டயக்கமர்கள் டங்கலவத ழதமகத்டயல்

னக்தணமக இனக்கும் வணதமடிக்கு ழமக வபத்டக்
ளகமண்மர்கள். னெத்டயல் அட ¨ர்த
ம்ந்டனள்நடமக இனந்டமலும் இபர்கழநம

டங்கலவத சமஸ்டயத்டயல் பனம் ¨ர்தமடிக்கு அந்டப்
ழவக் ளகமடுக்கமணல், டுமதகணமக
இனக்கயட ன்டமல் அக்ி மடிக்கு அப்டிப் ழர்
வபத்டமர்கள்.....

பிதத்வட பிநக்கயச் ளசமல்கய ப்னடமண்தக,
சமந்ழடமக்த, ப்ஹ்ண ¨த் மஷ்தங்கநில் னெர்த்ட மடி
ன்ழ ழமட் ஆசமர்தமள் னடயல் ற§ம்வ ன்று
ழமட் னென்று இங்கநில் அவட ணமற்மணழ பிட்டு

பிட்டற்கு என கமஞம் ளசமல்மம்:மக்கய அத்டவ
இங்கநிலும் அப்டிப் ழமமணல் அந்ட னென்று இத்டயல்
ணட்டும் ற§ம்வ ன்று ழமட்டமல் ழபடமந்டம்

ளசமல்லும் ஹ்னடத மடிக்குத்டமன் அப்டி னெத்டயல்
ளதரினந்டட ன்று ல்மனம் னரிந்ட ளகமள்நட்டும்
ன்ழ அப்டி பிட்டினக்கமம். ஆமல் ழர்ணமமக
அந்ட னென்று இத்டயல் ளசமல்யதினப்வட வபத்ட
மக்கய அத்டவ இங்கநிலுழண ழதமக சமஸ்டயத்டயன்
னெமடம ற§ம்வடமன் ளசமல்ப் ட்டினப்டமக
ிற்கமத்டயல் அிப்மதம் ற்ட்டு பிட்ட.

க்டய ணமர்க்க க்டயதிலும் சயந்ட ஜமணமர்க்க க்டய

க்டய ணமர்க்க க்டயதிலும் சயந்ட ஜமணமர்க்க க்டய !
'ஜம

ணமர்க்கத்டயல்கூ க்டய உண்ம ன்?ன்று

ழகட்டு பிசமவஞ ண்ஞ ஆம்ித்டட கவசயதில்
ங்ழக ளகமண்டு பந்ட யறுத்டயதினக்கயளடன்மல், 'இந்ட
க்டயடமன் இந்டப் ிபிதிழழத சமச்படத்டயலும்

சமச்படணம அத்வபட ழணமக்ஷழணகூ அவபடற்கு
ப்ழதமப்டுகயட. ஆடம த்தணம
ப்ம்ணத்ழடமழழத ீபவ என்மக்கயபி
ப்ழதமப்டுகயட. க்டய ணமர்க்கம் ன்ழ
ளசமல்ப்டுபடன் க்டயழதம, அந்ட ஆடம த்தம்
ணமவதழதமடு ழசர்ந்ட ழமட்டுக்ளகமண்

ழபத்டன்டமன் (குஞ ப்ணணத்டயன் குஞங்கள்

த்டவ அனகமக, உசத்டயதமக இனந்டமலும் ழபந்டமன்.
அப்டிப்ட் ழபத்டழ) ீபவச் ழசர்த்ட
வபப்ழடமடு னடிந்ட ழமகயட. 'ழசர்த்ட'ன்டயலும்

அழடமடு (குஞ ப்ம்ணத்ழடமடு) அப்டிழத என்மக்கய
பிமணல், அடற்கு ழபழதமக இனந்ட அடேபிக்கய
ழசர்க்வகதமகத்டமன் இனக்கயட. த்டவடமன் கல்
ழகமடி கமம் அப்டி அடேபித்டமலும், அடழப ண
சமச்படணம ழணமக்ஷம் ன்றும் இல்மணல் (அந்ட
பனயதின் னெ னனர்கள் அடழபடமன் சமச்படம் ன்று
ளசமன்மலும் அப்டி இல்மணல்) அப்னம் என மள்
யர்குஞ ப்ம்ணத்டயன் உள்ழந குஞ ப்ம்ணம் பமங்கயக்
ளகமள்நப்டுகயழமட னடிந்ட ழமகய அசமச்பட
ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்க்கத்டமன் அந்ட க்டய

ப்ழதமப்டுகயட ன்று னரிந்ட ளகமள்ந வபப்டயல்

ளகமண்டு பந்ட யறுத்டயதினக்கயட. 'மன் இப்டிழத

சமச்படணம க்டய ண்ஞிண்ழ இனக்ழகழ!ன்று க்டன்
ளசமன்மலும், 'c ளசமன்ம ப்டி?க்கு ழபம்
ழமறும்னு ஆதிடுத்ட. என ழபம்-ம அவடழத
சமச்படணமப் ழமட்டுண்டினப்மநம ன்?கவச்சுட்டு
ஸ்படமபம இனக்கடம்னு என இத்டயழ

ழடமடந்டமழ?இப்டித் ழடமஞிதமச்சு. ீ வ அலுத்டப்
ழமச்சு. ழபம் ழமட்டுண்டு பிவநதமடிடக்கு
ணவடதம அத்டவ கமம் இிழணழ

ளஸ்ட்டமன்'ன்று ஈச்பன் (குஞ ப்ம்ணம்) ளசமல்ய
ணமவதவத 'க்'ளகன்று அபிழ்த்டப் ழமட்டுபிட்டு

யர்குஞத்டயழ யன்று பிடுபமன். ணமவதனேம் ஈச்பனும்
இல்மணல் ீபன் ட?ஆவகதமல் உழ இபனும்
அபழமடு அத்வபட ழணமக்ஷத்டயற்குப் ழமக

ழபண்டிதடடமன்!அடடமன் சமச்பட ழணமக்ஷம். என
ப்ம்ணமனேஸ் கமம் ணமத்ணம ளஸ்ட்
ண்ஞிக்ளகமண்டுபிட்டு- அடமபட டன் யர்குஞ

யவதில் டிதமதினந்ட பிட்டு-ணறுடி ஸ்னஷ்டி
ன்று ஆம்ிக்கும்ழமடம் னன்ழ அத்வபட னக்டய
கண்பன் னட ஸ்னஷ்டிதில் ிக்கணமட்மன்.

இப்ழமட னக்தணமகத் ளடரிந்டளகமண் பிதம், க்டய
ன்ட அடி ஆடமத்டயல் அங்கமத்வட அன்ழமடு
னெ பஸ்டபில் கவத்ட என்றுழசர்கயட ன்ழட. ழச
ழபண்டித பஸ்ட யர்குஞணமக இனக்கும் ழமட, கபத்
குஞ ங்கநில் ம்வணக் கவப்ட ன்டற்கு
இணயல்மடடமல் ளணல்மம் கந்ட அகண்

வசடன்தத்டயல் கவப்ட ன்று ஆகயட. அகண்

வசடன்தம் ன்மல் ந்ட பவதறுப்னக்குள்லம்

அகப்மட உதிர் ணதணம பஸ்ட ன்று அர்த்டம்.
அப்டிப்ட் என்யல் ீப மபத்டயற்கு ஆஞிழபமக
உள்ந 'மன்'ன்வடக் கவக்கடம், கவக்கடம்
ன்ழட குயதமக ஜம பனயக்கமன் யவக்கயமன்.
அப்டி யவப்டடமன் யத்டயல் க்டய ன்ட

ளடரிதமணழ யவக்கயமன். னரிதமட என ஸ்டயடயழதமடு
ழசர்பட, ளபறுவணழதமடு ழசர்பட, ழசர்படற்ழக
என்றுணயல்மணல் சூந்தந்டமன் இனப்டமல் அனயந்டழமபட
- ன்ளல்மம் யவக்கமணல், ச்சயடமந்டம் ன்டமக
உதிர் யம்ிதினக்கய னர்ஞத்ழடமடு கவபடற்கமகழப

ழச ழபண்டுளணன்றுடமன் அத்வபட பித்வதவதப் னரிந்ட
ளகமண் பனும் (மடவ) ளசய்பமன். அந்ட உதிரில்

இந்ட உதிர் கவதடம் ன்னும்ழமழட, இபனுக்கு அன்ன
ன்று ளடரிதமபிட்மலும், அன்ன டமமகழப
ஊற்ளடுத்டக் ளகமண்டு பத்டமன் ளசய்னேம். இத்டவ
ல் பஸ்டபம அன்வத் ளடரிதமணல்

ண்டபமழன்?இட ளடரிதமடடமழழத, டத்பரீடயதமக
அயபமல் ணட்டும் ப்ம்ணத்வடப் ற்ய யவத்ட யவத்ட
அயழப இலத்டக் ளகமண்டு

ழமய்பிமம்;ஹ்னடதத்வடத் டயந்ட அன்ன ண்ஞி
அவட ஹ்னடதத்டயல் ஊன்யதினக்கய அங்கமத்டயன்
ழபவ அறுப்டற்கு பனயவத அவத்ட பிமம்.
ஆவகதமல் ளபநிப்ழப

ளசமல்யபி ழபண்டும்'ன்றுடமன்
'ழணமக்ஷகமஞமணக்ர்தமம்

க்டயழப கரீதீ' ன்று

ஆசமர்தமள் உச்ச ஸ்பம் ழமட்டு ளசமன்ட.
அன்ழமடு அங்கமத்வடக் கவத்ட னெ பஸ்டபில்
ழசர்பழட க்டய ன்று ளசமன்ழன். அந்ட னெ

பஸ்டபின் குஞ னொத்டயம் அப்டிப் ண்டபவடத்
டமன் ளமடபமக க்டய ன்று ளசமல்படமகலேம், அந்ட
பனயவதழத ஜம ணமர்க்கத்டயற்கு ழபம க்டய ணமர்க்கம்
ன்று ளசமல்படமகலேம் ற்ட்டுபிட்ட. ிப்டி
ன்மல்:
என ம பம் ம பணமக ணமத்டயம் ஆஞிதடித்ட ணமடயரி
எழ பிடத்டயல் இனந்ட ளகமண்டினக்கும் பவதில் அட

ப்கமசணமக ளடரிகயடயல்வ. அந்ட மபம் னடயசு னடயசமகக்
கயவநபிட்டுக் ளகமண்டு கமர்த னொத்டயல் ீபழமடு
ளபநிதமமழ ப்கமசணமகத் ளடரினேம். ,ரி ன்று ழடம
என ஸ்பத்வடழத ீட்டிக்ளகமண்டு ழமமல்
ப்டிதினக்கும்?ப்ட ஸ்பம் பந்டமழ

ஞ்கணமதினக்கயட. ணஸ் அங்கய உண்மகய ளணௌ
ணமடய டபி, ணஸ் டநித்டநி ழபவ

ண்ஞிமங்கூ அப்ழமட உண்மகய ம பங்கள்
இப்டிப் னடப்னட னொங்கள் டுத்டக் ளகமண்மளமனயத
ப்கமசணமகத் ளடரிதமட. ளடரிதமட ன்மல்,

ித்டயதமனக்குத் ளடரிதமட ன்ட ணட்டுணயல்வ;அந்ட
ஆமணயக்ழக அவடப் ற்ய 'கமன்ய'தமக ழசமித்டக்
ளகமண்டு ளடரிதமட.

யர்குஞத்டயம் க்டய ன்கயழமட இபன் ழனதிரிம்
டன்னுவத சயற்றுதிர் கவத ழபண்டும் ன்று எழ

டமணமக இனப்டயல், அந்ட 'எழ டமம்' ன்ட எழ என
ஸ்பத்வட ீட்டிக்ளகமண்டு ழமகயமற்ழமத்டமன்
இனக்கயட!
அடயல் னடயசு னடயசமக ங்கு (பர்ஞம்) ற் இணயல்வ.
னடயசு னடயசு ண்டபளடல்மம் ணயன் கமர்தம்.
இபழம ணழம மசத்டயல் குயதமதினப்பன். சண
டணங்கநமல் அவட அக்கயப் ழமட்பன். அபவப்
ளமறுத்டணட்டில் 'கமன்யத'மக அவடத் ளடரிந்ட
ளகமள்படகூ 'ஈழகம கமன்யதஸ்ளஸ்'யன்

(ீபமபத்டயலுள்ந டன்னுஞர்பின்) கர ழ்டமன் பனபடமல்
ழபண்மட பிதந்டமன். ஆகழப அபடேக்ழக இடயலுள்ந

க்டயதம்சம் ப்கமசணமக ளடரிதமட. ித்டயதமவப் ற்யக்
ழகட்மழன்?இபனுவத க்டய அபர்கலக்கு அடிழதமடு
ளடரிதமடடமன்!
இபன் வடக் குயத்ட க்டய ண்டகயமழம அடபமபட
ிடயதமக டமபட ண்ஞி ப்கமசணமக ளடரித

வபக்கயடம ன்மல், அடலேம் இல்வ!அடிழதமடு

இல்வ!யர்குஞ ப்ம்ணம் ப்டி 'ரி-ஆக்ட்'ண்டம்?க
கமர்த ழமகத்வடனேம் யர்பமம் ளசய்னேம் குஞ

ஈச்பன் இபனுவத க்டயவத ளணச்சய இபவ உள்ல
ழணழ ழணழ க்குபப் டுத்டயக் ளகமண்டுடமன் ழமபமன்.
ஆமல் இபவ குஞத்டயல் டயனப்ப்மட ன்ழட
அபன் உத்ழடசணமடமல், டமன் ளசய்பவடத் ளடரிதமணழ
டமன் ளசய்பமன். ஆக one-sided ஆக அந்ட one-side க்குங்கூ

ஸ்பச்சணமக ளடரிதமணழடமன் இந்ட க்டய க்கும்.
இடடமன் அடிழதமடு அங்கமத்வடக் கவக்கும்
உண்வணதம, உச்சணம க்டயதமதினந்டம்
இப்டிதினக்கயட. ீபவக் கவக்கயட
ணட்டுணயல்மணல் டன்வனேம் கண்டக்குக் கமட்மணல்
கவத்டக் ளகமள்கய க்டயதமதினக்கயட!இபனுக்குத்

டயதமகத்வட ஊட்டுகய க்டய டமனும் டயதமகயதமதினக்கயட.
குஞத்டயம் க்டய ன்கயழமட ப்டி
இனக்கயட?அந்ட கல்தமஞ குஞ யவதணமக இனந்ட
ளகமண்டு, டைட டைடணம ீ ம சரித்ங்கவநப்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும் குஞ னெர்த்டயதிம்

எனத்டனுக்கு ழடமன்றும் க்டய ம பம் பிடபிடணமகக்
கயவநபிட்டுக் ளகமண்டு னடப்னட னசயகழநமடு லேபடற்கு
தழடஷ்ணமக இம் ற்டுகயட.

ல்மபற்றுக்கும் மணமக அன்ிழ உபமடுபட
ன்ட இங்ழகடமன் ளகமலந்டபிட்டு ப்கமசயக்கயட. இடி
பிலந்டமலும் ளடரிதமணல் ணமடய

யஷ்வதியனக்கயபிம் உலே ளகமண்மப் ழமகய

ணமடயரிடமன் யர்குஞ ப்ம்ணத்டயம் அன்வ உலே ன்கய
ீபனுள்ந னொத்டயல் கமட்ப் ழமபட!குஞ

னெர்த்டயதிழணம ப்னபமக, னத்மக, ணமடமபமக, கமபமக,
டயதமகப்  பிடங்கநில் அபவ வபத்ட க்டய

ளசலுத்டய உலே ளகமண்ம னடிகயட. அந்ட மபம்
கமர்த னொத்டயல் ஆடுபட, மடுபட, வ, ங்கர ர்த்டம்,
ழக்ஷத்மம், உத்பம், உந்யதமம் ன்று டயனுற

டயனுமக ளபநிப் பனகயட. க்டய ண்டபழட இந்ட

பனயதின் ீபமடி ன்டமல் ளமம்லேம் கமன்யதமக
அப்டிப் ண்டகயமன்.

சயகணமக, க்டயக்குப் மத்ணமகய கபமனும் ரி-ஆக்ட்
ண்டகயமன். க்ட
ங்கள் ல்மனக்கும் ப்த்தக்ஷணமகப்
ண்ஞமபிட்மலும் அபர்கநில் உசந்ட யவக்குப்
ழமபர்கலக்கு டர்சம் ளகமடுத்ட பிடபிடணமக

ீ வகள் ண்ஞிக் கமட்டி, இபர்கள் ண்டம் க்டய
அத்டவனேம் என ங்கு ன்மல் அவடப் ழமல்
ழகமடிப் ங்கு அன்ழமட உலே ளகமண்மடி, கடக்
கடலேம் அடித்ட, டயட்டு டயட்டு ன்று டயட்க்கூ வபத்ட,
அந்டக் கடல் டயட்ல்கநிழனேம் க்டயதம்னடத்வடப்
ழமட்டுப் ிவசந்ட வபத்ட, இப்டிளதல்மம்

கூத்டடிக்கயமன். அபர்கலக்குப் ண்ஞிதவடக் கவடதில்
மட்டில் ழகட்ழட ணற்பர்கலக்கும் அபழமடு உலே
ளகமண்மடும் ஆந்டத்வடக் ளகமடுக்கயட. அபர்கள்

ல்ழமனக்குங்கூ ¨க்ஷ்ணணமக, ஆமலும் ணயல்
வடக்கும்டி, அபன் அனள்கள் ண்ஞி உவபத்
ளடரிபித்டக் ளகமண்ழடமன் இனப்மன்.

இப்டி குஞ ப்ம்ணத்ழடமடு த்வபடணமகப் ண்டம்
ழமழட க்டயமபம் நிச்ளசன்று ளடரினேம்டி

இனப்டமல்டமன் அவடழத க்டய ணமர்க்கம் ன்றும், அடயல்
ழமகயபவழத க்டன் ன்றும் ளசமல்ய ஜம
ணமர்க்கத்டயற்கும் ஜமிக்கும் பித்தமணமக
வபத்டயனப்ட.

ஆமலும் ணமத்ணமலேக்கு ஆத்ண யழபடம் ன்று

டன்வ அடிழதமடு ளகமடுத்டக் ளகமள்பட ன்று பனகய
ழமட ஜம ணமர்க்கக்கமன்டமன் க்டன் ன்ழ
ளசமல்ப்டுகயபவனேம்பி உதர்ந்ட யற்கயமன். க்டய
பனயக்கமன் உக பிதங்கவநப் ளமறுத்டணட்டில்
அங்கமத்வட அடிழதமடு அனயத்டக் ளகமண்டு

பிட்பன் டமன். உள்ழந டன்னுவத ணழமமபத்டயலும்
ண வச்சயதணமதினந்ட, அங்கமத்வடக் கல்யப்
ழமட்பன் டமன். ஆமலும் ணறக்கும் உள்ழந டி
ீபின் ஆஞிழபமக இனக்கய அங்கமத்வட அபன்
னலக்க அனயக்க ப்ரிதப்பில்வ. க்டய

ண்டபடற்கமக, குஞமடேப ஆஸ்பமடத்டயற்கமக
(சுவபப்னக்கமக) , உலே ளகமண்மடுபடயலுள்ந

ஆந்டத்டயற்கமக ப்ழமடம் டி ீப அங்கமம்
இனக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்று யவக்கயமன்.
அங்கமம், அம்மபம் ன் இண்டு

பித்தமப்டுத்டயச் ளசமன்டயல் ின்வடத்டமன் அபன்
னர்ஞணமக ய ளகமடுக்க பனகயமழ டபி இல்வ.
ஆவகதமல், க்டய சமஸ்டயத்டயல்டமன் சஞமகடய, சஞமகடய
ன்று ளசமல்யதினந்டமலும் அந்ட பனயக்கமன் னர்ஞ
சஞமகடயதமக அப்டிழத ஆத்ண யழபடம் ளசய்ட

ளகமள்நமணல், ணமத்ணமவப அடேபிப்ளடற்ளகன்ழ
ீபமத்ண அங்கமத்டயல் ளகமஞ்சவடத் டக்ளகன்று
ிடித்ட வபத்டக் ளகமண்டு மக்கயவதத்டமன் அபனுக்கு
ணர்ப்ஞம் ண்டகயமன்;னர்ஞ சஞமகடய - Total
Surrender - இல்வ.

அந்ட பமர்த்வடகவநழத ளசமல்மட

ஜமபனயக்கமன்டமன் உண்வணதில் அப்டிப் ண்ஞி

ப்ம்ணமக்ிதில் கர்ப்னணமக ீபமத்ணமவப ஆ§டயதமக்கய
பிடுகயமன்!இடடமன் உண்வணதம, னலசம ஆத்ண
யழபடம், சஞமகடய, க்டய, ப்த்டய ல்மம்!
அத்வபட யத்டயக்கு இப்ழர்ப்ட் அந்டங்க மடணமக
க்டய இனப்டமழழத பமர்த்வடகவந அர்த்ட கர்ப்ம்

யம்ிதடமக ளமறுக்கயளதடுத்டப் ழமடும் ஆசமர்தமள்,
'ழணமக்ஷகமஞ

மணக்ர்தமம் க்டயழப கரீதீ'ன்று

அடன் ளனவண ளடரிதப் ழமட்டினக்கயமர்.
ஆத்ணம உதிர்ணதணமட டத்பப் ளமனள் ணட்டுணன்று

ஆத்ணம உதிர் ணதணமட ; டத்பப் ளமனள் ணட்டுணன்று
இட ச்ழமகத்டயன் னன் மடய. ின் மடயதில் க்டய
ன்ளடன் ன்று ளஃின் ளகமடுத்டயனக்கயமர்:
ஸ்பஸ்பனொமடேந்டமம் க்டயரித்திடீதழட
'டன்னுவத

ஸ்பனொத்வடழத, அடமபட உண்வணதில்,

இதற்வகதமக மம் தமழம அந்ட ஆத்ணமவபழத
ப்ழமடம் இவபிமணல் ழசர்ந்டயனப்டடமன் க்டய
ன்று ளசமல்ப்டுகயட'ன்று அர்த்டம்.
'க்டய:இடய

அிடீதழட'ன்மல் 'க்டய ப்

ளதரிப்ட்டினப்ட'ஸ்பஸ்பனொத்வட
'அடேந்டமம்'ண்ஞனுளணன்று

ளசமல்கயமர். அளடன்

அடேந்டமம்?'ந்டமம்'ன்மல் என்ழமடு ழமய்ச்
ழசர்ந்ட எட்டிக் ளகமண்டினப்ட. 'சந்டயப்ன'ன்று

ளசமல்கயழமழண, அட!பிமணல் ளடமர்ந்ட அப்டிச்
ழசர்ந்டயனப்ட 'அடேந்டமம்'.

ஆத்ணமபில் அப்டி ழசர்ந்டயனப்ளடன்மல், ஆத்ணம என்று.
அடயல் ழசர்த்ட இவனத்டக்ளகமண்டினக்கய ீபமத்ணம
என்று ன்று இண்ம?இல்வ. ஆத்ணமலேன் ழசர்கயட,

இவனகயட ன்ளல்மங்கூ டலேம் ண்ஞ னடிதமட.
இந்ட ணமடயரி அல் ஸ்பல் த்வபடத்டயற்குக் கூ அட
இம் ளகமடுக்கமட. ழச பினம்னகய, டமத்டயல்
ப்ழவணழதமடு டபிக்கய ீபவ - அடமபட
அந்டஃகஞத்வட;குயப்மக அங்கமத்வட- அட
அப்டிழத னலங்கய பிட்டு டமமக யற்குழண டபி,

ழசர்ந்ட இவனத்ட குவனந்ட இனப்ளடல்மங்கூ இங்ழக
க்கமட. ஆகழப பமஸ்டபணமகழப ஸ்பஸ்பனொணம
அந்ட ஆத்ணமவப அடேந்டமம் ண்ஞமணல், அவடப்

ற்யத யவப்ிழ.ழத இவபிமணல் உள்நத்வடச்
ழசர்த்ட, இவனத்ட, குவனத்டக் ளகமண்டினப்வடத்டமன்
'அடேந்டமம்'ன்று

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந

ழபண்டும். னத்டயவத சுத்ட ப்ஹ்ணத்டயழ ஸ்டமித்ட
ணமடமப் டுத்ட ழபண்டும் ன்று பந்ட இத்டயல்,
சுத்ட ப்ஹ்ணத்டயன் கயட்ழழத னத்டய ழமக

னடிதமடடமவகதமல் அவடக் குயத்ட பிதங்கநில்,
உழடசங்கநில், ஆத்ண பித்தம சமஸ்டயங்கநிழழத
னத்டயவதச் ளசலுத்டடம் ன்று டமழ அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்ழமம்?அழடழமல் இங்ழகனேம் ஆத்ண
ஸ்பனொத்வடழத இவபிமணல் ழசர்ந்டயனக்கும்
அடேந்டமத்வடப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்டற்கு அவடப்

ற்யத ம்னவத யவப்ிழழத அடேந்டமம்
ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்கடம்.

ந்யதமத்டயற்கு னந்டயழத ஆம்ிக்கும் இந்ட
அடேந்டமம் ந்யதமத்டயற்கு அப்னம்டமன் ழணலும்
ழணலும் ப்ட்டு, ஆனப்ட்டு னடிபமக மடவ

ண்டபன் டன்வழத னர்ஞணமகக் ளகமடுத்ட அனயத்டக்
ளகமண்டு, ஆத்ணம ிகமசயப்டமகப் னர்த்டயதமகும்.
இவபிமணல் இவனந்ட குவனபட ன்மல் அட டமழ
ப்ழண க்டய?
ீபமபத்வட ப்ம்ணம் னலங்கய ஆத்ணமபமக யற்கயட
ன்னும்ழமட என்று ளசமல் ழபண்டும். எழ
னலங்கமக அட னலங்கயத் டீர்த்டபிடுபடயல்வ.
னலங்கும்;ணறுடி கக்கும்;ணறுடி னலங்கும்.

ணமடயதியனப்ட, கவந்ட லந்டயனப்ட ன்கயவப
இப்டி னலங்கப்ட், கக்கப்ட் யவகள்டமன்.
எவ்ளபமன டவப னலங்கப்ட்டு ளபநிபனகயழமடம்

ீபமபம் னன்வபி ளணயந்ட கவந்டழமதினக்கும்.
ஆமலும் இனக்கும். அப்ழமளடல்மம் இன்னும்

கவதடம் ன் க்டயதடேந்டமத்வடத் ளடம
ழபண்டும்.
னனக்ஷறவடவதச் ளசமல்லும்ழமட 'ஸ்பஸ்பனொ
அபழமட'த்வடச் ளசமன்மர். இப்ழமட க்டயவதச்
ளசமல்கய இத்டயல் 'ஸ்பஸ்பனொ
அடேந்டமம்'ன்கயமர். 'அபழமடம்'ன்ட 'பினயப்ன'.

ஆத்ண பினயப்னக்கமகழப பிடுடவ ளழபண்டும் ன்று

இச்வசப்டுபட டமன் னனக்ஷறவட ன்மர். அப்டிச்

ளசமல்லும் ழமட (ச்ழமக) ஆம்த்டயழழத இத்டவ
மனய மன் ளசமல்ய பந்ட அங்கமத்வடத்டமன்
குயப்ிட்டினக்கயமர். டி ீபனுக்குப் ிள்வநதமர்
சுனயதம, ண ¨க்ஷ்ணணம அங்கமத்டயயனந்ட

ஆம்ித்ட ல் ஸ்டெணம ழடம் பவதிம
ணமதம கல்ிட ந்டத்டயயனந்ட பிடுடவ ள
ழபண்டும்;ளபறுழண அடயயனந்ட பிடுட்மல்

ழமடமட;'ஸ்பஸ்பனொ அபழமடத்டயற்கமக, அடமபட
ஆத்ணமபில் பினயப்னறுபடற்கமகழப அப்டி பிடு
பினம் ழபண்டும்'மர். இப்டி, பினயப்னறுபடற்கமக

('அபழமடமத') பிடுடவக்கு ஆவசப்ட்டுத் டபித்டமல்,
கவசயதில் அந்ட பினயப்ன ற்ட்டு அடமழழத
('அபழமழட') பிடுட்டு யற்கமம் ன்று னடிபமக
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்ழமம் -ச்ழமகத்டயல்
'அபழமழட'ன்று
'அபழமடமத'பமக

மர்த்ழடமம்.

இனப்ட னடிலே யவதில் ன்றும்,

ஆம்ிப்ழட அப்டி னடினேம் ன்றும்

அங்கம ந்டத்டயயனந்ட பிடுழபண்டும் ன்
னனக்ஷறவடக்கு அப்னம், ந்டப்டுத்டபடயல்

அங்கமத்டயற்குள்ந த்வடப் ழமக்கய இவநக்க
வபக்கும் க்டயவத logical sequence - ஆக வபத்டயனக்கயமர்.
அந்டஃகஞத்டயல் அங்கும் ணழம னத்டயஅங்கமங்கநில் ணவ சண டணமடயகநிமல் அக்கய,
னத்டயவத ச்த்வடதமலும் ணமடமத்டமலும் அக்கய,
அப்னம் அங்கமத்வட னனக்ஷறவடதமல் அக்கய,

க்டயதமல் ன்மக ளணல்யசு ண்டபடமக sequence
ழமகயட.

பமஸ்டபத்டயல் ஆத்ணம பினயத்டக்ளகமள்லம் ழமட அடமபட, ப்ழமடழண அட பினயப்னன் இனப்ட
டமளன்மலும் இப்ழமட ணக்குத் ளடரிதமணயனப்டமல்
ளடரிகய யவவத பினயத்டக் ளகமள்படமகச்

ளசமல்பட:அப்டி அட ஆகயழமட - ஆமணயழத (டி
ீபமக இனக்கும் மடகழ) கமயடமன்!ஆமல்
பமஸ்டபத்டயல் இல்மணல், இப்டி ஸ்பப்கமசணம
ஆத்ணம ணமவததின் இனட்மல் ணக்குத்
டெங்கயமற்ழமமகய பிட்ழட!அட பினயத்டக்ளகமள்ந
ழபண்டும்'ன்று மம் யவக்கயழமட மனம்

இனப்ழமம்;ஆத்ணம பினயத்டக் ளகமண்டமக என மபவ,
கல்வ - இன்ளபன்று பர்ஞிக்க னடிதமணல் -

அப்டி என ண்ஞனம் இனந்ட ளகமண்டினக்கும். அட
பர்ஞமடீடந்டமன். ஆமலும் ஆத்ணம, ப்ம்ணம்

ன்கயழமட அகண்ணமக ழடம என்று, ண சுத்டணமக
என்று, ச்சயடமந்ட ணதணமக என்று ன்று என
யவப்ன இனக்கழப ளசய்னேம். அகண்ம், ச்-சயத்
டலேம் இன்ளபன்று

பவதறுத்ட 'கன்ீவ்'ண்ஞ னடிதம பிட்மலும்
அபற்வப் ற்யத ழடம என அிப்மதம்

இனந்டளகமண்டினக்கும். அந்டஃகஞம் அடிழதமடு
அடிட்டுப் ழமகய பவதில் டமபட ண்ஞம் இனந்ட
டமன் டீனம் ன்டயல், இப்டி ஆத்ணமவபப் ற்யனேம் ம
பழணம, மபவழதம டழபம என்று இனக்கத்டமன்

ளசய்னேம். இப்டி ஆத்ணம பினயத்டக்ளகமண்டமக ம

பிக்கும்ழமட அவடத் டத்பணமக ணமத்டயம் யவக்கமணல்
உதிமக, உதினள்ந டத்பணமக யவக்க ழபண்டும்.
அப்னம் ம்னவத சயற்றுதிவ அடற்கு
அர்ப்ஞித்டபிடும் ம பத்வடப் ளற்று இவபிமணல்
அப்டி ஈடுட்டினப்டடமன் க்டய. அபழமடத்டயற்கு

அப்னம் அடேந்டமம். டெக்கத்டயயனந்ட னனயக்கப்
ண்டபட னடயல்;னனயத்டக் ளகமண்டுபிட்டு அடிம்
உலே ளகமண்மடுபட அடுத்டமற்ழம!உலேம் ழமய்
என்ழ ஆகயபி ழபண்டும் ன்வட க்ஷ்தணமகக்
ளகமண்டு உலே ளகமண்மடுபட!
" (ஆத்ணமவபப்

ற்ய) இப்டி அப்டி ன்று என்றும் c

'கன்ீவ்'ண்ஞமணல்

அட பமஸ்டபத்டயல்

ப்டிதினக்கயழடம அப்டித் ளடரிதட்டும்,

ஆட்ளகமள்நட்டும் ன்று ளபறுழண மர்த்டக்ளகமண்டின.
த்-சயத், அகண்ம் ன்ளல்மம் அவளணமனய

டலேங்கூ ளகமடுக்கமழட!'ப்டிழதம அப்டி ன்று
பிட்டுபிட்டு இன'ன்று ளசமல்படண்டு. அப்டிப்
ண்டபட கஷ்ந்டமன் ன்மலும் அட்பமன்ஸ்ட்

யவதில் னடிதமடடயல்வ. அவளணமனய ளகமடுத்ட
மபித்டக்ளகமண்ழ ழமகும் ழமட, டமமகழபகூ என
ஸ்ழயல் இளடல்மம் ன் ழமடிப்ன?ன்று பிட்டு
பிட்டு உள்நடி மர்ப்ழமழண!ன்று ழடமன்றும். அப்டி
ந்ட மபவனேணயல்மணல் ளபறுழண மர்க்கயழமட
(ஆத்ண) டத்பம் என ளபறுவணதமக, மனமக, சூன்தணமகத்
ழடமன்க்கூடித ஆத்ட இனக்கயட. ஆவகதிமழ

(ஆத்ணமவபக் குயத்ட) ழபழ என கன்ளப்னும்

இல்மபிட்மலுங்கூ, அட ளபறும் மனயல்வ, உதிர்

ன் அடிப்வவத ணட்டும் பிட்டு பிக்கூமட. உதிர்
ன்லேழழத மனம் அடிப்வதில்
உதிழதமவகதமல், டமமக உலே ற்ட்டு பிடும். உலே
ற்டுகயளடன்மல் அன்ன பந்டபிட்ளடன்று அர்த்டம்.
ய அன்மக அவக ஆக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும் -

சயற்றுதினக்கு அந்டப் ழனதிரியனந்ட வடனேம் ளற்றுச்
ழசர்த்டக் ளகமள்கய டப்ம அன்மக இல்மணல், இவட
அடயல் ழசர்த்ட, அட இவட அப்டிழத உட்ளகமள்ந

ழபண்டும் ன்று டபிக்கும் உண்வண அன்மக ஆக்கயக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
அந்ட உலே, உதிர் ளடரிபடற்கமகத்டமன் 'ஸ்பஸ்பனொ
அபழமடம்', 'ஸ்பஸ்பனொ அடேந்டமம்'ன்று இண்டு

இத்டயழனேம் 'ஸ்பனொம்'ன்று ழமட்டினக்கயமர். 'ஸ்பஸ்பனொ'ன்டயல் இண்டு ஸ்ப பனகயட. னடல்
'ஸ்ப'லேக்குத்
'ஸ்ப'லேக்கு

டன்னுவத ன்று அர்த்டம். இண்மபட

இதற்வகதம ன்று அர்த்டம். 'ஸ்ப-

ஸ்பனொம்'ன்ட டன்னுவத இதற்வகதம னொம் இப்ழமட ணமவத கந்ட ளசதற்வக னொத்டயயனக்கும்
ீபின் இதற்வகதம, உண்வணதம, ணமவதக்
கப்ில்மட னொணம ஆத்ணம.
ஆத்ணமலேக்கு ட னொம் ன்மல், இங்ழக னொம் ன்டற்கு
உனபம் ன்று அர்த்டணயல்வ. உனபம் ன்டம்
னொத்டயயனந்ட பந்ட பமர்த்வடடமன். ம்ஸ்க்னட
''பரிவச

லத்டக்கள் டணயனயல் பனம்ழமட னன்மடி அ,

இ, உ ன்

டமபளடமன்வச் ழசர்த்டக் ளகமள்லம். ங்கன்-அங்கன்,
மணன்- இமணன், னக்ணஞி -உனக்ணஞி இப்டி.

அப்டித்டமன் னொம் ன்ட உனபம் ன்று ஆதிற்று....
"ஆத்ணமலேக்கு னொம் வடதம?'' ன்மல் -னொம் ன்மல்
இங்ழக form, படிபம் ன்று அர்த்டணயல்வ. என்யன்

டன்வண டழபம அவடனேம் னொம் ன்ழ ளசமல்பட.
னொிப்ட, யனொிப்ட ன்கயழமட என்யன்
பமஸ்டபணம டன்வண ன்ளபன்வடத்டமழ
ளபநிப்டுத்டயக் கமட்டுகயழமம்?

ஆமலும் ளமடபமக னொம் ன்கயழமட அந்ட
'டன்வண'த்டன்வணதமக

இல்மணல் உதிர் கந்ட

டன்வணதமகழப ணறக்கு பனம். 'மகத்டயன் னொத்வட
மகபடர் ன்மகக் கமட்டிமர்'ன்கயழமம். அவட என
உதினள்ந ீபமக உள்லக்குள்ழந அிப்மதப்ட்டு
அப்டிச் ளசமல்கயழமம். ல்மக் கவகவநனேழண
அப்டிச் ளசமல்கயழமம். தன்வச் ளசமல்படயல்வ.
'ஃியக்ஸ்'னொத்வட

ப்ளமஃர் ன்மகக் கமட்டிமர்

ன்று ளசமல்படண்ம?கமஞம், ஆர்ட் ணமடயரி தன்வ
உதினள்ந பிதணமக யவக்கமடடடமன். டற்கு
ளசமல்பந்ழடன் ன்மல்

னொம் ன்று என்யன் டன்வணவதச் ளசமல்லும்ழமட

அங்ழக உதிரின் ளடமர்ன பந்டபிடுகயட. னன்மடி
'ஸ்ப'ழமட்டு 'ஸ்பனொம்'ன்னும்ழமழடம

இன்னும்

அலத்டணமக 'ீபசக்டய உள்ந என்று'ன்று
வனவதில் அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்கயழமம். 'ஆத்ண
ஸ்பனொம்'ன் பமர்த்வட கமடயல் டுகயழமழட அட

உதினள்ந என்மக ணறக்குள் இங்குகயட.
'டக்ளகன்ழ
'ஸ்ப'ன்கய

இதற்வகதமக ற்ட்ட'ன்வட

சயன் பமர்த்வட குயப்ிடுகயட.

டக்ளகன்ழ ன்று ளசமல்கயழமழடஅந்ட பஸ்டபின்
உதினள்ந டன்வணனேம் ம் ணறக்குள் இங்கய
பிடுகயட.

உதிவப் ற்யப் ழசுகயழமம்;சய பமர்த்வடகலக்ழக
அமடயதம உதிரினக்கயட!த்-சயத் ஆந்டம் ன்டயல்
'த்'ன்மல்

உள்நட. உள்நட ன்மல்

'உதினள்நட'ன்ழ

அர்த்டம். அவட being, existence, life ன்று

னென்று பமர்த்வடகநில் ளசமல்கயமர்கள். அப்டிச்

ளசமல்லும்ழமட ' Being ' ன்கய பமர்த்வட, உதிரினந்டமலும்
எட்டி யற்கமணல் 'அகமளணயக்'கமக த் டித்ட யற்கய

ணமடயரி அர்த்டம் ளகமடுக்கயட. Existence ன்ழடம அவட
பிலேம் உதிவழத ணமகச் ளசமல்கயமற்ழமல்
அத்டவ dry -ஆக, ளணஃியகமக இனக்கயட. Life

ன்மல் அப்ழமடடமன் அப்டிழத மனடணமக உதிவக்
கமட்டிமற்ழமப் 'ளமதட்டிக்'கமக இனக்கயட. அந்ட
பமர்த்வடக்ழக உதிரினப்டமல் அடன் அர்த்டணம

உதிரிலும் ீபத்ட ன்மக த்பிக்கயட!அப்டித்டமன்
'ஸ்பனொம்'ன்னும்

பமர்த்வடனேம். ஆத்ணம ன்ட உதிர்

த்ட, பண் ' dry ' டத்பணயல்வ ன்று ணக்குப்
னரிபிப்டற்கமகழப அடன் ஸ்பனொ அபழமடத்டயற்கமக
ணக்கு னனக்ஷறவடனேம், அபழமடணம ிகு அந்ட
ஸ்பனொத்ழடமடு உதிமக உலே ளகமண்மடி
அடேந்டயப்டற்கமக க்டயனேம் ழபண்டுளணன்று
உழடசயத்டயனக்கயமர்.

இப்டி இண்டு இத்டயலும் 'ஸ்பனொத்'வடழத
ளசமன்பர் ழணற்ளகமண்டு, "ஆத்ண டத்பத்வட
அடேந்டமம் ளசய்படடமன் க்டய ன்ட
ளசமல்கயபர்கலம் இனக்கயமர்கள்"ன்டமக, இன்ளமன
பிடணம அிப்மதத்வடனேம் ளடரிபிக்கயமர். 'ஸ்பமத்ணம
டத்த்பமடேந்டமம் க்டயரித்தழ கு:'.
"அழ

கு": ன்மல் "ழபறு சயர் ளசமல்கயமர்கள்".

ன் ளசமல்கயமர்கள்?டட ஆத்ண டத்பத்வடத்
ளடமர்ந்ட சயந்டவ ண்ஞிக் ளகமண்டினப்ழட க்டய

ன்று (ளசமல்கயமர்கள்) :"ஸ்பமத்ண டத்த்பமடேந்டமம்
க்டயரிடய."
'ழபழ

சயழர் ளசமல்கயமர்கள்'ன்டமல் அட

ஆசமர்தமநின் அிப்மதணல் ன்று ளடரிகயட.

டன்னுவத அிப்மதத்வடத்டமன் னன் ச்ழமகத்டயல்
'ஸ்ப

ஸ்பனொமடேந்டமம்'ன்மர். இப்ழமட

இன்ளமன அிப்மதணயனப்வடனேம் ளசமல்மணயனக்கக்
கூமட ன் த்தணம ணப்மன்வணதிமல், 'ஸ்ப

ஸ்பனொம் இல்வ;ஸ்பமத்ண டத்பம்' ன்று என கனத்ட
இனப்வடனேம் ளடரிபிக்கயமர்.

ன் பித்தமளணன்மல் இவ்பநலே ழம் உதிர், அன்ன,
ஈம் ன்ளல்மம் ளசமல்ய பந்டடற்கு ணமமக

ஆத்ணமவப ளபறும் டத்பணமக - abstract principle ஆகழப வபத்ட அவடப் ற்யழத பிமணல் சயந்டவவத
ஈடுடுத்டபடம அடேந்டமம்டமன் க்டய ன்று அந்ட

ணமற்று அிப்மதக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள். க்ஷ்தணம

ஆத்ணமவப அன்ன ளசலுத்டக்கூடித உதிளன்று

வபக்கமணல், அடற்கமக மடவ ளசய்கயபவனேம்
அன்ிமழழத டன் உதிவ அந்ட ழனதிரில்
கவகயபமகச் ளசமல்மணல் டத்பரீடயதமகழப இவ
பிமணல் ஈடுட்டுச் சயந்டயக்கயவடழத அந்ட

அிப்மதக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள். 'உதிழமடு உலே
ளகமண்மடும் அன்வச் ளசமல்மடபர்கள் ின்ழ ப்டி
இந்ட டத்பமடேந்டமத்டயற்கு க்டய ன்று ளதர்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்?ன்மல், 'க்டய ன்ட

எனனகணமக என பிதத்டயழழத ஈடுட்டுக்
ளகமண்டினப்டடமன்' ன்று ணமத்டயம் அபர்கள் குறுக்கய

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டு அப்டி வபத்டயனக்கயமர்கள்.
னொம் ன்மல் டன்வண. டத்-த்பம் ன்மலும்

டன்வணடமன். இன்னும் ளசமல்ப்ழமமல் 'டத்த்பம்'ன்கயடடமன் ழமகத் 'டன்-வண'வதச் ளசமல்பட.
ஆமலுங்கூ 'ஸ்ப-ஸ்பனொ அடேந்டமம்'ன்னும்

ழமட இந்ட சயற்றுதிர் டன்னுவதழடதம னெ உதிரின்
டன்வணதில் உள்லக்குள் ஊய ஊயக் கவபடமகத்
ளடரிந்ட ணமடயரி 'ஸ்பமத்ண டத்த்ப அடேந்டமம்'ன்டயல்
இல்வ. இட ன்ழபம என ட்மட டத்பத்வட

ளபநிதிழ இனந்ட ளகமண்டு அடேபிக்கய ணமடயரிடமன்
இனக்கயட.
ப்டிதமமலும் ஆசமர்தமநின் 'ழபமட்டு'
இடற்கயல்வதமவகதமல் இவடப் ற்ய மம் கபவப்
ழபண்மம். ளபறுழண எனனகணம ஈடுமட்வ ணட்டும்

மம் க்டய ன்று டுத்டக்ளகமள்நமணல் உதிழமடு ழசர்ந்ட
அன்வழத அப்டி யவத்டப் ண்டழபமம்.
(அத்வபடயகலக்குள்ழநழத)

இனக்கய இன்ளமன

அிப்மதத்வடச் ளசமல்மணயனக்கக்கூமட ன்
யதமதத்டயற்கமகழப இவடனேம் டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமர்.
யத்வட ளசமல்டணமமல் அந்ட ணமற்று

அிப்மதந்டமன் அடயகம் ப்சமணமகயபிட்ட. ஆசமர்த
க்டர்கள், சயஷ்தர்கநிழழத ளமம்ப் ழனக்கு
அப்டித்டமன் அிப்மதம்!மழ இப்ழமட ம்னவத
ஜம ணமர்க்கத்டயழ இளடன் க்டயவதக் ளகமண்டு பந்ட
பிட்டினக்கயமர்?'ன் ழகள்பிவதப்
ழமட்டுபிட்டுத் டமழ இத்டவ க்ஸ்ிநழன்
ளகமடுக்க ழபண்டிதினந்டயனக்கயட?

அன்ழமடு உலே ளகமண்மடும் ரீடயதில் ஆத்ண சயந்டவ
ண்டபட;ஆமலும் உழப ப்லேம் ீடிக்கடம் ன்று
த்வபடணமக, த்வபடத்டயற்கமகப் ண்ஞமணல்,

அத்வபடணமகக் கவந்ட ழமபடற்கு பனயண்டபடடமன்
க்டய ன்ழட இத்டவ க்ஸ்ப்நழனுக்கும் சுனக்கம்.
யர்குஞத்டயம் ப்டி க்டய ன்ட இப்ழமட
னரிந்டயனக்குளணன்று யவக்கயழன். அட ப்டு 'கரீதய
மணக்ரீ ன்றும் னரிந்ட ளகமண்டினப்ீர்களநன்று
ம்னகயழன்.
ழபடழண பிடயக்கும் ஜமணமர்க்க க்டய

ழபடழண பிடயக்கும் ஜம ணமர்க்க க்டய

ஜம பனயதில் க்ஷ்த யத்டயவத அவபிக்கய

னடிபம ழர்மடத்டயற்கு யடயத்தமம் ன்று ழர்.
அட த்தம ழதமகத்வடச் ழசர்ந்டடடமன். அப்டிச்
ளசமல்கயழமட உதிர், உழபமடு பஞம் ன்கய
அிப்மதங்கநில்மணல் டத்பணமகழப வபத்ட அழட
சயந்டவதமக இனப்டமகத்டமன் யவக்கப்டுகயட.
அப்டிதில்வ;உதிழமடு உலே ளகமண்மடி ஆத்ண
ணர்ப்ஞம் ளசய்படம க்டய ழதமகத்வடனேம் கவத்டக்
ளகமண் த்தம ழதமகணமகத்டமன் அவட அப்தயக்க

ழபண்டும். 'பிழபக சூமணஞி'திழழத இவட இன்ளமன
இத்டயல் ஆசமர்தமள் ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிபித்டயனக்கயமர்.
டமம்டமன் ளடரிபிக்கயழமளணன்யல்வ;ழபடத்டயன்
கட்வநழத அப்டிதினக்கயளடன்றும்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
ச்த்டம-க்டய-த்தம-ழதமகமந் னனழக்ஷ£ :
னக்ழடர்-ழடெந் பக்டய மக்ஷ£ச்-ச்னழடர்கர :|
அடிப்வ ச்த்வட. அழடமடு க்டய ழதமகம், த்தம
ழதமகம் இண்வனேம் கந்ட ண்டபழட - த்தம
ழதமகத்டயழழத க்டய ம பத்வடனேம் கவத்டப்

ண்டபழட - னனக்ஷறபமக இனப்பன் னக்டயவதப்
ளறுபடற்கு ழட. அடமபட உமதம். 'இப்டி மக்ஷ£த்
ழபட பமக்கயதழண ளசமல்கயட:மக்ஷ£த்
ச்னழட:கர :பக்டய'ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ச்னழட:கர :'ன்மல்

ழபடத்டயன் பமக்கயதம்.

அப்டிதம?ழபடத்டயழழதபம ஜம பனயதிலும் த்தமம்
ணட்டுணயல்மணல் க்டயனேம் உண்டு ன்று

ளசமல்யதினக்கயட?ந்ட இத்டயல்?ன்மல், வகபல்த
உயத் ன்டயல் அப்டி இனக்கயட. க்னஷ்ஞ தறர்
ழபடத்டயல் பனகய உயத் அட. அடயல் உழடச
ஆம்ழண 'ச்த்டம-க்டய-த்தம-ழதமகமடவபய'
(சயத்வடதமலும்

க்டயதமலும் த்தம ழதமகத்டமலும்

(ப்ம்ண ஜமத்வட) அவபமதமக!) ன்டடமன். அந்ட
ச்னடயசயழம பமக்தங்கவநழத வபத்டத்டமன் இங்ழக
ஆசமர்தமலம் 'ச்த்டம க்டய த்தம ழதமகமன்'ன்று
ஆம்ித்டயனக்கயமர்.
றத் மஷ்தத்டயலும் !
¨த் மஷ்தத்டயலும்
'பிழபக

சூமணஞி'தில் ணட்டுந்டமன் ஆசமர்தமள்

ஜமத்டயன் அந்டங்க மடணமக க்டயவதச்
ளசமல்யதினக்கயமளன்யல்வ. (ப்ஹ்ண) ¨த்

மஷ்தத்டயழழத ளசமல்யதினக்கயமர். 'டயழழத'ன்று
ன் ளசமல்கயழளன்மல், ஆசமர்தமள் ழரில் (ஆசமர்தமள்
ளசய்டடமக) இனக்கும் மஷ்தங்கள், ப்கஞங்கள்,
ஸ்ழடமத்ங்கநில் அபர் ண்ஞிடடமம,

ண்ஞிடடமம ன்று எவ்ளபமன்வ எவ்ளபமனத்டர்
ழகட்கும் ழமடயலும், அத்டவ ழனம் ழகமித்ட அபர்
ண்ஞிடடமன் ன்று எப்னக் ளகமள்படமக இனப்ட
¨த் மஷ்தந்டமன். அழடமடு அடடமன் அபர்
அடேக்யத்டயனக்கும் அத்வபட சமஸ்டயப்

னஸ்டகங்கலக்குச் சயகணமதினப்ட. அடமல் அடயழழத
என்று ளசமல்யதினந்டமல் அடற்கு 'பமல்னை'மஸ்டய.

ப்ஹ்ண ¨த்த்டயல் ப்ஹ்ணமடேபத்வட உண்மக்கும்
மடத்டயற்கு 'ம்மடம்'ன்று ழர்
ளசமல்யதினக்கயட. 'ஆமடம்', 'ஆமடவ'ன்

ணமடயரிழத அர்த்டம் ளகமடுப்ட 'ம்மடம்'ன்
பமர்த்வட. க்டய பனயமட்வத்டமன் ளமடபமக ஆமடவ
ன்கயழமம். இங்ழக ஜம பனயமட்வ
'ம்மடம்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட

பமர்த்வடவத ஆசமர்தமள் பிநக்கய மஷ்தம் ண்டம்
ழமட 'க்டய -த்தம - ப்ஞிடமமடய

அடேஷ்மம்'ன்ழ ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ப்ஞிடமம்'ன்மல் 'ணமடய', 'ணமடமம்'னடயதவப

ணமடயரி 'ரினர்ஞணமக எனனகப்டுத்டயச் ழசர்த்ட
வபப்ட'ன்று அர்த்டம். ளமடபமக,

ப்ஹ்ணமடேபத்டயற்கம ஜம மடளணன்மல் ன்
யவக்கத் ழடமன்றுளணன்மல் (ஆசமர்தமள் ளசமல்யச்

ளசமல்யக் ழகட்ழடமன் இப்டி யவக்கத் ழடமன்றும்.
அப்டி ன் ழடமன்றுளணன்மல்) அந்டஃகஞத்வடப்

னர்ஞணமக எனனகப்டுத்டய த்தமம் ளசய்படடமன் அந்ட
மடம் ன்ழ ழடமன்றும். ஆமல் அழட ஆசமர்தமழந
இங்ழக க்டயவத னடயல் ழமட்டு அப்னழண
த்தமத்வடச் ளசமல்ய இண்டிலும் இண்மலும்
ப்ஞிடமம் ண்ஞழபண்டும் ன்கயமர்.
ஆமடவ ன்கய ணமடயரிழத உமவ ன்டம்
ளமடபமக குஞ பனயமட்வத்டமன் ளசமல்பட.

'ளமடபமக'ணமத்டயணயல்வ;ழபட, ழபடமந்ட

சமஸ்டயத்டயழழத அப்டித்டமன் குயப்ிடுபட;கர்ணமக்டய-ஜமம் ன்கயவட கர்ணம-உமவ-ஜமம்
ன்ழ அந்ட சமஸ்டயஜ்ஜர்கள் ளசமல்யதினப்மர்கள்....
ிம்ண ¨த்த்டயல் என இத்டயல் எனபன் டமன்

ழணற்ளகமண் உழடசத்வட பிமணல்  ஆபினத்டய
ணம் ளசய்த ழபண்டும் - அடமபட ஆழமசவ
ண்ஞி அசய அசய உறுடயப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்
- ன்று பனகயட. இங்ழக னெ ¨த்த்டயல் க்டய ம
பத்டன் ளசய்கய உமவ ற்யழதம, அயவப
னக்தணமகக் ளகமண்டு ளசய்கய ஜம மடவ
ற்யழதம

டலேணயல்வ. ளமத்டம் ளமடபமக ஆபினத்டய
ண்ஞனும் (உனப்ழமடம்) ன்ழ இனக்கயட.
ஆமல் இடற்கு னன்மலும், ின்மலும் ¨த்ங்கவந
அவணத்டயனக்கய ழமக்கயயனந்ட ஜம ணமர்க்கத்டயல்

ணமபமக்த உழடசம் ளற் ிகு னனக்ஷற ண்ஞ
ழபண்டித ணம்டமன் இங்ழக ளசமல்யதினப்ட ன்று
ளடநிபமகயட.

ஆசமர்தமள் ளமம் அலத்டணமகத் ளடநிலேடுத்டய
அப்டித்டமன் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
ஆமல் இந்டக் குயப்ிட் ¨த்த்டயற்கம மஷ்தத்வட
னடிக்கயழமட அபமகழப உமம ணமர்க்கத்வடனேம்
ற்யச் ளசமல்ய, அயபட உமயப்ட ன்

இண்வனேம் பித்தமப்டுத்டமணல் என்மகழப

உயத்டயல் சய இங்கநில் ளசமல்தினப்வட
டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமர்.

ச்பஞம் ளசய்ட உழடசத்வட பிமணல் ணம் ளசய்ட
அர்த்டத்வடக் கண்டுளகமண் அப்னம் அந்ட அர்த்டம்
என்யழழத ணவ இவபிமணல் ஈடுடுத்டய

யற்வட த்தமம் ன்கயழமம். இழட ணமடயரி குன ன்
எனபரிழண சயஷ்தன் ணவ இவபிமணல்
ஈடுடுத்டயதினப்டமழம அவட குன உமவ
ன்கயழமம்;மமபிம் என ப்வ இழடழம
ஈடுட்டினந்டமல் 'மமவப
உமயக்கயமன்'ன்கயழமம்;ர்த்டமபிழண என டயவ்வட
ஈடுட்டினந்டமல் டய உமவ ன்கயழமம் - ன்று

ஆசமர்தமள் கமட்டிதினக்கயமர். அடமபட (னவழத) க்டய
ம பங்கநில் ணயக உசந்டடமகச் ளசமல்ப்டும் ஆத்ண

யழபடம், டமஸ்தம், ணமடர்தம் ஆகயதபற்வ யன்ட்
ண்ஞிதினக்கயமர். இப்டிப் ண்ஞி அப்னந்டமன்,
உயத்டக்கநிழழத அயபட, உமயப்ட ன்

இண்வனேம் பித்தமப்டுத்டமணல் என்மகத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயளடன்று ளசமல்ய இண்டு

த்னஷ்மந்டங்கலம் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அடயழ னடல்
த்னஷ்மந்டம் இத்டவ மனய ளசமன் பிதத்டக்கு க்ஷ்தத்வட டத்பம் ன்று ணட்டும் வபத்டபிமணல்,
உதினள்ந னெர்த்டய ன் க்டய ப்ழவணழதமடு
அடேந்டமம் ண்ஞ ழபண்டும் ன் பிதத்டக்கு
ணம ப்ழமர்மக இனக்கயட. அட ன்
ன்மல்:வக்பர் ன் ஜமிவதப் ற்ய என ம்
க்ஷய இன்ளமன ம் க்ஷயதிம் , 'கணம

ழனம் அயந்டயனக்கயளடல்மனம் அபர்

அயந்டயனப்டற்குள் அக்கணமகயபிடும்'ன்று னகழ்ந்ட
ளசமல்யக்ளகமண்டு ஆகமச படயதிழ
ீ
ழமகயட.
இடயயனந்ட அபர் ப்ஹ்ண ஜமி ன்று ன்மகத்
ளடரிகயட. க்ஷய
ளசமன்ட 'பமயலே'ன்று டணயழ் டைல்கநில்
ளசமல்யதினக்கும் ர்பஜ்ஜவடதம ப்ஹ்ண
ஜமந்டமன். அந்ட க்ஷய ளசமன்வட உப்ரிவகதில்
சதித்டக் ளகமண்டினக்கய மம - மச்னடய ன்று
அபனுக்குப் ழர் - ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கயமன். அப்னம்
அந்ட ஜமிவதப் மர்க்க ழபண்டும் ன்று ழமகயமன்.

இங்ழகடமன் ம் மிக் பனகயட. அபர் அயந்டயனக்கும்
அந்ட ஜம டத்பத்வட டக்கும் உழடசயக்கும்டி
அபரிம் ிமர்த்டயக்க ழபண்டும் ன்று

ழமகயமன் ஆமல் ழமபன் அபரிம் 'டமங்கள்
அயந்டயனக்கும் டத்பத்வடப் ற்ய உழடசயக்க

ழபண்டும்'ன்று ளசமல்மணல் 'டமங்கள் உமயக்கய
ழடபவடவதப் ற்ய உழடசயக்க ழபண்டும்'ன்று

ளசமல்யப் ிமர்த்டயக்கயமன். அடமபட டத்ப பிசமம்,

ழசமடம், அடேந்டமம் ன்ளல்மம் ப்ஹ்ணபித்தம
ம்ிடமதத்டயல் ளசமல்ப்டும் த்தமத்வட ீபனுள்ந
என னெர்த்டயதிம் க்டயழதமடு ளசய்கய உமவதின்

ம பத்ழடமடு ளசய்தழபண்டுளணன்று இங்ழக ஸ்ஷ்ணமக
ற்டுகயட. உயத்ழட அப்டிச் ளசமல்ய, இவ்பமறு
ளசமல்யதினப்வடக் ளகமஞ்சம் out of context ணமடயரிகூத்

ழடமன்க்கூடித இத்டயல் ஆசமர்தமழந ப்கமசப்டுத்டயக்
கமட்டிதினப்டற்கு ளமம் பிழசனண்டு.

வ்பநழபம பிஸ்டமணமக ஆசமர்தமள் மஷ்தம்
ண்டணயங்கநில்கூ னெத்டயலுள்ந பிதத்வட
ணட்டுழண ரிதமடி னரிதவபப்டற்குத்டமன் அத்டவ

பிஸ்டமனம் ழடவபதமடமதினக்குழண டபி அமபசயத
சுற்ல், பவநசல் ளகமஞ்சங்கூ இனக்கமட.
'¨த்ங்கலக்கு

அபர் ண்டம் மஷ்தங்கநின்

பமசகங்கலம் ¨த்ம் ணமடயரிழதடமன் த்ச்
சுனக்கணமதினக்கும். வ்தர்த்ட பிஸ்டமர் கீம் ீம்
கர்த்ழட'ன்ளல்மம் பிழமமகூச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அப்டிப்ட்பர் இங்ழக ளகமஞ்சம் ளபநிதிழதினந்ழட
என பிதத்வட இலத்டக் ளகமண்டு பந்டபிடுகய

ணமடயரித் ழடமன்றுகயளடன்மல் அட அபனக்கு ளமம்லேம்
னக்தணமகத் ளடரிபளடன்றுடமழ அர்த்டம்?
ஆமல் ளமம்லேம் 'ட்ளடிவ'க்ஷயப்பமடடமல்,

அத்வபட சமஸ்டயத்டயல் க்டய ன்று ளபநிப்வதமக
பிஸ்டமம் ண்ஞி, பிதம் னரிதமடபர்கள் குனப்டி
ண்ஞிக் ளகமள்ந இம் டழபண்மம். ணதம்

பனம்ழமட அவட குனணமர்கழந சயஷ்தர்கலக்குத்
ளடரிபிக்கட்டும்'ன்கய அிப்மதத்டயமக இனக்கமம்,
டம்னவத னஸ்டகங்கநில் ளசமல்மணழ

இனந்டயனக்கயமர் ழமயனக்கயட. ஆமலும் னடிபமக
'

ஆழடச: உழடச:டத் அடேசமம் - இடழப

ஆக்வஜ. இடழப final உழடசம், இடழப பிடயனவக்
ழகமட்மடு ன்கய ரீடயதில் 'பிழபக சூமணஞி'வத

அடேக்யத்டழமட அடயல் க்டயவத ளபநிப்ச் ளசமல்ய
அடடமன் ஜமழதமக உகஞங்கநில் னக்தணமட
ன்று ளடரிதப்டுத்டயதினக்கயமர்.
கண்ஞன் கமட்டும் ஜமழணதம க்டய
கண்ஞன் கமட்டும் ஜமழணதம க்டய
ஜமத்டயற்கு க்டய னக்தணம உகஞம் ன்டற்கும்
ழணழ, ஜமழணடமன் க்டய ன்று க்னஷ்ஞ ணமத்ணம
கமட்டிதினக்கயமர். மலு டயனுற க்டர்கவந அபர்

ளசமல்ய, தமமர் ன்று ழர் ளகமடுக்கும்ழமட ஆர்த்டன்,
யஜ்ஜமற, அர்த்டமர்த்டய, ஜமி ன்று ளசமல்கயமர்.
ஆர்த்ழடம யஜ்ஜமறர்டமர்த்டீ ஜமீ ச டர்.
ஆர்த்டன் ன்மல் கஷ்ப்டுகயபன். 'யஜ்ஜமற':
ஜமத்டயற்கு ஆவசப்டுகயபன். அடமபட டத்பம்

ளடரிதழபண்டுளணன்று ஆவசனேள்நபன், அடற்கமக னதற்சய
ண்டபன். 'அர்த்டமர்த்டய'ன்மல் ஞம், கமசு, படு
ீ ,
பமசல், டபி னடமபற்வ ழபண்டுகயபன்.

மமபடமகச் ளசமன் 'ஜமி'- ஜமிழதடமன்!க்குபப்டி
க்டர்கவந பரிவச ளசய்னேம்ழமட ஆர்த்டன், அர்த்டமர்த்டய,
யஜ்ஜமற, ஜமி ன்டடமன் ரி. ஆமலும் ச்ழமக
னொத்டயல் ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகயழமட, வ
ணஞ்ணமதினக்க ழபண்டுளணன்று (ளசமல்வணப்ன
னவமட்னழகமடு இனக்க ழபண்டுளணன்று)
யஜ்ஜமறவப னன்ழனேம் அர்த்டமர்த்டயவதப்
ின்ழனேம் வபத்டமர் ழமயனக்கயட. ணக்கு பிதம்,

இடயல் மமபடம உச்ச ஸ்டம க்டவ அபர் ஜமி
ன்று வபத்டக் ளகமள்நமழண!' ன்று தமனம் டயரிசணன்

அர்த்டம் ளசமல்னடிதமடடி அபவ 'க

க்டயக்கமன்'ன்று அடுத்டமற்ழமழப ளசமல்ய,
'ஜமினேம்
'ஜமி

மனும் என்ழ ன்ட ன் யத்டமந்டம்'-

- த்பமத்வணப ழண ணடம்'ன்று னத்டமய்ப்ன

வபக்கயமர். அப்னம் 'க்டய ழதமகம்'ன்ழ (குஞ,

த்வபட உமவவத) உழடசம் ண்டம் ழமட,
க்டவ ப்ரிதன், அடீப (அடய) ப்ரிதன் ன்கயமழ டபி
'மழ

அபன்'ன்று ளசமல்மடடயயனந்ட இங்ழக

அத்வபட ஜமிவதத்டமன் ளசமல்கயமளன்று

டீர்ணமிக்கயட. 'க்டயழதமக'உழடசத்டயல், 'யர்குஞ
மடவ ழடப் ிக்வஜனேள்நபர்கலக்கு க்ழசம்
டனபட, டக்கணமட'ன்று ளசமல்ய குஞ

உமவதம க்டயவத பிஸ்டரிக்கயமர். அடமபட
ழட ப்க்வஜ மஸ்டயனேள்நபர்கலக்கு ஜம பனய
ழசயல் பமட ன்டமல்டமன் குஞ க்டயவதச்

ளசமல்கயமழதன்ய, ஜமத்வடபி அடடமன் உத்டணமட
ன் அிப்மதத்டயயல்வ ன்று ன்மகத் ளடரிகயட.
அட இனக்கட்டும். அப்னம் அந்ட க்டய உமகின்

க்ஷஞங்கவந "அத்ழபஷ்ம ர்ப னடமமம்' (ந்டப்
ிமஞிதினம் ளபறுப்ில்மணயனப்ட) ன்று
ஆம்ித்ட ளனட்டு ச்ழமகங்கநில் ளசமல்ய
'இப்டிப்ட்பர்கள்

க்கு அடய ப்ரிதணமபர்கள்'ன்று

அத்தமதத்வட னடித்டயனக்கயமர். இங்ழக ளசமல்கய
க்ஷஞங்களநல்மம் ஜமிக்குச்

ளசமல்கயவபதமகத்டமன் இனக்கயட ன்று டுயவதில்
மர்க்கய பனக்கும் ளடரினேம். க்டயதிழ (கபமின்)

குஞ கஞங்கவந அடேபிப்ட, அலட, சயரித்ட ஆடிப் மடி
ளணய் சயயர்ந்ட னெர்ச்வச ழமடுபட, டமஸ்தம்,

பமத்ல்தம் னடம  மபங்கநில் உலே

ளகமண்மடுபட, பிடபிட அிழகம் அங்கமம்
ண்ஞிப் மர்த்டப் மர்த்ட ந்ழடமப்டுபட
னடமபற்யல் வடனேழண 'க்டயழதமக'த்டயல் ஸ்பமணய
ளசமல்க் கமழஞமம்!க ப்மஞிகநினம் அன்னஅனள்;அங்கம ணணகமம் இல்மணயனப்ட;
றக-டக்கங்கநில் ண-த்னஷ்டி;னரிப்ழம,
ளமமவணழதம, தழணம, ணக்குனப்ழணம
இல்மணயனப்ட;ட கயவத்டமலும் அடயல்
ந்டஷ்மக படு
ீ பமசவ பிட்டுபிட்டு இனப்ட
ன்ளல்மம் அபர் ளகமடுக்கய க்ஷஞங்கள் ஜம

ணமர்க்கக்கமனுவதடமகத்டமன் இனக்கயட. ளமடபமக
க்டர்கவந பர்ஞிக்கய ணமடயரினேம் என ச்ழமகம்
கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயமர்.

ணச்சயத்டம ணத்கடப்மஞம ழமடதந்ட : ஸ்ம் |
கடதந்டச்ச ணமம் யத்தம் டஷ்தந்டய ச ணந்டய ச ||
'சயத்டத்வட

ன் பிதணமகழப ஆக்கயக் ளகமண்பர்கள்,

ன்கயட்ழ ப்மஞவழத வபத்டபர்கள்,

எனத்டனக்ளகமனத்டர் ன்வப் ற்யழத டமலேம்
ழமடயத்டக் ளகமண்டு ன் கவடகவநழத ழசயக்ளகமண்டு
அடழப த்னப்டய, அடழப ஆந்டம் ன்று

இனப்பர்கள்'ன்று ளசமல்கயமர். ஆமல் அப்டிச்
ளசமல்பட 'க்டய ழதமக'த்டயல் இல்வ;'க்டர்கள்'ன்று
ளமடபமக யவக்கப்டுபர்கவநப் ற்யனேம் இல்வ.
'பினடய

ழதமகம்'ன்டயல் டம்னவத ச்பர்த சக்டயழத

க பிதங்கநிலும் பிதமித்டயனப்வடச்

ளசமல்கயழமட டமன் இவ்பமமகத் டம் ச்பர்தத்வட
ங்கும் ளடரிந்ட ளகமண் 'னடர்'கள் டம்ணயழண
சயத்டத்வடனேம் ப்மஞவனேம் வபத்ட கவட ழசயக் கநிக்
கூத்டமடுகயமர்கள் ன்கயமர். னடர்கள் ன்மல் அயலே
பனயதில் ழமகயபர்கள். ஆமலும் பட்டு

ழபடமந்டயகநமக இல்மணல் ' ம ப ணன்பிடர்கள்'ன்று
அபழ ளசமல்கயடி அன்ன கந்ட ஈடுமட்ழமடு

கூடிதினப்பர்கள். அடமபட ஆசமர்தமள் ஜமபனயக்கமன்
ப்டி இனக்கடம் ன்கயமழம அப்டி இனப்பர்கள்.
ழணற்ளகமண்டு ஸ்பமணய ளசமல்கய ழமட, இபர்கலக்கு
க்டய ழதமகத்வடத் டமம் ளகமடுக்கப் ழமபடமகச்

ளசமல்பில்வ;னத்டய ழதமகணமகய ஜம ணமர்க்கத்வடழத
அடேக்யத்ட ஜம டீத்டமல் அபர்கநிம் மக்கய சமக்கய

இனக்கும் அஞ்ஜம டணவ அனயத்டபிப் ழமபடமகழப
ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
னடிக்கய அத்தமதத்டயலும் 'க்த்தம ணமம் அிமமடய'க்டயதிமல் ன்வ ரிப அயகயபர்'- ன்று ஜம
ணமசமணமகத்டமன் ளசமல்கயமர். ' (x) ஜம'ன் ழபர்ச்

ளசமல்யயனந்டடமன் (x) ஜமம், 'மமடய'ன் இண்டும்
உண்மபட. 'க்டயதிமல் ன்வ உள்நடி அயந்ட
க்குள்ழநழத னகுந்ட ன் அடேக்த்டமல் அனயதமட
சமச்பட டத்வட அவகயமன்'ன்று அத்வபடணமகழப
ளசமல்யதினக்கயமர். ளடமர்ந்ட, அர்றவனேம் அப்டி
இனக்கும்டி உழடசயக்கும்ழமட, 'னத்டய ழதமகத்வடக்
வகக்ளகமள்ல'ன்ழ ளசமல்கயமர். க்டய ழதமகம்
ன்யல்வ.

ஆக, ணஞிதடித்ட னப்ழமட்டுப் னவதில்வ; டயனுற
ம பங்கநில் உலே ளகமண்மடுபடயல்வ. ஆமலும்

அன்ழமடு டன்வழத னெ உதினக்குத் டந்ட ளகமள்கய
உஞர்ச்சயதமகயத ண உத்டண க்டயதமட ஜம பனயதில்
னக்தணம இம் ளற்யனக்கயளடன்று ல்மனம்
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டிதட.
னென்மபட கட்ம்
னென்மபட கட்ம்
மட சடஷ்தத்டயல் ழடயத ிகு னென்மபட
ஸ்ழஜ், னடிபம ஸ்ழஜ், அடற்குப் ழமகயபர்கநமக
இங்ழக தமனம் இனக்க ணமட்மர்கள். ளன்மல் அட
படு
ீ பமசவ பிட்டுபிட்டு ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமண் அப்னழண அடேஷ்மம் ண்ஞழபண்டித
ஸ்ழஜ். அடமல் அவட பிஸ்டமம் ண்ஞ
ழபண்மந்டமன். ஆமலும் அத்வபட மடவ ன்று
ஆம்ித்ட இத்டவ ளசமன் ிகு அவடனேம் ளகமஞ்சம்
ளசமல்யப் னர்த்டய ண்ஞமளணன்று........
அடயல் பனம் அம்சங்கநம உழடசம் ழகட்டுக்
ளகமள்பட, ழகட்வட உனப்ழமட்டுப் ழமட்டு உறுடய
ண்ஞிக் ளகமள்பட, அப்னம் அடயழழத

அந்டஃகஞத்வட யறுத்டய டயதமிப்ட ஆகயத
பிதங்கள் ல்மனக்குழண, ந்ட ணமர்க்கத்டயலும்
ழமகயபனக்கும், அடியவதியனந்ட ஆம்ித்ட ல்ம
யவதில் னதற்சய ண்டகயபர்கலக்கும்

அபபர்கநின் அபச்தத்டயற்கும் சக்டய

மணர்த்தங்கலக்கும் ற்டி அடேரிக்கப்
ழபண்டிதவபழத. அடமல் (அபற்வப் ற்யச்)
ளசமல்மணல் பிக்கூமட.
டபம்
டபம்
அத்வபட மடவ ன்று அமக பனம்ழமட

அடற்கு ந்யதமம் னடல் அங்கணமடமல், அவடனேம்
(இங்ழக தமனம் அப்டிப் ழமபமர்கள், அல்ட ழமகடம்
ன்று இல்மபிட்மலும்) ளசமல் ழபண்டிதடமகயட.
அடயல் மச ந்டங்கவந எழ ழமமகப் ழமட்டுக்
கத்டரிப்ட ழம ணற்பர்கள்
ண்டபடற்கயல்மபிட்மலும் ஆத்ணமிபினத்டயக்கமக

ந்ட பனயதில் னதற்சய ண்டகயபர்கலம் எநபமபட
இப்டிப்ட் ற்றுக்கவநக் குவத்டக் ளகமள்நத்டமன்
ழபண்டுணமடமல், டிதல் யவதம ந்யதமத்வடப்
ற்யக் கமடமமபட ளகமஞ்சம் ழகட்டுக் ளகமள்பட
ல்டடமன்.
ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமள்நடணமமல் அழட குயதமய்,
கமர்தணமய், சயந்வடதமய் இனந்டமல்டமன் னடினேம். ணம
ளரித சக்டயதம ணமவததியனந்ட பிடுடுபட, ணம
ளரித யத்டயதமக ப்ஹ்ணணமகழப ஆகயட ன்மல்
அந்ட க்ஷ்தம் என்றுக்ழக ளடிழகட் ண்ஞிக் ளகமண்டு
அட என்யழழத ற்மக, அடழப கமர்தணமக

இனந்டமளமனயத ப்டி னடினேம்? ணற் ற்றுக்கள்,

கமர்தங்கவநனேழண வபத்டக் ளகமண்டு இவடனேம்

ண்டபட ன்மல் அந்ட ணமவதனேம் இந்ட ஜமனம்
ப்டி எழ ணதத்டயழ ழசர்ந்ட பனம்?என க்கம்
அடுப்ிழ த்வடக் ளகமட்டிக் ளகமண்ழ இன்ளமன
க்கம் MCP MCP னெட்ப்மர்க்கய ணமடயரிடமினக்கும்!.......
இப்டி ணற் கமர்தங்கவநனேம், ணற் ற்றுக்கவநனேம்
பிடுபடடமன் ந்யதமம்.
அவடப் ண்ஞிபிட்டுந்டமன் (ந்யதமம் ற்
ிகுடமன்) 'இந்ட ீபன் மக்ஷ£த் ப்ஹ்ணம்டமன்'ன்று
ழபடழண ளசமல்கய ணமபமக்தங்கநில் உழடசம் ள
எனத்டனக்கு ழதமக்தடம யத்டய கயவக்கயட. ப்ஹ்ணம்
ன்மல் ழபடம் ன்றும் என அர்த்டம். ப்ஹ்ணணம

ழபடழண ப்ஹ்ணணமக ீபவத் ளடரிபிப்டம 'ணம
பமக்தங்கள்'ன்கய ணந்த்ங்கலக்குத் டிப்ட் சக்டய

உண்டு. 'ீபன் ப்ஹ்ணழண'ன் ளகமள்வகவத ன்மகத்
ளடரிந்ட வபத்டக் ளகமண்டு அடழப த்தமணமதினந்டமல்
ணட்டும் அந்ட க்ஷ்தம் ழசயழ அடேபணமகய பிமட.
அந்டக் ளகமள்வகவத இந்ட ழபட ணந்த் அக்ஷ
னெங்கநமம ணமபமக்தங்கநின் னெம் ித்ட
ித்ட, த்தமித்ட த்தமித்ட அப்தயத்டமல்டமன்

க்ஷ்த யத்டய றமகும். 'றம்'ன்மல் ளமம்
'ஈய'தில்வ;கம்ழடிவ்

ஆகச் ளசமன்ட. குநிக்க

ழபண்டுளணன்மல் ம் னடசமகக் கயஞறு ளபட்டிக்
ளகமள்கய ணமடயரி மழண அத்வபட சயந்டவதமதினந்ட
மக்ஷ£த்ரிக்க ப்தத்டப் டுபட. ளபட்டி வபத்ட
கயஞற்யயனந்ட இலத்டக் ளகமள்கய ணமடயரி, உயத்

ணமபமக்தத்டயன் னெம் அழட ட்சயதத்வட அவபட.

இலத்டத்டமன் ஆகடம்!டயனப்ி பிட்லேன் குனமய்

ளகமட்டுகய ணமடயரி இல்வ!குத்டயன் வஸ், கயஞற்யன்
ஆனம் இவப அபபர் ம்ஸ்கமத்டயற்ழகற்
ணமறும்!சயன்க் குத்டமழ ஆனக்
கயஞற்யயனந்ட  டவப இலக்கயமர்ழமலேம் சய
ழர் ப்தமவப் ழபண்டிதினக்கமம். ஆமலும்
மழண னடசமகக் கயஞறு ளபட்டிக்ளகமள்பழடமடு
'கம்ழர்'ண்ஞிமல்?

இட 'protected water ' (மடகமபல் ளசய்ட ம்) (இடற்கு
மமக்கமன் ழமட்டினக்கயட!அபன் allow

ண்ஞிமல்டமன் ம் டுத்டக் ளகமள்ந னடினேம்!அந்டப்
மமக்கமனுக்குத்டமன் குன ன்று ளதர்!
சப்ட னெங்கநம ணந்த்ங்கள் ஆகமசத்டயழ

பிதினக்கய ணமத்ண சக்டயவதனேம் அடேக்த்வடனேம்
 பிடங்கநில் இலத்டப் ிடித்டக் ளகமண்டு பந்ட
பிடணம இ  ன்கவந ணக்கு

உண்மக்குவபதமகும். அம்ணமடயரி இனப்பற்யல் உச்சயக்
ளகமம்ில் ீபமத்ணமவப அந்டப் ணமத்ணமழபமழழத
அழடணமக க்தப்டுத்டகயவபழத 'ணம

பமக்தங்கள்'ன்கயவப. "ஆத்ண ஜ்ஜம ப்ழமட க்னச்சப்டயகமதம்"-' (அஞ்ஜமத்டயல் டெங்கயக் ளகமண்டினக்கும்
ீபமத்ணமலேக்குள் அத்வபடணம) ஆத்ண ஜமத்வட
பினயப்னறுத்டகய சப்டங்கவநக் ளகமண்வப'ன்று
ஆசமர்தமள் ணமபமக்தங்கவநப் ற்யச்

ளசமல்யதினக்கயமர். டெங்குகயபவ ணமம் ளகமட்டி

லப்னகயடழம குன இந்ட ணமபமக்த ணமத்வடக்
ளகமட்டி சயஷ்தனுக்கு ஜம பினயப்வத் டனபடமகச்
ளசமல்யதினக்கமர்.
அந்ட குன ழதமக்தவட மர்த்டத்டமன் எனத்டவ
(சயஷ்தமக) அங்கர கமம் ண்ஞி (ந்யதம) ஆச்ணம்
ளகமடுத்ட ணமபமக்ழதமழடசம் ண்டபமர். மட
சடஷ்தத்டயல் மர்த்ட பிழபக வபமக்த சண
டணமடயகநில் எநலே ன்மக னன்ழயதினப்டடமன்
அந்ட ழதமக்தவட.
ழபடத்டயற்கு இனக்கப்ட் ஆதித்ட டைற்ளண்ட
சமவககநில் (கயவநகநில்) எவ்ளபமன்றுக்கும் என

உயத்டம் அந்ட உயத்டயல் என ணம பமக்தனம்
உண்டு. இப்டி ஆதித்ட டைற்று ளசமச்சம் இனந்டமலும்
எவ்ளபமன ழபடத்டயற்கும் னக்தணம என்மக மலு
ணம பமக்தங்கவந டுத்டயனக்கயமர்கள். ந்யதம
டர்ணங்கவந பிஸ்டமணமக ளசமல்கய 'பிழசபச்ப
ஸ்ம்னடய', 'யர்ஞத யந்ட'ன்கய யந்டம் (டர்ண
சமஸ்டயத் ளடமகுப்ன டைல்) , ணற்றும் அழக டர்ண

சமஸ்டயத் ளடமகுப்ன டைல் ணற்றும் அழக டர்ண சமஸ்டயப்

ிணமஞங்கள், த் ம்ிடமதங்கநில் பந்டள்ந பனக்கு
ஆகயதபற்யயனந்ட ந்யதம டீ¬க்ஷதின் ழமட இந்ட

மலு ணமபமக்தங்கவநனேம் உழடசயக்க ழபண்டுளணன்று
ளடரிகயட. அழடமடு கூ இன்னும் 
ணமபமக்தங்கவந குன உழடசயக்கலேம் இம்
இனக்கயட. டீ¬க்ஷ பமங்கயக் ளகமள்கயபன்

னர்பமச்ணத்டயல் ந்ட சமவகவதச் ழசர்ந்டபழம அந்ட

சமவகதில் பனகய ணமபமக்தத்வடனேம் அடிமக
உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்றும் என
ம்ிடமதத்டயயனக்கயட. ப்ஞபத்வட னடயல்
உழடசயத்ட பிட்டு, அப்னம் ணற் ணமபமக்தங்கவந
உழடசயக்கும் பனக்கனம் உண்டு.
இப்டி உழடசம் ழகட்டுக் ளகமள்படற்குத்டமன்
'ச்பஞம்'ன்று

ப்ம்ண பித்தம சமஸ்டயத்டயல் ழர்.

'ச்பஞம்' ன்மல்

ழர் அர்த்டம் 'ழகட்டுக் ளகமள்பட'.

அவட ணமபமக்ழதமழடசம் ளறுபட ன்
அர்த்டத்டயழழத டயனனெனம், 'ளடநிலே குனபின்
டயனபமர்த்வட ழகட்ல்'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ழகட்லுன்

சயந்டயத்டல் ளணய்ளடநிடல்'ன்று

டமனேணமபனம் ளசமல்யதினக்கயமர். ச்பஞ - ணயடயத்தமத்வடழதடமன் ழகட்ல், சயந்டயத்டல் -

ளணய்ளடநிடல் ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். டயனனெனம்
'டயனபமர்த்வட

ழகட்ல்'ன்வடதடுத்ட 'ளடநிலே குனலேன

சயந்டயத்டல்டமழ!'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். இங்ழக 'குன

உன'ன்டற்கு குன ளகமடுத்ட ணந்த்த்வட உனப்ழமடுபட
ன்று அர்த்டம். 'உன'ன்டற்கு ணந்டய ம், அடமபட
ணம், ன்ழ இனக்கய அர்த்வடத்டமன் இங்ழக
டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். ளன்மல் இந்டச்
ளசய்னேநின் னடல் மடத்டயழழத 'ளடநிலே குனபின்
டயனழணி கமண்ல்'ன்று பந்ட பிடுகயட.
'டயனழணி'ன்ட

உனபம் டமழ? ழப அவடழத

ணறுடி மமம் மடத்டயலும் ளசமல் ழபண்டித
அபசயதணயல்வ. அடமல் இங்ழக உழடச ணந்டயத்வட

உனப்ழமடுபட ன்ழ அர்த்டணமகும். இப்டி உனப்ழமடு

அழட சயந்டவதமதினப்ட டமமகழப யடயத்தமணம
ளணய் ளடநிடயல் ளகமண்டு ழசர்க்குணமடமல் அடலேம்

இடயழழத அங்கயடமக டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
'ந்ந்தஸ்த

ச்பஞம் குர்தமத்'- 'டபம் னண்டு

ச்பஞம் ளசய்பமதமக'- அடமபட ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமண்டுடமன் ச்பஞம் ளசய்த ழபண்டும் ன்ழ
(ஆன்ழமர் பசம்) இனக்கயட.
ங்ழகனேம் ழமகமணல் இனக்கய இத்டயழழத யர்குஞ
ப்ஹ்ணணமக னக்டய அவபழட இந்ட ச்பஞத்டயன்

க்ஷ்தம். இடற்குக் கர ழ்ட்டடமன் ¨ர்த கடயதிழ
ப்ஹ்ண ழமகத்டயற்கு உதிர் ழமய் குஞ

ப்ஹ்ணத்ழடமடு ழசர்பட. அவட அவதலேங்கூ ல்

க்குபணம என ீபன் - சமந்டமகலேம் பித்பமமகலேம்
இனப்பன்- பட்வபிட்டு
ீ
அண்தத்டயற்குப் ழமய் ி¬க்ஷ
பமங்கய ீபித்டக்ளகமண்டு டயனக்கடம்ளணன்று
னண்ழகமயத் ளசமல்கயட. அப்டிதமமல் யர்குஞ
டத்பத்டயல் உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டிதபன்
ந்யதமம் ளற்றுக்ளகமண்டுடமழ

ஆகழபண்டும்?அடுத்ட ணந்டயத்டயழழத இபவப்

ற்யனேம் ளசமல்யபிடுகயட. ழமகத்வடளதல்மம் அபன்
ரீ¬க்ஷ ண்ஞிப் மர்த்ட, 'இடயழ கனம் கர்ணத்டயல்
கட்டுப்ட்டமகழப இனக்கயட. ம் க்ஷ்தணம

ஆத்ணமழபம கர்ணத்டயற்கு அகப்ழப அகப்மட.
ஆவகதமல் க கர்ணமவபனேம் பிடுழபமம்'ன்று
டீர்ணமிக்கயமன். அடமபட ந்யதமய ஆபடற்கு

டதமமகயமன். அவட குனனகணமகழப ண்ஞடம் ன்று

குனவபத் ழடடிப் னப்டுகயமன். 'குனனகணமகழப,
குனனகணமகத்டமன்'ன்று ளடரிபிப்டற்கமக 'குனம்

ப'ன்று உயத் ளசமல்கயட. 'பிதளணல்மம்
ளடரிந்ட சமஸ்டயஜ்ஜனுங்கூத் டமழ ஸ்படந்டயணமக
ப்ஹ்ண ஜமம் அவந்ட பிமளணன்று னதற்சய
ண்ஞக் கூமட ன்று ளடரிபிக்கழப 'குனம் ப'
ழமட்ட ன்று ஆசமர்தமள் பிநக்கயதினக்கயமர்.
அந்ட உயத்டயழழத ின்மடி என இத்டயழ, 'ழடம
ஆத்ண பிதத்டயழ னஞ்வசதமக இனக்கயபமழனேம்,
ிணயத்ட யற்கயபமழனேந்டமன் ஆத்ணமவப அவத

னடிதமட ன்யல்வ;'அயங்க'மக (அடமபட, அடற்குரித
அவதமநம் இல்மடபமக) இனக்கும்பவ டஸ்

ண்டகயபமல்கூ அவட அவத னடிதமட டமன்
ன்று பனகயட. அயங்கம் ன்ட ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமள்நமணயனப்டடமன் ன்று ஆசமர்த
மஷ்தம்.
ப்னடமண்தகத்டயலும், 'ஆத்ணழமகத்வட இச்சயக்கயபன்
இழமகத்ட பட்வபிட்டு
ீ
ந்யதமயதமகப்
னப்டுகயமன். ளன்மல் னர்ப கமத்டயல்

ஆத்ணபித்வத அப்தயத்ட பித்பமன்கள் அப்டித்டமன்
ிள்வநக்குட்டி ஆவச ளசமத்ட ஆவச, ழடபழமகங்கவந
அவனேம் ஆவச ல்மபற்வனேம் டெக்கய யந்டபிட்டுப்
ிச்வசக்கம ஆண்டிதமகப் னப்ட்டு ழமமர்கள்'ன்று
ந்யதம க்பமயிழகவ பிடயத்டயனக்கயட.

டயழனேம் அிப்மத ழடம் ணமடயரி என்று பனபட,

அப்னம் (ழடணயல்வ ன்று) ணமடமம் ண்டபட ன்று சய ணமசமம் பத்டமன் ளசய்னேம். அப்டி இந்ட
ப்னடமண்தகத்டயழழத இடற்கு னன்மடி என
இத்டயல் 'ஆத்ணமம் பிடயத்பம' (அடமபட) ஆத்ணமவபத்

ளடரிந்ட ளகமண்டு ிள்வநக்குட்டி ஆவச, ளசமத்ட ஆவச,
ழமகங்கநில் ஆவச னடமவடத் டெக்கயப்
ழமட்டுபிட்டு ஆண்டிப் ிச்வசக்கமர்கநமக எடுகயமர்கள்
ன்று இனக்கயட. 'ஆத்ணமவபத்

ளடரிந்டளகமண்டு'ன்மல் 'ஆத்ண ஜமம் ம்மடயத்டக்
ளகமண் ிகு ன்றுடமழ ழடமன்றுகயட?ம்மடயத்டக்
ளகமள்படற்கமகழப அடமபட அடற்கு னந்டய ந்யதம

டகுடயவத வபத்டயனப்டமகச் ளசமன்டற்கு ணமமக ஜம
ம்மடவக்கு அப்னழண ந்யதமம் ன்ல்பம

இங்ழக இனக்கயட?- இப்டிக் ழகள்பி பனகயட. ஊன்யப்
மர்த்டமல் டயல் கயவக்கயட. ன்ளபன்மல் அந்ட
ணந்டயத்டயழழத அப்னம், ஜமி ப்டி ந்ட

ளகமள்பமன்?ன்று ழகட்டு, ப்டி ழபண்டுணமமலும்
ந்ட ளகமள்பமன். அளடப்டிதமமலும் அபன்

ஜமிடமன்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட
அபனுக்கு இடடமன் பிடய, இப்டித்டமன் இனக்கடம் ன்
சமஸ்டயக் கட்டுப்மடு டலேணயல்வ ன்று அர்த்டம்.
அப்டிப் ட்பன் சமஸ்டயழமக்டணம மலு

ஆச்ணங்கநில் கவசயதம ந்யதமத்வட ஸ்பகரிக்க
ீ
ழபண்டும் (ற்க ழபண்டும்) ன்ட
ளமனத்டணயல்வடமழ?ஆடிதமல், (ஆத்ணமவபத்)
'ளடரிந்டளகமண்டு'ன்டற்கு

அடேபத்டயல்

ளடரிந்டளகமண்டு'ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமணல்,

னத்டயதிமல் ளடரிந்ட ளகமண்டு ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்மல் ரிதமகய பிடும். அத்வபட சமஸ்டய

பிதங்கவநப் டித்டம் ழகட்டும் அட த்தந்டமன்
ன்று னத்டயதில் உறுடயதமகத் ளடரிந்ட ளகமண்பன்
ஆவசகவந டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டு ந்யதமயதமகயமன்
ன்ழட இங்ழக

ளசமல்யதினப்ளடன்று ளடநிலேடும்.
க்குப் னர்ஞகும்ம் ளகமடுக்கயழமட - உங்கள்
அகத்டக் கல்தமஞம் கமர்த்டயவககநில் ஆசமர்த

ம்மபவ ண்டகயழமடகூ - என ணந்த்ம்
ளசமல்கய பனக்கணயனக்கயழட, அடயல் ந்யதம

ழதமகத்டயமல் ('ழதமகமத்') அந்டஃகஞம் சுத்டணமபர்கள்
ன்று ஜமிவதப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட.

இடமலும் னடயல் ந்யதமம் அப்னம் அடன்
னெழண சுத்டயதமகய ஜமம் ளறுபட ன்ழ உயத்
பிடய ண்ஞிதினப்ட ளடரிகயட.
ந்யதமமச்ணத்டயயனக்கயபன், அபனுக்கும் ழணழ
ழமய்த் டமழ டக்கு சமஸ்டயம் ன்று இனக்கய

அல் ஜமி ஆகயத இண்டு ழவனேம் அத்தமச்ணய
ன்று ளசமல்பட. 'ச்ழபடமச்படழமயத்' னடிபில்
அப்டிப்ட் அத்தமச்ணயகலக்ழக அவட உழடசயத்டடமக
பனகயட. வகபல்ழதமயத் ன்று என்று. அடயயனந்ட
ஆசமர்தமள் Quote ண்டபடண்டு. அடயல் ஆம்த்டயல்,
அத்தமச்ணஸ்டன் கமந்டணம இத்டயற்குப் ழமய்,
'ஸ்ட்ளய்'மக

ஆம் ழமட்டுக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்ட

ளகமண்டு, ன்மக இந்த்ரித யக்ம் ண்ஞி

ஆத்ணமபமகயத சயப ஸ்பனொத்வடத் டயதமிக்கயமன் ன்று
இனக்கயட.

ச்பஞத்டயற்கு அப்னம் ணனம், யடயத்தமனம்
அல்பம?'ந்யதமயதமகயழத சயபஞம் ளசய்த
ழபண்டும்'ன்கய ணமடயரிழத 'ண -

யடயத்தமங்கநில் ந்யதமயக்குத்டமன்
அடயகமம்:ணமளடௌ ந்யதமயமம் அடயகம:' ன்றும்
பமக்கயதம் இனக்கயட.
ப்ஹ்ண ¨த்த்டயல் ந்யதமயகவந 'ஊர்த்பழடஸ்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ஊர்த்பழடஸ் ன்மல்
சக்டயவதக் கர ழ்த்டணம இந்டயரித பிதமமத்டயல்

பஞடிக்கமணல்
ீ
ழணம பனயதில் ளகமண்டுழமபர்கள்.
அடமபட, ந்யதமயகள். அந்ட இத்டயல் பனம்

¨த்ங்கவநனேம் ஆசமர்தமள் மஷ்தத்வடனேம் மர்த்டமல்
அபர்கள்டமன் (அத்வபட மடவதில்) னென்மம்
ஸ்ழறக்கு க்பமயஃவ ஆபர்கள் ன்று ளடரினேம்.

ஜமி ந்யதமயதமகத்டமன் இனப்மன், இனக்கடம்
ன்ட ளடரினேம்.
ப்ஹ்ண¨த்த்டயற்ழக ிக்ஷற¨த்ம் ன்றும் ழர். ிக்ஷற
ன்மலும் ந்யதமய ன்மலும் என்றுடமன்.
பட்டுச்சமப்மடு
ீ
இல்மணல் ி¬க்ஷதமல் ீபிப்பன்
ிக்ஷற. ப்ஹ்ணபிசமத்டயற்ழக ற்ட் னஸ்டகத்டயற்கு
இப்டிப் ழர் இனப்டம் ந்யதமயடமன் அடயகமரி ன்று
கமட்டுகயட.

என பிதம் கர வடதில் பந்டபிட்மல் அவடபி
ர்டிஃிழகட் இல்வ!ந்யதமயக்குத்டமன்

ச்பஞமடயகநில் அடயகமம் ன்று கபமன் அிப்மதத்டயல்
பந்டயனக்கயடம ன்று மர்த்டமல், பந்டயனக்கயட. 'க
கர்ணனம் கவசயதில் ஜமத்டயல் ழமய்டமன்

ணமப்டயதமகயன்'ன்று கபமன் ளசமல்ய, உழழத,
'டத்ப

டர்சயகள் ஜமத்வட உழடசயப்மர்கள். அபர்கலக்கு

ணஸ்கமம், ஞிபிவ ண்ஞி ன்மகக் ழகட்டுக்
ழகட்டுத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்'ன்கயமர். கர்ணம
ணமப்டயதமதிற்ளன்மல் அப்னம்
ந்யதமந்டமழ?அப்டிப்ட் ந்யதமயக்குத்டமன்

ஜமழமழடசம் ளத் டகுடயனேண்டு ன்றுடமழ ஸ்பமணய
ளசமல்படற்கும் அர்த்டம்?
த்தந்டமன்  டத்பம், டஸ்டமன்  டத்பம்;இல்வ,
டணந்டமன்;சணந்டமன் - ன்டமகப் டத்பம் ட
ன்வடப் ற்யனேள்ந  அிப்மதங்கவந
'மமதஞபல்ய'தில்

ளசமல்ய, எவ்ளபமன்யன்

ளனவணவதனேம் கமட்டிதினக்கயட. ஆமல் னடிபில்,

இட டலேழண  டத்பம் இல்வ. ந்யதமந்டமன் 

டத்பம்.  ளடய்பணமக இனக்கப்ட் ிம்ணமழப அப்டிச்
ளசமல்யதினக்கயமர் ன்று னடித்டயனக்கயட.
ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமண்ழதமக ழபண்டும் ன்
மடவதில் ழணல் கட்த்டயற்குப் ழமகும்ழமட
கர்ணமவப பிட்டு ந்யதமயதமமல்டமன் னடினேம்.
கர்ணம ளடம னடிதமட பஸ்ட ஆத்ணம. அவட அழட

பிசமணமக த்தமித்ட, த்தமித்ட, அப்னம் அந்ட த்தம

கர்ணமலேம் யன்றுழமய்பிடுகய யவதில்டமன் ளடரிந்ட
ளகமள்ந னடினேம். 'கர்ணமலேம் ண்ஞிக் ளகமண்ழ

த்தமனம் வபத்டக் ளகமள்கயழன்'ன்மல் ரிதமக
பமட. கர்ணமபியனக்கய பவதில் அவட எட்டிடமகப்
 பிடணம ங்கங்கள்- 'ரிழன்யப்'கள் - இனந்ழட
டமனம். 'ங்கமத் ஞ்மதழட கமண: ...க்ழமட:'ன்று
ஸ்பமணய ளசமன்டி என்யழ அழமயழதன்
ற்ட்மல் அடயயனந்ட கமணம், க்ழமடம் ன்று

எவ்ளபமன்மக ற்ட்டுக் ளகமண்ழ ழமய் கவசயதில்
'னத்டய

மசமத் ப்ஞச்தடய' (அயலே அனயந்ட பிமசம்

அவகயமன்) ன்ழ னடினேம். அடமல்டமன் ஆசமர்தமள்
'கர்ண

ழகமடிி: சக்த:' - 'ழகமடி கர்ணம ண்ஞிமலும்

ந்டத்வட ளபட்டிப்ழம னடிதமட. பிழபக பிஜ்ஜம
ணமயம பிம டமட:ப்மழட சயழட ணஞ்றமயத்தம யத்த பஸ்ட பிழபகத்டயல் ஆம்ித்ட அடேப
ஜமம் ன்கய பிஞ்ஜமத்டயல் னடினேம் மடவ
ன் சமவஞ டீட்டித ளரித கத்டயதமல் ஈச்ப
ப்மடத்டயன் னெழண ளபட் னடினேம்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
இப்டி ந்டத்வடக் கத்டரிப்டற்ழக பமழ்க்வகவத
அர்ப்ிக்க ழபண்டுணமமல் குடும்ம், உலேகள், உத்ழதமகம்
ஆகயதவபகவநனேம் வபடயக
கர்ணமடேஷ்மங்கவநனேங்கூக் கத்டரித்ட ழமட்டுபிட்டுப்
னப்ட்மளமனயத னடிதமட.
ஆமல் என்று ணக்கழப கூமட. தமர் ழபடணமமலும்
கர்ணமடேஷ்மங்கவந பிட்டுபிட்டு

"ந்யதமயதமகயழன்"ன்று கயநம்மளணன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்ழபதில்வ. சயத்ட சுத்டய

ம்மடயத்டக் ளகமண்பனுக்கு ணட்டுந்டமன் அந்ட வட்
உண்டு ன்று அபர் னொல் ண்ஞிதினக்கயமர். ப்டி
ம்மடயத்ட ளகமள்பளடன்மல், கர்ணமடேஷ்மம்
அத்டவனேம் குவபப் ண்டபடன் னெந்டமன்
ன்றும் டீர்ணமணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். ழகமடி
கர்ணமபமழனேம் ந்டச் ழசடம் ற்மட ன்பர்,
அக்குபிகள் இவடப் ிடித்டக் ளகமண்டு அபபனக்கும்
ஸ்படர்ணணமக ற்ட் கர்ணமடேஷ்மங்கவந
பிட்டுபிட்டு அடிழதமடு பஞமகயபிப்
ீ
ழமகயமர்கழநம
ன் கனவஞதிமல் அடுத்ட ச்ழமகத்டயழழத
பிதத்வடத் ளடநிலேடுத்டகயமர்.
ச்னடய ப்ணமவஞகணழட:ஸ்படர்ணயஷ்ம டவத பமத்ண பிசுத்டயஸ்த |
பிசுக்டனத்ழட:ணமத்ண ழபடம்
ழடவப ம்ம - னெ - மச: ||
ின்மடயதில் 'சயத்ட சுத்டய ளற்பனுக்குத்டமன் ணமத்ண
ஜமனண்மகய அடன் னெழண ம்ம ந்டம் ன்ட
னெம் (ழபழமடு) அனயந்ட ழமகயட'ன்று

ளசமல்கயமர். அந்ட சுத்டய ப்டி உண்மகும் ன்வட
னன்மடயதில் ளசமல்கயமர். ஸ்படர்ணத்டயல் பன்
'யஷ்வ'ன்னும்டிதம

உறுடயதமக யவத்ட ஈடுமடு

ளற்யனக்கயமழம அபனுக்குத்டமன் சயத்டம்

சுத்டயதமகயட ன்கயமர். 'ரி, அந்ட ஸ்படர்ணம்

ன்ளபன்று ப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்பட?' ன்மல்
அடற்கும் ச்ழமக ஆம்த்டயழழத டயல்
வபத்டயனக்கயமர்:'ச்னடய ப்ணமவஞகணடய:' அடமபட ழபடம்
ன் ளசமல்கயழடம அடழப ப்ணமஞம் (அடமரிடி) ன்
எழ ம்ிக்வகதமல் ஸ்படர்ணத்வட அயந்ட அவடப்
னர்ஞணமக த்டய (அடயல்) யஷ்மக
ழபமண்டுளணன்கயமர். ழபடம் ஸ்படர்ணம் ன்று

ளசமல்பட னடமதத்வட பர்ஞ பிமகம் ண்ஞி (மடய
னவதில் அவணத்ட) இன்ின்மர் இன்ின் கர்ணம்
ண்ஞ ழபண்டும், அழட ணமடயரி, ப்ம்ணச்சமரி இன்

ண்ஞனும் ன்ளல்மம் னக்தணமகக் கர்ணமக்கவந
டுத்டச் ளசமல்படடமன். ஆவகதமல் ழபட ப்ணமஞத்டயல்
அவணந்ட டர்ண யஷ்வ ன்மல் கர்ணமடேஷ்மத்டயல்
யஷ்வ ன்ழ அர்த்டம். இவ்பமறு னர்த்டயதமகக்
கர்ணமக்கவநச் ளசய்டடமன் சயத்ட சுத்டய
ளழபண்டும்;அப்டிப் ளற்மழ ணமத்ண ஜமம், ப
ந்ட மசம் ன்று ளசமல்கயமர்.

ழபட பிடயப்டிக் கர்ணமக்கள் ளசய்கயழமட சரீ
கமர்தங்கநின் னெழண சரீத்வடப் ினயபட

ணமத்டயணயல்மணல் ணயன் அலக்குக்கவநனேம் ினயந்ட
டள்ந னடிகயட. அப்னம் கர்ணமக்கவந யறுத்டயபிட்டு,
ணயன் கமர்தணம த்தமத்டயழழத ழமய், அடற்கும்
அப்னம் அடலேம் யன்றுழம ஜம யவவத
அவதடம்.

டர்ண யஷ்வ ன்கய கர்ண யஷ்வவதப் ளற்

அப்னந்டமன் ஜம யஷ்வக்கு னதற்சய ண்ஞடம்.
இட இல்மணல் அடற்குப் ழமகலேம் கூமட. அடற்குப்
ழமகய ழதமக்தவட உண்ம ிகு இடயல் ம்ந்டம்
வபத்டக் ளகமள்நலேம் கூமட. த்வட யவத பிட்டுப்
ினயந்ட டமன் டஞிதியனக்கய அலக்வக டுக்க

ழபண்டும். அடடமன் பனய. அடற்கமக அலக்குப் ழம
அப்னனம் த்டயழழத ழமட்டுப் ினயந்ட
ளகமண்டினந்டமல் ன் ஆகும்?வந்ட ழமய்க்
கயனயந்டடமன் ழமகும். அப்னம் கமற்றுப்
ப்ழமடுகயடடமன் ஜம ணமர்க்கத்டயற்குப்

ழமபட!கமற்று, ¨ர்த ளபநிச்சம் ஈத்வட ணட்டும்
ழமபட!கமற்று, ¨ர்த ளபநிச்சம் ஈத்வட ணட்டும்

ழமக்கும். ஜமழணம டஞிவதழத ழமக்கய பிடும்!இட
கயனயசமக்கயப் ழமக்குபட ழம அழடமடு னடிந்ட
ழமபடயல்வ. ீபத் டஞிவதப் ழமக்கய அவடழத

ிம்ணம் ன் அனயக்க னடிதமட டங்கத் டகமக ணமற்ய
பிடும்!யஷ்வ ன்று ஆத்ணமபிழழத யவத்ட யற்ட
ீபின் கமர்தணமக இல்மணல், ீபழ ழமய்

யஷ்வதிழ ளற் அடேனடய ஸ்பனொணம த்பஸ்ட
ணமத்டயழண ஞ்சய யற்கும் ப்சமந்ட டத்பணமக
'மதஞம்'ன்கய

ழணம னகயணமக இனக்கும் vFF அட.

பிஷ்ட ஸ்மணத்டயல் ளடமர் மணங்கள்
பிஷ்ட ஸ்மணத்டயல் ளடமர் மணங்கள்

'யஷ்ம

சமந்டய:மதஞம் ன்று (பிஷ்ட)

ஸ்மணத்டயல் பனகயட. அடயல் எழ பிதத்வட
அனகமக ம்ந்டப்டுத்டயக்ளகமண்டு ழமபடமகச் சய
மணமக்கள் ளடமர்ச்சயதம பனபடண்டு. அப்டி என
ளனட்டு ழக் ந்யதம பிதணமகழப ன னபமகச்
ழசர்த்ட ணமவ ளடமடுத்டமற் ழமல் பனகயட.
.........................யர்பமஞம்

ழம் ிக் |

ந்ந்தமக்னத் சழணம சமந்ழடம யஷ்ம சமந்டய:மதஞம்
||

(பில்

பிட்டு ண்ஞி) இப்டி என்ட மணமக்கள் எழ

பிதணமக பனகயன். 'யர்பமஞம்'- அடடமன் ஜம
ழதமகத்டயன் னடிலே. குஞணமக பிஷ்ட ன்று

இனப்பழடமன் அப்டி இனப்பனும். ழம்
ன்மல் ணனந்ட. பழமகத்டயற்கு (ம்ம பிதமடயக்கு)
ணனந்டம ஜமம் ன்று அர்த்டம். 'அனணனந்ளடமன டி
ணனந்ட'ன்று மடுகய ணனந்ட.....
னத்டத்டமண்பர் ன்கய மம க்டரின் மட்டு அட.
அபர் (ங்கர ட) த்ரினெர்த்டயகலக்கு னற்ட் கமத்டயல்
இனந்டபர். அபவப் மம்ன கடித்டழமட மம டமன்
ணனந்ட ன்று ளசமல்ய இந்டப் மட்வப் மடிமமம்.
உழ பினம் இங்கய பிட்டமம்.....

கர்ணம பிம் யதழமட ஜமணம பிங்ளகமல்யப்
னண்மக பனகயபன் கபமன்டமன். ணனந்டம் அபழ,
ணனந்ட டனகய வபத்டயதனும் அபழ!அவடத்டமன்
'ிக்'ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழக

டயனபமன்ணயனைரில் ஸ்பமணய ணனந்டீச்பமக இனக்கயமர்.
வபத்டீச்பன் ழகமபில் ன்ழ ழர் உள்ந ஊரில்
'பழமக

வபத்தமட ஸ்பமணய'ன்று ம்ம

பிதமடயவதத் டீர்க்கய ஜமமச்சமர்தமக இனக்கயமர்.
'கர வட

ன் ணனந்வடக் ளகமடுத்ட மக்ர்'ன்று

ஆசமர்தமள் (பிஷ்ட ஸ்மண) மஷ்தத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
கர வடதின் ஸ்பமணய னடிபமகக் ளகமடுத்ட ணனந்ட
ன்ளபன்மல் ந்யதமந்டமன். கர்ண ழதமகத்டயன்
பனயதமக ஜம ழதமகத்டயல் ந்யதமத்டயற்குத்டமன்
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமய் னடித்டயனக்கயமர். ஆனேர்

ழபடத்டயல் ழடயக்குக் ளகமடுத்டபிட்டு அப்னம் ணனந்ட
டனபடண்டு அப்டிக் கர்ணமக் கனயசவ ல்மம் ழமகழப
கர்ண ழதமகத்வட ளகமடுத்டபிட்டு, அப்னண் ணனந்டமக
ஜமத்வடக் ளகமடுக்கும்ழமட ந்யதமஸ்த்வட
பிடயத்டயனக்கயமர். ஆடயதில் மலு ஆச்ணங்கவநனேம்

அபர்டமன் உண்மக்கய, அந்த்தமச்ணணமக (னடிபிலுள்ந
ஆச்ணமக) இவட ற்டுத்டயதபர். 'ந்தமக்னத்'ன்
மணம அவடத்டமன் ளடரிபிக்கயட.
ந்ந்தமக்னத் சழணம
சழணம, சணம், சணம் ன்று யவத மர்த்டக் ளகமண்டு
ழமழமழண அடலேம் கபத் ஸ்பனொம்டமன். ணஸ்
அங்குபட - அடடமழ சணம்?-அடடமன் ஜம
ழதமகத்டயன் உதிர்யவ. டநிக்கூ அங்கமணல்
அங்கமப் ிமரிதமக இப்ழமட

ணக்கு இனப்டயயனந்ட, டநித் டநிதமக அட அங்கயக்

ளகமண்ழ ழமபடயல் த்டவழதம ஸ்ழஜ்கள். னடிபில்
டநிக்கூ ணஸ் ன்று என பஸ்ட இல்மணல் அட
அப்டிழத ஆத்ணமபிழ அங்கயப் ழமபடடமன் யத்டய
ஸ்டமம். அடடமன் ந்யதமயக்கு க்ஷ்தம். மன்கு
ஆச்ணயகநில் எவ்ளபமனத்டனுக்கும் இடடமன் டர்ணம்

ன்று ளசமல்கய என ஸ்ம்னடய 'ளகமழன்'ஆசமர்தமள்
இந்ட இத்டயல் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அடயல்,

ந்யதமயக்கு சணம் டர்ணம்;பம ப்ஸ்டனுக்கு யதணம்
ன் கட்டுப்மம டழமவ்டங்கள்
டர்ணம்;க்னஸ்டனுக்கு டமம் டர்ணம்;ப்ம்ணசமரிக்கு
டர்ணம் குன சுச்னொவ ன்று இனக்கயட.

அப்னம் சமந்ட:ன்று மணம பனகயட.'சணம்'ன்ழடமடு
கூடிதபன் சமந்டன்.

அடற்கடுத்டடிதமகத்டமன் 'யஷ்ம'ன்ழ மணம்
பனகயட. ந்யதமயதமகய, ணணங்கப்ளற்

சமந்டமகய எனபன் ஜமனுபத்டயழழத யவத்ட
யற்கய யஷ்வதில் யற்கயமழ, அந்ட யவனேம்

கபமன்டமன். குஞத்டயல் கபமமக இனப்பன்
யர்குஞத்டயல் இப்டி இனக்கயமன்.

அந்ட யவதியனக்கய அவணடயவத 'சமந்டய'ன்றும்
அடடமன் ணம goal ன்வடப் மதஞம் ன்றும்
இண்டு மணமக்கநமக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ழபடக் கட்வநதமகழப சயபஞம் னடயத
ழபடக் கட்வநதமகழப சயபஞம் னடயத

ந்யதமத்டன் ணமபமக்த உழடசம். அவடப் ளற்றுக்
ளகமள்பழட ச்பஞம். உழடசத்வட உனப்ழமட்டு, அசய,
அசய ஆமய்ந்ட உறுடயப்டுத்டயக் ளகமள்படம
'ணம்'ன்டம், அப்னம்

அவடப் ித்தக்ஷ

அடேபணமக்கயக் ளகமள்படற்கமகச் ளசய்னேம் த்தமணமகயத
'யடயத்தமம்'ன்டம்

மடவவதக்

கம்ப்ந ீட்'ண்ஞிபிடுகயன்.

இந்ட னென்றும் (ச்பஞம், ணம், யடயத்தமம்)
ழபடக்கட்வநதமகழப ற்ட்வப. சணம், டணம், உடய,
FF, னடயதபற்வச்

ளசமல்லும் அழட உயத்

பமதிமகத்டமன் இந்ட னென்வனேம் ழபடம்
கட்வநதிட்டினக்கயட. சணம், டணம் னடயதபற்வ
ழழ கட்வநதமக ஆர்மக ழமமணல் என ஜமய

அந்ட ஆத்ண ம்த்டக்கவந உவதபமக - சமந்டமக,
டமந்டமக, உடமக ல்மம் - இனப்மன் ன்று
ளசமல்படன் னெம் ணவனக பிடயதமகத்டமன்
பிடயத்டயனக்கயட. ஆமல் இந்ட னென்வழதம
'இன்ங்க்ஷன்'ன்கயமர்கழந, அப்டி

அடயகம னர்பணம

கட்வநதமகழப ழமட்டினக்கயட. 'ச்ழமடவ்ழதம,
ணந்டவ்ழதம, யடயத்தமயடவ்ழதம - ஆத்ண டத்பழண

ச்பஞம் ளசய்தப் ழபண்டும். ணம் ளசய்தப்
ழபண்டும். யடயத்தமம் ளசய்தப்ழபண்டும்'ன்று
னொமகழப ளகமடுத்டயனக்கயட.
என்யயனந்ட என்மக பிதம் சுபடு பிட்டுக் ளகமண்டு
இத்டயல் கர டம ச்ழமகங்கள் அவணந்டள்ந பிடம்

கர்ணமவப ல்மம் பிட்டு ந்யதமயதம ிற்மழ

குனபிம் ழமய் ஜம ழதமகத்டயல் உழடசம் பமங்கயக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று கமட்டுபடமகழப இனக்கயட.
'கர்ணழதமகத்டயல்

ளபநி த்வ்தங்கவந வபத்டக் ளகமண்டு

ளசய்கய தஜ்ஜத்வடபி ஜமழதமகணமகய உள்
தஜ்ஜத்டமன் ச்ழஷ்ணமட. ல்மக் கர்ணனம்
ஜமத்டயல்டமன் னர்த்டயதமகயட'ன்று னந்டய
ச்ழமகத்டயல் ஸ்பமணய ளசமல்கயமர். ளசமல்யபிட்டு

உழழத 'த்த டத்பத்வட ப்த்தட்சத்டயல் கண் அடமபட அடேபித்ட - ஜமிகள் உக்கு ஜமழமழடசம்
ளசய்பமர்கள். அபர்கநிம்ழமய் டமளன்று பிலந்ட,
ழகட்டுக் ழகட்டு, ளடமண்டு ண்ஞித் ளடரிந்ட

ளகமள்'ன்கயமர். இட பனகய அத்தமதம் ஜம கர்ண
ந்யதம ழதமகம். இவடளதல்மம் ளமனத்டயப்

மர்க்கும்ழமட கர்ணமவப பிட்டு, என ஜமிதிம் ழமய்
ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு ப்ஹ்ண பித்தம
உழடசம் ளறுகயவடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமளன்று
ளடநிபமக னரிகயட.

கமடமல் ழகட்டுக் ளகமள்பவடக் கர ழ்ப்டிடலுன் த்டயக்
கமட்டுபடற்கமகழப ச்பஞம் ளசய்படம சுச்னொவ,
இடன் இவஞிரிதமட அங்கணமக உண்மகும் ஞிலே,
அடயயனந்ட உண்மகும் ஞிபிவப் ஞி ன்று
னவதமகத் ளடமர்ந்ட ழமகயட!கமடமல் ழகட்கும்
சுச்னொவ டயல் ளகமண்டு பிடுகயழடம அந்டப்
ஞிபிவக்கும் சுச்னொவ ன்று ளதர் பந்டபிட்ட.
கம க்ணத்டயல் § ழனக்கு சுச்னொவ ன்மழ
ஞிபிவடமன் ன்று ¢அர்த்டணமகய, அடற்கு னடல்

அர்த்டம் ழகட்டுக் ளகமள்பட ன்ழட ளடரிதமணமகய
பிட்ட.

ளணய்பனத்டய என சயஷ்தன் ளசய்கய ந்டப் ஞிபிவ
னொணம சுச்னொவவதனேம்பி, டமம் ளகமடுக்கய
உழடசத்வட அபன் அடற்கம ளகௌபம் ளகமடுத்டப்
ஞிலேன், அந்டங்க சுத்டத்டன் அந்டப்டிழத

ண்ஞடம் ன் டீர்ணமத்டன் ழகட்டுக் ளகமள்படம
சுச்னொவவதத்டமன் குன ளரிடமக யவத்டப்
ப்ரீடயதவபமர். அபர் ளகமடுக்கய ஆத்ணடத்வட இபன்
உரிதடி ப்ழதமப்டுத்டயக்ளகமண்டு உதர்லே
கமண்வடபி அபனவத றக ளநகர்தங்கலக்கமக
இபன் ளசய்கய ந்டத்ளடமண்வனேம் ளரிசமக

யவக்கணமட்மர். அபவப் ளமறுத்டணட்டில் இபன்

கமடமல் னவப்டி ழகட்டுக் ளகமள்கய சுச்னொவழதடமன்
அபனக்கமக இபன் ளசய்தக்கூடித ணயகப் ளரித வகங்கர்த
சுச்னொவனேணமகும். டணக்கு அபமல் ஞிபிவ

க்கடம் ன்வடபி டம்வணக் கனபிதமக வபத்ட
பனம் உழடசத்டமல் அபன் உதடம் ன்வடழத அபர்
பிதணமக யவப்மமவகதமல் ச்பஞ

சுச்னொவவதழத ளரிடமகக் கனடபமர். சயஷ்தவப்
ளமறுத்ட ணட்டிழம அபனுக்கு இண்டு டயனுற
சுச்னொவனேம் ண ப்டமன்தம் (எழ ழமன்
னக்தத்பம்) பமய்ந்டவபதமதினக்கடம் உழடசத்வடனேம் ஹ்னடதனர்பணமகக் ழகட்டுக்ளகமண்டு
கமர்தத்டயல் த்டடம்;உழடசயக்கய பவனேம் ஈச்பழ
ன்று னரிந்ட ளகமண்டு அபரிம் சஞமகடய ண்ஞி,
னடிந்ட ல்மப் ஞிபிவனேம் ளசய்த ழபண்டும்.

உழடசயக்கப்ட் ணந்த்ம் ண்டபட மடய ன்மல்
உழடசயக்கயபரின் அனள் மடய ண்ஞிபிடும்!

னஸ்டகத்டயயனந்ட கற்றுக் ளகமண்மல் அப்ழமட
இடற்ளகல்மம் இம் ட?

சயபஞனம் சயசுனவனேம்
சயபஞனம் சுசுனொவனேம்
னடயல் ச்பஞம். குன ளசய்னேம்
ணமபமக்ழதமழடசத்வடக் ழகட்டுக் ளகமள்பவடழத
அப்டி னக்தணமகச் ளசமல்பட. குன அழடமடுகூ

உழடசயக்கய ணற் ப்ஹ்ண பித்தம சமஸ்டய ம்ிடமத
பிதங்கவநனேம் இப்டிதிப்டி ீப-ிம்ண
அழடத்வடப் ற்ய அசய த்தமம் ளசய்தழபண்டும்
ன்று அபர் பனய னவகள் ளசமல்யத் டனபவடனேம்,
ளமந்ட அடேபத்டயயனந்ட அபர் கற்றுக்
ளகமடுக்கக்கூடிதபற்வனேம் ன்மகக் ழகட்டுக்
ளகமள்படம் ச்பஞந்டமன்.
ச்பஞம் ன்மல் கமடமல் ழகட்டுக் ளகமள்பளடன்று
ணட்டும் அர்த்டணயல்வ. அப்டிழத
ஹ்னடதத்டயயமழழத க்ஞம் ண்ஞி குன

பமக்தத்வடப் ிடித்டக் ளகமள்பவடத்டமன் 'ச்பஞம்'ன்று
உசமணமகச் ளசமல்பட. 'சமப்ிடுபட'ன்னும்ழமட
பமதமல் ளசய்னேம் கமர்தணமகத்டமன் ழமத்வடச்
ளசமல்கயழமம். ஆமல் அடன் க்ஷ்தம், ப்ழதமம் அட
பதிற்றுக்குள்ழந ழமய் ளரித்ட த்டணமபடடமழ?பமய்

ன் ளபநி அபதத்டமல் ண்டபவடப் ழமட்டுச்
ளசமல்கய ணமடயரிடமன் கமட ன்டமல் ண்டம்

ச்பஞத்வடச் ளசமல்லும், கமடமல் சமப்ிட் உழடச
அம்னடம் னத்டயதிழனேம் ழமய்பிடுபடடமன் டமத்ர்தம்.
'ன்

ளசபிதில் ல்வதில்ம ஆந்டம் அநித்ட'ன்று

பிமதககப'யல் ளசமல்யதினப்ட இப்டி ளசபி

னெணமகப் ழமய் னடிபில் ஹ்னடதத்டயல் ஆத்ணமந்டம்
உண்மபவடத் ளடரிபிக்கயட.
ர்ப பிதமகணம ஆகமச டத்பம் சப்டம் ன்டற்ழக
உரிதட. அடமல்டமன் சப்டனொணம உழடசங்கவநக்
ழகட்டுக் ளகமள்படம ச்பஞத்டயற்கு னக்தத்பம்.

ஆகமசத்டயல் ஈச்பின் ச்பமத்டயயனந்ழட ¨க்ஷ்ண
சப்ட வபழன்கநமக ளபநிப்ட்பற்வ ரியகள்
அடீந்டயரித சக்டயதமல் ழகட்டு, ம்னவத ரியகள்

அடீந்டயரித சக்டயதமல் ழகட்டு, ம்னவத கமடகலம்
ழகட்கும்டிப் ிடித்டக் ளகமடுத்டயனக்கும் சப்டக்

ழகமவபகழந ம்னவத ழபட ணந்டயங்கள். அபர்கள்
உள் கமடமல் ழகட்வட மனம் கமடமல்- ளபநிக் கமடமல்
- டமன் ழகட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டுழணதன்ய, லடய

வபத்டக் கண்ஞமல் டித்டல் ன்ழ பிடய ண்ஞி
வபத்டயனக்கயட. ளன்மல் அப்ழமடடமன்
ஹ்னடதமகமசத்டயற்குள்ழந ழச ழபண்டித உழடச
டமடர்தம் அகண்மகமசம், ணமத்ண ச்பமம்,
ச்பமயக்கும் ணமத்ணம ன்டமக அடன்
னெஸ்டமத்வடழத ளடமட்டுக் ளகமண்டு, 'ட்ழஸ்'ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமபடமக இனக்கும். அடமல்டமன்
ச்பஞத்டயற்கு னக்தத்பம்.

இன்ளமன்று : னஸ்டகத்வடப் மர்த்டத் ளடரிந்ட

ளகமள்லம்ழமட, னஸ்டகம்  பஸ்ட. அட லத்வடத்
டமன் கமட்டுழண டபி, அடன் அர்த்டணம உதிவ
ஊட்மட. உழடச டத்பத்வட அடேபித்டயந்டபம
ஆசமரிதன் ன் உதினள்ந என ணீ டிதத்டயன் பனயதமக
அந்ட லத்டக்கள் பனம்ழமழட உழடசம்
உதிழமடு உள்ழந ழமகும்.
இளடல்மம் ணட்டுணயல்மணல் குனனக உழடசம்
ன்கயழமடடமன் எனபனுக்கு சயஷ்த மபம்

ற்டுகயட. அடன் பிதனம், வச்சயதனம் அங்கம
சயப்னக்கு ளமம்லேம் அபச்தணமகும். 'கஷ்ணம ஜம
ழதமக மடவதமக்கும் மம்
ண்டகயழமம்'ன்டமழழத டவ டெக்கக் கூடித

டவக் கத்வட டவதிழ ழமட்டு அக்குபடற்கு
குன ன்று என அடேபிவதக் கமட்டி அபனக்கு இபவ
சுச்னொவ ண்ஞ வபப்ழட உமதணமக இனக்கயட.
சுச்னவ ன்று ளசமன்ழன். 'சயச்னொவ'ன்று டப்மக
ளசமல்கயமர்கழந அட!னொட் டி அர்த்டம் ளசமன்மல்
'சுச்னொம'ன்ழட
'ச்னொ'ன்

ச்பஞம் ம்ந்டப் ட்டடமன்.

டமடலேக்கு ழகட்ட ன்று அர்த்டம். அவட

வபத்ழட ச்பஞம். சுச்னொம ன் இண்டு

பமர்த்வடனேம் உண்மதினப்ட. சுச்னொம ன்டற்கு ழர்
அர்த்டம் ழகட்க பினம்னபட ன்ழடதமகும்.
'ழகட்க

பினம்னபட'ன்டன் அர்த்டம் குன

ம்ந்டப்டும்ழமட, 'ழகட்டுக் ளகமண்டி க்க

பினம்னபட'ன்று ீலகயட!ளபறுழண ழகட்டுக்ளகமண்டு
(பிட்டு) பிடுபடயல்வ. அட (ழகட்டுக் ளகமள்லம்
பிதம்) ிடிக்கபில்வ ன்று டள்லபழடம,
ிடித்டயனந்டமலும் 'ழஷ்'ளசமல்யபிட்டு அழடமடு
பிடுபடமக இல்வ. 'ிடிச்சயனக்கு, ிடிக்கவ'ன்டற்ழக
இணயல்மணல், ன் ழகட்டுக் ளகமள்கயழமழணம அவட
அடேஷ்டித்ழட கமட் ழபண்டும். ஆவகதமல், 'ழகட்டுக்
ளகமள்நப் ழமகும் பிதம் ன்பமமலும் அவட

த்டயழத கமட் பினம்னபட'ன்டமக 'சுச்னொவ'க்கு
அர்த்டம் எழ ீநணமக ீண்டு ழமகயட!
'ளசமன்வடக்

ழகல!' ன்கயழமம். 'ளசமன் ழச்வசக்

ழகட்கயட கயவதமட'ன்று டயட்டுகயழமம்.

இங்ழகளதல்மம் ழகட்கயட ன்மல் 'ழகட்டி

ப்ட'ன்றுடமழ அர்த்டம்?அந்ட ணமடயரி, ழகட்டி
ப்டற்கமகழப ழகட்டுக்ளகமள்ந பினம்னபடடமன்
சுச்னொவ.
ளசமன் ழச்வசக் 'ழகட்டற்கு' ளமம்லேம் ஞிலேக்
குஞம் ழபண்டும். ஞிலேக் குஞம் பந்டபிட்மல்

தமரிம் ஞிகயழமழணம அபனக்குத் ளடமண்டு ளசய்த

ழபண்டும் ன்று டன்ிதல்மக ஆவச ற்ட்டுபிடும்.
அடமபட, ஞிலே உண்மமல் ஞிபிவ ளசய்த

ழபண்டுளணன்று ழடமன்யபிடும். அந்டப் ஞிபிவ
ளசய்த ழபண்டுளணன்று ழடமன்யபிடும். அந்டப்
ஞிபிவழத டமன் உக பனக்கயல் சுச்னொவ
ன்மகயபிட்ட.

'குன

கயட்ழ ழம!டமல்னு பில!ன்மக்

ழகட்டுக்ழகம!ளடமண்டு ண்ட!ண்ஞி அபரிணயனந்ட
ஜமழமழடசம் ளறு!'- 'டத் பித்டய
ப்ஞிமழட ரிப்ச்ழ ழபதம'- ன்று கபமன்
ளசமல்யதினக்கயமர். 'த்ட பித்டய'டமன் 'ஜமழமழடசம்
ளறு'. "ப்ஞமடம்"- டமளன்று பிலபட. 'மடம்' பிலபட;'யமடம்'ன்மக பிலபட. ப்- யமடம்
(ப்ஞிமடம்) - ளமம் ன்மக எழ பினமக, சஞமகடய
ன்று பிலபட. 'ரிப்ச்ழ'- ன்மகக் ழகட்டுக்
ளகமள்பட. பிதத்வடத் டனபி டனபிக் ழகட்டுத்
ளடரிந்ட ளகமள்பட. அடடமன் சுச்னொவ. அவடச்
ளசமன்லேழழத 'ழபதம'ன்கயமர்;'ளடமண்டு
ண்ட'ன்கயமர்.
என்யயனந்ட என்மக பிதம் சுபடு பிட்டுக் ளகமண்டு
ழமபடயல் இங்ழக என்று ளடரிகயட. இந்ட இத்டயல் கர டம
ச்ழமகங்கள் அவணந்டள்ந பிடம் கர்ணமவப ல்மம்
பிட்டு ந்யதமயதம ிற்மழ குனபிம் ழமய்

ஜம ழதமகத்டயல் உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்று கமட்டுபடமகழப இனக்கயட. கர்ண ழதமகத்டயல்
ளபநி த்வ்தங்கவந வபத்டக் ளகமண்டு ளசய்கய

தஜ்ஜத்வடபி ஜமழதமகணமகய உள் தஜ்ஜந்டமன்
ச்ழஷ்ணமட. ல்மக்கர்ணனம் ஜமத்டயல்டமன்

னர்த்டயதமகயட ன்று னந்டய ச்ழமகத்டயல் ஸ்பமணய
ளசமல்கயமர். ளசமல்யபிட்டு உழழத "த்த
டத்பத்வட ப்த்தக்ஷத்டயல் கண் - அடமபட அடேபித்ட
- ஜமிகள் உக்கு ஜமழமழடசம் ளசய்பமர்கள்.

அபர்கநிம்ழமய் டமளன்று பிலந்ட, ழகட்டுக் ழகட்டு,
ளடமண்டு ண்ஞித் ளடரிந்ட ளகமள்'ன்கயமர். இட

பனகய அத்தமதம் ஜம கர்ண ந்யதம ழதமகம்.
இவடளதல்மம் ளமனத்டயப் மர்க்கும்ழமட கர்ணமவப
பிட்டு, என ஜமிதிம் ழமய் ந்யதமம் பமங்கயக்

ளகமண்டு ப்ஹ்ண பித்தம உழடசம் ளறுகயவடத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயமளன்று ளடநிபமக னரிகயட.
கமடமல் ழகட்டுக் ளகமள்பவடக் கர ழ்ப்டிடலுன் த்டயக்
கமட்டுபடற்கமகழப ச்பஞம் ளசய்படம சுச்னொவ,
இடன் இவஞிரிதமட அங்கணமக உண்மகும் ஞிலே,
அடயயனந்ட உண்மகும் ஞிபிவப் ஞி ன்று

னவதமகத் ளடமர்ந்ட ழமகயட!கமடமல் ழகட்கும்
சுச்னொவ டயல் ளகமண்டு பிடுகயழடம அந்டப்

ஞிபிவக்கும் சுச்னொவ ன்று ளதர் பந்டபிட்ட.
கம க்ணத்டயல் § ழனக்கு சுச்னொவ ன்மழ
ஞிபிவடமன் ன்று

¢அர்த்டணமகய, அடற்கு

னடல்

அர்த்டம் ழகட்டுக் ளகமள்பட ன்ழட ளடரிதமணமகய
பிட்ட.
ளணய்பனத்டய என சயஷ்தன் ளசய்கய ந்டப் ஞிபிவ
னொணம சுச்னொவவதனேம்பி, டமம் ளகமடுக்கய

உழடசத்வட அபன் அடற்கம ளகௌபம் ளகமடுத்டப்
ஞிலேன், அந்டங்க சுத்டத்டன் அந்டப்டிழத

ண்ஞடம் ன் டீர்ணமத்டன் ழகட்டுக் ளகமள்படம
சுச்னொவவதத்டமன் குன ளரிடமக யவத்டப்
ப்ரீடயதவபமர். அபர் ளகமடுக்கய ஆத்ணடத்வட இபன்
உரிதடி ப்ழதமப்டுத்டயக்ளகமண்டு உதர்லே

கமண்வடபி அபனவத றக ளநகர்தங்கலக்கமக
இபன் ளசய்கய ந்டத்ளடமண்வனேம் ளரிசமக

யவக்கணமட்மர். அபவப் ளமறுத்டணட்டில் இபன்
கமடமல் னவப்டி ழகட்டுக் ளகமள்கய சுச்னொவழதடமன்
அபனக்கமக இபன் ளசய்தக்கூடித ணயகப் ளரித வகங்கர்த
சுச்னொவனேணமகும். டணக்கு அபமல் ஞிபிவ
க்கடம் ன்வடபி டம்வணக்
கனபிதமக வபத்ட பனம் உழடசத்டமல் அபன்
உதடம் ன்வடழத அபர் பிதணமக
யவப்மமவகதமல் ச்பஞ சுச்னொவவதழத
ளரிடமகக் கனடபமர். சயஷ்தவப் ளமறுத்ட ணட்டிழம
அபனுக்கு இண்டு டயனுற சுச்னொவனேம் ண
ப்டமன்தம் (எழ ழமன் னக்தத்பம்)

பமய்ந்டவபதமதினக்கடம் - உழடசத்வடனேம்
ஹ்னடதனர்பணமகக் ழகட்டுக்ளகமண்டு கமர்தத்டயல்
த்டடம்;உழடசயக்கய பவனேம் ஈச்பழ ன்று

னரிந்ட ளகமண்டு அபரிம் சஞமகடய ண்ஞி, னடிந்ட
ல்மப் ஞிபிவனேம் ளசய்த ழபண்டும்.
உழடசயக்கப்ட் ணந்த்ம் ண்டபட மடய ன்மல்
உழடசயக்கயபரின் அனள் மடய ண்ஞிபிடும்!

னஸ்டகத்டயயனந்ட கற்றுக் ளகமண்மல் அப்ழமட
இடற்ளகல்மம் இம் ட?
அடேனடய ளற் குன கயவப்மம ?
அடேனடய ளற் குன கயவப்மம?

குனவப அடேபிதமகத்டமன் சமஸ்டயங்கள் கமட்டுகயன்.
'ப்ம்ண

யஷ்ம்'ன்று உயத்டயல் 'டத்ப டர்சய:'ன்று

கர வடதில் அப்டிப்ட்பர், யணமகழப ப்ஹ்ண
மட்சமத்கமம் ளற்பர், இந்ட மநில் கயவப்மம
ன்று ழதமவ ண்ஞ ழபண்மம். யணம

னனக்ஷறடமழபமடு டபிதமகத் டபித்டமல் ஈச்பன்
யச்சதம் அப்டி எனபவக் கமட்டிக் ளகமடுக்கமணல்
பிணமட்மன். டமகம ப்ஹ்ண யஷ்ழம

இல்வழதம, இனக்கயடற்குள் ச்ழஷ்ம எனபவக்
கமட்டி அபனக்குள்ழந இபனுக்கு ணமபமக்தம் டனகய
ணதத்டயல் மக்ஷ£த் அந்ட ஈச்பழ ஆபிர்மபம் ஆகய
உழடசம் ண்ஞிபிடுபமன். அப்டித்டமன்,

அப்டித்டமன்;அடயழ ந்ழடழண ழபண்மம். இந்ட
மநிலும் அடேபிதம குன கயவப்மம ன்று இபன்
ங்கயக் ளகமண்டினக்கய ணமடயரிழத, இந்ட மநிலும்

யணம னனக்ஷற கயவப்மம ன்று ஸ்பமணயனேம்
ங்கயக்ளகமண்டுடமன் இனப்மமடமல் அப்டிப்ட்பவ

பிட்டுபி ணமட்மர். ளபநிதிழ ஸ்டெ னொத்டயழ என
ணடே குனலேக்குள்ழநடமன் ன்யல்மணல் இபனுவத
அந்டமத்ணமபிழழத அபர் ¨க்ஷ்ண குனபமக

ஆபிர்பித்டம் அடேக்யப்டண்டுடமன். ஆமல் அவட
மன் ளசமல்ப்ழமமல் இந்ட அங்கமப் ..... (சட்ளன்று
பமர்த்வடவத ணமற்ய) அக்கம் ழமடமட ஸ்படந்டய

னேகத்டயல், குன ன்ழ என ஆள் ழபண்மம். ஈச்பன்
டமழ ழமக அப்டி ணக்குள்ழநழத அடேக்ம்
ண்ஞி பிடுபமன். சங்கசமர்தமழ ளசமல்யபிட்மர்

ன்று ஆம்ித்டபிக்கூடும். ளபநி குன இல்மணல்
உள் குனபமக அபழ பனபளடன்ட அனர்பத்டயலும்

அனர்பம். ளமம்லேம் அனர்பணம உசந்ட

னனக்ஷறக்கலக்ழக அப்டி பனபட. அல்ட ளமம்லேம்
அனர்பணம னர்ப ம்ஸ்கமம் இனக்கயபனுக்கு அபன்
னனக்ஷறபமக இல்மணல் மணமன்த
யவதியனந்டமல்கூ ஈச்பழ இலத்டப் ிடித்டத்

டடுத்டமட்ளகமள்படனண்டு. அவட ளல் னொமக்குபட
அடிழதமடு ிசகு.
எழ குயதில் ஈடுமடு
எழ குயதில் ஈடுமடு
ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு குனபிணயனந்ட

உழடசம் ளற்றுக் ளகமண்மகயபிட்ட. அப்னம் என
ந்யதமய ன் ண்ஞழபண்டுளணன்மல், மன் ன்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழழம அந்ட ணமடயரி ண்ஞழப
கூமட. மன் ஊர் பிதளணல்மம் உனக்கமல் அநந்ட
ளகமண்டினக்கயழழமல்யதம?யஸ்ரி, மகஃி,
இன்னும் ஊர் அக்கப்ழமர் ல்மம் அடித்டக்

ளகமண்டினக்கயழழமல்யழதம?ய ந்யதமயக்கு
இளடல்மம் உடபழப உடபமட. அபன் டம

ர்பகமனம் ஆத்ணமழப யவப்மக, ழச்சமக, குயதமக
இனக்க ழபண்டும். "ஆத்ணமலேக்கு அந்யதணம

பமர்த்வடவத பிடு. ப்ஞபத்டயழழத (அடமபட

ணமபமக்தத்டயழழத) டடேயல் என அம்வக் ழகமக்கய
ணமடயரி உன்வக் ழகமத்டக் ளகமண்டு ப்ஹ்ணம் ன்ழட
குயதமகப் ழமய் அப்டிழத டயந்டபிடு"ன்று என
உயத் ளசமல்கயட. 'டயனபமர்த்வட'ன்கய ீபப்ஹ்ண
அழட பமக்தணம என பமர்த்வட டபி வடனேம்

யவக்கப்மட. ணற் ழச்ளசல்மம் ளடமண்வக்கு
ச்ணந்டமன் ன்கயட இன்ளமன உயத். க்னஷ்ஞ

ணமத்ணம அடுக்கயக் ளகமண்ழ ழமகயமழ, 'டத்-னத்டத:,
டத் ஆத்ணம:, டந்-யஷ்ம:, டத்-மதஞம:' ன்று அப்டி
ஆத்ணமபிழழத னத்டயவத வபத்ட, உதிவ வபத்ட,

அடயழழத யஷ்வ ன்று ளசமக்கயக் ளசமனகயக் ளகமண்டு
அடடமன் மம் ழசழபண்டித உசந்ட னகயம் ன்று
இனக்க ழபண்டும். இட 'ந்யதம ழதமக' த்டயழ
ளசமல்லும்ழமட, அபர்டமன் கனணமக ஆகய

பிவநதமடுபட ன்று ளடரிந்ட ளகமண்பர்கள் அபழ
சயத்டணமக, அபழ உதிமக, அபனவத டத்பங்கவநழத
எனபனக்ளகமனபர் ழமடயத்டக் ளகமண்டும், அபனவத
ணயவணகவநழத கவட ழசயக் ளகமண்டும்
ணடயனப்டயதமகக் கநிக்கூத்டமடுகயமர்கள் ன்கயமர்.
ணச்சயத்டம ணத்கடப்மஞம ழமடதந்ட:ஸ்ம்|
கடதந்டச்ச ணமம் யத்தம் டஷ்தந்டய ச ணந்டயச ||
இழட யவபில் ளசமன்மற்ழமல் பித்தமண்த
ஸ்பமணயகள் யர்குஞ உமவ ற்ய (அடடமன்
ந்யதமய ண்ஞ ழபண்டிதட;அவடப்ற்யச்)

ளசமல்லும்ழமட , ப்ம்ணழண சயந்டவ, அளடமன்வப்
ற்யழத எனத்டனக்ளகமனத்டர் ழசயக் ளகமள்பட,
ழமடயத்டக் ளகமள்பட':'டத்-சயந்டம் டத்- கடம்
அந்ழதமந்தம் டத்-ப்ழமடம் ன்கயமர். இப்டி அந்ட
எழ குயதில் னல கபனணமக ந்யதமய இனக்க
ழபண்டும்.

 ந்யதமயகள் ங்கணமதினந்டமல்

எனத்டனக்ளகமனத்டர் 'ழமடதந்ட:ஸ்ம்', 'அந்ழதமந்தம்
டத் ப்ழமடம்'ல்மம். ஆமல் எனத்டனக்கு ழணழ
ந்யதமயகள் கூட்ம் ழமட்டுக்ளகமண்டு ங்கணமக
பயக்கயவடக் கூ சயமக்தணமகச்

ளசமல்யதினக்கபில்வ. ழர் என்றுகூடி இனந்டமல்
மசம், த்ழபம், ழமட்டி, ளமமவண, அிப்மத ழடங்கள்
ப இனண்டுடமழ?
அடமல் ந்யதமயதமபிட்டு அபபனும்
கமந்டணமக எடிபி ழபண்டும்;என இத்டயழனேம்
மசந்டம் ற்ட்டு பிப்மட ன்டமல் னென்று

மலக்கு ழணல் டங்கமணல், ரிவ்மகன் ன்டமக இம்
பிட்டு இம் ஞ்சமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ

இனக்கடளணன்றுடமன் உதர்யவ ணம்
ந்யதமய டர்ணணமக வபத்டயனக்கயட.
ளணமத்டத்டயல் உழடசம் பமங்கயக் ளகமண்ின் என

ந்யதமய ன் ளசய்த ழபண்டுளணன்மல் அந்ட
உழடச ளமனநம அத்வபட அடேபத்வட,

ிம்ணமடேபத்வட ளமந்டத்டயல் ள ழபண்டும்

ன்டயழழத டமலேம் குயதமக இனக்க ழபண்டும்.
இவட மடயப்டற்கமக ணம், யடயத்தமம் ன்று
இண்டு வபத்டயனக்கயட. (யடயத்தமம் ன்வட)
யடயத்தமம் ன்று ளசமன்மலும் ரிடமன்.

ச்பஞ - ண-யடயத்தமத்ழடமடு மடவ ன்று

பிஸ்டமணமகச் ளசமல்ய பந்ட ணமசமம் னர்த்டயதமக
னடிந்ட ழமகயட.
ச்பஞ - ண- யடயத்தம க்ஷஞம்
ச்பஞ - ண - யடயத்தம க்ஷஞம்
உழடசத்வடத் டயனம்த் டயனம் ணயழ னட்டிப்

னட்டி அசய ஆமய்ந்ட ளடநிகயட. 'ணம்', அப்னம்
னட்ல், அசல், ஆமய்ச்சய ன்று டக்கு இம்
ளகமடுக்கமணல் ந்ட ஆத்ண டத்பத்வடப் ற்யத் ளடநிலே

ற்ட்ழடம அடயழழத சயத்டத்வட ஆமணல் அவசதமணல்
வபத்டத் டன்ணதணமகப் ழமபட 'யடயத்தமம்'.

ழகள்பினேம் டயலுணமக பசவதில் 'ஆத்ணமமத்ண
பிழபகம்'ன்று ஆசமர்தமள் (என ிகஞ டைல்)

அடேக்யத்டயனக்கயமர். அடயல் ச்மபஞம் ன் ணம்
ன், யடயத்தமம் ன் ன்று த் சுனக்கணமக
க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனக்கயமர். என பிதத்வட

யவமட்டுபடற்கம ஆறு அங்கங்கநமலும் அத்வபட
த்தத்வடத்டமன் ழபடம் ளசமல்யதினக்கயளடன்று குன
உழடசயப்மர்.

அவடக் ழகட்டுக்ளகமள்படடமன் ச்பஞம். அவ்பமறு
ச்பஞம் ளசய்ட அத்பிடீத பஸ்டவப

ழபடசமஸ்டயங்கவந அடேரித்ழட ழமகும் னேக்டயதமல்
ஆமய்ந்ட ஆமய்ந்ட ளடநிபடடமன் ணம். "ழபட
சமஸ்டயங்கவந அடேரித்ழட ழமகய னேக்டய"ன்வட

குயப்மகக் கபிக்க ழபண்டும். மட சடஷ்தனம்,

குயப்மக அடயல் பனம் ச்த்வடனேம், அப்னம் ளசமன்
க்டயனேம் எனபனுவத னத்டயவத இந்ட பிடணமகழப

னேக்டய ளசய்னேம்டி ண்டுத்டயதினக்கும். சயற்யலேக்குப்
குத்டயலே ன்று ளத்டப் ழர் ளகமடுத்டக் குனேக்டய
ண்ஞமணல் குன (பின்) உழடசத்வட ணம் ளசய்த

ழபண்டும். 'குனேக்டயவத பிட்ளமனய!ச்னடய டமத்ர்தத்டயற்கு
இவசபம னேக்டயவதழத ழணற்ளகமண்டு அசயப்
மன!டஸ்டர்கமத்- றபிம்தடமம்;ச்னடய ணடஸ்-

டர்ழகமடேந்டீதடமம்'ன்று ழமம ஞ்சகத்டயலும்
(ஆசமர்தமள்) ளசமல்யதினக்கயமர். அடடமன் ணம்.
அப்டி அயபமல் ளடநிந்டவட அடேபிப்டற்கமக, ழபழ
ந்ட சயந்டவனேம் கக்கமணல், கப் ிபமணமகச்
சயத்டத்வட எனனகணமக்கய யவப்ட டமன்
யடயத்தமம். இப்டி ('ஆத்ணமமத்ண பிழபக'த்டயல்)
டிஃவன் ளசய்டயனக்கயமர்.

டுப் (ழச்சயன் டுபில்) ஆறு அங்கத்டமல் என

பிதத்வட யவமட்டுபட ன்ழழ, அந்ட ஆறு
ன்ளபன்மல், என னஸ்டகத்டயல் ஆம்னம் னடிலேம்
மர்த்டமழ இண்டிலும் ளசமல்யதினப்டயயனந்ட அந்டப்

னஸ்டகம் ஸ்டமிக்கும் ப்ளக்ட் ன்ளபன்று ளடரிந்ட
பிடும். இடற்கு உக்ண உம்மம் ன்று ழர். ஆறு
அங்கத்டயல் இட னடல். இண்மபட டயனம்த் டயனம்ப்
னஸ்டகத்டயல் என பிதம் ளசமல்யதினந்டமல் அடடமன்
ப்ளக்ட் ந்ட ஸ்ஷ்ம். இடற்குப் ழர் அப்தமம்.
னென்மபட, னடசம னவதில் என கனத்வட அலத்டம்
ளகமடுத்டச் ளசமன்மல் அடடமன் ப்ளக்ட். இட
அனர்பம். மன்கமபட, ழடம என்று ளசமல்ய, அட

இன்ின் ல் ன்கவநத் டனம் ன்று ளசமன்மல்
அந்ட என்ழ ப்ளக்ட் ன்று அர்த்டம். இடற்குப் ழர்
ம். ந்ட, ஆம, எழம ன்று என பிதத்வட
ஸ்ழடமத்டரித்டமல் அடழப ப்ளக்ட். இப்டி
ஸ்ழடமத்டரிப்ட 'அர்த்டபமடம்'. கவசயதமக ஆமபட,
உத்டய ன்ட. கமஞம் கமட்டி, ளமனத்டம் கமட்டி
னேக்டயதமல் இடடமன் ப்ளக்ட் ன்று
யவமட்டுபட......
யத்டயக்கு னன்ிவதில்
யத்டயக்கு னன்ிவதில்
ஆத்ணமவபப் ற்யதடமக ணத்டயன்ழமட 
பிதங்கள் ளடநிலேட்டு, அடழப கணம ஆத்ணமவப
ணமத்டயம் டயதமிப்டம யடயத்தமத்டயல் ளகமண்டு
பிடும்.

Deep -ஆ

ண-யடயத்தமங்கநில் ஈச்பனுக்கும்

(மடகன் ன்) அந்ட என ீபனுக்குழண ளடரிந்டடமக
அழகம் க்கும்;க்கமம். ீபனுக்குங்கூப்

னரிதமடடமகலேம் சயட க்கமம். இங்ழக அபன்
னரிதபில்வழத ன்று குனம்ிக்ளகமண்டு யற்கக்
கூமளடன்று டமன் னந்டயழத ஆசமர்தமள் ச்த்டம

க்டயகவந அபனுக்குள்ழந ன்மக இஞ்ளக்ட் ண்ஞி
பிட்ட!அடமல் அபன் டக்கு என்று னரிதபில்வழத
ன்று வடப் ற்யனேம் குனம்ிக் ளகமண்டினக்கமணல் குன
கமட்டிக் ளகமடுத்ட பனயதிழழத டமன் மட்டுக்குத்

ளடமர்ந்ட ழமய்க் ளகமண்டினப்மன். ஈச்பனும் அபவ

னடிபம க்ஷ்த ஸ்டமத்டயல் ளகமண்டு ழமய்

யறுத்டபடற்கு னன்மடி ன்ளபல்மம் ண்ஞி
அபிம் இன்னம் எட்ப் ினயத ழபண்டுழணம
அவடளதல்மம் ண்டபமன். அளடல்மம் ளடமவதத்
ளடமவதத்டமன் அந்டஃகஞம் ஹ்னடதத்டக்குள்

ழமபட, அந்ட ிமயல் ணற் ஹ்னடத மடிகநிலும்
இந்டப் ினயச்சல் கமர்தம் - 'மடி ணடம்'- ந்ழட
அந்டஃகஞம் ன்மக (ஹ்னடத) அந்டங்கத்டயல்

ழடமய்படமக இனக்கும். இவடளதல்மம் ளசமல்பழட
ரிதில்வழதம ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட.
இபனுவத எழ ண்ஞம் ப்ம்ணமடேபம்

ன்டமகத்டமன் இனக்கழபண்டுணமடமல், மடி, ஹ்னடதம்,
ணடம் ன்ளல்மம் ளசமன்மல் கவசல்
உண்மகயடம?அடயல் (ஹ்னடத ணத்டயதில்)

எடுங்குகயடம?ன் அமபச்த ஆப்ர்ழபன்கள்
ற்ட்டு க சயந்டவ டமவவதப் ிசய வபத்டபிடும்.
இளடல்மம் எனத்டனுக்குத் ளடரிதமணழ ப்டமல்
என்றும் ஷ்ணயல்வ. ழமகய பனயதியனக்கய
ழடமட்த்வட அனகு மர்த்டக் ளகமண்ழதினந்ட,
உள்ழநதினக்கய பட்டுக்குப்
ீ
ழமகமணயனக்கய
ணமடயரிதம கமதந்டமன் இட (மடி ணடம்
னடயதபற்யல் கபம் ளசலுத்டபட)
அடலேணயல்மணல் ஈச்பன் ல்மனக்கும் எழ ணமடயரிச்
ளசய்தமணல்  டயனுமகச் ளசய்படமக இனக்கமம்.
ல்மனக்கும் எழ ணமடயரி னம் மக்கய இல்மடடமல்
அவட ஈச்பன் டீர்த்ட வபக்கயடம்  டயனுமக

இனக்கமம் அல்பம?அழடமடு அபழம பிட பிடணமக

பிவநதமடி ந்ழடமப்டுகயபன்!இபவ (மடகவ)
க்ஷ்தத்டயல் ழசர்ப்ித்ட ிகு டன் பிவநதமட்டு

டற்கும் இபிம் ஸ்ழகமப்ழ இல்வ ன்டமல்
இப்ழமட எவ்ளபமனத்டனக்கும் டைடணமக ன்ளன்
ண்டபமழம?சயழனக்கு இந்டப் ினயச்சல், கவசல்கள்
இல்மணழ கூ இனக்கமம். ன் ஆத்ண

ஸ்டமளணன்ழ, 'ட னெச்சு னெம் ணமடயரித் ளடரிகயட?'
ன்று னடயல் கண்டுிடித்ட அந்ட ஹ்னடத (ணத்த)
மதின்டில்டமன் சயத்டத்வட எனனகப்

டுத்டடளணன்றுகூ இல்மணல், சய ழமல்
(ஆத்ணமவப) அகண்ணமகழப யவத்டக் கமன்ன்ட்ழட்
ண்ஞக்கூ னடிதமம்.

இவடளதல்மம் கபித்டத்டமன் ஆசமர்தமள் எனத்டன்
ஸ்பதணமக உத்ழடசயத்டப்

ண்டம் யடயத்தமத்வடச் ளசமல்ய 'அடழப
யவப்மக ஆன த்தமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழம?' ன்று
ளசமல்ய, அப்னம் க்ளகன்று னடிபமக ற்டுகய ிம்ண
மக்ஷ£த்கமத்வட ணமத்டயழண ளடரிபித்ட னற்றுப்னள்நி
வபத்டபிடுகயமர்.

சயற்யலே கந்ட ணம் ணலேஞர்ச்சய கந்ட
யடயத்தமம்
சயற்யலே கந்ட ணம் ; ணலேஞர்ச்சய கந்ட
யடயத்தமம்
ச்னடய, னேக்டய, அடேபம் ன் னென்று பிட
ப்ணமஞங்கநம த்தத்வடத் ளடரிந்டளகமள்பட

ன்டயல் ச்னடய- 'ச்பஞம்', னேக்டய - 'ணம்', அடேபம்'யடயத்தமம்'ன்று

ளசமல்படண்டு. ச்னடயதிலுள்ந

ணந்த்ங்கவநனேம் வபடயகணம ப்ம்ணபித்தம
பிதங்கவநனேம் குன ளசமல்ய சயஷ்தன் ச்ழமத்த்டமல்
(கமடமல்) ழகட்டுக் ளகமள்படமல் ச்பஞத்வட ச்னடய ன்று
ளசமல்பட ளமம் ரிதமகழப ளடரிகயட.
'னேக்டய'ன்கயழமட

ளகமஞ்சம் பிநக்கய ரிதமகப் னரிந்ட

ளகமள்ந வபக்கழபண்டிதினக்கயட. மணமன்த டவசதில்
ணக்கு இனக்கப்ட் னத்டய பமடணமக - rational thinking
(குத்டயலேச்

சயந்டவ) . அட இட ன்கயமர்கழந,

அப்டிப்ட் னத்டய பமடணமகப் ண்ஞி என பிதத்வட
டுத்டச் ளகமள்படல், இங்ழக ளசமல்லும் னேக்டய.

அடேபம் ன்டம் அப்டிழத. ணக்ளகல்மம் ளபறும்
ணயன் ளபயல் ணமய ணமய ற்டுகய
'க்ஸ்ீரிதன்ஸ்'இல்வ

இங்ழக ளசமல்பட. மடவ

ண்ஞி, அங்கய எடுங்கய, ரிசுத்டயதமகய, ச்த்டம க்டயகநமல்
ளமம்ிதினக்கும் ணழம னத்டயகள் அங்கமம் அனயலே
ழபண்டும் ன் உத்ழடசத்டயழழத அங்கம
ஸ்டமத்டயல் குபிபடற்கமகப் ழமய்க்

ளகமண்டினக்கும்ழமட ப்டி உசந்ட ளபயல் அசய
ஆமய்ந்ட அயனேழணம, ண்டழணம அப்டிப்ட்வடழத
இங்ழக 'னேக்டய'ன்று ளசமன்ட. 'அடேபம்'ன்டம்
ண்ட் ணழம னத்டயகள் இந்ட னேக்டயதிமஸ் ளடரிந்ட
ளகமண்பற்வ ணத்டயன் அடி ஆனத்டயல், அங்கம base
-யனந்ழட

க்ஸ்ீரிதன்ஸ் ளசய்படமக இனக்கும்.

அவடளதல்மம் ற்ய மன் என்றும் ளக்சர்

அடிப்டற்கயல்வ. ம்ணயழ தமமபட மக்தசமயக்கு

அப்டி பமஸ்டபத்டயல் பமய்த்டமல் - டமன் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டிதடடமன்.

சமந்டணமக டுயவதில் இனப்டற்கு சமத்பகம்
ீ
ன்று
ளதர். அப்டிதில்மணல் இப்ழமட மம் ப்டி

இனக்கயழமழணம அப்டி உஞர்ச்சய ழபகத்டயல் டடுணமயக்
ளகமண்ழ இனப்டற்கு மம் ன்று ளதர். இப்ழமட
ம்னவத னத்டய ண்டம் னேக்டய மணமட.

அடமல் டப்மட. மம் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கும்
னென்மம் ஸ்ழஜ்கமின் னத்டயழதம மம் சயத்டப்

ழமய் மடபிகணமகயபிட்ட. ஆவகதமல் அட ளசய்கய
னேக்டயழத ழபறு டயனுமக இனக்கும். த்தத்வடனேம்

சமஸ்டயத்வடனேம் ஆழக்ஷித்டப் குத்டயலே ன் சயன்
ல்வக்கு உள்ழநதினந்ட ளகமண்டு மம் ளசய்கய
னேக்டயதமக இல்மணல் அபற்வ (த்தத்வடனேம்
சமஸ்டயத்வடனேம்0 அடேரித்ழட குடத்யலேக்கு ழணற்ட்
பிஞ்ஜமத்டயமல் ளசய்னேம் னேக்டயதமக இனக்கும். அந்ட
னத்டயவதப் ற்ய ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ழணம¬க்ஷக-க்த்தம பிழத§ மகம்
யர்னெல்த ந்யதஸ்த ச ர்பகர்ண |
ச்ச்த்டதம த : ச்பஞமடயயஷ்ழம
 : ஸ்பமபம்  டழமடய னத்ழட :||
'பிடுடம்

ன்ளடமன்ழ ஈடுமமக இனந்ட

பிதப்ற்று ல்மபற்வனேம்

யர்னெம் ண்ஞி, அடடிதமக ர்பகர்ணமவபனேம் பிட்டு
ந்யதமயதமகய பன் ச்த்வடழதமடுகூ ச்பஞம்
னடயதவபகநில் (னடயதவப ன்ட ண,
யடயத்தமங்கவநத்டமன்) ஸ்டயணமக
ஊன்யதினக்கயமழம அபன் னத்டயனேவத மயக

குஞத்வட அடிழதமடு டள்நிபிடுகயமன்'ன்று அர்த்டம்.
(இங்ழக னனக்ஷறத்பம், ந்யதமம், அப்னம் சயபஞம்
ன் மடம க்ணனம் பந்டபிடுகயட) அந்ட
யவதில் னேக்டயழத அமடயதமக இனக்கும்.

அப்டிழத (அந் யவதில்) அடேபம் ன்டம் இந்டயரித
ம்ந்டப்ட்- டமதில்மணல் அந்டமத்ண
ம்ந்டப்ட்டமக இனக்கும்.

ப்ளமஃர் மஞிதில் ளசமல்கயழன்:அந்ட னேக்டய '¨ர்ம'மகலேம் அந்ட அடேபம் 'ணயஸ்டிக்'கமகலேம்
இனக்கும்!
ணம் டற்ளகன்மல் உழடசத்வடழத டயனப்ித்

டயனப்ி உனழபற்யக் ளகமண்டினந்டமல்டமன் ணஸ்
ழபழ என்றுக்கும் இம் ளகமடுக்கமணல் அடயழழத
யவக்கும். இந்ட ணத்வடத்டமன் 'ஆவ்னத்டய''உனப்ழமடுபட'- ன்று

ப்ஹ்ண¨த்ம் ளசமல்கயட.

மஸ்தணமக, 'டயனம்த் டயனம் உனப்ழமடம் ன்று
டயனம்த் டயனம் ழபடம் ளசமல்யனக்கயட'- ' அக்னத்
உழடசமத் '- ன்கயட. டபவ இப்டி ணம்
ளசய்தடம் ன்டற்கு ஆசமர்தமலம் மஸ்தணமக டயல்
ளசமல்கயமர். "ளல்வத் டயனம்த் டயனம்க்

குத்டடம்'ன்மல் 'டபவக்கும் குத்டபட?'ன்று

ழகட்டண்ம?அரிசயணஞி ளடயத்ட பனகயபவ குத்ட

ழபண்டிதடடமழ?அந்ட ணமடயரி அபித்வததிழதினந்ட
ஆத்ணம ளடயத்ட பனகயபவ அழட ணணமக,
ஸ்ணஞணமக, த்தமணமகத் டயனம்த் டயனம் உனட்டிக்
ளகமண்டினக்க ழபண்டிதடடமன்'ன்கயமர்.
ணமறுமம இன மபவகள் பி
ணமறுமம இன மபவகள் பிக
த்டவடமன் க்பப்ட் ணழம னத்டயகநமமலும்
மக்ஷ£த்கமம் உண்மகும்பவ ணமவத பிட்டு

வபக்கமட .... ணமவததின் டவதில் னயவதப் ழமடுபட
கூ அவ்பநலே ரிதில்வ. மக்ஷ£த்கமம் ன்ட
அடேபத்டயன் உச்சயக் ளகமம்ன. கர்ணம னலக்கத்

டீர்ந்டமளமனயத அவட ிடிக்க னடிதமட. இத்டவ
மடவ ண்ஞிதினந்டமலும் (னர்பத்டயல்) ண்ஞி
கர்ணம அவடபி த்டவழதம ணங்கு இனந்டமல் ன்
ண்டபட?அடலேம் டீர்கயடற்கமகழப இப்ழமட- ணமதம
ழசஷ்டிடணமக இல்வ;ஈச்ப ப்மடணமகழப ன்று
வபத்டக் ளகமள்நமம். இபவ (மடகவ) என
ஆட்டு ஆட்டிவபப்டமக ழபண்மட ண்ஞங்கள்

கயநம்க்கூடும். அப்டிளதன்மல் கமண, க்ழமடமடயகள்
இல்வ. அடகவந னன்ழழத டவத்டப்

ழமட்மதினக்கும். ஆமல் ழபழ ழபண்மட
ண்ஞங்கள் இண்டு. என்வ 'அம்மபம' ன்மர்கள்.
ணற்ட 'பிரீட மபம'ன்ட. 'ன்ழபம மடவ,
மடவ ன்று ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகயழமழண,
மணமபட ிம்ணமபடமபட?த்டனூண்டு ஆமணய

மம்?ிம்ணம் த்டவ ளரிசு?அகண் ணமடத்பணமக
இனக்கப்ட் அடபமக மம் ஆகயடமபட?இட

ங்ழகதமபட ம்பிக்கக் கூடித ணமசமணம ?ன்
ண்ஞந்டமன் அம்மபம. அத்வபடமடேபம்
ம்பிப்ட மத்தணம ன் ழகள்பி இன்னும் னற்ய,
ழகள்பிதமதில்மணல் டயமகழப, 'மத்தணயல்வ.
த்வபடம் டமன் மத்தம், த்தம். ீபன்
ழபழடமன்;ப்ம்ணம் ழபழடமன்'ன்ழ ழடமன்றும்

ண்ஞம் 'பிரீட மபம'இத்டவ மடுட்டும் மம் டி
ீபமகத் டமழ இனந்ட
ளகமண்னக்கயழமம்?ன்டமல் மம் இப்டிழத
டிதமக, த்வபடணமகத்டமன் ப்ழமடம் இனக்க

னடினேளணன்று ழடமன்ய, அடமல் உண்மகும் மபவ.
இந்ட இண்டில் 'அம்மபவ'ழமகழப
ணம்;'பிரீடமபவ'ழமக த்தமம் (யடயத்தமம்)
ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
மசய னெடுபடழமல் அம்மபவ பந்ட னெடிமலும்
ண்ட், க்குபப்ட் னத்டயதமல் அப்ழமட ழபடமந்ட

சமஸ்டய பமசகங்கவந அசயக் ளகமண்டும், பர்தபத்டம
ீ
ணமபமக்த ணந்டயங்கவந உனழபற்யக்

ளகமண்டுணயனந்டமல், அல் அடேபம் உழ

பமபிட்மலுங்கூ அட ம்பிக்கக் கூடிதட
மத்தந்டமன் ன் ளடநிலே ிந்டபிடும்.
(மக்ஷ£த்கமம்)

ம்பிக்கக்கூடும் ன்று ண

அசல் உறுடயப்டுபட ரி!ஆமல் ம்பித்ழட
பிட்ட ன்று கண்டுளகமண்டு ம்சதம் அடிழதமடு

டீர்படற்கு அட ப்டிப் ழமடம்?த்வபடம் இப்ழமட
ப்த்தக்ஷ அடேப

அடேபணமதினக்கயட. ப்ம்ணம் ழபழ, மம் ழபழ
ன்றுடமழ இப்ழமட யடர்சணமக க்ஸ்ீரிதன்ஸ்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழமம்?அத்வபடந்டமன்

த்தளணன்மல் அடலேம் ப்டி ப்த்தக்ஷஅடேபணமக
பமய்த்டமளமனயத ப்டி உறுடயப்டும்?அடமபட
மக்ஷ£த்கமம் ம்பித்ழட பிட்ட ன்று
ஆமளமனயத பிரீட மபவ ப்டிப் ழமகும்?எழ
த்தமணமக யடயத்தமத்டமல்டமன் அந்ட ளமத்ட
அடேபம் பனம். பழ பனயழத இல்வ. ஞ்சமம்னத்டயன்
கமம்ழமசயவத்

ழடன், மல், ளய் ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு, ஆவகதமல்
அட டயத்டயப்மகத்டமன் இனக்க ழபண்டும் ன்று னடிலே
ண்டபட ணம். ஆமலும் ழடம என ம்சதம்,
'அட

டயத்டயக்கத்டமன் ளசய்னேணம?டயத்டயப்ன பஸ்டக்கழந

என்ழமடு எறு ழசர்ந்டமல் கசப்மகக்கூ ஆகுழணம
ன்ழணம, தமர் கண்ம?ன்று பிரீட ந்ழடம்
உண்மமல், அப்ழமட டமழ அவட னசயத்டப்
மர்த்டமளமனயத ப்டித் ளடநிலே உண்மகும்?

இனந்டடமன் ஆகடம் ன் ணத்டமல் னடிலே கண்
அந்ட த்பஸ்ட அடேபத்டயற்கு பந்ழடதமகடம் ன்று
னஞ 'ளடிழக'ழமடு யடயத்தமம் ளசய்டமல் அட
அப்ப்ழம ழஸ்ட் கமட்டிழத டீனம். ழஸ்ட் கமட்டுபட
ன்று ளசமன்மலும், ழஸ்ட், ழஸ்ட், ண்டகயபன்
அவடக் ளகமடுக்கயபன் ல்மம் என்மகப்

ழமய்பிட்டினக்கும்!அந்ட vFF அப்னம்

கனன்றுபிட்மலுங்கூ, 'யச்சதணமக அத்வபடமடேபம்
உண்டு'ன்று உறுடயப்ட்டு பிடும். அப்னம் பிரீட
மபவ ப்டி யற்கும்?
அந்ட னென்மம் ஸ்ழயல் இப்டிப்ட் ணமறு மம

மபவகள் ழடமன்றுபழட என பிடத்டயல் இபனுக்குப்
ளரித மதணமக ஈச்பன் அனுப்ி வபப்டடமன்
ன்றுகூச் ளசமல்மம். அடமல்டமன் எனபன்
அத்வபடம் யச்சதம் உண்டு ன்று டத்பணமக அந்டஃகஞ
ளபயலும் ளமந்டணமகழப அடன் அடேபச்
சமவதகவந அந்டமத்ண ளபயலும் ளடரிந்ட

ளகமள்படற்கமக னலனெச்ழசமடு ண யடயத்தமங்கள்
ளசய்தத் டெண்டுடல் ளறுகயமன்!இல்மபிட்மல்

ளகமஞ்சம் ஈயழகமதிங் - ஆக இனந்ட யத்டயவதக்
ழகமட்வ பிக்கூடும். ழகமட்வ பிமபிட்மகூ
ளமம்த் டள்நிப் ழமடுபடமக ஆகயபிடும். டயமகலேம்
என்று ழடமன்யமல்டமன் 'இண்டில் என்று டீர்ந்ட

பிடுகயழன்'ன்று கச்வச கட்டிக் ளகமண்டு ளகமண்டு
கநத்டயல் குடயப்ட. அப்டித்டமன் இந்ட டயரிவ
ண்ஞங்கநம அம்மபவனேம் பிரீட

மபவனேழண 'இன்ளன்டி'பமக அடேகூம் ண்டபட!
ண - யடயத்தமங்கநின் ளனஞ்சயப்ன
ண-யடயத்தமங்கநின் ளனஞ்சயப்ன
பிதணமக என்வ அசயப் மர்த்டத் ளடநிகய ணம்
அவ்பப்ழமட அவடழத அடேபணமகத் ளடரிந்ட ளகமண்டு

அங்கயப் ழமகய யடயத்தமத்டயல் ளகமண்டு ளகமண்டு
ழசர்க்கும். அப்னம் அசல் கயசல் இல்மணல் அழட
சயந்டவடமன், த்தமந்டமன். அவடச் ளசமல்
ஆசமர்தமலக்கு favourite- ஆ என பமக்கயதம் உண்டு.
'ணம

-ப்த்தத - ப்பமகஞம்'ன்மர். 

இங்கநில் இந்ட பமக்கயதத்வடப் ழமட்டினக்கயமர். ப்
ிபமம் ப்டி எழ டயவசதமக எனணயத்டப் ழமபட
டமன் த்தமம் ன்று அர்த்டம். ிசயழ இல்மணல் ப்டி
ண்ளஞவத பிட்மல் கம்ி ணமடயரி எழ சரமக

பிலகயழடம அப்டி - 'வடடமபத்'- ன்றும் ளசமல்பமர்.
னிபர் ன்று என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம். ண
ஜமிதமகலேம், ணம சக்டர்கநமகலேம் இனக்கய

ணமன்கவந அப்டிச் ளசமல்கயழமம். 'னி'ன்டடமன்
னெணம (ம்ஸ்கயனட) பமர்த்வட. டணயழ்ளணமனயப்

ண்னப்டி ணரிதமவடவதக் கமட்டும் பிகுடயவதச் ழசர்ந்ட
'னிபர்'ன்கயழமம்.

டமழம டணயனயழ 'னி'ன்மல்

கயமண ழடபவட, உக்ழடபவட ன்று அர்த்டணமகய பிட்ட.
டணயனயல் 'னிலே'ன்மல் ணம ழகமம் ன்று
அர்த்டணயனப்டமல் அவட வபத்ட இப்டி உண்மதிற்ழம
ன்ழபம?அடயனக்கட்டும். KS ச்ழஷ்ம னி
ணமசமத்வடச் ளசமல் பந்ழடன்.
'ணம்'ண்டகயடயல்
'னி'ன்று

சயப்ன பமய்ந்டபனக்ழக

ளதர் ற்ட்ட. 'ணமன் னடயரிடய (ச்)

வ்னேத்த்டய ம்பமத்'ன்று அந்ட பமர்த்வட இப்டித்டமன்
ற்ப்ட்டமக ஆசமர்தமள் ¨த் மஷ்தத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர். னி ன்கய சப்டத்டயற்கு

ஜமத்டயல் சயப்ம டமத்ர்தம் இனப்டமகலேம் அங்ழக

ளசமல்கயமர். 'ஜம அடயசயத அர்த்டத்பமத்'ன்று.
ஆவகதிமழ ணம் ன்ட ளபறுணழ

உனப்ழமட்டுக் ளகமண்டினப்ழடம அல்ட ணக்ளகல்மம்
ளடரிகய னவதில் னத்டயதிமல் டர்க்க னேக்டய ண்ஞி
னெவந ணட்த்டயல் ணமத்டயம் அத்தமத்ண த்தங்கவந

இக்கயக் ளகமள்பழடம இல்வ. அடற்கு ளமம் ழணழ
இன்ட்னைவ ளடமட்டுக் ளகமண்டு ளடநிகய
பிதமழமசவதமகழப அட இனக்கும்.
குனபிணயனந்ட ளறும் உழடச ச்பஞத்டயற்கு
ளமம்லேம் னயவடதம ஸ்டமம் ளகமடுத்டபர்
ம்னவத ஆசமர்தமள். அப்டிப்ட்பழ, 'ச்பஞத்வட
பி ணம் டைறு ணங்கு உசத்டய ன்று

ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்:ச்னழட:சடகுஞம் பித்தமன்
ணம் ன்கயமளன்மல் அட த்டவ உதர்ந்ட
ளபமக இனக்க ழபண்டும்?
அழடமடு அபர் னடித்டபிபில்வ. ச்பஞத்வட பி
ணம் டைறு ணங்கு உசத்டய ன்மல் ணத்வட
பிழபம யடயத்தமம் ட்சம் ணங்கு உசத்டய

ன்கயமர்:"ணமடி யடயத்தமம் க்ஷகுஞம்".
ணம் ளபற்யலே இல்வ, உதியலே ன்மலுங்கூ
அந்ட அயலேம் அடேபம் ன்டன் னன் அல்ந்டமன்.
சர்க்கவவதப் ற்ய னெட்வ னெட்வதமகழப பமங்கய
வபத்டக்ளகமண்டு அட த்டவ உசத்டய க னம ன்று
பிஸ்டமணமகத் ளடரிந்ட

ளகமண்டினந்டமலும் என சயட்டிவக பமதிழ

ழமட்டுக்ளகமண்டு னசயதடேபம் ளறுபடற்கு
ஈமகுழணம?அடமல்டமன் ணத்வடபி யடயத்தமம்
ட்சம் ணங்கு ன்மர்.
யடயத்தமத்டயலும் எழ ழமமகப் ழமட்டு இபன்

சமச்படணமக ப்ம்ணமடேபத்டயல் யவத்ட பிடுபடயல்வ.
டன்னதற்சய ன்று என்று இனந்ழட இபன் யடயத்தமம்
ன்று என்வப் ண்டகயமன், இபன் ண்டகயமன்,
ண்ஞி ப்ம்ணமடேபத்டயன் flash -கவநப் ளறுகயமன்
ன்ளல்மம் ளசமல்லும்ழமட த்வபடம் இனக்கத்டமன்
ளசய்கயட. இப்டி ப்ம்ணமடேபம் ணயனுக்கய பிட்டுப்
ழமகமணல் அந்ட ணயன்ல் இபவ அப்டிழத
'ளக்ட்ழமக்னைட்'ண்ஞி, டி

ீபமக இபன்

இனப்வட சமக அடித்ட, அம்னடணம ப்ம்ணணமகழப
ஆக்குகயடடமன் னடிலே. அடடமன் யத்டய ஸ்டமம்.
மடவ அப்டிழத யன்றுழமய் மடகழ
மத்தணமகயபிடும் ஸ்டமம்!

வக, கமல் கமர்தம் ளசய்கய ணமடயரி எனத்டன் ளசய்கய

யவப்னக் கமர்தந்டமழ யடயத்தமனம்?அட த்டவ
உசத்டயதமகத்டமினக்கட்டும் , கமர்தம் ன்றும் கர்த்டம
ன்றும் இனக்கயபவ அட ப்டி க- த்தணமக
டன்ில் டமமகழப இனந்ட ளகமண்டினப்டமகும்?
ஆமலும் ீபன் ன்று எனத்டன் இனந்ட
ளகமண்டினக்கும்பவ, அப்டி இனக்க ழபண்மழண

ன்டற்கமக அபன் ண்ஞக்கூடித உச்சயதம கமர்தம்
ப்ம்ணத்வடழத யவத்டக் ளகமண்டினடடமமவகதமல்

அந்டக் கமர்தணம யடயத்தமத்வட இறுகப் ிடித்டக்
ளகமண்டு இவபிமணல் ளசய்த ழபண்டிதடடமன்.
னல குநபிதமபட னலவபக் குநபிதமக்குபட
னல குநபிதமபட ; னலவபக் குநபிதமக்குபட
ப்ம்ணத்வடழத யவத்டக் ளகமண்டினக்கய
கமர்தத்டயயனந்ட அப்னம் ப்ம்ணழண ஆகயக்
கமர்தணயல்மணல் இனந்டபிடும் யவ யத்டயக்கும்.
'ப்ண-கர 

ந்தமதம்'ன்று என்று. கூட்டுப்னல டம ர்ப

கமனம் 'குநபிதமகடம், குநபிதமகடம்'ன்று

யவத்டக் ளகமண்ழதினக்குணமம். அந்ட டம கம
யவப்மழழதடமன் அப்னம் அட னொம் ணமய

இக்வகளதல்மம் னவநத்டக் கூட்வப் ிநந்ட
ளகமண்டு ழமய் பிடுகயடமம்!கர ம் ன்மல் னல. ப்ணம்
- குநபி. னல யடயத்தமம் ண்ஞிழத குநபிதமபட
ப்ண-கர  யதமதம். அந்ட ணமடயரிடமன் ீபன் ப்ம்ணழண

யவப்மக, டமன் அடபமக ஆகடம், இப்லேங்கூத்டமன்
'அடடமன்' ன்ழ

அல்லும் கலும் அபடனம்

யடயத்தயத்டமல் அப்டி ஆகயபிடுகயமன் ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.

குஞ ப்ம்ணத்டயன் க்கம் ஜம பனயக்கமவ டயவச
டயனப் ழபண்மளணன்டற்கமக அபர் அப்டிச் ளசமல்பட.
அடமபட, இபனுவத டமகம யவப்ின்
சக்டயதமழழத ஆழமழணடிக்கமக இபன் ப்ஹ்ண

ஸ்பனொணமகயபிடுகயடமகக் கவடவத னடித்டயனப்ட.
பமஸ்டபத்டயல் அட பமய்ப்ட

ஈச்பமடேக்த்டயல்டமன்!அபன் ப்மடணமகத்டமன்

ீபமத்ணம ணமத்ணமபமக ஆபட!இட ஆசமர்தமலக்குத்
ளடரிதமடடயல்வ;ன்ன்ன்மகத் ளடரினேம்!'ந்டக் கமர்தனம்
அடழப ன் டமட;ஈச்பன் டமன் வத்
டனபன்'ன்டடமன் ஆசமர்தமள் கர்ண ணீ ணமம்கர்கவந
திப்டற்கமகப் ழமட் ப்ம்ணமஸ்டயழண.

அப்டிதினக்கும்ழமட, யடயத்தம யவப்னக் கமர்தழண
ஆழமணமடிக்கமக ணம ளரித ம ப்ம்ண

யர்பமஞத்வடத் டனம் அபர் யவத்டயனக்கழப ணமட்மர்.
ணமவததின் ணவப்னக் கமர்தத்டயற்குத் 'டயழமடமம்' ன்று
ழர். இப்ழமட ணக்கு ய மணம ிம்ணம் அப்டி

ணவட்டுத் 'டயழமயட'ணமதினக்கயட. ணவந்ட அந்ட
பஸ்ட ணமத்ண த்தமத்டமல் ளபநிட்டுபிடும் ன்று
'ப்ஹ்ண¨த்'த்டயல்

ளசமல்ய, உழழத, இட ழடம

ஆழமழணடிக் கமர்தளணன்று யவத்டபிப்
ழமகயமர்கழந ன்று, இப்டி ணவத்ட ந்டப்

டுத்டயதடம் ஈச்பன்டமன். மம் யடயத்தமம்
ண்ஞிமல் ணவப்வ ீக்கய த்தத்வட ஆபிர்பிக்கச்
ளசய்ட ழணமக்ஷம் டனபடம் அபன் டமன்'ன்று உவத்ழட
ளசமல்யதினக்கயட. இடற்கு ஆசமர்தமள் மஷ்தம்

ண்டம்ழமட, இன்னும் ளபநிப்வதமக, "பனக்கு
ழபண்டுணமமலும் ஸ்பமமபிகணமக, அடமபட
இதற்வகதமக, ஆழமழணடிக்கமக இந்ட ஆபிர்மபம்
ற்ட்டு பிமட;ன்மகப் ிதத்ம் ளசய்ட
யடயத்தயக்கய பழம எனத்டனுக்குத்டமன் ஈச்ப
ப்மடத்டமல் அப்டி ற்டுகயட'ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். ' ஸ்பமபட ப ர்ழபமம்

ந்டெமம்:ல்மனக்கும் இதற்வகதமக
'ளபழன்'ற்மட;

ஈச்ப கயனவதமல் உசந்ட யத்டய ளற் பழம
எனபனுக்குத்டமன் 'ரிபல்
ீ 'ஆகயட ன்கயமர்.
அத்வபட சமஸ்டயங்கநில் ஈச்பமடேக்த்வடப்
ளனம்மலும் குன அடேக்ணமகழப கமட்டிபிடுபட
பனக்கம். ஆமல் ஆசமர்தமழநம டம்னவத

ப்கஞங்கநில் சயழமணஞிதமக அடேக்யத்டள்ந
'பிழபக

சூமணஞி'தில் குன க்வக்கும் ழணழ ஈச்ப

க்னவவதச் ளசமல்யதினக்கயமழ ன்று எனத்டர்

ழகட்மர். 'ம்ம மகத்டயல் ப்டி ீச்சடித்டக்
கப்ட ன்டற்கு குனணமர்கள் கவதியனந்ட

ளகமண்ழடமன் பனயனவளதல்மம் ளசமல்யத்
டனபமர்கள். சயஷ்தழடமன் ஸ்பதணமக த்த அயபம
ப்ஜ்ஜம ன்வடப் ளற்று, அவடப் கமக வபத்டக்
ளகமண்டு னத்த்டயழழத ழமய்க் கக்கடம்'ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்ய அந்ட ப்ஜ்வஜவத ஈச்பழ

அடேக்யக்கயமன் ன்கயமர். இவடப்ற்யத்டமன் அபர்
ழகட்மர்.

'பப்ழமகய

கமங்கநில் (அத்வபட) யத்டய கண்

ஜம குனக்கள் அடயகம்
கயவக்கமணல் ழமகமம். ஆமலும் சயஷ்தர்கவநப்
ளமறுத்டணட்டில் அப்டிப் ட்பர்கலக்குள்நினக்கயனந்டம்
ஈச்பழ உய்லே டனபமன்' ன்று யவத்ழட

குனணமர்கவநக் கவகக்கமடபர்கநமகச் ளசமல்ய,

ஆமலும் ஈச்பமடேக்த்டயல் சயஷ்தர்கள் கப்டமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர் ழமயனக்கயட.

இன்ளமன கமஞனம் ளசமல்மம். டன்வப்
ரினர்ஞணமக குனபிழண எப்வத்ட, 'அபர் ன்
ளசய்டமலும் ளசய்தட்டும்'ன்று பிட்டுபிட்டுக் கயக்கய

உண்வணதம சஞமகட னத்டய என சயஷ்தனுக்கு பந்டமல்
அப்ழமட அபனவத க்னவழத கு, அடேகூணம
கமற்று ல்மணமக இனந்ட அபவ அக்கவக்குக்
ளகமண்டு டள்நி பிடும். ஆமல் அப்டி (னர்ஞணமக
சஞமகடய) ண்டபட ல்ழமனக்கும் னடிதமட.
ஆமலும், டமன் சஞமகடய ண்ஞமபிட்மலும், "ப்டினேம்
அபர் குனடமழ?உழடசம் டந்டபர்டமழ?அப்டி

இனக்கும்ழமட அபர் க்னவழத ம்வண உழடச

க்ஷ்தத்டயல் ளகமண்டு ழசர்க்கமணல் பிட்டுபிடுணம?ன்று
இபன் மடவதின் ளகமஞ்சம் ழமடமழமன்று
இனந்டபிட்மல் ன் ஆபட?சஞமகடயனேம் ரிதமகப்

ண்ஞமணல், மடவதின் 'ளர்ஃளக்'மகப் ண்ஞமணல்,
'குன

மர்த்டக் ளகமள்பமர்'ன்று ளணத்டணமக

இனந்டபிட்மல்?அட கூமட ன்றுடமன், அப்டிப்

ட்பவ உத்ழடசயத்ழட-குன க்னவவத எனத்டன்
மல்மப்னக் கமட்டி ஸ்பத ப்தத்டத்வட பிட்டுபிக்
கூமட ன்று ளடரிபிப்டற்கமகழப- 'குன
கவதியனந்டடமன் பனய கமட்டுபட. ீடமன் அழ
னத்த்டயல் கு ஏட்டிக் ளகமண்டு ழமகடம்'ன்று
ளசமல்யதினப்மர்.

இப்டி ீழத ண்ஞிக்கடம் ன்மலும் 'கவசயதில் ம்
தத்த்டயற்ழகடமன்

அந்ட சக்டய இனக்கயடம?ன்று 'ஈழகம'பந்டபிப்
ழமகயழட ன்வடனேம் (ஆசமர்தமள்) கபித்டயனக்கடம்.
அடமல்டமன் c ண்டகயமய் ன்மலும்,
அடலேம் ஈச்பமடேக்ம் அடற்கு அடேகூணமக
உன்வத் டெண்டிபிட்டு, டவஞதமக பந்ட

ளகமண்டினப்டமல்டமன் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர்.
கபமன் கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயவடப் மர்த்டமல்

அவடழதடமன் ஆசமர்தமலம் ளசமல்யதினக்கயமளன்று
ளடநிலேடும். (கர வடவத) னடிக்கும்ழமட ஸ்பமணய,
'ங்கயட்

சஞமகடய ண்ஞிட்டுக் கயம!மன்

'ஈச்பன்

கயட்ழ ர்பமப சஞமகடய ண்ட.

மர்த்டக்கயழன்!ன்கயமர். அடற்குக் ளகமஞ்சம் னன்மடி,
அபனநமல் உத்டண சமந்ட க்ஷ்தம் யத்டயத்ட
பிடும்'ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். அபழ

இன்ழமரித்டயழ, 'உத்டழத் ஆத்ணமத்ணமம்' 'டமழடமன்

டன்வ உதர்த்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று

ஸ்பத னதற்சயவதப் ளரிசமக ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ழமட்ல்

சண்மமளமனயத டன் னதற்சய

ண்ஞித்டமன் தித்டமகடம் ன்ழட டமத்ர்தம்.
இடகலக்கு உள்ழநளதல்மனம் ஈச்பமடேக்ம்
எநிந்ட ளகமண்டுடமினக்கயட!
'டீப்'மக

யடயத்தயக்கயபன் அப்ப்ழம டன்வ ணந்ட

ிம்ணத்டயழ ளசமனகயக் ளகமள்படம் பிடுடுபடணமக

இனக்கயமளன்மல் அபற்வப் ண்டபிப்ட

ஈச்பன்டமன். யத்தமயத்த பஸ்ட பிழபகம் ன்று
எனத்டன் ஆம்ிப்டயயனந்ழட - இன்னும் அடிதிழ
எலங்கமகக் கர்ணம ளசய்பட, க்டய ண்டபட ன்று
ளமட்டில் குட்டிக்ளகமள்ந ஆம்ித்டடயயனந்ழட -

எனபனவத னதற்சயக்குப் மக அபவ இஞ்ச்
இஞ்சமக னன்ழற்யக்ளகமண்டு ழமபட ஈச்பன்டமன்.
ஆமல் ளகமஞ்சங்கூ அபன் ண்டபடமக ளபநிப்க்
கமட்டிக் ளகமள்ந ணமட்மன். 'ணக்கும் சயத்ழட (சயயழட)
சயத்ட சுத்டய பந்டயனக்ழக, வபமக்தம் பந்டயனக்ழக
ணவத் டநிதமபட யறுத்ட னடிதழட'ன்யப்டி
மடவக்கமன் ளடரிந்டளகமண்டு அடயயனந்ட

ஊணமகத்டமன் ஈச்பக் கயனவவத அடேணமிக்க
னடினேம். ஆமல் யடயத்தமம் ன்று இபன் ண்ஞ,
இபன் என்றும் ண்ஞமணல் ளசமக்கயச் ளசமனகயக்

கயக்கயழடம அபழடமன் ழமகச் ளசய்பிக்கயட.
இடற்கு னந்டயளதல்மம் னன்ழறுகய கமர்தம், ழணலும்
ழணலும் க்பணமகய கமர்தம் ீபனுக்கு இனந்டட.

இப்ழமட கமர்தணயல்மட ஸ்டயடயக்குப் ழமக அபன் ன்
கமர்தம் ளசய்பட?அவடப்ற்ய யவக்கமழண டபி
அடமகழப ஆகயவட என கமர்தணமக அபன் ப்டிப்
ண்ஞ னடினேம்?
'ரீ¬க்ஷ

மஸ் ண்ஞிழன்'ன்கயழமம். பமஸ்டபத்டயல்

'மஸ்'மணம

ண்ஞிழமம்?மம் ண்ஞிட ரீ¬க்ஷ

லடயடடமன். அவட ன்மகப் ண்ஞிழமம். ஆமல்
மழண மஸ் ழமட்டுக் ளகமள்ந னடினேணம
ன்?ரீக்ஷ£டயகமரி ழமட்டுத்டமழ அட

கயவக்கயட?ரீ¬க்ஷ லடபழடமடு மம் சும்ணம இனக்க
ழபண்டிதடடமன். மஸ் அபர்டமன் ழமடம்.
(ஸ்படந்டய னேகத்டயற்கு னன் கம ப்னப்டி
ளசமல்கயழன்!மஸ் ழமப் ண்டபடற்கமக
'னெட்வ'கர்த்டபழடம, ணயஞ்சயப்

ழமமல் டப்மக்கயவதக்

கமட்டுபழடம ளடரிதமட கமம்!) கமர்த ழமக்டயழழத
இப்டி -ரீ¬க்ஷ லடம் கமரிதந்டமன் ம் பசம்,
அடற்குப் ன், மஸ் பமங்குபடற்கு டமடம

ரீக்ஷ£டயகமரி ன்று இனக்கயட!கமர்தணயல்மணல் யன்று
ழமகய ழமகத்டயற்குள் மம் 'மஸ்'ண்ஞ டமடமபம ஈச்பின் அடேக்ழண னெடணமகலேம்
ளசய்பிக்கும் கனபிதமகலேம் இனக்கயட.

மம் லடகய ரீ¬க்ஷதில் மஸ் ண்டபட ளபறுணழ
என பமர்த்வடதமக இனக்கயட. அடற்கப்னம் ழணழ
டிப்டயல் அல்ட உத்ழதமகம் ிடிப்டயல் அடற்கு
பமல்னைழப டபி, அடற்ளகன்ழ டலேணயல்வ.

மடவதில் அடன் னடிபம யடயத்தமத்டயல் மஸ்
ன்ழடம அடழப ணமடேபணமக

இனக்கயட!அடற்குழணழ டலேழண கயவதமட. ப்ம்ண

யர்பமஞணமக, அத்வபட ழணமக்ஷணமக, யத்தமந்டணமக அட
இனக்கயட!
ீபமத்ணமபின் டமகம யவப்னக்குப் மக
ஈச்பன்டமன் அபவப் ணமத்ணமபமக்கயபிடுகயமன்
ன்ழட த்தம்.

டணயனயல் ப்ண-கர  யதமதத்வடபிப் ளமனத்டணமக என்று
ளசமல்பமர்கள். 'ளகமட்டிக் ளகமட்டிக் குநபி டன் யம்

ஆக்கயற்மம்'ன்று!னல டமமகழப குநபிதமய் ஆபடமக
இல்வ;பண்மகடம் ன்று டயனக்கும் னலவப என
குநபிழத ளகமட்டிக் ளகமட்டி அவடனேம் டன் னொணமக
ணமற்யபிடுபடமக இந்ட பசம் கமட்டுகயட. அழட

ணமடயரிடமன், ஈச்பழ யடயத்தயக்கும் ீபமத்ணமவப¢
ண்டகயமன்.
இப்டிச் ளசமல்படயழனேம் என பித்தமம்!னொ ணமற்ம்
ண்டபன் குஞ ப்ம்ணணம ஈச்பன். அபன்
ண்டம் னொ ணமற்ழணம அனொணம யர்குஞப்

ப்ம்ணணமக!ீபன் த்தமிப்டம் அப்டி ஆகத்டமழ
எனயத, ஈச்பமகனும் ன்யல்வ!ஆக, உணமழண

ளசமல்படற்கயல்மட பிதணமக இட உதர்ந்ட யற்கயட.
ஆம்த்டயயனந்ழட டன்வக்கமட்டிக் ளகமள்நமணல்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக னன்ழற்த்வட அடேக்யத்டக்
ளகமண்டு ழம ஈச்பன் இப்ழமடம் டன்வக்கமட்டிக்
ளகமள்நமணல்டமன் கண்ஞமனெச்சயதமக அவ்பப்ழமட
ணமடயதில் ஆழ்த்டயக் ளகமண்டுழமய், அப்னம்

சமச்படணமகழப ீபன் னக்டளன்றும் பிழட
னக்டளன்றும் ஆக்கயபிடுகயமன். ஆமலும் ளரித

பித்தமம் ன்ளபன்மல், னன் ஸ்ழஜ்கநில் அபன்
இபனுவத சயத்டத்டயழழத ற்டும் சுத்டய, ளணனகு,
கஸ்கலக்குக் கமஞ னடமக இனந்டமன். இப்ழமழடம
இபனுவத சயத்டத்வட அனயத்ழட பிடுகயமன்!சயத்டம்

அனயந்ட ின் இபமல் அபவ - அடமபட குஞ

ப்ம்ணத்வட - ப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்ந

னடினேம்?அடமல்டமன் இப்ழமடம் ீபனுக்குத் ளடரிதமட
கண்ஞமனெச்சயதமக ஈச்பனுவத கமர்தம் இனக்கயட.
கண்டக்குத் ளடரிதமபிட்மலும் அவடபி ழகமடி ணங்கு
அத்தந்டணமகத் டமனும் அபனும் என்ழ ன்டமக
யர்குஞத்டயல் க்தம்

ண்ஞிக்ளகமண்டு பிடுகயமன். ீபவ இல்மணல்
ண்டகய ஈச்பன் (குஞணம) டன்வனேம்
இல்மணல் ண்ஞிக் ளகமண்டு த்தம், ஜமம், அந்டம்
ன்யனக்கய ப்ம்ண டத்பம் ணட்டுழண ிகமசயத்டக்
ளகமண்டினக்கச் ளசய்கயமன்!ிகமசம் ன்மல்

ன்?ஆதிம் 'பமட்'ல்ன ழமட் ணமடயரி ளபநிச்சணமகபம
இனக்கும்?ன்ழபம ம்ண மவதில், ம்னவத
ண்ஞத்டயன் ளபயல் னரிந்ட ளகமள்படற்கமக
இப்டிளதல்மம் ளசமல்பட!
பமக்கமல் பர்ஞிக்க னடிதமட, ணமல் ிடிக்க னடிதமட
- அவடபி ஆந்டணயல்வ, சமந்டணயல்வ,

ஜமணயல்வ, ஸ்படந்டயணயல்வ ன்யனக்கும் அகண்ணம க பஸ்டபமக இனக்கும் த்த

த்தணம, யத்த யத்தணம யவ!அடடமன் ஆசமர்தமள்
ஜமபனய ன்றும், அத்வபட மடவ க்ணம் ன்றும்
அற்னடணமக ணமணத்டப் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனக்கும்

மட்வ ம்வணக் ளகமண்டு ழசர்க்கும் னடிபம இம்.
அபனவத அடேக்த்டமல் அவடப் ற்யப் ழசய, ழகட்டு,
யவக்கும்டிதம மக்தம் கயவத்டட. அந்ட

பனயதிழழத அடிளதடுத்ட வபத்டக் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமக னன்ழ ழமகலேம் அபவழத ப்மர்த்டயக்க
ழபண்டிதட.

உன் ளசய்த ழபண்டிதட
உன் ளசய்த ழபண்டிதட
னடயல் ண்ஞழபண்டிதட
கர்ணமடேஷ்மம்;சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யனேள்ந ஆசம
பிடயகள் பலபமணல் ளசய்கய கர்ணமடேஷ்மம்.

இப்ழமளடல்மம் 'அத்வபடம'ன்மழ உழ
கர்ணமடேஷ்மத்வட பிட்டுபி ழபண்டும்,

ஆசமங்கவநளதல்மம் பிட்டுபி ழபண்டும்
ன்டடமன்

அிப்மதணமதினக்கயட!அமசமணமதினப்டற்கு 'ஃப்ரீ

வன்ஸ்'டமன் 'அத்வபடம' ன்று ஆக்கயக் ளகமண்டு,
'இடயழளதல்மம்

ன் இனக்கு?' ன்று ன் ணமடயரி

கட்டுப்ளட்டிகலக்கு உழடசயப்டமதினக்கயட!அத்வபட
அடேபம் - ீப-ப்ம்ண அழட அடேபம் -பழசங்கூ
பமய்க்கமணழ, பமய்க்க ந்ட னதற்சயனேம் ண்ஞமணழ,
'ஆத்ணமலேக்கு

ட கர்ணம?ட ஆசமக்

கட்டுப்மடு?பர்ஞமச்ண பித்தமளணல்மம் மர்த்டமல்
அத்வபடத்டயற்கு அடிழதமடு பிழமடணயல்வதம?'ன்று
சலேமல் ண்டபட யவத பனக்கத்டயற்கு

பந்டயனக்கயட!அடமபட, டமங்கள் சமஸ்டயத்வடளதல்மம்
பிட்டுபிட்டு இஷ்ப்டி இனப்டற்கமகழப
'அத்வபடம'வப

சந்டயக்கு இலப்டமகத்டமன் இனக்கயட.

இந்ட மத்டக்கு மனம் ஆநமபமழன் ன்றுடமன் மன்
(அத்வபட பிதணமக உந்யதமம்

ளசமல்படயல்வளதன்று) பமவத னெடிக் ளகமண்டினந்ழடன்.
இன்வக்கு ன்ழணம ழச வபத்ட பிட்ட. டப்மமல்
.......... இவ்பநலே ழசயபிட்டுக் கவசயதில் பனத்டணமக,
guilty -தமக

னடிக்க ழபண்மம். னடிபம க்ஷ்தணம

அத்வபடத்வடப் ற்ய ல்மனக்குழண என அலேட்வன்
ளடரிதத்டமன் ழபண்டும் ன்ழட ஆசமர்தமநின்

அிப்மதணமடமல் அபர் அடேக்த்டயல்டமன் ழடம
க்குத் ளடரிந்ட ணட்டும் ளசமன்டமக யவத்ட த்னப்டய
அவதப் மர்க்கயழன்.

இப்ழமட உழ ீரிதமக ழணற்ளகமள்ந ழபண்டித
ணமசமம் ன்று இவட (அத்வபட மடவவத)

தமனம் டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்மம். அடி ணயல்
ீபனும் ப்ம்ணனம் என்றுடமன் ன்வட ன்மகப்

ிடித்டப் ழமட்டுக் ளகமள்லங்கள். அட டன்மல் ழபவ
ளசய்னேம். ீங்கள் 'ளடரிந்ட'ளசய்த ழபண்டிதட,
சமஸ்டயழமக்டணமகக் கர்ணமக்கவந அடேஷ்டிப்டடமன்.
அடேனடயணமன்கள் பநர்த்டக் ளகமடுத்ட ம்ப்டமதணமக
பந்டள்ந அத்வபட சமஸ்டயத்டயல், னடயல் வபடயக

கர்ணமடேஷ்மத்வடச் ளசமல்ய அடயல் யத்டய கண்

ிகுடமன் ீரிதமக அத்வபட மடவக்கு ழமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
ல்மபற்றுக்கும் அடிப்வதமக மம் ல்பர்கநமக
இனப்டற்கு னதற்சய ஆம்ிக்க ழபண்டும். மம் 'கம்
த்'டமகயட இனக்கட்டும். ளத்டப் ழரில் அந்ட

த்டமகயடற்கு மடவ ஆம்ிக்கயழமணமக்கும் ன்று
இவட பிட்டுபிக்கூமட!'த்' ன்டற்கு ளணய்ப்

ளமனநம ப்ம்ணம் ன்ழடமடு ல்ட (ல்குஞம்)
ன்றும் அர்த்டனண்டு ன்று கயனஷ்ஞ ணமத்ணமழப

டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமர்;'த்மழப மட மழப ச
டயத்ழதடத்ப்னேஜ்தழட'. ல்பமக இனப்பவ
'மட'ன்கயழமணல்பம?அட

த் ன்டன்

அடிதமகத்டமன் ிந்டயனக்கயட. "அபர் ல் த்ட.
அபம அத்டமச்ழச!"ன்கயழமட ல்வடத்டமழ
'த்'ன்கயழமம்?ஆகழப

னடயல் இந்ட த்வடப்

ிடித்டக் ளகமண்டு அப்னம் இடன் பனயதமக அந்ட
த்டக்குப் ழமகமம்!

த்குஞனம் ப்ம்ண ஜமனம் ம்ந்டணயல்மடவப
அல். இட இனந்டமல்டமன் அட. அடற்கு இட
'கமரிகமஞம்'ன்ழ

ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டிளதன்மல், 'டவஞக்கமஞம்',
'ழசர்ந்ட

எத்டவனப்னப் வ பிவநபிக்கய

கமஞம்'ன்று அர்த்டம். ன் பிவநபிக்கயட

ன்லேன் ணமம்னம் பிவநபிப்ட யவலே பனகயட.
ணமம்னத்டயல் ளமம் னசய எட்டு ணமம்னம்டமன். இண்டு
டயனுறப் னபவககள் ழசர்ந்ட எத்டவனத்ட, எட்டி
உவனத்ட உண்மபட அட. எட்டு ணமம்னத்டயற்கு
'கமம்'ன்ழ

ழர். கமஞ்சரனத்டயல் என ணமபம

எட்டு ணம அடிதிழடமன் கமம்ழச்பழமடு அம்மள்
அத்வபடணமக எட்டிக் ளகமண்டினப்ட. அப்டி
த்குஞனம் ஜமனம் எட்டிக் ளகமண்டுடமன் ழணமக்ஷப்
னம் லக்க ழபண்டும். கர வடதில் என இத்டயல் ஜமம்
ன்ட இன் ன்று ஸ்பமணய ளசமல்கயழமட,
'டற்ளனவண

மமட்க் கூமட, ம்ம் கூமட,

அயம்ம குஞத்ழடமடும் ளமறுவணழதமடும்

ழர்வணழதமடும் இனக்க ழபண்டும்'ன்ளல்மம்
ஆம்ித்ட இன்ம் யவத யஸ்ட் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு
ழமகயமர். அங்ழகடமன் ஆசமர்த மஷ்தத்டயல், 'இளடல்மம்
ப்டி ஜமம்?ன்று டயமநி லப்னபடமக

ஆழக்ஷவஞவதப் ழமட்டுபிட்டு, டயமக, இளடல்மம்
ஜமத்டயற்கு கமரி கமஞணமடமல் இபற்வழத
ஜமம் ன்ட' ன்கயமர். அழடமடு ஜமம் ற்

இம்ணமடயரிதம ல் குஞங்கழந யணயத்டணமகும் ன்றும்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
'டற்ளனவண

மமட்ப்மட'ன்ட

பிதத்வடத்டமன்;அக்க குஞத்வடத்டமன். மனம் அப்டி
அக்கணமக ஆம்ித்ட ல்பர்கநமக இனக்க னதற்சய

ண்டழபமம். அந்ட த்டயன் யவவப அடி ளஞ்சயல்
வபத்டக் ளகமண்டு, ஆசமர்தமவநப் ிமர்த்டயத்டக்
ளகமண்டு இந்ட த்டக்கமவடச் ளசய்ழபமம்!
"த்"ன்

பமர்த்வடழதமடுடமன் னர்த்டய ண்டபட.

அப்டி உங்கள் ல்மனக்கமகலேம் ணறக்குள்
ளசமல்யக் ளகமள்கயழன்.
ளநந்டர்த ரி

அபடம னனர் ஆசமர்தமள்
அபடம னனர் ஆசமர்தமள்
ஆசமர்தமள் ன்று மம் னயக்கய ஆடயசங்க கபத்
மடர்கள் 'மக்ஷ£த் ழணச்பரின் அபடமம்.

டன்னுவத சயத்சக்டய (ஜம சக்டய) வத உள்லக்குள்ழந

அக்கயக் ளகமண்டு என கமர்தனம் இல்மணல்
ளணௌணமக உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்ட

டக்ஷயஞமனெர்த்டயடமன் அப்டி அபடமம் ண்ஞிமர்.
த்டவக்ளகத்டவ ளணௌணமக இனந்டமழம
அத்டவக்கத்டவ மஷ்தம், ஸ்ழடமத்ம், பமடம் ன்று
ழசயத் டீர்த்டமர். த்டவக்ளகத்டவ கமரிதழண

இல்மணயனந்டமழம அத்டவக்கத்டவ கமரிதம்
ண்ஞிமர். இத்வட பிட்டு கமணல்

ஆபினக்ஷத்டடிதில் உட்கமந்டயனந்டபர் னென்று டம்
கமமல் ந்ழட ஆழட யணமசம்
(மழணச்பத்டயயனந்ட இணதணவ பவ) ஞ்சமம்
ண்ஞிமர்.

கமர்தணயல்மட ப்ம்ணம்டமன் சயபன்;கமரிதம் ண்டகய
ப்ம்ணம் சக்டய. சயத்சக்டய பிமத்டமல்டமன் கமரிதப்

ிஞ்சம் க்கயட. ஆசமர்தமள் இத்டவ கமரிதம்
ண்ஞிமர் ன்மல், டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக இனந்டழமட
உள்ழந அக்கயக் ளகமண்டினந்ட சயத்சக்டயதம அம்மள்
இப்ழமட ளபநிதிழ ஆபிர்பித்ட பிட்மள் ன்ழ
அர்த்டம். ஆவகதமல் ஆசமர்தமவந ஈச்பன், அம்மள்
இண்டு ழனம் ழசர்ந்ட அபடமம் ன்று ளசமல்

ழபண்டும். ணமடம, ிடம, குன ன்கயழமம். கன்ணமடமலேம்
கத்ிடமலேம் ழசர்ந்ட இப்டி கத்குனபமக பந்டமர்கள்!
கமர்தம் ண்ஞமட டக்ஷயஞமனெர்த்டயக்குள் கமர்தசக்டயதம
அம்மள் இனந்ட ணமடயரிழத, ஆசமர்தமள் எதமணல்
எனயதமணல் த்டவழதம கமர்தம் ண்ஞிக்

ளகமண்டினந்டமலும் உள்லக்குள்ழந என கமர்தனம்

ண்ஞமட ப்சமந்ட யவதில்டமன் இனந்ட

ளகமண்டினந்டமர். "கமர்தணயல்மணல் டமன் டமமக
இனப்டடமன் ப்ம்ணம்:அடழபடமன் ீபனுவத
ஆத்ணமபின் த்தணம யவனேம்"ன் அத்வபட
ழபடமந்டத்வட அவசக்கனடிதமட யத்டமந்டணமக
யவமட்டித அபர், டமனம் அப்டிப்ட்

ப்ஹ்ணமடேபத்டயழழத உள்ல இனந்டமர்.
அப்டி ிம்ணணமக இனந்டளகமண்ழ, ளபநிதிழ
ணடேஷ்தமபடமம் டுத்டடமல் ணடேஷ்த ரீடயதிழ அழக
கமர்தங்கவநச் ளசய்டமர். ட்மணமபில் ந்ட ழபத்வட
டுத்டக் ளகமள்கயழமழணம அடற்குத் டகுந்டடிடமன் ஆ
ழபண்டும்;ளமந்ட னொத்வடக் கமட்க்கூமட.

க்ஷ£டயடயதம டிகமமலும் குழசர் ழபஷ்
ழமட்மல் கயனயசல் ழபஷ்டிடமன் கட்டிக் ளகமள்ந

ழபண்டும்!ஆமலும் அபன் த்டவ உனக்கணமகக்
குழசர் ழபம் ழமட்மலும் அபனுக்கு பமஸ்டபத்டயல்
டமன் டரித்டயன் இல்வ ன்ட ளடரினேம். இப்டித்டமன்
இந்ட ப்ஞ்ச மகத்டயல் அபடம னனர்கள்
'ஆக்ட்'ண்டபமர்கள்.

டங்கலவத தடமர்த்ட

ஸ்பனொத்வட உள்லக்குள்ழந ளகமஞ்சங்கூ

ணக்கமணழ, ளபநிப்மர்வபக்கு ணந்ட ணமடயரி ணனுஷ்த
ரீடயதில் ஆக்ட் ண்டபமர்கள். டங்கலவத தடமர்த்ட
ஸ்பனொத்வட உள்லக்குள்ழந ளகமஞ்சங்கூ
ணக்கமணழ, ளபநிப்மர்வபக்கு ணந்ட ணமடயரி ணனுஷ்த
ரீடயதில் 'ஆக்ட்'ண்டபமர்கள். 'ணமதம ணமடே', 'ீ ம
ணமடே', 'க மக ழப'ன்ளல்மம்

இவட வபத்டத்டமன் கயனஷ்ஞ ணமத்ணம
ழமன்பர்கவநச் ளசமல்கயழமம். மணர்

ணமபிஷ்டபின் அபடமணமமலும், ீவடவத
மபஞன் டெக்கயக் ளகமண்டு ழம ழமட மணமன்த
ணடேஷ்தர் ணமடயரி டக்கப்ட்மர். ங்வகதில் னேத்டனணயதில்
க்ஷ்ணஞர் னெர்ச்வசதமழமட எழடிதமக அன
ஆம்ித்ட பிட்மர்.
அபடமங்கள் ன் இப்டிப் ண்ஞ ழபண்டுளணன்மல்,
அபர்கள் அபடரித்டழட ங்கலக்கு பனய கமட்த்டமன்.
ங்கள் டங்கலவத ணடேஷ்த சக்டயவத வபத்டக்
ளகமண்ழ, ஸ்பமபத்வட எட்டிப் ழமழத, 'ழச்ச'வ
'பதண்ம'க

(மத்கமணமக) டயர்க்கமணல், டிப்டிதமக

உதர்த்டயக் ளகமண்டு ழமழத னடிபிழ னர்ஞயவ
அவத ழபண்டும். இடயழ அபர்கலக்கு

பனயகமட்டுபடற்கமகத்டமன் - ப்க்னடய ழபகங்கநில்
ணமட்டிக் ளகமண்டு டயண்மடுகய டமங்கலம் அிபினத்டய
அவத னடினேம் ன் ம்ிக்வகவதனேம்

உத்மத்வடனேம் அபர்கலக்கு ஊட்டுபடற்கமகத்டமன் அபடமங்கலம் ணடேஷ்தர் ணமடயரி க்கயட;டிக்கயட.
இந்ட ணமடயரி ஆசமர்தமலம் ணடேஷ்தழபம் ழமட்மர்.
ழமகளணல்மம் அடிட்டுப் ழமய் ணறம் இனந்ட

இம் ளடரிதமணல் ணவந்ட, இண்மபடமக இன்ளமன்று
இல்மட அத்வபட ப்ம்ணணமகய யவந்ட பிடுகய ஜம
யவவத உழடசம் ண்ஞத்டமன் அபர் அபடமம்
ண்ஞிமர். அப்டிதினக்கும்ழமழட, ணடேஷ்த

ஸ்பமபத்டக்கு அடேகூணமக ழமகத்வடனேம் யம்

ணமடயரி, ணவனேம் யம் ணமடயரி எப்னக்ளகமண்ழ,

இளடல்மம் அடிட்டுப் ழமகய யவக்குப் டிப்டிதமகக்
ளகமண்டுழமகய டயனுயழழத அபர் பனய ழமட்டுக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
கத்வடனேம் த்டகய சக்டய என்று இனக்கயட.

ப்ஹ்ணத்வடத் டபி ழபழ டலேம் இல்வ ன்டமல்,
அடற்குள்ழநழதடமன் இந்ட கமர்த ணமசக்டயனேம்
இனக்கயட ன்று ஆகயட. ஆவகதமல் யர்குஞணம
ப்ம்ணத்வட உமயக்க னடிதமடபர்கள் அடன் சக்டயதிம்
ணவ க்டயதில் டயனப்ிபிட்மல் அப்னம் அடன்
கமர்தணயல்மட ஸ்ப-ஸ்பனொத்வடப் ற்யத ஜமத்வடப்
ள னடிகயட. ழமக வ்தமமங்கவநச் ளசய்கய கமர்த
ப்ம்ணழண இந்ட ஜமத்வடனேம் அடேக்யத்ட பிடுகயட
ன்டமல் ம் ஆசமர்தமள் க்டய ணமர்க்கத்வடத்

டம்னவத ஜம ணமர்க்கத்டக்குப் னர்பமங்கணமக வபத்ட
ழமயத்ட, பினத்டய ண்ஞிமர். இடற்கமகத்டமன்
ண்ணட ஸ்டமம் ன்று ழடபடம ஆமடம

ணமர்க்கங்கவந ஸ்டமிடம் ண்ஞிமர். அழக க்டய
க்ந்டங்கவநப் ண்ஞிமர். இந்ட ழடசத்டயல் என னெவ
னடுக்கு மக்கய இல்மணல் ழக்ஷத்மஞனம்

டீர்த்டமனம் ண்ஞி அங்கங்ழக தந்த்ங்கவந
ஸ்டமித்டமர். ஆத னமக்ணங்கவந ற்டுத்டயக்
ளகமடுத்டமர்.
க்டய-கபிவடச் சயகம் ளநந்டர்த ரி
க்டய-கபிவடச் சயகம் ' ளநந்டர்த ரி '

இப்டி க்டய ணமர்க்கத்டயழ அபர் அழகம்

ண்ஞிதடற்ளகல்மம் சயகணமக இனப்டடமன்
'ளநந்டர்த

ரி'. ஆசமர்தமவநப் ற்யத்

ளடரிந்டபர்கலக்ளகல்மம் அபவப் ற்ய ழபளன்
ளடரிந்டயனக்குழணம ளடரிந்டயனக்கமழடம - அபர் ப்ஹ்ண
¨த் மஷ்தம் ன்று டம்னவத யத்டமந்டணம

அத்வபடத்வட னடிந்ட னடிபமக ணர்த்டம் ண்ஞ
(யவமட்) லடயதினக்கயமளன்ட கூத்

ளடரிந்டயனக்குழணம ளடரிந்டயனக்கமழடம - அபர் ளதவச்
ளசமன்மழ 'ளநந்டர்த ரி'ண்ஞிபர் ன்று
ளடரிந்டயனக்கும். ஆசமர்தமள் ன்மழ ளமட

ங்கலக்கு யவலே பனபட ' ழகமபிந்ட'னம்
'ளநந்டர்த

ரி'னேந்டமன்.

அபனவத க்டயப் ஞிக்கு ணட்டுணயல்மணல் கபி
ன்கய னவதில் அபனக்கு உள்ந ப்டயம சக்டயவத
(ழணவடவத) க் கமட்டும் சயகணம ஸ்னஷ்டினேம்
'ளநந்டர்த

ரி'டமன்.

அவட அபர் அவணத்டயனக்கும் ணீ ட்னக்குப் ழனம்
'சயகரிஞி'ன்ழ

ளமனத்டணமக இனக்கயட. பரிக்குப்

டயழல அக்ஷனள்ந ணீ ட்ர்கநில் அட என்று.

கமநிடமர் யம்க் கமவ்த த்ழடமடு லடயதினக்கும்
'ழணக

ந்ழடச'னம் டயழல அக்ஷ ணீ ட்ர்கநில்

இன்ளமன்றுடமன். அடற்கு ணந்டமக்மந்டம ன்று ழர்.
அடயழ டயழல அக்ஷங்கள் 4-6-7 ன்று னென்மகப்
ிரினேம். 'சயகரிஞி'வ்னத்டத்டயல் அழட டயழல 6-11 ன்று
ிரினேம்.

ங்கர ட பித்பமன்கலம், மட்த சமஸ்டயகமர்கலம்

ளசமல்பமர்கள். இட்வப் வதமக ஆடயடமநம் ணமடயரி
இனப்வடபி ணயச்ம் ன்று இட்வப் வழதமடு
எற்வப் வனேம் ழசர்ந்டமல்டமன் அடயழ ணயடுக்கு
ழபண்டித ணதத்டயல் ணயடுக்கும் மஸ்டய, பிச்மந்டய

ழபண்டித இத்டயல் பிச்மந்டயனேம் மஸ்டய ன்று. அழட
ணமடயரி கபிவடதிலும் பமர்த்வடகள் ிரிகயழமட
இட்வப் வழதமடு எற்வப் வனேம் ழசர்ந்டமல்
அனகு மஸ்டயதமகயட.

கமவ்த னொம், கமவ்த ம் இண்டுக்கும் 'ளநந்டர்த
ரி'வதச் சயப்ித்டச் ளசமன்மலும் அடன்
னக்தணம சயப்ன க்டய ஸ்ழடமத்டயம் ன்
னவதில்டமன்.
ஜமினேம் க்டயனேம்
ஜமினேம் க்டயனேம்
ஃிமஃி (டத்ப சமஸ்டயம்) று டிதமக டுத்டக்
ளகமண்ழ இந்ட மநில் மர்ப்டமல் "அத்வபட

ஜமத்வடச் ளசமன் ஆசமர்தமள் க்டய ணமர்க்கத்வட
அிபினத்டய ண்ஞிதினப்மம?இளடல்மம் ளபறும்
னநி. பழம ண்ஞி ஸ்ழடமத்டயங்கவந ஆசமர்தமள்

ழரில் ற்ய பிட்மர்கள். தந்த்ஸ்டமம் னடமடம்
அபர் ளசய்டயனக்க னடிதமட'ன்கயமர்கள். ஆமல் ம்
ஆசமர்தமள் ப்ளமர் மம் ளசமல்கய ணமடயரி
ஃிமஃி ன்று ிரித்டக் ளகமண்டு ழமபரில்வ.

ஃிமஃி பமட மடமஞ ங்கள் னடற்ளகமண்டு

கவனேம் அபபர் இனக்கய யவதியனந்ட, அந்ட
யவவத அடேரித்டக் ளகமண்டு ழமழத, ளகமஞ்சங்

ளகமஞ்சணமபட டெக்கயபி ழபண்டும் ன்றுடமன் அபர்
பந்டமர். அடமல், ஜமணமர்க்கத்டயல் ழமகக்
கூடிதபர்கலக்கு எழ அத்வபடணமகத் டம்னவத

மஷ்தங்கநிலும் ப்கஞ க்ந்டங்கநிலும் உழடசம்
ண்ஞிமலும், ணற் ங்கவந உத்ழடசயத்ட அபபர்
ஸ்படர்ணப்டிதம கர்ணமவபனேம், க்டயவதனேம் யம்ப்
ழமயத்ட பினத்டய ளசய்ட ளகமடுத்டமர். இடற்கமக

ழக்ஷத்ம் ழக்ஷத்ணமகப் ழமபட ஆத ப்டயஷ்வனேம்
தந்த் ஸ்டமனம் ண்டபட ஸ்ழடமத்ம் ளசய்பட
னடமபற்வப் ண்ஞிமர்.
'ல்மம்

என்று ன்கயபன் டமன் ஜமி, கபமன், க்டன்

ன்று இண்மகப் ிரிந்டள்நழமழட க்டய இனக்க

னடினேம். அடமல் என ஜமி க்டமக இனக்கழப
னடிதமட'ன்று 'ஆர்க்னை'ளசய்கயமர்கள். அப்டி

ளசய்கயபர்கள் டங்கலக்ழக அத்வபட ஜமம்
பந்டபிட்டமக ளசமல்யக் ளகமள்ந னடிதமட!ஆமல்
யணமகழப அப்டிப்ட் ஜமத்வடப் ளற்யனந்ட

சுகப்ப்ம்ணம் ப்டி இனந்டமர், டமசயப ப்ம்ழணந்த்மள்
ப்டி இனந்டமர் ன்று மர்த்டமல் அபர்களநல்மம் ண
க்டர்கநமகலேம் இனந்டளகமண்டு க்டய டைல்கவந
உகரித்டயனக்கயமர்கள். மணகயனஷ்ஞ ணம்மகூ
அத்வபடத்வட எப்னக் ளகமண்பர்டமன். ஆமல் 'கமநி,
கமநி' ன்ழ க்டயதமக இனந்டயனக்கயமர். ணீ த்டயல்
ணஞ ரியனேம் அனஞமசழஸ்பவ ஸ்டடய
ண்ஞிதினக்கயமர்.

இன்ளமன க்கம் ணமஞிக்கபமசகர், ம்ணமழ்பமர்,

அனஞகயரிமடர், டமனேணமபர் ணமடயரி க்டயதிழ உனகய
உனகய மடிதபர்கள் அத்வபட அடேனடயணமன்கநமகலேம்
இனந்டயனக்கயமர்களநன்ட அபர்கலவத மல்கநில்
அங்கங்ழக flash ஆகயட.
ஜமி க்ட க்ந்டம் ண்ஞக்கூமட ன்மல், அபன்
ஜம கர்ந்டனம்டமன் ண்ஞக் கூமட

ன்ழன்!இபர்கலவத பமடத்டயன்டி ஜம டைல்கவநப்
ண்ஞிபர்கள், ஜம உழடசம் ண்ஞிபர்கள்
அத்டவ ழனம்

ஜமிதில்வ ன்றுடமன் ற்டும் ன்ழன்!ன் இப்டிச்
ளசமல்கயழன் ன்மல்:ஜமி க்ஷஞம்
ன்?'ழமகளணல்மம் ணமவத;டங்கவநத் டித்டி
ீபமத்ணம ன்று ங்கள் யவத்டக்

ளகமண்டினப்ளடல்மம் அஞ்ஜமம்'ன்று அடேபத்டயல்
ளடரிந்டளகமண்டு இப்டிப்ட் ழமகத்வடனேம், அடயழ
அஞ்ஜமத்டக்கு ஆஸ்டணமக இனக்கய ணவனேம்

ளடமவத்ட னலகயபிட்டு அப்டிழத அகண் ஆத்ணமபில்
அத்பிடீதணமக, 'ல்மம் டமமக'டக்கு ழபல்மணல்
இனக்கயடடமழ ஜமி க்ஷஞம்?அப்டிப்ட்பன்
உழடசம் ண்டகயமன் ன்மல், னஸ்டகம் லடகயமன்
ன்மல், அட ஜம பிதணம பிதணம ிங்கம்,
னஸ்டகம் ன்மல்கூ, ப்டி ரி பனம்?இபனுக்கு
ளபநிதிழ யணமகழப ழமகம் இனக்கயட. இபனுக்கு

ழபமக யணமகழப டித்டிதமக அழக ீபமத்ணமக்கள்
இனக்கயமர்கள் ன்று இபன் யவத்டமல்டமழ அப்டி

இபனுக்கு ழபமக உள்ந ழமகத்வட உத்டரிப்டற்கும்
ீபர்கலக்கு ஜமம் டனபடற்கும் இபன் லத்ட

னெணமகலேம் ழச்சு னெணமகலேம் உழடசம் ண்ஞ
யவப்மன்?இப்டிப் மர்க்கும்ழமட அத்டவ
ஜமமச்சமரிதமர்கலம் பமஸ்டபத்டயல் ஜமிதில்வ
ன்றுடமழ ஆகயபிடும்?அந்ட ணமடயரி
ளசமல்மணம?ளசமன்மல் த்டவ
அசமம்?ஜமிகநமக இல்மடபர்கள் டந்ட

உழடசத்டயற்கு ன் சக்டயதினக்கும்?அடேபிதமக
இல்மட எனத்டின் பமக்குக்கு ன் பர்
இனக்கும்?ஆமல் ித்தக்ஷத்டயல் மர்த்டமழம,
கபத்கர வடதில் ஜமத்வடப் ற்ய பனகய

அத்தமதங்கள், அல்ட ம் ஆசமர்தமள் ண்ஞி பிழபக
சூமணஞி, அள்ட (டத்டமத்ழதரின்) 'அபடெட கர வட',
(பயஷ்ர்

உழடசயத்ட ழதமக) பமயஷ்ம்;அல்ட என

டமனேணமபர் மல் - ஆகயதபற்வப் டிக்கயழமழட,
டிக்கய ணட்டுணமபட அட ம்வணனேம் இந்ட ணமவதவதத்
டமண்டி சமந்ட னத்ணமதினக்கய ழடம என்றுக்குத்
டெக்கயக் ளகமண்டு ழமகயழட!க்குப ஸ்டயடயதில்

இபற்வப் டித்டபிட்ழ என ழபகம் பந்ட படு
ீ பமசல்
ல்மபற்வனேம் பிட்டு பிட்டுக் கமட்டுக்கு, குவகக்கு
ழமய் கமந்டத்டயல் ஆத்ணமமணர்கநமக உட்கமர்ந்ட

ளகமண்பர்கலம் இனந்டயனக்கயமர்கழந!இபற்வ
லடயதபர்கள் அடேப சயகத்டயயனந்ட ளகமண்டு லடம
பிட்மல் இந்ட சக்டய அபர்கள் உழடசத்டக்கு ப்டி
பனம்?

அடமல் ழடம டர்க்க ரீடயதில் ஜமிக்கு ப்டி க்டய
பனம், ஜமி ப்டி உழடசம் ண்டபமன்

ன்ளல்மம் ழகட்டு, இளடல்மம் மத்தணயல்மடட
ன்மலும் மத்தம், அமத்தம் ல்மபற்றுக்கும்
அப்மற்ட் ஈச்ப ீ வதில் இப்டிளதல்மம் ந்ட
ளகமண்டு டமினக்கயட!

ஜமி உள்லக்குள்ழந அத்வபடணமக இனந்ட ளகமண்ழ
ப்டி ளபநிதில் த்வபடணமகக் கமர்தம் ளசய்கய ணமடயரித்
ளடரிகயமன் ன்மல், ஈச்ப ீ வ ன்றுடமன் ளசமல்
ழபண்டும். அபனுக்கு (ஜமிக்கு) ணஸ் ழமய்பிட்ட,
ணமவத ழமய்பிட்ட ன்மல் அடற்கமக ளபநிதிழ
இனக்கய ழமகனம், ீபப் ிஞ்சனம் அப்டிழத

இல்மணல் ழமய்பிடுகயடம ன்?இடயயனந்ட ன்
ஆகயட?ழபறு ழடம என ளரித ணஸ்டமன் இட
அத்டவவதனேம் ண்ஞி,
த்டவழதம பிடயகவநப் ழமட்டு ிஞ்சத்வட என
சரரில் ஆட்டி வபத்ட ளகமண்டினக்கயட;ீபர்கவநச்

சரர்ளகட்டு அபபர் ணம் ழமடி ணமவததில் ஆட்டி
வபத்டக் ளகமண்டும் இனக்கயட ன்று டமழ

ஆகயட?அந்ட சக்டயவததத்டமன் அத்வபட சமஸ்டயத்டயழ
குஞப் ிம்ணம், ஈச்பன் ன்று ளசமல்கயட. சமக்ட
சமஸ்டயங்கநிலும், வசப சமஸ்த்ங்கநிலும்

கமரிதணயல்மட யர்குஞப் ிம்ணத்வட 'சயபம்'ன்கயழமட
இந்ட குஞப் ிம்ணத்வடத்டமன். சக்டய, மசக்டய, அம்மள்
ன்ட. யர்குஞ ப்ணஹ்ணழண இப்டி குஞ
ப்ஹ்ணணமனேம் ளபநிவ்தபமம்

ண்டகயமற்ழமத்டமன், யர்குஞமடேபத்டயல்

யத்டயதவந்ட ஜமினேம் ளபநி வ்தபமம்
ண்டம்டி அந்ட குஞ ப்ம்ணழண வபத்டயனக்கயட
ன்ழ ளசமல்டம்.
ணமவத ழமகழபண்டும், ணஸ் ழமக ழபண்டும் ன்று
எனத்டன் டமமக த்தம, பிசமமடயகநமல் ிதத்டம்
ண்டபட ஜம ணமர்க்கம். இன்ளமன பனய அந்ட
ணவ, அவடனேம் இத்டவ ணமவதவதனேம் ண்ஞி
மசக்டயதிம் க்டயதில் அர்ப்ஞம் ண்டபட டயனன் வகதிழழத சமபிவதக் ளகமடுக்கய ணமடயரி!ீ ம
யணயத்டணமக அட இத்டவ ணமவத ண்ஞிமலும்,
ணவ ஆட்டு ஆட்டு ன்று ஆட்டிமலும்

உண்வணதில் அட ண கனஞமணதணமட. ிரிந்டயனந்ட
ிகு ழசர்ந்டமல்டமன் ழசனபடயன் அனவண ளடரினேம்,

ளனவண ளடரினேம்;அப்டிச் ழசர்த்டக் ளகமள்லம்டி என
ீபன் ிமர்த்டயப்டயல் க்டயதின் னம்,

ிமர்த்டவவதக் ழகட்டு அடன்டி ழசர்த்டக் ளகமள்படயல்
டன்னுவத ணப் ிழவணதம அடேக் னம்
ளடரினேம் ன்டற்கமகத்டமன் மசக்டய த்வபட

பிவநதமட்டு பிவநதமடுபட!ஆவகதமல் எனத்டன்
இடயயனந்ட பிடுழபண்டும் ன்று அபவநழத க்டய
ண்டகயழமட அபழந ஜமப் மவக் ளகமடுத்ட
பிடுபித்ட பிடுபமள்.
க்டய ன்மழ அடன் க்ஷ்தம் ( goal ) கபமவப்
ிரிந்டயனந்ட உமயக்கும் த்வபட மபம்டமன் ன்

டப்ம அிப்மதத்டயழழத, ஜமி (அத்வபடய) ப்டி

க்டய பனயவதச் ளசமல்லுபமன் ன்று ழகட்கயமர்கள்.
(கபமன், க்டன் ன்று) ிரிந்டயனந்ட உமயக்க

உமதணமக இனக்கய க்டய பனயதில் ழமகயபழ,
'உன்ிணயனந்ட

ிரிந்டயல்மணல் என்மகப் ழமய்பி

ழபண்டும்'ன்று ழபண்டிக்ளகமள்கய யவக்கும் அந்ட

க்டயழத அபவ அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகும் ன்ட
ளடரிதமடடமல் இப்டிச் ளசமல்கயமர்கள். அந்ட யவ
அபனுக்கு பனம்ழமட கமர்த ிம்ணம், குஞ ப்ம்ணம்
ன்று ளசமல்லும் மசக்டயழத அபனுக்குக் கமஞ

ப்ம்ணம், யர்குஞ ப்ம்ணம் ன்று ளசமல்லும் அத்வபட
பஸ்டபிம் ளகமண்டு ழசர்க்கும் ஜமத்வட
ப்மடயப்மன்.

ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகனடிதமடபர்கள் க்டய ண்ஞிப்
ண்ஞிழத ஈச்பப் ிமடணமக ஜமத்வட
அவதனடினேம் ன்று என ஜமி ளடரிந்ட
ளகமண்டினக்கும்ழமட அபர்கலக்கு உகமணமக க்டய

ஸ்டடயகள், தந்டய ஸ்டமம் ல்மம் ண்டபமன்;னம
த்டடயகவநச் சரர்ப்டுத்டயக் ளகமடுப்மன்;
னவ ண்டபமன்;ழகமபில் குநம் கட்டிக்
ளகமடுப்மன்;ல்மம் ண்டபமன்.
ீப-ிம்ண அழடத்வடச் ளசமல்லும் ணமபமக்தங்கவந
சயபஞ, ண யடயத்தமங்கநமல்
ித்தக்ஷஅடேபணமக ஆக்கயக் ளகமள்கய ஜமணமர்க்கம்
ல்மனக்கும் வகபமட. ணஸ் ளடமவந்டமல்டமன்
ஆத்ணமவப ிம்ணணமக ளடரிந்டளகமள்ந னடினேம்

ன்மல், அந்ட ணவ டமல் ளடமவப்ட ன்று
ளடரிதணமட்ழன் ன்கயட. அடடமன் ளடமவக்கய
னதற்சயவதனேம் ணழடமழ
ளசய்கய ணமடயரி இனக்கயட!அடழப ப்டித் டன்வழத
ளடமவத்டக் ளகமள்ந னடினேம்?உள்நங்வகதமல்
இன்ளமனபவ அடிக்கமம்;அவடழத அடித்டக்

ளகமள்நச் ளசமன்மல் ப்டி னடினேம்?இப்டி என்றும்
னரிதமட டவசதில் டயண்மடிக் ளகமண்டினந்டமலும்
இத்டவ ணஸ்கவநனேம் ண்ஞிபிட்டினக்கய என
ளரித சக்டய இனக்க ழபண்டும் ன்று னரிகயழடம
இல்வழதம?ழப மம் ம் ணவ அக்கயக்
ளகமள்கய ிம்ண ிதத்த்வட பிட்டுபிட்டு -

சமட்சயக்கமன் கமயல் பிலபவடபி சம்ணன்கமன்
கமயழழத பினமம் ன்று- அந்டப் மசக்டயதின்

கமயழழத ழமய் பிலந்டமல் அபழந இந்ட ணவ
அக்கய பிடுபமள்;அடற்கம ஜமத்வட அடேக்யத்ட
பிடுபமள்.

என்று ணழமமசம் ன்று ீப ணவ அடிழதமடு
இல்மணல் ண்ஞித் டன்னுவத சமந்டணம சயப

யவவதத் டந்ட 'சயழபமம்'ன்று ஆக்கமம்;அல்ட
'ல்மம்

ன் பிவநதமட்டுடமழம?பிவநதமட்டு

பிவதமளடல்மம் ணமதம த்னஷ்டிதமல்டமன். அவட
அலத்டயத் டவத்ட டுத்ட பிடுகயழன். அப்னம் ீனேம்
ன் ணமடயரிழத உள்ழந சமந்டம்-சயபம் - அத்வபடணமக
இனந்டளகமண்டு, ளபநிதிழ ணமவத ளடமமட என சுத்ட
ணவ வபத்டக் ளகமண்டு, மன் அடிக்கய இத்டவ

கூத்வடனேம் யத்ட ஆந்டக் கூத்டமடிக்

ளகமண்டினக்கமம். அப்டி உன்வ க்குள்ழநனேம்,
ன்வழத இத்டவ ிஞ்ச ஆட்த்டயழனேம் மர்த்டக்
ளகமண்டு - ணவ யர்னெணமக்கயக்
ளகமள்நமணல் ரினஞணமக ளமப்ிக் ளகமண்டு -

ஆந்டணமகக் கயம!'ன்று ளசமல்ய அப்டி ண்ஞினேம்
பிமம்..
த்டவ தத்டம் ண்ஞிமலும் ணமவத
ழமகபில்வழத. ழமகம் ழமகபில்வழத, ணஸ்
ழமக பில்வழத ன்று ளபட்கப்ட்டுக்ளகமண்டு

அபணமப் ட்டுக்ளகமண்டு, அபணமப் ட்டுக்ளகமண்டு
அலடமல் அபள், 'ம்ப்ம அனழ?' 'ம்ம அபணமப்
ழ?ழமகம் ழமகயழத- ன்ம, c அவட

ண்ஞிதினந்டமத்டமழ உன்மல் ழமக்கயக்க
னடினேம்?ீதம அவடப் ண்ஞிழ?இந்ட ¨ர்த
சந்த்மடயகவந, ணவவத, ணத்வட, ளசடிவத, ளகமடிவத,
னத்த்வட, னல,னசசய-ம்னகம் க்ஷயன்னு

க்ஷக்கஞக்கம ீபமசயகவந, ணடேஷ்த பர்க்கத்வட ீதம
ண்ஞிழ?இவடளதல்மம் c ண்ஞமவ-ன்ம, c ீ-ன்னு
சயன்டம என்வ யவச்சு அலடண்டினக்கயழத அவட
ணட்டும் ீழதபம ண்ஞிண்ழ?இட ல்மத்வடனேம்

எண்ஞம ன்ழம ழபந்டமன் ளடரிஞ்சுக்கமண ழபழ
பழ பஸ்டக்கள் -ழ ளக்கய
ணமதம த்னஷ்டிவதனேம் ீழதபம உண்மக்கயண்ழ?அப்ம,
ளகமனந்ழட!ழமகம், ணற, இடகநிழ ணமட்டிண்டு

னனயக்கய c ீ-ங்கயட, ணமட்டி வபக்கய ணமவத ல்மம்

மன் ண்ஞிடடமன். "ணண ணமதம டத்ததம"- ன்ழ
டமழ க்னஷ்ஞன் பமதமழ

ளசமல்யதினக்ழகன்?"வடப"ன்னும் அங்ழக
ளசமல்யதினக்ழகழ? (ளடய்ப சக்டயதமல் ஆட ன்று
அர்த்டம்) ீழத ண்ஞிண்ட-ன்ம ீழத ழமக்கயக்கலேம்
னடினேம். னர்ஞ டயவ்த சக்டயதம மன் ண்ஞிடன்ம?ன் பிவநதமட்டுழ மன் ணட்டுழண ர்ப
சக்டயதமகலேம், உன் ணமடயரி ீபன்கவந கயஞ்சயத்சக்டர்கநமனேம் (அற் சக்டயனேள்நபர்கநமகலேம்)

ளபச்சயனக்கய ழமட மன் ண்ஞி ணமவத, ணற,
ழமகம் னடமடகவந ீதமப் ழமக்கயக்க னடிதவன்ம அடக்கமக ண்ம அனடம், அபணமப்

டம்?அட உன் சக்டயதிழ இல்மட ணமசமம். ன்
க்னவதமல்டம க்கழபண்டித பிதம்!ண்ஞி

மழடமன் அடகவநப் ழமக்கடிக்கலேம் னடினேம். ங்கயட்
க்டயதிழ பம!ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகப் ழமக்கடிக்கயழன்.
"எனத்டன்

ணவ, இந்த்ரிதங்கவந அக்கய ஜம

பனயதிழ ழமமன்-ம அடலேம் ன்
அடேக்த்டயமழடமன்;மன் allow ண்ஞடமழடமன்

க்கயட. ழபழ ழபழதமகத் ளடரிதவட பிட்டுட்டு
எண்வஞழத ிடிச்சுக்கடம், அடழப ஆகடம்-கய
ஆவச, அத்வபட பமவ ன்கயட - அட எத்டனுக்கு
பழட ன் அனுக்த்டமழடமன்."
(அம்ிவகதின்

பமக்கமகழப ழசய பந்ட ல சஞர்கள்

டணட பமக்கமகத் ளடமர்கயமர்.) இன்ளமன ழபடிக்வக
கூ!என்மக ஆகய அத்வபடமடேபம் ளற்

ஜமினேங்கூ அப்னனம் ணமவதக் கூத்வடப் மர்த்ட

யக்கயடண்டு:ழபழ ழபழனேம் ளடரினேம்;என்ழடமன்
இப்டி ஆகயதினக்கயளடன்றும் ளடரினேம்:கூத்டயல் ஆக்ட்
ண்ஞமணல் மர்த்ட ந்ழடமப்டுகய ணமடயரி அந்ட
ஜமய ட்டுக் ளகமள்நமணல் ணமதம பிழமடத்வட யத்டக்
ளகமண்டு, அவடப் ண்டம் மசக்டயவத க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்டு இனப்மன். இப்டி அபவத் டன் ணமடயரிழத
டன் கூழப த்வபடமத்வபடணமக வபத்டக்

ளகமண்டினப்டம் அம்மள் கமர்தம்டமன். இங்ழக கபிக்க
ழபண்டித அம்சம் ன்ளபன்மல், இந்ட ஜமி ஜமம்
பமட ணற் ங்கநின் ளமனட்மக ணமத்டயம் க்டய
ண்ஞிக் கமட்டுபில்வ. டமழ பமஸ்டபணமக,
"அத்பிடீதணம

அந்ட என்று ப்டிளதல்மம் த்வபடக்

கூத்டடிக்கயட?இடயழ த்டவழதம ளகடுடயனந்டமலும்
ல்ட ல்டமகலேம் த்டவ டயனுற அனகும்,
த்டவ டயனுற அன்னம் இனக்கயட?ன்று
ஆச்சர்தட்டு, ழமற்ய, யத்ட யத்ட அப்ழர்ப்ட்
சக்டயக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞி, அடிம்

ஹ்னடதனர்பணமகழப க்டய ளசலுத்டகய ஜமி அபன்.
சுகமசமர்தமள் (இவ்பிடணமகழப) ஸ்ஷ்ணமக

ளசமல்யதினக்கயமர். ஜமம் பமட க்டன் ழணமக்ஷம்
கயவக்க ழபண்டும் ன்று ஸ்பத கமர்தத்டயற்குக்

கமஞணமகத்டமன் க்டய ண்டகயமளன்மல், ஜம
யத்டயதிமல் ழமகத்டயயனக்கும் ழமழட ணமதம
ழணமசம் (ணமவததியனந்ட பிடுடவ) ளற்
ழணமக்ஷயவதியனக்கும் ஜமிடமன் என
கமஞனணயல்மணல்

க்டயக்கமகழப க்டய ண்டகயமளன்று 'ட்ரிப்னைட்'
ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
(ணீ ண்டும்

அம்ிவகதிந் பமக்கமகப் ழசுகயமர்:) 'இப்டி

அபனுக்கு ஜமத்டயயனந்ழட என னட டயனுற
க்டயவதக் ளகமடுக்கயடம் மன்டமன். அந்ட மழ

உக்கு, அடக்கம கமம் பப்ழம, க்டயதிழனந்ட
ஜமத்வடக் ளகமடுத்டட்டுப் ழமழன். ன்
அனழ?ங்கயட்ழ 'அம்ணம'ன்னு
பந்டட்டிழதமல்யழதம?உன்வ மன் மர்த்டக்கயழன்.
மன் ண்ஞி ளபச்ச ந்டத்டழனந்ட மழ ணீ ட்டு
பிழன். 'ணீ நடம், ணீ நடம்'னு அனமழட!ல்மம் ன்
கமர்தம், ல்மத்டழனேம் மன் டமன் இனக்ழகன்னு

ணயழ ன்ம, ளகட்டிதம ளபச்சுக்ழகம!ல்மம் மன்
ன்கயழமட டழனந்டம் ணீ நழப ழபண்மம்!
"ஜம

பனய-ன்னு பிசமம் - ஆமய்ச்சய- ண்ஞிண்டு

ழமபம, பம (க) ப் மர்க்கய த்வபடப் மர்வப

ழமமத்டமன் அடயழனந்ட ப அத்டவ உத்பனம்
ழமய் எண்ஞம அங்கயதினக்கய சமந்டய கயவக்கும்னு,
அப்டி ழமம ழமகட்டும் உக்கு அடக்கம த்மஞி

இல்ழன்ம அடக்கமகக் ளகமவப் ட்டுண்டு அனமழட,
அபணமப்மழட அப்ம!அன்ன பனயதிழ பம. வடனேம்

மன. ஆம எழடிதமப் ிரிச்சுப் மர்க்கமண அத்டவக்கும்
அடிப்வ எழ மன் டமன் ன்கய ஜமகம் ணக்கமணப்
மன. ங்கயட் அன்ன ளபச்சு, அந்ட அன்னப்
மர்வபதமழழத கத்வடனேம் அவஞச்சுப் மன.
மனும் ன் அன்ிழ ளமம்லேம் உசந்ட

அடேக்த்வடப் ண்ஞி உன்வ ஜமத்டக்கு

டெக்கயபிடுகயழன்"- ன்று இப்டி அம்மள் க்டய பனயதில்
ழமமலும் யவபம அடேபத்வடக் ளகமடுத்ட
பிடுபமள்.
அம்மள் ன்மல் ணமத்ணம, கலேள் ன்ட.

அபபர்கலவத இஷ்னெர்த்டயனேந்டமன். அப்டிப்ட்
ப்ஹ்ண சக்டய ணமவதனேம் ண்டபமள்;க்டயதிழ
குஞணமனேம் அடேக்ம் ண்டபமள்;ஜமத்டயழ
யர்குஞணமனேம் ழணமக்ஷம்
ளகமடுப்மள்;க்டயதிமழழதகூ ஜமத்டயல் ழசர்க்கலேம்
ழசர்ப்மள்.
ளணமத்டத்டயல் இப்ழமட ன் ழடமன்றுகயளடன்மல்,
'ஜமப்

னஸ்டகம் லடயபர் ங்ழகதமபட க்டய

ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபமம?ன்று ழகட்கயபர்கள்
ழகட்மலும், க்ளகன்ழபம, 'ஜமப் னஸ்டகம்
லடயடமழழத அபர் க்டய ஸ்ழடமத்னம் லடயத்டமன்
இனக்க ழபண்டும். அப்ழமடடமன் அபர் ஆசமர்தமள்
ன்ழ னடிலே கட்த் ழடமன்றுகயட. அத்வபட

மக்ஷ£த்கமம் ளற் அபர், அப்டிப் ளற்றுங்கூ,
ப்ழமட ங்கவநத் டணக்கு ழபழதமக யவத்ட,
அல்ட அப்டி யவத்ட ணமடயரி, அபர்கவந உத்ழடசயத்ட
ஜம னஸ்டகம் லடயமழம, அப்ழமழட அபர் த்வபடப்
ிஞ்சத்வட எப்னக்ளகமண்டு அவட ரிப்டுத்டய
ல்டமக்க ழபண்டும் ன்று யவத்டடமகத்டமன்
அர்த்டம். ஆசமர்த னொணமக இந்ட அபடமம்

ற்ட்ளடன்டற்ழக அடடமழ அர்த்டம்?இடயழ

ணமட்டிக் ளகமண்டினக்கயபர்கலக்கு உழடசயப்பர்,
இடற்குக் கமஞணம சக்டயவத க்டய ண்ஞி
ஸ்டடயக்கலேம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கத்டமழ
ழபண்டும்?ழமகத்டயம் அபனக்கு இனக்கய அன்மல்,
டவததமல்டமழ அட டயனந்ட ழபண்டும் ன்று உழடசம்
ண்டகயமர்?அப்ழமட இத்டவ அன்னக்கும்

னெகமஞணம "டதமனெ டத்டபம்"ன்கயமர்கழந,
அவட ணட்டும் அன்ழமடு ஸ்ழடமத்டயம்
ண்ஞமணயனப்மம?ஜமிக்கு என்மலும் என்றும்
ஆகழபண்டுளணன்டயல்வ ன்மலும் ழமக
உத்டமஞம் ன்று அக்ஷவட ழமட்டுக் ளகமண்டு

உழடசம் ண்டம்ழமட, டன்வ ணீ யத என சக்டயடமன்
அப்டிப் ண்டபிக்கயட ன்று ளடரினேழணம

இல்யழதம?அப்ழமட அடற்கு னன் அங்கய பிதணமக
ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபடயல் னஞமக ன் இனக்கயட?
'ஜமி

ஜம உழடசம் ண்டகயடகூ ம்

மர்வபதில்டமன்;அபனுக்கு கர்த்னத்ப னத்டய (டமன்
ளசய்கயழமம் ன் உஞர்லே) இல்வ'ன்று ளசமன்மல்
அப்ழமடம் இழட ணமடயரி ன் அபன் கர்த்னத்பழண

இல்மணல் க்டயப் னஸ்டகனம் லடக்கூமட?' ன்
யதமதணம ழகள்பி பனகயட. ழமக கல்தமஞணமக,
அடமபட ங்கவந உத்ழடசயத்ட ஈச்பழ ஜமி

னெம் ஜம உழடசம் ண்டகயமன் ன்மல், இழட
ழம ங்கலக்கமக ழபண்டிழத அபன் னெம்
ஈச்பன் க்டயப் னஸ்டகனம் லடப்

ண்ஞமம்டமழ?என ஜமிவத ஈச்பன்டமன் ழமக

கல்தமஞத்டக்கமக அபனுவத ிமப்ட கர்ணம டீர்கய

பவதில் கமரிதம் ண்ஞ வபக்கயமன் ன்மல், ழமக
கல்தமஞம் ஜம உழடசத்டயன் பனயதமக ணட்டுணம
ற்டும்?னக்கமல்பமசயப் ழர் ஜமணமர்க்கம் ன்மழ,
'ளரித

பிதம்;ம்ணமமகமட'ன்று எடங்கயத்டமழ

ழமபமர்கள்?அடமல் ழமக கல்தமஞம் ண்டபட
ன்மல் க்டயப் ஞினேம் ண்ஞத்டமன்

ழபண்டும்;ஸ்ழடமத்ப் னஸ்டகம், ழக்ஷத்மஞம், தந்டய
ஸ்டமம், னவ ல்மம் ங்கவந உத்ழடசயத்டப்
ண்ஞத்டமன் ழபண்டும்.
ஜமிக்குப் ிமப்டனம் கயவதமட ன்று இன்ளமன

அிப்மதம். இப்டி வபத்டக் ளகமண்மலும், 'ின்ழ ன்
அபன் ளபநிக்கமர்தம் ண்டகயமன்?'ன்று ழகட்மல்,
'ஈச்பன்டமன்

ழமக ங்க்த்டக்கமக (உவக

னச் ளசய்த) அபவப் ண்ஞ வபக்கயமன்'ன்ழ
டயல் ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட. இப்ழமட ளசமன்
'ஆர்க்னேளணன்ட்'டி

அக்கம்.

இடயழ க்டயக் கமரிதனந்டமன்

இத்டவனேம் ளசமன் ின், னடிபமக ஜமிவதப் ற்ய
மம் டலேம் டீர்ணமிப்டற்கயல்வ. 'ஜமி

க்ஷஞம்'ன்று மம் ளடவடழதம ளசமன்மலும் என

ஜமி ப்டிதினப்மன் ன்ட அபனுக்குத்டமன் ளடரினேம்
- அல்ட அபனுக்குக்கூத் ளடரிதமட!ஆவகதமல், 'ஜமி
கர்ண ணமர்க்கத்வட ஆடரிப்மம?க்டய ணமர்க்கத்வட
பினத்டய ண்டபமம?'ன்று ழகட்டற்ளகல்மம்

னடிபில் அர்த்டழணதில்வ. அபன் டலேம் ளசய்தமம்;

ளசய்தமணயனக்கமம்;கமர்தத்டயழழத அகமரிதணமகலேம்
அகமரிதத்டயழழத

கமரிதணமகலேம் இனக்கமம். ஜமிதின் க்ஷஞம் என
க்ஷஞனழண ளசமல்னடிதமடபமதினப்டடமன்!
ஆசமர்தமழநம ஈச்பமபடமம். அடமழ அபனக்குப்
னர்ப கர்ணம ன்ழ என்று இல்வ.

அபடமங்களநல்மம் ழமக உத்டமஞத்டக்கமகழப
க்கயன். ப்ழமட ழமகத்வட
உத்டரிக்கழபண்டுளணன்று ஈச்பன் யவத்ட

அபடமளணடுக்கயமழம அப்ழமழட அபன் டக்கு
ழபமகத்டமன் ழமகத்வடப் மர்க்கயமன்

ன்மகயபிடுகயட. ழபழதமக இனப்பர்கவநக்

ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகக் கயட்க் ளகமண்டுபந்ட டமமகப்
ண்ஞிக் ளகமள்படற்கமகத்டமன் அபடரிக்கயமன்.
ஸ்படர்ணப்டிதம கர்ணம, க்டய இடகள் பனயதமக
'க்மறப'மக

(டிப்டிதமக) னன்ழயத ிகுடமன்

ஜமத்டயழ ழமய் அத்வபடணமக ஆக னடினேம். அடமல்
என அபடம னனன் இட ல்மபற்வனேம் பினத்டய
ண்ஞித்டமன் ஆகழபண்டும். ல்ம அபடமங்கலம்

ங்கலக்கு பனயகமட்டிதமக பமழ்ந்டளகமண்டு, வபடயக
கர்ணமவபனேம், க்டயவதனேம், ன்மகப் ழமயத்டத்டமன்
இனக்கயன். அடமல் ஆசமர்தமள் ழக்ஷத்மம்

ண்ஞிடயழம, தந்டயப் ிடயஷ்வ ண்ஞிடயழம,
ஆமடம க்ணங்கவந ற்டுத்டயத் டந்டடயழம, ஸ்ழடமத்
னஸ்டகங்கள் லடயமழம, பினத்டணமக (னஞமக)
டலேணயல்வ.

கபிவட ிந்ட கவட
கபிவட ிந்ட கவட
ஆசமர்தமள் ணடேஷ்தமபடமம் டுத்ட ணடேஷ்தர்கள்

ணமடயரிழத ழக்ஷத்ம் ழக்ஷத்ணமகப் ழமய், அங்கங்ழக
டம்னவத டயவ்த சக்டயதமல் ளடய்ப மந்யத்தம்
ணமக ஸ்டயப்டுபடற்கு தந்டய ஸ்டமம்

னடமவடச் ளசய்ட ளகமண்ழ வகமத்டக்குப்
ழமய்ச் ழசர்ந்டமர். மர்படய ழணச்பர்கவந டரிசம்
ண்ஞிமர். அபர்கலவத அபடமம்டமன் இபர்.
மணர் இன்ளமன அபடமணம சுமணவ ந்டயத்டச்
சண்வழத ழமட்மர். கயனஷ்ஞர் இன்ளமன
அபடமணம மணனன் ழமடமகச்
ழசர்ந்டயனந்டமர். இப்டி அபடமத்டயழ  பிசயத்ம்.
இங்ழக அபடமணம ஆசமர்தமள் னெணம மர்படீ ழணச்பர்கவந டரிசம் ண்ஞிமர்.
அப்ழமட ஈச்பன் அபரிம் ந்ட ஸ்டிக
யங்கங்கவநனேம் என சுபடிக் கட்வனேம் ளகமடுத்டமர்.
சுபடிவத அம்மள் ளகமடுத்டடமகலேம் ளசமல்படண்டு.

சுபடிதில் ன் இனந்டட ன்மல், அம்மவநப் ற்யத
டைறு ச்ழமகங்கள். அட ழணச்பழ ழடபிவத
ஸ்ழடமத்டயரித்டப் ண்ஞிட ன்றும், 'யடம
ஸ்மண'த்வட பசயன்தமடய பமக்ழடபவடகள் ளசய்ட
ணமடயரி இந்ட டைறு ச்ழமகங்கவநனேம் பமக் ழடபவடகழந
ளசய்ட ன்றும் இண்டு பிடணமகச் ளசமல்படண்டு.

ஸ்பமணயழத என க்டின் மபத்டயயனந்ட ளகமண்டு

அம்மவநப் மடிதட ன்று ளசமல்படயல்டமன் மஸ்டய
ணயவண ற்டுகயட.
ஞ்ச யங்கங்கள் ஈச்ப ஸ்பனொணமவப. ஸ்பனொம்
ன்று ளசமன்மலும் வக, கமல், டவ ன்யல்மடடமல்
அனலேனபணமவப. சுபடிதியனந்ழட ச்ழமகங்கழநம
அம்மள் ஸ்பனொம். ப்டிளதன்மல் அம்மலக்கு
இனக்கப்ட் பிட னொங்கநில் ணந்த் ணதணமகலேம்
அபலக்கு என னொம் இனக்கயட. அந்ட டைறு
ச்ழமகங்கநில் ழடபிவதக் குயத்ட ணந்டய சமஸ்டய
பிதங்கள்டமன் னக்தணமக இனந்ட. ஆவகதமல்,

ஞ்சயங்கம் ப்டி ஈச்ப ஸ்பனொழணம, அப்டி இந்ட
ஸ்ழடமத்ச் சுபடி அம்மள் ஸ்பனொணமதிற்று.

ஆடிதமல் யங்கங்கவந ஈச்பழ ளகமடுத்ட ணமடயரி,
ஸ்ழடமத்டயத்வட அம்மழந ளகமடுத்டமள் ன்மல்
ளமனத்டணமதினக்கயட.
ளகமடுத்டபர், பமங்கயக் ளகமண்பர், ளகமடுக்கப் ட்
பஸ்ட ல்மழண என்றுடமன்!இடயழழத அத்வபடம்,
த்வபடம் இண்டும் கந்ட பிடுகயன்.

இந்டப் ஞ்ச யங்கங்கநில் என்றுடமன் (ல கமஞ்சய
கமணழகமடி) ணத்டப் னவதியனக்கய
சந்டயளணௌீ ச்பர். இடற்கு ழதமக யங்கம் ன்று ளதர்.
மக்கய மயல் னக்டய யங்கம் ழகடமமத்டயலும், பயங்கம்
ழமநத்டயல் ீகண் ழக்ஷத்த்டயலும், ழமகயங்கம்
சயனங்ழகரிதிலும், ழணமக்ஷயங்கம் சயடம்த்டயலும்

ஆசமர்தமநமல் ப்டயஷ்வ ண்ஞப்ட். அளடல்மம்
ிற்மடு ந்ட கவட.

ஞ்ச யங்கங்கவநனேம், ஸ்ழடமத்ச் சுபடிவதனேம் ளற்றுக்
ளகமண் ஆசமர்தமள் ழமகத்டயல் ஈச்பமமடத்வடனேம்,
அம்மள் ஸ்ணஞத்வடனேம் ிகமசப்டுத்டபடற்கமகக்
வகமத்டயயனந்ட னப்ட்மர்.

ளபநி பமசயல் கமபயல் இனந்ட
ந்டயழகச்பர்ஆசமர்தமள் வகதியனந்ட சுபடிக் கட்வப்
மர்த்டமர். 'ஸ்பமணய பம் ளகமடுத்டமலும் னசமரி பம்
ளகமடுப்டயல்வ'ன்று ளசமல்படண்ல்பம?அந்ட

ணமடயரி ந்டயழகச்பனக்கு ணம ளரித ளமத்டம
ணந்டய சமஸ்டய சுபடி வகமத்வட பிட்டுப்
ழமகயடம?ன்று டமம் ற்ட்ட.

அபனக்கு அவ்பப்ழமட ளமம் ழபகம் பந்டபிடும்.
அந்ட ணமடயரி இப்ழமடம் பந்டட. டமம் ழகமணமதிற்று.
ஆசமர்தவ ணயத்ட அபர் வகதியனந்ட சுபடிவதப்
ிடித்ட இலத்டமர்.

ஆசமர்தமள் ணமநித்டக் ளகமண்டு ளபநிதிழ பந்ட
பிட்மர். ஆமல் ந்டயழகச்பர் உனபிதடயழ சுபடிதில்
மடயக்கு ழணழ அபர் வகக்குப் ழமய்பிட்ட. டைறு

ச்ழமகத்டயல் ம்த்ளடமன்ட அபரிம் ழமய்பிட்.
அட சுபடிதின் ின் மகம். ஆசமர்தமள் வகதில் னடல்
மற்த்டயதன ச்ழமகம் ணட்டுழண ணயஞ்சய யன்ட.
உங்கலக்ளகல்மம் ந்டயழகச்பர் ழணழ ழகமம்
ழகமணமக பனகயழடம ன்ழபம?ஆமப்ட்

ஆசமர்தமள் ழணழ மதபமபட?. அம்மழந னழமகத்டயல்
ப்சமணமகடளணன்று அபரிம் ளகமடுத்ட னஸ்டகத்டயழ
மடயக்கு ழணழ ணக்குச் ழச னடிதமடடி அழஸ்
ண்ஞபமபட?ன்று ழகமம் பமம். ஆமல்
க்ளகன்ழபம அந்ட ந்டயதம்ளனணமவ ளமம்
'டமங்க்'ண்ஞனுளணன்று

இனக்கயட. ளன்மல்

ளமச்சம் கவட ழகலங்கள்.
'அம்ணம

அடேக்ம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டமள். அடயழ

மடயக்கு ழணழ ழகமட்வ பிட்டு பிட்ழமழண!ங்கவந
உத்ழடசயத்ட டிஸ்டிதிம் டர்ண ளமத்வட ளகமடுக்கய
ணமடயரிக் ளகமடுத்டமள். டப பிட்டுபிட்ழமழண!' ன்று
ஆசமர்தமள் ளமம் ணக்ழசம் அவந்டமர். 'சங்கம்
ழமக சங்கம்'ன்று உக வழத டமலேம்
ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டபர் அடற்ழக டம்னவத

ீபிடத்டயல் எவ்ளபமன க்ஷஞத்வடனேம் ளசபிட்பர்,
'கவசயதில்

இப்டி ழமகணமடம அள்நிக் ளகமடுத்டடயல்

மடயக்கு ழணல் ழமகத்டக்குச் ழசபிமணல் ய ளகமடுத்ட
பிட்ழமழண!'ன்று ளமம் பனத்டப்ட்மர்.
அப்ழமட அம்மள் ஆஜ்வஜ ண்ஞிமள். "டபயப் ழம
ம்த்ளடமன்ட ச்ழமகங்கவநனேம் ீழத னர்த்டய

ண்ஞிபிடு. அடடமன் ன் ங்கல்ம். அடடமன் க்கு
ப்ரீடய. இடற்கமகழபடமன் அவடத் டப பிடும்டிப்

ண்ஞதட."ன்று அம்மலவத உத்டபமதிற்று.
உழ கல் ணவ டயந்டடழம ஆசமர்தமள்

அம்மவந சயயயனந்ட மடம் பவதில் அங்கம்

அங்கணமக பர்ஞித்டப் மடி டைறு ச்ழமகணமகப் னர்த்டய
ண்ஞி பிட்மர்.

னடல் மற்த்டயதன ச்ழமகம் ணந்டய சமஸ்டயம். அவடக்
ளகமஞ்சம் ழர்டமன் ளமம்லேம் கடுவணதம
யதணங்கழநமடு அடேந்டமம் ண்ஞி அடேபிக்க

னடினேம். ணந்டயழதமகம், குண்ீழதமகம் னடயத
அந்ட மகத்டயல் பனம். இடயல் ளகமஞ்சம் டப்ன பந்டமலும்
பிரீடணமகும். டமதின் உமவதில் ப்டிப்
ண்ஞிமல் ன் ன்று யவப்ட ரிதில்வ.
அபலவத ீ வ  பிடம். அடமல் றணம,
ளநக்தணம மடம ணமர்க்கம் ழமழப, கடுவணதமக
உக்ணமக உள்ந ணமர்க்கத்வடனேம் ற்டுத்டயதினக்கயமள்.
அடவட அப்டி அப்டித்டமன் அடேஷ்மம் ண்ஞ

ழபண்டும். ஆத டரிசம், ஸ்ழடமத்டய மமதஞம்,
கர ர்த்டம் மடுபட. வ ண்டபட, கவட னமஞம்
ழகட்ட ன் றணம பனயகள் இனக்கயழமட, அட

ழமடமட ன்று ம், ழதமகம், ல சக் னவ ன்பற்வ
டுத்டக்ளகமண்டு, ஆமலும் "இடகவந யதணம்
இல்மணல் ண்டழபன்"ன்மல் அம்மள் அவடப்

ழமக்கயரித்டம் ன்றுடமன் யவப்மள். னடிந்ட சய
ழனக்குத்டமன் இவப ன்று பிட்டுபி ழபண்டும்.
இப்டிப்ட் சய ழரிம் ணட்டுணயன்ய ஆசமர்தமழநம
ணஸ்ட ங்கநினம் ண கனவஞ ளகமண்பர்.
'மிவதனேம்

ணமத்ணம ஆக்கயதபர்'ன்று கன்த்டயல்

அபவப் ற்யத மட்டில் பனகயட. அடமல் அபர்

அம்ிவகவத ணந்டய ஸ்பனொணமக இல்மணல், றந்ட

ஸ்பனொணமக ழகசமடய மடம் (கூந்டயயனந்ட டயனபடி
பவ) க ங்கலம் கல்ித்டப் மர்த்ட

ந்ழடமப்டும்டிதமக எழ பர்ஞவ ணதணமக eF
ம்த்டயதன்ட ச்ழமகங்கவநனேம் மடி அடேக்ம்
ண்ஞிபிட்மர். அம்மலவத ளநந்டர்த ஸ்பனொழண
அபனவத கபிடம பமக்கமக அபடமம் ண்ஞிபிட்ட.
இந்ட ம்த்டயதன்ட ச்ழமகங்கலக்கு ணட்டுழண
குயப்மக 'ளநந்டர்த ரி'ன்று னடல்
மற்த்டயதன்யயனந்ட ிரித்டப் ளதர் ளசமல்கயடம்
உண்டு. னடல் மற்த்டயதன ச்ழமகங்கலக்கு
'ஆந்டரி'ன்று

ளதர் ளசமல்பமர்கள்.

இண்வனேம் ழசர்த்ழட டைறு ச்ழமகனள்ந எழ

ஸ்ழடமத்ணமகக் ளகமண்டுடமன் மமதஞம் ளசய்த
ழபண்டும். இப்டி எழ டைமகக் ளகமள்லம்ழமட னடல்
மகத்டக்கு 'ளநந்டர்த ரி'ன்றும் ளதர்.
ளணமத்டணமக இண்டும் ழசர்ந்ட னல டைலுக்கும்
'ளநந்டர்த

ரி'ன்றுடமன் ளதர்.

ஆசமர்தமள் வகமத்டக்குப் ழமய் மர்படீ

ழணச்பமநிணயனந்ட ஞ்ச யங்கனம் ளநந்டர்த
ரிச் சுபடி கட்டும் ளற்றுக்ளகமண்டு பந்டமளன்று
மன் ளசமன் கவட 'ணமர்க்கண்ழத ம்யவட'தில்
இனக்கயட. அடயல் ச்ழமகணமக இனப்வடழத
'க்ழநம'மக 'ஃமழம'ண்ஞி 'ஆந்ட

கயரீத சங்க

பித'த்டயல் 'ப்ழம'மகச் ளசமல்யதினக்கயட.

ளநந்டர்த ரிதின் அபடமரிவக (ழடமற்றுபமய்)

ற்ய ழபழ கவடகலம் உண்டு. னடல் மற்த்டயதன்று
உள் டைறு ச்ழமகனம் ஆசமர்தமழந ண்ஞிதடடமன்
ன்றும்  ழனக்கு அிப்மதணயனக்கயட.
னடல் மற்த்டயதன்று உட் டைறு ச்ழமகனம்

ஆசமர்தமழந ண்ஞிதடடமன் ன்றும்  ழனக்கு
அிப்மதணயனக்கயட.
னடல் மற்த்ளடமன்வ அபர் வகமத்டயயனந்ட
ளகமண்டு பந்டயனந்டமல்கூ னலப் னஸ்டகத்வடனேம் அபர்
ழரிழழத ளசமல்படயல் டப்ில்வ. ளன்மல் ணக்கு
ட்மணல் வகமத்டயயனந்டவட ழமகத்டயல்
ிசமத்டக்குக் ளகமண்டு பந்டபர்

அபர்டமழ?ரியகள்கூத் டமங்கழந ணந்த்ங்கவநப்
ண்ஞமணல் ற்ளகழப ஆகமசத்டயல் பிதமித்டயனந்ட
சப்டங்கவநழத மம் ழகட்கய ணமடயரி ணக்குப் ிடித்டக்
ளகமடுத்டப் ிசமம் ண்ஞிபர்கள்டமன். ஆமல்

எவ்ளபமன ணந்த்த்டக்கும் இன்மர் KS ன்று, அவடப்
ிசமம் ண்ஞிபரின் ழரிழழதடமன் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழமம். அந்ட யதமதத்டயல் ணந்த்

சமஸ்டயணமகழப அவணந்டள்ந ம்னவத னடல் மக 41
ச்ழமகங்கவநனேம் ஆசமர்தமள் டமன் ம்னவத

ழமகத்டயற்குக் ளகமண்டு பந்டடமல் அபர் ழரிழழத
டமமநணமகச் ளசமல்மம்.
இன்ளமன்று ழணச்பழ ளசய்ட ஸ்டடயடமன் அந்டக்
வகம சங்கன்டமழ கமடி சங்கமக

பந்டட?அடமல் அபன் ண்ஞிவட இபர் ழரில்
ளசமல்படயல் குற்ணயல்வ.

னடல் மற்த்டயதன ச்ழமகங்கள் ணந்டய சமஸ்டய
¨க்ஷ்ணங்கள், குண்யீ ழதமக டத்பங்கள், லபித்தம
ன்கய ணமத்ரின றந்டரி ஆமடவ ற்யத

ஸ்தங்கள் னடயதபற்வச் ளசமல்கயன். அடயல்
உமகர்கலக்கு ளமம்லேம் உழதமகணம பிதங்கள்
இனக்கயன்.
ஆமலும், ின்மலுள்ந, ஆசமர்தமள் பமக்கயயனந்ட பந்ட
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ச்ழமகங்கநின் அனழக அனகு. கமம்ீர்தத்டக்கும் ரி,

ணமடர்தத்டக்கும் ரி இந்ட பமக்குடமன் சயகம் ன்று

ளசமல்கய ணமடயரி அப்டிப்ட் அத்னடணம ச்ழமகங்கள்
அவப. ளசமல்னகு, ளமனநனகு இண்டிலுழண ஈடிவஞ
இல்மணயனப்வப. க ங்கலழண டித்டப்
டித்ட ஆந்டப்க் கூடிதட இந்ட மகம்டமன்.
னங்கமத்டயல் ளசய்ட அடயறந்டணம
பிக்ங்கநிலும், சயல்ங்கநிலும் கத்டநலே

ங்கணமமலும்கூ, ிற்கமத்டபர்கநமல் அழட ணமடயரி
ழபவமட்ழமடு ளசய்ட எட்டுப்ழம னடிதபில்வ.
இந்ட ணமடயரிடமன், ஆசமர்தமநின் ளநந்டர்த ரி

ச்ழமகத்டயல் என பமர்த்வடவத டுத்டபிட்டு அடற்குப்
டயல் இன்ளமன பமர்த்வடவத தமனம் ழமனடிதமட!
அம்மள் ளகமடுத்ட னெ ஸ்ழடமத்த்டயல் மடயக்கு ழணழ
ஆசமர்தமள் ந்டயழகச்பரிம் ஷ்ப்ட்ழட ணக்கு

மணமதிற்று. அந்ட ஷ்ம் ற்ட்டினக்கம பிட்மல்

ஆசமர்தமநின் பமங் ணயவண (பமக்குச் சயப்ன) த்டவ
அற்னடணமட ன்று ணக்குத்

ளடரிந்டயனக்குணம?அடமல்டமன் ந்டயழகச்பவத் டமங்க்
ண்ஞத் ழடமன்யதட. அபர் ணட்டும் பனயப்ய
ண்ஞமடயனந்டமல் மம் டித்டப் டித்ட

ஆந்டப்டுபடற்கும், அடன் பனயதமகழப அம்மநிம்
க்டய ளகமள்படற்கும் இப்ழர்ப்ட் ச்ழமகங்கள்
கயவத்டயனக்குணம?
ந்டயழகச்ப மகம் டற்கு?
ந்டயழகச்பர் மகம் டற்கு?
'ஆமல்

அம்மள் ன் இடற்கமக ழடம என வனத

ஸ்ழடமத்வடக் ளகமடுத்ட, அடயழ என மகத்வட
இபர்யளகமடுக்கப் ண்ஞி, யழமவட இபழ மடி
ஈடுகட் ழபண்டும் ன்று ளசய்தடம்?னலசமக,

னடசமகழப இபவ என ஸ்ழடமத்ம் ண்டம்டி
ஆஜ்வஜ ண்ஞிதினக்கமழண?ழபழ னஸ்டகத்வடக்

ளகமடுத்ட அடயழ என மகம் ணட்டும் ழமகத்டக்குக்
கயவத்ட இன்ளமன மகம் கயவக்கமணல்

ண்டபமழன்?'ன்மல்-அபலவத ங்கல்ம், ீ ம
பிழமடம் ணக்குத் ளடரிதமட. இனந்டமலும் சய கமஞம்
ழடமன்றுகயட.
அம்மவந உமயப்டற்கு ணந்த் ழதமகனம் இனக்கயட,
க்டய ணமர்க்கத்டயல் கபிடம க்ஷஞங்கள் ளமனந்டயத
ஸ்ழடமத்னம் இனக்கயட. ணந்த் ழதமக உமகர்கள்

க்டய ஸ்ழடமத்ம் டிப்பர்கவநத் டங்கலக்கு ணட்ணமக

யவக்கப்மட-'ம்ண ணமடயரி என யதணணம, ஆசமணம,
டீபி உமவதம?எண்டணயல்மணல் ஸ்ழடமத்ம்

மடிண்டு!'ன்று யவக்கப்மட. அழட ணமடயரி ஸ்ழடமத்
மமதஞம் ண்டகயபர்கலம் ணந்த்ழமமர்கவநப்
ற்ய, 'ம்ண ணமடயரி அன்ழமடு, 'அம்ணம'ன்று

கன்ணமடமவபப் மர்க்கத் ளடரிதமணல் - கமவ்த
வழதமடு அபலவத னொ ளநந்டர்தம், குஞ
ளநந்டர்தம், ீ ம ளநந்டர்தம் னடயதவபகவந
அடேபித்ட றகணம பனயதிழழத அபநிம்

தித்டயனப்டற்குத் ளடரிதமணல் - இளடன் பட்டு
பட்டு ன்று ணந்த்னம் தந்த்னம்?'ன்று

யவக்கக்கூமட. அபபர் ணப்மன்வணக்கு ற்க
அப்டி அப்டி ணமர்க்கங்கள். எனத்டனக்ழக ணந்த்-தந்த்
உமவதிலும் ஈடுமடு, கபிவடதமக ஸ்டடயப்டயலும்
ஈடுமடு ன்று இண்டும் இனக்கமம் ஆடயமழ

இண்டு பனயக்கமர்கலம் என்று ழசர்ந்ட டிக்கும்டிதமக
எழ க்ந்டம் இனந்டமல் ல்ளடன்று அம்மள்

யவத்டயனக்கமம். ஆடய வகம ஸ்ழடமத்த்டயல்
னடல் மற்த்ழடமன ச்ழமகங்கவந ணந்த்ழமமவ
ன்று டீ¬க்ஷடுத்டக்ளகமள்நமடபர்கள்கூ

ஸ்ழடமத்ணமகப் டித்டமழ ஏநலேக்குப் ன்
ளறுபமர்கள் ன்டமலும், ணந்த் சமஸ்த்ம், குண்ீ ீ
ழதமகம், லசக்ம் ன்ளல்மம் னமடணமக ம்

ழடசத்டக்கு ன்று இனந்ட பனம் ஆத்ணயக கு டத்வடப்
ற்யக் ளகமஞ்சம் அடிப்வ அயபமபட ளறுபமர்கள்
ன்டமலும் அழடமடு கமவ்த க்ஷஞங்கள் யவந்ட என
க்டய ஸ்டடயவதனேம் ழசர்த்ட எழ னஸ்டகணமக இனக்கப்
ண்ஞமம் ன்று யவத்டயனக்கமம்.

'இண்டும்

ழசர்ந்ட எழ னஸ்டகணமக ஆசமர்தழந னடசமக

என்று ண்டம்டி ஆஜ்ஜமித்டயனக்கமழண!அபனக்குத்
ளடரிதமட ணந்த் சமஸ்த்ணம?'ன்மல் அடற்கும் டயல்
இனக்கயட!
வகம ஸ்ழடமத்த்டயல் மற்த்டயழதமன
ச்ழமகங்கலக்கு அப்னம் ன் இனந்டழடம?ணந்த்

சமஸ்டயத்டயழழத இன்னும் ¨க்ஷ்ணணமக, ஸ்தணமக
ம்னவத ழமகத்டக்கு இல்மடடமகலேம், டயவ்த
ழமகங்கலக்ழக உரிதடமகலேம் அழக பிதங்கள்

அபற்யல் இனந்டயனக்கமம். அடமல்டமன் அடயழ

ழமகத்டயற்கம மகத்ழடமடு கபிவடதமக இன்ளமன
மகம் ழசர்க்கும்டி அம்மள் யவத்டயனக்கமம்.
இடற்ளகல்மம் ழணமக, இப்டிப் ண்ஞ

வபத்டமல்டமழ, 'மதின்ட் ஆடர்'கநமக எழ
னஸ்டகத்டயல் னன் மகம் வகம சங்கனம் ின் மகம்
கமடி சங்கனணமக ஆக்கய, அபனம் இபனம் ணம்,
என்ழ ன்று னரிதவபக்க னடினேம்?

ளடய்பழண ளசய்ட ஸ்டடய, ளடய்பம் அபடமணமகயச் ளசய்ட
ஸ்டடய ன் இண்வனேம் எட்டிவபத்ட க
ஸ்டடயதமக்கய ழமகத்டக்குக் கமட்ழபண்டுளணன்

ண்ஞத்டயழழத அம்மள் இப்டி ந்டயழகச்பவக்
ளகமண்டு மகம் த்டயதினக்கமம்.
இங்ழக இன்ளமன ழகள்பி பமம்: ந்டயழகச்பர்

பனயப்ய ண்டம்டி வபப்மழன்?அம்மழந வகம
ஸ்ழடமத்த்டயல் மற்த்ளடமன ச்ழமகங்கவந ணட்டும்

ஆசமர்தமநிம் டுத்டக் ளகமடுத்ட, "இட என

சடகத்டயழதினந்ட டுத்டட. இடற்கு ழணயனப்ட
னழமக பமயகலக்கு ழபண்மளணன்று
ளகமடுக்கபில்வ. ஆமலும் சடகத்டயயனந்ட பிண்டு
ளகமடுத்டடமல் c இன்ளமன ம்த்ளடமன்ட ச்ழமகம்
ண்ஞிச் ழசர்த்ட டைமகழப னழமகத்டயல் ிசமம்
ண்ட"ன்று ளசமல்யதினக்கமணல்பம?
இப்டிக் ழகட்மல், [அம்மள் அப்டிச்]ளசமல்யதினக்க
னடிதமட ன்ழ டயல் ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட.
ளன்மல் - வகம ஸ்டடயவதச் ளசய்ட
சங்கழடமன் இந்ட சங்கர் ன்மலும் அபடகமம்
ழபத்டயல் இபர் பித ஸ்பனொணமபர்.

அடமல்டமழ மர்படய-ழணச்பமவநத் ழடடிக்ளகமண்டு
வகமம் ழமய் ணஸ்கமம்

ண்ஞிதினக்கயமர்?அப்டிப்ட்பரிம் அம்மழந
ஈச்பன் ண்ஞித ஸ்ழடமத்த்டயயனந்ட என மகத்வட
ணட்டும் ளகமடுத்ட, 'மக்கயவத c னர்த்டய ண்ட'ன்று

ஈச்பழமடு அபனக்கு மம்தம் [ணத்டபம்] கமட்டிச்
ளசமன்மல் அட அபடம ழபத்டயல் அபர் 'டித'மகக்
கமட் ழபண்டித பித ம்த்வட அபழந னரிந்ட

ளகமள்நமட ணமடயரிதமகும். அடழப, அபர் என மகத்வட
ஷ்ப் ழர்ந்ட, அடற்கமகக் கஷ்ப்டுகய என
'யசுழபன்'உண்மமல்

அப்ழமட, 'அடமல்

பமதில்வ. ஷ்ணமவடனேம் ீழத மடி ஈடு
கட்டிபிடு'ன்று ளசமல்பட இதற்வகதமக - ஈச்ப
மம்தம் ன் ண்ஞத்வடக் ளகமடுக்கமணல், அழக
'யசுழப'ில்

இதற்வகதமகச் ளசய்தழபண்டிதடி -

ளசய்டடமகயபிடும் ன்டமல்டமன் ந்டயழகச்பவ வபத்ட
மகம் ண்ஞிதட.

என மம இனக்கயமன். அபனுக்கு என னத்ன்
இனக்கயமன். ல்ம பிடத்டயலும் அபன் ிடமலேக்கு
ணவடதமக இனக்கயமன். இட ல்ழமனக்கும்

ளடரிகயட. இனந்டமலும் அபன் டர்ணப்டி ிடமலேக்கு
அங்கயழத இனக்கயமன். இடலேம் ரிடமன் ன்ழ
உகம் டுத்டக் ளகமள்கயட. இப்டிதினக்கும்ழமட
மஞி டன் ிள்வந மமலேக்கு
ணவடதமதினக்கயமளன்டமல் அபிம், "c மடய
மஜ்தத்வட ஆல''ன்று ளசமன்மல் வ்பநலே

அனேக்டணமதினக்கும்?அடழப சத்ன மம பழம பந்ட
வளதடுத்ட இந்ட மஜ்தத்டயல் மடயவதப் ிடித்ட

பிட்மல் அப்ழமட அபள் ிள்வநதிம், "c ழமய் அவட
ணீ ட்டு அப்னம் ீழத அங்ழக கமபல் ண்ஞிக்
ளகமண்டின"ன்மல் அட னேக்டணமகத்டமழ
ழடமன்றுகயட?

என பிதத்வடப் ழமட்டு உவக்கமணல் வ்தங்க்தணமக
[ணவனகணமக]ப் னரிதவபப்டயழழத ணயனக்கயட.

ஆசமர்தமள் ஈச்பமபடமம் ன்வட இண்டுழனம் ங்கு
ளகமள்படமக எழ ஸ்டடய ற்ச் ளசய்டழமட அம்மள்
இப்டி பிதங்கயதணமகழப த்டயக் கமட்டிதினக்கயமள்.
மடர் ககம் ணமடயரி ந்டயழகச்பரின் னன்ழகமம்
ல்மனக்கும் ளடரிந்டடடடமன். னடிபிழ இண்டும்
ல்டற்கமகத்டமன் இனக்கும். அடமல் ந்டயழகச்பவப்
மத்டயணமக்கய, பனயப்ய ண்ஞவபத்ட, என

ந்யதமயக்கு சத்னபிங்கூக் ழகமம் பப்மட,

டயர்க்கயபவக்கூ அபன் டயர்த்டச் சண்வ ழமக்
கூமட ன் டர்ணத்வட அப்ழமட ஆசமர்தமள்
அடேரித்டக் கமட்டும்டிதமக வபத்ட, அப்னம் அபழ
ஸ்ழடமத்த்வட னர்த்டய ண்டம்டிதமக ஆஜ்ஜமித்டமள்.
இடமல் ழமகத்டயலுள்ந இக்கயத ஸ்னஷ்டிகநிழழத
என அடயதணமக எழ ஸ்ழடமத்த்டயல், "இட ணமடயரி என
ஸ்ழடமத் னொத்டயழ சமஸ்த் ¨க்ஷ்ணங்கவந
ங்ழகனேழண மர்க்க னடிதமட"ன்று ளசமல்லும்டிதம
னர்ப மகனம், "இடணமடயரிக் கபிடம கல்வனேள்ந
ஸ்ழடமத்டயம் ங்ழகனேழண மர்க்க னடிதமட"ன்று
ளசமல்லும்டிதம உத்ட மகனம் ளகமண்டமக
'ளநந்டர்த

ரி'ணக்குக் கயவத்டயனக்கயட.

சமஸ்த்த்டயற்கு சமஸ்த்ம், ஸ்ழடமத்த்டயற்கு ஸ்ழடமத்ம்,
கபிவடக்குக் கபிவட ன்று னென்றும் ழசர்ந்டடமகக்
கயவத்டயனக்கயட.
கயட்டட் இப்டி னென்றும் ழசர்ந்டடமக இன்ளமன்வச்
ளசமல் னடினேணமமல் அட யடம
ஸ்மணம்டமன்.

ளநந்டர்த ரிதில் என பிதம் ன்ளபன்மல்,
சமஸ்த்ணமக இனக்கப்ட் னர்ப மகத்டயலும் க்டய
உஞர்ச்சயக்குப் ிமடமன்தம் ளகமடுத்ட ஸ்ழடமத்ணமக
இனக்கும் ச்ழமகங்கள் இனக்கயன்;கமவ்த ப்
ிமடமன்தனள்நடம ச்ழமகங்கலம் இனக்கயன்.

க்டயதின் உச்சயதில் சஞமகடய ண்ஞி கனம் அபள்
ளசதல் ன்று ஆத்ணமர்ப்ஞம் ண்ஞிபிட்டுக் கயப்வடச்

ளசமல்லும் 'ழம ல்:'ச்ழமகம், 'பமய'ன்

பமர்த்வடவத வபத்ழட த்வபடத்டயல் டமஸ்தணமனேம்
அத்வபடத்டயல் மனேஜ்த யவதிலும் இனப்வட
சயழவ ண்டம் ச்ழமகம், இன்னும் இப்டிச் சயட
சமஸ்த் பிதங்கவநச் ளசமல்லும் அந்ட மகத்டயல்டமன்
பனகயன். ஆமல் க்டயக் கபிவடதமகழப இனக்கும்
உத்ட மகத்டயழம சமக்ட சமஸ்த் டேடக்கம் டலேழண
இல்வ. ழடடித் ழடடிப் மர்த்டமல் 'கடமஸ்ழட

ணஞ்சத்பம்'ன் ச்ழமகத்டயல் அம்மள் கமழணச்பரிதமகக்
கமழணச்பனுன் ஞ்ச ப்ஹ்ணமத்டயல்
பற்யனக்கயமள்
ீ
ன்று ளசமல்யதினப்வடப்ழம என்று
இண்டு அகப்மம். னென்று அபஸ்வடகலக்கு ழணழ
டரீதம் ன் ழபடமந்டக் கனத்ட என இத்டயல்
பனகயட. ணற்டி அட எழ 'ளமதட்ரி'டமன்,
'டிழபமல்

ளமதட்ரி'டமன் ன்று ளசமல்லும்டிதமக

இனக்கயட. 'ளநந்டர்த'த்வட வபத்ழட வட்டில்
இனப்டம் சமஸ்த்த்வடபிக் கமவ்தத்டயற்குத்டமன் இந்ட
ஸ்ழடமத்த்டயல் னக்தத்பம் ன்று கமட்டுகயட. மஷ்தம்
லடயதபர்கநில் சய ழர் ின் மக ச்ழமகங்கலம்

சமஸ்த் ¨க்ஷ்ணங்கவநச் ளசமல்படமக பிதமக்தமம்
ண்ஞிதினந்டமலும் க்ளகன்ழபம இவட க்டயக்
கபிவட ன்ழ வபத்டக் ளகமள்படடமன் ச்மக்தளணன்று
ழடமன்றுகயட. இன்னும் ன் ணவ பிட்டுச்
ளசமன்மல் - அப்டி க்குத் ழடமன்மழணம
கூமழடம?ஆமலும் ழடமன்யபிட்டமல் [அவட]ணவ
பிட்டுச் ளசமன்மல் - 'வகம ஸ்ழடமத்த்டயழ

அத்டவ டுகவநனேழண ந்டயழகச்பர் யத்டக்ளகமண்டு,
டைறு ச்ழமகனழண அம்மநின் ஸ்பனொ பர்ஞவதமக

ஆசமர்தமள் ண்ஞிதினக்கக்கூமடம?சமஸ்த்ம்

ன்ழடமன் டிதமக ணந்த், தந்த்ங்கவநச் ளசமல்
இனக்ழக!அப்னம் அவட ஸ்ழடமத்த்டயல் ளகமண்டு
பனபமழன்?'ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட அந்ட அநலேக்குக்
கபிடம க்ஷஞங்கநமல் ங்கநின் ணவ

ஆகர்யத்ட க்டயதில் ஈடுடுத்டபடமகப் ின் மகத்டயல்
ஆசமர்தமநின் பமக்கு உதர்ந்ட யற்கயட.
ஆக க்டயக் கபிவடதமகழப உதர்லே ளகமள்பட இந்ட
ஸ்ழடமத்ம். அடமல்டமன் ர்பஜம ழணச்பன்
என அம்மள் உமகன் ணமடயரி இனந்டளகமண்டு
எரியல் வகம ஸ்ழடமத்த்வடப் ண்டம்ழமழட,

அட ழமகத்டக்குப் ழமகும்ழமட அடன் ின் மகத்வட
டன்னுவத அபடமணம ஆசமர்தமள் கபிடம ம்
டலம்னம்டிதமகப் னர்த்டய ண்ஞப் ழமகயமர்

ன்வடனேம் ளடரிந்டளகமண்டு அடற்ழகற்கத் டமனும் அழட
மபங்கநில், ங்கநில் வதில் சய ச்ழமகங்கவந
னன் மகத்டயலும் ண்ஞிவபத்ட பிட்மளன்று

ழடமன்றுகயட!னல ஸ்ழடமத்த்டயலும் எழ 'கம்ழம'ரின்
னத்வ, 'ஸ்வல்' ளடரினேம்டிதமக!
இன்ளமன பிதனம் ளசமல்டம். ின் மகம் க்டயக்
கபிவட ன்ழ மன் ளசமன்மலும் அந்ட

ச்ழமகங்கலக்கும் ணந்த் சக்டய உண்டு. 'ளநந்டர்த
ரி'டைறு ஸ்ழமகங்கநில் எவ்ளபமன்வனேழண
ணந்த்ணமக ித்டமல் எவ்ளபமன பிடணம ன்
உண்டு;ின் மகத்டயல் அனகு பர்ஞவதமகழப பனகய
ச்ழமகங்கவநனேந்டமன்!ஆசமர்தமள் பமக்கமடமல்

அபனக்குள்ழந னகுந்ட அம்மழந ளகமண்டுபந்ட

பமக்கமடமல், அடழப சமஸ்த் பிதம், ீமக்ஷம்
ன்று இல்மபிட்மலுங்கூ ணந்த்ணமக இனக்கயட.
வணமஸ் ளடமட்ளடல்மம் டங்கம் ன்கயமற்ழம
ஆசமர்தமள் பமக்குப் ட்ளடல்மம் ணந்த்ந்டமன்.
ம்ணகத்டக் கயஞற்று ம் ன்மல் அவட

ணந்டயரித்டத்டமன் னண்த டீர்த்டணமக்க ழபண்டும். கங்கம
ழணம ஸ்பதணமகழப னண்த

டீர்த்டணமதினக்கயடல்பம?பிச்பமடனக்கு
அிழகணமகய ழமட ணட்டுணயல்மணல், ணக்கு ஸ்மம்
ண்டபிக்கும் ழமடம், பதல் பப்னக்குப் மனேம்ழமடம்,
'ழமபர்'கவநக்

கலபிக் குநிப்மட்டுகயழமடங்கூ

அட னண்த டீர்த்டணமகத்டமழ இனக்கயட?அப்டி,
ஆசமர்தமள் டுத்டக்ளகமண் 'ப்ளக்ட் ணமட்ர்'ணந்த்
பிதணமகத் ளடரிதமணல், அனகு பர்ஞவதமக,

கபிவடதமக இனக்கய ழமடங்கூ அபனவத பமக்கு
ணந்த் சக்டய ளமனந்டயதடமக இனக்கயட. அபனவத

பமக்கயல் பந்ட கனழண அப்டிளதன்மலும் அடயல்
பிழசணமக 'ளநந்டர்த ரி'னேம் 'றப்ஹ்ணண்த
னங்கனம்'இப்டி இனக்கயன்.

னலக்க ணந்த் சமஸ்த்ணமகழப இனந்ட என ஆடய
ஸ்ழடமத்த்டயல் 'ணயஸ்'ம மகத்வட அபர் ணறுடி
ரிப் ண்ஞி ளநந்டர்த ரிவத
ஆக்கயமளன்டமல் அந்ட ஸ்ழமகங்கலக்கு இப்டி
ணந்த் பர்தம்
ீ
பிழசணமக இனக்கயட. அபனக்ழக
ழமகம் பந்டழமட, 'ழமகயகள் ல்மனம் ஸ்ழடமத்

மமதஞம் ளசய்ட யபினத்டய ளறுபடற்கு மம் உகமம்

ண்ஞழப ணக்கு இந்டக் கஷ்ம்

ம்பித்டயனக்கயட'ன்று யவத்ட, றப்ஹ்ணண்த
ஸ்பமணயதின் ழணழ னங்க ஸ்ழடமத்ம் மடிமர்.
அடமழழத அட ழமக யவ்னத்டயக்கு ணந்த்ணமக
இனக்கயட. ழமக யவ்னத்டய ணமத்டயணல்மணல் இன்ம்

அழக ன்கவநனேம் டபல்டமக ளநந்டர்த ரி
இனக்கயட.
உத்டணத் டடயகள் னென்று
உத்டண டடயகள் னென்று
கன்ணமடமவப யடமம்ிவக ன் னொத்டயல் அழக
ணமன்கலம் கபிகலம் ஸ்ழடமத்ம் மடி
ஆமடயத்டயனக்கயமர்கள். டர்க்வக, கமநி, அன்னர்ழஞச்பரி,
னபழச்பரி, இன்னும்  னொங்கலம் அபலக்கு உண்டு.
யடமம்மள் பிதணமக ணட்டுழண இப்ழமட
ளசமல்கயழன்.
மமழச்பரி, கமணமக்ஷய, கமழணச்பரி, த்ரினறந்டரி ன்
ளதர்கநில் ளசமல்ப்டும் லபித்தம டந்த்

ப்டயமத்தணம [லபித்வத னும் பனயமட்டு
ளயனவப்டி ஆமடயக்கப்டும்]ழடபவட இந்ட
யடமடமன். யடம ஸ்மணம், யடம த்ரிசடய,

யடம அஷ்ழமத்டம் ன்ளல்மம் அந்டப் ழரில்டமன்
லபித்வததின் அடயழடபவடக்கு மணமபநிகள்
இனப்வடப் மர்க்கயழமம்.
அபவநப் ற்யத ஸ்ழடமத் டைல்கநில் னென்று ணயகலேம்
ச்ழஷ்ணமவப:டர்பமர் ண்ஞித 'ஆர்தம த்பிசடய',

னெகர் ண்ஞித 'ஞ்ச சடய', ஆசமர்தமலவத 'ளநந்டர்த
ரி'ன்று னென்று. கம க்ணத்டயல்

பரிவசப்டுத்டயமல் னடயல் டர்பமர் ண்ஞிதட,
அப்னம் ஆசமர்தமள் ண்ஞிதட, கவசயதில்
னெகனவதட. னென்றுக்கும் டுபமக, டுமதகம் ன்று
ளசமல்லும்டிதமக 'ளநந்டர்த ரி'இனக்கயட.
அந்ட னென்று ஸ்ழடமத் கர்த்டமக்கலம்
[சயரித்ட]'ம்ணபர்'கள்;ணக்கு ளமம் ளமந்டணமபர்கள்!
ம்னவத ீ அடீச்பரிதமக இனக்கப்ட்
கமணமக்ஷயதிம் னென்று ழனக்கும் பிழச
ம்ந்டனண்டு. டர்பமர்டமன் [கமணமக்ஷயஆதணமகயத]
கமணழகமஷ்த்டயற்கம னம கல்த்வடப் ண்ஞிக்

ளகமடுத்டபர். அந்டப் ிகமந்டமன் இன்வக்கும் அங்ழக
அம்மலக்குப் னவ க்கயட. ஆசமர்தமலக்கு

கமணமக்ஷயதிம், அங்ழகனேள்ந கமணழகமடி ீத்டயம் உள்ந
ம்ந்டம் ல்மனக்கும் ளடரிந்டட. னெகர் கபிதமழட
கமணமக்ஷயஅடேக்த்டயல் டமன்;அபர் 'ஞ்சசடய'தில்
ஸ்ழடமத்டயரித்டயனப்டம் அபவநத்டமன்.
னென்யல் 'ஆர்தம த்பிசடய'டமன் ணயகலேம் னமடணமட.
த்பி-சடம் ன்மல் இனடைறு. 'ஆர்தம த்பிசடய'தில்

இனடைறு ச்ழமகங்கள் இனப்டமல் அப்டிப் ளதர்.
'ஆர்தம'ன்

அனர்பணம சந்டயல் (ணீ ட்ரில்) அட

'ஆர்தம'ன்

அம்மள்.

ண்ஞப்ட்டினக்கயட. அழடமடு அட ஸ்ழடமத்ரிப்டம்

இப்டிச் ளசமன்மல் அம்மள் ஆர்தக் கலேள், டயமபிக்
கலேநில்வ ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நக்

கூமட!ஆர்தர் ன்மல் உதர்லே ளமனந்டயதபர் ன்று
அர்த்டழணதனயத, அப்டி என ழறக்கும் ழரில்வ.

ளபள்வநக்கமர்கள் ண்ஞித பிரீடந்டமன் 'ஆர்தன்
ழஸ்'ன்று ஆக்கயதட. அம்ிவக உதர்ந்டடயளல்மம்
உதர்ந்டபநமடமல் ஆர்தம. டணயழ்ளணமனய பனக்கயல்
'ஆர்வத'. னந்டணயனயல்

அவட இன்னும் ன்மகத் டணயழ்

மவ பிடயகநின்டி னொம் ளகமடுத்ட வத ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. ஆர்தன்-தன்;ஆர்வத-வத.
'தழ

ன்று ந்ட ழயலும், ந்ட மடயதிலும்

உதர்ந்டபர்கநமக இனப்பர்கவநக் கூப்ிடுபடண்டு
டமழ?இனந்டமலும், ளமடபமக ப்மம்ணஞர்கள் கல்பி
ழகள்பிகநமலும், ஆசம ம்த்டயமலும், குஞ

சரங்கநமலும் ணற்பர்கள் உதர்லே டனம்டி இனந்டடமல்
- [சயரித்ட]அந்ட மநில் இனந்டடமல் - அபர்கவநக்
குயப்மக தர் ன்று ளசமல்படமக ஆதிற்று.
அப்ழமடங்கூ அட மடயப் ழர்டமழ எனயத ழஸ்
ழரில்வ ன்வடக் கபிக்கழபண்டும். எழ

ழயல்டமன் மலு மடயகலம்;ரிதமகச் ளசமன்மல்
மலு பர்ஞங்கள். மன்கு பர்ஞங்கநியனந்ட

உண்மவபழத டைற்றுக் கஞக்கம மடயகள்.
தர், தங்கமர், ணமத்பர் ஆகயத னென்று பர்ஞங்கலம்
எழ ிமம்ணஞ பர்ஞத்டயல் உண்மவப.

மட்டுக்ழகமட்வ ளசட்டிதமர், ழடபமங்கச் ளசட்டிதமர், ழரிச்
ளசட்டிதமர், ஆர்த வபச்தர்கள் ன்று அழக மடயகள்
எழ வபச்த பர்ஞத்டயழ இனக்கயன். கர வடதிலும்
டர்ண சமஸ்டயங்கநிலும் 'சமடர்பர்ண்தம்'ன் மலு

பர்ஞ ற்மட்வச் ளசமல்யதினக்கும் ந்ட இத்டயலுழண
அடயல் னடல் பர்ஞம், அல்ட னடயண்டு அல்ட

னடல் னென்று பர்ஞங்கள் என ழஸ் (அடமபட ஆர்தன்
ழஸ்) ன்றும், மமபட பர்ஞம் ழபழ ழஸ் (த்மபி
ழஸ்) ன்று ளசமல்யதினக்கழபதில்வ...
ஆர்தம ன்று அம்மநின் ழர். ஆர்தமம்ம ன்ழ
ஆசமர்தமநின் டமதமனக்குப் ழர். டர்பமர் ண்ஞித
இனடைறு ச்ழமக ஸ்ழடமத்ம் ஆர்த ணீ ட்ரில்
இனப்ழடமடு ஆர்தம ன் அம்மவநக் குயத்டடமக
இனப்ட. அடமல் இனளமனள் 'ஆர்தம த்பிசடய'ன்று
அடற்குப் ளதரினக்கயட. அடற்ழக இன்ளமன ழர்
'யடம

ஸ்டப த்ம்'ன்ட. ஸ்டபம் ன்மலும்

ஸ்டடயடமன். யடமம்மவநப் ற்யத ஸ்டடயகலக்குள்
த்ம் ழமயனப்ட 'யடம ஸ்டப த்ம்'.

ட்மரிகம ன்று அம்ிவகவதச் ளசமல்பட பனக்கம்.
டணயனயல் ட்மரிவக ன்று ஆகும். ட்மகர் ன்மல்
னயக்கத் டக்கபர். அடற்குப் ளண்மல் ட்மரிகம.

ட்மர், ட்மரி ன்ழ ளசமன்மலும் ழமடம். வனத
கமத்டயல் இந்டத் டணயழ் ழடசத்டயல் ிமரி

ழகமபில்கலக்குச் ளசய்தப்ட் 'ன்ழமளணன்ட்'கவந
'ட்மரிகம

ணமன்தம்'ன்ழ சமங்கநில்

குயத்டயனக்கயட. இடயயனந்ட ட்மரிடமன் ிமரி
ஆகயதினக்கயளடன்று ளடரிகயட.
அம்மள் ட்மரிகம. அடமல் என டி அர்த்டத்டயல்

அபலவத டவ சயந்ட னென்று உமகர்கலக்கு
'ட்மகர்'ன்று

ட்ம் ளகமடுத்டயனக்கயட. தமர்

தமளன்மல் என்று மக்ஷ£த் ஈச்பழ அபவப்
'ணசயப

ட்மகர்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

இன்ளமனபர் ணமகபி கமநிடமர். உஜ்திி
ணமகமநிதின் அடேக்த்டமழழத பமக் யத்டய, கபிடம
சக்டய ளற்பர். அம்மள் ஸ்ழடமத்ம் ன்று டுத்டலேன்
ல்மனம் டிக்கும் 'ச்தமணநம டண்க'னம் 'பத்
ணமம'லேம் ண்ஞிதபர். அபவ 'ச்னங்கம
ட்மகர்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட. என ட்மகர்

ணடேஷ்தர்கநில் கபிதமக இனந்டபர்... கம், கு ன்று
இண்டு, கணமதில்மணல் ழசமக இனப்ட கு.
ளடய்பம் கம்;ணடேஷ்தன் கு. கு ட்மகர் ன்

எனத்டர் 'ஞ்ச ஸ்டபி'ன்று அம்மள் ழரில் ளசய்டள்ந
ந்ட ஸ்ழடமத்ங்கள் இனக்கயன். கமநிடமம
ணடேஷ்த ட்மகனக்ழக கு ட்மகர் ன்றும் ளதமக
இனக்கமம் ன்று என அிப்மதனண்டு..... ளடய்பம்,
ணடேஷ்தர் இண்ழமடும் ழசர்க்கமணல் KS ன்
பர்க்கத்வடத் டிதமகச் ளசமல்பட பனக்கம்.

ழடபரியகள் ன் மடர் ழமன்பர்கள் ழடப மடயதில்
ிந்டபர்கநமக இனக்கயமர்கள். ணடேஷ்த மடயதில்
ிந்ட னழமகத்டயழழத அழகம் ரியகள்

இனந்டயனக்கயமர்கள். ிந்டட ந்ட மடயதிமமலும்
பளமனபர் ஆகமசத்டயல் அமடயதமக ¨க்ஷ்ண னொத்டயல்
பிதினக்கும் ணந்த்ங்கவந மம் ழகட்கக்கூடித சப்ட

னொத்டயல் ிடித்டக் ளகமடுக்கயமழம அபர் KS ன் டி
மடயதமகய பிடுகயமர். டர்ப்ஞம் னடம வபடயக
கமர்தங்கநில் ழடபர்கலக்குச் ளசய்பட, ரியகலக்குச்

ளசய்பட, ணடேஷ்தர்கநம ித்னகலக்குச் ளசய்பட ன்று
இப்டி னென்று பர்க்கணமகழப ளசமல்யதினக்கயட.

னென்று ட்மகர்கநில் ஈச்பன் ழடபர், கமநிடமர்

ணடேஷ்தர் ன்டமல் ணற்பர் ரியதமதினந்டமல்டமழ
ளமனத்டணமதினக்கும்?அப்டிப்ட் னென்மபட ட்மகர்
தமளன்மல் KS பர்க்கத்வடச் ழசர்ந்ட டர்பமர்டமன்.
ரியகலக்குள் அம்ிவகதின் ப்மடத்வடப் ரினர்ஞணமக
அவந்டபர் அபர். அபனவத ழகமம்

ப்யத்டணமடல்பம?அடமல் அபவ 'க்ழமட
ட்மகர்'ன்ழ ளசமல்பட. ணசயப ட்மகர், ச்னங்கம
ட்மகர், க்ழமட ட்மகர் ன்யப்டி னென்று ழர்.

க்ழமட ட்மகம டர்பமர்டமன் னடன் னடயல்
அம்மவந ஸ்டடயத்ட னழமகபமய. அபர்
'த்பிசடய'மடிழடமடு 'சக்டய

ணயம் ஸ்ழடமத்ம்'ன்றும்

அம்மள் ணயவண ற்ய என உத்டணணம ஸ்டடய
ளசய்டயனக்கயமர். இபற்றுக்கு அப்னந்டமன் ணற்க்

கபிகநின் பமக்குகள் உண்மதி. அபர் பமக்கயழழத
அம்ிவக ஆபிர்மபித்டயனப்ட 'த்பிசடய'வத அடேபித்டப்
டிப்பர்கலக்குத் ளடரினேம்.

என வணதப் னள்நிவதச் சுற்ய அடுக்கடுக்கமக மற்த்ட
னென்று ழகமஞங்கள் கம்மக - cone shape ல் - லம்ி
அவணந்ட லசக்ம் ன் தந்த்த்டயல், 'ஆபஞ'ங்கள்

ன்னும் சுற்றுக்கநில் (னெ ஸ்டமத்வடச் சுற்ய ஞ்ச

ப்மகமம், ப்ட ப்மகமம் ன்ளல்மம் இனப்டழம
லசக்த்டயல் உள்ந சுற்றுகநில்) அழக ழடபவடகள்
சூழ்ந்டயனக்க, அடன் உச்சயதமக உள்ந வணதப் னள்நிதம
ிந்ட ஸ்டமத்டயல் கமழணச்பனுவத பமண மகத்டயல்

லந்டனநிதினக்கய கமழணச்பரிதம மமழச்பரிவத

அந்ட ல்ம னக்ழகமஞங்கவநனேம், ஆபஞ

ழடபவடகவநனேம் பிபணமகச் ளசமல்ய டர்பமர்
ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமர். இந்ட உத்க்னஷ்ணம
கயந்டத்வடப் மமதஞம் ண்ஞிமல் ல் அடேக்ம்
உண்மகும்;குயப்மக ல் பமக்கு, கபித்ப சக்டய
உண்மகும்.

அம்ிவக ண்டகய ளரித அடேக்ம் அபவந
பர்ஞித்ட பர்ஞித்ட ஸ்டடயக்கய ஆந்டத்வடத் டனம்
உதர்ந்ட பமக்கு பிழசம்டமன். இந்ட பமக்குடமழ என
க்டர் ளற் அடேபத்வட ணற்பர்கலக்கும் ளடரிபித்ட,
அபர்கலம் அவடப் கயர்ந்ட ளகமள்லம்டிச் ளசய்கயட?
அடடமன் பமக் சக்டய அனள்படன் பிழசம்.

என ஊவணக்கு இப்டிப்ட் அம பமக்குச் சக்டயவத
அபள் அடேக்ம் ண்ஞிமள். கமஞ்சரனத்டயல்
கமணமக்ஷயழகமதியல் இனந்ட அபனக்கு [இதற்]ளதர்
ன்ளபன்ழ ளடரிதபில்வ. 'னெகர்'ன்று

ளசமல்கயழமம். 'னெகர்'ன்மல் ஊவண ன்று அர்த்டம்.
அந்ட ஊவணக்கு அம்மநின் அடேக்ம் கயவத்டடடமன்
டமணடம், த்பி-சடய இல்வ, ஞ்ச-சடயதமகழப டைறு

ச்ழமகங்கவந பர்யத்டபிட்மர்!டர்பமர் ண்ஞிட
'ஆர்தம

த்பிசடய'ன்மல், னெகர் ண்ஞி 'ஞ்ச-சடய'தில்

னடமபடமக 'ஆர்தம சடகம்'ன் டைறு ச்ழமகங்கள்
இனக்கயன். இடலேம், ஆர்தம வ்னத்டத்டயல்
[ணீ ட்ரில்]டமன் அவணந்டட. அடுத்டடமக அபலவத
டயனபடிகநின் அனவக ணட்டுழண டைறு ச்ழமகங்கநில்
ளசமல்கய 'மடம பிந்ட சடகம்', னென்மபடமக

அபலவத பிட ணயவணகவநத் டடயக்கும் 'ஸ்டடய
சடகம்', அடற்கப்னம் அம்மநின்கமக்ஷபக்ஷண்தத்வடப்
ீ
ற்ய ணமத்டயம் 'கமக்ஷசடகம்'ன்று டைறு ச்ழமகங்கள்,
கவசயதில் அபலவத ணந்டமத்வடப் ற்யழத
'ணந்டஸ்ணயட

சடகம்'ன்று டைறு - இப்டிப் 'ஞ்ச சடய'வத

னெகர் ண்ஞிதினக்கயமர்.
'ஆர்தம

த்பிசடய'னேம் 'னெக ஞ்சடய'னேம் என ல்

வசத்ரிகன் அம்ிவகதின் ஸ்பனொத்வட லடயகமட்டுகய
ணமடயரி அபவந ணகண்டக்கு னன் ழடமன்றும்டிச்
ளசய்கயன். கண்டக்கும் ணறக்கும் ட்மடபவநக்
கயட்த்டயல் கமட்டிக் ளகமடுக்கயன்.
டைற்சயப்ன
டைற் சயப்ன
னென்மபடம 'ளநந்டர்த ரி'வதப் ற்யக்
ழகட்கழப ழபண்மம். னழமகம் ற்ட் மநமக இடற்கு
னந்டயழதம ிந்டயழதம இவ்பநலே னர்ஞணம

ளநந்டர்தம் உள்ந பமக்கு ழடமன்யதடணயல்வ,

ழடமன்ப்ழமபடணயல்வ ன்று ளசமல்லும்டி, த்டவ
டம் ளசமன்மலும் ழகட்மலும் அலுக்கமட அனகு
பமய்ந்டடமக, ளடபிட்மட ணமடெர்தனள்நடமக இனப்ட
'ளநந்டர்த

ரி'. னெக ஞ்சசடயதிலும் ணமடர்தம்

இனக்கயளடன்மலும், அவடபி இடயல் கமம்ீர்தனம்
ழசர்ந்டயனக்கயட!ணமர்த்பத்டக்கு (ணயனடத்டன்வணக்கு)
'ஞ்சசடய', கமம்ீர்தத்டக்கு 'ளநந்டர்த

ரி'ன்றுகூச்

ளசமல்படண்டு. அடமல் இடயழ ணமர்டபம் குவச்சல்

ன்று அர்த்டணயல்வ. ஆமலும் ளமம்லேம் நித
டப்ிழதமகம் ன்று ளசமல்னடிதமட.

ஆசமர்தமநின் ஸ்ழடமத்ங்கலக்குள் ணயகலேம்
நிவணதமட ' ழகமபிந்டம்'. இட அப்டிதில்வ.
ளகமஞ்சம் கஷ்ணம பமர்த்வடகள் இனக்கத்டமன்
ளசய்னேம். டேட்ணமக அழக பிதங்கவந

பர்ஞிக்கும்ழமட precise -ஆக [அவட ணட்டுழண குயப்மகச்
சுட்டுபடமக]உள்ந பமர்த்வடவதப் ழமழபண்டும்
ன்டமல் கஷ்ணம பமர்த்வடகவநனேம் ளகமஞ்சம்
ழமட்டினக்கயமர். னரிதமடடமல் கஷ்ம் ன்மலும்,
பமய்க்கு ணடணமகத்டமினக்கும். னரிந்டபிட்ின் 'இந்ட
பமர்த்வடவதத்டமன் இங்ழக ழம னடினேம்' ன்று

கபிவட தத்வடக் ளகமண்மடுழபமம். ஆத்ணயகத்டக்கு
அரிச்சுபடி ழம டர்ணங்கவந, டத்பங்கவந '
ழகமபிந்ட'த்டயல் நிடமகச் ளசமல்யக் ளகமண்டு
ழமகயழமட பர்ஞவ, உபவண ணற் அங்கமங்கள்
அவ்பநபமக இல்மணல் யம்ிள் ணீ ட்ரில்,

பமர்த்வடதில் ண்ஞிமர். இங்ழக அம்மநின் னொ
மபண்தத்வடச் ளசமல் பந்டழமட, கபிடம ப்டயவதில்
ப்டிளதல்மம் ழமவ ளசய்த னடினேழணம அப்டிச்
ளசய்னேம்ழமட 'ஸ்வல்'ணமயற்று;ணீ ட்னம் ணமயற்று.
பரிக்குப் டயழல லத்டக் ளகமண் மலு பரி
ச்ழமகங்கநமக 'சயகரிஞி'ன் ணீ ட்ரில் 'ளநந்டர்த
ரி'வதப் ண்ஞிதினக்கயமர். அம்மநின் அனவக
பமதமச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ஆந்டப்டுபடற்கு ற்
பிடத்டயல் 'சயகரிஞி'சந்டவ சயகணமக்கயக்
வகதமண்டினக்கயமர்.

மற்த்டயண்மபட ச்ழமகத்டயயந்ட ஆம்ித்ட டைறு
னடிதப் ண்ஞிதினக்கய ஸ்பனொ பர்ஞவதில்,

அம்மழந ம் ழழ டரிசம் ளகமடுத்டமல் ந்ட ணமடயரி
ஆந்டணமதினக்குழணம அந்ட ணமடயரி ஆந்டப்டும்டிதமக
பமர்த்வடகவநனேம், பர்ஞவகவநனேம்

மபங்கவநனேம் ளமனயந்ட அடேக்யத்டயனக்கயமர்.
என ளரித சயல்ி அர்ப்ஞ னத்டயழதமடு என ளடய்பச்
சயல்த்வடப் ண்டகயழமட அடயழ ப்டி அந்ட
ளடய்பழண பந்ட குடிளகமண்டு பிடுகயழடம, அப்டி
உதர்ந்ட யவதில் அடேபித்ட அடேபித்ட, அந்ட

அடேபனம் பமக்கும் அபழந ளகமடுத்டட ன் அர்ப்ஞ
னத்டயழதமடு ஆசமர்தமள் இவடப் ண்ஞிதினப்டமல்
ஸ்ழடமத்டயழண ஸ்ழடமத்டயரிக்கப்டுகய அம்மநின்
ஸ்பனொணமக இனக்கயட.
ளகமண்வணமவ கட்டும்ழமட ன னபமக ம் ழகமத்ட,
அந்ட ங்கவந என்ழமளமன்று னறுக்கயச் ழசர்த்ட
ரிவக, யகயம வடக்கயடழம, அக்ஷங்கவநப்

டணமகத் ளடமடுத்ட, டங்கவந பமக்கயதணமகத் ளடமடுத்ட
எவ்ளபமன ச்ழமகத்வடனேம் ண்ஞி, ச்ழமகத்டக்கு
ச்ழமகம் ம்ந்டப்டுத்டய னல ஸ்ழடமத்டயணமகப்
ண்ஞினேள்ந கவஜமக, கபிதமக ஆசமர்தமள் இங்ழக
டர்சம் டனகயமர். னணமவ - மணமவ ன்று
ளசமல்கயழமணல்பம?ன ணமவ கண்டக்கு அனகம
னொணமகத் ளடரிகயட ன்மல், மணமவ கமடக்கு

அனகம ளசமல்லும் சந்டனணம னொத்டயல் இனக்கயட.
னணமவக்கு பமவ ணமடயரிப் மணமவக்கு அடன்

அர்த்டம். னபியனந்ட ழடன் பனகயளடன்மல்

மபியனந்ட கயவக்கய மடேபம்டமன் ணறக்குத்
ழடன். என ளரித பித்தமம் - னணமவ பமடிப்
ழமபட;மணமவ ழமகனள்ந அநலேம் பமமட!
அனட்கபி: இன ளமனநில்!
அனட்கபி :இன ளமனநில்!
மடமஞ ணடேஷ்தக் கபிகலக்கும் ணமன்கள்

கபிகநமக இனப்டற்கும் பித்தமம் உண்டு. ஆசமர்தமள்,
ஜமம்ந்டர், ம்ணமழ்பமர், டமசயப ப்ம்ழணந்டயமள்
ணமடயரிதமபர்கநிம் கபிவடழதமடு அனலம்

ழசர்ந்டயனக்கயட. என கபிக்கு ஈச்பன் டெண்டிபிட்
இன்ஸ்ிழில் கபிவட ிந்டமல் அவட
'அனட்கபி'ன்று
'கபிவடவதக்

ளசமல்கயழமம். இந்ட இத்டயல்,

கபி டன்னுவத னத்டய, கல்ம சக்டய,

அடேபம் ஆகயதடகவநக் ளகமண்டு
ண்ஞபில்வ;அபனுக்கு ஈச்பன் ண்ஞித அனநமல்
டன்னுவத ளமந்ட னத்டய, னேக்டய, அடேபங்கலக்கும்

அடீடணமகக் கபிவட ண்ஞி பிட்மன்' ன்று அர்த்டம்.
ணமன்கலவத கபிவட இன்ளமன அர்த்டத்டயல் இன்ளமன அர்த்டத்டயலும் - ன்று ளசமல்டம் அனட்கபிதமக இனக்கயட. ப்டிளதன்மல் அந்டக்
கபிவடழத அவடப் டிக்கயபர்கலக்குக் கபிடம
த்வடக் ளகமடுப்ழடமடு அனவநனேம் பனங்கய
அடேக்ம் ண்டகயட!ளமடபமக 'அனட்கபி'ன்ட
கபிக்கு அனட்சக்டய கயவத்டப் மடிவடக்

கமட்டுகயளடன்மல், ணமன்கலவத அனட்கபிகழநம

டிக்கய ழனக்கு அனட்சக்டயவத ஊட்டுபடமக
இனக்கயட!

இபற்வச் ளசய்ட ளரிதபர்கள் அடேப ஆந்ட
யவதில் டங்கவந ணந்ட மடிடமல் இவப ஈசன்
'inspired' அனநில்

ஆகப் மடித அனட்கபிடமன். " (ட)

உவ ட (ட) உவதமக"ன்ழ ம்ந்டனெர்த்டய

ஸ்பமணயகள் ளசமல்கயமர். ஆசமர்தமலம் "ளநந்டர்த
ரி"வத னடிக்கும்ழமட "த்படீதமி:பமக்ி:டப ய
பமசமம் ஸ்டடயரிதம்"- "அம்ணம, உன்னுவதழடதம
பமக்குகநமல் ஆ இந்ட உன் ஸ்ழடமத்ம்"ன்கயமர்.
இவ்பிடத்டயல் அனட்கபிதமக இனப்ழடமடு இபற்வ

ளசய்ட ணமன்கழந அடேக்ணதணம அனநமநர்கநமக
இனப்டமல் இந்ட ஸ்ழடமத்டயங்கள் 'அனநமல் ிந்ட

கபி'தமக ணட்டுணயல்மணல் ணக்கு 'அனவநச் ளசய்கய
கபி'தமகலேம் இனக்கயன்.
இந்ட அனநமநர்கள் கபிவட ண்ஞழபண்டுளணன்ழட
இல்வ. அனவநழத ழமக பனங்கத் ளடரிந்ட ிகு
அனவநத் ட பனயதமக இனக்கய கபிவடவதப்

ண்ஞழபஞடுளணன்டயல்வதல்பம?ஆமலும் ன்
கபிவட லடயமர்களநன்மல், அபர்கவந ழரில்

டரிசம் ளசய்கயபர்கலத்டமழ மன் ளசமன் அந்ட

அனள் கயட்டும்?சரீம் ழமமலும் அபர்கள் ப்ழமடம்
¨க்ஷ்ணணமக அடேக்ம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்
ன்மலும், ம் ணமடயரி ங்கநமல் அவட கயயக்க
னடிதபில்வழத!ணமத்ணமவபகூ மம் என னொத்டயல்
டமழ மபிக்க னடிகயட? ஆசமர்தமவநனேம்

ம்ந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகவநனேம் ழரில் டரிசம்
ண்ஞிபர்கள் டரிச ணமத்டயத்டயழழத அனள்

ளற்யனப்மர்கள். ஆமல் அந்ட டர்சம் சமச்படணமக
இல்வழத!ஆசமர்தமள் டர்சம் ழமகத்டக்கு
னப்த்டயண்டு பனங்கள்டமன் கயவத்டட. ம்ந்டர்
டர்சழணம அடயழனேம் மடயடமன். டங்கலவத சரீம்
பிலந்ட அப்னம் பப்ழமகய ங்கவநனேம்
பிட்டுபிக் கூமட ன் கனவஞதமல்டமன்

அபர்கவநப் ழமன் ணமன்கள் டங்கலவத
அனவநளதல்மம் டயட்டி, அக்கய, அவத்ட பமக்கமக்கய,
ஸ்ழடமத்டயங்கலம் கர ர்த்டங்கலம் மடி

வபத்டயனக்கயமர்கள். அவப ின்மல் பனகய
த்டவழதம டவனவகலக்கும் சமச்படணமக
அடேக்ம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயன்;அடமடபட
ஈச்பமடேக்த்வட அந்ட ணமன்கலவத
அடேக்த்டயன் னெம் ளற்றுத் டனகயன்.
ளநந்டர்த ரி பனயதமக ஆசமர்தமநின் அனள்
ரிவதப் ளறுகயழமம். இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட
இன்ளமன்றும் அர்த்டணமகயட:ஆசமர்தமள் அனள் னெர்த்டய.
'கனஞமதம்'ன்டி

அனழந உனபம னெர்த்டய.

அடமல் அபனவத அனவநப் ளறுபட ன்ட
அபனவத னெர்த்டயவதழத டர்சம் ண்டபடணமகய
பிடுகயட!ஆடிதமல் இந்ட ஸ்டடயபனயதமக அபர்
அம்மவந ணக்கு டர்சம் ண்ஞி வபப்ட
ணமத்டயணயல்வ;டமனம் டர்சம் டந்டபிடுகயமர்
ன்மகயட!கவசயதில் அபள் தமர், அபர்

தமர்?என்றுடமன்!ஆக, மஞ்ச ளௌடயகணம சரீத்டயல்

ஆசமர்தமள் ன்று இனந்டபரின் டர்சம் ழமகத்டக்கு
னப்த்டயண்டு பனந்டமன் கயவத்டளடன்மலும்,
அடேக் னொத்வட சமப்ட (எய) னொணமக்கய அபர்
டுத்டக்ளகமண்டுள்ந ளநந்டர்த ரி ன்
சரீத்டயல் அபர் டர்சம் உகம் உள்நநலேம்
அனயதமடடிக் கயவப்டமக ஆகயதினக்கயட!

அனவநத் டனகய அனட் கபிவட ற்ய இன்ம்
ளகமஞ்சம் ளசமல்டம். க்டயழதமடுகூ ந்ட
ஸ்ழடமத்த்வடச் ளசமன்மலும், ன், உநயக்
ளகமட்டிமலுங்கூ கபமனுவத அனள்
கயவத்டபிடும். ஆமல் அப்டிப்ட் க்டய

உண்மபடடமன் கஷ்ணமதினக்கயட!இந்ட இத்டயல்டமன்
அடேக் சக்டயனேள்ந அனட் கபிவடகள் ணக்கு

ளமம்லேம் மதம் ளசய்கயன். ன்ளபன்மல்,
அந்டக் கபிவடகழந அபற்வப் டிக்கய ழனக்கு க்டய
மபத்வடனேம் ஊட்டிபிடுகயன்!அப்ர் ழடபமளணன்மல்,
அபர் உனகய உனகயச் ளசமல்யதினக்கய பமர்த்வடகவந
மம் ளசமல்கயழமழட அவப ம்வணனேம் உனக்கய க்டய
த்வட ஊட்டிபிடுகயன். 'ளநந்டர்த ரி'தில்

உனக்கம் மஸ்டய ன்று ளசமல் னடிதமட. அட கமவ்த
ங்கநமழழத ம் சயத்டத்வட ஆகர்யத்ட அம்மநிம்
ஈடுடுத்டய க்டய த்வட ஊட்டிபிடுகயட.
அனட் கபிதில் இன்ளமன டயனுசு... இங்ழக கபி
ன்வடக் கபிவட ன் அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயழன்.
ம்ஸ்கயனடத்டயல் கபி ன்மல் கபிவட ண்டம்

ஆமணயவதத்டமன் குயக்கும்;அபன் ண்டபட கமவ்தம்,

அல்ட கபிவட. டணயனயல், ண்டகய ஆமணய,

ண்ஞப்டும் ளசய்னேள் இண்வனேம் கபி ன்று
ளசமல்கயழமம் - ண்டகயபழ இப்டி பமக்னொம்
டுத்டக்ளகமண்டு பிட்மன் ன்கய ணமடயரி!... அனட்
கபிதில் என டயனுவப் ற்யச் ளசமல் பந்ழடன்.

அடமபட, ணக்குப் ழமடயத க்டய இனக்கயடம, இல்வதம
ன்வடப் ற்யக் ழகள்பிதில்வ. அட ப்டி
ழபண்டுணமமலும் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். ம்

க்டயவத வபத்ட அந்டக் கபிவட ணக்கு அடேக்
ன் டனபட, அல்ட ணக்கு க்டயவதனேம் அடழப
உண்மக்கய அனள் டனபட ன்ளல்மம் இல்மணல்,

டன்னுவத சப்ட பிழசத்டமழழத, ளசமல்கயபனக்கு
அனவநப் ளற்றுத் டந்டபிடுபடமக என டயனுசு உண்டு.
ம்னவத க்டயவதப் ளமறுத்டடமக இல்மணல் அந்டக்
கபிவடகநின் சப்டங்கலக்ழக டயவ்த சக்டய இனக்கும்.
ணக்கு பிழசணமக க்டய இனக்கழபண்டும்
ன்யல்வ;அந்டக் கபிவடக்கும் அர்த்ட மபம், உனக்கம்
கமவ்த ம் பிழசணமக இனக்கடளணன்யல்வ.

ஆமலுங்கூ அந்ட பமர்த்வடகநின் எயக்ழக உள்ந
சயப்மல் அனவநக் கட்டிப்ிடித்டக் ளகமண்டுபந்ட
ளகமடுத்டபினடினேம். ணந்த் சக்டய ன்ட
அடடமன்!ணந்த்ணதணம இப்டிப்ட் பமக்குகவந மம்
உஞர்ச்சயழத இல்மணல், அர்த்டழண ளடரிதமணல்

ளசமன்மலும், டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்ய 'ம்'ன்று
ண்ஞி பிட்ழமணமமல் அடன் சப்டங்கழந
அபற்யலுள்ந டயவ்த சக்டயதமல் பிட

அடேக்ங்கவநப் ண்ஞிபிடும். அழக
ணமன்கலவத அழக ஸ்டடயகநில் அர்த்ட மபம்,

கமவ்த ம், ணயன் உனக்கம் னடமபற்ழமடு
கூழப இப்டிப்ட் ணந்த் சப்ட பிழசனம்

ழசர்ந்டயனக்கயட. சய ணதங்கநில் அபர்கலவத
ஸ்டடயகநில் அர்த்ட பிழசத்டமல் உத்டணணமட ழபழ,
சப்ட பிழசத்டமல் அனவநத் டந்ட ணந்த்

ணதணமதினப்ட ழபழ ன்று இனப்வடனேம்
மர்க்கயழமம்.
ஆசமர்தமநின் ஸ்டடயகநில் அர்த்ட பிழசத்டயல்
குவந்டடமக டலேழண கயவதமட. அத்டவனேழண த்ச்
சுங்கம்!மடம ணஞி, இணயழன் கல்லு டலேழண
கயவதமட!அப்டிதினப்ழடமடுகூ, 'ளமன் ணர்

மற்னவத்ட'ன்று, ப்டய ச்ழமகத்டக்கும் சப்ட
பிழசத்டமழழத ணந்த் சக்டயனேம் இனப்டமக இண்டு
ஸ்ழடமத்ங்கவநப் ளரிதபர்கள் டுத்டயனக்கயமர்கள்.
னன்ழழத ளசமன்ழன்:என்று, 'றப்ஹ்ணண்த
னங்கம்';இன்ளமன்று 'ளநந்டர்த ரி'டமன். ணந்டய
சமஸ்த்ணமகழப உள்ந னடல் 41 ச்ழமகத்டக்கு

ணமத்டயணயல்மணல் டைறு ச்ழமகத்டக்குழண ணந்த் சக்டய
இனக்கயட! ின் மடயதம அம்மலவத ஸ்பனொ

பர்ஞவ ச்ழமகங்கலங்கூ எயச் சயப்மழழத
டயவ்த சக்டயவத க்யத்டக் டக்கூடித ணந்த்
ணயவணனேம் பமய்ந்டவபதமக இனக்கயன். அந்ட
ஸ்ழமகங்கநிலும் எவ்ளபமன்வனேம் ம் ண்ஞிமல்
எவ்ளபமன ன் கயவக்கும். அப்டிப் ண்ஞி
த்டவழதம ழர் த்டவழதம ம்வதமகப்
ன்ளற்றும் பந்டயனக்கயமர்கள். குனனகணமக,

அந்டங்கணமகத் ளடரிந்ட ளகமண்டு அடேஷ்மம் ண்ஞ
ழபண்டித பிதம்.

க்டய ஸ்டடய, கபிவட ன்கய ரீடயதில் தமனம் டித்டப்
தன் ளமம். ஆமல் அவடழத ணந்த் சமஸ்த்ம்
ன்று வபத்டக்ளகமண்டு தன் ளழபண்டும்
ன்கயழமட ஆசமர்த னகணமக அடற்கம

யதணங்கழநமடுடமன் அடேஷ்டிக்க ழபண்டும்.
மம் அம்மநிம் ீங்கமட ய க்டய ழபண்டும் ன்
என வ உத்ழடசயத்டப் மமதஞம் ளசய்டமழ

ழமடம்!மக்கய ளல்மம் அடற்குள்ழந பந்டபிடும்.
அபழந டனபமள். அப்டி பமபிட்மலும், அபள்

டமபிட்மலும் கபவப்த் ழடமன்மட. க்டய யணமக
ற்ட்டுபிட்மல் ழபளந்டப் வனேம் டயர்மர்க்கத்
ழடமன்மட...
சயபன், பிஷ்ட, அம்மள் னடம ல்ம
ளடய்பங்கவநனேம் ற்ய ம்னவத ஆசமர்தமள்

ண்ஞிதினக்கும் ல்ம ஸ்டடயகலழண மன் ளசமன்
இண்டு அர்த்டத்டயலும் அனட்கபிகநமகும். அம்மள்
ணமக 'ளநந்டர்த ரி'தின் னடல் மகணம
'ஆந்ட

ரி'டபி, இன்ளமன 'ஆந்ட ரி'னேம்

னல ஸ்ழடமத்ணமகப் ண்ஞிதினக்கயமர். இன்ம் 'ழடப ீ
னங்கம்', 'த்ரின றந்டரி ணம னம ஸ்ழடமத்ம்',
'[த்ரினறந்டரி]சடஷ்ஷ்ட்னேசம
'[த்ரினறந்டரி]

னம ஸ்ழடமத்ம்',

ழபட மட ஸ்டபம்'னடம ளரித

ஸ்ழடமத்ங்கலம், 'அன்னர்ஞமஷ்கம்', 'அம்மஷ்கம்',
'பமய

னங்கம்'னடம சயன் ஸ்ழடமத்ங்கலம்

அம்மள் ழணல் ளசய்டயனக்கயமர். ணடவ ணீ மக்ஷய,

ச்னங்ழகரி சமடமம்ம, லவசம் ப்ணமம்ம னடம
ழக்ஷத் னெர்த்டயகள் ழணலும் ஸ்ழடமத்ம்
ண்ஞிதினக்கயமர். ஆசமர்தமலவத 'சயபமமட
க்ஷணம ஸ்ழடமத்ம்'ணமடயரிழத ம்னவத

அமடங்கவந அம்மநிம் ளசமல்ய ணன்ிப்னக்
ழகட்டமகக் 'கமநி ஸ்டடய'ன்று என்று - 'கமள்தமட
ஞ் ஸ்ழடமத்ம்'ன்றும் அடற்குப் ழர்

ளசமல்கயமர்கள்;அப்டிதன ஸ்ழடமத்ம் - சமக்டத்டக்குப்
ழர் ழம ளங்கமயல் ஆசமர்தமள் ண்ஞிதடமக
பிதஜ்ஜர்கலம் ளசமல்யப் மமதஞம்
ண்டகயமர்கள்.

 ழடபவடகநின் ழணல் டைற்றுக்கஞக்கயல் ஆசமர்தமள்
ஸ்ழடமத்ங்கள் ண்ஞிதினந்டமலும், அடற்ளகல்மம்
'மப்'மக

ளநந்டர்த ரிவதத்டமன் ழமகம்

ளகமண்மடி பந்டயனக்கயட. ஆசமர்தமநின்

அஷ்ழமத்த்டயழழத "ளநந்டர்த ரீ னக்த §
ஸ்ழடமத் பிடமதகமத ண:" [ளநந்டர்த ரிவத

னக்தணமகக் ளகமண் அழகத் டடயகவந அநித்டபனக்கு
ணஸ்கமம்]ன்று இவடத்டமன் அபனவத னக்தணம

டடய டைமகச் ளசமல்யதினக்கயட. ணற் ந்ட ஸ்ழடமத்ம்
ற்யனேம் அடயல் ளஃன்ஸ் இல்வ னன்ழழத இனந்ட

னெ டைல்கலக்கு பிநக்கலேவதமக அபர் லடயத மஷ்த
க்ந்டங்கநில் ப்ஹ்ண ¨த் மஷ்தனம், ழபடமந்டத்டயல்
அபழ எரியமகச் ளசய்ட 'ப்கஞ

க்ந்டங்கள்'ன்டயல் 'பிழபக சூமணஞி'னேம்

சூமணஞிதமக இனக்கய ணமடயரி அபர் ளசய்ட க்டய
ஸ்டடயகநில் ணயக உதர்ந்ட இம் 'ளநந்டர்த
ரி'க்ழக இனக்கயட.
அபபர் அடேபம், க்குபம், டிப்ன, ண்ன, பமழ்க்வக யவ
ஆகயதபற்வப் ளமறுத்ட 'ளநந்டர்த

ரி'ணமடயரிதம உசந்ட டைல்கலக்கு மநணம
உள்நர்த்டங்கள் ழடமன்றும். த்டவழதம ழனக்கு
த்டவழதம ழடமன்யதினக்கயட;இிழணலும் ழடமன்றும்.
இழடமடு னடிந்டபிட்ட ன்று ளசமல் னடிதமணல்
னடப்னட shade கள் [சமவதகள்]ழடமன்யக்
ளகமண்ழதினக்கும் - ழடமண்த் ழடமண் ஊற்று ம்

பந்ட ளகமண்ழதினக்கய ணமடயரி!இப்ழமட மன் க்குத்
ழடமன்றுகய அர்த்டத்வடச் ளசமல்படமல் இழடமடு

னடிந்டபிட்ட ன்று ளசமல் னடிதமட. இன்ம் ஆன
ஆனத் ழடமண்டிக் ளகமண்ழ, னலகயக்ளகமண்ழ
ழமகயபர்கலக்கு இன்ம் ன்ளன் த்டயங்கள்,

னத்டக்கள் கயவக்குழணம?அம்மள் கயனவதில் உங்கநில்
தமமபட, எனத்டழம  ழழம அப்டிக் ளகமண்டுபந்ட
ளகமடுத்டமல் அட க்குப் ளரித த்மிழகம்,
னக்டமிழகம்.

இத் டடயதின் மஷ்தங்கள் னடயத
இத் டடயதின் மஷ்தங்கள் னடயத
இக்கயத சுவபழதமடு கூடித கபிவடகவந அபபர்கள்
க்குபப்டி பிதமக்தமம் ண்ஞிக் ளகமள்பட என்று.

ச்ழமகங்கநில் ணந்த் சமஸ்த் டத்பங்கள் பனம்ழமட,

ம்க்ஷயப்டணமக [சுனக்கணமக]ச் ளசமல்யதினப்வட

பிபரித்ட பிதமக்தமம் ண்டபட இன்ளமன்று,
'ளநந்டர்த

ரி'தில் கபிடம தம், ணந்த் ¨க்ஷ்ணம்

இண்டும் இனப்டமல்டமன் அடற்கு கப்ட்
பிதமக்தமங்கள் ற்ட்டினக்கயன். னப்த்டமறு

பிதமக்தமங்கள் கயவத்டயனக்கயன். இபற்றுக்குள்
க்ஷ்ணீ டர் ண்ஞிட அடயகப் ிக்தமடய
ளற்யனக்கயட. இப்ழமட லபித்தம டந்த்ம் ன்கய
யழடமமவதில் ளடரித பந்டயனக்கய அழக

பிதங்கள் னக்தணமக 'யடம ஸ்மண'த்டக்கு
மஸ்மதர் ண்ஞி மஷ்தத்டயயனந்ட

கயவத்டயனப்டடமன். ஸ்மணத்டக்கு மஸ்கமதர்
ழம, ளநந்டர்த ரிக்கு க்ஷ்ணீ டர். ழபறு
இண்டு ளரிதபர்கள் ளசய்ட 'ளநமக்த பர்த்டயி',
'அனஞமழணமடயி'ன்

மதங்கலம் ஏநலே

ியத்டயதவந்டயனக்கயன். ழமந மமங்கத்டயன்
ணமனுஸ்க்ரிப்ட் வப்ரிதியனந்ட [வகப்ிடய டைல்

யவதத்டயயனந்ட]ஆந்டகயரி மஷ்தம் ன்று என்று
ணீ த்டயல் கயவத்டயனக்கயட. ணந்த் சமஸ்த்த்டயல்

ல் ழடர்ச்சய ளற் அந்ட ஆந்டகயரி ன்பர் இந்ட
மஷ்தத்வடத் டன்னுவத மநியனந்ட என சங்க
ணத்டயன் ஆசமர்த ஸ்பமணயகலவத ஆக்வஜதின்ழரில்

லடயதடமகச் ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர். ஆசமர்தமநின்
ழர் சயஷ்தர்கநில் ஆந்டகயரி ன்று எனத்டர்
இனந்டயனக்கயமர்;ழடமகமசமர்தமர் ன்ட அபர்டமன்
ன்று ம்ிக்வக ஆசமர்த மஷ்தங்கநில் பற்றுக்கு
'டீவக'ன்

பிநக்கலேவ ளசய்டபமகலேம் ஆந்டகயரி

ன்று எனபர் இனக்கயமர். 'சங்க பித'ங்கள் ன்

ஆசமர்தமள் சரித்ங்கவநச் ளசய்டபர்கநிலும் என

ஆந்டகயரி இனக்கயமர். 'ளநந்டர்த ரி'தின் வனத
மஷ்தகமர்கநிலும் அந்டப் ளதர் ளகமண் எனபர்
இனப்டமக இப்ழமட ளடரிதபந்டயனக்கயட.
ளநந்டர்த ரிக்கு இனக்கும்  மஷ்தங்கநில்

"ழகமமறந்டரீ"ன்று என்றுக்குப் ழர். அடயல் ன்
ழபடிக்வகளதன்மல், ச்ழமகங்கலக்கு ழடபணமக
ீ
மஷ்தம் ண்ஞிதினப்ழடமடு அவப பிஷ்டவபனேம்
ஸ்டடயக்கயன் ன்று கமட்டி பிஷ்டணமகலேம்
அர்த்டம் ண்ஞிதினக்கயட!யடமம்மவநனேம்
கயனஷ்ஞவனேம் ழகமமறந்டரீ ன்று இவஞத்ட
பிழசணமக ணந்த்னம் இனக்கயடற்ழகற்மற்ழமல்

இப்டி ம் ஸ்டடயக்கு பிஷ்ட ணம வ்தமக்தமனம்
இனக்கயட!ணட¨டன் ஸ்படய ன்று அத்வபட
சமஸ்டயத்டயல் ளரிதபமக இனக்கப்ட்பர் "சயப
ணயம் ஸ்ழடமத்"டயற்கு இழடழம பிஷ்ட
ணமகலேம் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.

இங்ழக டஞ்சமலைரில் ஸ்படய ணமல் வப்ரி,

னமபிலுள்ந ண்ர்கமர் ஏரிதண்ல் இன்ஸ்டிட்னைட்

ழமம வப்ரி ன்யப்டி ழடசம் னமலேம் ளநந்டர்த
ரி ட்டுச் சுபடிகலம், மஷ்தங்கலம்

கயவப்டயயனந்ட அடன் ிக்தமடய ளடரிகயட.
கமஷ்ணீ ர்க்கமர்கள் டங்கள் ஊரில்டமன் அவட ஆசமர்தமள்
ண்ஞிமர் ன்று ளரிசமகக் கவடளசமல்யப்
ளனவணப்ட்டுக் ளகமள்கயமர்கள்.

சுபடிதில் லடய வபப்டற்கு ழணழ இவடக்

கல்ளபட்மகலேம் ளமயத்ட வபத்டயனக்கயட!டயனச்சய
ணவக்ழகமட்வ ணமத்னனழடச்பர் ழகமபியல் றகந்ட
குந்டநமம்மள் ந்யடய ளமம்லேம் மந்யத்த
பிழசத்ழடமடு இனக்கயட. 'ணட்டுபமர் குனய'ன்று அந்ட
அம்மவநத் டணயனயல் ளசமல்பமர்கள்.
'ணமத்னனழடச்பர்'ன்ட

டமனேணமபர் - 'டமனேம் ஆபர்'-

ன்று ளமம் அனவணதமகத் டணயனயல் இனக்கயட. அங்ழக
டமதமகழப இனப்ட ணட்டுபமர்குனய.

இந்ட அம்மள் ந்யடயழத லசக்மகமணமட [லசக்
படிபிமட]. ஆசமர்தமள்டமன் க்கத்டயல்
ம்னழகச்பத்டயல்

[டயனபமவக்கமபில்]அகயமண்ழச்பரிக்கு லசக்

டமங்கம் ிடயஷ்வ ளசய்டணமடயரி, இங்ழக ந்யடயவத
இப்டிப் னர் யர்ணமஞம் ண்ஞிக ளகமடுத்டமர் ன்று
ளசமல்கயமர்கள். இந்ட ந்யடயதில் 'ளநந்டர்த
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ச்ழமகங்கவநனேம் ளபகுகமத்டக்கு னன்ழ கல்யல்
ளபட்டி வபத்டயனக்கயட. ஆசமர்தமள் உத்டபிழழத
அப்டிச் ளசய்டடமகச் ளசமல்கயமர்கள். 'ளநந்டர்த

ரி'தில் ழகசமடயமட பர்ஞவதில் ஆம்த்டயழழத
[ச்ழம. 43] ஆசமர்தமள் 'சயகு யகுனம்ம்...
ளநப்தம்'- 'இதற்வகதமகழப றகந்டனவத குந்டநம்'
(குந்டநம்டமன்

குனயதில் பனம் குனல்) ன்று அம்மநின்

ழகசமத்வடச் சயப்ித்டயனப்டமல் இந்ட ந்யடயக்கு
ஆசமர்த ம்ந்டம் ளசமல்பட ளமனத்டணமகழப
ளடரிகயட.

வகமத்டயல் மர்படீ ழணச்பமலவத

ப்மமடத்டயன் [ணமநிவகதின்]ப்மகமத்டயழழத
'ளநந்டர்த

ரி'வதப் ளமயத்டயனப்டமகலேம்,

ணமமடத்வட ழணனபில் லடய ிள்வநதமழடமன்
இவடனேம் ளமயத்ட வபத்டமர் ன்றும் என ம்ிக்வக

இனக்கயட. 'சயப ணயம் ஸ்ழடமத்ம்'ளசய்ட கந்டர்பம
னஷ்டந்டர் வகமச் சுற்றுச்சுபரில் ளநந்டர்த
ரிவதக் கல்ளபட்டில் லடயதடமக இன்ளமன கவட
இனக்கயட.
இப்டிப்  கவட இனப்ட இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டயன்
சயப்வக் கமட்டுகயட.

இடயளல்மம் ளபறும் கவடனேம் இனக்கக்கூடும் ன்று
யவக்கய பர்கள்கூ
ீ
ஆச்சர்தப்டும்டிதமக

இன்ளமன தடமர்த்ட உண்வணவதச் ளசமல்கயழன். இந்ட
ணமசமம் வகமத்டக்ளகல்மம் ளமம்லேம் டமண்டி
அளணரிக்கம பவக்கும் 'ளநந்டர்த ரி'வதக்

ளகமண்டு ழமய்பிடுகயட அளணரிக்கமபில் ளன்யல்
ழபிதம ஸ்ழட்டில் ஃிளல்ஃிதம யடி ன்று
இனக்கயடல்பம?அங்ழகனேள்ந ஃிளல்ஃிதம

ணயனேீதம் ஆஃப் ஆர்ட் ன் கவக்கூத்டயல் அழக
ட்டுச் சுபடிகவநச் ழசகரித்ட வபத்டயனக்கயமர்கள்.
இபற்யல் 'ளநந்டர்த ரி'வதப் ற்யத என்றும்
இனக்கயட! இடயழ பிழசம் ன்ளபன்மல்
எவ்ளபமன ச்ழமகத்டக்கும் அடனுவத கனத்டக்கு
ற்டி அம்மநின் எவ்ளபமன சயத்டயனம்

க்கத்டயழழத லடயதினக்கயடமம். எவ்ளபமன ட்டிலும்

னென்று ச்ழமகம், னென்று சயத்டயம் படம்
ீ
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ழம ன்ழபம இனக்கயடமம். [மடப் ண்மடு
ம்ந்டப்ட்டம]'இன்மய'தில்
'இன்ட்ளஸ்ட்'உள்நபர்கள்
treasure (கவப்

அங்ழக இனக்கயமர்கள். Art

ளமக்கயம்) ன்று ளசமல்ய யவதப்

ஞம் ளகமடுத்ட இடகவந பமங்கய வபத்டயனக்கயமர்கள்.
அடயல் னென்று ச்ழமகங்கள் ளகமண் என ட்வ
ளன்யல்ழபிதம னைிபர்யடிதின் ம்ஸ்க்னட

ப்ளமஃர் இங்ழக ளணட்மஸ் னைிபர்யடிதியனந்ட
மகபனுக்கு அனுப்ி, இந்டச் சயத்டயங்கநில் ச்ழமக
டமத்ர்தங்கள் ப்டித் ளடரிபிக்கப் ட்டினக்கயன்
ன்று பிநக்கம் ழகட்டு அனுப்ிதினந்டமர். மழ

னைிபர்யடி வப்ரிக்குப் ழமழமட அந்ட னென்று
ச்ழமக-சயத்டய ட்வப் மர்த்ழடன். அடயல் எவ்ளபமன
ச்ழமகத்டக்கும் க்கத்டயல் எவ்ளபமன சயத்டயனம்

இனந்டட. அடயழ னொபர்ஞவதமக இல்மணல், 'ீடமன்
ணஸ்;ீடமன் ஆகமசம், பமனே னடம னடங்கள்
ன்ளல்மம் டத்பணமகச் ளசமல்யதினக்கய
"ணஸ்த்பம்"ன் (35-பட) ச்ழமகனம்
என்று;இடற்குக்கூ 'யம்மயக்'கமக

[உனபகணமக]சயத்டயம் ழமட்டினந்டட.
இந்ட ட்டுச் சுபடினேவத இன்ளமன ிடய ழமம
ணயனேீதத்டயல் இனக்கயட. என கமப்ி ப்டிழதம
அளணரிக்கமலேக்குப் ழமய்ச் ழசர்ந்டயனக்கயட!
டணயழ்மட்டில் ளநந்டர்த ரி ப்ழமடழண

ியத்டணமதினந்டயனக்கயட. கபிடம னொத்டயழழத

அவட ளமம் மள் னந்டய பவ
ீ
கபிம ண்டிடர்

ன்பர் டணயனயல் ளணமனயளதர்த்டயனக்கயமர். டற்ழமட
'ளநந்டர்த

ரி'க்கு ளமம் ணலேற

ற்ட்டினக்கயட. இவட ஸ்டயரீகள் ழகமஷ்டி ழசர்ந்ட
மகணமயவகதமகப் மடுபட ஊனக்கு ஊர்
பநர்ந்டபனகயட.

ல்மபற்றுக்கும் ழணமக, ணக்கு பிழசம்: அம்மலக்கு
இனக்கப்ட்  னொங்கநில் 'ளநந்டர்த
ரி'ளசமல்கய றந்டரிதம மமழச்பரி
னெர்த்டணமக அபள் இனப்ட ம் ணத்டக் ழகமபிம
கமஞ்சய கமணழகமஷ்த்டயல்டமன். அங்ழக இனக்கப்ட்
கமணமக்ஷயடமன் மமழச்பரி. அந்ட ஆதத்டயற்கு
ஆசமர்த ம்ந்டம் யவத உண்டு. அங்ழகடமன்

டுபிழ ணங்கயப் ழமதினந்ட கமணழகமடி ீத்வட ணறுடி
ீபசக்டயழதமடு லசக்த்டயல் ஆசமர்தமள் ஸ்டமம்
ண்ஞிமர். அங்ழகழதடமன் ர்பஜ்ஜ ீனம்

ஸ்டமித்ட ஆழமஞம் ண்ஞிமர். பிழட
னெக்டயனேம் அங்ழக டமன் அவந்டமர்.
ழபளங்ழகனேணயல்மடடி, ளரித ணடேஷ்தமக்னடயதில்
அங்ழக ஆசமர்தமள் ிம்னொத்டயல் ந்யடய

ளகமண்டினக்கயமர். கமஞ்சய கமணமக்ஷயழகமபியல் அபனக்கு
னக்தத்பம் அடயகம். அபனவத தந்டயவத
ழமத்பணமக வபசமக சுக் ஞ்சணயதியனந்ட
ஆம்ித்ட த்ட மட்கள் ளகமண்மடுகயமர்கள். அப்ழமட
ிடய டயனம் ஆசமர்தமநின் உத்ப பிக்த்வடப்
னப்மடு ண்ஞி, கமதத்ரி ணண்த்டக்கு ளபநிதில்
அம்மலக்கு ழழ ீம் ழமட்டு அணர்த்டய, இந்ட

'ளநந்டர்த

ரி'தின் டைறு ச்ழமகங்கவநத்டமன்

டயனம் த்ட படம்
ீ
மமதஞம் ண்டகயமர்கள்.
கவசய த்ட ச்ழமகங்கவந ணட்டும் ளபநிப்
ிமகமத்டயல் சுக்பம ணண்த்டயல் இழட ணமடயரி

ஆசமர்தமவநனேம் அம்மநின் உத்ப பிக்த்வடனேம்
லந்டனநப் ண்ஞி அர்ப்ஞம் ளசய்கயமர்கள். னர்த்டய
ண்ஞி ஆசமர்தமலக்குப் ரிபட்ம் சூட்டி ணரிதமவட
ளசய்பட பனக்கணமதினக்கயட. ஆசமர்தமலக்குப்

ரிபட்ம் ட்மிழகம் ல்மம் னக்தணமக இந்ட
'ளநந்டர்த

ரி'ண்ஞிடமழழத ன்று

யவக்கும் டிதினக்கயட!
இடற்கு இத்டவ சயப்ன, பசரகம் இனப்டற்கு ன்
கமஞம் ன்று மர்த்டமல், னக்தணமக இட ணமத்ன

னொத்டயல் - அம்ணம ன்கய உனபத்டயல் - ணமத்ணமவப
ம் னன் யறுத்டபடடமன்.
அன்வ பனயமடு
அன்வ பனயமடு
எநவப 'அன்வனேம் ிடமலேம் னன்ய
ளடய்பம்'ன்கயமள். ழபடனம் ணமடம ிடமக்கவந
ளடய்பணமக யவக்கச் ளசமல்கயட. இண்டிலும்

அப்மலேக்கு னன்மடி அம்ணமவபத்டமன் ளடய்பணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
டமதமவத் ளடய்பணமக யவப்வடழத டயனப்ி வபத்ட

ளடய்பத்வடழத டமதமமக மபிக்கும் ழமடடமன் அம்மள்
அம்மள் ன்று பனயடுகயழமம். ணற் ந்ட

னொத்வடனேம்பிப் ணமத்ணமவப இப்டித் டமதமமக
யவக்கயழமழட மஸ்டய ஆந்டம் உண்மகயட.

ன்?அம்ணமவபபி அன்மபர்கள் இல்வ. அபநிம்
ணக்கு ஸ்பமடீம் மஸ்டய. ளகமஞ்சங்கூ தப்
ழபண்மம். ளபட்கப் ழபண்மம். தத்டக்கும்

ளபட்கத்டக்கும் கமஞணமக இனப்ளடல்மம் டன்மல்
அபள் னன் அடிட்டுப் ழமகயட!த்டவ தம்
பந்டமலும் குனந்வட ''அம்ணம'' ன்று அபவநத்டமன் கட்டிக்
ளகமள்கயட. பதற றும்ழமட எனத்டனக்கு ற்டும்
ணழமபிகமத்டக்கு ளபட்கப் ழபண்டிதில்மணல்,
அம்ணமபின் னன்மல் டமமக அட சயத்டபிடுகயட.
டமதன்வப் ழமக் கப்ணயல்மட னர்ஞ அன்வ
ங்ழகனேம் கமஞனடிதமட. ிள்வந ப்டி இனந்டமலும்,
டன் அன்வப் ிடயயக்கமபிட்மலுங்கூ,

டமதமமகப்ட்பள் அவடப் ளமனட்டுத்டமணல் னர்ஞ
அன்வச் ளசலுத்டயக் ளகமண்ழதினக்கயமள். 'ளற்

ணம் ித்ட, ிள்வந ணம் கல்லு'ன்கயழமம். ''டஷ்ப்
ிள்வந இனப்டண்டு;ஆமஸ் டஷ் அம்ணம ன்று
எனத்டய கயவதழப கயவதமட''ன்று 'ழடபி அமட

க்ஷணம ஸ்ழடமத்'த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ிக்கய
ழமழட அம்ணமபிம்டமன் எட்டிக்ளகமள்கயழமம். அபள்
உதிரில், அபள் உம்ில் அபள் உஞபில் மம்
உண்மகயழமம். ிந்ட ிற்மடும் ஆமம்
டனபடயயனந்ட கத்டக்கும் அபள்டமன் கடயதமய்
இனக்கயமள். மல்தத்டயல்டமன் டமதமர்-குனந்வடதின்
ஸ் அன்ன ளமம்லேம் அடயகணமக இனப்ட.

அபவநழத னலக்க ம்ிதினப்ட அப்ழமடடமன்.

கமணமடய பிகமங்கள் ளடமமட ழமடடமன் அம்ணமழப

கடயதமதினப்ட. 'ல்மம் அபள் ளசய்பமள்'ன்று டய
உறுடயழதமடு கபவதில்மணல் எப்னக்ளகமடுப்ட
குனந்வடப் ிமதத்டயல்டமன்.
ணமத்ணமவப ணமடமபமக மபிப்ட அடமல் டமன்.
ணக்கு த்டவ பதமதினந்டமலும் அங்ழக

குனந்வடதமகயபிடுகயழமம். னர்ஞ ம்ிக்வக, சஞமகடய
ன்று எட்டிக் ளகமண்டினப்ட,
ணழமபிகமணயல்மணயனப்ட-இப்டிக் குனந்வடத்
டன்வணதிலுள்ந ளடய்பத்டன்வணளதல்மம் ம்ணயம்
பனபடற்கமகத்டமன் ணமத்ணமவப அம்மநமக மபிப்ட.
சயதமக இனக்கட்டும், என பஸ்ட ழபண்டும்

ன்யனக்கட்டும், ளபநிழத ழமக ஆவசதமதினக்கட்டும்,
ழமலே ளமடி டமகட்டும் - டபமமலும் ''அம்ணம,

அம்ணம''ன்று அந்ட எனத்டயவதழத குனந்வட ிடித்டக்
ளகமண்டினக்கயட. அடழம மம் ணமத்ணமவப
பிமப்ிடிதமகப் ிடித்டக்ளகமள்ந அபவ

கன்ணமடமபமகலேம் ம்வணக் குனந்வடகநமகலேம்
ஆக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும். ''குனந்வடதமகய

பிழபண்டும்''ன்று உயத்டம் உழடசயக்கயட.
ணமத்ணமவப கஜ்ிதமக மபிப்ட ன்மல், இட
இல்மட என்வ மழண கல்ித்டக்ளகமண்டு
ந்ழடமப்டுபட ன்று அர்த்டணயல்வ.
பமஸ்டபத்டயழழத க குஞங்கலக்கும் ஆச்தணமக
இனக்கப்ட் ணமத்ணமபிம் னர்ஞணம ணமத்னத்பனம்
இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. இத்டவ அம்ணமக்கலக்கும்

அந்ட அம்ணமக்கலவத பமத்ல்தத்டக்கும்

டயதமகத்டக்கும் அந்டப் ணமத்ணமடமழ னெம்?அடமல்
மம் மபிக்கமபிட்மலும் தடமர்த்டத்டயழழத ணமத்ணம
ணமத்ன டத்பம் யம்ிதபர்டமன். 'டமதிற் சயந்ட டதமபம
டத்டபழ!'ன்று ணமஞிக்கபமசகர் ளசமல்பட

இவடத்டமன். 'அம்வணழத அப்ம, எப்ிம ணஞிழத'ன்றும்
ளசமல்கயமர். அப்ர் ஸ்பமணயகலம் 'அப்ன் c, அம்வண
ீ'ன்கயமர். ணமத்ணமபின் ணமத்ன மபத்வட
அடேபித்டத் டமன் இப்டிளதல்மம்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
ம் சரீத்டயன் அம்ணம த்டவ அன்மதினந்டமலும்,
அபலவதழடம, ம்னவதழடம தமனவத சரீம்

னடயல் ழமமலும் அழடமடு அந்ட ம்ந்டம் ழமய்
பிடுகயட!ளபவ்ழபறு ன்ணமபில் ளபவ்ழபறு அம்ணம

பனகயமள். இத்டவ அம்ணமக்கலக்கும் உள்ந அன்ின்
னெணம ணமத்ணம ணட்டும் ப்ழமடம் சமச்படணமகத்

ளடமர்ந்ட பனகயமர். இடமல்டமன் ''ளடமர்ந்ட பனம்
டமதமவ''ன்கயமர்கள். அனயந்ட ழமகய உம்னக்கு
ணட்டும் அம்ணமபமக இல்மணல் அனயதமட உதினக்கு

அம்ணமபமக இனந்ட, இத்டயலும் த்டயலும் க்ஷயக்கய
ண கனவஞ ளகமண் டமய் ணமத்ணமழப!என ந்ட
ழர், த்டப் ழனக்குக் ளகமஞ்ச கமம் ணட்டும் டமதமமக
இல்மணல், னல னச்சயதியனந்ட தமவ, சயங்கம் பவ,
ணடேஷ்தர்கநியனந்ட ழடபர்கள் பவ இத்டவ
ீபமசயகலக்கும் த்டவ கமத்டக்கும் அம்ணமபமக
இனப்ட ணமத்ணமழப. எவ்ளபமன்றுக்கும் ழபண்டித
ஆமமடயகவந, ழமக்த பஸ்டக்கவந ழமகத்டயல்

ண்ஞி வபப்ட அந்டப் ளரித அம்ணமடமன்.
குனந்வடக்கமகத் டமதமரிம் மல்

உண்மகயட;பதிற்யயனக்கும்ழமழட ளடமப்னள் ளகமடி
பனயதமக அபநிணயனந்ட அடற்கு ஆமம் ழமகயட
ன்மல், இந்ட ற்மட்வ எவ்ளபமன டமதமனம்

டமமகபம ளசய்ட ளகமண்மள்? ணமணமடமபமக என
மசக்டய இனந்ட ளகமண்டுடமன் இப்டிளதல்மம்
ற்டுத்டய வபத்டயனக்கயட.
ணமத்ணம ம்னவத உவ ணட்டுணயன்ய உதிவனேம்
பநர்க்கய அம்ணம. அயவப பநர்த்ட ஆத்ணமடேபத்வடத்
டனகய அம்ணம. பதிற்றுக்குப் மல் டனகய ணமடயரி
ஜமப்மல் ளகமடுத்ட, அம்ணம ிள்வந ன்

ழடணயல்மணல் என்மகச் ளசய்டளகமள்கய அம்ணம.
ஆடமல் ம் ணறக்குப் ிடித்டயனக்கயட ன்டற்கமக
ணட்டுணயல்மணல், இந்ட ன்ணத்டக்கு ற்ட் டமவதழத
ளடய்பணமக பனயழபண்டும் ன்கய யதமதத்வடதட்டி
பமஸ்டபணமகழப ந்ளடந்ட ன்ணத்டக்கும், ன்ணமழப

ீங்குபடற்கும் டவஞதமக இனக்கய ணமத்ணமவபனேம்
டமதமக பஞங்கத்டமன் ழபண்டும்.

ல்மணமக ஆகயதினக்கய ணமத்ணம மம் ப்டி
யவத்டமலும் அப்டி பந்ட அனள் ளசய்கயட. அப்டி
மக்ஷ£த் ப்ிம்ணழண டமதமகய, அம்ிவகதமக இனந்ட
ளகமண்டு ணக்கு அடேக்ம் ளசய்தழபண்டும் ன்று
மம் ிமர்த்டயத்டமல் அவ்பிடழண பந்ட அனள்னரிகயட.

அனொத்டக்கு ன் னொம் ழபண்டுளணன்மல், னொனள்ந
மம் அவபனம் அந்ட னெத்டயயனந்ழட ிந்ட, அட

ணக்குத் டமதமமகலேம் மம் அடற்குக் குனந்வடகநமகலேம்
இனப்டமல்டமன்!ணக்கும் னொணயல்வ, மனம்
ஆத்ணமடமன் ன்கயட இனக்கட்டும் - இப்ழமட ணக்குத்
ளடரிதமட கவட அட!இத்டவ னொங்கள் - சு, க்ஷய,

ணயனகம் ன்று மம பிடம், எவ்ளபமன மடயனேம் எழ
ணமடயரி - இனந்ட ளகமண்டினப்டமல் இபற்றுக்ளகல்மம்

என னெம் உண்டு ன்று ணட்டும் இப்ழமடம் னத்டயக்குத்
ளடரிகயட. னெம் - டமதமர்;னெத்டயயனந்ட பந்ட
ல்மம் குனந்வடகள்.
குனந்வட ன்மல் அடற்கு அம்ணமவபப் மர்த்டமக
ழபண்டும். அபள் க்ஷஞத்வட டுத்ட வபத்டபிட்டு
உள்ழநதினந்டமல் ழமடமட!குனந்வட க்ஷஞத்வடத்
ளடமமட. அபழந கண்டக்கு னன்மல் பந்ட
ஊட்டிமல்டமன் டயன்னும். க்ஷஞழண ழபண்மம்;அபள்
கண்டக்கு னன்மல் இனந்டபிட்மல்

ழமடம்!உள்ழநதினந்ட, ''கண்ழஞ மம!''ன்று அபள்
குல் ளகமடுத்டமல்கூப் ழமடமட. அபவநப் மர்த்ழடதமக
ழபண்டும்!அபள் டெக்கய வபத்டக் ளகமள்நழபண்டும்!

அபள் னகத்வடப் மர்த்டமல்டமன் அட 'கலக்''கலக்'ன்று

சயரிக்கும். மனம் குனந்வடகள்டமழ, மசக்டயக்கு?அடமல்
அனொணமக, டத்பணமக என மசக்டயடமன் ம்வண
க்ஷயக்கயட ன்று ளடரிந்டமல் ழமடணமட்ழன்
ன்கயட;னொணமக, ிழவணதமக க்ஷயக்கயமள் ன்று

மர்க்கும் டிதமக அட பந்டமல்டமன் ணஸ் யவகயட.

ணமத்ணமவபப் ண கனஞமனெர்த்டயதமகப் மர்க்க
ழபண்டுணமமல் அடற்கு அம்மள் னொத்வடபி

ழபயல்வ. குனந்வடக்குத் டமய், கன்றுக்குப் சுவபப்
ழம ந்ட ன்ணத்டயலும் ந்டக் கமத்டயலும் ல்மப்
ிமஞிகலக்கும் டமதமமக இனக்கும் ழடபவடதின்
மடமபிந்டத்டயல் யவந்ட அன்ன இனந்டபிட்மல்
பமழ்க்வகழத யவந்ட ரினர்ஞ ஆந்டம்
உண்மகயபிடும். அம்ணமபமக உமயக்க ஆம்ித்டமல்
இப்டிப்ட் யவந்ட அன்ன ளபள்நம் இதல்மக
ம்ணயணயனந்ட ளனக ஆம்ித்ட பிடும்.
அம்மலவத டயதமம் இவபிமட டமவதமக

ம்ணயணயனந்ட ளனக ஆம்ித்டபிட்மலும் அடழப
க டம சணணம, ணஸ்ட ம யபமகணம னண்த
டீர்த்டணமகும். அன்னக்ளகல்மம் ஊற்மக இனக்கயட
அடடமன்.
'ழமட

ழமடரிகழந!'ன்று இப்ழமட மம் பமய்

பமர்த்வடதில் ணட்டும் ியங்கயப்டம், லடபடம் ய
அடேபணமபட, இத்டவ ழனக்கும் யணமக எழ
அம்ணமபமக - 'ணஸ்ழட கத் க ணமட:'ன்று

கமநிடமன் ['சயதமணந டண்க']த்டயல் ளசமன்டழம
எழ அம்ணமபமகப் - ணமத்ணம இனப்வட உஞனம்
ழமடடமன். ல்ம ீப ந்டக்கவநனேம் ம் உன்

ிப்னக்கநமகத் டலலேகய அன்மட இத்டவக்கும்
ளமடபமக இனக்கும் ணமடமவப உஞனம்ழமடடமன்
யத்டயதமகும்.
ழடபிணம னண்ஞித இக்கயதம்

ழடபிணம னண்ஞி இக்கயதம்
இடமளல்மம்டமன் ழபடகமத்டயயனந்ட vFg னொத்டயல்
ணமடமபமகப் ணமத்ணமவப உமயத்ட பந்டயனக்கயமர்கள்.
ல¨க்டம், டர்கம ¨க்டம், உவப் ற்யட,

அடயடயவதப் ற்யட, மத்ரி ¨க்டம், ழடபி ¨க்டம்
னடம ழபட ணந்டயங்கள் இப்டிப்ட்வப டமன். 108
உயத்டக்கநில் அம்மள் ணமகழப னென்று

இனக்கயன். ணமமடத்டயல் அர்றன் டர்கம
ழடபிவத ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமன். மகபடத்டயல் ழகம
ஸ்டயரீகலம் ிற்மடு னக்ணயஞினேம் ல் டய கயவக்க
ழபண்டுளணன்று அம்மவநத்டமன் னயக்கயமர்கள்.

தக்ரீபர், அகஸ்த்தர், டர்பமர் னடம ணம

ளரித ரியகள் அபவந ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமர்கள்.
கமநிடமமடய கபிகலம் ழடபிணமக யவத
ஸ்டடயகவநச் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
ழடபம டயனபமசகத் டயனனவகநிலும், டயவ்தப்
ிந்டங்கநிலும் சயபவனேம் பிஷ்டவபனேம்

ழமற்றுகய ழமளடல்மம் அம்மவநனேம் க்ஷ்ணயவதனேம்
ழசர்த்டச் ழசர்த்ழடடமன் ளசமல்யதினக்கயட.

அனஞகயரிமடனம் 'டயனப்னகழ்', 'டயனபகுப்ன'கநில் 
இங்கநில் அம்மள் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ந்டயவஞகள் ன்கய மகுமட்டில் ளடமன்றுளடமட்டுத்
டணயனகத்டயல் மவக்குக் 'ளகமற்வப'ன் அம்மவநழத
அடயழடபவடதமக பனயட்டு பந்டயனக்கயமர்கள். சணஞ

கமபிதணம சயப்டயகமத்டயல்கூக் ளகமற்வப ன்
டர்வகதின் ஸ்டடயதமக என்று ீந ளடுக, அனகமக,

ணவ அப்டிழத கவ்லேகய ணமடயரி பனகயட.

டணயழ்மட்டுக் ழகமபில்கநில் அம்ணன் சந்யடய, சுக்பம
ழவப ன்வப டி பிழசம் ளற்யனக்கயன்.
டயனனெரின் டயனணந்டயத்டயல் சக்டய ணயவணகள் யவதச்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். டமனேணமபர் ர்படபர்த்டயி
ணீ டம் அகயமண்ழச்பரி, ினந்மதகய ணீ டம்

மடிதினக்கயமர். மணயங்க ஸ்பமணயகள் டயனளபமற்யனைர்
த்ரினறந்டரி ணீ ட மடிதினக்கயமர். குணகுனர்

ணீ மக்ஷயவத ஸ்டடயத்டயனக்கயமர். இப்ழமட 'அிமணய
அந்டமடய'ியத்டயணவந்டயனக்கயட. மடயனேம் 'சக்டய
சக்டய'ன்ழ யவதப் மடிதினக்கயமர். ிற்கமத்டயல்
அடயகம் பனயமட்டியல்மட பமமய ழணல்கூ
ிமசரணமகத் டணயனயல் என டடயதினப்டமகத்
ழகள்பிப்ட்டினக்கயழன்.
இப்டி ம் ணறக்கு ளமம்லேம் ிரிதணமக எட்டிப்
ழம டமவதப் ற்ய, அபள் அடேக்த்டமழழத,

அபலவத அம்சழணதம ஆசமர்தமள் ண்ஞிட
ன்டடமன் 'ளநந்டர்த ரி'தின் ற்த்டக்கு
னக்தணம கமஞம். மணனொணற் டத்பத்வடச்

ளசமல்லும் அத்வபடத்டயன் ணம ஆசமர்தம அபர்
இப்டி அம்மவநப் மடிழட அடற்குப் ளரித
ளனவணவதத் டந்டயனக்கயட.
ளதர் பந்ட கமஞம்: இன ரி கலக்குழண
ளதர் பந்ட கமஞம்:
இன ''ரி''கலக்குழண!

''ளநந்டர்த

ரி''ன்று ன் ளதர்?

'ளநந்டர்தம்'ன்மல்

அனகு. றந்டணமக இனப்ட

ளநந்டர்தம். 'ரி'ன்மல் ிபமம்.
'ரி'ன்மல்

அவ, ளரித அவ ன்றும்

ளசமல்படண்டு. அடுக்கடுக்கமக அவ பசயப்
ீ
ளமங்கய
பனம் ிபமம் ன்டடமன் இங்ழக ளமனத்டம்.

ளநந்டர்த ரி ன்மல் அலகுப் ளனக்கு. அனழக
என ிபமணமக ளபள்நணடித்டக் ளகமண்டு பனகயட
ன்று அர்த்டம்.
ழமகத்டயயனக்கய இத்டவ அனகுகலம் ங்ழக

ிந்டழடம அந்டப் ணமத்ண சக்டயவத ணமடம னொத்டயல்
டவதியனந்ட கமல்பவ அனகு ஸ்பனொணமக, அங்க
அங்கணமக பர்ஞிக்கய ஸ்டடயதமடமல் 'ளநந்டர்த
ரி'ன்று ளதர்.
மடமஞணமக டைறு ளசய்னேள் ளகமண் டடயதமமல்
அடற்கு 'சடகம்'ன்று ளதர் வபப்மர்கள். 'ணனை

சடகம்'ன்று ¨ர்தவப் ற்ய இப்டிதன்று இனக்கயட.
னெக ஞ்சசடயதில்கூ டைறு, டைமக உள்ந ந்ட

மகங்கலக்கும் சடகம், சடகம் ன்ழ ளதர் இனப்டமகச்
ளசமன்ழல்பம?'ஞ்ச சடகம்'ளகமண் னல டைலுக்குப்
'ஞ்ச

சடய'ன்று ளதர் இனக்கயட. இப்டிழத 'த்பி

(இண்டு) சடம்'ச்ழமகனள்ந டர்பமனவத டைலுக்கு
'த்பிசடய' ன்று

ளதர் ளசமன்ழன். டணயனயலும் 'ளடமண்வ

ணண் சடகம்', 'குணழச சடகம்'ன்ளல்மம் உள்ந.

ஆமல் ஆசமர்தமள் டைறு, டைறு ச்ழமகம் ளகமண்டமக
ஈச்பவக் குயத்ட என்றும் அம்மவநக் குயத்ட

என்றுணமக இண்டு ஸ்ழடமத்ங்கள் ளசய்டள்ந ழமடயலும்
இடயல் என்றுக்கும் 'சடகம்'ன்று ழர் வபக்கபில்வ.
இண்டுக்கும் இண்டு 'ரி'ப் ளதர்கவநழத

வபத்டயனக்கயமர். அபர்டமன் வபத்டமழம, ணற்பர்கள்
வபத்டமர்கழநம, டமமக அவணந்டழடம, அபர் ண்ஞி
இண்டு சடகங்கலம் 'ரி', 'ரி'ன்ழ
பனங்குகயன்.

இபற்யல் ஈச்பவப் ற்யதட ''சயபமந்ட
ரி'';அம்மவநக் குயத்டடடமன் ''ளநந்டர்த ரி''.
கவ னண் ளபள்நணமக ஆசமர்தமநிணயனந்ட இந்ட
இண்டும் க்டயதடேபத்டயன் உச்சயதியனந்ட ளனகய

பந்டயனக்கயன். இபற்வ அபர் ழதமயத்ட ழதமயத்டக்
கபம் ண்ஞபில்வ. அப்டிழத அடேப
யவதியனந்ட, என ஊற்யயனந்ட ம் ளமங்குகய

ணமடயரி அவ அவதமகக் ளகமட்டிதினக்கயமர். அடமல்
'ரி'ன்டடமன்

ளமனத்டம்.

ளபள்நணம ரிதமக இனப்டமல் மனம் அடயழ
ணயடக்கயழமம். 'சடகம்'ன்று ழர் வபத்டபிட்மல்
டைமபட ச்ழமகத்ழடமடு கவ கட்டிதமச்சு ன்று
அர்த்டம். ரிதிழழதம மம் கவழதமணல் ப்
ளனக்ழகமழழத இஷ்ப்ட்பவ ணயடந்டளகமண்டு,
ீத்டயக் ளகமண்டு, கு பிட்டுக்ளகமண்டு ழமகமம்.
அடமபட, ஆசமர்தமள் னடித்டயனக்கய டைமபட

ச்ழமகத்ழடமடு மம் 'க்'ளகன்று யறுத்டயபிமணல்,

அடபவ மமதஞம் ண்ஞிதடயல் ணக்கு உண்ம

அடேபத்டயமல் இன்ம் ழணழ அம்மலவத அனகு
ளபள்நத்வடனேம் ஈச்பனுவத ீ வப்
ிபமத்வடனேம் மபித்ட மபித்டப் மர்த்டக்
ளகமண்ழ ழமகமம்.
இப்டி, க்ட ணயன் மபவவத டைறு ன்று என
ழகமடு கட்டி யறுத்டய பிமணல், ''இந்ட ஸ்ழடமத்
அடேபத்டயழ அபமநபமள் ணறக்குத் ழடமடகயடி
இன்ம் அந்ட ளடய்பிக அப்ம அம்ணமவபச் சுற்யச் சுற்ய
ப்டி யவப்வ ப்பமணமக பிமழணம அப்டிப்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமங்ழகம!'' ன்று ளசமல்மணல்
ளசமல்படமகழப 'ரி'ன் ளதர்
வபக்கப்ட்டினக்கயட ன்கமம்.
ஆசமர்தமள் த்டவக்ளகத்டவ ளரிதபழம, ணம
சக்டயணமழம அத்டவக்கத்டவ அக்கணமபர்;பித
ஸ்பனொணமபர். அடமல், டக்குப் ளரித அடேனடய
யவ பந்ட அட இப்டிக் கபிவடப் ிபமணமக,
ரிதமகப் ளனகயற்று ன்று அபர் ளசமல்யக்
ளகமள்நபில்வ.

ஆமலும் இந்ட இண்டு ஸ்டடயகநின் டவப்ம
''சயபமந்ட

ரி'', ''ளநந்டர்த ரி''ன் ளதர்கள்

அந்ட ஸ்டடயகநிழழத அபனவத மக்ஷ£த் பமக்கயல்
பந்டயனக்கயட. இட என ளரித சயப்ன. ழபளந்ட டைல்
ளதனம் இப்டி டைலுக்குள்ழநழத பந்டயனப்டமகத்

ளடரிதபில்வ. ''ழகமபிந்ட ஸ்ழடமத்த்டக்கும் அடன்
ஆம் பமர்த்வடவத வபத்டத்டமழ ளதர்

இனக்கயட?''ன்று ழகட்மல், பமஸ்டபத்டயல் அந்ட

ஸ்ழடமத்த்டயற்கு 'ழகமபிந்டம்'ன்று ளதரில்வ.
'ழணம

னத்கம்'ன்ழட அடன் வட்டில். னத்கம்

ன்மல் சம்ணட்டி. ழணமத்வடப் ிநக்கும் சம்ணட்டி
ழணம னத்கம். ஆமல் அந்ட ஸ்ழடமத்த்வட என
ல்பினேம் அடற்கு அழக சஞங்கலம் ழசர்ந்ட

அவணந்ட என கர ர்த்டத்வடப் மடுபட ழம, எவ்ளபமன
ச்ழமகத்வட னடித்டலேனும் ''ழகமபிந்டம்

ழகமபிந்டம், ழகமபிந்டம் னெணழட!''ன்று டயனப்னபட
பனக்கணமதினப்டமல் ' ழகமபிந்ட'சப்டழண அடற்கு
அவதமநணமகய அவடழத ஸ்ழடமத்த் டவப்மக

ங்கள் ளசமல் ஆம்ித்டபிட்மர்கள். இண்டு
ரி ஸ்டடயகநில்டமன் உள்ழந பனம் பமர்த்வடழத
டவப்மதினப்ட. ஆசமர்தமள் பமக்கயமல் உள்ந

ச்ழமகத்டயல் பந்ட ''சயபமந்ட ரி'', ''ளநந்டர்த
ரி''ன் பமர்த்வடகழநடமன் அப்னம் னல
ஸ்ழடமத்டயத்டக்கும் வட்டில் ஆகயதினக்கயட!
இந்ட பமர்த்வடகவந அபர் ந்ட ந்டர்த்டயல்
ளசமல்கயமர் ன்று மர்க்கமம். னடயல் 'சயபமந்ட

ரி'வதப் மர்க்கமம். 'ளநந்டர்த ரி'டைறு
ச்ழமகங்கநில்கூ னடமபட ''சயப:சக்டதம னேக்ழடம''
ன்று சயபன் ளதரில்டமன் ஆம்ிக்கயட.
உள்லக்குள்ழநனேம், சயப ணயவணகவந ஸ்படய மடிக்
ழகட்டயழழத அம்மலக்குப் ண ந்ழடமம் [66-பட
ச்ழமகத்டயல்]பனகயட. அடமல்''சயபமந்ட ரி''வத
னடயல் மர்ப்டடமன் அம்மலக்ழக ப்ரீடயதமதினக்கும்!

''சயபமந்ட

ரீ'' ன்மல் ''சயபவ அல்ட சயபத்வட

அடேபிப்டன் ஆந்ட ளபள்நம்'' ன்று அர்த்டம். கமண
டம், கம ம்மம், டயரின ம்மம்
டமனகமபத்டயல் ிக்ஷ£ம், மர்படீ கல்தமஞம்,
வகம டர்சம், ம டமண்பம், அடி னடி ழட
யன்ட, கயமடமக (ழபமக) பந்டட னடம
ீ வகவநப் ண்ஞி ழணச்பின் அந்ட
குஞங்கவநனேம், ணயவணகவநனேம், அனவநனேம்,

சக்டயவதனேம் அடேபிப்ழட சயபன் ன் னெர்த்டயவத
அடேபிக்கய ஆந்ட ளபள்நத்வடத் டனகயட.
அழட சயபவ அனெர்த்டணமக உள்லக்குள்ழந அடேபித்டக்
ளகமள்லம்ழமட அபனுக்கு 'சயபம்'ன்று ளதர்.

[ணமண்டூக்த]உயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயடி பினயப்ன,
கம, டெக்கம் இபற்வத் டமண்டி, ஆத்ணம கணமழட
ன்கய அயபமல் அயதத்டக்கபமக, ிஞ்சங்கள்
திக்கய டரீத சமந்ட யவதில் அத்வபடணமக சயபவ
அடேபிக்கயழமட அபழ 'சயபம்'ஆகயமன். இப்டி
இனபவகப்ட், சயபவக் குயத்ட ீ மந்டம்,
சயபத்வடக் குயத்ட ஆத்ணமந்டம் இண்வனேம்

ளபள்நணமகப் ளனக்குபடமல் ''சயபமந்ட ரி''க்கு
அந்டப் ளதர் ளமம்ப் ளமனந்டகயட.
ஆசமர்தமள் ந்ட ந்டர்ப்த்டயல் [சயபமந்டரி
ன்னும்]இந்ட ளசமற்ளமவப் ிழதமகயக்கயமர்
ன்மல்:ஆம் ச்ழமகணமக, னடல் னடயல், மர்படீழணச்பமள் ழசர்ந்டயனக்கய டயனக்ழகமத்வடச் ளசமல்ய
ணஸ்கமம் ண்டகயமர். அடடமன் ம்ிடமதம்.

மம்னெர்த்டய, மம் சயபன் ன்டமக அம்மழநமடு
கூடிபமகழப (+அம்=மம். 'அம்மழநமடு
ழசர்ந்ட'ன்று அர்த்டம். அப்டித்டமன்) ஈச்பவ
ப்ழமடம் ளசமல்யதினக்கயட. அடமல் னடயல் சயபசக்டய ழமடிதமகச் ளசமன்மர். அடுத்ட ச்ழமகத்டயழழத
'சயபமந்ட

ரீ'ன் டத்வட ப்ழதமகயத்டயனக்கயமர்.

''பந்டீணச்-ழசழடம

ஹ்ட னபி சயபமந்டரீ'' ன்

இந்ட இண்மம் ச்ழமகம் னடிகயட. இடயல் ன்
ளசமல்கயமர்? ழணச்ப ம்ந்டணம க்டயதமல்
ற்டுகய ஆந்டப் ிபமம் ந்ட உற்த்டய
ஸ்டமத்டயயனந்ட ளமங்கய பந்ட, டமன் ஏடும் பனயதிழ
ன்ளன் ளசய்ட, ந்ட ங்கண ஸ்டமத்டயல்

னடிகயட ன்வடச் ளசமல்கயமர். ழணச்பனுவத
ீ ம சரித்ங்கநியனந்ட இந்ட ஆந்டம் ரித்டமக டயதமக - உற்த்டயதமகயடமம். என ஆறு பனகய

பனயதில் டெசய, கர சயகவந அக்கயக்ளகமண்டு பனபடழமல்
இந்ட சயபமந்ட ஆறு மம் ன்கய டெசயவத அக்கயக்
ளகமண்டு ஏடுகயடமம். டெசயவத அக்குகயழடமடு,

ங்கலக்ளகல்மம் டம யபினத்டயதமக, யல்ளன்று
குடிக்கலேம், குநிக்கலேம், திர் ச்வசகவந பநர்க்கலேம்
ஆறுடமழ உடலேகயட?அடணமடயரி இந்ட
[சயபமந்ட]டயனேம் மபத்வடப் ழமக்குபழடமடு டமத்வட
- ளடமண்வ, பதிறுவத டமத்வட அல்;ம்ம

டமத்வடழத - ழமக்கயக்ளகமண்டு ஏடி பனகயட. அப்னம்
கபடு கபமக பிட்டுக்ளகமண்டு ளபநி பிதங்கவந
அயகய னத்டயதின் அத்டவ பனயகவநனேம் 'ளல்ம'பமகப்
ண்ஞிக்ளகமண்டு உள்ழந ிழபசயத்ட, ''அப்டிழத ன்

சயத்டம் ன்கய ணடுபில் பந்ட ங்கணயத்ட
பிடுகயட''ன்கயமர்.

ஆறு ன்மல் என இத்டயல் ங்கணயக்கத்டமழ
ழபண்டும்?அழகணமக டயகள் னத்த்டயல்டமழ
கக்கும் ன்மலும், சயட [சய ஆறுகள்]டமபட என
ரிதில் ழமய்ச் ழசர்ந்ட பிடுபடம் உண்டு உண்டு.

னனழரிதில் கூ இப்டிச் சயற்மறுகலம் கமல்பமய்கலம்
பிலந்ட னடிகயன். என டய னத்த்டயழ
பிலந்டபிட் ின் அட மசத்டக்ழகம, குடிப்டற்ழகம
ிழதமணயல்வ. ஆமல் ரிதில் னடிந்டமழம
ப்ழமடம் ழமகத்டக்குப் தமகயட. ஆசமர்தமலக்குக்
கயவத்ட சயபமந்ட ளபள்நம் ச்ழமக னொணமக

ன்ளன்றும் ழமகத்டக்குப் ிழதமணமகயழடம,

இல்வழதம?இவட இப்டி அப்ட்ணமகச் ளசமன்மல்
அம்மபணமதினக்கும் ன்டமல் பிதங்கயதணமகச்
ளசமல்கய ணமடயரி, ''ன் சயத்டளணன் ரிதில் பந்ட

சயபமந்ட ரி ழடங்கயபிட்ட''ன்கயமர். ''ணத்-ழசழடமஹ்ட'' ன்மல் ''ன் சயத்டளணன் ரி''ன்று அர்த்டம்.
சயப சரித்டயத்டமல் உண்ம டயதம ீ மந்டம்

க்டரின் சயத்டத்டயல் ங்கணயத்டக் ழடங்கய சமந்டணம
ஆத்ணமந்டணமகயட.
''ளநந்டர்த

ரீ'' ன் phrase -

[ளசமற்ளமவ]அம்மலவத ழகசமடய மட
பர்ஞவதில் னென்மபட ச்ழமகத்டயல், அடமபட
னடயயனந்ட மற்த்ட மமபட ச்ழமகத்டயல்

ப்ழதமகயத்டயனக்கயமர். மற்த்ட னென்று னக்ழகமஞம்

ளகமண்ட லசக்ம் ன்று ளமடபமகச் ளசமன்மலும்,
அடன் டுப்னள்நிதம ிந்டலேம் ழகமஞம் ன்

அிப்மதத்டயல் ளணமத்டம் மற்த்டமலு ழகமஞம் ன்று
குயப்ிடுபடம் உண்டு. ''ளநந்டர்த ரி''திழழத
''சடச்-சத்பமரிம்சத்

பறடந கமச்''ன்டமக 44

ழகமஞணமகத்டமன் [டயழமமபட

ச்ழமகத்டயல்]ளசமல்யதினக்கயட. லசக்ம் ன்ட
அம்மநின் பம ஸ்டமம் ணட்டுணயல்வ;அபலவத
ஸ்பனொழண தந்டய ஸ்பனொம்.

இந்ட தந்த்-ணந்த்-டந்த் ணமசமங்கவந 41-ம்
ச்ழமகத்ழடமடு னடித்டபிட்டு, ல்மனம்

கஷ்ணயல்மணல் யத்ட அடேபிப்டற்கமக ஆசமர்தமள்
ழடபிதின் னொ பர்ஞத்வடப் ண்ஞிமலும்,

சமஸ்டயத்டயல் டணக்குள்ந ற்றுடவனேம் க்டயவதனேம்
ளசமல்மணல் ளசமல்கயணமடயரி அபலவத தந்டய
னொத்வடக் குயக்கய 44 ன் ண்டவத

ச்ழமகத்டயழழத அபதப னொ ளநந்டர்த
ளபள்நத்வடக் குயப்ிட்டு ''ளநந்டர்த ரீ''ன்கயமர்
ழமத் ழடமன்றுகயட.
''சயப

ம்ந்டணம இன்ப் ிபமம்''ன்

அர்த்டத்வடக் ளகமடுக்கய''சயபமந்ட ரீ''ன்

ளதவத் டமம் லடயத என சடகத்டயல் ளசமன்மர்.
'சயப'ன்

ழவ அங்ழக ளபநிப்ச்

ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல் இந்ட சடகத்டயழம 'அம்மள்
ம்ந்டணம', 'அம்மலவத'ன்ளல்மம் அவளணமனய
ழமமணல், ளபறுழண 'அனகுப் ிபமம்'ன்

அர்த்டத்வடத் டனபடம 'ளநந்டர்த ரீ'ன்

ளதவக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 'அம்மஷ்கம்', 'அம்ம
ஞ்சத்ம்', ழடப ீ னங்கம், ழடப ீ சடஷ்ஷ்டி உசம
னம ஸ்ழடமத்ம்'ன்று டம்னவத ணற்
ஸ்ழடமத்ங்கலக்கு வட்டில் ளகமடுத்டட ழம இங்ழக
'அம்ம

ளநந்டர்த ரீ'ன்ழம 'ழடப ீ ளநந்டர்த

ரீ'ன்ழம ளகமடுக்கபில்வ.
ன் ன்மல் 'ளநந்டர்தம்'ன்மழ அம்மள்
டமழ?மகம் ன்று ளசமன்மல் ழமடமடம?ளபல்ப்
மகம் ன்று ளசமல் ழபண்டுணம?இத்டவ டயத்டயக்கய
மகம் ளபல்ம் ழமட்டடமன் ன்று டமழ ளடரிந்ட
ளகமள்கயமர்கள்!

லுணயச்சம்னம், ஆஞ்ற, ஆப்ிள் ன்று வடதமபட
ினயந்டமல் வணம் லஸ், ஆஞ்ஜ் லஸ், ஆப்ிள் லஸ்
ன்று அவளணமனய ளகமடுத்டச் ளசமல்டம்.
அடற்ளகல்மனம் ளபல்ம், அல்ட அடன் இன்ளமன
னொணம சர்க்கவ ழசர்த்டத்டமமகடம். இப்டி ணற்
ழடபவடகநின் ளநந்டர்தத்வடச் ளசமல்
ழபண்டுணமமல் அபர்கவநப் ளதர்

குயப்ிழபண்டிதினக்கும். அப்ழமடங்கூ அந்ட
ளநந்டர்தத்டக்கு னெச் சக்கமதினப்ட அனகு
னெணம அம்மள்டமன்.

சமடம் ன்று ளசமன்மல் ழமடமடம?அரிசய சமடம் ன்று
ளசமல் ழபண்டுணம ன்?ழகமடவண சமடம், ள்ல
சமடம், ழடங்கமய் சமடம் ன்மல்டமன் அவளணமனய
ழமட்டுச் ளசமல்ழபண்டும். ழமகத்டயயனக்கய

அனகுகவநளதல்மம் ட அனகமகப் ண்டகயழடம,

இத்டவ அனகுகலக்கும் னெனம் னடிலேம் டழபம
அடழபதம அம்மலவத ளநந்டர்தந்டமன் அல்
ளநந்டர்தம். அடமல்
'அம்மலவத'ளநந்டர்தளணன்று

ளசமல் ழபண்டிதடயல்வ.

அவளணமனய ழசர்த்டச்

அவத்ட ணக்கவநனேம் கபனம் டவப்ன
அவத்ட ணக்கவநனேம் கபனம் டவப்ன
இன்ளமன்றும் ழடமன்றுகயட. அம்மவநச் ளசமன்மல்
ம்னவத ணடஸ்டர்கலக்கு, அடயலும் அம்மள்

க்டர்கலக்கு ணட்டுந்டமன் 'ம்னவத ணடப் னஸ்டகம்
ன்று அடயல் என இன்ளஸ்ட் உண்மகும். ி ளடய்ப
க்டர்கலக்கும் ி ணடஸ்டர்கலக்கும் மஸ்டயகர்கலக்கும்
அடயல் ஈடுமடு உண்மகமட. ஆமல் ளபறுழண அனகு

ன்மல் - அனகு ளபள்நம், ளநந்டர்த ரி ன்று
வட்டில் ழமட்மல் - அடயழ ழடபமந்ட [ி

ளடய்ப]க்டர்கள், ணடமந்டஸ்டர்கள், மஸ்டயகர்கள் உள்
ணஸ்ட ங்கலக்கும் என கபர்ச்சய ற்டும். அனகு

ன்ட ழமக ங்கள் அத்டவ ழவனேம் கபர்பட.
கமஷ்ணீ ரில் இதற்வகக் கமட்சய அனகமதினக்கயளடன்று
அளணரிக்கமக்கமர்கலம் இங்கயீ ஷ்கமர்கலம்
பனகயமர்கள். ஸ்பிட்ர்மன்டின் அனவகப் மர்ப்டற்கு
ம் ழடசத்ட ப்னக்கள் ழமகயமர்கள். இதற்வகடமளன்று
இல்வ. ணடேஷ்தன் ண்ஞி அனகம சயவ,

சயற்ங்கவநப் மர்க்க ழமகத்ட ங்களநல்மம்
பித்டயதமணயல்மணல் ழசனகயமர்கள். ஆக அன்ன, த்தமகம்

னடம உசந்ட உள் ண்னகவநபிக்கூ ளபநிதிழ
ளடரிபடம அனகுடமன் ர்ப  பசரகஞனள்நடமக
இனக்கயட!டயளடயமகச் சண்வ ழமட்டுக்
ளகமண்டினப்பர்கலம் அனகயமல் எழ ணமடயரி
கபப்ட்டுபிடுகயமர்கள்.
'ணடம், ணடப்ிரிலே, ஆஸ்டயகம், மஸ்டயகம்

ன் ழடம்

டலேம் மடயக்கமணல் ல்ழமனக்கும்
ஆகர்ஞனள்நடமகலேள்ந அனகயன் ழரில் னஸ்டகத்டக்கு
வட்டில் ழமடுழபமம். அப்ழமட ல்மனம் அவடப்
டிக்க ஆம்ிப்மர்கள். ஆம்ித்ட அப்னம், ண
ளநந்டர்தணம என ஸ்த்ரீ னொத்வட ல் கபிடம

த்னஷ்டிழதமடு னஸ்டகத்டயல் பர்ஞிடயனப்டமல் அடயல்
தமமமலும் ஈடுட்டுபிடுபமர்கள். சர்க்கவ னசயத
ணமத்டயவ ணமடயரி உள்ழந ஆத்ணமிபினத்டயக்கம
ணனந்வட வபத்ட ளபநிதில் ளநந்டர்த
பர்ஞவதமகப் னஸ்டகத்வடப் ண்ஞிமல்

அனகுக்கமகழப டிக்க பந்டபர்கலம் டங்கவநதயதமணல்
அம்மள் க்டயதில் ஈடுட்டுபிடுபமர்கள். அம்மள்
ளதவச் ளசமன்மல் பமடபர்கலங்கூ அனகு
ன்டற்கமக பந்ட டத்-த்பமமகழப [அடன்
பனயதமகழப]அந்ட அம்மநிம்
ஈடுட்டுபிடுபமகள்!'கபிவட'ன்று யத்டப் டிக்க
பந்டபர்கலம் 'ஸ்ழடமத்ம்'ன்று க்டயனேன் மமதஞம்
ண்ஞ ஆம்ித்ட பிடுபமர்கள்!அம்மள் க்டர்கள் ன்ழ
உள்ந சயன் ர்க்கயலக்கமக ணட்டுணயல்மணல் க
ங்கவநனேம் அபநிம் இலக்க ழபண்டுணமமல்
அடற்கு னடயல் அபள் ளதவ எநித்ட அனகுப்

ளதவ ணட்டும் கமட்டுபழட ல் பனய'ன்ழ

ஆசமர்தமள் இப்டித் டவப்னப் ழமட்மழம ன்ழபம?.....
ளநந்டர்தம் ன்மழ அம்மள் ம்ந்டணமட டமன்.
ப்டிளதன்மல், றந்டரி ன்மல் அட அபள்டமன்.
த்ரினறந்டரி - இன்னம் ீட்டி ணமத்ரினறந்டரி ன்ளல்மம் அபலக்கு ணயவண ரிணநிக்கத்

ளடரிதடளணன்று ழர் ளசமன்மலும் னெணமக யற்கய
ழர் ளபறும் றந்டரிடமன். ணசயபன், டமசயபன்,
மம்சயபன் ன்ளல்மம் ளசமன்மலும் னெப் ழர்
ளபறும் சயபன்டமன் ன்கய ணமடயரி! 'றந்டரி'வதக்
குயத்டட 'ளநந்டர்தம்'. அம்மநின் அழக னொ
ழடங்கநில் இந்ட றந்டரிதமகயத

ணமத்ரினறந்டரிவதக் குயத்டடடமன் 'ளநந்டர்த
ரி'- ல பித்தம ணந்த்-டந்த்ம், லதந்த்ம்
[லசக்ம்]ஆகயதபற்யன் அடயழடபவட அந்ட
றந்டரிதமகயத த்ரினறந்டரி டமன்.
மர்படய, டர்க்வக, கமநி, மவ னபழச்பரி ன்று
அம்மலக்குப்  னொ ழடங்கள் உள்ந

அல்பம?சயட ளநம்தமக, சயட உக்ணமக, சயட

இண்டுங் கந்ட?இப்டி 'டச ணம பித்தம'ன்று த்ட
ழவச் ளசமல்கயட. அடயல் மமழச்பரிதம ணம
த்ரின றந்டரிக்கு உரித லபித்தம சமஸ்டயத்வட
'றந்டரீ

பித்தம'ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.

அம்மலவத அத்டவ னெர்த்டயகநிலும் ண ளநம்த
னெர்த்டயதமக, உச்சயதம அனகு வத்டபள் அபள்டமன்.
அடமல்டமன் றந்டரி ன்று ழர்.

ணம்ம [ல மணகயனஷ்ஞர்]கூ, 'மன் த்டவழதம
ழடபடம னொங்கவந டர்சயத்டயனக்கயழன். ஆமலும்
த்ரினறந்டரி ணமடயரி என அனகு னொம் ங்ழகனேம்
மர்த்டடயல்வ'ன்று ளசமன்டமக அபவப் ற்யத
னஸ்டகங்கநில் இனக்கயட.
மணங்கள் குவபமக பனம் டைல்
மணங்கள் குவபமக பனம் டைல்
ழபடிக்வகதமக, ஆச்சர்தணமக என்று:வட்டியல்
த்ரினறந்டரிதின் ழவ ழமகச் ளசமல்மட இந்டப்

னடவண ஸ்ழடமத்த்டயன் னல ளக்ஸ்டிலும் ளடமர்ந்ட
பந்டயனக்கயட!டைறு ச்ழமகத்டயலும் என இத்டயல்கூ
த்ரினறந்டரி ன்ழம ளபறும் றந்டரி ன்ழமகூ
பழபதில்வ!இந்ட னொழடத்டக்ழக இன்ம் சய

ழர்கலம் உண்டு. சயபனுவத அழக னொ ழடங்கநில்
என்ம மமலேக்ழக மடய, சயடம்மடன்,
சயத்ழசன், டமண்பமதன் ன்ளல்மம் ழர்கள்
இனக்கய ணமடயரி த்ரினறந்டரிக்கு யடமம்ம,

மமழச்பரி, கமணமக்ஷய, கமழணச்பரி ன்ளல்மம்
ழர்கள் உண்டு. அந்டப் ழர்கநிழனேம் டலேழண
'ளநந்டர்த

ரி'தில் என இத்டயலுகூ பபில்வ!

அடுத்டமற்ழமல் 'சயபமந்ட ரி'வத டுத்டக்
ளகமண்மல் ஈச்பனுக்ழக ன்று இனக்கப்ட் சயப,
ணசயப, டமசயப, சம்ன, சங்க, சுடய, ணமழடப, கயரிச,
மம் னடம மணமக்கநில் டபமபட என்று

எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயலும் பந்டயனக்கும். அப்டி என்யல்

இல்மபிட்மல்கூ ஈடுகட்டுகய ணமடயரி இன்ளமன்யல்
இண்டு னென்று மணமக்கள் பந்டபிடும். ளமம் மஸ்டய
பனபட சம்ன. 'சம்ழம', 'சம்ழம'ன்று கூப்ிட்டு அழக
ச்ழமகங்கள் ண்ஞிதினக்கயமர். அடுத்டடி மஸ்டய
பனபட சுடய, சயப னடயத மணமக்கள். சயபக்ளகன்று
ப்த்ழதகணமக இல்மணல் ந்ட ளடய்பத்டக்கும் ளதர்

ணமடயரிச் ளசமல்லும் ஸ்பமணய, பின னடம டங்கலம்
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சம் பனகயன்.
ஆமல் பித்தமணமக 'ளநந்டர்த ரி'தில்
றந்டரி பித்வதக்கு அடய ழடபவடதமக
இனக்கப்ட்பநின் ப்த்ழதக மணமக்கள் டலேம்
பபில்வ!அம்மநின் ணற் னொழடங்கலக்கு

இனக்கப்ட் மணமக்கலம் ளமம்லேம் ளகமஞ்சணமகழப

பனகயன். இனப்டற்குள் மஸ்டய பனபட கயரிறடம,
யணகயரிறடம ன் ழர்கள். சயபம, பமி, உணம, டய,
மர்படய, சண்டி னடம ழர்கள் என்று இண்டு
இங்கநில் பனகயட. அம்மலவத அடமபட
ழணச்பனுன் அின்ணமக இனக்கப்ட்
மசக்டயனேவத ித்ழதகப் ளதர் ன்று ளசமல்

னடிதமணல் ந்ட ஸ்த்ரீ ளடய்பத்டயற்கும் ளசமல்கய
ி, ணமடம, அம்ம, ழடபி ன் ழர்கள் ஏநலேக்கு
பனகயன்ளபன்மலும் அளடல்மம் ளகமஞ்சம்டமன்.
ப்த்ழதகப் ளதர், ளமடப்ளதர் டலேழண இல்மணல்
டமன் ளமம் ச்ழமகங்கள் இனக்கயன்.
மண ம் அடயகம் பந்டபிட்மல் கபிடம த்வட

அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடுளணன்ழ, இந்ட ஸ்ழடமத்ம்

கபிடம  ப்டமணமகழப இனக்கடளணன்று அம்மள்
ங்கல்ணமதினந்ட, மணமக்கலக்கு ளமம் இம்

ளகமடுக்கமணல் ஆசமர்தமவந மப் ண்ஞிமழநம
ன்ழபம?
'சயப

சக்டதம'ன்று [டைறு ச்ழமகங்கநில்

னடமபட]ஆம்ிக்கயழமட அம்மநின் ண டமத்ர்த
மணமபம 'சக்டய'ன்ட பந்டபிடுகயட. வசபம்,
வபஷ்ஞபம் ணமடயரி அம்மள் ணடத்டக்கு 'சமக்டம்'ன்ழ
ழர். 'சக்டயதினுவதட'ன்ழ அடற்கு அர்த்டம்.
ப்ஹ்ணத்டயன் சக்டயக்குத்டமன், அடமபட 'ப'னக்கு,
'ர்ய'க்குத்டமன்

அம்மள், அம்மள் ன்று ழர்

ளசமல்கயழமணமடமல் சக்டய ன்டடமன் அபலவத
மனடணம மணம. அந்டப் ழர் ஆம்

ச்ழமகத்டயழழத பந்டபிடுகயட. அப்னம் பபில்வ.
என ஸ்த்ரீக்கு னென்று னபங்கநில் னென்று பிடணம
உலேகள் னக்கயதணமதினக்கயன். னடயல் என டமதமர்
- டகப்மனக்குப் ளண்ஞமக இனக்கயமள். அப்னம்
டயக்குப் த்ி. அடற்கும் அப்னம் குனந்வடகலக்குத்

டமதமர். ம் ஸ்ழடமத்த்டயல் ளமம்லேம் ளகமஞ்சணமகழப
மணமக்கள் பந்டமலும் இந்ட னென்வனேம்

பிட்டுபிபில்வ. அம்மவந மக்ஷ£த் ழணச்ப

த்ிதமகலேம், ம் அத்டவ ழனக்கும் டமதமமகலேம்
அடயல் ளசமல்யதினப்ட அவ்பநலே பிழசணயல்வ.
ழடபிணம ந்ட ஸ்டடயதிலும், ந்ட
மவதிலுள்நடமமலும், இந்ட இண்வ யவதச்

ளசமல்யதினக்கும். ஆமல் ளநந்டர்த ரிதில்டமன்,

அடன் அழகப் னடவணகநில் என்மக இந்ட

இண்வபி அபவநப் னத்ரிதமகச் ளசமல்லும்
மணமக்கழந அடயகம் பனகயட!
ர்படமன் னத்ரி ன்டமல் கயரிறடம, யணகயரிறடம,
வசடதம, டஞிடகன்தம, மர்படய ன்ளல்மம்

ழர்கள் பனகயன். டமன் ிந்ட ணவ பம்சத்டக்ழக
அபள் ளபற்யக்ளகமடி ன் அர்த்டத்டயல் 'கடய டமகம',
'டயகயரி

பம்ச த்படி'ன்ளல்மங் கூப் ழர்கள்

பனகயன். ர்பழமக ி, பமஸ்டபத்டயல் அந்ட
யணபமனுக்கும் டமதமமபள், டமனும் குனந்வடதமக
பந்ட அடயசதத்வட யவத்ட, அம்ணமவபக் குனந்வடதமக்கய
அடேபிக்கய மபத்டயல் [ஆசமர்தமள்]இந்டப் ழர்கவந
அடயகம் ளசமன்மர் ழமயனக்கயட.
ளடய்பத்வடப்  மபங்கநில் பனயடுபடயல் மம்
குனந்வடதமகலேம் ளடய்பம் டமதமகழபம, அல்ட
டந்வடதமகழபம இனப்டற்கு 'அத்த'மபம் ன்று ழர்.
ஜமம்ந்டர் அப்டிப் மடிபர்டமன். இன்ளமன

ழகமடிதில் ளடய்பத்வடக் குனந்வடதமக்கய மம் டமதமக,

டந்வடதமகக் ளகமஞ்சுபடற்கு பமத்ல்த மபம் ன்று

ளதர். ளரிதமழ்பமர் அப்டி யவதப் மடிதினக்கயமர்.
த்ரினறந்டரி குனந்வடதம்மள் இல்வ. ழடபர்கள்
ண்ஞித தமகத்டயல் ஜமமக்ிதம சயடக்ிதில்
ழடமன்றுகயழமழட கல்தமஞ பதற அவந்ட
னேபடயதமக அபடரித்டபள் த்ரினறந்டரி. மமடமன்
குனந்வட அம்மள். அடமல் ஸ்ழடமத்த்டயன் 'ளக்ஸ்டி'ல்
அம்மவந த்ிதமக, ணமடமபமக, ணமசக்டயதமக

ல்மந்டமன் பர்ஞித்டயனக்கயட. இனந்டமலும்

பமத்ல்தம் பிட்டுப்ழமகப் மளடன்ழ அபள் ழவச்
ளசமல்கய இங்கநிமபட, இனப்டற்குள் யவத னத்ரி
ன்று ளசமல்டளணன்ழ இப்டிப் ழர்கள் ழமட்மர்
ழமயனக்கயட!ஆசமர்தமழந ண்ஞிட அந்ட மகம்டமன்
ன்று  ழர் யவக்கய உத்டமங்கம் [ிற்குடய]னடல்
ச்ழமகத்டயல் ழகசமடய மட பர்ஞவ ஆம்ிக்கயழமழட
''யணகயரிறழட!''[''ி

ணவ ணகழந!'']ன்று

குனந்வடதமகத்டமன் கூப்ிடுகயமர். அடுத்டடயல் ''சயகு
யகுனம்ம் டப சயழப''ன்று சயப த்ிதமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர். ஸ்ழடமத்த்வட னடிக்கும்ழமட

கவசய ச்ழமகத்டயல் டமதமமக ''ி''ன்று கூப்ிட்டு
''உன்னுவதழடதம

பமக்கமம இந்ட ஸ்டடய உக்ழக

அர்ப்ஞம் - த்படீதமிர்-பமக்ிஸ்-டப ய பமசமம்

ஸ்டடயரிதம்''ன்கயமர். னத்ரிதமய் ஆம்ித்டப் த்ிதமகக்
ளகமண்டுழமய்த் டமதமமக னடித்டயனக்கயமர்.
டமதமமகச் ளசமல்லும்ழமட 'அம்ம', 'ணமடம'ன்று ழடம
என்று, இண்டு இத்டயல் ளசமல்யதினந்டமலும் ''ி'',
''ி''ன்ழ

யவதச் ளசமல்யதினக்கயமர். கனம்

ித்டட அபநிம்டமன், க ங்கலம் அபள்

குனந்வடகழந ன்ட ணயல் டயந்ட யற்டற்கமகழப
'ி'டப்ழதமகம்

ண்ஞிதினக்கமம்.

னர்பமர்த்டணம [னடற் மடயதம]ஆந்ட ரிதின்
கவசய ச்ழமகக் கவசய பரிதில் ஈச்பவனேம்
அம்மவநனேம் ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமடம் ''கி''ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட. ணமடம-ிடம

ன்வடபி க-ிக்கு பிழசம் இனக்கயட.

ன்ளபன்மல், ணமடம, ிடம ன்கய பமர்த்வடகலக்கு
'னொட்'ளபவ்ழபமக

இனக்கயட. அடமல் அர்த்டங்கலம்

ழபமய் இனக்கயன்.
'ணமடம'ன்மல்

டக்குள்ழந அக்கயக் ளகமண்டினப்பள்.

'ிடம'ன்மல் 'ரிமயக்கயபர்'. க

ி ன்

பமர்த்வடகள்டமன் எழ 'னொட்'டில் ிந்டவப.
'ிப்ிப்ட'ன்று
'னொட்'டில்

அர்த்டம் ளகமடுப்டம 'ன்'ன் எழ

அந்ட இண்டு பமர்த்வடகலம்

உண்மதினக்கயன்...
இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயல் அம்மலவத ளதர்கள்
ளமம்லேம் குவச்சமகழப பனகயன்ளபன்று

ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன். இட டயவ்த மணமக்கநிம்
த்டவ ளகௌபனம் தக்டயனேம் கமட்
ழபண்டுளணன்று ணக்குத் ளடரிலேப்டமகலேணயனக்கயட.
ழடம கயநிஞ்சவ பமரிதிவக்கய ணமடயரி மணமக்கவந

அள்நி பசயபிமணல்
ீ
த்த்வடக் ளகமஞ்சூண்டு கண்ஞில்
கமட்டிபிட்டு மக்வடப்டுத்டய பிடுபடழமல்டமன் மண
த்த்வடனேம் அடன் ணடயப்யந்ட ழசமகக் கமட்டி

க்ஷயக்க ழபண்டும் ன்று ளடரிபிக்கயடமக வபத்டக்
ளகமள்நமம். டயதின் ளதவ, குனபின் ளதவ
ளசமல்பமர்கநம? அந்ட ணமடயரி! 'ஆமல் இட

அம்ணமன்ம?அம்ணமபிம் ஸ்பமடீம் டுத்டக்
ளகமள்நமழண?' ன்மல், 'அம்ணம ன்று த்டவ அன்னம்
உரிவணனேம் டுத்டக்ளகமண்மலும் ணரிதமவட ளகட்டுப்

ழமகக்கூமட. இந்ட அம்ணம ப்ழவண ணதணம அம்ணம

ணட்டுணயல்வ. ணமசக்டய வத்ட

ர்பழமகங்கவநனேம் அக்கயதமள்கய
மமழச்பரிதமனேம் இனக்கயபள் - ஸ்
மணத்டயழழத 'ல ணமடம'ன்லேழழத அடுத்டமற்ழம
'ல

ணமமஜ்ஜி'[ணமமஞி]'யம்மழச்பரி'ன்று

அபலவத அடயகம ழடமவஞவதச் ளசமல்லும்

ழர்கள்டமழ பனகயன்?அந்ட ம ணரிதமவட ளகட்டுப்
ழமகப்மட'ன்று கமட்ழப அடயகணமகப் ழர்

ளசமல்பில்வ ன்று ழடமன்றுகயட. ளமம்லேம்
அத்தமபசயதம் டபி மஞி ளசமல்படயல்வ 'ளர்
ளணஸ்டி'ன்றுடமன் ளசமல்கயட!
ஆந்ட ரி ற்ய
'ஆந்ட

ரி'ற்ய

னடல் மகணம 'ஆந்ட ரி'ன் டவப்வப்
மர்த்டமலும்..... 'சயப'ழமட்டு ப்நஸ் 'ஆந்ட ரி'=
'சயபமந்டரி'ன்று

ணற் ஸ்ழடமத்த்டயற்குத்

டவப்னக் ளகமடுத்ட ணமடயரி இல்மணல், ம்னவத இந்ட
ஸ்ழடமத்த்டயன் னடல் மகத்டயற்கும் அம்மள்

ம்ந்டணம அவளணமனய டலேம் இல்மணல் ளபறும்
'ஆந்ட

ரி'ன்ழ டவப்னக் ளகமடுத்டயனக்கயட.

இடற்கும் ழணழ ளசமன் கமஞத்வடழத ளசமல்மம்.
அடமபட ளநந்டர்தம் ன்மழ அம்மள்டமன்
ன்டமல் அபள் ழவச் ழசர்க்கமணல் 'ளநந்டர்த
ரி'ன்று ணமத்டயழண ளசமன்மல் ழமடம் ன்
ணமடயரி ஆந்டனம் அபழநடமன்! பிடணம

ளநந்டர்தங்கலக்கும் னெம் அபள்டமன் ன்கயமற்

ழம அத்டவ பிடணம ஆந்டங்கலக்கும் அபள்டமன்
டமய்ச் சக்கு. டமழததம டமய்ச் சக்கு!ஆந்டத்டயல் 
பரிவசகவநத் வடத்டயரீதம், ப்னடமண்தகம் ஆகயத
உயத்டக்கள் அடுக்கயக் ளகமண்ழ ழமகயன். மனம்
ீ மந்டம், ப்ழணமந்டம், ஆத்ணமந்டம்,
[சயரித்ட]கமஃிதமந்டம், யிணமந்டம்.

கயரிக்ளகட்மந்டம், ழச்சமந்டம் - இடகளநல்மம்
அங்கும் இந்த்ரிதமந்டம், ச்ழமத்மந்டம், ழத்மந்டம்
ன்று வடச் ளசமல்கயழமம். அபற்யயனந்ட

பித்தமம் ளடரிபிப்டற்கமகத்டமன் ழணச்ப ணம
சடகத்டயல் 'சயபமந்டம்'ன்று ிரித்டச்
ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட.

ஆமல் ளபறுழண ஆந்டம் ன்று ளசமன்மல் அடலேம்

அம்மலவதடடமன். அம்மள் ன்மல் ன்? 'த்'டமக
இனக்கய ழணச்பனுவத 'சயத்', அடமபட
அயபியனந்டடமன் அத்டவ ஆந்ட அடேபனம்

உண்மகயட. அந்ட சயத்டசுத்டயடமன் அம்மள். ளபறுழண
இனக்கய த், டன்வத்டமழ அயகய சயத்டயமல்
ளறுகய யவபம அடேபம்டமன் ஆந்டம். அந்ட

சயத்டயன் ஆமத்டயமல் [ிடயயப்ன எநிதிமல்]டமன்
மம் ளறுகய பிட ஆந்டங்கலம்!இடற்ளகல்மம்
னடிலே, யவலே அந்டச் சயத்டயழழத கவந்ட மம்
ஜமணதணமகயப் ளறுகய அத்வபட ஆந்டம்டமன்.
அடயழழத யவத்டபிட்பள் அம்மள். ''ப்ம்ணமடயதர்கள்
ளறுகய ஆந்டத்வடனேம் டன்னுவத ஆந்டத்டயல் என
டநிதமகக் ளகமண்பள் - ஸ்பமத்ணமந்ட - ப ீ - னட ப்ஹ்ணமத்தமந்ட - ந்டடய:''- ன்று

[யடம]ஸ்மணத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.

அடமல் டமன் அம்மள் ணம இந்ட 'ளநந்டர்த
ரி'தின் னர்ப மகத்டக்கும் அபள் ளதவச்
ழசர்க்கமணல் ளபறுழண 'ஆந்ட ரி'ன்று ளதர்
ளசமன்மழ ழமடம் ன்று பிட்டினக்கயட. 'ஆந்ட
ரி'ன்று இன்ளமன ஸ்டடயனேம் ஆசமர்தமள்

ளசய்டடமக ழடப ீ ணமகழப இனக்கயட. 'சயப ஆந்ட
ரி'ன் ணமடயரி இல்மணல், இந்ட இண்டிலுழண
அம்மலவத ழவச் ளசமல் பில்வ.
'சயத்'ஸ்பனொத்டயமல்

ளறுகய னர்ஞமந்டம் ன்று

ளடமிக்கய னவதில், 'ளநந்டர்த ரி'னர்ப

மகத்டயல் என இத்டயல் [8-ம் ச்ழமகத்டயல்]சயடமந்ட
ரீம் ன்று பனகயட. 'சயத்'வடச் ளசமல்மணல்
'ஆந்டம்'ன்று

ணமத்ழண ளசமன்மலுங்கூ அம்மள்

பிதணமட ன்று ற்ட்டுபிடும் ன்டமல் அந்ட
மகத்டக்கு 'ஆந்ட ரி'ன்று ணமத்டயம் ழர்
பந்டபிட்ட.

டன்வ ணந்ட அப்டிழத யஷ்வதில் கயப்ட டமன்
ப்ஹ்ணமடேபம் ன்கயமர்கள். அடடமன் 'த்'. அட என
டயனுயல் டன்வ ணந்ட யவ ன்மல், இன்ளமன
டயனுயல் டன்வ அயந்ட
யவதமதினக்கயட!ீபமபத்டயல் சரீஇந்த்ரிதமடயகழநமடு ம்ந்டப்ட்டினக்கும் டன்வ
ணந்ட, சயப மபத்டயல் இடற்ளகல்மம் ஆடமணமகலேள்ந
எழ 'டமவ'அயகய யவ அட. அயகயபன்,
அயதப்டுபட, அயலே ன்று னென்று ழபறு

ழபமதில்மணல், னென்றும் ழசர்ந்ட அடேப ஆந்ட

ஸ்பனொணமக இனக்கப்ட் யவ. ளபறும் இனப்ம

த் சயபளணன்மல் அடயழ இப்டி அயனேம் சயத்டமகலேம்,
அடேபிக்கும் ஆந்டனணமக இனப்ழட அம்மள். டமன்
இனப்வடழத அயந்டடேபிக்கமட என த் இனந்டம்
ளசத்ட ணமடயரிடமழ?அப்டிதில்வ ன்னும்ழமடடமன்

த்டம ப்ஹ்ணத்டயற்கு சக்டய இனப்டமக ற்டுகயட.
இந்ட சக்டயதினப்டமல் டன்வத்டமழ கணமக அயந்ட
ஆந்டயனப்ட என யவ. இன்ளமன யவ - இழட

சக்டயதிமல் ணமவத ண்ஞித் டன்வழத  ணமடயரி
ப்ஞ்சங்கள், ீபர்கள் ன்று ஸ்னஷ்டிப்ட, ரிமயப்ட,
ம்ரிப்ட ல்மம்!டன்வத் டமழ உள்ல

அயபடயயனந்ட, டக்கு ளபநி ணமடயரி ஸ்னஷ்டிவதப்
ண்ஞி அவட யர்பமம் ளசய்பட பவ ல்மழண
கமர்தந்டமன்.
இந்டக் கமர்தங்கநில் ழசர்ந்டடடமன் த்டமணமத்ணம
சயபழண சயபன் ன்று னெர்த்டயதமபடம், அப்னம் அந்ட

சயபன் அழக ீ ம சரித்ங்கவந த்டயக் கமட்டுபடம்.
இடவ்பநலேம் உள்ழநதினக்கும் சக்டயதின் பிமம்டமன்
- manifestation டமன்!ஆடிதமல், சயபமந்டத்டயற்குக்

கமஞணமக சயபசரித்ம் இனக்கயட ன்று அங்ழக,
'சயபமந்ட

ரி'தில், ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமழ,

அப்ழமடம் சயபம் சயபமகய, அபனுக்குச் சரித்ங்கள்
ற்ட்ழட அம்மநின் கமர்தந்டமன்!கமர்த ப்ஞ்சம்
னலக்க அபவநழத ழசர்ந்டடமடமல், சயபமக,
பிஷ்டபமக, ணற் னெர்த்டயகநமக, அசடுகநம மணமக
இன்ம் னல, னச்சய ன்று ந்ட னொத்டயல் தமமக இனந்ட
ன்ளன் ளசய்கயடம் அபவநச் ழசர்ந்டடடமன்;அபள்

ண்டபிப்டடமன்!இவடத்டமன் 'ளநந்டர்த

ரி'டையல் னடல் ச்ழமகழண ளசமல்கயட. ஆக, மம்
இப்ழமட பனகய 'கன்க்லன்', சயபமந்ட ரிதில்
ளசமன்டி சயப சரிடம் ஆந்ட ரித்டமக
பனகயளடன்மலும் அடற்குக் கமஞம்

அம்மள்டமன்;அடன் ளனவணனேம் அபவநச்
ழசர்ந்டடடமன். சயபமந்டம் கல்மகக் ளகட்டித்டக்
கயக்கமணல் ரி ன்று ளபள்நணமகப் ளனகுபட
அபள் ணமசமந்டமன்!

அம்மள் ல்மபற்யலும் ளபள்நம்டமன், ரிடமன்!
ளநந்டர்த ரிதமக, ஆந்ட ரிதமக இனக்கய
அபவந 'ச்னங்கம ரி' [ச்ழம-16]'ஆஹ்மட

ரி'[ச்ழம-21]ன்ளல்மனம் ளசமல்யதினக்கயட.
கத் பிதமமம் ளசய்பட, இடயயனந்ட பிழணமசம்
டனபட ன் இண்டு கமணங்கவநனேம்
[ஆவசகவநனேம்]ப் ிம்ணத்டக்கு உண்மக்கய, அழடமடு
அபன் கூடிதினப்வடத்டமன் ழணச்பன்

கமழணச்பரிழதமடு டமம்த்டயதம் த்டபடமகச் ளசமல்பட.
அந்ட கமழணச்பரிடமன் லபித்தம அடயழடபவடதம

யடம த்ரினறந்டரி. ஈச்பனுக்கு இப்டிக் கமணம்
உண்டு ண்ஞிதடமல் ''ச்னங்கம ரி''ஆகயமள்.

ஈச்பனுக்கு ஸ்னஷ்டித் டயவண ற்ட் ணமடயரிடமழ
கபிகலக்கும் கல்ம ஸ்னஷ்டித் டயவண
ற்ட்டினக்கயட?ஆவகதமல், அம்மள் அடேக்த்டமல்
கபிடம மணர்த்தம் ளற்பர்கநிம் இந்ட ச்னங்கம 
ப்பமழண ளனகுபடமக இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயல் ளசமல்ய,

அந்ட இத்டயல்டமன் 'ச்னங்கம ரி'ன்று
ழமட்டினக்கயமர்.
'ஆஹ்மட

ரி'ன்மலும் 'ஆந்ட ரி'ன்று

டமன் அர்த்டம். ண ணமவத ீங்கயதபர்கள் குண்யீ
ழதமகத்டயன்டி அம்மலவத கவவதக் கமடம்ழமட
ணமந்ட ளபள்நத்டயல் டயவநக்கயமர்கள் ன்னும்ழமட
''ண

ஆஹ்மட ரி''ன்கயமர்.

அனகு வழத அடற்குப் னும்
அனகு வழத அடற்குப் னும்
சயபமந்ட ளபள்நம் ழணச்பின் சரித்டயத்டயயனந்ட
உண்மதிற்று. ம அலக்வகப் ழமக்கயற்று, டமணம

ம்மத்வடச் சணம் ளசய்டட, சயத்ட ணடுபில் பந்ட
யவந்டட ன்ளல்மம் ['சயபமந்டரி'தில்]ளசமன்
ணமடயரி 'ளநந்டர்த ரி'வதப் ற்ய இந்டப்
டப்ிழதமகம் ளசய்டள்ந [44-ம்] ச்ழமகத்டயல் என்றுழண
ளசமல்பில்வ. அம்மலவத னகத்டயன் ளநந்டர்த
ளபள்நத்டக்கு என பமய்க்கமல் ணமடயரி அபலவத

பகயடு ஏடுகயட ன்று ணட்டும்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அனவகக் கமபித த்ழடமடு பர்ஞவ ளசய்படற்கு
அடயகணமக பிநக்கம் என்றும் ளசமல்யப் ிகப்டுத்ட
ழபண்மம்;டத்பம், allegory (உனபகம்) என்றும்

ளசமல்மணல், அனவகத் ளடரிந்டளகமண்டு யக்கத்
ளடரிந்டபர்கள் அந்ட அனகுக்கமகழப யத்டக்
ளகமண்டினந்டமல் ழமடம் ன்கய ணமடயரி பிட்டினக்கயமர்.

அம்மலவத ளநந்டர்த ளபள்நனம் ம் ம,

டமங்கவநப் ழமக்குபடடமன்;ம் ஹ்னடத ரிதில்
யம்ி யவபடடமன். ஆமல் இவடளதல்மங்கூ
அடற்குப் மகச் ளசமல்ய, அடமல் அந்ட அனகுக்கு
ற்ம் ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ;அட அத்டவ

அனககமக இனப்ழட அடற்குப் ளரித ற்ம்!கங்வகதில்
னலகயலேன் டத்க்ஷஞழண மம் ழமய்பிடுகயட, டமம்
ழமய்பிடுகயட. ஆமல் உழ லந்ட பத்

ழடமன்றுகயழடம?அப்னனம் ளமம் மனய அந்ட
ளபள்நத்டயல் னலகய னலகய ீச்சடித்டக் ளகமண்ழ
இனக்கழபண்டும் ன்றுடமழ ழடமன்றுகயட?ம

ஞம், டம சணம் ன் ன்கலக்கமக இல்மணல்,
கங்கம ரிதில் ஸ்மம் ளசய்கய
ஆந்டத்டக்கமகழப, அந்டப் னுக்கமகழப, ஆமல் ன்
கயன் ன் ண்ஞங்கூ இல்மணல் ீமடிக்

ளகமண்டினப்டழமல்டமன் அம்மலவத ளந்டர்தப்
ிபமத்டயலும் அடற்கமகழப னலகய

ஆந்டப்ழபண்டும் ன்று ளசமல்கயமர்.
ஈச்ப சரித்டயத்டயயனந்ட சயபமந்டரி பந்டடமகச்
ளசமன்மர். இங்ழக ''பட ளநந்டர்தரி''ன்று
அம்மநின் னகத்டயயனந்ட மபண்த ளபள்நம்
ளனகுபடமகச் ளசமன்மலும், னகம் ணட்டுணயன்ய
ழகசமடயமடம் அம்மள் அனகுப் ிபமணமகத்டமன்
இனக்கயமள். இன்ளமன ச்ழமகத்டயல் ''த்படீதம்
ளநந்டர்தம்''ன்று அம்மநின் னல னொத்வடனேம்
அனகுணதணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. ஈச்பின்

ீ வகநம, கமரிதங்கநம சயபசரித்டயத்டயயனந்ட

ஆந்ட ரி ளனகயதடழம, அம்மநின்
ஸ்பனொத்டயயனந்ட ளநந்டர்த ரி

ளனக்ளகடுக்கயட. ஈச்பன் சரித்ங்கவந த்டயக்
கமட்டிடழமல் அபள் டலேம் ளசய்த ழபண்டிதினக்க
ழபண்டிதினக்கபில்வ;ளபறுழண அபள் இனக்கும்

ழமழட அபலவத னொத்டயயனந்ட அனகு ளபள்நம்
ிபயக்கயட.
ஈச்பனுவத அழக ீ வகவந 'சயபமந்ட
ரி'தில் ளசமல்யதினப்ட ழம இங்ழக அம்மநின்
ண்மற படம் னடம என சரித்த்வடனேம்
ளசமல்மணல், அபலவத ஸ்பனொத்வட ணட்டும்

சயத்ணமகத் படித்டக் ளகமடுத்ட இடழப ழமந்டம்
ன்று ண்ஞிபிட்மர்!இடயழனேள்ந ஸ்பனொ பர்ஞவ
ணமடயரி அடயல் ஈச்பவ அங்க அங்கணமக

பர்ஞிக்கபில்வ! எவ்ளபமன்யல் எவ்ளபமன
'ளக்ிக்'வகக்

வகதமண்டினக்கயமர்!

அபதங்கவந பரிவசதமக பர்ஞிப்டயல் னன
ளடய்பங்கலக்கு என க்ணம்;ஸ்த்ரீ ளடய்பங்கலக்கு

ழபழ க்ணம். னன ளடய்பங்கவநப் மடத்டயயனந்ட
ஆம்ித்ட ழணல் பரிவசதில் கடக்கமல், னனங்கமல்

ன்று சயவக பவ பர்ஞிக்கடம். 'மடமடய ழகசமந்டம்',
'ஆமட

ணஸ்டகம்', 'க சயகம ர்தந்டம்'ன்ளல்மம்

ளசமல்பட இந்ட க்ணத்வடத் டமன்.
ஸ்த்ரீ ழடபவடதமமல் இவட ணமற்யக் ழகசமத்டயல்
ஆம்ித்ட ளற்ய, கண் ன்று கர ழ் பரிவசதில் மடம்
பவ ளகமண்டு பந்ட னடிக்கழபண்டும். இடற்குக்

'ழகசமடய

மடமந்டம்'ன்று ழர். யடம ஸ்மண

ஆம் மகத்டயல் இப்டிழத பர்ஞவ பனகயட.
ளநந்டர்த ரிதிலும் இழட 'ஆர்ர்'டமன்
மர்க்கயழமம்.
சயபமந்ட ரிதில் னொ பர்ஞவ ன்று

ண்ஞபில்வ. ஆமல் ஆசமர்தமழந ஈச்பவப்
ற்யத் டிதமக என மடமடய ழகசமந்ட ஸ்ழடமத்னம்
ண்ஞிதினக்கயமர். அழடமடு அபர் டயனப்டயதவந்ட
பிபில்வ. அபன்டமன் 'ணமடயனக்கும் மடயத'மச்ழச,
அடமல் அபவப் ற்யக் ழகசமடயமடமந்ட
பர்ஞவதமக இன்ளமன ஸ்ழடமத்ம் ண்டபடம்

ந்தமதந்டமன் ன்று அப்டினேம் என்று ண்ஞிதினக்கயமர்.
'ளநந்டர்த

ரி'தில் அம்மள் அபனுவத அர்த்ட

சரீம் ணட்டுணயல்வ னல சரீனந்டமன் ன்டமக ''சரீம்
த்பம் சம்ழம:''[ச்ழம 34]ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
யஷ்கரிதணம, அனொணம சயபம்டமன் சக்டய ணயவணதமல்
சயபமட ன்று மர்க்கும்ழமட அபனுவத சரித்ம்,
சரீம் இண்டும் அபநமல்டமன்! அபவப்ற்யத

ரிதில் சரித் ளநந்டர்தத்வடனேம் அபவநப்

ற்யத ரிதில் சரீ ளநந்டர்தத்வடனேம் பிபரித்ழட
ஆந்ட ம் ளனகும்டி இண்டு டயனுயல்
ண்ஞிதினக்கயமர்.

அம்மநின் ளநந்டர்தத்வட, அனவக ணக்குள்ழந
பமங்கயக்ளகமண்ழ மம் ஆந்டத்டயல் ளமம்ி

பிடுகயழமம். சரித்ம், கமர்தம் ன்கயழமட அபற்வ
மம் பிணரிசயக்கய ணமடயரி இங்ழக டலேம் ண்ஞ

ழபண்டிதடயல்வ. டரிசம் ண்ஞிமழ ழமடம். ண
றந்டணம என்வ அப்டிழத மர்த்டக்ளகமண்ழ
யற்கயழமம். அடயழழத யவபமக
யவந்டபிடுகயழமம்!டநிக்கூ சயண மடவ
இல்மணல், ணறக்குப் ழமந்டணமக, டர்ச
ணமத்டயத்டயல் னர்ஞணமகய பிடுகயழமம்!

ளமம் றணமக ளடய்பத்வடப் ிடிப்டற்கு ஸ்பனொ
த்தமம், மழணமச்சமஞம் ன் இண்வ
வபத்டயனக்கயட. மண-னொம் ன்று இந்ட
இண்வத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. மணமவபச்
ளசமல்யக்ளகமண்ழ இனப்டயல் சயண மடவ
டலேணயல்வ. பமதமல் ண்டபட அட.

ணக்கண்ஞமழம, னக்கண்ஞமழம என ண
ணங்கநணம னெர்த்டயவத டரிசம் ண்டபட

கஷ்ணயல்மட இன்ளமன பனய. ணமன்கள் ீபழமடு
இனக்கய டயவ்த னொங்கவநப் னக்கண்டக்கு னன்மடி

கமண்மர்கள். ம்ணமல் சயம னொங்கவந, பிக்ங்கவநத்
டமன் னக்கண்ஞமல் டரிசயக்க னடிகயட. ீபசக்டயழதமடு
ஞ்சமம் னடமடகவநப் ண்டம் னெர்த்டயவத மம்
ணக்கண்ஞில்டமன் கமஞனடிகயட. பிக்னம்

ிமஞப் ிடயஷ்வ ஆகயதினப்டமல் மக்ஷ£த் ீப
ஸ்பனொம்டமன்;வபஷ்ஞபர்கள் 'அர்ச்சமபடமம்'ன்ழ
சயப்ித்டச் ளசமல்பமர்கள். அடமல் ழகமபிலுக்குப் ழமய்
னெர்த்டய டரிசம் ண்ஞி அந்ட அனகயழ ளசமக்கய,
கஷ்ணயல்மணல் கபத் ஸ்ணவஞ ளறுகயழமம்.

மண ணமமத்ணயதம் ன்று த்டவழதம

ளசமல்யதினந்டமலும் அடகூ மணமன்தணமக மம்
இனக்கப்ட் யவதில் என னொத்ழடமடு ழசர்த்டச்
ளசமன்மல்டமன் ணவ இன்னறுத்டய இலத்டப் ிடித்ட
யறுத்டகயட. 'மண மண'ன்று ளசமன்மல்
'ஆழமணமடிக்'கமக, ணகடப்

ச்வசதமக, ழகமடண்த்வடப்

ிடித்டக் ளகமண்டினக்கய லமணசந்டய னெர்த்டயவத ணஸ்
யவக்கயட. அந்ட னொத்ழடமடு ழசர்க்கமணல் மணமவப
ணட்டும் ளசமன்மல் பட்டு பட்டு ன்றுடமன்
மடமஞ ங்கலக்குத் ழடமன்றும்.
மண ம் னவதமகப் ண்டகய ழமடம் த்தம
ச்ழமகம் ளசமல்ய னொத்வட ன்மக ணறக்குள்
யறுத்டயக் ளகமள்நச் ளசமல்யதினக்கயட.
னொத்வடப் மர்ப்ட ன்வடபி மணமவபச் ளசமல்கயட
ன்கயடயல் ம் ிதமவ மஸ்டயதமகத் ழடமன்றுகயட.
றந்டணம என ஸ்பனொத்வட யவத்டப் மர்ப்ழட

ல்மபற்வனேம்பி றணமகலேம் ஆந்டணமகலேம்
இனக்கயட.
இடமல்டமன் இந்ட ரிதின் உற்த்டய ஸ்டமம்,
ழமகய பனய, ங்கண ஸ்டமம் ன்ளல்மம் என்றும்
ளசமல்பில்வ!உசந்ட மல ணமம்னம் ன்மல்
அவட சமப்ிடுபழடடமன் ஆந்டம். அட ங்ழக லத்டட,
ப்டிப் லத்டட, பதிற்றுக்குள் ழமய் ன்
ண்டகயட ன்வடளதல்மம் ற்யதம
யவக்கயழமம்?

ழடபமம்னடத்டயல் ஊப்ழமட் மல ணமம்னணமக
ணக்கு 'ளநந்டர்த ரி'ஸ்ழடமத்ம்

கயவத்டயனக்கயட. அம்மலவத ஸ்பனொத்வட
பர்ஞிக்கய இந்ட ஸ்டடயழத அம்ிவகதின் ஸ்பனொணமக
இனக்கயட!ஸ்ழடமத்டயரிக்கப்டும் பிதம், ஸ்ழடமத்டய

கர்த்டம, ஸ்ழடமத்டயம் ல்மம் என்மகழப இனக்கயட!
அடயழ ஊ ஊயப் மமதஞம் ளசய்டமல், மமதஞம்
ளசய்பர்கலம் அடழப ஆகய, அம்மநமகய, ல்மணமகய
டமம டி யவ ன்கய ழணமக்ஷத்டயல் ழசர்ந்ட
பிமம்.
அனகு ன்மல் ன்?
அனகு ன்மல் ன்?
இப்டிச் ளசமன்மல் ணயவகப்டுத்டயச் ளசமல்கயழன்,
அடயசழதமக்டய ன்று ழடமன்மம். ''அனகமக என்று
இனக்கயளடன்று மர்த்டமல் அப்ழமவடக்கு
ஆந்டணமதினப்ட பமஸ்டபம்டமன். ஆமல் 'அம்மநின்
அனகுப் ிபமத்வடப் மர்த்ழடமழ ழமடம்;யவந்ட
யவபமகய பிமம். அடயழழத ஊய ஊய அத்வபட
ழணமக்ஷ£ந்டத்டக்குப் ழமய்பிமம்'ன்மல்

அளடப்டி?டமணவப் னஷ்த்வடப் மர்க்கயழமம், னர்ஞ
சந்டயவப் மர்க்கயழமம், ஆந்டணமகத்டமன்
இனக்கயளடன்மல் இடமழழத ழணமக்ஷம் ன்கய
ழமந்டம் பந்டபிடுணம ன்?''ன்று ழகட்கமம்.
ழடயத் ளடநிந்ட மடேபம் உள்ந கபிகள் அனகயழழத
ளடய்பத்வடப் மர்ப்டமக, ிம்ணமந்டத்வட

அடேபிப்டமகத்டமன் ளடரிகயட. அபர்கள் இதற்வக

பர்ஞவ ளசய்பவடப் மர்க்கும்ழமட, அடன் த்பமமழப
அபர்கள் அகண்மந்டம் அடேபித்டடமகத் ளடரிகயட.
கமவ்த மடேபம் ன்ட ன்?அனவக யப்டயல்
ற்டுகய ஆந்டந்டமன். இடழப, யந்டணமக
இல்மபிட்மலும் டமற்கமயகணமகபமபட

ப்ம்ணமந்டத்வடழத டனணநலேக்குப் ழமய்பிடும் ன்று
அங்கம சமஸ்த்க்கமர்கநம அிபகுப்டர், கந்மட
ண்டிடர் ஆகயதபர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
அத்வபடத்டக்குக் கயட்ழ கயட்ழ பனகய கமஷ்ணீ ரி
வசபத்டயன் அடிப்வதில் அிபகுப்டர் இப்டிச்

ளசமல்யதினக்கயமர். (அந்ட சமஸ்த்ம் ற்ய அப்னம்
இன்னும் சயட ளசமல்கயழன்.) கமவ்த மடேபம்
ப்ம்ணமடேபம் பவ ழமகயட ன்று அத்வபட
அடிப்வதிழழத கந்மட ண்டிடர்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
கமவ்தம் ன்ட ன்? இதற்வக பிழசசங்கவநனேம்
ணடேஷ்த இதற்வகதம குஞங்கவநனேம் அனககமச்

ளசமல்படடமழ?இந்ட இண்டு இதற்வககவநனேம் மம்

யத்தனந்டமன் மர்த்டக்ளகமண்டு, அபற்றுக்கு டுபிழழத
சுனன்று ளகமண்டு பனகயழமணமமலும் ம் பமழ்க்வகதில்
இபற்யழ அப்டிதன்றும் ளமம்லேம் யத்ட ஆந்டம்
ளறும்டிதமக இனந்டபிபில்வ. ஆமல்
இடகவநழத கமவ்த மகமடயகநில் மர்க்கயழமட
மடே ஆந்டம் ளறுகயழமளணன்மல்
டமல்?இடகவந அவப அனகுடுத்டயக்

கமட்டுபடமல்டமழ?ஆவகதமல் கமவ்தமடேபம் ன்கயட
ளநந்டர்த அடேபந்டமன். அட ழணமக்ஷர்தந்டம்
ளகமண்டு ழசர்க்கயளடன்று மன் ளசமன் ளரித
ஆங்கமரிகர்கள் [அங்கம
சமஸ்டயக்கமர்கள்]கமட்டிதினக்கயமர்கள்.
ளபள்வநக்கம ழடசங்கநிலும் Nature Poets ன்று இதற்வக
அனகயல் னலகயழத ஈச்பத்பத்வடக் கண்பர்கள்
இனக்கயமர்கள். பந்த்மத்
ீ
டமகூர் ளநந்டர்த
அடேபத்டமழழத மக்ஷ£த்கமம் ன்கய அிப்மதத்டயல்
லடயதினக்கயமர். த்-சயத்-ஆந்டம் ன்கயழமட
த்தத்ழடமடு அின்ணமக [ிரிபில்மணல்] ஜமனம்
ஆந்டனம் இனக்கயமற் ழமழப ல்டம்
அனகமடங் கூ த்டதத்ழடமடு இண்ச்

ழசர்ந்டயனக்கய டத்பங்கநமகும் ன்ழட டமகூர்
அிணமித்ட ப்ம்ண ணமயகநின் ளகமள்வக.
அடமல்டமன் அபர்கள் த்-சயத்-ஆந்டம் ன்கய

ணமடயரிழத த்தம்-சயபம்-றந்டம் ன்றும் ழசர்த்டச்
ளசமல்பட. 'சயபம்'ன்மல் இங்ழக 'ல்ட'.
'றந்டம்'அனகு

ன்று ல்மனக்கும் ளடரினேம் அடமபட

ப்ஹ்ண டத்பத்டயழழத அங்கணமக இனப்ட அனகு
ன்று டமத்ர்தம். ஆடிதமல் அனவக சரிதமடி,

னர்ஞணமக அடேபிப்ழட ப்ஹ்ணமடேப ஆந்டத்வடத்
டனம் ன்ட டமத்ர்தம்.
ஆமல் அந்ட 'சரிதமடி'ன்ளபன்ழ ம்ணயல்
ளமம்ப் ழனக்குத் ளடரிதபில்வ. ம் ணவ அப்டி
னர்ஞணமக அனகுக்குக் ளகமடுத்ட அடேபிக்க ணக்குத்

ளடரிதபில்வ. அனகயழழத ஈச்பத்பத்வட

அடேபிக்கும் க்குபம் ம் ல்மனக்கும் யத்டயக்கக்
கூடிதடயல்வ. ழடம அனகமதினக்கயட ன்று ளகமஞ்ச
மனய யத்ட ந்ழடமப்டுபடற்கு அடயகணமக அவட
ழணமழக்ஷ£மதணம உமவதமக ஆக்கயக்ளகமள்ந
ம்ணயல் ல்ழமமலும் னடிதபில்வ.

ணக்கு ட அனகமகத் ளடரிகயட?ட ணக்கு
ஆந்டத்வடத் டனகயழடம அவடத்டமன் அனகு
ன்கயழமம். மம் டயனம்த் டயனம் பினம்ிப்
மர்க்கும்டிதமக என்று இனந்டமல் அட அனகு ன்று
அர்த்டம்...
இங்ழக என னக்தணம qualifying clause (யந்டவ) .
அடமபட மம் அடேபிக்கும் ஆந்டம் ணழம

பிகமத்டயல் ற்டுகய ந்ழடமணமக இல்மணல்
ணயல் சுத்டணம, சமந்டணம இன்த்வட
ற்டுத்டபடமக இனக்கயழமட டமன் அடற்குக்

கமஞனடணமட அனகமதினக்கயளடன்று அர்த்டம்.
க்னொணம கமர்தங்கவநனேம், ஆமணம ச்னங்கம

ழசஷ்வகவநனேம் ளமம்லேம் இஷ்த்ழடமடு மர்த்ட
எனபன் ஆந்டம் ளறுகயமளன்டமல் அவப

அனகமவபதமகயபிமட. அனவக அடேபிக்கயபின்
ண யவ ல்டி இனப்ட னக்தம்.

இன்ளமன்று. என்று அனகமய் ளடரிகயளடன்ட ணக்கு
தம் டமடடமக, டக்கம் உண்மக்கமடடமக, ழகம

னெட்மடடமக அட இனப்வடப் ளமறுத்ழடதினக்கயட.
என ளரித ணவப் ள்நத்டமக்கு ச்வசப் ழசளன்று

பிஸ்டமணமதினக்கயட. அல்ட என அனபி ளரிசமக
மலு ளடன் ண உசத்டயயனந்ட டமளன்று

ளகமட்டுகயட ன்மல் அபற்வத் டள்நி யன்று
மர்க்கும்ழமடடமன் ணக்கு ளநந்டர்த மடேப
ஆந்டம் உண்மகயட. கயட்ழ அந்டப் ள்நத்டயன்

பிநிம்னக்ழக, அல்ட அனபி ளகமட்டுகய இத்டக்ழக
ழமமல், ங்ழக பிநிம்ியனந்ட பலக்கய
பிலந்டபிடுழபமழணம, அனபி அடித்டக் ளகமண்டு

ழமய்பிடுழணம ன்றுடமன் உள்லக்குள்ழந அடித்டக்
ளகமள்கயட!தம்!அப்ழமட யக்கத்
ழடமன்பில்வ!என மம்வப் மர்த்டமல்

பனபனளபன்று, ழடர்ந்ட வசத்ரிகன் பழம பர்ஞ
குவனத்டப் ழமட் ணமடயரி பரி பரிதமகப்
ழமட்டுக்ளகமண்டு, நநளபன்று அனகமக ளநிந்ட

ளநிந்ட ழமகயட. ஆமலும் இத்டவ அனகம அந்ட
ந்டவபப் மர்த்ட யத்டக்ளகமண்டு யற்கத்
ழடமன்றுகயழடம?உநயதடித்டக் ளகமண்டு இந்டண்வ ஏடி
பந்டபிடுகயழமம்!என பரிப் னய அல்ட சயறுத்வடவத
டுத்டக் ளகமண்மலும் அடன் சர்ணத்டயன் 'ளக்ஸ்சர்',

அடயல் ழமட்டினக்கய 'டிவன்'ஆகயதபற்யன் அனகுக்குக்
குவழபதில்வ. ஆமலும் ணக்கம, அட ணட்டும்
கூண்டியல்மணல் டயரிதட்டும் பதிற்வத்டமன்

கக்குகயட!உசந்ட அத யவக்குப்ழம என
யத்டமல்டமன் ந்ழடமணமக 'ஆடு மம்ழ!'ம
னடிகயட;ணம கபிதமமல் னயவதனேம் யத்ட
பர்ஞித்டப் 'ளமதட்ரி'லடய ஆந்டப் னடிகயட.
ம்ணமல் னடிதமட. தத்வட உண்டு ண்ஞமடடமக

ந்டபிட ஆத்டயற்கும் இணயல்மடடமக என பஸ்ட

இனக்கும்ழமடடமன் அடன் அனகு ணக்கு அனகமகத்
ளடரிபட. என டமணவப் ன, என னர்ஞ சந்டயன்

இப்டிதினந்டமல் பர்ஞம், குநிர்ச்சய, ணமர்டபம் [ளணன்வண],
னொ அவணப்ன, பமவ இடகநின் அனவக
யக்கயழமம். ணல்யப் ன அனகமதினக்கட்டும். அந்டப்
ந்டயல் சுப்மதன் (மம்ன) இனக்கயமளன்மல்

யக்கத் ழடமன்றுகயடம?ஏட்ம் ிடித்டபிடுகயழமம்!
இன்னும் ணடேஷ்த பர்க்கத்வட டுத்டக்ளகமண்மல்
அங்ழக அன்ன இனக்கய இத்டயல்டமன் ணக்கு
ளநந்டர்த மந்டம் மஸ்டய ற்டுகயட. என ப்ன,
னடமநி ளமம் அனகமக இனக்கயமன். ஆமல் அபன்
ம்ணயம் ழகமணமகத் கத்டகயமன், டமபட
'பிக்டிவணஸ்'ண்ஞிக்

ளகமண்ழதினக்கயமளன்மல்

அபனுவத அனவக யத்ட ஆந்டப் னடிகயடம?
 பஸ்டபமகப் னஷ்ம், ந்த்தம ழணகம், ளமன், ணஞி
ன்யப்டி இல்மணல் ீப ப்மஞிகநமக உள்நபற்யன்
பிதத்டயல், அன்ன ன்வட அந்ட அனகம ிமஞி -

ணடேஷ்தழம, ணயனகழணம, க்ஷயழதம - கமட்டி உபமடுகய
ழமடடமன் அனவகப் னர்ஞணமக ம்ணமல் யக்க

னடிபடமகத் ளடரிகயட. அன்மக இல்மபிட்மல் கூப்
பமதில்வ. பிழமடணமக, தப்டுத்டபடமக, அல்ட
ழசமகணமக இல்மட பவதில் ணடேஷ்தர்கநின் அனவக

ஏநலே யக்கழப ளசய்கயழமம். ஆமலும் அபர்கழந
ம்ணயம் அன்மகலேம் இனந்டபிட்மழம மஸ்டய
யத்ட ந்ழடமப்டுகயழமம்.

அன்ன மஸ்டயதமக ஆக, னொ அனவகப் மர்ப்ட கூக்
குவத்ட ளகமண்ழ ப ஆம்ிக்கயட. அன்ழ
உனபமபர்கவந, அபர்கலவத னொம்
ப்டிதினந்டமலும், டயனம்த் டயனம்ப் மர்த்டக்ளகமண்ழ
இனக்கயழமம் ன்மல், அப்ழமட அன்னடமன் அனகு ன்று
ஆகயபிடுகயட!கன்ங்கழளன்று, ல்லும் பி§ணமக

என டமதமர்க்கமரி இனந்டமல்கூ, அபலவத குனந்வட
அபவந பிட்டு தமரினம் ழமக ணமட்ழன் ன்று
ிடித்டக் ளகமள்கயட. அசமர் தமமபட ளமம்
அனகமபர்கள் டெக்க பந்டமல் அபர்கநிம்
தந்டளகமண்டு பந்ட, குனொணம அம்ணமவபத்டமன்

கட்டிக்ளகமள்கயட. கமஞம் ன்?அபலக்குத் டன்ிம்
உள்ந ளரித அன்வ அட ளடரிந்ட
ளகமண்டினக்கயட!அஷ்மபக்ர் ட்டுக் ழகமஞமக, ணம
குனொணமக இனந்டமர்;அபவ பித்பமன்கள் ழடடித் ழடடிப்
ழமய் டரிசம் ண்ஞிமர்கள். இன்னும் த்டவழதம
ணமன்கள், ஜமிகள், யத்டனனர்கள் னொத்வடப்
மர்த்டமல் பிகமணமக அசடு ணமடயரி, தப்டுகய

ணமடயரிளதல்மம் இனக்கும். ஆமலும் டர்சம், டர்சம்
ன்று அபர்கவந ங்கள் சூழ்ந்ட

ளகமள்கயமர்கள்;டயனம்த் டயனம்ப் மர்க்கயமர்கள்;வபத்ட
கண் பமங்கமணல் மர்க்கயமர்கள் ன்? அபர்கலவத

அன்னள்நம், அனலவவணடமன் கமஞம். ''மம் டயனம்ித்
டயனம்ிப் பினம்ிப் மர்க்கும் டிதமக இனப்டடமன்
அனகு''ன் definition டி இபர்கள்டமன் அனகு ன்று
ளசமல்ழபண்டும். ''அகத்டயன் அனகு னகத்டயல்

ளடரினேம்''ன்று, இபர்கலவத உள்நத்டயயனக்கய அன்ன

சரீத்டயன் அபக்ஷஞங்கவநனேம் eP ழடம என அனவக
அள்நிப் னசயபிடுகயட ன்று அர்த்டம்.

ளணமத்டத்டயல் ன் ற்டுகயளடன்மல், 'உதினள்ந
னொணமக இனக்கய என்யன் அனகு அட அன்மக இனக்க
இனக்க மஸ்டயதமகயட;அன்ன ளமம்லேம் னடயர்ச்சய

அவந்டயனக்கய யவதில் னொ அனழக டுட்டுப்ழமய்
அன்னடமன் அனகமகத் ளடரிகயட' ன்று ஆகயட.
ணக்குப் என்வப் மர்ப்டயல் ஆந்டம்
ற்டுபடமல்டமன் டயனம்த் டயனம்ப் மர்க்கயழமம்.
ஆந்டத்வட அநிக்கபல்டயல் டவ சயந்டட

அன்னடமன். அன்ன டனகய ஆந்டத்டக்கு ணணமக
டலேம் இல்வ. இடமல் ஆந்டத்வடத் டனம் அன்ழ

அனகமகயபிடுகயட;டயனம்த் டயனம் ஆவசழதமடு மர்க்கப்
ண்டகயட.
அம்ள்:அனகு - அன்னகநின் னலவண
அம்மள் : அனகு - அன்னகநின் னலவண
அம்மள் ப்டிப்ட்பள்?
அபள் அனழக உனபமபள் ன்டழம அன்ழ
உனபமபலம்!அன்ழ அனகமக ஆகய உனபமபள். ந்ட
க்ஷஞணமமலும் அடற்குத் டயத்டயப்வத் டனபட

சர்க்கவ ன்கயணமடயரி, மம் ங்ளகங்ழக ந்ளடந்ட
அனவகக் கண்மலும் அவடளதல்மம் அனகமக்கும் டமய்ச்
சக்கு அபள்டமன்!ிம்ண சக்டயதம அபலவத னர்ஞ
அனகயன் டநித்டநிடமன் ணற் அனகுகநிளல்மம்

ளடயத்டயனக்கயட. இப்டிழத மம் மர்க்கய அத்டவ
அன்னகலக்கும் னெணமதினப்டம் அபள்டமன்.

அபலவத அனள் உள்நழணடமன் அனகு ளபள்நணம
னொணமக ஆகயதினக்கயட.
அன்ன ன்ட னொணயல்மட டத்பம். மம் மர்க்கய
ழமகத்டயழ அன்ழமடு இனப்ட ளபநி னொத்டயல்

அனகயல்மணலும் இனக்கயட;அன்ன இல்மணயனப்ட
ளபநி னொத்டயல் அனகமகலேம் இனக்கயட. ஆமலும்
அன்ன பந்டபிட்மல் ந்ட னொத்டயலும் அட அபதப
க்ஷஞத்வட eP என ளநந்டர்த ழசமவவதக்

ளகமடுத்ட பிடுகயட. அடமபட அனொணம அன்ன
ப்டிழதம னொத்டயழழத ிடயயத்டபிடுகயட. இப்டி
னொத்டயல் ிடயயக்க ணட்டும் ளசய்தமணல் அன்ழ

னொணமக, அன்ழ அபதபங்கநமக ஆடடமன் அம்மள்.
அனொ அன்ழ அபலவத ஸ்பனொ
ளநந்டர்தணமதினக்கயட. அபநிம் அன்ின் னலவண
அனகயன் னலவணதமக னொம் ளகமண்டினக்கயட.

அனொணமக இனக்கய டன்வக் குனந்வடகள் னரிந்ட
ளகமள்ந னடிதபில்வழத ன்டற்கமகத்டமழ

ப்ஹ்ண சக்டயதமட அம்மள் ன் னொழண டுத்டக்
ளகமண்டினப்ட?இப்டி அன்ன ண்ஞத்டயன் ழணழழத
டுத்டக் ளகமண்டமல் அந்ட னொழண ப்ழணஸ்பனொம்
டமழ? மர்ப்டற்குப் ண ளநந்டர்தணம னொணமக
இனந்டமல்டமன் மண ங்கநியனந்ட, ளகமஞ்சங்கூப்

இனந்டமல்டமன் மண ங்கநியனந்ட ளகமஞ்சங்கூப்
க்குபணயல்மடபர்கநியனந்ட, ல்மனம் இந்ட

ழடசத்டயன் சயன் அனகுகவந பிட்டுத் டன்ிம்
டயனம்னபமர்கள் ன்டமல்டமன் அபள் ண

மபண்தணம சரீத்வட டுத்டக் ளகமண்மள்.
அபலவத கமனண்தத்டயமழழத உண்ம
மபண்தம் அட! கமனண்தத்டயன் மபண்தழண

அம்மலவத சரீம். ணடேஷ்தர்கள் பிதத்டயல்
உள்நன்னம் ளபநி அங்க க்ஷஞனம்
ம்ந்டப்மணமடயரி இல்மணல் உள்நன்ழ ளபநி

அபதப அனகமக ஆ உனபந்டமன் அம்ிவக;குயப்மக
லபித்தம அடயழடபவடதம த்ரினறந்டரிதமதினக்குகம்
அம்மநின் னொம். டயரிழமகத்டயலும் அபள்டமன் ணம

அனகு ன்டமல்டமன் த்ரினறந்டரி ன்று ழர். அடற்கு
ழபழ டத்பமர்த்டங்கலம் உண்டு. அட இனக்கட்டும்....
அனகும் அன்னம் என்றுடமளன்வடப்  பமர்த்வடகள்
கமட்டுகயன். 'ற'ன்கய அவச்ளசமல்லுக்கு ல்ட,
அனகமட ன்று இண்டு அர்த்டனம் இனக்கயட.

றகஞம் ன்மல் ல் குஞம்; றனொம் ன்மல்
அனகம னொம். ல்ட, ல்ட ன்மல் ட
ல்ட?அன்னடமன் ணயகலேம் ல்ட. 'அன்ழ சயபம்'
ன்கயழமம். சயபம் ன்மலும் சும் ன்மலும்

என்றுடமன். சும் ன்மல் ன்வண. ல்டகநில்
உதர்ந்ட ன்வண ட?அன்னடமழ?ஆவகதமல் சும்
ன்மல் அன்ன. 'சு'த்டயயனந்டடமன் 'ழசமவ'ன்
பமர்த்வட பந்டயனக்கயட. 'சு ழசமம்'ன்று ழசர்த்டக்
ளசமல்பட பனக்கம். 'ழசமவ'ன்மல் 'அனகு'.
'சு'த்டயயனந்ட 'ழசமவ'ன்கயழமட

அன்ியனந்ழட

அனகு பனகயளடன்மகயபிடுகயட!சு யகழ்ச்சயகநில்

கல்தமஞம் ன்வட னக்தணமகச் ளசமல்கயழமம். 'சு
ன¨ர்த்டப் த்டயரிவக'ன்று இன்பிழில்
ழமடுகயழமம்.
'கல்தமஞம்'ன்

பமர்த்வடக்கு உள்ந அழக

அர்த்டங்கநில் என்று 'ல்ட', அடமபட

'அன்ன';இன்ளமன்று 'அனகு'! 'சயபம்-றந்டம்'ன்று

ளசமல்பட இப்டித்டமன் ற்ட்ட. சயபத்டக்ழக
றந்டழச்பன் ன்றும் ழர் இனக்கயட உள்நத்டயன்
அன்ழ உனபத்டயல் றந்டணமகய ற்ட் னெர்த்டய!
அம்மள் இப்டி அன்ழ அனகமபநமடமல் டமன்

அபலவத அனகு ளபள்நத்டயல் ஊயதினப்ழட அன்ன
ளபள்நத்டயல் கவபடமகலேம் ஆகயட!அட அப்டிழத
அபலவத உள் யவதம அத்வபடத்டக்கு,
ஆத்ணமந்டத்டக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு
ழமய்பிடுகயட!அன்னக்கு ழபழதமக அனகு இனந்டமல்
அட டமற்கமயக ஆந்டத்ழடமடு னடிகயட. அன்ழ
அனகமகயபிட்மல்?மசக்டயதின் அன்ன அல்ட

அனவநபி சமச்படப் ழமந்டணம ழணமக்ஷத்டக்கு

ன் உமதணயனக்கயட?இந்ட அன்வழத மம் அனகமக
அடேபிப்டமல்டமன் அட ழணமழக்ஷ£மதணமகயட.
அன்ழ சயபணமப (ட) ஆனம் அயந்டின்
அன்ழ சயபணமய் அணர்ந்டயனந்டமழ (-டயனணந்டயம்)
ன்டி, இந்ட அவணப்ில் ன்மக உனகயக் கவந்டின்
அடபமகழப, அபநமகழப, அத்வபடணமகய பிமம்.
''பமயத்பம்'' [ச்ழம. 22], ''ஸ்பத்தம

க்ஷ்ம்தம'' [ச்ழம.

99] ஆகயத

ச்ழமகங்கநில் இந்ட அகண் ரினர்ஞ

யவவதத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.

ஆவகதமல் அனகு பனயதமக ழணமக்ஷழண ளமம் ன்ட
அடயசழதமக்டயழத இல்வ.
மக்ஷ£த் அம்மள் ப்டிதினப்மள் ன்வட மம் ப்டி
னொப்டுத்டயப் மர்ப்ட? ச்வசதமதினப்மநம,

சயகப்மதினப்மநம, கறுப்மதினப்மநம?இந்ட ல்மக்
கரிலும்டமன் அபலக்கு னொ ழடங்கள்
ளசமல்யதினக்கயட. ிம்ணமலேக்கு மலு டவ, சயபனுக்கு
ந்ட டவ, றப்ஹ்ணண்தனக்கு ஆறு டவ ன்கய
ணமடயரி அபலக்கு த்டவ டவ ன்று

வபத்டக்ளகமள்பட?பிச்பனொத்டயல், பிமட் னொத்டயல்
ஆதிம் டவ - ''ஸ் சரர்ம்''- ன்று ழபடம்

ளசமல்கயளடன்மல் அந்ட ணமடயரிக் கஞக்குப் ழமட்டுக்
கண்டக்குள் ளகமள்கய பிடத்டயல் யவக்கழப
னடிதபில்வழத!இண்டு வக ணீ மக்ஷயதியனந்ட
டயளட்டுக் வக ணயமறணர்த்டயி பவ

அபலக்குப்  னொம், அந்டந்ட ரியகள் கண் பிடத்டயல்,
ளசமல்யதினப்டமல் த்டவ வக ன்று கல்ித்டப்

மர்ப்ட?சவபிரி ழகமணமக இனக்கயமள் - அனகமகக்
கயரீம் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமள்;ர்பமஞ

னயவடதமக இனக்கயமள் - டஞிழத கட்டிக்ளகமள்நமணல்
த்டத்வடப் னசயக்ளகமண்டு கமணமவழதமடு டயரிகயமள்
ன்ளல்மம் பித்தமணமகச் ளசமன்மல் ப்டி அபள்
னொத்வட மபிப்ட?
இப்டிக் ழகட்மல்-

ந்ட னொணமமலும் அன்னடமன் அப்ம, னக்கயதம்.
அடமல் ண அன்னனபமகக் கல்ித்டப் மர்.
''ண

அன்ன ன்மல் ப்டிதினக்கும் ளடரிதல்யழத!''

ங்ழகதமபட என ல் ஆத்ணம என ிடயப்
ிழதமனம் டயர்மர்க்கமணல் ணம அன்டமம்
ண்ஞிமல் அங்ழக ழமய் யன்று அபன் னகத்வடப்
மர். டமம் பமங்கயக் ளகமள்கயபர்கவநபி, ழமடுகய

அபனுக்கு த்டவ ஆந்டம் உண்மகயட, மர்!அவடப்
மர்த்டமல் உன் ணஸ்கூக் ளகமஞ்சம்

உனகுகயடல்பம?இப்டி என ழபவந, இண்டு ழபவந
டைறுழனக்கு, ஆதிம் ழனக்குப் ழமடுகயபன் னகத்டயல்
இத்டவ அன்னம் ஆந்டனம் இனக்கயளடன்மல்
ழமகத்டயலுள்ந ழகமமடேழகமடி ீபன்கலக்கும் ணமமபங்கவநச் ளசய்கய - கமரிதத்டயல்

ளசய்தமபிட்மலும், ணயமமபட யவக்கய - ம்
அத்டவ ழனக்கும் கல்ழகமடி கமணமக ழபநமழபவந
ழசமறு ழமடுகயபநின் அன்னம் ஆந்டனம்

ப்டிதினக்கும் ன்று multiply ண்ஞி [ளனக்கய]ப்
மர்த்டக்ளகமள்! அடடமன் அப்ம, அம்மள் னொம்!

கமனண்தம் டமப்ம மபண்தம். மக்கய சரீ அனகு என
அனகல். ளகமஞ்சம் ழகமம் பட்டும், அலவக பட்டும்.
அப்ழமட கண்ஞமடிதில் ம் னெஞ்சய டட்டுப் ட்மல்
ணக்ழக மர்க்கப் ிடிக்கபில்வ. டநி ஜ்பம் பந்டமல்
சரீ அனகு ழமய்பிடுகயட. ழகமம், அலவக, ழமய், ளமடி

டலேணயல்மணல் அன்ழ உனபமதினக்கய அம்மலவத

சரீளணமன்றுடமன் ய அனகு. ஆடமல் ம் கல்வதில்
அன்வ த்டவ உத்க்னஷ்ணமக

[உதர்பமக]உனபணமக்கயப் மர்க்கனடிகயழடம அப்டிப்
மப்ம!அடடமன் அம்மள் னொம் ன்று வபத்டக்ளகமள்.
''சமந்டணமக

இனக்கய ிம்ணத்டயன் அத்டவ சக்டயனேம்டமன்

அம்மள் ன்று ளசமல்யபிட்டு, அவட அன்ன ன்று

ளசமல்யபிட்டு, அவட அன்ன ன்று ளசமல்யபிட்டு, அவட
அன்ன ணட்டும் ன் பிழசயத்டச் ளசமல்
ழபண்டும்!ழமகத்டயல் கஷ்ம், த்ழபம், தம் ல்மம்
இனக்கயளடன்மல் இளடல்மனம் ணமத்ண
சக்டயதியனந்ட பனபடடமழ?ின்ழ அவட - அபவந
- அன்மக ணட்டும் ப்டிச் ளசமல்பட?''

அட ரி, ஆமல் ழமகத்டயல் டமதன்ன, ழமட
மசம், ஸ்ழயடர்கநின் வணத்ரி [ட்ன], னனன்
ளண்மட்டிதின் ிழவண, அடிதமர்கநின் க்டய,
ணமன்கநின் கனவஞ ன்று  னொங்கநில் அன்னம்
இனக்ழகம இல்யழதம? இட ல்மனம்

மசக்டயதிணயனந்ட, அபலவத அன்ியனந்ட

பந்டடடமழ?அடமல் இப்டித் டயதமம் ண்ட.
ல்மணமக - ழகமணமக, தணமகக்கூ - அபள்

இனந்டமலும் உக்கு அப்டிளதல்மம் மபவ
ண்ஞிமல் ணறக்கு சமந்டய ளநக்தங்கள்

ற்பில்வழத!இப்டி அன்னனபமக மபித்டமல்டமழ
உன் ணறக்கு யடணமக, ிரிதணமக, ந்ழடமணமக
இனக்கயட?அடமல் உன் யணயழமல், உக்கு ற்க,
யணயட் இல்மட மசக்டயவத அன்ன ன்று யணயட்

ண்ட. ஆமல் அந்ட அன்ன யணயட் இல்மடட,
ல்வதில்மடட ன்று டயதமம் ண்ட.

ழகமனகயதியனந்ட கங்கம மகம் பவ அவ்பநலே
டெனம் கங்வக கங்வகடமன். ஆமல் அட
யழணமத்கயரிதில் ழணட்டில் ள்நத்டயல் ''ம ¨''ன்று
பிலகய இங்கநில் உன்மல் ஸ்மம்

ண்ஞனடினேணம?ணயணமக அட மய்கய
இங்கநில்கூ ளமம் ஆனணயல்மட இத்டயல், சுனல்
இல்மட இத்டயல் னடவ இல்மட இணமகப்

மர்த்டத்டமழ ஸ்மம் ண்டகயமய்?ல்மம்
கங்வகதமமலும் உன்மல் அவட ங்ழக ளநக்தணமய்
அடேபிக்க னடிகயழடம அங்ழகடமழ

இங்குகயமய்?அந்ட ணமடயரி மசக்டய ல்ட ளகட்ட
ல்ம குஞங்கலம் ன்மலும், உக்கு ளநக்தணமக
ஆமடயக்க ழபண்டுணமமல் அபவந ளமம் ல்பள்,
அன்மபள் ன்ழ டயதமம் ண்ட.
ளரிழதமர்களநல்மம் இடமல்டமன் அபவந னக்தணமகப்
ணமத்ணமபின் க்னம சக்டய ன்ழ வபத்டயனக்கயமர்கள்.
ணமத்ணம-மசக்டய ன்கய ர்பழமக மம-

மஞிகவந டமய் டந்வடதமக சயபன்-அம்மந ன்றும்,
பிஷ்ட-க்ஷ்ணய ன்றும் பனயடும்ழமட யத்டமந்ட
வசபத்டயல் அம்மவந னக்கயதணமக சயபத்டயன்
அனநமற்ல், ''அனநட சக்டயதமகும் அன் டக்கு''ன்ழ
ளசமல்யதினக்கயட. வபஷ்ஞப சமஸ்டயங்கநிலும்
ணம பிஷ்டவபக் கனவஞ ண்டம்டிதமகத்
டெண்டிபிடும். 'னனகமம்'க்ஷ்ணயழத ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. 'லவபஷ்ஞபம்'ன்டமக லதம

க்ஷ்ணயதின் கனவஞவத னடயல் வபத்ழட ணடத்டக்குப்
ழர் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

மசக்டயதின் அழக குஞங்கநில் என்றுடமன் அன்ன
ன்டகூ ரிதில்வ. அடடமன் ிடமணம குஞம்.
இந்ட அன்வக் கறுப்ன ளபல்ளபட்டில் வபத்ட வபம்

ணமடயரிப் நிச்ளசன்று டுத்டக்கமட்டுபடற்ழகடமன் ணற்
குஞங்கவநக் ளகமண்டினக்கயமள்.
ஆவகதமல்டமன் ழகம னொங்கநில் பந்டமலும் அன்ன
ளபள்நணமக, அனகு ளபள்நணமக இனக்கயமள்.

இல்மபிட்மல் ளங்கமயலும் ணவதமநத்டயலும் இப்டி
க ங்கலம் கமநி ழமன் னொங்கவந ''ணம!ணம''!,
''கபடய!''ன்று

க்டயண்ஞிக் ளகமண்டினப்மர்கநம?

அப்டிட்பள் ளநந்டர்த னொத்டயழழத
பந்டபிட்மல் ழகட்மழன்?

ம்னவத கமண க்ழமடமடய அலக்குகள், அலவக, தம் ல்ம தங்கநிலும் ளரித ம்ம தம் ஆகயதபற்வ அடித்டக் ளகமண்டு ழமய்பிடும்

ளநந்டர்த ளபள்நணமக அம்ிவக இனக்கயமள். அந்ட
அனழக ணக்கு க ளநமக்தங்கவநனேம்
அநித்டபிடுகயட. 'கம்'ன்டயயனந்ட
'மக்தம்'பந்டயனக்கயட. 'கம்'ன்மல்

சயப்மட, excellence

ன்று அர்த்டம். ல்ம கங்கலம் பரிம்
யவந்டயனக்கயழடம அபழ 'கபமன்';ளண் மமமல்,
'கபடய'. 'மக்த'த்வட

ழணலும் ணங்கநணமகத்

ளடரிபிப்டற்கமக 'ளநமக்தம்'ன்ட. 'ற'ன்மல்
ல்ட. 'ற'பியனந்ட பனபட 'ளந'. றகம்-

ளநக்தம் ன்கயழமணல்பம? ளநமக்தங்கள் தமலேம்
ளநந்டர்த னொத்டயல் என்று கூடிதினக்கய னெர்த்டயழத

த்ரினறந்டரிதம அம்மள். ஆவகதிமல் அபலவத
ஸ்பனொத்வட ஸ்ணரிப்டமழழத க
ளநமக்தங்கலம் - ழக்ஷணங்கலம் - ணக்குக்
கயவத்டபிடும் ''டழமட ழக்ஷணம் :டப பட

ளநந்டர்த ரீ''ன்ழ ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர்.
''உன்

னகத்டயயனந்ட ளமங்கய பனயனேம் அனகு ளபள்நம்

ங்கலக்கு ழக்ஷணங்கவந உண்மக்கட்டும்.

அம்ணம!''ன்கயமர். ழக்ஷணங்கவந உண்மக்குபட
ன்டமல் அபலவத ளநந்டர்தழண ளநமக்த

ப்டம் [ற்ழறுகவந ல்க பல்ட]ன்று ளடரிகயட.
''ழக்ஷணங்கவந

ங்கலக்கு உண்மக்கட்டும்''ன்கயமர்.

'':''ன்மல் 'ங்கலக்கு'. ஆசமர்தமள்

டக்கு ணட்டும்

ழக்ஷணத்வடக் ழகட்கபில்வ. ம் ல்ழமனக்கும்
ழகட்கயமர். ல்ழமனக்கும், டரிசம்

ண்ஞனடிதமடபர்கலக்கும், 'ல்ழமர்க்கும் ளய்னேம்
ணவன' ன்ட ழம ழக்ஷணம் உண்மகட்டும் ன்று
ர்ப னட டவததிமல் ிமர்த்டயக்கயமர். கமதத்ரீ

ணந்டயத்டயழழத இப்டித்டமன் ல்மனக்கும் னத்டய
ல்டயல் டெண்டிபிப்ழபண்டும் ன்று ிமர்த்டவ
பனகயட.
குனேக்டயக்கமன் எனத்டன் இனந்டமமம். ''ல்ழமனணமகச்
ழசர்த்டத்டமழ ிமர்த்டவ இனக்கயட?அடமல்
பமபட எனத்டன் கமதத்ரீ ண்ஞிபிட்மல்
ழமடழண!மன் ன் ண்ஞடம்?''ன்மமம்.

அட ரிதில்வ [சயரித்ட] அந்ட பழம எனத்டன்
இன்ளமனத்டமக இனக்கட்டுழண ன்று அத்டவ
ழனழண யவத்டபிட்மல்?
''ல்ழமனக்கும்''ன்று

ன் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல்

கமதத்ரீ ிக்க அடயகமணயல்மட  ழர் இனக்கயமர்கள்.
ஸ்டயரீகள், குனந்வடகள், ளமம்லேம் ழமய்

பமய்ப்ட்டினப்பர்கள், ிஞத் டீட்டியனப்பர்கள் கமதத்ரீ
ண்டபடற்கயல்வ. இப்டிப்ட்பர்கவந
உத்ழடசயத்டத்டமன் ''ங்கலவத னத்டயவத''ன்று
இனப்ட. அடயகமணயனந்டம், ழபழ ந்டபிடணம டபிர்க்க
னடிதமட டவனேம் இல்மடழமட, '':''ன்யனப்வடக்

கமட்டி னேக்டய ண்ஞி ிக்கமணயனந்டமல், ஸ்பமணயனேம்
அடற்குழணழ னேக்டய ண்ஞி ''ய''
[அடேக்ணயல்வ]ன்று
''ங்கலக்கு, அடமபட

இனந்டபிடுபமர்!.....

ணஸ்ட ங்கலக்கும், உன்

பட ளநந்டர்தம் ழக்ஷணத்வட

உண்டுண்ஞட்டும்''ன்று அம்மநிம் ஆசமர்தமள்
ழபண்டிக் ளகமண்வடச் ளசமன்ழன். கண்டக்கு ன்மக
இனப்ழட ழக்ஷணகணமகலேம் இனக்கயளடன்மல் அலகும்
அனலம் என்மதினக்கயளடன்று ளடரிகயட.

ங்கலக்ளகல்மம் ழக்ஷணம் உண்மக்கடம் ன்
அம்மநின் கனவஞ ஹ்னடதழண ளநந்டர்த

ரிதம னொணமகய இனக்கயட - அனள் உள்நழண
அனகு ளபள்நணமதினக்கயட - ன்று யச்சதணமகயட.
அம்ிவகதின் படிழபதம டடய

அம்ிவகதின் படிழபதம டடய
அபலவத குஞம் ழபழ, னொம் ழபழ இல்வ. இந்ட
ஸ்ழடமத்னம் அபலக்கு ழபழ இல்வ. அபலவத
அந்ட கல்தமஞ குஞங்கள் ழகசமடய மடணமக
அபதபங்கநில் என னொம் டுத்டக் ளகமண்ட

ழமழப, அந்ட அபதப பர்ஞவவதக் ழகசமடய மடம்
ண்ஞினேள்ந இந்ட ஸ்ழடமத்ணமகலேம் பமக்கு னொம் ளசமல்லுனபம் - டுத்டக் ளகமண்டினக்கயட.
என ஸ்ழடமத்த்வட னடிக்கும்ழமட 'இவடப் மமதஞம்
ளசய்டமல் இன் ன் கயவக்கும்'ன்று ளசமல்பட

பனக்கம். அடற்கு 'ச்னடய' ன்று ளதர். 'ளநந்டர்த
ரி'கவசய ச்ழமகழணம, பமங்ணதீதமக - ளசமற்

ிஞ்சம் னலடணமக - உள்ந அம்மநிணயனந்ழட ழடம
ஸ்பல் பமக்குகவந டுத்ட அபலக்ழக ஸ்ழடமத்ம்
ன்று ண்ஞித அசட்டு மம்டமன் இந்ட
ஸ்ழடமத்ம் ன்று கடமசமர்தமள் எழ அக்கணமகச்

ளசமல்ய ணர்ப்ஞம் ண்டபடமக இனக்கயட. அடற்கு
னந்டய ச்ழமகந்டமன் ச்னடய ணமடயரிதினக்கயட.

ச்னடய 'ணமடயரி'ன்று ளசமல்கயழளன்மல் 'இவடப்
மமதஞம் ண்டபடமல் இன் ன்கள்'ன்று

அடயலும் ளசமல்யதினக்கபில்வ. ளமடப்வதமக,
'உன்வ

உமயப்பன் இன் ன்கள்

அவகயமன்'ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட. அவப ன்
ன்று அப்னம் அந்ட ச்ழமகத்டயற்கு பனகயழமட
மர்த்டக்ளகமள்நமம்!இங்ழக ளசமல் பந்டட, ஆசமர்தமள்
''இந்ட

ஸ்ழடமத் மமதஞ ன்''ன்று ழமழபண்டித

இத்டயல் ''அம்மவந உமயப்டன் ன்'' ன்று

ழமட்டினப்வடத்டமன். ன் அப்டிப் ழமட்மர்? இண்டு
கமஞம் ளசமல்மம். ஆசமர்தமலக்கு அம்மப
ழசனம் இல்மடடமல் டமம் ண்ஞித ஸ்ழடமத்த்டயற்கு
அந்டப் ன்கவநத் டனகய சக்டய இனப்டமகச் ளசமல்யக்
ளகமள்ந ண்ஞணயல்வ ன்ட என கமஞம்.

இன்ளமன கமஞம், இந்ட ஸ்ழடமத்ழண அம்மலவத
ஸ்பனொந்டமன், அபலவத ளசமல்

படிபந்டமன்;ஆடிதமல் இவடப் மமதஞம்
ண்டபழட அபவந உமயப்டடமன் - ன்ழட.
ஸ்ழடமத்ழண ஸ்ழடமத்ரிக்கப்டும் ழடபி

ஸ்பனொணமதினக்கும்ழமட அடன் மமதஞ ழ
ழடபி உமவதின் வத் டத்டமழ ளசய்னேம்?
இவடத் டமன் அந்ட ச்ழமகத்டயல் குயப்மல்

உஞர்த்டயதினப்டமக அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
மக்ஷ£த் மசக்டயதின் னொ ளநந்டர்தழண ம்னவத
கபத்மடமநின் பமக்[கு] ளநந்டர்தணமக அபடமம்
ண்ஞிதினப்டடமன் ''ளநந்டர்த ரி.''
'ழடபமம்னடத்டயல்

ஊப்ழமட் மல'ன்று டுபிழ

ளசமன்ழழ, அட இவடத்டமன். அடேக் ம்

யவந்ட அனகு னொ ணமம்னம் அம்மள். அபழந அவடப்
ம ஆசமர்தமலக்குக் ளகமடுத்ட பமக்கு ழடபமம்னடம்.
ஆசமர்தமநின் கபிடம பமக்கம ழடபமம்னடத்டயல்
மலபம அம்மநின் அனகு - கி ழம [சயரித்ட]க
அனகு ஊய பனகயட!
ஆந்ட ரி ன் டவப்ன:அத்வபடனம் சமக்டனம்

''ஆந்ட

ரி''ன் டவப்ன;

அத்வபடனம் சமக்டனம்
'ளநந்டர்த

ரி'தின் ின் மகம் அம்மலவத

அனவகச் ளசமல்கயட. னன் மகம் னக்தணமக

அபலவத சக்டயவதச் ளசமல்கயட. ின் மகம்டமன்
அல் 'ளநந்டர்த ரி';னன்மகம் 'ஆந்ட ரி'.
சக்டய ணயவணவத 'ஏழம'ன்று ழமற்யழத னடல்
ச்ழமகம் ஆம்ிக்கயட. ின்ழ 'சக்டய ரி'ன்று

டவப்னப் ழமமணல் 'ஆந்ட ரி'ன்மழன்? இந்ட
ஆந்டம் 'சயத்'ன் அயபியனந்ட உண்மகயட. அந்ட

சயத்-அயலே ன்ளபன்மல் ப்ஹ்ணம் டன்வத் டமழ
ளடரிந்ட ளகமள்படம அயலேடமன். ஜமம் ன்மல்
அடடமன் ஜமம் ரி, டன்வத் டமழ ளடரிந்ட
ளகமள்பட ன்மளன்?டன்னுவத உள்யவதம,
ஆமட அவசதமட சமந்டத் டன்வணவதத் ளடரிந்ட
ளகமள்படடமன் ன்று அத்வபட சமஸ்டயம்

னடித்டபிடும். ஆமல் சமக்ட சமஸ்டயங்கநில் குயப்மக லபித்வததில் - ன்

ளசமல்தினக்கயளடன்மல், இங்ழகனேம் அந்ட ஆமட,
அவசதமட சமந்டத் டன்வணவதச் ளசமல்யதினக்கயட;
கமர்தணயல்மட, குஞங்கநில்மட அந்ட யர்குஞ

டத்பத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. அழடமடுகூ, 'இத்டமம்
ளரித கமர்த ழமகத்டக்கும் அந்ட ப்ஹ்ணழணடமழ
அடிப்வதமதினக்கயட?இடயழ உள்ந
குஞங்களநல்மபற்றுக்கும் அடடமழ

ஆடமணமதினக்கயட?'ன் பிதத்வடனேம்

[சமக்டம்]கபிக்கயட. கமர்தழமகத்டயற்கு ஆடமணமக
இனந்ட யர்பமம் ண்டபளடன்ட என ணம ளரித
சக்டயவதக் ளகமண்டு டமழ க்கக்கூடும்?சமந்ட
ப்ஹ்ணத்டக்ழக இப்டிப்ட் ணமசக்டய இனக்கயட

ன்வட பயனேறுத்டய யத்டமந்டம் ண்ஞிதினக்கயட.
அந்ட ரீடயதில் - 'ளநந்டர்த ரி'வத சமக்ட
ஸ்ழடமத்ணமகழப ஆசமர்தமள் அடேக்யத்டயனப்டமல்
அந்ட யத்டமந்ட ரீடயதில் - மர்க்கும்ழமட ப்ஹ்ணத்டயன்
சயத்டம டன்வத்டமழ அடேபித்டயனேம் ஜமளணன்ட
அடன் உள் யவதமதினக்கும் அத்வபடணம சமந்டத்டயன்
அயபமக இனப்ட ணமத்டயணயல்வ. அழடமடுகூ
த்வபடணம ப்ஞ்சம் ளபநிப்டும்டிதம

ஆடமணமதினப்டயல் டமன் ப்ழர்ப்ட் சக்டய ணதணமக
இனக்கயழமம் ன்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கும்
அயபமகலேம் இனக்கயட. ப்ஹ்ணத்டயன் ஜமமடேபத்டயல்
இப்டி சக்டய ணதணமக இனக்கய 'ஆஸ்ளக்டு'க்ழக சமக்டம்
னக்தத்பம் டனகயட. சக்டயவத வபத்ழட ற்ட் ணடம்
ழபழ ப்டி இனக்கும்?அந்ட சக்டயவத சயத் ஸ்பனொணமக
அட ளசமல்கயட.

எனத்டனக்ழக இண்டு அயலே இனக்க னடிதமடமடமல்
ப்ஹ்ணத்டயன் உள் சமந்ட அயலேம் அபள்டமன் ன்று
சமக்டம் ளசமல்கயட. ப்ஹ்ணம் த்-சயத்
ஆந்டணமதினக்கயளடன்டயல் த் ன்கய ஆடமணம
யத்த டத்பழண சயபன், அடன் அயபம சயத்ழட அம்மள்

ன்கயட. அயபில்மணல் என த் இனப்ளடன்ழடம,

த்தணம ஆடமணயல்மணல் என சயத் இனப்ளடன்ழடம
யவத்டக் கூப் மர்க்க னடிதமட

பிதம்;இல்வதம?அடமல் த்-சயத் ன் சயப-சக்டய
ப்ழமடம் ழசர்ந்டயனப்பர்கள்;எனத்டரில்மணல் ணற்பர்
கயவதமட.
[த்-சயத்-ஆந்டத்டயல்]ஆந்டம்

ன்ட ன்?'ஆந்ட

ரி'ன்று ழளன்மல் அந்ட ஆந்டளணன்
ன்டடமழ ம் ழகள்பி?ப்ஹ்ணம் டமன் சயத் னர்ஞணமக
இனப்வட அயந்ட அடேபிப்டயல் ளறுகய ளரித
யவலேடமன் ஆந்டம். அத்வபடப்டி, ப்ஹ்ணம்
டன்னுவத யர்குஞணம சமந்ட யவதின்

ஜமடேபத்டயல் ளறுகய யவலேடமன் இப்டிப்ட்
ஆந்டம்.
லபித்வதனேம் இவட ஆழக்ஷிக்கபில்வ. ஆமல் சயத்
பிதணமகச் ளசமன்மற்ழமழத இங்ழகனேம் சக்டய
பிமத்டயற்கு னக்தம் ளகமடுத்ட, அவடனேம் ழசர்த்டச்
ளசமல்கயட. ன் ளசமல்கயளடன்மல், 'ப்ஹ்ணத்டயன்

அயபமக இனக்கப்ட் சயத் டன் சக்டயவத ளபநிப்டுத்டய
த்வபடப் ிஞ்ச ீ வ ளசய்படயலும் யவவபப்

ளறுகயட;அடமல் சயடமந்டம் ன்ட சக்டய பிம
ஆந்டனந்டமன்'ன்கயட.
ஆமலும் என்று கபத்டக்கு பனகயட. சயபமந்டம்,
சமந்டமந்டம் ன்ட ழம சக்த்தமந்டம்
[சக்டயதமந்டம்]ன்று பனக்கயல்வ. சயப சப்டனம்

சமந்டணம த்பஸ்டவபக் குயப்டமல் சயபமந்டம்
ன்டம் சமந்ட அடேப ஆந்டந்டமன். ப்ஹ்ணமந்டம்

ன்கய ழமடம் சமந்டணம ஆந்டத்வடத்டமன்

யவக்கயழமம். ஆத்ணமந்டம் ன்னும்ழமடம் இப்டிழத
சக்டய, குஞம், கமர்தம் ஆகயதபற்வ ம்ந்டப்டுத்டமணல்
சமந்டணமக, யர்குஞணமக, யஷ்க்ரிதணமக இனக்கும்
அடேபணமகழப யவக்கயழமம். ப்டி ன்மல் - என
சக்டய இனக்கயளடன்மல் அட இனப்ட ப்டித்

ளடரினேம்?அவடக் கமட்டி [ளபநிப்டுத்டய]க் கமர்தம்
ண்ஞிமல்டமன் ளடரினேம். சும்ணமதினந்டமல் ப்டி சக்டய
ளடரினேம்? சக்டயதின் அடேபம் ளடரினேம்? சக்டயதினப்வட
அடேபித்டயத னடினேம்? ீபமத்ணமக்கநம ம்வணப்
ளமறுத்டணட்டில், இப்டிக் கமர்தத்டயழ ழமழமணமமல்
ம் உள்யவதம சமந்டத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நழப

னடிபடயல்வ. கமர்தத்டயல் ழமகும்ழமட ணக்கு சமந்டய
கவந்ட பிடுகயட. ளபநிதிலப்னக்கநிழழத இலட்டுக்
ளகமண்டு டமலேம் சஞ்சப்டும்டி ஆகயட. 'இட
ஏதமடம?கமர்தணயல்மணல் அவணடயதமக
ஆகணமட்ழமணம?'ன்று இனக்கயட. ஆசமர்தமள் அத்வபட
யத்டமந்டம் ண்ஞித ழமட அடமல்டமன் கமர்தப்

ிஞ்சத்வட என ணமதணம கமல் ீமகப் மர்த்ட,
அடிழதமடு எடக்கயபிட்டு, சமந்டணம ஆத்ணமபிழழத

யவத்ட யற்கும்டிச் ளசமன்மர். அப்ழமடடமன் ீபன்
ப்ஹ்ணணமகழப இனப்டம். அத்வபடம் ளசமல்லும்

கமர்தணயல்மட சமந்ட ப்ஹ்ணணமகத்டமன் ீபன் இனக்க
னடினேழண டபி க கமர்தத்டயற்கும் னெணம
ர்பசக்டயதமக இனக்க னடிதமட ன்ட ளபநிப்வ.
இப்டிச் சமந்டத்டயழ ீபனும் ப்ஹ்ணனம் அழடமணமக
க்தணமகய ழணமக்ஷத்வட லபித்தமடய [லபித்வத

னடம]சமக்ட டந்த்ங்கநில் சயலேம் ளசமல்கயன்.

ீபமத்ணமலேக்கு இப்ழர்ப்ட் ழணமக்ஷத்வடப் மசக்டயழத
அடேக்யப்டமகலேம் அவப ளசமல்கயன். இவ்பமறு
ீபமத்ணமலேக்கு னடிந்ட னடிபம னர்ஞமந்டம்
சக்டயதில் இல்மணல், சமந்டத்டயழழத இனப்டமல்டமன்
சயபமந்ட-சமந்டமந்டங்கழந

ளசமல்ப்டுகயன்;சக்த்தமந்டம் ன்று என்வச்
ளசமல்படயல்வ.
ஆமல் சமக்டத்டயல் 'சயடமந்டம்'ன்கயழமட அட
னக்தணமக சக்த்தமந்டந்டமன்.
சயன்ணதணமக, ழயபமக ப்ஹ்ணம் இனப்டன் ஆந்டழண
சயடமந்டம். அழடடமன் ஜமமந்டம் ன்டம்.

சமக்டத்டயல் இந்டச் சயடமந்டத்வடச் ளசமல்லும் ழமட

அந்ட சமஸ்த்ப்டி அம்மழந சயத் ஸ்பனொிஞிதமடமல்
அபள் டன்னுவத சக்டய பிமத்டமல் த்வபடப்
ிஞ்ச ீ வ ளசய்படயல் அவனேம் யவந்ட
ந்ழடமனம் பிழசணமகக் குயக்கப்டுகயட.
சக்டய ம்ந்டத்வட ளபநிதிட்டுச் ளசமல்மணல் 'ன்,
ப்டி?'ன்று ளசமல்த் ளடரிதமட என ணமவததமழழத
த்வபடப் ிஞ்சம் ற்டுகயட ன்று ளசமல்கய

அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் சயடமந்டனம் சமந்டமந்டழண
டமன். சமக்டத்டயழழதம அம்மள் டன்னுவத
ீ மந்டத்டயற்கமகழப ிஞ்ச பிதமமம்
ண்டகயமள் ன்று ளசமல்ய, உள்லம் ளபநினேம்
கனணம அபள் சமந்டணம கமர்தணயல்மட உள்
ஜமம், சக்டயணதணம கமர்தணதணம ளபநிஜமம்

இண்டிலும் ஆந்டயக்கய சயடந்ட

னொிஞிதமதினக்கயமளநன்று ளசமல்யதினக்கயட.
அத்வபடப்டி ப்ண டத்பத்டக்கு ளபநி ஜமம்
பமட, பனடிதமட, பக்கூமட. அவட த்வபடத்ழடமடு
(ளபநிதில், அடமபட டக்குப் னம்மக, என்று

இனப்டடமன் த்வபடம்.) ம்ந்டப்டுத்டயமழ இலக்கு,
அசமம்!சமக்த்டத்டயல் அப்டிதில்வ. ீ மந்ட
மஸ்பமடத்டக்கமக [சுவபவதப்
னகுபடற்கமக]அவசதமட அந்டர்னக [உள்னக]ப்ஹ்ணம்
அவசந்ட ளகமடுத்ட யர்னகணமகபபடம்
[ளபநினகப்டுபடம்]சக்டய ணயவணதமகழப அடயல்

ழமற்ய ஸ்ழடமத்ரிக்கப்டும். ம்னவத ஸ்ழடமத்த்டயன்
னடல் ச்ழமகழண இந்ட பிதத்வடத்டமன்
'ஏழம'ன்று

ழமற்யப் னகழ்கயட.

ீபமத்ணம டன்னுவத டி சக்டய கமர்த னொத்டயழழத
ளடரிபடமல், சமந்டத்வடக் குவக்கும் அடயழ சமந்டம்
கண்டு யவபவடற்கயல்வடமன் ன்மலும்

அம்மலவத சக்டய பிமத்வட அபனும் யத்ட

ஆந்டப்டுபடற்கு பனயதமக சமக்ட ணடம் இனக்கயட.

அத்வபடத்டயல், ணக்குப் னரி னடிதமட ணமவத ன்று
டள்நித த்வபடப் ிஞ்சத்வடழத சமக்டணமட அம்மள்
ண்டம் 'ீ வ'ன்று யக்கும் டிதமகச் ளசமல்கயட.
ஆவகதமல், 'ீபன் ர்ப சக்டயதமக அத்வபட க்கயதம்
ள னடிதமட;அபன் சமந்ட ப்ஹ்ணத்டயல்டமன் க்கயதம்
ளனடினேம்'ன்மலும், அபனுங்கூ அபலவத
சயடமந்டணம சக்டய பிமஸ் ஆந்டத்வட அபள்

கூழப டமனும் ங்கு ழமட்டுக் ளகமண்டு அடேபிக்க
னடினேம் ன்று சமக்டம் கமட்டுகயட.

ஆசமர்தமவநப்ழமல் அத்வபட அடேனடய ளற்பர்கலம்
இந்ட ணமடயரி யவதில்டமன் ழமக கமர்தங்கள்
ண்ஞிதடம், க்டய ண்ஞிதடம். ஆமலும் என ீபவ
சமந்ட க்ஷ்தத்டயழழத எழ குயதமகப் ழமகப் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்ழட அத்வபட சமஸ்டயங்கவநப்
ண்ஞிதபர்கநின் க்ஷ்தணமடமல் இந்ட அம்சத்வட
அபர்கள் பிஸ்டமம் ளசய்படயல்வ. அப்டிப் ழமக
னடிதமடபர்கலக்கமக ற்ட் சமக்டம் னடயத க்டய
ம்ிடமதங்கநில்டமன் ன்மக உவத்ட கபத்

ீ மடேப ஆந்டத்வடச் ளசமல்பட. சய இங்கநில்
இடழப அத்வபடமந்டத்டக்கும் ழணழ ன்றுகூச்
ளசமல்யதினக்கும்.

சக்டயதியனந்ழட ீ வ உண்மபட. ீ வ
ளசய்படயழழத ஆந்டம், ழமந்டம். அடமல்டமன்

அம்மலவத சக்டயவதச் ளசமல் பந்ட மகத்டக்ழக
'ஆந்ட

ரி'ன்று ழர் இனப்ட.

சக்டயவதனேம் சயத்வடனேம் 'ளன்டிக'மகச்
ளசமல்யதினக்கயட ன்ழல்பம?அடற்ழகற்க 'ஆந்ட
ரி'ச்ழமகம் என்யல் [ச்ழம. 8]'சயடமந்ட
ரி'ன்ழ பனகயட - ''ந்டய த்பமம் டந்தம:கடயச
சயடமந்டரீம்''ன்று. ''ளமம்லேம் மக்தசமயகநமக
இனக்கப்ட் சயழ உன்வ சயடமந்ட ப்பமணமகத்
ளடரிந்ட ளகமண்டு உமயக்கயமர்கள்''ன்று அர்த்டம்.

ளநந்டர்த ரி - அனகு ப்பமம் - அம்மவந
ப்த்தக்ஷடர்சம் ண்டகயபர்கலக்குத் டமன்

ளடரினேளணன்யல்மணல் ஆசமர்தமலவத பர்ஞவவதக்
ளகமண்ழ ல்ழமனம் ணக்கண்ஞமல் மர்த்டத்
ளடரிந்டளகமண்டு அடேபிக்கும்டிக் கயவக்கயட. ஆமல்
அபலவத சக்டய ரிதம சயடமந்ட ரிழதம
''கடயச

டந்தம''ன்று ளசமன்டி அனர்பணம சய

மக்தசமயகலக்ழக அடேபத்டயல் கயவக்கயட.
சயத்-ஆந்டம் ன்கய ளரித டத்பம் ணக்குத்
ளடரிதமணல், னரிதமணல் இனந்டமல் இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். அபலவத ளநந்டர்தழண ணக்கு

ஆந்டம் டத்டமழ ளசய்கயட? அந்ட ளநந்டர்த
ஸ்பனொ டரிசழண ழமந்டணம ழணமக்ஷர்தந்டம்
ல்மம் டக்கூடிதடடமழ?அடமல் ம்ணமலும்

அயதக்கூடித அடயழழத த்னப்டய, ந்டஷ்டி ளறுழபமம்.
அத்வபடம், லபித்தம சமஸ்த்ம் இண்டுக்குனள்ந

எற்றுவண ழபற்றுவண ற்யச் ளசமல் யவத உண்டு.
எற்றுவண ன்மல் எற்றுவணடமன். என்மகப் ழமய்
பிடுபடடமன்!அப்டி மடமந்டத்டயல் [மடவ

னடிபில்]ீபன் ிஹ்ணணமகழப என்ய எற்றுவண
அவகயமன் ன்று அத்வபடணமகழப னடிப்டயல்
ிஹ்ண பித்தம ன் அத்வபட சமஸ்டயம், ல பித்தம
ன் சமக்ட சமஸ்டயம் இண்டும்
எற்றுவணதமதினக்கயன்!னடிபம யவ ற்ய

எற்றுணதமகச் ளசமன்மலும் ஸ்னஷ்டிவதப் ற்ய
இண்டும் ளகமஞ்சம் ழபற்றுவணதமக

அிப்மதப்டுகயன். என்று - ப்ஹ்ணபித்வத 'பிபர்த்ட

பமடம்'ன்டமகலேம்;ணற்ட - அடடமன்

லபித்வத - 'ஆம பமடம்'ன்டமகலேம் ளசமல்கயன்.
'பிபர்த்டம்'ன்மல்

ழமயத் ழடமற்ம். கதிறு மம்ன

ழமத் ழடமன்றுபட ழமயத் ழடமற்ம். கதிறுடமன்

யம். மம்ன ளமய். கதிறு, மம்ன ன்று இண்டு ழபறு
ழபமகழப இல்வ. அந்ட யழணடமன் இந்டப்
ளமய்தமகத் ளடரிகயட. அப்டி ய ப்ஹ்ணழண டமன்
ளமய்தம ீப கத்டமகத் ளடரிகயட - ன்ட

அத்வபடக் ளகமள்வக. 'ஆமம்'ன்மல் ப்டயிம்ப்
ிகமசம். ¨ர்தன் த்டயற்குள் ப்டயிம்ணமக

ப்கமசயப்ட ஆமம். இப்டித்டமன் அகண்ணம
சயத்சக்டயழத என கட்டுப்மட்டுக்குள் ப்டயிம்ித்ட ீபகத்டக்கநமக ஆகயட ன்ட சமக்டக் ளகமள்வக. னெ
¨ர்தன் இல்மணல் ப்டயிம்ம் இல்ழபதில்வ.
அடழபடமன் இப்டித் ளடரிபட. அடமபட உள்ல
அத்வபடந்டமன். ஆமல் ளபநிதிழ ¨ர்தன் ழபழ,
ப்டயிம்ம் ழபழ ன்று இண்டு இனக்கத்டமழ

ளசய்கயன்?அழக அநலேக்கு ப்டயிம்த்டயற்கும் என

த்தத்பம் இனக்கத்டமழ ளசய்கயட?இழட ணமடயரி ீபகத்டக்கலக்கும் என த்தத்பம் உண்டு ன்று சமக்டம்
ளசமல்கயட. அத்வபடம் ணமடயரி அவப
'ணயத்வத'[ளமய்]ன்று

ளசமல்பில்வ.

ப்டி டற்கமக ணமவதத் ழடமற்ம் ற்ட்ட ன்
ழகள்பிக்ழக இணயல்மணல் அத்வபட சமஸ்டயம்
அடித்டத் டள்லபடமல் ணயத்வத ன்று எடக்கச்

ளசமல்கயட. சயத்சக்டயழத ீ ம யணயத்டம் பமகப்

ிடயிம்ித்ட ஆட்ம் ழமடுகயமள் ன்று ளசமல்லும்
சமக்ட சமஸ்டயம், ீப-கத்வட வபத்டக்ளகமண்ழ ம்னவத இந்த்ரிதங்கள், கத் டனகய ளபநி
மணமன்கள் னடயதபற்வ உகஞங்கநமக
உழதமகப்டுத்டயக் ளகமண்ழ - இபற்வ பி ளமம்
யணம, யந்ட யணம ப்ஹ்ணத்டயல் க்தம்
அவதழபண்டுளணன்கயட.
அந்ட க்தணம னடிலே ஸ்டமம்டமன் ணக்கு
ழபண்டிதட. மம் மடவ ன்று டலேம் ளசய்தக்
கூடிதடம் அடற்கமகத்டமன் ஆம் ஸ்டமம் - 'மம்
ப்டி டி ீபன் ன்று உண்மழமம்?கத் ப்டி
உண்மச்சு?'ன்ட - ற்ய மம் என்றும் ண்ஞிக்

ளகமள்படற்கயல்வ! அட பிபர்த்டணமதினப்டமலும்
ணக்கு மணயல்வ;ஆமணமதினப்டமல்

ஷ்னணயல்வ!அடமல் அங்ழக இந்ட இண்டு
சமஸ்டயங்கலம் ணமறுட்டுப் ழசுபடற்கு 'இம்மர்ன்ஸ்'
ட ழபண்மம். க்க ழபண்டிதவட, க்கப் ண்ஞி

னடிபமக அவத ழபண்டித யவவதப் ற்ய இண்டும்
என்மகழப ளசமல்படமல் அவடழத டுத்டக்

ளகமள்ழபமம். ணயத்வத ன்று ல்மபற்வனேம்
எடக்கயபிட்டுப் ழமகக்கூடித டீர்கள் அப்டிப் ழமகட்டும்.
மழணம குனந்வடகள்!ளசமப்ழ யம் ன்று பிவநதமடுகய
குனந்வடகநமக அம்ணமலேன் பிவநதமடுழபமம்! அபழந
ட ழபண்டிதடகவந அந்டந்ட ணதத்டயல் டந்ட அப்னம்
அபலம் மனம் என்மகயபிடும் அடேக்த்வடப்
ண்டபமள்.

அத்வபட-சமக்ட சமஸ்த்ங்கநின் எற்றுவண

ழபற்றுவணகநில் 'ழயக்'கமக ழடம ளகமஞ்சம்
ளசமன்ழன் இவ்பநலே ழமடம். ளமம் அடயகம்
ழமமல் எழ அயபமமய்ச்சய, ட்மட டத்பங்கவநப்
ற்யத 'வளமளடடிகல்'[அறுடயதிட்டு னடிலே ளசய்தமட]
அிப்மதங்கவநழத னடிந்ட னடிலே ணமடயரி ிடித்டக்
ளகமண்டு குஸ்டய ிடிக்கயட ன்றுடமன் ழமகயட.
இப்ழமட ணக்கு பிதம் அனகு னொணம டமதமமக

இனக்கப்ட் அம்மநிம் அன்ழமடு ணவப் டயப்ட.
அடற்கமகத்டமன் 'ளநந்டர்த ரி'வத டுத்டக்
ளகமண்ட. அடயல் டபிர்க்க னடிதமணல்டமன்
டத்பமர்த்டங்கள் ளசமல் ழர்பட.

சுனக்கணமக ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதட -

அத்வபடத்டயல் 'ப்ஹ்ணம்'ன்டமகச் ளசமல்ப்டும்
கமர்தணயல்மட ஆடம டத்பத்டயன் இத்டயல் 'சயபம்'
ன்வட சமக்டம் ளசமல்கயட. கமர்தணயல்மபிட்மலும்
சயன்ணதணமக [சயத்-ணதணமக], அடமபட ஜமணதணமக

இனப்ட ப்ஹ்ணம் ன்ட அத்வபட ழபடமந்டம். சமக்ட
யத்டமந்டத்டயல் இந்ட சயத்டயன் இத்டயல் சக்டயவதச்

ளசமல்யதினக்கயட. அபள் ஜமணதம் ணட்டுணயல்வ,
சக்டய ணதனணமபள் ன்று அலத்டயச் ளசமல்ய,
அடமல்டமன் அபலக்ழக சக்டய ன்று ழர்
ளகமடுத்டயனக்கயட. அத்வபட ப்ஹ்ணம் சமந்டணமக
அப்டிழத டன்ில் டமழ அங்கயதினக்கயட.
சமக்டத்டயழம சமந்ட சயபனுக்கு உள்ழந உள்ந சக்டயவத,
power -, energy -ச்

ளசமல்ய, அயழபமடுகூ ஆற்மகலேம்

இனக்கப்ட் அபநட பிமம் த்வபட ீ வகநமக

ளபநிப்டுபவடச் ளசமல்யதினக்கயட. அத்வபடத்டயல்,

அடன் ளதழ கமட்டுகயடி, ப்ஹ்ணம் என்ழ த்தம்,
அடற்கு இன்ளமன்மக - த்வபடணமக - ளடரிகய டலேம்
ணமவததமல் ற்ட் ளமய்த் ழடமற்ம் டமன்;அந்ட
ணமவதழதமடு ப்ஹ்ணத்டயற்கு ம்ந்டம் கயவதமட;அந்ட
ணமவத ன், ப்டி உண்மச்சு ன்ளடல்மம்
பிநக்கனடிதமட னடயர். 'ணக்கு இந்ட ஆமய்ச்சய
ழபண்டிதடணயல்வ'ன்கயட. ணக்கு ழபண்டிதட ணமவத
அனயந்டழமய், இனக்கய எழ த்தத்டயன்

மக்ஷ£த்கமத்வட [ித்டயதக்ஷஅடேபத்வட]ப்
ளழபண்டிதடடமன் ன்று ளசமல்ய அடற்கமக ஜம
ணமர்க்கத்வட பகுத்டக் ளகமடுக்கயட. சமக்டத்டயல் சக்டய
யடணம சயபத்டயன் இச்வசதின் ணீ ழட, ீ மந்ட
யணயத்டணமக த்வபடம் உண்மக்கப்ட்டினப்டமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. இடயழனேம் ணமதம சக்டய என
அம்சணமக பனகயட. அந்ட பிஸ்டமங்கள் இப்ழமட
ழபண்மம்.
ப்ஹ்ணழணடமன் ணமவததமல் ீபமகத் ழடமன்றுபட.
ஜம ணமர்க்கத்வடப் ின்ற்ய ணமவதவதப் ழமக்கயக்
ளகமண்மல் ீபழ ப்ஹ்ணணமபிடுபமன் ன்று

அத்வபட சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. அடிப்வதில்
ீபனும் சயபனும் என்று, னடிபம ழணமக்ஷத்டயலும்
என்மகய பிடுகயமர்கள் ன்று சமக்டத்டயல், குயப்மக
லபித்தம டந்த்த்டயல் ன்மகழப எப்னக்
ளகமண்டினக்கயட. த்வபடம், பிசயஷ்மத்வபடம்,
யத்டமந்ட வசபம் [வசப யத்டமந்டம்], லகண் வசபம்
[சயபமத்வபடம்], கமஷ்ணீ  வசபம் ன்று உள்ந ணட

ம்ிடமதங்கள் மன் ளசமன் ஆர்ரில்

அத்வபடத்டயற்கு அடிழதமடு பித்தமணமக ஆம்ித்ட,
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக அடற்குக் கயட்ப் ழமய், கமஷ்ணீ 
வசபம் ளமம்ழப கயட் பந்டபிடுகயட. அவடபிலேம்
அத்வபடணமகழப ீப-ப்ஹ்ண க்தத்வட

லபித்வததில்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. த்வபட
ஸ்னஷ்டி ற்யத்டமன் இண்டுக்கும் பித்தமம்.
ழணமக்ஷத்வடப் ற்ய பித்தமணயல்வ. அத்வபடத்டயல்

த்வபடளணன்ட ளபறும் ணமதம கல்ிடந்டமன் ன்று எழ
அடிதமக அவட அடித்டத் டள்நச் ளசமல்யதினக்கயட.
லபித்வத னடம சமக்ட டர்சங்கநில் அவட ப்ஹ்ண
சக்டயதம மசக்டயதிமல் உண்மக்கப்ட்டமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
''இத்டவ

த்வபடங்கலம் அந்ட எழ மசக்டய உள்ழந

னகுந்ட ளகமண்டு ண்டம் பிவநதமட்டுடமன். இவட
அப்டிழத, பிவநதமட்மகழப மர்த்டப் னகு. ன்மகப்
னகய அப்னம், - c ணட்டும் ன்?அழட சக்டயதிமல்,

அடயயனந்ழட, அவடக் ளகமண்ழ உண்மபன்டமழ?இட
ளடரிதமணல் அபழநடமழ என ணமதம சக்டயதமல் உன்வ
ழபழதமக யவக்கச் ளசய்டயனக்கயமள்?இந்ட ணமதம

ந்டடத்வடனேம் அபவநப் ிமர்த்டயத்ட, இந்ட லபித்தம
சமஸ்டயப்டி மடவகள் ண்ஞிப் ழமக்கயக்
ளகமண்டுபிடு;ணமவதவதக் கந்ட ஆடம சக்டயதிழழத
என்றுட்டு, அப்டிழத அந்ட ஆடம சக்டயதிழழத
என்றுட்டு, அப்டிழத அந்ட ஆடம சக்டயனேம்
என்றுட்டினக்கய ஆடமணம சமந்டத்டயல் அத்வபடணமக
க்தணமய்பிடு''ன்று ளசமல்ய னடித்டயனக்கயட.

அத்வபடத்டயற்கும் சமக்டத்டயற்கும் - குயப்மக அவடச்
ழசர்ந்ட லபித்தம டந்த்த்டயற்கும் - இப்டி ளனக்கம்

இனப்டமல் ம்னவத ஆசமர்தமள் ஜமணமக அத்வபட
பனயதில் ழமக னடிதமடபர்கள் ீ வ ன்று த்வபட
ஸ்னஷ்டிவத வபத்டயனப்டயயனந்ட ஆம்ித்ட

லபித்வதவத அடேரித்ட, அப்தயத்டக்ளகமண்டு
ழமழத அத்வபடணம னடிலே யவதில் ழசட்டும்
ன்று யவத்டயனப்டமகத் ழடமன்றுகயட. அடமல்டமன்
அபர் சயபன், பிஷ்ட ஆகயதபர்கள் ழரிலும்
ஸ்ழடமத்ங்கள் ண்ஞினேள்ந ழமடயலும் அபற்யல்
சயபமகணங்கள், வபஷ்ஞப டந்த்ங்கள் ஆகயதபற்யன்

ழகமட்மடுகள் டலேழண இல்வ;ளமடப்வதம க்டய
உஞர்ச்சயனேனும் கமவ்த த்னஷ்டினேனும்

ஸ்ழடமத்டயரிப்டமகழப அவப இனக்கயன் ழடடிப்
மர்த்டமல் அப்டினேம் என்யண்டு [வசப, வபஷ்ஞப
சமஸ்டய பிதங்கள்] அகப்மம் அவ்பநலேடமன்.

ஆமல் 'ளநந்டர்த ரி'திழம ளரிடமக என மகம்
- அடயலும் ஆம் மகம் - சமக்ட சமஸ்த்ணமகழப
இனக்கயட. அட ஆசமர்தமள் ண்ஞபில்வ ன்று
வபத்டக் ளகமண்மலுங்கூ, அழடமடு ஆசமர்தமள்

ண்ஞித மகத்வடச் ழசர்த்ட, இண்டும் ழசர்ந்ட எழ
டைமக இனப்டமழழத, ''அத்வபடம்;இல்மபிட்மல்,
அடுத்டடி லபித்வத''ன்றுடமழ ஆகயட? ஆசமர்தமள்
ண்ஞிதடமக உள்ந ழடப ீ ஸ்ழடமத்ங்கநில் இன்னும்
சயடயலும் லபித்தம டந்த் ணமசமங்கள் ன்மகச்
ளசமல்யதினக்கயட.

இந்ட ணத்டயழழத - ஆசமர்தமலவத ணங்கள்

ல்மபற்யலுழணடமன் - அம்மலக்கும் ஈச்பனுக்கும்
னவ ண்டம்ழமட ஈச்பனுக்கு வசப டந்த்ணமக
இல்மணல் வபடயகணமகழப னவ
க்கயட;அம்மலக்கும் வபடயக னவடமன் ன்மலும்
லபித்தம டந்த்த்வட யவத அடேரித்ழட ங்கள்
த்டடய இனக்கயட.
[சயரித்ட]

அத்வபடத்வடனேம் த்வபடத்வடனேழண

அத்வபடணமகச் ழசர்த்ட வபப்டமக லபித்வத
இனக்கயட!இண்மபட ளடரிதமணல் சமந்டணமக இனக்கய
அத்வபட சயபவனேம், த்வபட ப்ஞ்ச கமஞிதம

சக்டயவதனேம் ிரிபச் ழசர்ந்டபர்கநமக அட ளசமல்கயட.
''யடமம்ம''ன்று

ஸ்மணத்வட னடிப்டற்கு

னந்வடத மணம ''சயப-சக்டய க்த-னொிஞி''ன்டடமன்.
இங்ழக 'ளநந்டர்த ரி'தில் [அடன் னடற்மகணம
'ஆந்ட

ரி'தில்]ஆம் ச்ழமகத்டயன் ஆம்

பமர்த்வடழத ''சயப:சக்த்தம னேக்ட:''ன்டடமன்!

ஸ்ழடமத்த்டயன் ஆம் பமர்த்வட தமழம டுத்டக்

ளகமடுத்ட ணமடயரி, க்ளகன்று பந்டபிட்ட. அடமல்

ீடிவக ழமட்வட இழடமடு யறுத்டயக்ளகமண்டு ச்ழமகம்,
ச்ழமகணமக அர்த்ட ளசமல் ஆம்ிக்கயழன்.
சயப த் ளடமங்கும் சக்டயத் டடய
'சயப'த்

ளடமங்கும் சக்டயத் டடய

சயப:சக்த்ழதம னேக்ழடம தடய படய சக்ட:ப்பிடம்

 ழசழடபம் ழடழபம  கலு குச:ஸ்ந்டயடணி *
அடஸ்த்பமம் ஆமத்தமம் ரிபிரிஞ்சமடயிி
ப்ஞந்டம் ஸ்ழடமடம் பம கடணக்னட னண்த:ப்படய **
[ (சயப:ழடப:)

இவபம சயபளனணமன் (சக்த்தம

னேக்ட:படய தடய) சக்டயனேன் ழசர்ந்டயனப்பமக
இனந்டமழ (ப்பிடம்) உவக ஆக்குபடற்கு (சக்ட:)
ஆற்ல் வத்டபமபர். (பம்  ழசத்) இவ்பமறு

ழசர்ந்டயமபிடில் (ஸ்ந்டயடம் அி) அவசபடற்குங்கூ
(குச: கலு) மணர்த்டயதனள்நபமக இல்வதல்பம?
(அட:)

ஆவகதமல் (ரி  பிரிஞ்சமடயி:அி)

டயனணமல், னத்டயன், ிம்ணம னடமழமமலுங்கூ
(ஆமத்தமம்) ஆமடவ ளசய்தப்டுபநம (த்பமம்)
உன்வ (அக்னட னண்த:) னண்ஞிதம் ண்ஞமடபன்
(ப்ஞந்டம்) ணஸ்கரிக்கழபம (ஸ்ழடமடம் பம)

ஸ்ழடமத்டயரிக்கழபம (கடம் ப்படய) ங்ஙம் னடினேம்?]
ம்னவத ஸ்ழடமத்ம் இந்ட ச்ழமகத்டன்
ஆம்ிக்கயட.
இந்ட ச்ழமகத்டயல் 'ழமகங்கள் ல்மபற்வனேம்
ஸ்னஷ்டிப்ட, க்ஷயப்ட, ம்ரிப்ட ஆகயத

கமரிதங்கவநச் ளசய்னேம் ப்ம்ணம, பிஷ்ட, னத்ன்
னடயழதமனக்கும் ழணற்ட் சக்டய
அம்மள்டமன்;மக்ஷ£த் ப்ம்ண ஸ்பனொணமக
இனக்கப்ட் சயபனும் அபள் ளசதல்டுத்டய த்டய
வபத்டமல்டமன் டன்னுவத அசணம

[அவசபில்மட]யர்குஞ அத்வபட யவதினந்ட

அவசந்ட ளகமடுத்ட, த்ரினெர்த்டயகள் னடயதபர்கவநக்
ளகமண்டு த்வபட ப்ஞ்ச வ்தமமத்வடப்

ண்ஞனடிகயட'ன் னக்தணம சமக்ட டத்பம்
ளசமல்யதினக்கயட.
''த்ரினெர்த்டயகலம், இன்னும்

ணற் ழடபர்கள் னடம

சக்டயணமன்கள் ல்மனம் உன்வப் னவ

ண்டகயமர்கள். ப்ம்ணத்வடழத c ஆட்டிப்வக்கயமய்.
அந்ட ஆட்ம் உன்னுவதழட!அடயயனந்ழட
ழமகத்டயலுள்ந அத்டவ டயனும ஆட்ங்கலம்...
ஆட்ம் ன்மல் கமர்தம்... என ஈ, றும்ன அடிளதடுத்ட
வபப்ட னடற்ளகமண்டு க கமர்தனம் உன்

சக்டயதமல்டமன், உன் ங்கல்த்டமல்டமன் க்கயட.
அப்டிதினக்கும்ழமட உன்வ எனத்டன் ணஸ்கமம்
ண்டகயமன், ஸ்ழடமத்ம் ளசய்கயமன் ன்மல் அட
ணட்டும் டன்மல் ஆகயபிடுணம?
''க்கு

உன்ிம் அன்ன, க்டய உண்மகய மன் உன்வ

ணஸ்கமம் ண்டபட ன் ளசதம?ன்

ங்கல்ணம?உன்வ ஸ்டடயக்க ஆம்ித்டயனக்கயழழ,

இட உன் சக்டயனேம் ங்கல்னம் அனலம் ம்ணடனம்
இல்மபிட்மல் க்கக் கூடுணம?''

இப்டி ஆசமர்தமள் அம்மநிம் ழகட்கயமர். ளபநிப்ப்
ளமத்வடப் னசஞிக்கமதமகக் ழகட்கமணல் மசூக்கமக
உள்ழந இந்ட அர்த்டத்வட வபத்ட வ்தங்க்தணமகக்
ழகட்கயமர்.

இழட [வ்தங்கயத]ரீடயதில் இன்னும்

ழகட்கயமர்:''ஸ்ழடமத்ரிக்கும் சக்டயவத ீடமன்
டனகயமளதன்மலும் தமனக்கு ழபண்டுணமமலும்
டந்டபிடுபமதம ன்?ணமட்மய்!ளன்மல் c ன்டமன்
டமதமமமலும் கர்ணமவபப் மர்த்டத்டமன் ன்

டனபமய். ஆவகதமல் ழதமக்தவடதில்மடபனுக்கு
உன்வ ஸ்டடய ளசய்னேம் ணம மக்தத்வட
டணமட்மய்!ன் ழதமக்தவட?ன்ணமந்டங்கநில்

யவத த்கர்ணம ண்ஞிப் னண்தம் ம்மடயத்டயனக்க
ழபண்டும் - அடடமன் ழதமக்தவட. னர்ப னண்தசமயவதத்
டபி உன்வ ணஸ்கரிக்கலேம், ஸ்டடயக்கலேம் பனக்கு
னடினேம்?''

- இப்டி, ல்மபற்வனேம் plain -ஆகச்

ளசமல்மணல்

அழகம் indirect -ஆகலேம் இந்ட ச்ழமகத்டயல் ளசமல்ய
இனக்கயட.
கபிவடக்கு இட னக்த க்ஷஞம். பச வ ணமடயரி
ல்மபற்வனேம் plain -ஆக ex plain ண்ஞிபிக்

கூமட!சய பிதங்கவநக் 'கூமணல் கூறுபட'ன்
னவதில் உள்ழந ணவத்ட வபத்ழட

ளசமல்ழபண்டும். அப்ழமட டமன் ம்!என னம்
இனந்டமல் அடயல் ம் ளபநிதிழ ளசமட்மணல்

உள்லக்குள்ழநடமழ ழடங்கய ழடமய்ந்ட இனக்கயட? அந்ட
ணமடயரி!கபிவடளதன்மல் 'பத்'டமக இனக்கழபண்டும்.
'மபத்'ன்றும்

ளசமல்பமர்கள். அடமபட,

ழபண்மடவடளதல்மம் டள்நிபிட்டு சமற்வ ணட்டும்
ினயந்ட டழபண்டும் ன்று அர்த்டம். இப்டிச்

ளசமல்லும்ழமட பநபநப்ன இல்மணல் 'சுனங்கச்

ளசமல்ய பிநங்க வபப்ட'ன்று அர்த்டம். என கூவ
லுணயச்சம் னத்வடச் சமறு ினயந்ட என சயன் மடிக்குள்
அக்கய வபக்கயடழம அிப்மதங்கவநச் சுனக்கய
ஸ்ளன்மகத் டந்டமழ அட கபிவட. என சயன்ப்

ல்பிவத பித்பமன்கள் ங்கடயகள் ழமட்டுப் லுக்கயப்
லுக்கய பிஸ்டமம் ண்டபட ழம, யகர்கள்
உள்நர்த்டத்வடனேம் தங்கவநனேம் டமங்கழந பிநக்கயத்
ளடரிந்ட ளகமள்லம்டிதமகக் கபிவடகழந இதற்
ழபண்டும்.
அப்டி இந்ட ச்ழமகத்டயல் இன்ளமன்றும் உள்நர்த்டணமக
ஊயத்டப் னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்.

ன்ளபன்மல்:''ப்ஞந்டம் ஸ்ழடமடம் பம கடம்

அக்னட- னண்த:ப்படய?'': ''உன்வ ப்டிப் னண்தம்
ண்ஞமடபன் ணஸ்கரிக்கலேம் ஸ்ழடமத்ரிக்கலேம்
னடினேம்?''ன்று இடயல் ழகட்கயமர்; அப்டிக் ழகட்பழ

ஸ்ழடமத்ரிக்கயமர் ன்டமல் டமம் ளமம்ப் னண்தசமய
ன்று ஆசமர்தமள் டம்வணழத கமட்டிக் ளகமள்கயமர் ன்று
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மல் அட அர்த்டந்டமன்.

ின்மடி டம்வண என்றுழண இல்மடபமக ஆசமர்தமள்
குவத்டக்ளகமண்டு ''க்குங்கூ உன் கமக்ஷத்வடக்
ளகமடு'', ''ன் சயயலுங்கூ உன் சஞத்வட வப''ன்று
ளமம் அக்கணமகச் ளசமல்கயமர். அப்டிப்ட்பர் டுத்ட
டுப்ில், ''மன் யவதப் னண்தம்
ண்ஞிபன்;அடமல்டமன் உன்வப் ற்ய ஸ்ழடமத்ம்
ண்ஞ னடிந்டயனக்கயட''ன்று என மலம்

ளசமல்ணமட்மர். ஆவகதமல், இங்ழகனேம் ன்

உள்நர்த்டம் 'ஸ்ளஸ்ட்' ண்டகயமர் ன்று

ஆழமசயத்டப் மர்த்டப் னரிந்ட ளகமள்நழபண்டும்.
னடயல் ன் ளசமன்மர்?அவசத னடிதமட அச
டத்பணம சயபவனேம் அபள் அவசபிக்கயமள் ன்மர்.
அவடழத அடேரித்ட இங்ழகனேம் 'னண்தழண ண்ஞமட
க்கும் னண்தம் ண்ஞிதபர்கலக்ழக உரிதடம
ஸ்ழடமத்ம் இதற்றும் சக்டயவதக்
ளகமடுத்டயனக்கயமள்'ன்றுடமன் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
ழபண்டும்!
'உன்வ

ப்டிப் னண்தம் ண்ஞமடபன் ஸ்ழடமத்ம்

ண்ஞ னடினேம்?'ன்டற்கு, 'அப்டிதினந்டம், ப்டிப்
னண்தழண ண்ஞமட மனும் ஸ்ழடமத்ரிக்க
னடிகயட?வடனேம் ளசய்னேம் உன்

மணர்த்டயதந்டமன்!அச சயபவழத அவசதப் ண்டம்
உன் மணர்த்டயதந்டமன் னண்தம் ண்ஞமட பவனேம்
உன்வ ஸ்ழடமத்ரிக்கும்டி ன் மக்வக, பமக்வக

அவசத்டயனக்கயட'ன்ழ அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்ந
ழபண்டும். அடடமன் ஆசமர்தமநின் ஹ்னடதத்வட
அடேரித்டட.

'ப்ஞந்டம்'[ணஸ்கரிக்க]ன்ட

உம்மல் ண்டம்

கமர்தம். 'ஸ்ழடமடம்'[ஸ்ழடமத்ரிக்க]ன்ட பமக்கமல்
ண்டம் கமர்தம். ணழம-பமக்-கமதம் ன் னென்யல்
ின்ிண்டும் ''ப்ஞந்டம் ஸ்ழடமடம்''ன்டயல்
அங்கயபிடுகயன். ணமல் அம்மவந

யவத்டத்டமழ அப்னம் அபவந ணஸ்கரிப்டம்,
ஸ்ழடமத்ரிப்டம்?ஆடமல் அடபம் 'அன்ர்ஸ்டுட்'டமன்

[உள்லவ ளமனநமதினப்டடமன்]. இப்டி னடல்
ச்ழமகத்டயழழத அம்மலக்கு ணழம-பமக்-கமத
ணர்ப்ஞம் ந்ட பிடுகயட. இங்ழக ழமட்
பிவடடமன் கவசயதில் டைமம் ச்ழமகத்டயல்
ரினர்ஞணம சஞமகடயதமக, ஆத்ண ணர்ப்ஞம்
ளசய்னேம் னணமகப் லத்ட னடிகயட.

னர்ப னண்தணயல்மடபன் ணஸ்கம ஸ்ழடமத்மடயகள்
ண்ஞனடிதமளடன்மல் க்டய ண்ஞனடிதமளடன்ழ
அர்த்டம். க்டய ணமர்க்கத்டயல் இப்டிச் ளசமன்பர், ஜம
ணமர்க்கத்டயல் ழமபடற்கும் இப்டிழத 'பிழபக
சூமணஞி'தில் ளசமல்யதினக்கயமர்: ''னக்டயர்-ழம

சடழகமடி ன்ணற க்னவட:னண்வத பிம ப்தழட''.
அப்டி ளதன்மல், டைறு ழகமடி ணங்கநில் னண்தம்

ண்ஞிதினந்டமளமனயத ஜம பனயதில் ழமய் னக்டய
அவத னடிதமட ன்று அர்த்டம்.
இடயழ ழபடிக்வக, ளடய்பமடேக்த்டயமல்டமன்

எனத்டனுக்கு க்டயழதம, ஜமழணம ழடம என ல்
பனயதில் ழமகத்ழடமன்றும் ன்று க்டயப் னஸ்டகணம
ளநந்டர்த ரி ஆம்த்டயல் ஆசமர்தமள்

ளபநிப்வதமகச் ளசமல்பில்வ. ஆமல், ளடய்பத்வட
அந்டண்வ னெட்வ கட்டி வபத்டபிடுபடமக உகம்

யவக்கும் ஜம பனயக்கமக லடய பிழபகசூமணஞி
ஆம்த்டயல் டமன் ''எனத்டன் ணடேமகப் ிந்ட,
னக்டயக்கு ஆவசப்ட்டு, உத்டண ஆசமர்தவச் ழசர்பட
ளடய்பமடேக்த்டமல்டமன் உண்மபட - ''ழடபமடேக்
ழடகம்''ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். ''அபனநமழ

அபன் டமள்பஞங்கய''ன்டமக, க்டய ண்டம் ண்ஞனம்
ளடய்ப ப்மடணமகத்டமன் கயவக்க ழபண்டும் ன்று
ணமஞிக்கபமசகர் ளசமல்யதினக்கயமர்......
''சயப:சக்த்தம''ன்று

ஸ்ழடமத்ம் ஆம்ிக்கயட. ண

ணங்கநம் ன்று அர்த்டனள்ந 'சயப' சப்டத்ழடமடு சுணமக

ஆம்ிக்கயட. சக்டயழதமடு ழசர்ந்டயனந்டமல்டமன் சயபமல்
அவசதக்கூ னடினேம், இல்மபிட்மல் என்றுழணதில்வ
ன்றுடமன் ச்ழமகம் ளசமல்கயளடன்மலும் னடல்
பமர்த்வட 'சக்டய'ன்று இல்மணல், 'சயப'ன்ழ இனக்கயட.
டய-டய, Mrs-and-Mr ன்று ப்டிச் ளசமன்மலும் னடயல்
த்ி, அப்னம் னனன் ன்ழ உள்ந ழமடயலும், சக்டய
ணயவணவதழத ளசமல்ய, அபள்

ம்ந்டணயல்மபிட்மல் அந்ட சயபனுக்கு ணயவணழத

இல்வ - அபன் கம கூ பித்வடச் சமப்ிட்டுங்கூ
உதிழமடு இனக்கயமம?அடகூ அபலவத டமங்க
ணயவணடமன் ன்கய அநலேக்குப் ழமய்பிடுகய

ஸ்ழடமத்த்டயன் ஆம்த்வடப் மர்த்டமழம னடயல்
அபன் ழர், அப்னந்டமன் அபள் ழர் ன்று இனக்கயட!
ிப்டி ன்மல் ழமகத்டக்கு டர்ண சமஸ்த் பனயகவந
ப்ழமடம் ஜமகப்டுத்டயக் ளகமண்ழதினப்டயல்
ஆசமர்தமள் ளமம்லேம் கபணமதினந்டபர்.

ழமகத்டயலுள்ந டய-த்ிகள் ணமடயரி இல்மணல்
ஈச்பனும் அம்மலம் அழக பிடங்கநில்
பித்தமணமதினப்பர்கள். ழமகத்டயல் ஸ்த்ரீகவந
'அம'ன்கயட

பனக்கம். ம் குவந்டபர்கள் ன்று

அர்த்டம். னனன் டமன் டன் த்டயமல் அபலக்கு

¬க்ஷதமக இனப்பன். ம் ன்மலும் சக்டய ன்மலும்

என்றுடமன். சயப-சக்டய ழமடிவத டுத்டக் ளகமண்மழம
'சக்டய'ன்ழட

அபள்

ளதமகத்டமினக்கயட!அபநில்மபிட்மல் அபன்
என்றும் ளசய்படற்கயல்மணல்

கயக்கழபண்டிதினக்கயட!ளௌமஞிகர்கள்
ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்கயமற்ழம:என்றும் ளசய்தமணல்
இன ன்டற்கு 'சயபழன்னு கய'ன்றுடமன்

ளசமல்கயழமம். ளமம்லேம் கமர்தத் டடிப்ழமடு என்று
ண்ஞக் கயநம்ிமல் 'சக்டயழதமடு
னப்ட்மன்'ன்கயழமம். 'சக்டயழத இல்வ;அடமழ
சயபழன்னு கயந்ழடன்'ன்று ணமக தமனம்
ளசமல்கயழமம்.
ழமக ரீடயக்கு பனயகமட்டுபடம டர்ண சமஸ்த்ங்கநில்
டயவத வபத்டத்டமன் த்ி, டயக்கு அங்கயத் டமன்
த்ி ன்று வபத்டயனக்கயட. ஈஸ்பன்-அம்மள்

ன்வட டத்பமர்த்டணமக [னவழத]யஷ்க்ரிதணம
யர்குஞ ப்ஹ்ணம், கத் பிதமம ணமசக்டய (ணமதமசக்டய
ன்கயடந்டமன்) ன்று மர்க்கயழமழடம ழர்ணமமக
இனக்கயட!

டத்பமர்த்டணமக சயபன் powerless, சக்டயழத powerful ன்று
இனப்டணட்டுணயல்வ. கமவ்த ணவ டுத்டக்
ளகமண்மலும் ச்னங்கம ழகநிதில் மதகய
ன்கயபலக்ழக மதகனுக்கு ழணழ ஸ்டமம் ளகமடுத்ட
பர்ஞிப்ட பனக்கணமதினக்கயட.

இண்டு ழனக்கும் டுபில் ணஸ்டமம் பந்ட,

டீனகயழமட னடிபில் அபன்டமன் அபள் கமயல் ழமய்
பிலந்டமன் ன்று கபிகள் லடகயட பனக்கம். 'கர ட
ழகமபிந்ட'த்டயல் அப்டித்டமன் பனகயட. ''ளரித ணற
ண்ஞி ன் டவக்கு அங்கமணமக அடன் ழணழ உன்
மடத்வட வப!''ன்ழ கயனஷ்ஞர் மவடதிம்

ழபண்டிக்ளகமண்டமக அடயல் இனக்கயட. இவடழத
சயபன்-அம்மள் ஊயலும் கமவ்தங்கநில் னமஞங்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட ளநந்டர்த

ரிதிழழதகூப் ின்மடி அப்டி பனகயட.
மத்தம் ன்று என உசமம். என ழடபவடக்குப் னவ
ண்டம்ழமட அவட லந்டனநப் ண்ஞிலேன், ம்
அகத்டயற்கு பந்டபர்கலக்குக் கமல் அம் ம்
ளகமடுப்டழம, அந்ட ழடபவடதின் மடத்டயல் ம்
பிட்டு அம்ி உசரிப்ட மத்தம். அம்மலக்கு

இப்டிப்ட் மத்த டீர்த்டணமக ஈச்பின் வதிலுள்ந
கங்வகழத இனக்கயட ன்று ின்மடி ஆசமர்தமள்

ளசமல்கயமர். ன் அர்த்டம்?இபள் மடத்டயல் அபர் சயஸ்
இனக்கயட ன்றுடமழ?அப்ழமடடமழ அபனவத
சயயலுள்ந கங்வக இபலவத மட டீர்த்டணமக
னடினேம்?
இன்ளமன ச்ழமகத்டயலும் இன்னும் வ்தக்டணமகழப
[ளபநிப்வதமகழப]ளசமல்கயமர். கபி ணன
ன்ளபன்மல் டன் கமயல் மதகன் பிலந்டமல்கூ
உழ மதகய, 'வதழதம, டய இப்டிப்
ண்டகயமழ!'ன்று பமரிச் சுனட்டிக்ளகமண்டு அபழமடு
ஸ்ழணமய் பிட்மள் ன்று ளசமல்ணமட்மர்கள்.

ணக்குக் ழகட்கழப ன்ழபம ழமத்டமினக்கும்,

ஆமலும் கமவ்தம் ன்று பனம்ழமட ச்னங்கமத்டக்கு
ற்ம் ளகமடுக்க ழபண்டும் ன் அிப்மதத்டயல், ன்
ளசமல்பமர்களநன்மல் - அபன் அபள் கமயல்
பிலந்டமன் அப்லேம் அபள் ழகமம், அல்ட ளமய்க்

ழகமம், டஞிதமணல், அல்ட டஞிதமட ணமடயரி அபன்
டவவதக் கமமல் உவடத்டமள்;அடற்கும் அபன், 'ழதம
உன் கமவ பயக்கப்ழமகயழட!'ன்றுடமன்

அலடமன்;அப்னந்டமன் அபள் ணமடமணமமள் ன்று
பர்ஞிப்மர்கள். கபிடம க்ஷஞங்கள் னர்ஞணமக
இனக்கும்டிதம என ஸ்டடயதமக இட ['ளநந்டர்த

ரி']ஆசமர்தமள் பமக்கயல் பழபண்டுளணன்று டயவ்த
ங்கல்ணயனந்டடமல் இந்ட ணமசமத்வடக்கூ அபர்
அம்மள்-ஈச்பவ ம்ந்டப்டுத்டயச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.

கத்குன ன் கவணப்டி அபர் ழமகம் னலபடற்கும்
னடயல் னக்தணமகச் ளசமல்ழபண்டிதட டர்ண சமஸ்டய
எலக்கங்கவநத்டமன் ன்று வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
அப்னம் க்பம் மர்த்ட க்டய கமவ்தம், அடற்கும்
அப்னந்டமன் டத்பம், ஜமம் ன்ளல்மம்

ளசமல்ழபண்டிதட ன்று வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
அப்டிப்ட்பர் அம்மள் ப்ழவஞதில் இப்ழமட இந்ட
ஸ்ழடமத்ம் ண்டம்டி ஆழமட என க்கம் சமக்ட
டத்ப சமஸ்த்த்டயன்டி டயதம ணசயபனுக்கு ழணழ
த்ிதம அம்மலக்கு ணயவண ளசமல்
ழபண்டிதடமதிற்று. இன்ளமன க்கம் கபி ணின்டி

அபள் மதகய அபர் மதகன் ன்று வபத்ட, இங்ழகனேம்

டயக்கு ழணழ த்ிவத உதர்த்டயக்கமட் ழபண்டிபந்ட
பிட்ட. ''ன்ம (இ) ட?அத்டவ டர்ண

சமஸ்த்ங்கலம் 'கல்மமலும் கஞபன்'ன்றுடமன் என
ஸ்த்ரீ அபிம் வ்தணமக இனக்கடளணன்று
ளசமன்மல், டர்ண ீத்டயல் ஆசமர்தமக இனக்கய மம்
இடற்கு பித்தமணமக அம்மள் இனப்வடச் ளசமல்ய
ல்ம ஸ்த்ரீகலம் அடடமன் டங்கலக்கும்
'க்மம்ிள்'ன்று

டுத்டக் ளகமண்டுபிட்மல் ன்

ஆபட?''ன்று ஆசமர்தமள் மர்த்டமர். அடமல்டமன்,
அடற்கு 'கமம்ன்ழட்' ண்டகய ணமடயரி, 'டுத்ட

டுப்ில் டய-சயபன் ழவப் ழமட்டு அப்னழண அபள்

ழவப் ழமடுழபமம். இபள் ழசர்ந்டமல்டமன் அபனுக்குப்
ளனவண ன்று உள்ழந ளசமன்மலும், அபலக்கு னந்டய
அபன் ழனக்கு னடயம் ளகமடுத்டப் ழமட்மழ
அபவ அடேரித்ட, ின்ளடமர்ந்ட ழமபடடமன்

அபலக்கும் ளனவண ன்று ஸ்த்ரீ னெத்டக்குத்
ளடரிதப்டுத்டயபிடுழபமம்' ன்கய உத்ழடசத்டயழழத
''சயப:சக்த்தம''ன்று

ஆம்ித்டடமகத் ழடமன்றுகயட.

அப்னனம் ஸ்ழடமத்டயத்டயற்குள், அம்மள் டர்ண

சமஸ்டயடிதம ண மடயவ்த்தத்வட அடேஷ்டிப்பள்
ன்று ன்மகழப உவத்டக் கமட்டினேம் சய
ச்ழமகங்கள் ண்ஞிதினக்கயமர். மமழச்பரிதமக
ணஸ்ட ழடபர்கலம் ணஸ்கமம் ண்ஞக்
ளகமலுபினக்கும் அம்மள் ஈச்பன் பனகயமளன்மல்
உழ எழ ணரிதமவடதமக, எழ ப்மக, ப்ரிதணமக
லந்டயனந்ட ஏடிப்ழமய் பழபற்மள்;அப்ழமட பனயதிழ
அபலக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும்

ழடபர்கநின் கயரீத்டயல் அபள் இயக் ளகமண்டுபிப்
ழமகயமழந ன்ட கயகள் ச்சரிக்வக

ண்ஞிக்ளகமண்ழதினப்மர்கள் ன்று என இத்டயல்
ளசமல்கயமர் [ச்ழம. 29]. இன்ளமன இத்டயல் [ச்ழம. 64]
''டயதின்

குஞ கஞங்கவநப் ற்ய ஏதமணல் ழசயப் ழசய

உன் மக்கு ளசம்னத்டயப் னபமகச் சயபந்ட

பிட்ட''ன்கயமர். இன்ளமன ச்ழமகத்டயல்
[66]ழணச்பின் பிட பிடணம ீ வகவந ஸ்படய
பஞமகமம்
ீ
ளசய்பவடக் ழகட்டு ழகட்ழ அம்மள்

ந்ழடமப்டுகயமள் ன்கயமர். டயக்கு ணஸ்கமம்
ண்ஞிப் ண்ஞித்டமன் அபலவத னனங்கமல் ளகட்டிப்
ட்டுப் ழமதிற்று ன்று என இத்டயல் ளசமல்கயமர்

[ச்ழம. 82]. கவசய ச்ழமகங்கநில் என்யல் [96] ''டீமம்
அசழண!''ன்ழ அபவநப் ளனவணப்டுத்டயக்

கூப்ிடுகயமர்:''டயவ்வடகநில் ம்ர்-1''ன்று அர்த்டம்.
சமஸ்த்த்டயற்கு பிழமடணமக என்வ  னெம்
'டித'மக

யவக்கும்டிப் ண்ஞிபிக் கூமளடன்ழ

டய-ஈச்பன் ழவச் ளசமல்ய ஆம்ித்டயனக்கயமர்.
''அன்வனேம்

ிடமலேம்''- ழபடத்டயழழத ''ணமத்ன

ழடழபம''லேக்கு அப்னந்டமன் ''ித்ன ழடழபம''- ன்ழ
இனந்டமலுங்கூ, உள்ழந ஸ்ழடமத்த்டயல் ஈச்பனுக்கு
ழணழ அம்மள் ன்று யவதக்
கமட்ழபண்டிதினப்டமல் 'கமம்ன்ழ'மக
டுத்டலேன் சயப மணமவபப் ழமட்டு அப்னம் சக்டயவதச்
ளசமன்மற்ழம இனக்கயட!சக்டயழதமடு ழசர்ந்டமல்டமன்
சயபனுக்குப் ளனவண ன்று இந்ட ச்ழமக டமத்ர்தம்.

ஆமல் பமர்த்வடவதப் ழமட்டினக்கும் பிடத்டமழழத

அபழமடு ழசர்ந்டயனந்டமல்டமன் அபலக்குப் ளனவண
ன்று ளடரிபிப்டமக னடயல் அபன் ழர் அப்னழண
அபள் ழர் ன்று வபத்டயனக்கயமர்:னடயல் 'சயப',
அப்னம் 'சக்த்தம'.
இபநமல் அபன், அபமல் இபள் ன்று

எனத்டனக்ளகமனத்டர் ளனவண ழசர்த்டத் டனபர்கநமக
ஆடய டம்டய இனக்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயல் ற்த்
டமழ்ழபதில்மணல், அபர்கள் எனத்டனக்கு ணற்பர்
ணம் ன்று இனப்பர்கள். 'அன்ழதமன்த
த்னசம்'ன்று ளசமல்பட. ஈச்பனும் அம்மலம்
ணணம ணயவண உவதபர்கள்.
ணதம், ணதம் ன்று ணடத்டக்கு என ழர்

ளசமல்கயழமம். இந்ட சணதம், சணஞ சணதம், சணத குபர்
ன்ளல்மம் டிக்கயழமம். ணடத்டயற்ழக ளமடப்
ளதமகயபிட் இந்ட 'ணதம்'ன் பமர்த்வட சயபசக்டயகநின் ணத்பத்வட வபத்ட உண்ம ழர்டமன்.
சமக்ட, வசப சமஸ்த்ங்கநில் 'ணதமசமம்'ன்ட
உமம ணமர்க்கங்கநில் என்று;ளபநிப்

னவதமதில்மணல் ஹ்னடதத்டயழ மபம னொணமகப்
ண்டம் உசந்ட உமவ. அடற்கு ன் ணதம்

ன்று ழர் ன்மல் அடயல் அம்மவநனேம் ஈச்பவனேம்
ந்ட பிடத்டயல் ணணமபர்கநமக மபிக்க ழபண்டும்.
'ஞ்ச

மம்தம்' ன்மர்கள். என்று - அபர்கலவத

மணம் ணம். அபர் சயபன் ன்மல் அபள் சயபம. அபர்
ம்ன் ன் ழனன் இனக்கயழமட அபலக்கு
ம்ய ன்று ழர். அபர் வபர் ன் ழரில்

இனந்டமல் அப்ழமட அபள் வபி. ணதன் ன்ழகூ
அபனக்கு என ழர். அப்ழமட அபள் ழனம் ணதம.

இண்டு - அபர்கள் னொத்டயழனேம் எழணமடயரி ணணமக
இனப்பர்கள் - கமழணச்ப-கமழணச்பரிகநில் இண்டு
ழனக்குழண சயபப்ன பர்ஞம், சடர்னம், த்ரிழத்ம், சயயல்
சந்த் கவ, சடர்னத்டயல் அழட மலு ஆனேடங்கள்: டடேர்
மஞ-மச-அங்குசங்கள்.
னென்று - அபர்கள் இனக்கய இனம் என்ழ. அழட
ழணன சயக ணத்டய; அம்னட மகத்டயல் ணஞித்பத்டயன்
ீ
ணத்டய; லசக்த்டயன் ணத்த ிந்ட. மலு இண்டு ழனம்
ளசய்னேம் கமர்தனம் என்ழ. ஞ்ச க்னத்தம் ன்
ந்ளடமனயல். ந்ட-அபர்கநமல் ழமகம் ளறுகய
அடேக்ங்கலம் என்மகழப இனக்கயன்.
இப்டிளதல்மம் ணத்பம் ளசமல்கயட என க்கம். ம்
ணயன் ஆனத்டயல் அந்ட அிப்மதந்டமன் இனக்க
ழபண்டும். ீபழகமடிகவநப் மர்க்கும்ழமடகூ ண
மபந்டமன் இனக்கழபண்டும் ன்கயழமட
ளடய்பங்கலக்குள்ழந உசத்டய டமழ்த்டய

ளசமல்ப்ட்டடமன். அடயலும் டம்டயதமக, ணக்குத்

டமனேம் டந்வடனேணமக இனக்கயபர்கநிம் பித்தமம்
ண்டபட ரிழததில்வடமன். ஆவகதிமல் அடி
ணயல் [இனபனம்]என்று ன் ண்ஞழண

இனக்கழபண்டும். ஆமலும் 'அம்ணம'!ன்று ளகமஞ்சப்
ழமகயழமட, அல்ட 'அப்ம'!ன்று ளகமஞ்சப்
ழமகயழமட தமரிம் ழமகயழமழணம அபனக்கு ஈடு,
ணம் பனழணதில்வ ன்றுடமன் ஆவசதிழ

ழடமன்றும். அப்மவபபி அம்ணம உசத்டய, அல்ட
அம்ணமவபபி அப்ம உசத்டய ன்று வபத்டக்

ளகமண்மல்டமன் அன்ன னர்ஞணமகப் ளமங்கய பனபடற்கு
அடேகூணமக இனக்கும். அந்ட context -ல் அந்ட பிடணமகக்
குனந்வடகள் யவப்வட அந்ட அப்ம-அம்ணமலேம் டப்மக
டுத்டக்ளகமள்நழப ணமட்மர்கள். குனந்வட ப்டி
ஆவசப்டுகயழடம அடற்கு அடேவஞதமகழப
அம்ணமலேக்கு அப்ம டமழ்ந்ட ழமபமர்;அல்ட அப்மலேக்கு
அம்ணம டமழ்ந்ட ழமபமள். கமவ்த ரீடயதில் என கபிக்

குனந்வட இப்டிப் ண்ஞி ந்ழடமப்டும்டி ீ வகள்
ளசய்பமர்கள். டத்ப ரீடயதமக என னத்டயசமயக் குனந்வட
மர்த்டக்ளகமண்டு ழமகும்ழமடம் அழடணமடயரி அடன்

மபவக்கு அடேவஞதமக எனத்டர் ணற்பவ பி
உசத்டயதமகத் ளடரிகய பிடத்டயல் கமட்டுபமர்கள்.
இந்டப்டி சமக்ட டத்ப சமஸ்டணமனேம், கபிடம
ஸ்ழடமத்ணமனேம் எனங்ழக இனக்கப்ட் ''ளநந்டர்த
ரி''தில் அம்மவநழத ணயவண உச்சயதில்

கமட்டுபடமகத்டமன் ளமடபில் இனக்கும். இட டயத்ிகவநக் குயத்ட ளமட டர்ணமசமத்டயற்கு

பித்தமணம அிப்மதங்கநில் ங்கவநக் ளகமண்டு
ழசர்த்டபிப் மழட ன்டயல் ம்னவத
கடமசமரிதமலக்கு பிசமம் இனந்டடமல் அங்கங்ழக
ஈச்பனுக்கு ற்ம் ளகமடுத்டச் ளசமல்ய
ரிகட்டிதினக்கயமர். ஆம்த்டயழழத அப்டித்டமன் சயப
மணமவபப் ழமட்டு அவட சக்டய மணம 'ஃமழம'
ண்டபடமகக் கமட்டிதினக்கயமர்.

சயபத்டக்கும் ீபசக்டய ஆண்-ளண் ளதர்கள்
சயபத்டக்கும் ீபசக்டய;ஆண்-ளண் ளதர்கள்
ஆமல், ழபடிக்வகதமக, இப்டி சயபமணமபில்

ஆம்ித்டயனந்டமலும், அந்ட மணமபிழழதகூ சக்டய
ணயவணவதத்டமன் அம்மள் க்டர்கள்
கமட்டுபமர்கள்!ன் ளசமல்பமர்களநன்மல் : 'சயபனும்

சக்டயனேம் ழசர்ந்டயனக்கயட ழம இங்ழக னடயல் பனம்
சயப மணமழபமடு அடுத்டடமக 'சக்த்தம'ன்று பனபடயல்
சக்டய மணம ழசர்ந்டயனப்ட ணமத்டயணயல்வ.
'சயப'ன்கயடயழழத 'சய'ன்

னடல் அக்ஷத்டயல் சக்டய

ழசர்ந்டயனக்கயமள். அப்டிச் ழசர்ந்டயனப்டமல்டமன் அந்ட
சயப மணமலேக்கு ீபழ ற்ட்டினக்கயட'ன்மர்கள்.
ப்டிளதன்மல்... உங்கலக்குத் ளடரிதமட பிதம்

ளசமல்கயழன்: 'சயப ன்கயடயல் னடல் அக்ஷணம 'சய'தில்
'இ'கமம்

இனக்கயடல்பம? 'ச்'ன் ளணய்ளதலத்ழடமடு

இந்ட உதிளலத்டம 'இ' ழசர்ந்டடமழ
'சய'ஆகயதினக்கயட? இந்ட 'இ', 'ஈ'ன்ழட

அம்மள் ழர்டமன்

ளணய்ளதலத்டக்கள் சயப அக்ஷங்கள், உதிளலத்டக்கள்
சக்டய அக்ஷங்கள் ன்று ளமடபிடய. அட

ணட்டுணயல்மணல் உதிளலத்டக்கநிலும் 'இ-ஈ'க்கள்
அணமள் ஸ்பனொழண. கமரிதணயல்மட ிம்ணத்டயற்குப்
ிஞபம் ழர் ன்கயட ழம, கமரிதணயல்மட
ிமம்ணணம சயபழமடு கமரிதப் ிம்ணணம சக்டயனேம்
ழசர்டள்நடம சயப-சக்டயக்கு என ிஞபம் உண்டு.
அடயழ சக்டயக்கம அக்ஷம் 'ஈ'டமன் ச்னடய [ழபட]ப்

ிணமஞழண இனக்கயட, 'ஈ'கமம் அம்மள் ன்டற்கு.

ஹ்னடத த்ணத்டயல் க்ஷ்ணய ஸ்பனொணமக உள்ந

அம்மலக்கு [ழபடத்டயலுள்ந]ல¨க்டத்டயல் த்ணயி
ன்று ளதர் ளசமல்ய, ''ஈ'கமணமக இனக்கும் அபநிம்
சஞமகடய ளசய்கயழன்''ன்று ப்த்டய ண்ஞிதினக்கயட.
'ல'ன்டம்

ஈகமணமகத்டமழ இனக்கயட?

னனப் ளதர்கநில் 'அ'கமத்டயல் னடிபழட மஸ்டய
இனக்கயன் - சங்க, மமதஞ, மண, க்னஷ்ஞ,
றப்ஹ்ணண்த, கழஞச ன் ணமடயரி. ம்ஸ்கயனடத்டயல்
பிர்கம் ழசர்த்ட சங்க, மமதஞ ன்ளல்மம்
ளசமல்பமர்கள். டணயனயல் சங்கன், மமதஞன் ன்கயழமம்.
யந்டயக்கமர்கள் சங்கர், மமதண் ன்கயமர்கள். ப பத்
டணயழ்ழடசத்டயலும் அப்டிச் ளசமல்பழட ஃமமகயக்
ளகமண்டு பனகயட.
ளண்மல் ளதர்கள் 'இ'தில் னடிபழட மஸ்டய:சங்கரி,
மமதஞி, க்ஷ்ணய, ஸ்படய, மர்படய, கமணமக்ஷய, ணீ மக்ஷய,
பிசமமக்ஷய. னன ளடய்பங்கநின் சக்டயவத, த்ிவதச்
ளசமல்ழபண்டுணமமல், 'அ'-பில் னடினேம் ழவ
'இ'ஆக்கயபிடுபவடப்

மர்க்கயழமம்:சங்க-சங்கரி, ஈச்ப-

ஈச்பரி, மமதஞ-மமதஞி, யம்-மயம்ய...
மமதஞி, வபஷ்ஞபி ன் இண்டு ளதர்கநில்

ணட்டும் என பிழசம். அவப மமதஞ த்ிவத,
பிஷ்ட த்ிவதபிக் குயப்மக அபனக்கு

ழமடரிதமனேள்ந அம்மவநத்டமன் குயப்ிடுகயன்.
அம்மலக்கும் பிஷ்டலேக்குனள்ந ளனக்கம்
அப்டி!அடமல்டமன் ளமம்லேம் ழபடிக்வகதமக சங்கசங்கரி ணமடயரி -ரி ன்னும்ழமட அந்ட ரி,

அம்மள் ழமக இல்மணல் பிஷ்ட ழமகழப

இனக்கயட!ழடப-ழடபி, ழமட-ழமடரி, னத்னத்ரி ன்யப்டி ஆண்மல் 'அ'கமமந்டம் [அகம
னடிலே]ளண்மயல் 'இ'கமமந்டணமதினக்கயட.
ளபள்வநக்கமர் ளதர்கநிலும் ளமம்ணமட்டிகலக்கு
ழணரி, லூய, அன்ி, லய ன்று 'இ'கமப் ளதர்கள்

யவத இனக்கயன். ம் ழடசத்டயழழத 'அ'கமமந்டப்
னனப் ளதர்கவந என மவதில் சங்கன்,

மமதஞன் ன்று [னடிபில்] ன்'இன்ளமன்யல் ங்கர்,
மமதண் ன்று எடித்டம், இன்ளமன்யல் சங்கனடு,
மமதடடு ன்று இன்ளமன பிடணமக னடித்டம்

ளசமன்மலும் இகமந்ட ஸ்த்ரீ யங்க ளண்மல் ளதர்
னடிலேகவந ணட்டும் ணமற்மணல் ல்ம மவகநிலும்
கமணமக்ஷய, ணீ மக்ஷயஇத்தமடயதமகழப டமன் ளசமல்கயழமம்.
சங்க-சங்கரி, ஈச்ப-ஈச்பரி ணமடயரி 'னத்'ன்மல்
'னத்ரி'ன்று

ளசமல்மணல் னத்மஞி ன்று ளசமல்டம்.

இப்டிழத சயப-சயபமய, சர்ப-சர்பமஞி, ப-பமய, இந்த்இந்த்மஞி, ப்ஹ்ண-ப்ஹ்ணமஞி ன்று அழகம்.
இங்ழகனேம் ஸ்த்ரீ மணங்கள் 'இ'தில்டம னடிகயன்.
'சயப'லேக்கு 'சயபமய'ணட்டுந்டமன்

ளண்மல்

ன்யல்வ;'சயபம'ன்மலும் சயப த்ிடமன். சயபன்-

ஸ்பமணய, சயபம-அம்மள். இப்டிழத மண-மணம, க்னஷ்ஞக்னஷ்ஞம. அடமபட அகமந்டப் னனப் ளதர் ஸ்த்ரீ
ளதமகும்ழமட என்று, 'இ'ஆகயட;இல்மபிட்மல் 'ஆ'
ஆகயட. 'மண'ஆகமணமக 'மணம'ன்று ஆமலும்

'அிமண'ன்ட

ஆகயதினக்கயட.
'இ-ஈ'க்கவநப்

இகமணமக அிமணய ன்று

ழமழப 'ஆ'பில் னடிபடமகலேம் யவதப்

ளண்மல் ளதர்கள் இனக்கயன் - உணம, ணம, டர்கம,
மம, யடம, சமடம.
'அணம்' (அணழகமசம்)

ன் ம்ஸ்கயனட யகண்டுபிழ

அடுக்கயக் ளகமண்ழ ழமதினக்கய அம்மள் மணமக்கவநப்
மர்த்டமல் என்று அட 'ஈ'தில் னடிதடம்,
இல்மபிட்மல் 'ஆ'பில் னடிதடம் ன்று ளடநிபமகத்
ளடரிகயட.

உணம, கமத்தமதீ, ளகௌரீ, கமந,ீ வணபடீ, (ஈ) ச்பரீ
சயபம, பமீ, னத்மஞ,ீ சர்பமஞ,ீ ர்பணங்கநம
அர்ஞம, மர்படீ, டர்கம, ம்னமீ, சண்டிகம, (அ) ம்ிகம
ஆர்தம, டமக்ஷ£தஞ,ீ வசப கயரிம, ழணகமத்ணம
கர்ணழணமடீ, ட சமனண்ம, சர்ணனண்ம, ட சர்சயகம
'வசப', 'ட'ன்ளடல்மம்

அர்த்டம்.

ழரில்வ. 'ழணலும்'ன்று

க்ஷ்ணயதின் ளதர்கவந [அணத்டயல்]மர்த்டமலும்
இப்டிழத இனக்கும்.

க்ஷ்ணீ : த்ணமதம த்ணம கணம லர் ரிப்ரிதம
இந்டயம ழமகணமடம ணம க்ஷீழமட-டதம ணம

மர்கப ீ ழமகீ க்ஷீமசுகந்தகம
ஸ்படய ழர்கலம் ஆ அல்ட ஈ அந்டணமகழப
இனக்கயட.
ப்மஹ்ணீ ட மடீ மம கர ர் பமக் பமஞ ீ ஸ்படீ
'பமக்'ன்டற்கு

னெம் 'பமச்'. அடலேம் 'கர ர்'ன்டம்

ணட்டும் ளணய்ளதலத்டயல் னடிகயட. ஆமல் இட ளமம்
அனர்பம். ளமடபமகக் கமஞப்டுபட ஸ்த்ரீ மணமக்கள்
ஆகமந்டணமகழபம ஈகமந்டணமகழபம இனப்வடத்டமன்.

டணயனயலும் ளண்மவக் குயக்க 'இ'டமன் ழமடுகயழமம்.
அசன்-அசய, அண்ஞன்- அண்ஞி, இவபன்-இவபி

இப்டி ஆமல் 'ஆ'கமந்டணமகத் டணயனயல் ளமம்ணமட்டிப்
ழர்கள் னடிபடயல்வ. ஸ்ணஸ்கயனடத்டயல் 'ஆ'பில்

னடிபவடக்கூத் டணயனயல் ''ஆக்கயதினக்கயழமம்:ீடமீவட, யடம-யவட ன்று. ம்ஸ்கயனடத்டயல்
''ன்று

ழர் னடிதழப னடிதமட. கமத்டயல் சப்டழண

[ழபற்றுவண உனனகவநச் ழசர்த்டப் ளதர்ச் ளசமற்கவநக்
கூறும் அவணப்ன]கயவதமட. ஆமலும் ணந்த்
சமஸ்டயத்டயல் அம்மவந பமக்ழடபிதமகச்
ளசமல்லும்ழமட இட பனகயட.
'ஆ'கமம்

ஸ்த்ரீ மணங்கலக்கு ணட்டுழண ஆட.

[சயரித்ட]க்ஸ்க்லயவ்! 'ஆ'பில் னடினேம் னனப் ழழ
கயவதமட.
அந்யத ழடசங்கநிலும் தமம, லயதமம, ஃமடயணம,

கடயம ன்று ஸ்த்ரீகநின் ளதர்கள் 'ஆ'பில் னடிபடமக

யவத இனக்கயன். ளபள்வநக்கம ஸ்த்ரீ-னனப்
ளதர்கள்  டயனுமக னடிகயன்.

ஆமல் அங்ழகனேம் என னனப் ளதவ ஸ்த்ரீ
ளதமக்கும்ழமட 'ஆ'கமணமக்கயழத னடிக்கயமர்கள் அளக்மண்ர்:னனப் ளதர்;அவடழத ளமம்ணமட்டிப்
ழமக்கும் ழமட அளக்மன்ட்ம;பிக்ர்-பிக்ழமரிதம.
ம்ணயல் அடிழதமடு 'ஆ'கமந்டணமகப் னனப் ழழ
இல்வளதன்மல் அங்ழகனேம் அனர்பணமகழப ழம§பம,
ளரிணயதம ணமடயரி என்று இண்டு டபி 'ஆ'பில் னடினேம்
னனப் ளதரில்வ.
'இ'கமந்டணமக

ஸ்த்ரீ ளதர்கள் ணட்டுந்டமன்

ன்யல்மணல் ரி, கஞடய, மணனெர்த்டய ன்யப்டி 

னனப் ளதர்கலம் னடிகயன். ஆமல் 'ஆ'கமந்டணமக
ளண் ளதர்கள் ணமத்டயழண இனக்கயன். னல்யங்கத்டயல்
[ஆண்மயல்]ஆகமந்டணம ழழ கயவதமட ன்று சப்ட
னஸ்டகத்வடப் மர்த்டமல் ளடரினேம். னன சப்டங்கநில்
'அ'கமந்ட 'மண'சப்டத்டக்கு
'ரி'சப்டம்டமன்

அடுத்டமற் ழம 'இ'கமந்ட

ழமட்டினக்கும். 'ஆ'பில் னடிபடமக

டலேழண கயவதமட. ஸ்த்ரீ சப்டங்கநிழம 'அ'கமந்டழண
இனக்கமட. டுத்டலேழழத 'ணம'ன்று 'ஆ'பில்
னடிபடடமன். அப்னம் 'இ'தில் னடினேம்
'ணடய'சப்டம்;அடற்கப்னம் 'ஈ'தில்

னடினேம். ளகௌரீ சப்டம்.

மம் டணயனயல் க்ஷ்ணய, ஸ்படய, மர்படய ன்று 'இ'தமகக்
குயயல் லடம் ல்மழண [ம்ஸ்கயனட]னெத்டயல்

க்ஷ்ணீ , ஸ்படீ, மர்படீ ன்று [ளடிம]'ஈ'தில்டமன்
னடிபட. இ-ஈ பித்தமம் மர்க்கமணல் மன் ழசர்த்ழட

ளசமல்யக்ளகமண்டு பந்டயனக்கயழன். 'ஈ'தில் னடினேம்

ணயகப் ளனம்மம ளதர்ச் ளசமற்கள் ளண்மமகழப
இனக்கயன்:'இ'கமந்டத்வடபிலேம் குவபமகழப
ஆண்மயல் 'ஈ'கமமந்டம் இனக்கயட - ழமீ
(ழமடயடய) , க்மணஞ ீ (கயமணஞிதமர் ன்கய கயமணத்

டவபர்) , றடீ (ல்யலேள்நபர்) னடம என சய.
''ப்ஹ்ணம, டமடம, ழகசயம, டர்ம, த்பஷ்ம, ஆத்ணம

('அழதமத்தம', 'அப்ழணதமத்ணம'னடயத மணங்கள்
'ஆத்ணம'ன்று

னடிபவடக் கனத்டயல் ளகமண்டு

கூயதினக்க்க்கூடும்.) ன்ளல்மம் 'ஆ'கமமந்டணமக
பிஷ்ட ஸ் மணத்டயல் ழர்கள் பனகயழட!
இபமமல் ஆகமமந்ட னல்யங்க சப்டழண இல்வ
ன்கயமழ!''ன்று யவக்கமம். இங்ழக 'ஆ'பில்

னடிபடமகச் ளசமன் ல்மப் ளதர்கலக்கும் னெ
னொம் அப்டி னடிதமணல் ழபழ பிடணமகழப னடினேம்.
'ப்ஹ்ணம'பின்

னெ னொம் 'ப்ஹ்ணன்';'ஆத்ணம'பின் னெ

னொம் 'ஆத்ணன்';இப்டிழத 'ழகசயம', 'டர்ம'ன்டம்
'ழகசயன்', 'டர்ன்'டமன். 'டமடம', 'த்பஷ்ம'ன்வப

னெத்டயல் 'டமத்ன', 'த்பஷ்ட்ன'ன்ழ னடினேம். அடமபட
ஆகமத்டயல் அந்டப் ளதர்கள் னடிதபில்வ.
'ிடம'ன்று

ஆண்மம டகப்மவச் ளசமல்கயழமம்.

இடலேம் 'ித்ன'ன் னெத்டயயனந்ட பந்டழட. ணமத்னணமடம;ித்ன-ிடம, சர்ணம, பர்ணம, குப்டம ன்று ளசமல்லும்
[னவழத ிமணஞ, க்ஷத்ரித, வபசயத]மடயப் ளதர்கலம்
னெத்டயல் 'ஆ'பில் னடிதமணல் சர்ணன், பர்ணன் ன்றும்
குப்ட ன்று [குயம]அகமந்டணமக னடிபடமகலேழண

இனக்கயன். 'கம'- ழடமனன் - ன் னன

சப்டத்வடக்கூ 'ஆ'கமந்டணமகச் ளசமல்மணல், ளமம்லேம்
ழபடிக்வகதமக 'கய'ன்ழ னெ னொம் கமட்டி
'இ'கமந்டணமகழப 'டிக்வநன்'ளசய்டயனக்கும்

[ழபற்றுவண

உனனகவநச் ழசர்த்டக் ளகமடுத்டயனக்கும்].
[னன்ழழத]ளசமன்மற்ழமல் 'அ'கமத்டயல்

னடினேம்

ஸ்த்ரீயங்கப் ளதனம் இல்வ. 'ஆ'கமத்டயல் னடினேம்
னல்யங்கப் ளதனம் இல்வ. இ-ஈ இண்டிலும்
னடிபடமக ஸ்த்ரீயங்கப் ளதர்கழந அடயகம்
இனக்கயன்.
னனர்கள்டமன் ஸ்த்ரீகவநபி ளட்வதமக
இனப்பர்கள். ஆமலும் ஆம ஆபன்மவப டுத்டக்
ளகமண்மழம குட்வ [குயல்]அகமமந்டழண

னனர்கலக்கு, ளட்வ [ளடில்] ஆகமமந்டம்
ஸ்த்ரீகலக்கு ன்று இனக்கயட. இங்ழக
ஸ்த்ரீகவநத்டமன் னனர்கவந பி [சயரித்ட] 'உதர்த்டய'ச்
ளசமல்யதினக்கயட!

குட்வ ளட்வ இ-ஈ இண்டுழண ஸ்த்ரீ ளதர்
னடிலேகநில் அடயகம் இனக்கயன்.
'சக்டய'ன்ழட 'இ'தில்

னடிபடடமன்!'ழடப',ீ

'அம்ிகம'லேம் 'ஆ'பில்

னடிகயன்.

'ஈச்பரீ'ன்வப 'ஈ'தில்

'ஆ'னடிலேடமன்

னடிகயன். 'அம்ம'லேம்

ஸ்த்ரீகலக்கு 'க்ஸ்க்லயவ்'ன்மலும்,

இகம ஈகமங்கவநழத சக்டய ஸ்பனொணமகச்
ளசமல்படடமன் பனக்கம். அடன் ஸ்தம்

ணந்த்பித்டக்கலக்குத் ளடரினேம். இந்ட பிதம்

ஸ்தணமகப் ழமயத்ட அடயகமரிகலக்ழக [உமயக்கத்
டகுடய ளற்பர்கலக்ழக]ளசமல் ழபண்டிதட.
சுனக்கணமக:அத்டவக்கும் ீப வசடன்தத்வட
[உதிரிதக்கத்வடனேம் அயளபமநிவதனேம்]டனபட
'ஈ'கமந்டமன்.

'சயப'ன்கயழமட
'இ'கமணமகப்

னடல் லத்டம 'சய'திழழத அம்மள்

ிரிப எட்டிக்ளகமண்டு உதிர்

டனகயமளநன்று ளசமல் பந்ழடன்.
'சயப'த்டயல்

இந்ட 'இ'ழமய்பிட்மல் ன் ஆகும்?னனப்

ளதமச்ழச ன்று இகமத்வட அகமணமக்கயமல் ன்
ஆகும்?ண ணங்கநணம சயப மணமழப ண

அணங்கநத்வடக் குயப்டமகயபிடும்! 'சய'தியனந்ட 'இ'வத
வணஸ் ண்ஞிமல் அட 'ச' ன்றுடமழ ஆகும்?
அப்ழமட 'சயபம்'?'சபம்'ன்ல்பம ஆகயபிடும்? 'இ'ன்
உதிளலத்டடமன் ஈச்பனுக்ழக ீபவ உதிவத்
டனகயட. இட ழமமல் உதிர் ழம சபம்டமன்!
இவடச் ளசமல்லும்ழமழட இன்ளமன்று கண்டு

ிடித்டயனக்கயழன்!'ஈச்பன்'ன்மலும் னடயல் 'ஈ'டமன்
உட்கமர்ந்டயனக்கயட!ழபடமந்டத்டயல் ஈச்ப சப்டந்டமன்
குஞ ப்ஹ்ணத்வட - அடமபட கமர்த ம்ந்டனள்ந
ப்ஹ்ணத்வட - குயப்ட. கமர்தளணல்மம் சக்டய ீணம
'ஈ'தில்டமன்

ஆம்ிக்கயட.

ீம் ன்மல் பிவட. என சயன் பிவடக்குள் ப்டி

ணழண ணவந்டயனக்கயழடம, அப்டி ணம ணந்த் சக்டயவத

உள்லக்குள்ழந வபத்டக் ளகமண்டுள்ந டயவ்த
அக்ஷங்கவநழத 'ீம்', 'ீமக்ஷம்'ன்ட.

சக்டய ழசமபிட்மல் சயபம் சபம் ன்வட ம் டணயழ்
பனக்கயல் எயகலக்கு அனகமகப் ளதர் ளகமடுத்டயனக்கும்
னவதில் மர்க்கயழமம். சயப-சக்டய ப்ஞபத்டயல்
'ஈ'பனகயட;இடடமன்
'ஈ'ன்ட

அம்மலக்கம அக்ஷம் ன்ழன்.

டணயழ் பனக்கயல் உதிர் லத்ட. இழடமடுகூ

சயப-சக்டய ப்ஞபத்டயல் ஈச்பின் சப்டனொணம
ளணய்ளதலத்ட ழசர்ந்டயனக்கயட. ளணய் ன்று உம்னக்குப்
ழர். ஆக, சயப-சக்டய ப்ஞபத்டயல் ஸ்பமணய உம்ன
லத்டமகலேம் அம்மழந உதிர் லத்டமகலேம்

இனக்கயமர்கள். உதிர் இல்மட உம்ன ன்?'சயபம்'
வணஸ் 'இ'ன்ளபன்று மர்த்ழடமழண, அடடமழ?
சக்டய இல்மபிட்மல் சயபம் சபம் ன்மல் ன்
அர்த்டம் [சயரித்ட] தசணமிதம்ணமள் இல்மணல்
தமலேக்குச் ளசதழ இல்வ ன்று அர்த்டம்! ழச்சு

பனக்வகக்கூச் ளசமன்ழழ, ''உக்குப் இவடப் ண்ஞ
சக்டய இனந்டம ண்ட!இல்மட்ம சயபழன்னு

கய''ன்கயழமம்!ளசதல் னரினேம் டயவண இனந்டமல் 'சக்டய';
என்றும் ளசய்த னடிதபில்வ ன்மல்
'சயபழ'ன்று!இடயயனந்ட

அபநின்ய அபனுக்குச்

ளசதயல்வ ன்று ஆகயடல்பம?தமமமலும்

டங்கலவத சக்டய ( energy ) ழமய்பிட்மல் என்றும்
ளசய்தத்டமழ னடிதமட?ப்ஹ்ணணமகய சயபத்டக்கும்
அடன் சக்டய இல்மபிட்மல் இப்டித்டமழ
இனக்கழபண்டும்?

டன் சக்டயவத ிம்ணம் அயந்டடமல்டமன் அவடக் ளகமண்டு

ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்க னடிந்டட. சக்டய இனப்டமக அட
அயனேம்டி ளசய்டடம் அடனுவத சக்டய
டமழ?இவடத்டமன் ஸ்ழடமத்டயத் ளடமக்கத்டயல்
''சயபனும்கூ

சக்டயதம உன்ழமடு கூடிதினந்டமல்டமன்

ிஞ்ச பிதமமம் த்டத் டயவணனேள்நபமகயமர்.
இல்மபிட்மல் அபமல் டநி
அவசதக்கூமணர்த்டயதணயல்மணல் கயப்மர்''ன்று

ளசமல்ய, இட ர்ப யச்சதம் ன்று உறுடயப்டுத்ட, ''
கலு'' - அப்டித்டமழ?''ன்கயமர்.
சயப:சக்டம னேக்ழடம தடய படய சக்ட:ப்பிடம்
 ழசத் பம் ழடழபம  கலு குச:ஸ்ந்டயடம் அி
'ஸ்ந்டயடம்'- அவசபடற்கு;'அி'- கூ;'குச:கலு'-

மணர்த்டயதணயல்மணல் டயமஞிதில்மணல்டமழ
இனப்மர்?
சக்டயதில்மபிட்மல் சயபம் சபணமகத்டமழ கயக்க
ழபண்டும்?
இன ணமர்க்கத்டயற்கும் ஆசமரிதர்
இன ணமர்க்கத்டயற்க்கும் ஆசமரிதர்
'கத்ழட

கூமட, கத் பிதமழண ணமவத. என

கமரிதனம் இல்மணல் இனக்கய த்த சயபணம
யர்குஞப் ிம்ணணமக ஆகயபி ழபண்டும்'ன்றுடமன்

ஆசமர்தமள் கப்ட் அத்வபட மஷ்தங்கலம் ப்கஞ
க்ந்டங்கலம் லடய யத்டமந்டம் ளசய்டமர். அவசதமட

சயபம்டமன் அங்ழக அபனக்கு னக்தணமக, க்ஷ்தணமக
இனந்டட. அட அவசகய ணமடயரிச் ளசய்கய சக்டயவத
ணமவத ணமவத ன்று ளசமல்ய, கரித்டக் ளகமட்டிக்
கண்ம் ண்ஞிமர். இங்ழக அழட சக்டயதிம் 'c
இல்மபிட்மல் சயபன் அவசபமம?'ன்று ஸ்ழடமத்டயம்
ண்டகயமர்!சயபவ அவசதப் ண்ஞி கத்

பிதமமத்வட உண்மக்கயடற்கமக ந்ழடமப்ட்டு,
''இட

உன்மல் அல்பம அம்ணம ஆச்சு?''ன்று

ளகமண்மடுகயமர்!
''எனத்டழ

இப்டி இண்டு டயனுமகப்

ழசமணம?இண்டு பிடணமகப் ழசயமல் ட

த்தம்?என்றுடமன் த்தம், இன்ளமன்று அத்தம்
ன்மகயபிடுழண?ஆசமர்தமள் இப்டிப் ண்ஞமணம?''
அப்டிதில்வ இண்டும் த்தந்டமன்.
''அளடப்டி

ழர் பிழமடணமதினக்கய இண்டு

ஸ்ழட்ளணன்டும் த்தணமதினக்க னடினேம்?''
டர்க்க ரீடயதில் இனக்க னடிதமடடமன். ஆமல்

த்தத்டக்கு க்ஷஞம் டர்க்கப்டி பமட. தமமனக்கு
ளடட ல்ட ண்டழணம அவடப் ிரிதணமகச்
ளசமல்படடமன் த்தம். அடமல், ஆசமர்தமள்

ணடேஷ்தர்கநில் ஜம ணமர்க்கணமகப் ழமகக் கூடிதபர்கள்,
க்டய ணமர்க்கணமகப் ழமகக் கூடிதபர்கள் ன்று
மகுடுத்டய ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகக்கூடிதபர்கலக்கு
வட ப்டிச் ளசமல் ழபண்டுழணம அவட அத்வபட

கயந்டங்கநில் ளசமன்மர். னெணம என்வழத மர்க்கப்

ிதத்ப்டுகயபர்கள் அடற்கம க்குபம் அவகய
ஸ்டயடயதில்,  பமகப் ிரிந்டயனக்கய இந்டப்

ிஞ்சத்வடனேம், அவடப்  பிட றக டக்கங்கநமக
அடேபிக்கய டங்கலவத ழடம், இந்டயரிதம், ணஸ்
னடயதபற்வனேம் ளகமஞ்சங்கூ கபிக்கக்

கூமளடன்டமல் இட ல்மபற்வனேம் அடித்டத்
டள்நிபிட்டு அந்ட னெத்டக்ழக ழமய்ச் ளசதயல்மணல்
எடுங்கச் ளசமன்மர். அடடமன் ஜம ணமர்க்கம். அந்டப்
க்குபம் பனபடற்கு னந்டய, அடற்கு பனயதமகழப,

இளடல்மபற்வனேம் எழதடிதமக எடக்கச் ளசமன்மல்
ளசய்த னடிதமடபர்கலக்கு க்டயவத உழடசம்

ண்ஞிமர். இந்டயரித-ணழம பிதமமத்வடனேம்,
பிதபமப் ிஞ்ச டயனஷ்டிவதனேம்
பினடிதமடழமட, அடற்கமக எழதடிதமக னெத்வட
ணந்ட, ணஸ்ழமடி இந்டயரித ளநக்தத்டயலும்,

அலவகதிலும், தத்டயலுழண ங்கள் ணமட்டிக்ளகமண்டு
பஞமகப்
ீ
ழமகமணயனப்டற்கமக என பனய ளசமன்மர் இளடல்மபற்வனேம் அந்ட சமந்டணம னெழண

சக்டயனேள்ந ஈச்பமக யர்பமம் ண்டகயட ன்று

கமட்டி, கத் பிதமமத்வட அபன் ீ வதமகப் மர்க்கப்
ண்ஞி ணஸ் இந்டயரிதம் ல்மபற்வனேம்
அபனுவத டயதமம், னவ, கடம சயபஞம்,

ங்கர ர்த்டம் இபற்யழ ஈடுடுத்டப் ண்ஞி க்டயவத
உழடசம் ளசய்டமர். இப்டி கத்வடனேம், ணவனேம்
இந்டயரிதங்கவநனேம் ளகமண்ழ கமரிதப் ிம்ணத்வடப்
ிடித்டபிட்மல், அப்னம் கமஞப் ிம்ணணமகச்

ளசதயல்மணயனக்கய ஸ்டயடயக்கு இவட ல்மம்
பிட்டுபிட்டுப் ழமபடற்குரித ழதமக்தடம யத்டய

அபனநமழழத ிந்டபிடும் ன்டமல் க்டயவத
உழடசயத்டமர்.

என டமதமர் சமப்ி அம் ண்டம் ழசமிக்
குனந்வடக்கு ல் பமர்த்வட ளசமல்ய, கவட ளசமல்ய,
கமக்கமவதக் கமட்டி பிடபிடணம ஆமத்வட

ஊட்டுகயமள்; அீர்ஞத்டயல் கஷ்ப்டுகய இன்ளமன
குனந்வடக்கு, 'கஞ்சயடமன் ல்மபற்வனேம்பி
உசந்டட'ன்று அவடபி ல் பமர்த்வட ளசமல்யப்
ழமட்டுகயமள். அபள் பித்தமணமகச் ளசய்கயமள்,
த்தணமக க்கபில்வ ன்று ளசமல்மணம?
அபபர் ணழமமபத்டக்கு ற்டி ஆசமர்தமள் இண்டு
பிடணமகச் ளசமன்மர் ன்மல் ணட்டும் ழமடமட. அபர்
ளசமன் இண்டுழண இண்டு பிடணம 'ஸ்ழஜ்'கநில்
(யவகநில்) த்தம்டமன். பிதபம டவசதில்
ழமகம், ஸ்னஷ்டி இபற்வ ஆக்கயப் வத்ட
ஆட்டிவபக்கய ஈச்பனும் ணற-இந்டயரிதங்கழநமடு
கூடித டி ீபனும் இண்டு ழபறு பஸ்டக்கநமக

இனப்டம் த்தம். இந்ட பிதபமத்டக்குக் கமஞம்

ன், னெம் ன் ன்று மர்க்கயழமட இடற்ளகல்மம்
அப்மற்ட்டு, இவடளதல்மம் என ணமதம

பிவநதமட்மகழப, ளசப்ிடு [ளசப்டி] பித்வடதமகழப

ண்ஞிக்ளகமண்டு, ஆமல் என்றும் ண்ஞமணல் டன்ில்
டமமக எழ த் பஸ்ட இனப்டம் த்தம்.
அந்டந்ட ணமர்க்கத்டயல் ழமகயபர்கலக்கு, அடயழழத

ிடிப்ன ற் ழபண்டும்;அடற்கம க்பம் ற்மட
ழமட இன்ளமன்யல் டவவத பிட்டு கமக்ரிதம்

[சயத்ட எனனகப்மடு]சயட பிக் கூமட ன்டமல்

அத்வடனேம் ளசமல்லும்ழமட அவடக் ளகமஞ்சம் கூழப
உதர்த்டய வபத்டம், இன்ளமன்வக் ளகமஞ்சம் ணட்ம்
டட்டுகய ணமடயரிதமகலேம் ளசமல் ழபண்டிதடமகும்.
அடமல், 'மயக'மக ரிதம, டப்ம ன்று

இவடளதல்மம் பிணரிசயக்கமணல், 'மயக்கு'க்குள் பமட
ணழமமப ழடம்
('மயகல்'இல்வ;'வகமயகல்'டமடம்) , அடயகமரி

ழடம் னடயதபற்வ அடேரித்ட அபமநபமலக்கும்
அடேகூணமக ஆத்ணமிபினத்டயக்கு பனய ளசமல்
ழபண்டுணமமல் இப்டி பித்தமணமகத்டமன் ளசமல்
ழபண்டும் ன்று னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்.

ழசமிக் குனந்வடதிம் என டமதமர்க்கமரி கசப்ன

ணனந்வடக் டயத்டயக்கும் ன்று ளசமல்ய பமவதத் டயக்கப்
ண்ஞி அடி மக்கயல் டபிபிட்மல், அபள் ளசமன்ட
த்தந்டமன். ழடயதமகய குனந்வடதிம் வண¨ர்ப் மவக
அப்னக் கட்டி ன்று ளசமல்யத் டயன்பிமணல் டடுப்டம்
த்தந்டமன். த்த க்ஷஞம்
ன்ளபன்மல்:ித்டயதமர் எனபனவத ழ

ழமக்கணமதினக்கடம்;அடற்கமக ழபழ தமனக்ழகம
ளகடுடல் ண்ஞி இபர்கலக்கு ன்வண ளசய்படமகலேம்
இனக்கப்மட அடமபட பனக்கும் ளகடுடல்
உண்மக்கமடடமக இனக்க ழபண்டும்;ஸ்பத மம், ஸ்பத
ம் கக்கமணல் இனக்க ழபண்டும்;தமனவத வ
உத்ழடசயக்கயழமழணம அபர்கள் ிரிதணமக ற்று
ளநக்தணமகப் ின்ற்றும் டிதமகலேம் இனக்க
ழபண்டும்.

இந்ட ழமக்கத்டயல், ன்ழமக்கத்டயல், என்வ ணட்ம் டட்டி
இன்ளமன்வ உசத்டயச் ளசமல் ழர்ந்டமலும் அப்ழமட
'ணட்ம்

டட்டிட பமஸ்டபணமகழப ணம ணட்ம்'ன்று

கனயத்டக் கட்டுபட க்ஷ்தணயல்வ;'உசத்டயச்
ளசமன்டடமன் டக்கமமட'ன்று அந்ட ஆமணய னரிந்ட
ளகமண்டு டுத்டக்ளகமள்நப் ண்டபட டமன் க்ஷ்தம்.
இபனுக்கு இடடமன் ற்ட, எத்ட பனம் ன்டமல்
அப்டிப்ட்டயல் அபனுக்கு எனனகணம ிடிப்ன
ற்டுத்டயத் டனம் ல் ண்ஞத்டயல்டமன், ழபழ
என்யல் அபன் இங்கயக் குனறுடி ண்ஞிக்
ளகமள்நமணல் டடுக்குனகணமக அந்ட இன்ளமன்வ
ணட்ம் டட்டுபட. ழபழ பிடணம ணப்மன்வண,

ம்ஸ்கமம் உள்நபனுக்ழகம இபன் பிதணமக வட
உசத்டயச் ளசமல்யற்ழம அவட ணட்ம் டட்டினேம்,

இபனுக்கு வட யயத்டணமகக் கமட்டிற்ழம அவட
உத்கர்ணமகலேம் ளசமல் ழபண்டிதடமகும். இப்டித்டமன்
னமஞங்கநில், ஸ்ழடமத்ங்கநில் அந்டந்ட ளடய்பத்வடப்
ற்யச் ளசமல்லும் ழமடம் அடழப ணற் ல்ம
ளடய்பங்கலக்கும் ழணமட ன்று உத்கர்ம்
ளசமல்பட.

அத்வபடத்டயல் வட பிட்டுபிடும்டி ஆசமர்தமள்
ளசமன்மழம அவடழத க்டயதில் 'ளகட்டிதம

ிடிச்சுக்ழகம!'ன்று ஸ்ழடமத்ரித்டயனப்ட இந்ட
யதமதத்டயல்டமன். ணமவத ன்று அங்ழக டயட்டிதட க்டய
ண்ஞ ழபண்மடபர்கலக்கு;க்டய ணமர்க்கத்டயல் ழமக

ழபண்டித அபச்தணயல்மடபர்கலக்கு!க்டயதமதினப்ட

ன்மல் க்டமக இனப்பன் கபமிணயனந்ட

ளகமஞ்சணமபட ிரிந்டயனந்டமல்டமழ னடினேம்?இப்டிக்
ளகமஞ்சம்கூப் ிரிதமணல் என்மகய பிடுபடற்கம ஜம
[அத்வபட] பனயதில் ழமகக்கூடிதபர்கள் மம் ளசமல்கய
அர்த்டத்டயல், மம் யவக்கய ரீடயதில் க்டய ண்ஞ

ழபண்டித அபச்தணயல்வடமன். அபர்கள் பிதத்டயல்
ஸ்ப-ஸ்பனொமடேந்டமழணடமன் [டட ளணய்தம
உதிர்ப் ளமனவந உன்ி உஞர்ந்டயனத்டழடமன்]க்டய

ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல் அப்டி
இனப்பர்கள் ளமம்க் ளகமஞ்சம் ழழ.
ளனம்மமபர்கநமக மம்

ப்டிதினக்கயழமம்?சயத்டனம், னன்கலம் ஏடுகய
பனயதில் ஏடிக்ளகமண்டு யதமதமயதமதம், டர்ணமடர்ணம்

மர்க்கமணல் மம் ந்ழடமம் ன்று யவப்வடழத
ரிதமட ன்றும் யவத்டப் பிடணம டப்னக்கவந,
மங்கவநப் ண்டகயழமம். ிம்ணமடய ழடபர்கவநனேம்

ஆட்டிப் வக்கய என சக்டய, ிம்ணத்வடழத அவசக்கய
மசக்டய, என்று இனப்டமக ணக்கு அக்கம், க்டய, தம்
உண்மகயத் டப்னத் டண்மக்கவநக் குவத்டக்ளகமள்ந

யவப்ன பனம். 'ளசதழதில்மட சயபம்டமன் த்தம்;
அங்ழக யதமதனம் இல்வ, அயதமதனம் இல்வ;
டர்னம் இல்வ, அடர்ணனம் இல்வ மனம் இல்வ,
னண்ஞிதனம் இல்வ. இளடல்மழண ணமவத. அட
[சயபம்] இட இட ழடமடும் ம்ந்டழண மடட. அட
டண்டிப்டம் இல்வ; பம் டனபடணயல்வ'ன்று
அத்வபடணமகச் ளசமன்மல், அவட மம் குனேக்டய

ண்ஞிக்ளகமண்டு, 'ம் இஷ்ப்டி, ணம் ழமகய

ழமக்கயல் ட ழபண்டுணமமலும் ளசய்தமம்'ன்று free
licence -ஆகத்டமழ

வபத்டக்ளகமள்ழபமம்?அடமல்டமன்

ஸ்ழடமத்த்வட ஆம்ிக்கயழமழட ஆசமர்தமள் ணக்கு
அம்மபம் ழமகழபண்டுளணன்டற்கமக, ணக்கு
அக்கம் ற்டும் பிடத்டயல், ''சயபத்வடனேம்

அவசபிக்கயடமக, டயரினெர்த்டயகலம் ஆமடயக்கயடமக 'ரி
 பிரிஞ்சமடயி:அி ஆமத்தமம்':பிஷ்ட, னத்ன்,
ப்ம்ணம இபர்கநமலும் ஆமடயக்கப்டுகயபநமக -

ணமசக்டயதமக அம்மள் இனக்கயமள். அபவந மம்
ணஸ்கமம் ண்ஞ னடினேம், ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞ னடினேம்
ன்று யவப்டற்குக்கூ ணக்கு சக்டய இல்வ. இந்ட

ஸ்டடய-டேடயகலங்கூ [டடயப்டம் ளடமலபடங்கூ]அபள்
அடேக்த்டமல்டமன் க்கழபண்டும். ப்டற்கு மம்
டர்ணணமக, யதமதணமக, க்டயதமக ந்டளகமண்டு

னண்தங்கவநச் ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்''ன்று
அர்த்டம் ளகமடுக்கய ச்ழமகத்வடச் ளசய்டயனக்கயமர்.
ஞ்ச கயனத்தனம் கமழணச்பரி-கமழணச்பர்கலம்
ஞ்ச க்னத்தனம்கமழணச்பரி-கமழணச்பர்கலம்
ரி--பிரிஞ்சன் ன்று த்ரினெர்த்டயகவநச்
ளசமல்கயமர். இபர்கள் அம்மவந பனயடுபடமகச்
ளசமல்கயமர். இடற்கு னன்மடி, 'சயபனும் உன்ழமடு
கூடிமல்டமன் அவசதக்கூ னடிகயட - அடமபட,
ிஞ்ச யர்பமத்வடப் ண்ஞ னடிகயட'ன்மர்.
அப்டிதமமல் னம் னெர்த்டயகநில் ளசமன் 'ன்'ழபறு,
னடயல் ளசமன் 'சயபன்'ழபறு ன்மகயட; இல்வதம?

ல்மம் என்று ன்ட இனக்கட்டும். அந்ட அத்வபடம்
இங்ழக டுமட ன்றுடமழ ஸ்ழடமத்டயழண

ற்ட்டினக்கயட?இந்ட யவதில் - உள்ழந ல்மம்
என்மதினந்டமலும், ளபநிதில் ழபமகக் கமண்கய
யவதில் - ன் ழபறு, சயபன் ழபறுடமன்.
'ன்'ன்மல்

ழமக்குகயபன், ீக்குகயபன், இல்மணல்

ண்டகயபன் ன்று அர்த்டம். அஞம்,
ம்ஞம் ன்டயல் பனம் ''இடடமன். இடழப
'மம்'ன்றும்

பனம் - அமம், ம்மம்.

ஸ்னஷ்டிக்கும் ப்ம்ணம, க்ஷயக்கும் பிஷ்ட, ம்மம்
ளசய்னேம் னத்ன் ன் னென்யல் ம்ம
னத்வத்டமன் ன் ன்கயமர்.

எழ ணமத்ணமடமன் னத்ளடமனயலுக்கமக இப்டி
னம்னெர்த்டயதமதிற்று. அபர்கலக்கு அந்டத் ளடமனயல்கவநப்
ண்டபடற்கம சக்டய ணமத்ணமபின் னெணம
சக்டயதியனந்டடமன் பந்டயனக்கயட. அந்ட னெ சக்டயழத
அம்மள். ணமத்ணம ன்கய ப்ம்ணத்டயன் சக்டய அபள்.
னம்னெர்த்டய ணமத்டயணயன்ய ஈ, றும்ியனந்ட அத்டவ
ீபமசயகநின் சக்டயனேம் அபநிணயனந்ட

பந்டடடமன்;க கத்டயலுள்ந  பஸ்டக்கநின்
சக்டயனேந்டமன்!
ப்ம்ணத்டயன் சக்டய ன்மல் அடலேம் ப்ம்ணழணடமன்.
ட என்றும் அடபமக இனக்கக் கமஞம் அடன்
சக்டயடமழ?என பஸ்டபின் சக்டயழமய்பிட்ளடன்மல்
அந்ட பஸ்டபின் தழ ழமய்டமழ பிடுகயட?த்ட
மர்ஸ் பர் ழணமட்மர் ன்மல் அந்ட மர்ஸ்

பர்டமழ அந்ட ழணமட்மவ

ழணமட்மமக்கயதினக்கயட?அந்டப் பர்
ழமய்பிட்மல்?அடழப ழம ணமடயரிடமழ?அப்னம்
ழணமட்மர் ன்று ழர் வபத்டச் ளசய்ட கமர்தம்
டபமபட அட ளசய்த னடினேணம?அடன் உள்ழநழத

வகவதபிட்டு பிவநதமடிமல்கூ 'மக்'அடிக்கமட. என
ஆமணய அந்ட ஆமணயதமதினப்ழட அபனுவத
சக்டயதிமல்டமன். ஆடிதமல் ப்ம்ண சக்டய ன்ட

ப்ம்ணழணடமன். ஆமலும், தமமமலும் டன் சக்டயவதக்
கமட்மணல் சும்ணமதினக்கலேம் ளசய்தமணல்பம? அப்டி
ளபநி வ்தமமத்டயல் ஈடுமணல் சமந்டணமக, டன்ில்
டமமக ப்ம்ணம் இனப்வடழத 'சயபம்' ன்ட.

அப்டிப்ட் சயப யவதியனந்டடமன் ளபநிதிழழத

ஏடிக்ளகமண்டினக்கும் ணஸ், ளபநி வ்தமமங்கநிழழத
பிலந்டளகமண்டினக்கய இந்டயரிதங்கள் ஆகயதபற்வக்
ளகமண் ீப யவக்கு மம் பந்டயனக்கயழமம்.

ம்னவத யத்டன்வணவத மம் அவந்ட, ணமதம
கமர்தனம் ம்ம ந்டனம் ழமய் ழணமக்ஷத்டயல்
ப்ழமட ழசர்ழபமம் ன்மல் அந்ட சமந்ட சயபத்டயழழத
ணறுடி இண்க் கக்கயழமடடமன். ணக்கு ணயகலேம்

உதர்ந்ட ஆந்டத்வடக் ளகமடுப்டம ழணமக்ஷம் இப்டி
சமந்டணமதினப்டமல், அப்ழமட மம் இண்க்
கந்டயனக்கும் ப்ம்ணனம் சமந்டணமக, ளசதயல்மணல்,
சக்டயவதக் கமட்மணல் இனப்டமகழப ற்டுகயட.
அடமல்டமன் ப்ம்ணம், ப்ம்ணம் ன்மழ
ளசதங்கயனேள்ந என்மகச் ளசமல்கயழமம். என

ளசதலுணயல்மணல் எனத்டர் சயத்டப்வண ிடித்ட

உட்கமர்ந்டயனந்டமல் ''ப்ம்ணணமதினக்கு'' ன்கயழமம்!
இப்டிப் மர்த்டக்ளகமண்டு ழமகயழமட சயபன்
ப்ம்ணம், அம்மள் ப்ம்ண சக்டய ன்று மகுடுத்டயச்
ளசமல் இழணற்டுகயட - இட இல்மணல் அட

இல்வ ன்மலும், இண்வனேம் ழபறு ழபறு ணமடயரிப்
ிரித்டக் கமட் இழணற்டுகயட.
இப்ழமட ப்ம்ண சக்டயதிமல் க்கும் கமர்தங்கநில்
னத்ளடமனயழமடுகூ இன்னும் இண்வச் ழசர்த்டக்

ளகமள்ந ழபண்டிதடமகயட. சமந்ட சயப ஸ்பனொணமகழப
இனந்ட ணக்கு அந்ட ஸ்பனொ ஜமத்வட ணவத்ட
அடித்டயல் அஞ்ஜம ீப மபத்வடத் ழடமன்ப்

ண்ஞி ம்ம ணமவததில் ிடித்டத் டள்நிதினக்கய
என ளடமனயவனேம் ப்ம்ண சக்டய ளசய்பிக்கயமள் ன்று
ளடரிகயட. இந்ட ணமவததியனந்ட டப்ித்டப் 
ணமன்கள் டங்கலவத ய ஸ்பனொணம சயப
ஸ்பனொ ஜமம் ளற்று சமந்ட ணமடயதம

ழணமக்ஷயவவத அவந்டயனக்கயமர்களநன்டயயனந்ட
இப்டிப்ட் ழணமக்ஷஅடேக்த்வடச் ளசய்படம

ளடமனயவனேம் மசக்டய - ப்ம்ணசக்டய - ளசய்படமக
ற்டுகயட. ஆக, ஸ்னஷ்டி-ஸ்டயடய-ம்மத்ழடமடு
இன்னும் இண்டு ளடமனயல் ழசர்கயட:என்று - ணக்கு
ம்னவத யணம ஆத்ண ஸ்பனொம் ளடரிதமணல்
ணமதம சக்டயதமல் ணவப்ட. இன்ளமன்று ணமவததிழ ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கய ம்வண அடயயனந்ட
பிடுபித்ட, 'சயபணமக்கய வதமண்ட்'ன்று ணமஞிக்கபமசக

ஸ்பமணயகள் மடி ணமடயரி ணமத்ண ஸ்பனொத்டயல்

ழசர்த்ட ழணமக்ஷத்வட அடேக்யப்ட. இந்ட இண்டு
ளடமனயலுக்கும் னவழத 'டயழமடமம்'ன்றும்
'அடேக்ம்'ன்றும்

ழர். டயழமடமம் ன்வடத்

டயழமமபம் ன்றும் ளசமல்படண்டு. 'டயஸ்'ன்கய

டமடலேக்கு 'ஸ்தப்டுத்டபட', 'ணவப்ட'ன்றும்
அர்த்டம். 'டயஸ்கரிஞி'ன்று என பித்வட
ழகள்பிப்ட்டினக்கமம் - என பஸ்டவப
ணவந்டழமகும்டிப் ண்டம் பித்வட.

'டயஸ்'யயனந்டடமன் 'டயவ'பந்டயனக்கயட.

என

பஸ்டவப ணக்குத் ளடரிதமடடி டயவ பிலந்ட

ணவத்டபிடுகய ழடமல்யழதம?ணமவதத் டயவவதப்
ழமட்டு ம் ஆத்ணஸ்பனொத்வட ணவத்ட
ம்மத்டயல் ஆட்டுத்டகய மசக்டயதின் ளடமனயல்

டயழமடமம். டயவவத அறுத்ட ழணமக்ஷம் ளகமடுக்கும்
ளடமனயல் அடேக்ம். மசக்டய ஸ்னஷ்டி, vFF,
ம்மங்கலக்கு அடயகமரிதமக ப்ம்ணம, பிஷ்ட,

னத்ர்கவந வபத்டயனப்ட ணமடயரி டயழமடமத்டயற்கு
வபத்டள்ந அடயகமரிக்குப் ழர்டமன் ஈச்பன்.

ணழச்பன் ன்றும் ளசமல்படண்டு. னடயல் ளசமன்
னத்ளடமனயலும் ணமவதக்கு உட்ட்டடமன். அந்ட ணமதம
ழமக யர்பமம் னலக்க ஈச்பின் அடயகமத்டயல்

இனக்கயட. ணமவதவத யவ்னத்டய ண்ஞி ழணமக்ஷத்வடக்
ளகமடுக்கும் அடேக்த் ளடமனயவப் ண்டம்
அடயகமரிதின் ழர் டமசயபன்.
ந்ளடமனயல் - ஞ்சக்னத்தம் - ன்று இபற்வச்
ளசமல்பட. வசப யத்டமந்டம் னடம சயப

ணடங்கநிலும் இட உண்டு. ஆக்கல், அநித்டல் (கமப்ன

அநித்டல்) , அனயத்டல், ணவத்டல்;அனநல் ன்று டணயனயல்
ளசமல்பமர்கள். வசபர்கள் இப்டி ஞ்ச க்னத்தம் னரிபட
ணசயபன்ன்று ளசமல்பமர்கள். மமபின்
மட்டிதத்வடழத 'ஞ்ச க்னத்த ணமந்ட

டமண்பம்'ன்று பிநக்குபமர்கள். சமக்டத்டயல்
அம்மவநத்டமன் ஞ்ச க்னத்தம் னரிபநமகச்
ளசமல்பமர்கள். ''ஞ்ச க்னத்த மதஞம''ன்று
ஸ்மணத்டயல் ழர் பனகயட.

டுத்டக்ளகமண் பிதம் சமக்டணம ஸ்ழடமத்ம்
ன்டமல் ணட்டுணயல்மணல், டுயவதமகப்

மர்த்டமலுங்கூ ஞ்சக்னத்தங்கவநனேம் எவ்ழபமர்
அடயகமரிகவநக் ளகமண்டு ளசய்கய டவவண ஸ்டம
அடயகமரி அம்மள் ன்ழட அடயகப் ளமனத்டம் ன்று

ளடரினேம். ப்டிளதன்மல், க்னத்தம் - கமர்தம் ளசய்பட ன்ட சக்டயவதக் ளகமண்டு ப்டடமழ? சக்டயவதக்
கமட்டிமல்டமழ கமர்தம் க்கும்? சக்டய ன்மழ
அம்மள் டமழ? வசப சமஸ்டயங்கநிலும் சக்டய
யடமகழப டமன் சயபவச் ளசமல்யதினக்கயட -

அடமபட சயப த்ிக்குத்டமன் சக்டய ன்று ழர் ளகமடுத்ட,
அபழநமடு அபன் ழசர்ந்டயனப்டமகழப
ளசமல்யதினக்கயட.
அத்வபடத்டயற்கும், ம்னவத 'ளநந்டர்த ரி'தின்
அிப்மதங்கலக்கும் ளமம்க் கயட் பந்டபிடுகய
கமஷ்ணீ  வசபத்டயல் உச்சமஞிதம ணமத்ணமவப 'சயப-

சக்டய'ன்ழ ழசர்த்டச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதிமல்,

ளபறும் டத்பணமக, ணமடய ணமடயரிதம கமர்தணயல்மட

உள்நடேபணமக இல்மணல் கமர்தம், ஞ்ச 'க்னத்தம்'ன்று
பனம்ழமட அவடப் மசக்டயதம அம்மநின்
அடயகமத்டயல் ளசமல்படடமன் ளமனத்டம்.
ந்ட அடயகம ழடபவடகவநக் ளகமண்டு அபள் ஞ்ச

க்னத்தம் ண்டகயமள் ன்மள் அப்ழமட அபள் அந்ட
ந்டக்கும் ழணழ, பனக்கும் ழணழ இனக்கயமள்
ன்மகயட. ப்ஹ்ணத்டயன் ரினர்ஞ சக்டயதியனந்ட
டமழ இந்ட ந்ட சக்டயகலம் பந்டயனக்கயன்?அப்ழமட
அடடமழ ல்மபற்றுக்கும் ழணமடமக இனக்க
ழபண்டும்?
அந்ட னெசக்டயடமன் ம் த்ழடமத்த்டயன் க்ஷ்தணம

றந்டரி. அத்டவ ளடமனயல்கலக்குழண அபள்டமன் ஆடம
சக்டய. க்னத்த னெர்த்டயகள் ந்ட ழனக்குழண அபள்டமன்
[சயரித்ட]தசணமிதம்ணம!ஜமத்வட, ழணமக்ஷத்வட
அடேக்யக்கும் டமசயபனுக்குங்கூ அபள் ழணழ

அபன் ளபறும் ஜம ஸ்பனொணமக இனக்கயழமட -'just
Being 'ன்கயமர்கழந, அப்டி, 'இனக்கயடடமன்',
'ளசய்கயடயல்வ'ன்று

டன்ில் டமமக இனக்கும்ழமட

அபனுக்கு ழணழ, கர ழன என்றும் கயவதமட. ஆமல்

அபனும் ஜமத்வட அடேக்யப்ட ன் கமர்தத்வடப்
ண்டம்ழமட அப்டி அபவப் ண்டபிக்கய சக்டய
அபனுக்கும் ழணழ இனக்கத்டமழ ளசய்கயட?
''ழணழ''ன்வட

ஸ்டெணமகழப அந்ட ந்ட ழனக்கும்

ழணழ அபள் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்டமக மகமத்டயல்
[உனபத்டயல்]கமட்டி, அடேபிகலக்கும் ணந்த் யத்டய

ளற்பர்கலக்கும் டர்சம் ளகமடுத்டயனக்கயமள்.

ப்டிளதன்மல் அபள் மமழச்பரிதமகக் ளகமலு
பற்யனக்கும்
ீ
ஆத்டயன் மலு கமல்கநமக ப்ஹ்ணபிஷ்ட-னத் ணழச்பர்கள் இனப்மர்கள். மலு
கமவனேம் ழசர்த்ட உட்கமர்படற்கம ழணல் வக
இனக்குணல்பம? அந்டப் வகதமக டமசயபன்
இனப்மர்.
இப்டி ப்ஹ்ணமடய ஞ்ச க்னத்த னெர்த்டயகவந
ஆணமக்கயக் ளகமண்டினக்கும் அம்மவந, அடமபட
னர்ஞ ப்ஹ்ண சக்டயவதக் கமழணச்பரி ன்று ளசமல்பட.
அந்ட அபத்டயல் ப்ஹ்ணத்வட அபலவத
டயதம கமழணச்பன் ன்று ளசமல்பட.
''அபள்டமன்

கனம் ண்டகயபள் ன்னும் ழமட

அபலக்கு டற்குப் டய ன்று எனத்டவச் ளசமல்ய,
கமழணச்பன் ன்று அபனுக்குப் ழர் ளகமடுத்ட வபக்க
ழபண்டும்?''
அபள்டமன் கனம் ன்மலும் அபலக்குள்ந அழக
னொ ழடங்கநில் இப்டி லபித்தம ழடபவடதமக
இனக்கும்ழமட ணமடம ன் மபழண அபலக்கு

னக்தணமட. மம் ல்ழமனம் அபவந என குனந்வட
அம்ணமபிம் அன்ழமடு ழமய் எட்டிக்ளகமள்கயட ழம
அன்ன ண்ஞ ழபண்டும் ன்டமழழத ணமசக்டயதம
அபள் சக்டயவதபி ளநந்டர்தனம் நிடனம்
ளமங்கயத் டடம்னம்டிதமக இப்டி னொம் ளகமண்ட.
அடமல்டமன் ஸ்மணத்டயல் ஆம்ப் ழழ
''லணமடம''ன்று

இனப்ட. ம்வண ஸ்னஷ்டித்ட,

ரிமயத்ட, ன்ணமக்கலக்கு டு டுழப ம்மம்
ன் ளதரிழ 'ளஸ்ட்'ளகமடுத்ட, ணமதம ணவப்ன
பிவநதமட்டுகலம் கமட்டி, னடிபிழ
ழணமக்ஷ£டேக்த்டயல் டன்ழமடு என்றுடுத்டயக்
ளகமள்லம் டமதமக இனப்பள் அபள். டமதமர் ன்று
'மர்ட்'[ழபம்]

ழமட்டுக் ளகமண்மல் டகப்மவக்

கமட்டிழத ஆக ழபண்டும்.
டகப்மரில்மட டமதமளன்மல் ... இண்டு
டயனுமகலேம் 'அந்ட ணமடயரி'கன் ணமடமவப யவக்க
பிமணம? கன்ிதம மம, கன்தமகுணமரி
ஆகயதபர்கநின் ணமசமம் ழபழ. அறசக்டயகவந

அக்கழப ற்ட் டர்வக பிதனம் ழபழ. இபள்
னக்தணமக லணமடம. அப்ழமட ிடமலேம் இனந்டடமழ
ஆகடம்?அடமல்டமன் கமழணச்பவப் சயதமகக்

ளகமண்ட;அந்ட 'உப்னக்குச் சப்மஞி'அகனவதமனுக்கு
ழமக டர்ணத்வட அடேரித்ட உசந்ட ஸ்டமனம்

ளகமடுத்டட. ''[யடம]த்ரிசடய''தில் அபள் கமழணச்பன்
த்ி ன்டற்ழக டயவந்ட ழர்கவந அடுக்கயக்
ளகமண்டு ழமதினக்கயட.
மமழச்பரி, யடம, த்ரினறந்டரி னடம
ளதர்கவநக் ளகமண்பலம் அபழநடமன் ன்மலும்
கமழணச்பரி மணமலேக்குத் டிச் சயப்ன உண்டு.

ன்ளபன்மல், வசபத்டயல் சயபன் ப்டி சக்டய
யடமகழப இனக்கயமழம, அப்டிழத சமக்டத்டயலும்
இந்ட லபித்தம டந்த்த்டயல் சக்டயதமபள் சயப

யவடதமகழப க்டயழதமடு இனக்கயமள். னர்ஞ

ப்ஹ்ண சக்டயக்கு தமர் டயதமக இனக்க னடினேம்? அவடத்
டபி டலேழண இல்மடழமட தமர் டய

ஆகனடினேளணன்று ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் சக்டயவதக்
கமட்மணல், கமர்தம் ண்ஞமணல், சமந்டணமக இனந்ட
ளகமண்டினக்கய ப்ஹ்ணணம சயபன்டமன் அந்ட சக்டயக்கு

ழபழ ணமடயரி, இன்ளமன்று ணமடயரி ளடரிபடமல் அடடமன்
டயதமதினக்க னடினேளணன்று ளடரிகயட. அடமபட சமந்ட
சயபின் சக்டய ப்மபம் அந்டப் த்ி னெம் ஞ்ச
க்னத்தங்கநமக ளபநிப்டுபடமக ஆகயட.

இடயயனந்ட இன்னும் ன் ஆகயளடன்மல், அந்ட
சயபழ ழமக சக்டய பிமத்வடக் கமட்டும்
கமர்தத்வடப் ண்ஞமபிட்மலும், அப்டிப்

ண்ஞழபண்டும் ன்று ஆவசப்ட்டமக ஆகயட.
''என்மக

இனந்ட ப்ம்ணம் பமக ஆக ஆவசப்ட்ட''

ன்ழ உயத்டச் ளசமல்கயட. சமந்ட ப்ம்ணம்
அப்டிழத இல்மணல் கமர்த ப்ம்ணணமதிற்று ன்மல்,

அப்ழமட அந்டக் கமர்தத்டக்ளகல்மம் னந்டய, அட கமர்த
ப்ம்ணணமகடம் ன்று
ஆவசப்ட்டினக்கடம்டமழ?'ஆவசப்ட்ட'- 'அகமணதட'
ன்ழ உயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ப்ழமடம்
சயத்சக்டயதம ஜமசக்டயவத உள்ழந வபத்டக்
ளகமண்டுள்ந ப்ஹ்ணம் - சயபம் - சக்டயவத ளபநிப்டுத்டய
ப்ஞ்ச ீ வ ண்ஞழபண்டும் ன்று ஆவசப்ட்ழட
அடனுவத இச்சம சக்டய ப்டுகயட. அப்னம்
பமஸ்டபணமகழப ஞ்ச க்னத்த ீ வ ளசய்டட க்ரிதம
சக்டய. அட இனக்கட்டும். இப்ழமட பிதம், டன்ில்

டமமதினந்ட ப்ம்ணம் ளபநினகப்டும்ழமட னடயல்

ழடமன்யதட அடன் இச்வச, ஆவச;'கமணம்'ன்று உயத்
ளசமல்பட. 'கமணம்'ன்ட இங்ழக டப்ர்த்டம்

டனபடயல்வ. சுத்டணம இச்வசக்ழக அப்டிப் ழர். னர்ஞ
ப்ஹ்ண சக்டய ப்ணத்டயயனந்ட ழபழ ணமடயரி ளகமண்
னடல் ஆபிர்மபம் அந்டக் கமணம். அடழபடமன்

அபனுக்குப் த்ி ஸ்டமம். அப்ம அம்ணம ழசர்ந்ட
ப்வகள் உண்மகயமற்ழம சமந்ட ப்ஹ்ணணம சயபன்
இந்ட இச்சம சக்டயழதமடு ழசர்ந்டமல்டமன் ப்ஞ்ச ீ வ ,

ஞ்ச க்னத்தங்கள் ல்மம் ன்டமல் அபர்கள் டயனேம்
த்ினேம் ஆகயமர்கள். அபனுவத இச்வசதின்,
கமணத்டயன் ஸ்பனொணமடமல்டமன் அபலக்குக்
கமழணச்பரி ன்று ளதர்.

அடடமன் னடல் ளதர். ப்ஹ்ணத்டயணயனந்ட னடல் evolute
[ரிஞமண

டத்பம்] கமணம் ன்மல் அவட வபத்ட

ற்ட் [கமழணச்பரி ன்]ழர்டமழ ப்ஹ்ண சக்டயதின்
னடல் மணமபமக, ப்டம மணமபமக இனக்க

ழபண்டும்?பன் இப்டி ஆவசப்ட்மழம அபன்
கமழணச்பன். ளபறும் ப்ஹ்ணணமக இனந்ட அபன்
ஆவசப்ட்ழடமடு ரி. அந்ட ஆவசவதக் கமர்தணமக்கய
ப்ஞ்ச ீ வதமகப் ஞ்ச க்னத்தம் ன்று

பமஸ்டபணமகழப ண்ஞிக் கமட்டுபட னலக்க னலக்க
சக்டயதம அபள்டமன். அடமபட, கமழணச்பரிடமன்
பிக்ழமரிதம, யளத் மஞிகள் ணமடயரி, டமழ னர்ஞ
ஆட்சயதடயகமத்டன் இனப்பள்;ணஸ்ட
கத்டக்கவநனேம் ீபர்கவநனேம், ழடபர்கவநனேம்
ஆள்கயபள்.

ஆள்கய மமலேக்குப் ளண்மட்டிதமதினப்டமல் ணட்டும்

மஞிதில்வ;டமழ ழமக ஆட்சயப் ளமறுப்ன பயக்கய
மஞி!ஸ்மணத்டயல் னடல் மணமபமக
'லணமடம'ன்று

அபவந அன்ழமடு அம்ணமபமகக்

கூப்ிட்லேழழத அடுத்ட இண்டு மணமக்கள்

அபலவத ஆட்சயதடயகமத்வட - அபள் அகயமண்,
ப்ம்ணமண் சக்பர்த்டயிதமக இனப்வடத்டமன் 'லணமமஜ்ஜி'ன்றும், 'லணத்

யம்மழச்பரி'ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட.
அபள் யம்மழச்பரிதமக சயம்ணமத்டயன்
ழணயனப்ட என ழகமம். அட ல்ம மம-மஞிக்கும்
உண்மடடமன். அபலக்ளகன்று ஸ்ளமக இனப்ட

ஞ்ச ப்ஹ்ணமம் ன்று ளசமன்ழன். அடற்கு ழணழ
கமழணச்பரிதமக அபள் உட்கமர்ந்டயனப்வடச் ளசமன்ழன்.

அபள் டிதமதில்மணல் டயதம கமழணச்பழமடு கூ
இனக்கயமளநன்று ளசமன்ழன். ஞ்ச ப்ஹ்ணமத்டயன்
ழணழ அந்டக் கமழணச்பின் ணடிதின் ழணழடமன்
அபள் உட்கமர்ந்டயனக்கயமள். அடமல் அபனும்
அபலக்கு ஆம்!
ப்ஹ்ணத்டயயனந்ட னடயல் ழடமன்யதட ப்ஞ்ச
ீ வதில் ளபநிப் ழபண்டுளணன் கமணழண ஆடமல்
கமழணச்ப-கமழணச்பரிகள் ன்ழட ஆடய டம்டயதரின்
ஆடயப் ழர்;னடம னக்கயதப் ழர்.
அபவந யடமம்மள் ன்மலும் அபவ

யழடச்பன் ன்டயல்வ. யடம் ன்மல் ண
நிம், ளமம் ம்னட. ளண்மம அபள்டமன்

அப்டிதினக்க னடினேழண டபி அபன் அப்டிதினக்க
னடிதமட. அழட ணமடயரி அபவந மமழச்பரி

ன்மலும் அபவ மமழச்பன் ன்டயல்வ.
டஞ்சமலைரில் மமழச்பம் இனக்கயளடன்மல் அட
ழகமபில் கட்டி மம [மம ழசமனன்]ழவ வபத்ட

ற்ட் ளதர்;ஸ்பமணயவத வபத்ட அந்டக் ழகமபிலுக்கு
ற்ட் ழர் ப்னடீச்பம் ன்ழட. மமழச்பரிக்கு
ழமடிதமக மமழச்பன் ன்று இல்வ. ளன்மல்
இப்ழமட ளசமன் ணமடயரி, அபள் டமன் ஆட்சய அடயகமம்
ளற் அசல் ணமமஜ்ஜி. [சயரித்ட] பிக்ழமரிதமபின்
அகனவதமம ஆல்ளர்ட் ணமடயரி, இப்ழமட

யளத் அகனவதமன் ஃியப் ணமடயரிடமன் இந்ட
ணம மஜ்ஜிதம்ணமநின் டயனேம்!இந்ட உணமங்கூ
அவ்பநலே ரிதில்வ. ளன்மல் பிக்ழமரிதம,

அபவந பிலேங்கூ இப்ழமடயனக்கய இங்க்மன்டின்
மஞி ஆகயதபர்கள் மர்யளணன்டுக்குக்
கட்டுப்ட்பர்கள்டமன். மமழச்பரி அப்டிதில்வ 'மபரின்

பர்'ன்கய னர்ஞ அடயகம ஸ்படந்டயம்

ளற்பள்.............
'பன்'ன்று
'லேட்'ன்கய

லேவச் ளசமல்கயழமம். லேன் ன்ட
இங்கயீ ஷ் பமர்த்வடடமன். அட என

வக்கும் ளதமதினக்கயட. ஆடயதில் அந்ட வனேள்ந
ளபள்நிக்கும் அழட ழர் உண்மதிற்று. அப்னம்
ப்டிளதப்டிழதம ணமயப்ழமய் 72 குந்டணஞி வனேள்ந
டங்க மஞதத்டயற்கு அந்டப் ழர் பந்டபிட்ட. அடயழ
'மபரி'ம

மம டவ ழமட்டினக்கும் அடமல்

மபரின் ன்றும் அந்டக் கமசுக்ழக ழர் பந்ட, டணயனயல்

பன் ன்மகயபிட்ட. 'பன்'ன்டம்
'ஸ்பர்ஞம்'ன்டம்

த்டமன எழழம எயக்கயன்.

ஸ்பர்ஞத்டக்கு பன் ன்று ழர் இனப்டயல் இப்டி
இட்டிப்னப் ளமனத்டணயனக்கயட!.....
அம்மள்டமன் ஆட்சயதடயகமனள்ந மபரின் மஞி.
அடமல் மமழச்பரி. ஸ்பமணயக்கு அந்ட

அடயகமணயல்வ. அடமல் அபவ மமழச்பன்
ன்று ளசமல் யதமதணயல்வ. த்ரினறந்டரி ன்ட
அபலவத இன்ளமன னக்தணம ழர். 'ளநந்டர்த
ரி'ன்ழட அந்ட த்ரின'றந்டரி'வத வபத்டத்டமன்
ன்று ளசமன்ழன். இடற்கும் ழமடிப் ளதமக

ஸ்பமணயக்கு த்ரினறந்டன் ன்று ழர் கயவதமட.
ழர்ணமமக, தனறுத்டகய ணமடயரி, த்ரினமந்டகன் [த்ரின
அந்டகன்]ன்றுடமன் இனக்கயட!ளன்மல், னென்று
ழமகத்டயலும் அபள்டமன் ஈற் அனகு. அபனுவத
அனகும் அபள் அனகுக்கு ஈமகமடடமல் அபனுக்கு அனகும்
அபள் அனகுக்கு ஈமகமடடமல் அபனுக்கு அப்டி

ழரில்வ. த்ரினறந்டரி ன்மல் த்ரிழமகங்கநிலும்

அனகயல் னடல் அபழந ன்று அர்த்டம். அப்டி அபவந
னடல் ன்று ளசமன்பிட்டு, அபன் த்டவ

அனகமதினந்டமலும் அபவனேம் னடல் ன்று ப்டிச்
ளசமல் னடினேம் அபன் [அனகயல்] உசந்ட க்ஷம்
ழமமலும் இண்மபடமகத்டமழ இனக்க
னடினேம்?அடமல் அபனுக்கு த்ரினறந்டன் ன்று ழர்
கயவதமட.

ஆமல் இண்டு ழர் [இனபர்]இனந்டமல்டமழ ஸ்ம்
ஆவச (கமணம்) ளகமள்ந னடினேம்?அடமல் கமழணச்பகமழணச்பரி ன்டடமன் அனகம ழமடிப் ழமக
இனக்கயட. ஞ்ச ப்ஹ்ணமத்டயன் ழணழ னர்ஞ
ப்ஹ்ண சக்டயதமபள் ப்ஹ்ணத்டயன் யர்னகப்டும்
[ளபநினகணமகும்]கமணத்வட ழடபமகக் ளகமண்டு
கமழணச்பரி ன் ளதரில் ஆபிர்மபம் ளகமண்டு,
கமழணச்பன் ன் டயதம அந்ட ப்ஹ்ண சயபத்ழடமடு
ஸ்னஷ்டி ீ ம மகம் அத்டவனேம் ண்டகயமள்.
ிஞ்சம் ஸ்னஷ்டிதமகய ப்டற்ழக ஞ்ச க்னத்தம்
ன்று ளடரிகயட. ளபநிதில் டன்வழத  னொணமக
பி ழபண்டுளணன்று அபலக்கு ஆவச - கமணம் இனப்டமல் டமன் இப்டி த்டகயமள். இப்டிக்

கமணனவதபநமதினப்டமல் அபள் கமழணச்பரி.
'டன்வழத

பமக்கயத் டன்ிணயனந்ழட ிரித்ட

வபக்கடம்;ணமவததிமல் ிரித்ட வபக்கடம் ன்று
இப்டினேம் என கமணணம?க்னொணம கமணணமக அல்பம
இனக்கயட?' ன்மல் - அப்டிதில்வ. னடிபிழ

த்டவ னேகமந்டம், கல்மந்டணமமலும் அடற்கப்னம்
ிரித்ட வபத்ட ல்மபற்வனேம் டன்ிம் கணமக
க்தப்டுத்டயக் ளகமள்நத்டமன் அபலக்கு உத்ழடசம்.

ிரித்ட வபத்ட அப்னம் ழசர்த்டக் ளகமள்படயல்டமன்
கூடுடம ஆந்டம் உண்மகயட!ம் கூழப எனத்டர்
இனந்ட ளகமண்டினந்டமல் ப்ரிதம் ளமங்கயக் ளகமண்டு
பனபடயல்வ. அபழ ிரிந்ட ளபநினைர், ளபநிழடசம்
ழமய் பிட்டு § கமம் கனயத்டத் டயனம்ி பந்டமல்

ப்ரிதம் ளமங்கயக் ளகமண்டு பனகயட. அம்மள்
டன்வழத மணமக்கயப் ிரித்ட ணமவததிழ

டள்நிதினக்கய கமணனம் இந்ட ணமடயரி, அப்னம் என்று
ழசர்த்டக் ளகமள்படயலுள்ந அடயப்ழவணதின்
ஆந்டத்வடக் கமஞணமகக் ளகமண்ட டமன். ந்டத்
டமதமனம் குனந்வடதிம் 'எநிஞ்சு-ப்ழந'
பிவநதமபில்வதம?
னத்டயத்டயயனந்ட ஆபிதமகப் ழமகய ம் ழணகணமகய
த்டவழதம டைறு வணல் டள்நி டயதமக
உற்ப்த்டயதமமலும், அந்ட டய ஊளல்மம் சுற்யத்
டயரிந்டமலும் னடிபிழ டன்வ ிப்ித்ட டமதம

னத்த்டயழழத ங்கணயத்டத்டமழ டீர்கயட?........
கமழணச்ப யவடதம கமழணச்பரி ஞ்ச
ப்ஹ்ணமத்டயல் பற்யனக்கயமள்.
ீ
ப்ஹ்ணனம் அடன்
னர்ஞ சக்டயனேம் - குயப்மக இச்சம னொத்டயயனக்கய
னர்ஞ சக்டயனேம் - ல்மபற்றுக்கும் ழணழ. அந்ட

ழமடிதியனந்ழட ஞ்ச க்னத்தங்கலம் ற்ட்டு ஸ்னஷ்டி
பிசயத்ம், ப்ஞ்ச மகம் க்கயளடன்று டமத்ர்தம்.
இவடழத ஸ்டெத்டயல் னொம் ளகமடுத்டக் கமட்டும் ழமட
ஞ்ச ப்ம்ணமத்டயன் ழணழ கமழணச்பனுவத இட
ணடிதிழ கமழணச்பரி உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயமள்.
அபர்கள் கயனக்குப் மர்க்க உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்மர்கள்.
அடற்ழகற்டி அந்ட ஆத்வடப் ழமட்டினக்கும்ழமட
ஆக்ழத டயக்கயல் (ளடன் கயனக்குத் டயவசதில்) உள்ந அடன்
கமல்டமன் ப்ஹ்ணம;யர்னடயதில் (ளடன் ழணற்கயல்) உள்ந
கமல் பிஷ்ட; பமனே (பழணற்கு) டயக்குக் கமல்

னத்ன்;ஈசமன்தத்டயல் (பகயனக்கயல்) உள்ந கமல் ளதர்
ளமனத்டத்ழடமடு ஈச்பமகழப இனக்கும்.

மலு கமல்கவநனேம் ழசர்த்டப் ழமட் ழணல் வக
டமசயபன். ப்ம்ண சக்டயதியனந்ட, ப்ம்ண சக்டயதமல்,
ப்ம்ண சக்டயவத ந்ட ளடமனயல் ிரித்டக் கமட்டுகய இந்ட
ந்ட ழவனேம் ஞ்ச ப்ம்ணம் ன்ழ ளசமல்ய

இபர்கநமம ஆத்வடப் ஞ்ச ப்ம்ணமம் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
ப்ம்ணம் ன்று உச்சஸ்டமத்டயல் ழர் ளசமன்டற்கு

ழர்ணமமக, டெக்கயபமரிப் ழமடுகய ணமடயரி, இந்ட ந்ட
ழவ 'ப்ழடம்'ன்றும் ளசமல்படண்டு. ''ஞ்ச

ப்ஹ்ணம ஸ்டயடம''ன்று அம்மலக்குப் ழர் ளசமன்
அழட ஸ்மணம் ''ஞ்ச ப்ழடமமீம'', ''ஞ்ச
ப்ழட ணஞ்சமடயசமதிி''ன்றும் ழர்கள்
ளசமல்யதினக்கயட. ன் டமத்ர்தளணன்மல், இபள்
அபர்கலக்கு அந்டப் ஞ்ச க்னத்த சக்டயகவநக்

ளகமடுக்கமணயனந்டமல் அபர்கள் ப்ழடத்டக்கு ணம்டமன்
ன்ழட!மர்ஸ் பர் ழம ழணமட்மர், ஃப்னைம
ல்ன ணமடயரி!

கமழணச்பனுக்கும் அபள்டமன் ிமஞ சக்டய. ''கமழணச்ப
ப்மஞ மடி''ன்றும் மணம இனக்கயட. ஸ்மணம்,
த்ரிசடய இண்டிலும் அந்டப் ழர் பனகயட. ஆமலும்
ழமக டர்ணத்டயல் என ஸ்த்ரீதமபள் டயக்கு ழணல்
ஸ்டமம் ளகமடுத்ட அபழமடு ழசர்ந்ட இனப்ழட
ளனவண ன்யனப்டமல் ணமசக்டய பமய்ந்ட

மசக்டயனேம் டக்கு ழணல் ஸ்டமத்டயல் கமழணச்பவப்
டயதமகக் கமட்டிக் ளகமண்டு பிநங்குகயமள்.
சயப னும்  னும்
'சயப'னும் ''னும்
'சயபன்

அவசதக்கூ னடிபட உன்னுவத ங்க

ணயவணதமல்டமன்;அப்டிப்ட் உன்வ ன்
ஆமடயக்கயமன்'ன்று சயபன், ன் ன்டமக இண்டு

ழர் ளசமல்ய, எனத்டன் அவசந்ட ளகமடுப்ட, ணற்பன்
ணஸ்கமம் ண்டபட ன்று இண்டு கமர்தங்கவந
ஆசமர்தமள் [ளநந்டர்த ரி னடல்

ச்ழமகத்டயல்]ளசமல்யதினக்கயமர். அந்டப் 'ல்பி'வத
டுத்டக் ளகமண்டுடமன் இவ்பநலே யபல், ஸ்பம்
ழமட்ழன்.
'ன்

இண்டு ழர் - சயபன், ன் ன்று? கமர்தத்டயலும்

ன் பித்தமம் - அவசபட, ணஸ்கமம் ண்டபட
ன்று?'ன்வடச் ளசமல் ஆம்ித்ழடன்.

அவசபடமக ணமத்டயம் ளசமன் சயபன்டமன் சமக்ட-வசப

சமஸ்த்ங்கநில் னடல் டத்பணமக ப்ஹ்ணம், ம்ளமனள்
ன்ளல்மம் ளசமல்ப்டும் ஸ்டமத்டயலுள்ந சயபன்;

ம்னவத கமழணச்பரிதின் டயதம கமழணச்பன். ஞ்ச
ப்ஹ்ணங்கலக்கும் ழணழ இனப்பன். அபன்
அபலக்குப் டயதமடமல் அபவந ஆமடயப்டமக,
ணஸ்கமம் ண்டபடமகச் ளசமல்பில்வ. அந்ட

ஸ்டம பிழசம் ணட்டும் கமஞணயல்வ. டன்வத்
ளடரிந்ட ளகமள்பட, அப்னம் டன்வ யர்னகணமக்கயக்

ளகமள்ந ஆவசப்டுபட ன்ட டபி ழபழ ந்டக்
கமர்தத்டயலும் அபன் ிழபசயக்க னடிதமடபன்!சயத்

சக்டயதமக அபனுக்குள்ழந ப்லேம் உள்ந அம்மள் இச்சம
சக்டயதில் அபவ ஈடுடுத்டயதழடமடு யறுத்டயக் ளகமண்டு
பிட்மள். க்ரிதம சக்டயனேம் ளகமடுத்ட அபவக்

கமர்தத்டயல் ஈடுடுத்டபில்வ. அடற்கு [க்ரிதம சக்டய
ளற்றுக் கமர்தங்கள் ளசய்படற்கு]ஞ்ச க்னத்த
னெர்த்டயகவந அபள் உண்மக்கயமள். ஆவகதமல் ந்ட
ளபநிக் கமர்தனம் ளடரிதமட, னடிதமட, இல்மட சயபன்
ஆமடவ ளசய்பட, ணஸ்கமம் ளசய்பட
ன்டற்ளகல்மம் இழணதில்வ. அவளதனமட சமந்ட

னத்ணமதினந்டபித்டயல் இச்வச ன் என அவ
ணட்டும் லந்டழடமடு ரி. டகடு ணமடயரி அவசதமட
னத்த்டயல் அந்ட அவ ற்ட்ழமட அவசலே

ற்ட்டு பிடுகயட!என சக்டய, driving force , இனந்டமளமனயத
ப்டி ந்ட என அவசலேம் ற் னடினேம்? ஆவகதமல்
இப்ழமட அபன் சக்டய யடமகய பிட்மளன்று

அர்த்டம் ... இப்ழமட [சயரித்ட]வசபன் அவசபன்!சயப
ம்ந்ணமடற்கு 'வசப'ன்று ழர்

ளடரினேழணமல்யழதம?அல் வசபன் அவசதணமட்மன்.
சக்டய யடணம வசபன்டமன் அவசபமன். வசபன்
அவசபன்!
'ன்'ன்ட

ஞ்ச க்னத்த னெர்த்டயகநில் ம்ஞம்

ண்டம் னத்ன். [ஞ்சக்னத்தங்கநில் னவழத
மனம் ஸ்னஷ்டினேம் ளசய்பர்கநம]ரி, பிரிஞ்சன்
ன் பிஷ்ட, ப்ம்ணமக்கநின் ழர்கலக்கு டுபில்

ன் ன் ழவ ''ரி--பிரிஞ்சமடயி:''ன்று

ழமட்டு இவட ஆசமர்தமள் ஸ்ஷ்ணமகத்
ளடரிதப்டுத்டயதினக்கயமர்.

யத்டமந்ட வசபத்டயல் [வசப யத்டமந்டத்டயல்]னல
னடம சயபனுக்ழக  மணனம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
''சயபன், அன்''ன்று

இண்வனேம் ணணமகச் சயப்ித்டச்

ளசமல்யதினக்கயட. அட ணமத்டயணயல்மணல் ளடமன்று

ளடமட்டு இந்டத் ழடசம் னமலேம் சயபனுக்குப் னண்ரீகம்
ழமடுபடமக ர் ழசர்ந்ட ழகமம் ழமடும் மணணமக
''

ணமழடபம''ன் சப்டழண இனந்ட

பந்டயனக்கயட. டணயழ்மட்டில் ''அழமம''ன்கயழமம்.....
னண்ரீகம்:மணம்
னண்ரீகம் :மணம்
'னண்ரீகம்

ழமடுபட'ன்று என பமர்த்வட ளசமன்ழன்.

ளசமன் ந்டர்ப்த்வட வபத்ட, அட ழகமஷ்டிதமகப் 
ழர் மண ழகமம் ழமடுபட ன்று னரிந்ட
ளகமண்டினப்ீர்கள்.

கபன் மணத்வட ழகமஷ்டிதமக ழகமம் ழமடுபவடப்

னண்ரீகம் ழமடுபட ன்று ன் ளசமல்டளணன்மல்
இண்டு கமஞம் ழடமன்றுகயட. மன் guess ண்ஞிச்
ளசமல்கயடடமன்.

கூட்ங் கூட்ணமக க்டர்கள் மண வ ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழகமம் ழமடுபட ங்ழக ளமம்லேம் மஸ்டய
ன்மல் ண்ரீனத்டயல்டமன். எழ ''ளய், ளய்

பிட்ல்!''ணதம்டமன்!எவ்ளபமன மணமபநிவதனேம்

னடித்டலேன் ''ளய் னண்ரீக பட!ரி

பிட்ழ!''ன்ழ அத்டவ கூட்னம் உக்க,
உஞர்ச்சயழதமடு ழகமம் ழமடும் டஞ்சமலைரில்
ணமமஷ்டிர்கநின் ஆட்சய ற்ட் ின் அபர்கலவத
ரிகவட மபஞி, [சயரித்ட]ஸ்பமங்கய, மங்கர் ச்சடி
ல்மம் இங்ழகனேம் பிதழமட வ

ம்ப்டமதங்கநிலும் இந்ட 'இன்ஃப்லளதன்ஸ்' ற்ட்ட.
ழகமஷ்டி மழணமச்சஞத்டயல் ''ளய் னண்ரீக

பட''னடசமகச் ழசர்ந்டட. னடசமகச் ழசர்ந்டடமழழத
ங்கள் ணயல் னக்தணமக யன்ட. அடமல் ந்ட
ஸ்பமணயவதப் ற்ய மண ழகமணமகத்டமன்
இனக்கட்டும் - ''ண:மர்படீ டழத!

ணமழடபம!''பமகத்டமினக்கட்டும். ''ழகமிகம ீப
ஸ்ணஞம்!ழகமபிந்டம, ழகமபிந்டம!''பமகத்டமினக்கட்டும் டபமமலும் னண்ரீகம் ழமடுபட ன்ழ ழர்

பந்டபிட்ட. வசமபிழ § கமணமக டீ குடிக்கய
பனக்கம் இனந்டயனக்கயட. ஆமல் ளமம் மள் ிற்ட்டு,
ளபள்வநக்கமர்கள் ஆசயதமபில் பிதமமம், ஆட்சயவதப்
ிடிப்ட ன்று னப்ட் அப்னழண, டீ ழமப்மலேக்குப்
ழமதிற்று. னடசமக அபர்கலவத ஆம

டயனுறகநில் ழசர்ந்டடமழழத அட ளமம்லேம்
னக்தணமகய பிட்ட. சயற்றுண்டி பினந்டக்ழக 'டீ
மர்ட்டி'ன்று ளதர் பந்டபிட்ட. டீழத
'ளர்வ்'ண்ஞமட

மர்ட்டிகூ டீ மர்ட்டி டமன்!அட

ணமடயரி னலக்க சயப வழத ண்ஞி ''ண:மர்படீ
டழத! ணமழடபம!''ழமடுபடகூ 'னண்ரீகம்
ழமடுபட'ன்று ழர் ளற்றுபிட்ட!

இன்ளமன கமஞம் ன் ழடமன்றுகயன்ளடன்மல் னண்ரீகம் ன்மல் டமணவப் ன க கத்டக்கும்
ஹ்னடத கணணமக உள்ந சயடம்த்டயற்குப்
'னண்ரீகனம்'ன்று

என ழர். சமஸ்த்ங்கநில் ''ஹ்னத்

னண்ரீகம்''ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட. டமணவக்

கண்ஞம கபமவப் னண்ரீகமக்ஷன் ன்கயழமம்.
''அளடல்மம்

இனக்கட்டும்;மணத்வட ங்கணமக ழகமம்

ழமடுபவடப் னண்ரீகம் ன்மழன்?''
மணம் ன்று இப்ழமட என பமர்த்வட பந்டட. ளதர்

ன்வடத்டமன் இங்ழக மணம் ன்ட. வபஷ்ஞபர்கநில்
ளற்யதில் இட்டுக் ளகமள்பற்கு - அபர்கநில்

சயஷ்மசமனள்நபர்கள் 'த்பமடச மணம்'ன்று உம்ில்
ன்ிண்டு இங்கநில் ழமட்டுக் ளகமள்படற்கும் -

மணம் ன்று ழர் ளசமல்கயழமம். ன் அப்டி அடற்கும்
மணம் ன்று ழர் பந்டளடன்மல் கபமனுவத
ழகசபமடய த்பமடச மணங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமண்டுடமன்
அப்டி உம்ில் த்பமடச அவதமநங்கள் ழமட்டுக்

ளகமள்பமர்கள். கபந் மணத்வட ணந்த்ணமகச் ளசமல்யக்

ளகமண்டு ழமட்டுக் ளகமள்படமல் அடற்ழக மணம் ன்று
ழர் பந்டபிட்ட - 'மபரின்'ன்னும் மமபின்
னத்டயவ கமசுக்ழக மபரின் ழர் பந்டட ழம!
ஆடயதிழ ளற்யக் இட்டுக் ளகமள்பட என டமணவப் ன,
அல்ட இடழ் ணமடயரி டிவமகழப இனந்டட.
ளற்யதில் இட்டுக் ளகமள்பவடத் டயகம்

ன்கயழமணல்பம? டயகம் ன்மல் டயகம்டமன்,

அடமபட ள்ல. 'ழப்'ில் ள்லம் டமணவ இடலம்
எழ ணமடயரி டமழ இனக்கயன்?

இட அங்கமம், அடமபட அனகுடுத்டயக் ளகமள்கய
அவதமநம். சமஸ்டயழமக்டணமக சரீத்வடப் ரிசுத்டய
ண்ஞிக் ளகமள்படற்கமக ளற்யக்கு இட்டுக் ளகமள்லம்
ழமட னப்ட்வதமக பினடய டமஞம் ண்ஞிமர்கள்.
அனக்கு, அங்கமத்டக்கு ல் றகந்டணம
சந்டத்வடத் டமணவ படிபத்டயல் ளற்யக்கு இட்டுக்
ளகமண்மர்கள். சமஸ்த்ரீதணம சயன்ம் பினடய டமஞம்.
டயலும் கமம் ழமகப் ழமகப்  ிரிலேகள் ற்டும்
ழமட எவ்ளபமன ிரிவபனேம் வபத்ட பித்தமணம
அவதமநங்கள் ற்டுபட பனக்கம். அப்டி

சமஸ்த்ழமக்கணம பினடய டமஞத்டயலும் ஆதிற்று.

ஸ்ணமர்த்ட ம்ப்டமதஸ்டர்கநிழழத என ிரிபிர்
பினடய டமஞத்வட பிட்டுபிட்டு ழகமி சந்டம் ன்று
என டயனும கநிணண் பவகவதக் குவனத்ட இட்டுக்
ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள். ட்வதமக

இல்வ;டமணவவத ஜமகப்டுத்டகய ழப்ில்டமன்.
ஸ்ணமர்த்டர்கள், வபஷ்ஞபர்கள் ன்று ிரிலே ற்ட்டயல்
வபஷ்ஞபர்கலம் பினடயப் ட்வவத பிட்டுபிட்டு

டயனணண் ன்னும் எனபிடணம ணண்கட்டிதமல் மணம்
ழமட்டுக்ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள். இடயழனேம் ஆமய்ச்சயக்
கண்ழஞமடு மர்த்டமல் டமணவ
'ழப்'அடிப்வதமதினப்ட

ளடரினேம். அவடப்

ளனணமநின் டயனபடிச் சயன்ம் ன்கயமர்கள்.
டயனபடிவதனேம் டமணவ ன்றுடமழ ளசமல்பட?

டமணவக்குப் னண்ரீகம் ன்று ழர் ளசமன்ழன்,

னண்ரீகம் ன்வடப் னண்ட்ம் ன்றும் ளசமல்படண்டு.
சய ிரிபிர்கள் ட்வ பினடயவத அடிழதமடு பிட்டு
பிட்டு, அங்கமணமக ணட்டுணயல்ணமல் சமஸ்த்ழமக்டணம
டங்கள் ம்ப்டமதச் சயன்ணமகழப டமணவ ழப்ில்

ழகமினேம் டயனணண்டம் இட்டுக்ளகமள்ந ஆம்ித்ட ிகு,
ட்வ பினடய இட்டுக்ளகமள்பட உள் ளற்யச்
சயன்ங்கள் ல்மபற்றுக்குழண ளமக
'னண்ட்ம்'ன்று

ழர் உண்மய்பிட்ட!டமணவ

'ழப்'மவக்குக்கூ

இல்மபிட்மலும் னப்ட்வ

பினடயக்கு த்ரினண்ட்ம் ன்றும், அப்டி ளற்யதில்

குறுக்கு பமட்மக இல்மணல் ளடுக்கு பமட்த்டயல்
ழகமினேம் டயனணண்டம் ழமட்டுக் ளகமள்படற்கு ஊர்த்ப
னண்ட்ம் ன்று ழர்கள் ற்ட். னடசமக என இதக்கம்
ஆம்ித்டமல் அட ளமம் 'ஆக்டி'பமக இனந்ட ல்மர்
கபத்வடனேம் இலக்கத்டமழ ளசய்கயட?அப்டி, டி
ம்ப்டமதணமகக் ளகமஞ்சம் ளரித அநபிழழத

வபஷ்ஞபர்கள் ன்று ற்ட்டு ஆக்டிபமக அவடப்
ப்ிதழமட அபர்கலவத டிப்ட் ஆசவஞகள்
ழமகத்டயன் கபத்டக்கு யவதழப பந்டயனக்க

ழபண்டும். அடமழழத அபர்கள் ழமட்டுக் ளகமண்
னண்ட் டமஞம் ல்மபிடணம ளற்யச் சயன்த்டக்கும்
ளமடப் ழமதினக்கமம்.

இப்ழமட ழபடிக்வகதமழக ர்க்கயள் டவகர னமக என
சுற்றுச் சுற்யதினக்கமம். ன்ளபன்மல்:கபந்
மணத்டன் ழமட்டுக்ளகமண் ளற்ய அவதமநனம்
மணம் ன்று ளற்டம?அழட ளற்ய மணத்டக்குப்

னண்ட்ம், னண்ரீகம் ன்று இன்ளமன ழர் இனந்டடம?

அடமபட மணம் =னண்ட்ம்டமழ? இடயழ ளற்ய மணம்,
கபந் மணம் ன் பித்தமங்கள் டுட்டுழமய்
னண்ட்ம் = கபந் மணம் ன்று
ஆகயதினக்கமம்!கூட்ங்கூட்ணமக வபஷ்ஞபர்கள்
''ழகமபிந்டம!''ழமட்டுக்ளகமண்டு

ணட ப்சமம்

ண்ஞிதழமட அப்டி கபந் மண ழகமம்
ழமடுபவடப் னண்ட்ம் ழமடுபட, னண்ரீகம் ழமடுபட
ன்ழ ளசமல்கய பனக்கம் ற்ட்டினக்கமம். அப்னம்

ணசயபன் உள் ந்ட ஸ்பமணயதமமலும் ணமகப்
ழர் அந்ட ஸ்பமணய ழவ ழகமயப்டற்கு னண்ரீகம்
ழமடுபட ன்று ளதர் வபத்டயனக்கமம்.......
''

ணமழடப''ன்று னண்ரீகம் ழமடுகயழமம்

ன்று ளசமன்ழன். சயப மணமலேக்கு ணமணம

ளனவண ளற்டமக,  மணமலேம் இனப்டமல்டமன்
''அன்

மணழண சூழ்க!''ன்று ''பமழ்க அந்டஞர்''டயகத்டயல்

ம்ந்டனெர்த்டய ஸ்பமணயகள் ளசமல்யதினக்கயமர்.

ஆமலும் இந்ட ளநந்டர்தரி ஆம் ச்ழமகத்டயல்
ஆசமர்தமள் ன் ம்ஞத் ளடமனயல் ணட்டுழண

ளசய்னேம் னத்ன் ன்றுடமன் வபத்டயனக்கயமர். டக்குத்
ளடமனயவக் ளகமடுத்ட, ளடமனயல் ண்ஞச் சக்டயவதனேம்
ளகமடுத்ட அம்மவந அந்ட னும் ப்ஹ்ண
பிஷ்டக்கலன் ணஸ்கமம் ண்டகயமன்,
ஆமடயக்கயமன் ன்று ளசமல்கயமர்:அடஸ்-த்பமம்
ஆமத்தமம் ரி பிரிஞ்சமடயிி.
சயபத்டயன் ஸ்ந்டம் (அவசலே)

சயபத்டயன் ஸ்ந்டம் (அவசலே)
மகயத னத்வ அம்மள் ன்மகழப ம்ம
கமர்தத்டயல் பிதினக்கயமள். ப்ஹ்ண ஸ்பனொணம
சயபவ அவசத்ட ணட்டும் இனக்கயமள். அவசலே 'ஸ்ந்டம்'ன்ட.

'அவசபடற்கு'ன்று

ச்ழமகத்டயல் 'ஸ்ந்டயடம்'-

பனகயட. என ண்ஞனம்

இல்மணல் ண சமந்டணமக அவளதனமட டமகம் ணமடயரி
இனந்ட ப்ஹ்ண சயபில் ற்ட் னடல் அவ, னடல்
அவசலே டமன் யர்னகணமகய இச்வச, கமணம், ஆவச.
னடல் அவசலே ஆவச. ளபறுணழ ழமட்ட ழமட்டி
இனந்ட சயபனுக்குள்ழந ஆவசப்டுபட ன் என

அவசலே உண்மதிற்ளன்மல், ஆவசப்டுபட ன் என
கமர்தம் யஷ்கரிதணம சயப டத்பத்டயல்

உண்மதிற்ளன்மல், இவடச் ளசய்பிக்கலேம் என சக்டய
ளடமனயல்ட்டுத்டமழ இனக்க ழபண்டும்?ஜம ணதணமய்,
உதிர் ணதணமய் ப்ழமடழண ப்ஹ்ணத்டக்குள் இனக்கும்
சயத்சக்டயதமபள் இச்சமசக்டய, க்ரிதமசக்டய ன்

இண்மகலேம் ஆமளநன்ட ணட்டுணயல்வ. இச்வசவத
ப்ஹ்ணத்டக்குள்ழந லப்னபட ன்வடழத என

க்ரிவததமக [ளசதமக]அபள் ண்ஞிதினக்கயமள்!
இன்னும் அடிணட்த்டயற்குப் ழமமல், எனத்டனுக்கு என
இச்வச உண்மகயளடன்மல் அபன் னடயல் டமன்
இனக்கயழமம் ன்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்க
ழபண்டும். ல் டெக்கத்டயழ மம் இனப்ட ணக்ழக
ளடரிதபில்வ. அப்ழமட டமபட இச்வச

லம்னகயடம?னெர்ச்வச ழமட்டுக் கயக்கயழமம், அல்ட

மக்ர் ணதக்கம் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அந்ட ணதத்டயல்
ணக்கு ஆவச உண்மபடண்ம?ஆடிதமல்

ப்ஹ்ணத்டக்கு இச்வச உண்மதிற்று ன்மல் அடற்கும்
னன்மடி அட 'டமன் இனக்கயழமம்'ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்டினக்க ழபண்டும். டன்ில் டன்மக

இனந்டளகமண்டு ணட்டுணயனந்ட ப்ம்ணம். 'ப்ம்ணளணன்று
மம் என பஸ்ட இனக்கயழமம்'ன் 'மன்'-அயவபப்
ளறுபடம் என கமர்தந்டமழ?சமந்ட மகத்டயழ ஆவச
அவனேம் லகயடற்கு னந்டய ற்ட் அவசலே

அடடமழ?அந்டக் கமர்தம் ணட்டும் சக்டய டெண்மணல்
ப்டி ந்டயனக்க னடினேம்?சயபனுக்கு 'மம் எனத்டன்
இனக்கயழமம்'ன்று ளடரிதப் ண்ஞிதழட சக்டயடமன்

ன்மகயட!அபனுக்கு அப்டி உண்ம 'மன்'அயவப,
'மன்'அடேபத்வடப் 'மந்டம'ன்மர்கள்.

மளணல்மனம் 'மன்', 'மன்'ன்று யவப்வட அந்வட
ன்கயழமணல்பம?இடடமன் 'அந்டம'. ஆத்ணமலேக்கு
ழபழதம ளமய்தம சரீ - அந்டஃகஞமடயகவநத்

டப்மக ம்னவத பமஸ்டப ஸ்பனொணம 'மன்'ன்று
யவப்ட அந்டம. இப்டிதில்மணல் அத்டவ

சயற்றுதிர்கலக்கும் னெணமக இனக்கய ழனதிர், ம்
ளமனள் ன்கயழமழண அட டன்வ 'மன்'ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்பட ' அந்டம'- 'மந்டம'. மசக்டயவதப்
ணசயபம ப்ஹ்ணத்டயன் 'மந்டம

ஸ்பனொிஞி'ன்ழ ளசமல்படண்டு. அம்மவநப்
ழணச்பனுவத 'ஆழமனனயகம'ன்று ளநந்டர்த
ரிதில் என இத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
'மன்'ன்று

ணமர்டட்டிக் ளகமண்டு டற்ளனவணப்

டுபடடமன் ளமடபமக 'ஆழமனனயகம'ன்டற்கு

அர்த்டம். கயஞ்சயத்-சக்டர்கநம [அற் சக்டர்கநம]மம்
'மன்'ன்று

டற்ளனவணப்டுபட டப்ன. ஆமல் ர்ப

சக்டயனேம் பமய்ந்ட 'மவ'ப் ற்யப் ணசயபன் வ்பநலே
டற்ளனவணப்லேம் ந்தமதணயனக்கத்டமழ
ளசய்கயட?அழடமடு ளமம்லேம் பிசயத்ணமக, சயபன்
'மன்'ன்று

ளனவணப்டுபழட இன்ளமனத்டமக,

அடமபட சக்டயதமக இனக்கயட! 'மன்'ன்ட சயபனுக்கு
ளடரிகயட ன்மல் அட சக்டய பிமந்டமன் ன்று

மர்த்ழடமணல்பம?அடமல் 'மன்'ன்று அபர் என்வப்
ற்ய ளனவணப்டுபடம் சக்டய ப்மபத்டயல்
ளனவணப்டுபடமகழப ஆகும்.
'மன்

தமர் ன்ழட ளடரிதமணல் டமமக இனந்ட ணக்கு

மன்-அயபமக இனக்கும் ர்ப

சக்டயதமதினக்கயமழந!'ன்று அம்மவநப் ற்ய ஈச்பன்
[சயபன்]ளனவணப்டுபழட அபனவத
ஆழமனனயகமபமக இனக்கயட! 'ளநந்டர்தரி'
மஷ்தகமர்கநில்  ழர் இங்ழக ஆழமனனயகம
ன்ட ப்ஹ்ணணம சயபின் மந்டம
ஸ்பனொணமக அம்மவநச் ளசமல்பழட ன்று
லடயதினக்கயமர்கள்.

ழகப [கப்]ஜம ஸ்பனொணமதினந்ட சயபன்

டன்வ ஜம ஸ்பனொணமகத் ளடரிந்டளகமண்டடமன்
அவசதமட ிம்ணத்டயன் னடல் அவசலே. ளபநிக்
கமர்தத்டயல் அவசபட இல்வ;வகவத, கமவ அவசத்டக்
கமர்தம் டலேம் இடயல் இல்வ. ஆமல்

ண்ஞழணதில்மட ஜம னர்ஞத்டயல் 'மன்'ன்
ண்ஞம் ற்ட் அவசலே.

சயபவ ளபநிதிழதினந்ட அம்மள் அவசக்கபில்வ.
அபனுக்குள்ழநழத அந்ட 'மன்'ன்கய ண்ஞணமக
அவசத்டமள்.
உள்லக்குள்ழநதினந்ட குணயக்ளகமண்டு என பஸ்ட

டமழ 'வபப்ழட்'ஆகய அவசலேடமன் இங்ழக ளசமல்லும்
'ஸ்ந்டம்'ஆசமர்தமள்

ளமம்லேம் pre ீபsீ ணீ -ஆகத்டமன்

அந்ட பமர்த்வடவதப் ழமட்டினக்கயமர். ஸ்ந்டம்
ளபநிதியனந்ட அவசப்டயல்வ. அட

உள்லக்குள்ழநழத அடயர்பட, குணறுபட, ளமனனபட.
ணக்குள்ழநழத மடி டடிக்கபில்வதம? அப்டிப்ட்
pulsation -டமன்

ப்ந்டம். ித்டயதமமல் இல்மணல்

டக்கமகழப, டக்குள்ழநழத ற்டுகய அவசலே
ஸ்ந்டம்; டமழ வபப்ழட் ஆபட.
ஸ்னஷ்டி னெழண வபப்ழன்டமன். ப்ஹ்ண

வபப்ழன் சப்ட னொணம ழபட ணந்த்ங்கநமகய,
அடயயனந்டடமன் ஸ்டெ பஸ்டக்கள் அத்டவனேம்
உண்மட. ப
ீ
கம தன்தஸ் இந்ட

அிப்மதத்டயற்கு ளமம்லேம் ஆடபமக பந்டபிட்ட.
ழடம என ளன்ட்ல் ந்னைக்நிதஸ் [வணதக்
கன]மளன்று ளபடித்ட ஸ்னஷ்டி ற்ட் ளடன்மல்,
அப்ழமட அட உள்ழந குணயத்டமன் அந்ட ளபடிப்ன
ற்ட்டினக்க ழபண்டும். அப்டி கணம ஆடம பஸ்ட
டமழ உள்லக்குள் வபப்ழட் ஆபழட ஸ்ந்டம்.

ஆமலும் சயப-சக்டய ன்று த்வபடம் ணமடயரி வபத்ட

சமக்ட ஸ்ழடமத்ணமகப் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகய இங்ழக
'டமழ'ன்று

ளசமல்மணம?சயபவ அம்மள்டமன்

அவசபித்டடமகச் ளசமல்டம். அப்டித்டமன்
ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டிச் ளசமல்லும்ழமழட த்வபடம்
ணமடயரி இனப்டற்குள் உள்ந அத்வபடம் ளடரிதத்டமன்,

டக்குள்ழநழத ற்டும் சத்டயற்கம 'ஸ்ந்டம்'ன்
பமர்த்வடவதப் ளமறுக்கயளதடுத்டப் ழமட்டினக்கயமர்!
சமக்டப்டினேங்கூ அபவ பிட்டு அபவந ழபழ ன்று
டிதமகப் ிரித்ட ளபநிபஸ்டபமகழப வபக்க
னடிதபில்வழத!சயபனம் சக்டயனேம் டீனம் அடன்

ப்கமசனம் ழம, னஷ்னம் அடன் றகந்டனம் ழம,
ழடனும் அடன் ணமடர்தனம் ழம, மலும் அடன்

ளபலப்னம் ழம, ளசமல்லும் அடன் ளமனலம் ழம
என்யயனந்ட என்வப் ிரிக்கழப னடிதமடடி
அல்பம ழசர்ந்டயனக்கயபர்கள்?அடமல் அபனுவத
அவசலேக்கமக அபலக்குத் டி க்ளடிட்

ளகமடுத்டமலுங்கூ அபவநழத அபிணயனந்ட
டிதமகப் ிரித்டபி னடிதமட. சயப சக்டயகலவத

இந்ட அன்ழதமன்த உலே ம் ஹ்னடதத்டயன் அடிதில்
ந்மலம் இனக்க ழபண்டும். [ணீ ண்டும்] சயபன், சக்டய
ன்பர்கலவத அன்ழதமன்த உலே ம் ஹ்னடதத்டயன்
அடிபமத்டயல் ந்மலம் இனக்க ழபண்டும்.
டத்பத்வடக் கபிவடதமக்கயச் ளசமல்லும்ழமட கமவ்த
னசயக்கமகலேம், க்டர்கள் ளடய்பத்ழடமடு உலே

ளகமண்மடும் ஸ்பமடீத்டயல் ற்ய திக்கயப்

ரிமமடயகள் ண்டபடயல் என ஆந்டம்

கயவப்டமலும், என ளடய்பத்வட ஸ்டடயக்கும்ழமட
அடற்ழக ர்ழபமத்கர்ம் [ல்மபற்றுக்கும் ழணம
யவ]ளசமன்மல்டமன் அடிழண ணஸ் ஆனப்
னவடகயட ன்டமலும், 'சயபவபி அம்மள் உசத்டய',
அல்ட 'அம்மவநபி சயபன் உசத்டய'ன்று

ளசமன்மலும், அபர்கள் ிரிக்கழப னடிதமணல் என்மக
இனக்கயபர்கள் ன் ண்ஞத்வட ம் ஹ்னடதத்டயன்

அடி னெவதில் ஊப் ழம ழபண்டும். அந்ட உதர்ந்ட
ண்ஞத்டயல்டமன் ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த ரி'
ஆம்ிக்கும்ழமழட சக்டயடமன் சயபவ அவசத்டமள் ன்று
அபலக்கு உத்கர்ம் ளசமன்மலுங்கூ அவசப்டற்கு
'சம்'னடம

 னக்கணம பமர்த்வடகள் உள்ந

ழமடயலும், 'அளடல்மம் அபனுக்கு ளபநிதில், ழபமக,
இனந்ட அபள் அவசத்டமள் ன்று அர்த்டம்

ளகமடுத்டபிடுழண!அட கூமட. அபனுக்கு உள்ழநழத
உள்நபள் அபள் ன்று இந்ட ஆம்த்டயழழத

கமட்டிபி ழபண்டும்'ன்றுடமன் உள்நவசவபக்
குயப்ிடும் ஸ்ந்டம் ன் பமர்த்வடவதப்
ழமட்டினக்கயமர்.

கமஷ்ணீ  வசபம் ன்று அவ்பப்ழமட ளசமன்ழழ,
அடயழ இந்ட 'ஸ்ந்டம்'ன் பமர்த்வட, internal vibration
[உள்நடயர்லே]ன்கய

கனத்ட ஆகயத இண்டும் ளமம்லேம்

னகதம். அந்ட யத்டமந்டம் கமஷ்ணீ ரில் ழடமன்ய
ப்மல்தணவந்டடமல் கமஷ்ணீ  வசபம் ன்று அடற்குப்
ழர் ளசமன்மலும் அந்ட யத்டமந்ட ப்பர்த்டகர்கள்

அடற்கு அப்டிப் ழர் ளகமடுக்கபில்வ. அபர்கள் ழபழ

சய ழர்டமன் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். 'த்ரிக

வசபம்'ன்ட என ழர். சு-டய-மசம் ன் னென்று
டத்பங்கவநச் ளசமல்படமல் அப்டிப் ழர். 'ப்த்திஜ்ஜம
சமஸ்த்ம்'ன்று இன்ளமன ழர். னடிபில் சயப
டத்பத்வடழத ீபின் ஆத்ண ஸ்பனொம் ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்படமல் 'ப்த்திஜ்ஜம'ன் ழர்.
'ப்த்திஜ்ஜம'ன்மல் 'இன்ட

ன்று த்தணமகப்

னரிந்ட ளகமள்பட'அந்ட டர்சத்டயற்கு

[சமஸ்டயத்டயற்கு]இன்ளமன ழர் ன்ளபமல் 'ஸ்ந்ட
சமஸ்த்ம்'ன்ழடதமகும்!சயபனம் சக்டயனேம் என்று ழசர்ந்ட
ப்ஹ்ணத்டயன் ஆமணமக ('ஆமம்'ன்மல்

அசயங்கம் ன்று அர்த்டணயல்வ. அந்ட பமர்த்வடக்கு
அப்டி அர்த்டழண கயவதமட. ஆமம் ன்மல்
ிடயயக்கயன், ிடய ிம்ணமக்கப்ட் எநி ன்ழ
அர்த்டம். 'மஸ்'ன்மல் ப்கமசயப்ட, ¨ர்தவ
'மஸ்கன்'ன்கயழமம்.

ப்கமசயத்டயன் ப்டயயப்னடமன்

ஆமம் அப்டி ப்ம்ணத்டயன் ஆமணமகழப) மம
டயனும இத்டவ த்வபட ப்ஞ்சனம்

ழடமன்யதினப்மக அந்ட சமஸ்டயம் ளசமல்லும். அப்டிச்
ளசமன்டமல் ப்கமசணம னெ பஸ்டலேக்கு ழபமக,

அடற்கு ளபநிதிழ ப்டயிம் எநி இனப்டமகத்டமழ
ண்ஞம் உண்மகும்?இப்டி ப்ஞ்சம் ப்ஹ்ணத்டக்கு
ளபநிதில் இனக்கயட ன்மல் அட ரிதில்வ.
ப்ஹ்ணம் ளபறும் சயப ஸ்பனொளணன்மல் அடற்கு
ப்ஞ்ச ம்ந்டழணதில்வ. அடமல் ப்ஞ்சம் அடற்கு
ளபநிதியனப்டமகச் ளசமல்மம். ஆமல் அந்டக்
ழகப சயபம் ஆமயக்கலேம் ண்ஞமழட!கமஷ்ணீ 

வசபத்டயன்டி ப்ஹ்ணம் சயபணமக ணட்டுணயல்மணல் சயப-

சக்டய ஸ்பனொணமதினப்டயல் சக்டயதமல்டமன் ஆமம்
உண்மபட. ஆமல் அப்ழமடங்கூ 'வட்'டுக்கு
ளபநிதில் 'ரிஃப்ளநக்ஷ்ன்' ன் ணமடயரி அபலக்கு
ளபநிதில் ப்ஞ்சம் இல்வ. ளன்மல் அபலக்கு
ளபநிதில் டலேம் இனக்க னடிதமட. டற்குழண

சக்டயதமக அடன் உள்ழந இனந்ட ளகமண்டும், அவட
ளபநிதிழனேம் டமங்கயக் ளகமண்டும், அத்டவவதனேம்
ழசர்த்டக் கவ்பிக் ளகமண்டும் அபள் இனக்கயமள் - சக்டய
டத்பம் இனக்கயட. 'சயப-சக்டய ன் கத்டயற்கு

உள்ழநழதடமன் கம் அழகணமகய உள் குணயல்,
அடமபட ஸ்ந்டத்டயல் இத்டவ த்வபட ப்ஞ்சனம்

உள்நங்கயதினக்கயட. ளபநிப்டுபட ன்ட இல்வ.
கண்ஞமடிக்குள்ழந என டீத்டயன் ப்டயிம்ம் ளடரிகயட
ழம - கண்ஞமடி இல்ம பிட்மல் அந்ட ப்டயிம்ழண
இல்வடமழ?அப்டி ன்று அந்ட சமஸ்டயம்
ளசமல்கயட.
'ஸ்ந்டம்'ன்

பமர்த்வட ப்ம்ணத்டக்கு ளபநிதிழ,

அடமபட அடற்கு ழபமக, ப்ஞ்சணயல்வ ன்று
கமட்டுபட ணட்டுணயல்வ. ப்ம்ணணமகயத சயப

டத்டபத்டக்கு ளபநிதிழ, ழபமக சக்டய இனந்ட அந்டத்
டத்பத்டயயனந்ட ப்ஞ்சத் ழடமற்த்வட
உண்டுண்ஞபில்வ;அந்ட சக்டயனேம் சயப
டத்பத்ழடமழழத அின்ணமக [ிரிப] இனப்டடமன்
ன்றும் கமட்டுகயட. ஸ்ந்டம் ன்ட self movement -,
ஸ்பதணமகழப அவசந்ட ளகமடுப்வடக் குயப்ட.
ளபநித்டெண்டுடமல் அவசபடயல்வ.

வசப டர்சங்கலக்குள் ம்னவத ஆசமர்தமநின்

அத்வபடத்டக்கு ளமம் ளனக்கணமக பனபட ஸ்ந்ட
சமஸ்த்ம் ன்று ழர் ளற் இந்ட கமஷ்ணீ  வசபம்டமன்.
னடிபமக அத்வபட ழணமக்ஷத்வடழத அடலேம்
ளசமல்கயட. ஆமலும் ஆசமர்தமள் கத்வட ணமதம

ஸ்னஷ்டிதம ணயத்வத (ளமய்) ன்று ளசமன்ட ழமச்
ளசமல்மணல் த்தணம ப்ஹ்ணத்டயன்
ப்டயயப்மடமல் இடலேம் த்தம்டமன் ன்று

ளசமல்லும். கத்டத் ழடமற்த்வட உண்மக்கும் ணமவத,
கத்வட யர்பமம் ளசய்னேம் ஈச்பன் ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமன் இண்டு டத்பங்கவநனேம் இன்ம் அழக
அம்சங்கள் ழசர்த்ட 'சக்டய'ன்று அந்ட டர்சத்டயல்
ளசமல்ய, சயப-சக்டயவதழத ப்ஹ்ண ஸ்டமத்டயல்
வபத்டயனக்கயட. அடயல் 36 டத்பம் ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு ழமகும்ழமட னடல் டத்பம் சயபன். இண்மம்
டத்பம் சக்டய ன்ழ ளசமன்மலுங் கூ, அப்டிச்
ளசமன்லேழழத, 'சயப டத்பத்டயழனேம் சயத்சக்டய

உள்கந்ட இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. 'த்'டம [ஆடம
த்தணம]சயப டத்பம் ப்ழமடம் சயத்சக்டயனேம் கூடி

த்-சயத்டமக இனப்டடமன். ஆமல் த்-சயத்-ஆந்டம்
ன்டயல் ஆந்டம் ன்ட ப்ஞ்ச மகணமக சக்டய
பிமம் ளபநிப்டும்ழமடடமன் ரிணநிக்கத்

ளடரிபடமழழத, னடயல் த்-சயத்டமக சயப டத்பம்,
அடுத்ட ஆந்ட சக்டயதமக சக்டய டத்பம். ன்று
வபத்டயனப்ட'ன்றும் பிநக்கம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
டயந்ட ணத்டன் ளசய்ட டடய

டயந்ட ணத்டன் ளசய்ட டடய
அத்வபட ணமர்க்கத்டயல் ழமக னடிதமடபர்கலக்கமக
ம்னவத ஆசமர்தமள் க்டய ணமர்க்கத்டயல், சக்டய
ணமர்க்கத்டயல் 'ளநந்டர்த ரி'ண்டம்ழமட கமஷ்ணீ 
வசபத்டயல் பனம் ஸ்ந்டம் அடயல் ணட்டுணயல்மணல் ணற்
வசப ம்ப்டமதங்கநிலும் பனம் சு-டய-மசம்
னடயதபற்வனேம் ளசமல்யதினக்கயமர். கவசய
ச்ழமகத்டக்கு னடல் ச்ழமகத்டயல், அம்மவந யப்பன்
சு-மசப் ற்று அற்றுப்ழமய்ப் ணமந்ட த்வட
சமச்படணமக அடேபிப்மன்: 'க்ஷிட சு மச
வ்தடயக:'ன்கயமர்.
அம்மள் ஸ்டடயதமடமல் மமதஞம் ண்டம்

அபலவத க்டர்கலக்கு அபநிழண அன்தணம
[ழபறு ளடய்பத்வட மமட]க்டயவத உண்மக்கும்
ளமனட்டு அபலவத ணயவணவத உச்சணமகக் கமட்
ழபண்டும்; அனகம கபிவடதமக, கமவ்த ணனகவந
ணடயத்டப் ண்ஞித கபிவடதமக இவடப் ண்ஞ
ழபண்டும்;லபித்தம டந்த் ரீடயதிலும் அடற்குப்

ழமமக்குக் ளகமடுக்க ழபண்டும்;இடயழ அத்வபடத்வட
அலத்டயச் ளசமல்மபிட்மலும் லபித்வதக்கும் அட
உன்மடுடமன் ன்டமல் அங்கங்ழக ழகமடி கமட்
ழபண்டும்;கபி ணிலும், டத்ப னொத்டயலும் உள்ந

பிதங்கள் ழமகத்டயற்கம ஸ்த்ரீ டர்ணத்டயற்கு ணமம
ண்ஞங்கவநப் க்குபம் ழமடமடபர்கநிம் ற்டுத்ட
பிமணல் அங்கங்ழக அந்ட டர்ணங்கவநனேம் டுத்டக்

கமட் ழபண்டும் - ன் ங்கல்த்டயல் உண்மழட

'ளநந்டர்த

ரி'. ஆசமர்தமள் அப்டி ங்கல்ித்டமர்

ன்று ளசமல்பவடபி அம்மள் ங்கல்ித்ட அந்டப்டி
அபவப் மப் ண்ஞிமள் ன்ட டமன் ரி.
இப்ழமட ளசமன் ழமக்கங்கவந basic -ஆக வபத்டக்
ளகமண்மலும் அடற்கமக அபர் இப்டிதிப்டிடமன்

ளசமல்பட ன்று எழதடிதமகக் கட்சயக் கட்டிக் ளகமண்டு
ண்ஞமணல் டம்னவத ஆடமணம அத்வபட
அடேனடயதின் ழணழ, லபித்தம டந்த் ஜமத்டயன் ழணழ
க்டயனேம், கபிடம ப்டயவனேம் ப்டிளதப்டி மபங்கவந

ங்கவந ப்பமணமகப் ளனக்க பிட்ழபம, அப்டி
bias இல்மணல், ணவ

பிசமணமகத் டயந்ட வபத்டக்

ளகமண்டு ளமம்லேம் இதற்வகதமகக் ளகமட்டிபிட்மர்.

ரி ன்மல் ப்பமந்டமழ?அட ழணல் ழமக்கயப்
ழமக னடிதமட, மவகலக்கு இடுக்கயல் ணமட்டிக்

ளகமண்மல் அடகவந உவக்க னடிதமணல் டமழ
குறுகயத்டமன் ஏடும் - ன்ட ழமச் சய கட்டுப்மடுகள்
இனந்டமலும், ணற்டி இப்டிப் ழமகடம், அப்டிப்

ழமகடம் ன்று னொல் ழமட்டுக் ளகமள்நமணல் ப்டி
ஸ்பழதச்வசதமகப் ழமகயழடம, அப்டிழத ஆசமர்தமள்
'ழயக்'கம

சய கட்டுப்மடுகள் டபி ணற்டி சயந்டம

சக்டய, கல்ம சக்டய ழமகயடி ழமக பிட்டு இந்ட
ஸ்டடயவதப் ண்ஞிதினக்கயமர். அடமல் அந்ட

ப்பமப் ழமக்கயல் ிற்கமத்டயல் வசப யத்டமந்டம்,
கமஷ்ணீ  வசபம், பிசயஷ்மத்வபடம், த்வபடம்
ன்ளல்மம் ன்மக இறுடய னொணம ளகமள்வககநின்
சய அம்சங்கள்கூ அவ ப்ிக் ளகமண்டு பந்டழமட
அபற்வனேம் ச்ழமகணமகப் மடிக் ளகமடுத்ட பிட்மர்.

மன் இப்ழமட ளசமன் மவந்ட ணட

ம்ிடமதங்கலம் டற்ழமட இனக்கும் னொத்டயல்
னலசமக உனபமட ஆசமர்தமலக்குப் ிற்கமத்டயல்டமன்
அபற்யன் டவவண ஆசமர்தமக இப்ழமட மம்
ளசமல்கயபர்கள் ஆசமர்தமலக்கு அப்னம் பந்டபர்கள்
டமன். ஆசமர்தமலவத அத்வபடத்வட ன்மகக்

குயப்ிட்டுத்டமன் அடற்கு ணமம யத்டமந்டங்கவந
அபர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ஆமலுங்கூ இந்ட
ம்ிடமதங்கலவத னெணம கனத்டக்கள்
ளமம்லேம் னன்கமத்டயயனந்ழட இனந்ட
பந்டயனக்கயன். அத்வபடனம் ஆசமர்தமலக்கு னன்ழ
இனந்டடடமன். ஆமல் அபர்டமன் அவட

மங்ழகமமங்கணம என யத்டமந்டணமக டுத்டச்
ளசமல்ய ஸ்டமித்டட.
இழட ணமடயரிடமன் இப்ழமட மம் ணற்
ம்ிடமதங்கநின் ிமட ஆசமர்தர்கநமக

யவப்பர்கலம் டங்கலக்கு னந்டயழத இனந்ட னெக்
ளகமள்வககவநத்டமன் ன்மக னொம் ண்ஞி எவ்ளபமன
ணடணமகத் டந்டயனக்கயமர்கள். ர்பஜ்ஜம ம்னவத
ஆசமர்தமள் அந்ட னெக் ளகமள்வககள் ல்மம்

ளடரிந்டபமடமல், இங்ழக அபனவத சயந்டவப்
ழமக்கயல் அந்டத் டத்பங்கலம் அங்கங்ழக ளகமஞ்சம்
பந்டயனக்கயன்.
கவவதனேம் உவத்டக்ளகமண்டு ப்பமம் லேபட
ழம, இந்ட ணழமமபத்டயன் உச்சத்வடத் டமன் னடல்
ச்ழமகத்டயல் ப்ஹ்ணம் ஸ்ந்டயத்டற்கமக

ந்ழடமப்ட்டுக்ளகமண்டு அப்டி ஸ்ந்டயக்க

வபத்டபவந ஏழம ன்று ளகமண்மடிக்ளகமண்டு அபர்
ஸ்ழடமத்டயரிப்டயல் மர்க்கயழமம்!அத்வபடப்டி
அவசதமணல், 'ஸ்டமட'ன்று ளதர் ளசமல்லும்டிப் ட்
கட்வதமக சயபன் உட்கமர்டயனக்கய யவடமன் த்த
த்தம். யர்குஞ ப்ஹ்ணம் ன்று ளசமல்லும் யவ,

கணமக அத்வபடணமக இனக்கய யவ. அவட ணமதம
சக்டய த்வபட ப்ஞ்சணமகக் கமட்டுகயட.

ப்ஹ்ணத்டக்குள்ழநழத அந்ட ணமவத இனந்ட அவட
ஸ்ந்டயக்கச் ளசய்படமக ஆசமர்தமள் ளசமன் அத்வபட
சமஸ்டயத்டயல் கயவதமட!ளபநிதிழ இனந்ட ணமவத
ப்ஹ்ணத்வட அவசத்ட த்வபட ப்ஞ்சத்வடத்
ழடமற்றுபிப்டமகக்கூ அத்வபடத்டயல்
கயவதமட!அத்வபட ப்ஹ்ணம் அவசதழப னடிதமட.

அட மட்டுக்கு இனக்கயடி இனக்கும். அடன் ஆடமத்டயல்
ணட்டுழண ணமவத கத்வடக் கல்ித்டக் கமட்டுகயட
ன்றுடமன் அத்வபட சமஸ்டயம் ளசமல்லும். அங்ழக
ணமவதவதக் கரித்டத்டமன்

ளகமட்டுபட!ளன்மல்:ம்னவத ஆத்ணம ன்டம்
அந்ட யர்குஞ ப்ஹ்ணழணடமன். அவட மம் ளடரிந்ட

ளகமள்ந னடிதமணல் ணவத்ட - டயழமடமம் ண்ஞி உம்வனேம் ணவனேழண மளணன்று

யவத்டக்ளகமண்டு ழமகத்டயல் அபஸ்வடப்டுபடற்குக்
கமஞம் ணமவதடமழ?அடமல் அவடக் கரித்டக்
ளகமட்டுபட.
அங்ழக ணமவத ன்று கரித்டக் ளகமட்டித சக்டயவதழத

இங்ழக 'ணமதம'ன்று அவளணமனய ழமமணல் 'சக்டய'ன்று

ளகமண்மடுகயமர்!சயபனுவத அவசலே னடிபில் த்வபட
ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டிக்ழக கமஞ இவடப் ண்டபிக்கும்

சக்டய அத்வபடத்டயல் ளசமன் ணமவததமகத்டமழ இனக்க
ழபண்டும்? ஆமலும் அவடப் ழமற்யத் டடயக்கயமர்!
அத்வபடத்டயல் யர்குஞ ப்ஹ்ணனம், ழமகத்வட ணமதம
சக்டயதமல் யர்பமம் ண்டம் ஈச்பம குஞ
ப்ஹ்ணனம் ம்ந்டப்மடவப. ளன்மல்,
யர்குஞப்ஹ்ணம் டமன் டமமதினப்ட டபி டனுனும்
ழச னடிதமடட. அட மட்டுக்கு இனக்கும். எனத்டர்

பம்னக்கும் ழமகமட. அடினம் தமனம் ழமய் பம்ன
ண்ஞ னடிதமட. ப்டிளதன்று பமலும் ளசமல்த்

ளடரிதமட அடயசதணமக, ப்டிழதம என பிடத்டயல் ணமவத
அந்ட யர்குஞத்வட த்வபட ப்ஞ்சணமகக் கமட்டுகயட.
ந்டயதம கம னெட்ம் என கதிவப் மம்மகக்

கமட்டுகயளடன்மல் கதிறு பமஸ்டபத்டயல் டமபட
ணமறுடமக ஆச்சம ன்? மம்ன அடயயனந்ழட உண்ம
ழடமற்ந்டமளன்மலும் அந்டப் மம்ழமடு கதிற்றுக்கு
டமபட ம்ந்டனண்ம ன்?

ஆமல் இங்ழக ஆசமர்தமள் ின்ற்யக் கமட்டும்
சமக்டத்டயல் ணமதம சக்டய ன்று ப்ஹ்ண

ம்ந்டணயல்மணல் ழடம என்று இனப்டமக இல்வ.
அத்வபடத்டயழ ப்ஹ்ண சக்டய ன்வட னக்தம்
ளகமடுத்டச் ளசமல்பழட கயவதமட. இங்ழக அடடமன்
னக்தம்:மசக்டய, அம்மள் ன்ட!அபலவத என
'ஆஸ்ளக்ட்'டமன்

ணமதம கமர்தம். அபழந ணமவதக்கு

ழளடயம ஜமணமகலேம் இனக்கய சயத்சக்டய. இன்னும்
க்ரிதம சக்டய, இச்சம சக்டய ல்மனந்டமன். யர்குஞ

ப்ஹ்ணத்டயன் ஸ்டமத்டயயனக்கும் சயபழமடு என்மக,
ிரிக்கழப னடிதமணல் ம்ந்டப்ட்டினப்பள் அபள்.
சயப-சக்டய க்தம் இங்ழக ளமம் னக்தம். க்தம்
ன்மல் 'ழடம'ழசர்ந்டயனப்டயல்வ; என்ழ ன்கய
அநலேக்கு எட்டிப் ழமதினப்ட. 'கம்'ன்மல் என்று
அல்பம?'க'ணமக இனக்கும் டன்வண 'க்தம்'.

யடம ஸ்மணத்வட னடிக்கய இத்டயல் அபவந
'சயபம'ன்று

கூப்ிட்டுபிட்டு, அடுத்டமற்ழம 'சயப சக்டய

க்த னொிஞி'ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட சயபன்
கயட்த்டட்த்டமன் அத்வபட சமஸ்டயப்
ப்ஹ்ணணமவகதமல் இபவனேம் ழசர்த்டக் ளகமண்டு,
ம்ந்டப்டுத்டய, அவசத்டத்டமன் அபள் டம்டயதமக

ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டி, யர்பமமடயகவநப் ண்டபட. என
சக்டய இனக்கயளடன்மல் அடற்கு ஆச்தணம என

அடிப்வனேம் இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?த்ட பவச
ீ
வ ன்மல் அந்ட சக்டய அந்ட வனேள்ந இனம்னக்
குண்மகழபம, ழபளமன்மகழபம டமழ இனக்க

ழபண்டும்?ஆச்சதணயல்மணல் ப்டி வ ணட்டும்
இனக்க னடினேம்?பமவ ன்று என சக்டய இனக்கயட,
பர்ஞம் ன்று என சக்டய இனக்கயட ன்மல் னஷ்ம்
ணமடயரி என ஆச்தத்வடச் சமர்ந்டடமழ அட இனக்க
னடிகயட?அந்ட ஆச்தணயல்மணல் அட உண்ம?அப்டி
ல்ம சக்டயக்கும் னெணம மசக்டயக்கு அடிணயனந்ட
ிரிக்க னடிதமட ஆச்தணமக இனப்ழட சயபணம
ப்ஹ்ணம். அந்ட சயபத்டயன் 'ர்ய'டமன் இந்ட சக்டய
ன்கயழமட ப்டிப் ிரிப்ட? 'மயயனந்ட

ளபள்வநவதப் ிரி;மயயனந்ட அடன் னசயவத HK'

ன்மல் னடினேணம? ஆவகதமல் சக்டய பிமத்டமல்
ன் ண்ஞிமலும் அடயழ சயபனுந்டமன் ழசர்ந்ட

இனக்கயமன். கமதத்டயன் உவப்வக் குவப்டற்கமக
மலுவத ணடணம னசயவதச் ழசர்க்ழக ழபண்டும்
ன்மல் மயயனந்ட அந்ட னசயவத ணட்டும்

ிரித்ளடடுத்டச் ழசர்க்க னடினேணம?சக்டய கமர்தம்
அத்டவதிலும் சயப ம்ந்டணயல்மணல் ளசய்த
னடிதமட.
ீபனுக்கு அம்மள் அநிக்கய ழணமக்ஷ£டேக்த்டயல் அந்ட
ீபன் ளசதழதில்மட, சமந்டம் ணட்டுழணதம யர்குஞ
அத்வபட ஸ்டயடயவத அவபடமகத்டமன் லபித்வத
னடம சய சமக்ட டர்சங்கள் கமட்டுகயன்.

ீபமத்ணம அப்டிதமமலும் னல னடல், னெப் ளமனள்
ன்ட சமந்டத்ழடமடு சக்டயனேம் ழசர்ந்ட டம்டயதமகழப
அந்ட டர்சங்கநில் இனக்கயட!
அந்ட சக்டய டன் பச்சு
ீ
த்டவ அத்னடணமளடன்று
டன்ககுத் டமழ மர்த்டக் ளகமண்டு யத்ட

ஆந்டப்டுபடற்கமகத்டமன் த்பவட ப்ஞ்சணமக பிரிந்ட
கூத்டடிப்ட. னெப் ளமனநின் ீ மந்டத்டயற்ழக
ஸ்னஷ்டி ன்ட.

ஆந்டப்டுபடற்கமக ஸ்னஷ்டி, ீ மந்டத்டயற்கமக
ஸ்னஷ்டி ன்டகூ அவ்பநலே ரிதில்வ.
ஆந்டணவபட ன் கமஞத்டயற்கமக அம்மள்
ஸ்னஷ்டி ண்டகயமளநன்மல், ஸ்னஷ்டி ண்ஞமணல்
ளபறுணழ இனக்கும்ழமட அபள் ஆந்டணயல்வ

ன்மகயபிடுழண! ச்சயடமந்ட னொிஞிவத அப்டிச்

ளசமல்மணம?ஆவகதமல் ஆந்டத்டயற்கமக ஸ்னஷ்டி
ீ வ ளசய்கயமள் ன்வடபி, டன்னுவத

ஸ்பமபணம ஆந்டத்டயமழழத இப்டி ீ வ
ளசய்கயமள் ன்ழட ரி.
அத்வபட ணமவதனேம், வசப-சமக்டங்கநின் சக்டயகலம்
அத்வபட ணமவதனேம், வசப-சமக்டங்கநின் சக்டயகலம்
சமக்ட சமஸ்டயங்கள் ளசமல்கய ஸ்னஷ்டி க்ணத்டயலும்
ணமவத இனக்கயட. இந்ட க்ணத்டயல் சமக்ட

சமஸ்டயங்கலம் வசப சமஸ்டயங்கலம் ளனம்மலும்

எத்டப் ழமகயன். ஆமல் அத்வபடத்டயல் ப்ஹ்ணம்
ன்று என்று, ணமவத ன்று என்று. ணமவததமல்
'ப்ஹ்ணம்

ணவந்ட அடித்டயல் அடன் ஆடமத்டயல்

ப்ஞ்சம் ழடமன்றுகயட'ன்று னடிந்டழமய்பிடுகயட
ழம இங்ழக இல்வ. சக்டய உள்கந்ட சயபணம

ப்ஹ்ணத்டயல் ஆம்ித்ட ந்ட சுத்டணம டத்பங்கவநச்
ளசமன் அப்னழண சமக்டத்டயல் ணமதம டத்பம் ஆமபடமக
பனகயட. கமஷ்ணீ  வசபத்டயலும் அப்டித்டமன்.

அபற்யல் னடயல் ந்ட சுத்ட டத்பங்கள் ன்பற்வச்
ளசமல்ய, அப்னழண ணமவததில் ஆம்ித்ட னப்த்ழடமன
அசுத்ட டத்பங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. டணயழ்மட்டில்
பனங்கும் வசப யத்டமந்டத்டயலும் ளணமத்டம் னப்த்டமறு
டத்பங்கள்டமன் ன்மலும் அடயல் னப்த்டமவனேம்
ணமவதழதமடு ம்ந்டப்டுத்டய, ஆமலும் னடல் ந்ட
டத்பங்கள் சுத்ட ணமவத ன்றும், eF னப்ளடமன்று அசுத்ட
ணமவத ன்றும் மகுடுத்டயதினக்கயட. மம் அல்
சமக்டத்வடழத மர்ப்ழமம்.

அடயல் சயத்டமகய ஜம சக்டயவத உள்ழந வபத்டக்

ளகமண்டு ளசதயல்மணயனக்கும் சயப டத்பம் னடயல்
அடுத்டடமக ன்மக ளபநிப்ட்டுபிட் சக்டய டத்பம்.
னென்மபடமக, இச்சம சக்டயனேன் கூடித டமசயப டத்பம்.
மமபடமக ஜம சக்டயழதமடு கூடித ஈச்ப டத்பம்.
ந்டமபடமக, க்ரிதம சக்டயழதமடு கூடித சுத்ட பித்தம

டத்பம். அடற்கப்னந்டமன் ஆமபட டத்பணமக ணமவத
பனகயட.
னடல் டத்பணம சயபழமழழத சயத் சக்டய இனப்டமகச்

ளசமன்ழன். சயத் சக்டயடமன் ஜம சக்டய ன்ழன். ணறுடி
மமபடம ஈச்ப டத்பம் ஜம சக்டயழதமடு

ழசர்ந்டயனப்டமகலேம் ளசமன்ழன். இண்மபட டத்பணமக
சக்டய ன்ழ ளசமன்டம் சயத் சக்டயடமன். இப்டிப் 
டயனுமகச் ளசமன்மல் ப்டிப் னரிந்ட ளகமள்பட
ன்மல்,'த்'டம

இனப்ன யவதமகயத சயபன் னக்தணமதினந்டட,

அடயல் அந்டர்கடணமக [உள்லவ பஸ்டபமக]சயத் சக்டய
இனப்வட னடல் டத்பணமகலேம், சயத் சக்டய

னக்தணமதினந்ட த் [சயப]டத்பம் அடற்கு back-ground -ஆக
[ின்ஞிதமக]இனப்வட இண்மம் டத்பணமகலேம்
கமட்டி பித்தமப்டுத்டயதினக்கயட. சயத் ன்னும் இந்ட
ஜமம் அயலே ன்று ளசமல்லும் knowledge ணட்டுணயல்வ.
இட உஞர்ச்சயதமக, உதிமக உள்ந அயலே. ம், ழசடம்
ன்று என மகுமடு ழகள்பிட்டினப்ீர்கள். இடயல்
'ழசடம்'ன்ட 'சயத்'டயயனந்ட

பந்டடடமன். உதினம்,

உஞர்ச்சயனேம் அயலேணயல்மட பஸ்டக்கவந ம் ன்ட.

கல், ணண், டங்கம், ளபள்நி னடயதவப கூப் ப்
ளமனட்கள். ம் ன்வட அழசடம் ன்றும்

ளசமல்படண்டு. உதினள்ந, உஞர்ச்சய வத்ட, அயலே
ளகமண் ீபமசயகவநச் ழசடம் ன்ட. மளணல்மம்
ழசடம், சு, க்ஷயகள் ழசடம். ழசடத்டயயனந்ட
'வசடன்தம்'ன்

பமர்த்வட பந்டயனக்கயட. 'வசடன்த

ஸ்பனொிஞி'ன்று அம்மவநச் ளசமல்பட. னெப்
ம்ளமனநின் உதிர் சக்டயதமக இனப்பள் அபள். அப்டி
ப்மஞ சக்டயதமக இனப்டன் அங்கந்டமன் அயபமகலேம்
உஞர்ச்சயதமகலேம் இனப்ட. அயபழட உஞர்படமக,
அடமபட அயபழட அடேபிப்டமக இனப்டடமன் அந்ட
ஜமம்; சயத் ன்ட. சர்க்கவ டயத்டயக்கும் ன்று
னஸ்டகத்டயல் டித்ட அயபட ஜமணயல்வ.
அவடத் டயன்று மர்த்ட னசயவத அடேபித்ட அயபழட
ஜமம். உதிரினந்டமல்டமன் அயத னடினேம் அந்ட ப்மஞ
சக்டயனேம் ழசர்ந்ழட சயத். ப்மஞன்டமழ ஆடம
சக்டய?அடமல் சக்டய ன்மழ சயத்

சக்டயடமன்;ப்ஹ்ணத்டயன் உதிம, ஸ்பமடேப அயபம
சயத்சக்டய டமன்.
அயலேக் கமர்தணமக ணமத்டயணயல்மணல், உதிர் பமழ்பட
ன்டமகலேம், உஞர்ந்ட அடேபிப்பட ன்டமகலேம்
'ஜமம்'இனப்டமல்

இங்கயீ யல் அனகமகப் ட ப்ழதமகம்

ண்டகயபர்கள் அவட knowledge ன்று ளசமல்மணல்
Consciousness ன்கயமர்கள்.

என்வப் ற்ய மம் conscious -ஆக

இனக்கயழமளணன்மல் அடயல் ஸ்பமடேபம்

இனக்கயளடன்று அர்த்டம். ஸ்பமடேபம் மம்

ீபசக்டயழதமடு இனந்டமல்டமழ ற்டும்? சயபன்
னடமபட டத்பம், சக்டய - அடமபட சயத்சக்டய-

இண்மபட டத்பம் ன்று ன் வபத்டட, ன்மல்:என
மண்ழம இனக்கயமளன்று வபத்டக் ளகமள்லங்கள்.
அபன் டெங்கும்ழமடம் அபனுவத ம் இனக்கத்டமன்
ளசய்கயட. ஆமலும் னனயத்டக் ளகமண் ின்மல்டமன்

அந்ட ம் ளடரிபட;அவடக் கமட் னடிபட. சயப டத்பம்
டெங்குகய மன்ழம ணமடயரி. சக்டய டத்பம்

னனயத்டக்ளகமண் மன்ழம ணமடயரி. னனயத்டக்ளகமண்
மன்ழமலேக்குத் டன் த்வடக் கமட் ழபண்டும் ன்று
ழடமன்றுகயட. அடமபட அப்டி அபனுவத இச்வச.

இடடமன் னென்மபடம இச்சம சக்டய, அவட உவதபன்
டமசயபன்.
மமபடமக ஈச்பன் ன்று ளசமல்ய அபனும் ஜம
சக்டயழதமடு ழசர்ந்டபன் ன்று ளசமன்ட குனப்ணமக
இனக்கமம். னடல் டத்பத்டயழழத சயத் ன்று ஜம
சக்டயவதச் ளசமல்ய பிட்டு இப்ழமட ணறுடி

மமபடனும் ஜமசக்டய ன்கயழழ ன்று குனப்ம்
ழடமன்மம். னடயல் ளசமன் சயத் ன்ட கணம

னெப்ளமனநின் கணம ஜமம்;உள்ழந அங்கயதினந்ட
ஜமம். இண்மபட ஸ்ழயல் அட னனயத்டக் ளகமண்டு
டன்வத்டமழ அயபடமக, உஞர்படமக இனந்டட.
னென்மபட ஸ்ழயல் டன் பச்வச
ீ
ளபநிப்டுத்டயப்
மர்க்க ழபண்டும் ன்று இச்வசப்ட்ட. அப்னம்
மமபட ஸ்ழயல் டன்னுவத கணம உள்னக
ஜமத்வட அழகணமக பிரிதப்ழமகும் ப்ஞ்சணமக

ளபநிப்டுத்ட 'ப்நமன்'ழமட்ட. அழக ப்ஞ்சத்வட

ப்நமன் ண்ஞிற்று ன்மல் அப்ழமட அடன் ஜமனம்
கணமக உள்ழந இல்மணல் அழக பிடணமக

ளபநிப்டுபடற்கு அஸ்டயபமணமதினக்கயட ன்றுடமழ
அர்த்டம்?கஜமணமதினந்டவடழத னடயல் 'சயத்'ன்றும்
அழக ஜமங்கலக்கு அடிப்வதமக அடழப ஆ

மமம் ஸ்ழயல் அவடழத 'ஜமம்'ன்றும் பித்தமம்
ளடரினேம்டி ழபறு ழபறு பமர்த்வடகநில்
ளசமல்யதினக்கயட.
மமபட ஸ்ழயல் ப்நமன் ழமட்வடதடுத்ட,
ந்டமபடயல் அடன் 'க்யக்னைன்'. அயபமல் ழமட்
டயட்ம் கமர்தணமகயட. அடடமன் க்ரிதம சக்டயனேன்

ழசர்ந்ட சுத்ட பித்தம டத்பம். இப்டிச் ளசமன்டமல்
ிம்ணம் ப்ஞ்சணமக ளபநிப்டுபடற்ழக ஆம்ித்ட
பிட்ட ன்று அர்த்டணயல்வ. அப்டி ஆம்ிக்கத்

டன்வத் டமழ னஸ்டீன ண்ஞிக் ளகமள்படடமன் இந்ட
ந்டமபட ஸ்ழஜ். டெங்கய னனயத்டக் ளகமண்லேன்
ளபநிக் கமர்தம் ண்டபடற்கு னன்மடி, அப்டிப்

ண்டபடன் ளமனட்ழ, ம் உம்வழத ழசமம்ல்
னயத்டக் ளகமள்கயழமணல்பம?அட ணமடயரிதம யவ.
மன்ழம ழகமடமபிழ இங்கய இன்ளமனத்டழமடு
ணல்னேத்டம் ண்டபடற்கு னன்மடி, அடற்குத்
டதமர்ப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கமகத் டன்னுவத ழடமள்,
ளடமவகவநழத டட்டிபிட்டுக் ளகமள்கய
யவ!ப்ஹ்ணத்டயற்கு ளபநிதிழ ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டி
ன் க்ரிவத இன்ம் ஆம்ணமகபில்வ.
ஆம்ிப்டற்கமகத் டன் க்ரிதம சக்டயவத அட டயட்டிக்
ளகமள்பழட ந்டபமட ஸ்ழஜ். ளபநிதிழ ழபழ

ணமடயரி ஆகமணல் சயப-சக்டயதம ப்ஹ்ணத்டயற்குள்ழநழத
க்ரிதம சக்டய டயண்டினப்ட. ஆமலும் ளபநிதமபடற்கு

ங்கல்ித்ட, டயட்ம் ழமட்டு, யத்டனம் ஆகயதமதிற்று.
கணம டமன் த்வபடணமக [அழகணமக]ஆகப்ழமகயழமம்
ன்டமகத் 'டமன்', டன்னுவத manifesation [ளபநிப்மடு]
ன் இண்வனேம் ண வ கட்டிப் மர்க்கும்

அயழபமடு, உஞர்ச்சயழதமடு அட இப்ழமட இனக்கயட.
இந்ட ஜமத்வடத்டமன் ''சுத்ட பித்தம''ன்ட.
பித்தம, ஜமம், சயத் னென்றுக்கும் எழ அர்த்டணமமலும்
னென்று ஸ்ழயல் சயத்டயன் னென்று பிட ரிஞமணங்கள்
ற்டுபடமல் எழ பமர்த்வடவதச் ளசமல்யக் குனப்க்

கூமட ன்ழ அத்பிடீதணமனேள்ந [கணமனேள்ந]சயப சக்டய
பிதத்டயல் ன்றும், அட த்வபட அயலேகலக்கு
னெணமக இனக்கும்ழமட ஜமம் ன்றும், கமர்த
னொத்டயல் த்வபடத்வடச் ளசய்படற்கு னன் டன்னுவத
அத்வபட யவவதனேம் டமன் manifest ளசய்தப் ழமகும்

த்வபட ப்ப்ஞ்சத்வடனேம் ரிணமக உஞர்ந்டயனேம்
ழமட பித்தம [சுத்ட பித்தம]ன்றும் சமக்ட, வசப
சமஸ்த்ங்கநில் ளபவ்ழபறு ழர் ளகமடுத்டச்
ளசமல்யதினக்கயட........

இப்ழமட மன் ளசமன்பற்யயனந்ட இச்சம சக்டய, ஜம
சக்டய, க்ரிதம சக்டய ன்று என்வதடுத்ட என்மக னென்று
ளடரிகயட. அந்ட ஆர்ர்டமன் ரி ன்டற்கு வனவ
த்னஷ்மந்டம் கமட்டுகயழன். என குனந்வட ிக்கயட.
உழ அடற்குப் மல் குடிக்கடம் ன் இச்வச

உண்மகயட. அந்ட இச்வச இல்மபிட்மல் அட

குடிக்கமட. இச்வச இனப்டமல்டமன் 'பல்
ீ பல்
ீ 'ன்று

கத்டகயட. அப்னம் பமவதச் சப்ிமல்டமன் குடிக்க
னடினேம் ன் அயலே, அடமபட ஜமம், அடற்கு
உண்மகயட. அந்ட ஜமணயல்மபிட்மல் அட ப்டிச்
சப்ிக் குடிக்க னடினேம்?'சப்டம்'ன் ஜமம் அடற்கு
உண்மபட இடயயனந்ட 'ப்னொவ்'ஆகயட. அடற்கும்

அப்னம் க்ரிவததமகழப பமதிமல் சப்ிக் குடிக்கயட.
அத்வபடம் ணமடயரி இல்மணல் சமக்டத்டயல்
(வசபத்டயலுந்டமன்) ப்ஹ்ணத்டயற்கு மலு ஸ்ழஜ் டமண்டி
ந்டமபட டத்பணம சுத்ட பித்வதக்கும் அப்னந்டமன்
ஆமபட டத்பணமக ணமவத பனகயளடன்று ளசமல்யக்
ளகமண்டினந்ழடன்.

த்பவடணமக ளபநிப்டுபடற்கு னஸ்டீன னடித்டின்
அம த்வபட ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டி. இந்ட ஆமபட
ஸ்ழயல்டமன் ீபர்கள் பனபட. இடபவக்கும்
கணம சயப-சக்டயடமன். அட ங்ழகதமபட ணமவததமல்
மடயக்கப்டுழணம? ீபர்கள் ன்று டன்ிணயனந்ழட
'ணமிஃளஸ்ழன்'கவந

[ளபநிப்மடுகவந]உண்மக்கய அப்னந்டமன்

பிவநதமட்டுப் மர்ப்டற்கமக, எநிஞ்சு-'ப்ழந' பிவநதமடி
ந்ழடமப்டுபடற்கமக ீபர்கவந ணமவததமல்

கட்டுபட;கட்டி அபர்கலக்குத் டமங்கலம் அந்ட க
பஸ்டடமன் ன்று ளடரிதமடடி ளசய்பட;டமங்கள்
ழடனம் இந்த்ரிதமடய அந்டஃகஞனந்டமன் ன்று
ப்வண ற்டும்டிச் ளசய்பட.

சக்டய பச்சயன்
ீ
அற்னடம் ப்டிப்ட்ட ன்வட ந்த்தம
கம ழணகங்கள், யழணமத்கயரி ணமடயரிதம ர்படங்கள்,
ப்ட மகங்கள் - இத்டவ ளரிசு ளரிசமகத்டமன்
இனக்கடளணன்யல்வ, என னல் டேிதிழ சூரித
ளபநிச்சம் சயடய வபணமக ணயனுக்குகய என

ித்டநிதிழகூத்டமன் - இப்டிளதல்மம் 
ப்ஞ்சணமக பிரித்டப் மர்த்ட ணட்டும் சயப-சக்டயக்கு ீ ம
மக யப்ன னர்ஞணமக ற்மடடமழழத ழசடணம
ீபர்கவநப் ண்ஞி அபர்கலக்குச் வசடன்தம்

இனந்டங்கூ டங்கலவத னெம் ளடரிதமணல் ணதக்கய
ணமதக் கூத்டடிக்கயட!
'அட

ரி, இப்டிப் ண்டபட அம்மலக்கு ணமக

இனக்கமம்;அபள் யத்ட ஆந்டப்மம். ஆமல்
ணக்கு ணமநமட அபஸ்வடதமதல்பம

இனக்கயட?அபலக்குக் ளகமண்மட்ம் ன்ட ணக்குத்
டயண்மட்ணமக அல்பம இனக்கயட? ணமவததக்கு

ழணழ சுத்டணம மவந்ட 'ஆஸ்ளக்ட்'கள் அபலக்கு
இனக்கயளடன்மல், அடமல் ணக்ளகன் மம்?ீபர்கள்
ன்று இனக்கய ம்வண ணமவத ன்மக இறுக்கயக்

குறுக்கயப் ழமட்டினப்டடமழ ம் பமழ்க்வகதில் அச்சு
னவநதமக இனக்கயட?'ன்று ழகட்கமம்.
பமஸ்டபம். அடமல்டமன் ணமவதக்ழக னக்தம்
ளகமடுத்ட, அடமபட அவட எனயப்டற்ழக னக்தம்
ளகமடுத்ட ஆசமர்தமள் அத்வபடம் ன்று ஃிமஃி
ண்ஞிமர். சமக்ட டர்சங்கலம் ணமவத ஆமபடமக
பந்டமலும் அடன் னக்தத்பத்வட எப்னக்

ளகமள்நமணயல்வ. ந்ட டர்சணமமலும் அட

ீபனுக்கு பனய கமட்டுபடமகத்டமன். அப்ழமட அபனுக்கு
னக்தணம 'ப்மப்ந'த்வடத்டமழ அடலேம் னக்தணமகக்
கபிக்கடம்?அம்மள் ழபழ சுத்ட டத்பங்கநமக
ணமவதக்கு ழணழ இனந்டமலும் ீபனுக்குத் ளடரிபட
அபள் ணமவததமகத் டன்வ ம்மத்டயல்

ந்டப்டுத்டயதினப்ழடதமடமல் இவட சமக்டனம்
'அன்ர்வன்'ண்ஞமணயனக்க

னடிதபில்வ.

அடமல்டமன் ப்ஹ்ண டத்பத்டக்கு ப்ஞபம் ணமடயரி
சக்டய டத்பத்டக்ளகன்று இனக்கயட ீமக்ஷத்டக்கு 'சக்டய
ீம்'ன்று ளதர் ளகமடுத்டழடமடு 'ணமதம ீம்'ன்றும்
ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட. ீபன்- centre ீ-ஆகத்டமன்

[ீபவ வணதப்டுத்டயமன்]ீபர்கலக்கு சமஸ்டயம்
ளசமல் ழபண்டுளணன்டமல் அம்மவந ணமவத,
ணமணமவத ன்ழடமன் அடயகம்

ளசமல்பட.['டர்கம]ப்டசடீ'தில் அடற்குத்டமன் அலத்டம்
ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினக்கும். [னத்டஸ்பமணய]டீக்ஷயடனம்
''ணமழத!''ன்ழ
''அளடல்மம்

மடிதினக்கயமர்.

ரி. அம்மள் ணமவததமக ம்வண ணதக்கயக்

கட்டிப்ழமட்டினக்கயமள் ன்று சமக்ட சமஸ்த்ழண

எப்னக்ளகமண் ிகும் அந்ட சக்டயவதக் ளகமண்மடி
உமயப்ட ன்மல் ப்டி ரி?ம்வண ம்னவத
ய ஸ்பனொழண ளடரிதமணல் ணவத்ட, ணவனேம்
இந்டயரிதங்கவநனேம், ழமகத்வடனேம், ழமக
பஸ்டக்கவநனேம் ளகமடுத்ட எழதடிதமக மக-த்ழப
[பினப்ன-ளபறுப்ன] இலயதில் இலத்ட பிட்டினக்கும்
என 'ப'வ ஆசமர்தமள் அத்வபடத்டயல் கரித்டக்

ளகமட்டி ணமடயரிப் ண்டபடடமழ யதமதணமகத்

ழடமன்றுகயட?அடற்கு ன் னவ, ளகமண்மடிக்ளகமண்டு
ஸ்ழடமத்ம்? அழட ஆசமர்தமள் இப்டினேம்
ண்ஞிமளன்மல் ப்டி?''
ணமதம சக்டயதமக ணமத்டயம் ணம சக்டய டீர்ந்டழமய்

பிட்மல் இந்டக் ழகள்பி ரிடமன். ஆமல் அபழந
ஜம சக்டயதமனேம் இனக்கயமழந!ணக்கும் ஜமத்வட
டந்ட ணமவததியனந்ட பிடுபித்ட அனள்கய அடேக்
சக்டயதமனேம் இனக்கயமழந!னன்ழழத ளசமன்ழன் ீபமத்ணம ன்று என்வ அபள் ணமவததமல் ந்டயத்ட,
டள்நிமற்ழமல் வபக்கயமளநன்மல் அடலேம் ிரித்ட
வபத்டச் ழசர்த்டக் ளகமள்படயல் ற்டும்

'க்ஸ்ட்ம'ஆந்டத்டயற்கமகத்டமன்!ஆக, ணமதம

சக்டயதமக

ணமத்டயணயல்மணல் ஜம சக்டயதமக, அடேக் சக்டயதமக,
ப்ழண சக்டயதமக, ளநந்டர்த சக்டயதமகலேம் இனந்ட
ம்வண க்ஷயப்பள் அபள்.
''சயத்டயல்

ஆம்ித்ட னன்ழ ளசமன் சக்டயகநில்

இல்மடடமக இளடன் னடயசு னடயடமக ப்ழண சக்டய,

அடேக் சக்டய, ளநந்டர்த சக்டய ன்ளல்மம்?''-

ன்மல் இளடல்மனம் இச்சம சக்டய ன்ழழ அடயல்
அக்கந்டமன். இச்வசளதன்ட ஆவச. அன்மக,

ப்ழவணதமக இனப்ட ன்மல் ன்? அடலேம்
ஆவசடமழ?ீபர்கநமகத் டன்வழத பிரித்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும், ிரித்டக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன் னடல்
இச்வச அழடமடு டீர்ந்ட ழமய்பிபில்வ. அந்ட

ீபர்கநினம் அபலக்கு இச்வச, அடமபட ப்ழவண

டமய்க்குக் குனந்வடதினள்ந பமத்ல்தம் ன் ணயக
உதர்ந்ட அன்ன உண்டு. டன்ிணயனந்ழட உண்ம
ீபர்கநிம் அம்மலக்கு ப்டி அன்ன
இல்மணயனக்கும்?டமய், குனந்வட, பமத்ல்தம் ன்று
ழமகத்டயல் ற்ட்ழட அப்னம்டமன்; அபலவத னெ
பமத்ல்தத்டயன் ஆமணமகத்டமன் [ிடயயப்ன

எநிதமகத்டமன்]! இப்டி ீபர்கநிம் அபலக்கு இச்வச
இனந்டந்டமன், ிரிந்டயனந்ட அப்னம் ழசனபடன் க்ஸ்ட்ம
ஆந்டத்டயமகமக அபர்கவந ணமவத ண்ஞித்

டள்நிமற்ழம வபப்ட. இப்டி ணமதம ழணமம்
ண்ஞழபண்டும் ன்டம் என இச்வச. அப்னம்

ணமவததியனந்ட அபர்கவந பிடுபிக்கடம் ன்
அடேக் இச்வச.
இடற்கமகக் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக ணமவததியனந்ட
அபர்கவநத் டன் க்கணமகத் டயனப்ிக் ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று இச்வச. அப்டி ீப ழமகத்வட

ஆகர்யப்டற்கமகழப ளநந்டர்த ஸ்பனொணமகய - னொ
ளநந்டர்தம், குஞ ளநந்டர்தம் இண்டும்
வத்டபநமகய - ீ வகள் ண்டபட. இப்டி ஆகய,

இப்டி ண்ஞடம்  னடயல் இச்வச;அப்னழண அட
கமர்தணமபட. ந்டக் கமர்தணமமலும் அடற்கு பித்ட
அவடப் ண்ஞழபண்டுளணன்று இச்சயப்டடமன். மம்
ழபண்டுணமமல் இச்வசதில்மணழ ழடம ளகடுிடிக்
கட்மதத்டயன் ழணழம, அல்ட ம்வண ணீ யத ப்க்னடய
ழபகத்டயழம சய கமர்தங்கள் ண்ஞமம். மக்ஷ£த்
ப்ஹ்ண சக்டயதமபள் இஷ்ப்ட்டு இச்சயத்டத்டமன்
டலேம் ண்டபட. இப்டி இச்சம சக்டயதின் 

னொங்கநமகத் ழடமன்றுபடடமன் ப்ழண சக்டய, அடேக்
சக்டய, ளநந்டர்த சக்டய ஆகயத ல்மனம்.

அன்ன ன்று ளமடபமக இனப்ட் ப்ரிதமவட ப்ழவண
ன்றும், அன்ிமல் ளசய்தக்கூடித சயகணம கமர்தணமக
என ீபவ ணமவததியனந்ட பிடுபித்ட ழணமக்ஷம்
டனபவடனேம் அடற்கு ணமர்க்கம் கமட்டுபவடனேம்
அடேக்ம் ன்றும் ளசமல்பட. ணக்கு என
ரீ¬க்ஷமமபடற்குக்கூ அபள் அடேக்ம்
ண்டகயமளநன்மலும், யணம அடேக்ம் ன்மல்
அட ணமவததின் அக்ிப் ரீ¬க்ஷதில் மம் மஸ் ண்ஞி,
[சயரித்ட]ஜமத்டக்குப்

மஸ் ண்டபடடமன்;அப்டி

அபள் ண்டபிப்டடமன். டக்கக் கப்ழதில்மட
சமச்பட ஆந்டத்வட அநிக்கய ழனள் அட.

அடேக்ளணன்மல் ப்ஹ்ண ஸ்பனொணமகழப ம்வண
ஆக்குபடடமன். ஆமலும் ப்ஹ்ண ஸ்பனொத்வட
ணவத்ட, அவட மம் ணந்ட, ீபமத்ணமபமக

இனக்கயழமட ணக்கு உள்ந உம்ன, உம்வக்
கமர்தத்டயல் லேம் அந்டஃகஞம் (அடமபட ணற ன்று
வபத்டக ளகமள்நமம்) , மம் கமர்தம் ண்டகய

ழமகம், அடயழ ம் ணமலும் உம்மலும் ளசய்னேம்
கமர்தத்டமல் மம் ளறும் அடேழமகம் ஆகயதபற்வ

ணக்குக் ளகமடுத்டயனப்வடழத அடேக்ம் ன்று சமக்டவசப சமஸ்டயங்கள் ளசமல்படனண்டு. இவட, டடேகஞம்-னபம்-ழமகம் ன் மவ ீபனுக்கு
அடேக்யப்ட ன்று ளசமல்யதினக்கும். டடேடமன்

உம்ன, கஞம் அந்டஃகஞணம ணஸ், னபம் ன்ட

ழமகம். ழமகம் ன்ட ீபமத்ணம அவனேம்

அடேழமகங்கள். ''இளடன் அயதமதம்?ம்னவத
யணம ப்ஹ்ண ஸ்பனொத்வட ணந்ட மம்
ீபமத்ணமபமகத் டயண்மடுபடற்குக் கமஞணம
மவனேம் டனபவடதம அடேக்ளணன்ட? இந்ட மலும்

ளடமவந்டமல்பம ழணமக்ஷம்?''ன்று ழகட்மல், அடற்கு
அந்ட சமஸ்டயங்கள், ''ீபமத்ணம ன்று ப்டிழதம c ஆ
அப்னம் உன்வக் கர்ணம ிடித்டக்

ளகமண்டுபிடுகயழடமல்யழதம?கர்ணம டீர்ந்டமளமனயத
ழணமக்ஷம் இல்வழதமல்யழதம?கர்ணம ப்டித் டீனம்?
அடேபித்டத்டமழ அவடத் டீர்த்டமகடம்?ப்டி வனத
கர்ண வ அடேபிக்கயட?ணறுடி ன்ணம டுத்ட,
ணயமல் ல்வட யவத்ட, உம்மல் ல்
கமர்தத்வடப் ண்ஞித்டமழ!அப்டிப் ண்டபடற்கு

ழமகம் (னபம்) ன்ட இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?
னபத்டயல் டடே கஞங்கவநக் ளகமண்ழ கமர்தம்
ண்ஞிப் பிட அடேழமகம் ண்ஞித்டமழ கர்ணமவபத்
டீர்த்டக் ளகமள்ந னடினேம்?அடமல்டமழ இபற்வத்

டனபவட அடேக்ம் ன்ட''ன்று டயல் ளசமல்கயட.
கர்ண, ந்டத்டயல் மம் சயக்கயக் ளகமள்நக் கமஞணம
மலுழணடமன் அடயயனந்ட மம் பிடுலேம்
மடணமகயட ன்டமல் அப்டிப்ட் மடங்கவநக்
ளகமடுப்வட அடேக்ம் ன்கயட. ஆமலும் இந்ட
மவ மம் ல்டிதமகப் ப்ழதமப்டுத்டயக்
ளகமள்பளடன்ட த்டவ கஷ்ணமதினக்கயட?அடற்கம
ல்யவப அபள் டந்ட, மம் கர்ணமவப மசம் ண்ஞிக்
ளகமள்ந வபத்ட, அப்னம் ழணமக்ஷ£ந்டம் டனபடம
யணம அடேக்ம்.

ழணமக்ஷ£ந்டம் - ஆந்டம்!கர்ணம மசணம ின்

ீபமத்ணம என உஞர்ச்சயனேணயல்மணல் ழமய் பிமணல்,
யவந்ட பஸ்ட ன்று டன்வத் ளடரிந்ட ளகமள்லம்
ஆந்டம்!அவட அபள் அனள்பழட ய அடேக்ம்.
இப்ழமட மன் ளசமன் சக்டயகழநமடு அத்டவவதனேம்
ழசர்த்டப் ிடித்ட இன்ளமன சக்டயவதனேம்

ளசமல்ப்ழமகயழன். அடமபட ஆந்ட சக்டய. டமமக
இனக்கய ஆத்ணமந்டத்டயற்கு ழணழ டலேழண இல்வ.
அவடத்டமன் ழணமக்ஷத்டயல் அபள் ணக்குத் டனபட.

ஆமல் அபள் ணமசமத்வட டுத்டக் ளகமண்மல்

ஆத்ணமந்டத்டயல் சயப ஸ்பனொணமக இனந்டழடமடு அபள்
யற்கபில்வ. ணக்குத் யவந்ட யவபம அந்ட

யவழதமடு அபள் யன்று பிமணல், டன் சக்டயவத
ணர்த்டய ழமக பிவநதமட்டு பிவநதமடுகயமள். டமழ
ஆந்டகணமக இனப்பள் ளபநிக்கமர்தணமகலேம்
ஆந்டணமக பிவநதமடுகயமள். டமன் டமமக

ஆத்ணமந்டம் அடேபித்டக் ளகமண்ழ, பிவநதமட்மக
அழட டன்வ த்பிடீதணமகலேம் - டக்கு ழபமக,

ழபம ணமடயரி - ஆக்கய த்வபட ப்ஞ்சணமக manifest

ண்ஞிக் கூத்டடிக்கயமள். ஆந்டம் மஸ்டயதமமல் மம்
வகதிகப்ட்வட உதப் ழமட்டுப் ழமட்டுப் ிடித்ட

பிவநதமடுகயழமம்!கட்வதிழ வகதிழ ணயனடங்கம்
பமசயக்கயழமம், பிவநதமட்மக!என குனந்வடதிம் இட
இன்னும் ன்மகத் ளடரினேம். ஆந்டத்டயல் அட ன்
பிவநதமட்ளல்மழணம பிவநதமடுகயட!ப்ஹ்ணத்டயன்

ணம சக்டயனேம் ஆந்டம் ளமங்குபடயல்
பிவநதமடுகயமள்.

பிவநதமட்டு [டயனபிவநதமல்], ீ வ ன்று அவட ன்
ளசமல்பளடன்மல் ழபழ என கமஞனம் இல்மணல்
என தனும் இல்மணல் ளபறும் ஆந்ட ழணீ ட்டிழழத
என்றும் ண்டபவட ழபழ ப்டிச்

ளசமல்பட?ற்ளகழப அபள் ஆந்ட
னர்ஞணமதினப்டமல் த்வபட ஸ்னஷ்டிதமல்டமன்
அபலக்கு ஆந்டம் உண்மகய, அடற்கமக
ளபநிப்டுகயமள் ன்று கமஞம் ளசமன்மல் அட
டப்மகயட;ஆந்டம் ன் தவ அவபடற்கமக

ஸ்னஷ்டி ண்டகயமள் ன்மல் டப்மகயட. அபள்
அவத ழபண்டிதடமக டலேழண இல்வ. டன்

ழடவபனேம் இல்மட யவபம யவலே அபள்.
அப்டிப்ட்பள் ஸ்னஷ்டி ண்டகயமள் ன்மல் அட
மம் ஆந்ட உத்மத்டயல் என கமஞனணயல்மணல்
பிவநதமடுகய ணமடயரிடமன். அப்டி பிவநதமடுபடயலும்
ணக்கு ஆந்டம் ற்டுகயட. அடமல் ளடமர்ந்ட
ளகமண்ழ பிவநதமடிக் ளகமண்ழ ழமகயழமம்.
அப்டித்டமன் அபலம் ண்டகயமள். த்வபட

ீ வவதத் ளடமர்ந்ட ளகமண்ழ ழமகயமள். [சயரித்ட]
மம் ண்டகய ணமடயரி அபள் ண்டகயமள் ன்று
ளசமல்பட ிடயிம்ம் ணமடயரி ிம்ம் ண்டகயட
ன்கயமற்ழமத்டமன் - டவகர னமகச்
ளசமல்பட!அபலவத ஸ்னஷ்டி ீ ம
பிழமடத்டயயனந்டடமன் ணக்கு பிவநதமட்டு இன்ம்
ன் என்று உண்மபட. இடற்குக் கமஞணயல்வ.

வ உத்ழடசயத்ட அவடப் ண்ஞபில்வ.
''பிவநதமட்டுக்குச்

ளசமன்ழன்''ன்கயழமணல்பம?கமஞம், ன்
ஆகயதபற்யன் ம்ந்டணயல்மணல் ண்ஞ
ஆம்ித்டமலும், ஆம்ித்ட ின் அட ளகமடுக்கும்

ஆந்டத்டயமல் ஸ்னஷ்டி ீ வவதத் ளடமர்ந்ட
ளகமண்டு ழமகயமள். ளணமத்டத்டயல், பிவநதமட்டு ன்ட
ஆந்ட ணமசமம். அடமல்டமன் ஆந்ட னர்ஞ பஸ்ட
என கமஞனணயல்மணல் கமரித னொத்டயல் ஸ்னஷ்டி
ன்று ளசய்பவட பிவநதமட்டு ன்று, ீ வ ன்று
ளசமல்பட.
இத்டமம் ளரித ப்ஹ்ணமண் பிவநதமட்டு கல்ழகமடி
கமணமக க்கயட, இன்னும் அப்டிழத க்கப்

ழமகயட ன்மல் அடன் ஆடம ஊற்ம அபள்
ப்ழர்ப்ட் ஆந்ட சக்டயதமக இனக்க
ழபண்டும்!''அகயம பிவநதமட்டு''அட!அடமபட அநலே

கந்டட- ன்மல் பிவநதமடுகயபள் அகயம ஆந்ட
னொிஞிதமதினக்க ழபண்டும்.
ஆந்டத்டக்கு ழர் பிழமடணம ழசமகம், தம், ழகமம்,

க்னொம் ஆகயதவபனேம் ழமக பமழ்க்வகதில் அகயமணல்
இனந்டங்கூ, அபள் மட்டுக்கு அந்ட பிவநதமட்வப்
ண்ஞி ளகமண்டினக்கயமளநன்வடப் மர்க்கும்ழமட,
அபலக்கு ழபழ த்டவழதம பிட சக்டயகவநச்
ளசமன்மலும் ல்மபற்வனேம்பிப் ளரிசமக ஆந்ட
சக்டயழத இனப்டமகத் ழடமன்றுகயட. அபலவத ணம
ளரித ஆந்டப் ளமங்கயன் - ளமங்குடயன்

ணட்டுணயல்வ;சர்க்கவப் ளமங்கயன் - னசய

ணமற்த்டயற்குத் டநினைண்டு ஊறுகமய் ணமடயரிடமன்
இத்டவ க்னொம், அலவக, தம் ல்மழண
ன்னும்டிதமக அத்டவ சக்டயகவநனேம் ழசர்த்டப்
ிடித்ட ஆந்ட சக்டயதமக அம்மள் இனக்கயமள்!ணக்குச்
சயன்ச் சயன் ஆந்டங்கநியனந்ட, என ஸ்க்ரீம்
சமப்ிடும் ஆந்டத்டயயனந்ட அகண் ஆந்டணம
ஆத்ண மக்ஷ£த்கமம் பவதில் சயற்யன்ங்கள், ழரின்ம்
அத்டவனேம் டனகய ஆந்ட சக்டய அபள்.

ப்ஹ்ண டத்பத்வட மடம-கயனஷ்ஞ டம்டயதமகப்
மர்ப்பர்கள் மவடவதக் கயனஷ்ஞனுவத ஹ்மடய ீ

சக்டய ன்ழ ளசமல்பமர்கள். 'ஹ்மடம்'ன்மல் ஆந்டந்
டமன். ஆந்டம் ன்மல் ன் அவதமநம்?சயரிப்ன, ' laugh'
ண்டபட. 'Laugh' ன் பமர்த்வடக்கு னெம் ளர்ணன்
பனயதமக இந்ட ம்ஸ்கயனட 'ஹ்மத்'டமன்.
உதிரின் ஸ்பமபழண ஆந்டத்டமன். ப்ழவணனேம்,
ளநந்டர்தனம் ஆந்டம் டத்டமன்;ஆந்டம்

ளலேந்டமன். உதினம் உஞர்ச்சயனேம் அயலேணமக
இனக்கயவடத் டமழ 'சயத்'ன்று ளசமன்ட?

[யடம]ஸ்மணத்டயல் 'சயத்கம'ன்லேழழத

அடுத்ட ழர் 'ஆந்ட கயகம'ன்று பனகயட.

['கயகம':ளணமட்டு.]அடற்கு அடுத்ட ழர் 'ப்ழணனொம'.
என்றுக்ளகமன்று inter- link ed.
ணமதம உகஞங்கநமழழத ஜம யவ அவத
ணமதம உகஞங்கநமழழத ஜம யவ அவத

இப்டிளதல்மம் இனப்பவந ணமதம சக்டய ன்று ணட்டும்
மர்த்டக் கரித்டக்ளகமட்டி 'அபலக்கு ன் னவ?'
ன்மல் ரிதில்வடமழ?ஆமல், ''ம்வண
ணமவததிழடமழ கட்டிப்ழமட்டு வபச்சயனக்கம,
ஸ்பமணீ ?''ன்மல், அடற்குத்டமன் சமக்ட டர்சத்டயல், - க்டய
ணமர்க்கத்டயன் ல்ம டர்சங்கநிலுழண - ளடல்மம்
ணமவததமகக் கட்டுகயழடம, அவடளதல்மழண ளடய்ப
ம்ந்டணமக்கயக் ளகமடுப்ட. ணமவதனேம் ஜமனம்
'ஆப்ழமயட்'மக

இனந்டம், ஜமத்டக்கு பனயதமகழப

ணமதம ழமகத்வடனேம் இந்த்ரிதங்கவநனேம் ணவனேம்
ப்ழவணதிலும் சுத்டணம ளநந்டர்தத்டயலும் ஈடுடுத்டய
அபள் யவப்ிழழத ஆந்டணமகத் ழடமய்ந்டயனக்கும்
டிதமகப் னவ, ஸ்ழடமத்ம் இத்தமடயவதக்
ளகமடுத்டயனப்ட. ணஸ் இப்டி ல்டயல் எனனகப்ட்டு
சயத்ட கமக்ரிதம் உண்மகயபிட்மல் அப்னம் ஜம

பிசமம் டன்மல் 'ஈய'தமக பந்டபிடும். ணமதமழமக
உகஞங்கநமழழத ஜமத்டக்குப் ழமகத்டமன்
ஆசமர்தமள் க்டய ணமர்க்கத்வடச் ளசப்ிட்டுக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
ஆம்த்டயயனந்ழட ணவனேம் இந்த்ரிதங்கவநனேம்
கட்டுப்டுத்டய எழ வபமக்தணமதினக்க னடினேம் ன்று
இனப்பர்கலக்கு அடகவந வபத்டக்ளகமண்ழ ண்ஞ
ழபண்டிதடம க்டயனேம் னவனேம் ழபண்டிதடயல்வ.
அபர்கள் ணமவதவத அப்டிழத உடறுபடற்கு அப்தமம்
ண்ஞி 'மர்ட்-கட்'டில் ப்ஹ்ணத்டக்குப் ழமகக்
கூடிதபர்கள். அப்டிப்ட்பர்கலக்குத் டச்சணமக

எடக்கயத் டள்ந ழபண்டித ணமவதவதனேம், க்ஷ்தணமக

அவத ழபண்டித ஆத்ணமவபனேம் ற்ய ணமத்டயம்

ஆசமர்தமள் பயனேறுத்டயச் ளசமல்ய ஜமம், ஆத்ணபிசமம்,
அத்வபட மடவ ன்று வபத்டமர். ணற்பர்கலக்குக்
கர ழ்த்டணம இன்ங்கநில் ழமய்ப் ழமய் ணமவதக்
கட்டில் ழணலும் ழணலும் ளகட்டிதமக ணமட்டிக்ளகமள்லம்
ணவ உசந்ட, ரிசுத்டணம இன்ங்கநம ளடய்ப

ஸ்ணஞம், னவ, கடம ச்பஞம், ஆத டர்சம், கபத்
குஞ கஞமடேபம் னடயதபற்யல் ஈடுடுத்டயத் டத்த்பமம [அடன் னெம்]ஜமத்டக்குப்

க்குபப்டுத்டபடற்கமக க்டய ணமர்க்கத்வடக் கமட்டிமர்.
அந்டக் கஞக்கயல்டமன் ணமவதவதத் டயட்டித ஆசமர்தமழந
ணமணமவததம அம்மள் பிதணமக ஸ்ழடமத்ம்
ண்ஞிதடம்.
அத்வபடத்டயல் ணமவத ன்று எடக்கச் ளசமல்பவட
எடக்க னடிதமடபர்கலக்கமக கபத் ீ வ, மசக்டய
ீ வ ன்று மர்த்ட ளடய்ப ம்ந்டப்டுத்டய யவக்கப்
ண்டபடற்ழக க்டய ணமர்க்கத்டயல் னம, ஸ்ழடமத்மடயகள்
ன்று வபத்டட. ணமத ப்ஞ்சத்டயலுள்ந பஸ்டக்கள்,
அபற்வ ஆண்டேபித்டக் குட்டிச்சுபமக ஆகய
ம்னவத இந்த்ரிதங்கள் ணஸ் ஆகயத

ல்மபற்வனேங் கூப் னவ, ஸ்ழடமத்ம், னமஞம்,
ஆத டர்சம், ம், த்தமம் ன்று அந்ட ணமவதக்கு
அடயகமரிதமதினக்கப்ட் ணமசக்டய பிதணமகழப
ஈடுடுத்டய சுத்டணமக்குபட. க்டயனேமவதில், ணக்கு
ழமக்தபஸ்டபமக - 'வணர்'ன்று ரிமம் ண்ஞ
வபக்கய - வ்பமடப் ளமட்வ அம்மலக்கு
கந்ழடமசமம் ன்று ண்டபட; பஸ்த்-

ஆஞமடயகவநச் சமர்த்டபட பமமமடயகநில் ற்ய

ஊர்பம் பிடுபட;ளபறும் சமப்மட்வப் ிமடணமக்கய
பவ, மதம், சயத்மன்ம், சர்க்கவப் ளமங்கல் ன்று
வழபத்தம் ண்டபட;ணக்கு உல்மனெட்டுகய
ந்னத்ட, கர ட, பமத்தங்கவந ளபறும்

ழகநிக்வகதமதில்மணல் அபலக்கு ணறனகய
அர்ப்ஞம் ண்டபட;
சயல், சயத்ங்கள் ம்வணக் கன்மின்ம ண்ஞங்கநில்
ளகமண்டு ழமகமடடி ளடய்ப ம்ந்டப்டுத்டபட.
ஞ்ழசந்டயரிதங்கலம் ஞ்ச னடங்கலம்
ம்ந்டப்ட்டமகழப, அபற்வனேம் கபத்

ணமக்குபடமகழப, 'கந்ட-னஷ்-டெ-டீ-வழபத்தம்'ன்
ஞ்ழசமசமம் பிடயக்கப்ட்டினக்கயட. பமக்வக

ஸ்டடயதிலும், கமவடக் கடம ச்பஞத்டயலும், கண்வஞ
டரிசத்டயலும் ப்ழதமப்டுத்டபட;சரீத்வட
ணஸ்கமம் ன்று கர ழன கயத்டபட, அங்க ப்டக்ஷயஞம்
ன்று உனள்பட;ணவ ம், த்தமம் ன்டயல்
உனட்டுபட - இப்டிதமக க்டய ணமர்க்கம் மம்
ணமவததில் இனக்கும்ழமழட ணமதம பஸ்டக்கநமழழத

ணமதம கமஞ ணமசக்டயதிம் ிடிப்வ உண்டுண்ஞித்
டனகயட.
ணமதம ணமசமங்கவந ழசயழ ளடமவத்ட னலக
னடிதமட. ளமம்லேம் பிழபக வபமக்தப் க்பம்
ளற்பர்கவநத் டபி ணற் ல்மவனேம் ழமகனம்,
இந்டயரிதங்கலம், இண்டும் ழசர்ந்ட உண்மக்குகய மச
ந்டங்கலம் பயந்ட பயந்ட இலத்டக் ளகமண்ழ

டமினக்கும். அக்ப யவதியனப்பர்கள் ழமக அந்ட
இலப்வத் டண்டிக்க ழபண்டுளணன்று தத்டம்
ண்ஞிமலும் ழசயல் னடிதமட. ளடமவத்ட
னலகுபட ம்ணமல் னடிதமட கமர்தம் ன்று
ஆத்டயப்டுபடம், 'மம் பிழணமசழண ள

னடிதமட'ன்று 'ழமப்ளஸ்'மக யற்டடமகழப
ஆகும். அடற்கமகத்டமன் ளடமவத்ட னலகமணல் ணமதம
ணமசமங்கவநழத ளடய்ப ம்ந்டணமக்கயக் ளகமடுப்ட.
ணமவதக்கு, கத்டயற்குழண, கமஞணம பஸ்டபிம்
'க்டய'ன்று

அன்ன வபக்கச் ளசமல்ய, அவடக் கமர்தத்டயல்

னவ, த்தமம், கமம் ன்று  டயனுசயல் ணமதம

மம்க்ரிகவநக் ளகமண்ழ ளசய்படற்குச் ளசமல்யக்
ளகமடுப்ட. இப்டி ணமவத ணமசமங்கவநனேம் ளடய்ப
ம்ந்டப்டுத்டயக் ளகமண்ழ ழமமல் அவப ம்வண

மடயக்கமட, ந்டப்டுத்டமட. ணயன்மக் கம்ிவத ளபறுங்
வகதமல் ளடமட்மல் 'மக்'அடிக்கயட. அடழப gloves
ழமட்டுக் ளகமண்மல் தப்மணல்

ளடமனடிகயடல்பம?அப்டி ணமதம ணமசமங்கவநழத
ளடய்ப யவப்ன ன் gloves ழமட்டுக்ளகமண்டு
வகதமலம்ழமட அவப மடயக்கமட.

மன் யவப்ட, ளசமல்ப் ழமபட பிசயத்ணமக
இனக்கமம். ஆமலும் அப்டி யவப்ன பந்ட, ளசமல்த்
ழடமன்றுபடமல் ளசமல்கயழன்:ணமதம ணமசமம்
ன்ழழ, அடயல்டமன் ப்த்தக்ஷஆத்ண அடேபம் ளறும்
யத்டயதம உச்ச கட்ம் டபிப் மக்கய ல்மழண
இனக்கயட. ஜம மடவ ன்கயடழணகூத்டமன்!
மடமவ ன்று ண்ஞ என்று, அவடப் ண்டம்

மடகன் ன்கய எனத்டன், ண்ஞபட ன் கமர்தம்
ஆகயதவப ழபழ ழபழதமக இனப்டமல் அடலேம்
த்வபடந்டமன். அடமபட ணமவதடமன். ணமதம
ணமசமங்கநமழழத ணமவதவதப் ழமக்கயக் ளகமள்படயல்
என அங்கந்டமன் அத்வபடத்டயற்கம மடவகூ!இட
என்றும் மன் னடசமகச் ளசமல்கயடயல்வ.

ற்ளகழபழத ளசமல்படடமன்- 'குன உழடசயக்கயடம்
த்வபடந்டமன். ஆமலும் அடமல் அத்வபட யத்டய
அவதமம். ப்டிளதன்மல் ஸ்பப்த்டயழ என
சயங்கம் கர்சயக்கயட. அட ஸ்பப்ந்டமன். ஆமல்
ஸ்பப்ம் கண்பழம உநயதடித்டக் ளகமண்டு

யணம [லே]யவதில்னனயத்டக் ளகமண்டுபிடுகயமன்.
ஸ்பப் சயங்கழண இபவ மக்த் ன்னும் பினயப்ன
யவக்குக் ளகமண்டு பனகயட ழமத்டமன் ணமதக்

கமபம த்வபட பமழ்க்வகதில் குன உழடசயப்ழட
எனத்டவ ஜமணம பினயப்ில் ழசர்த்ட பிடுகயட'
ன்று ளசமல்படண்டு. அடமல்டமன், 'மடவ ன்ழட
த்வபடந்டமன் ன்றுள்நழமட அத்வபட க்ஷ்தத்டயற்கு
ணமம க்ஷ்தங்கவந உவத

மடவகவநனேங்கூத்டமன் ம்னவத ண்ஞ
ஏட்த்டயல் அவப இதற்வகதமக பனகயழமட ளசமல்ய
பிட்டுப் ழமழபமழண! ளடய்பணமகப்

ிழதமப்டுத்டம்ழமட ந்ட த்வபட பிதனம்
ஜம ணமர்க்கத்டயற்கு ழதமக்தடம யத்டயவதக்
ளகமடுக்கயட ன்னும்ழமட ந்ட இட ணமர்க்க
மடவனேம், அடனுவத சங்குகள், சமஸ்டயங்கள்
ஆகயதவபனேம் அப்டிக் ளகமடுக்கத்டமழ ளசய்னேம்?

அடமல், மம் மட்டுக்கு 'ரிர்ழபன்'இல்மணல் ந்ட
யத்டமந்ட ரீடயதில் சயந்டவ ழமமலும் அப்டிழத

ச்ழமகம் ண்ஞிக்ளகமடுத்ட பிடுழபமம்'ன்று ஆசமர்தமள்
யவத்ழட ளநந்டர்தரிவத
அடேக்யத்டயனக்கயமர் ன்று ளசமல்மம். அடமல்
டமன் இடயல் வபடயகம், டமந்டரிகம், அத்வபட-த்வபட-

பிசயஷ்மத்வபடங்கள், வசபம், சமக்டம் ன்று ல்மம்
அங்கங்ழக குல் ளகமடுக்கயன்.
அத்வபட சமஸ்டயத்டயலும் சக்டய, ீ வ னடயத
அத்வபட சமஸ்டயத்டயலும் சக்டய, ீ வ னடயத
இங்ழக என னக்தணம பிதம் ளசமல்மணல்
பிப்மட. அத்வபடத்டயல் ஸ்னஷ்டி ணமசமம்
னலபவடனேம் ணமவத ன்று வபத்டபிட்டமல் சக்டய
ன்வட அடிழதமடு ளசமல்மணல் பிட்டுபிட்டமக

யவக்கப்ட்ட. ஜம பனயதில் ழமகயபவ சக்டய
பிதணமகத் டயனப்ழபண்மளணன்டமல் அவடக்

குயப்ிட்டு இம்மர்ன்ஸ் ளகமடுத்டச் ளசமல்படயல்வழத
டபி, சக்டய ன் என்வழத அட ிஸ்டமபிக்கக்கூ

இல்வ ன்று இல்வ. சமந்ழடமக்தத்டயல் என இத்டயல்
ணமத்ணமவபச் ளசமல்கயழமட ர்ப கர்ணமலேம், ர்ப
கமணனம், ர்ப கந்டனம், ர்ப னம் வத்டட அட
ன்று இனக்கயட. ணமத்ணம ஆவசப்ட்டமல் ''அகமணதட''- அந்ட

ஆவசதிழழத க பஸ்ட

அழகணமதிற்று ன்று வடத்டயரீத உயத்டயல்

பனபவட னன்ழழத ளசமன்ழன். ''டன்ந்டிதமக
இனப்டயல் ந்ழடமம் கமஞமணல் ணமத்ணம டக்கு

என கூட்மநி ழபடளணன்று ஆவசப்ட்ட;ஆவசப்ட்டு
டமழ டய-த்ி ன் இண்டு

ழர்கநமதிற்று''ன்டமகக் கமழணச்ப-கமழணச்பரி
டத்பத்டயற்கு ளமம்க் கயட்ழ என அிப்மதம்
ப்னடமண்தகத்டயல் பனகயட. அந்ட இண்டு

ழவனேம் டமய் டந்வடதமகக் ளகமண்டுடமன் க
இங்கலம் ஸ்னஷ்டிதமட ன்று ழணற்ளகமண்டு அந்ட
உயத் ளசமல்கயட.
உயத்டக்கநில் இப்டிப் ணமத்ணம ர்ப சக்டயனேம்
வத்டயனக்கயட ன்று ளசமல்யதினப்வட ப்ஹ்ண
¨த்னம் ''ர்ழபமழடம ச டத் டர்சமத்''ன்று டுத்டக்
கமட்டிதினக்கயட.

இந்ட ணமடயரி இங்கவந ம் ஆசமர்தமள் மஷ்தத்டயல்
ணலப்ிக் ளகமண்டு ழமபழடதில்வ. டமம் ணமவதக்
ளகமள்வகவதச் ளசமல்படமல் சக்டய ம்ந்டத்வடத்
ளடமட்டும் ளடமமணலும் அர்த்டம் ண்ஞிபிட்டு ழணழ

ஏடுபடயல்வ. ழணழ ளசமன் ¨த்த்டயன் மஷ்தத்டயல்
அபர் ஸ்ஷ்ணமகழப 'ர்ப சக்டய-னேக்டம ம

ழடபடம'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். ணமவத ன்வட

அபழ டிஃவன் ண்ஞ னடிதமட 'அயர்பச ீத'பஸ்ட
ன்று வபத்டபிட்மல், 'சக்டய ங்ழகதினந்ட

பந்டட?'ன்கய ணமடயரி ழகள்பிகலக்கு தப்ழபண்டி
இனக்கபில்வ. ''ழமகத்டயன் ணற் பஸ்டக்கழநமடு
எப்ிட்டு 'அளடப்டி னடினேம்?' ன்று ப்ஹ்ண டத்பத்டயன்
பிதத்டயல் ழகட்டற்கயல்வ;அடயகம்ீணம, அடமபட
ளமம்லேம் ஆனம் பமய்ந்ட, ப்ஹ்ணத்வட ச்னடய

ளசமல்யதினப்வடக் ளகமண்டுடமன் ஆனங்கமஞ னடினேழண
டபி, டர்க்கத்டமல்''ன்று அபர் அடித்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
ப்ஹ்ணணமகழப இனக்கய ணமடய யவதமதில்மணல்,
ப்ஹ்ணத்வடப் ற்ய ழசுகய, யவக்கய யவதில் டமன்

ஸ்னஷ்டி பிதழண பனகயட. சுத்ட ஜமணமக இனக்கும்
ழமட யர்குஞ ப்ஹ்ணணமக இனப்ழட இவ்பமறு
ஸ்னஷ்டி ன்று அபித்தம [ணமதம]கல்ிட பிதத்ழடமடு
ம்ந்டப்டுத்டப் ளறும்ழமட 'ர்பசக்டய
ழதமகம்'ளறுகயட ன்று இங்ழக ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர்.
''சயப:சக்த்தம

னேக்ட:''ன்ழடடமன் 'ப்ஹ்ணம் ர்ப சக்டய

ழதமகம் ளறுகயட'ன்டம்!
ீ வதமக ஸ்னஷ்டிவதச் ளசமல்படம், ப்ஹ்ண

¨த்த்டயல் இவடதடுத்ழட ளசமல்ப்ட்டினக்கயட:
''ழமகபத்ட

ீ ம வகபல்தம்''ன்று அங்ழக மஷ்தத்வட

னடிக்கும்ழமட ஆசமர்தமள், ''ஸ்னஷ்டி பிதத்வட ச்னடய
ளசமல்பட யர்குஞணம ண த்த டத்பத்வடச்

ழசர்ந்டடயல்வ;இட அபித்தம கல்ிடணம மண-னொணம
த்வபடப் மர்வபதில் மர்க்கய பிதபம

த்தம்டமன்''ன்று அத்வபடணமகழப ளகமண்டு
ழமமலும், பிதபமம் ன்று எப்னக்ளகமள்கய
யவதில் ஸ்னஷ்டிவதச் ளசய்னேம் ஈச்பின்
ீ வவத ளமம்லேம் யத்ட, சயமகயத்ழட
லத்தினக்கயமர். ''கத் சவ [ிஞ்ச

யர்ணமஞம்]ணக்கு ழபண்டுணமமல் ணம ளரித
சமடயப்மகத் ழடமன்றுகயழட டபி ஈச்பனுக்கு ளபறும்

பிவநதமட்டு ணமத்ந்டமன் - அபனுக்கு அரிணயட சக்டய
இனக்கயடிதமழ!''ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ஸ்ந்டம்'ன்

உள்-வபப்ழமழழத அத்பிடீத

ப்ஹ்ணம் த்வபட ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டிவத உண்மக்குகயட
ன்டற்கும் உயத்டயன் ஆடமம் இனக்கயட. ''இந்ட

கத் னமலேம் ப்மஞன் ன் என உதிர்ச் சக்டயதிழழத
உண்மகய அவசகயட''ன்று கழமயத்டயல் பனகயட.
'அவசகயட'ன்டற்கு 'டய'ன்று

அங்ழக

ழமட்டினக்கயட. 'ம்'ன்டற்குக் கம்ம் ன்று
அர்த்டளணன்று மம சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. 'கம்ம்'
ன்மல் அவசபட. அவசபடயலும், ளபநிழததினந்ட
ிடித்ட உலுக்கய அவசதமணல் டமழ அவசபட,
'வபப்ழட்'ஆபட

ன்று ஏநலே அர்த்டம் ளகமடுப்ட.

இவட 'கம்மத்'ன்று ப்ஹ்ண ¨த்ம் ளசமல்கயட.
இடற்கு ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம்ழமட, 'இப்டி
வபப்ழட் ளசய்பிக்கய ப்மஞன் ன்ட னெச்சுக்
கமற்ம ளபறும் பமனே இல்வ;அட மக்ஷ£த்

ப்ஹ்ணழணடமன்'ன்று யர்டமஞம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
இந்ட ணமடயரி இன்னும் அழகம், ழடடிப் மர்த்டமல்

கயவக்கும் - பிதபம த்தம் ன்டமக ணமதம
ஸ்னஷ்டிவத அத்வபடனம் என யவதில்

எப்னக்ளகமண்டு ழசும்ளமலட சமக்ட சமஸ்டய
அிப்மதங்கலக்கு ளமம்லேம் ஆடபமகழப ளசமல்கயட
ன்று ளடரிந்ட ளகமள்படற்கு.
ஸ்ழடமத்டயத்வட மம் அடகழபண்டித னவ

ஸ்ழடமத்டயத்வட மம் அடகழபண்டித னவ
 யத்டமந்ட பிதங்கவந ஆசமர்தமள் ணற
டயந்ட அட அட இதல்மக பனம்ழமட
ளகமட்டிதினப்வட 'கந்டமங்கட்டிதமகச்
ளசமல்யதினக்கயமழ!'ன்று மம் டப்மக

டுத்டக்ளகமள்நக் கூமட. மனம் அபர் ணமடயரிழத
ணவத் டயந்ட வபத்டக் ளகமண்டு, ணவ
அப்டிழத ஸ்ழடமத்த்டயற்குக் ளகமடுத்ட, ரி அடன்
ழமக்குப்டி அடித்டக் ளகமண்டு ழமகும்டிதமக பிட்டு,
அக்கத்ழடமடு அம்மவநனேம் அபவனேம் ழபண்டிக்
ளகமண்டு - 'இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயமல் மம் ல்டிப்
தவத ழபண்டும்'ன்று ழபண்டிக் ளகமண்டு -

மமதஞம் ண்ஞழபண்டும். ண்ஞிமல், ஸ்ழடமத்

கர்த்டமபின் மபத்டயழழத மனம் தித்ட, எழதடிதமக
தித்டபிட்மலுங்கூ அந்ட மபத்வடப் னரிந்ட
ளகமண்டு, அடயல் டயவ்தணம ந்ழடமம் ளனடினேம்.
பித்தமணம யத்டமந்டங்கள் பந்டழமடயலும் மம்
பித்தமணம ணப்மன்வண இல்மணல்

ஸ்ழடமத்டயத்டயன் ப்ழதமத்வட அவத ழபண்டும்

ன்ட என்று. இன்ளமன்று: சமஸ்த்த்டயல் டத்பங்கள்
ளடய்ப ஸ்பனொங்கநமக இனப்டயல் allegory -தமக

[உனபகணமக]சய பர்ஞவகலம் பிதங்கலம்
ளசமல்பவடக் கன்மின்ம ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்நக்கூமட. அந்ட ணமசமங்கள் கன்மின்ம
ன்று இனப்டமக அர்த்டம் டுத்டக் ளகமள்நக்கூமட.
'அல்யகரி'ன்ட

அவ்பநலே ரிதம பமர்த்வட

இல்வ. டத்பங்கவந மம் ழபண்டுளணன்ழ
கடமமத்ங்கநமக ம்னவத கல்வதமல்

னொகப்டுத்டபடடமன் 'அல்யகரி'. சமஸ்டய-னமஞ
பிதங்கள் அப்டி தமழம சமஸ்த்கமழம,
ளௌமஞிகழம டன்னுவத கல்ம சக்டயதிமல்
இட்டுக் கட்டிதடயல்வ. மசக்டயழதடமன் அந்டத்

டத்பங்கவந அந்ட னொங்கநமக அந்ட ணமன்கலக்கு,
ணந்த் யத்டர்கலக்கு, ரியகலக்குக் கமட்டிதினக்கயமள்.

இந்ட ழமகம் யம் ன்மல், இழடழம, அல்ட இவட
பிலேம், இடயயனந்ட ம்வண பிடுபித்ட ம்னவத ய
ஸ்பனொத்டயல் கவப்டற்கு மதம் ண்டம் அந்டத்
த்டப னொங்கலம் கவடகலம் ளமம்லேம் யணமவப.
இன்வக்கும் தழடமக்டணமக , த்தமமடயகள்
ண்ஞிமல், க்டயதில் ம் ஹ்னடதத்வட உனக்கயக்
கவத்டமல், அந்ட னொங்கவந டர்சம் ண்ஞ

னடிதம்;மம் எனபவதனபர் மர்த்டக்ளகமள்கய ணமடயரிப்
மர்க்கனடினேம். ஆமல் மம் எனபவதனபர் மர்த்டக்
ளகமள்படயல் ற்டும் உஞர்ச்சயகள் என்றுழண இல்வ

ன்னும்டிதமக இப்டி டயவ்த னொ டர்சம் ளறும்ழமட
ஹ்னடதத்டயயனந்ட ப்ழவணனேம் ஆந்டனம், ளமங்கயக்
ளகமண்டு பந்ட ம்னவத ஆடம பஸ்டபம ய
ஸ்பனொமடேபத்டயன் யவபம சமந்டய ந்ழடமங்கள்
பவ ளகமண்டு ழசர்க்கும். ஆவகதமல் 'அல்யகரி'ன்ட
ரிதில்வ....
ளசமல்பந்டட ன்ளபன்மல், டத்ப னொங்கநம
ழடபடமனெர்த்டயகவநப் ற்யத ணமசமங்கநில் சயட

ழமகத்டயல் ணடேஷ்த ீபர்கநம ணக்கு ட பமழ்க்வக

னவ ன்றும், எலங்கு ன்றும், ரிதமட, ல்ட,

அனகு ன்றும் வபத்டயனக்கயழடம அடற்கு ணமமகலேம்
இனக்கமம். அப்டிதினப்டமல் அவப அழ
ரிதில்வ, எலங்கயல்வ ன்று யவத்டபிக்
கூமட. டத்பமர்த்டம் ன் ன்று மர்த்டமல் அட ளமம்
ரி, ளமம்லேம் எலங்கமட ன்று ளடரிந்டபிடும்.

இழடழமக் கமவ்த ணனகவந ணடயத்டச் சய பிதம்
ளசமல்கயழமடம் ழமக பமழ்க்வகக்கம அநலே
ழகமமல் அவட னனம் ழமட்டுப் மர்த்ட ரிதில்வ,
எலங்கு டப்ிட ன்று டள்நிபிக்கூமட.
'தடமர்த்டத்வட

அப்டிழத கமட்டுபட ழமகடர்ணய;இட

ளபறும் கமர்ன் கமப்ிடமன்;ம் இல்மடட.

அவட மகத்டயல் ணமகக் கமட்டுபடற்கமக சய
அம்சங்கவந ளணல்யசு ண்ஞி, சய அம்சங்கவநப் னஷ்டி
ண்ஞிக் கமட் ழபண்டும். இப்டிக் கமட்டுகயழட மட்த
டர்ணய'ன்மர்கள். மட்த டர்ணய ன்று என ணமக
பந்டயனப்வட மகமசயரிதர் எவ்ளபமனபனம்

டன்னுவழத ளமந்ட ணழமடர்ணப்டி ளணனகுழமட்டு
மகங்கள் லடபமர்கள். மகத்டக்குச் ளசமன்ட

கபிவடக்கும் டமன்;சயல்ம், சயத்ம் ல்மபற்றுக்குழணடமன்.
ழமக பமழ்க்வகவத 'ஈதடிச்சமன் கமப்ி'தமக 'இணயழட்'
ண்ஞமணல் ம் கூடுடமகத் ளடரிபடற்கு அந்டக்
கவ ணனப்டி ன் ணமடயரி ணமற்யதினக்கயழடம
அவடக் கவஜன் டன் ணழமடர்ணத்டயல் இவனத்டக்
ளகமடுக்க ழபண்டும். இந்ட ணிழ ணக்குச் சயட ம்
ழமடமடட, க் குவபமட, ணயவகதமட

ன்ளல்மங்கூத் ழடமன்மம். ஆமலும் என ளரித
கபி-மம்ர்தழணம, சயல்ி-மம்ர்தழணம அந்ட ணனப்டி
பனயபனயதமகச் ளசய்ட ளகமண்டுபனம்ழமட, னடசமக
பனகய கர ழ்க் கன்றுகலம் அவட
அடேரித்டப்ழமபடடமன் ணரிதமவடப் ண்ன

ன்வடனேம், அடடமன் ணவ க்ஷயத்ட ீடித்டக் ளகமடுக்க
உடலேம் ன்வடனேம் மம் னரிந்ட ளகமண்டு,
ற்றுக்ளகமள்நழபண்டும்.
ளநந்டர்ரிவத மம் உரிதடி யப்டயல் இட
இண்மபட பிதம். னடல் பிதம், பிட
யத்டமந்டக் கனத்டக்கள் அடயல் பனபவட

பித்தமணயல்மணல், 'இந்ட இத்டயல் ந்டர்த்டயல்
இந்டக் கனத்ட ரி. னன்ழ ின்ழ இழட யத்டமந்டம்

பனகயடம ன்று மர்க்க ழபண்மம்'ன் ண்ஞத்டன்
மர்த்ட எவ்ளபமன பிட அிப்மதத்வடனேம்
எப்னக்ளகமள்பட. இண்மபட பிதம், டத்ப னொணமக உனபகம், உனபக் கவட ன்று இந்ட மநில் ளசமல்பட

ணமடயரி - சய ணமசமங்கள் பனம்ழமடம், கபி ணவ
அடேரித்டச் சய ணமசமங்கள் பனம்ழமடம்

ம்னவத தடமர்த்ட ழமகபமழ்க்வகதின் எலங்கு
னவகவந 'ஸ்மன்ர்ம'க வபத்டக்ளகமண்டு அபற்வ
அநந்ட மர்த்ட ரிதமதில்வ, ணமக இல்வ ன்று
டள்நிபிக்கூமட.
இந்ட 'அப்ழமச்'ழசமடு [அடகுனவழதமடு] மம்
'ளநந்டர்த

ரி'ணமடயரிதம சமஸ்டயணமகலேம்

கபிவடதமகலேம் ழசர்ந்ட இனக்கப்ட் ஸ்ழடமத்ங்கவநப்

டித்டப் மமதஞம் ளசய்டமல்டமன் அபற்யயனந்ட
னலப் னும் அவதனடினேம்.

இளடல்மம் டற்குச் ளசமல்கயழளன்மல் 'ளநந்டர்த
ரி'தில் இப்டிப்ட் பிதங்கலம் ளகமஞ்சம்
இனப்டமல் மம் சுத்டணம ணழமடு, அக்கத்ழடமடு
'அப்ழமச்'ண்ஞி, அப்டிப்

ண்ஞிமழ அவதக்கூடித

உத்டணணம வ அவத
ழபண்டுளணன்டற்கமகத்டமன். ப்ஹ்ணத்டயன்
ஸ்டமத்டயலுள்ந சயபன், அடனுவத இச்வசதின்
னொணம கமழணச்பரி ஆகயத இண்டு ழனம் ழசர்ந்ட
ஸ்னஷ்டி உண்மபவட டத்ப னொக ச்னங்கமணமகழப ல
பித்தம சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. இட

ணமடயரிதம பிதங்கள் ம் ஸ்ழடமத்டயத்டயலும்
இனக்கும். டத்பமர்த்டத்வடழத டுத்டக்ளகமண்டு
சுத்டணம ணழமடுடமன் இத்டவ கமணமக
உமகர்கள் அடேஷ்மம் ண்ஞி, அடமல் கமணமடய

ழடமங்கவநப் ழமக்கயக்ளகமண்டு உசந்ட அடேபங்கவந
அவந்டயனக்கயமர்கள். னெகர் ['ஞ்ச சடய'தில்]அடிக்கடி
ளசமல்பமர்: ''அம்ணம!ீ கமணவ ஸ்ணம் ளசய்ட

சயபிழண கமணத்வட உண்டு ண்ஞிமய். அழட c
கமணமடய ழடமங்கலள்ந ீபர்கநின் கமணத்வடப் ழமக்கய
ஜமத்வடக் ளகமடுத்ட பிடுகயமய்!''ன்று.
இடற்கு என னக்த கமஞம், ம் ங்கநின்
'அப்ழமச்'சும்

ல்டி இனந்டடடமன். அப்டிதினந்டங்

கூ உமவ, மடவ ன்று டீபிணமக இந்ட

பிதங்கவந அப்தமம் ண்டபட ன்று பனகய

ழமட குன-சயஷ்த க்ணத்டயல் ளமம்லேம் ழதமக்தவட

மர்த்டப் க்பி [க்குபம் ளற்பர்]கலக்கு ணமத்டயழண
உழடசம் ளசய்ட பந்டமர்கள். டப்மக யவக்க இம்
டனகயபர்கவநனேம் ரிதமகழப டுத்டக்ளகமள்ந
னடிபர்கலக்கு ணமத்டயழண ளசமல்பட ன்று குன-சயஷ்த
க்ணத்டயல் ஸ்தணமக க்ஷயத்ட பந்டமர்கள்.

சமஸ்த்மர்த்டணமகலேம் ரி, கமவ்த ரீடயதிலுங்கூ ரி,
ல்ம பிதங்கவநனேம் பிஸ்டமம் ண்ஞமணல்,
ளமடபமக இனக்கப்ட் ங்கலக்குச் சயவடத்
ளடமட்டும் ளடமமணலும் ளசமல்யபிட்டு ழணழ ழமய்
பிடுபமர்கள்.
இங்ழக 'அன்ர்வன்'ண்ஞிச் ளசமல் ழபண்டித

பிதம் ன்ளபன்மல் இத்டவ கமணமக ம்
ங்கநின் 'ழயக் அப்ழமச்'சும் [அடிப்வதம
அடகுனவனேம்]ளமம் ல்டிதமகழப இனந்ட
பந்டயனக்கயட. 'மம் என ஸ்ழடமத்ம் மமதஞம்

ண்டகயழமணம?அல்ட னமஞம் ழகட்கயழமணம?அல்ட
என ழகமபிலுக்குப் ழமகயழமணம?இடகவந டற்குப்
ண்டகயழமளணன்மல் மம் சுத்டய ஆபடற்கமகத்

டமன்;ம்னவத கமணமடய ழடமங்கவநப் ழமக்கயக்
ளகமண்டு க்டயவத பநர்த்டக்ளகமண்டு

ஈச்பமடேக்த்வடப் ளறுபடற்கமகத்டமன்'ன்று
அபர்கள் டீர்ணமணமக வபத்டக்ளகமண்டினந்டமர்கள்
ஆவகதிமல், அபர்கலவத ஸ்டயடயதில் அந்ட
க்ஷ்தத்டயற்கு ழபழதமகத் ழடமன்றும்டி என

ஸ்ழடமத்டயத்டயல் பர்ஞவ பந்டமழம, அல்ட

னமஞத்டயழ கவட பந்டமழம, அல்ட ஆதத்டயழ
சயல்ங்கள் இனந்டமழமகூ அபற்யல் ளமம்

கபத்வட பிமணல், 'டற்கமகழபம ளரிதபர்கள்
இடற்ளகல்மனம் இம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ம்வண
இடகள் distract ண்ஞ [டயவச டயனப்]ழபண்மம். ம்
க்ஷ்தம் சுத்டயதமபட, க்டய ண்டபட,

அடேக்த்டக்குப் மத்டயணமபட ன்று இபற்யழழத
குயதமக இனந்ட ணற்பற்வ ழசமக டுத்டக்ளகமண்டு,

அல்ட டள்நிபிட்டு, டங்கலக்கு ட ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
தமணமகத் ளடரிந்டழடம அடயழத கபம்
ளசலுத்டயமர்கள். ணத ம்ந்டணம பிதங்கநில்
என பிதம், டுத்டடற்ளகல்மம் ழகள்பி

ழகட்டுக்ளகமண்டும் ஆமய்ச்சய ண்ஞிக்ளகமண்டும்
ழமகமட நிவண இனந்டடமல், டங்கலக்கு ரிதமக பமட
பிதங்கவநக் கூ அழ ரிதில்வ ன்ழ
வபக்கமணல், அழட ணதத்டயல்
அவபரிதில்மணயல்வ ன்டமல் அபற்வத்
டமங்கலம் deep -ஆக டுத்டக் ளகமள்நமளணன்றும்

யவக்கமணல் டங்கலவத வ்தபஸ்வடவத அயந்ட
ல் கட்டுப்மட்ழமடு 'அப்ழமச்'ண்ஞி பந்டமர்கள்.

பர்ஞவகள் அபர்கலந்டமன் டித்டமர்கள்;சயல்ங்கள்
அபர்கலந்டமன் மர்த்டமகள். ஆமலும் டங்கள்

ரிசுத்டயக்கு ஆவட ணட்டுழண குயப்மக டுத்டக்
ளகமண்டு, ணற்பற்வ ழணம்ழமக்கமகப் மர்த்டபிட்டு
ழணழ ழமமர்கள். ளடய்பங்கள் கமண க்ழமட பசப்ட்
ணமடயரி பனபளடல்மங்கூ ம் யவதில்

ண்ஞிதடயல்வ ன் உறுடயதம டீர்ணமம்
அபர்கலக்கு இனந்டடமல், அடற்கு ன் டத்பமர்த்டம்,

இல்மபிட்மல் கமவ்த ரீடயதில் அடற்கு ன்
'பமல்னை'ன்ளல்மம்

ஆமய்ச்சயதில் இங்கமணழ

ல்டிதமக டுத்டக் ளகமண்டு டங்கள் பனயவதப்
மர்த்டக் ளகமண்டு ழமமர்கள். பனயபனயதமக இத்டவ
ஆதிம் பனங்கநமகப் னமஞ ச்பஞம், ஸ்ழடமத்

மமதஞம், ழடபமம்-டயவ்தப் ிந்டம் ஏடபட, ஆத
டர்சம் ண்டபட ன்று ம்னவத ங்கள்
ின்ற்ய பந்டயனப்டயல் கயஞ்சயத் [சயயடநலே]கூ
பிகமணம ணழமமபங்கலக்ழகம, பிகல்ம

கல்வகலக்ழகம இழண ளகமடுக்கமணல்டமன் இனந்ட
பந்டயனக்கயமர்கள். டத்பமர்த்டம் ளடரிந்ட உமகர்கலம்,
கவதயலே ளற் யகர்கலம் deep -ஆகப் மர்த்டப்
னரிந்டளகமண் பிதங்கவநனேம், அப்டி deep -ஆகப்
மர்ப்ட டங்கள் ழபவதில்வ ன்று ணற்பர்கள்

னரிந்ட ளகமண்டு 'வட்'மக டுத்டக்ளகமண்டு டங்கள்
க்ஷ்தத்வடப் மர்த்டக்ளகமண்டு ழமடமல்
இத்டமதிம் கமணமக ல்மம் ல்டி இனந்ட
பந்டட.

என மக்ர் ழமதமநிதின் அபதபங்கவநளதல்மம்
ரிழசமடவ ண்டகயமர். அப்ழமட அபர் மர்க்கய
கண்ழஞ ழபழ. அபனவத 'ர்ற'ம் உசந்டட.
அடமல் அபர் அப்டிப் ண்டபட டப்ில்வ.
'மரி'தில்

ண்டகயமர்.

அபர் ணப் ரிழசமடவ கூப்

சுத்டணமக ளபள்வந ளபழநளன்று ட்ளஸ்

ழமட்டுக்ளகமண்டு வீன் பிடயகள் ல்மம்

'ஃமழம'ண்டம்

அபர் கண் கமமக்கமன்

'ணமசம'த்வடக்கூ 'ளஸ்ட்'ண்டகயமர். 'ளடமத்ட

பிதமடய ழமதமநி கயட்ழழத ழமகப் மட!'ன்று
ம்வணளதல்மம் டடுக்கயபர். அபழ அந்ட பிதமடயக்
கயனணயகவந 'வணக்மஸ்ழகமப்'ில் மர்த்ட ரிப்ழமர்ட்
லடகயமர். அபர் ண்டபவடளதல்மம் மனம்

ண்டழபமழண ன்கமணம?அல்ட அபர் அப்டிப்
ண்ஞப்மட ன்ழம, இந்ட ணமடயரி அயங்களணல்மம்
வபத்த சமஸ்டயத்டயழழத இனக்கக்கூமட ன்ழம
ளசமல்மணம?
இந்ட ல்யலே அமடய கமணமக ம் ங்கலக்கு ணட

ம்ந்டணம பிதங்கநில் இனந்ட பந்டடமல் ல்மம்
ல்டி இனந்டட. ன்மக பப்ன கட்டித யம் ணமடயரி,
மகுமட்டு பம்னகலன் கூடிதினந்டடமல் ம் ழடசம்
ழமழகமத்ட கர ர்த்டயனேன் பிநங்கய பந்டட.
ஆமல் ப்ரின்டிங் ப்ளஸ் பந்ட, தமர் ழபண்டுணமமலும்
வடப் ற்ய ழபண்டுணமமலும், த்டவ கமப்ி
ழபண்டுணமமலும் னஸ்டகம் ழமமம் ன்று
ஆபிட்டு யவவண டக்கப்டும்டிதமக

ணமயதினக்கயட. ஸ்த சமஸ்டயங்கவநக்கூப்
னஸ்டகம் ழமட்டுப் க்குபம் மர்க்கமணல் ர்ப 
பியழதமகணமகச் ளசய்படமல் டமறுணமமக அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்பட பிபனகயட. ளமடபமகழப
ங்கநின் பிதபஸ்வட, கட்டுப்மடு, பிதம்
ன்ளடல்மம் அடிப்ட்டுக் ளகமண்டு பனபடமலும்,

டமங்கள் ஸ்படந்டயப் ிவகநமடமல் இப்டித்டமன்

இனக்க ழபண்டுளணன்று அிப்மதணயனப்டமலும்

டவக்குத் டவ ழடமன்யடிளதல்மம் அர்த்டம்
ண்டபட ன் ளதரில் அர்த்டம் பிவநபிப்டமக
இனக்கயட. னஸ்டகம் ழமடுகயபர்கநிலும்  ழர் அந்ட
சமஸ்டயத்வட அப்தமம் ண்ஞி அடேபம்

கண்பரில்வ; இட என ளடமனயல், 'கயடமப்'கயவக்கயட
ன்டற்கமகழப ழமடுகயமர்கள். பமங்கயப்
டிப்பர்கநிலும் ளமம்ப் ழர் அடேஷ்மம் ண்டம்
உத்ழடசத்டன் டிக்கயடயல்வ. என

ளமலடழமக்கமகழபம, 'ன் இனக்கு?'ன்று மர்க்கும்
'க்னைரிதமயடி'திழம

இல்மபிட்மல் ஆமய்ச்சய ண்ஞி

'bRv', 'கர யஸ்'லடய, அல்ட

டமங்கலம் னஸ்டகம் ழமட்டுக்

'கயடமப்'பமங்குபடற்கமகழபம

டிக்கயமர்கள். ந்டபிடணம

க்டய vFF அவந்ட, ப்டிப்ட் மபத்ழடமடு என

சமஸ்டயத்வடக் கற்ிக்கழபண்டுழணம, கற்க ழபண்டுழணம
அவப இல்மணழ லடகயபர் லடய டிக்கயபனம்
டித்டமல் அடன் னெம் ஆத்ணமர்த்டணம  ப்டி
ற்டும்? லடகயடம், டிக்கயடம்

ணட்டுந்டமளன்யல்வ. உழடசம் ளகமடுப்ட, பமங்கயக்
ளகமள்கயட ன்டயலுங்கூ யதணம் டப்ிழத யவத
க்கயட.
இன்வக்கு க்கும் இண்டு ளரித ழகமநமறுகள்:என்று
ம்வதமக உமவகள் ளசய்டபந்டபர்கலம்,
அடற்கு அடயகமரிகநமக [டகுடய ளற்பர்கநமக]
இனப்பர்கந அட ழபண்மம் ன்று எழ
ளநகயகணமகப் ழமதினப்ட. இன்ளமன்று, டங்கள்

டகுடயவதனேம் மர்க்கமணல், சமஸ்டய யதணங்கவநனேம்

அடேரிக்கமணல் இஷ்ப்ட்பர் தமர் ழபண்டுணமமலும்
ந்ட உமவவத ழபண்டுணமமலும் டுத்டக்

ளகமள்லபட. ளசய்தழபண்டிதபன் ளசய்தமணயனப்ட,
ளசய்தக் கூமடபன் ளசய்பட - இந்ட இண்டில் ட
ளரித ழகமநமறு ன்று ளசமல்த் ளடரிதபில்வ.
ளசமல் பந்டட, டற்ழமவடத வனவதில்,
டங்கலவத சயத்ட பிகமத்டமல்
ழடமன்றுகயடிளதல்மம் டத்ப னொகங்கவநத் டப்ர்த்டம்
ண்ஞிப் னஸ்டகங்கள் ழமடுபடமகலேம் ஆமய்ச்சயக்
கட்டுவகள், ிங்கங்கள் ன்று ிசமம்
ளசய்படமகலேம் யவத ந்ட பனகயட.
இடமல் என்று, ணடமிணமனள்நபர்களநன்று டங்கவந
யவத்டக் ளகமண்டினப்பர்கநிழழத  ழர்

கமமயகம், ளகட்டுப்ழம பமணமசமம் ஆகயதவப
ணமத்டயணயல்மணல் சயஷ்ர்கள் [ஆசம
சரர்கள்]ன்கப்ட்பர்கநமல் ற்றுக்ளகமள்நப்ட்
உமவகநிழனேம் டப்மகப்  அம்சம்

இனப்டமகலேம் அபற்வக் கனயத்டக் கமட்டிமல்டமன்

ம்னவத ணடம் சுத்டணமகும் ன்றும் யவக்கயமர்கள்.

அல்ட - இப்டி யவப்ழட ழடபவ ன்னும்டிதமக
'அசயங்கம், ஆமம், க்னொம்

ன்று னச்சய ிடிக்கமணல்

சமஸ்த்ங்கநிழழத 'ழச்ச'வ ணடயத்ட அழகம்

ளசமல்யதினக்கயட. ஆவகதிமல் மனம் கூச்ச
மச்சணயல்மணல் 'ரிதயம்'ன்று ன்
ழபண்டுணமமலும் கவட-கட்டுவ லடமம், ம்

ழமமம், ம் ிடிக்கமம்'ன்று யவக்கயமர்கள்.

இன்ளமன்று ன்ளபன்மல் ணடமிணமணயல்மடபர்கள்
சமஸ்டய, னமஞங்கநில் ணவ ணவதமக இனக்கும்

ல்ட ல்மபற்வனேம் டள்நிபிட்டு, இப்டிப்ட்
பிதங்கவநழத ழடடி டுத்ட னடக் கண்ஞமடிதில்
''ணடழண

குப்வ'' ன் மஸ்டயகப் ிசமம்

ண்டகயமர்கள்.

இத்டவ பிரீடங்கலக்கும் கமஞம் ல்ம
பிதங்கவநனேம் டம் மர்க்கமணல்
'ளணமக்வஸ்'ளசய்டயனக்கும்

கமப்ழமக்குடமன். இவட

ப்டி ரிப் ண்டபட, மன் ளசமல்படமல் ரி
ஆகயபிடுணம, 'சங்கமச்சமரி vested interest -ல் [என பகுப்மரின்
சுதத்டயன் ணீ ட]கூப்மடு ழமடுகயமர்'ன்

அிப்மதத்டக்கு இம் ளகமடுப்ட டபிப் ன்

இனக்குணம ன்று ழடமன்மணயல்வ. ஆமலும்
'ளநந்டர்த

ரி'வதப் ற்யச் ளசமல் ஆம்ித்ட

பிட்டு, இந்ட ணமடயரி சமஸ்டய ஸ்தங்கலம்
அங்கயனேள்ந என னஸ்டகத்வடப்
'மனவஸ்'ண்டபடயல்
'ப்ரிகமன்'கவந

கபிக்கழபண்டித

(னன்ளச்சரிக்வககவந) ச்

ளசமல்மணயனந்டமல் - ணயல் ழடமன்யனேங்கூச்
ளசமல்மணயனந்டமல் - அசமம் ன்டமழழத
ளசமன்ழன்.
ஸ்த பிதங்கலம் அங்கயத 'ளநந்டர்த
ரி'ணமடயரிதம ஸ்ழடமத்ங்கவந
லபித்ழதமமகர்கள் ணமத்டயந்டமன் ன்யல்மணல்,
ல்ழமனழண என க்டய ஸ்டடய ன் அநபில்

டுத்டக்ளகமண்டு, 'இடன் பனயதமகக் ளகமஞ்ச மனய

அம்மநிம் ணவ வபப்ழமம்'ன்று மமதஞம்
ண்டபடயல் டப்ில்வ;டமமநணமகப் ண்ஞமம்.
அபர்கவநனேம் உத்ழடசயத்டத்டமன் சமஸ்டயத்வட
ஸ்ழடமத்டயணமக்கயதினப்ழட. ணக்கு ன் சமஸ்டயங்கள்
இனக்கயன் ன்று ல்மனக்கும் ளடரிபிக்கழப

இப்டிப்ட் சமஸ்டய கர்ணம ஸ்ழடமத்டயஙள் இனப்ட.
ஆமல் ன் சமஸ்டயம் இனக்கயட ன்று

ல்மனக்கும் ளடரிந்டமல் ழமடம்;சமஸ்டயத்டயல் ன்
இனக்கயட ன் ஸ்தங்கள், அடயழ deep -ஆகப்
ழமய் அடேஷ்மம் ண்ஞ யவக்கமட ல்மனக்கும்

ளடரித ழபண்டிதடயல்வ. இப்டிப்ட் ச்ழமகங்கலம்,
அர்த்டம் ளடரிதமபிட்மலும் அபற்றுவத சப்டங்கநில்
இனக்கப்ட் ணந்த் சக்டயதமழழத க

ங்கலக்கும் ல்ட ண்டம். ளமடபமக ணயல்
என க்டய மபத்ழடமடு மமதஞம் ண்டம்ழமட ந்ட
என ஸ்ழடமத்னம் ல்ட ண்ஞத் டமன் ளசய்னேம்.

ஸ்ழடமத்ம் ன்ட ளபறும் சப்டங்கலம் பமர்த்வடகலம்
ணட்டுணயல்வ. 'ல்மனம் இடமழ ப்ழதமம்
அவதழபண்டும்' ன் உத்டண ண்ஞத்டமழழத

அவடச் ளசய்ட ளகமடுத்டயனக்கும் ஸ்ழடமத் கர்த்டமபின்
உதினம் அடயல் இனக்கயட. அடமல் அவடப்

டிக்கயபர்கலக்கு உதினள்ந அந்ட ஸ்ழடமத்ம் ல்ட
ண்ஞழப ளசய்னேம். அழடமடு ஸ்ழடமத் க்ஷ்தணம
ழடபவட ல்ட ண்டபடம் இனக்கழப இனக்கயட.
அடடமன் 'அல்டிழணட்'மகப் வத் டனபட. வத்

டந்டனலம்டி அந்ட ழடபவடதிம் ஸ்ழடமத்டயத்டயலுள்ந
அடன் கர்த்டமபின் உதினம் ம் சமர்ில் சயமரிசு

ண்டம்; ழடபவட அனள் ண்டபடற்கு அடலேம்
டெண்டிபிடும்.

இப்டிப் மமதஞ ன் கயவத்டக் ளகமண்டு
ழமகும்ழமட அடன் பிவநபமகப் மமதஞம்
ண்டகயபனக்கு, 'இந்ட சமஸ்த்த்வட னவதமகத்
ளடரிந்டளகமண்டு, குன னகணமக உழடசம் பமங்கயக்
ளகமண்டு அடேஷ்மம் ளசய்தழபண்டும்' ன்றும்
ழடமன்றும். அப்ழமட - அப்ழமடடமன் - அடன்
ஸ்தமர்த்டனள்ந ச்ழமகங்கலக்கும் குனனகணமக
அர்த்டம் ளடரிந்ட ளகமள்நமம்.
அடமல் ளமடப் ிங்கங்கநில் ஸ்தமர்த்டங்கள்
பனம் ச்ழமகங்கவந பிஸ்டமம் ண்டபட
உசயடணயல்வ.

ஸ்தம் ன்ட த்டப னொகம் ணட்டுணயல்வ. என
னக்தணம பிதத்வட இடபவ பிட்டுபிட்ழன். த்டப
னொகத்வட ணட்டுழண ஸ்தளணன்று ளசமல்ய

பந்டயனக்கயழன். இன்ளமன்றும் உண்டு - ணந்த் சமஸ்டய
பிதம் ன்ட. டத்ப னொகங்கவநப் க்குபம்

ழமடமடபர்கள் ணழம பிகமத்டமல் அங்கயதணமக
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்பமர்களநன்டமல் அபற்வ
ஸ்தணமக க்ஷயக்கழபண்டும் ன்ட. இன்ளமன்று,
'அங்கயதம்'ன்

அம்சணயல்மடட. ஆமல் 'பர்தம்
ீ
'ன்

அம்சம் யம்ிதினப்ட. அடமல் அவட ஸ்தணமக
வபத்ட, உரிதபர்கலக்ழக ளகமடுக்கழபண்டும். ரிபமல்பர்
ல்மனம் வபத்டக்ளகமள்நக்கூமட;அடற்கம
வளன்ஸ் பமங்கயபர்கள்டமன் வபத்டக்

ளகமள்நமம் ன்று சட்ணயனக்கயடல்பம?அப்டி!அட
ன்ளபன்மல் - ணந்த்ம். ணந்த்ம், அடன் அக்ஷம்

ஆகயதபற்வப் ற்யத பிதங்கள் ஸ்தணமகழப
க்ஷயக்கப்ழபண்டிவப. அங்கயதணமகத் டப்ர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூடித டத்ப னொங்கள்

ளநந்டர்தரிதில் ளமம்க் குவச்சல்;ணந்த், தந்த்
பிதங்கள் ளகமஞ்சம் மஸ்டய. அடமல் இவட மன்
னன்ழழத ளசமல்யதினக்கழபண்டும். இப்ழமடமபட
யவலே பந்டட ந்ழடமம்.

குண்யீ ழதமகம்:அடய மக்கயவட ழடவப
குண்யீ ழதமகம்:அடய மக்கயவட ழடவப
இன்ளமன பிதம், அம்ப்டுத்டமணல் கமப்மற்
ழபண்டித பிதம். அடன் ழவச் ளசமன்மல்கூ
அடலேம் அம்ப்டுத்டபடடமன் ன்டமல்

அடிழதமழழத ிஸ்டமிக்கமணல் பிட்டு பிடம் ன்று
இத்டவ மனய யவத்டக் ளகமண்டினந்டவடனேம்

இப்ழமட ளகமஞ்சம் 'ச்'ண்டகயழன். [சயரித்ட]அவட
தமனம் 'ச்'ண்ஞழபண்மளணன்று

'பமர்ன்'ண்டபடற்ழக 'ச்'ண்டகயழன்.

ளன்மல்

மன் ளசமல்மபிட்மலும் அந்டப் ழர் இப்ழமட ளமம்
அடிடுகயட. குண்யீடமன். குண்யீ, அட
ம்ந்டணம சக்ங்கள் ழளல்மம் இப்ழமட
ன்மகழப இவட்டுக் ளகமண்டினக்கயன்.
'ளநந்டர்த

ரி'திலும் அந்ட பிதங்கள்

பனகயன். ஆவகதிமல் அவட ீங்கள் மமதஞம்
ண்டம்ழமட அந்டப் ழர்கவநப் மர்த்டபிட்டு, மன்

'ச்'ண்ஞம

பிட்மலும், ழபழ னஸ்டகங்கவநப்

மர்க்கத்டமன் மர்ப்ீர்கள். அடற்கு மழணடமன்

ளசமல்யபிமழண, [சயரித்ட]இந்ட பிதத்வட மன் ன்
ளசமல்ப் ழமபடயல்வ ன்று ளசமல்யபிமழண ன்
னடிலேக்கு பந்டயனக்கயழன்.
என சயன் அடலேக்குள்ழந ப்டி என ளரித சக்டயவத
அவத்ட வபத்டயனக்கயழடம அப்டி எவ்ளபமன
ீபனுக்குள்ழநனேம் ப்ஹ்ண சக்டய குண்யீ ன்
சக்டயதமக இனக்கயட;அட ம்வணப் ழமன்பர்கநிம்
டெங்குகய ணமடயரி ஸ்டயடயதில் இனக்கயட;அடற்கம ழதமக
மடவ ண்ஞிமல், - ண்ஞிமல் ன்வட
'அன்ர்வன்'ண்ஞடம்

- அப்டி

[மடவ]ண்ஞிமல் அட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
பினயப்னப் ளற்றுச் சய சக்ங்கள் பனயதமக ஊர்த்ப

னகணமக [ழணல் ழமக்கய] ஞ்சமம் ண்ஞி னடிபில்
மசக்டயதமகப் னர்ஞ பினயப்னப் ளற்று, அப்னம் அந்ட
மசக்டயனேம் சயபத்ழடமடு க்தணமகய ீப ப்ஹ்ண

க்தம் ற்டும் - ன்டடமன் மணம பிதம்.
இவடத் ளடரிந்ட ளகமண்மல் ழமடம்;இவ்பநலே ளடரிந்ட
ளகமண்மல் ழமடம்.

ம் ழடசத்டயல் ப்ழர்ப்ட் சமஸ்டயங்கள், உமம

ணமர்க்கங்கள் இனக்கயன் ன்று என அரிச்சுபடிதமபட
ளடரிந்டமல்டமழ இடயழ ிந்டயனக்கய ணக்குக் குவலே
இல்மணல் இனக்கும்?அடற்கமகத்டமன் குண்யீ ழதமகம்
ன்று இப்டிதன சமஸ்டயம் இனக்கயட ன்று மன்
இப்ழமட ளசமன்ழழ, அந்ட அநலேக்குத் ளடரிந்ட

ளகமள்நழபண்டும். அடற்கு ழணல் ழபண்மம். அட
அபசயதணயல்வ.

ளன்மல் ம்ணயழ ஆதித்டயல் எனபர் - இல்வ,
க்ஷம் த்ட க்ஷத்டயல் எனபர்கூ னவப்டி அந்ட
மடவ ண்டபடற்கு னடிதமட அப்டிழத

ண்ஞிமலும் னவப்டி னன்ழய யத்டய அவகயட
மடகர்கநிலும் அனர்பணமக இண்ளமனத்டமல்டமன்
னடினேம் - ''தடடமணி கச்சயந்''ன்று கபமன் ளசமன்மற்
ழம. அடமல்டமன் 'அடற்கம ழதமக மடவ
ண்ஞிமல்' ன்று அலத்டயச் ளசமன்ட.
'ண்ஞிமல்'ன்ட

ரி. ஆமல் ண்டபடடமன்

னடிதமட கமர்தம்!இந்ட ீபமத்ணமபின் சயன் சக்டய

ணமத்ணமபின் ணமசக்டயதிழ கப்ட - அல்ட

அந்ட ணமசக்டயதமகத் டமழ பிகயப்ட [ணர்பட]ழசயல் க்கய பிதணயல்வ.
சமந்டத்டயழ என்மகக் கந்ட ப்ஹ்ணணமபவட பிலேம்
சக்டயதிழ கப்வடக் கஷ்ணமடமகழப அந்டப்
மசக்டய வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமள்!
க்டய ண்டகயபவனேம், ஜம பனயதில் ழமகய,
பவனேங்கூத் டன் க்கத்டயழழத வபத்டக்ளகமண்டு
டன்னுவத சக்டயக் கூத்வடப் மர்க்கும்டினேம், அவட
அபர்கள் பனயதமகலேம் ளகமஞ்சம் ளசலுத்டய அபர்கநமல்
ழமகத்டக்கு அடேக்ம் கயவக்கும்டினேம் அபள்
ண்டபடண்டுடமன். ஆமலும் இபர்கள் [க்டனம்,
ஜமினேம்]டமங்கநமகச் சக்டயக்கு ஆவசப்பில்வ.
க்டன் ப்ழவணக்கு, ப்ழணமந்டத்டயற்குத்டமன்

ஆவசப்டுகயமன். அப்டிப்ட்பர்கநிம், அபழந,
'மர்த்டமதம

ன் சக்டய ப்மபம்!ன்று 'ழமஸ்' ணமடயரி

அவடக் கமட்டிக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் அபர்கலக்கும்
அவட, ழமக கல்தமஞத்வட உத்ழடசயத்ட, டனகயமள்.
ஆமல் .ழதமகய ன்கயபன் சக்டயதில் யத்டயதமபடற்ழக
குண்யீ ழதமகம் ன்று ண்டம்ழமட, [சயரித்ட]அபள்
இல்மட கயமக்கயளதல்மம் ண்ஞிக்ளகமண்டு
அப்னந்டமன் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக ழடம இண்டு

இடுக்கு பனயதமகத் டன் சக்டயவத அபிழ்த்ட பிடுகயமள்.
இன்வக்கு குண்யீ டீ¬க்ஷ ழர் ளகமடுத்ட, ளற்றுக்
ளகமண்பர்கநிம் டெங்குகய குண்யீ னனயத்டக்

ளகமண்டுபிட்டமகச் ளசமல்பளடல்மம் இந்ட இண்டு
இடுக்குக் கர ற்று ளபநிப்டுபடடமழ தனயத னர்ஞணம
சக்டய ஜ்ழதமடயஸ் ¨ர்ழதமடதத்வடப் ழம

ளபநிப்டுபட இல்வ. அவத் டெக்கம், கமல் டெக்கம்
ன்று ளசமல்கயழமழண, அப்டி மடமஞணமக ணக்குள்

ல்மம் னக்கமழ னெட பசம்
ீ
டெக்கத்டக்கும் ழணழ
ப்மஞ சக்டய னொத்டயல் மசக்டய
டெங்கயக்ளகமண்டினக்கயமளநன்மல், குண்யீ டீ¬க்ஷதமகய,
அட 'வஸ்'ஆகயபிட்ட ன்று ளசமல்பர்கநில்

ளனம்மமபர்கநிம் னக்கமல் டெக்கம் ன்கய
அநலேக்கு ம்வணபிக் ளகமஞ்சம் னனயத்டக்
ளகமண்டினப்மள்!அவ்பநலேடமன். அடயழழத [இந்டக்
குவந்ட அநலே ணர்ச்சயதிழழத]உச்சந்டவ பவ என
வபப்ழன், ப்னொணத்டயதில் [னனப ணத்டயதில்]என
கமன்ஸ்ன்ட்ழன் அப்ழமடப்ழமட உண்மபவட
வபத்டக்ளகமண்டு, குண்யீ னர்ஞணமக

னனயத்டக்ளகமண்டு க்ஷ்தணம உச்சயக் சக்த்டயற்குப்

ழமய்பிட் ணமடயரி யவத்டக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
பமஸ்டபத்டயல் ழடம ளகமஞ்சம் சக்டய, ளகமஞ்சம் றுபட,
ணறுடி பிலபட ன்றுடமன் க்கயட. றும்ழமடம்
அங்கங்ழக உண்மகய அத்னட சக்டயகநில் (யத்டயகநில்,
சயத்ட ன்று ளசமல்பட இந்ட சக்டயகவநத்டமன்.

அப்டிப்ட் சக்டயகநில்) சயத்டத்வட அவமத பிமணல்,
க்ஷ்தத்டயழழத ஈடுடுத்டபட மணமன்தணம

மடவ இல்வ. அபழநடமன் இப்டிப்ட் சயன்
யத்டயகவநக் ளகமடுத்ட ளரித, னடிபம
யத்டயதியனந்ட டிஸ்ட்மக்ட் ண்ஞி ணதக்குபட.
இளடல்மம் ழமடமளடன்று குண்யீ ஞ்சமம்

அடற்கம பனயதில் ழமகமணல் இசகு ிசகமகப் ழமமல்
பிடணம பிதமடயகள், னத்டயக் கக்கம் ற்டுபட
ழபழ.

ழமகத்டயல் பிடணம ணமவதகள், ணமவததியனந்ட

ணீ லபடற்குப் பிடணம மடவகள் ன்று அபள்
ப்ி வபத்டயனப்டயல் ழழ அபலவத சக்டயவதப்
ிடிப்ட ன்டற்கமக் குண்யீ ழதமகம் ன்று என

மடவவத வபத்டயனக்கும்ழமட அடயழழத யவத
ணமவதவதனேம் ிவசந்ட வபத்டயனக்கயமள். ன் அப்டி
ன்மல் ன் ளசமல்பட?என திர் றத்டயல் திர்
ண்ஞி ணகசூல் கமடம்டி இனக்கயட. இன்ளமன
தினக்கு ற் யம், சரழடமஷ்ஞம், ன ஆகயத ல்மழண
கயவப்ட கஷ்ணமதினக்கயட. ளன்று ழகட்மல்
ன் டயல் ளசமல்பட? டயனுமக அபள் ீ ம
மகம் ஆடுபடயல் இளடல்மம் அங்கம். அப்டி

குண்யீ ழதமக மடவ ன்வட ளமம்லேம் சயண
மத்தணமகழப வபத்டயனக்கயமள்.
'க்டய, ஜம

ணமர்க்கங்கநில் ழமகயபர்கள் ணட்டும்

றணமக யத்டய அவந்ட ித்தக்ஷடரிசழணம, ஆத்ண
மக்ஷ£த்கமழணம ளற்றுபிடுகயமர்கழநம ன்?'ன்று
ழகட்கமம். யதமதணம ழகள்பி. ஆமலும் ந்ட

அநலேக்கு அபர்கள் மடவ ண்ஞிதினந்டமலும்,
ண்டகயணட்டும் அட [குண்யீ ழதமகம்
ழம]இத்டவ ச்ணணமகழபம, சயக்கமகழபம
இனப்டயல்வ.
அழடமடுகூ மடவதில் டப்ன ற்டுபடமல் இத்டவ
பிரீடணமகலேம் அபற்யல் ந்டபிடுபடயல்வ. கமண
ழதமகத்வடப் ற்ய - அடமபட ில் ற்று
வபக்கமணல் ஸ்படர்ணணம கவணகவந
ஈச்பமர்ப்ஞணமகப் ண்டபவடப் ற்ய - கபமன்
ளசமல்யதினப்ளடல்மம் க்டய, ஜம ழதமகங்கலக்கும்
ளனம்மலும் ளமனந்டபடடமன். 'ழதமகம்'ன்மழ
யவக்கப்டும் குண்யீ னடம

ணமர்க்கங்கலக்குத்டமன் அட அவ்பநபமகப்

ளமனந்டமணயனக்கயட. ன் ளசமல்கயமளன்மல்,
ழமிக்ண மழசமஸ்டய ப்த்ய்பமழதம  பித்தழட *
ஸ்பல்ணப்தஸ்த டர்ணஸ்த த்மதழட ணழடம தமத் **
ன்கயமர். ன் அர்த்டளணன்மல் 'இந்ட பனயதில் மம்
ண்டம் னதற்சய ன் டமணல் பஞமகப்
ீ
ழமபட
ன்ட இல்வ. றுணமமக, பிரீடணமகப் ன்

ற்டுபட ன்டம் இல்வ. ழடம ஸ்பல்ம்டமன்
மடவ ண்ஞிமலுங்கூ ரி, 'ணக்கு

ம்மத்டயயனந்ட பிடிழப இல்வழதம?'ன்கய
ளரித தத்டயயனந்ட அட ம்வண க்ஷயத்ட
பிடும்'ன்கயமர். ஆமல் குண்யீ ணமடயரி ளமம்லேம்
சயணணமக, சயக்கமக உள்ந என மடவதில் ழமக

ஆம்ிக்கயபர்கநில் ழர் எவ்ளபமன ஸ்ழறக்கு
அப்னம், 'ம்ணமல் இடயல் திக்க னடிதமட'ன்று பிட்டு
பிடுபவடப் மர்க்கயழமம். ன் கயட்ழழத பந்ட

த்டவழதம ழர் அப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
அடமபட 'அிக்ண மசம்'- 'னதற்சய பஞமபட
ீ
'- ன்று
கபமன் ளசமன்ட ந்டபிடுகயட. 'ப்த்தபமதம்''பிரீட

ன்'- உண்மபட ன்கயமழ, அடற்கும் இந்ட

பனய யவதழப இம் ளகமடுக்கயட.டுபமந்டத்டயல்
''பிட்டுபிடுகயழன்''ன்று

இபர்கள் பனபடற்ழக

னக்தணமக அடடமன் கமஞணமதினக்கயட. கவசய
பவதில் தனம் ழமக இணயல்வ. 'ரிதமகப் ண்ஞி
ன் ளறுழபமணம, அல்ட இசகு ிசகமக

ஆகயபிடுணம?'ன் தம். அட ணட்டுணயல்மணல்
டுபமந்டப் ன்கநமகச் சய அத்னட சக்டயகள்

கயவப்ழட ளரித வக் ழகமட்வபிடும்டி டயவச
டயனப்ிபிடுழணம ன் தம்!ஸ்பல்ம் அடேஷ்டித்டமலும்
தத்வடப் ழமக்கும் ன்று கபமன் ளசமன்ட இந்ட
பனயக்கு ற்கபில்வ.
அழடமடு கபமன் ளசமல்மட இன்ளமன்றும் இடயல்
ழசனகயட. ன்ளபன்மல், மடவ யக்குணம ன்று
கவசய ணட்டும் தம் என க்கம் இனக்கயளடன்மல்

இன்ளமன க்கம் ழடம ஸ்பல் ன்

கயவத்டடயழழத டமங்கள் னடிபம யத்டய அவந்ட
பிட்டமக ணமந்ட ழமபடம் இடயல் இனக்கயட. க்டய
ண்டகயபர்கலம், ஜம பிசமம் ண்டகயபர்கலம்
டங்கலக்கு யணமகழப ளடய்ப மக்ஷ£த்கமழணம, ஆத்ண
மக்ஷ£த்கமழணம ற்டுகய பவகதில் அவப ற்ட்டு
பிட்டமக யவப்டற்கயல்வ. ஆமல் குண்யீ
ண்டபர்கள் ழடம ளகமஞ்சம் சக்ங்கநில் சம்

ற்ட்டு பிட்மல்கூ யத்டயதமகய பிட்டமக யவத்ட
பிடுகயமர்கள் - டெக்க [டெத்டயல்] அலேட்வமக
ழகமனம் ளடரிபவடப் மர்த்ழட கர்க்னத்டயல்
இனக்கயழமம் ன்று யவக்கய ணமடயரி!

மன் குண்யீ ழதமகம் டப்ன பனய ன்று

ளசமல்ழபதில்வ. யச்சதணமக அத்வபட ணமடயபவ
ளகமண்டு ழசர்க்கக் கூடித உசந்ட பனயடமன்.
இல்மபிட்மல் ழதமகர ச்பர்கள், ரியகள் இப்டிதன
சமஸ்டயத்வடக்

ளகமடுத்டயனப்மர்கநம?அளடல்மபற்வனேம்பி,
ம்னவத ஆசமர்தமள் அந்ட பிபங்கள்

ளசமல்யதினப்மம?பனய ரிடமன். ஆமல் அந்ட
பனயதிழ ழமகய அநலேக்கு மம் ரிதமதில்வ
ன்டமழழத, டீர்கநமக இனக்கப்ட் தமழம சய
ழவத் டபி, ணக்கு அட ழபண்மம் ன்கயழன். யத்டய
ளற் குனபின் இவபிமட கண்கமஞிப்ிழழத
பினதற்சயனேன் ரிச்ணப்ட்டு அப்தயக்க ழபண்டித
என பனயவதப் ற்யச் சும்ணமலேக்கமக டற்கமகப்
ழசழபண்டும் ன்டமல் ளசமல்கயழன்.

மம் டற்கமகக் கூடிதினக்கயழமம்?ம்ணமல் னடிந்ட

னதற்சயகவநப் ண்ஞி த்த டத்பத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ன் பனய ன்று ஆழமசவ ண்ஞத்டமன்.
அப்டிதினக்கும் ழமட ம்ணமல் னடிதமட னதற்சயகவநப்
ற்யப் ழசய டற்கமகப் ளமலவட பஞமக்க
ீ

ழபண்டும்?னடிதமட னதற்சய ன்ழடமடு அபசயதனம்
இல்மட ணமசமம். க்டயதமழம, ஜமத்டமழம
அவத னடிதமட யவலே வடனேம் குண்யீதமல்
அவந்டபி னடிதமட. ஆவகதமல் னடிதமட,
அபசயதணயல்மட அந்ட பனயவதப் ற்ய பிசமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்க ழபண்மம். கமஞ்சரனத்டயற்கு பனய

ழகட்மல், மம் றணமகப் ழமய்ச் ழசனம்டி,
'இப்டிதிப்டி

ப்மட்ழபதியனந்ட ஸ் இனக்கு.

ீச்சயயனந்ட தில் இனக்கு'ன்று ளசமன்மல்

அர்த்டனண்டு. 'டயனளபமற்யனைரியந்ட கமஞ்சரனம் பவ
ல்பமம கமத்டயல் ழமட் அன்ர்-க்லேன்ட்

ன்ல் இனக்கு. அங்கங்ழக டெர்ந்ட ழமதினக்கும். அந்ட
பனயதமகப் ழமகமம்'ன்மல்
அர்த்டனண்ம?பமஸ்டபணமகழப அப்டினேம் பனய
இனக்கமம் - பமஸ்டபத்டயல் இல்வடமன்;என

ழச்சுக்குச் ளசமல்கயழன் - ன்ல் இனக்கமம். அடயழ
டஞிச்சழமடு ழமகய மக்கமர்கலம்
இனக்கமம். ஆமல் அவடப் ற்ய பனய ழகட்கய
மடமஞ ங்கலக்குச் ளசமல்ய ன் ப்ழதமம்?
ர் மன் உட்மஃப் [குண்யீ ழதமகம்

குயத்ட]'ர்ளன்ட் பர்'னடம னஸ்டகங்கள்

ழமட்மலும் ழமட்மர், பவக ளடமவகதில்மணல் அடயல்
யத்டயதம ழதமகயகள் ன்று  ழர் ழடமன்ய
'க்நமஸ்'த்டபடம், இன்னும்

 ழர் என

அப்தமனம் ண்ஞமணழ, ண்டம் உத்ழடசனம்
இல்மணழ, 'னெமடமம, ஸ்மம'ன்ளல்மம்

லடய, ளமட ங்கநிலும்  ழர் டமங்கலம் பிதம்
ளடரிந்டபர்கள் ன்று கமட்டிக் ளகமள்படற்கமக இந்ட
பமர்த்வடகவநச் ளசமல்படமகலேம் ஆகயதினக்கயட.

ல்மனம் ழசுகயடமக ஆகயதினடமலும், ண்ஞனடினேணமரிதமக, அடற்கம கட்டுப்மடுகழநமடு,
பிமனதற்சயழதமடு என ளரித பர் ரிீ மகயவடப்

க்குபணமகத் டமங்கயக் ளகமள்கய வடர்தத்ழடமடு ண்ஞ
னடினேணம - கவசயப் டிபவ டிஸ்ட்மக்ஷன் இல்மணல்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமய் திக்க னடினேணம ன்கயட

ளரித ழகள்பிதமக இனக்கயட. சும்ணமலேக்கமக அவடப்
ற்ய ழசுபட னநிடமன். அவடபி பிரீடம்,
சும்ணமலேக்கமகப் ழசுபடமக இல்மணல் டப்னம் டமறுணமகப்
ண்ஞிப் மர்த்டப்  டயனும கஷ்ங்கலக்கு,
ப்வணகலக்கு ஆநமகயட. அடமல்டமன் இந்ட

ப்ளக்டில் இங்க மன் ப்ரிதப்டுபடயல்வ. ஆமலும்
''ளநந்டர்த

ரிக்கு அர்த்டம் ளசமல்ழண்ம!''ன்று

ஆம்ித்ட பிட்டு, இவட அப்டிழத னெடி ணவப்ளடன்று
ண்ஞப் மர்த்டமல் ீங்கள் ழபழ பனயதில் டெக்கயப்

மர்க்கத்டமன் ளசய்பர்களநன்டமல்
ீ
ன் அிப்மதத்வட
இநக்கயக் ளகமண்டு ப்ஸ்டமம்
ண்டகயழன்;'பமர்ிங்'ழகமடு ழசர்த்ழட
ப்ஸ்டமிக்கயழன்....

உட்மஃவ மன் குற்ம் ளசமல்ழபதில்வ. 'டமங்க்'டமன்
ண்டகயழன். 'ழதமக சக்டய, ழதமக யத்டய

ன்ளடல்மழண ளமய். ங்கள் தன்றக்குப்
ிடிமடடமக அப்டிளதல்மம் டலேழண
கயவதமட'ன்று ழணல் மட்மர்கலம், அபர்கள்

ளசமல்பவடழத ழபட பமக்கமக டுத்டக்ளகமண்
ம்ணபர்கலம் ளசமல்ய பந்டழமட உட்மஃப்டமன் அட
த்தணமட, தன்றக்கு ழணம ¨ர்தன்மக
இப்டிதிப்டி ஆகப்ட் எலங்கயல் அடன் கமர்தக்ணம்
இனக்கயட ன்று பிநக்கணமக லடய ல்மர்
கண்வஞனேம் டயந்ட வபத்டமர். அபர் அப்டிப் ிசமம்

ண்ஞிதில்ம பிட்மல், யணமகழப அந்ட ணமர்க்கத்டக்கு
அடயகமரிகநமக இனக்கப்ட்பர்கள்கூ அவடப் ற்யத்
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமணல் ழமதினக்கும். அந்ட

அநலேக்கு அந்டக் கமத்டயல் இந்ட ணமர்க்கம் ணங்கயப்
ழமதினந்டட.
அபர் லடயடயல் ம்ிக்வக உண்மக்கயத்டமன்  ழர்
அப்ழமட யணமகழப ழதமக யத்டய ளற்யனந்ட
ழதமகயகநிம் ழமய் அந்ட பனயவதக் கற்றுக்ளகமண்டு,

அடற்கப்னம் ணங்கயப் ழம பனயக்குப் ிகமசணம கமம்
ிந்டட. இன்வக்கு பவ ல் ழதமக யத்டர்கலம்
உண்மகமணயல்வ. அபர்கநிம் னவப்டி கற்றுக்
ளகமண்டு, னன்ழறும் மடகர்கலம் இல்மணயல்வ.
ஆமலும் ழமயகலம் ழசர்பட, ிகமசம் ன்ழழ, அட
கண்வஞக் குத்டம் அநலேக்கு ளபறும் ழச்சயல் ணட்டும்
நநப்ட ன்ளல்மனம் யவத ஆகயதினக்கயட.
இவடப் மர்க்கும்ழமடடமன் ஆத்ணமலேக்கு ல்வடத்

ழடடிக்ளகமண்டு ழமக்க ழபண்டித ளமலவட மம்

அப்தமம் ண்டபடமக இல்மட என பனயவதப்
ற்யத ழசய பினடமபமக்குபமழன் ன்று ழடமன்ய
[இடபவ ளடரிபித்ட அிப்மதத்வட]ச் ளசமன்ழன்.
இவ்பநலே ளசமன்டமழழத, அடயல் சயனக்கு

இன்ட்ளஸ்ட் உண்மக்கயதினப்ழழம ன்ழபம?
அடமல் என டவபக்குப்  டவபதமகப்
ச்சரிக்கயழன்:'யச்சதணமக யத்டயதமபர் ந்டபிடணம
ளமந்ட ஆடமதத்வடனேம் கனடமடபர், சயஷ்தர்கவநக்
வகபிமணல் கண்கமஞித்ட ழணழ ழணழ அவனத்டப்
ழமகக் கூடிதபர் ன்று உறுடயதமக ம்க்கூடித த்குன
கயவத்டமளமனயத தமனம் ஸ்பதணமகழபம, அல்ட

இப்ழமட ங்ழக மர்த்டமலும் னப்ட்டினக்கய அழகம்
ழதமகயகள் ன்கயபர்கநிம் ழமழதம இந்ட ழதமகத்வட
அப்தமம் ண்ஞப்மட. இட அடயமக்வட
ழடவபப்டுகய ணமசமம்' ன்று ச்சரிக்வக
ண்டகயழன்.

இந்ட அநலேக்கு இல்மபிட்மலும் ணந்த் ழதமகத்டயலும்
மக்வடதமகழப இனக்கழபண்டும். குண்யீ ழதமக
ரில்ட்கவநழத ணந்த் ழதமகனம் சப்டங்கநிமல்
உண்மகய மடி சங்கநின் னெம் உண்டு

ண்டபடண்டு. குனனக உழடசம் இங்ழகனேம்
அத்தமபசயதணமட. இந்டக் கமஞங்கநமல் ணந்த்
சமஸ்டய ணமசமங்கவநனேம் உமகர்கள், அல்ட
ச்த்வடதமக உமயக்க ழபண்டுளணன்று இனப்பர்கள்

டபிப் ளமத்டம் ளமடபில் பிஸ்டமம் ளசய்பட
உசயடணயல்வ.

க்ணணமக உழடசணயல்மணல் ணந்டயங்கவநத் ளடரிந்ட
ளகமள்படமல் என ப்ழதமனணயல்வ. பட்டுக்குள்ழந
ீ
உசந்ட எதர், ஸ்பிட்ச், 'இம்ழமர்ட் ண்ஞி ல்ன

ல்மம் ழமட்மலும் பர்லேயயனந்ட களக்ஷன்
இல்மணல் பிநக்கு ரினேணம? அப்டித்டமன் குனபின் பர்
- உதிர் பர் - இல்மணல் ணந்த் சப்டங்கவந
ஸ்பதணமக டுத்டக் ளகமள்படம்.
என ப்ழதமனம் இல்மபிட்மல்கூப்
பமதில்வ. சப்ட பர்தம்
ீ
னவதமக

க்யக்கப்மபிட்மல் பிரீட னும் உண்மகமம்.
அடமல் உடமஞத்வட ணமற்யச் ளசமல்கயழன்: ணந்த்
சப்டங்கழந ளக்ட்ரியடி ணமடயரி ன்று வபத்டக்
ளகமள்லங்கள். அவட மழண ழமய்த் ளடமட்டு
ளபநிச்சத்வடக் ளகமண்டுப னடினேணம? 'மக்'டமன்

அடித்டக் கஷ்ப்டுழபமம். குன ன் எதர் பனயதமக
உழடசம் ன் ல்ில் பந்டமல்டமன் ணயன்சம பர்தம்
ீ
கட்டுப்மட்டில் பந்ட ளபநிச்சம் கயவக்கும்.

ளக்ட்ரியடி ங்ழகதினக்கயளடன்ழ ளடரிதமணல்
எதனக்குள் பனகயட ழம ஸ்தணமகழப ணந்த்னம்
பழபண்டும்.

ளமடச்சவதில் பிநக்கும் னவ
ளமடச்சவதில் பிநக்கும் னவ

இந்ட பிதங்கவந ளமட வதில் உந்யதமங்கள்
ண்டம்ழமட பிஸ்டமம் ளசய்தமணல், ழகமடி கமட்டி
பிடுபழட னவ.
னஸ்டகணமகப் ழமடும் ழமடம் ஸ்தணம
பிதங்கவநச் ழசர்க்கமணல் மனர் டிமக

என்றும்;அந்ட பிதங்கவநனேம் பிநக்கய யணயளட்
ர்க்குழமக உமகர்கள், உமவ
ழணற்ளகமண்டினப்பர்கள் ஆகயதபர்கலக்கு ணட்டுழண
இன்ளமன டினுணமகப் ழமமம். இந்ட [ின்மல்
கூயத]னஸ்டகக் கமப்ி, டக்க ளரிதபர்கநிணயனந்ட
'ஆடவழன்'ளற்று

வபத்டக் ளகமள்நமம்.

பந்டபர்கலக்ழக டனபட ன்று

ளணமக்ய!க ணமசமனம் மற்சந்டயக்கு பந்டமக
ழபண்டுளணன் அிப்மதம் பிக்ளகமண்டு பனம்ழமட
மன் யவப்ட ழபர் ிடிக்குணம ன்று
ழடமன்மணயல்வ. ஆமலும் குன ட்ம் கட்டி

வபத்டயனப்டமல் ன் 'ட்னைடி', ளசமல் ழபண்டிதவடச்
ளசமன்ழன். பிவடவதத் டெப னடிபடமல்

டெபிதினக்கயழன். அட ழபர் ிடிக்கப் ண்டபட ன்
வகதில் இல்வ.

உமகர்கநமக ஆகடளணன்று யன்யதமக
யவக்கயபர்கலக்குத்டமன் சமஸ்த் ஸ்தங்கவநச்
ளசமல் ழபண்டுளணன்ட ழமழப, கபி ணில் பனம்
சய னொ பர்ஞவகள், மதக மதகய சயனங்கமத்டயல் சய
ணமசமங்கள் ஆகயதபற்வ 'இக்கயதக்

கண்ழஞமட்ம்'ன்றும் 'ஹ்னடதத்பம்'ன்றும்

ளசமல்லும் யக த்னஷ்டி வத்டபர்கலக்கு

ணட்டுந்டமன் ளசமல்ழபண்டும். ளமத்டம் ளமடபம
கூட்த்டயல் ளசமல்ப்மட.
ஆமலும் 'ளநந்டர்த ரி'ழமன் என
ஸ்ழடமத்த்டயல் சமஸ்த்மர்த்டங்கவந அடிழதமடு, அழப,
பிட்டுபிட்டு அர்த்டம் ளசமல்பட;டய டய உலேகநில்

கபி ணவ அழப பிட்டு [சயரித்ட]ளமம் 'ணடி'ண்ஞித்
டமன் ளசமல்பட ன்று வபத்டக்ளகமண்மல் ஆனணம
டத்பமர்த்டங்கள் அழகம் பிட்ழ ழமய்பிடும்;அழக
அனகம கபிடம கல்வகலம் பிட்டுப்ழமய்பிடும்.
அடமல் மக்வடதமக, ளமம்லேம் மக்வடதமக என
அநலேக்கு, என அநலேக்குத்டமன் இம்ணமடயரி

பிதங்கவநனேம் ளடரிபிக்க ழபண்டிதடமகயட. 'ழணல்
ழமக்கமகப் மர்க்கும்ழமட இடயல் ளமம்லேம்

ச்னங்கமணமக, அல்ட ீத்ணமக [அனபனப்மக],
பிகல்ணமகத் ளடரிபட ஆழ்ந்ட மர்த்டமல்

அப்டிதில்வ'ன்று ங்ழக நிச்ளசன்று னரிதவபக்க
னடினேழணம- ளமம்லேம் ணத சமஸ்டயச் சயக்கயழம,
அங்கம சமஸ்டயச் சயக்கயழம ழமகமணழ

னரிதவபக்க னடினேழணம - அப்டிப்ட் இங்கநில்
டத்பமர்த்டம், கமபித ணன இபற்வ டுத்டச் ளசமல்ய
பிநக்கமம். குண்யீ ழதமக ணமசமங்கவநச்
ளசமல்லும் ச்ழமகங்கநிலும் அந்ட ஸ்தங்கவநச்
ளசமல்மணல் க்டய உஞர்ச்சய உண்மகக்கூடிதடமக,
அனகம பர்ஞவதமக உள்ந பிதங்கவந ணட்டும்
டுத்டக் கமட்மம்.

ளநந்டர்தரிக்கு அர்த்டம் ளசமல்லும்ழமட அடன்
ழடபவடதம அம்மள் ஞ்ச ப்ஹ்ணமத்டயல்
பற்யனக்கயமள்
ீ
ன்ட ழமன் அடிப்வ
பிதங்கவநக்கூச் ளசமல்மணயனக்க
னடினேணம?ழகட்பர்கள் 'ந்ட ழவ ஆணமகப்

ழமட்டுக் ளகமண்டு உட்கமபமபட?அழடமடு ஞ்ச ப்ழடம்
ன்று ழபறு அபர்கவநச் ளசமல்யதினக்கயழட!'ன்று
யவப்மர்கள் ன்டற்கமக பிதத்வட

பிட்ழபிமணம?அந்ட இத்டயல், 'இடயல் அடேசயடணயல்வ,
ீத்ணயல்வ;இடற்கு இப்டிதிப்டி டத்பமர்த்டம்'ன்று
டுத்டச் ளசமல்ழபண்டும்.
அம்மள் மட ணயவணவத [ஆசமர்தமள்]அனகமகச்
ளசமல்கயமர். அங்ழக, 'அந்டப் மட டீர்த்டம் ப்டிப் ட்ட
ளடரினேணம?மக்ஷ£த் ஈச்பனுவத சயயலுள்ந

கங்வகதமக்கும் அப்டி இனக்கயட!'ன்கயமர். அபள்
மடத்வட ம் சயயல் டயதமித்ட, அப்ழமட அடயயனந்ட
கங்வக ணக்குள்ழந ளனகய ம்னவத ணமசு

ணங்கவநளதல்மம் அடித்டக்ளகமண்டு ழமபடமக
மபித்ட மம் சுத்டய ளறுபடற்கு பனயதமக இப்டி

அனகமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். இடயழழத மதக-மதகய
ஊல் பிதணம கபி ணனம் பத்டமன் ளசய்கயட.
மதகம ஸ்பமணய மதகயதம அம்மநின் ஊவ
ணமடமப்டுத்டபடற்கமக அபள் கமயல்
பிலபடமல்டமன் அபர் சயயலுள்ந கங்வக அபலவத
மட டீர்த்டணமகயட ன்று ளசமல்மணல்
ளசமல்யதினக்கயமர்!இவடச் ளசமல்மணல் கங்கமம்னடணமக
அபலவத சஞமம்னடம் ணக்குள்ழந குல குல ன்று

ய்ந்ட ம் சயத்ட அலக்குகவந ீக்கும் ன்வட ணட்டும்
ப்டிச் ளசமல்னடினேம்?அடமல் இவடனேம்

ளசமல்த்டமன் ழபண்டிபனம். ஆமல் அப்டிச்
ளசமல்லும் ழமட அக்குபிகள் அர்த்டங்கள் ண்ஞிக்
ளகமள்நபிமணல் ல் டயனுயல் பிநக்கம் ட

ழபண்டும். ''ம் ணமடயரிதமபர்கள்கூ 'இபம இப்டிப்
ண்டபட?ன்று ளசமல்லும் ளபலுக்கு ஆமப்ட்
ஈச்பழ ழமய்பிடுகயமர் ன்டயயனந்ட ஆவச ழபகம்
த்டவ ளமல்மடட, அடிம் மம் த்டவ
மக்வடதமதினக்க ழபண்டும் ன்று மம்
ளழபண்டுளணன்டடமன் டமர்ர்தம்'ன் ணமடயரி

பிநக்கத்வட பவநத்டக் ளகமண்டு ழமகழபண்டும்!
னென்று ழனக்கு மஸ்டய free licence ளகமடுத்டயனக்கயட. தமர்
தமர் ன்மல் க்டர், கபி, பிடெகன் ன்பர்கள். என
பிடெகன் மம-மஞிவதழத அபர்கலக்கு
னன்மடிழத ட் டு டயல் ன்

ழபண்டுணமமலும் ரிமம் ண்ஞமம். க்டனம்
கபினேம் ஸ்பமணயதிழண ர்ப ஸ்பமடீம் டுத்டக்
ளகமள்பமர்கள். க்ட கபிதமக இனப்பர்கள் - ஆசமர்தமள்
இங்ழக அப்டித்டமன் இனக்கயமர் - க்டய மபத்டக்கும்,
கமவ்த த்னஷ்டிக்கும் ளடமன்றுளடமட்டு என மகரிக
னடமதத்டயழழத ளகமடுத்டள்ந ஸ்பமடந்டயரிதத்டயமல்
மம் ளசமல்க்கூமட சயபற்வ, ளசமல்த் டதங்கும்
சயபற்வக்கூச் ளசமல்பமர்கள். ஞிழபமடு ணற
டயந்ட மயக்தத்ழடமடு மர்த்டமல் மனங்கூ ரிதமக
டுத்டக்ளகமண்டு ந்ழடமப்டும் பிடத்டயல்

ளசமல்பமர்கள். யந்டம ஸ்டடய ளசய்பட ரிமம்

ளசய்பட, [ளடய்ப]டம்டயதில் எனத்டவத் டெக்கய வபத்ட
ணற்பவ இக்குபட, இண்டு ழனக்கும் டுழப ழகமனய
னெட்டுபட ன்ளல்மம் அபர்கள் ண்டபவட மம்
டப்மக யவக்கக்கூமட. ம்ணமல் அவட யக்க
னடிதமபிட்மலுங்கூ அபர்கலக்கு அட டப்ில்வ
ன்மபட எப்னக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

இத்டவ ன் ளசமல்கயழளன்மல் 'ளநந்டர்த
ரி'ஆம்ிக்கயழமழட ச்ழமககர்த்டமழபமடு
ஹ்னடத மபம் இல்மடபர்கலக்கு 'ன்ழபம
ழம'இனக்கமம்.
['ஹ்னடதத்பம்'ன்வட

ணக்கலக்குப் னரித வபக்க

ழபறு டனண்ம ன்று சயவ பிலேகயமர்கள். 'Rapport'
ன்று எனபர் ளசமல், 'அட ல் பமர்த்வட டமன்.

ன்மலும் ல்ழமனக்கும் அர்த்டணமகமட'ன்கயமர்கள்.
'ண

இஞக்கம்'ன்று எனபர் ளசமல் ணகயழ்ச்சயதவந்ட,

'ணழமமப

இஞக்கம் ன்று ளசமல்பட இன்னும்

சயமக்கயதம்'ன்கயமர்கள்.]
''சயபன்

டய, அம்மள் த்ி. அபலவத சக்டயதமல் டமன்

அபர் அவசகயமர் ன்று னடல் ச்ழமகம் ளசமல்கயட.

இப்டிச் ளசமன்மல் ளண்மட்டிடமன் னனவ ஆட்டி
வபக்கயமள் ன்மகயட. மக்ஷ£த் ஸ்பமணய ளண்மட்டி
ஆட்டி வபக்கயடி ஆடுகயமர். அபள்
ம்ந்டணயல்மபிட்மல் அபமல் என்றும் ளசய்த
னடிதமட. அவசதக்கூ னடிதமட. 'னைஸ்ளஸ்'ன்கய
ளபலுக்கு ழமய் பிடுகயமர் ன்மகயட.

இட ரிதமதில்வழத!ஆம்ிக்கும் ழமழட அம்மள்

ணயவணவதச் ளசமல்டம் ன்டற்கமக ஸ்பமணயவத
இப்டிதம எழதடிதமக குவக்க ழபண்டும்?''ன்று
ணழமமப இஞக்கம் இல்மடபர்கள் யவக்கக்கூடும்.
அப்டி பிகல்ணமக யவக்கக்கூமட ன்டற்குத்டமன்
டத்பமர்த்டம்,கபி ணன ஆகயதபற்வப் ற்ய இவ்பநலே
ளசமன்ழன்.
இடயல் டத்பமர்த்டம், கமர்தணயல்மட ப்ஹ்ணம் சயத்சக்டய
பிமத்டமல்டமன் கமர்தத்டயல் அவசகயட ன்ட.
டன்வ மன் ன்று அட ளடரிந்ட ளகமள்பழட
கமர்தந்டமன் ன்றும் ளசமன்ழன். கபிவட ன்
அடிப்வதிலும் மதகயக்கு அங்கயதபமகழப

மதகவச் ளசமல்பட ணமடமல் அபள் அவசத்டமழ
இபன் அவசகயமன் ன்று ளசமல்பட
அங்கர கரிக்கத்டக்கடமகயட.
இப்டி இண்டு அடிப்வதிலும் பிநக்கம் டனபழடமடு
ப
ீ
தன்ஸ் ளகமள்வகப்டினேம் சயப-சக்டய

டத்பங்கவநச் ளசமன்மல் ழணலும் 'கன்பின்யங்'கமக
இனக்கும்.

சமக்ட டத்பத்டயற்கு தன்யன் சமன்று
சமக்ட டத்பத்டயற்கு தன்யன் சமன்று
அவசதமட சயபனும் அம்மநமல்டமன் அவசந்ட
கமரிதத்டயல் ஈடுடுகயமர் ன்று பனபவட தன்ஸ்டி
ளகமஞ்சம் பிநக்கயப் மர்த்டமல்:'ணமட்ர்'ன்று

டமர்த்டத்வடச் ளசமல்கயமர்கள். அடன் ஸ்பமபம்

'இர்யதம'ன்கயமர்கள்

அடமபட சணயல்மணல்

ழமட்ட ழமட்டிக் கயப்டடமன் ன்கயமர்கள்.

அடமல் 'இர்ட் ணமட்ர்'ன்ழ ழசர்த்டச் ளசமல்படமக
இனக்கயட. ஆமலும் அப்டிப்ட் இர்ட் ணமட்ர் 
டயனுயல் சப்ட்டு,  டயனுயல் என்று ழசர்ந்டடமன்
ப்ஞ்சம் உண்மதினக்கயளடன்று ன்மகத் ளடரிகயட.
அப்டிதமமல் ழடம என பர், சக்டயடமழ
சணயல்மட ணமட்வச் சயக்கும்டிதமகப்

ண்ஞிதினப்டமக ஆகயட?அந்டச் சணயல்மட
ணமட்வத்டமன் சயபன் ன்றும் அவடச் சயக்க வபக்கும்
சக்டயவதப் மசக்டய, அம்மள் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட.
யச்சணம சயபனும், க் க்ஷத்ங்கநில் ஆம்ித்ட
அடலேக்குள் உள்ந ணமடபவ ல்மம் டம

சயத்டக்ளகமண்ழதினப்டற்குக் கமஞணம சக்டயனேம்
ிரிக்க னடிதமணல் என்று ழசர்ந்டயனக்கயமர்கள் ன்வட
அபர் 'ணமட்ர்', அபள் 'ளர்ய'ன்று தன்ஸ்

அடிப்வதில் பிநக்கயச் ளசமல்மம். இவஞிரிதமட
இண்டு ழர் ன்மலும் அபர்கள் அடிப்வதில்
இண்டுகூ இல்வ, என்ழடமன் ன்வடனேம் அமணயக்
தன்யல் 'ணமட்'ழ 'ர்ய'தமபடமகச்

ளசமல்யதினப்வடக் கமட்டி உறுடயப்டுத்டமம்.
ஆமல் என பித்தமம், ளரித பித்தமம்.
ன்ளபன்மல், அங்ழக என ணமட்வ ர்ய
னொணமக்கயத அப்னம் ணமட்ர் இல்மணல் ழமய்பிடும்.
இங்ழகழதம சயபனும் சக்டயனேம் ப்ழமடழண சமச்பட
த்தணமக இனக்கயமர்கள். சக்டயழதமக ளர்ய

ளபநிப்ட்டுக் ளகமண்ழதினக்கும் ழமடம் சயப ணமட்ர்
அனயதமணழ இனந்ட ளகமண்டினக்கயட!ளன்மல்

இங்ழக 'ணமட்ர்'ன்ழட ணமக இல்மணல் உதிம
'ஸ்ிரிட்'மக

இனக்கயட;அனயதமட, அனயக்க னடிதட ஆத்ண

டத்பணமக இனக்கயட;வசடன்த னர்ஞணமக இனக்கயட.

த்டயழழத ஆம்ித்ட த்டயழழத னடிந்டபிடும்
தன்ஸ்டிதம ணமட்னங்கூ இந்டச்
வசடன்தத்டயயனந்ட பந்டடடமன். இப்ழமட ளணள்ந
ளணள்ந ன்ஸ்டீன், ர் ஆயபர் மட்ஜ், டிங்ன்

ழமன் ளரித தன்ஸ் ழணவடகள் அந்ட வசடன்த
ஆடமத்டயன் க்கணமக தன்வத் டயனப்ி

பிட்டினக்கயமர்கள். ஆமலும் அவட மரிதில்
க்ஸ்ளரிளணன்ட் ண்ஞி யனொிக்கழபம, அடேபிக்கழபம
னடிதமட. ணடமடேஷ்மத்டயமல்டமன் அடன்

யனொஞனம், ப்த்தக்ஷஅடேபனம் கயவக்கும்.
தன்றக்கும் ணடத்டக்கும் ணமறுமடுகள் இனந்டமலும்
எப்னபவண கமட்டும்டினேம் அழகம் இனக்கயன்.

ன்ஸ்டீின் ரிழடிபிடி டயதரிதியனந்ட ந்டள்ந
அட ஆமய்ச்சயக் கண்டுிடிப்னகள் ணட சமஸ்த்ங்கள் குயப்மக அத்வபட ழபடமந்டனம் சமக்ட டைல்கலம் -

ளசமல்படற்குக் கயட்க் கயட் பந்ட ளகமண்டினக்கயன்.
ழமகத்டயல் 'வம்', 'ஸ்ழஸ்'ன்வப உள் டலேழண
டன்னுவத ஆடமத்டயழழத த்தணமக இனப்டல்,
'ரிழடிபம'க

இன்ளமன்வச் சமர்ந்ழட ல்மனம் என

ஏட்த்டயல் ஏடுகயழமட அந்ட ஏட்த்டயன்

ளடமர்ச்சயதமழழத அட அடலேம் த்தம் ணமடயரி

வனவக்கு இனக்கயட ன்டடமன் மன் னரிந்ட
ளகமண் ணட்டும் 'ரிழடிபிடி டயதரி'. ப்ஹ்ணம் டமன்

என்ழதம ஆடம த்தம்;அவடச் சமர்ந்டயனப்டமழழத
த்தம் ணமடயரித் ழடமற்ணநிக்கும்டிதமக ணமவத
கல்ித்டக் கமட்டுகயடடமன் இந்ட ழமகம் னமலேம் ன்று
அத்வபடம் ளசமல்கயட.

அந்ட ணமவததமகழப அம்மவந சமக்ட சமஸ்த்ங்கலம்
குயப்ிடுபடமகச் ளசமன்ழன். ணமதம டத்பந்டமன்
'ரிழடிபிடி'ன்று

ளகமள்படற்கு யவத

இணயனக்கயடல்பம?இந்ட ரிழடிலேக்கு ஆடமணம
'அப்ளமல்னைட்'ன்ளபன்று

தன்ஸ்

கண்டுிடிக்கபில்வ. ணட டைல்கலம் டத்ப
சமஸ்டயங்கலம் அவடத்டமன் ப்ஹ்ணம், சயபன்
ன்கயன். (ணடம் 'ரியன்', டத்ப சமஸ்டயம்
'ஃிமஃி'ன்று

என மகுமடு ளசமல்ப்ட்மலும்

ம்னவத ணடத்டயல் இந்ட இண்டும் ிரிக்க னடிதமணல்
[சயரித்ட]சயப-சக்டயகள் ணமடயரி என்று ழசர்ந்டடமன்
இனக்கயன்.) னஸ்டகத்டயல் ளசமன்ட
ணட்டுணயல்வ;அந்ட அப்ளமல்னைட்வ ணமன்கள் ஆத்ண
ஸ்பனொணமக அடேபித்டம் இனக்கயமர்கள். அடடமன்

உதினக்ளகல்மம் உதிமக இனக்கும் எழ உண்வணதம
உதிர்.
அவட தன்ஸ் இடபவ ளசமல்பில்வ. இிழணலும்
தன்டிஸ்ட்கள் ல்மனம் 'டயதரி'தில் அவட
எப்னக்ளகமள்லம் மள் பந்டமலும், 'அடன் proof ' ங்கள்

மணர்த்டயதத்டக்குள் பமட ணமசமம். அவடத் ளடரிந்ட

ளகமள்ந ஆத்ண சமஸ்டயத்டயற்குப் ழமங்கள்'ன்றுடமன்

ளசமல் ழபண்டிதினக்கும். மசக்டயதின் 'ரிழடி'பம
ச மகத்டயல் சயபற்வத்டமன் பிடயகவநக் கமட்டி
தன்ஸ் பிநக்குழணதனயத, ழமகத்டயன் அத்டவ
சத்வடனேம் ழசர்த்ட எழதடிதமகச் சஞ்சயக்கய இந்ட
ீப ணவச் சயக்கமணல் சணப்டுத்டய ீபன்

யணம டன்வ ளடரிந்டளகமண்டு 'அப்ளமல்னைட்'மக
ஆபடற்கு பனய ளசமல் அடமல் ஆகமட. அட

தன்யன் க்ஷ்தனணயல்வ. ணட சமஸ்டயங்கழந அந்ட
பனயவதச் ளசமல்லும். அவப ளசமன்மலும், அவப
ளசமல்கய பனயதில் மம் ழமமலும், கவசயதில் ' goal '-ஆக
இனக்கய இத்வடத் டயந்ட பிடுபட அம்மள்டமன்.
'அப்ளமல்னைட்'டியனந்ட

ிரித்ட பிவநதமட்டுப்

ண்ஞிபவநத் டபி ழபழ தமர் ணறுடி அழடமழழத
ழசர்த்ட வபக்க னடினேம்?

தன்யன் ல்வக்கு அந்டண்வ இனக்கும்

பிதத்டயல் தன்வ மம் இலத்டக் குவ
ளசமல்பட டப்ன. அழட ணமடயரி தன்ஸ்கமர்கலம்
டங்கலக்கு என ல்வ கட்டிதினக்கயட ன்வடப்
னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். அடற்கு அடீடணம

பிதங்கவநச் ளசமல்லும் சமஸ்டயங்கவநப் ளமய்
ன்று அபர்கள் யவப்ட டப்ன. இண்டும்
கமம்ப்நிளணன்ரிதமக என்றுக்ளகமன்று இட்டு யப்ிக்
ளகமண்டு ழமகனடினேம் ன் ண்ஞம் இண்டு
டப்னக்கும் இனக்க ழபண்டும். தன்ஸ்
கண்டுிடிப்னகவநழத சமஸ்த் டத்பமர்த்டங்கள் ப்டி
ழபழ மவதில் ளசமல்யதினக்கயன் ன்று

மர்த்டமல் த்டவழதம னசயதம பிதங்கள்
அகப்டும்.

த்னஷ்மந்டணமக:என அடலேக்குள்ழந மயடிவ்
ளக்ட்ரியடி சமர்மகயனேள்ந ணத்த ந்னைக்யதம
ப்ழமமவ சயபன் ன்றும், அவடச் சுற்யபனம் ளகடிவ்
சமர்றள்ந ளக்ட்மவ அம்மள் ன்றும் வபத்டக்
கமட்மம்.
'ஸ்டில்

ளன்ர்'ன்டமக டற்கும் ணத்தணமக என சமந்ட

ஸ்டமணயனக்கயட. சணயல்மபிட்மலும் அட

சக்டயதற் சூன்தணயல்வ ன்வட கபிக்க ழபண்டும்.
ல் கத்வட ண வக் கட்டும்
'ஈக்பியப்ரிதம்'இப்டிப்ட்

சமந்ட ஸ்டமந்டமன் என

டமர்த்டத்டயன் கம் குபிந்ட எனனகப்டும் 'ளன்ர்
அஃப் க்மபிடி'சமந்ட ஸ்டமந்டமன். தங்கணம
னதயல்கூ 'ஸ்மர்ம் ளன்ர்'ன்று இனக்கயட.
ணத்தணம என சமந்ட ஸ்டமத்டயயனந்ட சக்டய பிழத,
ளபநிப்ட்ழ, ளபடித்ழட டமர்த்டங்கள் அவணகயன்,
கமர்தங்கள் சக்டயகணமக க்கயன். அந்ட

சமந்டத்வடத்டமன் சயபன் ன்றும், அவட வணதணமகக்
ளகமண்டு சுனன்று ளபநிப்டுகய சக்டயவத அம்மள்
ன்றும் ளசமல்பட.
என்றுக்குள் வணதணமதினக்கும் மயடிவ், அவடச் சுற்ய
ளகடிவ் ன்வட ஸ்பமணய-அம்மள் ன்று
மர்க்கும்ழமட இண்டு ழனம் ணம், இவஞந்ட ளசதல்
னரிகயபர்கள் ன்று அிப்மதம் ளகமடுக்கமடடமல்
இன்ளமன பிடணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.

அடமபட என்று ணத்டயதியனப்ட, ணற்ட சுற்யதினப்ட
ன்டற்குப் டயல் இண்டும் ழர் மடய, ழர் மடய ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. அடடமன் அர்த்டமரீச்ப ஸ்பனொம்
- பட க்கம் மயடிவ் ஸ்பமணய, இட க்கம் ளகடிவ்
அம்மள். இப்டிச் ளசமல்படயலும் னஷ்டிதம கமஞம்
ளடரிகயட. ன்ளபன்மல், இட க்கம்டமழ

ஹ்னடதம் இனக்கயட?ழடம் னமலேக்குழண அடடமன்
சக்டய டனகயட. அட ரிதமக ழபவ ளசய்தமபிட்மல்
பட க்கனம் என்றும் ண்ஞ னடிதமட - '' கலு
குச ஸ்ந்டயடணி''டமன்!
இடயல் என ஸ்பமஸ்தம் ன்ளபன்மல், இட
க்கனள்ந ஹ்னடதந்டமன் ழடம் னமலேக்கும் சக்டய
ளகமடுக்கயட ன்மலும், என ழடத்டயல் இட
க்கத்வட பிலேம் பட க்கம்டமன் மஸ்டய
த்ழடமடு, 'ப'ழமடு கமர்தத்டக்கு உடலேபடமக
இனக்கயட. பமகமக ழபவ ளசய்த பட க்கம்டமன்

உகந்டடமக இனக்கயட. பட வகதமல் ளசய்த னடிகய
ணமடயரி இடமல் னடிதமட. ளமண்டி 'ப்ழந'தில் கூ

பட கமவத்டமன் த்டக்கமக ஊன்யக் ளகமள்பட!

மமழப 'இடகமல் உடபமணல்'பட கமவ ணட்டுழண
ஊன்யக் ளகமண்டினப்டமகப் மடி வபத்டயனக்கயமர்கள்!
இடயழழத அம்மள்டமன் சக்டய டனபள் ன்வடத்
ளடரிபிப்டமகலேம் என அம்சணயனக்கயட. சரீத்டயன்
பட-இட க்க பிதமமங்கவந ட ட த்டய

கன்ட்ழமல் ளசய்கயட ன்று மர்த்ழடமணமமல், பட
க்க பிதமமத்வட னெவநதின் இட க்கம் கன்ட்ழமல்

ண்டகயட ன்றும், இட க்க பிதமமத்வட

னெவநதின் பட க்கம் கன்ட்ழமல் ண்டகயட
ன்றும் ளடரிகயட. அடமபட மஸ்டய சக்டயகணமகக்
கமர்தம் ண்டம் ம்னவத சரீத்டயன் சயப வடுக்கு
அப்டி சக்டய ளகமடுத்ட கன்ட்ழமல் ண்டபட
னெவநதின் சக்டய வழ ன்மகயட!

இடயல்டமன் அம்மலவத மடயவ்த்த [கற்ன ளய]அனகு
இனக்கயட. அபள்டமன் டயக்கும்
சக்டயதமதினக்கயமளநன்மலும், டன்வபிலேம்
அபவழத சக்டமகக் கமட்டுகயமள். அபனவத ப்நத
டமண்பளணன்மல் அகயமண்ங்களநல்மம்

கயடுகயடுகயடுளபன்று டுங்கயப் ளமடித்டப் ழமகும்டி
அப்டி என சக்டய!ப்நத டமண்பந்டமன் ன்யல்வ.
ஆந்டத் டமண்பம் ளசய்பவடழத 'அஷ் டயவசனேம்
கயடுகயளன்று' ன்று ழகமமக்னஷ்ஞ மடய
மடிதினக்கயமர்!அபழ ழழ ளசய்த

ழபண்டுளணன்யல்வ - அபனவத வவத
னணயதிடித்ட என பத்ர்
ீ
னட்மல் ழமடம், னப்ட்
ஆமணய கமட்டும் சக்டயவதப் மர்த்ழட, இன்வக்கும்

னமஞத்டயல் ழகட்ழ, டுங்கும்டி இனக்கயட!என அவ
பிட்மமமல் ¨ர்தின் ல்ளல்மம் உடயர்ந்ட
ழமகயட!ழணச்பன் என சயரிப்னச் சயரித்டமழ
த்டவழதம 'யழமயணம மன'க்கு ழணழ சக்டய
ளபநிப்ட்டு த்ரினங்கள் ஸ்ணணமகயன்!டயக்கு
அப்ழர்ப்ட் சக்டயவத அம்மள் டனகயமள்!

'சக்டய

ன் ளதழ ளண் ளடய்பத்டவதடமக

இனக்கயட. அப்டிதினக்கும்ழமட ளண்கவந 'அம',
'ளணல்யதல்'ன்று

ளசமல்ய ஆண்கள் அக்கய வபப்ட

அக்ணம்'ன்கயபர்கள் இவடக் கபிக்க ழபண்டும். சக்டய
ன்று ளண்மல் ழர் ளகமடுத்ட அழட சமஸ்டயங்கள்

டமன் மசக்டய ழணச்பனுக்கு அடயக சக்டய டந்ட, அபர்
அக்கய வபத்ட இபள் அங்கயமள் ன்யல்மணல்,
டமழ அங்கயதினந்ட அப்டிதினப்டடமன் ளண்கலக்கு

அனகு ன்று கமட்டுபவடனேம் ளசமல்கயன். சயடம்த்டயல்
மர்த்டமல் ளடரினேம். னன்ழழத ளசமன்மற்ழமல் ஞ்ச
க்னத்தம் அம்மலக்கமடடமன். அவடழத அங்ழக அபள்
மமலேக்குக் ளகமடுத்டபிட்டு, டமன் ண சமந்வடதமக
இனக்கய இம் ளடரிதமணல் இனப்மள்.
எழ சரீத்டயல் படயல் டய, இடயல் டமன் ன்று
இனக்கும்ழமட படக்ழக அடயக சக்டய டனகயமள்
ன்ழன். பட க்கத்வட டக்ஷயஞ மகம் ன்றும், இட
மகத்வட பமண மகம் ன்றும் ளசமல்பட.
'டக்ஷயஞம்'ன்மல்

டயவணழதமடு கூடிதட.

ளமனத்டணமக பட க்கத்டயற்குப் அப்டிப் ளதர்

இனக்கயட. 'பமணம்'ன்மல் அனகமக இனப்ட. அனகயதமக,
றந்டரிதமக அம்மள் இனப்ழட அபலக்கு மனடம்
ன்று ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த

ரி'ண்ஞிதினப்டற்ழகற்க அனகுப் ிடமணம
பமண மகம் அபலவதடமக இனக்கயட. சக்டய ன்ழ
இனப்பள் சக்டயவதப் டயக்கு அடயகம் டந்டபிட்டு, டமன்
னக்தணமக றந்டணமக யற்கயமள்.

அபர் அவசதமடபர், இபள்டமன் அவசக்கயபள் ன்டற்கு
ஏநலே ணமமக இட [டக்ஷயஞம், பமணம் ன்

ம்ஸ்கயனட பமர்த்வடகள்]இனக்கயளடன்மல், டணயனயலும்
இங்கயீ யலும் அடிழதமடு ணமமக இனக்கயட. பம்இம் ன்டயல் 'பம்'ன்மழ
'ம்'டமன்!'இம்'ன்ழடம

இனப்மக இனக்கய ஸ்டமம்,

ஸ்ழன். 'ஸ்ழரி'ன்மழ அவசதமணல் இனப்ட
ன்று டமன் அர்த்டம்!இங்கயீ யல் இன்னும் என டி

ழணழ ழமதினக்கயட. 'ளஃட்'ன்ட 'மவஸ்'ஆகய
என்றுழண என்றுழண ளசதயல்மணயனப்ட ன்
அர்த்டனள்ந ழபர்ச் ளசமல்யயனந்ட பந்டட ன்றும், அட
'பக்ளஸ்
ீ
'வக்

குயப்ட ன்றும் ளசமல்கயமர்கள்.

'வட்' ன்ட 'ஸ்ட்ளய்ட்'ம்ந்டப்ட்ட

ன்றும்

ழமக, ளசங்குத்டமக இனப்ட ன்று அர்த்டம் ன்றும்
ளசமல்கயமர்கள். 'வட் ஆங்கயள்'ன்கயழமட இந்ட

அர்த்டம் ளடரிகயட. அடயல் கர ழ்க்ழகமட்டுக்கு 90 டிகயரிதில்
என ளசங்குத்ட ழகமடு யற்கயட. எனத்டனுக்கு ம்,
சக்டய இனந்டமல்டமழ ழமக ழமமக யற்க

னடினேம்?சக்டய ழமடமபிட்மல் சுனண்டு டுத்ட

பிடுகயழமம். ம் குவந்டழமட னடகு கூிப்
ழமகயட. ழமக யற்ட சமயகநின் அவதமநம்.
ழட சக்டய, ணழம சக்டய இண்வனேம் இவஞத்ட

அிபினத்டய ளசய்படற்கமக னவப்டி ழதமகமம்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கும்ழமட னடயல் ழமக யணயர்ந்ட
யற்கத்டமன் கற்றுக் ளகமடுப்மர்கள். அடற்கு
உத்டமமம் ன்று ளதர். ஆவகதமல் 'வட்'ன்மல்
சக்டய, 'ளஃப்ட்'ன்மல் ளசதயல்மணல் கயப்ட

ன்டமக அம்மள்-ஸ்பமணய டத்பங்கலக்கு ழளடயமக

இனக்கயட!அம்மள் டன் சக்டயவதளதல்மம் டயக்குக்

ளகமடுத்டபிட்டு, டக்ளகன்று ளசதயல்மணல் அபிம்
சஞமகடய ண்ஞிபிட் ணம டயவ்வடதமக
இனப்வடச் ளசமல்கய ணமடயரி!
ளஃட், வட்டின் னொட் ணீ ிங் இப்டிதினந்டமலும்

மயடிக்யல் மர்த்டமல் ளஃப்டிஸ்ட் - இட சமரி கட்சயகள்டமன் எழ னட்சய ண்ஞிக் ளகமண்டினப்டமகலேம்,
வட்டிஸ்ட் - படசமரி - கட்சயகள், 'இனக்கய டி
இனக்கட்டும்'ன்று கன்ர்ழபடிபமக சமந்ட பனயதில்
ழமபடமகலேம் இனக்கயட!இங்ழக பப் க்கம் சயப
சமந்டம், இப் க்கம் சக்டயதின் கமர்தத் டடிப்ன ன்ட
ளமனத்டணமக இனக்கயட!

டத்பமர்த்டம், கபி ணன, தன்ஸ் ஆகயதபற்ழமடு
மயடிக்வனேம் ளகமண்டு பந்டபிட்ழன்!ணயல்
பிதங்கவந ஆனணமகப் டயப்டற்கு இப்டிப் 
பிடத்டயலும் அர்த்ட ம் ளகமடுத்டமல்டமன் னடிகயட!
பட-இட பிதணமக இன்ளமன ணமசமம்.
ிம்த்டயல் படமக இனப்ட ப்டய ிம்த்டயல் இடமகய
பிடுகயட;அழட ணமடயரி இடயல் இட அடயல் படமகய
பிடுகயட. யர்குஞ ப்ஹ்ணம் வசடன்தம் ன்
அத்வபடணம த்டபம் ணமவதக் கண்ஞமடிதில்
ிடயிம்ிக்கும்ழமட த்வபட ழமகத்வட யர்பமம்
ளசய்னேம் குஞ ப்ம்ணணமகயட ன்று அத்வபட
சமஸ்டயங்கநில் என ளகமள்வக உண்டு. அடமபட

சயபழடமன் ணமவதக் கண்ஞமடிதில் ளடரினேம்ழமட
அம்மநமகயமர்!அந்ட ணமவத ன் ன்று ழகட்மல்

அத்வபடத்டயழ, 'ன் ன்று ழகட்கமழட!ளன்மல்
அட ன்ளபன்று ளசமல்ழப னடிதமட. அடடமன்

ணமதம் ண்டபடமச்ழச!மம் அவட ன்ளபன்று னரிந்ட
ளகமள்ந பிடுணம?'ன்று னடித்ட பிடுபமர்கள். சமக்டத்டயல்,
'அந்ட

ணமவதனேம் அம்மள்டமன், அம்மலவத என

அம்சம்டமன்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட. னன்ழழத
ளசமன்ழன்; சமக்டத்டயல், சயபவ ீபமக
ளபநிப்டுத்டகய கட்த்டயல்டமன் ணமவத பனகயட
ன்று ளசமன்ழன்.

ீபனுக்குத் டமன் சயபழ ன்ட ளடரிதமணல் ணதக்கய
வபத்டயனப்டடமன் ணமவத. இனக்கய சமச்பட

பஸ்டபம சயபவ ீபனுக்குத் ளடரிதமடடினேம்,
இல்மணல் அனயந்ட ழமகய பஸ்டக்கழந இனப்டமகத்

ீபனுக்குத் ளடரினேம்டினேம் ளசய்படடமன் ணமதமசக்டயதின்
ழபவ. இங்ழக ிம்ம்-ிடயிம்ம் ன்ட ணறுடி
மயடிவ்-ளகடிபில் ளகமண்டு பிடுகயட. ஆமல் னந்டய
ளசமன்ட ளக்ட்ரியடிதின் மயடிவ்-ளகடிவ்.
இப்ழமட ளசமல்ப்ழமபட ஃழமட்ழமக்ஃிதின்
மயடிவ்-ளகடிவ். ஃழமழமபின் மயடிபில்

ளபநிச்சம் ளபநிச்சணமகலேம், இனட்டு இனட்மகலேம்
உள்நடி இனக்கும். ளகடிபில் ளபநிச்சம் இனட்மகலேம்,
இனட்டு ளபநிச்சணமகலேம் இனக்கும். அடடமன் இனப்ட
இல்மடடமகலேம், இல்மடட இனப்டமகலேம் ளடரிகய
அஞ்ஜமம்;ணமவததின் கமர்தம்! இப்ழமட மம் இந்ட
அஞ்ஜமப் னவடச் ழசற்றுக் குனயதில்டமன் அலந்டயக்
கயப்டமல் இடற்கும் அம்மள்டமழ கமஞளணன்டமல்

அபவந னக்தணமக ணமவத, ணமவத ன்ழ ளசமல்கயழமம்.

ஆமல் என்வ ணக்கப்மட, ணக்கழபமட.

அடமல்டமன் ற்ளகழப ளசமன்மலும் ணறுடி
ளசமல்கயழன். இல்மடவட இனப்டமகத் கமட்டி ணமதம்
ண்டம் அம்மள் எனமள் ண கனவஞழதமடு அவட
இல்மடடமகழப ண்ஞி, இனக்கய என்யழழத ம்வண
என்மகச் ழசர்க்கலேம் ளசதபமள். அபழந கடய ன்று
அபலவத கமவப் ிடித்டக் ளகமண்டு ணமயகணமகத்டமன், பிமப்ிடிதமகப் ிடித்டக்ளகமண்டு பிழணமசம் ழபண்டிமல் யச்சதம் அப்டி
அடேக்யப்மள்.
இப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழமட மயடிவ்,
ளகடிவ் பிதணமக இன்ளமன மதின்ட் அகப்டுகயட.
இந்ட இண்டு பமர்த்வடகலக்ழக ன் அர்த்டம்?
'மயடிவ்'ன்மல்
'ளகடிவ்'ன்மல்

இனப்ட; 'ளதஸ்'ன்ட.

இல்மடட;'ழம'ன்ட. சக்டய ீ வ

த்டவ ன்மதினந்டமலும் சமச்பட த்தணமக

இனப்ட இல்வ. அடமல் அபவநழத ளகடிவ் ன்று
ளசமல் ந்தமதனண்டு. சயப சமந்டந்டமன் சமச்பட

த்தணமக ன்றும் இனப்ட. ஆவகதிமல் மயடிவ்.
ஆமல் இப்டி ளகடிவ்கலக்ளகல்மம் ஆடமனடணமக
இனக்கப்ட்பழந ம்வண அந்டப் மயடிபில்
க்தப்டுத்டபநமகலேம் இனக்கயமள்.....

ல்மனக்கும் ற்கமடடமக இனக்கும் ணமசமங்கநிலும்
தன்ஸ், டத்பமர்த்டம், கபி ணன னடயதபற்வக் கமட்டி
ற்கும்டிதமகப் ண்ஞக்கூடிதபற்வ அப்டி
பிநக்கமம். ஆமலும் ளமட வதில்

ளசமல்படற்ழகதில்வ ன்கய ணந்த், டந்த், தந்த்

பிதங்கவநனேம், சய கபிடம பர்ஞவகவநனேம்
அடிழதமடு ளடமமணல் பிட்டுபி ழபண்டும். உசந்ட
யவகநில் ம்வணச் ழசர்ப்டற்ளகன்ழ ற்ட்
ஸ்ழடமத்த்டக்கு அர்த்டம் ளசமல்ப் ழமய்,

ழகட்பர்கலக்கு ப்ழதமணயல்மட பிதங்கவநழதம,
அபர்கலக்கு பிரீட ன் உண்மக்குகய
பிதங்கவநழதம, அபர்கள் ணயல் பிகல்ம்

ழடமன்றும்டிதம பிதங்கவநழதம ளசமல்பட ளரித
குற்ம்;அம்மலக்கும் ஆசமர்தமலக்கும் ண்டம்
அசமம்.
னடல் ச்ழமகத்டயன் மம்
னடல் ச்ழமகத்டயன் மம்
''உன்னுன்

ழசர்ந்டயல்மபிட்மல் சயபன் அவசதக் கூ

னடினேணம?''ன்று ஆசமர்தமள் ஆம்ிக்கும் ழமழட
ழகட்கயடற்கு உள்நர்த்டணமக, மம் டுத்டக்ளகமள்ந
ழபண்டித உழடசணமக, மணமக, க்கு ன்
ழடமன்றுகயளடன்மல், ''உன்னுவத க்னவ

இல்மபிட்மல் மங்கள் அந்ட அவசதமட யவவத
அவதனடினேணம?''ன்று ம் சமர்ில் அபர்
ழகட்டமகத்டமன் ழடமன்றுகயட. அவசதமடவட அவசத்ட
ணமசக்டய அபள் - ப்ஹ்ணத்டக்குத் டமன்
இனப்டமகத் ளடரிந்ட உஞர்ச்சயதம அவசபியனந்ட
அபள் ீ வ ஆம்ித்டட!

னடல் ச்ழமகம் கமட்டுகயடி, ப்ஹ்ணம் டன்வத்

டமழ அயந்டளகமள்லம் சயன்ணதணம ஆடய சழண
அம்மநமல்டமன் க்கயட. அப்னம் சத்டக்கு ழணல்
சணமக எழதடிதமக ந்டடமன் ம்னவத யத்த
ச பமழ்க்வகதில் பந்ட னடிந்டயனக்கயட!

ிம்ணத்டயயனந்ட ீப-கத்டக்கள் பவதிம இந்டச்
சங்கவந அபழமஞ க்ணத்டயல், அடமபட
டிப்டிதமகக் கர ழ் யவகலக்கு இக்கய 36 டத்பம், 24
த்டபம் ன்ளல்மம் எவ்ளபமன சமஸ்டயத்டயல்
எனபிடணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட
அபழமஞத்வட Evolution ன்கயமர்கள். மர்பின்

ளசமன்ட இல்வ. அபன் ழணழ ழணழ உதர்ந்ட
ரிஞமணம் ளறுபவடச் ளசமல்கயமன். இடழபம
உச்சமஞிதம ிம்ண யவதியனந்ட டமழ்ந்ட டமழ்ந்ட

மணமதினக்கும் ணமசமம். ிம்ண டத்பம் ழணழ ழணழ
ளபநினகணமகய அடயயனந்ட ணற் டத்பங்கள்
'இபமல்வ்'ஆபடமல், அடமபட
'இபல்னைன்'ன்ட.

உண்மபடமழழத இவட

இப்ழமட ீப டத்பணம மம்

ிம்ண டத்பணமகய அந்ட ம் ய யவவத அவபழட
ணக்கு ழணமக்ஷம். இப்டி ளபநினகப்ட் ல்மனம்

உள்னகப் டுபட ஆழமஞம். ப்ம்ணத்டயயனந்ட ீபன்
- அபழம ஞம்;ீபியனந்ட ிம்ணம் -

ஆழமஞம். ஆழமஞம் று பரிவச - ரிகணடய
ன்று றுபட. அபழமஞம் இங்கு பரிவசதில்
யடணகரி. ழணல் '' பமதினந்ட ப்ஹ்ணம் இங்கய
இங்கய 'ரி'ஆட டமன் ீபன். இபன்

ழணமக்ஷணவபடற்கு இந்ட 'K' தியனந்ட கணடய பனயதமக
ய ''ஆகடம். றுபட, இங்குபட ன்வட பி

பிரிபட, அங்குபட ன்ட இன்னும் ரிதமகத்

ழடமன்றுகயட. ப்ஹ்ணம் ளபநினகப்ட்டுப் ட்டு,
அடமபட பிரிந்ட பிரிந்ட ீப கத்டக்கநமபவட
இபல்னைன் ன்கயமர்கள். பிரிந்ட உண்ம ீபன்
உள்னகப்ட்டுப் ட்டுக் குபிந்ட ிம்ணணமக அங்க

ழபண்டும். இவட 'இன்பனைன்' (Involution) ன்று அனகமகச்
ளசமல்கயமர்கள் - பிரிந்டட சுனங்கயச் சுனங்கய involve ஆகயக்
ளகமண்ழழமய் னெடம வணதத்டயழழத

னடிந்டபிடுபட. இடற்கு ம் ிதமவ அபசயதம்
ழபண்டுந்டமன் ன்மலும் அட ணட்டும் ழமடமட.
அப்ழர்ப்ட் ிம்ண பஸ்ட இந்ட மணமக இபமல்வ்

ஆதிற்ளன்மல் அட மணமகப் ண்ஞிக் ளகமள்நமணல்,
அபள் யணயத்டணமகப் ண்ஞி
ற்ட்டடமழ?அப்டிதினக்கும்ழமட மழண

ிதமவப்ட்டு ணமத்டயம் ப்டி ிம்ணணமக
இன்பமல்வ் ஆக னடினேம்?ீபர்கவந வபத்ட மகம் ீ வ - ளசய்படயல் அபள் ணக்கும் ிதமவ
ண்டபடமகப் மர்ட் ளகமடுத்டயனப்ட

பமஸ்பந்டமளன்மலும் மணமகழப [ிம்ணணமக

ஆகய]னக்டயவத மடயத்டக் ளகமண்டுபி னடிதமட.
அபள் அடேக்த்டயமல்டமன் அவட ம்மடயத்டக்
ளகமள்ந னடினேம். ந்ட சக்டய ளபநிதிழ ிடித்டத்
டள்நிற்ழம அடழபடமன் ணறுடி உள்லக்குள்ழந

இலத்டக் ளகமண்டும் ஆக ழபண்டும். ஸ்பிட்ச் ழபவ
ண்ஞித்டமன் ஃமன் சுற் ஆம்ிக்கயளடன்மல்,
அப்னம் அந்ட ஃமன் டமமகழப யற்க னடினேணம?ழபறு

தமமபட ிடித்டத்டமன் அவட யறுத்டய வபக்க னடினேணம?

அந்ட ஸ்பிட்ழச ழபவ ண்ஞித்டமழ அவட
யறுத்டலேம் ழபண்டும்?

சயபின் இபல்னைனுக்கு அம்மள்டமன் கமஞம் ன்று
ஆசமர்தமள் ஆம்ித்டயனப்டயழழத அடற்கு ணறு
க்கணமக - என கமசு இனந்டமல் அடற்கு இண்டு க்கம்
இனக்கய ணமடயரி, ணறுக்கணமக - ீபன் சயபமக

இன்பல்னைன் ளலேம் அபள்டமன் கமஞம்;அடற்கமக
அபள் கயனவவதழத மம் ழபண்டி ழபண்டிப் ள
ழபண்டும் ன்று ம் ல்ழமனக்கும் அபர்
உழடசயப்டமகத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
இடயல் மம் ிதமவப்டுபடற்கும் இம்
ளகமடுத்டயனக்கயமள் ன்ழன். ன் ிதமவ, ப்டிப்
டுபட ன்மல் கர்ணம், க்டய, ஜமம், ழதமகம்

ன்ளல்மம் உள்ந பிட ிதமவகள்டமன்.
அபற்யழ ளமம்லேம் ளநக்தணமக இனக்கப்ட் க்டய
மமதஞ பனயவதத் டமன் ளநந்டர்தரிதில்
கமட்டிக் ளகமடுக்கயமர்.

ட்மட டத்பத்வட ம் ணறக்கு ட்டும்டிதம என
ளமம்லேம் அன்ம னொத்டயல் மபித்டமழ ழமடம்,

அந்டத் டத்பம் மம் ட்டிப் ிடிக்கும்டி இங்கய பந்ட
பிடும். அப்டி மபிக்கயடடமன் க்டய. அந்ட க்டய
த்வட ப்ழவணதின் பிடணம ணமடர்தங்கநில்
என்ம பமத்ல்த ணமக்கயக் கமபித த்டயல்
கந்ட ஆசமர்தமள் இந்ட ஸ்ழடமத்த்வடக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர். பமத்ல்தப் ிழவண ளமனயகயபள்
ணமடம ன்மல், அப்ழமட ிடமலேம் இனக்கழபண்டுழண

ன்டமல் ''சயப சக்த்தம''ன்று டுத்ட டுப்ிழ அப்மஅம்ணம ழமடிவத டர்சம் ண்டபித்டயனக்கயமர்.

அப்டிப் ண்டம்ழமழட அப்மலேக்கும் சக்டய டனபநமக
அம்ணமழப இனக்கயமளநன்று அபலவத
உத்கர்த்வடனேம் கமட்டிதினக்கயமர்.
அடிப்ளமடி ளகமண்ழ அகயமண் பிதமமம்
அடிப்ளமடி ளகமண்ழ அகயமண் பிதமமம்
டீதமம்ம் மம்றம் டப சஞங்ழகனபம்
பிரிஞ்சய:ம்சயந்பந் பிசதடய ழமகமந்-அபிகம் *
பத்ழதம் ளசௌரி:கடணி ஸ்ழஞ சயமம்
:ம்க்ஷறத்வதம் டய யழடமத்டெந பிடயம் **
[ (டப)

உட (சஞ ங்ழகன பம்) மட டமணவதில்

உண்ம (டீதமம்ம்) ணயக டேண்ஞிதடம (மம்றம்)
டெநிவத (பிரிஞ்சய:) ிம்ணன் (ஞ்சயன்பன்)
ம்மடயத்ட [அவடக் ளகமண்ழ] (ழமகமன்) ல்ம
உகுகவநனேம் (அபிகம்) னலவணதமக (பிசதடய)

யர்ணமஞிக்கயமர். (ம்) இடவ [மடடநிவத, அடமபட
அவடக் ளகமண்டு வக்கப்ட் உகுகவந] (ளசௌரி:)
ணமபிஷ்ட (கடம்ி) வ்பமழம (ஸ்ழஞ
சயமம்) ஆதிம் டவகநமல் (படய) டமங்குகயமர்.
(ம்) இடவ (:) னத்டயன் (ம்க்ஷறத்த) ன்கு
ளமடிதமக்கய (யட உத்டெந பிடயம்) டயனீறு

னசயக்ளகமள்லம் னவவத (டய) அடேஷ்டிக்கயமர்.]

இட இண்மபட ச்ழமகம். னடல் ச்ழமகத்டயல் ''ரி-பிரிஞ்சமடயிி ஆமத்தமம்''ன்று ளசமன்வடழத
இங்ழக பிஸ்டரித்ட, த்ரினெர்த்டயகலம் அம்மலவத
க்னம ழசத்டமல் (அனள் டயபவதமல்) டமன்
டங்கலவத ஆக்கல், கமத்டல், அனயத்டல் ன் ளரித
கமர்தங்கவநச் ளசய்கயமர்கள் ன்கயமர்.

அம்மலவத என மட டநிவதக் ளகமண்ழ ப்ம்ணம
இத்டவ ழமகங்கவநனேம் வக்கயமமம்!
'மம்ற'ன்மல்

மட டெநி. அந்டப் மட டெநிதிழனேங்

கூ ளமம்லேம் ளமடினைண்டு டெநி ன்டமகத்
'டீதமம்ம்'ன்று

ழமட்டினக்கயமர். ப்ணத்டயன்

னர்ஞ சக்டய என னொம் டுத்டக் ளகமள்லம்ழமட அடன்
மடத்டயன் ளமடிதத்டவ டெநிழத டயமன்கு ழமக
ஸ்னஷ்டிக்கும் ழடவபதம னெப் டமர்த்டத்வடக்
ளகமடுத்ட பிடுகயட!இட ஸ்னஷ்டி ணமசமம்.
அப்னம் ரிமம். அந்ட த்ணமன் ன்று

ளசமல்ப்டும் பிஷ்டபின் என னொழணடமன் அபர்
சதித்டக் ளகமண்டினக்கும் அந்டனும் - [அடமபட]
ஆடயழசனும். அபன் ஆதிம் டவழணல் டமங்கயக்
ளகமண்டு ரிமயக்கயமழ. இந்ட ழமகம், இட
அம்மலவத அந்ட என அங்க்ரிழட

[அடிப்ளமடி]டமன்!பிஷ்டலேக்கு இங்ழக 'ளசௌரி'ன்று ழர்
ளசமல்யதினக்கயமர். டயனக்கண்ஞனத்டயல் ளசௌரிமப்
ளனணமள் ன்று ஸ்பமணயக்குப் ளதர். தடபம்சத்டயல்
சூன் ன்கயபின் ிள்வநபனயப் ழமகப் ிந்டடமல்
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமலேக்கு ளசௌரி ன்று ழர்.

மணனுக்கும் அழட ழர் ளகமடுக்க யதமதனண்டு.

இபனக்கும் அபர் அண்ஞமபமடமல் அடழப அடயக
யதமதங்கூ!அபவ டசமபடமத்டயல் என்மகலேம்
ளசமல்கயழமம். ழசமபடமம் ன்று ளசமல்கயழமம்.
அடமல் ணமபிஷ்டவபழத ழசமகச் ளசமல்ய,
அபர் ஆதிம் டவதமலும் ழமகங்கவநத்
டமங்குபடமகச் ளசமல்படம் டப்ில்வ
டமழ?னனழமத்டணம கபமவ ற்யப்

னன¨க்டம் ஆம்ிக்கயழமழட ஸ்
சயறக்கமன் ன்றுடமன் ளசமல்கயட!
டவதிமல் டமங்குகயமர் ன்மல் ழமகங்கள் உனண்டு
ழமகமணல் ஸ்டயப்டுத்டயத் டெக்குகயமர் ன்ட ழர்

அர்த்டம். உள்நர்த்டம் ரிமயக்கயமர் ன்ழட. ''கடணி''''ப்டிழதம''- இந்டக்

கமர்தத்வட அபர் ண்டகயமர் ன்று

[ஆசமர்தமள்]ளசமல்கயமர். கஷ்ணம மடவடமன்;
ஆமலும் 'ப்டிழதம' (கடணி) அவட பமடயக்கயமர் ன்று
டமத்ர்தம்.

மடடெநிவதக் ளகமண்டு ப்ம்ணம ஸ்னஷ்டிக் கமர்தம்

ண்டபடற்குக் 'கடணி'ழமபில்வ; அப்னம் னத்ன்
ம்மம் ண்டபவடச் ளசமல்லும்ழமடம்

ழமபில்வ. இங்ழக ணட்டும் ழமட்டினக்கயமர்.

ளன்மல் ஸ்னஷ்டி ன்ட ளகமஞ்ச மனய ண்ஞி
னடிந்ட ழமகய கமர்தம். ம்மழணம அவடபிக்
குவச்சல் மனயழத ிடிப்ட!என்வ
உண்மக்குபவடபி அனயப்ட றந்டமழ?ஆமல்
கத்ரிமம் ன்டடமன் ளமம் ீண் கமம் -

னேகங்கள், கல்ங்கள் - ண்ஞ ழபண்டிதடமதினக்கயட.
இத்டவ ீண் கமம் பிஷ்ட கத்வடத்

டமங்குகயமழ ன்டமல்டமன் இங்ழக ணமத்டயம்
'கடம்ி'ழமட்டினக்கயமர்.

ளரிதபர்கலவத மட டெநிவத சயயல் பயப்ழட
னவ, அடழப ளரித மக்தம். டயமலு ழமகணமகலேம்

ஆகயனேள்ந அம்மலவத மட டெநிவத ணமபிஷ்ட
சயயல் யக்கயமர்.
இபர் சயயல் பயக்கயமளன்மல் ஈச்பழம
ர்பமங்கத்டயலும் ஸ்ழணமத்டெநணமகப் னசயக்

ளகமண்டினக்கயமர். ''னல ீறு னசயத னிபர்'ன்று
ளரித னமஞம் ளசமல்லும் ளடமவகதடிதமர்கநில்

ஈச்பபவனேம் ழசர்த்ட பிமம்ழமயனக்கயட!மட
டெநி சடர்டச ழமகங்கநமகலேம்
ஆதிற்ல்பம?ம்ம கமத்டயல் அடவ்பநவபனேம்
ஈச்பன் ளமடிப் ளமடிதமக ஸ்ணம் ண்ஞி, ''இடற்கு
னெம் அம்மநின் மடெநிதமடமல் இடழப

அடடமன்''ன் ண்ஞத்டயல் அவட சரீம் னமலேம்
னசயக்ளகமள்கயமமம்!

ளசக்கச் சயபந்ட அம்மலவத மடத்டயன் டெநி
ஸ்பமபத்டயல் சயபப்மகத்டமினக்கும். ழபடணமடம
அம்மநின் மடத்டயல் டவ வபத்ட ணஸ்கமம்
ண்டம்ழமட அந்டச் சயபப்னப் ளமடி அபள் பகுட்டிழ
குங்குணணமக எட்டிக்ளகமள்கயட ன்று

ஸ்மணத்டயல் பனகயட: ச்னடய ீணந்ட யந்டெரீ
க்னட மடமப் டெநிகம. அந்டக் குங்குணப் ளமடிகநில்

என்று அப்னம் ப்நதமக்ிதில் ஸ்ண பினடயதமக
உனணமயதினக்கயட!ஸ்பமணய ிமடணமக பினடய,

அம்மள் ிமடணமகக் குங்குணம் ளகமடுப்ட பனக்கம்.
இங்ழக அம்மள் குங்குணழண ஸ்பமணயக்கு
பினடயதமகயதினக்கயட!
டயரினெர்த்டயகலம் அபவந ஆமடயக்கயமர்கள் ன்று ழணல்
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யபிட்டு இங்ழக அபர்கலவத
[த்ரினெர்த்டயகலவத] க்னத்தங்கவநச்
ளசமல்யதினப்டமல், அந்ட ஆமடம மகப் ளற்
அபலவத அடேக் த்டயன் ழணல்டமன் அபர்கள்
இந்டக் கமரிதங்கவநச் ளசய்த னடிகயட ன் உண்வண
ளடமக்கய யற்கயட.

மடத்டயல் ளடமங்கமணம?
மடத்டயல் ளடமங்கமணம?
னடல் ச்ழமகம் ணங்கந ச்ழமகம் ணமடயரிதமட.
இண்மபடயல்டமன் ஸ்ழடமத்ம் - 'ளக்ஸ்ட்'ஆம்ிக்கயளடன்று ளசமல்மம் மடடெநி
ணயவணழதமடு ஆம்ித்டயனக்கயட.
'னன

ளடய்ப பர்ஞவதில்டமழ மடத்டயயனந்ட

ஆம்ிக்கழபண்டும்?ஸ்டயரீ ளடய்பத்டயற்கு சயயல்

அல்பம ஆம்ிப்ட ம்ிடமதம்?ன் பித்தமணமகப்
ண்ஞிதினக்கயட?'ன்று ழடமன்மம்.
அங்க அங்கணமக என ஆர்ரில் னல ஸ்பனொத்வடனேம்
பர்ஞித்டக் ளகமண்டு ழமகும்ழமட டமன் [னன

ளடய்பத்டயற்குப்]மடமடய ழகசம், [ளண் ளடய்பத்டயற்கு]
ழகசமடய மடம் ன்ட. இங்ழக, இந்ட 'ஆந்ட

ரி'ளக்ஷில், அப்டிப் மடத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட
ழணல் பரிவசதில் பர்ஞித்டக் ளகமண்டு ழமபடமக
ச்ழமகங்கள் இல்வ. 'ளநந்டர்த ரி'ன்ழ

ளசமல்ப்டும் ின் ளக்ஷில்டமன் பரிவசக் கயணணமக
அங்க பர்ஞவ பனபட. அங்ழக ப்டி
ம்ிடமதழணம அப்டி சயயலுள்ந கயரீத்டயல்

ஆம்ித்டயனக்கயமர்;அப்னம் இங்கு பரிவசதமகப் மடம்
பவ ளகமண்டு னடித்டயனக்கயமர்.
னர்ஞணம ஸ்பனொ பர்ஞவக் கயணம் ன்று டுத்டக்

ளகமள்நடழமட ந்டத் ளடய்பணமமலும் னடயல் அடன்
மடத்வடப் ிடிக்கத்டமன் ழமக ழபண்டும். சஞமகடய
ன்று பினபட மடத்டயல்டமன். க்டின் சயயல்
மடத்வட வபத்டத்டமன் குன னொணமக ளடய்பம்
டீ¬க்ஷளகமடுப்டம். அம்மள் அம்ணமலேக்கு

அம்ணம;குனலேக்கு குன. அடமல் ''அம்ணம!''ன்று அபள்
கமவக் கட்டிக் ளகமள்படமமலும் சரி, குன ன்று
டீ¬க்ஷழகட்மலும் சரி மடத்வடத்டமன் ிடிக்கடம்.
ஆவகதமல் [ஸ்ழடமத்டயத்வட]இப்டி ஆம்ிப்ட
னவதமடடமன்.
இன்ளமன்றுகூ. சயபன் சக்டயனேக்டன் ன்மல் சக்டயனேம்
சயபனேக்வடடமன். அபர்கள் அர்த்டமரீச்பர்கநமக
இனப்டமல் சயபவப் ற்யக் ழகசமடயமட பர்ஞவனேம்
ண்ஞ யதமதனண்ளன்று அப்டி என ஸ்டடய
ஆசமர்தமள் ளசய்டயனக்கயமர். அழட யதமதத்டயல்

அம்மவநப் மடமடயழகசணமகக்கூ பர்ஞிக்கமம்டமன்.

இங்ழக அப்டி பர்ஞவ ளடமர்ந்ட ழமகமபிட்மலும்
மடத்டயல் ஆம்ித்டடயழழத சயபமின்வதமக
[சயபிணயனந்ட ிரிபற்பநமக]அம்மள் இனப்வடனேம்
கமட்டித ணமடயரி வபத்டக் ளகமள்நமம்.
ந்ட பிதத்டயற்கும் ஆம்த்வட 'அடி'ன்று ளசமல்பட
பனக்கம் - 'அடிதியனந்ட டேிபவ'ன்று ளசமல்கயழமம்.
அந்ட ரீடயதிலும் அம்மநின் 'அடி'தில் ஆம்ித்டக்
ளகமண்டு ழமபடடமழ னவ?
அடுத்ட இண்டு ச்ழமகங்கலங்கூ அம்மலவத

மடணயவணவதத்டமன் ளசமல்கயன். டயனபடிக்கும்
அடிதிலுள்ந டெநிதின் ணயவணவத னடயல்

ளசமல்யபிட்டு அப்னம் டயனபடி ணயவணவதச்
ளசமல்கயமர்.
இ- ன் டனம் இவஞதடிப் ளமடி
இ- ன் டனம் இவஞதடிப் ளமடி
டயனபடித் டெநி ன்ளபல்மம் அடேக்ம்

ளசய்கயளடன்று னென்மம் ச்ழமகத்டயல் ளசமல்கயமர்.
ப்ஞ்ச பிதபமம் னலக்க அடமழழத ன்று

இண்மபட ச்ழமகத்டயல் ளசமன்ின் ப்ஞ்சத்டயலுள்ந
ீபர்கலக்கு அட ப்டிளதல்மம் அடேக்யக்கயட;
ப்ஞ்சத்டயயனந்ழட பிடுபித்டம் அடேக்யக்கயட ன்று
ளசமல்கயமர்.
அபித்தமமம் அந்டஸ் - டயணய - ணயய - த்பகரீ
ீ

அபித்தம ன்மல் அஞ்ஜமம். அட என ளரித

இனட்டு; 'டயணயம்'ன்று ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கும்
இனட்டு. ஸ்பதஞ்ழமடயதமக உள்ந ஆத்ணம ளடரிதமடடி
அஞ்ஜம இனட்டு ளசய்கயட. இப்டி அஞ்ஜமிதமக
இனப்பர்கலக்கு ¨ர்ழதமடத ஸ்டமணம என
ிகமசணம கம் ணமடயரி ஜம ளபநிச்சத்வட

அம்மநின் மடடெநி ளகமடுக்கயட. 'ணயயன்'ன்மல்
¨ர்தன். 'த்பீ கம்'ன்ட என டீபிலுள்ந கம்.
உடத கமத்டயல் மர்த்டமல் ¨ர்தன் னத்

ணத்டயதியனக்கும் என டீபியனந்ட லம்னகயணமடயரி
ழடமன்றும். அவட வபத்ழட இங்ழக ளசமல்யதினக்கயட.
''அஞ்ஜம

டணறக்கு ¨ர்தமக அம்மநின் மடடெநி

இனக்கயளடன்று ளசமன்மழ ழமடழண!'¨ர்த

உடயக்கய டீபியனக்கும் கணமக'ன்மழன்?''ன்று
யவப்பர்கள் ழபழ மழடம் ளசமல்கயமர்கள்: ''டயணய
ணயயழமத்டீகரீ''ன்று. டயணய ணயய உத்டீ-கரீ
(உத்டீ-க (ka) g ;த்ப-க
ீ
(ga) g) ன்று சந்டய ிரினேம்.
'உத்டீம்'ன்மல்

ிகமசணமகத் டெண்டிபிடுபட.

ஆவகதமல், இப்டி வபத்டக் ளகமண்மல் 'அஞ்ஜமம்
ன் உள்நினட்வப் ழமக்கய ஜமப் ிகமசத்வட

டெண்டி பிடும் ¨ர்தன்'ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும்.
ப்ஞ்சம், யஷ்ப்ஞ்சம் ன்று இண்டு. ப்ஞ்ச
பிதங்கழநமடு ம்ந்டப்ட் குஞ ப்ம்ணம் 'ப்
ஞ்சம்'. ப்ஞ்சனம், அடற்கு ழடபம ணமவதனேம்
அடிப்ட்டுப்ழமய் த்டமணமத்ணமதினக்கும் யர்குஞ

ப்ம்ணம் யஷ்ப்ஞ்சம். ப்ஞ்சணம ஸ்னஷ்டி vFF

ம்மங்கலக்கு அம்மநின் மடத்டெநிவதக்

கமஞணமகச் ளசமல்ய னந்டய ச்ழமகத்டயல் அபவந
குஞ ப்ம்ணணமகக் கமட்டிமர். இந்ட ச்ழமகத்டயல்
அபவந ணமவததினள் ீக்கும் ¨ர்தப் ிகமசம் ன்று
ளசமல்ய, யஷ்ப்ஞ்சணமக, யர்குஞ ப்ம்ணணமகக்
கமட்டுகயமர்.

அபனக்கு அத்வபட யவப்ன டனத்டயக் ளகமண்டு
அப்ப்ழம பந்டபிடும்!க்டய ஸ்ழடமத்ணமமலும்
பந்டபிடும்!உழழத, 'த்வபட மபத்டயல்
இனக்கயபர்கலக்கல்பம ளசமல் பந்ழடமம்?அடமல்,
டடமன் னடிந்ட னடிபம த்தழணம, க்ஷ்தழணம அவட
[அத்வபடத்வட]ல்மனக்கும் அங்கங்ழக

ளடரிபிக்கத்டமன் ழபண்டுளணன்மலும் பிஸ்டமம்
ண்ஞப்மட'ன்று த்வபடணமக ச்னடயவத

இக்கயபிடுபமர்!அப்டித்டமன் இங்ழக அபித்தம டணஸ்
யவ்னத்டயதமவடச் ளசமன்பிட்டு, ழமகத்டயல்

ல்மனம் ஆவசப்டுகய னத்டயசமயத்டம், ச்பர்தம்
ஆகயதபற்வச் ஆம்ிக்கயமர்.
அபித்வத ன்ட ஆத்ணமவபத் ளடரிந்ட ளகமண்

ணமன்கவநத் டபி மக்கய அத்டவ ழவனேழண
ிடித்டயனப்ட. ணம னத்டயணமன்கள், ளகட்டிகமர்கலங்கூ
அபித்வததியனந்ட பிடுட்பர்கநமக இனக்க

ணமட்மர்கள். அம்மநின் ட ஸ் [டெநி] அபித்வதப்
ழமக்கய ஆத்ண ஜம ிகமசத்வட அநிக்கயட ன்று
உச்ச ஸ்டமத்வடச் ளசமன்டற்கு அப்னம் அடற்கு

அடுத்ட டிதில் அட னத்டயப் ிகமசணம உதர்ந்ட த்வபட

ஜமத்வட ணந்ட னத்டயனேள்நபர்கலக்கு ளகமடுக்கயட
ன்கயமர்:

மமம் வசடந்த-ஸ்டக-ணகந்ட-ஸ்னடயரீ
'மமம்'ன்மல் 'ம்

ணமடயரி அயலே ணந்டயத்ட

இனப்பர்கலக்கு'. அபர்கள் அயலே பண்டு
ழமதினக்கயமர்கள். அப்டிதினக்கும்ழமட அடற்குள்ழந
அம்மநின் மடடெநி என ழடம ப்பமத்வட

ஃளௌன்மகப் ீய்ச்சயதடித்ட சுவணதமகப் ண்டகயட.
'ணகந்ட

ஸ்னடயரீ'ன்மல் ழடன் ப்பமத்டயன்

ஃளௌன்ன். ழடளன்மல் அட என னஷ்த்டயழடமழ
ஊறும்? இங்ழக அப்டிப்ட் னஷ்ம் ட? டளபன்மல்,
'வசடன்த

ஸ்டகம்'- ீப ஏட்னள்ந அயளபன்கய

னங்ளகமத்ட. வசடன்தம் ன்ட சயத் ன்கய ண

ஜமந்டமன். அடழப ணந்ட னத்டயகமர்கலக்கு னத்டயப்
ிகமசத்வட ழடமகப் மய்ச்சுகய னங்ளகமத்டமக
இனக்கயட.
[யடம]ஸ்மணத்டயழனேம் 'வசடன்த

குறணம்'ன்று பனகயட. குறணம் ன்மல்

னஷ்ந்டமன். 'ஜமப் னங்ழகமவட'ன்ழ கமநஸ்டயதில்
அம்மவநச் ளசமல்கயட. வசடன்தழண அம்மலக்கு
அர்க்ழதமசமம், வசடன்தழண அபலக்கு அர்ச்சவதமகய
னஷ்ம் - ''வசடன்தமர்க்த ணமமத்தமர், வசடன்த
குறணப்ரிதம''ன்று ஸ்மணத்டயல் பனகயட.
ழசர்ந்டமற்ழமழப ''ஸ்ழடமடயடம'', ''டனஞமடயத்த

மம''ன்ளல்மனம் மணமக்கள் பனகயட. ப்ழமடம்
உடதகமம் ழமப் ின்ணமக இனப்பள்

'ஸ்ழடமடயடம'. உடத
'டனஞமடயத்த

¨ர்தன் ழமடயச் சயபப்மக இனப்பள்

மம'. ஆசமர்தமள் 'டயணய ணயய த்பீ

கரீ'ன்றும் 'வசடன்த ஸ்டகம்'ன்றும் இந்ட
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினப்ட ஸ்மணத்டயன்
இன்ஸ்ிழிழழத இனக்கமம்.
அபனக்கு ஸ்மண யவலே ன்மல். னெகனக்கு
அபர் ளசமல்யதினப்டன் யவலே! 'வசடன்த
ஸ்டகம்'ன்று ஆசமர்தமள் ளசமன்டன் யவபிழழத
னெகர் 'ஞ்ச சடய'தின் ஆம் ச்ழமகத்டயழ அம்மவந
'-சயத்-னொம'ன்று

ளசமல்ய, அந்ட சயத்ழட கனவஞ

படிபணமகயக் 'கமச்ணீ  ஸ்டகம்', அடமபட குங்குணப்னபின்
னங்ளகமத்ட ணமடயரி அத்டவ ழகமணநணம சரீம்

டுத்டக் ளகமண்டினக்கயட; கமஞ்சரனத்டயல் கமணழகமடி
ீத்டயல் என ளகமடி ர்கய ணமடயரி

லந்டனநிதினக்கயட ன்று மடிதினக்கயமர்:
கமஞ-சயத்னொம கமஞ்சரனீம்ய கமணீகடம *
கமச பிடய கனஞம கமச்ணீ -ஸ்டக-ழகமணமங்கடம **
மடஞணமக ழமக ங்கலக்கு ழபண்டிதட அயலேம்
ளசல்பனந்டமழ?[அம்மநின் மடடெநி]அயலேப் ிகமசம்
டனபவடச் ளசமன்லேழழத ளசல்பம் டனபவடனேம்
ளசமல்கயமர்:
டரித்மஞமம் சயந்டமணஞி-குஞயகம

சயந்டமணஞி எனடடர் இஷ்ப்டுபவடளதல்மம்

ளகமடுக்கும் ளடய்பமம்சனள்ந ணஞி. வடச் சயந்டயத்டமலும்
டந்டபிடுகய ணஞிதமடமல் அப்டிப் ளதர். Philosopher's
stone ன்று

ளபள்வநக்கமர்கள் என்வச் ளசமல்கயமர்கள்.

ஆமல் அட ழபழ, இட ழபழ. ஃிமஃர்'ஸ்

ஸ்ழமன் ன்ட ம் 'ஸ்ர்ச ழபடய'ன்று ளசமல்கய
ணமடயரிதம என்று. அட ட்மல் ித்டவந, ஈதம் இனம்ன
டபமமலும் டங்கணமக ணமய பிடும். அட [உ]ழம
கன்பர்ன் ணட்டுழண ண்ஞ னடினேம். சயந்டமணஞி

அப்டிதில்வ. மம் ன் இஷ்ப்ட்மலும் அவட
உண்மக்கயக் ளகமடுத்டபிடும்.
இப்டி னென்று - கமணழடடே, கல்க வ்னக்ஷம், சயந்டமணஞி
ன்று. சயந்டமணஞி அழசடணம  டமர்த்டத்வடச்

ழசர்ந்டட - கல்லு, ணண்ட ணமடயரிதம டமர்த்ட பவக.
கல்க வ்னக்ஷம் ழசடனம் னம் ழசர்ந்ட டமப
பவக. டமபங்கள் த்வடக் குடிக்கயட, ழபர் கயவந
ன்று பநர்கயட, இபினத்டய ண்ஞிக் ளகமள்கயட
ஆகயத அம்சங்கநமல் ழசட மடயதில் பனகயன்.
ஆமல் அவப இனந்ட இத்வட பிட்டு க்க னடிதமட;
ணயனகங்கலக்கும் ணடேஷ்தர்கலக்கும் உள்ந பிடணம
அயலே-உஞர்ச்சயகலம் அபற்றுக்கு இல்மடடமல் 
மடயதிலும் பனகயன். கமணழடடே னர்ஞணம ழசட
ீபன். னொத்டயல் ணயனகணம சுபமதினப்ட. அயபிழம
ணடேஷ்தர்கலக்கும் ழணழ டயவ்தணம யவதியனப்ட.
இப்டி, இஷ்த்வடக் ளகமடுப்டயல் னென்று டயனும
ஸ்னஷ்டிதிங்கநில் எவ்ளபமன்யலும் என்று. Animal

Kingdom , Vegetable Kingdom , Mineral Kingdom

ன் னென்யல்

எவ்ளபமன்யலும் க இஷ் னர்த்டய ண்டபடமகக்
கமணழடடே, கல்க வ்னக்ஷம், சயந்டமணஞி ன்று
எவ்ளபமன்று இனக்கயன்.
அடயல் அம்மநின் மடடெநி டரித்ர்கலக்கு இஷ்ப்ட்
ளசல்பத்வடளதல்மம் டனபடயல் சயந்டமணஞிதமக

இனக்கயட - சயந்டமணஞி குஞிகம!'குஞிகம'ன்மல்
மம்.
ின்மடி இந்ட ளநந்டர்த ரிதிழழத என
இத்டயல் னத்மக்ஷணமவ, ஸ்டிக ணமவ ணமடயரி

சயந்டமணஞிகவநக் ழகமத்டச் ளசய்ட  ணமவவதழத
உனட்டிக் ளகமண்டு சய ணம மக்தசமயகள் அம்மள்

ணந்டயத்வட ிக்கயமர்களநன்று பனகயட: ந்டய த்பமம்
சயந்டமணஞி குஞ யந்டமக்ஷபதம:. கமணழடடேபின்
ிஸ்டமபனம் அந்ட ச்ழமகத்டயழ பனகயட. அந்ட
மக்தசமயகள் அம்மள் ணந்த்த்டமல் ழமணம்

ண்டம்ழமட மடமஞப் சு ளய்தமல் ண்ஞமணல்
கமணழடடேபின் மயயனந்ட டுத்ட ளய்தமழழத

ண்டகயமர்கநமம்:சயபமக்ளௌ றஹ்பந்ட:றிக்னட

டமம§டய சவட:. 'றிக்னடம்'ன்மல் கமணழடடேபின்
ளய். றி ன்ட கமணழடடேபின் இன்ளமன ளதர்.
என சயந்டமணஞிழத ழகட்வடளதல்மம் ளகமடுத்ட
பிடும். ழகட்டற்கும் ழணழ த்டவழதம ங்கு
[ணங்கு]அம்மள் மடடெநி ளகமடுக்குணமடமல் 
சயந்டமணஞிகவநக் ழகமத்ட ணமவதமக அவடச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.

கல்க வ்னக்ஷம் ற்யனேம் என ச்ழமகத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயமர் (டற்ழமட ளமனள்கூறும்
னென்மபட ச்ழமகத்டயழழத ''வசடன்த
ஸ்டகம்''ன்வட ''வசடன்தளணன்கய கல்க
பினக்ஷத்டயன் னங்ளகமத்ட''ன்றுடமன் க்ஷ்ணயடரின்
னகழ்ளற் உவ பிநக்கும்.) . அடலேம் மட

ணயவணவதச் ளசமல்படடமன். அங்ழக கல்கம்
ணமடயரிழத இன்னும் மலு ழடபழமக பினக்ஷங்கலம்
ழகட்வடளதல்மம் ளகமடுப்வபதமடமல்
ல்மபற்வனேம் ழசர்த்ட 'ழடபழமக டனக்கள்'
(''டனொஞமம்

டயவ்தமமம்'') ன்கயமர். அந்ட மலு

ன்ளபன்மல் மரிமடம் என்று. ணந்டமம்
இன்ளமன்று. க்ட ங்கலக்கு கபமன்

ழகட்ளடல்மம் ளகமடுப்டமல்டமன் ''ச்ரிட 
ணந்டமம!''ன்று வப் மட்டுகநில் பனபட.
ந்டமம், ரிசந்டம் ன்வப மக்கய இண்டு
[ளடய்பிகணம ண பவககள்]:

ஞ்வசழட ழடபடழபம:ணந்டமம: மரிமடக: *
ந்டமந் கல்வ்னக்ஷச்ச னம்ய பம ரிசந்டம் **
ன் ளசமல்கயமளன்மல், ''கல்க பினக்ஷம் னடம
ந்டம் அடன் கர ழன பந்ட யற்பர்கலக்கு அந்ட

ணதத்டயல் ணமத்டயம் டங்கள் ஸ்டங்கநம கயவந
டேிதிலுள்ந டநிர்கள் னெம் இஷ் னர்த்டய டனகயன்.
ழடபழமகபமயகள் ணமத்டயந்டமன் அப்டி அந்ட

பினக்ஷங்கலக்குக் கர ழன ழமய் யற்க னடினேம். ஆமல்

ர்ப ங்கலக்குழண, ங்ழகழதம குச்சயல் குடிவசதில்
கயக்கும் டரித்னுக்குங்கூ உன் மடங்கள்

டமகமனம் இஷ் னர்த்டய டனகயன்''- ன்று
ளசமல்ய, இன்னும் சய சணத்கமங்கலம்
ண்ஞிதினக்கயமர். இங்ழக பிட்டுப்ழம Vegetable Kingdom

அங்ழக பந்டபிடுகயட ன்டற்கமகச் ளசமல் பந்ழடன்.
[னென்மம்

ச்ழமகப்டி]அம்மநின் மடடெநி அபித்வத

இனட்டுக்கு ¨ர்ழதமடதணமனேம், த் டன்வண ழமக்கும்
வசடன்தத் ழடமகலேம், டரித்ம் ழமக்கும்
சயந்டமணஞிதமகலேம் இனக்கயட.
இன்னும் ன் ண்டகயட அந்டப் மடடெநி?ணக்கு
னக்தணமகத் ளடரிபட அயபமநிதமபடம்,

ச்பர்தபமமபடந்டமன். ஆமல் ஆசமர்தமலக்கு
னக்தம் ம்னவத அபித்வத ழமய் மம் ம்ம
யவ்னத்டய ளறுபடடமன். அபித்தம டழணம
யவ்னத்டயதில்டமன் [இந்ட ச்ழமகத்வட] ஆம்ித்டமர்.
னடிக்கயழமடம் அவடழத ம்ம யவ்னத்டய ன்
ளதரில் ளசமல்கயமர். ணக்கமக பிட்டுக் ளகமடுத்ட டு
இண்டு பரிதில் னத்டயசமயத்டம், ச்பர்தம்

ன்கயபற்வச் ளசமன்மலும், அடற்கு இண்டு க்கனம்
கமபல் ழமடுகய ணமடயரி ஆம்-கவசய பரிகநில்
அஞ்ஜம யவ்னத்டயவதழத ளசமல்யதினக்கயமர்.
''டரித்மஞமம்

சயந்டமணஞி குஞயகம''ன்பர் அடுத்டமற்

ழம ''ந்ண ளடௌ யணக்மமம் டம்ஷ்ட்ம னரின
பமஸ்த படய''ன்று ளசமல்ய னடித்டயனக்கயமர்.

'ிபிப்

ளனங்கல்'ன்று டயனபள்லபர் ளசமல்கயமழ,

அடடமன் 'ன்ண டய'. 'ளமய்ம் ணமதப் ளனங்கல்'ன்று
அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமல்கய ம்ம மகனம்
அடடமன். அடயழ மம் அப்டிழத னலகயப்
ழமதினக்கயழமம். ''யணக்மமம்''ன்மல்
'னலகயப்ழமபர்கலக்கு'. ம்ம

மகத்டயல் னலகயப்

ழமபர்கலக்கு அம்மலவத மடடெநி ன்பமக
இனக்கயட ன்மல், - ''னரின பமஸ்த டம்ஷ்ட்ம

படய'':பமணமக பந்ட ணமபிஷ்டபின் ழகமவப்
ல்மக இனக்கயட. 'டம்ஷ்ட்ம்'ன்மல் ழகமவப் ல்.
பமமபடமத்டயன் ழகமவப் ல்மக இனக்கயளடன்று
ளசமன்மல் ன் அர்த்டம்?

சயல்ங்கநில் மர்த்டமல் ளடரினேம் - னபம ஸ்பமணய
னணமழடபிவதக் ழகமவப் ல்யன் ழணழடமன் டெக்கய
வபத்டக் ளகமண்டினப்மர். யண்தமக்ஷன் னணம
ழடபிவத அரித்டக் ளகமண்டு ழமய் என ளரித

னத்த்டக்குள்ழந எநித்ட வபத்டபிட்மன்!அப்ழமட
ஸ்பமணய பமமபடமம் ண்ஞிக் குவந்ட ளகமண்டு
ழமய் அந்ட னணமழடபிவத - னணயவதத்டமன் டன்னுவத அனகம ழகமவப் ல்மல்டமன்

ளம்ிளதடுத்ட அப்டிழத அடன் உச்சயதில் யறுத்டயக்
ளகமண்டு ளபநிதிழ ளகமண்டுபந்ட பிட்மர். அப்டி,
ம்ம மகத்டயல் னலகயனேள்ந ம்வணளதல்மம்
அடயயனந்ட ளபநிதிழ ளகமண்டுபந்ட டெக்கய யறுத்டம்
ழகமவப் ல்மக அம்ணமநின் சஞ மம்ற
[மடடெநி]இனக்கயட: ''ந்ண ளடௌ யணக்மமம்
டம்ஷ்ட்ம னரின பமஸ்த படய.''

பிஷ்டபின் அபடமணம பமம் ன்டற்கு 'னரின
பமம்'ன்று ழமட்டினக்கயமர். னன் ன்

அறவ ம்ரித்டபமவகதமல் 'னரின'ன்று ழர்.
'னமரி'ன்மலும்

அழட அர்த்டந்டமன். [ரின அரி ன்

இன டங்கலக்கும் பிழமடய ன்று அர்த்டம்.]னன்
கமறின் கூட்மநி. க்னஷ்ஞ ணமத்ணமடமன்

கமற பட ணதத்டயல் அபனுக்கு மதணமக
பந்ட இபவனேம் படம் ளசய்டமர். ணமபிஷ்டபின்
மக்ஷ£த் மணமக்கநில் வடனேம் ளசமல்மணல் னந்வடத
ச்ழமகத்டயல் க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் ற்ட் ளசௌரி ன்
ழவச் ளசமன்மற் ழமழழத இங்ழகனேம் னரின ன்று
ழமட்டினக்கயமர். ஆசமர்தமலக்கு க்னஷ்ஞமபடமத்டயம்
என அமடயதம க்டய உண்டு ன் அிப்மதத்டயற்கு
இந்ட ணமடயரிதம சமன்றுகள் ம் ளகமடுக்கயன்.
வகதமல் ளகமடுக்கமட ப, அதம்
வகதமல் ளகமடுக்கமட ப, அதம்
அடுத்ட ச்ழமகத்டயலும் மட ணயவணவதழத

ஸ்ழடமத்ரிக்கயமர். ஆமல் அவட னடயழழத அபிழ்த்ட
பிமணல் ஸ்ளன்ஸ் வபத்டப் ண்ஞிதினக்கயமர்.
த்படந்த:மஞிப்தமம் அதபழடம வடபடகஞ:
த்பழணகம வபமய ப்கடிட பமீத்திதம *
தமத் த்மடம் டமடம் ணி ச பமஞ்சம ணடயகம்
சண்ழத ழமகமமம் டப U சஞமழபப யனளஞௌ **

[ (ழமகமமம்

சண்ழத) அவத்டகங்கலக்கும்

னகயழண! (த்பத் அன்த:) உன்வத் டபி வத
(வடபட கஞ:) ளடய்பங்கநின் கூட்ம் (மஞிப்தமம்)
கங்கநமல் (அத பட:) அதனம் பனம் டனபட.
(த்பம் கம) c எனத்டயழத (ப்கடிட ப அீடய அிதம)
அிதத்டமல் [க னத்டயவதமல்]ப-அதத்வட

ப்கம் ளசய்பநமக ( ப அய) இல்ழப இல்வ.
[ளில்] (தமத் த்மடம்) தத்டயயனந்ட கமக்கலேம்
(பமஞ்சம ணடயகம்) [பத்டமல் ள]பினம்னபடற்கும்
கூடுடமகழப (ம் டமடம் அிச) வ
பனங்குபடற்குங்கூ (டப) உட (சளஞௌ ப)

மடங்கழந (யனளஞௌ U) டயம் ளற்வபதன்ழம?]
''உன்வத்

டபி ணற் ல்ம ஸ்பமணயகலம் வககநில்

அத பட னத்வகழநமடு இனக்கயமர்கள். அடமபட,
க்டர்கலவத தத்வடப் ழமக்குபடமகலேம், அபர்கள்
ழபண்டுகய பத்வடத் டனகயடமகலேம் ஸ்ட னத்டயவ
கமட்டுகயமர்கள். c எனத்டயடமன் எனழமடம் அந்ட ணமடயரி
பமதங்கவந [ப அதங்கவந]அிதித்டக் கமட்டி
ப்கம் ண்ஞமணயனக்கயமய்''ன்று ச்ழமகத்டயன்
னடல் மடயக்கு அர்த்டம்.
''ன்

இப்டிச் ளசமல்கயமழ!அப்டிதமமல் அம்மள்

அதம் டணமட்மநம?அதமம்ிவக ன் ழழமடு
ணமதபத்டயல் இனப்பநமச்ழச! ('அபதம்' 'அபதம்'ன்று
அங்ழக ளண்டுகலக்குப் ழர் வபப்ட 'அதம்'டமன்!) ப
ப்டமதிி ன்றும் அபவந பிழசயத்டச்
ளசமல்படண்ழ!''

பமதம் அம்மள் ட ணமட்மளநன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்பில்வ. ணற் ஸ்பமணயகள் ணமடயரி

ஸ்டத்டயமல் டணமட்மளநன்றுடமன் ளசமல்கயமர்.
''அப்டீன்ம?''

அப்டி ன்மல் அபள் மடங்கநிமழழத பமதம்
டனகயமளநன்று அர்த்டம். அவடத்டமன் ின் மடயதில்
ளசமல்கயமர். ''டப U சளஞௌ ப யனளஞௌ'';உன்

மடங்கழந அந்ட மணர்த்டயதம் - பமதம் டனகய
மணர்த்டயதம் - ளற்வபதமக இனக்கயன்;அடயழ
யனர்ஞர்கநமக, 'ஸ்ளயஸ்ட்'கநமக இனக்கயன்!
ழடபழமக பினக்ஷங்கள் வகதம கயவநதமல்

ண்டபவட அம்மள் கமமழழத ண்டகயமள் ன்று
ின்மடி ச்ழமகத்டயல் பனபவட னன்மடி
ளசமன்ழழ, அழட அிப்மதம்! ''க்டர்கவந
தத்டயயனந்ட க்ஷயக்கலேம் (''தமத் த்மடம்'') , அபர்கள்
ழகட்கய பங்கவந ணட்டுணயல்மணல் அடற்கும்

மஸ்டயதமக பமரி பனங்கலேம் (''ணி ச பமஞ்சம
ணடயகம் டமடம்'') உன் சஞங்கழந வனண்தம்
[பிழசத் டயவண]ளற்யனக்கயன்''ன்கயமர்.
ஸ்டத்டமல் ளசய்பட எனபர் ளணக்கயட்டு, உவனத்ட,
கயவனத்டச் ளசய்னேம் கமர்தம். ழபவக்குக் 'கமர்தம்'ன்று
ழர் இனப்ழட 'க'த்வட வபத்டத்டமன். அப்டி ணற்
ஸ்பமணயகள் ளணக்கயட்டு, ஸ்ட்ளய்ன் ண்ஞிக்ளகமண்டு
ஸ்ட னத்வ கமட்டித்டமன் பமதங்கவந அநிக்க

னடிகயட. ீழதம ர்பசக்வட. ழமசமக ங்கல்ித்ழட
வடனேம் ண்ஞிபிடுபமய்.

ழமகத்டயன் ஸ்னஷ்ட்தமடய [வப்ன னடம]ஞ்ச
க்னத்தங்கவநனேங்கூ க்ஷஞகமப் னனப
ளரிப்ிமழழத அம்மள் ண்டபித்டபிடுகயமளநன்று
ின்மடி ளசமல்கயமர்:''க்ஷஞ-சயடழதம:ப்னொ-டயகழதம:'' 'ளகமடி

ணமடயரினேள்ந னனபத்வட க்ஷஞம் ளரித்ழட'ன்று

அர்த்டம். அப்ழர்ப்ட்பள் அத ப ப்டமத்வட வகக்
கமர்தணமக னதற்சய ண்ஞிச் ளசய்த
ழபண்டிதினக்கபில்வ!அபள் மட்டுக்கு இனந்டமழ
ழமடம். அபள் ப்டி இனக்கயமள்?ன் ஸ்பனொம்?
''ழமகமமம்

சண்ழத!''

ன்கயமர். உகளணல்மம் அவக்கம் னகுகய இணமக,
னகயணமக இனக்கயமள் அடமல் - ழமக ங்கள் ''ச
(sa) ஞம் ன்று பந்ட அபலவத ச ( cha ) ஞங்கநில்
டமழ பிலகயமர்கள்?அபள் மட்டுக்கு ஸ்பமமபிகணமக
இனக்கயடி சஞமதணமக இனந்ட ளகமண்டினக்கய
ழமட அபலவத அந்டச் சஞங்கழந சண்

னகுந்டபர்கலக்கு பமதம் பனங்கயபிடுகயன். என
கமர்தணமக இல்மணல் என னஷ்ம் பமவ பசுகய
ீ
ணமடயரி!
தம் ழமகழபண்டும் ன்று குயப்ிட்டுக் ழகட்கும் ழமட
ழகட்டி அதந்டமன் டனடினேம்;அடற்கு ழணல் என்று
டனபடற்கயல்வ. ஆமல் இட ழபண்டும், அட ழபண்டும்
ன்று டமபட பம் ழகட்மல் ழபண்டிதடற்கும்

மஸ்டயதமகத் ட இனண்டு. L.I.G. ஃப்நமட் ழகட்மல்
H.I.G. ட

இனண்டு. அந்ட ணமடயரி ''பமஞ்சம ணடயக''ணமக

- பினம்ிதடற்கும் ழணமக - அம்மள் மடங்கழந
ளகமடுத்டபிடுகயன்.
என ழகள்பி ழடமன்மம். ''அழக பங்கள் ளகமடுப்டயல்
என்மகழப அதத்வடனேம், அடமபட
தணயல்மணயனக்கய யவவதனேம்
ளகமடுக்கமந்டமழ?இட ழபடம், அட ழபடம் ன்று
அழகம் ழகட்கயமற் ழம 'தணயல்மணல் இனக்கடம்'
ன்வடனேம் என பணமகக் ழகட்மல் ஸ்பமணய
ளகமடுத்டபிட்டுப் ழமகயமர். ஆவகதமல் பத்டயயனந்ட
டிதமகப் ிரித்ட அதம் ன்று வபப்மழன்?''ன்று
ழடமன்மம்.
அதம் ன்ட ளகமடுத்ட பமங்கயக் ளகமள்லம் என சக்கு
இல்வ. அத்வபடத்டயற்ழக அட இன்ளமன ளதர்.
''த்வபடம்

இனந்டமல்டமன் தம்''ன்று உயத்ட

ளசமல்கயட. என்ழடமன் இனப்ட ன்மல் அப்ழமட
டிணயனந்ட தம் பனடினேம்?இண்மம் பஸ்ட

இனந்டமழ அடன் யணயத்டணமக தனம் உண்மகயட.
''ிம்த்டயல்

எனபன் கயஞ்சயத்ழடனும் ழடத்வட யவத்ட

பிட்மலும் தம் உண்மகயட. ளரித பித்பமனுங்கூ
ிம்ணத்வட இப்டி ழபழ பஸ்டபமக யவத்ட
பிட்மல் அடிழண தப்
ஆம்ித்டபிடுகயமன்!''ன்று வடத்டயரீதத்டயல் இனக்கயட.
குஞணமக ஈச்பன் ன்று ணக்கு ழபமக ிம்ணத்வட
யவக்கயழமட ''தக்டய''ன்ழ ளசமல்லும்டிதம

மபந்டமழ ற்டுகயட? 'God-fearing' ன்வடழத

ணடேஷ்தின் உசந்ட க்ஷஞணமக அபர்கலம் [ழணல்
மட்டினம்]ளசமல்கயமர்கள். அந்ட தம் ப்ழமட
ழமகயளடன்மல் அந்ட ஈச்பனுக்கு ழபமக ீபமத்ணம
ன்று மம் எனத்டரில்வ ன்று அத்வபடணமக

ஆகயழமடடமன். என பஸ்டடமன் இனக்கயட ன்
அந்ட ஸ்டயடயதில் பம் ளகமடுப்பர் ன்று எனபர்,
பமங்கயக் ளகமள்படற்கு ன்று எனபர் ன்டமக

ஆமணயகள் - இண்டு ழர் - கயவதமட. ழடம என
அவதமநம் ளடரித ழபண்டுளணன்டற்கமக என
னொத்டயன் ஸ்டத்டயழ கமட்டும் அத னத்வ

பமஸ்டபத்டயல் அனொணம டத்பந்டமன். ளகமடுக்கல்பமங்கல் 'ப'ியஸ் க்க னடிதமட ண டத்பணம
யவக்கு அந்ட னத்வ என அவதமநம். சயன்ச்

சயன் தங்கநியனந்ட  ணஞ தம், த்வபடணமகப்
ிரிந்டயனக்கய தம் பவதில் ல்மபற்வனேம்
ஸ்பமணய ழமக்கயமலும் அதம் ன்மல் அட அத்வபட
ஸ்டயடயடமன். ஆவகதமல்டமன் அவட பத்ழடமடு
ழசர்க்கமணல் டிதமக வபத்டயனக்கயட.
'பமதம்'ன்று

இண்மக வபப்மழன் ன்மல் ணற்

[த்வபட]யத்டமந்டயகள், 'ப படய
ீ 'ன்கய ம்ம
தத்வடப் ழமக்குபடடமன் ணயக உதர்ந்ட
அடேக்ணமடமல், அடன் னக்தத்பத்வடக் கனடய
'அதம்'ன்று

டிதமக வபத்டயனக்கயட ன்று ளசமல்ய

யறுத்டயக் ளகமண்டுபிடுபமர்கள்.

அதத்டயல் பட வக ழணல் க்கணமக ீட்டிக்

ளகமண்டினக்கும். அட ழணல் உகணம வபகுண்வகமமடயகவநக் குயப்டமக அபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.
ஆகமசம் ணமடயரி அகண்ணம அத்வபட ஸ்டயடயவதக்
குயப்டமக மங்கள் [அத்வபடயகள்]ளசமல்கயழமம்.
பஸ்டத்வடப் மர்த்டமல் அட கர ழ்ப்க்கணமக ீட்டிக்
ளகமண்டினக்கும். '' 'அட ழபடம், இட
ழபடம்'ணமசமழண கர னமடடமன். அடமல்டமன்
இப்டி. அழடமடு இவடக் ளகமடுப்டம் இட வக. இட
வகதமல் ளகமடுப்ட ளகௌபணயல்வ''ன்று
ளசமல்படண்டு. ஆமல் இடகவநழத ல்டிதமக

டுத்டக்ளகமள்நலேம் இணயனக்கயட. அம்மழந இட
மகணமக இனப்பள் டமழ?ளசதயல்மட அத

ஸ்டயடயக்கம ஸ்டம் ளசதயல்மட சயபமகத்வடச்
ழசர்ந்டடமக இனக்கய ணமடயரி, அடேக்ச் ளசதவச்
ளசய்கய ப ஸ்டம் சக்டயனேவத க்கத்டயல்

ளமனத்டணமக இனக்கயட. கர ழன ீட்டிக் ளகமண்டினக்கும்
அந்டக் வக வடக் கமட்டுகயட ன்று மர்த்டமல்
மக்ஷ£த் சஞமபிந்டத்வடத்டமன் கமட்டுகயட! ''ன்
மடத்வடத் டனகயழன். ிடிச்சுக்ழகம! அடடமன் ளரித
பம்''ன்று ளடரிபிக்கயட. இப்டி
[பனத்டயவவத]உசத்டயதமகலேம் அர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்நமம்.
ஸ்ழடமத்டய னெர்த்டயவதக் குயப்மலுஞர்த்டல்
ஸ்ழடமத்டய னெர்த்டயவதக் குயப்மலுஞர்த்டல்

ஆமல் இந்ட ஸ்ட ணமசமழண அம்மள் டபி ணற்
ஸ்பமணயகலக்கமடடமன் ன்று ஆசமர்தமள் இந்ட

ச்ழமகத்டயல் ளசமல்கயமர். ''c இப்டி பமத னத்வகவந
ஸ்டத்டமல் கமட்டுபழடதில்வ: த்பழணகம வபமய
ப்கடிட பமீத்திதம''.
யடம த்ரினறந்டரிதமக அம்மள் இனக்கும் னொத்வட
ணயல் யவத்டக்ளகமண்ழ அபர் இப்டிச் ளசமல்பட.
அபள்டமழ இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயற்கு பிதணமபள்?
சயபன் அவசபடம் அபநமழடமன் ன்டமல் ல்ம
ஸ்பமணயகலக்கும் இனக்கய ல்ம சக்டயனேம்
அபநிணயனந்ட பந்டடடமன் ன்மகயட.

அப்டிதினக்கும்ழமட அபர்களநல்மம் பமதம்

ளகமடுக்கயமர்களநன்மல் அபர்கலக்கு அந்ட சக்டய
பந்டயனப்டம் அபநிணயனந்டடமன். அப்ழமட அபள்டமன்
உச்சணம பமத டமதகயதமதினக்க ழபண்டும்
ன்றுடமழ ஆகயட?ணற் ஸ்பமணயகள் வகதமல்

ளசய்னேம் அந்டக் கமர்தத்வட அபள் அக்ஷ்தணமக,
ழசமகக் கமமழழத ண்ஞி பிடுகயமள். ஸ்ட

னத்வ கமட்டிக்ளகமண்டு ண்ஞபில்வ. ஆமல் இந்ட
அம்மழந னபழச்பரிதமக இனக்கும்ழமட அபலக்கு
பமத ஸ்டங்கள் உண்டு. த்ரினறந்டரிழதகூ
குனந்வடதம்மநமக மம ன்று டக்குத் டமழ

னத்ரிதமக ஆழமட அபலக்கு ப ஸ்டம், அத
ஸ்டம் உண்டு.
''த்பத்-அந்த:மஞிப்தமம்

அத பழடம

வடபடகஞ:'''உக்கு அந்யதணம ணற் வடபடகஞங்கள்

[ளடய்பக் கூட்ம்]பமத ஸ்டங்கழநமடு

இனக்கயன்'ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்லும்ழமட மக்கய
ல்ம ஸ்பமணயகலக்குழண அந்ட இண்டு ஸ்டங்கள்
உண்டு ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்நக் கூமட. ணற்
ஸ்பமணயகநிலும் அந்ட இண்டு ஸ்டணயல்மணல்
த்டவழதம இனக்கயன். ந்ட னக்கு னகவ

டயனம்ிமலும் மம் மர்க்கய பிக்ழச்ப னெர்த்டயக்கு
பமதம் இனக்கயடம?இல்வ. மமலேக்கு?அதம்
இனக்கயழட டபி பம் இல்வ. ளனம்மம

ஆதங்கநில் மம் மர்க்கும் பிஷ்ட டர்க்வகக்கும்
அதந்டமன் இனக்கயட. ணீ மக்ஷயக்கு இண்டும் இல்வ.
ணமபிஷ்டவபப் மர்த்டமலும் சங்க சக் கடம
த்ணங்கழநமடு இனக்கயமழ டபி பம், அதம்
இண்டும் இல்வ. படமம ன்ழ ளதர்

வபத்டக்ளகமண்டு கமஞ்சரனத்டயல் இனக்கயபனக்கு
அதஸ்டந்டமன் இனக்கயட;பஸ்டணயல்வ!அந்டக்
வகதமல் கவடவதப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்மர்.

ணமக்ஷ்ணயடமன் ங்ழக மர்த்டமலும் பமத
ஸ்வடதமக இனக்கயமள். ஸ்படயக்கு இண்டுழண
இல்வ. மடமஞணமக டர்வக - றப்ஹ்ணண்த
னெர்த்டங்கநில் சயடகூ - பட க்கம் அத
ஸ்டனம், அடற்கு ழம இட ஸ்டம்
ளடமவதில் 'ஊன ஸ்டம்'ன்றும்

இனக்கயன்ளபன்மல் ழபங்க ணஞ ஸ்பமணயழதம
பட ஸ்டத்டயல் பனத்வனேம் அடற்கு ழர் இட
ஸ்டம் ஊனபிலுணமக இனக்கயமர்.

யடம த்னறந்டரிக்கு பமதம் கயவதமட. அடற்குப்
டயல் இக்ஷறடடேறம் [கனம்ன பில்லும்]னஷ் மஞனம்

இனக்கும். ஆமலும் ின் ச்ழமகளணமன்யல் ஆசமர்தமள்
இந்ட அம்மநின் என வக ணட்டுணயல்மணல் மலுழண
அத ப்டணமட ன் அிப்மதத்வடத்

ளடரிபித்டயனக்கயமர். ஆடயதில் ப்ம்ணமலேக்கும் ணசயபன்
ணமடயரி ந்ட சயஸ் இனந்டட. அப்னம் அபர் என ிசகு
ண்ஞிபிட்டமல் சயபன் அபனவத சயறகநில்
என்வக் கயள்நிப் ழமட்டுபிட்மர்.

மக்கய மன்கு சயறகலக்கு ஆத்ட பமணல் எழ
கமத்டயல் எவ்ளபமன சயறக்கு அம்மநின் எவ்ளபமன
ஸ்டம் அதம் டனம் ன் ம்ிக்வகழதமடு ப்ம்ணம
அம்மலவத சடர் னங்கவந ஸ்ழடமத்ம்
ண்டகயமளன்று அங்ழக

[ஆசமர்தமள்]ளசமல்யதினக்கயமர். டயக்கு ணமமகத் டமன்
ண்டம் ழமட, அவடக் கமமழனேம் ண்ஞிமல்

அசமணமகயபிடுளணன்று அப்ழமட ணட்டும் வகதமல் அத
டமம் ளசய்பமள் ழமயனக்கயட!......
ஆகக்கூடி, அம்மலக்ழக த்ரினறந்டரிவதத் டபி ணற்
னொங்கநில் சயடயல் அத பட ஸ்டனம்

உண்டு;அம்மவநத் டபி ணற் ஸ்பமணயகநில் 

ழனக்கு அந்ட இண்டு ஸ்டங்கள் இல்மணலும்
இனக்கயட. இனந்டமலும் கபிக்கு இனக்கய
ஸ்பமடந்டயரிதத்டமல், டுத்டக் ளகமண் பிதத்டயற்குத்
டி ணயவண கமட் ழபண்டும் ன் அிப்மதத்டயல்,
''உன்வத்

டபி ணற் வடபட கஞங்கள் பமத

னத்வ கமட்டுகயமர்கள்;ீடமன் எனழமடம் அப்டிப்
கமட்டிப் ிகம் ண்ஞமடபள்''ன்று ளகமஞ்சம்
exaggeration -ஆகழப

[ணயவகதமகழப]ளசமல்யதினக்கயமர்.

னத்வ கமட்டுபவட 'அிதம்'ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்:'பமீத்-திதம'. மட்த

சமஸ்டயத்டயல் அிதங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட ணந்டய
சமஸ்டயத்டயல் பனம் னத்வகவநழதடமன் டுத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். உள்ழநதினக்கும் மபத்வட
ளபநிதிழ னகக் குயப்மழம, வகவத கமவ
ஆட்டிழதம ளடரிபிப்ட 'அிதம்'. அடயல் வகதமல்
னக்தணமகக் வக பில்கநமல், ிடிக்கய அிதம்
'னத்வ'.

னன்மடி பந்டள்ந னென்று ச்ழமகங்கநில்
அம்மலவத அழக னொ ழடங்கநில் இந்ட ஸ்ழடமத்ம்
தமவக் குயத்டட ன்று ளபநிப்ச் ளசமல்பில்வ.
வட்டிவப் மர்த்டமலும் கண்டுிடிக்க னடிதமடடி
'ளநந்டர்த

ரி', 'ஆந்ட ரி'ன்ழ இனக்கயட.

இங்ழக [மன்கமபட ச்ழமகத்டயல்]டமன் ளகமஞ்சம் clue
ளகமடுக்கய ணமடயரி பமதம் இல்மட னெர்த்டய ன்
அநலேக்குச் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமலும் ன்

இல்வ ன்று ளசமல்யதினக்கயமழ டபி ன்
இனக்கயளடன்று - அபலக்கு த்டவ

ஸ்டங்கள்?அபற்யல் ன்ளன் இனக்கயட?ன்று ளசமல்பில்வ. அடமல்  டயனுமக ஊம்
ண்ஞ இம் ளகமடுக்கயட. அடுத்ட இண்டு

ச்ழமகங்கநிலும் ஸ்தத்வட உவத்ட பிமணல்,

ஆமலும் ழணழ ழணழ 'க்ல'ளகமடுக்கயமர். அடற்கும்

அப்னந்டமன் [னமபட ச்ழமகத்டயல்]இன் னெர்த்டய ன்று
த்தம ச்ழமகம் ணமடயரி க்ஷஞங்கவந ணணளபன்று
பர்ஞித்ட ல பித்தம டந்த்த்டயற்கு
அடயழடபவடதமதினக்கப்ட் யடமம்ிவக - த்ரின

றந்டரி - டமன் ஸ்ழடமத் ழடபவட ன்று ஸ்பச்சணமகத்
ளடரிபித்டயனக்கயமர். ஆமல் அப்ழமடங்கூ அந்டப்
ழவச் ளசமல்பில்வ. ஸ்ழடமத்ம் னமபிலுழண என
இத்டயழனேம் ளசமல்பில்வ. டுத்ட டுப்ிழழத
னலக்க உவத்டச் ளசமல்மணல் டிப்பர்கநின்
ஆர்பத்வடத் டெண்டிக் ளகமண்ழ ழமய்க் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமகத் டயந்ட கமட்டி அப்னம் அப்டிழத

அபிழ்த்டக் ளகமட்டிபிடும் கபி 'ளக்ிக்'வக ஆசமர்தமள்
அனகமகப் ின்ற்யதினக்கயமர்.
ஸ்ழடமத்டய னெர்த்டயவதக் குயப்மலுஞர்த்டல்
கமணனம் அடேக்ணமகுணம?
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் [ந்டமபட ச்ழமகத்டயல்]னடல்
மடயதில், அம்மவநப் னவ ண்ஞித்டமன்

ணமபிஷ்ட டயவ்த ழணமணம ழணமயி
ஸ்பனொம் ளற்றுப் ணசயபின் த்ன ணவனேம்
கக்கயத் டன்ிம் ப்ழவண ளகமள்லம்டிப் ண்ஞிமர்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அம்னட ணட கமத்டயல்
கபமன் [பிஷ்ட]ழணமயி னொளணடுத்ட அறர்கவந
ணதக்கய, அபர்கலக்கு அம்னடம் ழமமணழ டன்னுவத
னொ மபண்தத்டயலும் ழச்சு மணர்த்டயதத்டயலும்

ணதங்கயதினக்கும்டிப் ண்ஞி ழடபர்கலக்கு ணட்டுழண

ழமட்மர் ன் கவட ளடரிந்டயனக்கமம். அப்னம்

ழணமயிதிம் ழணச்பழ ழணமயத்டக் கல்தமஞம்
ண்ஞிக் ளகமண்மர். அப்ழமட ழணமயிக்குப் ிந்ட
குனந்வடடமன் தப் சமஸ்டம ன்று என கவட
ளசமல்படண்டு. அம்ணம-அப்ம ழவ வபத்ட அபவ
ரி-னத்ன் ன்றும் ளசமல்கயட. 'சயபமடமடய

ழகசமந்ட ஸ்ழடமத்'த்டயல் ஆசமர்தமள் ிள்வநதமழமடும்
றப்ஹ்ணண்தழமடும் சமஸ்டமவபனேம் னென்மபட சயப
குணமமகச் ளசமல்ய ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமர்.

ஆசமர்தமள் அபடமம் ண்ஞி ணவதமந ழடசத்டயல்
டமன் தப் சமஸ்டமலேக்கு அடயக ப்க்தமடய இனந்ட
பந்டயனக்கயட.

ப்ஹ்ணத்டயம் கத்பிதமம இச்வச ழடமன்யதவட
ச்னங்கமணமக வபத்ழட ப்ஹ்ணத்வடனேம் ப்ஹ்ண

சக்டயவதனேம் கமழணச்ப-கமழணச்ழபரி ழமடிதமகச்
ளசமல்பட ன்ழல்பம? ணமபிஷ்ட

ழணமயிதமகப் ழணச்பவ ச்னங்கமத்டயல்
ஈடுடுத்டயதட அம்மள் ஆமடவதின் ன்டமன் ன்று
இங்ழக ளசமல்படமல் ம் ஸ்ழடமத்டயத்டயற்குப்

மத்டயணம னெர்த்டய கமழணச்பரிதமகழப இனக்கமம்
ன் 'க்ல'கயவக்கயட. பமத ஸ்டங்கள் இல்மட
னெர்த்டய ன்று ழணல் ச்ழமகத்டயல் ளசமன்ட இடற்குப்
க்க ம் ளகமடுக்கயட.
ச்ழமகத்டயன் ின் மடய ம் ஊம் ரிடமன் ன்று
உறுடயப்டுத்டகயட. அடயல் ன்

ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், ''ணன்ணடனும் உன்வ

ணஸ்கரித்ட உன் அடேக்த்வட ம்மடயத்டத்டமன்

டயதின் கண்கள் ளணமய்க்கும்டிதம - அடமபட, அபள்
கண்டக்கு ணமத்டயம் ளடரிகய - னொப்த்வடப் ளற்று,
யழடந்டயரிதர்கநம னிபர்கள் உள் ல்மர்
ணறக்குள்ழநனேம் னகுந்ட ழணமத்வட உண்டு
ண்டகயமன்''ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ஈச்பன் ஸ்ணம் ண்ஞித ணன்ணடவ ணறுடி
உதிர்ித்ட, வனதடி டபிதில் அணர்த்டயதட
கமழணச்பரிதின் கமர்தழணதமவகதமல் இட ம் ஊத்வட
உறுடயப்டுத்டப் ளரித க்கணமகயட.
கமணமடய ழடமங்கள் ழமகத்டமன் மம் க்டய ண்ஞ
ழபண்டும். அப்டிதினக்கும்ழமட க்டயக்கு க்ஷ்தணம
ளடய்பழண ஜமனெர்த்டயதம ஈச்பன் கமணத்டயல்

பிலபடற்கும், னிபர்கலம் அப்டி ழணமயப்டற்கும்
சக்டய ளகமடுத்டடமகச் ளசமல்ய ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞிமல்
...? 'ஆசமர்தமள் ழரில் ளசமல்கய உசந்ட ஸ்டடயதமச்ழச,
[அடயல்]குற்ம்

கண்டுிடிக்கமணம?'ன்று டதக்கணமக

இனந்டமலும் அப்டினேம் ழகள்பி கயநம்த் டமழ

ளசய்கயட?ப்ஞ்சத் ழடமற்ம் ழமமல்டமன் ஜமம்.

ஆமல் இங்ழகழதம ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டி அம்மநமல்டமன்
ன்று ஸ்ழடமத்ம்!கமணம் ழமமல் டமன் ஜமம்.

இங்ழகழதம கமணனுக்ழக 'பர்'ளகமடுத்டபநமக்கும் ன்று
அம்மலக்கு ஸ்ழடமத்ம்!'இப்டி
இனக்கமணம?இப்டித்டமன் ன்மல் கமணழண
அடேக்ணம?'ன்று உள்ழந ளகமஞ்சம் குவதத்டமழ
ளசய்கயட?

இப்டிக் ழகட்மல் - டயளடயர் சக்டயகள் இனக்க

ழபண்டும். னட்டிக்ளகமண்டு, ழணமடயக்ளகமண்டு, ணண்வவத
உவத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். அந்ட டயரிவதப் ழமமடி
திக்க ழபண்டும். உள்ந சண்வனேம் ளகட்
சக்டயகழநமடு ழமட்ழ அப்னம் தக்ளகமடி மட்
ழபண்டும். அடடமன் ளனவண. அடயல்டமன் ம்.

டயர்ப்ழ இல்வ, அடமட்டுக்கு ல்மம் 'ஸ்னெத்'டமகப்
ழமய்க் ளகமண்டினப்ட ன்மல் ல் ஸ்டயடயதில்
இனக்கய ல்டங்கூத் ளடரிதமணல் எழ
'ழமமக'த்டமன்

ஆகும்!யனனவண ளபதில்

இனந்டமல்டமன் ளடரினேம் ன்கயழமணல்பம?
டயளடயர் சக்டயகநின் ஸ்ச் சயண்டுிடிதமட
னடிபில் ல்ட திப்டற்ழக ன்று கமட்த்டமன் டன்
மட்டில் இனந்ட ளகமண்டினந்ட ப்ஹ்ணத்டயற்குள்
ப்ஞ்சனம், கமணமடயகலம் பந்டட. ப்ஹ்ணத்டயன்
கமணத்டயமல் ப்ஞ்ச ஸ்னஷ்டி ற்ட்ட. அப்னம் ீப
ப்ஞ்சம் பநர்ந்ட ளகமண்ழ ழமபடற்கமக எவ்ளபமன
ீபனுக்கும் கமணம் ன்று வபத்டட.
ல்ட ளகட்ட ன்று டயளடயர் சக்டயகள் ன்டயல் என
ளரித பிசயத்ம் ன்ளபன்மல் ல்டயழழத ளகட்
அம்சனம் இனக்கும்;ளகட்டயல் ல் அம்சனம்

இனக்கும்!அடகவந ¨க்ஷ்ணணமகப் னரிந்ட ளகமண்டு
ழமமடுபடயல்டமன் ப்ஞ்ச மக ம் னர்ஞணமகயட.
கமணம், க்ழமடம் டப்ன ன்ட 'ளவஸ்ட்
ஸ்ழட்ளணன்ட்'. உள்ழந னகுந்ட மர்த்டமல் அபற்யழனேம்
ல்ட உண்டு. ல் பிதங்கநில் கமணம்

ழபண்டும்;ளகட் பிதங்கநிம் க்ழமடம் ழபண்டும் அப்ழமட அவப டப்ில்வ, அபச்தணமவபழத

ன்மகயபிடுகயட. இழட ணமடயரி இன்ளமன க்கம்,
ல்டமகத் ளடரிகயபற்றுக்குள்லம் ளகட்ட எநிந்ட
ளகமண்டினக்கும்.
ல்மபற்றுக்கும் ழணழ இண்டு உசந்ட
பிதங்கள்:ஸ்பமணய கனவஞ ண்டபட ன்று என்று,
ஆமணய அபரிம் அப்டிழத சஞமகடய ண்ஞிபிடுபட
ன்று என்று. இந்ட இண்டும் ஸ்னஷ்டி இனந்டமல்டமன்,
அந்ட ஸ்னஷ்டிதிழ ளகட்வபகலம் இனந்ட
அபற்ழமடு ழமம ழபண்டிதினந்டமல்டமன் மத்டயதம்.
அபர் வடில் அபர் ண்டம்
'வதஸ்ட்'கனவஞடமன்.

ம் வடில் மம்

ண்ஞக்கூடித 'வதஸ்ட்'சமஞமகடயடமன்.

[சயரித்ட]ம்ணமல் என்றும் ண்ஞனடிதமளடன்று கயப்ட
டமன் மம் ண்ஞக்கூடித சயகணம கமர்தம்!ண்ஞிப்
மர்த்டமல் அந்ட யவழப டயல் ளசமல்லும்.

இப்டி இண்டு ஸ்னஷ்டி இல்மபிட்மழம, ஸ்னஷ்டி
இனந்டம் ீபர்கவநக் கமணமடயகள் ிடுங்கய டுத்ட

குஸ்டயக்கு பமபிட்மழம கனவஞகமட் அம்மலக்கு
ட ஆப்ர்சூிடி?என டயண்மட்னணயல்வ ன்று
அபமலபமலம் த்னப்டர்கநமக, ஸ்பஸ்டணமக

இனந்டபிட்மல் கனவஞவத தமர் 'ழகர்'ண்ஞப்
ழமகயமர்கள்? டயர் சக்டயகழநமடு ழமம னடிகய ணட்டும்
ழமமடி, அப்னம் ம் சக்டயதமல் திக்க னடிதமட ன்று
னரிந்ட ளகமண்டு ''ீடமன்!''ன்று கயக்கும்ழமடடமன்

சஞமகடய ன் ழரின்ம் கயவக்கும். அப்ழமடடமன்

அபலம் க்ஷவஞக்கு ஏழமடி பனபடயல் கனவஞக்கு
னல ஸ்ழகமப்னம் கயவத்ட அபலக்கும் ழரின்ம்
கயவக்கும். அந்ட க்ஷவஞ கமர்தணமகயழமட அந்ட
வடின் கனவஞனேம், இந்ட வடின் சஞமகடயனேம்
வட் ல்மம் டுப்ட்டுப் ழமய் எழ ழரின்

ப்பமணமக ங்கணமகய யற்கும். தக்ளகமடி க்கும்.
ீபன் தித்டமம, அம்மள் தித்டக் ளகமடுத்டமநம ன்
ஆமய்ச்சயகலக்ழக இணயல்மணல் அப்ழமட இபழ
அபநமக இனப்மன்!
க்ஷம், ழகமடிப் ழர் ளகட்டயழழத ழமய், ளகட்டுப் ழமய்
பஞமகப்
ீ
ழமமலும் பமதில்வ. ழகமடிதில் எனத்டர்
னப்ட்டு இப்டி தசமயதமகய ஸ்னஷ்டிக்கு அந்டண்வ
ழமய்பிட்மல் அடழப ழமடம். என ணத்டயல்

உண்மகய அத்டவ ளகமட்வகலம் ணணமக ழபண்டும்
ன்று உண்ம?என ணடேஷ்தின் ீப ிந்ட அத்டவனேம்
ிவகநமபடண்ம?

அப்டி, ீப ழமகத்டயல் ழகமடிதில் எனத்டர் னர்ஞத்பம்
ளற்மலும் ழமடம்டமன். அடயழழத ஸ்னஷ்டிதின்
'ர்ஸ்'னர்த்டயதமடமகத்டமன்

அம்மள் யவக்கயமள்.

பஞமய்ப்
ீ
ழமபர்கள் ல்மனங்கூ யந்டணமக
பஞமபர்கநில்வ.
ீ
Eternal damnation [ணீ ட்சயதற் யந்ட
டண்வ]ம்னவத சமஸ்டயத்டயல் இல்வ.
ணத்பமச்சமரிதமர்டமன் அந்ட ணமடயரி அிப்மதத்டயல்
ளசமன்பர். தனறுத்டயதமபட ல்டயல்
டயனப்ழபண்டுளணன்று ளசமன்டமக

வபத்டக்ளகமள்நமம். ணம மிக்கும் உதர்லே உண்டு
ன்டடமன் ளமடக் ளகமள்வக. அப்டி னேக

னேகமந்டங்கலக்கு அப்னணமபட அபள் அத்டவ
பஞமகப்
ீ
ழம குனந்வடகவநனேம் ரிப்ண்ஞி டன்
ணடிதில் இலத்டப் ழமட்டுக் ளகமள்நமணல் பிணமட்மள்.
மம னேத்டத்டயற்குப் ழமமமம். என மடமஞ
ப்வவத ழடம னக்த கமர்தணமக அங்ழக டன்
'கமம்ப்'ில்

பந்ட மர்க்கச் ளசமன்மமம். ''டண்டு

இங்கய இத்டயழ டங்கவநப் மர்க்க தமவனேம்
பிணமட்மழந!னத்வ ழணமடயம் ணமடயரி டமபட
டடம்''ன்று அந்ட ஆள் ழகட்மமம். மமலேம்

ளகமடுத்டமமம். மர்த்டமல் அட சத்ன மமபின் னத்வ
ழணமடயணமக இனந்டடமம்!அந்ட ஆலக்கு என்றும்

னரிதபில்வதமம். மமழப சயரித்டபிட்டுப் னரித
வபத்டமமம். ''அந்டக் கமர்தம், இந்டக் கமர்தம் ன்று
கப்ட் ழர் ன் ளமந்ட னத்வ பமங்கயக்

ளகமண்டினக்கம. அடமழ அந்ட க்னைழப ளரிசமப்
ழமதிடும்!அடயழ யன்னு c ன்வப் ிடிக்கயடக்குள்ழந
அபக் கமரிதம் ஆயழத ழமய்பிடும்!அடமல்டமன்
சத்ன க்ஷத்ட ழணமடயம் ளகமடுத்ழடன். இப்டி சயட

அபமழநம சமர்கள் [எற்ர்கள்]கயட்ழதினந்ட யனடல்
ண்ஞி ளபச்சயனக்ழகமம். அடழ எண்ட ளகமடுத்ழடன்.
இவட c எநிச்சு ளபச்சுண்டு ன் மடி-கமர்டுகள் கண்ஞில்
ணமடயரிப் டங்கயண்டு படம மபவ ண்ஞிமழ
ழமறும். 'க்'னு ிடிச்சு, ரிழசமடவ ண்வஞ சத்ன
ழணமடயத்வடப் மர்த்ட, ல்மனக்கும் னன்மடி உன்வ

க்கு னன்ழ ளகமண்டு பந்ட
யறுத்டயடுபம!''ன்மமம்.

அப்டித்டமன் அம்மள் கமணம், க்ழமடம் னடம
டயர்த்டப்மகத் ழடமன்றுகய னத்வ ழணமடயங்கவநக்
ளகமடுத்ழட ம்வண அபநிம் பனம்டிப் ண்ஞிக்

ளகமள்கயமள்!உக்கு ன் ழபண்டும் ன்று கயனஷ்ஞ
ணமத்ணம குந்டயவதக் ழகட்மமம். ''கஷ்ந்டமன்
ழபண்டும். அவடக் ளகமடு. அப்ழமடடமன் உன்வ
யவப்ழன்!''ன்று அபள் டயல் ளசமன்மநமம். கஷ்ம்
ப்டி பனம்?கமண க்ழமடமடயகநமல்டமன். அபற்யன்
ிடுங்கல் இனந்டமல்டமன் அபவ யவத்ட

ப்மர்த்டயப்ழமம். இப்டிப் மர்த்டக் ளகமண்டு ழமமல்
ஸ்னஷ்டி, கமணமடயகள். ல்மழண அடேக்ந்டமன் ன்று
னரினேம்.

ிற்மடு என ீபனுக்குக் கமனண்தத்வடக் கமட்
ஆப்ர்சூிடிதமகழப கமணத்வடக் ளகமடுப்ட ன்ட அந்ட
என ீபழமடு னடிந்டழமகய பிதணயல்வ.
அபனுவத கமணத்டயமல் உண்மகப் ழமகய

ீபர்கலக்கும் அபலவத கமனண்தம் மதழப இந்ட
ற்மடு. அபர்கலக்கு இபமல் ன்ணம ற்டுபழட

அந்டக் கமனண்தத்டமல்டமன். இப்டிச் ளசமல்லும்ழமட,

ளமடபமக யவப்டற்கு ஆப்ழமயட்மகழப இடபவ
ளசமன் சய ணமசமங்கழநமடு இன்ளமன்று ழசர்கயட!
''ிபி

ளகமண்ழன்!''ன்று ளரிதபர்கள் அயக்ளகமண்டு

மடி வபத்டயனக்க, எனத்டின் கமணத்டமல்  ீபர்கள்
ிப்ழட அபர்கலக்கு அடேக்ம் ன்மல் ப்டி?

'ிபி

ழபண்ழன்'ரிடமன். ஆமலும் னெட்வ

னெட்வதமய் கர்ணம மக்கய இனக்கயபர்கள் அப்டிச்
ளசமல்ய பிட்மல் டப்ித்டக் ளகமண்டுபி னடினேணம?
மக்கயவதத் டீர்த்டக் ளகமள்படற்கும் ிபிகள் டுத்ட
ல்டி பமழ்ந்டளகமண்டு ழமமல்டமழ னடினேம்?

ழமகத்டயல் கமணணயல்வ ன்மல், கர்ணம மக்கயழதமடு
ளசத்டப்ழமபர்கள் ணறுடி ிப்ட ப்டி?
பமய்க்கய ிபிதில் அபர்கள் னவச [வனத
கர்ணமவப]க் கலபிக் ளகமள்நமணல் அலக்கு ழணலும்
டடிப்ழ பிட்மல் அட அபர்கலவத குற்ந்டமன்.
ிபிவதப் ழமக்கயக் ளகமள்ந ஆப்ர்சூிடிதமகழப
ிபி ன்று னரிந்ட ளகமண்டு, அடற்கமவடச்
ளசய்படடமன் னவ.
ீபர்கள் ிபிதியனந்ட டப்ிப்டற்கம
ிதமவகவநச் ளசய்படற்குத் பமய்ப்னத் டழபண்டும்
ன் கனவஞனேள்நத்டமல்டமன் அம்மள் ழமகத்டயல்
கமணத்வட வபத்ட, அடற்கு அடயகமரிதமக ணன்ணடவ
அப்மதின்ட் ளசய்டட. டர்ண-அர்த்ட-கமணம் ன்று

னனமர்த்டங்கநிழழத என்மக அவட வபத்ட ணத்தண
பதயல் க்னஸ்டமச்ணத்டயல் சமஸ்ழமக்டணம

பிதபஸ்வடகழநமடு அவடனேம் அடேபிக்கமம் ன்று
வபத்டயனக்கயமள். பிதபஸ்டயகணமக [பவதவ

எலங்ழகமடு]அப்டிப் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமமல்
அப்னம் அடழப பிடுகய கமத்டயல் மமபமக
பிட்டுப்ழமய், சுத்டய ற்ட்டு ந்யதமத்டயற்கு
ற்யபிடும்.

ஸ்னஷ்டிதிழ வட டுத்டமலும் பிடயபிக்கு

இனப்டற்ழகற்க மல்தத்டயயனந்ட கவசயபவ சுத்ட
ப்ஹ்ணசர்தம், ந்யதமம் ன்யனக்கும்டிதமகலேம்
ளகமஞ்சம் ழவ, ளமம்க் ளகமஞ்சம் ழவ,
வத்டயனக்கயமள்.
''இந்ட

ணமடமங்களநல்மம் ரி. ஆமல் ஜம

னெர்த்டயதமக இனக்கப்ட் ஈச்பவக் கமணத்டயமல்
கக்கயக் கநங்ப்டுத்டபமழன்?யழடந்த்ரிதர்கநம
னிபர்கவந அப்டிப் ண்டபமழன்?இப்டிப்
ண்டபடற்கமக அபவநப் னகழ்பமழன்?''
அபர்கள் அப்டி ஆட அழடமடு னடிந்டபிபில்வ.
அப்னம் அபர்கள் ணறுடி ரிசுத்ட னெர்த்டயகநமகலேம்

ஆகத்டமன் ஆமர்கள். என ணதத்டயல் அப்டி அபர்கள்
ஆமர்களநன்மல் அடலேம் ளரித ழமக கல்தமஞம்
ற்ழபடமன் ந்டட. இப்டி ரினத்மக
எனத்டன் ிந்டமல்டமன் டன்வக் ளகமல்

னடினேளணன்று என அறன் பம் பமங்கயக்
ளகமண்டினப்மன். பிச்பமணயத்ர் ழணவகதிம்

ழணமயத்டயனக்கமபிட்மல் சகுந்டவனேம், சமகுந்டனம்
கயவத்டயனக்குணம? வ்தமர் க்னடமசயதிம்

பசரகணமடமல்டமன் ப்ஹ்ணசர்தத்டயல் எப்ில்மட
சுகமசமர்தமநின் உத்பம் ற்ட்ட.

மசக்டயதின் மதணயல்மபிட்மல் தமமமலும்
டடுக்கயபின ழபண்டிதடடமன் ன்வடனேம் இந்ட
பினத்டமந்டங்கள் ணக்கு ஜமகப்டுத்டய, 'மணமக

மடயத்டபிமம்' ன்று ணயடப்மக யவக்கமணல் அபள்
அனள் டவஞவத ப்ழமடம் மடி

அங்கயதினக்கும்டிதமகலேம் ளசய்கயன்.
இன்ளமன பிதம் ன்ளபன்மல், தமளமனபர்
என்வ ஆக்குபடற்குச் சக்டயனேம் அடயகமனம்

ளற்யனக்கயமழம அபழடமன் அவட அனயப்டற்கும் சக்டய,
அடயகமம் ளற்பமபமர் ன்ட. யயஸ்ழன் ளசய்த
[சட்ம் ழம]மமங்கத்டயற்குத்டமன் சக்டய உண்டு
ன்மல் அவட ரிவன்ட் ண்ஞலேம் [த்ட
ளசய்தலேம்]அடற்குத் டமன் அடயகமனண்டு. மமங்கச்
சட்த்வட மம் ணமற் னடினேணம?ஸ்னஷ்டிவதனேம்,
கமணத்வடனேம் உண்மக்கும் அடயகமனம் சக்டயனேம்

அம்மலக்கு உரிதவப ன்மல் ஸ்னஷ்டிதியனந்ட
ழணமசம் ளகமடுக்கலேம் அபநமல்டமன்

ஆகும்;கமணத்டயயனந்ட வகடெக்கய ளபநிழதற்யபிலேம்
அபநமல்டமன் ஆகும்.
கமணவ அடயகமரிதமக வபத்ட அபள் னிபர்கவநனேம்
ழணமயக்கப் ண்டகயமள் ன்னும்ழமழட அடற்கு
ணறுக்கணமக, - என கமசு இனந்டமல் அடயல் ணக்குத்
ளடரிகய க்கணமக 'ஆப்ளபர்ஸ்'ன்று என்று

இனக்கயழடமடு ளடரிதமடடமக 'ரிபர்ஸ்'ன்று இன்ளமன

க்கம் இனக்கய ணமடயரி, னிபர்கவநனேம் அபள் ணன்ணட
அடயகமரிவதக் ளகமண்டு ணதக்கப் ண்டகயமள் ன்கய
ஆப்ளபர்றக்கு ரிபர்மக - அழட ணன்ணடிம்,
''இபர்கநிம்

உன் வகபரிவசவதக் கமட்மணல்

ஏடிப்ழம''ன்று அபள் சய ீபர்கவந உத்ழடசயத்டச்

ளசமன்மல் அபன் அபர்கவநக் கநங்கப்டுத்டமணல்

ஏழபண்டிதடடமன் ன்றும் ற்டுகயட. ணக்குத்டமன்
அபன் அடயகமரிழதமதனயத அபலக்கு ர்ளபன்ட்டமன்.
மம் கமண தம் ண்ஞழபண்டுணமமல் மணமக
மடயத்டக்ளகமள்ந னடிதமட. அபள் அபனுக்கு உத்டலே
ழமட்டுத்டமன் அட க்க ழபண்டும். அபவ லேகய

அபழநடமன் அபவத் டடுக்கலேம் அடயகமம் உவதபள்.
அபவ லேபவட ணட்டுழண ச்ழமகத்டயல்

ளசமல்யதினந்டமலும் அடன் ரிபர்வனேம் மம் னரிந்ட
ளகமண்டு அபழந கமண மசம் அனள்கயபள் ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.
கமணவ ளபற்ய பமக்கயத
ீ
கமக்ஷசக்டய
கமணவ ளபற்ய பமக்கயத
ீ
கமக்ஷசக்டய
அடுத்ட [ஆமபட]ச்ழமகம் னலக்கலேம் ணன்ணடன்
பிதணமகழப ண்ஞிதினக்கயமர். அத்வபடத்டயயனந்ட
கமணத்டமல் (இச்வசதமல்) த்வபடத்வடக் கமட்டி அப்னம்
கனவஞதமல் த்வபடத்வட அத்வபடணமக்குபழட

அம்மநின் ீ வதில் வணத ஸ்டமணமதினப்டமல்
கமணத்டக்கு னொகணம கமணனுக்கு இங்ழக னக்தம்

மஸ்டய!அபலக்ழக கமழணச்பரி, கமணமக்ஷயன்று டயவ்த
மணமக்கள் ளசமல்கயழமம்.
டடே:ளௌஷ்ம் ளணௌர்ப ீ ணடகணதீ ஞ்சபிசயகம:
பந்ட:மணந்ழடம ணத-ணனத் ஆழதமட ட: *
டடமப்ழதக:ர்பம் யணகயரிறழட கமணி க்னமம்

அமங்கமத் ழட ப்த்பம கடயடம் அங்ழகம பிதழட ** [
(யணகரிறழட) இணதணவதின்

ணகழந![ணன்ணடனுவத] (டடே:) பில் (ளௌஷ்ம்)
னஷ்ங்கநமமட. (ளணௌர்ப)ீ பில்யன் மண்
(ணடகணதீ) ழட ீக்கநமமட. (பிசயகம:) அம்னகள் (ஞ்ச)
ந்ட [டமன்]. (மணந்ட) [ணன்ணட ணன்னுக்கு அங்கயத்
டவஞதமகபனம்]சயற்சன் (பந்ட:) இநழபிற்
னபம். (ஆழதமட ட:) ழமர்த்ழடர் (ணதணனத்) ணத
ணமனடணமகயத ளமடயதத் ளடன்ல். (டடம அி)

இவ்பமளல்மணயனந்டம் (ழட) உட (அமங்கமத்)
கவக்கண்ஞியனந்ட (கமண அி க்னமம்) ளடமளபமன
அனவந (ப்த்பம) அவந்ழட (அங்க:) உம்ழ

இல்மடபம ணன்ணடன் (க:) எனபமகழப (இடம்
கத் ர்பம்) இவ்லேகம் னலபவடனேம் (பிதழட)
ளபற்ய ளகமள்கயமன்.]
'அடிழதமடு

பயழப இல்மட உகஞங்கவந வபத்டக்

ளகமண்ழ ணன்ணடன் ழமகம் னமவபனேம்

தித்டபிடுகயமன். அந்ட சக்டயவத அபனுக்குத் டனபட
ட ன்மல் அம்மலவத கமக்ஷழசந்டமன்'ன்
பிதம் இந்ட ச்ழமகத்டயல் ளசமல்கயமர்.

ன் உகஞங்கள்?னடயல் ''டடே: ளௌஷ்ம்''.
அப்டிளதன்மல் 'னஷ்த்டமம பில்'.

கத்டயயனக்கும் ீப னெம் னலவடனேம் திக்க
ழபண்டும் - அடமபட அபர்கவநக் கமணத்டயன்

பமய்ப்டுத்ட ழபண்டும் - ன்று னேத்டத்டயற்குப்
னப்டுகயமன் ணன்ணடன், ழடரிழயக் ளகமண்டு. வகதிழ

டடேறம் மஞனம் டுத்டக் ளகமண்டு னப்டுகயமன்.
அந்ட டடேஸ் ன், மஞம் ன், கூட்மநி தமர், ழடர்
ன் ன்று மர்த்டமல் சயரிப்மக பனகயட!அவப
என்வபி என்று டயமவதமக இனப்வடப்
மர்க்கயழமம்.
னடயல் டடேவப் மர்த்டமல் அட னஷ்ங்கவநக்
ழகமத்டப் ண்ஞிதடமக இனக்கயட. டடே:ளௌஷ்ம்.
ணன்ணடனுக்குக் கனம்ன பில் ன்று ியத்டம்.
ல்மனக்கும் இனம்ன பில் ன்மல் இபனுக்குக் கனம்ன
பில்!ளகமஞ்சம் மஸ்டய பவநத்டமலும் 'ணலக்'ளகன்று

னயந்டபிடும். ஆமல் ஆசமர்தமழநம அவட பிலேம்
அடய னஞ்வசதம னஷ்பில் ன்கயமர். இனம்நலே

இல்ம பிட்மலும் கனம்னம் கனம்னம் கணமடடமன்.
அடமல் என ழமடு ணண்வதில் ழமட்மல்
ழமடம்!'அடற்கமக ஆசமர்தமள் இப்டிப் னஷ்ம் ன்று
ணமற்மணம?
என ழடபவடக்கு கண்ட, னெக்கு னடம அங்கங்கவநப்
ழமழப ஆனேடங்கலம் part and parcel [அங்கணமகழப

உள்நங்கயதவப]ஆச்ழச! ''மங்கமவத மனேடமவத''
[அங்கங்கழநமடு, ஆனேடங்கழநமடு]ன்று

ழசர்த்ழட னவனேம்

ணஸ்கமனம் ழமணனம் ண்டபட
பனக்கணமச்ழச!ின்ழ ன் ஆனேடத்வட ணமற்யச்
ளசமல்யதினக்கயமர்?'ளௌஷ்ம்'ன்டன் ரிதம னொம்
'ளௌண்ட்ம்' ன்று

இனக்குழணம? 'னண்ட் இக்ஷற' ன்கய

மணக் கனம்னடமன் கமணனுக்கும் கமணமக்ஷயக்கும் டடேற.
'ச்தமணமநம

டண்க'த்டயழழத அப்டித்டமன்

பனகயட:னண்ட்ழக்ஷறமசமங்குச னஷ் மஞஸ்ழட.

னண்ட்ழக்ஷறவபத்டமன் 'ளௌண்ட்ம்'ன்று ளசமல்ய, அட
டப்மக 'ளௌஷ்ம்'ன்று பந்ட பிட்ழடம?'இப்டிளதல்மம் ழதமயத்டக் ளகமண்டினந்ழடன். அப்னம்
'அண'த்டயல்

ன் ளசமல்யதினக்கயளடன்று

ஜமகப்டுத்டயக் ளகமண்டு மர்த்ழடன். மர்த்டமல்
ளௌஷ்ழண ரிடமன்;ஆசமர்தமள் ணமற்பில்வ அப்டி
யவத்டழட அசமம் அல்ட அபர் 'ளௌண்ட்ம்'ன்று
ரிதமகச் ளசமல்யனேம் 'லடயபன் ட்வக்

ளகடுத்டமன்'ன்கயடி தமழம சுபடி லடயதபர்டமன்
டப்னப் ண்ஞி பிட்மர் ன்று யவத்டடம் டப்ன - ன்று
ளடரிந்டட. ணன்ணடின்  ழர்கவந 'அணம்'அடுக்கயக்

ளகமண்டு ழமகும்ழமட ''னஷ்டந்பம டயடயர் - ணகத்ப
ஆத்ணன''ன்று பனகயட. 'னஷ் டந்பம'டமன் ஆசமர்தமள்
ளசமல்லும் 'டடே:ளௌஷ்'த்வட வபத்டக்
ளகமண்டினப்பள். 'அண'த்டயல்
இக்ஷற[கனம்ன]ிஸ்டமழணதில்வ.
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயக்கு இண்டு ணதில்
ளசமல்பமர்கள். குனந்வட மநியனந்ழட அபனக்கு ணதில்

பமம் உண்டு. அப்னம் சூம்மம் ண்ஞி அந்ட
சூவனேம் ணதிமக்கய பமணமகக் ளகமண்மர். இப்டி
இண்டு ணதில் அபனக்கு இனக்கயன். எனசய
ழக்ஷத்ங்கநில் அபனக்கு இட க்கத்டயல் ணதியன்
சயறம் பட க்கத்டயல் ழடமவக பமலுணமக
இனப்வடப் மர்க்கயழமம். அடடமன் சூமதினந்ட
ணதிம பமம். சூர்ணதில் ன்ழ ளசமல்பமர்கள்.

ஆமல் ளனம்மம இங்கநில் ஸ்பமணயக்கு பட

க்கம் ணதில் சயறம் இட க்கம் ழடமவக

பமலுணமகழப இனக்கும். அட ஆடயதியனந்ழட
அபனக்ளகன்று ற்ட் ளடய்பிகணம ணதில் ன்மர்கள்.
(னென்மபடமக இந்டயன் றப்ஹ்ணண்தவ ணதிமகயத்
டமங்கயதடமகலேம் ளசமல்படண்டு. இவ்பிடணம ணதில்
ம்வண ழமக்கய யற்க, ஸ்பமணயனேம் அடன் ணீ ட ம்வண
ழமக்கய பற்யனப்மர்.)
ீ
இந்ட ணமடயரி ணன்ணடனுக்கும்
இண்டு டடேஸ் - இக்ஷறபமல் ஆட என்று னஷ்த்டமல்
ஆட என்று ன்று ழடமன்றுகயட.

அபனுவத அம்னம் னஷ்த்டமமடடமன்.
''குறழண§:''ன்ட 'அண'த்டயலுள்ந

அபன் ளதர்கநில்

என்று. 'குறணம்':னஷ்ம். 'இ§': அம்ன.
'குறழண§:'ன்மல்

னஷ் மஞக்கமன். ம்னவத

ச்ழமகத்டயல் 'ஞ்ச பிசயகம:'ன்று பனகயட. ந்ட

மஞங்கள் ன்று அர்த்டம். த்டவ மஞம் ன்று
கஞக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயழட எனயத டமல் ஆட
ன்று ளசமல்பில்வ. மடமஞணமக பர்கள்
ீ
அம்மத்டெஞிதில் கப்ட் மஞங்கள்
வபத்டயனப்மர்கள். இபனுக்ழகம ந்ழட

மஞங்கள்டமன்!அவபனேம் ளணல்யசம னக்கள்!அந்ட ந்ட
னக்கள் அபிந்டம் (டமணவ) , அழசமகம், சூடம் (ணம) ,
பணல்யவக, ீழமத்ம் ன்வப ன்று 'அண'த்டயல்
இனக்கயட. ந்ட மஞங்கவந உவதபன் ன்
அர்த்டத்டயல் 'ஞ்சசன்' ன்றும் ணன்ணடனுக்கு அடயல் என
ழர் ளசமல்யதினக்கயட.

கமடின்தழண [கடித்டன்வணழத]இல்மட னஷ் பில்.
ந்ழட ந்ட மஞங்கள்டமன். அந்ட மஞங்கலம்,
'அம்மகத்

டவநத்ட'ன்று உணமத்டயல்கூச்

ளசமல்கயழமழண, அப்டித் டவநக்கக் கூடிதவபழதம ன்று
மர்த்டமல் ழர் ணமமதினக்கயட!ஸ்னஷ்டிதிழழத

ம்னடத் டன்வணக்குப் ழர் ழம னஷ்ங்கழந இபனுக்கு
மஞங்கள்!குத்டயத் டவநப்டற்குப் டயல் பனக்கும்
மர்த்ட ணமத்டயத்டயல் டுத்ட ம் அபதபங்கநிழழத
ளமம்லேம் டேட்ணமனேள்ந கண்ஞில் எற்யக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்று ழடமன்ச் ளசய்கய பிசயத்ணம
மஞம்!
பில்யல் அம்வப் னட் மண் ழபண்டுழண, அட ன்
ன்று மர்த்டமல் பரிவசதமக டடேயன் அடி டேிகவநக்
குறுக்ழக ழசர்க்கய பண்டுகள், ழடன்பண்டுகள். ''இவப

ணட்டும் ளகமஞ்சம் தனறுத்டகயவபடமழ? ளகமட்டிமல்
பய டமங்க னடிதமழட!'' ன்மல் இவப ணன்ணடின்
'மர்ளகட்'ம

[குயதம]ஆமணயவதக் ளகமட்டுபடற்கமக

ற்ட்வபதல். மர்ளகட் ஆமணயதிம் பண்டு
ழமய்பிட்மல் ணன்ணடன் ப்டி மண் இல்மணல்
மஞத்வட பினடினேம்?ின்ழ இவப டற்கு

இனக்கயன்ளபன்மல் கனம்ன பில் - அல்ட னஷ்
பில் - னஷ் மஞம் இபற்யன் றகந்டத்வட
யத்டக்ளகமண்டு ரீங்கமம் ளசய்ட
ளகமண்டினப்டற்குத்டமன்.
ழமகத்டயலுள்ந அத்டவ டயத்டயப்ன க்ஷஞத்டயற்கும்

அந்டத் டயத்டயப்வத் டனம் ளபல்ம் அல்ட சர்க்கவக்கு

னெணம கனம்மம ண ணட பில் ..........

ச்ழமகத்டயல் னஷ்பில் ன்யனந்டமலும் கனம்ன பில்
ன்றுடமன் பமதில் பனகயட. அம்மள் வகதில்
அடடமழ இனக்கயட? கமணனுக்கும் கமழணச்பரிக்கும் எழ
டடேஸ் ன்டமல் இப்டிச் ளசமல்படம் சரிடமன்.

னசயகநில் ணமடர்தம் ணமடயரி உஞர்ச்சயகநில் அன்ன
ன்ட. அன்னக்கு டயம த்ழபத்டயற்கு உவப்ன
னசயவத உணமணமகச் ளசமல்கயழமம். ''அபர் ளமம்லேம்
கமணமகப் ழசயமர்''ன்மல் த்ழபணமகப்

ழசயமளன்றுடமழ அர்த்டம்?அடமல் எனத்டரிம்
சண்வழமட்டு திக்கப் ழமகயழமளணன்மல்

ணயநகமதமல் ஆனேம் ண்ஞி டுத்டக் ளகமண்டு ழமமல்
ளமனத்டணமதினக்கும்!ணன்ணடழம ழர்ணமமகக்
கனம்மனேடம் டுத்டக் ளகமண்டு ழமகயமன்!
ழமகத்டயல் ண ணடம் கனம்ன. ழமகத்டயல் ண ம்னட
னஷ்ம். என ணம் இனந்டமல் அடன் ட்வ எழ கடு
னடு. ளகமஞ்சம் ழடய்ட்மல் ம் வகதில் த்டழண

பந்டபிடும். சயடயல் னள் ழபழ!டநிர் ளணல்யசமக,
ழகமணநணமக இனந்டமலும் அடயல் அயடணமகக் ளகமஞ்சம்
ிசுக்கும் இனக்கும். னற்யமல் ணனணனப்ன ல்மம்

ழமய்ச் சனகமகயக் குத்டகயட. ிஞ்வசப் மர்த்டமல் ளசம
ளசம, கமய் ளகமஞ்சம் ணன ணனபமகலேம், னம் ல் ணன
ணனபமகலேம் இனந்டமலும் வகக்குக் கணமதினக்கயன்.
கமம்ியனந்ட பனம் மயன் கசகசப்ன ழபழ
அயடணமக இனக்கயட. னஷ்ந்டமன் ண சுத்டம், ண
ழசு, ண ம்னட, ண அனகு ன்று ல்மணமகலேம்
இனக்கயட. என ணடேஷ்தன் ன்

கமட்மநமதினந்டமலும் அபனுவத கண் ணட்டும் ப்டி
டேட்ணமக, என டெசய ட்மல்கூச் சயபக்கய அநலேக்கு

ளணன்வணதமக இனக்கயழடம, அப்டி னண்டும் னடிச்சுணமக
பஜ்ம் மய்ந்டயனக்கய ஆல் ணமடயரி பினக்ஷத்டயல் கூப்
னஷ்ணமட டர் ணமடயரி ழசமக, ம்னடபமக இனக்கயட.
அப்டிப்ட் னஷ்த்டயழ ந்ட ணன்ணடனுக்கு
மஞமனேடம் ன்மல் ழபடிக்வகடமழ?
ந்ட மஞம் டற்ளகன்மல் ம்னன்கநில்
எவ்ளபமன்வனேம் இலக்கத்டமன். அபிந்டம், அழசமகம்,
சூடம், பணல்ய, ீழமத்ம் ஆகயதபற்யல் ளடட
ந்ளடந்ட இந்டயரிதத்டயற்கு உனபகம் ன்றுகூச்

ளசமல்படண்டு. அம்மள் வகதிலுள்ந இழட ஞ்ச
மஞங்கவந ஸ் மணத்டயலும் ஞ்ழசந்டயரித

ம்ந்டப்டுத்டயத் டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ''ஞ்ச
டந்ணமத் மதகம''ன்று. டன்ணமத்வ ன்வப ஞ்ச
இந்த்ரிதங்கநமல் அடேபிக்கப்டும் ந்ட ¨க்ஷ்ண
னடங்கநம சப்டம், ஸ்ர்சம், னொம், ம், கந்டம்
ன்கயவப.
ந்ட மஞங்கள் ம்னவக் குயப்ளடன்மல் அந்ட
மஞத்வடத் ளடமடுத்டப் ிழதமகயப்டற்கு

ஆடமணமகலேள்ந டடேஸ் ட?ஞ்ழசந்டயரிதங்கலக்கும்
ஆடமணம ணஸ்டமன்! ''ணழம

னொழக்ஷறழகமடண்ம''[ணத்டயன் உனபணம
கனம்னபில்வ உவதபள்]ன்று னடயல்
ளசமல்யபிட்டு அப்னந்டமன் ஸ்மணம் ''ஞ்ச
டந்ணமத் மதகம''ன்கயட.

எவ்ளபமன னஷ்னம் எவ்ளபமன இந்டயரித னொணமக

இனப்ட ணட்டுணயல்வ. ந்ட என னஷ்த்டயலுழண ஞ்ச
டன்ணமத்வகலம் ம்ந்டப்ட்டு பிடுகயன்.
னஷ்ணயனந்டமல் அங்ழக பண்டு பந்டபிடும். ஞ்ச
டன்ணமத்வகநில் னஷ்த்டக்ழக ழமக இல்மட என்ழ
என்வனேம் அட னர்த்டய ண்ஞிபிடுகயளடன்று மன்
யவக்கய பனக்கம். ஸ்ர்சத்டயற்கு ம்னடபமகலேம்,
னொத்டயல் அனகமகலேம், ணம ழடவத் டனபடமகலேம்,
ல் கந்டம் பசுபடமகலேனள்ந
ீ
னஷ்ம் சப்ட

ளநக்தத்வட ணட்டும் டனபடயல்வதல்பம?அந்டக்
குவவதத்டமன் அவடத் ழடடி பனம் பண்டு டன்னுவத
ரீங்கம சப்டத்டமல் னர்த்டய ண்டகயளடன்று மன்
யவக்கய பனக்கம். ''அடி! ளகமல்லு!''ன்
அபசப்டங்கவநப் ழமட்டுக் ளகமண்டு ழமகய

சண்வக்கமமக இல்மணல் ரீங்கம ங்கர டம் மடும்
பண்டு மழஞமடு சண்வக்குப் ழமகயமன்!
''டடே:ளௌஷ்ம்

ளணௌர்ப ீ ணடகணதி ஞ்ச பிசயகம:''-இப்டி

டடேம, அடன் மஞம, அம்ம டலேழண பனக்கணமக ப்டி
இனக்கடழணம அடற்கு பித்தமணமக, உக்

அம்சழணதில்மணல், பலுழபதில்மணல் இனக்கயன்.
என ழபவந ... சய ழசமப்நமங்கய மமக்கள்
அபர்கலக்குக் கப்ம் கட்டிக்ளகமண்டு, ஆமலும் ல்
யஷ்ர்கநமக உள்ந மணந்டர் ன் குறுய
ணன்ர்கநின் த்டயழழத டமங்கலம் ளபற்யபமவக
சூடிக் ளகமண்டு ழமபடண்டு. அப்டி இந்டக்
கமணமமலேக்கு அயஸ்ளன்மக தமமபட னட்டு

யஷ்ன் இனப்மழம ன்று மர்த்டமல், அங்ழகனேம்
ணமற்ந்டமன்!

பந்ட:மணந்ட:
ணன்ணடின் மணந்டன், அயஸ்ளன்டு கூட்மநி
தமளன்மல் பந்டன் ன்பன். பந்ட கமழண என
ஆக்னடய டுத்டக்ளகமண்டு ங்கலக்குக் கமணத்வடத்

டெண்டிபிட்டு ணன்ணடனுக்கு ழவப ண்ஞ பந்டன்
ன் ளதரில் கூட்மநிதமகக் கூ பனபடமகச்
ளசமல்பமர்கள். குநினணயல்மணல், ளபதிலுணயல்மணல் ண
யடணமக இனக்கப்ட் 'இநழபில்'ன்டன்

னெர்த்டயதமக இனப்பன் அபன். அபன் பந்டபிட்மல்
இவனேடயர்ந்ட பினக்ஷங்களநல்மம் ச்ளசன்று ட்ளஸ்
ழமட்டுக்ளகமண்டு யனல் ளகமடுக்க ஆம்ித்டபிடும்.
கணமகப் னக்கலேம் ஆம்ித்ட பிடும். 'னஷ்
ணதம்'ன்ழ பந்ட ரிடலேக்கு என ழர். ளபதிலும்
உக்ணயல்மணல், குநினம் கடுவணதமதில்மணல்

கண்டக்கும் னெக்குக்கும் பினந்டமக இனக்கய ரிட அட.
இந்ட குஞங்கழநமடு எனபன் சண்வக்கமனுக்குக்
கூட்மநிதமகப் ழமமல் ளமம்

ழபடிக்வகடமழ?ஆக்ழதமஸ்த்ம், அல்ட
உம்ளல்மம் யல்யட்டு ணத்டப் ழமகும்டிதமகச்
ளசய்கய ஸ்டம்மஸ்த்ம் ழமடுபட சத்னக்கநின்
பனக்கம். இங்ழகழதம ணளநக்தணம
சரழடமஷ்ஞத்வடப் ப்னம் பந்டன் சத்ன க்ஷத்டயல்
கூப் ழமகயமன்!

ணன்ணடன் யப் ழமகய டம் ன்ளபன்று மர்த்டமல்
இன்னும் சயரிப்ன பனகயட!

ணத ணனத் ஆழதமட ட:
'ஆழதமட'- னேத்டத்டயற்கம;'ட:'- டம்; 'ணத

ணனத்'- ணத

ர்படம் ன்கய ளமடயத ணவதியனந்ட பசுகய
ீ
கமற்று.
அடமபட சந்ட பமவழதமடு குலகுல ளபன்று

பசுகய
ீ
ளடன்ல். பி gas -கவநப் ப்ிக் ளகமண்டு
பனபடற்குப் டயல் இந்ட சண்வக்கமன் ளமம்லேம்
ம்தணம ணந்ட ணமனடத்வடழத டணமக்கயப்

ப்ிக்ளகமண்டு ழமகயமன். 'ணந்டம்'ன்டமல் அடலேம்
உக்ணயல்வ, பயபமடயல்வ ன்று ளடரிகயட.
(னெத்டயல் ணந்டணமனடம் ன்யல்மபிட்மலும்

ணதணமனடத்வட அப்டிக் குயப்டம் ளமட பனக்கு.)
ஆனேடங்கள் கண்டக்கமபட பில்லு, அம்ன ன்
ஸ்டமத்டயல் ளடரிந்ட. கமபம பந்ட ரிடலேம், ய
பனகய ளடன்ல் ழடனம் கண்டக்ழக ளடரிதபில்வ!
ளணமட்வ ளணமட்வதமய் யற்கய ணங்கள் குப்ளன்று
டநிர்ப்வடனேம், ணல்யனேம் ணமம்னலேம் ணஞக்க

ஆம்ிப்வடனேம் மர்த்டத்டமன் பந்டன் பந்டவடப்
னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். யடணமக ம் ழணழ
டுபவடக் ளகமண்டுடமன் ணந்ட ணமனடத் ழடர்
பந்டயனப்வடப் னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். ழணழ னட்டி
ழணமடய அவத்டக் ளகமண்டு ழமகய 'மங்க்'குக்குப் டயல்
இப்டி என சத்னபமம்!

ல்மபற்வனேம்பிப் ளரித பிசயத்ம், - அந்ட னேத்ட
பன்
ீ
இனக்கயமழ, ணன்ணடன், அபன் ப்டி
இனக்கயமன்?
அங்க:
அபன் அங்கநமக இனக்கயமன். ணடன், ணன்ணடன்,
ணமன், கந்டர்ன், கமணன் ன்யப்டி அபனுக்கு அழகம்
ழர் இனந்டமலும் ஆசமர்தமள் அர்த்ட னஷ்டிழதமடுடமன்
இந்ட இத்டயல் அங்கன் ன் ழவப் ளமறுக்கய
டுத்டப் ழமட்டினக்கயமர்.
அந்டப் ழனக்கு ன் அர்த்டம்? 'அங்கன்'ன்மல் 'அன்
+ அங்கன்', அடமபட அங்கணயல்மடபன். னொழண
இல்மடபன் ணன்ணடன். ழணச்பன் அபவ ஸ்ணீ கம்
ண்ஞிதடற்கப்னம் அம்மள் அபனுக்கு ணறுடி ீபன்
ளகமடுத்டமலும் னொம் ளகமடுக்கபில்வ. அகத்டக்கமர்

ண்ஞிதவட அப்டிழத ணமற்யப் ண்ஞிடமக இனக்க
ழபண்மளணன்று அபனுவத ீபவ ணமத்டயம்

உதிர்ித்டக் ளகமடுத்ட பிட்டு உனபத்வட ணறுடி
ஸ்னஷ்டித்டக் ளகமடுக்கமணல் யறுத்டயக் ளகமண்மள்.
அபனுவத த்ிதம டயதிம் ரிடமத்டயமல்
அபலக்கு ணட்டும் அபன் னொத்ழடமடு ளடரினேம்டி
அடேக்யத்டமள். னொணயல்மணழ வட், லேன்ட்
னடயத force -கள் - கமற்றுகூ - இனப்ட ழம
அபவனேம் என force -ஆக வபத்டமள்.
னேத்டபன்
ீ
ன்மல் ல் னஷ்டிதமக, கவஞ

கவஞதமகக் வககமலும், பமட்சமட்ணம உம்மகலேம்

இனப்மன். ணீ வசவத னறுக்கயபிட்டுக் ளகமண்டு,

மர்த்டமழ தப்டும்டி இனப்மன். ம் கவடதில்
மர்த்டமல் அப்டிளதல்மம் இல்மடட ணட்டுணயல்வ.
ஆமடேம§பமக இல்மபிட்மலும் ழசமிதமகக்கூ
'ணன்ணடன்'ன்று

கமட்ழப என

உனபணயல்மணயனக்கயமன்! 'உனபிய'ன்ழ
ளசமல்ப்டுபமக இனக்கயமன்!
பந்டனுக்கு னொணயல்வளதன்மலும் 'ழச்ச'ரின்
ளசலவணதியனந்ட guess ண்ஞிக் ளகமள்நமம். ணத
ணமனடத் ழடவனேம் ழணழ டும் ளடன்யயனந்ட
ளடரிந்ட ளகமள்நமம். இவடளதல்மம் அங்கணமகச்

ழசர்த்டக் ளகமண்டு னெணம அங்கயதமக இனக்கயமழ,
அபவத் டமன் என பிடத்டயலும் guess -ம் ண்ஞ

னடிதமணல் னல அங்கநமக இனக்கயமன். ளடரிந்ட
ளகமள்ந னடிதமணழ உள்ழந னகுந்டளகமண்டு
ஆட்டுபிக்கய அடய¨க்ஷ்ண force !
த்டவ ழபடிக்வக?சரீழண இல்மணழ எனத்டன்
சக்டயழத இல்மட உகஞங்கவநக் ளகமண்ழ ர்ப
ழமகத்வடனேம் திக்கயமழ!

டயரின ம்ம கமத்டயல் ழணச்பனுக்கு ளமம்
ணம, சக்டய பமய்ந்ட ழணன, டடேஸ், பமறகய மண்,
மக்ஷ£த் ணமபிஷ்டழப அம்ன, ¨ர்த சந்டயர்கள் ட
சக்ம், னணய ழடர்த்டட்டு, மடயதமக ப்ம்ணம ன்று ணம
ழசர்ந்டட. அப்டிதினந்டம் அளடமன்வனேம்

ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்நமணழ அபர் என சயரிப்னச்
சயரித்டமர். அவ்பநலேடமன்!வகவத கமவத் டெக்கய குஸ்டய,

ணல்லு ழமபில்வ. சும்ணம சயரித்டமர். 'மசக்டயவத

உள்ழந வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் க்கம மதம்
ழடவப ன்று இடகளநல்மம் பந்டயனக்கயன்?'ன்று
யவத்டச் சயரித்டக் ளகமண்மர். உழழத
த்ரினமறர்கள் ஸ்ணணமகய பிட்மர்கள்!
சக்டய பமய்ந்ட உகஞங்கள் இனந்டம் அபற்வ அபர்
ப்ழதமம் ளசய்ட ளகமள்நமணழ தித்டமர். சக்டயழத
இல்மட உகஞங்கவந வபத்டக்ளகமண்டு ணன்ணடன்
திக்கயமன். இண்டிற்கும் கமஞம் என்ழ டமன்!எழ
அம்மள்டமன்!ஸ்பமணயக்கு உள்ழநழத அபள் மசக்டயதமக
இனந்டளகமண்டு [ளபற்யவத]மடயத்டக் ளகமடுத்டமள்.

இங்ழக ணன்ணடனுக்கு அபள் டன் சக்டயதில் பழசம்
கமக்ஷத்டமல் அடேக்யத்ழட கத் னலபடயலும்
அபவ தசமயதமக்கயதினக்கயமள்.

எழ டயமவதம உகஞங்கவந வபத்டக் ளகமண்டும்,
அபழ உம்ில்மட அங்கநமக இனந்ட ழமடயலும்,
''டடமி''- இப்டிளதல்மம்

இனந்ட ழமடயலும் க - டமன்

எனபன் ணமத்டயணமக இனந்ட ளகமண்ழ - ழனக்கு

பந்டன் ன்று என கூட்மநி இனந்டமலும் ழவ,
ஆவ, குடயவ டலேணயல்மணல், ணன்ணடன் எனபன்
ணமத்டயணமக இனந்ட ளகமண்ழ, ''கமணி க்னமம்''-

ன்ளபன்ழ ளசமல்த் ளடரிதம உன் க்னவதில் ழடம
ளகமஞ்சத்வட ...... ''உன்''ன்ட
அம்மவந;''யணகயரிறழட!''ன்று கூப்ிட்டு, ''உன்னுவத
க்னவதில் ழடம ளகமஞ்சத்வட''ன்கயமர். அந்டக்

க்னவவத அபலவத கமக்ஷத்டயன் னெம் ணன்ணடன்

ளறுபவட ''ழட அமங்கமத் ப்த்பம''ன்கயமர்.
''அமங்கமத்

ழட'' ன்று ச்ழமகத்டயல் பனபவட, ''ழட''-

'உன்னுவத', ''அமங்கமத்''-'கமக்ஷத்டமல்'ன்று

அர்த்டம்

ளசய்டளகமள்ந ழபண்டும் அம்மலவத கமத்டமல்
ழடம ளகமஞ்சம் க்னவ ளற்ழ ணன்ணடன்

டிதனபமக, த்மவ உகஞங்கவந வபத்டக்
ளகமண்டும் ''கடயடம்''- ''இடம் கத்''- இந்ட கத்வட,
''ர்பம்''கத்ட

பிடுகயமன்.

னமவபனேம், ''பிதழட''- தித்ட

இப்டி ஸ்னஷ்க்கு அடேக்ம் ண்டபட
ப்ஞ்சத்வடச் ழசர்ந்ட ணமதம கமர்தம். இடற்கு

கமக்ஷழசம் ழமடம். த்ரின ம்மம் ன்ட
ஸ்டெ-¨க்ஷ்ண-கமஞ சரீங்கவந யமகஞம் ண்ஞி
[யமகரிகத்ட] ணம கமஞணம ப்ஹ்ணணமக யற்ட.

அட யஷ்ப்ஞ்சத்டயல் ழசர்க்கும் கமர்தம். அடற்கு அபழந
உள்ழந னர்ஞசக்டயதமக இனந்ட த்டயக் ளகமடுத்டமல்டமன்
னடினேம். த்ரின டம் ண்ஞிதபர் இந்டக்

கமணவனேழண டம் ண்ஞிமளன்மல் அடற்குக்
கமஞம் அபரிம் இனந்ட ரினர்ஞ சக்டய பிமத்டயம்
இபன் ளற்யனந்ட டநிப்ழம அடேக் சக்டய
டுமணல் அனங்கயப் ழமடடமன்.
கமணன் தித்டவட, அபவ அம்மள் திக்க வபத்டவட,
ளசமல்லும்ழமட அழடமடு பிட்டுபிக்கூமட. அபவ
மம் தித்டமக ழபண்டும்;கமண தம் ண்ஞிதமக
ழபண்டும். ஈச்பன் பிதத்டயல் அடற்கும் அம்மழந

உள்ழந யன்று சக்டய ளகமடுத்டயனக்கயமள் ன்வடனேம்

இங்ழக மம் ஜமகப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். ணக்கு
ழபண்டிதட அந்ட அடேக்ந்டமன். ஆக்கய சக்டயடமன்
அனயக்கலேம் னடினேம் ன்டற்கமகத்டமன் இங்ழக
ஆசமர்தமள் ஆக்கய சக்டயவதச் ளசமல்பட.
அபனுக்கு சக்டயழத இல்மட உகஞங்கவந அபள்
டந்டயனப்டம் உதர்ந்ட டமத்ர்தத்டயன் ழணழடமன்.

அபற்வ வபத்டக்ளகமண்டும் தித்டமல்டமன் அபனுக்கு
அம்மள் ிச்வசதமல்டமன் திக்கயழமம் ன் அக்கம்
இனக்கும். இல்மபிட்மல் அம்மபம் பந்டபிடும்
ன் கனவஞதமழழத இந்ட ணமடயரி மணக்ரிகவநக்
ளகமடுத்டட.
அங்கம அபன் என கமத்டயல் ர்பமங்க

றந்டணம சரீம் ளற்யனந்டபன்டமன். ''ணன்ணடன்
ணமடயரி''ன்று இன்வக்கும் பசம் இனப்டற்குக்
கமஞம் அன்வக்கு அபன் அனகயழ னடம சரீம்
ளற்யனந்டடடமன். அந்ட அம்மபம் அபனுக்கு
அப்ழமட இனந்டட. அப்ழமட ழடபர்கள் சூத்ணம
றிம் அபடயப்ட்டுக் ளகமண்டினந்டமர்கள்.

ஈச்பனுக்கு என னத்ன் உண்மமல்டமன் சூவக்
ளகமல் னடினேளணன்டமல், அப்ழமட

டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமகத் டஸ்பிக் ழகமத்டயயனந்ட

ஈச்பனுக்குப் ர்பட மகுணமரிதமக அபடரித்டயனந்ட
அம்மநிம் ப்ழவணவதத் ழடமற்றுபிக்க ழபண்டுளணன்று
ணன்ணடிம் ளசமல்ய அனுப்ி வபத்டமர்கள்.
ம்னவத ச்ழமகத்டயல் ''யணகயரிறழட!''ன்று
பனகயட. ர்பட மகுணமரிவதத்டமன் அப்டிச்

ளசமல்பட. அம்மள் டுத்டக் ளகமண் அழக

அபடமங்கநில் இடன்ழமடடமன் ஈச்பன் னடயல்
ணன்ணடவ டம் ண்ஞிபிட்டு, அப்னம் ணஸ்
ணமய அபநிம் ப்ழவண ளகமண்டு கல்தமஞம்
ளசய்டளகமண்டமல் அந்டப் ளதவ இங்ழக ழமட்டயல்
டிப் ளமனத்டம் இனக்கயட. அட ின்கவட. னடயல்
ழடபர்கள் ஸ்பமணயதிம் ச்னங்கம ண்ஞத்வட
உண்மக்கச் ளசமல்ய ணன்ணடவ அனுப்ிமர்கள்.
'ஏ!மம்

ழணச்பன் ணவழத கக்கய திக்கக்கூடித

ணமசக்டயணமம?'ன் அம்மபனம் அபனுக்குச்
ழசர்ந்டட. 'ணன்ணடன்'ன்மல் 'ணவக்

கக்குகயபன்'ன்றுடமன் அர்த்டம். கவபவட
'ணடம்'ன்ட. 'க்ஷீமப்டய

ணடம்'ன்று [மற்கவச்

கவந்டவடச்]ளசமல்கயழமணல்பம? ணவ ணடம்
ண்டபன் ணன்ணடன். கக்கனடிதமட வபமக்த

ர்படணமதினந்ட ஸ்பமணயவதக் கக்க னடினேம் ன்
அம்மபத்டன் ழமமன். அப்னம் ன் ஆச்சு?அபர்
இபவ இனந்ட இம் ளடரிதமணல் ளமசுக்கயபிட்மர்.
ிற்மடு அம்மள் னத்டதிர் ளகமடுத்டமள். ஆமல்

இப்ழமட டன்மல் டலேம் னடினேம் ன் அம்மபம்
அபனுக்குப் ழமய் பிட்டினந்டட. அப்னம்
ஸ்பமணயவதனேம் அபன் தித்ட அடடமன் னக்தணமகக்
கமணமக்ஷயபிதணம ''கமணமக்ஷய பிமம்''ன்

னமஞணமக ஆமலும் அட ணன்ணட னமஞணமதில்மணல்
கமணமக்ஷயனமஞணமக இனப்டமழழத அந்ட தத்டயற்கம
சக்டய னலபடம் அபள் டந்டடமழழத ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்நமம். இவட ளமம்லேம் அக்கத்டன்

ணன்ணடனும் ளடரிந்ட ளகமண்டினந்டடமகழப அந்டப்

னமஞக் கவட கமட்டுகயட. ''ன் சக்டயதமல் திக்கப்

ழமகயழமக்கும்''ன்று இப்ழமட அபன் ஸ்பமணயதிம்
ழமகமணல், ''ன் டமதமரின் அடேக் சக்டய க்கும்
தம் பமங்கயத்டப் ழமகயட!''ன் 'ஸ்ிரிட்'டிழழத
ழமய், அப்டிழத தித்டமன். அடமபட அபன்

சயபழத்மக்ிதில் ஸ்ணணமழமழட அபனுக்கு ளமந்ட
சக்டயதில் இனந்ட அம்மபனம் ஸ்ணணமகயபிட்ட!
டன்னுவத னொ ம்த்வடப் ற்ய அபனுக்கயனந்ட
அம்மபனம் ழமக ழபண்டுளணன்றுடமன், ணறுடி

அம்மள் அபவ உதிர்ப்ித்டழமட உதிர்ப்ிக்க ணட்டும்
ளசய்டமழநதனயத உம்வக் ளகமடுக்கபில்வ.
[சயரித்ட]உதிர்ப்ித்டமழநதனயத

'உற்ிக்க'பில்வ!உனபியதமகப்
'பல்பனுக்கு

ண்ஞிபிட்மள்.

னல்லும் ஆனேடம்'ன்று னளணமனய.

டர்ப்வனேம் னல் டயனுவச் ழசர்ந்டழட. டெத
னல்மடமல் டெப்னல் ன்று அடற்குப் ழர். கமஞ்சரனத்டயல்
டர்ப்வ யவத ணண்டி பநர்ந்ட என இத்டயற்குத்

டெப்னல் ன்ழ ளதர். ழபடமந்ட ழடசயகர் அங்ழகடமன்
ிந்டமர். கமகமறவ படம் ண்டபடற்கமக மணர்
என டர்ப்வப் னல்வத்டமன் அஸ்டயணமகப் ழமட்மர்.

அடற்கு ஈடு ளகமடுக்க னடிதமணல் அபன் அபர் கமயழ
பந்ட பிலந்டமன். அதந் டந்ட ''ிவனத்டப் ழம!''ன்று
அனுப்ி வபத்டமர்.
அங்ழக பல்பனுக்குப் னல்லும் ஆனேடம் ன்று
யனொித்டக் கமட்டிமர். அபர்  டயனுயல்

பல்பமமலும் இங்ழக ணந்டயத்டயல் பல்பமக

இனந்ட ணந்த் சக்டயதமழழத னல்வ ஆனேடணமக்கயமர்.

மக்ஷ£த் மசக்டயதின் கமக்ஷசக்டயதமல் ணன்ணடனுக்குப்
னலேம் ஆனேடணமதினக்கயட.
ஸ்ணணம அபனுக்குப் னர்ீபம் டந்டழட அந்டக்
கமக்ஷந்டமன். அக்ி ழத்த்டமல் டய

ஸ்ணணமக்கயதினந்டமழ, அந்ட சமம்வ அபள் அம்னட
ழத்த்டமல் மர்த்டமள். உழ ணன்ணடனுக்கு உதிர் பந்ட
பிட்ட. 'கமணமக்ஷய'ன் ளதனக்கு என அர்த்டழண
டன்னுவத அக்ஷத்டமல், கமக்ஷத்டமல், கமணவ உண்டு
ண்ஞிதபள் ன்டடமன்.
சயபவக் கமணன் ளபன்வடச் ளசமல்மடட
சயபவக் கமணன் ளபன்வடச் ளசமல்மடட
கமணனுக்குச் சக்டயனேம் டபினேம் டந்டபள்

கமழணச்பரிதமகயத யடமம்மழந தமவகதமல் ம்னவத
ஸ்ழடமத்ம் அபவநக் குயத்டழட ன்று இந்ட ச்ழமகம்
ஏநலேக்கு ன்மகழப ளடரிதப்டுத்டயபிடுகயட.

இனந்டமலும் னலக்க உவத்டச் ளசமல்பில்வ.
ளமடப்வதமக, கமணன் கத்வட திக்கயமன் ''கடயடம்

அங்ழகம பிதழட''- ன்று

ளசமல்யதினக்கயழட டபி ஈச்பவ தித்டடமக
இல்வ. அந்டப் ளரித ளபற்யவதனேம் அபனுக்கு
ற்டுத்டயத் டந்டடடமன் கமழணச்பரிதின் னக்தணம
ீ வ. அவடச்ளசமல்பில்வ. கமண டம் ந்ட
ணதத்டயல், அடமபட அபன் ஈச்பிம் ழடமற்று,

ழடமற்று ணட்டுணயல்மணல் உதிவழத இனந்ட ஸ்ணணம
ணதத்டயல் அம்மலக்கு ற்ட்டினந்ட மர்படய

அபடமத்வடத்டமன் 'யணகயரிறழட'ன்கய ழர்

கமட்டுகயட. ிற்மடு ஸ்பமணய அபநிம் ப்ழவண
ளகமண்டு கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்மளன்மலுங்கூ
அவடக் கமணின் கமர்தணமக, அபனுவத ளபற்யதமக,
ளசமல்படயல்வ. அம்மலவத சுத்டணம ப்ழவணனேம்,
அபள் ண்ஞித அத்னடணம டறந்டமன்

டக்ஷயஞமனெர்த்டயவதனேம் இநக்கயக் கல்தமஞ றந்டமக
ஆக்கயற்று ன்ழ அந்டக் கவட ழமகயட. 'ஸ்கமந்ட'த்டயல்
ளசமல்ய, கமநிடமனும் 'குணம ம்ப'த்டயல்
'அமப்ட்'ண்ஞிதினக்கய

பினத்டமந்டம் இடடமன்

னந்வடத ச்ழமகத்டயலும் கமணன் ணம

னிபர்கவநனேம் ழணமயக்கச் ளசய்கயமளன்று
இனக்கயழட டபி ஈச்பவழத அபன் தித்ட
ழணமயக்கச் ளசய்டடமகச் இல்வ. ணமபிஷ்ட

ழணமயி னொளணடுத்ட அந்டக் கமர்தம் ளசய்டவடத்டமன்
அங்ழக ளசமல்யதினக்கயட. அபர் [பிஷ்ட]இபனுவத
ிடம ணமயக னத்மக அபனவத ணயயனந்ழட
இபன் ழடமன்யதடமல் இபனுக்கு ணயன் ன்

ளதனனண்டு. அபர் க்னஷ்ஞமபடமம் ண்ஞிதழமடம்
ணன்ணடன் அபனக்கு ப்த்னேம்ன் ன் ிள்வநதமகப்
ிந்டமன். ஆக அப்மக்கமம அபழ ழமகப்
ணசயபவ ழணமயக்கப் ண்ஞிமர் ன்றும், ணற்
அத்டவ ழவனேம், ணம னிபர்கவநனேங்கூ

ணன்ணடன் ழணமயக்கப் ண்டகயமன் ன்றுந்டமன்
ிரித்ட வபத்டமற்ழம அங்ழக ளசமல்யதினக்கயட.
'ளநந்டர்த

ரி'ன்ழ உள்ந உத்ட மகத்டயல்டமன்

ணன்ணடழ ஸ்பமணயவத தித்டவடச்

ளசமல்யதினக்கயட. அம்மநின் குண்ங்கள் இண்டு,

அவப அபலவத கண்ஞமடி ணமடயரிதம கன்த்டயல்

கமட்டும் ிடயிம் குண்ங்கள் இண்டு ன்டமக இந்ட
மவனேழண மலு சக்கணமகக் ளகமண் அபலவத
னகம் ன் டத்டயல் யக்ளகமண்டு ணன்ணடன்
ஈச்பிம் சண்வக்குப் ழமகயமளன்று என

ச்ழமகத்டயல் [59]பனகயட. அம்மள் ஈச்பவப்
மர்க்கும் ப்ழண பக்ஷஞம்
ீ
ஈச்பின் ழணல் ணன்ணடன்
ளசய்னேம் மஞ ப்ழதமகழண ன்று என ச்ழமகத்டயல் ...

[சற்று ழதமசயத்ட]இண்டு ச்ழமகங்கநில் [52, 58] பனகயட.
டத்டயல் கயநம்ிதட, மஞ ப்ழதமகம் ண்ஞிதட
ணட்டுணயல்மணல் ஸ்பமணயவத அபன் தித்ழடபிட்டு
தழகமம் ழமடுபவடனேம் என ச்ழமகத்டயல்

[86]ளசமல்யதினக்கயமர் - அம்மலவத சங்வக கயலுங்,
கயலுங் ன்று சப்டயப்ட ணன்ணடன் ழமடும்

தழகமந்டமன் ன்கயமர். ஆமல் இந்டப்
னர்பமகத்டயல் அந்ட பிதம் [ணசயபவ ணன்ணடன்
தித்ட பிதம்]ளசமல்பில்வ. கமவ்தம்

அடயகனள்ந ின் மகத்டயற்ழக அவட ரிர்வ் ளசய்ட
பிட்மற்ழமயனக்கயட!
ன் ளசமல் பந்ழடளன்மல், ம் ஸ்ழடமத்த்டயன்
ழடபவட கமழணச்பரி ன்வட இன்னம் உவத்டச்
ளசமல்மணல், ஆமலும் ன்மகழப ஊயத்டபிடும்டி
இடபவ ச்ழமகங்கள் ளகமடுத்டபிட்மர். இிழணலும்
கமக்க வபக்கழபண்மளணன்று ழடமன்ய,
அடுத்டச்ழமகத்டயல் த்தம ச்ழமகம் ணமடயரி
ஸ்ஷ்ணமகழப கமழணச்பரி னொத்வட
பர்ஞித்டபிடுகயமர்.

சயப, சக்டயகநமக இன்ய சயபசக்டய என்மகழப
சயப, சக்டயகநமக இன்ய சயபசக்டய என்மகழப
கமழணச்பரி ன்மல் கமழணச்பவனேம் கூக் கமட்டி,

அபனுவத இட ணடிதிழ அம்மள் இனப்ட ழம
பர்ஞவ இனந்டமல்டமன் னலக்க ரி. ஆமல் சயல்,
சயத்ங்கநில் அப்டிப் ண்டபட ளமம்லேம்
அனர்பழண!ஸ்டெணமக அந்ட ணமடயரிப் ண்ஞிக் கண்ஞமல்
மர்த்டமல் அம்மலக்கு னல னக்தத்பணயல்மணல் மடய
ஸ்பமணயக்குப் ழமய்பிட்மற்ழமத் ழடமன்றுபட

கமஞணமதினக்கமம். கமஞ்சரனத்டயழழத அம்மள் டமன்
ணட்டுந்டமழ டிதமதினக்கயமள்?அடற்கு ழபழ
கமஞனனண்டு ன்மலும் (ணன்ணடனுக்கு
சயபளனணமின் ணீ ட ளபற்யதீட்டித்டனபடற்கமகழப
அம்ிவக ளசய்ட ீ வதில் இடலேம் ஏர் அங்கம்.)
கமழணச்பன் ன்று எனத்டவ டு மதகணமக
உட்கமர்த்டய வபத்ட அபனுக்கு பமணமங்கத்டயல் அம்மள்
ன்மல் அபலவத இம்மர்ன்ஸ் ளடரிதமணல்டமன்
ழமகும். அடமல்டமன் ளமடபமக பிபர்ணமபின்

மமழச்பரி உள், யடமம்மள் ிம்ம் ன்மல்
அபவந ணட்டும் கமட்டுபடமகழப இனக்கயட. என
'ழசஞ்சு'க்குக்

கமழணச்ப யவடதம கமழணச்பரிதமக

தமமபட ழமட்டுப் மர்க்கணமட்ழமணம ன்றுகூ
இனக்கயட!இண்டு ழர் ளனக்கயதடித்டக் ளகமண்டு எழ
ணமடயரிதம மன்கு ஆனேடங்கவநப் ிடித்டக் ளகமண்டு

உட்கமர்ந்டயனக்கும்ழமட இண்டு டடேஸ், இண்டு மஞம்
ன்ளல்மம் மர்க்கயபர்கள் குனம்மடடி சயல்ம்

ண்டபட, சயத்ம் ழமடுபட கஷ்ந்டமன். அந்டக்
கஷ்த்வட சணமநித்ட அனகமகப் ண்ஞிக்

கமட்டுபடயல்டமன் கவஜன் ன்கயபின் மணர்த்தம்
இனக்கயட!
'கமழணச்பரி

ன் ளதவச் ளசமன்மல் உழ

கமழணச்பன் யவப்னம் பந்டபிடுகயட!எனத்டயதமகக்
கமட்டிபிட்டு அந்ட ழவச் ளசமன்மல் ரிதமதில்வ
ன்டமல்டமழம ன்ழபம கமணமக்ஷய, மமழச்பரி,
யடமம்ம, த்ரினறந்டரி, படிலேவதம்ணன் ன்ழ
ளதர்கலம் ளசமல்படமதினக்கயட!ளமம் டேடக்கணமக
ணந்த் சமஸ்த்த்வடப் மர்த்டமல் மமழச்பரிக்கு டடேர்மஞ-மச-அங்குசங்கழநமடு, இன்னும் மலு வககநில்
னஸ்டகம்-அக்ஷணமவ-பம்-அதம் ஆகயதவபனேம்

உண்டு. அழடமடு ணமர்[ன]ழணழ பவஞவதச்
ீ
சமர்த்டயப்
ிடித்டக் ளகமண்டினக்க ழபண்டும். யடம த்ரின
றந்டரி இண்டு கமவனேம் ணடித்டக்ளகமண்டு

உட்கமர்ந்டயனப்டமகலேம், மமழச்பரி பட கமவ
ணடித்ட இட கமவத் ளடமங்கப்ழமட்டுக்
ளகமண்டினப்டமகலேம் மபிக்கயட ம்ிடமதம்.

கமழணச்பனுவத பமணமங்கத்டயல் கமழணச்பரிதமக
உள்நழமட [டடேர்-மஞ-மச-அங்குசங்கவந
டரித்ட]மழ வக, ஆமல் இழட ழம பட கமவ
ணடித்ட, இவடத் ளடமங்கப் ழமட்டு உட்கமர்ந் டயனப்டமக
மபிக்கயட. ஸ்பமணய பட கமவத் ளடமங்கப்
ழமட்டுக்ளகமண்டு இவட ணடித்டக் ளகமண்டினப்மர்.
ணடித்டக் ளகமண் ணடிதில் - இண்டு 'ணடி!'- அந்ட
ணடிதில்டமன் அம்மள் உட்கமர்ந்டயனப்ட.

த்தம ச்ழமகம் ன்று மர்த்டமல் யடம

[ணம]த்ரினறந்டரி, மமழச்பரி இண்டு ழவனேழண
டயதின் பமணமங்கத்டயல் [இனப்டமகச்]ளசமல்மணல், டி
னெர்த்டயதமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ணந்த்த்டயன் அடய
ழடபவட று யவத மனய த்தமம், ம் ன்று

ணவ எனனகப்டுத்ட ழபண்டிதழமட இட்வ
னெர்த்டயதமகச் ளசமல்பழட 'இண்டுனக'ப்
டுத்டகயடமகத்டமழ ஆகும்?
அம்மள் ணமத்டயம் கனெர்த்டயதமகச் ளசமல்படற்கு

ளநந்டர்த ரிதிழழத ஆசமர்தமள் னேக்டயதமக

யதமதங்கமட்டி என ச்ழமகம் [23]ளகமடுத்டயனக்கயமர். எழ
னெர்த்டயதம அர்த்ட மரீச்ப னொத்டயல் டயதின் இட
க்கத்வடத் டயனடிக் ளகமண்ட ணட்டும் அம்மலக்குத்

டயனப்டய டபில்வதமம். அடமல் அபனவத பட
க்கத்வடனேம் அபழந கபர்ந்ட ளகமண்டு பிடுகயமநமம்.
அடமல்டமன் க னெர்த்டயதமகத் டன்னுவதடம

அனஞச் சயபப்ன யணமகழப இனந்ட ளகமண்டு, ஆமல்
ஈச்ப க்ஷஞணமக யவக்கப்டும் ம ழத்ம்
[ளற்யக்கண்], சந்த்கவ ஆகயதபற்வனேம்
டரித்டக்ளகமண்டு கமட்சய ளகமடுக்கயமநமம்!
அம்மலவத உமம ணமர்க்கங்கநில் என்யல்
(உத்ட ளகௌம் ன்ட.) , 'ஈச்பனுக்குத்டமன்
ஸ்படமபமக [ஸ்பதணமக]னொம் கயவதமழட!கமர்தனம்
கயவதமழட!அவப அம்மள் ளகமடுத்டத்டமழ அபனுக்கு
ற்ட்வப? ஆவகதமல் அபலக்கு ழபமக அபன்

ன்று னவ ண்ஞ னொம் ட?னவவத

ற்றுக்ளகமண்டு அடேக்ம் ன் கமர்தம்
ண்ஞலேந்டமன் ஆமணயக்கு சக்டய ட?அடமல்
அபவச் ழசர்க்கழப ழபண்மம். னொனம் கமர்தனம்
இனக்கய அபலக்கு ணட்டுழண னவ ண்ஞமம்'ன்று
வபத்டயனக்கயட.

இப்டிப் பிட அிப்மதங்கள் இனப்வட அடேரித்ழட
த்தம ச்ழமகத்டயன் ஸ்டமத்டயல் ஆசமர்தமள் என்று
ண்டம்ழமட அம்மவந ணமத்டயம் (கமழணச்ப
யவடதமக இல்மணல்) பர்ஞித்டப்
ண்ஞிதினக்கயமர்.
சயப-சக்டய ன்று இண்டு னெர்த்டயதமகத்டமன்

ஸ்ழடமத்த்வட ஆம்ித்டமர். ஆமலும் சயபின்
சக்டயதமக இனக்கப்ட் என னெர்த்டயவத ஸ்டடயப்டடமன்
க்ஷ்தம். ஆவகதமல், அம்ணம, அப்ம ன்று ழமடிதமகச்
ளசமல்ய ஆம்ிக்கடம், அபலவத ளநணமங்கல்தம்
ளடரினேம்டி டயவதச் ளசமல்ய ஆம்ிக்கடம்,

அபலவத மடயவ்த்தம் ளடரினேம்டி டயவத னடயல்

ளசமல்ய அப்னம் அபவநச் ளசமல்டம் ன்ளல்மம்
யவத்ட னடல் ச்ழமகம் ளசய்டமலும், அப்னம்
'இம்மர்ன்'வ

அபர் 'ழர்'ண்ஞிக் ளகமள்ந

பிப்மட ன்று அபவந ணமத்டயம் பர்ஞித்ட
ச்ழமகம் ளகமடுத்டயனக்கயமர் - சயப, சக்டய ன் இண்டு
ழமதில்மணல், சயபசக்டயதம எனபவ ணட்டும்
ளசமல்ய. [அந்ட ச்ழமகழண அடுத்ட பனபட.]
ஸ்பனொ பர்ஞவ

ஸ்பனொ பர்ஞவ
க்பஞத்-கமஞ்சர-டமணம கரி-கந-கும்-ஸ்ட-டம
ரிக்ஷீஞம ணத்ழத ரிஞட-சச்சந்த்-படம *
டடேர்-மஞமந் மசம் ஸ்னஞிணி டடமம கடவ:
னஸ்டமத் ஆஸ்டமம் :னணடயட-மழமனனயகம **
[ (க்பஞத்)

கயகயலுக்கும் (கமஞ்சரடமணம) ணஞிச்சயம்னகள்

அவணந்ட எட்டிதமஞச் சட்வ அஞிந்டபலம், (கரிகந-கும்-ஸ்ட-டம) ளதௌபணம தமவதின்
கும்த்வட [டவதிள்ந கும் ழமன் னவப்வ]யகர்த்ட
கயமல் பஞங்கயத [உலுள்ந]பலம், (ணத்ழத)
இவப்ிழடசத்டயல் (ரிக்ஷீஞம) ணயகலேம்

டேண்ஞிதபலம், (ரிஞட-சத்-சந்த்-படம) சத்
கமத்டப் னர்ஞ சந்டயன் ழமன் னகத்டயலம், (டடேர்
மஞன் ஸ்னஞினேம் அி) பில், அம்ன இபற்ழமடு மச

அங்குசங்கவநனேம் (கடவ:) வகத்டங்கநில் (டடமம)
ிடித்டக் ளகமண்டினப்பலம், (னணடயட:) டயரினங்கவந
அனயத்டபின் [சயபளனணமின்] (ஆழமனனயகம)

அங்கம படிபமபலணமபள் [அடமபட அம்ிவக]
(:) ணக்கு (னஸ்டமத்) டயழ (ஆஸ்டமம்)
லந்டனநட்டும்.]

க்பஞத் கமஞ்சர டமணம. 'க்பஞத்'ன்மல் சங்வக
கயடகயட ன்று ஏவச ண்டபட. சப்டத்வட வபத்ழட
பஸ்டலேக்குப் ளதர் ளசமல்லும் 'சப்டமடேகஞ'பமர்த்வட,

சங்வக கட்டித எட்டிதமஞத்டயற்குக் 'கமஞ்சர'ன்று ளதர்.

ளபறும் எட்டிதமஞம் 'ழணகவ'. அடயழ சங்வக

கட்டிதினந்டமல் 'கமஞ்சர'. ஸ்மணத்டயல் ''ஞத்
கயங்கயஞி ழணகம'' ன்று ''க்பஞத் கமஞ்சர டமண''த்வடழத
டமன் ளசமல்யதினக்கயட. சங்வகவத ணஞி ன்றும்
ளசமல்படண்டு. அடமல் கமஞ்சயவத ணஞிழணகவ
ன்றும் ளசமல்பட. டணயனயல் ஞ்சகமபிதத்டயல்
'ணஞிழணகவ'என்று.

அடயல் கடமமதகயதமக பனம்

ணஞிழணகவ கவசயதில் கமஞ்சரனத்டயற்குத்டமன் பந்ட
அங்ழக ஞ்சத்டயல் கஷ்ப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட

ணக்கலக்குத் டன்ிணயனந்ட அக்ஷத மத்டயத்டயமல்
ஆமம் ழமட்மள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அட

ளௌத்ட ணடச் சமர்ம கமபிதம். அடமல் ணஞிழணகவ
கமஞ்சரனத்டயல் என ளௌத்ட குனபிம் டீ ¬க்ஷளற்ழ
பமழ்க்வகப் தவ அவந்டமளநன்று இனக்கயட.

ஆமல் அக்ஷத மத்டயத்டயயனந்ட அபள் அன்ம்
ழமட் ணமசமழணம ம்னவத அம்மள்
கமணமக்ஷயண்ஞித ீ வவதக் கமப்ி ண்ஞிதடமக

இனக்கயட!'இன மனய ளல் ளகமண்ழ ண்மன்கு அம்
இதற்யதபள்'ன்று கமணமக்ஷயவதப் ற்யப் னமஞ பசம்
இனக்கயட. மனய ன்மல் அவப்டி. ''உண்ட மனய,
உடுப்ட மலு னனம்''ன்று எநவப மட்டில்கூ
பனகயட. அப்டிப்ட் இன மனய [என டி]அரிசய
அக்ஷதணமக பந அவடக்ளகமண்ழ அம்மள்

அன்டமம் ணட்டுணயல்மணல் இன்னும் னப்த்ழடமன
டர்ணங்கலம் ண்ஞிமநமம். அறுத்டமலு டர்ணம் ன்று
என கஞக்கு. அடயல் பமட டர்ணழண இல்வ. அவடப்
மடயதமகக் கண்ளன்ஸ் ண்ஞி னப்த்டயண்டு

ன்டனண்டு. அவடத்டமன் ''ண் மன்கு அம்''ன்ட.

ணஞிழணகவக் கவடவத வபத்டத்டமன்

கமணமக்ஷயனமஞம் லடயபிட்மர்களநன்றுகூ இந்ட
மநில் ளசமல்மம்!ஆமல் கமணமக்ஷயதின் ளதர்
ணஞிழணகவ லடயதடற்கு ளமம் னந்டய சங்க
கமத்டயழழத இனந்டயனக்கயட. 'கமணக் கண்ஞிதமர்
ப்சவதமர்'ன்று சங்க கமப் ளண் னபர்
எனத்டயக்குப் ழர்.
'கமணக்கண்ஞி'ன்ட 'கமணமக்ஷயழத'டமன்

கமணமக்ஷயபனயமடு

அப்ழமழட உண்டு ன்மல் அந்டக் கமணமக்ஷயதின்
கவடனேம் - அபள் அன் டமம் னடமட ண்ஞித
கவடனேம் - அப்ழமழட இனந்டடமினக்க ழபண்டும்.

மணன் ழர் இனந்ட கமளணன்மல் அப்ழமட மணமதஞக்
கவடனேம் இனந்டடமழ இனக்கடம்?ணஞிழணகவ ன்
ழனவதபள் அழட அர்த்டம் ளகமண் 'கமஞ்சர'ன்
ழவக் ளகமண் ஊனக்கு னடிபமக பந்ட ழசர்ந்ட
ளமனத்டத்வடச் ளசமல் பந்ழடன்..........
க்பஞத் கமஞ்சர டமணம. 'கமஞ்சர 'ன்று ளசமன்டயழழத
ஸ்ழடமத்த்டயன் ழடபவட யடமம்மள் ன்டற்கு
'யன்ட்'இனக்கயட.

இந்டப் ளரித ழடசத்டயழ ளடன்

ழகமடிக் கன்தமகுணமரிதியனந்ட கமஷ்ணீ ரில் க்ஷீபமி
பவதில் கபடய, சமனண்ழச்பரி, சமடமம்ம, ணீ மக்ஷய,
அகயமண்ழச்பரி, டர்ணம்பர்த்டயி, கணமம்மள்,

மமம்மள், சயபகமணறந்டரி, ஜமமம்ம, ப்ணமம்ம,
ககடர்கம, டநம, பமய, அம்மய, பிந்த்தபமயி,
அன்னர்ழஞச்பரி, கமநி, கமணமக்தம வபஷ்ஞபி (கபடயழகநம்;சமனண்ழச்பரினேம், சமடமம்மலம்-

கர்மகம்;ஜமமம்மலம், ப்ணமம்மலம்,
ககடர்வகனேம்-ஆந்டயம்;டநம பமய-

ணமமஷ்டிம்;அம்மய-குமத்;பிந்டயதபமயினேம்,
அன்னர்ஞினேம்-உத்டப்ிழடசம்; கமநிபங்கமநம்;கமணமக்தம-அஸ்மம்;வபஷ்ஞபி-

ம்ன;வத னெர்த்டங்கள்-டணயனகம்.) ன்யப்டி அம்மள்
னெர்த்டங்கநியனந்டமலும் லபித்தம டந்த்த்டயல்
ளசமல்யதினக்கயடி யடம த்ரினறந்டரிக்குரித அங்க
க்ஷஞங்கழநமடும் ஆனேடங்கழநமடும் உள்ந எழ
னெர்த்டய கமஞ்சரனத்டயல் இனக்கும் கமணமக்ஷயடமன்.
அடமல்டமன் 'ஊவச் ளசமன்மலும் ழவச் ளசமல்க்

கூமட' ன்று, இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டயல் ங்ழகனேழண அபள்
ழவச் ளசமல்மபிட்மலும் ஊவதமபட ளசமன்
ணமடயரி இனக்கட்டுளணன்று ''கமஞ்சரடமணம''ன்று ழமட்மர்
ழமயனக்கயட!

ழமகத்வடழத என vFg ழடபவடதமக - னணம ழடபி

ன்றுடமழ ளசமல்கயழமம்?அப்டி - என னொத்டயல்
மர்த்டமல் அப்ழமட அடன் ணத்டயதமக அபலவத மி
ஸ்டமணமக உள்ந இழண கமஞ்சரனம். எட்டிதமஞத்டயன்
னகப்ன மிக்கு ழணழழத பனணமடமல் 'கமஞ்சய'ன்று
அந்ட ழக்ஷத்டயற்குப் ளதர் ற்ட்ட.
கமஞ்சரடமணம - 'டமணம்'ன்மல் கதிறு ணமடயரி இவனகநமல்
னறுக்கயத சடு. தழசமவட க்னஷ்ஞின் உடத்வடச்
சுற்யக் கதிற்மல் கட்டிப் ழமட்டமழழத 'டமழணமடன்'
ன் ளதர் பந்டட. சங்வககள் னட்டித

ழணகமஞணம கமஞ்சயதமட டங்க இவனகவந

னறுக்கய அனகமகச் ளசய்தப்ட்டினப்டமல்
'கமஞ்சரடமணம'ன்கயமர்.

அம்மள் ந்ட பனம்ழமட மடச் சயம்ன
ணட்டுணயல்மணல் எட்டிதமஞ ணஞிகலம் ல்ல் ன்று
சப்டம் ண்டம்.
ழமக ணத்டயதியனந்ட ஆம்ித்ட என சுற்றுச் சுற்ய

அடயழழத னடிகய எட்டிதமஞம் ன்மல் அட ளமம்
ளமம்ப் ளரிசமக இனக்க ழபண்டும். அந்ட வகடமன்
அம்மலவத இடுப்னப் ிழடசத்வடச் சுற்யதினப்ட
ன்மல் அந்ட இடுப்னம் ளமம் பிஸ்டமணமதினக்க

ழபண்டுளணன்று ழடமன்றுகயட. ஆமல் பமஸ்டபத்டயல்
மர்த்டமல் ப்டி இனக்கயட?
க்ஷீஞம ணத்ழத
அந்ட இடுப்ன ளமம் ளணயந்டடமக இனக்கயட!'க்ஷீஞம்'ளணயந்ட. 'ரி'ன்று னன்மடி ழசர்த்டமல் 'ளமம்லேம்

ளணயந்ட'ன்று அர்த்டம். அப்டி இனப்டடமன் உத்டண
ஸ்த்ரீ க்ஷஞம். டடிதிவ, ளகமடிதிவ ன்ளல்மம்
ளசமல்பமர்கள். பிசயத்ளணல்மம் அபநிம் என்று
ழசர்கயன்!அடலேக்குள் ணத் ன்டி
டடிதிவக்குள்ழந ல்ம ழமகங்கலம்!
இடுப்னகு இனக்கட்டும் அபலவத னகம் ப்டி
இனக்கயட? அடல்பம ர்பமங்கங்கநிலும்
னக்தம்?'னக்தம்'ன்ழட 'னகம்'ன்

பமர்த்வடதியனந்டடமன் பந்டயனக்கயட!'ண்
சமடம்னக்கு சயழ ிடமம்' ன்கயழமம். அந்டப்

'ிடம'ந்டமன் 'னக்தம்'ன்டன்

அர்த்டணமகலேணயனக்கயட!அம்மலவத னகம்
ப்டிதினக்கயட?
ரிஞட சச் சந்த் படம
'ரிக்ஷீஞம'ன்டயல் 'ரி'ன்று

அந்ட பரிதின் னடல்

மடயவத ஆம்ித்டமற்ழமழப இண்மம் மடயவதனேம்
'ரி'ஞட

ன்று ஆம்ித்டயனக்கயமர். இம்ணமடயரி

இதற்றுபட கபிவடக்கும் அனகு, ஜமகம் வபத்டக்
ளகமள்நலேம் பசடய. யடம ஸ்மணத்டயல் கூ

இப்டி யவத பனம். 'ழணமவ'ன்று இந்ட அஞிக்குப்
ளதர்.

அம்மள் னகத்வட பர்ஞிக்கும்ழமட 'ரிஞட சத் சந்த்
படம'ன்கயமர். சந்டயன் ழமன் படம். அடயலும்

பிழசணம டமபள்தத்ழடமடும் [ளபண்வணழதமடும்]யட
சரடநத்ழடமடும் இனக்கய சத்கம சந்டயன் ழமன்ட.
'ரிஞட'ன்மல் 'னல

பநர்ச்சய அவந்ட'. அடமபட

னர்ஞிவண சந்டயன். சத்கமத்டப் னர்ஞிவண சந்டயவப்
ழம அம்மநின் னகம் சுப்ணமக, ப்கமசணமக,

அனள்யவப யல்ளன்று ளமனயபவட யன்ட்
ண்டகயமர். ிற்டு ''ஸ்ணயட ஜ்ழதமத்ஸ்ம மம் டப
பட சந்த்ஸ்த ிடமம்'' ன் ச்ழமகத்டயலும் இழட
கனத்வட ளமம்லேம் ஸ்பமஸ்தணமக பிபரித்டயனக்கயமர்.
ழணகமஞம், அவட அஞிந்ட இடுப்ன, னக்தணம னகம்
ஆபற்வச் ளசமல்யதமதிற்று. ஸ்டங்கவநச்

ளசமல் ழபண்மணம?எவ்ளபமன ழடபவடக்கும் த்டவ

ஸ்டம், அடயல் ன் ஆனேடம் ன்வட வபத்டத்டமன்
அட குயப்மக இன் ழடபவட ன்று யர்ஞதம்
ண்டபழட. அவடச் ளசமல்கயமர்.
டடேர்-மஞமந் மசம் ஸ்னஞிணதி டடமம கடவ:
டடேவனேம் மஞத்வடனேம் மசத்வடனேம் அங்குசத்வடனேம்
('ஸ்னஞி'ன்மல் 'அங்குசம்') கடங்கநில் டரித்டக்
ளகமண்டினக்கயமள் ன்கயமர். லபித்தம டந்த்த்டயன்

அடயழடபவடக்கு இடடமன் னக்த அவதமநம். யடம
ணமத்ரினறந்டரி, கமழணச்பரி ன்ட அபள் ளதர்.

ளமம் 'ளக்ிக'மகப் மர்க்கமபிட்மல் மமழச்பரி
ன்டம் அபள்டமன். அம்ிவக இப்டி உள்நழமட

அபலக்கு மலு ஸ்டங்கள் - ழணல் இண்டில் மசம்,

அங்குசம்;கர ழ் இண்டில் டடேற, மஞம். ணன்ணடனுவத
அழட கனம்ன பில்லும், னஷ் மஞனம்.
மகம்-த்ழபம் ன்று இண்டு. பினப்ன-ளபறுப்ன
ன்வப. மகம்-பினப்ன, த்ழபம்-ளபறுப்ன. ழபண்டும்ழபண்மம், ளகமள்லபட-டள்லபட ன்று ளசய்தச்

ளசய்கய இண்டு உஞர்ச்சயகள். ன்மக ஆழமசயத்டப்
மர்த்டமல் மக-த்ழபம் ன் இண்டுக்குள்ழநழத
ழமக பமழ்க்வக னமலேம் அங்கயபிடுகயட ன்று
ளடரினேம். மக-த்ழபம் ன்வடழத கமண-க்ழமடம்
ன்றும் ளசமல்பட. இண்வனேம் அக்கயக் கட்டுப்மட்டில்
வபத்டயனக்க ழபண்டும். இவபனேம் அம்மநின் ணமதம
ீ வதில் உண்மவபழத;அபலவத அடேக்
ீ வதில் ணவந்ட ழமகயவபழத - அந்ட
அடேக்த்டமல்டமன் ணவகயவப - ன்று

ஜமகப்டுத்டயக் ளகமண்டினந்டமழ அபற்வ அக்கயக்

கட்டிபிமம். ''மக ஸ்பனொ மசமட்தம''- 'ஆவச படிபம
மசத்வட உவதபள்';''க்ழமடமகமமங்கு ழசமஜ்ஜ்பம''''க்ழமட

ஆகம அங்குச உஜ்ஜ்பம''- 'ழகமனொணம

அங்குசத்டமல் ிகமசயப்பள்'ன்று ஸ்மணத்டயல்
பனகயட.

கமண-க்ழமடங்கநில் கமணத்டயற்கு னொகணமதினப்ட
அம்மலவத மசம். மசம் ன்மல் கதிறு. தணன்
பசுகய
ீ
கதிற்வ தண மசம் ன்கயழமணல்பம?
'ஆவச'ன்டற்கும் 'மசம்'ன்கயழமம்.

டமய்ப்மசம்

ன்கயழமம். ஆவசடமன் கமணம். கதிறு ழமட்டுக்

கமட்டுகய ணமடயரி ஆவச ம்வண ந்டப்டுத்டகயட.
க்ழமடத்டயற்கு னொகம் அங்குசம். ழகமம் ன்ட
அங்குசத்டமல் ழமட்டுக் குத்டகய ணமடயரிதமட.
ித்டயதமவ இல்வ!அபன் ம் ழகமத்வட க்ஷ்தழண
ண்ஞமணல்கூப் ழமபமன்! ம்வணழதடமன் மழண

ம்னவத ழகமத்டமல் குத்டயக்ளகமண்டு - அங்குசக்
குத்டமகக் குத்டயக்ளகமண்டு னண்டுத்டயக்

ளகமள்கயழமம்!ழகமத்டயல் எனத்டன் ளர்ய வ்பநலே
ழபஸ்ட் ஆகயட ன்று ப
ீ
தன்ஸ்டிச்
ளசமல்கயமர்கள். இடயழ ழபடிக்வகதமக,
சமஸ்டயங்கலக்கும் எத்டப் ழமபடமக, இன்னும் ன்
ளசமல்கயமர்களநன்மல் ணக்கு என்வப் ிடிக்கமணல்
னவகந்ட ளகமண்டு ழகமப்டுபட ம் சக்டயவத ழபஸ்ட்

ளசய்கயமளடன்மல், ளமம்லேம் ிடித்ட ந்ழடமணமகக்
கமணத்டயல் ழமகய ழமடடமன் அவடபிலேம் மஸ்டய

சக்டய ழபஸ்ட் ஆகயட ன்கயமர்கள். 'யட
சத்ன'ன்மர்கள் - அப்டி ல்ட ணமடயரி

இனந்டளகமண்ழ குனயவதப் யப்ட கமணம்.
அங்குசம் ன்மல் தமவ ஜமகம் உழ பனகயட.
மசனம் தமவ ம்ந்டப்ட்டடமன். தமவவத
ப்ழமடழண கட்டுத் டயதில் சங்கயய ழமட்டுக்

கட்டித்டமன் வபக்க ழபண்டும். அந்டச் சங்கயய மசந்டமன்.
கமணனம் க்ழமடனம் தமவதநலே ளரித
ரிணமஞனவதவப ன்டமழழத மசமங்குசத்டமல்
அபற்வ அக்குபடமகக் கமட்டுபட. கமண க்ழமடங்கவந
அக்குபட ன்மல் ன்?அவப னவநக்கய ணவ
அக்குபட ன்ழ அர்த்டம். அந்ட ணவ

ணடதமவதமகழப ஆசமர்தமள் 'சயபமந்டரி'தில்

ளசமல்யதினக்கயமர்;''ஹ்னடத ணழடம்''ன்று. ['ணட இம்'ணடதமவ.]
அம்மள் மசமங்குவசதமக இனப்டற்கு என பிநக்கம் இவபனேங்கூ அபள் ீ வ, அபலவத ணமவததின்
ிடம அங்கங்கள் ன்று மர்க்க ழபண்டும் ன்ட.

இன்ளமன பிநக்கம் - அம்மள் ம்ணயம் மசம் வபத்ட,
டன் வகதிலுள்ந மசத்டமல் ம்வணக் கமட்டி ம்னவத
ணற் மசங்கநியனந்ட இலத்ட அபவந ஆவசனேன்
''அம்ணம!''ன்று
'ற்ற்மன்

கட்டிக் ளகமள்லம்டிப் ண்டகயமள்;

ற்'வத் டனகயமள்;அழடழம, ம்னவத

ழகமத்டயன் ழணல் அபள் ழகமித்டக் ளகமண்டு, அந்டக்
ழகமத்டயற்கு உனபணம அங்குசத்டமல் அவடக் குத்டய
அக்கய சமந்டணமக்குகயமள் ன்ட.

இந்ட இண்வனேம் ளசமல்யபிட்டு அப்னழண டடேர்
மஞங்கவநப் ற்ய ஸ்மணத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயட. ளமடபமகச் ளசமல்பட 'டடேர்-மஞமசமங்குசம்'ன்மலும், ணமற்ய மசமங்குசத்வட னடயலும்
அப்னம் டடேர் மஞத்வடனேம் ளசமல்யதினக்கயட.
இடடமன் னேக்டணமகலேம் ளடரிகயட. னடயல் 'டடேர்
மஞம்'மமல் அந்ட இண்டும் ணன்ணடனுக்ழக
னக்தணமக யவக்கப்டுவபதல்பம?அவடழத

அம்மலக்கும் ளசமன்மல் அபலவத னக்தணத்பம்
ளடரிதமட. அட ணமத்டயணயல்வ. ணன்ணடமல் ற்டும்
ஸ்னஷ்டிக்கு, ந்டத்டக்கு அம்மள்டமன் யணம கமஞம்
ன்டமல் அந்ட இண்டு [ஆனேடங்கள்]இபள்

வகதியனந்டமலும், ந்ட ழணமசினேம் அபள்டமன் ன்வட
ணக்கபிக் கூமட. ணன்ணடின் டடேர்-மஞங்கழநகூ
அபள் வகக்கு இம் ணமயதழமட ந்டழணமசத்வடக்

குயப்வபடமளன்மலும் - இந்ட பிதத்டயற்கு அப்னம்
பனகயழன் - அந்ட இண்வ னடயல் ளசமன்மல்

ணன்ணடனுக்கு இபள் என கமப்ிடமன் ன் ணமடயரிதம
ண்ஞழண ற்டும். அப்டி ஆகமணயனக்கத்டமன்

அம்மலக்ளகன்ழ னபழச்பரி னடம னொங்கநில்
உள்ந மசமங்குசங்கவந னடயல் ளசமன்ட. அழக
கமணங்கநில் என்ம ச்னங்கம கமணத்டயற்கு ணமத்டயம்

(அடடமன் ளமம் பயவணதமக எனத்டவச் சறுக்கயபினப்
ண்டகயட ன்டமல்) இக்ஷறடடேஸ், னஷ் மஞங்கள்
ன்று டிதமக வபத்டயனக்கயளடன்மல், அத்டவ
பிடணம கமணத்டயற்குணமகப் மசத்வடனேம், அட

ணமத்டயணயல்மணல் அடற்கு டயர்ச் சக்டயதம ழகமத்வடக்
கமட்டுபடமக அங்குசத்வடனேம் வபத்டயனக்கயட. அபற்வ

னடயல் ளசமல்யபிட்மல் அபவந ன்மகத் ளடரிதப்

ண்டபடமக - [சயரித்ட]இன்ட்ளமட்னைஸ் ண்டபடமக ஆகயட.
கமணத்டயன் யவழபமட னொந்டமன் க்ழமடம். ஆவச
யவழபபில்வ, ழடமற்றுப் ழமச்சு ன்மழ ழகமம்
உண்மகயட.

அபநிழண ஆவச, ழகமத்டயம் ழகமம் ன்று அர்த்டம்
ண்டம்ழமட அந்ட மசமங்குசழண ந்ட ழணமசனம்
ஆபடமல் அம்மள் டத்பத்வட னற்யலும் ளசமன்டமக
ஆகயபிடுகயட.

மகத்டயற்குப் மசம், க்ழமடத்டயற்கு அங்குசம் ன்று
ளசமன்டற்கப்னம் ஸ்மணத்டயல் ''ணழமனொழக்ஷறழகமடண்ம'', ''ஞ்ச டந்ணமத் மதகம''ன்று

இண்டு ளதர்கள் டடேவனேம் மஞத்வடனேம் குயத்டச்
ளசமல்யதினக்கயட. ''ணயன் னொணம
இக்ஷறழகமடண்ம் (கனம்ன பில்) '', ''ந்ட

டன்ணமத்வகநின் னொணம மஞங்கள்''- ''இபற்வ
உவதபள்''ன்று அர்த்டம். 'டன்ணமத்வ'ன்மலும்
இங்ழக டன்ணமத்வகவந அடேழமகம் ண்டம்

ஞ்ழசந்டயரிதம் ன்றுடமன் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
ழபண்டும். ணன்ணடின் வகதில் உள்ந இண்ழடமன்.
அபவத் டன்னுவத அடயகமரிதமகக் ளகமண்டு
ழமகத்டயல் சயற்யன்க் கமணத்வட உண்டுண்டபள்
அகயமண் சக்பர்த்டயிதம அம்மள்டமன் ன்று

ளடரிதப்டுத்டபடற்கமக அந்ட இண்டும் இபநினம்
இனக்கயன். ஆமல் அட ணட்டுணயல்வ.

மசமங்குசங்கள் ப்டி ந்டம், ழணமக்ஷம் இண்வனேம்
கமட்டுபடமகச் ளசமன்ழழம, அப்டிழத இந்ட

இண்டுங்கூ!ணன்ணடன் வகதிலுள்ந ழமட சயற்யன்க்
கமணத்டயல் ணடேஷ்தின் ணவ அந்ட டடேறம்,
ஞ்ழசந்டயரிதங்கவந அந்ட ஞ்ச மஞங்கலம்
டள்லகயன்ளபன்மல், அம்மலவத

ஸ்டத்டயலுள்நழமழடம அழட டடேஸ் ழரின்ணம
ழணமக்ஷகமணத்டயல் ணவ இலத்டச் ழசர்க்கயட. அந்ட

மஞங்கலம் ழணமக்ஷகமணத்டயல் அம்மலவத ஸ்ழடமத்
கர ர்த்டங்கவநழத ழகட்க ழபண்டும், அம்மலவத
சஞமபிந்டங்கவந ஸ்ர்சயக்க ழபண்டும். அபலவத
னொத்வட டர்சயக்க ழபண்டும், அபலவத

சஞடீர்த்டமம்னடத்வட னசயக்க ழபண்டும், அபலவத
யர்ணமல்த னஷ்ங்கவந பமரிப் ழமட்டுக்ளகமண்டு டயவ்த
றகந்டத்வட அடேபிக்க ழபண்டும் ன்டமகப்
ஞ்ழசந்டயரிதங்கவநனேம் டயனப்ி பிட்டுப்
ரிசுத்டப்டுத்டயபிடுகயன். ணன்ணடிம் இனந்டழமட
ந்ட டடேர்மஞங்கள் ம் ணவனேம் னன்கவநனேம்
ளபநினகப்டுத்டய அல்ணம பித றகங்கநில்
ளகமண்டு டள்நிற்ழம, அந்ட டடேர் மஞங்கழந

அம்மநிம் இனக்கும்ழமட அந்ட பிதங்கலக்குக்
கமஞணமகலேம், யத்த றகணமகலேம் இனக்கும் அபநிம்
ம் ணவ, இந்டயரிதங்கவநத் டயனப்ிபிடுகயன்.

அழட ஆனேடங்கள்;இம் ணமயடமல் ிழதமழண ணமய
பிடுகயட!ம்வண டீர்த்டக் கட்டி பி ழபண்டுளணன்று
டயனன் கத்டயவதக் கமட்டுகயமன்;அழட கத்டய ம் வகக்கு

பந்டபிட்மல்? அபன் ஏட்ம் ிடிக்க ழபண்டிதடடமழ?

ணன்ணடன் வகதியனந்டழமட கனப்ஞ் சமமகலேம்,

னஷ்ங்கநியனந்ட ழடமகலேம் கமணம் ளமனயந்ட
ழமகத்வட ணதக்கயச் சயற்யன்த்டயல் சயக்க வபத்டட.
அம்மள் வகதில் அழட இண்டு ஆனேடங்கள் அபலவத
கனஞம த்வடப் ளமனயகயன். ப்டயதமக ணக்குத்
டமதமரிம் க்டயம் ளனகுகயட. அபலவத

கனவஞனேம் ம்னவத க்டயனேம் என்று ழசர்ந்ட
ற்டும் ஆந்ட ப்பமத்டயல் டன்வ ணந்ட

ழரின்த்வட அடேபிக்கயழமம். டமன் ணதங்குபட ணமவத
- ணம ளகட்ட. டன்வ ணப்ட ஜமம் ல்டயளல்மம் ல்ட.
இப்டி அம்மநிம் என்வ இம் ணமற்யமல்
யக்னஷ்ணமழட [ீசணமழட]உத்க்னஷ்ணமகயட

[உதர்ந்டடமகயட]ன்வடப் மர்க்கும்ழமட மம் ண்ஞிக்
ளகமள்லம் அங்கமத்வடளதல்மம் இம் ணமற்ய
அபலக்குப் ண்ஞிபிட்மல் உதர்ந்ட ப்ழதமத்வட

அவதமம் ன்று னரினேம். மழண அங்கமம் ண்ஞிக்
ளகமண்மல் அட அங்கமத்வட அபலக்குப் ண்ஞிப்
மர்த்டமழம அட அங்கமத்வடக் ளகடுக்கயட.
சுனக்கணமகச் ளசமன்மல், இந்டயரித யக்த்வட அம்மள்
வகதிலுள்ந னஷ் மஞனம் ணழம யக்த்வட
இக்ஷறடடேறம் அடேக்யத்டபிடுகயன். இட

ற்ட்டுபிட்மல் அப்னம் ஜமந்டமன், ழணமக்ஷந்டமன்.
ழபழ என்றும் ழபண்மம்!
ஞ்சமஞம் சுத்டப்டுத்டகய ஞ்ழசந்டயரிதங்கவநனேம்,
இக்ஷறடடேஸ் சுத்டப்டுத்டகய ணவனேம் ழசர்த்ட ஆறு

கஞங்கள் ன்று ளசமல்படண்டு. பண்டுக்கு ஆறு

கஞங்கள் இனப்டழம என ீபனுக்கு இந்ட ஆறு
கஞங்கள். டம்னவத ீபன் என ஆறு கஞ-சஞ
பண்டு ன்றும், அட, ப்டி என பண்டு டமணவப்
னலேக்குள்ழந ழமய் அப்டிழத னவடந்டபிடுழணம அப்டி
அம்மநின் மட டமணவதில் னவடந்டபி ழபண்டும்
ன்றும் ம்னவத ஸ்ழடமத்த்டயழழத ஆசமர்தமள்
கவசயதில் ளசமல்கயமர்: ''யம்ஜ்ந் ணஜ்ீப :கஞ
சஞ:ட்சஞடமம்''[ச்ழம. 90].

ன் கபிக்கடளணன்மல் அங்ழக இந்டயரிதங்கலம்
ணறம் அபள் ஸ்டத்டயலுள்ந டடேர்மஞங்கநமல்

அங்கழபண்டுளணன்று ளசமல்பில்வ. அபலவத
சஞத்டயல் அங்கழபண்டும் ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.
''c ஸ்டத்டமல்

அத படம் ட ழபண்டிதடயல்வ; உன்

சஞழண அவடப் ண்ஞி பிடுகயட''ன்று னன்மடி
ளசமன்மர். இங்ழக [''க்பஞத் கமஞ்சர

டமணம''ச்ழமகத்டயல்]பமதங்கலக்குப் டயமக அந்ட
இண்டு ஸ்டங்கநியனக்கும் டடேர் மஞங்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயமர். இவப டனகய ணழம யக்,
இந்த்ரித யக்ங்கவந ணட்டும் அபலவத

சஞமபிந்டம் ளகமடுக்கமடம ன் ன் ழகள்பிக்குப்
டயமகத் டமன் ின்மடி ணறம் ஞ்ழசந்டயரிதங்கலம்
என்று ழசர்ந்ட ீபம பண்டு அந்ட அபிந்டத்டயழ
னவடந்ட ழமபவடனேம் ளசமல்யதினக்கயமர். [ணீ டணயன
கங்கநிலுள்ந]மச அங்குசங்கள் அக்குகய ம்னவத
கமண, க்ழமடங்கலம் அபள் மடத்வடப் ிடித்டமழ
அங்கயபிடும்டமன்! ின்ழ டற்கு மலு

ஸ்டளணன்மல், அப்டி என னொத்வடப் மர்க்கும்ழமட
த்டவ ளநந்டர்தணமக இனக்கயட?அடற்கமகத்டமன்.

அபள் ளநந்டர்தபடய ன்ழடமடு சக்பர்த்டயி. அந்ட
கமம்ீர்தனம் ளடரிதத்டமன் ப்டமணமக டடேர்-மஞம்
னன்ிண்டு ஸ்டங்கநில் மம ன்மல் டடேர் மஞ
டமகத்டமன் சயத்டரிப்ட. மணர், அர்றன் ன்மல்
அப்டித்டமன் ழமடுபட. ட் இனக்கயபர்கவநனேம்
டமக்குபடற்கம ஆனேடம் அடடமன். அஸ்டய

சமஸ்டயத்டயற்ழக டடேர்ழபடம் ன்றுடமழ ழர்
இனக்கயட?அடமல் இந்ட ணம ணம மஞிக்கு டடேர்
மஞங்கவந னக்தணமகக் ளகமடுத்டட.
அபள் ஜம மம்மஜ்த மஞி, ழணமக்ஷத்வடத்

டனகயபள் ன்வடத் ளடரிபிப்டற்கமக ந்ட இண்டு
ளடமவந்டமல்டமன் ஜமம் பனழணம அந்ட மகத்ழபங்கவநத் ளடமவக்கய மசமங்குசங்கவந ணற்
இண்டு ஸ்டங்கநில் ளகமடுத்டயனப்ட.
மடத்டயழ மணமக ணர்ப்ிக்க ழபண்டித ணழம
இந்டயரிதங்கவந அபள் டமமக இலத்டக்ளகமள்பவடக்
கமட்ழப ஸ்டத்டயழ டடேர்மஞங்கநமக வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமள் - ''குனந்வட ன் கமயல்
பினடம்?''ன்று டெக்கயக் வகதில் ிடித்டக்
ளகமண்டினக்கய ணமடயரி!
ந்ட டடேர்மஞங்கவநக் ளகமண்ழ அம்மள்
ஜமணதணமதினக்கும் ஈச்பவ ழமகழக்ஷணமர்த்டணமக
ீ மடேக்னெர்த்டயதமக்க ழபண்டுளணன்று கமணத்டயல்

டயனப்ிபிட்டு சயபகமணறந்டரிதமமழநம, அழட டடேர்
மஞங்கநமல் ீப னெத்டயன் ணவனேம்

ஞ்ழசந்த்ரிதங்கவநனேம் டன் வகப்ிடிப்ில் அக்கயக்
ளகமண்டு க்ஷயப்வட இங்ழக டயதம ச்ழமகம் ணமடயரிச்
ளசமல்ய ஜமகப்டுத்டயதினக்கயமர். கவசயதில்

மர்த்டமல் இந்ட டடேர்மஞம் ண்டம் கமர்தத்வடனேம்
அபலவத சஞழண ண்ஞி பிடுகயட ன்று
னடித்டயனக்கயமர்!
ன் அர்த்டளணன்மல் - எவ்ளபமன ஆனேடத்டயற்கு
எவ்ளபமன சக்டய ன்மல் அந்ட சக்டய ல்மனம்
ங்ழகதினந்ட பந்டட?அம்மள் ளகமடுத்டத்டமன் பந்டட.
மளணல்மம் ணக்கு ணயல்மணல், ஆனேட த்டமல்
திக்கயழமம். அம்மநிழணம, ம் னலக்க

அபநிழணடமன்!அந்ட த்வடழத அபள் வகதிலுள்ந
ஆதடங்கள் அபள் ப்டி, ன் னொத்டயல், அநபில்
ளகமடுக்கயமழநம அப்டி பமங்கயக் ளகமண்டு அபலவத
ங்கல்த்வடக் கமர்தத்டயல் ண்டகயன்!அபள்
ங்கல்ித்டமழ ழமடம், கமர்தம் ந்டபிடும்
ன்மலும் ீ மந்டத்டயற்கமக கனபி, கஞங்கவநக்
ளகமண்டு த்டயக் கமட்டுபடமக பிவநதமடுகயமள்!
அபலவத சஞத்வடப் ிடித்டபிட்மல்

ழமடம்!கனஞம ங்கல்ம் ண்ஞி அதணம, பணம,
ஞ்ழசந்டயரித யக்ணம, ணழம யக்ணம
டபமமலும் அடேக்யத்ட பிடுபமள். இனந்டமலும்
ீ வதில் எப்னக்கு இடற்ளகல்மம் ஆனேடம், னத்டயவ
னடயதலேம் கமட்டுபமள்;கமட்மணலும்

இனப்மள்;ணற்பர்கள் வகதியனந்டமல் ன் அர்த்டழணம
அடற்கு ணமமகலேம் [டன் வகதிலுள்நழமட]கமட்டுபமள்!
ணசயபன் ஜமிதமய் உட்கமர்ந்டபிட்மல் ழமகம்
க்கமழட, ீ வ க்கமழட ன்டமல் கமணனும்
ழடமற்றுப்ழம இத்டயல் டமழ கமழணச்பரிதமகய அந்ட
டடேர் மஞங்கவந டுத்டக்ளகமண்டு ஸ்பமணயவத
பசரகரித்ட ீ வதில் ழசர்த்டமள். டமன் டுத்டக்
ளகமண்ட ணட்டுணயல்வ, அந்ட சயபனுங்கூ அழட
ஆனேடங்கவந டுத்டக்ளகமண்டு கமழணச்பன் ன்
ச்னங்கம னெர்த்டயதமகும்டிப் ண்ஞிமள். அப்னம்
கமணவனேம் உதிர்ித்ட அபனுக்ழக ீப னெத்டயம்
கமணத்வட உண்மக்கும் அடயகமத்வட ணறுடினேம் டந்டமள்.
டந்டபிட்டும் அந்ட ஆனேடங்கவந பிமணல் டமனும்
வபத்டக் ளகமண்மள்.

ஆமல் இப்ழமட அபற்யன் கமர்தத்வட ணமற்ய
பிட்மள். இந்டயரிதங்கவநனேம் ணவனேம் பிதமடே

ழமகத்டயல் இலத்டபிட் அந்ட ஆனேடங்கவநக் ளகமண்ழ
இப்ழமட அபற்வத் டன்ிம் இலத்டக் ளகமள்ந

ஆம்ித்டமள். கர்ணமடேமம் கமணமடய அடேழமகங்கவந
ங்கள் ள ழபண்டிதடற்கமக ணன்ணடிம் அந்ட
ஆனேடங்கள் என ணமடயரி கமர்தம் ண்ஞ வபத்டபள்,

அபர்கள் கர்ணமவபழத ளனக்கயக் ளகமண்டு ழமகமணல்
டன்ிம் டயனம் ழபண்டித ணதத்டயல் அப்டி
டயனப்னபடற்கு உகஞணமகழப அபற்வத் டன்
ஸ்டங்கநில் டரித்டக் ளகமண்மள்.

ஆக அபள் ணன்ணடின் அஸ்டயங்கவந வபத்டக்

ளகமண்டினந்டமலும், அபள் ணன்ணடமரி [ணன்ணட சத்னபம
ணசயபன்]எனத்டனக்குத்டமன் கமணம்
உண்மக்குகயமள்;ணற்பர்கலக்குக் கமணத்டயயனந்ட
பிழணமசழண டனகயமள். ஜம னெர்த்டயதம ஸ்பமணய
பிதத்டயல் ணமத்டயம் அபள் சயபகமணறந்டரிதமக
இனந்டளகமண்டு, க்டர்கலக்கு ஜமமம்மநமக
இனக்கயமள். ணன்ணடன் கவடவதப் மர்த்டமழம இழட
ஆனேடங்கநமல் அபன் ீப னெத்வடக் கமணத்டயல்
டள்லகயமன்;ஆமல் ஈச்பன் எனத்டிம் ணட்டும்
ம்ம் சமதமணல் அபழ ஸ்ணணமகப் ழமமன்.
அம்மலவத சடர்னங்கவநனேம் எட்டிதமஞத்வடனேம்
¨க்ஷ்ணணம இடுப்வனேம் சச்சந்த் படத்வடனேம்
பர்ஞித்டபிட்டு - இட அபதப ஸ்பனொம் இவட

பர்ஞித்டபிட்டு - டத்ப ஸ்பனொணமக அபள் ன்
ன்று ளன்ஸ் ினயந்ட ளகமடுக்கயமர், ''னணடயட:ஆழம
னனயகம''ன்று. ''த்ரின ம்மனுவத

டற்ளனவணதின் ஆகமம் [படிபம்]''ன்ட இடற்கு
ழணளலந்ட பமரிதம அர்த்டம். ஆனணமகப் மர்த்டமல்

அபனுக்கு ற்ட் 'மன்'ன் உஞர்ச்சயதின் உனபழண
அபள். கமணனுவத டடேர் மஞங்கவந வபத்டக்
ளகமண்டினப்பநமமலும் இபழந ப்ஹ்ணத்டயனுவத
மக்ஷ£த் சயத்சக்டயதமக இனக்கய ஜமமம்மள் ன்று
அர்த்டம். இந்ட பிதம் னந்டயழத ளசமன்ழன்.
னஸ்டமத் ஆஸ்டமம். ''னஸ்டமத்''- டயரில்;''ஆஸ்டமம்''-

இனக்கட்டும், பிநங்கட்டும். ''சப்டயக்கய கமஞ்சர டமணமவபப்

னட்டிக் ளகமண்டுள்ந எடிந்ட ழமகய ணமடயரினேள்ந

இடுப்னம், சத்கம னர்ஞ சந்டயன் ணமடயரிதம னகனம்,
டடேர்-மஞ-மசமங்குசங்கவந டரித்ட ஸ்டங்கலம்
ளகமண் அம்மள் - ணசயபின் மந்டம
ஸ்பனொிஞி - ம் டயரில் பிநங்கட்டும்''ன்கயமர்.
ணக்ளகல்மம் னன்மல் யன்று அபள் கமட்சய

ளகமடுக்கழபண்டுளணன்று ப்மர்த்டயக்கயமர். டக்கு
ணமத்டயணயல்மணல் ம் ல்ழமனக்கும் ழசர்த்ட

ப்மர்த்டயக்கயமர். ''னஸ்டமத் ஆஸ்டமம் :''ன்கய இத்டயல்
'':''ன்டற்கு ''ணக்கு''ன்று

அர்த்டம்.

''க்கு''இல்வ;''ணக்கு''.

அப்டி அபவந ணக்கண்ஞின் னன்மல் யறுத்டயப்
மர்ப்டற்குத்டமன் இந்ட ச்ழமகத்வட அனகம ஸ்பனொ
பர்ஞவதமகப் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

அபலக்கு ழபழ சய க்ஷஞங்கலம் உண்டு - சயயல்
சந்த்கவ, ம ழத்ம் [ளற்யக்கண்], ஞ்ச

ப்ஹ்ணமம்.... னக்தணமவட ணந்ட பிட்ழன்,
ளசக்கச் ளசழபல் ன்று ழமடயச் சயபப்மக பர்ஞம் -

இப்டி க்ஷஞங்கள் உண்டு. ின் ச்ழமகங்கநில் அந்ட
பிதங்கள் இல்மணழ இந்ட ச்ழமகம் ம்னவத

ஸ்ழடமத் னெர்த்டய இன்மர் ன்று ஸ்ஷ்ணமக உறுடய
ளசய்டபிடுகயட.

அந்ட யடமம்மநின் பம ஸ்டமத்வட அடுத்ட
ஸ்ழமகத்டயல் ஆசமர்தமள் பர்ஞித்டயனக்கயமர்.

அிமணய அந்டமடயனேம் இழட யடமம்மவநக்

குயத்டடடமன். [டயனக்கலைர்]அிமணயதம்ணவப்
மர்த்டமல் டடேர் மஞ மசமங்குசங்கழநமடு
இனக்கணமட்மள். ழசமன ழடசக் ழகமபில்கநின் பனக்கப்டி
பமதம், னண்ரீகம், அக்ஷணமவழதமடுடமன் இனப்மள்.
ஆமலும் [அிமணய]ட்னக்கு அபள் டர்சம் டந்டட
இப்டித்டமன் [யடமம்ிவகதமகத்டமன்]. அந்டமடயதின்
இண்மபட மட்டிழழத அபர் டயதம ச்ழமகம் ணமடயரி
பர்ஞித்ட டடேர் மஞ மசமங்குச ஸ்வடதமகத் டமன்

ளசமல்யதினக்கயமர்;னடிக்கய கவசயப் மட்டிலும் இந்ட
யடமம்ம க்ஷஞத்வடழத ளசமல்யதினக்கயமர்.
அம்ிவகதின் இனப்ிம்
அம்ிவகதின் இனப்ிம்
றடமயந்ழடமர்-ணத்ழத றபிி-பமடீ-ரிவ்னழட
ணஞித்பழ
ீ
ீழமபபடய சயந்டணமஞி-க்னழ *
சயபமகமழ ணஞ்ழச ணசயப-ர்தங்க யதமம்
ந்டய த்பமம் டந்தம:கடயச சயடமந்ட ரீம் **
[ (றடம

யந்ழடம:) அம்னடக் கயன் (ணத்ழத) டுபில்

(ற-பிி-பமடீ-ப்ரிபனழட) கல்க
பினக்ஷபத்டயமல் சூனப்ட் (ணஞித்பழ)
ீ
த்டய
ணஞிதமழழத ஆ டீபமகயத ணஞித்பத்டயல்
ீ
(ீஉபபடய) கடம் பினக்ஷச்ழசமவனேன் கூடிதடமனேள்ந
(சயந்டமணஞி க்னழ) யவத்டவட அநிக்கும்

சயந்டமணஞிகவநழத இவனத்ட ஆக்கயத ணமநிவகதம

சயந்டமணஞி க்னத்டயல் (சயபமகமழ ணஞ்ழச) சயப

படிபணம ணஞ்சத்டயல் (ணசயப ர்தங்க யதமம்)
ணசயபமகயத ளணத்வடதில் லந்டனநினேள்ந (சயடமந்ட
ரீம்) ஜமமந்டப் ளனக்கமகயத (த்பமம்) உன்வ
(கடயச) பழம சய (டந்தம:) மக்கயதசமயகள் (ந்டய)
பனயடுகயமர்கள்.]

சயபனுக்குக் வகமம், பிஷ்டலேக்கு வபகுண்ம்
ணமடயரி யடமம்மலக்கும் டி ழமகம் உண்டு.
அபர்கலக்கு எவ்ளபமன பம ஸ்டமந்டமன்.
இபலக்ழகம இண்டு. அடயல் என்று ிம்ணமண்ம்
ன்கயடற்குள்ழநழத ல்ம க்ங்கலம் டன்வச்
சுற்ய பனம்டி ணத்டயதியனக்கும் ழணன சயகத்டயல்
இனப்ட. அந்ட ழணனபிழழத ழபழ னென்று

சயகங்கநில் ப்ம்ண ழமகம் பிஷ்ட ழமகம், சயபழமகம்
ஆகயதவப இனப்டமகலேம் அந்ட னென்றுக்கும்
டுமதகணம ிடம சயகத்டயழ அம்மள் ழமகம்
இனப்டமகலேம் ளசமல்யதினக்கயட. ''றழணன ணத்த

ச்னங்கஸ்டம'' ன்று ஸ் மணத்டயல் இவடப்ற்யச்
ளசமல்யதினக்கயட. இட என்று. இட டபி இந்ட

ப்ஹ்ணமண்த்டயழழத அங்கமணல் டி ழமழகமணமக
ஸ்னஷ்டி ண்ஞிக்ளகமண்டு அடற்குள்ழந என
த்பத்டயலும்
ீ
(டீபிலும்) பயக்கயமள். ''றடம மக
ணத்தஸ்டம, கமணமக்ஷீ, கமணடமதிீ''ன்று
ஸ்மணத்டயல் இந்ட அம்னட மக
இனப்ித்வடச் ளசமன்லேழழதடமன்
கமணமக்ஷயமணத்வடனேம் ளசமல்யதினக்கயட. ஆசமர்தமள்
பர்ஞிப்டம் இந்ட பம ஸ்டமத்வடடமன். இடடமன்

அம்மழந யர்ணமஞித்டக் ளகமண் ழமகம். ழணன ணத்த
சயனங்கத்டயயனப்ட ழடபத்டச்சம பிச்பகர்ணம
யர்ணமஞித்டட - அம்மள் ளகமடுத்ட
சக்டயதமல்டமன்!ழடபர்கலவத சத்னபம
ண்மறவ படம் ண்டபடற்கமக அம்மள்
ஆபிர்பித்டமள். உழ, ''இபள்டமன் ம் மஞி,
மமழச்பரி''ன்று ழடபர்கள் ட்மிழகம்
ண்ஞிமர்கள். மஞிக்கு மடமிதமகழப பிச்பகர்ணம
கப்ட் ழகமட்வ ளகமத்டநங்கழநமடு ழடப

ழமகங்களநல்மம் இனக்கும் ழணன ர்பத்டயல்
அம்மலக்கும் என லனத்வட யர்ணமஞித்டக்

ளகமடுத்டமன். ஆமல் ஆசமர்தமள் பர்ஞிப்ட அம்மழந
ஸ்னஷ்டித்டக் ளகமண் அம்னட மக லனத்வடத்டமன்.
ழணன ணத்டயதமமலும் ரி, அம்னட மகணமமலும்
ரி அடயல் அபலவத ஊனக்கு ழமய்பிட்மல் அங்ழக
என்றும் பித்தமணயல்வ. ளபநிக் ழகமட்வதியனந்ட
ஆம்ித்ட அண்ணவதில் அபள் ளகமலுபினக்கும்
இம் பவதில் இண்டிலும் எழ ணமடயரிதம
ிமகமங்கள், பங்கள், டமகங்கள், ரிபமங்கள்டமன்.
அந்ட மடமிக்கு [டவகத்டயற்கு]லனம் அல்ட

லகம் ன்ழ இண்டிலும் ளதர். அட இனத்வடந்ட
ழகமட்வகலம் ிகமங்கலம் சூழ்ந்டட. னடயல்
இனம்ியனந்ட ஸ்பர்ஞம் பவ எவ்ளபமன
ழமத்டமல் எவ்ளபமன ழகமட்வ. அப்னம்
பத்டயங்கள் எவ்ளபமன்மலும் எவ்ளபமன ழகமட்வ.

இப்டிழத ¨க்ஷ்ணணமகப் ழமய் ணமழழத ஆ
ழகமட்வ, னத்டயதமழழத ஆ ழகமட்வ,

அங்கமத்டமம ழகமட்வ ல்மங்கூ உண்டு.
கவசயதில் ¨ர்த ழடஸ், சந்டய ழடஸ், ணணட
ழடஸ் இபற்வக் ளகமண்ழ எவ்ளபமன ழகமட்வ.

ழகமட்வகலக்கு டுழப டயவ்த வ்னக்ஷங்கள் உள்ந 
பங்கள்,  ஏவகள் ல்மம் டமண்டிப் ழமமல்
இனத்வடந்டமபட ஆபஞத்டயல் - ஆபஞம்

ன்மலும் ப்மகமம்டமன் - ணம த்ணபம் ன்று
எழ டமணவ ணதணமய்ப் னத்ட ஏவ பனம். அட அகனய
ணமடயரி. அடற்குள்ழந ளசங்கலுக்குப் டயல் சயந்டமணஞிக்
கல்கவநழத வபத்டக் கட்டிதடம அம்மநின்

அண்ணவ பனம். (டர்பமரின் 'ஆர்தம த்பிசடய'திலும்
'யழடமமக்தம'த்டயன்

ிற்குடயதிலும் லனத்டயன்

பிரிபம பர்ஞவ கமஞமம்.)

அண்ணவதில் இனக்கய மஞி, மமழச்பரி ன்ட
என க்கம். அப்டிப் மர்க்கயழமட டயல்

யம்மம் ழமட்டுக்ளகமண்டு டர்மர் த்டபமள்.
னன்ழழத ளசமன்மற்ழம ஞ்ச ப்ம்ணங்கவந மலு
கமமகலேம் ழணல் வகதமகலேம் ளகமண்

யம்மம். அடயல் கமழணச்பன் ணடிதில் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டு டர்மர் த்டபமள். மஞி ன் அடயகம
ஸ்டமத்வட னக்தணமக வபக்கமணல் ப்ஹ்ண டத்பத்வட
ீ வதில் டயனப்ித ச்னங்கமனெர்த்டய ன்று
மர்க்கயழமட யங்கணம ம டமக இல்மணல்
கமந்டணம அந்டஃனத்டயல் டர்சம் டனபமள். அந்ட
டர்சம் ளறுபடற்கு ளமம்லேம் உசந்ட இந்டயரித

யக்ம் ளற்யனந்டமல்டமன் னடினேம். டத்பமர்த்டணம
ச்னங்கமத்வடப் னரிந்டளகமண்டு டத்பத்டக்குள்ழந

னலகயப்ழமகய க்பணயனக்கயபனக்கு ணட்டுழண அப்டி
டர்சம் கயவக்கும். டயல் யம்மணமதினந்ட
ஞ்ச ப்ஹ்ணமம் இங்ழக (அந்டஃனத்டயல்) ணஞ்சணமக

இனக்கும். அடயழ கமழணச்பழமடு அம்மள் இனப்மள்.
ழணன ணத்டயதிழனேள்ந லனத்டயல் ழடபர்கலக்ளகல்மம்
ழணழ மடர்மர் த்டகய மஞிதமகலேம், அம்னட
மக ணத்டயதிழ உத்டணணம மடகர்கலக்குக்
கமழணச்ப டயவ்வடதம டமதமகலேம் இனப்மள்.
டமதமனம் டகப்மனம் என்யப்ழமய், அடயழழத

குனந்வடனேம் என்மகப் ழமய்பிடும் ண மனேஜ்தம்
பவ ல்மம் அடேக்யப்மள்.
அப்டிப்ட் அம்மலவத பமத்வடத்டமன் அம்னட
மகத்டயயனந்ட ஆம்ித்டக் கமழணச்பனுவத ணடி
பவதில் சுனக்கணமக இந்ட [8-பட]ச்ழமகத்டயல்
ஆசமர்தமள் பர்ஞித்டயனக்கயமர்.
[ச்ழமகத்டயன்

னெ பமர்த்வடகள் எவ்ளபமன

ளசமற்ளமமக ணத்டயற்குள் ளசமல்யக்

ளகமள்கயமர்களநன்று ழடமன்றுகயட. ளசமற்ளமர்கநின்
ளமனவந ணட்டும் ளபநிப் ளணமனயகயமர்கள்.]
அம்னட மக ணத்டயதில் ழடபழமக வ்னக்ஷங்கள் ன்று ந்ட - ணந்டமம்,

மரிமடம், ந்டமம், கல்கம், ரிசந்டம் ன்று.

அப்டிப்ட் ணங்கள் அர்ந்ட அண்தத்டயமல்
சூனப்ட் -

சூனப்ட்டமக உள்ந ணஞித்பம்
ீ
ன் டீபிழ - யம்
னலக்க ணண்ஞமகழபம கல்மகழபம இல்மணல் த்
ணதணமகழப இனப்டமல் அப்டிப்ழர் - அந்டத் டீபிழ ீம் ன் ணங்கவநக் ளகமண் உபத்டயழ கடம்ம் ன்வடத்டமன் ீம் ன்றும் ளசமல்பட,
னழமகத்டயழ அம்மலக்கு ளரித பமணம
ணடவனேம் கடம்பணமக இனந்டடடமன். டணயனயல்

கம்ம், கப்ம் ன்ட. னனகனுக்கும் அட ளமம்
ப்ரீடய. கம்ன் ன்ழ டணயழ் டைல்கநில் அபனக்குப்
ளதர் ளசமல்யதினக்கயட:ணஞித்பத்டயல்
ீ
கடம்

வ்னக்ஷங்கநமழழத ஆ உபம் இனக்கயட. ''கடம்
ப பமயீம்'', ''கடம் ப சமரீஞம்
ீ '', [''கடம் ப
சமதம'', ''கடம் ப ணத்தகமம்'']ன்ளல்மழண அடிக்கு
அடி ஆம்ித்ட ஆசமர்தமள் அஷ்கம் மடிதினக்கயமர்
(த்ரினறந்டர்தஷ்கம்) ;

குனந்வடகலக்குக்கூச் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட அவப
ஆவசதமகக் கற்றுக் ளகமண்டு ளசமல்லும்..... கடம்

பத்டயல் ஆந்டணமக அம்மள் ஞ்சமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினப்மள். ணடவதில் கடம் பம்,
ணஞித்பத்டயல்
ீ
உபம். உபம் ன்மல் சயயத
பம். ப்நமன் ண்ஞி ணிடர்கள் வபத்ட மர்க்.
னடயல் டீலே ஏத்டயல் கல்கமடய டயவ்த பினக்ஷங்கள்

கமமகழப இனக்கயன். அப்னம் மடமிக்குக் கயட்ழ
கடம்ம் உபணமதினக்கயட........

ங்ழக மர்த்டமலும் லேன், லேன்யப் ன்று கட்

ஆம்ித்ட ணத்வடளதல்மம் ளபட்டிழமம். அப்னம்
ணணயல்மபிட்மல் ழமக பமழ்க்வகக்ழக அழக
டயனுயல் மி பந்ட பிடுகயளடன்று னரிந்டளகமண்டு
இப்ழமட ப ணழமத்பம் ளகமண்மடுகயழமம்!அந்ட
உத்பனம் ழப்ரில்டமன் மஸ்டய ப்டமகத்

ளடரிகயட!ஆடய கமத்டயல் இத்டவ லேன்கள் இல்மட
ழமழட ந்ட ஊமதினந்டமலும் ல்வதில் உபம்
இனக்கும். ழகமட்வழதமடு கூடித மடமி ன்மல்
யச்சதணமக இனக்கும். 'ழச்சர் அப்ளட்'ஆகமணல் அட
கமப்மற்யதழடமடு சத்ன வன்தத்டயணயனந்டம் ஊவக்
கமப்மற்யக் ளகமடுத்டட.......

ீ உபம் சூழ்ந்ட சயந்டமணஞி க்னத்டயழ உத்தம பத்டயற்குள் அம்மலவத அண்ணவ.
சயந்டமஞிணஞிகநமழழத யர்ணமஞம் ண்ஞி ஜ்பயக்கய
அண்ணவ. ம்னவத ண்ஞங்கவநளதல்மழண
ணஞிதமக்கய - ணஞி ணஞிதம சயந்டவகநமகப்

அபவநப் ற்யழத யவத்ட அந்ட ணஞிகநமழழத ஆதம் கட்டிமல் அடலேம் சயந்டணமஞி க்னந்டமன்.
அடற்குள், அடமடபட ம் சயந்வடக்குள், அபழந பந்ட
குடிளகமண்டு பிடுபமள். அப்டிப் ண்டபடற்கு

பனயதமகத்டமன் ளபநிதிழ அபலக்கு பமஸ்டமம்
ளசமல்ய அவட த்தமிப்ட. னடிபில் அபள்
ணக்குள்ழநழத பழபண்டும். அிமணய ட்ர்
அப்டித்டமன், ''உன் ழகமபில் அங்ழக இனக்கம, இங்ழக

இனக்கம?''ன்று  டயனுமகக் ழகட்டுபிட்டு ''ன்ன்

ளஞ்சகழணம?''ன்று னடித்டயனக்கயமர். இன்ளமன

மட்டில், என்மய் அனம்ிப் பமய் பிரிந்ட இவ்லேகம்
னலபடணமக பிதமித்டயனப்பள், அந்ட உகளணல்மம்
அடிட்டுப் ழம ின் யற்கும் ஆத்ண ஸ்பனொணமகலேம்
இனப்பள், ப்டிழதம ன் இத்டனூண்டு ளஞ்சுக்குள்ழந
ஸ்டயபமம் ளசய்கயமழந!''ன்று ஆச்சர்தப்டுகயமர்.
சயந்டமணஞி க்னத்டயற்குள்ழந சயப ஸ்பனொணம
ணஞ்த்டயழ - ஞ்ச ப்ஹ்ணமம் ளசமன்ழழ, அடன்
ழணழ அந்ட ந்ட ழனக்கும் ழணழ சயபம் ன்றும் ணசயபம்
ன்றும்  ப்ஹ்ண ஸ்பனொணமக இனக்கப்ட்

கமழணச்பின் ணடிதிழ - ''ணசயப ர்தங்க''ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. ''அங்'' (anka) ன்று ணமத்டயம்

ளசமன்மல்டமன் 'ணடி'. 'ர்தங்க' ன்மல் ளமடபமக
டுக்வக, கட்டில், இடுப்வனேம் ணடிவதனேம் ழசர்த்டக்
கட்டி பஸ்டயம் ன்ளல்மம் அர்த்டம். டுக்வக,
கட்டில் ன் அர்த்டம் ீண்டு ளகமண்ழ ழமய்,

சயபிவகதில் ழமகயபபர்கள் அடயழழத டுத்டக்

ளகமள்படமல் அடற்கும் ர்தங்கம் ன்று ழர் பந்ட, அட
டயரிந்ட டயரிந்ட 'ல்க்கு', planquin ன்ளல்மம்

ஆகயபிட்ட. ''சதம், ணஞ்ச, ர்தங்க, ல்தங்கம:''ன்று
'அண'த்டயழழத
palanquin

பனகயட. அந்டப் 'ல்தங்கம்'டமன்

ன்றும் ல்க்கு ன்றும் ஆட. வபமகம்

மணமடன் ளசட்டிதமர் ன்று ளரித சயப க்டமகலேம்
னபமகலேம் என ினகர் இனந்டமர். அபர்
'ல்க்கு'ன்ட 'ல்

அக்கு'ன்டயயனந்ட

பந்டட;அடமபட ' அக்ஷங்கள்'[ கண்கள்]என

ல்க்கயல் ழமகயபரின் ழணல் குபிந்டயனக்குணமவகதமல்
அந்ட பமத்டயற்ழக அப்டிப் ழர் பந்ட பிட்ட
ன்று சமடர்தணமகப் மடிமர். பமஸ்டபத்டயல்
'ர்தங்கம்'டமன்

ன்மட.......

ல்தங்கம்-ல்ங்கம்-ல்க்கு

கமழணச்பின் ணடிதம ளணத்வட அம்மலக்குப்
ர்தங்கம்.
அடயல் உட்கமர்ந்டயனப்பவந கமழணச்பரி, மழச்பரி

ன்று ச்னங்கம றந்டரிதமகழபம, மஞிதம்ணமநமகழபம
ளசமல்மணல் ஜமத்டயன் உச்சயக்குத் டெக்கய ''சயடமந்ட
ரி''ன்று ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயமர்!அடடமன்

ஆசமர்தமள் பமக்கயன் ளனவண!ச்னங்கம ஸ்பனொணமக
அபள் ஸ்பமணயழதமடு இனக்கயமளநன்மலும் அட ஆத்ண
ச்னங்கமம் அல்பம?த்வட பிட்டுப் ிரிதமட சயத்டயன்
ஆந்ட ளபள்நணமக இனக்கும்

ப்ழவணதல்பம?அடமல்டமன், இப்டிதிப்டி ஆகப்ட்
ழமகத்டயல், ஊரில், க்னத்டயல், இன் ஆத்டயல்
உட்கமர்ந்டயனப்ட பமஸ்டபத்டயல் சயடமந்ட

ப்பமழணதமக்கும் ன்று னடித்டயனக்கயமர்.
இப்டிதன பம ஸ்டமத்டயல் சயடமந்ட ரிதமக
உள்ந உன்வ தமழம சய மக்தசமயகள்
பனயடுகயமர்கள் ன்கயமர்: ''ந்டய த்பமம் டந்தம:கடயச''.
ரிதமக ப்ழமஸ் ஆர்ர் ண்ஞிமல், ''கடயச

டந்தம:த்பமம் ந்டய' - ன்டற்கு 'என சய மக்தசமயகள்
உன்வப் னயக்கயமர்கள்'ன்று அர்த்டம்.

''ன் 'என

சய'?ழடப ீ னவ ண்டபர்கநமக ளமம்ப்

ழர் இனக்கமழந!அடலேம் இப் மலக்கு மள்
மஸ்டயதமதிண்டு பழட!''

னவ ன்று ளமம்ப் ழர் ண்ஞமம் ஆமல் சும்ணம
'ளணமஞ

ளணமஞ'ண்ஞிபிட்டு என கல்னத்வடக் கமட்டி

பிட்மல் அட யணம னவதமகய பிடுணம?
''அப்டிதமம

ட யணம னவ?''

டளபன்மல் - னன் ச்ழமகத்டயழ அபள் னொத்வட
பர்ஞித்டழடமல்யழதம?அவட ன்மக ணயல்

பமங்கயக்ளகமண்டு யறுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். இப்ழமட
பர்ஞித்ட அபலவத பம ஸ்டமத்டயழழத மம்
இனப்ட ழம யவக்க ழபண்டும். அபலவத

அனழந அம்னட மகணமகலேம், கல்கக் கமமகலேம்
ம்வணச் சுற்யச் சூழ்ந்டயனப்டமகலேம், அந்ட அனநில் மம்
இனக்கும் னணயழத த்ணதணமகய பிட்டமகலேம்,

ம்னவத னம க்னம் இஷ்ணமவடளதல்மம்
டனம் சயந்டமணஞிதமழழத கட்டிதடமகலேம் மபவ

ற் ழபண்டும். அடடமன் மழமக்தழணமக்ஷம் ன்ட
இஷ் ளடய்பத்டயன் ழமகத்டயற்கு மம்
மழமக்தழணமக்ஷம் ன்று ளமடபில் ளசமல்பட. மம்

ங்ழகதினந்டமலும் அடழப அந்ட ழமகம் ன்று ஆக்கயக்
ளகமண்மல் இன்னும் பிழசம் ன்று ழடமன்றுகயட.
மழமக்தத்டயற்கு அப்னம் மணீ ப்தம்:ணீ த்டயற்குப்
ழமபட. அம்னட மகக் கவதியனந்ட பம்,
உபம், ஊர் ல்மம் டமண்டி அண்ணவதில்

அபலவத ணஞ்சம் இனக்கய இத்டயற்ழக

ழமய்பிட்மல் மணீ ப்தம். ணமயகணமக அந்ட
மணீ ப்தத்வட மடயக்க ழபண்டும்.
மழமக்த-மணீ ப்தங்கலக்கு அப்னம் மனொப்தம்.
குநபி னொத்வட யவத்ட யவத்டப் னலலேம் அப்டி

ஆகயட ழம அம்மள் னொத்வட யவத்ட யவத்ட
மனம் அப்டி ஆகயபிடுபட மனொப்தம். னன்
ச்ழமகத்டயல் ளசமன் னொ பர்ஞவதில் ஊய ஊய,
அந்ட னொத்வடப் ணசயப ர்தங்கத்டயல்
உட்கமர்ந்டயனப்டமக அப்டிழத த்தமித்டடி இனந்டமல்
மனொப்த னக்டய உண்மகும்.
அப்னம் னடிபமக மனேஜ்த னக்டய. னொத்டயல் எழ
ணமடயரி இனப்டற்கு னடிபமகத் டத்பமத்டயல்

என்மகழப ஆகயபிடுகயட. அந்டத் டத்பமம் ன்
ன்வடத்டமன் 'சயடமந்ட ரி'ன்மர். அந்ட
ரிதிழழத பித்தமணயல்மணல் கவந்ட ழமய்பி
ழபண்டும். அடடமன் மனேஜ்தம்.

கவந்ட ிற்மடு னவழத இல்வ. அடமல் னவ

ன்று ண்டம் யவ இனக்கயபவதில் ணமயகணமக
அந்ட மபவ - கவந்ட ழமகய அத்வபட மபவ இனக்க ழபண்டுளணன்று அர்த்டம்.
பமஸ்டபணமக அபலவத ழமகத்டயற்குப் ழமபட,
ஸ்பனொ டர்சம் ண்டபட, டத்பத்டயல் கவபட
ல்மம் க்கயழமட க்கட்டும். இப்ழமட

ணமயகணமக அவடளதல்மம் மபவதில் ண்ஞிப்

மர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். னவ ன்று உட்கமர்ந்டமல்
ணஸ் னலக்க ஈடுட்டினக்க ழபண்டும். 'ஆீறக்கு
மனயதமச்சம?கமன்டீில் இன்ிக்குத் டபவ
அவதம?'ன் ஜமகம் டலேம் பமணல் ணவ அந்ட
அம்னட மக அவதில் ஆம்ித்ட சயடமந்ட மக
அவதமக இனக்கய ணடத்பம் பவதில் ளகமண்டு
ழமய் அப்டிழத னலக்க ழபண்டும்.
இப்டிதம மளணல்மம் னவ ண்டகயழமம்?பழம
சய ழர்டமழ, னர்ப னண்தசமயகள்டமழ அம்மநின்
ஸ்பனொத்டயழழத சயடமந்ட த்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்கய அநலேக்கு ணளமன்யப் னவ

ளசய்பட?அடமல்டமன் ''கடயச டந்தம:''ன்மர்.
குண்யீ னொத்டயல்
குண்யீ னொத்டயல்
இடற்கப்னம் சய ச்ழமகங்கநில் அம்மவநக் குண்யீ
னடம ழதமகங்கநமலும் ணந்த் ழதமகத்டமலும்

பனயடுபட, அப்டி பனயடுபடமல் கயவக்கய ன்
னடயதபற்வச் ளசமல்யதினக்கயட.

குண்யீ ஆறு சக்கங்கநில் (அந்ட சக்ங்கவநழத

கணங்கள் ன்றும் ளசமல்படண்டு. அந்டக் கணங்கநில்)
கர ழனதினந்ட ழணழ ழமகய க்ணத்டயல் னடல் ந்டயல்
ினத்பி னடல் ஆகமசம் னடம ந்ட
டத்பங்கநமகலேம், ஆமபடயல் ணஸ் டத்பணமகலேம்
அம்மள் இனக்கயமளநன்றும், [அச்

சக்ங்கலள்ந]ற§ம்ம மடி னடிபில், சயயல்

இனக்கய ஸ் டந த்ணத்டயல் டயதம சயபழமடு
க்கயதணமகயமளநன்றும் - அடமபட அங்ழக என ீபன்
குண்யீ சக்டயவதக் ளகமண்டு ழசர்க்கயழமட
அத்வபடமந்டம் யத்டயக்கச் ளசய்கயமளநன்றும் அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் ளசமல்கயமர். ''அண்த்டயல் உள்நட
ிண்த்டயல்''ன்மர்கள். அப்டி, ப்ஞ்சணமக அம்மள்
பிரிந்டயனக்கும்ழமட அடயல் ஞ்ச ணம னடங்கள்
ன்றும், அந்ட ழமகங்கவநக் கல்ித்ட ணம ணம
ணத் ன்றும் இனப்வபழத என ீபனுவத
குண்யீ சக்ங்கநிலும் னவதமக ழதமகம்
ண்ஞிமல் அடேபத்டயற்கு பந்டபிடுகயன். அந்ட
ணம ணறம் ழணழ ஸ் டந த்ணத்டயல்
சயபணம ப்ம்ண ஸ்பனொத்டயழ க்தணமகய
அத்வபடமடேபம் யத்டயக்கயட.
அத்வபட மடேபம் அம்னட மடேபணமகக்
கயவக்கய ணமசமத்வட அடற்கடுத்ட ச்ழமகத்டயல்

ளசமல்கயமர். ஸ்பச்சணம அத்வபடமடேபத்டயல் ம்
என்று ன்று, அவடத் டனகய என்று (அடடமன் அம்மள்)
, ளறுகய

என்று (ீபன்) ன் பித்தமங்கநில்வ.

அட பர்ஞமடீடம். உசசமத்டக்கு 'மடேபம்'ன்ட.
ஆமலும் அட ற்டுபடற்கு னன்மலும், கவந்ட
ிற்மடும் கயட்த்டட் அந்ட அடேபத்டயற்கு ணணம
என ஸ்டயடயதில் ம் ன்றும், அவடத் டனகயபர்
ன்றும், ளறுகயபர் ன்றும் என த்ரினடி
[னம்வண]இனக்கும். கணங்கள் ளசமன்ழழ, அவப
ம்னெர் குநத்டத் டமணவப் னக்கள் இல்வ. குநத்டத்
டமணவ ¨ர்த ளபநிச்சத்டயல்டமன் ணனம்.

சந்டயரிவகதில் கூம்ிப் ழமகும். அக்ிச் சூடு ட்மல்

பமடிப்ழமகும். ஆமல் இந்ட [குண்யீ]கணங்கநிழம
அக்ி கண்ம், ¨ர்த கண்ம், சந்ட கண்ம் ன்று
இனக்கய னென்யலுழண அந்டந்ட கண்த்டயற்கம
டமணவகள் ணர்ச்சயதவனேம்!னடிபில் ஸ் டந
த்ணத்வட ணர்த்டபடமக னர்ஞ சந்த்ழ சயயழ

இனக்கும். அடயயனந்ட சந்த்ரிவகதமக அம்னடம் ளனகும்.
அடடமன் ம். அந்ட த்வடத் டனபட தமர் ன்று

மர்த்டமல் அம்மநமதினக்கும். சந்டய ிம்த்டயல் த்குன
சஞணமக அபலவத டயவ்த சஞழண இனக்கும்.
அடயயனந்டடமன் பமஸ்டபத்டயல் அம்னடம் ளனகுபட.
அவடழத சந்டயன் ளனக்குபடமகக் கமட்டுபட. அந்ட

அம்னட த்வடப் ளறுபமக, அயபமக ீபன்
இனக்கயமன். ஆமலும் 'அபழநடமன் ணமனேம்,

மஸ்பமடம் ண்டம் டமமகலேம் இனப்டம்'ன்
அத்வபட மபனம் இனந்ட ளகமண்டினக்கும்.....
ந்ட உமவதிலும் ழதமகமடே
ந்ட உமவதிலும் ழதமகமடேப,
ஜமமடேப, ப்ழணமடேபங்கள்
''குண்யீ

கயட்ழழத ழமக ணமட்ழன் ன்கயமழ,

ம்வணனேம் ழமகபி ணமட்ழன் ன்கயமழ!ின்ழ, இந்ட
உசந்ட அடேபங்களநல்மம் ணக்கு ப்டிக்
கயவக்கும்?இவடளதல்மம் ளசமல்மணமபட
இனக்கப்மடம?''ன்மல் -

அப்டி [குண்யீ]ழதமகணமகத்டமன் ண்ஞ

ழபண்டுளணன்யல்வ. ந்ட பனயதில் ழமமலும்,
குண்யீ ழதமக பனயனவகவநப் ின்ற்மணல் ந்ட
உமவதில் ழமமலும் அடயழழத எனனகணமக,
யன்யதமக, ம்ிக்வக பிச்பமங்கழநமடு ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமமல் என யவக்கு உதனம்ழமட

ச்பமகடயகள் ழதமக மடவதில் ப்டி ஆகுழணம
அப்டித் டமமகழப ணமயபிடும். ணக்கு அட ளடரிதக்
கூத் ளடரிதமட. ஆமலும் டமமகழப ணமயபிடும்.

இன்னும் உசந்ட யவதில் உம க்ஷ்தத்டயழ மம்
டன்ணதப்டும்ழமட ச்பமம் கும்கணமக அப்டிழத

யன்றும் பிடும். மடமஞணமக ளௌகயக ப்பனத்டயகநில்
மம் இனக்கயழமட இட மயதிழழத னெச்சு
பனபடமக இனக்கும். அடழப என உத்பத்டயல்
டர்சம் ண்ஞி எனபிடணம ந்ழடமம்

அவகயழமழடம, என ணமின் ந்யடயதில் ணற
சமந்டப்ட்டு இனக்கய ழமழடம னெச்வசக் கபித்டமல்

பட மயதில் பனபடமகக் ளடரினேம். இன்னும் உசந்ட
யவதில் இண்டு மயதிலும் ணணமக - அடற்கும்
ழணழ ழமமல் கும்கணமக அப்டிழத

[னெச்சு]யன்றுபிடுபடமக, ஆமலும் னெச்சவப்மகத்
டயஞமணல் மதமக, வட்மக இனப்டமக -

இப்டிளதல்மம் ச்பமகடய டன்மல் ணமத்டமன்
ளசய்னேம். அடயல் னடிபமக - அல்ட அத்வபட னடிலேக்கு
னந்டய யவதமக - ச்பம சம் உச்சய மடிகநில்
னட்டி அம்மள் மடத்வடத் ளடமட்டு அம்னட

டமவவதப் ளமனயதலேம் வபத்டபிடும். ழமக
பமழ்க்வகதிழழதகூ ளமம்லேம் ந்ழடமம்

ற்ட்மல் னெச்சங்கய னெர்ச்வச ழமடுகயழமழண அட

கும்கத்டயன் மம்டமன். அப்டிழத, ''உச்சய குநிர்ந்ட
ழமச்சு!''ன்கயழமழண, அடலேம் அந்ட அம்னடத்டயழ ழச
ழசம் [டநிதிலும் டநி]உச்சய மடிதில் டநிப்டமல்டமன்!
க்டய ணமர்க்கத்டயழனேம் அத்டவ உத்டணமடேபங்கலம்
உண்டு ன்டற்கமகச் ளசமன்ழன்.

ழபழ மடவகநில் ழமகமணல் க்டய பனயதிழழத
''கமடமகயக்

கசயந்ட கண்ஞர்ீ ணல்கய''ன்று அப்டிழத

ழமபர்கநின் மட்டுக்கவநப் மர்த்டமல் ம் டணயழ்
மட்டுச் சயபடிதமர்கள், பிஷ்ட மகபடர்கள்டமன்
ன்யல்வ, ணமமஷ்டிம், ளங்கமல், பழடசம்,
இன்னும் ¨ஃிகள், கயயஸ்டப க்டயணமன்கநின்
மட்டுகநில்கூ எழ ழதமகமடேபணமகலேம்,

ஜமமடேபணமகலேம் அங்கங்ழக flash ண்ஞிக்ளகமண்டு
ழமபவடப் மர்க்கயழமம்.
இங்ழக ப்ழணமடேபத்வடனேம் ளசமல்டம். இச்சமசக்டய,

கமழணச்ப-கமழணச்பரி ன்ளல்மம் னெ டத்பத்வடப்
ற்யச் ளசமன்ட ளமம் ¨க்ஷ்ணணம, ரிசுத்டணம
ச்னங்கமத்வடச் ழசர்ந்டட. கமணம், கமணம் ன்று ழர்

இனக்கயழட ன்று ணக்கு ன்ழபம ழமயனந்டமலும் குன, ந்யதமய ன்று இனந்ட ளகமண்டு ழடம
ளகமஞ்சம் ளசமல்படகூ அப்தம் [ளமடபில்
கூறுபடற்கு எவ்பமடட]ழமயனந்டமலும் பமஸ்டபத்டயல் அடயல் டத்பமர்த்டணமக என

ழடமனணயல்வ. என சமந்டணம ஆடமத்ழடமழழத
சக்டய ின்ிக் ளகமண்டு க ஸ்னஷ்டினேம்

ற்ட்டினக்கயட ன்வடத் டமன் அப்டி
'யம்மயக்'கமகத்

ளடரிபித்டயனக்கயட.

இடயழ ழடமழண இல்வ ன்டமல்டமன்
மடமந்டத்டயழ [மடவ னடிபிழ]அழக
ணமன்கலக்கு ழதமகமடேப, ஜமமடேபங்கவநப்

ழமழப இந்ட ச்னங்கமடேபனம் ற்டும்டிதமக
அம்மள் ண்ஞிதினக்கயமள்!னெ டத்பத்டயன்
இபல்னைில் னடயழ இச்வசனேம், ச்னங்கம
ழமடினேம் பனகயமர்களநன்மல், மடமந்டத்டயல்
ீபின் இன்பல்னைிலும் அழக ணமன்கலக்கு
க்தத்டயற்கு னன் ஸ்ழயல் மதிகம மபம்

ற்ட்டினக்கயட!அட சக்டயழதமடு க்தணமகயபிட் யவ.
அப்ழமட [மதகம]சயபழமடு க்தணமக

ழபண்டுளணன் டமம் உண்மகயட. அந்டத்
டமத்டயழழத, ''மன் என்றும் ண்ஞிக்
ளகமள்படற்கயல்வ. உன் இச்வசடமன்''ன்று சஞமகடய
ண்டபட. அப்னம் சயபழமடு ழசழபண்டும் ன்

இச்வசனேம் ழமய் சயபின் இச்வச ணமத்டயழண யற்கயட.
அடமபட ீபன் ிதமவப் ட்டுச் ளசய்டளகமண்
இன்பல்னைன் சயபனுவத னடல் இபல்னைில்
ங்கணயத்ட பிடுகயட. அந்ட இத்டயல் அந்ட என
ீபவப் ளமறுத்டணட்டில் சயபழ இபல்னைில்
பிரிதமணல், இன்பல்னைில் குபிந்ட அபவ
உள்லக்குள்ழந பமங்கயக் ளகமண்டு பிடுகயமன்.
மடமஞணமக என ிபமத்டயழ என்வப்
ழமட்மல் அவதடித்ட, அவதடித்ட அவட

ளபநிதிழடமன் ஏத்டயற்குத் டள்லணமமலும், அந்டப்

ிபமத்டயழழத என சுனல் சுனயத்டக் ளகமள்கயழமட
ழமடும் பஸ்டவப அட உள்லக்கு பமங்கயக் ளகமள்கய
ணமடயரி இங்ழக க்கயட.
சயபின் ஆம் இச்வச, ீபின் கவசய இச்வச
இண்டும் ச்னங்கமணமக யம்வஸ் ஆகயட!இடலேம்
ல்ம ழடசத்ட, ல்ம ணடத்ட ணமன்கநின்

மல்கவநப் மர்த்டமலும் ளடரிகயட. ¨ஃிக்கள்,
கயயஸ்டப ணயஸ்டிக்குகள் ஆகயதபர்கள் பமக்கயழனேம்
டயனக்ழகமவபதமர் (ணமஞிக்கபமசகர்) , ணீ மமதி
ழமன்பர்கநின் மட்டுக்கலக்கு அப்டிதப்டிழத
'மல்'கள்

[இவஞகள்]அகப்டுகயன்!ழதமகமடேபம்,

ஜமமடேபம், ப்ழணமடேபம் ல்மனக்கும் ளமடபமக
ற்டுகயட......

சயபன், ீபன் [ஆகயதபர்கநின்]இச்வச ன்மலும் அந்ட
சயத்டசனம் அம்மள் கமர்தந்டமன்!உள்லக்குள்ழந
ழம அப்னந்டமன் சயபணமக இனப்ழட டபி,

உள்லக்குள்ழந அபன் பமங்கயக் ளகமள்படமகச்
ளசமல்படம் அபள் கமர்தந்டமன்......
க்டயதிழ உசந்ட ழதமகமடேபங்கலம் உண்மபவடச்
ளசமன்ழன். ழதமக மடவ, டமந்த்ரிக மடவ ன்று
ழமகமணல், ''ம் சக்டயக்கு அளடல்மம் அப்மற்ட்
பிதம். ழடம, அம்ணம மசக்டய, ீடமன் கடய!' ன்று
கயப்ழமம்''ன்று மம் அன்ழமடு யவத்ட க்டய
ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமல் 'ழடம ளரித மடவ
ண்டகயழமணமக்கும்!'ன் டற்ளனவண ற்

இணயனக்கமட. டவனந்ட கயக்கயபவ அந்டத் டமதமழ

டெக்கய ன்ளன் உச்சய அடேபழணம ல்மம்
ளகமடுப்மள்.

ஸ்மத்டயழ [ஸ் டந கணம் ன்று
னன்ர் கூயதட]ப்மஞ சக்டய ழசனகயழமட அங்ழக
னர்ஞ சந்டய ப்கமசம் பசுகயட
ீ
;அம்னட டமவ

ளகமட்டுகயட ன்று ளசமன்மல், அந்ட அடேபம் ணக்கு
இல்வதம ன்று ன் அனடம்?'ரிஞட சச்சந்த்
படம'ன்று [ச்ழம. 7-ல்]மர்த்ழடமணல்பம?அப்டிப்ட்
அம்மலவத னர்ஞ சந்த் னகத்வட றணமக
அப்டிழத யவத்டடி இனந்டமழ ழமடம்;அடயயனந்ட
ளனகுகய கமக்ஷ£ம்னடம், ணந்டஸ்ணயடமம்னடம் [னன்வக
தனடம்]ஆகயதபற்வ யவத்டக் ளகமண்டினந்டமழ

ழமடம், யவத்டவட யணமகக் ளகமடுத்ட, உள்-சந்த்ன்,
உள்-டமவ ல்மனம் யத்டயக்கப் ண்ஞிபிடுபமள்.
சக்டய மணர்த்தம் உள்நபர்கள் அப்டி [குண்யீ
ழதமகத்டயல்]ழமய்க்ளகமள்நட்டும் ணக்கு நிசமக என
க்டய, 'அம்ணம' ன்று என ிடிபமட ம்ிக்வக ழமடம்.

அபர்கலக்குக் கயவப்வபளதல்மம் ணக்கும் அபழந
கயவக்கப் ண்டபமள்.

என ஸ்ழறக்கு அப்னம் மனம் அந்ட பனயதில்
ழமனேங்கூ அந்ட அடேபங்கவநப் ளறும்டிதமகலேம்
அபள் ண்ஞமம். இன்ளமன க்கத்டயழ கடிணம
ழதமக மடவகள் ண்ஞிபர்கவந, ''ழமடம்
இளடல்மம்!''ன்று ழசமணல் கயக்கும்டினேம்
ண்ஞமம்.

மடிகநிழ அம்மள் அம்னட ம் ளனக வபப்டமகச்

ளசமன் ச்ழமகத்வட ப்டி னடித்டயனக்கயமளன்வடக்
கபிக்க ழபண்டும். ப்மஞ சக்டயவத சயறக்கு ற்ய
அங்ழக  டமவவத உண்மக்குகயபள், அப்டிழத
அத்வபடணமக ீபவ க்தப்டுத்டய பிடுகயமள் ன்று
னடிக்கமணல், ணறுடி அந்ட ப்மஞ சக்டய னொத்டயல்
சயயயனந்ட சக்ம் சக்ணமக இங்கய பந்ட
னெமடமத்டயல் சக்டயளதல்மம் ணங்கயச் சுனட்டிக்ளகமண்டு
டெங்கயப் ழமகயமளநன்று னடித்டயனக்கயமர்.

சுனட்டிக் ளகமண்டு டுத்டயனப்டயயனந்டடமன்
'குண்யீ'ன்

ளதழ பந்டட. என குண்ம் ப்டி

பவநதணமக இனக்கயழடம, அப்டி என ர்ப்ணமட

டெங்கும்ழமட உம்வச் சுனட்டிக்ளகமண்டுடமன் டுக்கும்.
மம் வகவத கமவ ன்மக ீட்டிக் ளகமண்மழ

மதமகத் டெங்குபடமக இனக்கயட. அப்ப்ழம ளகமஞ்சம்
னண்டு, சுனண்டு, கயனண்டு டுத்டக்ளகமண்மலும், ''அடிச்சுப்
ழமட்மப் டெக்கம்''ன்னும்ழமட ன்மக உம்வ
ீட்டிக் ளகமண்டுடமன் கயப்ழமம். ஆமல் என
னவதியனந்ட ஆவபவ வடப் மர்த்டமலும்
உம்வ என ணமடயரி பவநத்டக்ளகமண்டு

னன்ங்கமயல் னெஞ்சயவத வபத்டக் ளகமண்டுடமன்
டெங்குகயன். இடற்கு உச்சத்டயல் என ர்ப்ம் யத்வ
ண்டம்ழமட எழ சுனட்மகச் சுனட்டிக்ளகமண்டு
குண்மகமணமகழப டுக்கும். மசக்டயதின் சக்டயதில்
ளமம் ளமம் அல் மகழண ம்ளணல்மரினம்
ளபநிப்ட்டு மக்கய அத்டவனேம் ளசதல்

மணயனப்டமல் ம்னவத னெமடமத்டயல் அபள்

இப்டிச் சுனட்டிதடித்டக்ளகமண்டு டெங்குகய

ர்ப்ணமகழப இனப்டமக வபத்ட, குண்யீ ன்று
ளசமல்பட. கமற்வக் குடித்டக்ளகமண்ழ மம்ன உதிர்
பமழ்படமக டயஹ்தம். அடமல் 'பமசய'ன்ழ அடற்கு
என ழர். ['பம் - கமற்று;'அச்'- உண்ட.]னெச்சுக்

கமற்வக் குடித்ழட மம் உம்ில் ப்மஞ சக்டயவதத்
டக்கவபத்டக் ளகமள்படமல் அவடனேம் ர்ப்ணமகச்
ளசமல்பட.
அந்ட பிதங்கள் இனக்கட்டும். கயட்த்டட்
அத்வபடமடேபணமக அம்னடமஸ்பமடம் [அனடத்வட
னசயப்ட]ப்வடச் ளசமன்பர் டடளபன்று எழ
இக்கமக இக்கய ளபறும் மண ீபன்கநமக மம்

இனக்கய யவதில் டெங்கும் ர்ப்ணமக அம்மள்
ஆபவடச் ளசமல்ய னடித்டயனக்கயமர். ன்

டமத்ர்தம்?'மம் ண்டம் ளரித ழதமக மடவ'ன்கய
யவப்ன உள்ந ணட்டும் அம்னடமஸ்பமடம் ண்ஞித

ழதமகயகவநனேங்கூ அபள் உனட்டித் டள்நி பிமம்.
ஆவகதமல் குண்யீ ழதமகம் ன்ழ ழமமலுங்கூ
''மில்வ;ீ!''ன்கய

டயக்கும் சமபி!

சஞமகடயடமன் னடிபில் னட்வத்

லசக்ம் :அடன் சயப்னக்கள்
லசக்ம் :அடன் சயப்னக்கள்
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் லசக்த்வட பர்ஞிக்கயமர்.
லதந்த்ம் ன்றும் அவடச் ளசமல்படண்டு. 'லபித்தம
னவ'ன்மழ ''லசக்ம் ளபச்சுப் னவ

ண்மநம?''ன்றுடமன் ழகட்கயழமம். ''ஆணமம்''ன்ழ டயல்
பனம். ல்ம ஸ்பமணயக்கும் - எவ்ளபமன ஸ்பமணயக்கும்
- ப்த்ழதகணமக தந்த்ம் உண்டு. ஆமலும் சயப னவ,
பிஷ்ட னவ ன்ளல்மம் ண்டகயபர்கள்
ளனம்மலும் அந்ட னெர்த்டயகலக்கம தந்த்ங்கள்
வபத்டப் ண்டபடயல்வ. ஆதங்கநில்

ழபடணமமல் ந்யடயகநில் பிக்ங்கலக்குக் கர ழன
அந்டந்ட தந்த்ம் னணயக்குள் - சய இங்கநில்

ளபநிதிழழதகூ - ப்டயஷ்வதமகய இனக்குழண டபி
அகங்கநில் அப்டிதில்வ. [சயபனுக்கு]மஞம்,
[பிஷ்டலேக்கு]

மநக்மணம் ன்று வபத்டப் னவ

ண்டபர்கழந யவத இனக்கயமர்கள். இப்டிப்

ஞ்சமதட னெர்த்டயகநில் அம்மலக்கு இதற்வகதில்
கயவக்கய கல் 'ஸ்பர்ஞ ழகம சயம'ன்ட. ஆமல்
அவட வபத்டப் னயப்பர்கள் டர்ணமகழப

இனப்மர்கள். றப்ஹ்ணண்த னவ ளசய்கயபர்கள்
ழபவ வபத்ழட னயப்டண்டு. ஆமலும் ளமடபில்

ணற் ஸ்பமணயகலக்கு என்று, அபதபங்கழநமடு கூடி
னெர்த்டய, அல்ட இதற்வகதில் கயவக்கும் கல்லு

ஆகயதபற்வ வபத்ழட னயப்ட பனக்கணமதினக்க
அம்மலக்கு ணமத்டயம் லசக்ம் ன்ழ இனக்கயட.
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் அழடமடுகூ - டிதமதில்வ,
லசக்த்ழடமடு கூ - அபதங்கழநமடு கூடித

பிக்னம் வபப்ட பனக்கத்டயயனக்கயட.
எவ்ளபமன ழடபவடக்குணம ந்ட டந்த்த்வட [பனயமட்டு
னவவத]டுத்டக் ளகமண்மலும் அடயல் 'ணந்த்ம்',
'தந்த்ம்'ன்று

இண்டு இனக்கும். எவ்ளபமன பிடணம

சப்டக் ழகமவபவத ித்ட ித்ட யத்டய ளற்மல்
அடற்குரித ழடபவடவத மக்ஷ£த்கரிக்கமம்.

அப்டினேள்ந சப்டக் ழகமவபழத அந்ட ழடபவடக்கம
ணந்த்ம் க சஞமகடயகள் ளகமண் அபதப னொம்
ழமழப என ழடபவடக்கு இந்ட அக்ஷ னெனம்

என னொம்;சப்ட னொம், ணந்ட னொம் ன்ட. அழடமடுகூ
தந்த் னொனம் இனக்கயட. ழடம ழகமடும், ழகமஞனம்,
கட்னம், பட்னணமகத் ளடரிகய தந்த்த்டயல் அந்ட

எவ்ளபமன்றுக்கும் அர்த்டனண்டு; அம சக்டயனேண்டு.
எவ்ளபமன தந்த்னம் ணமத்ணமவப என குயப்ிட்
ழடபவடதமகப் ிடித்டத் ட ற்ட்ட. ணந்த்த்வட

ணறக்குள் ிப்ட ணமத்டயணயன்ய தந்த்த்டயலும்
அர்ச்ச, ஆபமமடயகநில் ப்ழதமப்டுத்டபடண்டு.
அந்டந்ட தந்த்த்டயன் ழகமஞங்கலக்கும், டநங்கலக்கும்
உள்ழநழத அந்ட ழடபவடக்கம ணந்த்மக்ஷங்கவநப்
ளமயத்ட வபப்டம் உண்டு. அபதங்கழநமடுள்ந
பிக் னொத்டயற்குப் ண்டபடழமழப தந்த்த்டயற்கு
அிழகம், அர்ச்சவ, வழபத்தம் ன்று ல்ம

உசமங்கலனும் னவ ண்ஞழபண்டும். ளன்மல்
அந்ட பிக்த்டயன் உதிமகலேள்ந ழடபவடழதடமன்
இப்டி தந்த் னொத்டயல் இனப்டம். அந்ட ழடபவட
ணட்டுணயல்மணல் அடனுவத பம ஸ்டமம்,

அடனுவத க ரிபமங்கள் ல்மபற்வனேம்
ழசர்த்ட வபத்ட இந்ட தந்த் னொம் ற்ட்டினக்கயட.
அம்மலக்குப்  னொணயனப்டயல் எவ்ளபமன்றுக்கும் என
தந்த்னம் உண்டு. ஆமலும் ணீ மக்ஷய, டர்வக,
னபழச்பரி, சமடமம்ிவக ன்று னெர்த்டய

வபத்டயனப்பர்கலங்கூ [அந்டந்ட னெர்த்டயக்கம
தந்த்ணமக இன்ய]லசக்ழண வபத்டப் னவ
ண்டபவடனேம் மர்க்கயழமம். அகங்கநில்
ணமத்டயணயல்வ;ஆதங்கநிலும் இப்டி இனக்கயட.
டயனபண்ஞமணவ கயரிப்டக்ஷயஞத்டயல் என

ப்யத்டணம டர்க்வகதம்ணன் ழகமபியனக்கயட.
அங்ழக தந்த்த்வடப் மர்த்டமல் லசக்ணமகழப
இனக்கயட. சயனங்ழகரிதில் சமடமம்மள் னெர்த்டயதமக
இனந்டமலும் லசக்ழண னவ க்கயட.
இப்டி ணற் ந்ட ஸ்பமணயவதனேம்பி அம்மலக்ழக
தந்த்ம் பிழசணமகலேம், அம்மலக்ழக இனக்கப்ட்

அழக னொங்கலக்கம தந்த்ங்கநிலும் லதந்த்த்டயற்ழக
பிழசம் ன்றும் இனக்கயட.

ழகமடுகள், பட்ங்கள், சடங்கள், அந்டக் ழகமடுகநமம
ழகமஞங்கள் இவப ல்மம் என சக் னொத்டயல்
அவணந்ட, ணத்த ிந்டழபமடு [டுப் னள்நிழதமடு]இனப்ழட
தந்த்ம் ன்ட. இந்ட ணமடரி டிவனுக்ழக எவ்ளபமன
ழடபவடதின் சக்டயவத க்யத்டக் ளகமடுக்கும் சக்டய அரிணயடணம சக்டய - இனக்கயட. [சயரித்ட] Divine Design
!ளகட்

சக்டயகவநத் டத்டயதடிக்கலேம், டயவ்த சக்டயகவந

ஆகர்யத்டத் டனபடற்கும் சக்டய வத்டவபதமக அந்ட
டிவன்கள் இனக்கயன்.
ல சக்த்டயல் சக்ம் ன்று பட்ணமக இனக்கும் ணத்த
மகத்டயல் என்ட னக்ழகமஞங்கள் என்வதன்று

ளபட்டிக் ளகமள்படயல் மற்த்ட னென்று னக்ழகமஞங்கள்

உண்மதினக்கும். ணத்த ிந்டவபனேம் ழகமஞணமகழப
ழசர்த்ட மற்த்ட மன்கு ழகமஞங்கள் ஆறு

ஆபஞங்கநமக அவணந்டயனக்கயன். ஆபஞம்
ன்மல் ணவப்ன ன்ட ழர் அர்த்டம். இங்ழக சுற்று,
ப்மகமம், row ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
எனத்டவச் சுற்யப்  ழர் யன்மல் ஆமணய
ளடரிதமணல் ணவக்கத்டமழ ளசய்னேம்?அடமல்
ஆபஞம் ன்று ழர். ணத்த ிந்டவபனேம் ழகமஞம்
ன்று ளசமன்மற் ழமழப ஆபஞம் ன்றும்

ளசமல்கயட. பமஸ்டபத்டயல் அவடச் சுற்ய மற்த்ட
னென்று ழகமஞங்கழந ந்ட ஆபஞங்கநமக

அவணந்டயனக்கயன். அவடனேம் ழசர்த்ட ஆறு ஆபஞம்.
'பமபஞம்', 'பமபஞம்'ன்று

என பமர்த்வட  ழர்

ழகட்டினக்கமம். இப்ழமட டீக்ஷயடரின் பமபஞ

க்னடயகலக்கு ணலேற ற்ட்டு ழடிழதமபில் எய
ப்னபடமல் அந்ட பமர்த்வட ப்சமத்டயல் பந்டயனக்கயட.
பமபஞம் ன்ட லசக்த்டயலுள்ந என்ட சுற்றுக்கள்
டமன். அந்ட ஆபஞம் எவ்ளபமன்யலும் தமமர்

இனக்கயமர்கள், ன்ளன் டத்பங்கள் இனக்கயன்,

அடற்கு அடயழடபவட தமர், அபர்கள் ன் அடேக்ம்
ளசய்கயமர்கள், அங்ழக ன் னத்வ கமட் ழபண்டும்
ன்ளல்மம் சமஸ்டயங்கநில் இனக்கயட. அவடழத

சுனக்கணமக டீக்ஷயடர் கர ர்த்டத்டயல் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
எவ்ளபமன ஆபஞத்டயற்கு என க்னடய. இப்ழமட அடயல்
ஆறு ளசமன்ழன். இந்ட ஆயல் டமன் 44 ழகமஞங்கள்
இனப்ட. இந்ட ஆறுக்கு ளபநிதிழ இன்னும் னென்று
சுற்று. அவடனேம் ழசர்த்டமழ பமபஞம். அடயழ

இண்டு, டமணவ இடழ்கள் பட் படிபணமக அவணந்டள்ந

சுற்றுக்கள். இந்ட ட்டு ஆபஞத்டயற்கும் ழசர்த்ட ளபநி
ணடயமக என ஆபஞம். அட னென்று கமம்லேண்டுச்

சுபர்கள் லப்ிமற்ழம னென்று ழகமடுகநமக ளபநிழத
இனக்கும். அவப சக்மகமணயல்வ. சடம், சடணமகழப
இனக்கும். இப்டி என டிவன், அரிணயடணம டயவ்த
சக்டயழதமடு....

ஆமல் இடயல் மக்வட ழபண்டும். என தந்த்ம்
ன்மல் அடயல் எவ்ளபமன ழகமடும், ழகமஞனம் ன்
ரிணமஞத்டயல் இனக்க ழபண்டுழணம அப்டிக் கஞக்கமக
இனக்க ழபண்டும். ளகமஞ்சங்கூ னன்ழ, ின்ழ
இனக்கக் கூமட. என ணந்டயத்டயல் சப்டம் ளகமஞ்சம்

ணமறுட்மல்கூப் ளரித ழடமணமகயபிமம் ன்ட
ழமழப தந்த்த்டயலும் டிவில் சயன்த் டப்ிடம்

இனந்டமலும் ளகடுடல் உண்மகயபிடும். டிவன் னலக்க
ரிதமதினந்டமல் கூ, ல தந்டயத்டயல் டு னக்ழகமஞம்
கயனக்கு ழமக்கய இல்மணல், ழணற்கு ழமக்கயதினக்கும்டி
வபத்டபிட்மல் ழ ணமயபிடும். (னம

னெர்த்டயகவநக் கயனக்குப் மர்க்க வபப்ழட கயணம். ழப
லசக்த்வடனேம் அவ்பமழ வபக்கழபண்டும். அடமபட
டு னக்ழகமஞத்டயன் கூர்னவ கயனக்குப் மர்க்க
இனக்கழபண்டும்.
அடற்கு டயழ அணர்ந்ட னகர் னயக்கும்ழமட,
லசக்த்டயன் என்ட னக்ழகமஞங்கநில் டு னக்ழகமஞம்
உள் ந்டயன் னவ அபவ ழமக்கயனேம், ணீ டம்
மன்கயன் னவகள் டயர்த் டயவச ழமக்கயனேம் இனக்கும்.)

இன்ளமன அம்சம், மக்வட ழடவபப்டும் அம்சம்,

ன்ளபன்மல், பிக்ம் வபத்டப் னவ ளசய்பவட
பிலேம் தந்டயத்டயற்குச் ளசய்னேம்ழமட
சமஸ்டயழமக்டணமகலேம், ணடி ஆசமங்கழநமடும் ளசய்த
ழபண்டும்.
டற்கமத்டயல் ளடரிதமத்டத்டமல் ளகமஞ்சம்,
ம்த்டக்கமகக் ளகமஞ்சம், இட என ஃமன் ன்று
ளகமஞ்சம் ன்டமகப்  'ளகமஞ்சம் ழர்'. ழசர்ந்ட அடழப
'யவத'ஆகய, ளமம்

படுகநில்
ீ
ல சக் னவ ன்

ழரில் என்று க்கயட. ஆமல் யதணங்கள்
ழமடமடடமல் டர்ிக்ஷம், அசமந்டயகலம் பினத்டயதமகயக்
ளகமண்ழதினக்கயன்!

ஆவசப்ட்மல் ணட்டும் ழமடமட, அட அடற்கு ப்டி
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயழடம, ளரிதபர்கள்
ளசய்ட கமட்டிதினக்கயமர்கழநம அப்டி மனம்
ளசய்டமல்டமன் ன் பனம். லசக்த்டயன் பிழசத்வடப்
ற்ய சமஸ்டயத்டயல் யம்ச் ளசமல்யதினப்ட
பமஸ்டபம். ஆமல் அவட ப்டிப் னயக்க
ழபண்டுளணன்றும் அழட சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினப்வடத் டள்நிபிட்டு, ''இஷ்ப்டி,
ளநகர்தப்டி [னவ]ண்டழபன்!''ன்மல் ன்
கயவக்கமட. பிரீட ழ கயவக்கமம்....

தந்த்ம் ன்ட என ழடபவடதின் இனப்ிணமகலேம், அட
ணமத்டயணயல்மணல், மக்ஷத் அந்ட ழடபவடக்கு

ப்டயயடயதமகலேழண இனப்ட 'ப்டய'யடய ன்டகூ

ரிதில்வ. 'ப்டய'- 'கமப்ி'- இல்வ; அழ அந்ட
ழடபவடடமன் இப்டி டிவன் னொத்டயயனப்டம்.

அடயலும் அம்மள் லபித்தம ழடபவடதமக இனக்கும்
ழமட தந்த் னொத்டயழழத பிழசணமக மந்யத்தம்
ளகமண்டினக்கயமளநன்டமல்டமன் அந்ட லதந்த்த்டயற்கு
அமடயதம சயப்ன இனக்கயட. அம்மலவத ண

ளநந்டர்தணம அபதப னொத்வடபிக் கூ இந்ட
தந்த் னொத்டயற்ழக சயப்னத் டந்ட னயப்டமக இனக்கயட.
(மணம், னொம் ன் இண்வ பிழசணமகச்
ளசமல்கயழமம். ஆமல் ளமடபமகழப டமய்த்
ளடய்பத்டயன் ணந்டயங்கநில் மணம் ன்ழட ணயகப்

ளனம்மலும் இல்வ. லபித்தம ணந்டயங்கநிழம
அடிழதமடு இல்வ. ீமக்ஷங்கழந உள்ந. அவ்பமழ
லபித்தம ழடபவட த்ரின றந்டரி ன்று அனகு

உனபத்டமழழத ளதர் ளற்யனந்டம் அபலக்கு
உனபம் அவணக்கமணல் தந்டயத்டயழ பனயடுபழட அடயகம்
கமண்கயட. ன் இவ்பமறு ம் அன்வ பிதத்டயல்

ணட்டும் மணம், னொம் இண்டும் னக்தம் ளமணலுள்ந
ன்று லசஞர்கநிம் ழகட்கப்ட்டண்டு. ஆமல்

அபர்கழநம இவ்பிடம் இனப்வடத் டமனம் டயனம்ச்
ளசமல்ய பிதந்ட ளகமள்படமகக் கட்டிமர்கழந டபி
பிநக்கம் டம் அநிக்கபில்வ.)
அம்மலக்கு இண்டு பம ஸ்டமம். அம்னட
மகத்டயல் என்றும், ழணன ணத்டயதில் என்றுணமக
ன்ழல்பம?அழடமடு னென்மபட பமஸ்டமணமக
லசக்த்வடனேம் ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.....

இப்ழமட மன் ளசமன்டயல் இண்டு டப்ன. என்று, ல
சக்ம் அம்மலவத பமஸ்டமம்

ணட்டுணயல்வ;அபலழணடமன்!பமஸ்டமம் + பயக்கய
ஆமணயதமக அட இனக்கயட!இன்ளமன டப்ன
ன்ளபன்மல் அம்னடமகம் ணமடயரினேம், ழணன சயகம்
ணமடயரினேம் இட னென்மபட [பம ஸ்டமம்]இல்வ.
அம்னட மகணமமலும் ரி, ழணன சயகணமமலும்
ரி, அங்ழக சயந்டணஞி க்னம் ன் அண்ணவதிழ
இந்ட ல தந்த்ம் இனக்கும். ம் அகங்கநில் என

வகதநலே இனக்கும் தந்த்ம் அங்ழக ஆதிம், டயமதிம்
ணங்கு ளரிசமக ஆபஞம் ன்று ளசமல்லும் என்ட
சுற்று அங்கஞங்கழநமடு இனக்கும்.

அந்ட என்டயலும் அழக ழடபவடகள், டத்பங்கள்

அம்மநின் ரிபமங்கநமக இனப்மர்கள். என்டமபடமக
உள்ந ணத்த ிந்டடமன் ஞ்ச ப்ம்ணமத்டயல் அம்மள்
இனக்கய இம்.
ழணன சயகத்டயழ அம்மள் இனக்கும்ழமட இந்ட
எவ்ளபமன ஆபஞனம் அந்ட சயக ணத்டயதிழ
சயகத்டயற்கு ழணல் சயகங்கநமகத்டமழ

லம்ிதினக்கும்?அந்ட அவணப்ில்டமன் ல சக்த்வடழத
ணடநத்டயல் ீநம், அகம் ஆகயத இண்டு

ரிஞமணத்டயல் ண்டபட ணமத்டயணயல்மணல் உதனம்
ழசர்த்ட, அடுக்கடுக்கமக, னென்று டநத்டயல் cone -ஆக
[கூம்மக]ப் ழமய்னடிகய பிடத்டயலும் ண்டபடமக
இனக்கயட. இப்டி னென்று ரிஞமணத்டயல் உள்ந ல

சக்த்டயற்கு ழணன ப்ஸ்டமம் ன்ழ ழர். ழணன ன்று

ணமத்டயம் அவடச் ளசமல்படமகலேம் ற்ட்டுபிட்ட.

ணடநணமக னணய ணட்த்ழடமடு இனக்கும் லசக்த்டயற்கு
னப்ஸ்டமம் ன்று ளதர். இண்டும் கந்ட, ஆம்
ஆபஞங்கள் உதபமட்டிலும் ிற்மடு பனவப ண
டநணமகலேம் அவணந்டவட அர்த்ட ழணன ன்மர்கள்.

ல்ம ஆபஞனம் ழணன ப்ஸ்டமணமதினந்டமல் னர்ஞ
ழணன. கமஞ்சரனத்டயல் கமணழகமஷ்த்டயல் இனப்ட
னப்ஸ்டமம். ம் ணத்டயல் னர்ஞ ழணன. ணமங்கமட்டில்

அர்த்ட ழணன. டயனபிவணனடெர் னெகமம்மள் ந்யடயதில்
னர்ஞ ழணன.
டிப் ளதரில்மட தந்டயம், டந்டயம், டவகம்
டிப் ளதரில்மட தந்டயம், டந்டயம், டவகம்
அம்மள் க்டர்கள் ளனவணதமக என்று ளசமல்யக்

ளகமள்பமர்கள். ணற் ஸ்பமணயகநின் தந்த்ங்கலக்கு
அந்டந்ட ஸ்பமணயதின் ளதவழதம ழபழ அந்ட
ஸ்பமணயக்கு உள்ந அவதமநத்வடழதம ழசர்த்ட

சயபசக்ம், ழணடம டக்ஷயஞமனெர்த்டய தந்த்ம், றடர்ச
தந்த்ம், க்ஷ சக்ம் ன்யப்டிப் ளதர் ளசமல்
ழபண்டிதினக்கயட. யடம த்ரினறந்டரிதின்

தந்த்டயற்கு ணட்டும் இப்டி என ளதனம், அவளணமனயனேம்
ளகமடுக்கமணல், னயடணமட ணங்கநணமட ன்டமல்
'ல'ணட்டும்

ழமட்டு 'லசக்ம்'ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.

சக்ம் ன்மழ இடடமன், டிதமகப் ளதர் ளகமடுக்க
ழபண்மம் ன்கய ணமடயரி இனக்கயட.

அழடழமத்டமன் அபலவத உமம ணமர்க்கந்டமன்
ணமர்க்கம் ன்று கமட்டுகய ணமடயரி அடற்கும்
'லபித்வத'ன்ழ
'ல'ன்ட

ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட. இங்ழகனேம்

னயடணம அவளணமனயழத டபி லழடபி

ன் க்ஷ்ணயவதக் குயப்ிடுபடயல்வ. உமம
ணமர்க்கங்கவந பித்வத ன்றும் டந்த்ம் ன்றும்

ளசமல்பட. அப்டிச் ளசமல்லும்ழமட ணற் ஸ்பமணயகநின்
உமவக்கு அந்ட ஸ்பமணயதின் ளதவழதம அல்ட
அடன் ப்பர்த்டகம ரியதின் ளதவழதம வபத்டப்
ளதர் ளகமடுத்டயனக்கும். ஆமல் த்ரினறந்டரி
பித்வதக்கு ணட்டும் டிப்ளதர் வபக்கமணல் லபித்தம
ன்ழ ளசமல்படமக இனக்கயட.

அந்ட லபித்தம ணந்டயத்டயழழத சயசய

பித்தமங்கழநமடு  டயனும ணந்டயங்கள்
இனக்கயட. இங்ழக ணட்டும் ப்டி லபித்தம ணந்டயம்
ன்று எழ ழவச் ளசமல்பட?பித்தமம்

ளடரினேம்டிதமக ழபழ ழபழ ழர் ளசமன்மல்டமழ
ரிதமதினக்கும்?அடமல் அந்ட ணந்டயத்டயன்
னடளலத்வட வபத்ழடம, அடன் ப்பர்த்டகம ரியதின்
ளதவ வபத்ழடம, கமடய பித்தம, மடய பித்தம,
ழமமனத்ம பித்தம, டர்பம பித்தம ன்று
ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட. ஆமல் ல்மபற்றுக்கும்
ழசர்த்டப் ளமடபமக யடம டந்த்ம் ன்வட
'லபித்தம'ன்ழ

ளசமல்யதினக்கயட.

தந்த்ம், டந்த்ம் ணட்டுணயன்ய அபள் இனக்கய

மடமிக்கும் டிப் ளதரில்வ!'லனம்'அல்ட

'லகம்'ன்ழ

அந்ட இத்டயற்குப் ளதர். னம், கம்

ன்மல் ளபறுழண ஊர் ன்றுடமன் அர்த்டம். அப்டிச்

ளசமன்மழ ழமடம், அட அத்டவ ஊர்கலம் இனக்கும்
கத்டக்கு ிதமக இனக்கப்ட் அபலவத
டவகந்டமன் ன்று ளடரிபிப்டமக இப்டி லனம்,
லகம் ன்ழ ழர் இனக்கயட!

யத்தலவத, [அடமபட]ன்றும் அனயதமடடம ஆத்ணமந்டச்
ளசல்பத்வட டனகயபள் அம்மள் ன்டமல் அபலக்கு
[ஸ்மணத்டயல்]னடல் ழழ 'லணமடம'ன்று
ளசமல்கயழமம். அடற்ழகற்க, லபித்வத, லசக்ம், லனம்
ன்ழ அபலவத ம்ந்டணம பிதங்களநல்மம்
இனக்கயன்......

லசக்ம் ன் லதந்த்த்வடப் ற்ய ளநந்டர்த
ரிதில் ச்ழமகம் பனபவடச் ளசமல்யக்

ளகமண்டினந்ழடன். ஆறு ஆபஞங்கநமக உள்ந என்ட
னக்ழகமஞங்கள் என்வதன்று 'கட்'ண்ஞிக்ளகமண்டு
மற்த்ட மலு னக்ழகமஞம் ற்டுபடமகச்

ளசமன்ழல்பம?இந்ட என்டயழ மலு சயப சக்ங்கள்
ன்று ந்ட சக்டய சக்ங்கள் ன்றும் ளசமல்ப்டும்.
ிந்டவபச் சுற்யதினக்கும் டு னக்ழகமஞம் சக்டய
சக்ங்கநில் ழசர்ந்டடடமன். அகங்கநில் னயக்கும் ழமட
அட னயப்பனக்கு அினகணமக இனக்க ழபண்டும்.
சயப சக்டயகநின் க்தணம அத்வபடத்வடக் கமட்டுபடமக
ல சக்த்டயல் இண்டு ழனவத சக்ங்கவநனேம்

குறுக்கும் ளடுக்குணமகப் ின்ி வபத்டயனக்கயட.

அடமல் ற்டும் ழகமஞங்கள், அபற்றுக்கு ளபநிச்

சுற்றுக்கநில் உள்ந த்ண டநங்கள், பட்க்ழகமடுகள்,
சடக் ழகமடுகள் ஆகயதபற்றுக்ளகல்மம் இந்ட
[11பட]ச்ழமகம் கஞக்குக் ளகமடுக்கயட.
இளடல்மம் ழடம மபல் டிக்கய ணமடயரிழதம, அல்ட
academic interest -கமகழபம

ளடரிந்ட ளகமள்கய பிதணயல்வ.

குனனகணமக உழடசம் ளற்று குப்டணமக
[யங்கப்டுத்டமணல்]க்ஷயக்கப்ட் ழபண்டித பிதம்.
அடிழதமடு ளசமல்மணல் பிழபண்மளணன்று ளகமஞ்சம்
ளசமன்ழன். அடமல் 'வட்'மக யவத்டபிக்கூமட!
உபணயக்களபமண்ஞமட உனபனகு கமண்டற்ளகமண்ஞமட
கமட்சய!
உபணயக்களபமண்ஞமட உனபனகு; கமண்டற்ளகமண்ஞமட
கமட்சய!

தந்த் னொத்வடச் ளசமன்லேழ, ''இட ளநந்டர்த

ரி-ன்ம?அம்மலவத ண றந்டணம அபதப
னொத்வடச் ளசமல்யடம்''ன்று ழபகம் பந்டமற்ழம
த்படீதம் ளநந்டர்தம் ன்ழ அடுத்ட ச்ழமகத்வட
[ச்ழம. 12]ஆம்ித்டயனக்கயமர்!''த்படீதம்
ளநந்டர்தம்''ன்மல் ''உன்னுவதடம

மபண்தம்''ன்று அர்த்டம். ''தந்டய னொத்டயல் இத்டவ
ழகமஞம், டநம், பட்க்ழகமடு சடக்ழகமடு ன்ளல்மம்
னல detail ளகமடுத்டப் மடிழழ, அப்டி
உன்னுவதடம மபண்த னொத்வடப் மமளணன்மல்
னடிகய கமர்தணமதில்வழத!இட பவக்கும் ந்டக்

கபினேம் அவட உள்நடி பர்ஞிக்க
னடிதபில்வழத!''[ன்கயமர்.]

ப்ம்ணமடமன் ஆடயகபி. ''ஆடய கபிழத''ன்ழ மகபடத்டயன்
ஆம் ச்ழமகத்டயல் அபவச் ளசமல்யதினக்கயட.
ஸ்படயழத அபனவத சக்டயடமன் ன்மல்

அபவபிப் ளரித கபி பர் இனக்க னடினேம்?அபர்
ல்ம ழடபவடகள் ழணலும் ஸ்ழடமத்ங்கள் ளசய்டயனப்ட
னமஞங்கவநப் மர்க்கும்ழமட ளடரிகயட. கஷ்
கமத்டயல் ழடபர்கள் அபரிந்டமன் ழமய் அலபமர்கள்.
உழ அபர் அபர்கவந சயபழம, பிஷ்டழபம,
அம்மழநம தமழம என ஸ்பமணயதிம் அவனத்டக்

ளகமண்டுழமய் அபர்கலவத கஷ்த்வடச் ளசமல்ய,
யவ்னத்டய ண்ஞடம் ன்று ழபண்டிக் ளகமள்பமர்.

அப்ழமட அந்ட ஸ்பமணயவத ஸ்ழடமத்ம் ண்டபமர்.
அபனக்ழக கஷ்ம் பனகயழமடம் அப்டித்டமன்!அப்டி
அம்மவநப் ற்யனேம் ண்ஞிதினக்கயமர். [டர்கம]
ஸ்டசடீதில்கூ ணட-வகமறர்கள் அபவ

யம்யக்க பந்டழமட அம்மள் ழணல் ஸ்ழடமத்ம்
மடிதினக்கயமர். ஆமலும் அபனங்கூ அபலவத
மபண்தத்வட உள்நடி பர்ஞிக்க னடிதபில்வ.

த்படீதம் ளநந்டர்தம் டயகயரி-கந்ழத டதிடம்
கபந்த்ம:கல்ந்ழட
ீ
கடணி பிரிஞ்சய-ப்ப்னடத: *
''பிரிஞ்சய

ப்ப்னடத:''ன்மல் 'ிம்ணம னடழமர்'.

அபர்கள் உன்னுவத ளநந்டர்தத்வட பர்ஞிக்கப்
மர்த்டமர்கள். 'டதிடம்'ன்மல் 'வ

ழமடுபடற்கு'ன்று அர்த்டம். 'டம'ன்மல் டமசு

அல்பம? வ ப்டிப் ழமடுகயழமம்?என டட்டில்
இனப்டற்கு ணணமக இன்ளமன டட்டில் வக்
கல்வப் ழமட்டுக் கண்டு ிடிக்கயழமம். ழமக என
பஸ்டபின் வவத கஞிக்க ணக்குத் ளடரிதபில்வ.
அடமல் இன் வ ன்று ளடரிகய என வக்

கல்வப் ழமட்டு அவடக்ளகமண்டு இடன் வவதத்
ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். அப்டி மக்ஷத்டமக

அம்மலவத ளநந்டர்தத்வட பர்ஞிக்க அந்ட
பிரிஞ்சய ப்ப்னடயகநம கபிகலக்குத் ளடரிதபில்வ.
அடமல் டங்கலக்குத் ளடரிந்ட என வக் கல்வத்

ழடடிமர்கள். அட ன்?உணமம் ன்டடமன்! சந்டயன்
ணமடயரி னகம், டமணவ ணமடயரி கண், பண்டுக்கூட்ம்
ணமடயரி ழகசம் ன்ளல்மம் உணமம் கமட்டிபிட்மல்
வக் கல் ழமட்டு வ ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிகயட

ழம 'இப்டிப்ட் மபண்தம்'ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந
னடிகயடல்பம?இப்டிப்ட் வக்கல், உணமம்

ன்வட அந்டக் கபிகளநல்மம் ழடடித் ழடடிப் மர்த்ட,
 டயனுமகக் கல்ித்டச் ளசமல்யப் மர்த்டம்

அம்மநின் அனவக உள்நடிக் கமட் னடிதபில்வ.
உபவணதற்டமக இனக்கயட, அபலவத அனகு! ''கடணி
கல்ந்ழட''- ணண்வவதக் குவந்ட, ளகமண்டு அபர்கள்
ப்டிளதப்டிழதம உபவண கல்ித்டத்டமன்
மர்க்கயமர்கள்.
ஆமலும் னடிதபில்வ! ''ஆமலும் னடிதபில்வ
ன்வட ஆசமர்தமள் உவத்டச் ளசமல்மணல், ''கடணி

கல்ந்ழட - ப்டிழதம கல்ித்டப் மர்க்கயமர்கள்''ன்று

ணட்டும் ளசமல்ய யறுத்டயபடுகயமர். அடடமன்

ளசமல்மணல் ளசமல்கய 'த்பி அனகு'. ''ப்ழடம
டீமமடவ ழம் டப்மணல் ழமய்ப் மர்க்கடம்னு
ஏடிளடன்ழபம பமஸ்டபந்டமன்!''ன்று ளசமல்ய,
யறுத்டய பிட்மழ ழமடம், ''ஆமலும் மர்க்க

னடிதபில்வ''ன்று அர்த்டம் ளகமடுத்டபிடும்!பிண்டு
ளசமல்பவடபிலேம், இப்டிச் ளசமல்மணல் ளசமல்கய
ழமழட ணயல் ன்மகப் டயதலேம் ளசய்கயட.
''தந்த்

னொத்வடச் ளசமன்ழமழண, ளநந்டர்த னொத்வடச்

ளசமல்மளணன்று மர்த்டமல் அட பர்ஞமடீடணமக
இனக்கயட. ழழ [பர்ஞிக்க]னடிதமபிட்மலும் உணம
வக் கல்வப் ழமட்மபட என ணமடயரி

கமட்மளணன்று மர்த்டமல் அந்ட ப்தமவனேம்

ப்ம்ணமடயகழந ண்ஞி ஏய்ந்ட ழமதமதிற்று''ன்யப்டிச்
ளசமல்படன் னெழண அம்மலவத அனகு வ்பநலே
உதர்பமட ஈடு இவஞ இல்மடட ன்று கமட்டி
பிடுகயமர்.

பர்ஞிப்ட இனக்கட்டும்;னடயல் அபலவத

ஸ்பனொத்வட அந்ட கபி அல்ட க்டர் - கபிதமக

இனக்கும் க்டர் - டமழண ன்மகப் மர்த்ட அந்ட னல
ளநந்டர்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நழபண்டும்!அப்டி
தமமபட மர்த்டயனக்கயமர்கநம ன்மல் அடலேம்

இல்வ!னடலுக்கு ந்ட கபினேழண அந்ட ளநந்டர்த
ஸ்பனொத்வடப் மர்த்டடயல்வ ன்னும்ழமட அவடப்
ித்டயதமனக்கு பர்ஞித்டச் ளசமல் இழணட?

ன் அம்மலவத ஸ்பனொத்வட பனம்

மர்த்டடயல்வ?அடிழதமடு மர்த்டடயல்வ ன்று ளசமல்
னடிதமட. டர்சம் ன்று  க்ட கபிகள் ண்ஞித்
டமன் இனக்கயமர்கள். ஆமலும் ம்னர்த்டயதமக பனம்
டன்வப் மர்க்க பிமணல் ழடம ளகமஞ்சம் - க்ஷஞ

கமம் - ணயன்ல் ணயன்னுகய ணமடயரி டர்சம் ளகமடுத்ட
பிட்டு ணவந்ட ழமய் பிடுபமள். எழ க்டயதமக
அபநிழண ணவ அர்ப்ஞித்டபர்கலக்குங்கூ

அபலவத சஞமபிந்டம், கமக்ஷத்வடப் ளமனயனேம்
ழத்ம், ணந்டஸ்ணயடம் ளசய்னேம் ஆஸ்தம் [டயன
பமய்]ன்யப்டி டமபட என அபதபந்டமன் டமலேம்
கண்கநில் கட்டி யற்குழண டபி ழகசமடய மடம் னல
னொனம் இல்வ.
டன்னுவத னல னொ ளநந்டர்தத்வடனேம் அபள்
கமட்டுபட எனத்டரிந்டமன். அந்ட எனத்டர் தமளன்மல்
டயதம ழணச்பன்டமன். அபவ டன்ழமடு
ழசனம்டிப் ண்ஞி ழமக ீ வதில்

ஈடுடுத்டழபண்டும் ன்டற்கமகத்டமன் அபள் இந்டப்
ண றந்டணம சரீத்வட டுத்டக்ளகமண்டு த்ரின
றந்டரிதமட. அந்ட சரீத்வட அபளமனத்டனக்ழக
னமபமக அர்ப்ஞம் ண்ஞித ணம டயவ்வடதம
தினப்பநபள். ணற்பர்கலக்கு ழடம ளகமஞ்சம்
டரிசம் ளகமடுப்மழந டபி னமபமகத் டன்
ளநந்டர்தத்வடக் கமட்ணமட்மள். கனவஞத
க்டர்கலக்குப் னர்ஞணமகக் கமட்டுபமள். ஆமல்
ளநந்டர்தம் னம ன்னும்ழமட அட ஸ்பமணயக்குத்டமன்
ளமத்ட ன்று வபத்டயனக்கயமள்.

இப்டிச் ளசமன்மல் இங்ழக ின் ளக்ஷ்ில்

ஆசமர்தமள் மர்த்ட பர்ஞிக்கய ளநந்டர்த ரிகூ
அபலவத ளநந்டர்தர்த்வட ம்னர்த்டயதமகச்
ளசமல்பில்வ ன்றுடமன் ஆகுழணம,
ன்ழபம?அப்டினேம் இனக்கமம். என டமதமர்

டன்னுவத குனந்வடக்கு அன்வ ம்னர்த்டயதமகக்
கமட்டுகய ணமடயரி அனவகக் கமட்டுபமள் ன்யல்வ.
அபள் அங்கமம் ண்ஞிக் ளகமள்பட டயவத
ந்ழடமப்டுத்டத்டமழதனயத குனந்வடவத அல்.
அங்கமம் [ன்ட]அனகு'டுத்டய'க் ளகமள்பட.
'டுத்டய'க்ளகமள்ந

அபசயதணயல்மணல் ஸ்பமமபிகணமகழப

அனகமக உனளபடுத்டபள் அம்மள். ஆடிதமல் அடன்
னல யவவத அபள் டயக்கு ணமத்டயழண கமட்டுபட.
இப்டிதினக்கும்ழமட ணற்பர்கள் ப்டி அபவந
உள்நடி பர்ஞித்டப் மனடினேம்?னடலுக்கு
அபர்கலக்ழக அபலவத ரினர்ஞ னொ ம்த்ட
ளடரிதமட. ளடரிந்டணட்டில் மமளணன்மல்

அடற்குங்கூ ழமக பர்ஞிக்க பமர்த்வட கயவக்கமணல் ,
அப்ழர்ப்ட் அனகமதினக்கயட!ழமக பர்ஞிக்க

னடிதமபிட்மலும் உணமணமபட கமட்மணம ன்று
மர்த்டமல் அடற்கு உபவண கமட்டும்டிதமகலேம்
ழமகத்டயல் டலேழணதில்வ.

ழணச்பன் எனத்டனுக்குத்டமன் அம்மள் டன்னுவத
னர்ஞ ளநந்டர்தத்வடக் கமட்டுபமள் ன்வட
ளமம்லேம் கபி தத்ழடமடு ¨சவதமகழப

ளசமல்யதினக்கயமர். ப்டிச்

ளசமல்யதினக்கயமளன்மல்:
தடமழமளகௌத்றக்தமத் அணம தமந்டய ணம
டழமி:டஷ்ப்மமணி கயரிச-மனேஜ்த-டபம்
ீ **
''அண

ம'' ன்று பனபடற்கு 'ழடப ஸ்டயரீகள்'ன்று

அர்த்டம். ம்வ, ஊர்பசய, ழணவக, டயழமத்டவண
னடம ழடப ஸ்த்ரீகவநத்டமன் மம் ணம

அனகயகநமகச் ளசமல்கயழமம். அபர்கலம் அம்மநின்
அனவக அபள் கமட்டுகய சயயத அநபில் மர்த்ழட, ''அபள்
னன்மடி ம்னவத அனகு ம்ணமத்டயம்?''ன்று
யவக்கயமர்கள். ''மம் மர்ப்டம்
ளகமஞ்சந்டமழ?அபலவத அனகயன் னர்ஞ னொம்
ப்டிதினக்கும்?''ன்று மர்க்க ழபண்டுளணன்று

ஆவசப்டுகயமர்கள். என ங்கர ட பித்பமன் டன்வபி
ன்மக இன்ளமனத்டன் மடிமல், 'அடயழ ன்
பிழசம் இனக்கயட?அவடத் டமனும் ளடரிந்ட ளகமள்ந

ழபண்டும்'ன்று யவப்மன். எவ்ளபமன டவதிலுழண
இப்டி. அந்ட ரீடயதில் ளநந்டர்தபடயகநம ழடப

ஸ்த்ரீகள் த்ரினறந்டரிதின் னர்ஞ ளநந்டர்தத்வடத்
ளடரிந்ட ளகமள்நழபண்டுளணன்று ஆவசப்டுகயமர்கள்.
அம்மலவத னல படிபத்வடப் மர்க்க
பினம்னகயமர்கள். ''தத் ஆழமக எநத்றக்தமத்''ன்மல்,
'ந்ட

ளநந்டர்தத்வடக் கமடம் ஆபயமல்'ன்று

அர்த்டம். ''த்படீதம் ளநந்டர்தம்''ன்று ச்ழமக

ஆம்த்டயல் ளசமன்வடழத ''தத்'' (ந்ட ளநந்டர்தழணம
அட) ன்று குயிட்டினக்கயமர்.

அம்மலவத ளநந்டர்தத்வடப் னமலேம் மர்க்க

ழபண்டும் ன்று ஆபல் ளகமண் ழடப ஸ்த்ரீகள் ன்
ளசய்கயமர்கள்? ''மம் ஆவசப்ட்டு ன்
ப்ழதமம்?டன்னுவத சரீம் ஈச்பனுக்ழக உவவண
ன்று அபள் அர்ப்ஞம் ண்ஞிதினப்டமல்

அபளமனத்டன்டமன் அந்ட னொ ம்த்வடப் னமபமகப்
மர்க்க னடினேம். ஆடிதமல் மம் ன்
ண்ஞழபண்டுளணன்மல் அந்ட ஈச்பழமடு
க்தணமகயபி ழபண்டும்;சயப மனேஜ்தம் ன்வடப்
ளற்று பிழபண்டும். அப்ழமட மனம் அம்மநின்
மபண்தத்வட உள்நடி னர்த்டயதமகப்

மர்த்டபினடினேம்''ன்று யவக்கயமர்கள்.
சயபிம் க்டயதமழழத க்டர்கலம், சயபணமக
ஆகழபண்டும் ன் ஜம டமத்டமழழத ஜமிகலம்
சயப மனேஜ்தம் ழபண்டிதினக்கயமர்கள். அடற்கமகப்
மடமடு ட்டினக்கயமர்கள். அங்ழக சயபமனேஜ்தம் end in
itself [அடழப

னடிபம குயக்ழகமள்]. அப்ழர்ப்ட் அந்ட

உசந்ட ஸ்டயடயவத இந்ட ழடப ஸ்டயரீகள் பினம்னபழடம,

அடழப end, க்ஷ்தம் ன்டமயல்வ!அவட உமதணமக
means-ஆக, வபத்டக்ளகமண்டு

அடன் னெம் அம்மள்

அனவகப் மர்க்க ழபண்டுளணன்ழட இபர்கலவத
க்ஷ்தம்!ணம ளரித சயபமனேஜ்தத்வடனேம்

மடணமக்கயக் ளகமண்டு மத்தணமக யற்கயட,
அம்மநின் ளநந்டர்த டர்சம்!
ரி, அந்ட ம்வனேம் ழணவகனேம் அப்டி ஆவசப்ட்டு
பிட்மர்களநன்டமல் சயப மனேஜ்தம் கயவத்ட பிடுணம

ன்?ழசயல் கயவக்கக்கூடிதடம அட?
''டழமி:டஷ்ப்மமணி''ன்ழ
''த்டவ

அவடச் ளசமல்கயமர்

டஸ் ண்ஞிமலும் ள னடிதமடட''ன்று

அர்த்டம். ழடப ஸ்டயரீகள் டஸ் ண்டகயபவக்
கவத்ட பசயதப்டுத்டத்டமன் ழமபமர்கள்!டஸ்

ண்டபடற்கம இந்டயரித யக்ம் அபர்கலக்கு
ட?அடமல் ன் ண்டகயமர்களநன்மல்....
ணமயகணமக ம்வண ப்டி ழபண்டுணமமலும்
யவத்டப் மர்த்டக் ளகமள்நமணல்பம?ணக் ழகமட்வ
ன்டமன் கட் னடிதமட?அப்டி அந்ட ம்வ, ழணவக
னடமபர்கள் டமங்கழந ணசயபன் ன்று

ணமயகணமக யவத்டப் மர்க்கயமர்கநமம்!''தமந்டய
ணம கயரிச மனேஜ்த டபம்
ீ ''ன்மல் 'சயப மனேஜ்த

யவவத ணமயகணமக அவகயமர்கள்'ன்று அர்த்டம்.
பமஸ்பத்டயல் அட ணமல் அவத னடிதமட யவ!
''தத்

ணம  ணடேழட''- வட ணத்டமல் ண்ஞிப் மர்க்க

னடிதமழடம அட. ஆவகதமல் அபர்கள் ணமயகணமக

சயப மனேஜ்தம் அவகயமர்கள் ன்மல், 'பமஸ்டபத்டயல்
அவதமணழ யற்கயமர்கள்'- அடமபட, அம்மலவத
ளநந்டர்தத்வட அபர்கலம் ணனர்த்டயதமக
அயதனடிதபில்வ ன்ழ அர்த்டம்.
ப்ம்ணம னடம கபிபமஞர்கள் டங்கலக்கு அம்மநின்
ளநந்டர்தம் ளடரிந்ட அநபில் அடற்கு உபவண ழடடி
ன்ளன்ழணம கல்வ ண்ஞிப் மர்க்கயமர்கள் ன்று
னடல் மடயதில் ளசமன்டற்கு 'ஆமலும் ரிதம
உபவண கண்டுிடிக்க னடிதபில்வ'ன்டடமழ

உட்ளமனள்?அப்டிழத இந்டப் ின் மடயதில், டஸ்

ண்ஞினேம் ள னடிதமட சயபமனேஜ்தத்வட ம்வனேம்
ழணவகனேம் ணமல் கல்ித்டப் மர்க்கயமர்கள்
ன்டற்கும் 'ஆமலும் னடிதபில்வ'ன்றுடமன்
அர்த்டம். கனவஞ, உள்நம் ளகமண் ஆசமர்தமலக்கு
'பிரிஞ்சய

ப்ப்னடய'கலம், 'அணம'க்கலம் ழடமற்றுப்

ழமமர்கள் ன்று பமய்பிட்டுச் ளசமல் ணஸ்
பபில்வ ழமயனக்கயட!
அம்மலவத ளநந்டர்தச் சயப்வ எழ டெக்கமகத்
டெக்கய இப்டி 'ளநந்டர்த ரி'தின் 'ஆந்ட
ரி'மகத்டயல் ச்ழமகம்!
கம ஸ்பனொணமக
கம ஸ்பனொணமக
அப்னம் கம ஸ்பனொணமக அம்மவநச் ளசமல்ய என
ச்ழமகம் - ''க்ஷயளடௌ ட்ஞ்சமசத் த்பிணடயக

ஞ்சமசத் உடழக''. என பனத்டயல் ஆறு ரிடக்கள்,
ளணமத்டம் 360 மள் ன்று இனக்கயழடமல்யழதம?இந்ட 360
மலங்கூ குஞயீ சக்டயதின் ஜ்ழதமடயயயனந்ட
ளபநிப்டும் 360 கயஞங்கள்டமன் ன்றும், ஆறு
சக்ங்கநில் எவ்ளபமன்யலும் என ரிடபமக அந்ட
ரிடலேக்கு த்டவ மழநம அத்டவ கயஞங்கள்
ிகமசயக்கயன் ன்றும் அந்ட ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர். ''க்ஷயளடௌ ஷ்ட்ஞ்சமசத்''ன்மல்
ப்னத்ப ீ டத்பத்டயல், அடமபட னெமடமத்டயல், 56

கயஞங்கள் ன்று அர்த்டம். அடமபட அங்ழக 56 மள்

ளகமண் பந்ட ரிடபமக அம்மள் இனக்கயமள்.

இப்டிழத எவ்ளபமன சக்த்டயற்கும் கஞக்கு ளசமல்கயமர்.
இப்டித் டன்வ எவ்ளபமன ரிடபமகக் கமத்டயற்குள்
குறுக்கயக் ளகமண்டு, சுனக்கயக் ளகமண்டினக்கும்ழமட
அம்மள் கம ஸ்பனொணமதினக்கயமள். ஆமல்

பமஸ்டபத்டயல் அபள் கமமடீடணமபள் [கமத்டயற்கு
அப்மற்ட்பள்]. அந்டக் கமமடீட யவதில் ஆறு
சக்த்டயற்கும் ழணழ ஸ் டந த்ணத்டயல்
அபலவத சஞமபிந்டங்கள் குனமடணமக
பிநங்குகயன். இவட ''ணனைகமஸ்-ழடமம் அப்னேரி டப
மடமம்ன னேகம்''ன்று ளசமல்ல்தினக்கயமர்.
'ணனைகம்'ன்மல்

கயஞம்;கயஞ படிபம மள்.

இப்டினேள்ந 360-க்கும் ழணழ - ''ழடமம் அி

உரி'':அபற்றுக்கும் ழணழ - அடமபட ஸ்ம
த்ணத்டயல், 'டப மடமம்ன னேகம்';உன்னுவத இன
டமணவப் மடங்கள்;இவஞதடித் டமவணவகள்.
அம்மவநப் மர்த்டச் ளசமல்படமல்
''உன்னுவத''ன்கயமர்.

பமக்குபன்வண அனள்பட சமக்டத்டயல் சப்டத்டயன்
பிழசம்

பமக்குபன்வண அனள்பட; சமக்டத்டயல் சப்டத்டயன்
பிழசம்
இந்ட [ஆந்டரி]ச்ழமகங்கலக்கு டுழப சயடயல்
யடமம்மள் னொத்டயயல்மணல், ஆமலும் லபித்தம

டந்த்த்டயற்கு ம்ந்டணம ழபறு ழடபடம னொங்கநில்

அம்மள் அடேக்ம் ளசய்பவடச் ளசமல்யதினக்கயட.
அப்டி என்று [ச்ழம.15] ளசமல்கயன்:

சஜ்-ஜ்ழதமத்ஸ்ம-சுத்டமம் சசயனேட மல-ணகுமம்
பத்-த்ம-த்மஞ-ஸ்டிக-குடிகம-னஸ்டக-கமம் *
க்னத்- த்பம த்பம கடணயப டமம் ந்யடடழட
ணட-க்ஷீ-த்மக்ஷ£-ணடரிண-டரீஞம:ஞிடத: **
[ (சத்

ஜ்ழதமத்ஸ்ம சுத்டமம்) சத்கம யலே ழமல்

டெதபலம் (சசயனேட மல ணகுமம்) சந்டயனுன்

கூடித மனடிவத ணகுணமனேவதபலம், (ப) ப
னத்டயவ, (த்ம-த்மஞ) தத்டயயனந்ட கமப்டம
அத னத்டயவ, (ஸ்டிக-குடிகம) ஸ்டிக அக்ஷணமவ,
(னஸ்டக

கமம்) னஸ்டகம் ஆகயதபற்வக் கத்டயற்

ளகமண்பலணமகயத (த்பம) உன்வ (க்னத்)
எனனவ (த்பம) பஞங்கயமழ (டமம்)
த்டக்கநம ழணன்ணக்கலக்கு (ணட க்ஷீ த்மக்ஷ£) ழடன்,
மல், டயம¬க்ஷஆகயதபற்யன் (ணடரிண டரீஞம:)
இிவணவத பகயக்கும் சயப்னப் ளமனந்டயதவபதம

(ஞிடத:) பமக்குகள் (கடணயப) வ்பமறு ( ந்யடடழட)
வககூமணற் ழமகும்?[வ்பமறு பமக்குத்டயன்
யத்டயதமணயனக்கும்?]]

பவஞ
ீ
இல்மட எனபிட பமக்ழடபி ஸ்பனொணமக
அம்மவந [இங்ழக]ளசமல்யதினக்கயட. பமக்ழடபி
ன்மல் ஸ்படயடமன்.

அம்மள் பிஷ்டலேக்கு ழமடரி ன்கய ணமடயரிழத
இன்னும் இண்டு - ளமம்ப் ழனக்குத்

ளடரிதமடட:க்ஷ்ணய ப்ம்ணமலேக்கு ழமடரி, ஸ்படய
ணசயபனுக்கு ழமடரி. அண்ஞம - டங்வக ன்மல்
எழ மவ, எழ ணமடயரி ணழமமபம், எழ ணமடயரிக்

கமர்தம் ண்டபட ன்றுடமழ இனப்மர்கள்?அப்டி
ஸ்படய ணசயபன் ணமடயரிழத ளபள்வந ளபழநளன்று
இனப்பள். ''சத் ஜ்ழதமத்ஸ்ம சுத்டமம்'' ன்மல் சத்

கம சந்டயரிவக ணமடயரி சுப்ணமக, ளபள்வந ளபழநளன்று
இனப்பள். சத் கமத்டயல்டமன் அபலக்கு ஸ்படய
னவனேம் ண்டகயழமம். 'சத்'வட வபத்டத்டமன்
அபலக்ழக 'சமடம'ன்று ழர் இனக்கயட.

ஆசமர்தமலக்கு சமடம மணத்டயல் பிழசணம ிடிப்ன
உண்டு. பித்பத்டயழ சயகத்டக்குப் ழமய் மஷ்தம்,
ஸ்ழடமத்ம், பமடம் ன்று மநணமகப்
ண்ஞிதபமடமல் அபனக்கு ஸ்படய ளமம்லேம்

னக்தம். அந்ட ஸ்படயக்கு உள்ந அழகம் ளதர்கநில்
சமடம மணத்டயல் அபனக்குத் டிதம ஈடுமடு!ளபள்வந
ளபழநர் ன்று ண ரிசுத்டத்வடனேம், யட சரடணமக

இனப்டயல் அனநின் குநிர்ச்சயவதனேம் கமட்டுகய ளதமக
இனப்டமல் இனக்கமம்! 'ச'லேம் ''லேம் என்றுக்ளகமன்று
ணமய பனபடண்டு. அப்டிப் மர்க்கும்ழமட
'சமடம'ன்ட 'மடம'ன்மகும்.

பக்ழக அப்டினேம்

ளசமல்கய பனக்கணயனக்கயட. 'ம-டம'ன்மல்
'மணம

டத்பத்வட அடேக்யப்பள்'ன்று அர்த்டம்.

ஜமந்டமன் ம டத்பம். அடமலும் ஆசமர்தமலக்கு
அந்டப் ழரில் டிதம ிடிணமம் இனந்டயனக்கமம்.

ச்னங்ழகரிதில் சமடமம்மள் ன்ழ அம்மவந

ப்டயஷ்டித்டயனக்கயமர். அவட சமடம ீம் ன்ழ
ளசமல்கயட. ம் [கமஞ்சய]ணத்டக்கும் சமடம ணம் ன்ழ
ழர்.
கமணழகமடி ீம்;சமடம ணம் அந்டப் ழரில் அபனக்குத்
டிப் ிடிப்ன இனந்டமலும், ம்னவத ஸ்ழடமத்த்டயல்

என இத்டயல்கூ யடமம்மள், த்ரினறந்டரி னடம
ளதர்கவநழத ளசமல்மடடமல் இந்டப் ளதவனேம்
ளசமல்பில்வ ழமயனக்கயட!ஆலும் 'சத்ஜ்ழதமத்ஸ்ம'ன்று ஆம்த்டயழழத சமடமவப
ஜமகப்டுத்டகயமர்!
ஈச்பன் ணமடயரிழத அபள் சுத்ட ளபலப்ன. அபர்

ணமடயரிழத மணகும் டரித்டக் ளகமண்டினப்பள்.
அழடமடு அடயல் அபர் ணமடயரிழத சந்டய கவவதனேம்
வபத்டக் ளகமண்டினப்பள். டமழ சந்த்ரிவக ணமடயரிதம
டமபள்தத்ழடமடு இனப்பள் ம ணகுத்டயலும்

சந்த்கவ வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமள்:''சசயனேட மல
ணகுமம்''.
சடர்னவதமக இனக்கயமள். இண்டு ஸ்டங்கநில்
பமத னத்வ - ''ப த்ம த்மஞ''ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. 'அதம்'ன்டற்குப் டயல் 'த்ம
த்மஞம்'ன்று ழணமவதனழகமடு ழமட்டினக்கயமர்.
'த்மம்'ன்மல்

தம்டமன். 'த்மஞம்'க்ஷயப்ட

தத்த்யனந்ட க்ஷயப்ளடன்மல் அதந்டமழ?

''உன்வத்

டபி ல்ம ழடபவடகலம் அத பட

னத்வ கமட்டுகயன்''ன்று னன்மடி

ளசமன்மல்பம?அடமல்டமன் அப்னம்
யடமம்மலக்கு ழபம என னொ ழடத்வட இங்ழக
ளசமல்லும்ழமட பமதம் கமட்டும் மஸ்பட
[ஸ்படயதின் ளடமர்னள்ந] னொணமக

பர்ஞித்டயனக்கயமர். பவஞ
ீ
, AO ன்யப்டி அந்ட
ஸ்டங்கநில் வபத்டக் ளகமள்நமணல் பம், அதம்
கமட்டும் னொணமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

அப்னம் ஸ்படயக்ழக உரித அக்ஷணமவ, னஸ்டகம்
இண்வனேம் ளசமல்யதினக்கயமர்.... ''ஸ்படயக்ழக
உரித''ன்டற்கு என 'அளணன்ட்ளணன்ட்'[டயனத்டம்] அபலவத ழமடம ஈச்பன்

டக்ஷயஞமனெர்த்டயதமக உள்நழமட அபனக்கும் இந்ட
இண்டும் உண்டு, ''ஸ்டிக குடிகமம், னஸ்டக
கமம்''ன்டயல் 'ஸ்டிக குடிகம'ன்ட ஸ்டிக
அக்ஷணமவவதக் குயப்ிடுபட.

அக்ஷணமவ ன்ட அக்ஷ ணமவடமன். 'அ'பியனந்ட
'க்ஷ'பவதிம 51

அக்ஷங்கநில் அக்ஷத்டயற்கு

என்மக 51 ணஞிகவநக் ழகமத்டப் ண்ஞிதழட
'அக்ஷ'ணமவ.

சமக்ட சமஸ்டயத்டயல் என னக்தணம ீப மடிதமக
இனக்கய பிதம் ளசமல்ழபண்டும். அடடமன்
அக்ஷங்கலக்கு அடயலுள்ந னக்தத்பம்;அந்ட அக்ஷங்கள்
ல்மபற்றுக்கும் அடிப்வதம சப்டம் ன்

டத்பத்டக்கு உள்ந னக்தத்பம். வபப்ழமல்டமன்

ஸ்னஷ்டி ன்று மர்த்ழடமம். ஆகமச டத்பத்டயல் அந்ட
வபப்ழன் ¨க்ஷ்ணணம சப்டங்கநமக இனந்ட,
அபற்யயனந்ழட ஸ்னஷ்டி, அபற்யயனந்ழட
ணந்த்ங்கலம், ணந்த்ணதணம ழபடனம் ன்றும்
ளசமல்யதினக்கயழன். ஆகமசத்டயற்கம ¨க்ஷ்ண
சக்டயதம டன்ணமத்வழத சப்டந்டமன் ன்றும்

ளசமன்ழன். ஆடிதமல், ஸ்னஷ்டி ீ வனேம், ஸ்னஷ்டி
ணறுடி னெத்டயல் திப்டம் ஆகயத இபல்னைன்-

இன்பல்னைன்கழந சமக்ட சமஸ்டயத்டயன் னடளகலும்மக
இனப்டமல், அடயல் ஏடுகய ப்மஞ மடி ணமடயரிதம
னக்தத்பத்வட சப்ட டத்பம் ளற்யனக்கயட. சமக்டத்டயல்
என க்கம் அர்த்ட ப்ஞ்சம், அல்ட பஸ்ட ப்ஞ்சம்
ளசமல்ய அடயல் சயப டத்பம், சக்டய டத்பம், டமசயப
டத்பம், ஈச்ப டத்பம், சுத்ட பித்தம டத்பம் ன்று ந்வட
வபத்ட ப்ஹ்ணத்டயயனந்ட ஸ்டெ னட ஸ்னஷ்டி
பவ ளகமண்டுபந்ட பிட்டினக்கயட. அழட ணமடயரி,
அடற்கு ர்வபதமகழப சப்ட ப்ஞ்சம் ன்றும் வபத்ட

அடயல் சப்டத்டயன் அடய ¨க்ஷ்ணணம 'ம'ன் டத்பத்டயல்
ஆம்ித்ட, அவடனேம் ழசர்த்ட ந்ட பிடணம சப்ட

டத்பங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. மலேக்கு அப்னம்
ச்தந்டய, ணத்தணம ன்று இண்டு. ணடேஷ்தக் கமடக்குக்
ழகட்கமடடமகலேம், ணடேஷ்தன் பமதமல் ளசமல்

னடிதமடடமகலேம் உள்ந சப்ட னெழண ம. அந்ட அடய
¨க்ஷ்ண டத்பம் எனனகப்ட்டு சயத்ழட
[சயடநழப]ஸ்டெணம சப்டணமக ஆகும்ழமட
'ச்தந்டய'ப்டுகயட.

என ழமக்கனணயல்மணல் ழகப [ளபறும்]சப்டணமதினந்ட
'ம'ளபநிப்ப்

ழசயக் ழகட்கக்கூடித சப்டணமக

ஆகழபண்டுளணன் ழமக்கத்ழடமடு ளகமஞ்சம் இறுகுகய
யவடமன் 'ச்தந்டய'. 'மர்க்கயட'ன்று அர்த்டம்.
'ழமக்கம்'ன்ட

ழமக்குபட, மர்ப்ட ன்வடக்

குயப்டடமன். ந்ட ழமக்கனம் இல்மட 'ம'லேக்கு
ழமக்கம் பந்ட ழமக்குகயழமட 'ச்தந்டய'ஆகயட!
டணயனயல் 'வசந்டய'ன்மர்கள். அடற்கப்னம், ணடேஷ்த

தத்த்டயன் ணீ ட இல்மணல் டமமகழப அட சப்டணமக
லம்னம். அந்ட யவதில் அடற்கு 'ணத்தணம'ன்று ளதர்.
¨க்ஷ்ண சப்டத்டயற்கும் என ணடேஷ்தன் பமதமல்

லம்னகய ஸ்டெ சப்டத்டயற்கும் ணத்டயதில் அட
இனப்டமல் 'ணத்தணம'ன்று ளதர். இப்டித் டமமகழப
உண்மகும் சப்டத்டயற்கு 'அமட சப்டம்'ன்றும் ழர்.
'அடிக்கடிப்

மணல் உண்ம எய'ன்று அர்த்டம்.

'ஆடம்'- அடிக்கப்ட்;'அமடம்'- அடிக்கப்மட.

இப்டிச் ளசமன்மல், ''அப்டீன்ம இப்ழம மணபமதிட்டுப்
ழசளடல்மம் அடிச்சு உண்மகய சப்டணம ன்?''ன்று
ழகள்பி பனம். ஆணமம், மம் லப்னம் சப்டம், பமத்தங்கள்
லப்னம் சப்டம், இன்னும் கமடக் ழகட்கய ந்ட

சப்டணமதினந்டமலும் அளடல்மம் அடிக்கப்டுபடமல்
உண்மகயவபடமன். வபப்ழமழழத சப்டம்.
வபப்ழன் ன்ட ஹ்னடதம் அடித்டக் ளகமள்கய
(heart-beat ன்கய) ணமடயரிதம என்றுடமன். அழடமடு கமற்று
 டயனுமகத் ளடமண்வக் குனயல் அடித்டம், மக்கு
உடட்டில், ல்யல் அடித்டந்டமன் மம் ழசுகய, மடுகய
சப்டங்கள் லம்னகயன். மர்ழணமிதம், ஃிடில்,

னல்மங்குனல், மதம் ல்மனம் கமற்று அடித்ட ழணமடய
சப்டம் உண்மக்குவபடமன். அழடமடு, னல்மங்குனயல்

பிமழழத த்பமங்கவந னெடித் டயப்டம் அடிக்கய
ணமடயரிடமழ?பவஞதில்
ீ
டந்டயகவந பிமல் ணீ ட்டுபடம்
அடிடமன். இளடல்மம் 'ளசல் அடி'ன்று

ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம்!ஃிடில் bow என டயனுமக
[ழடய்ப்ட ழம]அடிக்கயட!ம்னடங்கம், கம், கஞ்யம
ன்மல் ன்மக ணமக்கு ணமக்கு ன்ழ அடி

பமங்கயத்டமன் சப்டம் ளகமடுக்கயன்!வகதமல் அடித்டமல்
ழமடமட ன்ழ டபில், னசு, ழரிவக
னடயதபற்றுக்குக் ளகமட்டுக் ளகமம்ன ழபறு வபத்டக்
ளகமண்டு அடிக்கயமர்கள்!மமபில் என மடயனேம்
இன்ளமன மடயனேம் டங்கலக்குள்ழநழத அடித்டக்
ளகமள்கயன்!இளடல்மம் ஆடம். இப்டிதில்மணல்
டமமகழப லம்னபட அமட த்பி. அடடமன்
ணத்தணம.
ம, ச்தந்டய, ணத்தணம ன் னென்றுக்கப்னம் ல்
ஸ்டெ சப்டணமக மனம் தத்ம் ண்ஞி பமவதக்
ளகமண்டு லம்னம் பமக்கு. அடற்கு 'வபகரி'ன்று ளதர்.
மமபடமக உள்ந இடயழழத ளபறும் சப்டணமக ணட்டும்
உள்ந 'த்பி', இன் சப்டம் ன்று யர்ஞதணம
'பர்ஞம்'ன்று

இண்டு இனப்டமல் மலு ன்ழட

ந்டமகய பிடுகயட. பர்ஞம் ன்ழட அக்ஷம். இப்டி
ம்த்ழடமன யர்ஞதணம, ஸ்ஷ்ணம அக்ஷங்கள்.
என குனந்வட அடமட்டுக்கு ன்ளன்ழணம சப்டம்
ழமடுகயட. அடயல் க, ங, ச, ஜ ன்கய ணமடயரிதம

யர்ஞதணம அக்ஷ னொங்கநில்வ. ளபறும் சப்டணமக
ணமத்டயம் இனக்கயட. அடடமன் த்பி. ம்வணழத
டுத்டக் ளகமண்மலும் மம் அலகயழமட,
சயரிக்கயழமளடல்மம் ழடம சப்டங்கள் லப்னகயழமம்.
'குய்ழதம, னவழதம'ன்று

அலபட, 'கக'ன்று சயரிப்ட

ன்கயழமம். ஆமல் பமஸ்டபத்டயல், 'கு-ய்-ழதம'ன்ழம,
'க-'ன்ழம

உள்ந அக்ஷங்கவநச் ளசமல்ய மம் அலட

சயரிப்டயல்வ. த்பி ணமத்டயந்டமன் லப்னகயழமம்.
'ம'பியனந்ட

வபகரிதின் இண்டு னொங்கள் பவதில்

சப்ட டத்பங்கள் ந்ட. அர்த்ட ப்ஞ்சத்டயன் ந்ட
டத்பங்கநில் எவ்ளபமன்றுக்கும் '='ழமடுபடமக சப்ட
ப்ஞ்சத்டயன் இந்ட ந்டம் இனக்கயன்.

அவடபிலேம் இடடமன் [அர்த்ட ப்ஞ்சத்வட பிலேம்
சப்ட ப்ஞ்சந்டமன்]னக்தணமட ன்று கூச்
ளசமல்மம் - இந்ட வபப்ழன்கநமல்டமன் அந்ட
அர்த்ட ப்ஞ்ச பஸ்டக்கழந உண்மபடமல்.
னடிபமக உண்மகய ஸ்டெ ழமகத்டயலுள்ந ஸ்டெ
பஸ்டக்கலக்கு ன் ழர்

ளசமல்லுகயழமம்?'டமர்த்டம்'ன்ழ ளசமல்கயழமம். மண
ங்கலங்கூ ''கவக்குப் ழமதி டமர்த்டம்
பமங்கயதமந்ழடன்''ன்கயமர்கள். ஸ்டெ பஸ்டவபப்
டமர்த்டம் ன்ட இடயயனந்ட ளடரிகயட. 'ட
அர்த்டம்'ன்மல் 'ளசமல்யன் ளமனள்'ன்ழ அர்த்டம்.
டம், ளசமல் ன்ட சப்ட ப்ஞ்சந்டமன். அடயயனந்ட
ளமனள் உனபில் [ஸ்டெணம]பஸ்டபமக

உண்மபடடமன் 'அர்த்டம்'. அர்த்ட ப்ஞ்சம் ன்ட

சப்டணமகய ளசமல்லுக்கு உள்ழந இனக்கய 'அர்த்டம்'டமன் 'ணீ ிங்'டமன்!

அம்மள் டயனுற டயனுமக ன்ளன்ழபம ணமதம
பிசயத்ங்கள் ண்டபடயல், ஞ்சனட டத்பங்கநமகக்
குண்யீ சக்ங்கநில் உள்நழமட ப்டிதினக்கயமழநம
அடற்குக் டவகர னமக அபற்யழ சப்டத்டயன் ந்ட

ரிஞமணங்கநமக உள்நழமட இனக்கயமள். அடி னெமடம
சக்த்டயல் ளமம்லேம் ஸ்டெணம ப்னத்ப ீ டத்பணமகலேம்,
அப்னம் அப், ழடஸ், (குண்யீ சக் க்ணத்டயல்
ப்னத்பிவத அடுத்டத் ழடறம் அடற்கப்னம் அப்னம்
பனம்.) பமனே ன்றும் ¨க்ஷ்ணணமக ஆகயக் ளகமண்ழ
ழமய், ளஞ்சமங்குனயதிலுள்ந பிசுத்டய சக்த்டயல்
ஆகமசணமக அங்ழக இனக்கயமள். இங்ழக, சப்ட

ப்ஞ்சத்டயழம, னெமடமத்டயல்டமன் ஆகமசத்டயல்
இனக்கும் ம பமக்கமக இனக்கயமள். அட அடய
¨க்ஷ்ணம். ளஞ்சமங் குனயதிழழத ஸ்டெ சப்டணம
வபகரி ஆகயமள்!

ளபநிப்ப் ழசயக் ழகட்கய ஸ்டெ சப்டம் ன்டமல்
இட ணட்ம் ன்று ஆகமட. இந்ட ம்த்ழடமன

அக்ஷங்கலக்கு ணமத்னவககள் ன்ழ ழர். ணமத்னவக
ன்மல் டமதமர்டமன். ளரித அந்டஸ்ட அம்ணமபமக,

ணம மஜ்ஜிதமக இனந்டமல் 'ணமடம'. அபழந ம்ழணமடு
ணமணமகக் கந்ட னகும் அன்ம குட்டிதம்ணமபமக
பந்டமல் 'ணமத்னகம'.
''ணமத்னகம

பர்ஞனொிஞி''ன்டமக அந்ட ணம

மஜ்ஜிவதழத இந்ட பர்ஞங்கநின் உனபணமக ஸ்

மணம் கமட்டிக் ளகமடுக்கயட. ''ர்ப பர்ஞமத்ணயழக!''ன்று
ச்தமணநம டண்கத்டயல் கமநிடமன் ளசமல்கயமர்.

சமக்ட டந்த்த்டயல் ளமம்லேம் னக்தத்பம் ளகமண் சப்ட
ப்ஞ்சத்டயற்குத்டமன் அக்ஷணமவனேம், னஸ்டகனம்
அவதமநணமதினக்கயன். 51 ணமத்னவககலக்கமக
அத்டவ ணஞி ழகமத்ட அக்ஷணமவ.
மணமபமக இல்மணல் ீம் ன்
சுத்டமக்ஷங்கநமழழதடமன் லபித்தம
ணந்த்ங்களநல்மம் அவணந்டயனக்கயன். அடமபட
மக்ஷ£த் ழடபவட இப்டி சப்ட னொம்

ளகமண்டினக்கயமள். அழடமடு, [ணந்த் ம் ன்
அப்ிதமத்டயல்]இந்ட ீமக்ஷங்கவந அடேந்டமம்
ண்டகயபனுக்குள்லம் அந்ட சப்ட னொத்டயல்

ப்ன்ணமகய அடேக்ம் ளசய்கயமள். ளரித
அடேக்ம் அந்ட சப்டங்கநிமல் உண்மகும் மடி
சத்டமழழத குண்யீ ழதமகம் டக்கூடித

மக்ஷ£த்கமத்வடக் ளகமடுப்ட. அட டபி, மம்
ப்மர்த்டயக்கும் இட கமணயடமர்த்டங்கவநனேம் [பினம்ித
ளமனட்கவநனேம்]ணந்த் அப்தமத்டமழழத

ளசய்கயழமம். இளடல்மம் ணட்டுணயல்வ. அபலவத
இந்ட சப்ட னொத்வட ித்டமழ அபதங்கழநமடு கூடித

அபலவத ழகசமடயமட ஸ்பனொத்டயன் டர்சனங்கூக்
கயவத்டபிடுகயட. இப்டி இ-ங்கநில்
கத்வடனேம் மடயத்டத் டனபடமக சப்ட ப்ஞ்சத்டயல்
அபள் ீ வ க்கயட. இடபவ ளசமன்ளடல்மம்
ளபறும் அக்ஷங்கள் குயத்ழட.

அந்ட அக்ஷங்கவநழத  டயனுமகச் ழசர்த்டப்

டணமக்கய, பமக்கயதணமக்கயத்டமன் மம் ழசுபட லடபட
ல்மம். கமவ்தம், ஸ்ழடமத்ம், சமஸ்த்ம் - ழபடம்
னடற்ளகமண்டு ல்மழண - இப்டி உண்மடடமன்.
அடற்ளகல்மம் அவதமநம் [பமக்ழடபிதின் என
கத்டயலுள்ந]னஸ்டகம்.

லபித்தம ணந்த்த்டயல் 'கூங்கள்'ன்று னென்று ிரிலேகள்
[கூறுகள்]உண்டு. அடயல் னடமபடற்கு 'பமக்பம்'ன்ழ
ழர். அப்டிளதன்மல் 'பமக்கயயனந்ட உண்மட'ன்று
அர்த்டம். னல ணந்த்னம் அம்மநின் னலஸ்பனொம்.
அடயல் அபலவத னகம் 'பமக்ப'கூம். னகத்டயலுள்ந
பமதமல்டமழ ழசுபட?

இடற்கு இவ்பநலே னக்தத்பம் ளகமடுத்டயனக்கயட. சமக்ட
சமஸ்டயங்கநிலும் ஸ்ழடமத்ங்கநிலும் அபள்
க்டர்கலக்கு பிழச பமக்குபன்வண ளகமடுத்டக்
கபிகநமக்குபமள் ன்வடத் டயனம்த் டயனம்ச்

ளசமல்யதினக்கும். இந்ட ளநந்டர்த ரிதிழழத
அப்டி யவத பனகயட. இடற்ளகன் இவ்பநலே
னக்தத்பளணன்மல்:

ழபறு ந்ட ப்மஞி பர்க்கத்டயற்கும் இல்மணல் ணடேஷ்த
மடய என்றுக்குத்டமழ பமக் சக்டய ன்று என்வப்
மசக்டய ளகமடுத்டயனக்கயமள்?அபலவத special gift
ன்மல் அட னக்தணமடடமழ?ல்யலே இனந்டமல்,
அட [ழசும் டயன்]ம்வணப் ண ச்ழதயல் ழசர்க்கழப
ளகமடுக்கப்ட்டுள்நட ன்று னரிந்டளகமண்டு அந்ட

பவகதில்டமன் அவட ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்நத்

ழடமன்றும். அபள் ளகமடுத்ட பமக்வக அபள்

பிதணமகழப ப்ழதமப்டுத்டய அபவநழத அவத
ழபண்டும் ன்டடமன் பமக்கயன் ண க்ஷ்தம்.
பமக்கயன் உதர்லே டயல் ன்மல், எனத்டன் டமன்
ணமத்டயம் உசந்ட அடேபங்கவநப் ளறுபட

ன்யல்மணல் ித்டயதமனக்கும் அவப கயவக்கும்டிப்
ண்டம் ணயக உதர்ந்ட ளடமண்டு அடமல்டமன்
க்கயட. ''ழச பமனம் ளசகத்டீழ!''ன்று டன்னுவத
என குனந்வட ணற் குனந்வடகவநனேம் கூப்ிட்டுக்
கூப்ிட்டு டயவ்த அடேபங்கவந, டயவ்தணம அனகுகவந,
உசந்ட ண்ஞங்கவந 'ழர்'ண்ஞிக் ளகமள்ந

பனயதமகழப அம்மள் பமக் சக்டய, கபித்ப ப்டயவ
னடயதபற்வ பனங்குகயமள். இவடபி ன் னண்தம்
உண்டு?அடமல்டமன் இவட special gift ன்று பிழசயத்டச்
ளசமல்பட.
மடம ணமர்க்கம் ன்று என குன ழமட்டுக்

ளகமடுக்கும்ழமட அடயல் த்டவழதம கடிணம
கட்டுப்மடுகள் இனக்கயன். அந்ட மடவ

க்ஷ்தத்வடழத என கபிழதம க ங்கலம்
ளநக்தணமக, ந்ழடமணமகப் ளறும்டி

ஸ்பமஸ்தனள்நடம ளமனநில் மட்மக்கயக் ளகமடுத்ட
பிடுகயமன்!இப்டி என அடேக்ம் - டி ஆமணயதின்

உவவணதமதில்மணல், ல்ழமனக்குணம ழமய
உவவணதமக - பமக்வகக் ளகமண்டு அம்மள்
ண்டபிக்கயமள் ன்டமழழத அவடப் ழமற்யப்
ழமற்யச் ளசமல்பட.

யடமம்ிவகதமகழப அவடப் ண்டபிப்பள்,

பமக்ழடபி ன்ழ உள்ந டி னொத்டயல் ண்டபடமக
இந்ட ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
பமதனம்,  ணமவனேம், சுபடினேம் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கும் அந்ட பமக்ழடபிவத மட
ங்கநமதினப்பர்கள் என டம்

ணஸ்கரித்டபிட்மழ ழமடம். ''டமம்''ன்மல் 'மட
ங்கலக்கு'ன்று அர்த்டம். ''க்னந்த்பம'' (இட
க்னத் த்பம ப் ிரினேம்) ன்டயல் பனம்
''ஸ்கனத்''ன்டற்கு

என டவப -எழ டவப - ன்று

அர்த்டம். ''த்பம''- ணஸ்கரித்டமல். எழ டவப
ணஸ்கரித்டபிட்மல் ழமடம்?தமர் ன்ட

னக்தம்!தமமமலும் என டம் ணஸ்கரித்டமழ ழமடம்
ன்று ளசமல்பில்வ. மடக்கநமக, அடமபட உதர்ந்ட
சரங்கலள்நபர்கநமக, இனப்பர்கள்டமன் என
ணஸ்கமம் ண்ஞிமலும் ழமடம். அபர்கலக்கு ''ணட

க்ஷீ த்க்ஷ£ணடரிண டரீஞம:ஞிடத:''.... ணமடர்தத்டயற்குப்
ழர் ழம னென்வச் ளசமல்கயமர் - ழடன், மல்,
த்ம¬க்ஷன்று. அவப ணடணமதினப்ட

ணட்டுணயல்வ;றணமக னலங்கய றத்டயல் ீர்ஞம்
ளசய்டளகமண்டு யம்ப் னடி ள இந்ட னென்றுக்கு
ணயஞ்சய இல்வ. அந்டமத்ணமலேக்குள்ழந னலங்கய
ீர்ஞித்ட, மணமர்த்டயகணமகப் னஷ்டி ளச் ளசய்கய
பமக்குக்கு இப்டி உணமம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
மட ங்கலக்கு ழடன் ழமலும், மல் ழமலும்,
த்ம¬க்ஷழமலும் ணடணம பமக்வக பர்யத்டக்

கபிமடும் சக்டய பமக்ழடபிவத என டம் ணஸ்கமம்
ண்ஞிமழ அபள் அடேக்த்டமல்
உண்மகயபிடுகயடமம்.
''அபர்கலக்கு

அப்டிப்ட் பமக்சக்டய உண்மகயட''ன்று

அப்டிழத fact -ஆகச் ளசமல்யபிமணல், கபி தத்ழடமடு
''ப்டி

உண்மகமணல் இனக்க னடினேம்?''- ''கடணயப 

ந்யடடழட:?''ன்று ழகள்பி னொத்டயல் ழகட்டினக்கயமர்.
ளகமஞ்சம் பமர்த்வட பிவநதமட்டும் ண்ஞிதினக்கயமர்.
''க்னந்த்பம

த்பம''ன்று 'த்பம'வப இண்டு டம்

டயனப்ி சப்டமங்கமம் ண்ஞிதினக்கயமர். இண்டு
'த்பம'லேக்கும்

ளபவ்ழபழ அர்த்டம். இண்டில் என

'த்பம'லேக்கு 'ணஸ்கமம்

ண்ஞி'ன்று அர்த்டம். இட

எழ பமர்த்வட. இன்ளமன 'த்பம'ழபம ''ன் எற்வ
அக்ஷணமகலேம் 'த்பம'ன் பமர்த்வடதமகலேம் ிரினேம். '',
'த்பம'ன்று

இங்ழக இண்டு பமர்த்வட ழசர்ந்ட

'த்பம'ஆகயதினக்கயட. '' ன்மல்

ளகடிவ், இல்வ

ன் அர்த்டம் ளகமடுப்ட. 'பமக்பன்வண உண்மகமணல்
இனக்குணம?'ன்று ளகடிவ்பமகச் ளசமல்லும்ழமட,
'ந்யத்ழட'ன்டன்

இந்ட ''ழசர்ந்ழட அந்ட

அர்த்டத்வடக் ளகமடுக்கயட. பச வதில் ின்மடி '
ந்யடடழட'ன்று பழபண்டித ''வப னன்மடி
'க்னத்'ழடமடு

ழசர்த்ட 'க்னந்'ன்று ழமட்டு

பமர்த்வட பிவநதமட்டுப் ண்ஞிதினக்கயமர்!
'த்பம'ன்மல் 'உன்வ'. 'த்பம

ணஸ்கரித்டமல்'.

த்பம' : 'உன்வ

கபந்த்மஞமம்
ீ
ழசட:கண-ப மமடனசயம்

ந்ழட ழத ந்ட:கடயசயத்-அனஞமம்-ப படீம்
பிரிஞ்சய-ப்ழதஸ்தமஸ்-டனஞட-ச்னங்கம ரீகீமிர்-பமக்ிர்-பிடடடய டமம் ஞ்ணணீ **
[ (கபந்த்மஞம்)
ீ

மழபந்டர்கலவத (ழசட:கணப)

சயத்டணமகயத டமணவக் கமட்டிற்கு [அடவ ணர்த்டம்]

(ம ஆட னசயம்) இநஞ் சூரித எநிதமக இனப்பலம்,
(அனஞமம்

ப படீம்) [சயபந்டபள் ன்று

ளமனள்டும்]அனஞம ன்ழ கூப்டுபலணம
உன்வ (ழத கடசயத் ந்ட:) ந்ட என சய

சமன்ழமர்கள் (ந்ழட) பனயடுகயமர்கழநம (அணீ )
அபர்கள் (பிரிஞ்சய ப்ழதஸ்தம:) ப்ம்ணமபின் ப்ரித த்ி
(தம ஸ்படய) தின் (டனஞ-ட) இநவண ணயக்க
(ச்னங்கம ரீ) ிழணப் ிபமணம
(கீமி:பமக்ி:) ஆனணயக்க ளசமற்கநமல் (டமம்)
ன்ணக்கலக்கு (ஞ்ம் பிடடடய)
உபவகனைட்டுகயமர்கள்.]

ளபள்வந ளபழநளன் த்ப ஸ்பனொணம

பமக்ழடபிவதச் ளசமன்பர் அடுத்ட ச்ழமகத்டயல்
அபலக்ழக ளசக்கச் ளசழபல் ன்று இனக்கும் ழமகுஞ
ஸ்பனொத்வடச் ளசமல்கயமர். ¨ர்ழதமடதத்டயற்கு னன்
கயனக்குத் டயவச ளசக்கச் ளசழபளன்று இனப்வட
அனழஞமடதம் ன்கயழமம். அனஞம் ன்மல் அந்டச்
சயபப்ன யந்டமன். ¨ர்தனுவத ட மடய அந்ட
யணமடமல் அபனுக்கு அனஞன் ன்று ளதர்.

னடயல், டத்டயன் னன்ழ உட்கமர்ந்டயனக்கும் அபன்

ளடரிகயமன். அடடமன் அனழஞமடதம். அப்னம் ட
ணத்டயதியனக்கும் ¨ர்த கபமனும் ளடரிபட

¨ர்ழதமடதம். இங்ழக 'அனஞம'ன் சயபப்ன ய
ஸ்படீ னொ ழடத்வடச் ளசமல்கயமர். இப்டி
த்தமிப்பர்கலக்கு அபள் ச்னங்கம  ப்டமணம
பமக் டமவவத அனள்கயமள் ன்கயமர். ச்னங்கமனம்

ழம குஞத்வடச் ழசர்ந்டடடமன். அவடனேம் சயபப்மகழப
உனபகப்டுத்டபட பனக்கணமடமல் அனஞமம்மள்

இப்டி அடேக்யப்ட ளமனத்டணமகழப இனக்கயட.
ஆமல் இட ப்மக்னடணம [உக இதற்வகப்
டிதம]ச்னங்கமணயல்வ;கமழணச்ப-கமழணச்பரி

டமம்த்டயதம் ன்று ளசமன் டத்பமர்த்டணம ச்னங்கமம்.
அவட ரிதமடி னரிந்டளகமண்டு ந்டழமப்க்
கூடிதபர்கள் தமளன்மல் மட ங்கள். னந்டய
ச்ழமகத்டயல் ளபள்வந ஸ்படயவத என டம்
ணஸ்கரித்ழட மட ங்கள் கபித்டயவண ளறுபடமகச்
ளசமன்மர்.

அபர்கள் மடும் கபினேம் ளபள்வநதமக - மத்பிகணமக
- ஜம, வபமக்தங்கநில் ழசர்ப்டமக இனக்கும். அந்ட

ஜம வபமக்தங்கவநழத ச்னங்கமணமக அடேபிக்கும்
என ஸ்டயடயனேம் உண்டு. அட அந்ட மட ங்கலக்ழக
வகபனபட. ஆவகதமல் அபர்கள் ணகயலம்டி இந்டச்

சயபப்ன ஸ்படய உமகர்கள் மடுகயமர்கள். ழம
ச்ழமகத்டயல் ''டமம்'' ('மட ங்கலக்கு') ணட, க்ஷீ,
த்மக்ஷ£ங்கலக்கு ணமணம பமக்கு யத்டயப்வடச்
ளசமன்மர். இந்ட ச்ழமகத்டயல் ''பிடடய டமம் ஞ்ம்

அணீ ''ன்று அழட மட ங்கலக்கு இந்டச் சயபப்ன

ஸ்படய உமகர்கள் டங்கள் கபிவட ஸ்டடயகநமல்
ந்ழடமனண்மக்குகயமர்கள் ன்கயமர். அங்ழக
கபிதமக இனந்டபர்கள் இங்ழக யகர்கள்.
அப்டிதமமல், இங்ழக கபிகநமக இனப்பர்கள்

தமளன்மல், அபர்கள் அந்ட மடக்கநிழழத இன்னும்
ழணழ ழம மட ச்ழஷ்ர்கள்டமன். ளபள்வந
ஸ்படயதிணயனந்ட ளமடபம கமவ்த சக்டயவதப்
ளறுபர்கள் ளமடப்வதம ல்ம
த்டக்கலணமபர். 'டமம்'ன்று ளமடபமக அங்ழக
ளசமன்மர். இங்ழகழதம அடயழழத ச்னங்கமணமக தமர்

மடுகயமர்கள் ன்னும்ழமட ''கடயசயத் ந்ட:''- 'தமழம சய
த்டக்கள்'- ன்கயமர். அடமபட, த்டக்கநிலும் உசந்ட
மதிகம மப யவக்குப் ழம என சய ழழ ன்று
அர்த்டம். ண க்குபம் பமய்ந்ட மடக்கழந அந்ட
மணமர்த்டயகணம ச்னங்கமத்வட னவப்டிக் வகதமந
னடினேம். ணற் மடக்கழந அவட னவப்டி ழகட்டு
ந்ழடமப் னடினேம்.
அபர்கள் ளறும் ந்ழடமத்டயற்கு 'ஞ்ம்'ன்று

பமர்த்வட ழமட்டயல் ச்ழவ [சயழவ]இனக்கயட.
''ன்மழ

சயபப்னடமன். சயபப்மக உள்ந அக்ி.

கமணமக்ி ன்ழ ளசமல்லும் ப்ழவண இண்டுக்கும்
''ன்று

ழர். 'ம் +ம்'ன்மல் சயபப்வ

உண்மக்குபட, டனல் ணமடயரி என ிழவணவத
உண்மக்குபட ன்று அர்த்டம். ல் க்குப

ஸ்டயடயவதக் கமட்டும் ளசம்வண அட. என னம் ன்மகப்

லத்டமல் சயபப்மகயடல்பம?அப்டி. 'ளசம்வண
ளசய்டல்'ன்மழ ன்மகப் க்குபம் ண்ஞி
னலவணதமக்குபட டமழ?அப்டிப்ட் ணச்
ளசம்வணவத உண்மக்கும் ஆந்டழண 'ம்+'ணம
ஞ்ம். சயபப்ன ஸ்படயதின் அனள் ளற்றுப் மடும்
ண க்குபம் பமய்ந்ட கபிபமஞர்கள் அடமல் ணற்
மட ங்கலம் ளசம்வணதம ந்ழடமம் ள
வபக்கயமர்கள். அபள் 'அனஞம'ன்மல் இபர்கலம்
'ம்'வண

ிக்கச் ளசய்கயமர்கள்!ச்னங்கம ரிதமகக்

கபிவட ளசய்ட மடுகயமர்கள். அந்ட ச்னங்கம ரிக்
கபிவடவத ''கீமி:பமக்ி:''ன்கயமர் அப்டிளதன்மல்
'ஆனனள்ந

பமக்குகள்'ன்று அர்த்டம். அடமபட ஆழ்

ளமனள் ளகமண்ட. ழணல் ணட்த்டயல் மர்த்டமல் ளபறும்
ச்னங்கம அவதமக இனக்கும்;ஆனத்டயல் ழமய்ப்

மர்த்டமல் எழ டத்ப னத்டம் பநணமக இனக்கும்.
மக்ஷ£த் கமழணச்பரிக்ழக அனஞம ன்று ளதனண்டு.
''அனஞமம்

கனஞம-டங்கயடமக்ஷீம்''ன்றுடமன்

அபலவத த்தம ச்ழமகழண. ஆமல் இங்ழக
ஆசமர்தமள் ளசமல்பட கமழணச்பரிக்குரித டடேர்-மஞமசமங்குசங்கழநமடு மலு ஸ்டங்கலம்

ஸ்படயக்குரித அக்ஷணமவ, னஸ்டகம், பமதம் [பம்
அதம்]ஆகயதவப ளகமண் மலு ஸ்டங்கலணமக
ளணமத்டம் ட்டுக்வகனேள்ந அனஞ ஸ்படய ன்று
ளரிதபர்கள் ளடரிபித்டயனக்கயமர்கள்.
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் [ச்ழம. 17]பமக்ழடபவடகள் னவசூன
இனப்பநம மக்ஷ£த் யடம த்ரினறந்டரிவதழத

த்தமம் ளசய்டமல் ப்ழர்ப்ட் மஸ்படணம யத்டய
உண்மகும் ன்று ளசமல்கயமர்.

பமக்ழடபி ன்று க பசத்டயல்
[எனவணதில்]ளசமன்மல் ஸ்படய எனத்டய ணட்டுழண.
பமக் ழடபவடகள் ன்று § பசத்டயல்

[ன்வணதில்]ளசமன்மல் ட்டு ழர். 'அ'னடம
டயமறு உதிளலத்டக்கலக்கு என பமக்ழடபவட;
ka,kha,ga, gha, ங-லேக்கு
'ஜ'லேக்கும்

எனத்டய;இப்டிழத 'ச'பர்க்கத்டயற்கும்

எனத்டய;''பர்க்கத்டயற்கும் 'ஞ'லேக்கும்

எனத்டய;'ட'பர்க்கத்டயற்கும் ''லேக்கும்
எனத்டய;''பர்க்கத்டயற்கும் 'ண'லேக்கும் எனத்டய;த, , , ப-

லேக்கு எனத்டய;ச (s'a) , , , , ந, க்ஷ-லேக்கு எனத்டய ன்று 51 அக்ஷங்கலக்குணமக ட்டு பமக்ழடபவடகள்.
அடயழ னடமணபநமக 'அ'பரிவசக்கு இனப்பலக்கு
பசயய ன்று ளதர். அடமல் அந்ட ட்டுப் ழவ
'பசயந்தமடய

ழடபவடகள்'ன்மர்கள். இபர்கள்டமன்

அம்மழந உத்டபிட்டன் ழணல் யடம

ஸ்மணத்வடப் மடிதபர்கள். லசக்த்டயல் னமபட
ஆபஞத்டயலுள்ந ட்டுக் ழகமஞங்கநில் இந்ட ட்டுப்
ழனம் அம்மவநச் சுற்ய உட்கமர்ந்டயனப்மர்கள்.

இபர்கழந பமக்வகப் ிப்ிக்கும் டமதமர்கநமடமல்
''ஸ்பித்ரீி:பமசமம்''ன்று

[ச்ழமகத்வட]ஆம்ிக்கயமர்.

சந்டயின் யலே ட்மல் உனகுகய என பிட ஸ்டிகம்
இனப்டமகலேம் அடற்குச் சந்டயகமந்டக் கல் ன்று ழர்
ன்றும் னஸ்டகங்கநில் இனக்கயட. அந்டச் சந்டய கமந்ட
ஸ்டிகம் ணமடயரி உள்லக்குள்ழந யம மல் அடிக்கும்

ஸ்டிக பர்ஞத்டயல் அந்ட பமக்ழடபவடகள்

இனக்கயமர்கள். என ச்ழமகத்டயல் 'சத் ஜ்ழதமத்ஸ்ம
சுத்டமம்'ன்மர்;இன்ளமன்யல்
'அனஞமம்'ன்மர்;இங்ழகழதம

டுழப அனஞமபம

அம்மள் பற்றுக்
ீ
ளகமண்டினக்க, சுற்ய சத் ஜ்ழதமத்ஸ்ம

ணமடயரிதம பமக் ழடபவடகள் சூனந்ட ளகமண்டினப்வடச்
ளசமல்கயமர்!இப்டி மஞிதம அம்மவந ழசடிகநம
பமக் ழடபவடகழநமடு ழசர்த்ட த்தமிப்பன் ''ஞ்சயந்டதடய

த:''- 'பன் ன்கு சயந்டயக்கயழம அபன்'-

ணம கமவ்தங்கள் லடகக்கூடித அநலேக்கு மயத்த
ளகௌசல்தம் [இக்கயடதத் டயவண]ளற்று பிடுகயமன்.
ணமன்கலவத ளசமல்ழமட்த்டக்கு உள்ந சுவப
(டணயழ்ப் னபர் மவதில் ளசமல்யபிட்ழன்!)
அபனுவத பமக்குக்கு ற்ட்டுபிடுணமம்! ''ணடமம்
ங்கய னசய''ன்கயமர். னசய, சுவப, taste ன்று ந்ட
மவதிலும் சமப்மட்டிற்குச் ளசமல்பவடழத
இக்கயதத்டயற்கும் ளசமல்யதினக்கயட!
மக்கமல் அயதக்கூடித னசயவத ணமத்டயம் ளசமல்பமழன்
ன்று னெக்கமல் அயதக்கூடித பமவவதனேம் இங்ழக
ஆசமர்தமள் ழசர்த்டக்ளகமள்கயமர். 'ணட, க்ஷீம்,

த்ம¬க்ஷழமன் ணமடர்த னசயழதமடு பமக்கு இனக்கயட
ன்கய ணமடயரி டன் பமவழதமடு அட இனப்டமகச்
ளசமன்மல் சயப்மதினக்கும்?'ன்று ழதமசயத்ட, 'ட்டு
பமக்ழடபவடகவநனேம் கூட்டி எழ பமக்ழடபிதமக
ஸ்படய இனக்கயமழந, அபலவத பட
கணத்டயயனந்ட ப்ழர்ப்ட் டயவ்த ரிணநம் லம்னம்?அந்டப் ரிணநத்டயற்கு எப்ம என இன் உஞர்ச்சயவத

இந்ட ணமகபிதின் பமக்கும் உண்மக்கய பிடும்'ன்று
ச்ழமகம் ண்ஞிபிட்மர்: ''பழசமி:பமக்ழடப ீ பட

கணம ழணமட ணடவ:''!ஸ்படய சுத்ட த்ப னெர்த்டய,
அத்டவ கவகலக்கும் ஆச்ணமதினக்கப்ட்பள்.
அப்டிப்ட்பள் பமவதத் டயந்டமழ டயவ்த ரிணநம்
பசும்
ீ
;டமம்னம், யன்மன் ணமத்டயவ ழமட்டுக்

ளகமள்நமணழ பசும்!ன
ீ
வபத்டக் ளகமள்நமணழ
அம்மலவத ழகசம் பமவ அடிக்கும் ன்கயமற்

ழம - அந்ட ணமசமத்டயற்கு அப்னம் பனகயழன் க்கமய், மடயத்ரி டலேம் ழமட்டுக் ளகமள்நமணழ
பமக்ழடபிதன் பமய் பமவ பசும்.
ீ
அந்ட

பமவவத இந்ட ணமகபிதின் பமக்கும் அவடத்
தமமர் ளசமல்கயமர்கழநம அபர்கலவத பமய்க்குக்
ளகமடுத்டபிடும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்நமம்.
ஸ்படயதின் பமதிலுள்ந இதற்வக ணஞம்

இபனுவத ளசமல்லுக்கு இனப்டமல் அவடச்
ளசமல்கயபர்கநின் பமனேம் அப்டி ணஞக்கும் ன்று

வபத்டக் ளகமள்நமம். ''பள்நமல்!உன்வப் மப் ம
பமய் ணஞக்குழட!''ன்று பள்நமர் ன்ழ
ளசமல்ப்டுபனம் மடிதினக்கயமர்.

அம்மள் பமக்சக்டயவத அடேக்யப்வடப் ிற்மடு
'ளநந்டர்த

ரி'ளக்ஷ்ிலும்  இங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயமர் - அபலவத ஸ்டன்த மம்
[மலூட்டு]அம கபித்பத்வடத் டனகயளடன்று என
இத்டயல் [ச்ழம. 75];ப்ம்ணமழப அ¨வதப் டுகய
அநலேக்கு அபள் என க்டனுக்கு ஸ்படய

கமக்ஷத்வட அனள்கயமளநன்று என இத்டயல் [ச்ழம.

99];ஊவணக்குக்

கூக் கபிமடும் மணர்த்தத்வட

அபலவத மட டீர்த்டம் டனகயளடன்று என இத்டயல்
[ச்ழம. 98]- இப்டிளதல்மம் அம்மள்-க்டர்கள்
மஸ்படணமகப் ளறும் அடேக்த்வடப் 
இங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. ஆசமர்தமள் டமம்

கண்டுளகமண் டயவ்த ளநந்டர்த டர்சத்வட இந்ட
ஸ்ழடமத் பமக்குகநமல் ளசமல்ய ணற்பர்கழநமடு
'ழர்'ண்ஞக்

ளகமள்லம்ழமட அடயலுள்ந

ணமந்டத்வட, இப்டிதன ழமகமம் ண்டபடயல்
ண ந்டஷ்டிவத அவந்டயனப்மர். அடமல்டமன்
டம்னவத ஸ்ழடமத்த்வடப் டிப்பர்கலம் அபவந

க்டய ண்ஞி இந்ட பமக் யத்டயவதப் ளற்று, ஸ்ழடமத்ம்
மடி, ளரித ழமகமம் ண்ஞட்டும் ன்று யவத்ட
அம்மநின் பமக் ப்டம அடேக்த்வடத் டயனம்த்
டயனம்ச் ளசமல்யதினக்கயமளன்று ழடமன்றுகயட.
அம்மநின் டமங்கம்
அம்மநின் டமங்கம்

அந்டத் டமய மக்தவடடமன் அபலவத "டமங்க
ணயணம'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். ழபடம் ச்னடய

ன்மல், ரியகள் ண்ஞித டர்ண சமஸ்டயங்கலம்,
கயனஷ்ஞ ணமத்ணம உழடசயத்ட கர வடனேம் ஸ்ம்னடய

ன்மர்கள். ஆசமர்தமள் பமக்வகனேம் ஸ்ம்னடயழதமடு
ழசர்க்கமம். ஸ்பமணயக்கு அம்மள் ணனந்ட ன் ச்னடய
பமக்வகத்டமன் ஆசமர்தமள் இங்ழக ஸ்ம்னடய பமக்கமகக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர். அப்டிழத கமப்ிதடித்டமல்

அனகயல்வ ன்டமல், ஸ்பமணயதின் உதிவ க்ஷயப்ட

அம்மள் ன்ழ டயனப்ிச் ளசமல்மணல், (அவ்பமறு

க்ஷயப்ட) அபலவத ளநணமங்கமல்தச் சயன்ணம
டமங்கம் ன்று டைட தம் ழசர்த்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர்!'டமய மக்தம்'ன்று ளமடபில்
ளசமல்பவடத் 'டமங்க ணயவண'ன்கயமர்.
ழபடிக்வகதமக, அந்டத் டமங்கனம் டமயடமன்! இளடன்
னடயர் ழமடுகயழழ ன்மல், மன் என்றும் னடசமகச்
ளசமல்பில்வ. கமநிடமன் ளசமன்வடத் டமன்
எப்ிக்கயழன். 'டமீ மச டமங்கமம்'ன்ட
கமநிடமன் பமக்கு. டமம், டமீ ன்மல் வ, மசம்
ன்மல் னசு ன்று என அர்த்டம். 'மச'டமன் டயரிந்ட
'னசு'ஆதிற்று

ன்று ழடமன்றுகயட. இன்ளமன அர்த்டம்.

ந்ட இவக்குழண 'மசம்'ன்று ளதர். 'டமீ

மசம்'ன்மல் வழதமவ ன்று அர்த்டம்.
ஆடயகமத்டயல் ங்கள் மழமணயல்மணல்
நிவணதமதினந்டழமட ஸ்த்ரீகலவத ண

ளநணமங்கல்த ஆஞங்கநம ணங்கந ¨த்ப்
டக்கம், கமடத்ழடமடு இண்டுழண வழதமவதமல்
ஆடமகத்டமன் இனந்டயனக்கயன். அடமல் ணங்கந

¨த்ப் டக்கணமதினந்ட எவ றுக்குக்ழக டமய ன்று
ளதர் பந்டபிட்ட. 'ழடமடு'ன்டம் வழதமவதின்
ளதர்டமன். கமடயலும் அந்ட எவவதச் சுனட்டித்டமன்
ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். மழ மர்த்டயனக்கயழன்.
அழக குடிதம ஸ்டயரீகள் அப்டி ழமட்டுக்ளகமண்டு.
ிற்கம ம் பனக்கங்கள் பமட ஆடய மட்கநில்
ப்மஹ்ணஞ ஸ்டயரீகள் உட்- கமநிடமன் பமக்குப்டி
மக்ஷ£த் மசக்டய உள்-ல்ழமனம் எவத்ழடமடு

ழமட்டுக் ளகமண்டினந்டயனக்கயமர்கள். அடமல்டமன்

ிற்கமத்டயல் க ளசபில் வபத் ழடமடு ழமட்டுக்
ளகமண்ழமட கூ அவட வப எவ ன்று ளசமல்லும்
பனக்கம் ற்ட்ட.
கம்ணல் ன்றும் ழடமட்வச் ளசமல்பட.
'கணம்''கணல்'ன்டடமன்

அப்டி ஆட. டுழப என

கல், சுற்யலும் ஆறு ன்று, டுழப கர்ஞிவகனேம் சுற்ய
இடலணமக என டமணவ இனக்கயமர்ழமத் ழடமடு
கட்டிதடமல் 'கணம்'ன்று ழர் வபத்ட 'கம்ணல்'ஆதிற்று.
அப்டிக் கட்ப் டுகய வபக் கல்லுக்கும் அடமழழத
'கணம்'ன்று

ளதர் பந்டட. 'ல் உமி கணம்'ன்று

உசந்ட வபத்வடச் ளசமல்பமர்கள்.

இத்டவ ம்ம், ம்ம், மம்ீகம் பந்டபிட்
இன்வக்கும் அம்மள் னவதில் அபள் ழமட்டுக்
ளகமள்கய ண நிவணதம கனகுணஞினேம்
ச்ழசமவனேம் றணங்கயகலக்குக் ளகமடுக்கயழமம்.
'டமய' தில்

டமம் (வ) ன்று ளடநிபமகழப

ளடரிகயளடன்மல், டமங்கம் ன் ச்ழமத்மஞனம்
(கமடஞினேம்) 'டம'த்டயன் அடிதமகப் ிந்டடடமன்.
'டமம்'ன்ட 'டம
'அங்கம்'ன்மல்

(da) ம்'ன்றும் ஆகும்.

சயன்ம். டமத்டமம ணங்கநச்

சயன்ம் 'டமங்கம்'டம த்ம் ன்றுகூ அந்ட
ஆஞத்வடச் ளசமல்படண்டு. 'டமீ மசம்'ன்
வழதமவழத 'டம த்ம்'ன்டம். 'டம (da)
ங்கம்'ன்ழட அப்னம் 'டம (ta) ங்கம்' ன்று

பந்டயனக்கயட. ழடமடு, அடற்கு ழபமகக் குண்ம் (இந்ட

மள் ழமமக்கு, யணயக்கய) ன்று இல்மணல், ழடமடு

குண்ம் இண்டும் ழசர்த்டப் ண்ஞித வக டமங்கம்
ன்று ழடமன்றுகயட.
டமய, ழடமடு இண்டும் பிழசணம
ளநணமங்கல்தமஞங்கநமகும். றணங்கயத்பம்

ழமமல் கலத்வட பிட்டுத் டமய இங்குபட ழமழப
கமவட பிட்டுத் ழடமழம டமங்கழணம இங்கயபி
ழபண்டும். அடமல் என னனின் ல்
ஆனேர்மபத்வட, ளரித கண்த்டயல் கூ அபன்
ிவனப்வடத் 'டமய மக்கயதம்' ன்று ளசமல்கய ணமடயரி
'டமங்க

மக்தம்'ன்றும் ளசமல் ந்தமதனண்டு.

அவடத்டமன் ஆசமர்தமள் 'டமங்க ணயவண'ன்கயமர்.
ங்கு ழமட்டுக் ளகமண்டு அம்னடம் சமப்ிட் அத்டவ
ழடபர்கலம் அனயந்ட ழமமர்கள். தமனக்கும்

ங்கயல்மணல் டமழ ணயச்சம் ணீ டயதில்மணல் பித்வடச்
சமப்ிட் உன் டய அனயழப இல்மணயனக்கயமளன்மல்
அட உன் ணயவண டமம்ணம! - 'டப ய டமங்க
ணயணம!' ன்கயமர்.
ச்ழமத்த்டயற்கு பிழசம் மஸ்டய. ஞ்ச னடங்கநில்
உசந்டடம ஆகமச டத்பத்டயல் லகய சப்டத்வட

க்யப்டமகப் ஞ்ழசந்டயரிதங்கநில் இனப்ட அடழப.
ழபடம் னமலேழண இப்டி ச்ழமத்த்டமல்

க்னயக்கப்ட்டமல் டமழ ச்னடய ன்ழ ழர்
ளற்யனப்ட?உழடசங்கவநளதல்மம் ழகட்டுக்
ளகமள்பட ச்ழமத்ந்டமன். அம்மள் டமன் குன

ஸ்பனொிஞிதமமலும் அத்டவ ஆகணங்கவநனேம்

ணந்டயங்கவநனேம் அபள்டமன் சயஷ்வததமதினந்ட டயனேம்
குனலேணம ஈச்பிணயனந்ட டன்னுவத

ச்ழமத்த்டயமல் ழகட்டுக் ளகமண்மள். ல்மபற்றுக்கும்
ழணமக ம்னவத ப்மர்த்டவ, ஸ்ழடமத் கர ர்த்டவ
ல்மபற்வனேம் அபள் ழகட்டுக் ளகமள்பட
ச்ழமத்த்டயமல் டமழ?

இடமளல்மந்டமழம ன்ழபம அம்மலவத
டமங்கத்டயல் ம்னவத ஆசமர்தமலக்கு ளமம் க்டய,
ற்றுடல். 'ர்ப ணங்கநம' ப்டும் அம்மலக்கு
ணங்கநச் சயன்ம் அட. ¨ர்த சந்டயர்கழந அபலவத
இண்டு டமங்கம் ன்று ஸ்மணத்டயல்

பனம்:"டமங்க-னேகந ீ-னட டழமடு ணண்ம ன்று.
அழட ¨ர்த சந்டயர்கவந ணக்குப் மல் ளகமடுக்கய
அம்ணமபின் இண்டு பழக்ஷ£னங்கள் ன்று
ஆசமர்தமள் இழட ளநந்டர்த ரிதிழழத
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆவகதமல் அந்டத் டமங்கங்கலம்
என க்கம் ழணச்ப த்ிதின் ளநணமங்கல்த

சயன்ம், இன்ளமன க்கம் குனந்வடகநம ணக்ளகல்மம்
மலூட்டுகய ணமத்ன பமத்ல்தத்டயன் சயன்ம் ஆகயட.
ஆவகதமழடமன் ம்னழகச்பத்டயழ

அகயமண்ழச்பரிதின் சக்டய ங்கள் டமங்க னடிதமட

அநலேக்கு ஆழமட அபர் லசக்ம் ிடயஷ்வ ண்ஞி
அடயல் அடயகப்டி சக்டயவத ஆகர்ஞம் ண்ஞி
அம்மவந சணப்டுத்ட யவத்டழமட அந்ட
லசக்த்வட டமங்க னொத்டயல் ண்ஞி அபலவத
ச்ழமத்டயத்டயழழத ப்டயஷ்டித்ட பிட்மர். ப்னத்பி

ழக்ஷத்னம், ப்னத்பிதின் ணத்த ஸ்டமனணம

கமஞ்சரனத்டயல் அம்மள் கமணமக்ஷயதின் சக்டய இழட ணமடயரி
அரிடயணமதினந்டழமட அபலக்கு டயழ
ப்னத்பிதிழழத - னணயதிழழத - ல சக் ஸ்டமம்
ண்ஞிமர். அட அபனவத ீபிடத்டயன் கவசயதில்.
ம்னழகச்பம் அப்ன ழக்ஷத்ம். அடற்கமகக் கமழபரிதில்

தந்த்ம் ஸ்டமிக்க னடினேணம?அப்ன ணட்டுணயல்வ; ழடனே,
பமனே, ஆகமசம் டயலுந்டமன் (தந்த்ம் ஸ்டமிக்க)

னடிதமட. ப்னத்பிதில் ணட்டுழண னடினேணமடமல் அப்டிக்
கமஞ்சயதில் ண்ஞிமர். ம்னழகச்பத்டயல் ன்
ண்ஞிமளன்மல் கமழபரிக்கும் ழணழ ப்பமணமக
அம்மலவத ணங்கநணம சயபசயத்டனம்

ளனகழபண்டும் ன்று யவத்ட இண்டுக்கும் ளமடச்
சயன்ணமக இனக்கய டமங்கத்டயழழத லசக்த்வட

அக்கய தந்த்த்டயற்கு தந்த்ம், ஆஞத்டயற்கு ஆஞம்
ன்டமக அவட அபலக்கு சமர்த்டய பிட்மர். ப்டி இந்ட
ளநந்டர்த ரி டந்த் சமஸ்த்ணமனேம் டத்பத்வடத்

ளடரிபித்டக்ளகமண்டு, கமவ்த ஸ்ழடமத்ணமகலேம் அனவகத்
ளடரிபிக்கயழடம, அப்டிழத அந்டத் டமங்கங்கலம்

சமஸ்த் ரீடயதில் ங்கலக்கு க்ஷவஞ ளகமடுத்டக்
ளகமண்டு அழட ணதம் அம்மலக்கும் அனகு ளசய்கய
ஆஞணமகலேம் இனக்கும்டிதமகப் ண்ஞிபிட்மர்.
ல சக், சயபசக் னொணம டமங்கங்கள் ன்று
அபற்வச் ளசமல்பட. ல சக்த்டயழழத என்ட
ஆபஞ சக்ங்கள் இனப்டயல் மலு சயப
சக்ங்கள்டமன்:ந்ட அம்மலவதட. ம்னவத

ஸ்ழடமத்டயத்டயழழத னன் ச்ழமகளணமன்யல் (ச்ழம-11)

"சடர்ி:லகண்வ:சயபனேபடயி:ஞ்சிி"

ளசமல்யதினக்கயமர். இங்ழக ஸ்பமணயவத
'லகண்ன்'ன்றும்

ன்று இவடனேம்

அம்மவந 'சயபனேபடய'ன்றும்

ளசமல்யதினப்ட 'டமங்க ணயணம'ச்ழமகத்ழடமடு
ளமனத்டணமக அன்பதிக்கயட. 'ல கண்ன்' ன்றும்
அம்மவந 'சயபனேபடய'ன்று ழர் இனப்வட

வபத்டத்டமன் 'லகண்ன்'ன்ட. டமங்க ணயவண
ச்ழமகத்டயல் பிம் சமப்ிட்பன்

அனயபில்மணயனக்கும் அடயசதத்வடத்டமன் ளசமல்கயமர்.
'சயபனேபடய'ன்று

அபவந அபனுவத த்ி ன்று ழர்

ளகமடுத்டச் ளசமல்யதினப்ட அபலவத

ளநணமங்கல்தத்வடனேம் உக்ணயல்மட ளௌத்ணயல்மட
சயபணம அடேக் சயத்டத்வடனேம் ளடரிபிப்டமக
இனக்கயட.
இபவந 'னத்ஸ்த ழீ'ன்று ழபடம் ளசமல்யற்று.
ஆசமர்தமள் மநில் இபலவத சக்டயழத ங்கலக்கு
ளமநத்ணமகயத் டமங்க னடிதமணல் ஆதிற்று.

பமஸ்டபத்டயல் அட ளௌத்ணமகபில்வ. கய கம
ங்கநின் சக்டய குவந்ட ழமடமல்டமன் அம்மள்

னெர்த்டத்டயல் ஆடயதில் ிடயஷ்வதமதினந்ட யவபம
ீப கம சக்டயவத அபர்கநமல் டமங்க னடிதபில்வ.
ணக்கு உம்னக்கு பந்ட ீணமகயழமட னஷ்டினேம்
ஆழமக்தனம் டனம் ல் ஆம பஸ்டக்கழந
ளரிக்க னடிதமணமகயக் கஞ்சயடமன் ல்ட ன்று
ஆகயடல்பம? அப்டி!அம்மலவத அடேக்
சக்டயவதழத அப்ழமட 'வல்னைட்'ஞஞிமல் டமன்
டமங்கயக்ளகமள்ந ழமகத்டயற்குச் சக்டய இனந்டட.

அப்ழமடடமன் ஆசமர்தமள் க்ஸ்ட்ம சக்டயவத ல சக்
டமகங்கநில் அக்கய அவடனேம் அபலக்ழக
ஆஞணமகப் ழமட்மர்.
ச்ழமகத்டயல் அபர் ளசமல்கய பி மக் கவடதில்
அபனக்கு னெபம ஈச்பனுக்கு அபள் உக்ணம

பித்வடக் கண் னஞணமக்கயமளநன்மல், அபழம
அம்மலவத உக்த்வடழத - அடமபட ங்கநின்
அ ஸ்டயடயதில் உக்ணமகத் ழடமன்யத ீபகவவதழத
அபலக்கு கர்ஞ னஞணமக்கயமர்!
என பிதத்டயற்குச் சயன்ணமக ழடம யம்ல் ன்று
வபக்கமணல், ணயழ ஆனணமகப் ட்டு - னக்தணமக

ணமன்கள், ரியகள் ணயல் ஆனணமகப் ட்டு - அந்ட

யம்வ வபக்கும்ழமடஅந்ட னெணம பிதத்டயற்ழக
மி உண்மக்குகயட. சயன்த்டயற்ழக என ீபசக்டய
உண்மகய பிடுபடமல் இப்டி க்கயட.
ப்ஹ்ணண்தத்டயற்குச் சயன்ணம உபடம்
ீ
(னடல்)

ழமட்டுக் ளகமண்மல் ப்ஹ்ணண்தழண பினத்டயதமகயட,
அட அறுந்ட ழமமல், கமஞமணல் ழமமல் ழடம டீட்டு
பந்டபிட் ணமடயரி கமதத்ரிகூ ணங்கயப்

ழமகயட!ணமன்கள், ரியகள் ன்யல்மணல் §
ங்கள் ணமனத்டயல் ணடயப்மக வபக்கய

சயன்ங்கவநப் மர்த்டமலுங்கூ இப்டிழத இனக்கயட.
ழடசயதக் ளகமடி ன்ட என சயன்ந்டமன். அடற்கு
அபணடயப்ன க்கயட ன்மல் டன்மல் ணஸ்
டறுகயட. அட அறுந்ட பிலந்டமல் யணமகழப

ழடசத்டயற்கு ஆத்ட பனகயட. இந்டப் குத்டயலே

னேகத்டயலும் ளகமடி, கமன்ஸ்டிட்னைன் னஸ்டகம்

னடயதபற்வ அபணடயத்டமல் கடுவணதமக சயக்ஷயக்க
ழபண்டுளணன்று சட்ம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள். விள்
னஸ்டகம் என சயன்ந்டமன். ஆமலும் ல் பனயதிழ
ழமபடற்கம னஷ்டிவத ளகமடுக்கும் ீப சக்டய அடற்ழக
இனக்கயட ன் அிப்மதத்டயல்டமன் அளணரிக்கம

ப்ளயன்ட்கூ அவடக் வகதில் வபத்டக் ளகமண்டு
பிச்பம ப்ணமஞம் டுத்டக் ளகமள்கயமன்.

மஸ்டயகர்கள் கறுப்ன அல்ட கறுப்ன-சயபப்ில்
உதிவழத வபத்டப் ளறுகய ணழம னஷ்டி, ஆஸ்டயகர்
ன்று ளசமல்யக்ளகமள்லம் மம் ம்னவத ணதச்
சயன்ங்கநில் வபக்கயழமணம, ளறுகயழமணம ன்று
இனக்கயட.
சயன்டமல் அட யம்வஸ் ளசய்னேம் பிதத்டயற்ழக
மி-பினத்டயகள் ற்டுபட ன்டற்கமகச் ளசமல்
பந்ழடன். டமங்க பிதம் அப்டித்டமன்.
அடமபட, டயக்கு மி ன்மல் டமங்கம் இங்க
ழபண்டும் ன்ட ணட்டுணயல்வ;அந்ட டமங்கம்
இங்கமடயனந்டமல் டயக்கு மிழத ற்

னடிதமட!அம்மலக்குக் கல்தமஞத்டயன்ழமட றணங்கய
ன்று சயன்ம் னட்டுகயழமட டமங்கம்

ழமட்டினப்மர்கள். மக்ஷ£த் அம்மலம் ஸ்பமணயனேழண
அவட ப்டி (ளநணமங்கல்த சயன்ணமக)
யவத்டயனப்மர்கள். அப்ழமட அடற்கு பமஸ்டபணமகழப
ப்டிப்ட் 'பமல்னை'லேம், 'ப'னம்

ற்ட்டினக்கும்?ஈச்பனுக்கு அம்மள் ீப ¬க்ஷ ன்மல்

அபலக்கு அந்டத் டமங்கம் ளநணமங்கல்த ¬க்ஷதமக

ஆகயதினக்கும்! அடற்ழக என ீப சக்டய உண்மகய அப்டி
க்ஷயத்டயனக்கும். அந்ட ¬க்ஷ அபவநபிட்டு ங்ழகதமபட
சுனலுணம, இங்குணம?இங்கழப இங்கமட. மக்ஷ£த்
அம்மலக்கு ¬க்ஷதமக இனக்கும் ஸ்டமத்வட அட

ளகமஞ்சங்கூ பிட்டுக் ளகமடுக்கமடடமழ?அட அப்டிப்
ிடிபமடணமக "இங்க ணமட்ழன்"ன்று
உட்கமந்டயனக்கும்ழமட ஸ்பமணயக்கு பித்டமழம,

ப்நதத்டமழம என மினேம் பனடிதமட. அடடமன்
ஆசமர்தமள் ளசமல்லும் டமங்க ணயணம.
ஆமல் 'அல்டிழணட்'மக ல்ம ணயவணனேம் க
சக்டய னெணம அபவநச் ழசர்ந்டடடமன். அபள்

ளகமடுத்ழட எவ்ளபமன பஸ்ட எவ்ளபமன ணயவணவதப்

ளறுகயட. ணயவண பமய்ந்ட ட இனந்டமலும் அட 'ணண
ழடழமம்ச ம்பம்' ('ன் சக்டயதின் அம்சணமகத்
ழடமன்யதழட') ன்று கயனஷ்ஞ ணமத்ணம

ளசமல்யதினக்கயமர். அடமல்டமன் ஆசமர்தமலம் 'டப
ய டமங்க ணயணம', 'அம்ணம, உன்னுவத டமங்க
ணயவண'ன்று குயப்மலுஞர்த்டயச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
பிஷ்டவப பிட்ழடன்
பிஷ்டவப பிட்ழடன்
ப்ஹ்ணம, இந்டயன் னடம ல்ம ழடபழமக
பமயகலம் அனயகயமர்கள்:'பித்தந்ழட பிச்ழப
பிடயசடணகமத்தம: டயபிட:'ன்று இங்ழக

ளசமல்யதினக்கயட. 'பிடய'ன்மல் ப்ஹ்ணம.
'சடணகன்'ன்மல்

டைறு அச்பழணடம் ண்ஞிபம

இந்த்ன். னன்ழ 'னகுந்ட-ப்ஹ்ண-இந்த்'ன்று

பிஷ்டவபச் ழசர்ந்ட கயரீ ீமம் ளகமடுப்பர்கவநச்
ளசமன்மர். அங்ழக னத்வ ணட்டும் ளசமல்மணல்
பிட்மர். இங்ழக ணம ம்மத்டயல் அனயபர்கவநச்
ளசமல்லும்ழமட பிஷ்டவபனேம் பிட்டினக்கயமர். "ணம
ம்மழ அஸ்ணயன்"ன் இண்டு, னென்று ச்ழமகம்

னந்டயச் ளசமல்ய அப்ழமட தமமர் அனயகயமர்கள் ன்று
யஸ்ட் ளகமடுக்கும்ழமட "ரிமப்ழமடய

பிடயம்"ன்டமக ணமபிஷ்டலேக்கும் அப்ழமட னடிலே
ற்டுபவடச் ளசமன்மலும், இங்ழக அபவச்
ளசமல்பில்வ. அம்மநின் ழமடம அபவ
ணறுடி ணறுடி அப்டி ளசமல் ணஸ் பபில்வ
ழமயனக்கயட!
அடலேந்டபி அம்னடத்வடச் சமப்ிட் ழடபர்கவநப்
ற்யத்டமன் இங்ழக ழச்சு. 'றடமணப்தமஸ்பமத்த......
டயபிட:'ன்று பனபடற்கு "அம்னடத்வடழத சமப்ிட்
ழடபர்கலம்"ன்று அர்த்டம். ணமபிஷ்ட அம்னட
ணடத்டயன் ழமட ண்ஞமட எத்டமவசதில்வ.
அம்னடம் கவந்ட சமப்ிட்மல்

அணணமதினக்கமளணன்று ழடபர்கலக்கு ழதமவ
ளசமன்ழட அபர்டமன். அப்னம் அபனம் அபர்கழநமடு
ழசர்ந்ட கவந்டமர். ணத்டமதினந்ட ணந்ட ணவ கவக்
கதிற்யயனந்ட லபித் 'டடயங்கயஞழடமம்'ழமட்ழமட
அபர்டமன் கூர்ணமபடமம் ண்ஞி அவட னடகுழணழ
ஸ்ளடிதமகத் டமங்கயக் ளகமண்மர். கவசயதில் அம்னடம்
பந்டழமடம் அபர்டமன் அவட னத்த்டயற்குள்நினந்ட
டன்பந்த்ரி னொத்டயல் என கசத்டயல் ளகமண்டு பந்டட.

அடற்கப்னம் அபழ ழணமயி னொம் டுத்டக் ளகமண்டு
அறர்கலக்குக் கயவக்கமணல் ழடபர்கலக்ழக

மணர்த்தணமக யணமயடம்!அபர்டமன் ரிணமரிமர்
ன்டமழழத ந்டயதில் அபர் உட்கமபில்வ ன்று
ஆதிற்று. ஆகழப ணற் ல்ம ழடபர்கலக்குந்டமன் அபர்
அம்னடம் ழமட்மழ டபி அபர் சமப்ிபில்வ.

மகபடத்டயல் அப்டி (அபர் அம்னடம் சமப்ிட்டமக)
இல்வ. அடமல்டமன் அபவ இங்ழக ழசர்க்கபில்வ.
யத்த றணங்கயதமக அம்மள் இனப்டமல் ணசயபவ
ழசர்க்கபில்வ. னத்ன்- ணழச்பன்- டமசயபன்கமழணச்பன் ன் ல்மவனேம் ணசயபனுன்

ம்ந்டப்டுத்டய யவப்டமல் அந்ட னெர்த்டயகநில்
பவனேம் இங்ழக ழசர்க்கபில்வ. 'ணங்கநம்'ன்று

அர்த்டம் ளகமடுக்கும் சயபவனேம் டமன்'றணங்கய'தமக
இனப்டமழழத கமத்டக் ளகமடுப்பநம டமதமரின் யத்த
கல்தமஞ ளநந்டர்தத்வடக் கமத்டக் ளகமடுப்டயல்
ஆசமர்தமலக்கு அத்டவ கபம்!
அம்மலவத டயனட்டு

அம்மலவத டயனட்டு
'சயபம

டடே'ன்டமக ஸ்பமணயக்குள்ந இண்டு சரீங்கநில்

என்று னலசமகழப அம்ிவகனேவதடமக
இனக்கயளடன்று ழபடம் ளசமன்ட;அர்த்ட மரீச்ப
ஸ்பனொத்டயல் அபர்கள் க சரீத்டயல் ப்மடயதமக
இனப்ட - ஆகயத இண்டு அிப்மதங்கவநனேம் ழசர்த்ட
ஆசமர்தமள் அம்மலக்குத் டயனட்டுப் ட்ம் ளகமடுத்ட
என ச்ழமகம் ண்ஞிதினக்கயமர்!சயபனும் சக்டயனேம்

ிரிந்டயனக்கய ணமடயரினேம் ழசர்ந்டயனக்கய ணமடயரினேம்,

டித்டி சரீங்கநிலும் எழ சரீத்டயலும் அபங்கள்
இனந்டமலும் ண த்தம் ன்ளபன்மல் இண்டும்
அின்ணமகச் ழசர்ந்ட கம் த்டமக, க வசடன்தணமக
இனக்கயட ன்டடமன். டித்டிதமக இண்டு ழர்,
ப்மடய ழசர்ந்ட எழ சரீம், யங்கனொணமக அபர்

இனக்கும்ழமட மகர் ஸ்பனொணமக அபள் சுற்யக்
ளகமண்டினப்ட, அபவந ளபநிதிழ கமட்மணல்

உள்லக்குள்ழந வபத்டக் ளகமண்டு அபர் ணமத்டயணமக
டக்ஷயஞமனெர்த்டய ன்று இனப்ட, இடற்கு டயர்ளபட்மக
டர்கம ஸ்பனொம் - ன்ளல்மம் அபர்கள் இனப்ட
எவ்ளபமன்றும் டத்பமர்த்டணமக ற்ட்டமகும்.

டத்பத்வடழத கவடதமகச் ளசமல்படனண்டு. கபிகள்
அவட வபத்ழட பிவநதமட்டு, ரிமம்

ண்டபமர்கள். அப்டித்டமன் அம்மவநத் டயனடிதமக
ஆசமர்தமள் மடிதினப்ட.
ணமளரித டயனட்டு!'டயனேவத சரீத்வடழத னலக்கத்
டயனடிக் ளகமண்டு பிட்மள்!டயனட்டுச் ளசமத்வட எநித்டத்
டமழ வபப்மர்கள்?அப்டி இபன் அந்ட சரீத்வடத்

டக்குள்ழநழத எநித்டக் ளகமண்டு பிட்மள்!டயனடிட
ணட்டுணயல்வ, னலங்கயழதபிட்மள்!' ன்று ழகமடி
கமட்டுகய அநலேக்குக் ளகமண்டுழமய் யறுத்டய ச்ழமகம்
ளசய்டயனக்கயமர். (ச்ழம-23)
த்பதம ஹ்னத்பம பமணம் பன-ரித்னப்ழட ணம
சரீமர்டம் சம்ழம-ம் அி சங்ழக ஹ்னடம் அனத் |

தத் டத் த்பத்னொம் கம் அனஞமம் த்ரிதம்
குசமப்தமம் ஆம்ம் குடி-சசய-சூம-ணகும் ||
( (தத்)

க்கமஞம் ற்ய (டத் த்பத் னொம்) இந்ட உட

உனபம் (கம் அனஞமம்) னலடம்

ளசவ்ளபமநினேனும் (த்ரிதம்) னக்கண்டனும்
(குசமப்தமம் ஆம்ம்) கயல்கநமல் பவநந்டம் (குடி சசய
சூம ணகும்) ிவ ணடயவதக் ளகமண் ழகச
ணகுத்டனும் (உள்நளடில்) (சம்ழம)
சயபளனணமனுவத (பமணம்பன:) இப்க்கச் சரீம்
(த்பதம) உன்மல் (ஹ்னத்பம) அரிக்கப்ட்டு

(அரித்னப்ழட) (அப்டினேம்) னர்ஞ டயனப்டய கமஞமட
(ணம) (உன்) ணத்டயமல் (அம்) ணற் (சரீமர்டம்

அி) மடய சரீனங்கூ (ஹ்னடம்) அரிக்கப்ட்டமக
(அனத்) ஆடமல்டமன் (ன்று) (சங்ழக) னேகயழன். )
" த்பதம

ஹ்னத்பம"ன்று ஆம்ிக்கயழமழட

அம்மலக்குத் டயனட்டுப் ட்ம் கட்டிபிடுகயமர்!
'த்பதம'- உன்மல்;"பமணம்

பன:"- ஸ்பமணயனேவத

சரீத்டயன் இட க்கம்;"ஹ்னத்பம" - டயனப்ட்டு.
"டயனப்ட் ின்னும்" ன்று ந்டர்த்வடப் ளமறுத்ட
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும். "அம்ணம உன்மல்
ழணச்பின் இட மகம் டயனப் ட்டற்குப்

ின்னும்". ின்னும் ன்?"ணம": ரினர்ஞம டயனப்டய
ற்மட ணயமல்; ஸ்பமணயனேவத பமணமகத்வடத்
டயனடிதழடமடு உன் ணஸ் னல த்னப்டய

அவதமடடமல்;"சம்ழம: அம் சரீமர்டம் அிஹ்னடம்

அனத்" - சம்னபின் ணறு சரீப் மடயனேம், சரீத்டயன் ணறு
மடயனேம், டயனப்ட்டமக ஆதிற்று. என மடயவதத்

டயனடிதடயல் த்னப்டய அவதமட c ணறு மடயவதனேம் டயனடி
பிட்மய்.
பமர்த்வட பிவநதமட்டு ஆசமர்தமள் ஸ்ழடமத்ங்கநில்
யவத இனக்கும். இங்ழக னடல் பரிதில்
'அரித்னப்ழட', ன்கயழமட
'பன'+'அரி

என 'அரி'பனகயட.

த்னப்ழட'ன்ட

'பனரித்னப்ழட'ன்மதினக்கயட.
'சணழமம்'ன்று

அடுத்ட பரிதில்

பனம் 'சம்ழம:அ'த்டயலும் என

அம் இனக்கயட. ஆமல் அந்ட அரிக்கும் இந்ட
அலேக்கும் ளபவ்ழபழ அர்த்டம்!

னர்ஞம்-ரினர்ஞம், த்தமகம் - ரித்தமகம் ன்கய ணமடயரி
என்றுக்கு னல யவவபத் டனம் னன்வதமக, prefix ஆக, ரி ன்ட பனபடண்டு. அப்டி த்னப்டயவத னல
த்னப்டயதமக்குபடற்குப் ரித்னப்டய ன்று ளசமல்பட.
'ரித்னப்டய'க்கு

டயர்டம் 'அரித்னப்டய'அந்ட

அர்த்டத்டயல்டமன், மடய உம்வத் டயனடி ப்டி னல

த்னப்டய உண்மகும்?மடய த்னப்டயடமன் உண்மச்சு ன்
உள்நர்த்டத்டயல் னல த்னப்டய அவதமட ணமல்

ன்டற்கு அரித்னப்ழட ணம ன்று ழமட்மர்.
'சரீமர்டம்

அம்'ன்கய இத்டயல் அம் ன்மல் ணற்

ன்று அர்த்டம். 'சரீத்டயன் ணற் மடய' ன்று இங்ழக
அர்த்டம்.
ஸ்பமணயக்கு பமணமகம் ணட்டுழண அம்மள் ன்ட
ியத்டய. அப்டித்டமன் யவத்ட ஆசமர்தமள் டர்சம்

ண்ஞப் ழமமர். அர்த்டமரீச்பமகப் மர்ப்ழமணமக்கும்
ன்று யவத்டக் ளகமண்டுப் ழமமர். ஆமல் அபர்

மர்த்டட ன்?ணமடம-ிடமக்கவநச் ழசர்த்டப் மர்க்கப்
ழமகயழமம், இடயழ மடயனேம் அடயழ மடயனேணமக என்று
ழசர்ந்ட னொத்டயழ, ன்று யவத்டப் ழமமர். ஆமல்

னலபடழண ணமடம ஸ்பனொணமகத்டமன் இனந்டட! டக்ஷயஞ
மகம் ன்கய பட க்கனந்டமன்!ிடம எழ ளபலப்ன
(ஸ்டிக ங்கமசம்) , அம்ணம சயபப்ன ன்று அபர்

ழகள்பிப்ட்டினக்கயமர். அப்ழமட மடய மடய அந்டக்
கர்கநமக இனக்க ழபண்டும். இபள் அர்த்டங்கமம
ன்மல் அப்டித்டமன் இனக்கடம். ஆமல் அபர்
மர்த்ட னொத்டயழம அப்டிதில்வ. அவடத்டமன்
"கம் அனஞமம்", 'னலக்கலேம் சயபப்மக
ிகமசயப்ட"ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். னன சரீணமக
என க்கம் பக்ஷஸ்டம் ணமதினக்கயடம ன்மல்

அடலேணயல்வ. "குசமப்தமம் ஆம்ம்"ன்று அவடத்டமன்
ளசமல்கயமர்.
அம்ணமடமன் இனக்கயமள். அப்ம கமழஞமம்!அப்மப்
க்கனம் அம்ணமபமகழப இனக்கயட.
அர்த்டமரீச்பர் ன்ட அழக டயவ்த னொங்கநில்
என்றுடமழ?அப்டிதில்மணல் ணசயபன்-மர்படய,
மம-சயபகமண சுந்டரி, ம் பிதணம

லபித்வதவதழத டுத்டக்ளகமண்மல் கமழணச்ப கமழணச்பரிகநமக ழமடி டர்சம் ன்மல் அடயல்
அபலவத னக்தத்பம் அனங்கயப்

ழமய்பிடுகயளடன்டமல் அபள் ணமத்டயம் டிதமக

டரிசம் டனபழட அடயககம். கமஞ்சயனத்டயழழத

அப்டித்டமன் இனக்கயமள். ஆமல் இளடல்மம் டணக்குத்
ளடரிதமட ணமடயரி ஆசமர்தமள் டிக்கயமர். அப்ம மடய,
அம்ணம மடய ன்று ழசர்ந்ட என னொந்டமன் ணக்குத்
ளடரினேம் ன்கய ணமடயரி டிக்கயமர் - அம்மவந யந்டம
ஸ்டடய ண்ஞடம், டயனட்டுப் ட்ம் கட்டிக் கபி
மடம் ன்டற்கமக!
டக்ஷயஞ மகனம் அம்ணமலேவதடமக இனப்வடப்
மர்த்டமர். மடய மஜ்தம் ளற்பன் அழடமடு த்னப்டய
ட்டுபி ணமட்மன். ணற்ப் மடயவதனேம் ிடிக்கத்டமன்
மர்ப்மன். என்றுழண இல்மடபன் அபன் மட்டுக்கு

இனந்டபிடுபமன். ஆமல் என மஜ்தத்டயல் எனத்டனுக்கு
ப்டிழதம மடய கயவத்டபிட்மல் அபவச்

சும்ணமதினக்க பிமட. மக்கயவதனேம் ிடிக்கழப
மர்ப்மன். அப்டித்டமன் ண உடமணமக ஸ்பமணய
ங்ழகனேம் இல்மட டமமந ணழமடு அர்த்ட

சரீத்வடழத த்ிதம அம்மலக்குத் ழடமன்ய பிட்ட.
பமஸ்டபத்டயல் ழடமன்யற்ம ன்?ழபடிக்வக, ழகய
ளசய்ட மடுபடற்கமக அப்டித் ழடமன்யத ணமடயரி
கமட்டுகயமர்!

அவத் டயனன், னக்கமல் டயனன், னலத் டயனன்

ன்டழம அவத் டயனடி னலத் டயனடிதமகய பிட்மள்மடமஞத் டயனட்டில்வ;டயனேம் ழணச்பனுணமக
இனப்பின் சரீத்வடழத டயனட்டுப் ண்ஞி பிட்மள் ன்று யவத்ட பிடுகயமர்.

'டஸ்கமஞமம்

டய' (டயனர் டவபன்) ன்ட ழபடழண

ஸ்பமணயக்குக் ளகமடுத்ட ளதர். ன் டஸ்கம்

ண்டகயமன் ன்வட ம்ணந்டக் குனந்வட னடல்
மட்டிழழத ளசமல்யபிட்ட. "உள்நங் கபர்
கள்பன்"!அந்ட உள்நங் கபர் கள்பனுவத உவ

அப்டிழத கபர்ந்ட டயனடி அம்மள் ன்று ஆசமர்தமள்
மடிபிட்மர்!
ஆமல் டயனடிதடமக டமம் ட்ஜ்ளணன்மகழப
ளசமல்யபி ழபண்மம்..... "ளமம் ளமம்ப் ளரித
இத்ட ணமசமம். அடமல் மம் ட்ஜ்ளணன்மகச்
ளசமல்ய ணமட்டிக்க ழபண்மம்!வட ழபஞமலும்

ளசமல்மளணன்யனக்கய அசயதல் டவபர்கழந 
ணதங்கநில் த்டயரிக்வககமன் ழகள்பி ழகட்மல்

ப்டிச் ளசமல்கயமர்கள்?'மண ன் ணமட்டிக்கடம்?' ன்று
ணலப்த்டமழ ளசய்கயமர்கள்?' question - parry ண்ஞி
பிட்மர்'ன்ழ ழப்ரில்
ழமடுகயமன். குற்பமநி ன்று ன்மகத்
ளடரிந்டபவக்கூ ழகமர்ட்டிழ அப்டித் டீர்ப்ன

ண்டம்பவ 'குற்பமநி ன்கப்ட்', 'alleged' ன்று

டமழ ழமடுகயமன்?அடமல் மனம் மக்வடதமகழப
ளசமல்ழபமம்'ன்று ஆசமர்தமள் யவத்ட,
"சரீமர்டம்

சம்ழமணி ஹ்னடணனத்" - 'ஸ்பமணயதின்

ணறு மடய சரீனம் உன்மல் டயனப்ட்ட' ன்று
டீர்ணமணமக னடிலே ண்ஞிச் ளசமல்மணல், சரீமர்டம்

சம்ழமணி சங்ழக ஹ்னடணனத்'ன்று என 'சங்ழக'வத
டுப்ன ழசர்த்டயனக்கயமர். "சங்ழக"ன்மல்

"ந்ழடயக்கயழன்"ன்று அர்த்டம். "அந்டப் மடயனேம்

உன்மல் டஸ்கம் ண்ஞப்ட்ழடம ன்று க்கு என
சந்ழடம்"ன்று மணர்த்டயதணமகப் ழமட்டினக்கயமர்.
இப்டி என ந்ழடத்வடக் கயநப்ிமழ ழமடம், அட
ட்ஜ்ளணன்வழத பிக்கூ ன்மகக் ழகட்பர்கள்
ணயல் டயந்டபிடும் ன்டமல் அப்டிப்

ழமட்டினக்கயமர்!குற்பமநி ன்ழ கன்ஃர்ம் ண்ஞி
எனத்டவக் கமட்டிமல் அழடமடு ழமய்பிடும்;அட
ணயழ யன்று ழபவ ளசய்தமட. ஆமல்
'ந்ழடமஸ்டணம

ர்'ன் அநழபமடு யறுத்டயக்

ளகமண்மல், அப்ழமடடமன் எவ்ளபமனத்டனம் அவடப்

ற்யழத யவத்ட ஆமணய அப்டித்டமன் இனக்கடம்
ன்று ஸ்பத னடிபமகழப கன்ஃர்ம் ண்ஞிக்
ளகமள்பமர்கள். டமழ டுத்ட னடிலே ன்டமல் இடழப

ணயல் ன்மக யற்கும்!அம்மவநத் டயனடி ன்று ட்ஜ்
ண்ஞி அசமம், கயசமம் டணக்கு பமணல் அழட
ணதம் ழகட்கயபர்கள் அப்டித்டமன் (அம்மள்
டயனடிடமன்) ன்று

டீர்ணமணமக அிப்மதப்த் டெண்டினேம் ளகமடுத்ட
ஆசமர்தமள் மணர்த்டயதம் ளசய்டயனக்கயமர்.

கபிவடளதன்று டுத்டமலும் fact -ஆக அப்டிழத
ளசமல்மணல் னகணமக டமபட வபக்க ழபண்டும்.
அடமலும் 'சங்ழக'ழமட்டினப்மர்.
'சங்ழக'-'ந்ழடப்டுகயழன்'- ன்மல்

ளசமல் ழபண்டுணல்பம?ழமடணம

அடற்குக் கமஞம்

னகமந்டணயல்மணல் ந்ழடப்ட்டு பிமணம?அடலேம்
மக்ஷ£த் மசக்டயவதப் ற்ய டயனடி ன்று?

யவதக் கமஞனம் ளசமல்யதினக்கயமர். னல
ஸ்பனொனம் சயபப்ன, பக்ஷத்டயன் அவணப்ன இண்டு
க்கனம் ஸ்டயரீனேவதடமக இனக்கயட ன்று கமஞம்

கமட்டிதவடப் மர்த்ழடமம். ஆமல் அட ணமத்டயம் ப்டிப்
ழமடம்?சயபவத் டயனடிமள் ன்மல் அபன்
ணமசமணமக டமபட இபநித்டயல் இனந்டமல்டமழ
அப்டி ந்ழடப்டுபட யதமதம்?டயனட்டுப்ழம
ண்த்டயல் ளகமஞ்சணமபட எனத்டிணயனந்டமல்டமழ
அபவ சமர்ஜ்-ீட் ண்ஞமம்?அம்மழந னல
ஸ்பனொணமதினக்கயமளநன்மல், எனழபவந

அபலவதடம இட க்கழண ப்டிழதம பட
க்கனம் வ்னத்டயதமகய னல vFg னொணமய்

ஆகயனேணயனக்கமம். அப்டிழத பட க்க ஸ்பமணயதின்
சரீனம் இன்ளமன க்கம் பநர்ந்ட னல னன

ணமசமணமதினக்கமம். ஆசமர்தமள் டரிச ண்ஞப்
ழம ணதம் அந்ட ஸ்பமணய ங்ழகதமபட ளபநிதிழ
ழமதினக்கமம். இபள் ணமத்டயம் இனந்டயனக்கமம்.
ஆவகதிமழ ஸ்பமணய

ணமசமணம டயனட்டு ளமத்ட டமபட இபநிம்

இனந்டமளமனயத இபவநக் குற்ம் ளசமல்க் கூமட
டமழ?
அந்ட ந்தமதம் ஆசமர்தமலக்குத் ளடரிதமடடயல்வ. சயப
சரீத்வடச் ழசர்ந்ட இண்டு அம்சங்கவந அம்மநிம்
ப்த்தக்ஷணமகப் மர்த்டபிட்டுத்டமன் அபர்

ந்ழடப்ட்டினக்கயமர். ன் இண்டு?என்று
"த்ரிதம்";இண்டு "குடி சசய சூம ணகும்".

"த்ரிதம்"ன்மல் ளடரிந்டயனக்கும்; 'னக்கண்'. 'குடி சசய
சூம ணகும்' ன்மல் 'சந்டயப் ிவனேன் கூடித
ணகும்'. னக்கண்ஞன், சந்த்ளணந ீச்பன் ஸ்பமணய
டமழ?அந்ட இண்டும்

அபனுக்குரிதவபடமழ?'த்தம்கன்'ன்று ழபடழண
அபனுக்குப் ழர் ளசமல்யதினப்டற்கு
'னக்கண்ஞன்'ன்றுடமன்

அர்த்டம். னத்மிழகத்டயல்

ளசமல்லும் த்தம ச்ழமகத்டயல் "ஜ்ழதமடய ஸ்மடிக யங்க
ளணௌநி பித் னர்ழஞந்ட"ன்று பனபட அபன்

சயயல் சந்டயன் இனப்வடத் ளடரிபிக்கயட. இங்ழக
ளசமல்பட ஸ்டிக யங்கமகமணம ஸ்பனொம்.
அப்டிதினக்கும்ழமட யங்கத்டயன் உச்சயதில் னர்ஞ
சந்டயழ இனக்கயமன்;'னர்ழஞந்ட'ன்று அவடழத

ச்ழமகம் ளசமல்கயட. அழட ஸ்பமணயக்கு னகம், கண், கமட
ன்று அபதபங்கழநமடு உள்ந னொத்டயழழதம உச்சயதில்
னர்ஞ சந்டயமக இல்மணல் ிவதமக இனக்கும்.
ஆக, னக்கண்டம் சந்த் கவனேம் ஸ்பமணயவதச்

ழசர்ந்டவப. ஆமல் ஆசமர்தமள் டர்சம் ண்ஞிதழமட
அம்மநிழண இந்ட இண்வனேம் அபர் மர்த்ட
பிட்மர்!இட ர்ப யச்சதணமக ஸ்பமணயவத அழஸ்
அடித்டடடமழ?இவட வபத்ழட 'சமர்ஜ் ீட்'கூக்
ளகமடுக்கமணமதினும் 'ந்ழடம்'ன்று மம்
ட்ஜ்ளணன்ட் ளகமடுக்கய அநலேக்கு உறுடய
ண்ஞிபிடுகயமர்!

இபர் ழமழமட அபள் ளநந்டர்தரிக்கு
ழடபவடதம கமழணச்பரிதமகழப இனந்டமள்.

கமழணச்பரிக்கு ம ழத்ம் (ளற்யக் கண்)
உண்டு;அடமபட அபலக்கு ளணமத்டம் னென்று ழத்ங்கள்.
யடம ஸ்மண ஆம்த்டயல் ளசமல்லும்

"யந்டெமனஞ பிக்மம்"ச்ழமகத்டயல் பனம் யந்டெ
அனஞ பிக்ந்டமன் இங்ழக ளசமல்லும் "கம்
அனஞமம்" ன்று னலச் சயபப்ன னொம். "யந்டெமனஞ
பிக்மம் த்ரிதம்"ன்று அங்ழக பனபவடழத
இங்ழக "க ணனஞமம் த்ரிதம்"ன்று
ளகமடுத்டயனக்கயமர். அடமபட கமழணச்பரிக்கு உரிதடமகழப
அங்ழக ளசமன் சயபப்ன னொம், னக்கண் இண்வனேம்

இங்ழக ஆசமர்தமலம் ளசமன்மலும் னன்ட ணட்டும்
அபலக்கு ளமந்டணமகச் ழசர்ந்டட ன்றும் ின்ட

டயதிணயனந்ட டஸ்கம் ண்ஞிட ன்றும் வபத்ட
ழபடிக்வக ளசய்டயனக்கயமர்!அடற்கப்னம் அந்ட த்தம
ச்ழமகத்டயழ "டமமதக-ழசகமம் ஸ்ணயடனகர ம் ஆீ பழக்ஷ£னமம்"ன்று பனகயட. "டமமமதக

ழசகம"ன்மல் சந்த்ழசகரி ன்ழ அர்த்டம். மக்ஷ£த்
அம்மலக்ழக னக்கண்வஞப் ழமழப இடலேம்

உரிதடமடமல்டமன் த்தம ச்ழமகத்டயல் இப்டி
க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனக்கயட. அந்டத் "டமமமதக
ழசகம" ன்மஸ் சந்டயழசகரி ன்ழ அர்த்டம்.
மக்ஷ£த் அம்மலக்ழக னக்கண்வஞப்
ழமழப இடலேம் உரிதடமடமல்டமன் த்தம
ழசழமகத்டயல் இப்டி க்ஷஞம் ளகமடுத்டயனக்கயட.

அந்டத் 'டமமமதக ழசகம' வணழத டம்னவத ச்ழமக

னடிபில் ஆசமர்தமள் "குடி-சசய-சூம ணகும்"ன்று
ழமட்டினந்டமலும் இங்ழக அவடனேம் டயனடிச் ழசர்த்டக்
ளகமண்டமகப் ட்ம் ளகமடுத்டபிடுகயமர் - அல்ட,
மக்வடதமக அப்டி "ந்ழடயக்கயமர்"!"ஆீ
பழக்ஷ£னமம்"ன்று அங்ழக vFg சரீணமகச்

ளசமன்வடழத இங்ழக "குசமப்தமம் ஆம்ம்"ன்று
ளசமல்ய இட அம்மலக்ழக உரித்டமடடமன் ன்று
வபத்டபிடுகயமர்.
ஆக அம்மவநச் ழசர்ந்டடமகழப அங்ழக சயபப்ன னொம்,
னக்கண், சயயல் சந்த்கவ, ஸ்த்ரீ சரீம் ன்று மலு
ளசமல்யதினப்டயல் மவனேழண ஆசமர்தமலம் இங்ழக

ளசமன்மலும் இண்டுடமன் அபவநச் ழசர்ந்டட, இண்டு
டயதிணயனந்ட அரித்டட ன்று டயனட்டுச் ளசமத்டமக

மக்ஷயதம் கமட்டி யந்டம ஸ்டடய ளசய்டயனக்கயமர். அபள்
மடயக்கு ழணழனேம் டய சரீத்வட அரித்ட பிட்மள்
ன்று குற்ப் த்டயரிக்வக டுக்கய ஆசமர்தமள்டமன்
அபலக்கு உவவணதம மயல் மடயவத
அபநிணயனந்ட அரித்டயனக்கயமர்!
"ழடழமபடீ, த்ரிதம"ன்று

ஸ்மணத்டயற்குள்ழநழத அம்மலக்குப் ழர்
ளசமல்யதினக்கயட. "சமனசந்த்கமடம"ன்டமகலேம்
அபவந சந்த்ழசகரிதமக பர்ஞித்ட என மணம
பனகயட. ச்தமணநம டண்கத்டயல் ல ணம்
ணஸ்டமம் லபித்தமடய ழடபவடதமக அம்மவநச்
ளசமல்லும் ச்ழமகத்டயலும் "சடர்னழ

சந்த்கமபடம்ழ"ன்று பனகயட;சந்த்கவவத
சயழமனஞணமகக் ளகமண்பள் ன்று அர்த்டம்.
அடமபட அம்மலக்ழக சந்த்கவ, த்ரிழத்ம்
உண்டுடமன். சமஸ்த்ம் அப்டித்டமன் பர்ஞித்டயனக்கயட.
வனத கமச் சயத்ங்கநில்கூ அப்டிப் ழமட்டுப்

மர்த்டயனக்கயழன். ஆமலும் ர்பஜ்ஜம ஆசமர்தமள்,
"ர்பஜ்ஜத்பம்"கயக்கட்ம்.

அம்ணமவப ஸ்ழடமத்ம்

ளசய்கயழமம்;ஸ்பமடீம் டுத்டக் ளகமள்நமணல், அந்ட
ஸ்பமடீத்டயல் யந்டம ஸ்டடய ளசய்தமணல் ன் அம்ணமஸ்ழடமத்ம்?ன்றுடமன் இந்ட பிதம் டணக்குத்
ளடரிதமடணமடயரி அந்ட இண்டும் அப்மவபழத ழசர்ந்டட.
அபரிணயனந்ழட இபள் டயனடிதினக்க ழபண்டும் ன்று
டமம் ந்ழடப்டுபடமகப் மடிபிட்மர். ழமகத்டப்
ளமட ங்கள் னக்கண், சந்த்கவ ன்மல்
சயபனுவதட ன்றுடமழ யவத்டக
ளகமண்டினக்கயமர்கள்?ர்பஜ்ஜம டமனம் அந்டக்

ழகமஷ்டிழதமடு ழசர்ந்டடழம இப்டிப் மடிதினக்கயமர்.
ஸ்பமணயதின் சரீத்வடத் டயனடிதபள் டயனட்டு ளமத்வட
எநித்ட வபக்கய ரீடயதில் அவட எநிக்கப்

மர்த்டயனக்கயமள். ங்ழக எநிப்ட?டக்குள்ழநடமன்,
டக்குள்ழநழதடமன் எநித்ட வபத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டும் ன்று யவத்டயனக்கயமள். சயபத்டக்குள்ழந
சக்டய ன்கய ணமடயரி சக்டயக்குள்ழநனேம் சயபந்டமன்!அப்டி
ஆக்க ழபண்டுளணன்டற்கமகத்டமன் என மடயவத அபள்
னலங்கயழத பிட்டடமன் அர்த்ட மரீச்ப அபம்.
ழகமமகயனஷ்ஞ மடயகூ,

மர்படயளதன்ளமன சரணமட்டி - அடயல்
மடயவதத் டயன்டண்டு
ன்ழ மடிபிட்டினக்கயமர்!"தமமகயத ன்வ

பிலங்கய"ன்று அனஞகயரிமடர் பமக்கும் இனக்கயட.
தமவபி ப்ரிதம் ளசய்கயபர்கள் இல்வழதம,
அப்டிப்ட் அம்ணமணமர்கழந குனந்வடவத "கடிச்சுத்
டயன்னுடம்
ழமயனக்கு"ன்று ளகமஞ்சுகயமர்கள். அன்ன ழபகத்டயல்
டயனட்டு ணட்டுணயல்மணல் ணர்ர் ழகஸ் பவ

ழமய்பிடுகயட. ஆசமர்தமள் டயனட்டுக் ழகமக
ளசமன்வட, அவடக்கூ doubtful- ஆக "சங்ழக" ழமட்ழ
ளசமன்வட மன் ணர்ர் ழகமகழப ளகமண்டுபந்ட
பிட்ழன் அபழ சயபமந்ட ரிதில்
ளசமல்யதினக்கும் என ணர்ர் ழகயன் ஜமகத்டயல், அடன்
அடிப்வதில் டமன் இப்டிப் ண்டகயழன்!அளடன்
ணர்ர் ன்மல் என ணர்ரில்வ;அழக ணர்ர்கள்.

அத்டவனேம் ம்ம னெர்த்டயதம சயபன் ண்ஞி
ணர்ர்கள்;ஆவவத படம் ண்ஞி ழணழ ழமர்த்டயக்
ளகமண்டு க ம்ம னெர்த்டயதமட என்று 'கரீந்டயங்க'ன்று

அவடச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

னயத்ழடமவ உரித்ட இடுப்ிழ கட்டிக் ளகமண்ட
இன்ளமன்று - 'க சமர்டெ பிகண்'ன்கயமர்.
இன்னும், கயமட னொத்டயல் பந்டழமட கமட்டுப்
ன்யவத!ம்ம கமத்டயல் அத்டவ

ந்டக்கவநனேம் பவடக்கயமர்!"அஸ்ட ந்ட"ன்று அவட

ளமகச் ளசமல்கயமர். உத்டரீதணமக தமவத்ழடமலும்,
இடுப்ன பஸ்டயணமக னயத்ழடமலும், இளடல்மம்

ழமடமளடன்று வகதிழ என ணமவனேம் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய ஸ்பமணயவதப் மர்த்டலேன்
ஆசமர்தமலக்கு என சயங்கம் டமன் க்ழநமஸ் ண்ஞி
ஆவ, னயத்ழடமல்கவநப் ழமட்டுக்ளகமண்டு அப்னம்

டயன்மளணன்று என ணமவப்ிடித்டக் ளகமண்டு ழமகய
ணமடயரித் ழடமன்யபிட்ட. சயங்கம் குவகதில் பயக்கயட
ழமழப ஸ்பமணயனேம் ஹ்னடத குவகதிழ

பயக்கயமர். இண்டு ழனக்கும் 'ஞ்சனக'ப் ழனம்
உண்டு. ந்ட பிரிந்ட னகத்வடக் ளகமண்டமல்

சயங்கத்டயற்குப் 'ஞ்சனகம்'ன்று ளதர். ந்ட னகம்
வத்டபமடமல் ஸ்பமணயக்கும் அப்டிப் ளதர்.
சயங்கத்டக்கும் ஸ்பமணயக்கும் சயழவ வபத்ட இப்டி

ச்ழமகம் ண்ஞிதினக்கயமர். அங்ழக ஆவ, னயகவநத்
டயன்று டீர்ந்டபிட்டு அபற்றுக்கு ளபநி அவதமநணமக
அந்டச் சர்ணங்கவந ணமத்டயம் டன்ிம் ஸ்பமணயச் சயங்கம்
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயடமக

பர்ஞித்டயனக்கயமழமல்யழதம?அடடமன் இங்ழக க்கு
ஜமகம் பந்ட, அழட ணமடயரி அந்ட ஸ்பமணயவதழத

அம்மள் னலங்கய பிட்டு அடற்கு அவதமநணமக ம
ழத்த்வடனேம் சந்த்கவவதனேம் ளபநிதிழ

கமட்டுகயமளநன்று ளசமல்த் ழடமன்யற்று. சர்ணத்வட
பர்க்கு பர்க்ளகன்று டயன் ழபண்மளணன்று சயங்கம்
பிட்டினக்கும்!இங்ழக அம்மள்-ஸ்பமணய பிதத்டயல் மம்
ப்டி வபத்டக் ளகமள்நமளணன்மல், அந்ட சரீம்
னலக்க இபள் சரீத்டயற்குள் ழம ிற்மடு,

தமனக்குணயல்மணல் அடயகப்டிதமக அபனக்குள்ந

ம ழத்ம் ணட்டும் ிடங்கயக் ளகமண்டு ளபநிதிழ
பந்டபிட்ட;சரீமபதங்கழநமடு ழசமணல் சயயல்

டிதமதினந்ட சந்த் கவனேம் அப்டிழத டிப்
ளபநிப்ட்டுபிட்ட ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்!
பமஸ்டபத்டயல் ணர்னணயல்வ, டயனட்டுணயல்வ!அந்ட
ணம ம்னத்தஞ்தவ இபலவத டமங்க ணயவண
ணம ப்நதத்டயலும் அனயதமடபமக ஆக்குகயட
ன்கயழமட அந்ட யத்த ீபிவத ப்டி ணர்ர்
ண்டபட?டயனட்டும் பமஸ்டபத்டயல் அபர்டமன் இபள்

பிதத்டயல் ண்ஞிதினக்கயமளன்று கபிகள் டுத்டக்
கமட்டிதினக்கயமர்கள். அளடன் ணமசமளணன்மல்,
பமஸ்டபத்டயல் அபலவத ப்மபத்டயமல் ந்ட

என்வ பிதங்கநில் அபலக்கு உரிதடம கர ர்த்டயவத
அபழ டணக்ளகன்று டயனடிக்ளகமண்டுபிட்மர்!அளடன்
என்வ பிதளணன்மல், ற்ளகழப ளசமன் கமண
ட, கம ம்மங்கவநப் ற்யத பிதந்டமன்.

அர்த்டமரீச்ப னொத்டயழ இண்டு ழனக்கும் ளமடபமக
உள்ந ம ழத்ழண கமணடம் ண்ஞிதடமல்

அடற்கம கர ர்த்டயதில் மடய அம்மலக்குச் ழச ழபண்டும்.
ஆமல் கமணட னெர்த்டய ன்று அபழ னல

கர ர்த்டயவதனேம் டஸ்கம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர்!கம
ம்மழணம னலக்கழப அபலவதடம இட
மடத்டமல் ந்டடமல் அடற்கம கர ர்த்டய னமலேழண
அபலக்குரிதடடமன். ஆமல் இவடனேம் னலக்க அபழ
டஸ்கம் ண்ஞிக் ளகமண்டு கமம்மனெர்த்டய ன்று
வட்டில் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கயமர்!அட் பட்மமம்
ீ

- 'அஷ் பஸ்டமம்
ீ
'ன்று மம் ளசய்ட ட்டு பீ
மக்ண ீ வக்கமக அபர் ட்டு ழக்ஷத்ங்கநில்
இனப்டயல் டயனக்குறுக்வகதில் கமணட
னெர்த்டயதமகலேம் டயனக்கலைரில் கமம்ம
னெர்த்டயதமகலேம் அணர்க்கநப்டுத்டயக் ளகமண்டினக்கயமர்.
அம்மள் டமன் டயனட்டுக் ளகமடுத்டபள்!அபள்

பிதத்டயழழத அபலவத டய டஸ்கமஞமம்
டயதமதினந்டயனக்கயமர்!ஆமலும் அபனக்ழக டன்னுவத
சரீம், ஆத்ணம ல்மபற்வனேம் அர்ப்ஞம் ண்ஞித
ணம டயவ்வடதமக இனப்பள் அபள்.
அபவநத்டமன் கபிக்கண்ஞில் மர்த்ட கமவ்தம்,

இக்கயதச் சுவப ன்கயமர்கழந அட ளனகும்டிதமகப்
டயதின் சரீத்வடப் னஞணமகத் டயனடிதடமக ஆசமர்தமள்
மடிபிட்மர்.

ஸ்பமணயவதனேம் ப்ழவணதிமழ டக்குள்ழநழத
அக்கயக் ளகமண்டு பிட்மள் ன்டடமன் டமத்ர்தம்
இபலக்குள்ழநழத அபனம் அங்கயபிட்டமல்டமன்
கமணமக்ஷய ணமடயரி அபவந ணட்டும் னல னொத்டயல்

மர்க்கயழமடம் ணக்குக் குவழத இனக்கபில்வ.

ணமடம-ிடம ன்று பனயடுபடயல் என ஆந்டளணன்மல்
இப்டி ணமடமபிழழத ிடமலேம் ன்று மர்க்கும்ழமட
இடலேம் என

ஆந்டணமகத்டமினக்கயட!'டமனேணமபர்'ன்று அபவ
வபத்ட ந்ழடமப்டுபவடப் ழமழப
'டந்வடனேணமபன்'ன்று

அபவந வபத்ட

ந்ழடமயப்டமக இனக்கயட.

ப்ம்ணம், ப்ம்ண சக்டய ன் இண்டு, இண்டு

னொத்டயல்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்யல்மணல் அம்மழந
சயபசக்டய க்த னொிஞிதமக உள்ந அத்வபடம்டமன்
னடிபமக ச்ழமகத்டயன் உட்ளமனள்.
(சயயட

ழம் ணலேணமகக் கண் னெடி இனந்ட, ணயகலேம்

உள்நங்கயத குயல் கூறுகயமர்கள்) ஸ்பனொம் எழ
சயபப்ன ஜ்ழதமடயமக இனக்கயட. ரி, அம்மள், அம்மள்
ணமத்டயம் ன்று யவத்ட அந்டச் சயபப்ிழ
அபதங்கநமகப் ிரித்டப் மர்த்டமல் ளற்யக் கண்
ளடரிகயட. சந்டயகவ ளடரிகயட!த்தம்கவ, ணக்கு
(ல சங்க ணங்கலக்கு) ஸ்பமணயதம

சந்த்ளணௌந ீச்பவ அந்ட இண்டும் ஜமகப்
டுத்டகயன். அபர் ளடரிகயமம ன்று மர்த்டமல்

இல்வ. இந்ட இண்வத் டபி அபர் சரீத்டயல் டலேம்
ளடரிதபில்வ. இப்டிப்ட் அடேப யவதிழ
மர்த்டத்டமன் ஆசமர்தமள், (த்ட குயல்) "எழம!மடய
சரீழண உன்னுவதட ன்று னர்பத்டயல் ஆக்கயக்

ளகமண்பள், ழமகப் ழமக அடலேம் ழமடபில்வ ன்று
ணீ டயவதனேம் அரித்டபிட்மதம?"ன்று
ழகட்டினக்கயமர்.

சயபமம்னடத்வடப் ங்கு ழம னடிதமட!னமபமகழப

னயத்டபி ழபண்டும். அடடமன் அம்மள் ண்ஞிதட.
ர்ப ணர்ப்ஞம்
ர்ப ணர்ப்ஞம்

சரீம், ஆத்ணம ல்மபற்வனேம் அம்மள் ஈச்பமர்ப்ஞம்
ண்டபட ற்ய டுபமந்டத்டயல் ழச்சு பந்டட. இந்ட
பிதத்வடழத அம்மநிம் ம்வண அர்ப்ித்டக்
ளகமள்படமக
ழம ல்:சயல்ம் கம் அி னத்ம பிசம
கடய ப்மடக்ஷயண்த - க்ணஞம் அசமத்- தம§டய பிடய:
ப்ஞமண:ம்ழபச:றகம் அகயம் ஆத்ணமர்ஞ- த்னசம
ஸ்ர்தம-ர்தமத: டப பட தந்-ழண பியடம்||
ன் (27பட) ச்ழமகத்டயல் பிநக்கணமகச் ளசமல்கயமர்.
மம் ண்டகய க கமரிதனம் அம்மலக்கு
அர்ப்ஞணமகய பிழபண்டும் ன்ட சுனக்கணமக இடன்

டமத்ர்தம். னவ, ம், அடயழ வகபில்கநமல் னத்வ
கமட்டுபட, ிடக்ஷயஞ ணஸ்கமம், ழடபி ணந்த்ங்கநமல்
சண்டி ழமணம் ழமன்பற்யல் ஆ§டயகவநக்

ளகமடுப்ட ன்று அம்மள் ணமக அழக கமரிதங்கவந
உமகர்கள் ண்டகயமர்கநல்பம?இவப ல்மம்
ண்ஞழபண்டிதடடமன். ஆமலும் இந்ட னவ, ம்,
ழமணம் னடயதவப அடவடக் ளகமஞ்ச கமம்
ண்டபழடமடு னடிந்ட ழமபடமகலேம், அப்னம் டன்

மட்டுக்கு ளௌகர க ிபினத்டயகநிழ ஈடுட்டு இந்டயரித
றகங்கவநத் ழடடிக் ளகமள்படமகலேம் இனக்கய
யவவண ணம ழபண்டும். ளகமஞ்சம் ழபவந அம்மள்,
ணயச்சம் ழபவந ம்மம் ன்யல்மணல் டம
கமனம் அபள் னவதமக, ணமக ழமணணமக

இனக்கும்டிப் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும். உமகர்கள்
ன்பர் ணட்டுணயல்மணல் ல்மனழண இப்டிச்
ளசய்தழபண்டும்.
"அளடப்டி

ப்ழமடம் இபற்வப் ண்ஞ

னடினேம்?குநிக்க ழபண்மணம?சமப்ி ழபண்மணம?டெங்க

ழபண்மணம?ழமக பமழ்பிழ மலு ழரிம் ிரிதணமகப்
ழச ழபண்மணம?ல்ட ளசமல் ழபண்மணம?மலு
இத்டக்கு ப் ழமக ழபண்மணம?வகவத கமவ
அவசத்ட ழடம ழமகமணமக கமரிதம் ண்ஞ
ழபண்மணம?ணம ஜமிகநமக இனக்கப்
ட்பர்கநிங்கூ இவபளதல்மம் இனக்கத்டமழ
ளசய்கயட."

ஆணமம். இளடல்மம் இனக்கட்டும். அபள் ீ வதில்
இனந்டடமன் ஆகழபண்டும். ஆமல் அந்ட ஜமிகள்
ப்டி இவடளதல்மம் ீ வ ன்று ளடரிந்டளகமண்டு
ண்ஞினேம் ண்ஞமணயனக்கயமர்கழநம, அப்டி ீனேம்
ஆகப் மன. இப்ழமழட அப்டி இனப்ளடன்மல்

னடிதமட. ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக தத்டம் ளசய்ட,

அப்தமத்டமல் அந்ட யவக்கு பம. இப்ழமவடக்கு

குநிப்ட, சமப்ிடுபட, ழசுபட, டெங்குபட, ப்ட ணற்
ழபவ ளசய்பட ல்மழண
அபலவத சக்டயதமல் க்கயட - மணமக என்றும்
ண்ஞ னடிதமட ன் யவப்வ அப்ப்ழம
உண்மக்கயக் ளகமள்ல. இந்ட யவப்வ பினத்டய

ண்ஞிக் ளகமண்ழ ழம. அம்மள் ளகமடுத்ட சக்டயதமல்
சமப்ிடுகயழமம் ன்று யவக்கும் ழமட ளகட்

டமர்த்டங்கவந உள்ழந டள்நத் ழடமன்மட. அம்மள்டமன்
க்க சக்டய டனகயமள் ன் ஜமகம் இனக்கும்ழமட

ழறக்கும், யிணமலேக்கும் ழமகத் ழடமன்மட. அபள்
ளகமடுப்ட பமக்கு ன்னும்ழமட பினடமபமக அட்வ
ழசழபம, வபதழபம ளகட் பிதங்கவந
'டிஸ்கஸ்'ண்ஞழபம

ணமட்ழமம். க சஞமடயகள்

அபநமல்டமன் ழபவ ளசய்கயன் ன் ிக்வஜ
இனக்கும்ழமட டப்னக் கமர்தம் ண்ஞழப ணமட்ழமம்.
இப்டி ஆமல், ழமக ழமகப் அபள்டமன் ல்மம்
ளசய்பிக்கயமள் ன்டயல், சரீக் கமர்தம்
ணமத்டயணயல்மணல் மம் ணயமல் ண்டபட, ப்நமன்
ழமடுபட னடம ளசதல்கள் ல்மங்கூ மம்

ண்டகயழமம், ண்ஞழபண்டும் ன்யல்மணல் அபள்
ண்டபிக்கயடி ஆகட்டும் ன்று பிட்டுபித்

ழடமன்றும். னடிபமகப் மர்த்டமல், ணயமல்டமன் ணமதம
பிகமங்கள், ம்ம மவட னலடம்
உண்மதினக்கயன். அவட ஜமணமர்க்கத்டயல்
ளசமன்டி ணழம மசம் ன்று ண்டபட

னடிதமணயனக்கயட. அடமல் இப்டி க்டயதிழ

அம்ணமபிம் அவட எப்னக் ளகமடுத்ட பிட்மழ ழமடம்,
அடன் மடயப்ன ழமய் பிடுகயட. அடற்கப்னம் ம்வணப்
ழசயக்ளகமண்டும், கமர்தம் ண்ஞிக் ளகமண்டும், ஞ்சமம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு இனக்கும்டிதமக அபள் வபத்டமலும்
சரி, அல்ட இளடல்மம் இல்மணல் வபத்டமலும் சரி,
இண்டிலும் மம் உள்லக்குள்ழந எழ ணமடயரிப்
ிசமந்டணமகழப இனப்ழமம். அந்ட யவக்குப்

ிமர்த்டயக்கும் டிதமகத்டமன் இந்ட ச்ழமகத்வட
ஆசமர்தமள் அடேக்யத்டயனக்கயமர்.

ழம ல்:"ல்:" ன்மல் ழச்சு. உநயக் ளகமட்டுபட
உள் ல்மம் 'ல்ம்'டமன். இந்ட ல்ழண ணமக
இனக்கய யவ அட. "மன் ழசுபளடல்மம் உன்
ணமதினக்கட்டும்!'
"மம, ஞ்சடசர, ழமசர

ன்று உன் ணந்டயங்கநமகச்

சயவட டுத்டக் ளகமண்டு க்கய vFF ழமய் - னடயல்

இளடல்மம் அபசயதம்டமன்;டப்னத் டண்மப் ழச்சயயனந்ட
ம்வணத் டயனப் ம் னடயதவப ழபண்டுந்டமன்;
ஆமலும் கவசயதில் டிதமக ிப்ட ன் என்று
ழமய் - மன் ழசுகயளடல்மம் உன் ம் ன்
ப்க்வஜ ற்ட்டும்"

கம் சயல்ம் அி னத்ம பிசம- "மன் வகதில்
ளசய்கய க கமரிதனம் உன் னவதில் ிடிக்கய
ஸ்ட னத்டயவகநமகட்டும்". "னத்ம பிசம"'னத்வ

ிடிப்ட'. 'அட ன்னுவத ல்ம

சயல்னழணதமகட்டும்.'சயல்ம் ன்மல் ளமடபமக

ல்மத் ளடமனயலுந்டமன். டணயனயல் அட சயற்த்ளடமனயல்
ன்கய Sculpture ணட்டுணமகய பிட்ட. இடயல்டமழ ிம்ணம
ஸ்னஷ்டிக்கய ணமடயரி ணடேஷ்தனும் னொங்கவநத்

டமமகப் வக்கயமன்?' அடமல் ழமயனக்கயட.
"டிதமக

உள் ழகமதில் ன்று என இத்வடத் ழடடி

ப்டக்ஷயஞம் ண்டபட ன்யல்மணல்
'கடய:ப்மடக்ஷயண்த

க்ணஞம்':மன் க்கய

வளதல்மம் க்ணணமக உன்வ ப்டக்ஷயஞம்

ளசய்படமக - உன்வ பம் பனபடமக - இனக்கட்டும்.

மன் ங்ழக ஞ்சமம் ண்ஞிமலும் உன்வத்டமன்
சுற்ய பனகயழன் ன் ண்ஞம் இனக்கட்டும்.
சமப்ிடுகயழன் அல்பம?அந்டச்
சமப்மடு'..........'அசமடய'ன்மல் 'அசம் னடயத' ன்று
அர்த்டம்; உஞலே. 'அசம்'ன்மல் உஞலே. 'அசம்' ன்று
ணட்டும் ளசமல்மணல் 'அசமடய' அடமபட உஞலே

னடயதவப ன்கயமர். இடமல் பமதமல் சமப்ிடுபட
ழம, கண்ஞமல் சமப்ிடுபடம ழச்சு மட்டு னடயத,
ழடத்டமல் சமப்ிடுபடம ஸ்ரிசமந்ட பிதங்கள்
னடயத ல்ம இந்டயரித அடேபங்கவநனேம்
குயப்ிட்டமகயட. "இந்டச் 'சமப்மடு'கள் தமலேம் ஆ§டய பிடய:' - உக்கு ழமணத்டயல் ஆ§டய
ளகமடுக்கய னவதமக ஆகட்டும்."
சமடம் சமப்ிடுபவட ணக்குள் உள்ந ஞ்சப்
ிமஞன்கலக்கு ஆ§டயதமகக் ளகமடுத்டபிட்டுத்டமன்
ஆம்ிக்கயழமம். கர வடதிலும் கபமன், டமழ

ிமஞிகநின் ழடத்டயல், பதிற்யல், வபச்பமன் ன்
மமக்ிதமக இனந்டளகமண்டு ஆமத்வட
ளரிப்டமகச் ளசமல்கயமர். அபர் உள்ழந உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கயமர் ன் உஞர்ச்சய பந்டமல் டப்ன
பஸ்டக்கவந, ளபங்கமதம், ணடமம், ணமம்ம்
னடயதபற்வ உள்ழந ழமத் ழடமன்றுணம?இப்டிழத
கண்டம், கமடம், னெக்கும், சர்ணனம் அபமல்டமன்
அடேழமகம் ண்ஞ னடிகயட ன்னும்ழமட இபற்வக்
ளகட்டகநில் ளசலுத்டத் ழடமன்றுணம?

'ம்ழபச:'- டுத்டக்

ளகமள்கயழழ, அட' ப்ஞமண:' -

உக்குப் ண்டம் ணஸ்கமணமக இனக்கட்டும்.

டுக்கும்ழமட அம்மள் மடத்டயல் கயக்கயழமம் ன்று
யவத்டக் ளகமண்டுபிட்மல் த்டவ சமந்டணமக மள்
னடினேம்?அப்டி ஆகட்டும்.
'யஸ்வ

ீட்டிக்ளகமண்ழ ழமபமழன்?சுனக்கணமகச்

ளசமன்மல், மடவ ன்று டிதமக, கஷ்ணமக மன்
னதற்சய ண்ஞி  ழமணமடயகள், டயதமமடயகள்,
ிடக்ஷயஞ ணஸ்கமமடயகள் ளசய்பட ன்யல்மணல்
மன் மட்டுக்கு ளநக்தணமக வடழதம ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமலும், வடப் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமலும், -றகம் அகயம் ........தந்ழண பியடம்
-'றகணமக

மன் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும் க

கமரிதனம்'ன்று அர்த்டம் - ன்னுவத ல்மச்
ளசதலும்,
டப ர்தம ர்தமத:பட
- 'உன்னுவத
'மன்

னவக் கயணணமக ஆகட்டும்'.

ண்டகய ளசதல்கள் அத்டவனேம் உன்

னவதமக இனக்கட்டும்.'
'ர்தம'ன்மல்

னவ. ர்தமதம் ன்டற்குப்

அர்த்டங்கள் இனப்டயல் என்று 'ணறு ளதர்', 'Substitute'
ன்ட. "உக்குப் ண்டம் னவக்கு ணறுளதமக
அடித்வடப் ளறும் ப்டிட்னைட்மக ன் க

கமர்தனழண ஆகயபிட்டும்!" "ர்தம ர்தமத"ன்று

எழ சப்டங்கவநத் டயனப்னம் ழமட 'தணகம்'ன்கய
ளசமல்ஞிவதக் வகதமண்டினக்கயமர்.

'றகம்'- றகணமக, ளநக்தணமக, strain இல்மணல், natural-

ஆக - இப்டிச் ளசமன்டயல் யம்லேம் அர்த்ட னஷ்டி
இனக்கயட. இப்ழமட ணஸ் கட்டுப்மடடமல் அவட
'ளணமமயடி'தில்

(டர்ணணம த்வடதில்) ளகமண்டு

பனபட ளமம் strain ஆக இனக்கயட. "ல்மம்
உன்னுவத ளசதழ"ன்று டமனேணமபர்
ளசமன்மற்ழம, ளசய்பிப்ட அவத்டம் அம்மழந
ன் யவப்வ பநர்த்டக்ளகமண்டு ணவ அபநிம்
ளகமடுத்டமழம ளணமமயடி ன்ட மம் ளமம்லேம்
னதற்சய ண்ஞி உண்மக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டித
எலங்கு னவதமகக் கஷ்ப்டுத்டமணல்

ஸ்பமமபிகணமக, 'மச்சும'கக் வககூடிபிடும்.
இதற்வகப்டி இனப்டடமழ ளநக்தம்?இப்ழமடம்
கர்ணமக்கநங்கம் ிடித்ட ணயன் இதற்வக

ளநக்தணமக இனப்டமல்டமன் அடன்டி அவகயழமம்.
ஆமலும் இந்ட ளநக்தம் டமற்கமயகணமகத்டமன்
இனக்கயட;சமச்பட ளநக்தத்வடத் டடுக்கயட. அப்ழமட
- அம்மநிம் ர்பங்க ரித்டயதமகம் ண்டம்ழமட
யஷ்கநங்கணம சுத்ட ணறக்கு ட இதற்வகழதம
அந்ட டர்ணம படிக்வககழந ணக்குத் டமமக பந்ட
சமச்பட ளநக்தங்கவநக் ளகமடுக்கயட. ளணமமயடி
ன்று என்று ளடரிந்டட, அந்டப்டி மம் க்கயழமம்
ன்றுகூ னத்டய னர்பணமக ணக்குப் னரிதமணழ பனகய
யவ!

மகபடத்டயல் என்ட டயனும க்டய பவககநின்
உச்சயதில் வட வபத்டயனக்கயழடம அந்ட "ஆத்ண

யழபட"த்வடத் டமன் - கர வடதின் னடிபில் கபமன்
ளசமன் ரினர்ஞ சஞமகடயவதத்டமன் - இந்ட
ச்ழமகத்டயல் ஆசமரிதமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
'ஆத்ணமர்ஞ

த்னசம'ன்று என பமர்த்வட டுபிழ

ழமட்டினக்கயமழ, 'றகணகயம் ஆத்ணமர்ஞ த்னசம'ன்
இத்டயல், அடடமன் இந்ட ஆத்ண யழபடத்வட, ரினர்ஞ
சஞமகடயவதத் ளடரிபிப்ட. இந்ட ச்ழமகத்டயற்கு
அடடமன் உதிர் யவ. இந்ட ச்ழமகத்டயற்கு
ணமத்டயணயல்வ; க ணத சமஸ்டயங்கலக்கும்
அடடமன் உதிர் யவ. உதினக்ழக அடடமன்

உதிர்யவ!'ஆத்ணமர்ஞ த்னம'ன்மல் இந்ட உதிவ
அப்டிழத அம்மலக்கு ணர்ப்ஞம் ண்ஞிபிடும்
மபவதமல்'ன்று அர்த்டம். அந்ட மபவ
இனந்டமல்டமன் ழச்ளசல்மம் ணமனேம், ளசதளல்மம்
அப்டிதப்டிதமனேம், இன்னும் மக்கய ளசமன்ளடல்மம்

அப்டிதப்டிதமனேம் ஆகும். 'ஆத்ண ணர்ப்ஞ னத்டயதமல்
இப்டிளதல்மம் ஆகட்டும்'ன்டற்குத்டமன் ின்மடி
'பட'ன்று

ழமட்டினக்கயமர். ஆத்ண ணர்ப்ஞக்கமன்,

யணம சஞமகடன் ப்டி இனப்மன் ன்று

ச்ழமகத்டயல் ம் ிடித்டக் கமட்டிதினக்கயமர். அங்ழக
பமழ்க்வக னலக்கழப னவதமகயபிட்வட - 'ர்தம
ர்தமத'ணமக 'பிய'ப்வட - மர்க்கயழமம்.

இழட ரீடயதில் இழட அிப்மதங்கவந, க்குவத இழட
பமர்த்வடகநில் "சயப ணம னம ஸ்ழடமத்டய"த்டயலும்
என ச்ழமகணமக ஆசமர்தமள் அடேக்யத்டயனக்கயமர்.
ஆத்ணம த்பம் கயரிம ணடய : சம : ப்மஞம : சரீம்
க்னம்
னம ழட பிழதம - ழமக- சம யத்ம ணமடய vFF : |
ஞ்சம : டழதம : ப்டக்ஷயஞபிடய : ஸ்ழடமத்மஞி
ர்பம கயழம

தத்-தத் கர்ண கழமணய டத்-டத்-அகயம் சம்ழம
டபமமடம் ||

இப்டி கத்வடனேம் டக்கு அர்ப்ஞம் ண்டம்டி
கபமழ கர வடதில் ளசமல்கயமர். "வடச் ளசய்டமலும்
வடத் டயன்மலும் வட ழமணழணம டமழணம
ளசய்டமலும், ந்டத் டஸ் ண்ஞிமலும் (டயழ
concentrate

ண்ஞிமலும் ன்று அர்த்டம். ந்ட

பிதத்வடனேம் டீபிணம ஈடுமட்ழமடு ண்ஞிமல்
அட டஸ்டமன்) அவடளதல்மம் க்கு அர்ப்ஞம்
ளசய்'ன்கயமர்.

தத் கழமய தத் அச்மய தத் றழமய டடமய தத் |
தத் டஸ்தய ளகௌந்ழடத டத் குனஷ்ப ணத் அர்ஞம் ||
'ன்

ளசதமபட தமட என்றுணயல்வ', 'ன்ழ ளசய்பமய்,

ிவன ளசய்பமய் மழம இடற்கு மதகழண?' ன்ளல்மம்
மல்பர், ஆழ்பமர்கள், இன்ம் ணடமந்டங்கநில் உள்ந

ளரிதபர்கள் ல்மம் இப்டிப்ட் total surrender -

(ரினர்ஞ சஞமகடயவத) ச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
ிபிதின் டவதமத தம ீபன் னக்டயவதத்
டனபட அடடமன்.
ஜமத்டயல் ழமமல் 'ணழம மசம்'ன்டடமன் க்டயதில்
ழமகயழமட 'சஞமகடய'ஆகயட. இண்டும்
ஆத்ணமர்ப்ஞந்டமன். இண்டிற்கும் எழ
ன்:உதினள்நழமழட ழணமக்ஷ£ந்டம் ளறுபடம
ீபன் னக்டய.
சயபன் சக்டய : உதிர் - உல்
சயபன் சக்டய : உதிர் - உல்

உதினள்நபவடமன் ம் ழணம ல்ழணம, னத்வழதம
சயல்ழணம, ளபறும் வழதம ப்டக்ஷயஞழணம,

சமப்ிடுபழடம ழமணம் ளசய்பழடம, டுத்டக் ளகமள்பழடம
ணஸ்கமம் ண்டபழடம - டலேழண ளசய்த னடினேம்.
இந்ட ீப உதினக்கு உதிமக அம்மள் இனந்டடமன்

இவட இத்டவனேம் ளசய்பிக்கயமள் ன்று ஆத்ணமர்ப்ஞ
னத்டயதிமல் ளடரிந்ட ளகமள்லம்ழமட ல்ழண ணமக,
ந்ட சயல்னம் னத்வதமக இழடழம ணற்க்

கமர்தங்கலம் னமங்கங்கநமகயன்.  கமரிதங்கவநச்
ளசய்னேம் சரீத்டயற்குச் ளசய்பிக்கும் உதிர் ணமடயரி, இந்ட
ீப உதிர் இத்டவ ளசய்பிப்டமகத் ழடமன்றுபவடனேம்
இந்ட உதிவழத சரீம் ணமடயரிக் ளகமண் ழனதிம
அம்மள்டமன் பமஸ்டபத்டயல் ளசய்பிக்கயமள் ன்

மபவ ற் ழபண்டும். இழடழம, ம் எனத்டரின்
உதிவ ணட்டுணயல்மணல் ழமகம் னலவடனேம் டன்

சரீணமக ளகமண்டு அந்ட ழனதிர்டமன் உதிர் ளகமடுத்ட
பனகயட ன்று ளடரிகயழமட ழமகத்டயல் க்கும்

க கமரிதனழண அடமல்டமன் ஆகயட - "அபன்ய
அடலேம் அவசதமட"- ன்று னரிந்டளகமண்டு அடிம்
அங்கய ர்ப ணர்ப்ஞம் ண்டம் னத்டய ன்மக

உறுடயப்டும். இப்டி அம்மள் பிச்பமகமணமக இனப்வட
அடுத்டடுத்ட இண்டு ச்ழமகங்கநில் (34,35) ளசமல்கயமர்.
னடமபட:
' சரீம்

த்பம் சம்ழம : சசய-ணயய- பழக்ஷ£ன - னேகம்

டபமத்ணமம் ணந்ழத கபடய பமத்ணமம் அகம் |
அட : ழச : ழசீத்ததம் - உத-மடமஞடதம
ஸ்டயட : ம்ந்ழடம பமம் ண - மந்ட-ழதம : ||
( (கபடய)

இவபிழத! (சசய ணயய பழக்ஷ£னனேகம்)

சந்டயவனேம் ¨ரிதவனேம் இன கயல்கநமகக் ளகமண்
(த்பம்) c (சம்ழம) சயபளனணமனுக்கு (சரீம்) உல்
லேம் (அகம்) குற்ணற் (பமத்ணமம்) என்ட
வ்னை படிபம. (ஆந்டவபன்) ப்டும் அபன்
(டப) உட (ஆத்ணமம்) ஆத்ணம லேம் (ணன்ழத)
கனடகயழன். (அட:) இடமல் (ழச:ழசீ இடய)

உவவண- உவவணதமநளனும் (அதம் ம்ந்ட:)
இத்ளடமர்ன (ண மந்ட ழதம:) ணணம
ஆந்ட த்வட அடேபிக்கும் னும் வனேணமகயத
(பமம்) உங்கநிவழத (உத மடமஞடதம) ஸ்ம்
ளமடவணதமக (ஸ்டயட:) யவளற்றுள்நட.)

'சம்ழம:' - ழணச்பனுவத' :'சரீம்

த்பம்'- 'சரீணமக

இனப்ட ீழத'ன்று ஆம்ிக்கயமர். ஈச்பனுவத
சரீம் அம்மள் ன்கயமர். அபனுவத னல

னொத்வடனேம் இபள் டயனடிக்ளகமண்டு பிட்மள் ன்று
னன்மல் ளசமன்டற்குப் ளமனத்டணமக அர்த்ட சரீம்
ன்கமணல் னர்ஞ பர்ஞனம், vFg சரீனம், ிவச்

சந்டயனும் ளற்யக் கண்டம் உள்நடல். அகயமண்
ழகமடி ிம்ணமண்ங்கவநழத ஈச்பனுவத சரீணமக
இனக்கும் அம்ிவக ன்று

இங்ழக ளசமல்கயமர். அடமபட பிமட் ஸ்பனொம்
ன்கயமர்கழந, அடமகச் ளசமல்கயமர்.
ணமத்ணமலேக்கு ர்பப் ிஞ்சங்கவநழண சரீணமக
இனக்கயட. அந்ட உலுள் உதிமக, ழடத்டக்குள்

ஆத்ணமபமகப் ிஞ்சத்டக்கு உதிவனேம், அயவபனேம்,
த்தத்பத்வடனேம், கமரிதங்கவநனேம் ளகமடுத்டச்
ளசய்பித்டக் ளகமண்டினப்ட ப்ிம்ண டத்பழண.
இங்ழக ளசமல்பட "ளநந்டர்த ரி"தின் ஆம்
ச்ழமகத்டயல் ளசமன்டற்கு பித்தமணமகத்

ழடமன்றுகயட. அங்ழக சக்டயதில்மபிட்மல் சயபன்
அவசதக்கூ ணமட்மன் ன்மர். அடமல் சயபன் 
சரீம் ன்றும் அம்மள்டமன் அவட இதக்குகய
வசடன்தணம உதிர் ன்றும் ஆதிற்று. சக்டயதில்மட
சயபம் சபழண ன்கயழமட உதிரில்மட உம்வச்
ளசமல்படமகத்டமழ ஆகயட?இங்ழகழதம அவட ணமற்ய "
அம்ணம, ீடமன் சம்னலேக்கு சரீம்"ன்கயமழ, ன்மல் -

இண்டும் ளபவ்ழபறு view point -ல் (கமட்சயக் ழகமஞத்டயல்)
ளசமன்ட. ன்மக ஊன்யக் கபித்டமல் னடல்

ச்ழமகத்டயல் சபத்டயன் ஸ்டமத்டயல் வபக்கபில்வ
ன்று னரினேம். அம்மலக்கு உத்கர்ம்
ளகமடுப்டற்கமகழப அபள்டமன் ீப வசடன்தம், அபர்
அட இல்மட ழமமல் சபம் ன்று அவட அர்த்டம்

ண்ஞிமலும் - அந்ட இத்டயல் மழ அப்டித்டமன்
ண்ஞிழன் - அட அப்டிழத

த்தணயல்வடமன்!அங்ழக ஸ்பமணயவத ம், அடமபட
வசடன்த யடணம என்று ன்று ளசமல்யதினப்டமகக்
கமட் ஆடமணயல்வ. அத்வபடத்டயல் ஆசமர்தமள்
ளசமன் குஞம் குயதற், ளசதற் யர்குஞப்

ிம்ணணமகத்டமன் அங்ழக சயபவச் ளசமன்மர். அந்டப்
னர்ஞ யவ எனமலம் வசடன்த பிமணயல்மட
உதிற் யவதமகமட. ஆமல் னர்ஞயவதில்

இனப்டமக அடற்ழக ளடரிதமபிட்மல் அட இனந்டம்
இல்மட ணமடயரிடமன்- ளசத்டப்ழமமற்ழமத்டமன்.
'ணமடயரி' 'ழம' டமழ

எனயத பமஸ்டபத்டயல் அட ளசத்ட

யவனேணயல்வ, சமகமட யவனேணயல்வ, என

யவனேணயல்வ. அப்டிப்ட் டன்வனேணயதமட
யவதில் ிம்ணம் இல்மணல் டன்வ அயந்டயனக்கய
யவதில் இனப்டற்குக் கமஞணம ஜம சக்டயவத
அம்மள் ன்மர். அழடமடு அப்னம் ஜம சக்டயழத

இச்சம-கயரிதம சக்டயகழநமடு ஈச்பவ ம்ந்டப்டுத்டய,
கமரிதனற்பவக் கமரிதம் ண்டபிப்டமகச்
ளசமன்மர். யர்குஞப் ிம்ணத்டக்குத் டன்வழத

அயபடடமன் உதிர் ணமடயரி ன்கய அர்த்டத்டயல் அங்ழக
சயபனுக்கு அம்மள் உதிமக இனப்டமகச் ளசமன்மர்.

இங்ழக ளசமல்பட கமரிதப் ிம்ணத்வட;குஞ ிம்ணம்
ன்கய ஈச்பவ கமழணச்பரி டெண்டி வபக்கயடி
ஈச்பழ கமரிதப் ிம்ணணணமக கத்பிதபமம்
ண்டகயமன் ன்னும்ழமட, கத்ளடல்மம் அபனுவத
சரீணமகலேம் அடற்குள் இனக்கய கமரித சக்டயதம உதிர்
ஈச்பமகலேம்
ஆகயன்.
கமழணச்பரி ன்று என இச்சம சக்டய;அட னெ த்தணம
ப்ஹ்ணத்வடத் டெண்டுகயட..... ன்கய ணமடயரி பிஸ்டமம்
ண்ஞமணல், 'ப்ஹ்ணழணடமன் ணமவததமல் ஈச்பன் ன்று
குஞணமக ஆகய கத் வ்தமமம் ளசய்கயட. அந்ட
ணமவதக்குத் டிதமக வசடன்தம் - உதிர் - கயவதமட.
அட ந்டமன். ப்ஹ்ணத்டயணயனந்ழட வசடன்தம் ளற்று
அந்ட ப்ஹ்ணத்வடழத இந்ட ணமவத ணவத்ட

அடித்டயல் கத்வடக் கமட்டுகயட. இந்ட கத்வட
அந்ட ப்ஹ்ணழண ணமதம யடணம ஈச்பமக இனந்ட
ளகமம்டு யர்பமம் ண்டகயட'ன்று அத்வபட

சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. ப்ஹ்ணம் ன்மல்
சயன் பிதங்கள் னன்மடிழத ளசமல்யதினக்கயழன்.
ணமவததிமல்டமன் கத் ழடமன்றுகயட ன்டமல்
கத்வடழத ணமவததமக, அடமபட அம்மள் னொணமகச்
ளசமல்மந்டமன். அந்ட ணமவத ம்;ப்ஹ்ண
வசடன்தத்டமழழத அட ப்கமசயக்கயட ன்கயழமட
அவட, அடமபட அம்மவந, உம்ன ன்றும் ப்ஹ்ணத்டயன்
ஸ்டமத்டயலுள்ந சயபவ உதிர் ன்றும்

ளசமல்ளமளணன்று ளடரிகயட. இடடமன் "சரீம் த்பம்

சம்ழம:" - "c ஈச்பனுக்கு உம்மதினக்கயமய்'- ன்ட.
மங்க்த ணடத்டயலும் கயட்த்டட் இழட அிப்மதந்டமன்.
னனன் ன் ீப ஆடமணம த்தனம் கத்டத்
ழடமற்த்டயன் கமஞணம 'ப்க்னடய'ன்டம் உதினம்

உம்னம் ணமடயரி ன்று அந்ட ணடப்டி ஆகும். எனத்டர்
ளசமன்மர்:'ப்ஹ்ணத்வட ணவப்ட, அவட கத்டமகத்
ழடமன்றும்டிச் ளசய்பட ன் இண்டு கமர்தம்
இனப்டயல், ணமவத ன்கயழமட ணவப்டற்குடமன்
அலத்டம் ளகமடுக்கயழமம். ழச்சயல்கூ 'ணமதணம ணவஞ்சு
ழமச்சு'ன்கயழமம். ப்க்னடய ன்ழடம ளபறுழண

ணவக்கமணல் என கமர்தம் ளசய்தப் டுபடற்கு அலத்டம்
ளகமடுக்கயட. ப்க்னடய ன்ட இதற்வக, Nature

ன்ளல்மம் அர்த்டம் ளகமடுப்வடப் மர்த்டமலும் னெ
த்தத்டயன் இத்டயல் கத் ன்ட கமர்த னொத்டயழ
கல்ிக்கப்ட்டினப்டற்ழக னக்தத்பம் ளடரிகயட.
ஞ்சனடம், ஞ்ச சன்ணமத்வ, ீபமத்ணமபின்

இந்டயரிதமடயகள் ன்ளல்மம் இனத்டமலு டத்பங்கவந
னக்தம் ளகமடுத்ட அந்ட சமஸ்டயத்டயல் பிநக்குபடம்
கத் க்னத்தத்டயற்கு மஸ்டய இம்

ளகமடுத்டயனப்வடத்டமன் கமட்டுகயட. அயபமநிகள்
னெத்டயழ அந்ட சமஸ்த்த்டயற்கு ளரித ஸ்டமம்
கயவத்டபிட்ழட ன்டமல்டமன் அத்வபடத்டயலும் இந்ட
இனத்டமவ அப்டிழத டயனப்ிச் ளசமல்யதினக்கயழட
டபி, மடம க்ணம் ன்று டுத்டக் ளகமண்மல்
இடகவநத் ளடரிந்ட ளகமள்படமல் அத்வபடயக்கு என
மனணயல்வ;ளடரிதமடடமல் ஷ்னணயல்வ.

ளணமத்டத்டயல் ப்க்னடய ீப கத்டமகப்

ரிஞணயத்டயனப்டற்கு மங்க்தத்டயல்டமன் இம்மர்ன்ஸ்'இப்டி அபர் ளசமல்ய, இன்னும் அழக கமஞனம்
ளசமல்ய, அம்மவந ஈச்பனுவத அழக கமஞனம்
ளசமல்ய, அம்மவந ஈச்பனுவத சரீணமகலேம், அப்னம்
அபவந 'சசய ணயய பழக்ஷ£ன னேகம்'ன்று கத்
ஸ்பனொணமகலேம் பர்ஞிப்ட
அத்வபடத்வட பிலேம் மங்க்தத்வடத் டமன்
ஆடரிக்கயட ன்மர்.
இந்ட ச்ழமக ஆம்த்டயல் இப்டி அத்வபட, மங்க்த
சமஸ்த்ங்கநின் அடிப்வப்டி அர்த்டம் ளசய்னேம்டி
பந்டமலும் ின்மடி பனகய ணமசமங்களநல்மம்
சமக்டத்டயழழத ளகௌம், ணதம் ன்று இனக்கும்
இண்டு ம்ப்டமதங்கநில் பனகயவபதமகத்
டமினக்கயன். இந்ட ஆம் அிப்மதத்டயற்கும்
(ஸ்பமணயக்கு அம்மள் சரீம் ன்டற்கும், அபழந கத்
ஸ்பனொம் ன்டற்கும்) சமக்ட ஆடமனண்டு. மஹ்த
னவ ன்று ளபநிதிழ தந்த்ம், னெர்த்டய வபத்டப்

னயப்ட ளகௌம். டக்குள்ழநழத ஹ்னடதமகமசத்டயல்
டத்பமர்த்டணமகப் னவ ண்ஞிக் ளகமள்பட ணதம்.

ஸ்பமணயக்கும் அம்மலக்கும் ந்ட இங்கநில் ணத்பம்
ளகமடுக்கய உமவவத அட ளசமல்படமல் ணதம்
ன்று ளதர்.
றர்த சந்டயவக் ளகமண்டு மலூட்டும் டமய்
¨ர்த சந்டயவக் ளகமண்டு மலூட்டும் டமய்

யத்டமந்டங்கள் ணக்கு ட்டும், ட்மட!ட்மணல்

ழமமலும் ழடமணயல்வ. அன்ன பனக்கும் ட்மணல்
ழமகமட!அடடமன் ணக்கு ழபண்டிதட. அந்ட அன்வ கத்டக்ளகல்மம் ணமடமபமக அந்ட கத்ஸ்பனொணமகழப
இனக்கயபநின் அன்வ- ஸ்பமணய ன் உதினக்கு
உம்மக அபவநச் ளசமல்லும்ழமழட ஆசமர்தமள்
டமய்ப்மமகக் ளகமண்டு பந்ட ளகமடுத்ட
பிடுகயமர்!அம்மவந அபதப சரீணமக இல்மணல்

பிச்பமகமணமக, பிமட் ஸ்பனொணமகச் ளசமன்மலும் அட
ம் ன்று ளசமல் அபனக்கு ணஸ் பபில்வ.
அம்மலவத ணமத்னத்பத்வட அபமல் ணக்க

னடிதபில்வ. அடமல்டமன் ணஸ்ட ீபமசயகலக்கும்
மல் ளகமடுக்கய டமதமக இந்ட பிமட் ஸ்பனொத்டயழழத
ன்கயமர். அடமபட ¨ர்தன் சந்டயன் இண்டும்
அபலவத (பிமட் னொத்டயல்) ஸ்டங்கநமக
இனக்கயன் ன்கயமர்.
குனந்வடகலக்குத் டமய் ஸ்டன்தமம் ண்டபிக்கய
ணமடயரி ழமகணமடம அத்டவ ீபமசயகலக்கும்,
டமபங்கலக்குங்கூ ¨ர்த சந்டயர்கநின் கயஞ

டமவகநமல் மலூட்டுகயமள். டமபங்கலக்கும் ீபன்
உண்டு. டீஷ் சந்டயழமஸ் இந்ட டைற்மண்டு
ஆம்த்டயல் இவட தன்ஸ்டி யனொித்டக்
கமட்டுபடற்கு ளமம் னன்மல், ழபட கமத்டயயனந்ழட
டமபங்கலக்கு உதினம் உஞர்ச்சயனேம் உண்டு ன்ட
ணக்குத் ளடரினேம்.

'¨ர்த

சந்டயர்கநின் ிகமசத்டமல் உஞலைட்டுகயமள்:

உதினொட்டுகயமள்'ன்மல் ன் அர்த்டம்? ¨ர்த

ச்ணயதியனந்டடமன் டமபங்கள் ீபன் ளறுகயன்
ன்ட ளடரிந்ட பிதம். ¨ர்த ளபநிச்சணயல்மட
இனட்ம இத்டயல் பிவட ழமட்மல் ளசடி பமட.
டமபங்கள் ழமகத் டமங்கழந ீப த்வட

¨ர்திணயனந்ட ளறுகயன். அழடமடு யற்கமணல்
ழமகமணமக, இப்டி ழழ ¨ர்திணயனந்ட ீப

த்வடப் ள னடிதமட ணக்கமகலேம் டமபங்கழந மம்
அடுப்ன னெட்டிச் சவணக்கய ணமடயரி ¨ர்த உஷ்ஞத்டயல்
அந்ட ¨ர்த சக்டயவதழத ணக்கு ீர்ஞணமகய ணமடயரி

னொத்டயல் ழசணயத்ட வபத்டக் ளகமள்கயன். ழமமர்
குக்கர்!கமய்கயகவநனேம், அரிசய னடம
டமிதங்கவநனேம் மம் சமப்ிடும்ழமட இந்ட ¨ர்த
ப்மடணம சக்டயடமன் ணக்கு உள்ந ழமய்
ீபத்வடத் டனகயட.
¨ர்த சக்டயதமழழத biosphere ன்கயடமக இந்ட ழமகம்
ீப ழமகணமக இனக்கயட. ¨ர்தனுவத
ளபநிச்சத்டயழ எதமணல் ரிீ மகயக் ளகமண்ழதினக்கும்
சக்டய க அடக்கலக்குள்ழநனேம் பிதமித்டம், டமப
பர்க்கத்டயல் ழணழ ளசமன்மற்ழம
ஃழமழமயந்டயஸ் உண்மக்கயனேந்டமன் ீப
ப்ஞ்சத்வட த்டகயட ன்று இப்ழமட தன்யல்
ளசமல்பவட த்டவழதம னேகம் னந்டயழத ம்னவத
ழபட சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. டமபம்
ணமடயரிழத மனம் ழழ அந்டச் சக்டயவதப்

ளறுகயடற்குத்டமன் கமதத்ரீ னடம ணந்த்ங்கவநக்
ளகமடுத்டயனக்கயட. (தன்றக்கும்)  டி ழணழ

ழமய் ழட சக்டயழதமடு யறுத்டயக் ளகமள்நமணல் னத்டய
சக்டய, மணமர்த்டயகணம மடம சக்டய ஆகயதபற்வனேம்
அபிணயனந்ட க்யத்டக் ளகமள்படற்கு கமதத்ரீவதக்
ளகமடுத்டயனக்கயட. அங்ழக 'பிடம', 'மபித்ரி'ன்று
ம்வணப் ளற்ளடுத்ட பமழ்லே டனகய ப்ரிதணம
டமதமகழப ¨ர்த சக்டயவதச் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட
சக்டயனேம் ஆடய சக்டயதம மசக்டய ன் னெணம
டமதமரின் அங்கந்டமன் - மலூட்டும் அங்கந்டமன் ன்கயமர் ஆசமர்தமள்.
சந்டயவனேம் ன் அப்டிச் ளசமன்மர்?சந்டய
கயஞத்டயமல் ன் உஞலே கயவக்கயட?அட யலு
யலு ன்று இனப்வடப் மர்த்டமல்

ஆந்டணமதினக்கயழட, இடழப சமப்மடுடமன்!அட
ணட்டுணயல்வ. னெயவககள், ணனத்டப சக்டயனேள்ந எடய

பவககள் சந்டயரிவகதியனந்டடமன் த்ட ளறுகயன்.
¨ர்த ச்ணயதில் உண்ம டமர்த்டங்கவந பவகளடமவக
இல்மணல் சமப்ிட்டு மம் பிதமடயவத உண்மக்கயக்
ளகமள்லம்ழமட ணனந்டகவநத் ழடடிப் ழமகயழமம்.
ணனந்டகவநச் ளசய்னேம் னெயவக பர்க்கம் சந்டய
கயஞத்டயயனந்டடமன் ழமமக்கு ளறுகயட.
இந்ட னெயவகலக்கு உச்சயதிழ ழமணவடவத
ழபடழண ளசமல்யதினக்கயட. 'ழமணன்'ன்மழ
'சந்டயன்'டமன்.

ழமண த்வட னழமகத்டயன் அம்னடம்

ன்ழ ளசமல்மம். அந்ட ஆ§டயடமன் ழமண

தமகங்கள் ன்ழ ப்யத்டணம தஜ்ஜங்கநில்
வணதணம அம்சம். ழதமகயகலக்கு

சயஸ் உச்சயதில் அம்னடம் ளகமட்டுபடம்
சந்டயியனந்டடமன்.
னத்ம் ளமங்குபடம் அங்குபடணமக tide ன்று
ற்டுபட னக்தணமக சந்டயின் இலப்ிமல்டமன்.
னபம், னபக்கமற்று, ணவன ன்வபளதல்மழண

இப்டிச் சந்டயனுன் ம்ந்டப்ட்டு பிடுகயன். ¨ர்த
ச்ணயகள் னத் த்வட ஆபிதமக்கய அந்ட ஆபிடமன்
ணவனதமகப் ளமனயந்ட ஸ்த ம்னத்டய (டமிதச்

ளசனயப்ன) ற்டுகயட. இந்ட பிடத்டயலும் ¨ர்தன் ம்ககுச்
சமப்மடு ழமட்டு உதிர் ளகமடுக்கயட- ன் பிதம்
ல்மனக்கும் ளடரினேம். ஆமல் அந்ட ணவனவத
உண்மக்குபடயல் சந்டயனுக்ழக மஸ்டயப் ங்கு
ன்கயழமட அபனுந்டமன் ணக்குச் சமப்மடு
ழமடுகயமன் ன்மகயட.
ஆக, அன்னர்ழஞச்பரிதமக ணக்குச் சமப்மடு ழமட்டு
க்ஷயக்கயபள் ¨ர்த சந்டயர்கவநக் ளகமண்ழ

மலூட்டுகயமள் ன்ட ளமம்லேம் ளமனத்டணமக
இனக்கயட. ¨ர்தனுவத உஷ்ஞ டமவ, சந்டயனுவத
சரடந டமவ இண்மலும் அம்ிவக ீப னெத்டயற்கு
ஸ்டன்த மம் ளகமடுத்ட பநர்க்கயமளநன்று ளசமல்பட
தன்யன் உண்வணகவநழத க்டய மவதில்
ளசமல்படடமன். ¨ர்தன் னத்டய ப்கமசத்வட

உண்மக்குகயமளன்மல் சந்டயன்டமன் ணறக்கு அடய
ழடபவட. ளௌர்ஞணய, அணமபமஸ்வதகள் உப்ன

னத்த்டயல் tide உண்மக்குகயமற்ழமழப சயத்டத்டயன்
ண்ஞ னத்த்டயலும் மடயப்ன உண்மக்குபட

ப்த்தக்ஷணமகத் ளடரிகயட. சயத்டக் ழகமநமறு உள்நபர்கள்
பிதத்டயல் அட ன்மகத் ளடரிகயட. அபர்கவந 'lunatic'
ன்ட சந்டய ம்ந்டப் டுத்டய வபத்ட ளதர்டமன்.
(த்டீில் 'luna' ன்மல் சந்டயன்) .

அணமபமஸ்வததில் டர்ப்ஞம், அவட யவந்ட மள்
ன்ட, க்ஞ கமத்டயல் ணந்த் த்டயற்கு பர்தம்
ீ
கூடுடமபட னடமவப ¨ர்த சந்டயர்கலக்கு

இழமக ழமகங்கநின் உள்ந அடேக் சக்டயவதக்
கமட்டுகயன். அந்ட அடேக்ளணல்மனம் னடிபிழ
கமட்டுகயன். அந்ட அடேக்ளணல்மனம் னடிபிழ
அம்மள் ளகமடுக்கும் ஜமப்மயன் ளசமட்டுக்கள்டமன்!

இவடளதல்மம் அக்கயத்டமன் "சசய ணயய பழக்ஷ£ன
னேகம்"ன்மர்.
¨ர்த - சந்டயர்கவநப் ணமத்ணமபின் பட-இட
கண்கநமகச் ளசமல்பட பனக்கம். "¨ர்தமதினந்ட

ளகமண்டு உன்னுவத பட கண் கல் ழபவநவதப்
வக்கயட;சந்டயமதினந்ட ளகமண்டு இட கண்
மத்ரிவதப் வக்கயட"ன்று ம் ஸ்ழடமத்டயத்டயழழத
என ச்ழமகம் ளசமல்கயட. அம்மலவத

டமங்கங்கநமக ¨ர்த சந்டயர்கவந ஸ்மணத்டயல்
ளசமல்யதினப்வடனேம் னன்மடி ளசமன்ழன்.
இளடல்மபற்வனேம் பி ம்வணக் குனந்வடகநமக்கய

அபள் மல் ளகமடுக்கய பழக்ஷ£னங்கநமக அபற்வச்
ளசமல்பழட ளஞ்வசத் ளடமடுகயட.
ழச-ழசீ
ழச-ழசீ : உவவணனேம் உவவணதமநனம்
இடற்கப்னம் ளமம்லேம் டத்பங்கநமகச் ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழமபடயல் அம்மவநனேம் ஈச்பவனேம் 'ழசழசீ'ம்ந்டனள்நபர்கநமகச் ளசமல்யதினப்வடக்
ளகமஞ்சம் ex plain ளசய்கயழன்.

சரீம் ன் உலுக்குள் சரீரிதம உதிர் இனக்கயட.

"சரீம் த்பம் சம்ழம:"ன்டமல் அம்மலம் ஈச்பனும்
சரீ-சரீரி ம்ந்டனள்நபர்கள் ன்று ஆகயட. சரீம்,
உதிர் ன் இண்டில் சரீத்டக்குள் உதிர் இனப்டமல்,
உதிர்டமன் சரீத்டயன் உவவண ன்று யவத்டக்
ளகமண்டு பிக்கூமட. ம் ழகமட்டுப் மக்ளகட்டுக்குள்
ர்ஸ் இனப்டமல் மம் உவவணதமநன், அட உவவண

ன்று யவக்கயடழம இங்ழக யவத்டபிக்கூமட.
அப்டி யவத்டமல் ஆசமர்தமழந "ட்டீ

ஸ்ழடமத்"த்டயல் ளசமல்படழம அவகலக்குத்டமன்
னத்ம் உவவண;அவகள் னத்த்டயன்
உவவணதல் ன்று யவக்கய அசட்டுத்டம்
ணமடயரிழத ஆகும். ளபநிதிழ அவனேம், உள்ழந

னத்த்டயன் அவதில்மட  மகனம் இனப்டமல்
அப்டி யவத்டபிமணம?அப்டித்டமன் உலும்
உதினம்!உதிர்டமன் உவ த்டய வபக்கயட. அட
ளபநிழத ழமமல் உல் மற்ளணடுத்ட அலகயப்

ழமகயட. அப்னம் இந்ட உதிர் இன்ளமன உவ
டுத்டக் ளகமள்கயட. அடமல் உதிர்டமன்

உவவணதமநன், உல் அடன் உவவண ன்மகயட.
உவவண ன்ட "ஸ்பம்"ப்டும். "ஸ்பத்ட",
"ளமத்ட"ன்று

அடயயனந்ட டமன் பந்டட. உவவண

"ஸ்பம்"ன்மல் உவவணதமநழ "ஸ்பமணய""ல்மம்
உன் உவவணழத"ன்று டமனேணமபர் ளசமல்கயடி
அகயமண் சமசங்கவநனேம் டன் உவவணதமகக்
ளகமண்பன் ழணச்பழ.
'ழசய'டமன்

உவணதமநம ப்ன:'ழசன்'அபனுக்கு

உவவணதமக, அடிவணதமக இனப்பன். 'ல்மம் உன்
உவவணழத'ன்டற்கு னந்டயத் டமனேணமபனம்
"ல்மம் உன் அடிவணழத"ன்றுடமன்

ஆம்ித்டயனக்கயமர். உதிர் ஆட்டி வபக்கயடி, உதிரின்
பவச் ளசய்ட ளகமண்டினக்கும் அடிவணடமன் உம்ன.
ீப கத்டக்கவநனேம் ஸ்பமணயவதனேம் சரீ-

சரீரிகநமகலேம், அழட அடிப்வதில் ழச-ழசயதமகலேம்
ளசமல்பட மணமடேமசமர்தமரின் பிசயஷ்மத்வபடத்டயல்
னக்தணம tenet (ளகமள்வக) .

அத்வபடப்டி யர்குஞப் ிம்ணணமகப் ழணச்பன்
இனந்டடமல் அபனுவத I- Consciousness ன்று
ளசமல்கயமர்கழந அந்ட (டன்னுஞர்லே ன்) டத்பணமக
அம்மவந ஆசமர்தமள் னடயல் ளசமன்மர். ஆம்
ச்ழமகத்டயன் னடல் மடயக்ழக அடடமன் உள்நர்த்டம்.
அப்னம் என இத்டயல் வ்தக்டணமகழப அம்மவந

அபனுவத 'ஆழமனனயகம'ன்மர். அந்ட யவதிழ

ழச-ழசய மகுமழ ண்ஞ னடிதமணல் சயப-சக்டயகள்
அின்ணமகக் கந்டயனக்கயமர்கள். ஆமல் அப்னம்
பிதபம த்தணம த்வபட ப்ஞ்சத்வட
எப்னக்ளகமண்டு மர்க்கும்ழமட த்ரினெர்த்டயகள், ஞ்ச
கர்டத னெர்த்டயகள் ஆகயதபர்கவநப் ற்யச்

ளசமல்யதினக்கயமல்பம?இந்ட யவதில் அபலவத
சக்டயதின் ழசத்டமல்டமன் இபர்கள் டலேம் ளசய்த
னடிகயட. அபலவத மடழடவபக் ளகமண்ழ
இபர்கள் க்னத்தம் ண்டபட அபள் னனபத்வட
க்ஷஞம் அவசத்டமழ ந்ட ழனம் அபபர்
க்னத்தத்வடப் ண்டபட ன்ளல்மம் ளசமல்லும்ழமட
அபழந ணம தணமிதம ழசய, இபர்கள்

அபலவத பவப் ண்டம் ழசர்கள் ன்மகயட.
இபர்கநில் சயபின் அ னெர்த்டயகழநதம னத்ன்,
ணழச்பன், டமசயபன் னென்று ழனம்
இனக்கயமர்கநமடமல் அபர்கலக்கும் இபள்

ழசயதமகலேம், அபர்கள் இபலக்கு ழசர்கநமகலேம்
இனக்கயமர்களநன்டடமன் குயப்மக ம்னவத
ச்ழமகத்டயற்கு பிதம்.

இடற்ளகல்மம் ழணமக, என னல னச்சயதியனந்ட
ஆம்ித்ட ஞ்ச க்னத்த னெர்த்டயகள் உள் அத்டவ
உம்னகவநனேம் வத்ட அபற்றுக்குள்ழந உதிமக
இனக்கயபழந அந்ட க சக்டயடமழ?அடமல்
மளணல்மனம் அந்ட ழசயக்கு ழசர்கநமக இனக்கய
ணமடயரிழதடமன் ஈச்பனும்.

இபற்ழமடு சமக்ட டத்பங்கவநக் ளகமண்டும் அபள்
ழசீ, அபர் ழசன் ன்வட "டபமத்ணமம் ணந்ழத

கபடய பமத்ணமம் அகம்"ன்டமல் ளடரிபிக்கயமர்.
கமம் ன் டத்பத்டயல் ஆம்ித்ட ீபமத்ணமபில்
னடிபடமக ஈச்பவ என்ட அங்கம் ளகமண்பமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. அடடமன்

'பமத்ணம'அளடல்மபற்றுக்கும்

உதிர் ளகமடுத்ட ஆட்டிப்

வப்பள் அம்மழநதமவகதமல் இபள் சரீரி, ழசீ

ன்றும் அவடளதல்மம் அங்கணமகக் ளகமண் ஈச்பன்
இபலக்கு சரீம், ழசன் ன்றும் ஆகயட.
இளடல்மம் என க்கம். இன்ளமன க்கம் என சக்டய
ன்மல் அவட உவத எனபன்

இனந்டமகடம்;மசக்டயவத உவத அபழ சயபன்
ன்ட. அந்ட இன்ளமன க்கத்டயல் ல்மம்

ணமயப்ழமய் அபன் ழசயதமகலேம் இபள் ழசவதமகலேம்
ஆகயமர்கள். ஈச்பன் ன்ழ ளசமல்ப்டும் அபவக்
கமரிதப் ிம்ணம், குஞப் ிம்ணம் ன்று வபத்டக்

ளகமள்லம்ழமடம் அபவழத உதிமகலேம் அபட
கமரிதணம சமசங்கவந அம்மள் ன் அபனுவத

உமகலேம் எப்னக்ளகமள்ந ழபண்டிதடமகயட. அடமபட
அபன்டமன் ழசீ. அபள் ழசவ ன்மகயட.
'ழசம்

ன்ட மக்கய (remainder) ன் அர்த்டத்வடழத

ளமடபில் டனபட. ணீ ந்ட ழமவட 'ழசம்'ன்கயழமம்.
அப்ழமட அடற்கு னெணமக 'யவத'என்று இனக்க
ழபண்டுணல்பம?டனுவத ணயகுடய இடழபம அந்ட னெ

பஸ்ட இனக்கழபண்டுணல்பம?அடடமன் 'ழசய'.
ணமத்ணமவப னெச் சக்கு

ன்று ளசமன்மல் அடயயனந்ட டநித்டநி
ளபநிபந்டயனப்டடமன் அத்டவ ழமகனம். இடமல்
ழமகத்வடனேம் ஈச்பவனேம் ழச-ழசீ ன்று
ளசமல்மம். யணமகழப னர்ஞணமனேள்ந

ிம்ணத்டயயனந்ட மர்வபக்கு னர்ஞணமகத் ழடமன்றுகய
ிஞ்சம் பந்டயனக்கயட;இட ளபநிதிழ பந்டபிட்டும்
அட னர்ஞணமகழப இனக்கயட ன்கயழமட உயத்ழட
இந்ட ழச-ழசயவதத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.
ிஞ்ச னொணம ளபநி சரீணமக சக்டயவதக்

கமட்டிக்ளகமண்டு சமந்ட சயபணமக உள்ழந ிம்ணணம
உதிர் இனக்கயட ன்கய 'வ்னை'பில் 'சரீம் த்பம்
சம்ழம:'ன்டி அம்மள் ழசம், ஸ்பமணய ழசீ.

டீபி வசபணமக இனப்பர்கள் ஸ்பமணயடமன் உதிர்,
அம்மள் உல் ன்கயட ழமலேம், டீபி சமக்டர்கள்

இவடழத ணமற்ய அபள்டமன் உதிர், அபர் உல் ன்கயட
ழமலேம் ளசமல்பமர்கள். ல் அடேபிகநம

வசபர்கலம் சமக்டர்கலம் ளசய்ட சமஸ்டயங்கநிழம
இண்டு ழனக்கும் ண ப்மடமன்தம் ளகமடுக்கச்
ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட ணத்பத்டயல் என
அம்சணமகத்டமன் அபர்கள் ஸ்ம்,

எனத்டனக்ளகமனத்டர், சரீ-சரீரிகநமக, ழச-ழசயகநமக
இனப்ட.
வசபம், சமக்டம், பிசயஷ்மத்வபடம், மங்கயதம்,
அத்வபடம் ன்று ழடம் மமட்மணல், அத்வபடத்டயல்

ணமவத ன்று டள்லகய கத்வடப் ணமத்ணமபின் சரீம்

ன்றும் உவவண ன்றும் இங்ழக ளசமல்கயமர். யர்குஞப்
ிம்ணம் டயலும் ம்ந்டப் மடமவகதமல்
அத்வபடத்டயல் சரீ-சரீரி, ழச-ழசய ன்று இண்வ
ம்ந்டப்டுத்டயச் ளசமல்கய ம பங்கலக்கு இணயல்வ.
ஆமல் பிதபம டவசதில் ங்கள் இனக்கய

யவதியனந்ட கத்வடப் மர்த்ட இங்ழக கத் ன்ட
சரீணமகலேம் அடற்கு அந்டர்தமணயதம ணமத்ணம

சரீரிதமகலேம் இனப்டமக பிசயஷ்மத்வபடம் ணமடயரிச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
இந்ட ழச-ழசீ ம பம் " உத மடமஞ "ணமட
ன்கயமர். உத மடமஞத்பம் ன்மல் இண்டு

ழனக்கும் ணணமட ன்று அர்த்டம். இனபனம் ணம்
ன்வட ந்ட பிடத்டயல் கமட்டுபடமல்டமன் சமக்டத்டயல்
'ணதம்'ன்ழ

யத்டமந்டம் இனக்கயட. இண்டு

ழனக்கும் எழ பம ஸ்டமம், எழ ணமடயரி னொம், எழ

ளடமனயல், எழ ணமடயரி யவ, ழர்கூ எழ ணமடயரி (சயபன்சயபம, வபர்-வபி) இப்டி ந்ட பிட ணத்பம்.
அபற்ழமடுகூ ஸ் ழச-ழசீ ம பத்டமலும்
ஆசமர்தமள் ணத்பம் கமட்டிதினக்கயமர்.

யர்குஞ ப்ஹ்ணணமக சயபவ வபத்ட உதிமகச்

ளசமல்லும்ழமட குஞ ப்ஹ்ணணம அம்மழந டன்
ர்பமங்கங்கநிலும் க மடி ம்னகநிலும், க சயகம
ர்தந்டம் அந்ட உதிர் எடுகய உம்ன. ம் ல்மர்
பிதத்டயலும் உம்வ உதிர் பிட்டுபிட்டு எனமள்
ழமய்பிடுகய ணமடயரி இங்ழக கயவதமட. வசடன்த

ழண னம னம பிதினக்கய அந்ட அம்மள் ன்
சரீத்டயற்கு

அனயழபதில்மடடமல் அவட பிட்டு உதிமகலேள்ந சயபம்
ிரிந்ட ழமபழடதில்வ. ழணச்பனுக்கு அம்மள்
உம்மக ணமத்டயணயல்மணல் உம்ின்ழணழ ிரிக்க
னடிதமணல் சமத்டயனேள்ந கர்ஞகபசம் ணமடயரினேம்
இனக்கயமள்.
ளபநிதிழ ளடரிகய உம்ன ணமடயரி ளபநிழத ளடரிகய
கத். ணஸ் உள்நணட்டும் கத் ளடரிதத்டமன் ளசய்னேம்.
ணஸ் ழபவ ளசய்தமட டெக்கத்டயல், ணதக்கத்டயல்,

ணமடயதில் கத்ழட இல்வ;ீப ழமகத்ட இந்டயரித
பிதமமங்கலம் இல்வ. அப்ழமட ட சரீம், தமர்

சரீரி?ழசம் ட, ழசீ ட?டெக்கத்டயலும் ணதக்கத்டயலும்
என்றுழண ளடரிதபில்வ ன்டமல் த்வபடணமக இண்டு
இனக்கபில்வ. ணமடய யவ அவந்ட ணழ
இல்மட ஸ்டயடயதில் இனக்கய ஜமிக்ழகம ணழம

பிதமமணயல்மடடமல் கத், அவட த்டகய சக்டய
இண்டும் இல்வ;ீபமத்ணம ன் உவவணவதப்
ணமத்ணம ன் உவவணதமநன் ஆள்கயடமகலேம்

இல்வ!இப்டி இண்டு ழர் ம்ந்டப்ட்டினப்வட
அயதலேம் ணஸ் இனந்டமல்டமழ னடினேம்?அடடமன்

ழமய்பிட்ழட!அபன் டெக்கம், ணதக்கம் ணமடயரி என்றும்
இல்மட யவதியனக்கயமம ன்மல் அடலேம் டப்ன.
அட என்றும் இல்மட யவ இல்வ;என்ழதம
யவ-ன்றுடமன் ஆசமர்தமள் அத்வபடத்வட
ஸ்டமித்டயனக்கயமர்.

ஆமல் அந்ட ஜமி டபி ணற் ல்மர் அடேபத்டயலும்
இனக்கய ணயயனந்ட ஆம்ித்ட ஞ்ச னடங்கள்

னடித இனக்கய ல்மபற்வனேம் அம்மள் ணதணமகப்
மர்ப்டற்கு அபர்கலக்குப் னக்கயத் டனகயமர். இடற்கு
ஆம்ணமகத்டமன் ிம்ணம் உதிர் ன்மல் கத்ட உம்ன
ன்று வபத்டக்ளகமள் ன்மர். கத்வட அம்மள்
ன்மர்.
த்வபடத்டக்குக் கமஞணமதினக்கய ணவனேம்
அம்மழநடமன் ன்கயமர். அடுத்ட ச்ழமகத்வட
இப்டித்டமன் ஆம்ிக்கயமர். ணஸ்-த்பம்.
'த்பம்'- ீ;'ணஸ்'- ணணமக

இனக்கயமர். 'அம்ணம, இந்ட

ணஸ் - இத்டவ க்னத்ரிணங்கலக்கும்

உத்பங்கலக்கும் கமஞணமதினக்கய பஸ்ட - இடலேம்
ீடமன்'.
'அம்ணம, c தமர்?ன்று

மன் ழகட்மல், இந்டக் ழகள்பி

ங்ழக லம்னகயட?ன் ணயல்டமழ?அடழப c டமன்!
ஜமத்டயல் ழமமல் ணழம மசம். இங்ழகழதம ணழ
அம்மள் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்நப்

னக்கயக்ளகமள்பட!இவடழத யவக்கப் னக்கயக்
ளகமள்படயல் அட ழபறு என்வனேம் யவத்ட க்னத்ரிணம்
ண்ஞலேம் உத்பத்வட பபவனத்டக் ளகமள்நலேம்

இணயல்மணல் ண்ஞிபிடுபட!அபழந அப்னம் ணஸ்
இல்மட இத்டக்குக் ளகமண்டு ழமய்பிடுபமள். அவடப்
ளபநி, ஜம ஆகமசம் ன்கயட.

"அட

இப்ழமட ளடரிதல்வழத!"அடமல் பமதில்வ.

இப்ழமட பமளபநி, ீ ஆகமசம் ன்று என்று

பிசமணமகத் ளடரிகயழடமல்யழதம?இடலேம் அம்மள்டமன்
ன்று மர். ணறம் அந்ட ஆகமசம் ணமடயரி பிரிந்ட,
டயந்ட ழமட்மற்ழமமகய பிடும்.
வ்ழதமண த்பம்
"த்பம்

- ீழத; 'வ்ழதமண'- ஆகமசம்.

'ஆகமசம்

ணட்டும் டமம?ஞ்ச னடங்கலம் ீடமன்.

ஆகமசத்டக்கு அடுத்டடமக இனக்கயழட ணனத், அடமபட
பமனே, அடலேம் ீடமம்ணம!'

ணனத்டக்குப் ிள்வநதமடமல்டமன் பமனேகுணமன் ன்கய
ஆஞ்ழதனக்கு 'ணமனடய'ன்று ழர் இனக்கயட.

ணனத் அய 'பமனேலேக்கு அடுத்டடம அக்ி ணட்டும்
ன்?உன் இன்ளமன னொம்டமன். 'அக்ி
பர்ஞணமதினப்பள், டமல் ஜ்பயப்பள்'ன்று
உன்வ ழபடழண ளசமல்கயழட!'
ணனத் மடய : அய
அக்ிக்கு பமனே மடய. கமற்று அடிக்கய ழமக்கயல்
டமழ ளனப்ன லேகயட?ணனத்வட மடயதமகக்
ளகமண்டமல் அக்ி ணனத்மடய.
த்பம் ஆ : , த்பம் னணய :

'னம்

ீடமன்!'

ீடமன்!மங்கள் பமழ்கயழமழண, அந்ட ப்னத்பினேம்

னெமடமத்டயயனந்ட பிசுத்டய பவதில் உள்ந ந்ட
குண்யீ சக்ங்கநில் அம்மள் ப்னத்பி னடல் ஆகமசம்
பவதம ஞ்ச னடங்கநமக இனக்கயமள்;அடற்கு ழணழ
ஆஜ்வஜ ன் சக்த்டயல் ணமகலேம் இனக்கயமள்.
'ணீம்

னெமடமழ'ன் (9-ம்) ச்ழமகத்டயல் இவடச்

ளசமன்மர்.
'சும்ணம

பநர்த்டய பநர்த்டயச் ளசமல்பமழன்?ீதில்மட

பஸ்ட என்றுழணதில்வ;த்பதி ரிஞடமதமம்  U ம்.'
'ரிஞடமதமம்'ன்டமல்

அம்மழந ல்மணமகப்

ரிஞணயத்டடமகச் ளசமல்கயமர். ' U ம்'ன்மல் 'உக்குப்
ணமக - ழபமக - டலேழண கயவதமட'ன்று அர்த்டம்.
இடபவக்கும் ளசமன்ளடல்மம் ச்ழமகத்டயன் னடல்
இண்டு பரிகள்.
ணஸ்-த்பம் வ்ழதமண த்பம் ணனடய ணனத்மடயய
த்பணமஸ்-த்பம் னணயஸ்-த்பதி ரிஞடமதமம்  U ம்
ின் இண்டு பரிகநில், "உன்வழத ிஞ்ச சரீணமகப்
ரிஞணயக்கப்
ண்டபடற்கமக ீழதடமன் ழணச்ப த்ி ன்கய ம
பத்டயல் ஜமமந்ட ஸ்பனொத்வட டுத்டக்
ளகமள்கயமய்"ன்கயமர்.

த்பம் ப ஸ்பமத்ணமம் ரிஞணதிடம் பிச்ப பனம
சயடமந்டமகமம் சயபனேபடய மழப ிப்னழ ||
த்-சயத்-ஆந்டம் ன்டடமன் ரினர்ஞமடேபம். சயபன்
ளபறுழண 'த்'டமக இனந்ட ளகமண் ணமத்டயம்

இல்மணல், சயத்டமக, ஜமணமக அயந்ட ளகமண்டும்,
ஆந்டணமக அடேபித்டக் ளகமண்டும் இனப்வடத்டமன்
அம்மநின் கமர்தம் ன்று னடயயனந்ட ளசமல்யக்

ளகமண்டு பந்டயனக்கயழமம். 'சயடமந்ட ரி'ன்ழ
எரித்டயல் (ச்ழம-8) பந்டட. இப்டித் டத்பங்கநமக
'த்'ன்று

என்று, 'சயத்' ன் என்று, இண்டும் ழசர்ந்ட

ஆந்டம் ன்வடத்டமன் சயபன் ன்றும் சயபத்ி

ன்றும் இண்டு ழசனபடமகச் ளசமன்ழமம். இங்ழக
சயபனேபடய ன்டற்கு சயபத்ி ன்ழ அர்த்டம்.
சயத்பித்ட ஆந்டம் ற்ட்டற்கும், அட
சயபத்ிதமடற்கும் ன் கமஞம் ன்று இங்ழக
ளசமல்கயமர். ன் கமஞம்?
த்பம் ப ஸ்பமத்ணமம் ரிஞணதிடம் பிச்ப பனம
"உன்வழத c பிச்ப

னொணமகப் ரிஞணயத்டக் ளகமள்ந

ழபண்டும் ன்டற்கமகத்டமன் - இடடமன் கமஞம்;இந்டக்
கமஞத்டக்கமகத்டமன் c சயப த்ி ம பத்டயல் சயடமந்ட
படிபத்வட டுத்டக் ளகமண்மய்"
'ிம்ண

ஸ்பனொம் டன்வ அயந்ட ளகமண்டு

ஆந்டயத்டட டன்ில் டமமக னடிந்ட

ழமபடற்கயல்வ;டன்வபி ழபறு ணமடயரிதம
பிச்பணமகப் ரிஞணயக்க ழபண்டும் ன்ழ அட

சயத்டத்வடனேம் ஆந்டத்வடனேம் அவந்டட'ன்று இங்ழக
ளசமல்பட அப்டிழத சமக்ட யத்டமந்டந்டமன் - அடமபட
அத்வபடத்டயல் ளசமல்மட, இல்மட அிப்மதம். பிச்ப
ஸ்னஷ்டி ன்ட அத்வபடத்டயல், "அளடன்ழணம,
ணமவததமழ உண்மட. ப்டி, ன், டக்கமக ன்மல்
எண்டம் ளசமல்டக்கயல்வ. இவட ணமவதன்னு

டள்நிப்ிட்டு ஆடமத்டயழ எடுங்கடடமன் கமர்தம்ங்கயழமட, இட ப்டி, டக்கமக பந்டட-ன்னு ன்
ஆமய்ச்சய?"ன்று னடிந்டபிடுகய பிதம். சமக்டம்
னடம க்டய ம்ப்டமதங்கநில்டமன் பிச்ப
கல்வக்குக் கமஞம் ளசமல்பட. எழ சயத்- ழயலே  சயற்யலேகநமகலேம், அந்ட எழ ஆந்டம் -

ழமந்டம் -  சயன் ஆந்டங்கநமகலேம் ஆடய
மகம் ழமட்டு பிவநதமட்டுப் மர்ப்டற்குத்டமன் பிச்ப
ஸ்னஷ்டி ன்று அவப ளசமல்லும். மகத்வடழத னல
யம் ன்று மம் யவக்கயழமட ணமவததில் னலகய
பஞமகப்
ீ
ழமய் பிடுகயழமம். இந்ட ணமதம

கத்டக்குள்ழநனேம் னலக்க சயடமந்ட ழண
எடுகயட;த்டம ஆடமத்டயற்குப் த்ி ஸ்டமத்டயல்
'சயபனேபடய'ன்கயமழ, அப்டி!'அபள்

பிவநதமட்டு

ஆந்டம், மகம் மர்க்கய ஆந்டம், சக்டய
பிமத்வடப்
மர்க்கய ஆந்டம் ளழப இந்ட ஸ்னஷ்டி'ன்று னரிந்ட
ளகமண்டு மர்த்ழடமணமமல் மனம் அவட
பிவநதமட்மக, மகணமக, மசக்டயதின் அற்னட
கல்வதின் ரிஞமணணமகப் மர்த்டப் மர்த்ட, அப்டிழத

அந்ட சயடமந்டத்டயல் ஊய ஊய த்டயல் க்தப்ட்டு
பிடுழபமம்.

ச்ழமகத்டயல், 'த்பதி ரிஞடமதமம்  U ம்' (பிச்பணமகப்
ரிஞணயத்ட உன்வதன்ய ழபறு டலேம் இல்வ) ,
த்பழணப ஸ்பமத்ணமம் ரிஞணதிடம் பிச்ப பனம'
(பிச்பம்

ன் னொத்டயல் உன்வழத c ரிஞணயக்கச்

ளசய்படற்கு) ன்று இண்டு இத்டயல் ரிஞமணத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயமர். அத்வபடத்டயல் ரிஞமணம்
கயவதமட. மல் டதிமகயடழம என்று
இன்ளமன்மக ணமறுபட ரிஞமணம். ப்ம்ணம் இப்டிப்
ரிஞணயப்டமக அத்வபட சமஸ்த்ம் ளசமல்மட. என
ணமறுடலுணயல்மட ப்ம்ணம்டமன் ணமவததமல் கத்

ணமடயரிப் ளமய்த் ழடமற்ம் கமட்டுகயட ன்ழ அட
ளசமல்லும். மங்க்தந்டமன் கத்வட ப்க்னடயதின்
ரிஞமணணமகச் ளசமல்பட. அடலேம் னனழ
ரிஞணயத்டடமகச் ளசமல்மணல், ப்க்னடயதின் ரிஞமணம்

ன்ழ ளசமல்கயட. இங்ழக அந்ட tenet -டமன் ஆசமர்தமலம்
ளசமல்யதினக்கயமர். சமக்ட டந்த்ம் அடற்குக்
ளகமடுத்டள்ந னொத்வடழத டமனம் டுத்டக் ளகமண்டு
ளசமல்யதினக்கயமர்.

ளபவ்ழபறு ணழமமபம் ளகமண் ணஸ்ட ங்கநின்
அிபினத்டயவதனேம் உத்ழடசயத்ட ஆசமர்தமள் டம்னவத
ஸ்ழடமத் கயந்டங்கநில் வ்பநலே டெம் அத்வபடத்வட
பிட்டுக்ளகமடுத்டப் ழசுகயமர் ன்று 'ரிர்ச்'ண்ஞிமல்
ஸ்பமஸ்தணமக யவதக் கயவக்கும். 'ஆசமர்தமள்
இப்டிப் ண்ஞிதினப்மம?'ன்று ழகட்மல், 'ண

கனஞமனெர்த்டயதம ஆசமர்தமள் டமன் இப்டிப் ண்ஞ
னடினேம்'ன்று டயல் ளசமல்த் ழடமன்றுகயட!

ளகௌம் ன்று சமக்டத்டயல் ளசமன்ழழ, அடயல் என
ிரிபின் யத்டமந்டப்டி 'சயபனேபடய'ன்டற்கு
வ்தமக்தமங்கள் ளசய்டயனக்கயமர்கள் - (அடமபட)
'சயபனேபடய'ன்மல்

சும்ணம சயபன் ளண்மட்டி,

அபனவத Mrs ன்டயல்வ;சயப டத்பத்வடனேழண
டக்குள்ழந அக்கயக்ளகமண்டு சயபழண னேபடய ம பத்டயல்
இனப்டடமன் இங்ழக ளசமல்லும் சயபனேபடய ன்று.
'ஸ்பமடீ

பல்ம'ன்று ஸ்மணத்டயல் இனக்கயட.

டயவதத் டன்னுவத ஆடீத்டயல் வபத்டக்

ளகமண்டினப்பள் ன்று அர்த்டம். அவட இன்னும்
ளகமஞ்சம் ீட்டிமல் அபழ அபலக்குள் அக்கம்

ன்மகயபிடும். ' U ம்'- அபநன்ய ழபயல்வ - ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்பட ம் யவப்ில் ஸ்டயப்டுபடற்கு
இப்டிளதல்மம் ளசமல்பட மதம் ண்டம்.
யவப்ன ணயல் உண்மபட. அந்ட ணழ
அபள்டமன் - ணஸ்த்பம் ன்று ஆம்ித்டயனக்கயமர்.

அர்த்ட ம்வ அத்டவக்கும் ன்ண ஸ்டமணம
ணவழத இப்டி அம்மள் ன்று யவக்கப்

னகயபிட்மல் மம் மமடமன். ணமவதவத தித்ட ஆத்ண
மம்மஜ்த ட்மிழகம் ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூடித

மமடமன். ணவ உள்னகப்டுத்டடம், உள்ழந எடுக்கய
எடுக்கய எனயத்டபிடம் ன்ளல்மங்கூ இல்வ.

அட ளபநினகப்ட்ழ ழமகத்வடப் மர்த்டமலும், இந்ட
ஞ்சனட ழமகம் னமலேம், "வ்ழதமணஸ்த்பம்"- "ஆகமசம்

ீடமன்", "ணனடய"- "பமனே ீடமன்", "ணனத் மடயய""அக்ி ீடமன்"; 'ல்மழண ீடமன், உன்னுவத

ரிஞமணணயல்மணல் ட என்றும் இல்ழப இல்வ த்பதி ரிஞடமதமம் ணஸ்கமம் U ம் ன்று அம்மள்
ணதணமகப் மர்த்டக் ளகமண்டு, மர்த்டக் ளகமண்டு, மர்த்ட

அடேபிக்கய ணறம் அபழந ன்று இனந்ழடமணமமல்,
அப்டிழத ழமய்ப் ழமய் ணக்கும் அபலவத சயடமந்ட
அடேபழண இந்ட ஸ்னஷ்டி மகத்டயலுங்கூ

உண்மகயபிடும். ம்னவத சயற்யலே ழயபம அந்ட
சயத்டத்டயலும், மம் அவகய சயற்யன்ங்கள் அந்ட
ழரின்ணம ஆந்டத்டயலும் க்தணமகய சயடமந்ட
ஸ்பனொணமகழப ஆகயபிடுழபமம். அட த்டம

சயபனுக்குப் த்ி ஸ்டமணமடமல் சயபனேபடயதமகய
அபழமழழத க்தணமகய ச்சயடமந்ட கம் ன்று
ப்ஹ்ணணமகய பிடுழபமம். அடற்கு ழணழ ன்
இனக்கயட?
ழமம ம்ஸ்டம ம்னேீதத்டயல் ளநந்டர்த ரி
ட்டுச் சுபடி என்று ப்டய ச்ழமகத்டயற்கும் சயத்ம் ழமட்டு
இனக்கயளடன்றும் அடன் என கமப்ி ஃிளல்ஃிதம
ஆர்ட் ம்னையதத்டயல் இனக்கயளடன்றும் ளசமன்ட
ஜமகணயனக்கமம். அடயல் னென்று டுகநின்
ஃழமட்ழமவப ளன்யல்ழபிதம னைிபர்யடிதில்
ம்ஸ்க்னட ப்ளமஃமக உள்ந ளபள்வநக்கமர்ம்
ளணட்மஸ்
னைிபர்யடி ம்ஸ்க்னட ப்ஃளமனக்கு அனுப்ி

வபத்ட 'க்நமரிஃிழகன்'ழகட்டினக்கயமர். அந்ட ட்டில்

என்று சயத்ம் ழமக்கூடித கமட்சயதமக டலேம்
இல்மடடமகத் ழடமன்றும் இந்ட
'ணஸ்த்பம்'ச்ழமகத்டயற்கும்

சயத்ம் ழமட்டு கமட்டுபடமக

இனக்கயட.
இன ச்ழமகங்கநின் மம்
இன ச்ழமகங்கநின் மம்
இடபவ மன் ளசமன்ட, எனழபவந ளசமல்மணல்

பிட்டுப் ழமட, ல்மபற்றுக்கும் ழசர்த்ட ('சரீம் த்பம்',
'ணஸ்த்பம்'ன்)
(மமம்சம்)

இந்ட இண்டு ச்ழமகங்கநின் gist

ன்ளபன்மல்:அம்மள்டமன் ஈச்பின்

சரீணமதினக்கயமள். சரீம் ன்மல் ஸ்டெணமட
ணட்டுணயல்வ. ண ¨க்ஷ்ணணம ணறம் அடயல்
ழசர்ந்டடடமன். என ச்ழமகம் ளமம் ஸ்டெணமக "சரீம்
த்பம்"ன்று ஆம்ிக்கயட. இன்ளமன்று "ணஸ்

டபம்"ன்று அடய ¨க்ஷ்ணத்டயல் ஆம்ிக்கயட. இவட
ம்னவத ணஸ் ன்று ழபண்டுணமமலும் வபத்டக்
ளகமள்நமம். அல்ட ஆகமசமடய ஞ்சனடங்கலக்கும்

கமஞணமக அபற்வக் கல்ித்ட ணத் ன் ணம

ணஸ் ன்றும் வபத்டக் ளகமள்நமம். அந்ட னெணம
ணயயனந்ட ¨க்ஷ்ணணம ஆகமசம் உண்மகயட. அட
ழணலும் ழணலும் ஸ்டெணமகயக் கமற்று, அக்ி, ம், ணண்
ல்மம் பந்ட. "இளடல்மனம் ீடமன்"ன்கயமர். "c
இல்மணல் ழபறு பஸ்ட டலேழண இல்வ"ன்கயமர்:
த்பதி ரிஞடமதமம் ய ம் . "சம்ன ன் உதினக்கு
c சரீம்

ன்று ளசமன்மலும், உதிர்- உல் ன்

ழடணயல்மணல் என்மக இனந்டடம் ீடமன். ீழதடமன்

பிச்பம் ன் சரீணமகப் ரிஞணயத்டமய் - த்பம் ப
ஸ்பமத்ணமம் ரிஞணதிடம் பிச்பபனம ".

இங்ழக மணமடே யத்டமந்டம் ணமடயரி உதிர்-உம்ன ன்
பித்தமம், அடமபட த்வபடம், த்பித்டமலும்
"சயடமந்டமகமம்"ன்று னடிப்டமல் ல்மம்

அத்வபடணமகய பிடுகயட. ச்சயடமந்டத்டயல் ன்டமன்
த்வடபிட்டுச் சயடமந்டங்கவநப்ிரிகய ணமடயரிக்
கமட்டிமலும் னென்றும் ழசர்ந்ட என்றுடமன். என டயத்டயப்ன
க்ஷஞத்டக்கு னொம் இனக்கயட. பமவ இனக்கயட,
னசய இனக்கயட ன்மல் இந்ட னென்யல் என்வ பிட்டு
என்வப் ிரிக்க னடினேணம?சயடமந்டம் ன்று ஜம

னெணமனேம், ஆந்ட னெணமனேம் ளசமல்ப்டும் அம்மள்
த்டமகலேம் இனக்கய அத்வபடந்டமன். னெணம
ணஜமனம், ணமந்டனம் த் ன்

ஆடமணயல்மணல் ப்டிதினக்க னடினேம்?இந்ட
ஜமத்வடனேம் ஆந்டத்வடனேம் ளபநிப்

அடேபிக்கழப, அல்ட இந்ட ஜம ஆந்ட
அடேபங்கவந ீப ழமகக் குனந்வடகலம்
ளறுபடற்கமக ளபநிதிழ கமட்டுபடற்ழக, என்மக

இனப்பள் இண்டு ணமடயரி சயபனேபடய ன் ம பத்வடத்
டமங்கய சயபன் ன் டயழதமடு ழசர்ந்டயனக்கயமள்
ன்கமம். 'சயபனேபடய ம ழப'ன்டமல் இட
மபவடமன். பமஸ்டபத்டயல் சயபனும் அபலம்
என்றுடமன். பிச்ப சரீனம் அடன் உதிம அம்மலம்
என்றுடமன். அந்ட அம்மலம், அபவநழத சரீம் ணமடயரி
ஆக்கயக் ளகமண்டினக்கய த்டயன் னெர்த்டயதம அந்ட
சயபனும் என்றுடமன். அத்வபடம்டமன்.

சக்ங்கநில் சயப-சக்டய
சக்ங்கநில் சயப-சக்டய
"ணஸ்

த்பம்" ச்ழமகத்டக்கு அப்னம் அந்ட

ணயயனந்ட ப்னத்பி பவ உள்ந டத்பங்கநமக
அம்மள் இனப்டம குண்யீ சக்ங்கநில் அந்ட டயடய ப்டிளதப்டி இனக்கயமர்கள் ன்வடச் ளசமல்கயமர்.
எவ்ளபமன சக்த்டயலும் அபர்கலக்கு ழபழ ழபழ ழர்,
கமர்தம், குஞம் ல்மம் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல்
அத்டவக்கும் ளமடபமக இனப்ட ண கமனண்தம்.
என்யழ "ட-சசய-ழகமடி- த்தடய"ன்டமகக் ழகமடி

¨ர்த -சந்த் ப்கமசத்ழடமடு டமங்கள் இனந்ட ளகமண்டு
க்டவ ¨ர்தன், சந்த்ன், அக்ி ல்மபற்றுக்கும்
அப்மற்ட் ழணமக்ஷ ஸ்டமத்டக்குத் டெக்கய
பிடுகயமர்கள்.
இன்ளமன்யழ சுத்ட ஸ்டிக ங்கமசணமக இனந்ட
ளகமண்டு சந்த்ரிவக ணமடயரி யலுயலுப்வப்
ளமனயகயமர்கள் - அக இனள் ன்கயமர்கழந, அந்ட
அஞ்ஜமத்வடப் ழமக்குகய சந்டயரிவக!சந்டய

கயஞங்கவநச் சழகமம் ன் க்ஷய சமப்ிடுகயமர்ழம
உமகர்கள் அவடச் சமப்ிடுகயமர்கநமம். அப்னம்

இன்ளமன சக்த்டயல் ஸ்பமணயனேம் அம்மலம் ம்
டம்டயதமக இனப்டமகச் ளசமல்கயமர். ம்ர்,
ணம்ர் ன்மல் ந்யதமய, ஜமி, அத்வபட

யத்டர்கள் ன் அர்த்டத்வட இங்ழக ளமனத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். அபர்கநினக்கும் சக்ந்டமன், ப்ஞபம்

டமமகழப ிக்கய அமட சக்ம். ப்ஞபந்டமழ

க சப்டங்கலக்கும் னெம்?அடமல் இந்ட ம்
டம்டயகநின் ம்மவஞழத அஷ்மடச பித்தம
ஸ்டமங்கநமக ஆதிற்று ன்கயமர். (ழபடங்கள் மலு,
அடன் அங்கங்கள் ஆறு, உமங்கங்கள் மலு, இடபவக்கும்
ளணமத்டம் டயமலு;இழடமடு மலு உழபடங்கள்

ழசர்ந்டமல் அந்டப் டயளட்டில் ணட சமஸ்டயம் னலக்க
அங்கயபிடும். அபற்வத்டமன் அஷ்மடச

பித்தமஸ்டமம் ன்ட.) ம்ங்கள் ழசயக்
ளகமள்படயனக்கட்டும். அவப ீந்டத் டமகம்
ழபண்டுழண!யணத உச்சயதிலுள்ந ணம யல்

மடமஞ ம்ங்கள் ீந்டளணன்மல் இந்ட டயவ்த
ம் டம்டய ணமன்கநின் ணம ணமத்டயல்
ீந்டகயமர்கநமம். 'ணமம்'ன்மல்
'ணறக்குரிதட'ன்ழ

அர்த்டம். ம்ம் த்ணத்டயல்

ஊறும் ழடவக் குடிக்கய ணமடயரி இந்ட ம் ழமடி
ஜமத் டமணவதில் ஊறும் ப்ஹ்ணமந்டத் ழடவக்
குடிக்கயமர்கநமம். ம்த்டயற்கு என அத்னட சக்டய
ளசமல்படண்டு;மயல் த்வடக் கந்ட வபத்ட

பிட்மல் அட த்வடப் ிரித்டப் மவ ணட்டுழண
குடிக்குணமம். அப்டி இந்ட டம்டய மம் ண்டகய டப்வ
ல்மம் ணமகப் ிரித்ட எடக்கயபிட்டு ல்வடழத
மமக யவத்ட ஸ்பகரித்டக்
ீ
ளகமண்டு அடேக்ம்
ண்டபமர்கநமம். 'ணக்குப் மல் பமர்த்டமழந!'ன்று
டப்வளதல்மம் ணந்ட, அடேக்ம் ளசய்பட!ஆமல்
னல ணமகழப, அலக்கு ணமகழப வபத்டமல்

அபர்கலக்கு அத்டவ டவத இனந்டங்கூ ன்
ண்ஞ னடினேம்?

எழ ணமடயரிதமகழப அந்ட டய-டய ண்ஞிமலும் என
சக்த்டயல் ணட்டும் "ன்டமன் இனந்டமலும், டமன்

அம்ணம;டன் கனவஞ ஸ்பமணயக்கு பமட' ன்று அம்மள்
கமட்டுகயமள். ஞ்ச னடங்கநில் அக்ிக்கம அந்ட
சக்த்டயல் அபர் அக்ி ழத்த்வடத் டயந்ட ம்மம்
ண்டகயமர். அப்ழமட அந்ட அம்ணமழபம
'டதமர்த்மத்னஷ்டி'ன்டமக

டவததிமல் அப்டிழத

குநிர்ந்டயனக்கும் மர்வபதமழ ழமகத்டயற்கு
வசத்ழதமசமம் (குநிர்பிக்கும் உசமம்)
ளசய்கயமள்!"அப்ம இந்ட அம்ணமலேக்கு
ணணமபமம?"ன்று மம் யவக்கய இங்ழகடமன்

அபலக்கு 'ணதம'ன் ளதவ ழமட்டு ழபடிக்வக
ண்ஞிதினக்கயமர். ழபடிக்வகதிழழத ண

டத்பம்!அபர்கள் இண்டு ழனம் ளபநிதிழ த்டவ
பித்தமணமதினந்டமலும், உள்ழந என்று டம, ணந்டமன்
ன்று அந்டப் ழமல் கமட்டுகயமர். அப்னம் ஸ்பமணயழத

என சக்த்டயல் குநிர் ழணகணமக இனக்கயமர். ம்ரித்ட
ழமகத்வட ணறுடி ஸ்னஷ்டி ண்டபடற்கமக
ப்நதமக்ிவத அவஞக்கும் ணவன ழணகணமக அங்ழக

ஸ்பமணய இனக்கும்ழமட அந்ட ழணகத்டயல் ஜ்பயக்கும்
ணயன்மக அம்மள் இனக்கயமள்.
இப்டி ந்ட சக்ங்கநில் சயப-சக்டயகவநச் ளசமல்ய
ஆமபடம ப்னத்ப ீ டத்பணம னெமடம சக்த்ழடமடு
'ஆந்ட

ரி'ன் மகத்வட னடித்டயனக்கயட.

னெமடம டத்பணம ணம கஞடயழதமடுடமன்

ஆம்ிப்ட பனக்கம். இங்ழக அடழப னடிபமக

இனக்கயட. ஆம்னம் னடிலேம் என்மமல் அடடமன்
அத்வபடம்!அந்ட ச்ழமகத்வட (ச்ழம.41) ளசமல்கயழன்.
க - ி
க - ி
டபமடமழ னெழ  ணததம மஸ்த-தம
பமத்ணமம் ணந்ழத ப - ணமடமண்ப-ம் |
உமப்தமம் டமப்தமம் உடத - பிடயம் உத்டயச்த டததம
மடமப்தமம் ஜ்ழஜ க- ீணத் கத் இடம் ||
( (டப)

உட (ஆடமழ னெழ) னெமடம சக்த்டயல்

(மஸ்த தம) (ளண்மனக்குரித) மஸ்தம் னும்
த்டயல் ஈடுட்டினப்பலம் (ணததம )
'ணதம'ப்டுபலணம

உன்னுவத உனப

ழடத்டன் (ப ணமடமண்ப ம்)

(ஆண்மனக்குரித) டமண்பம் னும் த்வட
பங்கலன் ணத்டம னவதில் ஆடுகயன்
(பமத்ணமம்) ஆந்ட சயபின் உனப ழடத்வட (ணந்ழத)
த்தமிக்கயழன். (உடதபிடயம்) ஸ்னஷ்டிவத ஆம்ிக்கும்
னவவணவத (டததம) டவதனேன் (உத்டயச்த)
உத்ழடசயத்ட (மடமப்தமம்) எனபனக்ளகமனபர்
ஆச்தணம டம்டயதமக ஆ (டமப்தமம் உமப்தமம்)
இந்ட உங்கநட ழமடிதமல் (இடம் கத்) இவ்லேகு (க
ீணத்) டந்வடனேம் டமனேம் உவதடமக (ஜ்ழஜ)
ஆகயட.

னெமடமம் ன் அடிச் சக்த்டயல் அம்மவந

ஸ்பமணயழதமடு ஆமடயத்ட னடிக்கய ச்ழமகம்
ஸ்பமணயவத 'பமத்ணமம்'ன்று குயப்ிட்டினக்கயட.
அந்ட டயவ்த டம்டயவதச் ழசர்த்டச் ழசர்த்டச் ளசமல்கய
ச்ழமகங்கநில் னடமபடம 'சரீம் த்பம் சம்ழம:'பில்
இழட பமத்ணம ழர் பந்டட. னடிபம ச்ழமகத்டயலும்
அவடழத டயனப்ிதினக்கயமர். இங்ழக அட னெமடம
சக்த்டயலுள்ந ஈச்பின் னொ ழடணம ஆந்ட

வபவச் ளசமல்படமகும். இழடமடு சக் ணமசமம்
னர்த்டயதமபடமல் 'பமத்ணம'ன்டற்குக் கமம் னடம
ப வ்னைம் உவதபர் ன்ட ணட்டுணயல்மணல்

சக்ங்கள் 6 ப்நஸ் அபற்யல் இனக்கும் க்ந்டயகள் ன்
னடிச்சுகள் 3, இண்டும் ழசர்ந்ட என்டற்கு
ஆத்ணமபமதினப்பர் ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞமம்.
இங்ழக 'ஆந்டவப'னக்கு vFg யங்கணம (ளண்
மம) ஆந்டவபி ன் ளதழமடு அம்ிவக
இனக்கயமள். அபனக்கு ணணமபநமடமல்
'ணதம'ன்
'டபமடமழ

ளதவ ஆசமர்தமள் ழமட்டினக்கயமர்.

னெழ'ன் ஆம்ம் prose order -ல் 'டப

னெமடமழ': 'உன்னுவதடம னெமடமத்டயல் ன்று
அம்மவநப் மர்த்ட ஆசமர்தமள் ளசமல்படமக ஆகும்.
'ணததம

'ன்மல் 'ணதமம்மநம

ஆந்டவபினேன்'. அபலக்கு க்ஷஞம்
ளசமல்யதினக்கயட, 'மஸ்தம'ன்று. எனத்டர்
த்தமத்டயல் 'த்தமர்'ன்கயழமணல்பம?அப்டி

'மஸ்தம'ன்மல்

மஸ்தத்டயல் னஞணமக

ஈடுட்பன் ன்று அர்த்டம்.
'மஸ்தம்'ன்மல்

ளண்கள் ளசய்கய மட்டிதம். அட

நிடணமக இனக்கும். னனர்கள் ஆடுகய மட்டிதம்
ளகமஞ்சம் ஆர்ப்மட்ணமக இனக்கும். அடற்குத்
டமண்பம் ன்று ளதர். மம டமண்பம்;சயபகமண
றந்டரி மஸ்தம். 'ந்னத்டம்'ன்கய டமந

பிந்யதமனம் டயழட கடயழடங்கலம் டமண்பத்டயல்
னக்கயதம்.
மஸ்தத்டயல் ம பம், ணழம ம பம் னக்கயதம்;அிதம்
னக்கயதம். இந்ட இதல்னகவந எட்டிழத அந்ட மட்டித
பவககவந masculine, feminine ன்று (ஆண்மல், ளண்மமக)
வபத்டயனக்கயமர்கள். இளடல்மம் வனத

மநில்!இப்ழமட ல்மழண masculine ஆகயக் ளகமண்டு
பனகயட!
ழணச்பனுக்கு 'ணமன்'ன்று ளதர்.
அணழகமசத்டயல் 'ணமகமழம ணம:'ன்று

பனகயட. அபர் ஆமபிட்மல் இந்ட உகம் ஆமட,
அவசதமட. இட அனயதழபண்டுணமமல் அடற்கும் அபர்
ம்மத் டமண்பம், ஊனயக்கூத்ட ன்று 'மன்ஸ்'ஆ
ழபண்டிதினக்கயட!அபவ அவசப்ழட அம்மள்டமன்

ன்று னடல் ச்ழமகத்டயழழத ளசமல்ய பிட்டிதமல்
அபள் இப்டி அணர்க்கநணமக ஆடுகயமர் ன்டம் அபள்
கமரிதந்டமன் ன்று ற்டுகயட. அபவ ஆர்ப்மட்ணமக
ஆபிட்டுபிட்டு, அபலம் பந்ட கூச் ழசர்ந்ட ண

ழகமணநணமக மஸ்த ம் ளசய்கயமள். மம் ளபநி
ழமகத்டயல் வகதமல் கமமல் ஆடுபட

எடுபட;உள்லக்குள்ழந ந்ட ம பம் ற்ட்மலும்,
ழகமழணம ழசமகழணம கமணழணம ட பந்டமலும்
அடற்ழகற்டி ம் மடி ம்னகள் ஆடுபட

ல்மபற்றுக்கும் கமஞம் இப்டி அந்ட அகனவதமன்
ளண்மட்டி ஆடுகய ஆட்ம்டமன். ழசமகம் பந்டமல் கண்
ன் டடிக்க ழபண்டும்?ழகமம் பந்டமல் உடடு ன் டடிக்க
ழபண்டும்?ம் ல்ழமனக்குள்லம் அந்டர்தமணயதமகப்
ழணச்பன் டமழ இனக்கயமன்?அபன்
பங்கழநமடும் ம்ந்டப்டுபட ழம

ஆடுடமல்டமன் ணக்கு இந்ட ஆட்ங்கள் ற்டுகயன்.
இளடல்மம் ம பப் ிடமணம மஸ்தத்வடச்
ழசர்ந்டட;ஆவகதமல், ழணச்பன் அம்மநின்

மஸ்தத்ழடமடு ம்ந்டப்ட்டு பங்கவநக்
கமட்டுகய யவவதச் ழசர்ந்டட. ம பம் இல்மணல்,
அழக ஆட்ங்கள் இதற்வகதில் இனக்கயன்

ழமகங்கள் ல்மம் அடடன் அச்சயல் டன்வத்டமழ
சுற்யக் ளகமண்டு ஆடுகயன். கயங்கள் ¨ரிதவச்
சுற்ய மன்ஸ் ண்ஞிக் ளகமண்டு பனகயன். கமற்று
அடிக்கயழட அட என மன்ஸ். ளனப்ன டவவத
பிரித்டக் ளகமண்டு ளகமலந்டபிட்டு லேகயட என
மன்ஸ். ம் ளபள்நணமகப் மய்கயடம் மன்ஸ்.
இளடல்மம் ம பம் ழசமட டமண்பம். ஆமல்
இபற்மல் ம்ணயம்  ம பங்கள், மடேபங்கள்
உண்மகயன். ளடன்ல் அடித்டமல்

ந்ழடமணமதினக்கயட. அழட கமற்று னதமமல்
தணமதினக்கயட. னதல் ம்வண மடயத்டம்பிட்மல் எழ

அலவக, ழசமகம் உண்மகயட. சந்டயன் அடமட்டுக்கு
ன்ழபம யமவபக் ளகமட்டிக் ளகமண்டினந்டமலும்,

யமபிமல் டமன் பிம், அட, இட ன்று கபிகள்
ளரிசமகக் கட்டுகயமர்கள். ஆகழப டமண்பனம்
மஸ்தனம் சயப-சக்டயகள் ணமடயரிப் ஸ்
ம்ந்டப்ட்டுத்டமன் இனக்கயன்.

இந்ட ச்ழமகத்டயல் இவடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.
மஸ்தமபம ணதமழபமடு ஆந்டவப னெர்த்டய
ப ரிடணம ணம டமண்ப மட்தணமடுகயமர்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
'ணழச்ப

ணமகல் ணம டமண்பமக்ஷயஞி'ன்று

(யடம)
ஸ்மணத்டயல் ளதரினக்கயட. ஆமல் அங்ழக
ளசமன்ட ம்ம டமண்பம்;இங்ழக அங்ழக

ளசமன்ட ம்ம டமண்பம்;இங்ழக ளசமல்பட
ஸ்னஷ்டி டமண்பம். அங்ழக ஸ்பமணய அப்டி ம்ம
டமண்பம் ஆடும்ழமட அம்மள்,

டமதமரில்வதம?அடமல் - அவட ளபறுழண

மக்ஷயணமத்ணமகப் மர்த்டக் ளகமண்டு ணட்டுணயனக்கயமள்.
ஸ்னஷ்டி மட்தத்டயன்ழமழடம டமனும் டயதின்
டமண்பத்ழடமடு கூச் ழசர்ந்ட டன்னுவத ங்கமக
மஸ்தம் ண்டகயமள்.
'மக்ஷயஞ'-ீ மக்ஷயதமய்

மர்த்டக்ளகமண்டு

ணமத்டயணயனக்கயமள் - ன்று ஸ்மணம்

ளசமன்மலும், அந்ட ம்மத்டயன்ழமடகூ அபர்

அக்ி ப்பமணமகப் ளமங்கபிட்டுப் ளமசுக்கும்ழமட

அபள் அனள் ணவன ளய்ட குநிப் ண்டகயமளநன்ழ
ஆசமர்தமள் ளசமல்படமகச் ளசமன்ழன். அடமல்
ம்மம் க்கமணல் ண்ஞிபிட்மர்களநன்று
அர்த்டணயல்வ. ழமக ீ வதில் அடலேம் என

அங்கணமக ந்டமக ழபண்டுளணன்று அபழநடமன் டயட்ம்
ழமட்டு, அடற்கு னத்வ அடயகமரிதமக அப்மதின்ட்
ண்ஞிதட. அடமல் அங்ழக குநிப்ண்டபளடன்ட,

ஆழன் ண்டம்ழமழட ணதக்க ணனந்ட ளகமடுக்கய
ணமடயரிடமன். மடபம் சண்வத் டயட்ங்கள் ழமட்டுப்
ண்டபவடக் கூ 'ஆழன்'ன்றுடமன் ளசமல்பட.
அப்டி இட னத்னுவத ம்ம ஆழன்!

அப்னம் ணறுடி ஸ்னஷ்டி - அபழ ஆந்ட வபமகய

ஆந்ட வபிதம அம்மலவத ழகம-ஆழழமடு
மட்தணமடிழத ஸ்னஷ்டிப்ட!
'னெமடமத்டயல்

ஆந்டவப - ஆந்டவபிகநின்

டமண்ப- மஸ்தத்வடத் டயதமம்

ளசய்கயழன்'ன்கயமர். ஆந்டவபி ன்ட மகத்டயன்
ளதமக இனக்கயட. அட மட்டு இங்ழக ஆட்னம்
ழசர்ந்டயனக்கயட.

ஆந்டம் பந்டமல்டமன் ஆடுபட மடுபட ல்மம்.
ளபள்வநக்கமர்கள் குடித்ட, குடயத்ட ball dance ன்று
ஆடுகயமர்கள். ஆந்டப்த் ளடரிதமட மம் னெக்வகச்
சயந்டயப் ழமட்டுக் ளகமண்டுடமழ இனக்கயழமம்?மக்ஷ£த்
ஈச்பனும் அம்மலம் ஆந்டப் னரிப்ில் மட்டிதம்

ஆடுகயமர்கள். அபர்கள் அப்டி இனக்கயமர்கழந ன்று

மம் ளமம் ஸ்பமடீம் டுத்டக் ளகமண்டுபிக்கூமட.

அடமல் டமன் ஆந்டத்ழடமடு வபம் ழசர்ந்டபர்கநமக
இனக்கயமர்கள். வபம் ன்ட தனறுத்டபவட,
ழகமத்வட, உக்த்வட கமட்டுபட, ம்வண ல்
கட்டுப்மட்டில் ளகமண்டு பனபடற்கமக இப்டி!
வப குஞம் ளம்ரிடமன். ஆந்டந்டமன்
அபர்கலவத ளர்ணன்ட் குஞம். ளரித ஆந்டம்
ன்?அன்மதினப்டடமன். ர்ப னட டவதடமன் இந்ட
டம்டயதின் ஆந்டம். 'டததம'- டவததிமல் ன்று
னென்மம் பரிதின் னடிபில் பனகயட.
டவததமல் ன் ண்டகயமர்கள்?ழமக ஸ்னஷ்டிவதப்
ண்டகயமர்கள். 'இட ன் டவத?ஸ்னஷ்டிதமல்டமன்
அத்டவ அர்த்டனம். இவடப் ண்டபட டவதழத

இல்வ;க்னந்டமன்'ன்று ழடமன்மம். அப்டிதில்வ.
இப்ழமட
ஸ்னஷ்டி ண்ஞமணல் இபர்கள் யறுத்டயபிட்மலும்

இடற்கு னன்மடி ஸ்னஷ்டி ன்று ப்ழமழடம ற்ட்டு
பிட்ழட!என ஸ்னஷ்டி னடிந்டடம் ிநதத்டயல்

ல்மனக்கும் ளஸ்ட்;ணறுடி ஸ்னஷ்டி. 'இப்டி ணறுடி
ண்ஞ ழபண்மம் ன்டடமன் ஸ்பமணய, ங்கள்
கட்சய'ன்மல் அடயல் இனக்கய டப்வச் ளசமல்கயழன்.
ல மநமமல் என பமம், னப்ட மள் என ணமம்
ன்கய ணமடயரி,¢ ஸ்னஷ்டி கமம் ன்றும் இத்டவ
ழக்ஷ£க்ஷம் பனம் ன்று என கஞக்கு உண்டு.
அட ஆலேன் ப்நதம் பந்டமகடம். இப்டி என
குயப்ிட் கமத்டயழ ப்நதம் பனகயளடன்மல்

ரிதமக அந்ட ணதத்டயழழத க ீப

மசயகலக்கும் கர்ணமளபல்மம் டீர்ந்ட அபர்கள்
ழணமக்ஷத்டயற்கு அர்மகய (அனகவட ளற்பர்கநமகய)
தினப்மர்கநம ன்?அளடப்டி மத்தம்? எவ்ளபமன
ீபனும் எவ்ளபமன டயனுயல் மநணம கர்ணம

மக்கயனேன் இனக்கழமழடடமன் ப்நதம் பனகயட.
பந்ட, அட ளபநிப் மர்வபக்கு க்னொணமடமக்
ளடரிந்டமலும், பமஸ்டபத்டயல் ண க்னவ ண்டகயட.

ன் க்னவ ன்மல், தமனக்கு த்டவ பண்டி கர்ணம
மக்கய இனந்டமலும் அவட கபிக்கமணல் ணறு
ன்ணமக்கநியனந்ட பிடுபித்ட, ம்மம் ன்

ளதரில் ளஸ்ட் ளகமடுக்கயட. ஆமல் இந்ட ளண்டும்
சமச்பட ழணமட்சணயல்வ. ழமமல் ழமகயளடன்று
ளமம் ீண் கமம் ளகமடுக்கய ளஸ்ட்டமன். சமச்பட
ழணமட்சம் ீபமத்ணமக்கழந னண்தம் ண்ஞி, மடவ
ண்ஞிக் கர்ணமவபக் கனயத்டக் ளகமள்லம்ழமட
ஈச்பனும் எட்டிக்கு இட்டிதமகக் க்னவ கமட்டி ற்
ழபண்டிதடடமன். ீபனுக்கு அந்ட ழதமக்தவட

ம்மடயத்டக் ளகமள்ந சக்டய உண்டு ன்று ஈச்பன் ம்ி
இப்டி வபத்டயனக்கயமன். இட ணடே மடயக்குப் ளரித
ளனவணதில்வதம? அந்டப் ளனவணதமய் னரிந்ட
ளகமள்நமணல் கர்ணம னெட்வவத ளனக்கயக்ளகமண்டு
ழமகயழமம்;

எதமணல் ன்ணம டுக்கயழமம். அப்ழமடடமன் மணமக
ம்மடயத்டக் ளகமள்நமட ழணமக்ஷத்டயற்கு என
ப்ஸ்டிட்னைட் ணமடயரி ஈச்பன் ண கனவஞழதமடு

ப்நதத்டயமல் ளஸ்ட் டனகயமன். ஆமல் கர்ணம, மக்கய

இனக்கயழட, அவடத் டீர்த்டக் ளகமண்மளமனயத சமச்பட
ழணமக்ஷம் ன் ப்ஹ்ணமந்டம் ப்டிக்

கயவக்கும்?அடற்கமகத்டமன் ணறு ஸ்னஷ்டி
ற்டுத்டகயமன். அடலேம் மம் கர்ணமவபக் கனயத்டக்
ளகமண்டு ஆந்டத்டயற்ளகல்மம் ழணம

ழணமக்ஷ£ந்டத்வட மடயத்டக் ளகமள்ந சமன்ஸ்
ளகமடுப்டடமன். இப்டிதன சமன்ஸ் ளகமடுப்ட ண
கனவஞடமழ?
இவட உத்ழடசயத்டத்டமன் ஆந்ட-வப-வபிகள்
டங்கள் மட்டிதத்டயன் னெழண ணறு ஸ்னஷ்டிவத உண்டு
ண்டகயமர்கள். ீபர்கள் கர்ணமவபப் ழமக்கயக் ளகமண்டு
ழணமக்ஷம் ழமக பமய்ப்னத் டழபண்டும் ன்ழ

ண்டபடமல்டமன் 'டததம'ன்று ழமட்மர். ழமகத்வட
உண்டு ண்டம் டம்டயதமடமல் க-ி ம்

ல்ழமனக்கும் அபர்கள் டந்வடனேம் டமனேம் ஆபமர்கள்
ன்று உலே ளசமல்ய ம்வண அபர்கழநமடு அன்ில்
கட்டிப் ழமடுகயமர்.

உணமப்தமம் டமப்தமம் உடத-பிடயம் உத்டயச்த டததம
மடமப்தமம் ஜ்ழஜ க-ீணத் கத் இடம் ||
'டமப்தமம், உமப்தமம்'- இப்டிப்ட்

டமண்ப

மஸ்தங்கவநச் ளசய்பர்கநம உங்கள் இண்டு
ழமலும்'; 'உடதபிடயம் உத்டயச்த' - 'உவக ணறுடி
உடதம் ளசய்னேம் னவவத உத்ழடசயத்ட' ('அந்ட
உத்ழடசத்வட ீங்கள் கமரிதணமகழப

ண்ஞிபிட்டமல்'ன்ட ளடமக்கய, யற்கயட. மக்ஷ£த்

ழடபவடனேம் ழணச்பனும் என உத்ழடசம்
ண்ஞிபிட்மல் அட யச்சதம் கமரிதத்டயல்

யடணமகயபிடும். கமரிதத்டயல் அட ந்டட ன்று
ளசமல் ழபண்டிதழட இல்வ) ; 'இடம் கத்'- 'இந்ட
ழமகணமட'
(அடமபட

ணஸ்டப் ிமஞிகலம்) "க-ீணத்"-

'டந்வடனேம்

டமனேம் உவதடமக'; "ஜ்ழஜ"- ஆகயட.

"ழதம, ஸ்னஷ்டிதில்

ணமட்டிக்ளகமண்ழமழண!ணமவத

இலக்க ஆம்ித்டபிடுழண! ன்று தப்டுகய ம்வணப்
மர்த்ட ஆசமர்தமள்

"தப்மழடதப்ம!அனமழடதப்ம!ன்று ஆறுடல் ளசமல்ய
"ஸ்னஷ்டிவத ணட்டும் ன் மர்க்கயமய்?மர்த்டமல்

தந்டமன். தமர் ஸ்னஷ்டி ளசய்டட ன்வட யவத்டப்
மர். அப்மலேம் அம்ணமலேணமக ஈச்பனும் அம்மலந்டமன்
இவட உண்டு ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்வட
யவத்டப் மர். டமய் டந்வட ங்ழகதமபட ளகடுடல்
ண்டபமர்கநம?ம் ல்டற்குத்டமன் இவடச்

ளசய்டயனக்கயமர்கள். அபர்கவந யவத்டமதமமல்

ளகட்ட ம்வணத் ளடமமணல் க்ஷயத்ட ல்டயழழத
ழசர்ப்மர்கள். c மடயதற்று அமவடதமகக் கயப்டமக
யவத்டமல்டமன் உன்வ ணமவத பந்ட டமக்கும்.
உக்கு ணமக இனக்கய மசக்டயவதப்

ழணச்பழமடு ழசர்த்டத் டமனேம் டந்வடனேணமகத்
டவஞக்கு இனக்கயமர்களநன்று யவத்டப் மர் ணமவத
எடிப்ழமய்பிடும் . ீஅமடன் இல்வ;அந்ட ணமடம-

ிடமக்கவந க்ஷகர்கநமகக் ளகமண் மடன்
ீ'ன்கயமர்.

குனந்வடகநம ணக்கு ணமடம ிடம ன்று இண்டு ழனம்
இனப்டமகச் ளசமன்மல்டமன் மம் மடர்கள் ன்று
ழடமன்றுகயட. ழமகத்டயல் ப்டி இனக்கயட?டகப்மர்
ணட்டும் இனந்ட அபர் ன் சபவஞதமகப் மர்த்டக்
ளகமண்மலும் டமதமரில்மபிட்மல், ழதம மபம்,
டமதில்மக் குனந்வட'ன்று அமடயதமக என ரிடமம்
உண்மகத்டமன் ளசய்கயட. அழட ணமடயரி அம்ணம
ணட்டுணயனந்ட த்டவ பசடயதமக மணரித்டமலும்,
'டகப்மரில்மட

அமவடக் குனந்வட'ன் ரிலே

ற்டுகயட. "மசக்டய ன்ழம ழணச்பன் ன்ழம
ழடம என னொத்டயல் ப்ிம்ணம் ழமகத்வட

க்ஷயக்கயட ன்று ளசமன்மல் ழமடமடம? டற்கமக உணமணழச்பன், க்ஷ்ணய -மமதஞன், மடம- கயனஷ்ஞன்,
ீடம-மணன் ன்று இண்டு ழவச் ளசமல்

ழபண்டும்?'ன்று ழகட்டற்கு இடடமன் டயல். மம்
ல்மனம் குனந்வடதமடமல் க ி இண்டும்
ழபண்டும். கன்-ிடம;ி-ணமடம. இபர்கநில்
எனத்டர் இல்மபிட்மலும் அமவட ணமடயரிடமன்
ழடமன்றும். இண்டு ழனம் இனந்டமல்டமன்
'மடர்'ன்று

அலத்டணமகப்டும்.

ச்ழமகத்டயல் 'மடமப்தமம்'ன்று பனகயட. ஆமல்
ழபடிக்வக ன்ளபன்மல், அட அமவடகநமட்ணம
(அமவட ழம) இனக்கய ம்வணக் குயத்டச்

ளசமன்டயல்வ;ணக்கு மடனும் மவடனேணமக உள்ந

ஸ்பமணயவதனேம் அம்மவநனேம் குயத்டச் ளசமன்ட!அந்ட
இண்டு ழவனேழண மர்த்ட 'உமப்தமம், டமப்தமம்,

மடமப்தமம்'ன்கயமர். 'மடர்கநமக இனக்கய உங்கள்
இனபமலும் ன்று அர்த்டம். இப்டிச் ளசமன்மல்
அம்மலக்கும் ஈச்பனுக்கும் ழணழ ப்ன
ஸ்டமத்டயல் தமழம இனந்டளகமண்டு அபர்கலக்கும்
க்ஷஞம் டனகயமளன்று அல்பம ஆகயட? இட
பிசயத்ணமதினக்கயழட! மம் ல்மம் அமவடதில்வ.
ணக்கு மடமக ஈச்பன் இனக்கயமன். அபனுக்குத்டமன்
மடில்வ. அபவ க்ஷயக்க ன்று அபனுக்கு ழணழ
என ப்ன இல்மடடமல்!அடமல் அபன்டமன் அமவட
ன்று என ளரிதபர் ளசமன்மர். இவட ஆசமர்தமள்
ணமற்ய பிட்மம?
இல்வ. இபர்கலக்கு ழணழ ழபறு தமழம இனந்ட
இபர்கவந மடர்கநமக்கபி பில்வ.
இபர்கலக்குள்ழநழத டமன் ஸ்ம் எனத்டனக்கு
ணற்பர் மடமக இனக்கயமர்கள். சக்டயதின்ய

சயபில்வ;சயபின்ய சக்டய இல்வ. என ம பத்டயல்
அபள் ழசம் - அபன் ழசீ, இன்ளமன்யல் அபன்
ழசம் - அபன்

ழசீ - அபள் ழசீ ன்று னன்ழ ஆசமர்தமழந
ளசமன்மல்பம?அப்டி, அபர்கலவத ீ ம
பிழமடத்டயழ இபள் அபனுக்கு ழணழ இனந்ட
ளகமண்டு கமகூ பித்டயயனந்டம் ணமப்
ிநதமக்ிதியனந்டம் அபவ

க்ஷயக்கயமள்;டமக்ஷ£தஞி, மர்படய னடயத னொங்கநில்

இபள் அங்கய எடுங்கய இனக்கயழமட அபன்

கயனத்டயன் தணமமக இபவந க்ஷயக்கயமன். டத்ப
ரீடயதிலும் சயபம் சக்டயக்கு ழணமகலேம், சக்டய சயபத்டக்கு
ழணமகலேம் இனந்ட ஸ்ம் ரிமம் ண்ஞிக்
ளகமள்பவட ணந்டய சமஸ்டயங்கலம், சயபமகணங்கலம்,

டயனணந்டயம் னடயதலேம் ளசமல்கயன். இண்டும் 
உலேகநில் ின்ிப் ிவஞந்டவப. இனபர்
அடேக்ணமகலேம் எழ ணமத்ணமபின் அடேக்த்வட

மம் ள ழபண்டும். இடற்கமகத்டமன் க-ிதமக
உமயப்ட. அப்ழமடகூ அபன் அடேக்யத்டமல்டமன்
அபள் அடேக்ம் ண்டபமள், அபள் அடேக்ம்

இனந்டமல்டமன் அபன் அடேக்ம் கயவக்கும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட:
சத்டன் அனள்டரிற் சத்டய அனலண்மம்
சத்டய அனள் டரிற் சத்டன் அனலண்மம்
(டயனணந்டயம்
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(சத்டன்-சக்டயழதமடு

கூடித ஈசன்;சத்டய-சக்டய)

ழணச்பனுவத டமனேணமபர் ன்று ளசமல்கய
ழமடகூ, டமய் ன் பமர்த்வடவதச் ளசமல்ய, 'அடலேம்

ஆபர்' ன்டமழழத டமய்-டந்வட ன் இண்மகலேம்
யவப்னட்டிதினக்கயட. இபழடமன் டமனேணமகய
இனக்கயமர் ன்டமல் ணவக்ழகமட்வதில் அம்ணன்
சன்டய இல்மணயனக்கயடம ன்?அங்ழகனேம் ண
மந்யத்தத்ழடமடு ல சக்மகமணம ந்யடயதில்
றகந்ட குந்டநமம்ிவகதமக என டி அம்மள்

இனக்கத்டமன் ளசய்கயமள். அங்ழக 'ஆந்ட

ரி'ச்ழமகங்கள் ளமயத்டயனப்வட னன்ழ
ளசமன்ழன்.
மம் கவத்ழடறும் ளமனட்ழ அம்வணனேம் அப்னுணமகய
பந்ட இம்வணனேம் ணறுவணனேம் டனம் க-ிகவநப்
ற்யச் ளசமல்பழடமடு ஆந்ட ரி மகம்
னர்த்டயதமகயட.
'இந்ட

கத் ழடம அயலேளகட்டுக் குட்டிச்சுபமகப்

ழமபடற்கு ற்ட்டயல்வ.
இட க- ீணத் ஆக்கும்!அடமபட மக்ஷ£த்
ழணச்பவனேம் மசக்டயவதனேம் ம்வணக் கட்டிக்
கமக்கய ளற்ழமமகக் ளகமண்டமக்கும்! 'ன்று ஆசமர்தமள்
வடர்தம் ளகமடுக்கயமர். ளனவண ளகமடுக்கயமர்,

உத்மப்டுத்டகயமர். 'க-ீணத்' ன்மல் 'டமய்
டந்வடவதப் ளற்யனக்கும்டிதம டன்வண'ன்று
அர்த்டம். குனந்வடகலக்கு ழபண்டித ளரித உலே

அடடமன். அட ழமகத்ட ங்கள் அத்டவ ழனக்கும்
இனக்கயட ன்று ளரித அதபமக்கு ளசமல்கயமர்.
டுடுழப ல ணம் ணஸ்டமம் தந்த்ம், ணந்த்ீம்,
குண்யீ னடயத பிதங்கவநச் ளசமன்மலும் இந்ட
மகத்வடனேம் னர்த்டய ண்டம்ழமட ல்மபற்றுக்கும்,
னெமடமணமக ம்னவத னெமடம சக்த்டயல்
ிரிதணமகக் கயட்ழ ழமமல் க்டய ண்டம்டி ண
றணமக என அப்ம-அம்ணம இனப்வடக் கமட்டி
ம்வண அபர்கலவத க்ஷவஞதிழ இனக்கய

குனந்வடகநின் யர்பிசமணம யவதில் வபத்ட

ஆசரர்பமடம் ண்ஞிதினக்கயமர். ஆந்ட ரி இப்டித்
டன் டமய் டந்வடகவநக் கண்டுிடித்டபிட் குனந்வடதின்
யர்ணணம ஆந்டத்ழடமடு னர்த்டயதமகயட.
 யவகநில் சயப சக்டயகள்
 யவகநில் சயப சக்டயகள்
டமனேம் டந்வடனேம் ன்று அந்ட அம்மவநனேம்

ஸ்பமணயவதனேம் அடிணயல் இறுக்கயப் ிடித்ட யவக்க
ழபண்டிதழட ளமடபம ம பம். அடற்குள்ழநழத

ஆசமர்தமள் அபர்கவநப்  யவகநில், பிடணம
உலேகநில் ளசமல்யதினக்கயவபகவந உ- ம
பங்கநமகக் ளகமண்மல் ம் மஸ்டயதமகும்.
'ஸ்டமதி'ன்

அடிப்வதமக என யந்ட ம பம்,

'ஞ்சமரி'ன்று

அடற்கு அனகு ண்ஞழப அப்ப்ழம

பந்ட ழமகய  ம பங்கள் ன்று மகத்டயல்
வபத்டயனக்கயமர்கள்;அந்ட ணமடயரி!இந்ட 'ஆந்ட
ரி'மகத்டயல் அந்ட இண்டு ழவனேம்

ப்டிளதல்மம் கமட்டிதினக்கயளடன்று ளகமஞ்சம்
மர்க்கமம்.

அவசதக்கூ னடிதமட டகப்மவ அபழந அவசதச்

ளசய்படடமன் அபள் ணயவணக்கு சூமணஞி. அடடமன்
னடல் ச்ழமகம். ழமகத்டயன் மர்வபதில் அபர்
னக்தணமக ம்மகர்த்டமபமக இனக்கயமளன்மல்
அங்ழகனேம் அபள் ணயவணவதழத 'ஏழம'ன்று
அடுத்ட ச்ழமகம் ளசமல்கயட. அபலவத என

மடழடடமன் அபனக்கு அந்ட சக்டயவதக் ளகமடுத்டட
ன்கயட. இங்ழக ளடய்பனம் மனம் ப்டி

இனக்கயழமழணம அப்டி அம்மலம் ஸ்பமணயனேம்
இனக்கயமர்கள் - ஸ்பமணயக்ழக அம்மள் ளடய்பத்டயன்
ஸ்டமத்டயல் இனக்கயமள். னடல் ச்ழமகத்டயழழத
அபவ த்ரினெர்த்டயகநில் எனத்டமக 'ரி--

பிரிஞ்ச'ன்கயழமட அபமல் அபள் னயக்கப்டுகயமள்'ஆமத்தமம்'ன்று

அபவந அபனக்கும் ளடய்பத்டயன்

ஸ்டமத்டயல் ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
ளகமஞ்சம் டள்நி (ச்ழம-7) அபழந ஸ்பமணயக்கு

"ஆழமனனயகம", அடமபட அபர் டன்வ டமளன்று
ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கும் உஞர்ச்சய ன்று க்குவத
னடல் ச்ழமக அிப்மதத்வட எட்டிச்
ளசமல்யதினக்கயட. அபவ னலக்க அம்மள்

டன்ளமத்ட ழமடிதமக்கயக் கமழணச்பன் ன்று வபத்ட
அபன் ணடிதில் கமழணச்பரிதமகப் த்ி ன்று
உட்கமர்ந்டயனப்வட அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் 'ணசயப
ர்தங்க யதமம்'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

னத்ளடமனயலுக்கு ழணழ இண்வக் கூட்டித ஞ்ச

க்னத்தத்டயற்கு ழணடயகமரிகநமக மக்ஷ£த் குஞ
ப்ம்ணத்டயன் இட்வ படிபம சக்பர்த்டயிதமகலேம்
சக்பர்த்டயதமகலேம் இங்ழக அபர்கள் இனக்கயமர்கள்.

அபள் ணமத்டயழண குஞ ப்ஹ்ணணமதினந்ட யர்குஞ
ப்ஹ்ணணம அபில் அப்டிழத இவனந்ட
ளகமண்டினக்கும் யவவத அடுத்ட ச்ழமகம் (ச்ழம-9)
"ஸ்மழ

த்ழண  ய த்தம பிழ"

(ஸ்ம த்ணத்டயல் டயனேன் கூ யதத்டயல்

கநிக்கயமய்) ன்கயட. அப்னம் என ச்ழமகம் (ச்ழம-

11) லசக்

னொத்டயலும் அபர்கள் ப்டிச்

ழசர்ந்டயனக்கயமர்கள் ன்வடச் ளசமல்கயட. அடயல் மலு
சக்ம் அபனவதட, ந்ட அபலவதட ன்று. அபள்
ண டயவ்வடதமகத் டன்னுவத னர்ஞ ஸ்பனொத்வட
அபளமனத்டனக்ழக கமட்டுகயமள் ன்று அடுத்ட

ச்ழமகத்டயல் ளசமல்கயமர். இங்ழக டயக்கு அங்கய
த்ிதமக அபள் இனக்கயமள். ஆமல் அப்னம் த்டப்
ன்ிண்டு ச்ழமகம் டள்நி (23பட ச்ழமகத்டயல்)
அபழந எழ அமபிடிதமகக்

கயநம்ி, அபனவத மடய சரீத்வட அரித்டட
ழமடமளடன்று இன்ளமன மடயவதனேம் அரித்ட
பிட்டமக ஆசமர்தமள் குற்ப் த்டயரிவக டமக்கல்
ளசய்கயமர்.
அடற்கடுத்ட ச்ழமகத்வடப் ற்யக் ளகமஞ்சம் detail ணீ ீ
ஆகச் ளசமல்டம். இண்மம் ச்ழமகத்டயல்
த்ரினெர்த்டயகள் டங்கள் டங்கள் ளடமனயல் ளசய்பவடச்

ளசமன்மற்ழமழப இங்ழக ஆம்ித்டயனக்கயமர். 'கத்
¨ழட டமடம'- 'ப்ஹ்ணம ழமகத்வடப் ிப்ிக்கயமர்';
"ரி:அபடய"- 'பிஷ்ட
'னத்ன்

ரிமயக்கயமர்'. "னத்:க்ஷதழட"-

அனயக்கயமர்'. ஆமல் அழடமடு னடிக்கமணல்

ஞ்சக்னத்த னெர்த்டயகநில் மக்கயனேள்ந இண்டு ழரின்

கமர்தங்கவநனேம் ளசமல்கயமர். அடயல் எனபர் ஈச்பன்.
"ஈஸ்-டயதடய" ன்று ச்ழமகத்டயல் பனகயட. "ஈசன்
ணமவததமல் ணவக்கயமன்"ன்று அர்த்டம்.
'ஈசன்'ன்மலும் 'ஈச்பன்'ன்மலும்

என்ழ. ஆட்சய

ளசலுத்டகய 'மர்ட்'ன்று அர்த்டம். பமஸ்டபத்டயல் இபன்

ஞ்ச க்னத்த ஆீர்கநில் எனத்டன்டமன். யணம

தணமிதம்ணம மசக்டயடமன். அபள்டமன் அந்ட ந்ட
அடயகமரிகவநனேம் டன்னுவத மஜ்தத்டயல் அப்மதின்ட்
ண்ஞி ழபவ பமங்குகயபள்.
ழபவ பமங்குபட ன்மல் ர்குர், ளணழணம அனுப்ிக்
ளகமண்ழம, பமய்ப் ழச்சமல் உத்டலே ழமட்ழம என்றும்
ண்ஞ ணமட்மள்!ணம மஜ்ஜி!அப்டிளதல்மம்
அட்டிக் ளகமள்ந ணமட்மள்!அபள் டநி டமபட வசவக
கமட்டிமல் ழமடம், அடழப உத்டலே ன்று அந்ட
அடயகமரிகள் கயறுகயறுளபன்று கமர்தம் ஆம்ித்ட
பிடுபமர்கள். அப்டித்டமன், ளகமடி ணமடயரி உள்ந டன்

னனபத்வட என ளகண்ட் என ணமடயரி அவசக்கயமள் "க்ஷஞ-சயடழதம:ப்னொ டயகழதம:" ன்று நிச்ளசன்று
பமர்த்வட பிலந்டயனக்கயட. அவடழத உத்டலே ன்று
சயமல் பயத்டத்டமன் - "ஆஜ்ஜமம் ஆம்ப்த":
'அபலவத

ஆஜ்வஜ ன்று ளகட்டிதமகப் ிடித்டக்

ளகமண்டு'- ஞ்ச க்னத்த னெர்த்டயகள் ஸ்னஷ்டி னடம
கமர்தங்கவநச் ளசய்பட.
இத்டவ கமர்பமர், மமங்க டனல் அபலக்கு இங்ழக
இனந்டமலும், த்ரினெர்த்டயகள் அபவந ளடய்பணமகப்

னயக்கயமர்கள் ன்று ஆம்த்டயல் ளசமன்வட பி இட
என டி குவச்சல்டமன். அங்ழக அபள் ளடய்பம்.

அபர்கள் க்டர்கள் ன்று இனந்டமர்கள். இங்ழக அபள்
த்டவடமன் மஞித்டம் கமட்டி அபர்கலம் மம்
ழமட்மலும் அபள் மஞினேம் அபர்கள்

கயங்கர்கலந்டமன்!மம-ழபகர் ன்வடபி ளடய்பம்
-க்டர்டமழ உசத்டய?

இப்டி ழபகமக இனக்கப்ட்பர்கநில் எனபர் டமன் டயழமடமத் ளடமனயல் ளசய்கயபர்டமன்- 'ஈச்பன்'ன்று
ளத்டப் ளதர் வபத்டக் ளகமண்டு பிட்மர். 'ழமகம்

னலபவடனேம், ணற் த்ரினெர்த்டயகவநனேங்கூ ணமவததில்
அப்டிழத கட்டிப் ழமட்டினக்கும் ளடமனயல் மம்டமழ
ளசய்கயழமம்?ன்று அப்டிப் ளதர் வபத்டக்
ளகமண்டுபிட்மர். 'டயஸ்குர்பன் டத்'ன்று அந்ட
த்ரினெர்த்டயகவநனேம் அபர் ணமவதக்கு

ஆட்டுத்டயதினப்வடச் ளசமல்யதினக்கயட. அட
ணட்டுணயல்வ;டமன் இப்டிச் ளசய்பட ளடரிதமணல்

டன்வனேம் டமழ அபர் ணமதம சக்டயதமல் ணவத்ட,
எநித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்!இவட "ஸ்பம் அி
பன:ஈசஸ்-டயதடய" ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
இத்டவ சக்டய, மணர்த்டயதம் அபனக்கயனந்டமலும்

அளடல்மனம் அம்மள் ளகமடுத்டடடமன். அபள்டமன்
யத்டயல் ஈச்பரி. இபர் ஈச்பப் ளதர் வபத்டக்
ளகமண்ட யதமதணயல்வடமன்.

ஆமலும் ளனந்டன்வணதமக அம்மள் "ழமய்ட்டு

ழமகட்டும்!ழமபட அப்டி ளபச்சுக்கட்டும்"ன்று
பிட்டுபிட்மள்.
இனந்டமலும் இன்ளமனத்டர் மக்கய இனக்கயமழ!ந்ட
ழரில் மலுடமழ மர்த்ழடமம்?ந்டமபடமக அடேக்

க்னத்தத்டயற்கு எனபர் இனக்கயமழ!"இபர் ண்ஞிதவடப்

மர்த்ட அபர் இடற்கும் என டி ழணழ டமபட ழர்

வபத்டக் ளகமண்டுபிப் ழமகயமர்!ணக்கும் ழணழ அபர்
ன்று கமட்டுபடமக வபத்டக் ளகமண்டுபிப் ழமகயமர்.
ணக்கு ழணல் டலேணயல்வ. ணம் ன்று
ழபண்டுணமமல் எனத்டவச் ளசமல்மளணன்மல் அட
சயபன்டமன் - ந்ளடமனயலுக்கும் ழணழ ணக்குப்

டயதமகலேள்ந சயபன். அந்டப் ளதவ இபர் வபத்டக்
ளகமண்டுபிப் ழமகயமழ!ன்று அம்மள் யவத்டமள்.
அடமல் அபவக் கூப்ிட்டு, "எய்!உணக்கு என ழர்
ளபச்சுக்கும். ஆம சயபன்-னு ளபச்சுண்டுமடீர்!"ன்று
ளசமல்யதனுப்ிமள்.
ளனணமநிம் ளமம் க்டயதமக என ண்வஞதமர் -

வபஷ்ஞபர் - இனந்டமர். அபரிம் ழபவ ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்ட ண்வஞதமட்கநில் எனபன் வ மடய.
'ன்ப்ம

ழன?'ன்று ழகட்மர். 'ளனணமல'ன்று அபன்

ளசமன்மன். 'இபனுக்குப் ழமய் இப்டிப் ழர்

இனக்ழக!இபவதம ளனணமள் ன்று கூப்ிடுபட?ன்று
அபனக்கு இனந்டடமம். "ழபழ ழர் ணமத்டயக்ழகம"
ன்மர்.

'சுலபிழ

அப்டி ண்ஞ

னடிதமடங்கழந!மட்மவணதிழ ளசமல்ய, ஞம் கட்டி,
அப்னம் ங்க சமணயங்கலக்கு ஆடு, ழகமனய 'ண்ஞி'த்டமழ
ழர் ணமத்டயக்க னடினேம்?ளமம் ளசபமகுங்கழந!' ன்று
அந்ட ஆள் ளசமன்மன்.

"ன்

ஆமலும் மன் டழன்"ன்று அபர் ளசமல்ய

அபன் ழகட் அத்டவ பமனும் ளகமடுத்டனுப்ிமர்.
அபவப் ளனணமள் ன்று கூப்ிமணயனக்க பனய
ிந்டமல் ரி ன்று அபனக்கு!
ழர் ணமற்யக் ளகமண்டு அபன் டயனம்ி பந்டமன். "ன்
னடப் ழர் ளபச்சுண்ழ?ன்று ழகட்மர். 'ளத்ட
ளனணமள்'ன்மமம் அபர்.
'ளனணமள்

ழமய் ளத்ட ளனணமள்'ன்று பசழண

ளசமல்பட.
வபஷ்ஞபர்கள் ரிமவதில் ளனணம (ள்)
ழகமபில்'ன்மல் கமஞ்சயனம். ளபறுணழ
'ழகமபில்'ன்மல்

லங்கம். ஆமல் லங்கமடவ

ளனணமலக்கும் 'ளரித'அவளணமனய ழசர்ந்ட 'ளரித

ளனணமள்'ன்மர்கள். 'ளரித ளனணமள் அங்கூர்'ன்று
டயனப்னகனயல்கூ பனகயட. 'ளரித ளனணமள்'டமன் 'ளத்ட
ளனணமள்'. டணயழ் ழடசம் §கமம் ளடலுங்கு

பமர்த்வடகள் டணயழனமடு கந்டபிட். அப்டி
பந்டடடமன் 'ளத்ட'. 'ளரித ன்று அர்த்டம்.
அடேக் க்னத்தக்கமர் சயபன் ன்று ளதர் வபத்டக்
ளகமண்டுபிப் ழமகயமழ ன்று அம்மள் யவத்ட
ழபழ ளதர் வபத்டக் ளகமள்நச் ளசமன்டயல் டமன்
இத்டவ கவடனேம் பந்டட.
அபர் ன் ண்ஞிமர், ன் ளதர் வபத்டக்

ளகமண்மர் ன்வட ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.
"டம-னர்ப-சயப:"ன்று. அப்டிளதன்மல், 'டம'ன்

அவளணமனயவத னன்மழ ளகமண்டுள்ந சயபன் ன்று
அர்த்டம். அடமபட 'டமசயபன்'.அடடமன் அடேக்

க்னத்தத்டயற்கம னெர்த்டய வபத்டக் ளகமண் ளதர்.
ஆமல் ஆசமர்தமள் ன் 'டமசயபன்'ன்று இப்டி plain ஆக ளசமல்மணல் 'டம ன்று னன்மழ அவளணமனய
ழசர்த்டக் ளகமண் சயபன்'ன்று னன்மழ அவளணமனய
ழசர்த்டக் ளகமண் சயபன்'ன்று ீட்டிச்
ளசமல்கயமளன்மல், குறும்கத்டமன் அப்டிப்

ண்ஞிதினக்கயமர்!அம்மநிம் - அம்ணம ன்மல்
அபநிம் ளகமஞ்சம் பிணம் ண்ஞிமல்டமழ அனகு
ன்டமல் - குறும்ன ண்ஞிதினக்கயமர்!அபள் சயபன்
ழமக இனக்கப்மட ன்று யவத்ட அடேக்
க்னத்தக்கமரிம் "அப்டி ளபச்சுக்கமடீர்"ன்று
ளசமல்ப்ழமக அபர், 'ளபறும்

சயபில்வ;டமசயபன்;ப்ழமடழண சயபன்;ப்ழமடழண
சயபன் ன்டமல் அவட என கமத்டயலும் ணமற்யக்
ளகமள்லம்டிச் ளசமல் னடிதமட' ன்கய ணமடயரி
'டமசயபன்'ன்று

ழர் வபத்டக் ளகமண்டு பந்ட அபவந

ணமற்யபிட்மர்!அபள் ணமந்ட அந்டக் கவடவதச்

ளசமல்ய குறும்ன ண்ஞனும்; subtle -ஆக, ணவனகணமகச்
ளசமல்ய டிக்கயபர்கழந "இளடன் இப்டிதினக்ழக!"
ன்று ழதமயத்டக் கமஞத்வடக் கண்டு ிடிக்கும்டிப்

ண்ஞிமல் டமன் அட இக்கயத தணமகும்;டிக்கயபர்
ணயலும் ஆனணமக 'இம்ப்ளஸ்'ஆகும் ன்றுடமன், ஞ்ச
க்னத்த னெர்த்டயகநில் எவ்ளபமனத்டர் ழவனேம்
ளசமல்யக் ளகமண்டு பனம்ழமட 'டமசயபன்' ன்று

ழமகச் ளசமன்மல் டிக்கயபர்கள் அவட பிழசணமக
கபிக்க ணமட்மர்களநன்டமல் அப்டிச் ளசமல்மணல்,

'டம

னர்ப சயபன்' ன்று ளசமல்ய, அவட பிசமரிக்கப்

ழமழத அம்மள் ணமந்ட கவடவத ல்மனம் டப்மணல்
ளடரிந்ட ளகமள்நட்டும் ன்ழ இப்டி ஆசமர்தமள்
ழமட்டினக்கயமர்.
ளசமல் பந்ட பிதம், அம்மலக்கும் ஸ்பமணயக்கும்

த்டவ பிடணம ரிழன் ளசமல்யதினக்கயளடன்ட.
த்ரினெர்த்டயகநில் னத்மகலேம், ஈச்பமகலேம்,
டமசயபமகலேம் உள்ந ஸ்பமணயக்கு அம்மள்
தணமிதமதினந்ட அபர் ழபகமக இனக்கயடமக
இங்ழக (ச்ழம-24-ல்) ரிழன்யப் கமட்டிதினக்கயமர்.
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் னக்குஞங்கலக்கு னத்ளடமனயல்கள்,
னம்னெர்த்டயகள் ன் ளமட அிப்மதத்வடழத - ஆம்
ச்ழமகங்கநில் ளசமன் அிப்மதத்வடழத- டுத்டக்
ளகமண்டு, "உன்ளமனத்டயக்குப் ண்டம் னவழத

அபர்கலக்கும் ண்ஞிதடமகயட. ப்டிளதன்மல் உன்
சஞத்டயல் அபர்கலவத சயஸ் இனக்கயட. டங்கள்

டவக்கு ழணழ அபர்கள் வகவதக் கூப்ிக் ளகமண்டு
அந்டத் டவவத உன்னுவத சஞத்டயழ சமய்த்ட
ணஸ்கரித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். அந்டக் வககநம
கூம்ி டமணவகள் உன் சஞத்டயல் அர்ச்சவ

ண்ஞித னஷ்ங்கநமக இனக்கயன். அந்ட அர்ச்சவப்
னஷ்ங்கநின் ழணழனேம் ணற் க க்டர்கலம்
உன்னுவத சஞத்டயல் அர்ச்சவ ளசய்னேம் னஷ்ங்கள்
பிலந்டடமழ ஆகடம்? இப்டி உன்ளமனத்டயக்குச்
ளசய்னேம் மடனவழத த்ரினெர்த்டயகநின் சயறக்கும்
கத்டக்கும் ளசய்ட னவனேணமகயபிடுகயட'ன்கயமர்.
னயக்கயபர்கழந னயக்கப்டுபர்கலணமகய

பிடுகயமர்கள்!இங்ழகனேம் த்ரினெர்த்டயதில் எனபம -

சயபமம்சணம- னத்ன் அம்மலக்கு க்டமகலேம் அபள்
அபனக்கு ளடய்பணமகலேணயனக்கயமள்.
அழடமடு அபலவத குனந்வடதமகலேம் அபர்
இனப்டமகச் ளசமல்மம். ப்டிளதன்மல் - '

த்தமஞமம் ழடபமமம் த்ரிகுஞ யடமமம் டப சயழப
'ன்று

ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். 'சயபம' ன் ளதவ

அர்த்ட னஷ்டிழதமடு ழமட்டினக்கயமர். 'சயபம்
சடர்த்டம்'ன்று ணமண்டூக்தம் ளசமல்கயட.
த்ரிகுஞங்கலக்கு ழணழனேள்ந டரீதம் ன் ப்ஹ்ண
யவடமன் சடர்த்டம். சயபணமக உள்நழமட அட

கமர்தணயல்மட ப்ஹ்ணம். சயபமபமக உள்நழமட கமர்த
ப்ஹ்ணம். சயபம் த்ரிகுஞங்கநில் ட்டுக் ளகமள்நமட.
அடன் சயத்சத்டய இச்வசதமகக் கயநம்ி

கமழணச்பரிதமகயத்டமன் த்ரிகுஞங்கவநப் ிப்ித்ட
னத்ளடமனயல்களநன் க்ரிவதக்கமக த்ரினெர்த்டயகவந அந்ட
த்ரிகுஞங்கநியனந்ட ிப்ித்டட. 'டப த்ரிகுஞ

யடமமம்'- 'உன்னுவத த்ரிகுஞங்கநில் ித்டபர்கழந
த்ரினெர்த்டயகள்'- ன்கயமர். அப்டிளதன்மல் அபலக்கு

ித்டபர்கள்டமன். த்ரினெர்த்டயகலக்கும் அபள் ி.
ஸ்பமணயக்கு அம்மவந ணமடமபமகலேம் டத்ப ரீடயதில்
ளசமல்படண்டு. னத்ம டழணமகுஞ னெர்த்டயதமக அபர்
இனக்கும்ழமட, டத்பம் அவ்பநலே னரிதமடபர்கள்கூப்
னரிந்ட ளகமள்லம் டிதமக - "என
னெசக்டயதியனந்டடமழ னக்குஞங்கள் ிந்ட,
அபற்றுக்கு ளர்மிஃிழகமக

னம்னெர்த்டயகள்?அப்ழமட அந்ட சக்டய அம்ணமடமழ?"ன்று
னரிந்ட ளகமள்லம்டிதமக - இனக்கயமள்.

மட்டி ன்றுகூச் ளசமல்மம். ஸ்பமணயக்கும் அபள்
அம்ணம ன்ட 
ழர் ளசமன்ட. தமனம் ளசமல்மடட மன் 'மப'மகச்
ளசமல்பட, மட்டி ன்று!னடயல் த்ரிகுஞங்கள் டரீத
மசக்டயதின் குனந்வடகநமகப் ிந்ட; அந்ட

த்ரிகுஞங்கநின் குனந்வடகநமக, 'த்ரிகுஞ யடமமம்'ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயடிப் ிந்டபர்கள் த்ரினெர்த்டயகள்
ன்மல் அபலக்குப் ழக் குனந்வடகள்டமழ?இப்டி
என ரிழன் னத் சயபனுக்கு அம்மலன்!

அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் (26) ணற் ல்ம ழடபர்கலம்
னடிந்டழமகய ணம ம்ம கமத்டயலும்

அம்மழநமடு ணயத்டக் ளகமண்டினப்பமக ஸ்பமணயவதச்
ளசமல்யதினக்கயட. அங்ழக ஞ்சனெர்த்டயகலக்குங்கூ
னடிலேடமன். ம்ம னத்னும் னடிந்ட ழமகய ணம
ம்மம் அட. அவடப் ண்டபட வக்மகப்
மசக்டயழத. ழமடம் பிவநதமட்டு ன்று த்வபட

ப்ஞ்சத்டயற்கு அபள் அப்டிழத கவ கட்டிபிடுகய
கமம் அட. அப்ழமட டயழமடம- அடேக்ங்கள்
ண்ஞலேம் ட இம்?அடமல் சயப மம்தர்கநமகழப
யவக்கப்டுகயபர்கநில் னென்று ழர் (னத்னும்,
ணழச்பனும் டமசயபனும்) அப்ழமட னடிந்ட ழமக
ழபண்டிதடடமன். 'அம்மலவத ஞ்ச

ப்ஹ்ணமத்வடப் ஞ்ச ப்ழடமம் ன்றும்
ளசமல்படண்டு;இபள்டமன் அந்ட

ந்ட னெர்த்டயகலக்கும் ழபவனேம் அடற்கம சக்டயனேம்

ளகமடுப்ட;இபள் அப்டிக் ளகமடுக்கமபிட்மல் அபர்கள்
ளபறும் ப்ழடத்டக்கு ணமந்டமன் ன்டமழழத ன்று
ளசமன்ழன். ஜமகம் இனக்கயழடம, இல்வழதம?அந்ட
(ழபவ ளகமடுக்கமட) ஸ்ழஜ்டமன் ணம ம்ம
கமம். அப்ழமடம் அந்ட ணம ம்மத்வடப்

ண்ஞிப் மர்க்க ழபண்டும் ன்டமகப் ண்டபட ன்
க்ரிவதனேம், மர்க்க ழபண்டும் ன் இச்வசனேம்
மசக்டயக்கு இனப்டமல் அபள் கமழணச்பரிதமக
இனக்கயமள். அந்ட யத்த றணங்கயக்கு ப்ழமடம் டய
இனந்ழடதமக ழபண்டுணமடமல் கமழணச்பனும்

இனக்கயமன். "சயபமகமழ ணஞ்ழச ணசயப ர்தங்க
யதமம்'ன்று ளமம் னந்டய என ச்ழமகத்டயல் (ச்ழம8) ளசமன்டயல்

ஞ்ச ப்ழட. அல்ட ஞ்ச ப்ஹ்ண,

வபத்டக் ளகமண்டினக்கும் அந்டப் ண சயபன் இந்ட
கமழணச்பன்டமன். அபர்கவந ஆந்டணமகச் ழசர்ந்ட

பிவநதமடிக் ளகமண்டினக்கய டம்டயதமக இங்ழக (ச்ழம26-ல்)

கமட்டுகயமர். ம்மத்டயழ ன் ஆந்டம்

ன்மல், ளபநிதிழ அட ழகமணமகத் ளடரிந்டமலும்,

பமஸ்டபத்டயழ அபர்கள் டங்கள் குனந்வடகநம க
ீப ழகமடிகவநனேம் கர்ண மவடதியனந்ட பிடுபித்டத்
டங்கலக்குள்ழந இலத்ட வபத்டக் ளகமள்கய
கமர்தந்டமழ?அந்ட ஆந்டம்டமன்!
என்று ழடமன்றுகயட:இங்ழக "ணம ம்மழ (அ)
ஸ்ணயந் பிடய டய த்பத்-டய-ளந". "ணம

ம்ம கமத்டயல் உன் டய பிஞம் ண்டகயமர்"

ன்று ழமட்டினக்கயமர். 'பிஹ்ஞம்'ன்மல் பிவநதமடி
ந்ழடமப்டுபட, கூடிக் கநிப்ட ன் அர்த்டத்டயல்

இத்டவ மனய ளசமன்ழன். அட ணட்டுணயல்மணல் அந்ட
பமர்த்வடக்ழக 'ம்மம்'ன்றும் அர்த்டனண்டு.
ஞம், ஆஞம், ம்ஞம், பிஞம்.
அமம், ம்மம், பிமம் ன் ல்ம
பமர்த்வடக்கவநனேழண ளமடபமக மம்
ம்மம் ன்று ளசமல்கய பமர்த்வடக்குப் டயமகப்
ழமமம். அப்டி இங்ழக கமழணச்பன் ணட்டுழண,
கமழணச்பரிவதச் ழசர்த்டக் ளகமள்நமணல் அபன் ணட்டுழண,
ணமம்மம் ளசய்கயமன் ன்வடத்டமன் 'த்பத்

டய:பிடய'ன்று ளசமல்யதினக்கயமர் ன்றுகூ என
அர்த்டம் ண்ஞமழணம ன்று ழடமன்றுகயட.
அம்மழநமடுகூச் ழசர்ந்ட அபன் ம்ம
பிவநதமட்டுச் ளசய்கயமளன்ழம, அல்ட
ம்மத்டயன் ப்ஸ்டமணயல்மணல் அபன் மட்டுக்குப்
த்ிழதமடு ணயத்ட பிவநதமடுகயமளன்ழம கமட்
ச்ழமகத்டயல் பமர்த்வடதில்வ. "அந்ட
ணமம்மத்டயன்ழமட இந்ட உன் டய பிஞம்

ண்டகயமன்"ன்று ணட்டும்டமன் பமக்கயதம் இனக்கயட.
"ணம ம்மழ (அ) ஸ்ணயந்ட பிடய டய த்பத்
டய-ளந."அடமல் அபழடமன் அந்ட
ம்மத்வடப் ண்டகயமன் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்ந ன்மக இம் ளகமடுக்கயட.
இப்டி டற்கு அர்த்டம் ண்டகயழன் ன்மல்,

அம்மலக்குப் ரிந்டளகமண்டுடமன்!அபலக்கு ல் ழர்

பமங்கய வபப்டற்குடமன்!ளபநிப் மர்வபக்கு ழகம

க்னத்தணமகத் ளடரினேம் ணம ம்மத்வட அபள்
ண்ஞபில்வ. டயட்ம் அபலவதடடமளன்மலும்,
க்யக்னைன் - அடடமழ க்னொணமகத் ளடரிகயட?அடஅந்டத் டமதமனவதடயல்வ. ஸ்னஷ்டிதில் இடபவ
அந்ட மஞிக்கு உப்னக்குச் சப்மஞி மமபமகழப

இனந்டயனக்கும் கமழணச்பன் இப்ழமட ஸ்னஷ்டிவத
னடிக்கும்ழமட ணட்டும் ன்மக அடயகமம் ளற்று

அபன்டமன் அவடப் ண்டபட ன்று கமட்டி அபலக்கு
ல் ழர் பமங்கய வபப்டற்குத்டமன் இப்டி அர்த்டம்
ண்ஞிழன்!
க்கு யடம ஸ்மணத்டயன் ப்ழமர்ட்ழ
இனக்கயட!அடமல் தமனம் இபர் ன் இஷ்ப்டி
அர்த்டம் ண்டபட?ன்று ழகட்க னடிதமட.

ஸ்மணத்டயல் ன் இனக்கயட. 'ணழச்ப
ணம கல் ணம டமண்ப மக்ஷயஞி'ன்று

இனக்கயட. 'ணம கல் ணம டமண்பம்'ன்வட
அத்டவ கல் கமங்கலம் னடினேம் ப்நதத்டயன்ழமட
ணழச்பன் ஆடுகய ளரித ஆட்ம் ன்றும் அர்த்டம்
ண்ஞமம்;அல்ட, ணழச்பமல் ணத்டமன்
னவதில் கல்வ ண்ஞப்ட் ணம ளரித
ப்நதக் கூத்ட ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞமம். கல்வ,
கற்வ ன்மழ மம் யவக்கயடி ளபறும்
இட்டுக்கட்ல், இணமயழன் ன்று அர்த்டணயல்வ.
ன்மகத் டயட்ம் ழமட்டுக் கமர்தணமகப் ண்டபடம்
கல்வடமன். அப்டி ணழச்பழடமன்

ணமப்நதத்வடப் ண்டகயமளன்று அர்த்டம்

ளசமல்மம். இங்ழக ணழச்பன் ன்மல் டயழமடம

னெர்த்டய ன்று அர்த்டணயல்வ. இந்ட ந்டர்த்டயல் அந்ட
அர்த்டம் ளகமஞ்சங்கூ ளமனந்டமட. 'ணயவண பமய்ந்ட
ஆலம் ப்னபமக இனப்பன்'ன்ழட இங்ழக
'ணழச்ப'னுக்கு

அர்த்டம். இப்டி அபன், அபன்

ணமத்ழண ணமப்நதத்டயல் பிஞம் ண்ஞ, அம்மள்
ளபறுணழ அவடப் மர்த்டக் ளகமண்டு ணட்டும்
மக்ஷயதமதினக்கயமள் ன்டடமன் 'ணழச்ப

ணமகல் ணமடமண்ப மக்ஷயஞி'க்கு அர்த்டம்
ஆக இட என னட, ளமம் பிழமடணம, ளமடபமக
ளசமல்படற்கு
ழர்ணமம ரிழன் - அம்மலக்கும் ஈச்பனுக்கும்
(இவதில்) ளமடபமகச் ளசமல்பளடன்?அபள்டமன்

கமர்தம் ண்டபள், சயபன் மக்ஷயணமத்ணமகப் மர்த்டக்
ளகமண்டினக்கும் ஆத்ண ஸ்பனொம் ன்டடமன்.
இங்ழகழதம அபன்டமன் கமர்த சக்டயதமக ணம

ம்மம் ளசய்த அபள் மக்ஷயதமதினக்கயமள்!
னத்ளடமனயயல் பனபடம னத்ன் ளசய்னேம்

ம்மத்டயற்கு ழணழ அந்ட னத்னும் ம்மம்
ளசய்தப்டும் ணம ம்ம ணமசமம் இப்டி
இனக்கயளடன்மல் ந்ளடமனயல் (ஞ்ச க்னத்தம்) ன்று
என்று மர்த்ழடமழண, அட பிதணமகலேம் இழடழம
ஸ்பமணயடமன் கமர்த சக்டய, அம்மள் மக்ஷய ணமத்ழண
ன்று சயடம்த்டயல் - வசப ழக்ஷத்ங்கநிழழத
னடமபடமக உள்ந ணமழக்ஷத்த்டயல் -

ண்ஞிதினக்கயட! ஞ்ச க்னத்த ணமந்ட டமண்பம்

ன்டமக ந்ட ளடமனயல்கவநனேழண மமடமன் அங்ழக
ண்டகயமர். மம ன்மல் அடயகமனள்ந அல்
மபரின் மமபமகழப அபர் அங்ழக எழ கூத்ட
அடித்ட அணர்க்கநப்டுத்டயக் ளகமண்டினக்க, மசக்டய
டன்னுவத சக்டயவதளதல்மம் அக்கயக் ளகமண்டு

ணசமந்வடதமக, இனக்கய இழண ளடரிதமணல் இனப்மள்.
"தம, தம"ன்று அங்ழக தணமனக்குத்டமன்
பிழசளணல்மம். டயர்ளபட்மக "அம்ணம, அம்ணம"ன்று

அபலக்ழக னடயல் னவ, வழபத்தம் அபர் back-ground ல் ன்று ணடவதில் இனக்கயட. என க்னத்டயல்
னனன் வபத்டட சட்ணம அல்ட ளண்மட்டிடமன்
மட்மண்வணதம ன்று ழகட்டற்கு 'சயடம்ணம,
ணடவதம?'ன்ழ ழகட்டண்டு!.....
ளநந்டர்த ரிதில் அம்மள் - ஸ்பமணயகநின்
பிட ரிழன் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன். அடயழ
ளமட அிப்மதத்டயற்கு பித்தமணமக ஸ்பமணயழத ணம
ம்ம க்னத்தம் ளசய்த, அபள் மர்த்டக் ளகமண்டு,
அபர் actor, அபள் spectator ன்றும் என ரிழன்
த்பிக்கய ணமடயரி இந்ட ச்ழமகத்டயல் பமர்த்வட

பிலந்டயனக்கயட:"ணம ம்மழஸ்ணயன் பிடய
டய த்பத்டயளந."
இன்ழமரித்டயல் அம்மவந 'பிய'ன்கயமர்.
அங்ழக பிவநதமடுகயமய்;டயழதமடுகூடிக் கநிக்கயமய்
ன்ழ ஸ்ஷ்ணமக அர்த்டம் ளகமடுக்கும் டிதமக 'த்தம
 பிழ'ன்கயமர்:
ஸ்மழ த்ழண  ய த்தம பிழ

என ழதமகய னெமடமத்டயயனந்ட சக்ம் சக்ணமக

குண்யீ சக்டயவத லப்ிக் ளகமண்டு சயஸ் உச்சயவத
அவகயழமட அந்ட சக்டயதமக இனக்கய அம்மள்
னர்ஞணமகத் டன்வ ளபநிப்டுத்டயக் ளகமண்டு டயழதமடு
ழசர்ந்ட பிவநதமடுகயமள்; (அடமபட) சயப-சக்டயகள்
க்தணமகயன் ன் பிதத்வட அங்ழக

ளடரிபித்டயனக்கயமர். அடடமன் இன்பல்னைில் கவசய
ஸ்ழஜ். அழடமடு ீபமத்ண- ணமத்ண க்தம் உண்மகய
ழணமக்ஷ்ப்மப்டய ற்ட்டு பிடுகயட.
ம்மம், ணமடயரி ளபநிப்மர்வபக்குக்கூ க்னொணமகத்
ளடரிதமணல், இப்டி எழ ஆந்டணமக அம்னட

ப்பமத்வட (என ீபனுக்குள்) ளகமட்டிக் ளகமண்டு,

அப்னம் அம்னடம் (ன்ட) ப்பமணயல்வ, அடேபம்
ன்டமக அபவழத அம்னடணமக (அணணமக)
ஆக்குகயழமடடமன் ப்ழண ணதணம அந்டத் டமதமர்
பிமம் ண்டபடமகச்

ளசமல்யதினக்கயமர்;ம்மத்டயன் ழமட ஸ்பமணயவதச்
ளசமல்யதினக்கயமர் ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்.
அபர்கலவத ரிழன்கநில் குன-சயஷ்த ரிழனும்
உண்டு. ஸ்பமணய குனபமகலேம் அம்மள் சயஷ்வததமகலேம்
இனப்மர்கள். ஆகணங்களநன்றும் டந்த்ங்களநன்றும்
ம்யவடகளநன்றும் ளசமல்ப்டும் பனயமட்டு
னவகளநல்மழண ஸ்பமணய உழடசயத்ட அம்மள்
ழகட்டுக் ளகமண்டமகத்டமன் இனக்கயன்.

ஜமமம்ிவகழததம அபள் பித்வததின் ணயவண
ழமகத்டயற்கு ளடரிதழபண்டும் ன்டற்கமகலேம், என

ளண்டக்குப் டயழதடமன் குன ஸ்டமனம் ன்வட

ளகமச்வசப் டுத்டபடற்கமகலேம் இப்டி சயஷ்த மபத்டயல்
இனந்டளகமண்டு மக்ஷ£த் டயதிணயனந்ழட உழடசம்
ளற்றுக் ளகமள்கயமள். அந்ட ரிழனும் ளநந்டர்த
ரிதில் (ச்ழம.31) ளசமல்யதினக்கயட. அறுத்ட
மவனேம் ஸ்பமணய உழடசயத்ட அம்மள் ழகட்டுக்
ளகமண் பிதம் இடயல் பனகயட. ழழ அந்ட
பிதத்வட அடற்கமகழப ளசமல்பில்வ. வடனேழண
என டைடணம ழகமஞத்டயல் ளசமல்படடமன்

ளநந்டர்த ரிதின் சயப்ன. அப்டி, இங்ழக ஸ்பமணய
எவ்ளபமன பிதத்டயல் யத்டய டபல் எவ்ளபமன
டந்த்ணமகலேள்ந அறுத்ட மவ உழடசயத்டபிட்டு
அழடமடு ழசமணல் இனந்ட பிட்மர். அப்ழமட c
மர்த்டமய்! 'இளடன்ம, இப்டி ழடம எவ்ளபமன

வத் டனம் ணற் ழடபழடமமவகநம அறுத்ட
மவ ணட்டும் ம் குனந்வடகலக்குக் ளகமடுத்ட பிட்டு,
டர்ணமர்த்ட கமண ழணமட்சங்கநமகயத ல்மப் ன்கவநனேம்
டபல்டம ம்னவத லபித்ழதமமவதில்

பனகய ணதமசம டந்த்த்வட ணட்டும் உழடசயக்கமணல்
பமவத னெடிக்ளகமண்டு பிட்மழ!டர்ண, அர்த்ட, கமண

ன்கலம் அடற்கு உண்டுடமளன்மலும், னக்தணமக
மஹ்த (ன) னவவதளதல்மம் ஆந்டணமக்கய (அக பனய
மமக்கய) அப்டிழத அந்டஃகஞத்வடனேம் ஆத்ணமபிழ
எடுக்கயபிடும் ப்ஹ்ண மக்ஷ£த்கமத்டயற்கு
பனயதமதினப்ட இந்ட டந்த்ழணதல்பம?இவடக்
குனந்வடகலக்குக் கமட்மணல் னட்டி வபத்டக் ளகமண்டு
டக்கும் பமய்ப்னட்டு ழமட்டுக் ளகமண்டு உட்கமர்ந்ட
பிட்மழ!இளடன் அந்தமதம்?ன்று மர்த்டமய்!'ன்

குனந்வடகலக்கு ன் டந்த்த்வடச் ளசமல்யக்

ளகமடும்!ளகமடுக்கமபிட்மல் பிணமட்ழன் அபவ
யர்ந்டப் டுத்டயமய்' (ன்று அந்ட ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர்.)
'யர்ந்டம்' ன்

பமர்த்வடவதழத ஆசமர்தமள்

ழமட்டினக்கயமர். 'னஸ்-த்பந்-யர்ந்டமத்'.....

ப்ஹ்ணணமக அடித்ட வபத்டயனந்ட ஸ்பமணயவத
இபள்டமன் ீ வதில்
இலத்டபிட்ட!ஆமலும் அப்னம் அடயழ அபர்

அசடயதமகழப ழமய்பிட்மர். பவப்ழமல் அசணமக
எனத்டர் உட்கமர்ந்டடயல்வழதம அபர் ப்ஞ்சளணல்மம்
கயடுகயடுக்கும்டி ஆந்டக் கூத்டம ஆம்ித்டபிட்மர்.
அட ஞ்ச க்னத்த ணமந்ட டமண்பம். அப்னம்,

ம்ம டமண்பம் ழபறு - அடலேம் அந்ட ணம
மசக்டயவத ளபறும் மக்ஷயதமக்கயபிட்டு அபழ ஆடு
ஆடு ன்று ஆடிக்ளகமண்டு!அம ம், குக்கு ம்
ன்ளல்மம் ழபறு ல டயனுற ஆட்ங்கள்!இடயல்
ழசமணல் படமண்பம் ன் என்ட டயனுமக

அணர்க்கநம்!ணற் ீ வகலம் ளகமஞ்ச ஞ்சணயல்வ.
ிக்ஷ£ம், த்ரின டம், ந்ட படம் ன்ளல்மம்
அறுத்ட மலு ீ வக்கு அறுத்ட மலு னெர்த்டங்கள்
ளகமடுக்கும்டிதமக அப்டிப் ண்ஞிதினக்கயமர். ணடவ
என ஊரிழழத அடமட்டுக்கு என அறுத்டமலு
டயனபிவநதமல் ண்ஞிதினக்கயமர். டமழண இப்டிப்
ண்டபர் ங்கவநனேம் ீ வவதபிட்டு,
த்வபடத்வட பிட்டு, ஜமத்டயற்கு அத்வபட

ழணமக்ஷத்டயற்குப் ழமக பிமணல் ழபழ ன்ளன்ழபம
ன் டனகய அறுத்ட மலு டந்த்ங்கவந ணட்டும்
உழடசயத்ட பிட்டு யறுத்டயக் ளகமண்டு பிட்மர்.
அப்ழமடடமன் ண கனவஞழதமடு அந்ட அம்ணம, 'ீர்
ன்மகக் கூத்டடினேம் ஸ்பமணயன்!உள்ழந ஆமணல்

அசங்கமணழ ளபநிதிழ அத்டவ கூத்டம் அடிக்க
உம்ணமமகும். ன் குனந்வடகலக்கு ஆகுணம?அடமல்
அபர்கவநனேம் ஆப் ண்ஞி என ஸ்ழஜ்பவ
ழபடிக்வக மர்த்டமலும், அந்ட ஆட்ளணல்மனம் கர்ண
மசத்டயற்கும், சயத்ட சுத்டயக்குழண மதம் ண்டம்
டிதமக ஆக்கய, அப்டிழத ஜமத்டயற்கு அவனத்டக்

ளகமண்டுழமய் ஆமணல் அவசதமணல் ளசய்படம
ன்னுவத உமம ணமர்க்கத்வட அபிழ்த்டபிடும்.
பிடுகயீம, இல்யதம?பிமபிட்மல் உம்வண மன்
பிணமட்ழன்' ன்று அம்மள் ழமட்டு
யர்ந்டப்டுத்டயமள். இப்ழர்ப்ட் உசந்ட அம்மள்

டந்த்த்வட இந்ட ித்டக்குநி ழமகத்டக்குத் டனபடமபட
ன்றுடமன் அபர் அவட இறுக்கய னட்டி வபத்டக்
ளகமண்டினந்டட. ஆமல் அபள் பிமப்ிடிதமக

ச்சரித்டடன் ழணழ அபர் அந்ட டந்த்த்வடனேம்
உழடசயத்ட ழமகத்டயற்குக் ளகமடுக்க ழபண்டிதடமதிற்று.
இபலவத பனயமட்டுனவடமன் அட. ஆமலும்
இபழந அவட ப்கம் ண்ஞமணல் டயனேம் குனலேணம
ஸ்பமணயடமன் ண்ஞனும் ன்று இனந்டடயல் டயவ்டம
க்ஷஞத்வடனேம் சயஷ்த க்ஷஞத்வடனேம்

கமட்டிதினக்கயமள். அழட ணதத்டயல் குனந்வடகநம

ணக்ளகல்மம் அந்ட ண ழணமழக்ஷ£மதம்

கயட்மணயனக்கமணம ன்டயல் என டயவ்வடழதம
சயஷ்வதழதம அங்கயக் கயக்கய ணமடயரிதில்மணல்
அபவப் ழமட்டு யர்ந்டப்டுத்டய அவட ளபநிதிப்
ண்ஞிதினக்கயமள். இங்ழக டய க்டய, குன க்டய

ல்மபற்றுக்கும் ழணழ ணமத்ன பமத்ல்தந்டமன்
டன்னுவத க்ஷஞம் ன்கயட ழமல்
கமட்டிதினக்கயமள்.
அந்ட ணத டந்த்த்டயன்  பிழசங்கநில் என்று
ன்ளபன்மல்
அடடமன் ழபட பனயக்கு ளமம் அடேவஞதமக
இனப்ட. ல்ம டந்த்ங்கலழண வபடயகணமக
'அமப்ட்'ண்ஞிக்

ளகமள்நக் கூடிதவப டமன். வபடயகம் -

டமந்த்ரிகம் ன்று இண்டு டித்டி ணமர்க்கம் ன்கய
ணமடயரி ிரிப்ட ரிதில்வடமன். ஆமலும் னலக்கலேம்
வபடயகம் ன்று டுத்டக் ளகமள்ந னடிதமட. அழக

பனக்குகள்  டந்த்ங்கநில் இம் ளற்று பித்டமன்
ளசய்டயனக்கயன். இப்டி இனப்பற்வ

வபடயகத்டயயனந்ட ிரித்டத்டமன் இண்மகச் ளசமல்பட.
ம் ஆசமர்தமள்டமன் சுத்ட வபடயக னம ணமர்க்கத்வட
ணறுடி ீப சக்டயழதமடு ஸ்டமித்டமர். இந்ட வபடயக

னவதிலும் டந்த்ங்கநிலுள்ந ணந்த்ங்கள் பத்டமன்
பனம். ழபடிக்வக ன்ளபன்மல் அந்ட
ணந்த்ங்கலக்கும் வபடயக basis இனக்கழப ளசய்னேம். சயப
ஞ்சமக்ஷயரி ணமடயரிச் சயட ழபடத்டயழழத ஸ்ஷ்ணமக
பனகயளடன்மல், அப்டித் ளடரிதமடபற்வக் கூ

ம்ஜ்வஜதமக (ணயக்வஜதமக) ழபடம் ளசமல்யத்டமன்
இனக்கயட. இப்டி லபித்ழதமமவ பிதணமக

ஆசமர்தமள் வபடயக ஆமடவவத ஸ்டமிக்க யவடத்ட
ழமட ணதமசமத்வடத்டமன் டுத்டக் ளகமண்டு
ண்ஞிதினக்கயமர்
அவட ஆசமர்தமள் அம்மலவதழடதம டந்த்ர் ன்டமக
'ழட

டந்த்ம்'ன்கயமர். 'உன் டந்த்த்வட ஸ்பமணய

ளபநிப்டுத்டயத்டமமகடம் ன்று
பலுக்கட்மதப்டுத்டய மடயத்டக் ளகமண்மய்!'
ன்கயமர். பிழசம் ன்ளபன்மல் அம்மள்
டந்த்ங்கள் டயல் அபலக்ழக ல்ம னக்தனம்

ளகமடுத்ட ஸ்பமணயவத இண்மம் க்ஷம், னென்மம்
க்ஷம், அடண க்ஷம் ன்றுங்கூ வபத்டயனக்கும்;இந்ட
'அம்மலவதழட'ப்டும்

ணதமசமத்டயல்டமன்

அப்டிப் ண்ஞமணல் இண்டு ழனக்கும் ணப்
ிமடமன்தம் டந்டயனக்கயட!டன்வழத எழ உசத்டயதமக
அபனக்கு ழணழ ளசமல்யதினக்கும் டந்த்ங்கவந

அம்மள் டன்னுவதழட ன்று அங்கர கரிக்கமணல், டயவதத்
டக்கு ணணமகச் ளசமல்பவடத்டமன் அப்டிக்

கனடகயமள் ன்டயலும் அபலவத மடயவ்த்த
பிழசம் ளடரிகயட.
அபர் இபலக்கும் உதழ இபழந அங்கயக் கயக்கும்
தணமம டய, ண ப்மடமனள்ந டய, உப்னக்குச்
சப்மஞி அகனவதமன், குன, இபள் வபத்ட அடயகமரி,
டமன், க்டன், ிள்வந (ழன் பவகூ இலத்டபிட்டு
பிட்ழன்) இபள் அர்த்டமங்கம, அபனவத னர்ஞ

சரீத்வடனேழண டுத்டக் ளகமண்பள், அபர் உதினக்ழக

¬க்ஷ, அபவழத ஆட்டிப் வக்கய ீபசக்டய ன்யப்டி
சயபவனேம், சயப மம்தனள்ந னெர்த்டயகவநனேம்
அம்ிவகழதமடு ம்ந்டப்டுத்டய இந்ட ஆந்ட ரி
ளக்ஷில் பிடணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
இளடல்மணயனந்டமலும் லபித்தம டந்த் பிழசங்கள்
டமன் அந்ட ளக்ஷனுக்கு னக்தம். அந்டத் டந்த்த்டயல்
பனம் இம்டு ணந்த்ங்கவநனேம் அடயல்
ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட இண்டு ச்ழமகங்கலம் (32, 33)
டமன் இந்ட மகத்டயற்கு உதிர் யவ ன்று
அிப்மதனண்டு. ின்மடயதில் அபதப ஸ்பனொ

பர்ஞவ ன்மல் இட அழட அம்மவந அக்ஷ
ஸ்பனொத்டயல் ிடித்டக் ளகமடுப்ட.
ழடபவடகலக்கு சரீ னொம், சப்ட னொம் ன்று இண்டு
இனப்டயல் ின் மகம் சரீ மகம், இட சப்ட னொம். அட
கண்ஞமல் மர்க்கும் த்னச்த னொம். இட கமடமல் ழகட்கும்
ச்மவ்த னொணமகலேம் பமக்கமல் ளசமல்லும் பமச்த

னொணமகலேம் இனப்ட. இந்ட னொத்டயயனந்டடமன் அந்ட
னொழண உண்மதிற்று;இவட ிப்டமழழத அட

ப்த்தக்ஷணமகயட ன்று (சப்ட னொத்டயற்கு) உத்கர்ம்
ளசமல்படண்டு.
இடமலும் அவடத்டமன் ிடிக்கயட ன்மல் அப்ழமட
இட உமதந்டமன், அடழப க்ஷ்தம் ன்று அடற்கும்
உத்கர்ம் ளசமல்மம்டமழ?இடயயனந்ழட அட

உண்மகயளடன்னும்ழமட அடடமன் ன், னம் ன்று
உத்கர்ம் ளசமல்மம்டமழ?ணற் ணதங்கநில்

ன் ளசமல்ழபழம?'ளநந்டர்த ரி" ன்று

டுத்டக் ளகமள்லம்ழமட அம்மலவத அனகம
அபதப சரீ னொத்டக்குத்டமன் full mark !.
டத்பளணல்மம் ளசமல்யப் னர்ப மகத்வட னடிக்கும்
ழமட க-ி ன்று டந்வட-டமதில்டமன் ளகமண்டு
பந்ட யறுத்டயதினக்கயமர். 'கன்', அப்னம் 'ி'.
அந்டத் டமதமரிம் அத்டவ டந்த்னம் டத்பனம்
னர்த்டயதமகயபிடுகயன். குனந்வடக்குத் டமதமளன்மல்
அபலவத ஆகமம்டமன் (படிபம்டமன்) 'னகம்
மர்க்கயட'ன்று என குனந்வட னடயல் ளடரிந்ட
ளகமள்பட டமதமரின் னொத்வடத்டமன். ச்வச, சயப்ன, கர்
கமகப் மர்த்ட ந்ழடமப்டுபட டமதமரின்

னொத்வடப் மர்த்டத்டமன். அடமல் க-ி ன்று
அந்ட கத்ிவத னடிபமகச் ளசமன்ழடமடு டத்ப

சமஸ்டயத்வட னெட்வக் கட்டி வபத்டபிட்டு டமதமரின்
னொத்வட ழகசமடயமடம் பர்ஞிக்க ஆம்ித்டபிடுகயமர்.
இங்ழகடமன் 'ளநந்டர்த ரி'ன்ழ ளசமல்ப்டும்
மகம் அம்மலவத மபண்த ளபள்ள்த்வட அவ
அவதமக பர்ஞிக்கும் மகம் ஆம்ிக்கயட.
சந்டய-றர்த ளணௌந ீச்பரி
சந்டய-¨ர்த ளணௌந ீச்பரி
டுத்ட டுப்ில் அம்மலவத ழசகத்வட (சயவ)
பர்ஞிப்டற்கு ற்கக் கபித்ப சயகணமகக் கல்வகவநக்
ளகமட்டிதினக்கயமர். டகடக ன்று ¨ர்தின் ிகமசம்
ணமடயரிதம கம்ீனம், குலகுலளபன்று சந்டயவப்

ழமன் ணமடர்தனம் கூடி கல்வவதனேம்

பமக்வகனேம் மர்க்கயழமம். றர்த-சந்டயர்கள் இண்டு
ழவனேம் அம்மள் சயயழ ழசர்ப்டமகழப ச்ழமகம்
அவணந்டயனக்கயட. (ச்ழம 42)
கவடர் ணமஞிக்தத்பம் ககணஞிி:மந்த்-கடிடம்
கயரீம் ழட வணம் யணகயரிறழட கர ர்டதடய த:|
 ீழதச் - சமதமச்-சுஞ-சம் சந்த் - சகம்
டடே:ளசௌமீம் AIF ணஸ்கமம் யந்டமடய டயஞமம் ||
(யணகயரிறழட)

இணதணவதின் ணகழந!

(ணமஞிக்தத்பம்) த்ணமக இனக்கும் டன்வணவத (கவட:)
அவந்டள்ந (ககணஞிி:) (ண்ஞிண்டு) ¨ர்தர்கநமல்
(மந்த்-கடிடம்) ளனக்கணமக இவனக்கப்ட் (ழட) உட
(வணம் கயரீம்) ளமற் கயரீத்வட (த:) பன்
(கர ர்த்டதடய) பர்ஞிக்கயமழம (:) அபன் (சந்த் சகம்)
(அக் கயரீத்டயலுள்ந) சந்டயப் ிவவத (ீழதச் சமதமச்
சுஞ) அக்கூட்டின் (கூடு ழமன் கயரீத்டயல் உள்ந
ழணற்டி ¨ர்தர்கம த்ங்கநின்) சமவததிமல்

னமம் ளற்று (சம்) மமபண்ஞ பிசயத்ம் ளகமண்
(ளசௌமீம் டடே:) இந்த் டடேஸ் (ப்டும் பமபில்)
(இடய) ன் (டயஞமம்) சயந்ட கனத்வட (கயம்

ணஸ்கமம் யத்மடய) ப்டிப் ளமனத்டமடயனக்க
இதலும்?)
ஆற்ளமலக்கு, ழடளமலக்கு ன்று ளசமல்கய ணமடயரி

நிடணம பமக்குகநமல் ம்தணம அிப்மதங்கவநச்

ளசமல்பவட ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'வபடர்ீ ரீடய'ன்மர்கள்.
'பிடர்

ழடசத்ட Style' ன்று அர்த்டம். அந்டச் சரவணதின்

கபிபமஞர்கள்டமன் ஆடயதில் இந்ட ஸ்வயல் ழடர்ச்சய
ளற்யனந்டயனக்க ழபண்டும். 'ளகௌடீ gF' ன்கய ஸ்வல்
ளகௌழடசணம பங்கமநத்டயல் ழடமன்ய ப்யத்டய
அவந்டயனப்ட. இடயல் அிப்மதங்கள் நிடயல்

னரிதமடடமக இனக்கும்;பமக்கும் ஆர்மட்ணமக இனக்கும்.
'ளநந்டர்த

ரி'தில் இண்டு ஸ்வவனேம்

கந்டடமன் ண்ஞிதினக்கயமர். 'ி'ன்று னன்
ச்ழமகத்டயல் ளமம்க் கயட்க்ழக ளகமண்டு பந்ட
பிட்டமல், அபலவத கம்ீம், ணயவண ளடரிதமணல்
ழமக பிப்மட ன் ணமடயரி இங்ழக டனமக
ளகமஞ்சம் கனளபன்ழ ஆம்ித்டயனக்கயமர்.
அிப்மதனம் (ச்ழமகத்டயன் கனத்டம்) complicated

ஆகத்டமன் இனக்கயட. ரி-ிபமம்- அடித்டப்
னவத்டக் ளகமண்டு பனகய ணமடயரி இந்ட ளக்ஷின்
ஆம்ம் இனக்கயட.
ழடழபமகத்டயயனந்ட டடளபன்று பந்ட கங்வக
ஈச்பனுவத சயயல்
ழசர்ந்ட ிகு ழபகத்வடக் குவத்டக் ளகமண் ணமடயரி,
அம்மலவத சயற ம்ந்டணம பர்ஞவ னடிந்ட
அப்னம் அடுத்ட ச்ழமகங்கநின் style டஞிந்ட
சமந்டணமகயட.
¨ரித சந்டயர்கவந அம்மநின் சயயல்

ழசர்த்டயனப்டமகச் ளசமன்ழன். அபள் சந்டயழசகரி ன்
பிதம் னன்மடிழத ளசமல்யதினக்கயட. ¨ர்தழசகரி

ன்ட னட பிதம்!அடயலும் என ¨ர்தன்

ணமத்ணயல்வ;ன்ிண்டு ¨ர்தர்கவநனேம் டவதில்
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமள் ன்கயமர்.
சந்டயழசகன் ன்று ப்யத்டணமனேள்ந ஸ்பமணயக்கும்
¨ர்தழசகன் ன்று ளதரினக்கயட. மடேழசகன்டற்கமத்ட 'மடேழகர்'ன் ளதனக்கும் அந்ட

அர்த்டந்டமன். உடத¨ர்த ச்ணய யங்கத்டயன் டவதில்
பிலகய டயனுசயல் அழக ழக்ஷத்ங்கநில்
இனக்கயடல்பம?அப்ழமட ஸ்பமணய
¨ர்தழசகமதினப்டமகச் ளசமல்மம்.
டவஜமதிறு ன்ழ ளதழமடு டஞ்சமலைர்
யல்மபிழழத இண்டு சயபழக்ஷத்ங்கள் இனக்கயன்.
என்று வபத்டீச்பன் ழகமபிலுக்கு ழணற்ழக இனப்ட.
ழடபமத்டயல் அடற்குக் கனப்யதலூர் ன்று ளதர்.
இன்ளமன டவஜமதிறு டயனத்டவப்னண்டி
டமலுகமபில் இனப்ட. அங்ழக சயபயங்க சயயல் ¨ர்த
கயஞம் இனப்டமழழத 'டவ ஜமதிறு' ன்று ளதர்
ற்ட்டமகச் ளசமல்கயமர்கள்.
'ழமணஞி', 'ககணஞி'ன்ளல்மம்

ளசமன்மல்

ஆகமசத்டயல் ணஞி ணமடயரிப் ிகமசயத்டக் ளகமண்டினக்கும்
¨ர்தன் ன்று அர்த்டம். "ககணஞிி:"ன்று இந்ட
ச்ழமகத்டயல் plural -ல் (ன்வணதில்) ளசமல்கயமர்.
ம்னவத னழமகனம் பக்ங்கலம் என
¨ர்தவச் சுற்ய பனபடமல், universe (பிச்பம்)

ன்டயழழத என ¨ர்தன்டமன் உண்டு ன்யல்வ.

இன்னும் த்டவழதம ¨ர்தர்கள். க்ஷத் ணண்ங்கள்
உண்டு. த்பமடச ஆடயத்தர்கள் ன்டமகப் ன்ிண்டு
¨ர்தர்கள் இனப்டமக சமஸ்டயம் ளசமல்கயட.
பிச்பமகமரிஞிதம அம்மலவத சயயல் உள்ந
கயரீத்டயல் த்கற்கநமக இவனக்கப் ட்டினப்ளடல்மம்
அந்ட மம ¨ர்தர்கலந்டமன் ன்கயமர். 'மந்த்
கடிடம்'ன்மல், 'ளனக்கணமக இவனக்கப்ட்'ன்று
ளமனள். இப்டி அபள் ¨ர்தழசகரிதமக

இனப்வடத்டமன் னடல் பரி ளசமல்கயட.
பர்ஞவ ஆம்த்டயழழத இவ்பநலே கண்வஞக்கூசும்கண்வஞப் யக்கும் ன்ழ ளசமல் ழபண்டும் -

ிகமசத்வட, உஷ்ஞத்வடச் ளசமன்டற்கு ணமற்மக
அடுத்ட பரிதில் அம்மவநக் குநிச்சயதமக
'யணகயரிறழட!ன்கயமர்.

க்டஜ்ழதமடயமக ஆதிம் உடத ¨ர்தகமந்டயழதமடு
இனக்கய
கமழணச்பரிவத, னடயழழத கப்ட் ¨ர்தர்கவநச்
ளசமல்ய பிட்டமல், ச்வசப் ழசல் ன் யணகயரி
குணமரிதம மர்படயதமகச் ளசமல்யக் கூப்ிடுகயமர்.

க்குவத ஸ்ழடமத்ம் னடிகய இத்டயல் (ச்ழம-96)
மர்படயதமக ஆபிர்பிப்டற்குப் னர்பமடமத்டயல் டக்ஷன்
ளண்ஞமக பந்டழமட அபலக்கு இனந்ட 'டய'ன்
ழவச் ளசமல்ய, 'டப டய டீமம் அசழண'ன்று
கூப்ிடுகயமர். டய டக்ஷஞின் தஜ்ஜகுண்த்டயல்

சரீமர்ப்ஞம் ண்ஞிபள். ஆமல் சமம்மக னடிந்ட
ழமகமணல், ழர்ணமமக ீப மணம ச்வச யத்டயல்

ச்ளசன்று மர்படயதமக அபடமம் ளசய்டமள்!அக்ி

குண்த்டயயனந்ட ழழ ஸ் ணவக்குப் ழமய் அங்ழக
சுவணதமக னொம் டுத்டக் ளகமண்மள்!சணஞர்கழநமடு
பமடம் ண்ஞிழமட ஜமம்ந்டர் அக்ிதில்
ழமட் ழடபம டு ரிந்டழமகமணல் ச்ழசமவதமக

ளபநிதில் பந்டடம் இந்ட ணமடயரிடமன்!இங்ழக அம்மவந
ஆசமர்தமள் ளமம்லேம் உஷ்ஞத்டக்கு அப்னம் 'ி
ணவதின் ளண்ழஞ'ன்லேன் யல்ளன்மகய

கயஞங்கவநப் ளமனயனேம் 'சந்த் சகம்'ன் ிவச்
சந்டயவச் ளசமல்ய ன்மகத் டமசணம் ளசய்ட
பிடுகயமர்.
அம்மலவத கயரீத்டயல் 'சந்த் சகம்' இனக்கயட.
அந்டக் கயரீம் டங்கத்டமமட. 'வணம் கயரீம்'ன்று
இனக்கயட. 'ழணம்'ன்மல் டங்கம்.
'வணம்'டங்கத்டமமட.

யணம் ன்மல் ி. இபள்

யணகயரிறடமபமக இனக்கயமள். ழகழமயத்டயழ
ிம்ண பித்தம ஸ்பனொிஞிதமக பந்ட இந்டயனுக்கு
உழடசம் ளசய்னேம் அம்மவந 'வணபடய'ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. அடற்கு யணகயரிறடம ன்றும்,
ழணகமந்டயழதமடு ப்கமசயக்கயபள் ன்றும் இண்டு
அர்த்டனம் ஆசமர்தமள் ண்ஞிதினக்கயமர். இங்ழக
ளநந்டர்த ரி னத் ச்ழமகத்டயழழத உயத்
ம்ந்டம் கமட்டிபிழபண்டுளணன்று யணகயரி, ழணம்
இண்வனேம் ிஸ்டமித்டயனக்கயமர். அட ணட்டுணயல்வ.
அங்ழக இந்த்னுக்குத்டமழ உழடசயத்டமள்?இங்ழகனேம்
'டடே:ளசௌமீம்'ன்டமக

பமபில்வ அந்ட

இந்த்ின் டடேமகழப ளசமல்கயமர்.

'வணம்-யண'ன்று
'சம்'-'சகம்' ன்று

அடுத்டடுத்டப் ழமட்டினக்கயமர்;

அடுத்ட பரிதில் பனகயட. டவக,

ழணமவ னடயத அஞிகவந இப்டி ஸ்ழடமத்ம்
னமலேம் மநணமகக் ளகமட்டிதினக்கயமர்.
¨ர்தர்கவந ணமஞிக்கங்கநமக இவனத்ட அம்மலவத
டங்க கயரீத்டயல் சந்டயகவ இனக்கயட. மம் மர்க்கய
சந்டயன் ¨ர்தவபி ணம சயன்ட. ஆமல்

இங்ழகழதம ¨ர்தர்கள் கயரீத்டயல் சயன்ச் சயன் கல்லு
ன்மல், அந்டக் கயரீத்டயழழத ளரிசமகப் னசஞிப்

த்வட ணமடயரிதம ிவச் சந்டயன் இனக்கயட!சந்டயன்
அம்னடம், ி இண்வனேம் ளனக்குகயபன். ிவத
உற்த்டய ண்டபடமல் அபன் 'யணகன்'. மஞ்சு

ச்ழமகம் டள்நி (46) 'மகம யணக'ன்று பனகயட. அட
னர்ஞிவண. இட னென்மம் ிவ - பவநந்ட பில்
னொத்டயலுள்ந ிவ. அடன் யம ித்டயபவகநமகப்
பிதினக்கயட. ¨ர்த ணஞிகநின் எநி அந்டப்

ிப்த்டயல் டுகயட. 'ீழதச்சமதம'ன்டயல்
'ீம்'ன்மல்

க்ஷயக்கூட்டின் னொத்டயலுள்ந கயரீம்.

அடயலுள்ந ணஞிகநின் 'சமதம'ன்ட ¨ர்த ப்கமசம்.
¨ர்த ப்கமசம் ிப் த்டயன் ழணழ ட்லேன்
ன் ஆகயட? ீனண் ழணகத்டயன் ழணழ ¨ர்த
ளபநிச்சம் ட்லேன் ன் ஆகும்?பமபில்
ழடமன்றுழணமல்யழதம?ப்ட பர்ஞனம் ழசர்ந்ட அந்ட
பம பில்லுக்கு ணமணமக பர்ஞ பிசயத் அனகுக்கு

டலேணயல்வ. அம்மநின் கயரீத்டயலுள்ந ி யமபின்
ழணழ ¨ர்த ணஞிகநின் ளபநிச்சம் ட்டு னமம்

ற்யதடம் - 'சுஞம்'ன்மல் னமம் ழமடுபட;அப்டி

ழமட்லேன் - refraction -ல் (எநிச் சயடயல்) அந்ட பில்லு
னொணம ிவ ப்டபர்ஞனம் ளற்று 'சம்'ன்மல் 'பர்ஞ

பிசயத்ம்'- ப்ட பர்ஞ

ழடங்கவநனேம் ளபன்று ளகமட்டுகயட. அடமபட
அட பமபில் ணமடயரி ஆகயபிடுகயட.
'சந்டயன்

ஸ்பத ப்கமசணயல்மட என மவட் ¨ர்த

ளபநிச்சம் ட்டுத்டமன் அட யம ன் சந்டயரிவகவதப்
ளறுகயட. ன்வட் ட்டுத்டமன் மவட்டில்
னென்வட் உண்மபட'ன்ட தன்ஸ் மம். கபிவட
ளசமல்லும் மயழம ஸ்பப்கமசணம சந்த்கவ

ழணழ ¨ர்த ளபநிச்சம் ட்டு அட பமபில்மகய
பர்ஞ மம் ண்டகயட!மக்ஷ£த் அம்ிவகதின்
சயயழ மர்க்கப் மர்க்கத் ளடபிட்மட அனகும்
குலவணனேம் ளகமண் பமபில்மகப் ிவச்
சந்டயவக் கமட்டி இப்டிதன அடீட கல்வ

ணமகபிதம ஆசமர்தமள் ளகமடுத்டயனக்கயமர். ஆமல்
இட ழடம டணக்குத்டமன் உடயத்ட அம கல்வ ன்று
யவக்கமணல், உன் கயரீ ணஞி எநிகள் சந்டயில்
ழசர்ந்ட பிசயத் பர்ஞங்கவந உண்மக்குபவட

பர்ஞிக்கய பன்டமன் அவட பமபில்ழமடு ளமனத்டய
உபவண ளசமல்மணயனப்மன்?ன்று ழகட்கயமர். '

ளசௌமீம் டடே : இடய டயஞமம் கயம் ணஸ்கமம்
யத்மடய ? 'ன்று மமம் பரிதின் prose order . 'பமபில்
ன் அிப்மதத்வட ப்டிக் கபிவடதில்
ளமனத்டமணயனக்க னடினேம்?'ன்று அர்த்டம். ' த :

கர ர்த்டதடய ' ன்று இண்மம் பரிதில் ளசமல்படற்கு

'பன்

பர்ஞித்டமலும்'ன்று அர்த்டம். ளரித கபிழதம,

சயன் கபிழதம பமமலும் டன் பர்ஞவதில்

இந்டக் கனத்வடச் ளசமல்மணயனக்க னடிதமட ன்கயமர்.
'ளநந்டர்த

ரி'ஆம்த்டயழழத இப்டித் டம்வணக்

குவத்ட அக்கயக்ளகமண்டு ழசும் ஆசமர்தமள் னடிலே
பவதில் இந்ட பித ம்த்வட ளபநிப்டுத்டயக்
ளகமண்டு ழமகயமர்.
ணவனக்கு அடயடய இந்த்ன். அபனுவத பஜ்மனேடம்
ழமடு ழமளன்று ழமடுபடடமன் இடி. அபன் வக
பில்லுடமன் பமபில். அவட 'இந்த் டடேஸ்'ன்ழ

ளசமல்பட. இங்ழக 'ளசௌமீம் டடே:' ன்று அவடத்டமன்
ளசமல்ய இனக்கயமர். ழவதிழ னடமக, front -ல்,

யன்று னேத்டம் ளசய்படமல் இந்த்னுக்கு 'சுமீன்'ன்று
ழர்- 'அண'த்டயழழத இனக்கயட. அபனுவத டடேழ
'ளசௌமீம்'டடே:'

யர்குஞ ிம்ணத்டயயனந்ட மசக்டயப் ிமபத்டமல்
இத்டவ ஸ்னஷ்டி

பிழமடனம் பந்டயனப்வடழத refraction -ல் சுத்ட ளபலப்ன
மம பர்ஞங்கநமகப் ரிஞணயப்ழடமடு எப்ிமம்.

அம்மள் ளநந்டர்தத்வட பர்ஞிக்க ஆம்ிக்கும் னடல்
ச்ழமகத்டயழத இந்ட அிப்மதனம் பந்டபிடுகயட.
இங்ழக ளசமல்பட refraction இல்வ, reflection (ிடயயப்ன)
டமன் ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம். ¨ர்த
எநி சந்டயப் ிவதில் ட்டு அடன் ிக் கசயபில் 
பர்ஞங்கநமகப் ிரிந்டட ன்று டுத்டக் ளகமள்நமணல்,

 ¨ர்தர்கலம் ல்ழபறு கர்கநில் இனப்டமகலேம்,

அவப ல்மம் கண்ஞமடி ணமடயரி உள்ந சந்டயகவதில்
ிடயயத்ட (reflect -ஆகய) அவட இந்டய
டடேமக்கயபிடுகயட ன்றும் வபத்டக் ளகமள்நமம்.
இப்டி ஸ்பனொ பர்ஞவதின் னடல் ச்ழமகத்டயழழத
ழமக பமழ்க்வக னமலேக்கும் த்டத் டனம் சந்டய

¨ர்தர்கவந அம்மநின் சயயழ கமட்டி சந்த்-¨ர்த
ளணௌந ீச்பரிதமகக் கயரீம் டரித்டக் ளகமண்டு சந்டய
¨ர்தர்கவந அடயழழத வபத்டக் ளகமண்டினக்கய ம
கம்ீணம டர்சம்!ஆமல் அப்ழமடம் டமதமர் ன்
யவப்னம் பனம்டிதமகத்டமன் னன் ச்ழமகம்

என்யழழத (ச்ழம-34) "சசய ணயய பழக்ஷ£ன னேகம்":
சந்டய ¨ர்தர்கநமல் ழமகத்டக்குப்

மலூட்டுகயமள்'ன்று ழமட்டினக்கயமர்.
இங்ழக என்றுக்குப் டயல் அழக ¨ர்தர்கவநச்
ளசமல்யதினந்டமலும் அபற்யன் ிகமசனம் னடிபமகப்
ழமய்ச் ழசனகய சந்டயனுக்குத்டமன் சயப்ன!அடமபட

கன்ணமடமவப சந்டயளணௌந ீச்பரிதமக டரிசம் ண்ஞி
வபத்டயனப்ழட சயப்ன.

வகமத்டயல் ஆசமர்தமலக்கு ஈச்பன் டந்ட ஞ்ச
யங்கங்கலக்கு சந்டயளணௌந ீச்பர் ன்ழ ளதர். அழட
ணதத்டயல் அபர் ளற்றுக்ளகமண்டடமன் 'ளநந்டர்த
ரி'ன்றும், அடயல் ந்டயழகச்பர் உனபிக்
ளகமண்வடப் னர்த்டய ளசய்தழப அபர் இந்ட 42ம்

ச்ழமகத்டயயனந்ட டைறு பவ ளசய்ட னடித்டமர் ன்றும்
னன்ழ கவட ளசமன்ழன். சந்டயளணௌந ீச்பர் ஈச்ப

ஸ்பனொம் ன்டழம இந்ட ஸ்ழடமத்டயனம்

அம்மலவத ஸ்பனொழண ன்று ளசமன்ழன்.
ஆவகதமல் அபவநச் சந்டயளணௌந ீச்பரிதமக
பர்ஞிப்டயழழத ஆம்ிப்ட ளமம்லேம்
ளமனத்டணமதினக்கயட.
இனட்வப் ழமக்கடிக்கும் கறுப்ன
இனட்வப் ழமக்கடிக்கும் கறுப்ன
எழ கத்ஜ்ழதமடயப் ிபமணமக கயரீ பர்ஞவவத
ஆம்ித்ட ஆசமர்தமள் அழட ச்ழமகத்டயல் ழமகப் ழமக
cooling glass

ழமட்டுக் ளகமள்பட ழம ிணவ, ிணடய

இபற்வச் ளசமல்ய ணவனக் கமத்டயழழத ழடமன்றும்
பமபில்ழமடு னடித்டமர். அடுத்டடயல் னல ணமற்மகக்
கன்ங்கழல் ன்யனக்கும் அம்மலவத ழகசமத்வட
பர்ஞிக்கயமர்.

டழமட த்பமந்டம் ஸ்-டயட-டயழடந்டீப-பம்
க-ஸ்யக்ட- ச்க்ஷ்ஞம் சயகு- யகுனம்ம் டப சயப |
தடீதம் ளநப்தம்- ம் உப்டம் றண:
பந்த்-தஸ்ணயந் ணந்ழத பணட-பமடீ-பிிமம் ||
"சயழப!"

ன்று அபலவத ண ணங்கந ஸ்பனொத்வடச்

ளசமல்யக் கூப்ிடுகயமர். 'த்பமந்டம் டழமட'ன்மல்
'இனவநப்

ழமக்கடிக்கட்டும்'ன்று அர்த்டம்.

அடடமன் கயரீத்வட கப் ிகமசணமடமகச் ளசமல்யதமகய
பிட்ழட;இனட்டு ங்ழகதினந்ட பந்டட?

இட ளபநி இனட்டு இல்வ, உள்நினட்டு. அத்டவ
ழவனேம் ிடித்டமட்டும். அஞ்ஜமம் ன் இனட்டு.
'அபித்தமமம்

அந்டஸ்டயணயம்'ன்று ஆம்த்டயழழத

(ச்ழம-3) ளசமன் இனட்டு.
'டழமட
'ம்

த்பமந்டம் :'ன்டயல் ''ன்மல் 'ம்னவத':

ல்ழமனவத அஞ்ஜம இனட்வனேம்

ழமக்கட்டும்.'ல்மனக்கமகலேம் ஆசமர்தமள் ிமர்த்டவ

ண்டகயமர். அபழம ஜம ஜ்ழதமடயஸ்மக இனந்டபர்.
அஞ்ஜம இனள் ணக்கமக ம்ழணமடு ழசர்ந்ட

ிமர்த்டவ ண்டகயமர். இங்ழக ' டழமட த்பமந்டம் 
:' - 'ம் ல்ழமர் அஞ்ஜமனம் ழமகட்டும்'ன்று

ஆம்ிக்கயபர், அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் ' டழமட ழக்ஷணம் 
:'
ம் அவபனக்கும் ழக்ஷணத்வடக் ளகமடுக்கட்டும் ன்று
ஆம்ிக்கயமர்.

அஞ்ஜம டணவ ட ழமக்கடிக்க ழபண்டும்
ன்கயமர்?அம்மலவத ஜ்ழதமடய ஸ்பனொணம?இல்வ.
இடடமன் ழபடிக்வக!இண்மம் பரிதில் பனம் 'டப சயகு

யகுனம்ம்'ன்டடமன் இனட்வப் ழமக்கடிக்க ழபண்டித
பஸ்ட. 'டப'ன்மல் உன்னுவத;அம்மலவத.
'சயகும்'- ழகசம். 'யகுனம்ம்'- ளடமவக, கூட்ம்,

அர்த்டயதமகப் ட ழசர்ந்ட என்று. சயகு யகுனம்ம்

ன்மல் ல் அர்த்டயதமகச் ழசர்ந்டயனக்கய ழகச மம்.

அப்டிப்ட்டமன் ழடபவடதின் ழகச மந்டமன் ம்
இனட்வப் ழமக்கடம் ன்கயமர்.

ழகசழண கறுப்மக இனப்டல்பம?அட இனட்வ உண்டு
ண்ஞத்டமழ ளசய்னேம்?எனழபவந அம்மள் கமம்
ழடமன்றுபடற்கு னன்ழ ழடமன்யதபநமடமல் ல்

கயனபிதமக டவளதல்மம் எழ வதமய் ளபள்வந
ளபழநளன்று இனந்ட அட இனட்வப் ழமக்கட்டுளணன்று
மம் யவத்டமலும் டப்ன. ழடபர்கலக்கு னெப்ன கயவதமட
ன்டமல்டமன் யர்ர், அர் ன்று ழர்.
ழடபர்கலக்ளகல்மம் சக்பர்த்டயிதமக
இனக்கப்ட்பலக்கு ப்டிக் கயனடு ற்டும்?
அபலக்கு ணத்தண பதறக்கு, டுத்டப் ிமதத்டக்கு

உள்ந சரீ னடயர்ச்சய கூ இல்வ. ழமகத்டக்ளகல்மம்
டமதமக இனந்டம் என கன்தமக் குனந்வடக்கு இனக்கய
ழகமணநணம, மல்தணம ழடபமகுடமன் இபலக்கு
இனக்கயட. 'அகயமண் ழகமடி ஈன்

அன்வழத!ிள்வநனேம் கன்ி  ணவ ழசும் ஆந்ட
னொ ணதிழ!ன்கயமர்கள்.
'கன்ி'ன்று

ணவ ழசயற்மம்!அடமபட இட ழபடம்

வபத்ட ழமம். இப்டிச் ளசமன்ட ஆடமத்ழடமடுடமன்.
ழபடத்டயல் எவ்ளபமன ழடபவடக்கும் கமதத்ரீ ளசமல்கய
ழமடடமன் மக்ஷ£த் டர்கம ழணச்பரிதின் கமதத்ரீதில்
அபவந கன்தமகுணமரி ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.
அடமல் அபலவத கூந்டல் கறுப்மகத்டமன் இனக்கும்.
ந்ழடத்டக்கு இம் டமணல் இப்டித்டமன் இங்ழக

ஆசமர்தமலம் பர்ஞித்டயனக்கயமர்:'டயட-டயட-இந்டீப-

பம்'ன்கயமழ, இவட டயட-இந்டீப-படயடம்'ன்று
ணமற்யக் ளகமள்ந ழபண்டும். 'அன்ர்ந்ட கனளய்டல்
னஷ்க் கமட்டுக்கு ணணமட'அபலவத ழகச மம்
ன்று அர்த்டம். ந நளபன்று, கன்ங்கழளன்று
இனக்கயட அம்மநின் கூந்டல். "க-ஸ்யக்ட-

ச்க்ஷ்ஞம்' - கம் ன்மலும் கமர்ழணகம் ணமடயரி ன்று
வபத்டக் ளகமள்நமம். 'க ச்தமம்'ன்று கயனஷ்ஞவச்
ளசமல்லும்ழமட 'கம்'ன்மல் டவ ணதிரின்

அர்த்டயவத, dense ஆக இனப்வடச் ளசமல்படமகலேம்
வபத்டக் ளகமள்நமம். 'ஸ்யக்டம்'ன்மல் ன்மக

வடம் ழமட்டு ழடய்த்ட நநப்ட ன்று அர்த்டம்.
ஸ்ழம், ஸ்ழயடன் ன்கயழமழண, அட
'ஸ்யக்'டமடபியனந்ட

பந்டடடமன். ண்ளஞய்ப்ிசுக்கு

எட்டிக் ளகமள்கய ணமடயரி, 'சயக்ளகப் ிடித்ழடன்'ன்டி,
ணழமடு ணஸ் எட்தினப்டடமன் ஸ்ழயடம்.
இங்ழக சயக்கு, ிசுக்கு இல்மணல் அம்மநின்
டவணதிவத் வடம் ழமட்டு ன்மக

பமரிபிட்டினப்டமக அர்த்டம். 'ஸ்யக்டம்'ன்மல்

ணயனடபம ன்றும் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
அப்னம் 'ச்க்ஷ்ஞம்' ன்று இன்ளமன அவளணமனய.
'ச்க்ஷ்ஞம்'ன்மல்

சயடுக்கு, கயடுக்கு இல்மணல் ன்மக

பனபனளபன்று இனப்டமக அர்த்டம். கனளய்டல் கமமக
ட்டுப்ழம, நநக் கறுப்மக, அர்த்டயதமக, ணயனடபமக,
பனபனப்மக இனக்கயட ன்று என ளசதிமக
பர்ஞித்டக் ளகமண்ழ ழமகயமர். னன் ச்ழமகத்டயல்

ளகட்டிதம டங்கக்கயரீத்வட கடிணம பமர்த்வடகநமல்
ளசமன்பர் இங்ழக 'டயட-டயட- இந்டீப-பம்',

'க-ஸ்யக்ட-ச்க்ஷ்ஞம்'ன்

பமர்த்வடகவநனேம்

ணனணனளபன்று யல்க் ணமடயரிப் ழமட்டினக்கயமர்.
அத்வபட ழபடமந்ட டத்பபமடயதம ஆசமர்தமள்
கபிகலக்ளகல்மம் கபிதமகலேம் இனப்பர்.

அம்மநின் ழகசத்டக்குக் குநிர்ச்சயதம கனளய்டயன்
யம், ளணன்வண னடயதவப ணட்டுந்டமன்

உண்ம?இன்ளமன சயப்ன அம்சனம் உண்டு. அடழப
னென்மம் பரிதில் ளசமல்கய ' ளநப்தம்'அடமபட 'இதற்வகதம பமவ'.
ன வபத்டக் ளகமள்நமணழ, ஸ்பமமபிகணமகழப,
அம்மநின் ழகசம் டயவ்த ரிணநம் பசுகயடமம்.
ீ
அம்மள்
ழகசத்டக்கு இதற்வகதமக பமவ கயவதமட ன்று
க்கர ர் ிடிபமடணமகச் ளசமல்ய ஈச்பன் ளற்யக்

கண்வஞக் கமட்டினேம் எப்னக் ளகமள்ந னடிதமட ன்று
ஆழக்ஷித்ட அந்ட அசமத்டயமல் பிதமடயக்கு ஆநமகய
அப்னம் 'டயனனனகமற்றுப்வ'மடி ணன்ிப்ன ழகட்டுக்
ளகமண்டு ஸ்பஸ்டணமமர் ன்று ம் க்கத்டயல்
ியத்டணமக பினத்டமந்டம் இனக்கயட.
ஆசமர்தமள் யஸ்ந்ழடணமக '-ளநப்தம்''ணமகழப

இதற்வகதமகழப றகந்டம்

ளமனந்டயதட ன்று ளசமல்யபிட்மர்.

டயதம்க ணந்டயத்டயல் 'றகந்டய'ன்று ஈச்பனுக்ழக ழர்
ளசமல்யதினக்கயட. ளநந்டர்த ரித் ளடமர்ன
யவத உள்ந ணவக்ழகமட்வக் ழகமபியல் ழடபி

றகந்டயடமன் - றகந்ட குந்டநமம்ிவக. குந்டநம்
ன்மலும் ழகசமம்டமன்.

இப்ழமடம் சய இங்கநில் அம்மள் னவ, உமவ
ன்மக யத்டயத்ட அபள் ஆபிர்மபம் ளடரிகயழமட
'எழ

டமனம்ன பமவ பந்டட'ன்றுடமன் ளசமல்க்

ழகட்கயழமம். இப்டிப்ட் ஸ்பதணமகழப ரிணநனள்ந
ழகசத்டயல் இந்டயனுவத ந்டபத்டப் னஷ்ங்கவநனேம்
சூட்டிக் ளகமண்டினக்கயமள். னடல் ச்ழமகத்டயல் இந்டய
டடேவக் கயரீத்டயல் மர்த்ழடமம். இப்ழமட அபனுவத
உத்தம பத்டப் னஷ்ங்கவநக் ழகசத்டயல்
மர்க்கயழமம்.
'பணடன்'ன்மல்

பமசுன் ன்பவ அனயத்ட

இந்டயன். 'பணட பமடீ'- இந்டயனுவத ழடமட்ம்.
'பமடீ

பிிமம்'ன்மல் அந்டத்ழடமட்த்ட

ணங்கலவத. 'பிம்'ன்மல் ணம். 'றண:'ன்று
னென்மம் பரிதில் பனபவட இங்ழக ழசர்க்க ழபண்டும்.
'றணஸ்'ன்மல்

ளமடப்வதமகத் ழடமன்றும்

அர்த்டம். ல் ணனள்நபர் ன்ட குயப்மக
'றணஸ்'ன்ட

ழடபமடயவதக் குயக்கும்.

னஷ்த்டக்கும் 'றணஸ்'ன்று ளதர். ப்டி என ல்
ணஸ் டன்மல் ணர்ந்ட என ப்டயப் ிழதமனம்
டயர்மர்க்கமணல் அன்வப் ப்னகயழடம அப்டி

னஷ்ணமட ணர்ந்ட ல்பர் ளகட்பர் ன்று ழடம்
மமணல் ல்மனக்கும் ணஞம் ப்னபடமல் இப்டி ழர்.
இங்ழக பணட

பமடீபிிமம் றண:'ன்று ழசர்த்ட,

ழடழபந்டயனுவத ழடமட்ணம ந்டபத்டயயனக்கும்
ணந்டமம், மரிமடம் னடம பினக்ஷங்கநின்
னஷ்ங்கள் ன்று ளமனள் ளகமள்ந ழபண்டும்.
"அம்மள்

ழகசத்டயற்ழகடமன் டன்மல் பமவ இனக்ழக,

டற்கு இந்டப் னஷ்ங்கவந சூட்டிக் ளகமள்ந

ழபண்டும்?பமவக்கமக இல்மணல், ன ம் மர்க்க
அனகமதினக்ழக ன்று அடற்கமக வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமநம?சயழர் மர்வபதில் ழகமநமறு
இல்மணழ அனகுக்கமக னெக்குக் கண்ஞமடி ழமட்டுக்
ளகமள்கயமர்கநமழண, அப்டி இபள் ன வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமநம?"

அளடல்மம் இல்வ. இபள் ஆவசப்ட்டு வபத்டக்
ளகமள்நழப இல்வ. அந்டப் னஷ்ங்கள்டமன் ஆவசப்
ட்டு இபலவத ழகச மத்வட
பந்டவந்டயனக்கயன்.
'அபற்றுக்கு

ன் ஆவச?' ' தடீதம் ளநப்தம்

ம் உப்டம் ' இடடமன் ழடப ழமகத்டப்

னக்கநின் ஆவச. 'தடீதம்' - 'ழகசத்டவத'; 'ளநப்தம்
ம்'- 'இதற்வக ணஞத்வட'; 'உப்டம்'- கயட் இனந்ட
டமங்கலம் அவதழபண்டும் ன்று'- இடடமன்
னஷ்ங்கநின் ஆவச. 'ப்டம்' ன்மல் 'அவத'.
ங்ழகழதம இனந்ட ளகமண்டு பமவப் ிடித்ட ணட்டும்
அவதமணல், அன்ழமடு க்கத்டயல் ழமய் ழகச
மத்டயழழத இனந்ட ளகமண்டு அவத

ஆவசப்ட்வடத்டமன் 'ப்டம்'ன்று ணட்டும்
ளசமல்மணல் 'உ-ப்டம்'

ன் இண்டு லத்வடச் ழசர்த்டத் ளடரிபித்டயனக்கயமர்.
'பந்டய

அஸ்ணயன்'ன்று கவசய பரிதில் பனகயட.

'பந்த்தஸ்ணயன்'ன்று

பனபவட இப்டிப் ிரித்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும். அடமபட அம்மலவத ழகசத்டயன்
இதற்வக ணஞத்வட ன்மக அடயழழத பயத்டத்
டமங்கலம் ள ழபண்டும் ன்டற்கமகழப ழடழபந்டய
பத்டப் னஷ்ங்கள் அடயழ குடிழதயதினக்கயன்.
'அஸ்ணயன்'அடயல்

(ழகச மத்டயல்) ;'பந்டய'-

பயக்கயன். 'ணன்ழத'- ன்மல் யவக்கயழன். 'இப்டி
மன் யவக்கயழன்'ன்று அர்த்டம்.

னழமகத்டப் னஷ்ங்கநம ணல்ய, ணழமஞ்சயடம்
னடமபற்யன் பமவவதனேம் கமயல் கட்டி
அடிக்கய ழடபழமகத்டப் னஷ்ங்கலம் அம்மலவத
ழகசத்டயன் ணம றகந்டத்வடப் ள பினம்ி
அபலவத கூந்டயல் னஷ் ங்கநமக பந்ட

உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு அனகு ளசய்கயன். அவப அபள்
ழகசத்டக்கு ணஞனெட்பில்வ;அபலவத ழகசத்டயன்

ணஞத்வட அவப டங்கலக்குப் ளற்றுக்ளகமள்நழப அடயல்
குடிழதயதினக்கயன். இப்டிப் ட் ழகசம் ம் ண
இனட்வப் ழமக்கட்டும் ன்கயமர். டமன் கறுப்மக
இனந்ட ளகமண்ழ ம் ணக் கனவணவதப் ழமக்க
பல்ட அட. றணஸ்கள் அடயல் பந்ட பசயத்ட
ழணலும் உத்கர்த்வட அவகயன் ன்டமல் ல்
ணனள்ந ல்ழமனவத டயதமத்டக்கும் அட

ஆச்தம் ன்று ற்டுகயட. 'கயனஷ்ஞ கர்ஞமம்னட'த்டயல்
'ீழமி

ீந்த்டண:

ப்டீ:'- க்னஷ்ஞன் டமழ கறுப்மக இனந்டமலும்
அஞ்ஜம இனட்வப் ழமக்கும் டீணமக இனக்கயமன்
ன்று பனகயட. அந்ட ணமடயரிடமன் இடலேம்.
கறுப்ன ழகசம் ப்டி ண இனவநப் ழமக்கும் ன்று
ழகள்பி ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கமணல், ஆசமர்தமள்

பர்ஞிக்கயடி ளனக்கணமக னத்ட கனளய்டல் கமமக,
குநிர்ந்டம், அர்ந்டம், ணயனடபமகலேம் நநப்மகலேம்,

பனபனப்மகலேம், ழடபழமக னஷ்ங்கலம் பந்ட அனகு
ளசய்படமகலேம் அல்ட

அனகு ளறுபடமகலேம், அபற்யன் பமவவதனேம் டெக்கய
அடிக்கய றகந்டம் ளகமண்டமகலேம் மக்ஷ£த் றகந்ட
குந்டநமம்ிவகதின் ழகச மத்வடத் டயதமம் ளசய்ட
மர்த்டமல் டயல் கயவத்ட பிடும்.
ழகசமடயமடம் ன்டயல் ழகசம்டமன் னடல். கயரீத்வட
னடயல் பர்ஞித்டமலும் அட ழகசத்டயன் ழணல் சூட்டிதழட.
கயரீம் அபதபங்கநில் ழசர்ந்டடயல்வ., அட ஆஞம்
டமன். ழடப ீ பிக்ங்கநில் ின்க்கத்வடப் மர்த்டமல்
ளடரினேம் - கயரீம் வபத்டயனந்டமலும் ின் க்கம்
கலத்டக்கு ழணழ ழகசமத்வடப் ிச்ழசமம

ழமட்ணமடயரிக் கமட்டி அடயல் அங்கமங்கள்
ண்ஞிதினக்கும். அவடத்டமன் இங்ழக
பர்ஞித்டயனக்கயமர்.

குந்டந மதகய (டயனக்குனல் மதகய) , ப்ண குந்டநமம்மள்

(பண்மர் குனயதம்வண) , ீ குந்டநமம்ிவக (கனந்டமள்
குனய) , னஷ் குந்டநமம்மள் (னங்குனம்வண) , அஞ்
குந்டநமம்மள் (வணபமர் குனய) , றகந்ட குந்டநமம்ிவக
(ணட்டுபமர் குனயதம்வண) ன்யப்டி ழகச பிழசத்வட
வபத்ழட அழக ழக்ஷத்ங்கநில் அம்மலக்குப் ழர்

ற்ட்டினக்கயட. ஸ்மணத்டயல் ழகச பிழசத்வட
குயப்டமக னடயல் "சம்கமழசமகனந்மக ளநகந்டயக
த் கசம"ன்றும், அப்னம் 'ீ சயகும'ன்றும்

பனகயட. னடல் ழனக்கு சம்கம், அழசமகம், னந்மகம்,
ளநகந்டயகம் ஆகயத னஷ்ங்கள் பிநங்கும்

ழகசத்வடனேவதபள் ன்று அர்த்டம். 'ீ சயகும'ன்மல்
கனங்குனய. 'த்ரிசடயதில் 'மறகந்டய சயகும' (பமர்
குனய) ன்று மணம ளசமல்யதினக்கயட. இப்டிப்ட்
அம்மலவத ழகச மத்வடத் டயதமம் ண்ஞி ம்
க்ழச மத்வடப் ழமக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

