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ணங்கநமம்ம்

ிள்வநதமர்சுனய
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
ிள்வநதமர் சுனய
வட லட ஆம்ித்டமலும் னடயழ ிள்வநதமர் சுனய
ழமட்டுபிட்டுத்டமன் ஆம்ிக்கயழமம். ளரித

கமபிதணமகத்டமன் இனக்கழபடம் ன்யல்வ; என
ழமஸ்ட் கமர்மமலும் ரி, கவ மணமன்
யஸ்மமலும் ரி, னடயல் ிள்வநதமர் சுனய ழமட்டு
பிட்டுத்டமன் லட ஆம்ிக்கயழமம். லடபட

ணட்டுணயல்மணல் ந்டக் கமரிதணமமலும் ஆம்ிக்கய
ழமட அட பிக்ணயல்மணல் னர்த்டயதமபடற்கு

ணமகஞடயவதக் ளகமண்டு பந்டடமன் ஆகடம்.
அபவக் ஸ்ணரிக்கமணல் ந்டக் கமரிதனழண

இல்வதமமலும், இந்ட லத்டக் கமரிதத்டயல் அபவ
ஸ்ணரிக்கயழமம் ன்ட Written proof --ஆகழப (லத்ட னெ
யனொஞணமகழப) ிள்வநதமர் சுனயதில் ளடரிகயட.
ின்மடி மம் லடகய பிதம் 'சுனயத்ட'ப்
ழமகமணயனப்டற்கமக னன்மடி ிள்வநதமர் சுனய
ழமட்டு பிடுகயழமம்.

ிள்வநதமர் சுனய ழமமணல் 'ஏம்' ழமடுகயபர்கலம்

கயந்டம், டணயழ் இண்டிலுழண அந்ட ஏனக்கும் சுனயத்ழட
ஆம்ிக்க ழபண்டிதினக்கயட. அடணட்டுணயல்வ, இந்ட
ப்ஞப ஸ்பனொனம் ிள்வநதமர்டமழ?
சுனய ன்ட பவநசல்; 'பக்ம்' ன்மர்கள். ிள்வநதமரின்
டம்ிக்வக டேி பவநந்ட சுனட்டிக் ளகமண்டினக்கயட.
அடமல் 'பக்டண்ர்' ன்ழ அபனக்கு என ழர்.
ிள்வநதமர் சுனய ழமடுபடயல் மடயதமக இனக்கய
பவநசல் னர்ஞணமகயபிட்மல் னல பட்ம். னழமகனம்,
 ழமகங்கலம், ைத் ணண்ங்கள் அங்கயனேள்ந
ிம்ணமண்னம் ல்மழண பட்ணமவபடமன். 'அண்ம்'
ன்மழ னட்வ ன்றுடமன் அர்த்டம். னட்வ பட்
படிபந்டமழ?
இந்டப் னர்ஞனொத்வடழத வஃனக்கும் ளசமல்படடமன்
ஆச்சரிதம்! 'ரீவைதில் ழகமனய னட்வ' ன்கயழமம்.
'னர்ஞனம்

ிள்வநதமர்டமன், சூன்தனம் ிள்வநதமர்டமன்.

உள்நட, அல்ட ல்மம் ணமத்ணமடமன்' ன்கய ணம
டத்டபத்வடழத சுனய கமட்டுகயட. கமரிதத்வட ஃவர்
ண்ஞிக்ளகமண்டு பனகயபவ, ''ன்ம சுனய!'' ன்று
ப்க்னடத்டயலும் [வனவதிலும்] ளசமல்கயழமம்.

வகதியனக்கய ழணமடகத்டயல் டயத்டயப்னப் னர்ஞத்வட
வபத்டக்ளகமண்டு டன்னுவத னர்ஞத்பத்வட
'ளணமன்ஸ்ட்ழட்' ண்டம்

ிள்வநதமனக்ழக சுனய

ழமடுகயழமம். இந்டச் சுனய ணற்ச் சுனயவதளதல்மம்
னலசமகப் ண்ஞிபிடுபட.

பவநசம ளகமம்ழமடு ஆம்ிக்கய ிள்வநதமர் சுனய,
ளகமஞ்சம்கூ பவநதமட ழர்ழகமட்ழமடு னடிகயட.
ிள்வநதமர் னர்ஞம், சூன்தம் இண்டுணமக
ஆமற்ழமழப பக்ணமடம் அபர்டமன்,
ஆர்பணமடம் [ழமடம்] அபர்டமன் ன்ட

டமத்ரிதம். பக் குஞத்டக்கு ழளடயமவட ஆர்பம்
ன்மர்கள். டணயனயல் இவடத்டமன் ழர்வண ன்ட.
இங்கயீ யலும் straightness, straight- forward ன்கயமர்கள். குஞம்
குஞீம் ல்மம் எழ யர்குஞ ணமத்ணமபின்
ழபங்கள்டமன்.
'உ' ன்ட

ப்ஞபத்டயன் இண்மபடம டு அைம்.

அ-உ-ண ன் னென்றும் ழசர்ந்ழட 'ஏம்' கமணம ப்ஞபம்.
பிதம் ளடரிந்டபர்கள் இவட இங்கயீ யல் Om ன்று

லடமணல் Aum ன்ழ லடபமர்கள். 'அ' ன்ட ஸ்னஷ்டி;
ிம்ணம. 'உ' ன்ட ரிமம்; பிஷ்ட. 'ண' ம்மம்;
ஈஸ்பன், த்ரினெர்த்டயகலம் ழடமன்யதட க

மசக்டயதமல்டமன். அடமல் அபள் ப்ஞப ஸ்பனொிஞி.
ஆமலும் ஏவண ழடப ீ ப்ஞபம் ன்று ளசமல்படயல்வ.
'உணம' ன்ழட

ழடப ீ ப்ஞபம் ன்மர்கள். அ-உ-ண ன்று

சப்டங்கழந ணமய 'உணம' பில் உ-ண-அ  இனக்கயன்
அல்பம? ஏணயல் ஸ்னஷ்டி ீணம 'அ' னடல்
லத்டமதினக்க, 'உணம' பிழம ஸ்டயடய [ரிம] ீணம
'உ' ன்ட

னடல் லத்டமதினப்டமல்டமன், அன்ழமடு

ையத்ட, கமத்ட, ரிமம் ண்டம் அம்மநின்
ப்ஞபம் 'உ' பில்டமன் ஆம்ிக்க ழபண்டுளணன்று
கமஞம் ளசமல்ய, இடமழழத 'உணம'ன்வட
அம்மலவத ப்ஞபணமகக் கூறுகயமர்கள்.

அ-உ-ணபில் ஹ்னடதம் ணமடயரி டுழபதினப்ட 'உ'.
அடழப கனஞமணதணமகக் கமப்மற்றுகய ழடப ீ

ப்ஞபத்டயல் ப்டண ஸ்டமத்டயயனக்கயட. ப்ஞப
ஸ்பனொப் ிள்வநதமர் 'அ'வும் 'ண'வும் ழசமணல் இந்ட
'உ'கமணமக

ணட்டுழண ிள்வநதமர் சுனயதில் இனப்வடப்

மர்க்கும்ழமட என்று ழடமன்றுகயட. அடமபட அபர்
''டமவதப்

ழமப் ிள்வந'' ணட்டுணயல்வ; டமதமனக்கும்

என டி ழணழ ன்று ழடமன்றுகயட. ப்டி?அபலம்
ையக்கய 'உ'வுக்குப் ின்மடிதமபட ம்ம 'ண'
ஸ்னஷ்டி 'அ' இபற்வனேம் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமள்.
ஆமல் ிள்வநழதம ப்ழமட மர்த்டமலும்

ல்மவனேம் ையப்ட டபி ழபறு ழமயழத
வபத்டக்ளகமள்நமட னர்ஞ கனஞமனெர்த்டயதமக

இனந்டளகமண்டு 'உ' என்ழமழழத யன்றுபிடுகயமர்.
ப்ஞபத்டயல் 'உ' பிஷ்டபின் னொம். உணமவும் பிஷ்ட
னொிஞிதமக, மமதஞ ழமடரிதமக, 'பிஷ்ட ணமதம
பிமயி'தமக, 'மமதஞி' ன்ழ ளதர்

வத்டபநமதினக்கயமள். ிள்வநதமவப்ற்ய

கனம், க கமர்த ஆம்த்டயலும் ளசமல்லும்

ஸ்ழமகத்டயலும் ''சுக்மம்டம் பிஷ்டம்'' ன்ழ
பனகயட. (இங்ழக பிஷ்ட ன்மல் ர்ப

பிதமகணமபர் ன்று அர்த்டம்) 'உ' ன்ட சயப-சக்டய
னத்வ பிஷ்டழபமடும் ம்ந்டப்டுத்டய, வசப
வபஷ்ஞபத்வட ணம் ண்ஞி பிடுகயட!
பவநசலும் ழர்ழகமடுணமக இனக்கய ிள்வநதமர்
சுனயதில் யவதத் டத்பமர்த்டம் இனக்கயட. சக்மகமணமக

ந்ட என்று சுற்யமலும் அடற்கு ணத்டயதில் அடற்கு
ஆடமணமக, அச்சமக ( axis- ஆக) ழம ( straight- ஆ)

என்று இனந்டமக ழபண்டும். பிஷ்ட டன் பிவழத
ழமக யணயர்த்டயக்ளகமண்டு அடயழடமன் சக்மனேடத்வடக்
ழகமத்டக் ளகமண்டு சுற்றுகயடமகழப பிக்ங்கநில்
கமட்டிதினக்கும். சுற்ச் சுற்ப் ளமயப் ளமயதமகக்

ளகமட்டுகய கமர்த்டயவக பமஞணமமலும் ரி (இட எநி)
-- பியழ ணமட்டிக்ளகமண்டு சுற்யச் சுற்ய

ளபன்று அடிக்கய கயரிச்சட்டிதமமலும் ரி (இட
எய) -- இடகநின் பட்ணம சுனற்சயகலக்கு
ஆடமணமகக் வகழதம, குச்சயழதம டழபம என்று

ழர்ழகமமக இனக்க ழபண்டிதினக்கயட. னேிபர்யல்
ழமகங்களநல்மம் ர்குமகத்டமன்
சுற்யக்ளகமண்டினக்கயன் ன்கயழமட

இபற்றுக்கும்கூ straight line -ஆக என ஆடம axis ம்
கண்டக்குத் ளடரிதமபிட்மலும் energy [சக்டய] னொத்டயல்
இனக்கத்டமன் ழபண்டும். பட்ணமகச் சுற்றுகய கப்

ிஞ்சத்வடனேம் அடற்கு ஆடம சக்டயதம ழகமட்வனேம்
ழசர்த்டத்டமன் ிள்வநதமர் சுனயதில் பட்ணமகவும்
ழர்ழகமட்டு மகணமகவும் ழமடுகயழமம்.

ங்ழகழதம டித்ட, அல்ட ழகட், ஜமகம், ர்ய
உண்மகயழட ிள்வநதமர் சுனய னொத்டயல்டமன் ன்று.
டமவ ளகமட்டி அடயயனந்ட ளக்ட்ரியடி டுக்கயழமட
ளமழியனந்ட [பட்த்டயயனந்ட] ழர்ழகமமகத்டமன்
ணயன்மம் னப்டுகயளடன்று டுத்டக்கமட்டிதினந்டட.
ிள்வநதமர் சுனயதில் ளகமம்ன டமன் ளமழன்; ழகமடு
அடயயனந்ட சக்டய உத்பம். இந்ட இண்வனேம் சயப-

சக்டய ஸ்பனொணம மட-ிந்டக்கநமகக்கூச்

ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகமம். அளடல்மம் றக்ஷ்ணணம
பிதம்.
ஆம்ித்ட இத்டக்ழக பந்ட னடிந்டபிடுகய பட்ம்
கணம ிம்ணத்வடக் குயப்டமகக் ளகமள்நமம்.

பட்த்டயல் ஆம்ித்ட அவ பட்த்டக்கு அப்னம்
ழர்ழகமமகய ிள்வநதமர் சுனய, கணம ிம்ணத்வட
ங்ழகடணமகக் கமட்டிபிட்டு அடயயனந்ட அழகணம
ஸ்னஷ்டி ழடமன்யவடனேம் ழசர்த்டத் ளடரிபிக்கயட
ன்று ளசமல்மம். ிம்ணனம் னர்ஞம். ிஞ்சனம்
னர்ஞம். ிம்ண னர்ஞத்டயயனந்ட ிஞ்ச னர்ஞம்
உண்மதிற்று ன்று உயத்டயல் சமந்டய ணந்டயம்

ளசமல்கயழமம்*. ஆம் ஸ்பமணயதின் அவதமநணமக

டன் ஆம்த்டயலும் ழமடும் ிள்வநதமர் சுனய, ிம்ண
னர்ஞத்வட பவநசல் ளகமம்மலும், ிஞ்ச னர்ஞத்வட
ழர் ழகமட்மலும் கமட்டி, னடயல் ளகமம்ன அப்னம்
ழகமடு ன்டமல் ிம்ணத்டயயனந்டடமன் ிஞ்சம்
உண்மச்சு ன்றும் ளடரிபிக்கயட.
ளகமம்ன, ழகமடு ன்று இண்டு பமர்த்வடகள் ளசமன்ழன்.
ழபடிக்வகதமக இண்டுழண ிள்வநதமரின் டந்டத்டக்குப்
ழமதினக்கயன். 'க டந்டர்' ன்வட 'எற்வக்
ளகமம்ன் 'ன்மர்கள். ''ளனம்மக்ழகமடும்'',
''ழகமமனேடத்டமல்

ளகமடுபிவ கவநந்ழட'' ன்ளல்மம்

அவ்வபப் மட்டி ளசமல்லும்ழமட 'ழகமடு' ன்மலும்
டந்டந்டமன். ப்ளமலடம் குனந்வடதமதினக்கய

ஸ்பமணயவத ழபண்டிக்ளகமண்டமழழத குனந்வடப்

ிமதத்டயல் கயனபிதமகயபிட் அவ்வப ளசமன்
'ளகமடுபிவ' ன்டடமன்

ன்ணமந்ட மங்கநம

ிமப்ட கர்ணம. அந்டக் கர்ணம ப்டிளதப்டி ம்வணப்
னயபமங்க ழபண்டும் ன்று ிம்ணம ம் டவதில்
லடயதினக்கயமளன்று, ளசமல்ய, இவட ிம்ணயி

ன்மர்கள். 'டவச்சுனய' ன்டம் இவடத்டமன். இந்ட
டவச் சுனயவதனேம் கனயத்ட பிடுபட ிள்வநதமர் சுனய.
''ழகமமனேடத்டமல்
*சுக்

ளகமடுபிவ கவநந்ழட!''

தறர் ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட உயத்டக்கநில்.

லத்டப் ஞிதில் பிமதகர் ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
லத்டப் ஞிதில் பிமதகர் ளடமர்ன
மம் ழமடுகய ிள்வநதமர் சுனய என சயன் லத்டயன்
னெம் பிக்ழஸ்பவ ங்ழகடணமகத்டமன் கமட்டுகயட ;
ளபநிப்வதமகப் ிள்வநதமர் ழவத்

ளடரிபிக்கபில்வ. ஆமல் னங்கமச் சுபடிகவநப்
மர்த்டமல் அபற்யன் ஆம்த்டயல் ளபநிப்வதமகழப ''
வ கஞமடயடழத ண:" ன்று ழமட்டினக்கும்.
ந்டக் கமரிதத்டக்குழண னடயல் கஞடயப்

ிமடத்வடப் ிமர்த்டயக்க ழபண்டுளணன்மலும், இந்ட
லத்ட ழபவதில் ணட்டும் அபனக்கு டமல் டி
னக்தத்டபம் ன்று ழதமசயத்டப் மர்த்ழடன். 'இங்ழக
னடயல் ஸ்படயவதச் ளசமல்மணல் ிள்வநதமவ
ன் ளசமல்ழபண்டும்?' ன்று யவத்ழடன். அபவச்

ளசமல்லும்ழமடம் பிமதகர், பிக்ழஸ்பர், பக்டண்ர்,

ழம்ர் னடம ணற் ந்டப் ளதவனேம் ழமமணல்
'கஞமடயடய' ன்ழ

ந்டச் சுபடிதிலும் ழமட்டினப்ட ன்

ன்று ழதமசயத்ழடன். பித்பமன்கலன் 'டிஸ்கஸ்'
ண்ஞிடயல் என ணமடயரி னரிந்டட. 'கஞ' ன்
பமர்த்வடக்கு உள்ழந அழக அர்த்டங்கநில் மம

ம்ந்டணமகழப என்று இனக்கயட. எழ பிடயி்க்குக் கர ழன
பனகய ல்ம டமடக்கள் அல்ட பமர்த்வடகவந என
'கஞம்' ன்று

ளடமகுத்ட பிதமகஞத்டயல்

ளகமடுத்டயனக்கயட. இந்ட கஞங்கலக்ளகல்மம்
அடயடயடமன் கஞமடயடய. ழணஸ்பனுவத னட
கஞங்கலக்குத் டவபமடமல் கஞடய, கஞமடயடய,
கழஞசர், கஞமடர் ன்ளல்மம் அபனக்குப் ளதர்

இனப்ழடமடு, ட னெங்கலக்ளகல்மம் டவபர்
ன் அர்த்டத்டயலும் இப்டிப் ளதர் ளற்யனப்டமல்டமன்
'கஞமடயடழத

ண' : னெங்கநின் அடயடயதமகக் ளகமண்டு,

லட ஆம்ிக்கும்ழமட னடயல் ணஸ்கமம்
ளடரிபிப்ட ளமனத்டந்டமன்.
இன்ளமன கமஞங்கூச் ளசமல்மம். அபழ ளரித
'லத்டமந'மக

இனந்டயனக்கயமர்! ழமகத்டயழழத ளரித

னஸ்டகம் ட ன்மல் ணமமடம்டமன் ன்று பனம்
ளசமல்பர்கள்.
ீ
தமமபட டமபட ீட்டி னனக்கயமல்,
''அந்ட

ணமமடளணல்மம் ழபண்மம்'' ன்கயழமம்.

ைம் கயந்டம் ளகமண்ட மடம். ஞ்சழணம ழபட:,
ந்டமபட ழபடம், ன்று அடற்குப் ளதர். ணற் மலு
ழபடங்கள் 'லடமக் கயநபி' -- லத்டயல் லடப்மணல்
கமடமல் ழகட்டு ணப்மம் ண்ஞிழத ையக்கப்

ழபண்டிதவப. ந்டமபட ழபடணம மடம்டமன் லடய

வபக்கப்ட்ட. ழபட பிதம கபமன் ளசமல்ச்

ளசமல் அவட மைமத் ணமகஞடயடமன் ழணன
சயகத்டயழ லடயமர். அடமல் அபர் லத்டமநமகயமர்.
[வ ளரிதபர்கநின் இந்ட உவதமயல் கந்ட ளகமண்
என க்டர், லத்டமநர் ன்ட னெ ஆசயரிதவக்
குயக்குளணன்றும், மடத்டக்கு பிதமழ னெ

ஆசயரிதமதினக்கப் ிள்வநதமர் அபர் கூயதவட
லடணட்டும் ளசய்டடமல் அபவ 'லத்டர்' ன்ழ

ளசமல்மளணன்றும் கூப் ளரிதபர்கள் ளடமர்கயமர்:]
ிள்வநதமவ லத்டமநளன்று ளசமல்ப்மட ன்மல்
'லத்டர்' ன்று

யச்சதணமகச் ளசமல்மம். இங்கயீ யல்

Writer ன்மல் Original author , அவட

லடயத Copyist ன்று

இண்டு அர்த்டனம் ற்டுகயட. அடமல் ிள்வநதமவ
Writer ன்று

ளசமன்மல் ந்ட ஆழைவஞனேம் பமட!

அபர் லத்டமநமதில்மணல் லத்டமக
ணட்டுணயனந்டமலும்கூச் சுபடிகநில் னடல் ணஸ்கமம்

ள 'க்பமயஃவ' ஆபர்டமன். ப்டிளதன்மல், இந்டச்
சுபடிகவந லடயபர்கலம் எரில்
ஆசயரிதர்கநில்வ. வனதகமத்டயல் க்ந்டகர்த்டம
எனபமகவும், அவட அபர் ளசமல்ச் ளசமல்

லடகயபர் இன்ளமனத்டமகவும் இனப்மர்கள்.
அப்ழமட ளமம்ப் டித்டபர்கள்கூ லடத்
ளடரிந்டளகமண்டினந்டமர்கள் ன்று ளசமல் னடிதமட.
Calligraphist ன்கயட
'கஞக்கர்'கள்

ழம, அனகமக லடபடற்ளகன்ழ

ன்று டிதமகச் சயர் இனந்டமர்கள். அந்ட

மநில் த்டவ ளரித சமஸ்டயணமமலும்

பித்தமர்த்டயகள் டித்டம் லடயனேம் அப்தயப்ட ன்று

இல்வ. குன பமதிமல் ளசமல்கயவட சயஷ்தன் கமடமல்
ழகட்டுத் டயனம்த் டயனம் பமதமல் டமனும் ளசமல்யச்
ளசமல்ய, ளட்டுனப் ழமட்டு, ல்மபற்வனேம்
ணப்மணமகழப கற்றுக்ளகமண்மன். ஆமலும் என
கமப்மகச் சுபடி லடபடற்ளகன்ழ இனந்டபர்கவநக்
ளகமண்டு ட்டிலும் லடய வபத்டக் ளகமண்மர்கள்.
இந்டக் கஞக்கர்கள் மடத்வட லடயவபத்ட
கஞமடயடயவதழத டங்கலக்கு னடல்பமக யவத்ட
னடல் ணஸ்கமம் ளடரிபித்டட யதமதந்டமன்.

டன் டந்டத்வடழத உவத்ட அவட லத்டமஞிதமக
வபத்டக் ளகமண்டு லடயமர். தமவதின் ளனவணக்கு
னக்த கமஞழண டந்டந்டமன். ''இந்டமலும் ஆதிம்

ளமன்'' ன்ட டந்ட ணடயப்வ வபத்டத்டமன். அப்டிப்ட்
டந்டத்வட ழமகத்டயல் டர்ணடைல் ளடரிதடம், படம்
ன்டற்கமக னயத்டப் ண கனவஞழதமடு
பிக்ழஸ்பர் லடய வபத்டமர். ப்ஞப

ஸ்பனொணமகவும், ளடய்பங்கநில் அக்ஸ்டமம்
பயப்பமகவும், மைமத் மர்படய-ழணஸ்பமநின்
ஜ்ழதஷ் குணமமகவும் இனக்கப்ட் ணம கஞடய,

டர்ணப் ிசமம் ண்ஞடம் ன்டற்கமக பிதமனக்குக்
குணமஸ்டமபமக, Scribe- ஆகத் டம்வணக் குவத்டக்ளகமண்டு
மடத்வட லடயமர்.
மமழப ணமஞிக்கபமசகர் மப்ம லடயமர்.
கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவும் 'கர ட ழகமபிந்ட'த்டயல் (அடன்
ஆசயரிதம) தழடபரின் ழபத்டயல் பந்ட என அடி
லடயடமகக் கவட இனக்கயட. ஆமல் அலுக்கமணல்

சயக்கமணல் ைம் ஸ்ழமகம் லடய ஸ்பமணய
ிள்வநதமர்டமன்.

இடமல் ''வ கஞமடயடழத ண:'' ன்று அபனக்குக்
கும்ிடு ழமட்டுபிட்டு லடகய பனக்கும் யறுத்டமணல்,
டங்குடவதில்மணல் லடம் சக்டய பந்டபிடும்.
இபர் லடகய ழபகத்டக்கு ஈடு ளகமடுத்ட Compose ண்ஞ
னடிதமணல்டமன் பிதமர் 'மட குட்டு' ன்கய அழக

சயக்கம ஸ்ழமகங்கவந அங்கங்ழக ளசமல்ய, இபவக்
ளகமஞ்சம் ழதமசவதில் யறுத்டப் ண்ஞி, அடற்குள்

றடமரித்டக்ளகமண்டு ழணழ ளசமல் ஆம்ித்டமர். மம்
ிள்வநதமர் குட்டு (Kuttu) குட்டிக் ளகமள்கயழமம் ன்மல்
பிதமழம ிள்வநதமனக்கு மடத்டயல் குட்டு (guttu)
வபத்டமர். கன் மவதில் குட்டு ன்மல்
ஸ்தம், ணர்ணணம னடயர். அழக கன்
பமர்த்வடகவநத் டணயழ் டுத்டக் ளகமண்டினக்கயட.
அடமல்டமன் டணயனயல் கூ ''குட்டு உவஞ்சுப் ழமச்சு''
ன்கயழமம். ிள்வநதமனக்ழக ளகமஞ்சம் னடயமக

பிதமர் ண்ஞி ஸ்ழமகங்கலக்குத்டமன் ''மட
குட்டு'' ன்று ழர். ஆமலும் அபர் ஜம

ஸ்பனொணமடமல் அடுத்ட ைஞழண அபனக்கு ''குட்டு
உவஞ்சுடும்!'' ணறுடி லட ஆம்ித்டபிடுபமர்*.
அப்டிப்ட்பவ ஸ்ணரித்ட பிட்டு லடத்

ளடமங்கயமல், ந்டச் சயக்கம பிதனம் ளமடிதில்
ளடநிபமகய, ழணற்ளகமண்டு லடயக் ளகமண்டு ழமக னடினேம்
ன் ம்ிக்வக 'வ கஞமடயடழத ண:' ன்று
ஆம்ித்டமல் உண்மகும்.

* மட

குட்டுக்கநில் என்யன் சுவபதம பிநக்கம் ''கபி

சமடர்தம்''ன் உவதில் 'மட குட்டுகநில் என்று' ன்
ிரிபில் கமஞமம்.
பம்னரிதமவ பம் னரிழபமம்!
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
பம்னரிதமவ பம் னரிழபமம் !
குட்டிக்ளகமள்பட, ழடமப்னக்கஞம் ழமடுபட, சயடறு
ழடங்கமய் உவப்ட, னக்கும் அனகும் அர்ச்சவ

ண்டபட, ழணமடகம் யழபடயப்ட இவபளதல்மம்

ிள்வநதமர் பனயமட்டில் பிழசணமதினக்கயமற்ழமழப
அபவப் னவ ிடையஞம் ண்டபடம் என
பிழசணமகும். ிள்வநதமர் சுனய ழமடுகயழமடம்

ிடையஞக் கயணத்டயல்டமன் ளகமம்வ ஆம்ிக்கயழமம்!
ிள்வநதமவ குவந்டட, னென்று டவப ிடையஞம்
ண்டபட பனக்கம். இனத்டயழதமன டவப,

டைற்யளதட்டுத் டவப ன்ளல்மம் சுற்யச் சுற்ய
பனபமர்கள். மர்படய ழணஸ்பர்கவந ர்ப

ிஞ்சணமகவும் னரிந்ட ளகமண்டு பம் பந்ட ம்
(னம்) ளற் பிக்ழஸ்பவ மனம் பம் பந்டமல்
க னும் ளமம். அபனவத ளடமப்வ பதிழ
உனண்வதமகப் ிஞ்சம் ணமடயரிடமழ இனக்கயட?
அபவ பம் பனபழட ணக்கு னணமகும் -ழடம், னத்டயம் ல்மம்!
அபழ பம்னரி பிமதகமகவும் இனக்கயமர்.
பிக்ழஸ்பர் னெர்த்டத்டயல் கப்ட் னொ

ழடங்நினந்டமலும் ளமடபமக மம் மர்க்கய

ிள்வநதமர்கள் டம்ிக்வகவத இட க்கணமகச் சுனயத்டக்
ளகமண்டினப்வபதமகழப இனக்கும். அனர்பணமகச் சய
இங்கநில் பட க்கம் டம்ிக்வகவதச் சுனயத்டக்
ளகமண்டினப்மர். இபவத்டமன் பம்னரி பிமதகர்
ன்ட. டையஞம பர்த்டணமக உள்ந சங்வக ப்டி

பம்னரிச் சங்கு ன்று சயப்ிக்கயழமழணம அப்டிழத
பம்னரி பிமதகனக்கும் பிழசணம அனுக் சக்டய
இனப்டமக ஆகணத்டயல் சயப்ித்டயனக்கயட. இப்டித்

டம்ிக்வக பணமகச் சுனயத்டயனக்கயழமடடமன் (இட
ிள்வநதமழ ழமடும் சுனய! டம்னவத என

அங்கத்டமழழத ழமடுகய சுனய!) அபனவத பமதின்
பட ஏத்டயல் ஆம்ித்ட, கன்ம், ணஸ்டகம் [சயஸ்]
இபற்வச் சுற்யக்ளகமண்டு, இட க்கம் டம்ிக்வக

பனயதமக இங்கய, அடன் சுனயத்ட னடிவுக்கு பந்டமல், இந்ட
அவுட்வன், க்ந்டமை 'ஏம்' (டணயழ் 'ஏ' ணமடயரி) இனக்கும்.
இட க்கம் டம்ிக்வகவதச் சுனயத்ட ிள்வநதமர்

னொத்டயல் இப்டி ப்ஞப ஸ்பனொம் கயவக்கமட. இட
பம்னரிதின் பிழசம்.
பம்னரி பிமதக ழைத்ங்கநில் கும்ழகமஞத்டக்குக்
கயட்ழதினக்கய 'டயனபஞ்சுனய' ன்ழ ளதர் ளற்
ஸ்டம் பிழசணமட. அடனுவத ணயவணவதக்
கமட் என்று ளசமல்கயழன்.
ணமமஷ்டிமபில் கஞடய உமவ அடயகம். ஆம்
ஸ்பமணயதம ிள்வநதமர், னடிபிழ பனம்

ஸ்பமணயதம ஆஞ்ழதர் ஆகயத இனபனக்கும் அங்ழக

ளமம் பனயமடு க்கயட. ிரிட்டிஷ் ளகடுிடிதின்
ழமட ம் ங்கவந என்று கூட்ழப, டயகர்

ிள்வநதமவ வபத்டத்டமன் பனய கண்டுிடித்டமர்.
ிள்வநதமர் சடர்த்டயதன்று ளரிசு ளரிசமக, கர்
கமகப் ிள்வநதமர் ளமம்வணகவந ண்ஞி ஊர்பம்
பிடுகயட ன்று ஆம்ித்ட, இடமழழத டயமதிக்
கஞக்கம ங்கவநக் கூட்ம் கூட்டிமர். ணட
பிதம் ன்டமல் ளபள்வநக்கம மமங்கம் இடயல்
டவதிபில்வ. (ம்னவத 'ளசமந்ட 'மமங்கம்

ன்று ளசமல்ப்டுபட ற்ட் அப்னந்டமன் யந்ட
ணடம் என்யன் பிதத்டயல் ணட்டும் ர்க்கமர்

ிழபசயத்ட ன் ழபண்டுணமமலும் ளசய்தமளணன்று
இனக்கயட. அட ழபறு பிதம்.) டயகர் மநில் இப்டி
''கழஞஷ்

சடர்த்டய'' ன் ளதரில் ங்கவந கூட்டித

ின் அபர்கலக்கு ஸ்படந்டயப் ற்வ ஊட்டி ழடசத்

டவபர்கள் ழசுபமர்கநமம்! இப்ழமடம் ம்மய் ணமடயரி
ஊர்கநில் ிள்வநதமர் சடர்த்டயளதன்மல் எழ
அல்ழம கல்ழமந்டமன். இப்டிப்ட்

ணமமஷ்டிமபில் கமஞடர்கள் னர்பத்டயல் யவத
இனந்டயனக்கயமர்கள்.

கமஞத்தம் ன்டமக கஞடயவதழத னலனடற்
கவுநமக பனயடுகய ணமர்க்கத்வடச் ழசர்ந்டபர்கழந
கமஞடர்கள். எழ ழபடமந்ட ணதத்டயல் ஆறு ிரிவுகள்.
எழ டயதில் ஆறு டவகள் ணமடயரி. இடயல் கஞடய
உமவவதழத ழணமை உதணமகச் ளசமல்பட
கமஞத்தம். குணமஸ்பமணய (னனகன்) உமவவதச்
ளசமல்பட ளகௌணமம். அம்மள் சக்டயதின்

உமவவதச் ளசமல்பட சமக்டம். லர்தவழத

ம்ளமனநமகச் ளசமல்பட ளநம். பிஷ்டவபச்
ளசமல்பட வபஷ்ஞபளணன்றும், சயபவச் ளசமல்பட
வசபளணன்றும் ளடரிந்டயனக்கும். ண்ணடங்கள் ன்
இந்ட ஆறு உமமக்ணங்கவநனேம் சுத்டப்டுத்டய

வபடயகணமக யவமட்டிதடமழழத கபத்மடமலக்கு
[ஆடய சங்கனக்கு] ண்ணடப்டயஷ்மமசமர்தர் ன்று
ளதர்.
இடயல் என்ம கமஞத்தம் அடயகம்
அடேஷ்மத்டயயனந்ட ணமமஷ்டிமபில் 'அஷ்
பிமதகர்'கள் ன் ட்டுப் ிள்வநதமர்கலக்கம ட்டு
ழைத்ங்கள் இனக்கயன். அபர்கநில் 'ணனைழசர்' ன்
ிள்வநதமனக்கும் அபர் இனக்கய 'ழணமர்கமம்'

ழைத்த்டக்கும் ியத்டய மஸ்டய. 'ழணமர்கமம்' ன்ட
'ணனைக்மணம்' ன்டன்

டயரின. ிள்வநதமவச் சுற்ய

அபனவத ரிபம ழடபவடகள் இனக்க ழபண்டித
க்ணத்டயழழத ழணமர்கமவணச் சுற்யப் ரிபம
ளடய்பங்கநின் ழகமதில்கள் இனக்கயன்.
ணனைம் ன்ட டணயனயல் ணதில் ன்றும், பக்கத்டய

மவகநில் ழணமர் ன்றும் இனக்கயட. றப்ம்ணண்தர்
டமன் ணதில் பமர் ன்று மம் யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம். னமஞங்கநின்டினேம் டந்த்
சமஸ்டயங்கநின்டினேம், மம் னெயகபமமகழப
யவக்கய ிள்வநதமனக்கும் ணதில் பமத்ழடமடு
என அபம் (னொ ழடம்) உண்டு. அபர்டமன் ணனைழசர்.

ணனைழச ழைத்ணம ணமமஷ்டி ழணமர்கமணயன் ழைத்
னமஞத்டயல் ம் டணயழ்மட்டுத் டயனபஞ்சுனயவத உசத்டயச்
ளசமல்யதினக்கயட! 'டசயஞமபர்த்டம்' ன்று இடற்கு
அங்ழக ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட. 'டையஞ'--ப;
'ஆபர்த்டம்'--சுனய.

இந்ட 'டையஞமபர்த்டம்'டமன்

ிள்வநதமனவத மடமி, அடமபட Capital ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
டயனபஞ்சுனயதில் சயபன் ழகமதியல் என
ந்யடயதமகத்டமன் பம்னரிப் ிள்வநதமர் இனக்கயமர்.
அட டபி ழகமபிலுக்கு ளபநிழத டிதமக என
ளபள்வநப் ிள்வநதமர் இனக்கயமர். அபர்
இம்னரிக்கமர்டமன். ஆமலும் க

ப்யத்டயழதமடினக்கயமர். இந்ட ஸ்டத்ட ஈஸ்பவ

ஜமம்ந்டனம் அப்னம் மடிதினக்கயமர்கள். ஆமல்
ியத்டயளதல்மம் ளபள்வந ிள்வநதமனக்ழக
இனக்கயட! அபர் இனக்கும் ணண்ம் ளமம்வும்

ழபவப்மடு அவணந்டட. குயப்மக, அங்ழகதினக்கய
வபக்கல் கஞிவதச் ளசமல் ழபண்டும்.
வனத கமத்டயல் ழகமதில் யர்ணமஞிக்கய சயல்ிகள்

ழபவ எப்னக்ளகமண்டு னச்சயயக்கம லடயத்டனகயழமட,
ந்ட டயனும யர்ணமஞங்கள் டபி மக்கயளதல்மம்

டமங்கள் ளசய்ட டனபடமகக் குயப்ிடுபமர்கநமம். அந்ட
ந்ட ணட்டும் டங்கள் டயவணக்கு அப்மற்ட்ட ன்று
பிட்டுபிட்டமக அர்த்டம். ஆவுவதமர்ழகமதில்
ளகமடுங்வக, கமங் ளகமண்மன் ணடயல், டஞ்சமவூர்

ழகமனம், டயனபனயணயனவ
ீ
ளபநபமல் எட்டி ணண்ம்

ன் மழமடு டயனபஞ்சுனயப் கஞினேம் ந்டமபடமக
இந்ட அற்னடங்கநில் என்மக அந்ட ஸ்டடயகநமல்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட!
டயமறு டவநகள் ழமட்டு, டேட்ணமக ழபவப்மடு
ளசய்ட இந்டப் கஞி அவணக்கப்ட்டினக்கயட. 'ழமச
கஞடய 'ன்று ிள்வநதமர் னெர்த்டங்கநில் டயமவச்
ளசமல்படற்ழகற் இங்ழக டயமறு த்பமங்கள்
இனக்கயன். டயமறுடமன் னர்ஞத்பம். ழமச
கமனர்ஞம் ன்ட.
னர்ஞணம ப்ஞப ஸ்பனொணமக பிநங்கும் இந்ட

ளபள்வந பிமதகவ ழடழபந்டயன் னவ ண்ஞிதடமல்
டமன் ைீமகத்டயல் அம்னடம் டயண்டு பந்டடமம். அந்ட
மகத்டயன் மல் ட்டிமழழத அபவப்

ண்ஞிதடமல்டமன் ளபள்வந ளபழநளன்று இனக்கயமர்.
ளபண்வண யத்வடக் ளகமண்ழ அபனக்கு 'ச்ழபட
பிமதகர்' ன்று ளதர். அபவத் ளடமமணழ னவ
ண்ஞ ழபண்டும். அங்ழக ிம்ழணமத்பழண
அபனக்குத்டமன்; ஈஸ்பனுக்கு இல்வ.
டயனபஞ்சுனயதில் இன்ளமன பிழசம்.
ழகமபிலுக்குள்ழந என பிமதகர் டம்ிக்வகவத பட
க்கம் சுனயத்டக் ளகமண்டினப்ட ழமழப இங்ழக
கமழபரினேம் டயனம்ி பட க்கணமக சுனயத்ட ஏடுகயட!
கமழபரிக்கும் பிக்ழஸ்பனக்கும் கயட்டி
ம்ந்டனண்டு. குகு ழடசத்டயல், ஹ்த ர்படத்டயல்

அகஸ்டயதர் கணண்டுலுவுக்குள் ளமத்டயப் ளமத்டய வபத்டக்

ளகமண்டினந்ட கமழபரிவதப் ிள்வநதமர்டமன் கமக்கமய்

னொத்டயல் பந்ட கபிழ்த்டபிட்டு, ழமழகமகமணம னண்த
டயதமக ஏ வபத்டமர். ம் டணயழ் மட்டின் உம்ன,
உள்நம் இண்வனேம் பநர்க்கய கமழபரிவதக்
ளகமடுத்டபர் ன்டற்கமகப் ிள்வநதமரிம் மம்

பிழசணமக க்டய ளசலுத்டக் கவணப்ட்டினக்கயழமம்.
குகயயனந்ட கர்மக ழடசத்வடத் டமண்டித் டணயழ்மட்டில்
மய்ந்ட கமழபரி கும்ழகமஞம் டமண்டிடம் என
ித்டக்குள் ணவந்டபிட்மநமம். அப்ழமட ழண்ர்
ன் ணரிய ண கனவஞழதமடு டம்வணழத ய
ளகமடுத்டக்ளகமண்மமம். உழ கமழபரி

ித்டக்குள்ழநதினந்ட ளமங்கயக் ளகமண்டு ளபநிதிழ
பந்ட இந்டப் ிள்வநதமர் ழைத்த்வடப் ிடையஞணமக,
பப் க்கம் சுனயத்டக் ளகமண்டு ழணழ ஏடிமநமம்.
டவக்கமழபரிதில் கன்ங்கழளன்று கமக்கமதமக
பந்டபர் இங்ழக ளபள்வந ளபழநளன்று கமட்சய
டனகயமர்!
''ப்ஞப

ஸ்பனொ பக் டண்ம்'' ன்கயடி இங்ழகழத

இன்ளமன னெர்த்டய பம்னரிதமக இனக்க, டீர்த்டனம்
பப்க்கணமக ஏடுகய ளனவண டயனபஞ்சுனயக்கு
இனக்கயட.

பம்னரி பிமதகவ -- அபர் இம்னரிதமகக் ழகமதில்
ளகமண்டினக்கய இங்கநிலும் ப்ஞப ஸ்பனொி ன்ழ
னரிந்டளகமண்டு -- மம் பம் பந்ட பஞங்கய ல்ம
னம் ளறுழபமணமக!

குன, ஆசமர்தமர்

ஆசமர்த இக்கஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
குன
குன, ஆசமர்தமர்
குன, ஆசமர்தமர் ன் இண்டு பமர்த்வடகவநப்
ளமடபமக எழ அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயழமம். ஆமல்
இடயல் என்றுக்ளகமன்று ளகமஞ்சம் பித்தமனம்
பித்பமன்கநமல் ளசமல்ப்டுகயட.
'ஆசமர்த' இக்கஞம்

ஆசமர்தர் ன்டயல் ஆசஞம், ஆசமம், ச ன்
பமர்த்வடகநின் ம்ந்டம் இனக்கயட. 'ச' ன்மல்
ப்ட. சரிடம், சரித்ம் ன்மல் த்வட ( Conduct) . 
யகழ்ச்சயகள் ளடமர்ச்சயதமக ப்டமல் ழடச சரித்ம், ீவ்த
சரித்ம் ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமம். யன்டிதில்மணல்
என எலங்கயல் ளடமர்ந்ட ழமபட டமழ 'வ'? இப்டி
என பனயப்டி ப்டடமன் சரித்ம். என பனயதில்
'எலகுபட' ன்று

டணயனயல் ளசமல்பமர்கள். ம்

எலகுகயழமட டமவதமக என ளடமமகத்டமழ

பிலகயட? இப்டிச் சய பிடயகநின் டிழத, அவடப்
ின்ற்யப் ழமபடடமன் 'எலகுபட'. 'எலக்கம்' ன்ட
இடயயனந்டடமன் பந்டட. 'ச' டமடபின் ழணல் இடழப
ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ஆசமம்' ன்று இனக்கயட. சமஸ்டய

பிடயப்ிகமம் எலகுபட, டர்ண டைல்கநின் எலக்கம்டமன்
ஆசமம். இப்டி ப்ட ஆசஞம்.

ஆசமர்தனுக்கு னக்கயதம் இப்டி என எலங்குனவதில்
ந்ட கமட்டுபட. Basic --ஆக (அடிப்வதமக) க
ங்கலக்கும் மடமஞ டர்ணங்கள் ன்டமக
அயம்வ, த்தம் னடயத எலக்கங்கள் இனப்ழடமடு
ம் யந்ட ணடம் என்றுக்குள்ழநழத அழக

ம்ப்டமதங்கலக்குத் டி சமஸ்டயங்கள் ற்ட்டு,
அபற்யல் டித்டி எலக்கங்கலம் ளசமல்யதினக்கயட.
வபஷ்ஞபர்கலக்ளகன்று என ஆசமம்;
ணமத்பர்கலக்ளகன்று என்று; வசடன்தர், யம்ப்மர்க்கர்
இப்டிப்  ளதரில் டித்டி எலக்கங்கலம்,
னக்கங்கலம், பனக்கங்கலம் இனக்கயன்.

வசபர்கலக்ளகன்று டி சமஸ்டயங்கள், அபர்கள்
இன்ின் இப்டி திப்டிப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்
பிடயகள் இனக்கயன். வசபத்டயழழத யத்டமந்ட

வசபம், பவசபம்
ீ
, கமஷ்ணீ ரி வசபம், மசுமடம் ன்று 
ிரிவுகள். வபஷ்ஞபத்டக்குள்ழநனேம் இப்டி கமந்டயகள்,
மஞ்சமத்ரிகள், வபகமர்கள் ன்று sub-sections உண்டு.
எவ்ளபமன்றுக்கும் என set of rules [பிடயதவணப்ன னவ]
இனக்கயட. அத்வபடயகலக்கு எரிமக ஸ்ணயனடயகள்
ளசமன் னொல்கள் இனக்கயன்.

இப்டி டமபட என ம்ப்டமதத்வட

சமஸ்த்ழமக்டணமகத் டமழ அனுஷ்டித்டக்
கமட்டுகயன்பன் டமன் ஆசமர்தன்.
'ஆசமர்த' டத்டக்கு definition [ைஞம்]

ளசமல்கய

ஸ்ழமகம் சய ழர் ழகள்பிப்ட்டினக்கமம்.

ஆசயழமடய ய சமஸ்த்மர்டமத்
ஆசமழ ஸ்டமதத்தி |
ஸ்பதம் ஆசழட தச்ச
டம் ஆசமர்தம் ப்சைழட ||
பன் சமஸ்டயத்டயன் அர்த்டங்கவந ஆமய்ந்ட, ('ினக்கு
அவட ழமடயத்ட' ன்ட இங்ழக understood: ளசமல்மணல்

ளசமன்ட,) ிவ அந்ட சமஸ்த்ங்கநின் பிடயப்ிகமம்
க்கப் ண்டகயமர்கழம, (இப்டி 'ித்டயதமவ என
ஆசமத்டயல் யவமட்டுபட ணட்டுணல்மணல்' ன்டம்
understood )

டமழ அந்ட பனயப்டி ந்ட கமட்டுகயமழம

அபழ ஆசமர்தன் ப்டுகயமன் -- ன்று அர்த்டம்.
"Precept, practice இண்டிலும்'' ன்று

ளசமல்பட இவடத்டமன்--

அடமபட பமய் உழடசத்டமல் ணட்டுணயல்மணல் (அல்ட
வகதமல் னஸ்டகம் லடபட ணட்டுணயல்மணல்)
டன்னுவத பமழ்க்வக உடமஞத்டமழழத என
ம்ப்டமதத்டக்கம னொல்கவந த்டயக் கமட்டுகயபழ
ஆசமர்தன்.
ஆசம--அனுஷ்மம் ன்று இண்வச் ழசர்த்டச்
ளசமல்கயழமம். சமஸ்த்ம்--ம்ப்டமதம் ன்று

இண்வச் ளசமல்கயழமம். டணயனயல் னக்க--பனக்க-எலக்கம் ன்று னென்வச் ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம். இந்ட
ல்மழண inter-connected: என்றுக்ளகமன்று சம்ந்டப்ட்ட.
சமஸ்டயத்டயல் அழக இங்கநில் ளசமல்யதினக்கய

னொல்கவந பமழ்க்வகதில் அனுஷ்டித்டக் கமட்டுபடற்கு

ற் பிடத்டயல் codify ண்ஞிழத எவ்ளபமன

ம்ப்டமதனம் உண்மதினக்கயட. சமஸ்டயங்கநில் 
டயனும ளகமள்வககள் இனக்கயழமட எவ்ளபமன
பிடணம ளகமள்வகவத ணட்டும் அபற்யயனந்ட ிரித்ட
னொம் ளகமடுத்ட ம்ப்டமதங்கள் ற்டுகயன். எழ
ழபட ணடத்டயல் இப்டி சங்க ம்ப்டமதம், மணமடே
ம்ப்டமதம் ன்ளல்மம்  பந்டயனக்கயன்.
சமஸ்த்ம், ம்ப்டமதம் ன்று சமடமஞணமகச்
ளசமல்லும்ழமட ழபறு பிடணம என மகுமடும்
யவக்கப்டுகயட. அடமபட, 'சமஸ்த்ம் ன்ட சட்
னஸ்டகணமக லடய யவதமக வபத்டபிட்ட;
ம்ப்டமதம் ன்ட இப்டிச் சட்ணமக

மட்ப்மபிட்மலும் சமஸ்த்க்ஜர்கள் உள்
னெத்டமர் ல்மமலும் ின்ற்ப்டுகய

பிதங்கள்' ன்று யவக்கப்டுகயட. சமஸ்த்ம் ன்ட
scripture , ம்டமதம்

ன்ட tradition, usage -- 'ணன' ன்ட.

சமஸ்த்ணமக லடய வபத்டட ல்மனக்கும்

ளமடபமதினக்கும். ம்ப்டமதணமகப் னக்கத்டயல் பந்டட
எவ்ளபமன ிமந்டயதத்டக்கும் ணமமம்; 'குமசமம்',
'ழடசமசமம்' ன்று

குடும்ங்கலக்கயவதில், 

சரவணகலக்கயவதில் ணமறுடமதினக்கமம்.
என பனயவதச் சட்டயட்ங்கநமல் கமட்டிக் ளகமடுத்ட அட
ங்கலக்கயவதில் ீண்கமம் 'பனங்க'ப்டும் ழமட
'பனக்க'ணமகயட.

ங்கள் இடற்குப் 'னகய' ப் ழமகயழமட

'னக்கம்' ப்டுகயட.

னக்க--பனக்கங்கள் ன்று

ளமடபமக இனப்பற்வ என individual (டி ர்) ற்ய

'எலகும்' ழமட

-- அடமபட அனுஷ்டிக்கும் ழமட -- அட

இபனுக்கு உண்மக்குகய சரழண 'எலக்கம்' ன்ட.

சமஸ்த் ம்ப்டமதங்கநின் ஆசம அனுஷ்மங்கநம
னக்க பனக்கங்கவநப் ின்ற்ய எலக்கணமக -- disciplined -ஆக பமழ்கயபழ ஆசமர்தன். அபழ ளமக

ல்மனக்கும் ற்ட் டர்ண யதடயகழநமடு கூ, என
குயப்ிட் ம்ப்டமதத்டயன் சமஸ்டயங்கவந அயந்ட
அனுஷ்டித்டக் கமட்டுபமக இனக்க ழபண்டும்.

டன்நபில் இப்டிதினக்கயபவ ணட்டும் ஆசமர்தன்
ன்று ளசமல்யபி னடிதமட. உங்கலக்குழக ளடரினேழண,
ஆசமர்தன் ன்மல் உழ சயஷ்தன் ன்பனும்

இனந்டமக ழபண்டும். அடமபட இபன் ித்டயதமவனேம்
சயஷ்தமக்கயக் ளகமண்டு அபனுக்கு இந்ட
டர்ணமசமங்கவந ழமடவ ண்ஞி, அடன்டிழத அபன்
க்கும்டிப் ண்ஞ ழபண்டும். ழமடவ ளசய்த
ழபண்டுளணன்டமல், அபன் கற்யந்ட பித்பமமக
இனந்டமக ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ந்ழடங்கவநப்
ழமக்கவும், டயர்பமடத்வடக் கண்ம் ண்ஞவும்

னடினேம். இபிம் என சயஷ்தன் ீண் கமம் திற்சய
ளற்டமல்டமன் இவ்பநவும் கற்றுக்ளகமள்ந னடினேம்.

இந்டக் கமத்டயல் ஆசமர்தர்கள் ன்பர்கநின் இத்டயல்
ஆசயரிதர்கள் (ள்நிக்கூ டீச்சர்கலம் கமழஜ்
ப்ளமஃர்கலம்) இனக்கயமர்கள். ஆமல் இங்ழக
ளசமந்ட பமழ்க்வகதிலும் ரி, ழமடயப்டயலும் ரி,
டர்ணங்கநின் ம்ந்டழணதில்மணயனக்கயட!

வனத கமத்டயலும் ளௌடயக பித்வதகவநனேம்

கவகவநனேம் ளசமல்யத் டனகய ஆசமரிதர்கள்
இனக்கத்டமன் ளசய்டமர்கள். க்னமச்சமரிதமர்,
த்ழமஞமச்சமரிதமர், ன்று டனுர்ழபடம் -- ளபறும் ஆனேடப்
திற்சய -- ளசமல்யக் ளகமடுத்டபர்கவநனேம் அந்ட

மநிழழத 'ஆசமர்தர்' ன்று ளசமல்யனேம் இனக்கயமர்கள்.
இபர்கள் ல்மனம்கூ டர்ணசமஸ்டய-ம்ப்டமதங்கவந அயந்டபர்கநமகவும், ளசமந்ட

பமழ்க்வகதில் ின்ற்ய, டங்கலவத பித்பத், டயவண
இபற்றுக்கமக ணட்டுணயன்ய, த்வடக்கமகவும்
(ஆசவஞக்கமகவும்) ணடயப்னப் ளற்பர்கநமகவும்
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
குன இக்கஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
'குன' இக்கஞம்

ஆசமர்தரிம் பயத்ட, பித்வடவத அப்தமம்
ண்டபடற்கு 'குனகுபமம்' ன்று ளதர். 'ஆசமர்த

கு பமம்' ன்யல்வ. இவடப் மர்த்டமல் ஆசமர்தர்,
குன இண்டும் என்ழடமன் ன்று ழடமன்றும். கத்குன
சங்கமசமர்தமர் ன்டமல் எனத்டழ குன ஆச்சமர்தமர்
இண்டுணமக இனக்கயமர் ன்று ற்டுகயட.
இப்டிதினப்டமழழத இண்டும் ளகமஞ்சம்
ழபமதினக்கமழணம ன்றும் ழடமன்றுகயட.

'குன' ன்மல்

ழர் அர்த்டம் ன்? 'ஆசமர்தமர்' ன்

பமர்த்வடக்கு definition ளசமன்டழம 'குன' வுக்கு ன்
ளசமல்பட?
'குன' ன்மல் 'கணமட', 'ளரிசு' ன்று

அர்த்டம்.

அடமபட ளனவண உவதபர், ணயவண ளமனந்டயதபர்
ன்று அர்த்டம். ளரிதபர்கவந கபமன், ணமகம்
ன்கயழமணல்பம? ('வட் ஆிள்' ன் ட்த்வட
'ணமகம்' ன்ழ

ளசமல்பமர்கள்.) 'ளரிதபர்கள்' ன்று

இங்ழக மன் ளசமன்ழட ளரிவச வபத்டத்டமன். 'குன'
ன்கய ணமடயரிழத 'ப்ஹ்ணம்' ன்மலும் ளரிசு
ன்றுடமன் அர்த்டம். கணமபர், ளரிதபர் ன்மல்

வடக்ளகமண்டு இப்டிச் ளசமல்கயட?. களணன்மல் Weight
மஸ்டய ன்று அர்த்டணம? ளரிதபளன்மல்

பமட்சமட்ணமக இனப்டமக அர்த்டணம? ணமன், ணமன்
ன்மலும் ளரிசமபர், ளரிதபர் ன்றுடமன் அர்த்டம்.
டயல் ளரிசு? ன்வ குன ன்கயீர்கள். ளரிதபம
ன்கயீர்கள். இன்னும் ளகமஞ்சம் அிணமம்

மஸ்டயதமமல் ணமன் ன்றும் ளசமல்கயீர்கள். [Weight ,
பமட்சமட்ம் இபற்வப் மர்த்டமல்] ன்வ இப்டிச்
ளசமல் யதமதணயல்வ. அடமல் இப்டிளதல்மம்

ளசமல்லும்ழமட எனத்டர் உள்லக்குள்ழநழத அயபமழம,
அடேபத்டமழம, அனநமழம கம் பமய்ந்டபர், ளனவண
ளற்பர் ன்றுடமன் அர்த்டம். கபத்மடமநின் ளதர்
ன்ிம் எட்டிக் ளகமண்டினக்கய எழ கமஞத்டக்கமக,
க்கு இளடல்மம் இனப்டமக ணமந்ட குன, ளரிதபம,
ணமன் இன்ம் ன்ளன் ஸ்ழடமத்ணமக உண்ழம
அத்டவனேம் ளசமல்கயீர்கள்.

ஆக, குன ன்மல் அபர் உள்லக்குள்ழந ளமம்ப்

ளனவண வத்டபமகதினக்க ழபண்டும். ஆசமரிதர்
ன்பர் ளபநிதிழ டிப்ிழ ளரிதபர், ளபநிதிழ
ழமடவ ண்டபடயல் சடர், ளபநிதிழ த்வடதமல்
பனயகமட்டுபடயழ சயந்டபர். அபனவத உள் சரம் (
Character ) டமன்

ளபநித்வடதமக ( conduct ) ஆக

ளபநிப்டுகயழட டபி, ளபநிழத அபர் ழமயதமக
உத்டணர் ழம டித்டக் கமட்டுபல் ன்ட
யணமமலுங்கூ அபவ ளபநி ழமகத்டன்
ளமனத்டயழத வபத்டயனக்கயட -- உகத்டக்கு அபர்
டமம் உழடசயக்கய டிதல்கவந பமழ்ந்ட கமட்
ழபண்டும்.

குன ணமசமம் ன்? அபர் ளபநிதிழ டவுழண
ண்ஞ ழபண்டுளணன்யல்வ. அபனக்கு ளபநிப்டிப்ன,
பித்பத் ழபண்டும் ன்யல்வ. அபர் சமஸ்டயங்கவநப்
டித்டக் கவ கண்டினக்க ழபண்டுளணன்யல்வ. அபர்
ந்ட சமஸ்த்த்வடழதம ம்ப்டமதத்வடழதம

ஆசமர்தவப்ழம பலபப் ற்ய எலகயக்கமட்

ழபண்டுளணன்டயல்வ. ன், அபர் பமவதத் டயந்ட
ழமடவப் ண்ஞடம், உழடசயக்கடம் ன்றுகூ

இல்வ. ளணௌகுன ன்ழ இனந்டயனக்கயமர்கழந!
டன்ில் டமமக யவந்ட எனத்டர் ங்ழகதமபட
டன்ந்டிதமக உட்கமர்ந்டயனந்டமல்கூ அபனவத
உள்ிமபம் ளடரிந்டபர்கள் அபவ குனபமக
பரிக்கயமர்கள். அடற்கமக அபர் இபர்கலக்கு

சமஸ்த்மம் ளசமல் ழபண்டும் ன்ட இல்வ.

ஆமலும் அபவ குனபமக பரித்டபரிம் அபனவத
அடேக் சக்டயழத ழபவ ளசய்ட பிடுகயட. அபர்
இபவ 'சயஷ்தர்' ன்றுகூ யவத்டயனக்கணமட்மர்.
ஆமலும் டம்வண அபனக்கு சயஷ்தமக யவத்டபர்
வட மடி அபரிம் ழமமழம அட
யத்டயத்டபிடுகயட.

டிப்ன ன்மல் ன் ன்ழ ளடரிதமணல் இப்டிப் 
குனக்கள். மம் த்டமணல் த்டவழதம குனக்கள்.
பமவதழத டயக்கமட டையஞமனெர்த்டயடமன் ஆடயகுனழப!
சமஸ்டய பிடயகள் டற்கும் கட்டுப்மணல் ழய் ணமடயரி,
ிசமசு ணமடயரி, வத்டயதம் ணமடயரி, உன்ணத்டம் ணமடயரித்
டயரிந்ட அடயபர்ஞமச்ணயகள் ர் குனணமர்கநமக

இனந்டயனக்கயமர்கள். டயகம்ணமக இப்டித் டயரிந்ட

டத்டமத்ழதவத்டமன் அபடெட குன ன்று ளமம்வும்
ற்ம் ளகமடுத்டச் ளசமல்கயழமம்.
ஆசமரிதன் ன்பர் ல்மபற்யலும் 'யஸ்ம்' உள்நபர்.
அபர் டமபட என யஸ்த்டக்கு (சமஸ்த்

ம்ப்டமதத்டக்கு) ிடயயடயதமக இனக்க ழபண்டும்.

அடன் னஸ்டகங்கவந, பிதங்கவந அபர் 'யஸ்ணமடிக்'
கமகக் கற்றும் ழகட்டும் அயந்டயனக்க ழபண்டும். இவட

ணற்பர்கலக்கும் 'யஸ்ணமடிக்'கமக 'டீச்' ண்ஞடம்.
ல்மபற்றுக்கும் ழணழ டமனம் 'யஸ்ணமடிக்' கமக
பமழ்ந்ட கமட் ழபண்டும்.
குனவுக்கு இப்டிளதல்மம் இனந்டடமன் ஆக ழபண்டும்
ன்று யந்டவ டவும் இல்வ. அபர் உள் அடேபி.
அபனவத அடேபத்டயன் ளனவணதமழழத அபவ

ணமன் ன்ட. அடன் கத்டமழழத குன ன்ட.
Character, Conduct (சரம், த்வட)

ன்டற்ளகல்மம் அபர்

ழணழ ழமபர். கபமின் கமளக்ர், கமன்க்ட் ப்டி
ன்று தமமபட மர்ப்ழமணம? அப்டித்டமன் இடவும்.
சமஸ்டயத்வடப் மர்த்டப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்டம்
குனணமர்கலக்கு இல்வ. ஆத்ணம அல்ட ிம்ணம்

ன்ழடமடு ழசர்ந்ட ஜமிகநமக அபர்கள் இனப்மர்கள்;
அல்ட ஈஸ்பன், கபமன் ன்கய ணமசக்டயனேன் 'ச்'
உள்நபர்நமக இனப்மர்கள்; அல்ட ணவ அக்கய
ணமடயதியனக்கய ழதமகயகநமக இனப்மர்கள்.
உள்ழந இப்டிதினக்கயபர்கழந ளபநிதில்

ஆசமர்தர்கநமகவும் பித்பத்டன் ிகமசயத்டக் ளகமண்டு,
சயஷ்தர்கலக்குப் ழமடவ ண்ஞிக்ளகமண்டு, டமங்கழந
சமஸ்த்ப் ப்கமம் கமர்தங்கள் ளசய்டளகமண்டும்

இனக்கமம். கபத்மடமலம் ணற் ணடமசமர்தர்கலம்
இப்டிழத குன, ஆசமர்தன் இண்டுணமக
இனந்டயனக்கயமர்கள்.

ஆத்ண மைமத்கமம், ஈஸ்ப மைமத்கமம், ழதமக
ணமடய ன்கய அநவுக்குப் ழமகமபிட்மலும்

னன்மநில் பித்தமப்தமம் ளசய்பித்ட ஆசமர்தர்கள்
ல்ழமனழண உள்ல என ளனவண

வத்டபர்கநமதினந்டடமல்டமன் அபர்கவந குன
ன்றும், அபர்கநிம் ழமய்ப் டிப்வட குனகுபமம்
ன்றும் ளசமல்படமக ற்ட்டினக்கயட. என
யஸ்த்டயல் கட்டுப்மடபமகதினந்டமலுங்கூ

ளசமந்டணமகவும், சமஸ்டயங்கவநக் கமட்டினேம் யவத

உழடசம் ளசய்ட குனக்கலம் உண்டு. அபர்

ளசமன்ழமட அவப குயப்ிட் சமஸ்டய யஸ்ணமக
இல்மபிட்மலும், அபனக்குப் ிற்மடு அவப அபர்
ழரிழழத என Systematised சமஸ்டயணமகய, அபழ அடற்கு
னெ ஆசமர்தர் ன்மகயபிடுபமர். ளபநிதிழ

யஸ்ப்டி இனந்ட அழக ஆசமர்தர்கள், உள்ழந
டக்குத்டமழ என ளனவண வத்ட குனபமக
இனந்டயனக்கயமர்கள்; குனபமக இனந்ட ர் ந்ட
யஸ்த்டயலும் பமணலும் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
உள் குனவுக்கும் ளபநித் ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
உள் குனவுக்கும் ளபநித் ளடமர்ன
யஸ்ணமடிக்கமக டீச் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
யவக்கமபிட்மலும், அடேக்ம் ண்ஞ ழபண்டும்
ன் ண்ஞம் ந்ட குனவுக்கும் இனந்டயனக்கயட.
''டன்வ

இபன் சயஷ்தமக ஆச்தித்டயனக்கயமன்;

இபனுக்கு மம் அடேக்யக்க ழபண்டும்'' ன்

ண்ஞத்வடனேம் கந்ட என ணமத்ணம இனந்டமலும்,
அப்ழமட, ''இபவ ம்ி பந்டபவ மம்

வகபிப்மட'' ன்று மைமத் ஈஸ்பழ அபர்
னெணமக அபனுக்கு அடேக்ம் ண்ஞி பிடுபமன்.
ஆவகதமல் குன ன்பர் டமணமக 'குனத்ப' த்வடத்
ழடமபிட்மலும் சயஷ்தன் ன்று எனத்டன் பந்ட

ழசர்ந்டமல் அபிம் அடேக் ம்ந்டம் அபனக்கு

ற்ழப ளசய்கயட. இங்ழகடமன் 'குன' ன்கய
பமர்த்வடக்குச் ளசமல்கய இன்ளமன அர்த்டம்
ளமனந்டகயட.
என அர்த்டம் ளசமன்ழன்; ளபநி ம்ந்டணயல்மட உள்
கம், ளனவண உள்நபழ குன ன்று. உள்

பிதணமடமல் இங்ழக கமர்தம் என்றும் இல்வ.
இன்ளமன அர்த்டம் ன்? 'கு' ன்ட இனட்டு; 'ன' ன்ட
ழமக்குபவடக் குயக்கும்; 'குன' ன்மல் இனட்வப்
ழமக்குபர் ன்று ளசமல்கயமர்கள். 'கும்ணயனட்டு' ன்று
ளமம்வும் இனட்மதினப்வடச் ளசமல்லும் ழமட 'கு'
ன்ட இனட்வக் குயப்டடமன். இனட்வப்

ழமக்கடிப்பர் ன்ழட குனவுக்கு அர்த்டணமகயட. 'ழடப'
ன்மலும் ிகமச னொி ன்ழ அர்த்டம். இனட்டு

ன்மல் அஞ்ஜமம்டமன். டணழம ணம ஜ்ழதமடயர் கணத
ன்கயழமட டணஸ் (இனட்டு) ன்ட அஞ்ஜமழண;
ஜ்ழதமடய ன்ட ஜமம்; அஞ்ஜம ணமவத இனள், ஜம

எநி ன்ழ ளசமல்பட பனக்கம். ஆத்ண ஜமனம் ணமதம
அஞ்ஜமனந்டமன் ன்யல்வ; ந்ட என பிதழணம
பித்வடழதம ஆமலும் அட ளடரிதமட யவதில் அவட
அயபின் இனட்டு ன்றும், ளடரிந்ட யவவத அயவு

ளபநிச்சம் (னத்டய ிகமசம்) ன்றும் ளசமல்பழட பனக்கம்.
இப்டி னத்டயக்கு என பிதத்வடப் ிகமசயப்ிக்கயபர்
குன; னக்கயதணமக னடிபமக ஜமப் ிகமசத்வடக்
ளகமடுக்கயபர். சமஸ்டயம் டிக்கமட, சமஸ்டயப்டி
ண்ஞமட, சமஸ்டயங்கவந உழடசயக்கமடபமமலும் என
ணமவ குன ன்று எனத்டன் மடிப்ழமய்

ஆச்தித்டபிட்மமமல் அபர் அபனுவத உள்

இனட்வப் ழமக்கய ஜமம் டந்டபிடுபமர். இபனுக்கு
ளடரிதமட ழபறு பிதங்கள், பித்வதகள் கூ

அபனவத அடேக் சக்டயதமல் ளபநிச்சணமகயபிடும்.
'இனட்வப்

ழமக்குபர்' ன்று குனவப define

ளசய்கயழமட அபனக்குப் 'ழமக்குபட' ன் கமர்தம்

ற்ட்டுபிடுகயட. இபனவத உள் ளனவண இப்ழமட
கமர்தணமக ளபநிதிழ ழபவ ளசய்கயட. டித்ட
இனக்கமணல் இப்ழமட இபர் இன்ளமனத்டனுன்
கமர்தத்டமல் ம்ந்டப்ட்டு பிடுகயமர். பமதமல்,
பமழ்க்வகதமல் உழடசயத்ழடம, அல்ட ளபறும் அடேக்
சக்டயதமழம, அல்ட அந்ட அடேக்த்வடனேங்கூ இபர்
conscious -ஆக

(னத்டய னர்பணமக)ப் ண்ஞமணல் ஈஸ்பழ

இபர் னெம் ண்ஞிழதம, ப்டிழதம என பிடத்டயல்
இபர் சயஷ்தன் ன்னும் இன்ளமனத்டனுவத

அயதமவணவத (சயன் பிதங்கநில் அயதமவண, ஆத்ண
ம்ந்ணம அயதமவண டழபம என்வ, அல்ட
இண்வனேம்) யவ்னத்டய ளசய்கயபமகயபிடுகயமர்.

இப்டி என கமர்தம் இபமல், இபவக் ளகமண்டு சயஷ்தன்
ளமனட்டு ற்டுகயட ன்மல் அப்ழமட இபனக்கும்
சயஷ்தனுக்கும் என link (ளடமர்ன) உண்மக ழபண்டும்.
பர்வுயயனக்கும் ளக்ட் ரியட்டி ம் அகத்ட

ல்ில் ரிகயட ன்மல் அவடனேம் இவடனேம் களக்ட்
ண்ஞ எதர் இனந்டமக ழபண்டும். ளட்யல்ஸ் ம்
ம் அகத்டயல் ளகமட்டுகயட ன்மல் இண்வனேம்
களக்ட் ளசய்த வப்-வன் இனந்டமகடம். இப்டிழத
குனபிமல் சயஷ்தனுக்கு னத்டயப் ிகமசம், அயவு டமவ

உண்மகயட ன்மல் அபவனேம் இபவனேம் ழசர்த்ட
வபக்க என 'யங்க்' இனக்கத்டமழ ழபண்டும்?

குன பமதமல் பிதங்கவந பிநக்கயமல் அந்டப் ழச்சு
என 'யங்க்'. பமழ்க்வக உடமஞத்டமல் னரித வபத்டமல்
இடவும் எனபிட கம்னைிழகன்டமழ? அழடமடு,
அவடபி, அபனவத அடேக் சக்டய ன்டன்

ழடிழதவனேம் ளசமல்ழபண்டும். இவடனேம் என link
ன்று ளசமல் ழபண்டும். ளபநிப்த் ளடரிபித்டமலும்,
உள்நர்த்டணமகக் கமட்டிமலும் சயஷ்தனுவத அயதமவண
ழமபடற்கமக குன ண்டகய வடனேம் உழடசம் ன்ழ
ளசமல் ழபண்டும். உழடசணமகப் ிங்கம்
ண்ஞமணல் பமழ்க்வக உடமஞத்டமழழத

உழடசயத்டபிடுபவடத்டமன் "verbal message இல்வ;
அபனவத life -- message" ன்று ளசல்பட.

ஆக ஸ்டெணமகழபம லக்ஷ்ணணமகழபம குனவுக்கும்
சயஷ்தனுக்கும் 'யங்க்'கமக உழடசம் ன்ட இனக்கயட.
பமய் பமர்த்வடதமலும், பமலம் பமழ்க்வகதமலும்
உழடசயத்ழடதமக ழபண்டும் ன் 'ட்னைட்டி' உள்நபவத்
டமன் 'ஆச்சமர்தர்' ன்று ஆம்த்டயல் ளசமன்ழன். குன
ன்பர் இப்டி பமர்த்வடதமலும், பமழ்க்வகதமலும்
உழடசயக்க ழபண்டுளணன்யல்ம பிட்மலும் அடேக்ம்
ன்கய னொத்டயல் அபனக்கும் சயஷ்தனுக்கும் ற்டுகய
களக்ைனும் உழடசம்டமன் ன்ழன் -அயதமவணவதப் ழமக்கய அயளபமநிவத ற்டுத்டகய
டவும் உழடசம்டமன் ன்டமல்.

ளமடபமக, ளனம்மமக, குனபின் அடேக் சக்டய

சயஷ்தனுக்கு ணந்த் உழடசம் ன் 'யங்க்' னெழண
மய்கயட. பமதமல் ப்ங்கம் ண்ஞி, க்ஸ்ப்ளநதின்
ளசய்தமடபமக இனக்கய ணமத்ணமக்கள் கூ
'ணந்த்ழமழடசம்' ன்

என்வ ணமத்டயம்

ண்ஞிபிடுபழட ளனம்மலும் மம் மர்ப்ட. கவடகநில்
டிக்கயழமம்; என ணமமல் டக்கு உய்வு கயவக்கமடம
ன்று அபரிம் ழமய் அழக சயஷ்தர்கள் கமத்டக்

கயப்மர்கள். அப்னம் ன்வக்கமபட என மள் அபர்
சயஷ்தனுக்கு என ணந்த்ம் உழடசயத்ட பிடுபமர்.
அடயயனந்ட இபனுக்கு ஜமம் ிகமசணமகத்

ளடமங்கயபிடும். ப்டிதமபட இம்ணமடயரி குன
பமதியனந்ட ணந்த்ழமழடசம் பமங்கயக் ளகமண்டுபி
ழபண்டும் ன்டற்கமகத் டஸ் இனந்ட, டந்டயம்
ண்ஞிபர்கள் கூ உண்டு.

கீர்டமறக்கு மணமந்டர் ன் ணமிணயனந்ட வமண
ணந்த் உழடசம் பமங்கயக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று ஆவச.
இபழம னஸ்ீ ம், யந்டபமகப் ிந்ட னஸ்ீ ம்
பட்டில்
ீ
னஸ்ீ ணமகழப பநந்டபர் ன்மர்கள். அடமல்
டணக்கு மணமந்டர் உழடசம் ண்ஞணமட்மழம ன்று
இபனக்குப் தம். இடமல் என னேக்டய ண்ஞிமர்.
ன் னேக்டய ன்மல், ப்மம்ண னலர்த்ட* இனட்டிழ,
கங்வகதின் டித்டவதிழ, மணமந்டர் பனகய பனயதில்
ழமய்ப் டுத்டக் ளகமண்டு பிட்மர். உத்கம
ஸ்மத்டக்கு பந்ட மணமந்டர் கபிக்கமணல் டிதிழ
கயந்டபவ ணயடயத்ட பிட்மர். இவடழத மட டீவை

ன்று கீர் டுத்டக் ளகமண்மர். ('டீவை' பிதத்டக்கு

அப்னம் பனகயழன்) ணயடயத்டவுன் அட என ணனுஷ்த

சரீம் ன்று மணமந்டனக்குப் னரிந்டபிட்ட. அசமணமக
என்வப் ண்ஞிபிட்மல் உழ ிமதச்சயத்டணமக ''சயப
சயப'' ன்ழம ''மண மண'' ன்ழம ளசமல்படடமழ
பனக்கம்? இபர் ழழ மணமந்டமதிற்ழ! என ீபவக்
கமமல் ணயத்டயத்டபிட்ழமழண ன்று டயபர், ''மண

மண'' ன்று சத்டம் ழமட்டுச் ளசமல்யபிட்மர். கீர்டமஸ்
அவடழத உழடசணமக டுத்டக் ளகமண்டுபிட்மர். டன்
யணயத்டணமக அபவ ப்டிதமபட மண மண டமக

ணந்த்த்வடச் ளசமல் வபத்டபிட்மல் அடழப டக்கு
உழடசம் ன்றுடமன் இப்டி ழபண்டுளணன்ழ அபர்
ணயடயக்கும்டிதமக பந்ட இபர் டிதிழ கயந்டட!

டற்குச் ளசமன்ழளன்மல் குன பமய் பமர்த்வட

ளசமல் ழபண்டுளணன்யல்மபிட்மலும் அழகணமக
இப்டிப்ட்பனக்குக் கூச் சயஷ்தரிம் ணந்த்ழமழடசம்
ன் என்யமல்டமன் என ீப ம்ந்டனண்மகயட.

இந்ட ணந்த்ழமழடசத்வடத்டமன் 'பமர்த்வட', 'டயனபமர்த்வட'
ன்ளல்மம் ளசமல்பமர்கள். 'என பமர்த்வட' ன்றும்
மல்கநில் பனம் -- அடமபட ழபழ பமர்த்வடகள்
டவும் உழடசத்டக்கு ழபண்மபிட்மலும் ணந்த்ம்

ன்கய எழ என பமர்த்வட ணட்டும் ழபண்டும் ன்று
அர்த்டம். ''னெர்த்டய, டம், டீர்த்டம் னவதமல்
ளடமங்கயர்க் (கு) ஏர் பமர்த்வட ளசமச்சற்குனவும்
பமய்க்கும் மழண'' ன்று டமனேணமபர் இவடத்டமன்
ளசமல்கயமர்.

ஆவகதிமழ ணந்த்ம் உழடசயக்கயபர் குன ன்று

ற்ட்டினக்கயட. உள்ளனவண உள்ந என ணமவ
குன ன்ட அபர் ளபநிதில் என சயஷ்தனுன்
ம்ந்டப்டும் ழமடடமன். இந்ட ம்ந்டம் னக்தணமக
ணந்த்ழமழடசத்டமழழத ற்டுகயட. குன ன்பர் என
ணதத்டயல் ணந்த்த்வட உழடசயத்டபிட்மல் ழமடம்.
அப்னம் கூழப சயஷ்தவ உட்கமர்த்டய
வபத்டக்ளகமண்டு, அபனுக்கு பிஸ்டமம் ண்ஞி,

அபவ அப்தயக்கப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்யல்வ.
இப்டி long-term training ளகமடுப்ளடன்ட ஆசமர்தனுக்குத்டமன்
ற்ட் ளமறுப்ன. ணமம குன அகஸ்ணமத்டமகச்

ளசய்கயட ழமக்கூ என ணந்த்த்வடச் ளசமல்யபிட்டு,
அபர் மட்டுக்குப் ழமய்பிடுபமர். ஆமலும்
அடமழழத லக்ஷ்ணணமக அபனக்கும் சயஷ்தனுக்கும்
'யங்க்' ற்ட்டு, ணந்த்த்டயன்

னெணமக அடேக் சக்டய

(அடேக்த்டயன் னெணமக ணந்த் சக்டய ன்றும்
ளசமல்மம்) சயஷ்தனுக்குள் ழபவ ளசய்த
ஆம்ித்டபிடும்.

ளமம்வும் உசந்ட குனபமதினந்டமல், அல்ட சயஷ்தன்

ளமம் க்பிதமக (க்குபணமபமக) இனந்டமல் இந்ட
ணந்த் னொணம பமனேழடசம் கூ ழபண்டிதடயல்வ.
ஆமலும் ழடம என டயனுயல் 'யங்க்' இனக்க
ழபண்டுளணன்ழழ, அட இங்ழக ழபளப்டி ற்டும்?
குன இபவ என மர்வப மர்த்ட பிட்மழ ழமடம்.
அடழப உழடசந்டமன். அந்டக் கமைம் இபனுக்கு
உள்ழந ழமய் ழபவ ளசய்த ஆம்ித்டபிடும் அல்ட
அபர் இபவத் ளடமட்டுபிட்மல் அந்ட ஸ்ரிசழண

உழடசணமகயபிடும். இளடல்மங்கூ ழபண்மம், 'இந்டக்
குனந்வட ன்.....ம இனக்கடம்' ன்று அபர்

யவத்டபிட்மழ ழமடம்; அடழப உழடச ''யங்க்''
டமன்.
*றர்ழதமடதத்டக்கு

னற்ட் னறர்த்டம். னறர்த்ட

கமம் ன்ட இண்டு மனயவக (48 ணயிட்) ஆதினும்,

ிமம்ண னறர்த்டம் ன்ட ளமடபில் ந்ட மனயவக
(இண்டு ணஞி) ளகமண்டமகக் கனடப்டுகயட. ஆறு
ணஞிக்கு றர்ழதமடதளணில் மலு ணஞிதியனந்ட
ிமம்ண னறர்த்டம்.
டீவை
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
டீவை
இப்டி குன--சயஷ்தமலக்கு இவதில் ற்டும்
ளடமர்வ மன் ''உழடசண'' ன்று ளசமன்மலும்

சமஸ்த்த்டயல் இடற்குச் ளசமல்யதினக்கய பமர்த்வட (
technical term ) ''டீவை'' ன்ழடதமகும். 'டீக்வக' ன்று

ளசமல்யதினக்கும். 'இியழதன்' ன்கயமர்கள்.

டணயனயல்

குனபிணயனந்ட ட னப்ட்டுப் ழமய், சயஷ்தனுக்குள்ழந
னகுந்ட, அபவ என ணமர்க்கத்டயல் டீபிணமக டெண்டிச்

ளசலுத்டகயழடம அடற்கு ''டீவை" ன்று ளதர். இப்டி
என ணமர்க்கத்டயல் சயஷ்தன் ிழபசயப்டற்கு ஆம்
சக்டயதமக இனப்டமல்டமன் 'இியழதட்' ண்டபட
ன்கயமர்கள். ஆமல் ஆம்ித்ட வபத்டபிடுபழடமடு
(இியழதட் ண்டபழடமடு) அந்ட சக்டய டீர்ந்ட

ழமய்பிடுபடயல்வ. ஆம்ித்ட வபத்ட ிகு பனய

ளடுகவும் கூ பந்ட டவஞ ளசய்ட, ழணழ ழணழ
ழமகப் ண்ஞி, க்ஷ்தத்வட அவந்ட யத்டய ளவும்
வபக்கயட.
ணந்த் னொணமகழபம, என கமைணமகழபம,

ஸ்ர்சணமகழபம, அடேக் ஸ்ணஞத்டயமழம ைஞ
கமம் இப்டி என குன எனத்டழமடு 'யங்க்' ண்ஞிக்
ளகமண்டு பிட்மலும், அடழப சமஸ்படணமக அபனவத
அடேக்த்வட இபனுக்குக் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு
'ளர்ணளன்ட்

களக்ை'மக இனக்கும் -- என டவப

ஸ்பிட்வசத் டட்டிபிட்டு பிட்மல் ல்ப் அட மட்டுக்கு

ரிந்ட ளகமண்ழதினக்கயமற்ழம! 'வகபல்த பீடம்'
னடம னஸ்டகங்கநில் இந்ட ஸ்ர்ச, கமை, ஸ்ணஞ
டீவைகவந [னவழத] ஸ்ட, த, ணம
டீவைகள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ஆசமர்தர் ன்பர் ஸ்டெணமக சயஷ்திம் long-term contact
(ீண்கமத்

ளடமர்ன) வபத்டக் ளகமண்டு அபவப்

டிப்ிலும் த்வடதிலும் train ண்ஞ ழபண்டிதபர்.

குனவுக்ழகம சயஷ்திம் ஸ்டெத் ளடமர்ன ளமம்வும்

ளகமஞ்சகமம் இனந்டமல் ழமடம்; அல்ட அடவுங்கூ
இல்மணலுணயனக்கமம். ஆமல் டீவைதின் னெணமக

அபனக்கும் சயஷ்தனுக்கும் ற்ட் லக்ஷ்ணணம contact -ஏ (ளடமர்ழம) long term க்கும் ழணழ; அட life -long ஆட
[பமழ்க்வக னலடற்குணமட] ; life circle ல்மம் ழமய்,
ன்ணங்கள் ல்மம் டீர்ந்ட சயஷ்தன் யத்டய ளறுகய
பவதில் ீடிக்கய contact இட.

இப்டி டீவை டனகயடடமன் குனவுக்கு னக்தணம

ைஞணமய் யவக்கப்டுகயட. டீைம குன, குனடீவை
ன்ழ ளசமல்கயட பனக்கம். டீவை ளகமடுப்பவழத
குன ன்ட பனக்கமதினக்கயட. வனதகம
இடயமம், னமஞம், கமபிதம் இவபகவநப் மர்த்டமல்
டகப்மவழத குன ன்று ளசமல்யதினக்கும்.

டகப்மமக இனக்கப்ட்பனுக்கு குனவுக்கு இனக்க
ழபண்டித உள்ளனவண, கம் இனந்டமலும்

இல்மபிட்மலும், னத்வப் ளமறுத்டணட்டில் ிடம
ளடய்பத்டக்கு ணமணல்பம? ''னன்ய ளடய்பம்''
அல்பம? அடமல் இப்டி அபவ குன ன்று உதர்த்டயச்
ளசமல்யதினக்கமம். இழட ணமடயரி, மம் ளசமல்யக்

ளகமடுக்கய பமத்டயதமனம், ''லத்டயபித்டபன் இவபன்''
ன்கயமற்ழம ளடய்பணமக யவக்கப் ழபண்டிதபர்;
''ித்ன

ழடழபம ப'' வுக்கு அடுத்ழட ''ஆசமர்த ழடழபம ப''

ன்றும் ழபடம் ஆக்வஜ ளசய்டயனக்கயட! அடமல்
இபவனேம் 'குன' ன்று ளனவணப்டுத்டபடமக

ற்ட்டினக்கமம். ிடமவப குன ன்டற்கு இன்ளமன
கமஞனம் ழடமன்றுகயட. என ீபனுக்கு னடல்

உழடசம் ட? கமதத்ரீடமன். அந்ட ணந்த்த்வட உழடசம்
(ப்ஹ்ழணமழடசம்) ளசய்பட ிடம டமழ? அடமபட
கமதத்ரீ ணந்த் டீவை அப்மடமன் ண்டகயமர். இப்டி
டீவை டனபடமழழத அபவ 'குன' ன்கய பனக்கம்
உண்மதினக்கமம். கமதத்ரீ உழடசத்டயல்
அடயகமணயல்மடபர்கலக்கும்கூ அைமப்தமம்
ன்ட இனக்கயட. அப்ழமட அஷ்மைழணம,
ஞ்சமைழணம உழடசயத்ட அப்ன்கமன்டமன்

ிள்வநவத 'ஆம' லட வபக்கயமன். இந்ட

ணந்த்ழமழடசத்டமழழத குன ஆகயபிடுகயமன்.
உள்நடேப கனம் ளனவணனேம் இல்மடபம
டகப்மவழதம, பமத்டயதமவழதம குனபமக யவத்ட
சஞமகடய ளசய்ட பிட்மலும், அந்ட சஞமகடயதின்

கத்டமலும் ளனவணதமலுழண இப்டிப்ட் ழதமக்தவடக்
குவச்சம குனபிணயனந்டம் ஜமத்வடப்
ளற்றுபிமம். அடமபட அடேக்யக்க ழபண்டும் ன்
ண்ஞங்கூ இல்மட ணம அடேபிதம குன னெம்
அடேக்த்வடச் ளசய்கய அந்ட கபமழ, ளகமஞ்சங்கூ
அடேக் சக்டய இல்மட இந்ட குன னெணமகவும்

சயஷ்தனுவத சஞமகடயவத ளணச்சய அனள் னரிந்ட
பிடுபமன்*. குன ன்று ஆச்திக்கப்டுபர்

அமத்மதினும் அபரிம் அந்டங்க பிஸ்பமம்
வபத்ட, அபர் ன் ளசய்டமலும் அபனவத
ளனவணக்குக் குவபமகப் ழசமணலும் க்கமணலும் என
சயஷ்தன் இனந்டபிட்மல், அந்ட குன உய்வு ளற்மலும்

ளமபிட்மலும், இந்ட சயஷ்தன் உய்வு ளற்று பிடுபமன்.
இப்டிப்ட் குன க்டயவத யவக்கும்ழமட க்கு

என ம்பம் ஜமகம் பனகயட. என டம் ணத்டப்
மசமவப் சங்கள் -- சயன் பதசுப் சங்கள் -இண்டு ழரிம், பமத்டயதமர் பந்டபிட்மம ன்று

ழகட்ழன். என வதன் பபில்வ ன்மன். ணற்பன்
பந்டபிட்மர் ன்மன். அப்னம் னடல் வதன்
ளசமன்டடமன் யம் ன்று ளடரிந்டட. மன்

இண்மபட வதிம், ''ன் ளமய் ளசமன்ழ? ளமய்

ளசமன்ம டப்ில்வதம?'' ன்று ழகட்ழன். அடற்கு

அபன் வடரிதணமக, ''ம ழம் பந்டம் பமஸ்டபத்டயல்
பமத்டயதமர் பமணயனந்டமளன்மலும், அபர் பபில்வ
ன்று ளசமன்மல் குனபின் டப்வ ளபநிதிழ
ளசமன்டமகும். ளமய் ளசமல்பவடபி இப்டி
குனவுக்குத் டப்ன ளசமல்படடமன் ளரித டப்ன

ன்டமழழத அப்டிச் ளசமன்ழன்'' ன்மன். மனும்
அபன் ண்ஞிவட ரி ன்று எப்னக் ளகமண்ழன்.
குன க்டய பிழசத்டக்கமகச் ளசமன்ழன். குன
ப்டிதினந்டமலும் அபனக்கு ஆத்ணமர்ப்ஞம்
ண்ஞிபிட்மல், குனபமல் ட கயவக்க ழபண்டுழணம
அட ஈஸ்ப ப்மடணமகச் கயவத்டபிடும்.

மழண என்வப் டித்டத் ளடரிந்டளகமள்லம் ழமட
அடயல் இந்ட சஞமகடய, ணர்ப்ஞ னத்டய surrender

ண்டபடயல் இனக்கய humility (பிதம்) இளடல்மம்
இல்வ. மணமகழப டித்டப் னரிந்ட ளகமள்படயல்

இடற்ளகல்மம் ழர்ணமமக அங்கமழண உண்மக
இணயனக்கயட. பித்வத யணம பித்வததமக
இனந்டமல் அங்கமத்வடப் ழமக்கத்டமன் ழபண்டும்.

அடமல்டமன், டமழ என பித்வடவதக் கற்ட, டமழ
என ணந்த்த்வட டுத்டக் ளகமள்பட, டமழ என னண்த
கர்ணமவபப் ண்டபட ல்மம் சமஸ்டயத்டயல்
பிக்கப்ட்டு, குன னகணமக உழடசம் பமங்கயக்
ளகமண்ழ இபற்வச் ளசய்த ழபண்டும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. டமமகழப டித்டம் ளடரிந்ட
ளகமள்நமம் டமன்; ஆமலும் இந்ட அயவு

ஆத்ணமிபினத்டயக்குப் ிழதமப்மட ன்வட என

உணமத்டமல் சுரீளன்ழ ணயல் வடக்கயமற்ழமச்
ளசமல்யதினக்கயட -- இட மனனிம் னத்வப்

ளற்றுக் ளகமள்கய ணமடயரி; னத்ன்டமன் ன்மலும் அபன்
வபடயக கர்ணம டற்கும் உடபமடட ழம ன்று.
னர்ஞ ழதமக்தவட ளற் குன --அடமபட கணம

உள்நடேபம் ளற்பர் -- ந்ட பிடணம டீவைனேம்
டழபண்டுளணன்யல்ம பிட்மலுங்கூ rare exception
[அமடஞணம

பிடயபிக்கு] டபி அபமலும் டமபட

என டீவை க்கயளடன்று ளசமன்ழன் அல்பம?
இடயல் பமக்கமல் ளகமடுக்கய டீவைடமன் ணந்த்ழமழடசம்;
ணந்த் டீவை ன்ட. த்னஷ்டிதமல் (மர்வபதமல்)

டீவை டனபட சைற டீவை; த டீவை ன்றும்
ளசமல்பமர்கள். ளடமடுபடமல் டீவை டனபட ஸ்ர்ச

டீவை. ஸ்ட டீவை ன்று ளசமல்பட இவடத்டமன்.
இடயழ  பவக உண்டு. குன சயஷ்தின் டவவதத்
டம் வகதமல் ளடமட்டுத் டம் spiritual energy --வத [ஆத்ண

சக்டயவத] அபனுக்குள் ளசலுத்டபடற்கு ஸ்ட ணஸ்டக
டீவை ன்று ளதர். (ல்ம டீவைதிலுழண குன

டம்னவத அடேப சக்டயவத சயஷ்தனுக்கு ஊட்டுகய
டயதமகத்வடடமன் ளசய்கயமர்.) மடத்டமல் சயஷ்தவ

ஸ்ர்சயப்ட மட டீவை. (கீர்டமஸ் மணமந்டரிம் மட
டீவை, ணந்த் டீவை இண்டும் ளற்டமகயட!) குன
டம்னவத மடத்வட சயஷ்தனுவத அங்கங்கநில்
குயப்மக சயயல் வபப்வடத்டமன் ளமம்ப் ளரிதப்
ழமகக் கனடபட. 'டயனபடி டீக்வக' ன்று இவடச்
ளசமல்பமர்கள். குனமடம் ப்ழமடழண சயயல்

இனப்டமக டயதமம் ளசய்த ழபண்டும். இட ளபறும்
பமர்த்வடதமக, மபவதமக இல்மணல், ல்ம

குனவுக்கும் னெகுனபம ஈசின் இவஞதடிகள் டங்கள்
டவதிழழத இனப்வட அடேபித்ட அயந்டபர்கவநத்
டமன் ''அடிதமர்'' ன்ட; 'மடர்', 'வசஞர்' ன்று

ம்ஸ்க்னடத்டயலும் ளசமல்கயட பனக்கம். 'கபத்மடர்'
ன்மல் கபமின் மடத்வட டரித்ட அடபமகழப
ஆபர். அடமல் அந்ட கபத்மடவழத மம் சயயல்
டரிக்கடம்.

ளமம் உதர்ந்ட, க்ப யவதில் குன ழழ பமதமல்
உழடசயக்க ழபண்மம், மர்க்க ழபண்மம்,

ளடமழபண்மம், அபர் ங்ழகழதம இனந்டளகமண்டு
எனத்டவ யவத்டபிட்மழ அட ணம
டீவைதமகய இபவத் டெக்கயபிட்டு பிடும்.
*''ளடய்பத்டயன்
''சஞமகடயழத

குல்'' இண்மம் குடயதிலுள்ந
னக்கயதம்'' ன் உவ மர்க்க.

அம்ிவக அனலம் டீவைகள்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
அம்ிவக அனலம் டீவைகள்

அம்மள்டமன் ஜமம். த்-சயத்-ஆந்டம் ன்று அடிக்கடி
ழகள்பிடுகயழமழண, அடயல் சயத் ன்கய ழயபம
ஜமம் அம்ிவகடமன். வசடன்த னொிஞி ன்மர்கள்.
''சயழடக

 னொிஞி'' ன்று [யடம] ஸ்மணத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயட. கமநஸ்டயதில் ஜமமம்மள்
ன்ழ அபள் ிகமசயத்டக் ளகமண்டினக்கயமள்.

அம்மள்டமன் குன னொத்டயல் பனபள் ன்று

ளரிதபர்கள் அடேபத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
கமநிடமன் ['பத் ணமயகம'பில்] "ழடசயக னொழஞ
டர்சயடமப்னேடதமம்" ன்கயமர். அம்மள் டன்னுவத
கமனண்த பிமத்வட குன ஸ்பனொணமக பந்ழட

கமட்டுகயபள் ன்று அர்த்டம். 'ழடசயக' ன்டம் குன,
ஆசமர்த ன்வப ழம ம்வண ல் பனயக்கு த்டயக்
ளகமண்டு ழமகயபவக் குயக்கும் இன்ளமன பமர்த்வட.
[வபஷ்ஞபர்கநில்] பகவ ம்ப்டமதத்டக்கு
னெனனவ ழபடமந்ட ழடசயகர் ன்ழ ளசமல்கயழமம்.
அந்ட ம்ப்டமதத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள் ழடசயகர் ன்று 'ர்'
ழமமணல், ழடசயகன் ன்று 'ன்' ழமட்ழ ளசமல்பமர்கள்.
ளமம்வும் ணரிதமவட னற்ய அன்ன ழணயடுகயழமட

கபசம்டமன் பந்டபிடும். கபமவழத 'ீ' ன்றுடமன்
ளசமல்கயழமம்; 'ீங்கள்' ன்டயல்வ. அப்டி ழடசயகவ
ழடசயகன் ன்ழ அபவ அடேரிப்பர்கள்

ிழவணதிமல் ளசமல்பமர்கள். ம் கபத்மடமவந அபர்
கமத்டயழழத அபனவத ழர் சயஷ்தம
ழடமமகமசமர்தமர் ஸ்ழடமத்டயரித்டழமட, ''சங்க ழடசயக ழண
சஞம்'' ன்ழ எவ்ளபமன அடிதிலும் னடித்டயனக்கயமர்*.
அம்மள் ழடசயக னொத்டயல் பந்ட ஜமம் டனபடமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. குயப்மக ஸ்ர்ச டீவை, த
டீவை, ணம டீவை ஆகயதற்யல் எவ்ளபமன்வனேம்
அபள் எவ்ளபமன னொத்டயல் ளசய்படமகச் ளசமல்பமர்கள்.
இங்ழக இன்ளமன்று ளசமல் ழபண்டும். ஸ்ரிச
டீவைக்குக் 'குக்கு டீவை' ன்று இன்ளமன ளதர்.

'ழகமனய

டீவை' ன்று அர்த்டம். த டீவைக்கு 'ணத்ஸ்த

டீவை' [ணீ ன் டீவை] ன்றும் ழர். ணம டீவைக்குக்
'கண

டீவை' ன்று ழர். 'கணம்' ன்மல் ஆவண.

ழகமனய, ணீ ன், ஆவண ன்று டீவைகவநச் ளசமல்பட
ழபடிக்வகதமதினக்கயட. ஆமல் ழபடிக்வகக்குள்ழந
டத்பமர்த்டம் யம் இனக்கயட.

என டீவைதமட யணம சக்டய பமய்ந்டடமக
இனந்டமல், சயஷ்தனுக்கு இடபவ இனந்ட அசட்டு
பமழ்க்வக அழடமடு னடிந்ட, அபன் மணமர்த்டயகணமக என
னட பமழ்க்வக ஆம்ித்டபிடுபமன். அடமபட அட

உசந்டடமகப் னர்ன்ணம டுக்கய ணமடயரிதமகும். கமதத்ரீ
டீவைதமவுன் இப்டித்டமன் எனபன் ிமம்ணஞமக
இண்மம் ன்ணம டுக்கயமளன் அர்த்டத்டயல்,

அபனுக்கு 'த்பின்' ன்றும், 'இனிப்மநன்' ன்றும்
ளதர் ற்ட்டினக்கயட.
*என

ழடசத்டயன் ல்ம இங்கவநனேம் அயந்ட ினக்கு

பனயகமட்டுபனக்கு ழடசயகன் ப் ளதளன்றும், இடழப
உபவணதமகு ளதமக என சமஸ்டயத்டயன் ல்ம

டேட்ங்கவநனேம் அயந்ட அம்ணமர்க்கத்டயல் ினக்கு பனய
கமட்டிதமதினக்கும் ஆசமரிதனக்கும் ளமனத்டப்ட்ட
ன்றும் கூப்டுகயட.
இப்டி டீவைக்கு னன்மழ என ன்ணம, அப்னம்
னற்யலும் ழபம இன்ளமன ன்ணம ன்று ளசமல்பட
அவ்பநவு ரிதில்வ ன்கய அிப்மதத்டயல்

இன்ளமன பிடணமகவும் ளசமல்கயடண்டு. இடன்டி,

இப்ழமட எனத்டன் டுத்டயனக்கய ன்ணமபிழ அபன்

அசட்டு அஞ்ஜம ஸ்டயடயதியனந்டமலும் இப்ழமடங்கூ
உள்லக்குள்ழந ிம்ணத்ழடமடு ழடணயல்மட
ஆத்ணமபமகத்டமினக்கயமன். ஆமல் இப்ழமட இட
இபனுக்குத் ளடரிதமணல் என கனவப அட

னட்வதமதினக்கும்ழமட ஏடு ணவக்கயட ழம,
அஞ்ஜம ஏடு னெடி ணவத்டயனக்கயட. குன ன்பர்
டீவை ன்டன் னெம், டமய்ப் வப னட்வவத
அவகமத்டக் குஞ்சு ளமரிப்ட ழம, இபனுவத

அஞ்ஜம ஏடு ிநந்ட, இபன் டன் த்த யவவத
உஞர்ந்ட ையதமகப் ிக்கச் ளசய்கயமர் ன்மர்கள்.
அடமபட இண்டு ளபவ்ழபறு ன்ணமக்கள் இல்வ;
டீவைக்கு னன்ழ னட்வக்கன ழம னங்கயக்
கயந்ட யவ; அடற்குப் ிற்மடு அடழப ஸ்படந்டயணமகப்
க்கும் யவ.

டமய், னட்வவதக் குஞ்சு ளமரிப்டயல் னென்றுபவக

ளசமல்கயமர்கள். இங்ழகடமன் ழகமனய, ணீ ன், ஆவண னென்றும்
பனகயன். டமய்க்ழகமனய ன் ளசய்கயட? னட்வதின்
ழணழழத உட்கமர்ந்ட, அடமபட அடன் ழணல் டன்

ஸ்ரிசம் ன்மகப் டும்டி அவகமத்டக் குஞ்சு
ளமரிக்கயட. இடடமன் ஸ்ரிச டீவை -- குன
சயஷ்தவத் ளடமட்டு அபனுவத அயதமவண ஏட்வப்
ிநக்கப் ண்டபட. குக்கு டீவை ன் ளதர்
இப்ழமட னரிகயடல்பம? ணீ ன் த்டக்குள் னட்வ
ழமடுகயட. ிபமத்டயல் ணீ ன் என இணமக யற்கமணல்
சஞ்சமம் ளசய்டளகமண்ழதினக்கும். னட்வனேம் ஏடுகய
த்டயல் என இத்டயல் யற்கமணல் ணயடந்டளகமண்ழ

இனக்கும். டமய் ணீ ன் னட்வதின் ழணழ உட்கமர்ந்ட
குஞ்சு ளமரிப்டயல்வ. ின்ழ ன் ளசய்கயட?
இவடப்ற்ய தமய, லபமயதில் ன்
ளசமல்பமர்கழநம, ம் சமஸ்டயங்கலம் கமபிதங்கலம் என
ணமகச் ளசமல்ய பனபவட மனும் எப்ிக்கயழன். டமய்
ணீ ன் ன் ளசய்னேளணன்மல், னட்வவதத் டன்
கண்ஞமல் டீைண்தணமகப் மர்க்குணமம். உழ
னட்வவத உவத்டக் ளகமண்டு ணீ ன் குஞ்சு ளபநிதில்
பந்ட பிடுணமம். குன கமைம் ளசய்கய த

டீவைவத ணத்ஸ்த டீவை ன்ட இடமல்டமன். கண
டீவை, அடமபட ஆவண டீவை ன்ழழ அட ன்?
த்டயழ இனந்ட டமய் ஆவண கவக்கு பந்ட

னட்வதிட்டுபிட்டு, அப்னம் த்டக்குள்ழநழத
ங்ழகழதம ழமய் பிடுணமம். னட்வ என இத்டயல்

கயக்க, டமழதம ங்ழகழதம ழமதினக்குணமம். ஆமலும்
அட னட்வ குஞ்சு னொணமக ல்டி ளமரித
ழபண்டுழண ன் சயந்டவதமகழப இனக்குணமம்.

அடனுவத அந்டத் டீபி யவப்ின் சக்டயதிழழத
இங்ழக னட்வ ளபடித்டக் குஞ்சு ளபநிழத

பந்டபிடுணமம். இடடமன் குன ளசய்கய ணம--அல்ட
கண டீவை. அம்மள் இந்ட னென்று டீவைகவந
அநிப்ட ப்டி?
அம்மலக்கு கண்ஞனவக, கமை பிழசத்வட வபத்ட
னென்று ியத்ட ழைத்ங்கநில் னென்று பிடணம
னொங்கள் இனக்கயன். கமணமைய, ணீ மைய, பிசமமைய
ன்னும் னொங்கள். கமஞ்சரனத்டயல் கமணமையதமகவும்,
ணடவதில் ணீ மையதமகவும், கமசயதில்

பிசமமையதமகவும் இனக்கயமள். னென்யலும் கண்ஞனகு,
கமை பிழசம் ன்று ளசமன்மலும் னென்யலுழண
த டீவை டனகயமள் ன்று ளசமல்படயல்வ.
ணீ ன்டமழ த டீவைக்குச் ளசமன்ட? ணீ மைய ன்
ளதரிழழத ணீ ன் இனக்கயழட! இடமல் அபவநத்டமன்
கமைத்டமழழத ஜம டீவை டந்டபிடும் குனபமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. இட ணத்ஸ்த டீவை. கமணமைய
க்டவ ஸ்ரிசயத்ட, அபன் டவதிழ மடத்வட

வபத்ட ஜமிதமக்கயபிடுபள். ''ளநந்டர்தரி''
ஸ்ழடமத்டயரிக்கய னெர்த்டய கமணமைய டமன்--கனம்ன பில்,
னஷ் மஞம், மச அங்குசத்ழடமடு சடர்னவதமக
இனக்கய னெர்த்டய. அடயழ என ஸ்ழமகத்டயல்*

ஆசமர்தமள் அம்மநிம், ''ழபடங்கள் உயத்ட ன்கய
டங்கலவத சயயழ டமங்கயக்

ளகமண்டினக்கயவபதம உன்னுவத டயனபடிகவந ன்
டவதில்கூ டவததிமல் வபதம்ணம!'' ன்று
ிமர்த்டயக்கயமர்.
ச்னொடீமம் னெர்டமழம டடடய டப ளதௌ ழசகடதம
ணணமப்ழதளடௌ ணமட : சயய டததம ழடய சளஞௌ |
உயத்டக்கள்டமன் ழபடமந்டம் ன்ட. ஆசமர்தமநின்
அத்வபடணம ஜமணமர்க்கத்டக்கு ழபடமந்ட
ம்ப்டமதம் ன்ழ ளதர். அடமல் இங்ழக ஆசமர்தமள்
ஜம குன னொிஞிதமகழப அம்மவந மபித்டத் டயனபடி
டீவை ழபண்டுகயமர் ன்று ஆகயட. அடற்குக்
கமணமையதிம் ஸ்ர்சணம குக்குடீவை

ழகட்டினக்கயமர். கமசயதிழ இனக்கப்ட் பிசமமைய

க்டர்கவந அடேக் சயந்வடழதமடு ணமல்

யவத்ழட ஜமம் அநித்டபிடும் கண டீவை
குனபமதினப்பள்.
* ''ச்னொடயமம்

னெர்டமழம'' ன்று ளடமங்கும் 84-பட

ஸ்ழமகம். இட குயத்ட சய பிபங்கள் ''ளடய்பத்டயன்
குல்'' னடற் குடயதில் ''ஆசமரிதமள் கமட்டும் அம்மள்''
ன் உவதில் கமஞமம்.
எழ யவவுக்குப்  ணமர்க்கங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
எழ யவவுக்குப்  ணமர்க்கங்கள்
இப்டி டீவைதில்  பிடம். டீவைதிமல்

சயஷ்தவச் ளசலுத்டகய ணமர்க்கங்கலம்  பிடம்.
கவசயதில் ழமய் ழசனகய இம் என்ழதமமலும்,
ஆம்த்டயல் டீவைதமல் டெண்டிபிடுகய ழமட -'இியழதட்' ண்டகயழமட

--  ணமர்க்கங்கநில் 

குனணமர்கள் ளசலுத்டகயமர்கள். எழ குனழபகூ

ளபவ்ழபறு சயஷ்தர்கவந ளபவ்ழபறு ணமர்கங்கநில்

இியழதட் ண்டபடனண்டு. ஆமல் ஆசமர்தர்
ன்மல் அபர் என யஸ்த்டயல்டமன் ண்டபமர். என
குன எழ [சயஷ்தனுக்குக்கூ அபனுவத

ணழமவ்னத்டயவத [ணப்ழமக்வக]ப் ளமனத்டம்,
மடவதில் அபனுவத அிவ்னத்டயவதப் ளமனத்டம்
ழபறு ழபறு கமங்கநில் ளபவ்ழபறு ணமர்க்கங்கநில்
டீவை ளகமடுத்டக் ளகமண்ழ ழமகமம்.

இப்டி ணந்த் சமஸ்டயம், டந்த் சமஸ்டயம், ழதமக

சமஸ்டயம், த்வபட-அத்வபட சமஸ்டயங்கள் ன்று
பற்யல் டீவை டனகய குனணமர்கள் இனக்கயமர்கள்.
டமனேணமபர் இப்டி ல்ம குனபமகவும் இனந்டடமக
டம்னவத எழ குனவபச் ளசமல்ய னடிபமக,
"னென்ணில்

பன ளணௌகுனழப!" ன்று னடிக்கயமர்.

'டயனணந்டயம்' ளசய்ட

டயனனெர் அந்ட டையல் ல்ம

ணமர்க்கத்வடனேந்டமன் ளசமல்ய ழதமக--ஜமங்கநில்
னடிக்கயமர். அபரியனந்ட ஆம்ித்டட என குன
ம்வ. அபர்கநில் டயனச்சயமப்ள்நிதில் ணம்
ற்டுத்டயக் ளகமண் மணம னிபர் எனபர். இந்ட

ணத்டயல் ட்த்டக்கு பந்டபர்கநில் எனபம ளணௌ
குன ஸ்பமணயகள் ன்பர்டமன் டமனேணமபனக்கு குன.
டமனேணமபர் கமம் டயழனமம் டைற்மண்டு. (ளணௌ
குன ஸ்பமணயகலக்குப் ிகு அந்ட ணம் டர்ணன
ஆடீத்டயன் மணரிப்ில் பந்டபிட்ட.)
டமனேணமபர் இங்ழக டம்னவத ழர் குனபம ளணௌ
குனவபச் ளசமன்மலும், அபர் ளசமல்பட ணற் ல்ம
ணமர்க்கனம் ளணௌத்டயல்டமன் ளகமண்டுபிடுகயட ன்று
ளசமல்ய, இப்டி ளணௌ உழடசத்டமழழத ண

அத்வபடத்வட அடேக்யக்கும் டையஞமனெர்த்டயவத
ஸ்ழடமத்டயரிக்கயமற்ழமவும் த்பிக்கயட. இபழ
"சயகயரி பிநங்கபன டையஞமனெர்த்டயழத, சயன்ணதமந்ட
குனழப" ன்றும் யவதப் மடி வபத்டயனக்கயமர்.
அந்ட ளணௌந்டமன் ம்னவத யணம இதல்ன.
ஆமல் அவடத்டமன், ம்னவத யணம

ம்வணழதடமன், மம் இனந்ட, ணந்டபிட்டு, இல்மட

அபஸ்வடகநிளல்மம் ணமட்டிக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
இவட ணமவத ன்கயமர்கள். ணமவதடமன் அம்மள்
ன்கயமர்கள். அந்ட அம்மழந ணமவதவதப் ழமக்கடிக்க
ஜமமம்ிவகதமகவும் பனகயமள். குனபமக பந்ட
ஜமத்வடப் னகட்டுகயமள். டமதமழ குனபமகய

ஜமப்மவ ஊட்டுகயமள். அபள் ல்மபற்யலும்
டயனுற டயனுமகப் ண்ஞிப் மர்த்ட

ந்ழடமயக்கயமள். ைய ன்மல்  டயனுற.
ணயனகங்கநில்  டயனுற. னஷ்ம் ன்று டுத்டக்
ளகமண்மல் அடயல் னடிழப இல்மணல் த்டவ கர்
பவக, பமவ பவக, த்டவபிடணம 'ழப்'?

இப்டிழத ணடேஷ்த ணயலும் பிசயத் பிசயத்ணமக
த்டவழதம கம். அட எவ்ளபமன்றுக்கும் 'லட்'
ஆகயடற்கமகத்டமன் ஜமகுன ஆசமரிதர்கநிலும்

பிடணமபர்கவந, பிட ம்ிடமதங்கவநக்
கமட்டுபர்கநமக வபத்டயனக்கயமள். த்டவ ழச்சு,

பமடம், லத்ட, க்ரிவதகள் உண்ழம அத்டவனேம் உள்ந
குனபியனந்ட ளணௌகுன பவதில்  பவகதமகக்
கமட்டுகயமள். ஆமல் உள்ழந இத்டவ ழனம் எழ
குனத்பத்வடடமன் உவதபர்கநமக இனப்மர்கள்.
த்தம் என்மகத்டமழ இனக்க னடினேம்?
குன-ஆசமர்த அழடம்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
குன-ஆசமர்த அழடம்

ஆக, ளணமத்டத்டயல் மன் ளசமன்ட; ணக்கு ஜமம்

டனபடற்கமக ற்ட்பர்கவநழத குன, ஆசமர்தர் ன்று
இண்டு ளதரில் ளசமல்பட. உள் ளனவணவத வபத்ட
எனத்டவ குன ன்கயழமம். ளபநித்வட, டிப்ன, ளபநி
ணடேஷ்தர்கவந train ண்டபட ஆகயதபற்யல் இனக்கய
ளனவணவத வபத்ட இன்ளமனத்டவ ஆசமர்தர்

ன்கயழமம். எனத்டர் யஸ்த்டக்கு அடீடணமபர்.
இன்ளமனத்டர் யஸ்த்டயழழத பனகயபர். எனத்டர்
அடேக்த்டமழழத னக்தணமக ஜமம் டனகயபர்.
ணற்பர் சமஸ்த், ம்ப்டமத, ஆசம அடேஷ்மம்,
பித்பத் இபற்யன் னெம் ஜமம் ள உடபி
ண்டகயபர்.

இப்டி இண்டு ழமகச் ளசமன்மலும், ஆசமர்தர் ன்பர்
னர்ஞ ழதமக்தவட உள்நபமக இனந்டமமமல் டமழண
குனபமகவும் இனப்மர். அடமபட, டம்வணப்
ளமனத்டணட்டில் உள்லக்குள்ழந யஸ்ம்கள்
கந்டபமக, ப்த்தைணமக ஈஸ்பமடேபனம்

ஆத்ணமடேபனம் ளற் ளனவண பமய்ந்டபமக,
அடேக் சக்டய கூடிதபமக இனந்டளகமண்ழ,
ளபநித்வட டிப்ன இபற்யலும் சயந்டபமக
இனந்டளகமண்டு, என யஸ்த்டக்குக்
கட்டுப்ட்மற்ழமல் பமழ்ந்ட கமட்டிக் ளகமண்டு
ணற்பர்கலக்கு பித்வத, ஆசவஞ இபற்வ ழமடவ
ண்ஞி அபர்கள் அபற்வப் ின்ற்றுணமறு ளசய்பமர்.
ம்னவத ஆசமர்த னனர்கள் தமபனம் இப்டி
இனந்டபர்கள்டமன். குனபின் ைஞகம

அடேக்த்டமழழத சுத்டயனேம் ஜமனம் ளறுகய

ழதமக்தவட உள்நபர்கள் ளமம்வும் ஸ்பல்ழண

இனப்மர்கநமடமல் இப்டி ஆசமர்தமக ீண் கம
ழமடவ யஸ்ணமடிக்கமகச் ளசய்பமகழப ளமட
னெத்டயற்கமக என குன இனப்ட பனக்கம்.
ரிதமகப் னரிந்ட ளகமண்ழமணமமல் என யணம
ஆசமர்தன் குனபமக இல்மணயனக்க னடிதமட.

உள்லக்குள்ழந ளனவண இல்மட எனத்டன் ப்டி
ளபநிதிழ ளரிதபமக இனக்க னடினேம்?
கட்டுப்மடு ன் feeling-ஏடு, அடமபட

கட்டுப்ட்டினக்கயழமம் ன் feeling-ஏடு என ஆசமர்தமன்
என ம்ப்டமதத்டக்கு -- அடமபட டமர்ணயகணம

யஸ்டக்கு -- அங்கய, அடயல், ளசமல்யதினக்கயடி

டமசமத்டன், ன்த்வடனேன் பமழ்கயமளன்மல்
அப்ழமட அபன் ஆசமர்தில்வ, ணமஞமக்கன்டமன்.
ப்ழமட எலக்கணம த்வட ன்ட என சட்ணமக
ளபநிதியனந்ட பந்ட கட்டுப்டுத்டமணல், டன்ிதல்மகப்
ின்ற்டுகயழடம அப்ழமடடமன் அட சுத்டணம னர்ஞ
னொத்டயல் ிகமசயக்கும். கம்ல்ரிதமக இல்மணல்

மச்சுமக எலக்க பமழ்வு பமழ்கய ழமடடமன் அடயல்
ஸ்படந்த்த்டக்ழக உரித ளநக்தனம் யவவும்

இனக்கும். ணம்ழமடி டயரிகய மம் னடயல் என

கம்ல்ின் கர ழ்டமன் எலக்க ளயக்கு உட்ட்டு க்க
ஆம்ிக்க ழபண்டும். ஆமல் இப்டி கம்ல்ன்
இனக்கய பவதில் மம் ணமஞபமக, சயஷ்தமக
இனப்பர்கள்டமன். ழமகப் ழமக, வட யர்ப்ந்டணமக
ற்றுச் ளசய்த ஆம்ித்ழடமழணம அவடழத

ஸ்படந்த்ணமக, ம் ஸ்பமபணமக ஆக்கயக் ளகமண்டு

ளசய்தத் ளடமங்கய பிடுழபமம். இப்டி எலக்கத்வட
ஸ்பமமபிகணமக்கயக் ளகமண்டு ஸ்படந்த்
ளநக்தத்டழழத எனத்டன் ின்ற்றுகய ழமடடமன்
அபனுவத பமழ்க்வகக்கு ணற்பர்கவநனேம் follow ண்ஞ
வபக்கய சக்டய உண்மகும். இப்டிப்ட்

யவதியனந்டளகமண்டு எனத்டன் ழமடவ
ண்ஞிமல்டமன் அட ிரிம் ஆனணமகப் டயந்ட
அபர்கவநனேம் அப்டிதினக்கத் டெண்டும்.

இப்ழமட ஆசமர்தர்கநின் இத்டயயனக்கய
ஆசயரிதர்கலக்கு அயவு ணட்டும் இனந்டமல் ழமடம்,
அபர்கலவத அடேஷ்மத்வடப் ற்யக்

கபவதில்வ ன்டமதினக்கயட. வனத மநில்

அடேஷ்மனம் ழசர்ந்ழட எனத்டவ 'ஆசமர்தன்' ன்
ஸ்டமத்டக்குத் டக்கபமக ஆக்கயற்று. இந்ட
அடேஷ்மம் ன்டம் னடிந்ட னடிவு இல்வ; இட
ளபநித்வடடமன். அடேஷ்மனம் னர்த்டயதமகய

இன்ளமன இம் உண்டு. அந்ட இம்டமன் அடேபம்,
ஸ்பமடேனடய. அந்ட அடேபம் ற்ட்மல்டமன்

ன்த்வட ன்ட ஸ்பமபணமக அவணனேம். அடமபட
ளபறும் அயவு ப்டி அடேஷ்மத்டயன் ஆடமத்டயல்டமன்
னலவண ளறுகயழடம, அப்டிழத அடேஷ்மனம்
அடேபத்டயன் அஸ்டயபமத்டயல்டமன் னம் னர்ஞ
னொனம் ளறுகயட. ஆவகதமல் அடேபிதமக
இனக்கயபன் குன, அடேஷ்மடமபமக இனப்பன்
ஆசமர்தன் ன்று 'டிஸ்டிங்ைன்' ளசமல்பட ரிதம
பித ஜமத்ழடமடு ளசய்கய மகுமழ இல்வ.

ஆசமர்தன் அவகுவ அடேஷ்மடமபமக இனக்க
னடிதமட. அடேபம் பனகயபவதில் அபன்

அவகுவடமன் -- என யர்ப்ந்டத்டயன் ழணழழத
அடேஷ்மம் ண்டபமகத் டமழ இப்ழமட
இனக்கயமன்? இடயல் யவ ட? குவடமன் இனக்கும்!
ழப அடேபிதமகவும் இனந்ட ளகமண்ழ

அடேஷ்மடமபமகவும் பமழ்ந்ட கமட்டுகயபன்டமன்
யணம ஆசமர்தன் ன்று ற்டுகயட. பன் உள்ழந

ளபநிதிழ அடேஷ்மடமபம ஆசமர்தமகவும் இனப்ட.
பன் உள்ழந யஸ்த்டக்கு அடீடணமதினக்கயமழம,
அபழடமன் இஷ்ப்டி டயரிகயபர்கவந என

கட்டுப்மட்டில் ளகமண்டுப ழபண்டும் ன்டற்கமக,
அடற்குத் டமழ ணமமக ளபநிதிழ யஸ்ப்டி
இனக்கயமன். உள்ழந ளணௌணமதினந்ட ளகமண்ழ

ளபநிதில் யவத உழடசம், உந்யதமம் ளசய்கயமன்.
குனவும் ஆசமர்தனும் எழ ஆமணயடமன். யணம

ஆசமர்தன் ன்மல் அபன் குனபமக இல்மணயனக்க
னடிதமட. பிதழண ளடரிதமட யவதில் மம் குன,
ஆசமர்தன் இண்வனேம் என்மக யவத்டடமன்

ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழமம். ''அப்டிதில்வ; பிதம்
ளடரிந்டபர்கள் இந்ட இண்டுக்கும் ளகமஞ்சம் பித்தமம்
ளசமல்கயமர்கள்'' ன்று ஆம்ித்ழடன். அந்ட
பித்தமங்கவநனேம் ளசமன்ழன். அப்னம் பிதம்
ளடரிந்டபர்கநமக ணட்டுணயல்மணல், அடன் ஆனத்டக்குப்
ழமய்ப் னரிந்ட ளகமள்நப் மர்த்டமல், ணறுடினேம்,
''பித்தமழண

இல்வ. இண்டும் என்றுடமன்'' ன்று

ளடநிபமபவட இப்ழமட மர்க்கயழமம்!

ஆடயதியனந்ழட, இப்டி குனவுக்கும் ஆசமர்தனுக்கும்

ழடம் கற்ிக்கமடடமல்டமன் இண்டு பமர்த்வடகவநனேம்
synonymous-ஆக

(எழ ளமனள் உள்நடமக)க் கனடய

உழதமகயத்டயனக்கயமர்கள். ழபடத்டயன் சயம
உயத்டயல், ''ஆசமர்த ழடழபம ப'' ன்றும்,

பித்தமப்தம னடிபில் 'ஆசமர்த'னுக்குப் ிரிதணம
டையவஞவதத் ட ழபண்டுளணன்றும், பன்
ஆசமர்தமவ உவத 'ஆசமர்தபமம'க இனக்கயமழம
அபனுக்ழக ஜமனண்மகயளடன்றும் - ல்ம
இத்டயலும் 'ஆசமர்த' சப்டழண ளசமல்ப்ட்டினக்கயட;'
குன'ன்று இல்வ. ஆமலும் சயஷ்தர்கள்

ஆசமர்தித்டயல் ழமய் பயத்ட பித்தமப்தமம்
ண்டபடற்கு 'குனகுபமம்' ன்ழ ளதர்

இனந்டயனக்கயட. 'ஆசமர்த குனகுபமம்' ன்று
ழகள்பிப்ட்டயல்வ. ஆசமர்தமலக்கு ன்ய ளடரிபித்ட
ஆமடயக்கய டயத்வட 'குன னர்ஞிவண' ன்று டமன்
ளசமல்கயழமம். வ்தமமசமர்தமள், சுகமசமர்தமள்,

ளகௌமடமசமர்தமள், ழகமபிந்டமடமசமர்தமள், (சங்க)
ஆசமர்தமள், றழச்பமசமர்தமள், ழடமகமசமர்தமள்,

ன்ளல்மம் இனக்கும் ஆசமர்தமர்கவநச் ழசர்த்டச்
ளசமல்கய ழமட 'குன ம்ம' ன்று ளசமல்கயழமம்.
இப்டிழத மணமடேமசமர்தமர், பல்மசமர்தமர்,
ணத்பமசமர்தமவ ழசர்ந்டபர்கலம் ளசமல்கயமர்கள்.
ஆசமர்த னனர்கலக்கு ணஸ்கமம் ண்டபவட 'குன
பந்டம்' ன்ழ ளசமல்கயழமம்.

ண்வத் டணயழ் பனக்கு னர்ஞணமக வபடயகத்வட

அடேரித்டடமன் இனக்கும். ஆடமல் ''ணமத்ன, ித்ன,
ஆசமர்த ழடழபம ப'' ன் ழபட பமக்தத்வடளதமட்டித்
டணயனயல் ''ணமடம, ிடம, குன, ளடய்பம்' 'ன்று ளசமல்கய
பனக்கம் ற்ட்டினக்கயளடன்மல், ஆசமர்தன் ன்பழ
குனபமக இனந்டயனக்கயமன் ன்று டீர்ணமிக்கயட.
(ஆசமர்தன் ன்வட 'ஆசமன்' ன்று டணயனயல்
ளசமல்யதினக்கும்.) யத்டமந்ட வசபத்டயல்

ளணய்கண்மச்சமரிதமர், ணதமசமரிதமர், ந்டமசமரிதமர்,
சயபமசமரிதமர் ன்ளல்மம் 'ஆசமர்தப்' ளதழ ளகமடுத்டச்
ளசமல்லுகயமர்களநன்மலும், இபர்கலவத

ஆமடவவத (யவவு மள் பனயமட்வ) 'குன' னவ
ன்று குயப்ிடுகயமர்கள்.
ஆசமவ ஈசமக
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
ஆசமவ ஈசமக
ஆவகதமல், ம்வணப்ழம ந்ட யவதியல்மணல்

பிடுட்டு ஸ்படந்டய னனமக இனக்கய குனழபடமன்
ம்வண என எலங்கயழ கட்டுப்டுத்டபடற்கமகத் டமனம்
அந்ட எலக்கத்டயல் கட்டுப்ட்டு பமழ்ந்ட கமட்டி ணக்கு

ழமடவ ளசய்கய ஆசமர்தமக இனக்கயமர் ன்று னரிந்ட
ளகமண்டு ம்னவத ஆசமர்த னனர்கநிம் க்டய
ளசலுத்ட ழபண்டும். ஈஸ்பழடமன் இப்டி குன,
ஆசமர்தர் ன் னொத்டயல் பந்ட ஜமமடேக்ம்

ளசய்கயமன் ன்று யவத்ட க்டய ண்ஞிமல் ன்

சரக்கயத்டயல் கயவக்கும். ஈஸ்பன்டமழ ல்மனணமகய
இனப்ட? கல்லு, ணண்ட ல்மங்கூ அபன்டமன்.

அடமல் ஆசமர்த ஸ்பனொணமக, குன படிபமக இனப்பன்
அபன்டமன் ன்டயல் ன் ஆழைவஞ?
இப்டிப் மர்த்டமல், மம் ணட்டும் அபில்மணல் தமர்

ன்று ழகள்பி பனகயட. மழண ஈஸ்பன் ன்கயழமட
ஆசமர்தன் ன்று இன்ளமனத்டவ டற்கமக
ஈஸ்பமக உமயக்க ழபண்டும் ன்ட அடுத்ட
ழகள்பி.
ல்மம் அபன்டமன் ன்மலும் என்றுக்கும் டன்னுவத
ஈஸ்பத்பம் ளடரிதபில்வழத! ணக்கு ம்

ஈஸ்பத்பம் ளகமஞ்சணமபட ளடரிகயடம? ளடரிந்டமல்
இத்டவ ஆவச, ழகமம், தம், அலவக, ளமய், மம்
இனக்குணம? அடமல் ல்மம் அபன் ன்மலும்,
னர்ஞணம அபமகத் டன்வத் ளடரிந்டளகமள்நமணல்
அபழ ழமட்டுக் ளகமண் ழபங்கநமகத்டமன்

இனக்கயன். மளணல்மம் ன்மக அஞ்ஜம ழபம்
ழமட்டுக்ளகமண்டு, னெ ஆமணயவத அவதமநழண

கண்டுளகமள்ந னடிதமடடி ஆபர்கநமக இனக்கயழமம்.

ஆசமர்தர் ன்பர் இத்டவ ழகமஞம-ணமஞம ழபணமக
இல்வ. அபரிம் ஆமணயவத அவதமநம்
கண்டுளகமள்ந னடிகயட. அடமல் அபரிம்

ஈஸ்பத்பத்வட மம் க்டய ண்ஞிமல் கண்டு
அடேபிக்கமம். ம்ணயழண ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட
ளடய்பத்டன்வணவத அபரிம் றணமகத் ளடரிந்ட

ளகமள்நமம்.  டயனுமக ழபம் ழமடுகய எழ

ஈஸ்பன்டமன், ளமம்வும் அசட்டு ழபணம ம்வண

சணர்த்டமக்குபடற்ழக, ஸ்ளமக ஆசமர்த ழபத்டயல்
பந்டயனக்கயமன். இப்டி உஞர்ந்ட அபரிம் க்டய
ண்ஞிமல் அப்னம் அங்ழக ழபத்வட னலசமகழப
கவத்டபிட்டுத் டன்வழத ளடரிதப்டுத்டயக் ளகமண்டு
பிடுபமன். அப்னம், அப்னந்டமன் - ம் ழபத்டயன்
அசட்டுடங்கவநனேம் ழமக்கய, அப்னம் இந்ட
ழபத்வடனேம் கவத்ட, மனம் அபழடமன் ன்று
அயந்ட அடேபிக்குணமறு அனள் ளசய்பமன்.

னடிந்ட னடிபம அந்ட யவக்குப் ழமக இப்ழமட மம்
ளசய்த ழபண்டிதட ஆசமர்தவ ஈஸ்பமக யவத்ட
அபர் உழடசயக்கயடி ப்டடமன்.
குபனக்வகழத ளகமள்க!
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
குபனக்வகழத ளகமள்க !
ம்னவத ிப்ன னர்ப கர்ணமவப அடேரித்ட
ஈஸ்பமழழத யர்ஞதிக்கப்டுகயட ன்ழட
சமஸ்டயம். அடமல் மம் ழடம என ணடத்டயல்,

ம்ப்டமதத்டயல் ிந்டயனக்கயழமளணன்மல், அடழப

கர்ணபசமத் ஈஸ்பமல் யர்ஞதிக்கப்ட்டினக்கயட ன்று
அவட பழபற்று, இவடக் ளகமண்ழ மம் கர்ணமவபப்
ழமக்கயக் ளகமண்டு ம்வண ழணம்டுத்டயக் ளகமள்ந னத
ழபண்டும். அபபர்கள் டமங்கள் ிந்ட

ம்ப்டமதத்வடனேம் குமசமத்வடனேம் ையக்கய
ஆசமர்தமர்கநின் உழடசப்டி ந்டமழ ழமடம். அடன்

டத்பங்கள் அனர்ஞணமக இனந்டமல்கூப் பமதில்வ.
கர்ண ழசத்டயமல் அனர்ஞணமக இனக்கய இந்ட

ீபனுக்கு அந்ட ழசம் டீ இந்ட அனர்ஞ ணதமசமழண
உடபி ண்ஞிபிடும். ஈஸ்பன் ன்று எனத்டிம்
அவசதமட ம்ிக்வகனேம், க்டயபிஸ்பமனம் வபத்ட, ''ீ
இப்டி ன்ணம டந்டடமல் இந்ட ம்ப்டமதத்வடச் ழசர்ந்ட
ஆசமர்தவ ஆச்திக்கயழன்'' ன்று அபிம்
பிட்டுபிட்டுத் டன் குமசமத்வட அடேஷ்டித்டமல் அபன்
என மலம் வகபிணமட்மன். ப்டி, ப்ழமட, ந்ட
டயயல் னர்ஞ டத்பத்வட இபனுக்குக் ளகமடுக்க
ழபண்டுழணம அப்டித் டமழ ண்ஞி பிடுபமன்.

ஆசமர்தன் ஈஸ்ப ஸ்பனொழண ன் ம்ிக்வக ணட்டும்
ணக்கு இனந்ட பிட்மல் ழமடம். ந்ட குனபிம் மம்
ித்டய ளசய்டமலும் (சஞமகடய அவந்டமலும்)

ஈஸ்பிம் ித்டய ளசய்டடமக ற்ட்டு, ன்
யத்டயத்டபிடும். உயத் சமந்டய ம க்ணத்டயல்
இடடமன் ளசமல்யக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ழதம ப்ஹ்ணமஞம் பிடடமடய னர்பம்
ழதம வப ழபடமச்ச ப்யழஞமடய டஸ்வண I
டம்  ழடபம் ஆத்ம் னத்டய ப்கமசம்
னலைறர்வப சஞணம் ப்த்ழத II *
என 'யஸ்ட்'த்டக்குக் கட்டுப்மபிட்மல் என
ழணடமபிதின் மணர்த்டயதத்டமழ அர்த்டம்டமன்

ற்டும். இப்டிப்ட் ழணடமபிதமல்டமன் னட்மவந
பி மஸ்டயக் ளகடுடல் உண்மகும். இவட ம்

ஆசமர்தமள் ''உழடச மவ" திழ ளசமல்ய, என
ம்ிடமதத்டயல் பமட பனும் னெர்க்கனுக்கு

ணம்டமன் ன்கயமர். அடமபட ஜமன்டக்குப் னஸ்டகப்
டிப்வபி குனக்டய டமன் னக்கயதம்.
------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------* கனத்ட:

பன் ஆடயதில் ிம்ணமவபப் வத்ட

அபனக்கு ழபடங்கவநக் ளகமடுத்டமழம அந்ட ழடப
ழடபழ ம் னத்டயவதப் ிகமசயக்கச் ளசய்பன். னக்டய
ளயதில் பிவனவு ளகமண் மன் அபவழத சண்
னகுகயழன்.

ணமன்கள் கமட்டும் குனக்டய
ளடய்பங்கலம் சரர்கநமக
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
ணமன்கள் கமட்டும் குனக்டய
ளடய்பங்கலம் சரர்கநமக
ணக்ளகல்மம் குனக்டய ழமடணமட்ழளன்கயட.
ஆமல் ம் ம்ிடமதங்கலக்கு னெணம

குனணமர்கநமகவும் னக்தணம குனணமர்கநமகவும் இனந்ட
ணம ளரிதபர்கழநம டமங்கழந டங்கள் குனணமர்கநிம்
அமணம க்டய ளசலுத்டயதினக்கயமர்கள்.

ஆடயகுன டையஞமனெர்த்டய. அபனக்கும்கூ என
குனபிம் டமம் ஞிபமக இனந்ட, சயஷ்தமகய, உழடசம்
பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று இனந்டயனக்கயட.

ழணஸ்பம அபழ டம் ளசமந்டக் குனந்வடதிம்,
வககட்டி, பமய் ளமத்டயப் ிஞழபமழடசம் பமங்கயக்
ளகமண்டினக்கயமர்.
ஜமழண படிபமபள் அம்மள். அபலம் டயதம
ஈஸ்பிம் சயஷ்வததமகய உழடசங்கள் பமங்கயக்

ளகமண்டினக்கயமள். அழக ஆகண, டந்த்ங்கள் ஈஸ்பன்
அம்மலக்கு உழடசம் ண்ஞிவபடமன்.
வ மண மண மழணடய ழண மழண ணழமழண I
ஸ் மண டத்டல்தம் மண மண பமழ II
ன்டமக (னம்னவ மணமணம ளசமன்மல் அட
ஸ் மணம் ளசமன்டற்கு ணமம் ன்று) மண

மண ணயவணவதச் ளசமல்லும் ஸ்ழமகம் அம்மலக்கு
ஈஸ்பன் உழடசயத்டடடமன் ன்று 'பிஷ்ட ஸ்
மணம்'அயந்டபர்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும்.
ம்னழகஸ்பம் (டயனபமவக்கம) ழமன் 
ழைத்ங்கநில் அம்மள் ஈஸ்பிம் உழடசம்
பமங்கயக் ளகமள்படமக ஸ்ட னமஞங்கநில் இனக்கயட.
ணமபிஷ்ட மண, க்னஷ்ஞ அபடமங்கநில் பயஷ்ர்,
மந்டீிி ஆகயதபர்கநிம் ண பிதத்ழடமடு

குனகுபமம் ளசய்டயனக்கயமர். க்னஷ்ஞ ணமத்ணம
றடமணம (குழசர்) ன்கய ப்ஹ்ணசமரினேன் (கூப்
டித்ட ணமஞபனன்) கமட்டுக்குப் ழமய் இடி ணவனதில்
மந்டீி குனவுக்கமக ணயத்ட (சுள்நி) ளமறுக்கயக்
ளகமண்டு பந்டயனக்கயமர். மணர் பயஷ்ர் ளசமன்

ப்கமழணடமன் மஜ்தமம் ண்ஞிமர். ''மஜ்தமம்

ண்ஞ பணமட்ழன்''ன்று சயத்கூ ர்படத்டயல் அபர்
டழமடு பந்ட பயஷ்ரிம் ணறுத்டழமடகூ,
அபரிம் த்டவ ஞிவுன் ளடரிபிக்கமழணம
அப்டிழத ளசய்ட அபனவத ம்ணடத்வடப் ளற்ின்
டமன் அந்ட னடிவப த்டயக் கமட்டிமர்.

குன ம்வதில் டத்டமத்ழதனக்கு ளமம்வும்
உன்டணம ஸ்டமம் உண்டு. அப்டிப்ட்பழம
ணண்ட, டண்ஞி, ணவப்மம்ன, குநபி, என டமய, என
ழபன், என சயன்க் குனந்வட இவப உள் இனப்ட
மலு ழவத் டம்னவத குன ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு அபர்கநிணயனந்ட டமம் இன்ின் மம்
கற்ழன் ன்று (மகபடத்டயல்) ளசமல்கயமர்.
ஆடயசங்கரின் ஆசமர்த க்டய
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
ஆடயசங்கரின் ஆசமர்த க்டய
''ஆசமர்தமள்'' ன்

ணமத்டயத்டயல் ழமகளணல்மம்

யவத்டப் ழமற்றும் ம் கபத்மடமலக்கு இனந்ட
குனக்டய ளசமல்ய னடிதமட. த்ரிமத்டயல் அபர்

டம்னவத குனபம ழகமபிந்ட கபத்மடவனேம்,
ணகுன (குனவுக்கு குன) பம ளகௌமடவனேம்
மைமத் டையஞமனெர்த்டய ஸ்பனொணமகழப மர்த்ட,
அப்ழமடடமன் டையஞமனெர்த்டய அஷ்கம் ளசமல்ய,

அடிக்கு அடி அபர்கவந ணஸ்கமம் ண்ஞிமர், ன்று
ளசமல்கயடண்டு. இபழ அந்ட டையஞமனெர்த்டயதின்

அபடமந்டமன். குனபின் ணயவணவத ஆசமர்தமள் என
இத்டயல் ச்மகயத்டச் ளசமல்லும்ழமட, ''ித்டவநவதக்

கூப் ளமன்மக்குகய ஸ்ர்சழபடய ணமடயரி குனபமபர்
ித்டவந ணறக்கமர்கவநனேம் ணமற்யத் டங்கணமக
ஜ்பயக்கச் ளசய்பர் ன்று ளசமன்மல்கூ குன

ணயவணவத உள்நடி ளசமன்டமகமட. ளன்மல்
ஸ்ர்சழபடயதில் இனந்ட ித்டவந டமன் ணட்டுழண
ஸ்பர்ஞணமக ஆகுழண டபி, ணற் ித்டவந

பஸ்டக்கவந ஸ்பர்ஞணமக்குகய ஸ்ர்சழபடயதமக
ணமமட. ஆமல் குனவப ஆச்தித்ட சயஷ்தழம, டமன்
னர்ஞத்பம் ளறுபழடமடு ணட்டுணயன்ய, டமனும் குனபமகய
ணற்பர்கலக்குப் னர்ஞத்பம் டனபமகய பிடுகயமன்.
அடமல் குன ஸ்ரிசழபடயக்கும் ழணழ'' ன்கயமர்*.
கமசயதில் ழணஸ்பழ சண்மந ழபத்டயல்
பந்டழமட, ''ஆத்ண ஜமிதம எனத்டன்
ிமம்ணஞமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்
ன்யல்வ;அபன் சண்மநமகப்

ிந்டபமதினந்டமலும் ரி, அபழ க்கு குன'' ன்று
ண பிதணமகச் ளசமன்மர் - கடமசமர்தர் ன்று
ினடம் ளற்பர் இப்டி டுபடயதில்
ீ
ளசமன்மர்*.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1. 'சடச்ழமகர ' னடல்
* 2. வ

ஸ்ழமகம்

ஆடயசங்கரின் குன க்டய குயத்ட ழணலும் சய

பிபங்கள் ''ளடய்பத்டயன் குல்'' : இண்மம் குடயதில்
''குன

க்டய'' ன் உவதில் கமண்க.

மணமடேரின் குனக்டய
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
மணமடேரின் குனக்டய
மணமடேமசமரிதமர் டயனக்ழகமட்டினைர் ம்ி ன்கய
டம்னவத என குனபின் பமர்த்வடவத உல்ங்கம்
ண்ஞி (ணீ ய) ல்ம ங்கலக்கும் உழடசம் ளசய்டமர்
ன்று ர் ழகட்டினப்ீர்கள். ஆமல் அபழ இழட
ம்ிதிம் த்டவ அக்கத்ழடமடு ந்ட

கமட்டிதினக்கயமளன்றும் வபஷ்ஞப குன ம்ம

கவடகள் ளசமல்கயன். உழடசம் டனபடற்கு னந்டயத்
டயனழகமட்டினைர் ம்ி மணமடேமசமரிதமவப் டயளட்டு
டவப வங்கத்டயயனந்ட டயனழகமட்டினைனக்கு க்கப்
ண்ஞிபிட்ழ கவசயதில் உழடசம் ளகமடுத்டமமம்.
மணமடேர் ளகமஞ்சம்கூ னகம் சுநிக்கமணல் இப்டி
வதமக ந்டமமம்.
ஸ்ணமர்த்டர்கள் ஆசமர்தனுக்கு மலு டம் ணஸ்கமம்
ண்டபட பனக்கம். வபஷ்ஞபர்கள் ஆசமர்தன் ழமடம்
ழமடம் ன்கய பவதில் ண்ஞிக்

ளகமண்ழதினப்மர்கள். என டம் வங்கத்டக்கு பந்ட
டயனழகமட்டினைர் ம்ி யல்ளன்று கமழபரி த்டயழ
(அல்ட டித்டவ ணண்ணமதினக்கமம்) யன்று

ளகமண்டினந்டமமம். ளபநிதிழ ஆற்ங்கவ ணஞழம
ல் ளபதியல் ளனப்மகக் ளகமடயத்டக்
ளகமண்டினந்டடமம். அப்டிப்ட் ணண்ஞில் மணமடேர்
உம்ன கன்யப் ழமபவடனேம் ளமனட்டுத்டமணல்

ணஸ்கமம் ண்ஞிக் ளகமண்ழதினந்டமமம். அபனவத
குன க்டயவத ழசமடவ ண்ஞழபண்டும் ன்று இப்டிச்
ளசய்ட ம்ி அப்னம் ணஸ் டமங்கமணல் அபவ
யறுத்டயமமம்.
சங்கரின் சரர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் - னென்மம் குடய
சங்கரின் சரர்கள்
இழடழம (சங்க) ஆசமர்தமள், மணமடேர்

ஆகயதபர்கலவத ழர் சயஷ்தர்கலம் டமங்கழந ணம
ளரிதபர்கநமதினந்டழமடயலும் டங்கள் டங்கள்
ஆசமரிதரித்டயல் அமத்தணம க்டய

வபத்டயனக்கயமர்கள். ஆசமர்தமநின் சயஷ்தர்கநில்
எனபம ழடமகமசமர்தமர் அபவ ''ீங்கழநடமன்
ழணஸ்பன்'' (ப ப பமன்) , ''பினத்பர்
ீங்கழந'' (னங்கப ழகட) ன்று ஈஸ்ப ஸ்பனொணமகழப
ளடரிந்ட ளகமண்டு ஸ்டடயத்டயனக்கயமர். இன்ளமன

சயஷ்தம த்ணமடனம், ஆசமர்தமநிம் வ்தமர் வ்னத்ட
ப்மம்ணஞ ழபத்டயல் பந்ட பமடம் த்டயழமட,
''இளடன்

இப்டி இபர்கள் னடிழப இல்மணல் பமடம்

த்டயகயமர்கழந!'' ன்று ஆச்சர்தப்ட்டு, இப்ழர்ப்ட்
ண்டிட யம்ங்கள் தமமதினக்க னடினேம் ன்று
க்டயழதமடு த்தமித்டப் மர்த்ட, '' சங்க : சங்கஸ்
மைமத் வ்தமழம மமதஞ ஸ்பதம் '' - ''சங்கர்
மைமத் சயப ளனணமம சங்கழ, வ்தமழம

ணமபிஷ்ட அபடமம்''ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.

வ்தமர் ளசய்ட ிம்ண லத்த்டக்கு ஆசமர்தமள் ளசய்ட
மஷ்தத்வடப் ற்யத்டமன் இப்டி வ்தமழ ணமறு,
ழபத்டயல் பந்ட பமடம் த்டயமர். கவசயதில்
த்ணமடர் இப்டி, 'அபர்டமன் பிஷ்ட;ஆசமர்தர்கழநம
ணசயபன்'ன்வுன் அபர் டம்னவத வ்தம
னொத்வடக் கமட்டி, ஆசமர்த மஷ்தம் டம்னவத

அிப்மதத்வடழத னர்ஞணமக அடேரிக்கயட ன்று
ளணச்சயமர். ிற்கமத்டயல் இந்ட த்ணமடழ வ்தம

லத்த்டக்கு ஆசமர்தமள் ளசய்ட மஷ்தத்வட ழணலும்
பிஸ்டமப்டுத்டய உவ லடயமர். அடயல் னடல் ந்ட
மடங்கள் ணட்டுழண ணக்குக் கயவத்டயனப்டமல்,
''ஞ்சமடயகம' 'ன்கயழமம்.

அடயலும் த்ணமடர் குன

பந்டம் ளசமல்லும் ழமட ஆசமர்தமவநப்
ழணஸ்பமகழப ''அனர்ப சங்கம்'' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.

அபனவத குன க்டய ணயவணதமல்டமன் அபனக்குப்
''த்ணமடர்'' ன்

ளதழ பந்டட. அடற்கு னந்டய

அபனக்கு ந்டர் ன்று ளதர். அபர் டணயழ் ழடசத்டப்
ிமம்ணஞர்; ழசமஞமட்பர் (ழசமன மட்டுக்கமர்) .

ஆசமர்தமள் டம்னவத 'ணயவ' (ீபடப் ஞிவத)க்
கமசயதில் ஆம்ித்ட கமத்டயழழத, அடமபட அபனக்குப்
டயமறு பதஸ் னர்த்டயதமகுனன்ழ ந்டர் அபரிம்
பந்ட சயஷ்தமகச் ழசர்ந்ட பிட்மர். ஆசமர்தமள்
டம்னவத டயமமபட பதயழழத
மஷ்தளணல்மம் ண்ஞி னடித்டபிட்டு, அழடமடு
சரீதமத்வவதனேம் னடித்டபி யவத்டமர்.

அப்ழமடடமன் வ்தமர் பந்ட பமடம் ண்ஞி அபவ

பமழ்த்டய, அபர் மஷ்தம் ண்ஞிட ணட்டும் ழமடமட,
அபழடமன் அவட ழடசம் னமவும் பித்பமன்கலன்
பமடம் ண்ஞிப் ிசமம் ளசய்ட யவமட்வும்
ழபண்டும் ன்று ளசமல்ய, அபனக்கு இன்ளமன டயமறு
பனம் ஆனேள் ளகமடுத்டமர். அந்ட பிதம் இனக்கட்டும்.
ஆசமர்தமள் கமசயதில் பமம் ளசய்ட அப்ழமட எனமள்
அபர் கங்வகக்கு இக்கவதிலும், ந்டர்
அக்கவதிலுணமக இனந்டமர்கள். ஆசமர்தமநின்
பஸ்டயங்கவநக் கமதப்ழமட்டு ந்டர் வபத்டக்
ளகமண்டினந்டமர். ஆசமர்தமள் அப்ழமட சயஷ்தனவத
குன க்டயவத ழமகத்டக்கு ளபநிப்டுத்ட

ழபண்டுளணன்று யவத்டமர். அடமல் டமம் இனந்ட
கவவதச் ழசழப ஸ்மம் ண்ஞிபிட்டு, ஈ

பஸ்டயத்டன் யன்றுளகமண்டு, அக்கவதியனந்ட
சயஷ்தரிம் ''கமய்ந்ட பஸ்டயம் ளகமண்டு பம'' ன்மர்.
ஆசமர்தன் என்று ளசமல்யபிட்மல் அவட உழ

ண்ஞிதமக ழபண்டும் ன் க்டய ழபகம் ந்டனக்கு
பந்ட பிட்ட. ஆசமர்தமள் ளசமட்ச் ளசமட் ஈக்

கமமதத்ழடமடு யற்கயமழ ன்று அபனக்கு ணஸ்

ந்டட. ஆழபசணமக அன்ன, க்டய பந்டபிட்மல் அங்ழக
rational thinking (அயவுப்

னர்பணம சயந்டவ) ல்மம்

யற்கமட. அடமல் கு ிடித்டக்ளகமண்டு ழமக

ழபண்டும் ன்று ந்டமல் கமத்டக் ளகமண்டினக்க
னடிதபில்வ. டயழ, அன்வ ளரிசமக, ஆனணமக அவ
பசயக்ளகமண்டு
ீ
கங்கம டய ன்று என்று இனப்ழட

அபனக்குத் ளடரிதபில்வழத! அப்னம் வகப் ற்ய

ப்டி யவப்மர்? ளகமஞ்சம் டெத்டயல் ஆசமர்தனெர்த்டய

ஈத்டஞினேன் யற்கயமர், கமய்ந்ட பஸ்டயம் ழகட்டு அபர்
ஆக்வஜ ண்ஞிபிட்மர் ன்ட ணமத்டயம்டமன் அபர்
னத்டயதில் 'ழமட்'மக பிதமித்டயனந்டட. அடமல்
டயழ ழடம ண னணய, கட்மந்டவ இனக்கயட ழம,

அபர் மட்டுக்கு கங்வகப் ிபமத்டயல் இங்கய க்க
ஆம்ித்ட பிட்மர். கங்வகதின் ஆனத்டயல் னலகயப்
ழமழபமழண, னலகமணல் ீந்டயமல் கூ பஸ்டயம்
வந்ட ழமய் குனமடன் ழமட் ஆக்வஜதின்
'ர்ழ' ளகட்டுப்ழமய்

பிடுழண ன்ளடடவும் அப்ழமட

அபனக்குத் ளடரிதபில்வ.
இப்டி என க்டய பசம் ற்ட்ழமட, ஈஸ்பன் (அந்ட
ஈஸ்பன்டமன் ஆசமர்த னொத்டயல் பந்ட யன்று

ளகமண்டினப்டம்) அடற்கம ளனவணவதத் டணமல்
ழமபமம? அடமல் அப்ழமட என அடயசதம் ந்டட.
த்ணமடர் மட்டுக்குப் ிபமத்டயன் ணீ ட க்க அபர்
அடுத்ட அடி வபக்க ழபண்டித இத்டயல் கங்கமழடபி
ீழமட்த்டக்கு ழணமக எவ்ளபமன ளரித டமணவப்
னபமகப் னஷ்ித்டக் ளகமண்ழ ழமமள். இந்ட

த்ணங்கநில் கமவ வபத்டக் ளகமண்ழ ந்டனம்
கங்வகதின் ழணழ ந்ட ழமமர். ஆமல் அபனக்கு
இப்டித் டமணவகள் னவநத்டத் டம் அடிவபப்வத்
டமங்குபடம் ளடரிதமட. டீணயடயதில் ளனப்னத் ளடரிதமட
ன்மல் இபனக்கு யல்ளன்று, ளணத்ளடன்று னஷ்ம்
இனப்ட ளடரிதபில்வ.

ல்மனம் மர்த்ட அபனவத குனக்டய பிழசத்வடச்
பிதந்ட ளகமண்டினக்கும்ழமழட, இப்டி அந்டப் ளரித
டயவதத் டமண்டி இக்கவக்கு பந்ட குனனெர்த்டயக்கு
பஸ்டயத்வட ணர்ப்ித்டமர்.
''ப்டிதப்ம

ீ கங்வகவதத் டமண்டி பந்ழட?'' ன்று

ஆசமரிதமள் ழபடிக்வகதமகக் ழகட்மர்.

அப்ழமடகூ ந்டர் ஆற்வத் டயனம்ிப் மர்த்ட
த்ணங்கள் னவநத்டவடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
யவக்கபில்வ. 'ஆக்வஜ ண்ஞிட ஆசமர்தன். அபர்
ஆக்வஜ ண்ஞி பிட்டு அட ப்டி யவழபமணல்
ழமகும்? அபர் அடேக்ழண ம்வண அங்ழகதினந்ட

இங்ழக உனட்டிக் ளகமண்டு பந்டபிட்ட' ன்று அபனக்கு
யச்சதம்.

அடமல், டங்கவந ஸ்ணரித்டமல் கக்க னடிதமட
ம்ம மகழண 'னனங்கமல் ணட்டும்'
ணமகயபிடும்ழமட, டமங்கழந பமவதத் டயந்ட ஆக்வஜ
ண்ஞிதினக்வகதில் மன் கங்வகவதத் டமண்டிட
ன் ிணமடம்?'' ன்மர்.
அப்னம்டமன் ஆசமர்தமழந அபனக்குப் த்ணங்கள்
னஷ்ித்டவடக் கமட்டி, அவப இபனவத மடத்வட
டரித்டடமல் ''த்ணமடர்'' ன் ளதவ இபனக்கு
வபத்டமர்.
ஈஸ்பமகழப என யவதில் இனந்டமலும், இன்ளமன
யவதில் அபனுவத மடத்ணணமக யவக்கப்டும்

கபத்மடனக்குப் ளமனத்டணமக இப்டி சயஷ்தனம்
த்ணமடமக அவணந்டமர்.

மணமடே ம்ப்டமதத்டயல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
மணமடே ம்ப்டமதத்டயல்
மணமடேமசமர்தமரின் சயஷ்தர்கநிலும் இப்டி ஆழபசம்,
ளபய ன்று ளசமல்க்கூடித டீவ் குனக்டய உள்நபர்கள்
உண்டு.

வபஷ்ஞபர்கலக்குப் ளமடபமகழப வச்த மபம்

(டன்வ ளமம்வும் டமழ்த்டயதமக யவப்ட) னக்கயதம்.
அடமல் ல்ழமரித்டயலுழண அபர்கள் ளமம்வும்
ணரிதமவடதமக ப்மர்கள்;ழசுபமர்கள். மம்

(வபஷ்ஞபல்மடமர்) ''ீங்கள்'' ன்று ளசமல்கய
இத்டயல் அபர்கள் ''ழடபரீர்'' ன்மர்கள். டங்கவந
''டமன்'', ''டமன்'' ன்ழ

பரினம் ளசமல்யக்

ளகமள்பமர்கள். ''ழபிக்கயழன்'' ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு பிலந்ட பிலந்ட ணஸ்கமம் ண்டபமர்கள்.
வவபஷ்ஞபர்கவநத் டபி ணற் ம்ப்டமதப்

ளரிதபர்கவந ''ஸ்பமணய'' ன்று ளசமல்பமர்கள்; டங்கள்
ம்ப்டமதத்டயல் டங்கவநபிப் ளரிதபமதினக்கய
ல்மவனேம் ''ளனணமள்'' ன்ழ ளசமல்பமர்கள்.

பமர்த்வட ணரிதமவட அபர்கலக்கு ளமம் மஸ்டய.
ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்படண்டு குனவபத் டீர்த்டக்
கட்டிபிட்டு, டமழ ட்த்டக்கு பழபண்டுளணன்று

சயஷ்தன் அபனக்கமகக் குனயளபட்டி வபத்டயனந்டமமம்.

அப்ழமடகூ, ''ழடபரீழ ள்ீம? டமன்

நப்ண்ஞட்டுணம?'' (ழடபரீர் டமணமகழப குனயக்குள்
லந்டனலகயீர்கநம? இல்மபிட்மல் அடிழதன் அப்டி
லந்டனநண்ஞட்டுணம?'') ன்று ணரிதமவடதமகத்டமன்
பிக்ஜமித்டக் ளகமண்மமம்!
குன ம்வக் கவடகள் ன்று வபஷ்ஞபர்கள்
ழமற்யப் மமதஞம் ண்டம் பினத்டமந்டங்கநில் ம்
ளஞ்வசத் ளடமடுகய மநணம குனக்டய
சரித்டயங்கவநப் மர்க்கயழமம். ளனணமள்
ழகமதில்கநிலும் மனங்கள், ஆழ்பமர்கள் ந்யடய,
னக்தணமக ஆண்மள் ந்யடய, ளடன்கவக்

ழகமதிமமல் ணஞபமந ணமனிகள், ிள்வந
ழமகமசமர்தமர் னடயதபர்கநின் ந்டய, பகவக்
ழகமதிமமல் ழபடமந்ட ழடசயகரின் ந்யடய

ஆகயதபற்யல் த்டவ க்டயழதமடு, பிணரிவசழதமடு
ஆமடவ த்டகயமர்கள்? மணமடேனவத ன்ண

ஸ்டணம வளனம்னடெரில் ளனணமழந இண்மம்
ைம்டமன்;' உவதபர், உவதபர்' ன்று டங்கலவத
ஆசமர்த னனனக்கு ற்ம் டந்ட, அபனக்குத்டமன்
யத்தப்டி னவ, த்ட மள் உத்பளணல்மம்

ளமம்வும் ளரித ஸ்ழகயல் ளசய்கயமர்கள். உவதபர்
ந்யடயக்கு ழணழ டங்கத்டயழழத பிணமம்
ழபய்ந்டயனக்கயமர்கள். வபில்யப்னத்டெரில் இப்டித்டமன்
ஆண்மலக்ழக ிடமன்தம். 'ழகமவட, ழகமவட மதகய'
ன்று ளகமண்மடுபமர்கள். ணடவதில் ணீ மையக்ழக
ிடமன்தம், 'ணீ மைய ழகமதில்' ன்று ளசமல்பட,

றந்டழஸ்பர் அபலக்கு அப்னம் டமன் ன்டழமல்,

இங்ழக ங்கணன்மவ (கண்ஞவ) இண்மபட

இத்டக்குத் டள்நிபிட்டு ஆண்மவநத்டமன் னடயல்
வபத்ட 'ஆண்மள் ழகமதில்' ன்ழ ளசமல்கயமர்கள்.
ம்ணமழ்பமர் அபடமம் ண்ஞி ஊனக்கு ஆடயதில்
'குனகூர்' ன்று

ளதர். அப்னம் அபனவத ன்ண

ஸ்டணமடமல் அடற்கு 'ஆழ்பமர் டயனகரி' ன்ழ
ளதவ ணமற்ய பிட்மர்கள். அங்ழக அபனக்கு க்கய
உத்பனம் ளமம் பிழசணமட. இப்டிழத
எவ்ளபமன ஆழ்பமனக்கும் ளசய்கயமர்கள்.

மணமடேனக்கு னன்னும் ின்னும் பந்ட ம்ப்டமத
னக்தஸ்டர்கநம மடனிகள், ஆநபந்டமர், ணஞக்கமல்
ம்ி, டயனகச்சய ம்ி, கூத்டமழ்பமர், ட்ர், ஞ்சரதர்

னடம னக்கு பிக்ங்கள், னவளதல்மம் அழக
ஆதங்கநில் மர்க்கயழமம்.

இந்ட அநவுக்கு சயபமதங்கநில் மதன்ணமர்கள்,
ணமஞிக்கபமசகர், வசபணடக் ழகமட்மடுகவநனேம்
னஸ்டகங்கவநனேம் டந்ட வகண்மசமர்தமர்,
ளணய்கண்சயபம், உணமடய சயபமசமர்தமர்

னடயதபர்கலக்குச் சயற்ப்னக் ளகமடுக்கபில்வடமன்!
(சங்க)

ஆசமர்தமவநனேம் அபனக்கு னன்னும் ின்னும்

பந்ட அத்வபட ம்ிடமதப் ளரிதபர்கவநனேம்
டுத்டக் ளகமண்மழம ஆத பிக்ம், பனயமடு
இபற்யல் வஃர் ன்ழ ளசமல் ழபண்டும்.
ஆசமர்தமலக்கு ணட்டும் அனர்பணமகச் சய ழகமதில்கநில்
ிம்ணயனக்கயட. கமஞ்சரனத்டயலும் சுற்றுனங்கநிலும்
ணமத்டயம் இட ளகமஞ்சம் யவதழப இனக்கயட.

ணமங்கமடு, டயனளபமற்யனைர் இப்டிச் சய ஸ்டங்கநிலும்
ஆசமர்த ிம்ங்கள் இனக்கயன். ஆமலும்

ளணமத்டத்டயல், மன் அடிக்கடி ளசமல்பட ழம, ழகமதில்
பிக்ங்கநின் 'ளன்ஸ்' மர்த்ட என
யத்டமந்டத்டயன் 'இன்ஃப்லளதன்'வ கஞிப்ட ன்மல்,
இந்டயதம ழடசத்டயழ அத்வபடம் ன்று என வபடயக
ணடம் இல்ழபதில்வ ன்றுடமன் னடிபமகும்!
இடற்குக் கமஞம் அத்வபடயகள் வசபம், வபஷ்ஞபம்
இண்வனேம் ழசமட, ஆமல் இண்வனேம் என
அநவுபவ எப்னக் ளகமள்கய ஸ்ணமர்த்டர்கநமக
இனப்டடமன்.*
மன் ளசமல்பந்ட பிதம் மணமடே ம்ப்டமதத்டயல்
ணடமசமர்தர்கநித்டயல் பிழச க்டய கமட்டுகயமர்கள்
ன்ட.
மணமடேனவத ழர் சயஷ்தர்கள் அபரிம் வபத்டயனந்ட
க்டய அமத்தணமட. உதிவழத ளகமடுப்ட
ன்கயடற்ழகற்க, கூத்டமழ்பமர் ன்பர்

மணமடேனக்கமகப் ிமஞத் டயதமகனம் ண்ஞத்
டதமமதினந்டயனக்கயமர். இபர் கமஞ்சரனத்டக்குப்

க்கத்டயலுள்ந கூம் ன் கயமணத்வடச் ழசர்ந்டபர்.
ணரிதமவட பமசகத்டக்குப் ளதளடுத்ட வபஷ்ஞபர்கழந
க்டய னடயர்ச்சயதில், டமங்கள் ளமம்வும் ளரிதபமக
யவக்கய ழபடமந்ட ழடசயகவ ''ழடசயகன்'' ன்று
எனவணதில் அவனப்டமகச் ளசமன்ழல்பம?

அடழமழப கூத்டமழ்பமவக் ''கூத்டமழ்பமன்''
ன்றுடமன் ளசமல்பமர்கள். ளபறுணழ 'ஆழ்பமன்' ன்று

வபஷ்ஞபர்கள் ளசமன்மழ அட கூத்டமழ்பமர்டமன்.
('ஆழ்பமர்' ன்று 'ர்'ழமட்டுச் ளசமன்மல் அட
ம்ணமழ்பமர்டமன்)
மணமடேர் கமத்டயல் மமபமக இனந்ட ழசமனன் டீபி
சயபக்டன். மணமடேழம, ''பிஷ்ட எனத்டனக்குத் டமன்
''கமந்டய''கநமகப்

னவ ண்ஞ ழபண்டும். சயபனுக்கு

ண்ஞக் கூமட'' ன்கய யத்டமந்டத்வடப் ிசமம்
ளசய்ட ளகமண்டினந்டமர். அடமல் ழசமனமம, ''ந்ட
ஆடமத்வடக் ளகமண்டு பிஷ்ட டபி சயபன் னடம
ழடபடமந்டங்கவந பனயக்கூமட ன்று யர்த்டமஞம்
ண்டகயீர்?'' ன்று மணமடேவக் ழகட்டு பமடம்

த்டபடற்கமக என பித்பத் டவக் கூட்டிமன்.
அப்ழமட கங்வகளகமண் ழசமனனம் மஜ்தத்

டவகமதினந்டட. அங்ழக அந்ட டவக் கூட்
யச்சதித்ட, மணமடேமசமர்தமவ அவனத்டக்ளகமண்டு
பனபடற்கமக ஆள் அனுப்ிமன். அப்ழமட அபர்
வங்கத்டயல் இனந்டமர்.

மழபகவப் மர்த்டடம் கூத்டமழ்பமனக்கு பிசமம்
உண்மய்பிட்ட. 'மமழபம வசபன்; அபழ யவத
சயபமதங்கள் கட்டிதினக்கயமன். ம்னவத

குனபமமல் சயபமமடவ கூமட ன்கயமர். அடமல்
அபனக்கு இபரிம் த்ழபம் இனக்கும். இப்ழமட

பித்பட டஸ் ன்று ளசமல்ய அவனத்டக் ளகமண்டு
ழமய் இபவ ன் ண்டபமழம? மமபமடமல்
ன்வும் ண்ஞிபினடினேம். ம்னவத அனவண

ஆசமர்தனக்கு அபன் ப்மஞமி பிவநபித்டபிட்மல்

ன் ளசய்பட?' ன்று ளமம்வும் தனம்
கபவனேம்ட்மர்.

அப்ழமடடமன் அபர் குனவுக்கமகத் டம் உதிவனேம்
டயதமகம் ளசய்த னன்பந்டட. அடமபட குனபின்
கமமதத்வடத் டமம் உடுத்டயக் ளகமண்டு, டம்வணழத
மணமடேமசமர்தமர் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு

மவக்குப் ழமய்பிடுபட ன்று டீர்ணமித்ட
பிட்மர். ''பனகய ஆத்ட க்ழக பட்டும்.
டங்கலக்கமக இந்ட ழவப ளசய்கய மக்தத்வட க்கு
ணறுக்கமணல் அனந ழபண்டும்'' ன்று மணமடேரிம்
ிமர்த்டயத்ட, அபவ ம்ணடயக்கப் ண்ஞிமர். மணமடேர்
ளபள்வந ழபஷ்டி கட்டிக் ளகமண்டு, ழசமன மஜ்தத்வடழத
பிட்டு, கர்மகத்டயலுள்ந ழணல்ழகமட்வ ன்னும்
டயனமமதஞனத்டக்குப் ழமய்பிட்மர். அங்ழக

இப்ழமடம் ''ளபள்வந சமத்டப்டி'' ன்று அபனக்கு
உத்பம் த்டகயமர்கள்.
கூத்டமழ்பமர் கமமதம் டரித்டக்ளகமண்டு மணமடேமக
கங்வக ளகமண் ழசமனனத்டக்குப் ழமமர். அங்ழக
பித்பஸ் டஸ் ந்டட. இபர் சயபத்பத்வட
எப்னக்ளகமள்ந ணறுத்டமர்*. அடமல் இபர்

யவத்டப்டிழத மடண்வ பிடயக்கப்ட்ட. ஆமல்
மம ளகமவத்டண்வ டபில்வ. இபனவத

கண்வஞப் ிடுங்கும்டிதமக உத்டவு ழமட்டுபிட்மன்.
குனவுக்கு ற் இனந்ட இந்ட ளகமடுவண ணக்கு
பமய்த்டழட ன்று கூத்டமழ்பமர் டண்வவத

ணகயழ்ச்சயனேன் ற்றுக் ளகமண்மர். குனமக ஆமர்.

அப்னம் அந்ட மம கமணமின் மணமடேமசமரிதமர்
டணயழ்மட்டுக்குத் டயனம்ி பந்டமர். டணக்கமக சயஷ்தர்
கண்வஞ இனந்டபிட்மழ ன்று டக்கப்ட்மர்.
மணமடேர் ிற்கமத்டயல் வங்கத்டயல் பமம்
ளசய்டழமடயலும், ஆம்த்டயல் கமஞ்சரனத்டயல் பயத்டக்
ளகமண்டு படம ஸ்பமணயக்குத்டமன் டீர்த்ட வகங்கர்தம்
ளசய்டளகமண்டு, அபவழத இஷ் ளடய்பணமக

உமயத்ட பந்டமர். வங்கமடர் ஆதத்டயன் ஆமடவ
க்ணங்கவந அவணத்டக்ளகமடுத்ட அங்ழக இபர் இனந்ட

கமத்டயலும் கூ படமமபிம் என டிதம ற்று
வபத்டயனந்டமர். அடமல் இப்ழமட கூத்டமழ்பமரிம்,
''க்கமக

உன் கண் ழமதிற்று. அடமல் உக்கமகப்

மர்வப ணீ ந ழபண்டும் ன்று இல்மபிட்மலும் ன்
ணஸ் ஆறுபடற்கமக ீ படமமவப ழபண்டிக்கடம்''
ன்மர். கூத்டமழ்பமனம் அப்டிழத கமஞ்சரனம்
ளனணமநிம் ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞி ழபண்டிக் ளகமண்மர்.

அபனக்கு த்னஷ்டி டயனம்டம் ன்று யணமகழப ஆவச
இல்வ. 'ல்ம இந்த்ரிதங்கவநனேம் அக்கயமல்டமன்
ஈஸ்ப டர்சம் கயவக்கும் ன்று சமஸ்டயம்

ளசமல்லுகயட. ணக்ழகம மசயவை னொத்டயல் கண்
ழமடயல் இந்ட என இந்டயரிதணமபட கண்வடப்
மர்த்டக் ளகட்டுப் ழமகமணயனக்கும் அடேக்ம்

கயவத்டயனக்கயட. இவடப் ணமற்ப்ண்ஞி ணறுடினேம்
ழமகக் கமட்சய மர்த்ட ன் ஆக ழபண்டும்?' ன்ழ
யவத்டமர். ஆமலும், 'ஆசமர்தன் ஆக்வஜக்குக்
கர ழ்டிந்டமகவும் ழபண்டுழண! அபர் ச்சமத்டமம்

டும்டிதமக பிக்கூமழட!' ன்று ழதமசயத்டமர். ழதமசயத்ட
ஸ்பமணயதிம், ''க்குப் மர்வபவத டம. ஆமல் ல்ம
பிதங்கவநனேம் மன் மர்க்க ழபண்டிதடயல்வ. ன்
ஆசமர்தனுவத டயவ்தனொத்வட டர்சம்
ண்டபடற்கும், உன் ணங்கந பிக்த்வட

டர்சயப்டற்கும் ணட்டுழண கண்டக்குச் சக்டய டம'' ன்று
ழகட்மர். படமமவும் அப்டிழத பம் ளகமடுத்டமமம்.
மணமடேனக்கு னந்டய இனந்ட ளரிதபம ஆநபந்டமர்
டயனமட்வ அங்கரிக்க னடிதமணல் (சரீதமத்வ
னடிந்ட ணடம் ழசர்பவடத் ''டயனமட்வ
அங்கரிப்ட'' ன்ழ வபஷ்ஞபர்கள் ளசமல்பமர்கள்)
அபனவத ப்மப்டம் 'டிழ' ண்ஞிழமட, ளரித

த்தமகணமக சயஷ்தர் எனத்டழ* அந்டக் கர்ணழசத்வட
மிநவப ன் தங்கக் கட்டி னொத்டயல் ற்று

அடேபித்டத் டீர்த்டமர் ன்றும் என கவட இனக்கயட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* இவ்பிதம்

குயத்ட பிஸ்டமணம பிநக்கம்

"ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம் குடயதிலுள்ந "சங்க
சம்ிடமதம்" ன் உவதில் மர்க்க
* இட

பிதணம ழணல் பிங்கள் "சயபமண ணயவண"

ன் உவதில் கமஞமம்.
* ணமழர்

ம்ி ன் டீண்மடமர். அடுத்டடமகக்

கூப்டும் '' ணம பமற்யல் குயப்ிப்டும் சரர்
படுகம்ி.

த்ழடமடு, மஸ்த வழதமடு கூடிதடமக

இன்ளமன குன ம்வக் கவட உண்டு. மணமடேரின்
சயஷ்தர்கநில் எனத்டர். அபர் எனமள் உள்ழந
ஆசமர்தனக்கமகப் மல் கமய்ச்சயக் ளகமண்டினந்டமர்.
பமசயல் வங்கமடர் ஊர்பம் பந்டட. ''டர்சம் ண்ஞ
பம, பம!''ன்று மணமடேமசமர்தமர் பமசயயனந்ட

சயஷ்தவக் கூப்ிட்டுக் ளகமண்ழதினந்டமர். ஆமல்
சயஷ்தர் ழமகமணல் மவழத கபித்டக்

ளகமண்டினந்டமர். ஸ்பமணய அந்ட இத்வடத் டமண்டிப்
ழமய்பிட்ட. மணமடேர் உள்ழந பந்ட, ''பமசயயழத
ளனணமள் ழவப மத்டயகயழமட ழபிக்கமணல் ீ
இப்டிப் ண்ஞமணம?'' ன்று ழகமித்டக் ளகமண்மர்.
அடற்கு அந்ட சயஷ்தர், ''உங்கள் ளனணமவந ீங்கள்
ழபித்டட ரிடமன்! அட ீங்கள் ண்ஞ

ழபண்டிதடடமன். ஆமல் அடற்கமக மன் ன்
ளனணமலக்குப் ண்டம் மல் ழவபவத ன்
மடயதில் பிட்டுபிட்டு படம்?'' ன்று ழகட்மமம்!
குனவுக்கமக ந்டக் கஷ்த்வடனேம் ந்ழடமத்ழடமடு
ளமறுத்டக் ளகமள்கய அநவுக்கு க்டயதமட சக்டய

டந்டயனக்கயட. ைத்ரிதர்கவந த்ழபயத்ட சுமணரிம்
ிமம்ணஞ த்ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டு பந்ட
பில்பித்வட கற்றுக்ளகமண் கர்ஞவ, எனமள் இபன்
ணடிதில் அபர் டவ வபத்டப் டுத்டத் டெங்கயக்
ளகமண்டினக்கும்ழமட என பண்டு ளகமட்டித் டீர்த்ட
பிட்ட! அவசந்ட ளகமடுத்ட அவட பிட்டிமல்
குனபின் யத்டயவக்கு ங்கம் பந்டபிடுழண ன்று

கர்ஞன் ஆமணல் அவசதமணல் அத்டவ ளகமட்வனேம்

யத்டக் ளகமண்மன் ன் கவட ழகட்டினப்ீர்கள்.

அப்னம் அந்டக் கவட ழபறு பிடணமய்ப் ழமய்பிடுகயட.
குனவப ந்ட பித்வதக்கமக ஆச்தித்டமழம, அந்ட
பித்வதவதழத சயஷ்தன் அப்தயக்க னடிதமடடி
ளமம்க் கடுவணதமக, ளகமடுவணதமக குனபமபர்
டையவஞ ழகட்ழமட டதங்கமணல் ளகமடுத்ட

கவபன் கவடவதனேம் இன்றுபவக்கும் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழமம்.
ஆழ்பமர்கநில் ணடகபி ன்று எனத்டர். அபர் மடிட
(டயழமறு அடிகள் ளகமண்) எழ என மசுந்டமன்.

அடவும் ணமபிஷ்டவபப் ற்யதடயல்வ. ஆமலும்
அவட மமதி டயவ்தப் ிந்டத்டயழ ழசர்த்ட,
ணடகபிவதனேம் என ஆழ்பமமக உதர்த்டய

வபத்டயனக்கயமர்கள். ளன்மல் அபனவத குனக்டய
பிழசத்டக்கமகத்டமன். அபர் மடிட ம்ணமழ்பமவப்
ற்ய. மணமடே யத்டமந்டத்டயல் ஆழ்பமர்கலக்ளகல்மம்
ஆசமர்த ஸ்டமம் ணமடயரிதம சயப்ன உண்டு. அந்ட

ஆழ்பமர்கலக்குள்ழநனேம் ம்ணமழ்பமனக்கு ''ப்ன் 
கூஸ்டர்'' ன்டமக பிழச ஸ்டமம் டந்டயனக்கயட.
ம்ணமழ்பமர் அப்ிமம்ணஞர். ணடகபிழதம ல்
ிமம்ணஞர். அபர் பழடசங்கநில் ஞ்சமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டழமட ளடற்ழகதினந்ட என
ஜ்ழதமடய ச்ணய (எநிக்கடயர்) அபனக்குத் ளடரிந்டட. அந்ட
ச்ணயவதழத ின்ளடமர்ந்ட ஆதிம் வணலுக்கு ழணழ

பந்ட டயனளல்ழபய யல்மபியனக்கய டயனக்குனகூவ
(இப்ழமட 'ஆழ்பமர் டயனகரி' ன்கயழமம்) அவந்டமர்.

அங்ழக என னநிதணப் ளமந்டக்குள் ச்ணய

க்கயதணமகயபிட்ட. அடற்குள்ழநடமன் ம்ணமழ்பமர்
த்டவழதம கமணமக அப்டிழத யஷ்வதியனந்ட
ளகமண்டினந்டமர். அபவ ணடகபி யஷ்வதியனந்ட
லப்ி ஆத்ண ம்ந்டணமக ங்ழகட மவதில்

ழகள்பி ழகட்மளன்றும், ம்ணமழ்பமனம் அழட ழம
ங்ழகட மவதில் டயல் ளசமன்மளன்றும் கவட.
(அந்டக் ழகள்பிவதனேம் டயவனேம் மன் ளசமன்மல்
அப்னம் 'க்ஸ்ப்ளநதின்' ண்ஞமணயனக்க னடிதமட.
ளமம் மனய ஆகும். அப்டினேம் னரினேழணம னரிதமழடம,
ந்ழடம். அடமழ இத்டவ டத்பமர்த்டத்டக்கும்
ழணழ டழபம அந்ட குனக்டயடமழ ம் ப்ளக்ட்?
அடற்ழக ழமகயழன்.) அந்டப் டயல் ணடகபிக்கு
ணந்த்ழமழடசம் ணமடயரி ஜமத்வடக் ளகமடுத்டபிட்ட.
அபர் 'ப்ன்  கூஸ்ட'ம ம்ணமழ்பமரிழண

ப்த்டய (னர்ஞ சஞமகடய) ண்ஞி அபவ ஸ்ழடமத்டயம்
ளசய்ட மசும் ம ஆம்ித்டபிட்மர். அடயழ

ம்ணமழ்பமவத் டபி டக்கு ழபழ ஸ்பமணயழத
கயவதமட -''ழடவு ணற்யழதன்' - ன்று ிணமஞம்

ணமடயரிப் ண்டகயமர். ''ம்ணமழ்பமர் ணமபிஷ்டவப
ஸ்பமணய ன்று பனயட்மல் பனயட்டுபிட்டுப் ழமகட்டும்;
க்கு ம்ணமழ்பமழடமன் ஸ்பமணய. அபவப்ற்யத் டமன்
மடுழபன். ளனணமவநக்கூ மணமட்ழன்''ன்று
குனபிம் ண க்டயதில் மடிபிட்மர்.
'ம்னவத

யத்டமந்டத்டயல் ஆசமர்த னனர்கலக்கு

ழணழனேம், ளனணமலக்கு அடுத்டடமகவும் இனக்கய

ஆழ்பமர்கநில் ிடமணமனேள்ந ம்ணமழ்பமரிம் கமந்ட

க்டய வபத்ட ணடகபி மடிதினப்டம் ளனணமள்
ழணழழத 'அனநிச் ளசதல்' ன்னும் ிந்டம்

மடிணமடயரிடமன்'ன்ழ அந்ட ம்ிடமதத்டப்
ளரிதபர்கள் இவட மமதித்டயழ ழசர்த்ட, அபனக்கும்
ஆழ்பமர் ன்று ற்ம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
''ழடவு

ணற்யழதன்'' ன்று இபர் ளசமன் ணமடயரிழத டமன்

ழபடமந்ட ழடசயகனம் ''ஆசமர்தமத் இ ழடபடமம்
ணடயகமம் அந்தமம்  ணந்தமணழ'' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
யக்கயதரின் குனக்டய

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
யக்கயதரின் குனக்டய
ஆசமர்தன் கயவத்டபிட்மல் ழமடம், ஸ்பமணயகூ
ழபண்மம்; ஸ்பமணயகூ ஆசமர்தனுக்கு ணவடதில்வ
ன்று க்டய ண்ஞிபர்கள் ல்ம ம்ிடமதத்டயலும்
உண்டு. குன ன்மல் கூழப இனந்டமக ழபண்டித
'சயஷ்தன்'-'சயவை' ன்வட

ன்ட ற்ட்டினக்கயட.

வபத்டத்டமன் 'சயக்கயத' ணடம்

அடயல் குன ழகமபிந்ட யங் ன்பர் 'கல்ம' ன்கய

அபர்கலவத ஸ்டமத்வட ற்டுத்டம்ழமட, ய
ழபண்டும் ன்று ழகட்மமம். உழழத எனத்டர்
லந்டயனந்ட டன் டவவதழத ளகமடுப்டற்கமக
அபழமடு ழமமமம். அபவ அவனத்டக் ளகமண்டு

ழம ழகமபிந்ட யங் ளகமஞ்ச மனயக்கு அப்னம் த்டம்
ளசமட்டும் கத்டயழதமடு டயனம்ி பந்ட இன்ளமன ய

ழபண்டும் ன்மமம். உழ இன்ளமனத்டர்

லந்டயனந்ட அபழமடு ழமமமம். ணறுடினேம் அபர்
த்டம் ளசமட்டுகய கத்டயழதமடு டயனம்ி பந்டமமம்.
இப்டிழத ந்ட டவப அபர் ய ழகட்க ந்ட ழர்
ந்ழடமணமக குன பமர்த்வடக்கமகப் ிமஞத் டயதமகம்
ண்டபடம் ளரிசயல்வ. ன்று அபர் ின்ழமடு

ழமமர்கநமம். அப்னம் அபர் அந்ட ந்ட ழவனேழண
வக்கு அவனத்டக் ளகமண்டு பந்ட, டம்வணச்

ழசர்ந்டபர்கநின் க்டய பிஸ்பமத்வட ழசமடவ
ண்டபடற்கமகழப இப்டி பிவநதமட்மக ய
ழகட்டமகவும் பமஸ்டபத்டயல் பவனேம் ளகமல்மணல்

ழடம ஆட்டு த்டத்வடத்டமன் கமட்டிதடமகவும் ளசமல்ய,
உதிவத் டயனஞணமக யவத்ட யதமபடற்கு பந்ட
அந்ட ந்ட ழவனேம் கல்மபில் னக்கயதஸ்டர்கநமக
யதணயத்டமம்.

இப்டி ல்ம ணடங்கநிலும் அபற்யல் ழடமன்யத

ணமன்கவந ளடய்பணமக பிச்பமயத்ட சயஷ்தர்கள்
இனந்டயனக்கயமர்கள். இந்ட குனக்டயதமழழத அபர்கலம்
குனவபப் ழமன் ழதமக்தவட ம்மடயத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள்; இப்டி என Spiritual Status (ஆத்ணயக
அந்டஸ்ட) பந்டபிட்டும் டங்கவந ழணழ ளகமண்டுபந்ட
ணமவழத உதர்த்டயச் ளசமல்யப் ஞிந்ட
பந்டயனக்கயமர்கள்.
னெ, டிபமழ்க்வக ளயகள் - ழமகமம்
அவபனக்கும் உரித அஸ்பழணடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

னெ, டிபமழ்க்வக ளயகள்
ழமகமம்
'' அவபனக்கும்

உரித அச்பழணடம் ''

இந்டக் கமத்டயல் இனக்கய மளணல்ழமனம் அச்பழணட
தமகம் ளசய்த னடினேணம?
'இளடன்

ழகள்பி? ஸ்பமணயகள் சரிதமகத்டமன்

ழசுகயமம?' ன்று ழடமன்றும். 'இந்டக் கமத்டயமபட?
அச்பழணடணமபட? வனத கமத்டயழழத ைத்ரித

பர்ஞத்டயல் ிந்ட ணமமமக்கள் இண்ளமனத்டர்
டமன் அச்பழணடம் ளசய்த னடிந்டயனக்கயட. என

மஜ்தத்ட அசமகப் ட்மிழகம் ஆின், சடங்க
ழம த்ழடமடுகூச் ளசமந்டணமகவும் படீ
ீ 

மக்ணங்கள் வத்ட என மமடமன் அச்பத்வட க
ழடசங்கலக்கும் ஏட்டி, அந்டத் ழடசங்கவநளதல்மம்
தித்ட, டயக்பிதம் ண்ஞிச் சக்பர்த்டய ன்

ினடத்வட அவந்ட அச்பழணடம் ண்ஞனடினேம்.
இப்ழமட ம்ணயல் தமர் அப்டிச் ளசய்த னடினேம்?' ன்று

ழடமன்றும் ம்ணயல் தமபட அச்பழணடம் ளசய்த னடினேணம
ன்று ழகட்கமணல் (இப்டிக் ழகட்மழ
அம்மபிடம்டமன்!) மம் ல்ழமனம் அச்பழணட தமகம்
ளசய்த னடினேணம ன்று ழகட்கயழழ ன்று எழ
குனப்ணமகத் ழடமன்றும்.
னடினேணம, னடிதமடம ன்ட ஏன க்கம் இனக்கட்டும்.
டற்கமக அச்பழணடம் ளசய்த ழபண்டும்? ம்

டபிவதனேம் பிவனேம் அட கமட்டுகயழட ன்டற்கம?

அச்பழணடம் ளசய்டல் இந்டயழமகம் கயவக்கும்

ன்டற்கம? இடற்கமகளபல்மம் ன்மல் அச்பழணடம்
ளசய்தழப ழபண்மம். டபி, பிற, ழடபழமக
ளநக்கயதம் ல்மழண அங்கமத்வட பநர்த்டக்
ளகமள்கய கமரிதங்கள்டமம்! ம்ணயம் ளகமஞ்சஞ்ச
ஜமம்கூச் ழசளபமட்மணல் இவஞ்சல்

ளசய்கயவபடமம். ின் டற்கமக அச்பழணடம் ன்மல்:
தழணட ணர்ச்சயடம
ன்று அம்மலக்கு யடம த்ரிசடயதில் என மணம
ளசமல்யதினக்கயட.
'த்ரிசடய' ன்ட

னந்டைறு ளதர்கள் ளகமண் மணமபநி.

அர்ச்சவதில் ிழதமணமபட 'னத் த்ரிசடய' ன்ட
ழபடத்டயயனந்ழட டுத்டட. 'யடம த்ரிசடய' ழபடத்டயல்

இல்மபிட்மலுங்கூ அடற்கு ணவடதம ளகௌபம்
ளற்யனக்கயட. தக்ரீபரிணயனந்ட 'யடம
ஸ்மண' உழடசம் ளற்றுங்கூ ணசமந்டய

அவதமட அகஸ்டயதர் இந்ட த்ரிசடயவதக் ழகட்டுத்டமன்
ளடநிவப அவந்டமர். ஆசமர்தமழந மஷ்தம்

ண்ஞிதினக்கய ளனவணனேம் இந்ட த்ரிசடயக்கு
இனக்கயட. யடம த்ரிசடய, யடம ஸ் மணம்
இண்டுழண ளமம் ணந்த்பத்டமடிதமல் இபற்வ
உரித யதணங்கழநமடு ஸ்தணமகழப ையக்க
ழபண்டும்.
தக்ரீபர் உழடசயத்ட இந்ட த்ரிசடயதில் ''தழணட

ணர்ச்சயடம'' ன்று என மணம இனக்கயட. தம் தம்

ன்மல் அச்பம், குடயவ ன்று அர்த்டம். கலத்டக்கு
ழணழ குடயவ னகம் வத்ட ணமபிஷ்டபின்

அபடமணமக இனப்பழ த-க்ரீபர். தழணடம்
ன்மலும் அச்பழணடம் ன்மலும் எழ அர்த்டந்டமன்.
''ணர்ச்சயடம'' ன்மல்

ன்மக, னர்ஞணமக

ஆமடயக்கப்டுபள் ன்று அர்த்டம். ''தழணட
ணர்ச்சயடம''- அச்பழணட தமகத்டமல் ன்கு
ஆமடயக்கப்டுபள்.
அடமபட எனத்டன் அச்பழணடம் ளசய்டமல், அடழப அபன்
அம்மலக்குச் ளசய்கய பிழசணம ஆமடவதமகய
பிடுகயட. ளபறும் தஜ்ஜம் ன்மல் அடற்ளக னத்

ப்மப்டய, ட மம், டபி, ஸ்பர்க பமம் ணமடயரிதம
ன்கள்டமன் உண்டு. இந்டப் ன்கழநமடு, இபற்வபி
னக்தணமக, அழகக் கட்டுப்மடுகழநமடும்,

கமக்ரிதத்ழடமடும் ( one- pointed concentration ) என தமகத்வடச்
ளசய்படமல் ''சயத்ட சுத்டய' 'ன்கய ணம ளரித னும்
ற்டுகயட. என தமகம் அம்மள்

ஆமடவதமகயழமழடம அடற்குச் சயன்ச் சயன்ப்
ன்கநமக இல்மணல் க னனமர்த்டங்கவநனேம்
ளகமடுக்கக்கூடித சக்டய உண்மகயட. மைமத்

ழடபவட ப்ரீடய அவந்டமல் வடத்டமன் டணமட்மள்?
டபி, பிற, இந்டய ழமகம் ல்மபற்றுக்கும் ழணமக
ண ஜமத்வட, ம்ம யபினத்டயவத, ழணமை
மம்மஜ்த க்ஷ்ணயவதழத அம்மள் ணசு குநிர்ந்டமல்
அடேக்கயயத்டபிடுபமள். ஆடமல், அச்பழணடம்
ண்ஞிபிட்மல், அடமல் அம்மவந ஆமடயத்டடமகய
பிடுணமடமல், இம்வண ணறுவணக்கு ழபண்டிதடயல்

மக்கயதில்மணல் க சயழதஸ்கவநனேம் ளற்று

பிமம். டற்கமக அச்பழணடம் ளசய்த ழபண்டும் ன்று
னடயல் என ழகள்பி ழமட்ழழ, அடற்கு இட டயல்.
ஆமல் என ஸ்மணம், த்ரிசடய
ணமடரிதமபற்றுக்கு யதணங்கள் இனக்கயன் ன்மல்
அச்பழணடம் ளசய்படற்ழகம கப்ட் கட்டுப்மடுகள்,
ஆதிம் டயனுசம யதணங்கள், ளகடுிடிகள்
ளசமல்யதினக்கயட. இந்டக் கமத்டயல் இளடல்மம்
மத்தழண இல்வ.
ரி, அப்டிதமல் மம் அச்பழணடம் ளசய்படற்ழக
இல்வ ன்று பிட்டுபி ழபண்டிதட டமம?
இல்வ ம் அவபனக்கும் மத்தணம ஏர்
அச்பழணடத்வட சமஸ்டயங்கநிழழத ளசமல்யதினக்கயட.
ீபகமனண்தத்டயன்ழணல் ளசய்தழபண்டித அழக
ழமகமங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமய்,
அபற்றுக்ளகல்மம் சயகம் ணமடயரி என்வச் ளசமல்ய
அடழப அச்பழணடத்டயன் வ அநிக்கக் கூடிதட
ன்கயட.
ன் கன் ஞி ளசய்ட கயப்ழட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
" ன்

கன் ஞி ளசய்ட கயப்ழட "

இப்ழமட மன் ''ீபகமனண்தம்'', ''ழமகமம்'' ன்று
இண்டு பமர்த்வடகள் ளசமன்ழன். ழதமசயத்டப் மர்த்டமல்
இந்ட இண்டு பமர்த்வடனேழண டப்னத்டமன் ளன்மல்:

கமனண்தம் - கனவ கமட்டுபட - ன்மல் இப்டிக்

கனவஞ கமட்டுகயபர் ஏன டி உத யற்கய ணமடயரினேம்,
கனவஞக்குப் மத்டயணமகயபர் என டி கர ழன யற்கய
ணமடயரினேம் ளடமக்கய யற்கயட. ''மம் உசந்ட ஸ்டமத்டயல்
இனக்கயழமம், ம் உடபிவதப் ளறுகயபர் ம்வணபித்
டமழ்த்டயதமக இனக்கயமர், மம் 'கனவஞ' கமட்டுகயழமம்''
ன்று யவக்கயழமழட மம் ளசய்கய உகமம்
அசுத்டணமகயபிடுகயட. உகமம் ளசய்படன் தமக

ணக்கு நிவண, அக்கம், அங்கம ீக்கம் ஆகயத
உண்மக ழபண்டும். ணமமக மம் உகமம்
ண்டம்ழமட, ழமமல் ழமகயட ன்றும் தமனக்ழகம
கனவஞ கமட்டுகய ணமடயரி யவத்ழடமணமமல், இட
ஆஞப அங்கமங்கலக்கு இணமகயபிடுகயட.
உகமத்டமல் ம் ஆடணமவப உதர்த்டயக் ளகமள்படற்கு
ழர்ணமமக ஆத்ணமிழத உண்மகயபிடும்.
கனவஞ, கமனண்தம் ன்கய பமர்த்வடவதச்

ளசமல்பவடபி அன்ன ன்று ளசமல்யபிட்மல் இந்ட
ற்த் டமழ்வு ளடமிக்கமணல் இனக்கும். அன்ன ன்ட
ம்ணபர்கநிழண மம் ஸ்பமபணமகச் ளசய்கய கமரிதம்.
இடயழ ழமமல் ழமகயளடன்று தமழம அந்யதனக்கு
இக்கம் கமட்டுகய ணமடயரிதம அங்கம ண்ஞம்
இல்வ.
ஆமலுங்கூ வனவ உகயல் இப்டி ம்ணபர்,
அசமர் ன்கய ழடழணதில்மணல் கவனேம் எழ
ழமல் மபித்ட, டமடம்ணயதம் இல்மணல்

பமமபிகணம அன்வச் ளசலுத்டபட ன்மல் அட

ஆம் கமத்டயல் மத்தம் இல்மணல்டமன் இனக்கயட.
இந்டப் ளமட இதற்வகவத ஏப்னக் ளகமள்கயட ழமத்

டமன் டயனபள்லபர்கூ அன்ன, அனள் (அனள் ன்வடக்
கனவஞ ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்) ன்று ிரித்ட
distinction ளசமல்யதினக்கயமர்.

அபர் ன் ளசமல்கயமர்?

அனள் ன்னும் அன்ீன் குனபி ன்கயமர். அன்ன ஈன்
குனந்வடழத அனள் ன்று அர்த்டம்.
இப்ழமட ணக்கு ழபண்டிதபர்கள் ன்று சயவ ணட்டும்
யவத்டக் ளகமண்டு அன்ன ளசல்லுத்டகயழமம் அல்பம?
இந்ட 'ழபண்டிதபர்'கவந ம் ஊமர், ழடசத்டமர், உகத்டமர்
ன்று ழணழ பிஸ்டரித்டக் ளகமண்ழ ழமமல்,

அன்ியனந்ழட டிப்டிதமக அனள் ிக்கயட. அப்னம்
இப்டி அனள் ண்டகயபவப் ளமனத்ட ணட்டும் அட
'அனள்' 'கனவஞ' ன்ளல்மம்

உதர்வு பிதணமக

இல்மணல், ஸ்பமபணம, வணம அன்மகழப
ஆகயபிடுகயட. ஆமலும் இந்ட அன்வப்

ளறுகயபர்கழநம அட மடமணமக ண்ர்கநிவழத
ந்டக்கநிவழத இனக்கய அன்னணமடயரி இல்மணல், ல்
கிவு ளற்று ளடய்பிகணம சக்டய ளற்யனப்டமக

உஞர்கயமர்கள். இந்ட க்குபணம, டயவ்தசக்டய பமய்ந்ட
அன்வ 'அனள், அனள்' ன்கயமர்கள்.
'ல்ம

உதிர்கலம் என்ழ; ல்மபற்யலும் ஈஸ்பன்

இனக்கயமன்'ன்று எனத்டன் உஞர்கயழமட டமன்
அபனுக்கு அனள் உண்மகயட. இபன் டன்
ணடேஷ்தர்கலன் ணணம யவதில் இனந்டளகமண்டு
ிரிதம் கமட்டுபவடபி இன்னும் எனடி கயழன இங்கய

டன்வக் குவத்டக்ளகமண்டு, ணற்பவ ஈஸ்பமக
யவத்டடமன் ழவப ளசய்கயமன். 'வச்சயதம்' ன்று
இவட வபஷ்ஞபர்கள் பிழசயத்டச் ளசமல்பமர்கள்.
டன்வத் டமழ்ந்டபமக, ீசமக யவத்ட
இன்ளமனத்டனுக்கு ழவப ளசய்படடமன் 'வச்சயதம்'.

இப்டி இபன் டன்வக் குவத்டக் ளகமள்கயழமடடமன்
இபனுவத அன்ன ளபறும் ழச்சமக, ண்ஞணமக
ணட்டுணயல்மணல் அடற்குக் கமரித னொத்டயழழத
ளடய்பிகணம சக்டய உண்மகய, அட 'அனநமக'

ஆகயபிடுகயட! ளகமஞ்சங்கூ ணணவடழத இல்மணல்
''மம்

ளரிதபர், உகமம் ண்டகயழமம்'' ன்

அகந்வடழத இல்மணல் இபன் ணஸ்டப் ிமஞிகநிம்
ஈஸ்ப ஆமடவதமக அன்வச் ளசலுத்டகயழமட,
அடழப இபவ க ிமஞிகலக்கும் ழணழ
உதர்த்டய பிடுகயட. இபனுவத அன்ன ளபறும்
ழச்சமகவும் ண்ஞணமகவும் ணட்டுணயல்மணல்,
கமரிதத்டயழழத ஈஸ்பமடேக்த்வட பமங்கயத்
டக்கூடித அனட் சக்டயவதப் ளற்றுபிடுகயட.

இபனுவத ீபகமனண்தத்டமல் இப்டி இபழ

உதர்படடமன் ளரித ிழதமணமகயட. எனத்டன்
உகமம் ன்று யவத்ட இன்ளமனத்டனுக்குச்
ளசய்பட அபனுக்கு அகமணமக ஆமலும் ஆகமம்;
அல்ட இபனுவத உகமத்வட அபன் பினம்மணலும்
இனக்கமம். அடமபட ித்டயதமவப் ளமனத்டணட்டில்
இபனுவத ழவப பஞமகழப
ீ
ழமமலும் ழமகமம்.
ஆமல் இபவழத ளமனத்டணட்டில் இபனுவத

அங்கமத்வடக் கவத்ட, இபவ (ஆத்ணயகத்டயல்)
உதர்த்டயபிடுகயட.

இடமல்டமன் 'ீபகமனண்தம்' ன்கய ணமடயரிழத
'ழமகமம்' ன்

பமர்த்வடனேம் என டயனுயல்

டப்னடமன் ன்ழன். னுக்கு (ித்டயதமனுக்கு)

இபனுவத ழவப உகமணமக இல்மபிட்மலும்கூ,
ஸ்பதணமக இபனுக்ழக சயத்ட ரிசுத்டயவத
உண்மக்குபடமல், இவட 'ஸ்பத உகமம்' ன்றுடமன்
ளசமல்ழபண்டும்.
இட ழபடிக்வகதமக இனக்கயட. அடமபட மம் கனவஞ
ண்டகயழமம், அனள் கமட்டுகயழமம் ன் ண்ஞழண
இல்மடழமடடமன், இபனுக்கு ளடய்பிகணம
'அனலவவண'ழத

உண்மகயட. இப்டிழத இபன்

ஸ்பத வக் ளகமஜசம்கூ யவக்கமணல் ழமகம
ழவப ளசய்படடமன் உண்வணதில் ஆத்ண மம்
ன்கய ளரித 'ஸ்பழதமகமணமக'இனக்கயட.
ல் அத்வபட டயனஷ்டி பந்டபிட்மல் ஸ்பதம், ம்
ன்கய ழடழண இல்மணல், ல்மம் ஈஸ்ப
ஸ்பனொணமகப் மர்த்ட,  டயனுயல்

கஷ்ப்டுகயபர்கலக்கும் எனத்டன் டன்னுவத
இதற்வகதம டர்ணணமகழப ஆந்டணமகப் ஞி ளசய்ட
ளகமண்டினப்மன். இப்ழமடம் ' உகமம்' ன் phrase
டப்மகய பிடுகயட! டக்குப் ணமகத்டமன் இபனுக்கு
டவுணயல்வழத! ''ன்கன் ஞிளசய்ட கயப்ழட'' ன்று
அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமன்ட இந்ட யவதில்டமன்.

''ம்

கன் ஞிளசய்ட கயப்ழட'' ன்டடமன் ம்

பமழ்க்வகதின் குயக்ழகமநமக, Motto - பமக் இனக்க
ழபண்டும்.

கன் ன்மல், 'கழ ன்று ளசய்ழடன்', 'கினழப
ன்று ளசய்ழடன்' ன்ளல்மம் ளசமல்லுகயழமழண, அந்ட
ணமடயரி ழபண்ம ளபறுப்மகச் ளசய்பட ன்று

அர்த்டணயல்வ. கன் ன்மல் கவண, Duty .அவட
அன்ழமடு, ஆர்பத்ழடமடு ஹ்னடத னர்பணமகச் ளசய்த
ழபண்டும்.
ழமகத்டயல் இத்டவ ீபமசயகள், சு ையகள், டமப
பர்க்கங்கள் இனக்கயழமழண, இடயல் என்றுக்ளகமன்று

பமழ்வுக்கு அபசயதணமவபகவநப் ஸ்ம் ளகமடுத்டக்
ளகமண்டுடமன் ீபிக்கயழமம். இடயழ ணடேஷ்தர்கநம
மம், ம் ழமன்  ணஷ்தர்கநிணயனந்டம்,
ணயனகங்கள், ையகள், டமபங்கள், இன்னும் inanimate ன்கய
பஸ்டக்கநிணயனந்டங்கூ த்டவழதம உடபி

ளறுபடமல்டமன் ீப தமத்டயவவத த்டயக்ளகமள்ந
னடிகயட. இடமல்டமன் ம் ன்று யவக்கய னணய,
ம், அக்ி இபற்றுக்குக்கூ மம் ளசய்கய ிடயதமக

வபடயக ணடத்டயல் பிடணம சங்குகள் இனக்கயன்.
டமபங்கலக்கு உதிர் இனக்கயட, உஞர்ச்சயகள்
இனக்கயன் ன்று கடீஷ்சந்டய ழமஸ்டமன் கண்டு
ிடித்டமர் ன்யல்வ. பஸ்டய, அச்பத்டம் ன்கய
ணமடயரிதமக அடகவநனேம் உதினம் உஞர்ச்சயனேம்

ளகமண்டமகப் மர்த்ட ணந்டயனர்பணமக அபற்றுக்கும் ம்
ப்த்னேகமணமக னவகவநப் ண்ஞ சமஸ்த்டயம்

இனக்கயட. 'டெர்பம லக்டம்', 'ம்னத்டயகம லக்டம்'

ன்ளல்மம் அனகம்னல், ணண் னடமபற்யயனக்கய
ளடய்ப சக்டயவதக்கூ ஆமடயக்க ழபட ணந்டயங்கள்
இனக்கயன். டயனம் ளசய்கய 'ப்ஹ்ண தஜ்ஜ'த்டயல்
ழசட-அழசடங்கள் அத்டவதிலும் இனக்கய

வசடன்த சக்டயக்கு ம் ன்யதயடமகத் டர்ப்ம்
ளசமல்யதினக்கயட.
என கமக்வக இனக்கயட. ங்ழகழதம என னத்வடச்
சமப்ிட்டுபிட்டு ம் ழடமட்த்டயழ பந்ட ச்சணயடுகயட.
அந்டப் னத்டயன் ளகமட்வ இங்ழக ம் பட்டுத்
ீ
ழடமட்த்டயல் பிலந்ட ணணமகயட. அந்டக் கமக்வக ணக்கு
ஏர் உகமம் ண்ஞிபிட்ட. மய் கமபல் கமக்கயட.

குடயவவத பண்டிதில் கட்டி பமரி ண்டகயழமம்.
ழகமணமடம ணக்கு ளௌடயகணமகவும் ஆத்ணமர்டணமகவும்
ண்டகய உகமம் ளகமஞ்சஞ்சணயல்வ. இப்டி
ல்மரினம் உகமம் ளற்றுபிட்டு, ணடேஷ்த ன்ணம

டுத்டள்ந மம் ிடய உகமம் ண்ஞமணல் இனந்டமல்
மம் அல்பம? ''ன்ய ணப்ட ன்ன்று'', ''ந்ன்ய
ளகமன்மர்க்கும் உய்வுண்மம் உய்பில்வ ளசய்ந்ன்ய
ளகமன் ணகற்கு'' ன்ளல்மம் ணம ளரிதபர்,
பள்லபர், இன்னும் ணடே, பிதமர் ல்மனம்
ளசமல்கயமர்கழந!
ணந்த்பத்டமகவும், கயமண ங்கநின் பனக்கத்டயல்
பந்டள்நடணம அழக சங்குகவநப் ண்ஞிமழ
அழசடம் (inanimate) ன்று மம் யவக்கயபற்யன்

அடயழடபவடகள் டயனப்டய அவந்ட பிடுகயமர்கள். இட

டபி டமபங்கலக்கு ம் ளகமட் ழபண்டும்.

ணயனகங்கநிம் அன்ன மட் ழபண்டும். அபற்யக்குக்
ளகமடுவண ளசய்தழப கூமட. ''பமதில்ம ீபன்'' ன்ழ
அவபகவந ளமம்வும் ரிளபமடு ளசமல்பட பனக்கம்.
னன்கமத்டயல் ஊனக்குள் ணட்டுணயன்ய, ளபநிழத ணமடுகள்
ழணய்ச்சலுக்குப் ழமகய இங்கநில் கூ

அபற்றுக்ளகழப குநம் ளபட்டி வபப்மர்கள். என
சுவுக்கு கலத்டயழ அரிக்கயட. ம்வணப்ழமல் அடற்குக்

வகதம இனக்கயட, ளசமரிந்ட ளகமள்ந?'' க்கு அரிக்கயட''
ன்று ளசமல் அடற்கு பமய் கூ இல்வழத!அடன்
கஷ்த்வட உஞர்ந்ட, சு ளசமரிந்ட ளகமள்படற்ளகன்ழ

அங்கங்ழக கற்கவந மட்டி வபத்டமர்கள். ''ஆடீண்டு குற்ய
யறுவுடல்' 'ன்று இவட என ளரித டர்ணணணமக ீடய
டைல்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. கவசயதில் ம்

ணமடயரிதம ணடேஷ்தர்கநித்டயல் பந்டமல், ஸ்னஷ்டிதில்
மக்கயனேள்ந அத்டவ ீப இங்கலக்கும் த்டவ
கஷ்ம் இனக்குழணம அத்டவனேம் ழசர்த்ட வபத்ட

எவ்ளபமன ணடேஷ்தனுக்கும் இனக்கயட!இட இபனுவத
அமடய னத்டயதிமல் இபழ ம்மடயத்டக் ளகமண்

ளசமத்ட!இபவப்ழம problem (ிச்வ) ழபறு டற்கும்
இல்வ. இடயழ னக்கமல்பமசய இபழ
கல்ித்டக்ளகமண்டடமன்!இவடச் சரிப்டுத்டகய
ணமளரித ழமகமத்வடத்டமன் ணமன்கள்
ளசய்கயமர்கள்.
இட டபிவும் வபத்டயதசமவகள், சயவச்சமவகள், வன
பிடுடயகள், அமடமசயணங்கள், பிடபம இல்ங்கள்,

ிச்வசக்கமர் பிடுடயகள் னடயதபற்வப் ழமய்ப்

மர்த்டமல் ளடரினேம், ணடேஷ்தர்கள் த்டவ டயனும
கஷ்ங்கலக்கு ஆநமகயமர்கள் ன்ட. இபற்வ

ணமன்கள்டமன் ன்யல்வ. மடமஞ ங்கநம
மனம் ஏநவுக்குத் டீர்த்ட வபக்கனடினேம்.
இம்ணமடயரிதம இங்கவநப் ழமய்ப் மர்த்டமல் ம்

ழமன்பர்கநின் உகமத்வடக்கூ ஈஸ்பன் த்டவ
னொங்கநில் பந்ட டயர்மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமன்
ன்று ளடரினேம்.
மம் ளசய்தழபண்டிதட ன்ளபன்மல், எழ
பமர்த்வடதில் ளசமல் ழபண்டுணமமல், டக்கம் ங்ழக
உண்ழம, அங்ழக மம் பலுபில் ழமய், அந்ட டக்க

யபினத்டயக்கு ம்ணமல் ஆகக்கூடிதவடளதல்மம் ண்ஞ
னதலுபழடதமகும். ஞத்டமழம, சரீத்டமழம,

பமக்கமழம ம்ணமல் னடிந்ட உடபிவதப் ண்ஞ
ழபண்டிதட ம் கன், கவண, Duty.
இவடத்டமன் டர்ணம், அம் ன்று ளசமல்பட. னடயழழத
மன் ளசமன்டி, இவடச் ளசய்படமல் டயமநிக்கு
பமஸ்டபத்டயல் ந்ட அநவுக்கு டக்கயபினத்டய

உண்மகுழணம அடற்கு மம் 'கமன்டி' ளசமல்னடிதமட.
அடற்கு மம் பமப்டமரினேம் அல். ஆமல் இப்டிச்

ளசய்படமல் ணக்குச் சயத்டசுத்டய யச்சதணமக யத்டயக்கயட.
அடமபட ணணமசு அகல்கயட. டயனபள்லபர்கூ
டர்ணத்டக்கு definition (ைஞம்) ளசமல்லும்ழமட
ணத்டக்கண் ணமசயன் ஆடல் அவத்ட அன்
ன்றுடமன் ளசமல்கயமர்.
அந்டங்க சுத்டம் அபசயதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
அந்டங்க சுத்டம் அபசயதம்
'அவத்ட

அன்', அடமபட ர்ப டர்ணனம்

ன்ளபன்மல் அபபனம் 'ணத்டக்கண் ணமசயன்
ஆடல்', அடமபட, டங்கள் ணவத் டமங்கழந டநிகூ
அலக்கயல்மணல் யர்ணணமக சுத்டம் ளசய்டளகமள்படடமன்
ன்கயமர் டயனபள்லபர். கர்ணமடேஷ்மத்டமல்

அபபனம் சயத்டசுத்டய ற்டுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்கய வபடயக ம்ிடமதத்வடத்டமன் இங்ழக
டயனக்குலம் ளசமல்கயட. னடயல் இபன்

டன்வத்டமழ சுத்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும். இட
இல்மணல் ழமகமம், ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்று
கயநம்ிமல் அட ளபற்றுக் கமரிதம்டமன்.

டமன் அங்கயதினக்க ழபண்டும்; க்டயழதமடு ஈஸ்ப
ழவப ன்று யவத்ட னெ ழவப ளசய்த
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் அட நிக்கும். அந்டங்க
சுத்டணயல்மணல் ளசய்கய கமரிதங்கள் ளபறும்

மழமணமகவும், 'ழம'பமகவுழண னடிந்ட ழமகும். இந்ட
மழமத்டமல் 'ழவப' ன்று ளசய்கயபனுக்கு

அங்கமம் ழணலும் மஸ்டயதமகத்டமன் ளசய்னேம்.
அங்கமம் ளடமவபடற்கு உடபழபண்டித
ழவபவத அக்குனம் ஞிவும் க்டயனேம் அன்னம்
இல்மணல் ளசய்டமல் அங்கமத்வட அடயகணமக்கயபிடும்.
குநிக்க ழபண்டும் ன்று ழமய்ச் ழசற்வ பமரிப்
னசயக்ளகமண்டமகயபிடும்.

''டமன்

சுத்டணமபடடமன் ர்ப டர்ணனம்'' ன்மல் இட

ஸ்பதம் ணமடயரி அல்பம இனக்கயட ன்று
ழடமன்மம். ஆமல் இட மம் ழமக ரீடயதில்
யவக்கய ணமடயரிதம ஸ்பதம் இல்வ.

ித்டயதமவக் கஷ்ப்டுத்டயதமபட ம் இந்டயரித

றகங்கவநப் னர்த்டய ண்ஞிக் ளகமள்படடமன் டப்ம
ஸ்பதம். ணவ
சுத்டப்டுத்டயக்ளகமள்நழபண்டுணமமல் மம்

கஷ்ப்ட்மபட ல்ழட ண்ஞ ழபண்டிதடமகயட.
இட இந்டயத ளநக்கயதங்கநியனந்ட ம் ணவ
ணீ ட்டு சமச்படணம ழரின்த்டயல் ழசர்ப்டற்கு உடவுகயட.
'உகமம்' ன்மல்

ித்டயதமனக்குச் ளசய்டமல் ணட்டும்

ழமடணம? இழடம ணக்ளகன்று ஈஸ்பன் ஏர் உதிவக்
ளகமடுத்ட ணமடயரி ளகமஞ்சம் ளபநிழத அபிழ்த்ட

பிட்டினக்கயமழ, ணஸ் ன் என்வக் ளகமடுத்ட
அவட ல்ட ளகட்ட இண்டிலும் ஆடுகய ணமடயரி
பிட்டினக்கயமழ! இந்ட ம் உதினக்கு ீபமத்ணம

ன்கயமர்கழந அடற்கு, ணட்டும் மம் உகமம் ண்ஞமணல்
இனக்கமணம? ணவ ல்டயழழத ளசலுத்டய, கபமன்
டந்டயனக்கய பமக்கு, சரீம் ல்மபற்வனேம் ல்
ழச்சு, ல் கமரிதங்கள் இபற்யழழத
ிழதமப்டுத்டய இந்ட உதிவப் ழரின் ளயதில்

ழசர்க்க மம் கவணப்ட்டினக்கபில்வதம? சயன்டம
ஸ்பதத்வடபிட்டு, இந்டப் ளரித 'ஸ்பத'த்டக்கு
ல்ழமனம் மடுத்டமன் ழபண்டும்.
இப்டிச் ளசய்படற்குப் ப் ஞிகழந ளமம்வும்

மதம் ளசய்கயட. இடயழ என ழபடிக்வக - இபன்

ணஸ் சுத்டணமக இனந்டமல்டமன் ழமகமம் யணமக

க்கயட, ன் டனகயட; ழமகமத்டமல் டமன் இபன்
ணழ சுத்டணமகத் ளடமங்குகயட ன்மல் contradiction
(னண்)

ணமடயரித்டமழ இனக்கயட? ஆமல் னண்மடு

இல்வ. னடயல் இபனுக்கு ணஸ் சுத்டணமக இனக்க
ழபண்டும் ன் டமம் இனந்டமழ ழமடம். ணஸ்
ழசயல் கட்டுப்ட்டு பத்டமன் பமட. இந்டயரித
ளநக்தத்வடழத யவத்ட அட டயனம்த் டயனம்

ஏடிக்ளகமண்டுடமன் இனக்கும். அப்ழமட, 'ழதம, இட
டயனந்ட ழபண்டுழண! 'ன் உண்வணதம கபவ
இனந்டமல் இந்ட பிசமத்டக்ழக என ல் சக்டய ( effect )
உண்டு. இப்டி என டமத்ழடமடு ழமகம கமரிதங்கள்
ன் கமவப் ழமட்டு அப்ழமடப்ழமடம் ஏடுகய
ணவ இலத்ட என ளமடத் ளடமண்டில் ளசலுத்ட

ழபண்டும். என்றுக்ளகமன்று ழமயத்ட இட்டு யப்னபட,
complementary ன்கயமர்கழந, அப்டிப், ழமகமப்

ஞி

ணவக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக சுத்டம் ண்ஞப்

ஞஞ, அந்டச் சயத்ட சுத்டயதமல் மம் ளசய்கய ளடமண்டும்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக சுத்டணமகயக் ளகமண்டு சக்டயழதமடு
ன் ட ஆம்ிக்கயட. இப்டிப் ழமகமனம்

ஆத்ணமிபினத்டயனேம் என்றுக்ளகமன்று வகழகமத்டக்
ளகமண்டு, ஸ்ம் ம் டந்ட ளகமண்டு பநர்கயன்.
ன் ளசமன்மலும் ளபநி உகத்வட மம் னலக்க
ரி ண்டபட ம் வகதில் இல்வ.  ழர் 
டயனும கர்ணமபமல் கஷ்ப்டும்ழமட மம் த்டவ
ழவப ளசய்டமலும், அபர்கள் கர்ணம குறுக்ழக யன்று
ளபநிதிழ ன் இல்மணலும் ழமகமம். ஆமல்

ிடிபமடணமக மம் இந்டக் கமரிதத்வடச் ளசய்ட ளகமண்ழ
பந்டமல், அட யச்சதணமக ம் கர்ணமவபக் கலபத்டமன்
ளசய்னேம்;கர்ண பமவதமல் ற்ப்ட் ம் உள்
அலக்குகவந அம்த்டமன் ளசய்னேம். இடமல்டமன்
டயனபள்லபர், ''ளபநிதில் உன் ளடமண்டு ன் டந்டடம

ன்று proof (யனொஞம்) ழடமழட! உன் ணயழ அலக்கு
ழமச்சம, ணத்டக்கண் ணமசயன் ஆமதம ன்று
மர்த்டக்ளகமள். இந்ட உள் proof - இவட தமனம்

உன்ிணயனந்ட எநிக்க னடிதமட - கயவத்டபிட்மல் ீ
ண்ஞி டர்ணம், அன் யத்டபிட்ட ன்று அர்த்டம்''
ன்று ளசமல்கய ணமடயரி குவநப் ண்ஞிதினக்கயமர்.
வபடயக ணடனம் உகப் ஞினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
வபடயக ணடனம் உகப் ஞினேம்
இப்ழமளடல்மம் ளமம்ப் ழனக்கு என டப்ன
அிப்ிமதம் இனக்கயட. அடமபட 'னத்டர், ீஸ், ி
ல்ழமனம் அயம்வ, அன்ன, ழமடத்பம்

ஆகயதபற்வச் ளசமன் ணமடயரி வபடயக ணடத்டயல்

ளசமல்பில்வ. வபடயக ணடத்டயல் ப்ழமட மர்த்டமலும்
கர்ணமடேஷ்மம் ன்று டமபட தமகம், தஜ்ஜம், டயபம்,
டர்ப்ஞம் இந்ட ணமடயரினேம், ளரித ளரித னவ
உத்மபடயகலம், பிடம், ழதமகம், ஜம பிசமம்
இடகலம்டமன் ளசமல்யதினக்கயழட டபி,
ீபகமனண்தத்வடப்ற்ய என்றுழண இல்வ' ன்று ஏர்
அிப்மதம் இனக்கயட. ல் வபடயகணமக ஆசமணமக
இனக்கயபர்கவநப் மர்த்டமலும், ன்ழபம பட்டு

பட்டு ன்று டமபட சங்குகவநப் ண்ஞிக்ளகமண்டு,
'ணமடி' ளகமண்மடிக்

ளகமண்டு எடங்கய எடங்கயத்டமன்

இனக்கயமர்கழந டபி, என ணயரி ஆர்பம் கமட்டுகய
ணமடயரிப் ழமகமப் ஞிகநில் ஈடுடுபர்கநமக
இல்வழத ன்றுடமன் ழடமன்றுகயட.
பமஸ்டபத்டயல் ம் சமஸ்டயங்கநில் பர்ஞமச்ணப் டி
அபபனக்கம அடேஷ்மங்கவந, ம்ஸ்கமங்கவநச்
ளசமல்படற்கு னன் எவ்ளபமன ீபனுக்கும் இனக்க
ழபண்டித ட்டு ஆத்ண குஞங்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயட; மணமன்த டர்ணங்கள் ன் ளதரில்
சய எலக்க ளயகவநச் ளசமல்யதினக்கயட. மணமன்த
டர்ணங்கநில் னடமபழட அயம்வடமன். த்தம்கூ
இடற்கு அப்னம்டமன் பனகயட. அந்ட த்தத்டக்கும்
definition (ைஞம்)

ளகமடுக்கயழமட,

த்தம் னடயடம் ப்ரிதம்
அடமபட, த்தம் ன்ட ளபறுணழ ந்டவட ந்டடி
பமதமல் ளசமல்டயட ணட்டுணயல்வ, ட ீபமசயகலக்கு
யடணமடமக, ிரிதணமடமக இனக்கயழடம அடழப
த்தம் ன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டிழத மற்ட ம்ஸ்கமங்கலக்கு னந்டயச்

ளசமல்யதினக்கய அஷ்குஞங்கநில் னடமபடமக,
டதம ர்ப னழடற
''ல்ம

ீபமசயகநினம் அனள் இனக்க

ழபண்டும்''ன்று அன்னக்ழக னக்தத்பம் டந்டயனக்கயட.

அன்னவவண, அனலவவண இத்தமடயகவந எனத்டன்

டமன் அப்தமம் ண்ஞமணல் கபமன் ணட்டும் டக்கு
அனள் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று யவத்ட த்டவ
னவ, தமகம் இடகள் ளசய்டம் ிழதமணயல்வடமன்.
இபனுக்குத் டன் ணமடயரி இனக்கப்ட் ணற்பர்கநிம்
என டவத, டமையண்தம், ஈவு, இக்கம் இவப

இல்மபிட்மல், டன்ிம் ணட்டும் கபமன் டவத
கமட்ழபண்டும் ன்று ழகட்க பமய் ட? னன்மழழத

மன் ளசமன் ணமடயரி ழமகமம், ஆத்ணமிபினத்டயக்கம
ம்ஸ்கமங்கள், னவ னடம மடங்கள் ல்மம்
கந்ட, கந்ட என்வதன்று இட்டு யப்ிக் ளகமண்டு
(Complementary) ஸ்ம் என்மல் என்று

ரிசுத்டணமக்கப்ட்டுத்டமன் அடேஷ்டிக்கப் ழபண்டும்.
டுபமந்டத்டயல் ஈஸ்ட் இண்டிதம கம்ளி பந்ட,
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ளபள்வநக்கம மஜ்தம் ற்ட்டு
இங்ழக இங்கயீ ஷ்கமர்கநின் பனக்கங்கள் னகுந்டின்டமன்
ல் வபடயக ஆசமத்டன் இனப்பர்கலக்கும் ளமட
னெ ழவபக்கும் என ிரிபிவ ணமடயரி
ற்ட்டினக்கயழட டபி, அடற்கு னந்டயளதல்மம்

ணசயஷ்ர்கலம் கூ க னெத்டயன் அன்வனேம்
ணடயப்வனேம் ளற்று அபர்கலக்கு உகமம் ளசய்டடமன்
பந்டயனக்கயமர்கள். அப்வத டீையடர், ழகமபிந்ட டீையடர்,
டயனபிசல்லூர் அய்தமபமள் ணமடயரிதம ளரிதபர்கநின்
பமழ்க்வகவதப் மர்த்டமல் அபர்கள் ழசரி ங்கள்
உள் ல்மனக்கும் உகமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமர்கள் ன்று ளடரிகயட.

ழமக ழைணமர்த்டம் ளடமனயல்கவநப் மம்ரிதணமகப்
ங்கர டு ண்ஞிக்ளகமண்டு, அந்டந்டத் ளடமனயவப்
ளமனத்ட அடேஷ்மங்கலம் ஆசமங்கலம்
ற்டுபடமல் இபற்யல் குனறுடி உண்மகய ழமக
ழைணம் ளகட்டுப் ழமகக்கூமட ன்டற்கமகழப ிரிந்ட

பமழ்ந்டமலும்கூ, ழமகமத்டக்கு அப்ழமட குவச்சழ
இனக்கபில்வ. இப்ழமட''ழமல் ர்பஸ்
ீ '' ன்று
ழச்சயல் ளமம்வும் அடிப்ட்டு, யனைஸ் ழப்ரில்
ஃழமட்ழமக்கள் ழமடுபடழமல் அப்ழமட

ளசய்தமபிட்மலும், பமஸ்டபணம னெ ழவப
அப்ழமட ஸ்பமபணமகழப ளசய்தப்ட்டு பந்டட.
ளபள்வநக்கமர்கழநமடு town- life (க பமழ்க்வக) ன்று
என்று பந்ட ம் ஆசமங்கலக்ளகல்மழண மிதமக
ல்மவனேம் ழமட்டுப் ட்வதமகக் குனப்னகய

யவவண ற்ப்ட்ின் ளமம்வும் ஆசம சரர்கள்
இந்டப் வளதடுப்னக்குப் தந்ட னெத்டயயனந்ழட
எடங்கயப் ழம ணமடயரி பிக ழபண்டி பந்டட.

அடமல்டமன் சமஸ்டயழமக்டணமக இனக்கயபர்கலக்குப்
ளமடத்ளடமண்டு ணப்மன்வண இல்மடணமடயரி
ற்ட்டுபிட்ட.

ளமம்வும் கந்ட ழமகவும் கூமட;எழதடிதமகப்

ிரிந்டம் இனக்கக்கூமட; அபபரின் ஸ்படர்ணப்டிதம
கமரிதத்டயல் ிரிந்டயனக்க ழபண்டும்; ஆமல் ணயழ
என்று ழசர்ந்ட அவபனம் 'அன் குடிணக்கநமக'
க்கயதப்ட்டு இனக்க ழபண்டும் ன் உத்க்னஷ்ணம
ற்மடு இடற்கப்னம் பஞமய்ப்
ீ
ழமக ஆம்ித்ட

பிட்ட. என க்கம் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ஆசம

அடேஷ்மங்கவநழத கண்ம் ளசய்டமர்களநன்மல்,
இன்ளமன க்கம் ஆசமக்கமர்கலம் இந்ட ணத்பம்
ன்கய குனப்டிக்கு தந்ட எடங்கய எடங்கயத் டிதமகப்
ழமடமல், அபர்கலக்குப் ளமடபம னெ

உஞர்ச்சயழத குவந்ட ளமடத் ளடமண்டியனந்ட பிகய
பிகயப் ழமக ஆம்ித்ட பிட்மர்கள். இப்டி ளமம்வும்
பிகயப் ழமகயழமட ணயல் அன்ன, க்கயத மபம்
ல்மம் குவதத்டமன் ளசய்னேம். இடமல்டமன்

எனழபவந இப்ழமட ஆசமக்கமர்கள் ன்மழ
ணடேமிணமம் இல்மணல் பண்டு ழமபர்கள் ன்று

ணற்பர்கள் யவக்கய ணமடயரி ஆகயதினக்கமம். ஆமல்
ம் மட டர்ணத்வட உள்நடி ின்ற்றுபடமமல்
அடற்கு ம்ஸ்கமங்கள் த்டவ அபசயதழணம அத்டவ
அபசயதம் ஆத்ணகுஞ அிபினத்டயனேம். அப்டிப்ட்
குஞங்கநில் னடயல் அனலவவணவதத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. தமக-தஜ்ஜமடயகள் தழடஷ்ணமகச்
ளசய்ட ந்டயழடபவபி இடற்கு ழபறு உடமஞம்
ழபண்மம். அபன் கவட ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன்.
ந்டய ழடபன்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ந்டய ழடபன்
ந்டயழடபன் ன்பன் சந்டய பம்சத்டயல் பந்ட மம.
இபன் கப்ட் தமகதஜ்ஜமடயகவநச் ளசய்ட பிதம்
ணமமடத்டயல் பனகயட. இப்டிக்

கர்ணமடேஷ்த்டயழழத ஈடுட்டினந்டடமல் இபனுக்கு

ீபகமனண்தம் பற்யபிபில்வ ன்கய கவடவத
வணத் மகபடம் ளசமல்கயட.
வனத சமஸ்டயங்கநில் 'இஷ்ம்', 'னர்த்டம்', ன்று
ங்கள் அடேஷ்டிக்க ழபண்டித இண்டு பிதங்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயட. இபற்யல் 'இஷ்ம்' அல்ட 'இஷ்டி'
ன்ட தமக தஜ்ஜமடயகள். டசடன் னத் கமழணஷ்டி
ண்ஞிமன் ன்கயழமழண, அட னத் கமண இஷ்டி டமன் அடமபட ிள்வநவத பினம்ிச் ளசய்ட இஷ்டி (தமகம்) .
'னர்த்டம்' ன்ட

ன்ளபன்மல், அடடமன் டற்கமத்டயல்

ளமம்ப் ழர் ம் ணடத்டயல் இல்மடட ன்று யவக்கய
ழமல் ர்பஸ்.
ீ
கயஞறு-குநம் ளபட்டுபட, ழமடு
ழமடுபட, ழகமதில் கட்டுபட னடயத னெப்

ஞிகலக்குப் 'னர்த்டம்' ன்று ழர். இஷ்ம் ளசய்தச் சய
ழனக்குத்டமன் அடயகமம் உண்டு. அட ளமம்க்
கஷ்ம்கூ! யதணங்கள் மஸ்டய. னர்த்டம் இப்டிதில்வ.
மண ங்கநியனந்ட ச்ளௌடயகள் பவதில் வன-

ஞக்கமன், அந்ட-மடயக்கமன் இந்ட மடயக்கமன் ன்கய
ழடம் ளகமஞ்சம்கூ இல்மணல் க ங்கலம்
என்று ழசர்ந்ட ண்ஞ ழபண்டிதழட னர்த்டம்.

னர்த்டத்வடப் ற்யப் ின்மல் இன்னும் ளசமல்கயழன்.
இப்ழமட ந்டயழடபன் கவடவதப் மர்க்கமம்.

இந்ட ந்டயழடபன் தஜ்ஜங்கள் ளசய்ட கணமக டையவஞ
ளகமடுத்ட, டமம் ண்ஞிமன். அபனுவத கமம
னலக்கக் கமயதமகய பிட்ட. என ளசல்மக் கமசு
மக்கயதில்வ. அப்டி பமரி பமரி, ''ழடய'' ன்று

பந்டபர்கலக்ளகல்மம் ''மஸ்டய'' ன்று ளசமல்மணல்
டமம் ண்ஞிபிட்மன்.

அப்ழமட கபமன், ணமபிஷ்ட, என ழசமடவ
ண்ஞிமர். மஜ்தத்டயழ ளரித ஞ்சம் பனம்டிதமகப்
ண்ஞிபிட்மர். யதமதணமகப் மர்த்டமல் தஜ்ஜம்

ளசய்பழட ணவன, டமன்த ம்னத்டயக்கமகத்டமன், இப்ழமட
ழர்ணமமக எழ ஞ்சணமகயபிட்ட.
அப்ழமடம் ந்டயழடபன் டன்னுவத
உவவணகவநளதல்மம் எவ்ளபமன்மக டமம்

ண்ஞிக் ளகமண்ழ பந்டமன். கவசயதில் மமபம
அபனுக்கும், அபனுவத ம குடும்த்டக்குழண என

ழபவந கூலக்குக் கூ கடயதில்வ ன்கய யவவண
பந்ட பிட்ட. ஆமல் ளகமடுத்ழட னகயத அபன்

தமசகம் ண்ஞபில்வ. மற்த்ளடட்டு மள் - என
ணண்ம் - குடும்த்ழடமடு சுத்ட உபமம் இனந்ட
பிட்மன். அப்ம் ப்டிழதம ளபநிதிழ ம குடும்ம்
ட்டிி கயக்கயட ன்று ளடரிந்ட பிட்ட.

ஆமப்ட் மம - பள்நமகப் ிவகவந

ையத்டபன் - குடும்த்ழடமடு பதிறு கமதக் கயக்கயமன்
ன்வுன் தமழம ப்டிழதம ளகமஞ்சம் ழகமடவணக்
கஞ்சயனேம் டண்ஞனம்
ீ
ழசகம் ண்ஞி

மற்த்ளடமன்டமபட மநன்று அபனுக்கும் அபனுவத
த்டயி னத்டர்கலக்குணமக அனுப்ிவபத்டமர்கள்.
னடழகமடு பதிறு எட்டிக்ளகமள்கய ணமடயரிக் கமய்ந்ட
கயந்ட ஸ்டயடயதில் இட ழடபமம்னடணமக பந்டட.

ஆவசழதமடு அந்டக் கஞ்சயவத மகுடும்த்டயர் பமதில்

பிட்டுக் ளகமள்நப் ழமகய ணதம். அப்ழமட மர்த்ட
என ிமம்ணஞன் அங்ழக பந்ட ழசர்ந்டமன், ''ிைமம்
ழடய''! ன்று.
டநி அன்ம் பிலணம பிலணம ன்று பதிறு டித்ட
ங்கயக் ளகமண்டினந்ட ணதம். மமபமக ஞ்ச க்ஷ்தம்
சமப்ிட்பன் ஞ்சத்டயல் அடிப்ட்டு டடித்டக்

ளகமண்டினக்கும்ழமட கவசயதில் ளகமஞ்சம் கஞ்சய
கயவத்டளடன்மல், ளசமல்ய வபத்டமற்ழமல் அப்ழமட
தமசகர் பந்ட பிட்மர்.
ந்டயழடபன் தமசகவப் மர்த்டமன். ப்டிப் மர்த்டமன்?'
சிதன் ிடித்டபன் ங்ழக பந்டமன்?' ன்ம? இல்வ.
மைமத் வணந் மமதஞமகழப அந்டப்
ிமம்ணஞவப் மர்த்டமன்.
'ல்ழபவந, இவட

மழ சமப்ிமணல் இந்ட

ைஞத்டயல் இபர் பந்டமழ! மன் கபடசமம்
ளசய்தமணல் கமப்மற்யமழ! ன்று ந்ழடமப்ட்மன்.
அபனுவத த்டயி னத்டயர்கலம் உடம குஞத்டயல்
அபனுக்குக் குவதமடபர்கள். ல்மனம்

டங்கநிணயனந்டவடப் ங்கு ழமட்டுப் ிமம்ணஞனுக்கும்
ளகமடுத்டமர்கள். அட இபர்கலக்ழக ழமடம்

ழமடமடடமகத்டமன் இனந்டட. ஆமல் அடயழ கஞிசணமக
என ங்கு தமசகனக்குக் ளகமடுத்ட அபவத்
டயனப்டயப்டுத்டய அனுப்ிமர்கள்.
மக்கயவத ம குடும்த்டயர் சமப்ி இனந்டழமட
ணறுடினேம் என தமசகன் னவநத்டமன். இப்ழமட

பந்டபன் மமம் பர்ஞத்டபன். சயக்கும் கனவஞக்கும்
பர்ஞம், மடய ன் ழடங்கள் உண்ம ன்? இபர்கள்
ற்கழப குவந்ட ழமய்பிட் கஞ்சயதியனந்டம்,
டமங்கள் கமல் பதிறு சமப்ிட்மல் ழமடம் ன்று
ளகமஞ்சழண வபத்டக் ளகமண்டு, மக்கயவத அந்டப்

ிச்வசக்கமனுக்குக் ளகமடுத்ட பிட்மர்கள். மமபின்
கண்ஞில் இபனும் பிஷ்டபமகத்டமன் ளடரிந்டமன்.
ணயச்சணயனந்ட கஞ்சயதில் ணற்பர்கள் டங்கள் ங்வகக்
குடித்டமர்கள். ந்டயழடபன் ணமத்டயம் இந்ட ணதத்டயலும்
இண்டு ீபன்கலக்கு உகமம் ண்டம்டிதமக
கபமன் அடேக்ம் ளசய்டவடழத யவத்டக்

ளகமண்ழம ன்ழபம, சமப்ிமணல் ழதமசவதில்
இனந்டமன்.
இபனுக்கு சமப்ிடுகய ண்ஞம் பந்ட அழட ணதத்டயல்
ணறுடினேம் என டீக்குல் பந்டட. ணடேக் குழமடு
மய்கள் குவப்ன ழபறு! மய்கவநப் ிடித்டக் ளகமண்டு
என ழபன் பந்ட யற்கயமன். இந்டக் கஞ்சயக்குத்டமன்
ழமட்டிதமக பந்டயனக்கயமன்!
மய்கள், மய்க்கமமன் ல்ழமனழண ந்டயழடபனுக்கு
மமதஞ ஸ்பனொணமகத்டமன் ளடரிந்டமர்கள். ழபடத்டயல்
வனத்த்டயல் ழணஸ்பவ 'மய்கநின் உனபத்டயல்
இனக்கயபன்; மய்கவந வபத்டயனக்கய ழபமக
இனக்கயபன்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ந்டயழடபன்
பமஸ்டபத்டயழழத அப்டி ஈஸ்ப னொணமகப் மர்த்டமன்.

ந்டயழடபனுக்கு அப்டிப்ட் த்னஷ்டி இனந்டட.
'மமதஞன்டமன்

இப்டி மய்கநமகவும் அவடப்

ிடித்டக்ளகமண்டு பனபனுணமக ழபம் ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கயமன். டக்குப் சயதினப்டமக ழபம்
ழமடுகயமன். அவடத் டஞிப்டடமன் கபத் ஆமடம்'
ன்று யவத்டமன். ளகமஞ்சம்கூ ணஸ் கங்கமணல்
டன் ங்கயல் மக்கயதினந்ட கஞ்சய னலபவடனேம்
அபர்கலக்கு னன்மல் வபத்டபிட்மன். 'மய்க்கு

ணஸ்கமம், மதின் தணமனுக்கு ணஸ்கமம்' ன்று
னத்ம் ளசமல்கய ணமடயரிழத அபர்கலக்கு ணஸ்கமம்
ண்ஞிமன்.
இப்ழமட அபிம் இனந்டளடல்மம் ளபறும்
டீர்த்டம்டமன். எழ பட்சயக் கமணமடமல் அந்டத்
டீர்த்டம் கயவப்டகூ ளமம் டர்ணமகத்டமன்

இனந்டட. அவடதமபட மம் ண்ஞிமல்டமன்
இபனுவத ீபன் உம்ிழ யற்கும் ன்கய ஸ்டயடய.
இப்ழமடம் கபமன் ழசமடவவத யறுத்டபில்வ.
த்வடதமபட குடித்டப் ிமஞவ ையத்டக்

ளகமள்நமம் ன்று இபன் மர்க்கயழமட, ணறுடினேம்
''சமணீ , டமம், டமம்!'' ன்று
''அந்டத்

ிமம் பந்டட.

டண்ஞவதமபட
ீ
ஊத்ட சமணீ '' ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு என ஞ்சணன் (னவதன்) பந்ட யன்மன்.
அப்ழமட ந்டயழடபன் ளசமன்டமக மகபடத்டயல் இண்டு
ஸ்ழமகங்கள் பனகயன். இண்டும் இண்டு

த்ங்கள். த்தமகத்டக்கு, ழமகமத்டக்கு இவடபிப்

ளரித ணந்டயணயல்வ ன்று ளசமல்மம். அவட அபன்
ளசமன் பமர்த்வடதிழழத ளசமல்கயழன். அப்னம்
டணயனயல் அர்த்டம் ளசமல்கயழன்.
 கமணழத (அ) ம் கடயம் ஈஸ்பமத் மம்
அஷ்ர்த்டய னேக்டமம் அனர்பம் பம
ஆர்த்டயம் ப்த்ழத (அ) கய ழட மமம்
அந்டஸ்டயழடம ழத பந்த்தட:கம: ||
னத்டய ன்மல் யத்டய ன்ழ அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமள்நமம். அற்னட சக்டயகவந (miracle -கள் ளசய்கய
சக்டயகவந) ட்டு யத்டயகள் அல்ட னத்டயகள் ன்று
ளசமல்பமர்கள். இந்ட 'அஷ் னத்டய' டமன் 'அஷ்ர்த்டய'
ன்று ஸ்ழமகத்டயல் பனகயட. இவப இனந்டபிட்மல்
ர்ப ழமகத்வடனேம் ஆட்டிப்வத்ட ஆநமம்.
ந்டயழடபன் ன் ளசமல்கயமன் ன்மல், "(மம்-)உதர்ந்டடம இந்ட யத்டயகவநப் ளறுகய (கடயம்--)
பனயவதக் கூ மன் (ஈஸ்பமத்--) ஈஸ்பிணயனந்ட
( கமணழத--) இச்சயக்கபில்வ; ப்மர்த்டயக்கபில்வ.

க்கு ணகம சக்டயகள் ழபண்டுளணன்றுகூப் ிமர்த்டவ
ண்ஞபில்வ''. சரி, அப்டிதமமல் இந்ட சக்டய ல்மம்

அங்கய அப்டிழத ண சமந்டணமக ஆமணல் அவசதமணல்
இனக்கய ணமடய யவவத, ழணமைத்வடப்
ிமர்த்டயக்கயமம? ணறுடினேம் ணறுடினேம் ிபம
ளயதம 'அனர்பம்' ன் னக்டயவத பினம்னகயமம?''
அடவும் க்கு ழபண்மம்;  கமணழத (அ) ம்

அனர்பம் பம". ின்ழ ஈஸ்பிணயனந்ட

வடத்டமன் இபன் இச்சயத்டப் ிமர்த்டயக்கயமமம்?
னலபமகழபம, னச்சயதமகழபம, ையதமகழபம, ணயனகணமகழபம,
ணயஷ்தமகழபம சரீம் ன்று என்வ
வபத்டக்ளகமண்டு இத்டவ ீபமசயகள் இனக்கயன்ழப,
இந்ட (அகய--) அவத்ட (ழட மமம்--) சரீம்
வத்ட ிமஞிகலக்கும் டமபட டன்ம்
இனக்கயடல்பம? 'ஆர்த்டய' ன்மல் டன்ம், டக்கம்.
அந்டத் டன்த்வட எவ்ளபமனபனக்கும் உள்ழந இனக்கய
உள்நம்டமழ உஞர்கயட? உள்ழநதினப்டமல் டமன்
அடற்கு உள்நம் ன்று ழர். ''அந்ட:''-- உள்ழந, ''ஸ்டயட:''--

இனப்ட அந்ட உள்நம்டமன். ''ப்டிழதம என டயனுயல்
ன்மல் ணட்டும் அந்ட உள்நங்கலக்குள் இனக்க
னடிந்டபிட்மல், ீபமசயகநின் டன்ம் ல்மம்

ன்ிம் பந்ட ழசர்ந்டபிடுணல்பம? இப்டி க
ீபர்கநின் கஷ்த்வடனேம் பமங்கயக் ளகமண்டு

அடேபிக்கய சக்டயவதத்டமன், ஈஸ்பம, உன்ிம் மன்
பினம்ிப் ிமர்த்டயக்கயழன். (ழத--) டமல்
ிமஞிகள் (அட:கம:) டக்கணற்வபதமக (பந்டய--)
ஆகுழணம, அவடத்டமன் உன்ிம்
ழபண்டுகயழன்''ன்கயமன்.
டக்கம் ன்ட ம கர்ணமபிமல்டமன் பனகயட.
எனத்டனவத மத்வட இன்ளமனத்டர் பமங்கயக்
ளகமண்டு அடேபிப்வட vicarious suffering ன்று
ளசமல்பமர்கள். ீஸ் இப்டித்டமன் ழமகம் னமபின்

மத்வடனேம் பமங்கயக்ளகமண்டு டீர்ப்டற்ழக சயலுவபதில்

அவட்டமகச் ளசமல்பமர்கள். அந்ட உத்க்னஷ்ணம
டயதமக சயந்டவ ம் ணடத்டக்குப் னடயடமடல்.

ந்டயழடபன் ழபண்டிட இவடத்டமன். ''அகய ழட
மமம் ஆர்த்டயம் ப்த்ழத -- க
உதிரித்டவதவும் கஷ்ங்கவந ற்றுக்

ளகமள்கயழன்''ன்று இவடத்டமன் ழபண்டிமன்.
இடயல் 'ப்த்ழத' ன்று என பமர்த்வட பனகயட. அழக
ஸ்ழடமத்ங்கநில் - னக்தணமக வவபஷ்ஞப
க்டங்கநில் - ''சஞம் ப்த்ழத, சஞம் ப்த்ழத'' ன்று
பனபவடக் ழகட்டினப்ீர்கள். ழபடத்டயழழத
இனக்கப்ட் வலக்டத்டயலும் டர்கம லக்டத்டயலும்
''சஞம்

ப்த்ழத''ன்று பனகயட. 'ப்த்ழத'ன்மல்

'அவக்கம்

னகுகயழன்', 'சஞமகடய ண்டகயழன்'ன்று

அர்த்டம். என்யம் ர்பங்க ரித்தமகம் (total surrender)
ண்ஞிபிடுபடடமன் ப்த்டய. அடமபட 'ண்ர்'
ண்டகயபன் டன்வ அடிழதமடு வஃமக்கயக்

ளகமண்டுபி ழபண்டும். அப்ழமட டிம் இபன்
'ண்ர்' ண்டகயமழம, அட

இபவ ஆட்ளகமண்டு,

அப்டிழத ளமப்ி பிடும். இப்டிழத கபமிம் டன்வ
அடிழதமடு வஃமக்கயக் ளகமண்டு அபமழழத

னமவும் ளமப்ப்டுகய யவவதத்டமன் ளமடபமக மம்
மர்க்கய ஸ்ழடமத்ங்கள், ணந்டங்கள் ல்மபற்யலும்
'ப்த்ழத', 'ப்த்ழத' ன்று

ளசமல்யதினக்கயட.

ணமக்ஷ்ணயவத, டர்கமழடபிவத சஞவகயழன் ன்று
ழபட லக்டத்டயல் பனகய ணமடயரி, ணற்
ஸ்ழடமத்ங்கநில் ''இந்ட ஸ்பமணயவத சஞவகயழன்,''
''அந்ட

ஸ்பமணயவத சஞவகயழன்'', ன்று எவ்ளபமன

ஸ்பமணய ளதவச் ளசமல்ய பனம். உயத்வட சமந்டய
மக்ணத்டயல் ஆம்ிக்கும்ழமட, ''ழணமைத்டயல்
மட்னவத னலசறபம மன் னத்டயவதப்
ிகமசயக்கப் ண்டம் ணமத்ணமவப அவக்கம்
னகுகயழன்'' ன்கயழமடம் இந்ட ''சஞம் ப்த்ழத''

பனகயட. ஆமல் ந்டயழடபன் ன் ளசமன்மன்? ''
ஆர்த்டயம் ப்த்ழத'' ன்மன்!'ஆர்த்டய'ன்மல் டன்ம்,
இன்ல், கஷ்ம். ணமத்ணம ன்வ அப்டிழத

ஆட்ளகமள்நட்டும் ன்று ளசமல்மணல், ''ீபழமகத்டயன்
க கஷ்னம் ன்வப் னமபமக ஆட்ளகமண்டு
ன்ிழண பந்ட ழசட்டும். மன் ழமகத்டயன்

கஷ்த்டக்கு சஞமகடய ண்டகயழன்'' ன்று ண த்தமக
யவதில் இனந்டளகமண்டு ளசமல்கயமன்!
ல்மனம் ளமடபமக ன் ழபண்டுழபமம்? ல்ம
இன்னம் க்குக் கயவக்கட்டும் ன்றுடமன்.
ந்டயழடபழம ''ல்மர் டன்னம் க்கு பந்ட

ழசட்டும்''ன்மன். ''ல்ம ீபமசயகநின் கஷ்ங்கள்
அவத்வடனேம் மன் டுத்டக்ளகமண்டு அடேபிக்கயழன்.
அடமல் அபற்யன் டக்கம் டீட்டும்''ன்மன்.
இன்ளமன ஸ்ழமகம் ளசமன்மன்.
ைலத்-த்னட்-ச்ழணம கமத் ரிப்ணச்ச
வடன்தம் க்ண:ழசமக பிமட ழணமம: |
ர்ழப யவ்னத்டம: க்னஞஸ்த ந்ழடம:
யீபிழம ீப மர்ப்ஞமத் ழண ||

ளரித ச்ளௌடயக்லக்கு டமம் ண்டகயழமட ணந்த்ம்
ளசமல்யக்ளகமண்டு டீர்த்டம் ழமடுகய ணமடயரி, அந்டப்

ஞ்சணனுக்குத் டன்ிம் ஞ்சயதினந்ட டீர்த்டத்வடனேம்
டத்டம் ளசய்டளகமண்டு ந்டயழடபன் இந்ட ஸ்ழமகத்வடச்
ளசமன்மன். இடற்கு ன் அர்த்டம்?'' இழடம இந்ட
த்வடக் ளகமடுக்கயழழ, இட இந்டப் ஞ்சணன்
எனத்டனுக்கு ணட்டும் டமக சமந்டய, டம சமந்டய
ண்டபடம? இல்வ. ர்பனட அந்டமத்ணமபம
மமதஞமக இபவ யவத்டல்ழபம இவட

இபனுக்கு அர்ப்ஞம் ண்டகயழன்? அடமல் இந்ட
ழண க உதிர்கலக்கும் டமக சமந்டயவத, டக்க
யவ்னத்டயவதக் ளகமடுக்கட்டும்.''
(ீப

யீபிழம-) உதிர்பமன ழபண்டுளணன்று பினம்னம்,

(க்னஞஸ்த-)

யமடபம (ந்ழடம:-) க

ப்மஞிகலம் (ழண-) மன் ளகமடுக்கய இந்ட
(மர்ப்ஞமத்-) டீர்த்ட டமத்டமல் (ைலத்-) சய (த்னட்-)
டமகம் இபற்மல் ற்டும் (ச்ண:-) ச்ணத்டயயனந்டம்

(கமத் ரிப்ணச்ச-) பிதமடய பக்வக ணமடயரிதம சரீக்
கஷ்ங்கநியனந்டம் (வடன்தம்-) ணயன் கஷ்ணம
டீயவ, (க்ண:-) ணத்டநர்ச்சய, (ழசமக-பிமட-

ழணமம:-) டக்கம், கக்கம் (dejection) , ணதக்கம் (ர்ழப-)
னடயத ல்மத் டன்ங்கநியனந்டம் (யவ்னத்டம:-)
யபமஞம் ளட்டும்.
எழ எனடனுக்குத் டனகய ளகமஞ்சம் டீர்த்டம் இப்டி
ர்ப ீபன்கநின் கஷ்த்வடனேம் ழமக்குணம ன்மல்:

த்ளௌடய அம்ி வபத்டயனந்ட அைத மத்டயத்டயல்

டநிப்ழம எட்டிக் ளகமண்டினந்ட கர வவத க்னஷ்ஞ
ணமத்ணம சமப்ிட்மர்; உழழத டர்பமனக்கும்
அபனவத டயமதிம் சயஷ்தர்கலக்கும் ளரித
ணமமடவ சமப்ிட் ணமடயரி பதிறு யம்ி பிட்ட
ன்று டிக்கயழமணல்பம? அந்ட ணமடயரிடமன் இடவும்.
'இபன்

தமழம என ஞ்சணன்' ன்று யவக்கமணல்

ணமத்ண ஸ்பனொணமகழப அபவப் னரிந்ட ளகமண்டு
அபனுக்குக் ளகமடுக்கயழமட, அந்ட

ணமத்ணமவுக்குள்ழநழத அங்கயதினக்கய க
ப்ஞ்சனம் அடமல் த்னப்டயதமகயட. மபம் யணமக
இனக்கழபண்டும். அடடமன் னக்தம்.

த்தமகத்டயன் உச்சயவதில் இனந்டளகமண்டு இப்டி
ந்டயழடபன் டன் ப்மஞவ ையப்டற்கு

அத்தமபச்தணமதினந்ட டீர்த்டத்வடனேம் னவதனுக்குக்
ளகமடுத்டமழம இல்வழதம, உழ னடயல் பந்ட
ிமம்ணஞன், அப்னம் பந்ட மமம் பர்ஞத்டபன்,

அடற்குப் ின்மல் மய்கழநமடு பந்ட மய்க்கமன்,
கவசயதில் பந்ட ஞ்சணன் ல்ழமனம் பிஷ்ட
டெடர்கநமக அபன் னன் டங்கள் ய னொத்வடக்
கமட்டிமர்கள்.*
''அபன்

அபர்கலக்கு ணஸ்கமம் ண்ஞிபிட்டு மமதஞ

த்தமத்டயல் னெழ்கயபிட்மன். இந்ட ணமத பமழ்க்வக என
கம ணமடயரி அபிணயனந்ட ணவந்ழட ழமய்பிட்ட''
ன்று மகபத்டயல் இந்ட னண்த சரித்டயம் னடிகயட.

சமடஞணமக ம் னமஞங்கநிழம, ணற் கமபித

மகங்கநிழம கூ னக்கயதணம மத்டயம் (Hero) ளசத்டப்
ழமடமக னடிதமட. 'ட்மளடி' ம்
ம்ிடமதத்டயயல்வ. ணங்கநணமக னடித ழபண்டும்
ன்று, ழமக ரீடயதிழ ந்ழடமணமக என கல்தமஞம்,
என ட்மிழகம் ன்யப்டி னடிப்டடமன் பனக்கம்.
மணமதஞம், ணமமடம் இபற்யல் வமணனும்,
ஞ்சமண்பர்கலம் வபகுண் ஆழமஞம், ஸ்பர்க
ஆழமஞம் ண்டபடமகழப பமல்ணீ கயனேம்,
பிதமமசமரிதமலம் னெ க்ந்டத்டயல்
னடிந்த்டயனந்டம்கூ, இப்ழமடம் என ரிகவட, அல்ட

உந்தமம் ன்று க்கயழமட வமண ட்மிழகம்,
டர்ணம ட்மிழகம் இபற்ழமடு னர்த்டய ண்ஞி,
அடற்கு ழணற்ட் அந்டயணக் கவடவதச் ளசமல்மணழ
பிட்டு பிடுபவடத்டமன் மர்க்கயழமம். த்னபன்,
ப்ஹ்மடன் ணமடயரிதமபர்கள் கபமன்
ப்த்தைணமடம் அபழமழழத னக்டய அவந்டபி
ழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டயத்டமலும்கூ,

கபமன்''அளடல்மம் கூமட''ன்று ளசமல்ய,

அபர்கலக்குப் ட்மிழகம் ண்ஞிடமகத்டமன்
மகபட னமஞத்டயழழத ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல்
இந்ட ந்டயழடபன் கவடதில் ணட்டும் பிஷ்ட டெடர்கள்

பந்டமர்கள் ன்று ளசமன்ின், 'உழ ஞ்சளணல்மம்
டீர்ந்டபிட்ட; ந்டயழடபின் சய, டமகம் ல்மம் டீர்ந்ட
ளடுங்கமம் மஜ்தமம் ண்ஞிமன்' ன்று
ளசமல்மணல், ''ணமவதழத என ளமப்ம் ணமடயரி

அபவபிட்டு ஏடிப்ழமதிற்று''ழமகம், ணடம்
ன்கயமர்கழந, அடற்குப் ழமய் பிட்மன் ன்றுடமன்

அர்த்டம் ற்டுகயட. அபனுவத ணம த்தமகம் ம்
ணயல் ன்மக உவப்டற்கமகழப இப்டி ணங்கந
னடிவப ணமற்யச் ளசமல்யதினக்கயமற் ழமல்
ழடமன்றுகயட.,
இந்ட ழமகத்டயன் ந்ழடமம் ப்டினேம்

சமஸ்படணயல்வ. கல்தமஞம், ட்மிழகம் ல்மம்
டமற்கமயக ந்ழடமம்டமன். கபமிம் ழமய்ச்
ழசனபடடமன் யந்டணம ணங்கநம். அப்டிப் மர்த்டமல்
ந்டயழடபன் கவடக்குத்டமன் யணம ணங்கந னடிவு.
ந்டயழடபன் கவட ணமடயரி இன்ளமன்று மடத்டயல்
பனகயட.
*வ

ளரிதபர்கநின் உவதமல்கநியனந்ட என க்டர்

டுத்ட குயப்னகநியனந்ட இப்குடய

உனபமக்கப்ட்டினக்கயட. அடயல் ''பிஷ்ட டெடர்கள்''
ன்ழ கமண்கயட ஆமல் வணத் மகபடத்டயழம
னெவுகயன் அடீச்பர்கள் ன்று உள்நட. ிம்ண, பிஷ்ட,
னத்ர்கநமகயத டயரினெர்த்டயதவழத மகபடம் னெவுக
அடீசமகக் கூறுணமடமல், மகபட வ்தமக்தமடமக்கள்

னம்னெர்த்டயதமர் ந்டயழடபனுக்கு டரிசம் டந்டடமகக்
கூறுகயமர்கள். ஆமல் னடயல் ிமணஞன், ிகு
மன்கமம் பர்ஞத்டபன், அப்னம் மய்க்கமன், கவசயதில்
டீண்மடமன்  மல்பவச் ளசமல்யபிட்டு அபர்கவந
னென்று னெர்த்டயகநமகக் குயப்ிடுபட ப்டிப்
ளமனந்டளணப் னரிதபில்வ. மவதப் ிடித்ட

பந்டபன், ீர் ழகட்பன் ஆகயத இனபனம் எனபமகழப
இனக்கமம். வ ளரிதபர்கள் ''பிஷ்ட டெடர்கள்'' ன்று

கூயதினப்மழதமகயல் இவ்பிட சங்வககலக்கு
இணயல்வ.

பிசயத்டக் கர ரிப்ிள்வந
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
பிசயத்டயக் கர ரிப்ிள்வந
டர்ணனத்ர் அஸ்பழணட தமகத்டக்கு அங்கணமக மநணம
அன்டமம் ண்ஞிமர். அந்ட ணமடயரி க

ங்கலக்கும் பதிறும் ணறம் ளமம்ிப் ழமகய
னவதில் பனழண அன்டமம் ண்ஞிடயல்வ

ன்று ல்ழமனம் கணமகக் ளகமண்மடிமர்கள். பதிறு
ளமம்ப் ழமட்டு பிமம். அட ளரிசயல்வ அழட
ணதத்டயல் ணறம் ளமம்னகய ணமடயரி ண அன்ழமடு
ழமடுபடடமன் பிழசம். 'இட தமகத்டயன் அங்கம்.

இவடப் ண்ஞிமல்டமன் டக்குப் ன் கயவக்கும்'
ன்று கமரிதமர்த்டணமக ணட்டுணயல்மணல், கழ ன்று
இமணல், யணம ரிழபமடு மண்பர்கள் இப்டிப்
ளரித அன்டமம் ளசய்ட ழமகளணல்மம்

ஸ்ழடமத்டயம் ண்டகயழமட, இடமல் அபர்கலக்கு
கர்பம் பந்டபிக் கூமழட ன்று கபமன் மர்த்டமர்.

கர்பம் பந்டழடம அத்டவ டர்ணனம் அடயழ ''ஸ்பமம''
ஆகயபி ழபண்டிதடடமன்! அடமல் இந்ட ணதத்டயல்
அபர்கவநக் ளகமஞ்சம் ணட்ம் டட்டிமலும் ல்டடமன்
ன்று கபமன் யவத்டமர். ளபறுணழ ணட்ம்
டட்டிமல் ணட்டும் ழமடமட; அழடமடு ர்ப

ழமகத்டக்கும் டமத்டயன் உத்க்னஷ்ணம டத்பம்
ளடரினேம்டிதமகவும் ண்ஞ ழபண்டும் ன்றும்

யவத்டமர். இந்ட இண்டு க்ஷ்தங்கவநனேம் னர்த்டய
ண்டகய என ம்பம் அப்ழமட கபத்
ங்கல்த்டமல் ந்டட.
கப்ட் ங்கள் ழசர்ந்ட டர்ணனத்வ ஸ்ழடமத்ம்
ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட அந்ட ந்டர்ப்த்டயல் அங்ழக

டயடீளன்று என பிசயத்டயணம கர ரிப்ிள்வந ழடமன்யற்று.
பிசயத்ம் ன்ளபன்மல் அந்டக் கர ரிப்ிள்வநதின்
உம்ில் சரிதமக என மடய ணட்டும் நநளபன்று
டங்கம் ணமடயரி ிகமசயத்டட.
அந்டக் கர ரிப்ிள்வந ழமசமவதில் சயந்டயதினந்ட

அன்மடயகநின்ழணல் னண்டுபிட்டு, ணடேக் குயல், ''இட
ன் ளரித டமம்? இளடன் ளரித தமகம்? அந்டக்

குனழைத்டயத்ட உஞ்சவ்னத்டய ிமம்ணஞர் ண்ஞி
டமத்டக்கு இட பசம்கூக்
ீ
கமஞமட'' ன்று டெக்கய
யந்ட ழசயற்று.
மர்வபக்ழக மடயத் டங்கணமக அட பிசயத்ணமக இனந்டட
ன்மல், ணடேக் குயல் ழசயட அவடபி பிசயத்ம்.
ழசயத பிதழணம ல்மபற்வனேம் பி பிசயத்ணமக
இனந்டட. ழமகம் னலபவடனேம் கட்டி ஆள்கய

மர்பளௌணம டர்ணனத்ர் ளசய்டவடபிப் ளரித
டமத்வட உஞ்சவ்னத்டய ிமம்ணஞன் ப்டிப் ண்ஞ
னடினேம்?
உஞ்சவ்னத்டய ன்மல் டற்கமத்டயல் ிச்வச டுப்ட,
படு
ீ பமகப்
ீ
ழமய்த் டமன்த ிவை பமங்குபட ன்று
யவத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். இம்ணமடயரி ளடனத்

ளடனபமகப் ழமய் அைவட பமங்குபவட உஞ்சவ்னத்டய
வ ன்றுகூ வ ம்ப்டமதத்டயல் ளசமல்கய

என னக்கம் பந்டபிட்ட. ஆமல் ஆடய கமத்டயல், ம்
டர்ண சமஸ்டயங்கநின்டி மர்த்டமல், உஞ்சவ்னத்டய
ன்டற்கு அர்த்டழண ழபழ. சமஸ்த்ப்டி, கநத்டயழ

ளல்டித்ட, ளசமந்டக்கமன் அந்ட டமன்தத்வடக் ளகமண்டு
ழமகயழமட, அடிபவக்கும் பனயத்ட பமரிக்ளகமண்டு
ழமகமணல், ளகமஞ்சத்வட அப்டிழத கநத்டயழழத

பிட்டுபி ழபண்டும். இவடத்டமன் ழசமற்றுக்கு ழபறு
பனய இல்மட ிமம்ணஞர்கள் ளமறுக்கய டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். 'உஞ்சம்' ன்மல் 'சயடயப் ழமவடத் டயட்டி
டுப்ட' ன்ழ அர்த்டம்.

கர ரிப்ிள்வந உஞ்சவ்னத்டயப் ிமம்ணஞவ ஏழம
ன்று னகழ்ந்டடம் வதில் கூடிதினந்டபர்கள்
அடிம், ''ீ தமர்? ீ ளசமல்கய உஞ்சவ்னத்டய
ிமம்ணஞன் தமர்? அபன் ண்ஞி ணம ளரித டமம்
ன்?'' ன்று ழகட்மர்கள்.

கர ரிப்ிள்வந கவட ளசமல் ஆம்ித்டட. அந்டக் கர ரி
ளமம் பதமட. அடமல் த்டவழதம

பனங்கலக்கு னன்மல் ந்ட கவடவதச்
ளசமல்யற்று.
அப்ழமட குனழைத்டயத்டயல் என ளரித ஞ்சம்
ற்ட்ட. ளரித ளரித ப்னக்கழந அன்த்டக்குப்
ரிடபிக்கும்டிதம ஸ்டயடய ற்ட்ட. அப்ழமட

உஞ்சவ்னத்டய ிமம்ணஞன் யவ ப்டி இனக்கும்?
ப்ழமழடம ங்ழகழதம ளமறுக்கய பந்ட ழகமடவணதில்

டமன் ளகமஞ்சம் குப்வனேம் கூநனணமக ணட்கய,

மற்ளணடுத்டக் வக பசம் இனந்டட. அவட ணமபமக
அவத்ட வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்கள். அபனுவத
குடும்த்டயழ மலு ீபன்கள். ிமம்ணஞன், அபனுவத
த்ி, ிள்வந, ணமட்டுப்ளண் - இந்ட மலு ழனக்கு என
ழபவநக்குத்டமன் இந்ட ணமவு ழமடம். 'ழடம இந்ட
ழபவநவத இப்டித் டள்லழபமம்; அடுத்ட ழபவந
இடவும் இல்மணல் ப்மஞன் ழமக ழபண்டிதடடமன்'

ன்று யவத்ட மலு ழனம் ளபறும் ணமவப ஆலக்கு
என ிடி டயன்மம் ன்று உட்கமர்ந்டமர்கள்.
இந்ட ணதம் மர்த்ட ''ழடய!'' ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு
என தமசகர் அங்கு பந்ட ழசர்ந்டமர்.
'கத்டயழ

ழசமற்வ இட்டுக் வகப்ிடித்ட இலப்ட'

ன்மர்கழந, அந்ட ணமடயரிதம ந்டர்ப்ம்.
அந்ட ந்டர்ப்த்டயலுங்கூ அந்டக் குடும்த்டயல்
எனத்டமபட பினந்ழடமம்ல் ண்ில்

ின்பமங்கபில்வ. ிமம்ணஞன், அபனுவத த்ி,
னத்டயன், ணமட்டுப்ளண் ஆகயத மலு ழனழண ழமட்டி

ழமட்டுக்ளகமண்டு அடயடயக்குத் டங்கள் ங்கு ணமவபக்
ளகமடுக்க னன்பந்டமர்கள்.
அடயடய த்கமம் - அடமபட பினந்ழடமம்ல் - ன்ட
னெ டர்ணம், social duty . இழடமடு குடும் டர்ணம், domestic
duty ன்றும்

என்று இனக்கயட. என குடும்த்டயல்

இன்ின்மர் இன்ின் கவணப்ட்டினக்கயமர்கள்
ன்று யர்ஞதிக்கய டர்ணம் இட. மலு ழனணமக

ழமல் ட்னைட்டிவதப் ண்ஞ னன்பனகயழமழட,

டங்கலக்குள் ளமளணஸ்டிக் ட்னைட்டிவத டுத்டக் கமட்டிக்
ளகமண்மர்கள். ''னனன் இல்மணல் என த்ி
இனப்மநம? உங்கள் ங்வகக் ளகமடுத்டபிட்டு ீங்கள்
உதிர் பி மன் மர்ப்ழம? அடமல் ன் ங்வக மன்
டனகயழன்'' ன்று த்ி ிடிபமடம் ிடித்டமள்.

ிள்வநழதம, ''ப்த்தை ளடய்பணம ணமடம ிடமக்கலக்குப்
ிமஞமத்ட ன்கயழமட என னத்ன் அவடப் மர்த்டக்
ளகமண்டினக்கமணம?'' ன்று அபர்கவநத் டடுத்ட,

அடயடயக்குத் டன் ங்வகத் டப்ழமமன். உஞ்சவ்னத்டய
ிமம்ணஞிம் அபனுவத த்ி ந்டப் டயபிடம

டர்ணத்வட டுத்டச் ளசமன்மழநம, அவடழத ணமட்டுப்ளண்
ிள்வநதிம் ளசமல்ய, ''மன்டமன் ன் ங்வகத்
டனழபன்'' ன்று ிடிபமடம் ண்ஞிமள்.
மணமக இனந்டமல் டமபட என பஸ்ட ணக்குக்
கயவக்கயளடன்மல் மன் னந்டய, ீ ிந்டய ன்று ழமட்டி
ழமடுழபமம். ளகமடுக்கயளடன்மல் அபபனம் ின்
பமங்கத்டமன் ளசய்ழபமம். இந்ட வன ிமம்ணஞக்
குடும்த்டயழம உதிவழத ளகமடுப்டற்கு,

ிமஞத்தமகத்டக்குப் ழமட்டி ழமட்மர்கள். த்தமகம்,
டமம் ல்மம் ஞக்கமர்கநமல்டமன் னடினேம்
ன்யல்வ! ண வனகநமலும் னடினேம். ளரித
மமபம ந்டயழடபன் குடும்த்டயர் ளசய்ட அழட
த்தமகத்வடத்டமன் இப்ழமட ண டரித்டயர்கநம
இபர்கலம் ளசய்கயமர்கள்!

கவசயதில் ிமம்ணஞன் ணற்பர்கவந அக்கயபிட்டு,
''குடும்த்

டவபன் ன்று ழர் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கய ன் கவண உங்கள் னெபவனேம்
ையப்ட. ணயந்ட உங்கநில் பவனேம் ட்டிி
ழமட்டு ணஞத்டக்கு ஆநமக்கயமல் மன் ப்ஷ்மகய
பிடுழபன்'' ன்று டீர்ணமணமகச் ளசமல்யத் டன் ங்கு
ணமவப தமசகனக்கு அன்ழமடு டமம் ளசய்டமன்.
அபர் அவடச் சமப்ிட்டுபிட்டுப் சய டீபில்வ ன்மர்.
உழ த்ி டன் ங்வக அபனக்கு ணகயழ்ச்சயழதமடு
ளகமடுத்டமள்.

அவடனேம் சமப்ிட்டுபிட்டு, 'இன்னம் ளகமண்ம!' ன்று
உட்கமர்ந்டபிட்மர் அடயடய.
ளகமஞ்சம்கூக் ழகமழண இல்மணல் ிள்வநனேம் டன்
ங்கு ணமவப அபனக்குக் ளகமடுத்டமன்.
அவடனேம் ப்ம் பிட்டுபிட்டு, இன்னும் பந்டமலும்
ளகமள்லம் ன்று உட்கமர்ந்டபிட்மர் அடயடய.
கவசயதில் ணமட்டுப்ளண்டம் அபனக்கு ணமத் டன்
ங்கு ணமவபக் ளகமடுத்டமள்.
அடயடய அவடச் சமப்ிட்டு னடித்டமழம இல்வழதம,
ஆவநக் கமஞபில்வ!
அந்ட மலு ழர் ழணழ ஆகமசத்டயயனந்ட னஷ் வ்னஷ்டி
ளமனயந்டட.

''மன்டமன்

டர்ணழடபவட. உங்கவநப் ரிழசமடயக்கழப

தமசகப் ிமம்ணஞமக பந்ழடன். ரீவைதில் ீங்கள்
அற்னடணமக தித்டபிட்டீர்கள். உதிவக் ளகமடுத்டமபட
பினம்ழடமம்வ த்டயக் கமட்டுபடயல் உங்கள்
குடும்த்வடப்ழமல் ங்குழண கண்டயல்வ. அபபனம்

ளகமடுத்ட ிடி ணமவு உங்கலக்கு ஸ்பர்கத்டயழழத இம்
'ிடி'த்டக்

ளகமடுத்டபிட்ட. ல்மனம் ஆந்டணதணம

ழடபழமகத்டக்கு பந்ட ழசர்பர்கநமக
ீ
'' ன்று அசரீரி
கூயற்று.
(அசரீரி

ழகட்டம, டர்ணழடபவட ழரில் பந்டடம ன்று

ரிதமக யவபில்வ. டமத்ர்தம் இடடமன்.)
உழ ழடபர்கள் அங்ழக அங்கம பிணமத்ழடமடு

பந்டமர்கள். உஞ்சவ்னத்டய ிமம்ணஞக் குடும்த்டயர்
அடயழ யக்ளகமண்டு ஸ்பர்கத்டக்குப் ழமய்ச்
ழசர்ந்டமர்கள்.
ஸ்பர்கத்டக்குப் ழமமர்கள் ன்மல் இந்ட ழமகத்டயல்
ப்மஞவ பிட்மர்கள் ன்று அர்த்டம். குழசர் ணமடயரி
இந்ட ழமகத்டயழழத அபர்கலக்கு க ம்த்டம்
பந்டடமகச் ளசமல்பில்வ. இபர்கள் ஸ்பர்கபமம்
கயட்டும் ன்று அழையத்ட டமம் ளசய்தபில்வ.
பினந்ழடமம்ல் ண்னக்கமகழப உதிவபிட்மர்கள்.
டமமக ஸ்பர்க்கம் யத்டயத்டட.
இந்டக் கவடவதச் ளசமன் கர ரிப்ிள்வந, ''அந்ட
வணதத்டயல் மன் குனழைத்டயத்டயல் அந்ட பட்டில்டமன்
ீ

இனந்ழடன். அபர்கள் டமம் ளகமடுத்ட ணமவு ழடம டநித்

டநி கர ழன சயந்டயதினந்டட. மன் அந்ட இத்டக்கு ழணமக
ஏடுகயழமட ன் சரீத்டயன் இந்டப் க்கத்டயல் அந்ட
ணமவு ட்டமல்டமன் இந்டப் க்கழண ஸ்பர்ஞ
பர்ஞணமகய பிட்ட''....
இப்ழமட கூ ளமம் ல்பர்கவநத் 'டங்கணம

ணற' ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம். இங்கயீ யல்கூ 'Golden
hearted' ன்கயமர்கள்

அல்பம? டங்க ணற வத்ட

த்தமகக் குடும்ம் ளசய்ட டமத்டயல் இட ஸ்டெணமகழப
யணமதினக்கயட!
''அடற்கப்னம், இப்டி

என க்கம் ணட்டும் டங்கணமக

இனக்கயழட, இழட ணமடயரி ழபளங்கமபட ண

உத்க்னஷ்ணம டமம் க்கய இத்டயல் சயந்டயப்ழமட
இன்ளமன க்கத்டயல் ட்மல் அடவும் டங்கணமகய,

னலக்கத் டங்கணமகமழண ன்கய ஆவசதில் மனும்
ளரித ளரித ந்டர்ப்வஞகள், அன்சமவகள்,
டர்ணசத்டயங்கலக்ளகல்மம் ழமடிடமன் இனக்கயழன்.
ஆமல் ன் ணறுமடய டங்கணமக ணமழபதில்வ. டர்ண
னத்ர் ணம ளரித தமகம் ண்ஞி, அன்டமம்

ளசய்கயமழ இங்ழக சயந்டயப் ழமடயமபட ன் சரீத்டயன்
மக்கய மடய டங்கணமகுணமக்கும் ன்றுடமன் இங்கும் பந்ட

னண்டு மர்த்ழடன். இங்ழகனேம் வக் கமழஞமம்!''ன்று
கர ரிப்ிள்வந னடித்டட.

டர்ணங்கநில் டவதமட டமழண!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டர்ணங்கநில் டவதமட டமழண !

ந்டய ழடபன் கவடதியனந்டம், உஞ்சவ்னத்டயப்

ிமம்ணஞன் கவடதியனந்டம் ன் ளடரிகயளடன்மல்
டக்ளகன்று என்றுழண வபத்டக்ளகமள்நமணல் டமம்
ண்ஞ ழபண்டும்;டன் ப்மஞழ ழமமலும் ரி,
இன்ளமன ீபவ ம் உதிவக் ளகமடுத்டமபட

கமப்மற் ழபண்டும் ன் த்தமக டத்பம் ளடரிகயட.
இன்ளமன்று ன் ளடரிகயளடன்மல், எனத்டர்
கஷ்த்டயல் இனக்கயழமட அபர் ன் மடய, ன்

ணடம், ல்பம - ளகட்பம ன்று இவடளதல்மம்
ஆமய்ச்சய ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கமணல், தமமதினந்டமலும்,
ப்டிப் ட்பமதினந்டமலும் ம்ணமம உகமத்வடப்
ண்ஞி, கஷ்ம் யவ்னத்டயதமபடற்கு மதம் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்ட.
பித்தமங்கள் மர்க்கழபண்டித இத்டயல் மர்த்டத்டமன்
ஆகழபண்டும். சமஸ்த்ப்டி ழமக ழைணத்டக்கமக
ற்ட் அடயகம ழடங்கவநக் கமப்மற்த்டமன்

ழபண்டும். ஆமல் கஷ்ம், டக்கம் ன்று பனகய ழமட
பித்தமழண மர்க்கக் கூமட.
குயப்மக, அன்டமத்வடப் ற்யச் ளசமல்கயழமட '
தமர்க்கும் இடுணயன், அபர் இபர் ன்ன்ணயன் ' ன்ழ
டயனணந்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
''தமமமலும்

பமமலும், மமதஞ ஸ்பனொம்'' ன்று

ந்டயழடபன் அன்டமம் ளசய்டமன்.
ணமடமரித்ரிதத்டயல் கஷ்ப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட

இவநதமன் குடிணம மதமரிம் என சயபடிதமர்
ிவை ழகட்டு பந்டழமட அபர், ஈஸ்பழ இப்டி

பந்டயனக்கயமன் ன்று யவத்டமர். ளகமட்டுகய

ணவனதிழ பதலுக்குப் ழமய் அங்ழக பிவடத்டயனந்ட
ளல்வழத ணறுடி ளமறுக்கய டுத்டக்ளகமண்டு பந்ட
சயபடிதமனக்கு ிவை ண்ஞிமர்.
பமஸ்டபத்டயழழத அந்ட சயபடிதமர்

ழணஸ்பன்டமன். அப்டிழத கமட்சய ளகமடுத்டமர். இட
ளரிதனமஞக் கவட.
ல்ம டமங்கநிலும் அன்டமம் பிழசம்.
கபமனும் கர வடதில் (3.13) பன் டக்கமக ணட்டும்
ஆமம் ழடடிச் சமப்ிட்டுக் ளகமள்கயமழம
அபனுவத மத்வடனேம் னலக்க அபழடமன்

அடேபித்டமக ழபண்டும்; ழபறு தமனம் அடயல் ங்கு
டுத்டக்ளகமள்ந ணமட்மர்கள் ன்கயமர். ினுக்குப்
ழமமணல், டமன் ணட்டுழண டயன்கயபன் சமடம்

சமப்ிபில்வ, மத்வடழத னயக்கயமன் ன்கய
ணமடயரிச் ளசமல்கயமர்.
அன்டமத்டக்கு ன் பிழசம் ன்மல் இடயழடமன்
எனத்டவப் னர்ஞணமகத் டயனப்டயப்டுத்ட னடினேம். ஞம்,
கமசு, பஸ்த்ம், வக, னணய, படு
ீ இந்ட ணமடயரிதமபற்வ
வ்பநவு ளகமடுத்டமலும் பமங்கயக் ளகமள்கயபன்
அடற்குழணல் டந்டமலும், 'ழபண்மம்' ன்று

ளசமல்ணமட்மன். அன்ம் ழமடுகய ழமடடமன்
எனத்டன் ன்டமன் னட் னட்ச் சமப்ிட்மலும், ஏர்
அநவுக்கு ழணல் சமப்ி னடிதமட. 'த்னப்ழடமஸ்ணய:
ழமடம்' ன்று ளசமல்கயமன். அந்ட அநவுக்கு ழணல் ழமய்
பிட்மல், ''வதழதம! இிழணல் ழமமடீர்கள்'' ன்று

ணன்மழப ளசய்கயமன். இம்ணமடயரி எனத்டன் னர்ஞ

ணழமடு டயனப்டய ளடரிபிக்கயழமடடமன் டமடமவுக்கும்
டமத்டயன் ன் னர்ஞணமகக் கயவக்கும்.
ழமக உதிழமடு உம்வச் ழசர்த்ட வபத்ட ையப்டம்
அன்ம்டமன். அடமல்டமன் ' உண்டி ளகமடுத்டமர் உதிர்
ளகமடுத்டமழ ' ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

ணஞிழணகவதில் இப்டி அன்டம பிழசத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட. இட ளௌத்ட ம்ந்டணம
கமப்ிதம். ளௌத்டம், வம் ல்மழண
கந்டமங்கட்டிதமக வபடயக ம்ிடமதங்கழநமடு
ழசர்ந்டயனப்டமகழப டணயனயல் உள்ந

ம்ளனங்கமப்ிதங்கநியனந்ட ளடரிகயட.
ணஞிழணகவக்கு கமஞ்சரனத்டயல் அைதமத்டயம்
கயவத்ட, அவட அபள் வபத்டக்ளகமண்டு க

ங்கநின் சயப்ிஞிவதனேம் ழமக்கயமள். இடற்கு
அழக னேகங்கள் னந்டயழத இழட கமஞ்சரனத்டயல் மைமத்
அம்மலம் இழட அன்டமத்வடப் ண்ஞிதினக்கயமள்.

கன்ணமடம இங்ழக, 'இன மனய ளல் ளகமண்டு ண் மன்கு
அம் இதற்யமள்' ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ண் மன்கு அம் ன்மல் னப்த்டயண்டு டர்ணங்கள்.
டர்ணம் ன்மல் ணடேஷ்த பமழ்க்வக ளயகள்

ல்மனம்டமன் ன்மலும், ளமட பனக்கயல் 'டமம்' ன்
என்றுக்குணட்டுழண பந்டபிட்ட 'டர்ணம்' ன் ழனம்
பந்டபிட்ட. டர்ணங்கநில் இட அத்டவ உசத்டயதம
இத்வடப் ளற்றுபிட்ட! 'டம-டர்ணம்' ன்று ழசர்த்ழட
ளசமல்கயழமம். 'டர்ணம் ழமடு டமழத!' ன்றுடமன்

ிச்வசக்கமர்கள் கூச் ளசமல்கயமர்கள். டர்ணசமவ

ன்மழ அன்சத்டயந்டமன். ழபடப் ிணமஞத்டக்கு
ணவடதம சயப்னப் ளற் அவ்வப பசத்டயலும் '
ஈடல் அம் ' ன்று டமத்வடழத டர்ணம் ன்று equate
ண்ஞிதினக்கயட.
இடயழ என ழபடிக்வக, அடமபட ஸ் பினத்டம்
(னண்மடு) ணமடயரி என அம்சம். டமம் ன்று
ண்ஞிமல் அவட பமங்கயக் ளகமள்நவும் எனத்டன்
இனந்டமகடம். Donor இனந்டமல் Donee -னேம் இனக்கடம்.
ஆமல் டமம் ளகமடுப்வட ளமம்வும் சயப்ித்டச்
ளசமல்கய அழட சமஸ்டயங்கழந டமம் பமங்குபவட

ணயகவும் டமழ்பமடமகச் ளசமல்யதினக்கயன். ''மன்
ளகமடுக்கயபமகழப ப்ழமடம் இனக்கடம்;

பமங்குகயபமக எனழமடம் இனக்கக்கூமட''தமசயடமச்ச ஸ்ந்ட ணம ஸ்ண தமசயஷ்ண கஞ்ச ன்ழ ிமர்த்டவ இனக்கயட. ஆத்டயசூடிதிலும் '' ஈபட
பிக்ழகல் '' ன்வுழழத '' ற்ட இகழ்ச்சய '' ன்றும்
பனகயட. ற்டற்கு எனத்டன் இல்மபிட்மல் ப்டி
ஈபட? தமசகன் இல்மணல் டமடம ட?
அை-த்பத-ணப்தஸ்டம் மஸ்டய மஸ்டீடய தத் னம |
டழடப ழடய ழடீடய பிரீட-னஸ்டயடம் ||
ன்று ஸ்ழமகணயனக்கயட. ''மஸ்டய, மஸ்டய'' (இல்வ,
இல்வ) ன்கய இண்டு லத்டக்கவந*பன் னன்
ன்ணமபில் ளசமல்ய தமசகர்கவந பிட்டி அடித்டமழம,

அபழ ணறு ன்ணமபில் ''ழடய ழடய'' ன்கய இண்டு

லத்டக்கவந ளசமல்யக்ளகமண்டு ிச்வசக்கமக

அவகயமன் ன்று அர்த்டம். இங்ழக ஈவகதின் சயப்ன,
ற்டன் இகழ்ச்சய இண்டும் ளடரிகயட. கபமழ
தமசகம் ழகட்கழபண்டி பந்டழட ன்று 'உம்வக்
குறுக்கயக் ளகமண்டு' டமன் பமணனொணமக ஆகய
ணமயதிம் ழமமன் ன்கயமர்கள்.

இப்டி தமசகம் பமங்குபவட ளமம்வும் இனயபமகச்
ளசமன்டற்குக் கமஞம் அத்தமபசயதணயனந்டமளமனயத
ித்டயதமவப் ிடுங்கக் கூமட ன்டமல்டமன்.
ம்மத்டயதம் அபபனும் உம்மழம னத்டயதமழம
உவனத்டப் ளத்டமன் மடுடம். அபபனுவத

பட்டின்
ீ
ல்ட ளகட்த்டகலக்கம ளசவுகவநனேம்
வ்பநவுக்கு னடினேழணம அவ்பநவுக்கு அபபழடமன்
ழணயத்டக் ளகமள்நடம். டபிர்க்கனடிதமட unemployment,
பிதமடய பக்வக, யமடபம யவதில்டமன் தமசகம்
பமங்க ழபண்டும்.
*ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ஸ்டய' ன்ட

எழ லத்டமகும்.

ளமடக்கமரிதங்கலக்கு தமசகம் பமங்கயத்டமன் ஆக

ழபண்டிதினக்கும். இங்ழக டமடம ன்று individual -ஆக (டி
மக) எனத்டன் இனந்டமலும், 'தமசகன்' ன்று individual ஆக பனும் கர ழ்ஸ்டயடயதில் இல்வ. ஆமல்
இந்டணமடயரி ளமடப் ஞிகநில்கூ, என ஆஸ்த்டயரி
கட்டுபட, ஆதத் டயனப்ஞி ளசய்பட ன்மல்கூ
அத்தமபசயதத்டக்கு அடயகணமக ஏழம ன்று plan

ழமமணல், களக்ைன் ன்று க்கமணல்,  ழவப்
ிடுங்கய டுக்கமணல், அநபமகத் டயட்ம் ழமட்டுக்

ளகமண்டு, கூடித ணட்டும் யங்கப்டுத்டமணல்,

அபபர்கள் டங்கலக்குள்ழநழத ளசவுகவநப் கயர்ந்ட
ளகமள்நப் மர்க்கயழட சயமக்தம்.
னன்மநில் ழபடனம் தஜ்ஜனம் னவனேம் டயதமனம்
பித்தமடமனழண என ப்மம்ணஞின் 24 ணஞி
'ஆகுழன்' ஆகயபிட்டமல், அபனுவத

குடும்

ழமவஞக்கமக ணற்பர்கள் டமம் டனபவட பமங்கயக்
ளகமள்ந அபனுக்கு அடயகமணயனந்டட. ந்யதமய
டமகமனம் மடவ ண்ஞடம்;அழடமடு அபனுக்கு
ிவை பிடயத்டயனக்கயட. ணற்டி தமசக பினத்டய
ளமம்வும் யயத்டந்டமன்........
னப்த்டயண்டு பவகதம அங்கவந, அடமபட

டமங்கவந சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.
னடயல் ங்கலக்கு ''உஞபடல்
ீ
'', அப்னம் சுக்கலக்கு
இவ ளகமடுப்ட, இப்டிழத ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமய்
டர்ண சத்டயம் கட்டுபட, ந்டபம் வபப்ட,

வபத்தசமவ வபப்ட, குநம் ளபட்டுபட ன்ளல்மம்
ளசமல்யக் கவசயதில் ளமம்க் குவச்சம டயபிதச்
ளசபில் ளசய்கய டண்ஞர்ப்
ீ
ந்டல் வகங்கர்தத்ழடமடு
னடித்டயனக்கயட. சயனம் இடயல்டமன் குவச்சல்.

சயணனம் ளசவும் குவச்சல் ன்மலும், பமனேம்

ளடமண்வனேம் பற்ய பனகயபர்கலக்கு யல்ளன்று
னர்ீபன் டனகய ணமடயரி டண்ஞர்ப்ந்டல்
ீ
வபத்ட
ழணமர்த் டீர்த்டம் டனபட ணம ளரித னண்தணமகும். ம்
ளரிதபர்கள் டவனவத் டத்பணமகச் ளசய்ட பந்ட
இம்ணமடயரிதம ல் பிதங்கவந, சயன்ச் சயன்

லக்ஷ்ணணம டர்ணங்கவநளதல்மம் இப்ழமட மம்
ணந்ட பிட்ழமம்.

கமஞ்சரனத்டயல் அம்மள் டமழ இந்ட
டர்ணங்கவநளதல்மம் த்டய ணக்கு பனய
கமட்டிதினக்கயமள். அங்ழக கமணமையதம்ணன் ழகமதியல்
அன்னர்ஞிக்கு என ந்யடய இனக்கயட. இட டபி
கமணமையழத அன்டமம் ணட்டும் இல்மணல்
னப்த்டயண்டு டர்ணங்கவநனேம் ளசய்டயனக்கயமள்.
டயனவபதமற்யலும் அம்மள் டர்ணம்பர்த்டிதமக, அம்
பநர்த்ட மதகயதமக இனக்கயமள்.
ணடேஷ்தர்கலக்குள் மடய, ழதமக்தவட னடமவபகவநப்
மர்க்கமணல் உகமம் ண்ஞ ழபண்டும் ன்ட

ணட்டிணயல்வ. இம்ணமடயரி ணிட இம் ணட்டுணயன்ய,
க ீபமசயகலக்கும் சயணங்கள் டீழபண்டும் ன்று
ளசமல்யத்டமன் ந்டயழடபன் ஞ்சணனுக்குத் டீர்த்டத்வட
பமர்த்டமன்.
இழடழமல் க ீபமசயகநின் ழைணத்வடனேம்
ழகமனகய இன்ளமன ஸ்ழமகம் உண்டு. இங்ழக
ந்டயழடபன், ''இந்ட ம் ல்ம ீபமசயகநின்

கஷ்த்வடனேம் ழமக்கட்டும்'' ன்று ளசமன் ணமடயரி, அந்ட
இன்ளமன ஸ்ழமகத்டயல், ''இந்ட டீ ப்கமசம் ட்டு
ல்ம உதிரிங்கலம் ழைணத்வட அவதட்டும்'' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட இப்டி ''ல்ம உதிரினம்'' ன்று
எட்டு ளணமத்டணமகச் ளசமல்மணல் எவ்ழபமர் இணமகப்
ிரித்ழட ளசமல்யதினக்கயட. ந்டயழடபின்

ஸ்ழமகத்டயல் டண்ஞவச்
ீ
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட

இன்ளமன ஸ்ழமகத்டயல் அக்ிதின் ப்கமசத்வடச்

ளசமல்யதினக்கயட. அக்ி பிதணம அந்ட ஸ்ழமகம்
கமர்த்டயவக டீத்ழடமடு ம்ந்டப்ட்ட. அவடச்
ளசமல்கயழன்.
கமர்த்டயவக டீ டத்பம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கமர்த்டயவக டீ டத்பம்
கமர்த்டயவகப் ண்டிவகதன்று யவத அகல் ற்ய
வபக்கயழமணல்பம? இப்டி டீத்வட ற்றும்ழமட என
ஸ்ழமகம் ளசமல் ழபண்டும் ன்று டர்ணசமஸ்த்த்டயல்
பிடயத்டயனக்கயட.
கர ம டங்கம ணசகமச்ச வ்னைம
ழ ஸ்டழ ழத யபந்டய ீபம |
த்னஷ்ட்பம ப்டீம்  ச ன்ண மம
பந்டய யத்தம் ச்பசம ய பிப்ம ||
''னலக்கழநம, ையகழநம, அல்ட

என ளகமசுபமகத்டமன்

இனக்கட்டும், அந்டக் ளகமசுழபம, ம்ணமடயரி உதிரில்வ
ன்று யவக்கப்டுகய வ்னைழணம, இன்னும்

த்டயலும், னணயதிலும் த்டவ டயனும ீபமசயகள்
இனக்கயன்ழபம அபற்யல் டபமமலும் அடழபம,
ணடேஷ்தங்கலக்குள்ழநழத ழடம் இல்மணல்
ிமம்ணஞழம ஞ்சணழம பமமலும் ரி,

டபமமலும் ரி, இந்ட டீத்வடப் மர்த்டபிட்மல்

அந்ட ீபனுவத க மங்கலம் யவ்னத்டயதமகய,
இன்ளமன ன்ணம டுக்கமணல் யத்தமந்டத்டயல்
ழசட்டும்'' ன்று இந்ட ஸ்ழமகத்டக்கு அர்த்டம்.
த்டயலும் னணயதிலும் இனக்கய ப்மஞிகள் ணட்டும்டமம
ன்மல் அப்டி இல்வ. னடயழழத ையகவநனேம்
(டங்கம:) ளகமசுக்கவநனேம் (ணசகம: - ணசகம் ன்மல்
ளகமசு. 'ணஸ்கயழம' இடயயனந்ட பந்டடடமன்!)
ளசமல்யபிட்டமல் ஆகமசத்டயல் க்கய ிமஞிகவநனேம்
ளசமல்யபிட்டமக அர்த்டம். ஆகமசத்டயல் ந்டமலும்
இந்டக் ளகமசு த்டயல்டமன் னட்வ இடுகயட. ைய
கயவநகநில்டமன் பமழ்ந்ட கூடு கட்டிக் குஞ்சு

ளமரிக்கயட. ணீ ன் த்டயல் ணட்டும்டமன் இனக்கும்.
டபவந த்டயலும் இனக்கும், னணயதிலும் இனக்கும்.
அழக ிமஞிகநமல் னணயதில் ணட்டும்டமன் பசயக்க
னடினேம். இப்டிளதல்மம்  டயனுயல் ிரித்டப்
ிரித்டச் ளசமல்ய, அத்டவ உதிரிங்கலம் மம்

யவ்னத்டயதமகய ம்மத்வடத் டமண் ழபண்டும் ன்று
இந்ட ஸ்ழமகம் ப்மர்த்டயக்கயட.
இந்ட கமர்த்டயவக டீத்வட ந்டப் ிமஞி மர்த்டமலும்
அடற்கு யத்த ச்ழதஸ் உண்மகட்டும் ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. 'த்னஷ்ட்பம' ன்று ஸ்ழமகத்டயல்

பனபடற்கு'மர்த்டமல்'ன்று அர்த்டம். வ்னைம் - ணம்
ப்டிப் மர்க்க னடினேம்?ம் ணமடயரி அடற்குக் கண்,
மர்வபளதல்மம் உண்ம?டமபத்டக்கும் பிடணம
உஞர்ச்சயகள் இனப்டமக இப்ழமட தன்ஸ்டிழத
ளசமன்மலும் அடற்குப் மர்வப உண்ம ன்று

ளடரிதபில்வ. அடமல் க்கு என்று ழடமன்றுகயட.
'மர்த்டமல்'ன்று

ஸ்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினந்டமலும்,

''மர்க்கமபிட்மலும்

பமதில்வ;ணம் ணமடயரிப் மர்க்க

சக்டயதில்மபிட்மலும் பமதில்வ; அல்ட மர்க்கய
சக்டயபமய்ந்ட ிமஞிகநமக இனந்டம்கூ இந்ட டீத்வடப்
மர்க்கமபிட்மலும் மடகணயல்வ;இந்ட டீத்டயன்

ப்கமசணமட அவடப் மர்க்கயபர், மர்க்கமடபர் ல்மர்
ழணலும் டுகயழடம இல்வழதம?அம்ணமடயரி இடன்
ப்கமசம் டுகய ல்வக்குள் இனக்கய க

ீபமசயகலக்கும் ம யவ்னத்டய, ன்ண யவ்னத்டய,
சமஸ்படணம ச்ழதஸ் கயவக்க ழபண்டும்''- ன்யப்டி
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம் ன்று ழடமன்றுகயட.
டீத்டயன் எநி ப்டி பித்தமம் மர்க்கமணல்,

ிமம்ணஞன், ஞ்சணன், னல, ைய, ளகமசு, ணம், ணற்
ீர்பமழ் ப்மஞிகள், யம் பமழ் பிங்கயங்கள் இபற்யன்
ணீ ட டுகயழடம அப்டிழத ம் ணயயனந்ட அன்ன என
டீணமக, ல்ழமவனேம் டலவுபடமகப் ிமகமசயக்க

ழபண்டும். இப்டிப்ட் அகளபமநிழதமடு, ன எநிதமக
டீத்வட ற்ய ழணழ ளசமன்ட ழமல் ப்மர்த்டயக்க
ழபண்டும்.

னன்ளல்மம் ளசமக்கப்மவ ன்று ஆதத்டயயனந்ட
டீத்வடக் ளகமண்டுபந்ட ளரிடமக ற்யமர்கழந,

டயனபண்ஞமணவதில் இப்ழமடம் ணவ உச்சயதில்
ணம ளரித ழமடயதமக டீம் ற்றுகயமர்கழந, இடன்
உள்நர்த்டம் ன்?சயன் அகணமக இனந்டமல், அடன்
ப்கமசம் ளகமஞ்ச டெம்டமன் வும். ளசமக்கப்மவ

ன்மல் அடன் ப்கமசம் ளமம் டெத்டக்குத் ளடரினேம்.
அண்ஞமணவ டீம் ணமடயரி ணவதில் ற்ய

வபத்டபிட்மழம, அட த்டவழதம ஊர்கள்
டமண்டிக்கூத் ளடரினேம். அத்டவ ளரித ல்வக்குள்
இனக்கய க ீபந்டக்கநின் ணீ டம் இந்டப் ிகமசம்
ட்டு அபற்யன் மங்கள் ழமகழபண்டும் ன்
உத்டணணம சயந்டவதில்டமன் ளசமக்கப்மவ,
அண்ஞமணவ டீம் ன்ளல்மம் ம் னர்பிகர்கள்
ற்மடு ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

மடஞணமக இண்டு கமல் ப்மஞி, மற்கமல்
ப்மஞிகள்டமன் அடயகம். பண்டுக்கு ஆறு கமல். சயந்டயக்கு
ட்டுக் கமல்கள். ணபட்வ, கம்நிப் னச்சய ன்று

டுத்டக் ளகமண்மல் அடற்கு ண்ஞி னடிதமட கமல்கள்.
ழபடத்டயல் அடிக்கடி 'த்பிமத்'' சடஷ்மத்' ன்று இனகமல்,
மற்கமல் ப்மஞிகள் ழைணத்வடக் ழகமனகய ணமடயரிழத
த்டவ கமலுள்ந ப்மஞிகநமமலும் அபற்றுக்கும்,
இன்னும் மம்ன ணமடயரி, ணீ ன் ணமடயரி கமழ இல்மட
ப்மஞிகலக்கும் ழைணம் உண்மகட்டும் ன்று
ணந்டயங்கள் இனக்கயன்.
ண ஜமிக்கு ிமம்ணஞன் ஞ்சணன் (ப்மம்ணழஞ ...
ச்பமழக) ன் பித்தமம் ளடரிதமட ன்று கர வடதில்
(5.18) ளசமல்யதினக்கயட. ணக்கும்கூ, கமரிதத்டயல்

ழடத்வடப் மர்த்டமலும் ணயல் சுக்கும் அன்ில்
பித்தமழண கூமட ன்கய ணமடயரிடமன் ந்டயழடபன்
னடயல் ிமம்ணஞனுக்கும் கவசயதில் ஞ்சணனுக்கும்
டமம் ண்ஞிதினக்கயமன். இந்டக் கமர்த்டயவக டீ

ஸ்ழமகத்டயலும் ''ஸ்பசம ய பிப்ம:ன்று ஞ்சணன்,
ப்மம்ணஞன் இனபவனேம் ளசமல்யதினக்கயட.

ழைணத்வடக் ழகமனம்ழமட மடய பித்தமழண இல்வ.
ல்பன் ளகட்பன் ன்றும் பித்தமம் மர்க்கக்
கூமட. ணமமத்வடச் ளசய்டபிட்டு

கபமயகநமதினப்பர்கநினம் அன்ன மமட்டி,
அபர்கலக்கும் உகமம் ளசய்தச் ளசமல்பட ம்
சமஸ்த்ம். அவடப்ற்யக் ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன்.
கபமயக்கும் ன்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கபமயக்கும் ன்
கத்டயல் இனப்பர்கலக்குக்கூ, ம் சமஸ்டயப்டி
ழமகமம் க்கயட.
டயபனம், டர்ப்ஞனம் ளசய்கயழமட னழமகத்டயழம
ழபறு ங்ழகம, ந்ட னொத்டயழம ிந்டயனக்கய ம்
னெடமவடகலக்கு அட ழைணத்வடக் ளகமடுக்கயட. இங்ழக
மம் ளகமடுக்கய ள், டண்ஞர்ீ , ிண்ம்

னடமவபகவநப் ித்ன ழடபவடகள் ம் னெடமவடகள்
ந்ட னொத்டயல் ங்ழக ிந்டயனந்டமலும், அடற்ழகற்
ஆமணமக ணமற்ய அங்ழக கயவக்கச் ளசய்ட
பிடுபமர்கள். ம் மட்டு னொமவத ளபநிழடசக்
கன்யதமக்க க்ஸ்ழசஞ்ச் மங்க் இனக்கய ணமடயரி ித்ன
ழடபவடகள் இப்டி ஆமத்வட ணமற்யக்
ளகமடுக்கயமர்கள்.

இந்ட ழடசமசமம் ங்கநின் த்டத்டயல் அடிழதமடு
பற்யப் ழமய்பிமடடமல் இன்னம் அழகணமக

ல்மனம் ளமம்ச் சுனக்கணமகபமபட ித்ன கமர்தங்கள்
டயபம், டர்ப்ஞம் னடயதபற்வச் ளசய்ட
பனகயமர்கள். ஆமல் சயத்வடடமன் ழமய்பிட்ட. ித்ன
கமரிதங்கலக்கு 'ச்மத்டம்' ன்று ழர் இனப்ழட அடற்கு
ச்த்வட னக்தம் ன்டமல்டமன். ச்த்வட இனந்டமல்
இப்டி சுனக்கணமகவும், குறுக்கயனேம், ச்மத்டகமம் டப்ினேம்
ண்டபட ழமயல்மணல் தழடமக்டணமக, னஷ்கநணமக

க்கும். னும் ப்த்தைணமகத் ளடரினேம். ன் ன்
ன்மல் ளசமல்கயழன். இப்ழமட ளனம்மழமர் ழடம
எப்னக்குத்டமன் ித்ன கமர்தங்கள் ண்டகயமர்கள்.
மக்கயதினப்பர்கழநம ழணலும் டஞிந்ட
'லப்ர்ஸ்டின்' ன்ழ

இபற்வ அடிழதமடு

யறுத்டயதினக்கயமர்கள். இடன் பிரீட ன் க்குத்டமன்
ளடரினேம். அழக படுகநில்
ீ
சயத்டப்ிணம், அஸ்ணமம்
(கமக்கமய் பயப்ன) , இன்னும் ழம டவனவகநில்
ழகள்பிழத மட அழக த்ட பிதமடயகள், nervous disease-

கலன் அழகர் அபஸ்வடப் ட்டுக் ளகமண்டு ழமஸ்தர்,
ஆனொக்கமர், ணமந்த்ரிகர் ல்மரினம் ழமய்பிட்டு
ன்ிம் பனகயமர்கழந - இந்ட கஷ்ங்கலக்குப்
ளனம்மலும் கமஞம் ித்ன கமர்தங்கவந பிட்டு
பிட்டடமன். ''ணமடம ிடமக்கள் உதிர் ழமின்

அபர்கலக்கமக ணக்கள் ளசய்தமடட ணக்கவநத் டமக்கும்''
ன்றும் னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். அப்மவும், அம்ணமவும்
ணற் பம்ச னடல்பர்கலம் ங்ழகதமபட ழகமித்டக்

ளகமண்டு சிப்மர்கநம ன்று ழகட்கக் கூமட. ித்னக்கள்
சிக்கமணயனக்கமம். ஆமல் ித்ன ழடபவடகள்

இனக்கயமர்கழந, அபர்கள் இந்டப் ின் டவனவதிர்

டங்கள் னெணமக னன்ழமர்கலக்கு ள்ழநம, டண்ஞிழதம,
அன்ழணம அநிக்கபில்வழத ன்வடப் மர்த்டச்
சித்டபிடுபமர்கள். ஆடிதமல் மனம் ம்
ின்ந்டடயனேம் ன்மதினக்கழப னன்

டவனவதினக்கு டயப டர்ப்ஞமடயகள் ண்ஞத்
டமன் ழபண்டும். அடமபட இங்ழக ழமகமத்ழடமடு
ஸ்பத உகமனம் ழசனகயட.
ளசத்டப் ழமவுழழத ல்மனம் ணறுடினேம் இந்ட
னழமகத்டயழழத ிந்ட பிடுபடயல்வ. ன்மக
ழபவ ளசய்டமல் இன்க்ரிளணன்ட் ணட்டுணல்மணல்

ழமறம் டனகயமர்கள் அல்பம?ளமம் ன்மகச்
ளசய்டமழம ப்ழணமழ ளகமடுத்ட ழணழ டெக்கய
பிடுகயமர்கள். ழபவதில் டப்னப் ண்ஞிமல்

இன்கயரிளணன்வ யறுத்டய பிடுகயமர்கள். ளல்டி
(அமடம்) பிடயக்கயமர்கள். ளமம் ழணமசணமகப்

ண்ஞிமல் கர ழன ழபவக்ழக டள்நி பிடுகயமர்கள்.
இழடழமல், னண்தம் ண்ஞிபர்கலக்கு, இன்கயரிளணன்ட்
ணமடயரி இந்ட னழமகத்டயல் ளநக்கயதணம இன்ளமன
ன்ணம கயவப்டற்கு னன்மடி என ழமஸ்

கயவக்கயட. ஸ்பர்க பமம்டமன் இந்ட ழமஸ்.
ளமம்ப் னண்தம் ண்ஞிதினந்டமல் ஸ்பர்க்க
ழமகத்டக்ழக யந்டணம ப்ழணமன். இப்டிழத மம்
ண்ஞிபர்கள் னடயல் ளல்டிதமக க ழமகத்டயல்
பயக்க ழபண்டும். அப்னம் இன்க்ரிளணன்ட் இல்மட
ணமடயரி னழமகத்டயல் கஷ்த்டயழ ிக்க ழபண்டும்.

ளமம்ப் மம் ண்ஞிமல் கர ழ் ழபவக்ழக
ழமகழபண்டிதட - யந்ட கபமம்.

டர்ப்ஞம், டயபம் இபற்யன் ன் கழமகம் டபி
ணற் ழமகங்கநில் உள்நபர்கவநழத ழசனம்.
ஸ்பர்க்கத்டயழழத  டயனுறகள்;  ழமகங்கள்.

ழடபழமகம், கந்டர்ப ழமகம், பித்தமட ழமகம் ன்று
இப்டி கத்டயலும் டமணயஸ்ம், அந்டடமணயஸ்ம், னத்,
ளௌபம் ன்று  உண்டு. மம் இவக்கய ள்லம்
டண்ஞனம்
ீ
, ளகமடுக்கய ிண்னம் இப்டிப்ட்
ழமகங்கநிலுள்ந கபமயகலக்குப் ழமய்ச் ழசமட.
என ழடசத்டக்கும் இன்ளமன ழடசத்டக்கும் சண்வ
ற்ட்டுபிட்மல், அப்ழமட ஞம் க்ஸ்ழசஞ்ச் ண்ஞி
டயரி ழடசத்டக்கு அனுப்ழப னடிபடயல்வதல்பம?

இப்டி கபமயகலக்கமகப் ித்ன ழடபவடகள் ஆம
க்ஸ்ழசஞ்ச் ண்டபடயல்வ.
இப்டிப்ட் கபமயகநம ணம மிகநினம்

ம்னவத ரியகலக்கு ணஸ் உனகய, அபர்கலக்கும்
ழைணம் உண்மக்குபடற்கமக ணந்த் னர்பணமக சய
பஸ்டக்கவநக் ளகமடுக்கச் ளசமல்ய ற்மடு

ண்ஞிதினக்கயமர்கள். சுத்டணம பஸ்டக்கவந
அபர்கலக்கு மம் ழசர்க்க னடிதமட. ஆமல் சய அசுத்ட
பஸ்டக்கழந அபர்கலவத ணம கஷ் யவதில்
ஆமணமக அபர்கலக்குக் கயவக்கமம் ன்று கபமன்
வபத்டயனக்கயமன்;மம் ழபஷ்டிவத ினயகய அலக்கு

ம், குநிக்கயழமட ம் சயவக பனயதமக பனகய ம்
இவப ல்மம் கத்டயலுள்நபர்கலக்கு ஆமணமக

ணமய, அபர்கலவத ணம கஷ்த்டயல் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சம் றகம் டனகயன். அபர்கவந உத்ழடசயத்ட
மம் அன்ம மபவழதமடு டஞிவதப் ினயந்டமல்,
குடுணய த்வடப் ினயந்டமல், இந்டப் ன் அபர்கலக்குக்
கயவக்கும். ணந்த்னம் ளசமல்ய இந்டக் கமரிதங்கவநச்
ளசய்த அடயகமம் ளற்பர்கள் அப்டிழத ளசய்த

ழபண்டும். சமப்ிட்டு னடிந்டின் ச்சயல் வக த்வட
இவக்கு பட க்கத்டயல் ணந்த்ம் ளசமல்ய பிட்மல்

அட கங்கநிழழத ளமம்க் ளகமடூணமக ளௌபத்டயல்
த்டவழதம ழகமடி பனங்கநமக இனப்பர்கநின்
டமத்வட டீர்க்க உத்வுகயட. ஆந்டயர்கள்

உத்டமழமத்டக்குப் ின் இவடத் டபமணல்
ண்டகயமர்கள். இப்டி ச்சயவனேம், அலக்கு
த்வடனேம் எனபனக்குத் டனபடம ன்று யவக்க
ழபண்மம். க பமத்டயல் அபர்கள் இனக்கய

ஸ்டயடயதில் இடழபடமன் அபர்கலக்குப் ிடித்டணமடமக
இனக்கும். ம் ழமகத்டயழழத பமத்வடப்

மர்க்கபில்வதம? கப்மன்னச்சய னடமவப
அலக்குகவநழத டயன்பில்வதம?
மம் ண்டம் மத்வடளதல்மம் த்டவழதம
கனவஞழதமடு ணன்ிக்கும் கபமன் இப்டி எனத்டவ
ளௌபத்டயல் ழமட்டு பவடக்கயமன் ன்மல் அபர்கள்
ளசய்டயனக்கய மம் ளமம்வும் தங்கணமதினந்டயனக்க
ழபண்டும். அப்டிப்ட்பர்கலக்குங்கூ டமம்
டீட்டும், டமம் டஞிதட்டும் ன்று யவத்ட அடற்கம
பனயவதச் ளசமல்கயட. ம் டர்ண சமஸ்த்ம்.

ளௌத்ட ணடம், கயயஸ்டப ணடம் ணமடயரி ம் ணடத்டயல்

ீபகமனண்தத்டக்கு னக்கயதத்டபம் டபில்வ ன்று
டப்மக யவக்கயபர்கள் இவடளதல்மம் கபிக்க
ழபண்டும்.
ழபடசமஸ்த்ங்கநில் டமடர்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழபட, சமஸ்த்ங்கநில் டம டர்ணம்
' ண்

மன்கு அம்' ன்று னன்ழ ளசமன்

னப்த்டயண்டு ணட்டுணயல்மணல் ழபட சமஸ்டயங்கநில்
மநணம டமங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட.

மஷ்ட்கூ மஜ்தத்டயல் னக்தணம ஸ்டமத்டயல் இனந்ட
ழணமத்ரி ன்பர் இந்ட டமங்கவநளதல்மம்
ளடமகுத்ட என னஸ்டகம் லடயதினக்கயமர். ''டம
ழணமத்ரி'' ன்ழ அடற்குப் ளதர். லடைறு
பனங்கலக்கு னன் லடயத இந்டப் னஸ்டகத்டக்கு
ஆடமம் அடற்கும் இனடைறு பனங்கள் னந்டய

க்ஷ்ணீ டர் லடயத 'க்னத்த கல்டன'. இப்ழமட 'கழமஜ்'
ன்கய கமன்தகுப்த்டயல் பயத்டபர் இந்ட க்ஷ்ணீ டர்.
அடயழ ளசமல்மட டமழண இல்வ. 'பித்தம டமம்'
ன்று டிப்னத் டனபட, அவஞகள் கட்டி ங்கலக்கு
உகமம் ண்டபட னடம ழமல் ர்பஸ்
ீ

ல்மபற்வனேழண அடயல் டமம் ண்டபட ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
ழபடத்டயலும் டம ணயவண ங்கு மர்த்டமலும்
ளசமல்யதினக்கயட. ழபட சயம உயத்டக்கநில்

ளமம்ப் ளரிசமட 'ப்னடமண்தகம்'- அந்டப் ழனக்கு
அர்த்டழண 'ளரித கமடு' ன்ட. அப்டிக் கமமக பிரிந்ட
அந்ட உயத்டயல் (5.2) என கவட பனகயட.
உயத்டக்கநில் டத்பங்கள் (ஃிமஃி) அப்டிழத
ளகமட்டிக் கயப்ட ணட்டுணயல்வ;டுடுழப ணம

கவடகள் பனம். இந்டக் கவடகநின் னெனம் என ளரித
டத்பம் ிகமசயக்கும். அப்டி 'ப்னடமண்தக'த்டயல்
ளகமவவதப் ற்ய என கவட பனகயட.
ழடபர்கள், அறர்கள், ணடேஷ்தர்கள் ல்மனழண
ிம்ணமவுக்கு எழ ணமடயரி குனந்வடகள்டமம்.
ணமத்ணமவுக்கு  டயனும ீ வ

ழபண்டிதினக்கயட. ல்ட ளகட்டகவந ழணமடபிட்டு
ழபடிக்வக மர்க்க ழபண்டிதினக்கயட. அடற்கமக அபர்
ிம்ணமவபக் ளகமண்டு ழடபமடய, அறமடய,

ணடேஷ்தமடய னடமவபகவந ஸ்னஷ்டிக்கச்
ளசய்கயமர். இந்ட னென்று மடயக்கும் ல்வடச் ளசமல்
ிம்ணம கவணப்ட்டினக்கயமர்.

என ணதம் ழடபர்கள் ல்ழமனம் ிம்ணமபிம்
ழமய், ''ங்கலக்குச் சுனக்கணமக என உழடசம்

ண்டங்கள்'' ன்று ப்மர்த்டயத்டக் ளகமண்மர்கள்.
ப்ம்ணம,''ட''ன் எழ என அைத்வட ணட்டும்
ளசமல்யபிட்டு, ''இடடமன் உழடசம். இடற்கு அர்த்டம்
னரிந்ட ளகமண்டீர்கநம?'' ன்மர்.
ம்ணயத்டயழ இனக்கய டப்ன ணக்ழக ன்மகத்

ளடரினேணமடமல் தமமபட ளமம் றக்ஷ்ணணமக,

றசவதமக டுத்டக் கமட்டிமல்கூ உழ னரிந்ட
ளகமண்டு பிடுழபமம்.

இந்ட ரீடயதில் ழடபர்கலக்கு, ப்ம்ணம ''ட'' ன்று
ளசமன்வுழழத அடற்கு இன்டடமன் அர்த்டணமக
இனக்கும் ன்று னரிந்டபிட்ட. ழடபர்கநிம் இனக்கய
ளரித ழகமநமறு இந்த்ரித யக்ம் (னக்கம்)

இல்மடடடமன். ழடழமகம் ஆந்ட ழமகணல்பம?
அங்ழக றகபமயகநமக ணம்ழமடி இனப்ட
ழடபர்கநின் பனக்கம். ஆடிதமல், ''இந்த்ரிதங்கவநக்
கட்டுப்டுத்டயக் ளகமள்லங்கள்'' ன்றுடமன் ப்ம்ணம
ண்டகயமர் (குயப்மல் உஞர்த்டகயமர்) ன்று னரிந்ட
ளகமண்மர்கள்.

''னரிந்டபிட்ட. 'டமம்தட' ன்று

டமங்கள்

உழடசயத்டபிட்மர்கள்'' ன்று ிம்ணமபிம்
ளசமன்மர்கள்
டணம், சணம் ன்று இண்டு உண்டு. இண்டும்

அக்கத்வடக் குயப்ட. னக்கம், ணக்கம் ன்
இண்வக் குயப்ி டணம், சணம் ன்று எழ
'அக்க'த்டயற்கம

இண்டு பமர்த்வடகவநச் ளசமல்பட.

சணம் டணம் னடம ஆறு குஞங்கவந ''சணமடய ட்க
ம்த்" ன்று ளதரிட்டு மடகர்கலக்ளகல்மம் ம்
கபத்மடமள் பிடயத்டயனக்கயமர். சணத்ழடமடு கூடித
யவடமன் சமந்டய. டணத்டயல் அங்கயதினப்ட டமந்டய.
என்வ ணட்டும் ளசமன்மல் அடழப இஞடுபிட
அக்கத்வடனேம் குயக்கும்.

''டமம்தட'' ன்மல் ''டணத்வடச்

ளசய்னேங்கள். அடமபட

இந்த்ரிதங்கவநனேம் ணவனேம் கட்டுப்மடு (control)
ண்ஞிக் ளகமள்லங்கள்'' ன்று அர்த்டம்.

ப்னம்ணம ''ட''ன்று ளசமன்ட 'டமம்தட'வுக்கு abbreviation
(சுனக்கம்)

ன்று ழடபர்கள் அர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமண்மர்கள்.

என னல பமர்த்வடவதச் ளசமல்பவடபி அடயல் னடல்
லத்வட ணட்டும் ளசமன்மல் அடற்கு மஸ்டய சக்டய
இனக்கயட. சர்ச்சயல்கூ '' பி" ஃமர் பிக்ரி '' ன்று
ளசமல்ய, ங்ழக மர்த்டமலும் அந்ட 'பி'வத ணந்த்ம்
ணமடயரிப் ப்ிமர்.
''ீங்கள்

அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்ட ரிடமன்'' ன்று

ளசமல்ய ப்ம்ணம ழடபர்கவந அனுப்ிமர்.
ணடேஷ்தர்கலக்கும் இழடணமடயரி உழடசம் பமங்கயக்
ளகமள்கய ஆவச பந்டட.
அபர்கலம் னர்பகமத்டயல் ப்ம்ணமவப ளனங்கக்
கூடிதபர்கநமக இனந்டமர்கள். அடமல் அபரிம் ழமய்,
''உழடசம்

ண்டங்கள்''ன்று ழபண்டிக் ளகமண்மர்கள்.

ணறுடினேம் ப்ம்ணம ''ட''ன் அழட சப்டத்வட ணட்டும்
ளசமன்மர்.

ணடேஷ்தர்கலக்கும் டங்கள் குற்ம் உள்லக்குள் உறுத்டயக்
ளகமண்டினந்டடமல், டங்கலக்கு அத்தமபச்தணம உழடசம்
இன்ட ன்று நிச்ளசன்று னரிந்ட ளகமண்மர்கள்.

''அர்த்டம்

ளடரிந்டடம?''ன்று ப்ம்ணம ழகட்வுன்,

''ளடரிந்ட

ளகமண்ழமம் - 'டத்ட' ன்று உழடசம்

ண்ஞிதினக்கயீர்கள்''ன்ர்.
''டத்ட'' ன்மல் ''ளகமடு'', ''டமம்
'டத்டம்

ண்ட''ன்று அர்த்டம்.

ண்டபட', டத்ட ளகமடுப்ட'னடம

பமர்த்வடகள் பனக்கத்டயல்கூ இனக்கயன்ழப!
''ஆணமம், ீங்கள்

ரிதமகப் னரிந்ட ளகமண்டினக்கயீர்கள்''

ன்று ப்ம்ணம ணடேஷ்த மடயதிம் ளசமல்ய அனுப்ி
வபத்டமர்.
ழடபர்கலம் ணடேஷ்தர்கலம் உழடசம் பமங்கயக்

ளகமண்மல் அறர்கள் ணட்டும் சும்ணமதினப்மர்கநம?

அபர்கலம் ப்ம்ணமபிம் பந்ட உழடசம் ழகட்மர்கள்.
அபனம் வனதடி அந்ட 'க்ரிப்டிக்' (சுனக்கணம) ''ட''
உழடசத்வட ண்ஞிமர். ''னரிந்டடம?'' ன்று ழகட்மர்.
அறர்கலம் உழ, ''னரிந்ட பிட்ட 'டதத்பம்' ன்று
உழடசம் ண்ஞிபிட்டீர்கள்'' ன்ர்.
ப்ம்ணமவும், ''ஆணமம்'' ன்மர்.
'டதத்பம்' ன்மல் 'டவதழதமடு

இனங்கள்' ன்று அர்த்டம்.

இக்கணயல்மடபர்கவநத்டமழ அக்கர் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட? ளகமஞ்சம்கூ டதம டமையண்தம்
இல்மட க்னொ ஸ்பமபம்டமன் அறர்கநின் இதற்வக.
அடமல் 'ட'வுக்கு இப்டி அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்மர்கள்.

இடி இடிக்கயழமட ''டடட''ன்கய ணமடயரி சப்டம் ழகட்கும்.
''டமம்தட

- டத்ட - டதத்பம்'' ன்டடமன் அந்ட னென்று 'ட'.

இட ப்னடமண்தக உயத்டயல் பனகய கவட.
ம் சங்க கபத் மடமள் இடற்கு மஷ்தம்
லடகயழமட, ''இங்ழக ழடபர் அறர் ன்று
ளசமன்ளடல்மனம், ணடேஷ்தர்கலக்கு ழபல்ர்.

ணிடர்கநிழழத ல்ம ல் குஞனம் இனந்டம்
னக்கம் இல்மடபர்கள் ழடபர்கள்; ளகமடுக்கய
ஸ்மபழணதில்மணல் ழம குஞத்ழடமடு இனப்பர்கள்
அல் ணடேஷ்தர்கள்; யம்வ ண்ஞிக்ளகமண்டு

க்னொணமக இனக்கய ணிடர்கழந அறர்கள். ஆடமல்
னென்று உழடசங்லம் ணக்ழக ற்ட்வப ன்றுடமன்
மம் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்'' ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
பமஸ்டபந்டமன். ஆமலும் இங்ழக
ளசமல்யதினப்டயயனந்ட ணிடபர்க்கத்டக்கு ன்று
ப்த்ழதகணமக இனக்கய ளரித குவமடு

ழமித்டம்டமன் ன்று ளடரிகயட. இந்த்ரித ணழம
யக்ம் ண்ஞிபர்கநமகவும், க்னொ ஸ்பமபம்
டநிக்கூ இல்மணலும்கூ ணிடர்கள் டங்கவந
உதர்த்டயக்ளகமண்டு பிமம். ஆமல்
இப்டிப்ட்பர்கள்கூப் ளமனவந டுத்டக் ளகமடுப்ட,
டமம் ளசய்பட ன்மல் ளகமஞ்சம் ின்ழடமன்
யற்கயமர்கள். ளமனநில் ற்வ பிடுபட டமன்
ணடேஷ்தனுக்கு ணம கஷ்ணமக இனக்கயட.

இடமல்டமன் ணிடனுக்கு னக்தணமக '' டத்ட - டமம்

ண்ட '' ன்று ழபடத்டயன் னடிபில் இனக்கப்ட்
உயத்ழட உழடசம் ண்டகயட.

ம்ணயல் எவ்ளபமனபர் எவ்ளபமன ணந்த்த்வட உழடசம்
பமங்கயக் ளகமள்கயழமம். சயர் (சயப) ஞ்சமைரீ டுத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். சயர் (மமதஞ) அஷ்மைரீ டுத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். இப்டிழத (னனகனுக்கம) ைரீ,
மண ணந்த்ம், க்னஷ்ஞ ணந்த்ம், அம்மள் ணந்த்ங்கள்
ன்று  இனக்கயன். இபற்வ அபபர் டங்கள்
இஷ்ப்டி டுத்டக் ளகமள்கயமர்கள். ஆமலும் ம்
அத்டவ ழனக்கும், ணடேஷ்த ன்ணம டுத்ட
கனக்கும், ழபட சயம உயத்டயழழத

உழடசயத்டள்ந ணந்த்ம் '' டத்ட : - டமம் ண்ட; ல்
ளகமவதமநிதமக இன''ன்டடமன். ம் இஷ்ம்,

இஷ்ணயல்வ ன்டற்ளகல்மம் இணயல்மணல், இட
ணக்கு ழபடம் ழமட்டினக்கய ஆஜ்வஜ!ணற்
ணந்த்ங்கவந ிக்க ழபண்டும். இந்ட ''டத்ட'' ணந்த்த்வடக்
கமரிதத்டயல் ண்ஞிக் கமட் ழபண்டும்.

இந்ட உழடசம் பனகய ப்னடமண்தக உயத்
ன்ட சுக் தறர் ழபடத்வடச் ழசர்ந்டட. மலு

ழபடங்கலக்குள் இன்று ழடசம் னலக்க ளமம்வும்
அடேஷ்மத்டயயனப்ட தறர்ழபடம்டமன். அடயல் சுக்ம்,
க்னஷ்ஞம் ன்று இண்டு ிரிவு உண்டு. ப இந்டயதம
னலபடயலும் ளனம்மலும் அடேஷ்மத்டயல் இனப்ட
சுக் தறஸ்;ளடன்ிந்டயதமபில் ளமம்வும்
அடேரிக்கப்டுபட க்னஷ்ஞதறஸ். சுக் தறவச்

ழசர்ந்ட ப்னடமண்தக உயத்டயயனந்ட டமத்வடப்

ற்ய ளசமன்ழன். இழடணமடயரி க்னஷ்ஞ தறயல் உள்ந
வடத்டயரீழதமயத்டயலும் (1.11.3) டமத்வடப் ற்யச்
ளசமல்யதினக்கயட.
அட ன் ளசமல்கயட? ''சயத்வடழதமடு டமம் ளகமடுக்க
ழபண்டும். அசயத்வடழதமடு ளகமடுக்கக் கூமட'' ன்கயட.
வவத (அடமபட ளசல்பத்வட) க் ளகமடுக்கும்ழமழட
ணவ வதமக (க்ஷ்ணீ கணமக, ணங்கநணமக,
ந்ழடமணமக) வபத்டக்ளகமண்டு ளகமடுக்க ழபண்டும்
ன்கயட. னகத்வடச் சுநிக்கமணல் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
வதின் யவவுடமன் 'ச்ழதஸ்' ன்ட. ணயல் வனேன்,
ணணர்ச்சயனேன், ளகமடுத்டமல் இந்ட டமத்டயன் மக
'ச்ழதஸ்' கயவக்கயட.

இன்ம் மஸ்டய ளகமடுப்டற்கு

ம்ணமல் னடிதபில்வழத ன்று ளபட்கத்ழடமடு
ளகமடுக்க ழபண்டும். ஹ்ரீனேன் ளகமடு ன்கயட

உயத். 'ஹ்ரீ' ன்மல் ளபட்கம், ஜ்வ ன்று
அர்த்டம். னன லக்டத்டயல் கபமனுக்கு ரீ , வ
(க்ஷ்ணய) ன்று இண்டு த்ிகள் இனப்டமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழகனேம் க்ஷ்ணயவத, அடமபட
ளமனவநத் டனம்ழமட, ''வழதமடு ளகமடு'', ''ஹ்ரீழதமடு
ளகமடு'' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ளபட்கம் இண்டு
கமஞத்டக்கமக. என்று, இன்னும் மஸ்டய
டனடிதபில்வழத ன்று; இண்மபட, டமம்
ண்டபட ளபநிதிழழத ளடரிதக்கூமட ன்
ளகபணம கூச்சம். ளபநிதில் ளடரிந்டமல்
ணற்பர்கலம் 'ழடய' ன்று ிடுங்குபமர்கழநம ன்டமல்
அல். இபன் டர்ணயஷ்ன் ன்று மலு ழனக்குத்

ளடரிந்ட ம்வண ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞ ஆம்ித்டமல் ணக்கு

அம்மபம் பந்டபிடும். அட டமத்டயன்

வளதல்மம் சமப்ிட்டு பிட்டுப் ழமய்பிடும்.
டமம் ண்ஞிபிட்டு மம் ம் ளதவப் ழப்ரில்
ழமட்டுக் ளகமள்நமணல் இனக்கமம். ஆமலும்,
'ப்டிதமபட

மலு ழனக்கு மம் டமம் ண்ஞிவட

வமகத் ளடரிதப்டுத்ட ழபண்டும்' ன்கய ண்ஞம்
உள்ல இனந்டமல் அடவும் ழடமம்டமன். அந்ட
மலுழர் மம் டமம் ண்ஞிடற்கமக என ங்கு
ளகமண்மடிமல், அழடமடு, ''ண்ஞி டமத்வட
ளபநிதிழழத ளடரிபிக்கமணல் த்டவ உத்டணணம

குஞம்!'' ன்று த்ட ங்கு ஸ்ழடமத்டயம் ண்டபமர்கள்.
ணறக்குள் மம் இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டக்கு

ஆவசப்ட்டுபிட்மல், ழப்ரில் ழமட்டுக் ளகமள்பவடபி
இடழப ளரித ழடமணமகயபிடும். ஆமலும்
இப்டிளதல்மம் ஆவச, கர வச
டவடெக்கயக்ளகமண்டுடமழ இனக்கயட? அட டவவதத்
டெக்களபமட்மணல் அலத்டய வபக்க ன் ண்ஞமம்?
என்று ண்ஞமம் ன்று ழடமன்றுகயட. அடமபட,
'டமம்

பமங்குகயபன் ணக்கு அந்யதன் இல்வ;

ம்ணபழடமன்' ன் உஞர்ச்சயவத ன்மக

பநர்த்டக்ளகமண்டுபிட்மல் ளகமடுத்டவட ளபநிதில்
ளசமல்ழப ழடமன்மட. ம் குனந்வடக்கு அல்ட
ளனங்கயத ந்டக்கலக்கு மம் டமபட ளசய்டமல் அவட
ளபநிதில் பிநம்ம் ளசய்ட ளகமள்ழபமணம? அழட
ணமடயரிடமன் பனம் ணக்கு ந்டடமன். க
ந்டக்கலம் எழ மர்படய ழணஸ்பமநின்

குனந்வடகள்டமன். அடமல் மம் 'டமம் ளகமடுக்கயழமம்'

ன் பமர்த்வடவதச் ளசமல்படகூத் டப்னடமன். 'கபமன்
ம்வணக் ளகமடுக்கும்டி வபத்டமன். ளகமடுத்ழடமம்' ன்று

அங்கய, வ்தணமகக் ளகமடுக்க ழபண்டும். ங்ழக இடயலும்
ஏர் அங்கமம் பந்டபிடுழணம ன்று தந்ட ளகமண்டு
ளகமடுக்க ழபண்டும். '' ிதம ழடதம் '' ன்கயட உயடம்.
''ிதம'' ன்மல், 'தந்டளகமண்டு' ன்று

அர்த்டம்.

மடமஞணமக, பமங்குகயபன்டமன் தந்ட ளகமண்டு
யற்மன்;ளகமடுக்கயபன் அடட்டிக்ளகமண்டு ளகமடுப்மன்.

பமஸ்டபத்டயல் ளகமடுக்கயபன்டமன் தப் ழபண்டும்
ன்கயட உயத். கவசயதமக, 'ஜமத்ழடமடு' ளகமடுக்க
ழபண்டும் ன்று னடிக்கயட. 'ம்பித்டன் ன்று
ளசமல்கயட. 'ம்பித்' ன்மல் 'யவந்ட ஜமம்'
ளகமடுக்கயபன், பமங்கயக் ளகமள்கயபன் இண்டு
ழர்பனயகலம் பமஸ்டபத்டயல் எனபழடமன் ன்
அயவுடமன் அந்ட 'ம்பித்'.

ழபடத்டயல் ளகமவவதப் ற்ய இவ்பநவு

ளசமல்யதினக்கய ணமடயரிழத கர வடதிலும் (அத்.17) கபமன்
ளசமல்யதினக்கயமர். அபர் டமத்டயல் னென்று டயனுற
ளசமல்யதினக்கயமர். என்று மத்பிகம் உத்டணணமட;இண்மபட மம் -

ணத்தணணமட;னென்மபட டமணம் - அடணணமட.
டநிக்கூ ப்டய உகமத்வட டயர்மர்க்கமணல், டகுந்ட
மத்டயத்டக்குத் டகுந்ட இத்டயல், டகுந்ட கமத்டயல்
டனபடடமன் 'மத்பிகம்'. டமம் ளசய்படமல் கயவக்கய
னண்த வனேம், டமம் பமங்கயபன் ளசய்கய ப்டய
உகமத்வடனேம் யவத்டக்ளகமண்டு, ளமனநில் ற்றுப்
ழமகமடடமல் உள்லக்குள் ளகமஞ்சம் கஷ்ப்ட்டுக்

ளகமண்ழ ளகமடுக்கய டமம் 'மம்'ன் பவகவதச்
ழசர்ந்டட. மத்டயணயல்மடபர்கலக்குத் டகமட இத்டயல் ,
டகமட கமத்டயல், அபணமப் டுத்டயக் ளகமடுப்ட
'டமணம்' இப்டி

க்னஷ்ஞ ணமத்ணம டமத்டயழழத

distinguish (மகுமடு)

ண்டகயமர்.

னமஞங்கநிலும் ங்கு மர்த்டமலும் டமத்டயன் ணயவண
ளசமல்யதினக்கயட. இன் ணமத்டயல், இன் இத்டயல்,
இன்மனக்கு இன் டமம் ண்ஞிமல் இன் ன்
ன்று யவவதச் ளசமல்யதினக்கயட - டம
ணமத்டயல் டமம் பிழசம்;கங்கமடீத்டயல் டமம்
பிழசம் ன்கயமற்ழம டர்ண சமஸ்த்ங்நிலும்,
டயனக்குள், ஆத்டயசூடி னடம ீடய டைல்கநிலும்
அப்டிழத ஈவகதின் சயப்வ பிஸ்டமணமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. ஈவக, டமம் ன்ளடல்மம் ன்?
ழமகமத்டயன் என னொம் டமழ?
ஆடிதமல், 'யந்ட ணடத்டயல் ழமகமத்வடப் ற்ய

என்றுணயல்வ - ஆசமம், அடேஷ்மம், னவ, ழதமகம்,
ஆத்ணபிசமம் இடகள்டமன் உண்டு' ன்று யவப்ட
ளகமஞ்சம்கூ ரிதில்வ.
பிடயபிக்கமபர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
பிடய பிக்கமபர்கள்
வபடயகக் குடுக்வககள், ணடிஞ்சயகள் ன்று ணற்பர்கள்
டயட்டுகய ணமடயரி சயர் ீபகமனண்தம் இல்மணல்

ளபறுழண கர்ணம, க்டய ன்று ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமல்

அட ரிதில்வடமன். ஆமலும்கூ இபர்கள்

உஞர்ந்டமலும், உஞமபிட்மலும், இந்ட தமகதஜ்ஜம்,
டயபம், டர்ப்ஞம், னவ ல்மனம்கூ, அடடன்
உள்நர்த்டத்வடக் கபித்டமல் ழமல் ர்பஸ்டமன்.
ீ
ழமகத்டயன் ணஸ்ட ீபமசயகலக்கும் ழைணத்வட

உண்மக்கயக் ளகமடுப்டடமன் தமக ணந்த்ங்கள், சங்குகள்
ஆகயதபற்யன் டமத்ர்தம். இந்ட ழமகத்டயல் உள்ந
ீபமசயகநில் ளசத்டப்ழம ம் ித்னக்கலம் ங்ழகழதம
ிந்டடமழ இனக்கயமர்கள்?அபர்கள் ந்ட இத்டயல்

ந்ட னொத்டயல் ிந்டயனந்டமலும் அபர்கலக்கு ழைணம்
உண்மபடற்குத்டமன் ித்ன ழடபவடகலக்குத்

டர்ப்ஞமடய, சயமத்டம் னடமடகவநச் ளசய்கயழமம்.
ழமக ழைணத்டக்கமழபடமன் கபமவப் னவ

ண்டபடம்.''கத்யடமத க்னஷ்ஞமத'' அடமபட,
உகளணல்மம் கஷ்ம் டீர்ந்ட ந்ழடமணமக இனக்க
வக்னஷ்ஞ ணமத்ணமவபப் ப்மர்த்டயத்டத்டமன் னவவத

ஆம்ித்ட, னடிக்கயழமட ''ழமகம:ணஸ்டம: றகயழம
பந்ட'' அடமபட, வபதகனம் டதர் டீர்கழப!' ன்று
னடிக்கயழமம்.
ழதமகம், ஜமம் ன்று ங்கவநழத பிட்டுபிட்டு
ங்ழகழதம குவகதில் உட்கமர்ந்டளகமண்டு னெக்வகப்
ிடித்டக் ளகமண்டினக்கயமழ அபன் கவட ன்?
'இப்டிப்ட்பனுக்கு

ிவை ழமமழட. அபன்

ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன் ளசய்கயமன்? னெத்வடப்
ிடுங்கய டயன்கயமன் (parasite) ன்ளல்மம்கூ இந்ட

மநில் ழகமம் ழமடுகயமர்கள். ஆண்டி, ண்மம்,

ந்யதமய ன்று கயநம்ிதினப்பர்கநில் ழபம்

ழமடுபர்கலம் இனப்மர்கள்டமன். அட ழபறு பிதம்.
ஆமல் பமஸ்டபணமகழப எனத்டன் ஆத்ண அிபினத்டய
அவபடற்கமக கமந்டணமக, னெத்வட பிட்டு, என
ளடமனயலும் ளசய்தமணல் இனக்கயமன் ன்மல் அபன்
னெத்டக்குப் ிழதமம் இல்மடபன்டமம?

இப்டி யவப்ட னலப் ிசகு. எவ்ளபமன ீபனும் டன்
ணவ சுத்டப்டுத்டயக்ளகமண்டு, அவட ஈஸ்பழமடு
ஈஸ்பமகச் ழசர்த்டக் கவக்கய அநவுக்கு
உதர்படற்கமகப் மடுத்டமன் ழபண்டும். ணற்
ீபமசயகலக்குச் ளசய்கய ழமகமங்கூ

அபர்கவநனேம் கவசயதில் இப்டி ஆத்ணமர்த்டணமக
உதர்த்டமபிட்மல், அத்டவ உகமத்டமலும்

ப்ழதமம் என்றுணயல்வ. ஆவகதிமல் ம்ணயல்
எனத்டன் அப்டி உதப் மடுடுகயமன் ன்மல் அடழப
ணக்கு ந்ழடமம் டத்டமன் ழபண்டும். ம் ணமடயரி
ம்மத்டயல் உனன்றுளகமண்டு கஷ்ப்மணல்,
இடயயனந்ட டப்ிக்கயடற்கு என டீன் னதற்சய
ண்டகயமன் ன்மல் அபவப் மர்த்ட மம்

ளனவணடமன் ழபண்டும். அபனுவத சரீ தமத்டயவ
ப்டற்கு அத்தமபச்தணம மதத்வட மம் ளசய்ட
ளகமடுக்கத்டமன் ழபண்டும். அப்னம் அபன் ல்
க்குபம் அவந்ட ழதமக யத்டமக, அல்ட னர்ஞ
ஜமிதமக ஆகயபிட்மன் ன்மல், அடன்ின்னும் அபன்
கமர்தத்டயல் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்று ண்ஞழப
ழபண்மம். டன்மழழத அபிணயனந்ட ங்கநின்
டமங்கவநளதல்மம் டீர்க்கய சக்டய ளபநிப்டும்; radiate

ஆகும். ங்கநின் ணறக்குத் டம சமந்டய

உண்மக்குபவட பிப்ளரித னெ ழவப டவும்
இல்வ. என ணமின் டர்சத்டமல் கயவக்கய இந்ட
சமந்டய, பிச்மந்டய டமற்கமயகணமக இனந்டமல்கூ, அட
ளரித ழமல் ர்பஸ்டமன்.
ீ
அப்டிப் மர்த்டமல் ந்ட
ழமல் ர்பஸ்டமன்
ீ
சமச்படணமதினக்கயட?

ல்மழண டமற்கமயகம்டமன். டர்ண ஆஸ்த்டயரி வபத்ட
என பிதமடயக்கு ணனந்ட ளகமடுத்ட ரி ண்ஞிமலும்

அப்னம் இன்ளமன பிதமடய பத்டமன் பனகயட. அன்
சத்டயம் வபத்ட எனழபவந சமடம் ழமட்மல்,
அடுத்டழபவந சயக்கத்டமன் சயக்கயட. அடமல் இந்ட
ழமகத்டயல் ல்மழண டமற்கமயகம்டமன்.

எனத்டன் னர்ஞத்பம் அவந்டபிட்மல் ணற்பர்கநின்
ணயன் கஷ்த்வடப் ழமக்குபட, அவட

சுத்டப்டுத்டபட டபி, அபன் அபர்கலவத
ளநகயகணம ழபண்டுடல்கவநக்கூ யவழபற்றுகய
அடேக் சக்டயனேம் ளற்றுபிடுகயமன்.

ந்ட பிடய (rule) இனந்டமலும், அடற்கு என பிக்கு (
exception ) இனக்கத்டமன்

ளசய்னேம். அம்ணமடயரி அத்தமத்ண

ணமர்க்கத்டயல் ழமகயபர்கவந - க்டய, ழதமகம், ஆத்ண

பிசமம் ன்று டீபிணமக இனக்கயபர்கவந - ழமல்

ர்பயல்
ீ
இலக்கக்கூமட; அபர்கவந 'மவட்' ன்று
டயட்க்கூமட ன்டற்கமகச் ளசமல்கயழன்.
டம ண்ஞத்வடனேம் டமம் ளசய்க
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

டம ண்ஞத்வடனேம் டமம் ளசய்க !
ழபடம் ன்மழ னடயல் ஜமகம் பனபட தமகம்டமன்.
தமகனம் த்தமகனம் என்றுடமன். இங்கயீ யல்கூ தமகம்,
த்தமகம் இண்வனேம் 'மக்ரிஃவஸ்' ன்றுடமழ
ளசமல்கயமர்கள்? ஆடமல், வபடயகம் ன்ட டன்ழண
கனடபட ன்கய அிப்மதம் அடிழதமடு ிசகு.

டன்த்வட னலக்க த்தமகம் ண்டபடடமன் மட
டர்ணத்டயன் க்ஷ்தம். இங்ழக 'டர்ணம்'ன்ழட ணடம். ழபட
டர்ணம், யந்ட டர்ணம் ன்மழ ழபடணடம், யந்ட ணடம்
ன்றுடமன் அர்த்டம். இழட 'டர்ணம்' ழமகமங்கநில்
என்ம ஈவகதமக யவக்கப்டுபவட னன்ழ

ளசமன்ழன். அடமல் ம் ணடழண ழமகமணமடடமன்.
தமகத்டயழ ளனப்ில் பஸ்டக்கவந, உவவணகவநப்
ழமட்டு த்தமகம் ண்ஞிமல் ழடப சக்டயகலக்கு ப்ரீடய
உண்மகயட. அபர்கள் ழமகத்டக்கு ணவன, றிைம்
ல் ண்ஞம் ல்மபற்வனேம் அடேக்ம்

ண்டகயமர்கள். எனபன் டன் உவவணவத ழபள்பித்
டீதில் த்தமகம் ண்ஞி இப்டி ழமக ழைணத்வடச்
ளசய்த ழபண்டும்.

ளசமத்ட ஸ்படந்டயங்கவந மழண வபத்டக்ளகமண்டு
அடேபிப்டயல் ளறுகய றகம் ளமம்வும்
டமற்கமயகணமட இந்டத் டமற்கமயக றகம் யத்த
ளநக்கயதணம ஆத்ணமிபினத்டயக்கு மிதமகவும்
ஆகயட. ஆமல் இழட உவவணகவந மம்

வபத்டக்ளகமண்டு அடேபிப்வடபி, ளகமடுத்ட
அடேபித்டமல், இடழப ண ஆந்டத்வட டனகயட;

சமஸ்பட ளநக்தத்டக்கும் பனயழகமலுகயட.

இடமல்டமன் உயத்டக்கநில் னடமபடம
''ஈசமபமஸ்த'' த்டயல்

னடல் ணந்த்த்டயழழத, ''த்தமகம்

ண்ஞி அடேபி'' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. கமந்டயகூ
இடயல்டமன் டம்னவத ஃிமஃி னலக்க இனக்கயட
ன்று ளசமல்ய, இந்ட உயத்வட டவக்கு ழணழ
வபத்டக்ளகமண்டு ஸ்ழமகயத்ட பந்டமர்.
ளகமடுக்க ழபண்டும். அடடமன் த்தமகம். அவடத்டமன்
ழபடம் ங்ழக மர்த்டமலும் பற்னறுத்டகயட. ந்டக்
கர்ணமவும் ளசய்ட னடிக்கும்ழமட, ''மன் டமன் கர்த்டம
ன்டமல் இடன் ப்ழதமம் னலடம் க்ழக

பந்டபிப் ழமகயழட! அப்டி ன் எனத்டனுக்கு ணட்டும்
ன் கயவத்டபிக் கூமட'' ன்கய ண த்தமக

னத்டயதில் '' ணண'' - ''டயல்வ; க்கயல்வ'' ன்று அடன்
வ ழமக ழைணமர்த்டம் த்தமகம் ண்ஞச்
ளசமல்கயட ம்னவத ணடம்.
ணற் பஸ்டக்கவந ளகமடுத்டபிட்டு, ''மன் ளகமடுத்ழடன்''
ன் ண்ஞத்வட ணட்டும் வபத்டக்ளகமண்ழ இனந்டமல்
இந்ட அங்கமணமட த்தமகத்டமலும் டமத்டமலும்
கயவக்கய ஆத்ணமிபினத்டயவத அப்டிழத ப்ம்

பிட்டுபிடும். த்தமகம் ண்ஞழபண்டும்; அவடபி

னக்தணமக த்தமகம் ண்ஞிழன் ன் ண்ஞத்வடனேம்
த்தமகம் ண்ஞிபி ழபண்டும்.
ணமய யவதக் ளகமடுத்டமன்; பமரி பமரிக்

ளகமடுத்டமன். ஆமல் டமன் ளகமடுக்கயழமம் ன்
அங்கமத்வட அபன் கபமனுக்கு ய

ளகமடுக்கபில்வ. இடமமல்டமன் கபமழ அபிம்
இந்ட அங்கமத்வட தமசகணமகப் ளற்று,அங்கம
மசத்டக்கு அவதமநணமகத் டவதிழ கமல்
வபத்டமன்.
''ழமல்

ர்பஸ்
ீ
ண்டகயழன்'' ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்டு ளபநிதில் ழடழடம ண்ஞிக்
ளகமண்டு அங்கமத்வடக் கவக்கமணல் இனந்டமல்
இபனுக்கும் ப்ழதமணயல்வ; இபனுவத ர்பமல்
ீ
ழமகத்டக்கும் ப்ழதமணயமட. டமற்கமயகணமக ழடம
ன்வண ந்டடழமல் மழமணமகத் ளடரிதமம்;
ஆமல் அட யன்று யவத்ட பிநங்கமட.
னமபின் த்தமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
னமபின் த்தமகம்
''ன்னம்

உரிதர் ிர்க்கு'' ன்று குள் ளசமன் ணமடயரி,

டங்கலவத ர்பத்வடனேம் ழமகமணமக த்தமகம்
ண்ஞழபண்டும். சயிதின் கவட ல்ழமனக்கும்
ளடரினேம். என னமவுக்கமகத் டன் சரீத்வடழத,

ப்மஞவழத த்தமகம் ளசய்த னற்ட் ணமனனன்

அபன். ம் ணடத்டயல் ீபகமனண்தத்டக்குத் டந்டயனக்கய
னக்தணம ஸ்டமத்டக்கு சயி கவட என்ழ ழமடம்.
ழபட னணயதம இந்ட மட னணயதின் பிழசம்
ணடேஷ்தனுக்கமக ணட்டுணயல்மணல் ணற் ீபமசயகலக்கும்,
னச்சய ளமட்டுகலக்குங்கூ ழைணத்வடக் ழகமரி த்தமகம்
ண்ஞச் ளசமல்பட. இடயல் இன்ளமன க்கம், இந்ட

ணண்ஞின் பிழசத்டமல் ணற் ீபமசயகலக்குங்கூ
இப்டிப்ட் ழமகம சயந்டவனேம், த்தமக னத்டயனேம்
இனப்டமகச் ளசமல்கய னமஞ பினத்டமந்டங்கவநப்
மர்க்கயழமம். னமவுக்கமக த்தமகம் ளசய்ட சயிவதப்
ற்யச் ளசமன்ழன். னமக்கழந ளசய்ட ண த்தமகத்வடக்
'கழமட

உமக்தமம்' ளசமல்லுகயட. 'கழமடம்' ன்மல்

னம ன்று அர்த்டம். 'உமக்தமம்' ன்மல் சயன்க்கவட
ன்று அர்த்டம். இந்டப் னமக்கநின் கவட ணவ
ளமம்வும் உனக்குபட.

ழபன் எனத்டன் இனந்டமன். அபன் கமட்டிழ பவ
பசய
ீ என ளண் னமவபப் ிடித்டமன். அப்ழமட எழ
இடினேம் ணவனனேணமக பந்டட. இந்டப் னமவும் அடன்

ழமடிதம ஆண் னமவும் பயத்ட ணத்டடிதிழழத
அபன் எண்டிக்ளகமண்மன். ணவன யன்ழமட ல்
இனட்மகய பிட்ட. எழ குநிர் ழபறு. ழபமல்
அங்கயனந்ட னப் னடிதபில்வ. குநிரில்

உம்ளல்மம் டுங்க அங்ழகழத எடுங்கய உட்கமர்ந்ட
பிட்மன்.
இவடப் மர்த்ட ணத்டயன் ழணயனந்ட ஆண் னம

டன்னுவத ப்ரித த்ிவதப் ிடித்ட மி ன்மக
அபஸ்வடப் ட்டும் ன்று யவக்கபில்வ. ழர்

ணமமக, ம் ழடசத்டயன் பினந்ழடமம்ல் ண்ன னலடம்
அந்டச் சயன் ையதிம் டயண்டு பந்டபிட்ட. மம்
பயக்கய ணத்டயன் கர ழ் இபன் பந்டபிட்மன். அடமல்
இபன் ம் பட்டுக்கு
ீ
பந்டபிட் ணமடயரி 'அடயடய ழடழபம
ப'- பினந்டமநிவத ளடய்பணமக யவ' ன்ட ழபட

ஆக்வஜ. ழப, இந்ட அடயடயக்குத் டன்மம

எத்டமவசவதச் ளசய்த ழபண்டும்' ன்று யவத்டட.
னடயல், குநிரில் டுங்குகயபனுக்குக் கஞப்ன னெட்
ழபண்டும் ன்று யவத்டட. டன் கூட்வழத ிரித்ட
அடயயனந்ட கமய்ந்ட குச்சயகவந ழபனுக்கு னன்மல்
ளகமண்டு பந்ட ழமட்ட. டன் படு
ீ ழமமலும் ரி,

அபனுக்கு ளநகர்தம் ண்ஞித் ட ழபண்டும் ன்
உத்டணணம ண்ஞம்.
'சயகயனகய' கல்

ன்று என்று உண்டு. 'சயக்கயனக்கய' ன்று

ழச்சு பனக்கயல் ளசமல்லுகயமர்கள். 'சயகய' ன்மல் ளனப்ன
ன்று அர்த்டம். 'சயவக' உள்நளடல்மம் 'சயகய' டமன்.

சயவகவத பிரித்டக் ளகமண்டு ஆடுகய ணமடயரிடமழ

ளனப்ன ஜ்பமவ மக்குகவந ீட்டிக்ளகமண்டு ளகமலந்ட
பிட்டு ரிகயட? 'னகம்' ன்மல் பமய். பமதில் ளனப்வ
உவத கல்டமன், அடமபட ழடய்த்டமல் ளனப்வ
உணயழ்கய கல்டமன் 'சயகயனகய'.

இப்டிப்ட் சயகயனகயக் கற்கவநப் னம ழடடிக்ளகமண்டு
பந்ட ழமட்ட.
ழபன் அபற்வ என்ழமளமன்று டட்டி ளனப்ன
உண்மக்கய அந்ட ளனப்ில் சுள்நிகவநப் ற் வபத்டக்
குநிர் கமய்ந்டமன்.
டக்குப் னம இத்டவ உகமம் ளசய்டடம்
ழபனுவத க்னொ ஸ்பமபம்கூ ணமய ணஸ்
இநகயபிட்ட. டமன் ிடித்டயனந்ட அடனுவத ழவவத
பிட்டு பிட்மன்.

'பினந்ழடமம்ல்

ன்மல் னக்தணமக அடயடயக்குச் சமப்மடு

ழமடுபடடமன். இந்ட ழபன் இங்ழக ம் பினந்டமநிதமக
பந்ட பிட்டுப் ட்டிி கயந்டமல் அடமல் ணக்கு
ணமமம் ற்டும். இபனுவத சயவத ஆற்றுபழட
ம் னடல் டர்ணம்'ன்று ளண் னம யவத்டட.
அபனுவத ஆமத்டக்கமக அட ழபறு ங்ழகழதம
ழமய்த் ழடபில்வ. டமழ இனக்கும்ழமட ழபறு
ஆமம் ழடடுபமழன் ன்று யவத்டட. உழழத
ளகமஞ்சங்கூ ழதமசயக்கமணல், ண ந்ழடமத்ழடமடு,
அந்ட அக்ிதில் டமழ பிலந்ட ப்மஞத்டமதகம் ண்ஞி
பிட்ட. ளனப்ில் ளபந்ட க்பணம டன்வ அபன்
னயக்கட்டும் ன் உத்டண சயந்வட.

இவடப் மர்த்டக் ளகமண்டினந்ட அடனுவத ழமடிப்
ையனேம் அந்ட ளனப்ிழழத பிலந்ட டன்வ படக்கயக்
ளகமண்ட.
'' ன்னம்

உரிதர் ிர்க்கு '' ன் ணமடயரி இப்டி

உதிவழத டந்டமபட இன்ளமனத்டனக்கு உகரிக்க
ழபண்டும் ன் டத்டபத்வட ம் ணட

க்டங்கநிளல்மம் யவதச் ளசமல்யதினக்கயட.
தணனும் அஞ்சயமன்!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
தணனும் அஞ்சயமன் !
அடயடயவத ளடய்பணமக யவப்ட, அபவக்
கபிக்கமபிட்மல் ளடய்பக் குற்ம் ளசய்ட ணமடயரி

தப்டுபட, இளடல்மம் ம் ணடத்டயன் னக்தணம

அம்சங்கநமகும். தணன் ன்மல் மம் ல்ழமனம் கடய
கங்குகயழமம். அப்டிப்ட் தணழ கடயகங்கய
பிட்டமகக் கழமயத்டயல் என கவடதில் பனகயட.
அபன் தமரிம் தப்ட்மன்? என சயன் ிமம்ணஞப்
ிள்வநதிம் டமன் தப்ட்மன்! ன் தப்ட்மன்?

இந்டப் வதன் தணனுவத க்னத்டக்கு பந்ட னென்று
மட்கள் டவும் சமப்ிமணல் ட்டிி கயந்டபிட்மன்!
(அபன் ன் பந்டமன் ன்ட ழபறு கவட)

அடயடயளதமனபின் பதிற்றுக்குப் ழமமபிட்மல் அட
ணம அசமணமகுழண ன்றுடமன் மைமத் தணழ
தந்ட பிட்மன். ர்ப ழமகத்வடனேம் டுங்கச்

ளசய்கயபன் இந்ட பமண்டுப் தயம் டுங்கயக் ளகமண்டு
பந்ட, ''ன் க்னத்டயல் ீ னென்று மத்டயரி சமப்ிமணல்
இனந்ட பிட்மய். இடமல் க்கு ழடமம்

உண்மகணல் இனக்க உக்கு ணஸ்கமம் ண்டகயழன்
அப்ம. எவ்ளபமன மள் ட்டிி இனந்டடற்கும் ஈமக
எவ்ளபமன பம் படம்
ீ
ன்ிம் ீ னென்று பம்
பமங்கயக் ளகமள்'' ன்று ப்மர்த்டயத்டடமக உயத்
ளசமல்கயட.

இங்ளகல்மம் 'ழமகமம்' ன்று ளசய்கயழமட
இனக்கக்கூடித 'றீரிதமரிடி' ணப்மன்வண இல்மணல்,
உகமத்டக்குப் மத்டயமகயபிம் தந்ட தந்ட
டமழ்ந்ட, ளடய்பத்டக்குப் னவ ளசய்கய ணமடயரி
அபனுக்கமவடச் ளசய்பவடழத மர்க்கயழமம்.

ழமகமத்டயல் என னக்தணம அங்கணம ஈவகதில்

சயந்டபர்கவந ம் டர்ணத்டயல் டவக்குழணல் வபத்டக்
ளகமண்டு ளகமண்மடுகயழமம். த்டவழதம டர்குஞங்கள்
இனந்டமல்கூ கர்ஞன் ழமன்பர்கவநக்
ளகமவக்கமகழப ழமற்றுகயழமம்.
டணயழ்மட்டு பள்நல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டணயழ் மட்டு பள்நல்கள்
டணயழ் ழடசத்டயலும் பள்நல்கள் ன்று இபர்கவந

ளடய்பத்டக்கு ணமணமகக் ளகமண்மடுகய பனக்கம்
ளடமன்று ளடமட்டு இனந்ட பந்டயனக்கயட.'' னடளலஇவளதல-கவளதல பள்நல்கள்'' ன்று குணஞன்,
அடயதணமன் னடம 21ழவ ச்மகயத்டச்
ளசமல்யதினக்கயட.
கமரி, மரி ஏரி ன்ளல்மம் ல ழவக் கவளதல
பள்நல்கள் ன்மர்கள். மரி பள்நல் னல்வக் ளகமடி
னபடற்கமகத் டன் ழடவழத ளகமடுத்ட கவட

ல்ழமனக்கும் ளடரினேம். இன்ளமனத்டன் (ழகன்)
ணதில் குநிரில் டுங்குகயழட ன்று டன்

உத்டரீதத்வடழத டுத்ட அடற்குப் ழமர்த்டயமமம்.
அடயதணமனுக்கு சயஞ்ீபித்பத்வடத் டக்கூடித
ளல்யக்கி கயவத்டட. 'மம் சயஞ்ீபிதமக இனந்ட
ன் மடயக்கப் ழமகயழமம்? அவ்வபப் மட்டி

இனக்கயமழந, டமவும் ழமக ழைணத்வடப் ண்ஞிக்

ளகமண்டு, ஊர் ஊமக ஏடி குனந்வடகலக்கு உழடசம்

ளசய்ட பனகயமழந, அபள் டயகமத்டயத்ழடமடு த்டவ
ஆதசு இனந்டமலும் அடடமன் ழமகத்டக்கு ல்ட' ன்று
அபன் யவத்ட அபலக்ழக அந்ட ளல்யக்கிவத
டமம் ண்ஞிபிட்மன்.
'அடயதணமன்

ண்ஞிதட னத்டயசமயத்டணமக இனக்கயட.

ஆமல் னல்வக்குத் ழடமபட? ணதிலுக்கு ங்ழகதமபட
குநினணம? அடற்குப் ட்டுப் ீடமம்த்வடப்
ழமர்த்டபமபட? இளடல்மம் னத்டய இல்மட கமர்தணமக
அல்பம இனக்கயட?' ன்று ழகட்கமம். ன்வக்
ழகட்மல், இப்டி னத்டயக்கு ழபவழத இல்மணல்

னட்மள்டம் ணமடயரி கூத் ழடமன்றுகய கமர்தங்கவநச்
ளசய்படடமன் யணம அன்வ, யணம த்தமகத்வடக்

கமட்டுகயட ன்ழன். அன்ன ீயக்ளகமண்டு பனகயழமட
னெவநதிமல் அடற்கு யதமத அயதமதங்கள் மர்க்க
னடிதமட. இப்டித்டமன், மதன்ணமர்கவநப் மர்த்டமல்
ளண்மட்டிவதழத எனத்டர் டமம் ண்ஞிமர்,

இன்ளமனத்டர் ிள்வநவதழத கய ண்ஞிப் ழமட்மர்
ன்கயழமட, இளடல்மம் னெத்டம், உஞர்ச்சயக்

கட்டுப்மடில்மட கமர்தம் ன்று ளசமல்க்கூமட.
அபர்கலக்கு ப்டிப்ட் த்தமக சயந்டவ இனந்டட
ன்டடமன் னக்தம். னெவநதமல் ணமடமம் ளசமல்
ழபண்டும் ன் ண்ஞழண இல்மணல் உனட்டிப் னட்டிக்
ளகமண்டு பந்டபிட் த்தமகம்டமன் யணம த்தமகம்
ன்று ன் அிப்மதம்.

இம்ணமடயரி ஆழபசணமகப் ழமகமம் ண்ஞி

ளரிதபர்கள் ம் ழடசத்டயல் ஆடயகமத்டயயனந்ட
அபிச்சயன்ணமக (ளடமர் னயதமணல்) பந்ட ளகமண்ழ
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
மட டர்ண மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
மட டர்ண மம்
வபடயக டர்ணத்டக்கு மணமக இனப்ட ஞ்ச

ணமதஜ்ஜங்கள் ன் ந்ட ழபள்பிகள். இபற்யல்
'ப்ம்ணதஜ்ஜம்' ன்ட

ழபடம் ஏடடல், ஏடபித்டல்.

இடழப யணம பித்தம டமணமகயத ளரித ழமகமம்.
'ித்ன

தஜ்ஜம்' ன்ட னன்ழண ளசமன்மற்ழமல்

னெடமவடகலக்குச் ளசய்னேம் டர்ப்ஞம். 'ழடப தஜ்ஜம்'
ன்ட ஈஸ்ப ஆமடம். இட டமன் ணற் ல்ம டம
டர்ணங்கலக்கும் னர்த்டய ஸ்டமம். 'னட தஜ்ஜம்' ன்ட

மனேம், கமக்வகனேம் உள் ல்ம ீபமசயகலக்கும் ய
ழமடுபட. 'ந்ன தஜ்ஜம்' ன்ட அடயடயவத உசமம்

ண்டபட. ஞ்ச ணமதஜ்ஜங்கவநப் மர்த்டமல் ம்
ழபட ணடத்வடப் ழமல் ழமகமத்வடக் கமர்தத்டயல்
கட்மதணமக பிடயத்டயனக்கய ணடம் ழபறு இல்வ ன்ழ
ழடமன்றுகயட. ஸ்னஷ்டிதில் என ிரிவபக்கூ

பிமணல் உகமம் ண்ஞி வபப்ட ஞ்ச ணம
தஜ்ஜம்.

இட டபி 'னர்த்டம்' ன் ளதரில் ழமல்

ர்பவப்
ீ
ற்ய டர்ண சமஸ்டயங்கநில் யவதச்
ளசமல்யதினக்கயட.
னர்த்ட டர்ணம்; ர் கூடிப் ளமடப் ஞி
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
" னர்த்ட

டர்ணம் " : ர் கூடிப் ளமடப்ஞி

னர்த்டம் கமடமடய கர்ண தத் ன்று ம்ஸ்க்னட
டிக்ைரிதம 'அண'த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. 'கமடம்'
னடம கர்ணமக்கள் னர்த்டம் ஆகும் ன்று அர்த்டம்.

கமடம் ன்மல் ளபட்டுபட; அடமபட குநழணம, கயஞழம,
பமய்க்கமழம ளபட்டி உகமம் ண்டபட.
சமஸ்டயங்கநில் பிழசயத்டச் ளசமல்யதினக்கய இந்டப்
னர்த்ட டர்ணத்வட ணந்டமல்டமன் க்கஷ்ம் (Water scarcity)
ன்று ஏதமணல் அபஸ்வடப் டுகயழமம். அந்டக்
கமத்டயல் இந்டக் கமர்தம் ளமம்வும் னக்தணமகக்
கனடப்ட்டமல்டமன் மம் கூப்ிட்டு எனத்டன்
பபில்வ ன்மல், ''அபன் அங்ழக ன் ளபட்டிக்
ளகமண்டினக்கயமழம?'' ன்று ழகட்கய பனக்கம்
பந்டயனக்கயட. அடமபட அபன் ளபட்டிக்

ளகமண்டினந்டமல் ணட்டும் மம் த்டவ அபத்டயல்
கூப்ிட்மலும் பமணயனக்கமம் ன்று அர்த்டணமகயட!
இப்ழமட ளபட்டுகய கமர்தம் ழமய், டெர்ப்ட டமன்
னக்தணம கமர்தணமக இனக்கயட! குனமதில் டண்ஞ ீர்

யன்றுபிட்மழம அல்ட னச்சயனேம் னலவுணமகக் குனமய்

ம் பனம்ழமழடம, ''ண்ம குநத்வடத் டெர்த்ழடமம்,
கயஞற்வ னெடிழமம்?'' ன்று டக்கணமக பனகயட.

னன்ளல்மம் என குநம் ன்மல் பமய்க்கமல்கள்,
படிகமல்கள் ன்ளல்மம் ழமட்டு ளபகு சுத்டணமக
வபத்டக் ளகமள்பமர்கள். கயஞறு ன்மல் இலக்கத்
ளடரிந்ட ணடேஷ்தனுக்கு ணட்டும்டமன் அட

ப்ழதமணமகும். குநணமமழம பமதில்ம
ப்மஞிகலக்கும்--கமக்கமய், குனபி னடற்ளகமண்டு க
ீபமசயகலக்கும்--அட தன்டும்.
மவட ழமடுபட என டர்ணம். வ்னைம் வபப்ட

இன்ளமன டர்ணம். னடயடமக வபப்ழடமடு, இனக்கும்
வ்னைங்கவந ளபட்மணல் மர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
னடயடமக வபக்கய ளசடிக்கு டயம் ம் பிட்டு, அட
வ்னைணமக பநப் ண்ஞ ழபண்டும்.
''பணழமத்பம்'' ன்று

இன்வக்குப் ளரித

ணடேர்கள் பந்ட ளசடி ட்டுபிட்டு மவநக்ழக அடற்கு

ம் பி ஆள் இல்மணல் அட ட்டுப்ழமமல் ன்
ப்ழதமம்? இடணமடயரி ளணமன்ஸ்ட்ழன்,

ளபநிழபம் ணக்கும் உடபமட, ழமகத்டக்கும் உடபமட.
இடற்குப் டயல் தமனக்கும் ளடரிதமணல் எனத்டன் ழடம
என எற்வதடிப் மவடதில் உள்ந னள்வந,

கண்ஞமடிவத அப்னப்டுத்டய பந்டமல், அடழப
ணற்பர்கலக்கு பனயவத சுத்டய ண்டபழடமடு
இபனுக்கும் சயத்ட சுத்டயவதக் ளகமடுத்டபிடும்.
எவ்ழபமர் அபதபத்டமலும் ற்க்கூடித ழடமத்வடப்
ழமக்கயக்ளகமள்ந அந்ட அபதபத்டமழழத ளசய்தக்கூடித

னண்த கர்ணமக்கள் இனக்கயன். குப்வத் ளடமட்டிதம

ணவ சுத்டம் ண்ஞ அந்ட ணமழழத த்தமம்
ளசய்த னடிகயட. கண்வடப் ழசுகய மக்வக
சுத்டப்டுத்டயக் ளகமள்ந அந்ட மக்கமழழத
கபந்மணமவபச் ளசமல் னடிகயட. குனேக்டய ல்மம்
ண்டம் னெவநவத சுத்டணமக்கயக் ளகமள்ந அந்ட

னெவநதமழழத டத்ப ஆமய்ச்சய ண்ஞ னடிகயட.
இப்டிழத, இந்ட சரீத்டமல் - வகதமலும், கமமலும்,
உம்மலும் த்டவழதம டப்ன டண்ம

ண்டகயழமணல்பம? அவட இந்ட சரீத்டமழழத டமன்
சுத்டப்டுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும். சரீப்

ிதமவதமழழத ண்ஞிக்ளகமள்லம் இந்ட சுத்டயடமன்
ளமடக்கமர்தங்கநம னர்த்ட டர்ணங்கள்-ழமல்
ர்பஸ்-அத்டவனேம்
ீ
, சரீப் ிதமவதமழழத இட

சயத்ட சுத்டயவதனேம் டக்கூடிதட. ளன்மல் சரீத்டமல்
ளசய்கய இந்டக் கமர்தங்கலக்கு னெணமகப் ழமகமம்
ன் ண்ஞம் ம் சயத்டத்டயல் இனப்டடமன்.
டவத ன்ட எவ்ளபமனபர் ணயலும் இனக்க
ழபண்டித உதர்ந்ட குஞம். அந்ட டவதக்கு

உனக்ளகமடுக்கும்டிதம என கமர்தத்வட சரீத்டயமலும்
அபசயதம் ளசய்த ழபண்டும்.
***

பிழமம 'ச்ம்டமன்' (ச்ண டமம்) ன்று ளசமல்ய
பனகயமழ, இவடத்டமன் னர்த்ட டர்ணம் ன்று ம்
சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட. பமத்டயல் என

மநமபட இந்ட சரீ வகங்கர்தத்வட க ங்கலம்

ண்ஞ ழபண்டும் ன்ட ன் ஆவச. தமமதினந்டமலும்
பமத்டக்கு என மள் மயழ (பிடுனவ)

இனக்கயடல்பம? அன்வக்கு ழமழகமகமணமக
சரீத்டமல் என ளமடப்ஞி ளசய்த ழபண்டும்.
ணப்னர்த்டயனேன், அல்ட ணப் னர்த்டயக்கமக னர்த்ட
டர்ணம் ண்ஞ ழபண்டும்.

அபபனக்கும் த்டவழதம குடும்க் கமர்தங்கள்
இனக்கும் ன்ட பமஸ்டபம்டமன். இந்டக் கமர்தங்கவந
ீ வு மநில் மர்த்டக் ளகமள்நமம் ன்றுடமன்
வபத்டயனப்மர்கள். ஆமலும் இழடமடுகூ மர்படீழணஸ்பமநின் ளரித ழமக குடும்த்டக்கும்

டன்மமவட என 'ட்னைட்டி'தமக ளசய்தத்டமன்
ழபண்டும். இடற்கமக அவடனேம் பிக்கூமட. அடற்கமக
இவடனேம் பிக்கூமட. ளகமஞ்ச ழணமபட இந்டப்
ழமகமப் ஞி னரித ழபண்டும்.
சரீ வகங்கர்தம் உம்னக்ழக என ல் exercise
(அப்தமம்)

. அழடமடு ழமகமணமகப் ண்டகய ழமட

ணறக்கும் அமடயதம உத்மம் இனக்கும்.
னடிபில் சயத்ட சுத்டயவதத் டனம்.

ங்கணமகச் ளசய்த ழபண்டும். உடயரி உடயரிதமக
அபபர்கள் ளசய்பவடபி ல்மனம் ழசர்ந்ட ளசய்டமல்
மஸ்டய உகமம் ண்ஞ னடினேம்.
அடவும் இந்டக் கயகமத்டயல் ர் கூடிப்
ண்டபடடமன் ன் டனம்- களௌ ங்ழக சக்டய :

ன்ழ பசணயனக்கயட. னன் னேகங்கநில் individual -ஆக

எவ்ளபமனத்டனுக்கும் ழட, ணழம சக்டயகள்

அடயகணயனந்ட. இப்ழமட அட ழமய்பிட்ட.
அடமல்டமன் மனம் மர்க்கயழமம், ல்ம mass movement கநமகழப (ளபகு இதக்கங்கநமகழப) இனப்வட
அழகணமக, 'கய' ன்மழ சண்வ, சச்சவு ன்று

அர்த்டணயனப்டற்குப் ளமனத்டணமக இந்ட ங்க சக்டய
ணயதல் 'எனயக' ஊர்பம் த்டபட, திவக்
ளகமலத்டபட னடம கமரிதங்கலக்குத்டமன்
ிழதமப்டுகயட!

இந்ட ங்க சக்டயவத இிழணமபட மம் ல்டற்கு
channelise

ண்ஞி னெப் ஞிகவந பினத்டய ளசய்த

ழபண்டும்.

ங்கணமகச் ழசர்ந்ட ளடமண்டு ளசய்கயபர்கலக்கு
அத்தமபசயதணமதினக்க ழபண்டித ழதமக்தடமம்சங்கள்:
அபர்கலக்குக் கட்டுப்மடு (யதணம்) ளமம்வும் ழடவப.
டுத்டக்ளகமண் ழபவதில் ளகமஞ்சம்கூப் ளமறுப்ன
குவதக்கூமட. த்டயதனம், அந்டங்க சுத்டனம்

இடழமத் ழடவப. அன்ழமடு ணடணமகப் ழசவும்
னகவும் ழபண்டும். ஞத்வடக் வகதமலபடயல்

அப்லக்கயல்மடபர்கள் ன் ம்ிக்வகவத உண்டு
ண்ஞக்கூடிதபர்கநமக இனக்கடம். யதமதணமக

ந்ழடப்டுபர்கநிம் ளமறுப்ில்மணழம,
ளமறுவணதினந்ழடம டயல் ளசமல்க்கூமட. அழட
ணதத்டயல் அழக ந்ழடப் ிமஞிகள் டமபட
னொணர் கயநப்ிக் ளகமண்டினக்கயமர்கழந ன்டற்கமக
''ணக்ளகன்த்டக்கு

ஊமன் மடு?'' ன்று ளமடத்

ளடமண்வ பிட்டு பிவும் கூமட. அடமபட ஸ்பதணம
அபணமங்கவந மமட்டிக் ளகமண்டிமட ணப்மன்வண
ழபண்டும். கணமமல் என ழட்வதில்
இனப்பர்களநல்மம் ழசர்ந்ட ளசய்தமம். க்மணணமமல்
மலு க்மணத்ட ங்கள் என்றுகூடிப் ண்ஞமம்.
 ய மடம் ட : கம் க : ழசமசயடம் அர்டய ன்று
என பசம் இனக்கயட. ''ஊர்க் கஷ்த்வடப் ற்ய
எனத்டன் பிசமப்ட்டுப் ிழதமணயல்வ'' ன்று
இடற்கு அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, ம் ணடத்டயல் னெ
ழபம உஞர்ச்சயவத இல்வ ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
இட ரிதில்வ. பமஸ்டபத்டயல் இடன் அர்த்டம்

இப்டிதில்வ. '' க : - எனத்டன்'' ன் பமர்த்வடடமன்
இங்ழக னக்தணமட. டி எனத்டமக இனந்டளகமண்டு
ஊர்க் கஷ்த்வடப் மர்த்டபிட்டு இபனும் அபர்கழநமடு
ழசர்ந்ட அலபடயல் ப்ழதமம் இல்வ;  ழமகச்
ழசர்ந்ட அந்டக் கஷ்த்வட யவ்னத்டய ண்ஞக் கமர்த
னொத்டயல் னதற்சய ளசய்த ழபண்டும் ன்ழட இடன்

அர்த்டம். என்று, ளபறுழண பிசமம் ணட்டும் க்கூமட;
கமர்தத்டயல் இங்க ழபண்டும். இண்மபட, டிதமகப்
ண்ஞிமல் டுமட. ர் ங்கணமகச் ழச
ழபண்டும்.
ித்டயதமவக் கஷ்ப்டுத்டயதமபட ஸ்பதகமர்தத்வட
மடயத்டக் ளகமள்பளடன்ழட ளமடத் குஞணமக உள்ந
மம் இப்டிப் னக்குணம கமர்தத்வடப் ழமடு
ழசர்ந்ட ஸ்பத ச்ணத்வடப் மமணல் அன்ிமல்

என்றுட்டுச் ளசய்கயழமட அவகய டெத ஆந்டம்

டிதமட. கமர்தம் யற்கயடம் யற்கமடடம் என க்கம்

இனக்கட்டும். அவடச் ளசய்னேம் ழமட ர் ப்ழவணதில்
என்று கூடும் இன்ம் இனக்கயழட, அடழப என ளரித
தன்.
டீர்த்ட டர்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டீர்த்ட டர்ணம்
னர்த்ட டர்ணத்டயல் டீர்த்ட டர்ணத்வட பிழசணமகச்

ளசமன்ழன். ளமம் க் கஷ்னள்ந இத்டயல் கயஞறு,
குநம் ளபட்டுபவட ளமம்வும் ளரித டர்ணணமக

ஆடயமநியனந்ட ஸ்மகயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
இப்ழமட மஸ்டமன் ஸ்ழட்டில் ழசர்ந்டபிட்

மனடம் எழ மவபப் ிழடசம் அல்பம? அங்ழக
ளனட்டு வணலுக்கு என இத்டயல்டமன் பமபட
மமழபம ினழபம கயஞறு ளபட்டிதினப்மன். ளமம்
ஆனத்டயல், 'ஆடயழசன் டவபவக்கும்' ன்மர்கழந,
அப்டிப் மடமநம் பவக்கும் ழடமண்டிக்ளகமண்ழ

ழமய்டமன் இப்டி அனர்பணமக ங்ழகதமபட கயஞறு
ளபட்டிதினக்கும். அந்டக் கயஞற்றுக் கட்வகநில் இந்ட
ணம ளரித டர்ணத்வட இன்மன், இன் மம
கமத்டயல் ண்ஞிமன் ன்கய details ல்மம்

ம்ஸ்க்னடத்டயல் கல்ளபட்டுகநமகப் ளமயத்டயனக்கும்.
ம்னவத யஸ்ரி, கல்ச்சர் இபற்வ 'ழப்'
ண்டபடற்கு ளமம்வும் உடபிதமனேள்ந இந்டக்

கல்ளபட்டுக்கலக்கு 'பமீ ப்சஸ்டய' ன்று ழர். 'பமீ'

ன்மல் கயஞறு; 'ப்சஸ்டய' ன்மல் னகழ்ளணமனய.

இப்ழமடம் மஸ்டமிதர்கநம ணமர்பமரிகள் அபர்கலக்கு க்கஷ்ம் ன்மகத் ளடரினேணமடமல் கயஞறு ளபட்டும் டர்ணத்டயல் பிழசணமக
ஈடுட்டினக்கயமர்கள்.
க்மணப் னங்கநில் ல்மனம் ழசர்ந்ட குநம் ளபட்மம்.
இனக்கய குநங்கவநத் டெர் பமரி சுத்டம் ண்ஞமம்.
ளரிதபன் சயயதபன் ன்யல்மணல் ல்ழமனம் ழசர்ந்ட
ண்டபட னக்தம். ழகமடீஸ்பமமலும், ளரித
ண்வஞதமமமலும் அபனும் ணண் ளபட்டிக் ளகமண்டு
பந்ட ழம ழபண்டும். சமஸ்த்ங்கநில் அப்டித்டமன்
லடயதினக்கயட. அஸ்டயபமக் கல் மட்டுபட, ழப்
ளபட்டுபட னடமடகள் சமஸ்த்த்டயல் இல்வ.

த்டவ ளரிதபமமலும் அபனும் பமஸ்டபணமகழப
உம்ன ழபர்க்க ணற்பர்கழநமடு ரி ணணமகப் னர்த்ட
டர்ணம் ண்ஞழபண்டும். ழடமத்பத்டயல் ல்ம

மடயக்கமர்கலம் என்மகச் ழசர்ந்ட பம் ிடித்ட
இலக்கய ணமடயரிடமன் இடவும்.
ளடய்பப் ஞினேம் ணக்கட் ஞினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளடய்பப் ஞினேம் ணக்கட் ஞினேம்
ழடமத்பத்வட பிட்டுபிட்டு ழமல் ர்பறக்கு
ீ
பமனங்கள் ன்று ளசமல்பட டப்ன. ணக்கு இண்டும்

ழபண்டும். இப்ழமளடல்மம் ளடய்ப கமர்தத்வட பிட்டு

பிட்டு னெ ழவப ளசய்த ழபண்டும் ன்பர்கள்
டயனனெர் டயனணந்டயத்வட ழணற்ழகமள் கமட்டுகயமர்கள்.
ணமக் ழகமதில் ம்ர்க் ளகமன்ீதில்
ணமக் ழகமதில் கபற்கடமழண.
ன் டயனணந்டயத்வட quote ளசய்கயமர்கள்.
'ணக்கலக்குச்

ளசய்கய டம டர்ணங்கள் கபமனுக்குப்

ண்டகய னவதமகும்' ன்று இடற்கு அர்த்டம் .
வணத்மகபடத்டயலும் கபமன். ழமகத்வடளதல்மம்
கபத் ஸ்பனொணமக மர்த்ட ழவப ளசய்படம்
னவடமன் ன்கயமர்*.

இப்டிச் ளசமன்டமல் னவ கூமட, உத்பம்கூமட
ன்று அர்த்டணயல்வ. ழமகமம் ண்ஞி ங்கலக்கு
சமப்மடும், டஞினேம் ணற் ளநகர்தங்கலம் கயவக்கய
ணமடயரி ளசய்டபிட்டு, அபர்கள் டயன்று டயன்று ன்வக்ழகம
எனமள் ணமர்த்ட த்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமணழ
சரிகய ணமடயரி பிட்டு பிட்மல் ன் ப்ழதமம்?
டயனனெழம, க்னஷ்ஞழம இப்டி பிட்டு பிழபண்டும்
ன்று அிப்மதப்டுகயபர்கள் அல். சமச்பட

ப்ழதமம் கபமவக் கமட்டிக் ளகமடுப்டடமன். இந்ட
உம்னக்கு ழசமறு ழமட்டு, இடற்கு பிதமடய பந்டமல்
சயகயத்வ ண்ஞி, அயவப பநர்க்கும் டிதம
கல்பிவதத் டந்ட உகமம் ண்டபளடல்மம். ஆத
டர்சம், உத்பமடயகள் னடயதபற்வ ன்மக

அடேபித்டப் தன் அவபடற்குத்டமன் ணற் ழமல்
ர்பஸ்
ீ
ல்மழண. ''மஸ்டயகனுக்கு வபத்தம் ண்ஞி

ஆனேவ ீடிக்கப்ண்ஞிமல் அபன் ழணலும் மஸ்டயக
மத்வட வ்னத்டய ளசய்டளகமள்ந இம் டனபடமக
ஆபடமல் அபனுக்கு வபத்தம் ண்ஞமழட!'' ன்று
ஆனேர்ழபட சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
ஆடிதமல் ணக்கள் ஞிளதல்மம் அந்ட ணக்கவந

கபமிம் ழசர்ப்டற்குத்டமன். அடமல், ல்ழமனணமகச்
ழசர்ந்ட ஆதத் டயனப்ஞி ளசய்டமல் ளணய் பனத்டய என
ழகமதிலுக்கு ணடயல் கட்டிமல், அடடமன் ங்கலக்கம
ணம ளரித ச்ணடமம்.

ஆத்ணமர்த்டணமகழப சய னெ ழவபகள் உண்டு.
உடமஞணமக, ணமன்கலவத டைல்கள், ணமன்கவநப்
ற்யத டைல்கள், னமஞங்கள், ஸ்ழடமத் க்ந்டங்கள்,

டடயப்மல்கள் னடயதபற்வ அச்சயட்டு ளதியல்
இனக்கயபர்கலக்கும் ஆஸ்த்டயரிதில்

இனக்கயபர்கலக்கும் இபசணமகக் ளகமடுப்ட என
ளரித ழமகமம். அந்டந்ட அடமரிடி (யர்பமகயகள்)

அனுணடயத்டமல் இந்ட இங்கநில் ணட ம்ந்டணம
ழச்சு, வ, கமழைம் இளடல்மம் த்டமம்.
*உ-ம்

கி அபடமத்டயல் உழடசம் (111.29)

ளடமண்டின் உட்தன்கள்; டயனப்ஞி

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளடமண்டின் உட்தன்கள் ; 'டயன'ப்ஞி
இடமளல்மம் ன் ளரித ப்ழதமம் பந்டபிப்
ழமகயட ன்று யவக்கக் கூமட. மணமதஞ அஞில்

ணக்ளகல்மம் னன்னுடமஞம். அத்டமம் ளரித ழட

ந்டத்டயல், 'மம் அல் ந்ட, ன் ளரித மதம்

ண்ஞனடினேம்?' ன்று அட யவத்டடம? அட ண்ஞி
ழவப மணனக்கு ன் உகமம் ண்ஞிற்ழம
ண்ஞபில்வழதம, அடற்ழக ளரித உகமம் ண்ஞி
பிட்ட - வமணின் கனவஞவத, க ஸ்ரிசத்வட

ம்மடயத்டத் டந்டபிட்ட. இப்டி 'மம் ன் ண்ஞி
கயனயக்கப் ழமகயழமம்?' ன்று எடங்கயதில்மணல்,
ம்ணமம ளடமண்டு ளசய்டமல், ணற்பனக்கு ம்ணமல்

ல்ட ந்டமலும் க்கமபிட்மலும் ணக்கு ஈஸ்பப்
ிமடம் கயவத்ட சயத்ட சுத்டய ித்டபிடும்.
மணமதஞ அஞில் ணமடயரி இண்டு ழவ ன் lifetime -ல்
யவக்கயழன். (1944 ிப்பரிதில்) கமஞ்சரனத்டயல்

கமணமையக்குப் ளரிசமகக் கும்மிழகம் ண்ஞிழமட,
டயனளல்ழபயதில் ழடம சயன் கவ வபத்டயனந்ட
எனபர், 'ன்மல் இடற்குழணல் ண்ஞச் சக்டய
இல்வழத!' ன்று ணம பனத்டப்ட்டு ீநணமக

க்கு என கடிடமசு லடய, என னொமய் ணஞிஆர்ர்
ண்ஞிதினந்டமர். இழடணமடயரி இவநதமத்டங்குடிதில்
ளமம்ப் ளரிசம னடல் டஸ் (1962 வளற் ஆகணசயல்-வ்தம மட-கயமணகம-பித்பத்-டஸ்)

த்டயழமட ளசன்வதியனந்ட எனத்டர் ந்ட னொமய்
அனுப்ி வபத்ட, ளரித ளமழன்கழநமடுகூ இந்ட
அல்க் கமஞிக்வகவதனேம் அங்கர கரிக்க ழபண்டும் ன்று
ிமர்த்டயத்டக் ளகமண்டினந்டமர். ளரித
ளமழளல்மம் ணந்ட ழமமலும், அந்ட என
னொமனேம், இந்ட அஞ்சு னொமனேம் ன் ணவ பிட்டுப்
ழமகபில்வ.

னன்ழழத மன் டயனம்த் டயனம்ச் ளசமன் ணமடயரி
ம்னவத டமம், ளடமண்டு இபற்மல் ணற்பர்கள்
மணவந்டமலும், அவதமபிட்மலும் ம்னவத
ணயன் அங்கமம் யச்சதணமகக் குவனேம்.
ங்கணமக ல்மனம் ழசனபடமல் னெத்டயல்

ளநன்தம் உண்மகும். ல்மனம் ழசர்ந்ட குநம்
ளபட்டிமல், அப்ழமட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் ம்
அம்மபத்வடனேம் ளபட்டி டுக்கயழமம். குநத்டயல்
ம் பனபவடபி ம் ளஞ்சயல் ஈம் பனகயழட, அட
ழமடம்! இந்ட ஈம், அன்ன, அனள் ணமத்ண ஸ்பனொத்வட
மம் உஞனபடற்குப் ிழதமணமகும். 'கபமித்டயல்
க்டய பழபண்டும், அபனள் கயவக்க ழபண்டும்'

ன்மல் ப்டி பனம்? ழமகமம் ண்ஞி ணஸ்
க்குபணமமல்டமன் ய க்டய பனம்.
ஈஸ்பமடேக்னம் பனம்.
அமவடக் குனந்வடகநின் ம்ைவஞ, டயக்கற்
வனகலக்கு ழபமடம் வபப்ட, ப்மஞி

பவடவதத் டடுப்ட சு பநர்ப்ட, சயக்கஷ்ம்

தமனக்கும் பமணல் உசரிப்ட ன்யப்டி ந்ளடந்ட
பிடத்டயல் னடினேழணம அப்டி ம் அன்வ, ளபறும்
ழச்சமக இல்மணல், கமர்தத்டயல் கமட்டிமல்

ழணஸ்பின் அன்ன ணக்கும் கயவக்கும்.
ஈஸ்பமடேக்ம் ங்ழகனேம் ப்பமம் ணமடயரி
ஏடிக்ளகமண்ழன்டமன் இனக்கயட. ஆமல் ம் ணஸ்
கல்மக இனந்டமல், கல்லுக்குள் ம் ஊமட ணமடயரி

அடேக்த்வட ம்ணமல் ளடரிந்டளகமள்ந னடிபடயல்வ.

அடழப என டஞிவத ளபள்நத்டயல் ழமட்மல்

அடடமழ பிரிந்ட த்வட இலத்டக் ளகமள்கயட.
டஞிவத ளபநிழத இலத்டப் ினயந்டமல் ம்
ளகமடுக்கயட. கல் ணவப் ழமகமத்டயல் இப்டி
ழசமகத் டஞி ணமடயரி ஆக்கயக் ளகமண்மல் ப்ழமடம்

ம்வணச் சூழ்ந்டயனக்கய அடேக்த்வட ன்மக உயஞ்சயக்
ளகமள்நமம். ீபனுக்குச் ளசய்கய ளரித உகமம்
அபனுக்குக் கனஞமனெர்த்டயதம ஈசிம் ிடிப்ன
ற்டுத்டயத் டனகய டயனப்ஞிடமன்.

ஞி ன்மல் ர்பஸ்.
ீ
ஸ்கூல் வபப்ட, ஆஸ்த்டயரி
கட்டுபட,  படய ண்ஞித் டனபட ல்மம்

ர்பஸ்டமன்.
ீ
மம் ழமல் ர்பஸ்-னெப்
ீ
ஞின்மழ இடகவநத்டமன் யவக்கயழமம். ஆமல்
இந்டப் ஞிளதல்மம் இவஞிதில் ளகமண்டு

ழசர்த்டமல்டமன் யவவுள்நடமகும் ன்று ணக்குப் னரித
வபக்கயடற்கமகத்டமன் ஈஸ்ப ம்ந்டணம ஞிக்ழக
'டயன' ன்று

அவளணமனய ளகமடுத்ட 'டயனப்ஞி' ன்று ழர்

வபத்டயனக்கயமர்கள். 'டயனப்ஞி' ன்கய பமர்த்வட ல்ம
ர்பறக்கும்
ீ
உச்சய அடடமன் ன்று அர்த்டம்
ளகமடுக்கயட.

வன இந்டயதமபிலுள்ந இத்டவ ிம்ணமண்ணம

ழகமதில்கவநச் சம்நத்டக்கமக ங்கள் கட்பில்வ.
மமக்கள் ழகமதில் கட்டி ளடமனயமநிகலக்கு யவதக்
ளகமடுத்டட பமஸ்டபம். ஆமல் இபர்கள்
ர்பமகத்டமன்
ீ
ளசய்டமர்கள். இபர்கலவத

கமழைம் க்க ழபண்டும் ன்று மம டமமகப்

ளமனள் ளகமடுத்டமன். அந்ட மள் ளமவட்டிதின்

ளட்-அப், கமணய ல்மழண ழபழ. த்ளடமவக
குவச்சல், ழசமற்றுக்கும் டஞிக்கும், மவகக்கும்
கஷ்ழணதில்வ. அத்தமபசயதங்கள் டபி க்ைரிகள்,
சயிணம, அட இட ன்று ளசவுணயல்வ. இன்வக்கு
ணமடயரி ஃமக்ரிகலம், மம்கலம் கட்ழபண்டித

அபசயதம் மமங்கத்டக்கு இல்வ. வன்தத்வட
வபத்ட ையக்கய என ளசவு டபி, ணற்டி Welfare State

ன்று இப்ழமட னெ அிபினத்டயக்குச் ளசபனயக்கய
அழகச் ளசபிங்கள் மமவுக்கு இல்வ. அடமல்
இன்வக்கு உள்ந ஃமக்ரி, மம் ல்மபற்வனேம்

ழசர்த்ட வபத்டக் ழகமதில் ழகமதிமகக் கட்டிமன்.
னடயடமகக் கட்டுபட, னவச பிஸ்டரிப்ட ன்று
ங்கலக்கு ஏதமணல் ழபவ ளகமடுத்ட, சம்நனம்

ளகமடுத்ட பமன வபப்டற்குக் ழகமதில் டயனப்ஞிடமன்
னக்தணமக ந்ட பந்டட. இடமல் ழபவ ளசய்கய
ங்கநின் ணறம் ஈஸ்ப ணமகப் ழமடயல்
அபர்கள் ல் க்டயழதமடு, சமந்டர்கநமக இனந்ட

பந்டமர்கள். ழடசழண ழைணணமக இனந்டட. ளபறும்
ஞிதமக இல்மணல் டயனப்ஞிதமக இனந்டடமல்,
'வட்'ழகட்ட, 'ஸ்ட்வக்' ண்டபட

ன்ளடல்மம்

இல்மணல், ணப்னர்பணமக உவனத்டமர்கள். கமர்தம்

எலங்கமக ந்ட, இன்வக்கும் ழமகழண ப்ணயக்கும்
டிதமக ங்ழக மர்த்டமலும் ழகமதிலும் ழகமனனணமக
இனக்கயட! இப்ழமட இத்டவ ங்கள், ன்ய ீதரிங்
னன்ழற்ம் ல்மம் இனந்டம், அபற்வப்
லடமர்க்கக்கூ ணக்கு சக்டயதில்வ!

''ணக்கலக்குச்

ளசய்பழட ணழசனுக்குச் ளசய்பட'' ன்று

ளபறும் பமய்ப் ழச்சமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு, ணழசவ
ணந்ட இப்ழமட கமர்தங்கவநப் ண்டம்ழமட ன்
ஆதினக்கயட? ளடய்ப ம்ந்டணயல்மணல் ஞிவதக்
கத்டரித்ட பிட்டினப்டமல், ல் குயக்ழகமழநமடு

ண்டபளடல்மழண அர்த்டங்கவநக் ளகமண்டு பந்ட
பிடுகயட.
வனத மநில் க்டயதமல் ழடசத்டயல்
கன்தமகுணமரிதியனந்ட கமஷ்ணீ ர் பவ ல்ம
ங்கலம் ழகமித்டயனந்டடமல், பக்ழக ழகமதில்
கட்டுகயமர்கநம, ளடற்ழக ழகமதில் கட்டுகயமர்கநம ன்று
சண்வ ழமமணல், பக்கத்டயக்கமன் ளடன்ழடசத்டக்
ழகமதில்கலக்கும், ளடற்கத்டயக்கமன் பழடசக்

ழகமதில்கலக்கும் ழமமன். இப்ழமழடம மமங்கம் ந்ட
மம் கட்ட்டும், ந்ட ஃமக்ரி வபக்கட்டும், உழ
அத்டவ ஸ்ழட்கமர்கலம், டங்கள் டங்கள் ஸ்ழட்டில்
டமன் அவடக் கட் ழபண்டும் ன்று சண்வக்கு
ஆம்ிக்கயமர்கள்.
ல்மனக்கும் டிப்ன ன்று ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர்கள்

ல் ண்ஞத்டயல்டமன் ளசய்கயமர்கள். ஆமல் 'ளடய்ப
ம்ந்டழண இனக்கக்கூமட; அப்டிதினந்டமல் ம்
ளக்னைரித்டக்கு (ணடச்சமர்ின்வணக்கு)

கநங்கணமய்பிடும்'ன்று யவத்ட ளபறும் அயவு
வ்னத்டயவத ணட்டும் டிப்ிமல் உண்மக்கயத்
டனகயமர்கள். இடமல் டிப்யபில்மபிட்மல் மட
ங்கநமக இனக்கக் கூடிதபர்கலக்கும் ஃழமர்ரி

ணமடயரி அழக டப்னத் டண்மக்கவநனேம்,

னத்டயசமயத்டத்டமல் ளசய்தக்கூடித அழக
எலங்கர ங்கவநனேம் கற்றுக் ளகமடுத்டடமகழப ஆகயட.
ங்ழக மர்த்டமலும் ஆஸ்த்டயரி ன்று வபத்ட அழட
ணதத்டயல் ணடமடேஷ்மத்டமழழத உண்மகய
கட்டுப்மடுகள் இல்மணல் ங்கவந அபிழ்த்ட

பிட்டினப்டமலும் அர்த்டங்கள் உண்மகயன்.
'குடிக்கமம், வட

ழபண்டுணமமலும் டயன்மம்.

'அமர்ன்' ணமடயரி

இன்னும் ளரித டப்னகலம்

ண்ஞமம் - இடமளல்மம் ளகடுடய பமணல்
வபத்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டு பிமம்' ன்று

ங்கலக்குத் டஞிச்சல் ளகமடுத்டப் ழமகயட.
னெ ன் ன்று க்மணம் க்மணணமக மங்குகள்
வபத்ட டமமநணமகக் கன் டனகயமர்களநன்மல், உழ
அவட பமங்குபடற்கு த்டவ ளமய் ித்டமட்ம்
உண்ழம அத்டவதிலும் ங்கவந இலத்ட

பிடுபடமகவும் ஆகயட. இப்டிப் ழர் அப்நிழகன்
ழமடுபடயல், சயனக்குத்டமன் மடகணமகயட ன்கய

ழமட அடயகமரிகள் ஞ்ச ஊனல், மைம் ல்மம்
ழசர்கயட.

டப்ிப் ழமபர்கலக்கு க பசடயகலன்
ழபமடம் வபக்கயளடன்ழட, ணக்கட்டுப்மடு
ழமடமடபர்கவந இன்னம் டநர்ந்ட ளகமடுக்கத்
டஞிச்சல் அவனேணமறு ளசய்தமம்.

ஆவகதமல் ளடய்பப் ஞிவத பிட்டுபிட்டு ழடசப்ஞி,
ணக்கட்ஞி ன்று னப்டுபட டப்ன.

இடயழ ணக்ளகல்மம் பனயகமட்டிபர் அப்ர்
ஸ்பமணயகள். ''ன் கன் ஞி ளசய்ட கயப்ழட'' ன்
அபர் ன் ளசய்டமர்?' மடும் ஞி'திமல் க

ங்கநின் ளஞ்சனம் உனகயப் ழணஸ்பிம்
ழசனணமறு ண்ஞிவபத்டட அபர் ளசய்ட பமக்
வகங்கர்தம். அட டபி சரீ வகங்கர்தணமக, என
உனபமப்வவத வபத்டக்ளகமண்டு ழகமதில்
ழகமதிமய்ப் ழமய் அங்ழக ப்மகமத்டயல் னவநத்டயனந்ட
னல்வச் ளசடக்கயக் ளகமண்டினந்டயனக்கயமர்.

உகத்டயலுள்ந ீபர்கலக்குச் ளசய்கய ளடமண்டிழழத,
உக ீபர் ல்ழமனக்கும் அம்வணதப்ம

ம்ளமனலக்குச் ளசய்கய ளடமண்வனேம் ழசர்த்ட
ங்கநின் உய்ளயக்கு உகமம் ண்ஞிதழட அப்ரின்
ளனவண.
அப்ர் கமட்டிக் ளகமடுத்டடி அம்வணதப்ரிம் க்டய
வபத்ட, ல்மனம் அந்ட எனபின் குனந்வடகள் ன்கய
அன்ில் என்றுட்டுச் ழசர்ந்ட ழவப ளசய்கய

ழமடடமன் த்ழபம், கட்சயச்சண்வ, ணமற்று, ளபறும்
டிப்ம 'இன்க்ழன்' (எனவணப்மடு) இவப இன்ய

கநங்கணயல்மட ரிசுத்ட எற்றுவணனேம், உத்மத்ழடமடு
உவனக்கய ணப்மன்வணனேம் ற்டும். ளரித ளரித
கமர்தங்கவநளதல்மம் றணமக மடயக்கமம். அந்டச்
சூழ்யவதிழழத ஆந்டத்டயன் றகந்டத் ளடன்ல்

பசும்.
ீ
ளகட்டகநின் பமவழத அங்கு டவ கமட்மட.

ஆசமங்கவநனேம், டர்ண சமஸ்த்க் கட்டுப்மடுகவநனேம்

பிட்டு பிகய பிகயப் ழமகயடடமன் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்யல்மணல், அபற்யல் இன்ம் கயட்ழ கயட்ழ ழமய்
எட்டிக்ளகமள்கய ணமடயரி ளடய்ப ம்ந்டத்டன்டமன்
ழடசப்ஞி ளசய்த ழபண்டும்.
டங்கலக்கும் னெத்டக்கும் என்று
ளசய்டளகமள்படற்கு னன்மல், கபமனுக்கு ல்மனம்
ழசர்ந்ட ளசய்த ழபண்டும். டீமபநி ன்மல் டமங்கள்
ண்ளஞய் ழடய்த்டக் ளகமள்பட, னட பஸ்த்ம் கட்டிக்
ளகமள்பழடமடு வன மவனகலக்கும் ண்ளஞய்,
சரதக்கமய், டஞி ளகமடுக்க ழபண்டும். அட ணட்டும்

ழமடமட. ல்மனம் ழசர்ந்ட னடயல் ழகமதியல் உள்ந
அறுத்ட னெபர் உள் ல்ம னெர்த்டயகலக்கும் வடம்
சமத்டய, னட பஸ்த்ம் அஞிபிப்டயல்டமன்

ளகமண்மட்த்வட ஆம்ிக்க ழபண்டும். இப்டிழத
ளமங்கல் ன்மல் அபபர் பட்டுக்குச்
ீ
சுண்ஞமம்ன

அடித்ட சுத்டப்டுத்டபழடமடு, பசடயதில்மடபர்கலக்கும்
இந்ட உடபிவதப் ண்டபழடமடு, பசடயனேள்நபர்,
பசடயதில்மடபர் ல்மனழண என்று கூடிப்

க்கத்டயலுள்ந ஆதங்கநில் கவந ிடுங்கய, ழடய்த்ட
ளணலகய அம்ிபிட்டு, ளமக்வக ளமவகவந அவக்க
ழபண்டும்.
இப்ழமட ணக்கு உள்ழந இனக்கய அலக்கும்
னள்லந்டமன் ழகமதியல் அலக்கமகவும் னள்நமகவும்
னொம் டுத்டயனக்கயட! ழகமதியல் ளசடக்கய, ளணலகய
சுத்டப்டுத்டகயழமட ம் ணயன் னள்வநனேம்

அலக்வகனேம் அகற்யத் டப்னபமக்கயக் ளகமண்டு

பிடுழபமம். அப்ழமட ம் ணழ டங்கணமகயபிடும்.
அந்டக் ககவதில் அன்ழ உனபம சயபம் பந்ட
குடிளகமண்டு மழண ஆதணமகய பிடுழபமம்.
ணமடும் ணிடனக்குச் ளசய்பழட ணமடும் ணனுக்குச்
ளசய்டடமகும் ன்று ளசமல்லும் அழட டயனனெர் னடயல்
ஈஸ்பனுக்கு த் அர்ச்சவவதச் ளசமல்யபிட்டு
அப்னம்டமன் சுவுக்குப் னல், ிற்மடு (இப்ழமட மன்
ிடிதரிசயத்* டயட்ம் ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழழ அம்ணமடயரி) வன ங்கலக்கு என
கபநம் அன்ம் இபற்வச் ளசமல்யபிட்டு னடிபமக,
இப்டிக் வகதமல் ளமனநமக உகமம்

ண்ஞமபிட்மலும், பமதமமபட கரினம்

ணடணமகப் ழசய உகமம் ண்ஞழபண்டுளணன்று
ளசமல்கயமர்.
தமபர்க்குணமம் இவபர்க்ளகமன ச்சயவ
தமபர்க்குணமம் சுவுக்ளகமன பமனேவ
தமபர்க்குணமம் உண்டம்ழமளடமன வகப்ிடி
தமபர்க்குணமம் ிர்க் (கு) இன்னுவ டமழ.
ஆக ஈஸ்ப ழவபதில்மணல் ணடேஷ்த ழவப
ன்டயல்வ.
னெ ழவபனேம் ளடய்பப்ஞினேம் வகழகமர்த்ட
க்க ழபண்டுளணன்றுடமன் வண ளடமண்டு வ
ன்டமக ணட ம்ந்டணமகத் டண்டுப் ிசும்

ழமடுபர்கவநனேம் ளமடத்ளடமண்டு ளசய்னேம் வண
னத்மடயகமரிகழநமடு ழசர்த்ட பிட்ட.
''கபமன்

ம்வணக் கண் டயந்ட மர்க்க ழபண்டும்'' ன்று

ல்மனம் குவட்டுக் ளகமள்கயழமம்.
கனவஞக்கம ஈஸ்பன் கண்வஞத் டயந்ட

மர்த்டக்ளகமண்ழடமன் இனக்கயமன். ன் அபன் மம்
இஷ்ப்டுகய ணமடயரி ணக்கு ளமக்தங்கவநத்
டபில்வ ன்மல், மம் கண்வஞத் டயந்ட ழமகத்டயன்
கஷ்ங்கவநப் மர்த்டஅட யவ்னத்டயதமபடற்கு
ம்ணமம உகமத்வடப் ண்ஞமணயனப்டமல்டமன் ம்
ணஸ் ணற்பர்கநிம் டவததமல் யம்ிமல், உழ
கனவஞழத உனபணம ஈஸ்பனும் ணக்குத் டவத
னரிபமன். ஆடமல், கண்வஞத் டயந்ட மர்க்க
ழபண்டிதட மம்டமன்; கபமல்.

கண்வஞத் டயந்ட  டயனுமகக்
கஷ்ப்டுபர்கவநனேம் மர்த்ட ம்ணமமபவதில்
அவட யவ்னத்டய ண்ஞ ழபண்டும். அட ணட்டும்

ழமடமட. அபர்கலம் டங்கள் கண்வஞத் டயந்டளகமண்டு,
இத்டவ கஷ் யவ்னத்டயக்கும் பன்டமன்

னெகமஞழணம, பனுவத கனபி ணமத்டயணமகழபடமன்
மம் ளடமண்டு ளசய்படல்மழணம - அபவப் மர்த்ட,
இந்டக் கஷ்ம் றகம் ல்மபற்வனேம்பிப் ளரிசு

அபவ அவபடடமன் று உஞனம்டிதமகப் ண்ஞ
ழபண்டிதழட ம்னவத டவதமத ஞி.
ம் ணடத்டயல் ளமடத்ளடமண்டு உண்ம ன்று
ழகட்பர்கள் ழகட்டுபிட்டுப் ழமகட்டும் மன்

ளசமல்கயழன் இப்ழமட ம் ணடத்டக்ழக ளடமண்மல்டமன்

மர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். யந்டணடம் ழபய இல்மட
டர்கமஸ்ட யம் ணமடயரிக் கயக்கயட. இந்ட யவவண
ணமய இந்ட ணடத்வடக் கபிக்க ணடேஷ்தர்கள்
இனக்கயமர்கள் ன் ம்ிக்வகவத உண்டு ண்ஞ
ழபண்டும். ஸ்பத ணரிதமவடனேன் ம் ணடத்டயல்
இனக்கமம் ன்று க பகுப்ினக்கும்
ம்ிக்வகவத உண்டுண்டபட ல்ழமனம்

ங்கணமகக் கூடிச் ளசய்கய ளமடத்ளடமண்டு டமன்.
இந்டத் ளடமண்டுகவந அப்னம் ளசமல்கயழன். இப்டி
க யந்டக்கலம் ழசர்ந்ட ளகமண்டு, ளசய்பழட ம்

ணடத்டக்கு ழபயதமகய, இட 'டர்கமஸ்ட'யணயல்வ ன்று
ஆக்கும். 'ம்னவத ளசமந்ட ணடம்' ன் அிணமம்
ல்ம பகுப்மனக்கும் உண்மகய பிடுணமடமல் ழபறு
தமர் ழபண்டுணமமலும் இடயயனக்கயபர்கவந

ஸ்பமடீம் ண்ஞிக்ளகமள்நமம் ன் யவவண
ழமகும். ணடணமற்ம் ற்மணல் யந்டக்கநின்

யவவணவத ணமற் மம் டயர் ிசமம் ண்ஞிச்
சண்வ உண்மக்க ழபண்டிதடயல்வ. ம்னவத
அசட்வனேம், கடினம் ழமய் மம் ணணமற்ம்

அவந்ட ம் ங்கவநளதல்மம் ழமகமத்டயல்
அவஞத்டக் ளகமண்மழ ணடணமற்ம் யன்று

ழமய்பிடும். இடடமன் யந்ட னெத்வட யந்ட
னெணமகழப வபத்டக் கமப்மற்றுபடற்கு சமந்டணம
பனய. ணடத்டக்கமக ulterior motive -ஏடு (உள் ழமக்கத்ழடமடு)
மம் ழமகமம் ண்ஞமணல் அன்ின் யவவுக்கமகழப

ண்ஞி, side by side ணடத்வடனேம் ையக்க ழபண்டும். க்கு
உசமம் ண்ஞிப் னர்ஞகும்ம் ளகமடுத்ட ணமவ

ழமடுபவடபி இப்டி யந்டக்கள் அவபனம்

ளடமண்டிமல் என்று ழசர்ந்ட ணடத்வட ையத்டத்
டனபடடமன் க்கு ீங்கள் ண்டகய ளரித உசமம்,
உகமம் ல்மனம்.
* "ளடய்பத்டயன்

ன் உவ.

குல் " னடற்குடயதில் "ழமகமம்"

னத்மடயகமரித் டயட்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
னத்மடயகமரித் டயட்ம்
எனத்டன் ரிதமடி மட டர்ணத்வடப் னரிந்ட
ளகமண்டு, அடேஷ்டித்டக் கமட்டிமல் அபனுவத ஆசமம்,
அடேஷ்மம், பிடம் ம்மத்தம் னடம டவுழண
டன்னுக்கமக இல்வ. ஆமல் இந்ட உதர்ந்ட

டத்டபம்-ளபறும் டத்பணமக னஸ்டகத்டயலும் னெவநதிலும்
ணட்டும் இனந்ட ளகமண்டினக்கமணல் பமழ்க்வகதிழ
ப்கமசயத்டக் ளகமண்டினந்ட டர்ணம் - ப்டிழதம
ிற்கமத்டயல் பஞமகயபிட்ட.
ீ
இவட ணறுடி

னத்டதினொட் ழபண்டும். இந்ட உத்ழடசத்ழடமடுடமன்
1940யனந்ட 'னத்மடயகமரிகள்'ன்று

டஞ்சமவூர் யல்மபில்

அழகணமக ல்ம க்மணங்கநிலும் ம் ணத்டயழழத
எவ்ளபமனத்டனக்கு அடயகமம் டந்ட அபர் னதற்சயதில்
ங்கள் ல்ழமனம் என்று ழசர்ந்ட ளமடப்
ஞிகள் ளசய்த ற்மடு ளசய்ழடமம். அடயழ னர்த்ட
டர்ணம் ன்று ழணழ ளசமன் குநம், கயஞறு ளபட்டுகய

கமரிதங்கழநமடு, இந்ட டர்ணளணல்மம் னர்த்டயதமகய கபத்
வகங்கர்தங்கநமகய ழடபமதப் மடகமப்ன, கமடசய னமஞ

ம் னடயதவும் ன்மக ந்ட பந்ட. ழகமதில்
ழகமனங்கநிலும் ணண்ங்கநிலும் னவநத்டயனக்கும்

ணம், ளசடிகவநப் ிடுங்குபட, ப்மகமத்டயல் ளடுஞ்சயனள்
னடமடகவந அப்னப்டுத்டபட னடம
கமர்தங்கள் ழடபமதப் மடகமப்மகச் ளசய்தப்ட்.
ழகம ம்ைவஞ
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழகம ம்ைவஞ
யந்டபமகப் ிந்ட எவ்ளபமனபனும் எவ்ளபமன
மலம் என சுக்கமபட என ிடி னல் ளகமடுக்க
ழபண்டும்; ழடமட்ம் உள்ந ல்ழமனம் அடயல்
ளகமஞ்சணமபட ணமட்டுக்ழகற் அகத்டயக்கர வ
ழமழபண்டும் ன்ளல்மம் ற்மடு ளசய்ட
அடன்டிழத ளமம்ப் ழர் த்டய பந்டமர்கள். ணமட்டுக்கு
என ிடி ன்வட '' ழகம க்மம் '' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. இடயயனந்டடமன் இங்கயீ யல்
னல்லுக்கு ''க்மஸ்'' ன்று ழர் பந்டழடம ன்ழபம?
ழணய்ச்சல் யளணல்மம் குடிதவணப்மனேம், டமர்

ழமமனேம் ணமய பனபடமல் ம் ளகமல்வதிழழத

டண்டு இணயனந்டமல் அடயல் ஆத்டய, அறுகு வபத்டக்
கமல்வகலக்குக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
இடற்ளகல்மணமபட ளகமஞ்சம் ளசவு, த்தமகம் ண்ஞ
ழபண்டிதினக்கயட. இடகூ இல்மணல், ம் அகத்டயல்
கயகமய் னடயதபற்வ றுக்கும் ழமட ழடமவ

பஞமகத்டமழ
ீ
ழமடுகயழமம்? அப்டிப்ழமமணல், சயர்
படுப
ீ
மகப்ழமய்
ீ
இந்டத் ழடமவ ல்மம் 'களக்ட்'

ண்ஞி ணமடுகலக்குப் ழம ற்மடு ண்ஞிழமம். மன்
டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்யச் ளசமல்ய அழக இங்கநில்
இந்டக் கமர்தம் ந்டட. இப்ழமடம்கூப்  இங்கநில்
ளடமர்ந்ட க்கயட.

உண்டி பமதிழ ளணகமிகமகப் ஞத்வடப் ழமடுபட
ளரிசயல்வ. அடவும் இப்ழமட இனக்கய inflation -ல்
பனம் ழடம ளகமஞ்சம் உண்டிதில் ழமட்டு பிட்டுப்
ழமய்பிமம். அடவும் ண்ஞழபண்டிதட டமன்.
ஆமலும் இப்டி ளணகமிகமக உண்டி பமதில்

ழமடுபவடபி, என ளசவும் ணக்கு இல்மணழ
கயகமய்த் ழடமல்கவந ழழ உதினள்ந என சு

பமய்க்குப் ழமட்டு, அட டயன்வடப் மர்த்டமல், இடயல்
ணக்குக் கயவக்கய உள்ந யவழப அமடய ன்று
ளடரினேம். ழவபதிழ இடடமன் னக்தணம

அம்சம்;அடயல் ஞனம் உவனப்னம் ழசுபவடபி
ீபழமடு ீபன் ழச ழபண்டும்.
ழவப ளசய்கயபர்கள் ங்கணமக என்று கூடும்ழமட
இப்டி உதிர்த் ளடமர்ன ற்டுபட ணட்டுணயன்ய,

ழவபக்குப் மத்டயணமகயபர்கவநனேம் ழழ டங்ழநமடு
ளடமர்ன டுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும். எழ

ஈஸ்பன்டமழ இத்டவ ீபன்கலணமகயதினப்ட?
ீபழமகத்டக்குச் ளசமரிகய அன்ிமல், ழவபதமல்
அந்ட ஈஸ்பத்பத்வட அடேபித்ட அபனுக்கு

பனயமமகழப இவடச் ளசய்படடமன் ழவபதின்
மம்.

கவப யன் ணமடுகவந அடிணமட்டுக்கமக பிற்கமணல்
ீபித கமம்பவ அபற்வக் கமப்மற் பனய
ளசய்தழபண்டிதடம் ம் எவ்ளபமனபனக்கும் உள்ந
கவண - டமதமனக்குச் ளசய்தழபண்டித கவணக்கு

ணவடதம கவண. கபத் ஸ்னஷ்டிதிழழத டன்
கன்றுக்கு ழபண்டிதவடபி உரிதமக
ணற்பர்கலக்ளகன்றும் மவச் சுக்கய சு
ணக்ளகல்மம் டமதமர்டமன்.
ஆஃப்கமிஸ்டமன் ணமடயரிதம டனக்க மஜ்தங்கநில்
கூப்  பனங்கள் னன்ழ ழகமத்டயவத ban

ளசய்டயனக்கயமர்கள். ம் ழடசத்டயல் ிரிட்டிஷ்கமர்கள்

இடயல் ழபண்டுளணன்ழ ணட த்ழபங்கவநத் டெண்டி
பிட்டினந்டமர்கள். ந்ட ர்க்கமர் இனந்டமலும், ந்டச்
சட்ம் பந்டமலும், பமபிட்மலும் சுக்கள் கசமப்னக்

கவக்குப் ழமகமணல் மர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டிதட ம்
னிடணம கவண ன்று மம் இனந்ழடமணமமல்
ழகமணமடமவுக்கு மி இல்வ. இடயழ மம் குமத்டய,
ணமர்பமரிகவநப் மர்த்ட அபர்கநிணயனந்ட

கற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டும். ழகமமக்னஷ்ஞன் பமம்
ண்ஞி ிழடசணமடமல் ழமயனக்கயட இபர்கலக்கு
ழகம ைஞத்டயல் அமடயப்ற்று இனக்கயட!
னன்கமங்கநில் ' சு ணம் ' ன்று வபத்ட ம்
க்மணளணல்மம் ழமயக்கப்ட் இந்ட டர்ணத்டயல் ிற்மடு
மம் ச்த்வட இனந்டபிட்ழமம். ஆமல் "ிஞ்சழமல்",

ழகமசமம ன்று வபத்ட இந்ட பக்கத்டயக்கமர்கள்

த்டவ பமத்ல்தத்ழடமடு க்டயழதமடு சுக்கவநப்
மணரிக்கயமர்கள்?
ழகமபவட கூமட ன்று சட்ம் ண்ஞிபிமம்.
ஆமல் கவபக்கும் உனவுக்கும் ப்ழதமணயி்ல்மட
ணமடுகவநப் மணரிக்க ணக்கநம மம் டக்க ற்மடு

ண்ஞமபிட்மல் அவப பதிறு கமய்ந்ட குற்றுதினம்
குவ உதினணமகக் கஷ்ப் ழபண்டித்டமன் பனம்.
ழகம-ைஞம் ன்ட ீபகமனண்தத்டக்கு
ீபகமனண்தம்; அடழப என ளரித க்ஷ்ணய னவனேம்
ஆகும்.
குநம் ளபட்டும் ஞி
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
குநம் ளபட்டும் ஞி
னடயல் மன் ளசமன்ணமடயரி, மழ க்மணம் க்மணணமகப்
ழமய் இந்டக் கமரிதங்கவந emphasize ளசய்டழமட, ல்
response இனந்டட.

அடவும், இபற்யல் குநம் ளபட்டுகய

வகங்கர்தத்வடப் மர்க்கும்ழமட க்ழக ளமம்

யவபமக இனந்டட. கூயக்கு ழபவதமக இல்மணல்
அன்னப் ஞிதமக இட க்க ழபண்டும் ன்றுடமன்

ற்மடு. ஆமல் ளமம்வும் வனகநமக இனக்கப்ட்
குடிதம ங்கலக்குச் சமப்மடு ழமடுபட ன்று
வபத்டயனந்ழடமம். இனந்டமலும், அழக இங்கநில் அந்டப்
ண வனகள்கூத் டமங்கழந ழசமறு கட்டிக்

ளகமண்டுபந்ட உத்மத்ழடமடு குநம் ளபட்டிதவடப்

மர்க்கயழமட, 'ம் ழடச வனகலக்கு இன்ம் ல்
ண்னகள் ழமகபில்வ; மம்டமன் அவட ரிதமகக்
கமர்தத்டயல் ளகமண்டு பபில்வ' ன்று ளடரிந்டட.
ழடமத்பம் ணமடயரி, ளரித ளரித ணயமஸ்டமரியனந்ட
அந்ட ணயமயல் கவசயதமக யற்கய ண்வஞதமள்

பவதில், ச்ளௌடயகநின் த்டயிதியனந்ட னல்லுக்
கட்டுக்கமரி பவதில் ல்மனம் என்மகச் ழசர்ந்ட
னர்த்ட டர்ணம் ளசய்டட கண்ளகமள்நமக் கமட்சயதமக

இனந்டட. ''அப்னம் க்கய ழமகமம் இனக்கட்டும்;
இப்ழமட இப்டி னெம் னலக்க க்தணமகச்
ழசர்ந்டயனக்கயழட, இடழப ழமடம்; ன்று இனந்டட. என
டவப ல் ளௌர்ஞணய மத்டயரி. அந்ட யம

ளபநிச்சத்டயழ ணமதபத்டக்குக் கயட்ழ இப்டித்டமன்
க ங்கலம் என ணமகச் ழசர்ந்ட குநம்

ளபட்டிமர்கள். மழ ழமய்க் கூ இனந்ட மர்த்டக்
ளகமண்ழன். ளபட்டுபட யல்ளன்று குநம்;
சந்டயரிவகனேம் யல்ளன்று பர்யத்டக் ளகமண்டினந்டட;

ளடமண்டு னொணமக அத்டவ உள்நங்கலம் யல்ளன்று
அன்வ பர்யத்டக் ளகமண்டினந்ட. இப்ழமட

யவத்டமலும் ளஞ்சு குநிர்கயட. அப்னம் மன்
டைமதிம் கமர்தத்வட வபத்டக்ளகமண்டு ங்ளகங்ழகம
சுற்ப்ழமடயல் அபர்கலக்கு உத்மம் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமகக் குவந்டபிட்ட. இவட பிட்டு பிட்டுப்
ழமட ன் டப்னத்டமன்.
டஞ்சமவூர் யல்மபில் ணமத்டயம் இண்மதிம்
ங்கங்கள் ழமல் யறுபி, எவ்ளபமன்றுக்கும் என

னத்டயமடயகமரிகவநனேம் உ னத்டயமடயகமரிவதனேம்

ளடமண்ர்கவநனேம் யதணம் ண்ஞிதினந்ழடமம்.

டமலுகம கணயட்டி, ழகமட்கக் கணயட்டி, க்மணச் சங்கம் ன்று
இவட னென்மகப் ிரித்டயனந்ழடமம். (மலு க்மணம் ழசர்ந்ட
என ழகமஷ்ம், அல்ட ழகமட்கம் ன்று
வபத்டயனந்ழடமம்) ட்ஞங்கநில் ளடனவுக்கு என

னத்டயமடயகமரிகூப் ழமட்ழமம். அழகணமக டஞ்சமவூர்
யல்ம க்மணங்கநில் ல்மம் ணத்டக்ளகன்ழ
ட்தணமன்தம் ன்று என டண்டு யம் இனக்கும்.
அபற்யன் பனணமத்வட ல்மம்

னத்டயமடயகமரிகநிழண எப்வத்ட இந்ட ீபமத்ண
வகங்கர்த டர்ணங்கவநப் ண்ஞச் ளசய்ழடமம். சுணமர் 5000
ளடமண்ர்கள் ழசர்ந்ட, ளமம் ஈடுமட்ழமடு ஞிகள்
ளசய்ட பந்டமர்கள். லர்ழதமடதத்டயயனந்ட
லர்தமஸ்டணம் பவ, ளௌர்ஞணயதமமல் மத்டயரி

னமவும் ஊர்ங்கள் ல்மனம் க ணமக கபந்
மணமவபச் ளசமல்யக் ளகமண்டு குநம் ளபட்டிதட
இப்ழமட கூக் கண் னன்மல் யற்கயட.
எவ்ளபமன க்மணத்டயலும் இனக்கயபர்கள் என்று
ழசர்ந்டட ணட்டுணயல்வ. மலு மலு க்மண ங்கநமகச்
ழசர்ந்ட என பனம் என க்மணத்டயல் குநம் ளபட்
ழபண்டும் இனக்கய குநத்வட டெர் பம ழபண்டும்;
அடுத்ட பனம் இபர்கள் அந்ட மயல் இன்ளமன
க்மணத்டயல் இந்டப் ஞிவதச் ளசய்த ழபண்டும்;
அடற்கடுத்ட பனம் னென்மபட க்மணத்டயல், அடற்கும்
அடுத்ட பனத்டயல் மமபட க்மணத்டயல் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்று வபத்டடமல் ழகமட்க

ங்கலக்குள்ழந எற்றுவண, எத்டவனப்ன

உண்மழடமடு, அட டமற்கயகணமய் இனந்ட ிசுிசுத்ட

பிமணல், மலு பனணமபட உதிழமடு ீடித்ட பந்டட.
டஞ்சமவூர் யல்மபில் மலு ந்ட ணமம் ம்
இனக்கமடமடமல் 'கமடம்' ன்கய இந்டக் குநம் ளபட்டுகய
ஞிக்கு யவத அபசயதம் உண்டு. ழசரிதிலும் ளபட்
ழபண்டும், இன்னும் ங்கலக்கு ன்ழ இல்மணல்

ஆடு ணமடுகநமக்கமகவும் ஊனக்கு ளபநிதில் ழணய்ச்சல்
னணயதில் ளபட் ழபண்டும் ன்ளல்மம் ற்மடு
ண்ஞி அப்டிழத ந்ட பந்டட. ளபதியல்

கஷ்ப்டுகய பமதில்ம ீபன்கலக்குத் டண்ஞ ீர்
வககங்கர்தம் ளசய்பட உத்டணணம டர்ணம்.
சமஸ்டயத்டயல், குநிக்கப் ழமகய எவ்ளபமனபனும்
குநத்டயயனந்ட மலு வக ணண் அள்நிப்ழமட்டு பிட்டுக்
குநிக்க ழபண்டும் ன்று லக்ஷ்ணணமகச்

ளசமல்யதினக்கய ஸ்பல் டர்ணத்வடப் ின்ற்யமல்
க் கஷ்ம் வ்பநழபம குவனேம்.
ழகமழரிமனத்டயல் என ப்மம்ணஞ குடும்ம். அபர்கள்
ங்ழக குநம் ளபட்டிமலும் அடற்குப் மடயப் ஞம்

ளகமடுப்மர்கள். ஆமல் என கண்டின் ளசமல்பமர்கள்.
அடமபட, குநத்டக்கு என க்கம் டித்டவ கட்மணல்,
யத்வடழத  ணட்ம் பவ சரித்டபி ழபண்டும்
ன்மர்கள். ளன்மல், ஆடு ணமடுகலக்குப் டிகநில்
ளநகர்தணமக இங்கயபந்ட யன்று ம் குடிக்கத்
ளடரிதமட. க்கு ஆவச, ரிங்கலம் குடிதம
ங்கலம் ம்ண ணத்டப் ிடயயடயகநமகக் ழகமட்கம்

ழடமறும் கமல்வகலக்ளகன்று குநம் ளபட்ழபண்டும்
ன்று.

ட்டுக்ழகமட்வ டமலுகம டபி யல்ம னலக்க இப்டி
யவதச் ளசய்ழடமம். ட்டுக்ழகமட்வதில் எவ்ளபமன
படுழண
ீ
என கமமக இனக்கும். இடுப்நவு ளபட்டிமழ
னம் பந்டபிடும். என ண்வஞதமர் படு
ீ ன்மல்

ண்வஞதமள் படு
ீ உள் ல்மம் அந்ட ழபயக்குள்ழந
இனக்கும். அடமல் அபபன் மட்டுக்கு ம்
உள்ழநழத கயவக்கும். இடமல் அங்ழக ணட்டும் 'கமட'த்
டயனப்ஞி ளசய்தமணல் ல்ழமனணமக ழசர்ந்ட ழமடு
ழமட்மர்கள்.
ளமடபமக, னத்மடயகமரிகள் டயட்த்டயல் ணமத்டயல்

இண்டு கமடசயனேம் னமஞ ம், பனத்டயல் என
ழகமட்கத்டயல் என குநம் ளபட்டுபட ன் இண்டும்
ன்மக வளற்.
ிற்மடு னெத்டக்கு என ன்வண கயவப்ட

ிற்மடு இந்ட ணமடயரி உவனப்ழ எனத்டனுக்கு சயத்டசுத்டய
டனபட ல்மபற்றுக்கும் ழணமக, அப்ழமழட

இம்ணமடயரிக் கமர்தங்கள்  ங்கவந மடய, 'ஸ்ழஸ்'
சண்வகநில்மணல் என குடும்ணமகச் ழசர்த்ட
வபத்டவடப் மர்த்டடயயனந்ட டித்டிதமகப்
ழமகமம் ளசய்பவடபிப் ர் ழசர்ந்ட ங்கணமகச்
ளசய்பட ளமம் பிழசணமட ன்று ளடரிந்டட. கனகம்,
கம்னைிம் ல்மபற்றுக்கும் ளரித ணமற்று ணனந்ட,

ளகமஞ்சங்கூ அசயதல் பமவழத இல்மட ளமடப்
ஞிடமன் ன்றும் ளடரிந்டட.

ர் ழசழபண்டும் ன்டற்கமக இவட என

அழமயழதன் ன்று ளசமல்ய ரியஸ்ர் ண்ஞி,
ழசர்ணன், ளக்ரி, கபர்ிங் மடி அட இட ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு, 'ஸ்டமங்கள்', அடற்கமக சண்வ
ழமட்டி ன்று ஆகயபிக்கூமட. ழமகமத்டயன் ளரித
மக அம்மப மசழண இடமல் அடிப்ட்டுப்

ழமய்பிடும். அடமல் இடயழ 'ஆஃீஸ்' வடனேம் உள்ழந
பிக்கூமட.
பம பனயமடு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
பம பனயமடு
'பம

பனயமட்டுச் சங்கம்' ன்று ஊனக்கு ஊர் இனக்க

ழபண்டும் ன்று மன் ஏதமணல் ளசமல்ய பனபட
உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். பமத்டயல் எனமள்
ங்கவநளதல்மம் என்று ழசர்த்டக் ழகமதியல்
பனயமடு த்ட ழபண்டும் ன்டடமன் இடன் ழமக்கம்.
இட ணடஸ்டர்கள் அத்டவழனம் இவட தமனம்

ளசமல்மணழ டமங்கநமகச் ளசய்ட பனகயமர்கள். இடன்
ப்த்தை சக்டயதமல்டமன் அபர்கலக்குப் னட ஸ்படந்டய
ழடசழண னடற்ளகமண்டு கயவக்கயட! ணக்ழகம ழமகம்
னலக்க ற்கழப இனந்ட ளகௌபனம் மலக்கு மள்
குவந்ட ளகமண்டினக்கயட! ம் ங்கள் ல்மனம்
பமத்டயல் என மநமபட என்று ழசர்ந்ட டங்கள் ழகமஞம

ணமஞமவபளதல்மம் பிட்டுபிட்டு கபமிம் ளகமஞ்சம்
ணவக் கவத்டமல்டமன் இந்ட ழடசத்டக்கு டமபட

ல்ட ிக்க னடினேம் ன்றுடமன் 'பம பனயமட்டுச்
சங்கம்' யறுபச் ளசமல்ய அழக இங்கநில்

ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். இபர்கழந ழணழ ளசமன் ணற்
ழமகம, ீபமத்ண வகங்கர்தப் ஞிகவநனேம் டுத்ட
த்ட ழபண்டும். டி ஆர்கவழன் டவும்
ழபண்மம்.

ணமதபத்டயயனக்கய டயனப்மவப-டயனளபம்மவபக் குல
இம்ணமடயரி அழகப் ஞிகவநத் டயட்ம் ழமட்டுச் ளசய்ட
பனகயட. அடன் னக்த ழமக்கம் மவப ணமமடு
த்டபடம், மவபப் னஸ்டகங்கவநப் ள்நிக்கூப்
சங்கலக்கு ஃப்ரீதமக டிஸ்ட்ரிப்னைட் ளசய்ட ரீவை
ண்ஞி, ப்வஸ் டனபடம்டமன். இபற்ழமடுகூ (1)
ளதில் வகடயகலக்கு க்டய டைல்கள் ளகமடுப்ட;

அபர்கவந வ ண்ஞ வபப்ட, (2) ஆஸ்த்டயரி
ழமதமநிகலக்குப் ிமடனம், ஸ்ழடமத்ப்
னஸ்டகங்கலம் பியழதமகயப்ட, (3) த்ங்கம் தமர்
ற்டுத்டயத் ளடரிபித்டமலும் அபர்கலக்கு ணட

ம்ந்டணம ிசுங்கள் அனுப்னபட, (4) அமவடப் ிழட
ம்ஸ்கமம் ண்டபட, (5) ளபட் ளபநிதில்

ழகமதியல்மணல் இனக்கய னெர்த்டயகலக்கும், இடிந்ட
மனம ழகமதியலுள்ந னெர்த்டயகலக்கும் ளகமட்வக
ழமட்டு, அங்ழக, னவக்கு ற்மடு ண்ஞ
னடிதமபிட்மலும், என அகவதமபட ற்ய வபக்கப்
ண்டபட, (6) , ழகமதில் ந்டபங்கவநப் மணரிப்ட, (7)
சுக்கலக்கு ழணய்ச்சல் டயல் பநர்ப்ட; அடகள்
ளசமயந்ட ளகமள்நக் கல் மட்டுபட, (8) சுவணடமங்கய
மட்டுபட, (9) பம பனயமடு ன்கயழ, அடன்டி

ிடயபமனம் என கயனவணதில் கபந் மண வனேன்
உள்லரிழம, ளபநினைரிழம அனழகனேள்ந என

ழகமதிலுக்குப் ழமய்ப் ிடையஞம் ண்ஞி ழகமன
பமசயல் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் மனய ளணௌம், த்தமம்,
மண ஸ்ணஞம், ங்கர ர்த்டம், ிபசம் னடயத

ண்டபட - ன்று  கமரிதங்கவந ளசய்கயமர்கள்.
''பமத்டயல்

என மள் கூட்டு பனயமடு, பமத்டயல் என மள்

ளமடப்ஞி ன்மல் ப்டி னடினேம்? என மள் டமழ
'ீ வ்'இனக்கயட?'' ன்று

ழகட்ீர்கள். அந்ட என

மநிழழதடமன் இண்வனேம் ழசர்த்டச் ளசய்தச்
ளசமல்கயழன். ளடய்பப்ஞி, னெப்ஞி இண்வனேம்
என்மகச் ழசர்த்ட ஜமதிற்றுக்கயனவண ழடமறும் ளசய்த
ழபண்டும்.
னடயல் ழகமபில் பமசயல் ல்ம ங்கலம் ழசர்ந்ட
பனயட்டு, அத்டவ ழனம் அந்ட எழ மசக்டயதின்
குனந்வடகநமகச் ழசர்ந்ட கபந் மணத்டழத

ழகமபிவப் ிடையஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமய்க்
குநம் ளபட்டுபவடழதம, ழமடு ழமடுபவடழதம, ந்டபம்
பநர்ப்வடழதம ளசய்த ழபண்டும். ழபவளதல்மம்
னடிந்ட ின்னும் ழகமபிலுக்ழக டயனம்ிபந்ட, ''உன்

க்னவதமல் இன்வக்கு ளகமஞ்சம் மத்வடக் கலபிக்
ளகமள்ந னடிந்டட;சரீம் டுத்டடற்குப் தமக ஏர்

உகமம் ண்ஞ னடிந்டட'' ன்று ணஸ்கமம் ளசய்த
ழபண்டும். ளகமஞ்சம் வ - என த்ட யணயம்
இனந்டமல் கூப் ழமடம் - ளகமஞ்சம் உந்தமம்
த்டய பிட்டு ல்மனம் கவத ழபண்டும்.

அறுத்டயனெபர் அல்ட ஆழ்பமமடயகள் அல்ட க்ட
பிதத்டயல் பனம் ணமன்கள் இபர்கவநப் ற்யத
உந்தமணமக இனந்டமல், ம் ணமடயரி ணிடர்கநமக
இனந்டபர்கழந ப்டிளதல்மம் த்தமகத்டமலும்,
ப்ழவணதமலும் ளடய்பணமக உதர்ந்டயனக்கயமர்கள் ன்று
ணயல் ஆனப் டயனேம்.

ளசவு பிதம்; மக்வட ழடவப
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளசவு பிதம் ; மக்வட ழடவப
ளசவுக்கு ன் ளசய்பளடன்மல், ஞக்கமவத் டமன்
ம்ிக் ளகமண்டினப்ட ன்யல்மணல், அபபனும் என
கமஞமபமபட ளகமடுக்க ழபண்டும். ஞக்கமனும்
சரீத்டமல் உவனக்க ழபண்டும்; வனனேம் டயபிதத்டமல்
டநி உடபி ண்ஞ ழபண்டும். இடடமன் யணம

த்தமகம். ஞக்கமவ அடயகப் ஞம் ழகட்கழப கூமட
ன்று க்கு அிப்மதம். கமஞம் ளசமல்கயழன்.
ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் ஞக்கமன் மடுடமன் ளமம்
கஷ்ம் ன்று ழடமன்றுகயட. அந்டஸ்ட (status), ழர்
இபற்றுக்கமக அபன் அழக கமர்தங்கவந இஷ்ம்
இனந்டமலும் இல்மபிட்மலும் ளசய்தழபண்டிதடமக
இனக்கயட. இட எவ்ளபமன்றுக்கமகவும் டண்ம்

அனழபண்டிதினக்கயட. ளரித ணடேன் ன்று ளடரித
ழபண்டுணமமல் அடற்கு அழக 'கயநப்'கநில் ளணம்மக
ழபண்டும். அடற்கமக 'ப்ஸ்கயனப்ன்' ளசவுகள்.
அப்னம் டமபட இண்டு ஸ்கூல், கமழயமபட

ண்ழமளணன்ட் வபத்ட ப்வஸ் ளகமடுக்கச் ளசய்த

ழபண்டிதினக்கயட. இடற்கப்னம் வட்டில், கயய்ட்டில்
பமங்குபடற்கமக (ழழ அப்டித் ளடரினேணமல்) 
டயனுறகநில் ளசவு ளசய்த ழபண்டும். கமர், ங்கநம
டிஸ், ளமலடழமக்குச் ளசவுகள் ழபறு. இபனுவத

கம்ளிழதம ண்வஞழதம ன்மக க்க ழபண்டுழண,
அவட உத்ழடசயத்ட ளபநிதில் ளசமல்க் கூடிதடம்
ளசமல்க் கூமடடணமகப் பிடங்கநில் ளசவு ளசய்த
ழபண்டும். இட ஏநவுக்குக் கவண ணமடயரிழத

ஆகயபிடுகயட. இளடல்மம் ழமடமட ன்று (அசயதல்)
கட்சயகள் ழபறு ளமழனுக்கு பனகயன். அடயலும்
இபனுக்கு பமஸ்டபத்டயழழத என கட்சயதிந்டமன்

அிணமம், அட இனந்டமல்டமன் டக்கு ல்ட ன்று
ழடமன்யமல்கூ அடற்கு ணட்டும் ளமழன்

ளகமடுப்ழடமடு ழமக ணமட்ழன் ன்கயட. இபனுக்குப்
ிடித்டமலும் ிடிக்கமபிட்மலும், என ணதத்டயல்
தமரிம் யர்பமம் இனக்கயழடம, அபர்கள் இபன்
டவதில் வக வபக்கமணயனப்டற்கமக அந்டக்

கட்சயக்கும் யவதக் ளகமடுத்டத் டயனப்டயப்டுத்ட

ழபண்டிதினக்கயட! இன்னும் அகத்டயல் கல்தமஞம்,
கமர்த்டயவக, ஃீஸ்ட், அட இட ன்றும் பமரிபி
ழபண்டிதினக்கயட. பரிகள் ழபறு!ளசவு ளசய்படற்கும்,
டமம் (gift) ண்டபடற்கும் கூ பரி ளகமடுக்க

ழபண்டிதினக்கயட. இந்ட யவதில் மபம், ணம
இபன் ந்ட  ஞிகலக்குக் ளகமடுக்க
ஆவசப்டுகயமழம, அடற்குத்டமன் ளமம்க்

குவச்சமகக் ளகமடுக்கும்டிதமக ஆகயட. ழர், னகழ்,
ணமடயரிதம ணமசமங்கள், ''ியஸ் இன்ஸ்ட்''

னடமடகள் அத்தமபசயதணமகய பிடுகயன். இப்டி
இனக்க ழபண்மழண!' ன்று மம் ளசமல்யப்

ிழதமணயல்வ. மழண அந்டப் ஞக்கமமக
இனந்டமலும் இப்டித்டமன் ளசய்ழபமம். இம்ணமடயரி
ழபண்மடடற்குச் ளசபனயத்டபிட்டு, ழபண்டிதடற்குச்

ளசவு ளசய்த னடிதமடழமட, அபனுக்ழக guilty -தமகத்
டமன் இனக்கும். 'இந்ட ணதத்டயல் மம் ழபறு ழமய்
அபிம் தமசகம் ழகட்டு அபவக்

கஷ்ப்டுத்டபமழன்? டக்குப் ிடித்ட கமர்தத்டக்ழக
ணமக் ளகமடுக்க னடிதமட ரிடமணம ஸ்டயடயதில்
அபவக் ளகமண்டுழமய் மம் வபப்மழன்?' ன்று
க்குத் ழடமன்றுகயட.

னெக் கமர்தங்கள் ன்மல் த்டவழதம

இனக்கயன். ஆமல் இந்டக் கமர்தங்கலக்கு ழட்மக
இனக்கக்கூடித ஞக்கமர்கள் தமர் ன்று மர்த்டமல்
எவ்ளபமன ஊர் அல்ட ழட்வதிலும் என த்ட,
ன்ிண்டு ழர்டமன் இனப்மர்கள். இபர்கநிழண

எவ்ளபமன கமர்தத்டக்கும் சரடப் னஸ்டகத்வடத் டெக்கயக்
ளகமண்டு ஏடிமல் அபர்கலந்டமன் ன் ளசய்பமர்கள்?
என்று, ழபண்ம ளபறுப்மகக் ளகமடுப்மர்கள். அல்ட
பினப்ம் இனந்டம்கூ யவதக் ளகமடுக்க
னடிதபில்வழத ன்று டக்கப்டுபமர்கள்.
ணக்கும் ழதமசவ பனகயட; அந்டப் ஞம் கஞக்கயல்
பந்டடம, பமடடம; கஞக்கயல் பமடட ன்மல் அந்ட
ணமடயரிப் ஞத்வட டர்ணத்டக்குப் ிழதமப்டுத்டயக்
ளகமள்நமணம ன்ளல்மம் ழதமசவ பனகயட.

ஆடமல், ஞக்கமர்கவந ம்ித்டமன் ழமல்
ர்பஸ்
ீ
ன்று வபத்டக் ளகமள்நழப கூமட.

அபர்கநமகழப கமடயல் பிலந்ட கூப்ிட்டுக் ளகமடுத்டமல்
டமமநணமகழப பமங்கயக் ளகமள்நமம். மணமகப் ழமய்
ிடுங்கய டுக்கக் கூமட ன்று ழடமன்றுகயட.
இடயல் இன்ளமன்றுகூ. சய ஞக்கமர்கழந அடயகப்
ங்கு ளசவு ற்கயமர்கள் ன்மல் அடமழழத
அபர்கலக்கு ங்கத்டயல் அடயக 'வட்'உண்மகயபிடும்.
அபர்கலக்கு ணற்பர்கள் வ்தப்டும்டிதமக ஆகும்.
டயலும் அபர்கள் ளசமல்லுபடடமன் னடிவு
ன்மகயபிடும். இட கூமட.
ளமடபமகழப ஞத்டயன் 'ச்' (ஸ்ரிசம்) பந்ட பிட்மல்
அழடமடு என கமரிதத்டயல் அழகக் ளகடுடல்கலம்

பந்டபிடும். ளமடத்ளடமண்டு ளசய்தப் னப்டுகயபர்கள்
ஞபிதத்டயல் ளமம்வும் மக்கயவடதமதினக்க
ழபண்டும். ல் ஆடவு டயபித மதணமகவும் ம்

கமர்தத்டக்குக் கயவத்டமல்கூ அடமல் over-enthusiastic ஆகய
(அடீட உத்மம் அவந்ட) , இப்ழமட இந்டயதம

கபர்ளணன்ட் ளசய்கய ணமடயரி ambitious planning (அடய ஆவசத்
டயட்ம்) ழமட்டுப் யவதப் ஞம் 'களக்ட்'ண்ஞ

ஆம்ிக்கக் கூமட. இப்டி ஆம்ித்டமல் அடற்கு என

னடிழப இனக்கமட. இடமழ ழமகமம் ன்கய அன்ன
ண்ஞத்வடனேம், அடயல் அங்கணமகச் ளசய்கய ழடபமத
வகங்கர்தங்கநின் க்டய ண்ஞத்வடனேங்கூ 'பசூல்
ண்ஞம்'னலங்கயபிடும். ப்ழமட மர்த்டமலும் சரட

னஸ்டகனம் வகனேணமக அவபடம், 'ழப்ர்கமர்கவநப்

ிடித்ட அப்ீல் ண்ஞமணம, அட்பர்வஸ்ளணன்ட்

ிடித்ட ழமப ீர் ழமமணம?'ன்ழட சயந்வடதமகத்
டபித்டக் ளகமண்டினக்கும்டினேம் ஆகும். யவதப் ஞம்
ழசர்ந்ட அவடக் வகதமந ழபண்டிதினக்கும்ழமட மழண
ப்டி ணமயப் ழமய்பிடுழபமழணம ன் தம் டமவும்
இனக்கடம். அடவுணயல்மணல், ளமம்வும் ஞம்

ழசர்ந்டமல் ஊரியனப்பர்கலக்கும் அட ரிதமகப்
ிழதமணமகயடம ன் ந்ழடம் லம்னம்.
இழடமடுகூ, சற்றுனன் ளசமன் ணமடயரி,

இஷ்ணயல்மடபவனேம் யர்ப்ந்டப்டுத்டய பமங்குபடம்,
இப்டி பமங்கயபிட்டமல் அப்னம் அபிம் வ்தப்ட்டு
யற்டம் ம் ஞிவதழத அசுத்டம் ளசய்டபிடும்.

ஆடமல் ந்ட ல் கமரிதணமமலும் 'அடய'தமக அவடக்
ளகமண்டுழமய்பிமணல் அபசயதத்ழடமடு

யறுத்டயக்ளகமண்டு, ளசட்டும் கட்டும் சயக்கனணமகழப
அடற்கம பவு ளசவுகவந யர்பயக்க ழபண்டும்.
ளமடத் ளடமண்டுக்கு னெ ம் ஞம் இல்வ,
க்தப்ட் ணம்டமன் ன்று னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்.
ஞம் ளகமடுத்டபன் ன்று பவனேம் ிகப்டுத்டய,
அடமல் அபனுவத னண்தன் ழமய்பிடும்டிதமகச்
ளசய்ட பிக்கூமட. டயனப்னந்டவ அய்தமர்
ழகமதியல் குநம் ளபட்டிழமட ஞம் பசூயத்ட, கூய
ளகமடுத்ட, 'கமணழகமடி' த்டயரிவகதிலும்
ன்ளகமவக்கமர்கநின் ளதவப் ழமட்டு பிட்மர்கள்.
அடுத்ட 'இஷ்னை'பிழழத மன் ளகமட்வ லத்டயல்,
''இிழணல்

இப்டிப் ஞ த்டயல் ண்ஞமணல், ஆட்கநின்

அன்ன த்டயழழத ண்ஞ ழபண்டும்

ன்டற்கமகத்டமன் அப்டிப் ழமட்ழமம்'' ன்று மசூக்கமக
ணன்ிப்ன, ச்சமத்டமம் ளடரிபிக்கய ணமடயரி 'ப்நிஷ்'
ண்ஞ வபத்ழடன்.
டயபிதம், ழடம் இண்மலும்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டயபிதம், ழடம் இண்மலும்
கமல் கமசு ழபயதில்மணல்டமன் சயபன் ணீ த்டயல்
இனந்டயனக்கயமர். ஆமல் அபர் ளதரிழழத
'அன்டம' ன்ட

எட்டிக்ளகமள்கய ணமடயரி, ணம

ழைத்டயங்கநில் ந்ட ணழமத்பங்கநிளல்மம்
ைக்கஞக்கம ங்கலக்கு னட் னட் பினந்டச்
சமப்மடு ழமட்டினக்கயமர். ண த்தமகயதமக இனந்ட

ளகமண்டு, கட்டி டண்ழமடு ஊர் ஊமகப் ழமய் இபர்
டிகர்கவந, ணயமஸ்டமர்கவந, ண்வஞதமர்கவநப்
மர்த்ட, ''இத்டவ னெட்வ அரிசய அனுப்ன; இத்டவ
டெக்கு னநி அனுப்ன'' ன்று ளசமன்மல் அவட என

மக்தணமக, ஆக்வஜதமக யவத்ட அபர்கலம் அனுப்ி
பிடுபமர்கள். உத்பத்டக்கு பந்டபர்கலக்ளகல்மம்

பதிம அன்டமம் ண்ஞி பிடுபமர். ஆமல் அபர்
டமம் ணமத்டயம் இந்ட பினந்டச் சமப்மட்வத் ளடமழப

ணமட்மர். ழடம ளகமஞ்சம் வனதவடடடம மலு பமய்
உனட்டிப் ழமட்டுக் ளகமள்பமர். அடமல்டமன் அபர்
சமணமன்கவநக் ளகமடுத்ட டிகர்கலக்கு வ்தப்மணல்
இனக்க னடிந்டட. அபர்கள் இபரிம் வக கட்டிக்ளகமண்டு
யன்மர்கள். ழமகமம் ன்று பனம்ழமட ஞத்வடக்

கமட்டி என றீரிதமரிடி ற்டுத்டயக் ளகமள்நமணல்
மர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதட ளமம்வும் அபச்தம்
ன்டற்கமகச் ளசமன்ழன்.
ஞக்கமர்கள் ண த்தமகயகநமக, trustees (டர்ணகர்த்டமக்கள்)
ணமடயரி, டங்கள் ஞத்வட னெக்

கமரிதங்கலக்கமகத்டமன் ப்ழதமப்டுத்ட ழபண்டும்
ன்ழட ம் டர்ணம். ணடே, டயனபள்லபர் மநியனந்ட
கமந்டயபவ இப்டித்டமன் ளசமல்ய பந்டயனக்கயமர்கள்.
இட பமஸ்டபத்டயல் ந்டமல் கம்னைிம், ளபல்னைன்
டவுழண இல்மணல் ழமகளணல்மம் ந்ழடமணமக
சமந்டணமக இனக்கும். இளடல்மம் க்குத் ளடரிதமணல்
ழமகபில்வ. ஆமலும் அபர்கள் டமங்கநமக டர்ண

சயந்வடவத பநர்த்டக்ளகமண்டு, ிரிதப்ட்டு உகமம்
ளசய்தத்டமன் மம் டெண்டுடமகப் ிசமம் ளசய்த

ழபண்டுழண டபி அபர்கவநப் ழமய் யர்ப்ந்டப்டுத்ட
ழபண்மம். ன்று ழடமன்யதடமல் ளசமன்ழன். மடய

ீரிதமகவும் மடய பிவநதமட்மகவும் ளசமன்ழன்.
இன்ளமன்றுகூ மன் பிவநதமட்மகச் ளசமல்படண்டு.
ளமடக் கமர்தம் ளசய்கயபர்கள் இப்ழமட னடயல்
இன்ின்மர் யவத உடபக்கூடும் ன்று 'யஸ்ட்'

ழமட்டுக்ளகமண்டு அந்ட பரிவசப்டி களக்ஷ்னுக்குப்
ழமகயமர்கள் அல்பம? இடயல் அழகணமக

ணமற்ங்கள்டமன் உண்மகயன். மம் ளமம்வும்
டமநமணமகக் ளகமடுப்மன் ன்று யவக்கயபனுக்கு
டமபட ச்ணணயனக்கயட. அல்ட ணயல்வ. வகவத
பிரித்டபிடுகயமன். அல்ட னெக்கமல் அலடளகமண்டு

சுஷ்கணமகக் ளகமடுக்கயமன். உழ ணக்குப்

ஞிதிழழத உத்மம் குவந்டபிடுகயட. அந்ட
ஆசமணயவதத் டெற் ஆம்ிக்கயழமம். இடற்குப் டயமக
மன் ன் ளசமல்கயழன் ன்மல், தமமர் ன்ளகமவ
ட ணமட்மர்கள் ன்று ழடமன்றுகயழடம அபர்கவந என
யஸ்ட் ழமட்டுக் ளகமள்லங்கள், னடயல்

இப்டிப்ட்பர்கவநப் ழமய்ப் மனங்கள். அபர்கள்
வகவத பிரித்ட பிட்மல் அடற்கமக ணக்கு ணஸ்
டநப் ழமபடயல்வ. ளன்மல் இட மழண
டயர்மர்த்டட டமழ? ணமமக அபர்கள் ழடம
ளகமடுத்டமலும் ளகமடுக்கமம். சய சணதம் அள்நினேம்
ளகமடுக்கமம். இப்டிக் ளகமடுக்க ழரிட்மல் ணக்கு
உத்மம் கவகந்டபிடும்! ஞிதில் இன்னும்
டீபிணமக இங்குழபமம். இப்டி ன் பமர்த்வடப்டி,
ளகமடுக்கமணல் இனக்கக்கூடிதபர்கநின் யஸ்வப்

ழமட்டுக்ளகமண்டு னடயல் அபர்கநிம் பசூலுக்குப்
ழமய், அப்னம் ளகமடுக்கக் கூடிதபர்கவநப் மர்த்டபர்கள்,
ிற்மடு ன்ிம் பந்ட 'வகமயக'மக இடயல்
டங்கலக்கு ளமம்வும் த்னப்டயனேம், உத்மனம்
உண்மடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். தமசகக்

கவதில் இப்டிப்  'ட்ரிக்கு'கள் இனக்கயன்!
மன் ளசமல் பந்டட ன்ளபன்மல், வனழதம,
மவனழதம, னெத்டயல் உள்ந அத்டவ ழனம் என
கமஞம அவதஞமபமபட ழமட்டு ல்ழமனணமகச்
ழசர்ந்ழட ளமடக் கமரிதங்கலக்கம ளசவுகவந ற்க
ழபண்டும். ஞக்கமன் ஞம் ணட்டும் ளகமடுத்டபிட்டு,

சரீத்டமல் உவனக்கமணயனந்டமன் ன்று இனக்கக்கூமட;

வன சரீத்டமல் ணட்டும் உவனத்ட பிட்டுப் ஞம்
ளகமடுக்கமணயனந்டமன் ன்றும் இனக்கக் கூமட.

ஞக்கமன் னொமய் டனபடம், வன சரீ வகங்கர்தம்
ளசய்படம் ளரித த்தமகணயல்வ. ஞக்கமன்
வனகழநமடு பந்ட யன்றுளகமண்டு ணண்ளபட்டி டுத்ட
ளபட் ழபண்டும்; வன டன் கூலக்கு என ணயநகமய்

பமங்கயக் ளகமள்படற்குப் டயமக கமஞம ளமழன்
ளகமடுக்க ழபண்டும். அடடமன் ளரிசு. ழமல்

ர்பஸ்
ீ
ண்டம்ழமழட ண்டகயபர்கள் ணயல்
உதர்ந்ட பந ழபண்டுணமமல் ளசவு, உவனப்ன
இண்டிலுழண எவ்ளபமனத்டனுக்கும் ங்கு இனக்க
ழபண்டும். ச்ணடமத்டக்கு ீர்கள் ணட்டும்
க்ளப்ன் (பிடயபிக்கு) .
க்கு ளடரிந்ட என ப்மம்ணஞர். இண்ழ இண்டு
ளடன் ணம் உள்ந னணயடமன் அபனக்கு ஆம்த்டயல்
இனந்டட. அடயல் டமழ ணண்ளபட்டி ிடித்ட ழபவ
ண்ஞிமர். சமஸ்டப் ிகமம் ண்ஞ ழபண்டிதட
வடனேம் இடற்கமக பிட்டுபிபில்வ. கமவதில்
லந்ட அக்ி ழமத்ம், னவ ல்மம் ளசய்பமர்.

அப்னம் ணண்ளபட்டினேம் வகனேணமகப் ழமய் ழபவ
ஆம்ித்ட பிடுபமர். அந்ட ழபவ னடிந்ட அப்னம்
ணமத்தமன்யக ஸ்மம் ளசய்ட, மக்கய
கர்ணமடேஷ்மங்கலம் ண்ஞிபிட்டுச் சமப்ிடுபமர்.
இப்டி டன் வகதமழழத உவனத்ட இட்வத் ளடன்
ண னணயவதத் ளடன்ந் ழடமப்மகழப ணமற்யபிட்மர்
சங்கலக்கு இப்டி ல் ன ஸ்டயடய ழடடி வபத்டமர்.
ல் பினத்டமப்தம் பந்ட ிற்மடும், ண்ட

ண்த்வடந்ட பதற பவக்கும்கூத் ழடமப்னக்குத்

டயனம் ழமய்த் டன் வகதமல் ளபட்டி ளகமத்டய ழபவ
ளசய்பவட அபர் யறுத்டபில்வ. இப்ழமட டயபித
ளநகர்தம் ற்ட்டு, இபர் உவனத்டத்டமன் ஆக
ழபண்டும் ன்று இல்மபிட்மலுங்கூ, ''இந்டக்

கமர்தம்டமழ ணக்கு இத்டவ அிவ்னத்டயவதத் டந்டட?
இவட பிப்மட'' ன்று சரீ உவனப்ில் க்டய
பிச்பமம் வபத்ட சமகயபவ ண்ஞி பந்டமர்.
அபர் ளசமந்ட யத்டயல் ழபவ ளசய்ட அவந்ட
ந்ழடமத்வடபி மஸ்டயதமகழப
ளமடத்ளடமண்டுகநில் சரீத்வட சயணப்டுத்டய ழபவ

ண்டபடயல் யவவு கயவக்கும். ண்ஞிப் மர்த்டமல்
ளடரினேம்.

ளகமஞ்ச ழணமபட குநம் ளபட்டுபட, ஆதத்டயல்
ந்டபம் வபப்ட ன்கய ணமடயரி ழடம என்யல்
ழடத்வட ஈடுடுத்ட ழபண்டும். ளகமஞ்சம் கமசமபட

இம்ணமடயரி கமர்தங்கலக்குச் ளசபனயக்க ழபண்டும். வன
பித்தமர்த்டயக்கு என ப்ம் பமங்கயக் ளகமடுக்கமம்;
மலு ிச்வசகமர்கலக்குக் கூழ் பமர்க்கமம்; ழணமர்த்
டண்ஞிதமபட ம் ளசபில் ளகமடுக்கமம்.

ந்ட ஆஃீமமலும் ஃமக்ரிதமமலும் பமத்டயல்

எனமள் ீ வ் இனக்கயடல்பம? ள்நிக்கூம், ழகமர்ட்
னடயதபற்யல் பமத்டக்கு இண்டு மள் ீ வ்கூ
இனக்கயட. இந்ட ீ வ் மட்களநல்மம் ளமடத்
ளடமண்டுக்கு ன்ழ கபமன் ளகமடுத்டயனப்ட ன்று

யவத்ட, கூட்மகச் ழசர்ந்ட ழவப ளசய்தழபண்டும்.

ணஸ் ணட்டும் இனந்டபிட்மல், ளசய்படற்கு
த்டவழதம ஞிகள் இனக்கயன்.

மடய அம்சணயல்மட ழவப ழடவப
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
மடய அம்சணயல்மட ழவப ழடவப
மன் ளசமன் அழக ழமகமப் ஞிகலக்குப் ஞம்
ழபண்டும், உவனப்ன ழபண்டும். அழடமடு ணட
ம்ந்டணம பிதம் ளடரிந்டபர்கள் ழபண்டும்.

அபர்கள் டங்கலக்குத் ளடரிந்டவட ணற்பர்கலக்கு
டுத்டச் ளசமல் ழபண்டும். வ ண்ஞத்

ளடரிந்டபர்கள் ணற்பர்கவநனேம் கூட்டி, கபந்மணமவபப்
மப் ண்ஞ ழபண்டும்.

இப்ழமட ஊனக்கு ஊர், ழட்வக்குப் ழட்வ வ
ழகமஷ்டி இனக்கயட. இந்ட ழகமஷ்டிக்கமர்கழந பம
பனயமட்வனேம் ணற் ழமகம கமர்தங்கவநனேம் டுத்ட
த்ட ழபண்டும். ச்த்வடதமக உவனக்க கூடிதபர்கள்,
ஞபிதத்டயல் மஞதணமக இனக்கக் கூடிதபர்கள்,
'இபர்கள்

சுத்டணமபர்கள்' ன்று னெத்டக்கு

ம்கணமக இனக்கயபர்கள் என த்ட ழர் அங்கங்ழக
ழசர்ந்ட பிட்மல் ழமடம். ஊர் உகத்டயல் என

குவபில்மணல் ளமடக் கமர்தங்கள் மம் மம்
ன்று ந்டபிடும்.
ஞிதில் ழசர்கயபர்கள், ஞிதமல் தவகயபர்கள்
(beneficiaries) இண்டிலும் 'மடய' ன் அம்சழண இனக்கக்

கூமட. ஞக்கமன்-வன, டித்டபன்-டிக்கமடபன்

ல்ழமனம் என்று ழசர்ந்ட ளசய்கய னவதில் இட
என்யமபட ழமகழபம, ணவனகழபம 'கம்னைல்
ளப்ளன்ழன்' (மடயபமரிப் ிடயயடயத்பம்)
இல்மணல் கமர்தம் க்க ழபண்டும்.
மடயகவநளதல்மம் என்மக்க ழபண்டும் ன்று
ஆம்ித்டமல்டமன் சண்வ மஸ்டயதமகயட! ஆரிதன்டயமபின் ழடணயல்வ ன்று ளசமல்ய
ளநன்தத்வட உண்மக்க ழபண்டும் ன்று
ல்ளண்ஞத்ழடமடு ஆம்ித்டமல்கூ, உழ இடற்கு
யஸ்மரிகமக (சரித்டய னர்பணமக) , த்மமயகமக

(இ-இதல்-ரீடயதில்) ஆழைவஞகள் பந்ட எழ பமடச்
சண்வதமகயட!ஆடமல் பர்டத்டமல் எற்றுவணவத
ஸ்டமிக்க தத்டம் ளசய்தணமல், எற்றுவணக்கமகப்

மடுடுகயழமம் ன்றுகூ இல்மணல், இப்டிப் 
ளமடக் கமர்தங்கவந டுத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்டு

ல்மனம் ழசர்ந்ட அபற்வச் ளசய்டமழ டன்மல்
எற்றுவணனேம் அன்னம் ளநன்தனம் உண்மகயபிடும்.
ீபழமமதத்ளடமனயவ டர்ண உமதணமக்குக!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ீபழமமதத் ளடமனயவ டர்ண உமதணமக்குக !
ங்கணமகச் ளசய்பழடமடு டித்டிதமக அபபமல்
னடிந்ட உகமங்கவநச் ளசய்த ழபண்டும். ர்க்கமர்
உத்ழதமகம், கம்ளி உத்ழதமகம் ன்யமணல்

ஸ்படந்டயணமக அழகம் ழர் வட பனத்டயதமக

(ீபழமமதத் ளடமனயமக) வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கழநம, அவடழத ம்மத்தணயல்மணல்,
ளகமஞ்சம் இபசணமகவும் ளசய்த ழபண்டும் ன்ட ன்
ஆவச. னடிகய ளடமனயல்கநில் உத்ழதமகஸ்டர்கலம்கூ
ப்ஃரீ ர்பஸ்
ீ
ண்ஞ ழபண்டும்.
தல்ழ ய கர்ழணமமத்டம்
பித்டம் ழட பிழமடத சயத்டம்
ன்று ஆசமர்தமள் ('ழகமபிந்ட'த்டயல்)
ளசமல்யதினக்கயமர். அடமபட, 'டக்ளகன்று ற்ட்
ளடமனயமல் ன் ம்மடயக்கயமழதம, அடமல்
(உம்வ பநர்த்டக் ளகமள்பட ணட்டுணயன்ய,
டமடர்ணங்கள் ண்ஞி) உள்நத்வடனேம்
உதர்த்டயக்ளகமள்'ன்கயமர்.
இட என டிதல் இட அடேஷ்டிக்கப் ழபண்டிதழட.
அபபர் ளடமனயழ இடயல் ஆத்ணமிவ்னத்டயக்குப்

ிழதமணமகயட. ஆமல் இப்ழமட கமத்டயன்
ழகமநமற்யல், அழகத் ளடமனயல்கநிழழத டபிர்க்க
னடிதமணல் மனம் ழடமனம் பந்ட

ழசனகயழட!'ழமல் வஃி'ன் ல்ம அம்சங்கநிலும்
கயழடமம் 'கப்'மக (ஞ்ச ஊனமக) பந்ட னகுந்ட
ளகமண்டு இப்டி ஆகயதினக்கயழட! இப்டிதமக,

ம்மடயத்ட டயபிதத்டயழழத ழடமனம் ளகமஞ்சணமபட
எட்டிக் ளகமண்டினக்கயழமட, இந்ட டயபிதத்டமல் டம
டர்ணம் ளசய்டபிட்மல் ணட்டும் ழமடணம?அடழப tainted
money -தமகவும்

(கநங்கனற் ஞணமகவும்) ளகமஞ்சணமபட

இனக்கயழட! ஆசமர்தமள் அனள் ணழமடு, 'உக்கம
ளடமனயவப் ண்டபடயல் ம்மடய; அடயழ டப்ன

இல்வ;ஆமல் ம்மடயதத்வட ஆத்ண ச்ழதறக்குப்
ிழதமணமக்கயக் ளகமள்'ன்ழமட, இப்டி அடயழழத
என கப்ன் அம்சம் பந்ட ழசனம் ன்று

யவத்டயனக்கணமட்மர். இந்ட ழடமத்டக்கு க்கு என
ரிமந்டமன் ழடமன்றுகயட. அடமபட அபபர்
ளடமனயலுக்குரித ம்மத்தத்வடப் ளறுபடயல் டப்ில்வ
ன்று ஆசமர்தமள் ளசமன்மலும், இப்ழமவடத கப்ன்

ளட்-அப்ில் அபபனம் ளகமஞ்சணமபட ம்மத்தழண
இல்மணல், டகுந்ட மத்டயத்டக்கமக ஃப்ரீ ர்பஸ்
ீ

ண்டபடடமன் ரிமம் ன்று யவக்கயழன்.
ளடமனயமல் ம்மடயத்ட அப்னம் அந்ட ம்மத்தத்டமல்
டமடர்ணம் ண்டபழடமடுகூ, ளடமனயவழத

ம்மத்தணயல்மணலும் ளகமஞ்சம் இபசணமகச் ளசய்த
ழபண்டும் ன்கயழன். என ளடமனயயல் ற்டுகய
கப்ன் கநங்கத்டக்குப் ிமதச்சயத்டணமக அந்டத்

ளடமனயவழத டமன் ளகமஞ்சம் டயதமகணமக, ழமகமணகச்
ளசய்த ழபண்டும் ன்று யவக்கயழன். கப்ன்
ம்ந்டழணதில்மணல் சுத்டணமகத் ளடமனயல்

ளசய்கயபர்கலம் அவட ஏநபமபட டயபித ம
அம்சழண கக்கமணல் உகமணமகப் ண்ஞிமல்
அத்டவக்கத்டவ னண்ஞிதந்டமன்.

ீ என மக்ம? ீ ஃீஸ் பமங்கயக்ளகமண்டு வபத்தம்
ண்டபடம் ழமகமம்டமன். ஆமல் இடயல் உக்ழக
ஸ்பழதமகமணம ஆத்ணசுத்டய கயவக்கமட.

அடணட்டுணயல்வ டபிர்க்க னடிதமணல் சய ழர் 'யக்

ீ வ்' ழகட்கயழமட, ீ ளமய் ர்டிஃிழகட் டனம்டி
ஆகயதினக்கமம். இப்டிழத ளமய்தமக 'ளணடிகல்
ஃிட்ளஸ் ர்டிஃிழகட்'டும் சய ழனக்குக்
ளகமடுத்டயனப்மய். இடமளல்மம் ஆத்ணம சுத்டய
ளமடட ணட்டுணயல்மணல் அடயல் னட அலக்கும்

டிந்டயனக்கும். த்தமக ழவபடமன் இந்ட அலக்வக
அம்ி னடினேம். ஆவகதமல் டயனம் என
வனக்கமபட இமணமக வபத்தம் ண்ட. உன்

ன்ணமபில் எனபனுக்கமபட, பட்டில்
ீ
கற்றுக்ளகமடுக்கக்
கூடித அநபில் ீ னகயத வபத்த னவவதக் கற்றுக்
ளகமடு. அபன் அவட னடிந்ட பவதில்
ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்நட்டும்.

ீ தமப்ம? பக்கர ம? ரி. ணமத்டக்கு என ழகமபட
டர்ண யதமதனள்நடமகப் மர்த்ட, டகுந்ட மத்டயத்டக்கமக
ஃப்ரீதமக த்ட. அழட ணமடயரி என பிதமஜ்தழணனும்
ழகமர்ட்டுக்கு ளபநிதிழழத மயதமகும் டிப் ண்ட.
பக்கர ல் ளடமனயயல் ற்டுகய டப்னக்கநமல் உக்குப்

மனண்மகமணல் டப்ிக்க இப்டிப் ழமகமம் ண்ட.
மம் ழமபட ணட்டுணயன்ய, இந்டணமடயரிச் சய பனம்

யதணத்டன் ளசய்ட பந்டமதமமல், உக்கு ப்நிக்கயல்
ல் ளதர் ற்டும். அந்ட ல் ளதரிமலும் அழக
ளமடக் கமரிதங்கலக்கு உடபி ண்ஞிப் னண்தம்
ம்மடயக்கமம்.
ீ என ங்கர ட பித்பமன் ன்மல் டர்ணக் கச்ழசரி
ண்ஞி என ஞிக்குப் ஞம் பசூமக உடபமம்.
லத்டமநமமல் ணத ஸ்டமங்கலக்கு த்

பிதங்கள் ளகமஞ்சம் இபசணமக லடயக்

ளகமடுக்கமம். னஸ்டக ப்நிர் ன்மல் வன
ணமஞபர்கலக்குப் னஸ்டகங்கள் இபசணமகத்
டமம்;அல்ட உத்டணணம க்டங்கள்
என்யண்வதமபட (ஃப்ரீதமக இல்மபிட்மலும்)

அக்க பிவக்கு பிற்கமம். த் பிதணமக டண்டுப்
ிசுங்கள் இமணமகழப அச்சயட்டு பியழதமகயக்கமம்.
இப்டி ந்டத் ளடமனயமமலும் அவட வ்னத்டய(vritti)க்கமக
இல்மணல் ஆத்ண அிவ்னத்டய (vriddhi) க்கமகவும் ஏநவு
ப்ழதமப்டுத்ட ழபண்டும்.
''மன்

ளமம்வும் மடமஞப்ட் வப்ிஸ்ட் ஆச்ழச!''

ன்கயமதம?பமதில்வ, அடயகணமகழப ழமகமம்

ண்ஞ னடினேம். உத்ழதமகணயல்மணல் த்டவ வனப்
சங்கள் டயண்மடுகயமர்கள்?அபர்கநில் ஆறு

ணமத்டக்கு என வதன் படம்
ீ
ஏநவு 'எர்கயங்
மளட்ஜ்' ளறுகய ணமடயரி வப் அடிக்க ட்ளதின்

ண்ட. இந்ட உடபிவத இமணகப் ண்ட. இடமல்
அபர்கலக்கு ஆனேஸ்கமம் னமவுக்கும் ீபழமமதம்
கயவக்க பனய ற்டும். அபர்கலவத ன்யனேம்

பமழ்த்டம் உன்வ இம்வணதிலும் ணறுவணதிலும்
ையக்கும்.
இப்டி அபபனம் டமபட என டயனுயல் டித்ட
னவதில் டங்கள் ளடமனயவக்ளகமண்டு உகமம் ண்ஞ
னடினேம். கமர்தத்டமல், டயபிதத்டமல் என்றுழண ண்ஞ
னடிதமபிட்மலும், குவந்ட ைம் டயனனெர்

ளசமன்மற்ழமல், ''தமபர்க்கும் இன்னுவ'' ன்டி

ப்ரிதணமகப் ழசயக் கஷ்த்டயல் ஆறுடல் டனகய
உடபிவததமபட ண்டங்கள்.
ரிவதர் ஆபர்கலக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ரிவதர் ஆபர்கலக்கு
''மங்கள் 'ரிவதர்' ஆ

கயனங்கநமச்ழச!ளடமனயவ பிட்டு

பிட்பர்கநமச்ழச! ங்கநமல் ன் உடபி ண்ஞ
னடினேம்?'' ன்கயீர்கநம? உங்கநமல் னடிதமடம?

உங்கநமல்டமன் மஸ்டய னடினேம் ன்று உங்கவநத்டமன்
இத்டவ மனய டயர்மர்த்டக் ளகமண்டினந்ழடன். ீங்கள்
உங்கவநப் ட்டுப் ழம ணம் ன்று யவக்க
ழபண்மம். ணஸ் வபத்டமல் ீங்கள் டமன் இந்ட
ழடசத்வட ழடபழமகணமக்கக் கூடித கல்க வ்னைங்கள்
ன்று மன் யவக்கயழன். ளடய்ப த்வட டக்கமக
இல்மணல், உகத்டக்கமகச் ளசய்டமல் கயனத்டத்டயன்
ீனம் ஏய்ச்சலும் இல்மணல் னேபர்கவநபி
உத்மணமகப் ண்ஞமம். கயனபன் மழ
ளசமல்கயழன்.
ணற்பர்கள் ஆஃீஸ் கமரிதம் ழமக ணயஞ்சயத ளகமஞ்சம்
ழமடயல்டமன் ளமடத்ளடமண்டு ண்ஞ னடினேளணன்மல்

ரிவதம ீங்கழநம னல் வனம் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ண்டகய மக்தம் ளற்யனக்கயீர்கள். ஆஃீறக்குப்
ழமய்பந்ட கமத்டயல் உங்கலக்குக் குடும் ளமறுப்னம்
அடயகம் இனந்டட. இப்ழமட அடகவநக் கூடிதபவதில்
குவத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அழகணமக ரிவதர்

ஆகய பதயல் எனத்டனுக்கு ழர் ளமறுப்ன உள்ந

ிள்வநகநின் டிப்ன, ளண்ஞின் பிபமம் னடம
கமர்தங்கள் னடிந்டயனக்கும்.அடற்கப்னனம் ழன் டிப்ன,
ழத்டய கல்தமஞம் ன்ளல்மம் இலத்டப் ழமட்டுக்
ளகமண்ழதினந்டமல் அடற்கு னடிழப இனக்கமட.

ரிவதமபர்கலம் குடும் பிசமம் ன்று அலட
ளகமண்டினந்டமல், ணற்பர்கலம் இவடழத யவத்டக்
ளகமண்டு ப்மிக்க ழபண்டிதடடமன். ஏநவு பதம
ிற்மமபட பிழபக வபமக்தமடயகவநப் னக

ழபண்மணம? ளகமஞ்சணமபட பமப்ஸ்டமச்ணயகவநப்
ழம, பட்டுப்
ீ
ளமறுப்னக்கவநஅடுத்ட டவனவக்கு

பிட்டு பிட்டுத் டங்கள் டங்கள் ஆத்ணமவப கபித்டக்
ளகமள்ந ழபமண்டும். உத்ழதமக கமம் னடிந்ட ின்
ளசமந்ட ியஸ் ண்ஞமணம, ஃமக்ரி வபக்கமணம,
ஃமர்ம் வபக்கமணம, க்ஸ்ளன்னுக்கு 'ட்வ'

ண்ஞமணம ன்று டபித்டக் ளகமண்டினக்கமணல்,
டன்வக் கவத்ழடற்யக் ளகமள்படற்கம பனயகவநத்
ழட ழபண்டும். ஸ்பழதமகமணயல்மணல்

ழமகமணயல்வ ன்ழழ! அடமல், இடற்கு

னன்மல் ளடரிந்ட ளகமண்டு, அபற்யன்டி இடபவ
ண்ஞமட அடேஷ்மங்கவந இப்ழமடமபட ண்ஞ
ஆம்ிக்க ழபண்டும்.
இளடல்மம் ண்ஞிமலும் உச்சயப்ளமலடக்கு அப்னம்
யவத அபகமசம் இனக்கும். அடயல் ழமகமங்கள்
ண்ஞ ழபண்டும்.

இனக்கய ஏய்வப ன்மகப்

ிழதமப்டுத்டயக்ளகமண்டு த் பிதங்கவநத்
டமங்கள் டித்டம் ழகட்டும் ளடரிந்ட ளகமள்பழடமடு
ணற்பர்கலக்கும் அபற்வ டுத்டச் ளசமல்பட ளரித
உகமம்.
அட டபி ீங்கள் ந்டத் ளடமனயல் ளசய்டீர்கழநம, அவட
மலு வன இவநஜனக்கு ஃப்ரீதமகச் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட
அத் உத்ழதமகத்டக்கம ரீவைகலக்கு அபர்கள்
ழமகயடற்கு உடபி ளசய்னேங்கள். ளகமஞ்சம் பசடயதமகப்
ளன்ன் பமங்குகயபர்கநமதினந்டமல் இப்டி
பித்தமடமம் ளசய்பட ணமத்டயணயல்மணல் அபர்கநில்
ஏரிண்டு ழனக்கமபட அன்டமனம் ழசர்த்டப்

ண்டங்கள். ளசமந்டக் குடும்த்டக்கு ளசமத்டச் ழசர்த்ட

வபத்டமல் ணட்டும் ழமடமட. ளபநி ணடேஷ்தமள் இண்டு
ழர் பதிறும் குநிப் ண்டங்கள். இப்டி
ஆடபில்மடபர்கலக்கு னெத்டயழழத டயனட்டு,
னட்டு வ்பநழபம குவனேம். இல்மவணதமல்டமன்

(பசடயதினக்கயபர்கலக்கு ணணயல்மவணதமலுந்டமன்!)
அழகர் ணமற்றுக்கமர்கநமகவும் டயனர்கநமகவும்
ஆகயமர்கள்.

ஆசமத்வடக் கமக்க உடபி
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமத்வடக் கமக்க உடபி
மன் ளசமல்கயட ல்ழமனக்கும்டமன் ன்மலும்

ப்மம்ணஞர்கநில் பசடயனேள்ந ளன்ர்கலக்கு இவடக்

குயப்மகச் ளசமல்கயழன். ணற் னெங்கநில்
யமடபம இவநஜர்கவந ஆடரிக்க அந்டந்ட

னெத்டயல் பசடயனேள்நபர்கள் யம் ற்மடுகள்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். ப்மணஞர்கலக்குத்டமன் அந்ட
'ஸ்ிரிட்' இல்வ.

கமழஜ் அட்ணயன், உத்ழதமகம்

ளறுபட ல்மபற்யலுழண கம்னைல் ீ.ஏ. பந்ட மநமக
ப்மம்ணஞப் சங்கள் அடயகக் கஷ் டவசதில் இனக்கய
இப்ழமடம் அந்ட னெத்டயல் ளநகர்தனள்நபர்கள்
இவட கபிக்கமணயனப்ட யதமதணயல்வ.

என கமத்டயல் ப்மம்ணஞப் சங்கவந கமழஜ்
அட்ணயன், அப்மதின்ட்ளணன்ட் ல்மபற்யலும் ர்க்கமர்
கனயத்டக் கட்டுபவடப் மர்த்ட மன்

ந்ழடமப்ட்டகூ உண்டு. ஆணமம், ந்ழடமந்டமன்
ட்ழன்! ளன்மல், ''இபன் டக்கம ழபட

பித்வதவதனேம், நித பமழ்க்வகவதனேம் பிட்டுபிட்டுப்
ஞழண குயதமக டமசமத்டயல் இங்கயதினப்டற்கு இந்ட
இங்கயீ ஷ் டிப்னம், உத்ழதமகனம்டமழ கமஞம்?

இபமக இடகவந பிமபிட்மலும், ணற்பர்கலம்
ர்க்கமனம் ழசர்ந்ட இபனுக்கு இடகள் கயவதமட ன்று
பிட்டி அடிப்டமல், இப்ழமடமபட ழபறு பனயதில்வ

ன்று அத்ததத்டக்குத் டயனம்ி, உள்நழட ழமடம் ன்று
த்னப்டமக ப்மம்ணஞ ைஞப்டி க்மணத்ழடமடு
இனந்டளகமண்டு யம்ிகநமக பமன
ஆம்ிப்மல்பம?'' ன்று ணப்மல் குடித்டத்டமன்
ந்ழடமப்ட்ழன்.

ஆமல் ந்டட ன் ன்மல், இபனுக்கு ழணல்

டிப்ில்வ, அலக்குப்மட உத்ழதமகணயல்வ ன்டம்,
இபன் டன் ப்மசர ீபிட னவக்குத் டயனம்மணல்,
இன்ம் டுழணமசணமகத் டமசமத்டயழழத இங்க
ஆம்ித்ட பிட்மன். யிணமபில் ழசர்பட, ணயயரிதில்
ழசர்ந்ட ணட ணமம்மடயகவநச் சமப்ிடுபட, ழமட்யல்
ழசர்ந்ட ளகமஞ்சம்கூ ஆம சுத்டணயல்மணல் டயன்ட
ன்ளல்மம் ஆம்ித்ட பிட்மன். இவடப் மர்த்ட

ின்டமன் க்கு இவடபி இபவ ழபறு பிடத்டயல்
இங்கயீ ஷ் டிப்னம் ளௌகயகணம ளடமனயலும் ளறும்டிப்
ண்ஞிபிட்டு, அழடமடு கூத்டமன் னடிந்ட ணட்டும்

ப்மம்ணஞ டர்ணங்கவந அடேஷ்டிக்கச் ளசய்த ழபண்டும்
ன்று ழடமன்யதினக்கயட. இடயல்டமன் ளன்ர்கநின்
மதத்வடக் ழகட்கயழன்.

னடயல் ப்மம்ணஞன் டவதில் வகவபத்டட பிப்
பி இப்ழமட 'ஃமர்பர்ட் கம்னைிடீஸ்' ன்று ழர்
வபக்கப்ட் ளசட்டிணமர், னடயதமர், ிள்வநணமர் ன்று

எவ்ளபமன னெணமகக் கமழஜ் அட்ணயன், ர்க்கமர்
உத்ழதமகம் ல்மபற்யலும் ின்மல் டள்நப்டுபடயல்
னடிந்டயனக்கயடிதமல், இபர்கள் ல்மனம் டயர்கமத்

டவனவகள் பிதத்டயல் பினயப்ழமடு ற்மடு ளசய்த
ழபண்டும். ின்டங்கயத பகுப்ிர் ன்பர்கலக்கும்

ம்ணமம க உகமனம் ளசய்தத்டமன் ழபண்டும்.
ழமகமத்டயல் ழணல் மடய, கர ழ் மடய ன்கய ண்ஞழண
டப்ன ன்டடமன் ம் motto -பமக (ையத பமசகணமக)
இனக்க ழபண்டுணமதினும், இந்ட டிப்ன, உத்ழதமகம் ஆகயத
பிதங்கநில், சய பகுப்மனக்கு உரிதவடனேம்

னக்கஞித்ட ர்க்கமழ ிற்ட் பகுப்மனக்கு

அடயகப்டி சலுவக கமட்டுபடமல்டமன், இந்ட பிதத்டயல்
ணட்டும் மன் ளகமஞ்சம் கம்னைல்-ழயயல் (பகுப்ன
அடிப்வதில்) ழசயதமக ழபண்டிதினக்கயட. ன்று
ளசமல்கயமர்கழந, அந்ட டமழ்த்டப்ட்பர்கவந யதமதணக
னன்ழற்றுபவட மன் ஆழைிக்கபில்வ. ஆமல்
இப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ளசய்கய கமரிதங்கள்
ணற்பர்கவந ண்ஞித் டமழ்த்டய வபப்டற்கமக
ஆகயழமட இபர்கள் டமங்கநமகழப ழணழ

லம்னபடற்கு னதற்சய ண்ஞ ழபண்டும் ன்கயழன்.
இந்ட இத்டயல் ணட்டும் டங்கள் பகுப்னக்குத் டிதமக
உகமம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்கயழன்.
அடமபட ர்க்கமனம் வகபிட்டு, ளசமந்ட னெத்டயலும்
ழமடயத ஆடவு இடபவ ளமட ப்மம்ணஞப்

சங்கலக்குக் குயப்மகவும், ணற் னன்ழயத பகுப்ிர்
ல்ழமனக்குழண ளமடபமகவும் இந்ட னெங்கவநச்
ழசர்ந்ட ளன்ர்கள் என்று ழசர்ந்ட ட்னைழமரிதல்
கமழஜ் வபத்டப் பிடணம ளடமனயல்கலம்
ளசமல்யக்ளகமடுக்க ழபண்டும். ளன்ர்கள்
டங்கலக்குச் சம்நம் பமங்கயக் ளகமள்நமணல் இபற்யல்
ஆசயரிதர்கநமகச் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல் பிழசம்.
ஆமலும், என கமழஜ் ன்று த்டயமல் இட
ளசவுகள், maintenance charges ஆகுணல்பம? அடமல்,
அபசயதச் ளசவுக்கு ணட்டும் கட்டுப்டி ஆகயணமடயரி
குவச்சல் ஃீஸ் பமங்கமம். இடன்னெம்
னன்ழயதடமகச் ளசமல்ப்டும் மடயக்கமப் ிள்வநகள்,
இவ்பநவு டெம் டங்கவந யஷ்கரிக்கமட ளன்ட்ல்

ர்பஸ்
ீ , மங்கு, கம்ளிகள் ஆகயதபற்யல் ழபவக்குப்

ழமபடற்ழகம, ஸ்படந்டயணமக என ளடமனயல் ளசய்ட

ிவனத்டப் ழமகழபம பனயளசய்டடமகும். ட்னைழமரிதல்
கமழயல் டித்டமல் அப்னம் ப்வழபட்மக அழக
னைிபர்யடிகநில் ரிவை லடய டிகயரி
பமங்கமணல்பம? ளகுர் கமழஜ்கநில்டமன் ர்க்கமர்
ீட் ரிர்ழபன் வபத்ட இபர்கவந

பிட்டுகயழட!அடமல்டமன் இந்ட ழதமசவ.
 டவகநில் அடேபஸ்டர்கநம ளரிதபர்கள்
ரிவதமகய ஏய்பில் இனக்கயீர்கநல்பம? ீங்கள் என்று
ழசர்ந்ட கஞிடம், ஃியக்ஸ், ளகணயஸ்ட்ரி, ணற்றும் னட
தன்ஸ்கள், ன்ய ீதரிங், அக்கவுன்ன்ய. இன்ம்
இப்ழமட ற்ட்டினக்கய அழக ளக்மயகல்

ப்ளக்ட்கள், பபிங்
ீ
(ளசவு) ழமன்வப கூத்டமன்,
ங்கர ட பமத்தங்கள் பமசயப்வடக் கூச் ழசர்த்டக்

ளகமள்நமம்-இந்ட ல்மபற்யலும் திற்சய டனபடற்குப்
ிவழபட்மக ட்னைட்ழமரிதல் கமழஜ் ஆம்ினேங்கள்*
ழமடகர், ழமகர் இண்மகவும் இபற்யல் ஞிளசய்ட
இட்டிப்னப் னண்தம் ளறுங்கள். கற் பித்வடவத,
உங்கலக்கு இத்டவ மள் ம்மத்தனம் இப்ழமட
ளன்னும் பமங்கயக் ளகமடுக்கய பித்வடவத, டயம்

எனணஞி இண்டுணஞி ினக்கு உகமணமகச் ளசமல்யத்
டக்கூமடம? இடமல் என ளரித னெ ப்ச்வ
டீவும் உடபி ளசய்டடமகயட.
ளபறுணழ ளடமனயலுக்கம டிப்மக ணமத்டயணயல்மணல்,
இந்ட ட்னைழமரிதல் கமழஜ்கநில் அபபர் கமசம

னவப்டிக் ளகமஞ்சம் ணதக் கல்பினேம், அடேஷ்ம
ழமடவனேங்கூக் ளகமடுக்கமம்.

இந்ட ணதக் கல்பி ழமடவதில் ிற்ட்
பகுப்னக்கமர்கலக்கும் னன்ழயத பகுப்னக்கமர்கள்
ற்மடு ளசய்ட டழபண்டும். ர்க்கமரின் ற்மட்டில்

அபர்கலக்கு ளடய்பக்டய உண்மக்க டவுணயல்வ. அட
ணட்டுணயல்மணல் அபர்கலக்கமகப் ழமமடுபடமகச்
ளசமல்யக்ளகமள்கய மஸ்டயகக் கட்சயகநின் பவதிலும்
அபர்கள் பினப் மர்க்கயமர்கள். இழட ணதத்டயல்
அபர்கவநப் டிப்ன, டபி, இபற்யலும் டெக்கயபிட்டு,
உரிவண, ஸ்ட்வக், எத்டவனதமவண ன்ளல்மம் ழபறு
ளசமல்யக் ளகமடுப்டமல், டவனவ டவனவதமக
அபர்கலக்கு பந்டனக்கய ஸ்பமபணம க்டயனேம்,

அக்கப் ண்னம் ணவந்டழமய் அபர்கள் டயளகட்டுப்
ழமகும்டிதம யவ உண்மகயதினக்கயட.
ஆடிதமல் அபர்கவநனேம் ளடய்பத்டயன் க்கம் டயனப்
ழபண்டித கவண  னடமதம் னலபடற்குழண
இனக்கயட. அட என க்கம் இனக்கட்டும்.
இங்ழக ன் ளசமன்ழளன்மல், ண பமய்ப்ன இனந்ட
பிட்பர்கலக்கமக வபக்கய ட்னைட்ழமரிதல்

கமழஜ்கநில் அபபர் குமசமப்டி ணதக்கல்பி,

அடேஷ்மங்கவநனேம் ழமடயக்கமம் ன்ட. இப்ழமட
ழமகம் இனக்கய இனப்ில், இவட 'கம்ல்ரி'தமகப்
ண்ஞிமல், இம்ணமடயரி கமழயல் ழச பனகயபர்கழந
குவந்ட ழமய்பிடுபமர்கழநம ன்று தணமதினக்கயட!

ஆடிதமல் இவட 'ஆப்'மக வபக்கமம். கட்மதப்

மணமக இல்மடடமழழத 'இடயல் ன்டமன் இனக்கு?
மர்ப்ழமழண!' ன்று னக்கு ஆர்பம் ற்ட்டு இஷ்
மணமக டுத்டக் ளகமள்நமம்.
கமவநப் னபத்டயல் ஆம சுத்டய இல்மணல் கண்டிச்
சமப்ிட்டு ணமஞபர்கள் ணஸ் பிகமப்டுபவடத்
டடுப்டமக, இந்டக் கமழஜ்கநில் சமஸ்டய

ம்ப்டமதப்டிதம மஸ்ல்கலம் வபக்கமம்.
ஆமசுத்டய ஆத்ண சுத்டயக்ழக அஸ்டயபமம் ணமடயரி. அட
இப்ழமட ளமம்வும் சரர்ளகட்டுப் ழமதினக்கயட.

கண்வடத் டயன்டற்குக் கண் இளணல்மம் ழமட்ல்
ணதணமதினக்கயட. னன்ழ ழமட்ல் ன்ழட
ன்ளபன்று ம் னெத்டக்குத் ளடரிதமட.

ழமட்ல் வபத்டக் கமசு பமங்கயக் ளகமண்டு அன்
பிக்தண ளசய்பட (உஞவப பிற்ட) ம் சமஸ்டயப்டி
மழணதமகும். னன்ளல்மம் ஊனக்கு ஊர்
இடமல்டமன் தமத்ரிகர்கலக்கமக சத்டயம் ன்று

டர்ணசமவ இனந்டட. அடயழ சமஸ்டயப்டிதம
ஆமழண, மள் கயனவணகநிலும் வ்ட உபம

டயங்கநிலும் ப்டிப் ழமடழணம அப்டிழத ழமட்டு
பந்டமர்கள். தமத்ரிகர்கள் இம்ணமடயரி ழமம்

ண்டபடயல் அபர்கலக்கு ''ற்ட இகழ்ச்சய'' ன்ட
இல்மணழ, சத்டயம் த்டகயபர்கலக்கு ணட்டும்
ஈவகதின் னண்தம் கயவத்ட பந்டட!
ணற்பர்கவந பிவும், பித்தமப்தமம் ளசய்கய இநம்
னபத்டயயப்பர்கவந பழதம ழசஷ்வதமல் னத்டய
பிகமப்மணல் ையக்க ழபண்டிதட ளமம்வும்

அபசயதணமடமல் அபர்கலக்கமக சமஸ்த்ரீதணம

மஸ்ல்கள் வபத்ட சுத்டணம ஆமம் ழமடுபவட
னக்தணமகக் கபத்டயல் ளகமள்ந ழபண்டும்.
பமழ்க்வகதின் கவசய ஸ்டயடயதில் இனக்கும்
ளன்ர்கநம ீங்கழந ழதமசயத்டப் மனங்கள்.

த்டவழதம ஆதிம் பனணமக ம் ளரிழதமர்கள்
ையத்டக்ளகமடுத்ட ஆசம, ஆம சுத்டயகள்
இன்ளபன்ழ ளடரிதமணல் இநந்டடவனவதிமல்
டமவ பமர்க்கப் பிமணம? பிக்கூமட ன்மல்,
தமவக் ளகமண்டு இவடப் ண்டபட? மமடமன்
னன்கமங்கநில் டர்ண ைஞத்வட கபித்டக்

ளகமண்ட. ஆமல் இப்ழமடள்ந ர்க்கமவக் ளகமண்டு
ஆசம அிபினத்டயக்கு 'னொல்' ழமப் ண்ஞ யவப்ழட
ரிமம் அல்பம? ழமக இந்ட ஆசமங்கவநத்
டமங்கழந மசம் ண்டபழடம அல்ட ிர் மசம்
ண்டம் ழமடமபட 'ஆம' ன்று ழபடிக்வக மர்த்டக்
ளகமண்டு இனப்ழடமடமன் ம் ழடசத்டயல்
'னற்ழமக்குக்கமர்'கநின்

ளகமள்வகதமக இனக்கயட.

அபர்கவந ணீ ய ம்னவத 'ளக்னைர்'மமங்கனம்

ழமகமட. ஆவகதமல் ம்னவத னமட டர்ணங்கவநக்
கமப்மற் மழணடமன் ஆவடச் ளசய்த ழபண்டும்
ழப உங்கநில் கற்யந்ட, அழக இங்கநில் ல்
டபிகள் பகயத்ட ஏநவு ளசல்பனம் ளசல்பமக்கும்
ளற்று டற்ழமட யவத மபகமசம் ளற்றுள்ந
ளன்ர்கநம ளரிழதமர்கழந இந்ட பிதத்டயல்
டங்கநமயதன் ளமறுப்வ டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

* கம்ப்னைட்ர்

சகமப்டம் ிப்டற்கு னன் கூயதட. ழப

அந்டப் திற்சயவதனேம் ழசர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ள்நிப்டிப்ழமடு ண்வத சமஸ்த்ங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ள்நிப்டிப்ழமடு ண்வத சமஸ்த்ங்கள்

இபசணமக ழபட சமஸ்த்ம் கற்றுக் ளகமடுக்கயழமம்
ன்று ஆம்ித்டமல்கூ அடற்கு ளஸ்மன்ஸ்
(பழபற்ன) இல்வ. ழபட சமஸ்த்ம் ணட்டுணயல்வ
டயனக்குள், ழடபம-டயவ்த ப்ந்டம், அல்ட ம்

ழடசத்டயல் ீண்கமணமக இனந்ட இப்ழமட சயத்டபனம்
யத்டர் சமஸ்த்ம் னடமபற்யல்கூ இபச பகுப்ன
த்டச் சய ளரிழதமர்கள் டுத்ட ல் னதற்சயகள்
ன் டபில்வ. இந்டப் டிப்ிழ ழமமல்,
உத்ழதமகத்டக்கு உடபி ளசய்கய ஸ்கூல் டிப்னக்கு
மடகணமகயட ன்று ங்கள் இபற்வ ஆடரிக்கமணழ
பிட்டுபிடுகயமர்கள். அடமல் க்கு ன்

ழடமன்றுகயட ன்மல் ஸ்கூல் மத்வட பிமணல்,
அழடமழழத ழபடமப்தமத்டக்கு உரிதபர்கலக்கு
ழபடத்வடனேம், ணற்பர்கலக்கு இட னமட
சமஸ்த்ங்கள், கவகள் இபற்வனேம் ழசர்த்டக் கற்றுக்

ளகமடுப்டற்கமக ப்வழபட் ஸ்கூல்கள் ஆம்ிக்கமம்.
டயனம் அவ ணஞி, என ணஞி ஸ்கூல் தத்வட ீட்டி,
ீ வ் மட்கவநனேம் ளகமஞ்சம் குவத்டக் ளகமண்மல்
இந்ட ணமடயரி ளகுர் யழமடு கூழப

சமஸ்த்ங்கள், ழடசயதக் கவகள் இபற்வனேம் ளசமல்யக்

ளகமடுக்க னடினேம். இப்டிப் சங்கவநத் டதமர் ண்ஞிக்
கம பிதணயல்மணழ 'ளணட்ரிக்'ரீவைக்கு

அனுப்னபடமக ற்மடு ளசய்டமல் அழகப் ளற்ழமர்கள்
டங்கள் குனந்வடகவந இப்டிப்ட் ஸ்கூல்கநில் ழசர்க்க
னன் பனபமர்கள்.
ளன்ர்கள் ணமத்டயந்டமன் இவடச் ளசய்த
ழபண்டுளணன்டயல்வ. ல்மனம் ழசர்ந்ட ளசய்தமம்.
ணப்னர்பணமக ஈடுட்டு, ''ிற்மடு டிக்ரி, டிப்நழணமவுக்கு
மிதில்மணழ, ம்னவத னமட சமஸ்த்ங்கள்,
க்டய டைல்கள், ீடய டைல்கள், கவகள் ஆகயதவப அனயந்ட
ழமகமணல் ளசமல்யக் ளகமடுக்கயழமம்'' ன்று ளமட

ங்கலக்கு டுத்டச் ளசமன்மல், அபர்கள் யச்சதம்
டங்கள் ிள்வநகவந இப்ள்நிக்கூங்கநில் ழசர்ப்மர்கள்.
ம்னவத ளடமன்று ளடமட் ணத்டம மகரிகத்டக்கு
பமரிசமக பனங்கமப் ிவகவந உனபமக்குகய
ழனகமம் இட.
இந்ட மகரிகத்டக்கு அடிழபரில் ம் பிடுகய
ணமடயரிதம டர்ணம் டளபன்மல் ழபடம் டிக்க
பினப்னள்நபர்கலக்கும், கற்றுக்ளகமடுக்க னன்
பனகயபர்கலக்கும் கஷ்ணயல்மணல் ீபம்

த்டபடற்கம ளநகர்தங்கவநப் ண்ஞித்
டனபடமகும்.

பனம் டன்மம ந்ட டர்ணத்வடனேம் ளசய்த
ழபண்டும் ன்ட ளமட பிடயதமமலும், குயப்மக
பித்தமடமம் ப்மம்ணஞனக்கும், ழகமம்ைவஞ
வபச்தர்கலக்கும் அபசயதக் கவணழத ஆகயட.

பித்தமடமம் ன்கயழமட, ம்னவத ழடச பமழ்வுக்கு
உதிர்யவதமக உள்ந ழபட பித்வதக்கும், ம்னவத
ணடத்டக்கு னக்த மவதமக இனக்கய ம்ஸ்கயனடப்
டிப்னக்கும் னடல் இம் ளகமடுத்ட உடபி னரித
ழபண்டும். க்கு என்று ழடமன்றுகயட.

கன்தமடமத்வடனேம், பித்தமடமத்வடனேம் பிழசணமகச்
ளசமல்கயமர்கள் அல்பம?கன்தமடம பிதம் அப்னம்
ளசமல்கயழன். இந்ட இண்டுக்கமகவும் ம் ணத்டயல்
அிணமனள்நபர்கள் இன்¨ன்ஸ் மயயகள் டுத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும். இடற்கமகக் 'கன்தமடம ட்ஸ்ட்',
'ழபட

ைஞ ீடய ட்ஸ்ட்'ன்று இண்டு ட்ஸ்ட்

ஆம்ிக்கயழமம். இபற்யன் ட்ஸ்டிகவந யதணயக்க இந்ட
ணத்டயன் ஸ்பமணயகலக்கு அடயகமணயனக்கும். ணத்டக்கு

ட்ஸ்டிகள் கஞக்குக் கமட்டுபமர்கள். ணற்டி ட்ஸ்ட்கள்
ஸ்ழபழதச்வசதமகழப க்கும். இந்ட ட்ஸ்ட்கவந
nominee -கநமக

(ளடமவக ளறுபர்கநமக)ப் ழமட்டு ணத்ட

க்டர்கள் இன்லன்ஸ் மயயகள் டுத்டக்
ளகமள்நமம். னலத் ளடமவகனேம் ட்ஸ்வச்

ழசனம்டிதமகப் ழம ழபண்டும் ன்டயல்வ.

மடயத்ளடமவக இன்லன்ஸ் டுத்டக் ளகமண்பரின்
குடும்த்டக்குச் ழசனம்டிதமகவும், ணீ டயப் மடய ட்ஸ்வச்
ழசனம்டிதமகவும் ண்ஞிமல் ழமடம். குனந்வடகள்
இனக்கயபர்கள் டங்கள் ளண் குனந்வடதின் ழரில்
கன்தமடம மயயனேம் ஆண் குனந்வடதின் ழரில்
ழபடபித்தமடம மயயனேம் டுத்டக் ளகமள்நமம்.
ட்ஸ்டின் னெம் ழபறு தமழம என கன்தமக்

குனந்வடக்குக் கல்தமஞனம், ழபறு தமழம என

ிள்வநக்கு ழபடஜமனம் ற்டுகய னண்தம் மயய
ழமல்ர்கநம குனந்வடகவநச் ழசனம். இடமல்

யத்டயல் ப்ரீணயதம் கட்டுகய டகப்மர் டமன் அந்டப்
ளண்குனந்வடவத ரிடணடயதமபடற்கு னன்ழ கன்தம
டமம் ண்ஞிக் ளகமடுக்கமட ழடமத்டக்கும், அந்டப்

ிள்வநவத அத்ததத்டக்கு பிமட ழடமத்டக்கும்
ளகமஞ்சம் ரிமம் ளசய்ட ளகமண்டமகவும் ஆகும்.
டங்கள் குனந்வடகலக்கு சமஸ்டயழமக்டணமகச் ளசய்த

ழபண்டிதவடச் ளசய்டபர்கலக்கும் இந்டக் கன்தம, பித்தம
டமங்கவநச் ளசய்டமல் இட்டிப்னப் னண்தம்!
டிக்ரி இல்மணழ ணடயப்னப் ள
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
'டிக்ரி' இல்மணழ

ணடயப்னப் ள

ரிவதமபர்கள் டங்கவந ணட்கப் ண்ஞிக் ளகமண்டு
உட்கமமணல், கயலகயலளபன்று கல்க வ்னைங்கநமகய,
னெத்டக்கு யனலும் னனம் ளகமடுத்ட ஆடரிக்க
னடினேம், ஆடரிக்க ழபண்டும் ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
என ரிவதர்ட் ன்ீிதர் இண்டு வதன்கலக்கு

ஏபர்ீதர் டிப்னக்கு ணணமக பட்டிழழத
ீ
(னடிந்டமல்
அன்னம் ழமட்டு) டிக்கக் கற்றுக் ளகமடுத்டமல்,

அபர்கள் டிக்ரி பமங்க ழபண்டுளணன்டகூ இல்வ;
இன் ளரிதபரிம் டித்டமர்கள் ன்டமழழத
அபனவத ர்டிஃிழகட்வப் மர்த்ழட, ப்வழபட்
கமன்ட்மக்ர்கள் அபர்கவந ழபவக்கு டுத்டக்

ளகமள்பமர்கள். ன்ீிதரீங் கமழயல் டக்கு இம்

கயவக்கபில்வழத ன்று forward community ணமஞபன் அன
இணயனக்கமட. இப்ழமட ங்கர டத்டயல் எனத்டின்

டிக்ரிவதழதம டிப்ழநமணமவபழதம மர்க்கமணல், இன்மர்
சயஷ்தன் ன்றுடமழ கச்ழசரிக்கு மக்கமர்கள்
கூப்ிடுகயமர்கள்? அப்டிழத forward community-ச் ழசர்ந்ட
பமயர்கள் ணற்த் டவகநிலும் கமழஜ் டிப்வ
டயர்மர்க்கமணல் இன்மனவத சயவைதில்
கற்றுக்ளகமண்மன் ன்டமழழத ப்வழபட் ஃமக்ரிகள்,
கம்ளிகள் ஆகயதபற்யல் உத்ழதமகம் ளக்கூடித

ணம உகமம் ன்ணடயப்ன ளற் அடேபஸ்டர்கநம
ளன்ர்கள் என்றுகூடி பித்தமடமம் ளசய்படமல்

ற்டும். இப்ழமட ீ.., அந்ட 'ளக்', இந்ட 'ளக்' ன்று
த்டவ டிப்னகள் டிதமர் ஸ்டமங்கநமல்
த்டப்ட் ழமடயலும் னைிபர்யடி டிக்ரிகவநபி
உசத்டயதமக ர்க்கமர் உள் ல்மமலும்

யவக்கப்டுகயன்?அம்ணமடயரி இடவும் வ்னத்டயதமக
னடினேம்.

ளண்கலக்கம ஞிகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளண்கலக்கம ஞிகள்
ளண்கள் கயல் எனயவு இனக்கயழமட ழசர்ந்ட ல்
ணட டைல்கவநப் டித்ட ணற் ஸ்டயரீகலக்குச் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கமம். ம்ஸ்கயனடத்டயலும் டணயனயலும் ணக்கு
இனக்கய ஸ்ழடமத்ங்கள் தழடஷ்ம். ளண்கள் என்று

ழசர்ந்ட இபற்வப் மம் ண்ஞமம். ணம், ழகமதில்

ணமடயரிதமபற்றுக்கு சுத்டணம ணஞ்சள் குங்குணம்
ண்ஞிக் ளகமடுக்கமம்.
[குங்குணம்

ப்டிச் ளசய்பட ன்டற்கு எனனவ வ

ளரிதபர்கழந ளகமடுத்ட குயப்ன: னப்ட ழடமம
ளகட்டிதம உனண்வ ணஞ்சள் டுத்டச் சயறு

டண்ங்கநமக றுக்கயக் ளகமள்க. இடற்கு ண வ
லுணயச்சம் னச்சமறு பிவடதில்மணல் படிகட்டி டுத்டக்
ளகமள்க. (ணஞ்சள் னடயத கவதில் ழடமமக்
கஞக்கயல் வழமட்டு பமங்குபடழமல், லுணயச்சஞ்
சமற்றுக்கு பட்டில்
ீ
வ மர்ப்ட னடிதமட. அடமல்
னகத்டல் அநவபதில் பட்டில்
ீ
இனக்கக்கூடித அவுன்ஸ்
க்நமயல் அநந்ட ழமடுகய பிடத்டயல் ளசமன்மல்,
டயமறு அவுன்ஸ் லுணயச்சம் னச்சமறு டுத்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும்.) இந்டப் னச்சமற்யல் ன்மகப்
ளமடித்ட ளபங்கமனம் டிக்கமனம் எவ்ளபமன்றும்
னென்று ழடமம ழமட்டுக் கவக்கவும். ணஞ்சள்

டண்ங்கவந இடயல் ழமட்டுக் கக்கயக் ளகமள்நவும்.
பமதகன், ஈதம் னசயத மத்டயத்டயல் வபப்ட உத்டணம்.
இவட எனமநில் னென்று டவப ன்மகக் கயநவும்.

னச்சமறு ணஞ்சநில் ழசர்ந்ட சுண்டிதிகு யனயழழத
ன்மகக் கமத வபக்கவும். அப்னம் உயல் இடித்ட
பஸ்டயமதஞம் ளசய்தவும். (ளணல்யத டஞிதில்
ளமடிவத படிகட்டுபழட பஸ்டயமதஞம் அல்ட
பஸ்டயகமதம்.) இப்டி பிலகய சுத்டணம ணஞ்சட்
குங்குணத்வட பமதகன் மடிதில் த்டயப்டுத்டவும்.
குங்குணத்டயல் என்று அல்ட இண்டு ழடக்கண்டி (teaspoon) சுத்ட

சு ளய்பிட்டு, கட்டி டட்மணல், ன்மகக்

கக்கச் ளசய்ட வபத்டமல் கமப்னம் ( preservative) ஆகும்;
னிடனம் ஆகும். சுத்டணம சுளய் கயவத்டமல்
ணட்டுழண ழசர்க்கவும். சக்வகப்ற்யக் ளகமஞ்சம்
ந்ழடணயனந்டமல்கூ ளய்ழத ழசர்க்கமபிட்மலும்
மடகணயல்வ.]
ஸ்பமணய டீத்டக்கு அகத்டயழழத சுத்டணமக ளபண்ளஞய்
கமய்ச்சய, சும் ளய் டுத்டத் டமம். னவனயதமட
அைவடகள் ளமறுக்கய அனுப்ி வபக்கமம். ''அைவட''
ன்மழ ''னயதமடட'' ன்று அர்த்டம். ஆமல் இப்ழமட
ணந்த்மைவட ன்று ழமடுபடயல் மடய ளமய் ணமடயரி
டெநமகத்டமழ இனக்கயட? ணந்த்மைவட னலசமக
இனந்டமல்டமன் அடமல் ணங்கநம் கயவக்கும்.

ங்கயனந்ழடம. 'டின்'ில் அவத்ட பனகய ளய்தில்
டமபட ளகமலப்னக் கந்டயனந்டமல், அவட ஸ்பமணய
டீத்டக்குப் ழமடும் ழமட உத்ழடசயத்ட ழைணம்
உண்மகமணழ ழமய்பிடும். மன்

ழகள்பிப்டினக்கயழன்: னன்ளல்மம் தமமபட என
ழமணம், தஜ்ஜம் ன்று ளசய்டமல் பிழமடயகள் அவட
யஷ்மக்குபடற்கு என டந்டயம் ண்டபமர்கநமம்.
அடமபட ழமணம் ண்டகயபிம் ளமம்வும்
ஸ்ழம் பந்டபிட்ட ழமல் டிப்மர்கநமம்.
'ழமணத்டக்கு

மங்கள் ளய் வகங்கர்தம் ளசய்கயழமம்'

ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ளய்தில் ளகமஞ்சம் ன்யக்
ளகமலப்வக் கந்ட ளகமடுத்டபிடுபமர்கநமம்.
அவ்பநவுடமன்! இந்ட ணமடயரி அசுத்ட ளய்திமல்
ழமணம் ண்ஞிமல் ண்டகயபர்கலக்கு ல்

ன் கயவக்கமணல் ழமய்பிடும் ன்ழடமடு, பிரீட

ன் ழபறு உண்மகும். ழமணம் அல்ட ஸ்பமணய

டீத்டக்கம ளய், ணந்த்மைவட, குங்குணம் னடயதவப
சுத்டணமக இனக்கழபண்டும். இபற்யல் கவச் சக்குகவந
ம்னபவடபிப் ளண்கள் ழசர்ந்ட வகங்கர்தணமகச்
ளசய்டமல் ச்மக்தணமக இனக்கும்.
ணற் ழமல் ர்பஸ்கவநபி
ீ
ளடய்ப
ம்ந்டணம, ணட ம்ந்டணம இப்டிப்ட்
ஞிகவநப் ளண்கள் னக்தணமகச் ளசய்தமம்.
ட்டுப்னவப, வபம் இன்னும் ழபறு 'டமம்டெம்'

ளசவுகள் ளசய்தமணயனப்டற்கு ஸ்டயரீகள் என
ப்டயக்வஜ ண்ஞிக் ளகமண்மல் அடழப ளரித
உகமணமகும். ட்டுத்டஞி ழபண்மம் ன்று

வபப்டமல், ைக்கஞக்கம ட்டுப்னச்சயகவநச்
சமகமணல் கமப்மற்யத னண்தம் கயவக்கும். அழடமடு,
'இனக்கயபர்'கள்

இப்டிச் ளசவு ளசய்பவடப் மர்த்ட,

'இல்மடபர்'கலக்கும்

ஆவச உண்மகயழட; கன் கஸ்டய

பமங்கயதமபட அபர்கள் ஆவசவதப் னர்த்டய ளசய்ட
ளகமள்கயமர்கழந, இப்டி அபர்கலக்குத் டப்ம

பனயகமட்டி அகமம் ண்ஞமணயனப்ழட உகமந்டமன்.

இந்ட ஆம்ங்கள் ழமய், கமப்ிக்குப் டயல் ழணமர்க்கஞ்சய
சமப்ிடுபட ன்மகயபிட்மல் ல்மக் குடும்த்டயலும்
மடயச் ளசவு ணயஞ்சும். கன் பமங்கயக் குடித்டம்

ளசய்பர்கள் கன் பமங்கமணல் கமம் டள்நமம்.
ளண்கலம் சயணடமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ளண்கலக்கம ஞிகள்
ளண்கள் கயல் எனயவு இனக்கயழமட ழசர்ந்ட ல்
ணட டைல்கவநப் டித்ட ணற் ஸ்டயரீகலக்குச் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கமம். ம்ஸ்கயனடத்டயலும் டணயனயலும் ணக்கு
இனக்கய ஸ்ழடமத்ங்கள் தழடஷ்ம். ளண்கள் என்று

ழசர்ந்ட இபற்வப் மம் ண்ஞமம். ணம், ழகமதில்
ணமடயரிதமபற்றுக்கு சுத்டணம ணஞ்சள் குங்குணம்
ண்ஞிக் ளகமடுக்கமம்.
(குங்குணம்

ப்டிச் ளசய்பட ன்டற்கு எனனவ வ

ளரிதபர்கழந ளகமடுத்ட குயப்ன:னப்ட ழடமம
ளகட்டிதம உனண்வ ணஞ்சள் டுத்டச் சயறு

டண்ங்கநமக றுக்கயக் ளகமள்க. இடற்கு ண வ

லுணயச்சம் னச்சமறு பிவடதில்மணல் படிகட்டி டுத்டக்
ளகமள்க. (ணஞ்சள் னடயத கவதில் ழடமமக்
கஞக்கயல் வழமட்டு பமங்குபடழமல், லுணயச்சஞ்
சமற்றுக்கு பட்டில்
ீ
வ மர்ப்ட னடிதமட. அடமல்

னகத்டல் அநவபதில் பட்டில்
ீ
இனக்கக்கூடித அவுன்ஸ்
க்நமயல் அநந்ட ழமடுகய பிடத்டயல் ளசமன்மல்,
டயமறு அவுன்ஸ் லுணயச்சம் னச்சமறு டுத்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும்.) இந்டப் னச்சமற்யல் ன்மகப்
ளமடித்ட ளபங்கமனம் டிக்கமனம் எவ்ளபமன்றும்
னென்று ழடமம ழமட்டுக் கவக்கவும். ணஞ்சள்

டண்ங்கவந இடயல் ழமட்டுக் கக்கயக் ளகமள்நவும்.
பமதகன், ஈதம் னசயத மத்டயத்டயல் வபப்ட உத்டணம்.
இவட எனமநில் னென்று டவப ன்மகக் கயநவும்.

னச்சமறு ணஞ்சநில் ழசர்ந்ட சுண்டிதிகு யனயழழத

ன்மகக் கமத வபக்கவும். அப்ம் உயல் இடித்ட
பஸ்டயமதஞம் ளசய்தவும். (ளணல்யத டஞிதில்

ளமடி.வத படிக்கட்டுபழட பஸ்டயமதஞம் அல்ட
பஸ்டயகமதம்.) இப்டி பிலகய சுத்டணம ணஞ்சட்
குங்குணத்வட பமதகன் மடிதில் த்டயப்டுத்டவும்.

குங்குணத்டயல் என்று அல்ட இண்டு ழடக்கண்டி (teaspoon) சுத்ட

சு ளய்பிட்டு, கட்டி டட்மணல், ன்மகக்

கக்கச் ளசய்ட வபத்டமல் கமப்னம் ( preservative)

ஆகும்;னிடனம் ஆகும். சுத்டணம சுளய் கயவத்டமல்
ணட்டுழண ழசர்க்கவும். சக்வகப்ற்யக் ளகமஞ்சம்
ந்ழடணயனந்டமல்கூ ளய்ழத ழசர்க்கமபிட்மலும்
மடகணயல்வ.)

ஸ்பமணய டீத்டக்கு அகத்டயழழத சுத்டணமக ளபண்ளஞய்
கமய்ச்சய, சும் ளய் டுத்டத் டமம். னவனயதமட
அைவடகள் ளமறுக்கய அனுப்ி வபக்கமம்.
''அைவட''ன்மழ ''னயதமடட''ன்று

அர்த்டம். ஆமல்

இப்ழமட ணந்த்மைவட ன்று ழமடுபடயல் மடய ளமய்
ணமடயரி டெநமகத்டமழ இனக்கயட?ணந்த்மைவட

னலசமக இனந்டமல்டமன் அடமல் ணங்கநம் கயவக்கும்.
ங்கயனந்ழடம. 'டின்'ில் அவத்ட பனகய ளய்தில்
டமபட ளகமலப்னக் கந்டயனந்டமல், அவட ஸ்பமணய
டீத்டக்குப் ழமடும் ழமட உத்ழடசயத்ட ழைணம்
உண்மகமணழ ழமய்பிடும். மன்
ழகள்பிப்டினக்கயழன்:னன்ளல்மம் தமமபட என
ழமணம், தஜ்ஜம் ன்று ளசய்டமல் பிழமடயகள் அவட
யஷ்மக்குபடற்கு என டந்டயம் ண்டபமர்கநமம்.

அடமபட ழமணம் ண்டகயபிம் ளமம்வும்
ஸ்ழம் பந்டபிட்ட ழமல் டிப்மர்கநமம்.
'ழமணத்டக்கு

மங்கள் ளய் வகங்கர்தம்

ளசய்கயழமம்'ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ளய்தில்
ளகமஞ்சம் ன்யக் ளகமலப்வக் கந்ட

ளகமடுத்டபிடுபமர்கநமம். அவ்பநவுடமன்!இந்ட ணமடயரி
அசுத்ட ளய்திமல் ழமணம் ண்ஞிமல்
ண்டகயபர்கலக்கு ல் ன் கயவக்கமணல்
ழமய்பிடும் ன்ழடமடு, பிரீட ன் ழபறு உண்மகும்.
ழமணம் அல்ட ஸ்பமணய டீத்டக்கம ளய்,
ணந்த்மைவட, குங்குணம் னடயதவப சுத்டணமக

இனக்கழபண்டும். இபற்யல் கவச் சக்குகவந
ம்னபவடபிப் ளண்கள் ழசர்ந்ட வகங்கர்தணமகச்
ளசய்டமல் ச்மக்தணமக இனக்கும்.

ணற் ழமல் ர்பஸ்கவநபி
ீ
ளடய்ப
ம்ந்டணம, ணட ம்ந்டணம இப்டிப்ட்

ஞிகவநப் ளண்கள் னக்தணமகச் ளசய்தமம்.
ட்டுப்னவப, வபம் இன்னும் ழபறு 'டமம்டெம்'ளசவுகள்
ளசய்தமணயனப்டற்கு ஸ்டயரீகள் என ப்டயக்வஜ

ண்ஞிக் ளகமண்மல் அடழப ளரித உகமணமகும்.
ட்டுத்டஞி ழபண்மம் ன்று வபப்டமல்,
ைக்கஞக்கம ட்டுப்னச்சயகவநச் சமகமணல்
கமப்மற்யத னண்தம் கயவக்கும். அழடமடு,
'இனக்கயபர்'கள்

இப்டிச் ளசவு ளசய்பவடப் மர்த்ட,

'இல்மடபர்'கலக்கும்

ஆவச உண்மகயழட;கன் கஸ்டய

பமங்கயதமபட அபர்கள் ஆவசவதப் னர்த்டய ளசய்ட

ளகமள்கயமர்கழந, இப்டி அபர்கலக்குத் டப்ம

பனயகமட்டி அகமம் ண்ஞமணயனப்ழட உகமந்டமன்.
இந்ட ஆம்ங்கள் ழமய், கமப்ிக்குப் டயல் ழணமர்க்கஞ்சய
சமப்ிடுபட ன்மகயபிட்மல் ல்மக் குடும்த்டயலும்
மடயச் ளசவு ணயஞ்சும். கன் பமங்கயக் குடித்டம்

ளசய்பர்கள் கன் பமங்கமணல் கமம் டள்நமம்.
சரீ உவனப்னம் ந்டடயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சரீ உவனப்னம் ந்டடயனேம்
னனர்கள் சரீ உவனப்வக் குவத்டக்
ளகமண்டயயனந்டடமன் ஆண் ிவகள் ிப்ட

குவந்ட பனகயட. இப்டிக் குவந்டமல்டமன், சக்கு
அடயகம் கயவக்கமபிட்மல் பிவ கூடிபிடும் ன்
ளமனநமடம பிடயப்டி, படையவஞ, சரர் ன்று ிள்வந
பட்டுக்கமன்
ீ
கணமக பமங்குபடமகவும், அடமல் ம்
னெ டர்ணழண குநயப் ழமபடமகவும்

ம்பித்டயனக்கயட. க்மணயக்ஸ்டி 'கயமக்கய' தமகயபிட்
ஆடக்கு dowry ளகமடுப்ளடன்ட ம் ணடத்டக்ழக
மிதில் ளகமண்டு பிட்டினக்கயட.
னன்ளல்மம், ிமம்ணஞின்
யத்தகர்ணமடேஷ்மங்கலம், ணற் மடயதமர்கநின்
மம்ர்தத் ளடமனயல்கலம் ன்மக அபர்கள் இடுப்வ
னயத்டபிடும். 'னயத்டபிடும்' ன்று ழடமன்யமலும்
அடழப உண்வணதில் ம் டந்டட! அந்ட மள்
ஆமத்டயலும் த்ட மஸ்டய.

ிற்மடுடமன், னடயல் ிமம்ணஞனும் அப்னம் இபவப்
மர்த்ட ணற்பர்கலம் white-collared job,sedentary job

ன்கயமர்கழந, அப்டி அலக்குப்ட்டுக் ளகமள்நமணல்
ஆீயல் ங்க்கமவுக்குக் கர ழன உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு
ழபவ மர்ப்டடமன் ளனவண ன்று ஆட. இடமல்
ற்ட் ணற் அர்த்டங்கள் இனக்கட்டும்.

ழபடபித்வதனேம் வபடயகமடேஷ்மனம் பர்ஞமச்ணனம்
ழமய், கப்ட் ழமட்டி, ளமமவண, மடய த்ழபம், இ
த்ழபம் ல்மம் பந்டடற்ழக இப்டி ர்க்கமர்
உத்ழதமக ழணமத்டயல் ிமம்ணஞன் கயமணத்வட பிட்டு
ஏடி பந்டட டமன் பிவட ழமட்ட அந்டப் ளரித

அர்த்டம் என க்கம் இனக்கட்டும் -- இப்டி சரீத்டமல்
ளசய்னேம் ழபவவதக் குவத்டக் ளகமண்டன்

இன்ளமன அர்த்டம் ளௌனம் ஷ்ணமட.
இப்ழமட ஆமனம் னஷ்டிக்கமடமக இல்வ.
ளகணயகல் ஃளர்டிவர் பிவநச்சவ

மஸ்டயதமக்கமம்; ஆமல் பிவநளமனநின் த்ட
இடயல் ளமம்க் குவந்ட பிடுகயட. ழமடமடடற்கு
ஆழமக்தத்டக்கு மி ண்ஞி, ம்னத் டநர்ச்சயவத

உண்டுண்டகய கமி னடயத மங்கள் ழபறு பந்ட
ழசர்ந்டயனக்கயன். னெவநக்கு ழபவ
மஸ்டயதமகயதினக்கயட; 'ழம உனவு'
மஸ்டயதமகயதினக்கயட. இட ரிதமய் க்க
ழபண்டுணமமல் னத்டய சுத்டணமகவும், த்பணமகவும்,
சமந்டணமகவும் இனந்டமக ழபண்டும். ஆமல்
சூழ்யவழதம யிணமக்கள், மபல்கள், த்டயரிவககள்
ஆகயதபற்மல் ணடேஷ்தவக் கமண ழபகத்டயலும்;

மயடிக்மலும் பிட பர்க்கப் ழமமட்ங்கநமலும்
க்ழமட ழபகத்டயலும் டள்நி இபனுவத னத்டயவதனேம்

ம்வனேம் ளமம் ீப்டுத்டபடமதினக்கயன்.
டயவந்ட பதமகயபிட்மல் னெக்குக் கண்ஞமடி
ழபண்டும், மற்ட பதற ஆமல் blood pressure-குத்

டப்ிக்கயபன் பழம எனத்டன்டமன் ன்கய ணமடயரி
அமழமக்தம் ர்பபிதமகணமக ற்ட்டினக்கயட.
ளணமத்டத்டயல், ஏடிதமடி உவனக்கமணல் உட்கமர்ந்ட ழபவ
ளசய்டடயல் ளௌனம் ழமய்பிட்ட. அடமல், ிக்கய
குனந்வடகநிலும் னன ப்வகள் குவந்டபிட்.
உலுவனப்மழழத ஆண்வண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உலுவனப்மழழத ஆண்வண
சரீ உவனப்மல் ழட சக்டயவத பினத்டய ளசய்ட
ளகமண்டு ளௌனம் ளறுபழட ணயன்
ளௌனத்டக்கும் கமஞணமக ஆகும். இப்ழமட
ழப்வப் டித்ட பிட்டுக் கமமணமக பமய்

பமர்த்வடதில் அக்ணங்கவநக் கண்டிக்கயழமழண டபி,
யணம ஆண்வணழதமடு ம் டர்ணத்வடக்

கமப்மற்றுபடற்கமக உதிவ ழபண்டுணமமலும்
ளகமடுப்ட ன்று கமர்தத்டயல் இங்குகய டீம் ழமய்
பிட்டினக்கயட. இப்டி, என க்கம் ஸ்த்ரீகள்
னனர்கநமகயக் ளகமண்டு பனம்ழமழட இன்ளமன க்கம்
னனர்கலக்கு ஸ்த்ரீத்பம் பினத்டயதமகய பனகயட!

ல் த் பிதங்கநில் ிடிணமம், டிப்ன, திற்சய, க்டய,
னவ, த்தமம் உள்நபர்கவநத் டபி ணற்

ளனம்மமரின் ணற ளகட்டகநில் ழமகமணல்
டடுப்டற்குச் சரீ உவனப்னடமன் மடணமகயட.
மற்கமயதில் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு ழடம லடகயழமம்,
ழதமசவ ண்டகயழமளணன்மல் அப்ழமடம் ணஸ்

அட மட்டுக்கு அவ்பப்ழமட இவட பிட்டுபிட்டு ஏடிக்
ளகமண்டுடமினக்கும். அடழப சரீத்டமல் கமர்தம்
ளசய்கயழமளணன்மல் அப்ழமட அப்டிப்ட்

கமர்தத்டயழழத ணஸ் அடயகம் ஈடுட்டுபிடுகயட.
அடமல் கண் கண் யவப்னகலக்கு

ஏமணயனக்கயட. அடமபட சரீ உவனப்மல் சயத்டம்
ளகட்டயல் ழமகபில்வழத டபி, ல்டயல் ஈடுட்டு
உத்டண அடேபங்கவநப் 'மயடிவ்'-ஆகப்

ளபில்வடமன். ஆமல் னடயல் இந்ட ளகடிவ்
ஸ்ளப்ில் அடி வபத்டத் டமன் மயடிக்குப்
ழமதமகழபண்டிதினக்கயட. ஆசமர்தமள் அடமல்டமன்
னடயல் கர்ணமடேஷ்மம், அப்னம் இடமல் ற்டும்

சயத்டசுத்டயதிமல் ணஸ் உத்டணணமகழப ழமகய க்டய,
அடற்கப்னம் ணழ ழமய்பிடுகய ஜமம் ன்று
டிபரிவச ழமட்டுக் ளகமடுத்டமர்.
சரீமடவ, ஆத்ண மடவ இண்டும் ழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சரீ மடவ, ஆத்ண மடவ இண்டும் ழபண்டும்
ன்ணம னம எனத்டன் ழடம ணமடுணமடயரி ழடத்டமல்
அவந்ட டயரிந்ட, வகவதனேம் கமவனேம் ஆட்டிக்

ளகமண்டினந்டபிட்டு, சமந்டணமக ளநக்கயதணமக ஈஸ்ப
ணம, ஆத்ணமர்த்டணம பிதங்கவநத் ளடரிந்ட

ளகமள்நமணலும் க்டய, டயதமம் டவுழண இல்மணலும்
ீபவ பிட்மளன்மல் அபன் ணடேஷ்த ன்ணம
டுத்ழட ப்ழதமணயல்வடமன். ஆமல் ளசய்த

ழபண்டித யவதில் சரீ உவனப்னப் ண்ஞிழததமக
ழபண்டும். ளமடபமக இப்ழமட ங்கள் இனக்கய
ழமகமதடணம, அக்பணம ஸ்டயடயதில் அபர்கநில்

ளனம்மமர் ீண் கமத்டக்கு சரீத்டமல் உவனத்ட
உவனத்ழட சயத்டசுத்டய ள ழபண்டிதபர்கநமக்கமடமன்
இனக்கயமர்கள்.
னெவநதமல் ணட்டும் ழபவ ளசய்கயபனுக்கும், ழம
ழபவகமனுக்கும் சரீத்டமல் உவனப்பவப் ழம

அசந்ட டெக்கம் பனகயழடம? டெக்கம் பமபிட்மல் ணஸ்
ங்ழகதமபட டயரிந்டளகமண்ழ அலக்வகச்
ழசர்த்டக்ளகமள்கயட. ன்மக உவனத்டபிட்டு பந்டபன்
இப்டிளதல்மம் ளகட் சயந்டவகநில் ழமகமணல்

ன்மகத் டெங்குகயமன். அடமல் ழட ம், னத்டய
ம் இண்டும் உண்மகயட. ழடத்வடனேம்

னத்டயவதனேம் 'களக்ட்' ண்டகய nervous system- அபன்
மழ் ண்ஞிக்ளகமள்கயடயல்வ.
சரீ உவனப்ில்டமன் ஆம்ித்டமக ழபண்டிதினக்கயட.
ஆமல் சரீத்ழடமடு யன்றுபிமணல் அந்ட ஆம்
மநியனந்ழட ஈஸ்பணம பிதகங்நிலும் 'ச்'
வபத்டக் ளகமண்ழதமக ழபண்டும். ழமகப் ழமக 'ச்'

ண்ஞிமல் ணட்டும் ழமடமட, 'ச்' ண்டபவட வகதில்

ிடித்ட வபத்டக்ளகமள்நவும் ப்தத்ப் ழபண்டும்.

அத்தமத்ண ணமசமங்கநில் அடயகம் ஈடு ழபண்டும்.
ஆமல் இப்ழமடம், இபன் ஆத்ணமிபினத்டயதில்
உச்சமஞிக் ளகமம்னக்ழக ழமய்பிட்மலும் அப்ழமடங்கூ,
சரீப் ஞிதில் இபன் 'ச்'வச அடிழதமடு பிட்டுபிக்
கூமட. ீபன்னக்டன் ன்று ன்ழபம

ளசமல்கயமர்கழந, ணக்ளகல்மம் அப்டிப்ட் ஸ்டயடய
னரிபடகூக் கஷ்ணமதினக்கயழட, அந்ட ஸ்டயடய பந்ட
ணக்ளகன்று ணயல்வ, ண்ஞணயல்வ, 'ப்நமன்'

இல்வ ன்று ஆகயணட்டும், மணமக உற்ளடமண்வ
அடிழதமடு பிட்ழமளணன்று இனக்கழப கூமட.

அடமல்டமன் ளரிழதமர்கள், ''என வகதமல் ஈஸ்பவப்
ிடித்டக்ளகமண்ழ இன்ளமன வகதமல் ழமக
கமர்தங்கவநப் ண்ட'' ண்டகயமர்கள்.
னடயல் சரீ ழபவ மஸ்டய, ஆத்ணமர்த்ட சயந்டவ
குவச்சல்; ிகு இண்டும் ணம்; அப்னம் ஆத்ணமர்த்டம்
மஸ்டய, சரீ ழபவ குவச்சல் ன்று அடமபட ல்ம
ஸ்ழயலும் இண்டில் ந்ட என்றுழண இல்வ ன்று
இல்மணல் இனக்க ழபண்டும். இடற்கும் அப்னம்

ஈஸ்பழ ம்வண த்டய வபப்ட ளடரினேம். அந்ட
ஸ்டயடயதில் ணஜமிகநமக இனந்ட ளகமண்ழ ஏதமணல்
எனயதமணல் கமரிதம் ண்ஞிபர்கலம் உண்டு. ழமகழண
ளடரிதமணல் கல்லு ணமடயரிக் கயந்டபர்கலம் உண்டு.
அங்ழக ழமகய ணட்டும் ளணய் பனந்டயப் ழமகமணமக
ல்மனம் உவனக்கத்டமன் ழபண்டும். ீர்கள்
டபி ணற் ல்மனம் சரீ வகங்கர்தம் யவதப்

ண்ஞத் டமன் ழபண்டும். ீர்கள் இடற்கு ஈமக
ணற் டயனுசுகநில் ளமடப்ஞி ளசய்த ழபண்டும்.
டய-த்டயி எத்டவனப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டய-த்டயி எத்டவனப்ன
ச்ணடமம் ணமடயரிழத ல்மனம் 'ம்த்டய டமன்' ன்கய
ஞ டமனம் டநிதமபட ண்ஞ ழபண்டும். த்டவ
குவச்சல் பனணமணமமலும் அடயலும் என

கமஞமபமபட டக்ளகன்று இல்மணல் டர்ணத்டக்குப்
ழமகடம். இடயழ ஸ்டயரீகநமல் ஆகக்கூடிதட யவத
இனக்கயட. வக, டஞி, யிணமச் ளசவு, படையவஞ
சரர் ளசத்டய ஆவச இபற்மல் ஸ்த்ரீகள்டமன்
னனர்கவந பி டம டர்ணம் னடிதமட ஸ்டயடயவத
ற்டுத்டய பிடுகயமர்கள். ழஸ், சரட்டு, குடி, யகளட்
னடம டன்ணமர்க்கச் ளசவுகள் னனர்கள்டமன்
ளசய்கயமர்களநன்று க்குத் ளடரினேணமமலும்,
அபர்கவந பிவும் ளண் ன்ணம டுத்டபர்கள்டமன்

ல்ம உதிர்கலக்கும் டமதமக, டயதமகயகநமக உகரிப்டயல்
உடமஞணமக இனக்க ழபண்டும் ன்டமல் ளசமல்கயழன்
அகனவதமன், ளண்மட்டி இனபனம் எத்டவனத்ட,
டர்ணம் ளசய்படற்ளகன்ழ ணற்ச் ளசவுகவநக்
குவத்டக்ளகமண்டு ளகமஞ்சணமபட ணயச்சம் ிடிக்க
ழபண்டும்.

இனக்கயபர்'கலம் இடற்ளகல்மம் ஆகய ளசவபச்
ழசணயத்டப் ழமகமத்டக்குப் தமக்க ழபண்டும்.
டக்கு ணயஞ்சயத் டர்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டக்குத் ணயஞ்சயத் டர்ணம்
'' டக்குத்

ணயஞ்சயத் டர்ணம்'' ன்டற்கு மன் னட

பிதமக்தமம் ளசய்கயழன் : ட உதிர் பமழ்படற்கு

அத்தமபச்தழணம, ளடல்மம் இல்மபிட்மல் உதிர் பமன
னடிதமழடம, அந்ட bare necessities-க்குத் ழடபதமவடத் டமன்
'டக்கு' ன்று

இங்ழக ளசமல்யதினப்டமகப் னரிந்ட

ளகமள்ந ழபண்டும். இல்மபிட்மல், 'டக்கு'ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு, ஆம்ச் ளசவுகள் ண்ஞிக்
ளகமண்ழ ழமய் த்டவ பனணமம் பந்டமலும் டமம்
ண்ஞ என்றுழண இல்மணல் ஆக்கயக் ளகமள்படமகத்டமன்
னடினேம். ளமந்டச் ளசவுகவந அபசயதத்டயற்கு
அடயகணமக பனம் வபத்டக்ளகமள்நமபிட்மல்டமன்

டக்கு ணயஞ்சயக் வகதில் டர்ணத்டக்குப் ஞழண இனக்கும்.
னடிபில்மணல் டக்ளகன்று ஆம் ழமக்தங்கவந
(க்ைரிகவந)ப் ளனக்கயக் ளகமண்ழ ழமய்பிட்டு,
''டக்கு

ணயஞ்சயத் டர்ணம் ண்ஞ டவுழண இல்வ'' ன்று

வகபிரித்டமல் அட யதமதணயல்வ. ஆடமல்,
டக்ளகன்று வ்பநவு குவபமகச் ளசபனயக்க
னடினேழணம, அப்டி நிவணதமக பமழ்ந்ட, ணயச்சம் ிடித்ட,
அவடத் டர்ணத்டக்குச் ளசபனயப்டடமன் ''டக்கு ணயஞ்சயத்
டர்ணம்''. ''டர்ணம் ண்ஞிழத ஆகழபண்டுழண! ழபடத்டயல்
'டர்ணம்

ச' ன்றும், டிப்ன ஆம்த்டயழழத அவ்வப

'அம்

ளசத பினம்ன' ன்றும் ளசமல்யதினப்வடச்

ளசய்ழடதமக ழபண்டுழண! ஆடமல், ணக்கு பனம்டி
வ்பநவு குவச்சமதினந்டமலும் அடற்குள் டர்ணம்
ண்டம்டிதமகவும் ளசவபக் கட்டுப்டுத்டயக்ளகமண்டு
'டக்கு

ணயச்சும்' டிப் ண்ஞ ழபண்டும்'' ன்ழ இந்ட

பசத்வட அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்*
அப்டிச் ளசய்டமல் பனுழண டர்ணத்டக்கமகச்

ழசணயத்டத்டமன் ஆகழபண்டும் ன்மகும். அடமபட,

பனுழண கன்ணமட்மன்! இட என ளரித ஸ்பத
உகமம்!
இப்ழமட ர்க்கமழ கன் பமங்குபடமக

ஆகயபிட்டினக்கயட! அழட பனயதில் ழபண்மட
பஸ்டக்கவநளதல்மம் ங்கலம் அத்தமபச்தணமக்கயக்
ளகமண்மல் ல்மனம் கமநிதமக ழபண்டிதடடமன்.

கன் பமங்கமணயனப்ழட ளரித உகமம். ளன்மல்
மம் கன் பமங்கயச் ளசபனயக்கயழமட, மம் டர்ணம்

ண்ஞ னடிதமட ன்ழடமடு ணற்பர்கவநனேம் கன்
பமங்கய மம்ீகம் ளசய்தத் டெண்டுகயழமம்.
ித்டயதமனக்கும் மத்தணயல்மட ஆவசகவநக்

கயநப்ிபிடுகய பிடத்டயல் பளமனத்டனும் மம்ீகணமக
பமழ்கயடடமன் ளரித னெ த்ழமணம கமர்தம்.
அமடயதம ம் சமஸ்த்ங்கநியனந்ட ழற்று கமந்டய
பவதில் ளசமல்ய பந்ட நித பமழ்க்வகவத (simple living)
பசடயனேள்நபர்கலம் ழணற்ளகமண்மல் ந்டக்
கம்னைினம், பர்க்கப் ழமமட்னம் பழப பமட.
நித பமழ்க்வகதமல் இபன் யவத ணயச்சம் ிடித்ட

டர்ணனம் ழமகமனம் ளசய்பட என க்கம்; இவடபி

னக்தணமக ணற்பர்கலக்கு ஆவச அலவத, கன்

இபற்வ ற்டுத்டமணல் இனக்கயமழ, இடடமன் ளரித
உகமம். 'பழப சயறுத்ட, ளசழப ளனகயமல் அட
டயனடு' ன்ழ ஆன்ழமர் ளணமனய இனக்கயட. கன்
பமங்கய ஞம் இன்ளமனத்டனுவதடடமழ? அந்டப்
ஞம் டக்கு பனணம, பனணம ன்று இபன் டயனப்ிக்

ளகமடுக்கய பவதில் அபன் டயனட்டுக் ளகமடுத்டபிட்ட
ழம அபஸ்வடப் ட்டுக் ளகமண்டுடமழ இனப்மன்?

அடமல்டமன் இவடத் டயனடு ன்ழ ளசமல்யதினக்கயட.
''கன்

ட்மர் ளஞ்சம்'' ணட்டுணயல்மணல் ''கன்

ளகமடுத்டமர் ளஞ்ச''னம் கங்கும்டிதமக இப்டி இண்டு
சமமனக்கும் அகமம் ண்டகய இபல் னக்கத்வட
பிடுபழட ளரித உகமந்டமன்.
* இழட

பசத்டயற்கு ழபழமன பிடணம பிநக்கம்

'சயக்கனம்

ழமகமம்' ன் உவதில் 'டக்கு ணயஞ்சய'

ன் ிரிபில் கமண்க.

படையவஞ ளனம் ளகமடுவண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
படையவஞ ளனம் ளகமடுவண
மம் ஊடமரித்டணமக ளசவு ளசய்ட ிவனேம் இந்ட
பனயதில் ழமபடற்குச் சப்டுத்டயக் கமநிதமக்குபட
டப்ன ன்மல், மம் ந்டச் ளசவும் ளசய்தணமல்,
இன்ளமனத்டவ ம் ளமனட்மகழப ளரித ளசவுக்கு
ஆட்டுத்டயக் கமநிதமக்குபழடம அவட பித் டப்ன;
மம் ன்ழ ளசமல்டம். படையவஞதமலும்

மழமக் கல்தமஞத்டமலும் த்டவழதம

குடும்ங்கவநக் கமநிதமகப் ண்ஞிதினப்ட ம்
னடமதத்டக்ழக ளரித அபணமம். வபடயக
அம்சங்கலக்கு ணமத்டயழண னக்கயதத்டபம் டந்ட
கல்தமஞச் ளசவப வ்பநவுக்ளகவ்பநவு குவக்க
னடினேழணம அப்டிப் ண்ஞி, மம்ீகழண இல்மணல்

யம்ப்நிஃவ ளசய்த ழபண்டும் ன்று மனும் ஏதமணல்
ளசமல்யக் ளகமண்ழடமினக்கயழன். ழகட்கயபர்கள்டமன்
அனர்பணமதினக்கயமர்கள் படையவஞனேம் சரர்
ளசத்டயனேம் ழகட்ட மம் ன்கய உஞர்ச்சய
ிள்வநவதப் ளற்பர்கலக்கு உண்மக ழபண்டும். என
ளண்ஞின் கல்தமஞம் ன்மல் இப்டிப் டயமதிக்

கஞக்கயல் ளசபனயக்க ழபண்டிதினப்டமல்டமன், அந்டப்
ளண்கவநழத ழபவக்கு பிடுபட ன்று ஆம்ித்ட,
அப்னம் இடழப ஃமமகய, ம்னவத ஸ்டயரீ
டர்ணத்டக்ழக ளமம்வும் ளகடுடல் ற்ட்டுக்
ளகமண்டினக்கயட. என ஆனேஸ்கம ழணயப்னம்

ழமடமணல் கன் கஸ்டய பமங்கயத்டமன் கல்தமஞம் ண்ஞ
ழபண்டும் ன் யவதில் அழகக் குடும்ங்கவந
வபத்டயனக்கய பவதில் ணக்கு ணற் ழமகமத்

ளடமண்டுகள், ீபமத்ண வகங்கர்தங்கவநப் ற்யப் ழசழப
மதக்கயல்வ ன்று ழடமன்றுகயட.
ளபதில் கமத்டயல் பிசயய, குவ டமம்; குநிர் கமத்டயல்
கம்நிடமம்; ஞ்சகமத்டயல் அன்டமம் ன்ளல்மம்
சமஸ்டயங்கநில் சயப்ித்டச் ளசமல்யதினக்கய ல்ம
டமங்கநனேம்பி, 'படையவஞ' ன்று அடயகமப்

ிச்வசதமக டமம் பமங்குபவட யறுத்டபடடமன் ளரித

டமம் ன்று க்குத் ழடமன்றுகயட. ணற்ளடல்மம்
என ீரிதடுக்கு [கம கட்த்டக்கு] ணட்டும்டமன்
தமபட. படையவஞழதம இன்வக்கு
எனத்டனுவத பமழ்மள் னலபவடனேம் (ளண்வஞப்
ளற்பவத்டமன் ளசமல்கயழன்) மடயப்ழடமடு,

டயர்கமம் னமவுக்கும் ம்னவத சமஸ்டயரீதணம
பமழ்க்வக னவவதனேம், சமச்படணம ஸ்த்ரீ
டர்ணத்வடனேம் மடயப்டமக இனக்கயட. ஆடிதமல்

படையவஞ பமங்கமணயனப்ட யந்ட டர்ணடமம்
ன்று ளசமல்மம்.
என க்கம் ஆம்க் கல்தமஞம், இன்ளமன க்கம்
கல்தமஞத்டக்கு ஞணயல்வ ன்டமல் ளண்கவந
ழபவக்கு பிடுபட, கன்டுபட ன்கய ணமடயரிக்

கஷ்ம் ற்பிட்டிப்ட ளகமஞ்சங்கூ யதமதணயல்வ.
இடற்கமகத்டமன் சற்றுனன் கன்தமடம ட்ஸ்ட் ன்று
என்வச் ளசமல்ய, அடயல் டங்கள் இன்றன்ஸ் mature
ஆகும்ழமட மடயத்ளடமவக ழசனம்டிதமகப் மயய
டுத்டக் ளகமள்நமளணன்று ளசமன்ழன். அந்டத்

ளடமவகவத என வனப் ளண்வஞக் கூடிதணட்டில் ந்ட

சயன் பதயல் கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமடுக்க னடினேழணம
அப்டிக் ளகமடுக்கய ளற்ழமர் அல்ட கமர்டிதிம்
பிபமச் ளசவுக்கமக ட்ஸ்டிக்கள் ளகமடுப்மர்கள்.
Marriageable age (டயனணஞத்டக்குரித

பதட) ன்று ர்க்கமர்

யர்ஞதம் ளசய்னேம் பதசு பந்டின்டமன் பழ ழட
ஆம்ிப்ட ன்று வபத்டக்ளகமண்மல், பன்

டயவகதழப அடற்கப்னம் என பனம், இண்டு பனம்

ன்று ஆகயட. இடற்குள் அபள் ளபறுணழ

இனப்மழன் ன்று கமழயல் டிக்க வபப்டயல்,
அபலக்கு ழணழ ழமஸ்ட் க்மறழபட், அல்ட
ிளச்.டி ண்ஞி பமகத் ழடடுபட, அடற்கமக
ழணலும் என பனம், இண்டு பனம் ஆபடற்குள்

இபவநச் சும்ணம அகத்டயல் உட்கமர்த்டய வபப்மழன்
ன்று உத்ழதமகத்டக்கு அனுப்னபட; அடமல் அந்ட
ிளச்.டிக்கமன் இபலக்கு ழணழ ளரித

ஆீமகவும் இனக்க ழபண்டுளணன்று ணறுடினேம் பன்
ழடடுபட ன்யப்டிப் ழமபடயல் 'கன்ிவக' ன்பள்
ணமணயழத ஆகயபிடுகயமள்! இப்டிளதல்மணயல்மணல்

சட்ப்டி யர்ஞதிக்கப்டும் ணயிணம் பதறக்கு இண்டு
பனம் னன்மயனந்ழட பன்ழட ஆம்ித்டமல் அந்ட
யணயட்வப் ளண் க்மஸ் ண்ஞிவுழதமபட
கல்தமஞத்வடச் ளசய்ட பிமம்.

ளமம்வும் பதழயப் ழம ளண்டக்குக்

கல்தமஞணமபழட சயணணமகயட; இப்டி பிடுபடமல்டமன்
க்கு ளசமல்ழப கஷ்ணமதினக்கயட ... இந்ட
ழடசத்டயழ, டு வதிழ, ஆசமர்தீம்

ழமட்டுக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனக்கும் மன் ளசமல்பம
ன்று இனக்கயட ... delinquent, பலக்கய பிலந்டபம, சறுக்கய
பிலந்டபம ன்று ன்ளன்ழபம ளசமல்கயமர்கழந,
அப்டிளதல்மம் ற்ட்டு ம்னவத னமட
டர்ணத்டக்குப் ளரித கநங்கம் உண்மகயட.
பசடயதில்மடபர்கள் னடிந்டணட்டும் ரிதம பதயல்
கல்தமஞம் ளசய்படற்கமக grant, இன்றன்ஸ்

ன்ளல்மம் ளகமஞ்சம் கஞிசணமகழப மன் ழகட்கயழன்

ன்று ழடமன்மம். ஆமல் இந்டச் ளசவு ளசய்டமல்
ழணழ ளசமன்ழழ, அப்டிப்ட்பர்கலக்கமக அழக
ழபமடங்கள் வபத்டப் மணரிக்கய ளசவு
ளனணநவு குவந்டபிடும் ன்வட யவத்டப் மர்க்க
ழபண்டும். டப்ன பனயதிழ ழமகயபர்கநினம் டதவு
கமட்த்டமன் ழபண்டும். கபமனுக்ழக டயட மபன்
ன்டடமன் ளனவண. ஆமலும் ளமம்வும் டட்டிக்
ளகமடுத்ட, ளநகர்தம் ளசய்ட டந்ட ழபம

டங்கநில் வபத்ட ழமவஞ ண்டபட; பனேக
லத்டமநர்கள் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு டப்ிப்
ழமபடற்ழக வகமய, ஹ்னைணிம் ன்கய
ளதர்கநில் யதமதம் கற்ித்ட லடபட --

இடமளல்மம் டப்ன ண்டபடற்ழக 'இன்ளன்டிவ்'
ளகமடுத்ட ணமடயரி இப்ழமட னவளகட்டு க்கயட.
இடகலக்கு டயமக இந்டக் கன்தமட பிதத்டயல்

ணத்வட ஆச்தித்டபர்கள் டீபிணமக ஈடு ழபண்டும்.
இடயழனேம் ரி, ணற்  பிதங்கநிலும் ரி, 'ணயடில்
க்நமஸ்' (ணத்தட பகுப்ன) ங்கள்டமன்
கஷ்ப்டுகயமர்கள். ஞக்கமர்கள் கல்தமஞத்டயல்

ஆம்ம் ளசய்டமல் மி அவபடயல்வ. அபர்கள்
''மங்கள்

யம்ிள் ணமழஜ் ளசய்கயழமம்'' ன்று

ஆம்ித்டமலும் னெம் அபர்கவநக்
ளகமண்மடுகயட. ளமம்வும் வனக்கு பழம உடபி
ண்ஞிபிட்டுப் ழமகயமன். அபன் த்டவ யம்ிநமகப்
ண்ஞிமலும், ''ழதம மபம், அபமல் னடிந்டட
அடடமன்'' ன்று ழமகம் அடேடமப்டுகயட. ணயடில்

க்நமஸ்கமன்டமன் இண்டுங்ளகட்மமக, ஆம்ம்

ளசய்தவும் பசடயதில்மணல், யம்ிநமகச் ளசய்டமலும்
ணற்பர்கநின் டயட்வ பமங்கயக்ளகமண்டு

அபஸ்வடப்டுகயமன். இபன் ணட்டும், ''டயட்டிமல்
டயட்ட்டும்'' ன்று ளமய் அந்டஸ்ட ளகமண்மடிக்
ளகமள்நமணல், நிவணதமகத்டமன் இனப்ட ன்று
ஆம்ித்டபிட்மல் ல்மம் ரிதமய்பிடும்.
நித பமழ்க்வக
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
நித பமழ்க்வக
' மம்

ப்டி பமழ்கயழமழணம அப்டிழத ணற்பர்கலம்

பமன ழபண்டும் 'ன்று யவப்ட உத்டணணம ண்ஞம்.
ஆமல் ண்ஞம் உத்டணணமதினந்ட பிட்மல் ழமடணம?
மம் மம்ீகணமக பமழ்க்வக த்டயக் ளகமண்டு
ணற்பர்கலம் அப்டி இனக்க ழபண்டும் ன்று
ஆவசப்ட்மல் அட க்குணம? அப்டிழத ந்ட,

அளணரிக்கம ணமடயரி ல்மனம் 'ைறரிதமக' பமன
னடிந்டமலும் அட ல்டடமம? ளௌகயகணம

ளநக்தங்கள் மஸ்டயதமக ஆக ஆத்ணமிபினத்டயக்ழக
பனயதில்மணல்டமழ ஆகயதினக்கயட? த்டவ
ழமட்மலும் த்னப்டயதில்மணல் கந ீகம் ண்டகய
ளனப்ன ணமடயரித்டமன் இந்ட ஆவச ன்ட. அட

வ்பநவு ளநகர்தம் இனந்டமலும் த்னப்டயப்மணல்
இன்னும் னடயசு னடயசமக ளநக்த மடங்கவநத் ழடடிக்
ளகமண்டுடமன் இனக்கும். அத்னப்டய, குற்ங்கள்

இத்தமடயவதத்டமன் அளணரிக்கமபில் மர்க்கயழமம்.

ளநக்த மடங்கள் ன்று யவக்கயவபகவந
பிட்மல்டமன் சமந்டய கயவக்கும் ன்று அங்ழக

னத்டயசமயகநமக இனக்கப்ட்பர்கள் னரிந்டளகமண்டுடமன்
த்தமம், ழதமகம், வ ன்று கயநம்ிதினக்கயமர்கள்.
ணடேஷ்தின் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ப்டயகூணமக ளபறும்
ளௌகயக ரீடயதில் ளசய்கய ந்ட உகமனம்

உகமழணதில்வ, அகமம்டமன். த்டவக்ளகத்டவ
நிவணதமக பமழ்கயழமழணம அத்டவக்கத்டவ
ஆத்ணழைணம். ஆடமல் ணற்பர்கள் நித
பமழ்க்வகதில் இனக்கும்டிதமகப் ண்டபடடமன்
யணம உகமம். இவட ப்டிப் ண்டபட? மம்

மம்ீகணமக பமழ்ந்ட ளகமண்டு அபர்கலக்கு உழடசம்
ளசய்டமல் க்குணம? ஆவகதமல் மழண நிவணதமக
பமழ்ந்டகமட் ழபண்டும். அடமபட, 'மம் ப்டி

பமழ்கயழமழணம, அப்டிழத ினம் பமனழபண்டும்' ன்று
யவப்டற்கு னந்டய, மம் ப்டி பமனழபண்டும்

ன்வடனேம் டீர்ணமம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
'வனகள்

உள் ணற்பர்கள் ல்ழமனம் ப்டி பமன

னடினேழணம, ப்டி பமழ்ந்டமல்டமன் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு

ல்ழடம, அப்டித்டமன் மனம் பமனழபண்டும்; அடமபட
ளமம் யம்ிநமக பமனழபண்டும்'ன்று னடயல்
டீர்ணமம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
பதிறு ளமம்ச் சமப்மடு, ணமத்வடக் கமப்மற்த் டஞி,
இனப்டற்கு என குச்சு படு
ீ -- இம்ணமடயரிதம
அடிப்வ (basic) ழடவபகள் ல்ழமனக்கும் னர்த்டயதமக
ழபண்டும். இடற்குழணல் ஆவசக்குழணல் ஆவச,

ழடவபக்குழணல் ழடவப ன்று க்க ழபண்டிதடயல்வ.
அப்டி ணற்பர்கவநப் க்கமணல் இனக்கச்

ளசய்படற்கமக மனம் நிவணதமக பமனழபண்டும்.
உற்னம் சுற்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உற்னம் சுற்னம்
வனழதம, ஞக்கமழம ல்மர் குடும்த்டயலும்
கல்தமஞம் ணமடயரிதம சு கமரிதங்கள், சமவு ணமடயரிதம
அசு கமரிதங்கள் பனகயன். இபற்றுக்கமக பனும்

கன்டுகய ணமடயரி மம் பிட்மல் அட ணக்குப் ளரித
ழடமம். அபபனம் டன்மமவட ந்ழடம, த்ழடம

வனப்ட் ந்டக்கநின் சுமசு கமர்தங்கலக்கு உடப
ழபண்டிதட என ளரித கவண. இவட
னன்கமங்கநிளல்மம் ணமகச் ளசய்ட
பந்டமர்கள். 'ழமகமம்' ன்று தமழம னென்மம்

ணிடர்கலக்குச் ளசய்படற்கு னன்மல், 'ந்டத்ப'த்ழடமடு
ம்னவத வனப்ட் உபிர்கலக்கு உடபி ளசய்த
ழபண்டும். இண்டு டவனவக்கு னந்டய இவடச்
ளசமல் ழபண்டித அபச்தழண இனக்கபில்வ.
அப்ழமட 'கயனபர் மணரிப்ன இல்ம்'' பிடவப பிடுடய'
ன்ளல்மம் வபக்க ழபண்டித அபச்தழண
இல்மடயனந்டடற்கு ன் கமஞம்? ந்டக்கழந
இபர்கவநப் மணரித்ட பந்டடடமன். அழகணமக ல்ம
படுகநிலும்
ீ
என அத்வடப் மட்டி, னென்று டவனவ
பிட்டு என ணமணம டமத்டம ன்கய ணமடயரி கயனங்கள்

இனக்கும்! டற்கமத்டயல் ளமம்வும் ஞக்கமர்கலம்கூ

ளபறும் 'ழம'பமக மர்ட்டினேம் ஃீஸ்டும் ளகமடுக்கயமர்கள்
அல்ட ழப்ரில் ழமடுகய ணமடயரி ளமழன்
ளகமடுக்கயமர்கள்; ஆமல் ந்டத்பத்ழடமடு டங்கள்
குடும்த்டயழழத பசடய இல்மடபர்கவந ம்ையப்ட
ன்ட இப்ழமட அழகணமகப் ழமழத ழமய்பிட்ட.
அபிக்ட குடும்னவ (Joint- family system ) ழமின்
அண்ஞன் டம்ி ன்ழட ழமய்பிட்ட. னன்ளல்மம்
இப்டி மதின்ட்-ஃமணயயதமக இனக்கும்ழமட, டமதமர்டகப்மர், சயற்ப்ம ளரிதப்மணமர்கள், அபர்கலவத
த்ிகள், ிள்வநகள், ணமட்டுப்ளண்கள், ழக்குனந்வடகள்
ன்று என பட்டிழழத
ீ
20, 25 ழர் இனப்மர்கள்.

இவ்பநவு ழர் இனக்கயழமட, அமடபம டெ

ந்டக்கள் மவந்ட ழவக் கூ வபத்டக்ளகமண்டு
ழசமறு ழமடுபட என மணமகழப ளடரிதபில்வ.
இப்ழமழடம அபபனும் ளண்மட்டிழதமடு

கத்டயரித்டக்ளகமண்டு டிக்குடித்டம் ன்று ழமபடமல்
கூ எனத்டவ வபத்டக்ளகமள்பட ன்மல்கூச்
சுவணதமகத் ளடரிகயட. த்டவழதம ஆதிம்,

டயமதிம் பனங்கநமக இனந்ட பந்ட ற்மடுகள்
இந்ட இண்டு, னென்று டவனவகநில் பஞமகப்ழமய்
ீ
,
இங்கயீ ஷ் ஃமன் பந்டடயல், உதர்ந்ட டர்ணங்கள்
ல்மம் சயத்டப் ழமய்பிட்.
னடயல் வனதம ந்டக்கவநக் கபிக்க ழபண்டும்.
சுமசு கமர்தங்கலக்கு மம் ளசபனயத்டக்ளகமண்டு

ழரில் ழமகழபண்டும் ன்ட கூ இல்வ. இந்டச்

ளசவபனேம் ழசர்த்ட அந்ட பசடய இல்மட

உவுக்கமனுக்கு அனுப்ி வபத்டமல் அபனுக்கு
த்டவழதம உடபிதமக இனக்கும்.
கல்தமஞத்டயல் மம் ண்டகய
ஆம்ங்கவநளதல்மம், 'ழபஸ்ட்'கவநளதல்மம்

குவக்க ழபண்டும். இப்ழமட என கல்தமஞம் ன்மல்
அடற்கு அபச்தணம வபடயக டையவஞகலக்குக்
ளகமடுப்டயல்டமன் சுஷ்கம் ிடிக்கயழமம்! மட்டுக் கச்ழசரி,
மன்ஸ் கச்ழசரி, மதம், மன்ட் ஊர்பம் ன்று
ழபண்மட பிதங்கலக்கு பமரிபிடுகயழமம்.
வபடயக னவகள் பந உகமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
வபடயக னவகள் பந உகமம்
கல்தமஞம், உதம் னடயதபற்யல் குவபில்மணல்
டையவஞ டனபட ணட்டுணயன்யப் ளமடபமகழப
வபடயகர்கலக்கு உகமம் ளசய்கய ண்ஞம் பந
ழபண்டும். இட இல்மடடமல்டமன் அடுத்ட

டவனவக்கு வபடயக கமர்தம் ளசய்ட வபக்கழப ஆள்
கயவக்கமட ணமடயரிச் ளசய்டயனக்கயழமம். ழபட

ம்ந்டணம கமர்தங்கள் ழமகத்டயல் ளகமஞ்சத்டக்குக்
ளகமஞ்சணமபட இனந்ட ளகமண்டினக்கும்டி
ண்டபவடபி  னெத்டக்குப் ளரித
ழமகமம் டவும் இல்வ. இப்ழமட பிழமம 'னடமன்'
ன்று ளசமல்படற்கு னன்ழமடி வனத கமத்டயல்

மமக்கலம், ினக்கலம் ழபட பித்டக்கலக்கு யம்
ணமிதம் ண்ஞிடடமன்.

ண டரித்ர்கலம் சமஸ்டப் ிகமம் சுமசுங்கவநச்
ளசய்த மம் உகரிக்க ழபண்டும். 'ழம' இல்மணல்
சமஸ்த்ப்டி ணட்டும் ளசய்படற்கு யவதச் ளசழப
இமட.

ன் ழமகம யஸ்ட் ீண்டுக்ளகமண்ழ பனகயட.
அடயழ எவ்ளபமன 'ளமகமயடி'திலும் ண வனகலம்
ளசமற் பமவகதில் ளறுணமறு என கல்தமஞ ணண்ம்,
என அ கமரித ஸ்டம் [உத் க்ரிவதகள் ளசய்னேணயம்]
ற்டுத்டபவடனேம் ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
ீத்டமர் கன்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ீத்டமர் கன்
டயபம், டர்ப்ஞம் னடம ித்ன கமரிதங்கலம்
ழமகமத்வடச் ழசர்ந்டவபடமன் ன்று யவதச்

ளசமல்யதமதிற்று. சயமத்டம் னடமவப ித்னக்கள்
ங்ழக, ப்டிப்ட் ன்ணம டுத்டயனந்டமலும் அங்ழக
அபர்கலக்கு த்னப்டய உண்மக்கும் ன்று ளசமன்ழன்.
எனத்டர் ளசத்டப் ழமவுழழத ித்ன ழமகம்ழமய்
பிடுபடயல்வ; இன்ளமன ன்ணம டுத்ட பிடுபடயல்வ;
இந்ட ழமபின் ீபன் என பனம் ிதமஞம்

ண்ஞித்டமன் ித்ன ஸ்டமத்வட அவகயட. இவட ம்
சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கய ணமடயரிழத க்ரீக்

வணடமய னடம ணடமந்டங்கநிலும்

ளசமல்யதினக்கயட. ீபன் வபடஞி டயவதக் கந்ட
தண ட்ஞம் ழமகழபண்டும் ன்று மம் ளசமல்கய
ணமடயரிழத அபர்கலம் என டயவத (Styx) ளசமல்ய அவடத்
டமண்டி ணறுழமகத்டக்கு (Hades) ழமக ழபண்டும்

ன்கயமர்கள். மம் ளசமல்கய ணமடயரிழத தண ட்ஞத்டயல்
இனக்கய கமபல் மய்ழம அபர்கலம் என்வ [Cerberus]
ளசமல்கயமர்கள். என ீபன் ழமகம் ளசல்படற்குப்

ிடிக்கய இந்ட என பனத்டயல்டமன் அடன் த்னப்டயக்கமக
ணமம ணமம் சய சங்குகவநச் ளசய்பட. இம்ணமடயரி
ழமக தமத்டயவதில் பனயக்குஞவு டனபவடக்கூ
இட ணடங்கநிலும் ளசமல்யதினப்டமகக்

ழகட்டினக்கயழன். ன்று Viaticum கயயஸ்டபர்கள் ளசமல்பட
இடடமன் ழமயனக்கயட. ிள்வந குட்டி

இல்மடபர்கலக்கும் மம் கவத, த்ரி ழமன்
இங்கநில் ிண்ம் ழமடுபட ழமழப, கயயஸ்டபர்கள்
All-Souls'Day ன்று

என மநில் ல்ம ஆத்ணமக்கநின்

த்னப்டயக்கமகவும் பனயமடு த்டகயமர்கள். ழமகம்
னமவும் இப்டி என ம்ிக்வக, அிப்மதம் இனக்கயட
ன்மல் அட த்தணமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்.

ித்ன கமரிதங்கள், 'உத்டக்ரிவத' ன் ழரில் ல்ம
மடயக்கமர்கலம் ளசய்னேம் அ கமரிதங்கள் ஆகயத
தழடமக்டணமக க்க ளநகர்தம் ளசய்ட டழபண்டும்.
இடயழ னடயல் பனபட ப்ழட ம்ஸ்கமம். அடமபட
இந்ட ழமபரின் உவ அபபர் குமசமப்டி
டழணம, அக்கழணம ளசய்பட. இட ளமம்வும்
அபச்தணம கர்ணம.

ப்ழட ம்ஸ்கமம்: சரீத்டயன் சயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ப்ழட ம்ஸ்கமம் : சரீத்டயன் சயப்ன
என ழகள்பி ழடமன்றும், உம்வ பிட்டுப் ழம
ீபின் த்னப்டயக்கமக ச்மத்டம் னடமவப ளசய்பட
ழமகமம் ன்மல் ரிடமன். ஆமல் ீபன் (உதிர்)
ழம இந்ட ளபறும் உம்னக்கு டற்கு ம்ஸ்கமம்
ன்று ழடமன்மம்.
''உதிழமடு

இனக்கயபர்கலக்ழக உகமம்

ண்ஞனடிதமணயனக்கயட. ளசத்டப்ழமின்
ிஞத்டக்கு ன் ழவப ழபண்டிக் கயக்கயட? ழடம

ம்ிடமதம் ன்று பந்டபிட்டமல், அவட பிடுபடற்கு
தணமதினப்டமல் அபமநபமள் பட்டில்
ீ
ணஞம் ந்டமல்
ப்ழட ம்ஸ்கமம் ண்ஞத்டமன் ழபண்டிதினக்கயட.
இட ழமடமளடன்று, தமழம அமவட

ழமய்பிட்மளன்மல், அபன் உம்வ
னியமயடிக்கமர்கள் அக்கம் ளசய்தப் ழமகும்ழமட,
மளணடற்கு பலுபிழ டடுத்ட, 'ம்ஸ்கமம்'

ண்டகயழன் ன்று இலத்ட பிட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்?
ிழடளணன்மழ என தம், கூச்சம் இனக்கயட. இடயல்

ம்ந்டணயல்மடவட டற்கமக மணமக டுத்டப்ழமட்டுக்
ளகமள்நழபண்டும்? உதிர்ழம ளபறும் கட்வதம
உம்னக்கு ன் ழமகமம் ழபண்டிதினக்கயட?'' ன்று
ழகட்கமம்.

சமஸ்டயங்கவநக் கூர்ந்ட மர்த்டமல் என ீபன்

சரீத்வட பிட்டுப் ழமய்பிட்மலும், அடன் அங்கங்கநில்
கண்ஞில் லர்தன், பமதில் அக்ி, வகதில் இந்டயன்
ன்ளல்மம்ணயனக்கும் ழடபமம்சங்கள் உழ அடடன்
னெஸ்டமத்டக்குப் ழமய்பிபில்வ ன்று

ளடரிகயட. ிழட ம்ஸ்கமத்டயன் னெம்டமன் அபற்வ
அடடன் ஸ்டமத்டக்கு அனுப்ி வபக்கயழமம். அ
ணந்த்ங்கவநப் மர்த்டமல் ளடரினேம்.
ீபமத்ணம ன்கய னனன் டயமறு கவ உள்நபன்
ன்மர்கள். இடயல் டயவந்ட கவகள் ணட்டுழண
உதிமக இனப்ட ன்றும், உம்னம் என கவ ன்றும்,
ழப உதிர் ழம ின்னும் என கவ உள்ந அந்ட
உவ ஈஸ்பமர்ப்ஞணமக்கழப ிழட ம்ஸ்கமம்
ழடவபப்டுகயட ன்றும் என அிப்மதம் உண்டு.

சமஸ்த்ங்கநில் டம் ண்டபவட 'அந்த்ழதஷ்டி'அந்டயத இஷ்டி - அடமபட 'இறுடயதம ழபள்பி' ன்ழ
ளமம்வும் உதர்த்டயச் ளசமல்யதினக்கயட. கர்ப்ம்

டரிப்ியனந்ட என ீபவ எவ்ளபமன னபத்டயலும்
ப்டி சுத்டய ண்ஞ ழபண்டும் ன்டற்கமக

சமஸ்த்ங்கநில் மற்ட ம்ஸ்கமங்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயட.* 'ம்ஸ்கமம்'ன்மல் 'ன்மக
ஆக்குபட' ன்று அர்த்டம். ('ன்மக ஆக்கப்ட்'

மவடமன் 'ம்ஸ்க்னடம்'.) உதம், பிபமம்
ஆகயத ல்மழண ீபவ அந்டந்ட யவதில்
க்குபப்டுத்டபடற்கமக ற்ட் ம்ஸ்கமங்கள்டமன்.
பமழ்மள் கர்ணம னலபவடனேம் ழபள்பிதமக

ஈஸ்பிம் ஆலடய ளசய்டளகமண்ழ இனக்கய
ரீடயதில் இந்ட மற்ட ம்ஸ்கமங்கள்

பகுக்கப்ட்டினக்கயன். இப்டி பமழ்க்வகவதழத
தமகணமகச் ளசய்ட எனத்டனுக்கு, பமழ்க்வக னடிந்டிகு
கவசயதில் ணற்பர்கள் ளசய்கய தமகம்டமன் - அடமபட
அந்டயத இஷ்டிழத ப்ழட ம்ஸ்கமணமகும். ந்ட

உம்வ வபத்டக்ளகமண்டு மக்கய தஜ்ஜங்கவந
எனத்டன் ண்ஞிமழம, அந்ட உம்வழத சயடமக்ி
[சயவடத் டீ] தில் ழமணம் ண்ஞிபிடுபடடமன் இட.
ப்ழட ம்ஸ்கம ணந்த்ங்கநில் அப்டித்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ழமணத்டக்குரித ணற்

பஸ்டக்கவந ளய்திமல் சுத்டய ளசய்ட அக்ிதில்
ழமடுகய ணமடயரித்டமன் ப்ழடத்வடனேம் சுத்டம் ண்ஞி,
டம் ளசய்தச் ளசமல்யதினக்கயட. உம்ன

ஈஸ்பனுக்கு அர்ப்ஞம் ளசய்தப்டுகயட. ணண்ஞில்
அக்கம் ண்டபடமமலும் ஈஸ்பமர்ப்ஞழண ஆகயட.
இவடப்ற்ய இன்னும் ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன்.
'ழடம்

ளமம் இனயபமட. இடயயனந்ட

பிடுழபண்டும்'ன்று ளரிதபர்கள் மடி

வபத்டயனப்ளடல்மம் உண்வணடமன். ஆமல் இன்ளமன
யவதில் மர்த்டமல் இந்ட ழடம் ன்ட என ணம
அத்னடணம ளணயமக இனக்கயட. எழ ளணயில்

எவ்ளபமன மகம் எவ்ளபமன டயனும கமர்தத்வடச்
ளசய்கயட. கண் ன்று என்று ளபநிச்சத்வடனேம்,
பர்ஞங்கவநனேம் மர்க்கயட. கமட ன்று என்று

சப்டங்கவநக் ழகட்கயட. இனக்கயளடல்மம் எழ ஆத்ணம

- இத்டவ அபதபங்கலக்குள்ழநனேம் எழ ீபன்டமன்
இனக்கயட ன்மலும், கண்டம், கமடம் கயட்க்கயட்

இனந்டங்கூ கண்ஞமல் ழகட்க னடிபடயல்வ; கமடமல்
மர்க்க னடிபடயல்வ! க்கத்டயழழத பமய் ன்று என்று
அடற்குத்டமன் னசய ளடரிகயட. ழசுகய சக்டயனேம் அடற்ழக
இனக்கயட. ளடமண்வதில்  டயனுமகக் கமற்வப்
னட்டி அனகமக கமம் ளசய்த னடிகயட. 
பஸ்டக்கவநப் ிடிப்டற்கு ற்ணமடயரி வகனேம்

பில்கலம் அவணந்டயனக்கயன். இந்ட அவணப்ன
ளகமஞ்சம் ழபறுபிடணமக இனந்டமலும் இப்ழமட மம்
ண்டகய கமர்தங்கவநப் ண்ஞ னடிதமட. அடி டுத்ட
வபத்ட ழணழ ழமபடற்கு பசடயதமகக் கமயன் அவணப்ன
இனக்கயட. க்கயழமட கூடிதணட்டும் ீபமசயகள்
சுங்கமடடி, னமன் ணமடயரிதமபற்யன் ழணழழத மம்
மடத்வட வபத்டமல்கூ அவப ளநிந்டளகமண்டு ஏ

பசடயதமக உள்நங்கமல்கநில் குனயத்டமற்ழமன் ற்மடு,
சப்ஞம் கூட்டி உட்கம பசடயதமக னனங்கமயல் லும்ன
ம்னகநின் அவணப்ன - ன்று இப்டி எவ்ளபமன்வப்
மர்த்டமலும் மசக்டய த்டவ லக்ஷ்ணணம

கல்வழதமடு என சரீத்வடப் ண்ஞிதினக்கயமள்
ன்று ஆச்சரிதணமக இனக்கயட! ஆமத்வட ளரிக்க
என அங்கம், ளரித்டவட த்டணமக்க என அங்கம்.
னெச்சுபி என்று, த்டத்வட 'ம்ப்' ண்ஞ என்று-

ல்மபற்றுக்கும் ழணழ க கமர்தங்கவநனேம்
வக்ட் ண்ஞி கன்ட்ழமல் ண்டம் னெவந ன்ளல்மம் பிசயத் பிசயத்ணமக கபமன் சரீத்வடக்

கல்ித்டயனக்கயமன். சவட, த்டம், ணயல்ஸ், ம்ன, லும்ன
ன் எவ்ளபமன்றுக்கும் என 'ர்ஸ்'இனக்கயட.

லும்னக்குள்ழநகூ ணஜ்வ ன் ீபத்ட ஏடுபட
என அடயசதம். ணிட சரீத்டயல் இனக்கும்

ழகமடிக்கஞக்கம ளல்கநில் எவ்ளபமன்றும் என
அத்னட ழமகம். இப்டித் டித்டிதமக எவ்ளபமன
மகனம் என அத்னடணம ளணயமக இனப்ழடமடு

ணட்டுணல்மணல், ல்மணமக என்றுக்ளகமன்று இவசபமக
மதம் ளசய்ட ழமயத்டக் ளகமள்படம் ணம
அடயசதணமக இனக்கயட. ஆடிதமல், பழம

ைத்டயல் எனபன் ழடம் ளமய், ணஸ் ளமய் ன்று
னரிந்டளகமள்லம் ஜமிதமக ஆமலும், மக்கய ல்மனம்
கபமன் டந்டயனக்கய இந்ட அத்னடணம ளணயவ

வபத்டக்ளகமண்டு டர்ணணமக பமனத்டமன் னதற்சய ண்ஞ
ழபண்டிதபர்கநமக இனக்கயழமம். இந்ட டர்ண
பமழ்க்வகதியனந்டடமன் அப்னம் ஜமத்டக்குப்ழமக
ழபண்டிதபர்கநமதினக்கயழமம்.

ழதமசயத்டப்மர்த்டமல், சரீத்வட ன் ணட்ம் ன்று

டயட்ழபண்டும்? அட ன் ண்டகயட? அட ணயன்
கனபி ணட்டும்டமழ? வகவதனேம் கமவனேம்
கண்வஞனேம் பமவதனேம் ணஸ் ல்டி பிமல்

சரீம் ல்ழட ளசய்னேம். வக ழமகமம் ண்டம்;
அல்ட அர்ச்சவ ண்டம். கமல் ழகமதிலுக்குப்
ழமகும். கண் ஸ்பமணய டர்சம் ண்டம், பமய்
ஸ்ழடமத்ம் ளசமல்லும், அல்ட ல்ழமனக்கும் ப்ரித
பசம் ளசமல்லும். ஆடமல் 'யயத்டம்' ன்று சரீத்வடக்
டயட்டுபடகூ டப்னத்டமன். ''டர்ணத்வடச் ளசய்த
சரீம்டமழ மடணமதினக்கயட?''-- சரீம் ஆத்தம் கலு

டர்ண மடம் -- ன்று பசழண இனக்கயட. '' ழடழம

ழடபமத : ப்ழமக்டம" உள்ழந இனக்கய ணமத்ணமவுக்கு

இந்ட உம்ழ ஆதம் ன்கயழமம். ' கமதழண ழகமதிமக
' ன்று

அப்னம் ளசமன்மர். டயனனெனம் இப்டிழத,

''னன்ழ

உம்ன ளமம் யயத்டம் ன்று ணட்ணமக

யவத்ழடன். அப்னம் அடற்குள்டமன் ஈஸ்பன்

குடிளகமண்டினக்கயமன் ன்று ளடரிந்டளகமண்டம்,
உம்வ ஏம்மழன்'' ன்று டயனணந்டயத்டயல்
ளசமல்கயமர்*.
ஆடமல் இப்டிப்ட் அத்டணம, கபமன் ளகமடுத்ட
ளணயவ பிட்டு உதிர் ழமடம் அவடக்
கன்மின்ம ன்று 'டிஸ்ழமஸ்' ண்ஞக்கூமடடமன்.
ணம ச்ணமசமபமயதம ழணஸ்பனுக்குத்டமன்
அவட ஆலடய ண்ஞ ழபண்டும். பன் இந்ட

உம்வக் ளகமடுத்டமழம அபனுக்ழக அவடத் டயனப்ிக்
ளகமடுக்க ழபண்டும். உகத்டயல் ந்ட ழடசத்டயலுனள்ந
கமட்டுக்குடிகள் உள் ல்ழமனம் ழடம என டயனுயல்
இவடத்ளடரிந்ட ளகமண்டினப்டமல்டமன் ங்ழக

மர்த்டமலும் ப்ழட ம்ஸ்கமம் ன்ட என ளரித
ணதச் சங்கமக இனக்கயட.
ளசத்டப்ழமின் என உம்னக்குள் ழடபடமம்சங்கள்
எட்டிக்ளகமண்டினப்டமக ம்மபிட்மலுங்கூ என்வ

யவத்டப் மர்க்க ழபண்டும். இத்டவ மள் அடற்குள்
இனந்ட ீபன் ஈஸ்ப வசடன்தத்டயன் என
டயபவதல்பம? ப்ழமழடம ஸ்பமணய பிக்ம் வபத்ட
னவ ன்மல்கூ, இப்ழமடம் அடயல் கண்

கண்டகவந வபக்கமணல் என அகவ ற்யவபக்க

ழபண்டும் ன்று டமழ ழடமன்றுகயட? அப்டிதினக்க

ஈஸ்ப வசடன்தத்டயன் அம்சம் இனந்ட body- ணரிதமவட
டந்ட ணந்த்னர்பணமகடமழ dispose ளசய்த ழபண்டும்?
எனத்டன் டன்னுவத சரீத்டமல் அழக ன்வணகவநச்
ளசய்டமளன்மல், உதிர்ழம ின்னும் அந்ட சரீத்டக்கு
ணரிதமவட ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். மஸ்டயகர்கள்கூத்

டங்கள் டவபர்கநின் ம்னட சரீத்டக்கு ணர்பவநதம்
வபக்கயமர்கழந! எனபன் சரீத்வடக் ளகட்த்டயற்ழக
தன்டுத்டயமன் ன்மலும்கூ, அபனுக்கு அந்ட
சரீத்வட இதக்கயதட ஈஸ்ப சக்டய ன்று
ளடரிதமபிட்மலும் ணக்குத் ளடரிபடமல் அடற்குரித

ம்ஸ்கம ணரிதமவடவதப் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும்.
''அபமக

இந்ட சரீத்வடக் ளகமண்டு ஈஸ்பமர்ப்ஞணமக

ந்ட ல்டம் ளசய்தமணல் ழமய்பிட்மலும், அடற்கும்
ஈமக, ப்மதச்சயத்டணமக இப்ழமட மணமபட இவடழத
ஈஸ்பனுக்கு அர்ப்ஞம் ளசய்ழபமம்'' ன்

ண்ஞத்டன் ம்ஸ்கமம் ண்ஞழபண்டும்.
வசப யத்டமந்டத்டயல் ஈஸ்பன்டமன் ீபனுக்குத் டடே,
கஞ, னப, ழமகங்கவநத் டனகயமன் ன்மர்கள்.
ழமகத்வட (னபத்வட) வத்ட, அடயலுள்ந

ழமகங்கவந அடேபிப்டற்கமகழப ணடேஷ்த சரீத்வட
(டடேவப) ஸ்னஷ்டிளசய்ட அடயல் கஞங்கள் ன்

இந்டயரிதங்கவந அபன் வபத்டயனக்கயமன். கர்ணமவபத்
டீர்த்டக்ளகமள்லம்பவ ழமகங்கவந அடேபித்டத்டமன்
ஆகழபண்டும் ன்று இப்டி வபத்டயனக்கயமன். ழப

அபனுவத ிமடணம டடேவபக் கஞங்கள் ஏய்ந்ட

ிற்மடும் அடற்குரித ளகௌபத்வடக் ளகமடுத்ட

ம்ஸ்கரித்டத்டமன் அபிம் ழபள்பிப்ளமனநமகத்
டயனம்க்ளகமடுக்க ழபண்டும்.
இடயழ என பித்தமம். ணற் ழபள்பிகவந,
இஷ்டிகவந என ீபன், டமழ ண்டகயமன். ஆமல்

ளசத்டப்ழம ிகு உம்வ கபமனுக்குக் ளகமடுக்கய
இந்ட அந்டயத 'இஷ்டி'வத அபன் ண்ஞனடிதமட. ணற்
ம்ஸ்கமங்கவநப் ண்டபடம், ண்ஞமடடம், அடமல்
னண்த மங்கவந ம்மடயப்டம் அந்டந்ட ீபனுவத
கமர்தந்டமன். இபற்யல் ணற்பர்கலக்கு ளமறுப்ன
இல்வ. ஆமல் ப்ழட ம்ஸ்கமம் ணற்பர்கழந

ளசய்த ழபண்டிதட அல்பம? அடமல் அடயல் ளமறுப்ன
ணற்பர்கலக்குத்டமன். ழப இவட ரிதமகச்
ளசய்தமபிட்மல் ணக்குத்டமன் மம்.
'உதிழமடு

இனக்கயபவதில் உகமம் ண்ஞ

ழபண்டிதடடமன்; ழம உதினம் ழபறு ங்ழகம
இனக்குணமடமல் அடற்கு ச்மத்டமடயகள் ண்ஞ

ழபண்டிதடடமன்; ஆமல் உதிர்ழம உலுக்கு டற்கு
ம்ஸ்கமம்?' ன்று னடயல் ழகட்டுக்ளகமண்ழமம்.

இப்ழமட அசயப் மர்த்டக் ளகமண்டயழம கபமின்
மணத்னட ஸ்னஷ்டிதம சரீம் உதிற் ிகுங்கூ
அடற்கம ணரிதமவடவதப் ளற்று கபமிழண

ழசர்ப்ிக்கப் ழபண்டும்; உம்னக்குச் ளசய்கய இந்ட
ம்ஸ்கமந்டமன் னலக்க ம் ளமறுப்ில் இனப்ட;
அடமல் இவடச் ளசய்தமபிட்மழ ணக்குப் ளரித
ழடமம் ன்று ளடரிகயட!

*"ளடய்பத்டயன்

குல்", இண்மம் குடயதில் "மற்ட

ணஸ்கமம்" ன்ழ னகுணயட் கட்டுவதில்
பிபங்கள் கமஞப்டும்.
*உம்ிவ

னன்ம் இலக்ளகன் யனந்ழடன்

உம்ினுக் குள்ழந உறுளமனள் கண்ழன்

உம்னழந உத்டணன் ழகமதில்ளகமண் மன்ன்(று)
உம்ிவ தமினந் ழடமம்னகயன்ழழ.
அமவடப் ிழடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
அமவடப் ிழடம்
உவுக்கமர்கள் ன்மல் அ கமர்தம் ழடம என
டயனுயல் ளசய்டபிடுகயழமம். ளசய்படயல்
குவதினக்கமம். ஆமல் அடிழதமடு ளசய்தமணழ
பிடுபடயல்வ அணமபமவத் டர்ப்ஞம், ச்மத்டம்

னடயதபற்வ யறுத்டயபிட்பர்கநமக இனந்டமலும்,
யந்டக்கநமகப் ிந்டபர்கநில் மஸ்டயகர்கவநத் டபி
பனம் ந்டக்கலக்கு ப்ழட ம்ஸ்கமம் (அபபர்

குமசமப்டி டழணம, அக்கழணம) ளசய்த ணட்டும்
டபறுபடயல்வ.

ரி, உவுக்கமர்கள் இல்மணல் யமடபமக

இனக்கயபர்கநின், இக்கயபர்கநின் கடய ன்?
அமவடகள் ளசத்டப்ழமகும்ழமட, அபர்கலவத சரீம்
ன்கய கபமன் வத்ட ளணயின் கடய ன்பமகயட?
னெழணடமன் இபர்கலவத ப்ழட ம்ஸ்கமத்டக்கு
ற்மடு ண்ஞழபண்டும் ன்ட சமஸ்த்ம்.

இவ்பிதத்டயல் ம் யந்ட ணடத்டயன் அப யவவண
க்கு ழபடவதமக இனக்கயட. இப்ழமட மன்
ளசமல்யச் ளசமல்யக் ளகமஞ்சம் ழபடவ
டஞினேம்டிதம ற்மடுகள் அங்கங்ழக ந்டமலும், இட
ழமடமட. னன்ளல்மம் க்கு இன்னம் ளமம்
ழபடவதமக இனந்டயனக்கயட. அப்ழமளடல்மம்

ஆஸ்த்டயரிதிழம, ளதியழம அல்ட டுத்ளடன
என்யழம என யந்ட அமவட ளசத்டப்ழமமன்

ன்மல், டுத்ட ம்ஸ்கமம் ளசய்த ந்ட ற்மடும்
இல்மணல் இனந்டட. இப்ழமடகூ அழக ஊர்கநில்
இப்டித்டமன் இனக்கயட. ஆஸ்த்டயரிக்கமர்கழந

ழமஸ்ட் ணமர்ம் ண்ஞி, ஆமய்ச்சயக்கமகப் ண்ஞ
ழபண்டிதவடப் ண்ஞிப் னவடத்டபிடுபட,
னியமயடி அல்ட ஞ்சமதத்டக்கமர்கள்
ளகமண்டுழமய்ப் னவடத்டபிடுபட ன்றுடமன்
ந்டபனகயட. சமஸ்த் ப்கமணம
ம்ஸ்கமணயல்மணல் இப்டி என சரீத்வட பிடுபட
ம் னெத்டக்ழக கநங்கம், மம்.

இட ணடஸ்டர்கள் இந்ட பிதத்டயல் டக்க ற்மடுகள்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள். அபர்கலவத சமஸ்த்ப்டி
கபமிம் என சரீத்வட எப்ிக்கமணல் பிடுகய
ழடமம் அந்ட னெங்கலக்கு பனபழடதில்வ.
யந்ட னெத்டயன் ழடமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
யந்ட னெத்டயன் ழடமம்

ந்ட கட்டுப்மடும் இல்மட யந்ட னெந்டமன்
இந்டப்ளரித ழடமத்டக்குப் மத்டயணமகயக்

ளகமண்டினக்கயட. ணற் ணடஸ்டனக்கு சக்டய பமய்ந்ட
ஆர்கவழன்கள் இனக்கயணமடயரி ம் னெத்வட
கபிக்க தமர் இனக்கயமர்கள்? ணம் ன்று வபத்டக்

ளகமண்டு உங்கள் ஞத்வடளதல்மம் பமங்கயக்ளகமண்டு,
குன ஸ்டமம் ளகமண்மடிக் ளகமண்டினக்கய
ன்மல்டமன் ன் ப்ழதமம்? ஆழட யணமசம்,
இந்ட ழடசத்டயல் ங்ழக என அமவட யந்ட

ளசத்டப்ழமமலும் அபன் சரீத்வட சமஸ்த்ப்டி
ம்ஸ்கமம் ண்டபடற்கு என ற்மடு ளசய்த

க்குக் வகதமமகபில்வ. ஆமலும், இடயல் குன
ஸ்டமம் ன் ளத்ட ழர் க்கு இனப்டமல், ளமறுப்ன
க்குத்டமன் மஸ்டய ன்மபட ளடரிந்ட

வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழன். ன்மல் னடிந்டட, ம்
னெத்டயன் யவவண இப்டி இனக்கயழட ன்று
யணமக டக்கப்டுகயழன். ன் பமர்த்வடவதக்

ழகட்கக்கூடிதபர்கள் ன்று ழடமன்றுகய உங்கநிம்
ன்மல் னடிந்டணட்டும் ளசமல்கயழன்.
ீங்கள் மம் ண்ஞிமல், அட உங்கவநத் டயனத்டமணழ
'குன' ன்று

ழர் ணட்டும் வபத்டக் ளகமண்டினக்கய

ன்வத்டமன் ழசனம். க்கு ீங்கள் ணஸ்கமம்
ண்டகயீர்கள் அல்பம? அடமல் உங்கள் மத்வடப்
ழமக்குகய ளமறுப்வனேம் ன்ிந்டமன்
எப்வக்கயீர்கள்.

'அமவட

ப்ழடம்' என க்கம் இனக்கட்டும் -- யந்ட

னெழண அமவடதமக இனக்கய இப்ழமட, இந்ட
னெத்வட மடனுள்நடமக்கய, அட சமஸ்த்ப்டி

னிடணமக பிநங்கும்டிப் ண்ஞழபண்டித கவணவத
மன்டமன் கண்டம் கனத்டணமக ஆற்யதமக ழபண்டும்.
இந்ட அமவட ப்ழட ம்ஸ்கமத்டக்கமகத்டமன்
எவ்ழபமர் ஊரிலும் 'யந்டணட ீபமத்ண வகங்கர்த
ங்கம்' ன்று ஆம்ிக்கச் ளசமல்ய பந்ழடன். அழக
ஊர்கநில் அப்டி ற்மடு ண்ஞி ன்மக உனபமகயனேம்
இனக்கயட. னக்தணமக கும்ழகமஞத்டயல் இந்ட ங்கம்
ளமம்வும் ன்மக ந்ட பனகயட.

ஆஸ்த்டயரிக்கமர்கலம், னியமயடிகமர்கலம்,
ளதில் அடயகமரிகலழண இந்ட ங்கத்டகமர்கவநக்
கூப்ிட்டுத் டங்கநிம் ழசனம் அமவட ப்ழடத்வட

எப்ிக்கய அநவுக்கு அங்ழக இந்ட உத்டணணம ளடமண்டு
ழபர் ிடித்டபிட்ட.
இடற்கமகத் டி ங்கம் இல்மபிட்மலும், அந்டந்ட ஊர்
வ ழகமஷ்டிகழந பமபனயமடும், ணற்

ளமடப்ஞிகலம் ண்டபழடமடு அமவட ப்ழட
ம்ஸ்கமத்வடனேம் ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

டைழமடு டைற்யளதமன்று ன்று இல்மணல், டமங்கள்
ளசய்கய ணற் ல்மப் ஞிகவநனேம்பி இடழப

உத்க்னஷ்ணமட ன் உஞர்ழபமடு ளசய்த ழபண்டும்.
இடடமன் அஸ்பழணடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

இட டமன் அஸ்பழணடம்
ழமகமத்வடப் ற்ய ளக்சர் அடிக்க ஆம்ித்டழமட,
'ம்

ல்ழமமலும் அஸ்பழணட தமகம் ண்ஞனடினேணம?'

ன்று என ழகள்பி ழகட்ழன். அப்னம் 'டற்கமக
அஸ்பழணடம்?' ன்று ழகட்ழன். '' தழணட ணர்ச்சயடம'' ''அஸ்பழணடத்டமல்

பிழசணமக பனயப்டுபள்'' ன்று

அம்மலக்கு என ளதர் இனக்கயட. ஆடமல்
அம்ிவகதின் னர்ஞ அடேக்த்வடப் ளறுபடற்கமகழப
அஸ்பழணடம் ளசய்தழபண்டும் ன்று டயல் ளசமன்ழன்.
.ஆமல் இந்டக் கயகமத்டயல், ளமம்வும் யதணங்கள்
ழடவபப்டும் அஸ்பழணடம் ளசய்பட

அமத்தணமதிற்ழ, இடற்கு ன் ண்டபட ன்று
ழகட்ழன். ழமகமங்கநில் என்வ ண்ஞிமல்
அடழப அஸ்பழணடத்டக்கு ணமம் ன்று

சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட ன்றும் ஆவகதமல்
இந்டப் ழமகமத்வடப் ண்ஞிபிட்மல் மம்

அம்மநின் னர்ஞமடேக்த்வடப் ளற்றுபி னடினேம்
ன்று இடற்கு டயல் ளசமன்ழன். அப்னம்
ழமகமங்கள், ீபகமனண்தப் ஞிகள் பற்வப்
ற்யக் கவட அநந்டளகமண்ழ ழமழன். ஆமல்

இடபவ அஸ்பழணடத்டக்கு ணணம வத் டனகய
அந்ட என ஞிவதச் ளசமல்பில்வ. ணற்
ல்மபற்வனேம்பி உதர்ந்டடம அந்டப் ஞி
ன்ளபன்மல் அடடமன் அமவட ப்ழட ம்ஸ்கமம்.
அமட ப்ழட ம்ஸ்கமமத்
அஸ்பழணட ம் ழத்

ன்ட சமஸ்த் பசம்.
-உகமணமக, ளசத்டப்ழம இன்ளமன ீபனுக்கு
இடமல் உடபி ண்டம்ழமழட, ணக்குப் மம் பமணல்,
கவணவதச் ளசய்ட, ணக்கும் உகமம்
ண்ஞிக்ளகமள்கயழமம்.
மக்ர் எனத்டர் ழகட்மர், "Unclaimed bodies ஆகச் சய
அமவடப் ிழடங்கள் கயவப்டயலும் என உகமம்

இனக்கயட. இந்டணமடயரிப் ிஞங்கவநத்டமன் மங்கள்
ழமஸ்ட்-ணமர்ட்ம் ண்ஞி, ரிழசமடவக்கமக

உறுப்னக்கவந டுத்டக்ளகமள்ந னடிகயட. ளணடிகல்
கமழஜ், ளணடிகல் க்யின் னடமபற்யல் anatomy
(ழடக

இதல்) - பிநக்க இந்டப் ிழடங்கள்டமன்

உடவுகயன். இபற்வனேம் உங்கள் ீபமத்ண

வகங்கர்தக்கமர்கள் பமங்கயக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மல்
ளணடிகல் தன்ஸ் அிபினத்டய ன் ஆபட?'' ன்று
ழகட்மர். அப்டிதமமல் மக்ர்கள் ழபண்டுணமமல்
டமங்கள் ழம ிற்மடு டங்கள் சரீத்வடப் ழமஸ்ட்
ணமர்த்டக்குக் ளகமடுத்டபிமம் ன்று டயல்

ளசமன்ழன். சமஸ்த்ழமக்டணமக இடயல் ளகமஞ்சம்
ழடமணயனந்டமலும், இடயழ எனத்டன் ணணயந்ட,
ணப்னர்பணமகச் ளசய்கய டயதமகம் இனப்டமல் ழடம
யவ்னத்டய ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம். அழடமடுகூ,
னன்ழ, அபபன் டன் ளடமனயயல் ற்டுகய ழடமம்
ழமக அந்டத் ளடமனயமழழத டயதமக னொணமக உடபி

ளசய்த ழபண்டுளணன்ழழ, அடயல் ழணலும் எனடிதமக,
ளடமனயமல் ினக்கு உகரித்ட ணட்டுணயல்மணல்,

சமபிலும் டன் ளடமனயலுக்கு னெணம பித்வதக்ழக
உகரித்டடமகவும் இட இனக்கும்.
'இட

ணடஸ்டர்கள் ளதியலும், ஆஸ்த்டயரிதிலும்,

டுத்ளடனபிலும் ம்பிக்கும் அமவட ணஞங்கநில்
என்றுகூ பிட்டுப்ழமகமணல், டங்கள் டங்கள் ணடப்டி
ம்ஸ்கமம் ளசய்கயமர்கள்; இப்டிப்ட் யந்ட
ப்ழடங்கள் ணமத்டயம் ளனம்மலும் ர்க்கமர்
சயப்ந்டயகநமழழத எனபிடணம சங்கும் இல்மணல்
னவடக்கப்டுகயன்' ன்கய மனம், அபணமனம்
ம்வணச் ழசமணயனக்க இப்ழமடமபட ல்ம
ஊர்கநிலும் டகுந்ட ற்மடு ண்ஞிதமக ழபண்டும்.
மணனும் கண்ஞனும் கமட்டித பனய

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
மணனும் கண்ஞனும் கமட்டித பனய
டர்ணத்வட ணக்ளகல்மம் த்டயக்கமட் பந்ட

வமணசந்த்னெர்த்டயழத இந்ட ப்ழட ம்ஸ்கமத்வட
பிழசணமகச் ளசய்ட கமட்டிதினக்கயமர். மனே

ணமடயரிதம என ையக்குக்கூ அபழ ம்ஸ்கமம்
ளசய்டயனக்கயமர். அடணட்டுணயல்வ, பமயவதனேம் ண
வபரிதம மபஞவனேங்கூ அபர் பவடத்டவுன்

அங்கடவனேம் பிீஞவனேம் ளகமண்டு அபர்கலக்கு
என குவவுணயல்மணல் டம் ண்ஞச்
ளசய்டயனக்கயமர். ளன்மல் அந்ட சரீங்கலக்குள்
இனந்ட ணஸ்டமன் அபற்வ டஷ்த்டணமக

த்டயற்று. உதிழமடுகூ அந்ட ணஸ் ளபநிழதயத

அப்னம் ஸ்பதணமகக் ளகடுடல் இல்மட, கபமனுவத
அத்னட ஸ்னஷ்டிதம அந்ட உம்னகலக்கும் உரித

ணரிதமவடவதச் ளசய்படயல் மணழ கண்டம் கனத்டணமக
இனந்ட, தழடமக்டணமக ம்ஸ்கமம்
ண்டபித்டயனக்கயமர். க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவும்

ளகௌபர்கள் உள் ல்மனக்கும் குனழைத்த்டயல்
அந்டயண ம்ஸ்கமம் ண்டபித்ட, அப்னம்
த்னடமஷ்ட்வனேம் மண்பர்கவநனேம் கங்கமடீத்டக்கு
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமய் டர்ப்ஞமடயகள்
ளசய்பித்டயனக்கயமர்.
ஆடமல், அமவட ப்ழட ம்ஸ்கம பிதத்டயல்
கபக்குவபமக இனப்ட ம்னவத யந்ட

னெத்டக்கு உள்ந ளரித ழடமம் -- ணன்ிக்க

னடிதமட ழடமம். இிழணமபட இடற்கு என ற்மடு
ண்ஞிப் ிமதச்சயத்டம் ழடடிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
அமவடதமக எனபன் ளசத்டப்ழமடமகத் ளடரிந்டமல்,
அபன் ன் மடயதமக இனந்டமலும், டீண்மடபமக

இனந்டமலும், அபனுவத குமசமப்டி, அபனுவத
குத்வடச் ழசர்ந்டபர்கவநக் ளகமண்டு, தழடமக்டணமக
ம்ஸ்கமம் ளசய்படற்குப் ளமனலடபி ண்ஞ

ழபண்டும். இடற்கமகப் ர் ழசர்ந்ட ஞம் ழமட்டு

ணமப் ஞி னரித ழபண்டும். கழடசணமகச் ளசய்த
சக்டயனேள்ந டிகர்கள் இவடப் ளரித டர்ணம் ன்று
னரிந்டளகமண்டு பிழசணமக உடபி ளசய்த ழபண்டும்.
அழக டர்ண ஸ்டமங்கள், ட்ஸ்ட்டுகள் ம் யந்ட

னெத்டமமல் ற்டுத்டப்ட்டினக்கயன். அபர்கலம்

அமவட ப்ழட ம்ஸ்கமம் உத்டணணம வகங்கர்தம்
ன்று 'ஸ்ளல் இன்ளஸ்ட்' டுத்டக்ளகமண்டு,

இடற்கமக டமமநணமகப் ளமனலடபி ளசய்த ழபண்டும்.
சயட கஷ்ம் னக்குப் ரீவை
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சயட கஷ்ம் னக்குப் ரீவை
ழமகத்டயல் சயழர் ன் ளமம்க் கஷ்ப்டுகயமர்கள்
ன்மல், ணற்பர்கள் அபர்கலக்குப் ழமகமம்

ளசய்கயமர்கநம ன்று மர்ப்டற்கமகத்டமன் ஈஸ்பன்

இப்டிப் ரீவை ண்டகயமன் ன்று ளசமல்படண்டு.
'அபபன்

டன் கர்ணமவுக்கமகக் கஷ்ப்டுகயமன்; மம்

உடபி ண்ஞிமலுங்கூ அபன் ன் அவத
னடிதமடடி கர்ணம குறுக்ழக யற்கமம்' ன்டம்

பமஸ்டபம்டமன். ஆமல், ம் உகமத்டமல் அபர் கர்ணம
டீனகயழடம, டீபில்வழதம, ம்ணமம ப்தமவவத
மம் ண்டபடடமன் ணடேஷ்த டர்ணம். எனத்டவக்
கர்ணமவுக்கமக டண்டிக்கயழமழட ஈஸ்பன்

ணற்பர்கலவத ழமகம சயத்டத்டக்கும் அவட என
'ளஸ்ட்'மக

வபக்கயமன் ன்றுடமன் மம் டுத்டக்

ளகமள்ந ழபண்டும். மம் உகமம் ண்ஞினேம் அட

அபனுக்கு ப்ழதமணமகமபிட்மல்டமன், கஷ்ம் ன்ட
அபன் கர்ணமவுக்குத் டண்வ ன்று ளசமல்மம்.
அழக ணதங்கநில் ழமகமத்டயமல் ித்டயதமர்
கஷ்த்வடப் ழமக்கவும் னடிகயழட! இப்டிதமமல்
ன் அர்த்டம்? மம் ழமகமம் ண்ஞி அபன்

கஷ்த்வடப் ழமக்குகயழமணம ன்று கபமன் 'ளஸ்ட்'
ண்ஞிதடமகத்டமழ அர்த்டம்?

இழட ணமடயரிடமன், டி ணிடனுக்குக் கஷ்ம்
பனகயடழமழப, என  னடமதத்டக்ழக ஞ்சம்,
ளபள்நம், ரிணவ, னகம்ம், டீபித்ட னடம
உத்மடங்கள் ற்டுபடயலும் ணற்பர்கலவத

ழமகம சயந்டவக்கு கபமன் வபக்கய ரீவைனேம்
ழசர்ந்டயனக்கும். இம்ணமடயரி யபமஞப் ஞிகவநப்ற்ய
மன் இடபவ ளசமல்பில்வ. பிழசணமக
இவடற்யச் ளசமல்ய பற்னறுத்ட ழபண்டிதடணயல்வ.
இப்டி என ளரித கஷ்ம் ழனக்கு ற்டுகயட
ன்மல், தமனம் ளசமல்மணழ ஞத்டமழம,

சரீத்டமழம உடபிண்ஞ ழபண்டும் ன் ண்ஞம்

அபபர்க்கும் ளமங்கயக்ளகமண்டு பழபண்டும். ர்க்கமர்,
ளட் க்மஸ், மணக்னஷ்ஞம ணயன்
னடமபர்கழநமழம, அல்ட டமங்கநமகழப

ங்கணமகச் ழசர்ந்ழடம, அல்ட டிப்ட் னவதிழம,
ப்டிதமமலும் இந்ட ணமடயரிதம calamity-கநில்
எவ்ளபமனபனம் ஞிளசய்த ழபண்டிதட அபசயதம்*.

டி ணிடின் கஷ்த்டக்கு னெகமஞம் அபனுவத
னர்ப கர்ணம ன்கயமற்ழமழப, இப்டிப்ட்
பித்டக்கவநனேம் Natural calamity", ''இதற்வகதின் சரற்ம்''
ன்று இந்ட மநில் லடயமலும், இளடல்மம் ளமடபமக
ணடேஷ்த னெம் னலடழண ண்டம் மத்டக்கமக
கபமன் டனகய டண்வடமன் ன்று சமஸ்த்ம்
ளசமல்லும். டண்வதமகப் ளற்று

பனத்டப்ட்டுக்ளகமண்ழடமன் அந்டப் மத்வட மம்

டீர்க்க ழபண்டும் ன்யல்வ. இம்ணமடயரி ணதங்கநில்
மம் ண்டகய ணப்னர்பணம கஷ் யபமஞத்
ளடமண்மலும் மப்த்டயல் மக்கயதினப்வடப்
ழமக்கயக்ளகமண்டு பிமம். இப்டித் ளடமண்டு
ளசய்தமணல் கனங்கல் ணமடயரி இனந்டமல் அடழப என
மம். இன்வக்கு  னெத்டயன் ிடயயடயதமக

இன்ளமனத்டன் பமங்கயக்ளகமண் டண்வ, கல்ணமடயரி
இனக்கய ணக்ழக மவநக்கு பனம்.
எனத்டனுவத கஷ்த்டயல் இப்டி இன்ளமனத்டனுக்கு
ளஸ்ட் இனக்கயட. அடயழ மஸ் ண்ஞிமல் ப்வஸ்
கயவக்கும். சயழர் ளமம்வும் ரிடமகணமக. ழகட்மர்

தமனணயன்ய அமவடதமகச் சமபடயழழத ணற்பர்கலக்கு
என ரீவை வபக்கயமன் கபமன். ''இபர்கள் டன்மல்
வக்கப்ட் அந்ட அத்னடணம சரீ ளணயவ

அடற்குள்ந ணரிதமவட ளகமடுத்ட, ம்ஸ்கமம் ண்ஞித்
டன்ிம் ழசர்க்கயமர்கநம?'' ன்று ழணஸ்பன்

மர்க்கயமன். ரீவைக்குப் ரிசு ன்ளபன்மல்
ழடபவடதின் கமைம்.
அமட ப்ழட ம்ஸ்கமமத்
அச்பழணட ம் ழத்
ன்கயழமட, ஏர் அமவட ப்ழடத்டக்கு ம்ஸ்கமம்
ண்டபிக்கயபனுக்கு ஈஸ்பன் ஏர் அஸ்பழணடம்
ண்ஞிமல் வ்பநவு னண்ஞிதழணம அவ்பநவு
னண்தத்வட ப்வமகக் ளகமடுத்டபிடுகயமர் ன்று ழர்
அர்த்டணமமலும் இந்ட அஸ்பழணடழண அம்மலக்கு

ஆமடவ ன்று 'த்ரிசடய'ளசமல்லுபடமல் அபலவத
ணகயனவழத மகக் கயவக்கயட ன்றும்
அர்த்டணமகயட.
ணக்கு ழபண்டித ளரித ப்வஸ் மைமத் அம்மநின்
அடேக்ம்டமன். அஸ்பழணட னண்தமக

ழடபழமகத்டக்ழகம ப்ம்ணழமகத்டக்ழகம ழமய் ணக்கு
என்றும் ஆகழபண்மம். அங்ளகல்மம் ழமமலும்
னண்தம் டீர்ந்ட ின் -- னொமய் ளசபனயகய ணமடயரி,
ளசபனயத்ட ின் -- னழமகத்டக்குத் டயனம்ி பந்டடமன்
ஆகழபண்டும். ஆமல் அம்மநின் சஞம
பிந்டங்கலக்குப் ழமழமணமமல் டயனம்ழப ழபண்மம்.
யத்தமந்டம் ன் சமஸ்பட ளநக்தம் அடடமன்.

அந்ட அம்மள் ப்டி இனக்கயமள்?' த்ரிசடய' பமக்கயதடி '
தழணட ணர்ச்சயடம ' பமக இனக்கயமள். அடமபட
அஸ்பழணடம் ளசய்டமல் அவடழத டக்குப் ளரித
ஆமடவதமக டுத்டக்ளகமண்டு அடேக்ம்

ண்டகயபநமக இனக்கயமள். ணக்குத்டமன் றணம
அஸ்பழணடணமக அமட ப்ழட ம்ஸ்கமம் இனக்கயழட!
இடமல் கயவக்கய வ அம்மநின் அடேக்ணமக
க்ழழசஞ்ச் ண்ஞிக்ளகமண்மல் அட எனமலம்
ளசபனயதமட னண்தக் கன்யதமக, அைதணமக

இனந்டளகமண்டு ம்வண இந்ட ழமகத்டக்கு ணறுடினேம்
அனுப்மணல் கமப்மற்றும். இன்ளமனத்டனுக்குச் ளசய்கய
ணஞ ம்ஸ்கமழண ம்வண  ணஞங்கநியனந்ட
பிடுபிக்கக் வக ளகமடுக்கும்.

ஆடமல், அமட ப்ழட ம்ஸ்கமத்டயல் மம்

அக்ஷ்தணமக இனக்கயழமளணன்மல் மம் அசடு ன்று
அர்த்டம். ணமத்ணம ளமம் றணமக என ரீவை
வபத்ட அஸ்பழணட வ, அம்மநின் ப்ரீடயவத மம்
அவழபமணம ன்று மர்க்கயழமட, மம் இவடக்

ழகமட்வ பிட்டுபிட்டு யன்மல் அசடு ன்றுடமழ
அர்த்டம்?
ஆவகதமல் ந்ட மடயதமமலும் அமவட ப்ழடங்கவநப்
ற்ய ணக்குத் ளடரித பந்டமல், ''இந்டக் வகங்கர்தம்
ணக்குக் கயவத்டழட!'' ன்று அடற்குரித
ம்ஸ்கமத்வடப் ண்டபித்ட, என ளரித அஸ்பழணட
தமக வ அவனேம் ந்டர்ப்த்வடப்

ிழதமப்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
இிழணல் என யந்ட ப்ழடத்வட மமங்க ழபகர்கள்
என சங்குணயல்மணல் னவடத்டமர்கள் ன் அக்தமடய
ணக்கு இனக்கக்கூமட. ளசத்டப்ழம உம்னக்கு ன்
னக்தம் ன்யல்மணல், இந்ட ம்ஸ்கமழண ல்மப்
ழமகமத்டக்கும் அஸ்டயபமம் ன் உஞர்ழபமடு
இடயழ அக்கவ கமட் ழபண்டும்.
' தழணட

ணர்ச்சயடம ' ன்று 'த்ரிசடய' தில் அம்மலக்குப்

ளதர் இனப்டழமல் 'ஸ் மண'த்டயல் "பர்ஞமச்ண
பிடமதி''ீ ன்று என ழர் இனக்கயட. இடன்டி அந்டந்ட
ீபின் குடர்ணப்டி அடன் சரீம் ம்ஸ்கமம்
ஆகும்டி ளசய்டமழ அம்மநின் ப்ரீடயக்குப்

மத்டயணமழபமம். வணமடமபின் க்னவதமல் அபலவத
குனந்வடகநம ல்ம மடய, பர்ஞ, கு, ஆச்ணங்கவநச்

ழசர்ந்ட ீபழகமடிகள் ல்ழமனக்கும் ஸ்ம்

உண்வணதம ழமட ணப்மன்வண ற்ட்டு அடன்
னெம் உகத்டயல் அன்னம், ளமனலம், அனலம்
குவதமட பநழபண்டும்.
*இம்ணமடயரிப்

ளரித உத்மடங்கநில் வளரிதபர்கநின்

டயனஉநப்டி கமஞ்சய வணம் ஆற்ய பந்டள்ந

அனம்ஞிகள் அந்டம். 1924ழழத கமபிரி ளபள்நம்
ற்ட்ழமட கஷ் யபமஞப்ஞிதில் ணட ணம்டமன்
னன் யன்ட. 1961--ல் ற்ட் கமபிரி ளபள்நத்டயன்ழமட
ணம் அற்னடப்ஞி னரிந்டட ணட்டுணயன்ய, இப்ஞிதில்
உடபித ணற் ஸ்டமங்கலக்கு ஆசய பனங்கயத

ஆசமரிதர்கள், இடயழ ங்குளகமண் டய.க., டயனக.வபனேம்
குயப்ிட்டு ன்யனேம் மமட்டும் ளடரிபித்டமர்கள். மய
னகம்த்டயலும் 'உடுக்வக இனந்டபன் வக'தமக
உனுக்குன் வணத்டயன் உடபிவத
அநித்டயனக்கயமர்கள்.

ஆபி ிரினேம் கமத்டயல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆபி ிரினேம் கமத்டயல்
உதிர் ழமிகு உம்னக்குப் ண்ஞ ழபண்டித
கமர்தத்வடச் ளசமன்ழன். உதிர் ழமகய சணதத்டயல்
ளசய்தழபண்டித ஞி என்றும் இனக்கயட. இவடபி
என ீபனுக்குச் ளசய்தக்கூடித ளரித ழமகமம்
டவுணயல்வ. அட ன்?

க்னஷ்ஞ ணமத்ணம அர்றிம், ''உம்ன ழமமலும்

ஆத்ணம சமகயடயல்வ. அடமல் என ளரித டர்ணத்வட
உத்ழடசயத்ட ீ னேத்டம் ண்ஞழபண்டித கவண,
ஸ்படர்ணம் இனக்கயழமட, 'ந்டணயத்ர்கவநக்
ளகமல்ணமட்ழன்' ன்று ின் பமங்குபட ரிதில்வ''
ன்று உழடசம் ண்ஞிமர். அந்ட உழடசந்டமன்

கபத்கர வட. ரி, ஆத்ணம ளசத்டப்ழமகபில்வ. உம்ன
ழம ிகு அட ன் ஆகயட? ல்ம உ.திர்கலம்

உழ ணமத்ணமபிம் க்கயதணமகய பிடுகயடம? க்னஷ்ஞ
ணமத்ணம அப்டிச் ளசமல்பில்வ. அந்ட உதிர் அடன்
கர்ணத்வடப் ளமறுத்ட இன்ழமர் உம்ில் னர்ன்ணம்

டுக்கயட ன்றுடமன் ளசமல்கயமர். 'ணம னண்தசமயகள்
ஸ்பர்க்கத்டக்குப் ழமய்ப் னண்தப்வ அடேபித்ட
பிட்டு, அட டீர்ந்டடம் ணறுடினேம் இந்ட னணயதிழழத
ணடேஷ்தர்கநமகப் ிக்கயமர்கள் (9.21) ;த்ழபனம்,

க்னொனம் ிப்ளடுக்குணமறு மழ டள்லகயழன்' (16.19)
ன்ளல்மம் ளசமல்கயமர். அப்டிதமமல் இந்ட 

ணஞ சக்கத்டயயனந்ட ணீ ட்சயழத இல்வதம? இனக்கயட.
அவடனேம் ளசமல்கயமர்.
க்டய ழதமகத்டமழம ஜம ழதமகத்டமழம டன்வ
உமயப்பர்கவந ணறுடி இந்ட ழமகத்டக்குத்
டள்நமணல் ணமத்ணமபம டன்ிழண அக்கம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு பிடுபடமக கபமன் ளசமல்கயமர்.
க்டன் ஜமிதமகயபிட்மல் ளசத்டப்ழம அப்னம்டமன்
ணமத்ணமபிம் க்தணமகழபண்டும் ன்யல்வ. அபன்
இந்ட ழமகத்டயல் இனக்கய ணமடயரி ித்டயதமனக்குத்
ழடமன்றும்ழமழட ழணமைத்டயல்டமன் இனந்ட

ளகமண்டினப்மன். க டக்கங்கநியனந்டம் பிடுட்
டமந்ட யவடமன் ழணமைம். இப்டி க்டயழதமகம்,
ஜமழதமகம் அப்தமம் ண்டபடற்கு கபமன்
அத்தமதம் அத்தமதணமக பனய ளசமல்யக்
ளகமடுத்டக்ளகமண்ழ ழமகயமர். ஆமல் இந்டணமடயரிப்

ண்ஞி தித்ட ணீ லகயபன் ங்ழகதமபட ழகமடிதில்
எனத்டன்டமன் இனப்மன். இவடனேம் அபழ ளசமல்கயமர்.
'ணடேஷ்தர்கநில்

ஆதித்டயல் எனத்டன்டமன் யத்டயக்கு

னதற்சயழத ண்டபமன். அடயலும் அனர்பணமக
பழமடமன் னதற்சயதில் தித்ட ன்வ
பந்டவகயமன்' ன்கயமர் (7.3) .

இப்டிதமமல் ன் ண்டபட? ல்மபற்றுக்கும் என
குறுக்குபனய இனக்கயழட, அந்டணமடயரி ம்மத்டயயனந்ட
பிடுடுபடற்கு short-cut இல்வதம?

என்ழ என்று இனக்கய ணமடயரி கபமழ
ளசமல்யதினக்கயமர் 'எனத்டன் ளசத்டப்ழமகய

ணதத்டயல் வட யவத்டக்ளகமண்டு உவ
பிடுகயமழம, அவடழத ணறுன்ணமபில் அவகயமன்.
ன்வழத ஸ்ணரித்டக்ளகமண்டு பன் சரீத்வட

பிடுகயமழம. அபன் ன்வ அவந்டபிடுகயமன்'
ன்று ளசமல்ய '' மஸ்டய அத் ம்சத :'' - ''இடயல்
ந்ழடழண இல்வ'' ன்று 'கமன்டி'
ளகமடுத்டயனக்கயமர்!
'ளமம்

றணம பனயதமக இனக்ழக பமழ்க்வக

னலக்க ப்டிக் குட்டிச்சுபமக த்டயமலும் அந்டயண
ணதத்டயல் ணட்டுண கபமவ யவத்டக் ளகமண்மல்

ழமடணமழண! அடமழழத இந்ட -ணஞச்

சக்கத்டயயனந்ட டப்ித்டக்ளகமண்டு பினடினேணமழண!'
ன்று ழடமன்றுகயட.
ஆமல் கபமன் இங்ழக 'ளமடி' வபத்டப் ழசுகயமர்.
'கவசயக்

கமத்டயல் ன்வ யவத்டக் ளகமண்டு'

ன்டற்கு ' அந்டகமழ ணமம் ஸ்ணன் ' ன்று ளசமன்மல்
ழமடம். ஆமல் கபமன் அப்டிச் ளசமல்பில்வ.
'அந்ட

கமழ ச ணமம் ப ஸ்ணன்' ன்று என' ச ' வும் '

ப ' வும் ழமட்டு ம்ம யவ்னத்டய இத்டவ
றணயல்வதப்ம ன்று ஆக்கயதினக்கயமர்! இந்ட ' ச '
வுக்கும் ' ப ' வுக்கும் ன் அர்த்டம்?' அந்ட கமழ ' ச '

ன்மல் 'சமகய ணதத்டயலும்' ன்று அர்த்டம். 'ணமம் ப
' ன்மல் 'ன்வ' ன்று

ணட்டுழண' ன்று அர்த்டம்.

ணட்டும் அர்த்டணயல்வ;' ன்வ

அபவ ணட்டுழண அந்டயணத்டயலும் 'ஸ்ளடி'தமக ஸ்ணரிக்க
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ழணமைம்.
ம் ணஸ் கமன் இல்மட குடயவதமக ஏடுகய ஏட்ம்
ணக்குத் ளடரினேம். ழடம இந்ட ைஞம் அட அப்டிழத

ணமத்ணமபிழழத ழடமய்ந்ட பிட்மற்ழம இனக்கும்.
மர்த்டமல் அடுத்ட ைஞழண அட ிய்த்டக் ளகமண்டு
டமபட குப்வத் ளடமட்டிக்குப் ழமதினக்கும். ணக்ழக
ஆச்சர்தணமக, டமங்கனடிதமட வ்தணமக இனக்கும் 'அவ்பநவு

ல் சமந்ட யவதில் இனந்ழடமழண; இட

ப்டி அங்ழகதினந்ட அறுத்டக்ளகமண்டு கயநம்ிற்று?
ன்று. இங்கயீ யல் fraction of a second ன்கயமர்கழந,

அடணமடயரி, என ளகண்டில் பசம்
ீ
மகங்கூ இந்ட

ணஸ் என்யல் யவத்ட யற்க ணமட்ழன் ன்கயட.
ழப, 'ணமம் ப ஸ்ணன்'- கபமவ ணமத்டயழண
யவப்ட - ன்ட ளமம்க் கஷ்ம்டமன்.
சமகத்டமன் ழமகயழமம் ன்று னடயல் ளடரிதழபண்டும்.
அடற்கப்னம் அடற்கமக தந்ட டுங்கமணல், னத்டயவத
ன்மகத் ளடநிவு டுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

அப்டிப்ட் ளடநிழபமடு, இந்ட ைஞம் உதிர் ழமகயட
ன்மல்கூ அந்ட என ைஞத்டயமபட
கமக்ரிதத்ழடமடு (என னகணம சயந்டவழதமடு)
கபமவ ணட்டுழண யவக்க ழபண்டும். அப்டி எழ
ைஞத்டயல் ப்மஞன் ழமய்பிட்மல் ல்ட. கபமவ
பிட்டு ஸ்ணவஞ கமடழமழட உதிவபிட்டு,

அபிழண ழமய்ச்ழசமம். ஆமல் இப்டி தமனம்

சமகக்கமழஞமழண!குண்டு ழமட்டுச் சுட்மல்கூ என ந்ட
த்ட யணயத்டக்கு அப்னம்டமழ உதிர் ழமகயட
அத்டவ மனய -அந்ட ந்ட, த்ட யணயனம் ப்மஞ

ப்தமஞத்டயன் ணம அபஸ்வடகவந ணந்ட கபமவ
ஸ்ளடிதமக யவத்டக்ளகமண்டு அப்டிழத ப்மஞவ
அடன் னெத்டயல் கவக்கயட மத்தணம?' க்ட்ரிக்

மக்' ணமடயரி அடித்ட உழ instantaneous சமவு பனகயட
ன்மல், அந்ட 'இன்ஸ்ன்ட்'டில் கபமன் யவவு
பந்டபிட்மல் ழமடம். ஆமல் பழபண்டுழண!
பமபிட்மல்? தம் பக்கூமழட! அல்ட, அப்டிழத
உஞர்ச்சய ணத்டப்ழமய் ப்க்வஜதில்மணலும்
சமகக்கூமழட!

உழ ப்மஞண் ழமகமணல் ந்ட ைஞனம் ழமகமம்
ன்று அட மட்டுக்கு இலத்டப் யத்டக்

ளகமண்டினந்டமல், அத்டவ மனயனேம் (அட மள் கஞக்கயல்
கூ இனக்கமம்) கபமவழத யவத்டமக ழபண்டும்;
அல்ட யவக்கயடற்குக்கூ அபகமசம் டமட பிடத்டயல்
ணம ீடயவதழத டநினைண்டு மனயவகக்குள் டனகய
பிடத்டயல் - ளக்ட்ரிக் மக் ணமடயரி அடித்டச்
சமபடமமலும், அந்ட fraction of a second -லும் கபத்

ஸ்ணவஞ னர்ஞணமக ளமம்ிக்ளகமண்டு பந்ட யற்க
ழபண்டும்.
இட டமமக, அந்ட ப்மஞமபஸ்வட ணதத்டயல்

வககூடுகய பிதணம? இல்வ. அடமழடமன் 'அந்ட
கமழ ச'ன்று என 'ச' ழமட்மர். இவடப்ற்ய ழணழனேம்
ளசமல்கயமர்.

ஆனேள் னலடம் ளசய்பழட அந்டயணத்டயல் பனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆனேள் னலபடம் ளசய்பழட அந்டயணத்டயல் பனம்
பமழ்மள் னமவும் டமபட என்யல் ம் ணஸ்

அலத்டணமக ஆனணமக ஈடுட்டினந்டமல்டமன் அந்ட
பிதழண ப்மஞன் ழமகய ணதத்டயலும் கயநம்ி பந்ட
ம் ணஸ் னலபவடனேம் ளமப்ி பிதமித்டக்

ளகமள்லம். மம் அவட யவக்கயழமம் ன்டயல்வ.
அடழப னட்டிக்ளகமண்டு பந்ட டன்வ
யவக்கும்டிதமகப் ண்டம்.

இப்ழமட வகமயதில் ளசமல்கயமர்கள், ணக்ழக

ளடரிதமணல் மம் ப்ளமலழடம ஆனணமக, அலத்டணமக
யவத்ட பிதங்கள்டமன் டமணமக ணயன்
ழணல்ணட்த்டக்கு லம்ி பனகயட ன்கயமர்கள்.
குயப்மக ளபநி பிதமமணயல்மணல் டெங்குகயழமட
இம்ணமடயரி வனத ஸ்மக் கயநம்ி பந்ட

ஸ்பப்ணமகயட ன்கயமர்கள். டெக்கந்டமன் ன்யல்வ.
கமர்தணயல்மணல் இனக்கய ழமடகநிளல்மம், என
த்தமம் ன்று உட்கமர்ந்டமல்கூ, த்டக்கடிழத

வகதிமல் அலத்டய வபக்கய கமர்க், வகவத டுத்டவுன்
ழணழ கயர்ளன்று பனகயணமடயரி, உள் யவப்னகள் ழணழ
பந்ட ம்வணப் ிடித்டக் ளகமள்கயன்.

சமஸ்த்ங்கநிலும் னர்ப பமவ ன்று இடகவநச்
ளசமல்ய, இபற்வ அடிழதமடு இல்மணல்

பமமைதம் ண்ஞிக் ளகமண்மல்டமன் ணஸ்
ணளடநிபமகத் ளடநிந்ட யன்று அடயல் ஆத்ண ஜ்ழதமடயஸ்
ந ீளன்று அடிக்கும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல்
மம் ''ழம, ழம''ன்று ிடித்டத் டள்நிமலும் அட

ழமகுணம?ழமகமட. அவடப் ழமகப் ண்டபடற்கு பனய
ம்ணமல் வ்பநவு னடினேழணம அத்டவ மடும் ட்டு

ஸ்த்பிதங்கவந, த்டக்கநிளல்மம் ண த்டம
- 'கம் த்'டம - ணமத்ணமவப யவத்டக்

ளகமண்ழதினப்டடமன். இந்ட ல் பமவவத 'பம,
பம' ன்று-ளசமல்யக் ளகமண்ழதினந்ட பபவனத்ட
ணறக்குள் உட்கமர்த்டய வபத்டக்ளகமண்மல்டமன்,
ளகட் பமவகள் டங்கலக்கு இணயல்வ ன்று

ஏடிப்ழமகும். அழணத்தத்வட வ்பநவு ழடய்த்ட அம்ி
பிட்மலும் மற்ம் ழமகணமட்ழன் ன்கயட. என

ஊடபர்த்டயவத ற்யவபத்ட பிட்மல் அட இனந்ட
இம் ளடரிதமணல் ழமகயட.

கவசயதில் ல் பமவகலம் ழமக ழபண்டும்
ணழ ழமக ழபண்டும். அளடல்மம் ளமம்ப் ின்மடி
பனகய யவ.
கபத் ஸ்ணஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கபத் ஸ்ணஞம்
இப்ழமடம், ப்ழமடம் - இடபவ ளசய்தமபிட்மலும்
இப்ழமடயனந்டமபட - மம் ளசய்த ழபண்டிதட கபத்
ஸ்ணவஞவத அலத்டணமக, ஆனணமக ற்டுத்டயக்
ளகமள்படடமன். அப்டி பமழ்மள் னம, ளபநிதில்
த்டவ கமர்தம் ளசய்ட ளகமண்டினந்டமலும், உள்ல ஏர்
இவன ணமத்ணமபிழண சயத்டம் எட்டிக்
ளகமண்டினந்டமல்டமன் அந்டயண கமத்டயல் கன்மின்ம
யவப்னகள் பமணல் அபன் யவவு ணட்டும் - ணமம் ப
ன் ணமடயரி அட ணமத்டயழண - இனந்ட ளகமண்டினக்கும்.
இலத்டப் யத்டக்ளகமண்டு கயந்டமலும் அத்டவ

இலயதிலும் பிமணல் கபத் ஸ்ணஞழண இனக்கும்.
அல்ட அமதம ணஞணமக இதற்வகதமக

ம்பிக்கும்ழமடம் அபவழத யவக்கத் ழடமன்ய
அந்ட என சய ைஞங்கநமமலும் அடயழழத
கமக்ரிதத்ழடமடு னலகயபி னடினேம். அல்ட

டயடீளன்று என னய பந்ட அடித்டப் ழமட்மழம,
அல்ட களன்ட் மக் அடித்டமழம அப்ழமடகூ

தழணம, அடயர்ச்சயழதம இல்மணல், ப்க்வஜ ழமய்பிமணல்,
'மண்'ன்று
' ப்மஞ

கபத் ஸ்ணஞம் பந்ட யற்கும்.

ப்தமஞ ணழத கமபட ித்வட : -- உதிரின்

ளடும் ப்தமஞ ணதத்டயல் கமபட ித்டங்கள்
கட்டிதிலக்கயழமட உன்வ ப்டி யவப்ழழம?1
ன்று குழசகர் ணமடயரிப் ளரிதபர்கழந

தப்டுகயமர்கள். கபத் மடமலம் இந்ட 'ப்மஞ
ப்தமஞ'டப்ிழதமகம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
ப்மஞ ப்தமஞ பீடய ணமகுஸ்த
க்ஷ்ணீ ந்னயம் ணண ழடய கமபம்ம்2
உதிர் கயநம்னகய ணதத்டயல் ற்டுகய தத்வடப்
ழமக்க, க தத்வடனேம் யவ்னத்டய ண்டம்

க்ஷ்ணயயம்ண னெர்த்டயடமன் வகப்ிடிப்மக (க
அபம்ம்) பந்ட ையக்க ழபண்டும் ன்கயமர்.
இழடணமடயரி றப்ஹ்ணண்த னங்கத்டயலும், '

ப்தமழஞன்னழக ணதி அமழட '-- 'அமவடதம மன்
ளடும் தஞம் கயநம்னம்ழமட, அப்ம

குழ!டதமலழப!ீ னன்ழ பந்ட யற்கழபண்டும்
ன்கயமர். இவடழத அச்சடித்ட ணமடயரி 'டயனப்னகனய'லும்
ளசமல்யதினக்கயட. அட ணமன்கள் ப்ழமடம் கபத்
ஸ்ணஞம் அல்ட ஆத்ணமடேந்டமத்டயல்

இனந்டபர்கள். அடமல் யணமக அபர்கலக்கு இந்ட
தம் இல்வ. ம்வண உத்ழடசயத்ட, ணக்குப் ிமர்த்டயக்கக்
கற்றுக்ளகமடுக்கத்டமன் இப்டிளதல்மம் மடி
வபத்டயனக்கயமர்கள்.

ளரிதமழ்பமர் இன்னும் ளகமஞ்சம் ஸ்பமடீணமகக்கூ
கபமிம் ளசமல்கயமர்: '' அப்ழமவடக்கயப்ழமழட

ளசமல்ய வபத்ழடன் '' . '' சமகய ணதத்டயல் உன்வ மன்
யவக்கமணலும் ழமகமம். அடற்கமக ய ன்வ
பிட்டுபிமழட. இப்ழமட உன்வ ன்மல் யவக்க
னடிகயட. அடமல் இப்ழமட ளசய்கய இந்ட
'ஸ்ணவஞ'வதழத

அப்ழமவடக்ளகன்று

'ரிர்வ்'ண்ஞிடமக

வபத்டக்ளகமள்'' ன்கயமர்!

ஆமல் கர டம பமக்தத்வடப் மர்த்டமல், இப்டி
ன்வக்ழகம ளசய்ட ஸ்ணஞத்வட கபமன்
'ரிர்ழப'மக

யவக்கபில்வ; கவசயக் கமத்டயல்

யவக்கத்டமன் ளசமல்லுகயமர். 'ச'ழமட்டு 'கவசயக்
கமத்டயலும்'ன்கயமர். அடமபட பமஞமள் னமவும்

ன்வ யவத்டக் கவசயதிலும் யவ ன்று இந்ட
ஸ்ழமகத்டயல் ளசமல்மணல் ளசமல்கயமர். ழணழ இண்டு
ஸ்ழமகம் டள்நி, ஸ்ஷ்ணமகழப ளசமல்கயமர்.
'' டஸ்ணமத்

ர்ழபற கமழற ணமம் அடேஸ்ண ''

ஆடிதமல் ன்வ ர்பகமங்கநிலும், ப்ழமடம்

யவத்டக்ளகமண்ழ இன ன்கயமர். இப்டி ப்ழமடம்
யவத்டமல்டமன் னடிபில் அந்ட யவவு பனம்.
அந்டயண யவப்ின் னக்தத்பம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
அந்டயண யவப்ின் னக்தத்டபம்

ஆமலும் அந்டயணத்டயல் யவப்டற்கு ன் இந்ட
னக்தத்பம்? இப்டி அந்டயணத்டயல் கபமவ

ஸ்ணரிப்டற்கும் மன் இங்ழக டுத்டக்ளகமண்

ழமகமம் ன் பிதத்டக்கும் ன் ம்ந்டம்?
'ணஞம்

ன்ட ஆத்ணமவபக் ளகமஞ்சங்கூ

மடயப்டயல்வ. உம்னக்குத்டமன் சமவு உண்டு,
ஆத்ணமவுக்குக் கயவதமட. என சட்வ கயனயந்டமல்

அழடமடு சட்வப் ழமட்டுக் ளகமள்கயபனும் அனயந்ட
ழமய்பிடுகயமம ன்? இல்வ. என சட்வ ழமமல்
அபன் இன்ளமன சட்வவத டுத்டப்ழமட்டுக்
ளகமள்கயணமடயரி என சரீம் அனயந்ட ழமமலும், ஆத்ணம
அனயதமணல் இன்ளமன சரீச் சட்வக்குள் னகுந்ட
ளகமள்கயட' ன்று கபமன் கர வடதில் (2.22)

ளசமல்யதினக்கயமர். 'இப்டி த்டவ சட்வகள் கயனயந்ட
கயனயந்ட, இன்ளமன்று, அடற்கப்னம் இன்னும் என்று ன்று
இந்ட ஆத்ணம னகுந்ட னகுந்ட அல்மடிக்ளகமண்டினக்க
ழபண்டும்? இடற்கு என னடிவு கயவதமடம?' ன்று
ழகட்மல், 'ஜமிதமகயபிட்மல் ப்ம்ண யர்பமஞம்
அவந்ட பிமம். ன்ிழண க்டயண்ஞிக்

ளகமண்டினந்டமல் ன்வ யவத்டக் ளகமண்ழ உதிவ
பிட்மல்கூப் ழமடம். அப்னம் இன்ளமன சட்வ
ழமட்டுக்ளகமள்ந ழபண்மம்' ன்கயமர்.
'சமவு

என்றும் ளரித பிதணயல்வ;சட்வ கயனயகய

ணமடயரிடமன்'ன்றுளசமல்யபிட்டு, 'சமகய ணதத்டயல்

ன்வ யவத்டமல் ன்ிழண பந்ட அடுத்ட ன்ணம
இல்மணல் ஆக்கயக் ளகமள்நமம்' ன்று ளசமன்மல், சமவு
என ளரித பிதம் ணமடயரிடமழ இனக்கயட? அந்ட

ணதத்டயல் யவப்டற்கு ன் இத்டவ னக்தத்பம்!

ஆத்ணம ன் ணமமட த்தத்டயன் யவதியனந்ட
மர்க்கயழமட சரீனம் சமவும் டச்சம்டமன்; அவப
என்றுழண இல்வ. ஆமல் மம் ணமமட ஆத்ணம
ன்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமடபர்கநமகத்டமழ
இனக்கயழமம்? ணக்குத் ளடரிந்டட ணமயக்ளகமண்ழ

இனக்கய இந்ட ணறம், ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கய
இந்ட ப்ஞ்சனம்டமழ? சமவு உண்மகய அடுத்ட ன்ணம
ற்டுகயழமட இந்ட ன்ணமபிழ இந்ட ப்ஞ்சத்டயழ
ணக்கு இனந்ட ளடமர்னகளநல்மம் டண்டித்டப்ழமய்,

ழபறு னடத் ளடமர்னகள் உண்மகயன். இழட இத்டயல்
இழட குடும்த்டயல் மம் ணறுடினேம் ிந்டமல்கூ ணக்கு
அட ளடரிதப்ழமபடயல்வ. ஆமல் இப்டி

இங்ழகழதடமன் ிப்ழமம் ன்று ளசமல் னடிதமட.
ழபழ சூழ்யவதில், ழபறு டயனும ணடத்டயல்,

மகரிகத்டயல், ம்ப்டமதத்டயல் ழமய்ப் ிந்டமலும்
ிப்ழமம்.
ஆத்ணம ணமமடட ன்மலும் ணக்கு அட ளடரிதமட
பிதம். ணயன் ஆட்ங்கள்டமன் ணக்குத்
ளடரிந்டளடல்மம். அந்ட ணயன் பநர்ச்சய - அட ல்
பநர்ச்சயதமக இனந்டமலும் ரி, ளகட் பநர்ச்சயதமக

இனந்டமலும் ரி - ளரித அநவுக்கு சூழ்யவதிமல்
உனபமக்கப்டுகயட. இந்ட ஆனேஸ் னமவும் மம்
எனணமடயரி சூழ்யவதில் னகய பநர்ந்ட பிட்ழமம்.
குயப்ிட் ம்ந்டங்கவந ற்டுத்டயக்ளகமண்டு
பிட்ழமம். குயப்ிட் ம்ப்டமதங்கவந அடேரித்ட
அபற்யல் எட்டிக் ளகமண்டு பிட்ழமம். இளடல்மம்

சமழபமடு கத்டரித்டப் ழமகயட ன்வடப் மர்க்கயழமட,

(சமவு

ஆத்ணமவபக் ளகமஞ்சம்கூ மடயப்டயல்வ

ன்மலும்) ஆத்ணமபமக இனக்கத் ளடரிதமட ம்வண
ளமம்வும் மடயக்கத்கடமழ ளசய்கயட?' அடுத்ட
ன்ணமபில் ந்ட ணமடயரிப்ிபி ற்டுழணம? ந்ட ணமடயரிச்
சூழ்யவதில் ிப்ழமழணம?' ன்று ளரித

ழகள்பிதமகத்டமழ இனக்கயட? ' இப்ிபி டப்ிமல்
ப்ிபி பமய்க்குழணம? *ன்று ளரித ளரித
ணமன்கழந தப்ட்டினக்கயமர்கழந!
இடமல் கபமன் என ீபனுவத ளடமர்னகள்
அடிழதமடு ணம இனக்கய அந்ட ணஞ ணதத்டயல்
''ழதம, மபம்!இந்ட

ீபன் ணறுடினேம் ன்ணம இல்மணல்

ண்ஞிக்ளகமள்நமணழழத உதிவ பிடுகயட.

இப்ளமலட னலக்க ழபறு டயனும சூழ்யவதில்
ிந்ட, 'அடிவதப் ிடிம மடட்ம' ன்று

ஆத்ணமிபினத்டயக்கம கமர்தத்வட இட ஆம்ித்டமக
ழபண்டும். இந்ட ன்ணமபின் கர்ணமடமன் அடுத்ட
ன்ணமபிலும் டத்டயக்ளகமண்டு பனம் ன்ட

பமஸ்டபணமமலும், அடுத்ட ன்ணமபில் சூழ்யவ
ழபறுடமழ? அடயழ இட வனத கர்ணமவபக்

கனயத்டக்ளகமண்டு ழணழ ழமகுணம அல்ட இன்னும்
ளகட் கர்ணமவபப்ண்ஞி பஞமகுழணம
ீ
?' ன்று ண
கனவஞழதமடு யவப்ம ழமயனக்கயட. இப்டி
கபமழ இக்கப்ட்டுத்டமன் ளமம்வும் ளரித
ணழமடு, ''ரி, இந்டச் சமகய ணதத்டயல் இட ம்வண
யவத்டபிட்டும். அட ழமடம். இடற்கு ணறுடினேம்
ன்ணம இல்மணல் மழண டுத்டக்ளகமண்டு பிமம்''

ன்று ளரித 'கன்ளன்' டந்டயனக்கயமன் ன்று
ழடமன்றுகயட.

---------------------------------------------------* டமனேணமபரின் ' சயத்டர்

கஞம் '. மல் 4.

ளடய்ப யவப்னன் டெக்கம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளடய்ப யவப்னன் டெக்கம்
பமழ்மள் னலக்க டன் யவப்ன எனத்டன் ணயல்
மஸ்டயதமக இனக்கயழடம, அவடப்ற்யத சயந்டவடமன்

அந்டயணத்டயல் பனம். இப்டி ணக்குக் கவசயதில் கபத்
ஸ்ணஞம் பனணம ன்று யச்சதப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கு
என ரீி்வ வபத்டக் ளகமள்நமம் அடமபட:
அன்ன்வக்கும் மம் டெங்குகயழமம் அல்பம? இவடனேம்
என சமவு ணமடயரி ன்றுடமன் சமஸ்த்ங்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட. டெங்குகயழமட கட்வழம
என்றும் ளடரிதமணல், ஜமழண இல்மணல்டமழ

கயக்கயழமம்? இடமல்டமன் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட.
'யத்தப்

ிநதம்' ன்று டெக்கத்வடச் ளசமல்பமர்கள். இப்டி

டயனம் மம் 'சமகய' ழமட கபமவழத
ஸ்ணரித்டக்ளகமண்டு 'சமக' னடிகயடம ன்று அப்தமம்
ண்ஞிப் மர்க்கமம். டெங்குகயடற்கு னன்மல் ம்

இஷ் ழடபவடவதழத ஸ்ணரித்டப் மர்க்க ழபண்டும்.
அந்ட யவப்ழமழழத டெக்கத்டயல் ஆழ்ந்டபி
ழபண்டும். ழபழ யவப்ன பக்கூமட. ளசமல்லும்ழமட
றணமக இனக்கும். ஆமல் ண்ஞிப் மர்த்டமல்

த்டவ கஷ்ம் ன்று ளடரினேம். கமணமையழதம,

மமழபம, டையஞமனெர்த்டயழதம, ழபங்கணஞ
பமணயழதம, னனகழம - ந்டத் ளடய்பணமக
ழபண்டுணமமலும் இனக்கமம். அந்ட இஷ்
ளடய்பத்வடழத அல்ட ளடய்பத்டக்கு ணமணமக
ணக்கு சமந்டயனேம் ந்டஷ்டினேம் டனகய என குன,
அல்ட ணமவழதம ழபழ யவப்ன பமணல்
ஸ்ணரிப்ளடன்மல், 'இடயழ ன் கஷ்ம் இனக்கயட?
ணறக்கு ம்தணமகவும் ஆறுடமகவும் இனக்கப்ட்

இந்ட னொங்கவந யவப்டயல் ன் ச்ணம்?' ன்றுடமன்
ழடமன்றும். ஆமல் டமழம, சயயட ழணமமல்

இத்டவ ல், டயவ்தணம ஸ்ணவஞவத பிட்டுபிட்டு
ணஸ் ழபழங்ழகதமபடடமன் ழமய் பிலம்; அப்டிழத
கண்வஞ அசக்கயத் டெக்கத்டயல் ளகமண்டுழமய்

பிட்டுபிடும். இப்டி ணமமணல் னக்கயக் ளகமண்மல்
சமகய ணதத்டயலும் கபமவ பிமணல் யவக்க
னடினேம் ன் யச்சதத்வடப் ளமம். ல்மம்
அப்தமத்டயல், பிமனதற்சயல்டமன் இனக்கயட.

ம்னவத ச்த்வடவதப் ளமறுத்ட ணமத்ணமழப வக
ளகமடுப்மர்.

ழணமைத்டக்குக் குறுக்கு பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழணமைத்டக்குக் குறுக்கு பனய
ஆக பமழ்மள் னமவும் டயழ ளமம்வும் ஈடுமடு
இனக்கயழடம, அடடமன் அந்டயணத்டயலும் எனத்டவ

இலக்கும். பமழ்மள் னலபடம் கபத் சயந்டவழதமடு

இனந்டமல்டமன் கவசயதிலும் அட யத்டயக்கும். ரி, அட
டமமகழப யத்டயத்டபிட்டுப் ழமகயட. எனபன்
ீபிதகமம் னலபடம் ஈஸ்ப க்டய
ண்ஞிக்ளகமண்ழதினந்டமல், கவசயதில் இபன்
டுக்வகதில் பிலம்ழமடம் டமழ, 'ஆழமணமடிக்'-ஆக
அழட ஸ்ணஞந்டமன் இனக்கப்ழமகயட. ஆடமல்
''ர்பகமத்டயலும்

ன்வ யவ'' ன்று ளசமன்

க்னஷ்ஞ ணமத்ணம ''அந்டயணத்டயலும் ன்வ யவ''

ன்று என்வச் ழசர்த்டயனக்க ழபண்மழண? ர்பகம
ஸ்ணவஞ டமமக அந்டயணத்டயலும் பந்டபிட்டுப்
ழமகயட!
இங்ழகடமன் ழணமைத்டக்குக் ளகமஞ்சம் குறுக்கு பனய (
short-cut ) ளசமன்ணமடயரி

இனக்கயட. 'எனத்டன்

அந்டயணத்டயல் வட வட யவத்டக்ளகமண்டு உம்வ
பிட்மலும் அவடழத ழமய் அவகயமன்'ன்று
கர வடதில் ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்கயமர். [
தம் தம் பமி ஸ்ணன் மபம் த்தத்தந்ழட கழநபம் |
டம் டம் வபடய ளகௌந்ழடத டம டத்மப மபிட : ||
இப்டிச் ளசமல்கயழமட, பமழ்மள் னலக்க யவக்கமட
என்வ எனத்டன் அந்டயணத்டயல் யவத்டபிட்மலும்

ரி, அந்டயணத்டயல் யவத்ட அவடழத ணஞத்டக்குப்ின்
அவந்ட பிடுபமன் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
இம் இனக்கயட.
பமழ்மள் னலடம் யவப்டடமன் அந்டயணத்டயல்
யவவுபனம் ன்ட ளமடபமக பமஸ்டபம். ஆமல்

இப்டிதில்மணல், அமடமஞணமக, பமழ்மள் னம

யவக்கமட என்று ப்மஞன் ழமகயழமட யவப்னக்கு
பந்டபிட்மல்? இப்டிதமமலும் அந்டக் கவசய ழத்டயல்
வட யவத்டமழம அவட இபனுக்கு ஸ்பமணய
ளகமடுத்டபிடுகயமர். 'இடற்கு னன்மடி ீ அவட

யவக்கபில்வழத!' ன்று இபவக் ழகட்டயல்வ.
கர டம பமக்தத்டயயனந்ட இப்டித்டமன் அர்த்டணமகயட.
பமழ்க்வகதில் அவ்பநபமக க்டய ண்ஞமபிட்மலும்
கூ, சமகய ணதத்டயழ ஈஸ்ப ஸ்ணஞத்ழடமடு
னெச்வச பிட்மல்ழமடம்; அபவ அவந்டபிமம்
ன்று கர வட ளசமல்படமக ற்டுகயட. இட ளமம்
'மர்ட்-கட்' டமழ?

ஆமல் பமழ்மள் னலக்க யவத்டடடமழ அந்டயணத்டயல்
பனம்? அளடப்டி ழபறு என யவப்ன அப்ழமட பனம்?
இட ப்டி 'மர்ட்-கட்'? சும்ணமவுக்கமக 'மர்ட்-கட்' ணமடயரி
கபமன் ணமற்றுகயமம?
உதிர் ிரிகயபனுக்கு உதர் உடபி
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உதிர்ிரிகயபனுக்கு உதர் உடபி
இங்ழகடமன் சமகய ஸ்டயடயதில் இனக்கய என ீபனுக்கு
ணற்பர்கள் ண்டகய ளரித ழமகமம் பனகயட;
அந்ட ீபவப் ணமத்ணமபிம் அனுப்ி வபக்கய ண
உத்க்னஷ்ணம ழமகமம்!

இதற்வகதமக எனத்டனுக்கு அந்டயணத்டயல் டமபட

கன்மின்ம யவப்னகழந பமம். ளமம்ப் ழனக்கு
அப்டித்டமன் பனகயட-அல்ட ஸ்ணவஞழத டப்ிப்
ழமய்பிமம். ஆமல் இந்ட ணமடயரி சணதத்டயல்
க்கத்டயல் இனக்கயபர்கள் கபந்மணமவபழத

ழகமயத்டக் ளகமண்டினந்டமல் அட அபவ ணற்
யவப்ியனந்ட இலத்டக்ளகமண்ழ இனக்கும்.
ஸ்ணவஞ ழடம பழசம் எட்டிளகமண்டினந்டமல்கூ,

அந்ட உள் ிக்வஜதில் எனழபவந ஈஸ்ப மணம சுரீல்
ன்று என வடப்ன வடத்டமலும் வடக்கும். அபனுக்குத்
டமமக கபமன் யவவு பமணல், பமழ்மள் னலடம்

யவத்ட பிதங்கள்டமன் அந்டயணத்டயலும் யவவுக்கு
பந்டமலும், ணற்பர்கள் இப்டி மழணமச்சமஞம்
ண்ஞிமல் அடமழழத அபனுக்கு ணற் யவவுகள்
அனங்கய கபமின் யவப்ன ற்டும்டிப் ண்ஞமம்.
மம் ங்ழகழதம என ீச்சுக்குப் ழமகயழமம்; அல்ட
யிணமவுக்குப் ழமகயழமம். கண்வட

யவத்டக்ளகமண்டு அட்வ அடித்டக்ளகமண்டுடமன்
ழமகயழமம். ஆமல் ழமகய பனயதில் டமபட என

த்ங்கத்டயயனந்ட ''  ணமழடபம'', ''ழ
மண ழ மண மண மண ழ ழ'' ன்கய ணமடயரி
என ழகமம் பந்டமல் சட்ளன்று ம்னவத
கன்மின்ம யவப்னப்ழமய், கபந்மணம ைஞகமம்
ணறக்குள் ழமய் ம்வணக் ளகமஞ்சம்
உனக்கயபிடுகயட. மணமவுக்கு அப்டி என சக்டய
இனக்கயட. ஆடமல் பமழ்க்வகப் ழமமட்த்டயன்

னடிபிழ என ீபமத்ணம உதினக்கமகப் ழமமடிக்

ளகமண்டு ணஸ் மம டயவசதிலும் அவமய்கயழமட,
அல்ட ஸ்ணவஞ டப்ிக் ளகமண்டினக்கயழமட
க்கத்டயழ இனக்கயபர்கள் கபந்மணமவப
ழகமயத்டக்ளகமண்டினந்டமல் அட அந்ட ீபமத்ணமவப
அடன்னெணம ணமத்ணமபிம் இலப்டற்கு ளமம்வும்
சக்டயகணம ( effective) பனயதமக இனக்கும். எனத்டன்

த்டவ டன்ணமர்க்கத்டயல் ழமபமதினந்டமலும்,
அந்டக் கவசய மனயதில் இந்ட ம்மத்டயயனந்ட

டப்னபடற்கு கபமவப் ிடித்டக் ளகமள்நத் டபிக்கத்டமன்
ளசய்பமன். அபனுக்குத் டமமக அந்டத் டமம்
பமபிட்மல்கூ மம் உண்மக்கயச் டந்ட பிட்மல்
ிடித்டக்ளகமண்டு பிடுபமன். இப்டித்டமன் க்குத்
ழடமன்றுகயட.
உற்மர் ஆர் உநழம ? உதிர்ளகமண்டு ழமம் ளமலட ?
குற்மத்டவ கூத்டன் அல்மல் ணக் (கு) உற்மர்
ஆர்உநழம ? *
ன் ணமடயரி, அந்ட அந்டயண ணதத்டயல் ல்ம
ந்டணயத்ர்கவநனேம் பிட்டுபிட்டுப்

னப்ட்ழதமகழபண்டும் ன்னும்ழமட அபன்
எனத்டழ ந்ட ன்று ந்ட ீபனும்
னரிந்டளகமள்நத்டமன் ளசய்னேம். னரித வபக்கமணல் கர்ண
பமவ அவட மம டயனுயல் ிய்த்டப் ிடுங்கமம்.
ஆமல் அந்ட ணதத்டயல், சுற்யதினப்பர்கள்
கபந்மணமவபச் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டமல், சட்ளன்று
அட என கமன் ழமட்டு அடச் சமகய ீபின்

யவப்வ கபமிம் டயனம்னம்டிப் ண்ஞமம். அந்ட

ணதத்டயழழத ப்மஞன் எடுங்கயபிட்மல் அபவ
ணமத்ணம டுத்டக்ளகமண்டுடமன் ஆகழபண்டும்.

கர வடதில் அபர் அப்டி பமக்குக்ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
பமழ்மள் னலபடம் யவக்கயமம,
யவக்கபில்வதம ன்வடப் மமட்மணல் irrespective ஆக ''கவசயதில் ளடவட யவத்டமலும் அடவட

அவகயமன்'' ன்று அபர் ளசமல்ய பிட்டமல், இந்ட
ீபன் ப்டி பமழ்க்வக த்டயதினந்டமலும், கவசயதில்
அபவ யவத்டபிட்டற்கமக அவட அபர் டுத்டக்
ளகமண்டுடமன் ஆகழபண்டும். கவசய ழத்டயல்
அடிழதமடு யமடபம என ீபனுக்கு உண்மகய

டமத்ழடமடு, சுற்யதினக்கய ணக்கும் அட கவத்ழட
ழபண்டுழண ன்டயல் ஹ்னடத னர்பணம கபவ
இனந்ட கபமவ ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு மணமவபச்
ளசமன்மல் அடற்குப் ன் இமணல் ழமகமட.

ல்ம ழமகமங்கவநனேம்பி உத்டணணமட என

ீபவப் ணமத்ணமபிம் ழசர்க்கயடடமன். ஆவகதமல்
மம் ளசய்கய மண உச்சமஞத்டமல் அந்டயணத்டயல் என
ீபன் கபமவ யவக்கும்டிதமகப் ண்ஞி, அடமல்
கபமன் அந்ட ீபவ டுத்டக்ளகமள்நச்

ளசய்டபிட்மல் அவடப்ழமன் உகமம் ழபழ டவும்
இல்வ.
கவசயகம ஈஸ்ப ஸ்ணவஞ ன்ணமவப அப்டிழத
அனயத்டபிமபிட்மல்கூப் மபமதில்வ. யச்சதம் அட
மத்வடப் ளரித அநவுக்கு அம்ி பிட்டுபிடும்.

இவடப்ற்ய ந்ழடணயல்வ. கபந்மணம ணறக்கு

உள்ழந ஊயபிடுகயழமட மத்வட யச்சதம்

கலபிபிடும். ஆடமல், கபந்மணமழபமடு கண்வஞ
னெடுகயபன் ன்ணமழப இல்மணல் பிடுட்டு பிடுகயமன்
ன்று வபத்டக்ளகமள்நமபிட்மலும், ணறுடினேம்
மன்ணம டுக்கழப ணமட்மன்;ல் னண்த ன்ணமபமக
டுப்மன் ன்ட யச்சதம்.

னண்த ன்ணம ன்மல் ஞம், கமசு, அனகு, உசந்ட மடய,
இடகநம?இல்வ இந்ட ன்ணம னடிபிழ பந்ட கபத்
ஸ்ணவஞ பிட் இத்டயயனந்ட ளடமர்ந்ட அடுத்ட
ன்ணமபிலும் ப்ழமட மர்த்டமலும் இனக்கும்டிதம
சூழ்யவனேம் ணயவனேம் ளகமண்டடமன் னண்தன்ணம.
அப்டி டுத்ட அடுத்ட ன்ணத்ழடமமபட ளசமந்ட
னதற்சயதிமழழத ம்ம யபர்த்டயவத

ம்மத்டயத்டக்ளகமள்ந என ீபனுக்கு இந்ட
ன்ணத்டயழழத அந்டயண ழத்டயல் மம் ம்ணமம
மதத்வடப் ண்ஞ ழபண்டும்.
இந்ட ணம ளரித டர்ணத்வட, ஈடில்மட உகமத்வட,
னடயல் ளசமன்ழழ, பமபனயமடு, ீபமத்ண

வகங்கர்தம், ணற் ழமகமங்கலக்கமக ங்கணமகச்

ழசழபண்டும் ன்று, இந்ட ங்கத்டக்கமர்கள் டபமணல்
ளசய்த ழபண்டும்.
* அப்ர்

சுபமணயகள், ' டயன அங்க ணமவ '

ளசய்தழபண்டித ஞி
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளசய்த ழபண்டித ஞி

டங்கள் க்மணத்டயல் அல்ட ழட்வதில் எனத்டன்

சமகய யவதில் இனக்கயமன் ன்று ளடரிந்டமல் அங்ழக
ங்கத்டயயனந்ட எனத்டழம சயழம ழமக ழபண்டும்.
பட்டிழ
ீ
இல்மணல் ஆஸ்த்டயரிதிழம ளதியழம
உதிவ பிடுகயபர்லம் உண்டு. ழப இப்ழர்ப்ட்

இங்லக்கும் டங்கவந அனுணடயக்கும் டிதமக அந்டந்ட
அடயகமரிகநிம் ளர்ணயன் பமங்கய வபத்டயனக்க
ழபண்டும். அங்ழக ளபறும் வகழதமடு ழமகக்கூமட.
மணம்டமன் ர்பழமக யபமஞி ன்ட பமஸ்டபழண.
அடற்கு ளபநி பஸ்ட என்றும் ழபண்டிதடயல்வடமன்.
ஆமல் ஸ்டெணமக ப்மடம் ன்று

என்வக்ளகமண்டுழமய்க் ளகமடுத்டமல் அடற்கும் என
டி உத்ம சக்டய உண்டுடமன்; அட சமகய ீபனுக்கு
மஸ்டய ஆறுடமக இனக்கும். ஆடமல், னடயழழத

வகதில் சயபன்ழகமபில் பினடய, ளனணமள் ழகமதில் டநசய
'ஸ்மக்' வபத்டயனக்கழபண்டும்.

அம்மள் ழகமதில்

குங்குணம், னனகன் அல்ட ிள்வநதமர் ழகமதில் பினடய
ன்று ட இனந்டமலும் ரி. சயபணமகவும்,
பிஷ்டணமகவும், டமபட இண்டு ழகமதில் ப்மடம்
ஸ்மக் இனக்கழபண்டும். கங்கம ம் ர்ப ம
சணம் ஆடமல் சங்கம டீர்த்டனம் வபத்டயனக்க
ழபண்டும். ணஞணவகய ீபன் வசப ணடழணம,
வபஷ்ஞப ணடழணம அவடப்ளமறுத்ட அந்டந்ட
ப்மடத்வட டுத்டப்ழமக ழபண்டும். கங்கம டீர்த்டம்
ல்ழமனக்கும் ளமட. அழக வசபர்கள் டநய
ப்மடத்வடனேம் ஆழைிக்க ணமட்மர்கள்.

இப்ழமளடல்மம் வபஷ்ஞபர்கள்கூ, ஈஸ்பன்

ழகமதில் ப்மடம் ன்மல் பினடய ப்மடம் ழகட்டு

பமங்கயக்ளகமண்டு ழமகயமர்கள். ஆமல் மம் அபபர்
அிப்மதத்டக்கு அடேகூணமகத்டமன் ப்மடத்வடத்
டழபண்டும். ணஞ ணதத்டயழ ஏர் இத்டயல் ழமய்
யத்டமந்டச் சண்வகவநக் கயநப்க் கூமட. தமனக்கு
ட யடணமக இனக்குழணம, அப்டிப்ட் ப்மடணமக
டுத்டப்ழமக ழபண்டும்.
பினடயப்மடம் ன்ட சயபன் ழகமதியல் இனக்கும்
டையஞமனெர்த்டயக்ழகம, அல்ட டிக் ழகமதியல்
இனக்கய ிள்வநதமனக்ழகம, றப்ஹ்ணண்த
ஸ்பமணயக்ழகம அிழகம் ண்ஞப்ட் பினடயதமக

இனக்க ழபண்டும். மைமத் மசக்டயதம அம்மள்
மடத்டயல் அிழகம் ளசய்தப்ட் டீர்த்டனம் கங்கம

த்டழம, கங்கம ம் கயவக்கமபிட்மல் அடற்குப்
டயமகழபம வபத்டயனந்ட, ணரிக்கயபனுக்குக்
ளகமடுக்கமம். இழடழமல் பிஷ்டணமக, ளனணமலக்கு
அர்ச்சவ ளசய்ட டநயவதக்ளகமண்டு பந்ட உர்த்டய

ஸ்மக் வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். ளனணமள் மடத்டயல்
அிழகணம டீர்த்டனம் ளகமடுக்கமம். கங்வக

கயவக்கமபிட்மல், அடற்கு டயல் வபஷ்ஞபர்கலக்குப்
ளனணமள் மட டீர்த்டம் டழபண்டும். ளனணமலக்கு
யத்தப்டி னல அிழகம் இமட. டயனணஞ்சம் ன்று
சய மட்கநில்டமன் ளசய்பமர்கள். அடமல் னெர்த்டயதின்
மடத்டயல் ணட்டும் அிழகம் ண்டபித்ட அந்டத்
டீர்த்டத்வட பமங்கய ஸ்மக் வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
டற்கும் கங்வக வகபசம் இனப்ட ல்ட.

சமவு ன்மல் பனுக்கும் தம்டமன். ஆனேஸ் னலக்க

மஸ்டயகமக இனந்டபன்கூ அந்டயண கமத்டயல் ழடம
என ளரித சக்டயதின்வகதில் டமினக்கயழமம் ன்று
ளகமஞ்சணமபட ளடரிந்ட ளகமள்நமணயனக்கணமட்மன்.
அந்ட ழத்டயழ தத்வடப்ழமக்க அந்ட சக்டயடமன் கடய
ன் ண்ஞம் பனுக்கும் பமணல் இனக்கமட.

பனுழண ஈஸ்ப த்தமத்ழடமடுடமன் சமக பினம்னபமன்
ன்ழ க்குத் ழடமன்றுகயட. ஆடமல், மம் அபனுக்கு
உகரிப்வட அபன் யச்சதம் ற்றுக்ளகமள்பமன்.

அபனுவத ந்டக்கலம் இந்டக் வகங்கர்தத்வட
பழபற்மர்கள். சய கயனம் கட்வகள் ழமகமடம ன்று
இனக்கும்ழமட, வபத்தம் மர்க்கயழமம் ன்று மம்

ழமமல் எனக்கமல் ந்டக்கள் அசட்வ ண்ஞக்கூடும்
ஆமல் 'னப்மடு' ன்மக ப்டற்ழக மம் உகமம்
ண்டகயழமம் ன்மல் பனம்

ஆழைிக்கணமட்மர்கள்! அடயலும் மம் அபர்கலக்குச்
ந்டச் ளசவும் சயணனம் வபக்கமடடமல் யச்சதம்

ஆழைிக்கணமட்மர்கள் ஆடமல் மம் இப்டிப்ட்
ளடமண்டு ளசய்கயழமம் ன்று ளடரிந்டபிட்மல், அபர்கழந
ம்வணக் கூப்ிடுபமர்கள். கூப்ிமபிட்மலும் மம்

ழமகழபண்டும். அபர்கள் கடும் மஸ்டயகர்கநமக இனந்ட
ஆழைித்டமல் ளகமஞ்சம் டுத்டச் ளசமல்யப்
மர்க்கமம். அப்டினேம் ழகட்கமபிட்மல்

டயனம்ிபிமம். ஆமல் அப்ழமடகூக் ழகமம்
இல்மணல் சமகய ீபனுக்கம ப்மத்டவவத ணக்குள்
ளசய்டளகமள்ந ழபண்டும். ளணமத்டத்டயல் ணம, அபணமம்
மர்க்கமணல் ம்ணமல் னடிந்ட ளடமண்வச் ளசய்தப்

மடு ழபண்டும். ணம அபணமம் மர்க்க

ஆம்ித்டபிட்மல் அட ளடமண்ழ இல்வ.
ளசய்தழபண்டிதட ன்ளபன்மல், ப்மஞம பஸ்வடதில்
இனக்கயபர்கநிம் ழகமதில் ப்மடத்டன்
ழமகழபண்டும். அபர்கலக்கு கங்கம டீர்த்டம் ளகமடுக்க
ழபண்டும். பினடய இழபண்டும். டநயவத பமதில்

ழமழபண்டும். அபர்கள் க்கத்டயல் உட்கமர்ந்டளகமண்டு
'சயப

சயப சயப சயப' ன்ழம 'மண மண மண மண' ன்ழம

உக்கச் ளசமல் ழபண்டும். உக்கச் ளசமல்ழபண்டிதட
அபசயதம். ீபன் கமடயழ அடட்டு ணவத் டயனப்
ழபண்டுணமடமல், உதிர்ழமகும் பவதில் இப்டி மண
ம் ளசய்படடமன் ச்ழஷ்ம். ஆமல்

ப்மஞமபஸ்வடதிழழத என ீபன் ணஞிக்கஞகமகக
இலத்டக் ளகமண்டினந்டமல் ன் ண்டபட? ணக்கு
ணற்க் கமர்தம் இனக்கத்டமழ ளசய்னேம்? அடமல்
க்கத்டயழ ந்டக்கநில் தமமபட எனத்டர்

னவழமட்டுக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்ட மண ம்
ண்டம்டிதமக ற்மடு ளசய்டபிட்டு மம், 'ம்
கவணவதக் ளகமஞ்சணமபட ளசய்ழடமம்' ன்று னப்

ழபண்டும். குவந்ட ைம் சயபமணமழபம, மணமணழபம
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டவபதபட மம் என ீபனுக்கமகச்

ளசமல்ழபண்டும். இப்டிப் ழர் ளசமன்ட அந்ட
ீபனுக்குள்ழந ழமய் டமமக அட உள்யவபில்
கபமவ யவத்டக்ளகமண்டினக்கும் டிதமகப்
ண்ஞிதினக்கும் ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம். ஆமல்
இட இண்மம் ைந்டமன். மம் கவசயபவ

இனக்கனடிதமணல் பந்டபிட்மலும்கூ, என ீபன்

ிரிகயழமட அங்கு கபந்மண சப்டம் இனக்கும்டிதமக
அபனுவத ந்டக்கவநதமபட ிக்கும்டி ற்மடு
ளசய்டபிட்டு பனபழட ச்மக்தம்.
டயவ்தஸ்ணவஞக்குப் ின் டயபம் ன்?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டயவ்த ஸ்ணவஞக்குப் ின் டயபம் ன் ?
என ீபன் இனக்கும்ழமடம், இக்கும்ழமடம்,
இந்டின்னம் ளசய்தழபண்டித ளடமண்டுகவந யவதச்
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமதினக்கயழன். 'இக்கும்ழமட
மம் ளசய்கய ஞிதிமல் அந்ட ீபன் கபத்

ஸ்ணவஞழதமடு உதிவ பிட்மல் அட கபமவ

அவந்டபிடுணல்பம? இடற்கப்னம் அடற்கு இந்டின்
ளசய்தழபண்டித ம்ஸ்கமம், டயபம், டயங்கள் ல்மம்
டற்குச் ளசய்தழபண்டும்?' ன்று ழகட்டுபிக்கூமட.
ளன்மல் ணக்குத் ளடரிபட அந்ட ீபின் அந்டயண
கமத்டயல் அட கபமவ யவக்கும்டிதம

னதற்சயவத மம் ண்டகயழமம் ன்டடமன். அந்ட
னதற்சய வ்பநவு யத்டட ன்ட ணக்குத்

டீர்ணமணமகத் ளடரிதமடட. மம் கங்கம டீர்த்டம், பினடய,
டநய ளகமடுத்ட மழணமச்சமஞம் ண்டபவட அந்ட

ீபன் ந்ட அநவுக்கு ணறக்குள் பமங்கயக்ளகமண்ட
ன்ட ணக்குத் ளடரிதமட. அட கபத்
ஸ்ணவஞழதமடுடமன் உதிவ பிட்டம ன்ட ணக்குத்
ளடரிதமட பிதம். ஆடமல், அட கபமிந்டமன்
ழமய்பிட்ட ன்று மணமகத் டீர்ணமம்

ண்ஞிக்ளகமண்டு அகமர்தம், ச்மத்டம்

னடமவபகவந யறுத்டயபிக்கூமட.
சரீ-சயத்ட ரிசுத்டய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சரீ-சயத்ட ரிசுத்டய
கப்ட்டமகப் ழமகமங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமண்ழ
ழமதினக்கயழன். ளமடபமகப் ழமகமம் ன்ழ

யவக்கமட சய பிதங்கவநக்கூ இந்டப் ளரித
'யஸ்ட்'டில்

ழசர்த்டச் ளசமல்யதினக்கயழன்.

இம்ணமடயரி இன்ளமன்று அபபனும்: டன் உம்வனேம்
னத்டயவதனேம் சுத்டணமக வபத்டக்ளகமள்பழட ளரித
ழமகமம்டமன். டர்ப்னக்கங்கநமல் எனத்டன்

பிதமடயவத ம்மடயத்டக் ளகமள்கயமன் ன்மல்,
அப்னம் அபமல் ப்டிப் ழமகமம் ண்ஞ னடினேம்?
இட ணட்டுணயல்வ. இபனுவத பிதமடய

ித்டயதமனக்குப் பக்கூடும். அடமல் ம்
அமக்வடதமல், டர்ப்னக்கத்டமல் பிதமடயவத
பபவனத்டக்ளகமள்கயழமட  அகமனம்

ண்ஞிபிடுகயழமம். ம்வண ணீ ய பந்டமல் அட ழபழ
பிதம்.
இந்டக் கமத்டயல் ல்ழமனம் ழமனேம் ளமடினேணமக
அபஸ்வடப்டுகய ணமடயரி மற்ட, ம்ட
பனங்கலக்கு னந்டயளதல்மம் இல்வ. கமஞம்
ன்ளபன்மல் இப்ழமட அழகனக்கு ணயல்
ளயதில்மணல் இனப்டம், அழக டமசமங்கள்

பந்டயனப்டம்டமன். '' சமஸ்த்மத ச றகமத ச ''

ன்மர்கள் - அடமபட சமஸ்த் ப்கமம் ளயழதமடு,
ஆசமத்ழடமடு இனப்டடமன் ளநக்தணமக,
ஆழமக்கயதணமக இனக்கவும் உடவுபட ன்று அர்த்டம்.
இப்ழமட ச்சயல் டீண்ல் மர்கமடடமழழத அழக
பிதமடயகள், ளடமத்ட ழமய்கள் பிக்ளகமண்டு

பனகயன். இப்டி பிதமடயக்குக் கமஞணமதினக்கய
அமசமத்வட ஃமன் ன் ளதரில்
ஸ்பகரித்டக்ளகமண்டினக்கயழமம்!
ீ

சரீ பிதமடயடமன் ளடமத்டகயட ன்யல்வ.
ண்ஞங்கலம் ித்டயதமவ மடயக்கழப ளசய்கயன்.
இப்ழமட தன்யல்கூச் ளசமல்கயமர்கள், 'னெவந

ண்ஞங்கநமக ழபவ ளசய்படகூ என ளக்ட்ரிக்
களன்ட்டமன்; சயந்டம சக்டயக்குப் (thought-power) ிவனேம்
மடயக்கய டன்வண இனக்கயட' ன்று. அடமல் மம்
சரீத்வடனேம், னத்டயவதனேம் சுத்டணமக வபத்டக்
ளகமண்டினப்டமலும் ிரின் ழடக ண

ஆழமக்கதங்கலக்கு உகமம் ண்ஞிதபர்கநமக
(அகமம் ண்ஞமடபர்கநமகபமபட) ஆகயழமம்.
ழமக னெவநவத சுத்டப்டுத்டயக் ளகமள்கயழன் ன்று
உட்கமனபவடபி, மன் ளசமன் அழக டயனும

ழமகமங்கவந - ல்மபற்வனேழணம, சயபற்வழதம
யவதச்ளசய்ட ளகமண்டினந்டமழ, டமமகச் சயத்டம்
சுத்டணமகயபிடும்.
ழமகமம் சயத்டசுத்டயக்கு உடப ழபண்டுணமமல் அடற்கு
உதிர்யவ அங்கமம் ன்ட பழசங்கூ

இல்மணல் ளடமண்டு ளசய்படடமன். 'மம் ளரிதபர்;
உகமம் ண்டகயழமம்' ன் யவப்வ

டவளதடுக்கழப பிக்கூமட. ளகமஞ்சம் அப்டி
யவத்டமலும் அட உகமம் ண்டபடன் வ சயத்ட சுத்டயவத - சமப்ிட்டு ப்ம் பிட்டுபிடும்.

இண்மபட, (அடயழழத இடவும் அக்கம்டமன்) ப்டய
ப்ழதமத்வட டநிக்கூ டயர்மர்க்கக்கூமட. உகமம்
ளசய்டமல் ணக்கு யத்டயக்கய சயத்ட சுத்டயழதடமன் ளரித
ப்ழதமம்.

அபபனம் டம் யவதில் டம் பனணமம், குஞம், சரீ
பசடய, ஆற்ல் இவபகலக்கு ற்டி வ்பிடங்கநில்
ழமகமம் ளசய்த னடினேழணம அப்டிளதல்மம்

ளசய்தழபண்டும். உம்ிழ ந்ட அபதபத்டக்குத்
டன்ம் பந்டமலும் கண் அலகயட அல்பம?

அவடப்ழமல், உகத்டயல் ங்ழக, தமனக்குத் டன்ம்
உண்மமலும் மம் ணம் கசயந்ட, எவ்ளபமனபனம்

ம்ணமம உடபிவதச் ளசய்த ழபண்டிதட ம் கவண.
இடயல் ளனவணக்கமகச் ளசய்பட டவும் இல்வ.
ித்டயதமரின் பற்னறுத்டலுக்கமகவும் ளசய்த

ழபண்டிதடயல்வ. ழமகம் னலக்க கபத் ஸ்பனொம்
ன்று ணயல் பமங்கயக்ளகமண்மல், டன்மல்,
ஸ்பமபணமக, ிர் டதத்வட யவ்னத்டய ளசய்படயல்
ஈடுடுழபமம். இடயழ ணக்கு ச்ணம் பந்டமல்கூ, அட
ச்ணணமகழப ளடரிதமட. த்டவ த்தமகம் ளசய்டமலும்
அடழப ணமந்டணமக இனக்கும். இப்டி த்தமகம்
ண்டபடற்கு ல்வழத இல்வ. உகரிக்கப்ட்பன்
னகத்டயல் ணகயழ்ச்சய டபனப் மர்க்கயழமழண, அந்ட

ஆந்டத்டக்கு த்டவ த்தமகனம் ஈமகமட ன்றுடமன்
ழடமன்றும்.

ஞிதமற் மள் மழன!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஞிதற் மள் மழன !
டயனம் டெங்கப்ழமகுனன்ன இன்று 
னடமதத்டக்கு மம் டமபட வகங்கர்தம்

ண்ஞிழமணம ன்று ழகட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
ஈஸ்பவப் ற்யப் '' ழசமட மளநல்மம் ிபம மழந
'' ன்று

ழடபமத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட ணமடயரி

மம் ழமகமம் ண்ஞமணழ எனமள் ழமதிற்று
ன்மல், அட மம் ிபம மழந -- அன்வக்கு மம்
ளசத்டப் ழமடற்கு ணம்டமன் -- ன்று பனத்டப்
ழபண்டும். ந்டக்கள் ளசத்டப்ழமமல் ணக்கு டீட்டு
ன்று, என னண்த கமர்தத்டக்கும் உடபமணல்
எடக்கயபிடுகயமர்கள். மழண ளசத்ட ணமடயரி ன்மல்
இடடமன் ளரித டீட்டு; ழமகமம் ளசய்தமட என

டயத்டயல் னண்தத்டயன் க்கத்டயழழத மம் ழமகபில்வ,
டீட்டுக்கமர்கநமகய பிட்ழமம் ன்று feel ண்ஞழபண்டும்.
மம் த்டவ சயன்பர்கநமக இனந்டமலும் ம்ணமலும்
னடிதக்கூடித சயன்த் ளடமண்டு இல்மணயல்வ.

இப்டி அபபனம் டிதமகழபம, ங்கணமகச் ழசர்ந்ழடம
டமபட ளமட க்வகங்கர்தம் ண்ஞிழத
ஆகழபண்டும். டண்ஞரில்மட
ீ
ஊரில் என த்ட ழர்
ழசர்ந்ட கயஞறு ளபட்டுபட; ழடம என ிள்வநதமர்

ழகமதில் ணடயல் இடிந்டயனந்டமல் அவட மலு ழமகச்
ழசர்ந்ட கட்டுபட;னவ யன்று ழம என க்மணக்

ழகமதியல் என கமப் னவக்கமபட மலு ழவ
தமசயத்ட னெடம் ழசகரித்ட வபப்ட;சுக்கள் ளசமயந்ட
ளகமள்படற்கு என கல்ழனும் மட்டுபட; மம் டித்ட
ல் பிதங்கவந மலுழனக்குச் ளசமல்லுபட,
லடபட இண்டு ஸ்ழமகணமபட மசுணமபட
மணமபநிதமபட மடி மலு ழர் ணயல் கபமவப்

ற்யத யவப்வ உண்மக்குபட; குப்வ கூநங்கவநப்
ளனக்குபட -- இந்டணமடயரி டமபட ளடமண்டு
அன்ன்றும் ளசய்தழபண்டும். ஏவசப்மணல் ளசய்த
ழபண்டும் ன்ட னக்தம்.

குடும்க் கவணகவந பிட்டுபிட்டு ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்று கயநம் ழபண்டிதடயல்வ. அவடனேம் பிமணழ,
இடவும் கவண ன் உஞர்ழபமடு ழசர்த்டக்ளகமண்டு
ளசய்த ழபண்டும்.

இடழப ழபட டர்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
இடழப ழபட டர்ணம்

ழணல் மடுகநில் ளரிடமக ஸ்டம ரீடயதில் institutionalise
ளசய்ட ழமகமப் ஞிகள் ளசய்கயமர்கள். இப்டித் டி
ஸ்டமங்கள் இல்மணழ டி ணிடர்கநமகவும்,

ங்கணமகவும் ளமடப்ஞி னரிபட ணட வபடயக
டர்ணத்டக்கு ஆடமணம ஏர் அம்சணமக ஆடயதியனந்ட
இனந்ட பந்டயனக்கயட.

'இன்ஸ்டிட்னைவஸ்' ளசய்தமணல்

டன்ிதல்மக ம்

பமழ்னவதிழழத கண்டக்குத் ளடரிதமணல்,

எட்டிக்ளகமண்டு ழமகமம் வளறுடயல் என
உத்டணணம அம்சம் ன் ன்மல் இங்ழகடமன்
அங்கமம் டவடெக்கழப இணயல்மணயனக்கயட.
'இன்ஸ்டிட்னைன்' ன்மல் office-bearers (அடயல்

டபி

பகயப்பர்கள்) ளக்ஷ்ன், ழமட்ம ழமட்டி, ப்நியடி
ல்மனம் பந்டடமன் ழசனம். அடமல்டமன் மன்

ங்கணமகச் ளசய்த ழபண்டித அழகப் ஞிகவநச்
ளசமல்கயழமடகூ, இடற்கமகத் டி ஆர்கவழனும்
office-bearers-உம்

ழபண்மம். ற்கழப இனக்கய பம

பனயமட்டுக் கனகம், மவப கணயட்டி, வ ழகமஷ்டி,
த்ங்கம் டமபட என்யன் ழணற்மர்வபதிலும்
ளமறுப்ிலும் இந்டப் ஞிகவநனேம் ளகமண்டுபந்ட
பிடுங்கள் ன்கயழன். ளமம்ப் ளரிசமக டயட்ம்

ழமழபண்மம், அபசயதத்டக்கு அடயகணமக பசூல்
ண்ஞழபண்மம் ன்ளல்மம் மன் ச்சரிப்டற்கும்
கமஞம், இப்டிப் ளரிசமகக் கமல் வபத்டமல் னடயல்
இவடச் ளசய்னேம் ம் ஸ்டமத்டக்கு ப்நியடி

ழடழபண்டிபனம். அட அப்டிழத பலக்கய பிட்டு
ஸ்டமத்டயல் ஈடுட்டினக்கய ணக்கும் self-publicity
ழடடிக்ளகமள்கய சத்டயல் ளகமண்டுபிடும். ஆண்டு
பினமபில் மம் பழபற்ன ளசமல் ணமட்ழமழணம,
பந்டழமசமம் ளசமல் ணமட்ழமழணம, பனகய
னக்கயதஸ்டர்கலக்கு ணமவதமபட ழமணமட்ழமணம,
ஃழமட்ழமபிமபட ளடரினேம்டி யற்கணமட்ழமணம ன்று
இப்டிளதல்மம் ணவ அவதச்ளசய்னேம். அடமடபட
அங்கமத்வட அனயத்டக்ளகமள்நழப ற்ட்

ளமடத்ளடமண்டு, ழர்ணமமக அங்கமத்வட பினத்டய

ளசய்கயடமக பிரீட னொம் டுத்டபிடும். டமன் இனக்கய
இழண ளடரிதமணல், டன் கமரிதம் ணட்டுழண ளடரிபடடமன்
ளடமண்டின் ைஞம். இடமல்டமன் ' டர்ழண ைடய
கர ர்த்டமத் ' ன்று ளசமல்கயட. அடமபட, மம்
ண்ஞிபிட்ழன் ன்று எனத்டன் ளபநிதில்

ளசமன்மழ ப்டி அபனுவத மம் சயத்டபிடுழணம,
அப்டி ''டர்ணம் ண்டகயழன்'' ன்று டண்ழமம

ழமட்டுக்ளகமண்மல் அடமல் எனத்டனுக்குக் கயவக்கய
னண்தனம் சயத்டபிடுணமம்!ம்ஸ்க்னடத்டயல் subtle -ஆக
(டேட்ம் ணயக்கடமக) ''டர்ண த்பன்'' ன்மர்கள். டர்ண

த்பன் ன்மல் டர்ணக்ளகமடிவதத் டெக்கயப் ிடித்டக்
ளகமண்டினப்பன் ன்று அர்த்டம். இட மமட்டுகய
வட்டில் ணமடயரி ளடமித்டமலும் இடற்கு உள்நர்த்டம்
''ழமய

டர்ணபமன்'' ன்ழட! டன் டர்ணத்வட உசத்டயக்

கமட்டுபடமழழத அவட இபன் ழமக்கயக்
ளகமண்டுபிடுகயமன் ன்ட டமத்ர்தம்!
'இன்ஸ்டிட்னைவஸ்'ண்டபடற்யச்

ளசமல்

பந்ழடன்.
ழணல்மடுகநில் Orphan-home (அமவட இல்ம்) ன்று
டிதமக வபக்கயமர்களநன்மல், ம் சமஸ்த்ப்டி

எவ்ளபமன இல்த்டயலும் அமவடக்கும் அடயடயக்கும்
இனண்டு. ழணல் மட்டுக்கமர்கநின் பட்டுக்குள்
ீ
அமவடகழநம அடயடயகழநம டேவனதக்கூ னடிதமணல்
மய் கட்டிதினக்கும்!அபன் பமழ்க்வகழதமடு, த்டத்ழடமடு
அடயடய த்கமனம், அமவட மணரிப்னம் எட்மணல்

அவபமட்டுக்கு ளணகமிகமக ஸ்டம ரீடயதில்
க்கும். (ல்மனம் இப்டி ன்று மன்

ளசமல்பில்வ. ந்ட ழடசத்டயலும் உத்டணர்கள்,
ழமகமரிகள், த்தமகயகள் உண்டு. அப்டிழத
ஸ்பதக்கமர்கலம் உண்டு. ளமடபமகச் ளசமன்ழன்.)
ழணல்மட்மவக் கமப்ிதடித்ட, '' அடயடய ழடழபம ப ''

ன் ளகமள்வகவதக் ளகமண் ம் ழடசத்டயலும் பட்டு
ீ
பமசல்கநில் ''மய் மக்கயவட!'' ழமர்டு ளடமங்குபவடப்
மர்த்டமல் ழபடவதமதினக்கயட. ''பம பம'' ன்று
பனயப்ழமக்கர்கவநக் கூப்ிட்டுப் டுக்க
வபத்டக்ளகமள்நழப 'டயண்வஞ' ன்ட ம்னவத

வபடயகணம க்ன சயல்த்டயல் இனந்டட. இப்ழமட
அளடல்மம் ழமச்சு. இப்டிழத அன்ன்றும் வபச்பழடப
யதில் ளடனபில் ழமகய பழம ஞ்சணன்

சமப்ிக்கூ என ங்கு அன்ம் ழமப்ட்டு பந்ட இந்ட
ழடசத்டயல் இம்ணமடயரி அடேஷ்மங்கவந
'லர்ஸ்டின்' ன்று

டள்நி வபத்ட பிட்டம்

ணறக்கு க்ழசணமதினக்கயட.

ழணல்மட்டு ழணமஸ்டரில் இங்ழகனேம் டி ணடேஷ்தின்
குடும்ம் டக்ழக ன்று ஆிகு, இங்ழகனேம் அங்ழக
ணமடயரி னெப் ஞிகவந இன்ஸ்டிட்னைவஸ்
ளசய்படமகவும், 'Welfare State' ன்டமக மமங்கழண
அமவடதில்ம், பதமபர் ளன்ன் ன்ளல்மம்
த்டபடணமக ஆகயபிட்ட. இன்வத 'ளட் அப்' ில்
இடவுணயல்மபிட்மல் யமடபமபர்கநின் மடு
ளமம்வும் கஷ்ணமகத்டமன் ஆகயபிடும். ஆமலும்

னர்பத்டயல் எவ்ளபமனபனம் 'பறவடப குடும்கம்'

(ழமகம்

னலக்க என குடும்ம்) ன் அன்ம

ண்ஞத்ழடமடு டமங்கழந ஆடபற்பர்கவநத் டமங்கய
டரித்ட னவழதமடு மர்த்டமல் இப்ழமட மமங்க
ரீடயதில் ஆீமக னெ கமரிதங்கவந த்டபட
இண்மம் ைம்டமன்.
சுனக்கணமக ழபட டர்ணம் ன்ட ம்ணயத்டயல்
இனக்கும்டிதம ல்ம சக்டயகலம் ஈஸ்ப சக்டயதில்
டநித்டநிடமன். இந்ட சக்டயகவந ஈஸ்பனுக்ழக
அர்ப்ஞிக்க ழபண்டும். மபிமழ அபன் மணமவபச்
ளசமல்பட, ணயமழ த்தமம் ண்டபட,
சரீத்டமழ னவ ண்டபட ன்று ல்மம் ஈஸ்ப
ம்ந்டணமக்க ழபண்டும். னவ ன்டயல் கர்ணமவபச்
ளசய்படம், கவணவதச் ளசய்படம் அக்கந்டமன்.

ஆசமர்தமள் னடிபமக உழடசயத்ட ழமம ஞ்சகத்டயல்
கர்ணமவபப் ண்டபடடமன் ஈஸ்ப னவ ன்று
யர்த்டமஞம் ளசய்டயனக்கயமர். ஸ்படர்ணப்டி

அபபனக்கு ற்ட் கர்ணமழபமடு, ர்பங்கலக்கும்
ற்ட் மடமஞ டர்ணங்கவநச் ழசர்ந்ட என
னக்தணம கர்ணம இந்டப் ழமகமம் ன்ட.
அடமல் மக்கமல் மணம ளசமல்கயழடமடு ங்கலக்கு
ல்டமக, ணடணமக மலு பமர்த்வட ளசமல்ழபண்டும்.
ணமல் த்தமம் ண்டபழடமடு, 'ழமகளணல்மம்

ழைணணமதினக்கடம்' ன்று எவ்ளபமன மலம் மலு
ைஞணமபட அன்ழமடு யவக்க ழபண்டும். சரீத்டமல்
னவ, ப்டையஞம், ணஸ்கமம் ளசய்பழடமடு ளகமஞ்ச

ழணமபட ளபட்டிழதம ளகமத்டயழதம ழபறு டயனுயழம

என ளமடத்ளடமண்டு ண்ஞழபண்டும். டயவ்தத்வடனேம்
இப்டிழத ழடங்கமய், னம், னஷ்ம் பமங்குபழடமடு டம
டர்ணத்டக்கும் ளகமஞ்சணமபட ளசபனயக்க ழபண்டும்.
இபற்வனேம் ஈஸ்ப ப்ரீடயக்கமக ஈஸ்ப னவதமக
யவத்ழட ளசய்த ழபண்டும். இடழப ம் னர்பிகர்கள்

ழம பனய. அடமபட ளடய்பகமர்தம், னெ கமர்தம்
இண்டில் என்வனேம் பிமணல் ண்ஞ ழபண்டும்.
ழமகமம் ம் ணடத்டயல் ளசமல்ப்பில்வ ன்
டப்ம ிசமத்வட ம்க்கூமட. குனந்வடதமக
இனக்கயழமழட 'றமயடம்', ீடய
சமஸ்டயம்'ன்ளல்மம் ளசமல்யக் ளகமடுப்மர்கள்.
அடயழழத ழமகமத்வடப் ற்யத அழக

ழமடவதினக்கயட. ' ழமகமமர்த்டம் இடம் சரீம் ' -'உகத்

ளடமண்டு ண்ஞழப இந்ட உம்ன

பமய்த்டயனக்கயட' ன்று அப்ழமழட கற்றுக் ளகமடுத்ட
பிடுபமர்கள். இன்ளமன்றும் ளசமல்படண்டு, '

ழமகமமத டமம் பினடத :' -- 'ன்வணகநின் க
சக்டயகலம், உவவணகலம் ழமகமத்டக்கமகழப
ற்ட்வபடமன்' ன்று அர்த்டம். இவட இண்டு
பிடத்டயல் ளசமல்ய இநணயல் ஆனணமகப்
டயப்ிப்மர்கள். என்று:ினக்குப்
ிழதமணமபடற்குத்டமன் ணம் லக்கயட (
ழமகமமர்த்டம் ந்டய வ்னைம : ) ;ினக்குப்
ிழதமணமபடற்குத்டமன் ஆறுகள் த்வடச் சுணந்ட
ஏடுகயன் ( ழமகமமர்த்டம் பந்டய த்த : ) ;
ினக்குப் தமபடற்ழகடமன் சுக்கள் மல்

ளகமடுக்கயன் ( ழமகமமர்த்டம் டகந்டய கமப : ) ;

அப்டிழத இந்ட ணடேஷ்த கமதம் ற்ட்டினப்டம்

ினக்கு உடவும் ளமனட்ழ ( ழமகமமர்த்டம் இடம்
சரீம் ) .இன்ளமன்று : இப்ழமட ளசமன்வடழத
இன்னும் ளகமஞ்சம் தத்ழடமடு ளசமல்பட - ணம் டன்
னத்வடத் டமழ சமப்ிட்டுக் ளகமள்படயல்வ ( கமடந்டய 
ஸ்பமட மய வ்னைம : ; ஆறு டன் த்வடத் டமழ
குடித்டக் ளகமள்படயல்வ ( ிந்டய த்த : ஸ்பதழணப
மம் : ) ; ழணகம் டன் ணவனதமலுண்மகய திவத்

டமழ சமப்ிடுபடயல்வ ( ழதமடம : ஸ்தணடந்டய
வப ) ; இழடழம ஜ்ங்கநின் (ல்ழமரின்)
ல்மத் டயவணகலம், ளசல்பனம்

ழமகமத்டயற்குத்டமன் ( ழமகமத டமம் பினடத : )
.
டிக்கய கமத்டயழழத, ''உன்வ சமச்படணமக
உதிர்பமழ்கய ழடபமடயதமக யவத்டக்ளகமண்டு
கல்பிவதனேம் ளமனவநனேம் யறுத்டமணல் ழணழ ழணழ
ம்மடயத்டக்ளகமண்ழ ழம'' ன்று ளசமல்யக்

ளகமடுத்டபிட்டு, அழட னெச்சயல், அந்ட ஸ்ழமகத்டயழழத,
''டர்ணம்

ண்டபடயல் ணட்டும் அப்னம் ன்று

எத்டயப்ழமமணல், ப்ழமடம் தணன் உன் டவணதிவப்
ிடித்ட இலத்டக் ளகமண்ழதினக்கயமன் ன்று
யவத்ட, உனுக்குழ ண்ஞிபிடு'' ன்று ளசமல்யக்
ளகமடுத்டமர்கள்:
அமணபத் ப்மஜ்ஜ : பித்தமம் அர்த்டம் ச மடழதத் |
க்னீட இப ழகழசற ம்னத்னேம டர்ணம் ஆசழத் |

பிதமர் டயளட்டு னமஞங்கவநனேம் ண்ஞி

னடித்டின் சயஷ்தர்கள் அபற்யன் மமம்சத்வட
என்யண்டு ச்ழமகங்கநில், றணமக யவபில்
வபத்டக்ளகமள்லம்டிதமகச் சுனக்கயத் டனம்டிப்
ிமர்த்டயத்டமர்கநமம். உழ அபர் ''என்யண்டு
ச்ழமகம் டற்கு? இந்டப் டயளட்டுப் னமஞம்

ணட்டுணயன்ய ளணமத்டணயனக்கய ழகமடிப் னஸ்டகங்கநின்
மத்வடனேம் அவ ச்ழமகத்டயழழத

ளசமல்கயழன்''''ச்ழமகமர்ழட ப்பக்தமணய தடக்டம் க்ந்ட
ழகமடிற |'' ன்று என ச்ழமகத்டயன் னடல் மடயதமகச்
ளசமல்யபிட்டு ணற் மடயதில் அந்ட மணம
டத்டபத்வடச் ளசமன்மமம்:
'' ழமகம

: னண்தமத மமத ீம் ||''

இனக்கய அத்டவழகமடி ணட சமஸ்டய னஸ்டகங்கலக்கும்
உதிர் யவதம டத்பம் ன்ளபன்மல், ''னண்தம்
ம்மடயக்க ழபண்டுணமமல் ழமகமம்

ண்ட;மத்வட னெட்வ கட்டிக் ளகமள்படமல் ணற்
ீபன்கலக்குக் கஷ்த்வடக் ளகமடு'' ன்டடமன் - ன்று
இடற்கு அர்த்டம்.

மட ன்று ளடரிந்டளகமண்டு அவட பிக்குபடற்கும்,
னண்தம் ட ன்று ளடரிந்டளகமண்டு அவடப்
ண்டபடற்குந்டமன் ணடம் ன்ழட இனக்கயட. இங்ழக
ம் ணடத்டக்கு னக்தணம னெ னனர்கநில்
னடன்வணதமதினக்கய வ்தமமசமர்தமள்  உகமம்
டமன் னண்தம்,  அகமம்டமன் மம் ன்று

ளசமல்கயமளன்மல், அடற்கப்னம் ம் ணடத்டயல்

ழமகமத்டக்கு இனண்ம ன் பமடத்டக்ழக
இணயல்வ.

'ஆத்ணமர்த்டணமக, எனத்டன்

டக்குப் ண்ஞிக்

ளகமள்பவடப்ற்யத்டமன், ழபட ணடத்டயல் யவத
இனக்கயட. ித்டயதமனக்குப் ண்டபவடப்ற்ய

இல்வ' ன்று சய ழர் criticise ண்ஞிமலும் இப்டி
இபன் ஸ்பத உகமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு டன்வ
சுத்டப்டுத்டயக் ளகமண்மன்ய இபன் ளசய்கய
ழமகமத்டக்கு effect இனப்டயல்வ ன்டமல்டமன்,
டன்னுவத spiritual power (ஆத்ண சக்டய) -க் ளகமண்டு
எனத்டன் 'ழமல் ர்பஸ்
ீ ' ண்ஞடம்;அந்ட
'ழமல்

ர்பம
ீ
'ழழத இந்டப் 'பவ' பினத்டய

ளசய்ட ளகமள்நடம் ன்டமக இண்வனேம்

வகழகமர்த்டக் ளகமண்டு, என்மல் ணற்ட னஷ்டி ளறுகய
ரீடயதில், ம்னவத ணடத்டயழ அவணத்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயட.
ழபட டர்ணத்வடப் னர்ஞ ீபசக்டயனேன் ப்கமசணமகத்
டெண்டிபிட் ஆசமர்தள் பிம-பிவ னொத்டயழ
'ப்ச்ழமத்ட

த்ணமயகம' ன்று அடேக்யத்டயனக்கயமர்

அடயழ என ழகள்பி:
'' கயம்

ணடேழற இஷ்டணம் ?''

''ணடேஷ்தமகப்

ிந்டபன் பினம் ழபண்டிதபற்யல்

டவ சயந்டட ட?''ன்ட ழகள்பி.
'' ஸ்ப

 யடமத உத்தடம் ந்ண '' ன்ட இடற்குப்

டயல். 'ஸ்பயடம்' - டக்கு ன்வணதமட அடமபட

ஸ்பழதமகமம் இழடமடு 'ப்யடம்' ன்கய ழமகமம்.
இண்டுக்கமகவும் மடுடும் பமழ்க்வகடமன் ணடேஷ்தன்
ழபண்த் டக்கபற்யல் உச்சயதமட ன்று டயல்
ளசமல்கயமர். இங்ழக ஆசமர்தமள் பர்கநின்
ீ
'க்ரிடிய'த்டக்கு

ஆஞி அடித்டமற்ழமல் பிவ

ளசமல்யதினக்கயமர்.

இழட க்ந்டத்டயல் இன்ழமரித்டயல் சந்டய கயஞத்டக்கு
ணமணம ணிடர்கள் ஜ்ங்கழந ன்கயமர். சந்டய
கயஞம் ழமகத்டக்ளகல்மம் டம சணம் டனகயட.
சந்டயனுக்கு இப்டி உகத்டக்கு உடபி ளசய்த ழபண்டும்
ன்று ஆவச இனந்ட, இடற்கமக அட

ப்தத்டப்ழபண்டும் ன்று இல்வ.
டன்ிதல்மகழப அட ழமக யடத்வட

உண்மக்குகயட. அழடழம ஜ்ங்கள் ன்கய
மடக்கள் ''ழமல் ர்பஸ்
ீ
ண்ஞடம்'' ன்று
அரிப்னப் ட்டுக்ளகமண்டு, டண்மழம ழமட்டுச் ளசய்தடம்
ன்ழ இல்வ. அபர்கள் டங்கலவத 'ழச்சர்' டி
இனப்ழட, ப்ழட ழமகயடணமக,
ழமகமணமகத்டமினக்கும். இவடழதடமன்

ஜ்ங்கலக்ளகல்மம் சயகணமகப் ண சமந்டர்கநமக,
ணமந்டர்கநமக இனக்கப்ட் ீபன் னக்டர்கநின்
ைஞணமகவும் (ஆசமர்தமள்) ''பிழபக சூமணஞி''தில்
ளசமல்கயமர். இங்ழக 'சந்டய கயஞம் ணமடயரி' ன்பர்
அங்ழக ''பந்ட கமம் ணமடயரி'' ன்கயமர்.
பந்டபத் ழமகயடம் ச்ந்ட :

பந்டகமம் ழம உக வப் ண்ஞிதடி

உமவுகயமர்கநமம் ணமன்கள். பந்டம் ன்று என்று
கண்டக்குத் ளடரிகயழடம? சந்டயமபட ளடரிகயட.
ணமன்கள் டங்கவந இப்டிக் கமட்டிக் ளகமள்படகூ
இல்வ! ஆமலும் பந்டம் பந்டமல் டன்மல்

ளடன்ல் யடணமக பசுகயட.
ீ
னஷ் மடயகள், ணல்யவக
னக்தணமக, ங்ழக மர்த்டமலும் ணர்ந்ட கம்ளணன்று
பமசவ பசுகயன்.
ீ
ணம னடம னங்கள் குலுங்க

ஆம்ிக்கயன். சயசய னட ன்கய ின்ிகமத்டயல்
இவவத உடயர்த்டபிட்டு யன் ணளணல்மம் பந்டம்
பந்டடம், அடற்குப் ச்வசக்ளகமடி கமட்டுகயடழம

ச்வசப்ழசல் ன்று டநிர் பிடுகயன் இப்டித்டமன்
இந்ட சரீத்டயயனக்கும்ழமழட 'டமன் ிம்ணம்' ன்று
ளடரிந்டளகமண்டுபிட் ீபன்னக்டனும்கூ un conscious -

ஆக (டன்னுவத னத்டய னர்பணமக இல்மணழ) , unnoticed
ஆக (டன்வக் கமட்டிக் ளகமள்நமணழ) ழமக யடத்வட
உண்மக்குகயமன் ன்று இப்டி இனந்ட கமட்டித

ஆசமர்தமழந, unself- conscious ஆக (டன்வப்ற்யச் ளசமல்யக்
ளகமள்கயழமம் ன் யவப்ழதில்மணல்)
ளசமல்யதினக்கயமர்!
''ளமடபமகழப

யந்ட ணடத்டயல் ழமகமம் கயவதமட.

அடயலும் அந்ட ணடத்டயல் உள்ந அத்வபடத்டயல் ழமகழண
ணமவத; ஆத்ணமவபத் டபிப் ித்டயதமளன்ழ
இல்வ'ன்று ளசமல்யத் டநிக்கூப் ழமகம
ப்க்வஜக்கு இழணதில்மணல் அவத்ட பிட்டினக்கயட''
ன்று என criticism இனந்டமலும், அத்வபட ஆசமர்தமழந
அத்வபட யத்டயவத அவந்ட பிட்பனும் ழமக

யடத்டக்கமகத்டமன் உகத்டயல் உமபிக்
ளகமண்டினக்கயமன் ன்கயமர்.

கபமனும் (வ கயனஷ்ஞனம்) ீபன்னக்டர்கநம
கமடயதர்கூ 'ழமக ங்க்'த்டக்கமக கமர்தம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு டமினக்கயமர்கள் ன்று (கர வடதில்)

ளசமல்கயமர். 'ங்க்ம்' ன்மல் அன்ழமடு பனயகமட்டி
உசத்டபட. டன்ில்டமழ க மடவகலக்கும்
ஷ்த ஸ்டமணமதினந்டழமடயலும், டமன் ண்ஞ
ழபண்டித மடவழதம, அவத ழபண்டித க்ஷ்தழணம
டவும் இல்மடழமடயலும், கபமம டமனம்
ழமகத்டமர் ப்டி பமனழபண்டும் ன் 'டித'வ
அபர்கலக்குக் கமட்டிளகமடுப்டற்கமகழப ஏதமணல்

எனயதமணல் கமர்தங்கள் ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டமகச்

ளசமல்கயமர். டவும் மடயக்க ழபண்மட கபமனும்
ழமகமத்வட மடயக்கயமர்! இவடழதடமன்
''ப்ச்ழமத்ட

த்ணமயகம''பிலும் (ஆசமர்தமள்) , ''கயம்

மத்தம்?''-- ''மடயக்கத் டக்கட ன்?'' ன்று ழகட்டு, ''னட
யடம்'' --' 'உதிர்க்குத்டக்கு ன்வண ளசய்பட'' ன்று
டயமகக் ளகமடுக்கயமர்.
'மப்

ளப'யல் இனப்பனுக்ழக ழமகமத்வடச்

ளசமன் அத்வபட ஆசமர்தமள் மடமஞ

ணடேஷ்தனுக்கும் அந்ட ளபலுக்கு றுகய பனயதில் இவட
அங்கணமகச் ளசமல்யத்டமினக்கயமர். ''ஞம்
ம்மடயக்கயமதம? ம்மடயத்டபிட்டுப்ழம. ஆமல்
அவட டமர்ணயகணமக ப்ழதமப்டுத்டயமதமமல் அடழப
உன் சயத்டத்வடப் ரிசுத்டய ண்ஞ உடவும்''-

தல்ழ ய கர்ழணமமத்டம்
பித்டம் ழட பிழமடத சயத்டம்
ன்று 'ழகமபிந்ட'த்டயல் ளசமல்கயமர். அடயழழத ஆத்ண
ம்ந்டணமக, கபத் ம்ந்டணமக, ''கர வடவதச் ளசமல்லு,
ஸ்மணம் ளசமல்லு, பிமணல் க்ஷ்ணயடயதம
ணமபிஷ்டவப த்தமம் ண்ட, த்ங்கத்டயழழத
ணவ ஈடுடுத்ட''

ன்ளல்மம் ளசமல்யபிட்டு, னடிபமக ''வன
நிதபர்கலக்குத் டம டர்ணம் ண்ட'' ன்று
ழமகமத்ழடமடு னடிக்கயமர்:
ழகதம் கர டம மண ஸ்ம்
த்ழததம் வடயனொம் அஸ்ம் |
ழதம் ஜ் ங்ழக சயத்டம்
ழடதம் டீமத ச பித்டம் ||
ஆடமல் ழபட டர்ணம் (ழமகம், ீபன் ல்மம் ணமவத
ன்கய அத்வபடனம்கூ) ீபமத்ண வகங்கர்தங்கவந

ஈஸ்ப ம்ந்டத்டழ ழசர்த்டச் ழசர்த்ட ல்மனம்
ண்ஞிதமக ழபண்டுளணன்று ளகமடுத்டயனப்வடப் னரிந்ட
ளகமண்டு அப்டிழத ளசய்த ழபண்டும். ம் னர்பிகர்கள்

ழமபனய அடடமன். அடயழழத மனம் ழமய் அத்வபட
த்னஷ்டிதில் ல்ம உதிர்கவநனேம் ஈஸ்ப
ஸ்பனொணமகப் மர்த்டத் ளடமண்டு ளசய்ட ஈஸ்ப
ப்மடத்வட அவத ழபண்டும்.

ர்ழபம : றகயழம பந்ட |
ழமகம : ணஸ்டம : றகயழம பந்ட |
டன் வகழத டக்குடபி

ஸ்ழடமத்டயனம் கண்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டன் வகழத டக்குடபி
ஸ்ழடமத்டயனம் கண்னம்
இன்வக்கு*1எழ பிதணமக இண்டு டயனும
அிப்மதங்கள் ன்ிம் பந்ட. என்று க்கு
ஸ்ழடமத்ம் இன்ளமன்று பசவு. ளகௌபணமக,
மலக்கமக வபடமர்கள். வபடமர்கள் ன்று மன் குற்ம்
ளசமல்பில்வ. அபர்கள் வபடடயல் க்கு னத்டயணடய
இனப்டமகழப ளடரிந்டளகமள்கயழன்.
ஸ்ழடமத்த்வடபி பசவுடமன் ப்ழமடழண எனத்டனுக்கு
ல்ட ண்டபட. ஸ்ழடமத்ம் கர்பத்டயல்

ளகமண்டுபிட்டு ஆத்ணமிக்குத்டமன் பனய ளசய்கயட.
எனத்டர் வபகயழமடடமன் ணக்கு ம் டப்னத் ளடரித

இழணற்டுகயட. அடமல் அவடத் டயனத்டயக்ளகமண்டு
ஆத்ணமவப சுத்டய ண்ஞிக்ளகமள்ந பனய உண்மகயட.
ஆவகதமல் ணக்கு ல்ட ளசய்பட தமர் ன்மல்

ம்வண ஸ்ழடமத்ம் ளசய்கயபில்வ மம் ண்டகய
டப்வச் ளசமல்கயபன்டமன். ளசமல்கயடண்டு: ''சயரிக்கச்
சயரிக்கச் ளசமல்கயபர் ணற்ழர்; அன அனச் ளசமல்கயபர்
உற்ழர்.''

எழ பிதணமக இப்டி இண்டு பிட உசமங்கலம் -மன் கர்பப்டும்டி ஸ்ழடமத் உடமனம், க்கு னத்டய
பனம்டி கண் ணம உசமனம் -- கயவத்ட.
ப்ளமலளடப்ளமலழடம, ங்ளகங்ழகழதம மன் ழமல்
ர்பஸ்
ீ
ற்யச் ளசமன்வட இப்ழமட ழமட்டுக்

ளகமண்டினக்கயமர்கழநமல்யழதம?*2 அவட இப்ழமடடமன்
மன் னடயசமக லடகயழமக்கும் ன்று யவத்டக்
ளகமண்டுடமன் எனத்டர் பந்ட அடற்கமக ன்வ
ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞிபிட்டுப் ழமமர்.
அடமல் க்கு கர்பம் பந்டபிப் ழமகயழட ன்று
அம்மழந அனுப்ி வபத்டணமடயரி, டம்டயதமக இண்டு

ழர் பந்ட இவடப்ற்யத ழபழ டயனும அிப்மதம்

ளசமல்யபிட்டுப் ழமமர்கள். அபர்கநில் அகனவதமன்
ளகமஞ்சம் டுத்டக்ளகமடுத்டவுன் ளண்மட்டினேம்
ழசர்ந்ட ளகமண்டுபிட்மள். 'பசவு, பசவு' ன்று மன்
ளசமன்மலும் அபர்கள் டமத்வட ளமம்

அக்கயக்ளகமண்டு, பமர்த்வடதில் ளகமஞ்சம்கூப்
டட்ப்மணல், ணரிதமவடக் குவபமக என ளசமல்கூச்
ளசமல்மணல்டமன் ழசயமர்கள். ழகமப் ழபண்டித
இத்டயல் டக்கப்ட்டுக்ளகமண்ழ ளசமன்மர்கள்.

ஆமலும் அவட பசவு ன்று வபத்டக் ளகமண்மல்டமன்
க்கு ழமம் பந்ட ளகமஞ்சம் deep - ஆக ன்வ

மழ அசயப் மர்த்டக்ளகமள்ழபன் ன்று ழடமன்யதடமல்
''பசவு, பசவு'' ன்று
*1. 1976-ம்

ளசமல்கயழன்.

ஆண்டு ிற்குடயதில் என டயம்.

*2. 'கல்கய'தில்

அச்சணதம் ளபநிதமகய பந்ட 'ீபகமனண்தம்'

ன் வ ளரிதபர்கநின் உவத்ளடமகுப்னத் ளடமர்
குயப்ிப்டுகயட. இத்ளடமர் ணட இந்டையன்

னந்வடத உவதம 'ழமகமம்' ன்டயல் அங்கும்.
ளமடத் ளடமண்டும், குடும்ப் ஞினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளமடத்ளடமண்டும், குடும்ப் ஞினேம்
ழமல் ர்பஸ்
ீ
ற்ய மன் ளசமன்டயல்
அபர்கலக்கு ன் ஆழைம்? ழமல் ர்பஸ்
ீ

ன்வட மன் over-emphasize ண்ஞி (ணயவகதமக அலத்டங்
ளகமடுத்ட) ச் ளசமன்டமல் ளல்ஃப் ர்பஸ்
ீ
(அபபன் டக்குச் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டிதட) ,
ளமளணஸ்டிக் ர்பஸ்
ீ
[குடும்த்டக்கம ஞி]
ஆகயதவபளதல்மம் ளகட்டுப் ழமகும்டிதமகப்

ண்ஞிதினக்கயழன் ன்றுடமன் ஆழைம். அபர்கள்
'ஆழைம்' ன்று

ளசமல்யச் சண்வ ழமமணல் அலட

பிட்டுத்டமன் ழமமர்களநன்மலும் இடடமன் அடற்கு
அர்த்டம்.
மன் ப்ளமலட வடச் ளசமன்ழழம?
[த்டயரிவகக்கமர்கள்]

இப்ளமலட அடயல் வடப்

ழமடுகயமர்கழநம? அபபன் டக்குத்டமழ

ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டித கமர்தங்கவநனேம், டன்
பட்டுக்குப்
ீ
ண்ஞழபண்டித ட்னைட்டிகவநனேம் பிட்டு
பிட்டு ழமகமம் ன்று ழமக ழபண்டும் ன்று மன்
யவத்டழடதில்வ. அப்டி மன் 'அட்வபஸ்'

ண்ஞவும்ணமட்ழன் ஆமலும் உந்யதமம் ன்று
ளசய்கயழமட இவடப்ற்ய பிழசணமகச்

ளசமல்மணயனந்டயனக்கயழன் ழமயனக்கயட. டக்கும்
டன் குடும்த்டக்கும் எனபன் ளசய்டளகமள்பட
ளசமந்டணமக ற்ட் ஸ்பமபணம ணமசமம்.

இவடப்ற்ய ளபநி ணடேதர்கள் பிழசணமக டுத்டச்
ளசமல் ழபண்டுளணன்டயல்வ. னெம்
னலபடற்கும் ல்டற்கமவடச் ளசமல்வும், அடற்கமகத்
டயட்ங்கவநப் ழமட்டுக் கமர்தங்கள் ண்ஞவுந்டமன்

மங்கள் (ஆசமர்த ீங்கள்) ற்ட்டினக்கயழமம். அடமல்
ழமல் ர்பவ
ீ
stress ண்ஞிதினப்ழன்.
யந்ட ணடனம் டிணிடனும்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
யந்ட ணடனம் டிணிடனும்
இடமல் individual [டி ர்] , family [குடும்ம்] இடகவந
மங்கள் இண்மம் ைணமய் வபத்டபிட்ழமம் ன்று
அர்த்டழணதில்வ. மன் டயனம்ச் டயனம்ச்

ளசமல்யதினக்கயழன் - யந்ட ணடம் individual - சுத்டய

ளசய்கயடற்குத்டமன் னடல் இம் ளகமடுக்கயட. ணற்
ணடங்கள் ணமடயரி அடயல் social spirit [னெ உஞர்வு]
இல்வ ன்று அந்ட ணற்பர்கள் கண்ம்
ளசய்கயழமட, மனம் இப்டி என ணடம் இனந்டமல் அட
உசந்டயவடமன் ன்று டப்மக யவத்டக்ளகமண்டு
அபர்கநிம், ''அளடல்மணயல்வ, ங்கள் ணடத்டயல்

ழமகமத்வடப் ற்ய வ்பநவு இனக்கயட மனங்கள்,
அடடமன் ங்கலக்கு னக்கயதம்'' ன்று defensive -ல்

[டற்கமப்ில்] argue ண்ஞழப ழபண்மம். ளன்மல்

பமஸ்டபத்டயழழத ளமவட்டிவதபி ம் ணடத்டக்கு
இன்டிபிறபல் டமன் னக்கயதம். அபபனும்
டன்னுவத ஆசம அடேஷ்மத்டமல் அபபவ சுத்டய
ளசய்ட ளகமள்படடமன் ம் ணடத்டக்ழக உதிர்யவ

ன்ட ன் அிப்ிமதம். இன்டிபிறபல்கநின் ஸ்பத
அடேஷ்ம த்டயமலும், அபர்கலவத ரிசுத்டயதின்
சக்டயதிமலுந்டமன் இந்ட ணடம், ணற் ந்ட ணடனம்

ழடமன்றுபடற்கும் னன்மயனந்ட டயமதிம், ைம்
பனங்கநமக அந்ட ல்ம ணடங்கலம் இடன்ழணல்
வளதடுத்ட பந்டவடனேம் ணீ ய , இன்வக்கு ந்ட

ணடனணயல்மட மஸ்டயக்தம் கவனண்டு பந்டங்கூ
ணமநித்ட ீபழமடு இனக்கயட ன்ழட ன்
அிப்ிமதம்.
யந்டக்கநின் ணடத்டக்கு உதிர்யவ டி ணடேஷ்தின்
ஸ்படர்ணப்டிதம சுத்ட பமழ்க்வக;கயயஸ்டபர்கள்
ணடத்டக்கு உதிர்யவ ழமகமம்; டனக்கர்கள்
ணடத்டக்கு உதிர்யவ கட்டுப்மடு ன்ட ன்
அிப்மதம். ளமடபில் யந்ட ணடம் டபி ணற் ல்ம
ணடத்டயனழண ளமம்வும் organised -ஆக இனப்மர்கள்.

ணக்கு ஆர்கவழன் ழமடமட; இங்ழக டி ணடேஷ்த
சக்டயதமழழத ணடம் ீபிக்கயட.
ணற் ணடங்கலன் பித்தமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணற் ணடங்கலன் பித்தமம்

''ங்கம்

சஞம் கச்சமணய'' ன்டமக னத்டர்  ழர்

ழசர்ந்ட ஆர்கவழமக ணடத்வடக் கமப்மற்றும்டிப்
ண்ஞிமர். கயயஸ்டிதமிடிதிலும் mass,congregation ன்று
ல்மனம் ழசர்ந்டடமன் ளசய்கயமர்கள். ணசூடயதிலும்
இப்டித்டமன். இஸ்மம்கமர்கலக்குள் இனக்கய

ஆர்கவழல் கட்டுப்மடு ளசமல்யனடிதமட.
யக்குகள், மர்யக்கமர்கள் ணமடயரி ண்ஞிக்வகதிழ
குவச்சம தினக்கயபர்கவநப் மர்த்டமழம, அங்ழகடமன்
ண்ஞிக்வகக்கு டயர் proportion -ல் ஆர்கவழன்,

கட்டுப்மடு இன்னும் மஸ்டயதமதினக்கயட. டங்கலவத
சயன் னெம் சயடயபிக்கூமட ன்டமழழத
அபர்கள் ணத ரீடயதில் னெம் னலபடம்
ிரிதமணல் எட்டிக்ளகமண்டினக்கும் டி வபத்ட
த்டகயமர்கள்.
யந்டணடம் டபி ணற்வப ல்மழண social based
[னெத்வட

அடிப்வதமகக் ளகமண்வப]

ன்கயடிடமன் அபற்யன் ணட பனயமடு

அவணந்டயனக்கயட. டிதமக அபபனும் meditate
ண்டபட (டயதமிப்ட) ன்ட ந்ட ணடத்டயலும்

இல்மணயல்வ. னத்டணடத்டயல் குயப்மக இட பிழச
ஸ்டமம் ளற்றுத்டமன் இனக்கயட. ஆமலுங்கூ
கூட்டுப்னவ டபி பட்டுப்னவ
ீ
ன்று ணற் ணடங்கநில்
இல்வ. ல்ழமனம் ழசர்ந்ட கூட்டு பனயமடு, பர்ஞஆச்ணங்கநமல் ற்டும் டித்டி
அடேஷ்மணயல்மணல் ல்மனக்கும் எழபிடணம
அடேஷ்மங்கள் ன்வபடமன் ணற் ணடங்கநில்
னக்தணமக இனக்கயன்.

''ணற்பர்கள்

சர்ச்சயல், ணசூடயதில், குனத்பமமபில் கூட்டு

பனயமடு ண்டகயமர்களநன்மல் மனம்டமழ

ழகமதியல் ழசர்ந்ட உத்பமடயகள் ண்டகயழமம்?''
ன்று ழகட்கமம். பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் அபர்கள்
ணமஸ், ணமஸ் ண்டபட ழமக் ழகமதில்கநில் மம்

கூட்டுப் ிமர்த்டவ என்றும் ளசய்படயல்வ ன்வடக்
கபிக்க ழபண்டும். ழகமதில்கள்டமன் ம் ழபட
மம்ர்தத்டக்ழக backbone [னடளகலும்ன] -ஆக இந்ட
மகரித்வடக் கமப்மற்யக் ளகமடுத்டக்
ளகமண்டினக்கயளடன்மலும், ழகமதில் னெணமக ணக்குக்
கயவக்கய ஈஸ்ப ப்மடத்வட இன்டிபிறபல்
அடேஷ்மத்டமல் பினத்டய ண்ஞிக்

ளகமள்லம்டிதமகழப ம் ணடம் அவணந்டயனக்கயட.
ணட ஆத பனயமட்டின் ழமக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணட ஆத பனயமட்டின் ழமக்கம்
ஆதங்கநில் ரியகநின் டவ ளமயட் ணமடயரிப்
ழமட்டு வபத்டயனந்ட அடயலுனந்ட மம் டுத்டக்
ளகமள்பட யம். னெர்த்டயகநியனந்ட ளடய்பமடேக்ம்
கயவப்ட யம். ணந்த் னர்பணம ஆமடவகநமல்
ணக்கு ஆதத்டயயனந்ட ஆத்ணமர்த்டணம ன்வண
யவத உண்மபடம் யம். இத்டவனேம் இனந்டமலும்
ஆத பனயமடும் மம் டிப் ம்வண உனப்

வபத்டக் ளகமள்படற்கு அங்கம்டமழதன்ய, community salvation

-கமக

[என னெம் னலடம் ழணமைம் ளறுபடற்கமக]

அல்.

ழகமதியல் ழர் ழசர்ந்ட னவகள், உத்பங்கள்,
கும்மிழகங்கள் ளசய்ட, ளமன்வனேம் ளமனவநனேம்.
கந்டம், னஷ்ம், வழபத்தம், ழணநடமநம் ல்மபற்வனேம்
அர்ப்ஞம் ண்டகயழமளணன்மல் இடற்குப் ர்ழ
[ழமக்கழண] ழபறு. இப்டிப்ட் கூட்டுப்ஞிடமன்
ணடத்டயன் னடிவு ன் அிப்ிமதத்டயல் இவடச்
ளசய்தபில்வ. ஆமல், community thanks giving -ஆகழப
இவடச் ளசய்கயழமம். ஈஸ்பிணயனந்ட னெம்
னலடம் பிடணம அடேக்ங்கள் ளறுகயடல்பம?
அடற்கமக னெம் னலபடம் ழசர்ந்ட அபனுக்கு
ன்ய ளடரிவ்ப்டற்கு அவதமநணமக, ன்யக்கும்

அன்னக்கும் ஸ்டெணம அவதமநணமக, அபன் ணக்குக்
ளகமடுத்டயயனந்ழட டயனம் அபனுக்கு பஸ்டயம்,
வழபத்தம், பமம் ன்ளல்மம் அர்ப்ஞிப்டடமன்
ம்னவத கூட்டு ஆதப்ஞிதின் ர்ஸ்.
'மல்ழப'னுக்கு

[பிடுடவக்கு] இழடமடு

யன்றுபிட்மல் ழமடமட. ஈஸ்பின் ண க்னவதில்
ழகமதிவச் சுற்யச் சுற்ய பந்டம், அந்ட னெர்த்டயகநில்

அப்டிழத உள்நம் ளசமக்கய க்டய ண்ஞினேழண ழணமை

மம்மஜ்தத்டக்கும் ழமபர்கள் உண்டுடமன். ஆமலும்
இங்ழகனேங்கூ அட அபர்கள் இன்டிபிறபமக
[டம்ணநபில் ணட்டும்] ளசய்ட ளகமண்டடமழ? ளமடபில்
ஆதத்டயயனந்ட ளறுகய சக்டயவதத் டி

பமழ்க்வகதின் அடேஷ்ம சுத்டத்டமல் பினத்டய ளசய்ட

ளகமள்படமகழப ம் ணடம் இனக்கயட. அபபன் இப்டி
சுத்டணமக அடேஷ்மம் ண்ஞித் டன்வத்டமழ
கவத்ழடற்யக் ளகமள்படற்கம சக்டயவதனேம்
ழகமதிலுக்குப் ழமய்ப்ழமய், ழபண்டி ழபண்டிழத
ளமம்.
ளமம்வும் controversial -ஆ [சர்ச்வசக் கயணம] னஸ்டகம்
லடய என ளபள்வநக்கமர்* ன்ிம், ''உங்கள்
ழகமதில்கநில் ன் இப்டி எழ சத்டனம்
கூச்சலுணமதினக்ழக?' 'ன்று ழகட்ழமட மன்
இவடத்டமன் ளசமன்ழன். ''சர்ச்சயல், ணசூடயதில்
னத்டபிமத்டயல் silent prayer ளசய்கயடழமக் ழகமதியல்
ளசய்தடம் ன்ட னக்த உத்ழடசணயல்வ; ங்கலக்கு

கமந்டத்டயல் த்தமம்டமன் னக்தம். த்தமம், congregational
worship [கூடிப்

ிமர்த்டவ ளசமல்ய பனயடுபட]

ஆகயதபற்யற்கமகக் ழகமதில் இல்வ. மம ம்வண
ையக்கயமன் ன்டற்கமக அபனுக்கு அண்ணவ,
அங்கமம், ரிபமம், மழமம் ல்மம்

ளகமடுக்கயழமம்; பரினேம் ளகமடுக்கயழமம் அல்பம? அழட
ணமடயரி ர்பழமக மமபமக, ர்ப கம ைகமக
இனக்கப்ட் கபமனுக்குப் ளமன்வனேம்

னஞத்வடனேம் ளகமடுத்ட ளரிசமகக் ழகமதில் கட்டி
வபத்ட, ழணநடமந பிணரிவசகழநமடு உத்பம்
ளசய்தழப, community thanks- giving -ஆக (னெ
யதயபிப்மக) collective offering -ஆக [கூடிக் கமஞிக்வக
ளசலுத்டபடமக] ங்கள் ஆத பனயமட்டு னவ
அவணந்டயனக்கயட. இங்ழக அவணடயவத டயர்மர்க்க

னடிதமட. அணர்க்கநம், ஆபமம், ழணநடமநம், கண்மணஞி

அடயர்ழபட்டு இனக்கத்டமினக்கும். அவணடயதமக த்தமம்
ண்ஞ அபபர் பட்டிலும்
ீ
னமக்னனண்டு.

ஆற்ங்கவ, குநத்டங்கவ உண்டு'' ன்று ளசமன்ழன்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் ழகமதியல் அபபர்கலம்
இவச்சல் ழமட்டுக்ளகமண்டு, அட்வ அடித்டக்
ளகமண்டினப்டற்கு வளன்ஸ் டந்டடமக

அர்த்டணயல்வ. சமஸ்த்ழமக்டமக அடேணடயக்கப்ட்டினக்கும்
ஏவசகவந- ணஞி அடிப்ட, ழபட ழகமம், ழடபமம்,
வ, ழணநம், னப்மட்டில் ளபடி இபற்வத்டமன் மன் ளசமன்ட.
இந்ட ணமடயரி சமஸ்த்ழமக்டணம சப்டங்கலக்ழக ளணௌ
த்தமத்டயல் எனத்டவ ஈடுடுத்டகய அனர்பணம சக்டய
உண்டு. இம்ணமடயரி சப்டங்கலக்கு டுபிழழத

ந்யடமத்டயல் சயயட கண்வஞ னெடிக்ளகமண்மல்,
அல்ட டையஞமனெர்த்டயக்கு டயழ ம் ண்ஞ
உட்கமர்ந்டபிட்மல், சட்ளன்று என திப்ன
உண்மகயபிடும்.

டி ணடேஷ்தன் டன்வத் டக்குரித அடேஷ்மத்டமல்
சுத்டப்டுத்டயக்ளகமண்டு டன் பமழ்க்வக

உடமஞத்டமழழத ணற்ர்கலக்கும் பனயகமட்டுபடடமன்
யந்ட ணடத்டயன் உதிர்யவ. சயறு பதயல் இவட
குனகுத்டயலும் பினத்டமப்ிதத்டயல் ந்யதமசயதமக
டமபட ணம் அல்ட ஆச்ணத்டயலும் அப்தமம்
ண்டபடழமக, ணீ டம், பமழ்க்வகதின் ணயகப்ளரித மகம்
இபன் க்னஸ்டமக பட்டில்டமன்
ீ
இனக்க ழபண்டும்.
இடமழழத ம் டர்ண சமஸ்த்த்டயல் இபமல்

கயனத்டயல் இடர்கலக்குச் ளசய்தப் ழபண்டித

கவணகள் ற்யனேம், இபனுக்குப் த்டயி, னத்ர் னடம
அந்ட இடர்கள் ளசய்த ழபண்டித கவணகள் ற்யனேம்
ழபறு இல்மட அநவுக்கு யவதச் ளசமல்யதினக்கயட.
ஆத்ணமிபினத்டய ளனம்மலும் பட்டிழழத
ீ

ற்ழபண்டிதினப்டமல் க்னஸ்ட டர்ணம் ன்று
கப்ட்டமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
* ஆர்டர்

கர ஸ்னம் அபர் லடயத ''Darkness at Noon'' ன்

டைலும் குயப்ிப் ளறுகயன்.
னடக்குக் கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
னடக்குக் கமஞம்
இந்டக் கவடளதல்மம் இப்ழமட டற்கு
அநக்கயழளன்மல், மன் ம் யந்ட டர்ணப்டி
ழமகமம் ளசய்த ழபண்டும் ன்வட emphazise

ண்ஞிடயல் டி ஆள், குடும்ம் இபற்யன் கமர்தம்
ளகட்டுழமகும்டிப் ண்ஞிபிட்ழன் ன்று என
'கம்ப்ளநய்ன்ட்'பந்டயனக்கயளன்மல், இடற்கு

ழர்ணமமக,

ம் ணடத்டக்ழக டி ஆலம், அபவ உனபமக்குகயடம்
அபமல் உனபமக்கப்டுபடணம அபனுவத

குடும்னந்டமன் அச்சமஞிதமதினக்கயழட ளதமனயத,
ளமடப்வதம  னெணல் ன்றும் என
'கம்ப்ளநய்ன்ட்'இனக்கயட

ன்று

கமட்த்டமன்!ழமகமத்வட பிதணமக

டுத்டக்ளகமண்ழமட மன் டி ஆநின் கவண,

குடும்க் கவண இபற்வ neglect ண்ஞிபிட்ழன்

ன்கயணமடயரிழத, ம்னவத ணதசமங்கவநப்ற்ய
மன் ழசுபவட ணட்டும் ழகட்டுபிட்டு ளமவட்டிவத
மன் ignore ண்ஞிடமகச் சண்வ ழமட்பர்கலம்
உண்டு. சண்வ ன்மல் சண்வ இல்வ. பசவு ன்று
மன் ளசமன்வட ளகௌணம னவதிழழத அபர்கள்
ண்ஞிமர்கள் ன்வடப்ழம, சண்வனேம்
ணரிதமவடதமகத்டமன் ழமட்மர்கள். மன்டமன் அடயல்
இனக்கக்கூடித யதமதம் க்கு ன்மக

உவப்டற்கமகச் 'சண்வ'ன்று ளசமல்யக்ளகமள்கயழன்.
மன் ளசமன்ட ல்மபற்வனேம் ழப்ர்கமர்கள்
ழமபில்வ ன்று ணமடமம் ளசமல்ய மன்
டப்ித்டக்ளகமள்ந இஷ்ப்பில்வ அந்டந்ட

ணதத்டயல் ந்ட பிதத்வட டுத்டக் ளகமள்கயழழம
அடயல் ழகட்பர்கலக்குக் ளகட்டிதம ிடிணமம்
உண்மகழபண்டும் ன்ழ அவடக் ளகமஞ்சம்

மஸ்டயதமக stress ளசய்டபிடுகயழன் ன்று ழடமன்றுகயட.
இப்டிச் ளசமன்மல்கூப் ித்டயதமவ
உத்ழடசயத்டத்டமன் இப்டி ளசய்கயழன் ன்று கமட்டி

க்கு ல்ழர் ழகட்கய ணமடயரி இனக்கயட. அடமல்
இப்டிளதல்மம் யதமதம் கல்ித்டக் ளகமள்நமணல் ந்ட
ப்ளக்வ டுத்டக்ளகமள்கயழழம அடழப ன்வக்
ளகமஞ்சம் இலத்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடுகயட, அடன்
ைணமகழப ன் கண்வஞத் டயனப்ிபிட்டு பிடுகயட
ன்று ழபண்டுணமமல் எப்னக்ளகமண்டு பிடுகயழன்.

ன் பிதம் இனக்கட்டும். இப்ழமட ளமட

பிதத்வடப் மர்க்கமம். வபடயக ணதமடேஷ்மம்
ன்வடப்மர்த்டமல் அட னக்தணமக டி
ணடேஷ்தவத்டமன் centre -ல் வபத்டயனக்கயட. அடயல் என
னெப்ஞி. னெத்வட ணவதச்

ளசய்னேம்ழமழட, அப்டிச் ளசய்படமழழத இந்டத் டி
ணடேஷ்தன் ஆத்ண ரிக்குபம் அவபடடமன் இந்டப்
ழமகமத்டக்கும் குயக்ழகமள்*. ழவபக்குப்

மத்டயணமகயபனும், அடமபட டமம் ளறுகய டீன்,
சயகயத்வ ளறுகய ழமதமநி, பித்தமடமத்டமல்
ப்ழதமணவனேம் ணமஞபன், இப்டிதமகப் பிட

ழமகமங்கலக்கும். மத்ணமக இனக்கப்ட்பனும்
இந்ட ளௌகயக உகமங்கவநப் ளற்ழடமடு த்னப்டய
ளற்று யன்றுபிக்கூமட. இபனும் டன்னுவத இந்ட
ளௌகயகணம problem டீர்ந்டட, இடற்கம பிசமம் இி
இல்மணல் ஆத்ணம க்கம் பிச்மந்டயதமகத்
டயனம்னபடற்குத்டமன் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு அந்ட
பனயதில் ழமக ழபண்டும். ளபறுழண ளௌகயகத்

ழடவபகவநப் னர்த்டய ளசய்பழடமடு ழமகமம்

யன்றுபிடுணமமல் அட ளசய்டபனுக்குத் டமன் சயத்ட சுத்டய
ன் ளரித மத்வடக் ளகமடுப்டமகுழணளதமனயத
உகமம் ளற்பனுக்கு சமச்படணம மம் டபில்வ
ன்ழதமகும்.

மன் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ற்யனேம் ழசயதினக்கயழன்;டி
ணடேஷ்தின் அடேஷ்மங்கள் ற்யனேம்
ழசயதினக்கயழன். ழமல் ர்பயல்
ீ
அழக

ளௌகயகணம உகமங்கவநச் ளசமல்யதினக்கயழன்.
அன்டமம் ளசய்பட, வபத்தசமவ வபப்ட,

பித்தமடமம் (ளக்னைர் றழகவனேம்

ளசமல்யதினக்கயழன்) , ழபவதில்மடபர்கலக்கு
உத்டழதமக பசடய ண்ஞித்டனபட, வனகலக்கு
பிபமத்டக்கு உடபி ளசய்பட ன்று மன் ளசமன்
அழக பிதங்கள் ளௌகயகணமவபடமன். இவப ழழ
ஆத்ணமிபினத்டயக்கு உடவுகய ஞிகநல்.

ஆமல் என இன்டிபிறபயன் ஆத்ணமிபினத்டயக்கமக
மன் அடேஷ்மங்கவநப் ற்யச் ளசமல்லும்ழமட
ளமக க்னஸ்ட டர்ணம், ஸ்த்ரீ டர்ணம்
ன்ளல்மம் ளசமன்மலும், ளௌகயக அம்சங்கவந
பிஸ்டமப்டுத்டயச் ளசமன்டயல்வ. ஆத்ணமிபினத்டயவத
aim -ஆக

[ையி்தணமக] வபத்ழட அடற்கமக ஸ்த்ரீ

னனர்கள் டி பமழ்க்வகதிலும் குடும்த்டயலும் ன்
ளசய்த ழபண்டும். ன்வட ணமத்டயந்டமன் ளசமல்ய

பந்டயனக்கயழன். ணற்டி 'என வனக்குக் கமசுழமடு'
ன்கய ணமடயரி 'உக்குக் கமசு ழடடிக்ழகம' ன்று

ளசமன்டயல்வ. கடயதில்மட என பிதமடயதஸ்டனுக்குச்
சயகயத்வ ண்ட' ன்று ளசமன் ணமடயரி, 'உக்ழகம,
பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கலக்ழகம உம்ன ரிதில்மபிட்மல்
மக்ரிம் கமட்டு' ன்று மன் ளசமன்டயல்வ;'

வனப்ிள்வந எனத்டனுக்குப் டிப்னக் ளகமடு;ழபவ
ண்ஞி வப'ன்று ளசமல்யதினக்கயழழ டபி 'உன்
ிள்வநவத ன்மகப் டிக்க வபத்ட ல்
உத்ழதமகணமக ம்மடயத்டக்ளகமடு' ன்று
ளசமன்டயல்வடமன்!' பழம என வனதின்
ளண்டக்குக் கன்ிகமடம மதம் ண்ட'

ன்ழழ டபி, 'உன் ளண்டக்கு பன் மர்த்டக்

கல்தமஞம் ண்ட' ன்டயல்வ. 'ஊனக்குக் குநம்
ளபட்டு' ன்ழழ டபி 'உன் பட்டுக்குக்
ீ
குனமய்
ழமட்டுக்ளகமள்' ன்று ளசமன்டயல்வ.
ன்? இந்ட ளௌகயக உடபிகவந இன்ளமனத்டனுக்குப்
ண்டபழட இபனுக்கு ஆத்ணயகணமக உடபி ண்டகயட
இபனுவத சயத்ட சுத்டயக்கு மதம் ளசய்கயட.
ஆமல் இழட ளௌகயக பிதங்கவநத் டக்கும்
டன்வச் ழசர்ந்ட குடும்த்டபர்கலக்கும்
ண்ஞிக்ளகமள்கயழமட அடயழ ஆத்ண ம்ந்டணமக
ந்ட மனம் ழசமணழ ழமகயட. கமஞம் - டமன், டன்
ணடேஷ்தர் ன்பர்கலக்குச் ளசய்பட டக்ழக
ண்ஞிக்ளகமள்லம் உகமந்டமன். அடமபட

ளௌகயகணம மம் இபனுக்ழக கயட்டுகயட.

யவதப்ஞம் ஷ்ப்ட்டுப் ளண்டக்குக் கல்தமஞம்
ண்ஞிப் ளரித இத்டயல் எப்வக்கயமன்
ன்மலுங்கூ அடயலும் ம் ளண் ல் இணமகப்

ழமய் அவந்டமழந ன் ஸ்பத மச டயனப்டய ன்
ளௌகயகணம ஸ்பத மம் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட.
ளௌகயக மத்வடப் ித்டயதமனுக்குக் கயட்ப்

ண்ஞிமல் அடற்குப் ிடயதமக இபனுக்கு ஆத்ணமம்
கயவப்ழட யதமதம். ளௌகயக மழண ழமக
இபனுக்குக் கயவக்கயழமட அடற்கு குட்டிப்
ழமட்டுக்ளகமண்டு ஆத்ண மனம் ப்டி கயவக்கும்?
* இவ்பிதம் 'ழமகமம்' ன்

உவதிழழத

பிநக்கப்ட்டினக்கயட.
ளசமந்டப் ஞிவதச் ளசமல்மடழடன்?

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளசமந்டப் ஞிவதச் ளசமல்மடழடன் ?
ஆத்ண மத்டக்கு உடபமட பிதம் ன்டமல்டமன்
இடகவநப் ற்ய மன் ளசமல்படயல்வ. உழடசம்

ளசய்கய பனழண ளசமல்படயல்வ. ளசமல்மணழ
அபபனும் இவபகவநச் ளசய்ட

ளகமண்டுடமினக்கயமன். ழமகளணல்மம்
ன்மதினக்ககடம் ன்று ிமர்த்டயக்க
ழபண்டுளணன்றுடமன் தமனம் உழடசயப்மர்கழந டபி,
'மன்

ன்மதினக்கடம்; ன் ணடேஷ்தமள்

ன்மதினக்கடம்'ன்று ிமர்த்டயத்டக் ளகமள்லம்டிச்
ளசமல்படயல்வழத!தமனம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கமணல்
அபபனும் டமமகழப இப்டித் டன்த்வட, டன்

குடும் த்வடப் ிமர்த்டயத்டடிடமன் இனக்கயமன். அந்ட
ம் ஆத்ணமவபப் ளமனத்டடமதினந்டமல் இப்டிப்ட்
ிமர்த்டவ யதமதணமட டமன். ளௌகயகணமகவும்
ீபத்டக்கு அபசயதணம அநவுக்கு ணட்டும்

ழபண்டிக்ளகமண்மல் டப்ில்வடமன். ஆமல்

ல்மனம் இந்ட ளௌகயக 'ம்'ன்வடழத ஆத்ணமவுக்கு
மி உண்மக்குகய அநவுக்குப் ிமர்த்டயக்கயமர்கள்.
ிமர்த்டயப்ழடமடு அடற்கம னதற்சயகவந ஏதமணல்

ண்ஞிதடி இனக்கயமர்கள். இடயழழத ஏபமக ஈடுட்டு
மசத்டயமல் டர்ணமடர்ணங்கவநக்கூ ணந்ட, டப்ன
பனயதில் ழமனேம் இம்ணமடயரி ளௌகயக
அிபினத்டயதிழழதடமன் அழகணமக ல்மனம்

கண்ஞமதினக்கயமர்கள். இடமழழத ழமகமத்டக்குப்

ளமலழடம, ணழம, த்வ்தழணம டவும்

ளகமடுக்கமடபர்கநமகவும் இனக்கயமர்கள். ஆடமல்
இப்டிப்ட்பர்கவந ஸ்பத பிதம், ஸ்பத குடும்
பிதம் இபற்வக் குவத்டக்ளகமண்டு னெ
ழைணத்டக்கமபற்வக் கபிக்கும்டித் டயனப்
ழபண்டிதடடமன் ங்கவநப் ழமன்பர்கநின்

கவணதமதினக்கயட. ஆடமல், மன் ணட்டுணயல்வ,
ங்கவந ல் பனயதில் டயனப்னபடற்குப்

ிதத்டப்டுகய ளமறுப்ன ளகமண்ழ பனழண, ''ளசமந்ட
பிதங்கவந கபித்டக்ளகமள்; பட்டுக்
ீ
கமர்தங்கவந
கபித்டக்ளகமள்'' ன்று உழடசம்

ண்டபடயல்வளதன்ட ணட்டுணயல்மணல், ''ளசமந்ட
பிதங்கவநழத கபித்டக் ளகமண்டினந்டமல் ழமடமட.
இப்டிப்ட் ஆவசகவந, ழடவபகவநக்

குவத்டக்ளகமண்டு, அடமல் ளௌகயக உனவனேம்
குவத்டக்ளகமண்டு, ளகமஞ்சணமபட ஆத்ணமவப
கபித்டக் ளகமள்லங்கள்; அடற்கு பனயதமக, என

அங்கணமக னெத்வட, ழமகத்வட கபித்டத்
ளடமண்டு ளசய்னேங்கள்''- ன்ழ ளசமல்லும்டிதினக்கயட.
ன் மக்வடக் குவவு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ன் மக்வடக் குவவு
ஆமல் இப்டி 'அட்வபஸ்' ண்டபடயலுங்கூ ம
இன்ம் ளகமஞ்சம் மக்வடதமகத்டமன் இனக்க

ழபண்டும் ன்று க்கு னத்டய ளசமல்யத் டயனந்டகய

ணமடயரி இன்வக்கு அந்ட டம்டய பந்ட, (மன் பசவு ன்று
ளசமன்மலும்) வ்தத்ழடமடு பிஞ்ஜமம் ண்ஞிக்

ளகமண்டு ழமமர்கள் க்குத் ளடரிந்ழடம ளடரிதமணழம
ன் மக்வடக் குவபமல், மன் ழமகமத்வடச்
ளசமல்லும்ழமட அடற்கு என qualifying clause [யந்டவப்
ிரிவு] ழமமணழ இனந்டபிட்ழன் ன்டற்கமக

ன்வ வபதத்டமன் ழபண்டும். அடமல் அபர்கலக்கு
ளமம்வும் கஷ்ம் தடமர்த்டத்டயல் ற்ட்டுபிட்டமல்
டயட்டித்டமினக்க ழபண்டும். ஆமல் பதற,
மதக்கயனக்ழகம இல்வழதம அடபமக பந்ட
ழசர்ந்டபிட் 'குன ஸ்டமம்', இடகவந உத்ழடசயத்டத்
டயட்மணல் ணரிதமவடதமகழப ளசமல்யபிட்டுப்
ழமமர்கள்.
அபர்கலக்கு ன் கஷ்ம் ற்ட்டுபிட்ட. அபர்கள்
பட்டுப்
ீ
ிள்வந, ிம்ணசமரிப் வதன்,

ழபவதியனக்கயபன், ன் ழமகம உழடசங்கவநப்
டித்டபிட்டு அடயழழத ஏபமக ஈடுட்டு பிட்மமம்.
டன் கமர்தம், பட்டுக்
ீ
கமர்தம் வடனேம்

கபிப்டயல்வதமதம். ஆீஸ் கமர்தம்கூ

ச்த்வடதமகப் ண்டகயமழம இல்வழதம ன்று
தணமதினக்கயடமம். ப்ழமர்ட மர்த்டமலும் ிடி அரிசய
களக்ைன், [ணமடுகலக்கமக] கமய்கயத் ழடமல்

களக்ைன், இப்டி என க்கம் களக்ைன், இன்ளமன
க்கம் டிஸ்ட்ரிப்னைன் - ஆஸ்த்டயரிதில் ிமட
டிஸ்ட்ரிப்னைன் ணமடயரி, ன்யப்டி ஏதமணல் எனயதமணல்
அவந்ட ளகமண்டினக்கயமமம்.

''டமன்

கட்டிக்ளகமண் டஞிவதக்கூத்

ழடமய்க்கயடயல்வ; இபள்டமன் ழடமய்த்டப்ழம
ழபண்டிதினக்கு'' ன்று அந்ட ணடேஷ்தர் கம்ப்ளநதின்
ண்ஞிமர்.
உழ அபர் behalf -ல் அந்ட அம்ணமள் ரிந்டளகமண்டு,
''பட்டுக்கு
ீ

என மணமன், கமய்கய மர்த்ட பமங்கயப்

ழமடுகயடயல்வ. ளசமன்மல்கூக் கமடயல்
ழமட்டுக்ளகமள்படயல்வ இத்டவ பதறக்கு
இபழடமன் ண்டம்டி இனக்கயட'' ன்று ளசமன்மள்.
''ஊர்

ளபதில் ணவன ல்மம் அபன் ழணழடமன். உம்ன

பஞமய்ப்
ீ
ழமதிடுத்ட. வகவத பிட்டுச் ளசவும்

யவதப் ண்டகயமன். மங்கள் ழகட்கயழமளணன்டமல்
ரிச்சல், ழகமம். ழடம ளகமஞ்சம் அகத்டயல்

டவகமட்டுபவடனேம் யறுத்டயபிப் ழமகயமழ ன்று
னடிந்ட ணட்டும் மங்கலம் பமவதத் டயப்டயல்வ.
இனந்டமலும் ணடேஷ்தர்கள்டமழ? ளசமல்மணழனேம்

இனக்க னடிதபில்வ. ீங்கள்டமன் அபனுக்கு ல்
னத்டய பப்ண்ஞடம்'' ன்று ளசமன்மர்கள். ளற்
ணற!

அபர்கள் அப்டிப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமண்
ழமடயலும், ''இந்டக் கஷ்ம் உண்மக ீடமழ பமப்டமரி?
ீடமன் இவட ரி ண்ஞடம்''ன்று அபர்கள் இடித்டக்
கமட்டிடமகழப மன் யவத்டக் ளகமள்கயழன்.
இிழணழ க்குப் ிங்கம் ண்டகய

உத்ழடசணயல்வ*. ஆமலும் இப்ழமடடமன் ன்வப்

மர்க்க பனகயபர்கலம், அட்வபஸ் ழகட்கயபர்கலம்

மஸ்டயதமகயக்ளகமண்டு பனகயமர்கள். அடமல் இிழணல்
ிங்கம் ண்ஞமபிட்மலும், ன்ிம்
பனகயபர்கநிம் ழசுகயழமட, ல்வடச்
ளசமல்கயழமட, எவ்ளபமனபனும் ளமடத்ளடமண்டு

ழடனும் அத்தமபச்தணமகப் ண்ஞித்டமமக ழபண்டும்
ன்று ளசமல்லும்ழமழட, "without prejudice to" (இன்டற்கு
மி இன்ிதில்) ன்று அழக எப்ந்டங்கநில் qualifying
clause ழமடுகயமர்கழந, அந்ட

ணமடயரி இடற்கும் என

யந்டவ, 'டன் கமர்தம், குடும்க் கவணகவநக்
ளகமஞ்சங்கூ பிமணல்' ன்றும் ழமழபண்டுளணன்று
டீர்ணமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழன். ிற்மடு இட

ணதத்டயல் யவவு பந்ட ளசமல்ழபழம ணமட்ழழம,
அந்ட [ழமகம] ப்ளக்ழ ன்வ இலத்டக்ளகமண்டு
ழமய்பிடுழணம ன்ழபம, ப்டிதமமலும்,

இன்வக்ழகனும் அந்டத் டமதமர் டகப்மர் டுகய
கஷ்த்வடப் மர்த்டடயல் இப்டிச் ளசமல்கய ஜமம்
க்கு உண்மதினக்கயட.
''டமன்

அபிழ்த்டப்ழமட் டஞிவதத் டமதமர்க்கமரி

ழடமய்க்கடம்; பதறக் கமத்டயல் அப்ன்கமன் கவ
கண்ஞி ய இங்கடம்'' ன்று பிட்டு பிட்டு எனத்டன்
ழமல் ர்பறக்கு
ீ
கயநம்டம் ன்று மன்
யவத்டழடதில்வ. யவக்கமபிட்மலும் இவட
பமய்பிட்டு மன் ளசமல்மடட டப்னத்டமன். இடமல்,
இன்வக்கு இங்ழக பந்ட ழமபர்கள் ணமடயரி இன்னும்
த்டவ ழர் பட்டில்
ீ
அர்த்டத்வட

உண்மக்கயதினக்கயழழம? ல்மனக்கும் ன்ித்டயல்

பந்ட ளசமல்யக்ளகமள்ந னடினேணம? ''ளசமல்யக்ளகமள்பழட
'ளரிதபம' ழணழ

குவ ளசமல்கய ணமடயரித்டமழ ஆகும்?

அப்டிப் ண்ஞமணம?'' ன்ழ ழர், மபம், பமவத
னெடிக்ளகமண்டு ன்மல் ற்ட் கஷ்த்வடப்
ளமறுத்டக் ளகமண்டினக்கமம்.
இன்வக்கு பந்டபர்கள் க்கு ன் உழடசம்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்? 'பசவு', 'பசவு' ன்று இத்டவ
மனய மன் ளசமன்வட 'உழடசம்' ன்று
ளசமல்யதினக்கமம். பசபமமல்டமன் feeling -க்
கயநப்ிபிடும் ன்று அப்டிச் ளசமன்ழன். அடமல்
உண்வணவத அசயப் மர்த்டத் ளடரிந்டளகமள்ந பனய

ற்டுளணன்ழன். அவடபி 'உழடசம்' ன்று அக்கணமக
டுத்டக்ளகமண்டு பிட்மல் இன்ம் ச்மக்தம் ன்று

ழடமன்றுகயட. ஸ்பத ணமசமங்கநிழழத எனத்டன்
அடயதமக ஈடுட்டுப் ளமடக் கமர்தங்கவந
கபிக்கமணயனப்டடமன் 'ளல் னொல்' ன்மலும்,

டயர்த்டயவசதில் சய ழர் அத்தமபசயதணம ளசமந்டக்
கமர்தம், கவணகவநனேம் பிட்டு பிட்டுப் ளமடக் கமர்தம்
ன்று ந்டளகமண்டு, பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கலக்கு ச்ணம்

உண்மக்கவும் கூடும் ன்வட மன் ணக்கக்கூமட.
அடமல், ''ளசமந்டக் கமர்தம் ன்வடழத கபித்டக்
ளகமண்டினந்டமல், அவ ஏய்ந்டடமன் னத் ஸ்மம்
ன்கய ணமடயரி ளமடக் கமர்தங்கவந பனழண
ப்ழமடழண ளசய்த னடிதமட'' ன்று மன் அட்வபஸ்
ண்டம்ழமழட, அவட qualify ண்ஞி, ''அடற்கமக,
அத்தமபச்தணம ளசமந்ட ழபவகவந, அகத்ட

ட்னைட்டிகவந எனமலம் பிக்கூமட'' ன்றும் டுத்டச்

ளசமல்யபி ழபண்டும். இடடமன் க்குக்
கயவத்டயனக்கும் உழடசம்.

* இந்ட

உவனேம் ளமடப் ிங்கணல்; என சய

அடிதமனன் யகழ்த்டயத உவதமல்டமன்.
ழணமசடி; ழமயத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழணமசடி ; ழமயத்டம்

டன் ழபவவத இன்ளமனத்டிம் பிட்டுபிட்டு டமன்
'ஊமனுக்குத்

ளடமண்டு ளசய்கயழன்' ன்று ழமமல் அட

ரிமந்டமன், fraud[ழணமசடி] டமன். டமதமர், டகப்மர்,
ழமடர், த்ி, னத்ர் இனந்டமல் அபர்கள் -

ஆகயதபர்கலக்குச் ளசய்த ழபண்டித ட்னைட்டிகவநச்
ளசய்தமணல் ழமகத்டக்கு உகமம் ளசய்கயழன் ன்மல்
அட 'யமக்ரிய' [ழமய ழபம்] டமன்.

இப்டிளதல்மம் ண்ஞிபிட்டு ந்டக்கள்
டுத்டக்கமட்டிமல் ழகமம் பனகயட, ரிச்சல் பனகயட
ன்மல் ழமகமத்டமல் இபனுக்கு ந்ட

அிபினத்டயனேம் ற்பில்வ ன்றுடமன் அர்த்டம்.
'ல்மரினம்

அன்மதினக்கடம், ணடணமய்ப் னகடம்'

ன்டடமன் ளடமண்டு ளசய்கயபனுக்கு ைஞம்.

ளமடத்ளடமண்டு ன்டற்கமகழப பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கநிம்
அன்ன ழமய், ரிந்ட பிலந்ட ளகமண்டினக்கயமளன்மல்
இபன் ளடமண்டு ளசய்ட ன் னண்தம்? இபனுக்கு ன்

சயத்ட சுத்டய ற் னடினேம்? குநிக்கப்ழமய்ச் ழசற்வப்
னசயக்ளகமள்கய ணமடயரி ண்ஞிக்ளகமள்நக் கூமட.

டன் யணயழவ பனும் ப்ழமடம் உஞ ழபண்டும்.
ணடேஷ்தமய்ப் ிந்டபிட்ழமம். அடமல் மம் 
டயடேயல் கட்டுப்ட்டுடமன் கயக்கயழமம். ஆவசகள்,

ஆஸ்வடகள் ளரிசமய் இனக்கமம். அவப ல்டமகவும்
இனக்கமம். ழமகத்டக்கு ல்ட ண்ஞடம் ன்ழ
ஆர்பணயனந்டமலும் ணக்கும் ம் குடும்த்டக்கும்

ளசய்ழடதமக ழபண்டும் ன் யர்ந்டம் இனப்வட
உஞர்ந்ட இந்ட ட்னைட்டிக்கு மிதில்மணல்டமன் ழமக
ழவப ளசய்த ழபண்டும்.
''டன்வப்ளற்

டமதமர் கயண்ஞிப்ிச்வச டுக்கயழமட

ழகமடமம் ண்ஞிமமம்'' ன்று ளசமல்படண்டு.

னடயல் டன் குடும்த்வடக் கபிக்க ழபண்டும். டன்
ளசமந்டக் கமர்தங்கவந எனகமலும் ித்டயதமரிம்
கமட்டிக்ளகமடுக்கழப கூமட. இடடமன் சமஸ்டயம்.
அபபன் டன் பஸ்டயத்வட டமழடமன்

ழடமய்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். 'தமர்க்கய'தில்
[இட்வதமட்சயதில்] மழகமமச்சமரி ளணட்மஸ்
ப்யளன்யக்கு ப்வம் ணயிஸ்மக (அப்ழமட
டில்யதில் ப்வம் ணயிஸ்ர் இல்மடடமல்
ப்ளயளன்யதில் ிடம ணந்டயரிதமக
இனக்கப்ட்பவ ப்வம் ணயிஸ்ர் ன்று
ளசமல்பமர்கள். இப்ழமட ிளயளன்யவத ஸ்ழட்
ன்றும், இடன் ப்வம் ணயிஸ்வ சரஃப் ணயிஸ்ர்
ன்றும் ளசமல்கயமர்கள். இப்டி அபர் ப்வம்

ணயிஸ்மக) இனந்டழமடகூத் டன் டஞிவதத்

டமழடமன் ழடமய்த்டக் ளகமண்மர். இப்டிழத  ழர்
ளரித ஸ்டமத்டயயனந்டழமடகூத் டன் னட்றக்குத்
டமழடமன் மயஷ் ழமட்டுக்ளகமண்மர்கள் ன்று
ளசமல்கயமர்கள். ம் கமர்தத்வட மழண ளசய்ட
ளகமள்கயடயழ ளகௌபக் குவச்சழ இல்வ.

ித்டயதமரிம் இபற்வ பிடுபடடமன் ளகௌபக்
குவச்சல். மம் ழமகமரி ன்று ளபநிதிழ 'ழம'
ண்ஞிக்ளகமண்டு ஊமரிம் ல் ழர் பமங்கயக்
ளகமள்படற்கமக பட்டுக்கமர்களநல்மம்
ீ
ணக்கு
ழமகமம் ண்டம்டிதமகத் டமனந்ட ழமய்
அபர்கலக்கு ச்ணத்வடக் ளகமடுத்ட ல்ளண்ஞத்வடனேம்
ழமக்கயக் ளகமள்பட ணக்ழக மம் ண்ஞிக்ளகமள்கய
ளகௌபக் குவச்சல்டமழ?
சமஸ்டயக் கட்வந
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சமஸ்டயக் கட்வந
சமஸ்டயத்டயல் அபபனும் டன் பஸ்டயத்வடத் டமழ
ழடமய்த்டப் ழமட்டுக்ளகமள்நடம், டன் சமடத்வட டமழ
கவநந்ட வபத்டப் ளமங்கயத் டயன் ழபண்டும்.

(ஸ்பதமகம் ன்ட இடடமன்) ன்ளல்மந்டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ''கந்வடதமமலும் கசக்கயக் கட்டு''
ன்கயழமட கட்டிக் ளகமள்பட ணட்டும் இபன்
ன்யல்வ; 'கசக்க' ழபண்டிதபனும் இபன்டமன்!
'அம்ணமவபழதம

ழபறு தமவழதம கசக்கும்டி ண்ஞி

(ணறம் கசக்கும்டிப் ண்ஞி) ீ கட்டிக்ளகமள்' ன்று
இல்வ.

எனத்டனுவத யத்த சர்வதகவந [அன்ம

படிக்வககவந] டர்ண சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்கயழமட
அபன் கமர்தம் னலபவடனேம் அபழ மர்த்டக்
ளகமள்லம்டிடமன் வபத்டயனக்கயட. னவக்குப் னஷ்ம்,
த்ங்கூ அபபழடமன் யத்டக்ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்று இனக்கயட. ஆமலும் குன ணமடயரி
ஸ்டமத்டயயனக்கய என ளரிதபர், பழதமடயகர், ணமடம
ிடமக்கள் ஆகயதபர்கலக்குக் வகங்கர்தம் ளசய்பட
னண்தளணன்டமல் இப்டிப்ட்பர்கலக்கமக சயஷ்த
ஸ்டமத்டயல், னத் ஸ்டமத்டயயனப்பர்கள் பஸ்டயம்
ழடமய்த்டப் ழமடுபட, னஷ்ம் யத்ட பனபட, னம

வகங்கர்தம் ண்டபட ன்ளல்மம் ற்ட்டினக்கயட.
ளரிழதமர்கள் உடமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளரிழதமர்கள் உடமஞம்
ளரித ஆசமர்த ஸ்டமத்டயயனந்டபர்கநில் கூத் டங்கள்
கமரிதத்வட சயஷ்தர்கநிம் பிமணல் டமங்கழந

ளசய்டளகமண்பர்கலண்டு. ழபடமந்ட ழடசயகன் என
ளரித ம்ிடமதத்டக்ழக னெ

னனமதினந்டழமடயலும் டம்னவத ஆமத்டக்குத்
டமழணடமன் உஞ்சவ்னத்டய ளசய்டயனக்கயமர்.
டயனவபதமற்யல் டயதமகம ஸ்பமணயகலம் இப்டிப்
ண்ஞிதினக்கயமர். இபர்கலக்கு த்டவழதம ழர்
த்கமம், மழமசமழண ண்ஞக் கமத்டக்

ளகமண்டினப்மர்கள்! Mahomet [னணட ி] கூ religious head

ஆக [ணடத் டவபமக] ணட்டுணயன்ய temporal power
[ஆட்சயதடயகமம்]

னமவும் வபத்டக்ளகமண்டுடினந்டமலும்

டம் கமர்தம் னலபவடனேம் டமழண ண்ஞிக்ளகமண்மர்
ன்கயமர்கள்.
மணழடபர், ழகமமகும்ர், டயனீகண் மதமர்,

டயனக்குயப்னத் ளடமண் மதமர் ழமன் ணம
மகபடர்கலம் சயபடிதமர்கலம் டங்கள் குடும்
ட்னைட்டிக்கமக வடதல்ழபவ, குசவுழபவ, கமயத்
ளடமனயல் இவபகவந பிமணழ ண்ஞி
பந்டயனக்கயமர்கள்.
சயபமய டன் மஜ்தத்வடழத ணர்த்ட மணடமயன்
கமடிதில் குனடையவஞதமகப் ழமட்டு பிட்டு, அபர்

ளதரில்டமன் மஜ்தமம் ண்ஞிமன். அப்டிதினந்டம்
மணடமஸ் 'ணமடகரி' ிவைடமன் வபத்டக் ளகமண்டிந்டமர்*
டங்கள் ளமனட்டுப் ித்டயதமவ ச்ணப்டுத்டக் கூமட
ன் உசந்ட ளகமள்வகடமன் இடற்குக் கமஞம்.
ஆகழப ளபநிதிழ ழமல் ர்பஸ்
ீ
ளசய்பமகப்
ழர் பமங்கயபிட்டு, பட்டிழ
ீ
இபன் ணற்பர்கநின்

ர்பவ
ீ
பமங்கயக்ளகமள்கயமளன்மல் அட 'ம்க்'
டமன்.
ஆமல் பட்டுக்
ீ
கமர்தம், ளசமந்டக் கமர்தம் ன்டம்
சமஸ்த் ம்ணடணமடமக இனக்க ழபண்டும். இப்ழமட
எவ்ளபமனத்டனுக்கும், அபனுவத

குடும்த்டக்கமர்கலக்கும் ற்ட்டினக்கும்
ழமவசகவநளதல்மம் னர்த்டய ளசய்பவட 'ட்னைட்டி' ன்று

ளசமல் னடிதமடடடமன். இத்டவவதனேம் கபித்ட

பிட்டுத்டமன் எனத்டன் ளமடத்ளடமண்டுக்குப் ழமகமம்
ன்மல் ளமடத்ளடமண்ழ க்கமட. பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கள்
அப்டி ளசமல்பவடக் ழகட்கழபண்டுளணன்டயல்வ.
* 'ணடகம்' ன்மல்

பண்டு. பண்டு 

னஷ்ங்கநியனட டநித்டநிதமகத் ழடன்
டுத்டக்ளகமள்படழமல் ந்ட என கயனஸ்டனக்கும்
அடயக ச்ணம் டமணல் என குடும்த்டயயனந்ட என
கபநம் படம்
ீ
 குடும்ங்கநில் ிவை பமங்கய

உண்ழட 'ணமடகரி ிவை '. ந்ழட குடும்ங்கநில்
ணமடகரி ிவை ள ழபண்டும் ன்றும் யதணனண்டு.
ணமடம-ிடம பிதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணமடம-ிடம பிதம்
ஆமலுங்கூ ணமடம ிடமக்கவந இம்ணமடயரி
பிதங்கநில் எனத்டமல் சமந்டணமக டுத்டச்

ளசமல்யக் 'கன்பின்ஸ்' ண்ஞ னடிதபில்வ ன்மல்
அப்ழமட அபர்கநிம் சண்வக்குப் ழமகப்மட.

அபர்கவந ணீ யனேம் ளசய்தக்கூமட. சமஸ்த்ப்டி ணமடம
ிடம பமக்த ரிமத்டக்கு அப்னந்டமன் ந்ட
டர்ணனம். அடமல் அபர்கள் டப்மகச் ளசமன்மலும்
அபர்கலக்குத் ளடநிவு டழபண்டுளணன்று கபமவப்
ிமர்த்டயக்க ழபண்டுழண டபி ணீ யச் ளசய்தக்கூமட.
அடன் மழணம னண்தழணம அபர்கவநச் ழசர்ந்டட ன்று
பிட்டுபி ழபண்டும். இப்ழமட இந்ட யணயம், இந்ட

ணமடம ிடமக்கநின் கஷ்த்வடப் மர்த்டடயல் இப்டித்டமன்
ளகமஞ்சம் கடுவணதமகழப ளசமல்த் ழடமன்றுகயட.
ணவபி ணக்கள் பிதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணவபி ணக்கள் பிதம்
த்ி, னத்ர் பிதம் ழபறு. அபர்கள் ம்வணபி
ஸ்டமத்டயல் சயன்பர்கள். அடமல் யதமதணமக
அபர்கலக்கு மம் ளசய்த ழபண்டித கவணகவநப்

னர்த்டயதமகப் ண்டபடற்கு ழணமக அபர்கள் ம்வணத்
டங்கள் ணமசமங்கநிழழத இலத்ட ழமகழவப

ளசய்தளபமட்மணல் டவ ண்ஞிமல் அடற்குக் கமட
ளகமடுக்க ழபண்டித அபசயதணயல்வ. அவட ணீ யனேம்

ம்ணமம ழமகப்ஞிகவநச் ளசய்தத்டமன் ழபண்டும்.
சமஸ்த்ப்டி ம் கட்டுப்மட்டின்கர ழ் இனப்பர்கநம
த்ி, னத்ர்கவநனேம் மம் ளமடத் ளடமண்டுகநில்

ஈடுடுத்ட ழபண்டும். ஆமல் ந்டப் க்கணமமலும்
அடயல் ணயவகதமகப் ழமய்பிக்கூமட. ளண்மட்டி,

ிள்வநகுட்டிகவநக் கபிக்கமணல் ழமகமம் ன்று
னப்க்கூமட.
ழமக்கத்டக்ழக குந்டகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழமக்கத்டக்ழக குந்டகம்
இடயழ வகமயகமக என்று கபிக்க ழபண்டும்.
எனத்டன் டன் ழபவ, பட்டு
ீ
ழபவகவந

ணற்பர்கநிம் பிட்டுபிட்டுப் ளமடப்ஞிக்குப்

ழமகயமன் ன்னும்ழமட, பட்டின்
ீ
ணற் ழனக்கு
இபிம் ற்டுகய அடயனப்டயதில் னெத்ளடமண்ழ
ிடிக்கமணல் ழமய்பிடுகயட. ''ழமடம், இன்ளமனத்டன்
ஊர்க்கமர்தம் ன்று உனப்யத்டக்ளகமண்டு அகத்டக்

கமரிதத்வட பிட்டினப்ட. ணக்கு இந்ட ழவபனேம்
கர வபனேம் ழபண்மம்'' ன்று அபர்கலக்கு
எடங்கயப்ழமகத் ழடமன்யபிடும். அடழப அபன்

அநபயந்ட அகத்டக் கமரிதத்வடனேம் கபித்டக்
ளகமண்டு ளமடக் கமரிதனம் ண்ஞிமளன்மல்
அப்ழமட பட்டின்
ீ
ணற் ணடேஷ்தர்கலம் இபழமடுகூ
ளபநித்ளடமண்டுக்கு பந்ட டங்கநமமவடச்

ளசய்பமர்கள் பட்டுக்
ீ
கமரிதத்வடக் கபிப்டமல்
இபளமனத்டன் ளசய்னேம் ழமல் ர்பஸ்
ீ
குவந்ட
ழமகயளடன்மல், இப்ழமட அவடபி மஸ்டயதமக
ணற்பர்கநின் ர்பஸ்
ீ
ளமவட்டிக்குக்
கயவத்டபிடும். இபன் அடயதமகப் ழமய் பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கநின் அடயனப்டயவத ம்மடயத்டக்

ளகமள்லம்ழமழடம, டன் ழமக்கத்டக்ழக மடகணமக,

அபர்கநமல் ற்க்கூடித ழமல் ர்பவத்
ீ
டடுத்டபிடுகயமன்!
ளடமண்டுக்குப் ழமகயபர்கலக்கு என 'ட்ரிக்' ளசமல்யத்
டனகயழன். அன்ழமடு டபிசமக ப்டடமன் 'ட்ரிக்'!
ளபநி ணடேஷ்தர்கநிம் ணட்டுணயல்வ, அகத்டப்
ழரினம் இப்டிப் ரிபமக, ஞிபமக இனந்டமமமல்
அபர்கழந, ''மம்டமன் பட்வழத
ீ
கட்டிக்ளகமண்டு

அலகயழமம். இபமபட ழமகத்டக்குப் ண்ஞி, ணக்கும்

ழசர்த்டப் னண்தம் ம்மத்டயத்ட டட்டும்'' ன்று

யவத்ட அபிம் பட்டு
ீ
ழபவகவநக் கூடித ணட்டும்
கமட்மணல் டமங்கழந ண்டபமர்கள்.
பட்டுக்குப்
ீ
ின்ழ ளபநினேகு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
பட்டுக்குப்
ீ
ின்ழ ளபநினேகு
எனத்டன் ந்யதமமச்ணத்டக்குப் மத்ணம
உத்டணமடயகமரிதமக இனந்டமல்கூ, க னத்மமல்

டமதமர், டகப்மர் ம்ணடணயல்மபிட்மல் அபனுக்கு
ஆச்ணம் டணமட்மர்கள்; இப்டிழத க்னஸ்டமமல்
ளண்மட்டி ிள்வந-குட்டிகவந யர்கடயதமக பிட்டுபிட்டு
பந்டபனுக்கும் த்டவ ழதமக்தவட இனந்டமலும்
ந்யதமசம் டனபடயல்வ. அடமபட ளசமந்டக்
கவணவத, குடும்ப் ளமறுப்வ பிட்பனுக்கு
மணமர்க்கத்டயழழத னெழ்கயபிடுபடற்குகூ 'வட்'
இல்வ ன்று வபத்டயனக்கும்ழமட, ஆத்ண, ஜமத்டக்கு
னடல் 'ஸ்ளப்' ணட்டுழணதம ழமக ழவபக்கமக

ட்னைட்டிவத, ளஸ்மன்யியடிவத பிடுபளடன்வடக்
ளகமஞ்சங்கூ ஆழணமடயக்கயடற்கயல்வ.
இவடப்ற்ய மன் இடபவ அலத்டணமகச் ளசமல்மடட
டப்னத்டமன். இப்ழமட இடற்கமக மன் ணறுடி 'ளக்சர்'
அடிக்கய பனக்கத்வட ஆம்ிக்கயடமகவும் இல்வ.
ஆமலும் ன்ிம் இப்ழமடம் பனகயபர்கள்

ழமகயபர்கநித்டயல் இவடச் ளசமல்டம் ன்று

யவத்டக் ளகமள்கயழன். மன் ல்பற்வனேம்

பிடம் ன்று யவத்ட அப்னனம், பனகயட பந்ட
ழசர்ந்டளகமண்டுடமினக்கயட! இப்ழமடடமன் மன்
ளசமல்கயவடளதல்மம் - ளசமல்மடவடளதல்மம்கூ மஸ்டயப் ிசமம் ண்டபடமகவும் ற்ட்டினக்கயட!
அப்டி இந்ட அிப்மதனம் - ளசமந்டக் கமர்தத்வடனேம்
ளமளணஸ்டிக் ர்பவனேம்
ீ
பிட்டுபிட்டு ழமல்
ர்பறக்குப்
ீ
ழமகப்மட ன்று ளசமல்படம் பிமல் பட்டும்.

இப்ழமட இந்ட டம்டய பந்ட அலடடடமன் ன்யல்வ.
அவ்பப்ளமலட இப்டி ற்ட்டினக்கயட. கடிடமசுகலம்
பந்டயனக்கயன். என ிமம்ணஞர். அபர் பக்கர மக

ப்மக்டிஸ் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமர். அபவ மன் ன்

ஸ்பத கமர்தத்டயல் எழதடிதமக இலத்டபிட்ழன். இந்ட
ழடசம் னமவும் ங்ளகங்ழக ன் ழபட சமவக
இனக்கயட ன்று அபவ அவந்ட டயரிந்ட

ஸ்மடிஸ்டிக்ஸ் டுத்டபப் ண்ஞிழன்; மசமவ
மசமவதமக ய இங்க வபத்ழடன். இடமல்
அபனவத த்ினேம், எழ ளண்டம் ளமம்க்

கஷ்ப்ட்டினக்கயமர்கள். அந்டக் குனந்வட ன்ழமடு
சண்வழத ழமட்டினக்கயட. சண்வ ன்று ளசமல்பட
டப்ன - உழடசம் ண்ஞிற்று ன்று ளசமல்டம். ''அப்ம
ப்மக்டிஸ் ழமதிடுத்ட உம்னம் பஞமப்ழமதிடுத்ட.
ீ
மங்கலம் யமடபமகப் ழமய்பிட்ழமம். க்கு அப்ம
தமர் ன்று அவதமநழண ணந்ட ழமய்பிடுகய
அநவுக்கு இப்டி அபவப் ிடித்ட வபத்டக்ளகமண்டு ஊர்
ஊமக அவதப் ண்டகயீர்கழந!'' ன்று அந்டப்ளண்

ழகட்கும். அப்டினேம் மன் மட்டுக்கு, 'அபர்கள் பிசமம்
அபர்கலவத ணமசமம்; ன் கமர்தம்டமன்

க்கு'ன்று அந்ட ணடேஷ்தவ அப்டிழத அல்ம
பிட்டுக் ளகமண்டினந்ழடன். அப்னம் அபர்கழந ''இடடமன்
ணக்கு பிடய' 'ன்று ஏய்ந்ட ழமய்பிட்மர்கள். என க்கம்
ன்ிம் இப்டி அபர்கலக்கு பனத்டம் இனந்ட
ழமடயலும் க்டயனேம் உண்டு. அடமல் டங்கள்
குடும்த்டயல் ற்ட் அழக ல்டகலக்கு ன்

அடேக்ம்டமன் கமஞம் ன்று யவத்டக்ளகமண்டு
ன்ிம் ணரிதமவட பிச்பமங்கழநமழழத
இனக்கயமர்கள்.
எனபன் ப்டிதினந்டமலும் த்ி னத்மள்
யத்டக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். ன்கய

சமஸ்டயப்டி, மன் இப்டிச் சும்ணமழப இனந்டடற்கு
ணமடமம் ளசமல்யபிமம். ஆமல் இப்ழமட என
ணமடமிடமக்கள் டக்கப்ட்டுக்ளகமண்ழமட - ணமடம,

ிடமவுக்கு அப்னந்டமழ குன ன்று மன் பனகயழன்?மன் ளசமல்யக்ளகமள்ந ணமடமம் டவும் இல்வ
ன்று யதமதம் உவத்ட, இவடளதல்மம் ளசமல்கயழன்.
உச்சயவ உடமஞணமகமட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உச்சயவ உடமஞணமகமட
ிங்கம் ண்ஞி மநில், ''ஊர்க்குனந்வடவத ஊட்டி

பநர்த்டமல் டன் குனந்வட டமழ பநனம்'' ன்று அடிக்கடி
quote ண்ஞித்டமன்

இனக்கயழன். அடமபட உன்

குனந்வடவதப் ட்டிி ழமட்டுபிட்மபட ழமய் ஊர்க்
குனந்வடவத பைவஞ ண்ட ன்று

ளசமல்யத்டமன் பந்டயனக்கயழன். அப்டிப் னளணமனய
இனப்டம் பமஸ்டபம். த்தணமக இல்மட என்று
னளணமனயதமக ஆகயடயல்வ. ஆமல் இந்டப் னளணமனய
ளமம் உசந்ட யவதில், ளடமண்டு ணப்மன்வணதில்

அப்டிழத ஊயப்ழமபர்கவநக் குயத்ட ற்ட்டினக்க
ழபண்டும். அபர்கள் ணயந்ட டன் குனந்வடவதக்
கட பிட்டுபிட்டு ஊர்க் குனந்வடவதச்

சரமட்டிமர்களநன்று அர்த்டணயல்வ. ழமகமத்டயல்
அபர்கலக்குள்ந டீபி உஞர்ச்சய ழபகம் அபர்கவந

இப்டி அடித்டக்ளகமண்டு ழமதினக்கயட. க்டய ளபயதில்
எவ்ளபமன மதன்ணமர் ழமக டர்ணங்கலக்கு
பிழமடணமகக்கூப் ண்ஞபில்வதம? அப்டி இடவும்
என பச யவதில் ண்டபட. அப்டி இபர்கள்

டங்கலக்கு அடீடணம என சக்டயதின் கர ழ் ஊரிழ உள்ந
அமவடக் குனந்வடகநின் னுக்ழக டங்கவந அர்ப்ஞம்
ண்ஞிக்ளகமண்ழமட, ஈஸ்ப ிமடணமக பட்டிழ
ீ
இபர்கலவத குனந்வடகள் கபிப்ன இல்மணழ
(அல்ட ஈஸ்பின் கபிப்ிழழத) ன்மக
பநர்ந்டயனக்கும். இட மடமஞணமக
ழமகத்டயயனக்கப்ட்பர்கலக்கு 'க்மம்ிள்' ஆகமட.
டன் குனந்வடவதக் கபிக்கமணல் ஊர்க் குனந்வடவதச்
சரமட்டுபட ற்ய ழபடிக்வகதமக எனத்டர் ளசமன்ட
ழகள்பிப்ட்டினக்கயழன். இந்டக் கமத்டயல் ஸ்த்ரீகள்
ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்று கயநம்ிதினப்ட ற்யக்

ழகயதமக அபர் ளசமன்மமம்: என ஞக்கம பட்டு
ீ

அம்ணமள் ளட்ழமவச் ளசனயத்டளகமண்டு ழடம என
ழசரிக்குப் ழமய், ட ழடசத்டயயனந்ழடம பந்டயனக்கய
வுர் மவக் கவத்ட அங்ழக என குனந்வடக்குப்
ழமட்டி [னகட்டி] பிட்டு பனபமநமம். இங்ழக இபலவத
பட்டில்
ீ
, இபள் ந்டக் குனந்வடக்கு மல் ழமட்டிமழநம
அடனுவத அம்ணமக்கமரிழத இபலவத குனந்வடக்கு

ஆதமபமகப் மல் கவத்டப் ழமட்டிக் ளகமண்டினப்மநமம்!
அடமபட ழமல் ர்பஸ்
ீ
ளசய்கயழமளணன்று
டங்கவநத் டமங்கழந ணமற்யக் ளகமண்டுபிக்கூமட.
கவண டபறுபடற்குத் டண்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கவண டபறுபடற்குத் டண்வ
இடற்ளகல்மம் basic -ஆக என ஜமம் இனந்டபிட்மல்
ழமடம். அடமபட ம்னவத ழமக ழவபதமல்டமன்
ழமகம் க்கயட ன் ிவண எனகமலும்
இனக்கக்கூமட. ணம் வபத்டபன் டண்ஞ ீர் பிடுகயமன்.
ழமகத்வடப் ண்ஞி எனத்டன் இனக்கயமழ அபழ
அவட ையத்டபிட்டுப் ழமபமன். அடற்கு மம் என
கனபிடமன். ம்னவத ம கர்ணம கனயதழப

ழமகமழண டபி மணயல்மபிட்மல் அந்ட உகமம்
ழமகத்டக்குக் கயவக்கமணல் ழமய்பிமட ன் ஜமம்
இனந்டமல் அநழபமடு யற்ழமம். ீபத்டக்கு
அபச்தணம ளசமந்டக் கமர்தங்கள், குடும்க் கவணகள்

இபற்வப் ண்ஞிக் ளகமள்படயலும் கர்ணமசம், சயத்ட சுத்டய
ற்த்டமன் ளசய்னேம். ஈஸ்பமடேக்த்டயல்

இப்டிப்ட் ளமறுப்னகள் அடயகணயல்மடபர்கள் யம்ப்

ழமகமப் ஞிகநில் ஈடுட்ழ ஆத்ணமவபப் ரிசுத்டய
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்; அப்டிப்ட்பர்கலக்கு
இடழப ட்னைட்டி ஆகயட. ளமளணஸ்டிக் ட்னைட்டிழம
ழமல் ட்னைட்டினேம் உண்டுடமன். த்டவ

ளமளணஸ்டிக் ட்னைட்டி இனந்டமலும், அவடப்ண்ஞிபிட்டு,
அவடப் ண்ஞி அப்னந்டமன் ழமல் ட்னைட்டினேம்
ளசய்த ழபண்டும். ளமம் அடயகம் குடும்ப்ளமறுப்ன

இனக்கய எனசயவத் டபி ணற் ல்ழமனக்குழண
யதமதணம ளசமந்டக் கவணகவநப் ண்ஞிபிட்டும்
னெக் கவண ண்ஞ அபகமசம் இனக்கழபளசய்னேம்.
ப்டிதமமலும் டன் கமரிதத்வடப் ிர் வகதில்

பிட்டுபிட்டும், அகத்ட ழபவவதக் கபிக்கமணலும்
ஊர்க் கமரிதம் ன்று ழமபடயல் ிழதமணயல்வ.
இப்டிப் ழமடயல் அந்டப் வதன், படு
ீ ன்மழ

ரிச்சல் டுகயமன் ன்மர்கள். இப்டிக் ழகமனம்
டமனம்டமன் ழமகமம் ண்ஞிடயல் எனத்டனுக்கு

ணயஞ்சயட ன்று ற்ட்மல் அட சயத்ட சுத்டயக்குப் டயல்
சயத்ட அசுத்டயக்குத்டமன் பனய ண்ஞிதினக்கயட ன்ழ
ஆகயட. அடமபட ழமகமம் ல் ன் டமடட

ணட்டுணயல்மணல், பிரீட ழ உண்மக்கயதினக்கயட!
சமஸ்த் ரீடயதம கவணவத பிட்டற்கமக இப்டி
ல்ழட டண்வதமக ஆகயட!
ளடமண்டு ணத்டயன் டன்வண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ளடமண்டு ணத்டயன் டன்வண

இண்டு னென்று னளணமனய ளசமன்ழன். னடிபமக

இன்ளமன்று ழடமன்றுகயட: ''டன் வகழத டக்கு உடபி''
டன் வக ினக்கும் உடபிதமகப் ழமகமப் ஞிகவநச்
ளசய்தத்டமன் ழபண்டும். ஆமல் டன் வக டன்
கமர்தத்டக்கு உடபிதமக இல்மணல், டன் கமர்தத்டக்கு
அகத்டயன் ணற் ணடேஷ்தர்கநின் வகவத

டயர்மர்த்டக்ளகமண்டு அபர்கள் வகதில் ம் கமர்தப்
ளமறுப்வ ழமட்டுபிட்டு, மம் ஊனக்கு உகமம்
ண்டபட ன்ட டப்ன.

ஊனக்குப் ண்ஞிமல் மலு ழர் ம்வணக்
ளகமண்மடுபமர்கள். பட்டுக்கு
ீ
மம் ளசய்த ழபண்டித
கவணவதச் ளசய்படற்கமக, பட்மர்
ீ
ம்வணக்

ளகமண்மணமட்மர்கள்டமன். பட்டுக்குப்
ீ
ண்ஞமணல், டன்
ளசமந்டக் கமர்தத்வடப் ண்ஞிக்ளகமள்நமணல், ஊனக்கு
எனத்டன் ண்டகயமன்;அடற்கு இவஞ்சமகச்
ளசமல்கயமர்கழந ன்று பட்டுக்கமர்கநிம்
ீ
ரிந்ட
பிலந்ட ளகமண்டினக்கயமளன்மல் அபனுக்கு

பமஸ்டபணம ளடமண்டு உள்நழண இல்வ, ழர்
பமங்குபடற்கமகத்டமன் ழமல் ர்பஸ்
ீ
ன்று
ண்டகயமன் ன்ழ அர்த்டம்.

ளடமண்டு உள்நத்டக்கு ைஞம் அன்னம்

அக்குனம்டமன். ''ளடமண்ர் டம் ளனவண''ன்று அவடப்
ளரிதடற்ளகல்மம் ளரிதடமக ணற்பர்கள்
ளகமண்மமழணளதமனயத, ளடமண்டு ளசய்கயபனுக்குத்
'டமன்

ளரிதபன்'ன் ண்ஞம்பழசங்கூ

இனக்கக்கூமட. டமன் ளமம்வும் சயன்பன் ன்

ண்ஞழண இனக்க ழபண்டும். ழனக்கு ஆவசப்ட்டுக்
ளகமண்டு ளடமண்டு ளசய்பளடன்மல் அந்டத்

ளடமண்வழத அலக்குப் ண்ஞிடமகத்டமன் அர்த்டம்.
அக்கனம் அன்னம் இனந்டமல் பட்டிழ
ீ
இனக்கயபர்கவந டயர்த்டக் ளகமண்டும் அபர்கநிம்
ரிந்ட பிலந்ட ளகமண்டும் பனும் ளபநிதிழ
ளடமண்டு ளசய்தப் ழமகணமட்மன்.
டமன் ிர் மத்வடத் டமங்குகயபமகத்டமன் இனக்க
ழபண்டுழண டபி, டன் மத்வட இன்ளமனபரிம்
டள்நிமல் அட டக்கு அபணமம்;டன் வக ினக்கு
உடவுபடமக இனக்க ழபண்டுழணளதமனயதத் டமழ

இன்ளமன வகவத உடபிக்கு டயர்மர்த்டமல் அட
டக்கு ளமம்வும் ளகௌபீம் ன் உஞர்ச்சய
ழமகமத்டயல் ஈடுடுகய பனுக்கும் basic -ஆக

ற்ட்டுபிட்மல் இப்ழமட கம்ப்ளநய்ன்ட் பந்டட ழமக்
ழகமநமமக ஆகழப ஆகமட. ழமக ழவபக்குப்

ழமகயபர்கள்,' ன் கமர்தம் னமவபனேம் மழ மர்த்டக்
ளகமண்டுடமன் ளமடத்ளடமண்டுக்குப் ழமழபன் ' ன்று
ிடயக்வஜ ண்ஞிக் ளகமண்டுபிட்மல் ல்மம்
ரிதமய்பிடும்.

டன் கமர்தம் ன்டயல் டன் பட்டுக்
ீ
கமர்தம், ணமடம-ிடமத்ி-னத்ர்-ழமடர் னடம பட்டு
ீ
ணடேஷ்தர்கநின் கமர்தம் அக்கந்டமன்.
ன் கவணதில் டப்மணல், குடும்த்டக்குச் ளசய்த

ழபண்டிதவடச் ளசய்டளகமண்ழ உன் குடும்ணம -பறவடப குடும்கம்: ழமகளணல்மம் என குடும்ம்

ன்கயடி -- க ணக்கலக்கும் ன்மம

ஞிவதச் ளசய்த அனள் ண்ஞப்ம'' ன்று ஈஸ்பவப்
ிமர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமண்மல் அபன் அப்டி
அனுக்ம் ளசய்பமன். அடடமன் மம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
ழபண்டித ழபண்டுடல்.
கண்ழண மமட்டு

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கண்ழண மமட்டு !*
ம் ணடத்வடப் ற்ய இண்டு 'க்ரிடியம்' ளசமல்கயமர்கள்.

கம் த், ப்ம்ணம் என்றுடமன்; இந்ட ீபன்கூ அடடமன்
ன்று என க்கம் ளசமல்கயழமம். ீபழ ப்ம்ணம்
ன்டமல் ஈஸ்ப னவ, க்டய ல்மபற்வனேங்கூ
ஜமம் உண்மகயழமட னெட்வ கட்டி வபத்டபி
ழபண்டுளணன்கயழமம். இன்ளமன க்கம் மர்த்டமல்

இங்ழகடமன் ணற் ந்ட ணடத்டயலும் இல்மட அநவுக்கு
கப்ட் சமணயகள், என்ளமன்றுக்கும் அகனவதமன்,

ளண்மட்டி, ிள்வந-குட்டிகள் ன்ளல்மம் ழபறு என
ட்மநழண வபத்டக்ளகமண்டு டைமதிம் ந்யடய,

னமஞக் கவட, எவ்ளபமன்றுக்கும் என ண்டிவக, வ்டம்,
ணந்த்ம் ன்று ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயழமம். இட
ணடஸ்டர்கள் எழ ணமத்ணம, அபிம் க்டய,
ிமர்த்டவ, த்தமம் ன்று டீர்ணமணமக வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய ணமடயரிதில்மணல், ப்ணமடணமக
அத்வபடத்வடச் ளசமல்கய மம்டமன் கப்ட் சமணயகள்

வபத்டக்ளகமண்டு டயண்மடுகயழமம்! கயயஸ்டபர்கலக்கு
க்வஸ்ட்டும் [கயயஸ்டவும்] , டனக்கர்கலக்கு ினேம்,

இப்டிழத யக்குகலக்கு மக் ன்றும் அந்டந்ட
ணடஸ்டனக்குத் டங்கள் ணடஸ்டமகரிம் ணட்டும்

ஈஸ்பனுக்கு ணவடதம க்டய இனக்கயளடன்மல்
அட யதமதம். டங்கவந ஈஸ்பிம் ளகமண்டு ழசர்க்க
பனய ழமட்டுக் ளகமடுத்டபர்கள் ன்று குனக்டய ணமடயரி

அபர்கலக்கு ற்ட்டினப்ட யதமதம். ளௌத்டத்டயலும்
வத்டயலும் ஈஸ்பழ கயவதமட. ஆமலும் டத்ப
ரீடயதில் அபர்கள் ளசமல்லும் ழணமை யவவத

ஸ்பதணமக அவந்ட, அப்டிப்ட் ஸ்டயடயதியனப்பன்
ப்டிதினப்மன் ன்று ப்த்தைணமக னத்டனம், யனம்
கமட்டுகயமர்கள் ன்டமல் அபர்கவநப் க்டயழதமடு

னயக்கயமர்கள். னத்டவ, யவ ஸ்னஷ்டிகர்த்டம, ஸ்பமணய
ன்று அந்ட ணடஸ்டர்கள் ளசமல்ழப ணமட்மர்கள்.
னத்டவ அபடமம் ன்று மம்டமன் ளசமல்கயழமழண டபி,
ளௌத்டர்கள் அப்டிச் ளசமல்படயல்வ. னர்ஞ ஜமி
ன்ழ னத்டவ, யவ அந்ட ணடக்கமர்கள் னவ
ண்டகயமர்கள். இந்ட இண்டு ணடங்கலக்கு ஸ்பமணய
இல்மபிட்மலும் கர்ணம- theory திலும் ழப

ன்ணமந்டத்டயலும், ம்ிக்வக உண்டு. யர்பமஞம்,

வகபல்தம் ன்கய ழணமை ஸ்டயடயிக்கய பவதில்,
ழமகம் ன்று என்று க்கயழமட அட கர்ணமடிழத
ன் டனகயட ன்கயமர்கள். இப்டி ழமகம்

உள்நபவதில் ழடபவடகள், க்ங்கள் ல்மனம்
உண்டு. அபற்றுக்கு உள்ந எவ்ளபமன சக்டயதமல்
எவ்ளபமன பிட அடேக்ம் ண்டகயன் ன்று
வபத்டக்ளகமண்டு ம் ணமடயரிழத னவ, ரிமம்
ளசய்கயமர்கள். டங்கவநபி மஸ்டய ஜமம்

வத்டபர்கள் ன்டற்கமக னத்டவ, யவப் னவ

ண்டகயடழமழப, டங்கலக்கு இல்மட சய சக்டயகள்
வத்டபர் ன்டமல் ழடபவடகலக்குப் னவ
ளசய்கயமர்கள். ஸ்பமணய ன்று யவத்டல்.
யந்டக்கள் ணட்டும் ஸ்பமணய, ஸ்பமணய ன்று
யவத்டக்ளகமண்ழ கப்ட் ளடய்பங்கவநப் னவ
ண்டகயமர்கள் ன்ட னடல் க்ரிடியம்.

* ழமமகமர்த்டயழழத

இவ்வுவதின் டமத்ரிதம்

னடிபடமல் இடவ இப் ிரிபில் ழசர்த்டள்ழநமம்
சயக்கனம் ழமகமனம்
ழமகமத்டக்கமகழப சயக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
சயக்கனம் ழமகமனம் *
ழமகமத்டக்கமகழப சயக்கம்

ளசமந்ட பமழ்க்வகதில் சயக்கணமக இனந்டமல் டமன்
ித்டயதமனக்கு உடபிதமக டயபித மதம் ளசய்த
னடினேம். அமபசயதங்கவநளதல்மம் அத்தமபசயதணமக்கயக்
ளகமண்டு ழணல்மடுகவநப் மர்த்ட material comfort, luxury ன்று
ழணழ ழணழ ழமய்க் ளகமண்டினந்டமல் டக்கும் என
மலம் த்னப்டய இமட;ித்டயதமனக்கும் டம டர்ணம்

ண்ஞ னடிதமட. ழணமட்மர் வகயலக்கு ழணழ கமர்
ழபடம், அப்னம் அந்டக் கமரிலும் இன்ம் ளரிசமக
ழபடம், அடற்கப்னம் அவடழத ர்-கன்டின்

ண்ஞடம் ன்கயட ழம, யளணன்ட் ளணமளய்க்

ஆகடம், ளணமளய்க் ணமர்ிள் ஆகடம் ன்கயடயழம
என்றுக்கு ழணல் என்று ளநகர்தத்வடத் ழடடிக்

ளகமண்ழதினப்டமல் ப்ழமட மர்த்டமலும் அடயனப்டய
ன் ளரித அளநகர்தத்டயழடமன் எனத்டன் இனந்ட
ளகமண்டினப்மன்! அட ணட்டுணயல்வ. த்டவ
ம்மத்தம் பந்டமலும் ழமடவும் ழமடமட.

அடமல்டமன் இன்வக்கு அத்டவ ஞக்கமர்கலம்
கமநிதமக - கன் ன்கயவடழத ஏபர்-ட்மஃட் ன்று
ளகௌபணம ளதரில் ளசமல்யக் ளகமண்டு

இனக்கயமர்கள். இபழ கமநிதமக இனந்டமல்
ணற்பர்கலக்கு ங்ழகதினந்ட டர்ணம் ண்டபட?
இப்ழமட ளமடபமக உள்ந ரிடம யவ
ன்ளபன்மல், என்று, சயக்ணமக இனப்பன் டமனும்

அடேபிக்கமணல் ித்டயதமனுக்கும் உடபி ண்ஞமணல்
கனணயதமக இனக்கயமன்; ளசபமநிதமக இனப்பழம
ளநகர்தம், இன்னும் ளநகர்தம்' ன்று ப்டயல்

டக்ழக ழமடமணல் கமநிதமக யற்டமல் இபமலும்
ழமகமம் ப்டயல்வ.
ினக்குச் ளசய்படற்கமகழப ளசமந்ட பிதத்டயல்

சயக்கணமதினக்கழபண்டும் ன் உதர்ந்ட ளகமள்வகவத
எவ்ளபமனபனும் கவப்ிடித்டமல் வ்பநழபம

னண்தத்டக்குப் னண்தம், யம்ணடயக்கு யம்ணடய, த்டவழதம
டீர்கலம் ழைணணவபமர்கள்.
சயக்கணமதினந்டமளமனயத, இப்ழமட இனக்கய ழமக

ழமக்த இலப்ில், பனுக்குழண ணயச்சம் ிடிக்க னடிதமட.
அடமல் சயக்க பமழ்க்வக த்டயமல்டமன் 'டக்கு

ணயஞ்சய'டர்ணம் ண்ஞ னடினேம். அடமபட த்டவ

சயக்கணமதினக்க னடினேழணம அப்டிதினந்ட டக்கு
ணயஞ்சும்டிதமகப் ண்ஞிக்ளகமண்டு டர்ணம் ண்ஞடம்.
கர வட னடல் ஸ்ழமகத்டயல் பனகய டர்ண ழைத்ம்
ன்ட இந்ட சரீம்டமன். என பதல் ன்மல் அடயல்

பிவநச்சல் ண்டபடற்கு னமம் ழபண்டும்; அப்னம்
எவ்ளபமன டமிதத்டக்குரித னபகமம் மர்க்க
ழபண்டும். ழைத்ம் ன்மல் பதல். ம்னவத சரீ
பதலுக்கு ட னமம்? னத்டய ின்ணமதினப்ட;
இந்டயரிதங்கள் லடமகமணல் சுத்டணமதினப்ட;
பிதங்கவநக் கயயத்டக் ளகமள்லம்

ஜமழந்டயரிதங்கள், கமர்தங்கள் ண்டம்
கர்ழணந்டயரிதங்கள் இண்டும் டீைண்தணமதினப்ட -இடடமன் னமம். ஏடிதமவும் டநர்ச்சயதில்மணல்
ஆழமசயக்கவும் சக்டய இனப்டடமன் னப கமம்.
இவடளதல்மம் ளமனத்ட இந்ட சரீ பதயல் டர்ணப்

திவ பநர்த்ட, டர்ண ழைத்ணமக்க ழபண்டும். அந்டப்
திவ பந ளபமட்மணல் மி ளசய்கய கவநடமன்
டக்கமக அபசயதத்டக்கு ணீ யச் ளசபனயப்ட. பதல்
யவதக் கவந ணண்டிதினப்வடப் மர்த்ட ல்
பிவநச்சளன்று ந்ழடமயப்ட ழமத்டமன்,
டக்கமகச் ளசபனயத்ட அடயல் ற்டும்
ளநகர்தங்கவநப் மர்த்ட ந்ழடமயப்ட! கவந
ிடுங்குபடயல் த்டவ கபணமதினக்கயழமழணம
அத்டவ கபணமக அத்தமபச்தத்டக்கு ழணம
ளசவுகவநப் ிடுங்கயப் ழம ழபண்டும்.

* சயக்க

பமழ்க்வக ற்ய ''ளடய்பத்டயன் குல்''னடற்

குடயதில் ''சனெக பிதங்கள்''ன் குடயதிலுள்ந
'பமழ்க்வகத்

டம்', 'நித பமழ்வு', 'கஞக்கமதினக்கடம்'

ன் உவகநில் கமண்க. இங்கு கமடம்
இவ்வுவதிலுள்ந சய பிதங்கள் இப்குடயதிலுள்ந
'ழமகமம்' ன்

உவதிலும் கூப்ட்டினப்ினும்,

பித னக்தத்பத்டயமல் இங்கு னர்ஞ உனபில் டிழத
ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயட.
கன் அவபனக்கும் டீங்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
கன் அவபனக்கும் டீங்கு
சயக்கம் டன் ழசணயப்னக்கமக அல், ழமகமத்டக்கமகழப
ன்ட ழமழப, கன் பமங்கமணயனப்டம் டன்
ன்வணவதக் கனடய ணட்டுணயல்மணல் ழமகம
உத்ழடசத்டயன்ணீ ழட இனக்க ழபண்டும். கன்

ட்டுபிட்மல் அவட அவப்டற்ழக மடுடுபட; என
கன் அவந்ட ிகு ற்ளகழப கன் பமங்கய
னக்கத்டயல் ணறுடி ணறுடி கனுக்குப் ழமபட

ன்றுடமன் அர்த்டணமகப் ழமய்க்ளகமண்டினக்கும். இப்டி
டக்ழக இல்மட யவவத உண்மக்கயக் ளகமண்மல்
ினக்கு ப்டிச் ளசய்பட?

ஆசமர்தமள் 'ப்ச்ழமத்ட த் ணமயகம' ன்று ழகள்பினேம்
டயலுணமக என னஸ்டகம் லடயதினக்கயமர். அடயழ என
ழகள்பி, ''உகத்டயல் டீட்மக ஆபட ட? '' ன்ட:
''கயணய

ஆளசௌசம் ழபத்?''

சுசய ன்மல் சுத்டம். அசுசய [ன்மல்] அசுத்டம்.

அசுசயனேள்நட ஆளசௌசம். ழடப கமர்தங்கலக்கு உடபமட
டி ஆக்குகய சமவுத் டீட்டு, ிபத் டீட்டு
னடமபற்வழத சமஸ்டயங்கநில் ஆளசௌசம் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. இங்ழக, சயஷ்தன் ''ஆளசௌசம் ட?''

ன்று ழகட்டமகவும், அடற்கு குன டயல் ளசமல்படமகவும்
ஆசமர்தமள் ளசமல்லுகயமர். அந்டப் டயல் ன்?
னஞம் ந்னஞமம்
''ந்னஞமம்'' ன்மல் ''ணடேஷ்தனுக்கு'', ''ணடேஷ்தமகப்

ிந்ட ல்மனக்கும்'' ன்று அர்த்டம். ''னஞம்'' ன்மல்
'கன்', ''ணடேஷ்த

ன்ணம டுத்டபனுக்குப் ளரித டீட்டு

கன் டுபடடமன்'' ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். ன்
அப்டிச் ளசமன்மர்?
டீட்டு பந்டமல் ன் ண்டகயழமம்? இந்டக் கமத்டயல்
என்றும் ண்டபடயல்வ. ''டீட்மபட, டக்கமபட?

ல்மம் லர்ஸ்டின்'' ன்று ஆத ந்யடமம்
உள் ல்ம இத்டயலும் ஆளசௌசங்கவநக் கந்ட

ளகமண்டினக்கயழமம். மகத்டமன் டர்ிைம், டைட
டைட பிதமடயகள், ணமழைத்ங்கநிழழத பித்டக்கள்
ன்று ற்ட்டுக் ளகமண்டினக்கயன். ஆவகதமல் ம்ட
பனத்டக்கு னன்பவ இனந்ட வனவவத

வபத்ழட, ஆசமர்தமள் லடயடற்கு அர்த்டம் ளசமல்கயழன்.
இண்மதிம் பனம் னந்டய அபர் இனந்டழமடம்,
அபனக்கும் த்டவழதம ஆதிம் பனம் னந்டயனேம்
இழட ஆசம - ஆளசௌசங்கள்டமழ

அடேஷ்மத்டயயனந்டயனக்கயன்? எனத்டனுக்குத் டீட்டு
ம்பித்டபிட்மல் அந்ட மநில் ன்

ண்டபமர்கள்? ணற்பர்கள் அபன் கயட்ழழத
பணமட்மர்கள். ழணழ ட்டு பிப்ழமகயமன் ன்று
டள்நித் டள்நிழத ழமபமர்கள். கமநிதமக

இனக்கயபவக் கண்டும் தந்ட, ''ங்ழக ம்வணக்
ழகட்டுபிடுபமழம?'' ன்று ணற்பர்கள் எடங்கயத்டமழ
ஏடுகயமர்கள்! இபனும் கன் ளகமடுத்டபன் ங்ழக

டயர்ப்ட்டு பிடுபமழம ன்று தந்டளகமண்டு 
னெத்டயன் கண்ஞில் மணல் எநிந்டளகமண்டுடமன்
ழமபமன். டவதில் டஞிவதப் ழமட்டுக்ளகமண்டு

ழமபட ன்மர்கள், அவதமநம் ளடரிதமணயனப்டற்கு
டன்வத்டமழ இப்டிப் ளரித ஆளசௌசம் ற்ட்டு
பிட்டழமக் கமநி னெ ப்ஷ்ம் ளசய்ட
ளகமண்டுபிடுகயமன்.

எனத்டன் கன் னக்கம் ற்டுத்டயக் ளகமள்படமல்
அத்டவ ழனக்கும் கஷ்ம். ''கன்ட்மர்

ளஞ்சம்ழமல் கங்கயமன்'' ன்று கம்ழ ளசமன்டி,
கன் பமங்கயபிட்பன் ளகமடுத்டபவ யவத்ட
ப்ழமடம் தந்டளகமண்டு கஷ்ப்டுகயமன்;

டப்ித்டக்ளகமள்படற்கமகப் ளமய் ளசமல்கயமன்;
ணயஞ்சயமல் கவ அவப்டற்கமகத் டயனவும்
டஞிகயமன். கன் ட்மவப் ழம, அல்ட அவட
பிவும், ''கன் ளகமடுத்டமர் ளஞ்சனம்'' கங்கயக்
ளகமண்டுடமன் இனக்கம் - ஞத்வட அலடபன் இபன்
டமழ? அட டயனம்ி பனணம பமடம ன்று ப்ழமட

மர்த்டமலும் கபவப்ட்டுக் ளகமண்டினப்மன். கன்

ளகமடுத்டபம இபனுக்கு த்டவ ரிச்சலும் ணக்
ளகமடயப்னம் உண்மதினக்கயட ன்ட ''கன்கமன்,
கன்கமரி'' ன்று பசவு ற்ட்டினப்டயயனந்ழட
ளடரிகயட.
கன்கமன் ன்மல் கன் ளகமடுத்டபன், பமங்கயபன்

ன்று இண்டு டயனுமகவும் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
இணயனக்கயட!பநர்ந்ட குனந்வடகள் ளசத்டப்ழமமல்,
''கன்கமன்
''ன்று

(கன்கமரி) ழமதிட்மழ (ழமதிட்மழந)

டமதமக இனக்கப்ட்பள் ணஸ் ளமந்ட

ிமிப்டண்டு. இங்ழக கன்கமன் ன்மல் னர்ப
ன்ணத்டயல் ணக்குப் ஞணமகழபம உவனப்மகழபம

ளகமடுத்டபன் ன்று அர்த்டம். அப்டிக் ளகமடுத்டவட,
கவத் டயனப்ி பமங்கயக்ளகமள்கய ணமடயரி

பமங்கயக்ளகமள்நழப இப்ழமட ிள்வநதமகப் ிக்கயமன்.
ளற்பர்கலக்குச் ளசவு, ழட ச்ணம் ல்மம்
வபக்கயமன். இபற்யல் டமன் னன் ன்ணமபில் ளகமடுத்ட
அநவுக்குத் டயனம் அபர்கநிம் பமங்கயக் ளகமண்வுன்
கன் டீர்ந்டமதிற்று ன்று கண்வஞ னெடிக்ளகமண்டு
ழமய்பிடுகயமன்.
''ன்ணமந்ட

கன்கமன்'' ன்று ளசமல்கய ழமடம்

னர்பன்ணத்டயல் மம் எனத்டமல் ளற்வடத் டயனம்

ம்ணயணயனந்ட பமங்கயக்ளகமள்ந அபன் பந்டயனக்கயமன்
ன்ழ அர்த்டம்.
எனத்டன் கன் டுபடமல், கன் டுகயபன்
ணட்டுணயல்மணல் கன் டனகயபனும் கஷ்த்டக்கு

ஆநமகயமன் ன்று ளசமல் பந்ழடன். இப்ழமட ப
ீ

'டிதமய' ழமய்க்ளகமண்டினக்கய

ழமக்கயல் கன்

ளகமடுத்டபர்டமன் அடயகக் கஷ்த்டக்கு

ஆநமகழபண்டிதினக்கயட. ர்க்கமழ கன் பமங்கயப்
ளரித ளரித டயட்ம் ழமடுபடமக இனப்டமல்
ழமயனக்கயட, கன்ட்பர்கலக்குத்டமன் இப்ழமட
ர்க்கமரில் ல்ம சலுவகனேம் !ளபநி ழடசங்கநில்

உள்ந க்ைரிகள்டமன் இப்ழமட ம் ர்க்கமனக்கு
'மர்ளகட்' (குயக்ழகமள்)

! பமஸ்டபத்டயல் ழடசத்டயல்

டயனப்டயனேம் ஆத்தமத்ணயகணம அிபினத்டயனேம் ற்
ழபண்டுணமமல், ங்கலக்கு இவதில் ளமமவணனேம்
ழமட்டிகலம் ழமகழபண்டுணமமல், 'பமழ்க்வகத் டம்'
ன்று ளசமல்பவடக் குவப்டற்குத் டமன் டயட்ம்

ழமழபண்டும். ஆமல் பமழ்க்வகத் டத்வட ழணல்
மடுகநின் டத்டக்கு உதர்த்டயழத டீழபண்டும் ன்று
டீர்ணமம் ளசய்ட ளகமண்டு ழபண்மட பஸ்டக்கவந
அத்தமபசயதத் ழடவபதமக ஆக்குபடற்ழக ர்க்கமர்
டயட்ம், டயட்ம் ன்று ஏதமணல் ழமட்டுக்

ளகமண்டினக்கயட. இடற்கமக, இந்ட ழடசத்டயலுள்ந ல்ம
ங்கநின் கவனேம் ழசர்த்ட வபத்ட ர்க்கமழ

என்றுக்கப்னம் த்டவழதம வஃர்கள் ழமடுகய
ளடமவக ழமகம் னமவும் கன்ட்டினக்கயட. ழபண்மட
பஸ்டக்கநில் ங்கலக்கு அினசயவத உண்மக்கய

பிட்டு, அடமழழத அபர்கவந சம்ந உதர்வுக்கமக
ப்ழமட மர்த்டமலும் சண்வ, ஸ்டிவக் ன்று
இங்குபடற்குத் டெண்டிக்ளகமண்டினக்கயட. 'டயட்ம்' ன்
ளதரில் டயட்ணயல்மணல் ளசய்கய கமரிதத்டமல்
ற்ட்டினக்கய inflation -ல் [ஞபக்கத்டயல்]
ீ
ன்

[பனணமம்] பந்டமலும் ழமடணமட்ழளன்கயட.

ங்கள் கமநிதமக ழபண்டிதினக்கயட. இடற்கு
ர்க்கமழ 'இன்ளன்டிவ்' டனபடமக இனக்கயட!

ங்கவநக் கன் பமங்குபடற்கு ன்மகப் னக்கய
வபக்கய ரீடயதில் கயமணத்டக்கு கயமணம் மங்குகள்
டயந்ட அழக ங்கலக்கு 'ழமன்' ளகமடுக்கயட.

இடமழ த்டவழதம ளமய், ழணமசடி, கப்ன், மங்கு
ளசமல்கய இத்டக்கமக் கன் பமங்குபடமகச்
ளசமல்யக்ளகமண்டு அவட ழபறு கமரிதங்கலக்குப்
ிழதமப்டுத்டபட, அடற்கமக inspection staff -க்கு
'அலபட' னடயல்

 ழர் ணனுப்ழமடும் ழமட்டிதில்

'ழமன்' பமங்குபடற்ழக

அடயகமரிகலக்கு 'வழபத்தம்

ண்டபட' ன்ளல்மம் ளமம்க் குனறுடிதமகப்

ழமய்க்ளகமண்டினக்கயட. அப்னம் கவத் டயனப்ி
பசூயப்டம் கஷ்ணமகயட. கட்மதப்டுத்டய பமங்கயமல்
'ழபமட்' ழமய்பிப்
write off ண்ஞி

ழமகயழட ன் தத்டயல் கவ

பிடுகயமர்கள்! ளசமந்டப் ஞணம ன்,

ங்கள் பரி னடமவபகவநக் ளகமடுத்டடமழ

ன்டமல் றணமகக் கவ பம ளசய்டபிட்டு ல்
ளதனம், ழபமட்டும் ம்மடயக்கப் மர்க்கயமர்கள். அழடமடு
ழமகபில்வ. ளசமந்டப் ஞத்வடக் கமகக்
ளகமடுத்டபன் அல்ட குத்டவகப் ஞம் ள
ழபண்டிதபன் னடயதபர்களநல்மனங்கூத் டங்கள்

ஞத்வட பிட்டுக் ளகமடுக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்டமக
அபர்கவந பதிளரித வபத்ட, 'ளணமழமரிதம்' ன்று
'ஆர்டின்ஸ்' ழமட்டு

பிடுகயமர்கள்.

வனகலக்கு பமஸ்டபணமக ன்வண ண்டபவட தமனம்
ஆழைிக்கபில்வ. ஆமல் ளமடபமக அக்கப்

ண்னம் நிவணனேம் உள்ந ம் வன ங்கவந பண்
ீ
மம்ீகத்டயலும், பிடணம ளமய்

ித்டமமட்ங்கநிலும் டெண்டிபிட்டு, 'ட் கவத்
டீர்க்கத்டமன் ழபண்டும் ன் ளரித டர்ணத்டக்கு
பிழமடணமக மம் ழமமலும் ர்க்கமர் ணக்குத்டமன்

ஆடபமக இனக்கும்'ன்று டஞிச்சல் ளகமள்ந வபப்ட
ன்வண இல்ழப இல்வ; டீவணடமன். 'ழபமட்டுப் ளட்டி
ம் ணக்குத் டமினக்கயட' ன்று அபர்கவந ண்ஞ

வபத்ட, அடற்கமக டர்ண த்வடனேம் ளடய்ப த்வடனேம்
அபர்கள் இனக்கும்டிச் ளசய்பட அபர்கலக்குச் ளசய்கய
டீவணடமன்.
கன் ளகமடுத்டபன் ப்டிளதல்மம் கடி சயத்டமகயக்
ளகமடுவண ண்டகயமன் டம் க்குத்

ளடரிதமணயல்வ. அயதமத பட்டி பமங்குபட, த்டவ
டயனப்ிமலும் அசயல் கனயத்டக் ளகமள்நமணல்
பட்டிதிழழத கனயத்டக் ளகமள்பட ன்று அபர்கலம்
அழக அக்ணங்கள் ண்ஞத்டமன் ண்டகயமர்கள்.
கன் பமங்குபட ன் டப்வ எனபன்

ண்டபடமல்டமன் இப்டி இன்ளமனத்டன் (கன்

ளகமடுப்பன்) மபம் ளசய்பமக ஆகயமன். கவசயதில்
ர்க்கமர் அபனுக்கு மணம் ழமடுகயழமட அபனும்
கஷ்ப்டுகயமன்.

ஆடமல், அடினடயல் பமமலும் கன் ன்ழ
ழமகமணல் டன் பனபமதில்டமன் கமம் டள்லபட ன்று
ஆக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

கன் கஸ்டயதமல்டமன் அழகர் டயனர்கநமபட ழமய

ந்யதமயகநமகய ஊவ ணமற்றுபட. ணமஸ்டர்கநில்
ர் குடும்த்ழடமடு ிமஞமி ண்ஞிக்
ளகமள்படமகவும் அவ்பப்ழமட ழப்ரில் மர்க்கும்ழமட
ணஸ் ழபடவப்டுகயட.
னன்ழத ளசமன் ணமடயரி கன் ளகமடுத்டபன், கன்
ட்பன் ன் இண்டு ழர் ணட்டுணயல்மணல் ஊமர்
ல்மனழண எனபன் கமநி ன்மல் ''அபன் ங்ழக
ம்வண உத்பம் ண்ஞ பனபமழம?'' ன்று
ஏடும்டிதினக்கயட.
கன் னக்க்த்டயமல் இப்டி ழமகம் னலக்க சயணங்கள்

ற்டுபடமல்டமன், இந்ட ழமகத்டயழழத அடடமன் ளரித
டீட்டு ன்று ஆசமர்தமள் டீர்ப்னப் ண்ஞிபிட்மர்.
ழமகமம் ன்வடச் ளசமல்லும்ழமட, உகமம்
ண்ஞமபிட்மலும்  அகமம் ப்டிளதப்டிப்
ண்ஞமணயனக்க ழபண்டும் ன்றும் ளசமல்

ழபண்டுணல்பம? Ten Commandments [கயயஸ்டபர்கநின் த்டக்
கட்வநகள்] கூ ல்மழண negative -ஆகத்டமழ

(இன்ின்பற்வ ளசய்த ழபண்டும் ன்டற்குப் டயல்
கூமட ன்டமகத்டமழ) இனக்கயன்!

வபடயகணம மணமன்த டர்ணங்கநிலுள்ந அஸ்ழடதம்
(டயனமவண) , ழதமக சமஸ்டயத்டயலுள்ந அரிக்ம்
(ளமனள் ழசர்த்டக்ளகமள்நமவண) ன்டமக 'ளகடிவ்'ஆக
உள்ந இண்டுழண ழமகமத்டக்கு அங்கம்டமன். இந்ட

இண்வனேம் ின்ற்யமல் கனணயத்டம், ஊடமரித்டம்,
கன் பமங்குபட ல்மழண ழமய்பிடும்.

ழமகமழண என கன்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழமகமழண என 'கன்' !
இப்ழமட மன் பிசயத்ணமக என்று ளசமல்ப்ழமகயழன்.
ழமகமம் ண்ஞ ழபண்டுளணன்ழட ணக்கு உண்ம
என 'கன்'டமன்! ிடயர்கன் ன்கயழமம்.

சமஸ்டயத்டயழழத 'னஞ த்தம்' ன்று னென்று
கன்கவநச் ளசமல்யதினக்கயட. ிமம்ணஞ ன்ணம
டுத்டபன் ரியகநினம், ழடபர்கநினம்,

ித்னக்கநினம் கன்ட்டினக்கயமளன்றும்
ழபடமத்தத்டமல் ரியக் கன் டீர்கயளடன்றும், னத்

ந்டடய உண்டுண்டபடமல் ிடயர் கன் டீர்கயளடன்றும்
ளசமல்யதினக்கயட. ழபட சமஸ்டயங்கநிழழத ளசமன்
ஞ்ச ணம தஜ்ஜங்கநில் 'ந்ன தஜ்தம்' ன்டமக ணற்
ணிடர்கலக்குப் ண்ஞழபண்டிதடம், 'னட தஜ்ஜம்'
ன்டமக ல்ம உதிரிங்கலக்குழண ண்ஞ

ழபண்டிதடம் பிடயக்கப்ட்டினக்கயட. அடமல்,

ணடேஷ்தர்கள் ணயனகங்கள் ையகள் ல்மபற்றுக்கும் மம்
ஆற் ழபண்டித ழமகமத்வடனேம் 'கன்' ன்ழ
ழசர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
மணமக எனத்டனுக்கு டமம் ண்ஞமணல் இனக்கமம்.
பழம கன் ழகட்மல் ளகமடுக்க ணமட்ழன் ன்று
ளசமல்மம். ''ளகமடுத்டம வபத்டயனக்கயீர்? ன் ஞம்.
ளகமடுப்டம் ளகமடுக்கமடடம் ன் இஷ்ம்'' ன்று

ளசமல்மம். ஆமல் மம் கன் ட்டினக்கும் ழமட

கன் ளகமடுத்டபன் டயனப்ிக் ழகட்மல் இப்டிச் ளசமல்
னடினேணம? னடிகயழடம இல்வழதம ப்மடு ட்மபட
அபனுக்குக் ளகமடுத்டத் டீர்க்கத்டமழ ழபண்டும்?
இப்டித்டமன் மம் கன் ட்டினப்பர்கலக்கமக ழபடம்
ஞ்ச ணம தஜ்ஜங்கவந பிடயத்டயனக்கயட. கன்

ன்மல் டயனப்ித்டமழ ஆகழபண்டும்? ஆகழப இவடச்
ளசய்தணமட்ழன் ன்று ளசமல் ணக்கு 'வட்'ழ
கயவதமட. ம் ழமன் ணடேஷ்தர்கலக்கும், சு

ையகலக்கும் உகமம் ன் னொத்டயல் தஜ்ஜம் ளசய்ட
அபற்வத் டயனப்டயப்டுத்ட ழபண்டிதட ம் கவண.
'கன்' ன்டயயனந்ழட 'கவண' ன்ட

பந்டயனக்கயட.

ஈஸ்பன் இந்டப் ிஞ்சத்டயழ என ீபவப்

ிப்ித்ட, அந்டப் ிஞ்சத்டமல் அபன் பிடணம
ளநக்கயதங்கவந அவத ழபண்டுளணன்று

வபத்டயனக்கயழமழட அவடச் ழசர்ந்ட ல்ம பவக ீப
இங்கலக்கும் - னச்சய ளமட்டியனந்ட ஆம்ித்ட ழடப,
ரியகள் பவக்கும் - டன்ம ளடமண்வ அபன்
ளசய்த ழபண்டும் ன்று ழபடத்டயன் னெம் ஆர்ர்
ழமட்டினக்கயமன். ஆடமல் இவடக் கமக,

கவணதமகச் ளசய்ழடதமக ழபண்டும். 'கழ' ன்று
ளசய்தமணல் அன்வக் கந்ட, உகமத்டக்குப்
மத்டயணமகய ல்மவனேம் அந்ட ஈஸ்ப ஸ்பனொமகழப
மபித்ட அக்கத்ழடமடு ஞி ளசய்த ழபண்டும்.
டக்கு ணயஞ்சய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
டக்கு ணயஞ்சய !

இந்ட உஞர்ச்சய பந்ட பிட்மல் - ழமகமம் ன்ட

ஈஸ்பின் கட்வநதம கன் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு
பிட்மல் - மம் த்டவ கஷ் டவசதியனந்டமலும்
ழமகமத்வட பிட்டுபிமணல் ளசய்ழபமம். ''டக்கு
ணயஞ்சய டர்ணம் ன்றுடமழ ளசமல்யதினக்கு? ீழத ச்ண
டவசதியனக்கயழமட ணற்பர்கலக்கமக ழபறு ன்
ச்ணப்டுகயமய்?'' ன்று ழகட்கத்டமன் ழகட்மர்கள்.
அப்ழமட, ''மன் ச்ண டவசதில் இனக்கயழன் ன்மல்
னர்ப ன்ணமபில் ஈஸ்பமக்வஜகவந ரிதமகப்
ண்ஞமடடற்கு இட டண்வ ன்ழ அர்த்டம். ழம
ன்ணத்டயல் மன் ித்டயதமனக்கு ந்ட உகமனம்,

ளடமண்டும் ண்ஞமடடமல் இப்ழமட கஷ்ப்டுகயழன்.
அடமழழத இப்ழமடடமன் யச்சதணமக மன்

ழமகமம் ளசய்டமக ழபண்டும். டக்கு ணயஞ்சய - ழம
ன்ணமபின் [கர்ண] மக்கயதமக, அப்ழமவடத உம்ன ழம
ிகும் ணயஞ்சய - இப்ழமட பந்ட ழசர்ந்டயனக்கும் இந்டக்

கஷ்ம்டமன், 'டக்கு ணயஞ்சய'. இட டீனபடற்கமகழப டர்ணம்
ளசய்டமக ழபண்டும். அடடமன் 'டக்கு ணயஞ்சய டர்ணம்'. ீர்
அடற்கு ழபழழடம டப்ர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயீர்.
இப்ழமட மன் டன்வனேம் ணயஞ்சய - அடமபட ன்
ளசமந்டக் கஷ்த்வடனேம் ணயஞ்சய - டர்ணம்
ண்ஞிமல்டமன் பனங்கமத்டயமபட ன்மதினப்ழன்''
ன்று டயல் ளசமல் ழபண்டும்.
த்டவழதம கஷ்த்டயலும் இவநதமன்குடிணம
மதமவப் ழமப் ழமகமம் ண்ஞிபர்கநின்
ஜமகம் ணக்குப் ழமகக்கூமட.

டமன் த்டவ கஷ்ப்ட்மலும் அவடப்

ளமனட்டுத்டமணல் அடற்கு ழணம்ட்டு ளபநிதிழ
பனபடடமன் டக்கு ணயஞ்சுபட. இப்டி பந்ட
ழமகத்டக்கு உகரிப்டடமன் ''டக்கு ணயஞ்சய டர்ணம்''
ன்று வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
இட ளமம் வ ளபயல் [உதர் ணட்த்டயல்]. ழமதர்
ளபயல் [அடற்கு கர ழ்ப்ட் யவதில்] ினக்கு
டயபித மதம் ளசய்படற்கமகழப டமன் ணயச்சம்
ிடிக்கும் பிடத்டயல் பவுக்குள் ளசவப அக்கய, கன்
கஸ்டய இல்மணல் சயக்கணமக பமனழபண்டும்.
ழசணயப்னக்கு பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ழசணயப்னக்கு பனய
ழசமற்றுச் ளசவபபி மஸ்டயதமகும் கமிவத
யறுத்டபட; ட்டுத் டஞி ழபண்மம் ன்று பிடுபட;
ஸ்பதம்மக யதணத்டமல் (டன் சமப்மட்வத் டன்
வகதமழழத சவணத்டச் சமப்ிடுபட ன் ளயதமல்)
ழமட்ல் ளசவப அடிழதமடு குவப்ட;

யிணமவுக்குப் ழமபவட யறுத்டபட ன் இந்ட

மவ ணட்டும் ளசய்ட பிட்மல் ழமடம். பனும் கன்
கஸ்டயப்மணயனப்ழடமடு, ித்டயதமனக்கும் டயபித
னொத்டயல் ழடம ளகமஞ்சணமபட உகரிக்க னடினேம்.
இளடல்மம் என குடும்த்டயல் டயப்டி ணமசமங்கள்.
இபற்ழமடு னெ ப்ச்வதமகயபிட்

படையவஞவதனேம், ஆம்க் கல்தமஞத்வடனேம்

ழசர்த்டக் ளகமள்நழபண்டும். படையவஞ இல்வ,
கல்தமஞத்டக்கமக ஆதிம் டயமதிம் ன்று

ளசபனயப்டயல்வ ன்மல் ந்டக் குடும்த்டயலும்
ஞனவ, கன் உத்பம் ற்ழப ற்மட. ளமடப்
ஞிகலக்கு உடப ம்னத்டயதமகக் கயவக்கும்.
ட இன்யதவணதமடட, ளடட இல்ம பிட்மலும்
பமழ்க்வக த்ட னடினேம்; ளடடகள் இல்மணலும் ம்
அப்ன் மட்ளல்மனம் ந்ழடமணமகழப
பமழ்ந்டமர்கள் ன்று ஆழமசயத்டப் மர்த்டத்
ழடவபகவநக் குவத்டக் ளகமண்டு பமனழபண்டும்.
னடயல் சயணணமக இனக்கும். சங்கள்

இலத்டக்ளகமண்டு டமன் இனக்கும். இனந்டமலும் டமதம
அம்மவந ழபண்டிக்ளகமண்டு, அடேக் த்டயல் ழடயத்
ளடநிந்ட திக்க ழபண்டும். அப்னம் ளடரினேம், அந்ட
நித பமழ்க்வகதில்டமன் த்டவ யம்ணடய
இனக்கயளடன்று!ழமக்த பஸ்டக்கவநத் ழடவப ழடவப
ன்று ழசர்த்டக் ளகமண்ழ ழமமல் அப்னம் படு
ீ
ளரிசமகப் மர்க்க ழபண்டிதினக்கயட. அடமல்
பமவகச் ளசவு றுகயட. இப்டி என்யயனந்ட
என்மக ணக்ழக பனணமம் ழமடமணல்

ஆக்கயக்ளகமண்மல் ழமகமம் ண்ஞி ம் கர்ணமவபக்
கலபிக் ளகமள்பளடப்டி? அமபசயதங்கவந ல்மம்
கனயத்டக் கட்டிபிட்மல் ணக்கும் யம்ணடயதமக, ினக்கும்
உடபிதமக ன்ணமவப உதர்த்டயக் ளகமள்நமம். அம்மள்
டமதமக, அந்ட எழ டமதமனக்கு மம் அத்டவ ழனம்
குனந்வடகநமக, என குடும்த்டயல் த்டக் குனந்வடகள்

இனந்டமல் அவப எட்டிக் ளகமண்டு இனக்கயமற்ழமல்,

எனத்டனக்ளகமனத்டர் உகமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு
பமனமம். இந்ட உகமம்டமன் ன்று generalise

ண்ஞழபண்டிதடயல்வ; அபமபமள் ஸ்டயடயதில் ட
மத்தழணம அந்ட உகமத்வடச் ளசய்ட ளகமண்டு
ஆந்டணமக பமனமம்.
ஆசமம்

பஜ்ம் மய்ந்ட பினைம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
பஜ்ம் மய்ந்ட பினைம்
னர்பிகர்கள் எலகயத பனயதில் ழமபடற்ழக 'ஆசமம்' ன்று
ளதர். ஆசம-வ்தபமங்கள் ன்று ளசமல்படண்டு.
வ்தபமம் ன்ட யகழ்கம ப்மக ணட்டும்
இனப்ட. ஆசமம் ன்ட னர்பத்டயல் ளடுங்கமணமக ம்
னன்ழமர்கள் டங்கள் ன்த்வடக்கு ஆடமணமக ன்
ளசய்டமர்கழநம அட. அடற்கு ீண் கமம் யவத்ட
யன்டமல், ளடுங்கம ணத்டயல் உண்மகய பஜ்ம்
ழமன் உறுடய உண்டு. அந்ட உறுடயதம

அஸ்டயபமத்டயன் ழணல் மனம் ம் பமழ்னவவத
லப்ிக்ளகமண்மல்டமன் ணட பமழ்க்வக ஸ்டயணமக
இனக்கும்.

ம் னர்பிகர்கள் ப்டிப்ட் ளயகவநக் வகக்
ளகமண்டினந்டமர்களநன்மல், ம் சமஸ்டயங்கநிலும்

ம்ிடமதங்கநிலும் ன்ளன் உண்ழம அபற்வத்
டமன். அபற்வ அபர்கள் அடேஷ்டித்ட சயப்ிமல்டமன்

ம் ழடசழண ளடமன்றுளடமட்டுப் மணமர்த்டயகத்டயலும்,

ஜமத்டயலும், க்டயதிலும், அட ணட்டுணயன்ய ல்மக்
கவகநிலுங்கூ ழமகத்டயழழத னடன்வண ஸ்டமம்
ளற்யனக்கயட. இன்வக்கு மம் இவ்பநவு
சரனயந்டபிட் ிகுங்கூ மம்டமன் ஆத்தமத்ணயகத்டயல்
டங்கலக்கு பனயகமட் ழபண்டுளணன்று ணற்

ழடசத்டபர்கள், ணற் ணடஸ்டர்கள் இங்ழக உள்ந
ஆச்ணங்கலக்குக் கூட்ம் கூட்ணமக பந்ட

ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்மல் அட னர்பமசமம் 'ளல்'
ண்ஞிபிட் ழபகத்டயன் ஞ்சயத த்டமல்டமன்!
இந்ட ஆசமங்கநில் ளனம்மமபற்வ பிட்டுபி
ழபண்டுளணன்றுடமன் ணீ  கமணமக, ஏரின

டைற்மண்மக, ம் மட்டில் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமல்ய

பனகயமர்கள். எவ்ளபமன சரர்டயனத்டக்கமனம் பனம்ழமட,
ம்னவத ணடம் ன்னும் பதயல் இடடமன் கவந,
இவட டுத்டபிட்மல் ழமடம், திர் ன்மக இனக்கும்
ன்று ளசமல்கயமர்கள். இப்டி அபபனக்குத்

ழடமன்றுகயடி எவ்ளபமன்மக டுத்டப் ழமட்டுக்
ளகமண்ழதினந்டமல் திர் ன்ழ என்றும் ணயஞ்சமட!

ஆடமல் ம்வணபி அயபிலும், அனநிலும், அடேக்
சக்டயதிலும் வ்பநழபம ழணல் யவதிலுள்ந ரியகள்
டர்ண சமஸ்டயங்கநில் ன்ளன்
ளசமல்யதினக்கயமர்கழநம அபற்வப் னர்ஞணமக
அடேரிப்டற்குத்டமன் மம் ப்தத்டப் ழபண்டும்.
அடற்கம ண உறுடயவதத் டனம்டி கபமிம்
ிமர்த்டயக்க ழபண்டும்.

இன்ளமன்று ழதமசயத்டப் மர்க்க ழபண்டும். இத்டவ
சரர்டயனத்டத் டவபர்கள் பந்ட இவ்பநவு சரர்டயனத்ட
இதக்கங்கவந ஆம்ித்டம் இபற்யயனந்ட மம்
ணமமக ஜமிதமக த்டவ ழவப்
ளனடிந்டயனக்கயட? தமவ ழபண்டுணமமலும் ரிய,

அபடமம், Messenger of God ன்று ளசமல்யபிமம். ஆமல்
பமஸ்டபத்டயல் ங்கநின் டமத்வட சணம் ளசய்கய
அடேக் சக்டய இபர்கலக்கு இனக்கயடம ன்ழட

ழகள்பி. ம்ிடமதணமக பனகய குன உழடசத்டமல்
இப்ழமடம் ழர் ளற்று பனகய அடேக்னம்
ஸ்பமடேனடயனேம் இந்ட reform-கமர்கநிணயனந்ட பனணம?

ழற்வக்ளகமன்று, இன்வக்ளகமன்று ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கும் இபர்கலக்கமக tradition ன் பஜ்ம்
மய்ந்ட ம்ிடமத பினைத்வட ளபட்டி பிடுபடம?
இப்டி மன் ழகட்கபில்வ. த்டப் ன்ிண்டு

ளபள்வநக்கமர்கழந - அபர்கள் ஆத்ண ம்ந்டணமக
யவதப் டித்ட ளமம்வும் மடவகலம்

ளசய்டபர்கள் - ன்ிம் பந்ட இப்டி பற்னறுத்டயக்
ழகட்டுக் ளகமண்டினந்டமர்கள். "Tradition ன்கய சமஸ்டய

ணன, அடன்டிழத ளசமந்ட பமழ்க்வகவத த்டயடமல்
ரிசுத்டய ளற் குனணமர்கள், அப்டிப்ட்பர்கநின்
அடேபத்டயல் ஊயப் க்குபணமகய பனகய உழடசம்

டீவை னடமவப, இவப சயஷ்தனுக்குள்ழநனேம் ழமய்
அபவ சுத்டய ண்டபட - ன்யப்டிதில்மணல்
ஆத்ணமடேபம் ப்டி ப னடினேம்? த்டவழதம
ணடங்கள், reform-கள் பந்டபிட்மலும் னர்பமசமத்டயல்
ஊயத ஆசமர்தர்கவநப் ின்ற்ம பிட்மல்

ஆத்ணமிபினத்டய ன்ட ணயகவும் டர்ணமகத் டமழ
இனக்கயட?'' ன்று அபர்கள் ழகட்மர்கள்.

அடேபிகலக்குள்ழநழத பித்தமம் உண்டுடமன்.
அடமல்டமன் அழகணமகப் ளரித ணட ஸ்டமகர்கள்
ல்மனம் அடேபிகநமதினந்டமலும் ணதமசமங்கள்

பித்தமப்டுகயன். ஆமலும் பளமனபன் ங்ழக
ிந்டயனந்டமலும் அந்ட ணடத்டக்கம ஆசமங்கவநப்
ின்ற்யமல் அபனுவத ஆத்ணம கவத்ழடயபிடும்.
ஆத்ணம கவத்ழடச் சரர்டயனத்டக்கமர்கவந ம்ிப்
ிழதமம் இல்வ. அழகணமக இந்ட reformer-கள்
ணத்பம், அட, இட ன்று ளசமல்ய, இந்ட ழமக

பமழ்க்வகதில் ல்ழமனக்கும் ளனவணதம ஸ்டமம்
பமங்கயத் டனபர்கநமதினக்கயமர்கழந டபி, ஆத்ண

ழமகத்டயல் இபர்கநமல் என்றும் ப்ழதமணயல்வ
ன்டடமன் அந்ட ளபள்வநக்கமர்கள் கட்சய.
க்கு ந்டக் கட்சயனேம் கயவதமட. என ட்வ ந்டக்
கட்சய ன்று ழகட்மல் ன் ளசமல்பட? 'ம'வப (சட்

னத்டகத்வட) ப் மர்த்ட, ளசமந்ட அிப்மதணயல்மணல், அடன்
ிகமம் ளசமல்த்டமன் ட்ஜ் இனக்கயமர். 'ர்ல் ம'
(மட

டர்ணம்) ன்கய சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்ட

அடயயனப்வடச் ளசமல்வும், ன்மல் னடிந்டணட்டும்
அப்டிச் ளசமல்யதினப்டன் ிகமழண க்கப்
ிதத்ப்வுந்டமன் மன் இனக்கயழன். அந்ட
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யனேள்ந ஆசமங்கநின்டி ீங்கள்
க்க ழபண்டும் ன்று ளசமல் ழபண்டிதடடமன்

ஆசமர்தமநின் சயன்ப் ிடயயடயதமக இனக்கய ன்

ளமறுப்ன.

மன் ளசமல்பட உங்கலக்கு றுபடம்

மடடம் மழ அந்ட சமஸ்டயப்டி வ்பநவுக்குச்
ளசய்கயமழம, ளசய்தபில்வழதம அவடப்
ளமறுத்டடடமன். க்கு அடேஷ்ம சக்டய இனந்டமல்
டமன் ன் ளசமல்லுக்கு அடன்டி சமஸ்டய ரீடயதமக
உங்கவந க்கப் ண்டபிக்கய சக்டய இனக்கும்.

ளபவ்ழபறு ணடங்கலக்கயவதிழடமன் ஆசமங்கநில்
பித்தமம் இனக்கயளடன்யல்வ. என
ணடத்டயழழதகூ  கயவந ம்ிடமதங்கள் உண்மகய
ணமறுட் ஆசமங்கள் இனக்கயன். ளௌத்டத்டயழழத
ீதமம், ணமதமம், Zen ன்ளல்மம் ளபவ்ழபறு

ஆசமங்கள் இனக்கயன். கயயஸ்டிதமிடிதில் கமடயக்,
ப்மளஸ்ளன்ட், க்ரீக் சர்ச் ன்று இனக்கயன்.

இஸ்மத்டயல் யதம, றன்ி, அணடீதம ன்று னென்று
ிரிவு உண்டு. யந்ட ணடத்டயலும் வசபம், வபஷ்ஞபம்,
வபடயகம், டமந்த்ரிகம் ன்ளல்மம்  இனக்கயன்.
ழடச பித்தமத்டமலும் ஆசம பித்தமம்
ற்டுபடண்டு. ம் ழடசத்டயழழத பக்ழக

குநிர்கமத்டயல் ளணல்மம் மகப் ழமகய ஊர்கள்
இனக்கயன். அடமல் அங்ழக ண்ம சட்வ

ழமட்டுக்ளகமண்ழ னவ ண்டபமன். அங்கங்ழக

கயவக்கும் டமன்தமடயகவநப் ளமனத்ட வழபத்தம்,
ழம ஆசமம் னடயத ளகமஞ்சம் ணமறும்.
ிந்ட குமசமழண உய்ளய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமம்
ிந்ட குமசமழண உய்ளய
இளடல்மம் ப்டிதமமலும் ரி, ந்ட இத்டயல் ந்ட

ணடத்டயல், கயவந ணடத்டயல், எனபன் ிந்டயனந்டமலும் அந்ட
இத்டயயனந்ட அந்ட ணடத்ட, கயவந ணடத்ட, னர்பிகப்
ளரிதபர்கள் ப்டிப்ட் பமழ்னவவத, பமழ்க்வக
ளயவத ற்டுத்டயக் ளகமண்டினந்டமர்கழநம, அடழப

டக்கம ஆசமம் க் ளகமண்டு ின்ற்ழபண்டும்.
இப்டி அபபனும் டன்னுவத னெடமவடகள் ழம

பனயதில்டமன் ழமக ழபண்டும்; இல்மபிட்மல் அபன்
டயடமகயபிடுகயமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

சயகமம் றத்ம் ச னண்ட்ம் ச ணதமசமழணப ச /
னர்வப-மசரிட: குர்தமத் அந்தடம டயழடம ழபத் //
சயகமம்

:-

சயவக ப்டிதினக்க ழபண்டும்? டனக்கர்கள்

ளணமட்வ அடித்டக் ளகமள்கயமர்கள். யக்கயதர்கள் னடி,
டமடி பநர்க்கயமர்கள். கயயஸ்டபர்கள் க்மப் ண்ஞிக்
ளகமள்கயமர்கள். யந்டக்கள் குடுணய வபத்டக்ளகமள்பட
சமஸ்டயத்டயல் ணந்த் னர்பணமகச் ளசமல்யனேள்ந என

சங்கு. இடயலும்  பித்தமம். ழசமனயதன், ம்னடயரி,
சயடம்ம் டீையடர்கள், ணற்பர்கள் ஆகயழதமனக்குள்
குடுணயவத னடிந்டளகமள்படயல் பித்தமங்கள்
இனக்கயன். சயர் ஊர்த்ப சயவக ன்டமக உச்சயதில்
னடிந்டளகமள்கயமர்கள். சயர் னர்ப சயவக ன்று

டவக்கு னன்க்கணமக னடிந்ட ளகமள்கயமர்கள்.
''இபற்யல்

ீ ிந்ட ணிழ ப்டி சயவக வபத்டக்

ளகமண்மர்கழநம அப்டிழத
சமஸ்டயம் ளசமல்கயட.

ீனேம் ண்ட'' ன்று

சயவகக்கு அப்னம் 'றத்ம்' ன்ட னடவ அல்.
ளன்மல் னடல் பிதத்டயல் அத்டவ
குசமங்கலக்கும் எழ பிடயடமன். ன்ளன்

அடேஷ்மம் ளசய்த ழபண்டுளணன்று பிரிபமக codify
ளசய்ட ஆச்பமத றத்ம், ஆஸ்டம் றத்ம்,
ழமடமத றத்ம் ன்ளல்மந்டமன் ளபவ்ழபறு 
சமஸ்டயங்கள் இனக்கயன். இபற்யல் மம் ிந்ட
குடும்த்டமனக்கு ட றத்ழணம அடயல்
ளசமல்யதினப்பற்வழத டுத்டக் ளகமள்நழபண்டும்.
'னண்ட்ம்'ன்று

ளசமன்ட ளற்யக்கு இட்டுக்

ளகமள்பவட. பினடய, ழகமி சந்டம், மணம், கரிப்ளமட்டு,
இபற்யலும் ளபவ்ழபறு பவககள் ன்று இனப்டயல்
குமசமப்டி இட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
'ணதமசமம்' ன்ட

ணடமடேஷ்மம். யந்ட

ணடத்டக்குள் உள்ந அழக ம்ிடமதங்கலக்குள் ீ
ிந்டயனக்கய குடும்ம் வடச் ழசர்ந்டழடம அடற்கம

ஆசமத்வடழத ின்ற்று. இந்ட ழடசத்டயல், இந்ட ஊரில்,
இந்டக் குடும்த்டயல் ீ ிந்டயனக்கயமளதன்மல் இட
டற்ளசதமக (accidental -ஆக) ழர்ந்டடயல்வ; உன் னர்ப
கர்ணமவபப் மர்த்ட, அவட அடேபிக்கும்ழமழட ீ டர்ண
ரீடயதமகப் ழமமல் டமல் உக்கு ஆத்ணமிபினத்டய
ற் னடினேம் ன்று டயட்ம் ண்ஞி

ஈஸ்பழடமன்

உன்வ இந்டக் குடும்த்டயல் ிக்க வபத்டயனக்கயமர்.
அடமல் அடன் ணதமசமத்வடழத ீ அடேஷ்டி.

'' னர்வப

: ஆசரிட குர்தமத் '' ன்மல் ''உன்னுவத

னர்பிகர்கள் ப்டிப் ண்ஞிமர்கழநம, அப்டிழத ீனேம்
ண்ட'' ன்று அர்த்டம். அடமபட னன்ழ ளசமன்
சயவக, றத்ம், னண்ட்ம், ணதமசமம் ல்மபற்யலும்
உன் னெடமவடகள் கவப்ிடித்ட ஆசமங்கவநழத ீனேம்
வகக்ளகமள்ல ன்று அர்த்டம்.
அந்தடம டயழடம ழபத்
இப்டிச் ளசய்தமணல், அடமபட டன் குனன்ழமர்
பனக்வகப் ின்ற்மணல், ழபறு ணமர்க்கத்டயல் ழமமல்
ழபறுபிட பமழ்க்வக னவகவநனேம் ளபநி

அவதமநங்கவநனேம் ழணற்ளகமண்மல், அடமபட டன்
ணடத்டயயனந்டம் கயவந ம்ிடமதத்டயலுனந்டம்
ழபளமன்றுக்குப் ழமமல் அப்டிச் ளசய்கயபன் டயடன்
ஆகயபிடுபமன் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

டம் ன்மல் பிலபட. டயடன் ன்மல் 'பிலந்டபன்’
ன்று அர்த்டம். அடமபட ன்ணமர்க்கத்டயல் ந்ட

ழமகமணல், அழடமகடயதில் பிலந்ட பிட்பன் ன்று

அர்த்டம். மடயவ்த்தத்டயல் (கற்ன ளயதில்) டப்மகப்
ழமபர்கவநப் டயவட ன்மர்கள். அவடத்டமன்
சறுக்கயக்ளகமண்டு பிலந்டபள் ன் அர்த்டத்டயல் 'சறுக்கய',
'சயறுக்கய' ன்ட. ''பலக்கய

பிலந்டபர்கள்'' ன்று ப
ீ

லத்டமநர்கள் ளசமல்கயமர்கள். இபள் னனனுக்கு
த்ழமம் ளசய்கய ணமடயரி ஈஸ்பனுக்கு,
ணனனனுக்கு த்ழமம் ளசய்ட கர ழ்ழமகத்டக்கும்,
இப்ழமவடபி ளமம் ீ ன்ணமவுக்கும்

பிலந்டபிடுகயபன்டமன் டயடன். னர்பிகர்கநின்
ஆசமப்டி ளசய்தமடபன் இப்டிப்ட் டயடன்

ஆகயபிடுகயமன். ளௌகயகத்டயலும்  டயனுயல்
கஷ்ப்ட்டுக்ளகமண்டு, ஆத்ணமவபனேம் உசத்டயக்ளகமள்ந
னடிதமட கஷ் ீபணமகழப அபனுவத பமழ்க்வக
இனக்கும்.

கபமன் ம்வண ழடம என இத்டயல் என னெ
டர்ணத்டயல், குமசமத்டயல் ிப்ித்டயனக்கயமன். ன்
அர்த்டம்? னனவ அடேரித்டப் த்டயி கவத்ழட
ழபண்டுளணன்டழமல், ீபன் இவ்பமறு டக்குப்
ிப்மல் ந்ட சமஸ்டயனம் ம்ிடமதனம்

ற்ட்டினக்கயழடம அவட அடேரித்ட ச்ழதஸ் அவத
ழபண்டுளணன்றுடமன் அர்த்டம். ''ணமட்ழன்; இந்ட

ஆசமப்டி ளசய்த னடிதமட” ன்மல் அட டயவதத்
டயஸ்கமம் ண்டபட ழமன் ளரித ழடமந்டமன்.
''இந்ட

ணதமசமத்வட பிட்டு இன்ளமன்றுக்குப்

ழமழபன்; ழபழ ணடத்டயல் ழசனழபன்'' ன்மல் இன்ம்
டப்ன. அட டயவத பிட்டு பிட்டுப் னனிம்
ழமகயட ழம, அடமல்டமன் ''டயழடம ழபத்'' ன்ட.
இப்டி ஆகமணல் டப்னபடடமன் ணக்கு னக்கயதம்.
சரர்டயனத்டபமடய ழடம இந்ட ழமகத்டக்கு, இப்ழமட
த்டகய பமழ்க்வக உதர்வுக்கமபற்வ ணட்டும்

மர்த்ட ணடணமகச் ளசமல்கயமளன்டமல் அடன்டிச்
ளசய்ட க பித்டயல் ழமய் பினக்கூமட. ஆசமம்
எனபவ பினமணல் கமப்ட ணட்டுணயல்வ; அபவ

இப்ழமவடத ஸ்டயடயதியனந்ட இன்னம் டெக்கயபிட்டு
ஈஸ்ப ந்யடமத்டயல் ளகமண்டு யறுத்டயபிடும்.
அடேப கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
அடேப கம்
டவனவ டவனவதமக பந்ட அடேப weight
ஆசமத்டக்குத்டமன் இனக்கயட.
Tradition (ணன)

ன்று என்வ ணடயத்ட அடன்டிச்

ளசய்கயழமடடமன் ம் ணவ, இந்டயரிதங்கவந,
ழமக்குகவந, கமர்தங்கவந என ளயதில் சரமகக்
கட்டுப்டுத்டயக் ளகமண்டு பனகய discipline-ம் ற்டுகயட.
இடடமன் ழணமை த்பமத்டக்கு னடல் பமசம 'சயத்ட
சுத்டய' ன்வடத் டயந்டபிடுபட. ன்மக
ஸ்டயப்ட்டுபிட் established tradition- [ன்கு யவப்ட்
ணவ] ணடயக்கமணல், அவட ம்மணல், அடயல் ன் அட
இப்டி, இட இப்டி ன்று ழகள்பி

ழகட்டுக்ளகமண்டினந்டமல், ழகள்பி ழகட்டுக்
ளகமண்ழதினப்ழடமடு னடிந்ட ழமகயழட டபி,

டயமக, இப்ழமட இனக்கய ஆசமங்கவந டுத்ட
பிட்டற்குப் டயமக ‘ளபதிட்’ உள்ந ‘டியப்நின்’
வடனேம் யவமட் னடிதபில்வ. கமந்டய ணமடயரி
டன்நபில் சுத்டமக இனந்டளகமண்டு, ஈஸ்ப க்டயனேம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு, வனத இந்டயத பனக்கப்டிழத நித
பமழ்க்வக, ழட உவனப்ன இபற்வ ழணற்ளகமண்டு

இனந்டபர்கழந வனத ஆசமங்கநில் சயபற்வ
டுத்டபிட்டு, னசயல் ணீ டய சய எலக்கக்

கட்டுப்மடுகவநனேம், னடயடமகத் டமங்கழந ண்ஞி
சரர்த்டயனத்டக் ழகமட்மடுகவநனேம் கந்ட டங்கள்
ஆச்ணங்கநில் ற்மடு ண்ஞி, கண்குத்டயப் மம்மக

ழமகத் டமங்கழந யர்பமத்வடக் கபித்ட பனம்
ழமடகூ, எலங்குத் டப்ம கமர்தங்கள் ந்ட.
அடற்கமகத் டமங்கழந யங்க கண்ம் ண்ஞிப்
ட்டிி கயக்கும்டிதமக ஆகயட.

சரர்டயனத்டத்டமல் கட்டுப்மட்டுக் குவவு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
சரர்டயனத்டத்டமல் கட்டுப்மட்டுக் குவவு
ன் கமஞளணன்மல், established-ஆக [ன்கு
யவப்ட்டமக] உள்ந சமஸ்டய ஆசமங்கநில் வக

வபத்டக் ளகமஞ்சழணம ஞ்சழணம ணமற்யச் 'சரர் டயனத்டம்'
ண்ஞமம் ன்கய ண்ஞம் பந்டவுழழத

எலங்குக்குக் கட்டுப்ட்டு ப்ட ன் அக்க குஞம்
ழமக ஆம்ித்ட பிடுகயட. வனதடம என எலங்கு
னவவத, ''இட ணடேஷ்த ஸ்படந்டயத்வட ளரிக்கயட''
ன்று ளசமல்ய என சரர்டயனத்ட டவபர்

ணமற்யதவுழழத, அபவச் ழசர்ந்டபர்கலக்கு அபழ
ழமடுகய னட எலக்க ளயகள் உள் ல்மக்
கட்டுப்மட்வனேம் உவத்ட பிட்டு ணம் ழமடி

ஸ்பந்டயணமக இனக்க ழபண்டும் ன் ண்ஞம் ற்ட்டு

பிடுகயட. என டவபர், ''வனத ஆசமக்

ளகடுிடிதியனந்ட உங்கவந பிடுபிக்கயழன்'' ன்று
ஸ்பதணமசமர்தமக, டமழண டம்வண என 'ழபிதமக'
[ைகமக]

ஆக்கயக்ளகமண்டு உடப பனகயமளன்மல்,

அபவச் ழசர்ந்டபர்கள் ளகமஞ்ச மநியழழத, ''ீங்கள்
வனத ஆசமக் ளகடுிடிகநியனந்ட ங்கலக்கு

பிடுடவ ளகமடுத்டீர்கநமமல், இப்ழமட ீங்கள்
னடயடமகப் ழமடுகய ளகடுிடிகநியனந்டம் மங்கழந

பிடுடுகயழமம்'' ன்று ளபநிழத கயநம்ிபிடுகயமர்கள்!
அடமல்டமன் ந்டக் கட்டுமடுணயல்மணல் ங்கவந
அபிழ்த்டபிட்டினக்கய சரர்டயனத்ட இதக்கங்கவநச்

ழசர்ந்டபர்கவநப் ழமழப, கட்டுப்மடுகவந பற்னறுத்டம்
சரர்டயனத்டத் டவபவப் ின்ற்றுகயபர்கலம் ளகமஞ்ச
கமத்டயழழத அபபர் இஷ்ப்டி

ளசய்பர்கநமகயமர்கள். ழடசக்டய, ழர்வண, ஸ்பழடசயதம்,
த்தமகம் னடயதபற்வ த்டவழதம கட்டுப்மட்ழமடு
கமத்ட பந்ட ஸ்டமத்டக்கமர்கள் இப்ழமட

ப்டிதினக்கயமர்கள் ன்வடப் மர்க்கயழமணல்பம?
கர வடதின் கட்வந
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
கர வடதின் கட்வந
இடமல்டமன் கபமன் [கர வடதில்] னர்பமசமத்டயல்

ழடனும் என்யண்டு ரிதில்மணயனந்டமல்கூ அடயல்
வகவபத்ட, அயதமவண யவதிழ இனக்கய

ளனம்மம ங்கலக்குப் னத்டயக் ககத்வட
உண்டுண்ஞழப கூமட ன்று அடித்டச்

ளசமல்யதினக்கயமர். 'சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயடி
டமன் னெத் டவபர்கநமக இனக்கப்ட்
அயபமநிகள் ல்மக் கமரிதனம் ளசய்தழபண்டும்.

டங்கலக்கு அந்டக் கமர்தங்கள் ழடவபதில்வ, அடற்கு
ழணல் ஸ்டயடயக்குப் ழமதமச்சு ன்மல்கூ, இப்டித்
டமங்கள் சமஸ்டயத்வட ணீ யப் ண்ஞிமல் ணற்பர்கலம்
கட்டுப்மட்வ இனந்ட னத்டய ணமமட்த்டயல்

குனறுடிதமகச் ளசய்த ஆம்ிப்மர்கழந ன்டமல்
டமங்கலம் பனயகமட்டிகநமக சமஸ்டய கர்ணமக்கலக்குக்
கட்டுப்ட்டுத்டமன் க்க ழபண்டும்' ன்கயமர்.

 னத்டயழடம் ழதத் அஜ்ஜமமம் கர்ணங்கயமம்

|

ழமழதத் ர்பகர்ணமி பித்பமன் னேக்டஸ் ணமசன்
||

[3.26]

''கர வட

கர வட'' ன்று இப்ழமட ல்ழமனம் ளசமன்மலும்

இட ணமடயரிதம ஸ்ழமகங்கவந னலங்கய பிடுகயமர்கள்!
இப்டிழதடமன் இன்ழமரித்டயலும், ''ட ளசய்தமம் ட
ளசய்தகூமட ன்று பிதபஸ்வட ண்டபடற்கு

உக்கு ளசமந்டணமக அடயகமம் கயவதமட. சமஸ்டயத்வடப்
மர். அடடமன் 'அடமரிடி'. அடயல் ளசய் ன்று ளசமன்வடச்
ளசய்; ளசய்தமழட ன்வடச் ளசய்தமழட'' ன்று என

அத்தமதத்டயல் னடிந்ட னடிபமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
டஸ்ணமத் சமஸ்த்ம் ப்ணமஞம் ழட
கமர்தமகமர்த வ்தபஸ்டயளடௌ |

[16.24]

ரிஃமர்ம் ளசய்பர்கலக்கு கர வட ழபண்டிதினக்கயட.
ஆமல் இம்ணமடயரி பிதங்கவந அப்டிழத

ணவத்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடுகயமர்கள். அல்ட இன்ம்
எனடி ழணழ ழமய் இளடல்மம் interpolation (இவச்
ளசனகல்) ன்று ளசமல்ய பிடுபமர்கள்!
சரர்டயனத்டத் டவபர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
சரர்டயனத்டத் டவபர்கள்
ரிஃமர்ம், ரிஃமர்ம் ன்று ளசமல்பளடல்மம் கவசயதில்
அபபனம் ணஸ் ழமடி, என டியப்நினும்

இல்மணயனக்கமம் ன்று அபிழ்த்ட பிடுபடயல்டமன்
னடிந்டயனக்கயட. ரிஃமர்ம்கவந ஆம்ித்டவபத்டயனக்கய
ல்ம ீ ர்கவநனேம் எலங்கு டப்ிபர்கள் ன்று
ளசமல்படற்கயல்வடமன். சமஸ்த், ம்ப்டமத

பிடயகநமகய எலங்குகநில் வட இபர்கலம்
பிட்பர்கள்டமன் ன்டமல் இபர்கவந மட டர்ண

ீங்கநம ண ஸ்டமங்கநியனக்கய மங்கள் எப்னக்
ளகமள்நத்டமன் இல்வ. ன்மலும் இபர்கள் personal life–ல்
[டி பமழ்க்வகதில்] த்தம், ழர்வண, எலக்கம், த்தமகம்,

அன்ன ழமன் பற்வக் கவப்ிடித்டபர்கள் ன்வட
ஆழைிப்டற்கயல்வ. ஏநவுக்குப் டிப்ன, பிதஜமம்
ல்மம் உள்நபர்கநமகவும், ங்கவந ல்டயல்
ளகமண்டு ழமகழபண்டும் ன்டயல் யணம அக்கவ

ளகமண்பர்கநமகவுழண இந்டச் சரர்டயனத்டத் டவபர்கநில்

ர் இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்றும் ளசமல்மம்.
ஆமலும் இபர்கள் ண்டகய ளரித டப்ன

ன்ளபன்மல் டங்கள் னத்டயக்கு ரிதமகத் ழடமன்றுபட
டமன் ரி, மக்கய ல்மம் டப்ன ன்று யவப்டடமன்.
டமங்கள் சுத்டர்கள்டமன், பிதம் ளடரிந்டபர்கள்டமன்

ன்மலும் டர்ண சமஸ்டயங்கவந ழபட பனயப்ிகமம்
ண்ஞிவபத்ட ரியகலம், ணடே னடயத ளரிதபர்கலம்
டங்கவநபிவும் வ்பநழபம சுத்டர்கள், வ்பநழபம
பிதம் ளடரிந்டபர்கள் ன்று உஞர்கய ணரிதமவட

இபர்கலக்கு இல்வ. இன்ளமன்று, 'அத்னஷ் ன்'
ன்டமக சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயவட

ம்மணல் ளபள்வநக்கமர்கள் ண்ஞப்ழமக்குப்டி
இபர்கலம் practial result ன்று உனுக்குழ ழமகத்டயல்
ளபநிப்வதமகத் ளடரினேம் ன்கவந ணட்டுழண கனடயக்
கமர்தம் ளசய்படடமன். தடமர்த்டத்டக்கு ழணல்,

தடமர்த்டத்டக்குப் ிடிமட ளடய்ப சக்டய என்று
இனக்கயட. அட அப்ழமவடக்கப்ழமட கண்டக்குத்
ளடரினேம்டிதமக ணட்டும் ரில்வக்

கமட்டிபிடுபடயல்வ. ம் கமர்தங்கள், ண்ஞங்கள்

இபற்யன் ன் உழ இங்ழகழத ளடரிதமணல், ழடம
கமத்டயல், ழடம ன்ணமந்டத்டயல், ழடம
ழமகமந்டத்டயல்கூ பிவநனேம் டிதமகத்டமன்
பிஸ்டமணம அநபிழ ீ வ ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயட. இப்டி உனுக்குழ ன்
ளடரிதமணல் ப்ழமழடம பிவநத இனப்வடத்டமன்
'அத்னஷ்

ன்' ன்ட. இடயழ இந்ட ரிஃமர்ணர்கலக்கு

அழகணமக ம்ிக்வகழத கயவதமட. அபர்கலவத
டிப்ன, மர்வப ல்மம் ளபள்வநக்கமர்கநின்

பனயதிழடமன் இனக்கயட. அடமல்டமன் ழமகத்டயல்
அழக பித்தமங்கள் இனப்ளடல்மம் ன்ணமந்த்

கர்ணமப்டி அபபனம் ஆத்ணமிபினத்டய அவபடற்கமக
ற்ட்ட ன்வட எப்னக்ளகமள்நமணல், ணத்பம்,
அழடபமடம் ன்று வடழதம ளசமல்யக்ளகமண்டு

ல்மபற்வனேம் ட்வதமகப் ழமட்டுக் குனப்
ழபண்டும் ன்கயமர்கள். இப்டிழத ழமகமந்டங்கநிலும்
அத்னஷ் ன் ற்டுபவடப் னரிந்ட ளகமள்நமடடமல்

ழடபவடகலக்கம தஜ்ஜமடய கர்ணமக்கள், ித்னக்கலக்கம
டயப டர்ப்ஞமடயகள் ஆகயதபற்வ பண்கமர்தம்
ீ
,
றர்ஸ்டின் ன்று ழகய ளசய்கயமர்கள். ழமகந்த்,
ன்ணமந்டங்கநில் வத் டனபமக

ஈஸ்பளமனபன் இனக்கயமளன்வட ணந்ட,
டமங்கழந அடயகமரி, டமங்கழந கர்த்டம ன்று

யவத்டக்ளகமண்டு, இபர்கள் பினம்னகய சரர்டயனத்டம்
னன்ழற்ம் ல்மம் டங்கள் பமழ்மநிழழத ந்ட
மர்த்டமக ழபண்டும் -- "In my life time" - ன்கயமர்கள்.
இபர்கநில் சயர் ளகமஞ்சம்கூ

அக்கணயல்மணயனக்கும்ழமட ''டம்-ணம-ணடமன்பிடம:''
ன்று (கர வடதில்) ளசமல்யதினப்டழம1த் டமங்கழந

வடனேம் மடயத்டபி னடினேம் ன்று டற்ளனவணதில்
ணடம்ிடித்ட ம்மகத் டயட்ங்கவந ழமட்டு,
'ழமகத்வடழத

ணமற்யபிப் ழமகயழமக்கும்' ன்று

கயநம்னகயமர்கள். இபர்கவநப் ம் ிடித்டக்
கமட்டுபடழம கபமன்.
" இடணத்த

ணதம ப்டம் இணம் ப்மப்ஸ்ழத ணழமடம் '' -

''இன்வக்கு

இவட மடயத்ட பிட்ழமக்கும். இன்னம்

ளரிசமக மவநக்கு மடயப்ழன்'' ன்று ளபறும்

ளௌகயகணமகழப ளடவடழதம ண்ஞிப் னரித்டப்
ழமகயமர்கள் ன்கயமர்2. இப்டிளதல்மம்
ளசய்கயபர்கநித்டயல் சமஸ்டயப்டி ளசமல்ப்டும்

ளசௌசம் (டெய்வண, ணடி-பிலப்ன மர்ப்ட) இனக்கமட, ந்ட
ஆசமனழண இனக்கமட: ''  ளசௌசம்  அி ச (ஆ) சம :''
ன்கயமர்3.
உயத்டயலும், '' ஸ்பதம் டீம : ண்டிடம் ணன்த ணமம :''
ன்று

''மழ

ணம னத்டயசமய, ணம ண்டிடன்" ன்று

ழமக பிதங்கவநப் னரிந்ட ளகமள்நமணல்

கயநம்னகயபர்கவநனேம், அபர்கவந பனயகமட்டிதமகக்
ளகமண்டு ின்ழ ழமகயபர்கவநனேம் ளசமல்ய, இபர்கள்
ல்மனம் குனர்கநமல் பனயகமட்ப்ட் குனர்கள்

ணமடயரி சுற்யச் சுற்யத் டடுணமயக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட4.
1. 16.10
2. 16.13
3. 16.7
4. கழமயத் 1.2.5;

னண்ழகமித் 1.2.8

டவபர்கலம், ின்ற்றுகயபர்கலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
டவபர்கலம், ின்ற்றுகயபர்கலம்

ரிஃமர்ம் ீ ர்கலக்கும் ஃமழமதர்கலக்கும்

[அபர்கவநப் ின்ற்றுழபமனக்கும்] இவழத என
பித்தமம். இவடக் ளகமஞ்சம் மர்க்கமம்.
இந்ட மநில் ணடம் பிடயக்கய சரங்கள் (religious virutes) ணட
ம்ந்டணயல்மட ளபறும் ethical excellences (ன்ளயப்

ண்னகள்) ன்று என பிசயத்ணம மகுமடு ண்டபட
பனக்கணமதினக்கயட. ணட ம்ந்டம் அடமபட ஈஸ்பப்
ிழவஞதம [ணட] சமஸ்டய ம்ந்டம் ன்ட
இல்மணல் ன்ளய, ethics,morality ன்று டவுழண இல்வ.
ஆமலும் இப்டி 'சமஸ்டயம்' ன்று னர்பிகக்
கட்டுப்மட்டுக்கு அங்கய க்கயழமம் ன்மல் அட
இந்டக் கமத்டபனக்கு அபணமணமக, டங்கள்

ளகௌபத்வடக் குவத்டக் ளகமள்படமக இனக்கயட.
சமஸ்டயங்கநில் கண்டக்குத் ளடரிதமட 'அத்னஷ்'

டத்பங்கவந base ண்ஞிழத அழக டர்ணங்கவநனேம், அந்ட
டர்ணங்கவந வனவதில் கமட்டுபடற்கம
கர்ணங்கவநனேம் ளசமல்யதினப்ளடல்மம்
'றர்ஸ்டின்' ன்று

ழணல்மட்டுக்கமர்கள் ளசமல்படமல்

இவடளதல்மம் மம் ன் அடேரிக்க ழபண்டும் ன்று
அபணமணமதினக்கயட. ம் சமஸ்டயத்வட மம்

ரிதமகப் னரிந்டளகமண்டு அபர்கலக்கு டுத்டச்ளசமல்
ழபண்டும் ன்யல்மணல், அபர்கள் டங்கலவத
மர்வபதில் ட்டி இவடப்ற்யச் டப்மகச்
ளசமல்பவடளதல்மம் ம்ணபர்கழந டுத்டக்ளகமண்டு
ஃமமக ரிஃமர்ம் ண்ஞிபி ழபண்டுளணன்று
ஆம்ிக்கயமர்கள்.

ளகமஞ்ச கமணமக, மம் டுத்டச் ளசமல்மணழ,
ளபள்வநக்கமர்கள் டமங்கநமக ஆமய்ச்சயகலம்

ரிழசமடவகலம் ண்ஞி ற்கழப டமங்கள்
ரிமம் ண்ஞி அழக ணமசமங்கவநப்
ளரிசமகக் ளகமண்ம ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். ழமணம்
ண்டபடயல் ன் இனக்கயட. ணந்டயத்டயல் ன்

இனக்கயட, ழமகமந்டங்கள் இனக்கயன் ன்ளல்மம்
அபர்கழந ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். இப்ழமட அபர்கள்
ர்ட்டிஃிழகட்டின் ணீ ட ம்ணபர்கலம் இபற்வக்
ளகமஞ்சம் எப்னக்ளகமள்ந ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்.
ரிஃமர்ம் ீ ர்கள் ணடசரம், ளயக் ழகமட்மடு ன்று
இண்மகப் ிரித்டடயல் னடமபடயல் பற்வ

ஆழைித்டமலும், ின்டயல் (ளயகநில்) பற்வப்

ின்ற்றுபடமல் டங்கவநப் ளமறுத்டணட்டில் ழடம என
எலங்குக்குக் கட்டுப்ட்பர்கநமதினக்கயமர்கள். இந்ட
எலங்குகவநனேம், வனத ஆசமங்கவந ணமற்யச்

சரர்டயனத்டம் ன் ளதரில் இபர்கள் ளசய்கய னட
பிடயகவநனேம் ழசர்த்ட இபர்கழந னட ணடங்கவந
(அப்டிச் ளசமல்யக் ளகமள்நமபிட்மலும்)
ஸ்னஷ்டிக்கயமர்கள். Leader -கள் பிதம்

இப்டிதினக்கட்டும். இபர்கலவத follower-கள் பிதம்
ன்?வனத கட்டுப்மட்டியனந்ட அபிழ்த்ட
பிடுகயமர்கழந, இப்ழமழட ளௌகயகணமக ணக்குப் ன்
டனகய ற்மடுகவநச் ளசமல்கயமர்கழந ன்றுடமன்
இபர்கவந follow ண்ஞ ஆள் ழசர்கயட.
ஸ்பமடந்டயரிதணமக இஷ்ப்டிப் ண்ஞமம்

ன்டற்கமகத்டமன் ிமசரணம ணதமசமத்வட பிட்டு

இடற்கு பனகயமர்கள். ீ ர்கலக்கு ழடம என க்பம்,
டிப்ன, அடேபம், ளகமள்வகப் ிடிணமம் ல்மம்

இனப்டமல் இபர்கள் ணடமசமங்கவந பிட்மலும்
டமங்கநமகச் சய எலக்க ளயகலக்கமபட
கட்டுப்ட்டினக்கயமர்களநன்மல் ஃமழம ண்டம்

ளமட ங்கலக்கு இந்ட ழதமக்தடமம்சங்கள் ப்டி
பிழசணமக இனக்க னடினேம்? அடமல், இபர்கள்
(ீ ர்கள்) religious virtues- [ணடசரங்கவந] ணட்டும்

பிட்மர்களநன்மல் டமங்கழநம ந்டக் கட்டுப்மடுழண
ழபண்மம் ன்று ethical virtues-னேம் [ன்ளயகவநனேம்]
பிட்டுபி ஆம்ிக்கயமர்கள்.
''ணதமசம

ழபயவத ீ உவக்கமம்'' ன்று

சரர்டயனத்டத் டவபர் னடயல் ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல்

அப்டி உவத்ட ஸ்படந்த்த்டயல் னசய கண் ங்கள் ''
ீ

ழமட்டினக்கும் 'ணமல்' ழபயவதனேம் உவப்ழன்''

ன்று ிற்மடு அபரிழண டயனப்ிக் ளகமள்கயமர்கள்!
மர்க்கபில்வதம -- சங்கும் ஆத னவனேம்

ம்ஸ்கயனடத்டயல் ணட்டும் ன் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று
ழகட்டற்கு ழடசத் டவபர்கள் னடயல் ங்கலக்குச்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கள்; அப்னம் ங்கள்

அபர்கநிழண டயனப்ிக்ளகமண்டு யந்டய ணமத்டயம் ன்
ழல் மங்க்ழபமக இனக்க ழபண்டும் ன்று
ழகட்டுப் ளரித கணமகழப திவக் கபிழ்த்டம்
ஸ்வக் ளகமலத்டயனேம் டயர்க்க ஆம்ித்ட
பிட்மர்கள். த்தமக்ம், 'யபில்டிஸ்-ஏீடிதன்ஸ்',
ணயதல் ன்று வடளதல்மம் அந்யத மமங்கத்வட

டயர்த்ட ளமம் னக்தணம பிதங்கலக்கமக ஆடயதில்

ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கழநம, அபற்வழத இப்ழமட

உப்னப் ழமடமட பிதங்கலக்கமக இபர்கவந டயர்த்ழட
ங்கள் ளசய்கயமர்கள். மடமஞ ங்கவநக் கயநப்ி
பிடும்ழமட த்டவ னன்ழதமசவ ழபண்டும் ன்று
யவக்கமடடன் வ அடேபிக்கயழமம்.
கவட ளசமல்பமர்கள். ிடயபமடய கவத் டயனப்ித்
டபில்வ ன்று பமடய ிமட ழமட்மமம்.
ிடயபமடயதின் பக்கர ல் டன் கட்சயக்கமர்கநிம், '' ீ
ழகமர்ட்டில் வத்டயதக்கமன் ணமடயரி டி; ன் ழகள்பி
ழகட்மலும் 'ளப்ழ''ளப்ழ' ன்று ழத்டயக் ளகமண்டின.
'சயத்டப்ிணம்

ிடித்டபன்; இபன் ழணல் ழகஸ் ழமட்ட

டப்ன' ன்று ட்ஜ் டள்லடி ண்ஞி பிடுபமர்'' ன்று

ளசமல்யக் ளகமடுத்டமமம். ிடயபமடயனேம் அழட ணமடரிப்
ண்ஞி பிதமம் ழடமற்றுப் ழமகும்டிச்

ளசய்டபிட்மமம். ழகமர்ட்டுக்கு ளபநிதிழ பந்டவுன்
பக்கர ல் அபிம் ஃீஸ் ழகட்மமம். உழ அபன்

அபரினம் அபர் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட டந்த்த்வடழத
டயனப்ிமமம். ''ளப்ழ ளப்ழ'' ன்மமம்!'' ன்?
ன்கயட்ழனேணம இப்டிப் ண்டகயமய்?'' ன்று பக்கர ல்
ழகட்க, ''உன்கயட்ழ ணட்டுளணன்? உன் அப்ன், மட்ன்

பந்டமலும் இழடடமன் க்கும்'' ன்று அர்த்டம் ளடமிக்க
''உக்கும்

ளப்ழ! உங்க அப்னுக்கும் ளப்ழ!”

ன்மமம்.
இப்டித்டமன் ரிஃமர்ணர்கள் ''சமஸ்டயம் ளசமல்கய
எலங்குகள் ழபண்மம். மங்கள் ளசமல்கய

எலங்குகவநக் கவிடினேங்கள்'' ன்மல், ஃமழமதர்கள்

னடயல் ிடயபமடய பக்கர ல் டவஞதில் ழகவ

மடகணமக்கயக் ளகமண்டழம, இந்ட ீ ர்கநின்
மதத்டயல் டங்கலக்கு னெத்டயல் அழக
ஆடமதங்கவந அவந்டபிட்டு, ளகமஞ்ச மள் ஆ
அப்னம், ''சமஸ்த் னொலுக்கும் ளப்ழ; உன் னொலுக்கும்
ளப்ழ'' ன்று, ந்ட எலங்குணயல்மணல் ழமக

ஆம்ிக்கயன்மர்கள். இம்ணமடயரி ந்டர்ப்டயல்
டன்நபில் ஏநவு ன்மகழப சுத்டமகவுள்ந ீ ர்கள்
டங்கவநச் ழசர்ந்டபர்கவநழத கண்டித்டபிட்டுத்
டமங்கலம் ட்டிி கயப்ட ழம டமபட
ிமதச்சயத்டம் ண்ஞிக் ளகமள்கயமர்கள். ணற்

டவபர்கலக்குத் டங்கவநச் ழசர்ந்டபர்கள் பிட்டு
பிட்டுப் ழமகயமர்கள் ன்மல் அபணமணமதினக்கயட.
அடமல் கண்டும் கமஞமணலும் ழடம டட்டிக் ளகமடுத்டக்
ளகமண்டு ழமகயமர்கள். ளமம்வும் ணயஞ்சயப்
ழமமல்டமன் 'க்ஸ்ளல்' ண்டகயமர்கள்
[ஸ்டமத்டயயனந்ட ளபநிழதற்ய பிடுகயமர்கள்]

அழகணமக அந்டத் டஞிச்சல் இபர்கலக்கு பனபடற்குள் ,
இபர்கநிம் அிப்ிமத ழடப்ட்பர்கழந ணவந்ட
டமங்கள் ணட்டும் ழசர்ந்ட இன்ளமன சரர்டயனத்ட இதக்கம்
ஆம்ிக்கய ஸ்டயடயக்கு பந்டபிடுகயமர்கள். அடமல்,
''ீங்கள்

ன் 'க்ஸ்ளல்' ண்டபட? மங்கழந

னலக்குப் ழமட்டுபிட்டு ளபநிதில் பந்டபிட்ழமம்''
ன்கயமர்கள்.
ித்தைச் சமன்று
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமம்
ித்தைச் சமன்று
இந்ட டைற்மண்டில் ித்தைணமகத் டயனம்த் டயனம்ப்

மர்த்ட பிதம் ளசமல்கயழன். டர்ணசமஸ்டய ஆசமங்கள்
த்டவழதம ஆதிம் பனங்கநமகப் ிநவுமணழ
இனந்டயனக்கயன். அத்வபடம், த்வபடம்,

பிசயஷ்மத்வபடம் ன்ளல்மம் டத்பரீடயதில் ிரிந்ட
ழமடங்கூ இபர்கள் னடப்னட டர்ண சமஸ்டயங்கவந
லடய வபத்டக்ளகமண்டு பிபில்வ. வனத

சமஸ்டயங்கநின்டிழதடமன் ளனம்மம ஆசமங்கள்
இனந்ட. ஆடயதியனந்ட ஆஸ்டம், ஆச்பமதமடய

றத்ங்கலம், ணடேடர்ண சமஸ்டயம், யந்ட க்ந்டங்கள்
னடயதவுந்டமன் ல்ம யத்டமந்டயகலக்கும்
ளமடபமகத் ளடமர்ந்ட இனந்டயனக்கயன்.
இபற்றுக்குள்ழநழதடமன் சய யத்டமந்டயகள் சயவட
பிட்டும் சயவடச் ழசர்த்டம், சயவடக் கூட்டினேம் சயவடக்
குவத்டம் ண்டகயமர்கள். இப்டி வபடயகமசமணமட
ஆதிக்கஞக்கம பனங்கள் எழ ணமடயரிதமக
இனந்டபந்டயனக்க, என டைற்மண்டுக்குள்ழநழத

அழகணமக யந்டணடச் சரர்டயனத்ட இதக்கங்கநமகத்
ழடமன்யத ல்மபற்யலும் ிநவுகள் ற்ட்டு
ளபவ்ழபறு ''க்னப்''கள் ழடமன்ய பிட்!

ணடச் சரர்டயனத்ட அம்சங்கவநழத யவதக் ளகமண்
அசயதல் கட்சயகநிலும் இப்டிழத எவ்ளபமன்றும்

இண்மக, னென்மக உவந்ட ழமதினக்கயன். இப்டி
இடகலக்கு stability (ஸ்டயத்டன்வண) ழமடமடழட இபற்யழ

த்த ம் குவச்சல், இபற்வ ஆம்ித்டபர்கலக்கு
(அபர்கள் ல்பர்கநமகவும், ல்

ழமக்கனள்நபர்கநமகவும் இனந்டமலும்) டழம ம்
குவச்சல் ன்டற்கு அலத்டணம proof -ஆக இனக்கயட.
ளகமள்வககநின் த்தனம், அபற்வச் ளசமன்

ரியகநின் டழம னம்டமன் வபடயக ணதமசமத்வட
னேகனேகமந்டங்கநமகக் கமப்மற்யதினக்கயட. இன்வக்கு
இத்டவ சரர்டயனத்ட ணட இதக்கங்கள் ற்ட் ின்னும்

னக்கமல்பமசயக்கு ழணம ங்கள் இபற்யல் ழசமணல்
னெணம யந்ட ணடத்டயல்டமன் எட்டிக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ளபநிதிழ ஆசமத்டக்கு ணமமகச் ளசமல்கயபர்கள் கூ
உள்ல [அடற்குக்] ளகமஞ்சம் தப்த்டமன்

ளசய்கயமர்கள். டங்கள் ளசமந்ட பிதத்டயல் ஸ்தணமக
அழக 'றர்ஸ்டின்'கவந அடேரித்டக்
ளகமண்டுடமினக்கயமர்கள்! இப்டி அழகம் ன்ிம்
அற்றுடிதமகயக் ளகமண்டினக்கயன்! ளக்ைனுக்கு
ளமயட் கட்டுபளடன்மல் த்டவ
ழயஸ்மமலும் மள், ைத்ம் மர்த்டத்டமன்
ளசய்கயமர்கள் ன்று ழகள்பி!
என ரீவை ழமடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
என ரீவை ழமடம் !

வனத ஆசமம் ழபடணம, சரர்டயனத்டம் ழபடணம

ன்டற்கு என 'ளஸ்ட்' ழமடம். எலங்கர ம், ஞ்சம்,
டயனட்டுப்னட்டு, ழணமசடி, ளகமவ, பிதசமம் இத்தமடயகள்
மம் 'றர்ஸ்டீயத'மக இனந்டழமட
மஸ்டயதினந்டடம, இப்ழமட 'ன்வன்' ஆகயபிட் ிகு
['அயவுப் ிகமசம்' அவந்ட ிகு]

மஸ்டயதமகயதினக்கயடம ன்று மர்த்ட பிட்மல்
ழமடம்!இத்டவ அர்த்ட ம்வழதமடுடமன் மம்
'சரர்டயனந்டய'தினக்க

னடினேளணன்மல், இவடபி னெ

ம்ிக்வககவநக் கட்டிக்ளகமண்டு அலபழடழணல்
ன்றுடமன் ழடமன்றுகயட.

ணத் டெய்வணனேம் ளபநிக் கமரிதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
ணத்டெய்வணனேம் ளபநிக் கமரிதனம்
அழக ணதமசமங்கவந, சங்குகவநச்
சரர்டயனத்டக்கமர்கள் எடக்குபடற்கு ஈயதமக என

கமஞம் ளசமல்ய பிடுகயமர்கள்: ''ணற சுத்டணமக
இனக்க ழபண்டிதடடமழ னக்தம்? 'ரிசுபல்' [சங்கு]
டற்கு? இந்ட 'ஃமர்ணமயடீஸ்' டற்கு?" ன்கயமர்கள்.
ணவத் டிதமக பிட்மல் அட கட்டுப்மணல் ளகட்
பனயகநில்டமன் ழமய்க் ளகமண்டினக்கும். பமபட
ஆதிம், டயமதித்டயல் எனத்டனுக்குத்டமன் கமரிதத்டயல்
ழமகமட ழமடம் ணஸ் கட்டுப்ட்டு ல்டயழழத
ழமய்க் ளகமண்டினக்கும். ணற்பர்கலக்கு என

கமரிதத்வடக் ளகமடுத்ட, 'கமர்த த்பமம' ணவ

கபமிழணம, ழவபதிழம டயனப்ி பிட்மல்டமன்
உண்டு. இவடக் கபித்டத் டமன் ஆசம அடேஷ்மங்கள்
வபக்கப் ட்டினக்கயன்.
ணவத் டிதமக பிட்மல் ன்று ணட்டுணயல்வ; அவட
மண ம், ஸ்ழடமத்ம் ன்று பமக்குன்

ழசர்த்டபிட்மலுங்கூக் ளகமஞ்ச ழத்டக்கு அப்னம்
அட ிய்த்டக் ளகமள்கயட. அடமல் ணழம-பமக்-கமதம்
ன்டி ணவ பமக்கு ணட்டுணயன்ய, சரீ
கமர்தத்ழடமடும் ிவஞத்ழட சங்குகவநக்
ளகமடுத்டயனக்கயட. ணந்டயங்கவந பமக்கமல்

ளசமன்டிழத ழமணம் ன் கமரிதத்வடப் ண்டபட
ஸ்மணத்வட பமக்கமல் ளசமன்டிழத அர்ச்சவ
ன் கமர்தத்வடப் ண்டபட -- ன்று
வபத்டயனக்கயட.
ழகசப, மமதஞ, த்பிக்ண ன்று பமதமல்

ளசமன்மல்கூ கபமன் ணயவணதில் ணஸ் ன்மக
ஈடுடுணமட்ழன் ன்கயழட! அடற்கமக, ''அந்டப்

ன்ிண்டு மணங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ உம்ில்
ன்ிண்டு மணங்கவநத் டயனணண்ஞமல் ழமட்டுக்
ளகமள்ல'' ன்று ளரிதபர்கள் வபத்டயனக்கயமர்கள்.

த்பிக்ணன்டமன் உகநந்டமன். உகத்வட அநந்டபழ
அவட ச்ழபட பமணமக அபடமம் ண்ஞி
ளபள்வநளபழநளன் ளடற்யப் ல்யழ டெக்கய
யறுத்டயமன். ல்ட் இத்டயல்டமன்

'ச்ழபட

ன் ளபலப்ன ணண்கட்டி கயவக்கயட.

ம்னத்டயவக'

'டயனணண்' ன்ட

அடடமன். டநயக்கு அடிணண்டம் இப்டி

பிழசணமட. இப்டிப்ட் ணண்வஞக் குவனத்ட என
கமரிதணமக்கய உம்ிழ ழமட்டுக் ளகமண்மல்,
அப்ழமடடமன்

'த்ரிபிக்ண' ன்கயழமட, ''அப்ம, உன்

ஸ்ரிசம் ளற் ணண்வஞ ன் சரீத்டயலும் டமஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயழன்'' ன்கய ணக் குவனவு
உண்மகும்.
ஆத்ணமிபினத்டயதில் ஏநவுக்கு ழணழ ழமகப்ழமக
ணயன் எனனக டயதமத்டக்கு பமக்கு, கமர்தம்
ஆகயதவபழத இவஞ்சமகத்டமன் ஆகும். கமர்தம்
ஸ்ழடமத்ம், ணந்டயம் ல்மழண அப்ழமட யன்று

ழமய்பிடும். ஆமல் இட டமமகழப பிப்ழமகய
ணமசமம். டபவநவத உடமஞணமகச் ளசமல்பட

பனக்கம். டபவந த்டயல்டமன் னட்வ ழமடும்.
அப்னம் னட்வதியனந்ட ளபநிழத பந்டபிட்டும்
சயகமம் ணீ ன் ணமடயரி த்டயல் ணட்டும்டமன் இனக்கும்.
அந்ட ஸ்ழயல் அடற்கு யத்டயழ ச்பமயப்டற்கு
ழபண்டித ங்ஸ் கயவதமட. ணீ ன் ணமடயரி த்டயல்
கவந்டயனக்கய ஆக்யவ டக்குள்ழந இலத்டக்
ளகமள்லம் gills ன் உறுப்ன ணட்டுந்டமன் அப்ழமட

டபவநக்கு உண்டு. அப்னந்டமன் அட பந பந இந்ட
உறுப்ன ப்டி ணவந்டட ன்ழ ளடரிதமணல் டமமக
ணவந்ட, அடற்கு யத்டயழ இனந்ட ளகமண்டு,
கமற்யழனேள்ந ஆக்யவ ச்பமயக்கக்கூடித ங்ஸ்
உண்மகயட. இப்டி வதர் ஸ்ழறக்குப்
ழமகும்ழமட டமமகச் சங்கு, ணந்த்ம் ல்மம் யன்று
ழமகும். அடற்கமக ஆம்த்டயழழத இளடல்மம்

ழபண்மம், ணஸ் சுத்டம் ழமடளணன்மல், அட டபவந

னடயல் த்டயயனக்கும்ழமழட ங்ஸ்டமன் ழபண்டும்
ன்று டக்கு இனக்கய ச்பம அபதபத்வடனேம் பிட்டு
பிட்டு ... பிட்மல் ன் ஆகும்? உதிவனேம் பி
ழபண்டிதடடமன்!
ளபநிச்சயன்ங்கள், ளபநிக்கமர்தங்கள்,
ளபநிபித்தமங்கள், இபற்யன் னெந்டமன் உள்ழந என
அவதமநனம், கமரிதனம், ழடனம் இல்மணல் ஆகய
யவவணவத அவத னடினேம்*. னடயழழத
கமர்தத்வடக் ளகமடுக்கமணல் ணவ ணட்டும்
வபத்டக்ளகமண்டு டயதமம் ண்ட ன்மல் ணஸ்

ணட்டும் வபத்டக்ளகமண்டு டயதமம் ண்ட ன்மல்
ணஸ் ளமம் ழம் கண்டி ஏடிபிட்டு, அப்னம்
லந்டபித்டமன் வபக்கும். அல்ட கவநத்டத்
டெக்கத்டயல் ளகமண்டுபிடும்.
ணஸ் சுத்டம் டியப்நின் இல்மணல் பமட. உள்
டியப்நின் ளபநி டியப்நின் இல்மணல் பமட.

னொல்கலம், ஃமர்ணமயடிகலம், ளபநிக் கமர்தங்கலம்,
அந்டக் கமர்தங்கவநப் ளமறுத்ட அழக

பித்டயதமங்கலணயல்மணல் ளபநி டியப்நின்
இல்ழபதில்வ.
''ணஸ்

சுத்டத்வட ணட்டுந்டமன் கபிப்ழமம்'' ன்று

பர்கள்
ீ
ளசமன்மலும், இடயல் தமழம என்று இண்டு
டவபர்கள் ணட்டும் ழபண்டுணமமல்

அப்டிதினக்கக்கூடுழண டபி ணற்பர்கள், ''ணம்
ழமடிடமன் இனப்ழமம்'' ன்று ஆபடமகழப

னடிந்டயனக்கயட! இடற்கு மன் ளடமண்வ டண்ஞ ீர்

ழமக இத்டவ ளசமல் ழபண்டிதழடதில்வ. ரிஃமர்ம்,
ரிஃமர்ம் ன்று ஆம்ித்ட ின் ழடசத்டயல் டியப்நிழ
இல்வ ன்ட ல்மனக்கும் ட்பர்த்டணமகத்
ளடரிகய பிதம். ஆமலும் 'அடமல்டமன் இட'
[சரர்டயனத்டம்

ன் கமஞத்டமல்டமன் கட்டுப்மட்டுக்

குவவு ன் பிவநவு] ன்வட எப்னக்ளகமள்ந
தமனக்கும் ணற பபில்வ.
மஸ்டயகர்கள் ன்று ழமகயபர்கவந பிட்டு பிமம்.
அபர்கள் ளமம்க் ளகமஞ்சம் ழர்டமன். ''ரியன்'' ன்று
ழமற்யச் ளசமல்ய, ''மங்கள்டமன் ழபடத்டயன் ஸ்ிரிட்வ

ரிதமகப் னரிந்ட ளகமண்டு இன்ர்ப்ளட் ண்டகயழமம்'',
''அவட 'ஆர்த்டமக்ய'தின்

ஆடயக்தத்டயயனந்ட ணீ ட்டு

உள்நடி ப்கமசம் ண்டகயழமம்.'' ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்ழ ரிஃமர்ம்கமர்கள் அமடயகமணமய்
எலங்கமதினந்ட பந்ட னடமதத்வடக்

கட்டுப்மழதில்மணல் 'டிஃமர்ம்' [உனக்குவவு]
ண்டகயமர்கழந ன்டடமன் டக்கணமதினக்கயட.
ஆதிைம் ஆசமமசங்கள், அலக்குகள்

இனக்கயபர்கவந டுத்ட டுப்ில் உச்சமஞிக்
ளகமம்ிலுள்ந ணஸ் சுத்டத்டக்கு றுங்கள் ன்று,
ளசமல்ய டமங்கள் இங்ழகனேணயல்மணல்
அங்ழகனேணயல்மணல் டயரிசங்கு ழமகத்டயல் ளடமங்குபட
ழமடமட ன்று, ணற்பர்கவநனேம் அபர்கள் ற்கழப
இனந்ட இத்டக்கும் கர ழன உனட்டி பிடுகயமர்கழநளதன்று
டக்கம் டக்கணமக பனகயட. ழபழ என்றும்

ளடரிதமபிட்மலும், ஈஸ்பன் ன்று எனத்டனுக்கு தந்ட

டர்ண யதமதணமக க்கழபண்டும்; ளரிதபர்கள்,

னன்ழமர்கள் கமட்டும் பனயதில் ழமகழபண்டும்
ன்டமல் இடபவ ங்கலக்கு இனந்ட
எலக்கத்வடனேம் ஞிவபனேம்கூ இந்டச் சரர்டயனத்டங்கள்
ழமகப் ண்ஞிபிட். ஸ்படந்டயம், ஸ்படந்டயம் ன்று
ளசமல்ய ல்ழமவனேம் - ஸ்பமபணமக பிதகுஞம்
உள்ந ம்னவத, ல் ளமட ங்கவந ணணவடதில் ளகமண்டு டள்நிதினப்டடமன்

சரர்டயனத்டபமடயகள் ளசய்டயனக்கய வகங்கர்தம். தமனம்
தமனக்கும் அங்க ணமட்ழமம் ன்று
ஆக்கயதினக்கயமர்கள். ல்மனக்கும் ஸ்பதம்டமன் வட் வட் ன் ளதரில் - கனணமகய பிட்ட.

ஆடிதமல், ''மங்கள் யந்ட ணட அிணமிகள் டமன்;

மங்கள்டமன் யணம யந்டணடத்டயன் அிணமிகள்; we are
for religion '' ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்ழ, இபர்கள் ''கமர்தத்டயல்

சமஸ்த் பிழமடணமக வட ழபண்டுணமமலும்

ளசய்ழபமம்'' ன்று ழமகயபவதில் இபர்கள் ிசமம்
ளசய்பட irreligion [ணட பிழமடம்] டமன். 'சமஸ்டயம்
ழபண்மம், சங்கு ழபண்மம், ணஸ் டமன்' ன்று
இனக்கயபன் என்றுக்கும் உடபமடபன்டமன்.
*இவ்பிதம் ‘ளடய்பத்டயன்

குல்’ னடற்குடயதில் கர்ண

ணமர்க்கம் ன் ிரிபிலுள்ந  உவகநிலும், னடல்
இன குடயகநிலும் பர்ஞ டர்ணம் ற்யனேள்ந அழக
உவகநிலும் பிரிபமக பிநக்கப்ட்டுள்நட.
ப
ீ
லர்ஸ்டின்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமம்
ப
ீ
' றர்ஸ்டின் ' கள்
அத்னஷ் வ ம்மல் ித்தை வ ணட்டும்
மர்த்ட அழக பிதங்கவந றர்ஸ்டின் ன்று

டள்லகயமர்கள் ன்மலும் இபர்கலவத குத்டயவு
('ரீன்') டி டயல் ளசமல் னடிதமட அழக
றர்ஸ்டிவ இபர்கழந உண்மக்கயக் ளகமண்டும்,

ின்ற்யக் ளகமண்டும்டமன் இனக்கயமர்கள்! 'ழய் யந்த்'
ன்று சத்டம் ழமட்டு பிட்மல் அடயல் ன் ித்தை

ன்? இப்டிக் கத்டபடமல் ழடசம் றிைணமய்பிடுணம
ன்? ஆமலும் ''ணந்த்மஸ்'' ன்று ழகய ண்டகய
ிடண ணந்டயரிழத* ிங்கம் ண்ஞி னடித்டவுன்,
"ழய்

யந்த் ழகமயக்க ழபண்டும்; இன்னும் ணமக

ழகமயக்கடம் ;இட கூப்ழமடமட" ன்று னென்று மலு
டம் ங்கள் ளடமண்வ ளகமண் ணட்டும் கத்டச்
ளசமல்கயமமம்!
ம் ழடசத்டயல் ணட்டுந்டமன் ன்யல்வ Faith -

(ம்ிக்வகவத) க் குவத்ட அடித்டயல் reason -
(குத்டயவு ன்கய ளபறும் னத்டய டர்க்கத்வட) வபத்ட,
ம்வணனேம் இப்டிதிலத்ட பிட்டினக்கய ல்ம

ழடசத்டயலுழண இப்டிதினக்கயட. Rational -ஆகப் மர்த்டமல்
flag (ளகமடி)

ன்ட ன்? ழடம என டஞிடமழ!அடன்

ணீ ட டப்ிமல் அட ழடசத்ழமகம் ன்மல் இட த்னஷ்
ம ன்? ஆமலும் இப்டிப் ண்டகயபனுக்கு
த்னஷ் மகழப ளதில் டண்வ

ளகமடுக்கயமர்கள்! ணந்த்னர்பணமய் என ப்டயவணதில்

ளடய்பத்வட ஆபமம் ண்ஞிப் னவ ண்டபவடக்
ழகய ளசய்டபிட்டு, என டஞிடமன் ழடசத்டக்கு யம்ல்
ன்மல் அட ப்டி? னண்தகமணமபட, னண்த
ழைத்ணமபட ன்று ளசமல்யபிட்டு மஸ்டயகப் ிசம
பினமக்கவநக்கூ னத்டர், அம்ழத்கர் ிந்ட மநில்
ண்டகயமர்கள்! ஈழமட்டில், கமஞ்சரனத்டயல்டமன்
ஆம்பினம ன்கயமர்கள்! அடமபட அபர்கலம் ழடம
என 'னண்த' --- இப்டிச் ளசமல்பட க்ழக

ழபடிக்வகதமகத்டமன் இனக்கயட!- னண்தகமம், ழைத்ம்
இபற்யல் ம்ிக்வக வபத்டத்டமினக்கயமர்கள்! ளமம்
பிசயத்ம், 'ணமடய', 'ணமடய' ன்கய ழர் வபத்ட (மம்

ழடம பனத்டயல் எனமள் டயனவபதமறு, ளனொர் ணமடயரி
இங்கநில் *ஆமடவ த்டகயழமம் ன்மல்)
அபர்கழநம யத்டயதப்டி ஆமடவழத

ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்! ஆஸ்டயகர்கநமதினக்கய
சட்சவக்கமர்கள் டபிப் ிணமஞத்டக்கு னந்டய
ழகமதிலுக்குப் ழமகமணயனந்டமலும் இனப்மர்கள்;

ழமய்பிட்டு பந்டமலுங்கூச் ளசமல்படற்கு ளபட்கப்ட்டுக்
ளகமண்டு இனந்டமலும் இனப்மர்கள்; ஆமல் இபர்கள்
[குத்டயபமநர் ன்று ளசமல்யக் ளகமள்கயபர்கள்]
'ணமடய' ன்கயமர்கழந, அடற்கு

ஊர்பணமகப் ழமய்

ணரிதமவட ண்ஞிபிட்டு பமணல் swearing-in
ளசய்பழடதில்வ.

ளபறும் ரீன் ன்று ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்மல்
அடற்குப் ளமனந்டமட அழக பிதங்கவந பனழண
ண்ஞத்டமன் ழபண்டிதினக்கயட;அப்ழமடடமன்

ம்னவத க்ஷ்தத்டயல் ணக்கு என ஆர்பத்வட,

ஈடுமட்வ லப்ி அடற்கு ணற்பர்கநின் ஆடவபனேம்
டயட்னடிகயட. இடற்குச் சயன்ங்கலம் கமரிதனம்
இனந்ழடதமக ழபண்டிதினக்கயட. இப்டி கறுப்ன-சயபப்ன
அல்ட கடர் ழமட்டுக் ளகமண்டு ளகமடிவதனேம்

ஸ்ழமகன் அட்வவதனேம் டெக்கயக் ளகமண்டு மட
தமத்டயவ, வகயள் ஊர்பம், ணமட்டுபண்டி ஊர்பம்
ன்று த்டம்ழமட இடயல் குத்டயவுக்குச் ழசமட

த்டவ பிதம் இனக்கயட ன்று மர்ப்டயல்வ.
அடழப ஞ்சகச்சம், ரிபட்ம், மம, மணசங்கர ர்த்டம்
ன்று வ ழகமஷ்டி ழமமல் ரிமசணமகயட.
ளமயடிகல் இன்ஸ்ட் (அசயதல் ஈடுமடு), ழர்

இன்ஸ்ட் ன்டழம இந்ட ழமகத்வட ணட்டுழண
ழசர்ந்ட பிதங்கலக்கமக இப்டி ரீசவ பிட்டு பிட்டு,
ணண்ளஞண்வஞவத ளகமட்டி ளகமலத்டயக்ளகமண்டு

உதிவபிடுகய அநவுக்குப் ழமமல் martyr [டயதமகய]
ட்ம் ளகமடுக்கயமர்கள்! அடழப சமச்படணம
டர்ணத்டக்கமக, ணடத்டக்கமக பிட்மல்
‘றர்ஸ்டியதஸ்’‘அசடு’ன்று

ளடய்பனம் ணடனம் டர்ணனம்

ணட்ம் டட்டுகயமர்கள்.

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
ளடய்பனம் ணடனம் டர்ணனம்
ளடய்ப ம்ந்டம் ழமச்ழசம இல்வழதம டர்ண

ம்ந்டனம் ழமய்பிட்ட. 'மங்கலம் ளடய்பத்வட

ம்னகயபர்கள்டமன், ஆத்ணமவப ம்னகயபர்கள்டமன்' ன்று
ணடச் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமல்யப் ிழதமணயல்வ.

ளடய்பணமமலும், ஆத்ணமபமமலும், டபமமலும் ழமக
அந்ட ளடய்ப சக்டயதிமழழத inspiration ளற்று [உள்
உந்டடல் ளற்று]ப் ணத் டயதமகயகநம ரியகள், அல்ட

ணடமந்டங்கநின் னெ னனர்கநமதினக்கப்ட் Prophet-கள்
என சமஸ்டயம் அல்ட விள் அல்ட ளகமமன் ன்று
ளகமடுத்ட அடவும் அடேபிகநம  னர்பிகர்கநமல்
அடேஷ்டிக்கப்ட்டு என tradition ன்கய weight-ப்

ளற்யனந்டமல் அப்ழமட அடன்டிழத ந்டமல்டமன்
டர்ணனம், எலக்கனம் இனக்கயட. அந்டந்ட

ழடசத்டயயனக்கயபர்கள், ''இடடமன் ஈஸ்பன்
ணக்ழகளதன்று ளகமடுத்டயனக்கய ணமர்க்கம். ந்ட
ணமர்க்கத்டயல் ழமமலும், என ணமர்க்கத்டயலுழண

ழமகமபிட்மலும்கூ அபவப் ிடித்ட பிமம்
ன்ட யம் ன்ழ வபத்டக் ளகமண்மலும், அபன்
ப்ழமட த்டவழதம ப்நமழமடு, ஆர்ழமடு ிஞ்ச
பிதபமங்கவந த்டபடயல் ம்வண இன்
இத்டயல் இன் ணதமசமத்டயல் ிக்கப்

ண்ஞிதிக்கயமழம, அப்ழமட இங்ழக அபன்
கட்வநதமக ந்ட சமஸ்டயம் இனக்கயழடம அவட மம்
அடேஷ்மம் ளசய்த ழபண்டுளணன்டடமன் அபன்
சயத்டம்'' ன்று னரிந்டளகமண்டு (இப்டிப் னரிந்ட

ளகமள்படடமன் யணம பினயப்ன) அந்டப்டிழத ண்ஞ
ழபண்டும். இப்டி அபபனவத னர்பிகர் ழம ஆசம
பனயதில் ழமபவடத்டமன், "ணதமசமழணப ச னர்வப:
ஆசரிட: குர்தமத்: ன்று ளசமன்ட. இவ்பமறு

ண்ஞமணமற்ழமமல் -- "அந்தடம", அடமபட ழபழ

பனயதில் ழமமல் -- "டயழடம ழபத்": பிலந்ட
பிடுகயமன்.

பிலகயமன் ன்மல் ப்டி? ஞிதின் டுபில் ழடம
என கட்வதில் யன்று ளகமண்டினக்கயமன். டிப்டிதமக
ழணழ ளகமண்டு ழமபடற்கு சமஸ்டயம் இனக்கயட.

ரிஃமர்ம்கமர், '' இப்டி இன்ச் இன்ச்சமக ீ றுபளடன்மல்
ளமம் மள் ீஸ்டயடயதில் இனந்ட ளகமண்டினக்கடம்,
எழ டமபமக ழணழ டமவு" ன்று கயநப்ிபிட்டு இபன்
யற்கய கட்வவத உவத்ட பிடுகயமர். இபனுக்கம
ழணழ டமவுகய சக்டய இல்வ. ன் ஆகும்? இனக்கய
ஸ்டயடயதியனந்ட இன்ம் கர ழன பினழபண்டிதடமகழப
ஆகயட. அந்தடம டயழடம ழபத் : டயடமக,
பிலந்டபமக ஆகயமன்.

டவபர் கவண: கர வட உழடசம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
டவபர் கவண : கர வட உழடசம்
கபமன் கர வடதில் ன்மக ச்சரிக்வக
ண்ஞிதினக்கயமர். "ழமகமசமங்கலக்கு, உக

பனக்குகலக்கு பித்தமணமக ீ ழமமதமமல்
(உன்நபில் ீ அபற்வ பிட்டு
பிமளணன்மலுங்கூ) ீ ங்கலக்குத் டப்ம
பனயகமட்டிதமகய பிடுபமய். உன்வப் மர்த்ட அபர்கலம்
அபற்வ பிட்டு பிடுபமர்கள். ஆமல் ீ உன்னுவத
க்ப பிழசத்டமல் இப்ழமட பிட்வடபி உசந்ட

பனயக்குப் ழமகக்கூடுளணன்மலும், மடமஞ ங்கள்
டற்ழமட இனக்கய ஸ்டமத்வட பிட்ழடமடு ணட்டும்
இனக்குழண டபி, பிட்ின் இவடபி உசத்டயதம
என்வப் ிடித்டக் ளகமள்ந அபர்கலக்கு சக்டயனேம்,
ம்ஸ்கமனம் ழமடமட. இனக்கய ிடிப்வனேம் பிட்டு
பிட்டு இன்ம் கர ழன பிலந்ட பிடுபமர்கள்" ன்

இவ்பநவு அிப்மதங்கவநனேம் அக்கயத்டமன், அவத்ட
வபத்டத்டமன்
க்டம :கர்ணண்தபித்பமம்ழம தடம குர்பந்டய மட |
குர்தமத்-பித்பமம்-ஸ்டடம (அ) க்ட-சயகர ர்றர்ழமகங்க்ம் ||

 னத்டய ழடம் ழதத் அஜ்ஜமமம் கர்ண ங்கயமம்
ன்மர் [3.25-26] .
ங்கள் ளமடபமக "கர்ணங்கய" கழந. அடமபட
கமர்தத்டயல்டமன் கட்டுப்ட்டினப்பர்கள். அபர்கநிம்
ளபறுணழ ஆத்ணம, த்தமம் ன்று டிதல் யவவதச்
ளசமல்யப் ிழதமணயல்வ. சமஸ்டயங்கநில்

அபர்கலக்கு அழகக் கமரிதங்கவநக் ளகமடுத்ட அடற்கு
த்னஷ்ணமகழபம அத்னஷ்ணமகழபம இன்ின் ன்
ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ழபடத்டயல்

ளசமல்யதினக்கப்ட் அழக தமக தஜ்ஜங்கலக்கு
இப்டிப்ட் ன்கவநத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட
ழடசத்டயழழத ணவன ளய்ட டமன்தம்னத்டய

உண்மகும்; அல்ட ழணடமபிமம், டயல் பமக்
பிமம் உண்மகும்; னடிபமக ஸ்பர்க்கபமம்

கயவக்கும் ன்ழ ளசமல்யதினக்கும். இந்டயரிதங்கநமல்
இன்ங்கவந அவனேம் ஸ்பர்க்க பமத்வடத்டமன்
ளசமல்யதினக்குழண டபி, இந்டயரித ந்டளணல்மம்
ளடயத்டப்ழம ழணமைணம ீப-ப்ம்ண க்கயதத்வடக்
கர்ணமவுக்குப் மக ளசமல்யதினக்கபில்வ.

ளன்மல் னடயழழத ழணமைம் ன்மல் தமனம்
அவட மணமட்மர்கள் ன்று அடற்குக் கர ழ்ப்ட்
ஸ்பர்கமடய ளநக்கயதங்கலக்கமகழப கர்ணமவபக்

ளகமடுத்ட அந்டக் கர்ணமபிமல் இபனுக்கு உண்மகய
கட்டுப்மட்டியனந்ட, இபயதமணலும், உத்ழடசயக்கமணலும்,
பினம்மணலுழணகூ இபனுக்குச் சயத்டசுத்டய டந்ட

இபவப் மணமர்த்டயகணமகத் டயனப்த்டமன் இப்டிச்
ளசய்டயனக்கயட. ிற்கமத்டயல் ணடம் ன்டயல்
தஜ்ஜகர்ணம குவந்டபிட்ட. ஆமலும் ளௌகயக

மங்கலக்கமகழப ழபறுபிட அடேஷ்மங்கவநக்
கமரிதணமக ளகமடுப்ட ளடமர்ந்டயனக்கயட.
"மழணஸ்பத்டக்குப் ழம, அச ணத்வடச் சுற்று, ிள்வந
ிக்கும். றர்த ணஸ்கமம் ண்ட, ழத் ழமகம்

ரிதமகப் ழமகும். ககடமமஸ்டபம், ளசமல்லு னொமய்
பனம்" ன்ளல்மம் ளௌகயக ன்கலக்கமகழப 
கமரிதங்கவந சமஸ்த்ம் ளசமல்கயட. இந்டப் ில்
உள்ந ற்யமழழத ளனம்மம ங்கள்

இடகவநப் ண்டகயமர்கள். இபர்கள் பமஸ்டபத்டயல்
உதர்ந்ட அயவு ளமட 'அபித்பமன்'கள்டமன்.
இபர்கவநத்டமன் "க்டம:கர்ணண்தபித்பமம்ழம"
ன்கயமர். இபர்கநிம் "இப்டி அல் வளதல்மம்
யவக்கமடீர்கள். ஈஸ்பமடேபம் ன் உசந்ட

க்ஷ்தத்வடழத யவனேங்கள்" ன்று உழடசம்

ண்ஞிமல் டுமட. அபர்கலவத ம்ஸ்கமக்
குவவு கமஞணமக, அபர்கவந இப்ழமட இனக்கய

இத்டயயனந்ழட அபர்கலவத ணவ அடேரித்டக்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகத்டமன் ழணழ ளகமண்டு ழமக
ழபண்டும். இடற்கு அபர்கவநப்

க்குபப்டுத்டபடற்கமகத்டமன் சமஸ்டயங்கழந
அபர்கலக்கு இப்டிப்ட் ஆத்ண ம்ந்டணயல்மட
கமரிதங்கவநனேம் ளகமடுக்கயட. னுக்கமகத்டமன்

அபர்கள் இபற்வப் ண்டகயமர்கள். ண்ஞிபிட்டுப்
ழமகட்டும். ஆமல் இப்டிக் கமரிதம் ண்டபடமல்
ன் ற்டுகயளடன்மல் இபர்கள் உத்ழடசயத்ட ன்
உண்மபழடமடு கூ, இபர்கள் உத்ழடசயக்கமழணழ

ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகச் சயத்டசுத்டய ன் ளரித ன்
உண்மக ஆம்ிக்கயட.
ளௌகயக வ யவத்ழட கமர்தம் ண்ஞிமலும்
சயத்ட சுத்டய உண்மகயட ன்று இப்ழமடளசமல்லுகயழன்.
இத்டவ மனய ன் ளசமன்ழன்? இம்ணமடயரி

ளௌகயகணம ணத்டபம், 'வட்' இபற்றுக்கமகழப
ணடத்வட ணமற் னதல்பட சயத்டத்வட ழணலும்

அசுத்டம்டமன் ளசய்டயனக்கயட ன்று ளசமன்ழன். இட
என்றுக்ளகமன்று ணமமக இனக்கயட. ளகமஞ்சம்
ஆழமசயத்டப் மர்க்கமம்.
னென்று பிடணம ளகமள்வககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்

னென்று பிடணம ளகமள்வககள்
னென்று கட்சயகள். என்று, ணடழண என ஸ்ழஜ் பவதில்
உக ம்ந்டணம ளநக்தங்கவநனேம் ஆடரித்டக்
கமரிதங்கவநக் ளகமடுப்ட. இன்ளமன்று: ணடம் ளமம்
உசந்ட க்ஷ்தத்டக்கமக, ஸ்பச்சணம ஆத்ணம ன்கய

வ ளபவ ணட்டுழண ழசர்ந்டடமக இனக்க ழபண்டும்;
ஆடமல் அடயயனந்ட சங்கு, சயன்ம், கர்ணம
ல்மபற்வனேம் அப்டிழத உனபி பிட்டு அவடச்
சரர்டயனத்ட ழபண்டுளணன்ட. னென்மபட: ளௌகயகணம
அிபினத்டயகள், ஸ்பத ணரிதமவட, தன்டிஃிக்
அவுட்லுக் (இவட 'ரீன்' ன்றும் ளசமல்கயமர்கள்;

அடமபட னத்டயதின் டர்க்கத்டக்குப் னரிடுபடமக இனக்க
ழபண்டும் ன்ட அிப்ிமதம்) இபற்றுக்கு ணடசமங்கள்
மி ளசய்படமல் அப்டிப்ட் அம்சங்கவந ணமற்யச்

சரர்டயனத்ட ழபண்டுளணன்ட. அடமபட சரர்டயனத்டத்டயழழத
இண்டு கட்சய. என்று, இட அழகணமகப் ளமயடிகமக
இனப்ட - ஆத்ண ம்ந்டழண அடிழதமடு இல்மணல்
ழமக பமழ்க்வகக்கமகழப சரர்டயனத்டம் ண்ஞ
ழபண்டுளணன்ட. இன்ளமன்று ளமம் உதர்ந்ட

ஆத்ணமடேபங்கவந ல்ழமனக்கும் ளமடபமக்க
ழபண்டும் ன் அிப்ிமதத்டயழழத ணடத்வடச்
சரர்டுத்டச் ளசமல்பட. ளௌகயகணமக ணடேனுக்கு ணடேன்
பித்தமம் இனக்கப்மட ன் ணத்பத்வடச்
ளசமல்படயல் இண்டு டயனும சரர்டயனத்டபமடயகலம்
எத்டப்ழமகயமர்கள்.

இடபவ மன் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ன்ழமட இண்டு
ழகமஷ்டிகவநனேம் கந்ட கந்ட ளசமல்யக் ளகமண்டு
பந்டபிட்ழன். அடமல் ளகமஞ்சம் குநயப்
ழமதினக்கும். இப்ழமட, ன்ழணம இப்டிப் ழச
ஆம்ித்டடயல் க்ழக டநித் டநி னரிந்ட ளகமண்டு

பனபடமல் உங்கலக்கும் ளகமஞ்சம் ளடநிவு ண்ஞப்
மர்க்கயழன்.
இண்டு ழகமஷ்டிகலம் ணடச் சரர்டயனத்டம் ழபண்டும்
ன்று ளசமன்மலும், இண்டு ழனம் social equality -ச்
(னெச் ணத்டபத்வட) ளசமன்மலும், என ழகமஷ்டி
ஆத்ண ையதத்டக்கமகழப ஆசமத்வட ணமற்ச்

ளசமல்கயட: இன்ளமன ழகமஷ்டி ளௌகயக ையதம்
என்றுக்கமக ணமத்டயம் ஆசமத்வடபிச் ளசமல்கயட.
ளௌகயக ையதச் சரர்டயனத்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
ளௌகயக ையதச் சரர்டயனத்டம்
ின்மடி ளசமன்பர்கள் ளமயடிகல் ீ ர்கநமக
இனக்கயமர்கள். ழர், ஸ்டூன்ட் னெவ்ளணண்ட், ஸ்டயரீ

ஸ்படந்டயம் ன்ளல்மம் ளசமன்மலும் இளடல்மம்
என ணமடயரிப் ளமயடிக்மகழபடமன் இனக்கயன்.
ழமல், ளமயடிகல் ன்று பமர்த்வட
பித்டயதமத்டக்கமகப் ிரித்டப்

ழசுகயமர்களநன்மலுங்கூ ம் ழடசத்டயல் ல்மழண
ளடரிந்டம் ளடரிதமணலும் ளமயடிகமகத்டமன்

ஆகயதினப்ட ம்னவத டர்த்டவச. ரியில்கூ
மயடிக்ஸ்டமன்! இட இனக்கட்டும். இந்ட ழமல்
ரிஃமர்ணர்கள் னர்பமசமங்கவந, ம்வதமக
ங்கலக்கு ற்ட் கமர்தங்கவந டுத்டபிட்டு,
அபர்கவந ளபறும் பமழ்க்வக னன்ழற்த்டயல் ணட்டும்
ளபயப்டுத்டய அடற்கம கமரிதங்கநில்

ஈடுடுத்டகயமர்கள். இடயல் அங்கணமகழப ஸ்ட்வக்,
ளணமன்ஸ்ட்ழன், அடிடடி, கவந ல்மனம் யவதக்
கயநயபிப்ட்டினக்கயன்.

இளடல்மனம் கமர்தம், சமஸ்டயத்டயல் ிள்வந
ிப்டற்கும் ஞ ம்மடவக்கும் ளசமன்டம்

கமர்தம்டமன் ன்மலும் இண்வனேம் ளசய்படயழ
த்டவ பித்தமணயனக்கயட? இண்டுக்கும் க்ஷ்தம்

ளௌகயகம்டமன். இனக்கட்டும். ஆமலும் ணடத்டயழ என
கமர்தத்வடச் ளசமல்யதினக்கும்ழமட அவட ளடய்ப
ணம க்ஷ்தணமக இல்மணல் பமழ்க்வக

னன்ழற்த்டயற்கமகழப ண்டம்ழமடகூ ளடய்பத்டயன்
யவப்ன இனக்கய பிடத்டயழழத ளசய்டயனக்கயட.
ஈஸ்பனுக்கு, ழடபவடகலக்கு, சமஸ்டயங்கலக்கு,

ளரிதபர்கலக்கு அங்கய க்டயனேழ, ‘மம் ழபண்டுகய
பமழ்க்வக த்வட ம்வணபிப் ளரித என சக்டயடமன்
டனகயட’ ன் ம்ிக்வகதில்டமன் இந்டக் கமர்தங்கவநப்
ண்டகயழமம். அடமபட, ... ளகமஞ்சம் பிசயத்டயணமகத்
டமன் இனகயகயட ... உக ம்ந்டணம உமதங்கவநக்
ளகமண்ழ உகுக்கு அப்மற்ட் சக்டயவதப்
ிடிப்டற்குத்டமன் ணடமசமம் ன்ட என க்கம்

உண்வணளதன்மல், இங்ழகழதம எனபிடத்டயல் அந்ட

ஈஸ்ப சக்டயவத உமதணமக வபத்டக்ளகமண்டு, உக
பமழ்க்வகதிழ ன்வண ளக் கமர்தங்கவநப்

ண்டகயழமம்! இப்டிப்ட் கட்டுத் டயட்ங்கலக்கு
உட்ட்டுப் ண்ட ன்று சமஸ்டயம் ளசமல்கயடி
கட்டுப்ட்டு எலங்ழகமடு ண்டகயழமம். இப்டி இடயழ

ளடமக்கய யற்கய ளடய்ப க்டய, ம்ிக்வக ஆகயதபற்மலும்,
side effect-ஆக

உண்மகய அக்கம், எலங்குனவ

இபற்யமலும், மம் ழகட்கமணழ ணக்குக் ளகமஞ்சம்
இபற்யமலும், மம் ழகட்கமணழ ணக்குக் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமகச் சயத்ட சுத்டயனேம் உண்மக ஆம்ிக்கயட.
அடயழ ழணழ ழணழ ழடயப் ழமகயழமடடமன்

டன்மழ இடழமன் அல் ன்கலக்கமக இல்மணல்
ஈஸ்பனுக்கமகழப ணடமடேஷ்மங்கள் ண்ஞ ழபண்டும்
ன் க்பம் உண்மகயட.
இப்டி ழடம என பிடத்டயல் ளடய்ப சயந்டவ, னர்பிக
ஆசமத்டயல் என சயத்வட இபற்ழமடு கமர்தம்

ண்டபடற்கும், அடினடல் டேிபவ ங்ழகனேம்
ளடய்பத்டயற்ழகம, ட்ளடினுக்ழகம கட்டுப்மணல், னலக்க
ளௌகயகணமக டற்குயதமக, டயளகட்டுக் கமர்தம்

ண்டபடற்கும் ளமம் பித்டயதமணயனக்கயட.
அடமல் டமன் ழமக பமழ்க்வகக்கமவடழத
ண்டம்ழமடகூ, ணட ம்ந்டணமவப எனத்டனுக்கு
சயத்ட சுத்டயவதக் ளகமடுக்க ஆம்ிக்கயளடன்மல், ழபறு
பிடணமகச் ளசய்பட சயத்டத்டயல் ழணலும் அலக்வகழதற்ய
அங்கமத் டடிப்வ மஸ்டய ண்டகயட.

என சயன் த்னஷ்மந்டம் ளசமல்கயழன். வ

உத்ழடசயத்டத்டமன் அழகச் சங்குகள் ண்டகயழமம்.
ஆமல் உத்ழடசயத்டடி ஞம் பபில்வ, ிள்வந
ிக்கபில்வ. ன் ண்டகயழமம்? அப்ழமவடக்கு
என ணமற்ம் உண்மகத்டமன் ளசய்கயட. ஆமல் அட
ஆனணமகப் ழமய்பிடுபடயல்வ. ன் இனந்டமலும்
சமஸ்டயத்வட ம்ித்டமழ ளசய்ழடமம்? அந்ட
சமஸ்டயத்டயன் ஆஞிழபம ளகமள்வக ன் கர்ணமப்டி

க்கும் ன்டடமழ ஈஸ்பமடேக் த்டமல் அந்டக்
கர்ணமவப ணக்குக் ளகமஞ்சம் மடகணமக்கயக்
ளகமள்நமளணன்றுடமன் சமஸ்டயம் ளசமன் ழடம
என்வப் ண்ஞிழமம். யக்கபில்வ.

யக்கமபிட்மலும் அந்ட சமஸ்டயழண ம்வண, ''கர்ணம!
அடேபித்டத்டமமகடம்!" ன்று ழடற்யக்ளகமள்லம்டி
ண்டகயட. மம் வடழதம உத்ழடசயத்ட ளடய்ப

ம்ந்டணம என்வச் ளசய்ழடமளணன்மலும், உத்ழடசம்
ஃளதில் ஆிற்மடும் அந்ட ளடய்ப ம்ந்டத்வடனேம்,
சமஸ்டய ஆசவஞவதனேம் அழடமடு பிட்டு பிடுபடற்கு
ணற பனடயல்வ. இப்டிக் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக

ல் பனயதிழழத டயனப்ிபிப் டுகயழமம். ளனங்கய
ந்டக்கநின் ஆனேறக்கமக த்டவழதம ிமர்த்டவ,
ழமணங்கள் ளசய்ட அட யக்கமணல் ளரித ழசமகம்

ற்ட்டு பிட்ட ன்டயல்கூ frustrate -ஆகய [ணமற்த்டயல்
ணம் சயவடந்ட] மஸ்டயகர்கநமகப் ழமபர்கள்
அனர்பணமகழப இனப்மர்கள்.
ஆமல் இடழப ழமல் அல்ட ளமயடிகல் ரீடயதில்
என கமர்தத்வடப் ண்ஞி (கமர்தம் ன்மழ இந்ட

மநில் 'ழமமட்ம்'டமன்!) அட ழடமற்றுப் ழமமல் ன்
க்கயட? ''ம் கர்ணம''ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு

பமபட ழசமணல் இனப்மர்கநம? உழ இன்ம்
ளரித ழமமட்ம், கயநர்ச்சய ன்று ஊவ
இண்மக்குகயமர்கள், த்ழபம் மலக்கு மள் மஸ்டய
டமன் ஆகயட. இட சயத்டத்டக்கு அலக்குடமழ?

கமர்தம் ழடமற்றுப் ழமகமணல் தித்டமலும் இழட
பித்டயதமத்வடப் மர்க்கமம். சமஸ்டயப்டி ண்ஞி
என மத்வட அவந்ட பிட்மல், ணறுடி அழட
மத்டக்கமக கபமிம் ழமபடற்குத் டன்மழழத
என ஜ்வ உண்மகயட. "அபன் இத்டவ

ண்ஞிழட ளரிசு" ன்று அபவச் சும்ணம சும்ணம
ழபண்டிக் ளகமண்டு ளடமந்டவு ண்ஞமணல், "அன்மக
க்டய ண்ஞடம், மம் இப்டிப்ட் ஆவசகவநக்

குவத்டக் ளகமள்நடம்" ன் அயவு டநித் டநிதமபட
பனகயட. அந்ட அநவுக்கு அட சயத்ட சுத்டய. 'ழமமட்ம்'
த்டய கமர்தத்வட மடயத்டக் ளகமள்லம்ழமட ன்
ஆகயட? "மம் சக்டயவதக் கமட்டிமல்
தப்ட்டுக்ளகமண்டு, ழகட்வடப் ண்டகயமர்கநல்பம?
இன்ம் ளகமஞ்சம் ணயட்டிப் மர்ப்ழமம்" ன்று னடப்னட

வட்கள் ளகமண்மடிக் ளகமண்டு, ழணழ ழணழ டிணமன்ட்
ளசய்பவடழத மர்க்கயழமம். ழடமற்மல் த்ழபம்
மஸ்டயதமகயட ன்மல், தித்டமழம ஆவசனேம்
அங்கமனம் மஸ்டயதமகயட. இடவும் அலக்குத்டமன்.
ஆத்ணயக ையதச் சரர்டயனத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமம்
ஆத்ணயக ையதச் சரர்டயனத்டம்
இடபவ ழமல் ரிஃமர்ம் ணட்டும் ளசமன்ழன். ஆத்ண
ம்ந்டணமக ங்கவந உதர்த்ட ழபண்டும் ன்கய
ையதத்டயல் ற்ட்டுள்ந ரியயதஸ் ரிஃமர்ம்
னெவ்ளணன்ட்கள் பிதம் ன்? இவபனேம் equality
(ணத்பம்)

ன் ளதரில் தமனம் வடனேம் ளசய்தமம்

ன்கய ஸ்படந்டயவடடனேம் அடமழழத ஏநவு
பிதக்குவவபனேம் உண்மக்கய பிடுகயன்.

ஆர்த்டமக்ய, றர்ஸ்டின் ன்று டமபட ழவச்
ளசமல்ய ட்ளடிவ break ண்ஞமம் ன்று இந்டத்
டவபர்கள் ளசமல்பட, வடனேழண break ண்டம்

டஞிச்சவ ஃமழமதர்கலக்குக் ளகமடுத்ட பிடுகயட.
அந்டந்ட னெவ்ளணன்டுக்கு ன்று னடயடமக ண்ஞிதினக்கய
எலங்கு பிடயகவநனேம் னடயடமக ற்டுத்டயதினக்கய
'சங்கு'கவநனேம் organised-ஆகச்

சய சய இங்கநில்

அடன் ஃமழமதர்கள் ன்மகழப அடேரித்ட

பனகயமர்களநன்ட உண்வணடமன். ஆமலுங்கூ இப்டி
என கமிதமக இல்மணல் டித்டிதமக

இனக்கப்ட்பர்கள் அந்டப் னட எலங்கயலும் பமணல்
பஞமகத்டமன்
ீ
ழமகயமர்கள். இன்ளமன

ழபடிக்வக:இப்டிப்ட் னெவ்ளணன்ட்கநின் டவபர்கள்
அல்ட னெனனர்கநின் ிந்ட டயம், டைற்மண்டு
ன்று ளகமண்மடும்ழமட மமங்கத் டவபர்கள்,
அயபமநிகள், த்டயரிவககள் ல்மம் அபர்கவநப் ற்ய
மநணமக லடகயமர்கள், ழசுகயமர்கள். ஸ்மம்ப்

ழமடுபட, 'ஸ்மச்சு' வபப்ட ல்மம் ளரித சங்கமய்
க்கயன். ஆமலும் இந்ட இதக்கங்கலக்ழக dedicate
ண்ஞிக்ளகமண் ளணம்ர்கள் வ்பநவு ழர்
இனக்கயமர்கள், கமத்டக்கு எவ்பமட அசட்டு, னட்டு
எரியல் யந்ட ணடத்டயல் வ்பநவு ழர்

இனக்கயமர்களநன்று மர்த்டமல், டைற்றுக்கு ளடமண்டறு
ழர் னடயத னத்டயசமய ழகமஷ்டிகலக்குப் ழமபடற்குப்
டமழம டதங்கயக் ளகமண்டு வனத த்டமம் சய
ணடத்டயல்டமன் எட்டிக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்!

இப்டி மன் ளனவணதடித்டக் ளகமள்லம் ழமழட
இடடமன் பனத்டப் ழபண்டித பிதம், அபணமப்
ழபண்டித பிதளணன்றும் ளடரிகயட. ட்ளடிம

யந்ட ணடத்டயல் இனந்டளகமண்ழ னடயத ரிஃமர்ம்கவந
ஆடரித்ட அடற்கும் “ழ” ழமடுகயமர்கள்; இடயல்

இனந்டளகமண்ழடமன் ரிஃமர்ம்கமர்கவநனேம் ஸ்ழடமத்ம்
ண்டகயமர்களநன்மல் ன் அர்த்டம்? இப்டி

இனக்கவும் ணப்னர்பணம ிடிணமம் இல்வ;அப்டிப்
ழமகவும் வடரிதம் இல்வ; ளணமத்டத்டயல் எனபிட
கன்பிி்ைனுணயல்வ ன்றுடமழ ஆகயட?

ட்ளடிம ணடத்டயல் இனக்கய ணமடயரி இனந்ட
ளகமண்ழ அடயழ னல்லுனபி ணமடயரித் ழடமன்றும் ஆசம
ீப்ழமக்குகவநப் ழமயக்கயளடன்மல் அட டமய்
ணடத்டக்குச் ளசய்கய மிடமழ?
இந்டத் டப்வப் ளமட ங்கள் ணட்டுந்டமன்
ண்டகயமர்கள் ன்யல்வ. ணமன், ளடய்பமம்சழண

இனக்கயபர் ன்று யவத்டக்ளகமண்டு ங்கள் ழமகய

பகம
ீ
ணடத்டவபர்கள்-ீ ர்கள் சயனம் ளடரிந்ழடம
ளடரிதமணழம இடற்குக் கமஞணமதினக்கயமர்கள்.
டிப் ிரிபமகமட ப
ீ
ணடத் டவபர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
டிப் ிரிபமகமட ப
ீ
ணடத் டவபர்கள்
மடணம ஆசமர்தீளணமன்யல் மன் இனப்டமல்
மன் இந்ட பிதத்வடச் ளசமன்மல் உழ vested interest
[ஸ்பத

 ழமக்கம்]  கண்ம் பனம். பந்டமலும்

பட்டும் ன்றுடமன், ணயல் டுபவடச்

ளசமல்மபிட்மல் ழடமம் ன்டமல் ளசமல்கயழன்.

இப்ழமட அழக ஸ்பமணயதமர்கள் ழடமன்யதினக்கயமர்கள்.
இபர்கள் யந்டணடம் ன் parent body -தியனந்ட,
னெஸ்டமத்டயயனந்ட டமங்கள் ிரிந்ட ழமய்ச்
சரர்டயனத்ட ணடம் டிதமக ஆம்ித்டயனப்டமகக் கமட்டிக்
ளகமள்படயல்வ. அடமபட இபர்கள் ளதரிலும்

ஸ்டமம், ணயன் டமபட இனந்டமலும் அவட யந்ட
ணடத்டயன் main stream--கு ளபநிதமக ிம்ண ணமஜ், ஆர்த

ணமஜ் ன்று அழகச் சரர்டயனத்ட இதக்கங்கள் டிதமக
இனப்ட ழமக் கமட்டிக் ளகமள்படயல்வ

ம்ப்டமதணமக பந்டள்நடம், இன்றும் ளனம்மம
ங்கள் பிட்டுப் ழமகத் வடரிதணயல்மணல் எட்டிக்
ளகமண்டினக்கய ணமடயரி இனப்டணம traditional யந்ட
ணடத்டயன் ிடயயடயகநமகழப டங்கவந இந்ட ஸ்பமணயயகள்
ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள். ம்னவத ழபடமந்டம்,

இடயமம் இபற்வப் ற்ய ன்மகப் ிங்கம்

ளசய்டம் னஸ்டகம் ழமட்டும் ிசமம் ண்டகயமர்கள்.
ம்னவத ண்டிவககவநக் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
வதியனந்ட ழதமகம் பவதில் ல்மம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயமர்கள். இவடளதல்மம் மர்க்கயழமட traditionalஆக பந்டள்ந ங்கவநப் ழமன் டர்ண ீங்கவந

பிக்கூ இபர்கள்டமன் ணடப்ிசமத்டக்கமக யவதப்
ண்ஞி, "ணறுணர்ச்சய" ன்கயமர்கழந அப்டி ணத
பிதத்டயல் ங்கவநச் சக்டயழதமடு டயனப்ி

பனகயமர்கள் ன்று ழடமன்றுகயட. அப்டிப்ட் கூட்ம்
இபர்கநிம் ழசனகயட. இபர்கநில் சயனக்கு பிழச
பமக்குபன்வண இனக்கயட. ஆத்ணமர்த்டணம

பிதங்கவநப் ளமட ங்கள் யத்டக் ழகட்கும்
பிடத்டயல் அனகமகவும் ணயல் டயனேம்டினேம் டுத்டச்
ளசமல்கயமர்கள். இன்ம் சய ழனக்கு பிதமடய, பக்வக,
ழபழ ழடம கஷ்ம், ஆத்ட ன்மல் அவடத் டீர்த்ட
வபக்கய சக்டய இனக்கயளடன்று ழமகயமர்கள். யத்டயகள்
உள்நபர்கநமக இப்டிச் சயர் இனக்கயமர்கள்.

அபர்கநிம் ழமகயபர்கள் இம்ணமடயரி மங்கவநப்
ளறுபட ணட்டுணயல்மணல் சய

ணதமடேஷ்மங்கவநனேம் ின்ற் ஆம்ிக்கயமர்கள்.
ஆவகதமல் ிமசரணம டர்ண ீங்கநில் இல்மணல்
டிதமகத் ழடமன்யதினக்கய ஸ்பமணயதமர்கநமலும்
ணடத்டக்கு ல்ட ந்டடமன் பனகயட. ணஸ் பிட்டுச்
ளசமன்ழமமல், ங்கவநப் ழமன் மட ஆசம
ீங்கவநக் கட்டுப்ளட்டி ன்று டிப்மநிகலம்,

ழடசத்டவபர்கலம் டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்ய, னட

ளழன்கலக்கு என ப்ளலடிழ

உண்மக்கயதினந்ட ந்டர்ப்த்டயல், ங்கள் அடி
மஸ்டயகணமகப் ழமகமணல் ழடம ளகமஞ்சணமபட ணட
பிச்பமம் ளற்டற்குக் கமஞழண இந்டத் டி
ஸ்பமணயயகள்டமன் ன்று கூச் ளசமல்மம்.

சயத்டமகத்டமன் இனக்கட்டும், ழபறு ழடம சக்டயதமகத்டமன்
இனக்கட்டும்; மலு ழனக்கு கஷ்த்வடப்
ழமக்குகயமர்கள், அழடமடு அபர்கவநக் ளகமஞ்சம்

தக்டயதில் டெண்டிபிடுகயமர்கள், ஆத்ண பிதங்கவநப்
ழசயனேம் லடயனேம் ிசமம் ண்டகயமர்களநன்டற்கமக
இபர்கவநப் ற்ய ல்டமகத்டமன் யவக்க ழபண்டும்.
இட என ல் ளடமனயமதினக்கயழட ன்று ழமயகலம்
கயநம்ிதினக்கமம் ங்கள் அபர்கநிம் ணமந்டம்
ழமகமம். டடுக்கய பிலந்ட இளணல்மம் என Divine
Messenger [டயவ்த

டெடர்] , Messiah [இவபன் அனுப்ி வபத்ட

ழமக ைகர்] , ளடய்பமம்சழண ளற்பர் ன்று

டமபளடமன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு ழர் இனந்டமல்
genuine -ஆக

இனக்க னடினேணம ன்று ங்கலக்கும்

கக்கம். ஆமலும் 'த்வடத் டயன்மல் ித்டம் ளடநினேம்?'
ன்று மபம், அங்ழகனேம் ஏடுகயமர்கள். இப்டிழத என

க்கம் ளபநிழடசத்டபர்கலம் Gurudom, Swamidom ன்று ழகய
ண்ஞிக் ளகமண்ழ, இன்ளமன க்கம் கூட்ம்
கூட்ணமக இபர்கநிம் பந்ட சயஷ்தர்கநமகயமர்கள்.
ழமய இனக்கமம் ன்டற்கமக, ல்மம் ழமய ன்று
ளசமல்யபி னடிதமட. ழபழ ட ழமயழதம

இல்வழதம, என ஸ்பமணயயதிம் ழமகயமன், ழடம என

கஷ்ம் டீர்கயட ன்மல், பமஸ்டபத்டயல் அபர் அவடத்
டீர்த்ட வபக்கமபிட்மல்கூ, இபனுக்கு என டம சமந்டய
உண்மபட ழமயதில்வழத? யந்டமழ? ிங்கம்
ண்டகயடி அபர் [ளசமந்ட பமழ்க்வகதில்]
இல்மபிட்மலும் ழமகட்டும், அவடக் ழகட்டயல்

இபனுக்கு என ளடநிவு பந்டட யந்டமழ? அபர் ப்டி
ழபண்டுணமமலும் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும் - இபன்
ல்ட ன்று யவத்டப் ழமமன், டன் அங்கம

ணணகமங்கவந பிட்டு ணஸ்கமம் ண்ஞிமன். ழடம
ல்வடனேம் அவந்டமன். னடிபில் ளகமஞ்சணமபட
ளடய்ப க்டய ளற்று ழடம ளகமஞ்சம்

ணடமடேஷ்மத்வடனேம் டுத்டக்ளகமள்கயமன். இந்ட
ணட்டில் ல்டடமன்.
ஆமலும் ‘ணதமசமம்’ ன்று மர்க்கும்ழமட ன்
ஆகயட? இந்ட ஸ்பமணயயக்கள் அழகணமக சமஸ்டய
ஆசமங்கநில் ளனம்மமபற்வக் கனயத்டக் கட்டி

பிடுகயமர்கள். இபர்கநில் னக்கமழ னெடபசம்
ீ
ழனம்
அடயகம ழடத்வட*ஆடரிக்கமடபர்கள்டமன். ழபறு 
ஆசம அடேஷ்மங்கவநனேம் கமத்டக்குப் ளமனந்டமட
ன்று டுத்டப் ழமட்டுபிட்மர்கள்டமன். சமறு - சக்வக,
டமிதம் - உணய ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு, ணதமசம
அடேஷ்மங்கநில் அபபனக்கு ட ரிளதன்று
ழடமன்றுகயழடம, ட இஷ்ணமதினக்கயழடம,
ளநகரிதணமதினக்கயழடம அட ணட்டுழண சமறு, அடடமன்
டமிதம் ன்று வபத்டக்ளகமண்டு மக்கயளதல்மழண
சக்வக, உணய ன்று பிட்டு பிடுகயமர்கள். ங்கவநப்

ழமன் மடிகள் ஆசமம் ஆசமம் ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு, ஸ்ிரிட்வ [உதிவ] பிட்டு பிட்டு

ஸ்ளகயவ [லும்னக்கூட்வ] ணட்டும் ிடித்ட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம் ன்று இபர்கள் ளசமல்ய,
ட்ளடில் ணடத்டயல் ளடமண்டறு ளர்ளன்மக
இனக்கும் ஆசம அடேஷ்மமடயகவந பிட்டு

பிட்டினக்கயமர்கள். ஆமலும் யந்டணட parent body தியனந்ட ளபநிழதயத் டிதம சரர்டயனத்ட
இதக்கணமகவும் இல்மணல் இடயழழத இனந்டளகமண்டு,

இபர்கள் அடேஷ்டிப்டடமன் ரிதம யந்டணடம் ன்று
ங்கள் ிவண ளகமள்லம்டிப் ண்டகயமர்கள்.
இந்ட இத்டயழ டமன் மன் ிரிந்டழமகய சரர்டயனத்ட

இதக்கங்கழந ழடபவளதன்று யவக்கயழன். அிப்மத
ழடணயனந்டமல் ன்மக ஆழமசயத்ட ழடத்வடப்
* பர்ஞ-ஆச்ணங்கவந

ளமறுத்ட பளபர் ன்ளன்

ளசய்தமம், ளசய்தக்கூமட ன்னும் சமஸ்டய மகுமடு.
ப
ீ
ழபடமந்டயகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
' ப
ீ

ழபடமந்டய ' கள்

ரி ஃமர்ம் ரியன் ன்று டிதமகப் ழமகமணல்
ம்னவத ணடத்டவத 'ய ஸ்னொ'த்டயன் custodians
[கமபர்]

டமங்கள்டமன் ன்கயபர்கநில் இன்ளமன

பவகதிர் ”ழபடமந்டம, ழபடமந்டம” ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு, ஃிமிவதத் டபி கர்ணமக்கநமக இனக்கய

ல்மழண ம் ணடத்டயன் சக்வகடமன் ன்று டெக்கயப்ழமச்
ளசமல்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயல் மணமித ணடேஷ்தின்
டத்வட உதர்த்டக் கர்ணம இல்மணல் னடிதழப
னடிதமட. அடமல்டமன் வபடயகமடேஷ்மங்கவந
பிக்கய பிட்பர்கலம் மட்வவதச் சுற் ழபண்டும்,
handicrafts ளசய்த

ழபண்டும் ன்று ஏதமணல் டமபட

ழபவ பமங்கயமர்கள். டயனப்ித் டயனப்ிச்
ளசமன்வடழத, த்டவ டம் ளசமன்மலும் ழமடமட
ன்று, ணறுடினேம் ளசமல்கயழன் : கமரிதம், ஏதமட

உவனப்ன இல்மணல் சயத்ட சுத்டய மத்தழணதில்வ.
சமஸ்டயத்டயல் னடயல் இபன் ணவ அடேரித்ட
இ ழமக, ஸ்பர்க்க ழமக மங்கலக்கமகழப,

அடமபட இந்டயரித ளநக்தங்கலக்கமகழப கர்ணமவபக்
ளகமடுத்டயனக்கயட. ஆமல் இந்டக் கர்ணமக்கமவநச்

ளசய்படமழழத இந்டயரிதங்கநின் இலப்ன ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமகக் குவகயட. சயத்டம் சுத்டணமகய ணமட
[கமர்தணயல்மணழ] டயதமம் ளசய்தப் னக்கப்
டுத்டப்டுகயட. கமர்தழண ழபண்மம்,
"ழபடமந்டம","த்தமம"

ன்மல் ன் ஆகயட? இவட

மன் ளசமல்பவடபிக் கயனஷ்ஞ ணமத்ணமபின் பமக்கயல்
ளசமல்கயழன்:
கர்ழணந்த்ரிதமஞி ம்தம்த த ஆஸ்ழட ணம ஸ்ணந் |
இந்த்ரிதமர்டமன் பினெமத்ணம ணயத்தமசம :  உச்தழட ||
[கர வட

: 3.6]

அடமபட : "கமரிதத்டயம ஜமம் இனக்கயட? அளடல்மம்
ழபண்மம்" ன்று வக, கமல் னடம

கர்ழணந்டயரிதங்கலக்கு ழபவ ளகமடுக்கமணல்
யறுத்டயபிட்டு ழமக ணவ சுத்டணம டயதமத்டயல்
யறுத்டபடற்கு ஆம்ித்டமல் ன் ஆகயட அந்ட
ணஸ் ணமத்ணமவபதம யவக்கயட? இல்வ.
இந்த்ரிதமர்டமன் ணம ஸ்ணந் இந்டயரிதங்கலக்கு ழபண்டித அல் றகங்கவநத்டமன்
ணற யவக்கயட. கர்ணமபமல் கர்ழணந்த்ரிதங்கவந

அலக்ளகடுத்ட சுத்டப்டுத்டயக் ளகமள்நமடழமட ணறம்

அலக்வகபிட்டு ழணழ ழமகமடடமன். ளபநிதிழ இபன்
ளரித ஃிமர், டத்பஜமி, ரியன்ழகூ (இப்ழமட
த்டயரிவககள் யவத ற்ட்ின் ல்மபற்றுக்கும்
அடயசழதமக்டய டமன்!) ளத்டப் ளதர் இனந்டமலும்,
ளக்சரிலும் னஸ்டகத்டயலும் இபன் வ்பநவு
ழசமித்டமலும், இப்டி ணயழ அலக்வக வபத்டக்
ளகமண்டினப்பவ கபமன் பினெமத்ணம - 'ணம
னென்' ன்றுடமன் ளசமல்கயமர். 'னெவநதில்மணல்
கமரிதங்கவநக் கட்டிக் ளகமண்டு அனச்

ளசமல்கயபர்கநிணயனந்ட ம்வணனேம் ம் ணடத்வடனேழண
ையக்கய இபர்டமன் ணம னத்டயணமன்' ன்று ழமகத்டமர்
பவக் ளகமண்மடுகயமர்கழநம, அபவழத கபமன்

"பினெமத்ணம" ன்கயமர். அடற்கும் ழணழ இன்ளமன
பமர்த்வட ளசமல்கயமர்.
ணயத்தமசம :

ணயத்தம ன்மல் யம் ழம இனந்ட ளகமண்ழ

ளமய்தமகப் ழமகய ழபம் ன்று அர்த்டம். ஆசமழண
ழபண்மளணன்று இனக்கய பமய் ழபடமந்டயவத
'ணயத்தமசமன்' ன்கயமர்.

இபன் கர்ணமவப பிட்டு

பிட்மன். 'ணஸ் சுத்டம்டமழ ல்மம்?' ன்கயமன்.
ஆமலும் இபன் ணஸ் அலக்கயழழத கயக்கயட.

ளபநிழத ழபடமந்டய ழம ழபம் ழமடுகயமன். இப்டி
ளபநிழத என்மகவும் உள்ழந ழபமகவும், உதர்ந்ட
க்ஷ்தத்வடப் ழசயக்ளகமண்டும் கர னம எனக்கத்டயல்

ழமய்க்ளகமண்டும் இனப்டமல் 'ணயத்தமசமன்' ன்கயமர்.
'ணயத்தமசமன்' ன்டற்கு

ரிதம பமர்த்வட hypocrite.

கமரிதம் ண்ஞப் ிடிக்கமட ழசமம்ழயத்டம், என
எலக்கத்டயல் கட்டுப்ட்டினக்கப் ிரிதணயல்மவண இடற்கமகழபடமன் "Vedanta, Vedanta" ன்று சமஸ்டய

கர்ணமபியனந்ட ிரித்டப் ழசுகயமர்கள். உள்ழந
மர்த்டமல் - இவடச் ளசமல் ளமம்
பனத்டணமதினக்கயட - ந்டக் கட்டுப்மட்டிலும்

இல்மணல் இபர்கள் ழமதினப்டமல் அழக lapses*
இனப்ட ளடரிகயட. ஆசமக்கமர்கள்

னெர்கநமதினக்கட்டும், ஸ்பதக் கும்மதினக்கட்டும்,
இக்கழணதில்மட டஷ்ர்கநமகத்டமன் இனக்கட்டும்.
ஆமல் அபர்கநிம் இப்டிப்ட் lapses

இனப்டயல்வதல்பம? அடடமன் discipline (ளய) ன்டன்
சக்டய.
* டணயனயல்

ளசமன்மல் கடுவணதமய் ளடமிக்குளணன்ழ வ

ளரிதபமள் "lapses" ன்று ளசமன்டமகத் ழடமன்றுபடமல்
மனம் டணயழ்ப்டுத்டபில்வ.

யக பிவநவு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
யக பிவநவு
ஆகக்கூடி பிடணம ஆசமச் சரர்டயனத்டங்கவநப் ற்யச்
சுனக்கணமகப் மர்த்ழடமழணதமமல் வனத

எலக்கத்வடனேம் கமரிதங்கவநனேம் டுத்டபிட்டுப்
னடயதவட வபத்டமல், னவச ணீ யத னக்கத்டயல் னடயவசனேம்
ணீ யக் கட்டுப்மடில்மணல் ழமகயமர்கள். இபர்கள்

கமரிதம் ன்று ண்டபளடல்மம் ஸ்பதமம், 'டமன்'
ன்கயவட பநர்த்டக்ளகமள்பட ன்டற்கமகத்டமன்
ஆகயட. ஆசமங்கள் கடுவணதமக இனக்கயளடன்று

இநக்கய, ஃமன் ண்ஞிமல் னும் இநகய ஏடிழத
பிடுகயட. சயத்ட சுத்டய ப் ணமட்ழன் ன்கயட.
"கமர்தத்டயல் என்றுணயல்வ; ழபடமந்டம" ன்மல் ளபறும்
ழசமம்ழயதமகப் ழமகயமன்; அப்ழமட ணஸ்

சுத்டணமகமணல் ழமகயட ன்ட ணட்டுணயன்ய, இனக்கய
சுத்டனம் ழமய் அலக்வகச் ழசர்த்டக் ளகமள்கயட.

ஆசமணயல்மணயனக்கய அமசமம்; ஆசமக் கட்டுப்மடு
ழமடமல் கண்வடத் டயன்ட, குடிப்ட, கம்

ளசய்பட, இன்னும் ணமமங்கவநப் ண்டபட
ன்கய டமசமம்; உள்ளநமன்றும் னளணமன்றுணமக
யமக்ரிய ளசய்னேம் ணயத்தமசமம் ன்வபடமன்
ளணமத்டத்டயல் பினத்டயதமகயன்.
அயந்டபனும், அயதமடமனம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
அயந்டபனும் அயதமடமனம்
இப்டி ல்ம ங்கவநனேம் அடர்ணப் ிபமத்டயல்
அபிழ்த்டபிக் கூமட ன்றுடமன் கபமன் அர்றவ
'பமர்ன்' ண்டகயமன்.

அடயல்டமன் ஆம்ித்ழடன். அப்னம்

'ப்ளக்ட்' ங்ளகங்ழகழதம

- ஆமல் ல்மனம்

ணதமசம ம்ந்டனள்நடமகழப - ழமய்பிட்ட.
ங்கள் 'கர்ணங்கயகள்' டமன் - ில் ஆவசவபத்ட
கர்ணமக்கவநப் ண்டபடயல் ஈடுமடு ளகமண்பர்கள்
டமன். யஷ்கமம்தம், வஷ்கர்ம்தம், த்தமம், ஜமம்
ன்மல், அபர்கள் இனக்கய யவதில் டுமட ன்று
கபமன் ளசமன்வடச் ளசமன்ழன். இபர்கவந ல்யவு
ளமட 'அபித்பமம்:' ன்ழ ளசமல்யதினப்வடனேம்
ளசமன்ழன்.
ரி, ல்யவு ளற் 'பித்பமன்' ன் ண்ஞ
ழபண்டும்? இப்ழமட சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ண்டகய
ணமடயரி கமரிதங்கவநக் குவத்ட ஈயதமக்கயத்ட

ழபண்டுணம? "கர்ணம ல்மம் னைஸ்ளஸ்; ணயன் purity
டமன் னக்கயதம்; அடமல் ஜமத்டக்கு பமனங்கள்" ன்று
உழடசயக்க ழபண்டுணம? னடிபிழ கபமன் இப்டித்டமன்
கர்ணந்யதமத்வட உழடசயத்ட, ஜமத்டயல் ல்மக்
கர்ணமவபனேம் ஸ்ணீ கணமக்கச் ளசமல்கயமர். ஆமல்
னடிபிழடமன்; ஆம்த்டயழ அல். ஆம்த்டயல்
பித்பமன் ன் ண்ஞ ழபண்டுளணன்கயமர்?

... அபித்பமம்ழம

பித்பமம்-ஸ்டடம...
"மடம!"

தடம குர்பந்டய மட குர்தமத்

ன்று அர்றவக் கூப்ிட்டு, தடம

அபித்பமம்:குர்பந்டய டடம பித்பமன் குர்தமத்"
ன்கயமர். ளமம் பிசயத்ணமகச் ளசமல்கயமர். பித்பமன் அடமபட பிதம் ளடரிந்ட ஜமி - ப்டிப்

ண்டகயமழம அந்ட பனயதிழழத அபித்பமம
அஞ்ஜமினேம் ண்ஞிப் மர்க்க ழபண்டுளணன்றுடமன்
ளமடபமக ழமகளணல்மம் ளசமல்பட. ஆமல் கபமன்
ளசமல்படற்கு அர்த்டழணம இடற்கு அப்டிழத ழர்ணமமக
இனக்கயட; தடம - வ்பமறு, அபித்பமம் :அஞ்ஜமிகநம ளமட ங்கள், குர்பந்டய -

ளசய்கயமர்கழநம, டடம - அவ்பமழ, பித்பமன் - ஜமினேம்,
குர்தமத் - ளசய்த ழபண்டும்.

அஞ்ஜமி ண்டகய ணமடயரிடமன் ஜமினேம் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்று ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்கயமர்!
அஞ்ஜமிக்கு இச்சம மத்டயழழத ற்று; அடற்கமகழப
சமஸ்டய கர்ணமக்கவநச் ளசய்கயமன். "அந்ட சமஸ்டய

கர்ணங்கவநழத ஜமினேம் ண்ஞடணப்ம" ன்கயமர்.
"ஜமிக்கு இப்டிப்ட் இச்வச, ஆவசப்ற்று
இனக்கமணம? அடடமழ க த்பமத்டக்கு பனய?" ன்று
ழகட்மல், "மன் அப்டிச் ளசமன்ழம? ஜமினேம் கர்ணம
ண்ஞடம் ன்ழழ டபி, டன்னுவத இச்சம
னர்த்டயக்கமப் ண்ஞடம் ன்று ளசமல்பில்வழத!
ந்ழடணயனந்டமல் இப்ழமழட qualifying clause ழமட்டு
பிடுகயழன்:

குர்தமத் பித்பமன் டடம அக்ட :"
ன்று 'அக்ட:' வபச் ழசர்க்கயமர். "அஸ்கட:" ன்மல்
'ற்யல்மடபமக' ன்று

அர்த்டம். னடயல்

அஞ்ஜமிவதச் ளசமல்லும்ழமட னடல்
பமர்த்வடதமகழப "க்டம:" ன்மர்.

"ற்றுள்நபர்கநம" ன்று ஆம்ித்டமர். சயயதடம

இந்டயரித இன்ப் தன்கநில் ற்றுக் ளகமண்பர்கநமக
அபித்பமன்கள் ந்ளடந்ட கர்ணமக்கவநச் ளசய்கயமர்கழநம
அபற்வழத பித்பமனும் இப்டிப்ட் ற்று இல்மணல்
ளசய்த ழபண்டும் ன்கயமர்.
"டற்கமக? ஜமி

ன்மல் ஜமம் அவந்ட பிட்பன்

ன்று அர்த்டம். ஜமத்டக்கு அப்னம் அபன் அவத
ழபண்டிதட டவுணயல்வ. அபனுக்கு ந்டப் னும்
ழடவபப்மடழமட இந்டக் கர்ணமக்கள் டற்கமக?"
"அடபம? அபன்

டக்கமக இப்டிச் ளசய்த ழபண்டும்

ன்று மன் ளசமன்ழம ன்? ின்ழ ன் ளசய்த
ழபண்டுளணன்மல் சயகர ர்ற : ழமக ங்க்ம்
"ங்க்ம்"

" .

ன்மல் ன்மகப் ிடித்டக் ளகமள்பட;

அடமபட கட்டிப் ிடித்டக் கமப்மற்றுபட. "ழமக

ங்க்ம்" ன்மல் ழமகத்வட இப்டிப் ண
அன்ழமடு கட்டிக்கமப்ட - ல்பனயப்டுத்டபட. ழமகம்
ன்மல் அஞ்ஜமிகள்டமன். ஜமி ழமகத்டக்கு ழணழ
ழமபன்.

"சயகர ர்ற:"---

பினம்ி;"ழமகங்க்ம் சயகர ர்ற:"---

உகத்வட உதர்ந்ட ணமர்க்கத்டயல் ளகமண்டு ழமக
ழபண்டுளணன்று பினம்ி.

ஜமிக்கு ஆவச இனக்கக் கூமடடமன் ன்மலும்
கபமழ அபன் ணற கனவஞ சுக்கும்டிப் ண்ஞி,
"ழதம, ழமகம்

இப்டிக் ளகட்டுப்ழமய் கஷ்ப்டுகயழட;

இவட ங்க்ம் ண்ஞ ழபண்டும்" ன்று ஆவசப்
வபக்கயமன்.
அடமபட ங்கவந ழணழ ளகமண்டு

ழமபடற்கமகழபடமன் ஜமினேம் அபர்கவநப் ழம
சமஸ்டய கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிக் கமட் ழபண்டும்.

டன்னுவத உச்ச யவக்கு அபர்கவந அவனத்டக்
ளகமண்டு ழமபடற்கமகழப அபர்கள் இனக்கய

ஞிப்டிக்கு இங்கய பந்ட, அபர்கலவத வகவதப்
ிடித்டக்ளகமண்டு, 'ம்-க்ம்' ன்டி ன்மக
இறுக்கயப் ிடித்ட ழணழ ற்யக் ளகமண்டு ழமக
ழபண்டும்.

சமஸ்டயழமக்டணமக மடமஞ ங்கள் ன்ளன்

கர்ணம ளசய்த ழபண்டுழணம அபற்வளதல்மம் ஜமிழத
ணமமக இனந்ட ண்ஞிக் கமட்டி, அபர்கவநனேம் ண்ஞ
வபக்க ழபண்டும். அபனுவத ஜமத்வடனேம்
க்டயவதனேம் அப்னந்டமன் அபர்கலக்கு ளகமடுக்க
ழபண்டும். இப்ழமட அபர்கலக்கு அடயல் னசய பமட.
அடமல் னடயல் அபர்கள் சமஸ்டயழமக்ட கர்ணமக்கவநப்
ண்டபடற்ழக, டன்நபில் அபற்வக் கந்டபிட்

ஜமினேம் (ஜமி ன்மல் க்டயணமனும் டமன்) இபற்வச்

ளசய்ட ஊக்குபிக்க ழபண்டும். அபர்கள் இபன் ணமடயரி
ஆபடற்கமகழப னடயல் அபர்கள் ணமடயரி இபன் ஆக
ழபண்டும். ழணல்யவதில் இனக்கய அபன்
பமஸ்டபத்டயல் கர்ணமபில் எட்மபிட்மலும் அப்டி
க்க ழபண்டும். (இடற்கு ழர்ணமமகத்டமன் இப்ழமட
யணமக ழபடமந்டத்டயல் எட்டிக் ளகமண்டினந்டபர்கலம்
அப்டி டிக்கயமர்கள்!)
அப்டிதமமல் ஜமிக்கு ணட்டும் உள்நன்றும்
னளணமன்றுணமக இனக்கய "ணயத்தமசம ழடமம்"
எட்மடம?
எட்மட. பமஸ்டபத்டயல்டமன் அபனுக்கு உள் - னம்
ன் ழடழணதில்வழத! டயலும் எட்மட யவடமழ
ஜமம்? அடயல் ழடமம் ணட்டும் ப்டி எட்டும்?

இன்ளமன க்ஸ்ப்நழன்: இபன் ழபடமந்டய-ழபம்
ழமடுகயபவப் ழமத் டன்வப் ற்ய ழமகம்
உசத்டயதமக யவக்கழபண்டுளணன்ம டமவசதில்

இப்டிச் ளசய்கயமன்? கர்ணமவபச் ளசய்தப் ிடிக்கமட
அங்கமக் குஞத்டமழ அபன் ஜமி ழபம்

ழமடுகயமளன்மல், இபழம யச்சயந்வடதம யஷ்க்ரித
ஜம யவதின் யம்ணடயழழத டமன் மட்டுக்குக்

கயக்கமம் ன்யல்மணல் மண ங்கநிம் ண

கனவஞதமல்பம கர்ணய ணமடயரித் டன்வக் குவத்டக்
கமட்டிக்ளகமண்டு, டக்கு ழபண்டிழத தில்மட
கமர்தங்கவந இலத்டப் ழமட்டுக்ளகமள்கயமன்? இட
டயதமகழண டபி, ணயத்தமசமணமக ப்டி ஆகும்?

ரி, இபன் டற்கமக இந்ட சமஸ்டய கர்ணமக்கவநச்
ளசய்த ழபண்டும்?

இபவ ழமகம் ச்ழஷ்ன் ன்று யவக்கயட.
இபவப்ழம உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயயனக்கயபர்கள்
ப்டி க்கயமர்கழநம அப்டி ந்ட மர்க்க

ழபண்டுளணன்று ங்கலக்கு உள்ல என ஆவசனேண்டு.
தத் தத் ஆசடய ச்ழஷ் : டத் டத் ப இடழம  :
(3.21)

ஆவச உண்ழ டபி, ச்ழஷ்ர்கள் ப்ட ளமம்வும்
உதர்ந்ட ணமடயரி இனந்டமல், இபர்கநமல் ின்ற்

னடிதமணல், அவட அடேரிக்க னடிதமணல் ழடமற்றுப்
ழமபமர்கள்; ழடமற்றுப்ழமபட ளடரிதக்கூமட ன்று
ழமயதமக ழபம் ழமடுபமர்கள். அடமல்
ச்ழஷ்மதினக்கப்ட்பழ மடமஞ ங்கள்
இனக்க ழபண்டித, இனக்கக்கூடித கர ழ் ளபலுக்கு பந்ட,
அந்ட ளபயன் எலங்குகவந த்டயக் கமட்டுகயமன்.
ஜமிக்கு அட கர ழ் ளபல் ன்மலும் மடமஞ
ணடேஷ்தனுக்கு அபமல் னடிதக் கூடிதடம சற்று

உதர்ந்ட ளபல்டமன். சமஸ்த்ழமக்ட கர்ணம ன் இந்ட
ளபவ பிட்மல்டமன் அபன் இன்ம் கர ழ் ளபயல்
மனமய் பிடுபமன். இந்டயரிதம் இலத்டடிச் சயற்யன்க்

கமரிதங்கவந ணட்டுழண ளசய்டமல் மண ங்கள் அந்டச்
ழசற்யழழத னவடந்ட ழமய், அப்னம் ச்ழஷ்மலுங்
கூ அபர்கவநத் டெக்கயபி னடிதமணல் ழமய்பிடும்.
அடமல் சயன் மங்கவநழத என யவதில்
டனபடமதினந்டமலும், இடற்கமக இந்டயரிதங்கவந

ளடயளகட்டுப் ழமகபிமணல் அபற்றுக்கு இஷ்ணம
ன்கவந என க்கம் கட்டுப்டுத்டய சுத்டய

ண்ஞிக்ளகமண்டுணயனப்டம சமஸ்டய கர்ணமக்கவந
ச்ழஷ்ன் ற்யல்மணல், ட்டுக் ளகமள்நமணல்
அடேஷ்டித்டக் கமட் ழபண்டும். இபவப் மர்த்ட இபன்
ணமடயரிழத ண்ஞ பினம்னம் ங்கநமலும் இபற்வ

அடேரிக்க னடினேம். த்தமம், ஆத்ணபிசமவஞ ண்ஞ
னடிதமட ன்கய ணமடயரிக் கர்ணமக்கவநப் ண்ஞ

னடிதமட ன்று இல்வ. ல்மனம் ண்டபமர்கள்.
அடற்கு goal-ம் ழணமைம், ம்ம யபினத்டய ன்ட
ழமல் அபர்கலக்கு அப்ீமகமட ழடம

என்மதில்மணல், அபர்கள் ஆவசப்டும் மங்கநமகழப
இனப்டமல் இந்டக் கர்ணமக்கவநப் ண்டபடயல்
ச்ணங்கள் யதணங்கள் இனந்டமலுங்கூப் ளமறுத்டக்
ளகமண்டு ண்டபமர்கள். இப்டி ச்ணப்ட்டும்,

யதணத்டக்குக் கட்டுப்ட்டும் ண்டபடமழழத
கர்ணமபமட இபர்கள் உத்ழடசயத்ட வத் டனபழடமடு,
உத்ழடசயக்கமட மக இபர்கலவத உள்நத்டயன்
அலக்குகவந அம்ி, இபர்கலவத

ஆவசப்ற்றுக்கவநனேம் குவக்க ஆம்ிக்கும். அப்னம்
யகணம [இழமகத்ட] னுக்கமக இல்மணல்,
னெம் என எலங்கயல் க்க ழபண்டும், குடும்ம்
என எலங்கயல் க்க ழபண்டும், டி ஆள் என

கட்டுப்மட்டில் சரமக அிபினத்டயதமக ழபண்டும்
ன்டற்கமகழப சமஸ்டய கர்ணமக்கவநத் ளடமர்ந்ட
ண்ஞிக் ளகமண்டினப்மர்கள். யஷ்கமம்தகர்ணம ன்ட

இடடமன். அடற்கு ழமபடற்கு பனய கமம்தணமக சமஸ்டய

கர்ணம ண்டபடடமன். ில் ஆவசழதமடு
ண்டபழட கமம்தம்.

ழணல்யவதில் உள்நபன் - "ச்ழஷ்ன்" ன்று
ளசமல்ப்ட்பன் - மடமஞ ீபவக்
கமம்தணமகபமபட சமஸ்டய ஆசமங்கலக்குக் கட்டுப்ட்டு
கர்ணம ண்ஞ வபப்டற்கமகத்டமன் அபற்வத் டமனும்
யஷ்கமம்தணமகப் ண்ஞி பனயகமட் ழபண்டும் ன்று
கபமன் உத்டவு ழமடுகயமர். மணங்கள்
'க்டர்'கநமகப்

ண்டபட ன்று அபர் ளசமன்ழட

கமம்தம்; அவட பித்பமன் 'அக்ட'மகப் ண்ஞ
ழபண்டுளணன்ழட யஷ்கமம்தம்.
பித்பமன் ண்ஞிக் கமட்மபிட்மலும் ளமட ங்கள்

டமபட கர்ணம ண்ஞிக் ளகமண்ழடமன் இனப்மர்கள் கமம்தணமக, "அட ழபடம், இட ழபடம்" ன்று
வடதமபட கமர்தத்வடப் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கமணல்
பனும் ைஞங்கூச் சும்ணம இனப்டயல்வ;  ய

கச்சயத் ைஞணி மட டயஷ்த்-தகர்ணக்னத். ளன்மல்
ிகயனடய ன் ணமவத இப்டித்டமன் த்ப-ழம-டழணம
குஞங்கநமல் ீபவக் கட்டி அபயதமணழ

வடதமபட ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும்டி ஆட்டி
வபக்கயட : கமர்தழட ஹ்தபச : கர்ண : ர்பப்க்னடயவர் குவஞ : (3.5) .

ஆடமல் பித்பமன் ன்கய ச்ழன்
னன்னுடமஞணமகச் ளசய்ட கமட்மபிட்மலுங்கூ

மடமஞ ங்கள் டமங்கநமகழப ஆவசப் னர்த்டயக்கமக
வடதமபட ளசய்டளகமண்டுடமினப்மர்கள்.

இவடழதடமன் இபர்கள் சமஸ்டயத்டக்குக் கட்டுப்ட்டுச்

ளசய்னேணமறு பித்பமன் டன் க்மம்ிநமல் டெண்டுடல்
டனகயமன். கமம்த கர்ணமடமன் 'ஆப்ளக்டிவ்', அடமபட
க்ஷ்தம் ன்மலும்கூ அடற்குப் ழமகய பனய, means,
டன்ிஷ்ப்டிதில்மணல் சமஸ்டயழமக்டணமக ணமற்ய
அவணக்கப்டும்ழமட அடன் டன்வணழத அடிழதமடு
ணமயப்ழமகயட! ணட்ணமக இனப்ழட உத்டணணமக
ணமற்ப்டுகயட. இச்சம னர்த்டயக்கமகழப

ண்டபளடன்கய ழமடம் சமஸ்டய கர்ணம ன்மல்,
"இத்டவ

ணஞிக்கு லந்டயனக்க ழபண்டும், ஸ்மம்

ண்ஞ ழபண்டும், த்பணமக இன் ஆமந்டமன்

இத்டவ ணஞிக்கு அப்னம் சமப்ி ழபண்டும், ழபர்க்க
பினபினக்க ழமணம் ண்ஞ ழபண்டும், ணஞிதடிக்க
ழபண்டும்" ன்ளல்மம் த்டவ கட்டுப்மடுகள்

இனக்கயன்? இளடல்மம் சமஸ்டயழமக்டணமகதில்மணல்
டன்ிஷ்ப்டி ளசய்னேம் ழமட இல்வ அல்பம?
ளயதில்மணல் ளசய்படமழழத ஆவசனேம் அலக்கும்
அடயகணமகயன். அவடழத ளயழதமடு ளசய்டமல்
சமந்டயனேம், சுத்டயனேம் ற் ஆம்ிக்கயன்.

டன்ிஷ்ப்டிழத ளசய்னேம்ழமட அங்கமந்டமன்
அடயகணமகயட; தக்டயக்கு அங்ழக இழணதில்வ.
சமஸ்டய கர்ணமபிமல் இஷ் வத் டனபனும் என
ஈஸ்பன்டமன் ன்று கமட்டி, அபவப் ிமர்த்டயத்ட

அபனுக்கு அங்கயழத கமம்தணமவடக் ழகட்டுப் ளச்
ளசமல்லும்ழமட தக்டய உண்மகய இபவ சுத்டய
ளசய்கயட.

சர்க்கவ னசயத ணமத்டயவ

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
சர்க்கவ னசயத ணமத்டயவ
கமம்த னுக்கமழப சமஸ்டய கர்ணமவபக் கமட்டி
ீபவ ல் பனயதில் 'டமம' ண்ஞிக்ளகமண்டு
பனபடற்கு sugar-coated pills- [சர்க்கவ டபித
ணமத்டயவவத] உடமஞணமகச் ளசமல்மம். இஷ்

ன்டமன் சர்க்கவ ணமடயரி ீபனுக்குத் டயத்டயக்கயட.
அபன் குனந்வடவதப் ழம அயதமடபமதினக்கயமன்.
சர்க்கவ உம்னக்குச் சூடு ன்று குனந்வடக்குத்
ளடரிதமடடழம இந்ட யக ளநக்தங்கள்
ஆத்ணமவுக்குக் ளகடுடய ன்று அபனுக்குத் ளடரிதபில்வ.
சமஸ்டயகமர்கநம ரியகலக்கு இந்டக் குனந்வடதினம்
கனவஞ. அடமல் அட ழகட்கய ளப்ர்ணயன்வக்

ளகமடுக்க யவக்கயமர்கள். குனந்வட ளப்ர்ணயன்ட் ன்ழ
யவத்டமலும் அட உள்லக்குள்ழந ணனந்ட. உள்ழந

ணனந்வட வபத்ட ழணழ சர்க்கவவதப் னசயதினக்கயட.
சூட்வத் டஞிக்கய ணனந்டச் சக்கு உள்ழந யவத

இனக்கயட; ழணழ ணட்டும் ளகமஞ்சூண்டு சூடு ண்டம்
சர்க்கவ டபிதினக்கயட. இடடமன் சமஸ்டயழமக்ட
கர்ணம. இஷ் னர்த்டய ன்று ளபநிதிழ டயத்டயப்மகத்
ளடரிகயட. உள்ழந இந்ட இஷ்ளணல்மம் கஷ்ம்டமன்
ன்று னரிதவபத்ட இஷ்ப்டி ளசய்தமணல் ல்
ளயதில் கட்டுப்டுத்டகய பிழபக ணனந்ட இனக்கயட.
ணனந்ட இனப்ட ளடரிதமணழடமன் குனந்வட

சமப்ிடுகயட. ஆமல் அட யக்கமணல் ழமய்பிடுணம
ன்?

இன்ளமன்று : கமம்த கர்ணமவபத்டமன் கபமன் இங்ழக
ளசமல்கயமளன்மலும், சமஸ்த்ழமக்டணமகப் ண்ஞ
ஆம்ிக்கும்ழமழட, கமம்த கர்ணமக்கழநமடு
யஷ்கமம்தணமகவும் சய கமரிதங்கவநக்

ளகமடுத்டத்டமினக்கயட. ந்த்தமபந்டம்
ழமன்பற்வப் ண்டபடமல் கமம்தணமக இன் மம்
கயவக்கும் ன்று ளசமல்யதினக்கபில்வ; இபற்வப்
ண்ஞமணல் பிட்மல் மபம், ழடமம் ன்று ளசமல்ய,
அடற்குப் தந்டடமன் ண்ஞ வபத்டயனக்கயட.

கமம்தன் ழபண்டும் ன் ஆவசதிமல் அடற்கம
சமஸ்த்ழமக்ட கர்ணமக்கவநச் ளசய்னேம் ீபன்

அழடமடுகூச் ளசமன் இம்ணமடயரி யஷ்கமம்தணம
கர்ணமக்கள் என்யண்வனேம் ளசய்கயமன். இட இபன்
சயத்ட சுத்டயதில் க்பப்டுபடற்கு ழணலும் மதம்
ளசய்கயட.

அன்று கண் அிபினத்டயனேம் இன்று கமடம் சரனயவும்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
அன்று கண் அிபினத்டயனேம் இன்று கமடம் சரனயவும்
இப்ழமட சய சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமல்பட மண
ங்கள் உள் பனழண சமஸ்டயழமக்ட கர்ணமக்கவநப்
ண்ஞமணல் ஜமி ணமடயரி டத்ப பிசமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்க ழபண்டுளணன்ட; கபமனும்

சமஸ்டயங்கலம் ளசமல்பழடம, ஜமி கூப் மணன்
ணமடயரி சமஸ்டய கர்ணமவபப் ண்ஞி ஆசம

அடேஷ்மமடயகவந த்டயக் கமட் ழபண்டுளணன்ட.
ட ரி ன்டற்கு யஸ்ரிவதனேம், தடமர்த்டத்வடனேம்
மர்த்டமல் ழமடம். கபமன் ளசமன்டி ளசய்ட

ளகமண்டினந்டபவதில் ம் ழடசம் ழமகத்டக்ழக
ணமமக த்த டர்ணங்கநிலும், க்டயதிலும் ஜமத்டயலும்,
கமசம மகரிகத்டயலும், னெம் னமபின் சரம
எலங்கயலும் டவசயந்ட இனந்டயனப்வட யஸ்ரி
கமட்டுகயட. இப்ழமட ரிஃமர்ணர்கள் அிப்மதப்டி
ளசய்த ஆம்ித்டின் ப்டிதினக்கயழமம் ன்ட

ளடரிந்டழட. கர வட ளசமன்டி ழணழ இனந்டபனும் கர ழன
இனக்கயபவப் ழமச் ளசய்ட கமட்டிக் ளகமண்டினந்ட

பவதில் ல்மனம் ழணழ ழமமர்கள்; இப்ழமட கர ழன
இனக்கயபனும் ழணழ ழமய் பிட் ணமடயரி
மபித்டக்ளகமண்டினப்டயல் ல்மனம் அட
மடமநத்டயற்குப் ழமய்க் ளகமண்டினக்கயழமம்!

கட்ளல்மம் பிட் ண ஸ்படந்த் யவதினந்ட
ஜமினேம் சமஸ்டயக் கட்டுப்மட்டுப்டிச் ளசய்ட
ணற்பர்கவநனேம் அழடழமச் ளசய்பித்டக்

ளகமண்டினந்டழமழட ழடசம் ஆத்ணயகணமக ணட்டுணயல்மணல் ,
இப்ழமட தன்ஸ் ன்டயல் பனம் அழக பித்வதகள்,
பிதமமம் (கல் கந்ளடல்மம் கூப் ழமய் பமஞிம்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்) ல்மபற்யலும்
உன்டணமதினக்கயட. "ழமகம் ளமய்; ஆத்ணம, ஆத்ணம"
ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு தன்யலும்,

ளமனநமடமத்டயலும் மம் ிற்ட்டு யன்டமகச்

ளசமல்படற்கு ளகமஞ்சங்கூ ஆடமணயல்வ. டனக்கர்கள்,
ிரிட்டிஷ்கமர்கள் ஆகயதபர்கலவத ஆடயக்கத்டயல்டமன்
யந்ட னடமதம் எடுங்கய இபற்யல் backward state
பந்டழட டபி அடனுவத ணடமசமத்டமலும்
ஃிமஃிதமலும் அல்*. கட்டுப்ட்டினந்டமழ
சுத்டயதமகக்கூடித மணமித ங்கவநனேம்

ஸ்படந்டயம் ன்று அபிழ்த்ட பிட்டினக்கும் இப்ழமழடம
ல்மபற்யலும் கர ழனடமன் ழமய்க்ளகமண்டினக்கயழமம்.
"மணமர்த்டயணமகக் கர ழன ழமகயழமம் ன்று

ழபண்டுணமமல் ளசமல்லுங்கள்; தன்யல், கமணர்யல்
அிபினத்டயடமன் ஆகயதினக்கயழமம். Atom research, electronics

ல்மங்கூ கவத்டக் குடித்ட பிட்ழமணமக்கும்" ன்று
ளசமல்மம். ஆமல் ம்னவத moral standard கர ழன
ழமய்பிட்ளடன்று ணற் ழடசத்டமர் - இடபவ ம்
ழடசத்வட டர்ணனணய ன்று ளகமண்மடிக்

ளகமண்டினந்டபர்கள் -அிப்மதப் ஆம்ித்டின்
இபற்யல் மம் னன்ழய ன் ிழதமம்? 'கமணர்ஸ்'
மஸ்டயதமச்சு ன்று மம் ளனவணப்ட்மலும்

இக்குணடய ளசய்கய அந்யதர்கள் ளசமல்பவடக் ழகட்மல்
அபணமணமதினக்கயட. "இந்ட இந்டயதர்கள் னடயல்

கமட்டுகய 'மம்ிள்' என்மதினக்கயட; அப்னம் அனுப்ி
வபக்கய சக்கு ழபமதினக்கயழட!மஞதணயல்மணல்
க்கயமர்கழந!" ன்கயமர்கள். தன்ஸ்

அிபினத்டயதில் ஸ்ம் ளடரிதமடவடத்
ளடரிந்டளகமண்டு, கூச் ழசர்ந்ட ஆமய்ச்சய
ண்டபடற்கும் ம்வண அவ்பநபமக

ம்ணமட்ழளன்கயமர்கள் ன்று ழகள்பி. னன் மநில்
கட்டுப்மட்மல் ற்ட் டர்ணம் ன்கய

அஸ்டயபமத்டயன் ழணழழத பிஞ்ஜம பித்வதகள்,

பிதமமம் ல்மம் ல் ளதழமடு பினத்டயதமதி.
அஸ்டயபம ம் இல்மணல் இப்ழமட இபற்யல்
ற்டுபடமகச் ளசமல்ப்டும் னன்ழற்ண [யவத்ட]]
யற்கமட.
னர்பமசமங்கள் ழபண்டிதடயல்வ ன்று றணமகச்
ளசமல்ய, ங்கள் இவட ழபட பமக்கமக (ழபட பனய
ழபண்மம் ன்வடழத ழபட பமக்கமக) ம்ச் ளசய்ட
பிட்மர்கழந ன்று ணயகவும் டக்கணமக இனக்கயட.
ழபடணம, ழபண்மணம ன்டற்கு அடயகணமக பமடப்
ிடயபமடம் டவும் ளசய்த ழபண்டிதடயல்வ. மன்

இத்டவ ழம் ளசமன்ளடல்மங்கூ அபசயதணயல்வ
டமன். என சயன் பிதத்வடக் ளகமண்ழ னடிவு
ளசய்ட பிமம். பிதமடயதஸ்டன் ணனந்ட சமப்ி

ழபண்டுணம, ழபண்மணம ன்டற்கு பிபமடம் ளரிசமகப்
ண்ஞ ழபண்டுணம? ணனந்வடக் ளகமடுத்டப் மர்த்டமல்

ன் க்கயட, ளகமடுக்கமபிட்மல் ன் க்கயட
ன்று மர்த்டமல் ழமடமடம? ணனந்ட ளகமடுக்கய ணட்டில்
பிதமடய குவகயட, பிட்டு பிட்மல் மஸ்டயதமகயட
ன்று ித்தைத்டயல் ளடரிகயட. அப்ழமட ணனந்ட
ழபண்த் டமன் ழபண்டும் ன்றுடமழ அர்த்டம்?
னர்பமசமங்கள் இனந்டபவதில் ழடசத்டயல் ல்மத்
டவதிலும் அிபினத்டய இனந்டட. இடற்கு ழணமக
எலக்கனம் எற்றுவணனேம் இனந்ட. அபற்வ எனயக்க
ஆம்த்டடயயனந்ட இபற்வளதல்மனம்
பிட்டிதமகயட ன்டயயனந்ழட அந்ட ணனந்ட

இல்மபிட்மல் ஆத்ணமவுக்கு பிதமடயடமன் ன்று

ளடரிதத்டமழ ழபண்டும்? எனழபவந சமப்மட்வ
யறுத்டயமல், உழ ஏய்ச்சமக பந்டமல் சமப்ி
ழபண்டும் ன்று ளடரிகயழடம இல்வழதம?
சமஸ்டயத்வட பிட்ின் டி பமழ்க்வக, னடமத
பமழ்க்வக இண்டிலும் யம்ணடய ழம ிற்மடும்
னர்பமசமம் ழபண்டும் ன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந
ணமட்ழமளணன்மல் ன் ண்டபட?
டவபர்கநமதினக்கப்ட்பர்கள் ணமட்ழளன்கயமர்கள்.
டப்னப் ண்ஞிபிட்ழமளணன்று எப்னக்ளகமள்பட
கஷ்ந்டமன் ன்மலும் எழதடிதமகப் னலகயப் ழமகய
யவ பந்டழமடமபட, எப்னக்ளகமண்டு ளபநிழத பவும்
ணற்பர்கள் ளபநிதில் இலத்டப் ழமவும்

னதத்டமழ ழபண்டும்? இன்ம் னலகயழத

ழமய்பிபில்வ. அடமல்டமன் இவட மன் ளசமல்ய,
ீங்கள் ழகட்டுக் ளகமண்மபட உட்கமர்ந்டயனப்ட!
ழகட்ட ழமடமட. னதல் பனகயட ன்று weather forecast
ழகட்மல் ணட்டும் ிழதமணயல்வ. அட ம்வண

மடயக்கமணயனக்க ன் ளசய்தழபண்டுழணம அவடச்
ளசய்த ழபண்டும். Weather proof ஆக, டர்ண வைதமக,

கபசணமக இனப்ட னர்பிகர்கநின் ணதமசமம் டமன்.
ஆவகதமல் இவடக் ழகட்டற்கு ைஞம்
இிழணமபட ழகட்டிப் ழமபடற்குப்
ிதத்டப்டுபடடமன்.
சயகமம் ¨த்ம் ச னண்ட்ம் ச ணதமசமழணப ச |
னர்வப : ஆசரிட : குர்தமத் அந்தடம டயழடம ழபத் ||

டயடமபன் ன்று கபமவச் ளசமல்கயழமம்.
"டயடமப ீடமமம்" ன்டமபட கமந்டயதமல்
யன்யனக்கயட. அந்ட மணன் க கமர்தனம்
சமஸ்டயத்வடப் மர்த்டப் மர்த்ழடடமன் ளசய்டமன். அந்ட
பனயதியனந்ட மம் அடிழதமடு பலக்கய பிலந்ட

டயடர்கநம ின் அபன் ம்வண மபப்டுத்டபட
ன்யல்மணல், அபவ மம் அவ்பநவு ழபவ
பமங்கமணல், இப்ழமடயயனந்ழட ம்வண னன்ழமர்கநின்
ளயதில் அபன் டெக்கய பிட்டு ையக்கும்டிதமகப்
ிமர்த்டவ ளசய்ழபமம்.
எற்வதடிப்மவட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
எற்வதடிப் மவட
இன்மர், இன் கமத்டயல் ற்டுத்டயமர்கள் ன்ழ

ளடரிதமணல் ம்னவத ஆசமங்கள் பந்டயனக்கயன்.
மணமடேர், ணத்பர், வசடன்தர் ன்று ணக்குப் ளதர்
ளடரிந்டபர்கள் ஏளமன கமத்டயல் ற்டுத்டய
ம்ிடமதத்டயயனப்பர்கலம் ின்ற்றுகய
ஆசமங்கநில் ளனம்மமவப இப்டிக் கமம்

ளடரிதமடடமக, கர்த்டம ளடரிதமடபமகத்டமன் இனக்கயன்.
ணற் ணடங்கவநப் ற்யத் டயட்பட்ணமக இன்மர்
இன் கமத்டயல் ற்டுத்டய ஆசமம் ன்று
ளடரிபடழம ணக்கு இல்வ.

அந்ட ணடங்கள் இந்ட இன்ய ீதர் இந்ட பனத்டயழ
ழமட்மர் ன்று ளசமல்க்கூடித டமர் ழமடுகள்
ணமடயரிதினக்கயன்ளபன்மல், ம் ணடம்?
இட எற்வதடிப் மவட ணமடயரிதினக்கயட! எற்வதடிப்
மவடவத தமர் ப்ழமட ழமட்மர்கள்? ளசமல்த்
ளடரிதபில்வ. ழணல் மர்வபக்குத் டமர் ழமட்

உசத்டயதமதினக்கயட. ஆமல் ழதமசவ ண்ஞிப்
மர்த்டமல் டமர் ழமவபி எற்வதடிப்மவடடமன் 
பிதங்கநில் ழணல் ன்று ளடரிகயட. டமர் ழமடும்
ளகமண்டு பிமட இத்டக்கு இந்ட எற்வதடிப் மவட
டமழ ளகமண்டு ழசர்க்கயட? ங்கள் க்க க்கத்

டமர் ழமட் ரிப்ழமகய பனம பனம் ணமணத்ட ண்ஞ
ழபண்டிதினக்கயட. எற்வதடிப் மவடழதம க்க

க்கத்டமன் இன்ம் ன்மக ஆகயட. ரிப்ழர் ன்
ழச்ழச கயவதமட. அழடழம ஆக்யளன்டும் டமர்
ழமட்டில் டமழதன்ய, எற்வதடிப்மவடதில் உண்ழம?
ழணழ பனயதில்வ ன்று blind alley -தமகச் சயர் டமர்

ழமட் ளணமட்வதமக னடிகய ணமடயரி ந்ட எற்வதடிப்
மவடதமபட னடினேணம? ன்மகத் டயந்ட பிட்

ணமர்க்கம், கூட்ங், கூட்ணமகப் னர்பிகர்கள் ழமழத னல்
னண்டு இல்மணல் மயஷ் ஆ ணமர்க்கம்,
ஆக்யளன்ழ இல்மட ணமர்க்கம், டமர் ழமட் ணமடயரிப்
மர்க்கப் கட்டு இல்மபிட்மலும், ண ளநகர்தணமக,
யடமணமகக் கமல் வதிழழத ணமத்ணமபிம்
ளகமண்டு பிடுகய ணமர்க்கம் - இப்டிப்ட் எற்வதடிப்
மவடடமன் ம்னவத னர்பமசமம். 'டமர் ழமமமல்
கமர் பமரி ண்ஞிச் சுனக்க [பிவபில்] ழமய்ச்

ழசர்ந்ட பிமழண' ன்மல், எற்வதடிப் மவடதிழம

அப்டிச் சுற்யக் ளகமண்டு ழமகமடடமல், குறுக்கு பனயதில்
ந்ழட, அழட ழத்டயல் ஆக்யளன்ட் டவுணயல்மணல்
ழமய்ச் ழசர்ந்ட பிமம். ழமழ ழம னடிதமட
இங்கநில் - கமட்டிழ, ணவதிழ கூ - இடடமன்
ணமர்க்கணமதினக்கயட.

ணளய இதற்வக ளயவத ஆள்பட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமம்
ணளய இதற்வகளயவத ஆள்பட
ஆசமத்டமல்டமன் டியப்நின் னும் ணளய

ற்டுகயட. ஆசமம் ளபநிபிதம் ன்ட சுத்டப் ிசகு.
அடமல்டமன் ணயல் உத்டணணம ண்னம், உதர்ந்ட
கட்டுப்மடும் உண்மகயட. ணடேஷ்தின் ணளய
ன்மதினந்ட பிட்மல் அடன் சக்டய மணமன்த

ணமடயல்வ. அட இபனுவத 'ழச்சர் 'ன்னும்
இந்டயரித ழபகங்கவந அக்கயதமள்பட ணட்டுணயல்வ;
ளபநி 'ழச்சவ'ழத அக்கயதமண்டு பிடுகயட.

ிமம்ணஞன் அத்தத ஆசமத்வட அடேஷ்டித்டமல்
அடற்கமகழப னம்ணமரிகநில் என்று ளய்கயட ன்ட
டணயழ் னெடவ; ழபடம் ஏடயத ழபடயதர்க்ழகமர் ணவன.

இப்டிழத டயவ்வடகநின் கற்ன ளயதிமல் இதற்வக
இன்ளமன ணவனவதப் ளய்கயட ன்று ளசமல்கயட:
ணமடர் கற்னவ ணங்வகதர்க்ழகமர் ணவன.

இவடழத இப்ழமட குத்டயபமநர்கலம் ளகமண்மடும்
டயனக்குலம் ளசமல்கயட:

ளடய்பம் ளடமனமள் ளகமலற்

ளமலளடலபமள்

ளய்ளதப் ளய்னேம் ணவன
மம ீடய ளயப்டி ஆட்சய ண்டபடம் என ணவனவத
பபவனத்டபிடும் :
ீடய ணன்ர் ளயதிர்க்ழகமர் ணவன
இடற்கு ணறுடயவசதில், இபர்கள் ளய டப்ிமல்

இதற்வகனேம் கன்ம ின்ம ன் ண்ஞ ஆம்ிக்கும்.
பள்லபழ ளசமல்கயமர்: மம ீடயனவ டப்ிமல்
ிமம்ணஞனும் டன் ஆசமணணம அத்ததத்வட

ணந்டபிடுபமன் --- அறுளடமனயழமர் டைல் ணப்ர்.
எனத்டன் னவ டப்ிமல் ணற்பர்கலம் னவ டப்ிப்
ழமய்பிடுபமர்களநன்று ச்சரிக்கயமர். இப்டி

ணடேஷ்தனுக்கு ணடேஷ்தன் ணளய ளகட்டுப்ழமபடமல்
மடகணம ன் ளடமர்ந்ட ழமபட ணட்டுணயல்வ.
மம டன் ஆசமத்வட பிட்மல் மல் பநனம்

குன்யபிடும்: ஆ தன் குன்றும் ன்று 'ளடய்பப்னபர்'
ன்னும் டயனபள்லபர் ளசமல்கயமர். இடற்குப் குத்டயவு
டயல் ளசமல் னடிதமட.

ணமற் னடிதமடவப ன்கய Natural Forces -ம் (இதற்வகச்
சக்டயகலம்) ணடேஷ்தின் ணளயக்கு அங்கயதவபடமன்.

எழ ஈஸ்பின் டர்ண ஸ்பனொந்டமன் [ளபநி]
இதற்வகதில் இனக்கய ணத்டம எலங்குக்

கட்டுப்மடு, ணடேஷ்த ணயன் டர்ணக் கட்டுப்மடு
இண்மகவும் ஆகயதினப்ட. இடயழ ணடேஷ்தன்டமன்
ணணயந்ட ணயன் டர்ணத்வட உண்மக்கயக் ளகமண்டு,
அடயல் ஈஸ்ப மந்யத்தத்வட பபவனத்டக் ளகமள்ந
னடினேம். அந்ட டயவ்த சக்டயதமல்டமன் [ளபநி]
இதற்வகனேம் இபன் கட்டிதமந னடிபட.
ளயடமன் றர்தவ, சந்டயவ, பமனேவப, gravity-
ஆர்ரில் யறுத்டய வபத்டயனக்கயட. 'ஃியக்ஸ்'
ணட்டுணயல்வ. ணஸ் ன்மதினந்டமல்டமன் இவப

ழமகமடேகூணமக ன்மதினக்கும். ங்கள் ணஸ்
ளகட்டுப் ழமமல் இதற்வகதிலும் உத்மடங்கள்

மஸ்டயதமகும் ன்று 'சக ம்யவட' ன் ஆனேர்ழபட
சமஸ்த்ம் ளசமல்கயட.
ளயதில் சயந்டபர்கள் ன்ளன் அற்னடங்கள்

ண்ஞிமர்கள் ன்று கவட னமஞங்கநில் த்டவழதம
மர்க்கயழமம். 'ளய்ளதப் ளய்னேம் ணவன' ன்கய
ணமடயரிழத 'மய் ப் மனேம் அக்கயி'வதப் ற்ய

கண்ஞகய கவட ளசமல்கயட. அழட ணடவதில் ஜம
ம்ந்டனம் அபர் டங்கயதினந்ட ணத்டயற்குச் சணஞர்கள்
வபத்ட ளனப்ன, அபர்கவந ஆடரித்ட மண்டித

மமவபழத (இறுடயதில் அபன் ல்பனயப்டுபடற்கு
ஆம் டண்வதமக) டமக்கழபண்டும் ன்று
ஈஸ்பவப் ிமர்த்டயத்டவுன் அபிம் ளபப்ன ழமய்
உனபில் ழமய்ச் ழசர்ந்டட.

Action and reaction are equal and opposite [ ளசதலும்

ிடயச் ளசதலும்

ணசக்டய பமய்ந்டடமகவும் டயரிவதமடமகவுணயனக்கும்]
ன் 'ந்னைன் ம' ல்மக் கமர்தங்கவநனேம் ற்ய
'கர்ணம

டயதரி'வத அடிப்வதமகக் ளகமண்ட ன்ட

ணட்டுணயல்வ; ண்ஞத்டயன் ிடயவனேம், ண

ளயதின் சக்டய ணற் ணங்கநின் ணீ ட ணட்டுணயன்ய
'ழக்சுல்

ஃழமர்ஸ்' ணீ டம் ிடய பிவநவுகவந

உண்மக்குபவடனேம் அடிப்வதமகக் ளகமண்டடமன்.
Mental plane, metaphysical plane, physical plane [ண

ணட்ம்,

ளௌடயகமடீடணம ஆத்ணயத ணட்ம், ளௌடயக ணட்ம்]
னென்வனேம் ழகமத்ட ம் ணடத்டயல் ளசமன்வட physical
plane-ல்

[ளநடயக ணட்த்டயல்] ணட்டும் ளசமல்பழட ந்னைன்

ம. 'ரிதமக்ைன் ஆப்ழமயட்'மட [ிடயச் ளசதல்
டயரிவதமட] ன்று அபர் ளசமன்ட ல்டற்கு டயர்
பிவநபமகக் ளகட்டம், னண்தத்டக்குப் ிடயதமகப்
மனம் உண்மகும் ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கமட.
ின்ழ 'ஆப்ழமயட்' ன்று ன் ளசமன்மளன்மல், என
ந்வடச் சுபர் ழணல் யந்டமல் அட அழட பிவசனேன்
'ஆப்ழமயட்

வக்ை'ில் [டயர் டயவசதில்] டயனம்ி

பனகயமற்ழமத்டமன் physical plane-ல் ல்ம

ரிதமக்ைனும் இனப்மடழழத! மம் ளசய்ட ல்ட
(னண்தம்) ப்டி ளபநிதிழ வுகயழடம அப்டிழத

ளபநிதியனந்ட ணக்கு ல்ட (னண்தம்) டயனம்னகயட;
ளகட்டம் (மனம்) இப்டிழத ன்றுடமன் அடற்கு
அர்த்டம்.
ளபறும் physical plane-ழழத  இதற்வக ன்கய

ளபநிழச்சர் அங்கயதினந்டடமமல் றர்தன் ப்ழமழடம

குநிர்ந்ட ழமதினக்கும் ன்று தன்ஸ்டிஸ்டுகழந

ளசமல்கயமர்கள். ப்டிழதம அடயல் உஷ்ஞ சக்டய ஊயக்
ளகமண்ழதினக்கயட ன்று ளசமல்ய இடன் கமஞத்வடப்
பிடணமக ஊம் ளசய்கயமர்கள். ஆடய கமஞம்
ஈஸ்ப சக்டயடமன். அடடமன் இந்ட ிஞ்ச டர்ணத்டக்கமக,
ழமகங்கநின் ளயதம ழமக்குக்கமகவும்

பமழ்க்வகக்கமகவும் றர்தில் குவதமட உஷ்ஞ
சக்டயவத ஊட்டிக் ளகமண்ழதினக்கயட. தன்டிஸ்ட்கள்
என்ளமன்மகக் ழகள்பி ழகட்டுக் ளகமண்டு

கமஞங்கவநக் கண்டுிடித்டக் ளகமண்ழ ழமமலும்
கவசயதில் தன்யமல் கமஞம் ளசமல் னடிதமட
என 'ஆரியி'ல் [ழடமற்றுபமதில்] டமன் ழமய் னட்டிக்
ளகமண்டு யற்கயமர்கள். ன்ஸ்வன் ணமடயரி ளமம்ப்
ளரிதபர்கள் அடடமன் ஈஸ்ப சக்டய ன்று ணஸ்கமம்
ண்டகயமர்கள். ணடேஷ்த ணளய, ணிட பமழ்பின்
எலங்கு ஆகயதவும் அழட சக்டயனேவத டர்ணத்டக்கு
இன்ளமன னொந்டமமவகதமல், ணளயழத

இதற்வகவதனேம் மடகணமகழபம மடகணகழபம
ஆக்குகயட.
பிஷ்ட ஸ் மணத்டயன் ' ச்னடய'தில் கபமவ
ழச்சர் ன்கய ப் ிஞ்ச டர்ணம், ணடேஷ்த
ணளயவத உண்மக்கும் ணடமசம டர்ணம் ஆகயத
இண்டுக்கும் னெணமக ளமம் அனகமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. டரிப்ட (டமங்குபட) டர்ணம் ளபட்
ளபநிதிழ பினமணல் ளடமங்கயக் ளகமண்டினக்கய
ைத்ங்கவநனேம், டயக்குகவநனேம், னணயவதனேம்,

உனண்வதம னணயதியனந்ட பனயதமணல் ளகமட்மணல்

னத்த்வடனேம் றக்ஷ்ணணமக டரிக்கும் டர்ண ஸ்பனொம்
கபமழ ன்று அடயல் என ஸ்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட.
த்ளதௌ  சந்த்மர்க-க்ஷ்த்ம கம் டயழசம னர்-ணழமடடய:
:|
பமறழடபஸ்த பர்ழதஞ
ீ
பித்னடமய ணமத்ண :||
பமறழடபனுவத பர்தம்டமன்
ீ
அண் ழகமநத்வடனேம்,
னழகமநத்ட னத்த்வடனேம் டமங்கயத் டரிக்கயட ன்று
இங்ழக ளசமல்யபிட்டு, அப்னம் ணடேஷ்தன் ன்

வசடன்தப் ிஞ்சத்வடச் ழசர்ந்ட இந்த்ரிதம், ணஸ்
னத்டய, ித்ழதக குஞம், ழடஸ், ம், வடர்தம், ழைத்ம்
ன் சரீம் அடயல் அயபமதினக்கய ழைத்ஜ்ஜன் ன்
ஆத்ணம ல்மழண பமறழடப ணதணமட ன்று
பர்ஞிக்கப்டுகயட.

இந்த்ரிதமஞி ணழம னத்டய : த்---த்பம் ழடழம ம்
த்னடய :|

பறழடபமத்ணகமன்-தமற: ழைத்ம் ழைத்ஜ்ஜ ப
ச :||

ப் ிஞ்ச பஸ்டக்கவந கபமழ ழமகச் ழசர்த்டப்
ிடித்ட ம்ந்டப்டுத்டய டர்ண ளயதில்

வபத்டயனக்கயமன். வசடன்தணம ீபப் ிஞ்சத்டயழம
ணஸ் ன்று என்வத் டந்ட, அடற்கு ஸ்படந்டயம் டந்ட
ஆட்ம் ழமட்டுபிட்டு, ீபன் டமமகழப அவட

ளயப்டுத்டயக் ளகமள்கய ரீடயதில் சமஸ்டயங்கவநனேம்

ளகமடுத்ட அடயல் ஆசமத்வட னடமபடமக

வபத்டயனக்கயமன் ன்வட அடுத்ட ஸ்ழமகம்
உஞர்த்டகயட. இத்டவ மனய மன் ளசமன் 'ஆசமம்'
ன் பிதத்டக்கு னத்டமய்ப்ன வபப்டமக அந்ட
ஸ்ழமகம் இனக்கயட:
ர்பமகணமமம் ஆசம : ப்டணம் ரிகல்ழட |
ஆசம-ப்ழபம டர்ழணம டர்ணஸ்த ப்ன-ச்னேட :||
'ர்ப

ஆகணங்கள்' ன்கய க சமஸ்டயத்டக்கும்

ஆசமழண னடமடமக யர்ஞதிக்கப்ட்டினக்கயட

ஆசமத்டயயனந்ட உண்மபழட டர்ணம்: அந்ட டர்ணத்டக்குப்
ின அச்னேடம கபமன் - ன்று அர்த்டம். அச்னேடன்
ன்மல் அசங்கமணல் 'ஸ்ளடி'தமக இனக்கயபன். டர்ணம்
ன் அளய ஸ்ளடிதமக இனக்க ழபண்டிதடல்பம?
ீபப் ிஞ்சத்டயன் ஆசம பனயதமய் உண்மகும் டர்ண
ளயவதனேம் ப் ிஞ்சத்டயன் சரம எலங்வகனேம்
இப்டி இவஞத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட. அடமபட

ம்னவத ஆசமத்டமல்டமன் ம் ளசமந்ட பமழ்க்வக, ம்
னெ பமழ்க்வக இவப ணட்டுணயன்ய ழமக

பமழ்க்வகழத ல் னவதில் அவணனேம். இவட ப
ீ
ணப்மன்வணனேள்நபர்கள் ல்மனம் னரிந்ட

ளகமள்லம்டி அந்ட கபமன், பமறழடபன், அச்னேடன்
அனள் ளசய்த ழபண்டும். ஆசமங்கநிழழத டர்ணம்
ிப்டமல் டர்ணத்டயன் ினபம கபமன் டமசமம்
டவனக்கும்டிதமக அடேக்யக்க ழபண்டும்.
ணடமசமத்டயன் உட்ிரிவுகள்

னந்வடத உவத் ளடமர்மக என பிநக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணடமசமத்டயன் உட்ிரிவுகள்
னந்வடத உவத் ளடமர்மக என பிநக்கம்1
' சய

கமம், னண்ட்ம், றத்ம்' ன்று ளசமன்2 னென்று

பிதங்கலம் யந்ட ணடத்வடச் ழசர்ந்டவபடமன்.
ணடமந்டங்கநில் இவபதில்வ. ஆடமல் யந்ட
ணடத்டக்குள்ழநழத ளபவ்ழபமனேள்ந ிரிவுகவந
எப்னக்ளகமண்டு, இபற்யல் ிந்டபர்கள் டங்கள்

னன்ழமரின் ிரிவுக்குரித ஆசமத்வடழத ின்ற்
ழபண்டும் ன்று ஸ்ஷ்ணமக ற்டுகயட.
அப்ழமட என ழகள்பி பனகயட. யந்ட ணடம்
ழபடணடம்டமன். அடற்கு னடல் ஆடமம் ச்னடய ன்
ழபடம்; அடுத்டடிதம ஆடமம் அந்ட ழபடத்வட
ஆடமணமகக்ளகமண்ழ அடயல் சுனக்கணமகவும்,
ணவனகணமகவும், குயப்மகவும் ( hint-ஆகவும்)
ளசமல்யனேள்நபற்வ பிநக்கய வபக்கய ஸ்ம்னடய ன்
டர்ண சமஸ்டயம். ஆக, ழபடம்டமன் [இந்ட ணடத்டக்கு]

னெச்சு. இந்ட ழபடத்டயன் ணடமத்ரிதம் ன் ன்டயழ
ற்ட் பித்தமத்டமல்டமன் இடற்குள்  ிரிவுகள்

ற்ட்டினக்கயன். த்வபடம் ன்று எனத்டர் யர்டமஞம்
ண்டகயமர்; அத்வபடம் ன்று இன்ளமனத்டர்,
இண்டுணயல்வ பிசயஷ்மத்வபடம், சுத்டமத்வபடம்,

த்வபடமத்வபடம் ன்ளல்மம் ழர்  பிடணமக
னடிவு ண்டகயமர்கள். வபடயக ணடத்டயல் ல்ம

ளடய்பனம் எழ ணமத்ணமடமன் ன்று எனத்டர்

ளசமல்கயமர். இன்ளமனத்டர் பிஷ்டடமன் ணமத்ணம
ணற் ளடய்பங்கநில்வ ன்கயமர். ழபளமனபர் இழட
ணமடயரி சயபவச் ளசமல்கயமர். ல்மனம் டமங்கள்
ளசமல்படடமன் ழபடத்டயன் ரிதம

அிப்மதளணன்கயமர்கள், 'த்வபடம், அத்வபடம்
ன்ளல்மம் ளதர் ளகமடுத்டமலும் இட sub-title டமன்.
மங்கள் ழபடணடம் ன்டடமன் title' ன்று அபபனம்
ளசமல்கயமர்கள்.

இடயயனந்டடமன் ழகள்பி பனகயட. ழபடணடத்வட பிட்டு
ழபறு ணடத்டக்குப் ழமமல்டமன் டப்ம? டயடமகயமம?
அல்ட எழ ழபட ணடத்டயழழத இனக்கய என

ிரிபியனந்ட அடயழ ிந்டபன் இன்ளமன ிரிவுக்குப்
ழமமலும் டயடமகய ழடமம் பனணம?

ஸ்ழமகத்டயல் வபடயக ணதத்டயல் ணட்டுழணனேள்ந சயவக,
னண்ட்ம், ற¨த்ம் இபற்வச் ளசமல்ய, அப்னம்

ணதசமத்வடனேம் ளசமல்ய, இவபளதல்மபற்யலும்
எனபன் னர்பிகரின் ஆசமத்வடத்டமன் கவிடிக்க
ழபஞடும்; இல்மபிட்மல் டயடமகயமன் ன்று

ஸ்ஷ்ணமக இனக்கயழமட, யந்ட ணடத்டயழழத என
ிரிபியனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமகமணம ன்று

ழகட்ட ரிதில்வடமன். ஆமலும் இப்டிக் ழகட்ட
அடிழதமடு டப்ம பிடண்மபமடம் ன்று டள்நிபி
னடிதமட. ழகட்பர்கநின் ஆர்க்னேளணன்டிலும்
யதமதணயனக்கய ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. அடமல் அவடக்

ழகட்டு, டீர்க்கணமக ஆழமசவ ளசய்டடமன் டயல்
ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட.

ஆர்க்னேளணன்ட் ன்? "ணடமந்டங்கள் ன்மல் அவப
ழபடத்வட ஆடமணமக, ப்மணஞ டைமகக் ளகமள்நமடவப.
விள், ளகமமன், த்ரிிகம், ஃளன்ழமபஸ்டம, க்ந்ட
மழப், ஏல்ட் ளஸ்ட்ளணன்ட்*1 ன்று ழடம
என்வத்டமன் அவப ஆடம க்ந்டணமகக்
ளகமண்டினக்கயன். ஆவகதமல் ழபட ணடம் ன்டயல்
ிந்டள்ந மம் அபற்யளமன்றுக்குப் ழமபட டப்ன.
ஆமல் மம் இந்ட ழபட ணடத்வட பிமணழ இடயல் என
ிரிபியனந்ட இன்ளமன்றுக்குப் ழமமல் ப்டித் டப்ன?
இந்டப் ிரிவுகள் ழடமன்றுபடற்கு னந்டய ப்டிதினந்டட?
ீங்கழந இவடப் ற்ய ன் ளசமல்யதினக்கயீர்கள்?
'ணமறுட்

ல்ம யந்டணட யத்டமந்டங்கநின்

அிப்மதத்டக்கும் ழபடம் எவ்ளபமன ஸ்ழயல் இம்
ளகமடுக்கயட. த்வபடம் பிசயஷ்மத்வபடம்-அத்வபடம்,
வசபம் வபஷ்ஞபம் ன்ளல்மம் டித்டி
ம்ப்டமதங்கநமகப் ிரிபடற்கு னன்மலும்
டன்னுவத க்குப ஸ்டயடயதில் எனபர் ந்ட ஸ்ழயல்
இனந்டமழம அவடப் ளமறுத்டத் டத்பரீடயதில்

த்வபடயதமகழபம, அத்வபடயதமகழபம, இன்ளமன்மகழபம,
இழட ணமடயரி ளடய்ப உமவ ன்று பனம்ழமட சயப
க்டமகழபம, பிஷ்ட க்டமகழபம, அம்மள்
க்டமகழபம, டம் மட்டுக்கு இனந்ட ளகமண்டுடமன்
இனந்டமர். ச்னடய, ஸ்ம்னடயகவநப் மர்த்டமல் இட
என்றுடமன் டத்பம், இட என்றுடமன் ளடய்பம் ன்று
னடிவுகட்டி ல்மனக்கும் ளமடபமக வடனேம்

ளசமல்யதினக்கபில்வ. ஆடமல் ிரிந்ட ழமகமணழ
டணக்குக் 'கன்பிக்ைன்' உள்ந டத்பத்வட அடேரித்டக்

ளகமண்டும், டணக்கு 'அப்ீம’கய ளடய்பத்வட உமயத்டக்
ளகமண்டும் எழ ம்ிடமதணமகத்டமன் யந்டக்கள்
ல்மனம் இனந்டயனக்கயமர்கள். ம்ஸ்கமங்கநிலும்,
ஆசமங்கநிலும் ல்மனம் டர்ண சமஸ்டயப்டி எழ
ணமடயரிடமன் அடேஷ்டித்ட பந்டயனக்கயமர்கள். எழ
குடும்த்டயழழத கூ இனந்டபர்கூ ளபவ்ழபறு டத்ப
யத்டமந்டத்வட அடேரித்டக் ளகமண்டும், அபர்கநில்

எனபர் சயபனவ ண்டகயபமகவும், இன்ளமனபர்
பிஷ்ட னவ ண்டகயபமகவும் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
ச்ளௌட ஸ்ணமர்த்ட*2 கர்ணமக்கநம ஞ்ச ணம

தஜ்ஜங்கள், மற்ட ம்ஸ்கமங்கள், ந்த்தமபந்டம்
னடயதபற்யல் பித்தமணயல்மணல் ல்மனம் எழ
ழமப் ண்ஞி பந்டமர்கள். ிற்கமத்டயல்டமன்
யத்டமந்டம், ளடய்பம் ன்டற்கமக ழபறுழபறு
ிரிவுகநமட'ன்ளல்மம் ீங்கழந

ளசமல்யதினக்கயீர்கழந! ஆவகதமல் இப்ழமட
த்வபடயதமகப் ிந்டயனக்கய எனத்டனுக்கு

அத்வபடத்டயல்டமன் 'கன்பிக்ைன்' ன்மல் அபன் அப்டி
ணமக் கூமடம? சயபனவழத ண்ஞி பனகய என
குடும்த்டயல் ிந்ட எனபனுக்கு பிஷ்டபிம் டமன்

க்டயதினக்கயளடன்மல் அபன் அகத்டப் னவவத பிட்டு
பிட்டு பிஷ்டவபப் னவ ண்ஞிமல் டப்ம? இந்டப்
ிரிவுகள் ிற்கமத்டயல் ற்டுபடற்கு னன்மல்
எனபனுக்கு இப்டிப்ட் ஸ்படந்டயம் இனந்டட
ன்டமல் இப்ழமடம் இப்டி ழபட ணடத்டக்கு
பிழமடணமகப் ழமகமணல். அடற்குள்ழநழத

ணஸ்மையப் டி குமசமத்வட பிட்டு ழபறுபிடணமகச்
ளசய்டமல் அட ப்டித் டப்மகும்?"

இடற்கு ழணழனேம் ழகள்பி ழமகயட மழ ளசமன்வட
வபத்ழட ன்வ ணக்குகயமர்கள்! "சங்கமசமர்தமர் டம்
யத்டமந்டப்டிப் ழமகயபர்கவந ழபட ம்ிடமதத்டயல்

னடப் ிரிவு ன்ழ யவக்கவுணயல்வ, வபக்கவுணயல்வ.
இடற்கு அத்டமட்சயதமக அடபவ யந்டக்கலக்கு இனந்ட
பந்டயனக்கய ளமடப் ளதம 'ஸ்ணமர்த்டர்' ன்ழடடமன்
இன்றுபவ அபவ ஆசமர்தமகக்
ளகமண்டினக்கயபர்கலக்கும் ளதமக இனக்கயட.
மணமடேவச் ழசர்ந்டபனக்கு வவபஷ்ஞபர் ன்றும்,

ணத்பவச் ழசர்ந்டபர்கலக்கு ணமத்பர் ன்றும், இப்டிழத
ணற் ம்ிடமதஸ்டர்கலக்கு எவ்ளபமன டிப்ளதனம்
ற்ட்டினப்டழமல் சங்கவச் ழசர்ந்டபர்கலக்கு
இல்மணல், 'யந்டபமகப் ிந்ட ல்ழமனக்கும்
ளமடபம டர்ண சமஸ்டயங்கவநப் ின்ற்றுகயபன்'
ன்று அர்த்டம் ளகமண் 'ஸ்ணமர்த்டர்' ன்டடமன்
ளதமதினக்கயட. அபர் அபனக்கு னற்ட்
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யனேள்ந ஆசம, அடேஷ்ம,
ம்ஸ்கமங்கவநழதடமன் அபம்ித்டமழ

[யவமட்டிமழ] டபி அபற்யல் ணமறுடல் டவும்
ளசய்தபில்வ. ிற்மடு ணற் ஆசமர்தர்கள் பந்ட
ழமடடமன் டங்கள் டங்கள் ம்ிடமதத்டக்குத் டிப்
ளதர் டந்டட; இபர்கலம் ஆசம, அடேஷ்ம,
ம்ஸ்கமங்கநில் னர்பிகணம டர்ண சமஸ்டயங்கவநத்
டமன் ளனம்மலும் ின்ற்யமர்களநன்மலும்,

அபற்ழமடு டங்கலவத னடயத ிரிவபத் டலவுபடற்கு

அவதமநணமக அடயகப்டிதம சயபற்வனேம்

(ணமச்தஞம், னத்மடமஞம் னடயதபற்வப்
ழமன்வப) ழசர்த்டமர்கள். ச்ளௌட ஸ்ணமர்த்ட
கர்ணமவுக்குக் ளகமஞ்சம் னக்தத்வடக் குவத்ட
னமஞமடயகலக்கு அடயகம் னக்தம் டனபட ழமன் சய
ணமறுமடுகவநனேம் ளசய்டமர்கள். னண்ட்த்டயலும்

[ளற்யக்கு பிடுபடயலும்] னட பிடணமக வபத்டமர்கள்"
ன்ளல்மம் மன் ளசமல்யதினக்கயழல்பம?*3 இவட
வபத்ழட ழகட்கயமர்கள்: "ீங்கள்

ளசமல்யதினப்டயயனந்ழட, ிற்கம ஆசமர்த னனர்கநமக
இனக்கப்ட்பர்கழந அடபவ இனந்ட பந்ட

அபர்கலவத குமசமத்டக்கு பித்தமணமகப்
ண்ஞிதினக்கயமர்களநன்று ஆகயழட! அப்டிதமமல்
இப்ழமடம் அப்டிழத எனத்டன் யந்டபமகழப
இனந்டளகமண்டு ஸ்ணமர்த்டத்டயயனந்ட

வபஷ்ஞபத்டக்ழகம, ணத்ப ணடத்டயயனந்ட
ஸ்ணமர்த்டத்டக்ழகம ழமமல் ன்?" - இப்டி
ஆர்க்னேளணன்ட் ழமகயட.

இடயல் யதமதம் இனப்டமகப்ட்மலும் சமஸ்டய

அிப்மதத்வடத்டமன் மன் ளசமல் ழபண்டும், னர்பிகர்
பனயடமன் ழமகழபண்டும் ன்று உங்கலக்ளகல்மம்
உழடசயத்டபிட்டு மழ னர்பிகர் அிப்மதத்டக்கு
ணமமகச் ளசமல்க்கூமட ன்டமல், அபபனம் டமங்கள்
ிந்டயனக்கய குமசமப்டித்டமன் க்க ழபண்டும்
ன்ழ ளசமல்கயழன். சமஸ்டயத்வட ம்
ழபண்டுளணன்மல் அப்னம் ஆர்க்னேளணன்டுக்கு பமல்னை
இல்வ ஆர்க்னேளணன்டில் த்டவ யதமதம் இனக்க

ழபண்டும் ன்று எப்னக்ளகமண்டு அடன்டிடமன் ளசய்த

ழபண்டும். ம்ிக்வக (faith) ன்னும்ழமழட அட னத்டயதமல்
ணட்டும் னரிந்டளகமள்நக் கூடிதடல் ன்று டமழ
அர்த்டம்? னத்டயக்குப் னரிபவடத் டீர்ணமணமக மழண
ளடரிந்டளகமண்டு பிடுழபமணமடமல், இடயழ 'ம்' ன்
இனக்கயட? ளடரிதமடவடத்டமன் ம் ழபண்டும். இழடம

டயழ 'வணக்' இனக்கயட ன்று கண்டக்குத் ளடரிபவடச்
ளசமன்மல் அடயழ 'ம்னபடற்கு 'ன் இனக்கயட?

ஆடிதமல் ணட ம்ிக்வக, சமஸ்டய ம்ிக்வக, ளடய்ப
ம்ிக்வக ன்ளல்மம் பமர்த்வடகள் இனப்டமழழத ணடத்டக்குப் ழழ Faith ன்று வபத்டயனப்டமழழத -

அடயல் ல்மபற்வனேம் னத்டய டர்க்கத்டமல் பிநக்கயக்
ளகமள்ந னடிதமட ன்றுடமன் அர்த்டம்.
ஆமலும் இப்டிச் ளசமல்ய அடிழதமடு பிட்டுபிமணல்
[யந்ட ணடப்ிரிவுகலக்குள்லம் ிப்ின் டி அவணந்ட
ிரிவுக்கம னர்பமசமப்டித்டமன் ண்ஞ ழபண்டும்
ன்டற்கு] ளகமஞ்சம் கமஞனம் ளசமல்கயழன்.

னடல் ழகள்பி: டத்பத்டயல் 'கன்பிக்ைன்' [உண்வண ன்
உறுடயப்மடு] ன்டற்கமக த்வபடத்டயயனந்ட

அத்வபடத்டக்கு அல்ட அத்வபடத்டயயனந்ட
பிசயஷ்மத்வபடத்டக்கு ணமமணம? இடற்கமகக்
குமசமத்வட பிமணம?- ன்ட.

டத்பத்டயல் ‘கன்பிக்ைன்’ ன்ட னலக்க எனத்டின்
உள்பிதம். ணம் ழமடி ழடம என்வப் ிடித்டக்
ளகமள்நமணல், ன்மகக் கற்யந்ட ஆழமசயத்ட

ற்ட்டமகழபம, அல்ட ல் உள்நடேபத்டயல்

ற்ட்டமகழபமதினந்டமல் அவட எப்னக் ளகமள்நத்டமன்
ழபண்டும். கன்பிைன் ழணம்ழமக்கமக இனக்கக்கூமட.
ஆனணமகப் ழமதினக்க ழபண்டும். ன் அந்ட
யத்டமந்டத்டயழ ற்று ன்டற்குக் கமஞம் ளசமல்த்
ளடரிந்டயனக்க ழபண்டும். கமஞணயல்மணழ ஆழ்ந்ட ற்று
ன்மல், அப்ழமட ம்ஸ்கம பிழசத்டமல் அப்டி

ற்ட்டினக்கும்; அப்ழமட அயபமல் ளசமல்த் ளடரிதமடட
அடேபத்டயல் ழச ஆம்ிக்கும். ப்டிதமதினும் என
டத்பத்டயழ, யத்டமந்டத்டயழ எனபனுக்குப் ற்று

ழணளலந்டபமரிதமதில்மணல் உறுடயதமக இனக்கயட
ன்மல் அந்ட உள்பிதத்வட தமனம்

ஆழைிப்டற்கும், இப்டி ணமக்கூமட ன்று
ளசமல்படற்கும் இல்வ. ஆமல் - இப்ழமட மன்
ளசமல்ப் ழமகயட ளமம் னக்கயதணம மதின்ட் எனத்டனுக்குப் னர்பிகர்கநின் யத்டமந்டத்டக்கு
பித்தமணமக இன்ளமன்யல்டமன் ஆனணம
பிச்பமணயனக்கயட ன்கயடற்கமக அபன் குமசம
அடேஷ்மங்கவந ணமற்யக் ளகமள்ந
ழபண்டிதழடதில்வ.
"இளடன்? டத்பத்டயல்

ழபழதமகப் ழமபவட

எப்னக்ளகமள்நமம், ஆமல் ணதமசமத்வட ணமற்யக்
ளகமள்நக் கூமட ன்மல் குனப்ணமதினக்கயழட!" ன்று
ழடமன்றும். இவட ன்மக அசய, ஆழமசயத்டப்
மர்ப்ழமம். மர்த்டமல் டத்பத்வடப் ற்ய
உள்நடேபத்டக்கும் ஆசம அடேஷ்மம் ன்டம
ளபநிக்கமர்தம், ளபநிச் சயன்ங்கலக்கும் ழர் ம்ந்டம்
இனக்கபில்வ ன்று ளடரினேம். ழர் ம்ந்டம்

இல்மபிட்மலும் சுற்ய பவநத்ட யச்சதணமய்
ம்ந்டம் இனக்கயட. அடிழதமடு

ம்ந்டழணதில்மணயல்வ. "யத்டமந்டம் அடேப
பிதம்; அடற்கு ளபநி ணமசமணம ரிசுபல் டற்கு,
ஆசமம் டற்கு?" ன்று ழகட்கய ரிஃமர்ம்கமர்கழநமடு

மன் ழசர்ந்ட ளகமள்நபில்வ. அபர்கள் ளபநிக் கமர்தம்,
சயன்த்டக்கும் உள்ழந அடேபம் உண்மபடற்கும்
அடிழதமடு ம்ந்டணயல்வ ன்று டப்மக யவத்டக்

ளகமண்டினப்பர்கள். அபர்கள் யவப்டயல் டப்ன ன்
ன்வடத்டமன் இவ்பநவு மனய டுத்டச் ளசமல்யக்
ளகமண்டினந்ழடன்.
இப்ழமட ன் ளசமல்கயழளன்மல்: ஆசம
அடேஷ்மங்கநில் ளமனம்மமபற்றுக்கும்

யத்டமந்டத்டக்கும் ழர் ம்ந்டம் அடயகம் கயவதமட
ன்கயழன். ணதமசமங்கலம் கர்ணமக்கலம் டற்கமக
ன்று டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமன்ழன்? என ீபனுவத
சயத்ட சுத்டயக்கமக ன்றுடமழ ளசமன்ழன்? என ீபன்
னடிபம க்ஷ்தணமக ழடம என டத்பத்டயன்,
யத்டமந்டத்டயன் த்தத்வடப் ித்த அடேபணமக்கயக்

ளகமள்படற்கு ழர் உதணமகழப சமஸ்டய கர்ணமவபப்
ண்ஞழபண்டும் ன்று ளசமல்பில்வழத? கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமவும் ரி, சங்க மணமடே ணத்பமடய
ஆசமர்தர்கலம் ரி, கர்ணமக்கள் னொத்டயலும் ளபநிச்
சயன்ங்கநமகவும் இனக்கய ஆசம அடேஷ்மங்கவநச்
ளசமன்ளடல்மம் சயத்ட சுத்டயக்கமகத்டமழளதமனயத
னடிபம க்ஷ்தணம டத்ப ஜம ஸ்பமடேனடயக்கமக
அல். (ஜமம் ன்று இங்ழக மன் ளசமல்பட க்டய

யத்டமந்டங்கநில் க்டய ன் டத்பத்வட உள்நடி
அயந்டளகமள்பவடனேம் குயக்கும்.) ந்ட

யத்டமந்டணமமலும் அடன் த்தத்பத்வட எனபன்
ளடரிந்ட ளகமள்கய க்பம் பழபண்டுணமமல்
அபனுவத ணற அலக்கயமணயனந்டமல்டமன்
னடினேம். சயத்டம் ன் கண்ஞமடி அலக்கமகவும்

ஆடிக்ளகமண்டும் இனக்கய பவதில் அடயல் ந்ட
யத்டமந்டத்டயன் உண்வணனேம் ளடநிபமகழபம,

ஸ்டயணமகழபம ிடயயக்கமட. ஆவகதமல் யத்டமந்டம்
ழபழ ழபழதமமலும் அவடப் ளறுபடற்கு னந்டய
ல்மனம் common -ஆகப் ள ழபண்டிதட சயத்ட சுத்டய.
இப்டி சுத்டய ற்ழப ஆசம அடேஷ்மம் ன்ழட
ணறுடி ணறுடி ளசமன் பிதம். அடமபட
யத்டமந்டத்டயல் யத்டய ன் னடிபம ையதத்டக்கு
ழர் உமதணம சயத்ட சுத்டய ன் னர்பமங்கணம
க்ஷ்தம் யத்டயப்டற்கு உமதணமகத்டமன் ஆசம
அடேஷ்ம னொணம கர்ணமக்கவந வபத்டயனக்கயட.

யத்டமந்டத்டக்கும் கமர்தத்டக்கும் வக்ட் ம்ந்டம்
கயவதமட.
ஆழமசவ ண்ஞிப் மர்த்டமல் ளடரினேம். ழமகத்டயல்
த்டவழதம யத்டமந்டங்கநினக்கயன்.
ல்மபற்றுக்கும் ற்ட்டினக்கய கமர்தங்கழநம
க்குவத எழ ணமடயரிடமன் இனக்கயன். மம்
டீமமடவ ண்ஞிமல் இன்ளமனத்டன் ளணலகுபர்த்டய
ற்ய வபக்கயமன்; மம் சமந்த்மதஞ பிடம் ன்மல்
ழபழ எனத்டன் ம்மன் fasting ன்கயமன். ம்னவத
ழடபமதங்கநில் ப்டி னவ க்கயழடம

அப்டிழதடமன் ளௌத்ட, வ ஆதங்கநிலும்

க்கயட. ணக்குள்ழநழத டுத்டக் ளகமண்மல்
எழழம டப்ட சயன்ங்கவந டரித்டக் ளகமள்கயடயல்
[சூடு ழமட்டு னத்டயவ டயத்டக்ளகமள்கயடயல்] த்வபட
அடேபம், பிசயஷ்மத்வபட அடேபம் ன்று

ழபழழபமதமக பனகயன்பம ன் அத்வபடத்டக்கு,
இப்ழமட "ழபடமந்டம" ளக்சர் ண்டபர்கள்
ளசமல்கயடி, ந்ட ஆசம அடேஷ்மனழண

இனக்கக்கூமடடமன். ஆமல் அத்வபட ஆசமர்தர்கலம்,
ணங்கலம் பிடயத்டயனக்கயடி இந்ட யத்டமந்டயகலம்
ணற்பர்கவநப் ழமழப ஸ்ம மம், னவ, டீர்த்ட
தமத்டயவ, டயப டர்ப்ஞம் ன்றுடமழ

ண்டகயமர்கள்? வசபன் ப்டி அிழகம், அர்ச்சவ,
கந்ட, னஷ் உசமங்கள் ளசய்கயமழம அப்டிழதடமன்

வபஷ்ஞபனும் ளசய்கயமன். மநக்மணனம் யங்கனம்
ழபழதமக இனக்கட்டும். இபன் ழமடுகய டநயனேம்
அபன் ழமடுகய பில்பனம் ழபழதமக இனக்கட்டும்.
னநிழதமடவனேம் சம்மப் ட்வனேம் ழபமக

இனக்கட்டும். அபன் வபகுண் கமடசயக்குக்

கண்பினயத்டப் ட்டிி கயக்கயமளன்மல் இபன்
சயபமத்டயரிக்குத்டமன் அப்டிச் ளசய்பட ன்ழ
இனக்கட்டும். ஆகக்கூடி கமர்தம் என்றுடமழ? இப்டிழத
சயன்ங்கலம்; சமந்டப்ளமட்டு, டயனணண், பினடய ழடம

என்று, ஆக ளற்யதில் சயன்ம் இனந்டமக ழபண்டும்.
ணடிசமர்ப் னவப பட க்கம், இட க்கம், ளபநிதிழ
கச்சம் ளடரிபட, ளடரிதமடட - டபமமலும் கச்சம் ன்
சயன்ம் ளமட. ந்யதமயதமகயபிட்மல்கூ க

டண்ம், த்ரி டண்ம் ன்று ழடம னொத்டயல் டண்ம்
ன் சயன்ம் இனந்டமகடம்.

எழ ணமடயரி ந்டயதமபந்டம், எழ ணமடயரி னவ,
வ, பிட உபமங்கள், ழத்ம
டீர்த்டமங்கள், டயபம் னடயத ண்ஞிக்ளகமண்ழ
ளபவ்ழபழ யத்டமந்டங்கநில் யத்டயக்கமக னதற்சய
ண்டபட ன்மல் ன் அர்த்டம்? என்று, ந்ட
யத்டமந்டணமமலும் இவப ழபண்த்டமன் ழபண்டும்
ன்ட. இன்ளமன்று, ழபறு ழபறு ணமடயரிதம
யத்டமந்டங்கலக்கும் எழ ணமடயரிதம ஆசமவஞ
ன்டமல் ஆசமனம் யத்டமந்டனம் ழமக

ம்ந்டப்ட்வபதல் ன்ட. ஆசமணயல்மணல் டத்ப
ஜமழணம, ழடம என யத்டமந்டத்டயல் யத்டயழதம பமட.
என ீபின் வனத னெட்வ*4ளதல்மம் டீர்க்கய

அநவுக்கு அபனுக்கு ஏதமணல் யவதக் கர்ணமக்கவநக்
ளகமடுத்ட அலக்கு னெட்வவத சுத்டம் ண்டகயடமகழப
ல்ம ம்ிடமதத்ட ணதமசமனம்

இனக்கயடிதமல், அடயல் இவடத்டமன் ண்ஞ ழபண்டும்
ன்யல்மணல், வடப் ண்ஞிமலும், ஆமல்

யச்சதணமகப் ண்ஞத்டமன் ழபண்டும் ன்று பலபப்
ண்ஞிமல் இபனுக்குப் ிடிணமனள்ந
யத்டமந்டத்டயழழத ஸ்பமடேனடய அவத அடழப
இபனுக்கு மதம் ளசய்டபிடும். ஆவகதமல்
எனத்டன் டத்பத்டயல் டமன் ிந்ட குடும்த்டக்கு ழபமக
கன்பிக்ைன் இனக்கயட ன்டற்கமக அடன்
ணதமசமத்வடபி ழபண்டிதடயல்வ.

"னர்வபமசரிட:குர்தமத்" ன் உத்டவப ணீ யப்
டயடமகப் ழமக ழபண்டிதடயல்வ.

அப்டிதமமல் னர்பிகர்கநின் யத்டமந்டத்டக்கு ழபமக
என்யல் ணட்டும் ற்று வபக்கமணம, அப்ழமட ணமத்டயம்
டயடமகயபி ணமட்மம ன்மல், இப்டிப் ண்டபட
டப்ன இல்வ ன்றுடமன் ளசமல் ழபண்டும். ப்டி
ளசமல்மம் ன்மல் மன் ளசமன் ஸ்ழமகழண "
சயகமம் , னண்ட்ம் " ன்று ளபநிச் சயன்ங்கவநனேம் "
றத்ம் "ன்று கர்ணமக்கவநச் ளசமல்லும் ச்ளௌட,
ஸ்ணமர்த்ட றத்ங்கவநனேம், "ணதமசமழணப" ன்று,
என ணதத்டக்கு அடேகூணமட ன்று ளபநி

த்வடதமக வபத்ட ஆசமங்கவநனேம்டமன், " னர்வப :
ஆசரித் : குர்தமத் " னன்ழமர்கநின் ஆசவஞப்டிழத
ண்ஞ ழபண்டும் ன்கயழட டபி, டத்ப ம்ிக்வக
ற்யச் ளசமல்பில்வ.
டத்பம் அடேபத்டயல் யத்டயக்க ழபண்டுளணன்மல் னடல்
டிதமக ணஸ் கன்ம ின்ம ன்று ழமகமணல் அவட
ன்மக ழடம என ளயதமல் கட்டுப்டுத்டத்டமன்

ழபண்டும். உக்கு ன்ணம பமய்த்டடி ந்ட குமசமம்

பந்டயனக்கயழடம அடழப இவடப் ண்ஞிபிடும். அடமல்
இவட பிமழட; டயடமய்ப் ழமகமழட.
"சய

ணதமசமங்கழந ளகமஞ்சம் 'ீ ிதன்ட்'மக

இனந்டளகமண்டு, ணவக் கட்டுப்டுத்டபடற்கு
அபசயதணம ஆசம அடேஷ்மங்கவந ளகமஞ்சம்
பிட்டுக்ளகமடுத்ட பிடுகயன்ழப! கமதக் கமத

உபமணயனந்டமல்டமன் கர்ணம ழமகும்; பதிற்யழ

ஆமணயல்மணயனந்டமல்டமன் ன்மகப்

ிமஞமதமணம், த்தமம் ண்ஞ னடிகயட ன்று
மர்த்டமல் ழகமபிழழத 'டயனப்ைய' ('டயனப்ள்நி லச்சய'
ன்ட டமன் இப்டிதமதினக்கயட!) ன்று அக்கம
அடிசயலும் னநிழதமடவனேம், டடயழதமவனேம்

ழமடுகயமர்கழந! ப்மடணமடமல் "ழபண்மம்"
ன்மலும் ழடமணமகுழண"! ன்மல் ...
பமதில்வப்ம! அவடச் சமப்ிடு. உன் ணற
கபமனுக்குத் ளடரினேம். உக்குச் சமப்மட்டில்

ஆவசதில்மபிட்மலுங்கூ, அட ழபண்மம் ன்ழ
இனந்டமலும்கூ, கபமன் ிப்ித்ட டி ணக்ளகன்று

ற்ட் ளரிதமர்கள் ண்ஞி வபத்ட பனயக்கு அங்கய
க்க ழபண்டுளணன்றுடமன் ிமடத்வடச்
சமப்ிடுகயமய் ன்ட ஸ்பமணயக்குத் ளடரினேம். அந்ட

ணப்மன்வணவத ளணச்சயழத அபன் ளபறும் பதிற்யல்
ளசய்னேம் த்தமத்டயமல் ற்டுகய வக்
ளகமடுத்டபிடுபமன். ப்மஞமதமணம் ன்று ீதமகப்

ண்டபவட கபமின் கயனவ ண்ஞிபிடும். அல்ட
ப்மடத்வட பமங்கயக்ளகமள்; ஆமல் உழழத

சமப்ிமணல், பட்டுக்கு
ீ
டுத்டக்ளகமண்டுழமய் உன்
டயதமம் னடிந்டின் சமப்ிடு. னர்பமசமத்வட
பிப்மட ன் உறுடயதினந்டமல் ப்டிதமபட
'அட்ஸ்ட்' ண்ஞிக்

ளகமண்டுபிமம்.

ீ உன் னர்பிகர்கநின் யத்டமந்டத்வட பிட்டு பிட்மய்
ன்று கூ ளபநிதில் ளடரிதழபண்டிதடயல்வ. ீ
மட்டுக்கு ம்ஸ்கம த்டமல், டிப்மல், அடேபத்டமல்,

கபடடேக்த்டமல் அந்ட உன் உள் பிதத்டயல் ழமய்க்

ளகமண்டின. ளபநிதிழ குமசமப்டிழத ண்ட.
அடமல் சயத்டத்வட சுத்டயப் டுத்டயக் ளகமண்டு

யத்டமந்டத்டயன் அந்டத்டக்குப் ழம. அப்னனம் கூப்
னர்பமசமத்வட பிமழட. சயத்ட சுத்டய யத்டயத்ட,
யத்டமந்டனம் அடேபணமகயபிட் ின் உன்நபில்

னர்பமசமழணம, ி ஆசமழணம டவுழண ழபண்மந்டமன்
ன்மலும் ழமகத்டயலுள்ந ணற்பர்கலக்கு
பனயகமட்டுபடற்கமக னன்ழமர் வகக்ளகமண் ஆசம,
அடேஷ்மங்கவந பிமணல் ண்ஞிக்ளகமண்டின.

இடடமன் கபமன் ழமட்டினக்கும் [கர வடக்] கட்வந.
ன்ணமப்டி பமய்த்ட என ணதமசமத்டயல்

இனந்டளகமண்ழ ழபளமன யத்டமந்டயல் னன்ழ
னடினேம் ன்ட ளபறும் possibility டமம? தடமர்த்டத்டயல்

அப்டிக் கமட் னடினேணம? கமட்டிமல்டமழ ம்ிக்வக
பனம்? கமட்னடினேம். .பி. ழகமமமசமரிதமர் ன்று
எனபர் இனக்கயமர்*5. வபஷ்ஞப ம்ப்டமதப்டிடமன்
ல்மம் ளசய்ட பனகயமர். வபஷ்ஞப

யத்டமந்டத்டக்குழணகூ யவதத் ளடமண்டு ளசய்ட
பனகயமர். ல் மண்டித்தம் உள்நபர். பித்பத்

டறகள் த்டகயமர். ஆமலும் ம்னவத [சங்க]
ஆசமர்த மஷ்தங்கநிலும் அத்வபடத்டயலும் அமணம
ற்று வபத்டயனக்கயமர். மணகயனஷ்ஞம ணயழமடு
ளனங்கய ம்ந்டப்ட்டினந்டமலும் 'அண்ஞம' ன்கயபர்
வபடயகமசமங்கநின்டிழத அடேஷ்மம் ளசய்ட
பனகயமர். இங்ழக ப ஆம்ித்டயனக்கய
ளபள்வநக்கமர்கவநழத மர்த்டமல், சர்ச்சுக்குப்

ழமய்க்ளகமண்டுடமன் இனக்கயமர்கள், க்வஸ்டிம்டமன்

யவந்ட க்டய வபத்டயனக்கயமர்கள். ஆமலும்
[அத்வபட] ழபடமந்டத்டயழழத

பிச்பமனவதபர்கநமக இனக்கயமர்கள். Converse -ஆக
இந்ட ஸ்ணமர்த்ட ணத்டயல் பிடயக்கப்ட்டினக்கயடி ஆசம,
அடேஷ்மங்கவந ன்மகச் ளசய்டளகமண்ழ, ன்ிம்
அிணமம் ணரிதமவடனேம், ஆசமர்தமநிம் க்டயனேம்

ளசலுத்டயக்ளகமண்ழ, ஆமலும் ன்ிழண, "ீங்கள்
ன்டமன் ளசமன்மலும் ங்கலக்கு அத்வபடத்வடபி
க்டயடமன் ிடிச்சயனக்கு; அம்மள் னவடமன் ிடிச்சயனக்கு;
அபழந 'அத்வபடணமக க்தம் ண்ஞிக்ளகமண்டு
பிடுகயழன்' ன்று ளசமன்மல்கூ, 'ழபண்மம்! உன்
க்டயடமன் ழபண்டும்' ன்றுடமன் ளசமல் ழபண்டும்

ழமயனக்கயட ன்று ளசமல்கயபர்கலம் இனக்கயமர்கள்.
இடவும் ந்ட என ணதமசமனம் என டி ணடேஷ்தரின்
யத்டமந்டத்டக்கு மடகணமகச் ளசய்ட பிபில்வ
ன்டற்கு யனொஞணமகயட.
இன்ளமன ழகள்பிக்கு மன் டயல் ளசமல்யதமக
ழபண்டும். இட பவதில் மன் டத்பம் ன்வட
டிப்ட் ளடய்ப உமவழதமடு ழசர்க்கமணல்

ிரித்ழட ழசய பந்டயனக்கயழன். ம்னவத ணடத்டயழம
philosophical -ஆக
theological -ஆக

இனக்கய டத்ப யத்டமந்டத்ழடமழழத

பனகய பிதணம னெர்த்டய உமவனேம்

ழசர்ந்டயனக்கயடட. இங்ழகனேம் னர்பமசமப்டிழத எனபன்
ன்ணமவப ளமனத்டச் ளசய்த ழபண்டுளணன்மல்
மஸ்டய ழணமடல் ற்டும் ழமயனக்கயட. அடமபட:
பிசயஷ்மத்வபடய ன்கயபன் ளபறும் ஃிமஃிதமக,
'ல்மனக்கும்

ளமடபம என ணமத்ணமடமன்

ீபமத்ணமபின் அந்டர்தமணயதமக உள்ழந னகுந்ட ஆட்டிக்

ளகமண்டும் இனக்கயட. ீபமபன் னக்டயதிலும்கூ
அழடமடு என்மகப் ழமய்பிமணல், டமன் அடன் என
அம்சழண ன்வடப் னரிந்டளகமண்டு, க்டயழதமடு அடன்
ஆலவகக்குக் கர ழன டிதமகத்டமினக்க ழபண்டும்' ன்று
ளசமல்யப் ளமடப்வதம என ணமத்ணமழபமடு

யறுத்டயபிபில்வ. 'அந்டப் ணமத்ணம பிஷ்டடமன்;
சயபன் இல்வ. அபனுக்கு இன் யம், இத்டவ வக,
அபனுக்கு யவத அங்கமம் ண்ஞி ஆமடயக்க

ழபண்டும்' ன்ளல்மனம் ளசமல்கயமன். இப்டிழத
வசப யத்டமந்டயனேம் இன்ளமன டத்ப சமஸ்டயத்வடச்
ளசமல்கயமன். அட பிசயஷ்மத்வபடத்வடபி

அத்வபடத்டக்குக் கயட்ழ ழமகயட. ன்மலும் இடயலும்
அத்வபட க்தம் இல்வ. இபனும், ளதழ வசப

யத்டமந்டம் ன்யனப்டற்ழகற்க, ளமடபமக ழடம என
ணமத்ணம ன்று ளசமல்மணல், 'அபர் சயபன் ன்
னெர்த்டயடமன்; பிஷ்ட இல்வ. அபர்
'இப்டிதிப்டிதினக்கயமர்.

அபனக்கு ஆமடவதமக

ஏதமணல் அிழகம் ளசய்தழபண்டும்' ன்ளல்மம்
ளசமல்கயமன். அத்வபடய அந்டப் ணமத்ணமவப

பித்தமணயல்மணல் ல்ம னெர்த்டயகநிலும் உமயக்க
ழபண்டுளணன்யனந்டமலும், வனவதில்

[அத்வபடயகநம] ஸ்ணமர்த்டர் குடும்ங்கநில்
த்டவழதம டவனவதமக சயபனவடமன்
ண்டபட, [பிஷ்டவுக்கம] மநக்மண னவடமன்
ண்டபட, [அம்மலக்கம] வ பித்தம னவடமன்
ண்டபட ன்ளல்மம் பந்டயனக்கயட.

ழகள்பி ன்ளபன்மல்: "ந்ட யத்டமந்டணமமலும் உன்
ம்ிக்வகப்டி வபத்டக்ளகமள்ல, அடற்கமகக்

குமசமத்வட ணமற்மழட ன்று ளசமன் ீர்கள். ரி.
ஆமல் ணக்கு னெர்த்டய உமவ, இஷ் ளடய்பம்
ன்டம் னக்கயதணமதினக்கயழட! ம்னவத ணடத்டயல்
இத்டவ ளடய்பங்கவநச் ளசமல்ய, எவ்ளபமன்றுக்கும்

னமஞம், ஸ்ழடமத்ம், ழைத்ம் ன்று வபத்டயனப்டமல்
அபற்யல் எவ்ளபமனபனுக்கும் டமபட என்யல்
பிழசப் ிடிப்ன ற்டுகயழட!

இப்டிதினப்டயல், மன்

பிசயஷ்மத்வபட வபஷ்ஞபமகப் ிந்டமலும் க்கு
அத்வபடத்டயலும் சயபித்டயலுழண ிடிப்ன

இனக்கயளடன்மல், உங்கள் உழடசப்டி அத்வபடத்டக்கமக
பிசயஷ்மத்வபட னர்பமசமத்வட பி
ழபண்டிதடயல்வடமன் ன்று மர்த்டமல், இடழப ன்
க்டய உமவதில் குறுக்ழக பந்ட

ழணமடகயழட!க்கு சயபிம்டமன் ஸ்பமமபிகணமக
க்டய ன்மலும் பிஷ்டவப அல்பம னவ

ண்ஞிதமச ழபண்டிதினக்கயட? ந்டக் கர்ணமபமமலும்
யத்டமந்ட அடேபத்டக்குப் னர்பமங்ணம சயத்ட சுத்டயக்குப்
ிழதமணமகயட ன்று ணவ ரிப்டுத்டயக்

ளகமண்டு ளசய்கயட ழம, பிஷ்டவப வபத்டப் னவ
ண்ஞிமல் அட சயபனவடமன் ன்று ணவ ப்டி
ணமடமப்டுத்டயக் ளகமள்பட?" -ன்று ழகட்மல் ன்
டயல்?
அல்ட வசபமகப் ிந்ட எனபனக்கு
பிஷ்டபிம்டமன் க்டய ன்று அபர் இழட ழமக்

ழகட்மல் ன் ளசமல்பட? ஸ்ணமர்த்டர் எனபர், "சயப

னவடமன் அகத்டயல் இனந்ட பந்டயனக்கயட. க்கு

[அம்மநின்] வசக் னவதில்டமன் ஈடுமடு இனக்கயட;
அல்ட னனகிந்டமன் டன்மல் க்டய பனகயட. மன்
ன்?" ண்ஞ ன்று ழகட்மல் ன் ளசய்பட?
னர்பிகர் ஆசமப்டிடமன் ளசய்த ழபண்டும் ன்வட
ணமற்யச் ளசமல்மணம? இல்மபிட்மல் இபர்கள்
ளமம்வும் ணற ளமந்ட கஷ்ப்டுபமர்கள்
ழமயனக்கயழட! இபர்கள் மஸ்டயகர்கநமகப்
ழமகபில்வ. னவ ண்ஞணமட்ழமளணன்று
ளசமல்பில்வ. ம் ணடத்டயழழத ளசமல்யதினக்கய
ஸ்பமணயகநில் என்வத் டமன் னயக்க ஆவசப்டுபடமகச்
ளசமல்கயமர்கள். இபர்கவந இன் குத்டயல் ஈஸ்பன்
ிப்ித்டடமல் இபர்கள் அடயல் னன்ழ இனந்டபர்கள்

ப்டிச் ளசய்டமர்கழநம அப்டித்டமன் ளசய்த ழபண்டும்
ன்று கட்மதப்டுத்டயச் ளசமல்மளணன்மல், அழட
ஈஸ்பன் டமழ இபர்கலக்குத் டன்னுவத ழபறு என
னெர்த்டயதில் பிழச க்டயவத உண்டு

ண்ஞிதினக்கயமன்? ஆவகதமல், "கர்ணம-க்டய-ஜமம்
ன்று பனகய னென்யல் ணற் சமஸ்டய கர்ணமக்கவநப்
னர்பமசமப்டி ண்ட!க்டய ணட்டும், க்டய கர்ணமபம

னவவத ணட்டும் உன் இஷ் ழடபவடக்ழக ண்ஞப்ம!
ஜமம் ன் யத்டமந்ட ணமசமத்வடத்டமன்
னன்ழழத ளசமல்யதமச்சு" ன்று டயல் ளசமல்ய
பிமணம?
இடவும் ணமடமப் ணமட்ழன் ன்கயட. ணற்

சமஸ்டய கர்ணம, க்டய கர்ணம ன்று ிரிக்க னடிதமணல்

ழசர்த்டப் ிவசந்டல்பம வபத்டயனக்கயட? ல்மனக்கும்
ளமடபம ந்டயதமபந்டத்டயல் கூ எனத்டர்

"ழணஸ்ப ப்ரீத்தர்த்டம்" ன்மல் இன்ளமனத்டர்
"ஈஸ்ப" சப்டம் சயபவ ஜமகனெட்டுகயழடளதன்டமல்
("ஈஸ்பன்", "கபமன்"ன் இண்டும் எழ

ணமத்ணமவபத்டமன் ளசமல்கயளடன்மலும்) , ணம
பிஷ்டபின் ப்ரீடயக்கமகழப ன்று ங்கல்ம் ளசய்ட
ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று யவத்ட "ஈஸ்ப" ன்கய
இத்டயல் "கபத்" ன்கயமர்! வசபமகப் ிந்ட
பிஷ்ட க்டய ண்ஞ ழபண்டுளணன்யனக்கய
எனபனுக்கு, "ழகசப, மமதஞ" ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு மணத்வடக் குவனத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்மல்
டமன் ணயவவு இனக்கமம். இபவ பினடயடமன்
இட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்மல் அபன் [சயப]

ஞ்சமைம் ளசமல்யத் டமழ அவடக் குவனத்ட இட்டுக்
ளகமள்நழபண்டிதினக்கும்? சயவக, றத்ம் ஆகயதபற்ழமடு
'னண்ட்ம்' ன்று

ளற்யக்கயட்டுக் ளகமள்படயலும்

னர்பமசமப்டிடமன் ண்ஞ ழபண்டும் ன்யனப்டமல்,
ளடய்பத்வடனேம் ணமற்யக் ளகமள்நக் கூமட ன்று
வபத்டக்ளகமண்மல், அட ஸ்பமபணம க்டயக்கு

இவனைமக ஆகயழட! இப்டிதமக ளபநிச் சயன்ம்,
ழமக க்டய னவதில்மட வபடயக கமர்தம்

இபற்யளல்மங்கூ னர்பிகர்கநின் ம்ிடமதத்டயல்
யவ மட்ப்ட்டுள்ந ழடம என ளடய்பத்வட
ம்ந்டப்டுத்டயதினக்கயழட!
அடமல், "மன் இவ்பநவு ழம் ளசமன்வட பமஸ்

ண்ஞிபிடுகயழன். னர்பமசமனம் ழபண்மம்; என்றும்

ழபண்மம். ீ ப்டினேம் கபமவ ம்னகயமய், அபவ
ணம என னொத்டயல் உமயக்க ழபண்டும் ன்று
டமப்டுகயமய் அடமல் உன்வ அபழ
மர்த்டக்ளகமள்பமன். னர்பிகர் ஆசமத்வடப் ற்யக்
கபவப்மழடதப்ம" ன்று ளசமல்ய பிமணம?
இடவும் யம்ணடயப்ணமட்ழளன்கயட. ங்ழக
கட்றுத்டக்ளகமண்டு ழமகமளணன்று ங்கள் எழ
இந்டயரித ஆட்த்டயலும் மஸ்டயகத்டயலும் ழமய்க்
ளகமண்டினக்கய இந்ட ணதத்டயழ ழடம ளகமஞ்சம்
டர்ணம், க்டய, ஆத்ணமர்த்டணம டத்பம் ன்று மட்ம்
உள்நபர்கவநனேம் கு பனக்கத்டயயனந்ட அபிழ்த்ட
ஸ்படந்டயணமக பிடுபளடன்மல், இப்ழமட ல்

க்ஷ்தத்டக்கமகழப இபர்கள் ஸ்படந்டயம் ழகட்மலும்,
அப்னம் அடன் னக்கத்டமழழத ணற்பற்யலும்

ஸ்படந்த்ணமகத் ளடயளகட்டுப்ழமக ஆம்ித்டபிட்மல்
ன் ண்டபட ன்று இனக்கயட.
அழக இங்கநில் இப்டி ந்டணயனக்கயட. க்டய, டர்ணம்,
டத்பம் ன் அிமவகநினக்கும் ணற் ங்கலம்
இபர்கவநப் மர்த்ட இபர்கள் குமசமத்வட

பிடுகயமர்களநன்டமல் டமங்கலம் பிமம் ன்டற்குத்
டமழ ஊக்கம் ளறுபமர்கள்? இவடளதல்மம் மர்த்டமல்,
கபமழ ன் ளசமன்மர், ளமம்

யர்டமையண்தணமகத்டமழ ளசமன்மர், அப்டித்டமன்
மனம் குமசமத்வட என மலம் பிப்மட ன்று
ளசமல்யபிடுழபமளணன்று ழடமன்றுகயட.

குடர்ணம் ன்டற்கமக னேத்டம் ண்ஞிப் ிடமணர்,
ந்ட, ணயத்ர்கவநளதல்மம் ளகமல்லுபடமபட ன்று
பில்வப் ழமட்டுபிட்டு உட்கமர்ந்ட அர்றிம்
கபமன் இப்டித்டமழ ளசமன்மர் "உக்கு சமஸ்டயம்
இந்ட ஸ்படர்ணத்வடத்டமழ ளகமடுத்டயனக்கயட? என
ிமம்ணஞிம் ழமய் மன் 'சண்வ ழமடு' ன்று
ளசமல்ழபம? உன்வ ஈஸ்பன் ைத்டயரிதமகப்
வத்டயனக்கயமழம இல்வழதம? அப்டிதமமல்

அந்டக் குமசமப்டிடமன் ீ ண்ஞ ழபண்டுளணன்ழ
அர்த்டம். 'அடன்டி ண்ஞிமல் குழண ழமதிடும்;
குஸ்த்ரீகள் மனமய்ப் ழமபமர்கள்' ன்ளல்மம் ீ

அலட அம் ண்ஞிப் ிழதமணயல்வ. வப்
மர்க்கமழட. ஈஸ்பன் இப்டி ன்ணம
ளகமடுத்டமளன்மல் அடற்கு சமஸ்டயம் ந்ட பனயவதக்

கமட்டுகயழடம அப்டித்டமன் ழமகடம். ணற்பர்கலக்குக்
கஷ்த்வட உண்மக்குகயழமழண ன்று மர்க்கமழட.
அல்ட உக்ழக இடமல் கஷ்ம், ணழபடவ, guilty
conscience இனந்டமலும்

இடகவநனேம் மர்க்கமழட' ன்று

இப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமய், "இடற்ளகல்மம்
ழணமக உன் ிமஞழ ழமகயடம? ழமகட்டும்!
ஸ்படர்ணத்டயன்டிழத இனந்ட ளகமண்டினந்டமல்,
அடற்கமகச் ளசத்டமலும் ழணல்,
ஸ்படர்ழண யடம் ச்ழத :"
ன்று எழ னடிபமகச் ளசமல்யபிட்மர்!
"உன்னுவத

ஸ்படர்ணம் அடமபட ிப்மழற்ட்

குடர்ணம் குஞணயல்மடடமக, ல் அம்சங்கநில்மடடமக

இனந்ட, இன்ளமன குடர்ணம் உசத்டயதம

அடேஷ்மங்கலள்நடமக இனந்டமலுங்கூ, ீ அவட
டுத்டக் ளகமள்நப்மட. ஸ்படர்ணந்டமன் ச்ழதஸ்"
ன்று கபமன் டீர்ணமிக்கச் ளசமல்ய,
ச்ழதமந் ஸ்படர்ழணம பிகுஞ : டர்ணமத் ஸ்படேஷ்டிடமத்
ன்று அடித்டச் ளசமல்ய, அடற்கும் ழணழ கடுவணதமக
ஸ்படர்ழண யடம் ச்ழத :
"டன்

குடர்ணத்டயழ இனந்ட ளகமண்டு சமழப

ற்ட்மலும் சயழதஸ்":
டர்ழணம தமப:
"ித்டயதமன்

ன்கயமர்*6.

டர்ணம் ணம தங்கணமய் னடினேம்

ரி, கபமழ ளசமன் இந்ட னடிவப அட த்டவ
கடுவணதமய்த் ழடமன்யமலும் கபமன்
ளசமன்ளடன்டமல் அடற்கு ழணல் ழைணணயல்வளதன்று
மனம் னடிபமகச் ளசமல்யபிமளணன்மல்,
னடிதபில்வ.

ன்? னர்பமசமத்வட பிமணம ன்று ழகட்கயபர்கநின்
இன்ளமன ழகள்பிக்குப் டயல் ளசமல்யதமக

ழபண்டிதினப்டமல் னடிதபில்வ. இடவும் மழ
ளசமல்யக்ளகமடுத்டவட வபத்டக்ளகமண்டு ன்வழத
பவநக்கய ழகள்பிடமன்!

ம்னவத னர்பிகர்கள் ன்று ட்டு, த்ட, இனட

டவனவகநமகச் ளசய்ட பனபவட இப்ழமட மம்
னர்பமசமளணன்று ளசமல்ய அவடத்டமன் அடேரிக்க
ழபண்டுளணன்கயழமம். அபர்கலக்கு னந்டய இன்ம்
அழகத் டவனவகலக்கு னன்மயனந்ட 'னர்பிகப்
னர்பிகர்'கள் ளசய்ட பந்டவடனேம் இபர்கள் ளசய்ட
பந்டவடனேம் மர்த்டமழம அடற்கு இட ளகமஞ்சம்
ணமறுடமகவும், சயவடக் கூட்டினேம் குவத்டம்

கமஞப்டுகயட. மழ ளசமன் பிதந்டமன்; அடமபட
ஆதிம் பனத்டக்கு னந்டய பவதில் ஸ்ணமர்த்ட
ஆசமம் ன்டடமன் ளமடபமதினந்ட பந்டயனக்கயட.
அப்னம் டமன்  ம்ப்டமதங்கள் ற்ட்டு, ஆசம
அடேஷ்மங்கநில் ணமறுடல், கூடுடல், குவடல்
ண்ஞிதினக்கயட. அடற்கு அப்னம் இந்டப்

ிரிவுகலக்ளகன்று அடடன் ஆசமர்த னனர்கள் ளசய்ட
இந்டப் னடயத ஆசமங்கள் (னடசு ன்மல் னலக்கப் னடசு
இல்வ. னக்கமல்பமசய வனத வபடயகமசமணமக

இனப்டடமன்; கமல்பமசய பித்தமணமதினக்கும் இப்டிப்ட் ஆசமங்கள்) டவனவ டவனவதமக
பந்ட இடகலம் உறுடயப்ட்டுபிட் ணதமசமங்கநமக
இப்ழமட ஆகயபிட்டினக்கயன். "இப்ழமட இந்ட
ணதமசமங்கவநனேம் தமனம் ணீ க் கூமட ன்கயீர்கள்.
அட ரி. ஆமல் ளமடபம ஸ்ணமர்த்ட

ம்ிடமதத்டயயனந்ட என ிரிபமக என்வ
வபத்டழமட அந்டந்ட ஆசமர்த னனர்கழந
அடபவதினந்ட னர்பமசமத்டயல் ணமறுடல்கள்

ண்ஞித்டமழதினக்கயமர்கள்? அப்ழமட அபர்கழந
னர்பமசமப்டி 'ஸ்ட்ரிக்ட்'மகப் ண்ஞபில்வ

ன்றுடமழ ஆகயட?" இடற்கு ழணழ இன்ளமன்று

ன்வ ன்மக ணக்குகயடமகக் ழகட்கமம்: "மங்கள்
னர்பிகர் ஆசமத்வட ணமற்யக்ளகமள்நழபண்டுளணன்று
டற்கமகச் ளசமல்கயழமம் இஷ் ழடபடம
உமவக்கமகத்டமன். மங்கள் மஸ்டயகணமகப்
ழமகபில்வ. யத்டமந்டத்டக்கமகழபம இஷ்

ளடய்பத்டக்கமகழபம ணமணம ன்றுடமன் ழகட்ழமம்.
யத்டமந்டத்டக்கமக ஆசமத்வட ணமற்ழபண்மளணன்று
கமஞம் ளசமல்ய பிட்டீர்கள். இப்ழமட இஷ் ளடய்ப

பிதம் ணட்டும் யற்கயட. இடயலும் னர்பமசமப்டிடமன்
ழமகழபண்டும் ன்று ளசமல்ய பிமளணன்று ீங்கள்
மர்க்கயீர்கள். ஆமல் ணக்கு ழமகப் னர்பிர்கநமக
இனக்கயபர்கள், அபர்கலக்கும் னர்பிகர்கநமக
இனக்கயபர்கள் ன்று மகுமடு ளசய்ட ஆமய்ந்ட

மர்த்டமல், ம் ழர் னர்பிகர்கழந ஆடய னர்பிகர்கலக்கு
பித்தமணமகப் ழமதினக்கயமர்களநன்றும், இந்ட இஷ்
ளடய்ப ணசமத்டயல் ழபட கமத்டயயனந்ட ஆதிம்

பனத்டக்கு னன்பவ பந்ட ளடுங்கமப் னர்பமசமம்
ங்கலக்கு ஆடபமகத்டமினக்கயளடன்றும் ளடநிபமகத்
ளடரிகயட. ழபடத்டயழம, ஸ்ணயனடயகநிழம, இந்ட

ஸ்பமணயடமன் உசத்டய ன்று ந்ட என்வனேம் ளடய்பம்
ன்று யர்டமஞம் ண்ஞி வபத்டயனக்கபில்வ.

ல்மபற்வனேம் எழ ணமத்ணமபமகச் ளசமல்ய,
ஆமலும் பளபனக்கு ந்ட னெர்த்டயதில் அினசயழதம,
ணற திக்கயழடம அவட இஷ் ளடய்பளணன்று
பனய இம் ளகமடுத்டயனக்கயட; டக்கு என்யல்டமன்

கபர்ச்சயதினக்கயட ன்டற்கமக அவட க்டய ளசய்டமலும்,
ணற் ளடய்பங்கவந யந்டயக்கக் கூமட ன்று

வபத்டயனக்கயட; இடற்கமகழப ஞ்சமதட னவ*7 ன்று
ற்டுத்டய, இஷ் ளடய்பத்வட அடயல் ிடமணமக

வபத்டமலும் ணற்பற்வனேம் ரிபமங்கநமக வபத்டப்
னவ ளசய்ட ண மபத்வட பநர்த்டக் ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று ளசமல்யதினக்கயட -இவடளதல்மம்
ீங்கழந உந்தமம் ளசய்டயனக்கயீர்கள். ஆவகதமல்

அடற்கப்னம் டுபமந்டத்டயல் பந்ட ஆசமர்த னனர்கள்
சயபன்டமன் உசத்டய, பிஷ்டடமன் உசத்டய ன்று ழடம
என்வ வபத்ட அட ங்கள் குமசமணமக

பந்டயனக்கயழமட, ிமசரணம வபடயக டர்ணத்டக்கு
பித்தமணமகப் ழமய்பிட் இந்டக் குமசமத்வட
மங்கள் ணமற்ய, ிமசர பனயப்டிழத உமம

பிதத்டயல் ழமமல் அட ப்டித் டப்ன? மங்கள்
சரர்டயனத்டகமர்கவநப் ழம ழபடத்டயன் கர்ண கமண்ம்,
ச்ளௌட-ஸ்ணமர்த்ட றத்ங்கள், டர்ண சமஸ்டயங்கள்
இபற்வளதல்மம் டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டு,
ழபடமந்டந்டமன் மம், மக்கயளதல்மம் சக்வக ன்று
ளசமன்மல் டப்ன. இவப ல்மபற்வனேம்

எப்னக்ளகமண்ழ, 'இஷ் ளடய்ப உமவ இபற்றுக்கு
ம்ணடணமடடமன். இன்னும் ளசமல்ப் ழமமல் என
ளடய்பத்டக்கு ணட்டுழண த்பம் ளசமல்படடமன்
எரியம சமஸ்டயங்கலக்கு சம்ணடணமதினக்கமட'
ன்ழ, இப்ழமட கட்மதணமக ழடம என

ஸ்பமணயதிம்டமன் க்டயதமதினக்க ழபண்டும் ன்கய
குமசம ற்மட்டியனந்ட ஸ்படந்டயம் ழகட்கயழமம்.
ளகமஞ்சங்கூ வபடயக சமஸ்டயத்டக்கு பிழமடணமக

இல்மட இந்ட ஆவசவத ப்டி யமகரிக்கமம்?" ன்று
ழகட்கமம்.

" 'ஸ்படர்ழண

யடம் ச்ழத:" ன்மல், 'ஸ்படர்ணம்' ன்று

இப்ழமட பந்டயனக்கய குடர்ணழண ஆடயதியனந்ட
ஸ்படர்ணத்டக்கு இந்ட அம்சத்டயல்

பித்தமணமடமகத்டமழ இனக்கயட?ஆவகதமல்
அவடப் வனதடிழத - அடமபட எரியம

ஸ்படர்ணணமக - ணமற்யக் ளகமண்மல் இட ப்டி
ழடமணமகும்? ைத்ரிதன் டர்ணத்டக்கமக னேத்டம்
ண்ஞத்டமன் ழபண்டுளணன்று ஆடயதியனந்ட அன்வக்கு
பவதில் இனந்ட ஸ்படர்ணத்வடப் ற்ய கபமன்
ளசமன்வட, ஆடயதியனந்ட என பிடணமகவும் ிற்மடு
ழபறு பிடணமகவும் குமசமம் ணமயதினக்கய யவதில்
ப்டிப் ளமனத்டமம்?" ன்று ழகட்டுபிட்மல் ன்
ண்டழபன்? கபமன் ளசமன் டயவ (ணஞழண
ம்பித்டமலும் குமசமத்வடத்டமன் ின்ற்

ழபண்டும் ன் டயவ) பற்னறுத்ட னடிதமணல் ன்
பமவதக் கட்டித்டமன் ழமடுகயட.
ற்கழப கட்டு பிட்டுக் ளகட்டுப்ழமட ழமடமட ன்று
னடயடமக ந்டக் கட்டுப்மட்வனேம் டநர்த்டய பிக்கூமட
ன்கய யதமதனம் இன்ளமன க்கம் ன்வக்
கட்டுப்டுத்டகயட.

அடமல் என 'கமம்ப்வணஸ்' ண்ஞி வபக்கத்
ழடமன்றுகயட. இவடபிட்மல் பனயதில்வளதன்று,
இண்வனேம் மய ண்ஞி என ழதமசவ ளசமல்கயழன்:
இப்ழமட குமசமணமக ட பந்டயனக்கயழடம அடன்டிழத
ண்ட; அழடமடு கூ உக்கு இஷ்ணமடமகவும் ஆடய

வபடயகமசமத்டக்கு பிழமடணயல்மணல் ட இனக்கயழடம
அவடனேம் ழசர்த்டக் ளகமள். அப்ம, டமத்டம ண்ஞி

ணமடயரிழத சயப னவழதம, பிஷ்ட னவழதம ண்ட.
அழடமடுகூ உன் இஷ்ழடபவட டழபம அவடனேம்
ழசர்த்டக் ளகமள்ல. னடினேணமமல் ஞ்சமதட

னவதமகழப ண்ட. உன் இஷ் ழடபவடக்குக்
ளகமஞ்சம் மஸ்டய அர்ச்சவ, அிழகம், அங்கமம்
ழபண்டுணமமல் ண்ஞிக் ளகமண்டு ழம.

ப்டிதமமலும் இப்ழமட உக்கு பமய்த்டயனக்கய
குமசமத்வட பிமழடதப்ம! அடற்கு ளகௌபம்
ளகமடுத்ட ையக்கமணயனக்கமழடதப்ம! இந்ட

ம்ிடமதத்டக்கு ஆசமர்த னனர்கநமக பந்டபர்கள்
டங்கலக்கு னன்ழதினந்ட டயமதிங்கம ற்மட்டில்
பித்தமங்கவநக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமர்கழநளதன்று
அபர்கவநக் கண்ம் ளசய்தமழட, ணரிதமவடக்

குவச்சமகப் ழசமழட, அபர்கவந இந்டக் கம
ரிஃமர்ணர்கழநமடு ழசர்த்ட வபத்டபிமழட. னடச்

சரர்டயனத்டக்கமர்கள் னசயல் டைற்றுக்குத் ளடமண்டவத்
டெக்கயப் ழமட்டுபி ழபண்டுளணன்கயமர்கள். ஆமல்
ணீ  டைற்றுண்டுகலக்கு னன் பந்ட ளபவ்ழபறு

ம்ிடமத ஆசமர்தர்கலம் ளகமஞ்சம் ணமறுமமகப்
ழமதினந்டமலும் ஆடயதியனந்டடயல் டைற்றுக்குத்
ளடமண்டவ எப்னக் ளகமண்டு, டங்கவந

அடேரிப்பர்கள் ளடமர்ந்ட அடேஷ்டிக்கும்டிச்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். னக்தணமக, வபடயகணம யத்த
கர்ணமடேஷ்மங்கவந அப்டிழத

ற்றுக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். மட டர்ணத்டக்கு
னடளகலும்மக உள்ந பர்ஞமச்ண பிமகங்கவந,

அடமல் ற்ட் அடயகம ழடத்வட இபர்களநல்மனம்
எப்னக் ளகமண்ழதினக்கயமர்கள். இடயழகூச் சயழர்
சற்று 'ரிஃமர்ம்' ணப்ழமக்கு
கமட்டிதினக்கயமர்களநன்மலுங்கூ, டி ணடேஷ்தன்
எனத்டன் ிழவணதிமலும் வச்தத்டமலும் ண

மபவதமலும் பித்தமம் மர்க்கமணயனப்வடத் டமன்
ஆடரித்டயனக்கயமர்கழந டபி, னெத்டயழழத
இப்டிப்ட் ிரிவுகள் இனக்கக்கூமட ன்று டுத்டப்
ழமட்டுபிபில்வ ன்வட கபிக்க ழபண்டும்.
டங்கலக்கு னற்ட் சமஸ்டயத்டயல் ன் கூடுடல்
குவச்சல் ண்ஞிமர்களநன்மல், அந்டந்டக் கமத்டயல்
ழபழ சயழர் இடற்கு டயர்த்டயவசதில் ளமம் டெம்
னர்ப சமஸ்டயத்டயத்டக்கு பிழமடணமக இன்ளமன
பிடணமகப் ழமதினக்கமம். அந்டச் சூழ்யவதில்

ணறுடயவசதில் ளகமஞ்சம் கூடுடமகழப ழமமல்டமன்
டமக்குப் ிடித்ட யற்க னடினேம் ன்று [இந்ட ஆசமர்தர்கள்]
இப்டிச் ளசய்டயனக்கமம். பிஷ்டடமன் யணம

ஸ்பமணய ன்று எனத்டர் யத்டமந்டம் ளசய்டமளன்மல்,
அந்டக் கமத்டயல் ழபழ தமழம பிஷ்டவப ளமம்

ணட்ந்டட்டிதினக்கமம். அப்வத டீையடர் இனக்கயமர்.
ண அத்வபடய, அடமபட அத்வபட ளக்சர் ணட்டும்
ண்டபரில்வ, அடேனடயணமன். ஈஸ்பன், அம்மள்,

ணமபிஷ்ட எவ்ளபமனபனழண மைமத் ணமத்ண
ஸ்பனொம்டமன் - இபர்கள் த் த்தம் - னம்ணஞிகள் ன்று லடயதினப்பர். அப்டிப்ட்பழ
ழணஸ்பவப் ற்ய ணற் ளடய்பங்கவநபி ளமம்
அடயகணமக லடய, சயப ணயவணவதழத பிழசணமக

யவமட்டிதினக்கயமர். கமஞம் ன்ளபன்மல் அந்டக்

கமத்டயல் பீ வபஷ்ஞபர்கநின் ளசல்பமக்கு ணயட

ணயஞ்சயப் ழமதினந்டட. Counteract ண்டபடற்கமகழப இபர்
சயபணமக அடயகம் ளசய்த ழபண்டிதினந்டட. இப்டி
எவ்ளபமன ஆசமரிதரின் கமத்டயல் னர்பமசமத்டக்கு
ளமம்வும் பிழமணமக என ழமக்கு ற்ட்டினந்டட

ன்டமழழத அடற்கு opposite direction-ல் இபர்கலம் அடற்கு
ளகமஞ்சம் பித்தமணமகப் ழமகும்டி ற்ட்டினக்கமம்.
டன் ளடய்பம் உசந்டட ன்டமல் அபர்கள்

இன்ளமன்வ ணட்ம் டட்டிமர்கள், யந்டயத்டமர்கள்
ன்டற்கமக ீ அப்டிப் ண்ஞமழட. யந்டயக்கயமர்கழந
ன்று அபர்கவநனேம் யந்டயக்கமழடதப்ம! தழணம

பிதழணம இல்மணல் சமஸ்டயக் கட்டுப்மடுகவந
ணீ றுகய ம் கமத்டபவப் ழமயல்மணல், வனத
ற்மடுகநில் யம் ச்த்டம க்டயகலன் ங்கள்

அங்கயழததினந்ட அந்ட மநிலும் ஆதிக்கஞக்கம
ங்கள் சற்று பித்தமணமகப் ழம இந்ட ஆசமர்த
னனர்கவந அடேரித்டப்

ழமதினக்கயமர்களநன்டயயனந்ழட அபர்கநித்டழ என
த்தத்டயன் சக்டய இனந்டயனக்கய ளடன்று ளடரிகயட.

இப்ழமவடத ரிஃமர்ணர்கவநபி யச்சதணமக ளமந்ட
பமழ்க்வகதில் அபர்கள் ளமம்ப் ளரிதபர்கநமகவும்
சரனவதபர்கநமகவும் இனந்டயனக்கயமர்கள். அட

ணட்டுணயல்வ. இப்ழமட சய ரிஃமர்ம்கநின் கமஞ
னனர்கள் சரனள்நபர்கநமதினந்டமலும், அப்னம் அந்ட
னெவ்ளணண்டில் அப்டிப்ட்பர்கவந அனர்பணமகத்டமன்
மர்க்க னடிகயட. ம் ணடத்டக்குப் ளனவணழத
ஆடயதியனந்ட இங்ழகடமன் கூட்ங் கூட்ணமக
ணமன்கலம், மடக்கலம் ழடமன்ய

பந்டயனக்கயமர்களநன்டடமன். ழமகத்டயல் ழபளங்கும்
இல்மட பிடத்டயல் ம் ழடசத்டயல் டமன் ஆசம
அடேஷ்மங்கள் ளபகு கட்டுப்மட்டுன்
அடேஷ்டிக்கப்ட்டினக்கயன்; இங்ழகழதடமன் ழமகத்டயல்
ழபளங்ழகனேம் மர்க்க னடிதமட அநவுக்கு ணமன்கலம்
ழடமன்யதினக்கயமர்கள் ன்டயயனந்ழட இந்ட ஆசம

அடேஷ்மம்டமன் சரத்டயன் உதர்வுக்குக் கமஞம் ன்று
ளடநிபமகத்ளடரிகயட, இந்ட அிப்மதத்டக்கு

னெட்டுபடமகழப னர்பமசமங்கவந பிட்டுபிட்
சரர்டயனத்ட இதக்கங்கநில் உத்டணர்கள் ளனபமரிதமக
பபில்வ ன்று மர்க்கயழமம். வபடீக சமஸ்டயங்கநில்
ளனம்மமபற்வ அடேரித்ட. ணற்பற்வ ணட்டும்
ணமற்யதினக்கய ம்ிடமதங்கவநப் மர்த்டமழம
இபற்யல் னடல் ஆசமர்த னனனக்குப் ிற்மடும்
கப்ட் ளரிதபர்கள், யம்

ழதமக்தவடனேள்நபர்கநமகவும். கபமின் அடேக்கத்வடப்
ித்தக்ஷ்ணமகப் ளற்பர்கநமகவும், டங்கவந

ஆச்தித்டபர்கலக்கு அடேக்ம் ளசய்தச் சக்டய
பமய்ந்டபர்கநமகவும் ழடமன்யதினப்வடப் மர்க்கயழமம்.
இன்வக்கும் அபற்யல் யவத அனுஷ்மடமக்கள்

இனப்வடனேம் மர்க்கயழமம். பமய்ப்ழச்சு ன்யல்மணல்
ல் கண்டிப்ம அடேஷ்மம் ளசய்ட

ஆதிக்கஞக்கமபர்கநின் அடேபம் ன்ட,
எவ்ளபமன ம்ிடமதத்டயலும் அடன் ஆசமரிதரின்
மநியனந்ட இன்றுபவ டவனவ டவனவதமக
பந்ட அவப எவ்ளபமன்றுக்கும் உனெட்டிதினக்கயட.
டமய்ணத்டயயந்ட ளகமஞ்சம் ிரிந்ழட பந்ட பிலடம்
அப்னம் ணணமகய பஜ்ம் மய்ந்ட

உறுடயப்ட்டுபிட்வடப்ழம, இப்ழமட இந்ட

ம்ிடமதங்கள் ல்மபற்யலுழண அடற்கம
ணதமசமளணன்ட ன்மக மத்டன்
ளகட்டிப்ட்டினக்கயட. ளமந்ட கன்பிக்ைன் இனக்கயடம
இல்வதம ன்வடழத யவக்கமணல், 'அப்டி

யவக்கயழட மம்; ணக்ளகன்று ற்ட் ணதமசமம்
இடடமன்; என அப்ம அம்ணமவுக்குப் ிந்ழடமளணன்மல்
அபர்கள் ப்டிதினந்டமலும் அபர்கவநழத ளடய்பணமகக்
ளகமள்படழம, மம் இந்ட ம்ிடமதத்டயல் ிந்ட
பிட்டமல் இடடமன் ணக்கு ளடய்பம் ணமடயரி' ன்கய
பிஸ்பமத்டன், டயதமக னத்டயனேன் இவ்பனயகவநப்
ின்ற்யமல் னன்ழமர்கநின் அடேஷ்ம ம்

இன்வக்கும் இபற்யல் ழமகயபர்கவநத் கமப்மற்றும்.
ஆடிதமல் ணீ த்டயல் ற்ட்டினக்கய சரர்டயனத்ட
ணடங்கழநமடு இபற்வச் ழசர்த்ட பிமணல், சரர்டயனத்ட
ணடங்கள் ணமடயரிதில்மணல் ச்னடய, ஸ்ம்னடய, னமஞம்

ல்மபற்வனேம் எப்னக் ளகமள்லம் ம்ிடமதங்கநில்
ிந்டபர்கள் அபற்யன் ஆசவஞகவந பிடுபட
பினம்த்டக்கடல். அபற்றுக்கு அடயகணமக, ஆடய வபடயக
ணனக்கு ம்ணடணமடமகத் டமங்கள்

இஷ்ப்டுகயன்வபகவநனேம் ழசர்த்டக்ளகமண்டு
ளசய்தழபண்டும். இடயல் னடிந்ட ணட்டும் ளமந்ட
இஷ்த்வட பிட்டுக் ளகமடுத்ட, டயதமகம் ண்ஞி, அந்டந்ட
ணதமசமத்வடழத ின்ற் ழபண்டும்.
இந்டத் டயதமக மகழப ஈஸ்பன் மம் பினம்னகய
யவவப அடேக்யத்ட பிடுபமன். 'ன் கர்ணம

ண்ஞிழமழணம, அடமழழத கபமன் இப்டி ணஸ்
னர்ஞணமக ற்றுக் ளகமள்ந னடிதமட குமசமத்டயழ
ிக்கப் ண்ஞிதினக்கயமன் ஆடமல் அப்டிழத
அடேபித்டத் டீர்த்ட பிடுழபமம்' ன் னத்டயவத னடிந்ட
ணட்டும் பநர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். கட்டு பிட்டுப்

ழம ிகு ழடசத்டயல் ற்ட்டினக்கய அர்த்டவடப்
மர்த்ட, இடற்கு மனம் ம் ளகமடுத்ட பிக்கூமட
ன் டீர்ணமத்டயன்ழணழ, ம் ளமந்ட

அிமைகவநனேம் க்ஷ்தங்கவநனேங்கூ னடிந்ட
ணட்டும் எடக்கயபிட்டு, என கட்டுப்மட்டிழ எட்டிக்
ளகமண்டினப்வடத்டமன் இப்ழமட ஆஸ்டயகர்கள் ன்று
ளசமல்யக் ளகமள்கய ல்மனம் டவதம கமகக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
வனத பனயக்கு ளமம்வும் பிழமடணயல்மணழ டுபில்
உண்ம கு ம்ிடமதங்கலக்கு ணமமக க்டய
ண்ஞ பினம்னகயபர்கள் இஷ் ளடய்பக் ளகமள்வகக்கு
வபடயகமசமம் இம் டனகயட ன்ழடமடு, ளடய்ப

ழடணயல்மட ண ணப்மன்வணழத ம் மட
ணடத்டயன் டமத்ரிதம் ன்வடனேம் ன்மக ணயல்

பமங்கயக் ளகமண்டுபிட்மல் ல்மம் ரிதமகயபிடும்.
இப்டிச் ளசய்டபிட்மல் சயப க்டயனேள்ந என
வபஷ்ஞபனுக்குத் டயனணண்டக்குப் டயல் பினடய இட்டுக்
ளகமள்நத் ழடமன்மட. அந்டச் சமம்யழ பனகய
ழணஸ்பன் இந்ட ணண்ஞிலும் பனபமன் ன்
க்குபம் பந்டபிடும். "ழகசப மமதஞ" ன்று
மணத்வடப் ழமட்டுக் ளகமள்லம்ழமட சயப மணமவபச்
ளசமல்படயல் இபனுக்கு உண்மகக் கூடித ஆந்டம்

இல்மபிட்மலுங்கூ, இந்ட மணங்கவநச் ளசமல்படயலும்
ளபறுப்ன இனக்கமட. வபஷ்ஞபமகப்

ண்ஞழபண்டிதவடளதல்மம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ
அடயழழத ஏநவுக்குத் டன் ஈஸ்பவ
மபித்டக்ளகமண்டு, அடற்கு அடயகமணமகவும் டிதமக
சயபவ க்டய ளசய்பமன். இபன் இப்டி பிசம

ணழமடு இனந்டமழ குடும்த்டமனம் னவதில்
மநக்மணத்ழடமடு இபன் என சயபயங்கத்வடனேம்

ழசர்த்டக் ளகமண்மல் ஆழைிக்கமணல் இனப்மர்கள்.
ஆழைிக்கயமர்கள் ன்ழ வபத்டக் ளகமண்மலும்,
அபர்கலவத ம்ிக்வகவத டயர்த்ட சண்வ ழம

ழபண்மம். மபம், அபர்கலக்கு சயபவனேம், ளடரிதமட,
பிஷ்டவபனேம் ளடரிதமட. அடமல் சயபிம் பிழமட
மபம் ன்மல்கூ அட டமமக இபர்கள் ற்டுத்டயக்

ளகமண்டல். இடடமன் ம் குமசமம் ன்று யவத்ட
(அட டப்ழம, வட்ழம, அட ழபழ பிதம்; இப்டி
யவத்ட) அந்ட ணனக்கு பித்தமணமகப் ழமகக்கூமட
ன் தக்டயதில்டமன் பிழமடம் ளகமண்மடுகயமர்கள்.
அவட மம் குவக்க ழபண்டிதடயல்வ. அபர்கலக்கு
ல்டிதமக ழபண்டுணமமல் டுத்டச் ளசமல்யப்

மர்ப்ழமம். அந்ட ஈஸ்பிழண இடற்கமகப் ிமர்த்டவ
ளசய்ழபமம். மம் ளசமல்ய அபர்கள் கன்பின்ஸ்

ஆின்னுங்கூ, "ஆமலும் ம் அகத்டயல், ம் மடயதில்
இப்டி யங்க னவ ண்டபடயல்வழத" ன்மல், இந்ட
னெக் கட்டுப்மட்டுஞர்ச்சயவத மம் ணடயத்ட
எப்னக்ளகமள்ழபமம். பட்டுப்
ீ
னவதில், இல்மடவடச்
ழசர்க்கக்கூ ழபண்மம். ணமயகணமக சயப

ஸ்ழடமத்ங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்டு உமவ

ளசய்ழபமம்; சயபன் ழகமபிலுக்குப் ழமழபமம்;அங்கு

ணம சயப டர்சம் ண்ஞி ணஸ்கமம் ளசய்ழபமம்;
சயப ம்ந்டணம உந்தமம், மமதஞம் இபற்யல்
ணவக் ளகமடுத்ட ஈடுடுழபமம். இடவுங்கூக் கூமட
ன்று அகத்டப் ளரிதபர்கள், மடயப் ளரிதபர்கள்

ளசமன்மல் ழகட்கழபண்டுளணன்டயல்வ. ஆமல்
சண்வனேம் ழம ழபண்மம்.
பட்டில்
ீ
னனகன் உமவ, உக்கு அம்மநிம் க்டய,
அடமல் தமழம ளரிதபவ அவனத்ட வசக் னவ
த்டழபண்டுளணன்று ஆவசதினந்டமல் னடயல்
பட்டிழ
ீ
றப்ம்ணண்தனக்கு ஷ்டி னவழதம

கயனத்டயவக பிடழணம ணமபிநக்ழகம கமபடிழதம ன்
ளசய்பமர்கழநம அவட ளசய்ட பிட்டு அப்னம் வசக்
னவக்கு ற்மடு ண்ட.

ீ வபஷ்ஞபன்; உக்கு அத்வபடத்டயல் ற்று
இனக்கயட; ஆசமர்தமலக்குக் வகங்கர்தம் ண்ஞ

ழபண்டுளணன்யனக்கயட; அடமல் க்கு ிவை
ளசய்ட வபக்க பனகயழளன்மல் பம. டமமநணமக பம.
ஆமல் அத்வபட ணத்டக்கு ிவை ண்டபடற்கு

னன்மடி உக்ளகன்று ன்ணமப்டி ற்ட்டினக்கய ீதர்
தமழம அபனக்கு ிவை த்டயபிட்டு அப்னம் இங்ழக
பம.

குமசமத்வட 'ணமக்யணம்' அடேரி. அடற்கு அடயகணமக
உன் ளமந்ட உள்நடேபத்டக்கும் ணப்மன்வணக்கும்
அடேகூணமக உள்நவடச் ளசய். இப்டி அடயகணமகச்
ளசய்பட குமசமத்வடனேம்பி, னெ வபடயக

ஆசமத்டக்கு ம்ணடணமடமதினக்க ழபண்டுழணதன்ய

குமசமத்வட பிவும் ஆடயபனயதியனந்ட பிகயப்ழமய்
பிட் ணீ கமச் சரர்டயனத்டங்கவநச் ழசர்ந்டடமதினக்கக்
கூமட ன்ட னக்கயதம்
"டுபமந்டத்டயல்

ற்ட் குமசமங்கவநபி இன்னும்

க்ழநமமக னெணம ஸ்ம்னடயகநின்டிச் ளசய்தத்டமழ
மங்கள் ஆவசப்டுகயழமம்? இட ப்டித் டப்ன?" ன்கய
பமடத்டயல் என குவ இனக்கயட னெணம
ஸ்ம்னடயதிழழதடமன் " சயகமம் னண்ட்ம் ச றத்ம் ச
ணதமசமழணப ச | னர்வப : ஆசரிடம் குர்தமத் அந்தடம
டயழடம ழபத் " ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட
அந்ட னெ ஸ்ம்னடயகழந, "மங்கள் ளமகத்டமன்

னொல்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயழமம். இந்ட அவணப்னக்குள்ழந
அபபனம் ர்டிகுமக அபர்கலவத

குமசமப்டினேள்ந னொல்கவநத்டமன் சயவக, றத்ம்,
ளற்யக்கயடுபட, ணடத்டயன் ணற் ஆசவஞ ஆகயதபற்யல்
ின்ற்ழபண்டும்' ன்று ளசமல்படமக அர்த்டணமகயட.

ழப குமசமத்டக்கு பித்தமணமகப் ழமனேம் னெ
ஸ்ம்னடயக்கு க்ழநமமகப் ழமபட ன்வட ஸ்ம்னடயழத
எப்னக் ளகமள்படமகத் ழடமன்பில்வ. ஸ்ம்னடய

பமழ்க்வகழத னர்ஞணமகப் னத்டதிர் டந்ட யவப்டுத்டயத
கபத்மடமலம், 'ப்ச்ழமத்ட த் ணமயகமபி'ல்
"உதிவபிப் ிரிதணமடமக வட ையக்க ழபண்டும்?"
ன் ழகள்பிக்கு, "கு டர்ணத்வட" ன்ழ டயல்
ளசமல்யதினக்கயமர். ழபட டர்ணம், ஸ்ம்னடய பனயதம
ஸ்ணமர்த்ட டர்ணம் ன்கமணல் அபபனவத

குடர்ணத்வடழத ளசமல்யதினக்கயமர்: " ப்மஞமத் அி
ழகம ம்த ?" " கு டர்ண:".
1. இட

னந்வடத உவழதமடு ளடமர்ந்ட ளரிதபர்கள்

அனநிதட. ினும் அவபனம் னன்ழமர் பனய ளசல்
இவபவப் ிமர்த்டயத்டவுன் அழடமடு உவ

னர்த்டயதமட ழம யறுத்டயபிட்டு, ணீ ண்டும் ழடம
ழடமன்யதட ழமழப ளடமர்ந்டமர்கள். னடயல்
யறுத்டயத இத்டயழழத உவ படிபத்டக்கு என யவவு
ற்ட்டுபிட்டமல் அழடமடு னந்வடத கட்டுவவத
னடித்டத் ளடமர்ச்சயவத இங்ழக டிதமகத் டனகயழமம்.
2. னந்வடத

உவதில் 'ிந்ட குமசமழண உய்ளய' ன்

ிரிபில்.
*1. னவழத

கயஸ்டபம், இஸ்மம், ளௌத்டம், மர்ய

ணடம், ீக்கயதர் ணடம், னைடர் ணடம் னடயதபற்யன் ஆடம
சமஸ்டயங்கள்.
*2. ச்னடயவதத்

டலவுபட ச்ளௌடம்; ஸ்ம்னடயவதத்

டலவுபட ஸ்ணமர்த்டம்.
*3. ளடய்பத்டயன்

குல்" இண்மம் குடயதிலுள்ந "சங்க

ம்ிடமத"த்டயல் இவ்பிதங்கள் பற்வக்
கமஞமம்.

*4. னர்பகர்ண

பமவச் சுவணதம சயத்டணம்.

*5. டற்ழமட

ணவந்டபிட்மர்

*6. கர வட 3.35

*7. ளடய்பத்டயன்

குல் னடற் குடயதில், ளமடபம

டர்ணங்கள் ன் ிரிபிலுள்ந ன் மர்க்கவும்.
பிடய பிக்கம ணமன்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணடமசமத்டயன் உட்ிரிவுகள்
பிடய பிக்கம ணமன்கள்
அடீட யவதில் குமசமத்வட ணீ யப்ழம

ணமன்கவந ணக்கு ணமமக யவத்டக்ளகமண்டு
பிக்கூமட. அபர்கலவத அமடமஞ

உள்நடேபத்டயன் 'அடமரிடி'திழழத அபர்கள் ந்ட
டயர்ப்வனேம் ளமனட்டுத்டமணல் இப்டிச் ளசய்டமர்கள்.
அப்டிப்ட் அடேபம் ணக்கு பந்டபிட்டமக ிவண
ளகமண்டு பிக்கூமட.
யத்டமந்டம் ண்ஞி பமடயத்ட திக்கத்

ளடரிதமடபர்கலம் இப்டி அடீட அடேபத்டயன்ழணல்
குமசமத்டக்கு பித்தமணமக ண்ஞிடண்டு. ஞ

சண்டிவகவத உமயக்கய மனத்ர்கநில் இப்டித்டமன்
ணீ மமய் கயனஷ்ஞக்டய ன்று, அடவும்
மடயவ்தத்டக்குக்கூ பித்தமம் ணமடயரித் ளடரினேம்

மதிகம மபத்டயல் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமள். இபள்
ண்ஞிட க்டய பனயதிழனேம் குமசமத்டக்கு
பித்தமம்; ளமட னெத்டயன் ஸ்டயரீடர்ணத்டக்கும்
பித்தமம். மட ழடசம் னமவுக்குழண மடயவ்த்தம்

னக்தளணன்மலும், மனத் ஸ்டயரீகள் அடயழ ளமம்த்

டீபிணமகப் ழமபர்கள் டனக்கர்கழநமடு னேத்டம் ண்ஞி
மனத் பர்கள்
ீ
ஞனணயதில் ணஞணவந்ட

ணதங்கநில் அபர்கலவத த்ிணமர் கூட்ங்
கூட்ணமக அப்டிழத ளனப்வ னெட்டிக் ளகமண்டு
அக்ிப் ிழபசம் ளசய்டயனக்கயமர்கள். இப்டிப்ட்
ழடசத்டயல்டமன் ணீ மமய் னனன் அிப்மதத்டக்கு
பித்தமணமகப் ழமட ணட்டுணயல்மணல்,
கயரிடழகமமனுக்ழக டமன் த்ி ன் மபத்டயல்
பசணமகப் மடிதினக்கயமள். அபவந பிங்கூ

என்றும் ண்ஞபில்வ; அபள் மட்டுக்கு அவடனேம்
சயரித்டக்ளகமண்ழ சமப்ிட்மள் ன்று ழகட்கயழமம்.

அப்டி மனம் பித்வடச் சமப்ிட்டு அட ம்வணனேம்
என்றும் ளசய்தமட ன்மல் மனம் அபள் ணமடயரிப்
ண்ஞமம்! 'பிங்கூ ன்வ என்றும்

ளசய்தமடக்கும்’ன்று சமளஞ்சமக அபள் அவடப் மம்
ண்ஞவுணயல்வ! டன்வ அட மடயக்கமணல்
கயரிடழகமமன் கமப்மற் ழபண்டுளணன்று

ிமர்த்டயக்கவுணயல்வ! டக்ழக ளடரிதமட என
ஆழபசத்டயன் ழணழ இப்டி ணீ மமவதப்ழம

ஆசமத்டக்கு ழபழதமகப் ழமபர்கள் ணக்கு ணமல்
இல்வ.
ன்மக யத்டமந்டங்கவந அயந்ட டர்க்கம் ண்ஞி
யவமட்டுகய மணர்த்டயதத்வடனேம் இப்ழர்ப்ட் அடீட
அடேபத்ழடமடு ளற்யனந்ட சய ணமன்கலம்
குமசமத்டக்கு ழபழதமகப் ழமதினக்கயமர்கள்.
ிற்கமத்டயல் டத்ட சயபமசமரிதமர் ன்று வசபத்டயல்

உதர்ந்ட ஸ்டமம் ளற் எனபர் கஞ்சனூர் ன் ஊரில்

வபஷ்ஞபமகப் ிந்டபர்டமன். ஆமல் அபர்

ளகமடயக்கய ணலவபக் வகதில் ிடித்டக் ளகமண்டு சயப
உத்கர்த்வட [ழணன்வணவத] ஸ்டமித்ட, வசபமக
ணமயதினக்கயமர். டயனணனயவசதமழ்பமர் ன்கயபர் சயப
பமக்கயதர் ன்ழ ளதர் வபத்டக்ளகமண்டு, சயபணமகப்
மடி யத்டர்டமன் ன்றும், அப்னம் ன்ிண்டு

ஆழ்பமர்கநிழழத எனத்டமகயபிடுகய அநவுக்குப் ளரித
பிஷ்டக்டமய்ப் ழமய்பிட்மர் ன்றும் கவட

இனக்கயட. இளடல்மம் ளல் னொல் இல்வ
க்ளப்ன்டமன். அட ளமம்வும் அனர்பணமகத்டமன்
ற்ட்டினக்கயட. இப்ழமட அவட ணக்கு க்மம்ிள்
ன்று டுத்டக் ளகமண்மல் க்ளப்ன்டமன் னொல்
ன்மகயபிடும்!
குணமரிட்ர் இனந்டமர்* அபர் என ந்டர்ப்த்டயல்
ளௌத்டர்கழநமழழத இனந்ட அபர்கள் ணமடயரிழத பமன
ழபண்டிதினந்டழமடகூ அத்தமபசயதணம (வபடயக)
யத்த கர்ணமக்கவந ணட்டும் ஸ்தணமகப் ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமமம். கூன் மண்டிதன் சணஞமகய
பிட்ழமட அபனுவத த்ி ணங்வகதர்க்கசய

ஸ்தணமகழப பஸ்டயத்டக்குள்ழந பினடய இட்டுக்
ளகமள்பமநமம் னலக்க ம்னவத ணடத்டயழழத
அபர்கள் கன்பிக்க்ஷ்ன் உள்நபர்கநமதினந்டமலும் force of
circumstance-ல்

[சூழ்யவதின் ளரிசயல்] ணடமந்டத்வட

அடேரிப்பர்கவநப்ழம ளபநிதில் கமட்டிக் ளகமள்ந
ழபண்டிதினந்டட. ஆமல் ிற்கமத்டயல் இபர்கழந
யந்ட ணடம் னட ீபழமடு லம்னபடற்குக்

கமஞணமதினந்டயனக்கயமர்கள். ம் ழடசத்டயல் பக்ழக

ளௌத்டம் டவசமய்படற்கு னக்கயத கமஞணமதினந்டபர்
குணமரிப்ட்ர். அபர் குணமஸ்பமணயதின் அம்சம்.

அழடழமத் ளடன்ழடசத்டயல் வம் யந்ட வபடயக
ணடம் னத்டதிர் ளக் கமஞணமதினந்ட றப்ம்ணண்த
அபடமந்டமன் ஜமம்ந்டளன்மல், அந்ட
ஜமம்ந்டர் இப்டிப்ட் ளனவணவத

ளகமள்படற்குக் கமஞணமக அபவ ணடவக்கு
பபவனத்டட ணங்வகதர்க்கசயடமன். அபவந

அறுத்டனென்று மதன்ணமர்கநிழழத என்மகச்
ழசர்த்டயனக்கயட. அடமபட குணமரிட்ர்,
ணங்வகதர்க்கசய ஆகயதபர்கலம் ம் ளபலுக்கு
ளமம்வும் ழணழதினந்டபர்கள். ஆமலும்

குணமரிட்ர் குமசமத்வட பிட்டு ளௌத்டர்கநின்
ஆசமத்வடக் ளகமஞ்சகமம் அடேரித்டமளன்மல் அட
அபர்கலவத யத்டமந்டங்கவந என்றுபிமணல்

ளடரிந்ட ளகமண்டு, அப்னம் அடற்குப் டயலுக்குப் டயல்
ளசமல்ய, யந்ட ணடத்வட - அடமபட குமசமத்வட -

இன்னும் ன்மக யவமட் ழபண்டுளணன்டற்கமகழப
ல் உத்ழடசத்ழடமழழத இப்டிச் ளசய்டடங்கூப் மம்
ன்று யவத்ட, றப்ம்ணண்த அம்சழணதம அவ்பநவு
ளரிதபர் ிற்கமத்டயல் ிமதச்சயத்டணமக டம்வணச் சுற்ய
உணயவதக் கனக்கயக்ளகமண்டு அடயழழத ளகமஞ்சங்

ளகமஞ்சணமகப் ிமஞத் டயதமகம் ளசய்டமர். குமசமத்வட
பிட்டமல் டயடமபடற்குப் டயல் இப்டி ழகம ணஞம்
ற்டுத்டயக் ளகமள்பழட ழணல் ன்று அபர் கமட்டிட
டமன் ணக்குப் டிப்ிவழத டபி, டுபிழ அவட

பிட்ட அல். ணங்வகதர்க்கசய னனன் பனயவதப்
த்ி ணீ ழப கூமட ன்டற்கமகத்டமன் அபன்

வமகய பிட்ழமட, டமனும் ம்னவத
குமசமத்வடத் வடரிதணமக ளபநிப்

அடேரிக்கமணயனந்டட; டன் இஷ்ப்டி க்கழபண்டும்
ன்று அல்.
* " ளடய்பத்டயன்

குல்" னடற்குடயதிலுள்ந 'னனகின்

பமட்டு அபடமம்' ன் உவ மர்க்க.
ணடமிணமிகநின் கவண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ணடமசமத்டயன் உட்ிரிவுகள்
ணடமிணமிகநின் கவண

இப்ழமட மம் ன் ண்ஞழபண்டுளணன்மல், யந்ட
ணடத்டயழழத உள்ந ிரிவுகநில் ற்ட்டினக்கய
குமசமங்கநில் ணக்குப் ிப்ிமல் ட
அவணந்டயனக்கயழடம அடயல் யவவு ற்மணல் இழட
வபடயக ணில் இன்ளமன பிடணம ஆசமத்டயல்டமன்
யவபவகயழமம் ன்மலுங்கூ, ப்டிக்
குணமரிட்னம் ணங்வகதர்க்கசயனேம் ளபநிப் அன்த
ணடங்கவந அடேரித்டமற்ழமயனந்டளகமண்டு,
உள்லக்குள் ளமந்ட ணடத்டயழழத

ற்ழமடினந்டமர்கழநம, அப்டி, ளபநிப்
குமசமத்வடழத ின்ற்யக் ளகமண்டு ணறக்குள்
ணட்டும் ணக்கு இஷ்ணம உமவவத
வபத்டக்ளகமள்நழப ிதத்ம் ளசய்த ழபண்டும்.
ம்னவத உள்ணயன் ற்றுடல் ஆனணமடமக,

உண்வணதமடமக இனந்டமல் யச்சதம் அந்ட இண்டு

ழவனேம் ழம மழண தசமயகநமகய வடரிதணமய் ம்
'கன்பிக்ைன்' டி
"அடபவ

க்கய மள் பனம்.

கன்பிக்ைன்டி வடரிதணமய் க்கக் கூமடம?

இப்டி உள்ளநமன்றும் னளணமன்றுணமக க்கும்டி
உழடசயப்டற்கம ீங்கள் ஆசமர்தன் ன்று ழர் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயீர்கள்? இட ணட்டும்
ணயத்தமசமணயல்வதம?"ன்மல்என்வத் டப்ன ன்ட டற்கமக? ஸ்பத னுக்கமப்
ண்ஞிமல்டமழ அல்ட எனத்டவக் ளகடுத்ட

இன்ளமனத்டனுக்கு ன்வண ண்டபடடமழ டப்ன?
இடயழ அந்ட ணமடயரித் டப்னகள் என்றும் இல்வழத!
'எனத்டவனேம்

ளகடுத்ட பிக் கூமட; ற்கழப

ஸ்பமடந்டயரிதம் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு
குமசமங்கவந பிட்டுக் ளகட்டுப்

ழமய்க்ளகமண்டினப்பர்கலக்கு ணடமிணமம் உள்ந
மனம் பலுத் டந்ட பிக் கூமட. பவனேம் மம்

ளகடுத்டபிக் கூமட. ணக்குப் ிரிதணமட ழமமலும்
ழமகட்டும்' ன்கய டயதமகத்டயன் ழணல் டமழ இப்டிச்
ளசய்தச் ளசமல்கயழன்? அடமல் டப்ன இல்வ.
அடமல், வபடயகமசமங்கவநழத பிட்டு
ணடமந்டங்கலக்கு ணமயமல்டமன் டப்ன ன்றும்,
வபடயகமசமங்கநிழழத என ம்ிடமதத்டயயனந்ட
இன்ளமன்றுக்குப் ழமமல் டப்ில்வ ன்றும்
யவக்கமணல், னடிந்ட ணட்டும் அபபனம்

குமசமப்டிழத க்கத்டமன் மடுழபண்டும். '
[ிப்மல்

ற்ட் ணடத்வட] பிட்பன் டயடமகயமன்

ன்ட இபனுக்குப் ளமனந்டணம, பிட்ழடமடு

மஸ்டயகமகழபம இட ணடளணமன்றுக்ழகம ழமகமணல்
வபடயகமசமத்டயழழத இன்ளமன்றுக்குத்டமழ
ழமகயமன்?' ன்மல், இபநபில் என்வ பிட்டு பிட்டு
ல் பனயதில் இன்ளமன்வப் ிடித்டக்

ளகமள்கயமளன்மலும், இந்ட ஸ்படந்டய னேகத்டயழ
ணற்பர்கள் இபவப் மர்த்ட [குமசமத்வட] பிடுபடயல்
ணட்டும் டஞிச்சவந்ட, இன்ளமன ஆசமத்டயல்

ழமகமணல், டப்ன பனயதில்பம ழமபமர்கள்? அடமபட
இபன் ணற்பர்கள் டயடர்கநமகப் ழமகத் டெண்டுடல்
ளகமடுத்ட பிடுகயமல்பம? இப்டிப் ண்ஞிபவ
ணட்டும் டயடமகய ழடமம் பிடுணம?
'உகத்டயல்

ற்ளகழப கட்டு பிட்டுப்ழமச்சு; அடமல்

ளகட்டுப் ழமச்சு; இடற்கு மனம் உந்வடதமகழபம, ஊக்கம்
டனபமகழபம இனந்டபிக் கூமட' ன்வடத்டமன்
இன்வக்கு ணடமிணமனள்நபர்களநல்மனம்

ல்மபற்றுக்கும் ழணம டர்ணணமக, கவணதமக
யவக்க ழபண்டும். அப்டி யவத்ட, ம்
அந்டங்கத்டயழ இப்டிக் குமசமத்டக்கு
பித்டயதமணம என பிச்பமத்வட

உண்மக்கயதினக்கும் கபமழ அவட ப்டிதமபட
னர்த்டய ண்ஞி பிடுபமன் ன் ம்ிக்வகழதமடுகூ,
அபபனம் டங்கள் குமசமப்டிழத ளசய்ட பந்டமல்
கபமன் ம் னெம் உகுக்கு ழைணம் உண்மக்கய,
னடிபில் ணக்கும் ம் ணஸ் ப்டி யவனேழணம
அப்டிப்ட் யவவு உண்மகும்டி அடேக்ம்
ண்டபமன்.

ஆசம பிதங்கள்

ஆசமம் ன்டன் இக்கஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசமம் ன்டன் இக்கஞம்
ணதமசமம், ணடமசமம் ன்று ளசமல்லும்ழமட என
ணடத்டயன் ளய னலபவடனேம் "ஆசமம்" ன்ட
குயப்ிடுகயட. ஆமல் ளமடபிழ எனத்டர்

ஆசமணமதினக்கயமர். ன்மல், ணடி-பிலப்ன ன்று
இண்டு ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயழமழண

(பமர்த்வடதிமபட இன்வக்கு பவதில் இனக்கய 'ணடி'
அடிழதமடு ணந்ட ழமய்பிக் கூமளடன்றுடமன் இந்ட
உந்யதமளணல்மம் ண்டபட) அடயழ
ணடிதமதினப்ட ன்றுடமன் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம். ணடி, பிலப்ன மர்க்கயடடமன்

ஆசமம்; சமஸ்டயத்டயல் ளசமன் ிகமம் எனத்டர் சயவக
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர். கச்சம் ழமட்டு ழபஷ்டி
கட்டிக் ளகமண்டினக்கயமர். னண்ட் டமஞம்

[ளற்யக்கயடுடல்] ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமர், மள்
ைத்ம் மர்த்டக் கமரிதம் ண்டகயமர், க்நப்னக்கு
[ழமட்லுக்கு]ப் ழமபடயல்வ, பர்யல்பரில்

சமப்ிடுபடயல்வ ன்மல் அபவ ஆசமணமதினக்கயமர்,
orthodox ன்கயழமம்.

இப்டிதமக என ணடத்டயன் ல்ம ளயகலழண அடன்
ஆசமந்டமளன்மலும், ளபநி பமழ்க்வகதில் அடன்

கட்டுப்மட்டுடி ந்ட ளகமண்டு, அடயல் ளசமல்யதினக்கய
ளபநிதவதமநங்கநம சயன்ங்கள் னடயதபற்வ
ழணற்ளகமண்டு ந்ட கமட்டுபழட குயப்மக ஆசமம்,
ஆசமம் ன்று பனங்குகயட.
ஆமல் ஆசமம் ன்ட னலக்க ளபநி பிதந்டமன்
ன்று யவத்ட பிட்மல் அட டப்ன. ளபநி

ணமசமங்கநமழழத உள் ணமசமங்கவந, உள்நத்வட
உதர்த்டயக் ளகமள்ந உடவுகயடடமன் ஆசமம்*.
அழடமடுகூ ழமக உள்நத்டயன் ணமசமங்கவநனேம்,
பமழ்க்வக ளயகவநனேங்கூ ஆசம சமஸ்டயங்கநிழ
ளசமல்யதினக்கயட.
'ஆசமம்' ன்வடத்

டணயனயழ ழமக 'எலக்கம்' ன்று

ளசமல்யபிமம். "உதிரினும் ஏம்ப்டும்" ன்று

டயனபள்லபர் வடச் ளசமல்யதினக்கயமழம, அப்டி ம்
ிமஞவபி உசந்டடமகக் கனடய வட ையக்க
ழபண்டுழணம அந்ட டர்ண பனயழத ஆசமம். டர்ணம்
ன்கயட அகம், னம் ல்மபற்யலும் ல்ம
அம்சங்கவநனேம் டலவுகய பிதணல்பம?
இங்கயீ யல் ' character' ன்டமக எனத்டின் உள்
ணமசமணம குஞத்வடனேம், 'conduct' ன்று அபனுவத
ளபநி ணமசமணம த்வடவதனேம் ளசமல்கயமர்கள்.
ஆசமம் ன்டம் எலக்கம் ன்டம் கமளக்ர், கமன்க்ட்
ஆகயத இண்வனேம் என்மக்கயச் ழசர்த்டக் ளகமடுப்ட.
இட ளபறுணழ morality,ethics ன்று ளசமல்கய இ

பமழ்க்வகக்கம ன்ளயகநமக ணட்டுணயல்மணல் 
ழமகத்டக்கும் உடவுபடம கமரிதங்கவந

ம்ஸ்கமங்கவந, சயங்கவந, பிடய யழடங்கவந

(இன் ளசய்தமம், இன் ளசய்தக்கூமட ன்பற்வ)
னேம் ளசமல்கயட.
ன பிதம் ணமடயரிதினந்டமலும் அக பிதத்டக்கும்
உகமம் ண்டம்டிதமகவும், இம்வணக்கு

ணட்டுணயல்மணல் ணறுவணக்கும் உடவுபடமகவும்
ம்னவத ஆன்ழமர்கள் பகுத்டத் டந்டயனக்கய
னவழத 'ஆசமம்'.
* "ளடய்பத்டயன்

குல்" னடற்குடயதிலுள்ந 'உள்லம்

னனம்', 'சங்குகள்' ன் உவகலம், இண்மம்
குடயதிலுள்ந 'டர்ணசமஸ்டயம்' ன் உவதில்
'சயன்ங்கள்' ன்

ிரிவும் மர்க்கவும்.

னத்டயயனந்ட அகத்டக்கு

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
னத்டயயனந்ட அகத்டக்கு
னம் ன்று டுத்டக்ளகமண்மல், ளமம்வும்
ஃிமஃிகமக, ழபடமந்டணமகப் ழமகயழமட
ல்மபற்றுக்கும் னத்டயல், ளபநிதில் இனப்ட சரீம்.

அன்ணதழகமசம் ன்று ந்ட ழகமசங்கநில் அவடத்டமன்
ஆத்ணமவுக்கு ளமம் டெத்டயல் வபத்டச்
ளசமல்யதினக்கயட. அட ப்டிப் ழமமல் ன் ன்று
ளமம்வும் உடமீணமகத்டமன் ணம ஜமிகள்

இனந்டயனக்கயமர்கள். அழக ணமன்கவநப் ற்யக்

ழகள்பிப்டுகயழமம். ண னெத்மடயகவநப் னசயக்ளகமண்டு,
னலத்டப் ழமவடத் டயன்றுளகமண்டு, ஸ்மம்

கயவதமட, ல் ழடய்க்கயடயல்வ ன்று, ங்ழகழதம
குப்வ கூநத்டயழ கயந்டமர்கள் ன்று. இடற்ளகல்மம்
ணமமக எனத்டன் சரீ சுத்டயவத இப்டிதிப்டி

உண்மக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும், ஆமம் இப்டிதிப்டி
சுத்டணமதினக்கடம், அபன் பயக்கயன் இத்டயல்
இப்டிதமகப்ட் சுத்டணம அம்சங்களநல்மம் இனக்க
ழபண்டும் ன்வடளதல்மம், ளமம்வும்
'ன'த்டயழதினந்ட

ளகமண்டு ஆசம சமஸ்டயங்கநில்

யவதச் ளசமல்யதினக்கயட. மம் இனக்கய யவதில்
இப்டிப் னசுத்டயதில் கண்டிப்னம் கமனணமக இனந்ட

ஆம்ித்டமல்டமன், அப்னம் ன்வக்ழகம எனமள் அந்ட
ஜமிகலவத யவக்குப் ழமகமம். ன்டற்கமகழப,
அடமபட னடிபிழ னலக்க ஆத்ண ழமகம் ன்கய
அகபமழ்பிழ ழசர்கயவட க்ஷ்தணமகக் ளகமண்ழ
சரீம், படு
ீ , சுற்றுப்னம் னடம ன பிதங்கநின்
சுத்டத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட ஆசமங்கள்
பிடயக்கப்ட்டினக்கயன்.
இந்ட ளபநிபிதங்கநில் ன் கட்டுப்மடு ழபண்டிக்
கயந்டட ன்று மம் இஷ்ப்டி ண்ஞிமல், ல்மம்
ணஸ் இலத்டக்ளகமண்டு ழமகயடி ழமய், அடவும்
இல்வ, இடவும் இல்வ ன்றுடமன் னடினேம். ஆசமம்
ஆத்ண மைமத்கமத்வட உண்மக்கய பிபில்வ
ன்று இந்ட மள் ழபடமந்டயகள் ளசமல்கயட யந்டமன்.
அடமபட, உழ, ழர்மக உண்மக்கபில்வ ன்ட
யந்டமன். ஆமல் ன்வக்ழகம என மநமபட மம்

யணம ழபடமந்டயகநமக ஆக ழபண்டுணமமல், அடற்கு
இப்ழமட ணக்கு இனக்கய சரீ-குடும்-னெ

அிணமங்கநில் ஆம்ித்ட இபற்வ ப்டி ஆசம
ரீடயதில் சுத்டப்டுத்டயக் ளகமள்பட ன்டயல் கபம்
ளசலுத்டய அப்டி ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமமல்டமன்
னடினேம். ஆசமழணதில்மணல் ஆத்ண ம்த்வட

ம்மடயத்டக் ளகமள்பட ன்ட ந்ட என மலழண
அந்ட 'டிதல்' யவக்குப் ழமக னடிதமணல், ம்வணக்
ளகடுப்டயல்டமன் னடினேம்.
" ஆசம

ீம்  னந்டய ழபடம :"- அடமபட,

ஆசமணயல்மணல் த்டவடமன் ழபடத்வடப் டித்டமலும்
அடமல் எனத்டவ ழபடம் சுத்டமக்கய பிமட ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ப்ழர்ப்ட் னண்த டீர்த்டணமமலும்
ணண்வழதமட்டிழ ளகமண்டு பந்டமல் ப்டிப்

ிழதமப்மழடம, த்டவ ல் சும் மமமலும்
மய்த்ழடமற் வதில் வபத்டயனந்டமல் ப்டிப்

மழதமக்தணமகமழடம அப்டிழத ஆசமீன் வ்பநவு
ழபட சமஸ்டயங்களநல்மம் டித்டபமதினந்டமலும்
அபினள்ந பித்வத அபனுக்கும் உடபமணல்
ழமகத்டக்கும் உடபமணழ ழமகும் ன்று

சமஸ்டயத்டயயனக்கயட. ழபடத்வடப்ற்ய, உயத்வடப்
ற்ய ன்மகப் ிங்கம் ண்டகயமர்கள், ளமம்
ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் னஸ்டகங்கள் லடகயமர்கள்
ன்டமல் அப்டிப்ட்பர்கள் சுத்டர்கள் ன்று
ஆகயபிமட. டமங்கள் ஆசமங்கவந பிட்டு பிட்டமல்
ணற்பர்கலம் பிழபண்டும் ன்று இபர்கள்

ளசமல்படற்கும் 'பமல்னை' கயவதமட. சுத்டர்கள் ப்டி

பமழ்கயமர்கழநம, டங்கள் பமழ்க்வக னேடமஞத்டமழழத

ன் உழடசயக்கயமர்கழநம அடற்குத்டமன் ணடயப்ன உண்டு.
டவனவ டவனவதமக அழக சுத்டர்கள்
ஆசமங்கவந அடேஷ்டித்ட பந்டயனப்டமல்டமன் அடற்கு
டமசமம், சயஷ்மசமம் ன் ளதர்கள்

பந்டயனக்கயன். த்டக்கள் அடேஷ்டிப்ட டமசமம்.
த்டக்கள் ன்மல் ல்பர்கள், உத்டணர்கள். சயஷ்ர்கள்
ன்மல் உசந்ட குஞனம் ழடமணயல்மட பமழ்க்வகனேம்
உள்நபர்கள்; 'சமன்ழமர்', 'ழணழமர்' ப்டுகயபர்கள்.
அப்டிப்ட்பர்கள் சமஸ்டயப்டிதம ஆசமங்கவந
ன்மக அடேரித்டத்டமன் பந்டயனக்கயமர்கள்.

ஜமத்டயழ ழமய் ஆத்ண மை£த்கமம் ளறுபட,
க்டயதிமழ ஈஸ்பமடேபம் அவபட ன் இண்டும்
ீபின் உள் குஞத்வட ணமற்யக் ளகமள்படமகழபதினக்க,
ஆசமளணல்மம் சர்ணம, சயன்ங்கள் னடயத ளபநி

பிதம் ற்யடமதினக்கயட ன்று ளசமல்பர்கள்
ளசமன்மலும் இவட பிட்மல் அடற்குப் ழமக
பனயதில்வ*. ”
*ளடய்பத்டயன்

குல்” இண்மம் குடயதில் “ழபடம்” ன்

உவதிலுள்ந ‘ழபடனம் ழபடமந்டனம் னஞமவபதம?
ன்னும் ிரிவும், “மற்ட சம்ஸ்கமங்கள்” ன்
உவதிலுள்ந ‘குஞனம் கமரிதனம்’ ன்னும் ிரிவும்
இவ்பிதணமக ளடநிவு டனம்.
ஆசமத்டயல் மணமன்த டர்ணங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்

ஆசமத்டயல் மணமன்த டர்ணங்கள்
ளபநித்டெய்வணதம 'ளசௌச'த்வடழத ஆசமம் ன்ட
னக்கயதணமகக் ளகமண்டினப்டமகத் ழடமன்றுகயட. ணடி-

பிலப்னடமன் ஆசமத்டயல் னக்கயதணமதினக்கயட ன்டமல்
ளசௌசம் இடயல் ிடமம் ன்ட பமஸ்டபந்டமன். இந்ட
'ளசௌசம்' ந்ட

மணமித டர்ணங்கநில் மமபடமக

பனகயட. ல்ம மடயதமனக்கும், க

ங்கலக்குணம ளமட அங்கவந ணடேஸ்ணயனடய
'மணமன்த

டர்ணங்கள்' ன் ந்டமகச் ளசமல்ய, இபற்யல்

னடயல் அயம்வ, அப்னம் த்தம், னென்மபடமக
அஸ்ழடதம் (டயனமணயனப்ட, அடமபட ளமனநமவச
ிடித்டவதமணயனப்ட) ன்பற்வனேம், அப்னம்
'ளசௌசம்' ன்கய

டெய்வணவதனேம் ளசமல்யபிட்டு,

ந்டமபடமக இந்டயரித யக்த்வட (னக்கத்வட)
பிடயத்டயனக்கயட*. ஆசமம் ன்ட ளனம்மலும் இடயல்
'ளசௌச'த்டயன்

கர ழ் பனபடமகழப ழடமன்யமலும்,

சமஸ்டயங்கவந ஆமய்ந்ட ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல் ந்ட
டர்ணங்கவநனேழண ஆசமம் ன்ட டலவுகயட ன்று
ளடரினேம். ப்டிளதன்று மர்க்கமம்.

ஆம சுத்டயவதப் ற்ய ஆசமத்டயல் ளசமல்கய ழமட
ணமம் ழமம் கூமட ன்கயட. இடமல்
மணமன்த டர்ணங்கநில் னடமபடம அயம்வவத
ஆசமனம் ளசமல்படமக ஆகயட. " த்தமன் மஸ்டய
ழம டர்ண :" ன்று டர்ணங்கநின் உச்சயதில் த்தத்வட
வபத்டயனப்டமல் த்தனம் ஆசமணமய் பிடுகயட
ஆசமத்டயழழத த்தனம் இனக்கயட ன்டற்கு

இன்ளமன்றும் ளசமல்கயழன். மடண்வக்கு ஆநமகய
எனத்டன் ளதிலுக்குப் ழமமல் அபன் ழடமயதமகய
பிடுகயமன் (ழடமனள்நபமகய பிடுகயமன்);
ிமதசயத்டம் ண்ஞிக்ளகமண்மளமனயத அபவ
னெ ப்ஷ்ம் ளசய்டபி ழபண்டுளணன்ட என
ஆசமபிடய. டர்ணமஜ்தம் ந்டபனம் கமத்டயல் -

சமஸ்டய கமங்கநில் அப்டித்டமன் ந்ட பந்டட பமஸ்டபணமகழப குற்ம் ண்ஞிபன்டமன் டண்வ

ளற்று ளதிலுக்குப் ழமபமன். குற்ம் இண்டு டயனுற
- யபில், கயரிணயல் ன்று. யபில் பிதமஜ்தங்கள்
ன்வப அழகணமக ணமற்று, ழணமசடி னடமபற்வச்

ழசர்ந்டவபடமன். அடமபட அத்தத்டக்கமத்டமன் யபில்
பிதமஜ்தங்கநின் ழரில் எனத்டன் ளதிலுக்குப் ழமபட.
இடமழழத, எனத்டன் ஆசம சமஸ்டயப்டி ளதிலுக்குப்
ழமகமணயனக்க ழபண்டுளணன்மல் அபன் மணமித
டர்ணங்கநில் இன்ளமன்ம த்தத்வடக்
கவப்ிடித்டத்டமன் ஆகழபண்டும். அழகணமக இப்டி
அத்தணமக ணமற்றுப் ண்டபட

இன்ளமனத்டனுவத ளசமத்வட ப்ம்

பிடுபடற்கமகத்டமினக்கும். பமங்கய கவத் டயனப்ித்
டணமயனப்ட, ளமய்த்டயம் லடய இன்ளமனத்டன்
ஞத்டக்கு மத்தவட ளகமண்மடுபட, குத்டவகப் ஞம்
கட்மணயனப்ட ஆகயத இளடல்மம் மணமித

டர்ணங்கநில் னென்மபடமதினக்கய அஸ்ழடதத்டயன் கர ழ்
பந்ட பிடுகயன். கயரிணயல் ழகஸ்கள் அடிடடி ண்ஞிக்
ளகமவ-ளகமள்வந ண்டபடற்கமக ளதில் டண்வ
ளகமடுக்கயன். அடிடடி, ளகமவ கூமட ன்டமல்
அயம்வவதனேம் ஆசமத்டயல் implied -ஆக

[உட்கயவதமக] க் ளகமண்டு பந்டமகய பிடுகயட.

ளகமள்வந, டயனட்டு ல்மம்டமன் ஸ்ழடதம். இபற்வச்
ளசய்தமடயனப்ட அஸ்ழடதம். ளண்கவந
ணமங்கப்டுத்டபட, பிதசமம் னடமவபனேம்
யபிமகழபம, கயரிணயமகழபம குற்ங்கநில்

பனபடமல், ளதிலுக்குப் ழமகக் கூமட ன்
ஆசமபிடயழத ந்டமபட மணமன்த டர்ணணம இந்டயரித
யக்த்வடனேம் பயனேறுத்டபடமக ஆகயபிடுகயட.
இடவும் டபி [இந்டயரித] எலக்கங்ளகட்பர் ந்ட

சமஸ்டய கர்ணமவுக்குழண அர்ர் [டகுடயதில்மடபர்]
ன்று பிதக்டணமகழப அபர்கவந ஆசம னவதமட

எடக்கய வபத்டயனக்கயட. இழடணமடயரி ளசௌச பிடயகழநமடு
கூழப த்தம், டவத, டயதமகம், ழம குஞணயல்மவண,
அயம்வ னடமபற்வனேம் ழடிதகமழப ஆசம
டைல்கள் சயப்ித்டப் ழசுகய இங்கலண்டு இன்ம்

அழக இங்கநில், 'இன் ஆசமத்வட அடேஷ்டிக்கமடபன்
பமக்குப் ிணமஞம் டபயமல் ன் மழணம, ஆதிம்
ளமய் ளசமன்மல் ன் மழணம, ீபயம்வ
ண்ஞிமல் ன் மழணம, ஸ்பர்ஞஸ்ழடதம்

[ளமன்வத் டயனடுபட] ண்ஞிமல் ன் மழணம,
டம கணம் ண்ஞிமல் ன் மழணம
அப்ழர்ப்ட் மத்வட அடேபிப்மன்' ன்று

ளசமல்யதினக்கும். இங்ழக ளசமன் ம யஸ்வப்
மர்த்டமல் ளசௌசத்டயன் கர ழ் பனபடமகழப ளனம்மலும்
ழடமன்றுகய ஆசமணமட அயம்வ, த்தம்,
அஸ்ழடதம், இந்டயரித யக்ம் ஆகயத ணற் மலு

மணமித டர்ணங்கவநனேம் அபம்ித்ட பிடுகயட
(யவமட்டி பிடுகயட) ன்ட ளடரிகயட.

பித்தமப்தமம் ளசய்கயபனுக்கு அந்டக் கமம் னமவும்
ிம்ணசர்தத்வட பிடயத்ட (அந்ட ஆச்ணத்டக்ழக
'ிம்ணசர்த

ஆச்ணம்' ன்றுடமன் ளதர் வபத்டயனக்கயட)

அப்னம் கல்தமஞணம ின்மல் இன்ின்
மநில்டமன் டம்டயகள் ங்கணம் ளசய்தமம்,

ித்னடயணம், பிடகமம் ழமன்பற்யல் கூமட
ன்ளல்மம் ஆசம டைல்கள் பிடயப்டமல் இந்டயரித
யக் பிதத்டயல் அவப ஸ்ளல் ம்ஃயஸ்
[டிதம அலத்டம்] ளகமடுப்ட ளடரினேம்.
னடிபிழ இந்ட ஆசமம் ல்மழண சயத்ட சுத்டயவதத்டமன்
க்ஷ்தணமகக் ளகமண்வப சயத்டணம் ீங்க பனய

இந்டயரிதங்கவந அலக்கு டுத்ட எலக்கத்டயல் ளகமண்டு
பனபடன்ய ழபயல்வ. டன்ிஷ்ப்டி டயரிகய

இந்டயரிதங்கவந என ளயதில் அக்கயக் ளகமண்டு
பழப ஆசமம் ன்டமல் இந்டயரித யக்னம் அடவும்
என்ழடமன்.
இப்டிதமக ல்ம டர்ணங்கலம் ஆசமத்டக்குள் பந்ட
பிடுகயன்.
*." ளடய்பத்டயன்

குல்" னடற் குடயதில் "மணமன்த

டர்ணங்கள்: அவபனக்கும் ளமடபமவப" ன் உவ
மர்க்க.

டர்ணத்டக்கும் ஆசமத்டக்கும் ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்

டர்ணத்டக்கும் ஆசமத்டக்கும் ளடமர்ன
இன்ளமன டயனுமனேம் ளசமல்படண்டு அடமபட டர்ணம்
ன் ணனந்டக்கு ஆசமம் த்டயதம் ன்மர்கள். பிதமடய
டீ ணனந்ட ணட்டும் சமப்ிட்மல் ழமடணம? த்டயதனம்
இனக்கடணல்பம? ல் ஜ்பம் ன்மல் ணனந்ட
சமப்ிட்டுக் ளகமண்ழ இன்ளமன க்கம் வனதட
சமப்ிட்மல் ன்பமகும்? ணனந்டயன் ஃளக்ட்
ழமய்பிடுணல்பம? அப்டித்டமன் குஞத்வடனேம்
த்வடவதனேம் ளமறுத்ட டர்ண ணனந்டமட ளபநித்
டெய்வண, சயன்ம் னடமவடக் ளகமண் ஆசமம் ன்
த்டயதணயல்மணல் யக்கமட ..... பமஸ்டபத்டயல்

ஆசமத்டயன் ளசௌசம் ளபநித்டெய்வண ணட்டுணயல்மணல்
உள்டெய்வணக்குணமடடமன். ஆமலும் 'மனர்

கன்ளப்'வ (ற அிப்மதத்வட) ளதமட்டி
இப்டிச் ளசமன்ழன் ...... டர்ண ணனந்டக்கு ஆசமம்
ப்டிப் த்டயதம் ன்று என டயனஷ்மந்டம் ளசமல்கயழன்:
ித்ன டர்ப்ஞம் ண்ஞழபண்டிதட ல்ம

மடயதமனக்குணம டர்ணம். னெடமவடதவ ஸ்ணரித்ட
ழபடணந்டயங்கவநழதம, ஸ்ழமக னொணம

ணந்டயங்கவநழதம ளசமல்ய ள்லம் டண்ஞ ீனம் இவக்க
ழபண்டுளணன்ட ம்னவத ித்னகன் டீனபடற்கு
ணனந்ட. இவடப் ண்டம்ழமட ஸ்மம் ளசய்ட,
ழபஷ்டிவதக் கச்சணமய் உடுத்டக் ளகமண்டு, ளடற்கு
னகணமகச் ளசய்த ழபண்டும் ன்ளல்மம் ளசமல்கய
ஆசம பிடயகள் த்டயதம். குநிக்கமணல் உபடணமகப்
ீ
னடவப் ழமட்டுக்ளகமண்டு பக்கு னகணமகத்
டர்ப்ஞம் ண்ஞிமல் ழ கயவக்கமட.

'டர்ணத்டக்கு

ஆசமம் அங்கம்', 'டர்ணழண ஆசமம்',

ஆசத்டயயனந்டடமன் டர்ணம் ிக்கயட ( ஆசம :
ப்ழபம டர்ண :*) ன்ளல்மம் ளசமல்லும்டிதமக
டர்ணனம் ஆசமனம் என்ழளமன்று ின்ிக்
ளகமண்டினக்கயன்.
டர்ணத்வட அடேரிப்பர்கழந த்னனர்கள் சயஷ்ர்கள்
ப்டுகயபர்கள், அடமல் ஆசமத்வட டமசமம்,
சயஷ்மசமம் ன்று ளசமல்கயழமம்.
ஆசமணயல்மணயனப்ட அமசமம்; ஆசமத்டக்கு

பிழமடணமகப் ண்டபட டமசமம். ஜ்ங்கள்

அடேஷ்டிப்ட டமசமம் ன்கயமற்ழமல் டர்ங்கள்
ழமகய பனய டமசமம் ன்றும் ளசமல்மம்.
* பிஷ்ட

ஸ்மண ச்னடய

அவத்டம் அங்குபட

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
அவத்டம் அங்குபட
ஆசமம் ன்டயல் ல்ம மணமன்த டர்ணங்கலம்
அக்கம் ன்கய ணமடயரிழத இன்ம் அழக

ணமசமங்கலம் அடயல் அங்கயதினக்கயன்.
'ளல்த்'டக்கமக, 'வீனுக்'கமக

ஆ றகமடம

பிதங்கள், வபத்த சமஸ்டய ம்ந்டணம
பிதங்கள், வகமயகம பிதங்கள், 'ளணமமயடி',

அன்ன னடமபற்யன் ணீ டம ணமசமங்கள் ல்மழண

ம் ஆசமங்கநில் பந்ட பிடுகயன். இட

அத்டவவதனேம் ஆத்ண ம்ந்டணமக உசத்டயக்
ளகமடுப்டடமன் அடன் சயப்ன.
த்னஷ்-அத்னஷ் ன்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
த்னஷ்-அத்னஷ் ன்கள்
ணக்குப் னரிகய தன்ஸ், ணக்குப் ிடிக்கய 'டயக்ஸ்'
[ன்ளயக்

ழகமட்மடு] இபற்றுக்கு

அடேவஞதமதினக்கய ஆசமங்கவந ணட்டும்
டுத்டக்ளகமண்டு ணற்பற்வ 'றர்ஸ்டின்' (னெ

ம்ிக்வக) ன்று டள்லபட டப்ன. ணக்குப் னரிகயடம்
ிடிக்கயடம் ழனக்கு ழர் ன் டனகயவப. ல்
ழடய்க்கமபிட்மல் டர்கந்டணமதினக்கயட. ல்யல் பிதமடய
பனகயட ன்று ித்தைணமகத் ளடரிகயட. ணட மம்
ண்ஞிமல் னத்டய ளகட்டுப் ழமகயட, குடி ழணமத்டயல்
குடும் பமழ்க்வகதிழ அழக அர்த்டங்கள்

ற்டுகயன் ன்ளல்மம் ணக்குப் ித்தைணமகத்
ளடரிகயட. அடமல் ல் ழடய்க்கடம், ணடமம்
ண்ஞக்கூமட ன்ளல்மம் சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினக்கும் ஆசமங்கவந எப்னக் ளகமள்கயழமம்.
ஆமல் ல்ம ஆசமழண இப்டிக் ம் ப்மக்டிகல்
வஃில் [வனவ பமழ்க்வகதில்] ப்னொவ் ஆபடமக
இனந்டமல்டமன் எப்னக் ளகமள்ழபமம் ன்மல் அட டப்ன.

ளன்மல் த்னஷ் ன் ன்டமகப் ித்தைத்டயல்
வக் ளகமடுக்கயபற்ழமடு, ழமகத் ளடரிதமணல்

எவ்ளபமன கமர்தனம் அத்னஷ்ணமகவும் னண்த-மங்கள்
ன்மகயப் ன் டனகயன். அத்னஷ்ம் ன்மல்
இங்ழக luck ன்று அர்த்டணயல்வ. அத்னஷ்ம் ன்மல்
கண்டக்குத் ளடரிதமடட, அடமபட சயற்யவுக்குப்
னரிதமடட ன்று அர்த்டம். என கமர்தம் இந்ட
ன்ணத்டயழம, ன்ணமந்டத்டயழம, அல்ட ன்ணம
இல்மணமக்கயப் மணமத்ணமபிம் ழசர்ப்டயழம

ளகமடுக்கய ன்கவநனேம் ஆசமங்கள் ளசமல்கயன்.
இடற்கு 'அத்னஷ் ன்' ன்று ளதர்.
' ப்மட

: ஸ்மம் ப்சம்ந்டய த்னஷ்மத்னஷ் ம்

ய டத் ' ன்று சமஸ்டய பசம். இங்ழக

இண்டுபிடணம ன்கலம் ப்மட ஸ்மத்டயமல்
பிவநபடமகச் ழசர்த்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
"த்னஷ்ன், அத்னஷ்ன் இண்வனேம் ப்மட

ஸ்மம் ளகமடுக்கயட ன்று அவடப் னகழ்கயமர்கள்"
ன்று அர்த்டம்.
றர்ழதமடதத்டக்கு னந்வடத னென்ழ னக்கமல் மனயவக
(என மனயவக ன்ட 24 ணயிட்) க்குப் ிமடக்கமம்
ன்று ழர். அனழஞமடதம் ன்றும் ளசமல்படண்டு.
அந்டக் கமத்டயல் ச்வச த்டயல் குநிப்டற்கு

ிமடஸ்மம் ன்று ளதர். ஆற்யல், குநத்டயல்
ளசய்டமலும் சரி, அகத்டயல் ளணமண்டுபிட்டுக் ளகமண்டு
ளசய்டமலும் சரி, டவக்கும் ம் பிட்டுக் ளகமள்ந

ழபண்டும். (டவக்கு டயனம் ம் பிட்டுக் ளகமள்பட

ஸ்டயரீகலக்கு அபசயதணயல்வ. பிடடயம், ித்னடயம்

டபி ணற் மட்கநில் அபர்கள் டவக்கு ணஞ்சள் ம்
னழமையத்டக் ளகமண்மழ ழமடம்) ளமடபமகத்
டவழதமடு கமல் ச்வச த்டயல் கமங்கமர்த்டமழழத
குநித்டபி ழபண்டும். இடன் த்னஷ் ன், அடமபட

ப்த்தை பிவநவு னடமபடமக ழட சுத்டய, உம்ின்
அலக்கு ழமகயளடன்று ழழ ளடரிகயட. அழடமடு அந்ட
ழபவநதில் குநித்ட பிடுபடமல் டெங்குனெஞ்சயத்டம்,
ழசமம்ல் ல்மம் ழமய், உத்மனம் சுனசுனப்னம்

உண்மகயன். னத்டயத் ளடநிவும் ற்டுகயட. இன்ம்
ளணடிகல் தன்ஸ்டி ளசமல்லும்ழமட, இந்டப் ிமட
ஸ்மத்டயமல் ம்ன ணண்ழண உறுடயதவந்ட,
இப்ழமட 'ளர்பஸ் டிீஸ்' ன்று  னொத்டயல்

பிபனளடல்மம் ைீஞித்டபிடும் ன்கயமர்கள். அந்ட
ழபவநதில் ஸ்மம் ளசய்பட உஞர்ச்சயகவநனேம்
குநிப்ண்ஞி சணணமக்குகயளடன்ட இடன்
வகமயகல் ஃளக்ட்.
ஆமல் இந்ட வீன், ளணடிகல் பமல்னை வகமய
ல்மபற்வனேம் பி னக்தம் இந்டப் ிமடஸ்மம்
சமஸ்டயபத்டமக ணந்டயத்டழம, ழகமபிந்ட மண

னர்பணமகழபம ண்ஞப் ட்மல் அட ளபநி அலக்வகப்
ழமக்குபழடமடு ஆத்ணமவபனேம் சுத்டய ளசய்தப்
ிழதமப்டுகயளடன்டடமன். சரீ அலக்கு
ழமகயடம், ணயழ அப்ழமவடக்கு என குநிர்ச்சய
ற்டுபடம் உழ த்னஷ்ணமகத் ளடரிகயட. 'ளர்பஸ்
யஸ்ம் ஸ்ட்ளங்க்டன்' ஆபட ழமகப் ழமகத் ளடரினேம்
ஆத்ண சுத்டய ளமம் யடமணமகத்டமன் ளடரினேம். ிமட

ஸ்மழண ணந்டய னர்பணமக, அல்ட கபந் மண

னர்பணமக பிடயப்டி ண்ஞப்டும்ழமட அடமல் ணக்கு
ற்டுகய னண்தத்டயன் பிவநவுகள், இடமல்டமன் அட
[ிமட ஸ்மத்டயன் னண்தத்டயமல்டமன் இந்ட ன்
ணக்கு பமய்க்கயட] ன்று வக்மகத் ளடரிதமணல்

ன்வக்ழகமடமன் உண்மகும். இந்ட ன்ணமபிழம இந்ட
ழமகத்டயழமகூ இல்மணல் அட உண்மகமம். அந்ட
அத்னஷ் ன்டமன் ஆசமங்கநின் க்ஷ்தம்.

த்னஷ்த்டயல் த்டவ ன்வணகள் உண்மமலும்
அளடல்மம் இண்மம் ைந்டமன்.
இந்டக் கமரிதத்டக்கு இந்ட பிவநவு ன்று வக்மக
மம் கண்டுளகமள்ந னடிதமணயனப்வப அத்னஷ்

ன்கள். அவப மைமத் ழணஸ்பின் சயத்டப்டி
க்கய பிவநவுகள். அபன் ல்மபற்வனேம் னெடி
ணவத்ட ஆட்ம் ழமடுகயபன். இப்டி ணமவத
ண்டபடடமன் அபன் ளடமனயல். அந்ட ணமதமபிழத
ணம கனவஞழதமடு ணமன்கநமக, ரியகநமக

இனக்கப்ட்பர்கலக்குத் டன்னுவத டயவ்த சயத்டத்வடக்
ளகமஞ்சம் டயந்ட கமட்டுகயமன். அடமல்டமன் ணக்கு
ஸ்தணமக இனக்கய உண்வணகள் அபர்கலக்குத்

ளடரிகயன். ண கனவஞழதமடு அபற்வ ழமகனம்
உஜ்ீபித்டபிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று அபர்கள்
சமஸ்டயங்கநில் லடய வபத்டயனக்கயமர்கள். இப்டித்டமன்
அத்னஷ் வத் டனகய ணமசமங்கவநப் ற்ய
ணக்கு ஆசம பிடயகள் ளசய்ட ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
இடயல் ணக்குப் ித்தை யனொஞம் ( practical proof )

இல்வ, அல்ட இடற்கு scientific basis [பிஞ்ஜம ரீடய

அடிப்வ] இல்வ, அல்ட இட ம்னவத social ideology
-க்கு

[னெ பமழ்க்வகக் ளகமள்வகக்கு] எத்ட

பபில்வ ன்று ளசமல்ய அக்ஷ்தம் ளசய்பட
ளகமஞ்சங்கூ னத்டயசமயத்டணமகமட. ம் னத்டயதின் ழர்
proof -க்கு

பமட பிதங்கலம் ஈஸ்பனுவத ணம

னத்டயதில் இனக்க னடினேம்; அபற்வ அபழமடு

அபமகக் கந்டயனந்ட ணமன்கள் அயந்ட ணக்குச்
ளசமல் னடினேம் ன்டயல் க்டயனேம் சயத்வடனேம் இனக்க
ழபண்டிதட அபசயதம். ஆசமளணன்ட ளணகமிகமக

ழடம என ளமடீவ அடேரிப்ட ணட்டுணயல்வ. சரீ
கமரிதத்ழடமடு இடயல் ணயன் க்டய சயத்வடனேம் கக்க

ழபண்டிதட ளமம் அபசயதம். இல்மட ழமமல் ன்
ற்மட.
ளசதல்கவந ஈஸ்பணமக்குபட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ளசதல்கவந ஈஸ்பணமக்குபட
இப்டி ணவனேம் கமரிதத்டயன்ழமழட ஈஸ்பிம்,
ழமகழப அபிம், அல்ட அபட சயப்ந்டயகநமக,
அம்சங்கநமக இனக்கய அழக ழடபவடகநிம்
கக்கும்டிப் ண்ஞத்டமன் ணந்த்ங்கவநக்
ளகமடுத்டயனக்கயட.
ிமட ஸ்மத்வட இப்டி ழடத்டக்கமக

ணமத்டயணயல்மணல் ஆத்ணமர்த்டணமடமக ஆக்கயக்
ளகமடுக்கும்ழமட, னடயல் அனகம் னல்வனேம் ளகமஞ்சம்

சுத்டணம ம்னத்டயவகவதனேம் [ணண்வஞனேம்] டவதில்
வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். அப்ழமட அந்ட அனகம்

னல்வனேம் ஈஸ்பசக்டயதின் என அம்சணம ழடபவட
ன்று க்டயழதமடு னரிந்டளகமண்டு, அவட ஸ்டடயத்ட
'டெர்பம

றக்டம்' ன்கய ணந்த்ங்கவநச் ளசமல்

ழபண்டும். 'அல்ப் னல்' ன்கயழமழண அவடக்கூ
ஈஸ்பமம்சம் ன்று ழபடழண ஸ்ழடமத்டயரிக்கும்

றக்டத்வடச் ளசமல் ழபண்டும். 'ணண்ஞமங்கட்டி' ன்று
ளமம் ணட்ணமகச் ளசமல்கயழமழண, அந்ட ணண்வஞனேம்
இப்டிழத மைமத் மமதஞ த்ிதம
னப்ிமட்டிதமகப் னரிந்ட ளகமண்டு 'ம்னத்டயகம றக்டம்'
ளசமல்யப் னல்ழமடு டவதில் வபத்டக்ளகமண்டு

குநிக்க ஆம்ிக்க ழபண்டும். ஸ்மம் ளசய்னேம்ழமட
ளசமல் 'அகணர்ஞ றக்டம்' ன்று என்று இனக்கயட.

இங்ழக ழடத்டயன் ஸ்மழண ஆத்ணமபின் அலக்வகனேம்
அம்ிபி ணந்டயங்கள் இனக்கயன். ஆத்ணமபின்
அலக்கு ன்ட அடன்ழணல் டிந்டயனக்கய ம் மங்கள்.
'அகம்' ன்மல்

மம். ழடய்த்ட அப்னப்டுத்டபட

'ணர்ஞம்'. உம்வத்

ழடய்த்ட ஸ்மம்

ண்டம்ழமழட இப்டிப் மத்வடனேம் ழடய்த்டக் கலபி
பிடுபடற்கு 'அக ணர்ஞ றக்டம்'. ழபட ணந்டயங்கள்
ளசமல் அடயகமணயல்மடபர்கள் "ழகமபிந்டம ழகமபிந்டம!"
ன்று ஸ்மம் ளசய்தழபண்டும். “ழகமபிந்ழடடய டம
ஸ்மம்” ன்று இனக்கயட. ழகமபிந்ட மணமழப
ஆத்ணமவுக்குப் னண்த டீர்த்ட ஸ்மம்டமன்.
ழகமபிந்ட மணமழப னண்த டீர்த்டம் ன்டமல் ஸ்மழண

ண்ஞமணல் ழகமபிந்டம ழகமபிந்டம ன்று ளசமல்யபிட்டு,

பிலப்ழமழழத சமப்ிட்டுபிமம் ன்று குடர்க்கம்

ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூமட. பமஸ்டபத்டயல் என ீபன்
ண்ஞிதினக்கய கப்ட் கர்ணமக்கநியனந்ட அபன்
டப்ித்ட, டன் ம னெட்வ னமவபனேம் கவக்க
ழபண்டுணமமல் அடற்கு சரீத்வட சக்வகதமகப் ினயந்ட
த்கமரிதங்கவந மநணமகப் ண்ஞித்டமன்

ஆகழபண்டும். இடமல்டமன் சமஸ்டயங்கநில் டைமதிம்
கமரிதங்கவந, பிடயகவநக் ளகமடுத்ட இபவக் கட்டிப்
ழமட்டினக்கயட. இனந்டமலும் அழட கபமன் என
ட்மக ணட்டும் ஸ்ட்ரிக்மக இல்மணல், ணக்கு
அம்வணனேம் அப்னுணமக உள்ந கமனஞிகன் ஆடமல்,
மம் சமஸ்டயப்டிழத ளசய்த ணப்னர்பணமக ர்பப்

ிதத்டனம் ண்ஞி அப்டிழத கண்டிப்ழமடு ஆசம
அடேஷ்மங்கவந பிடய பலபமணல் அப்தமம் ளசய்ட

பனம்ழமட, ங்ழகதமபட ம்ணமல் ளகமஞ்சம் னடிதமணல்
ழமய்பிட்மல் அப்ழமட - அப்ழமட ணட்டுந்டமன் இத்டவ கண்டிப்ம பிடயனவழதம கடிணம

கமரிதழணம இல்மணல், ணம அபவ ஸ்ணரித்டமழ
ழமடம், அபன் மணமவபச் ளசமன்மழ ழமடம், அபன்
இவ்பநவு டெம் ண்ஞி குனந்வடகவந ணன்ித்ட

பிடுபமன் ன்று ஆசம, அடேஷ்மங்கவநனேம் டநர்த்டய
அடேக்ம் ண்டகயமன் ன்று

பனயகமட்டிதினக்கயமர்கள். இவட என சமக்கமகக் கமட்டி ,
"ந்ட

ஆசமனம் இல்மணயனப்ழன். 'ழ மணம' ன்று

வ ண்ஞிமல் ழமடம்" ன்று இனந்டமல்
அப்டிப்ட் கட்டுப்மட ழசமம்ழயக்கு கபமன்

ணமந்ட ழமய் அடேக்ம் ண்ஞிபி ணமட்மன்.
யணமகழப "ழ மணம" ன்று அபிழண

ஹ்னடதத்வட அர்ப்ஞம் ண்ஞி, உனகத் ளடரிந்ட

பிட்மல் அப்டிப்ட்பனுக்கு ந்ட ஆசமனம், ந்ட
சமஸ்டயனம் ழபண்மந்டமன். அப்டிப்ட்பர்கள் என
மணமவபச் ளசமல்யழத த்டவழதம அற்னடங்கவநப்
ண்ஞிதினப்டம் பமஸ்டபம். ஆமல் அந்ட ஸ்டயடயதில்
மம் இனக்கயழமணம ன்ட ணக்ழக ளடரினேம்.

ழபட ணந்டயங்கநின் பர்தம்
ீ
குவதமணல் அபற்வ
ையத்டத் டனகய ளமறுப்னப் ளற்பர்கலம்,
னத்டயழபவ அடயகனள்நபர்கலணம மடயதமனக்குக்
கமரிதனம் ழபண்டும். ஆசமக் கட்டுப்மடும் அடயகம்
ழபண்டுளணன்றுடமன் சமஸ்டயத்டயல் அபர்கலக்கு ணந்டய

னர்பணமக இத்டவ அடேஷ்மங்கவந வபத்டயனக்கயட.
ணற் பிடத்டயல் ழடத்டயல் அழக கமரிதங்கவநச்

ளசய்ட னெத்டக்கு உகரித்ட, இடன் னெழண டங்கள்
கர்ணமவப அடேபித்டத் டீர்த்டச் சயத்ட சுத்டய ளறுகய
இட மடயக்கமர்கலக்கு இத்டவ கடுவணதம

ஆசமணயல்வ ணந்டயங்கலக்குப் டயல் அபர்கள் கபந்
மணமவப அல்ட ஸ்ழடமத்ங்கவந, டடயப்மல்கவநச்
ளசமன்மழ ழமடணமட.
ன் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடளன்மல், த்னஷ்ணம
ளௌகயக ழமடு, அத்னஷ்ணம ஆத்ணமர்த்ட

வனேம் ளழப சமஸ்டய ஆசமங்கள். அபற்யல்
த்னஷ்ணமகத் ளடரிபவட ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்டு,
அத்னஷ்த்வடத் டள்லபட ிசகு.
ஆசம சமஸ்டயங்கநில் பிஞ்ஜம டேடக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசம பிதங்கள்
ஆசம சமஸ்டயங்கநில் பிஞ்ஜம டேஞக்கம்
ணீ  கமணமக ம் ஆசமங்கவநப் ற்ய இடற்கு

னந்டயத டவனவக்கு இனந்டவடபிக் ளகமஞ்சம்
ளகௌப னத்டய உண்மதினப்வடப் மர்க்கயழன். னன்ழ
இங்கயீ ஷ் டித்டபர்களநன்மல் ம் ஆசமம்
அவ்பநவுழண ழத்டல் ன்று

யவப்பர்கநமதினந்டமர்கள். ஆமல் மன் ளகமஞ்ச
மநமக என ழபடிக்வக மர்க்கயழன் - தன்றம்
ஸ்ிரிசுபமயடினேம் [ஆத்ணயகனம்] என்றுக்ளகமன்று
பிழமடணமடழமல் ழடமன்யமலும் தஸ்
அிபினத்டயதமகயக் ளகமண்டு பனபடமழழத, னடயசு னடயசமக
டிஸ்கபரி ளசய்னேம்ழமட, "இளடன்ம

ஆச்சர்தணமதினக்கயட! மம் ளமம்வும் அயபிழ ின்
டள்நி யன்பர்கள் ன்று யவத்ட ஆடயகம
இந்டயதர்கள் இந்ட பிஞ்ஜம உண்வணகவந, ணக்கு
இனக்கய மட்ரினேம் இன்ஸ்ட்னளணன்டுகலம்

இல்மணழ ப்டிழதம கண்டுிடித்ட அபர்கலவத
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கயடமகத் ளடரிகயழட!"
ன்று அடயசதப்டுகயமர்கள். ளகமஞ்சமள் னந்டய
[த்டயரிவககநில்] மர்த்டயனப்ீர்கள். ஷ்தமக்கமன்
கம்னைிஸ்ட், யரீச்பபமடய. ஆமல் இங்ழக மம்,
"இளடன்

ழமணம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு

பட்வளதல்மம்
ீ
னவகதமக்கயக் ளகமண்டு, கண்டம்

கரிக்கக் கஷ்ப் ழபண்டிதினக்கயட?" ன்மல், ஷ்தம
ழடச தன்டிஸ்ட்கள் பட்டிப் னவகதிமல் அமணயக்

ழடிழதன் [அடச் சயவடபின் கடயரிதக்கம்] உள்ப்
பிட ளமல்னைன்கவநப் ழமக்கயக்ளகமண்டு

பிமளணன்று ளசமல்ய, ம்னவத ழமணத்வடப்
னகழ்ந்டயனக்கயமர்கள். இழடழம ழமணத்டயல்
ழமப்டும் பிடணம ணயத்டக்கநின் னவக

வுபடம் க்னணய மசயிதமக (antiseptic) உடவுகயட ன்று
னன்ழ மக்ர்கள் ளசமன்டண்டு. டர்ப்வ, டநய,
பில்பம் ன்யப்டி ம் சமஸ்டய கமரிதம், னவ

இபற்யல் ிழதமணமகயன்பற்றுக்ளகல்மம் வபத்த
ரீடயதிழம, ணற் தன்ஸ்கநின் ரீடயதிழம sound basis
[அலத்டணம

அடிப்வ] இனக்கயட கயமர்கள்.

க்ஞ கமத்டயல் ல்மபற்யலும் டர்ப்வவதப்
ழமட்டு வபக்க ழபண்டுளணன்மல் னன்ழ ரிமம்
ளசய்டமர்கள். "றரிதவப் மம்ன டயன்கயடமம். அடன்

மக்வக அறுப்டற்கு டர்ப்வ ழமட்டினக்கயமர்கநமம்!"
ன்று ழகய ண்ஞிமர்கள். ஆமல் இப்ழமழடம
க்ஞ கமத்டயல் அட்ணமஸ்ஃிதரிலும், அடற்கும்

ழணழ இனக்கய ஸ்ஃிதர்கநிலும் அழக contamination
(அசுத்டம்) , radiation ஆகயத

உண்மபடமகவும்,

கர்ப்த்டயயனக்கய சயசுவபக் கூ அட மடயப்டமகவும்,
அடமல் 'க்ஞத் டீட்டு' ன்று அந்டக் கமத்டயல்
சமப்ிமணல் இனக்கடம் ன்று வபத்டடயல் ளமம்

அர்த்டணயனப்டமகவும், இந்ட மடயப்வ counteract ண்டம்
[டயர்த்டப் ழமக்கும்] சக்டய டர்ப்வக்கு இனக்கயளடன்றும்
லடகயமர்கள்.
ல்மனக்கும் ல்ம தன்வனேம் ளசமல்யக்

ளகமடுத்டபிட்மல் எவ்ளபமனத்டனும் 'ஆம் மம் (ப்) '

ண்ஞி வபத்டக் ளகமள்படயல்டமன் னடினேம் ன்றுடமன்,
ளகடுடல் பமணயனப்டற்கு மம் ண்ஞழபண்டிதவட
ணட்டும் ளசமல்ய, அடன் கமஞத்வட, "மறப் மம்ன
றர்தவ னலங்கயற்று" ன்ட ழமக் கடம னொணமகப்
மண ங்கலக்குச் ளசமன்மர்கள் ன்று என கட்சய.

இவடக்கூ மன் னலக்க ரி ன்று ளசமல்ணமட்ழன்.
ல்மனக்கும் பிஞ்ஜம ணர்ணம் ளடரிந்டபிட்மல்
அர்த்டணமகும் ன்று யவத்டட பமஸ்டபம். ஆமல்
அடற்கமகத்டமன் பிஞ்ஜம உண்வணகலக்குப் டயல்
கவடகவந இட்டுக்கட்டிச் ளசமன்மர்களநன்ட
ரிதில்வ. இம்ணமடயரிக் கவடகலம் யம் ன்றுடமன்

மம் டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். கபமின் ீ வதில்,
ணக்கு மத்தணமகத் ழடமன்மட ன்ளன்ளபல்மம்
க்குழணம? ணக்கு ப்டித் ளடரினேம்?
டங்கலவத யணயளட் ர்க்கயவநத் டமண்டி மளட்ஜ்
(அயவு) ளபநிழத பக் கூமளடன் [சுதக்

கும்யன் ளகமள்வக] டமன் ம் னர்பிகர்கள் இம்ணமடயரி
தன்ஸ் உண்வணகவநக் கூமணல், கவடதிழ ழமர்த்டய
னெடி வபத்டடற்குக் கமஞம் ன்றும் சயர் குற்ம்

ளசமல்கயமர்கள். இட ளமம்த் டப்மகும். ணஸ் கட்டுப்
மடபர்கலக்கு அயவப ணட்டும் ளகமடுப்ட
அர்த்டத்டயல்டமன் னடினேம். ளனம்மம ங்கள்
ணஸ் கட்டுப்மடபர்கநமகத்டமன் இனப்மர்கள்.
தன்ஸ் க ங்கலக்கும் பி னன்ழயக்
ளகமண்ழதினக்கும்ழமட, அந்ட னன்ழற்த்டக்கு டயர்
ratio-பில்

(பிகயடமசமத்டயல்) ழமகத்டயழ டர்ணம் ின்ழ

ழமய்க்ளகமண்ழதினப்வட மம் ித்தைணமகப்

மர்த்டக்ளகமண்டுடமழ இனக்கயழமம்? இவட அழக
டைற்மண்டுகலக்கு னன்ழ ழமன் 'ணமங்கஞ
றத்'த்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர். அடயழ
ழமப்ழநவப் ற்யக்கூ 'வ்ழதமணதமம்' ன்று
ளசமல்ய, ஆமலும் அடன் theory- ணமத்டயம் ளகமஞ்சம்
ளகமடுத்டபிட்டு, "இவடச் ளசய்னேம் procedure- இங்ழக

பிஸ்டமம் ண்ஞமடடமல் அட ளடரிதமடமக்கும் ன்று
யவக்க ழபண்மம். ன்மகத் ளடரினேம். ஆமலும்
னஸ்டகத்டயல் ல்மனக்கும் ளடரினேம்டிதமக லடய
வபத்ட பிட்மல், அடமல் ழமகத்டக்கு
ன்வணவதபிக் ளகடுடயழத மஸ்டய உண்மகும்

ன்றுடமன் இங்ழக ளசமல்பில்வ" ன்று கமஞம்
கமட்டிதினக்கயமர். அபர் ளசமன்டயலுள்ந உண்வணவத
மம் கண்கூமகப் மர்த்ட பிட்ழமம்! ஞ னணயதில்
ணட்டும் னேத்டம் ன்யல்மணல் மடு களணல்மம்

குண்டு ழமட்டு World War ந்டடற்குக் கமஞம் பிணமப்
வளதடுப்னத் டமழ? ஹ்னடதம் சுத்டயதமபடற்கு னந்டய
னத்டயணட்டும் பினத்டயதமமல் அர்த்டந்டமன் ன்வட
ணதமசமங்கள் டுட்டுப்ழமய் தன்ஸ் ணட்டும்
அிபினத்டயதமடயக் ளகமண்டினக்கய இக்கமத்டயல்

ன்மகப் மர்க்கயழமம். இடமல்டமன் சுத்டர்கநம ல்
கல்ச்சனள்நபர்கலக்ளகன்று ணமத்டயம் ம் னர்பிகர்கள்
அழக பிதங்கவந வபத்டபிட்ர்.

ணீ  கமணமக ம் சமஸ்டய பிதங்கநில் 
தன்றக்கு எத்ட பனகயன்ளபன்று கண்டு
ளகமண்டயல் டிப்மநிகள் ளகமஞ்சம் அடிம் ளகௌப

னத்டய கமட்த் ளடமங்கயதினக்கயமர்களநன்று ளசமன்ழன்.

தன்ஸ் ளகமஞ்சம் பினத்டயதமதினந்டழமட ழகய

ளசய்டமர்கள். இப்ழமட அடயக பநர்ச்சய அவந்டின் சய
அம்சங்கவநக் ளகமண்ம ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்.
இன்ம் தன்ஸ் பினத்டயதமக ஆக இன்ம் 
சமஸ்டீரித ணமசமங்கலக்கும் scientific basis இனப்டமகக்
கண்டுிடிப்மர்கள்.

பிஞ்ஜமத்டக்குக் கட்டுப்ட்டல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
பிஞ்ஜமத்டக்குக் கட்டுப்ட்டல்
ஆமல் மன் ன் ளசமல்கயழளன்மல்,

இந்டபவக்கும் இட ந்ழடமக்குரிதடடமன் ன்மலும்,
ம் ஆசம அடேஷ்மங்கள் னமவபனேம் தன்யன்
ல்வக்குள் ளகமண்டு பந்ட, அந்ட அடிப்வதில்
யனொித்டக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று யவப்ட

ரிதில்வ ன்கயழன். தன்றக்ழகம, ம்னவத
ழமல் டிதமயக்ழகம, ழபளடற்ழகம சமஸ்டயம் agreeஆக ழபண்டும் [எத்டப்ழமக ழபண்டும்] ன்கய

ண்ஞழண டப்ன ன்ட ன் அிப்மதம். சமஸ்டயத்டயன்
த்தம் அடன் ளசமந்டப் ிணமஞத்டயழழத இனக்கயட.
அட ரியகள் ளகமடுத்ட super-science [ம் பிஞ்ஜமத்டக்கு

அடீடணம உதர் பிஞ்ஜமம்] . மக்கய ல்மபற்றுக்கும்
இட ிணமஞழண டபி, அபற்யன் basis-ல் (அடிப்வதில்)
இவட எப்னக் ளகமள்பளடன்ட டவகர ழ்ப் மம்.

ம்னவத சயற்யபில் ழடமன்றும் social concept -கவந

[னெக் கனத்டகவந] மம் சமஸ்டயப்டி

ணமற்யக்ளகமள்ந ழபண்டுழணதன்ய, சமஸ்டயம் ம்னவத
'கமன்ளப்டு' க்கு

பவநந்ட ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்று

யவப்ட டப்ன.
சமஸ்டயத்டயழ யவத தன்ஸ் இனக்கயட

பமஸ்டபம். அடமழழத அட னலக்க தன்றக்கு
உன்ட்மகயபி ழபண்டும் ன்று ஆகமட. னன்ழ
ழகய ளசய்ட பிதங்கநில்  இப்ழமட பிஞ்ஜம
ரீடயதில் அர்த்டனள்நவப ன்று அயகய அக்கம் ணக்கு
பழபண்டும். "ணக்குத் ளடரிந்ட 'த்னஷ்'த்ழடமடு,
ளடரிதமட, ளடரித னடிதமட 'அத்னஷ்'னம் இனக்கயட;

அடயழடமன் ம் யவபினக்கயட; இந்ட 'அத்னஷ்'த்வடச்
ளசமல்லும் சமஸ்டயங்கவந அடேரித்ட ந்டடமன் ம்
னர்பிகர்கள் க்டயதிலும் ஜமத்டயலும் யவந்ட

ழமகளணல்மம் னகலம்டிதமக இனந்டமர்கள்; அவட
பிட்டயயனந்டடமன் மம் பிஞ்ஜமத்டயலும்

ளமனநமடமத்டயலும் த்டவழதம னன்ழயனேங்கூக்
ளகமஞ்சனம் யவழபதில்மணல் டயரிந்டளகமண்டு,
ழமகனம் ம்வண ணட்ந்டட்டும்டிதமக ஆகயக்ளகமண்டு
பனகயழமம் ன்வடப் னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும்.

சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினக்கய ல்மழண யம் ன்
ம்ிக்வக ள ழபண்டும்.
ணக்குத் ளடரிகய தன்ஸ், வபத்த சமஸ்டயம்
னடமற்றுக்கமகத்டமன் ஆசமம் ன்மல் சமஸ்டய
பிடயகவந இபற்யன்டி ணமற்யக் ளகமண்மல் ன்

ன் ண்ஞம் பனம். சமஞி ழமட்டு ளணலகுபட அட

anti-septic ன்டற்கமக

ணட்டுந்டமன் ன்று வபத்டக்

ளகமண்டுபிட்மல், அப்னம் ம் னவ ணமத்வடழதம
அல்ட தமகசமவவதழதம ன் சமஞிக்குப் டயல்
ஃிமதில் அல்ட கமர்மயக் ஆயட் ழமட்டு அம்க்
கூமட ன்று ழகட்கத் ழடமன்றும். ணவஞதில் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டுடமன் வபடயக கர்ணம ண்ஞடம் ன்ட

ணந்டயத்டயன் க்ட்ரியடி ம்வண பிட்டுப் ழமகப்மட
ன்டற்கமக ணட்டுழண ன்று வபத்டக் ளகமண்மல்

அப்னம் ணவஞக்குப் டயல் ப்ர் குில் உட்கமர்ந்ட
ளகமள்நமம், பித்த்டக்குப் டயல் gloves ழமட்டுக்
ளகமள்நமம் ன்ளல்மம் 'மயக'மக எப்னக் ளகமள்ந
ழபண்டிபனம்.

இவடச் ளசமல்லும்ழமட க்ட்ழம-ணமக்டி டயதரி
உள் ல்மம் ம் னன்ழமர்கலக்குத்

ளடரிந்டயனந்டவட யவத்ட ஆச்சர்தணமதினக்கயட.
ழமகம் னலக்க க்ட்ரியடி யவந்டயனக்கயட; ணடேஷ்த
சரீம் ண்ஞம் இடகநில்கூ க்ட்ரிக் களன்ட் ஏடிக்
ளகமண்டினக்கயட ன்று இப்ழமடடமன் ம்
தன்டிஸ்ட்கள் கண்டுிடித்டயனக்கயமர்களநன்மல்

இவட த்டவழதம ஆதிம் பனம் னந்டயழத ம்
சமஸ்டயக்கமர்கள் ளடரிந்ட வபத்டக் ளகமண்டுடமன்
ம்ணயம் ழசர்கய ணயன்ம சக்டய ளபநிழத ழமகமணல் bad
conductor -கநமம

[ணயன்சமத்வடக் கத்டமடவபதம]

பஸ்டக்கள், உகஞங்கள் னடயதபற்வனேம், ணயன்ம
சக்டயவத கயயத்டக் ளகமள்லம் good conductor -கநமம
[ணயன்சமக் கத்டபிகநமம] உகஞங்கள்,

மத்டயங்கள் னடயதபற்வனேம் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

உட்கமனகய ணவஞ ணமடயரிழத தமகத்டயல் ழமணத்டக்குப்
ிழதமப்டுகய கண்டி bad conductor -ஆ

ணத்டமமடமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும். ணறு டயவசதில்
ளசப்னப் மத்டயம், ளசப்ன பிக்ம், ட்டு பஸ்டயம்
னடயத good conductor -கள்.
'பமனமட

பமழ்ந்டமலும் பக்ழக டவ வபத்டப் டுக்கக்

கூமட' ன்மர்கள். ' இளடல்மம் சுத்ட னெ ம்ிக்வக
ன்று

இனட, னப்ட பனம் னந்டய ளசமல்ய

பந்டமர்கள். இப்ழமழடம, 'ணடேஷ்த சரீத்டயல் ளக்ட்ழமணமக்டிஸ் ழபவ்'கலக்கு னெஸ்டமம் brain (னெவந)
டமன். உகத்வட டுத்டக்ளகமண்மல் அடன் 'ணமக்டிக்
ஃீல்டி'ன் னெஸ்டமம் North Pole [ப டனபம்].

ஆவகதமல் ம் டவவத பக்குப் க்கம் வபத்டப்

டுத்டக்ளகமண்மல் னெவநதின் சயன் கமந்ட சக்டயனேம்
என்றுக்ளகமன்று 'க்நமஷ்'ஆகய, னெவந மடயப்னக்கு
ஆநமகயபிடும் ன்று தன்டிஸ்ட்கள் ளசமல்கயமர்கள்.

அழட ணதம் ம், டயதமம் ண்ஞ பக்குப் மர்த்ட
உட்கமனபட ல்ளடன்று ளசமல்யதினக்கயட.
டெக்கத்டயல் னத்டயனேம் ணறம் ணக்கு பசப்மணல்,
டன்வனேம் ணீ யத் டெக்கம் ம்வண பசப்டுத்டய

ஏய்ச்சயல் அடித்டப் ழமடுகயட; அப்ழமட னத்டய
கவநத்டக் கயக்கயட; அல்ட ம் பசத்டயயல்மடடமல்
கன்ம ின்ம ன்று கவுகவநக் கல்ித்டக்
ளகமள்கயட. இம்ணமடயரி ணதத்டயல் இந்டச் சயன்
ணமக்ட்வ, ழமகத்டயன் ளரித ணமக்ட்டுக்கு ழழ
ிடித்டமல் டமறுணமமய்பிடும். ஆமல், , த்தம

கமத்டயல் மம் ணவ அப்டிழத அக்கய பசப்டுத்ட

னடிதமடபர்கநமதினந்டமலுங்கூ, அப்டிப் ண்ஞ

ழபண்டும் ன் க்ஷ்தணமபட ணக்கு இனக்கயட.
ஈஸ்பன் பிஞ்ஜமக் கனபிகலக்கு த்னஷ்ணமனேள்ந
ணயன்ம கமந்ட சக்டயதமய் ணட்டுணயல்மணல், ம்
க்ஷ்தத்வடத் ளடரிந்டளகமண்டு அடற்கு அனள்

ளசய்கயபமனேம் இனப்டமல் த்தம கமத்டயல் அழட
கமந்ட சக்டய ணக்கு ல் 'பவ'க் ளகமடுக்கும்டிப்
ண்டகயமன். மக் அடிக்கய

ளக்ட்ரியடிவதக்ளகமண்ழ மம் த்டவழதம
ல்வடப் ளபில்வதம? அந்ட ணமடயரி ிமஞசக்டய ம்
ழடத்டயலுள்ந சக்கங்கள் பனயழத ழமகயடயலும்
சதயவ, த்தமத்டயல் உட்கமனம் யவ

ஆகயதபற்றுக்குள் ளமம் பித்தமனண்டு. அடவும்
டபி, பக்ழக ழணனபில் இனக்கய ழதமகயகள், ஜமிகள்

ஆகயழதமரின் அடேக் wave -னேம் அந்டப் க்கம் மர்த்ட
ம் ண்டம்ழமட சற்று றணமக கயயக்கமம்.
இப்டி எனத்டரின் உள்டன்வண, அன்ன னடமவப
ளபநிழத வுபட, டந்டயனேம்

ஃழமனும் இல்மணழ

ணறக்கு ணஸ் ளடமர்ன ளகமள்கய 'ளயடய'

இபற்வனேம் பிஞ்ஜம னர்பணமக எப்னக் ளகமள்ந
ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள்.
பக்குப் மர்த்ட என்வப் ண்டபட, இன்ளமன்வப்
ண்ஞமடடற்கு இத்டவ அர்த்டணயனக்கயட!
ஆமல் சமஸ்டயத்டயல் ளக்ட்ழம ணமக்ளடித்வடப்
ற்யச் ளசமல்மணல்டமன் பிட்டினப்மர்கள். னமஞத்டயல்

மர்த்டமல், இடற்குக் கவடனேம் ளசமல்யதினக்கும். பமனமட

பமழ்ந்ட பழம எனத்டன் பக்ழக டவ

வபத்டக்ளகமண்டு டுத்டயனந்டமன், அடமல்
அபனுவழத ழணன்வணழத டுத்டப் ழமச்சு ன்றுடமன்
கவடதில் இனக்குழண டபி பிஞ்ஜம டத்பம்
ளசமல்யதினக்கமட. னன்ழழத ளசமன் ணமடயரி என
சுத்டய த்டவழதம ல்டற்கு ிழதமப்டுகயட

ன்மலும் அவடக் குனந்வட வகதில் ளகமடுக்கக்கூமட
ன்கயணமடயரி, பிஞ்ஜம டத்பங்கவநனேம் அவடப்

ிழதமப்டுத்டம் கமர்தக் கயணங்கவநனேம் ளமட
ங்கலக்குச் ளசமல்க்கூமட ன்ழடமன் இப்டிப்
ண்ஞிதினக்கயட.
அந்டப் னமஞக் கவடனேம் யம் ன்ழ வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்டடமன் ஆஸ்டயகர் கட்சய. ழமகத்டக்குத்
ளடரிகய தன்றம், அழடமடு டத்பனம் கவட

னமஞங்கலம் ஸ்டமிக்கய (தன்றக்குத் ளடரிதமட)
த்தனம் ழசர்ந்டடமன் சமஸ்டயம்.
னன்ழ ளடரிதமடயனந்ட உண்வணகள் தன்றக்கு
இப்ழமட டயந்டயம் னடயசு னடயசமகத் ளடரிகயழமட,

னன்ழ ரிமம் ண்ஞி அழக ஆசமங்கவந

அடழப சயமகயக்க ஆம்ிக்கயட. ல் ழடய்க்கமணல் bedcoffee; ளபள்வநக்கமன்

ணமடயரி யத்த

ஸ்மணயல்மணயனப்ட; ப்ழமட மர்த்டமலும் உம்வ
னெடி thick டஞிதில் றட்டும், ழகமட்டும் ழமட்டுக்
ளகமண்டினப்ட இளடல்மம் ம் மட்டு சர ழடமஷ்ஞம்,
அவடளதமட்டி ற்டும் ீர்ஞசக்டய னடயதபற்றுக்குப்
ளமனந்டமடவப ன்று டிப்மநிகள் ளசமல்

ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். இப்டிளதல்மம் ண்ஞிமல்
அலக்கு, பிதர்வப இத்தமடயகநமல் பிதமடயகள் பனம்
ன்கயமர்கள்.
ஆமல் பிதமடய பமணயனப்டற்கு ணட்டுணயல்வ
சமஸ்டயம்; கர்ண பிதமடயவதப் ழமகப் ண்டபடற்கமகப்
னண்த ணனந்வடத் டழப அட இனக்கயட ன்வட
ணக்கழப கூமட. ஆழமக்தம் னடம
கமஞங்கலக்கமகத்டமன் ஆசமம் ன்மல், என ஆசமம்
அமழமக்தத்வட உண்டு ண்ஞ ழட இனப்டமகத்
ழடமன்யமல் அவட பிட்டுபித் ழடமன்றும். ளடமத்ட
ழமனேள்நபர் உள்ப் ர் கசகசளபன்று கூடும்

இங்கலக்குப் ழமய்பிட்டு பந்டமல் ஸ்மம் ளசய்பட
ஆழமக்த ரீடயதில் ல்ட ன்வட யவத்ழடம ஸ்ம
ஆசமத்வட மம் ற்றுக் ளகமள்கயழமளணன்மல், இடற்கு
பிக்கமக ழடமத்பத்டயல் த்டவ கூட்த்ழடமடு
இடித்டக் ளகமண்டு ழடரிலத்ட பிட்டுத் டயனம்ிமலும்
ஸ்மம் ண்ஞக்கூமட ன்று சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினப்ட ம் வீன் தன்ழதமடு உவடத்டக்
ளகமள்லம். த்டவ

மசய ிடித்டயனந்டமலும்

டயனக்குநத்டயல் ஸ்மம் ண்ஞடம், த்டவ
அலக்கமமலும் என ணமின் மட டீர்த்டத்வடப்
னழமைஞம் ண்ஞிக்கடம், மகபடர்கள் சமப்ிட்டு
லந்ட ச்சயல் இவதில் பிலந்ட னநடம் ன்ட
ழமன் ஆசமங்கவந ஆழமக்தத்டக்கமகழப ஆசமம்
ன்மல் பிட்டு பிடும்டி ஆகும். அடமல்,
'னண்தத்டக்குத்டமன்

ஆசமம், அந்டப் னண்தம் ம்

னத்டயக்கும் தன்றக்கும் ிடிமட' ன்வட ன்மக
ணயல் பமங்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

ித்டயதமவ ளமம்வும் ளடமட்டுக் ளகமள்நமணயனப்ட,
ளசத்ட பட்டில்
ீ
சமவுத்டீட்டு ன்று டவுழண
சமப்ிமணயனப்ட, டீட்டுக்கமக ஸ்மம் ளசய்ட,
டஞிணஞிகவநத் ழடமய்த்டப் ழமடுபட

னடயதளபல்மம் பிதமடயத் டடுப்னக்கு த்டவ
உகமணமவப ன்று மக்ர் கயங், .ம்.ஸ் (..ஸ்.
ணமடயரி, .ம்.ஸ் ன்று ஆல் இண்டிதம ளணடிகல்
ஸ்ர்பஸ்
ீ
இனந்டட. அவடச் ழசர்ந்டபர் இபர்) , மிரி
கணயமதினந்டபர், கணமகக் ளகமண்மடி
லடயதடண்டு.

அபர் மநில் ளௌடயகணம ீன்ஸ் [ீப டேண்ஞட]
மக்டீரிதம, வபஸ் [பிக்கயனணய] இடகவநப் ற்ய
ணமத்டயம் ளடரிந்டவடக்ளகமண்ழ அபர் இப்டிக்
ளகமண்மடிதினக்கயமர். ஆமல் அடற்கப்னம்

வகமய, மமவகமயளதல்மம் ளமம்வும்
'ளபப்' ஆகய

ணடேனுக்கு ணடேன் ண்ஞம், குஞம்

இபற்வ ளமனத்டக்கூ பித்தமணம waves
[அடயர்பவகள்] , aura [எநி

பவநதம்] ஆகயத

இனப்டமக ற்ட்டினப்டயயனந்ட, வணத்பம் ன்

ளதரில் ல்மவனேம் ளடமட்டுக் ளகமண்டும் டீட்டுப்
மர்க்கமணலும்  ட்வதமகக் குனப்ிமல்
அபபர்கலவத ித்ழதகணம பநர்ச்சயக் கயணம்
மடயக்கப்டும் ன்று இன்ம் ன்மகத் ளடரிகயட.
எனத்டன் டுக்வகதில் இன்ளமனத்டன் டுத்டக்

ளகமள்நக் கூமட, எனத்டன் ழபஷ்டிவத இன்ளமனத்டன்
கட்டிக் ளகமள்நக் கூமட, எனத்டனுவத டீர்த்ட
மத்டயத்டயல் இன்ளமனத்டன் குடிக்கக்கூமட
ன்கயளடல்மம் இப்டி 'ளர்ல் ணமக்டி'த்வட
(ணழமசக்டயவத) க் கமப்மற்யக் ளகமள்படற்குத்டமன்.
ணமடபிமய் ன்கயழமழண, அடயல் ளண்கவநத் டித்ட
வபத்டச் டீட்டுச் ளசமல்படயல் ளௌடயக அசுசய
[டெய்வணக்குவவு] என ங்கு ன்மல், ளௌடயகத்டக்குத்
ளடரிதமட அசுசய இன்ளமன ங்கு. இட ம-னண்த
பிதம். இந்டயின் ிம்ணத்டயப் மத்டயல் என
ங்கு ஸ்டயரீகநிம் ஸ்மகப் ழமகயட ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. இட 'ஆம', 'ழபவ்'கநில் கூத்
ளடரிதமட.
அபபர் ணழமசக்டயவத ளபநிழத பிமணல் ையத்டக்
ளகமள்பட ற்யத ப
ீ
தன்ஸ் ளகமள்வகவதச்
ளசமல்லும்ழமட என்று யவவு பனகயட. கச்சம்
ழமட்டுக் கட்டிக் ளகமள்பட ன்று

வபத்டயனக்கயடல்பம? இவடப்ற்ய எனத்டர்

லடயதினந்டமர். பஸ்டயத்டயன் டேி ளபநிழத மர்க்க

இனந்டமல் இவட உடுத்டயக் ளகமண்டிப்பரின் ணழமசக்டய
ழபவ்கள் ளபநிழத ழமய்பிடுகயடமம். கச்சணமக ணடித்ட
உள்ழந ளசமனகயக் ளகமண்டுபிட்மல் இப்டி

பிதணமபடயல்வ ன்று ளசமல்யதினந்டமர். இவடத்
ளடரிந்ட ளகமண்டுடமன் டனக்கர்கள்கூ லுங்கயவத ஏம்
வடத்டக் கட்டிக் ளகள்கயமர்கள் ழமயனக்கயட ன்றும்
குயப்ிட்டினந்டமர்.

மலக்கு மள் ணக்கு அழக ஆசமங்கநின் உள்நர்த்டம்
தன்ஸ்டி னரிந்டளகமண்டு பனபடமழழத இப்ழமட
ணக்குப் னரிதமட, இி ன்வக்குழண தன்யமல்
னரிந்டளகமள்ந னடிதமட ணற் ல்ம சமஸ்டய
பிடயகவநனேங்கூ எப்னக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.
"கங்கம, கங்கம

ன்று இந்ட யந்டக்கள் ணஸ்கமம்

ண்டகயமர்கழந, அப்டி இடயல் ன்டமன்
இனக்கயளடன்று ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்த்டமல்
ங்கலக்கு ஆச்சர்தணமதினந்டட. கமமக்கமன் எனத்டன்
ிஞத்வட கங்வகதில் ங்ழக இலத்ட பிட்டினந்டழடம
அந்ட இத்டயயனந்ழட த்வட டுத்டப் ரிழசமடவப்
ண்ஞிப் மர்த்ழடமம். ணமத ணந்டயம் ணமடயரி அந்ட

த்டயல் என கமமக் கயனணய கூ இல்வ" ன்று

ரிர்ச் ளசய்டபர்கள் ளமண பனம் னந்டய ரிழமர்ட்
ளகமடுத்டயனந்டமர்கள். ந்ழடமணம பிதந்டமன்.
ஆமலும் மம் 'கங்கம, கங்கம' ன்று ணஸ்கமம்

ண்டபட அபள் பிதமடயமசயி ன்டற்கமக இல்வ.
மமசயி, ம்ம மசயி ன்டற்கமகத்டமன்.
மக்டீரிதம-வபஸ் ணமடயரி ம-னண்தழணம, ம்மம்ழணமைம்-கம் இவபழதம தன்டிஸ்டின்
'டயதரி'க்குள்லம்

'ளஸ்ட்

ட்னைன'க்குள்லம் ன்வக்குழண

பமட.
இவடப் னரிந்ட ளகமண்மல், பிஞ்ஜம ரீடயதில் ரிமம்
ண்ஞிபிட்டமல் என பஸ்டவுக்கு ழடமம்
ழமய்பிட்ட ன்று யவக்க ணமட்ழமம். இவட டற்குச்
ளசமல்கயழளன்மல் இப்ழமட பர்யல்பர் ன்று
என்று ளமம் ணமடுகயட. ஸ்பமணய டீம் உள்

கசணமக வபக்கய கும் உள் ல்மம் அடயல்

பந்டபிட்ட. இத்டவ கமம், இனம்னப் மத்டயம்
உடபமட ன் சமஸ்டய பிடயவத அடேரித்ட
பந்டபர்கலம் இப்ழமட பர்யல்பவ
உழதமகயக்கயமர்கள். "இனம்ன கூமட ன்டற்குக்

கமஞம் அட டன ிடிக்கக்கூடும் ன்டடமன்; அடமல்
அடயல் ஆழமக்கயத மி உண்மக்குகய ழட உள்நட
ன்கயடடமன். ஆமல் அந்ட இனம்வ இப்டி

பர்யல்பமக 'ப்மஸ்'ண்ஞிபிட்ின், அடயல் டன
ிடிப்டற்ழகதில்வ. அட health hazard ஆகமட. இனம்ின்
ழடமத்டயற்குப் ரிமம் ண்ஞிபிட்டமல் அவட
உழதமகயக்கமம்" ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

டனவுக்கமகத்டமன் இனம்ன கூமட ன்று இபர்கநமகழப
அடேணமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு இப்டி பர்யல்பவ
சமஸ்டயழமக்டணமடமக ஆக்கயபி யவக்கயமர்கள்.

ஆமல் சமஸ்டயம் இனம்ன கூமட ன்ட டனவுக்கமக
அல்; அல்ட டனவுக்கமக ணமத்டயம் அல். அட

மகணமட, ஆற [அசுத்டணம] சக்டயகவநனேம்,
சவச்சன் ணமடயரி உக் க்ங்கநின் சக்டயவதனேம்

ம்ணயம் இலத்ட பனம் ன்டமல்டமன் கூமட ன்று
சமஸ்டயம் வபத்டயனக்கயட. பர்யல்பரிலும் இந்ட
ழடமம் ழமய்பிமட.
இழடணமடயரி, ழமணத் டயபிதங்கள் அட்ணமஸ் ஃிதரிக்
ளமல்னைவப் ழமக்குபவடபி னக்தணமக, ஆற
சக்டயகவநத் டத்டய டயவ்த சக்டயகவநக் ளகமண்டு
பனபடற்ழக ற்ட்வப. அடமல் பட்டிக்கும்,

ணயத்டக்கும் டயமக அபற்வபி பரிதத்ழடமடு
ீ

டமபட anti-pollution ளகணயகவக் கண்டுிடித்டமலும்

இபற்வக் ளகமண்டு ழமணம் ண்டபடற்கயல்வ!
வகமயகமக அழக சமஸ்டய பிடயகவந
'அப்ரீயழதட்' ண்ஞமம்

ன்கயமர்கள். மல், ளய், டதிர்,

சமஞம், னெத்டயம் ல்மபற்மலும் ன் பிவநபிக்கும்
சுவப ணமடமபமக மபிப்ட psychologically satisfying
[ணழமடத்பப்டி

டயனப்டய டனபட] ன்கயமர்கள். அடவும்

பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் சுபின் divinity [ளடய்பத்டன்வண]
'வகமய'க்கு

அப்மற்ட் பிதம். இந்ட

'டிபிிடி'க்கமகத்டமன்

அடற்கு னக்தணமகப் னவ. ணற்

ழடசங்கநில் உள்நபர்கள் ணமடயரி மல், ளய், டதிர்
இபற்யன் ிழதமத்வடத் ளடரிந்டளகமண்ட

ணட்டுணயன்ய ம் னர்பிகர்கள் சமஞி, சு னெத்டயம்

இபற்யன் சுத்டய ளசய்னேம் சக்டயவதனேம் ளடரிந்டளகமண்
ளனவண என க்கணயனக்கட்டும். ஆமல் இந்ட
ந்வடனேம் 'ஞ்சகவ்தம்' ('ழகம' ன்மல் சு. 'கவ்தம்'

ன்மல் சு ம்ந்டனள்நட. 'ஞ்ச கவ்தம்' ன்ட சு
ம்ந்டப்ட் ந்ட) ன்று ழசர்த்ட எனத்டவச்
சமப்ிச் ளசமல்ய அபவ சமப்ிச் ளசமல்ய அபவ

சுத்டய ண்டகயழமட அட சரீ சுத்டயக்கமக (physical purity க்கமக) ணட்டுணயல்வ; ஆத்ணசுத்டயக்கமகழப! மத்வடப்
ழமக்கயப் னண்தத்வட உண்டுண்டகய சக்டயனேம் ஞ்ச
கவ்தத்டக்கு இனக்கயட. ணந்த் னர்பணமக அவட
ப்மசம் ண்டபடமல் [உட்ளகமள்படமல்] இந்ட சக்டய
இன்ம் பினத்டயதமகயட. " னண்தம பமசம் " ன்று
னண்த ம்ந்டப்டுத்டயத் டமன் ஞ்சகவ்தத்வட

வபத்டயனக்கயட ன்வடக் கபிக்க ழபண்டும்.

ஃியக்ஸ், ளகணயஸ்ட்ரி, ளணடிகல் தன்ஸ், வகமய
ல்மபற்யலும் அடயறக்ஷ்ணணம பிதங்கவநத்

ளடரிந்டளகமண்டினந்ட அந்டப் னர்ப கமப் ளரிதபர்கள்
ந்ட மட்ரினேம், இன்ஸ்ட்னளணன்டும் இல்மணல்
இத்டவ ஜமனம் ளற்மர்கள் ன்மல் அட டமல்?
ஈஸ்பப் ிமடணமக அபர்கள் ளற்

ணழமசக்டயதமல்டமன். அபர்கலத டவனேம்,
யதணத்வடனேம் மர்த்ட கபமழ தன்றகலக்குள்
பமட அழக பிதங்கவந அபர்கலக்குத்
ளடரிதப்ண்ஞிதினக்கயமர்கன். அபழ அபர்கள் னன்
ின்ணமகய ளடரிதப்டுத்டயதினக்கமம்; அல்ட

அபர்கலக்கு instinctive -ஆக [உள்லஞர்ச்சயதமக] , அல்ட
அடற்கும் ழணழ intuitive -ஆக [[உள்நமர்ந்ட த்தடர்ச

சக்டயழத intuition ன்ட] இந்ட உண்வணகள் ளடரினேம்டிப்
ண்ஞிதினக்கமம். இபற்வனேம் ிழதமப்டுத்டய
அபர்கள் ழணழ ழணழ டழம யதணங்கவந அடேஷ்டித்ட
யத்டய ளற்யனக்கயமர்கள். அபர்கள் க ஜமனம்
ளற்றுச் ளசமன்பற்யல் ப
ீ
பிஞ்ஜமம்
ஆச்சரிதப்டுகய கனத்டக்கள், அடமல் எப்னக்ளகமள்ந
னடிதமட கனத்டக்கள் இண்டுழண இனக்கயன்; ம்

அயவுக்கு ற்வப, ற்கமணல் னெக் ளகமள்வகதமய்த்
ழடமன்றுகயவப இண்டும் இனக்கயன். ம்னவத
அயவு த்டவழதம ஆமய்ச்சய ண்ஞி வ்பநழபம
உகமங்கவந வபத்டக்ளகமண்டு கண்டுிடிப்வட அந்டப்
ளரிதபர்கள் அமதணமகத் ளடரிந்ட ளகமண்டினப்வடப்
மர்த்ழட, ம் அயவுச் சக்டயழதமடு ஈஸ்ப ணர்ணங்கள்

னடிந்ட பிபில்வ ன்று அயவு ள ழபண்டும்.

அந்ட ணர்ணங்கவநத் ளடரிந்டளகமண்பர்கள் ளசமல்படயல்
வட னெம்ிக்வக ன்டடமன் னெத்டம், இட
ம்னவத அல் அயபிம் ணக்கயனக்கய
னெம்ிக்வகடமன் ன்று ளடநிவு ள ழபண்டும்.
ஆத்ண டயனப்டயக்ழக ஆசமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆத்ண டயனப்டயக்ழக ஆசமம்
சுவபப் ற்யச் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன். சுபின்

னகத்டயல் ணஞ்சள் குங்குணணயட்டு ளகமம்ிழ குஞ்சம்
கட்டி, கலத்டயழ ணமவகள் ழமட்டு ணஞிகள் கட்டிமல்
மர்க்க ளமம் அனகமகத்டமினக்கயட. ணக்குப் 

டயனுயல் உகமம் ண்டம் சுவபப் ழமற்றுபடயல்
psychological satisfaction

இனப்ட ழம இப்டி அந்ட

ழகமணமடமவப அங்கமம் ண்ஞிப் மர்ப்டயல் artistic
satisfaction [கவனேஞர்வுத்

டயனப்டய] -ம் உண்மகயட.

ஆமலும் சுவுக்கு அர்ச்சவ ண்டபட ன்மல்
அப்ழமட அடன் னகத்டயழ ண்ஞமணல் ினஷ்

மகத்டயழ [பமல் னத்டயழ] டமன் அர்ச்சயக்க ழபண்டும்.
ணக்கு அட ிடிக்கயடம, ிடிக்கபில்வதம, இப்டிப்

ண்டபடற்குக் கமஞம் உண்ம, இல்வதம ன்
ழகள்பிக்கு இணயல்வ. இப்ழமட ணக்கு
எவ்ளபமன்மகக் கமஞம் ளடரிகய அழக ஆசம
பிடயகவந ற்டுத்டய ரியகள், கமஞணயல்மணம,
'சுபின்

னகத்டயல் னவ ண்ஞமழட, ின்க்கம் ண்ட;

அங்ழகடமன் க்ஷ்ணய பமம் ண்டகயமள்'ன்று

ளசமல்பமர்கள்? ம்ிப் ண்ஞ ழபண்டும். அப்ழமட
அங்ழக பமம் ண்டம் க்ஷ்ணய ளடரிபமள்.
வகமயகமழபம, ழபறு பிடங்கநிழம ம்வண
'மடிஸ்ஃவ' ண்ஞமபிட்மலும்

ரி, மம்

சமஸ்டயங்கலக்கு அங்கய, அடி ஞிந்ட, அடன்
ிகமம்டமன் ளசய்த ழபண்டும். இந்ட ல்ம
மடிஸ்ஃமைன்கவநனேம்பி ஆத்ண-

மடிஸ்ஃமக்ைனுக்கமகத்டமன் சமஸ்டயமசமங்கள்
ற்ட்டினக்கயன். அடடமன் க்கமத்டக்குணம
'மடிஸ்ஃமைன்'. ணற் 'மடிஸ்ஃமை'ளல்மம்

அடுத்ட யணயழண ந்ட ழமய்

'டிஸ்மடியஃமைில்' ளகமண்டு

பிடுவப டமன்.

ஆத்ணம யவந்ட, டயனப்டயதமய், மடிஸ்ஃவ

ஆகழபண்டுளணன்மல் மத்வடப் ழமக்கயக் ளகமண்டு
னண்தத்வட ம்மடயத்டக் ளகமண்மல்டமன் னடினேம்.
இடற்கமக ம்னவத ணற் மடிஸ்மைன்கவநத்

டயதமகம் ண்ஞிக் கஷ்ப்வும் டதமமகத்டமன் இனக்க
ழபண்டும்.
ழகமபிலுக்குப் ழமகயழமம். பனயதிழ ிப
ஆஸ்த்டயரிதில் ழமடரிக்குப் ிள்வந
ிந்டயனக்கயட. குனந்வடவதப் மர்க்க
ஆவசதமய்த்டமினக்கும். ழமடரினேம் ளமம்
ந்ழடமப்டுபமள். வகமயகல் மடிஸ்ஃமைன்,
ணடேஷ்தமிணமம் இபற்வக் ளகமண்டு மர்த்டமல்
ிப ஆஸ்த்டயரிக்குள் ழமகத்டமன் ழபண்டும்.
ஆமல் அங்ழக ழமய்பந்டின் ஸ்மம் ண்ஞ

னடிந்டமல்டமன் ழகமபிலுக்குப் ழமகமம். ஸ்மம்
ண்ஞமணல் ிபத் டீட்ழமடு ழகமபிலுக்குப்

ழமகப்மட. 'ழகமபியல் பிழசணமச்ழச, ழமகத்டமன்
ழபடம்' ன்மல், இப்ழமட ணக்கு ஸ்மம் ண்ஞ
பசடய இல்மபிட்மல், ிபித்ட ழமடரிவதப்
மர்க்கமணழடமன் ழமக ழபண்டும். அந்டத் டயதமகம்
ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். சமஸ்டயம்
ணடேஷ்தமிணமணயல்மடட ன்று குற்ம் ளசமல்பட
யதமதணயல்வ. அப்டிச் ளசமன்மல் அந்ட

ஆஸ்த்டயரிதில் அணமகய வபத்த சமஸ்டயத்வடனேம்
குவ ளசமல்த்டமன் ழபண்டும். ன்? அங்ழக ஆழன்
டயழதட்ரில் ம்வண உள்ழந பிடுபமர்கநம? ணக்கு

ளமம்வும் ிரிதணம ந்டவுக்குப் ிமஞமத்டம
ஆழன், அப்ழமட க்கத்டயயனக்க ழபண்டும். இண்டு
ணஞி-னென்று ணஞி ளரித ஆழன் க்கய பவ

இன்ட க்கயட ன்று ளடரிதமணல் ளபநிதிழ டயக்கு
டயக்ளகன்று உட்கமர்ந்டயனக்க னடிதமட ன்மல் மக்ர்
எப்னக் ளகமள்பமம? உயன் ழைணத்வடக் குயத்ட

மக்ர் ளசமல்பவட எப்னக்ளகமண்டு, அபர் ளசமல்பட

கடுவணதமக இனந்டமலும் அபனவத ல்ளண்ஞத்வட
ணடயத்ட, அபவத் டயட்மணல் டயழதட்னக்குள்
ழமகமணயனக்கயழமளணன்மல் (ம் வகமயகல்
மடிஸ்ஃமைவ மக்ரிஃவஸ்

ண்டகயழமளணன்மல்) அழட ஆஸ்த்டயரிக்கு, ிற்மடு
ஸ்மம் ண்டம் பசடய இனந்டமளமனயதப்
ழமகக்கூமட ன்று உதிரின் ழைணத்வடக் கனடய
சமஸ்டயகமர் ளசமல்பவடனேம் டயட்மணல்
ற்றுக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.

'ணற்

ழடசங்கநில் ிபத் டீட்டு மர்க்கயமர்கநம,

யஷ்ம [ணமடபிமய்] பிடயகவந அடேரிக்கயமர்கநம?
இன்ம் ம்னவத ணற் ஆசமங்கள், ம்ஸ்கமங்கள்
இடகவநப் ின்ற்றுகயமர்கநம?' ன்று ழகட்டயல்
அர்த்டணயல்வ. இந்டக் ழகள்பிகலக்ளகல்மம் எழ டயல்
இப்டிதினக்கய ணற் ல்ம ழடசங்கலம் ஆத்ண

ம்ந்டணம ஜமத்டயலும், அப்டிப்ட் ஜமத்வட
ம்மடயத்டக் ளகமண்பர்கநிலும் ம் ழடசத்வடபி
ளமம்வும் ின்டங்கயதினந்ட பந்டயனக்கயன் ன்று
அபர்கழந எப்னக்ளகமள்படடமன். யத்த சயழதஸ்
ழபண்டும், ஈஸ்பவ அவத ழபண்டும், ஆத்ணஜமம்

ள ழபண்டும் ன்மல், அந்ட ழடசம்-இந்ட ழடசம், அந்டக்
கமம்-இந்டக் கமம் ன்று கம, ழடசங்கவநச் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கமணல் சமஸ்டயப்டி ளசய்டமல்டமன் யத்டய
கயவக்கும்.
அடவும் டபி ழமகத்டயழழத இந்ட மட
ழடசத்வடத்டமன் ஈஸ்பன் கர்ணனணயதமக

வபத்டயனக்கயமன். என படு
ீ ன்மல் அடயல்

சவணதவ, னவதவ, டுக்வகதவ ன்று

ளபவ்ழபமக இல்வதம? என ஃமக்ரி ன்மல் அடயல்
தந்டயசமவ, யர்பமஸ்டர் ஆஃீஸ், கமன்டீன் ன்று

டித்டிதமக இல்வதம? இபற்யல் என்யல் ளசய்பவட
இன்ளமன்யல் ளசய்பமர்கநம? அப்டி கபமன்
ழமகத்டயல் வபடயக கர்ணமடேஷ்மத்டக்கமக மட
னணயவதத்டமன் வபத்டயனப்டமல் இங்ழக ணமத்டயம்

இத்டவ சமஸ்டயங்கலம் ஆசமங்கலம்
ற்ட்டினக்கயன்.

இடயழ கடுவணதமகத் ழடமன்றுபடம் ம்னவத யத்த
ளநக்தத்வட உத்ழடசயத்டக் கனவஞதிமல்
ளசமன்டடமன்.
யத்த ளநக்தணம ணறுவணதின்த்ழடமடு

இம்வணதின்த்வடனேம் அட ணறுவணக்கு மடகணமக
இல்மடபவதில் சமஸ்டயங்கள் அநிக்கத்டமன்
ளசய்கயன். ழமய் ளமடிதில்மணயனக்க

ழபண்டும்;ங்களநல்மம் ளநன்தணமகக் கூடி பமன
ழபண்டும்; டப்ன டண்மக்கநில் ணமட்டிக்ளகமண்டு

கஷ்ப்க் கூமட ன்று இம்வணப் தன்கவநக்

கனடயனேம் அழக ஆசமங்கள் ற்ட்டினக்கயன். ர்
யவக்கயடி எழ யர்டமையண்தணமதில்மணல்,
வகமயகமகவும், ணற் ரீடயதிலும் அழக இங்கநில்
பிட்டுக் ளகமடுத்டம் பிடயனவகள்
ளசய்தப்ட்டினக்கயன்.

ஆசமங்கநில் மகுமடு: குள் டீர்ப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசமங்கநில் மகுமடு : : குள் டீர்ப்ன
ல்ழமனக்கும் இத்டவ ஆசமங்கவந வபக்கமணல்
ிமம்ணஞ மடயக்கு ணமத்டயம் வபத்டழட இந்ட

ரீடயதில்டமன். இவடத்டமன் னரிந்ட ளகமள்நமணல்

ைமடளணன்று சயர் ளசமல்கயமர்கள். சமஸ்டயங்கவநச்
ளசய்டபர்கள் ைமடயகநமக இனந்டயனந்டமல் டங்கள்
மடயக்கு ணட்டும் பிடயகவநக் குவத்ட
'வளன்ஸ்'டமன்

ளகமடுத்டக் ளகமண்டினப்மர்கழந

டபி, மஸ்டயதமக்கயக் கட்டிப் ழமட்டினப்மர்கநம?
டணயழ்மட்டுக்கு டர்ணத்வடச் ளசமன்பர்கநில்
னெனனமகச் சரர்டயனத்டக்கமர்கள், குத்டயவுக்கமர்கள்
உள் கமலும் எப்னக்ளகமள்நப்டும் டயனபள்லபர்
ன் அிப்மதப்டுகயமர்? ல்மனக்கும் எழ ஆசமம்
ன்யல்மணல், டித்டிக் குமசமம் ன்ட உண்டு;
அட ிமம்ணஞனுக்ழக அடயகம்; ிமம்ணஞின்
ிம்ணதண்தழண அபனுவத ித்ழதகணம

குமசமத்டமல் ற்டுபடடமன் ன்று அபர் டீர்ணமணமக
அிப்மதப்டுகயமர்.

எலக்கம் ன்ழட ஆசமம்; அட உள்குஞம், ளபநித்வட,
ளபநிச் சயன்ம் ல்மம் அங்கயதட ன்று

ளசமன்ழல்பம? இந்ட ஆசமத்வடப் ற்யளதமலகுபட
ற்ய "எலக்கம் உவவண" ன்று டயனக்குநில் என

அடயகமம் (த்டக் குள்கள்) ண்ஞிதினக்கயமர், அவட
ளமக, ல்மனக்கும் 'அப்வந' ஆபடமகத்டமன்
ஆம்ித்டக்ளகமண்டு ழமகயமர். எலக்கந்டமன்
ணடேஷ்தனுக்கு உதர்வபத் டனபட; அடமல்

ிமஞவபி னக்தணமடமக எலக்கத்வட, ஆசமத்வட,
ையக்க ழபண்டும் ன்று னடல் குநில் ளசமல்கயமர்.1
அப்னம் [னென்மபட குநில்] உதர்ந்ட

எலக்கனள்நபழ உதர்குடி, அடமபட உதர் மடயக்கமன்;

எலக்கம் ளகட்பன் டமழ்ிப்னக்கமன்2 ன்று அபர்

ளசமல்பவடப் மர்த்டமல் எனபனுவத குஞத்வடனேம்
த்வடவதனேம் வபத்டத்டமன் மடயழத டபி,
ிப்ிமழ அல் ன் இக்கம அழட பமடம்
ணமடயரித் ழடமன்றுகயட. ஆமல் இப்டிதில்வ ன்று
ஸ்ஷ்ணமகக் கமட்டுகய ணமடயரிழத அடுத்ட குவநப்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
ணப்ினும் எத்டக் ளகமநமகும் மர்ப்மன்
ிப்ளமலக்கம் குன்க் ளகடும்
'மர்ப்மன்' ன்மல்

ிமம்ணஞன். ஜமடயனஷ்டிதமல்

த்தத்வட டரிசம் ண்டபடமல் அபன்
"மர்க்கயபன்"- "மர்ப்மன்". ரியகவந seer (see-r) ன்று
இங்கயீ யல் ளசமல்படம் இழட அர்த்டம்டமன். "ஏத்ட"

ன்று இங்ழக ளசமல்ப்டுபட ழபடம். ஏடப்டுபட அத்ததம் ண்ஞப்டுபட - டழபம அட ஏத்ட.
இந்ட (இப்ழமட ளசமன்) குலக்கு ன்
அர்த்டளணன்மல் என ிமம்ணஞன் ழபடத்வட

ணந்டழமய் பிட்மல்கூப் பமதில்வ; ணறுடினேம்
அத்ததம் ண்ஞிக் கற்றுக்ளகமண்டு பிமம் "மர்ப்மன் ஏத்ட ணப்ினும் ணறுடினேம் ('ணறுடினேம்'

ன்ட 'அண்ர்ஸ்டுட்') ளகமநல் ஆகும்" ன்று prose-order
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும். அடமபட, ழபடம்
ணந்டழமமலும் ணறுடி கற்றுக் ளகமண்டு பிமம்;
கற்றுக் ளகமநமகும். ஆமல் அபன் எலக்கத்டயயனந்ட,
அடமபட ஆசமத்டயயனந்ட பலபிபிட்மல் அபட

ிமம்ணஞ ன்ணமழப ளகட்டுப்ழமய்பிடும், அடமபட
பஞமகயபிடும்.
ீ
"எலக்கம் குன்ப் ிப்ன (அடமபட
'த்பின்ண

பிழசம்' ன்கய ிமம்ணஞ குடிப்ளனவண)

ளகடும்" ன்ட prose- order பர்கள்
ீ
, 'ஆசமழண இனக்க
ழபண்டிதடயல்வ; Vedas , Upanishads ன்று ளக்சர்

ண்ஞிபிட்மல் ழமடம்; அப்டிப் ண்டம் ல்மனம்
ிமம்ணஞர்டமன்' ன்கயமர்களநன்மல், டயனபள்லபழம,
"ிமம்ணஞனுக்கு

ழபடழண ணந்ட ழமய்பிட்மல் கூ

மடகணயல்வ; ணறுடி கற்றுளகமண்டு பிமம். ஆமல்
அபன் ணமத்டயம் ஆசமீமக ஆமழம, அழடமடு
அபனுவத ிம்ணண்தழண ழமச்சு" ன்கயமர். " ஆசம

ீம்  னந்டய ழபடம :" ன் சமஸ்டய அிப்மதத்வட
அப்டிழத echo ண்டகயமர். டணயழ்ணவ ன் குவநக்
ளகமடுத்ட ளரிதபர். த்டவ ழபடம் டித்டயனந்டமலும்
ஆசமத்வட பிட்பன் ழபடத்டயமல்

வதணமட்மன். என ையக் குஞ்சுக்கு இக்வக
னவநத்டவுன் அட அந்ட யணயம் பவ இனந்ட
கூட்வத் டயனம்ிகூப் மர்க்கமணல் ந்ட

பிடுபவடப்ழம, ஆசம ீன் டித்ட ழபட

ழபடமந்டளணல்மம் அபன் சமகயழமட அபவப் னண்த
ழமகத்டயல் ழசர்க்கமணல் அபவத் டயனம்ிகூப்
மர்க்கமணல் ழமய்பிடும் - ன்ளல்மம் டர்ண
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினப்வடத்டமன்
டயனபள்லபனம் த்ச் சுனக்கணமய்ச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
எலக்கத்டமல்டமன் எனத்டனுக்கு உதர்வு ன்று
ளமகச் ளசமல்யபிட்டு, உழழத இப்டி

ிமம்ணஞின் எலக்கத்வட ஸ்ளமகச் ளசமன்டமல்
அபர் ம் கம அழடபமடயகநில் எனத்டரில்வ ன்று

கமட்டிக் ளகமண்டு பிடுகயமர். ணற் ல்மவனேம் பிப்
ிமம்ணஞனுக்கு ஆசமம் பிழசணமட ன்வட எப்னக்
ளகமண்டுடமன் இங்ழக டிதமக அபவப் ற்ய ணட்டும்
ளசமல்கயமர்.

"ிப்ளமலக்கம்

குன்க்ளகடும்" ன்வட இன்ளமன

டயனுயலும் அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம். அடமபட,
ிமம்ணஞன் டன்னுவத ிப்ளமலக்கணம, அடமபட
ிமம்ணஞர்கலக்கு ணமத்டயம் உரிதபம ஆசமங்கநில்
குன்யப்ழமமல் உகழண ளகட்டுப் ழமகும். ளகடும்

ன்று அர்த்டம் ண்ஞமம். இன்ழமரித்டயல்* இபழ
என டி ணடேஷ்தனுக்கு உண்மகய

ளகடுடமதில்மணல், என ழடசத்டக்ழக ற்டும்
ைமணங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட "அறுளடமனயழமர் டைல்
ணப்ர்" ன்கயமர். அடமபட 'ட்கர்ண யடர் னும்

ிமம்ணஞர் ழபடத்வட ணந்ட ழமபமர்கள்' ன்கயமர்.
ஆடமல் ிமம்ணஞன் ழபடமத்ததத்வட பிடுபடமழம,
ழபறு டப்னப் ண்டபடமழம அபனும், அபனுவத

மடயனேம் ணட்டுணயன்ய ழமகழண ளகட்டுப்ழமகும் ன்
கனத்ட உவதபர் டயனபள்லபர் ன்று ளடரிகயட.
ழப இங்ழகனேம் "ளகடும்" ன்வட "அபன் டன்
அந்டஞப் ிப்னக்குரித ஆசமளபமலக்கத்டயல் குன்யமல்
உகழண ளகடும்"ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்நமம்.
அங்ழக அறுளடமனயழமர் ணவடைல் ணப்ழட உகுக்குத்
டீவண ன்பர் இங்ழக, ணவவத ணந்டமல் கூப்

பமதில்வ, அந்டத் டீவணவத பிப் ளரித மி

ன்ளபன்மல் அபன் குமசமத்வட,

ிப்ளமலக்கத்வட, பிடுபடடமன் ன்கயமர். ழபடழண
ழபண்மம், எலக்கம் ழமடம் ன்று ளசமல்கய
ழகமஷ்டிதில் அபர் இல்வ. ழபடம் ழமமல்
ழமகத்டக்குக் கஷ்ம் ற்டும் ன்ழ

அிப்மதப்டுகயபர். ழபடத்வட memorise ண்ஞி
(ணப்மம் ளசய்ட) , னஸ்டகம் லடய, ிங்கம்
ண்ஞிபிட்மல் ழமடம், ஆசமம் ழபண்மம் ன்

ழகமஷ்டிதிலும் இல்வ. இண்டும் ழபண்மம் ன்
ழகமஷ்டிதிலும் இல்வ. இண்டும் ழபண்டும் ன்கயமர்.
இண்டில் அத்ததத்வட பிடுபவடபி ஆசமத்வட

பிடுபழட ளரித கஷ்த்வடக் ளகமடுக்கும் ன்கயமர்.
ரிதமகப் மர்த்டமல், அத்ததத்வட அடிழதமடு பிட்டு
பிடுபவட அபர் ளகமஞ்சங்கூ எப்னக்ளகமள்நமடபர்

ன்று ளடரினேம். டமற்கமயகணமக ணந்டழமபவடத்டமன்
ளசமல்கயமர். 'ணப்ினும்' ன்கயமழ டபி 'இனப்ினும்',
'பிடினும்' ன்று

ளசமல்பில்வ. ழபடத்வட பிட்ழ

பிட்மல் ழமகத்டக்கு அர்த்டம்டமன்.

ணந்டழம யவதில்கூ, 'அட ணந்டடமல்
பமதில்வ, அந்ட ணந்ட யவ அப்டிழத

ீடித்டபிட்டுப் ழமகட்டும்; ிமம்ணஞன் ஆசமத்ழடமழ
இனந்ட பிட்மல் அடழப ழமடம்’ ன்கயமம? இல்வ.
ழபடத்வட ணந்டபன் அவட ணறுடினேம் கற்றுக்ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்ழ ளசமல்கயமர். 'ணப்ினும் ,ஏத்டக்
ளகமநல் ஆகும் ', அடமபட, ணறுடி கற்றுக்ளகமள்ந
னடினேம் ன்கயமர். னடிகய பிதளணன்மல் அப்டிப்
ண்ஞழபண்டுளணன்ழட உள்நர்த்டம். ணவவத

ணந்டபன் ணவவத ணந்டமலும் குமசமத்வட

ணபமணல் ின்ற்யக்ளகமண்டு, ிகு ணந்டழம
ணவவதனேம் ணீ ண்டும் கற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று
ண சமஸ்டயரீதணமக, மட ளயப்டி டயனபள்லபர்
யவத்ட உழடசம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
இடயயனந்ட னடயல் ளசமன்மழ, எனபின் உதர்ந்ட
எலக்கத்வட வபத்ழட எனத்டனுக்குக் குடிவண உதர்குடித் டன்வண-ன்மழ, அடற்கும் ழமயணமக
இல்மணல் சமஸ்டயனர்பணம அர்த்டத்வடப் னரிந்ட
ளகமள்நமம். ந்டக் குனம், மடயனேம் டிதமக
உதர்ந்டட, டமழ்ந்டட ன்று சமஸ்டயத்டயயல்வ. 
ழமக கமர்தங்கள் னெத்டயல் பிடவஞதமகப்
ங்கர மக ழபண்டும் ன் உசந்ட அிப்மதத்டயல்

உண்ம பர்ஞமச்ண ற்மட்டில் ந்ட மடயனேம் ந்டக்
குனம் அடற்கம ளடமனயவ அடேரித்ட அடற்ளகன்று
ற்ட் எலக்கத்வடப் ின்ற்யமல் உசத்டயடமன்.
அப்டிப் ண்டகயபன் உசந்டபன்டமன். இழட
அிப்மதத்டயல் டமன் டயனபள்லபனம் இந்ட
(ழமய ணத்பம் ணமடயரித் ளடரிகய) குவநப்
ண்ஞிதினக்கயமர், உண்வணதில் அபர் ன் mean
ண்டகயமளன்மல் 'எனபன் டன்குத்டக்கம
எலக்கத்ழடமடு இனப்டடமன் அந்டக் குத்டயல் உதர்வப
அபனுக்குத் டனகயட. அந்ட எலக்கம் ளகட்பமமல்
இனய ிபிதமகய பிடுகயமன்’ ன்ழட. இப்டி அர்த்டம்
னரிந்டளகமண்மல்டமன் இடற்கு logical sequence -ஆக
[டர்க்கரீடயதில் ளடமரிவனதமக] ல்மனக்குழண அபபர்
ஆசமம் னக்தணமமலும், மர்ப்னுக்கு அட ணயகணயக

னக்கயதணமட, அபனுக்ழக சயப்மக ஆசமங்கள் அடயகம்
அவணந்டள்ந ன் அடிப்வவத எப்னக் ளகமண்டு,
ணப்ினும் ஏத்டக் ளகமநமகும் மர்ப்மன்
ிப்ளமலக்கம் குன்க் ளகடும்
ன்று குள் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமதினப்டன்
ளமனத்டத்வடப் னரிந்ட ளகமண்டு யக்க னடினேம்.
இப்டிழத ளசமல்யக்ளகமண்டுழமய், எலக்கம் ன்ட
ித்தக்ணம த்னஷ் வத் டனபட ணட்டுணயல்வ;
அத்னஷ்ணமக ல்ளமலக்கழண னண்தம் ன்டமகய,

ன்ழம என கமத்டயல் ல்வடத் டனம்; டீத எலக்கம்
மம் ன்டமகய ந்மலம் கஷ்த்வடத் டனம் ன்
வபடயகக் கனத்வட ளபநிதிடுகயமர்*
1. எலக்கம்

பிலப்ம் டமன் எலக்கம்

உதிரினும் ஏம்ப் டும்.
2. எலக்கம்

உவவண குடிவண_ இலக்கம்

இனயந்ட ிப்மய் பிடும்.
* “ளகமடுங்ழகமன்வண” ன்
* ன்யக்கு

அடயகமத்டயன் கவசய குள்.

பித்டமகும் ல்ளமலக்கம்_ டீளதமலக்கம்

ன்றும் இடும்வ டனம்.
ஆசமனம் பர்ஞமச்ணங்கலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசம பிதங்கள்
ஆசமனம் பர்ஞமச்ணங்கலம்
க ங்கலம் இடகள்டமன் னொல் ன்று எழ

பிடணம ஆசமங்கவந வபக்கமணல், அபபனக்கும்
ன்ணமப்டி கு பனக்கமக பந்டள்ந
ளடமனயவளதமட்டினேம், அபன் டிக்கய மல்த
டவசதியனக்கயமம கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டு

குனந்வட குட்டி ளற்றுக் ளகமண்டு குடித்டம் ண்டம்
ஸ்ழயல் இனக்கயமம, இடகவந பிட்டுப்பிப்

க்குபணமகய யவதியனக்கயமம, அடற்கும் ழணழ
ணமத்ண டயதமம் டபி ழபறு ழபண்மம் ன்கய
ஸ்டயடயக்குப் ழமதினக்கயமம ன்வடளதமட்டினேழண
எவ்ளபமன ளடமனயல், எவ்ளபமன ஸ்ழறக்கும் ற்டமக
ஆசமங்கவந ம் சமஸ்டயங்கள் பித்தமப் டுத்டயக்

ளகமடுத்டயனக்கயன். ளடமனயவளதமட்டி ற்ட்ட பர்ஞ
டர்ணம்; எனத்டர் ந்ட

டவசதியனக்கயமளன்வடளதமதட்டி ற்ட்ட ஆச்ம்
டர்ணம். இண்வனேம் ழசர்த்ட "பர்ஞமச்ண"ங்கவநப்

ளமனத்ட ஆசமங்கள் ற்ட்டினப்டமகச் ளசமல்கயழமம்.
இட invidious discrimination -ஆக [ைமடணமக] ப் ண்ஞிழட
அல். அபபவனேம் அபனுவத யவதியனந்ழட
உதர்த்டயக் ளகமண்டு ழமகவும், அழட சணதம் னெம்
னமவபனேம் சரமக அிபினத்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு
ழமகவுழண இப்டி, தமவபி அயபிலும் னடடவததிலும்
ளரிதபர்கள் இல்வழதம அப்டிப்ட் ரியகள்

சமஸ்டயங்கள் னெணமக ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள். ம்

ணடத்டயன் னேகமந்டணம ீபசக்டயக்கும் இடழப உதிர்
யவதமதினந்டயனக்கயட*.

உம்மல் கடுவணதமக உவனக்க ழபண்டிதபர்கலக்கு
ஆசமக் கட்டுப்மடுகவநனேம் அடயகம் ழமட்டு
இறுக்கமணல், ளகமஞ்சம் ஸ்படந்டயணமக பிட்டு,

ிமம்ணஞன் ணமத்டயம் ளநக்தங்கவநத் டயதமகம்
ண்ஞி யம் ஆசமக் கட்டுப்மடுகவந அடேரித்ட
'டிதல்

யவவத னடிந்ட ணட்டும் பமழ்ந்ட கமட்

ழபண்டுளணன்று சமஸ்டயங்கள் வபத்டயனக்கயன்.
*இட

ளடமர்மக “ ளடய்பத்டயன் குல்” னடற்குடயதில்

‘டர்ணங்கநில்

மகுமடு’, ‘பர்ஞ டர்ணம்’, ‘அயம்வச’

னடயத உவகலம், இண்மம் குடயதில் ‘ழபடம்’ ன்
உவதில் ‘ிமம்ணஞல்மடமர் பிதம்’ ன்

உட்ிரிவும், ‘மற்ட சம்ஸ்கமம்’ ன் உவதில்
‘சயனக்கு

ன் இல்வ?’ ன் உட்ிரிவும் மர்க்க.

ஆடர்ச யவனேம் வனவ மத்டயதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆடர்ச யவனேம் வனவ மத்டயதனம்
னெத்டயல் க பர்க்கத்டயனக்கும் 'டிதல்'
டர்ணங்கவந வபத்டமல் எனபனம் அவடப் ின்ற்மட
யவடமன் ற்டும் ன்வடப் னரிந்டளகமண்டு ம்
சமஸ்டயம் 'னொல்'கவந பித்டயதமப்டுத்டயக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. இவடக் கண்கூமக ணற் ணடங்கநின்
பிதத்டயல் மர்க்கயழமம்.

னேத்டம் ைத்ரித டர்ணளணன்றும், அயம்வ ிமம்ணஞ
டர்ணம் ன்றும் வபத்ட ம் ணடஸ்டவபி, 'என
கன்த்டயல் அடித்டமல் இன்ளமன கன்த்வடனேம்

கமட்டு'ன்று ல்மனக்கும் ளமடபமக வபத்டபரின்
ணடத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள்டமன் மஸ்டய னேத்டம் ளசய்ட,
ழடசம் ழடசணமக, கண்ம் கண்ணமகத் டங்கள்
ஆடயக்கத்வடப் ப்ி, அடகுண்டு பவதில்
ளகமண்டுழமய் பிட்டினக்கயமர்கள்! 'க்வஸ்ட், னத்டர்
ணமடயரி ிழவணவத, அயம்வவத ம் னெ

னனர்கள் ங்ழக ளசமன்மர்கள்?’ ன்று மழண ளசமல்யக்
ளகமண்டினந்டமலும் historical fact [சரித் உண்வண] மம்டமன்

ண மத்பிகர்கநமக, சமந்டர்கநமக, ல்ம ணடஸ்டவனேம்
அபவஞத்டக் ளகமண்டு ழமகயபர்கநமக
இனந்டயனக்கயழமளணன்ட. இப்ழமடம் அந்ட

அடகுண்டுக்கமர்கவநழத மம் அயம்ம
ணமர்க்கத்டமல்டமன் ளபநிழதய ஸ்படந்டயம்
ளற்டமகவும் ளனவணதடித்டக் ளகமள்கயழமம்.
டிதவ ல்ழமனக்கும் னொமக வபக்கமணல்,

குயப்ிட்பர்கலக்கு ணட்டும் வபப்டமழழத அவட
அபர்கள் டிப் ளனணயடத்ழடமடு, கபத்ழடமடு
ையக்கயமர்கள். இப்டிச் சயர் இனப்வடப் மர்த்ட இந்ட
உத்டண உடமஞத்டமழழத அந்ட டிதவத் டங்கலக்கு
னொமகக் ளகமள்நமடபர்கலங்கூ ஏநவுக்கு அவடத்
டமணமகழப டுத்டக் ளகமண்டு ின்ற்ய, னெம்
னலபடயலுழண அடன் 'ஸ்ிரிட்' ிகமசயக்கும்டிப்

ண்டகயமர்கள். இடமல்டமன் ணற் ணட

னெங்கவநபி ம் னெழண ஆடயதியனந்ட
டர்ண பமழ்க்வகக்கு டுத்டக்கமட்மய் இனந்ட
பந்டயனக்கயட.
டயனஷ்மந்டணமக, டிதல் அயம்வவத கனக்கும்
வபத்ட னத்டரின் ணடத்டயல்டமன் இன்வக்கு

யந்டக்கவநபி மஸ்டய 'மன்-ளபயழரிதன்'கள்
இனக்கயமர்கள்! யந்ட ணடத்டயல் ிமம்ணஞவத் டபி
ணற்பர்கலக்கு ணமம் ழமம் கூமளடன்று னொழ
இல்மணயனந்டம் இங்ழகடமன் மஸ்டய
ளபயழரிதன்கள் ன்டமகதினக்கயட! ளௌத்ட
ணடஸ்டர்கநிழம இன்று ிைறக்கள் உள்

ல்ழமனழண ணமம்ம் சமப்ிடுபர்கநமக இனப்வட
அந்யத ழடசங்கநில் மர்க்கயழமம்.

பிடணம ளடமனயல்கநில் ஈடுட்டுள்ந ல்மனக்கும்
கப்ட் ஆசமங்கவநக் ளகமடுத்டக்

கஷ்ப்டுத்டக்கூமட ன் டமையண்தத்டயமழழத
மடய ஆசமங்கள் ன்று பித்தமணமகப் ண்ஞிக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள் ன்று ஆம்ித்ழடன். அட
டயனக்குநில் ளகமண்டு பிட்டு பிட்ட. ல்

பிதந்டமன். டயனபள்லபர் ண வபடயகர் ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிந்டட.

ளற்ய ழபர்வப யத்டயல் பின உனவு னடம
ளடமனயவச் ளசய்கயபிம், 'இத்டவ கபநத்டக்கு
ழணல் சமப்ிமழட; அடவும் இத்டவ ழத்டக்கு

னந்டயனேம் சமப்ிமழட, இன் ழத்டக்குப் ிந்டயனேம்

சமப்ிமழட; கமடசயதில் கமதக் கமதக் கய; னென்று

ழபவநனேம் குநி' ன்ளல்மம் ிமம்ணஞ ஆசமத்வடச்
ளசமன்மல் அபன் த்டவ கஷ்ப்டுபமன்? இப்டி
ல்ளண்ஞத்டயன் ழரில் ளசமன்வடழத,
'ிமம்ணஞனுக்கு

ணமத்டயம் யவத ஆசமளணன்மல்,

அபன் ணட்டும்டமன் னண்தழமகம் ழமகும்டிதமகப்

ைமடம் ண்ஞிதினப்டமகழப அர்த்டம்' ன்கயமர்கள்.
'அயம்வதமட

சயத்ட சுத்டயக்கு ளமம்வும் உகமம்

ண்டகயட ன்கயீர்கள். ஆமல் ிமம்ணஞனுக்கு
ணட்டும் அயம்வ பிடய கட்மதணமட,
ணற்பர்கலக்கு இல்வ ன்கயீர்கள். அப்டிதமமல்
ிமம்ணஞன் ணமத்டயம் சயத்ட சுத்டய ளற்மல் ழமடம்
ன்று ைமடம் ண்ஞிடமகத்டமழ ஆகயட?
'னவுக்குத்

டகுந்ட திர்; உஞவுக்குத் டகுந்ட உதிர்' ன்று

ளசமல்யபிட்டு, ிமம்ணஞனுக்கு ணட்டும் அயம்ம
ணக்கய ழமம், ணற்பர்கலக்கு ணமம்ம்
பமதில்வ ன்மல் இட

'டிஸ்க்ரிணயழன் '

இல்மணல் ழபளன்?' ன்று ழகட்கமம்.
அயம்ம ழமத்டமல் த்ப குஞ அிபினத்டய
ற்டுபவடக்ளகமண்டு அவடச் சயத்ட சுத்டயக்கமகப்

ளமடபில் பிடயடயத்டயனக்கயட. ஆமல் கபமின்

ீ வதில் இந்ட ழமகத்டயழழத டர்ண ைஞமர்த்டம்
ம, டமண கமரிதங்கள்கூ க்க
ழபண்டிதினக்கயட டப்ன ளசய்கயபவத் டண்டிக்க
ழபண்டிதினக்கயட. டர்ணத்டக்கமக னேத்டம்

ண்ஞிளகமன்று குபிக்கவும் ழபண்டுளணன்று டமழ

கபமன் அர்றனுக்கு உழடசம் ண்ஞிமர்? இட

ம குஞம்டமன். உலபட, ளகமத்டபட, ளபட்டுபட
னடம கமர்தங்கவந னெ ழைணத்டக்கமகப்
ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட. இப்டிக் கடுவணதமக
உவனப்பர்கள் அடித்டப் ழமட்மற்ழம

டெங்கழபண்டும். இட டமணம்டமன். ஆமலும் ழமக
ழைணமர்த்டணமக ற்ட் இந்டக் கமர்தங்கவநச்
ளசய்னேம்டிப் ிப்ிமழழத ஈஸ்பமக்வஜ

ளற்யனப்பர்கள் இந்ட ம டமணங்கவந
ழணற்ளகமள்படமல் அட அபர்கலக்கு ழடமணமகமட.
னெத்டக்கமகச் ளசய்படமல் அந்டத்

டயதமகத்டயமழழத, ளசய்கய கமர்தம் னண்தணமகயட.
இபர்கள் ம, டமண குஞத்டக்கு அடேகூணம

அவசப ழமம், வனதட ணமடயரி ஆசம பிழமடணம
சமப்மட்டு டயனுசு னடயதபற்வச் சமப்ிடுபடயலுள்ந
ழடமங்கூ அபர்கநமல் னெத்டக்கு ற்டுகய
உகம னண்தத்டயல் அடிட்டுப் ழமய்பிடும்.
"னவுக்கு

டகுந்ட திர். உதினம் திர் ணமடயரிடமன்.

அடமல் ஆம பிதத்டயல் ளமம் கபம்

ழபண்டும். உதிர் ன்மல் சரீம் னெச்சு பிடுபட
ணட்டுணயல்வ. ணடேஷ்தனுக்கு ணயல் உதர்வு

இல்மபிட்மல் அபன் உதிரினந்டம் ிஞம்டமன்.
ணயல் உதர்வுடமன் ீபனுக்கு உதிர்மடி"
ன்ளடல்மம் ரிடமன். ஆமல் ணயன் உதர்வப
சரீத்டயல் ளசலுத்டய னெத்டக்கம டப்ட்

கமர்தங்கவநனேம் ண்ஞழபண்டிதினக்கயழட! எனத்டன்

டர்ண ைஞத்டக்கமகக் கத்டயவதப் ிடித்டக் ளகமண்டு
சண்வ ழம ழபண்டிதினக்கயட. டர்ணைவஞ
ன்ட ணயன் உதர்த்டய. அடழப இபனுவத
கமர்தத்டயல் பனகயழமட னேத்டம் ன்று யம்வ
ணமடயரி ஆகழபண்டிதினக்கயட. ஆமல் இபன் 

னெம் டர்ணத்டயல் அனயபவதமணல் கமப்மற்றுகய
உதர்ந்ட ழமக்கம் ளகமண்பன். "ைடமத் கய த்மதழட"*
-  னெம் டஷ்ர்கநமல் அனயதமணல்

கமப்மற்றுகயமன் அல்பம? -அடமழழத ைத்ரிதன்
ன்று இபனுக்குப் ளதர். இந்ட உதர்ந்ட ழமக்கம்
இபனுக்குப் ளதர். இந்ட உதர்ந்ட ழமக்கம் இபனுக்கு

இனப்டமல், இபனுக்கு னேத்டத்டயல் உத்மனம் ல்
சரீக் கட்டும் ற்டுபடற்கமக ணட ணமம்மடயகவந
ஏநவு சமப்ிட்டுபிட்டுப்ழமகட்டும். அட அபன்

சூழ்யவதில் அபனுக்குரித ளடமனயமல் அபன் ளறுகய
ஆத்ண பநர்ச்சயவதக் ளகடுக்கமட ன்யப்டி சமஸ்டயம்
வபத்டயனக்கயட.
ஆமல் இப்டிப்ட் ைத்ரிதர்கநிலும் மரியகள்
ன்று ளகமண்மடும்டிதமக அயம்ம டர்ணம் னடம
ல்மபற்யலும் சயழஷ்ர்கநமகப் ர்

இனந்டயனக்கயமர்கள். அயம்வ ன்வுழழத
யவவுக்கு பனகய னத்டர், ணமபர்
ீ
இண்டு ழனழண
ைத்டரிதர்கள்டமழ? னமஞ இடயமங்கவநப்
மர்க்கும்ழமட அழக மமக்கள் பினத்டமப்ிதத்டயன்
ழமட மஜ்தத்வடப் னத்டயிம் எப்வத்டபிட்டு,
கமட்டுக்குப் ழமய் டஸ் ண்ஞிமர்களநன்று ளடரிகயட.
அப்ழமட இபர்கள் சமக ழமம்டமன் ண்ஞிதினக்க

ழபண்டும். 'டிதல்' என்று ல்மனக்கும்

பிடயதமதில்மணல் என ிரிவுக்கு ணட்டும் னொமக
இனந்டடமல், டமமகழப ணற்பர்கலக்கும் அடயல்
ற்றுடல் ற்ட்டு அபர்கலம் அவட டுத்டக்ளகமண்டு,
அந்ட டிதல் னொல் ணற்பர்கநினம் ிகமசயத்டடடமன்
இடற்குக் கமஞம்.

ழடசத்டயல் ளமனநமடம றிைம் ற் ழபண்மணம?
இடற்குச் சயழர் பிதமமம், பிதபமதம், ழகமவை
[சு பநர்ப்ன] ளசய்த ழபண்டும். பிதமமத்டக்கமகக்
கல் கந்டம் ழமக ழபண்டிதினக்கும். அப்ழமடடமன்
ளமனநமடம ழணம்மடு ழடசத்டக்குக் கயவக்கும்.

அனவந னக்தணமகச் ளசமன்மலும் ளமனவநனேம்
ழபடணடம் ணக்கபில்வ. அடற்கு வ்பநவு இழணம
அவடக் ளகமடுத்டத் டமினக்கயட, மலு

னனமர்த்டத்டயழழத 'அர்த்டம்' இனக்கயட; அம், ளமனள்
ன்கயட அடடமன். ழமக பமழ்க்வகவத யந்டணடம்
அக்ஷ்தப்டுத்டகயட ன்று ளசமல்பட யதமதழண
தில்மட குற்ச்சமட்டு. ம் ணடத்டயல் ளமனள்
பநர்ச்சயக்ளகன்ழ மலு பர்ஞத்டயல் என்வ

வபத்டயனக்கயட. னெத்டயல் ளமனள் பநர்ச்சயவத
உண்மக்குபடம டர்ணத்வடப் ண்டம் இபனுக்கு
வபச்தன் ன்று ளதர். 'பிச்', 'பிச்பம்', 'வபச்தன்'
ல்மபற்றுக்கும் 'னொட்' என்றுடமன். இபன் ழமகம்
னமவும் ழமய்ப் ளமனள் ழடடி பழபண்டிதபன்.
'டயவகல்

ஏடினேம் டயபிதம் ழடடு' ன்ட இபனுக்கு

வபத்ட டர்ணம். இபனுக்கமகக் கல் பமஞிப்த்வடப்

ளனக்கயத் டந்டடயல் ைத்ரிதர்கநம மமக்கலக்கும்

ளனவண ற்ட்ட. னத்த்டயல்  மட்கள் ழமக
ழபண்டிதபவ,  ழடசங்கலக்குப் ழமக

ழபண்டிதபவ ளபயழரிதமகத்டமன் இனக்க
ழபண்டுளணன்மல் னடிதணம? இபனுவத சூழ்யவ,
கமரிதம் இபற்வப் ளமனத்ட இபனுக்கும் சமக

ழமந்டமன் ன்று வபக்கமணல் இபமல் னெம்
ளறுகய உடபிதிமழ இபனுவத ணமம் ழம
ழடமம் ழமகட்டுளணன்று generous -ஆக இபனுக்கு 'னொல்'
ழமட்டினக்கயட. ஆமலும் ன் மர்க்கயழமம்?
வபச்தர்கநில் பக்ழக அழக மஜ்தங்கநின்
ிதமக்கள், ளடலுங்கர்கநம ழகமனட்டிகள், டணயழ் மட்டுச்
ளசட்டிணமர்கநில் சுத்டவசபர்கள் ஆகயழதமர்

ளபயழரிதன்கநமகழப இனக்கயமர்கள். இடயயனந்ட
ன் ளடரிகயட? ஆடயதில்  ழடசங்கலக்குப் ழமய்

ன்மகச் ளசல்பம் ம்மடயத்ட பந்டின் வபச்தர்கலம்
பதறக்கமத்டயல் ஊழமடு ளட்டில் ஆழமட,
டமங்கநமகப் ிரிதப்ட்டு இங்ழக டிதமக ிமம்ணஞன்
ின்ற்யத அயம்ம ழமத்வட ற்றுக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள். இபர்கள் மமக்கவநப் ழம
வ்னத்டமப்தத்டயல் கமட்டுக்குப் ழமய்பிபில்வ.

பட்டிழழதடமன்
ீ
இனந்ட ளகமண்டினந்டமர்கள். அடமல்
இபர்கலழழத பயத்ட பந்ட இபர்கலவத

ின்டவனவதினக்கும் இபர்கலவத ஆம
யதணம் இநபத ளடமட்ழ பந்டயனக்கயட. அடமல்
அப்னம் இபர்கலக்கு வசபழமழண ிந்டமள்
ளடமட்டுக் குபனக்கமகயதினக்கயட.

இப்டிழதடமன் மமம் பர்ஞத்டயலும் உல் பனந்டய

உவனத்ட னெத்டக்கு உகமம் ண்ஞ ழபண்டித
அபனுக்கு அபனுவத சூழ்யவதில்
ளபயழரிதித்வட வபக்கமணல் பிட்டினக்கயட.
ஆமல் கமப்ழமக்கயல் அந்ட பர்ஞத்டமரிழழத ர்

உம்ன ழபவளசய்கயபர்கநமக இல்மணல், பிதமமம்
பிதபமதம் னடயதபற்யல் ஈடுட்டு பநர்ச்சய
அவந்டழமட, டமங்கநமகழப வசப ஆமத்வட
டுத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். பக்ழகனேம் சரி,

ளடற்ழகனேம் டஞ்சமவூர் யல்மபில் அழக ழபநமநர்கள்,
டயனளல்ழபயதில் ிள்வநணமர் ழமன்பர்கலம் சரி,
ிமம்ணஞன்கூத் ழடமற்றுப்ழமய் பிடுபமன் ன்கய
அநவுக்குப் ண சுத்டணம ணக்கய ழமம்,
வ்டமடேஷ்மம் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இப்டிளதல்மம் 'ஆப்'மகச் சயனக்கு
ளபயழரிதித்டயல் ிடித்டம் ற்டுபடற்குக் கமஞம்

மலு பர்ஞங்கநில் மக்கயனேள்ந ிமம்ணஞனுக்கு அவடக்
'கம்ல்ரி'தமக

வபத்டயனப்டடமன். இபன் ழபடத்வட

ஏடயனேம் ஏடபித்டம் ையக்க ழபண்டிதபமடமல்

ணந்டய சுத்டயவத னன்ிட்டுப் னமல் உண்ஞக்கூமட
ன்று வபத்டமர்கள். இடன் டயவ கல் ஏடினேம் டயபிதம்
ழசர்க்கவும் கூமட ன்று னொல். இபனுக்கு டரித்ந்டமன்
சமஸ்டயம் பிடயத்டயனப்ட. இபன் அந்யத ழடசங்கலக்குப்
ழமகப்மட. ழமமல் ிஷ்மகய பிடுபமன். ன்?
ழபடைஞத்டயன் purity ளகட்டுப்ழமய் பிடுகய ழட
உண்மகயபிடும் ன்டமல்டமன். ளபநிமடுகலக்குப்
ழமமல் அபற்யன் னக்கபனக்கங்கள் இபனுக்கு

ற்ட்டுபிடும். ஸ்படர்ணணம னக்கபனக்கம்

ழமய்பிடும். ளபநி ழடசத்டக்குப் ழமய்பிட்டுத்
டயனம்ிபந்ட, இப்டிப்ட் பிழடசப் னக்கங்கவந
ஸ்பமடய ந்டக்கநிம் கந்ட, அபர்கநமல் ஆகய ழபட
ைவஞவதக் ளகடுத்டபிப் ழமகயமழ ன்றுடமன்
ிஷ்ம் ண்ஞச் ளசமன்ட.

இபனுக்குக் கம்ல்ரிதமக வபத்ட அழக
ஆசமங்கலம் வ்டமடேஷ்மங்கலம் ணற்பர்கவநனேம்
ஆகர்யத்ட அபர்கள் என ஸ்ழறக்குப் ிற்மடு
ப்ரிதப்ட்டு டமங்கலம் அபற்வ adopt ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
இப்டிழத [அடமபட பர்ஞப் மகுமடு ழமழப] டமன்

ிமம்ணஞனுக்கம ஆச்ண பிமகனம், மல்த டவசதில்
இனக்கயபவப் ட்டிி கயக்கச் ளசமல்மணம ன்று
ிம்ணச்சமரிக்கு ஆமத்டயன் அநபில் கட்டுப்மடு
ண்ஞமணல் பிட்டினக்கயட. அநபில்டமன், quantity தில்டமன்; quality -தில் இல்வ. அபனும் சுத்ட

ளபயழரிதன் ஆமந்டமன் சமப்ி ழபண்டும்.

ஆமலும் வ்டம், உபமம் ன்யல்மணல் யவதச்
சமப்ிமம். இபன் ளசய்தழபண்டித

பித்தமப்தமத்வடனேம் குனகுபமத்வடனேம் ளமனத்ட
இபக்ளகன்று டர்ணங்கள். கயனஸ்டக்ளகன்று 
டர்ணங்கள். அடற்கு ழபமக ந்யதமயக்கு னொல்கள்.
குனந்வட குட்டிகவநக் கமப்மற்றுபட, த்டயிதின் கற்வ
ையப்ட, குடும்த்டயன் ணமத்வடக் கமப்மற்றுபட
ல்மனம் க்னஸ்டின் கவணதில் பனம்.

னெத்டக்கு ஆற்ழபண்டிதடமகவும் இபனுக்குப் 
ளமறுப்னகள் இனக்கயன். உத்ழதமகம், ளசமத்ட

னடயத இல்மட ந்யதமயகவநனேம் இபன்டமன்
ஆடரிக்கயமன். இப்டி ணற்பர்கநின் ைவஞவதச்
ளசய்னேம்ழமட அபர்கலக்கமக fight ண்ஞவும்

[ழமமவும்] ந்டர்ப்ங்கள் ற்மம். அடமல்டமன்
இபனுக்கு அயம்வவத 'ஸ்ரிக்ட்' ஆக
வபக்கபில்வ. அயம்ம ழமத்வடச்

ளசமல்யதினந்டமலும், டஷ்ர்கவந டண்டிப்ட, னச்சய
ளமட்டுகவந அடிப்ட ஆகயதவபளதல்மம்
கயனஸ்டனுக்கு அடேணடயத்டயனக்கயட. ழமகம் ன்மக

இனக்க இபன் தமகம் ண்ஞ ழபண்டிதபமதினப்டமல்
அடயல் யவதனேம் அடேணடயத்டயனக்கயட.
ந்யதமய பிதம் ழபறு. அபனுக்குப் ளண்மட்டி,
ிள்வநகுட்டி இல்வ. னெ பிசமனம் இல்வ.
ழமகம் ப்டிப் ழமமலும் அவடப் ற்ய அபனுக்குப்
ளமறுப்ன என்றுணயல்வ. ணமத்ண சயந்டவதமகழப
இபன் இனப்டமல், ிழண ஸ்பனொணம அந்டப்
ணமத்ணமபின் அனள் டன்மல் இபன் பனயழத

ர்பங்கலக்கும் மய்ந்ட ல்ட ளசய்த ழபண்டுழண
டபி, இபமகக் கமர்தத்டயல் இங்கய னெத்டக்கு
டவும் ளசய்த ழபண்டுளணன்டயல்வ. இபன்
ணமத்ணமவப அவகயழடடமன் னெத்டக்கும்
ளசய்கய உகமம். அடமல் இபனுக்கு டஷ் சயைஞம்,
தமகம் ஆகயத வடனேம் கவணதமகக் ளகமடுக்கபில்வ.
ரினர்ஞ அயம்ம டர்ணழண இபனுவத டர்ணம் ன்று
வபத்டயனக்கயட. யந்ட ணடத்டயன்டி என டயனுயலும்

யம்வக்குக் கமஞணமக இல்மணல், 'என இவவதக்
கூக் கயள்நக்கூமட' ன்கய அநவுக்குத் டீபிணம
அயம்வக்கு அடயகமரிதமக வபத்டயனப்ட
ந்யதமயவதத்டமன்.
இப்டி பர்ஞளணன்றும் ஆச்ணளணன்றும் டர்ணங்கவநப்

ிரித்டக் ளகமண்டமல்டமன் ணற் ந்ட ணடஸ்டர்கநமலும்
னடிதமட ணயக ணயக உதர்ந்ட ளகமள்வககவந ம்
ணடஸ்டர்கநில் மநணமபர்கள் அமடயகமம் ளடமட்டு
அனயதமணல் கமப்மற்ய பந்டயனக்கயமர்கள். ணற் ணட
னனர்கநின் உழடசத்வடழத இன்வக்கு இனக்கய
ம்ணபர்கள் டுத்டக் ளகமண்டு, ஆமல் அபர்கவநப்ழமல்
ஆத்ண ம்ந்டணமகவும் இல்மணல், ளனம்மலும்

அசயதல் ழமக்கத்டயழழத, "ல்மனம் என்றுடமன்,

ல்மனம் ல்மக் கமரிதங்கவநனேம் ளசய்தமம்" ன்று
ஆம்ித்ட எவ்ளபமன உதர்ந்ட ளகமள்வகதமக
பிட்டுபிடும்டிப் ண்ஞி, டர்ணத்டயல் குனப்ம் உண்மகய
பனகயமர்கள்.
'ல்மர்

எனபர் உநழல் அபர் ளமனட்டு ல்மர்க்கும்

ளய்னேம் ணவன' ன்டயழ இப்டி அடயகம ழடம் ண்ஞி
பழம எனத்டனுக்கு ண உத்டண டர்ணத்வட பிடயதமக
வபக்கய டமத்ரிதம் அங்கயதினக்கயட. அத்டவ
ழனம் ல்பமகத்டமினக்க ழபண்டுளணன்மல்
னடிதமட; என ல்பன் இனந்டமழ அபவ
உத்ழடசயத்ட அத்டவ ழனம் ணவன ளய்டபிடுகயட
ன்று னளணமனய ளசமன்மர்கள். னெத்டயல் என

ிரிவு உத்டண டர்ணத்வட அடேஷ்டித்டமழ ழமடம், அடன்

ன் அத்டவ ிரிவுகவநனேம் ழசர்ந்டபிடும்.

சயனவத அடேஷ்மத்டமழழத கனக்கும் டர்ண
ணவன, அன்ன ணவன, ஆண்பனுவத அனள் ணவன
கயவத்ட பிடும்டிதமக பர்ஞமச்ண பிமகம்
ற்டுத்டப்ட்டினக்கயட.
அபபன் ந்டக் கர்ணத்டயயனக்கயமழம அடற்ழகற்க
அபபன் டர்ணம், ஆசவஞகள் இனக்கும்.
எவ்ளபமனடனுக்கும் டன்னுவத கர்ணத்வட ணயல்
கமணம், க்ழமடம் அடயகம் இல்மணல், அடமபட ஆவசத்ழபம் அடயகணயல்மணல், ளசய்தழபண்டும். இப்டிச்
ளசய்டமல் னடயல் ளபநிப்மர்வபக்கு யம்வ

னடமவப ஸ்படர்ணணமக இனக்கயபனுக்குக்கூப்
ழமகப்ழமக அயம்வ னடம டர்ணங்கநில், உதர்ந்ட
ண்னகநில், உதர்ந்ட ளகமள்வககநில் டமமகப் ிடிப்ன

உண்மகய அபற்வ அடேரிக்கத் ளடமங்கய பிடுபமன்.
ித்தைணமக ம் ழடசத்டயல் இப்டி ந்ட
பந்டயனப்வடப் மர்க்கயழமம்.

கர டமடய சமஸ்டயங்கநில், "ணடேஷ்தமய்ப் ிந்டபர்கள்

டத்டணட கர்ணமபில் கண்டம் கனத்டணமதினந்ழட உதர்ந்ட
யத்டயவத அவகயமர்கள். டன்ிதல்மகப் க்குபணமகய
இவடபி உதர்ந்ட டர்ணத்டக்கு ழமக

ழபண்டுழணளதமனயத, ிட டர்ணம் த்டவ
உசத்டயதமடமய்த் ழடமன்யமலும் அக்குப யவதில்
அடற்குப் ழமபடமல் ச்ழதஸ் பந்டபிமட.
ஸ்படர்ணத்டயல்டமன் ச்ழதஸ். ஸ்படர்ணத்வடப் ண்ஞிழத

ளசத்டப்ழமமலும்கூ அடடமன் ச்ழதஸ்"
ன்ளல்மந்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.

ஸ்ழப ஸ்ழப கர்ணண்ிட: ம்யத்டயம் ழட : |
[கர வட 18.45]

ச்ழதமந் ஸ்படர்ழணம பிகுஞ: டர்ணமத் ஸ்படேஷ்டிடமத்:|
[கர வட 18.47 ; 3.35]

ஸ்படர்ழண யடம் ச்ழத:
[கர வட 3.35]

இப்டிதமக அடயகம ழடப்டி மலு பர்ஞத்வடனேம் மலு
ஆச்ணத்வடனேம் எட்டி ற்ட்டினக்கும் பித்தமணம
டர்ணங்கவநத்டமன் ின்ற் ழபண்டுழண டபி,

ல்மனக்கும் என்றுடமன் டர்ணம் ன்று ண்ஞப்மட
ன்டயழழத ம் சமஸ்டயங்கள் உறுடயதமதினக்கயன்.
ழணல் மர்வபக்கு இப்டி ண்ஞி யந்ட
சமஸ்டயகமர்கள் கனவஞதில்மடபர்கள் ன்றும்,
ல்ழமனக்கும் எழ டர்ணத்வடச் ளசமன் னத்டர், ீஸ்
ழமன்பர்கள்டமன் கனவஞனேள்நபர்கள் ன்றும்

ழடமன்யமலும், வனவதில் மர்த்டமல், அபர்கள்
அத்டவ ழனக்கும் வபத்ட உத்டண டர்ணங்கவநப்
ண்டகயபர்கள் ம்னவத யந்ட ணடத்டயல்டமன்
கஞிசணமக இனக்கயமர்கழந டபி, அபர்கலவத ளசமந்ட
ணடஸ்டர்கநில் ணயகப் ளனம்மழமர் இபற்வக் கனயத்டக்
கட்டிதினப்வடழத மர்க்கயழமம். வப் மர்த்டமல்,

ழமகத்டக்கு உண்ம வப் மர்த்டமல், ம்னவத

சமஸ்டயங்கவநச் ளசய்ட ரியகவநனேம் ணடே னடம
ளரிதபர்கவநனேந்டமன்

கனவஞனேள்நபர்களநன்று

ளசமல் ழபண்டும்.
*கமநிடமசரின் ‘குபம்சம்’_2.53.

அடயகம ழடணயன்வணதின் ழடமங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
அடயகமழடணயன்வணதின் ழடமங்கள்
அடயகமழடம் ண்ஞி வபக்கமடபர்கள்டமன் டங்கள்
ணடஸ்டர்கலக்கு அழக ழடமம் ற்டுபடற்கு இம்
ளகமடுத்ட பிட்டினக்கயமர்கள். ப்டிளதன்று
ளசமல்கயழன். னடமபட ழடமம், க மணமித
ங்கநமலும் இந்டக் கடுவணதம ளயகவநப் ின்ற்
னடிதமடடயல் அபர்கள் இபற்யயனந்ட பிகயப்
ழமபடமல் டங்கலவத ணடக் ளகமள்வகவத பிட்
ழடமத்டக்கு ஆநமகயமர்கள்.
இப்ழமட அயம்வவத உடமஞம் ளசமன்ழழ,
அடணமடயரி இன்ளமன்றும் ளசமல்கயழன்.
த்தத்டக்குக்கூ (அடயகமரி ழடணயல்மபிட்மலும்)
ந்டர் ழடம் இனப்வட ம் சமஸ்டயங்கள்

அங்கர கரிக்கயன். த்தத்வடச் ளசமல்பழட என
யமடயக்குக் ளகடுடவ உண்மக்குணமமல் அப்ழமட
பமக்கு த்தத்வடபி, னடயடத்வடச் ளசய்னேம்

ிவணடமன் ளரித த்தம் ன்ட ம் சமஸ்டயம்.

டயனஷ்மந்டணமக, த்டப் ழமக்கயரிகள் என ளண்வஞத்

டத்டயக்ளகமண்டு பந்ட, அபர்கள் ம்ணயம், "அந்டப்ளண்
ங்ழக ழமமள் ளடரினேணம?" ன்று ழகட்மல், அந்ட
ந்டர்ப்த்டயல் "ளடரிதமட" ன்று ளசமல்படடமன் ரி
ன்ட ம் ணடக் ழகமட்மடு. ல்மனம் ப்ழமடம்
யழண ழசழபண்டும் ன்று ளசமல்லும்

ணடங்கநியனப்பர்கள் இம்ணமடயரி ணதத்டயல் அந்டப்
ளண்வஞக் கமட்டிக் ளகமடுத்டபிடும்டிதமகழப ஆகும்.
இல்மபிட்மல் ணடக் ளகமள்வகவத ணீ ய மபம்
பந்டபிடும்!
டிப்நணய' ன்டற்கமக மமங்கத்டமர் அழக
உண்வணகவந ணவக்கும்டிதமகவும்,

ணமற்யச்ளசமல்லும்டிதமகவும் ற்டுபடண்டு. இப்டிச்

ளசய்தமபிட்மல் ழடசத்டக்கு மி உண்மகும்; அல்ட
சட்த்வட த்டபடற்கு அபசயதணம ர்க்கமர் ன்
அவணப்ிழழத பிரிசல் ற்ட்டுபிடும். கமந்டய

ணமடயரிதமபர்கள் இளடல்மம்கூத் டப்ன ன்று
ளசமன்மலும், அப்னம் ணக்கு ஸ்படந்டயம் பந்ட
ிற்மடு, சய பிதங்கநிமபட 'கமந்டீதன் த்தம்'

எப்னக் ளகமள்நமட 'டிப்நணய' வத அடேரிக்கும்டிடமன்
ஆகயதினக்கயட. ணட னனர்கலக்ளகல்மம் ழணழடமன்
இப்ழமடம் கமந்டயவதத் டெக்கய வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். ஆமல் ளசய்கயட அபர்
ளகமள்வகக்கு ழபமய் இனக்கயட ன்னும்ழமட
'யமக்ரிய' ன்

ழடமம் ற்டுகயட. டிப்நணயதில்

ளமம்வும் கர ழ் ளபல்கலக்கு War-time-ன் [உக
னேத்டத்டயன்] ழமட ழம அழக அந்யத ழடச

மமங்கங்கள் அபர்கலவத ணடங்கள் ளசமன் த்தக்

ளகமள்வகவத ணீ யழத ழமதினக்கயன். ம் ழடசத்டயழம
'அர்த்ட

சமஸ்டயம்' ன்றுள்ந மரீடயதில் னடயழழத

மடந்டயம் ன்டமக அபசயதணம ந்டர்ப்த்டயல்
இப்ழமட ளசமல்கய 'டிப்நணய'வத அடேணடயத்டயனப்டமல்,
ம்னவத மமக்கலக்கு ந்டர் ளரிசயல்

த்தத்வட எநிக்க ழபண்டிதினந்டழமட சமஸ்டய
பிழமடணமகப் ழமகய ழடமழணம, யமக்ரிய

ழடமழணம ற்பில்வ. இன்ின் ந்டர்ப்த்டயல்
த்தத்டக்கு பிக்கு டமம் ன்று பவகப்டுத்டய
பம்னகட்டி சமஸ்டயத்டயல் வபத்டபிட்டமழழத

அபற்யல் ணட்டுழண அப்டிச் ளசய்பட, ணற்பற்யல் ண
த்தணமக ந்ட ளகமள்பட ன்று ம் மமக்கள் ஆட்சய
ளசய்டயனக்கயமர்கள். இப்டி பிடயபிக்கமகச் சயவடச்

ளசமல்மணல், பிடயபிக்ழக கயவதமட ன்று வபத்ட
ழடசங்கநிழம, ழடம சயடயல் ன்யல்மணல், அழக
பிதங்கநில் த்த பிழமடணமகப்ழம மமக்கலம்
மமங்கங்கலம் ழடமன்றுபடம், - கயநர்ச்சய, னட்சய ன்று
ற்டுபடணமய் இனந்டயனக்கயட. யஸ்ரிவதப்
மர்த்டமல் ளடரினேம். ஆமல் இந்ட அம்சத்வடக்
கபிக்கமணழ அர்த்ட சமஸ்டயம் ண்ஞி
சமஞக்கயதவக் கடி, டந்டயசமய unscrupulous ன்றுகூ
பிணர்சயப்வடப் மர்க்கயழமம்!

க்ஷ்த யவவத ல்ழமனக்கும் வனவதமக
வபப்டயல் இண்மபட ழடமம் ன்ளபன்மல்,
டமங்கள் ணடத்டயன் ளகமள்வகக்கு பிழமடணமகப்

ண்டகயழமளணன்று இனக்கக்கூமட ன்டற்கமக, இப்டி

பிழமடணமகப் ழமகயபர்கள் னெக்ளகமள்வகவதழத

டங்கலக்கு மடகணமகத் டயரித்ட அர்த்டம் ண்டபட!
"ீங்கள் ப்டி ணமம்ம் சமப்ிமம்?" ன்று
ளௌத்டர்கநிம் யந்டக்கள் ழகட்ழமட அபர்கள்
டங்கலவத ணடக்ளகமள்வகவதழத டயரித்ட, "ிமஞிக்கு
மங்கள் ழமக மி ளசய்தக்கூமட ன்டடமன்
ங்கலவத னத்டர் ளசமல்லும் அயம்ம டர்ணம்.
மங்கள் மி உண்மக்கமணழ ழபளபழம

கசமப்னக்கவக்கமன் பிற்வட மங்கள் சமப்ிடுபடயல்
அயம்வக்கு ழடமணயல்வ"ன்று ளசமல்படண்மம்.
இப்டிப் ழர் ளசமல்யச் ளசமல்ய என ணடத்டயன் னெக்
ளகமள்வகக்கு பிழமடணமகப் ண்டபழட அடன்

ளகமள்வகதமகப் ிற்மடு ஆகயபிடுகயட; அடமபட
ணடத்டயன் னொழண டயரிந்ட ழமகயட. இட

ல்மபற்வனேம்பிப் ளரித ழடமம்.
இத்டவ ழடமங்கலம் ணக்கு பமணல், அடயகமரி ழடம்
ளசய்ட டர்ணங்கவந பித்தமப்டுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கும்
ம் ணட சமஸ்டயங்கள் ம்வணனேம் ையத்ட, உத்டண
டர்ணங்கவநனேம் டயரிதமணல் ையத்ட பந்டயனக்கயன்.
மழணம அடயகமரி ழடழண ழபண்மம் ல்மம் ணம்

ன்கயழமம். அழடமடு ணக்குப் ிடித்ட இந்ட அழட பமடம்
டமன் ம் ணடத்டயன் னெக் ளகமள்வகழத; அடயல் மடய
பித்தமழண கயவதமட ன்று ளசமல்ய, அடற்கு 'ல்
ளதர்' உண்மக்குகயழமம்! இடவும் னெ ணடத்டக்கு
பிழமடணமகப் ழமபழடமடு யற்கமணல், இந்டப் ழமக்குத்
டமன் ணடத்டயன் எரியல் னொழண ன்று டயரித்டக்
கமட்டும் ழடமத்டயல் ழசர்ந்டடடமன்.

டுத்டச் ளசமல்படற்கு பனணயல்வ! ளசமன்மல் னரிந்ட
ளகமள்பமர்கள்; ஆதித்டயல் எனபமபட எப்னக்

ளகமள்பமர்கள்; சற்று னன் மன் ளசமன் 'ல்மர் எனபர்
உநழல்' ளகமள்வகப்டி இந்ட அநவுக்கமபட மன்
டயனப்டயப்மம் ன்றுடமன் இவ்பநவும் ளசமல்பட.
"அபபன்

டக்கம கர்ணமவபக் கண்டம்

கனத்டணமய்ப் ண்ஞிமழ உதர்ந்ட யத்டயவத
அவகயமன். ன்னும் ஸ்படர்ணப்டி ண்டம் கர்ணம
ஈச்பனுக்கு அர்ச்சவதமகய அபனுக்கு சயத்டயவத
டனகயட" ன்று கபமன் டீர்ணமணமக

ளசமல்யதினப்வட [கர வட 18.45-46] ணந்ட இப்ழமட
ணடமிணமனள்நபர்கழந சரர்டயனத்டம் ழசுகயமர்கள்.

அபபர் கர்ணமவபப் ளமனத்ழட ஆசமம் ணமறுபடமல்
இங்ழக கர்ணம ன்கயழமட அடயழழத அவடச்
ளசய்பனுக்கம ஆசமனம் அங்கய பிடுகயட.
பிடய பிக்கயல்மவணதின் பிவநவுகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
பிடய பிக்கயல்மவணதின் பிவநவுகள்
சம ஸ்டய பிடயகள் சயபற்றுக்கு சமஸ்டயத்டயழழத
பிக்குத் டந்டயனப்டம் ணடேஷ்த ணழமமபத்வடப்
னரிந்ட ளகமண்டு, ீக்குப்ழமக்ழகமடு அவட அிபினத்டய
அவதப்ண்டபடற்குத்டமன். த்தம், அயம்வ

ணமடயரிதம ளரித டர்ணங்கவந, ளகமள்வககவநக்கூ

அவடபிப் ளரித த்தணம என்றுக்கமக, என

யர்ந்டத்டயல் ளகமஞ்சம் பிட்டுக் ளகமடுக்கவும் ம்
சமஸ்டயம் இம் டனகயட. 'பிட்டு ளகமடுப்ட' ன்று
ளபநிதிழ ழடமன்யமலும், உள்ழந மர்த்டமல் இடடமன்
உண்வணதில் டர்ணத்டயன் 'ளட்வ 'ணட்டுணயல்மணல்
'ஸ்ிரிட்'வக்

கமப்மற்யக் ளகமடுப்ட ன்று ளடரினேம்.

டயனஷ்மந்டணமக என அவ ஸ்த்ரீவதப்
ழமக்கயரிகநிணயனந்ட ையக்க ழபண்டிதழமட 'பமய்
த்த'த்டக்கு என 'அளணன்ட்ளணன்ட்' ழமட்டு
" த்தம்
-ட

னடயடம் "

ீப ந்டக்கலக்கு ல்ட ண்டழணம அடடமன்

த்தம் - ன்று அடன் ஸ்ிரிட்வக் கமட்டி
சமஸ்டயணமக லடய வபத்டமர்கள்.

டற்கும் 'க்ளப்ன்' உண்டு. இவடப் மர்க்கமணல்
ளமம்வும் டீபிணமக என னொவ எனபர் ளசமன்மல்
அப்னம் அபழ அடற்கு ணமமகப் ண்ஞ ழபண்டித

க்ளப்ம ந்டர்ப்ம் பனகயழமட ன்ழபம
ழமமகயட.
கமந்டய எழதடிதமக அயம்வ, அயம்வ ன்மர்.
அபழ என ணதம் என கன்றுக்குட்டி உதிர் ழமகமணல்
ளமம்வும் அபஸ்வடப்ட்ழமட அடற்கு என
'மய்ன்' ணனந்வடக்

ளகமடுத்ட உதிர் ழமகும்டிப்

ண்ஞிமர். அபர் ற்ளகழப டீபி அயம்மபமடம்
ண்ஞிதடமழழத அப்ழமட  ழர், "அப்ழர்ப்ட்பர்

இப்டி ழகமத்டய ண்ஞிபிட்மழ!" ன்று கண்ம்
ளடரிபித்டமர்கள்.

இன்ளமன்று கூப் ண்ஞிமர். என ணதம்
ழடசத்டயழ ளரித ஞ்சம் பந்டட. அப்ழமட ல்ம
ணமகமஞத்டப் ிடயயடயகலம் அப்ழமடயனந்ட டில்ய
மமங்கத்டயம் மஸ்டய உஞவுப்ண் உடபி

ழபண்டுளணன்று என ஆழமசவக் கூட்த்டயல் ழகட்டுக்
ளகமண்மர்கள். கமந்டயனேம் அங்ழக 'அட்வபஸ்
'ண்டபடற்கமக

இனந்டமர். அப்ழமட அபர் ளசன்வ

ணமகமஞத்டயயனந்டபர்கலம் இப்டிக் ழகட்கயவடப்
மர்த்ட, "சுற்ய னத்ம் இல்மட னே.ி.க்கமர்கள்,

ம்.ி.க்கமர்கள்டமன் அலகயமர்களநன்மல், னென்று
னத்ங்கலம் னென்று க்கம் சுற்யக் ளகமண்டினக்கய,
‘ளணட்மஸ்

ஸ்ழட்’வச் ழசர்ந்ட ீங்கலம் கூச்ழசர்ந்ட

அலபடமபட?" ன்மமம்! ன் அர்த்டளணன்மல்,
"னத்த்டயல்டமன்

யவத ணத்ஸ்தம் கயவக்குழண,

ிடித்டத் டயன்னுங்கழநன்!" ன்று அர்த்டம்.

அபர் ழமபிட்டு [கமணம ிகு] ழனபமமல்

"மகயஸ்டமன் 'அக்ன்' (ஆக்கயணயப்ன) ளசய்டமல் மம்
வளதடுப்டற்கு மனபிணயனந்ழட அடேணடய பமங்கய
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழன்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்!

சமஸ்டய னொல் டிஸ்க்ரிணயழன் ளசய்கயட ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு ல்மனக்கும் ளமட னொல்

ண்ஞிபர்கள் டங்கள் னொயல் சமஸ்டயம் கமட்டுகய
ீக்குப் ழமக்குக்கூ இல்மணல் ளமம்வும் டீபிணமக

ஆம்ிப்வடனேம் கவசயதில் சமஸ்டயம் ளசமல்கயடிழத
அடயகமழடம், ந்டர் ழடம் மர்த்ட அவட இநக்கயக்
ளகமள்லம்டிதமபவடனேம் மர்க்கயழமம். அல்ட
இநக்கயக் ளகமள்நமடழமட அந்ட னொவ அபர்கலவத
'ஃமழமதர்'கள்

கமக்கயணத்டயல் அடிழதமடு பிட்டுபிடும்

டிதமகயட. இபற்வக் கமட்டுபடற்கமகழப னத்டவனேம்
கமந்டயவதனேம் ளசமன்ழன். னத்டர் அபடமந்டமன் கமந்டய
ன்றுகூச் ளசமல்கயமர்கழந!
வடனேம் ல்மனக்கும் ளமடபமய் வபப்டற்கயல்வ
ன்டமல் பர்ஞமச்ணப்டி டர்ணமசமங்கவந
பித்தமணமய் வபத்டயனக்கயட. வடனேம் ல்ம

ந்டர்த்டக்கும் ளமடபமக வபப்டற்கயல்வ ன்டமல்
அடற்கு பிக்குத் டந்ட 'ஆத் [ட] டர்ணம்', 'தமத்ம டர்ணம்'
ன்ளல்மனம் சமஸ்டயங்கள் 'ரிமக்ஸ்'

ண்ஞிதினக்கயன். இளடல்மம் கூமட ன்று ல்
ண்ஞத்ழடமழழத ணமற்யமலும் அட வனவதில்

ரிதமய் பனபடயல்ல்வளதன்டற்கு டயனஷ்மந்டணமகத்
டமன் இந்ட இண்டு ழவனேம் ளசமன்ழன். அபர்கவநக்
குற்ம் ளசமன்டமக அர்த்டணயல்வ. டி பமழ்க்வகதில்
ளமம் சுத்டர்கநமக இனந்டளகமண்டு, ல் டயதமகயகநமக
ர்ப  ழைணத்வடழத யவப்பர்கநமக இனந்ட
இந்ட இண்டுழர்கூ ம் வபடயக பனயக்கு
பித்தமணமகச் ளசய்டழமட அபர்கள் யவத்டடி
ல்ட க்கபில்வ, அபர்கநமழழத அந்டக்
ளகமள்வககவநத் டீபிணமக த்டயக் கமட்
னடிதபில்வ ன்று மன் டுத்டக் கமட்டிட, இபர்கள்
ண்ஞிட டப்ம ரிதம ன்று இபர்கவந

'இன்டிபிறபமக' [டி

ணடேஷ்தர்கநமக] வபத்ட னடிவு

ளசய்படற்கமக இல்வ; அப்டிதமமல் மன் ளசய்கயவப
ரிதம, டப்ம ன்றும் சர்ச்வச ளசய்த ழபண்டிபனம்.
அடமழ இங்ழக இன்டிபிறபவப் ற்யப்
ழச்சயல்வ. அந்ட பமடம் ழபண்மம். 'சமஸ்டயம்'
ன்கயடயல் ளசமல்யதினக்கய அடயகம ழடனம்,

அவடளதமட்டி ற்டுகய ஆசம அடேஷ்ம ழடனம்
ரிதம டப்ம ன்று வழமட்டு, அவட ணமற்ய ழபறு

பிடணமய் ண்ஞப்ழமமல் கவசயதில் இப்டிப் னடயசமகப்
ண்ஞிட னர்ஞணமக வனவக்கு மத்தப்மணல்
ழமபவடத்டமன் மர்க்கயழமம் ன்று யடர்சணமகக்
கமட்ழப இந்ட இண்டு ழர் ளசய்தடவட என

க்மம்ிநமகக் கமட்டிழன். ல் அயவும், அன்ன
ணறம், ஸ்பத  ழமக்கணயல்மட குஞனம் ளகமண்
இண்டு ழர் ளசய்டழட ரிப்ட்டு பபில்வ ன்ட
சமஸ்டயத்டயன் ளனவணவத 'அன்ர்வன்' ண்ஞிக்
கமட்டுபடற்கமகச் ளசமன்ழடதன்ய, அபர்கலக்குக்
குவவு ளசமல்படற்கமக அல். ழபறு தமவச்

ளசமல்யதினந்டமலும் இபர்கவநப் ழம ல்மனக்கும்
ளடரிந்டபர்கநமக இனக்க னடிதமட ன்டமல் இந்ட
இண்டு ழவச் ளசமன்ழன்.
மர்யகவநனேம், வர்கவநனேம் ழமச் சயன்
கம்னைிடிகநமக இனந்டமல் எழ னொவ அவடச் ழசர்ந்ட
ல்மனக்கும் ளமடபமக வபத்டமலும் அவட அத்டவ
ழனம் ளகட்டிதமகப் ிடித்டக்ளகமண்டு க்க னடிபவடப்
மர்க்கயழமம். ளௌத்டத்வட பி வர்கலக்கு

அயம்வதில் இன்னும் 'ஸ்ட்ரிக்ட்' னொல் இனந்டமலும்

அபர்கள் அடயயனந்ட பிகபில்வளதன்று

மர்க்கயழமம். இடற்கு பித்தமணமக, மநணம 
னெத்வடப் ளற்யனந்டம் த்டவழதம ஆதிம்
பனங்கநமக ணற் ந்ட ணடஸ்டவனேம் பி உதர்ந்ட
ண்னகவநக் ளகமண்பர்கநமக ம்னவத ணடஸ்டர்கள்
இனந்ட பந்டயனக்கயமர்களநன்மல் அடற்குக் கமஞம்
அடயல் டிதல் னொல், மணமன்த ங்கலக்கு
மத்தணம வனவ பனய ஆகயத இண்டிற்கும் இம்
ளகமடுத்ட, டிதவச் சயனக்கு ணட்டும்
'கம்ல்ரி'தமக்கய

அடன் னெழண அட ணற்பர்கவநனேம்

'இன்ஃப்லளதன்ஸ்' ண்ஞி

அபர்கநினம் கஞிசணம

அநவு 'ஆப்'மகப் வும்டி ம் சமஸ்டயங்கள் பசடய
ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனப்டடமன்.
ஆசமத்டயல் ீக்குப்ழமக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசமத்டயல் ீக்குப்ழமக்கு
பர்ஞடர்ணம், ஆச்ண டர்ணம், ஆத் டர்ணம், தமத்ம டர்ணம்
ன்று பித்தமணமக இனப்வடப் ழமழப
ிழடசத்வடப் ளமனத்டம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம்
பித்தமணமகப் ழமக சமஸ்டயம் இம்

ளகமடுத்டயனக்கயட. சரழடமஷ்ஞத்டயல் இனக்கும்
பித்தமத்டக்கும் ('யணமதன் ரீ'னுக்கும் மஸ்டமன்
மவபத்டக்கும் த்டவ பித்தமம்?) , இந்டப் ளரித
ழடசத்டயல் எவ்ளபமன ிழடசத்டயல் ளபவ்ழபறு

டைற்மண்டுகநில் பந்ட ழணமடய அந்யத ழடசக்

கமசமத்டயன் ளசல்பமக்குக்குக் ளகமஞ்சம் இம்
ளகமடுத்டம் ிமந்டயத ரீடயதில் ஆசம அடேஷ்மங்கநில்
சய பித்தமங்கள் ற்ட்டினக்கயன். இவட
ழடசமசமம் ன்கயழமம். Basic -ஆக [அடிப்வதில்] எழ
சமஸ்டயந்டமன் ன்மலும், சய பிங்கநில் ிழடச

ஆசமங்கள் ன்று ணமறுட்டு அங்கங்ழக இனக்கயன்.
அங்கங்ழக உள்நபர்கநில் ண சயஷ்ர்கலம் அந்ட
'ரீல்' ஆசமப்டிடமன்

ளசய்கயமர்கள்.

னனர்கள் ல்மனக்கும் ழடசம் னமவும் ஞ்ச
கச்சம்டமன். ளங்கமய மன அவடச் ளசமனகமணல்

அப்டிழத பிட்மலும் இட என சயன் 'டிஃன்ஸ்'டமன்.
ஆமல் ஸ்டயரீகவநப் மர்த்டமல் ம் ஊரிழழத

அய்தனக்கும் தங்கமனக்கும் கட்டு பித்தமம். கன்
ழடசத்டயல் என ணமடயரி. ணமமஷ்டித்டயல் ழபழ என
டயனுற. இடயளல்மழண கச்சம் உண்டு. பக்ழகழதம

ஸ்டயரீகள் உடுத்டபடயல் கச்சம் ழமடுபடயல்வ. அங்ழக
குமத், னே.ி., கமஷ்ணீ ர், ளங்கமல் எவ்ளபமன்யலும்
ஸ்டயரீகலக்கு ளபவ்ழபறு கட்டு இனக்கயட. இங்ழகழத
ணவதமநத்டயல் கச்சணயல்மணல் 'னண்டு' ன்று

உடுத்டகயமர்கள். இளடல்மம் அந்டந்ட ழடசமசமணமக
ணடயக்கப்டுகயன். ணீ  கமத்கயல் உண்மக்கமணல்
ளடுங்கமணமக என 'ட்ளடிமக' பந்ட
அங்கங்ழகனேள்ந சமஸ்டயஜ்ஜர்கலம் அடேரித்ட
டற்குழண சமஸ்டய ம்ணடனண்டு.

இப்டிழத குமசமம் ன்று என்று. இடயல்

குடும்ங்கலக்கயவதில் பித்தமணம பனக்கங்கவநப்
மர்க்கயழமம். மடமஞணமக என கல்தமஞத்டயல் இட
ன்மகத் ளடரினேம். 'ிள்வநதமத்டயல்' இப்டி இப்டி
பனக்கணமம். அப்டித்டமன் ளசய்தடம்' ன்மர்கள். மந்டய,

பிடம், கன்தமடமம், மஞிக்ஞம், ணமங்கல்தடமஞம்,
ப்டடய, ிழபச ழமணம், எநமம் னடயத
ல்மனக்கும் எழ ணமடயரிடமன் ளனம்மலும் இனக்கும்.
இடயழனேங்கூ தமமர் ந்ட றத்ழணம அடன்டி

பித்தமம் இனந்டமலும் இந்டப் ளதனள்ந சங்குகள்
ல்மனக்கும் 'கமணன்' டமன். ஆமல் இட டபிப் 

பிங்கநில் பித்தமம் இனக்கும். டயபச் சவணதயல்
கூ இன் இன் ழசர்க்கமம், ழசர்க்கக்கூமட
ன்டற்கு குமசமப்டி பித்தமம் இனக்கயட.
எழ னொயல் ல்மவனேம் கட்டிப் ழமடுபடயல் ற்டும்
சயணங்கள் இல்மணயனக்கழப இப்டி ழடசம், கமம்,

இம் ழமன்பற்யக்கு ளகயழ்ந்ட ளகமடுத்ட ஆத் டர்ணம் ,
தமத்ம டர்ணம், ழடசமசமம், குமசமம் ஆகயத
ற்ட்டினக்கயன்.
ஆத் டர்ணம், தமத்ம டர்ணம் ன்று டு டுழப
ளசமன்ழழ

இவப டமையண்தத்டயன் ழரில்

ற்டுத்டயவப. சயபிடணம ந்டர்ப்ங்கநில் ளமம்
'ஸ்ட்ரிக்'மக

சமஸ்டய னொல்டி ளசய்த னடிதமணயனக்கும்

ழமட னொல்கவந 'ரிமக்ஸ்’ ளசய்ட ளகமடுத்ட இந்ட ஆத்
டர்ணம், தமத்ம டர்ணம் னடயதபற்வ சமஸ்டயழண
அடேணடயத்டயனக்கயட.

ளபநினைர்கலக்குப் ழமகயழமட ல்ம ஆசமங்கவநனேம்
அடேஷ்டிக்க னடிதமபிட்மலும், னடிந்ட ணட்டும்
ண்டபழட ழமடம் ன்று தமத்ம டர்ணத்டயல்
இனக்கயட. ஸ்பழைத்த்டயல் [டன் ஊரில்]
ஸ்பக்னத்டயல் [ளசமந்ட பட்டில்]
ீ
அத்டவ

ஆசமங்கவநனேம் ின்ற்த் டமன் ழபண்டுளணன்மலும்,
ளபநினைரில் அபற்யல் மடய ண்ஞிமலும் ழமடணமட
ன்றுகூ இனக்கயட. ளசங்கல்ட்டில் படு
ீ , ளணட்மயல்
ஆஃீஸ்;இல்மபிட்மல் ப்ழமடம் டூரில் ழமகய
ழபவ ன்று இனக்கும் இக்கமத்டயல் இம்ணமடயரி
'ீ ிதன்ட்

னொல்'கவநச் ளசமல்படற்ழக தணமதினக்கயட!

இனக்கய ஆசமத்வடனேம் ங்கள் பிட்டு பிடுபடற்கு
மழ பனய ளசமல்யக் ளகமடுத்ட ணமடயரி ஆகயபிக்
கூமழட! தமத்டயவவதனேம், ளபநினைர் பமத்வடனேம்
சமஸ்டயம் யவத்டட உத்ழதமக யணயத்டணமக, உட

யணயத்டணமக அல். ழடம ழைத்மம், அல்ட என
கல்தமஞம், இல்மபிட்மல் ந்டக்கநின் ணஞம்

இம்ணமடயரி கமஞத்டக்கமக ப்ழமடமபட ிதமஞம்
ண்டபவடத்டமன் சமஸ்டயகமகர்கள் யவத்டமர்கழந
டபி ீபழமமதத்டக்கமக யத்தப்டி தமத்டயவ
ளசய்பவடதல்.
னர்ஞ உபமம் னடிதமபிட்மல் னம், மல்
சமப்ிமம்; க்பமன்த்டக்கு [ன்மக த்டயல் ளபந்ட
உஞவு பவககலக்கு] உள்ந ழச ழடமம்
வடமகத்டக்கு [ண்ளஞய் அல்ட ளய்தில் பறுத்ட
ைஞம், பறுபல் னடமபற்றுக்கு] இல்வ;

ணடிக்குவபமபர்கநிம் டீர்த்டம் பமங்கயச் சமப்ிடும்டி

யர்ந்டம் ற்ட்மல் அடயல் ளகமஞ்சம் ழணமவத்
ளடநித்டக் ளகமண்மல் ழடம ரிமம் -

ன்ளல்மம்  exemption ளகமடுத்டயனப்ட டமையண்த
ழமக்கயல்டமன். ீர்கநினள்ந கனவஞதமழழத
அபர்கலக்கு பிட உபமங்கள் ழபண்மம், "மலம்

கயனவணனேம் யந்ழடமர்க்கயல்வ" ன்று வபத்டயனக்கயட.
இழடணமடயரி ஆத்டக் கமத்டயல் அழக ஆசமக்
கட்டுப்மடுகவநக் டநர்த்டயக் ளகமடுத்ட ஆத் டர்ணம்
ன்டமக ற்டுத்டயதினக்கயட. அப்ழமடங்கூ ங்ழக
அடிழதமடு னடிதபில்வழதம அங்ழகடமன் ஆசமத்வடத்
டநர்த்டமம். னடிந்ட இத்டயல் ின்ற்த்டமன்

ழபண்டும். டயனஷ்மந்டணமக உயத்டயழழத* என
கவட பனகயட.
* சமந்ழடமக்தமயத் 1.10

னடிந்டபவ னர்ஞ ஆசமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
னடிந்டபவ னர்ஞ ஆசமம்
இடினேம் ணவனனேணமகக் குனழடசம் என ணதத்டயல்

மனமய்ப் ழமதினந்டட. அன் ஆமம் கயவக்கமணல்
ல்மனம் கஷ்ப்ட்மர்கள். சமக்மதஞ உஸ்டர்
ன்று என ரிய. அபனம் அபனவத இநம்
ணவபினேம் அவந்ட டயரிந்டளகமண்டு ழமய் தமவப்
மகர்கள் பசயக்கய என கயமணத்வட அவந்டமர்கள்.

தமவகலக்ளகன்று னர்பத்டயல் டமன்தம் ழசணயத்ட

வபத்டயனப்மர்கநல்பம? தமவதின் டீிதில் டநிப்
மகம் ணடேஷ்தனுக்குப் ழமடழண! அடமல் அங்ழக
ளகமஞ்சம் டமன்த ணமட்ம் இனந்டட. பழம என
தமவப்மகன் 'குல்ணமம்' ன்கய டமன்தத்வட (ளகமள்ல
ன்று யவக்கயழன்) டயன்று ளகமண்டினந்டமன்.

ிமஞவ ையத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்டற்கமக
ஆத்-கம டர்ணப்டி அபிம் உஸ்டர் அந்டக்

ளகமள்நில் ளகமஞ்சம் தமசயத்டப் ளற்மர். தமவப்மகன்
அவட அபர் சமப்ிட்வுன் குடிப்டற்கமகத் டமன்
குடித்டக்ளகமண்டினந்ட த்டயயனந்ழட ளகமஞ்சத்வடக்

ளகமடுத்டமன். "உச்சயஷ்த்வட [எனபர் உண்டு ணயகுந்டவட]
பமங்கயக்ளகமள்ந ணமட்ழன்" ன்று ஆசம பிடயவதக்
கமட்டி உஸ்டர் ம் பமங்கயக்ளகமள்ந ணறுத்ட

பிட்மர். "ளகமள்ல ணமத்டயம் உச்சயஷ்ணயல்வதம? அவட
பமங்கயக் ளகமண்டீழ!" ன்று தமவப்மகன் ழகட்மன்.
அடற்கு அபர், "அவட பமங்கயச் சமப்ிட்டிமபிட்மல் ன்
ிமஞழ ழடத்டயல் டங்கயதினக்கமட. ிமஞ
ைவஞ அபச்தம் ன் ளரித டர்ணத்டக்கமக,

அவடபிச் சயயத உச்சயஷ் டர்ணத்வட பிட்ழன்.
இப்ழமட டீர்த்டணயல்மணல் ன் ிமஞன் ழமய்பிமட.
சமப்ிட் பமய்க்குத் டீர்த்ட மம்

இன்ணமகத்டமினக்குளணன்மலும் இப்ழமட மன்
உன்ிம் ம் பமங்கயக் குடித்ழடமமல் அட க்கு
இன்ம் டனகய கமணத்டக்கமகத்டமன் ஆகுழணதன்ய
சமஸ்டயழமக்டணம ப்மஞ ைவஞ ன் டர்ணத்டக்கு
ஆகமட. ஆவகதமல் ழபண்மம்" ன்மர்.

டர்ண-அர்த்ட-கமண-ழணமைம் ன்று மலு ளசமல்கயழமம்.

ஆசமத்டயல் அர்த்ட-கமணங்கள், இம்வண ன்கள் தமவும்
அக்கணமமலும், இபற்வ பிவும் அட டர்ணத்வடழத
னக்தணமகக் ளகமண்டு ழணமைத்வட க்ஷ்தணமகக்
ளகமடுக்கயட ன்வடனேம் இட னரித வபக்கயட.
ளண்கள் டயனம் ஸ்மம் ளசய்ட ஈத் டவழதமடு
கஷ்ப் ழபண்மம் ன் டமையண்தத்டயமல்டமன்
பிழச டயங்கவநத் டபி ணற் மட்கநில் அபர்கள்
டவதில் ணஞ்சள் ம் னழமையத்டக் ளகமண்மழ
ழமடம் ன்று சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. கர்ப்ம் ன்மக
பநர்ந்டின் என கர்ப் ஸ்த்ரீ ந்ட பிடம் இனந்டமலும்
யக்கமட ன்டகூ அபள் அந்ட ஸ்டயடயதில்

பிழடமபமங்கநமல் கமதக்கயழசம் ண்ஞிக் ளகமள்ந
ழபண்மளணன் கனவஞதமல்டமன். குனந்வடப்

ிமதத்டயலும், பமயப் ிமதத்டயலும் எனபவப்
னஷ்டிதமக பநபி ழபண்டுளணன்றுடமன் ிம்ணசமரிக்கு
பிட உபமங்கள் ளசமல்மணல், மத்பிக உஞபமக
வ்பநவு ழபண்டுணமமலும் சமப்ிமளணன்று
வபத்டயனக்கயட. பிதமடயதஸ்டனக்கும் அழக
பிடயகநியனந்ட பிக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
டமையண்தத்டக்கமக principle - (ளகமள்வகவத)

பிட்டுபிட்மர்கள் ன்று அர்த்டணயல்வ. ஆசம
அடேஷ்மத்டயல் மம் த்டவ ம்ிக்வக
வபத்டயனந்டமலும் இம்ணமடயரி அவப ளமம் சயண
மத்தணமகய ழமட ணமத்டயம் கபமழ

கனவஞதிமல் அபற்வ 'ஏபர்லுக்' ண்ஞிபிடுபமன்;

சயணடவச னடிந்ட ிற்மடு மம் அபற்வ உரிதடி
அடேஷ்டிக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்ழட டமத்ரிதம்.

குயப்ிட் சய ணதங்கநில் சய ஆசமங்கவநத்
டநர்த்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்டமல் அவடழத
க்கமத்டக்கும் வனவதமக்கயக் ளகமண்டு

பிக்கூமட. என்று னடிதமடழமட அடற்குப் டயமக
(substitute-ஆக) , இண்மம் ைணமக ( secondary-தமக)
இன்ளமன்வச் ளசமல்யதினக்கும். இடற்கு 'ளகௌஞம்'

ன்று ளதர். 'ளகௌஞ' ஆசமத்வடழத னெணம 'னக்த'
அல்ட 'ப்டம' பிடயக்குப் டயல் ப்ழமடம்
அடேஷ்டிப்ளடன்ட னவதமகமட. 'னக்த பிடய', 'ிடம

பிடய' ன்ட ளல் னொல். 'ளகௌஞ பிடய' ன்ட Subsidiary
Rule .

சய ணதங்கநில் 'னக்த'த்வடனேம் ண்ஞிபிட்டு
'ளகௌஞ'த்வடனேம்

அழடமடு ண்டபட

பிழசயக்கப்டுகயட. உடமஞணமக ஸ்மம் ன்மல்
த்டக்குள் னலகய அலக்குப்ழமகக் குநிப்டடமன்.

ஆமல் உம்ன ரிதில்மட ழமட அப்டிப் ண்ஞ
ழபண்மளணன்று 'ளகௌஞ'ணமகத் டவக்கு பிட்டுக்
ளகமள்நமணல் கலத்டபவ குநித்டமல் ழமடம்,
'ளம்ழச்சர்' இனந்டமல்

இடுப்னபவ குநித்டமழ

ழமடம், அடவும் னடிதமபிட்மல் ஈத்டஞிதமல்
டவத்டக் ளகமண்மலும் ரி, ளமம்வும்

டமஜ்பணமமல் இட கூ ழபண்மம், டவழதமடு கமல்
பினடயவதப் னசயக்ளகமண்மழ ஸ்மம்டமன்
ன்ளல்மம் சமஸ்டயங்கநில் flexible-ஆக [ளகயழ்ந்ட

ளகமடுத்ட] பிடய ளசய்டயனக்கயட. ன்மகத் டவக்கு

ஸ்மம் ண்ஞி ிற்மடும், அடமபட 'ப்மட’ அல்ட
'னக்த' பிடயவத

அடேரித்ட ின்னும் இப்டி ('னல ீறு

னசயத' ன்று ளரித னமஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கய
ணமடயரி) டவழதமடு கமல் பினடய னசயக் ளகமண்டு 'ளகௌஞ'
ஸ்மனம் ண்ஞமம். ஆமல் ல் ஆழமக்த

ஸ்டயடயதியனக்கும் ழமட குநிக்கமணல் பினடய ஸ்மம்
ணட்டும் ண்ஞிமல் ழமடளணன்று இனக்கப்மட.
ஸ்ம பவககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஸ்ம பவககள்
ஸ்மத்டயல் ந்ட டயனுற ளசமல்யதினக்கயட.
இபற்யல் 'ஸ்மம்' ன்வுன் மம் யவக்கயடி
த்வட ணட்டும் ளகமண்டு குநிப்ட 'பமனஞம்'- பனஞ
கபமன் ம்ந்டனள்நட. இவட 'அபகம'ணமக,

அடமபட மம் த்டயக்குள் இங்கய, னலகயப் ண்ஞிமல்
டமன் 'னக்த' ஸ்மம் ண்ஞிடமக ஆகும். மத்டயத்டயல்
வபத்டக்ளகமண்டு ளணமண்டு டவதில் பிட்டுக்

ளகமள்பட கூ இண்மம் ைம்டமன். அடற்கப்னந்டமன்
'ளகௌஞ' ணமக

கலத்டபவ, இடுப்னபவ ன்ளடல்மம்.

ஆக ந்ட ஸ்மங்கநில் த்டமல் ளசய்கய பமனஞம்
என்று.
பினடய ஸ்மம் ன்று இப்ழமட ளசமன்டற்கு
'ஆக்ழதம் 'ன்று

ழர். அக்ி ம்ந்டனவதட ன்று

அர்த்டம். அக்ிதில் ஸ்ணணமக்கயத்டமன் பினடய

கயவப்டமல் அடற்கு ஸ்ணம ன்ழ ளதரினக்கயட.
ம் பிட்டுக் குவனக்கமணல் பினடயவத பமரிப் னசயக்

ளகமள்பவட 'ஸ்ழணமத்டெநம்' ன்ழ ளசமல்கயழமம்.
சுக்கள் ளசல்கயழமட கயநம்னகய அபற்யன் குநம்டி
ணண்வஞ ளமம்வும் னிடணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
அடற்கு 'ழகம டெநி’ ன்று ளதர். மக்னஷ்ஞழ

இப்டித்டமன் ீ ழணக ச்தமணந கமத்த்டயல் சுக்கநின்
டெள் சந்டப் ளமடி டெபிமற் ழமப் டிந்ட "ழகமடெந ீ
டெரிட"மக இனந்டமமம். என சு ணந்வட ழமகய
ழமட, அவப கூட்ணமகப் ழமபடமழழத கமற்யன்
சம் அங்ழக மஸ்டயதமகய, குநம்டி ணண் யவதக்
கயநம்னம். இந்ட ழகமடெநி ம்வண அிழகம்

ண்டம்டிதமக அங்க ழமய் யன்று ளகமண்மல்

அடவும் ந்டயல் எனபவக ஸ்மணமகும். இடற்கு
'பமதவ்தம்' ன்று

ளதர் - பமனே ன்கய கமற்யன்

ம்ந்டனவதட ன்று அர்த்டம். கமற்மல்டமழ டெநி
க்கயட?

அனர்பணமக ளபய்தில் அடிக்கும்ழமழட ணவனனேம்
ளய்படண்ல்பம? அந்ட ணவன ம்

ழடபழமகத்டயயனந்ட பனகய டீர்த்டத்டக்ழக ணமம்.
அடமல் அந்ட த்டயல் குநிப்டற்கு 'டயவ்தஸ்மம்'

ன்று ளதர். ப்ழமடமபட இப்டி ளபய்திழமடு ணவன
ளய்டபிட்மல் உழ மம் அடயல் ழமய் யன்றுபி
ழபண்டும்.
ணந்டய த்வடப் னழமையத்டக் ளகமள்கயழமம்.
டவழதமடு கமல் பிட்டுக் ளகமள்நமணல் அவட

பிமல்டமன் ளடநித்டக் ளகமள்கயழமம். "ஆழம

யஷ்ம" ன்று ந்த்தம பந்டத்டயன்ழமட, அடமபட
னக்கயத ஸ்மணமக ன்மகக் குநித்டபிட்ழ ளசய்கய
ந்த்தமபந்டத்டயன்ழமட, இப்டி ணந்டய
ப்ழமைஞனம் ளசய்ட ளகமள்கயழமம். னவ, ழமணம்,
தமகம் னடமபற்யலும் கசம் வபத்ட அடயலுள்ந
த்வட அிணந்டயரித்டக் கவசயதில் பமத்டயதமர்
[னழமயடர்] டர்ப்வக் கட்மல் அவட ல்மனக்கும்
ளடநிக்கயமர். இடவும் ந்ட ஸ்மங்கநில் என்று.

இடற்கு 'ப்மஹ்ணம்' ன்று ளதர். "ப்ம்ணம்" ன்மல்
ழபடம், ழபட ணந்டயம் ன்ட என அர்த்டம். அடமல்

அிணந்டயரிக்கப்ட் டீர்த்டப் னழமைஞத்டக்கு "ப்மஹ்ண
ஸ்மம்" ன்று ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட. ணந்டயம்
ளசமல்க் கூமடபர்கலக்கு கபந்மணம இனக்கயட
ன்று னன்ழழத ளசமன்ழன். மணளணல்மழண
ணந்டயந்டமன்.
மர்க்கப்ழமமல் ல்ம ஸ்மனழண ப்மஹ்ணம்டமன்!
ந்டக் கமரிதணமமலும் அந்டக் கமரிதத்வட ணட்டும்
ண்ஞமணல் அழடமடு ணந்டயத்வடனேம் ழசர்த்ட ஈஸ்ப
ஸ்ணவஞழதமடு, ஈஸ்பமர்ப்ஞணமகப்

ண்டபடமகத்டமழ அத்டவ ஆசமங்கலம்
ற்ட்டினக்கயன்? அபற்யழ சயப்மக
பனஞவழதம, ழபறு என ழடபவடவதழதம
ணந்டயனர்பணமக என கும்த்டயல் ஆபமம் ண்ஞிப்
ிகு அந்ட த்வட ப்ழமையத்டக் ளகமள்பட
'ப்மஹ்ணம்' ன்று

ளதர் ளற்யனக்கயட.

உம்ன அசக்டணமய் ந்ட பிடத்டயலும் பமனஞ ஸ்மம்
ளசய்த னடிதமடபர்கலக்கு இந்ட ணந்டய டீர்த்ட

ப்ழமைஞழண அடித்டயல் 'ளகௌஞ' ஸ்மணமகயட.
ஞ்சனடங்கள் ன்னும் ம்னடங்கள் - ந்ட ஸ்மங்கள்
ன்று மர்க்கயழமட, பமனஞம்டமன் அப்ன; ஆக்ழதம்

(பினடய) ன்ட ழடனே; ழகமடெநி ன்கய பமதவ்தம் பமனே.
இவப டபி ப்மஹ்ணம், டயவ்தம் ன்று இண்டு
ளசமன்ழன். ஞ்ச னடங்கநில் ினத்பினேம் ஆகமசனம்
பிட்டுப் ழமதினக்கயன். ணந்டங்களநல்மம்
ஆகமசத்டயல்டமன் சப்ட டன்ணமத்வதமக
பிதமித்டயனக்கயன்; அபற்வழத ரியகள், ழதமக

சக்டயதமல் ணக்குப் ிடித்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். சப்ட,
ஸ்ர்ச, னொ, , கந்டங்கவந ஞ்சனடங்கநில்

எவ்ளபமன்று ஆச்தித்டயனப்டமகச் ளசமல்லும்ழமட
சப்டத்டக்குத்டமன் ஆகமசம். இங்ழக சப்டம் ன்ட ழபட
ணந்டயழண. ஆடமல் ணந்டய டீர்த்டப் னழமைஞணம
'ப்மஹ்ண

ஸ்மம்' ஆகமச ம்ந்டணமட மம்.

ளபய்தியன்ழமட ளய்னேம் ணவனதம 'டயவ்த'னம்
பமனுகயயனந்ட - ழடபழமகத்டயயனந்ட - பனபடமகக்
கனடப்டுபடமல் எனபவகதில் ஆகமச னடத்டயன்

ம்ந்டனவதழட. ினத்பி மக்கய இனக்கயட.
'பமதவ்தம்’ ன்று

ளசமன்டயல் ழகமடெநிதில் டமழ

யற்கயழமம்? கமற்யமல் லப்ப்ட்டு அந்டத் டெநி
ம்ழணல் டிபடமல் அடற்கு 'பமதவ்தம்' ன்று ழர்
இனந்டமலும், பமஸ்டபத்டயல் ம்வண அிழகயக்கய
பமஸ்டபம குநம்டி ணண் ன்ட ினத்பிடமன்.

ளல் னொம பமனஞ ஸ்மத்டயலும் சுத்டயக்கமகத்

ழடய்த்டக் ளகமள்லம் ணயனத்டயவக [னற்றுணண்]

ினத்பிடமன். இப்டிதமக ம் னடங்கலக்கமக ந்ட
ஸ்ம பவககள். னடிபில் டபமமலும் ஆத்ணமவபப்
மம் ழமகக் குநிப்மட்டுபடற்கமகழப
ற்டுத்டப்ட்டினக்கயட.
ஸ்மம் ந்டபவக ன்ட ணட்டுணயல்வ. அபற்யல்
'னக்த' ஸ்மணம

ீமலுக்ழக ந்ட அங்கங்கள்

ளசமல்யதினக்கயட.
ங்கல்ஸ்-றக்டம் ணமர்ம்

ச(அ)ணர்ஞம் |

ழடபடம டர்ப்ஞம் வசப ஸ்மம் ஞ்சமங்க உச்தழட ||
னடயல் 'ங்கல்ம்' ந்டக் கர்ணமபமமலும் மப்

ிமதச் சயத்டணமகவும் ழணஸ்பப் ப்ரீடயக்கமகவும்

இவடப் ண்டகயழன் ன்று ங்கல்ம் ண்ஞிக்
ளகமண்டு ஆம்ிக்க ழபண்டும். னன்ழழத ளசமன்டி
ழபட றக்டங்கவநச் ளசமல்பட 'றக்ட ம்'.
'ணமர்ம்' ன்ட 'ஆழம

ய ஷ்ம'னடயத

ணந்டயத்டமல் னடயல் த்வடப் னழமைஞம்

ளகமள்பட. அப்னம்டமன் உள்ழந னலகய ஸ்மம் ளசய்த
ழபண்டும். அப்ழமட னென்று டவப அகணர்ஞ
றக்டத்வட த்டக்குள்நினந்ட ிக்க ழபண்டும்.
இடடமன் ஸ்ழமகத்டயல் கூப்டும் 'அகணர்ஞம்'
அடற்குப் ளமலடயல்மணல் இக்கட்டு ற்ட்மல்,
கமதத்ரிவத னடயல் மடம் மடணமகவும், அப்னம்
னலக்கச் ழசர்த்டம், அடமபட, ளணமத்டம் னென்று டவப
ிக்க ழபண்டும். ளமம்வும் அபம், டபிர்க்கழப

னடிதமட ன்மல் ிஞபத்வட னென்றுனவ
ளசமன்மலும் ழமடம். இவடழத டயப்டி
ஆக்கயக்ளகமண்டுபிக் கூமட! இட
ழசமம்ழயத்டத்டயலும், அங்கமவணதிலுந்டமன் ழசர்க்கும்.
அப ணதத்டயலும், ஆத்ட கமத்டயலும் "ழதம,
னர்ஞணமக ஆசமப்டி ண்ஞ னடிதபில்வழத!"

ன்கய யணம டமத்ழடமடு ளகௌஞணமக ஆசமத்வடக்
குவத்டக் ளகமண்டு ண்ஞிமல்டமன், கபமன் அந்டத்
டமத்வடழத ளணச்சயப் னர்ஞ ன் டனபமமடமல்,
ணற்க் கமங்கநில் இப்டிப் ண்ஞிமல் அவட
ணன்ிக்க ணமட்மன். ஸ்மம் னடித்டவுன்

த்டயயனந்ட ளகமண்ழ ழடப, ரிய, ித்னக்கலக்குத்
டர்ப்ஞம் ளசய்த ழபண்டும். இடடமன் ந்டமபட
அங்கணம டர்ப்ஞம்.
குநிதல் ன்று மணமன்தணமகத் ழடமன்றுகய
கமரிதத்டக்கு இத்டவ ைஞங்கலம் பிடயகலம்!
இப்டிழத எவ்ளபமன்றுக்கும்.

பமழ்க்வகதம்சங்கநில் இண்டு இடுக்கு பிமணல் ல்

ழடய்ப்டயயனந்ட ஆம்ித்ட, னத்ழமத்த்டய ண்டபட,

என ிழடத்வட டிஸ்ழமஸ் ண்டபட உள் -- இட
சயன்ட, இட ளரிசு, இடடமன் ஆத்ணமர்த்டணமட, இட
ழமக ம்ந்டணமட ன்று ிரிக்கமணல்

ல்மபற்வனேம் ஆத்ண ம்ந்டணமக்கயக்
கஞக்கயல்மணல் ஆசம பிடயகவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
'ஸ்மம்' ன்று

என்வ டுத்டக் ளகமண்மல் அடயல்

இவ்பநவு பவக ளசமன்ழன். அடற்கு னடயல் டெர்வப,

ணயனத்டயவக னடயதபற்வத் டரித்டக் ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்று னன்ழ ளசமன்ழன். ஸ்மம்
ளசய்படற்கு இன்ம் அழக னொல்கள் இனக்கயன்.
ளபநி சுத்டத்டக்கு ணமத்டயளணன்மல் அலக்குப் ழமக
ன்மகத் ழடய்த்டக் குநித்டமல் ணட்டும் ழமடளணன்று
பிட்டு பிமம். உள் சுத்டத்டக்குணமடமல் ணக்குத்

ளடரிதமட, னரிதமட (ிடிக்கமட கூத்டமன்!) னொல்கவநனேம்
இப்டி சுத்டயதம ரியகள் ளகமடுத்டள்ந

சமஸ்டயப்ிகமம் follow ண்ஞ ழபண்டும். உடமஞணமக
என ஆற்யழ ஸ்மம் ளசய்னேம்ழமட ிபமத்டக்கு
அினகணமக, அடமபட றரிதவப் மர்க்க யன்று

ளகமண்டு குநிக்கடம். க்ஞம், ஆளசௌசம் (சமவுத்
டீட்டு) , றடகம் (ிபத் டீட்டு) னடயதபற்யல்
அஸ்டணத்டக்கு அப்னம் குநத்டயல் ஸ்மம் ளசய்த
ழர்ந்டமல் ப்டி றர்தனுக்கு அினகணமகப்
ண்டபட? இம்ணமடயரி பிதங்கவநக் கூ
சமஸ்டயகமர்கள் ழதமசயத்ட மத்டயரிதில் டமக ஸ்மம்

ளசய்கயபர்கள் கயனக்கு அல்ட பக்குப் மர்த்டச் ளசய்த
ழபண்டுளணன்று வபத்டயனக்கயமர்கள். அகத்டயல்

கயஞற்டிதில், மத்னொணயல் ளணமண்டு பிட்டுக் ளகமண்டு
ஸ்மம் ண்டகயபர்கலம் கயனக்குப் மர்க்கழப ண்ஞ
ழபண்டும். ளமடபமக ந்டக் கர்ணமவுக்குழண டுத்டட
கயனக்கு. ித்ன கர்ணமவுக்கு ணட்டும் ளடற்கு.

ந்டத் டயக்வகப் மர்த்டப் ண்ஞடம், ப்டி உட்கமடம்
(த்ணமத்டயழ டயதமம்; சப்நமம் ளகமட்டிக்ளகமண்டு
ணற் கமரிதங்கள்; ஆசணம் ண்டம் ழமட,

குந்டயக்ளகமண்டு); வகவத ப்டி வபத்டக் ளகமள்நடம்

(ங்கல்த்டயன் ழமட ளடமவதில் பட

உள்நங்வகவத இட உள்நங்வகக்கு ழணழ;
ிமஞமதமணத்டயல் னெக்கயன் இன் க்கத்வட இன்
பிமல் ிடித்டக் ளகமள்நடம் ன்ட; ஆசணத்டயல்
ந்ட பிவ ணக்கய, ந்ட பிவ ீட்டம் ன்கயட)
- இப்டி அழகம். எவ்ளபமன்றுக்கும் அநவு

(ஆசணத்டக்கு உலந்ட னலகுகய அநவு ம்.
டர்ப்ஞத்டக்கு என ணமட்டுக் ளகமம்ன ிடிக்கய அநவு
ம் - 'ழகமச்னங்க ப்ணமஞம்') ன்று இனக்கயட.

வகதில் இடுக்கயக் ளகமள்ந, கர ழன ழமட்டுக் ளகமள்ந
த்டவ டர்ப்வ, டர்ப்ஞத்டக்கு த்டவ ள்ல,

ழமணத்டக்கு ஆஜ்தழணம [ளய்ழதம] , பிழம ன்
அநவு; ந்ளடந்ட பஸ்டவப ந்ளடந்டப் க்கம் மர்த்ட
வபக்கடம் ன்று ளமம் ளமம் detailed -ஆக, minute -ஆக,
elaborate -ஆக

[அம்சம் அம்சணமக, டேடக்கணமக,

பிஸ்டமணமக] ஆசம பிடயகவந சமஸ்டயங்கள்
ளசமல்லுகயன். னகயமல், இத்டவனேம் றத்டயல்
பந்ட பிடும். னடினேணம ன்று ணவத்டமல்டமன்

ணவத்டக் ளகமண்ழ யற்கும்டிதமகும்! என கமவ

ஏட்டுபட ன்மல் த்டவ டயனுற ஸ்பிட்ச், ப்ழக்,
கயதவப் னக்கத்டயழ நணமகக் வகதமந னடிகயட?
அடேபஸ்டர்கநம ச்ளௌடயகள் என தஜ்ஜத்வடப்
ண்டம்ழமட ப்டி க், க்ளகன்று அத்டவ

பிடயகநின்டினேம் அமதமணமகப் ண்ஞிக் ளகமண்டு
ழமகயமர்களநன்று மர்த்டமல் ளடரினேம். ஈடுமடு இனந்ட
பிட்மல் டவும் னடினேம்.

ஈடுமடு, சயத்வட ஆசம பிடயகநில் சய

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசம பிடயகநில் சய
இன்டடமன் ஆசமத்டயல் பனகயட, இன்ட இல்வ
ன்று ளசமல் னடிதமணல், க பிதங்கவநனேண
ற்ய இடயல் [வகதிலுள்ந னஸ்டகத்டயல்] ழமட்டினக்கயட.
சயவடப் மர்த்டமல் ப
ீ
மகரிக்கமர்கலக்குச் சயரிப்மக
பனம்! [னஸ்டகத்வட னன்னும் ின்னுணமகப் னட்டிப்
டித்ட டிழத:]
ளனப்வ பமதமல் ஊடப்மட.
னனன் டீத்வட அவஞக்கக் கூமட.
ளமம்ணமட்டி னசஞிக்கமவத உவக்கக் கூமட ளனப்வ பமதமல் ஊடயமல் சமம்ழம, ளகயன்
னவகழதம ங்க்றக்குள் ழமய்பிடும் ன்று னடல்
னொலுக்குக் கமஞம் ளசமன்மல், ணற் இண்டுக்கும்
இப்டிப்ட் கமஞம் என்றும் ளடரிதபில்வ.

ளனப்வ பமதமழ ஊடப்மட ன்டற்குக்கூ
சமஸ்டயம் ளசமல்கய கமஞம், பமதமல் ஊடபடமல்
ச்சயல் கமற்று அக்கயி கபமன் ழணழ ட்டு
அசமணமகய பிடும் ன்டடமன்.
[னஸ்டகத்வடப்
ªளைௌம்

மர்த்டடி] இன் மட்கநில் டமன்

[ைபம்] ண்ஞிக்கமம்;

இன்ின் மநில்டமன் ண்ளஞய் ழடய்த்டக்
ளகமள்நமம் -

இடற்ளகல்மம் "கமஞம்"ன்று ழடடிமல் என்றும்
கயவக்கமட.
[னஸ்டகத்வடப்

டித்டபமறு:] கத்வடக் கயள்நப்மட.

ச்சயல் ண்ஞக் கூமட இளடல்மம் 'ளர்ல் வீன்'.
[ணீ ண்டும்

னஸ்டகம்:] சூடமக் கூமட;

ணடமம் கூமட இபற்யல் ethics (ன்ளய) , ஆழமக்தம், குடும்
பமழ்க்வகதின் ன்வண ல்மழண ஆசமம் ன்
னொத்டயல் பந்ட பிடுகயன்.
[னஸ்டகம்:]

பிபம கமம், தமத்ம கமம் டபி ணற்

ணதங்கநில் ளண்மட்டிழதமடு ழசர்ந்ட சமப்ிக்
கூமட.
ணத்தமன் ழபவநதில் மல் சமப்ிக்கூமட.

மத்டயரிதில் டதிர் கூமட; ழணமனக்கு ழடமணயல்வ இட மக்ர்கலம் எப்னக் ளகமள்படடமன் ன்று
இடயழழத ழமட்டினக்கயட.
[னஸ்டகத்வடப்

மர்த்ட:] மர்ணடி, ட்டு, சமல்வப

னடமபற்வத் ழடமய்க்கமபிட்மலும் [டவபக்கம

பிட்மலும்] ப்ழமடம் அவப ணடிக்கு உடவும். ஆமலும்
 டவப கட்டிக்ளகமண்டு அவப பிதர்வபதமய்,
அலக்கமய் ஆகயபிட்மல் அணமபமஸ்வத அல்ட
த்பமடசய டயத்டயல் தற்ம் கஞ்சய ழசர்த்ட த்டயல்
டவபக்கமம். இடமல் ணடி ழமகமட.
ட்டுத் டஞி

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ட்டுத் டஞி
இங்ழக ட்வப்ற்ய ன் அிப்மதத்வடச் ளசமல்
ழபண்டும். [அட] உங்கலக்ழக ளடரிந்டயனக்கும். என

னனப் ட்டுக்கமக டைற்றுக்கஞக்கயல் ட்டுப் னச்சயகவநக்
ளகமல் ழபண்டிதினக்கயட. இடமழ "அயம்ம
ழணம டர்ண": ன்கய ளரித ஆசமத்டக்கு ங்கம் பந்ட
பிடுகயட. அடவும் டபி, ட்டு பிவனேம் ளமம்
மஸ்டயதினப்டமல் ட்டுப் னவப ழணமத்டமல்
குடும்ப் ளமனநமடமழண சரர் ளகடுகயட. இடயழ

பசடயதினக்கயபர்கவநப் மர்த்ட பசடயதில்மடபர்கலம்
'கமப்ி' ண்ஞப்

மர்ப்டமல் ளமம்வும் கஷ்ம், கன்,

கஸ்டய உண்மகயட. இந்டக் கமஞங்கவந உத்ழடசயத்டத்
டமன் ட்டு கூமட ன்று மன் ளசமல்யக் ளகமண்டு

பனகயழன். ளமம் அத்தமபசயதணமமல், ளபநினைரிழம,
ணவனக் கமத்டயல் மள் கஞக்கமகப் ளய்ட
ளகமண்டினப்டமல் பஸ்டயம் கமதமட ன்டமழம, ணடி
பஸ்டயம் ப்ழமடம் ளடிதமய் இனந்டமல் ல்ட

ன்மல் அப்ழமட 'அயம்மப் ட்டு' ன்டமகப்

னச்சயவதக் ளகமல்மணழ ளய்கய ட்டு பஸ்டயங்கவந
உழதமகப் டுத்டமம். பனக்கணம ட்டின் 'வஸ்',
"விங்' ல்மம்

அயம்மப் ட்டுக்கு இல்வடமன்.

ன்மலும் ீபகமனண்தத்வட உத்ழடசயத்ட இவடத்டமன்
உழதமகப்டுத்ட ழபண்டும்.
[ணறுடினேம்

னஸ்கத்வடப் டித்ட பண்ஞம்:]

அடயடயக்குப் ழமமணல் சமப்ிக் கூமட; பமசயல்
யன்றுளகமண்டு ளடனக்ழகமடி பவதில் தமமபட ளபநி
ணடேஷ்தர்கள் சமப்மட்டுக்கு பனபமர்கநம ன்று மர்த்ட
பிட்டுத்டமன் ழமம் ண்ஞ உட்கம ழபண்டும்.

அடயடய, அப்தமகடர் ன்று இண்டு பவக உண்டு. அடயடய
ன்ட ணக்குத் ளடரிதமடபர்; டமமகழப பந்டபர்.

அப்தமகடர் ளடரிந்டபர்; மம் கூப்ிட்டு பந்டபர் இண்டு
ழனக்கும் அன்ம் ழம ழபண்டும் -இடயழ ணடேஷ்தமிணமழண ஆசமணமக ஆகயதினக்கயட.
ஈவகதில்மணயனப்ட ன்ளயப்டி டப்ன ன்ட
ணட்டுணயல்வ. அட அமசமனம் கூ.
[னஸ்டகம்

மர்த்ட:] கமல் அலும்ித் டவத்டக்

ளகமண்டுடமன் டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

கமர்த்டமழ ல் ழடய்த்டபிட்டு இத்டவ டவப
ளகமப்நிக்கடம் ழமம் னடிந்டின் இத்டவ
டவப ளகமப்நிக்கடம்; ன்ளல்மம் கஞக்கு --

இப்டிக் ளகமப்நிப்ழட ம்னவத ளடமண்வ கலத்ட
னடயத gland -கநின் சுப்ன லந்டவுனும்

சமப்ிட்வுனும் ஆழமக்த ரீடயதில் ப்டிதினந்டமல்
யடழணம அப்டி இனப்டற்கு உடவுகயட ன்று குயப்னப்
ழமட்டினக்கயட.
ல் ழடய்க்கமணல் bed-coffee குடிப்ட அமசமத்டக்கு
அமசமம்; அமழமக்தத்டக்கு அமழமக்தனம்.

எழ

ச்சயல் ப்ஷ்வ  மலக்கு வபத்டக் ளகமள்நமணல்
அன்ன்றும் என குச்சயதமல் ழடய்த்டபிட்டு அவடப்
ழமட்டு பி ழபண்டும். ஆங்குச்சய, ழபங்குச்சய இடற்கு
டுத்டட ன்டமல்டமன் 'ஆலும் ழபலும் ல்லுக்குறுடய'
ன்ட.

இப்டிளதல்மம் ன்மகப் ல் ழடய்க்கடம், ப்ம்
பனம் பவ ளகமப்நிக்கடம் ன்று ழமட்டினக்கய
சமஸ்டயத்டயழழத சயமத்டம் னடம டயங்கநில் குச்சய
ழமட்டுப் ல் ழடய்க்கமணல் பமவதக் குனப்ிக்ளகமண்டு

ளகமஞ்சம் ளகமப்நிப்ழடமடு யறுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்று இனக்கயட. ஆசமளணன்மழ ளசௌசளணன்று

ளசமல்யபிட்டு இளடன் அசுசயதமதினக்கயழட ன்று
யவக்கக் கூமட.

சயமத்டத்டயல் ஸ்மம், ணற் ணடி

ணமசமங்கவந கணமகச் ளசமல்யனேள்ந அழட

சமஸ்டயத்டயல்டமன் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட
ன்டமழழத இடற்கு ணக்குத் ளடரிதமட கமஞணயனக்க
ழபண்டுளணன்று னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும். ணக்குத்
ளடரினேம்டிதமகவும் என கமஞம் இந்டப் னஸ்டகம்

ழமட்பர் ளசமல்யதினக்கயமர். அடமபட ன்மகப் ல்

ழடய்த்ட, மக்வக பனயத்டக் ளகமண்டு, அப்னம்

ளகமப்நித்டமல் ித்ட ீளல்மம் ளபநிழத பந்டபிடும்;
ணற் மட்கநில் அப்டி ப ழபண்டிதட டமன்; ஆமல்
இப்டிப் ித்டீர் பந்டவுன் சய டுத்ட பிடும்; ணற்
டயங்கநில் அப்ழமட மழம, ழணமழம, கஞ்சயழதம மம்
ண்ஞிக் ளகமள்நமம். ஆமல் சயமத்ட டயத்டயல் எட்
எட்க் கயக்க ழபண்டும். அன்வக்கு ளமம்வும்
ழட்மக அடமபட ணத்தமன்ம் என ணஞிக்கு ழணழ
அமன் கமத்டயல் டமன் சயமத்ட கர்ணம ஆம்ித்ட,
அப்னம் அவட னடித்ட ழமம் ண்ஞ
ழபண்டுணமடமல் அடபவ சய டுக்கமணயனக்கழப
ித்ட னம் ளபநிழத ழமக ழபண்மளணன்று ல்
ழடய்க்கயவட இப்டி relax ளசய்டயனக்கயட ன்று
லடயதினக்கயமர். அடமபட இடவும் டமையண்தத்ழடமடு
ஆசமம் ண்ஞிக் ளகமடுத்டயனப்டயல் ழசனம்.
[னஸ்டகத்வடப்

னட்டி:] ந்ளடந்ட உவுக்கமர்கள்

ளசத்டப்ழமமல் த்டவளதத்டவ மள், அல்ட மனய
டீட்டு; ளசத்டப் ழமய் த்டவழதம மனய அல்ட மள்
கனயத்டத்டமன் டகபழ கயவக்கயளடன்மல் அடபவ

டீட்டு கமக்கமடடற்கு ன் ிமதசயத்டம் ன்கய ஆளசௌச
பிடயகலம்; இழட ணமடயரி குனந்வட ிந்டமல் இன்ின்
ந்டக்கலக்கு இத்டவ மள் டீட்டு ன்கய றடக
பிடயகலம் க்கம் க்கணமகப் ழமட்டினக்கயட.
இந்ட இண்டு டீட்டுக்கும் இவழத பித்தமங்கள்
இனக்கயன். இந்ட இண்டுக்குழண பித்தமணமக

க்ஞ கமத் டீட்வப் ற்யப் ழமட்டினக்கயட. ணற்

டீட்டுகநில் ம் கூமட ன்மல், க்ஞ கமத்டயல்

ம் ண்டபடற்கு பர்தம்
ீ
அடயகம்; அட அரிணயடணமகப்
ன் டனம்.
ந்ட ழடசத்டயலும் இல்மடடி ளமம்க் கடுவணதமக
டீட்டுக்கவந, அடயலும் சமவுத் டீட்வச் ளசமன் அழட

சமஸ்டயம், என ிள்வந பிபம கமத்டயல் ங்கல்ம்
ளசய்ட ளகமண்டு கங்கஞம் கட்டிக் ளகமண்டு பிட்ின்
அந்டச் சங்கு ழச ழமணத்ழடமடு னடிகய பவதில்
அபனுக்கு ளசமந்ட ணமடம ிடமக்கள் ணஞணவந்டமல்
கூத் டீட்டுக் கயவதமட ன்றும் ளசமல்கயட.
இப்டிளதல்மம் பிசயத்ணமக கப்ட்வப
ழமட்டினக்கயட.
[னஸ்டகத்வடப்

னட்டி] இநீவ ளபண்கப் மத்டயத்டயல்

வபத்டமல் அட கள்லக்கு ணணமகயபிடும் -

இடற்கு 'ளகணயகல் ரிதமக்ைன்' டமபட கமஞணமக

இனக்கமம் ன்று ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ளசமல்மம்.
ஆமல் அட ணட்டும் கமஞணமதினக்க
ழபண்டுளணன்டயல்வ.

சமஸ்டய கர்ணமவும் யந்ளடடிக் பஸ்டக்கலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
சமஸ்டய கர்ணமவும் யந்ளடடிக் பஸ்டக்கலம்

' ளகணயகல்' ன்டமல்

ணயல் ழடமன்றுகய என்வச்

ளசமல்கயழன். இந்ட மநில் இதற்வகதம

பஸ்டக்கலக்குப் டயல் அழட வத் டனகய
ளமனள்கவநக் ளகணயஸ்ட்ரி னெம் 'யந்ளடடிக்'கமகப்
ண்டகயமர்கள். இம்ணமடயரி இப்ழமட சமஸ்டய

கர்ணமக்கநில் ிழதமப்டுகய டயபிதங்கநின்
வத் டனகய ளகணயகல்கவநனேம் ண்ஞமம்.
அடமல் அந்ட ளகணயகவக் கர்ணமபில் ிழதமம்
ண்ஞிபிக் கூமட. ளன்மல் இண்டும் எழ

வத் டனபடடமன் ன்று இபர்கள் ளசமல்லும்ழமட
த்னஷ் வத்டமன் ளசமல்கயமர்கள். அவடபி
னக்தணம அத்னஷ் ன் சமஸ்டயத்டயல்

ளசமல்யதினக்கய த்பிதத்டக்குத்டமன் உண்ழ டபி,
த்னஷ்ணமக அழட னுள்ந ணற் டற்கும் கயவதமட.
'யந்ளடடிக்'கமக

(ளசதற்வகதமக)ச் ளசய்டடடமன்

ன்யல்வ; இதற்வகதமகழப உண்மகயபற்யல் கூ
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கய என்றுக்குப் டயமக
இன்ளமன்வ 'ப்ஸ்டிட்னைட்' ண்ஞக்கூமட.

சமஸ்டயத்டயழழத 'ப்ஸ்டிட்னைட்' ளசமல்யதினக்கய

அம்சங்கநில் ணமத்டயம் என்றுக்குப் டயல் அடயழழத
ளசமல்யதினக்கும் இன்ளமன்வ உழதமகப்டுத்டமம்.
ளபநிதிழ ணக்குத் ளடரிகய ன் என்று ன்டமல்
பஸ்ட என்மகயபிடுணம? கல்கண்டும் டிக்கமனம்
மர்வபக்கு எழ ணமடயரிதினந்டமலும் என்மய்பிடுணம?
னசய, ளௌடயகணம குஞங்கள் இபற்வக் ளகமண்டு இவப
இண்டும் ழபழ ழபழ ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
இந்ட ளௌடயக பிதங்கள் ல்மபற்யலும் எழ

ணமடயரிதினக்கயவபகலம்கூ, ளௌடயகமடீடணம ரீடயதில்
ழபழ ழபழடமன் ன்றும் சமஸ்டயகமர்கள்

கண்டுிடித்ட, இட ணமடயரி பஸ்டபில் கூ இவடத்டமன்
ழசர்க்கமம், இட கூமட ன்கயமர்கள். எழ ணமடரிக்
கமய்கயடமன் ன்மலும் சயமத்டத்டயல் ீன்ஸ் ழசர்க்கமழட,
அபவக்கமய் ழசர் ன்கயமர்கள்; ணயநகமனேம் உவப்ன,

ணயநகும் உவப்ன ன்மலும் ணயநகமய் ழசர்க்கமழட, ணயநகு
ழசர் ன்கயமர்கள்.
[னஸ்டகத்வடப்

மர்த்ட] டீட்டுக் கமத்டயல் ந்ட பிடனம்

இனந்ட ில்வடமளன்மலும், அப்ழமடங்கூ
கமடசய பந்டமல் உபமம் இனக்கத் டமன் ழபண்டும்.
என மநில் த்பமடசய த்டவ மனயவகதினக்கயழடம
அடயல் ட்டில் என மகத்டக்கு 'ரிபமம்' ன்று

ளதர். இடற்குள்ழநழத மவஞ (னடல் மள் இனந்ட
கமடசய உபமத்வட னடித்ட ழமம் ண்டபட)
ளசய்ட பிழபண்டும். இடற்கமக, பனக்கணமக

ணமத்தமன்யக கமத்டயழழத (கமவ ஆறு ணஞிக்கு
லர்ழதமடதணமமல் கமவ 10-48 யனந்ட கல் 1-12
பவ ணமத்தமன்யகணமகும்) ண்ஞ ழபண்டித

ணமத்தமன்யகம், வபச்பழடபம் னடமபற்வ
த்பமடசயதன்று ணமத்டயம் னன்மழழத ண்ஞி
பிமம் ன்று relax ளசய்டயனக்கயட. ஆமல்

த்பமடசயதன்று டயபம் பந்டமல் அவட அமன்ம்
ன்டமக (ிற்கல் 1-12 யனந்ட 3-36 பவ)
ணமத்தமன்யகத்டக்கு அப்னம் பனகய கமத்டயல்டமன்
ண்ஞ ழபண்டும். அடன் ிழக மவஞ.

ளமம்வும் சயத்வடழதமடு ளசய்படமல் சயமத்டம் ன்ழ
ளதனள்ந டயபத்டக்கு இப்டி னக்தத்பம்

ளகமடுத்டயனக்கயட. டீட்டுக் கமத்டயல்கூ கமடசயப்
ட்டிி இனக்கடளணன்று ளசமன்ழல்பம? ஆமல்
கமடசயதன்று டயபம் பந்டமல் அன்று ித்னழசணமக
அன்ம், பிட கமய்கயகலன், ள்லனண்வ

அடயம் னடயத ைஞங்கலனும் சமப்ித்டமன்
ழபண்டுளணன்று வபத்டயனக்கயட. ணமத்பர்கள் கமடசயக்கு
ளமம்வும் உதர்வு டந்டயனப்டமல் அன்வக்கு டயபம்
ளசய்படயல்வ.
[னஸ்டகத்வடப்

மர்த்டபமறு] த்பமடசயப் மவஞதில்

ஆத்டயக் கர வ, சுண்வக்கமய், னநிக்குப் டயல் லுணயச்வச,
ளல்ய னள்நி அபசயதம் ழமம் ளசய்த ழபண்டும்.
என மள் ட்டிிக்குப் ின் உம்ில் ீர்ஞ ீர்கள்

ல்டி சுப்டற்கு இந்ட ஆமழண உடவுகயளடன்று
dieticians (சவணதல்

ழமட்டினக்கயட.
[னஸ்டகம்

பிஞ்ஜமிகள்) ளசமல்படமகவும் இடயல்

மர்த்ட:] ிமம்ணஞர்கள் ன்றுழண ளபங்கமதம்,

உள்நிப்னண்டு சமப்ிக்கூமட. ணற்பர்கலம் பிட
டயங்கநில் சமப்ிக்கூமட. ணந்டய ைவஞவத

னன்ிட்ழ ிமம்ணஞனக்கு இங்ழக கூடுடல் யதணம்.
ித்தைத்டயழழத ளபங்கமதத்டமல் கமண உஞர்ச்சய
மஸ்டயதமபடமக ஆமய்ச்சயதமநர்கள் கூறுபடமகப்
[னஸ்டகத்டயல்] ழமட்டினக்கயட. இழட ணமடயரி
சமஸ்டயத்டயல் சயப்ித்டக் கூப்டும் டெடபவநவதச்

சமப்ிடுபர்கலக்கு இந்டயரித யக்ம் சற்று றணமக
ற்டுபடம் ித்தைத்டயல் ளடரிகயட.

ழமய் பந்ட கமத்டயல் னண்டு ழசர்த்ட ணனந்ட ணற்றும்
ஆசம பினத்டணம [ னஞம] சக்குகவநச் சமப்ி
சமஸ்டயழண டமையண்தத்ழடமடு அடேணடயக்கயட. ஆமல்
ிற்மடு ஞ்சகவ்தமடய னண்தமபமசம்

ிமதசயத்டணமகச் ளசய்ட ளகமள்நச் ளசமல்கயட.
[னஸ்டகத்வடப்

னட்டி:] ளமம்வும் ீபடவதழதமடு

இங்ழக என ஆசமம்! பமசயல் எனத்டன் சய ன்று

யற்கயழமட, அபனுக்குப் ழமமணல் உள்ழந சமப்ிட்டுக்
ளகமண்டினந்டமல் அந்ட சமடம் ணமம்த்டக்கு ணம்;
அப்ழமட குடிக்கய டீர்த்டம் கள்லக்கு ணம்.
ரிட கமத்டயல் என ஸ்த்ரீ ப்டிதினக்க ழபண்டும்

ன்ட னடம ணமடபிமய்த் டீட்டுக்கவநப் ற்ய
யவதப் ழமட்டினக்கயட.
டீட்மல் பிவநனேம் டீவண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
டீட்மல் பிவநனேம் டீவண
டீட்டும் ணடினேம் கண்டக்குத் ளடரிதபில்வ ன்டமல்
'றர்ஸ்டின்' ன்கயமர்கள்.

ஆமல் டீட்டுக் கப்டமல்

ன்ளன் உத்மடங்கள் உண்மகுளணன்று சமஸ்டயத்டயல்
ழமட்டினக்கயழடம அளடல்மம் கண்டக்குத்

ளடரினேம்டிதமக இப்ழமட உண்மகய பனபவடப்

மர்க்கயழமம். டி ணிடின் பிதமடய பக்வக,

ணமழைத்டயங்கநிலும் பித்ட, natural calamities --இதற்வகதின் சரற்ம் - ன்கய ளபள்நம், பட்சய, னகம்ம்
ல்மழண ணடித் டப்ம கமரிதங்கள் அடயகணமின்
பினத்டயதமகயக் ளகமண்டினப்வடப் ித்தைணமகப்

மர்க்கயழமம். அப்டினேம் அந்ட effect-க்கு [பிவநவுக்கு]
இந்ட cause [கமஞம்] ன்று எப்னக்
ளகமள்நணமட்ழமளணன்மல், இடடமன் க்குப் ளரித
றப்ர்ஸ்டிமகத் ளடரிகயட.

உஞர்ச்சயப் னர்பணம பிதங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
உஞர்ச்சயப் னர்பணம பிதங்கள்
' ளன்டிளணன்' மக

[உஞர்ச்சயப் னர்பணமக]

உறுத்டகய பிதங்கவநனேம் ஆசமங்கநில்

ணவ

ளசமல்யதினக்கயட. இன்ளமனத்டர்ழணழ ம்
கமல்ட்டுபிட்மல், னஸ்டகத்வட ணயடயத்டபிட்மல் ணக்ழக
ன்ழணம குற்ம் ண்ஞிமற்ழமத் ழடமன்றுகயட.
ளரிதபர்கநமக இனக்கயபர்கள் பனகயழமட மம்
உட்கமர்ந்டயனந்டமழம, டுத்டயனந்டமழம, அபர்கலக்கு

டயழ கமவ ீட்டிக் ளகமண்டினந்டமழம, ணக்கமகழப
உள்ழந ழடம அசமம் ண்ஞிபிட்ட ழமத்
ழடமன்றுகயட. ல் க்ஷ்ணீ கணமக என றணங்கய
மம் கமரிதத்வட ஆம்ிக்கும்ழமட பந்டமழம, ளபநிழத
கயநம்னம்ழமட டயர்ப்ட்மழம என ணயவவு

உண்மகயட. இளடல்மழண சமஸ்டயணமகவும் பந்ட
பிடுகயன்.

இழட ணதத்டயல் அணங்கயதமபர்கள் ளமம்வும்
பனத்டப்டும்டிதமகவும் அபர்கவந எடக்கய வபத்ட
பிடயகள் [னஸ்டகத்டயல்] ழமட்டினக்கயட. டமங்கள் ல்

வபமக்தத்ழடமடு, ஈஸ்ப ஸ்ணவஞ டபி ழபழ ந்ட
மசம் இல்மணல் ீபித்டக் கவத்ழட ழபண்டுளணன்
ல்ளண்ஞத்டயல்டமன் இப்டி எடக்கய
வபத்டயனக்கயமர்களநன்று அபர்கள் டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். அழட சமஸ்டயத்டயல் எற்வப் ிமணஞன்
டயழ பந்டமல் அசகும் ன்றுந்டமழ

ளசமல்யதினக்கயட? இடன்டி என ளரித ழபட
கமடிகள் டிதமக டயழ பந்டமலும் அசகும்

ன்றுடமழ ஆகயட? அடமல் இளடல்மம் ம் னத்டய
னர்பணமக ணமடமம் ளசமல்கய ர்க்கயலக்குள்
இல்வ.

ணந்டய னர்பணமய் ளடய்ப யவழபமடு கமரிதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ணந்டய னர்பணமய் ளடய்ப யவழபமடு கமரிதம்
ணழம, பமக், கமதம் ன்கயடி ணமல் கபத்
ஸ்ணஞம், பமக்கயமல் ணந்டயம், கமதத்டமல் கமரிதம்
னென்வனேம் ழசர்த்டத்டமன் ஆசமங்கள்

ற்ட்டினக்கயன். ணந்டயம் அல்ட கபந் மணம்
இல்மணல் கமரிதத்வடப் ண்டபடயல் ிழதமம்

இல்வ. ணடேஷ்தன் ளசய்கய கமரிதத்டயல் அழகம்
ல்ம ீப ந்டக்கலந்டமன் ளசய்கயன். என
கயனணயதியனந்ட ஆம்ித்ட ந்ட ீபமசயனேம்
சமப்ித்டமன் ளசய்கயட. அப்டிழத ணடேஷ்தனும்
ளசய்டமல் ணடேஷ்த ன்ணம டுத்ட ன் ிழதமம்?
அடமல்டமன் இபன் ிமஞமறடய ளசய்ட, ழகமபிந்ட
மணமவபச் ளசமன்டிச் சமப்ிழபண்டுளணன்று
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ணீ ன்கூத்டமன்

டமவும் த்டயழழத னலகயதினக்கயட. அடமல்
அட ஸ்மம் ண்ஞி ணடிதமதினக்கயடமகய பிடுணம?
ணந்டயபத்டமகக் குநித்டமல்டமன் அட ஸ்மணமகும்.
அல்ட ழகமபிந்டம, ழகமபிந்டம ன்ழம, இஷ்

ளடய்பத்டயன் மணத்வடச் ளசமல்யக் ளகமண்ழம ஸ்மம்
ளசய்தழபண்டும். இப்டி ல்மழண கமரிதணமக

ணட்டுணயல்மணல் ணறம் பமக்கும் ஈச்பிம்
ளசலுத்டப்ட்டுச் ளசய்தப்டுபடடமன் ஆசமம்.
ணீ வப் ற்யச் ளசமன்டமல் என்று ழபடிக்வகதமய்
ஜமகம் பனகயட. ணடி, ணடி ன்று ச்சயல், டப்ல்
ளமம்வும் மர்க்கய சமஸ்டயத்டயழழத ளமம்வும் ணடித்
டப்ன ணமடயரித் ழடமன்றுகய சயபற்வப் னமர்ணமக
[னவக்கு உரிதடமக] உதர்வு ளகமடுத்டச்
ளசமல்யதினக்கயட. ழட ீனேவத ச்சயல்டமன் ழடன்.
'பண்ளச்சயல்' ன்ழ

அடற்கு என ழர். ட்டுப்னச்சயதின்

ச்சயல் இவனடமன் ட்டு. கன்றுக்குட்டி ச்சயல் ண்ஞி
ஊட்டி ிகு கப்ழட மல். னண்த டீர்த்டங்கநிலும்
ணத்ஸ்தங்கள் பமனத்டமன் ளசய்கயன். ஆமல்

இபற்வளதல்மம் ஈச்பமடவதிழழத ிழதம
டுத்டகயழமம்.

இப்டி சமஸ்டயத்டயழழத சமஸ்டயத்டயன் ளமடபிடயக்கு
ணமமகவும், அவடத் டநர்த்டயக் ளகமடுத்ட relax ண்ஞினேம்
சய பிடயகள் இனக்கயன். இப்டிதினக்கயழட ன்று

மனம் ழணழ ழணழ பிக்குகவநச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு
ழமபட, டநர்த்டயக் ளகமண்டு ழமபட ன்டமக
ஸ்படந்டயம் டுத்டக் ளகமள்நக் கூமட.
னெ சமஸ்டயனம், ணமம ம்ிடமதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
னெ சமஸ்டயனம், ணமம ம்ிடமதனம்*
ளமடபம சமஸ்டயமசமம் இனக்கும்ழமழட, அடற்குள்
பித்தமணமகச் சய குமசமஙகள், ம்ிடமதங்கள்
ற்ட்டினக்கயன். னெ சமஸ்டயத்டயல் இனப்டற்குக்
கூடுடமகவும், சய சயன் அம்சங்கநில் அடற்கு
ணமமகவும்கூ ீண் கமணமகழப ல் சயஷ்ர்ககள்

உள் னம் அடேரிக்கய அழக ம்ிடமதங்கள்
ப்டிழதம ற்ட்டினக்கயன்.
என்றுக்ளகமன்று பித்தமணம இந்டப் 
ஆசவஞகவநக் குமசமம், ழடசமசமம் ன்
ளதர்கநில் ிற்கம டர்ண சமஸ்டயங்கழந எப்னக்
ளகமண்டினக்கயன் ன்றும், சமஸ்டயத்டயல் யம்

தக்டயனேள்ந னர்பிகர்கள் கமத்டயயனந்ழட இப்டிப்ட்

ணமறுடல்கலம் ளசய்தப்ட்டினப்டமல், அபர்கலக்கு

இப்டிப் ண்ஞமளணன்று ழடம என டயவ்தமக்வஜ
கயவத்டத்டமன் ணமறுடல் ளசய்டயனப்மர்களநன்று
வபத்டக் ளகமண்டு, அந்டப்டிழத மனம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகமம் ன்றும் ளசமன்ழன்.

இடமல் இப்ழமட மனம் டவக்குத் டவ ழடமன்ய
ணமடயரிளதல்மம் ணமற்யக்ளகமண்டு ழமகமம் ன்று
அர்த்டணமகமட. மம் ண்டகய ணமறுடல்,

இப்ழமளடல்மம் 'கமன்ன்ஸ்', 'ணஸ்மைய' ன்று
ளரிசமகச் ளசமல்கயமர்கழந அடன்டி ணக்குத்
டயனப்டயதமதினந்ட பிட்மல் ணட்டும் ழமடமட. அடற்குப்
ழணஸ்பின் அங்கர கமம் இனக்கயட ன்று ணக்கு
யச்சதணமகத் ளடரித ழபண்டும்.
குமசமம், ழடசமசமம் ன்று ணக்குத் ளடரிந்ட அழக
டவனவகநமக பந்டயனப்வப னெ
சமஸ்டயங்கலக்குக் ளகமஞ்சம் பித்தமணமகப் ழமகய
இங்கநில் கூ அபற்யன் பனயதிழழத மனம்
ழமபடயல் டப்ில்வ ன்று மன் ளசமன்மலும்,
இப்ழமட ளமம்வும் சமஸ்டயக்ஜர்கநமக இனக்கப்ட்
சயழர், "யத்டமந்டம், அவட வபத்ட உண்ம
ஆத்ணமர்த்டணம அடேஷ்மங்கள், சயன்ங்கள்
ஆகயதபற்யல் குமசமப்டிழத
ண்ஞழபண்டுளணன்மலும், இவ்பநவு ஆத்ணமர்த்டணமக
இல்மட பிதங்கலக்கமக ழடசமசமம், குமசமம் ன்
ளதர்கநில் ஆடய வபடயகமசமத்டக்கு பித்தமணமகப்
ழமபட ரிதில்வடமன். னெத்வடத் டமன்

ஸ்ட்ரிக்மக ஃமழம ண்ஞடம்" ன்று வடரிதணமக

ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். அபர்கள் ளசமல்கயடயலும் மம்
இல்மணயல்வ. ழடசமசமம், குமசமம்

னடயதபற்வப் ற்யச் சற்றுனன் மன் ளசமன்டற்கு
என sub-clause ழமட்மல் ழடபவளதன்று இப்ழமட
ழடமன்றுகயட: அடமபட, என யத்டமந்டத்ழடமடு

ழசமணழ னெ சமஸ்டயத்டக்கு ணயகவும் பித்தமப்
ட்டினக்கய சய னக்கங்கள்  டவனவகநமகழப
ழடம கமஞங்கலக்கமக என ம்ிடமதணமக பநர்ந்ட
பந்டயனந்டமல்கூ இபற்வ எரில் சமஸ்டயப்
ிகமழண டயனத்டயமல்டமன் ழடபவ ன்று
ழடமன்றுகயட உடமஞணமக:
னென்று டவனவகலக்குப் ளமடபம
னெடமவடதில்மபிட்மல்டமன் உவுக்கமர்கலக்குள்

கல்தமஞம் ண்ஞமம் ன்று சமஸ்டயத்டயயனக்கயட.
ஆழமக்தத்டயன்டி consanguinous marriage (த்ட ந்டக்கலக்குள்
பிபமம்) ற்யச் ளசமல்கயபர்கலம் சமஸ்டயம்

ளசமல்பட ரிழத ன்கயமர்கள். ஆமலும் ம் டையஞ
ழடசத்டயல் ீண் கமணமகழப ண வபடயகக்
குடும்ங்கநில் கூ அத்டமன்-அம்ணங்கமள், அம்ணமஞ்சய-

அத்டங்கமள் ன்று அத்வட, ணமணம ந்டடயகலக்கயவழத, அடமபட இண்மபட னெடமவடதம டமத்டமழப
ளமடபமதினக்கய உவு னவதில் - சமஸ்டயத்டக்கு
னஞமகக் கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டுடமன்
பனகயமர்கள். இன்ம் என டி ழணழ ழமய் ணமணமணனணமழந ண்ஞிக் ளகமள்பவடனேம் சய இங்கநில்
மர்க்கயழமம். 'இளடன் அயதமதம்?' ன்று

பக்கத்டயக்கமர்கள் ழகட்கயமர்கள். பக்ழக

குநிர்கமத்டயல் குநிர் ணயகவும் அடயகணமதினப்டமலும்,
அழக டனக்கர் ஆட்சயதின் இன்ஃப்லளதன்ஸ்
த்டவழதம டைற்மண்டுகநமக அடயகணமக
இனந்டயனப்டமலும் ம்வண பி அபர்கள்டமன் ளமம்
ஆசம ீணமக, னமரிகூ சட்வ ழமட்டுக்ளகமண்டும்,

மடக்கள்கூ றக்கம குடித்டக்ளகமண்டும் இனந்டமலும்,
இந்டக் கல்தமஞக் ளகமள்பிவ-ளகமடுப்வதில்
அபர்கள்டமன் ம்வண பி சமஸ்டயழமக்டணமக
இனக்கயமர்கள்.

ழபறு சய பிதங்கநிலும் அபர்கள் ம்வணபி
வபடயகம். க்ழக ஆசமம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கய
பக்கத்டயக்கமர்கள் இன்வக்கும் இனக்கயமர்கள்.

ணீ த்டயல்* ந்ட என்று ளசமல்கயழன். ழகமக்னரில்
'கல்தமஞ

கல்டன’ த்டயரிவக த்டகயமர்கள். அந்ட கர டம

ப்ளஸ்கமர்கள் க்ட ழகமஷ்டிழதமடு டையஞத்டக்கு
தமத்வ பந்டயனந்டமர்கள். மனூறு, டைறுழர் இனக்கும்.

கமஞ்சரனத்டக்கும் பந்டமர்கள். அன்வக்கு க்கு ளணௌ
டயம். ணம ணத்டடிதில் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்ழடன்.
டர்சத்டக்கு பந்டமர்கள். ிமடணமகக் கல்கண்டு

டந்ழடன். அப்ழமட  ழர் ன்ழபம டதங்கய டதங்கய
பமங்கயக்ளகமள்கய ணமடயரி இனந்டட. மன் மட்டுக்குக்
ளகமடுத்டக்ளகமண்ழ ழமழன். என ளண் ணட்டும்
இப்டித் டதக்கழடமடு பமங்கயக் ளகமள்பட ன்யல்மணல்,
அவட பமங்கயக் ளகமள்நழப இல்வ. நிச்ளசன்று, "தஹ்
கமம் ழணம் ய ஆடம; ழகமதி டெஸ்ம ப்மத் டீயழத"
ன்று ளசமல்யபிட்மள். அடமபட, "இட என

கமரிதத்டக்கும் ிழதமப்மட; ழபழ டமபட

ிமடம் டமனங்கள்" ன்மள். உழ க்கு
ணற்பர்கள் ன் டதங்கயமர்கள் ன்று கமஞம்

னரிந்டபிட்ட. னன்ளல்மம் சர்க்கவ ஆவகநில்
கனம்வச் சுத்டணமக்கயக் கல்கண்டு ண்டபடற்கு ணமட்டு
லும்னகவந உழதமகப்டுத்டய பந்டமர்கள். அடமல் அட
ஸ்பமணய வழபத்தணமகவும் ிமடணமகவும்

இனப்டற்கயல்வ ன்று பக்ழக வபத்டயனக்கயமர்கள்.
[1934-36ல்] மன் பக்ழக தமத்வ ண்ஞிழமட இவடத்
ளடரிந்ட ளகமண்டு ழசர்க்கக் கூமட ன்று

வபத்டயனந்ழடன். அப்னம் ளகமஞ்சம் பனத்டக்குப்
ிற்மடு ஆவக்கமர்கள் சயர் இப்ழமளடல்மம்

லும்வ உழதமகடுத்டமணழ ழபறு டயனுயல்
ப்மளஸ் ண்டபடமகத் ளடரிபித்டமர்கள். அடயயனந்ட
ணறுடி கல்கண்டு ழசர்ப்ட ன்று ஆம்ித்ழடன்.

ஃமக்ரிகநின் வனத னவவத யவத்டத்டமன்
இப்ழமடம் இந்ட பக்கத்டய ழகமஷ்டி கல்கண்வ
'அக்ளப்ட்' ண்ஞிக்ளகமள்ந
'ரிஃப்னைஸ்' ண்ஞிமல்

னடிதபில்வ; ஆமலும்

ஸ்பமணயயக்கு ணரிதமவடக்

குவச்சமச்ழச ன்று 'ரிக்ன்ட்'மக பமங்கயக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். இந்டப் ளண்ஞமமல்

ஆசமர்தவபி ஆசமந்டமன் னக்கயதம் ன்று
(ஆசமர்தர்கள் எனத்டர் ழமய் இன்ளமனத்டர் ன்று
பந்ட ளகமண்ழதினக்கயமர்கள்; ஆசமம்டமழ

ன்வக்கும் சமச்படணமக, இத்டவ ஆசமர்தர்கலக்கும்
basic-ஆக

இனக்கயட ன்று) வடரிதணமக: 'இட ழபண்மம்;

ழபழ ளகமடுங்ழகம' ன்று ளசமல்ய பிட்மளநன்று

னரிந்ட ளகமண்ழன். ளணௌணமடமல் அப்ழமட என்றும்
க்ஸ்ப்வநன் ண்ஞபில்வ. ம்வணபிச் சயடயல்

பழடசக்கமர்கள்

சமஸ்டயழமக்டணமதினக்கயமர்களநன்டற்கமகச்
ளசமன்ழன்.
இப்டிழதடமன் ிம்ணசர்த கமத்டயயனந்ட அங்ழகடமன்
கச்சம் ழமட்டு ழபஷ்டி உடுத்டகயமர்கள். குனகுத்டயல்
ணமபர்த்டம் ஆடம் -- அடமபட டிப்ன
னர்த்டயதமடழண - கல்தமஞம் ஆமலும்
ஆகமபிட்மலும் ஞ்சகச்சனம் ழணல் ழபஷ்டினேம்
எனத்டனுக்கு உண்டு ன்டடமன் சமஸ்டயம். இப்ழமட
குனகுபமளணன்ழட ழமய்பிட்ளடன்மலும்
ங்ழகதமபட மலு சங்கள் மசமவகநில் அத்ததம்
ண்டபடமபட இனக்கயடல்பம? டையஞ ழடசத்டயல்
இப்டிப்ட் மசமவப் சங்கள் கூப் டிப்ன
னடித்டின், கல்தமஞணமகும் பவதில்

னன்டவனவகநிலும் இப்டித்டமினந்டயனக்கயட.
ணற்ப் ிமந்டயதங்கநிளல்மம் க பர்ஞத்டமனழண

கச்சணயல்மணல் ழபஷ்டி கட்டுபடயல்வ ன்று வபத்டக்
ளகமண்டினக்க, டணயழ் மட்டிலும் ணவதமநத்டயலும்
ணமத்டயம் ிமம்ணஞன் உள்த் 'டட்டுச்சுற்று' ன்று
என்றுக் கட்டிக் ளகமள்படமதினக்கயட. இடவும்
அசமஸ்டயரீதழண; அமசழண.
சமஸ்டயங்கநில் ளசமன்டற்கு ணமமகச் 'அச்சமன்தம்'
ன் ழரில் சயபற்வப் ின்ற்றுபடமக ளமம்
கமணமகழப ற்ட்டினக்கயடமகத் ளடரிகயட.
உடமஞணமக: டமதமர் டகப்மர் உள்நபர்கள் னடவத்
ழடமள் ணமற்யப் ழமட்டுக்ளகமண்மல் மர்க்க

அச்சமன்தணமதினக்கயட. இடமல் ிம்ணதஜ்ஜத்டயல்
ணமடம-ிடம உள்நபர்கள்கூ, டங்கள் பம்சத்டயன் ழர்

னென் னெடமவடகவநத் டபிர்த்ட, ழபட சமகம-லத்
னன்ழமர்கலக்கு னடவ ணமற்யப் ழமட்டுக்ளகமண்டு
டர்ப்ஞம் ண்ஞத்டமன் ழபண்டுளணன்று சமஸ்டயத்டயல்
இனந்டமலும், அப்டிச் ளசய்தமணயனக்கயமர்கள்.

கல்தமஞணமகமட அக்கம இனக்கயழமட டம்ிக்குப்
னடல் ழமக்கூமட; என பட்டில்
ீ
னென்று ிம்ணச்சமரி
இனக்கக்கூமட ன்கய ணமடயரி ளபறும் ளன்டிளணன்டில்
ழடமன்யத பனக்குகவந ழடம ளரித சமஸ்டய பிடய
ணமடயரி ஃமழம ண்ஞிக்ளகமண்டு, பமஸ்டபத்டயழ
சமஸ்டயத்டயல் கண்டிப்மக உதத்டக்குச்

ளசமல்யனேள்ந பதசு பம்வ ணீ றுகயமர்கள். இம்ணமடயரி
மட வபடயக ணடத்டயன் 'ஸ்ிரிட்'டுக்ழக

பித்தமணமகச் ளசய்பவடளதல்மம் ணமற்யமல்டமன்
ழடபவ.
'டமசமம்' ன்டற்கு

ைஞம் ளசமல்கய ழமழட அட

ச்னடய-ஸ்ணயனடயகநின் னெ னொல்கலக்கு

பிழமடணயல்மணயனக்க ழபண்டுளணன்று ளடநிபமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.

தஸ்ணயந் ழடழச தத் ஆசம : மம்ர்த : க்ணமகட : |
ச்னடய-ம்னத்-தபிழமழட டமசமஸ்- உத்தழட ||
ம்வதமக, பனய பனய, அழக த்டக்கள் ளபவ்ழபறு

ழடசங்கநிழம, என ழடசத்டயன் ளபவ்ழபறு சரவணகநிழம
ப்டி பமழ்ந்டயனக்கயமர்கழநம அந்ட னவக்கு 'டம

சமம்' ன்று ளதர் ன்று broad-minded-ஆக (பிசம

ணழமடு) இங்ழக ைஞம் ளகமடுக்கயழமழட
ஆமலும் ம் ழடசத்டயல் ந்டச் சரவணதமமலும் இந்ட
ஆசமங்கள் ச்னடய ஸ்ணயனடயகலக்கு அபிழமடணமக
அடமபட ளமடபம ழபடத்டயற்கும், னெ டர்ண

சமஸ்டயங்கலக்கும் பிழமடணமகப் ழமகமடவபதமக
இனக்க ழபண்டுளணன்றும் யந்டவ ழமட்டினக்கயட:
ச்னடய-ஸ்ம்னத்-தபிழமழட.

சமஸ்டயங்கநில் அட ழமடுகய பிடயக்கு ணமமக அடழப
பிக்கு டனகய இத்டயல் ணட்டுந்டமன் மனம் பிகயப்
ழமகமம்; ணற்டி, னெப்டிடமன் ளசய்த ழபண்டும்.

ளசய்பட ன்ட டற்ழமவடத பமழ்க்வக னவதில்
மத்தழணம மத்தணயல்வழதம; ணயமபட னெ
சமஸ்டய னொல்டமன் 'அடமரிடி' ன் ண்ஞம் ழபண்டும்,
அந்டப்டி ண்ஞத்டமன் ம்ணமல் னடிந்ட அநவு
னதழபண்டும்.
* இவ்பிதணமக

"ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம்

குடயதில் "ிம்ணசரிதம்" ன் உவதில் 'சமஸ்டய
பிடயனேம் ளமட பனக்கும்' ன் உட்ிரிவும் மர்க்க.
* 1956_ல்

ந்டடமக இனக்கமம்

ழகள்பி ழகட்கமணல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ழகள்பி ழகட்கமணல்

பிபமத்டயல் கங்கஞம் கட்டிக்ளகமண்டு டீவை
ண்ஞிக்ளகமண்டுபிட் படெபர்கலக்கு [ணஞ

ணக்கலக்கு] சமவுத் டீட்டு கூ கயவதமட ன்று
சமஸ்டயழண ளசமல்கயட. தஜ்ஜ டீையடனுக்கும்
க்குவத இப்டிழத அட டமன் ழமட் கண்டிப்ம
ஆளசௌச னொலுக்குத் டமழ 'க்ம்ப்ன்' டனகயட.

ழடமத்பத்டயழ ந்ட மடயதமர், ந்ட பிதமடயஸ்டர்
ழணழ இடித்ட ழணமடயக்ளகமண்டு ழடர் இலத்டமலும்

பிலப்மகமட: பட்டுக்கு
ீ
பந்டின் ஸ்மம் ளசய்தக்
கூமட ன்று சமஸ்டயத்டயல் இனக்கயட. பக்ழக
'ழமய'திலும்

இப்டிழத டீட்டுக் கயவதமளடன்று

வபத்டயனக்கயமர்கள். 'க்ந ீன்யளன்ஸ்'றக்கமகத்டமன்
சமஸ்டயம் னொல்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்று
வபத்டக்ளகமண்டுபிட்மல், "ழடர்த் டயனபினமவுக்குப்

ழமய்பிட்டு பந்ட ின்ன கசகசளபன்று இனக்கயழட,
குநித்டமல்டமன் க்ந ீன்யளஸ்" ன்று ழடமன்ய ஸ்மம்
ளசய்தப் ழமழபமம். அட டப்ன. சுத்டத்டக்கும் அழக
ஆசமங்கள் உடபிதமதினக்கயளடன்டமல்

சுத்டத்டக்கமகழப ல்ம ஆசமனம் ன்று ஆக்கயக்

ளகமள்பட சரிதில்வ. 'Cleanliness next to godliness' ன்று டமன்
அபர்கலம் [ழணல் மட்டினம்] ளசமல்கயமர்கள்:
ளடய்பமம்சணமக இனக்கயடற்கு அடுத்டடி -- என டி
கர ழனடமன் -- சுத்டணமதினப்ளடன்ட ன்கயமர்கள்.

அடமல் ளடய்ப ம்ந்டணமக ம்வணச் ழசர்க்கயவடழத
னக்த ழமக்கணமய்ஆசமங்கள் ளகமண்டினப்டமல்,
இடற்கமக 'க்ந ீன்யளஸ்'வ அடபிச் ளசமல்கய

இங்கநில் பிழபண்டிதடடமன். ணக்குத் ளடரிகயடி
சுத்டழணம இல்வழதம, ஆத்ண ரிசுத்டயவத

'அல்டிழணட்'மக

[இறுடயதமக] உத்ழடசயத்ழட ஆசமங்கள்

ற்ட்டினப்டமல் அந்ட க்ஷ்தத்வட அவத அட

பிடயக்கய பிடத்டயல் டமன் க்க ழபண்டும். அடமல்
அசுத்டம், அமழமக்தம் ற்ட்மலும் சரி, அட பக்
ீ
ளகமள்வககலக்கு அமகரிகணமக இனந்டமலும் சரி,

தன்றக்கும் குத்டயவுக்கும் எத்டபமபிட்மலும்
சரி, ழகள்பி ழகட்கமணல் அடற்கு அங்கயத்டமன்
க்கடம்.

இம்வண ன்கலம் டனபட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
இம்வண ன்கலம் டனபட
ளமடபமக ஆசமங்கள் ளபநிச் சுத்டம், ஆழமக்தம்,
னெத்டயன் ளநன்தம், குடும் பமழ்பின் எலங்கு
ல்மபற்வனேங்கூத் டனபடமக - அடமபட

இம்வணதிலும் ளௌக்தம் டனபடமகழபடமன் உள்ந.
அடமல் டமன், " சமஸ்த்மத ச றகமத ச " ன்ட.

ஆசம பமழ்க்வக த்டபட சமஸ்த்த்டக்கு சமஸ்த்னம்;
ளநக்தத்டக்கு ளநக்தனம்' ன்று அர்த்டம். இம்வண
ன்கள் ல்மம் ஆசமணமதினப்பர்கலக்குக் கயட்டும்
ன்டற்கு சமஸ்டய பமக்தழண இனக்கயட:

ஆசமமத் ழட ஹ்தமனே : ஆசமமத் ஈப்யடமம் ப்ம : |
ஆசமமத் டம் அைய்தம் ஆசமழம ந்த்_தைஞம்
||

-'ஆசமத்டயமல்

டீர்க்கமனேஸ் ிக்கயட; ஆசமத்டயமல்

ணக்கு ப்டி இஷ்ழணம அப்டிப்ட் ந்டடய

உண்மகயட; ஆசமணமதினப்டமல் குவதமட ளசல்பச்
ளசனயப்ன ற்டுகயட; ஆசமம் குனொத்வடனேம்
ழமக்குகயட'. இப்டி 'ளணடீரிதல் ளிஃிட்'கவநக்கூ
ஆசமத்டக்குப் மகச் ளசமல்யதினக்கயட. சரீ

மபண்தங்கூ ஆசமத்டமல் உண்மகயடமம். ஆசம
அடேஷ்மங்கவந அப்தயப்பர்கநின் ழடத்டயழழத
என கமந்டயனேம் ழடறம் 'ஆசமக்கவந' ன்று ற்ட்டு
பிடுபடமல், கமட, னெக்கு ப்டிதினந்டமலும் அந்ட
னொத்வடப் மர்த்டவுன் ணடயப்னம், ிரிதனம் உண்மகய
பிடுபவடழத இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட.
'ஆசமமத்

டம் அைய்தம் -- குவதமட ளசல்பம்

ஆசமத்டமல் உண்மகயளடன்மல் இண்டு பிடணமய்
அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்நமம். க்டய, ஜமம், பிழபகம்,
வபமக்தம் னடம ஆத்ணமர்த்டணம ளசல்பம் டமன்
ன்வக்கும் குவவுமட 'அைய்தம் டம்' ன்று

ளசமல்மம். அல்ட 'ளணடீரிதமக'ழப கூப் ஞப்
ற்மக்குவ ந்மலம் இல்மணயனக்க ஆசமம்
உடவுகயட ன்று ளசமல்மம்.

இடற்கு யம்ப் ஞம் ளகமலத்டயனப்ட ன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்நமணல் இன்ளமன பிடத்டயல் அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்நமம். பவு மஸ்டயதமகயபிட்மல்
ணமத்டயம் றிைணமகயபிடுணம? யவதப் ஞம்
இனப்டமழழத யவதத் டப்ன பனயகநில் ழமய்க்

கஷ்ப்டுபடமக ஆபவடனேம் மர்க்கயழமழண! இண்டு

வகதமலும் ம்மடவ ளசய்டமலும் அவடபி மஸ்டய
ளசவுகநில் ணமட்டிக்ளகமண்டு, கன், கஸ்டய, ஏபர்
டிமஃப்ட் ன்று அபஸ்வடப்டுபர்கவநப்
மர்க்கயழமழண! குடி, ழஸ் ன்று உம்னம் ளகட்டு குடும்
பமழ்க்வகனேம் ளகட்டுப் ழமகயடம் ஞக்கமர்கநில்டமன்
அடயகம் மர்க்கயழமம். அடமல் ணக்கு ழபண்டும்

றிைம் பவு மஸ்டயதமபடமல் கயவக்கமட; ளசவு
குவந்ட பவுக்கு அங்கயதினப்டடமன் றிைம்.

"ஆ னடலுக்கடயகம் ளசபமமல் "த்டவ பனம்டி
இனந்டமலும் " ணமணனயந்ட ணடயளகட்டு " ன்று ல்ம
அர்த்டனம் ற்த்டமன் ளசய்னேம்.
ஆசமணமதினப்டமல் ழபளன் ிழதமம்
ற்டுழணம ற்மழடம ளசபிழ சயக்கம் உண்மபட

யச்சதம். கமஃி அமசமம்; கயநப் [ழமட்ல்] அமசமம்;
யிணமவும் கூத்டம் சமஸ்டய ம்ணடணமடயல்வ;
குடிக்கக்கூமட; சூடமக் கூமட (ழஸ், சரட்டு ல்மம்

சூடடமன்); ன் 'ளணமளய்க்' ழமட்மலும் சமஞி ழமட்டு
ளணலகக்கூடித மடமத் டவக்கு ணவடதமகமட; ஆசம
அடேஷ்மங்கலக்கு மிதமக இனப்டமல்

ளபநினைர்கலக்குப் ழமய்பனபவட 'ணயிவணஸ்' ண்ஞிக்
ளகமள்ந ழபண்டும் - ன்ளல்மம் சமஸ்டயழமக்டணமக
பமழ்கயழமட, இந்ட இங்கநில் ற்டுகய அத்டவ
ளசவும் ணயச்சம். ஆசமணமதினக்கய எனபனுக்கு இந்ட
அமசமங்கநில் ஆவச பந்ட இபழ என க்நப்னக்ழகம
யிணமவுக்ழகம ழமமல்கூ, ஞ்சகச்சனம்
குடுணயனேணமய் இபன் பனபவடப் மர்த்ட

அங்ழகதினக்கயபர்கழந இபவக் ழகய ளசய்ட

டயனம்ிப் ழமகும்டிப் ண்ஞிபிடுபமர்கள். ட்ளஸ்
என்வ டுத்டக்ளகமண்மல் இப்ழமட இங்கயீ ஷ்

ழணமஸ்டர்கலக்கமக, அப்னம் மன்டிரிக்கமக த்டவ
ளசவு? ழடம என ழபஷ்டி, டண்டு ன்று
வபத்டக்ளகமண்டுபிட்மல் த்டவ ணயச்சம்?
ஆசமனம், அலுபக வனவனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசமனம் அலுபக வனவனேம்
ஆ ஃீறக்குக்கூச் சட்வ ழமட்டுக் ளகமள்நமணல்டமன்
பனழபமம் ன்று அத்டவ ழனம் உறுடயதமய்
இனந்டமல் இந்டக் குடிதசு னேகத்டயல் ர்க்கமர்

எப்னக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். ர்ட்டிங், ளய்ர்,
மன்ட்ரி -- ல்மச் ளசவும் ணயச்சம். கமந்டய மலு னல
ழபஷ்டினேம், டண்டுணமகழப 'கயங் ம்ர்' பவக்கும்

ழமகபில்வ? ஸ்பழடசய உடுப்ன பந்ட, இடயல் மன்
ஆவசப்டுகய ணமடயரி ட்டு ழணமனம் ழமய்பிட்மல்,
ளசவு ளமம் ணட்டுப்டும். ழடமய்க்கமபிட்மல்

ணடிதில்வ. றட் டயனம் ழடமய்க்க னடினேணம?
மர்வபக்கு அட த்டவ சுத்டணமக இனந்டமலும்

அமசமம்டமழ? ழபர்வபடமழ? [அனகயயனப்பர் ழடம
குறுக்கயட்டுக் கூ அவடக் ழகட்டு அபரிம் சயயட
பிசமவஞ ளசய்டபிட்டுப் ளரிதபர்கள்
ளடமர்கயமர்கள்:]

இப்ழமட ழடழடம ளசதற்வகத் டஞி

டயனுறகள் கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள்; அடமல் கமல்

சமய்கூ டயனம் மழண ழடமய்த்டப் ழமட்டு பிமம்.

உழழத கமய்ந்ட பிடும், ினயந்டமல் கூ அடயழ ணடிப்ன
பிலபடயல்வ, அடமல் மன்ட்ரிக்கும் ழம
ழபண்டிதடயல்வ ன்று இபர் ளசமல்கயமர். ஆமல்
இம்ணமடயரி (artificial) ளசதற்வக பஸ்டயழண சமஸ்டய

ம்ணடணமடயல்வ. னத்டயதமகழபம, ட்மகழபமடமன்
இனக்க ழபண்டும். மழம ட்டும் ழபண்மளணன்று
ளசமல்ய அந்டச் ளசவும் இல்மணல் ண்டகயழன்.

இப்ழமட ழகமல்-டமரியனந்ட ண்டகய அழக அமசம
பஸ்டக்கள்டமன் - ப்நமஸ்டிக் இடயல் ழசர்ந்டடடமன் ர்ப பிதமகணமதினக்கயன். ம் சரீத்டயன் ழணழழத
இம்ணமடயரி உடுப்னப் ழமட்டுக் ளகமள்பட ஆசமத்டக்கு

ழடமம்டமன். [னடயல் குறுக்கயட்பர் ணீ ண்டும் ழடம
கூயதடன் ணீ ட] இபழ ளசமல்கயமர், இம்ணமடயரி டஞி
பனயதமகக் கமற்று உள்ழந ழமகயடயல்வ, ம்

சரழடமஷ்ஞத்டயல் இட ஆழமக்தத்டக்கு உகந்டடயல்வ
ன்று சய மக்ர்கள் ளசமல்கயமர்கள் ன்று.
அழக ணமங்கள் ளபய்திலும் னலக்கனணமகழப உள்ந
டையஞத்டயல் சட்வ அபசயதழணதில்வ. குநிர்
கமத்டயலுங்கூ ன்மகத் டண்வப் ழமர்த்டயக்
ளகமண்டுபிட்மல் ழமடம். சமல்வபக்கு பிலப்ன
ழடமழண கயவதமட; ழமர்த்டயக் ளகமள்நமம். இப்டி
[ர்ட் ழமட்டுக் ளகமள்பளடன்று] பனக்கணமய்
பிட்ழடளதன்மல், அந்ட பனக்கனம் னடயடமக என்வ
டைற்மண்டில் ற்ட்டடமழ? ங்கள் ழகமித்ட
ணஸ் வபத்ட பிட்மல் ந்ட பனக்கத்வடனேம் ணமற்ய
பிமம் மமங்கம், அல்ட கம்ளிகநில் அடயகம

ஸ்டமத்டயயனப்பர்கள் னொவ ணமற்றும்டிப் ண்ஞி
பிமம்.

ட்ளஸ் பிதம் ணமத்டயணயல்வ. சமஸ்த்ரீதணம ழபறு
சய பிதங்கநிலும், ஆஃீஸ் அடேணடயக்கமழட, 'ஆஃீஸ்
வனவ இடற்கு இம் ளகமடுக்கமழட' ன்று

ளசமல்கயமர்கள். 'கமடசயதில் வ்டம் இன ன்கயீர்கழந!
ஆஃீயல் ீ வு டனபமர்கநம? ப்டிப் ட்டிிக் கயந்ட
ளகமண்ழ ழபவ மர்ப்ட? அணமபமஸ்வதக்கு
தழடமக்டணம கமத்டயல்டமன் டர்ப்ஞம் ண்டபட
ன்மல் ஆஃீறக்கு ழட்மகய பிடுழண' ன்ளல்மம்
ழகட்கயமர்கள். மன் ளசமல்கயழன்: க ங்கலம்
கமடசய உபமணயனப்ட, சமஸ்டய கமப்டி
அணமபமவத டர்ப்ஞம் ண்டபட ன்று

டீர்ணமணமகச் ளசய்ட கமட்டிமல், டன்மல் மமங்கத்டயல்
ீ வு பிட்டுபிடுபமர்கள். ங்கள் கயநம்ிமல் ல்மம்
ரிதமய்பிடும். அமபசயதத்டக்ளகல்மம் கயநம்ி,
டமங்கள் ளசமல்கய ணமடயரி ர்க்கமழம கம்ளி

னடமநிகழநம ளசய்னேம்டிப் ண்ஞபில்வதம? அந்ட
வட், இந்ட வட், ஸ்ட்வக், ளணமன்ஸ்ட்ழன் ன்று அந்ட ழ, இந்ட ழ ன்று ளகமடிவதப் ிடித்டக்ளகமண்டு
சுத்டப் ழமகயழமம், சத்டம் ழமப் ழமகயழமம் ன்மல்
ீ வ் பிபில்வதம? ணக்கு யணமக சயத்வடனேம்
வடரிதனணயனந்டமல் வடனேம் த்டயக்ளகமண்டு பிமம்.
ளபள்வநக்கமன் மநிழழத ர். டி. னத்டஸ்பமணய
அய்தர் ணமடயரிப் ண ஆசமணமதினந்டளகமண்ழ ட்ஜ்
டபி பவ பயத்டபர்கநில்வதம ன்?

ம்ிக்வகழதமடு சுத்டமக, சயஷ்மக எனத்டர்

இனக்கயமளன்மல் இன்வக்கும் ழமகம், டமன் த்டவ
ளகட்டுப் ழமமலும் அபனக்கு என ளஸ்ளக்ட்
ளகமடுக்கத்டமன் ளசய்கயட. ணற் ட்ளஸ், உடுப்னகநில்
த்டவ பசரகணயனந்டமலும் அடயழ ங்கலக்கு
இல்மட க்டயனேம் ணரிதமவடனேம் ல்

ஆசமசரமதினக்கய எனபர் ஸ்மம் ண்ஞிபிட்டு
ட்வ ட்வதமக பினடயழதம மணழணம

ழமட்டுக்ளகமண்டு டயழ பந்டமல் ற்டுகயட.
ஆசமத்டக்ளகமன்று என கமந்டய உண்மகயட. அட
தமவனேம் [அப்டிப்ட்பர்கலக்கு] ணஸ்கமம் ண்ஞ
வபக்கயட.

அவபனம் வபடயகமகுக!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
அவபனம் வபடயகமகுக !
ல்ம ங்கலம் ஆசமணமதினப்ளடன்மல் டமன்

ஆசமம் யற்குழண டபி, தமழம வபடயகர்கள் ன்று சயர்
ஆசமணமதினப்ளடன்மல் அபர்கவநத் டி மடய ன்று
ிரித்ட அபர்கலக்கு ணமத்டயழண சமஸ்டயம் ன்கய

ணமடயரி ஆகயபிடும். ழப அவபனம் அபபனக்கம
ஆசமப்டி க்கப் ிதமவப்ழபண்டும்.
னக்கயதணமக, ிமம்ணஞனுக்குத்டமழ யவத ஆசமங்கள்
வபத்டயனக்கயட? அடமல் அந்ட மடயதில் ிந்ட
ல்மனம் ஆசமங்கவந ன்மக அடேஷ்டிக்கப்

ிதத்டம் ளசய்த ழபண்டும். டையவஞ பமங்கயக்

ளகமண்டு கர்ணமக்கவநப் ண்ஞி வபக்கயபர்கள்டமன்
வபடயகர்கள் ன்று வபக்கயழமட, டையவஞவத
உத்ழடசயத்டத்டமன் வபடயகணமக இனக்கயட ன்று
ற்டுகயட! இப்டி என ீபழமமதத்டக்கமகழப

அபர்கள் ஆசமணமதினக்கழபண்டி ஆகும்ழமட அடயல்
அடேஷ்ம சுத்டத்வடழதம, சக்டயவதழதம, டன்மல் என
ளஸ்ளக்ட் கணமன்ட் ண்டம் [ணரிதமவடவத ஈர்க்கும்]
ழடவழதம டயர்மர்ப்டற்கயல்வ. அடமல்டமன்
'வபடயகப்

ிச்சு' ன்று ழகய ண்டகய ணமடயரி ஆகயட.

மன் அபர்கவநக் குவ ளசமல்கயழளன்று யவக்கக்
கூமட - ழபழ ந்டத் ளடமனயலுக்கும், க்நப்ில் டட்டுத்

டெக்குபடற்குக்கூ, இன்ம் மஸ்டய பனம்டி கயவக்கய
ழமட, இபர்கநமபட க்னஸ்டர்கள் டங்கலவத

ளசபிங்கநில் கவசய 'அதிட்'ணமக னெக்கமல் அலட
ளகமண்டு டனகய டையவஞதில் ீபம் த்டத்
டஞிந்ட, ஊர்ப் ரிமத்வடனேம் டமங்கயக்ளகமண்டு,
தமடமதமடம் அவந்ட ளகமண்டு ளௌழமயத்தம்

[னழமயடத் ளடமனயல்] ளசய்ட, ழபடகர்ணம இந்ட ழடசத்வட
பிட்டுப் ழமழத பிமணல் கமப்மற்யத்

டனகயமர்கழநளதன்று அபர்கலக்கு ன்ய ளசமல்ழப
ழபண்டும். ஆமலும் ந்டத் டவதமமலும் அட

ஆத்ணமர்த்டணமக இல்மணல் உட ழமஞமர்த்டணமக
த்டப்டும்ழமட அடனுவத ீபசக்டய குன்யப்ழமய்
பிடுகயட. அடமல் டமன் இப்ழமட [கர்ணமக்கவநப்]
ண்ஞி வபக்கும் சமஸ்டயரிகவநழத வபடயகர்கள் ன்று
வபக்கயழமட, மன் னன்ழ ளசமன் ணமடயரி ஆசம
சரர்கலக்கு உள்ந கமந்டயதமல் ணற்பர்கள் ணடயப்வப்

ளறுபட ன்ட இல்மணல் ழமகயட. ழர்ணமமக
ஆகயட.

மன் ல்ம சமஸ்டயரிகவநனேம்

ளசமல்பில்வ. னெத்டயன் ணடயப்வப் ளற்று ல்
சயஷ்ர்கநமகவும், ழடஸ்பிகநமகவும், சுத்டணம
அடேஷ்மடமக்கநமகவும் அங்கங்ழக சமஸ்டயரிகள்

இல்மணல் ழமகபில்வ. ஆமல் ளணமத்டத்டயல், ண்ஞி
வபக்கும் பமத்டயதமர்கலம், ளபறுணழ டையவஞ ணட்டும்
பமங்கயக்ளகமள்பர்கலம் அல்ட டயபம் டயங்கநில்

ழமத்டக்கு ணமத்டயம் ழமகயபர்கலழண வபடயகர்கள்
ன்மகயதினக்கய இன்வத - டர்த்டவசதில் 'வபடயகன்'
ன்மழ 'இன்ீரிதமரிடி கமம்ப்ளநக்ஸ்' [டமழ்வுஞர்ச்சய]
ற்டுபடமகத்டமினக்கயட.

ஆவகதமல் ம்மத்தம் னடம இட ழமக்கங்கள்
ளடரிந்ழடம ளடரிதமணழம இல்மணல்,

சமஸ்டயத்டக்கமகழப சமஸ்டயம், ஆசமத்டக்கமகழப
ஆசமம், வபடயகத்டக்கமகழப வபடயகம் ன்று ல்மனம்
ஆகழபண்டும். மன் சமஸ்டயப் ிகமம்

க்கயழளன்மல் இட கமஞமர்த்டம். இல்மபிட்மல்
க்கு ிவனப்ன க்கமட. உமத்தமதம்

ண்டகயபர்கலம் இழட ணமடயரிடமன். இவடளதல்மம்
genuine ன்று

ளசமல் னடிதமட. இப்டி ழபறு

கமஞங்கலக்கமக ன்யல்மணல் ல்மனம் ஆத்ண சுத்டய
என்றுக்கமகழப சமஸ்த்ழமக்டணமதினந்டமல்டமன் அட
யணமடமக இனக்கும். னர்பத்டயல் ணக்கு ழமகம்
னலபடயலுழண ல்மத் டவகநிலும் ளனவண
பமங்கயத்டந்ட அடன் ய சக்டய அப்ழமடடமன்

இன்வக்கும் ழசும்! ம்னவத ழடசத்டயன் 

னெம் னலக்கவுழண வபடயக னெம் ன்று
ஆகழபண்டும். அடயல் குயப்மக ழபட

ைஞத்டக்ளகன்ழ ற்ட் மடயதில் அத்டவ ழனம்
வபடயகர்கநமக ழபண்டும். இப்டி ல்மனக்கும்
டமசமனம் அடேஷ்மனம் ழபட சமஸ்டயப்டி தமர்
தமனக்கு வபழதம அவப இனந்டபிட்மல் உசத்டயடமழ்த்டயனேம் ழகம-டமனம் ஏடிழத ழமய்பிடும்.
இப்ழமட emotional integration [உஞர்ச்சய னர்ப எனவணப்மடு]
ன்று ழச்சயல் ிணமடணமகச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ,

ளக்ைனுக்கு யறுத்டய வபப்டமமலும், கமழஜ்
அட்ணயமமலும், உத்ழதமகணமமலும் டயலுழண
மடயவதழதடமன் மர்த்ட, இன்ளக்ழனுக்கு

ழர்ணமமகப் ண்ஞி பனகயமர்கள். மன் ளசமல்கயழன்:
இந்ட 'இழணமல்', 'கயழணமல்' ன்ளடல்மழண ழடம
இழணமல் ழமவதமகத் டமன் யற்குழண டபி
ஸ்டயணமக யன்று ன் டமட. உஞர்ச்சயதமல்
'இன்ளக்ழன்' ன்ட

க்கமட கமரிதம்.

டமசமத்டமல்டமன் 'இன்ளக்ழன்' ற் ழபண்டும்.
ல்மனம் டமசமம் ன் டர்ண ளயக்குள் கட்டுப்ட்டு
பனம்ழமடடமன் டன்மல் கட்டுக் ழகமப்ம என
னெணமக இறுகுபமர்கள்.
உழ ளசய்த ழபண்டிதட!
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
உழ ளசய்தழபண்டிதட

'ல்மவனேம்

வபடயகணமதின ன்மல் இந்டக் கமத்டயன்

ழமக்கயல் க்கய கமரிதணம? க்கமடவடச் ளசமல்யப்

ிழதமம் ன்?' ன்று ழகட்மல் க்கய அநவுக்கு
என்று ளசமல்கயழன். இவடதமபட உழழத ளசய்த
ஆம்ித்ட பிழபண்டும்.
னெத்டயல் எட்மணல் டிதமக வபடயகர்கள் என
சயன் ழகமஷ்டிதினப்டமகவும், அபர்கலம் இன்ஃீரிதமரிடி
கமம்ப்ளநக்ழமடு அப்டிதினப்டமகவும் இனக்கய ஸ்டயடய
ணமறுபடற்கு இந்ட என்வச் ளசமல்கயழன். அடமபட
ணற்பர்கள் னலக்க வபடயகணமகப் ழமகமணல்
ளௌகயகணம ஸ்கூல், கமழஜ் ன்ழ சங்கவந

பிட்டும். டமங்கலம் ஆஃீழம, கம்ளிழதம, ளசமந்ட
ியளஸ்ழம (அட ளமம்வும் டமசமணமக இல்மட
பவதில்) ன் ளடமனயல் ண்டகயமர்கழநம அடிழத
ண்ஞட்டும். ஆமலும் சங்கவந டயம் மதந்டயம்
என ணஞி, ஸ்மம் ண்ஞி ணடி கட்டிக் ளகமண்டு,
ளற்யக்கு இட்டுக்ளகமண்டு என ளமட இத்டயல்
என்மகக் கூடி ளகமஞ்சணமபட ழபடமப்தமம்
ண்டபடற்கும் ஸ்ழடமத்டயங்கள் கற்றுளகமள்படகும்
எவ்ளபமன ழட்வதிலும் ற்மடு ளசய்தழபண்டும்.

ிமம்ணஞல்மடமனக்கும் ழபடமப்தமம் டபி ணற்
டயனுயல் ணடமிணமம், ளடய்ப க்டய உண்மகும்
டிதம ற்மடுகவநப் ண்ஞழபண்டும். ீமடுபட, ீறு
னசுபட (அல்ட டயனணண் இடுபட), ழடபம டயனபமசக
டயவ்த ிந்டங்கவந ஏடபட ன்று வபத்டக்
ளகமள்நமம். சயன் பதயயனந்ழட இப்டி ம்
ணடமடேஷ்மங்கநில் ிடிப்வ உண்மக்கயபி

ழபண்டிதட அபசயதம். க மடயக் குனந்வடகலக்கும்
ம்ஸ்கயனடனம் கற்றுக்ளகமடுத்டபிழபண்டும்.

அத்டவ சமஸ்டயங்கலம் அந்ட மவதில்டமழ
இனக்கயன்? ஆடிதமல், ம் சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்ட
அடயல் ன் இனக்கயட ன்று ளடரிந்டளகமள்நக்கூடித
மம ஜமத்வட ம் ணடத்டக் குனந்வடகள்
ல்ழமனக்கும் உண்மக்கயபி ழபண்டும்.
இப்டி இநபதசுக்கமர்கள் னலக்க வபடயகமசமப்டிடமன்
ப்ட ன்யல்மபிட்மலும், அவட ணட்ணமக
யவக்கமணல் அடயல் ணரிதமவட வபத்ட னடிந்ட ணட்டும்
சய ஆசவஞகவநப் ின்ற்றும்டிப் ண்ஞிமல்டமன்
அடுத்ட டவனவதில் னல வபடயகர்கநமகப்
ழமபடற்கு ளபட்கப்மணல் சய சங்கநமபட

பனபமர்கள்; ளௌழமயத்தம் டங்கழநமடு ழமகட்டும்
ன்று யவக்கய இன்வத சமஸ்டயரிணமர்கள்
ிள்வநகவந அந்டத் ளடமனயயல் பி னன்பனபமர்கள்.
இப்டி என ஸ்மம், ணடி, அத்ததம்,
ம்ஸ்கயனடத்டயலும் டணயனயலும் ஸ்ழடமத்ங்கள் டிப்ட,
ல்ழமனணமகக் ழகமபிலுக்குப் ழமய் டரிசம்

ண்டபட, வ ண்டபட ன்று ஆம்ித்ட
பிட்மல், டமழ ளகட் ஆசமங்கள் குவத ஆம்ித்ட
பிடும். மம், 'இங்ழக ழமகமழட, இவடத் டயன்மழட' ன்று
கண்டிப்னப் ண்ஞிமல்டமன் அங்ழகழத ழமபட,
அவடழத டயன்ட ன்று னண்டிக்ளகமண்டு டப்ிழழத
னத்டய ழமகும். இப்டிக் கண்டிப்டற்குப் டயல்

வபடயகணம, ளடய்ப ம்ந்டணம சய கமரிதங்கநில்

னக்கயபிட்மல், அப்னம், "மம் அந்ட இங்கலக்குப்

ழமமல், அந்ட பஸ்டக்கவநத் டயன்மல், 'ீ கூபம
இங்ழக பந்டயனக்ழக? இப்டிச் ளசய்தழ?' ன்று அந்ட
இத்டக்கமர்கழந ழகட்மர்கழந!" ன் ஜ்வதமல்
சங்கள் டமங்கநமகழப ரிதமதினப்மர்கள். டியப்நின்

னக்கத்டமல் பழபண்டுழணளதமனயத, உழடசத்டமல் அல்.
சங்கலக்குச் ளசமன்ட பதசு பந்டபர்கலக்குந் டமன்.
அபர்கலம் ளன்ிஸ் ழகமர்ட், யிணம, கச்ழசரி ன்று
ழமபவடக் குவத்டக்ளகமண்டு இழட ணமடயரி
வபடயகணம, ளடய்ப ம்ந்டணம பிதங்கவநத்
ளடரிந்டளகமண்டு, இதன் ணட்டும் ஆசமங்கவந

அடேஷ்டிக்க ழபண்டும். ரிவதர் ஆ ிற்மமபட,
க்ஸ்ளன்ன், ரி-ம்ப்நமய்ளணன்ட், ளசமந்ட ியஸ்

ன்று ழமகமணல் ம்னவத ஆசமங்கவந அடேஷ்டித்டக்
ளகமண்டு சமஸ்டயழமக்டணமக பமனப் மர்க்க ழபண்டும்.
உழ ளசய்தழபண்டிதட
 ல்மவனேம் வபடயகணமதின ன்மல் இந்டக்
கமத்டயன் ழமக்கயல் க்கய கமரிதணம?க்கமடவடச்

ளசமல்யப் ிழதமம் ன்?'ன்று ழகட்மல் க்கய
அநவுக்கு என்று ளசமல்கயழன். இவடதமபட உழழத
ளசய்த ஆம்ித்ட பிழபண்டும்.
னெத்டயல் எட்மணல் டிதமக வபடயகர்கள் என
சயன் ழகமஷ்டிதினப்டமகவும், அபர்கலம் இன்ஃீரிதமரிடி
கணமப்ளநக்ழமடு அப்டிதினப்டமகவும் இனக்கய vFF
ணமறுபடற்கு இந்ட என்வச் ளசமல்கயழன். அடமபட

ணற்பர்கள் னலக்க வபடயகணமகப் ழமகமணல்

ளௌகயகணம ஸ்கூல், கமழஜ் ன்ழ சங்கவந
பிட்டும். டமங்கலம் ஆஃீழம, கம்ளிழதம, ளசமந்ழடம
ியளஸ்ழம (அட ளமம்வும் டமசமணமக இல்மட
பவதில்) ன் ளடமனயல் ண்டகயமர்கழநம அடிழத
ண்ஞட்டும். ஆமலும் சங்கவந டயம் மதந்டயம்
என ணஞி, ஸ்மம் ண்ஞி ணடி கட்டிக் ளகமண்டு,
ளற்யக்கு இட்டுக்ளகமண்டு என ளமட இத்டயல்
என்மகக் கூடி ளகமஞ்சணமபட ழபடமப்வதம்

ண்டபடற்கும் ஸ்ழடமத்டயங்கள் கற்றுளகமள்படகும்
எவ்ளபமன ழட்வதிலும் ற்மடு ளசய்தழபண்டும்.

ிமம்ணஞல்மடமனக்கும் ழபடமப்தமம் டபி ணற்
டயனுயல் ணடமிணமம், ளடய்ப க்டய உண்மகும்
டிதம ற்மடுகவநப் ண்ஞழபண்டும் ீமடுபட, ீறு
னசுபட (அல்ட டயனணண் இடுபட) , ழடபம டயனபமசக
டயவ்த ிந்டங்கவந ஏடபட ன்று வபத்டக்
ளகமள்நமம். சயன் பதயயனந்ழட இப்டி ம்
ணடமடேஷ்மங்கநில் ிடிப்வ உண்மக்கயபி

ழபண்டிதட அபசயதம். க மடயக் குனந்வடகலக்கும்
ம்ஸ்கயனடனம் கற்றுக்ளகமடுத்டபிழபண்டும்.

அத்டவ சமஸ்டயங்கலம் அந்ட மவதில்டமழ
இனக்கயன்? ஆடிதமல், ம் சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்ட
அடயல் ன் இனக்கயட ன்று ளடரிந்டளகமள்நக்கூடித
மம ஜமத்வட ம் ணடத்டக் குனந்வடகள்
ல்ழமனக்கும் உண்மக்கயபி ழபண்டும்.
இப்டி இநபதசுக்கமர்கள் னலக்க வபடயகமசமப்டிடமன்
ப்ட ன்யல்மபிட்மலும், அவட ணட்ணமக

யவக்கமணல் அடயல் ணரிதமவட வபத்ட னடிந்ட ணட்டும்
சய ஆசவஞகவநப் ின்ற்றும்டிப் ண்ஞிமல்டமன்
அடுத்ட டவனவதில் னல வபடயகர்கநமகப்
ழமபடற்கு ளபட்கப்மணல் சய சங்கநமபட
பனபமர்கள்;ளௌழமயத்தம் டங்கழநமடு ழமகட்டும்
ன்று யவக்கய இன்வத சமஸ்டயரிணமர்கள்

ிள்வநகவந அந்டத் ளடமனயயல் பி னன்பனபமர்கள்.
இப்டி என ஸ்மம், ணடி, அத்ததம்,
ம்ஸ்கயனடத்டயலும் டணயனயலும் ஸ்ழடமத்ங்கள் டிப்ட,
ல்ழமனணமகக் ழகமபிலுக்குப் ழமய் டரிசம்
ண்டபட, வ ண்டபட ன்று ஆம்ித்ட

பிட்மல், டமழ ளகட் ஆசமங்கள் குவத ஆம்ித்ட
பிடும். மம், 'இங்ழக ழமகமழட, இவடத் டயன்மழட'ன்று
கண்டிப்னப் ண்ஞிமல்டமன் அங்ழகழத ழமபட,

அவடழத டயன்ட ன்று னண்டிக்ளகமண்டு டப்ிழழத
னத்டய ழமகும். இப்டிக் கண்டிப்டற்குப் டயல்

வபடயகணம, ளடய்ப ம்ந்டணம சய கமரிதங்கநில்
னக்கயபிட்மல், அப்னம், "மம் அந்ட இங்கலக்குப்
ழமமல், அந்ட பஸ்டக்கவநத் டயன்மல், 'c கூபம

இங்ழக பந்டயனக்ழக?இப்டிச் ளசய்தழ?'ன்று அந்ட
இத்டக்கமர்கழந ழகட்மர்கழந!"ன் ஜ்வதமல்
சங்கள் டமங்கநமகழப ரிதமதினப்மர்கள். டியப்நின்
னக்கத்டமல் பழபண்டுழணதனயத, உழடத்டமல் அல்.
சங்கலக்குச் ளசமன்ட பதசு பந்டபர்கலக்குந் டமன்.
அபர்கலம் ளன்ிஸ் ழகமர்ட், யிணம. கச்ழசரி ன்று
ழமபவடக் குவத்டக்ளகமண்டு இழட ணமடயரி

வபடயகணம, ளடய்ப ம்ந்டணம பிதங்கவநத்
ளடரிந்டளகமண்டு, இதன் ணட்டும் ஆசமங்கவந

அடேஷ்டிக்க ழபண்டும். ரிவதர் ஆ ிற்மமபட,
க்ஸ்ளன்ன், ரி-ம்ப்நமய்ளணன்ட், ளசமந்ட ியஸ்
ன்று ழமகமணல் ம்னவத ஆசமங்கவந அடேஷ்டித்டக்
ளகமண்டு சமஸ்டயழமக்டணமக பமனப் மர்க்க ழபண்டும்.
கட்டுப்டுபடன் தன்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
கட்டுப்டுபடன் தன்
சமஸ்டயளணன்மல் எழ கட்டுப்மமதினக்குழண ன்று
தப்க்கூமட. "ஸ்படந்டய னேகம் ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்டு ஸ்பழதச்வசப்டி கட்வதறுத்டக்
ளகமண்டுழமய் ன் கண்ழமம்? ழடம அவ்பப்ழமட,
என ளரித ணக்கயவந கமற்யல் ஆடுகயழமட, அடன்
பிஸ்டமணம யனயல் டநிப்ழம, இண்டு இவ

இடுக்கமல் றர்த ளபநிச்சம் பிலகய ணமடயரி, ப்ழமட
மர்த்டமலும் இம் ளடரிதமணல் மணமக ணவ
அலத்டயக் ளகமண்டினக்கய டக்க இனட்டில் இந்ட
ஸ்பமடந்டயரிதப் ழமக்கயமல் இண்டு கர ற்று ந்ழடம
ச்ணய டநி ழம் ஆட்ம் ழமட்டுபிட்டுப் ழமபவடத்

டபி சமச்பட ளநக்தத்டக்கு, யந்ட யம்ணடயக்கு இந்ட
ஸ்படந்டயத்டமழம, தன்ஸ் டிஸ்கபரிகநமழம,
ளமனநமடம அிபினத்டயதமழம ம்ணமல் ன்
மடயத்டக்ளகமள்ந னடிந்டயனக்கயட? டக்கத்டயன்

னெத்வடக் கண்டுிடித்ட யபினத்டய ண்ஞிவபக்க
ஸ்படந்டயத்டக்கும் தன்றக்கும் மணர்த்தம்

உண்ம? மத்டக்குப் ரிமம் ளசய்த இபற்மல்
னடினேணம? மத்வடனேம் டக்கத்வடனேம் ழமக்கயக்ளகமண்டு
யம்ணடயதமக யவபமக பமழ்ந்ட ம் ளரிதபர்களநல்மம்
சமஸ்டயமசமங்கவந ன்மக அடேஷ்டித்டத்டமழ அந்ட
யவவத அவந்டயனக்கயமர்கள்?" ன்று ழதமசயத்டப்
மர்த்டமல், பமஸ்டபத்டயல் வட இப்ழமட

ஸ்பந்டயளணன்று யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழணம
அடடமன் கட்டு ன்று ளடரினேம். இடடமழ ம்வண யத்த
றகத்டயன் க்கம் ழமகபிமணல், னண்தத்டயன் க்கம்
ழமகபிமணல் டக்கத்டயலும் மத்டயலுழண கட்டி
வபத்டயனக்கயட?
இழடணமடயரி, கட்மகத் ளடரிகய சமஸ்டயங்கள்
பமஸ்டபத்டயல் கட்டுணயல்வ. ய ஸ்படந்டயணம
ழணமைத்டக்கு பனய ண்டபட அடடமன். 'ளடமம்ங்
கூத்டமடி' ன்மர்கள். 'ஸ்டம்க் கூத்டமடி'ன்டடமன்

அப்டித் டயரிந்ட பந்டயனக்கயட. ஸ்டம்ம் ன்ட டெண்.
ணமயக் ழமபில் ளடமம்ங் கூத்டமடி பனபமன். அழகத்

டெண்கநில் என்யல் அபவ கப்ட் கட்டுப் ழமட்டுக்
கட்டி வபத்டயனக்கும். என டயவதமல் ளசமக்குப்
ழமடுகய மனய அபவ ணவத்டபிட்டுத் டயவவத
டுப்மர்கள் அந்ட ைஞ கமத்டக்குள் அபன் ப்டிழதம
அத்டவ கட்டுக்கவநனேம் அபிழ்த்டபிட்டு அந்டத்
டெஞியனந்ட பிடுட்டு, அழடமடு ணட்டுணயல்மணல்
இன்ளமன டெஞில் அழட ணமடயரி அவ்பநவு

கட்டுக்கவநனேம் ழமட்டுக் ளகமண்டு கமஞப்டுபமன்.

அபனுக்கு அப்டி என டந்டயம் ளடரினேம். னடயல்
கட்டிழமட வக, கமல்கவந என ணமடயரி அகட்டி

[அகற்ய] வபத்டக்ளகமண்டினப்மன்; டயவ ழமட்வுன்
அபற்வ குறுக்கயக் ளகமள்பமன் உழ கட்டுத் டநர்ந்ட
பிடும். அட கர ழன பிலபடற்குள் ணறுடினேம் அழட ணமடயரி

அகட்டிக்ளகமண்டு இன்ளமன டெடக்குப் ழமய்பிடுபமன்.
இப்டித் டன் அங்கங்கவநக் குறுக்கயக் ளகமள்படமழழத,
அபற்றுக்கு ழணழ ழமட் கட்டு பிரிகய ணமடயரிடமன்
சமஸ்டயக் கட்டுக்குள்லம். அங்கமத்வட
ழணழதினந்ட கட்டுபட சமஸ்டயம். மழண
உள்லக்குள்நினந்ட ம்வணக் கட்டுப்டுத்டயக்

ளகமள்படற்கமக ம்வணப் க்குபப்டுத்டபடற்ழக இந்டக்
கட்டு. ணஞி னடிச்சமக என கட்டு பிலந்ட அவட
அபிழ்க்க னடிதமணல் ஆகயழமட ன்

ளசய்பமர்களநன்மல் அந்டக் கட்வ பி இறுக்கணமக
இன்ளமன கதிற்மல் சுற்றுபமர்கள். சுற்றுபமர்கழந
டபி இவட (இண்மபட கதிற்வ) னடிச்சமகப் ழம
ணமட்மர்கள். இப்டி இறுக்குகய ழமட கட்டுப்டுகய

பஸ்ட னன்வபிக் குறுகுணமடமல், னடயல் ணஞி

னடிச்சு பிலந்ட கதிறு இப்ழமட அடற்குத் ‘ளடமநளடமந’
ன்று ஆகயபிடும். அடமல் னடிச்வச அபிழ்க்கமணழ
அந்டக் கதிற்வ அப்டிழத டுத்டப் ழமட்டு பிமம்.
அப்னம், னடிச்சுப் ழமமணல் இப்ழமட இறுக்கயப்

ிடித்டக் ளகமண்டினக்கய கதிற்வனேம் பிட்டுபிமம்.
அப்ழமட பஸ்ட என கட்டுணயல்மணல்
ஸ்படந்டயணமய்பிடும்! அங்கம ணஸ் ம்வணக்

கட்டிப் ழமட்டுப் டுத்டகய மட்டில் ம்ம ந்டம்
ணஞி னடிச்சமய் பிலந்டயனக்கயட. இப்ழமட, இவடபி

இறுக்கம் ணமடயரித் ளடரிகய ஆசமக் கட்டுக்கவநப்

ழமட்டுக் ளகமண்மல் அப்னம் இண்டு கட்டும் ழமய்
யணம ஆத்ண ஸ்படந்டயத்வட அவதமம்.
கர்ணம ன்மலும், க்டய ன்மலும், ஜமம், ழதமகம் ன்று
ந்டப் ளதவச் ளசமன்மலும் மடம

ணமர்க்கங்களநல்மம் ணவக் கட்டுப்டுத்டகய எழ
க்தத்டக்கமக ற்ட்டடமன். பமழ்க்வகதில்
எவ்ளபமன்றும் சமஸ்டயத்வடப் மர்த்ட ஆசமணமய்ப்
ண்ஞ ழபண்டும்; னவ னஸ்கமந்டமளன்யல்வ ல் ழடய்ப்டயயனந்ட ஆம்ித்ட ல்மபற்றுக்கும்
சமஸ்டய னொல்டி ளசய்த ழபண்டும் ன்று ஆம்ித்டமல்,
ணக்குத் ளடரிதமணழ, ம் ணஸ் ழமகயடிப்

ண்ஞமணல் அவடக் கட்டுப்மட்டுக்குக் ளகமண்டுபந்ட
பிடுழபமம்.

ஆசமம் சயக்கத்டக்கு ளமம் உடவுகயட ன்
மதின்ட் இங்ழகனேம் பனகயட. இப்ழமட ணயல்
லம்னகய டப்ட் ஆவசகலக்கமகத்டமழ

ளசளபல்மம் ளசய்கயழமம்? கண்வடச் டயன்த்

ழடமன்றுகயட, யிணம ஆவச, டிஸ் ஆவச ன்று
இபற்றுக்கமகத்டமழ ளசவு ளசய்கயழமம்? இந்டச்

ளசவுக்ளகல்மம் யவத ம்மத்தம் இனந்டமல்டமன்
னடிகயட ன்டமல்டமழ த்டவ டமசமணம
ளடமனயமமலும் ந்ட அமசம ழடசத்டயல்
ழபண்டுணமமலும் ழமய்ப் ண்டபட ன்று
ஆகயதினக்கயழமம்? “ ழதம இவடத் டயன்ட மம்: இவடப்
ண்டபட மம்” ன்று சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்டப்

மர்த்ட ணயன் ஆவசகவநளதல்மம்

குவத்டக்ளகமண்டு பிட்மல் இத்டவ ளசவுக்கு
அபசயதணயல்வ. உள்லழமடு த்டவ நித பமழ்க்வக
பமனமழணம அடற்குரித ம்மத்டயதம் டனகய என
ளடமனயவப் மர்த்டக்ளகமண்டு, யம்ணடயதமக இனந்ட

ளகமண்டினக்கமம். ழபண்மட ளமலடழமக்குகள்,
அவச்சல்கள் இல்மடடமல் ளடய்ப சயந்டவனேம் ஆத்ண
பிசமனம் ண்ஞ யவத தனம் கயவக்கும். என

ழசஞ்ஜ் ண்ஞ ழபண்டும். ளபநி ழமகத்வடப் மர்க்க
ழபண்டுளணன்மல் ழக்த்மம், டீர்த்டமம்
ளசய்தமம். ழகமஷ்டிதமக  ழர் ழசர்ந்ட தமத்வ
ழமமல் அடயழ ழபளந்டப் ளமலடழமக்குக்

ழகநிக்வகதிலும் கயவக்கமட ஆந்டம் கயவக்கும்.
வ ரிகடம ச்பஞம், உத்பம் இபற்யன்
ஆந்டம் யிணமபிலும் மபயலும் கயவக்கய

ந்ழடமத்டக்கு த்டவழதம ழணமடமகத் ளடரினேம்.
ஆசமம் குயத்ட டைல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
ஆசமம் குயத்ட டைல்கள்
இண்டு டவனவதமகழப ஆசமங்கள் டுட்டு
பனகயன். அடமல் இப்ழமட சமஸ்டயப் டிப்
ண்டபளடன்மல் ங்கள் அகத்டப் ளரிதபர்கலக்கும்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கத் ளடரிதபில்வழத ன்ீர்கள்.
உங்கலக்கு தமர் உமத்தமதழணம அல்ட ல்

ச்ளௌடயகநமக ஊரில் தமர் இனக்கயமழம (எவ்ளபமன
மடயக்கும் அடடன் டர்ணமசமங்கள் ளடரிந்ட ளரிதபர்

இல்மணல் ழமகணமட்மர்) அபவக் ழகட்டுத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமம். னஸ்டகங்கள் இனக்கயன். ல்மம்
ளமம் detailed-ஆகப் ழமட்டு வபத்தமட டீையடீதம்
ன்று இனக்கயட. அத்டவ ளரிசமக

ழபண்மளணன்மல் ழமணழடப சர்ணமபின் னஸ்டகம்
இனக்கயட. னத்டஸ்பமணய அய்தர் ன்றும் எனத்டர் டர்ண
சமஸ்டயச் சுனக்கம் லடயதினக்கயமர்*.

னந்டணயழ் டைல்கலம் ம்னவத வபடயக
ணதமசமங்கவநப்ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயன்.
‘ஆசமக்ழகமவப’ ன்ழ

என்று இனக்கயட. டயனக்குள்

ளடமங்கய ‘அவ்வப மல்கள்’, ‘ன்ளய’, ‘அளயச்

சமம்’ னடம டைல்கள் ீடயகவநனேம் டர்ணங்கவநனேம்
ளமடபமகச் ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமகும்ழமழட, அன்ம
பமழ்க்வகதில் அடேஷ்டிக்க ழபண்டித

வபடயகமசமங்கலக்கும் அங்கங்ழக குயப்னக்
கமட்டிக்ளகமண்டு ழமகும். ீடய சமஸ்டயக் கனத்டக்கவந
அப்டிழத ளணமனய ளதர்த்ட ‘ீடய ளபண்ம’ ன்றும்

இப்டிளதமன னஸ்டகணயனக்கயட. னந்டடணயழ் மட்டில்
ந்ட அசவப் ற்யனேம் னமஞத்டயழம,
இக்கயதத்டயழம, சமங்கநிழம ளசமல்லும்ழமட
அபன் ணடேீடயப்டி ணவபனய பனஞமச்சயணங்கவந
னவ ினமணல் ன்மகப் ரிமம் ளசய்ட
பந்டமளன்று டப்மணல் ளசமல்யதினப்வடப்
மர்க்கயழமம். இப்டிப் ளமடப்வதமக

வபடயகமசமங்கவநச் ளசமல்பழடமடு யற்கமணல் யத்தப்டி

பமழ்க்வகதில் எவ்ளபமன கமர்தனம் ப்டி

சமஸ்டயமசமப்டிப் ண்ஞழபண்டும் ன்று பிநக்கயச்
ளசமல்படற்ழக ற்ட்டடமன் மன் ளசமன் “
ஆசமக்ழகமவப”. டணயனயழ உதர்ந்ட இக்கயத ஸ்டமம்
ளகமடுத்டப் ழமற்றும் டைல்கநில் டயளண் கர ழ்க் கஞக்கு
ன்று டயளட்டு னஸ்டகங்கள் உண்டு. இந்டப்

டயளட்டில் என்றுடமன் டயனக்குள். இன்ளமன்று
ஆசமக் ழகமவப. டணயழ் ணக்கள் அவடப் மர்த்டமல்

ஆசமங்கள் அத்டவனேம் ளடரிந்டளகமண்டுபிமம்.
* யந்ட

சணத ஆசம பனக்குகவநப் ற்யத் டற்ழமட

கர ழ்க்கண் டணயழ்ப் னத்டகங்கள் கயவப்டமகத் ளடரிகயட.
(ளடமர்ச்சய அடுத்ட க்கம்)
1. “ஸ்ம்னடய

னக்டமம்” ன்னும் “வபத்தமட டீையடீதம்”

2. “ளகௌடண

டர்ண றத்ம்”

(ஆறு

குடயகள்)

3. “ழமடமத

டர்ண றத்ம்”

இபற்யன் டயப்மநர் ழபட டர்ண சமஸ்டய ரிம
வ கும்ழகமஞம்.
4.” டர்ண

சமஸ்டயச் சுனக்கம்” ஆர். னத்டஸ்பமணய அய்தர்;

டயப்மநர் ழக. ம். மகம அய்தர், கர ழ்பிவதல்,
கனப்னர், ளகமபமசல் ழமஸ்ட், டஞ்வச ணமபட்ம்.
5. “டமசமம்” - வபத்

ழமணழடப சர்ணம, டயப்மநர்

பமி னக் ளண்ர், 19, ஸ்ழன் ழமட், ளசன்வ-600
033.

6. (வசபணமட) “யத்தகன்ண

ளய” - கயவக்குணயம்

டனணனம் ஆடீம், டனணனம், ணதிமடுடவ.
7. (வபஷ்ஞபணமட:) “வவபஷ்ஞப

யத்தமனுஷ்மக்

கயணம்” – டயப்மநர்: “ யஃப்ழகம டயப்கம்”, டய.கர்,
ளசன்வ-600 017.
அந்மள் ளனவணனேம் இந்மள் சயறுவணனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
அந்மள் ளனவணனேம் இந்மள் சயறுவணனேம்

ம்னவத னன்ழமர்கள் ப்டி ஆழமக்தணமகவும்,
ழடழமடும், னத்டயப் ிகமசத்டனும், ணந்டய

சக்டயனேனும், ஆத்ண சமந்டயனேனும் ல்மனம்
ளகமண்மடும் டிதமக இனந்டயனக்கயமர்கள் இப்ழமடள்ந
மழணம த்டவ பிதமடய பக்வகழதமடு, என

பிறணயல்மணல், னத்டய ணங்கய, ணந்டய சக்டய ன்கயபவ
ழமகமணல் மடமஞ னன சக்டயகூ இல்மணல்

ப்ழமடம் அசமந்டயழதமடு இனந்ட பனகயழமம் ன்வடப்
மர்த்ட, அபர்கள் ின்ற்ய பந்ட சமஸ்த்மசவஞகள்
கஷ்ணமதினக்கயளடன்று மம் பிட்டு பிட்டடமன்

ணக்கு அவடபி வ்பநழபம ளரித யத்த கஷ்த்வடத்
டந்டயனக்கயளடன்று னரிந்ட ளகமண்டு, அபற்வ
இப்ழமடயயனந்டமபட அடேரிக்க ஆம்ிக்க ழபண்டும்.
னடயல் ளகமஞ்சம் சயணணமதினந்டமலும் னக்கயக்ளகமண்டு
ஆசமணமக பமன ஆம்ித்ட பிட்மல், ளகமஞ்ச

மநிழழத ம் சமஸ்டயங்கள் ழைணத்டக்கும்

ளநக்தத்டக்கும் ற்ட்ழபதன்யக் கஷ்ம் உண்டு
ண்டபடற்கல்ளபன்று ளடரித ஆம்ித்டபிடும்.
பிடித ந்ட மனயவகக்கு னன்மழ லந்ட, ஸ்மம்
ண்ஞி அனழஞமடத கமத்டயல் அர்க்தம் ளகமடுத்ட,

றர்ழதமடதம் பவ கமதத்ரீ ம் ளசய்ட, அடன்ின்
எநமம், னவ, ணமத்தமன்யகம், வபச்பழடபம்,
அடயடய த்கமம் ண்ஞி மத்பிகணம ஆமத்வடச்
சமப்ிட்டு, இப்டிழத மதங்கமனம் ஸ்மம் ளசய்ட
ந்டயதம பந்ட அர்க்தம் றரிதன் ழணவபமதில்
பிலம் ழமட ளகமடுத்ட அப்னம் ைத்ம் ளடரிகயபவ
கமதத்ரீ ண்ஞி, அக்ி ழமத்ம், ழடபமத டர்சம்

அல்ட த்கடம சயபஞம் ல்மம் ளசய்டமல் ப்டி
பமழ்க்வகதிழழத என யவவு இனக்கயட; இப்ழமட

அலக்குப் ிடித்ட அலனெஞ்சயதமதினப்ட ழமய் த்டவ
சுசய னசயனேன் ப்ன்ணமதினக்க னடிகயட -- ன்று
ளடரினேம். ழபண்மட கமரிதங்கவநப் ண்ஞி அலுத்ட

அப்டினேம் அடயல் குவழத இனப்டமல் யம்ணடயதமகத்
டெங்கக்கூ இல்மணல் டஸ்-ஸ்பப்ம் கண்டுளகமண்டு,
ல ட்டு ணஞிபவ லந்டயனக்க னடிதமணல் டுத்டக்
ளகமண்டினப்ட ன்யல்மணல் ழபண்டித
கர்ணமக்கவநழத ண்டபடமல் ளடநிழபமடும்

டயனப்டயழதமடும் றகணமக யத்வ ளசய்ட, ணறுமள் ஞ்ச
ஞ்ச உத்கமத்டயழழத நிச்ளசன்று லந்டயனந்ட
அன்வத 'ளமடீவ'ச் சுனசுனப்மகக் கபிக்க
னடிகயட ன்று ளடரினேம்.* ஆத்ணமவும் யவந்ட,
ஆழமக்த த்னகமத்னம் ளற்று சமந்டயதமக

ந்டஷ்டிதமக ம் னர்பிகர்கள் பமழ்ந்ட இந்ட ஆசம
அடேஷ்ம த்டமல்டமன்.

அபனபனம் த்டவக்ளகத்டவ டீட்டுக் கக்கமணல்
personal purity-க்

கமத்டக்ளகமண்டு அடமழழத

ளமவட்டிவதனேம் 'ப்னைமக' இனக்கப் ண்ஞிமர்கழநம
அத்டவக்கத்டவ மம் பிலப்னம் டீட்டுணமதினந்ட
ளகமண்டு, ணக்குத்டமன் னெ உஞர்ச்சயனேம்
ழமடத்பனம் இனக்கயன் ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்ழ மலக்கு மள் ம்வணனேம் அசுசயதமக்கயக்
ளகமண்டு னெத்வடனேம் ளகடுத்டக் ளகமண்டு
பனகயழமம். மன்ரித் டஞிவத மள் கஞக்கயல்

ழடமய்க்கமணல் ழமட்டுக்ளகமண்டு, தில், ஸ் ன்று
ழமபடயல் எனபிடணம டீட்டு மக்கயதில்மணல்

ழசர்த்டக்ளகமண்டு, க்ணணமய் ஸ்மம் கயவதமட ன்று
ஆக்கயக்ளகமண்டு, யவத்ட ழமட்யல் கண்
ஆமத்வடத் டயன்று ளகமண்டு, டர்ண பினத்டணம
யிணமபிலும் மபயலும் ளமலவடப் ழமக்கயக்

ளகமண்டினக்கயழமம். இப்டிதினப்டயல் ம்வணப் ற்ய
மழண, 'ணமர்மக இனக்கயழமம். னெ சமஸ்டயங்கவந
பிட்டுபிட்டு னத்டயணமன்கநமக னன்ழற்ம் கண்டு

பனகயழமம்' ன்று ளனவணப்ட்டுக் ளகமண்மலும்,
ளகமஞ்சம் ழதமசயத்டமல் ணக்கு தடமர்த்டம் னரிதமணல்
ழமகமட. தடமர்த்டம் ன்? ழட ஆழமக்தம், டயபித
றிைம், டயனப்டய, ழணவட, கமந்டய, ளகௌபம்,
ளடய்பிகணம அடேபம் ல்மபற்யலுழண மம் ம்
னர்பிகர்கவநபி ளமம்வும் கர ழன ழமய்க்

ளகமண்டினக்கயழமளணன்டடமன். மலங் கயஞற்யல்

ன்மக பிலனன் இப்ழமடமபட மம் கண் பினயத்ட
ம்னவத சமஸ்டய பனயதிழ ழமக ஆம்ிக்க

ழபண்டும். மம் சயணப்ட்டு னடசமகப் ண்ஞிக்கடம்
ன்யல்மணல் னர்பிர்கழந ணக்கு ளடி-ழணமக,
கல்வனேம் கமன்க்ரீட்வனேம் பி உறுடயதம, குண்டு

குனய பினமட மவடதமகப் ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
"மணமகப் னடசமகப் ண்டகயழமம்" ன் ளனவணக்கமக
அனயவுப் மவடதில் ழமகமணல், இந்ட ஆசமப் மவடதில்

ழமய் ம்வண ையத்டக் ளகமள்ழபமம். ம் 'வகங்கரிதம்'
ம்ழணமடு யற்கபில்வ. மம் ளகட்ழடமடு பப்ழமகய
ந்டடயகவநனேம் ளகடுத்ட வபத்டயனக்கயழமம். மம் டந்ட
டஞிச்சயல் அபர்கள் மம் ப்டி னர்பிகர்கவந

உடமீம் ளசய்ழடமழணம அவடபி உக்ணமக ம்வணனேம்
டெக்கயளதயந்டபிட்டு, ம்வணபிவும் ஸ்பழதச்வசப்டி
ளபயதமட்ம் த்ட பனயழகமயபிட்ழமம். கண்

ளகட்ின் றர்த ணஸ்கமம் ன்கய யவக்குக்
கயட்டட்ப் ழமதமச்சு; இன்னும்

ழமழதமதமகயபிபில்வ ன்டமல் - ச்பமம்
பமங்கும்ழமடகூ 'ஆக்யன்' ளகமடுத்டப் ிவனத்ட

ழகஸ்கள் இனக்கயன்ழப; அப்டி ஆக்யன் ளகமடுத்டப்
மர்க்க மம் ஆம்ிக்க ழபண்டும். இத்டவ ழகப
ஸ்டயடயவத, கஷ் டவசவத அவந்டடயயனந்ழட,

பிடுட்மக ழபண்டுளணன் ல்யவு ளற்று, அடற்கமக
ஊக்கணமக னதற்சய ளடமங்க ழபண்டும். ணற் ழடசங்கள்
டயண்மடுபவடபி, அபர்கவநப் மர்த்ட அபர்கவநப்
ழமழப ண்ஞி மனம் டயண்மடுபட அபர்கவநபி
ணக்குத்டமன் ளரித அபணமம். ளன்மல்

அபர்கலவத னன்ழமர்கள் ம்னவத னர்பிகர்கள்

ணக்குக் ளகமடுத்டயனப்டழமல் இப்டிப்ட்

ஆசமங்கவநக் ளகமடுத்டயனக்கபில்வ. ஆசமங்கவநப்
னஸ்டகத்டயல் லடயக் ளகமடுத்டயனப்ட ளரிசயல்வ; அவட
அபர்கழந த்டவழதம ஆதிம் டவனவ
பமழ்ந்டகமட்டி, இட வனவ மத்தந்டமன் ன்று

ன்மக யனொித்டபிட்டுப் ழமதினக்கயமர்கழந, அடடமன்
ளரிசு.
* " ளடய்பத்டயன்

குல்"இண்மம் குடதில்

"கயனஸ்டமச்ணம்" ன் உவதில் "அந்டஞின்
அன்மம்" ன் உட்ிரிவும் மர்க்க.
உதினடமஞத்டமல் உண்ம சமஸ்டயம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னன்மம் மகம்)
ஆசம பிதங்கள்
உதினடமஞத்டமல் உண்ம சமஸ்டயம்
இப்ழமட மன் ளசமன் பிதத்வட இன்ம் ளகமஞ்சம்
க்ஸ்ப்ளநதின் ண்ஞ ழபண்டும். பமழ்ந்ட கமட்டுபட,
னஸ்டகம் லடபட ன்று இண்டு ளசமன்ழன். ம்
ஆசம, அடேஷ்மங்கலக்கு கப்ட் சமஸ்டய

னஸ்டகங்கள் இனக்கயன். ஆமலும் இடயழ ன்மகத்
கபிக்க ழபண்டித பிதம் ன்ளபன்மல், அந்ட

கயந்ட கர்த்டமக்கள் அந்டப் னஸ்டகங்கநில் இட இட னொல்
ன்று லடயவபத்டடற்குப் ிழக அவடப் மர்த்ட
அப்டிதப்டி ங்கள் ண்ஞிமர்கநம, பமழ்ந்ட

கமட்டிமர்கநம ன்மல் அடடமன் இல்வ. அந்ட கயந்ட
கர்த்டமக்கலக்கும் னன்மயனந்ழட இந்ட ஆசம

அடேஷ்மங்கவந அபர்கலவத னர்பிகர்கலம்

பமழ்க்வகதில் அடேரித்டத்டமன் பந்டயனக்கயமர்கள்.
அவடத்டமன் ின் ந்டடயதமவ உத்ழடசயத்டப்
னஸ்டகத்டயல் லடய வபத்டமர்கள். அடமபட
சமஸ்டயத்வடப் மர்த்ட பமழ்க்வக த்டபில்வ.
பமழ்க்வகதில் த்டப்ட்வடழத சமஸ்டயத்டயல்
லடயமர்கள். ணடேஸ்ணயனடய னடம ந்ட
ஸ்ணயனடயவதப் மர்த்டமலும் ரி, ஆஸ்டம்-

ஆச்பமத றத்ங்கவநப் மர்த்டமலும் ரி, அழக
டர்ண சமஸ்டயங்கநில் சயடயக் கயக்கும் னொல்கவநத்
டயட்டிக் ளகமடுக்கும் யந்ட க்ந்டங்கவநப் மர்த்டமலும்
ரி அந்ட ணடேழபம, ஆஸ்டம்ழம, ஆச்பமதழம,

யந்ட க்ந்டம் ண்ஞிபழம டமங்கநமக என சயன்
'னொல்' கூப்

ண்ஞிடமகச் ளசமல்யக் ளகமள்நபில்வ;

ற்கழப இனக்கய னொல்கவநத் டயனம்ச்
ளசமல்கயடமகழப ஸ்ஷ்ணமக ற்டும்.

இட என ளரித ஆச்சர்தம். "மட டர்ணம்" ன்
பமர்த்வடக்கு னற்யலும் ளமனத்டணமக, னஸ்டகங்கள்
ழடமன்றுகயடற்கு னன்ழ ம்னவத டர்ணமசம

பமழ்க்வக ழடமன்யபிட்ட! னடல் னடயல் தமர் இப்டி
ஞ்ச கச்சத்வட ற்டுத்டயட? ளற்யக்கு இப்டி இப்டி
இட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று 'இமகுழட்' ண்ஞிட
தமர்? ந்டக் கமரிதணமமலும் ஆசணம் ண்டபடற்கு,
ளற்யதில் குட்டிக் ளகமள்படற்கு 'ஆம் பினம' ன்று
ன்வக்கமபட தமமபட ளசய்டமர்கநம? என்றும்
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. ஆடயக்கும் ஆடயக்கும்

ஆடயதியனந்ழட இப்டிளதல்மம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

இந்ட ழமகத்வடளதல்மம் ஸ்னஷ்டித்டயனக்கய என

ணமசக்டயவத ப்ழமடம் ளடமட்டுக்ளகமண்பர்கநமக
அந்ட ஆடய னனர்கள் இனந்டடமல், இந்ட ழமக
பமழ்க்வகக்கு ட ல்ட, இடற்கும் ல்டமக இனந்ட
ளகமண்ழ இடயயனந்ட பிடுபித்ட யத்தமந்டத்டயல்

ழசர்க்கக் கூடிதடமக உள்நட ட ன்வட அபர்கள்
ளடரிந்டளகமண்டு, அப்டிழத பமழ்ந்ட கமட்டிதடடமன்
ம்னவத டர்ணங்கநமகவும், ீடயகநமகவும்,

ஆசமங்கநமகவும், அடேஷ்மங்கநமகவும் ஆகய
சமஸ்டயங்கநில் கூப்ட்டினக்கயன்.
இந்ட மட டர்ண ணமர்க்கத்வட, ஆசம அடேஷ்மப்

மவடவதப் ழமட்பர் தமர்? ழர் ளசமல்த் ளடரிதமட.
குயப்மக தமவனேம் கமட் னடிதமட. ஆமல் மவட

ணட்டும் இனப்ட ளடரிகயட. இடமல்டமன் மன் யந்ட
டர்ணத்வட, "எற்வதடிப் மவட" ன்று ளசமல்பட*.
எற்வதடிப்மவட ித்தைணமகத் ளடரிகயட. ஆமல்

தமர் ழமட்மர் ன்று ழகட்மல் ளசமல்த் ளடரினேணம? டமர்
ழமடு, கப்ி ழமடுக்ளகல்மம் ளசமல்மம். இந்ட
கவுன்சயர் டயட்ம் ழமட்மர்; இந்டக் கணயர்

மங்ைன் ண்ஞிமர்; இந்டக் கன்ட்மக்ர் ழபவ
டுத்டக் ளகமண்மர்; இந்டத் இந்டத் ளடமனயமநிகள்
ழபவ ளசய்டமர்கள் ன்று ணற் ழமட்கலக்ளகல்மம்
கமஞணம ஆவநக் கமட்மம். எற்வதடிப்மவடக்கு
ணட்டும் னடிதமட. அட 'ப்நமன்' ண்ஞி, 'ளணர்ளணன்ட்'
மர்த்ட, சம்நம் ளகமடுத்டப் ழமட்டல். தமர் ன்று
குயப்மகச் ளசமல்த் ளடரிதமணல் அழக ங்கள்

ந்ட ந்ழட உண்மட அட. ழமட் ழமட் ிகு

அடயல் ங்கள் க்கயமர்களநன்மல் இடழபம

ங்கள் ந்டடமழழத ற்ட் மவட! னஸ்டக
னொமல் ற்டுத்டம் பமழ்க்வக னவ இல்வ;
பமழ்க்வக னவதமல் ற்ட் னஸ்டக னொல்!
ணற் ணடமசமங்கள், ஸ்டமங்கநின் சட் டயட்ங்கள்

சயமல் உத்ழடசயக்கப்ட்டு, ப்நமன் ண்ஞிப் ழமட்வப.
அடடமன் டமர் ழமடு ணமடயரி ன்மதினக்கயட ன்று
ழடமன்மம். 'அடயழடமன் ழபகணமக கமர் பமரி
னடிகயட, உம்னவத எற்வதடிப் மவடதில்
னடினேணம?' ன்று ழகட்கமம். ஆமல் ன்மதினக்கய
அடற்குத்டமன் பனம பனம் ரிப்ழர் மர்த்டமக

ழபண்டிதினக்கயட. இல்மபிட்மல் குண்டும் குனயனேம்
பிலகயட. எற்வதடிப் மவடழதம ரிப்ழமகயக்

ழகள்பிப்ட்டினக்கயீர்கநம? ங்கள் க்க க்கத் டமர்
ழமட் ழடய்கயட ன்மல், எற்வதடிப் மவடழதம
அபர்கள் க்க க்க இன்ம் உறுடயதமகவும்

நிச்ளசன்றும் ஆகயட. அடமபட ங்கள் பமழ்ந்ட
கமட்டும்ழமட, பழம சயர் 'ப்நமன்' ண்ஞிடமக உள்ந
பனயனவகள் அடற்கு ஈடு ளகமடுக்க னடிதமணல் சயத்டப்
ழமகயன். இப்டித்டமன் னங்கம கயழக்கர் ணடம்,
ீப்ன ணடம், கன்ஃனயதஸ் ணடளணல்மம்
டுட்டுப்ழமய்பிட். ஆமல் ம்னவத சமஸ்டய
ஆசவஞகழநம பனய பனயதமக ங்கள் அடேஷ்டிக்க
அடேஷ்டிக்க ழணலும் ழணலும் ிகமசம் ளற்யனக்கயன்.
கமர் பமரி ணமடயரி இங்ழக ழசழபண்டித இத்டக்கு
ழபகணமகப் ழமய்ச் ழச னடிதமணயனக்கமம்; யன்று
யடமணமக, டிப்டிதமகத்டமன் 'பல்னைன்' ஆகய goal

பனம்; ஆமல் யச்சதணமக பனம். டமர் ழமடில் ழமகய
கமர் ழபகணமகப் ழமமலும் goal- அவனேணம ன்ழட

ந்ழடகம். ழபகணமகப் ழமபடமழழத அடற்கு பித்ட
பந்டபிடுகயட. அழடமடு கூ ழமடும் குண்டு குனய
பிலந்ட ரிப்ழமகயட! ழமட் இப்டி ஆபடமல் கமர்
பமரிதிலும் ளரித ஆத்டக்ழக இணயனக்கயட.

எற்வதடிப் மவடதில் என மலம் ஆக்யளன்ட்
ற்மட.
இன்ளமன்வனேம் கபிக்க ழபண்டும். டமர் ழமடு ழணடு
ள்நம், குறுகல் பனய னடமடகநில் சுற்யச்
சுற்யத்டமன் ழமகும். எற்வதடிப்மவடழதம குறுக்கு பனய
அடமல், டமர் ழமடில் சுற்ய பவநத்டக் ளகமண்டு கமரில்
ழமய் என இத்வட அவகயடற்குள், எற்வதடிப்

மவடதில் ந்ட ழமழத அந்ட இத்வட அவந்ட
பிமம். ப
ீ
ஆமய்ச்சயக்கமர்கள் ளசமல்கயவடழத
எப்னக் ளகமண்மலும் குவந்ட ைம் தமதிம்
பனணமக (3000 B.C. -- Vedic Civilisation ன்கயமர்கள்) ,

டைற்றுக்கஞக்கம டவனவதிர் ந்ட பனயவத மம்
பிட்டு பிட்டு, மம் ளகட்ட ழமடமளடன்று ின்

ந்டடயதினக்கும் ளகடுடவ உண்மக்கயதினக்கயழமம்.
ங்கள் க்கமணழதினந்டமல் எற்வதடிப்மவட
னெடிப்ழமய் பிடுணல்பம? இந்டத் டவனவதிம
மம் ம்னவத சமஸ்டய ணமர்க்கம்
பனங்கமத்டபனக்குத் ளடரிதமணழ னெடிப் ழமகய
ணமடயரிப் ண்டம் ளரித ழடமம் ணக்கு ற்மணல்
கனஞமனெர்த்டயதம கபமன் டமன் கமப்மற் ழபண்டும்.

இப்ழமடமபட மம் இந்ட பிதங்கவந ஆழமசயத்ட, ம்

னன்ழமர்கள் ளசன் பனயதிழ டயனம்ி, ஆசம

அடேஷ்மங்கவந த்டய ழணன்வண அவத ஈசன்
ணக்கு ல்யவபக் ளகமடுப்மமக!
* 'ஆசமம்'ன்

னந்வடத உவதில் "எற்வதடிப்

மவட"ன் ிரிவும் மர்க்க.
ஆசமனம் ஆமனம்
மனம் ஆமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
மனம் ஆமனம்
மம எனத்டன் இனந்டமன். அபனுக்கு என குன. அபர்
ல் ணமன். அடிக்கடி அண்ணவக்குப் ழமய்
உழடசம் ண்ஞிபிட்டு பனபமர். அப்டி என மள்
கமம் [கமவதில்] ழமபர் ீண்ழம் அழக
பிதங்கவந டுத்டச் ளசமல்யக்ளகமண்டினந்டடமல்
ணத்தமன்ம் பந்டபிட்ட.
"இங்ழகழத

ிவை ண்ஞிபிட்டுப் ழமகடம். ஆசம

யதணத்ழடமடு, டிதமகப் ண்ஞிப் ழம ற்மடு
ளசய்கயழன்" ன்று மம ளமம்வும் ழகட்டுக்
ளகமண்மன்.

அபனுவத ிமர்த்டவவத ணறுக்க னடிதமணல்
ணமன் அண்ணவதிழழத ழமம் ளசய்டமர்.

அப்ழமட ல் ளபதில் ழபவந பந்டபிட்டமலும், ஞ்ச
க்ஷ்த ழமம் ண்ஞிடயல் அபனக்குக் கவநப்மக

இனந்டடமலும் அங்ழகழத ளகமஞ்ச ழம் இவநப்மயமர்.
அபர் சயண ரிமம் ண்ஞிக்ளகமண் அவதின்
சுபரில் ளடமங்கயக் ளகமண்டினந்ட என னத்ட ணமவ

அபர் கண்ஞில் ட்ட. அட மமவுவதட. பிவ
உதர்ந்ட னத்டமமட.
ல் வபமகயதம அபனக்கு டமழம அன்வக்கு
அந்ட னத்டமமத்வடப் மர்த்டவுன் அவட டுத்ட
வபத்டக்ளகமண்டு பிழபண்டும் ன் ண்ஞம்

உண்மதிற்று. ளமம் 'ஸ்ட்மங்க்'-ஆக உண்மதிற்று.
க்கத்டயல் தமனணயல்மடடமல் சட்ளன்று அவட டுத்ட
பஸ்டயத்டக்குள் எநித்ட வபத்டக்ளகமண்டு பிட்மர்.
மடமஞ ணிடர்கள் ண்ஞிமழ டயனட்டு ன்ட
மபம், குற்ம். ணமமக, ம குனபமக இனந்டபர்
ளகமஞ்சங்கூ ணவ உறுத்டமணல் இப்டிப்

ண்ஞிபிட்டு, டமம் மட்டுக்கு ஆச்ணத்டக்குத் டயனம்ிப்
ழமய்பிட்மர்!

சயத்ழட [சற்று] மனய ஆ அப்னம் மம் டயனட்டுப்

ழமய்பிட்ளடன்று அண்ணவதில் ளடரிந்டட. எழ
ப்ன. ங்ழக மர்த்டமலும் ழடடிமர்கள். தமவனேம்
பிமணல் ழசமடவ ண்ஞிப் மர்த்டமர்கள். ஆமல்
பமஸ்டபத்டயல் அட கமஞமணல் ழமடர்க்குக்

கமஞணம குனவப ணட்டும் பனம் ளகமஞ்சங்கூ
சந்ழடப்பில்வ. ளன்மல் அன்ிக்கு

[அன்வக்கு] பவதில் அபர் அவ்பநவு
சுத்டமதினந்டபர்.
'னய

ஏரிம் ண்ம் ஏரிம்' ன்று தமர் தமவழதம

ிடித்ட, ணரிதமவட ஸ்டமத்டயயனந்டபர்கவந பமதமல்
ழகட்டும், ஆள்-வகவந அடித்ட உவடத்டம்

'ன்ளகமதரி', 'இன்ளபஸ்டிழகன்' த்டயமர்கள்.

டவதம்

என்றும் கயவக்கபில்வ.
என மள் ழமச்சு. அன்று மத்டயரி னலக்க குனவுக்கு
ரிதமகத் டெக்கழணதில்வ. குற்னள்ந ளஞ்சு

குறுகுறுத்டடமல் அல். ணத்தமம் ண்ஞிட ழமடமட
ன்று மத்டயரினேம் ழடம கன்ம ின்ம ண்ஞம். அட
ழபடம் - இட ழபடம் ன்கய ஆவச

ழடமன்யக்ளகமண்டினந்டடமழழத டெக்கம் பபில்வ!
ளரித சமப்மடு சமப்ிட்டுபிட்டு, மத்ரி னம டெங்கமடடமல்
ீர்ஞக் ழகமநமறு ற்ட்ட. ணறுமள் னனயத்டக்
ளகமள்கயழமழட பதிற்யழ 'கனம' ண்ஞ

ஆம்ித்டட. ழடய ிடித்டக் ளகமண்ட; அஞ்சு டவப,
ஆறு டவப 'ழமய்' ளமம் ீணமய்பிட்ட. ல்
ளபதில் ழபறு பந்டபிட்ட.

ஆமலும் இப்டி உம்ன ஆதமப்ட்டுப் ழமமலும்
ழடயதமடயயனந்ழட அபனவத ணறக்கு என
ளடநிவு ற்த் ளடமங்கயதினந்டட. னடல் மள்
உண்ம ளகட் ண்ஞனம், ஆவசகலம்
ளகமஞ்சங்ளகமஞ்சணமக பிகயக் ளகமண்ழ பந்ட.

இப்ழமட இிழணழ 'ழமபடற்கு' டவுழணதில்வ

ன்கய ணமடயரி உம்ன கயனயத்ட மமக ஏய்ந்டழம

ஸ்டயடயதில் அபனவத பனக்கணம உசந்ட ணழ
அபனக்குத் டயனம்ிபிட்ட.
அந்ட ளபதியழ, உம்ன ஏய்ந்ட ழம யவதிழழத
னத்ட ணமவவத டுத்டக்ளகமண்டு அண்ணவக்கு
ஏடிமர்.

மமக்கயட்ழ ழமய், அந்ட மத்வடக் ளகமடுத்டமர்.
"ன்

கமஞளணன்ழ ளடரிதபில்வ. ழற்வக்கு

ணத்தமன்த்டயயனந்ட ன் னத்டய ளகட்டுப்ழமய்க் கயந்டட.
அந்டக் ளகட் ஆழபசத்டயல் மன்டமன் இந்ட ணம

மபத்வடப் ண்ஞிட. ந்யதமயதமபன், சயஷ்தன்
ன்று டன்வ ஆஷ்மதித்டயனக்கயபனுவத ளமத்வட,
அபன் ழமட் ஆமத்வடனேம் சமப்ிட்டுபிட்டு உழ
அரிக்கய மத்வடப் ண்ஞிபிட்ழன். டயனவ

ப்டித் டண்டிக்க ழபண்டுழணம அப்டி க்கு சயவை
ண்ட. அழடமடு இன்ம்  ழவ இடபவ
ந்ழடப்ட்டு ீ டண்டிக்கும்டிதமகவும்

கண்டிக்குடிதமகவும் ழர்ந்டடற்கும் மன் கமஞணமடமல்
அளடல்மபற்வனேம் ழசர்த்ட வபத்ட க்குச் சயவை
ளகமடு. ன்மல் த்டவ யமடயகலக்குக் கஷ்ம்
ற்ட்டு பிட்ளடன்டயல் க்கு உண்மதினக்கும்
ழபடவ அப்ழமடடமன் டீனம்" ன்று மமபிம்
ளசமன்மர்.
மம சயரித்டமன். "உங்கள் சயஷ்தன் ன்கயடமழழத

உங்கலவத அடேக்த்டயல் க்கும் ழடம ளகமஞ்சம்

அயவு உண்மதினப்டமல் ன்மல் உண்வணவத

ஊகயக்க னடிகயட. ீங்கள் இப்ழமட ளசமன்ணமடயரி என
மலம் ந்டயனக்க னடிதமட. உங்கலவத ண
டதமநத்டயமல்டமன் ீங்கள் இப்டிக் கவட
ளசமல்லுகயீர்கள். யத் டயனன் ன் டண்வ

கயவக்குழணம ன் தத்டயல் அப்னம் உங்கநிம் பந்ட,
'சஞமகடய, கமப்மற்

ழபண்டும்' ன்று கமயல்

பிலந்டயனப்மன். டஞ்சம் ன்று பந்டபவத்

டமங்கயத்டமமக ழபண்டும் ன்று கனவஞதில் அபனுக்கு
அதம் டந்டபிட்டு, இப்ழமட ீங்கழந குற்த்வடச்
ளசய்டடமகக் கவட ளசமல்லுகயீர்கள். ீங்கள் குற்த்வட
எத்டக்ளகமண்மலும், ீங்கள் ளசமல்பவட மன்
எத்டக்ளகமள்ந ணமட்ழன்" ன்மன்.
ணமன் ளமம்வும் ணறுத்டமர். ணன்மடிமர். "மமகப்
ண்ஞி குற்ப்டி மன் டயனன். இப்ழமட ீ அந்டக்
குற்த்வட ணறுத்ட, மன் ளமய் ளசமல்கயழன் ன்டமக

இன்ளமன பிடத்டயல் ன்வக் குற்பமநி ஆக்குகயமய்!
ழபண்மணப்ம. ன்வத் டண்டி! அடடமன் ன் ணவ
ஆற்றும். குன ளசமல்வக் ழகட்க ழபண்டிதடம், குனவுக்கு
ந்ழடமம் டனபவடச் ளசய்படம்டமழ சயஷ்தின்
டர்ணம்?" ன்மர்.
மம ழதமசயத்டமன். அப்னம் ளசமன்மன் "க்குச்
ளசமல்ழப பமய் கூசயமலும் ீங்கள் பிமப்ிடிதமகச்
ளசமல்படமல் ீங்கள்டமன் மத்வட டுத்டடமக
வபத்டக்ளகமள்நப் மர்க்கயழன். ஆமலும் குற்ம்

என்மகழப இனந்டமலும் ந்டக் கமஞத்டக்கமக அட

ண்ஞப்ட்ட ன்வடனேம் ஆமய்ந்ட அவட எட்டிழத
எழ குற்த்டக்கு ழபறு ழபறு சயவைகவந ீடய

சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. ப்டிதமகப்ட்பர்,
ன் ணமடயரிதம ந்டர்த்டயல், ந்ட பிடணம
ழமக்கத்டக்கமகக் குற்ம் ளசய்டமர் ன்று கபித்ழட

டீர்ப்னச் ளசய்த ழபண்டும். (ர்க்கம்ஸ்ன்ஸ், ழணமடிவ்
மர்த்ழட ளன்ளன்ஸ் ண்ஞ ழபண்டும் ன்றுடமழ
இப்ழமடம் ம இனக்கயட?) அடமழ, ணமம

டமங்கள் இப்டிளதமன கமர்தம் ண்ஞி ீர்களநன்மல்
ந்டக் கமஞத்டயன் ழணழ அப்டிப் ண்ஞி ீர்கள் ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் டண்டிக்கயடற்கயல்வ. னடல்
டவப குற்ம் ண்ஞிபர் டமழண அவட

எத்டக்ளகமண்டு, டயனட்டுக் குற்ணமமல் ளமனவநனேம்
எப்னபித்ட பிடுகய ைத்டயல் டண்டிக்கமணழ

பிட்டுபிமம் ன்றும் சமஸ்டயம் இம் டனகயட"
ன்மன்.
"இப்டிளதல்மம்

ளசமல்ய ன்வ ீ அடிழதமடு

டண்டிக்கமணல் பிப்மட. த்டவழதம கமணமக ீடய
ரிமம் ளசய்ட பந்டயனப்டமல் ீடமன் கமஞத்வடக்
கண்டுிடித்ட, ளகமஞ்சழணம ஞ்சழணம அடற்கம

சயவைவதத் டழபண்டும். ளன்மல் இந்டத் டயனட்டு
னத்டய க்கு ப்டி பந்டட ன்டற்கு க்கு ந்டக்
கமஞனம் ளடரிதபில்வ" ன்று குன ளசமன்மர்.
அடற்கு மம, "உங்கவநப் ழமன் என ணமழ டன்
ளசமந்ட பிதணம என்யல் கமஞம் ளடரிதபில்வ
ன்னும்ழமட ணற்பர்கள் தமர் அவட ஆமய்ந்ட

ளடரிந்ட ளகமள்ந னடினேம்? டமங்கழந டீர்கணமகச் சயந்டவ
ளசய்ட ளசமன்மல்டமனுண்டு" ன்மன்.
"ரி, ழற்வக்குக்

ளகட்டுப் ழமதினந்ட னத்டயவத

இன்வக்கமபட ளடநிபித்ட, ளகட்டற்குத் டண்வ
பமங்கயக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன் னத்டயவதத் டந்டயனக்கய

கபமவப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமண்டு மர்க்கயழன்"
ன்று அந்ட ணமன் ளசமல்ய, ஈச்பத் டயதமம்
ண்ஞிமர்.
ளகமஞ்ச ழத்டக்கு அப்னம், "ஆணமம்; இப்ழமடடமன்
கமஞம் ளகமஞ்சம் னப் ஆம்ித்டயனக்கயட.

ழற்வக்கு பனக்கத்டக்கு பித்தமணமக டமபட
ந்டடம ன்று மர்த்டமல், ீ ிரிதத்டயன் ழரில் யர்ந்டம்
ளசய்டடமல் மன் இங்ழக சமப்ிட்ட என்றுடமன்

ளடரிகயட. அடற்கப்னந்டமன் இந்ட ம கமரிதத்டயல் ன்
னத்டய ிழபசயத்டயனக்கயட. அழடமடு அப்னனம்,
மத்ரிகூ, ணஸ் ழகட்ழ கயந்டட. ஆமல் இன்வக்கு
அடயமம் ணமடயரி ழடயதமக ஆகக் ளகமஞ்சங்

ளகமஞ்சணமகத் ளடயவு ற்ட்டு, ண்ஞி டப்ன
னரிந்டபிட்ட. இப்ழமட இடற்குக் கமஞனம்

ஊயத்டக் ளகமள்ந னடிகயட. ழற்றுச் சமப்ிட்
அன்ம் பதிற்யல் இனந்டபவதில் ணற

ழகட்டுப்ழமதினந்டயனக்கயட; இன்வக்கு ளடய்ப
ங்கல்த்டமல் அடயமம் உண்மகய, அட ளபநிழத
ழமகப் ழமகக் ளகட் ண்ஞனம் ளபநிழதயதினக்கயட
ன்று ழடமன்றுகயட. இடயயனந்ட சமஸ்டயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயடி அன் ழடமத்டமல்டமன்

குஞழடமம் ற்ட்டினக்கயட ன்று அடேணமிக்கத்
ழடமன்றுகயட. அடேணமத்வட ஊர்யடம் ண்ஞிக்

ளகமள்படற்கு ீ ழபண்டுணமமல் ழற்று அன்ணமகப்
க்குபம் ண்ஞி அரிசய னடமடகள் ங்ழகதினந்ட
பந்டட ன்று பிசமவஞ ண்ஞிப் மர்" ன்மர்.
அன்ம் ன்டயல் ப்ழமடீன், கமர்ழமவட்ழட்,
வபணயன் னடயத ணட்டும் இல்வ. அவடச்
சவணத்டபர், டமன்தணமகவும் ச்வசக் கமய்கயதமகவும்
அவட பிவக்ழகம டமணமகழபம ளகமடுத்டபர், அவடப்
திர் ண்ஞிதபர் ஆகயதபர்கலவத
குஞழடமங்கலம் அந்ட அன்த்டயல் லக்ஷ்ணணமக

ளமயட் ஆகய, சமப்ிடுகயபனுக்குள் ழமகயட. இபர்கள்
ழடமனவதமபர்கநமதினந்டமல் சமப்ிடுகயபவனேம்
அந்ட ழடமம் ளடமற்யக்ளகமள்லம். இடடமன் அன்
ழடமம் ன்ட.
மம உழ உக்மஞ ணஞிதக்கனுக்குத் டமக்கர ட

அனுப்ிமன். னடல் மள் குனவுக்குச் சவணத்டப் ழமட்
அரிசய ங்ழகதினந்ட பந்டட ன்று பிசமரித்டத்
ளடரிபிக்கும்டி உத்டவு ழமட்மன்.

ணஞிதக்கமன் னம பிபங்கவநனேம் பிசமவஞ
ண்ஞித் ளடரிபித்டமன். ன் ளடரிபித்டமளன்மல்:
சயமள் னந்டய என ளரித ளகமள்வநக்கமன்
கவத்ளடனபில் என ளரித ணநிவகக் கவதியனந்ட
ளமம் உசந்டடம ன் சம்ம னெட்வகவநத் டயனடி,
அப்னம் ம ழபகர்கநிம் ிடிட்டுபிட்மன்.

அபழமடு, அரிசய னெட்வனேம் வகப்ற்ப்ட்ட. அப்னம்

அபனுக்குச் சயவைனேம் பிடயக்கப்ட்ட. ஆமலும்
உவவணக்கு (அரிசயக்கு) ளமந்டக்கமன் அவட

மமங்கத்டயயனந்ட டயனம்ி பமங்கயக் ளகமள்படற்கம due
date ஆகயனேம்

டமழம ஆமகபில்வ. அடமல்

சட்ப்டி அந்ட அரிசய அண்ணவப் ண்கசமவதில்

ழசர்க்கப்ட்டுபிட்ட. ழற்றுபவ ிழதமப்டுத்டமட
அந்ட அரிசயவதத்டமன் ல் கணமதினக்கயழட, னடல்
னடயல் குனவுக்கு வழபத்தம் ண்ஞிமல்,

மக்கயளதல்மம் அபனவத ிமடணமகுழண ன்று
யவத்ட ழற்று மகசமவக்கமர்கள் அபனக்குச்
சவணத்டப் ழமட்மர்கநமம்.
ணஞிதக்கமன் மமவுக்கு இந்ட பிபங்கவநத்
ளடரிபிக்க, மம ணமனுக்குச் ளசமன்மன்.
இண்டும் இண்டும் மலு ன்கய ணமடயரி அந்ட
ணமனுக்கு ப்டித் டயனட்டுப் னத்டய உண்மச்சு ன்ட
ளடரிந்ட பிட்ட. டயனட்டுச் ளசமத்வட ம டர்ணப்டி

மம ஸ்பகரித்டமலும்
ீ
அட ணமனுவத மத்பிக
ந்யதம டர்ணத்டக்கு பிழமடணமடமல் அபவ
'அஃளக்ட்’ ண்ஞிபிட்ட.

ஆமலும் அபர் ணரிந்ட

குற்ம் ண்ஞமடடமலும், அபனவத னர்ப சரித்ம்

சுத்டணமடமலும் கபழ அப்னம் அபனக்கு அடயமம்
உண்மகுணமறு ண்ஞி அபனவத உம்ில் அந்ட

அன் த்ட த்டணமய்ச் ழசமணல் ளபநிழதறும்டிச்
ளசய்ட, ழடமத்வடப் ழமக்கயபிட்மன்.
மமபிம் குன, "மர்த்டமதம? இடமல்டமன் மமபின்
அன்ம் கூமட ன் சமஸ்டய யதணப்டி மன்

இனந்ழடன். ீ ிடிபமடம் ிடித்டமய் ன்டமல் மன்

பிட்டுக் ளகமடுத்டடயல் இத்டவ பிவ பந்ட ழசர்ந்டட.
"ப்டி

எனத்டனுவத பிதமடயதின் அடக்கள்

இன்ளமனத்டன் சரீத்டயல் பி அந்ட பிதமடய
இபனுக்குத் ளடமற்யக் ளகமள்கயழடம அப்டிழத, ளகட்
ண்ஞத்டன் ளசய்ட கமர்தங்கநில் ம்ந்டப்ட்
பஸ்டபில் அவடச் ளசய்டபின் ணமயகப்
ணமடக்கள் எட்டிக் ளகமண்டினக்குணமடமல், அந்ட
பஸ்ட இன்ளமனத்டனுக்கு உள்ழந ழமமல்,
இபனுக்கும் அந்டக் ளகட் ண்ஞம் ளடமற்யக்
ளகமள்லம். ழற்றுச் சமப்ிட் அரிசயதில் டிந்டயனந்ட

டயனட்டுக் குஞ ணமடக்கள் க்குள்ழந ழமடன்
பிவநவபப் மர்த்டடயயனந்ட இட வ்பநவு
உண்வணளதன்று யனொஞணமகயட" ன்மர்.

கமஞத்வடப் மர்த்ழட குற்த்டக்குத் டண்வ
டழபண்டுளணன் மம, அபவ யர்ப்ந்டப்டுத்டயச்
சமப்ி வபத்ட டமன் என ணமனுக்குப் க்குபம்
ளசய்னேம் உஞவு ப்டிதினக்க ழபண்டுளணன்று

கபிக்கமடடமழழத இப்டி ற்ட்டமல் குற்ம்
டன்னுவதழட ன்மன். அபவ 'அப்மல்வ்'

ண்ஞிபிட்மன். அட அயதமவணதமல் அபன் ளசய்டழட,
ல்ளண்ஞத்டனும் குனக்டயதமலும் அபன் ளசய்டழட
ன்டமலும், அபன் ச்சமடமப்ட்டு ணன்ிப்னக் ழகட்டுக்
ளகமண்டமலும் குற்ணமகமட ன்று குனவும் அபவ
ைணயத்ட பிட்டுபிட்மர்.

உஞவும், அடனுன் ளடமர்ன ளகமண்ழமனம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
உஞவும், அடனுன் ளடமர்ன ளகமண்ழமனம்
இப்டித் கவட ழமகயட. இடயழ மம் கபிக்க
ழபண்டிதட ன்ளபன்மல் சமப்மட்ழமடு
ம்ந்டப்ட்பர்கநின் குஞ-ழடமங்கள்
சமப்ிடுகயபவ மடயக்கயன் ன்ழட. அந்ட குன
ணமடயரிழத மனம் ளடரிதமத்டத்டமல்டமன்

ழடமனள்நபர்கநின் ம்ந்டம் ளகமண்வடச்

சமப்ிடுகயபர்கநமதினப்ழமம். உங்கவந எனத்டர்
சமப்ிக் கூப்ிடுகயமர்; அல்ட க்நப்

[ழமட்ல்] ,

கமன்டீன் டயமபட பழம சவணத்ட, பழம 'ர்வ்'
ண்டபவட ீங்கள் சமப்ிடுகயீர்களநன்மல்,

இபர்கலவத குஞளணன், ழடமளணன் ன்று
உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்க னடிதமடடமன். ஆமல்
இப்டிப்ட் யவதில் மம் சமப்ிடுபடமல், அந்ட

ணமவ கபமன் ணன்ித்ட ல் னத்டயவதத் டந்டட
ழமல் ணக்கும் ண்ஞி பிடுபமன் ன்று யவத்ட

பிக் கூமட! அப்டிப்ட் ணமவனேங்கூ என
மளநல்மம் அன் ழடமம் சறுக்கயத்டமன் பிட்ட.
அபழ சயஷ்தன் ளமத்வட அரிக்கய மத்வட
னடயல் ளசய்தத்டமன் ளசய்டமளன்மல், அபர்
ணமடயரிதில்மணல் மடமஞ ஆமணயகநமக உள்ந ம்
கடய இவடபி வ்பநழபம ழணமசணமகுளணன்றுடமன்
அயவு ள ழபண்டும்.

ளடரிதமணல்டமன் அழகத் டப்னப் ண்டகயழமம்;
பமஸ்டபம். ஆமல் ளடரிபிக்கயடற்குத்டமன்

சமஸ்டயங்கள் இனக்கயன்ழப, அபற்வ ன் மர்க்கக்
கூமட? ணக்கு அழக பிதங்கள் ஸ்பதணமகத்
ளடரிதமடடி ஈஸ்பன் ம் கண்வஞ னெடித்டமன்

வபத்டயனக்கயமளன்மலும், அபழ கண்வஞத் டயக்கப்
ண்டபடற்கமக அழக ணமன்கள் னெம்
சமஸ்டயங்கவநனேம் ளகமடுத்டயனக்கயமன் அல்பம? ழபழ
த்டவழதம கமர்தங்கவநச் ளசய்னேம் மம், கண் கண்
பிதங்கவநப் டிக்கும் மம், மம் ளசய்த ழபண்டிதட
ன், ளசய்தழபண்மடட ன் ன்று

ஈஸ்பமக்வஜதமகப் ளரிதபர்கள் ளகமடுத்டயனக்கய டர்ண
சமஸ்டயங்கவநப் மர்க்க ணமட்ழன் ன்று இனந்ட
ளகமண்ழ, "டர்ணமடர்ணம் ளடரிதமணல் டப்னப்

ண்ஞிடற்கமக கபமன் டண்டிப்மம?" ன்று ழகட்மல்
அட யதமதழணதில்வ.
இடபவதில் உங்கலக்கு ளடரிதமபிட்மலும் இழடம
இப்ழமட உங்கலக்குத் மன் ளசமன்டயனந்ட
ஆமத்டயமல் ப்டி குஞ-ழடமங்கள்

உண்மகயன் ன்று ளடரிந்ட பிட்டல்பம? அடமல்
[பிமணல் சயரித்டபமறு ளசமல்கயமர்] இடபவ ஆம
சுத்டத்வடப் மர்க்கமடடற்கமக உங்கவந கபமன்
ணன்ித்டயனந்டமலும் இிழணழ ணன்ிக்க ணமட்மன்!
இன்ளமன ஆர்க்னேளணன்ட் கூ ளடமற்று ழமய்க்கமன்
ன்று ளடரிதமணல் எனத்டனுன் னகயமலும்,
'ளடரிதமடபமச்ழச' ன்று

ழமய்க்கயனணய இபவ பிட்டு

பிடுகயடம? அந்டக் கயனணய ம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல்
'வணக்ழமஸ்ழகமப்'னக்குத்

ளடரிகயளடன்மல்,

'வணக்ழமஸ்ழகமப்'னக்கும்

ளடரிதமணல் ஜமிகலக்ழக

ளடரிகயவபடமன் ணமயகப் ணமடக்கள் - ல்,
ளகட் ண்ஞங்கநின் ளபநி னொங்கள். இடகலம் கயனணய
ணமடயரிடமன் ளடரிந்டபம, ளடரிதமடபம ன்று

மர்க்கமணல் வுகயன் ன்று ஆர்க்னேளணன்ட்.
சுத்டணம ஆமம் ன்ட இண்டு பிதங்கவநப்
ளமனத்டட. என்று, ஆமணமக ஆகய பஸ்டக்கள் டமிதம், கமய்கய னடம டமர்த்டங்கள் - ஸ்பதணமக
சுத்டணமவபதமதினக்க ழபண்டுளணன்ட. அடமபட
ளபங்கமதம், னள்நங்கய ணமடயரி ணவக்

ளகடுக்கயவபதமக அவப இனக்கப்மட. இவடப் ற்ய

அப்ம் ளசமல்கயழன். இண்மபட, அந்ட ஆமம் ம்
இவதில் பந்ட பிலகய பவதில் அடயல்
ம்ந்டப்ட்பர்கள் சுத்டர்கநமதினக்கழபண்டும்.
இந்ட இண்மபட அம்சத்வட emphasize
ளசய்படற்கமகத்டமன் மம-குன கவட ளசமன்ழன்.
ற்கழப உள்ந கவடடமன்.

என பிதத்வட 'ஏப'மகழப ணயவகப்டுத்டய
ளசமன்மல்டமன் அடயல் உரித அநவுக்கமபட கபம்
ளசலுத்டபமர்கள் ன்கய ரீடயதில்டமன் இந்டக் கவட
உண்மகயதினக்கயளடன்று ழடமன்மமம். கவடதில்
குனவுக்குப் ழமட் ழமத்ழடமடு னடல்

ம்ந்டனள்நபர்கள் அவடச் சவணத்டப் யணமய
அண்ணவ சயப்ந்டயகள்; இண்மம் ம்ந்டம், குனவுக்கு

ிவை ண்ஞ யவத்ட மமவுவதட;

னென்மபடமகத்டமன் டயனின் ம்ந்டம் அடற்கு
பனகயட. அபனுவத ண்ஞம் அடயல்
எட்டிக்ளகமண்டினந்டளடன்மல், அழடமடு இன்ம் மமம்
ந்டமம் ம்ந்டங்கலள்ந ணநிவகக் கவக்கமன்,

பிபமதி ஆகயதபர்கநின் குஞ-ழடமனம் அடயழ
எட்டிக்ளகமண்டுடமழ இனக்கும்? இவடளதல்மம்
ஆமய்ச்சய ண்ஞிச் சமப்ிடுபளடன்மல் ட்டிிடமன்

கயக்க ழபண்டும் ழமத் ழடமன்றுகயட! ரியனெம்,
டயனெம் ன்கயணமடயரி மம் சமப்ிடுகய அரிசயவத,
கடுவக, ளபண்வக்கமவத பன் ப்டிப் திர் ண்ஞி,
பன் ப்டி ணமர்க்ளகட்டுக்குக் ளகமண்டு

பந்டமளன்ளல்மம் ஆமய்ந்ட ளகமண்டினக்க
னடினேணம?
னடிதமடடமன். இடமல்டமன் சமஸ்டயத்டயழழத
பஸ்டவுக்ழக உள்ந ழர்த் ழடமத்வடக் கபிக்கச்
ளசமல்யபிட்டு அடயல் ம்ந்டப்ட்பர்கநில்

ணற்பர்கவந ஏநவு டள்நிபிட்டுக் கவசயதில் அழடமடு
ம்ந்டப்டுகய இண்டு ழவ ணட்டும் னக்தணமகக்
கபிக்கச் ளசமல்யதினக்கயட. ' Raw -ஆக (கச்சமப்
ளமனநமக) அரிசய, ணற் டமன்தங்கள், கமய்கள்
னடமவப ங்ழகதினந்ட ழபண்டுணமமலும்
பந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். மம் கமசு ளகமடுத்ட அவட
பமங்குகயழமட, இப்டி அடற்கமக மம் என டயதமகத்வடப்
ண்ஞிபிடுபடமல், அடயல் டிந்டயனக்கய ணமயகப்
ணமடக்கள் ம்வணத் ளடமமட. அல்ட ம் ளசமந்ட

பதயழம, மம் இனக்கய பட்டுத்
ீ
ழடமட்த்டயழம அவப

பிவநந்ட பனகயழமட அடன் ளமனட்டு மழண

ளசபனயக்கயழமம், உவனக்கயழமம், ம் ண்ஞத்வடனேம்
கபத்வடனேம் ளகமடுக்கயழமம் ன்டமல் அவப raw-ஆக
உள்ந ழமட ம்வணப் மடயக்கமட ன்று வபத்டக்
ளகமள்நமம். ஆமலும், "ச்வசத் டமிதத்வடனேம்

கயகமவதனேம் மம் னயப்டற்கு ழதமக்தவடதமக ழபக
வபத்ழடம, ளமயத்ழடம, அவத்ழடம சமப்மமக ஆக்கும்
சவணதல்கமன் தமர், அப்னம் அவட டுத்ட ணக்குப்

ரிணமறுபட தமர் ன்று மர்த்டக்ளகமள். இந்ட இண்டு
ழர் மத்பிகணமக இனந்டமல்டமன் அந்ட ஆமம் ம்
சயத்டத்டக்கு ல்ட ளசய்னேம்" ன்று சமஸ்டயம்

ளசமல்கயட. ளகட்டிதமக இனக்கய டமிதத்டயலும் ச்வசக்
கயகமதிலும் பிதபமதி, பிதமமரி ஆகயதபர்கலவத
ண்ஞம் 'இம்ப்ளஸ்' ஆபவடபிச் சவணதற்கமர்,

ரிசமகர் ஆகயதபர்கநின் ண்ஞம் ளபந்ட குவனந்ட
ஆமத்டயல் ன்மகப் டயந்டபிடும் ன்று
ழபண்டுணமமல் வபத்டக் ளகமள்நமம்!
ளகட்வடப் ழமழப ல்டம் ஆமத்டயல்
ம்ந்டப்ட்பர்கவநப் ளமனத்ட உண்மகயடம்

உண்வணடமன். னங்கமத்டயல், அடமபட ிமம்ணஞர்கள்
உத்ழதமகத்டக்குப் ழமக ஆம்ித்டடற்கு னந்டய, அபர்கள்
டமணமகத்டமன் ல்மம் ளற்று பந்டமர்கள். அரிசய
பமங்கக்கூ அபர்கலக்கு 'ழபய' கயவதமட. ஆமலும்
அபர்கலக்கு டமம் ண்ஞிபர்கள் ணரிதமவடழதமடும்
ிரித்ழடமடும் அர்ப்ஞம் ண்ஞிடமல் அந்ட ல்
ண்ஞத்டயன் சக்டயதில், பஸ்டக்கலக்கு ற்ளகழப
ற்ட்டினக்கக் கூடித ழடமம் 'ந்னைட்வஸ்'

ஆகயதினக்கயட. கவட மமவும் க்டயழதமடுடமன்

அர்ப்ஞம் ளசய்டமன்; ஆமல் அந்ட ஆமம் ன்
ணமின் னத்டயவதக் ளகடுத்டட? ளன்மல்,
மடர்ணடி தமனம் உரிவண ழகமமடட பிவளகமடுத்ட
பமங்கமபிட்மலும் மமவபச் ழசமணமதினும், உரிவண
உவவண இடகழந இல்மட த் னனர்கநின்

டர்ணத்ழடமடு அட எட்மட. இடயழ இன்ளமன்று: யச்
ளசமந்டக்கமன், உனபன் ஆகயதபர்கநியனந்ட ஆம்ித்ட
ஆமத்வடப் ரிணமறுகயபர் பவதில் ளமடபமக
ல்மனம் மணமன்த ங்கலக்குள்ந மணமன்த
குஞழடமங்கலள்நபர்கநமகழப இனப்மர்கள்.

சற்றுனன் ளசமன்மற்ழம இடயல் ல்டம் ளகட்டம்
என்வளதமன்று ந்னைட்வஸ் ளசய்ட ளகமண்டுபிடும்
ன்ழ வபத்டக் ளகமள்நமம். ஆமல் கவடதிழ
மடமஞணமக பனம் ளசய்தக்கூடித ழடமணமக

இல்மணல், ங்ழகழதம பழம ணட்டும் ளசய்கய ளரித
குற்ணமகழப உள்ந டயனட்டு ன்கய ணமழடமனம்

ழசர்ந்டயனக்கயடல்பம? அவட மமபின் ல்ளண்ஞம்
கூ ந்னைட்வஸ் ளசய்த னடிதமடடமன். குனபின்

டறம் அடற்கு அவ மநமபட அங்கயத்டமன் ழமதமக
ழபண்டிதினந்டயனக்கயட.
வனத கமத்டயல் மடமஞணமக ளமட ங்கநின்
குஞத்டயல் ல்ட மஸ்டயதினந்டட.
அப்டிதினந்டழமழட அடயல் ங்ழக ளகடுடல் இனந்ட
பிடுழணம ன்டமல் ஆம சுத்டயதில் அடயல்
ம்ந்டப்ட்பர்கநின் சுத்டத்வடனேம் கபி ன்று னொல்
ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

இப்ழமட, ம் மநில் - ளசமல் பனத்டணமகத் டமன்

இனக்கயட - சமஸ்டயங்கவந பிட்டு, ணம் ழமடி
ண்டபட ன்று மம் டற்கும் டஞிந்ட கமரிதங்கவநச்
ளசய்ட பனபடயல், ல்ட-ளகட்டகவந யறுத்டப்
மர்த்டமல் என்றுக்ளகமன்று ந்னைட்வஸ் ஆகமணல்,
ளகட்டடமன் டெக்கமக யற்கும் ன்ழ ளசமல்

ழபண்டிதினக்கயட. அடமல் ல்டயல் ழமகழபண்டும்
ன் ண்ஞம் ணக்கு இனந்டமல் ஆம பிதத்டயல்
மக்வடதமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்.
க்பம் ண்ஞமட ச்வச பஸ்டக்கவநக்கூ சமசரித்
டப்னத் டண்மக்கவநபி மஸ்டயதமகப்

ண்ஞிபர்கநிணயனந்ட பமங்கமணயனக்கப் மர்க்க
ழபண்டும். Smuggle ண்ஞிட, ப்நமக்

ணமர்க்ளகட்கமனுவதட இவபளதல்மம் கூமட.
சவணக்கயபர், ரிணமறுகயபர் இண்டு ழனம் தமளன்று
மர்த்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதட ளமம் அபசயதணமகும்.

ளமடபமகச் ளசமல்கயட ன்ளபன்மல் என டமதமழம,
த்டயிழதம சவணத்டப் ரிணமறுகயமளநன்மல் அவட

ழமத்டக்கு ழதமக்தணம மத்பிக ஆமம் ன்று
வபத்டக் ளகமள்நமம் ன்ழட. அபலவத
ளமடக்குஞம் ளமல்மடடமக இனந்டமலுங்கூ
னத்ிம், டயதிம் ணட்டும் ிரிதழண வபத்ட அபன்
ன்மக இனக்கழபண்டுளணன்று யவக்கயபநமகத் டமன்
இனப்மநமடமல் அபள் வக அன்ம் மத்பிகணமட
ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம் ன்று ற்ட்டினக்கயட.
னக்குஞங்கலம் உஞவும்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆகமனம்
னக்குஞங்கலம் உஞவும்
மத்பிகம் ன்று என பமர்த்வட ளசமன்ழன். ழமம்
ன்ட உம்வ பநர்ப்டற்கு ணட்டுணல். உள்நத்வட
பநர்த்டளகமள்படற்கும் உடவும்டிதமக அவடப்
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்டமழழத
சமஸ்டயங்கநில் ஆமத்வடப்ற்ய அழக யதணங்கள்
ளசமல்யதினக்கயட. ஆசமங்கநில் ணயகவும்

னக்தணமவபதமக ஆமத்வடப் ற்யத பிதங்கழந
வபக்கப்ட்டினக்கயன். இடயழ மணம டமத்ர்தம்
த்ப குஞத்வட பினத்டய ளசய்னேம்டிதமக ஆமம்
இனக்க ழபண்டும் ன்டடமன். ழகம டமணயல்மணல்,
கமண ழணமங்கநில்மணல், டட்ப்மணல், அடற்கமக
எழதடிதமக ணந்டணமகயச் ழசமம்ினேம் பனயதமணல்,

சமந்டணமகவும் ிரிதணமகவும் இனந்டளகமண்ழ ல்
சயந்டம சக்டயனேனும் க்ரிதம சக்டயனேனும் இனப்ட டமன்
மத்பகுஞம், மத்பிகம் ன்ட. எழ டட்ம் கமண

க்ழமடமடய உஞர்ச்சய பசப்டுபட இவப ல்மம் ஸ் ழம குஞம் அல்ட ம குஞம் ன்ட. எழ

ழமம்ல், டமண குஞம். இப்டி னென்று குஞங்கள்.
உஞர்ச்சயணதணமக, ஏபர்-இழணமமக, டமனம ன்று
டமறுணமமகக் கமரிதம் ண்டபட ஸ். அட என
'க்ஸ்ட்ரீம்' [ழகமடி]

. எழ 'ல்'மக, டற்கும்

ிழதமணயல்மணல் னத்டயதில்மணல் கமர்த

சக்டயனேணயல்மணயனப்ட டணஸ் - இன்ளமன
'க்ஸ்ட்ரீம்'. இண்டுக்கும்
'மன்ஸ்மக' இனப்ட

டுழப ணயவதில்

த்பம். ணயன் லச்சய ஸ்;

டமழ்ச்சய டணஸ்; ண யவ த்பம். ண்ஞம் கமரிதம்
இடகவநக் கட்டுப்மட்டில் வபத்டயனக்கய

த்பத்வடனேம்பி உசந்ட என யவ உண்டு. அங்ழக
ணஸ் (ண்ஞம்) , சரீம் (கமரிதம்)

இடகவந எனத்டன்

அடிழதமடு கந்டபிடுபமன். டணஸ் ணயன் டமழ்ச்சய

ன்மல், இட ணயன் பழ்ச்சய!
ீ
டணயழ டெங்குபமன்;
இடயழ ணமடய யவவண அடேபிப்மன். ன்
பித்தமளணன்மல், டெங்குகயபனுக்குத் டன்வத்

ளடரிதமட; ணமடயதியனக்கயபனும் ளபநிதில் மர்த்டமல்
டெங்குகயமற்ழமத் டமினந்டமலும் அபனுக்குத் டன்வ
ன்மகத் ளடரினேம்; டமன் என்றுடமன் இனக்கய

ல்மனம் ன்று ளடரினேம். இப்டிதினக்கயபன்,
மளணல்மம் சயன்டமக 'மன்', 'மன்' ன்று வடழதம
ளசமல்யக்ளகமண்டு அடற்கமக இத்டவ யம்வனேம்
ட்டுக்ளகமண்டினக்கயழமழண, அந்ட 'மவ'ப் ற்ய

யவப்ழம, அரிப்ழம ளகமஞ்சங்கூ இல்மணல், ஈஸ்பன்
வகக்கனபிதமக, ழமக கல்தமஞத்டக்கமக

ழமகுஞக்கமவபி யவதச் சயந்டயத்ட, யவதக்
கமரிதனம் ண்டபமன். மம் ட்டுக்ளகமண்டு,

அடிப்ட்டுக்ளகமண்டு ண்டபவட பி மஸ்டயதமகவும்
சபவஞதமகவும் இபன் ட்டுக் ளகமள்நமணழ
ண்ஞிபிடுபமன். த்ப-ஸ்-டணஸ்கவந
னக்குஞளணன்றும், இப்ழமட ளசமன் னென்றும் கந்ட

யவவத குஞமடீட ஸ்டயடய ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட.
கர வடதில் கபமனும் த்ரிகுஞங்கவநப் ற்ய

பிஸ்டமணமகச் ளசமல்ய அர்றிம் "

யஸ்த்வகுண்ழதம ப " - "னென்று குஞங்கலம்
இல்மடபமக, அபற்றுக்கும் ழணழ ழம" ன்கயமர் [2.45]
. "குஞ

த்த பிமக ழதமகம்" ன்ழ [கர வடதில்] என

அத்தமதம். அடயழ த்ப குஞம், ழம குஞம், டழணம
குஞம் எவ்ளபமன்யன் ழச்சனம் ன் ன்று

ளசமல்கயமர். அப்னம் "வடபமற ம்த் பிமக
ழதமகம்" ன்று பனகய அத்தமதத்டயல் ளடய்ப குஞம்
ன்டற்கு பிநக்கணமக அபர் ளசமல்பளடல்மம்

த்பணமனேம் குஞமடீடணமனேம், அற குஞம் ன்ட
ழம-டழணம குஞ இதற்வககநமகவுந்டமன் இனக்கயட.
இடற்கப்னம் சயத்வடதிலும் னென்று டயனுற உண்டு

ன்று பிஸ்டரிக்கய "ச்த்டம த்த பிமக ழதமக"த்டயலும்
ச்த்வடதில் ணடேஷ்தர்கள் னென்று பிடணமகப்

ிரிந்டயனப்ட னக்குஞங்கநில் அபர்கநிம் ட
டெக்கமக இனக்கயட ன்வடப் ளமனத்டடடமன்
ன்கயமர். அபர்கள் ண்டம் னவ, தஜ்ஜம், டஸ்,

டமம் ல்மபற்யலுழண இடயட த்பம், இடயட ஸ்,
இடயட டணஸ் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டு பனம்ழமட

டுபில் அபர்கள் ழமம் ண்டம் ஆமத்டக்கும்
பனகயமர்.
இங்ழக த்ப குஞத்டபமல் த்பகுஞ
அிபினத்டயக்கமகச் சமப்ிப்டும் ஆமம்
ப்டிதினக்கும் இழட ணமடயரி ழம, டழணம
ஆமமடயகநின் ைஞளணன் ன்ளல்மம்
ளசமல்கயமர். கபமன் கர வடதில் ளசமல்கயடயல்
ழமத்டயன் இண்மபட அம்சணம, அடயல்

ம்ந்டப்ட் ணடேஷ்தர்கவநப் ற்யத ழச்சு இல்வ.
ழம பஸ்டபின் ைஞத்வட, அட ப்டிப்ட்
டமர்த்டணமதினக்க ழபண்டுளணன்வடத் டமன்
ளசமல்கயமர்.
'மத்பிகம்' ன்வட

உங்கலக்குப் னரித வபப்டற்கமக

த்ரி-குஞங்கவநப் ற்யச் ளசமல் ஆம்ித்ழடன்.

அபற்யழ உசந்டட த்பம். ணஸ் ளகமந்டநிக்கமணல்
கட்டுப்ட்டு, அவணடயதமகவும் அன்மனேம் இனக்கய உசந்ட
யவ. இவடபி உசந்டட குஞமடீட, ணழமடீட ஸ்டயடய
ன்மலும் அட ணக்கு ட்மக் வக. மம் னடயல்
த்பகுஞிகநமக ஆகயத்டமன், அப்னம் அட லத்ட
குஞமடீட யவக்குப் ழமகடம்.
'த்ப'த்வடக்

குயத்ட ல்மபற்றுக்கும் 'மத்பிகம்'

ன்று ளதர். சுத்ட ஆமம், சுத்ட ஆமம் ன்று 
டவப ளசமன்ழழ, அட 'வீன்'டி றகமடமணமகப்
ண்ஞி, க்ந ீம கப், மரில் ரிணமறுபட

ணட்டுணயல்வ; சுத்ட ஆமளணன்மல் த்ப ஆமம்
ன்ழ அர்த்டம். த்ப குஞத்வடத் டனம்டிதம
மத்பிக ஆமணமக அட இனக்க ழபண்டும்.
சவணப்பர், ரிணமறுபர்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
சவணப்பர், ரிணமறுபர்

சவணக்கயபர், ரிணமறுகயபர் ஆகயதபர்கலவத

சுத்டணம ிழவணதமல் ஆமம் மத்பிகணமகயட.
டமதமர், த்டயி இபர்கலவத வகச் சமப்மடு இந்டக்
கமஞத்டமல் உசந்டட ன்று ளமடபமகச்
ளசமல்ப்ட்மலும் இடயழ அழக ழகள்பி பனகயட.
ளமக அபர்கலக்குப் டய, னத்மநிம் ிழவண

உண்டு ன்மலும் சவணக்கயழமடம், ரிணமறுகயழமடம்
இந்டப் ிரிதந்டமன் அபர்கள் ணயல்

ளமம்ிதினக்கயடம ன்? வடதமபட
யவத்டக்ளகமண்டு, தமவதமபட டயட்டிக்ளகமண்டு,
ரிச்சல் ட்டுக்ளகமண்டு, அலுத்டக் ளகமண்டு அபர்கள்

சவணத்டயனக்கமம். அப்ழமட அடன் 'ஃளக்ட் 'சும்ணம
பிடுணம? கவடதிழ மமவும், அபனுவத
ணப்ள்நிக்கமர்கலம் ிரிதத்டனும், க்டயனேனும்

ண்ஞிப் ழமட்டுங்கூ, சமப்ிட்பழம ணமமதினந்ட
ழமடயலும் அரிசய பிணயனந்ட ஆர்யடம்
ளசய்தப்ட்ழடம அபனுவத டயனட்டுக்குஞம் டமன்

ழமத்டயல் 'ரிஃப்ளநக்ட்' ஆதிற்று ன்டயயனந்ட மம்
இன்னும் வக்மக ம்ந்டப்ட் சவணதல்கம,

ரிசமகர் பிதத்டயல் - அபர்கள் அம்ணமபமகழபம,
அகத்டக்கமரிதமகழபம இனந்டமல்கூ - மக்கயவட
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்மகயட.
ஸ்ழடமத்ங்கவநழதம கபன் மணமவபழதம
ளசமல்யக்ளகமண்டுடமன் என ஸ்டயரீ அரிசய
ளமறுக்குபடயயனந்ட, கமய்கய றுக்குபடயயனந்ட
ஆம்ித்ட அரிசய கவநந்ட உவதில் ழமட்டு, அட

க்குபணமகயப் ரிணமறுகய பவதில் இவடத் ளடமர்ந்ட

ளசய்தடம்; சமப்ிடுகயபனும் "ழகமபிந்ட ழகமபிந்ட"
ன்று ளசமல்யக் ளகமண்ழ சமப்ிடம்; இப்டிச்
ளசய்டமல் ழமத்டயன் ட்த்ழடமடு அறுசுவபழதமடு - மணனம் ழசர்ந்ட அடன்
ழடமத்வடளதல்மம் ழமக்கயபிடுளணன்று ளரிதபர்கள்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

பமஸ்டபந்டமன், மணமவுக்கு இல்மட சக்டய டற்கும்
இல்வ. அட ர்ப ம ரிமம், க ழடம
யவ்னத்டயகம் ன்ளடல்மம் பமஸ்டபந்டமன். ஆமலும்
ளசமல்கயபர் ந்ட அநவு 'கமன்ளன்ட்ழ'ழமடு
ளசமல்கயமளன்ட னக்தணமச்ழச! டயந்டயனம்
ளசமல்படயல் ணஸ் கக்கமணல் ளணகமிகமக
ஆகயபிக் கூமழட!
இப்டிளதல்மம் யவத்டப் மர்த்டமல்
குனப்ணமதினக்கயட. 'மத்பிக ஆமளணன்மல் கயநப்
(ழமட்ல்) கூமட, கமன்டீன் கூமட ன்று ஸ்பமணயகள்
ளசமல்பமளன்று டயர்மர்த்ழடமணமமல், அபர் இன்னும்

என டி ழணழ ழமய் அகத்ட ணடேஷ்தர்கள் சவணத்டப்

ழமடுபடற்கும் ழடமம் ளகமண்டு பந்ட பிட்மழ!' ன்று
ழடமன்றும்.

க்நப், கமன்டீன், மஸ்ல், ளணஸ் இடகள் வடனேம் மன்
எப்னக் ளகமள்படற்கயல்வ. மளன்மல் ன்?
சமஸ்டயம் ளசமல்கயவட, சமஸ்டயஜ்ஜர்
ளசமல்கயவடத்டமன் மன் எப்ிக்கயழன். சமஸ்டயம்

எப்னக்ளகமள்கயவட மன் எப்ிக்கயழன்! க்நப்ிலும்
மஸ்யலும் வீன் சுத்டழண இனக்குணம ன்ட

ந்ழடந்டமன். ளபநிதிழ ல்மம் 'ீட்'மக

இனந்டமலும் உள்ழந த்டவ அசுத்டணயனக்குழணம?
இடயழ சுத்டணமதினக்கயளடன்ழ வபத்டக்
ளகமண்மலும் ஆசம சுத்டய, ண்டகயபர்கநின் ணஸ்
சுத்டய ன்ட இங்ளகல்மம் ளகமஞ்சங்கூ இனக்கமட.
கபத் ஸ்ணவஞழதம, மம் ன்மதினக்க

ழபண்டுளணன் ிழவணதம ண்ஞழணம, ஆசம
அடேஷ்மழணம டநிகூ இல்மட பழம சவணத்டப்
ழமடுகயவடச் சமப்ிடுபடயல் என ல்டம் பமட.

ழபழ ந்டத் ளடமனயலும் கயவக்கமணல்டமன் அழகணமக
இடற்கு பனபமமடமல் அபனுக்குப் னத்டயனேம்

அடயகணயனக்கமட. இந்ட மநில் ல்மவனேம் ிடித்ட
ஆட்டுகய ளமனநமவச, யிணம (கமணம்) , மயடிக்ஸ்
(க்ழமடம்) இபற்யல்டமன் அபன் ழடமய்ந்ட
ழமபமதினப்மன்.

அடமல் இபன் வகச் சமப்மடு

ல்ட ண்ஞமடட ணட்டுணயல்மணல் ளகடுடழ
ண்டம்.
ணஸ் சுத்டம், ளபநி சுத்டம் இண்வனேம் இவஞக்கய
ஆசமத்டக்கு க்நப்ிலும், ளணஸ்யலும் ட இம்? எழ
ச்சயல், டப்ல்டமன். டயம் என டட்டில் -  ழர்
சமப்ிட் டட்டில் - டயன்டம். ழகமணதம் [சமஞி]
ழமட்டு ச்சயல் இடுபவடப் ற்ய யவத்டப் மர்க்க
னடினேணம? ழிள், மற்கமயதில் உட்கமர்ந்டளகமண்டு
ரிழசம், ப்ஞமறடய1 ண்ஞமணம?
ப்மஞமறடயக்கு 'ளர்பர் 'கபணமக அிகமம்2
ண்டபமம? 'ழடம டயன்ழமம்; இந்ட ணமம்

ிண்த்வட பநர்த்ழடமம்; யஹ்பம சமல்தத்வட [மக்கயன்

சங்கவந] அடமல் டீர்த்டக் ளகமண்ழமம்' ன்மல்

[சமஸ்டய பிடய] டவும் ழபண்மம். ஆமல் இடற்கமகபம
ஈஸ்பன் ஆயவுள்ந ணடேஷ்தமக ம்வணப்
வத்டயனப்ட? இப்டித்டமளன்மல் ணயனக
ஸ்னஷ்டிழதமழழத யறுத்டயக் ளகமண்டினக்கமழண!
1. உண்ட

னன் அன்த்வடத் டீர்த்டத்டமல் அிணந்டயரித்ட,

ிமஞ ழடபவடதர் பனக்கும் அர்ப்ஞம் ளசய்பட.
2. அன்த்டயன்

ணீ ட ளய் பிடுடல்.

டமர்த்ட சுத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
டமர்த்ட சுத்டம்
ஆமத்வட டதமரிப்பர்கநின் சுத்டத்வடப் ற்யத்டமன்
இத்டவனேம் ளசமன்ழன். இடற்குனன் ஆமம்

டமல் ஆக்கப்டுகயழடம, அந்டப் டமர்த்ட சுத்டம்
ளமம் அபசயதணமதிற்ழ! இன் டமர்த்டங்கவநத்டமன்
சமப்ிமம், இன்ட கூமட ன் ளமட பிடய;
அடற்கப்னம், ித்ன டயத்டயல் இன்ின் டமன்
சவணக்கமம் சமப்ிமம், பிட டயத்டயல் இப்டிதிப்டி

உபமணயனக்க ழபண்டும், இட டபி இன் ணமத்டயல்
இட சமப்ிக்கூமட ன்ளல்மம் ழபறு பிடயகள்
இனக்கயன். இந்ட டமர்த்ட சுத்டய க்நப்ிலும்
ளணஸ்யலும் யவத்டக்கூப் மர்க்க
னடிதமடடமகழபதினக்கும்.

பட்டிழ
ீ
மம் டமர்த்ட சுத்டயவத அணல் ண்டபட

அவ்பநவு கஷ்ணயல்வ. ம் மக்வக கட்டி பிட்மல்
ஈயதமக இவடப் ண்ஞிபிமம். அப்டிளதமன்றும் ம்
சமஸ்டயத்டயல் என்வனேழண டயன்கமணல் கமதக் கமதக்
கயக்கும்டிதமகவும் யர்ப்ந்டப்டுத்டய பிபில்வ. என
ழபவநச் சமப்மடு, என ழபவந கமம் ன்மல்கூ

னசயதமகப்  பவககள் இனக்கயன். டள்லடிதில்மட
கயகமய்கழந த்டவழதம இனக்கயன். ழட னஷ்டி,
த்பனத்டய இண்டும் டனவபதமக இவப

இனக்கயன். மம்மர், ம், கய, கூட்டு, ச்சடி,
டவகதல் ன்று த்டவழதம பவககள் சமஸ்டய

ம்ணடணமகழப இனக்கயன். இட்ய, ழடமவச, ளமங்கல்,
அவ, உப்னணம, ழவப ன்று கம டயனுறகலம்
மநணமக இனக்கயன். இட எவ்ளபமன்யலும்

த்டவழதம 'ளபளய்டி'. இட்யதில் குவ இட்ய, பம
இட்ய ன்ளல்மம் டயனுறகள் இனக்கயன், ஜ்ய,
பவ, பமம், அப்நமம் ணமடயரிதமவப ழபறு.

ைஞங்கழநம ழகட்கழப ழபண்மம். எவ்ளபமன
ண்டிவகக்கும் என ைஞம். ளபறும் சரவ, ளபல்ச்
சரவ, னறுக்கு, ன்று ழகமகுமஷ்ணயக்கு. ிள்வநதமர்
சடர்த்டயதம?- அடயழ ிள்வநதமர் அநவுக்கு னக்தம்
ழணமடகம்! ங்க்மந்டயக்குச் சர்க்கவப் ளமங்கவ

வபத்ழட 'ளமங்கல்' ன்ழ ழர். டீமபநிக்கு த்டவ
'ஸ்பட்
ீ ' உண்ழம, உப்ன

டயனுற உண்ழம டயன்றுடமன்

ஆகழபண்டுளணன்று கமறன்
கயனஷ்ஞணமத்ணமபிம் பழண பமங்கயக்

ளகமடுத்டயனக்கயமன்! பமத்டயரி ன்மல் சுண்ல்.
அம்மலக்குப் ளௌர்ஞணய னவதம? சர்க்கவப் ளமங்கல்,

பவ, சயத்மங்கள். றப்ணண்தனக்குத் ழடனும்
டயவணமவும். டயவப்மதங்கூ உண்டு. மண

பணயக்குப் மதம், மகம், பவப்னப்ன. வபகுண்
கமடசய, சயபமத்டயரி, ஷ்டி ணமடயரி உபமணயனக்கய
வ்ட டயங்கவந பி சுசய னசயதமக, டயனுற டயனுமகச்
சமப்ிடுகய ண்டிவககள் டமன் மநணமக இனக்கயன்.
சமஸ்டயம் ளசமல்கயடி உத் கமத்டயயனந்ட
ணமத்தமன்யகம் பவதில் ன்மகக் கர்ணமக்கவந

உவனத்டச் ளசய்டபிட்டு அப்னம் இப்டிப் னஷ்டிதமகச்
சமப்ிடுபடமல் அட ன்மக உம்ில் எட்வும் எட்டும்.
சமஸ்டயழமக்டணமக னென்று ணஞிக்கு ழணழ சயமத்டம்

னடிந்டமல்கூ அப்னம் ஆழமக்தணமகவும், னசயதமகவும்
ணயநகு ழசர்த்ட அழக பிதஞ்மடயகழநமடு,
ள்லனண்வ அடயம் ன்று ல் ழமம்

இனக்கயட. ணற் டயங்கநில் ணத்தமன்ம் பவதில்
எட் எட்க் கயக்கடம் ன்யல்வ. ழணமர், மல்,
னங்கள் டுத்டக் ளகமள்நமம். இவட ளமடீனுக்குக்

ளகமண்டு பந்ட பிட்மல் கயல் ணட்டும் என ழமம்,
மத்ரிதில் கமம் ன்று றணமகப் னக்கயக்ளகமண்டு
பிமம். சும்ணம சும்ணம சமப்ிடுபட உம்னக்கும்
ல்டயல்வ, ஆத்ணமவுக்கும் ல்டயல்வ. ஞ்ச
ழகமசங்கநில் அன்ணதம்டமன் னடல். அடயயனந்ட

ழரின்ம் ன்கய ந்டமபடம ஆந்டணத ழகமசத்டக்குப்
ழமக ழபண்டுழண டபி அழடமழழத யன்று பிக்
கூமட.*1 அடவும் என ழகமசணமக இனப்டமல் அவட
அடிழதமடு அக்ஷ்தம் ண்ஞி யந்டயக்கவும் கூமட.
"அன்த்வட யந்டயக்கப் மட; யவத அன்த்வட

பினத்டய ண்ட" ன்ளல்மம் உயத்ழட ளசமல்கயட.

அடற்கமகக் கண் ழபவநகநில், கண்வட, கண் ழர்
வகதியனந்ட பமங்கயத் டயண்ஞழபண்டுளணன்று

அர்த்டணயல்வ. பசழண இனக்கயட, என ழபவந
சமப்ிடுபன் ழதமகய, இண்டு ழபவந சமப்ிடுபன்
ழமகய, னென்று ழபவந சமப்ிடுபன் ழமகய ன்று.
இப்ழமட இத்டவ ழபவநடமன் ன்று

கஞக்ழகதில்மணல் ழமட்வக் கண் இத்டயல்
கமஃி, டின் ன்று ழமகயடற்கு ற்க ல்மனக்கும்
இத்டவடமன் பிதமடய ன்று கஞக்கயல்மணல்
ஆதினக்கயட!
குடிதசு னேகம் ன்டற்கு ரிதமக ல்மபற்யலுழண
'க்பமயடி'வதபி 'க்பமன்டிடி'டமன்

னக்தளணன்மகயதினப்ட ஆம பிதத்டயலும்

ந்டயனக்கயட! ங்ழக மர்த்டமலும் ழமட்ல் வபத்ட
வடதமபட டயன்ச் சம் ற்டுத்டயதினக்கயழட டபி,
அந்ட பஸ்டபின் டத்வடப் ற்யக் கபவழததில்வ.
இந்டத் டம் 'க்பமயடி', னசயதில் ணட்டுணயல்வ. டமர்த்டம்,
சவணத்டப் ழமடுகயபர்கள் ன் இண்டின்

மத்பிகம்டமன் ஆமத்டயன் 'க்பமயடி'வத

யர்ஞதிப்வப. இடயல் சவணத்டப் ழமடுகயபர்கவநச்
ளசமல்லும்ழமட டமதமனம், த்டயினேம் ண்ஞிடமமல்

பமதில்வ ன்று பனக்கயயனப்வடச் ளசமல்யபிட்டு,
உழ அபர்கலம் ல் ளடய்ப யவப்ழமடு ண்ஞிப்
ழமம பிட்மல் ிழதமணயல்வ ன்று Veto
[டயர்ழபமட்டு]

ணமடயரினேம் என்று ழமட்டு பிட்ழன்!

சமப்ிடுகய மம் ழபண்டுணமமல் "ழகமபிந்டம

ழகமபிந்டம" ன்று சமப்ிமம். சவணத்டப் ரிணமறுகய
ளண்டுகள் ளடய்ப யவப்ழமடுடமன் அப்டிப்

ண்டம்டிதமக மம் ப்டிக் 'கம்ளல்' ளசய்த னடினேம்?
இப்டித்டமன் ளசமல்யக் ளகமண்டுழமய்
உங்கவநளதல்மம் 'அப்ழம ஸ்பமணயகள் ன்டமன்

ண்ஞடம் ன்கயமர்? ட்டிி கயக்கச் ளசமல்கயமம?"
ன்று யவக்கும்டிப் ண்ஞிழன்.
"க்நப்னம்

கூமட, அகத்ட ணடேஷ்தர்கலம் கூமட

ன்மல்?" ன்டடமழ 'ளகமஸ்ச்சயன் ணமர்க்' (ழகள்பிக்
குய) ?
இடற்கு டயல் ளசமல்படடமன் ன் னக்கயத உத்ழடசம்.
'ஸ்பதம்

மகம்'- அபபனும் டன் ஆமத்வடத் டமழ

சவணத்டக்ளகமள்நடம் - ன்ட டமன் டயல். இவடப்
ற்ய அப்னம் ளசமல்கயழன். இப்ழமட, ற்கழப
இடபவ ளடமட்டும் ளடமமணலும் பிட் னடல்
அம்சணம டமர்த்ட சுத்டத்வட இன்னும் ளகமஞ்சம்

ளசமல்ய பிடுகயழன். ஆமத்டயல் ட மத்பிகம், ட
மம், ட டமணம் ன்று கர வடதில் டமர்த்டத்வட
வபத்ட கபமன் ளசமல்யதினப்வடச் ளசமல்கயழன்.
ஆனேஸ்-த்ப-மழமக்த-றக-ப்ரீடய-பிபர்டம : |
ஸ்தமஸ்-ஸ்யக்டமஸ்-ஸ்டயம-ஹ்னத்தம ஆமமஸ்மத்பிக ப்ரிதம :||
மத்பிகர்கலக்குப் ிரிதணம த்ப ஆமம் ஆனேஸ்,
னத்டய, ம், ஆழமக்தம், ளநக்தம், ந்ழடமம்

இபற்வனேம் பினத்டய ண்டபடமக இனக்கும். அடயழ

ல் னம், வசனேம் இனக்கும். பட்டு பட்டு

ன்யல்மணல் ணயனடபமக இனக்கும் ன்று அர்த்டம்.
அடற்கமக எழ ளகமந ளகமநம ன்று ீர்த்ட ஏமணல்
ஸ்டயணமனேம் இனக்கும். மர்க்கயடற்கும்
சமப்ிடுகயடற்கும் ம்தணமதினக்கும்.
ம உஞவு ப்டிதினக்கும்?
கட்-பம்-பஞமத்னேஷ்ஞ-டீக்ஷ்ஞ-னொை-பிடமய : |
ஆமம ம, ஸ்ழதஷ்ம ட : க-ழசமகமணத ப்டம : ||
(17.9)

டக்கத்வடனேம் ழசமகத்வடனேம் பிதமடயவதனேம் ம
ஆமம் உண்மக்கயபிடும். அட
ப்டிதினக்குளணன்மல் கசப்மக (கடு) , னநிப்மக (அம்)
, உப்மக

(பஞ) , உவப்மக (டீக்ஷ்ஞ) , டபர்ப்மக

(னொை) இனக்கும். னசயதிழ இப்டி இனப்ட
ணமத்ணயல்மணல் 'அத்னேஷ்ஞ' ன்று கபமன்
ளசமல்யதினக்கும்டி (ளமம்க் ளகமடயக்கக் ளகமடயக்கச்)
சமப்ிட்மலும் ம குஞந்டமன் பநனம். பதிற்யழ
ரிச்சல் டுத்ட 'அல்ர்' ன்கயமர்கழந, இவடனேம் ம
ஆமம் உண்மக்குகயட ன்டமல் "பிடமய:"
ன்கயமர்.
'அறுசுவப

ன்று ளசமல்படயல் டயத்டயப்ன ீங்கமகப் மக்கய

ந்வடனேம் கபமன் இங்ழக மம் ன்று ளசமல்ய
பிட்மழ! உப்ன, னநி, ணயநகமய் இல்மணழ சமப்ி
னடினேணம? டபர்ப்ன உம்னக்கு ல்ட கசப்ன ஜம
பினத்டய ன்றும் ளசமல்படண்ழ!' ன்மல் இந்ட

ந்டயழ வடனேம் அடயதமகச் ழசர்த்டக் ளகமள்நமணல்

ணயடணமகப் ிழதமப்டுத்ட ழபண்டுளணன்ழ கபமன்
ளசமல்படமக வபத்டக் ளகமள்நடம். ளமம்வும் ஜம
வபமக்தணமகப் ழமகும்ழமட உப்ன, னநி, ணயநகமவத
அடிழதமடு டள்நி பிடுபடடமன் ல்ளடன்மலும், கர வட
மணமன்த ணடேஷ்தவனேம் அபன் இனக்கய

இத்டயயனந்ழட ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக உசத்டயக்ளகமண்டு
ழமபடமல், உப்ன, னநிப்ன, உவப்ன, டபர்ப்ன, கசப்ன

னடமடகவந அநபமக, ணயடணமகச் ழசர்த்டக் ளகமள்பட
ன்று வபத்டக் ளகமள்நடம். ந்ட 'க்ஸ்ரீ'னக்கும் ழமகமணல் ணத்டயதில், ணயடணமக ழமபவடத்டமன் கபமன்
ல்ம பிதத்டயலுழண பிடயத்ட இழட கர வடதில்
ழசயதினக்கயமர். எழதடிதமகத் டயன்க்கூமட.
னலப்ட்டிினேம் ழமக் கூமட; எழ டெக்கணமய்த்

டெங்கப்மட, ளகமட்டு ளகமட்ளன்று மப்னம னனயத்டக்
ளகமண்டும் இனக்கப்மட; ல்மக் கமரிதத்டயழனேம்
ணயடணமதினக்கடம்; அப்டிப் ட்பன்டமன் ழதமகயதமக
னடினேம் ன்று அங்ழக ளசமல்கயமர்*2. அவடழத

இங்ழகனேம் 'அப்வந' ண்ஞி, (ஆமத்டயன்) அநபில்

ணயடணமதினக்கடம் ன் ணமடயரிழத, அடன் னசயதிலும்
ணயடணம உவப்ன, னநிப்ன னடமவப உள்நடமக
ழமம் ளசய்த ழபண்டும் ன்று வபத்டக்
ளகமள்நடம்.

ம ஆமத்டயழ டயத்டயப்வச் ளசமல்பில்வ.
மத்பிகத்டயலும் டயத்டயப்ன ன்று ழமகச்
ளசமல்மபிட்மலும் ம் யவந்டட (ஸ்தம:)

ன்டமல் டயத்டயப்னத்டமன் மக்கயல் வபத்டவுன் உணயழ்ீர்

சுக்கப் ண்டபடமல், அவடழத குயப்டமகக்

ளகமள்நமம். அடற்கமக டயத்டயப்ன ணட்டுழண சமப்ிட்டுக்
ளகமண்டினந்டமல் மத்பிகம் ன்று யவத்டபிக்
கூமட. ளன்மல், மத்பிக ஆமத்டயன் ணற்
ைஞங்கவநச் ளசமல்கயழமட அட ஆனேஸ்,

ஆழமக்தம், ம் ல்மம் டனபட ன்கயமர். ளபறும்
டயத்டயப்ன ணட்டும் சமப்ிட்டுக் ளகமண்டினந்டமழம
'தமளடிஸ்', லும்னனக்கய

னடம பிதமடயகள் பனபட

ித்தைணமதினக்கயட. அழடமடு கூ ல்மபற்யலும்
ணயடம் ழபண்டும் ன்ழட கர வடதின்
உழடசணமதினப்டமலும் டயத்டயப்ன ணட்டுழண சமப்ி
ழபண்டும் ன்று அட ளசமல்யதினக்க னடிதமட.

அப்டிதமமல் ம ஆமத்டயழ டயத்டயப்ன ீங்கமக
ன் ணற் ந்வட ணமத்டயம் ளசமன்மளன்மல், என்று

[என கமஞம்] ழடமன்றுகயட. ண்டிவக மட்கநில்டமன்
மதம், ணற் டயத்டயப்ன க்ஷ்தம் சமப்ிடுகயழமழண டபி,
ளனம்மம வத மட்கநில் டயத்டயப்ன ீங்கமக
ணற் ந்வடனேம்டமழ மம் ழமத்டயல் ழசர்த்டக்
ளகமள்கயழமம்? அடமல் இந்ட ந்வட ணட்டும் அபர்

குயப்ிட்டினக்கமம். அழடமடு, உப்ன, உவப்ன னநிப்ன
ிடித்டபர்கள் அப்டிப்ட் ஆம டயனுறகவந
ணயடணயஞ்சயச் சமப்ிடுபடழமல் டயத்டயப்வ னயக்க

னடிதமணல், டமழ அட டயகட்டிப் ழமய் பிடுகயட.
ளகமஞ்சணமக சமப்ிட்மழ னஷ்டினேம் சயத்ட சுத்டயனேம்
டனகய மல், ழணமர், ளபண்ளஞய், னங்கள்
னடயதவபனேம் மத்பிகணமவபழத.

ந்டப் டமர்த்டணமமலும் அடய உஷ்ஞணமகச் சமப்ிட்மல்
மம் ன்கயமர். உம்ிழ ப்ன, ம்ன

ஆடிப்ழமபட, அழடழம உஞர்ச்சயனேம் மஸ்டயதமபட
இடற்ளகல்மம் ளமம்வும் சூம ஆமம்
கமஞணமகயட.
அடய உஷ்ஞம் மத்வட அடயகரிக்கயளடன்மல் ஆயக்
குநிர்ந்டட டமணத்வட பநர்க்கயட ன்கயமர். டமண
ஆமத்டக்கு அபர் டனகய ைஞங்கள்:
தமட-தமணம் கட-ம் னடய ர்னேயடம் ச தத் |
உச்சயஷ்ணி சமழணத்தம் ழமம் டமண ப்ரிதம் || (17.10)
தமணம் ன்மல் மணம், அடமபட னென்று ணஞி. சவணத்ட
னென்று ணஞிக்கு ழணல் ஆ ஆமம் "தமட தமணம்"கமம் கந்டட. அட டமணம். ம் பிமடடமமல்
இட 'ழஸ்ட்' ழமய் 'கட-'ணமகயபிடும். கமய்ந்டழம
னங்கலம் 'கட-'த்வடச் ழசர்ந்டடடமன். ம்

பிட்டமல், வனதட ணமடயரி, இட்ய ணமவு ணமடயரி இட
னநித்டப் ழமதினக்கும். இடடமன் 'னடய' ன்று

ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினப்ட. ஊசயப்ழம பிதஞ்ம் ,
அலகயப்ழம னம் ல்மம் 'னடய'. டீய்ந்ட ழமட, சயக்குப்
ிடித்டட ஆகயதளபல்மம் 'ர்னேயடம்'. ம்வண பி
பதயலும் பர்ஞ-ஆசயணங்கநிலும் குவபமக

இனப்பர்கள் சமப்ிட்ின் ணீ ந்டட 'உச்சயஷ்ம்'. இந்ட
மநில் ஃமன் ன்று ச்சயல் ண்ஞிச் சமப்ிடுபடம்
'உச்சயஷ்ம்'டமன்.

உண்மக்குபழட.

இளடல்மம் டமணப் ழமக்வக

உச்சயஷ்ணி சமழணத்தம். 'அழணத்தம்' ன்மல் ணம்

ன்ழ அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்கயழமம். ழர் அர்த்டம்
தஜ்ஜத்டக்கு, அடமபட ஈஸ்ப ஆமடத்டயல்
யழபடணமக வபப்டற்கு மதக்கயல்மடட ன்று
அர்த்டம். வனதவட, கள்வந - ன் ழமம, ஸ்க்ரீம்,
ிஸ்ளகட், ஏபல்டின் னடமடகவநகூ -

வழபத்தணமக வபப்ழமணம? டழபம என்று இளடல்மம்
கபமனுக்கு அர்ப்ஞிக்கத் டகுந்டடல் ன்று ம்
ணயல் டடுக்குகயழட! அப்டிப்ட் ல்மம்

அழணத்தம்டமன். னநினேம் கமனம் ழசர்ந்ட னநிதஞ்சமடம்
னடம ம ஆம டயனுறகவநகூ ணஸ்
உறுத்டமணல் வழபத்தம் ண்டகயழமம் ன்வட

இங்ழக யவத்டப் மர்க்கத் ழடமன்றுகயன்ட. டமணம்
அடற்கும் என டி கர ழன.
1. *அன்ணதம், ப்மஞணதம், ணழமணதம், பிஞ்ஜமணதம்,

ஆந்ட ணதம் ன்வப வடத்டயரீழதமயத்ட கூறும்
ந்ட ழகமசங்கநமகும்.
2. * கர வட

அத் 6, ச்ழம. 16-17. ழணழ ழணற்ழகமள் கமட்டிள்ந

'கட்-பம்' ச்ழமகத்டயல்

உஷ்ஞணம உஞவுக்கு ணட்டுழண

'அடய' ழசர்த்ட, அத்னேஷ்ஞம்

மத்பிகணமகமட க்

கண்ஞன் கூறும் ழமடயலும் அடற்கு ஆடய சங்கர்
மஷ்தம் ளசய்வகதில், ச்ழமகம் கூறும் ணற்

சுவபகலம் 'அடய'தமக ஆகமட உஞபிவ உட்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்ழட உட்ளமனள் க் கூயனேள்நமர்.
இடழபடமன் இங்கு ணட வளரிதபர்கள் கூறுபடம்.
யதணத்டயல் ழபறுமடுகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
யதணத்டயல் ழபறுமடுகள்
ளமடபமக இப்டிச் ளசமன்மலும், வனதட, ீமமம்
னடமவப டமணணமகச் ளசமல்ப்ட்மலும்,
உவனக்கய குடிதம ங்கலக்கு பிக்கு இல்வ.
பிதமடயதஸ்டர்கலக்கும் சய யழட பஸ்டக்கவந

[டள்லம்டிதம பஸ்டக்கவந] ப் பமதில்வளதன்று
அடேணடயத்டயனக்கயட. உம்ன ரிதமபிட்டு இடற்கமகப்
ஞ்சகவ்தம் சமப்ிட்டு ப்மதசயத்டம் ளசய்ட ளகமள்லம்

டினேம் ளசமல்யதினக்கயட. ட்டு பதறக்குக் கர ழனனேம்
ண்ட ழணழனேம் ழமபர்கலக்கு ளமம்வும்
ஆமக் கட்டுப்மடு ழபண்டுளணன்டயல்வ ன்ழ கூ
சமஸ்டயம் ளசமல்படண்டு. யதமதணமகப் மர்த்டமல்

ண்ட பதறக்கு ழணழ ீர்ஞ சக்டயனேம் குவந்ட,
இச்வசகலம் குவந்ட அபர்கள் டமங்கநமகழப ளமம்
யதணணமக இனக்கத்டமன் ிரிதப் ழபண்டும்.

அப்டிதில்மடழமட 'ப்மவசனேம் மக்கு னசயனேம்

ழமகமட இப்டிப்ட்பர்கள் ப்டினேம் ன்ணமவபக்
கனயத்டக்ளகமள்நப் ழமபடயல்வ; அடமல் இந்டக் கயன
ீபன்கவந கவசயக் கமத்டயல் ன் கட்டுப்டுத்டயக்
கஷ்ம் ளகமடுக்க ழபண்டும்?' ன்ழ 'யம்டய'தில் பிட்டு
பிட்டமகத் ழடமன்றுகயட.
ல்மனக்கும் ல்ம யதணனம் ன்று வபக்கமணல்

ீக்குப் ழமகழகமடு பர்ஞமச்ணங்கவநளதமட்டி ளபவ்ழபறு

பிடணமகவும், ளபவ்ழபறு டிகயரிதிலும்

வபத்டடயனப்டடமன் ம் ணடம் உகத்டயழழத ணயகவும்
னங்கமத்டயயனந்ட இன்றுபவ அணணமக இனந்ட
பனபடற்கு கமஞம். ஆமத்டயலும் இவடப் ளமனத்ட
ிமம்ணஞனுக்குச் ளசமன் அநவு கட்டுப்மடு

ணற்பர்கலக்குச் ளசமல்பில்வ. ணட, ணமம்மடயகள்,
வனதட ல்மங்கூ ைத்ரிதர், மமம் பர்ஞத்டபர்
ஆகயதபர்கலக்கு அநழபமடு அடேணடயக்கப்ட்டினக்கயட.
அநழபமடு யறுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டிதட னக்தம்.

உம்மல் கடுவணதமக உவனக்கயபனுக்கு ஆசமக்
கட்டுப்மடுகவநனேம் கடுவணதமக வபத்டக்

கஷ்ப்டுத்டமணல் ளகமஞ்சம் ஸ்படந்டயணமக பிட்டு,
ிமம்ணஞன் ணமத்டயம் ஆசமக் கட்டுப்மட்டில்

கடுவணதமக இனந்டளகமண்டு ளநக்தங்கவநத் டயதமகம்
ண்ஞி, 'டிதல்' யவவதக் கமட் ழபண்டுளணன்று
சமஸ்டயங்கள் வபத்டயனக்கயன்.
சயர் ணமத்டயம் னஞணமக 'ளபயழரிதிம்' னடம
யதணங்கவநப் ின்ற்றுபடமழழத, ம் மட்டில்

ணற்பர்கலம் அபர்கவநப் மர்த்டப் ித்ன டயம், பிட
டயம் னடம மட்கநிமபட ணமம்ம்

ழசர்ப்டயல்வ, ணடமம் ண்டபடயல்வ

ன்ளல்மம் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். அழக
மடயக்கமர்கள் அறுட, லட பதற ஆ ிற்மடு
சுத்ட வசபணமகயமர்கள்.
தடமர்த்டத்டன் க்ஷ்தத்டயன் இவசவு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமனம் ஆமனம்
தடமர்த்டத்டன் க்ஷ்தத்டயன் இவசவு
' டிதல்' பிமணல் 'ப்மக்டிக்'யல்

ழமமல்டமன் இண்டும்

யற்கும்; னடிபமக ல் க்குபம் ற்ட்டு ல்மனம்
டிதலுக்குப் ழமபமர்கள். டிதவழத ர்பத்
ங்கலக்கும் ப்மக்டிகமக்கப் மர்த்டமல் டிதல்
அடிழதமடு ழமய்பிடுபடமகத்டமன் ஆகும்.
'மத்பிக

ஆமந்டமன் டிதல் ;ணட ணமம்ம்

ழபண்மளணன்றுடமன் இப்ழமடயல்ம பிட்மலும்

னடிபிமபட ஆக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டும்' ன்று இட
மடயதினம் உஞனம்டிதமக ம் ழடசத்டயல் ஆசமங்கள்
அவணந்ட, த்டப்ட்டினக்கயன்.

ளபயழரிதிம் ன் டிதல் ம் ழடசத்டயல் என
குயப்ிட் குமசமணமக ணமத்டயம் இனப்டமழழத,
அவடப் மர்த்ட, சமஸ்டயத்டயன் 'கம்ல்ன்' இல்மணல்,
டமங்கநமகப் ிரிதப்ட்டு ழபறுபிட
குமசமனள்நபர்கலம் அவட டுத்டக்ளகமண்டு, டிதல்
ழணலும் ழணலும் ப்மக்டியல் வுபவடப் மர்க்கயழமம்.
"மங்கள் இண்டு டவனவதமக சுத்ட

வசபணமதினக்கயழமம்" ன்று இடர்கள் ளனவணழதமடு
ளசமல்யக்ளகமள்பவடக் ழகட்கயழமளணன்மல், அடற்கு
னந்டய அவசபணமதினந்டபர்கள் டமங்கநமகழப வசப
ஆம யதணத்டயல் ணடயப்ன வபத்ட

ணமயதினக்கயமர்களநன்று டமழ அர்த்டம்? இன்னும்
சயழர், "பட்டில்
ீ
அன்ித டமர்த்டம் சமப்ிடுபமர்கள்;

ஆமல் ம்ண கயட்ழத அந்ட பமவ பக் கூமட"
ன்று ளனவணட்டுக் ளகமள்லம்ழமட, ப்டி என

டிதவச் சயனக்கு ணட்டும் பிடயதமக வபக்கயழமட,
அட ணற்பர்கநில் சயவனேம் அந்டப்டி டமங்கநமக
இஷ்ப்ட்டுச் ளசய்த 'ன்கழஜ்' ண்டகயட ன்று
ளடரிகயட.

வடப்ற்யனேழண, ளசமல்பட மஸ்டயதமகய பிட்மல்
அப்னம் ளசய்பட அந்ட அநவுக்குக் குவந்ட
ளகமண்டுடமன் பனகயட. ளசய்தமடடற்குப் டயல்
ளசமல்யத் டீர்த்ட பிடுகயணமடயரி ளபறும் ழச்சமனேம்,
லத்டமனேம் ணட்டுழண, ட கமரிதத்டயல் க்க ழபண்டுழணம
அட யன்று பிடுகயட! கமந்டய னேகத்டயயனந்ட

அயம்வ, non-violence ன்று ஏதமணல் ழச்சமதினந்டமலும்
இப்ழமடடமன் ல்மபிட யம்வகலம் ழடசத்டயல்
மஸ்டயதமகயக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயட; டவனவ
டவனவதமக ளபயழரிதிழண ின்ற்ய பந்ட

ிமம்ணஞப் சங்கள் கூ இட டமர்த்டம் சமப்ிடுபடம
அயதமதம் இப்ழமடடமன் ஆம்ித்டயனக்கயட.
ளௌத்டத்டயல் ஆடயதில் இப்டித்டமன் ணஸ், பமக்கு,

கமதம் னென்மலும் தமனம் ந்ட உதினக்கும் யம்வ
பிவநபிக்கக் கூமட ன்று ளமட ங்கள்
ல்ழமனக்கும் யவதச் ளசமல்யபந்டமர்கள்.

அயம்வக் ளகமள்வக (doctrine of non-violence) ளசமல்யக்
ழகட்க ன்மகத்டமன் இனக்கும். ஆமல் ர்ப 
மத்தணமக வனவக்கு பனணம ன்டடமன் ழகள்பி.
ிற்மடு ளௌத்டம் பிரிபமனேம் ஆனணமனேம் பி சரம,

ப்மன் னடம ழடசங்கநில்டமன் ம் ழடசத்ட ணமம்
ழமக்கமர்கள் கூ யயத்டம் ன்று எடக்குகய
டபவந, மம்ன னடமட உள் ல்மப்
ிமஞிகவநனேம் ங்கள் ிடித்டத் டயன்று
ளகமண்டினக்கயமர்கள். கசமப்னக் கவக்குப் ழமபடயல்
ழடம டைற்யல் என ங்கு தமகத்டயல் யதமடற்கு

"வதழதம அக்ணம் ண்டகயமர்கழந!" ன்று னத்டர்
அலடமர், வபடமர். 'ழமக ழைணமர்த்டணமகச் சய

சக்டயகவநப் ிரீடய ண்ஞழப தஜ்ஜம்' ன்று அபனக்குப்
னரித வபக்க அந்ட மநில் தமனணயல்வ ழமயனக்கயட.
அபர் கண்ம் ளசய்ட தஜ்ஜப் ிமம்ணஞமள் பம்ச
ம்வதமக ளபயழரிதன்கநமக இனந்ட பனபட

ித்தைம்; அபனவத follower s-ல் [ின்ற்றுபர்கநில்]
ளபநிழடச ிைக்கள் உள் ணமம்த்டயலும் ளமம்வும்
யக்னஷ்த்வட [கர னமவட] ழமம் ண்டபடம்
ித்தைம்!
இடயழ என ழபடிக்வக ளசமல்கயழன். ளபநிழடசத்டயல்
ளௌத்டம் பி ிகுடமன் ன்யல்வ; ம்
ழடசத்டயழழத ல்மனக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் அயம்ம

டர்ணம் ன்று னத்டர் ண்ஞிதடயல் அந்ட ணடஸ்டர்கள்
ல்ழமனம் ழர்ணமமகத்டமன் அவசப ழமம் ளசய்த
ஆம்ித்டமர்கள். ிமம்ணஞவத் டபி
இடர்கலக்ளகல்மம் ணமம் ழமத்வட
அடேணடயத்டயனக்கய ணட ணடத்டயல் ந்யதமயகள்
கண்டிப்மக ளபயழரிதன்கநமகத்டமன் இனக்க ழபண்டும்
ன்று பிடயத்ட, அப்டிழத ஸ்ட்ரிக்மகப் ின்ற்ப்
டுபடமதினக்க, ர்ப ங்கலழண ரினர்ஞ

அயம்ம டர்ணத்வட அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்
ளௌத்டத்டயழம அந்ட ணடத்வடச் ழசர்ந்ட

ந்யதமயகநம ிைறக்கள் கூ ணமம் ழமம்
ளசய்படமக ஆகயபிட்ட. இட இன்வக்கு ற்ட்
பிதணயல்வ. ஆதித்ட னந்டைறு பனத்டக்கு னந்டய
ணழந்டயப் ல்பன் லடய "ணத்ட பிம
ப்ம்" ன் மஸ்த மகத்டயழழத
('ப்ம்' ன்வட farce , satire ன்று ளசமல்மம்)

இவடக் ழகயதமகச் ளசமல்யதினக்கயமன் ஆமல் ளமம்
ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்யதினக்கயமன். அந்ட ட்மணமபிழ
என கமமயகன் ிச்வச பமங்குகய கமம் கமஞமணல்
ழமய் பிடுகயட, அட ங்ழக ழமதினக்கும் ன்று
ழதமசயக்கய ழமட, "அந்டக் கமத்டயழ க்குபம்
ண்ஞி ணமம்ம் இனந்டடல்பம? அடமல் அவட
என்று, டமபட மய் இலத்டக் ளகமண்டு ழமதினக்க
ழபண்டும்;இல்மபிட்மல் பமபட னத்ட ிைற
அனக்கயக் ளகமண்டு ழமதினப்மன்!" ன்று கமமயகன்

ளசமல்படமக பனகயட. அப்னம் அந்ட மகத்டயல் என
னத்ட ிைறழப பனகயமர். அபனம் டக்குத் டமழ
ந்ழடமணமகப் ழசயக்ளகமள்கயழமட, "டடமன்

ன்கய பிதமமரிடமன் க்கு வ்பநவு ல் ிவை
ளசய்ட வபத்டமன்! த்டவ னசயனேம், பமவனேம்,
பர்ஞ பிசயத்டயனணம ணத்ஸ்த ணமம்ங்கவந

ஆமணமகப் ழமட்மன்!" ன்று ளசமல்யக் ளகமள்படமக
பனகயட.

ளௌத்டர்கள் கமஞ்சயனத்டயல் யவத பமம் ண்ஞித
கமத்டயழழத அங்ழகதினந்ட ஆண்டு ளகமண்டினந்ட
மம இப்டி என ட்மணமபில் லடகயமன்
ன்டயயனந்ட அட அப்ழமடயனந்ட பனக்கத்வடழத ம்
ிடித்டக் கமட்டுகயட ன்றுடமழ அர்த்டம்?
அயம்வவத ளௌத்டர்கள் ழமப் ளரிசமக
ிகம் ண்ஞமட ம் ணடத்டயல் ந்யதமயகள்
ளமப்த்டயல்கூ ணமம்த்வட யவக்க னடிதமட
ழமட, "ல்ழமனக்கும் அயம்ம டர்ணம்" ன்று
பமநமபச் ளசமன் அந்ட ணடக்கமர்கநில்
ந்யதமயகள்கூ இப்டிதினந்டமல் யந்டக்கள்

சும்ணமதினப்மர்கநம? இவடப்ற்ய அபர்கவநக் ழகட்டுப்
ரிமம் ண்ஞமணயனப்மர்கநம? "அயம்வ

ன்கயீர்கள், ஆமல் இப்டிப் ண்டகயீர்கழந!" ன்று
ழகட்ழமட அபர்கள், "ங்கள் னத்டர் ிமஞிபவட
கூமட ன்றுடமன் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமத்வடப்
ற்ய என்றும் ளசமல்பில்வ. மங்கள் அபர்

ளசமன்டிடமன் ளசய்கயழமம். மங்கநமக ந்டப்
ிமஞிவதனேம் ளகமல்படயல்வ. பழம குனபிக்கமன்,
ழபன், கசமப்னக் கவக்கமன் ளகமன்று பிற்வடத்டமன்
பமங்கயத் டயன்கயழமம். அடமல் ங்கலக்கு
ீபயம்வ ழடமம் இல்வ!" ன்று
மணர்த்டயதணமகச் ளசமல்பமர்கநமம்.
இபர்கவந யவத்டக் ளகமண்டுடமன் டயனபள்லபர் என
குள் ண்ஞிதினக்கயமளன்று ழடமன்றுகயட.
டயற் ளமனட்மல் ளகமல்ம (ட) உகு ின் தமனம்

பிவப் ளமனட்மல் ஊன் டனபமர் இல்
'ழடம
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கசமப்னக் கவக்கமன் ணமம்த்வட பிற்கயமழ,

அபன் ிவனப்ன ந்டபிட்டுப் ழமகட்டும்' ன்றுடமன்

டமங்கள் அவட பமங்கயச் சமப்ிடுகய ணமடயரிச் ளசமல்ய
அல்பம இந்ட ளௌத்டர்கள் டப்ித்டக் ளகமள்கயமர்கள்?
இடபம யம்? அபன் ளகமன்று பிட்மழ

ன்கயடற்கமகபம இபர்கள் டயன்கயமர்கள்? இபர்கள்
டயன்கயமர்கள் ன்டற்கமகத்டமழ அபன் ளகமல்கயமன்?"
ன்று டயனபள்லபர் யவத்டயனப்மர் ழமயனக்கயட.
"ஊன் டயன்னுபர்கள் இனப்டமல்டமன் அடற்கமக

எனத்டன் ிமஞிகவந அடித்ட பிவக்கு பிற்ட ன்று
ற்ட்டினக்கயட. ஊன் டயன்மடபர் இனந்டமல் கசமப்னக்
கவழத ழடமன்யதினக்கமட"

ன் கனத்வட வபத்ழட

என குவநச் ளசய்ட டம்னவத உதர்ந்ட டையல்
அவடச் ழசர்த்ட பிட்மர். இபர்கள் அடித்டத்
டயன்மபிட்மலும், இபர்கள் டயன்னுகயமர்கள் ன்ழடமன்
இன்ளமனத்டன் அடிப்டமல் அபன் ண்டகய

ீபயம்வ ழடமம் இபர்கவநத்டமன் ழசனம் ன்று
ளசமல்மணல் ளசமல்ய பிட்மர்.

பள்லபர் ணமடயரிதம ளரிதபர்கள் ன் ளசமன்மலும்
அபர்கள் [ளௌத்டர்கள்] அப்டிழதடமன், டமங்கநமக
அடிப்டயல்வ, ஆமல் இன்ளமனத்டன் அடித்டவடத்
டயன்னுபட ன்று ளடமர்ந்டம் ளசய்ட பந்டமர்கள்.
இடமல் ிற்மடு னத்டணடம் இங்ழக [இந்டயதமபில்]

ணவந்ட ர்ணம, யழமன் [வங்கம] , ணழதம னடயத
ழடசங்கநில் யவப்ட்ழமட என பிசயத்ணம

'ளபப்ளணன்ட்' உண்மதிற்று.

இந்ட ழடசங்கழநமடு

ணக்கு ளமம் கமணமக னத் ணமர்க்கணமகத் ளடமர்ன
பந்டயனக்கயடல்பம? இடமல் ிற்கமத்டயல் டஞ்சமவூர்
மகப்ட்டித்டயயனந்ட மணமடனம் கர ழ்க்கவ பவதில்
கற்கவ ஏணமகத் டனக்கர்கள் யவதக் குடிழதய
பயக்க ஆம்ித்டழமட, "இந்ட ர்ணம, யழமன்
ளௌத்டர்கள் டமங்கழந ிமஞிபவட
ளசய்கயடற்கயல்வளதன்டமல், 'பன் அடித்டக் ளகமண்டு
பந்ட யற்மன்'? ன்று மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

மம்டமன் இவடத் ளடமனயமக த்ட ஆம்ித்ட பிட்மல்
ன்?" ன்று ழதமசவ ண்ஞி அந்டத் ழடசங்கலக்குப்

ழமய்க் கசமப்னக் கவகள் வபத்டமர்கள். யவதப் ஞம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு டயனம்ி பந்டமர்கள். இபர்கள் அந்ட
ழடசங்கவநப் ற்யச் ளசமல்யக் ழகட்டன் ழணழடமன்

மணமடனம் கர ழ்க் கவக்குப் க்கத்டயலுள்ந கத்டமர்கள்
அங்ழக னடயல் பட்டிக்கவ வபக்கப்ழமமர்கள் ன்று
ளசமல்படண்டு. "பட்டி பமங்கக்கூமட" ன்று குமில்
இனப்டமல் டனக்கர்கள் அங்ழக பட்டிக்கவ
வபக்கபில்வ.
ம் ழடசத்டயழனேங்கூ னத்டர், அழசமகன்
னடமபர்கழந பமழ்ந்ட, ளௌத்டணடம் ளமம்வும்
அடேஷ்மத்டயயனந்ட ிமரிலும், உ.ி.தின் சய
குடயகநிலுந்டமன் இன்வக்கு ளமம்வும் அடயகணமக
'மன்-ளபயழரிதன்'கள்

இனப்ட. ளங்கமயல்

பனத்டயல் ஆறு ணமம் கங்கமடய டயகள் ிபமணமய்
உவப்ளடுத்டக் ளகமண்டு, கமய்கயத் ழடமட்ங்கள்

அலகயப்ழமய் பிடுணமடமல், என compelling necessity -தின்

[யர்ந்ட ழடவபதின்] ணீ ட அங்ழக க மடயதமனம்

ிபமத்டயல் தழடஷ்ணமகக் கயவக்கும் ணத்ஸ்தத்வட
'னஷ்ம்' ன்று

ணக்கயப் ளதவச் ளசமல்யக்

ளகமண்டு சமப்ிட்மலும், ணற் டயனும ணமம்ங்கவந
ளங்கமய ிமணஞர்கலம், அபர்கலவத ஆசமத்வடத்
டமங்கநமக follow ண்டம் ணற்பர்கலம்

ளடமணமட்மர்கள். ிமர், அவடச் சுற்யதினக்கய
ிழடசங்கநில் இப்டிதில்வ. ளங்கமயல்

ிமணஞர்கூ ணத்ஸ்தம் சமப்ிடுபவட மன் 'ஸ்டிஃவ'
ண்டகயழளன்று அர்த்டணயல்வ. ஆமல் சயவட
'ஸ்டிஃவ' ண்ஞ

னடிதமபிட்மலும், 'ழடம

ளடமவகயட' ன்று ளகமஞ்சம் பிட்டுக்

ளகமடுக்கமணல்பம? இடற்குக்கூ இணயல்மணல், necessity
-தின் compulsion -

இல்மணல் சய இத்டயல் னர்பத்டயல்

ளசல்பமக்குப் ளற்யனந்ட ளௌத்டத்டயல் அயம்ம
யதணத்வட ல்ழமனக்கும் ளமடபமக பிடய

ளசய்டயனந்டழடடமன்! டயலுழண 'க்ஸ்ட்ரீ'னக்குப் ழமமல்
அப்னம் ழர்ணமமகத்டமன் க்க ஆம்ித்டபிடும்.
இப்ழமட வனவ மத்தம் டழபம அடயழ

ஆம்ித்டக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக னன்ழய டிதவ
மத்தணமகப் ண்ஞிக் ளகமள்படடமன் க்கக் கூடிதட;
அடடமன் னத்டயசமயத்டம். அப்டித்டமன் ம் சமஸ்டயம்
பனய ண்ஞிக் ளகமடுக்கயட.
டமர்த்டம், அவட ணக்கு ஆமணமகப் ண்ஞிப்
ழமடுகயபர்கள், ஆகயத இண்டும், மத்பிகணமக இனக்க
ழபண்டும் ன்ழட டிதல். அவட ர்ப ங்கலம்

gradual -ஆக

மடயத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். கனக்கும்

இடயழ இப்டிளதமன ஆர்பனம், ஊக்கனம் ிப்டற்கமக
ிமம்ணஞ மடயதமர் ணட்டும் ிந்டடயயனந்ழட
ப்ளமலடம் இந்ட க்ஷ்த யவவத தடமர்த்டத்டயல்
அடேஷ்டித்டக் கமட் ழபண்டும். ிமம்ணஞஞின்

ஸ்படர்ணத்டயல் அத்தமம், அடமபட ித்டயதமனக்குப்
ழமடவ ண்டபட என்ழம இல்வழதம? இப்டி
டீச்சயங் ண்டபட ன்ட இபன் க

பித்வதகவநனேம் டமன் கற்று ணற் மடயதினக்கும் 'டீச்'
ண்டபழடமடு யன்றுபிபில்வ; சயண மத்தணம
டிதல் யவவதத் டமன் ணத் டயதமகயதமகப்

ித்தைத்டயல் த்டயக் கமட்டி இந்ட பமழ்க்வக
உடமஞத்டமலும், பமதமல் ளசமல்மணழ ணற்பர்கலக்கு
உதர்ந்ட ையதங்கவந 'டீச்' ண்டபடடமன் ணற்
'டீச்சயங்'வக

பிவும் னக்தணமட. சமஸ்டயங்கள்

இப்ழர்ப்ட் லபம னெப் ளமறுப்வ
ிமணஞடக்ழக டந்டயனக்கயட ன்று னரிந்ட

ளகமள்நமணல், அட அபனுக்குத்டமன் ளமம் சலுவக,
ளநகர்தம் ல்மம் டந்ட உசத்டய வபத்டயனப்டமகக்
குற்ம் ளசமல்கயமர்கள்.

ண பித்ணம ழபட ணந்த்ங்கவந ிமம்ணஞன்
ையத்டத் ட ழபண்டிதினக்கயட ன்டமல் அப்டிப்ட்
சரீத்டக்குள் ணட, ணமம்மடயகள் ழமகப்மட ன்று பிடய
ண்ஞி வபத்டயனக்கயட.
வசப உஞவு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமனம் ஆமனம்
'வசப' உஞவு

ஆம பிதத்டயல் டமர்த்ட சுத்டயவதப் மர்க்கும்
ழமட டிதல் ன்ட அயம்ம ழமம் சமக

உஞவு, ணக்கய உஞவு ன்கய ளபயழரிதிம்,
'னமல்

ணறுத்டல் 'ன்று டயனக்குள் னடமபற்யல்

பயனேறுத்டயதினப்ட இவடத்டமன்.
'வசபம்', ன்று

ளபயழரிதனுக்கு ன் ழர் ன்மல்,

டணயழ் ழடசத்வடப் ளமனத்டபவ ளனம்மலும்

அப்ிமணஞர்கநமக இனக்கப்ட்பர்கநில் வசபர்கழந
ளபயழரிதன்கநமக இனந்டடடமன். ணமம்ம்
ணட்டுந்டமன் ன்யல்வ; ளபயழரிதன்
ஆமத்டயலுங்கூ சயத்டசுத்டயக்கு உடபமடடமக

இனப்வட ல் ஆசம சரர்கநம வசபர்கள் ழசர்த்டக்
ளகமள்நணமட்மர்கள். 'னக்கமதம் டள்நிதபர்கள்' ன்று
அபர்கவநச் ளசமல்படண்டு. கமதம் ன்மல் உம்ன
அல்பம? உம்ன ஊன்டமழ? னக்கமதம் ன்கய
னென்றுபிட ஊன் ன்? இல்வ; இங்ழக அப்டி

அர்த்டணயல்வ. ஸ்டெ சரீம், லக்ஷ்ண சரீம், கமஞ
சரீம் ன்கய னென்றுடமன் னக்கமதணம? - ன்மல் அப்டி
அர்த்டணயல்வ. னக்கமதம் ன்று இங்ழக ளசமன்ட
ளபங்கமதம், உள்நிக்கமதம் (அடமபட னண்டு) ,
ளனங்கமதம் ன் னென்றுடமன்.
ணமம்ணமதில்மபிட்மலும் இடகலங்கூ ம,
டமண குஞத்வடக் ளகமடுப்வப ன்டமல்

இபற்வனேம் வசபர்கள் டள்நிபிடுபமர்கள். கமதம்

ன்ட ஊவ, ணமம்த்வடக் குயப்டமல் இங்ழக
'னக்கமதம்' ன்ட

சயழவதமகவுணயனக்கயட!

என ழபடிக்வக! டையஞத்டயல் 'வசபம்' ன்மல்
ளபயழரிதிம். பக்கயழம 'வபஷ்ஞபம்
'ன்மல்டமன்

ளபயழரிதிம். ளடற்ழகடமன் சயபன்,

அம்மள் இபர்கவந ளநம்தணமக, சமந்ட ஸ்பனொணமக
பனயடுபட. பக்ழக னத்மக 'கம வவ்' ன்றும்,
கமநி, டர்வக, இப்டினேம்டமன் ஆமடயக்கயமர்கள். அட
ணட்டுணயல்மணல் அங்ழக பல்மசமர்தமர், மணமந்டர்,
வசடன்தர் ன்ளல்மம் ளசல்பமக்ழகமடு
ழடமன்யதினக்கய ளரிதபர்கலம் னலக்க மணமடே
யத்டமந்டத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள் ன்று ளசமல்

னடிதமபிட்மலும், ளனம்மலும் ஃிமஃிதில்

அவடத் ளடமட்டுக் ளகமண்பர்கநமகழப இனக்கயமர்கள்.
ண அயம்மபமடயகநம பக்கத்டயக்கம
வர்கலம் இந்ட ணடமசமரிதர்கநமல் டமய் ணடத்டக்குத்
டயனம்ிதழமட வபஷ்ஞபர்கநமகழப ஆகய, அயம்ம
ழமத்வடத் ளடமர்ந்ட பந்டயனப்டமல் அங்ழக
வபஷ்ஞப ஆமம் ன்ழட 'ளபயழரிதிம்'
ன்று ஆகயபிட்டினக்கயட.

ளடற்ழக 'அன்ழ சயபம்' ன்ட ளகமள்வக. அழடமடு இங்ழக
வர்கவநப் ளனபமரிதமக யந்ட ணடத்டக்குத்
டயனப்ிபர் வசப ணதசமரிதமம ஜம
ம்ந்டனெர்த்டயகள். இங்ழக ளபயழரிதிழண வசபம்
ன்யனப்ட யதமதம்டமன்.

பக்ழக பல்மசமரிதமர் கமத்டயல்டமன் வர்கள்
யந்டக்கநமக ணமஸ்-கன்ளபர்ன் ஆட மஸ்டய.

(கன் ழடசத்டயல் மணமடேமசமரிதமரின் ளசல்பமக்கமல்
இப்டிழத வ மம உள் அந்ட ணடஸ்டர்கள்
யந்டக்கநமக, வபஷ்ஞபர்கநமக ஆகயதினக்கயமர்கள்.)

பல்மசமரிதமரின் யத்டமந்டத்வடச் ழசர்ந்டபர்கலக்குப்
'னஷ்டி

ணமர்க்கயகள்' ன்று ளதர். குமத்வடச் சுற்ய

இப்டி அபனவத யத்டமந்டத்வடத் டலபித, அடபவ
வர்கநமதினந்ட, வபசயதர்கலக்குப் 'னஷ்டி ணமர்க்கய

ிதம' ன்று ளதர். பமஞிஜ்தன், பமஞிதன் ன்ழட
'ிதம' ன்ட.

இபர்கள் குங்குணப் னபமல் மணம்

ழமட்டுக் ளகமள்பர்கள்; டநயணஞி ணமவ டபமணல்
ழமட்டுக் ளகமண்டினப்பர்கள். கமந்டய அபர்கநில்
எனபர்டமன். னர்ப கம வ மம்ரிதத்டமல்டமன்

அபர் எழதடிதமய் அயம்வ, அயம்வ ன்ட.
"டன்

உம்ன ளகமலக்க ழபண்டும் ன்டற்கமக

இன்ளமன உதிரின் உம்வக் ளகமவ ண்ஞித்
டயன்கயபிம் அனள் ப்டி உண்மகும்?" ன்று
டயனபள்லபர் "னமல் ணறுத்டல்" அடயகமத்டயல்
ழகட்கயமர்.

டன் ஊன் ளனக்கற்குத் டமன் ியட ஊனுண்மன்
ங்ஙம் ஆலம் அனள் ?
இபிம் அனள்டன்வண இல்மபிட்மல் இபனுக்கு
ணட்டும் ப்டி ஈஸ்பன் அனள் ண்டபமன்? அனள்,

அன்ன ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ணமம் ழமனம்

ண்டபளடன்மல் அட என்றுக்ளகமன்று

ளமனந்டமடடமகத்டமன் ழடமன்றுகயட. எழ என
ஈஸ்பன்டமன் அம்வணனேம் அப்னுணமக இனக்கயமன்.
அபனுக்ழக மம் இத்டவழனம் (ணடேஷ்தர்கள்
ணட்டுணயல்வ. ணயனகம், ைய ல்மனம்டமன்)

குனந்வடகள் ன்மல் அப்னம் என ணடேஷ்தன் ணயனகம்,
ைய இபற்வ ஆமம் ண்டபட ப்மத்ன
த்டயடமன் [உன் ிப்வக் ளகமவ ளசய்படடமன்] .
'மன்-ளபயழரிதி'த்வட

ஆடரித்டமல் ர்பீப

ழமடத்பம் ன்டற்கு அர்த்டணயல்மணல் ழமகயட.
ணக்கயதில் யம்வ இல்வதம?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ணக்கயதில் யம்வ இல்வதம?
இப்டிச் ளசமன்மல் உழ டயனப்ிக் ளகமள்கயமர்கள்.
"ணயனகம் ைய ணட்டும்டமம? ணம், ளசடி, ளகமடி, திர்

இவபனேம் ஈசன் குனந்வடகள்டமன். அபற்றுக்கும்டமன்
உதினம், உஞர்ச்சயகலம் இனக்கயன். கடீஷ்சந்டய
ழமஸ் னடயதபர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கழந!
அடமல் சமக உஞவு ன்டம் ீபத்டயடமன்"
ன்கயமர்கள்.

இடற்கு மன் ணமடமம் ளசமல்யதமக ழபண்டும்.
ழ.ய. ழமறக்கு த்டவழதம னேகம் னந்டயழத
ழபடமடய சமஸ்டயங்கள் திர், ச்வச, ணம், ணட்வ
ல்மம் உதினள்நவப ன்று ளசமல்யத்டமன்

பந்டயனக்கயன். ஆமலும் ஈஸ்ப யதடயதில் ல்ட
ழமழப ளகட்ட, ளநக்தம் ழமழப கஷ்ம்
ல்மனம் ழசர்ந்ட ழசர்ந்டடமன் இனக்கயட.
'இன்ஸ்டிங்க்டிவ்' ஆகவும்

[உள்லஞர்ச்சயப் ிகமனம்] ,

ழடத்டயன் இதற்வகதம டன்வணவதப் ளமனத்டம்
சயங்கம், னய னடம ிமஞிகள் ீபயம்வ

ண்ஞித்டமன் ீபிக்க ழபண்டும் ன்று ஈஸ்ப யதடயழத
இனக்கயட. ணடேஷ்தன் பிதத்டயல் ணமத்டயம் இபன்

வடனேம் ஆழமசயத்டத் ளடநிந்ட னடிவு டுக்கும்டிதமக
அயவு பிழசத்வட [ஈசன்] ளகமடுத்டயனக்கயமன்.
அடமல், இந்ட ிஞ்ச மகத்டயல் இபன் னலக்கவும்

ல்டடமன் ழபண்டும், ளநக்தம்டமன் ழபண்டும் ன்று
ண்ஞிக்ளகமள்ந னடிதமணல் 'ழச்சர்' ன் ளதரில்
ஈஸ்பன் கட்டிப் ழமட்மலும், இப்டிக் கட்டிப்ழமட்

கதிறு ீலகய ல்வக்குள்நமபட இபன் கூடிதணட்டும்
ளகட்வடத் டள்நி ல்வடனேம், கூடிதணட்டும்
கஷ்த்வடத் டள்நி ளநக்தத்வடனேம் ழடடி அவத

ழபண்டிதபமக இனக்கயமன். வடழதம டயன்று டமமக
ழபண்டும். இல்மபிட்மல் சமக ழபண்டிதடடமன் ன்
necessity இபனுக்கு

இனக்கயட - இதற்வக அப்டிக் கட்டி

வபத்டனக்கயட. ங்ழகழதம ைத்டயல் எனத்டமக
ழமக பமழ்க்வகவதப் ளமனட்டுத்டமணழ உடய

பிட்டுப் ழமகயபவத் டபி ணற் ல்மனம் இந்ட
தடமர்த்டத்வட அடேரித்டத்டமன் ழமகடழண டபி,
'சமஞ்ஜ்' ண்ஞி

னடிதமட. 'ரி, வடழதம டயன்த்டமன்

ழபண்டுளணன்மல், கூடிதபவ ளகடுடவ, கஷ்த்வட
உண்மக்கமணல் அவணத்டக்ளகமள்நக்கூடித ஆம
னவ ன்?' ன்று மர்ப்ழட இபன் ளசய்த

ழபண்டிதட. இனப்டயல் குவச்சம யம்வ
டனபட திர் ச்வசகவநனேம் கமய்கயகவநனேம்
சமப்ிடுபடடமன்.
திர்கள் ன்மக னற்யச் சமய்ந்ட ிற்மடுடமன், அடமபட
டமழண ீபத்வட னடித்டக்ளகமண் ின்டமன், டமிதம்
அடித்ட டுத்டக் ளகமள்கயழமம். கமய்கயகவநப்

யப்டமல் ளசடிவதழத மம் ளகமன்றுபிபில்வ.
கத்டரிக்கமய், ளபண்வக்கமய் ழமன்பற்வ மம் என
ளகமடி ளசடிதியனந்ட டுப்டமல் அந்டச் ளசடிக்கு ம்
கத்வடக் கயள்நிமல், அல்ட ழமணத்வடப் ிடுங்கயமல்
பயக்கய அநவுக்குத்டமன் பய உண்மகும். அழடமடுகூ
ணடேஷ்தனுக்கும் ணயனகங்கலக்கும் pain (பயனேஞர்ச்சய)
ன்று உண்மபவடபி, டமப பர்க்கத்டக்கு
'ளன்யடிபிடி' [உஞர்ச்சய

டேட்ம்] குவச்சமடமல் pain-

உம் குவச்சல் டமன் ன்ழம 'ரிர்ச்' ண்ஞிச்
ளசமல்கயமர்கள். அப்டிழத னெம் கர வ

ணமடயரிதமபற்வனேம், கயனங்கு பவககவநனேம் ிடுங்கய
டுத்ட, அடமபட அபற்வ டழண ண்ஞிச்
சமப்ிடும்ழமட கூ, மம் அபற்வப் ிடுங்கமபிட்மலும்
ப்டினேம் அவபழத அடற்குப் ிகுச் சய மநில்
பமடிபிப் ழமகயவபடமன். ஆகழப இந்ட
அம்சங்கவநனேம் ம் necessity-னேம் கனத்டயல் ளகமண்டு
மர்த்டமல் சமக ழமம்டமன் comparative-ஆக ணயிணம்
யம்வ உள்நட ன்று ளடரிகயட. அடமல் இவடழத
ணடேஷ்தர்கநமகப் ிந்ட மம் ற்க
ழபண்டிதபர்கநமதினக்கயழமம்.

ந்யதமசயகலக்குப் னர்ஞ அயம்வ

பிடயக்கப்ட்டினப்டமல் அபர்கள் யணயத்டணமகக்
கயகமவதப் யத்ட டுக்கய சயன் பயகூ
டமபங்கலக்கு உண்மகக் கூமட ன்றும், அபர்கள்
டமங்கநமகழபடமன் சமப்ி ழபண்டும் ன்றும்

பிடயத்டயனக்கயட. ' ீர்ஞ ர்ஞமசய : க்பசயத் ' ன்ட
இவடத்டமன். 'ீர்ஞர்ஞம்' ன்மல் சனகு. 'ஆசய:'
ன்மல் ஆமம் ளசய்கயபர்கள். டமிதங்கள் கூ

னவநக்கயழடம இல்வழதம? அடமல் அபற்றுக்குக் கன
இனப்டமக அர்த்டம். அவட என ந்யதமய
சமப்ிட்மல் கர்ப்ச் ழசடந்டமன், ீபத்டயடமன் ன்று

அவடனேம் டள்நச் ளசமல்ய இங்ழக 'டிதவ' ளமம்வும்
கடுவணதமக வபத்டயனக்கயட. ந்யதமய என
சமத்டக்குடிழதம, ளகமய்தமப்னழணம, பிநமம்னழணம
சமப்ிடும்ழமடகூ ர்ப மக்கயவடதமக என

பிவடவதக்கூத் டயன்றுபிமணல் ீக்கயபிட்டுத் டமன்
சமப்ிடம். இப்டி ணரியகள் சுத்டணம ன

ஆமம் சமப்ிட்டடமன் யணம 'மம்'. 'ம்'
ன்மல் 'னம்'. இப்ழமட அன்த்வட ணட்டும் ீக்கய,

ழடமவச, இட்ய, ழவபதில்  டயனுற, 'ளடமட்டுக்
ளகமள்ந' சட்டிி, மம்மர், ளகமத்ற, ணயநகமய்ப் ளமடி
ன்று  பிடங்கள் ன்டமகச் சமப்ிடுபவடப்
'மம்' ன்று

ஆக்கய ளகமண்டு அபஸ்வடப்

டுகயழமம்! யணம மம் ண்ஞிமல்
த்பனம் சமந்டனம் உண்மகும். கமணம் (sex
ன்கயமர்கழந அட) ளமம்வும் கட்டுப்ட்டுபிடும்.
குடும்க் கட்டுப்மடு ன்று டிதமக என்று
ண்ஞழபண்டித அபசயதழண இமட.

'டமபத்வட

ணட்டும் யம்யக்கமணம?' ன்டற்கு

இன்ளமன ஸ்டிஃிழகன் இடயல்டமினக்கயட. என
ிமஞிவதக் ளகமவ ண்ஞிபிடுபடழம
ஆமத்டக்கமகத் டமப பர்க்கத்வட மம் அழகணமகக்
ளகமவ ண்டபடயல்வ ன்றும் அப்டிழத அபற்வ
யம்யக்க ழர்ந்டமலும், அப்ழமட கூ ிமஞிகலக்கு
உள்ந அநவுக்கு பயனேஞர்ச்சய அபற்றுக்கு
ற்டுபடயல்வ ன்றும் ளசமன் ணமடமம் மம்
அபற்வ ப்டி affect ண்டகயழமம் [மடயக்கயழமம்]?'
ன்ட வபத்டச் ளசமன்ட. இப்ழமட ணமம்
ழமனம் சமக ழமனம் ம்வண ப்டி affect
ண்டகயன் ன்வட வபத்டம் ணமடமம்

ளசமல்கயழன். ணக்குச் சயத்டசுத்டயனேம், த்ப குஞனம்

உண்மபடற்கு ணமம் ழமம் உடவுபடயல்வ. சரீம்
ழபண்டுணமமல் ஸ்ட்மங்கமக ஆகமழண எனயத,
டயதமமடய அப்தமங்கலக்கு மன்-ளபயழரிதன்

ஆமம் அடேகூம் ளசய்படயல்வ; அழடமடு 'கம்ழர்'
ண்ஞிமல் சமக ழமம்டமன் ஆத்ணமிபினத்டயக்கு
அடேகூணமதினப்ட. சமக ழமத்டயலும்

ஆத்ணமிபினத்டயவத னன்ிட்டு டள்நழபண்டித 
டமர்த்டங்கள் இனந்டழமடயலும் ணமம்த்வடபி
இடடமன் ழணமடமக இனக்கயட.
ணறக்கு ம்ணடணமதினக்கயடம ன்றுடமன்
ழதமசயத்டப் மர்க்கமழண! என ஆட்வழதம ணமட்வழதம
அட கடக் கட ளபட்டுகய ணமடயரிடமன் கர வவதப்

ிடுங்கய றுக்குபட ம் ணறக்குத் ழடமன்றுகயடம?

இந்ட 'வகமயகல் ஃமக்'னக்கு என னக்கயதத்பம்
உண்டு. ணமம்த்டயழழத என ிமஞிதின் ஊவத்

டயன்மம், இன்ளமன ிமஞிதின் ஊவத் டயன்மல்
யயத்டம் ன்று வபப்டற்கு [வகமயகல் டபி]
ழபழ கமஞம் இல்வ. 'அய்தய்ழத! ன்ய ணமம்ணம?'
ன்று யந்டக்கநில் ணமம் ழமிகள் னகத்வடச்
சுநிப்மர்கள். ஆமல் அந்யத ழடசங்கநில் அவடனேம்
டயன்னுகயமர்கள். இப்டிழத 'ண்வனேம், த்வடனேம் கூச்
சரமக்கமன் டயன்னுகயமழ! ன்று ம்னெர்

மன்ளபயழரிதன்கழந அனபனப்னன் ளசமல்கயமர்கள்.
அப்னம், ணமம்ம் டயன்டயழழத 'gradation' ழபறு.
'வனக்குச்

ளசமல்கயட* டமன் சமப்ிடுழபமம், ணத்ஸ்தம்

ணட்டும்டமன் சமப்ிடுழபமம், ணற்டி அவசப பஸ்ட
ங்கநிம் பக்கூமட' ன்பர்கள் உண்டு. ளடவடழதம
ிடித்டத் டயன்மலும் டமழம குடயவ ணமம்ம்

டயன்மல் ணட்ம் ன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
'பமர்' [உக

னேத்டம்] ந்டழமட ல்மபற்றுக்கும்

'ஸ்கமர்யடி' உண்ம

ணதத்டயல் ளர்ணி

ழடசத்டக்கமர்கள் குடயவ ணமம்ம் சமப்ி

ஆம்ித்டமர்கள். இடற்கமக அபர்கவந ணமம்
ழமிகழநதம ணற் ல்ம ழணல்மட்டுக்கமர்கலம்
ணட்ம் டட்டிப் ரிமம் ளசய்டமர்கள்.
இழட ரீடயதில் வசப உஞவுக்கமர்கள் ளமடபமக
அத்டவ அவசப உஞவுக்கமர்கவநனேம் ழகள்பி ழகட்டு
ணக்கமம் ன்று ழடமன்றுகயட. ம் ஊர்க்கமர்கநம
அவசபர்கள் 'னப்னத் டயன்ி மர்ப்மன்' ன்று

ஸ்பமடீணமகக் ழகய ளசய்கயழமட, வசபணமகச்

சமப்ிடுபர்கள் ன்டமன் னப்னம், கயனப்னம்

சமப்ிட்மலும் ழடம மர்த்டமல் ழபண்டுணமமல் 'கைறக்,
னைறக்' ன்று ளடமந்டயனேம் ளடமப்வனேணமக ஆக
னடினேழண டபி, இட ஊவநச்சவடடமழளதமனயத

ல்

கட்டுணஸ்டமக ழட ம் ளற்டமகமட ன்

அர்த்டத்டயல் ளசமல்கயமர்கள். ளபநி ழடசத்டக்கமர்கழநம
இப்டி ஸ்பமடீத்டயன் ழணல் இல்மணல்
இநக்கமணமகழப ம்ணயல் அங்ழக ழமகயபர்கநிம்,
"ீங்கள்

ன் கமய்கயகவநழத டயன்று

ளகமண்டினக்கயீர்கழந! உங்கள் ழடசத்டயல் வ்பநவு
ணமம்ம் கயவக்கும்? அத்டவனேம் 'ழபஸ்ட்'

ண்ஞிபிட்டு, ீங்கலம் ழமஞ்சமன் ட்மநங்கநமக
ஆகயதினக்கயீர்கழந!' ன்று ணட்ந்டட்டிக் ழகட்கயமர்கள்.
ணற்பர்கவநபி யந்டக்கநிழழத அடயகம்
ளபயழரிதன்கள் இனப்டமல் டமன் இபர்கள்
பலுபினந்ட டனக்கர்கள், ளபள்வநக்கமர்கள்
ஆகயதபர்கநிம் ழடசத்வடப் யளகமடுத்டமர்கள் ன்று

ளசமல்பர்கள்கூ உண்டு. இந்ட பிதத்டக்கு அப்னம்
பனகயழன். இப்ழமட ணமம்ம் சமப்ிமடடற்கமக

ம்வணப் ரிமம் ளசய்கய மன்ளபயழரிதன்கநிம்
மம் ப்டித் டயனப்ிக் ளகமள்நமம் ன்று ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயழன். "ணமம்ம் சமப்ிடுகய ீங்கழந சய
ணமம் டயனுறகவநச் சமப்ிடுகயபர்கவநப்

ரிமனம் ளசய்கயீர்கள் அடணட்டுணயல்வ.
ணமம்த்டயழழத உசத்டய, டமழ்த்டய ஆகயத இத்டவ
பவககவநச் சமப்ிடுகயபர்கலம் என னகணமகச்

ழசர்ந்டளகமண்டு, இப்ழமடம் இந்ட உகத்டயல் ங்ழகழதம
பமந்டங்கநில் இனக்கய ஆடயபமயகநில் சயழர்

ணமம்ம் டயன்னுகயமர்கழந, அபர்கவந ளமம் ளமம்
ணட்ணமக யவத்ட 'ணமம் ையஞி’ (Cannibal) ன்று
டெற்றுகயீர்கள். ணமம்த்வட பிட்டு ணற்
ணமம்ங்கவநச் சமப்ிடுகய ீங்கள் அந்ட 'கமிமவ'
பி ளமணவும் உதர்ந்டபர்கள் ன்று ளனவண
ளகமண்மடிக் ளகமண்மல், ந்டப் ிமஞிதின்

ணமம்த்வடனேழண சமப்ிமட மங்கள் உங்கவநனேம்பி
உசந்டபர்கள்டமழ? ீங்கள் ப்டி என க்கம் ணமம்
ழமத்வடனேம் ழகய ண்ஞிக்ளகமண்டு இன்ளமன
க்கம் ங்கலவத சமக ழமத்வடனேம் ணட்ந்
டட்டுபட ளமனத்டம்?" ன்று அபர்கவநக் ழகட்க

ழபண்டும். "இந்டயதர்கள் ல்மனம் ணட்டும் ணமம்ம்
சமப்ி ஆம்ித்டமல், அங்ழக உஞவுப் ிச்வழத
பமட ன்கயீர்கள்; உங்கள் ழடசங்கநிலுந்டமழ
'ஸ்கமர்யடி' சய

ணதங்கநில் பனகயட? அடமல் -

உங்கலக்குத்டமன் வடனேம் ளகட்டுப் ழமகமணல் மம்
ண்ஞி வபக்க னடிகயழட ளசத்ட ணிடர்கவநனேம்,

உழதமகணயல்மட கயனங்கவநனேம் ரிப்டுத்டயப் க்குபம்
ண்ஞி .....?" ன்று ளசமன்மளன் ன்றுகூத்
ழடமன்றுகயட [சயரிக்கயமர்]

இன்ளமன்று னம் அலகயட; கமய்கயகள்
ளகட்டுப்ழமகயன் ன்மல் இவப டர்மற்ணடிக்கத்
டமன் ளசய்னேம். கனயீவக் ளகமட்டிமல் அடவும் டர்கந்டம்
அடிக்கத்டமன் ளசய்கயட. ஆமலும் இந்ட
மற்ளணல்மம் என்றுழண இல்வ ன்கய ணமடயரி
அல்பம அந்யத டமர்த்டங்கவநச் சவணக்கயழமட

பதிற்வப் னட்டி டுக்கயட? அடகள் அலகய கயலகயக்

ளகட்டுப் ழமமழம குவழத ிடுங்கயளதடுக்கய
ணமடயரி கமட டெத்டக்குத் டர்பமவ! (இங்ழக

இன்ளமன்றும் ளசமல்டம். னட்வழகமஸ், ீட்னொட்
ணமடயரிதம இங்கயீ ஷ் ளபயிள்கள் கூமட
ன்டற்கும் இடயழழத கமஞம் ளடரிகயட. அந்டக்

கமய்கயகவந ழபக வபக்கயழமடம், அந்டக் கனயவு ீவக்
ளகமட்டித இத்டயலும் அந்யத டமர்த்டம் ழமழப
பமவ பனபவடப் மர்க்கமம்.)
* னட்வ

ணக்கய உஞபின் சயப்னக்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ணக்கய உஞபின் சயப்னகள்
ணடேஷ்தின் னெக்குக்கு எத்டக்ளகமள்நமடட
ணட்டுந்டமளன்யல்வ. அபனுவத பதிற்றுக்கு, ீர்ஞக்
கனபிகலக்கு (digestive organs) க்கூ ணமம் ழமம்
எத்டக்ளகமள்நமடடடமன் ன்று இப்ழமட [1957 பம்ரில்
ளசன்வதில்] ந்ட World Vegetarian Congress -ல் ழசயத ர்
டுத்டக்கமட்டிதினக்கயமர்கள். 'கமன்ஸ்டிட்னைவ',

ழட பமவக வபத்ட ணமம்த்வடத் டயன்மல்டமன்
ீபிக்க னடினேம் ன்யனக்கய னய, சயங்கம் ணமடயரிதம
ணயனகங்கநின் இவப்வ, குல் னடயத உறுப்னகழநமடு
ணடேஷ்தின் ீர்ஞ இந்டயரிதங்கவந எப்ிட்டு, ணடேஷ்த

ழடபமகு ணமம் ழமத்டக்கு ற்ட்ழட இல்வ
ன்று இபர்கள் யவதக் கமஞம் கமட்டிதினக்கயமர்கள்.

கமன்ஸ்டிட்னைமக ணமம்ம் சமப்ிக் கூமட
ணயனகங்கலம் உண்டு. அபற்றுக்கு ணக்குள்ந
'னத்டயசமயத்டம்' இல்மடடமல்

அவப ணமம்த்டயன்

கயட்ழழத ழமபடயல்வ. ஆடும், ணமடும், ணமனும்,
குடயவனேம், தமவனேம் டப்ித் டபயதமபட ணமம்ம்

டயன்னுணம? ஆமல் ணயனகங்கலக்கு இல்மட ஆமபட
அயவும் இனக்கய ணடேஷ்தன் வட பிக்கய வடக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன் பிதபஸ்டவதப் னரிந்ட
ளகமள்நமணல் ணமம்ணமமலும் ரி, ணற்
ஆமணமமலும் ரி, இண்வனேம் டயன்னுபட ன்று
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமன். ணயனகங்கநில் னர்ஞணமக
ணமம்த்வடத் டள்நிதவபதமகச் சயட

இனப்டழமழப, ணமம்த்வடத் டபி ழபழ டவுழண
டயன்மடவபதமகச் சயட இனக்கயன். மய், னவ,

கமக்கமய், குனபி ணமடயரிச் சயடமன் இண்டு டயனுவனேம்
டயன்வப. ணடேஷ்தன் இபற்யன் ளபயல்டமன்

இனப்டம இடயழ கபமனும் ளகமஞ்சம் ழபடிக்வக
மர்க்கத்டமன் ளசய்கயமன். ‘ணடேஷ்தக் குலுக்கு ணமம்ம்
டுத்டடயல்வ’ ன்று இப்ழமட ளபயழரிதன் தன்ஸ்
யனஞர்கள் ளசமன்மலும், ணமம்ம் இபனுக்கு அடிழதமடு
ளரிக்கமணழ இனக்கும்டி கபமன் ண்ஞபில்வழத!
அப்டி இனந்டமல் ணமம் ழமம் ண்ஞழப
ணமட்மல்பம? இப்ழமட கல்வத் டயன்கயமம?
இனம்வத் டயன்கயமம? இப்டிழத ணமம்த்வடனேம்
டள்நிதினப்மல்பம? இபனுக்குக் ளகமஞ்சம்
சயணப்ட்மபட ளரிக்கும்டிதமகவும் ண்ஞி, அழட
ணதத்டயல் அயம்ம ரீடயதிலும், டன்னுவத

த்பகுஞ அிபினத்டயவதனேம் உத்ழடசயத்ட ந்ட
ஆமம் ல்ட ன்று ஆமய்கய அயவபனேம்

ளகமடுத்ட, என்ழமளமன்று ழணமடபிட்டு ழபடிக்வக
மர்க்கயமன். இடயழ மக்குடமன் தித்ட, னத்டய ழடமற்ட
ன்று ணடேஷ்தன் ண்ஞிக் ளகமண்மல் இபவபி
அசடு இல்வ.

ணமம்ம் டயன்மல்டமன் ம் ன்கய மதின்ட்டுக்கு
பனகயழன். இப்ழமட ளமம்வும் த்வடக் குயப்ி
ழபண்டுணமமல் ன் ளசமல்கயழமம்? 'சயங்க ம்', 'னய
ம்' ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம். ணற்ப் ிமஞிகலக்கு
இல்மட ம் தமவக்ழக இனக்கயட. இந்ட சக்டய

ணமம்ம் சமப்ிட்ம அடற்கு பந்டயனக்கயட? தமவ
அப்டிப்ட் டமர்த்டத்வடத் டயனம்ிக்கூப் மர்க்கமழட!
'கஷ்வகஸ்

த்னவஞர் பகம யழம பந்டய ' ன்று

ர்த்னரி பசம் இனக்கயட. 'சுஷ்கம்' ன்மல் ஈம்
பற்யப்ழமட. இஞ்சயக்கு ஈம் ழமய்

‘சுஷ்க’ணமவடடமன் ‘சுக்கு’ ன்கயழமம். ‘சுஷ்கம்’ டணயனயல்
'சுக்கம்' ஆகும்.

ளஞ்சயல் ஈம் இல்மணல் ஞத்வடக்

ளகட்டிதமய் வபத்டக் ளகமள்பவ 'ஆசமணய ளமம்

சுஷ்கம்' ன்கயழமம். இங்ழக 'சுஷ்வக : த்னவஞ:' ன்ட
கமய்ந்ட னல்வ. னல்வனேம் ழடங்கமய் ணட்வவதனேம்
டயன்றுபிட்ழ தமவ க ணயனகங்கவநனேம்பி
னள்நடமதினப்வட இங்ழக ளசமல்யதினக்கயட.
இடயழ பிழசம், இத்டவ ம் இனந்டம் அட னய,
சயங்கம் ணமடயரிப் மய்ந்ட யம்வ ண்ஞமணல்
சமந்டணமதினக்கயட. அடற்குத் ழடத்ழடமடு னத்டய
ம், ஜமக சக்டய ல்மனம் யவத இனக்கயட.

ணடேஷ்தனுக்கு அங்கய எத்டவனக்கய வ்த குஞனம்

இனக்கயட. ணவதமநம், ர்ணம னடம இங்கநில்
ளரித ளரித ணங்கவநத் டெக்கயக் ளகமண்டுழமய்
ழபவ ளசய்பளடல்மம் தமவடமன். ஆடமல்
ளபயழரிதன் ஆமத்டயமழழத ல் னம்,

அடணட்டுணயன்ய னத்டய, ஞிவு, மத குஞம் னடம
த்ப அம்சங்கலம் ளமளணன்று ளடரிகயட.
ர்ப்ம:

|

ிந்டய பம்  ச டர்மஸ்ழட

சுஷ்வகஸ்-த்னவஞர் பகம யழம பந்டய
கந்வட:

வர் னயபம:

ைதந்டய கமம்

ந்ழடம ப னனஸ்த ம் யடமம் ||
"ளபறும்

கமற்வழத உட்ளகமள்கய மம்ன அடமல்

டர்ப்ணமக இல்வ. பற்ய னல்வத் டயன்கய கமட்டு
தமவ ணயகவும் னள்நடமதினக்கயட. கயனங்வகனேம்

னத்வடனேழண சமப்ிட் னிபர்கள் ணஞத்வட தித்ட
சயஞ்ீபிகநமதினக்கயமர்கள். ஆவகதமல் ணயன்
யவந்ட டயனப்டயடமன் என ீபனுவத

ஆனேமழமக்தமடயகலக்கு னெடம்; சமப்மடு இல்வ"
ன்று அர்த்டம். 'சமப்மடு இல்வ' ன்று ஸ்ழமகத்டயல்
ழமகச் ளசமல்மணல் ளடமக்கய யற்கயட.

க்கு அப்ழமட இநபதற. ப்ளமஃர் மணனெர்த்டய
ன்று எனத்டர் இனந்டமர். மணனெர்த்டய மண்ழம ன்ழ
ளசமல்பமர்கள். ளடலுங்கர். ர்க்கஸ் கம்ளி

த்டயபந்டமர். த்டயட ணட்டுணயல்வ, அபழ

மண்ழமபமடமல் ஆச்சரிதணம feats ண்ஞிக்

கமட்டுபமர். என்று ளசமல்கயழன்: டன் இடுப்வச் சுற்யப்
க்கத்டக்கு என்மக என Ford கமவக் கதிற்மல் கட்டிக்
ளகமண்டு, இண்டின் ன்யவனேம் ஸ்மர்ட்
ண்ஞிபிடுபமர். அப்டிழத இண்டுணமக அபவ சுக்கயத்
ளடமவகதல் ண்ஞிபிடுழணம ன்று ங்கள் ிணயத்டப்

மர்ப்மர்கநமம். ணடேஷ்தமமல் ளகமஞ்சங் கூ அட்டிக்
ளகமள்நமணல், அந்ட இண்டு கமவனேம் இண்டு

உள்நங்வகதமழழத ணயத்டக் ளகமண்டு அவப ஏ
னடிதமடடி யறுத்டய வபத்டயனப்மமம். அபனவத
கம்ளி கும்ழகமஞத்டயல் 'கமம்ப்' ண்ஞிதினந்டழமட

மன் பந்ட ர்க்கஸ் மர்க்கழபண்டுளணன்று ளமம்வும்
ழகட்டுக் ளகமண்மர். ணத்டயல் அப்டி
ம்ிடமதணயல்வளதன்று ளசமன்டம், ணத்டக்குப்
ின்மடி பிஸ்டமணமக னணய உண்டு, அங்ழக டன்

ழகமஷ்டிதில் சய ழழமடு பந்ட சய 'ர்க்கஸ்
அதிட்ங்'கவநப் ண்ஞிக் கமட்டிமர். இப்டினேம் என
ழட னண்ம ன்று ஆச்சரிதணமதினந்டட. அபர்
கவட டற்குச் ளசமல்கயழளன்மல் இப்டிப்ட்
யஷ்ர் சுத்ட ளபயழரிதமக இனந்டபர்

ன்டற்கமகத்டமன். ணம யஷ்ம ஆஞ்ழதழ
சமகழமிதம பமம்டமழ?
ழடம டி.ி. ணமடயரிச் சய உம்ன [பிதமடய]கலக்கு
ணமம்மடயகவந மக்ர்கள் ப்ரிஸ்க்வப் ண்ஞிமலும்
பதிற்று பிதமடயகள், ப்ர், ஹ்னடத ழமகங்கள்
ன்ளல்மம் ற்ட்மல் ணமம்த்டயல் fat மஸ்டய, அட
கூமட ன்று யறுத்டயத்டமன் பிடுகயமர்கள்.

மன்ளபயழரிதன்கலக்கு ந்ட உம்ன பந்டமலுழண

சரக்கத்டயல் குஞணமபடயல்வ ன்றுகூச் ளசமல்படண்டு.
சமக ழமத்டக்குப் ம் இல்மணயல்வ ன்டற்கு
இன்ளமன்றும் ளசமல்கயழன். சயங்கம், னய ணமடயரி
ளமம்வும் னள்ந ந்ட 'கமர்ிழபமஸ் அிண'வ
[ணமம்ம் சமப்ிடுகய ணயனகத்வட] டுத்டக்

ளகமண்மலும் அட ஆமணமகச் சமப்ிடுகய ிமஞி
ப்டிதினக்கயட ன்று மனங்கள். இட [சமப்ிப்டும்
ிமஞி] சமக ையஞிதமகத்டமினக்கும். ணமம்
ையஞிகநம சயங்கனம் னயனேம் சமக ையஞிகநம
ஆடு, ணமடு, ணமன் ழமன்பற்வத்டமன் டயன்னும்;

இன்ளமன ணமம் ையஞிவதத் டயன்மட. சயங்கனம்
னயனேம் என்வ தன்று அடித்டக்ளகமண்டு சமகமம்;

ஆமலும் இபற்யல் என்யன் ணமம்த்வட இன்ளமன்று
டயன்மட. இடயயனந்ட ணமம் ையஞிகநின்
த்டக்கும் (அவப டயன்கய சமக ையஞிகநின் த்பமம)
கமஞணமதினப்ட னல்லும், டமன்தனம், ணட்வனேந்டமன்
ன்று ளடரிகயடல்பம?
ளபயழரிதனுக்கு ஆடபமக இத்டவ ளசமன்மலும்

ழமக ரீடயதில் மக்கு னசய, ழடனஷ்டி ன்று வடழதம
யவத்ட ீண்கமணமக மன்-ளபயழரிதினம்
இனந்டடமன் பந்டயனக்கயட. ஆடயதில்

இவடளதல்மம்பிப் ளரித கமஞம் என்று
இனந்டடமகப் டிப்மநிகள் ளசமல்கயமர்கள்.
'அப்ழமளடல்மம்

ஏரித்டயல் யவதமக இல்மணல் 

னெங்கள் கூட்ங் கூட்ணமக இத்வட பிட்டு இம்

ணமயக் ளகமண்ழதினந்டமர்கள். ஆறு ணமம், என

பனம் ன்று எழ இத்டயல் இனந்டமல்டமழ சமகுடி
ளசய்ட அறுபவ ண்ஞிச் சமப்ி னடினேம்? அந்டக்
கமத்டயல் 'அக்ரிகல்ச்ச'ழ (வ்தபமதழண) ளடரிதவும்
ளடரிதமட. அடமல் பில்வனேம் அம்வனேம் வபத்டக்
ளகமண்டு ழபட்வதமடி ணமம் ழமம் ளசய்த
ழபண்டிதடமகழப இனந்டட. மம்ரிதணமக அட
ணடேஷ்தின் இதற்வகதில் ஊயப்ழமய்த்டமன்

ிற்கமத்டயல் ஏரித்டயல் 'ளட்டில்' ஆகய, 'அக்ரிகல்ச்சர்'
ளடரித ஆம்ித்ட ின்னம், கூழப ணமம் ழமனம்
டங்கய பிட்ட' ன்கயமர்கள். இட ரிழதம, டப்ழம,
அவ்பநவு க்கு ஆமய்ச்சய ளடரிதமட. ஆமலும்

ழமகம் னமவும் ணமம் ழமம் பிமணல் இனந்ட
டமன் பனகயட. இவடத்டமன் எப்னக்ளகமண்டு, -

ணறக்குப் ிடித்டமலும் ிடிக்கமபிட்மலும் தடமர்த்ட
யவவணளதன்யனக்கயழட அவட எப்னக்ளகமண்டு அடயயனந்டடமன் க்ஷ்தணம ஆடர்ச யவவணக்குப்

ழமக ழபண்டுளணன்று ம் சமஸ்த்கமர்கள் பர்ஞமச்ண
பிமகத்டயழ இன்ின்மர் ணமம் ழமம்

ண்ஞமம், இன்ின்மர் ண்ஞக்கூமட ன்று
வபத்டமர்கள். சயர் ண்ஞமம் ன்று வபத்டடமல்
அப்டிழதடமன் அபர்கள் சமச்படணமக ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்க ழபண்டும் ன்று னடிவு ளசய்டபிட்டமக
அர்த்டணயல்வ. இபர்கலம் ழமகப்ழமக, பதற  
இவட பிட்டு பிட்டு மத்பிகணம வசப ஆமத்வட
ழணற்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்டற்கு பனய
பகுத்டயனக்கயமர்கள்.

னர்ப பனக்கும் கயகம ப்னம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
னர்ப பனக்கும் கய கம ப்னம்
' ஆடயதில்

ிமம்ணஞர்கள் மன்-ளபயழரிதன்

கநமகத்டமன் இனந்டமர்கள்; ரியகள் அந்யத டமர்த்டம்
சமப்ிட்டினக்கயமர்கள்' ன்ளல்மம் ளசமல்க்

ழகட்கயழமம். இப்டிச் ளசமல்கயபர்கள் சமஸ்டயங்கவநப்
மர்த்ட அந்யத டமர்த்டம் ன்று ந்ளடந்டப் ளதர்கவநச்
ளசமல்கயமர்கழநம அளடல்மழண அழக கமய்கயகள்,

னெயவககள், டமன்தங்கள் ஆகயதபற்யன் ளதர்டமன் ன்று
ம்ணயல் சமஸ்டயமிணமனள்ந ஆசம சரர்கள்

கமட்டுகயமர்கள். 'கல்தமண்', 'கல்தமண் கல்டன' ன்று
ழகமக்னரியனந்ட த்டயரிவக ழமடுகயபர்கள்
இனக்கயமர்கள். அபர்கள் இந்ட பிதணமக யவத லடய,
ந்டக் கமத்டயலும் பனக்கும் ம் சமஸ்டயங்கள் ணமம்
ழமத்வட அங்கர கரிக்கழபதில்வளதன்று பமடம்

ண்ஞி பனகயமர்கள். அச்பழணடத்டயல் என குடயவவத

அங்க அங்கணமக ஆறடய ண்ஞிதடமக மம் யவப்ட
கூ பமஸ்டபத்டயல் அந்டந்டப் ளதனள்ந னெயவகதின்
இன்ின் மகத்வடப் ழமடுபடடமன் ன்று
லடயதினக்கயமர்கள்.

அப்டிழத ஆடயதில் ர்பங்கலம் மன்ளபயழரிதன்கநமக இனந்டடமக வபத்டக்ளகமண்மலும்
கூ, சமஸ்டயத்டயழழத னர்பனேகங்கநியனந்ட சய

பனக்கங்கள், ணடேஷ்தர்கள் அல்சக்டர்கநமகயபிட் இந்டக்

கயக்கு பர்ம் [டள்லடி] ன்று வபத்ட, கயதில்

பர்ஞத்டயல் ிமணஞர்கள் சமக ழமம்டமன் ண்ஞ
ழபண்டும் ஆச்ணத்டயல் ந்யதமயகள் சமப்மட்டிழ
ணமத்டய ணயல்மணல் க பிதங்கநிலும் னர்ஞ
அயம்வ அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்று

வபத்டயனப்வடத்டமன் மம் டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
உயத் மஷ்தத்டயல் ஏரித்டயல் ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினக்கயடயயனந்ட னர்ப னேக னனர்கலக்கும்
ணக்கும் சக்டயதிழ ளமம் பித்தமனண்டு ன்று
ளடரிகயட. ினடமண்தக [உய] த்டயழ, "அம்
ப்மணமஸ்ணய - மழ ிம்ணம்டமன் - ன்று

ழடபர்கநில் ழர் கண்டு ளகமண்டு அப்டிழத
ஆமர்கள். ரியகநிழனேம் அப்டி ஆபர்கள் உண்டு.

உடமஞணமக பமணழடபர், 'மழ ணடேபமதினந்டபன்; மழ
லர்தமமதினந்டபன்' ன்று ளசமன்ளடல்மம்
இப்டிப்ட் ப்ம்ணமடேபத்டயழடமன்.

ஆடயகமத்டயயனந்ட அந்ட ழடபர்கலம், ரியகலம்
ணட்டுந்டமளன்யல்வ; இப்ழமடம் இந்டக் கமத்டயல்
ம்ணயயனக்கய ணடேஷ்தர்கநில் கூ 'அம்

ப்ஹ்ணமஸ்ணய' ன்று எனபன் அயந்ட ளகமள்ந னடினேம்.
இப்டிப்ட்பனும் அபர்கவநப் ழமழப ர்பனம்
ஆகயமன். இபனுவத ணயவணவத குவக்கத்
ழடபர்கநமலும் னடிதமட" ன் அர்த்டத்டயல் ணந்டயங்கள்
பனகயன்*. 'இப்ழமடம்' ன்று உயத் மநில்
ளசமன்ட ஆசமர்தமள் இனந்ட கமத்டக்கும்
ளமனந்டபடமக ஆசமர்தமள் டம்னவத மஷ்தத்டயல்
கமட்டி, ழப பர்தம்
ீ
குவந்ட டற்கம

ங்கலக்குக்கூ ப்ம்ண ஜமனம், அடமல் ளறுகய

ணயவணனேம் மத்டயதந்டமளன்று ளசமல்கயமர். அப்டிச்
ளசமல்லும்ழமட, "ம் னேக்த்டயல் உள்ந ணடேஷ்தர்கள்
பர்தத்டயல்
ீ
ளமம்வும் குவந்டபகநமடமல் இபர்கள்
ப்ம்ண பித்டயழதமமவதமல் ர்ப மப யத்டய

ளறுபளடன்ட மத்டயதணயல்வளதன்று யவத்டபிப்
ழமகயமர்கழநளதன்றுடமன் இந்ட ணந்டயம்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. ப்ம்ண ஜமத்வடப் ற்யத

பவதில் ணமபர்தபமன்கநம
ீ
பமணழடபமடயகலக்கும்
ீபர்தர்கநம
ீ
இக்கம ங்கலக்குணயவதில்
பித்தமழண இல்வ" ன்கயமர். இப்டிதமக, ஆத்ண

மைமத்கமம் ளறுபடயல் பித்தமணயல்வளதன்று
அபர் ளசமல்லும் ழமழட னர்ப னேகத்டக்கமர்கவந
"ணமபர்தர்கள்"
ீ
ன்றும் டன் கமத்டபர்கவந "அல்

பர்தர்"
ீ
"ீ பர்தர்"
ீ
ன்றும் ளசமல்படமல், ணற் சக்டய
மணர்த்டயதங்கநில் இப்ழமடயனப்பர்கள் னன்
கமத்டபவ பிக் குவந்டபர்கள்டமன் ன்வட
ஆடரித்டயனப்டம் ளடரிகயட. அடமல்டமன் அந்ட

னேகத்டகமர்கலக்கு உண்ம சய னக்கங்கவந மம்

அடேஷ்டிக்கக் கூமட ன்ட. ஆழமக்கயதசமய எனத்டன்
பினந்ட சமப்ிடுகயமன் ன்டமல் பிதமடயதஸ்டனும்
சமப்ிட்மல் ீர்ஞணமகுணம? னர்பத்டயல் ரியகள் ணமம்

ழமம் ண்ஞிடமகழப வபத்டக் ளகமண்லும் (மன்
ளபறும் assumption -க்குத்டமன் இப்டிச் ளசமல்கயழன்)
அபர்கலக்கு ணமம்த்டமல் கூ ம, டமண
ணழமபிகமம் ற் னடிதமடடி அவட ீர்ஞம்

ண்ஞிக் ளகமள்லம் சக்டயனேம் (பதிற்யழ ீர்ஞம்
ண்ஞிக் ளகமள்பட ணட்டுணயல்வ; ணயழனேம்

ளரித்டக் ளகமள்கய சக்டய) இனந்டட; அப்டிப்ட் சக்டய

இல்மட மம் அந்ட ணமடயரி ண்ஞகூமட ன்று னரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டும். அந்ட னேகத்டயல் ஆதினம் பனம்,
டயமதிம் பனம் இனந்டமர்கள்; ழமகமந்டங்கலக்கு
சரீத்ழடமழழத ழமய்பிட்டு பந்டமர்கள்; ணழம

சக்டயதமழழத ன்ழபம ஆச்சர்தங்கள் ண்ஞிமர்கள்
ன்று டிக்கயழமழண! அளடல்மம் ளசய்த ணக்கும் சக்டய
இனந்டமல் அபர்கள் ணமடயரிழத மனம் ழமம்
னடமடகவநனேம் வபத்டக் ளகமள்நமம்.

என த்னஷ்மந்டம் ளசமல்படண்டு. என கமடு
இனந்டடமம். அடன் க்கத்டயல் என ளரித டய, என சயன்
குட்வ இண்டும் இனந்டபமம். கமட்டிழ டீப்ிடித்டக்
ளகமண்டமம். அப்ழமட ணம கமற்று ழசர்ந்ட

ளகமள்நழப ரிகய சனகுகள், பிகுத் டண்டுகள், ணண்
ல்மம் அடித்டக் ளகமண்டு பந்ட குட்வதிலும்
பிலந்டடமம்; டயதிலும் பிலந்டடமம். குட்வவத

ணண்டம் ளசத்வடனேம் மடய அவத்டட ன்மல் மக்கய
மடய அப்டிழத அந்ட உஷ்ஞத்டயல் பற்ய, ளணமத்டத்டயல்
குட்வ இனந்ட இம் ளடரிதமணல் ஆகயபிட்ட. ணம
டயதில் பிலந்ட குப்வக் கூநங்கவந, அவப ற்ய
ரிந்ட ளகமண்டினந்டமலும் அடன் ிபமழண
அவஞத்ட அடித்டக் ளகமண்டுழமய் னத்த்டயல் பிட்டு
இனந்ட இம் ளடரிதமணல் ண்ஞிபிட்ட. குப்வ
குட்வவத இல்மணல் ண்ஞிற்று; டயழதம குப்வவத
இல்மணல் ண்ஞிபிட்ட. இந்ட ணமடயரிதம
ழடமணமகத் ளடரிகய சய னக்க பனக்கங்கள் னர்ப

கமத்டயல் பர்தத்ழடமடினந்டபர்கவநச்
ீ
ழசர்ந்டழமட அந்ட

ழடமம் அபர்கள் சக்டயதில் அடிட்டுப் ழமதிற்று;
ீர்கநம மம் அந்ட பனக்கங்கவந

வகக்ளகமண்மழம ழடமம் ம்வண அடித்டப்
ழமட்டுபிடும். அபர்கலவத சக்டய ணக்கு இல்மடடமல்,
கயனேகத்டயல் ப்டி இனக்கடளணன்று அபர்கள் சட்ம்

ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கழநம அடற்கு அங்கயத்டமன்
மம் க்கடம். 'அல்டிழணட்'மக அயம்ம
ழமத்டக்குப் ழமகத்டமன் ல்மனம் னதற்சய
ளசய்தடம் ன்ழட ணக்கம டர்ணம்.
* ப்னடமண்தழகமயத் 1.4.10

ணக்க உஞவு னன்ிலும் ழடவப
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ணக்கய உஞவு னன்ிலும் ழடவப
னன் கமங்கநில் ர்ப ங்கலக்கும்
சமஸ்த்மிணமம், ளடய்பத்டயம் த க்டய, அடமல்
டப்னப் ண்டபடயழ தம், அக்க குஞம் னடயத
இனந்ட. அடமல் க மடயதமனழண இன்வக்கு

இனப்வடபிக் கட்டுப்மட்டுன் (இந்டயரித யக்த்டயல்
கூ இன்வபிக் கட்டுப்மட்டுன்) இனந்ட பந்டமர்கள்.
இப்ழமட யிணம, ட்மணம, மபல் ல்மம் ஸ்படந்டயப்
ழமக்கு ன்று ளசமல்ய ங்கவநத் டயளகட்டு
அவதப் ண்ஞிதினக்கய ணமடயரி அப்ழமடயல்வ.
இந்டயரித சமல்தத்டக்கு இப்ழமட டயனம்ி

இளணல்மம் டீி ழமட்டு பநர்ப்ட ழம அப்ழமட

இல்வ அடமல் ணட ணமம்மடயகள் சமப்ிடுபர்கள்
கூ அடயழ ஏர் அநவு, எலங்கு வபத்டக்

ளகமண்டினந்டமர்கள். அபர்கள் இன்வத ங்கள் ணமடயரி
இல்மணல் சரீத்டமல் ன்மக உவனக்கவும்
உவனத்டடிதமல் அந்ட மணமன்கள் அபர்கலக்கு ழட
ரீடயதிழம, ணழம ரீடயதிழம ளகடுடல் ண்ஞபில்வ.
ஆமல் இப்ழமடள்ந ளமட ங்கநின் ஸ்பமபம்,
ழபவ னவ ல்மழண ணமய, சூழ்யவனேம் ளகட்டுப்

ழமதினப்டமல் அந்டக் கமத்வடபி இந்டக் கமத்டயல்
க மடயதமனழண ணக்கய உஞவுப் னக்கத்வடக்
ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக பநர்த்டக் ளகமள்பட ல்ட;
கள்ல குடி னடயதபற்வ பிடுபடம் ல்ட.

அழடமடு இப்ழமட ஆீஸ், குடிதினப்ன ல்மபற்யலும்
ல்ம மடயதமனம் னன்வபி ளனங்கய

பமலம்டிதமகயதினக்கயட. ிமம்ணஞமசமங்கவந
ணற்பர்கள் னடிந்டணட்டும் டுத்டக் ளகமள்பழட

இடபவ பனக்கணமதினந்டயனக்க, இப்ழமட ிமம்ணஞன்
ணற்பர்கள் ண்டகய ணமடயரித் டமனும் ளசய்படமக
ற்ட்டினக்கயட! னமல் உஞவுக்கமர்கலன்

ளனக்கணமக பமழ்படமல் ணக்கய உஞவுக்கமர்கள் அந்ட
பனக்கத்வட டுத்டக்ளகமண்டு பிப் ழமகயமர்கழந
ன்று தணமக இனக்கயட. அவ்பப்ழமட
எவ்ழபமரித்டயல் இப்டிக் ழகள்பினேம் டுகயழமம்.
ஆமல் இன்னம் யவவண வக ணீ ய பிபில்வ.
இந்டயதமபில் ணட்டும் ல்ம மடய ங்கலம் ....
யவத்டப் மர்க்கழப கஷ்ணமதினக்கயட .... மன்-

ளபயழரிதன்கநமகய பிட்மர்களநன்மல் ழமகத்டக்ழக

என ளரித 'டிதல்' ஷ்ணமகயபிடும். அப்னம் அவட

என கமத்டயலும் ஈடு ளசய்தழபம அடற்குப் ரிமம்
கமஞழபம னடிதமட. இன்வக்கும் ணக்கு டமபட டநிப்
ளனவண எட்டிக் ளகமண்டினக்கயளடன்மல், அட
ழமகத்டயழழத ணயகப்ளரித னெம்

ளபயழரிதன்கநமக உள்ந ழடசம் ம்னவதடடமன்
ன்ழட. யந்ட ன்மல் அயணமமபமடய ன்ழ
ழமகத்டயல் இன்னம் பமக ல்ிப்மதம்
இனக்கயட.

'யந்ட' ன்

பமர்த்வட அந்யத ழடசத்டமர் ணக்கு

வபத்ட ளதர்டமன்* ம்னவத சமஸ்டயங்கநில் அந்டப்
ழவப் மர்க்கழப னடிதமட. ஆமல் ிற்கமத்டயல்,
ளபநிழடசத்டமர் வபத்ட 'யந்ட 'ன் ளதவழத

ம்ஸ்கயனட 'னொட்'டியனந்ட பந்ட ணமடயரி ம்ணபர்கள்
அர்த்டம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள் - அடமபட "
யம்மதமம் டெதழட த:  யந்டெ(இ)த்திடீதழட”
ன்று! யம்வதில் பன் ளமம்வும்

டக்கப்டுகயமழம அபழ யந்ட ன்று இடற்கு
அர்த்டம். இட சணத்கமணமகப் ண்ஞிதட ன்மலும்
யந்ட ணடஸ்டர்கள் அயம்வக்கமர்கள்

ன்டமல்டமழ இப்டி என 'ளஃின்' ளகமடுக்க
னடிந்டயனக்கயட? இந்டப் ளரித ளகௌபம் ணக்குப்
ழமகப்மட ன்மல், னன்வபி ல்ம மடயதமனம்
கந்ட ளகமண்டு பமலம்டிதமக இனக்கய இந்டக்
கமத்டயல் னமல் உஞவுக்குப் னக்கப்ட்பர்கலம்
னன்வபி ணக்கய உஞபில் அடயக மட்ம்
ளகமள்பட ல்ளடன்று ழடமன்றுகயட.

* " ளடய்பத்டயன்

குல்"னடற்குடயதில் "வபடயக

ணடம்"ன் ிரிபில் 'ளதரில்மட ணடம்' ன் உவ
மர்க்க.
ணடபிக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ணடபிக்கு
சமஸ்டயப்டி பிக்க ழபண்டிதபற்யல் ணற் ஆம
பவககள் மநமபட்த்டயல்டமன் சயத்டத்வடக்

ளகடுக்கயன்ளபன்மல், குடிழதம உழழத எனத்டின்
னத்டயவதக் ளகடுத்டக் ழகபப்டுத்டபவடப்
மர்க்கயழமம். அடமல் இவட னடயல் பிட்டுத்
ளடமவக்க ழபண்டும்.
இப்டி என பஸ்ட உள்ழந ழமபடமல் உழ சயத்டம்
ளகட்டுப் ழமபடமழழத, பிக்க ழபண்டித ணற்

பஸ்டக்கலம் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக உள்ழந ழமய்

கமக்ணத்டயல் சயத்டத்வட மடயக்கும் ன்வடனேம் எப்னக்
ளகமள்ந ழபண்டிதடமகயட. அடமபட சமஸ்டயம்
ளசமல்கயடி ஆமத்டக்கும் ணறக்கும்
ம்ந்டனண்டு ன்று யச்சதணமகயட.

குடி கூமட, அட னத்டயவதக் ளகடுக்கும், குடிவதனேம்
ளகடுக்கும். னற்கமத்டயல் குடிப்டற்கு அடேணடய ளற்
மடயதமனம் இப்ழமவடத 'ளட்-அப்'ில் அந்டப்

னக்கத்வட பிடுபடடமன் ல்டமகயட. இடமல்,

கமந்டீதபமடயகள் ளசமல்கய ணடபிக்வக ஆடரித்ட வண
டர்ணத்ளடமண்டு வனேம் அயக்வககூ பிட்டினக்கயட.
மம் ழபடத்வடனேம் அவட அடேரித்ட ற்ட்டுள்ந
ளடய்ப பனயமட்டு டைல்கநம ஆகணத்வடனேம்
ின்ற்றுகய டணயழ் ணடஸ்டர்கள். இந்ட ழபடம், ஆகணம்

இண்டுழண ணடபிக்வக பிடயத்டயனக்கயன். ஆடமல்
ணட ரீடயப்டி மம் குடிக்கமணயனக்கழப
கவணப்ட்டினக்கயழமம் ன்று டுத்டக்கமட்டி இப்டி
அயக்வக பிட்டு, டண்டு ிசுணமக பியழதமகயத்ழடமம்.
னெப் ிச்வதமகவும் குடும் பமழ்க்வக
பிதணமகவும் கமந்டீதபமடயகள் ளசமல்லும்
ணடபிக்குக்ழக, அந்டக் கமஞங்கவநனேம்

எப்னக்ளகமள்பழடமடு, ணட உஞர்ச்சயவத னக்தணமக வபத்ட
இன்ம் weight ளகமடுத்ட இப்டிச் ளசய்ழடமம். இடன்டி

ப்டமக ங்கள் ம்ணடச் சரட்டு அனுப் ழபண்டும்
ன்றும் ழகட்டுக் ளகமண்ழமம். அப்டிச்

ளசய்கயபர்கலக்கு ணத்டப் ிமடம் அனுப்வும்
ற்மடு ளசய்ழடமம்.
[வ

ளரிதபர்கள் குயப்ிடும் அயக்வகதின் பமசகம்

ின்பனணமறு:

"ழபடங்கள் 'கள்லண்ஞமழட'ன்று

னசவகயன்.

ஆகணங்கள் டீவைவதப் ற்யச் ளசமல்லுணயத்டக்
கள்வந பிக்குபவடழத னடல் அணமக
உழடசயக்கயன். ஆடமல், 'ழபடழணமமகணம் ளணய்தமம்
இவப டைல்' ன்னும் டயனனெர் பமக்குப்டி, ழபடமகண
ணில் பந்ட டணயனன் எவ்ளபமனபனும்

கள்லண்ஞமவணப் ிணமஞம் டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
அவ்பிடம் ிணமஞளணடுத்டக் ளகமண்டு கர ழ்க்கமடம்
ிணமஞப் த்டயரிவகவத ஆடீத்டக்கு
அனுப்னகயபர்கலக்கு டயனீறு ிசமடழணம, டநய
ிசமடழணம அனுப்ப்டும். டயனீறு அல்ட டயனணண்

இவபகவநத் டரிக்கும் அடேஷ்ம னவவத பிநக்கும்
உழடச டைலும் அனுப்ப்டும்".
இவடக் கண்டறுபர் அனுப் ழபண்டித த்டயரிவகதின்
பமசகம்: "மன் ணட ழபடமகண பிடயப்டி இன்று னடல்
கள்வநத் ளடமடுபடயல்வ. இங்ஙம் ஆடய
சங்கமச்சமரிதமர் அபர்கலக்கு உறுடயளணமனய கூறுகயழன்."]
னவகத்டல்: னெ பிழமடச் ளசதல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
னவகத்டல் னெ பிழமடச் ளசதல்
னவகதிவவதப் ச்வசதமய் சமப்ிடுபட, 'னவக'திவ
ன்ழ அடற்குப் ளதர் இனப்டற்ழகற்க அவட ளனப்ில்
னவகத்ட இலப்ட ஆகயதவபனேம் அமசமம் ன்று

சமஸ்டயம் டள்நிதினக்கயட. உம்னக்குக் ளகடுடல்,

அடமபட அமழமக்தம் ன்று வபத்த சமஸ்டயப்டி
டள்நிவடழத சயத்டத்டக்குக் ளகடுடவச் ளசய்னேம்
அமசமம் ன்று டர்ண சமஸ்டயம் எடக்கய வபக்கயட.
ணமம்த்டயல் எனபிடணம ளகடுடல், ணடபில்
இன்ளமனபிடணம ளகடுடல் ன்மல், னவக

ிடிக்கயடயலும் டிதமக என ளரித ளகடுடல்

இனக்கயட. அடமபட எனத்டன் இந்டக் ளகட் கமற்வ

பிடுகய ழமட க்கத்டயயனப்பனுக்கு உள்ழநனேம் ழமய்
அட ளகடுடல் ண்டகயட. "மன் ப்டி
ழபண்டுணமமலும் ளகட்டுப் ழமழபன்; ன்வ தமர்
டடுக்கயட?" ன்று எனத்டன் ளசமன்மலும் ளசமல்மம்.
ஆமல் "ித்டயதமவக் ளகடுப்ழன். அபன் இலக்கய
கமற்வ பிணமக்குழபன். ன்வ தமனம்
ழகட்கப்மட" ன்று பனும் ளசமல் னடிதமட.
அடமல் னெ வ உத்ழடசயத்ட, ீடி,

யகளட்டமன் ளரித பிழமடய ன்று அவடத் டவ
ளசய்த ழபண்டும். ஆமலும் டமழம 'ப்ளமயின்'
ன்று ணட பிக்வக ணட்டும் பிழசணமகச்
ளசமல்யபிட்டு, இவட [னவகப்வட]த்
டடுக்கமணயனக்கயமர்கள். ப்ளமயின் ிசமம்

ண்டகயபர்கநில் சயனக்ழக இந்டப் [னவகக்கும்]
னக்கம் இனப்டமகச் ளசமல்கயமர்கள். குடிப்டற்கு என
stigma (அபப்ளதர்

அவதமநம்) இனக்கயமற்ழம

னவகிடிப்டற்கு இல்மணல் இட என ஃமன்
அவதமநணமகழப யவக்கப்டுகயட.

னவகதிவ, ீடி, யகளட் சமஸ்டய ம்ணடணல். த்ப
ஆமம் ன்டமக சமப்மட்டிழ ணட்டும்
ண்ஞிக்ளகமண்டுபிட்டு, னவகப்னக்கம் வபத்டக்
ளகமண்மல் ிழதமணயல்வ. மத்பிகமமம்
ன்னும்ழமட ணடவபனேம் னவகதிவவதனேம் டள்நிழத
ஆக ழபண்டும்.
கமி னடயத மங்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
கமி னடயத மங்கள்
மடஞணமக இப்டிப்ட் டள்லடி
பஸ்டக்கலக்குத்டமன் னத்டயவதப் ிடித்ட பசப்டுத்டய
வபத்டக் ளகமள்கய சக்டய இனக்கயட. "அட இல்மட்ம
னடிதமட" ன்று ன்ழணம வத்டயதம் ிடித்ட ணமடயரிப்
ண்ஞி, ந்ட ழபவனேழண ஏமணல், இந்ட

ணழமலபிமழழத டவபய, அீர்ஞம்

ன்ளல்மம் இந்ட பஸ்டக்கள்டமன் உண்மக்குகயன்.
அந்ட பஸ்டவுக்கு இபன் அடிவண ஆகயபிடுகயமன். 'Addict'
ன்று ளசமல்கயமர்கள். ழடம என அநவு ன்று யறுத்டயக்
ளகமள்ந னடிதமணல் ப்ழமட மர்த்டமலும் அந்ட

மணமனுக்ழக ஆவச ற்டுகயட. குடிப் னக்கனள்நபன்,
னவகதிவ ளணல்லுகயபன், அவடழத 'ஊடகயபன்'
ல்மனம் இப்டித்டமன். அின், கஞ்சம னடம

மயரி பஸ்டக்கள் ல்மம் இப்டி ணடேஷ்தவ அழட
வத்டயதணமக அடிக்கயவபடமன்.
னத்டயவதக் ளகடுப்டயல் கள்ல கஞ்சம அநவுக்குப்
ழமகமபிட்மலும், 'அடிக்ட்'-ஆக அடிவணப்டுத்டகய சக்டய
கமி, டீக்கும் இனப்டமல்டமன் அவப உடபமட ன்ட.
ழமவடவத உண்டுண்டபட - intoxicant - ன்று
இபற்வச் ளசமல் னடிதமபிட்மலும், ம்வ
ஊக்குபிக்கயவப - stimulant - ன்டமல் டள்நத்டமன்

ழபண்டும். 'ஸ்டினழட்'ண்டபட அப்ழமவடக்குக்

கயலகயலப்வத் டந்ட உத்மப் டுத்டமணமமலும்,
னடிபிழ இப்டி ளசதற்வகதமகத் டெண்ப்ட் ம்ன

ணண்ம் ீம்டமன் அவனேம். கமிதில் இனக்கய
'கஃவன்' பி

பஸ்டழப ன்று கனம் எப்னக்

ளகமள்கயமர்கள்.
டீனேம் அமசமம்டமன். ன்மலும் கமி ழம அவ்பநவு
ழணமசணயல்வதமடமல், சுறுசுறுப்னக்கு டமபட மம்
ழபண்த்டமன் ழபண்டும் ன்கயபர்கள் டீ
ழபண்டுணமமலும் ளகமஞ்சம் சமப்ிமம். இப்டிச்
ளசமன்டமல், "ளரிதபம டீ சமப்ிச் ளசமல்ம" ன்று
அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு பிக்கூமட. கமி, டீ ணமடயரி
டபமபட இல்மணல் னடிதழப னடிதமட ன்று

இனக்கயபர்கள் டீ ழபண்டுணமமல் ளகமஞ்சம் சமப்ிட்டுக்
ளகமண்டு, அவடனேம் டிப்டிதமக பி ழபண்டும்.

ல் பஸ்டபம மயல் இந்ட மணமன்கவநக் கந்ட
ளகடுக்க ழபண்டிதழட இல்வ. அடயகமவதில் ளபறும்
மழ சமப்ிமம். கயல் ழணமமக்கயக் குடிக்கமம்.
ழணமர்க் கஞ்சயதமகவும் சமப்ிமம்.
ளபறுணழ ளசமன்மல் ழமடமட ன்று
சந்டயளணௌந ீஸ்பர் மையதமக கமி, யிணம, ட்டு
னென்வனேம் பிட்டுபிடுபடமக த்தம் ண்ஞிக்
ளகமடுங்கள் ன்று ழகட்கயழன். ன்? த்டவ வனக்
குடும்ணமமலும் ழசமற்றுச் ளசவபபி மஸ்டயதமகக்
கமி அல்பம இலக்கயட? அகத்டயல் சமப்ிடுபழடமடு

கண்ஞில் டுகய ழமட்யல் னகுந்டம் னென்று ழபவந,
மலு ழபவந ன்று குடிக்கப் ண்டகயழட!

லந்டவுழழத, ல் ழடய்க்கமணல்கூ ளட்-கமி,

இல்மபிட்மல் அந்டக் கமிப் ளமடி பண்மழழத
ல் ழடய்த்டபிட்டு அவட உள்ழநனேம் டள்லபட
ன்டமக, 'இடயல்மணல் ீபில்வ' ன்கய அநவுக்கு
இடற்கு ம் னத்டயக்கு ழணல் ஆடயக்தம் ளகமடுத்டயனப்ட
டப்னத்டமழ? இந்ட ஆடயக்தத்டயமல்டமன் இக்கம

ந்யதமயகலக்கு டண், கணண்ம் இல்மபிட்மலும்
பமதில்வ, ஆமல் 'ஸ்வ்' இனந்டமக ழபண்டுளணன்று
ஆகயதினக்கயட! ளனப்ன கயட்ழழத ழமகப்மட,
சவணக்கழப கூமட ன்று பிடயக்கப் ட்டினக்கும்
ந்யதமயகள் கூ, ிமம்ண னறர்த்டத்டயல் லந்ட

டயதமம் ளசய்படமமல் அடற்கு னந்டய கமி இல்மணல்
னடிதபில்வ ன்று டமங்கழந 'ஸ்வ்'பில் ழமட்டுக்
குடிக்கயடமக அல்பம மர்க்கயழமம்? இடடமன்

இன்வக்கு க்கய ஸ்பதம்மக யதணம்! இப்டி என
பனக்கத்டக்கு அடிவணப்ட்டினப்ட டப்ன ன்டமல்டமன்
மன் கமிவத ணமகழப கண்டிப்ட.
டின்ில் அவத்ட, மர்க்க 'ீட்'மக ன்ளன்ழபம ம
பவககள் பந்டயனக்கயன்ழப, அடயளல்மம் ன்ளன்
பஸ்டக்கள் ழசர்ந்டயனக்குழணம? இபற்யலும் சரி, இழட

ணமடயரி மர்க்க சுத்டணமக, அனகமக pack ண்ஞி பனகய
ிஸ்ழகமத்ட, ன், ழகக் னடமபற்யலும் சரி, என
பஸ்ட இல்மணயனக்கமட ன்றுடமன் ந்ழடம்1.
ஆமலும் இவடக் கண்டுளகமள்ந ழபண்மளணன்று
ஆசமக் குபனக்குள்நபர்கலம் இபற்வ சமப்ிட்டுக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். 'அப்டிழத அந்ட பஸ்ட

இனந்டமலும் பமதில்வ. அட னலக்க உதிர்

பந்டபிட் ீபில்வ' ன்று டஞிந்ட ணமடமம்
ளசமல்கயபர்கலம் இனக்கயமர்கள். அடற்கு உதிர்

இனந்டமலும் இல்மபிட்மலும், அட ணக்குக் ளகடுடய
ளசய்னேம் ஊன்டமன். இபர்கள் ளசமல்லும் யதமதப்டி
ந்டப் ிமஞிக்குழண டமமக உதிர் ழமின் அடன்

ஊவத் டயன்மல் டப்ில்வ ன்றும் ஆகும். ீகண்
டீையடர் ன் ணமன்2 ணந்டயரி டபிவத பிட்டு
பனம்ழமட டயனணவ மதகரிம், "குக்கு சப்டணயல்மட

என ிமந்டயதத்டயல் ளகமஞ்சம் னணய ளகமடுத்டமல் ழமடம்"
ன்று ழகட்டு பமங்கயக் ளகமண்டு டமம்ர்ஞிக் கவதில்
மமணவ ன்கய அக்மத்வட ற்டுத்டயமமம்!
அந்ட அயம்ம மம்ர்தத்டக்கு மம்

கநங்கனண்மக்கக் கூமட. ம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல்
ங்ழகழதம ஃமக்ரிதில், ழக்கரிதில் ண்டகயபற்யல்
ன்ளன் கந்டயனக்கயழணம! வகமணல் ணயயழடமன்
ண்ஞி 'மக்கயங்'கும் ளசய்கயட ன்டமல் அட
ஆசமணமடமகய பிமட. மழண அகத்டயல் மர்த்ட

அவத்ட வபத்டக் ளகமள்கய ணமவுகவநப் ழமட்டுக்
கஞ்சயதமகக் குடிப்டடமன் ஆசமம். பிதமடயதஸ்டர்கள்,
பிதமடயக்கப்னம் ழடற்யக் ளகமள்ந ழபண்டிதபர்கள்

ணட்டும் ளசமஸ்டணமகய உம்ன ளடம்ன ிடிக்கய பவதில்
மக்ரிதியனந்ட பனகய ணற் ஆழமக்தம் டனம் ம
பவககவந கவத்டக் குடிக்கமம். ணனந்ட ணமடயரி

இடற்கும் அந்டக் கமத்டயல் ணமத்டயம் பிக்கு டமம்.
அப்னம் இவட யறுத்டய பிட்டு ஞ்சகவ்தம் சமப்ிட்டு
சுத்டய ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
1. னட்வவதத்டமன்

வ ளரிதபர்கள் குயக்கயமர்கள்.

2. ின்மல்

பனம் 'ணீ மைய' ன் உவதில் ீகண்

டீையடவப் ற்யத சய பிபம் கமஞமம்.
மல் பஸ்த்டக்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
மல் பஸ்டக்கள்
' மல்

த்ட ணமணல்பம? அடமல் மல், அடயயனந்ட

பனகய டதிர், ழணமர், ளபண்ளஞய், ளய் ல்மழண னமல்
பவகவதச் ழசர்ந்டடடமன்' ன்று ளசமல்ய இபற்வத்
டள்நிபிடுகய டீபிபமடயகள் இனக்கயமர்கள். ஆமல்
ணக்குப் ிணமஞம் சமஸ்டயந்டமன் ன்வடப்
மர்க்கும்ழமட, மவனேம் அடயயனந்ட உண்மகும்
பஸ்டக்கவநனேம் த்பமமணமகழப சமஸ்டயங்கநில்
ளசமல்யதினப்டமல் டள்ந ழபண்டிதடயல்வ. என
டமர்த்டத்வடத் டள்லபடற்கு இண்டு கமஞங்கள்
உண்டு. என்று, அடயழ ீபயம்வ இனக்கக்கூமட.
இண்டு, அட ம் சயத்டத்வடக் ளகடுக்கப்மட. மவக்
கப்டமல் மம் சுவுக்கு யம்வ ண்ஞபில்வ.

ஈஸ்ப ஸ்னஷ்டிதிழழத, டமன் ஈனுகய குனந்வடகலக்கு
ழபண்டித அநவு மல் ளகமடுக்க ணட்டுணயல்மணல்

உரிதமகவும் ணற்பர்கலக்குக் ளகமடுக்கய அநவுக்குப்
சுவுக்ழக மல் சுக்கயட. அடன் மல் னலபவடனேம்
கன்றுக்குட்டிழத குடித்டமல் பதிறு னட்டிச்

ளசத்டப்ழமய்பிடும். தஜ்ஜமடயகலக்கமகவும் னஷ்டி
ழபண்டித ணற் ங்கலக்கமகவும் ழசர்த்டத்டமன் அட

இத்டவ மவக் ளகமடுக்கும்டிதமக கபமன் அவடப்

வத்டயனக்கயமன். மல் டனபடமல் ணக்கும் சு டமய்.
அடமல்டமன் "ழகமணமடம" ன்ட. அச்பணமடம, கணமடம
ன்டயல்வ. அன்வதின் ைீத்வடச் சமப்ிடுபட
ணமம் ழமணமகமட. கன்றுக்கு பதிறு யம் ஊட்டுக்
ளகமடுத்டின், சு கஷ்ணயல்மணல் சுப்ன பிடுகய

பவதில் ஞ்சயனேள்ந மவக் கந்ட மம் டுத்டக்
ளகமள்படயல் டப்ழதில்வ. இடயழ சுவுக்கு யம்வ

இல்வ. கக்கமபிட்மல்டமன் மல் கட்டிக் ளகமண்டு ணடி
கத்டக் கத்டம். இண்மபடமகச் ளசமன் சயத்ட பிகமம்
ைீத்டமல் உண்மபடயல்வ. மவனேம் அடயயனந்ட

உண்மகய ணற் டமர்த்டங்கவநனேம் மத்பிகம் ன்ழ
ளசமல்யதினக்கயட. ளசமல்யதினப்ட ணட்டுணயல்வ.
ண மத்பிகர்கள்  ழர் இபற்வச் ழசர்த்டக்
ளகமண்பர்கநமகழப இனக்கயமர்கள். னக்குஞ

ஆமங்கவநச் ளசமன் கபமழ மவனேம்
ளபண்ளஞவதனேம் டயனடிச் சமப்ிட் பீட

ழசமமகத்டமினக்கயமன். ஈஸ்பபனுக்குப் டிப்
டிதமய், கும் குணமய் மிழகம் ண்ஞிப் மர்த்ட
ஆந்டப்டும்டி சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. டப்ம
டமர்த்டணமமல் ளசமல்யதினக்குணம?
ஆவகதமல் ைீத்வடனேம் அடயயனந்ட
உண்மகயபற்வனேம் டள்ந ழபண்டிதடயல்வ.
அநபமகச் ழசர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். Fat
றும்டிதமகழபம, ணந்டம் டட்டும் டிதமகழபம ழசர்த்டக்
ளகமள்நக்கூமட.

மல் ழச ழபண்டிதபர்கலக்குச் ழசபிமடட டமன் டப்ன.
த்டவழதம வனக் குனந்வடகள், டர்ர்கள்,

ழமதமநிகள் மலுக்குப் ரிடபிக்கயமர்கள். அபர்கலக்கு
கயவக்கழபண்டித மவக் கமி பிணமக்கய ணற்பர்கள்
னென்று மலு ழபவந சமப்ிடுகயமர்கள். இடடமன் டப்ன.

கமிதமல் குடிப்பர்கலக்குச் சயத்டபிகமம் ற்டுபழடமடு
யதமதணமகப் மல் ழடவபப்டுகயபர்கலக்கு அவட
இல்மணல் ளசய்பட ீப யம்வனேணமகயட. கமிவத
யறுத்டபிட்டு அந்டப் மவ வனக் குனந்வடகலக்ழகம,
ீணனக்ழகம பியழதமகம் ண்டபளடன்று
வபத்டக் ளகமண்மல் ளரித னண்தணமகும்.
டமம்ன டமஞம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
டமம்ன டமஞம்
ப்ழமட மர்த்டமலும் குடிக்கடம், 'ஊடடம்' ன்று
இனப்டழம ளபற்யவ ழமட்டுக் ளகமள்படம் என
'மிட்' ஆகய, அடற்கு

அழகம் ழர் 'அடிக்ட்' ஆகயமர்கள்.

இடமல் மக்குத் டடித்ட, சய ணந்டயத்டப் ழமய்பிடுகயட.
இப்டி பிக்கூமட. மர்க்கழப ிடிக்கமணல், பமய்

யவத ளபற்யவச் சமற்வ வபத்டக் ளகமண்டு
ழசுபட, ம் ழணழ அட ளடயப்ட, டங்கள் ழணழழத
எலகுபட ன்ளல்மம் ண்டபட ளகௌபனம்
இல்வ; ஆசமனம் இல்வ. ளமடினேம் இப்டித்டமன்.

ழமகய இளணல்மம் [ளபற்யவ] டப்னபடம், [ளமடி]

சயந்டபடம் யபிக் ளன்றக்ழக [மகரிகக் குடிவண
உஞர்வுக்ழக] பிழமடம்.

கயனஸ்டர்கள், னக்தணமக றணங்கயகள் அநபமக
ளபற்யவ ழமட்டுக் ளகமள்படயல் டப்ழதில்வ.
டமம்னம் ளகமடுத்ட உசரிப்ழட ணங்கநம் ன்று

இனக்கயட. னவதிலும் டமம்னம் அர்ப்ஞம் ண்ஞ
ழபண்டும். அட ளநமக்த சயன்ம்; அழடமடு ீர்ஞகமரி,
த்ட சுத்டய. சுண்ஞமம்ில் கமல்யத த்ட இனக்கயட.
இத்டவதினந்டமலும் அட மத்பிகம் இல்வ.
அடமல்டமன் ிம்ணச்சமரி, ந்யதமய இனபனக்கும்
அட கூமட ன்று வபத்டயனக்கயட. ழமக
பிதபமங்கவநக் கபிக்க ழபண்டித

க்னஸ்டர்கலக்கு ம குஞனம் இனக்கமளணன்ழ
டமம்ன டமஞம் அடேணடயத்டயனக்கயட. அடற்கமக ம
குஞம் ணட்டுழண இனக்கும்டிதமக ஏதமணல் டமம்ன
சர்பஞம் ண்ஞக்கூமட. ல் டமர்த்டம், ளகட்

டமர்த்டம் டபமமலும் ஏதமணல் டயன்னும் னக்கணமகப்
ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூமட. ம்வண ம் கன்ட்ழமயல்
இல்மணல் ண்ஞித் டன் பசப்டுத்டயக் ளகமள்படமக
ந்டப் டமர்த்டத்வடனேம் பிட்டு பிக்கூமட.

மத்பிக ஆமத்வடச் ழசர்ந்ட டயத்டயப்னப் டமர்த்டங்கள்,
ளய் னடமவப டமணமகழப ஏநவுக்கு ழணல் டயன்
னடிதமணல் டயகட்டிப் ழமய்பிடுபடமழழத ணக்கு
ன்வண ளசய்கயன்!
சமந்ட க்ஷ்தம் ளகமகமட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமனம் ஆமனம்
சமந்ட க்ஷ்தம் ளகமகமட
டமர்த்ட சுத்டயதின் னக்தம் ளடரிபடற்கமக யவதச்
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமழன். ணக்கய உஞபின்

பிழசம் அட ணக்கு த்பகுஞம் அிபினத்டயதமக
உடவுபழடமடு இன்ளமன ீபனுக்கு யம்வ
ற்மணலும் ளசய்கயட. ழமகத்டயல் இந்ட க்ஷ்தம்
பப் பக் ளகமவ குவனேம். சமந்ட குஞம்

பினத்டயதமகும். ளகமவக் ழகஸ்கள் பனகயன்ழப,
இபற்யல் அனர்பணமக பழம எனத்டன்டமன்
சமகழமம் ண்டபமக இனப்மன்.
ஆக, ழமகத்டயல் சமந்டம் ப ழபண்டுளணன்மல் மம்
சமந்டர்கநமக ழபண்டும். இடற்கு ம் பமழ்க்வக னவகள்
ம்வண த்ப குஞனள்நபர்கநமகப் ண்ஞ ழபண்டும்.
சமப்மட்வ வபத்டத்டமன் ீபம் ன்யனப்டமல்
இப்டிப்ட் னக்கங்கநில் ஆம பிதத்டக்கு
ளமம்வும் னக்கயதத்பம் இனக்கயட ன்று னரிந்ட

ளகமண்டு மர்த்டமல், உம்வ ணட்டுணயன்ய உள்நத்வடனேம்
பநர்ப்டமக உஞவப அவணத்டக் ளகமள்ந ம்
சமஸ்டயங்கள் ழம பிடயகவந ற்டுத்டயத் டனம்ழமட
அடயழ ிழதமணமகும் டமர்த்டங்கள், அழடமடு

ம்ந்டப்ட் ணடேஷ்தர்கள் ன் இண்டுக்கும் ளசமல்ய
இனக்கும் ைஞங்கநின்டி, டமர்த்டம் இல்மணல்
ணக்கய உஞபமக இனக்க ழபண்டுளணன்று னடிபமகயட.
டங்கலவத அயம்ம அடேஷ்மத்டயமழழத

அழக ணமன்கள் டமங்கநினக்கய சுற்றுப்னம்
னலவடனேம் அன்ன ணதணமக்கயதினக்கயமர்கள்;

அபர்கலவத ஆச்ணத்டயழ மர்த்டமல் 'ளண் சயங்கம்
தமவகுட்டிக்குப் மல் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினக்கும்; கன்று
குட்டிக்குப் னய பனயகமட்டி அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகும்.
யக் குஞ்வச னவ ையத்டக் ளகமண்டினக்கும்.

மம்னக்குட்டி ழணழ ளபதில் மணல் ணதில் ழடமவகவத
பிரித்டக் குவ ிடித்டக் ளகமண்டினக்கும்' ன்ளல்மம்

கமவ்த, மகங்கநில் டிக்கயழமம். இப்டிப் ித்டயதமரின்
ஸ் பிழமடத்வடனேம் ழமக்கடிக்கய அநவுக்கு
சமந்டத்வடப் ப்ி மம்ர்தத்வட மம் மனமக்கய

பிமணல் கமப்மற்யக் ளகமடுக்க ழபண்டுணமமல் ணக்கய
உஞபில் ம் ற்வ பநர்த்டக் ளகமண்மல்டமன்
னடினேம். ணக்கய உஞபிலுங்கூ கமம், னநிப்ன

னடயத மம்டமன்; வனதட ழமன்வப டமணம்.
இப்டிழத னண்டு, ளபங்கமதம், னள்நங்கய, னனங்வக
ழமல்  த்பத்டக்கு பிழமடணமவப.
அநவு னக்கயதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
அநவு னக்கயதம்
ண மத்பிக உஞபமமலுங்கூ அநவு னக்கயதம்.
என மவநக்கு என சமப்மடு, என கமம் ன்யனப்ட
ல்ட. இல்மபிட்மல் இண்டு சமப்மடு, என டிஃன்
ன்று இப்ழமட ளனம்மழமர் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கய ணமடயரிழத இனந்டமலும் எவ்ளபமன
ழபவநனேம் ணயடணமகச் சமப்ி ழபண்டும். வபத்த

சமஸ்டயம், டர்ண சமஸ்டயம் இண்டின் ிகமனம் அவ
பதிற்றுக்குத்டமன் சமப்ிடம்; கமல் பதிற்றுக்குத்
டீர்த்டம் குடிக்கடம்; ணற் கமல் பதிறு பமனேவுக்கு

பிட்டுபிடம். டயசரி இண்டு சமப்மடு, என சயற்றுண்டி
ன்று வபத்டக் ளகமண்மலும், சிக்கயனவண, குனபமம்,
ழமணபமம், (ணமடம, ிடம இல்மடபமமல்)

அணமபமஸ்வத, இன்ம் அபபர் கு ளடய்பத்வடப்
ளமனத்ட ஷ்டி, கயனத்டயவக, சடர்த்டய, ிழடமம் ஆகயத
டயங்கநில் என ழபவந சமப்மடு என ழபவந கமம்
ன்று வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். ஜமதிற்றுக்

கயனவணதில் அஸ்டணத்டக்கு அப்னம் சமப்ிக் கூமட.
அடமல் ணத்தமம் சமப்ிட்டுபிட்டு, அஸ்டணத்டக்கு

னந்டயழத மம் ண்ஞிபி ழபண்டும். டயவந்ட
மலக்கு எனனவ 'ங்கம்', அடமபட னலப் ட்டிி
ழமடம். அடடமன் கமடசய உபமம். அவடப் ற்ய
அப்னம் ளசமல்கயழன்1. ணற் மட்கநிலும் ணயட
ழமழண ண்ஞ ழபண்டும்.
சய ன்கயட என பிதமடய ணமடயரி. பிதமடயக்கு ணனந்ட
'ழமழஜ்' ிகமம்டமழ

சமப்ிடுழபமம்? ளகமஞ்சங்கூ

அடயகம் சமப்ிணமட்ழமணல்பம? அழட ணமடயரி சய
ன்கய பிதமடயக்குச் சயகயத்வதமக ணனந்ட ணமடயரி
உஞவு உட்ளகமள்ந ழபண்டும். இப்டித்டமன் ஆசமர்தமள்
உழடசம் ண்ஞிதினக்கயமர்2. ைறத் வ்தமடயச்ச
சயகயத்ஸ்தடமம் - அடமபட, சய ழமய்க்கு ணனந்ழட

சமப்மடு ன்று ஆக்கயக்ளகமள்ல. மக்குக்கமகத் டயன்மழட!

னசயனசயதம அன்ணமகத் ழடமழட - ஸ்பமத் - பன்ம்
 ட தமச்தடமம் ! பிடய பசணமக ட கயவக்கயழடம
அடயழ த்னப்டயதமதின - பிடயபசமத் ப்மப்ழட
ந்டஷ்தடமம் ன்று ல்பனய கமட்டுகயமர்.
னசயக்கமகச் சமப்ிடும்ழமடடமன் அணயட ழமம் ஆகயட.
சய ன்று என்வ வபத்ட பிட்மன்; அவடத் டீர்த்டத்
ளடமவத்டக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டிதினக்கயட
ன்டற்கமகழப சமப்ிடும்ழமட அநவு ணீ  ணமட்ழமம்.
அீர்ஞம், ணறக்கு அசுத்டய இண்வனேம்
பபவனத்டக் ளகமள்நமணயனப்ழமம்.
1. "உபமம்"
2. "மட

ன் உவ மர்க்க.

ஞ்சகம்" ன்றும் "ழமம ஞ்சகம்"

ன்றும் பனங்கும் உழடசப் மயல்.
கமத்வடப் ளமறுத்ட யதணம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
கமத்வடப் ளமறுத்ட

யதணம்

டமர்த்ட சுத்டயதில் இன்ளமன பிதம். கமத்வடப்
ளமனத்ட மத்பிக டமர்த்டங்கநில் சயவடழத சய
கமங்கநில் டள்நச் ளசமல்ய பிடயத்டயனக்கயட. மல்,
டதிர் இண்டும் மத்பிகம்டமன். ஆமலும் மத்டயரி
ழபவநதில் டதிர் ழமட்டுக் ளகமள்நக்கூமட; ழணமமகப்
ண்ஞிச் ழசர்த்டக் ளகமள்நமம். ணத்தமன்த்டயல்
ளபறும் மல் சமப்ிக்கூமட.

ணற் மட்கநில், ழசர்த்டக்ளகமள்லம் அழக

டமர்த்டங்கவந, கவப் னப்ன, டபம் னப்ன,
ளபண்வக்கமய், னசஞிக்கமய் ழமன் டப்ில்மட
பஸ்டக்கவநழத சயமத்ட ழமத்டயல் டள்லடிதமக
வபத்டயனக்கயட. அன்று மகற்கமதிழழத ீநப்

மகல்டமன் ழசர்க்கமழண டபி ணயடய மகல் உடபமட.
இப்டிழத சமடர்ணமஸ்தத்டக்ளகன்று சய ழம
யதணங்கள்.
சமடர்ணமஸ்தனம் அடயல் ழம பிடயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
சமடர்ணமஸ்தனம் அடயல் ழம பிடயனேம்
சமடர்ணமஸ்தம் ன்று மலு ணமங்கள். அந்ட மலு
ணமத்வடப் ற்யச் ளசமல் ழபண்டுணமமல்
'ளௌணமம்', 'சமந்த்ணமம்' ன்

இண்டுபிடப்

ஞ்சமங்கங்கவநப் ற்யனேம் ளசமல் ழபண்டும். லர்த

கடயவதப் ளமனத்டட, ளௌணம ணமம். டணயழ் மட்டில்
அடேஷ்டிக்கப்டுபட இடடமன். இடன்டி, லர்தன்
ழணம், ரிம் னடம ன்ிளண்டு மசயகநில்

ன்வக்கு ிழபசயக்கயமழம அன்வக்கு சயத்டயவ,
வபகமசய னடம ன்ிளண்டு ணமங்கள் ிக்கும்.
ணறுடினேம் லர்தன் ழணப் ிழபசம் ண்டபழட
அடுத்ட பனப் ிப்ன. ழடசத்டயன் ணற் ளனம்மம
குடயகநில் சந்டயின் கடயவதப் ளமனத்ட 'சமந்த்ணம'

ணமம் ின்ற்டுகயட. அணமபமஸ்வத ஆவுன்
பனம் ிடவணதியனந்ட அடுத்ட அணமபமஸ்வத

பவதிம கமம் என சமந்த்ணம ணமம். இடன்டி
ம்னவத (டணயழ்மட்டிரின்) ங்குி அணமபமஸ்வத
ஆகய ணறுமள் ிடவணதன்று அபர்கலக்கு

னடபனத்டயன் சயத்டயவ ிந்டபிடும். 'னேகமடய' ன்று
அன்று ளடலுங்கர், கன்ஸ்டர் ஆகயழதமர்
ளகமண்மடுபமர்கள். ணவதமநத்டயல் டணயழ் பனக்குத்டமன்.
ம்னவதடம லர்தின் ழண மசயப்

ிழபசத்வடத்டமன் அபர்கலம் 'பில' ன்று
ளகமண்மடுகயமர்கள். ஆமல் அந்ட ணமடத்டக்குச்

சயத்டயவ ன்று அபர்கள் ழர் ளசமல்மணல் 'ழணம்'
ன்ழ ளசமல்பமர்கள். இப்டிழத வபகமசயவத 'பம்'
(ரிம்) , ஆிவத 'ணயடம்' ன்ளல்மம்

அந்டந்ட

மசயப் ளதமழழத ளசமல்பமர்கள். மம் சயத்டயவ,
வபகமசய ன்ளல்மம் ளசமல்பட, ம்னவதட

ளௌணம ணமணமமலும் டமழம ழர் ணட்டும்
சமந்டயணமக்கமர்கலவதவடழத மனம் டுத்டக்

ளகமண்டினப்டமல்டமன். அந்டப் ழர் -- சயத்டயவ, வபகமசய
னடயத -- அந்டந்ட ணமங்கநில் ளநர்ஞணயதன்று

சந்டயன் ளனம்மலும் ந்ட ைத்த்டயல் உடயக்கயழடம
அவட வபத்ழடதமகும்*. ணவதமநத்டயல்டமன்

ளசௌணமத்டயற்கு ற்க, எவ்ளபமன ணமனம் லர்தன்
ந்ட மசயதில் ப்ழபசயக்கயமழம, அந்டப் ளதவழத
ணமப் ளதமக வபத்டயனக்கயட. ஆமல் அங்ழக
ழணம் (ம்னவத சயத்டயவ) பனப் ிப்ன இல்வ.
'சயங்கம்' ன்கய

ிப்ன.

(ம் ஆபஞி) ணமம்டமன் பனப்

ணக்குச் சயத்டயவ அணமபமஸ்வத ஆவுழழத

சமந்டயணமப்டி வபகமசய ிந்டபிடும். இப்டிழத ம்
எவ்ளபமன அணமபமஸ்வதனேம் ஆவுன் பனம்
ிடவணதில் சமந்டயணமத்டயன் அடுத்ட ணமம்
ிந்டபிடும். அந்டக் கஞக்கயன்டி என பநர்ிவனேம்,
என ழடய்ிவனேம் ழசர்ந்டமல் என ணமம். இட
பமஸ்டபத்டயல் னப்ட மட்கலக்குக் ளகமஞ்சம்
குவச்சல். அடமல் சமந்டயணமப்டி ன்ிண்டு
ணமனம் ழசர்ந்ட 360 மள் பமட. ஆமல் யதமதணமக
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மள் ழசர்ந்டடடமழ என பனம்? -- அடமபட னணய

லர்தவச் சுற்ய பனபடற்கம கமம்? இந்ட

பித்தமத்வட ரிகட்டுபடற்கமக னென்று பனத்டக்கு
என டம் சமந்டயணமத்டயல் 'ணணமம்' அல்ட 'அடயக
ணமம்' ன்டமக, ன்ிண்டுன் டயன்னென்மக

இன்ளமன ணமத்வடச் ழசர்த்டக் ளகமள்பமர்கள். அடயல்
சு கமர்தம் ண்ஞ ணமட்மர்கள்.
'சமடர்ணமஸ்த'த்வடப்

ற்யச் ளசமல்படற்கமக இந்ட

[ளௌணம, சமந்த்ணம] ப் ழச்சு பந்டட. ம்னவத
ஆி அணமபமஸ்வத ஆவுன் சமந்டயணமப்டிதம

ஆம ணமம் (ஆடி ணமம்) ிந்டபிடுகயட. இந்ட
ஆம ணம சுக் ை கமடசயதன்று

ைீமப்டயமடம கபமன் டெங்க ஆம்ிக்கயமர்.
அவடத் ளடமர்ந்ட பனகய ச்மபஞ (ஆபஞி) , மத்ட
(னட்மசய) , ஆச்பி (ப்சய) ணமங்கநிலும்
டெங்கயதடிழத இனந்டபிட்டு, கமர்த்டயவக சுக்ை
கமடசயதன்று பினயத்டக் ளகமள்கயமர். ஆம

கமடசயதியனந்ட கமர்த்டயக கமடசய பவதிம இந்ட
'ீரிதட்டி'ல்

அங்குகய மலு ணம கமத்டக்ழக

சமடர்ணமஸ்தம் ன்று ளதர். (ஆம
ளர்ஞணமஸ்வதக்குத்டமன் பிதம னர்ஞிவண ன்றும்
குன னர்ஞிவண ன்றும் ளதர். ளமடபமக, இந்ட பிதம
னர்ஞிவணதியனந்டமன் சமடர்ணமஸ்த பிடம்

ஆம்ிப்டமக அிப்மதணயனக்கயட. ரிதமகச்
ளசமன்மல் னர்ஞிவணக்கு னந்டயபனம் த்பமடசயதன்ழ
அட ஆம்ித்ட பிடுகயட.)

இந்ட சமடர்ணமஸ்த கமத்டயல்டமன் அழகணமக
னக்தணம ண்டிவககள் ல்மம் பனகயன்.

ழகமகுமஷ்ணய, ிள்வநதமர் சடர்த்டய, பமத்ரி, டீமபநி,
ணமஷ்டி, கமர்த்டயவக ல்மம் இந்ட 'ீரிதட்'டில்

பனவபடமன். ஆமலும் டையஞமதத்வடச் ழசர்ந்ட
இந்ட மலு ணமத்டயல் கல்தமஞம், உதம்,
கும்மிழகம் னடம சுகமர்தங்கவநப் ண்ஞிமல்
ில்வ. ல்ம ங்கலக்குணம ண்டிவககள்

சமடர்ணமஸ்தத்டயல் பந்டமலும் டி ணடேஷ்தர்கள் அல்ட
ஆதம் ழமக் குயப்ிட் என இம்

ஆகயதபற்றுக்கம பினமக்கலக்கு இந்டக் கமண
ற்டயல்வ. இக்கமத்டயல் அபபர்கலம் யதணணமகப்
னவ னடமபற்வச் ளசய்ட ளகமண்டு சமடர்ணமஸ்த
வ்டம் அடேஷ்டிக்க ழபண்டும். இடயழ ஆம யதணம்
னக்கயதம்.
ணற் கமங்கநில் சுத்டணமடமக எத்டக் ளகமள்நப்டும்
ஆம டமர்த்டங்கநிலும் இந்ட மலு ணமங்கநில்

எவ்ளபமன ணமனம் எவ்ளபமன பவகதமட

டள்நப்ட்டினக்கயட. இவட ஆம த்பமடசயதியனந்ட
கமர்த்டயவக த்பமடசய பவதிம மலு ணமணமக
வபத்டக் ளகமள்பட என பனக்கம். இன்ளமன
பனக்கப்டி ஆமத்வட அடுத்ட பனம் ச்மபஞ

ணமத்டயல் ஆம்ித்ட கமர்த்டயவக னடித இனக்கும் மலு
ணமத்டயல் அடேஷ்டிப்டமக இனக்கயட. ச்மபஞ ணமம்
னமவும் கமய்கயகழந சமப்ிக்கூமட. குனம்ில்கூத்
'டமன்' (கமய்கய)

ழமக்கூமட. அப்நமம், பமம், சுண்ல்

ணமடயரிதமபற்வத் 'ளடமட்டுக்ளகமண்ழ' அந்ட
ணமத்வடத் டள்ந ழபண்டும். குனம்ழகூ னநினேம் கமய்,

ணயநகமனேம் கமய் ன்டமல் அவப இல்மணல் ழணமவனேம்
இஞ்சயவதனேம் ழமட்ழ ளசய்த ழபண்டும். மத்ட
ணமம் னமவும் டதினம் ழணமனம் ழசர்த்டக்

ளகமள்நக்கூமட. ஆச்பி ணமம் னலடம் மல்
டள்லடி. கமர்த்டயவக ணமத்டயல் ளய்னேம், உலந்ட,
டபவ, கவ னடம ந்டப் னப்ன டயனுறம்
சமப்ிக் கூமட. சமடம் அல்ட சப்மத்டயனேன்

ளபறுணழ கயகமய்கவந ணட்டும் ழபக வபத்டச்
சமப்ிமம்.

ணமத்பர்கள்டமன் டற்ழமட ஏநவு இந்ட சமடர்ணமஸ்த
ஆம யதணத்வட வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
டயப்டி அகத்டச் சவணதல் இடன்டி ளசய்தமபிட்மலும்
சமடர்ணமஸ்தத்டயல் சயமத்டம் பந்டமல் அந்ட சயமத்ட
ழமத்டயல் அபர்கள் சமடர்ணமஸ்த யதமதப்டி டள்ந
ழபண்டிதவடத் டள்நிபிடுகயமர்கள். ணற்பர்கள்

வடனேம் கபிப்டயல்வ. ஆசம ம்ிடமதத்டயல்

பந்டள்ந ந்யதமயகள் ணட்டும் யதணத்வட

அடேரிக்கயழமம். ஆமல் ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமள்படம் ப ப சமஸ்த்ப் ிகமம் இல்மணல்
ப்டிழதம ழமய்க் ளகமண்டினக்கயட.
* " ளடய்பத்டயன்

குல்" இண்மம் குடயதில் "சயவை:

ழபடத்டயன் னெக்கு" ன்று உவதில் 'ணமடப் ளதர்கள்'
ன் உட்ிரிவு மர்க்க
உப்வ பிக்குபட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
உப்வ பிக்குபட
ளடட அபசயதம் ன்று இனக்கயன்ழபம அபற்வழத
எவ்ளபமன ணதத்டயல் டள்ந ழபண்டிதடமதினக்கயட.
க்னஸ்டன் ண்ஞிழத டீழபண்டுளணன்யனக்கய
அத்டவ வபடயக கர்ணமக்கவநனேழண என கமத்டயல்
டள்நி பிட்டு ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமள்நச்
ளசமல்யதினக்கயட! ீபிப்டற்கு அபசயதணம

ஆமத்வட ணந்த்னர்பணமக னயப்டற்கு பனய ளசமன்
சமஸ்டயங்கழந ஆமத்வடத் டள்நிபிட்டு

உபமணயனக்க ழபண்டித கமங்கவநனேம் ளசமல்கயட.
னலக்க ஆமத்வடத் டள்நமபிட்மலும் அடயல்
இன்ின் கமத்டயல் இன்ின் டமர்த்டங்கவநத்
டள்ந ழபண்டுளணன்று அழக பிடயகவநச் ளசமல்லுகயட.

அடயல் சய ளசமன்ழன். இடயல் 'அபஞம்' ன்று என்று.
சமப்மட்டில் உப்னச் ழசர்த்டக் ளகமள்நக்கூமட ன்ழட

அபஞம். "உப்ில்மப் ண்ம் குப்வதிழ" ன்று

என க்கம் ளசமல்யபிட்டு, சய கமத்டயல் உப்ன கூமட
ன்றும் வபத்டயனக்கயட. உஞர்ச்சய ழபகத்டக்கு உப்ன
கமஞம். "ணமம், ழமம் இல்ழ? ீ உப்னப் ழமட்டுண்டு
டயன்டயல்ழ?"ன்று ழகட்கயழமணல்பம? ளமம்வும்

ஆத்ண ணமர்க்கத்டயல் ழமகும்ழமட இந்ட ணமம், ழமம்,
ணற் உஞர்ச்சய ழபகளணல்மம் ழமகத்டமன் ழபண்டும்.
அடமல் ந்யதமய னடயதபர்கள் அபஞணமகச்

சமப்ி ழபண்டும். மக்ர்கள் என கமஞத்டக்கமக உப்ன
கூமட ன்மல், சமஸ்த்னம் என கமஞடக்கமக
டள்லகயட. 'பனஞ ம்' னடம ழபட ணந்த்

ங்கநின்ழமட ிக்கயபர்கள் உப்னச் ழசர்த்டக்
ளகமண்மல் யச்சதணமகப் ன்
கயவக்கமணயனப்வடனேம், அடழப அபர்கள்

அபஞணமய் இனந்டமல் ணவன ளய்கயவடனேம் இந்டக்
கமத்டயலும் யடர்சஞணமகப் மர்க்கமம். னனகன்
சம்ந்டப்ட் ளசவ்பமய்க்கயனவண, ஷ்டி, கயனத்டயவக
னடமபற்யல் குயப்மக அபஞ யதணம்
அடேஷ்டிக்கப்டுகயட.
டமர்த்ட சுத்டயதில் ளமக இனப்வடத் டபி
குயப்ிட் கமங்கநில் ணட்டும் குயப்ிட் டமர்த்டங்கள்
பிக்கப்ட்டினக்கயன் ன்டற்கு இளடல்மம்
டயனஷ்மந்டம்.
டம் உஞவபத் டமழ ளசய்பட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்

டன் உஞவபத் டமழ ளசய்டளகமள்பட
ஆமத்ழடமடு ம்ந்த்ப்டுபர்கநின் சுத்டத்வடப்
ற்யனேம் ளசமன்ழன். ம்ந்டப்ட் பிதபமதி,

பிதமமரி ஆகயதபர்கநின் ரிசுத்டத்வட மம் கபிக்க
னடிதமபிட்மலும், ண்ஞிப் ழமடுபர்கநின் டன்வணவத
அபசயதம் கபிக்க ழபண்டுளணன்ழன். இடமல்டமன்
ழமட்ல் கூமட, மஸ்ல் கூமட ன்கயழன்.
அகத்டயலுங்கூ டமதமழம ம்மழணம ண்ஞிப்
ரிணமயமல் ழடமணயல்வ ன்று பனக்கணயனந்டமலும்,
ணக்கு ல் ஆத்ணமிபினத்டய ற் ழபண்டுணமமல்
சமப்ிடுகய ஆமம் ன்மக ளடய்ப

ம்ந்டனள்நடமக தினக்கழபண்டுணமடமல், ணற்பர்கள்
பனம் அப்டி ளடய்ப யவப்ழமடுடமன் சவணத்டப்
ழமடுபர்கள் ன்று யச்சதணமக வபத்டக்ளகமள்ந
னடிதமடவட னன்ிட்டு, ழபழ தமவனேம் டயர்
மர்க்கமணல் அபனபனம் டன் சமப்மட்வத் டமழ

டதமரித்டச் சமப்ி ழபண்டுளணன்று னடிபமக உத்டவு
ழமத்டமன் இத்டவனேம் ளசமன்ழன். 'ஸ்பதம் மகம்'

ன்டமக இவட பிழசயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட
ஸ்பதம்மகத்வடத் டமன் இப்ழமட னக்தணம topic ஆக
டுத்டக் ளகமள்நப் ழமகயழன்.
ஸ்பதம்மகம்: னடப்மட்டு

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ஸ்பதம்மகம் னடப்மட்டு

' ஸ்பதம்மகம்' ன்மல்

டமழ சவணத்டக் ளகமள்பட

ன்று அர்த்டம். மகம் ன்மல் சவணதல், Paakam ன்று
உச்சரிக்க ழபண்டும்; bhaagam இல்வ.
ஸ்பதம்மகத்வட பிதணமக டுத்டக் ளகமண்டயல்
மன் பனக்கணமகப் மடும் மட்டுக்கு பித்தமணமகப்
மப் ழமகயழன். பனக்கணம மட்டு ளமம்ணமட்டிகள்

கமழஜ், ஆீஃஸ் ன்று ழமகமணல் அகத்டயழழத இனந்ட
சவணத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்க ழபண்டுளணன்ட.
இப்ழமட மப்ழமகய னடப் மட்டு, னனர்கலம்
சவணக்கக் கற்றுக்ளகமண்டு, ல்மனழண
'ஸ்பதம்மகய'கநமக

ழபண்டுளணன்ட.

அன் த்டயல் டயவ்த ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
அன்த்டயல் டயவ்த ம்
ஸ்பதம்மகத்வட மன் ளசமல்கயடற்குக் கமஞங்கள் 
இனக்கயன். மழண சவணத்டக் ளகமள்லம்ழமடடமன்

சவணகத்கய ழம் னமவும் மம் ளடய்ப ம்ந்டணமகழப
மணமவபச் ளசமல்பட அல்ட ஸ்ழடமத்டயழணம

லக்டழணம ளசமல்பட ன்று வபத்டக் ளகமண்டு,
டமர்த்டத்டயமல் மத்பிகணமக உள்ந என ஆமம்
அழடமடு ம்ந்டப்டும் ணடேஷ்தமநின் டப்ம
ண்ஞத்டமல் ளகட்டுப்ழமகமணல், ழணலும் மத்பிகணமக
ஆகும்டிச் ளசய்ட ளகமள்ந னடினேம்.

அடுப்ிழ உவ வபத்டபிட்டு அன்ம்

க்பணமகயபவ அடன் க்கத்டயழழத யன்று மர்த்டக்
ளகமண்டுடமன் இப்டி மணமழபம ச்ழமகழணம ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கடம் ன்டயல்வ! அரிசயவதக் கவநந்ட
ழமட்டுபிட்டு மம் மட்டுக்கு ழணம மமதஞழணம
ண்ஞிக் ளகமஞடினக்கமம். இந்ட ம் டமழ
அன்த்டயல் ழசனம். அப்னம் கமல்ணஞிழதம,
அவணஞிழதம ப்ழமட அட க்குபணமகுழணம அப்ழமட
ழமய் இக்கய வபத்டக் ளகமள்நமம். ஆமல்
'ளபந்டயனக்குழணம, ளபந்டயனக்குழணம?' ன்று

அடழப

ணமக உட்கமர்ந்டயனக்கக் கூமட! ஆம்த்டயல் அந்ட

ண்ஞம் பந்ட ளகமண்டுடமினந்டமலும், மநமபட்த்டயல்
டமமக என 'தம் ளன்ஸ்' உண்மகய, அந்ட யவவு
இல்மணல் கமல்ணஞிழதம அவணஞிழதம த்டயழழத
கமன்ளன்ட்ழழமடு இனக்க னடினேம்.

டமர்த்ட சுத்டயனேம், சவணக்கும்ழமட கபத் ஸ்ணஞத்டமல்
உண்ம சுத்டயனேம் ழசர்ந்ட ஆமத்வட அப்னம்

கபமனுக்கு வழபத்தம் ண்ஞி இன்ம் சுத்டணமடமக
ஆக்க ழபண்டும். கவசயதில், சமப்ிடும் ழமட "ழகமபிந்ட,
ழகமபிந்ட" ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ சமப்ிடம்.

"ளணௌழ ழமக்டவ்தம்"- ழசமணழ சமப்ி ழபண்டும்
ன்ட பிடய. 'ழசமணல்' ன்மல் 'அவடப்ழமடு
இவடப்ழமடு' ன்கமணல், ட இவதில் பிலகயழடம
அவடச் சமப்ி ழபண்டுளணன்று அர்த்டம். ணறக்குள்
ழகமபிந்ட மழணமச்சமஞத்டன் இப்டி ழமம் ண்ஞ
ழபண்டும். ழகமபிந்ட ணமக உள்ழந ழமகய

அன்த்வட, அங்ழக மமக்ிதமக இனக்கும் அபழ

ீர்ஞித்ட ழட னஷ்டிழதமடு சயத்ட சுத்டயனேம் அனள்பமன்.
கர வடதில் [15.14] இப்டித்டமன் ளசமல்யதினக்கயமன்.

அம் வபச்பமழம னத்பம ப்மஞிமம்
ழட-ணமச்ரிட: |
ப்மஞமம-ணமனேக்ட: சமம்-தந்ம்
சடர்பிடம் ||
ஆமம் மலு பிடணமட ('அன்ம் சடர்பிடம்') .
சமடம்ழம ளணன்று சமப்ிடுபட 'கமத்தம்'. 'கறுக்

னறுக்'ளகன்று பறுபல் ணமடயரிச் சமப்ிடுபட 'ழசமஷ்தம்'.
அப்டிழத ஞ்சமணயர்டம்ழம, ல்மல் கடிக்க

அபச்தணயல்மணல் பிலங்குபட 'ழஹ்தம்'. குடிக்கயட
'ழதம்'. இந்ட

மவனேம் பதிற்யழ உள்ந வபச்பம

அக்ிடமன் ீர்ஞம் ண்டகயட. ந்ட ிமஞன்கவநக்
ளகமண்டு ீர்ஞித்ட ஆமத்வட வபச்பம

சக்டயதமட ழடம் னமவுக்கும் அனுப்னகயட. அந்ட
ந்டயல் ளமடபம ச்பமணம 'ப்மஞ'வனேம் கர ழன
ழமக்கயப் ழமகய பமனேபம 'அம'வனேம் இங்ழக
'ப்மஞமம' ன்கயமர்.

"இப்டிப் ிமஞிகநின்

ழடத்டயல் வபச்பமமக இனப்ட மன்டமண்ம!"
ன்கயமர்.
ப்மஞமறடய ன்று ழபட ணந்டய அடயகமனள்ந
ல்ழமனம் சமப்ிடுபடற்கு னந்டய, அன்த்வடச் சுற்யனேம்
அடன் ழணழனேம் டீர்த்டத்வடத் ளடநித்ட,
வ்தமஹ்னடயகநமலும் கமதத்ரீதமலும் அவடச் சுத்டய ளசய்ட
ிகு, இந்டப் ஞ்சப் ிமஞன்கலக்குத் டமன் ஆறடய

ண்டகயமர்கள். ளபநிதிழ அக்ி னெட்டி
பிஸ்வ ஆறடய ளகமடுப்ட ணமடயரி

சமப்ிடுபவடனேம் உள்ழநதினக்கய அக்ிக்கு என குட்டி
தஜ்ஜணமகழப ழபடம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ணக்கு உள்ழநதினக்கய ஈஸ்ப சக்டயடமன் இந்ட ழபவந
இந்ட ஆமம் ணக்கு ிக்கும்டிதமக அடேக்ம்
ண்ஞிதினக்கயட ன் யவப்ழமடு, இட ம்
உம்ில் எட்டும்டிதமகவும் சயத்டத்வட சுத்டம்
ண்டம்டிதமகவும் அடடமன் அனள்னரித ழபண்டும்
ன்று ிமர்த்டயக்கடம் ன்ழட டமத்ர்தம்.
வழபத்தணமட ஈஸ்பனுக்கு ; அந்ட அன்னம்
ஈஸ்பன்டமன்; அட பிலம் அக்ினேம் அபழ; இந்ட

ஆலடய ண்டகயமழ, அடமபட சமப்ிடுகயமழ,
இபனும் ஈஸ்பன்டமன்; இடமல் அவகய க்ஷ்தனம்
அபழடமன் --- 'ப்ஹ்ணமர்ஞம் ப்ஹ்ண பிர்
ப்ஹ்ணமக்ளௌ ப்ஹ்ணஞம றடம்’ ப்ஹ்வணப ழட
கந்டவ்தம்* 'ன்று சமப்மட்டு பிதத்வடப் னம னம
டயவ்த த்டயல் கவத்டபி ழபண்டும்.
டமழ சவணத்டக் ளகமள்பட ன்கயழமட ழபவவதக்
குவத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று இனக்குணமடமல்
 டயனுற வ்தஞ்ங்கவநப் ண்ஞிக் ளகமள்நத்
ழடமன்மட. அடமபட மக்கு னசயக்கமக அணயட ழமம்
ண்ஞிச் சயத்டசுத்டயவதக் ளகடுத்டக்
ளகமள்நமணயனப்ழமம்.

கபத் ம்ந்டப்டுத்டய மணமழபமடு சவணப்ட,

யழபடம் ண்டபட ன்கயழமட ணமம்மடயகவநனேம்,
ணற் ம டமண ஆமமடயகவநனேம் ண்ஞழப
ழடமன்மட. அடமபட டன்மல் ளபயழரிதினம்
இடயல் பந்டபிடும். அந்யத டமர்த்டங்கள்

க்குபணமபடற்கு யவத 'தம்' ிடிக்குணமடமலும், டமழ
சவணத்டக் ளகமள்கயபனுக்கு அட ழபண்மளணன்று
ழடமன்யபிடும். டர்ண சமஸ்டயத்டயல் அயம்வ

ளசமல்யதினக்கயட, ழதமக சமஸ்டயத்டயலும் அவடழத
ளசமல்யதினக்கயட ன்டற்கமகளபல்மங்கூ அவடப்
ின்ற் னடிதமபிட்மலும், 'டக்கு தம் ழவ்

ஆகயழட, ழபவ ழவ் ஆகயழட' ன்டமழழத
ஸ்பதம்மக யதணத்டயல் ளபயழரிதிதம்
அடேஷ்மத்டக்கு பந்டபிடும்! ப்டி பந்டமளன்?
அப்னம் இடழப டர்ணசமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கய

னண்ஞிதத்வடனேம், ழதமக சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கய
சயத்ட சுத்டயவதனேம் ளகமடுத்டபிடும்.
ஆம டயனுறகள் [ஸ்பதம்மகத்டயல்] குவந்ட
பிடுகயன் ன்டமழழத ளசவும் குவந்ட பிடும்.
அடமபட கமணயக்கு கமணய.

இன்ளமன்று : இன்ளமனத்டர் சவணத்டப்

ழமடுகயழமட, மக்வகத் டீட்டி வபத்டக்ளகமண்டு, 'இட
உப்ன, அட உவப்ன' ன்று ழமஞமபட்ம் ளசமல்த்
ழடமன்றுகயட. இடயல் ணக்கும் அடயனப்டய;
ண்ஞிபர்கலக்கும் ணக்கயழசம். மழண ளசய்ட
ளகமண்மல் அந்டச் சவணதல் ப்டி இனந்டமலும்

ழடபமம்னடணமகத் ழடமன்றும். சமப்ிடுகய ழபவநதில்
'ரி

ிரி' ன்யல்மணல் ந்ழடமணமக, டயனப்டயதமக

இனக்கும். ஆமம் இடமழழத உம்ில் எட்டி
சயத்டத்டயலும் ல்வடப் ண்டம்.
ித்டயதமனவத ணழமமபம், 'ளர்ல் ணமக்டிம்',
'ஆம' ன்ளல்மம்

மம-வகமயக்கமர்கலம்

ளசமல்கய சக்டய சமப்மட்டின் பனயதமகப் மய்ந்ட
எனத்டனுவத 'ஆம'வப மடயக்கமணல் அபபனும் டன்
வகதமழழத ளமங்கயப் ழமட்டுக் ளகமண்டு டன்
உள்மன்வணவதக் கமப்மற்யக் ளகமள்ந ஸ்பதம்மகழண
உடபி ளசய்கயட.
இப்டி  பிடத்டயல் ன்வண ற்டுகயட.
'ழணல்மடய

- கர ழ்மடய; ன் மடயதமர் தமர் சவணத்டவடச்

சமப்ிமம், சமப்ிக்கூமட' ன்கய ழச்சுக்கும்

இணயல்மணல் ஆகயபிடும். ந்ட மடயக்கமமமலும்
அபனுபனும் டன் வகதமழழத ளமங்கயப் ழமட்டுக்

ளகமள்பட; ளசமந்ட ணடேஷ்தமள், த்டயிழதம ணமடமழபம
சவணத்டமல்கூ சமப்ிடுபடயல்வ ன்று யதணம்

வபத்டக்ளகமண்டு பிட் ின் ணற்பர்கநில் தமர்
ண்ஞிப் ழமட்மல் சமப்ிமம் அல்ட
சமப்ிக்கூமட ன் ழகள்பிக்ழக
இணயல்வழதமல்யழதம?
* கர வட 4.24. இச்

சுழமகத்டயல் வளரிதபர்கள் கூமணல்

பிட் கவசயப் மடம் "ப்ஹ்ண கர்ண ணமடயம"
ன்டமகும்.

உன் உண்பர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆமனம் ஆசமனம்
உன் உண்பர்கள்
இவடப்ற்யச் ளசமல்லும்ழமட என பிதம் ளசமல்
ணந்ட பிட்ழளன்று ஜமகம் பனகயட.

ஆமத்ழடமடு ம்ந்டப்ட்பர்கவநப்ற்யச்
ளசமல்லும்ழமட அவடச் சவணத்டபர்கள்,

ரிணமறுகயபர்கள் ஆகயத இண்டு ழழமடுகூ, கூச்
சமப்ிடுகயபர்கவநனேம் ளசமல்யதினக்க ழபண்டும்.
ழமம் ண்டம்ழமட ம்ழணமடு
சமப்ிடுகயபர்கலவத குஞ ழடமங்கநின்
ணமடக்கலம் மம் சமப்ிடும் அன்த்டயல் ஏநவுக்குச்
ழசர்கயட. ண சுத்டணமக இனக்கப்ட்பர்கவநப் ங்க்டய
மபர்கள் ன்று ளசமல்யதினக்கயட - அடமபட
அபர்கள் உட்கமர்ந்டயனப்டமழழத அந்டப் ந்டய (ங்க்டய)
வதச் சுத்டப்டுடுத்டய பிடுகயமர்கநமம். அபர்கழநமடு
மம் ழமம் ண்ஞிமல் அந்ட ஆமம் உள்ழந

ழமய் ம் ணவத் டெதடமக்கும். இழட ணமடயரி 'ங்க்டய

டெக'ர்கவநப் ற்யனேம் ளசமல்யதினக்கயட. ளமம்வும்
ழடமனள்ந இபர்கள் உட்கமர்ந்டயனப்டமழழத ந்டய
னலடம் அசுத்டய ஆகயபிடுகயடமம்.
இட ணட்டுணயல்வ. வசப ழமழண ண்ஞ ழபண்டித
மடயக்கமன் அவசப ழமம் அடேணடயக்கப்ட்

மடயதமனன் ழசர்ந்ட சமப்ிட்மல் ன் ஆகும்? அந்யத
டமர்த்டத்டயல் இபனுக்கு என ஆவச உண்மமலும்
உண்மகக் கூடுணல்பம? யதணம் டப்
இனண்மகயபிடும் அல்பம? 'ண ங்க்டய'திமல்
ணத்பம் ளகமண்டு பனபடமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு,
கயனங்வகனேம், னத்வடனேம் டயன்றுளகமண்டு கயக்க

ழபண்டித என ந்யதமசயவத, னள்நங்கய ளபங்கமத
பமவ சப்டுத்டகய ளமடப் ங்க்டயதில் ளகமண்டு
உட்கமர்த்டய வபத்டமல் அபனுவத ளரித

க்ஷ்தத்டக்ழக அல்பம மி பந்டபிடும்? இம்ணமடயரி
என மடயக்கமன், அல்ட ஆச்ணக்கமின் டர்ணம்
ளகட்டுப் ழமபடமல் மடயக்கப்டுபட அபன்

ணட்டுணயல்வ; இடமல் அபன் ளசய்கய கமர்தம் ளகட்டு
அபமல் னெத்டக்கு கயவக்கய ன்வணழத

ழமய்பிடுகயட ன்வடச் சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளகமஞ்சம்
ழதமசயக்க ழபண்டும்.
ண ங்க்டய, மஸ்ல்கநின் கமணன் ளணஸ், கமன்டீில்
எழ சவணதற்கட்டிழழத வசப டமர்த்டம், அவசப
டமர்த்டம் இண்வனேம் சவணத்ட அந்டப் ணமடக்கள்
கப்ட ன்ளல்மம் ண்ஞிதினப்ட ல்மவனேம்

க்குப ஸ்டயடயதில் எழழமல் இக்குகய ணத்பத்வட
சமடயத்டயனக்கய அழக சரர்டயனத்டங்கநில் என்மகத்டமன்
ஆகும்!
ழகட்மல் இப்டிளதல்மம் சரர்டயனத்டம் ண்ஞிமல்டமன்
எற்றுவண உண்மகுளணன்கயமர்கள். க்குச் சயரிப்னடமன்
பனகயட - ல்மவனேம் ழச உட்கம வபத்ட,

யதணணயல்மட ஆமடயகவநப் ழமட்டுபிட்மல்,

எற்றுவண உண்மகயபிடும் ன்வடக் ழகட்க! உகத்டயன்
ல்ம ழடசங்கவநனேம் னேத்டத்டயல் இலத்டபிட்டு 
னடமதத்டக்ழக ளரித ழசடம் பிவநபித்ட World War க்குக் கமஞணமதினந்ட மமங்கங்களநல்மம் னேத்டப்

ிகம் ளசய்டடற்கு னடல் மள் பவதில் ஸ்ம்
பினந்ட ளகமடுத்டக் ளகமண்டு, இபனக்கு அபர் 'ழமஸ்ட்',
அபனக்கு இபர் 'ழமஸ்ட்' ன்று ழசர்ந்ட

சமப்ிட்டுபிட்டுத்டமன் ணறுமழந எனத்டர் ழடசத்வட
இன்ளமனத்டர் மசம் ண்ஞ ஆம்ித்டமர்கள் மடபம், யபியதன் மனழன் ன் பிதபஸ்வட

இல்மணழ! அப்டினேம் 'எற்றுவண' ழமத்டமல்
பந்டபிடும் ன்று உழடசம் ளசய்கயமர்கள்! ழடம
டமற்கமயகணமக ற்க்கூடித அல் டயனப்டயக்கமகழப

இப்ழமட க்கும் இந்ட ழடக் கச்ழசரிகலம், சயற்றுண்டி
பினந்டகலம், கப்ன ழமங்கலம்
ிழதமப்டுகயன்ழப டபி இடமல்

எற்றுவணழதம, ளநன்தழணம உண்மகய பிபில்வ
ன்ட இந்டப் னடப் னக்கங்கள் ம் ழடசத்டயல் ற்ட்டு
 பனங்கநமகய, இன்னம் டயந்டயம் னெச்
சண்வகள் மஸ்டயதமகயக் ளகமண்டு டமினக்கயன்
ன்டயயனந்ழட ளடரிகயட. ட்ம் ளறுபட ணமடயரி
ஸ்பத மத்வட உத்ழடசயத்ட என ணமற்று

பித்வடதமகத்டமன் இந்ட பினந்ட உசமங்கள்
க்கயன். இழடமடு ழமமல் கூப் பமதில்வ.
இந்ட ப மகரிக பினந்டகள் டர்ண டைல்கநியனந்டம்
ளபகுடெம் ட்டிப் ழமய்க் ளகமண்டினப்டமல்

ஆத்ணமர்த்டணமகவும் ளரித ஷ்த்வட
உண்மக்குகயன்.

சமச்பட எற்றுவணக்கு பனய, ழசர்ந்ட உண்டு கமட்டுபடல்;
ழசர்ந்ட ளடமண்டு கமட்டுபழடதமகும். மன் 
ணதங்கநில் ளசமன்டழம மடய ன்கய ழச்சுக்ழக
இணயல்மணல், க ங்கலம் ழசர்ந்ட க

ங்கலக்குணம ளடமண்டுகவநச் ளசய்படமல் டமன்
எற்றுவண பநனம். இந்டப் ளமட ழவப ரிசுத்டணமக
க்க னடிதமடடி அடயலும் அசயதவக் ளகமண்டுபந்ட
பிட்டு பிட்டு, ஆசம சமஸ்டயத்வடச் ழசர்ந்ட ஆமமடய
பிதங்கநில் அசயதல் அழட பமடங்கவநக் கந்ட
டர்ணங்கள் ளகடும்டிச் ளசய்ட பனகயமர்கள்.

அபபன் டமழ சவணத்டக் ளகமள்பழடமடு,
சமப்ிடும்ழமடம் ிரின் ணமட டவும் ழசமணல்
டிதமகழப சமப்ிடுபட ச்மக்கயதம். ஸ்பதம்மகம்
ண்ஞிக் ளகமள்கயபர்கழந சமப்ிடும்ழமட எனத்டனக்கு
ழணல் ழசர்ந்டமல், 'ீ ன் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமய்?'
ன்று எனத்டவதனத்டர் ழகட்டுக் ளகமண்டு மக்குச்

சத்டக்கு இங்ளகமடுக்க ழபண்டிபனம். ஆவகதமல்

டித்டிதமய்ப் ண்ஞிக்ளகமள்பவடத் டித்டிதமகழப
சமப்ிட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும். ணத்பனம்

ழமயனம் ழபறு டவகநிமல் ற்ட்மல்
ழமடம்.
ளமடச் சவணதல், ணந்டய ன்று 'சரர்டயனத்டம்'
ண்ஞிதடமல் ிமஞி யம்வடமன்

மஸ்டயதமதினக்கயட. டவனவ டத்பணமக ணக்கய

உஞவபழத கவப்ிடித்ட ர் மன்-ளபயழரிதன்கள்
ஆகயதினக்கயமர்களநன்மல் அடற்கு இந்ட 'சரர்டயனத்டம்'
டமன் கமஞம்.
றகமணமக மன்-ளபயழரிதன்கநமகழப இனந்ட
பனகய ழடசங்கநிலும் அங்கங்ழக ழடம த்ட இனட

ழர் கஷ்ப்ட்டு ளபயழரிதன்மக இனந்ட ளகமண்டு
ளபயழரிதித்வடப் ிசமப்டுத்டப் மடுட்டுக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். அபர்கள் னடயசமக வட ற்டுத்ட
னதல்கயமர்கழநம அட ற்ளகழப ம்ணயழ
த்டவழதம ழகமடிப் ழனக்குப் மம்ர்தணமக
பந்டயனந்டம், மம் இனக்கயவடனேம் அனயத்டபிட்டு,

ழமகத்டக்ழக பனயகமட்டிதமகச் ளசய்கய மத்வட
ஷ்ப்டுத்டய, 'சரர்டயனத்டம்' ளசய்கயழமம்! ணடேஷ்தர்கநமகப்
ிந்டபர்கள் டங்கலவத status (அந்டஸ்ட) ன்கயவட
அடற்கு ம்ந்டழணதில்மணல் சமப்மட்டில் ளகமண்டு
பந்ட அடற்கமக ற்டுத்டகய ணத்பத்டக்கமகப் சு
ையகநமகப் ிந்ட அழக ந்டக்கள் உதிவழத

இனக்கும்டிப் ண்ஞி பனகயமர்கள். கமந்டீதத்டயல் இந்ட
ணத்பம், அந்ட அயம்வ இண்டுழண இனக்கயன்
ன்கயமர்கள்!

டமழ டன் சமப்மட்வத் டதமரித்டக் ளகமள்படயலுள்ந

அழக ல் ன்கவநச் ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன்.
அடயழ டயர்மர்க்க னடிதமட இன்ளமன
ிழதமத்வடச் ளசமல்கயழன்.
ழபட பித்வட பநவும் பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

ஆசமனம் ஆமனம்
ழபட பித்வட பநவும் பனய
ழபட பித்தமப்தமழண ஸ்பதம்மகத்டமல் பநனம்.
இடற்கும் அடற்கும் ன் ம்ந்டம் ன்று

ழடமன்மம். ளசமல்கயழன்: பக்ழக மன் ழமதினக்கும்
ழமட மர்த்டயனக்கயழன். எரிஸ்ம, ளங்கமல், னே.ி.
னடயத இங்கநில் ம்னெர் ணமடயரி ழபட மசமவ

ன்யல்மபிட்மலும் ம்ஸ்க்னட மசமவ ன்று
இனக்கும். ம்னெரில், டணயழ்மட்டில் ளணமத்டம் டமபட

னப்ட மற்ட மசமவகள் ல் 'ஸ்ட்ளங்க்த்'ழடமடு
இனக்குணம ன்கயழட ந்ழடணமதினக்க,
அங்ழகளதல்மம் இப்டிப்ட் ம்ஸ்க்னட ம
சமவகள் டைற்றுக்கஞக்கயல் இனந்ட. மசமவ

ன்ழட அங்ழக 'ழமல்' ன்மர்கள். இந்ட பிதத்டயல்
ளமம் backward -ஆக இனக்கும் ன்று மம் யவக்கய
அஸ்மணயழழத சுணமர் இனடைறு ழமல்

இனக்கயளடன்று கபர்ர்* இடயழ இன்னும் ழபடிக்வக
ன்ளபன்மல் ம் மசமவகலக்கு யவத
னெடம் இனக்கயமற்ழமவும் பக்கத்டயப்
மசமவகலக்குக் கயவதமட.
ஆசமம், ம்ிடமதம் ன்டயளல்மம் மம்டமன்
ளமம் ழணல் ன்று மம் யவத்டக் ளகமண்டினந்ட
ழமடயலும், ம் க்கத்டயல் யவத னெடணயனந்டம்
ழபடமசமவகள் டயக்ழணஞ ைீஞித்டப்

ழமகயழடன், பக்ழக இத்டவ 'ழமல்'கள் இப்டி ல்

'ஸ்ட்ளங்கத்'ழடமடு

இனப்ழடன் ன்று க்கு ளமம்

மள் னரிதமணயனந்டட. அப்னம்டமன் அபர்கவநழத
ழகட்டயல் னரிந்டட.
"னெடம்

இல்வ ன்கயீர்கள். இத்டவ ணமஞபர்கள்

ப்டிதினக்கயமர்கள்?" ன்று ழகட்ழன்.
"ணமஞபர்கள்

இனப்டற்கு னெடம் ன்த்டக்கு?" ன்று

டயர்ழகள்பி ழகட்மர்கள்.
"ஃப்ரீதமக

சமப்மமபட ழமட்மல்டமழ பித்தமர்த்டயகள்

ழசர்பமர்கள்?" ன்ழன்.
"ஆணமம், சமப்மடு

ழமழபண்டிதடடமன். அடற்கு

னெடம் வபப்மழன்? கயமமக்கம ிதமழபம,

ணமர்பமரிழதம இனக்கயமன். (கயமம ன்மல் சக்குக்
கவ.) ம்ஸ்க்னடம் டிக்கயழமம் ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு சங்கள் ழமய்க் ழகட்மல் அபன்
ஆட்ணமவும் ணக்கனும் ளகமடுத்ட பிடுகயமன். (ணக்கன்
ன்மல் ளபண்ளஞய்.) அந்டந்ட ணமஞபழ அந்ட

ணமவபப் ிவசந்ட டவ்பமபிழ ழமட்டு சுட்டு ளமட்டி

ண்ஞித் டயன்று ளகமள்கயமன். அவ்பநவுடமழ? 'ணக்கன்'
கயவக்கமபிட்மல் கூச் சரி. அப்டிழத
ளய்னேணயல்மணல் சுக்கமன் ளமட்டிதமக பமட்டித் டயன்று
பிடுபட ங்கலக்குப் னக்கந்டமன். டவ்பம கூ

ழபண்டுளணன்டயல்வ. ளமட்டி ணமவுனண்வவதழத
ளகமஞ்சம் டட்டி அப்டிழத சுள்நிதிழ ழமட்டுபிட்மல்
அட உப்ிக்ளகமண்டு ளபந்டபிடும். அவடத் டுத்டத்
டயன்டம் பனக்கம்டமன். ளகமஞ்சம் மஸ்டய

பசடயதினந்டமல் னப்வ ழபகவபத்ட என மலும்

ண்ஞிக்ளகமண்டு பிடுழபமம். த்டவழதம கயமமக்கள்
இனக்கயன். எவ்ளபமன கவக்கமனும் என
வதனுக்கு ணமவு னடமட ளகமடுக்க
ழதமசயப்டயல்வ" ன்று ளமம்வும் யம்ிநமகச்
ளசமல்ய பிட்மர்கள்.

இங்ழக ம்னெரிமமல் மசமவ வபக்கயழமம்
ன்மழ உக்மஞம், ளபங்கப் மவ, பமஞய, அண்ம,
குண்மன், அரிசய னெட்வ, னநிப்மவ, அப்னம்
அஞ்சவப் ளட்டி இத்தமடய ழபண்டிதினக்கயன்.
யர்பமம் ண்ஞ ணஞிதக்கமன், கமபலுக்கு ஆள்

இளடல்மம் ழபழ. த்டவடமன் னெடணயனந்டமலும்
இப்ழமடயனக்கய இன்ஃழநிலும் பிவபமசய

மலக்கு மள் யக்ளகமண்டினப்டயலும், சமப்மட்டுக்
ளசவுக்ழக கட் ணமட்ழளன்று ஆகயட.
அப்னம்டமழ பமத்டயதமர் சம்நம், சங்கலக்கு
'ஸ்வளன்ட்

இளடல்மம்? இந்டக் கமஞத்டமல்டமன்

மசமவகவநழத னெ ழபண்டிதினக்கயட.
அபர்கள் ளசமன்டயயனந்டடமன், 'ஏழம! டையஞத்டயல்
ழபடபித்வத ைீஞித்டப் ழமகயடற்ழக ம்னவத
அஞ்சவளட்டிச் சவணதல்டமன் கமஞணம? மக்கு
னசயக்கமகபம ம் ணடத்டயன் ழபம ழபடத்வட
அறுத்டயனக்கயழமம்?' ன்று ளடரிந்டட.
இத்டவ டயனுற, கமனம் னநிப்னணமகச் சமப்ிட்மழ

ிம்ணசமரிதமக இனக்கழபண்டிதபனுக்கு ல்டயல்வ.
"ீழத சவணத்டச் சமப்ிட்டுக்ளகமள்" ன்று

பிட்டுபிட்மல் அபன் இந்ட 'அஞ்சவ ளட்டி ஆஃீஸ்'
த்டழப ணமட்மன். டிக்கடம், அடேஷ்மம்

ண்ஞடம் ன்டமல் அபமகழப பக்ழக ளசய்கய
ணமடயரி ழடம என டயனுற, இண்டு டயனுற ழசம
ஆமணமக, த்பப் ிடமணமடமக, ண்ஞிச்
சமப்ிட்டுபிட்டுத் டயனப்டயதமதினந்ட பிடுபமன்.

மசமவக்குப் ளரித னெடம் ழபண்மம் ன்மல்,
ழபட பித்வதனேம் டன்மல் இப்ழமடயனப்வடபி
ன்மக பநனம்.
*1958

ப்யல் அப்ழமட கபர்மதினந்ட

அஸ்மணயதம வ பிஷ்டமம் ழணடய வ வ

ளரிதபமவந டரிசயத்ட உவதமடிமர் ளசமன்மர்.
ிவைனேம் ஸ்பதம்மகனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
ிவைனேம் ஸ்பதம்மகனம்
ப்ம்ணசமரிகள் ிைமசர்தம் ண்ஞ ழபண்டும் (ிவை
டுத்டச் சமப்ி ழபண்டும்) ன்று மன் ளசமல்ய

பனபடற்கு1* இட [ணமஞபன் ஸ்பதம்மகம் ளசய்ட

சமப்ி ழபண்டுளணன்ட] பிழமடணமதினக்கயழட ன்று
ழடமன்மம். பித்தமப்தம கமம் னமவும் என
வதன் ிவை டுத்டச் சமப்ிடுபமன், சமப்ி ழபண்டும்
ன்று மன் இந்டக் கம யவவணதில் டயர்

மர்க்கவுணயல்வ, யர்ந்டயக்கவுணயல்வ. அப்டி எனத்டன்
ண்ஞிமல் அட க்கு ளமம் ந்ழடமந்டமன்.

ஆமல் அனர்பணமய் பழமடமன் அப்டிப் ண்ஞ
னடினேம். ளமடபில் ல்ம ணமஞபர்கலம் என

பனணமபட ிைமசர்தத்டன் குனகு பமம்
ண்ஞ ழபண்டுளணன்டடமன் மன் ளசமல்பட. ணீ டய
பனங்கநில் அபனும் ஸ்பதம்மகம் ண்ஞிக்
ளகமள்பட ன்று வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

க்னஸ்டம ிமம்ணஞன் ித்டயதமனக்கு ழமடவ
ண்ஞி அடற்குத் டையவஞ பமங்கும்ழமட
டமன்தணமகவும் கயகமதமகவும் ச்வசதமக்த்டமன் (rawஆகத்டமன்) பமங்கமழண டபி, க்பம் ண்ஞிடமக
[சவணத்டடமக] பமங்கக் கூமட; ஆமல் ந்யதமயக்கும்
ிம்ணசமரிக்கும் ணமத்டயம் க்ப அன்ழண ிவைதமக
பமங்க வட் இனக்கயட - தடயச்ச ப்ஹ்ணசமரிச்ச
க்பமன் ஸ்பமடீளௌ உளௌ - ன்று பிடய

இனக்கயட. இடமல் தடய [ந்யதமய] வதப் ழமழப
ிம்ணசமரினேம் ிவை பமங்கயத்டமன் சமப்ிட்மக

ழபண்டுளணன்று எழ டீர்ணமணமக வபத்டபிட்டமக
அர்த்டணயல்வ. இபர்கள் இண்டு ழனக்கும் ிவை
டுக்க ழபண்டும் ன்று வபத்டடற்குக் கமஞம் ழபறு
ழபமகும். தடய ப்ழமடம் ஆத்ண பிசமம் ண்ஞ

ழபண்டிதபமடமலும், உவவணழத அபனுக்குக்
கூமடமவகதமலும் சவணதற்கட்வக் கட்டிக்ளகமண்டு அன
பிணமல் அபனுக்குப் ிைம யதணம் வபத்டமர்கள்.
குயப்மக பழம எனத்டர் இண்டு ழர் அபனுக்கு
ஆமம் ளகமடுப்ட ன்று வபத்டக் ளகமண்மல்
அபர்கலக்கு இபன் obliged-ஆகயபிடுபமன் [கட்டுப்ட்டு

பிடுபமன்] ன்டமல் அப்டிக் கூமட ன்று ழடம மலு

ந்ட பமக
ீ
இன்வக்குப் ழம இத்டக்கு மவநக்குப்
ழமகமணல், னெம் னமபியனந்டம் ிவை பமங்கயச்
சமப்ி ழபண்டுளணன்று வபத்டமர்கள். டிதமக
பனக்கும் இபவப் மணரிக்கய ளமறுப்னப் லவபத்
டமணல், னெம் னலபடற்கும் அவடப் கயர்ந்ட டனம்
உத்ழடசனம் இடயல் அங்கயதினக்கயட. அழடமடு கூ
இபனுக்கு அக்ி ம்ந்டழணதினக்க கூமட.
[ந்யதம] ஆச்ணம் பமங்கயக் ளகமண்வுழழத

அக்ி ழமத்ம், எநமம் னடம ல்ம அக்ி
கமர்தனம் யன்று பிடுகயன். சவணதல்
ளசய்பளடன்மல் அக்ிதில்மணல் னடினேணம? இபன்

அடுப்ன னெட்டிச் சவணக்கும்ழமட ழடம னச்சயப் ளமட்டு
பிலந்ட ளசத்டப் ழமமல், இபனுவத ஆச்ணத்டயன்
ணடர்ணணம அயம்வக்கு மிதமய் பிடும்.

இந்டக் கமஞங்கவந உத்ழடசயத்ழட இபன் சவணத்ட
ஆமத்வட ிவை பமங்க ழபண்டும் ன்று
வபத்டயனப்ட2*.
ிம்ணசமரிக்குப் ிவை வபத்டடற்குக் கமஞம் ழபறு.
பிதம் ற் ழபண்டும், அப்ழமடடமன் பித்வத ன்
டனம் ன்டற்கமகத்டமன் படு
ீ பமகப்
ீ
ழமய் அபவ
ிச்வசக் ழகட்கும்டிதமக பிடயத்டயனப்ட. அப்னம்
இபனுக்குச் சவணத்டப் ழமடுபடற்கமக குனத்டயிவதச்
சயணப்டுத்ட ழபண்மளணன்றுடமன், சவணத்ட
அன்ணமகழப ிவை பமங்கய பமம் ன்று
அடேணடயத்டயனப்டம். அக்ி ம்ந்டழண கூமட ன்று
ந்யதமயக்குக் கட்டுப்மடு இனப்ட ழமல்

ிம்ணசமரிக்குக் கயவதமட. அபன் டயனம் இண்டு

ழபவநனேம் ண்ஞ ழபண்டித ணயடமடமம் ன்ட
அக்ி பநர்த்ட அடயல் ணயத்வடப் ழமடுகய
சங்குடமன்.
ஆவகதமல் பித்தமப்தம கமம் னமவும் ிைமசர்தம்
ண்டபட ன்ட மத்தணமகத் ளடரிதமட ம்

கமத்டயல், ழடம என பனணமபட அப்டி என
மசமவ ணமஞபன் ண்ஞிபிட்டு, ணற் கமத்டயல்
ஸ்பதம்மக யதணம் வபத்டக்ளகமள்நமளணன்று ன்
அிப்மதம். த்டவ னெடணயனந்டம் ழபடப்
டிப்னக்குப் ழமடபில்வ ன்டமல் மசமவகவந
னெடி பிடுகய யவவண ணம ழபண்டுணமமல்
ளசபில்மட யம்ிள் ஆம பனக்கத்வட

பித்தமர்த்டயகள் ழணற்ளகமள்லம்டி ளசய்த ழபண்டி
இனக்கும்ழமட, ஸ்பதம்மகம் ன்று வபத்டமழ

டன்மல் இப்டி ற்ட்டு பிடுகயட ன்று மர்க்கயழன்.
1.* மர்க்க:

" ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம் குடயதில்,

"குனகுபமம்"
2.*டீபிணம

ன்னும் உவ.

டபத்டயல் சவணத்ட உஞபமதின்ய, டமழ

பிலகய னம், த்டயம் ஆகயதபற்வ ணமத்டயம் உண்ஞ
ழபண்டும் ன்று வளரிதபர்கள் 'ணக்கயதில்
யம்வ இல்வதம?' ன் ிரிபில் கூயதினப்டம்
கனடற்மட.
பழடச பனக்கயன் உதர்வு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்

பழடச பனக்கயன் உதர்வு
மம் ம்வணபி அமசமக்கமர்கள் ன்று யவக்கும்
பக்கத்டயக்கமர்கள்டமன் அழக பிதங்கநில்
ம்வணபி ல் சமஸ்டய பனக்குகவந

அடேரிப்பர்கநமதினக்கயமர்கள். 'ஸ்படந்டயம்' பந்ட
ிற்மடு அங்ழகனேம் ளமம் ைீஞ டவச ன்றுடமன்

ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் ணீ  கமம் பவதில் மன்
ளடரிந்ட ளகமண்டயல் அபர்கநிம்  ல் அம்சங்கள்
இனக்கயன். ஆம பிதம் அடயல் என்று. இத்டவ
னநி, ணயநகமய், ளனங்கமதம் ன்று மம் வபத்டக்

ளகமண்டினப்ட ழம அங்ழகதில்வ. இளடல்மம்
மத்டயல் ழசர்ப்டடமன்.
இடயல் ளங்கமவ குயப்மகச் ளசமல் ழபண்டும்.

"ணத்ய்ப் ிமம்ணஞமள்" உள்ந ஊமச்ழச ன்மல் அட
[ணத்ஸ்தம் உண்டம் னக்கம்] னன்ழழத
ளசமன்மற்ழமல் என யர்ப்ந்டத்டயல் ற்ட்ட.
மங்கள் ளங்கமல் ழமதினந்டழமட அபர்கள் ஆம

பசடயகலக்கு ற்மடு ளசய்டயனந்டமர்கள். அப்ழமட ளரித
னகமணமக ணத்ட ங்கள் ழமதினந்ழடமம். அபர்கலம்
சவநக்கமணல் மடைறு டைறு ழர் சவணத்டச்

சமப்ிடுபடற்கு ழபண்டித சமணமன்கள் ளகமண்டு பந்ட
வபத்டயனந்டமர்கள். ஆமல் அடயல் னநி இல்வ. னநி
இல்மணல் ணக்கு ட சமப்மடு? குனம்ன, ம்
டபமமலும் அடடமழ னக்தம்? அபர்கலக்ழகம

ழகமடவணனேம், மலுக்குப் னப்னம் இனந்டமல் ழமடம்,

ளங்கமயன் அரிசயச் சமடம் சமப்ிடுபர்கள்

டமளன்மலும் ம், குனம்ன ழமட்டுக் ளகமள்நமடபர்கள்.
அடமல் அபர்கலக்குப் னநிழத ழடவபதில்வ.
மங்கள் னநி ழபண்டுளணன்று ழகட்ழமம். உழ
ங்ழகழதம மவந்ட வணல் ழமய் அங்ழகதினந்ட னநித
ணத்டயயனந்ட ளகமஞ்சம் ச்வசக் கமவதப் யத்டக்

ளகமண்டுபந்ட ளகமடுத்டமர்கள். அபர்கள் ளகமண்டு பந்ட
ஸ்பல்ப் னநிதங்கமய் இங்ழக ணத்டயழ வபக்கய
அண்ம சமம்மனக்கு னத்டயத்டயல் ளனங்கமதம்
கவக்கய ணமடயரிடமன் ஆகயதினக்கும்.
"இத்டனூண்வ

வபத்டக்ளகமண்டு ன் ண்டபட?

இன்னும் ளமம் ழபடழண!" ன்ழமம்.
உழ அபர்கள் ரிமணமக, "க்தம ஆப் இம்ீ கமழட
வ, தம சமபல் கமழட வ?" (ீங்கள் னநிவதச்

சமப்ிடுகயீர்கநம, அல்ட அரிசய சமப்ிடுகயீர்கநம?) ன்று
ழகட்மர்கள்!
ளங்கமல் ணமடயரி ணத்ஸ்த ம்ந்டங்கூ இல்மணல்
மஸ்டமம், குமத், ளநமஷ்ட், கட்ச் ணத்தப்

ிழடஷ் ஆகயத மஜ்தங்கநில் ல்ம மடயதமரிலுழண
ணக்கய உஞவுக்கமர்கள் மநணமதினக்கயமர்கள்.
ழமன் ணமடயரி இங்கநில் ிமம்ணஞ கூயக்கமன்
னடகயழ ளட்டி கட்டிக்ளகமண்டு அடயல் ளபள்வநக்கம
டவவத உட்கமர்த்டய வபத்டக்ளகமண்டு ழமபமன்.
ஆமல் பனயதில் பமதிழ ச்வசத்டண்ஞி

பிணமட்மமம். ழமக ழபண்டித இத்டக்குப் ழமய்

பிட்டு, ஸ்மம் ண்ஞித் டன் ஆமத்வடத் டமழ
சவணத்டத்டமன் சமப்ிடுபமன்.

டர்பமன், ழபவக்கமரி னடயதபர்கள்கூ தணமன்
பட்டில்
ீ
மதமக உவனத்டமலும், அந்ட பட்டுச்
ீ
சமப்மட்வச் சமப்ிடுபட கயவதமட ன்ழட

பழடசத்ட பனக்கம் மடயதில் உசத்டய, டமழ்த்டய ளசமல்யக்
ளகமண்டு "டமழ்ந்டபன் பட்டில்
ீ
உசந்டபன்
சமப்ிட்மளன்?" ன்று ழகட்டுக்ளகமண்டு
ல்மபற்வனேம் குனப்ிப்  ட்வ ண்டபடடமன்
சரர்டயனத்டம் ன்று இங்ழக மம் யவக்கயழமளணன்மல்,
அங்ழக டமழ்ந்ட யவதில் உள்ந ழபவக்கமன்கூ
உதந்ட யவதிலுள்ந னடமநி பட்டில்
ீ

சமப்ிடுபடயல்வ ன்யனக்கயமன்! இப்டி மடயக்கமக

இல்மணல் 'ஸ்பதம்மகம்' ன் யதணத்டக்கமக ன்று
வபத்டக் ளகமள்லம்ழமட, சண்வனேம்
இல்மணயனக்கயட.
பக்ழக ம்ந்டயகள் பட்டில்கூ
ீ
ன்ணத்டயழழத என
மநமகக் கல்தமஞ டயத்டன்று ணட்டுந்டமன்
சமப்ிடுபமர்கள்.

அபபனும் டன்வ pure -ஆக வபத்டக் ளகமள்நப்
மடுட்டுக் ளகமண்டினந்டமழ ல்மனக்கும் ழைணம்.
இடயழ என அங்கம்டமன் ித்டயதமமல் அந்ட purity -க்கு
ளகடுடல் பந்டபிப் ழமகயழட ன்று மக்கயவடதமக,
அபர்கலவத 'ழடிழதன்' ஆமத்டயல் ற்மணல்,

டன் சமப்மட்வத் டமழ ண்ஞிக் ளகமள்பட. சமப்மட்டு
பிதத்டயழ மடய னடம அம்சங்கலக்கு

இழணதில்வ. இந்ட ணத்பத்டக்கமக தமர்

சவணத்டமலும் ல்மனம் சமப்ிட்மக ழபண்டுளணன்று
ண்ஞி ங்கநின் personal purity - மடயக்க ழபண்மம்.
"மடய கூமட" ன்று ஆம்த்டயயனந்ட இப்டி
ம்ந்டணயல்மட பிதங்கநிளல்மங்கூ மடயவதக்
ளகமண்டு பந்ட அடயல் அழட பமடத்வட யவ

மட்டுபழட ல்மபற்வனேம்பி னக்தம் ன்டமக
பிதம் ளடரிந்டளகமள்நமணல் ளசய்ட பனகயமர்கள்.
எனத்டர் சவணத்ட இன்ளமனத்டர் சமப்ிடுபட
ன்கயழமட சமஸ்டயத்வடப் மர்த்டமல் என
பிடணமதினக்கயட; சரர்டயனத்டக்கமர்கள் ளசமல்பட

இன்ளமன பிடணமதினக்கயட. ழணல்மடய, கர ழ்மடய ன்று
டப்மக யவத்டக்ளகமண்டு, "ீ சமப்ிமம், ீ

சமப்ிக்கூமட" ன்று பித்தமம் மர்த்டமல்
சயனக்குக் கஷ்ணமதினக்கயட. "இடயழ ழணலும்
இல்வ; கர லம் இல்வ அபபர் கமரிதம் எலங்கமக
ப்டற்கமக அந்டந்டக் கமரிதத்டக்கு அடேகூணமக
யதணங்கவந பித்தமம் ளசய்டயனக்கயட.
பித்தமத்வட டுத்டமல் ல்மம் கந்ட குனம்ிப்

ழமய்பிடும்" ன்று யவக்கயபர்கலக்ழகம 'ணத்பம்'
ன்று ளசமல்ப்டுகயவடப் ின்ற்யமல்
கஷ்ணமதினக்கயட. அடமபட பர் ண்ஞிப்
ழமட்மலும் ல்மனம் சமப்ிமம் ன்மல்
சயனக்குக் கஷ்ணமதினக்கயட. சமப்ிக் கூமட
ன்மல் சயனக்குக் கஷ்ணமதினக்கயட. கஷ்ம்
ன்கயட சண்வதமக ஆகயட.

கமதத்டக்குத்டமன் மடயழத டபி சண்வக்கம

வபத்டயனக்கயட? அடவும் சமப்மட்டிழ சண்வ
ன்மல் ழபடவதமதினக்கயட. இடற்ளகல்மம் எழ
ளமல்னைன் ஸ்பதம்மகம்டமன் ன்று ளடரிகயட.
ழணல் மடயதம, கர ழ் மடயதம ன் ழகள்பிக்ழக

இணயல்மணல், "The question does not arise" ன்கயமற்ழமல், இந்ட
பிதங்கள் லம்னபடற்ழக இழண டமணல், அந்டந்ட
மடயக்கமழ சவணத்டமலும் சமப்ிடுபடயல்வ,

அம்ணமழபம, அகனவதமழநம ண்ஞிமல்கூத்
ளடமடுபடயல்வ, அபபனும் டன் வகதமல்டமன்
ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்று வபத்ட பிடுகய
யதணழண ளமஸ்னைன்.

பன் ளடமட்டுச் சமப்ிமம், பன் மர்த்டச்

சமப்ிமம், பழமடு சமப்ிமம் ன்கய ழகள்பிகள்
இனக்கயபவதில் சமஸ்டயம் என்மகவும் சரர்டயனத்டம்
இன்ளமன்மகவும் இனந்டளகமண்டு சண்வடமன் பனம்.
அடமல் பனுழண ளடமமணல் அபபழ சவணத்டக்
ளகமண்டு, பனுழண மர்க்கமணல், பழமடும் ழசர்ந்ட
உட்கமமணல் டித்டிதமகப் ழமம் ண்ஞி பிடுபட

உத்டணம். ' கமகம் கவந்டண்ஞக் கண்டீர் ' ன்கயமற்ழமல்
ழசர்ந்ட சமப்ி ழபண்டுளணன்யனந்டமல் னங்கள்,
மங்கவநச் ழசர்ந்ட சமப்ிமம். ணற்பர்கள்
சவணத்டக் ளகமள்ந உஞவுப் ண்ங்கநமகக் ளகமடுப்ழட
பினந்டசமந்டமன்; அப்டிப் ண்ஞமம்.
இடபவ டையஞத்டயல் ம்வணபிக் கடும்

குமசமனள்நபர்கநின் வகதில், அல்ட ளர்மக

ம்வணபி சுத்டணமபர்கநின் வகதியனந்ட பமங்கயச்

சமப்ிமம் ன்று இனந்ட பந்டயனக்கயட. பக்ழகழதம
இடவும் கூமட. கயமன் [குடிதமபன்] ஆமலும்
ஞடிட் ஆமலும் அபபழ சவணத்டக்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

இடயழனேம் என ல் அம்சம் இனக்கயட. ம்வணபி
சுத்டர்கள் வகதில் சமப்ிமம் ன்டமழழத மம்
அவ்பநவு சுத்டயதமபடற்கு ிதத்டப்மணழ இனந்ட
ளகமண்டினக்கமம் ன்டற்கும் இம் ளகமடுத்டப்

ழமகயட. ஸ்பதம்மகம் ன்று வபத்ட, ம்னவத
அசுத்டய மழண ண்ஞிக் ளகமள்கய சமப்மட்டிமல்

ணக்குள் ழணழ ழணழ ழமய்க்ளகமண்ழதினக்கயழமட
டமன், இப்டி ம்வணக் ளகடுத்டக்ளகமள்நக் கூமட ன்று
யவத்ட ம்வண சுத்டப்டுத்டயக் ளகமள்படற்குப்
ிதத்ம் ளசய்ழபமம். "சமப்மடு ண்ஞிப்

ழமடுகயபின் சுத்டம் சமப்ிடுகயபனுக்குள் ழமகயட;
மம் சுத்டமக ழபண்டும்; அழட ணதத்டயழ ம்

சமப்மட்வ மழண ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும்" ன்மல்
அப்ழமட மம் சுத்டணமக ஆபடற்கு னதற்சய
ண்ஞத்டமழ ளசய்ழபமம்?

ஸ்பமணய ிமடம், குனப் ிமடம் டபி
ஸ்பதம்மகம்டமன் ன்று ஆக்கயக் ளகமண்டுபி
ழபண்டும்.
இடமல் என டியப்நினும் உண்மகயட. சும்ணம
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கழபம, அட்வ, சரட்டு, யிணம
ன்று ழமகழபம பிமணல் சவணதல் ழபவ ன்று

என்று எனத்டவக் கட்டிப் ழமடுகயடல்பம? இடயல்

டமழ ண்ஞிக் ளகமள்படமல் யவத டயனுசு ழபண்மம்
ன்று மக்கு டியப்நினும் பனகயட. சவணத்டடயல்
த்ப ம் இனக்க ழபண்டுளணன்வட உத்ழடசயத்ட
அப்ழமட மணம் ளசய்கய டியப்நின் ழபறு. டமழ
ளமங்கயப் ழமட்டுக் ளகமள்பட ன்கய, அல்ணமகத்

ழடமன்றுகய டர்ணமசமத்டக்கு இத்டவ ல் ன்கள்!
"ப்டிக்

கற்றுக் ளகமள்பட?" ன்று னனர்கநமய்

ிந்டபர்கள் ிணயக்க ழபண்டிதடயல்வ. "இப்டித்டமன்
இனக்கடம்" ன் ண்ஞம் பந்டபிட்மல், ஈயதமக
கற்றுக் ளகமண்டு பிமம். ளமம்ணமட்டிக் குனந்வடகள்
சூட்டிவகதமதினந்டமல், அவத்டக் கவத்ட இத்டவ

டயனுழமடும் சவணப்டற்குப் ன்ிண்டு பதறக்குள்

கற்றுக் ளகமண்டு பிபில்வதம? 'ளபவய்டி' இல்மணல்
யம்ிநமக என சப்மத்டய அல்ட என ளமங்கல், என
டதிர் ன்று ஆமத்வட ஆக்கயக் ளகமண்டு பிட்மல்,

மழ மநில் கற்றுக்ளகமண்டு பிமம். ன் அிப்மதம்,
டயவந்ழட யணயத்டயல் டதமரிக்கக்கூடிதடமக டமபட
என யம்ிள் ஆமத்வடப் னனர்கள் அத்டவ

ழனம் ளடரிந்ட ளகமண்டு டமங்கழந அவடப் ண்ஞிப்
ழமட்டுக் ளகமண்டு சமப்ி ழபண்டுளணன்ட.
கல்பித் டயட்த்டயல் சவணதற்டிப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
கல்பித் டயட்த்டயல் சவணதற் டிப்ன

ீபிக்கயடற்கு basic-ஆக இனப்ட சமப்மடு டமழ?

அடமல் இந்ட ஸ்பதம்மகத்டக்குத்டமன் basic educationழழத (அடிப்வக் கல்பிழழத) னடயம் ளகமடுத்ட
ஆண், ளண் அவபனக்கும் சவணதல் அயவபக்
ளகமடுத்டபி ழபண்டும். ஆணமம் "சணத அயவபக்
ளகமடுக்கும்டிதமக இப்ழமடயனக்கய ளக்னைர்

றழகவ ணமற் ழபண்டும்" ன்கய மன்டமன்
இப்ழமட ல்மபற்றுக்கும் "னந்டய சவணதல் அயவபக்
ளகமடுக்கடம். ல்மவனேம் சமப்மட்டு மணன்

ஆக்கடம்" ன்கயழன். ஆமத்வடப் ளமறுத்டத்டமன்
குஞங்கலம் ணப்மன்வணனேம் உண்மகயடமல், சணத

ஜமத்டயல் ிடிப்ன உண்மபடற்ழக சவணதல் ஜமத்வட
உண்மக்க ழபண்டிதமடமகயட!
டிப்ிழ அடிப்வ Three R's ன்மர்கள். 'ரீடிங்' னடல்
'ஆர்', 'வட்டிங்' இண்மபட 'ஆர்', 'ரித்ளணடிக்'
('அரித்ளணடிக்'ன்ட

ழச்சயல் 'ரித்ளணடிக்' ன்மகும்)

னென்மபட 'ஆர்'. மன் இடற்ளகல்மனம் அடிப்வதமக
அடிப்வக் கல்பிதில் ஸ்பதம் மகத்வடச் ளசமல்யக்
ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்கயழன்.
ழன "Kitchen religion " -- "அடுப்ங்கவ ணடம்"- ன்று யந்ட
ணடத்வடப் ற்ய அடிக்கடி ளசமல்கயமர். அப்டிச்

ளசமல்கயழமட டமம் யந்ட ணடத்வட ளமம் ன்மகப்
ரிமம் ளசய்கயழமம் ன்று யவக்கயமர்.
பமஸ்டபத்டயல் அபர்டமன் யந்ட ணடத்டயன் மத்வடப்
னரிந்டளகமண்டு அடற்கு ர்ட்டிஃிழகட் டனகயமர்! ம்
ணடம் Kitchen religion -டமன்; அடுப்ங்கவ ணடம்டமன்!

ழபடம்டமன் ம் ணடத்டக்கு ப்மணஞ டைல். ழபடத்டக்கும்

சயயல் இனப்ட உயத். அடயழ என உயத்டயழ,
ஆத்ணம, ிம்ணம் ன்று ணக்குப் னரிதமட டத்பங்கவநச்
ளசமல்கயன்ழப, அந்ட உயத்டக்கநில் என்யழழத*
ம் ணடத்வட அடுப்ங்கவதமகத்டமன் ஆக்கய
வபத்டயனக்கயட.

மடர் த்குணமரிம் ழமய் ஆத்ண பித்வடவத
உழடசயக்கச் ளசமல்கயமர். அப்ழமட த் குணமர், "
ஆம சுத்ளடௌ த்ப சுத்டய சுத்டய :" ன்றுடமன்
னடிக்கயமர். உயத்டயழழத இந்ட பிதம்
இனக்கயட. "டெத உஞபில் ஆம்ி; அடடமன் குஞம்
டெய்வணதமபடற்கு பனய. இப்டி சயத்ட சுத்டய ற்ட்

ின்டமன் டிப்டிதமக ஈஸ்ப ஸ்ணஞம், கட்டுக்கள்

பிடுட் ழணமைம் ல்மம் யத்டயக்கும்" ன்று த்
குணமழ Kitchen religion-ல்டமன் உழடசத்வடக் ளகமண்டுழமய்
னடிக்கயமர். அந்ட னடிவுடமன் -- ஆம சுத்டயடமன் -மடவக்கு ஆம்ம் அடிப்வ.

அடமல், அடிப்வக் கல்பி, ஆடமக் கல்பி ன்று

ளரிசமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு இப்ழமட ளசய்படயல்
ீபமடமணமக, ல்மப் ண்னகலக்கும் ஆடமணமக

இனக்கய ஸ்பதம்மக ழமடவவதச் ழசர்த்ட பி
ழபண்டும் ன்கயழன். அசயதல் டவபர்கநமகவும்

னெத் டவபர்கநமகவும் இனக்கப்ட்பர்கலம்
ஆடமக் கல்பிதில் சவணதல் டயட்த்வடச் ழசர்க்க
ழபண்டுளணன்கயமர்கள். ஆமல் ல்மப் சங்கலணமகச்
ழசர்ந்ட ல்மப் சங்கலக்குணமகச் சவணதல் ண்ஞி,

ல்மனணமகச் ழசர்ந்ட சமப்ி ழபண்டும் ன்கயமர்கள்.
இடயழ குஞத்டயன் அிபினத்டயக்கு என்றுணயல்வ.
எனழபவந ளகடுடழ உண்மகவும் இனண்டு
ன்டமல் மன் எவ்ளபமன வதனும் டன் சமப்மட்வத்
டமழ ண்ஞிச் சமப்ிட்டுக்ளகமள்ந ழபண்டும்
ன்கயழன். இட ளர்ல் ப்னைரிடிதமல்

ளமவட்டிவதக் கமப்மற்றுபடற்கமகச் ளசய்த
ழபண்டித டர்ணம்.
ஆடமக் கல்பி ணட்டுணயல்வ, னடயழதமர் கல்பி ன்று
இன்ளமன க்கம் யவதச் ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயமர்கழந அடயலும் சரி, ளமம் யம்நிஃவ
ண்ஞி மக சமஸ்டயம் [சவணதற்கவ] ளசமல்யக்
ளகமடுத்டபி ழபண்டும்.
ிர் உடபிதின்ய அபபர் கமர்தத்வட அபபர் ளசய்ட
ளகமள்லம்டிதமக் கல்பித் டயட்த்டயல் ளகமண்டு
பந்டபி ழபண்டும் ன்றுடமழ னெத் டவபர்கள்
ளசமல்கயமர்கள்? ஆடமல் பமழ்க்வகக்கு னடயல்
ழபண்டித அன்த்வட அபபனும்

டதமரித்டக்ளகமள்லம்டிச் ளசமல்யக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
ல்ழமனக்கும் ழசர்த்ட எழ சவணதல், மடய

பித்தமணயல்மணல் சவணத்ட, ல்மவனேம் ழசர்த்ட
உட்கமவபத்டப் ழமடுபடடமன் சரர்டயனத்டம் ன்று

இபர்கள் ளசமன்மல், அவடபி அபசயதணம, னக்தணம
சரர்டயனத்டம் எவ்ளபமனபனும் டன் உஞவபத் டமழ
டதமரித்டக் ளகமள்படடமன். இபர்கள் னெச்

சரர்டயனத்டம் ன்று வடழதம யவத்டப் ழமகயமர்கள்.

அந்ட னெம் ன்ட  டி ணடேஷ்தர்கள்

ளகமண்டடமழ? ழப இந்டத் டி ணடேஷ்தர்கநின்
குஞம் சரர்டயனந்டபடடமழ ல்மபற்றுக்கும் basic ஆடமம்? அடமல் ஆடமக் கல்பிழழத ஸ்பதம்மகம்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டத்டமன் ஆகழபண்டும்.
ஆண்கநில் னடயதபர்கலக்கும் சவணதல் ளடரிந்டயனக்க
ழபண்டுளணன்டற்கு சமஸ்டயழண ஆடபமதினக்கயட.
சமஸ்டய பமக்கயதம் என்று இனக்கயட: " ஞ்சமசத்
பத்மத் ஊர்த்பம்  குர்தமத் மஞி ீம் ". 'மஞி
ீம்' ன்மல் மஞிக்ஞம்; அடமபட கல்தமஞம்.
'ஞ்சமசத்' ன்மல்

ம்ட. ம்ட பதறக்கு ழணழ

கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்நக்கூமட ன்ட இந்ட
பமக்கயதத்டயன் அர்த்டம். னடல் ளண்மட்டி டபய

பிட்மல் ம்ட பதறக்கு அப்னம்கூ இண்மம்
கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமள்கயபர்கள், சவணதலுக்கு
ஆநில்வ ன் கமஞத்டக்கமகழப அப்டிச்

ளசய்படண்டு. ஸ்பதம்மகம் ளடரிந்ட பிட்மல்
பமப்ஸ்டத்டக்குத் ழமக ழபண்டித டவசதில்,
சவணதவ என கமஞணமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு, ணறுடி
டமம்த்டயதத்டக்குத் டயனம்னகய ஆமம்

க்கமணயனக்கும். சமஸ்டயத்வட ணீ ய ழடமம்
ம்பிக்கமணயனக்கும். இப்டிழதடமன்
ிம்ணச்சமரிதமகழப இனக்க ழபண்டுளணன்று
யவக்கயபர்கநிலும் சயழர் ஏடி ஆடி அவகய
ணத்தண பதறபவ பட்டில்
ீ
அம்ணம சவணத்டப்
ழமட்ழம, ழமட்யழம சமப்ிட்டுக் ளகமண்டினந்ட

பிட்டு ஏய்ந்ட உட்கமனகயழமட, 'அம்ணம ழமதிட்மழந,

இப்ழம னன்ணமடயரி ழமட்ல் சமப்மடு

எத்டக்கணமட்ழளன்கயழட' ன்று சவணதலுக்கமகழப
(' டர்ண' இல்வ; டர்ணத்டக்கமக இல்வ;
பதிற்றுக்கமக, மக்குக்கமக) ிம்ணசர்தத்வட பிட்டு
பிட்டுப் ளண் ழடடிப் ழமகய அங்கயதனம்

ஸ்பதம்மக அடேஷ்மம் இனந்டபிட்மல் ற்மட.
னன்ளப்ழமவடனேம்பி, இப்ழமட அபபன் ஊழமடு
கயமணத்ழடமடு ழபவ ன்யல்மணல், ையகள் ணமடயரி
னழமகத்டயழ ங்ளகங்ழக ழபவ உண்ழம
அங்ழகளதல்மம் ழமகயளடன்று ஆகயதினக்கும்
யவதில் ஸ்பதம்மகம் அத்தமபசயதணமகயட.

சுத்டத்டக்குச் சுத்டம், த்பத்டக்கு த்பம்; அழடமடு
ளபந்டடம் ழபகமடடணமக ழமட்ல் சமப்மடு சமப்ிட்டுச்
சயன் பதயழழத அல்ர், அட, இட ன்று

அபஸ்வடப் மணலும் இனக்கமம். ளமங்கல், சயன்டமக
ளமட்டி, இவடபி ழசமக அடுப்னத் டஞயழ ழகமடவண
ணமவுனண்வவதக் கமய்ச்சய அவட அப்டிழத ழபகப்

ண்டபட - ன்று அபபனும் ண்ஞிக் ளகமண்மல்
பிதமடயழத பமட. இப்ழமட கஞக்கு பனக்கயல்மணல்
பிதமடயகள்டமன் ர்ப பிதமகணமக இனக்கயன்.
* சமந்ழடமக்த

உயத் - 7.26.2.

உஞவு னவதில் உண்வணச் சரர்டயனத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
உஞவு னவதில் உண்வணச் சரர்டயனத்டம்

த்ட, இனட மணமன் வபத்டக் ளகமண்மல் டமன்

சவணதல் ன்று ம் சரவணதில் ஆகயதினப்வட ணமற்
ழபண்டும். இடடமன் சரர்டயனத்டம். ழடம யர்ந்டம் ணமடயரி,
ம், கய, கூட்டு, குனம்ன ன்று ிடயழபவநனேம்
சமப்ிட்மக ழபண்டுளணன்று யவத்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம். இத்டவ பஸ்ட இனப்டமல்டமன்
னநி மஸ்டயதமகயபிடுழணம, உப்ன மஸ்டயதமகயபிடுழணம
ரிதமகக் ளகமடய பந்டபிட்டம ன்ளல்மம்
ந்ழடம்! பறுக்கயவட ப்ழமட யறுத்ட ழபண்டும்,
ணமவு ப்ழமட கவத்ட பிடம், வ்பநவு கவத்ட
பிடம் ன்ளல்மம் ழதமவ! இந்ட ழபண்மட
சயணங்கள் இல்மணல் ழசம ரீடயதில், 'வட்'மக
ஆமத்வட ஆக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும். னரிவதத்

டட்டிப்ழமட்டு மவ பிட்டுக்ளகமண்டு சமப்ிடுபடமமல்
அவடப் த்ட மட்கலக்குக்கூக் ளகமணல்
வபத்டக்ளகமண்டு பதிற்றுப் மட்வத் டீர்த்டக்

ளகமள்நமம். பதிறு ன்மக ளமம்னம். பிதமடய பமட.
சரீத்டக்ழக ளநகர்தம். மள் கஞக்கயல் ிதமஞம்
ண்டம்ழமடகூ, கண் இத்டயல் கண்வடத்

டயன்மணல், இந்ட ணமடயரிப் ற்றுப் மட னரி, த்டணம
இடகவநக் ளகமண்ழ கமம் டள்நி பிமம்.
அரிசயவதக் கவநந்ட உர்த்டய, சயபக்க பறுத்ளடடுத்ட
அவத்ட வபத்டக் ளகமள்பழட த்டணம. 'க்ட' ன்ழட
அடன் ரிதம ளதர். ஆமல் உம்னக்கு ல் த்ட
டனபடமலும், த்பகுஞம் ஊட்டுபடமலும் அந்டப் ழவ
த்ட [ணம] ன்று ஆக்கயதினப்டயலும் அர்த்டம்
இனக்கயட! அடயழ ழணமவ பிட்ழம, மவ

சமப்ிமம், ளகமஞ்சம் சமப்ிட்மல்கூ னஸ் ன்று
ஊயக்ளகமண்டு சயதங்கயப் னஷ்டிதமதினக்கும்.
'குக்கர்', 'கயக்கர்' கூ

ழபண்மம். றணமக, சரக்ணமக

அடயல் மவந்ட டயனுவப் ண்ஞிக் ளகமள்ந
னடிதமம். ஆமல் மக்வகக் கட்டுபடற்கு, த்ப
ஆமத்வடத் டபி ணற்பற்றுக்குப்

ழமகமணயனப்டற்கு அட ிழதமணயல்வ. குக்கர்
பந்டமல் அப்னம் அஞ்சவப்ளட்டி, ளமம்ப் னநி, ளமம்க்
கமம் ல்மம் கூழப பனம். இட சயத்டத்டக்குச்
ளசய்கய ளகடுடழமடு உம்னக்கும் ளகடுடல் பந்ட,
ரிமணமக ணனந்ட, அந்ட ணனந்டயழ அமசமம், இந்ட
அமசமத்டக்குப் ரிமம் ன்று

ழமய்க்ளகமண்ழதினக்கும். ளசவபனேம் ளசமல்

ழபண்டும். யவத பிதஞ்ம் ன்மல் யவதச்
ளசபமபழடமடு, அப்னம் மக்னக்கமகவும்
ணனந்டக்கமகவும் ஆகய ளசவு ழபழ.
அடமல் என மணமன், இண்டு மணமவ
வபத்டக்ளகமண்டு, மத்பிகணமக, ளரிதபர்கள் ளசமல்கய
ணமடயரி 'ணட'ணமக 'ஸ்யக்ட'ணமக ழசம ஆமத்வடத்

டமழ டதமர் ண்ஞிச் சமப்ி ழபண்டுளணன்வட ன்ண
பிடணமக டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
'ஸ்யக்டம்' [வசனேள்நட]

ன்டற்கமக ளய் ளசமட்

ழபண்டுளணன்று அர்த்டணயல்வ. பட்டு பட்டு
ன்யல்மணல் மயழம ழணமரிழம ஊயடமக, அல்ட

ளய்ப்வச உள்நடமக இனக்க ழபண்டும் ன்ழ அர்த்டம்.
'ணடம்' ன்மலும்

எழ டயத்டயப்ன ன்று அர்த்டணயல்வ.

அரிசய, ழகமடவண னடம ந்டப் டமர்த்டணமமலும்

அடற்ளகன்ழ என டயத்டயப்ன உண்டு. இப்ழமவடத னநி,
கம சவணதயல் டமர்த்டத்வட ஏபமக ழபகவபத்ட,
அடன் இதற்வகதம த்ட ைீஞிக்கும்டிப்
ண்டபடயல் டயத்டயப்ன ழமய்பிடுகயட. ண்த்வட
பிட்டு இதற்வகதம டயத்டயப்ன ழமகமடடிதம

ஆமணமகச் சமப்ி ழபண்டுளணன்று அர்த்டம்.
பினந்டசமம் ப்டி?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
பினந்டசமம் ப்டி?
" அபபனும்

ஸ்பதம்மகம் ன்மல் அடயடய த்கமம்

(பினந்ழடமம்ல்) ப்டிப் ண்டபட? அவடனேம் ளரித
டர்ணணமகச் ளசமல்யதினக்ழக!" ன்மல் பனகயபனுக்கும்
அபழ சவணத்டக் ளகமள்படற்கம ண்ங்கவநச்
ளகமடுத்டபிட்மழ அட த்கமம்டமன். இப்ழமட

டர்ணமக ங்ழகழதம இனக்கப்ட் ஸ்பதம்மகயகள்
இப்டித்டமழ டமங்கழந சவணத்டக் ளகமள்கயமர்கள்?

இவடனேம் அடயடய னவதமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.
இப்டி தமத்ரிகர்கலக்குச் சவணத்ட அன்ணமகப்

ழமமணல் ணமவு, சர்க்கவ னடம சக்குகவந ணட்டும்
டனபவட பக்ழக 'டமவ்னத்டய' ன்ழ ளசமல்பமர்கள்.
அபர்கள் சவணத்டப் ழமட்மலும் ற்றுக் ளகமள்நமணழ
இப்டி 'டமவ்னத்டய'டமன் பமங்கயக் ளகமள்பமர்கள். ம்

ணத்டயலுங்கூச் சமப்ிடுபடயல்வ. ஆட்ம ணமவு, ளய்

னடயத ளகமடுத்டமல் ணட்டும் பமங்கயக் ளகமண்டுழமய்த்
டமங்கழந சவணத்டக் ளகமள்பட ன்று அழக
ழடசமந்டரிகள் இனக்கயமர்கள். ஆவகதமல்
ஸ்பதம்மகத்டமல் பினந்ழடமம்ல் ழமய்பிடுகயளடன்று
யவக்க ழபண்மம்.
அப்டி, 'ம் வகதமல் ளகமடுத்ட ழழ அபர்கள் குையதில்
ழமகடம், அடடமன் உசமம்' ன்று ளன்டிளணன்ட்
இனந்டமல் மல் அல்ட ழணமனம், னனம் ளகமடுக்கமம்.
வனத மநில் டயனனுக்குக்கூ மல் சமடம்
ழமட்டுபிட்மல் அப்னம் அபன் டயனணமட்மன்.
ல்ளண்ஞத்வட பநர்ப்ட மல். இப்ழமட மல்

சமடணமக இல்மணல் மழமடு னணமகக் ளகமடுக்கச்
ளசமல்கயழன்.
ஸ்கூலுக்குப் ழமகயபர்கள், ஆஃீஸ் ழமகயபர்கள்,
ரிவதர் ஆபர்கள் ஆகயத ல்மனழண - னனர்கவநச்
ளசமல்கயழன் - இப்டிக் கமல்ணஞிதில்

டதமரிக்கும்டிதம சவணதல் ளடரிந்டளகமண்டு அபபர்
ண்ஞிச் சமப்ிட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
யழபடம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
யழபடம்
கபமனுக்குக் கமட்டிபிட்டுச் சமப்ி ழபண்டுளணன்ட
னக்கயதம். ழபழ னவ ன்று ளரிசமகப்

ண்ஞமபிட்மலும், ணக்குக் வகவதக் ளகமடுத்ட, அந்டக்

வகதமழழத சவணத்டக் ளகமள்நடம் ன் னத்டயவதக்
ளகமடுத்ட ஸ்பதம்மகம் ண்ஞிக் ளகமள்ந
வபத்டபனுக்கு அவடக் கமட்டி, யழபடணமக்கய அடயல்
இனக்கக் கூடித ளகமஞ்ச ஞ்சம் ழடமத்வடனேம்
ழமக்கயபி ழபண்டும்.

ளடலுங்கு ழடசத்டயல் ஆதிம் ழர் ணமமடவ ன்று
உட்கமர்ந்டமலும், ப்மஞமறடய ண்டபடற்கு னன்மடி
எவ்ளபமனத்டனும் இஷ் ளடய்பத்வட யவத்ட
ஸ்பமணய வழபத்தம் ண்ஞித்டமன் சமப்ிடுபமன்.
ழபழ னெர்த்டய, பிக்ம் இல்மபிட்மலும் ித்தை
கபமமதினக்கய லர்தனுக்கமபட வழபத்டயதம்
ளசய்தடம்.

அம்ணம சவணக்கயமள், ம்மம் சவணக்கயமள் ன்டமல்
[னனர்கள் சவணக்கத்] ளடரிந்ட ளகமள்நமணயனந்டமல்
அப்னம் ங்ழகதமபட டிதமக ளபநிழத ழமய்

இனக்கும்ழமட, அல்ட பட்டிழழத
ீ
அபர்கலக்கு
அந்டர்ப்ணமகயழமட, கண்வடத் டயன்டம ளகட்

னக்கம் பந்டபிடுகயட. ஸ்பதம்மகம் ளடரிந்ட, டமழ
ண்ஞிக் ளகமள்பட ன்று ளகமஞ்சமள் னகய பிட்மல்
அப்னம் ித்டயதமர் சமப்மடு ிடிக்கழப ிடிக்கமட.
ளகடுடம சமப்மட்டுக் கயட்ழழத ழமகத் ழடமன்மட.
மழண ண்ஞிச் சமப்ிடுபடயல் என pride- [ளனணயடழண]
உண்மகயபிடும். இப்ழமட மக்கு ப்டி கண்டற்குப்

க்கயழடம, அத்டவக்கத்டவ த்ப டமர்த்டங்கவநத்
டபி ணற்வட யவக்கழப யவக்கமட.

மணம ன்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
மணம ன்கள்
இத்டவ ழம் ளடமஞ ளடமஞளபன்று மன்

ளசமன்டன் மம் ன்ளபன்மல்: ஸ்பதம்மகம்
ன் என சயன் யதணத்டமல் அழக ன்வணகள்
உண்மகயன். என்று - சயத்ட சுத்டய. இண்டு ழட

ஆழமக்கயதம். னென்று - ளசவு ணட்டுப்டுபட. மலு -

மடயச்சண்வக்கு இணயல்மணல் ண்டபட. ந்ட -ம்ட பதறக்கு ழணல் கல்தமஞம் கூமட ன்ட

ழமன் சமஸ்டய பிடயகவந அடேரிக்க னடிபட. ஆறு - ம்னவத ணம ளரித டர்ணத்டக்ழக னெணம ழபட
பித்வத பந ட்டு -- ழமகத்டயல் ணற்பர்கலக்கும்
மத்பிக ஆம டிதவக் கமட்டிக் ளகமடுப்ட.
ழமகத்டயல் சமந்டத்வடப் ப்னபடற்குச் ளசய்கய

கமரிதத்வடபிப் ளரித ன்வணதில்வ. இத்டவ

ன்கள்! ல்மபற்றுக்கும் ழணழ, 'இந்டக் குனந்வட
சமஸ்டயப்டி ண்டகயமன். மக்வகக் கட்டுகயமன்' ன்று
கபமழ கயனவ ளசய்பட. இப்டி ஈஸ்பமடேக்ம்
ளற்று, க ங்கலம் சயழதஸ் ளறுபடற்கமக

அபபனம் ஸ்பதம்மக யதணம் வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டிதட. இடற்கு என ஆம்ணமக இப்ழமடயயனந்ழட
ஆஃீழம ஸ்கூழம அடயல் அன்வக்கு, பமத்டயல்

ஜமதிறு என மநமபட கணம ழனம் ஸ்பதம்மக
பனக்கத்வட ழணற்ளகமள்ந ழபண்டும்.

இத்டவ மன் ளசமன்டயயனந்ட ஸ்பதம்மகம்
ல்டடமன் ன்று உங்கநில் ளகமஞ்சம் ழனக்கமபட
ம்ிக்வக பந்டயனக்கமம். என்யல் ம்ிக்வக பந்ட, அட
மத்தணமகவும் இனந்டபிட்மல், அவடப் ண்ஞிக் கமட்
ழபண்டும். அடடமன் ளனவண.
னன் டேகர்ச்சயகலள் உஞபின் னக்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆசமனம் ஆமனம்
னன் டேகர்ச்சயகலள் உஞபின் னக்தம்
ஆமம் ன்மல் மக்கமல் சமப்ிடுபட ணட்டுணயல்வ.
ஞ்ச இந்டயரிதங்கலக்கும் எவ்ளபமன ஆமம் உண்டு.
 கமட்சயகவநப் மர்க்கயழமம். இட கண்டக்கு
ஆமம். பிடணம மட்டு, ழச்சுகவநக் ழகட்கயழமம்.
இட கமடக்கு ஆமம். இப்டிழத மம் அடேழமகம்
ண்டகயளடல்மம் ணக்கு ஆமம்டமன். இடயல்

ல்மழண சுத்டணமடமய் இனக்க ழபண்டும். ணவக்
ளகடுக்கய கமட்சயகவநப் மர்க்கப்மட; ணவக்
ளகடுக்கய ழச்சுகவநக் ழகழ்க்கக் கூமட;

அடேபிக்கயளடல்மம் ஈஸ்ப மைமத்கமத்டக்கு
உடவுகயவபதமகழப இனக்க ழபண்டும்.
இப்டி ளமடப்வதமகச் ளசமன்மலும், இந்டப் பிடப்

னன்-டேகர்ச்சயக்கம ஆமங்கநிலும் பமதமல் டேகர்கய

ஆமந்டமன் னக்தணமக இனப்டமல் அவடப்ற்ய

இவ்பநவு ஆசம பிடயகள் ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள்.
இடடமன் ஸ்டெணமக ணக்கு உள்ழந ழமய், ழடம்
னலக்க த்டணமக பிதமிக்கயட; இடழப சயத்டத்வடனேம்
மடயக்கயட. என க்கம் ஆமணயல்மபிட்மல்
ணடேஷ்தன் ீபிக்கழப னடிதபில்வளதன்மல்
இன்ளமன க்கழணம அட ணயட ஆமணமக
இல்மபிட்மல் ழடத்டக்கும் ச்ணம், ணறக்கும்

அசமந்டய ன்மகயட. பதிற்யழ டயஞித்டக்ளகமண்ழ
ழமபடமல் சமப்மட்டுப் ளமனலக்கும் ஷ்ம், கமர்தம்
ளசய்த னடிதமணலும் ஷ்ம், இபற்வபி த்தமத்டயல்
ணஸ் ஈடுமணல் ழமபட ளரித ஷ்ம். ஆவகதமல்
"ழசமற்மல் அடித்ட மண்ம்" ன்ழ ணடேஷ்தனுக்குப்
ழர் இனப்டமல் இந்டப் மண்னம், இடற்கு

உள்ழநதினக்கய ணறம் ல்டிதமக பநர்படற்கமக
ரியகள் கமட்டிக் ளகமடுத்டயனக்கும் ழம பிடயகவந
ழணற்ளகமண்டு த்டயக்கமட் ழபண்டும். இடன்

னக்தத்பனம் அபசயதனம் ல்ழமனக்கும் னரிபடற்குப்
ழணஸ்பவப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக் ளகமள்கயழன்.
"Give us this day our daily bread" - " இன்வக்கு

ங்கலக்கு உன்

அனநமல் ழசமறு கயவக்கட்டுணப்ம!" ன்று கயயஸ்டப
ணடத்டயலும் ிமர்த்டயக்கச் ளசமல்யதினக்கயட. அழட
சணதத்டயல் "Man shall not live by bread alone" - "ழசமற்வத் டயன்று
ணட்டும் ணடேன் பமனபில்வ" ன்றும் விள்
ளசமல்கயட. க்டய, ஜமம், உதர்ந்ட குஞங்கள், உத்டணப்
ண்னகள் ஆகயதபற்மல்டமன் ணடேன் ணடேமக

பமழ்கயமன் ன்ட அர்த்டம். இந்ட குஞ பிழசங்கள்

பினத்டயதமகவும் ஆம யதணழண உடவுகயட ன்று ம்
சமஸ்டயங்கள் கமட்டுகயன்.

ழட னஷ்டிவத ணட்டுணயன்ய, ஜம வபமக்தங்கவநனேம்
அடேக்யக்கும் அன்த்வட மைமத் அம்மநிணயனந்ட
ஆசமர்தமள் தமசயத்டவடச் ளசமல்ய உங்கள்
ல்மனக்கமகவும் ிமர்த்டயக்கயழன்.

அன்னர்ழஞ ! டமனர்ழஞ ! சங்க ப்மஞ பல்ழ |
ஜம வபமக்த யத்த்தர்த்டம் ிைமம் ழடய ச
மர்படய ||

உபமம்
கமடசயக்கு இட்வ ழமணம?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
கமடசயக்கு இட்வ ழமணம?
கமடச்தமம் ட கர்டவ்தம் ர்ழபமம் ழம த்பதம் |
---இட

என ச்ழமகத்டயன் னடல் மடய. இடற்கு ன்

அர்த்டம்? "கமடச்தமம் ட கர்டவ்தம் ர்ழபமம்"
ன்மல் "க ங்கநமலும் கமடசயதன்று

இன்பமறு ளசய்தப் ழபண்டும்" ன்று அர்த்டம்.
ன் ளசய்தப் ழபண்டும்?
"ழம

த்பதம்" ன்று 'ஆன்ர்' பனகயட.

அர்த்டம் னரிகயழடமல்யழதம? 'த்பதம்' ன்மல் இண்டு.
'ழம

த்பதம்'--- இண்டு டம் சமப்மடு.

"ல்மனம்

கமடசயதன்று இண்டு டவப ழமம்

ளசய்த ழபண்டிதட" ன்று அர்த்டணமகயட.
இளடன்? கமடசய ன்மல் ட்டிி, டண்ஞ ீர்கூ
இல்மணல் யர்ணமதினக்க ழபண்டும் ன்மர்கள்.

இங்ழகதமமல் என டவப ணட்டுணயல்வ, இண்டு
டவப --- ழம த்பதணமக - சமப்ிட்மக
ழபண்டுளணன்று ளசமல்யதினக்கயட?
இட பிசயத்ணமக பமர்த்வட பிவநதமட்டுப்
ண்ஞிதினக்கும் ச்ழமகம். இடயல் "ழம" ன்று
பனகயழட அவட "ழம", "" ன்று இண்டு
பமர்த்வடகநமகப் ிரித்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

அப்ழமடடமன் ரிதம அர்த்டம் கயவக்கும்.
"ழம"

ன்மல் "ஏய்!" ன்று கூப்ிடுபடமக அர்த்டம்.

"ழம!!"

ன்மல் "ஏ, ங்கழந!" ன்று ல்ம

ணக்கவநனேம் கூப்ிடுபட.
இப்ழமட மன் ளசமன் ச்ழமகத்டக்கு (மடய
ச்ழமகத்டக்கு) ன் அர்த்டணமகயளடன்மல்
"ழ

ங்கழந! கமடசயதில் ல்மமலும் இண்டு

ளசய்தத் டக்க - அடமபட இண்டு கமர்தம் ளசய்தத்
டக்க".

இண்டு ழமம் ன்று அர்த்டம் இல்வ. இண்டு
கமரிதம் ன்று ஆகயட.

கமடசயதில் க ங்கலம் ளசய்தழபண்டித டம
அந்ட இண்டு கமரிதங்கள் ன்?
அவடச் ச்ழமகத்டயன் ின் மடய ளசமல்கயட:
கத்ழடமபம : ப்டண : க்கடம ச்பஞம் டட :
னடல் கமரிதம் உபமம். இண்மபட கமரிதம் கபத்
கவடகவநக் ழகட்ட.
கமடச்தமம் ட கமத்வ்தம் ர்ழபமம் ழம த்பதம் |
கத்ழடமபம : ப்டண : க்கடம ச்பஞம் டட : ||
சக ங்கலம் கமடசயதன்று சுத்ட உபமணயனக்க
ழபண்டும்; ஈஸ்ப ணயவணகவநக் ழகட்க ழபண்டும்.
உபமம் டற்கமக?

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
உபமம் டற்கமக?
சுத்ட உபமம் ன்மல் னலப் ட்டிி ன்று

உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். 'உபமம்' ன்மல் 'கூ
பயப்ட'. கபழமடுகூ, அபனுக்குப் க்கத்டயல்
எட்டிக்ளகமண்டு பயப்டடமன் உபமம். அன்வக்கு
பதிற்யல் என்வனேம் டள்நமபிட்மல்டமன் அப்டி

அபழமடுகூ, கயட்க்க பயக்க னடினேம். ணஸ் அபன்
கயட்க்கழப கயக்க ழபண்டுணமமல் அடற்கு னடயல்

பதிறு ளபறுணழ கயக்கடம். சமப்ிட்மல் பதிற்யழ
'கமனம', ழபவளசய்த

னடிபடயல்வ. பதிறு

அவசயல்மணயனந்டமல்டமன் ன்மகப் ிமஞமதமணம்
ண்ஞி, ணவ சுத்டய ளசய்டளகமண்டு எனனகணமக
யறுத்ட னடினேம். ளரிசமக னெச்சக்கயக் கும்கம்
ண்ஞழபண்டுளணன்யல்ம பிட்மலும், டவப்மணல்
டீர்க்கணமக ச்பமம் பிடும்டிதினந்டமல்டமன் ணஸ்

டயதமத்டயல் யற்கும். பதிற்யல் கம் இனந்டமல் இப்டி
ஃப்ரீதமக ச்பமயக்க னடிதபில்வ. இடற்கமகத்டமன்
உம்வ ளற்றுப்ழம ஆக்கயக்ளகமண்டு அடமல்

ச்பமத்வட ஃப்ரீதமகவும் ணவ வட்மகவும்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ன்மக ஈஸ்ப டயதமத்டயல்

ஈடுடும் ளமனட்டு ப்ழமடழண ஆமத்வட குபமக
வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்றும், ைத்டக்கு எனமள்
சுத்ழடமபமம் அடேஷ்டிக்க ழபண்டுளணன்றும் சமஸ்டயம்
பிடயக்கயட.

இந்ட உம்னடமன்

'மன்' ன்று

யவத்டக்

ளகமண்டினப்டமல்டமன் டம இடற்கு பைவஞ
ண்டபவடழத கமர்தணமக வபத்டக்ளகமண்டு,
ஆத்ணமவபக் ழகமட்வ பிட்டுக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
இந்ட ழடமத்ண னத்டய ழமகடம். இடற்கமகத்டமன்
சரீத்டக்கு சயணத்வட டனகய உபமங்கவந
சமஸ்டயம் பிடயத்டயனக்கயட. உபமங்கநமல்
சரீத்டக்கு ற்டுகய சயணங்கவநச் சயணணமகத்

ளடரிதமணல் னக்கயக் ளகமள்கயழமளணன்மல், அப்ழமட

ழடத்வடழத ிடமணமக ணடயத்ட அடன்

ளநகர்தத்வடழத கபிக்கும் அிணமத்வட
பிடுகயழமம் ன்றுடமழ அர்த்டம்?
'சய

டுத்டமலும் ட்டிி கயந்ட னகு பம்னம் படம்
ீ

ழசுபடயல் றகணயனந்டமலும் ளணௌம் அடேஷ்டி
கண்வஞ இலத்டக் ளகமண்டு ழமமலும்

டெங்குபடயல்வ ன்று மத்டயரி னம பினயத்டக்ளகமண்டு
ஈஸ்ப ம்ந்டணமக டமபட ண்ஞிக்ளகமண்டின.
இப்டிளதல்மம் னகப் னக ழடமத்ண னத்டய ழமகும்.
சரீம் ப்டிதமமலும் சயத்டம் ணமத்ணமபிம் யற்கும்.
இப்ழமட ிடித்ழட னக்கயக் ளகமள்நமபிட்மல் ணஞ
தமடவ ன்று ளசமல்லுகயமர்கழந, அந்டப் ளரித

யம்வ சரீத்டக்கு பனம்ழமட ணவ ப்டிப்
ணமத்ணமபிம் ளசலுத்ட னடினேம்?' ன்றுடமன்

சமஸ்த்ங்கள் வ்ட உபமங்கவந வபத்டயனப்ட.
ீபிப்டற்கு சமப்மடு அபசயதம்டமன். இல்மபிட்மல்
உதிர் ழமய்பிடும். ஆமல் சமப்மடு ளகமஞ்சம்
மஸ்டயதமகயபிட்மல்கூ உம்னக்கு பிதமடய

பக்வககள்டமன். ஆழமக்கயதத்டக்குக் கமஞணம
ஆமழண யணயட் டமண்டிபிட்மல் ழமய்க்குக்
கமஞணமகயபிடும்.
ளணயகன்கள்கூ பிமணல் ழபவ ளசய்டமல் ளகட்டுப்
ழமய் பிடுகயன் ன்று அவ்பப்ழமட ளஸ்ட்
ளகமடுக்கயமர்கள். இப்டி பதிற்றுக்கும் ளஸ்ட்
ளகமடுத்டமல் ஆழமக்தத்டக்கு ளமம் ல்ட.

உம்ன ன்று னலசமக என்வ டுத்டக் ளகமண்மல்

அடற்கு ஆறு மள் ழபவ ளகமடுத்டமல் எனமள் ீ வ்
டனபட ன்று ற்ட்டினக்கயட. ஆமல் இந்ட
உம்னக்கு உள்ழந பதிறு னடம உறுப்னக்கள்
டிதமக ழபவ ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்கயன்ழப!

இபற்யல் ஹ்னடதத்வடனேம் ங்க்வனேம் ளகமஞ்சங்கூ
'ளஸ்ட்' ளகமடுத்ட

வபக்க னடிதமட. பதிற்றுக்குக்

ளகமடுக்க னடினேம்; ளகமடுக்கவும் ழபண்டும். ளன்மல்
ஸ்டெணமக ளபநிதியனந்ட பஸ்டக்கவந பமங்கயக்
ளகமண்டு அவத்டக் கவத்ட ளமம்வும் உவனப்ட
அடடமன். ப்ழமட மர்த்டமலும் ழபவ ளசய்னேம் கனபி
அடடமன். ப்ழமட மர்த்டமலும் ழபவ ளசய்னேம் கனபி
ளகட்டு பிடுபடழமல் என ழபவந ணமற்ய இன்ளமன
ழபவந ன்று ஏதமணல் ழபவ ண்ஞிமல் ீர்ஞக்
கனபிகள் ளகட்டுபிடும். ஆமம்டமன் த்டணமகய, ம்ப்
ஆகும் ழமட னெவநக்குப் மய்கயட. அந்ட னெவந
ளமம் டேட்ணம அபதம். அடமல், அடற்கு இந்ட த்ட
ஏட் 'ளபய்ட்'வ அவ்பப்ழமட குவக்க ழபண்டும்.
இடற்ளகல்மம் உபமம் உறுடவஞ ளசய்கயட.
ஆகழப உபமணயனந்டமல் ஆழமக்தம் ழமய்பிடும்
ன்று ழடமன்யமலும் உண்வணதில் இடடமன் இனக்கய
ழமகங்கவநனேம் ழமக்கும் ளரித ணனந்ட; ங்கம் ண
எநடம் ன்ழ வபத்த சமஸ்த் பசம்.
ங்கம் ன்மல் ட்டிி ன்று ன் அர்த்டம் ண்ஞிக்
ளகமள்கயழமம் ளடரினேணம? அந்ட பமர்த்வடக்கு ழர்

அர்த்டம் "டமண்டுபட" ன்டமகும். என ழபவந சமப்மடு

இல்மணல் அவடத் டமண்டிப் ழமய்பிட்மல், skipping a meal
ன்று ளசமல்கயட இடடமன், அடழப ங்கம்.

வபத்த சமஸ்த்ம் ளசமல்கய ங்கத்வடழத ணட
டைல்கலம் ளசமல்கயன் டயனபள்லபனம் இவடச்
ளசமல்யதினக்கயமர். அவ்பப்ழமட என ழபவந, இண்டு

ழபவந சமப்ிமணயனந்டமல்டமன் பதிற்யழ ற்கழப
ழமட்டயல் டநிக்கூ ீஞணமகமணயல்வ ன்று
யச்சதப்டுத்டயக்ளகமள்நமம். இப்டி ற்கழப
சமப்ிட்ட னலடம் ளரித்டப்ழமவட ('அற்வட') த்
ளடநிபமகத் ளடரிந்டளகமண் ிழக எனபன் ணறுடி
உண்மமமல் அப்டிப்ட்பனுவத உம்னக்கு
ணனந்ட டவும் ழபண்மம் ன்று டயனபள்லபர்
ளசமல்கயமர்.
ணனந்ளட ழபண்மபமம் தமக்வகக்கு அனந்டயதட
அற்ட ழமற்ய உஞின்.
சமப்மட்டிமல்டமன் ஆழமக்தம் ன்று மம்
யவத்டமலும் பிதமடயக்கும் அடடமன் னடல் ழடமனன்

ன்டற்கு என்று ளசமல்கயழன். ஜ்பம் பந்டமல் மக்ர்
னடல் கமர்தணமக ன் ண்ஞச் ளசமல்கயமர்?
'சமப்மட்வ

யறுத்ட;கஞ்சய குடி; இல்மபிட்மல்

இன்மம் சமப்ிடு'ன்றுடமழ ளசமல்கயமர்? ந்ட
ழமதமமலும் அடற்குப் த்டயதணமக ன்ளன் சமப்ிக்
கூமட ன்றுடமன் னக்தணமகக் கண்டிப்னப்
ண்டபடயயனந்ழட பிதமடயக்கு ஆடமம்
ஆமம்டமளன்று ளடரிகயட.

இப்டி சரீ ரீடயதில் ஆழமக்தத்டக்கு ன்வண ளசய்கய
ட்டிிழத அவடபி ஆத்ண ம்ந்டணமக ல்ட
ளசய்கயட.
ஆமங்கநில்  பவககள் உம்னக்குப் னஷ்டி
டந்டமலும் ணவக் ளகடுப்வபதமதினக்கயன்.
த்ப டமர்த்டழண சமப்ிட்டு பந்டமலுங்கூ

உம்னக்குள்ழந ளகட்டிதம சமப்மடு என்று ழமய்
பிலந்டமல் அட ணவச ழசமக்கய ழணழ கயநம்
பிமணல் கணமகக் கர ழன இலத்டக்ளகமண்டுடமினக்கும்.
இடமல்டமன் டு டுழப சுத்டப் ட்டிி
பிடயத்டயனக்கயட.
ட்டிி கயக்கயழமட ணசுக்குப் ணமர்த்டயகணமகவும்,

கபத் பிதணமகவும் ழமய்த் ழடமய்ந்ட யற்கய டன்வண
உண்மகயட. இடமல்டமன் கபத் ஸ்ணஞம்
பிழசணமக இனக்கழபண்டித டயங்கநில் னர்ஞ
உபமழணம, எனளமலழடம வபத்டயனக்கயட.
கமந்டயகூ ஆத்ண சுத்டயக்கமகழபடமன் உண்ஞமபிடம்
இனப்டமகச் ளசமல்ய அடிக்கடி ட்டிி கயந்டமர். அந்டச்
சணதங்கநில் டணக்குப் னத்டயதிழ என ளடநிவு

ற்ட்டமகவும் ணயல் சுத்டய உண்மடமகவும்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
இப்டிதமக உல் த்ழடமடு உதிர் த்வடனேம்
இம்வணழதமடு ணறுவணவதனேம் ழசர்த்ட ஆன்ழமர்கள்
உபம பிடயகவநத் டந்டயனக்கயமர்கள்.

அழடமடு இப்டிப்ட் உபமங்கள் ல்ம

ங்கநமலும் அடேஷ்டிக்கப்ட்மல் உஞவுத் டட்டுப்மடு
ன் ிச்வழத பமட.
னடயல் கஷ்ணமதினந்டமலும் அப்தமத்டயமல்
சணமநித்ட பிமம். க்டய த்ழடமடு, சங்கல்

த்ழடமடு ஆம்ித்டமல் அடயழ ளடரிகய ல்
வப் மர்த்ழட மலக்கு மள் உபம யதணத்டயல்
ஈடுமடு பலுக்கும்.
ஆம்த்டயல் உம்வ பமட்டுபட சயணணமதினந்டமலும்
ிற்மடு ற்டுகய ளரித இன்த்டக்கமக இவடப்
ளமறுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

வ்ழடமபம யதவண : க்ழசயட : றகம் அச்டேழட |
இைற க்ழசமத் தடம (ஆ) ந்டம் டடம ப்மப்ழமடய டத்
றகம் ||
அடமபட, கனம்வக் கசக்கயக் கயழசப்டுத்டபடமல்டமன்
கனப்ஞ்சமற்வ டுத்டப் மம் ண்டகய இன்ம்
கயவப்ட ழம, உம்வக் கயழசப்டுத்டபடமல்டமன்
உள்நத்டக்கு றக ம் கயவக்கயட.

பிதமமரி னடயல் வகதியனப்வடச் ளசபனயத்டத்டமன்
ண்ங்கள் பமங்குகயமன். அப்னம் அவட பிற்று அடயகப்
ளமனள் சம்மடயக்கயமன். அப்டிழத உம்வ னடயல்
ளசபனயத்ட, அப்னம் அந்டச் ளசவுக்கு ழணல் ளரித
பவு ஆத்ணமவுக்கு சம்மடயத்டக் ளகமள்படற்ழக
உபமணயனப்ட.

சமப்ிடுகய மட்கநிலும் கபத் த்தமம் ண்டங்கள்;

உபம மநில் சமப்ிமணயனந்டம் த்தமம் ண்ஞிப்
மனங்கள். டக்ழக பித்தமம் ளடரினேம். அந்ட
மத்டக்கமக இந்ட ஷ்ப் மம் ன்று
ளடரிந்டளகமள்பர்கள்.
ீ
மன் யவதச் ளசமல்பவடபிப்
ித்தைணமகப் ண்ஞிப் மர்த்ட பிட்மழ

உபமத்டயன் அபச்தனம் ளனவணனேம் பிநங்கயபிடும்.
பதிற்வ பற்ப் ழமடுகய மட்கநில் ணசுக்கு
த்தமமம்னட ழமத்வடக் ளகமடுத்டக் ளகமண்மல் ட
ளரித இன்ம் ன்று ளடரினேம்.

சமப்மடு இல்மட பமய்க்கு அவடபி ம் ளசமட்டுகய
அபனுவத மணமணயனடத்வட, ீ மணயனடத்வட ணமக,
வதமக, ஸ்ழடமத்ணமக, மமதஞணமகக் ளகமடுத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும். கமடக்கு அம்னட ழமணமகக்

கர ர்த்டவனேம், ரிகவடனேம் கயவக்கப் ண்ஞடம்.
கமடசய னமஞ ம்-ச்பஞம் [டிப்டம் ழகட்டம்]
ளமம் பிழசம்.

இடற்ளகல்மம் basic-ஆக, preliminary-தமகப் ண்ஞழபண்டிதட
ட்டிி. அவடப் ண்ஞிமல்டமன் இபற்யன் effect
னர்ஞணமய்க் கயவக்கும். அடமல்டமன், ஆம்த்டயல்

ளசமன் ச்ழமகத்டயல் னடயல் 'சுத்ழடமபம'த்வட
'ப்டணம்' ன்று

ளசமல்யபிட்டு அடற்கப்னழண 'டட:' ன்று

இண்மபடமக 'த்கடம ச்பஞ'த்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட.

உயத்டயல் உபமம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
உயத்டயல் உபமம்
உயத்டயழழத ட்டிி ழமட்டு வ்டம் இனப்வடச்
ளசமல்யதினக்கயடஆத்ணமவப அவபடற்கு
ிமம்ணஞன் அத்ததம், தஜ்ஜம், டமம், டஸ்,
உபமம் னடயதபற்வ அடேஷ்டிக்கயமன் ன்கய
இத்டயல் அட உபமணயனப்வடச்

ளசமல்யதினக்கயட*. " அமசழக " ன்று உயத்டயல்
உபமத்வடக் குயத்டயனக்கயட. 'அசம்' ன்மல்

சமப்மடு. 'ஆச' ன்மல் சமப்ிடுபட. 'அமசழக' ன்மல்
'சமப்ிமணயனப்டமல்'. 'சமப்ிமணல்

உபமம்

இனப்டமல் ஆத்ணமவப அவத னதல்கயமர்கள்' ன்று
உயத் ளசமல்கயட.
* ப்னடமண்கம்
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ஆசமர்தமள், கண்ஞின் ணயடபமடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் )
உபமம்
ஆசமர்தமள், கண்ஞின் ணயடபமடம்
இடற்கு ஆசமர்தமள் ளமம்வும் ஃிம ஃிகமக
மஷ்தம் ளசய்டபிட்மர். "சமப்மடு
இல்மணயனப்ளடன்மல் ழம யவ்னத்டய ன்று
அர்த்டணயல்வ. ளபறுழண ழமத்வட பிட்மல்

ிமஞன்டமன் ழமகுழண டபி ஆத்ண ஜமம்

பந்டபிமட. அடமல் இங்ழக 'அசம்' (சமப்மடு) ன்று
ளசமன்ட ஆவசதடேழமகங்கவநத்டமன். கமண
டேகர்ச்சயவத பிடுணமழ இந்ட ணந்டயம் ளசமல்கயட" ன்று
மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
ஆமல் இம்ணமடயரி ஆவச அற்று ழமபடற்கும் ட்டிி
கயட்டிி கயந்ட வ்ட உபமணயனப்ட உடபத்டமன்
ளசய்கயட. அடவும் ஆசமர்தமலக்குத் ளடரிதமடடயல்வ.
ம் ணடத்வட ணற் ணடங்கள் அடித்டக் ளகமண்டுழமக
இனந்டழமட ணீ ட்டுக் ளகமடுத்டட அபர்டமன். ஜம
ணமர்க்கம் ன்று த்தம பிசமமடயகள் ண்டபவட

ணட்டுந்டமன் அபர் ணீ ட்டு ையத்டத் டந்டமர் ன்யல்வ.
ம்னவத னம த்டடயகள், ழகமதில், குநம், உத்பம்,

ண்டிவக, வ்டம் ல்மபற்றுக்குழண னர்ீபன் டந்டபர்
அபர்டமன். அடமல் இன்வக்கு மம் கமடசய வ்டம்
ன்று என்று இனக்கயழமளணன்மல் அடற்குக் கமஞழண
அபர்டமன். னமஞமமம் ஆதம் ன்டமக க

னமஞங்கலக்குழண உவபிணமக இனந்ட ஆசமர்தமள்,
னமஞங்கள் டவழணல் வபத்டக் ளகமண்மடும் கமடசய
வ்டத்வட அபசயதணயல்மடட ன்று ளசமல்ழப
ணமட்மர்.
இங்ழக அபர் ளசமல்பட ன்ளபன்மல், கமடசய ணமடயரி
ைத்டக்கு எனமள் சுத்டப் ட்டிி ழமடுபவடதல்.
"இிழணழ சமப்ிடுபழடதில்வ" ன்று
உண்ஞமபிடம் இனந்ட மடவ ண்டபவடத் டமன்
ளசமல்கயமர். அந்ட ணமடயரி எழ டீபிணமகப் ழமகயடயல்

என்றும் ிழதமணயல்வ. அவ்பப்ழமட எனழபவந,
அல்ட எழ என மள் ட்டிி ழமடுபட ன்ட
'ழச்ச'னக்ழக

அடேகூணமக இனப்ட. எழதடிதமக 'சமகய

ணட்டும் உண்ஞமபிடம்' ன்மல் அட 'ழச்ச'வ
டயர்த்டக்ளகமண்டு ழமபடமகும். அப்ழமட 'ழச்ச'னம் னய
பமங்கும். உம்வச் சயத்பவட ண்டம். அந்ட

பவடவத யவத்டக்ளகமண்டு அவடச் சணமநிக்க
தத்டிப்டயழழதடமன் ணஸ் ழமகுழண டபி, மடம
க்ஷ்தத்டயல் ஈடுட்டு யற்கமட. இம்ணமடயரி

டன்வத்டமழ க்னொணமக வ்னத்டயக் ளகமள்கய பனயகவந
ஆசமர்தமள் எப்னக் ளகமள்நமடடமல்டமன் இப்டிச்
ளசமல்கயமர்.

கயனஷ்ஞ ணமத்ணமவும் க்ஸ்ட்ரீம்கவந ழபண்மம்

ன்றுடமன் ளசமல்கயமர். ' மத்தச்டஸ்ட ழதமழகமஸ்டய 
வசகமந்டம் அச்ட : ... னேக்டமம ... ஸ்த ழதமழகம
படய ட:கம - ளனந்டீி டயன்கயபனுக்கும் ழதமகம்

பமட, எழதடிதமகப் ட்டிி கயக்கயபனுக்கும் ழதமகம்
பமட, னேக்டணம அநவு ணயடணமய் சமப்ிடுகயபனுக்ழக
ழதமகம் யத்டயத்டத் டக்கத்வடப் ழமக்கும்" ன்கயமர்*.

எழதடிதமகப்  மள் ழசர்ந்டமற்ழமல் உண்ஞமபிடம்
கயப்ட ம் சமஸ்த் ம்ணடணல். அட எழ
ஏய்ச்சயல் ளகமண்டுபிட்டு, ணவனேம் சுத்டய
ண்டபடற்குப் டயல் எழதடிதமகப் ீணமக்கயப்
வத்டயதத்டயழம ஸ்ணவஞ டப்னபடயழமடமன்
ளகமண்டுபிடும். கபத் ஸ்ணவஞதில் ஸ்ளடிதமக
யற்கப் ண்ஞமட. ஆமல் சமஸ்த்ங்கநில்

ளசமன்மற்ழமல் அவ்பப்ழமட எனளமலடம், டயவந்ட

மலக்கு எனனவ சுத்ழடமபமனம் இனப்ட

ணவ சுத்டணமக்கய, டயவ்த ஸ்ணஞத்டயல் ப்டுத்டய
யறுத்டய வபக்கும்.
ளமம்வும் டீபிணமகவும், ' forced' ஆகவும்
[பலுக்கட்மதணமகவும்] உபமமடயகவந அடேஷ்டித்டமல்
ல்மம் சயடயப் ிழதமணயல்மணல் ழமய்பிடும்;

அடமல் gradual-ஆக (டிப்டிதமக) ப் ழமக ழபண்டும்
ன்டடமன் ம் ஆசமர்தமள், கர டமசமர்தம கபமன்
இபர்கநின் அிப்மதம். அபர்கள் ளசமன் context-ல்
அடிழதமடு யமகரிப்ட ழம அலத்டயச்
ளசமல்லும்டிதமகயபிட்ட.
அடயதமகப் ழமகக்கூமட ன்டமழழத ழம

யவ்னத்டயதமல் ப்ழதமணயல்வ ன்று ளகமஞ்சம்
அடித்ழட ஆசமர்தமள் ளசமல்யபிட்மர்.
'னடல்

எனத்டவ ிமம்ணஞமக்கய பிபில்வ;

எலக்கம்டமன் அப்டி ஆக்குகயட 'ன்று ளசமன்மல்,
உழ உத ம்ஸ்கமத்வட யறுத்டய பி

ழபண்டும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்படம? என்று
சயமக்தணமட, ஆமல் அவடபி சயமக்தணமக
இன்ளமன்று இனக்கயட ன்மல் அப்ழமட
இண்மபவட பயனேறுத்டபடற்கமக னடமபவடக்
கனயத்டக் கட்டுபட ழம exaggerate ண்ஞிழத ழசுபட
பனக்கம். 'மதின்ட்' ன்மக ம் ணயல் வடப்டற்கமக
இப்டிச் ளசமல்கயட. ிமம்ணஞனுக்குப் னடல்

னக்தணமமலும், அவடபி எலக்கம் னக்தம் ன்வட
பயனேறுத்டபடற்கமகத்டமன் னடழ ழபண்மம்,

எலக்கம் ழமடம் ன்ட. டயனக்குநில் ஆதிம்
தமகத்வடபி என ிமஞிக்குக்கூ யம்வ

ளசய்தமணயனப்ட உசத்டய ன்று ளசமல்யதினப்டம்
இப்டித்டமன்1 கர வடதில் இழமரித்டயலும் என
ஆசமத்டயன் னக்தத்பத்வட பயனேறுத்டபடற்கமகழப

இன்ளமன ஆசமத்வட ணட்ம் டட்டிக் கனயத்டக் கட்டிப்
ழசயதினக்கயமர். 'அக்ிவத பிட்டு பிட்டமல் எனத்டன்
ந்யதமய இல்வ; கர்ணமவப பிட்டுபிட்டமல்

எனத்டன் ந்யதமய இல்வ; ன்று அங்ழக (கபமன்)
ளசமல்கயமர்:
 ந்ந்தமீ ச ழதமகர ச  யக்யர்  சமக்ரித :2
ந்யதமயக்கு அக்ி ழமத்ம், எநமம், தஜ்ஜம்
னடம அக்ிகமர்தம் டவும் கயவதமட. அபனுக்கு
ணற் னவ னடம கர்ணமக்கலம், னெக்
கவணகலங்கூக் கயவதமட. இட க
சமஸ்டயங்கநமலும் ற்டுத்டப்ட் ந்யதமமச்ண

டர்ணணமகும். அப்டிதினக்க 'யக்ி' (அக்ிவத பிட்பன்,
'அக்ரிதன்' (கர்ணம

இல்மடபன்)

ன்டமல் எனத்டன்

ந்யதமய ஆகயபிணமட்மளன்மல் ப்டி
ரிதமகும்?

இடற்கு ச்ழமகத்டயன் இன்ளமன பரிவத, இடற்கு னந்டய
பனகய னடல் பரிவதப் மர்க்க ழபண்டும். அடயழ, "
அமச்ரிட கர்ண ம் கமர்தம் கர்ண கழமடய த :"
ன்கயமர். டமமக ந்டக் கமர்தம் பந்ட பமய்த்டமலும்

அவடத் 'டமன் ண்டகயழமம்' ன் உஞர்ச்சயதில்மணல்
ண்ஞிக் ளகமண்டு, அந்டக் கர்ணமபின் வக்

ளகமஞ்சங்கூக் கனடமணல் இனப்டடமன் உண்வணதம
ந்யதம ைஞம் ன்ட கபமன் அிப்மதம்.

அவடத்டமன் இந்ட பரிதில் ளசமல்யதினக்கயமர். இப்டிக்
கர்ண ில் அமச்ரிடமக இனந்டளகமண்டு, பன்
பமய்த்ட கர்ணமவபப் ண்டகயமழம 'அப்டிப்

ட்பழ ந்யதமய அபழ ழதமகய - " 
ந்ந்தமீ ச ழதமகர ச " ன்று னத்டமய்ப்ன

வபத்டபிட்டு, அப்னந்டமன் அடற்கு இன்ம்

பலுக்ளகமடுப்டற்கமக, "  யக்யர்  சமக்ரித :" -ளனப்வ பிட்பழம கர்ணமவப பிட்பழம
இல்வ"ன்கயமர்.
இடற்கு சரிதமக அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மல்,
"ந்யதம
'ளனப்வ

ஆச்ணத்டயயனக்கய எனபன் ளபறுழண

பிட்ழன், கர்ணமவப பிட்ழன்' ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்ழ ளசமந்டப் வ உத்ழடசயத்ட
ழபவகள் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமல் அட

ந்யதமழண இல்வ" ன்று கபமன் ளசமல்படமகழப
ஆகும். இபன் அக்ிவத பித்டமன் ழபண்டும். டமன்
கர்த்டம ன் ண்ஞத்ழடமடு கர்ணம ளசய்பவட பித்டமன்
ழபண்டும்; ஆமலும் இவடபி னக்தம் வ

டயர்மர்க்கமணல் ட்டுக் ளகமள்நமணல் பமய்த்ட கர்ணமவபப்
ண்ஞ ழபண்டும் ன்ழட அர்த்டம்.
உயத்டயழ ளசமல்யதினக்கய "அமசழக" ன்டற்கு
"ழமத்வட பிட்டு பிட்டு" ன்றும் அர்த்டந்டமன்.
ஆமல் அவடபி னக்தணம அர்த்டம் "இந்த்ரித

இச்வசகவநப் னர்த்டய ண்ஞிக் ளகமள்பவட பிட்டுபிட்டு"

ன்ழடதமகும். இந்ட அிப்மதத்டக்கு அலத்டங்

ளகமடுப்டற்கமகழப ஆசமர்தமள், "ழமத்வட பிடுபட
இங்ழக டமத்ரிதணயல்வ" ன்கயமர்.
அவ்பப்ழமட ஆமத்வட யறுத்டபட சரீத்டக்கும்
ல்ட. ணறக்கும் ல்ட.
ஆம யதணங்கநில் இடமல்டமன் த்ப ழமம்
ன்று சமப்ித்டக்கடம உஞவு னவவத

வபத்டழடமடு, அந்ட த்ப ழமனணயல்மட ட்டிி
டயங்கநமக வ்ட உபமங்கவநனேம்
ளசமல்யதினக்கயட.
* கபத்கர வட

- 6.16-17

1. " ளடய்பத்டயன்

குல்"னடல் குடயதில்

"ழமகமம்"ன் உவனேம், இண்மம் குடயதில்
"ழபடம்"ன் உவதில் "ீபயம்வ
ளசய்தமணம?"ன் உட்ிரிவும் மர்க்க.
2. கர வட

- 6.1

ண்டிவக, வ்டம்; கமடசயச் சயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
ண்டிவக, வ்டம் ; கமடசயச் சயப்ன
கபத் ணமகழப ண்டிவககள் ன்று சயவட

வபத்டயனப்ழடமடு வ்டங்கள் ன்றும் சயபற்வ

வபத்டயனக்கயட. ண்டிவக ன்ட மம் ஆவ

ஆஞங்கலன் அங்கமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு,
கபமனுக்கு அங்கமம் ண்ஞிப் னவ ளசய்ட, அபன்
ப்மடணமக அறுசுவப உஞவு சமப்ிட்டு
ஆந்டணமதினப்ட -- ழமகயப்ண்டிவக, டீமபநிப்
ண்டிவக ணமடயரி. னட பஸ்த்மடயகள், அங்கமம்,
ஞ்சக்ஷ்த ழமம் னடயத இல்மணல்,
பனக்கணமகச் சமப்ிடுகய ணமடயரிக்கூ இல்மணல்,

யதணத்ழடமடு உபமணயனந்ட னவ ண்டபட வ்டம்.
க்னத்டயவக வ்டம், ஷ்டி வ்டம், சடர்த்டய வ்டம்,
ரியஞ்சணய வ்டம், ப்ழடம வ்டம், ழமணபம வ்டம்,
ச்பஞ வ்டம், ழதமவ்டம், இட ல்மபற்வனேம்பி
ர்ப அடேஷ்மணமக கமடசய வ்டம் ன்று 
ற்ட்டினக்கயன். ல்ம ணடங்கநிலுழண feasting, fasting
ன்று இந்ட இண்டும் இனக்கயன்.

ணற் வ்ட டயங்கநிழம னவக்கு அப்னம் என

ளமலடமபட மம் ண்ஞமளணன்யனக்கயட.
கமடசயதில்டமன் னர்ஞ உபமம்.
ணற் வ்டங்கவநப் னமஞ, ஆகணங்கள் ளசமல்கயன்.
அடயல் சயபணம னமஞமகணங்கள் ளசமல்வபகவந

வபஷ்ஞபர்கள் அடேஷ்டிக்க ணமட்மர்கள்; வபஷ்ஞப
கயந்டங்கநில் ளசமல்யனேள்நவட வசபர்கள் ளசய்த

ணமட்மர்கள். கமடசயழதமளபன்மல் எவ்ளபமன sect
ணட்டும் டுத்டக்ளகமள்லம் னமஞ ஆகணங்கநில்
ணட்டுணயன்ய யந்ட ன்று ளதர் இனக்கய அத்டவ
ழனக்கும் ளமடபம டர்ண சமஸ்டயங்கநிழழத

ளசமல்ப்ட்டினக்கயட. அடமல்டமன் இவட ர்ப
அடேஷ்மணம வ்டம் ன்று ளசமன்ழன்.

பிஷ்ட யத்வ ளசய்ட ளகமண்டினந்டழமட ழமகத்வட
யம்வ ண்ஞித என அறவக் ளகமல்படற்கமக
அபனவத சரீத்டயயனந்ழட ஸ்த்ரீ னொணமக என சக்டய

ளபநிழத ழமய் ம்மம் ளசய்டபிட்டு பந்டடமகவும்,
பினயத்டக் ளகமண் கபமன் அபலக்ழக கமடசய ன்று
ழர் ளகமடுத்ட இந்ட கமடசய வ்டத்வட
ற்டுத்டயமளன்றும் மத்ண னமஞத்டயல் கவட
பனகயட. ணமபிஷ்ட கூர்ணணமகவும்,
டன்பந்டயரிதமகவும், ழணமயிதமகவும் அபடமங்கள்

டுத்ட, ைீமப்டயதில் அம்னடம் கவதப் ண்ஞி அவட
டுத்டக் ளகமடுத்ட மழந கமடசய ன்டமலும் அவடப்

ளமடபில் பிஷ்ட ம்ந்டனள்நடமக யவக்கயழமம்.
ஆமல் இந்ட அம்னட ணட ணதத்டயல் னடயல்
உண்ம கமகூ பித்வடப் ழணச்பன் னயத்டவட

னன்ிட்டுத்டமன் அன்று பனம் சமப்ிக் கூமட ன்று
ற்ட்டினப்டமக வசபர்கள் ளசமல்படண்டு.
இப்டி வசபம், வபஷ்ஞபம் இண்டுக்கும் ற்கத்

டக்கடமதினப்ழடமடு யந்டபமகப் ிந்டபில் ந்ட
இஷ் ளடய்பத்வடக் ளகமண்பமதினும், ந்ட

மடயவதச் ழசர்ந்டபமதினும் கனக்குணம பமழ்க்வக
பிடயகவநப் ழமடுகயன் டர்ணசமஸ்த்னம் கமடசய
உபமத்வட பிடயத்டயனப்ட அடன் பிழசத்வடக்
கமட்டுகயட.

டர்ண சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கும் உபம

மட்கவநச் ளசமல்கயழன். எவ்ளபமன ைத்டயலும் பனம்
கமடசயதன்று னலப்ட்டிி கயக்க ழபண்டும்.
ஜமதிற்றுக் கயனவண, அணமபமஸ்வத, ளௌஞர்ணய ஆகயத
மட்கநில் கயல் ணட்டும் ழமம் ளசய்ட இபில்
உபமணயனக்க ழபண்டும். எவ்ளபமன ைத்டயலும்

அஷ்ணயதிலும் சடர்த்டசயதிலும் கயல் சமப்ிமணல்,
மத்டயரி ணட்டும் ஆமம் ண்ஞ ழபண்டும்.
மணபணய, ழகமகுமஷ்ணய, சயபமத்டயரி ஆகயதவும் னர்ஞ
உபம டயங்கநமகச் ளசமல்ப்ப்ட்டினக்கயன்.
ஆமல் சயபமத்டயரிதில்டமன் இவட ஏநவுக்கு

பிடயப்டிச் ளசய்படமகவும் ணற் இண்டு டயங்கநில்
னவக்கு அப்னம் சமப்ிடுபடமகவும் (கயனஷ்ஞ தந்டய
னவ மத்ரிதில் ளசய்தப்டுபடமல் மம்

ளசய்படமகவும் -இடயல் கப்ட் ைஞ டயனுறகள்
ழசர்ந்டபிடும்) ந்ட பிடுகயட.
குனபம வ்டம் ன்ட வனவதில்
பிதினக்கயட.
டையஞத்டயல் ல்மபற்வனேம்பி அடயக
பனக்கயயனப்ட சிக்கயனவண வ்டம்டமன். ளமம்ப் ழர்
அன்று மத்ரி ழமம் ண்டபடயல்வளதன்று
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ழபங்கணஞ
ஸ்பமணயவத உத்ழடசயத்ட இந்ட வ்டம் ற்ட்டினக்கயட.
" களௌ ழபங்கமதக :" [கயனேகக் கவுள்

லணவதமழ] ன்டற்ழகற்க, அபட வ்டழண

ளபகுபமக அடேஷ்மத்டயயனக்கயட -- சமஸ்த்த்டயல்
அட இல்மபிட்மலும்.

இழடழம ழமணபம வ்டனம் இங்ழக
வசபர்கநிவழதனேம், ஸ்ணமர்த்டகநிவழதனேம் ஏநவு
யவதழப பனக்கயயனக்கயட. பக்ழகழதம வசப
வபஷ்ஞப பித்தமணயல்மணல் ல்ழமனழண
ழமணபம பிடணயனக்கயமர்கள். அடமல்டமன்
மல்மடெர் சமஸ்டயரிகூ ளமம்வும் உஞவு
ளனக்கடி ற்ட்ழமட ல்மனம் டயங்கட்கயனவண
உபமணயனப்ட ன்று வபத்டக்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்று ளசமன்மர். டயங்கட்கயனவண மத்ரி

மமங்க பினந்டகள் த்டபடயல்வ ன்ழகூ
யறுத்டய வபக்கப்ட்ட.
இப்டி மமங்க ரீடயதிழழத ழமணபம 'என ளமலட'
பிடயக்கப்ட்டயயனந்ட, உபமங்கலக்கு சமஸ்த்த்டயல்
ளசமன் ன்கழநமடு உஞவுப் ிச்வவத

குவப்டயல் ங்கு இனக்கயளடன்டம் னடயடமகத் ளடரித
பந்டயனக்கயட. சமஸ்த்ப் ிகமம் ல்ழமனம்

உபமமடயகவந அடேஷ்டித்டமல் உஞபிழ ணக்கு

ப்ழமடம் 'ர்ப்நஸ்', ற்ட்டு, 'க்ஸ்ழமர்ட்' ண்ஞி
'க்ஸ்ழசஞ்ச்' கூ

யவத ம்மடயத்ட பிமம்!

சமந்த்மதஞம் ன்னும் என வ்டம் உண்டு. உம்வப்
ழமட்டு ளமம் பனத்டயக் ளகமள்நப்மட டமன் ன்ட
ம் ணடக் ளகமள்வகதமமலும், த்டவ மடவகள்
ண்ஞினேம் சயத்ட சுத்டய பமடபர்கள், டங்கலக்கு

ணற்பர்கவநபி மஸ்டயதமதினக்கய னர்ப ம

கர்ணமடமன் இப்டிப் னய பமங்குகயளடன்று னரிந்ட

ளகமண்டு அவடக் கனயப்டற்கமக உம்வ பனத்டயக்
ளகமண்டு சய அடேஷ்மங்கவநப் ண்டம்டி
சமஸ்த்ம் பிடயக்கயட. இடற்கு 'க்னச்ம்' ன்று ளதர்.
இப்டிப் ண்ஞிமல் டமங்கயக் ளகமள்ந னடிதமடபர்கள்
அடற்குப் டயல் 'க்னச் ப்டயயடய'தமக இத்டவ ஆதிம்
கமதத்ரி ண்ஞ ழபண்டும் ன்றும் இனக்கயட. இப்டி
'ஸ்ப்ஸ்டிட்னைட்'வச்

ளசமல்யபிட்டமல், இந்ட

'ப்ஸ்டினைட்'டுக்கும் 'ப்ஸ்டிட்னைட்', அடற்கும்
'ப்ஸ்டினைட்' ன்று

ழமய், என ழகமடமம்

ண்ஞிபிட்மல் அட க்னச்த்டக்கு ணமம் ன்று ஆகய
சுவுக்குப் டயல் அடன் பிவவதத் டையவஞதமகத்
டனபடமக ஆம்ித்ட, இந்டத் டையவஞவதனேம்
குவத்டக் ளகமண்ழ ழமய், டற்ழமட ரிமத்டக்கு

இணமக, என ிமம்ணஞனுக்கு ஆழ கமஞம டையவஞ
ளகமடுத்டபிட்மல் க்னச்ம் அடேஷ்டித்டமகய பிட்ட ன்று
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்! ம ரிமணமக

உம்வ பனத்டயக் ளகமள்படற்கமகழப சமந்த்மதஞ
பிடம் ற்ட்டினக்கயட. சந்டயகவ பநர்பட

ழடய்பவடப் ளமறுத்ட ழமம் ளசய்னேம் அன்
கபநத்டயன் ண்ஞிக்வகவத அவணத்டக் ளகமள்படடமன்
சமந்த்மதஞம்.
இவட ஆம்ிக்கய டயடயவததட்டி இண்டு டயனுறகள்.
என்வ 'கட்ளறும்ன சமந்த்மதஞம்' ன்றும், ணற்வட
'ழகமடவண

சமந்த்மதஞம்' ன்றும் ழபடிக்வகதமகச்

ளசமல்மம். கட்ளறும்ன ப்டிதினக்கயட? டவ
ளனத்ட ஆம்ிக்கயட; அப்னம் டுபில் சயறுத்டத்

ழடய்ந்டபிடுகயட; ணறுடி ின்மடய ளனத்டக் ளகமண்டு

ழமகயட. இழட ணமடயரி என டயனுற சமந்த்மதஞத்வடப்
ளௌர்ஞணயதன்று ஆம்ித்ட, அன்று டயவந்ட கபநம்
சமப்ிழபண்டும். ணறுமநம க்னஷ்ஞைப்
ிடவணதன்று டயமலு கபநம், அடற்கு ணறுடயணம
த்பிடயவத டயன்னென்று கபநம் ன்று இப்டிழத

குவத்டக்ளகமண்ழ ழமய் அணமபமஸ்வததன்று
னலப்ட்டிி கயக்க ழபண்டும்; அப்னம் ணறுடயணம
சுக்ைப் ிடவணதன்று என கபநம், த்பிடயவதக்கு
இண்டு கபநம் ன்று ற்யக் ளகமண்ழ ழமய்
ளௌர்ஞணயதில் டயவந்ட கபநம் ன்று னடிக்க
ழபண்டும்.

ழகமடவண ப்டிதினக்கயட? ஊகனள் ணமடயரி சயறுத்ட
ஆம்ிக்கயட. டுபிழ ளனத்ட ணறுடி சயறுத்ட
னடிகயட. இழடழமல் சமந்த்மதஞ யதணத்வட
சுக்ைப் ிடவணதில் ஆம்ித்ட, அன்வக்கு எழ
என கபநம் ழமம் ளசய்தழபண்டும். அப்னம்
எவ்ளபமன டயடயக்கும் எவ்ளபமன கபநம்
கூட்டிக்ளகமண்ழ ழமக ழபண்டும்.ளௌர்ஞணயதன்று
டயவந்ட கபநணமகும். அடற்கு ணறுமநியனந்ட
கயனஷ்ஞைம் னமவும் எவ்ளபமன கபநணமகக்
குவத்டக் ளகமண்ழ பந்ட அணமபமஸ்வததன்று சுத்ட
உபமத்டன் னடிக்க ழபண்டும்.
சமந்த்மதஞத்டயல் னலப்ட்டிி கயக்கும் மள் டபி
ணற் டயங்கநில் எழ ழபவநடமன் சமப்ி ழபண்டும் அன்வக்கு த்டவக் கபநழணம அந்டக் கஞக்குப்டி.

பிடங்கவநப் ளமடங்கள் 'என ளமலட' ன்மர்கள்.
அழகணமக கயல், அன்ம் ழசர்த்டக் ளகமண்டு

சமப்ிடுபவடனேம் இபில் இட்ய, ழடமவச ழமன்பற்வச்
சமப்ிடுபவடனேம் வ்டமடேஷ்மணமக யவக்கயமர்கள்.
சமஸ்டயப் ிகமம், அன்த்டக்கு டயல் இப்டி பதிறு

யவத, ல் னஷ்டினேள்ந இட்ய, ழடமவச இத்தமடயகவநச்
சமப்ிடுபட உபமணமகமட. " (ஆ) மம்" ன்று
அடயல் ளசமல்யதினக்கயடி ளபறும் னங்கவந ணட்டும்
சமப்ிடுபடடமன் யணம உபமம்.
கமடசயதின் ற்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
கமடசயதின் ற்ம்
வ்ழடமபமங்கநில் உச்ச ஸ்டமத்டயல் இனப்ட
கமடசய.
 கமதத்ர்தம : ம் ணந்த்ம்  ணமட :  வடபடம் |
 கமச்தம : ணம் டீர்த்டம் வகமடச்தம : ணம் வ்டம் ||
'கமதத்ரிக்கு

ழணழ ணந்டணயல்வ; அம்ணமவுக்கு ழணழ

ளடய்பணயல்வ (டமதிற் சயந்டளடமன ழகமதிலுணயல்வ);
கமசயக்கு ழணழ டீர்த்டணயல்வ' ன்று ளசமல்யக்
கவசயதில் 'கமடசயக்கு ணமணமக
வ்டளணடவுணயல்வ' ன்று னடிகயட. ணற்டற்ளகல்மம்
'ழணழ' என்றுணயல்வ

ன்டமல் அபற்றுக்கு 'ணணமக'

டமபட இனந்டமலும் இனக்கமம் ன்று ஆகயட.

ஆமல் வ்டங்கவந டுத்டக்ளகமண்மல், அபற்யல்

கமடசயக்கு 'ழணழ' ணட்டுணயல்மணல், அடற்கு 'ணணமக'க்
கூ டவுணயல்வளதன்று ளமம்வும் சயற்ப்ித்டச்
ளசமல்யதினக்கயட.
அஷ் பர்மடயக : ணர்த்த : அனர்ஞமசரடய பத் :|
கமடச்தமம் உபழத் ைழதம : உழதம அி ||
ன்று டர்ண சமஸ்த்ம் கூறுகயட. அடமபட ணடேஷ்தமகப்
ிந்டபர்கநில் ட்டு பதறக்கு ழணல் ண்ட

பதகுக்கு உட்ட் ல்ழமனம் இன ைங்கநிலும்

பனம் கமடசயகநில் உபமம் இனக்க ழபண்டும் ன்று
அர்த்டம். ந்ட ம்ப்டமதக்கமன், ந்ட மடயக்கமன்,
ஆஞம ளண்ஞம ன் பித்தமணயல்மணல், 'ணர்த்த',
அடமபட ணடேஷ்தமகப் ிந்ட ல்ழமனம் கமடசய
உபமம் அடேஷ்டிக்க ழபண்டும் ன்று இட
ளசமல்கயட. ளமம்வும் கனவஞழதமடு
குனந்வடகவநனேம், டள்நமட கயனபர்கவநனேம் சயணப்டுத்ட
ழபண்மளணன்றுடமன் ட்டு பதறக்குக் கர ழன

இனப்பர்கலக்கும், ண்ட பதறக்கு ழணழ

ழமபர்கலக்கும் பிடயபிக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
அபர்கள் உபமம் இனக்கக் கூமட. ன்று கண்டிப்னச்
ளசய்டடமக அர்த்டணயல்வ. னடிந்டமல் அபர்கலம்
இனக்கமம். னடிதபில்வ ன்டமல்
இல்மபிட்மலும் மடகணயல்வ ன்று அர்த்டம்.
ணமமஷ்டிம் னடயத இங்கநில் கமடசயதன்று

ச்வசக் குனந்வடக்குக்கூ மல் ளகமடுக்கமட டமய்ணமர்கள்
இனந்டயனக்கயமர்கள்; அந்டக் குனந்வடகலம்

அபர்கலவத ம்ிக்வகதிழழத ன்மக

இனந்டயனக்கயன் ன்று ளசமல்பமர்கள். இத்டவ
'க்ஸ்ட்ரீம்

டியப்நி'வ டர்ண சமஸ்டயகமகர்கழந

டயர்மர்க்கவுணயல்வ; னொமகப் ழமவுணயல்வ.
கபமன் வக ளகமடுப்மன் ன்று ம்ி வடர்தணமகப்

னர்ஞ யதணத்ழடமடுடமன் ஆம்ிக்க ழபண்டும். அப்டினேம்
னடிதமபிட்மல் பம்மகப்
ீ
ட்டிி கயந்ட ழட
ச்ணத்வடனேம் ணஸ் கஷ்ங்கவநனேம் பபவனத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ. கமடசய டபி ணற்
உபம டயங்கநில் எழ ளமலட மம்
(சமஸ்த்ரீத மத்வடச் ளசமல்மணல், ழடமவச-இட்ய
மத்வடத்டமன் ளசமல்கயழன்) ளசய்தமம்.

இன்ளமன ளமலட சமஸ்டீரித மணம னம், மல்
ணட்டும் சமப்ிமம். னடிதமடபர்கள் எனளமலட

அன்ம், எனளமலட ழடமவச-இட்ய ணமடயரி மம்
ண்ஞமம். ஆமல் னல யதணப்டி ணமற்யக் ளகமள்ந
னதற்சய ண்ஞிக் ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்.

கமடசயதில் யர்ணமதினந்டமல் ளமம்வும் ச்ழஷ்ம்.
அட ளமம்வும் கஷ்னம். மத்பிகணம மங்கள்
ணட்டும் ண்டபட அடுத்டடி. அடற்கும் அடுத்டப்டி
யப் மணமகப் னத்ழடமடு மல் சமப்ிடுபட.

அப்னம் எனழபவந ணட்டும் ற்றுப்மட த்டணம, னரி
ணமடயரிதமபற்வச் சமப்ிட்டு இன்ளமன ழபவந னம்,
மல் ஆமம் ளசய்பட. இன்ம் எனடி கர ழன,
எனழபவந க்பணம, னஷ்டிதம இட்ய, ழடமவச,

ளமங்கல், உப்னணம இத்தமடயனேம் இன்ளமன ழபவந மல்
னனண சமப்ிடுபட.

இடற்கும் கர ழன ழமகப்மட. அடமபட என ழபவநகூ
அன்ம் சமப்ிடுபடமக இனக்கப்மட. ணற்
உபமங்கநில் அடணைணமக என ழபவந அன்ம்,

என ழபவந இட்ய ழடமவச ன்று வபத்டக் ளகமள்லம்
அநவுக்கு கமடசயவதக் ளகமண்டு பந்டபிக் கூமட.
கமடசயதில் அன்த்வடச் சமப்ிட்மல் ிமதச்சயத்டழண
கயவதமட ன்யனக்கயட. சயபிடணம ழமதமநிகள்,
ீர்கள், அன்ம் டபி டவுழண ளரித்டக் ளகமள்ந
னடிதபில்வளதன்று யர்ந்டம் ற்ட்மல் சமடத்வட

கஞ்சய படிக்கமணல் பிஸ்மகப் ண்ஞி அடயல் உப்ன,
னநி, கமம் டவுழண ழசர்க்கமணல் எனழபவந ணட்டும்
ஸ்பல்ம் கமடசயதன்று சமப்ிமம். ளமம்வும்
அசக்டணமபர்கலக்குத்டமன் இந்ட relaxation.
ணற்பர்கலக்கயல்வ. அன்று எனபன் சமப்ிட்மல்

அடயல் எவ்ளபமன ிடிதிலும் மதின் அழணத்தத்டக்கு
ணணம மபத்வடச் சமப்ிடுகயமன் ன்று ணயகவும்
கடுவணதமகழப ளசமல்யதினக்கயட: ப்டயக்மம்
அளௌ னங்க்ழட கயஷ்ிம் ச்பம பிட் ணம் .
உமபமனம் உவனப்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
(உபமம்)

உபமனம் உவனப்னம்

“கமடசயக்கு

ீ பில்வழத! சமப்ிமணல் ப்டி ழபவ

ண்டபட?" ன்மல், இடற்கு இண்டு பிடணமகப் டயல்
ளசமல்கயழன். என்று: ல்மனம் கமடசய பிடம்
இனப்ளடன்று வபத்டக்ளகமண்டு சர்க்கமரிம்
பயனேறுத்டயக் ழகமரிக்வக பிட்மல் அன்வக்கு ீ ழப
பிட்டு பிடுபமர்கள். இண்டு: இப்டிப் டயவந்ட

மலக்கு என மள் சமப்ிமடடமல் பமஸ்டபத்டயல் ளடம்ன
மலக்கு என மள் சமப்ிமடடமல் பமஸ்டபத்டயல் ளடம்ன
குவதழப குவதமட. ழடம 'ளன்டிளணன்ம'கத்டமன்
'மம்

சமப்ிபில்வழத, ணக்கு சக்டய இனக்கமட', ன்று

தப்ட்டு அந்ட தத்டயமழழத ீத்வட
பபவனத்டக் ளகமள்படமதினக்குழண டபி

பமஸ்டபத்டயல் அன்வக்கு மம் ணவக் ளகமஞ்சம்
உம்ியனந்ட பிடுபித்டக் ளகமண்டு எடங்கயதினந்டமல்,
அன்றுடமன் கூடுடமக சக்டய, உத்மம் ல்மம்

இனப்டமகத் ளடரினேம். ணற் டயங்கவந பிவும் அன்று
றுபிசமக யவத ழபவ ளசய்த னடினேம்.
ணணயனந்டமல் பனயனேண்டு. உம்னக்குப் 

ழடமங்கநினந்டமலும் அடற்கு என ளரித குஞனண்டு.
அடமபட மம் னக்குகயடி ழகட்கும். அடமல் ஆீஸ்
கமர்தம் ண்ஞ னடிதமடடி கமடசய உபமம்
பவனேம் அசக்டணமக்கய பிமணல் னக்கயக் ளகமண்டு

பிமம். ஆமலும் அன்று னலக்க கபத் ணமகழப
ளசபனயக்க ழபண்டுளணன்டற்கமக ழபண்டுணமமலும்
ல்மனம் ழசர்ந்ட டிணமன்ட் ண்ஞி ீ வ் பிடும்டிதமகச்
ளசய்தமம்.

பனத்டயல் ல்ம கமடசயதிலும் னர்ஞ

உபமணயனக்க னடிதமணல் எனழபவந மம்
ண்ஞிமலும் எழ என கமடசயதமபட னர்ஞ
உபமணமக னலப் ட்டிி இனக்க ழபண்டும்.
ீணனுக்குப் சயழத டமங்கமடமம். அடமல் அபன் ல்ம
கமடசயகநிலும் சுத்ட உபமணயனக்க னடிதமணல்,

பிதமவக் ழகட்டு, இப்டி என கமடசயதில் னர்ஞ
உபமம் இனப்டற்ழக ன் உண்டு ன்று பம்
பமங்கயக் ளகமண்மமம். ஆமல் அந்ட கமடசய
வபகுண் கமடசய அல்.
இந்ட ழடசத்டயல் ட ப்டிதமமலும்

வ்ழடமபமங்கநில் டவசயந்டடம கமடசயவத
அடேஷ்மத்டயல் இனக்கப் ண்ஞ ழபண்டும். ளமம்வும்
ழமற்யப் ின்ற்ப்ட்டு பந்ட இந்ட ணம டர்ணம்
இண்டு னென்று டவனவகநில் ளகமள்வந
ழமதினக்கயட. இன்வக்கும் ங்ழகழதம இண்டு
ணமத்பப் மட்டிகள் கமடசய சுத்ழடமபமம்

ண்டபடமல்டமன் இந்ட ணட்டுணமபட ணவன கயவன
ளய்ட ளகமண்டினக்கயட.

ணமத்பர்கநின் டீபி அடேஷ்மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
ணமத்பர்கநின் டீபி அடேஷ்மம்
டர்ண சமஸ்த்ழண பிடயத்ட வ்டணமக கமடசய இனப்டமல்
ணமத்பர், வபஷ்ஞபர், ஸ்ணமர்த்டர் ஆகயத ல்மனழண

அவட அடேஷ்டித்டமலும் ளமம்வும் டீபிணமகக்
கவப்ிடிப்ட ணமத்பர்டமன்.

மடமஞணமக ழபட ணந்டயங்கவநழத ழமகப்
ிழதமப்டுத்டயச் ளசய்கய கர்ணமக்கலக்குத்டமன்
ணடமடேஷ்மங்கநில் ப்மடமன்தம் [னடயம்]
ளகமடுப்ட பனக்கம். ம் ணடத்டக்கு னெ டைல்

ழபடம்டமழ? அழடமடு ித்ன கர்ணம, ழடப கர்ணம ன்
இண்டுக்குள் ித்ன கர்ணமவுக்குப் ப்மடமன்தம் ளகமடுத்ட
பிட்டு அப்னம்டமன் ழடப கர்ணமவபச் ளசய்த ழபண்டும்.
சயமத்டம் ன்ட ழபட ணந்டயங்கநமழழத ஆகய கர்ணம.
அழடமடு அட ித்ன கர்ணமவும் ஆகும். கமடசய

உபமத்டயல் ழபட ணந்டயங்கலக்கு இணயல்வ.
மணம், வ ஆகயத ளௌமஞிகனம்

டமந்த்ரிகனழண ஆவப. னவ ண்டபடயல் ணட்டுழண
ழபட ணந்த்ங்கள் ளகமஞ்சம் ழசனம். கமடசயவத என
உபமணமக டர்ண சமஸ்த்ம் ளசமன்மலும்
ச்மத்டத்வடப் ழம ஸ்ணமர்த்ட கர்ணமபமக

பிடயக்கபில்வ. அழடமடு கமடசய ன்ட ித்ன
ஆமடவக்கு அப்னழண பனகய ழடப ஆமடவடமன்.
ச்மத்டம் ன்ட ளமம்வும் வபடயகணம ஸ்ணமர்த்ட
கர்ணம. அடயழ ித்ன ழசணமக ழமம் ண்ஞ

ழபண்டிதடம் என அங்கம். ச்மத்டம் ண்ஞி பிட்டுப்
ித்ன ழசம் சமப்ிமபிட்மல் டப்ன.
கமடசயதில் ச்மத்டம் பந்டமல் ன் ளசய்பட? 'ச்மத்டம்
ண்ஞிப் ித்ன ழசம் சமப்ித்டமன் ழபண்டும்.
ளன்மல் கமடசய வ்பநவு னக்கயதணம

டமதினந்டமலும், அவடபி வபடயகணம ச்மத்டத்டக்குத்
டமன் இன்னம் அடயக னக்தத்பம் டழபண்டும்' ன்று
ஸ்ணமர்த்டர்கலம், வபஷ்ஞபர்கலம் யவக்கயழமம்.
அன்று கமடசய உபம யதணத்வட பிடுபடமல்
ழடமணயல்வ; ழபடக் கட்வநப்டி ண்டபடமல்

ணக்குத் டப்ன பமட ன்று யவத்ட ச்மத்டம் ண்ஞி
ழமம் ளசய்கயழமம்.
ஆமல் ணமத்பர்கள் கமடசயதன்று ச்மத்டம்
ளசய்படயல்வ. இந்ட வ்டமடேஷ்மந்டமன்
னக்கயதளணன்று யவத்ட உபமணயனக்கயமர்கள்.
ஆமல் அடற்கமக சயமத்டத்வட பிட்டுபிடுபடயல்வ.
கமடசயதன்று பனகய சயமத்டத்வட ணறுமள்

த்பமடசயதன்று ளசய்கயமர்கள். அடயலும் த்பமடசய ப்மவஞ
கமம்ழப [இநங் கமவதிழழத] ண்ஞிபி
ழபண்டுளணன்கய னமஞ பிடயக்கமக, ணத்தமன்
கமத்டக்கு அப்னழண ண்ஞ ழபண்டித சயமத்டத்வட
அன்று ளமம் னன்டமகழப ண்ஞி பிடுகயமர்கள்.
டீட்டுக் கமத்டயல்கூ கமடசய உபமணயனக்க

ழபண்டும் ன்டயல் ல்ம ம்ிடமதக்கமர்கலம்
எத்டப் ழமகயமர்கள். ணற் ந்ட உபமத்டக்கும்
இம்ணமடயரி றடக ஆளசௌச* கமங்கநில்

ில்மடடமல், அபற்வ அப்ழமட அடேஷ்டிக்க
ழபண்டிதடயல்வ ன்ழ பிடய இனக்கயட. கமடசயக்கு
ணட்டும் பிக்கு.
* ிபத்

டீட்டு றடகம், ணஞத் டீட்டு ஆளசௌசம்.

ல்மம் பகுப்மனம் ற்ம் ளற்ட

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
உபமம்
ல்ம பகுப்மனம் ற்ம் ளற்ட
மழமகம் ன்ழ ளசமல்பட பனக்கம். மமக்கள் ணட,
ணமம்மடயகள் உள் ஏநவுக்குச் சமப்ிடுபடற்கு

அடயகமம் ளற்பர்கள். ஆமல் அபர்கலம் கமடசய
உபமத்வட யதணத்ழடமடு அடேஷ்டித்டயனக்கயமர்கள்.
கமடசய ன்வுழ மம் யவக்கய அம்ரீன்,

னக்ணமங்கடன் இண்டு ழனழண ைத்ரித மமக்கள்டமன்.
கமர்த்டமழ லந்டவுன் குநிர்ந்ட ழபவநதில், குநிர்ந்ட
ணழமடு யவத்ட ணஸ்கமம் ண்ஞ ழபண்டித ண
மகபடர்கவநப் ற்ய என ச்ழமகம் உண்டு.
ப்ஹ்மட மட மச னண்ரீக
வ்தம (அ)ம்ரீ சுக ளசௌக ீஷ்ண டமல்ப்தமன் |
னக்ணமங்கட (அ)ர்ற பயஷ் பிீஞமடீன்
னண்தமன் இணமன் ண மகபடமன் ஸ்ணமணய ||
இடயழ அம்ரீனும், னக்ணமங்கடனும் இம்

ளற்டற்குக் கமஞழண அபர்கலவத கமடசய
அடேஷ்மந்டமன்.
னக்ணமங்கடன் டன் மஜ்தத்டயல் அத்டவ ழவனேம்
கமடசய பிடம் இனக்கும்டிதமகப் ண்ஞிமன்.

அடமல் ப்வகள் ல்ழமனம் க்டய ஜமங்கநில்

னன்ழயதழடமடு ல் ஆனேர்-ஆழமக்தங்கலனும்
இனந்டமர்கள் ன்று மட னமஞத்டயல் இனக்கயட.
ளமம்வும் உச்சத்டயலுள்ந மமக்கள் ணட்டுணயல்வ.
வகசயகன் ன்று டீண்மடமர் பகுப்வச் ழசர்ந்ட க்டர்.
இபனம் கமடசய உபம யதணத்டமல் உதர்வு

ளற்யனக்கயமர். 'வகசயக கமடசய' ன்ழ என கமடசயக்கு
வபஷ்ஞபர்கள் ளதர் ளசமல்பமர்கள்.
கமடசயகநின் ளதர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (உபமம்)
கமடசயகநின் ளதர்கள்
என பனத்டக்கு 365 மநல்பம? இடமல்
இனத்டமலு ைத்டக்குழணல் சய மட்கள் பனத்டயல்
ஞ்சய யற்கும். இட கமஞணமகச் சய பனங்கநில்

இனத்வடந்ட கமடசயகள் பந்டபிடும். மத்ண னமஞத்டயல்
உத்ட கமண்த்டயல் இந்ட இனத்வடந்டக்கும் டித்டிப்
ளதர் ளசமல்ய, அவட அடேஷ்டிக்க ழபண்டித னவ,
அடமல் தவந்டபர்கநின் கவட, ஆகயதபற்வ
பிபணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.

டடேர்ணம (ணமர்கனய ணமட) க்னஷ்ஞை கமடசயதன்று
ஆம்ித்டயனக்கயட. இடற்கு 'உத்த்டய கமடசய' ன்று

ளதர். அடுத்டடடமன் அந்ட ணம சுக்ைத்டயல் பனம்
ியத்டணம வபகுண் கமடசய. 'ழணமக் கமடசய' ன்று
இடற்குப் மத்ண னமஞத்டயல் ழர் ளகமடுத்டயனக்கயட.
அம்னடம் கவந்ளடடுத்டட அன்றுடமன். க்னஷ்ஞ

ணமத்ணம கர ழடமழடசம் ன்று உயத்டக்கவநக்
கவந்ளடடுத்ட ஜமமம்னடணமகக் ளகமடுத்டடம்

அன்றுடமன் ன்டமழழத அன்வக்கு 'கர டம தந்டய'
ன்று ளகமண்மடுகயமர்கள். னென்மபட கமடசய வட
க்னஷ்ஞ ைத்டயல் பனம் 'ம'. மமபட அம்ணம
சுக் ைத்டயல் பனகய 'னத்டம'. ந்டமபட ணமசய
க்னஷ்ஞ ைத்டயல் பனம் 'ட்டயம'. ஆமபட
அம்ணமம் சுக்ைத்டயல் பனம் 'தம'. இப்டிழத
பரிவசதமக ங்குி, சயத்டயவ, வபகமசய, ஆி

ணமங்கநில் 'பிதம', 'ஆணகர ', 'ம ழணமசிகம', 'கமணடம',
'பனொடய',ீ 'ழணமயி', 'அம', 'யர்ம'ன்று

ட்டு

கமடசயகள் பனகயன். ீணன் பனத்டயல் எழ என
டம் சுத்ழடமபமணயனந்டட 'யர்ம' ன் இந்ட ஆி
ணம சுக்க் கமடசயதன்றுடமன். இழடமடு டயமலு
கமடசயகள் ஆகயபிட். டயவந்டமபடமக ஆடி

க்னஷ்ஞ ைத்டயல், 'ழதமகயி' ன்ட. அடுத்டட ஆடி
சுக் ைத்டயல் ணமபிஷ்ட சதிக்க ஆம்ிக்கய
சமடர்ணமஸ்த ஆம்த்டயல் பனகய கமடசய*. அடற்கு
'சமதிி' ன்று

ளதர். அப்னம் ஆபஞி, னட்மசய. ப்சய

ணமங்கநில் பனம் 'சமணயகம' 'னத்டம' (னன்வழத

வடதில் என 'னத்டம'பந்ட பிட்ட. இங்ழக ணறுடினேம்
அழட ளதர்டமன் ழமட்டினக்கயட) , 'அம', 'த்ணமம',
'இந்டயம', 'மமங்குசம' ன்

ஆறு கமடசயகநின் ழமடம்,

கமர்த்டயவகதில் க்னஷ்ஞ ைத்டயழ பனம் 'ணம'ன்
கமடசயதின் ழமடம் கபமன் யத்டயவ ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினக்கயமர். இனத்ட மமபடமக பனகய
கமர்த்டயவக சுக்க் கமடசயதன்று அபர் பினயத்டக்

ளகமள்கயமர். அடமல் அடற்டகு 'ப்ழமடயி' ன்ழ ளதர்
ணறுமழநமடு சமடர்ணமஸ்தம் னர்த்டய.

அடயகப்டிதமக பனம் இனத்வடந்டமபட கமடசயக்கு
'கணம' ன்று

ளதர்.

இப்டி ம் ணடத்டயல் சயப்ித்டச் ளசமல்யதினக்கும்
கமடசயதில் ல்மனம் வ்டமடேஷ்மம் ண்ஞ

ழபண்டும். சமப்ிமணல் இனப்ட ளபறும் 'அமசக' ணமக
இல்மணல், கபமழமடு ழசர்ந்ட பமலம் 'உ-பம'ணமக
ஆகழபண்டும். இடற்கு கமடசயதன்று ம்ணமல் வ்பநவு
னடினேழணம அவ்பநவு கபன் மணத்வட ணமகழபம,

வதமகழபம உச்சரிக்க ழபண்டும்; வ்பநவு அடயக
மனயவக கபத் த்தமம் ளசய்த னடினேழணம அவ்பநவு
ளசய்தழபண்டும்; அன்வக்கு த்கடம ச்பஞழணம,

மமதஞழணம, இண்டுழணம அபசயதம் ளசய்தழபண்டும்.
கபமன் அல்ட மகபழடமத்டணர்கநின் னண்த
சரித்மம்னடம் அன்று கமட பனயதமகக் ளகமஞ்சணமபட
உள்ழந இங்க ழபண்டும். இப்டிச் ளசய்ட

ல்மழமக்தத்டயயனந்ட க்டய, ஜம, வபமக்தங்கள்

பவதில் ல்ம ன்வணகவநனேம் அவத ழபண்டும்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*அடற்கு

ணறுமநம த்பமசயதன்ழ சமடர்ணமஸ்த பிடத்

ளடமக்கம்.
யவவு ளறுழபமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)

உபமம்
யவவு ளறுழபமம்
வபகுண் கமடசய, ணம சயபமத்ரி, ழகமகுமஷ்ணய,
மணபணய னடயத பிழச மட்கநில் கூ மம்

பமவதக் கட்மணல், பதிற்வச் கட்மணயனந்டமல் அட
இந்ட ழடசத்டயல் ிந்ட ணக்கு ளமம்க் குவபமகும்.
பதிறு குவந்டமலும் ணஸ் யவனேம்டிப் ண்ஞிக்
ளகமள்பழட ணக்கு யவவு. அப்டிப் ண்ஞிக்
ளகமள்படற்கம ங்கல் த்வட கபமன்
ல்மனக்கும் அடேக்யக்க ழபண்டும்.

பிதமடயக்கு ணனந்ட ணமடயரி சயக்குச் சமப்மடு ளமம்வும்
அநபமகத்டமன் ழம ழபண்டும். அடமபட சயவதத்
டீர்த்டக்ளகமள்நத்டமன் ஆமழண டபி னசயவதத்
டீர்த்டக்ளகமள்ந அல் ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினப்டமகச் ளசமன்ழன். ணற் பிதமடயகலக்கும்
இந்ட 'ைறத் பிதமடய'க்கும் என பித்தமம், டவபயக்கு
ணனந்ட ழமட்மல் அட ழமய் பிடுகயட; ணறுடி

ன்வக்ழகம என மள்டமன் பனகயட. ஜ்பனம்
இப்டித்டமன். ஆமல் இந்டப் சய பிதமடய ணட்டும்
இப்ழமட ணனந்ட ழமட்டு ஸ்பஸ்டப்டுத்டய பிட்மலும்,
ழபவந டப்மணல் ணறுடி ணறுடி 'அட்ளன்ன்ஸ்'

ளகமடுத்டக்ளகமண்ழதினக்கயட! இப்டி இதற்வகவத
பிபிட்டு ஈச்பன் ழபடிக்வக மர்க்கயமன். ணக்குப்
ரீவை வபக்கயமன். மம் மஸ் ண்ஞிமல்டமன்

ளனவண. அபனுவத அனள் டவஞவத ம்ி, மம்

ங்கல்ம் ண்ஞிக்ளகமண்டு உறுடயதமதினந்டமல், அபன்
வகளகமடுத்டப் மஸ் ண்ஞ வபத்ட, ல்மழமக்தம்,
ல் ஆத்ணமிபினத்டய னடம ப்வஸ்கவநனேம்
ளகமடுப்மன்.
ம்னவத த்ன சயத்டம் னக்தம். ங்ழகழதம என
இத்டக்குப் ழமகயழமம். அபர்கள் பிக்கப்ட்

டமர்த்டம் வடழதம உசமம் ண்ஞிச் சமப்ிச்
ளசமல்கயமர்கள். அந்ட ணதத்டயல் டமையண்தத்டமழம,
அபர்கள் டப்மக யவக்கப் ழமகயமர்கழந ன்ழம
அவடச் சமப்ிட்டுபிக் கூமட. ப்ரின்யிவந பிக்
கூமட.
ளங்கமயல் பிடவபகள் த்டவ கடுவணதமக கமடசய
வ்டமடேஷ்மம் ண்டகயமர்கள் ன்வடப் மர்த்ட
அவட மனம் ளகமஞ்சணமபட 'னழட்' ண்ஞ
னதழபண்டும். ளங்கமல்கமர்கள் ணத்ஸ்த
ப்மம்ணஞர்கள்டமன்; ஆமல் பிடவபகவந அந்ட

மணமவத் ளடமணமட்மர்கள். அழடமடு கமடசயவத
அபர்கழந ணற் பவனேம் பித் டீபிப் ற்றுன்

அடேஷ்டிக்கயமர்கள். பமதில் ளசமட்டுப் ச்வசத் டண்ஞி
கூ பிமணல் அன்று வ்டணயனக்கயமர்கள். அங்ழக
ழகமவதில் ழகமட்வதடுப்ன ணமடயரி ஊர் னலக்க

ளனப்னக் கமற்று அடிக்கய ழமடகூ, பமய் அப்டிழத
உர்ந்ட பண்டு எட்டிக் ளகமண்மலும் அந்ட
பிடந்டக்கள் ளசமட்டுத் டீர்த்டங்கூ பிட்டுக்
ளகமள்படயல்வ ன்று ிடிபமடணமதினப்ட பனக்கம்.
இடயல் உஷ்ஞம் டமங்கமணல் அழகம் ழர் ளசத்ழட

ழமமர்கள். இந்ட ணமடயரி பிக்கூமட ன்று

ண்டிடர்கவநளதல்மம் கூட்டி என டஸ் த்டய
சமஸ்த் ப்கமழண கடுவணதம உபம பிடயவதக்
ளகமஞ்சம் இநக்கயத் ட பனய இனக்கயடம ன்று மர்க்க
னடிவு ளசய்டமர்கள். 'ணயஞ்சயப் ழமமல் டமபட மம்,
கர ம் ண்ஞமளணன்று சமஸ்டயத்டயழழத

இனந்டமல்கூ மங்கள் அன்று பமதில் வடனேம்
பிட்டுக்ளகமண்டு னலங்க ணமட்ழமம்; ளசத்டமலும்

சமழபமம்' ன்று அந்ட பிடவபகள் ளசமல்யபிட்மர்கநமம்.
இடன்ழணல் அந்டப் ண்டிடர்கள் சமஸ்டயங்கவநப் மர்த்ட,
'ரி, கமடசயதன்று

பமதில் டீர்த்டம் பிட்டுக்ளகமள்ந

ழபண்மம்; கமடயல் பிட்டுக் ளகமள்நட்டும். அடமல்
ிவனக்கயபர் ிவனக்கட்டும்' ன்று டீர்ணமம்

ளசய்டமர்கநமம். அத்டவ கடுவணதம அடேஷ்மம்
அங்ழக இனந்டயனக்கயட.

மக்வக அக்க னடிதபில்வ ன்று பிழப கூமட.
ஆப்ிவநச் சமப்ிட்டுத்டமன் ஆம் அடிணட்த்டக்கு

பிலந்டபிட்மன் ன்கயமர்கள். Forbidden fruit ணமடயரி ம்
சமஸ்டயப்டி forbidden food வடனேழண சமப்ிக் கூமட.

ணீ யமல் அட ம்வணக் கர ழனடமன் இக்கும். இம்ணமடயரி
என 'ளம்ப்ழன்' உண்மகய சணதங்கநில், 'இப்ழமட
இட உசந்ட னசய ன்று சமப்ிட்மலும், சமப்ிடுகய இந்ட
ந்ட, த்ட யணயங்கலக்கு அப்னம் னசய மக்கயல்
யற்கயடம ன்? இட உசந்ட டமர்த்டம் ன்று
சமப்ிட்மலும் இட ன் சமச்படணமக பதிற்யழ
இனந்டளகமண்டு ணறுடி சயக்கமணழ ண்ஞப் ழமகயடம

ன்?' ன்று ம்வண மழண ழகட்டுக்ளகமண்டு, கண்ட்ழமல்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

இப்டி என ல்யவு உண்மபடற்கு ணறுடினேம்
கபமவழதடமன் ழபண்டிக் ளகமள்கயழன்.
ளணௌம்

பமய் ழபவ குவத
ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம்)
ளணௌம்*
பமய் ழபவ குவத
ளபநிதிழ உள்ந பிதங்கவந ணக்குத் ளடரிபிப்வப
ஜமழந்டயரிதங்கள். ளபநிதிழ உள்ந பஸ்டவபக் கண்
மர்க்கயட; சப்டத்வடக் கமட ழகட்கயட;பமவவத

னெக்கு ழணமந்ட மர்க்கயட;அழக பஸ்டக்கவந த்பக்
(சர்ணம்) ஸ்ர்சயத்ட அட ளகட்டிதம, ளகமந ளகமநபம, ளசம
ளசமப்ம, பனபனப்ம ன்ளல்மம் ளடரிபிக்கயட;

னசயவத பமய் (மக்கு) அயபிக்கயட. இப்டி ந்ட.
இவ்பமறு ளபநிதில் உள்ந பஸ்டக்கநின் எவ்ளபமன

டன்வணவத அயபிப்டமக இல்மணல், னடக் கமரிதணமகத்
டமழ ளசய்கய ந்ட இந்டயரிதங்கள் கர்ழணந்டயரிதங்கள்
ன்று இனக்கயன். வக அழக கமர்தத்வடப்

ண்டகயட. கமல் க்கயட. மனேவும், உஸ்டனம்
ணம், சயறுீர் ஆகயதபற்வ பிர்ம் ண்டகயன்.
பமய் ழசுகயட.
இடயழ ன் மர்க்கயழமம்? பமய் என்றுடமன்
கர்ழணந்டயரிதணமகவும் இனக்கயட, ஜமழந்டயரிதணமகவும்

இனக்கயட. னசய மர்த்டப் டமர்த்டங்கநின் சுவபவத
அயபிக்கய கமரிதம், ழசயப் மடிச் சயரிக்கய கமரிதம்
இப்டி இண்டு ழபவகள் இந்ட இந்டயரிதம்
என்றுக்குத்டமன் இனக்கயட. ஜமழந்டயரிதணமக
இனக்கயழமழடகூ அடற்கு ணற்

ஜமழந்டயரிதங்கவநபி ழபவ மஸ்டய. மர்ப்ட,
ழகட்ட னடம கமர்தங்கலக்குக் கண், கமட னடம
இந்டயரிதங்கள் ளமம் ஸ்ட்வன் ண்ஞிக்ளகமண்டு

ழபவ ளசய்படயல்வ. பமய் னசய மர்ப்ட ணட்டும்
அழடமடு யன்றுபிமணல், மர்த்ட பஸ்டவபக் கடித்ட
ளணன்று உணயழ் ீவச் சுந்ட னலங்குகய ழபவவதனேம்

ளசய்கயட. (னசய மர்க்கய யஹ்பமவப (மக்வக) ணட்டும்
டுத்டக் ளகமள்நமணல், அழடமடு ல், உடடு ல்மம்
ழசர்ந்ட பமவதழத ஜமழந்டயரிதணமகச் ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழமகயழன்.)

ஆக, ணற் ந்ட அபதத்வடனேம்பி பமய்க்குத் டமன்

ழபவ மஸ்டய. னசய மர்ப்ட, அடமபட சமப்ிடுபட,
ழசுபட ன்று அடற்கு இண்டு கமரிதம்
இனப்டமழழத, இண்வனேம் மடயதமகக் குவத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன்டடமன் ழணஸ்பன்

அிப்மதணமக இனக்க ழபண்டும். 'பதிற்வக் கட்டி,
பமவதக்கட்டி' ன்கயழமட சமப்மடு, ழச்சு இண்வனேம்
கட்டுப்டுத்டபடடமன் டமத்ர்தம். ஆமல் ழர்ணமமகப்
ண்டகயழமம். இண்டு ழபவனேம் ழடவபக்கு
அடயகணமகக் ளகமடுக்கயழமம். பமய்டமன் ளமம் over-worked!
அணயட ழமணமக ஏதமணல் டமபட சமப்மடு,
ளமறுக்குத் டீி, மம் ன்று உள்ழந டள்நிக்

ளகமண்ழதினக்கயழமம். ப்ழமட மர்த்டமலும்

ளபட்டிதமக டமபட ழசயக்ளகமண்ழதினக்கயழமம்.
இந்ட இண்வனேம் ளமணக் குவத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். 'கண்வடத் டயன்று ளகடுடவ பபவனத்டக்
ளகமள்நமழட;மத்பிக ஆமம் ணட்டும் ணயடணமகச்
சமப்ிடு; அடவுங்கூ இல்மணல் அவ்பப்ழமட

உபமணயன'ன்கயட சமஸ்டயம். இழடழம, 'பமதில்
பந்டவடப் ழசயக்ளகமண்ழ ழமகமழட; அடமல்
ித்டயதமவனேம் ளகடுக்கமழட, கபத் பிதணமகப் ழசு,
மடு, வ ண்ட'ன்று ளசமல்யபிட்டு, உபமத்டயல்
மத்பிகமமம் கூப் ண்ஞப்மட ன்று

வபத்டயனக்கய ணமடயரிழத, 'கபத் ணம ழச்சும்
கர ர்த்டனங்கூ இல்மணல் அவ்பப்ழமட பமவத னெடிக்
ளகமண்டு ளணௌணமக இன' ன்று ளரிழதமர்கள்
உழடசயத்டயனக்கயமர்கள்.
இப்ழமட ங்ழக மர்த்டமலும் ழச்சுத்டமன்.
'ழச்சமநமர்கள்' ன்ழ

ர். எயளனக்கய வபத்ட

ணீ ட்டிங்குகள். கல்தமஞம், கமர்த்டயவக, ழபழ பினமக்கள்
ன்று ங்ழக மர்த்டமலும் 'ளௌட் ஸ்ீக்கர்' வபத்ட

சத்டம். இந்ட அபஸ்வடவதப் மர்க்கயழமட, ளணௌம்
அவட அடேஷ்டிக்கயபனுக்குச் ளசய்கய ல்ட என
க்கம் இனக்கட்டும், இட னெத்டக்ழக ளசய்கய
ளடமண்டு ன்று ழடமன்றுகயட.
இத்டவ பமடப் ிடயபமடச் சண்வனேம் ழச்சமல்

டமழ? ளணௌம் அடேஷ்டித்டமல் அன்வக்கமபட சண்வ

சச்சவு இமட. "ளணௌம் கம் மஸ்டய" இடவும்
என னெ ழவபடமன்.

சண்வ பமட ன்டமக என ளகடுடவ இல்மணல்
ண்டபட ணட்டுணயல்வ; ல்டகவநனேம் உண்மக்கயக்
ளகமடுக்கய சக்டய ளணௌத்டக்கு உண்டு. க

னனமர்த்டங்கவநனேம் ளற்றுத்ட அட உமதம்
ன்டமல்டமன் "ளணௌம் ர்பமர்த்ட மடகம்" ன்று
ளசமல்பட.
ணவக் கட்டுப்டுத்டபடற்கு பனயதமக எவ்ழபமர்

இந்த்ரிதத்வடனேம் கட்டுப்டுத்டய வபக்கப் னக ழபண்டும்.
பமவதக் கட்ழபண்டும். அடமபட சமப்மட்டிலும் கட்

ழபண்டும்; ழச்சயலும் கட் ழபண்டும். டமபட ளசமல்ய,
ம்வண 'க்ஸ்ப்ளஸ்'

ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்கழபண்டுளணன்று இனக்கும்
அரிப்வக் கட்டுப்டுத்டகய ளயடமன் ளணௌம். இவட
மடயத்டமல் ணவ அக்குகயடம் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக றணமகயபிடும்.
*இவ்பிதணமக

"ளடய்பத்டயன் குல்" : னடற்குடயதில்

"கஞக்கமதினக்கடம்" ன் உவனேம் மர்க்க.
னிபன் இதல்ன ளணௌம்

ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
னிபன் இதல்ன ளணௌம்
ணவ அக்கயபன்டமன் னி. 'னிபின் குஞம்

டழபம அடடமன் ளணௌம்' ன்ழட அந்ட பமர்த்வடக்கு

அர்த்டம். னிபின் குஞத்டயல் ழசமணயனப்டடமன்
டவ சயந்டட ன்று ளமடக் கனத்ட

இனந்டயனப்டமல்டமன் 'ளணௌம்' ன்மல்
'ழசமணயனக்கயட' ன்று

ஆகயபிட்டினக்கயட. ணவ

அக்கயபின் டன்வண ன்மலும், அடழப ம் ணமடயரி

ணஸ் அங்கமடபர்கள் அந்ட யவவத அவபடற்க்கு
உடவுபடமகவுணயனக்கயட.
ிம்ணஜமிதம னிபன் ளணௌம்,
ளணௌணமதில்மணயனப்ட ன் இண்வனேம் பிட்டு
பிடுகயமன் ன்று உயத் ளசமல்கயட*. னடயல்
டித்டப் ண்டிடமகய, ளமம்வும் பமடங்கள் சர்ச்வசகள்
ண்ஞி த்த டத்பத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்கயமன்.

அப்னம் மண்டித்தம், ழச்சு ல்மபற்வனேம் பிட்டு
பிட்டு எழ யஷ்வதில் ழமய்பிடுகயமன். அப்னம்
ிம்ண ஜமிதமகயழமட ளணௌத்வடனேம் பிட்டு
பிடுகயமன், ளணௌணயல்மவணவதனேம் பிட்டுபிடுகயமன்
ன்று உயத் ளசமல்கயட. இப்டிச் ளசமன்மல் அட
ப்டி மத்தம்? என்று ழச்வச பிட்டு ளணௌணமக
ழபண்டும்; அல்ட ளணௌத்வட பிட்டுப் ழச ழபண்டும்.
இண்வனேழண பிடுபட ன்மல் ப்டி னடினேம்? அந்ட
ஜமிதின் யவக்குப் ழமமல்டமன் இட னரினேம்.
அபனுக்குப் ழச ழபண்டும் ன்ழம, ழச
ழபண்மளணன்ழம ந்ட ளசமந்ட அிப்மதனம் ஆவசனேம்
இனக்கமட. ழமகமடேக்த்டக்கமக அபன் னெம்
உழடசணமகப் ழச்சு பந்டமலும் அபன் டமன் ழசுபடமக
யவக்க ணமட்மன். அவடபிப் ளரித ளணௌ

உழடசத்டயல் டையஞமனெர்த்டய ணமடயரி அபவப் மசக்டய

உட்கமர்த்டய வபத்டயனந்டமலும் 'மம் ளணௌ வ்டம் ன்று
என்று அடேஷ்டிக்கயழமம்' ன்று அபன் யவக்க
ணமட்மன். இவடத்டமன் ளணௌம், அளணௌம்
இண்வனேம் பிட் யவ ன்ட.
அட ணக்கு ளமம் டெத்டயல் இனக்கய க்ஷ்தம்.
வனவதில் மம் ளகமஞ்சம் ளணௌ உபமத்வட
அடேஷ்டிக்க ஆம்ிக்க ழபண்டும்.
* ப்னடமண்தகம் 3.5.1

ளணௌத்டக்குரித மட்கள்

ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
ளணௌத்டக்குரித மட்கள்
பதிற்று உபமம் ணமடயரிழத இடற்கும் டர்ண
சமஸ்டயத்டயல் அழக கமங்கவந பிடயத்டயனக்கயட. "
ளணௌழ ழமக்டவ்தம் " ன்று ழகள்பிப்ட்டினொப்ீர்கள்.
சமப்ிடுகய கமங்கநில் ழசப்மட ன்று அர்த்டம்.
பமய்க்கு உள்ந இண்டு ழபவகநில் என்மகச்

சமப்ிடும் ழமட, இன்ளமன ழபவதம ழச்வசனேம்
டப்மட. இப்டி பிடயத்டழமழட னசயவதனேம்
கட்டுப்டுத்டயதடமக ஆகயட. ளணௌணமக ழமம்

ளசய்னேம் ழமட, 'இட ழபண்டும், அட ழபண்மம். இடற்கு
உப்னப் ழமடு, அடற்கு ளய் பிடு' ன்ளல்மம் ளசமல்
னடிதமடல்பம?
ழமண பமம், குனபமம், கமடசய னடயத மட்கநில்
என்யல் ளணௌம் அடேஷ்டிக்கமம்.

ழமணபமம், குனபமம் ஆஃீஸ் இனப்டமல்

ஜமதிற்றுகயனவணகநில் ளணௌணயனக்கமம். மடய
மநமபட இனக்கமம்.
த்டவழதம கமர்தங்கவந வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்
கமந்டய. என பட்டிழ
ீ
அப்ம ன்மழ வ்பநழபம
கமர்தம் இனக்கும். அபவ ழடசிடம, Father of the Nation
ன்கயமர்கள். அப்டிதினந்டம் பமத்டயல் எனமள்

ளணௌம் வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர். 'ளணௌணமதினக்கக்
கட்டுப்டி ஆகமட' ன்று பனம் ளசமல் னடிதமடடி
அபர் என க்மம்ிள்.

ளணௌனம், ட்டிினேம் ழசர்ந்டமல், அடமபட பமய்க்கு
இண்டு கமரிதனழண இல்மணயனந்டமல் அன்று ணஸ்
மணமர்த்டயகத்டயழ ன்மக ஈடுடுபவட அடேபத்டயல்
ளடரிந்டளகமள்நமம். அடமல் அபபர் இஷ்

ளடய்பத்டக்கமக சயபமத்ரிழதம, ஷ்டிழதம, கமடசயழதம
ட்டிி கயக்கயழமட ளணௌணமகவும் இனக்கமம்.
அம்மவந உமயக்கயபர்கள் பமத்ரி னமவும்
ளணௌணயனப்மர்கள்.
மம் பிடணம ழச்சுகவநப் ழசய ளகட்
பிதங்கவந பிஸ்டமம் ண்ஞினேம்,  ழவத்
டயட்டினேம் பமக்ழடபிதம ஸ்படயக்கு அசமம்

ண்டகயழமம். இடற்குப் ிமதசயத்டணமக ஸ்படயதின்
த்ணம னெத்டயல் ளணௌம் இனப்டண்டு*.
டயனழண அவணஞிதமபட ளணௌணமக த்தமம்
ண்ஞ ழபண்டும்.

*வசஞர்கழந

இவ்பமறு னெ ைத்ம் ழடமறும்

ளணௌம் அடேஷ்டிப்பர்கள்டமம்.
கண் பினயப்ட

ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
கண் பினயப்ட
பதிற்றுக்கமக பமவதத் டயக்கமட உபம மட்கநில்
ழச்சுக்கமகவும் பமவதத் டயக்கப்மட ன்ழடமடு
இன்ளமன யதணத்வடனேம் ழசர்த்டக் ளகமள்படண்டு.

பமவதத் டயக்கக்கூமட அந்ட மநில் கண்வஞ ணட்டும்
னெக்கூமட ன்று யதணம்! இமப்னமவும் கண்

பினயத்டக்ளகமண்டு, கபத் சயந்டவ, கவட, கர ர்த்டவ,
மமதஞம் இடகநிழழத ளசபனயக்க ழபண்டும்.
பமவத னெடுபடமழழத இப்டிக் கண்வஞ
னெமணயனக்கய ளடம்ன ண ஈடுமடு இண்டும்
உண்மகும். ('கண்வஞ னெக்கூமட' ன்ட 'டெங்கக்
கூமட' ன் அர்த்டத்டயல். மள் னலடம் கண்வஞத்
டயந்டளகமண்ழ இனக்கடம் ன் அர்த்டத்டயல்

இல்வ) , சயபமத்டயரிக்கும் வபகுண் கமடசயக்கும்
மக்கண் பினயப்வட னக்தணமக வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம். பிடித பிடித யிணம மர்த்ட

னண்தத்டக்கு ('னண்தத்வட' இல்வ) னெட்வ கட்டுபடமக
பனக்கம் ற்ட்டினக்கயட! ிடய கமடசயக்குழண இந்ட
யதணம் ளசமல்படண்டு. கமடசயதில் ளசய்தழபண்டிதட
"ழம த்பதம்" இல்வ, "ழம த்தம்"; அடமபட

உபமம், வ ன் இண்ழமடு 'மகஞம்' ன்று

னென்மபடமக மக்கண் னனயப்வடனேம் ழசர்த்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும் ன்டண்டு.

கர வடதில் 'ட்டிி கயக்கயபனுக்கு ழதமகம் பமட'.
டெங்கமணழ இனக்கயபனுக்கு ழதமகம் பமட (
மத்தச்டஸ்ட ழதமழகமஸ்டய ... மக்ழடம வப சமர்ற
) ன்று இனந்டமலும் அந்ட ளல் னொலுக்கு அடேகூம்
ண்டபடற்கமகழப அடற்கு ணமமக எவ்ளபமன னண்த
டயங்கநில் ட்டிி கயந்ட ளகமண்டு, கண்வஞக்
ளகமட்மணல் பினயத்டக்ளகமண்டு ஈச்ப ஸ்ணஞம் ண்ஞ
ழபண்டும் ன்று சமஸ்டயம் வபத்டயனக்கயட. கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமவும் சமஸ்டயந்டமன் ப்ணமஞம் ( டஸ்ணமத்
சமஸ்த்ம் ப்ணமஞம் ழட ) ன்பர்டமன்.
ளடமக்க யவனேம் னடிவு யவனேம்
ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
ளடமக்க யவனேம் னடிவு யவனேம்
ளணௌம் ன்மல் ந்ட பிடத்டயலும் அிப்மதம்
ளடரிபிக்கமணயனக்க ழபண்டும். பமவத ணட்டும் னெடிக்
ளகமண்டு டமபட மவ கமட்டித் ளடரிபித்டக்

ளகமண்டினந்டமல் ிழதமணயல்வ. அபசயதணமடற்கு
ணட்டும் லடய ழபண்டுணமமல் கமட்மம். 'கமஷ்
ளணௌம்'ன்று ணக்கட்வ ணமடயரி இனப்டமக

ங்கல்ித்டக் ளகமண் ணங்கநில் மவ கமட்டுபட,
லடயக் கமட்டுபட டவுழண யச்சதணமகக் கூமட.
ஆம்த்டயல் ல்மக் கமரிதத்வடனேம், ண்ஞ
ஏட்த்வடனேம் பிட்டு ளணௌணமதினப்ளடன்மல்

னடிதமடடமன். அந்ட யவதில் வசவக, லடயக்
கமட்டுபட இபற்ழமமபட ளணௌம் இனக்க

ஆம்ித்டபி ழபண்டிதடடமன். ன் மவ
கமட்டிமலும், லடயமலும் ழசுகய அநவுக்கு
பநபநப்னம் வ்னடமவும் இனக்கமடல்பம?டம அரித்டக்
ளகமண்டினக்கய மக்வக ப்டினேம் அன்வக்குக் கட்டிப்
ழமடுகயழமணல்பம? அந்ட ணட்டுக்கும் ல்டடமன்.
இப்டி ஆம்ித்ட, அப்னம் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகச் சயத்ட
ஆட்ங்கவந பிட்டு பிட்டு, ளணௌம் ன்மல்

ணறக்குப் ண சமந்டய ன்று ஆக்கயக் ளகமண்டு,
அப்டிழத அவதில்மட னத்ம் ணமடயரி ஆகயபி

ழபண்டும். குவமட்டுமபட ழடம என இத்டயல்
ஆம்ித்ட பி ழபண்டும். அப்தமத்டயமல் குவகள்
குவத்ட ளகமண்ழழமய் னர்ஞ யவ பனம்;ய
ளணௌம் யத்டயக்கும்.

இப்ழமட ஆம்ிக்கய ளணௌம் ஈச்ப ஆமடவக்கு
என மடம். ிற்மடு னர்த்டயஸ்டமத்டயல் அந்ட

ளணௌழண, 'ஈச்பன் ழபழதமக இல்வ. அபனுக்குத்
டிதமக ஆமடவ ன்று ண்ஞழபண்டிதடயல்வ'

ன் மத்த க்ஷ்தணமக ய னொத்டயல் ிகமசயக்கும்.
பமய் ழசபில்வ ன்ட ணட்டுணயன்ய, கண்
மர்க்கபில்வ, கமட ழகட்கபில்வ, ல்மபற்றுக்கும்
ழணழ ணயல் என ண்ஞங்கூ லம்பில்வ
ன்று ஆகயபிடுபடடமன் அந்ட க்ஷ்த ஸ்டயடயதம ய
ளணௌம்.

மம் அசந்ட டெங்கயக் ளகமண்டினக்கும்ழமடகூ என
றும்ன ழணழ ஊயமல் அவட அப்டிழத ழடய்த்ட
பிடுகயழமம்; ளகமஞ்சம் குநிர்கமற்று அடித்டமல்
ழமர்வபவத இலத்டப் ழமர்த்டயக் ளகமள்கயழமம்; க்கம்
ணமயப் டுக்கயழமம். கமழண (கமவதில்) லந்டயனக்கய
ழமட ணக்ழக இட டவும் ஜமகணயனப்டயல்வ.

அடமபட இந்ட பிதங்கள் னர்ஞணமக ம் ப்க்வஜக்கு
ட்மணழ இப்டிளதல்மம் ண்ஞிதினப்ழமம்.

ஆமலும் அந்டத் டெக்க யவதில்கூ சரீமிணமம்
ழமகமடடமல்டமன் சரீ ைவஞக்கமக இந்டக்
கமர்தங்கவநப் ண்ஞிதினக்கயழமம். ந்டக்

கமர்தணமமலும் அவட னெவநதின் வக்ஷ்ின் கர ழன
ம்ன ணண்ம்டமன் ண்டகயட. அட உள்ழந
இத்டவ சரீமிணமம் ஊயதடமக இனக்கயட. ம்
இச்வசதின் ழரில் 'பமன்ரி'தமக இல்மணல்,
டன்மட்டுக்கு ம்னகள் அழக கமர்தங்கவநப்
ண்டகயன். கலத்ட, இடுப்னப் க்கங்கநில் டமபட

யணயண்டுகய ணமடயரிப்ட்மல் 'குறு குறு' ன்று ண்ஞிச்
சயரிப்மக பனகயட. தணமதினந்டமல் 'அல் ங்க்வத'
பனகயட;ளரித கஷ்ம் பந்டமழம பதிற்வழத

கக்குகயட. எனத்டன் ளகமட்மபி பிட்மல் ணற்
ழனம் ளகமட்மபி பிடுகயழமம். இளடல்மம் ம்னகநின்
'இன்பமன்ரி'க்

கமர்தங்கள்.

ய ளணௌத்டயல் ப்டிதினக்கும்? உம்ின் ழணல்
ணவப் மம்ழ ழமமலும் ளடரிதமட. என reflex-ம்
இனக்கமட. குநிழம, ளபதிழம டபமமலும் ளடரிதமணல்
அடித்ட சயவதமக யஷ்வதில் இனப்மன். ழடமத்ண

னத்டய அடிழதமடு ழமய்பிட்டமல், ழடைவஞ

ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று உள்ல இனக்கும்
அிணமம் இன்பமன்ட்ரிதமகக்கூ இல்மணற்ழமய்,
அபனுவத ம்ன சயக்கழப சயக்கமட. அபன்டமன்
ல்மப் னன்கவநனேம் அக்கய ளபற்ய கண்
'யழடந்டயரிதன்'.

ய ளணௌத்டக்கு ம்வணப் னக்கயக் ளகமண்ழமணமமல் ,
அப்டிச் ளசய்னேம்ழமட ம்னவத ணடேஷ்த ழபகங்கள்,
மபங்கள் ல்மம் ழமய்பிடும். உள்லக்குள்ழந
இனக்கய ளமய, ணமத்ண ஜ்ழதமடயஸ்யன் ளமய,
இப்ழமட ம்னவத இந்டயரித ீபத்டயழ சமம்யல்
னெடிப்ழமடழமல் ணங்கய இனக்கய ளமய, ளணௌ

மடவதில் கஞ கஞ ளபன்று ஜ்பயக்க ஆம்ிக்கும்.
ந்டப் ணமத்ண ஜ்ழதமடயஸ்யயனந்ட இந்டப் ளமய
பந்டழடம அவட ழமக்கயப் ழமய் அடயழ கந்ட
அடபமகழப ஆகயபிடுபடற்கமக அட ழணழ ழணழ
ப்மகசயத்டக்ளகமண்டு ழமகும். இப்டி க்க க்க

இப்ழமட ம்ணயம் ற்யளதரிகய இந்டயரித ழபகங்கள்
டஞிந்ட ணங்கய அவஞந்ட ளகமண்ழ பனம். கவசயதில்

க ஜ்ழதமடயஸ்மக, 'யபமட டீம்' ன்கயடி, கமற்டிக்கமட
இத்டயல் உள்ந டீணமக ஆத்ணம ணட்டுழண ப்கமசயக்கும்.
ீபமத்ணம, ணமத்ணம ன் ழடணயல்மட க ஜ்ழதமடயஸ்.
அடடமன் ளணௌத்டயன் னர்த்டய ஸ்டமம்.
த்வட கக்குக் கக்கு ன்று கக்கயக்
ளகமண்டினந்டமல் அடற்குள்ழந இனக்கய என னத்ட

ப்டித் ளடரினேம்? மம் அழக ண்ஞங்கநமல் ணவக்

கக்கயக் ளகமண்டினப்டமல்டமன் உள்ழநதினக்கும் ஆத்ணம
ன் னத்ட ளடரிதபில்வ. ண்ஞ

அவகவநளதல்மம் யறுத்டயபிடுபடடமன் ய
ளணௌம். அடற்கு உமதணமதினப்ட இப்ழமட மம்
அடேஷ்டிக்க ழபண்டித பமய் ளணௌம். ழதமக

மம்மஜ்தத்டக்குள்ழந ிழபசயப்டற்கு னடல் பமசழ
ளணௌம்டமன் ன்று ஆசமர்தமள் "பிழபக சூமணஞி"
தில் ளசமல்யதினக்கயமர்: ழதமகஸ்த ப்டணம் த்பமம்
பமங்யழமட : (ச்ழம.367) .
சயந்டவவத யறுத்டபட
ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
சயந்டவவத யறுத்டபட
பமய் ளணௌத்ழடமடு, டயனம் ளகமஞ்ச ழணமபட

வடனேம் யவக்கமணல், சயந்டவ டமவவத அக்கய
வபக்க ழபண்டும். ன்று சமஸ்டயம் ளசமல்கயட "
டர்ஞம்
ீ கயஞ்சயத் அசயந்டழதத் ". மடயப்ட

கஷ்ந்டமன். இடற்ளகன்ழ உட்கமர்ந்டமலும், "ப்டி
என்வனேம் யவக்கமணயனப்ட?' என்வனேம்

யவக்கமணயனக்க ழபண்டும்' ன் யவவுடமழ
இப்ழமடம் பந்ட ளகமண்டினக்கயட?" ன்று ழடமன்றும்.
ணஸ் வடனேம் யவக்கமணயனக்க ழபண்டுளணன்று
ிதமவப்டுபடம் ணயன் என கமரிதம்டமன். '
சயந்வடவத அக்கயழத சும்ணம இனக்கும் டயம் அரிட
'ன்று

ளசமன்ட இடமல்டமன். ஆமலும் இப்டிப்

ண்ஞ ழபண்டும் ன் னர்ஞ ஈடுமட்ழமடு

பிமனதற்சயனேன் இடற்கமக உட்கமர்பட ன்று

ஆம்ித்டமல், ஈச்ப க்னவதில் அந்ட க்ஷ்தம்

ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகக் வககூ ஆம்ிக்கும். மம்
ண்ஞக்கூடிதட தத்டம்டமன். ன் ஈச்பன்டமன்
டழபண்டும். அடமல் 'சும்ணம' ன்று டமனேணமபர்
ளசமன்டி என சயந்வடனேம் இல்மணல் உட்கம

ழபண்டும் ன் டமத்ழடமடு னதற்சயவதத் ளடமர்ந்ட
ளகமண்ழ ழமமல், ன்வக்ழகம எனமள் அபன்
யத்டயவத அடேக்யப்மன்.
என்வனேம் யவக்கமணயனக்க ழபண்டும் ன்டற்கமக
மடவ ண்டம்ழமட என ஸ்ழயல் சயழனக்கு
ணஸ் சயயட ழம் கமயதமகப் ழமய்பிடுபடண்டு.

அடமபட அடயல் ண்ஞம் லம்மடடமன். ஆமலும் அட
ஆத்ணமடேபணமக இல்மணல், ளபறும் சூன்தணமக

இனக்கும். ணயன் ஏட்ம் யன்று பிட்மலும் ஆத்ண
ஜ்ழதமடயஸ்யன் ப்கமசம் ளடரிதமட யவதமதினக்கும்.
இட ஜமம் இல்மட யவ. ஆத்ணமடேபம் ன்ழடம
னர்ஞ ஜம யவ. ஆத்ண 'ஜ்ழதமடயஸ்' ன்ழழ,

அப்டிதமமல் அட அக்கயி ணமடயரி என னொத்டயல்
இனக்கும் ன்ம அர்த்டம்? இல்வ. ஜமத்வடத்டமன்

இங்ழக 'ஜ்ழதமடயஸ்' ன்ட. அயளபமநி ன்ட இடடமன்.
இங்கயீ யலும் ஜமம் பனபவட enlightenment,illumination
ன்ழ ளசமல்கயமர்கள். இந்ட அயவு இன்ளமன்வ
ஆமய்ச்சய ண்ஞித் ளடரிந்ட ளகமள்லம் அயபில்வ.
இட இன்ளமன்மக டவுழண இல்மட டன்வத் டமழ
ளடரிந்ட ளகமள்படடமன். இப்டிப்ட் ஜமமடேபம்
இல்மணழ, ல் டெக்கத்டயல் என டயனுற ணமடயரி, என
ண்ஞனம் இல்மணல் னத்டய ளபயச்சமகயபிடுகய யவ

ளகமஞ்சம் மனய ற்மம். அடற்கமக தப்க் கூமட.

இட டமற்கமயகணமதினப்டடமன். ஆத்ணமழபம, ஈச்பழம,
அந்ட டழபம என்று ளடரித ழபண்டும். ன் டமத்வட
பிமணல், ிமர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமண்டு, ளடமர்ந்ட
இந்டப் ிதமவதில் உட்கமர்ந்ட பந்டமல் இந்ட சூன்த
யவதியனந்ழட ஈஸ்ப ணமக, ஆத்ண ம்ந்டணமக

ணமத்டயம் யவக்கய யவக்குப் ழமய் பிடுழபமம். From
no-thought to God-thought. யவப்ன

இனக்கும்; ஆமல்

இப்ழமடள்நடழமல் இந்டயரிதப் ிடுங்கல் உள்ந
யவப்மக இல்மணல் டன்க் கப்ழ இல்மட
ழரின்ணம ஈச்ப யவப்மக இனக்கும். அடற்கப்னம்
அந்ட ஈச்பனும் ழபழதமதில்மட ண ஜம

யவதில் ல்ம யவப்னகலம், அபற்றுக்கு னெணம
ணறம் கவந்டழமய், யவந்ட யவபம ளணௌம்
யத்டயக்கும்.

ப்ிம்ணத்வட ணமலும் பமக்கமலும் ிடிக்க

னடிதமட. ணறம் பமக்கும் அற்றுப்ழம ளணௌம்
டமன் அவட பிநக்குபட!
ளணௌ வ்தமக்தம ப்கடிட ப்ஹ்ண டத்பம் *
மம வ்தமக்தமத்டமல் ளனங்க னடிதமட ிம்ண
டத்டபத்டக்கு ளணௌழணடமன் மவதமகய பிதமக்தமம்
ளசய்கயடமம்!
இப்ழமட மம டயனும யவப்ன, இப்டிதில்மணல்
ஆக்கயக்ளகமள்ந ளணௌ அப்ிதமம், அடயழ என

யவப்னம் இல்மணல் சூன்தணமகப் ழமகய யவ,

அப்னம் ஈச்பன் எனத்டவப் ற்யழத யவப்ன,

னடிபிழ அபவனேம் ளபநிழததினந்ட யவப்டமக
இல்மணல் அபமகழப ஆகயபிடுகய யவப்ற்
னர்ஞத்பம்.
னடயயனந்ழட அந்ட சூன்தயவ அழடமடு னடிந்டபிக்
கூமட ன்டயல் கபணமதினந்ட பிட்மல் ல்மம்
ரிதமகயபிடும். னர்ஞ யவக்குப் ழமய்பிமம்.
னடயல் உண்மகும் சூன்தத்வட 'தம்'ன்றும் னடிபில்
உண்மகும் னர்ஞத்வட 'ணமடய'ன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ஆசமர்தமநின்

டையஞமனெர்த்டய ஸ்ழடமத்ம்

ஈஸ்ப சயந்டவ

ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
ஈஸ்ப சயந்டவ
இட இண்டுக்கும் டுழப ஈச்பவக் ளகமண்டு பந்ட
பிட்ழன். ணஸ் டன் ஆட்த்வட யறுத்டயக் ளகமண்டு
கமயதமகயழமட இப்டி ஈச்ப ஸ்ணஞம் ன்டமகச்
ளசய்பட ணறுடி ண்ஞங்கவந உண்மக்கயக்

ளகமள்படடமழ?' என்வனேம் யவக்க ழபண்மளணன்று
மடவ ளசய்த ஆம்ித்ட, அப்டி

யவக்கமணயனக்கய யவ பனம்ழமட, இட
சூிதணமகத்டமினக்கயழட டபி றகமடேபணமக
இல்வ ன்டமல், இவட ணமற்ய ஈச்பவ யவக்க
ஆம்ிப்டயல், ணறுடி டப்ன யவப்னகலம் பனணமறு

ணஸ் இலத்டக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மல் ன்

ண்டபட? னர்ஞத்பம், யத்த றகமடேபம் பமபிட்மல்
ழமகட்டும். சூன்தணமகழப இனந்டமலும் இனந்ட பிட்டுப்
ழமகட்டும். சூன்தணமகழப இனந்டமலும் இனந்ட பிட்டுப்
ழமகட்டும். இந்ட ணயன் கன்ம ின்ம இலப்னம்,
ளகட் யவப்னகலம் உண்மக

இங்ளகமடுக்கமணயனந்டமழ ழமடம்'ன்று ழடமன்மம்.
ஏநவுக்கு வணன்ட் ஸ்ளடிதமகய,
யவப்ில்மணயனக்கய க்குபம் ளற்ின்
அப்ிதயக்க ழபண்டித ஈச்ப ஸ்ணவஞவதப் ற்ய
இப்டிக் கபவப்ழப ழபண்மம். அந்ட ஸ்ழறக்கு
அப்னம் ணஸ் ளகட் ண்ஞங்கநில் ழமகழப

ழமகமட. என ீபன் ளமம்வும் ிதத்டப்ட்டு
ண்ஞங்கவந யறுத்டயத் டன்ிம் ணவக்

ளகமடுத்டின் ஈச்பன் அபவக் ளகட்டுப் ழமகும்டி
பிணமட்மன். ஈச்ப க்டயனேம் ிழவணனேங்கூ ணயன்
கமரிதந்டமன் ன்மலும் இடற்கப்னம் எனமலம் ணஸ்
ளகட்டற்குப் ழமகமட; டன்வ அடிழதமடு கவத்டக்
ளகமள்கய ளணௌத்டக்ழக ழமகும்.
டஷ்ர்கநமல் ணக்கு பனயதில் ஆத்ட உண்மகயளடன்று
ழமீ ஸ்கமவக் கூப்ிடுகயழமம். அந்டப் ழமீ ஸ்கமன்
டஷ்வ பிட்டிபிட்டு ம்வண ஆத்டயயனந்ட

கமப்மற்யதின் ம்வணனேம் தனறுத்டயக் டண்டிப்மம
ன்? அல்ட டமனும் ம்ழணமழமழத பட்டுக்குள்
ீ
பந்ட
இனந்ட பிடுபமம? ம்வண ஆத்டயயனந்ட ையத்ட

பட்டில்
ீ
ழசர்த்டின் அபன் ழமய்பிடுபமன் அல்பம?

இம்ணமடயரிடமன் ளகட் ண்ஞம் ழமக ஈச்பவ

ண்டகயழமம். இந்ட ஸ்ணவஞதமபட ளகட்வட
பிட்டிபிட்டு, ம்வண அம், ளமனள் இன்ம், படு
ீ
ன்டயல் 'படு
ீ ' ன்கயமர்கழந அடயல் ழசர்த்டபிட்டுத்
டமனும் ழமய்பிடும். ணவ வபத்டக்ளகமண்டு

ஆம்ிக்கும் க்டய ணஸ் அற்றுப் ழமகும் ஜமத்டயல்
ளகமண்டு பிட்டுபிடும்.
ஜ்ங்கநின் கூட்டுவும் இப்டித்டமன் ல்ம
உவும் அற்றுப்ழமகய யவக்குக் ளகமண்டு பிட்டு
பிடும். என பிடணம ற்றும் இல்மணயனக்க ழபண்டும்
ன்மல் அட உழ மத்தணமதில்வ. அடமல்
ளகட் பமத்வட பிட்டு த்ங்கம்

ழசழபண்டும். இடவும் உவுடமன். ஆமல் என னம்
ன்மகக் கிந்டின் டமமக இற்று பிலந்ட

பிடுகயணமடயரி , இட எனமள் னடிந்டபிடும். இவடபி
உதர்ந்ட கமந்ட அடேபத்டயல் ழசர்த்டபிடும். " த்
ங்கத்ழப யஸ்ங்கத்பம் " ன்று ஆசமர்தமள்
('ழகமபிந்ட'த்டயல்) ளசமல்கயமர்.
இப்டிழத God-thoughtயனந்ட no-thought உண்மகும். ஆமல்
இட னடயயனந்ட சூன்த no-thought இல்வ;ரினர்ஞ

ஸ்டயடய; 'டமட் 'லப்னகயடற்கு இழணதில்மணல் ஜமம்
னர்ஞணமக ளமம்ித யவ.
'த்ங்கம்' ன்டற்கு

இன்ளமன அர்த்டம்

ளசமல்மம். த்பஸ்ட ன்ட க்கமலும் ளணய்ப்
ளமனநமதினக்கும் ஆத்ணம என்றுடமன். ழடமத்ண
னத்டயவத ீக்கய அந்ட 'த்' டம ய ஆத்ணமபில்

ழசர்படடமன் 'த்ங்கம்'. த்னனர்கநின்

ங்கத்டயமல் ற்டும் யஸ்ங்கத்பம் கவசயதில்
இந்டப் ளரித 'த்'டயன் ங்கத்வடத்டமன் உண்மக்கயத்
டழபண்டும். அப்ழமட "மன், மன்"ன்று இப்ழமட
யவத்டக் ளகமண்டினப்ட டழபம, ம்னவத

இத்டவ உத்பங்கலக்கும் கமஞம் டழபம, அட க
ணமத்ண ஜமத்டயல் அடிட்டுப் ழமய், அந்ட ஜம
பஸ்டபின் னர்ஞமந்ட னொணமகழப மம் ஆகயபிமண.
அட ழபழ, மம் ழபழ ன்று யவக்கயபவ 'மன்',
'ட' ன்கய

ண்ஞங்கள் (அங்கம-ணணகமங்கள்

ன்வப) இனந்ட ளகமண்ழடமன் இனக்கும். னடயல்
த்பஸ்டவப ஈச்பன் ன்று ழபழதமக வபத்ழட
அபன் வகதில் இந்ட அங்கம ணணகம 'மவ'ப்
ிடித்டக் ளகமடுத்டமல் இட உத்பம் ண்டபவட
பிட்டுபிடும். அப்னம் அபன் ழபழதமக இனக்க
ழபண்மம் ன்று இவடத் டமமகழப உதர்த்டய,
உஞர்த்டயக் கமட்டி பிடுபமன்.
அடமல் என்வனேம் யவக்கமணல்
ளணௌணமதினப்ளடன்று னடயல் பமதின் ளணௌத்டன்
ஈச்ப ஸ்ணவஞ ண்டபடமக ஆம்ிக்கப்

ழபண்டும். ணமத்ணமவப ம்னவத இஷ் ழடபவட
டழபம அடபமக மபித்ட இப்டி ஸ்ணரிக்க ழபண்டும்.
மக்த் மசக்டயதமகழபம, உணமணழச்பமகழபம,
க்ஷ்ணய மமதஞமகழபம மபித்ட ளணௌணமக
த்தமம் ண்ஞ ழபண்டும். அடற்கப்னம் இந்ட
யவப்னம் ழமபட அந்டப் மசக்டயதின் அடேக்த்டமல்
க்க ழபண்டிதழமட க்கட்டும். ளணௌணமக ஈச்ப

ஸ்பனொ த்தமனம், ணறக்குள்ழநழத மண
னம்டமன் மம் ளசய்த ழபண்டிதட.

கண்வட யவத்டக் ளகமண்டினப்டயயனந்ட ழழ
இப்டி ஈச்ப யவப்னக்குப் ழமமலும் ழமகமம்.
அல்ட ந்ட யவப்னம் பமணயனக்கும் டிதமகக்

ளகமஞ்சம் னகயக் ளகமண்டுபிட்டு, அப்னம் அட ளபறும்
ஸ்டயடயதமக யன்று பிமணயனப்டற்கமக அந்ட
கட்த்டயல் ஈச்ப ணமக யவக்க ஆம்ிக்கமம். இந்ட
கட்த்டயல் அட ளகமஞ்சம் ணமகழப ஈச்பிம்
எட்டிக் ளகமள்ந ஆம்ிக்கும்.
னெ னுக்கும் உடவுபட
ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
னெ னுக்கும் உடவுபட
இத்டவ மள்* ீங்கள் ளசய்த ழபண்டித கமரிதங்கவநப்
ற்யழத ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன். ன் வபடயக

கமர்தங்கள் ளசய்த ழபண்டும், டர்ணைஞத்டக்கமக ன்
கர்ணமடேஷ்மங்கள் ளசய்த ழபண்டும், னெத்டக்கு
ன் ளசய்த ழபண்டும் ன்வடப் ற்யளதல்மழண
ளசமல்யபந்ழடன். இன்வக்கு என ணமற்மக
என்வனேழண ளசய்தமணல் ளணௌணமக இனக்கச்
ளசமன்மளன் ன்று ழடமன்யற்று. இடவும்
ீபடர்ணம்டமன். கமர்தங்கநமல் உண்மகய
ன்வணகவநபி இடடமன் ளரித ன்வண. ஆத்ணசமந்டய
இடயல்டமழ கயவக்கயட? னெத்டக்கும் இட ளரித
உகமந்டமன். ளகட்வடப் ழசயனேம், ண்ஞினேம்

னெத்வடக் ளகடுக்கணயனக்கயழமளணன்டமல்
ணட்டுணயல்வ. இம்ணமடயரி இந்டயரிதத்வடக்

கட்டுப்டுத்டபடமல் உண்மகய ஆத்ணசக்டயடமன்
னெத்டக்கு ணயகப்ளரித ழைணத்வட உண்மக்குபட.
அடமல், ணக்கநின் பமழ்க்வக னவதில் ளணௌணமக,
என கமர்தனணயல்மணல் அன்ன்றும் ளகமஞ்ச மனய அவணஞிதமபட - உட்கமர்ந்டயனப்வடனேம் ழசர்த்டக்
ளகமள்நச் ளசமல் ழபண்ளணன்று ழடமன்யதட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* அடமபட 1957

அக்ழமரியனந்ட 1958 ப்ல் பவ

ளசன்வதில் ஆற்யத உவகநில்.
ளணௌப் ிமத்டவ

ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
ளணௌப் ிமர்த்டவ
இன்வக்கு இவட பிதணமக டுத்டக்ளகமள்ந
அசமங்கத்டமனவத என அிப்மதம்டமன் 'ப்மபழக'
மக (டெண்டுடமக) இனந்டட. ணீ கமணமக, ள்நிக்

கூம் ஆம்ிக்கும்ழமட ணமஞபர்கலக்கு 'ப்ழதர்' இனக்க
ழபண்டுணம, ழபண்மணம ன்டயல் இண்டுபிட
கனத்டக்கள் இனந்ட பந்டயனக்கயன். டவபர்கநில்
சய ழர் ளடய்பக்டய உள்நபர்கநமகவும், சய ழர்
அப்டிதில்மடபர்கநமகவும் இனக்கயமர்கள்.
அடமல்டமன் அிப்மத ழடம். அப்னம்

ளடய்பக்டயதில்மடபர்கலம் 'ஸ்கூல் ஆம்த்டயல்
'ப்ழதர்' ன்ட

ீண்கம பனக்கணமக இனந்ட

பந்டபிட்ழட;இவட டுத்டபிட்மல் மன் ளமம்ப்
ழரின் அடயனப்டயக்குப் மத்டயணமக ழபண்டிபனழண!'

ன்டமல், ப்ழதர் இனந்டமல் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும்,
இஷ்ப்ட் சங்கள் ண்ஞட்டும்,
இஷ்ணயல்மடபர்கலக்குக் கட்மதணமக்க ழபண்மம்
ன்று ளசமல் ஆம்ித்டமர்கள். ஆமல் இழடமடு

ிச்வ டீர்ந்ட பிபில்வ. 'ப்ழதர்' ன்மல் வட
வபப்ட? இடழபம ணடச்சமர்ில்மட ளக்னைர்

அசமங்கம். அழக ணடங்கவநச் ழசர்ந்ட சங்கள் ழசர்ந்ட
டிக்கும்ழமட ந்ட என ணடத்டயன் ிமர்த்டவவத
ணட்டும் வபத்டமலும் டப்மகயபிடுழண ன்று

ழதமசயத்டமர்கள். னடிபமக இப்ழமட சங்கள் ல்மனம்
மங்கள் ஆம்ிப்டற்கு னன்மல் இண்டு யணயழணம
னென்று யணயழணம ளணௌணமகப் ிமர்த்டவ ண்ஞிக்
ளகமள்நட்டும் ன்று டீர்ணமம் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

சயன்க் குனந்வடகலக்ழக இப்டி ளணௌத்வட அபர்கள்
ளசமல்படமல், மனந்டமன் ளரித குனந்வடகலக்கும்

ளணௌத்வடப் ற்யச் ளசமல்மழண ன்று ழடமன்யற்று.
அபர்கள் ணட்டும்டமன் ணமஞபர்கநம ன்? ீங்கள், மன்
ல்ழமனம் ணமஞபர்கள்டமன். ழமகம் ன்கய இந்ட
ளரித ஸ்கூயல் பமழ்மள் னமவும் பிதங்கவநத்

ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டித பித்தமர்த்டயகநமகத்டமன் மம்
ல்மனழண இனக்கயழமம்.
இன்வக்கு ீங்கள் கற்றுக்ளகமண்ட ளணௌ பித்வத. '
ழணமம் ன்ட ஜம பம்ன 'ன்று ிம்ண

பித்வததமகழப அவடச் ளசமல்யதினக்கயட. ன்ணம

டுத்டடற்கு இந்ட ன்ணமபில் மம் ன்ளன் ளசய்த

ழபண்டுளணன்று ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டிதட வ்பநவு
அபசயதழணம, அவ்பநவு அபசயதம் என்றுழண ளசய்தமணல்,
ழசமணல், யவக்கமணல் இனக்க ழபண்டுளணன்று ளடரிந்ட
ளகமள்படணமகும். ணஸ் ழமகயடிளதல்மம்

யவப்ட, பமதில் பந்டடிளதல்மம் ழசுபட ன்மல்,
ிற்மடு ன்ணமபின் வழத அவதபில்வ ன்று
டக்கப்டும்டிதமகும். அடமல்டமன் ணவ அக்கய

ளணௌணமதினக்க ழபண்டுளணன்று ளடரிந்ட ளகமள்பழட
(அப்டிச் ளசய்பட அப்னம் இனக்கட்டும்) உங்கலக்கு
என பித்தம மம் ன்று யவத்டச் ளசமன்ழன்.
மன் கற் மம்
ளடய்பத்டயன்குல் (னென்மம் மகம் ளணௌம் )
மன் கற் மம்
ளணட்மறக்கு பந்டடயல் மனும் என மம் கற்றுக்
ளகமண்ழன். ளணௌத்டமல் கயவக்கய சமந்ட ளநக்தம்
சமச்படணமக யவத்ட யற்ட;அடமபட த்டவ

கஷ்த்டக்கு டுபிலும் கஷ்ம் ளடரிதமணல் ஆந்டணமக
இனக்கும்டிப் ண்டபட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

கஷ்ழண இல்மணயனக்க ழபண்டுளணன்மல் னடிதமட.
கஷ்ம் இனக்கத்டமன் ழபண்டும். அப்ழமடடமன் கர்ணம
கனயனேம். ஆமலும் அட கஷ்ணமகத் ளடரிதக்கூமட. எழ
என 'அதிட்த்' டயமபட இவட மன் ளடரிந்ட
ளகமண்டற்கு ளணட்மஸ் பமம் மதம்

ண்ஞிதினக்கயட. இங்ழக னவ மர்க்க ழபண்டும்
ன்டற்கமக ீங்களநல்மம் க்டயழதமடு கும்யல்

ளடரிந்ட கஷ்ப்ட்டுக்ளகமண்டு ணஞிக் கஞக்கமகக்

கமத்டக் ளகமண்டினக்கயீர்கள். னவ மர்க்கயழமட
இத்டவ கஷ்னம் ணந்ட உத்மம் உண்மகய
மமதஞம், வ ன்று ஆந்டணமக ஆம்ித்ட
பிடுகயீர்கள். ணற்பர்கலக்கும் இட ல்டடமழ ன்
ல்ளண்ஞத்டயல்டமன் இப்டிச் ளசய்கயீர்கள். ஆமல்
இடமழழத ளமம்வும் சப்டனம், distraction -ம்
(கபச்சயடலும்) ற்ட்டு பிடுகயட ன்று சய

ழனக்குத் ழடமன்ழப, "Silence Please!" ன்று அட்வகள்
லடய ணமட் ஆம்ித்டமர்கள். மன் அபற்வக்
கனற்யபிச் ளசமன்ழன் ன்?' இப்ழமடடமன் ணக்கு என
மம் டித்டப் மஸ் ண்ஞ ந்டர்ப்ம் பந்டயனக்கயட.

இவட லபபிக் கூமட' ன்று யவத்டத்டமன் கனற்ச்
ளசமன்ழன். ஈஸ்பமடேக்த்டயல், இப்ழமட த்டவ

சப்டணயனந்டமலும் மன் மட்டுக்குப் னவவதப் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கப் னகய பிட்ழன்.
அடமல் இன்று ளணௌத்வடப் ற்யப் ழசயட க்கு
ளநகர்தணமகப் னவதின்ழமட ீங்கள்
ழசமணயனக்கும்டிப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்

உத்ழடசத்டயல். உங்கலக்ழக அடன் ிழதமம்
ற்ழபண்டுளணன்றுடமன் ளசமன்ழன். இத்டவ மள்
உங்கள் இஷ்ப்டி மடி, ழசய, வ
ளசய்டமகயபிட்டிதமல், இப்ழமட உங்கவநப்
னவதின்ழமட ளணௌணமக ணமயகணமகப்
ிமர்த்டவ ண்ஞிக் ளகமள்நச் ளசய்படயல்
யதமதணயனக்கயளடன்று ழடமன்யற்று. சும்ணமதினக்கும்

றகத்டயன் ழசணமபட உங்கலக்ளகல்மம் ளடரித
ழபண்டும் ன் ஆவசதில் ளசமன்ழன்.
அநபயந்ட ளசதற்டுக
ணயடத்டக்கமகழப ணயவககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
அநபயந்ட ளசதற்டுக !* (1)
ணயடத்டக்கமகழப ணயவககள்
" பிடபிடணமகப்

ண்ஞி னெக்வகப் ிடிக்கத் டயன்னு" ன்று

என சமஸ்டயம்!னம கல்ங்கள் ன்று பனயமட்டு
னவகவநக் கூறும் னஸ்டகங்கள் இப்டிச்

ளசமல்படமகத்டமன் அர்த்டம்! அபற்யல் வழபத்தம்

ண்டம்ழமட, "வழபத்தம் ட்ழமழடம்" ன்று
ழமட்டினக்கும். "ஷ்ழமழடம்" ன்மல்
அறுசுவபனேன் கூடித ழம டயனுறகள். அத்டவ
பிட அன்ங்கவநனேம், பிதஞ்ங்கவநனேம்,

க்ஷ்தங்கவநனேம் ஸ்பமணயக்குக் கமட் ழபண்டும்.
அபனுக்கு ளபறுணழ கமட்டுபடடமன். "யழபடதமணய"
ன்மழ, "ளடரிபிக்கயழன்", அடமபட "இந்ட

ஆமளணல்மம் உக்கு னன்மல் வபத்டயனப்வட
உக்குத் ளடரிபித்டக் ளகமள்கயழன்" ன்றுடமன்

அர்த்டழண டபி, "உன்வச் சமப்ிப் ண்டகயழன்"
ன்று அர்த்டணயல்வ. ங்ழகழதம மணழடபர் ணமடயரி
எனத்டமல்டமன் அபவச் சமப்ிப் ண்ஞ னடினேம்;
மளணல்மம் அபனுக்குக் கமட்டிபிட்டு, ளடரிபிக்கயழடமடு
ரி. அபன் மர்வப ட்டமழழத அந்ட வழபத்தம்

ிமடணமகயபிடுகயட. அவட மம்டமன் சமப்ிடுகயழமம்.
ஆடமல் சுசய னசயதமய்  டயனுற ண்ஞி மம்
ன்மகச் சமப்ி ழபண்டும் ன்று சமஸ்டயழண
ளசமல்படமக ஆகயட!
இன்ளமன க்கம் சமஸ்டயத்டயழழத அழக

உபமங்கள், னம் ணட்டுந்டமன் சமப்ிமம், ங்கூக்
கூமட ன்ளல்மம் கண்டிப்ன.
என க்கம் ழபட ழகமம், மணமதஞ பமம், மகபட
ப்டமம், ரிகவட, வ, மல்ம, சயப்நம

ணயனடங்கம், " கடதந்டச்ச ணமம் யத்தம் "ன்று கபமழ
ளசமன்டி*அபன் கவடகவநழத ஏதமணல் ழசுபட

மடுபட, இன்னும் ணயஞ்சயமல் ஆந்டக் கூத்ழட ஆடுபட
ன்று அணர்ககநம் ழணநடமநம், ழசகண்டி, அடயர்ழபட்டு.

இன்ளமன க்கம் ழமகழண ழமமலும் ழமகட்டுளணன்று
ளணௌணமக னெக்வகப் ிடித்டக் ளகமண்டு உட்கமர்ந்ட
பிடுபட.
என க்கம் ய, கயய;தஜ்ஜத்டயல் சுவபக் ளகமடுப்ட.
இன்ளமன க்கம் ளமம்ப் ிஞ்சமகப் னங்கமவதப்
யத்டபிட்மல்கூப் மளணன்று ிமதசயத்டம்.
என க்கம் னி, கமட்ழரி ன்று கப்ட்வப. அப்னம்
ளௌம்தணமக ழடபடம னொங்கள். பிடணம கர். மலு
வக, ட்டு வக, த்டக் வக, டயளட்டுக் ன்று அழக
னெர்த்டயகள். னெஞ்சூரியனந்ட தமவ, சயங்கம் பவ
பமங்கள்.

இன்ளமன க்கம் யர்குஞம், மணம் னொம் இல்வ,

கபமனுணயல்வ, க்டனுணயல்வ ன்று ழபடமந்டம்.
எழ சமஸ்டயங்கழந இப்டி என்றுக்ளகமன்று
பித்தமணமகச் ளசமன்மல் ன் அர்த்டம்?
ணக்குத் ளடரிந்ட இத்டயல் ஆம்ித்டத் ளடரிதமடடற்குப்
ழமகழபண்டுளணன்று அர்த்டம். அப்டிக் ளகமண்டு

ழமபடற்கமகழப ணக்குத் ளடரிந்டட, ளடரிதமடட ன்று
ளமம் பித்தமனள்நடமதினக்கய இண்வனேம்
ளசமல்கயட.
ணக்கு ன் ளடரிகயட?த்வபட ப்ஞ்சந்டமன். கப்ட்
னொ பித்தமங்கள், குஞ பித்தமங்கள், ணற்
பித்தமங்கள் ளகமண்டம த்வபடந்டமன் மம்
இனக்கய யவ. பிட னசயகள், பிடக் கமட்சயகள்,
பிடக் ழகள்பிகள், ழகமம், டமம், ிழவண, சமந்டய,

உக்ம், ளநம்தம் ன்று பிட உஞர்ச்சய ழபகங்கள்,
குஞ பித்தமங்கள், மணம் னொம் இவபடமன் மம்
இனக்கய யவதில் ளடரிபட.
'மம்

இனக்கழபண்டித யவ ன்? இப்ழமட ணக்குத்

ளடரிதமடடமக இிழணல் மம் ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டிதட ன்?'ன்மல் அடடமன் இந்ட த்வபடத்

ழடமற்த்டக்ளகல்மம் ஆடமணமதினக்கய என்ழ என்று
- 'அத்வபடம்'ன்று ன்ழணம என்று ளசமல்கயமர்கழந
அட. அங்ழக னசயதில்வ, சப்டணயல்வ, னொணயல்வ,
மணணயல்வ, குஞணயல்வ. ஆமல் இடற்ளகல்மம்
கமஞணமட இனக்கயட.

ளடரிந்டவடழத ளடய்ப ம்ந்டனள்நடமக்கயத்

டழபண்டுளணன்றுடமன் 'வழபத்தம் ட்ழமழடசம்',
ரிகவடனேம் வ சத்டனம், உக்-ளநம்த
ழடபவடகள், அபற்றுக்கு அடேகுஞணம யம்வஅயம்வக் கமர்தங்கள்.
ஆமல் ளடரிந்டழடமடு ணட்டும் யற்கப்மட,
ளடரிதமடவடனேம் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமகத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டுளணன்றுடமன் ட்டிி - னசய இல்மட
ணமசமம்; ளணௌம் - சத்டணயல்வ; யர்குஞப் ிம்ணம் மண னொணயல்மட ணமசமம்.
இப்டி இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கவநச் ளசமல்யபிட்மல்
ணட்டும் ரிப்ட்டு பமட. இண்வனேம் link

ண்டபடற்கு (இவஞப்டற்கு) என்று ளசய்தழபண்டும்.
மம் பமழ்கய னவதில் ல்ம aspect-ம் இந்ட link - reflect
ண்டம்டிதமக (இந்ட இவஞப்வப்
ிடயயக்கும்டிதமக) பமனழபண்டும்.
இந்ட 'யங்க்'ன்?அடடமன் ணயடணமக இனப்ட.
ணமழன் ன்கயமர்கழந, அட. 'ணயடபமடய' கள்ன்று

ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள். "உழ னர்ஞ ஸ்பமஜ்தம்
ழபண்டுளணன்று அபப்க்கூமட. அழட ணதத்டயல்
ளபள்வநக்கம மமங்கத்டக்கு இத்டவ ஆடயக்தனம்
இனக்கபிக் கூமட" ன்ட அபர்கள் கட்சய. அபர்கள்
ளசமன்டயல் உள்ந யதமதம் இப்ழமட ஸ்படந்டயம்
பந்டபிட்டு ணக்ழக ளடரிகயட!

டயலும் ணயவகதமகப் ழமகமணல் டுயவவணதில்

இனப்டடமன் ணயடம். 'ணயடம்' ன்மல் 'அநக்கப்ட்',
'அநபயந்ட'ன்று

அர்த்டம். Measured behaviour ன்று

ளசமல்லும்ழமடம் டயலும் டீபிணமகப் க்கமணல்,
யடமணமக, கபணமகச் ளசய்பவடத்டமழ ன்ட measured
குயக்கயட? Measured -டமன் ணயடம். 'ஜ்தமளணட்ரி' ன்கயழமழண
அட 'ஜ்தம-ணயடய' ன் ம்ஸ்க்னட பமர்த்வடடமன். 'ஜ்தம'
ன்மல் னணய. 'ணயடய' ன்ட 'ணயடம்' டமன் - அடமபட

அநக்கய பிடயனவ. தஞ்த்டயல் ழபடயவக யர்ணமஞம்
னமடகலக்கு னணயவத அநப்டயயனந்ழட 'ஜ்தமளணட்ரி'
உண்மதிற்று. 'ழைத்ம்' ன்மலும் னணயடமன்.

அடமல்டமன் இடற்கு 'ழைத் கஞிடம்'ன்று ளதர்
இனக்கயட.
ளசய்கய கமரிதம், ழசுகய ழச்சு ம்மடயப்ட,
ளசபனயப்ட, னத்டயவத ஏபிட்டு யவப்ட, அவபட,
சமப்ிடுபட, ட்ளஸ் ண்ஞிக் ளகமள்பட, ளமலட ழமக்கு
ல்மபற்யலுழண, எவ்ளபமன்யலுழண 'ஏபமக'ப்

ழமய்பிமணல், ணஸ் டற்கும் பசப்ட்டு பிமடடி,
அநபயந்ட measured -ஆக வபத்டக் ளகமள்படடமன் ணயடம்.
ல்மபற்யலும் இப்டிப் ண்டகய னக்கம்

பந்டபிட்மல் சயத்டம் ணயவதில் ண சமந்டணமக
ஆபபடற்கு உடவும்.
னக்கம் ப்டி பனம்?ஈஸ்ப க்னவதில்டமன் பனம்.
'அந்ட

க்னவ ப்டி பனம்? ' ன்மல், அடற்கமகத் டமன்,

அவட பனபித்டக் ளகமள்படற்கமகத்டமன், இண்டு
'க்ஸ்ட்ரீம்'கநமக

அடேஷ்மங்கவந சமஸ்த்ங்கள்

ற்டுத்டயக் ளகமடுப்ட. ணக்குத் ளடரிந்ட யவதில் என
க்ஸ்ட்ரீணமக ண்டிவக ழமம், மட்டு, கூத்ட

ஆகயதபற்வனேம், டயனுசு டயனுசுகநில் அினசய கண் ம்
ணறக்கு ற்டி அழக ளடய்பங்கள்
ஆகயதபற்வனேம் என க்கம் ளசமல்யக்ளகமண்ழ, அழட
ணதத்டயல் இன்ளமன க்ஸ்ட்ரீணம, உண்ஞமட
உங்கமட ழசம யவவதனேம், யர்குஞ க
ணமத்ணமவபனேம் ஜமகப்டுத்டயக்ளகமண்ழதினப்ட.
இப்டி இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கவநனேம் ணமய ணமய
அப்தமம் ளசய்கயடமழழத, டமசயன் இண்டு
டட்டுகநிலும் 'ளபதிட்' கவநப் ழமடுபடமல் அட ண
யவக்கு பனகய ணமடயரி ணற ணத்டக்கு பந்ட,
அழடமடு பமழ்க்வகதின் ல்ம அம்சங்கநிலும்
ணமழன் பந்டபிடும்.
என கதிற்வ 'ளடமய்தமணல் யல்லு' ன்று ளபறுணழ
பிட்மல் அட யற்குணம? அவட இண்டு க்கம் இண்டு
கனயவத ட்டு இண்டு ழகமடிக்குணமக இலத்டக்

கட்டிமல்டமழ ண யவதில் ளடமய்தமணல் யற்கும்?
அப்டித்டமன் டமமக ண யவக்கு பமட ம்

பமழ்க்வக னவவத அப்டி பப் ண்ஞழப இண்டு
ழகமடிதமக இண்டு பிட க்ஸ்ட்ரீம்கநில்
அடேஷ்மங்கவநக் ளகமடுத்டக் கட்டிப் ழமட்டினக்கயட.
ழமக ணமழனுக்குப் ழமகத் ளடரிதமடடமல்,
க்ஸ்ட்ரீம்கவந ணதமடேஷ்மத்டயல் ளகமடுத்ட, அடன்
பனயதமக, மம் பமழ்கயன் னவ ணமழில்
ழமகும்டிப் ண்ஞிதினக்கயட.

இட ணடங்கநில் அயம்வ, அனொ த்தமம் ன்று
டமபட என க்ஸ்ட்ரீவண ணட்டும் வபக்கயழமட
ங்கநமல் அந்ட ிகு டமங்கமணல் fail ஆகயமர்கள்.
அப்டிதில்மணல் ணமறுட் இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கவந
ம் ணடம் ணமற்யச் ளசமல்படமல், cha ீரீணீ -ல் ஆவச
ளகமண் ீப ணஸ் இஷ்த்ழடமடு இப்டி ணமற்ய
ணமற்யப் ண்டகயட.
ணதமடேஷ்மம் ன்று இப்டி எவ்ளபமன ணதத்டயல்
ண்டபடமக ணட்டுணயல்மணல், டம கம
பமழ்க்வகப்ழமக்கமகவும் ளயதமகவும் ின்ற்
ழபண்டித அயம்வ, ிைறத்பம் னடமபற்யலும்
ம் ணடம் ணற்பற்வப்ழமல் எழ கண்டிப்மக

ல்மனக்கும் க்தத்வட பிடயக்கமணல் ிரித்டக்

ளகமடுத்டயனப்வடப் ற்ய யவதச் ளசமல்யதினக்கயழன்.
இடமளல்மந்டமன் ம் ணடம், இத்டவ ஆசம
சமஸ்த்ணயனந்ட ழமடயலும், ணற் ல்ம

ணடங்கவநனேம்பி flexible -ஆக (ளகயழ்ந்ட ளகமடுப்டமக)
ஆகய, இடற்கு என சயஞ்ீபித்பம் ற்ட்டினக்கயட.
ணதமடேஷ்மங்கநில் இப்ழமட மம் இனக்கய

டவசதில் ம் ணடம் கமட்டும் இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கநில்
ண்டிவகச் சமப்மடு, வக் கூத்ட, உனப பனயமடு
இபற்யல் கயவக்கய ஆந்டம் ட்டிிதிலும்,

ளணௌத்டயலும், ஆத்ண த்தமத்டயலும் கயவப்டயல்வ.
ழடம என மர்வபதின் ழரிலும், 'இட ளரிதபர்கள்
கமட்டும் பனயதமச்ழச' ன் ம்ிக்வகதின் ழரிலுந்டமன்

இப்ழமட ணக்குத் ளடரிதமடவபதமக இனப்பற்றுக்கம

அடேஷ்மத்வடப் ண்ஞ னடிகயட. ஆமலும்

பிமணல் ழமமல் பமழ்க்வகதில் ணமழன் பனம்.
இப்டி ணமழில் ன்மக் னக்கப்ட்டு னடயர்ந்ட
யவவண, கிந்ட யவவண உண்மகயழமட, இப்ழமட
ட ணக்குத் ளடரிதமடடமக இனக்கயழடம, இன்ளமன
'க்ஸ்ட்ரீம்'ஆகத்

ழடமன்றுகயழடம, வட மம் ழடம என

மபவதின் ழரில்டமன் ளகமஞ்சம் ஊகயத்டப் மர்க்க
ணமத்டயழண னடிகயழடம, அட - அடமபட ணமத்ழபமடு
கணமக என்யதினக்கய யவ - க்ஸ்ட்ரீணமக
இல்மணல், ணம க்ஸ்ீரிதன்மக ஆகயபிடும்.
அநபயந்ட, டயலும் ஏபமகப் ழமகமணல், ணயடணமக
ணத்தணமகப் ழமகயவடத்டமன் கபமன் கர வடதில்
உழடசயத்டயனக்கயமர்:

மச்தச்டஸ்ட ழதமழகம (அ) vF  வசகமந்ட-ணச்ட :*
 சமடய ஸ்பப்-சரஸ்த மக்ழடம வப சமர்ற **
னேக்டமம-பிமஸ்த னேக்ட-ழசஷ்ஸ்த கர்ணற *
னேக்ட-ஸ்பப்மபமழமடஸ்த ழதமழகம படய டக : ம **
(6-16,17)
"ளனந்டீி

டயன்கயன்பனுக்கும் ழதமகம் யத்டயக்கமட;

எழ ட்டிி கயக்கயபனுக்கும் யத்டயக்கமட. ப்ழமட
மர்த்டமலும் டெங்குகயபனுக்கும் ழதமகம் பமட;
டெக்கழணதில்மடபனுக்கும் பமட. சமப்மடு ஞ்சமம்,
ணற் கமரிதம் ல்மபற்யலுழண ணயடணமக

இனக்கயபனுக்குத்டமன் ழதமகம் யத்டயக்கும்; ம்ம

டக்கத்வடப் ழமக்கும்" ன்கயமர். ணயடணமக இனப்டற்கு

இங்ழக கபமன் ளசமல்லும் பமர்த்வட 'னேக்டம்' ன்டமகும்.
'ப்டி

னேக்டழணம அப்டிப் ண்டங்கள்'ன்று மம் கூப்

ழச்சயல் ளசமல்கயழமம். 'னேக்டம்', 'ழதமகம்'ன் இண்டு
பமர்த்வடனேம் 'னேஜ்'ன்னும் எழ டமடபியனந்ட

பந்டவபடமன். 'னேஜ்' ன்மல் இவஞப்ட. ீபமத்ணமவபப்
ணமத்ணமழபமடு இவஞப்ட ழதமகம். அப்டி இவஞக்க
பனயதமக உள்ந ணயடணம ழமக்ழக 'னேக்டம்'.
க்ஸ்ட்ரீனக்குப் ழமபடடமன் ணயன் ழச்சர்.
'ணயடணமதின' ன்மல்

அடமல் னடிபடயல்வ. இடற்கமகத்

டமன் சமஸ்டயங்கள், "இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கலக்கு ணமய

ணமயப் ழம"ன்கயட. "ணயடணமகச் சமப்ிடு ன்மல் மக்கு
ழகட்கணமட்ழன் ன்கயடம? ரி, இழடம ண்டிவககவநக்
ளகமடுக்கயழமம்; இந்ட மட்கநில் ட்ழமழடணமகச்
சமப்ிடு" ன்கயட. ஆமல் இழடமடு பிமணல்,
ஈடுகட்டுகயடற்கு வ்ட உபம டயங்கவநனேம்

பிடயக்கயட. இப்டிழத சய மட்கநில் "பமய் ளகமண்
ணட்டும் கத்ட;ஆடு; மடு" ன்று பிட்டுபிட்டு ழபழ சய
மட்கநில் "பமவதத் டயக்கழப டயக்கமழட" ன்று
ளணௌத்வட அடேஷ்டிக்கச் ளசமல்கயட. இந்ட

ல்மபற்வனேழண ளடய்ப ம்ந்டப்டுத்டயக்
ளகமடுக்கயட. ித்ன கமர்தம், ஞ்சமதடம், வபச்பழடப
ய, அட இட ன்று டகலக்கு (பற்றுக்கு)
பனயமட்வச் ளசமல்லும்ழமழட, 'கமம்ன்ழட்'ண்ஞ
"ப்ஹ்வணபமணஸ்ணய"*3 ன்று னெக்வகப் ிடித்டக்
ளகமள்நவும் ளசமல்கயட.

பமழ்க்வகதம்சங்கநில் டமமக ணயடணமக இனக்க னடிதமட
ணடேஷ்த ஸ்பமபடடக்கு இப்டி ணதமடேஷ்மத்டயல்
இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கவநனேம் அப்தமம் ண்டபழட
ணயடப்டுத்டபடற்கு பனயதமக ஆகயட. உபமத்டமல்
பினந்வட 'மன்ஸ்'ண்டபட, ளணௌத்டமல்

உத்மக் கூத்வட 'மன்ஸ்'ண்டபட ன்யப்டி
சமஸ்டயப் ிகமம் என க்ஸ்ட்ரீணமல் இன்ளமன்வ
'மன்ஸ்' ண்டகய

னக்கத்டமல், பமழ்க்வகதின் ல்ம

அம்சங்கநிலும் டமசு ணணமக யற்கய ணயடணம

யவவண, 'னேக்ட'ணம யவவண வகபனம். இண்டு
பிடத்டயல் ணயவகதமக ணமய ணமயப் ண்டபடமழழத
ணயடம் பந்டபிடும்!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1

இவ்வுவவத ளடய்பத்டயன் குல் னடற்குடயதில்

சனெக பிதங்கள் ன்ய ிரிபிலுள்ந
கஞக்கமதினக்கடம் ன் உவனேன் இவஞத்டக்
ளகமள்நமம்.
*2

கர வட10.9.

*3

மன் ிம்ணமகழப இனக்கயழன் ன் அத்வபட

பமக்கயதம். ந்டயதமபந்டத்டயல் இந்ட அடேந்டமனம்
அங்கணமகும்.

அநபயந்ட ளசய்டல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் அநபயந்ட
ளசதற்டுக )

அநபயந்ட ளசய்டல்
ந்ட சக்டயவதனேம், டயபிதத்வடனேம் பிதணமகச்
ளசபனயக்கமணலும், அழட ணதம் எழதடிதமகப் னட்டி
வபத்டக்ளகமண்டு பிமணலும், டமனும் னெனம்
தவனேம்டி அநபயந்ட ளசபனயக்கவும், கமத்ட

வபத்டக் ளகமள்நவும் ழபண்டும். தன்கநில் ளரிதடம
ஈச்ப மைமத்கமத்டக்குங்கூ அநபயந்ட இந்டப்
ழமக்கு பனய ளசய்னேம். ணயவக்கு பழபண்டும்.
ளபலுக்கு பழபண்டும். Water finds its level.ீபத்ணம
ளபலுக்குண பந்டமல்டமன் ணமத்ண னத்டயத்டயல்
கக்க னடினேம். இடற்கு டயலும் அநவு, ணயடம் ழபண்டும்.
அநபயந்ட வடனேம் ளசய்பமல்டமன் ண த்தத்வட
அயத னடினேம் ன்வடத்டமன் டயனனெர்,

கஞக்கயந்டமர்க்கன்யக் கமஞளபமண்ஞமடட
கஞக்கயந்டமர்க்கன்யக் வககூமக் கமட்சய (1.316)
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர். அபர் ண்ஞி டைலுக்குத்
'டயனணந்டயம்' ன்று

ளதர். அடமல் இந்ட பமர்த்வடகள்

ணந்டயம் ணமடயரிதமவபதமகும்.

அடயகணமகப் ழமகமணல் ல்மபற்யலும் கஞக்கமய்

இனக்க ழபண்டும். ழச்சு, ண்ஞம், ளசய்வக, உஞவு,
உவ, ளசவு டயமமலும் பமழ்க்வகக்கு வ்பநவுடமன்
அத்தமபசயதழணம அழடமடு கஞக்கமய் யறுத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும். இப்ழமட ண்டகயணமடயரி பிதம்

ளசய்தக்கூமட. கஞக்கமதினப்டடமன் இம் ம்

இண்டுக்கும் ன்வண ளசய்பட. ணளய

இல்மபிட்மல் ம் ப்டி ிக்கும்? அந்ட ணளய,
mental discipline பனபடற்கு

பமழ்க்வகதம்சங்கள்

ல்மபற்யலும் கஞக்கமதினந்ட கட்டுப்டுத்டயக்
ளகமள்பழட உடவும்.
இப்ழமவடத யவதில் ணதமடேஷ்மங்கநில்
இண்டு க்ஸ்ட்ரீம்கநிலும் ழமபடமழழத இப்டிப்ட்
அநவு, 'கஞக்கமதினக்கய' டன்வண உண்மகயட ன்று
ளசமன்ழன். ஆம் யவதில் ம்னவத
ணடமடேஷ்மம், 'கஞக்கு' இண்டுழண
க்பணமகமடவபதமகத்டமன் இனக்கும். ஆமல்
மநமபட்த்டயல் இவப என்றுக்ளகமன்று
ழமயத்டக்ளகமண்டு, என்வ ணற்ட

க்பப்டுத்டயக்ளகமண்டு ழமகும். அப்டிப் க்ப
ஸ்டயடயக்குப் ழமகப்ழமக கஞக்கயந்ட ளசய்பழட
ணயன் ணயவ ன்கய உதர்ந்ட ிசமந்ட ஸ்டயடயக்கு
ளகமண்டு பிடும். னர்ஞ க்பயவதிழம டன்ிதல்மக

மம் ளசய்கயளடல்மழண அநபயந்ட, கஞக்கமக அவணந்ட
ணற்பர்கலக்கு பனயகமட்டிதமக இனக்கும்.
பிட பவு ளசவுகநில் கஞக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் அநபயந்ட
ளசதற்டுக )

பிட பவு-ளசவுகநில் கஞக்கு
கல்பிதில் கஞக்குக்கு வ்பநவு னக்தத்பம்

டந்டயனக்கயழமம்? பமழ்க்வகதிலும் டழபண்டும். இப்ழமட

னொமய்க் கஞக்கு ணட்டும்டமன் னக்தணமதினக்கயட.

ல்ம ஆியலும் அக்கவுன்ட் ளைன், அட டபி
அக்கவுன்ன்ட்-ளல் ஆீஸ்கள் ன்ழ யவத
இனக்கயன். வனத கமத்டயயனந்ட இப்டி மமங்க
ரீடமதமக பவு ளசல்வுகவநக் கஞக்குப் மர்க்கும் ற்மடு
இனந்ட பந்டயனக்கயட. 'ளனங்கஞக்கு' ன்று வனத
மநில் என உத்ழதமகஸ்டர் - அபர்டமன் இந்மநில்
அக்கவுன்ன்ட்-ளல் ன்கயபர். இட உச்சத்டயலுள்ந
உத்ழதமகம். அடியவதில் இனந்டட, 'ளனங் கஞக்கு'
ன் ணமடயரி 'சயறுகஞக்கு' இல்வ; இந்ச் சயன்
உத்ழதமகத்டக்குத்டமன் 'கஞக்குப்ிள்வந' ன்று ளதர்.
'ிள்வந' ன்ட

இங்ழக 'சயயத', 'சயன்ட' ன்வடக்

குயக்கும்; ிள்வந மடய இல்வ. ளடன்ம்ிள்வந,
அஞிற் ிள்வந ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமட 'ிள்வந'
ன்ட சயன்வடத் டமழ குயக்கும்? அப்டிழத

கஞக்குப்ிள்வந ன்கயபர் மமங்க பவு-ளசவு
மர்ப்பர்கநில் சயயத ஊனயதர். ஆமல் அபனக்கு ல்ம
டேடக்கனம் ளடரிந்டயனக்கும். அடமல்டமன்

னன்ளல்மம் யல்ம களக்மக ட்ளதிிங்

ண்டகயபன் கூக் கஞக்குப் ிள்வநதிம்டமன்
ழபவ கற்றுக் ளகமள்ந ஆம்ிக்க ழபண்டுளணன்று
வபத்டயனந்டமர்கள்.
'இப்ழமட

இளடல்மழண ழப்ரில் (பவுக்குச் ளசவு)

ரிகட்டுபடமகக் கமட்டிபிட்மல் ழமடளணன்று
ஆகயபிட்ட; ஃவமன்ஸ் ணயிஸ்வப் மர்த்டமல்,
அப்டி ரிகட்மபிட்மல்கூப் பமதில்வ;

ளஃியட் ஃவமன்யங், (னொமய்) ழமட்டுப் ழமட்டும்,

ஊளல்மம் உகளணல்மம் கன் பமங்கயனேம்

ரிக்கட்டிடமகக் கமட்டிமல் ழமடம் ன்மகய
பிட்ட'ன்று ளசமல்யக்ளகமள்கயமர்கள். ளணமத்டத்டயல்
இப்ழமட ப
ீ
னவ ன்று ளசமல்ய, கஞக்கயல்மணல்
ஆவசகவநனேம் ழடபகவநனேம் ளனக்கய, அடற்கமகச்
ளசவபனேம் ளனக்கய, ணக்கவநளதல்மம்

கமநிகநமகவும், யம்ணடயதில்மடபர்கநமகவும்
ளசய்டயனப்டமகழப ளடரிகயட.
ழடவப, பவு, ளசவு ல்மபற்யலுழண
இப்டிதில்மணல், மம் அபற்வ என கஞக்குக்குக் கர ழன
ளகமண்டுபழபண்டும்.
பவு-ளசவு ன்ட ஞம் என்யல் ணட்டுணயல்வ.

ல்மபற்யலும் உண்டு. மம் பமர்த்வடவத அடயகம்
பிட்மல் டயமநிதிம் பமங்கயக் கட்டிக்ளகமள்கயழமழண
இடகூ பவு-ளசவுடமன். மம் பமதமல் பிட்ட
ளசவு; பமங்கய கட்டிக்ளகமண்ட பவு! மம்

அபடனம், டெங்கும்ழமடகூப் ண்டகய கமரிதம்
ன்? னெச்சுபிடுபட. அடகூ பவு ளசவுடமன்!கமற்வ
உள்ழந பமங்கயக்ளகமண்டு ளபநிழத பிடுபட பவும்

ளசவுந்டமன்! அடயல் கூக் கஞக்கு ழபண்டுளணன்றுடமன்
ப்மஞமதமணம், ணந்த் ம், ழமம் த்தமளணன்று 
ழதமகங்கவந வபத்டயனப்ட. னசுக் னசுக்ளகன்று ழபகணமக
ச்பமயத்டமல் ஆனேசும் குவனேம்; ஆத்ணம சுத்டப்ட்டு
சமந்ட யவக்கு பனபடற்கம மடி சணனம் ற்மட.
அடமல் னெச்சுக்கூக் கஞக்கமக பிடம் ன்று

வபத்டயனக்கயமர்கள். என மவநக்கு 21,600 ச்பமழண

பிடம் ன்று கஞக்கு. அடமபட என ச்பமத்டக்கு
மலு ளகன்ட் ஆகழபண்டும். மம் அபசணமகக்

கமரிதம் ளசய்னேம் ழமடம், ழகமடமத்டயலும் கமணம்
னடம உஞர்ச்சய ழபகங்கநிலும், னஸ் னஸ்ளன்று
என ளகன்ட், இண்டு ளகன்டிழழத என ச்பமம்
னடிந்டபிடும். அடற்கமகத் டமன், ஈடுகட் இன்ளமன

க்ஸ்ட்ரீணயல் ளமம் ழம் டீர்க்கணமக னெச்வசதிலத்ட
அக்கய வபத்ட, யடமணமக பிட்டுப் ிமஞமதமணம்

ண்ஞச் ளசமல்யதினப்ட. ஆக இந்ட சரீத்டக்கம
ஆனேஸ், சரீத்டக்குள்ழந இனக்கய ஆத்ணமபின் யவந்ட
ணயவதம ணமடயயவ இண்டுழண னெச்சு என
கஞக்கமதினப்டயல்டமன் அங்கயதினக்கயளடன்று
ளடரிகயட.
ளபநிதில் கமட்டுகய அக்கவுன்யல் ஆட்வத் டெக்கய
ணமட்டில் ழமட்டு ரிகட்டிடமகக் கமட்டி பிமம்.
ஆமல் "ணக்கு மழண accountable -ஆக இனக்க

ழபண்டும்"ன்கயமர்கழந, அடயல் ந்ட டகயடுடத்டனம்
ளசய்ட திக்க னடிதமட!மம் ளசய்கய அத்டவவதனேம்
கர்ண மையதமக எனத்டன் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கயமன்!அபவ ணமற்ழப னடிதமட!
ண்ஞித மத்டக்ளகல்மம் ஈமக டயர்த் டட்டில் னண்த
கர்ணங்கவந ற்யதமக ழபண்டும். அந்டக் கஞக்குப்
னஸ்டகம் அபன் வகதில் இனக்கயட. மம் ல்ட
ளசய்படயல் கஞக்கு பனக்கயல்மணயனந்டமல்டமன் அபன்
மன்ஸ்-ீட்வ ரி ளசய்த னடினேம். இப்டிக்
கஞக்கு பனக்கு இல்மணல் னண்தம் ண்டபடற்கு

ணளய னடயல் ற் ழபண்டும். அட ற்டுபடற்கு

ம்னவத ழச்சு, ண்ஞம், ணக்ளகன்று

ண்ஞிக்ளகமள்லம் கமரிதம், ளசமந்டச் ளசவு. சமப்மடு,
ட்ளஸ் ல்மபற்யலும் கஞக்கமதினந்டமல்டமன்
னடினேம். இவப தமபற்யலும் மம் கஞக்கமதினப்ட
சமச்பட 'ம' த்வட உத்ழடசயத்ழட ன்வட ணந்ட

பிக்கூமட. இப்ழமட ம் ர்றக்குள் இனப்டன் ம
ஷ்த்வடழத யவத்டக் ளகமண்டினக்கும் மம்
இிழணமபட னண்த மம் - ம ஷ்ம் ற்ய
யவத்ட, அந்டக் கஞக்குப் னஸ்டகம் ரி

கட்டுபடற்கமபற்வச் ளசய்த ழபண்டும்.
அரிக்ம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் அநபயந்ட
ளசதற்டுக )
அரிக்ம்
ணக்கமக ம்மடம் ளசய்டளகமள்பட, ளசபனயத்டக்
ளகமள்பட இண்டிலுழண ளமம்வும்

கஞக்கமதினப்டடமன் இடற்கு அடிப்வ. இவடத்டமன்
'அரிக்ம்' ன்று

ளரித டர்ணணமக சமஸ்டயங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயட. 'ரிக்ம்' ன்மல் உவவண
ழசர்த்டக் ளகமள்பட;அப்டிச் ழசர்த்டக்

ளகமள்நமணயனப்ழட 'அரிக்ம்'ீ ீபிப்டற்கு ட
அத்தமபச்தழணம அடற்கு அடயகணமக என டனம்னகூச்
ழசர்த்டக் ளகமள்நமழட'ன்டடமன் அரிக் டர்ணம்.
இவட ழதமக சமஸ்டயத்டயல் மடகன் அடிப்வதமகக்
ளகமள்ந ழபண்டித ந்ட 'தண'ங்கநிழழத என்மகப்
டஞ்ய (ழதமக றத்த்டயல்) ளசமல்யதினக்கயமர்.

'தணம்' ன்மல்

அங்கய வபப்ட. ணம மிகவநனேம்

அக்கய வபத்டத் டண்டிப்டமல் தணனுக்கு அப்டிப்

ளதர். ணவ அக்குகயடற்குப் டஞ்ய ழதமக
றத்ம் லடயமர். அடயழ ந்ட தணங்கநமக
அயம்வ, த்தம், அஸ்ழடதம் (டயனமவண) ,

ிம்ணசர்தம் ஆகயதபற்ழமடு அரிக்த்வடனேம்
ளசமல்யதினக்கயட. 'அட ழபடம், இட ழபடம்' ன்று
ளமனவநச் ழசர்த்டக் ளகமள்கய ஆவச அங்கடம்
ன்ழ இவடச் ளசமல்யதினக்கயமர். இந்ட ஆவச

அங்கயமல், ஞத்டமவச, அடற்கமக ந்ட ழடசத்டக்கு
ழபண்டுணமமலும் ழமய் ன் ளடமனயல்

ழபண்டுணமமலும் ளசய்தமம் ன் ப்ன, ந்டப் ளமய்
னநி ழபண்டுணமமலும் ண்ஞிப் ஞம் ண்ஞமம்
ன் அரிப்ன ல்மழண ழமய்பிடும்.
ணடே டர்ணசமஸ்டயத்டயல் ந்ட டர்ணங்கவந
அடிப்வதமகச் ளசமல்லுணயத்டயல் அயம்வ, த்தம்,
அஸ்ழடதம் இந்ட னென்வனேம் ளசமல்யபிட்டு

மமபடமக 'ளசௌசம்' ன்னும் சுத்டத்வடனேம், கவசயதில்
இந்த்ரித யக்த்வடனேம் கூயதினக்கயமர். 'ிம்ணசர்தம்'
ன்று டஞ்ய ளசமன்வடக் ளகமஞ்சம் பிஸ்டமம்
ண்ஞிமல் அடழப இந்டயரித யக்ம். டஞ்ய
ளசமன் அரிக்த்டக்குப் டயல் ணடே ளசௌசத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயமர். டக்கு அத்தமபச்தணமடற்கு
அடயகணமக என்வச் ழசர்த்டக் ளகமண்மல் அடழப
டயனட்டுடமன் ன்று ணடே யவத்டயனப்மர் ழமயனக்கயட.
அடமல் 'அஸ்ழடதம்'ன்று (டயனமவணவதச்)

ளசமன்டயழழத அரிக்னம் அக்கம் ன்று அபர்
அிப்மதப்ட்டினக்கமம்.

டயனட்டுக்குப்  ளஃின்! " உள்நங்கபர் கள்பன் ",
" சயத்ட

ழசமர் "ன்ளல்மம் கபமனுக்ழக டயனட்டுப்

ட்ங்கள்! பவு சயறுத்ட ளசவு ளனகயமல் அடழப

என டயனடு ன்று பசணயனக்கயட. கர வடதில் கபமன்
ழமக பமழ்க்வகக்கமபற்வ ழடப சக்டயகநிணயனந்ழட
ளறுகய ணிடமபன் அபற்வ அபர்கலக்கு
அர்ப்ஞிக்கமணல் அடேபித்டமல் அடழப என டயனட்டு
டமன் ன்கயமர்*.
ீபமடமத் ழடவபக்கு மஸ்டயதமக வடச் ழசர்த்டக்
ளகமண்மலும் அட ளகமள்வநதடித்ட வபத்டக் ளகமள்கய
ழடமம்டமன் ன்று கனடய, அரிக் டர்ணத்வடப்
ின்ற் னதழபண்டும்.
ம்னவத ஆசமர்தமலம் "பிழபக சூமணஞிதி" ல்
இவடச் சயப்ித்டச் ளசமல்யதினக்கயமர். ழதமகத்டயன்

னடல் பமசல் ளணௌம் ன்று ளசமல்யபிட்டு அடுத்டடமக
அரிக்த்வடழத கூறுகயமர்:
ழதமகஸ்த ப்டணம் த்பமம் பமங்யழமழடம அரிக் :*
னொமய் ன்று என்று ற்ட் மநமகத்டமன்
ளசமந்டத்டக்கு மஸ்டய ழசர்த்ட னெட்வ கட்டிவபத்டக்
ளகமள்பட, டன்னுவத டமவசகலக்ழக கன்ம ின்ம
ன்று ளசபனயப்ட இளடல்மம் அடயகணமகய,

டமடர்ணங்கள் ண்டபடற்கும், அரிக் டர்ணத்டக்கும்
மி உண்மகய பந்டயனக்கயட. னொமய் ன்று என்று

இல்மட மள் உண்ம ன்று ழடமன்மம். அப்டி என

மள் இனந்டயனக்கயட. ஆடயதில் ல்ம இத்டயலும் barter
ன்று என ளமனலக்குப் டயல் இன்ளமன ளமனவந
'க்ஸ்ழசஞ்ஜ்' (ரிபர்த்டவ)

ண்ஞிக்ளகமள்படடமன்

இனந்டழட டபி னொமழதம ஸ்ளர்யங்ழகம மழம
இல்வ. அப்னந்டமன் எவ்ளபமன சரவணதிலும்

னடமதங்கள் என அவணப்மகக் ளகட்டிப்ட்டு,
அங்கங்ழக மமங்கம் ழடமன்ய என ஆட்சய னவதின்
கர ழன பந்ட ிற்மடு மஞதம், களன்ய ன்ட

ழடமயற்று. ந்டப் ளமனநமமலும் இவடக் ளகமண்டு
ணடயப்வ யர்ஞதம் ண்டபட றணமதினந்டட.

வகதக்கணமக டுத்டப் ழமகும்டிதமகவும், வபத்டக்
கமக்கும்டிதமகவும் இப்டி என்வ
ற்டுத்டயக்ளகமண்மர்கள். ஆமலும் ஈஸ்ட் இண்டிதம

கம்ளி ஆட்சய பனகயபவ கூ ம் மட்டில் ல்ம
ங்கநிவழதனேம் பிழசணமக மஞதப் னக்கம்
இனந்டபிபில்வ. ழணல்ணட்ங்கநில் சய

கமர்தங்கலக்கு ணட்டுந்டமன் மஞத ணமற்த்டயல்
ளகமடுக்கல் பமங்கல் ந்டட. என மஞதத்டக்கு

யணமகழப அடன் ணடயப்ன இனக்கும்டிதமகத் டங்கம்,
ளபள்நி இபற்யழழத கமசு இனந்டமல், அடயணமகக்
கயவக்கமட இந்ட ழமங்கநில் அநபமகழப மஞதம்
ழமடுபமர்கள். அப்னணடமன் மஞதத்டக்கும் அடன்
ணடயப்னக்கும் ம்ந்டழணதில்மணல் யக்கல், ளசம்ன,
ளபறும் கமகயடம் ன்று ற்ட்ின் இஷ்த்டக்கு
அச்சடித்ட ல்ழமனக்கும் ல்மபற்றுக்கும்

பியழதமகயப்டமக ஆகயபிட்ட. இடற்கு னன்மடி , ணீ 
டைற்மண்டுகநில் கூ ளமடங்கலக்கயவழத ண்

ணமற்று னவதில் டமன் ளனம்மலும் பிதமமம்

ந்டட. அசமங்கத்டயற்குக்கூ பிவநச்சயல் ஆயல்
என ங்கு டமன்தணமகழப டமன் ளகமடுக்கப் ட்டு பந்டட.
மக்கய டமன்தத்வடப் ஞணமக்க னடிதமட. பிதபமத
மடு அல்பம இட?இங்ழக உற்த்டயதமகய ண்ங்கநில்
டமன்தம்டமன் ணயகவும் அடயகம். அழகணமக

எவ்ளபமனபனுக்கும் ளசமந்டணமகத் டண்டு யணமபட
இனக்கும்; அல்ட பர்ஞமச்ண ரிமம் மமங்கக்

கவணதமக இனந்டடமல் டன் குத்ளடமனயவச் ளசய்கய
அழகத் டவதினக்கு மணமன்தணமக யழணம,
டமன்தழணம கயவத்ட பந்டட. டபி மக்கயவத பிற்றுப்
ஞம் ண்டபடற்குப் ளனம்மலும் இணயல்மணழ
இனந்டட. அடமல் பனகய ழமகய
தமத்ரிகர்கலக்ளகல்மம் அன் சத்டயம், ழகமதியல்

னக்குறுஞி மலுகுறுஞி ன்று யழபடம் ண்ஞிப்
ிமடணமக பியழதமகயப்ட, ை ிமம்ணஞ ழமம்
ன்கய ணமடயரி டமடர்ணம் ன்ளல்மம் ளசய்ழட

டீழபண்டிதினந்டட. அப்னம் ஞணமய்ப் ண்ஞிப்
மங்கயல் ழமட்டுக் ளகமள்நமம் ன்று ற்ட் ின்டமன்
டக்ளகன்று த்டவ ழபண்டுணமமலும் ழசர்த்டக்

ளகமள்நமம் ன்டமக ரிக்த்டயன் உச்சயக்குப் ழமய்,
டம டர்ணம் ன்வடழத அவத்ட பிட்டமக
ற்ட்டினக்கயட.

அரிக்த்டக்கு ங்ழகழதம ழமகழபண்டிதடயல்வ.
மவந்ட டவனவக்கு னன்மல் ப்டிதினந்டமர்கள்
ன்று மர்த்டமல் ழமடம். ணண்மவ, கல்சட்டி, ஏவ,
மக்குப்ட்வ இடகள்டமன் அபர்கலவத ளசமத்ட.

கனகணஞிடமன் வக. மலு கர ற்வ ழபய்ந்ட ளகமண்மல்
அந்டப் ர்ஞசமவடமன் அண்ணவக்கு ழணழ.

அண்ணவக்கமம டயீ ன் னடம சக்பர்த்டயகள்
இப்டிப் ர்ஞசமவகநில் பசயத்ட பந்ட பயஷ்ர்
னடமபர்கநின் கமயல்டமன் பந்ட பிலந்டமர்கள்.
ம் ணீ கம னன்ழமர்கள்கூ இப்டி
நிவணதமதினந்ட ளகமண்ழ யம்ணடயதமகக் கமழைம்
த்டயதினக்கயமர்கள். இப்ழமட மம் ஞத்டமலும்
உவவணகநமலும் ைரிகநமலுந்டமன் அந்டஸ்ட ன்று
ஆக்கயக்ளகமண்டு, இவடத் ழடடிக் ளகமண்ழ ழமபடயல்
சரங்கவந இனந்ட, சரத்டமழழத ம் னன்ழமர்கள்
ந்டச் ளசமத்டணயல்மணலும் ளற்யனந்ட னெ
ளகௌபத்வடனேம் அடிழதமடு இனந்ட, ளமம்க்
குவந்டபர்கநமக யற்கயழமம்.

உவவணகவநச் ழசர்த்டக்ளகமள்நக் ளகமள்ந தந்டமன்
மஸ்டயதமகயட. அரிக்த்டயன் யம்ணடய இங்ழக
எனகமலும் கயவக்கமட.

இடயழ மழ என்று ண்ஞிக்கமட்

ழபண்டிதடமதினக்கயட. க்குப் ட்டுப் ளமன்மவ
ழமர்த்டய ணரிதமவட ண்டபட ன்று என பனக்கம்
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயீர்கள். க்டயக்கு ஸ்டெணமக
அவதமநம் கமட்டளணன் ண்ஞத்டயல் ற
கமணமகழப இப்டிப் ளரிதபர்கலக்குப் ண்டபட
ன்று ந்ட பந்டயனக்கயட. அளடல்மம் ழடசம்
றிைணமக ம்னத்டயதமக இனந்ட கமம்.

ளமன்மவ ணரிதமவடக்குப் மத்டயணம அந்டக் கம

னர்பமசமர்தமர்கலக்கும் யம் ழதமக்வட இனந்டட.

அவடப் மர்த்ட மனும் இந்ட ழ-மள், ஸ்கமர்யடிகமத்டயல் ளமன்மவ அங்கமம் ண்ஞிக்ளகமள்பட
ரிழததில்வ. ளமம் மநமக க்கு இந்ட
அிப்மதணயனந்டழமடயலும், ிரிதணமக "ணரிதமவட

ண்டகயழமம்" ன்று பனகயபர்கவநத் டடுத்டமல்
ணழம வ்தமகுப்டுபமர்கழந ன்று ழசமணயந்ட
பந்டயனக்கயழன். ஆமல் இப்ழமட 'அரிக்ம்' ன்று
உங்கலக்கு ீட்டி னனக்கய உழடசயக்கயழமட, 'மம்

ந்யதமய;இப்டி ந்டைறு, ஆதிம் பிவக்குச் சமடம
ழமர்த்டயக்கமணம?' ன்று ணவ உறுத்டபடமல்,

குயப்மக இப்ழமட தமனம் சமடம ளகமண்டு பமடடமல்,
இிழணழ க்குப் ளமன்மவ ழமர்த்ட
ழபண்மளணன்று ல்மவனேம் ழகட்டுக்ளகமள்கயழன்.
அரிக்த்டயல் க்கும் என்று ளசய்தடம் ன்
ஆவசதினக்கமடம?அடற்கமக இவட ஆம்ிக்கயழன்.
என்று ஜமகம் பனகயட. இங்ழக (வ ணத்டயல்)
மங்கலம் பித்பமன்கள், னபர்கலக்குப்
ளமன்மவழதம சமல்வபழதம ழமர்த்டய ம்ணமிப்ட

ன்று பனக்கயணயனக்கயடல்பம? அடன்டி உ.ழப. ஸ்பமணய
மடய்தர் அவனத்டக்ளகமண்டு பந்டயனந்ட என டணயழ்ப்
னபனக்குப் ழமர்த்டபடற்கமக சமல்வப ளகமண்டு பச்
ளசமல்ய, ஸ்பமணயமடய்தர் வகதமழழத அவட
அபனக்குப் ழமச் ளசமன்ழன். அந்டப் னபரின்
ளகமள்வககள் சயட க்குப் ிடிக்கமட. இட அபனக்கும்
ளடரிந்டயனக்கயட. ஸ்பமணயமடய்தர்டமன் ங்கள் இண்டு

ழனக்கும் இனக்கய ணழம பித்தமத்வடப் ழமக்கடம்

ன்று அக்கவ டுத்டக்ளகமண்டு இண்டு க்கனம் ழசய
அபவ அவனத்டக் ளகமண்டு பந்டயனந்டமர். இப்ழமட

மன் அபனக்கு சமல்வப ழமர்த்ட ழபண்டும் ன்வுன்
அபர், "ளரிதபங்க ன்வ இண்டு பிடணமகவும்
ழமத்டடம், ழமத்டடம்" ன்று ளரிசமக பிஞ்ஜமம்

ண்ஞிபிட்மர்! ழமர்த்டபட, ழமற்றுபட இண்வனேழண
ழச்சயழ 'ழமத்டபட' ன்றுடமழ ளசமல்கயழமம்? அந்ட
அர்த்டத்டயல்டமன் அபர் சயழவதமக, மன் சமல்வப

ழமர்த்டயமல் ணட்டும் ழமடமட ணயல் ழடம் ழமய்
அபவப் ழமற்வும் ழபண்டும் ன்று ளசமல்யபிட்மர்!
ன்வப் ழமத்டடக்கு (ழமற்றுபடற்கு) இிழணல்
பனம் ளமன்மவ ழமத்ட (ழமர்த்ட) ழபண்மம்
ன்று ளசமல்கயழன்!
ளசமந்டச் ளசமத்ட, ளசமந்டச் ளசவு ஆகயதபற்யல்
கஞக்கமய் இனப்டற்கமக (இடவ்பநவும்) ளசமன்ழன்.
கமந்டயனேம் இந்ட அரிக்த்வட ளமம்வும் ளசமல்ய,
அடேஷ்மம் ண்ஞினேம் பந்டமர். அப்னம் இப்ழமட
(1958ல்) பிழமமவும் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயமர்.

டவபர்கள் ப்ட்பர்கள் இந்ட இண்டு ழனக்கும்
ணஸ்கமம் ண்ஞிக் ளகமண்ழ 'ஆப்ழமயட்
வைில்' ழடசத்வட ழபகணமக இலத்ட

பிட்டுக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். ழணல் மடுகலக்கு மம்
ிற்ட்டு யற்கபில்வ ன்று 'ப்மக்ஸ்'கமட்
ழபண்மணம?
மமங்கங்கள், அபற்யன் டிதமயகள் டவும்
சமச்படணயல்வ. மட டர்ணந்டமன் சமச்படம். சமச்பட

ளநக்தத்டக்கு பனய கமட்டுபடம் அடடமன். அடமல்
அவடப் மர்த்ட ங்கள் பமழ்க்வகதின் அம்சங்கள்

ல்மபற்யலும் என அநவுக்கு, கஞக்குக்குக் கட்டுப்ட்டு
ந்ட ளகமண்டு இங்ழக இந்ட உகத்டயழழத
யம்ணடயனேம், அழடமடு மணமர்த்டயகணம ச்ழதறம்
அவத ழபண்டும்.

இவடப்ற்ய இன்னம் ழசயக்ளகமண்ழ ழமமல்
மழ, ளசமல்கயணமடயரி அநபயந்ட யறுத்டயக்
ளகமள்கயழழம ன்று ந்ழடம் பந்டபிடும்!
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வபடயக ணட அம்சங்கள் - ஆனேர்ழபடம்
உழபடங்கள் டற்கு?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் )
வபடயக ணட அம்சங்கள்
ஆனேர்ழபடம்
உழபடங்கள் டற்கு ?*1
' மங்ழகமமங்கணமக'ச்

ளசய்பட ன்று என பமர்த்வட

அடிடுகயட. என அம்சனம் பிணமணல், னமபமக ந்ட

என்வச் ளசய்பவடனேம் 'மங்ழகமமங்கம்' ன்கயழமம்.
'

அங்க உ அங்க' ன்ழட மங்ழகமமங்கம். ல்ம

அங்கங்கலனும் டவஞ உறுப்னக்கலனும் கூடிதட
ன்று அர்த்டம். ம் ணடத்டக்கு னெணம ழபட

பித்வதவத வபத்ழட இந்ட 'மங்ழகமமங்கம்' ன்ட

ல்ம பிதங்கலக்கும் பிதினக்கயட. ழபட ணடம்
என ழபடமனெர்த்டய ன்று வபத்டக் ளகமண்மல் அடற்கு
ரிக், தறஸ், மணம், அடர்பம் ன்னும் மலு ழபடங்கநின்
ம்யவடகள், ப்மம்ணஞங்கள், ஆண்தகங்கள், இபற்யல்
னடிபமய் பனம் உயத்டக்கள் ஆகயதவபடமன்
னக்தணம உம்ன ணமடயரினேம் அடற்குள் ங்கும்
பிதினக்கய உதிர் ணமடயரி, த்டம் ணமடயரினேம். ஆக மலு
ழபடழண னக்தணம னொம். இந்ட னொத்டக்கு ஆறு
அங்கங்கள். சயவை, வ்தமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம்,
ஜ்ழதமடயம், கல்ம் ன் இந்ட ஆறு அங்கங்கழநமடு

கூடி மன்ணவவத 'மங்கணமட' மம். 'மங்க
உமங்கத்டயல்' உ அங்கணமக, டவஞ உறுப்மக இன்ம்
மலு இனக்கயன் - அபற்றுக்கு ணீ ணமம்வ, ந்தமதம்,
னமஞம், டர்ண சமஸ்த்ம் ன்று ளதர். மலு ழபடம்
ப்நஸ் ஆறு அங்கம் ப்நஸ் மலு உமங்கங்கவநச்
ழசர்த்ட ழபடணட ழடபவடதின் மங்ழகமமங்கணம

னர்ஞ படிபணமகக் ளகமண்டினக்கயழமம். இப்டி ளணமத்டம்
பனகய டயமவனேம் 'சடர்டச பித்தம', 'டயமலு
பித்வத'ன்று ளசமல்பட பனக்கம்*.

உ அங்கணமக இனப்ழடமடு உழபடணமகழப ழணலும்
மவக் கூட்டிப் "டயளட்டு பித்வதகள், அஷ்மடச
பித்தம ஸ்டமங்கள்" ன்று ளசமல்பமர்கள் இந்ட மன்கு
உழபடங்கள் ஆனேர்ழபடம், டடேர்ழபடம், கமந்டர்ப ழபடம்,
அர்த்ட சமஸ்டயம் ன்வபதமகும்.

இந்ட மலு ணத ம்ந்டணமக (ரியயதமக) , டத்ப
பிசமவஞதமக (ஃிமிகமக) ளடரிதமணல்

வனவ பமழ்க்வக (ப்மக்டிகல் வஃப்) டப்ன டண்ம
இல்மணல் டி ணடேஷ்த ரீடயதிலும் னெ, ழடச, ழமக
ரீடயதிலும் ப்டற்கு உடவுபடமகழப உள்ந. அடமல்
டமன் டயமலு டர்ண ஸ்டமங்கநில் இபற்வச்
ழசர்க்கமணல் - அடமபட ஆத்ணமர்த்டணமக ழழ
ஈடுடுத்டம் டர்ண டைல்கநில் ழசர்க்கமணல் - அயவபத்
டனம் டயளட்டு பித்தம ஸ்டமங்கநில் ணட்டுழண

ழசர்ந்டயனக்கயமர்கள். இபற்றுக்கு ீடயகவநச் ளசமல்லும்
சட் டைல்கநம டர்ண சமஸ்த்ங்கலக்குள்ந அடமரிடி
(அடயகமத்டன்வண) கயவதமட. பிடணம

பிதங்கவந ணட்டும் ளடரிபிப்டமல் பித்தம
ஸ்டமணமக ணமத்டயம் ணடயக்கப்டுகயன்.
ஆமலும் இபற்றுக்கு ழபடத்டயன் அங்கம், உமங்கம்
ன்று ளதர் ளகமடுப்வடபி உசத்டயதமக, இடயல்

எவ்ளபமன்றுழண என டவஞ ழபடம், supplementary ழபடம்
ன்று ளமனள் "உ ழபடம்"ன்று ளடரித ளதர்
ளகமடுத்டயனக்கயட. ளன்மல் டர்ணத்டயன்

அடிப்வதில் யன்றுளகமண்டு இந்ட மவனேம்
'ப்மக்டிகல்

வஃி'ல் த்டயமல் அடமல் ப்மக்டிகல்

வஃழ டிதல் வஃமக ண பனய ற்டும். அடமபட
மம் பமழ்கய னவ ப்டி பமழ்ந்டமல் உசந்ட ணடேஷ்த
ைஞத்டக்கு உரித உத்டணணம உமதணமகுழணம அப்டி
ஆகயபிடும். அப்டி ஆமல் அப்ழமட இந்ட வனவ
பமழ்க்வகழத, இம்வண ன்ழட ணறுவண ன்கய சமச்பட
ளநக்தத்வட ம்மடயத்டத் ட பனய

ண்டபடமகயபிடும். னடிபிழ ணமத்ணமபிழண
ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்க்கும் டிதமக பமழ்க்வகப்

மவடவத ம ணமர்க்கணமகப் ழமட்டுக் ளகமடுத்டபிடும்.
உங்கலக்ழக இந்ட மலு ன் ன்ட னரிந்டயனக்கும்.
ஆனேர்ழபடம் ன்ட வபத்த சமஸ்டயம். டடேர்ழபடம்

னேத்ட சமஸ்டயம். கமந்டர்ப ழபடம் ன்ட ங்கர டம்,
மட்டிதம், மகம் னடயத நிட கவகள். அர்த்ட
சமஸ்டயம் ன்ட ளமனநமடமத்வட அங்கணமகக்
ளகமண் அசயதல்.
இந்ட மயல் எவ்ளபமன்மலும் ஆத்ணமவுக்கு த்டவ

மி ண்ஞிக் ளகமள்நமழணம அத்டவனேம் ண்ஞிக்
ளகமள்படடமன் ணக்குக் கண்கூமகத் ளடரிபட. வபத்த
சமஸ்டயத்டயல் உம்வப் ழஞிப் ழஞித்டமன்

ழடமத்ண னத்டயவத பிட்டுக் ளகமஞ்சங்கூ ழணழ
ழமகமணல் யற்கயழமம்!னேத்டத்டமல் ஆம் மம் (ப்) ,
வட்ன் மம் (ப்) இபற்வப் ழமட்டுப் ண்ஞி
அக்ணம் ழமடமட ன்று எவ்ளபமன Power Block -க்கும்

இபற்வக் கமட்டிக் கமட்டிழத Cold War ன்று அத்டவ

ங்கவநனேம் கயயதிலும், ஸ் ந்ழடத்டயலும்,
த்ழபத்டயலும் ிடித்ட வபத்டயனக்கய அக்ணத்வடப்
மர்த்ட பனகயழமம். மட்டும் கூத்டம் ணடேஷ்தவ

ணயனகத்டயன் ணட்த்டக்குக் ளகமண்டு பிடுபடமக த்டவ
cheap -ஆகயதினக்கயளடன்வடனேம்

அடேபித்ட பனகயழமம்.

அசயதம? அவடப்ற்ய மன் பமய் டயக்க ழபண்மம்.
இப்டி ளடல்மம் மணமர்த்டயகத்டக்கு ளமம்வும்
பிக்ம் உண்மக்கும் ழட உள்நடமக இனக்கயழடம

அவடளதல்மம் பிட்டு ஏடு ன்று ளசமல்மணல்,
"அடகவநனேம்

சுத்டப்டுத்ட. அடகவநனேம் டர்ணத்டயல்

ஊப்ழமடு!த்டவ கநிம்வனேம் மசயவதனேம்
னநிதிலும் லுணயச்வசச் சமற்யலும் ஊப் ழமட்டு
அகற்யபிடுகய ணமடயரி இபற்வனேம் டர்ண பனயதமல்
சுத்டப்டுத்டயப் நிச்ளசன்மக்கய, டர்ணத்டக்கமகழப

ிழதமப்டுத்ட, அலக்குக் கண்ஞமடி த்வட
ணவக்கயளடன்று கண்ஞமடிவத டுத்டபிட்மல் ம்
ளகட்டுத்டமழ ழமகும்?அடமல் அலக்வக ணட்டும்
டவ. கண்ஞமடிவத டுத்டபிட்மல் ம்
ளகட்டுத்டமழ ழமகும் அடமல், அலக்வக ணட்டும்
டவ. கண்ஞமடிவத டுத்டபிமழட. சரீனம்

அடற்கம வபத்தனம், னேத்டனம், ளமலட ழமக்குகலம்,
ம ீடயனேம் ஆத்ணமவப ணவக்கய அலக்குக்

கண்ஞமடிதமக இனக்கய யவவத ணமற்ய அபற்வழத
ஆத்ணமவப ன்மக ையத்ட, ிகமசணமகக் கமட்டுகய
கண்ஞமடிதமக ணமற்று"ன்ழ இடற்கு உமதணமக ம்
னன்ழமர்கள் மலு உழபடங்கவநனேம்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
'அத்வபடம, ணமதம' ன்று

ளசமல்யக்ளகமண்டு யந்ட ணடம்

வனவ பமழ்க்வகவதழத கபிக்கமணல், ழடி ணமடயரி
அடயயனந்ட டப்ி ஏச் ளசமல்கயட ன்று இட
ணடஸ்டர்கள் ளசமல்படண்டு. இவடபித் டப்ம
அிப்மதம் இனக்க னடிதமட. அபர்கலவத
ணடங்கவநளதல்மனம்பி ணயக ணயக பிரிபமகவும்
ஆனணமகவும் வனவ பமழ்க்வகதின் க

அம்சங்கவநனேம் அசய அட எவ்ளபமன்யலும் என ீபன்

ப்டிப் னகுந்ட னப்ட்டு டீமக தசமயதமக

பழபண்டும் ன்று பிஸ்டமணமக பனயகமட்டுபட ம்
ணடம்டமன். அபடமத்டயன் உச்சயதிழழத மணவனேம்
கயனஷ்ஞவனேம் வபத்டக் ளகமண்டு இன்வக்கும் மம்
ளகமண்மடுபட அபர்கலக்ழக (இட ணடஸ்டர்கலக்ழக)
ளடரினேம். மணனும் கயனஷ்ஞனும் வனவ

பமழ்க்வகவத பிட்டு ஏபில்வ; அடயல் னம னம
ஈடுட்டு த்டயபர்கள் டமன் ன்று ளடரினேம்;' இவட
பிட்டுபிட்டு ஏடிப்ழமய் னெக்வகப்

ிடித்டக்ளகமள்கயழன்'ன்று ிடிபமடம் ண்ஞி
அர்றவ கபமன் இலத்டப் ிடித்ட உட்கம வபத்ட,
கமண்டீபத்வடக் வகதில் ளகமடுத்ட, "ம், ழமடு சண்வ"

ன்று கர வடதில் ளசமன்டம் ளடரினேம். ஆமலும் criticise
ண்டகயமர்கள். மனம் ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கயழமம்!
டர்ணத்டக்கமக, டர்ணத்ழடமடு இங்ழக டடேர் ழபடத்வட
அப்தயக்கும்டி கபமன் அர்றவத்

டெண்டிதினக்கயமர். இப்டித்டமன் எவ்ளபமன
உழபடனம் டர்ணமர்த்டணமகப் ிழதமப்டுத்டப்
ழபண்டிதடமகும்.
ணற் ணடங்கநில்டமன் ஈச்ப ம்ந்டணமட ன்று
சயவட ணட்டும் ளசமல்யபிட்டு ணடேஷ்தின் மமங்கம்,
பமழ்க்வகதம்சங்கள், மடபம், வபத்தம்

னடமபற்வப் ற்ய டவுழண ளசமல்மணல் பிட்டு
பிட்டமல் வனவதில்ளரித ழகமநமறு உண்மகய
பிட்ட. வனவ பமனக்வகக்கு அபசயதணம
ளடமனயல், சமப்மடு, மவக, கல்தமஞம், டிப்ன

னடமபற்றுக்கும் கவகலக்கும் ணட ம்ந்டணம
டர்ண ஆடமம் இல்மடடமழழத அந்ட ணடங்கவநச்

ழசர்ந்டபர்கள் இபற்யல் ளமம்வும் ழகமநமமகப் ழமக
இம் ற்ட்டுபிட்ட. 'ஆத்ண ம்ந்டணமட'ன்று
டிதமகச் சயவட வபத்டபிட்டமழழத அடற்குப்

ளனம்மழமர் ழமகமணல் வனவ பமழ்க்வகழதமடு
யற்டமகவும் இந்ட வனவதிழ சமஸ்டய எலங்கு
இல்மடடமல் ணற ழமடி ளசய்த

இழணற்டுபடமகவும்டமன் ஆகயதினக்கயட.
ழமக பிதமமத்டயல் ல்மத் டவகவநனேம்
ளயப்டுத்டயத் டனம் ம் ணடத்டயல் மலு உழபடங்கநில்
னடமபடமக பனபட ஆனேர்ழபடம்.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------* 1. உழபடங்கவநக்

குயத்ட ளடய்பத்டயன் குல்

இண்மம் குடயதில் பித்தமஸ்டமம் னடிவுவ ன்
உவதிலும் மர்க்க.
* 2. இப்டயமன்கயல்

எவ்ளபமன்வனேம் குயத்ட

பிரிவுவகள் ளடய்பத்டயன் குல் இண்மம் குடயதில்
கமண்க.
உவும் னெனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
' உ ' வும், ' னெ ' னம்

உழபடங்கநில் எவ்ளபமன்வனேம் னெழபடம்

எவ்ளபமன்யயனந்ட பந்டடமகச் ளசமல்படண்டு.
இடன்டி னடமபடம ஆனேர்ழபடம் ரிக்ழபடத்வடச்
ழசர்ந்டட*. ரிக் ழபடத்டக்குப் 'னஷ்டிவதத் டபல்ட'
ன்று ளமனள்டுபடம 'ளௌஷ்டிகம்' ன்ழ என ளதர்
உள்நட. இண்மபடம டடேர்ழபடம் தறர்

ழபடத்வடனேம், னென்மபடம கமந்டர்ப ழபடம் மண
ழபடத்வடனேம், மன்கமபடம அர்த்டசமஸ்டயம் அடர்ப
ழபடத்வடனேம் ழசர்ந்டவப.

டடேர்ழபடத்டயல் அஸ்டயப் ிழதமகம் ளசய்னேம் ழமட
பமனஞமஸ்த்ம், ஆக்ழதமஸ்டம், ப்ஹ்ணமஸ்த்ம்
ழமன்பற்வ பனஞன், அக்ி, ிம்ணம னடயத

அந்டந்ட ழடபவடகலக்குரித ணந்டயத்ழடமடுடமன் பி
(ய்த) ழபண்டும். ணந்த் சக்டயடமன் இங்ழக

ஆனேடத்வடபி னக்தம். இந்ட ணந்த் ப்ழதமகங்கவந
அடர்பழபடம்டமன் கூறுகயட. ஆவகதமல் டடேர்

ழபடத்டக்கு அடர்ப ம்ந்டனம் இனப்டமக ஆகயட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ஆனேர்ழபடத்டயல்

னக்தணம என சமஸ்டயகர்த்டம

றச்னடர் இடவ அடர்ப ழபடத்வடச் ழசர்ந்டடமகக்
கனடகயமர்.

பமஸ்ட சமஸ்டயம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
பமஸ்ட சமஸ்டயம்

ங்கர டம் மணழபடம் ன்கய ணமடயரிழத சயற்ம், கட்டி
யர்ணமஞம் (sculpture,architecture) ன்கயவப, இபற்வ
அங்கணமகக் ளகமண் பமஸ்ட சமஸ்த்ம்
ஆகயதவபளதல்மம் ழசர்ந்ட என உழபடளணன்றும், இட
அடர்ப ழபடத்டக்கு ம்ந்டனவதளடன்றும் சுக்ம
ன்கயபர், ஞ்சமவச் ழசர்ந்டபர் ( வணம் த்டயத)
இவநதமத்டங்குடி டயல் ளசமன்மர். ப்னகு
ணமடயரிதம ழபடரியகழந பமஸ்ட சமஸ்த்ம்

ண்ஞமதினப்வட அபர் கமஞம் கமட்டி, ணற் ந்ட
உழபடத்டக்கும் இப்டி ழபடரியகநின் டைல் இல்வ
ன்று ளசமன்மர்*. பமஸ்ட சமஸ்டயம் ன்டடமன்

ப்டி க யர்ணமஞனம், அடயலுள்ந ஆதம், அண்ணவ,
டி ணடேஷ்தின் படு
ீ ஆகயதபற்யன் யர்ணமஞனம்
அவணத ழபண்டுளணன்று ளசமல்பட. படு
ீ கட்டும்ழமட
ணவ னெறர்த்டம் ன்று ண்டம்ழமட பமஸ்ட

னனனுக்குத்டமன் னவ ண்ஞப்டுகயட. என ஊர்
அல்ட ஆதம், அண்ணவ படு
ீ , ணண்ங்கள், சத்டயம்,
பித்தமசமவ டபமமலும் அவட பமஸ்ட னனன்

ன்று என மகமணமக பர்ஞித்ட அடயல் டவப்மகம்,
உம்ன, கமல், வக ன்ளல்மம் அந்டந்டக்

கட்டுணமத்டயலுள்ந ந்யடயகள், ணண்ங்கள், னொம்கள்
னடயதபற்வ பர்ஞித்டயனக்கும். பமஸ்ட சமஸ்டயப்
ிகமம் என ஊரில் ழகமதில்கள், குடிதினப்னக்கள்,

ளமடஸ்டங்கள் னடயதவப அவணதமபிட்மலும்,
இப்டிழத எவ்ளபமன பட்டிலும்
ீ
அடன்டி அவகள்,
கூம், டமழ்பமம் னடயதவப அவணதமபிட்மலும்

டர்ிைம், பிதமடய, சயத்டபிகமம் னடயத ற்டும்
ன்று சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. இப்ழமட மம்

பமஸ்ட சமஸ்த்ப்டி டவும் ளசய்தமணல் இங்கயீ ஷ்

ஃமில் town planning, கமி, பட்டு
ீ
யர்ணமஞம் ல்மம்
ளசய்கயழமம். சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கய
அர்த்டங்கவநனேம் அடேபித்ட பனகயழமம்!
சயற்க் கவ, கட்டிக் கவ ல்மழண பமஸ்ட
சமஸ்டயத்டயல் பந்ட பிடுகயட.

ஆமலும் ளமடபம அிப்மதத்டயல்
அர்த்டசமஸ்டயம்டமன் மன்கமபடம உழபடணமக
யவக்கப்டுகயட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* உழபடங்கநில்

அர்த்டசமஸ்டயத்டக்குப் டயமக

ஸ்டமத்தசஸ்த் ழபடம் ன் சமஸ்டயத்வடச்

ளசமல்பமனனண்டு. இட அடர்ப ழபடத்டயயனந்ட
கயவநத்டடமகச் ளசமல்பர். ஸ்டடய னும் கட்டி, சயற்
யர்ணமஞிகரின் கனபிகவநக் குயத்டழட
'ஸ்டமத்தசஸ்த்'ணமடமல்

இடழப வ B.N. சுக்மபின்

கூற்றுக்கு அடிப்வ த் ழடமன்றுகயட. கட்டிச்

சயற்ம் ணட்டுணயன்ய அவத்டக் கனபிகவநனேம் Mechanics
ற்யத ன்ழட ளமடபில் ஸ்டமத்தசஸ்த்
சமஸ்த்ணமகக் ளகமள்நப்டுகயட.
உம்வ ழடபட டற்கமக?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
உம்வப் ழடபட டற்கமக ?

ஆனேர்ழபடம் ன்ட ஆனேஸ் பினத்டயக்கு பனய ளசமல்லும்
சமஸ்த்ம். ஆனேஸ் குவபட அழகணமக

பிதமடயதமல்டமழ? ஆவகதிமல், பிதமடய பமணல்
டடுக்கவும், பந்டமல் குஞப்டுத்டவும் பனய ளசமல்லும்
வபத்த சமஸ்த்ழண ஆனேர்ழபடம் ப்டுகயட.
ஆனேர்ழபடம் டீர்க்கமனேழமடும், அப்டி இனக்கய
பவதில் சரீ ளநக்தத்ழடமடும் இனக்கும் பனயகவநச்
ளசமல்லும் வபத்த சமஸ்த்ணமகும். அடமபட ம்
ஆனேவ டீர்க்கணமக்கயக் ளகமள்படற்கும் சரீத்டக்கு பனம்
பிதமடயக் கஷ்ங்கவந குவத்டக் ளகமள்படற்கும்
ணமர்க்கத்வடச் ளசமல் இட ற்ட்டினக்கயட.
டற்கமகச் இப்டிச் ளசய்த ழபண்டும்? உம்வப் ழஞி
பநர்ப்மழன்? வ்பநவு ழஞிவபத்டக்

ளகமள்நப்மர்த்டமலும் அட யந்டணமதினக்கப்
ழமபடயல்வழத? எனமள் அனயதத்டமழ ழமகயட?
அனயபட, அனயதழபண்டிதட, ன் ண்ஞிமலும் அனயவப
யறுத்ட னடிதமடட, ன்வக்குப் ழமமல் ன்?

ஜமிகநமக இனப்பர்கள் இந்ட உம்ன ன்வக்குப்
ழமமளன் ன்றுடமழ ளசமல்கயமர்கள்? இட

இனக்கய ணட்டும் இந்டயரித இலப்னத்டமன், கர்ணமபில்
டேவனப்னத்டமளன்டமல் இட ழமகமடம ன்ழ கமத்டக்
ளகமண்டினந்டபர்கநமகத் டமழ ணமன்கள்
இனந்டயனக்கயமர்கள்?
அட இனக்கட்டும். ணமன்கநின் கவடனேம், யறுத்டய

வபக்க னடிதமணல் சமவு என்று இனக்கும்ழமட சரீ
ைவஞ டற்கு ன்று மம் 'இன்ளச்சுபமக'க்

ழகட்டம் இனக்கட்டும். வனவதில் ன்

ளசய்கயழமம்? ணமன்கநின் வபமக்த உஞர்ச்சயனேம், ம்
'இன்ளளக்டு' ணம

வக ளகமடுக்கயன்? ம்னவத

மணமித உஞர்ச்சயதின்டிடமழ ளசய்கயழமம்?
அப்ழமட ன் யவக்கயழமம்? ழடத்டக்குக்

ளகமஞ்சம் அளநக்தளணன்மல்கூ ழடத்டக்குக்
ளகமஞ்சம் அளநக்தளணன்மல்கூ அவடத்டமழ
ளரிடமக யவத்ட 'ழதம, அப்ம'ன்கயழமம்? ை

னொமய் மட்ரி பிலந்ட ந்ழடமத்வடக்கூ என
பதிற்று பயழதம, ழடமழணம பிட்டிபிடுகயழட!
இந்ட அந்ட பவபபிப் ளரிசமக யவக்கயழமம்?
உம்ளல்மம் அலகய, ீபழமமதழண இல்மணல்

ளடனபிழ மற்ணடித்டக் கயக்கய என குஷ்ழமகய
கூ, 'ழமகமடம இந்ட உதிர்?" ன்று னம்ிக்

ளகமண்டினந்டமலும், அந்டப் க்கம் டமபட என மரி, ஸ்
டமபட ஏணமக பந்டபிட்மல், "ல்ட;அவ ட்டுச்
சமழபமம்" ன்று கயக்கயமம? ப்டிழதம

அந்டண்வடமழ னள்கயமன்? ழடமமத்ண னத்டய ன்ட
அவ்பநவு ஆனணமக ணக்குள் ஊயதினக்கயட!

ளடமண்டறு ளடமண்டற்வந்ட பதற ஆகய
வப்ிஞணமகக் கயக்கயழமடம் ணனந்ட சமப்ிட்டு
ணஞத்வட எத்டயப் ழமப் மர்க்கழபண்டும், ஆனேவ
பினத்டய ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்றுடமன்
ழடமன்றுகயட.
இட டன் சரீத்வட ையத்டக் ளகமள்பட. இன்ளமன்று
இனக்கயட. ணக்கு ளமம்வும் ிரிதணமக டய அல்ட
த்டயி, னத்ர்கள் இனந்டமல், மம் ழமமலும் ணக்கு

ழபண்டிபர்கநம அபர்கள் டீர்க்கமனேறன்

இனக்கழபண்டுளணன்று ஆவசப்டுகயழமம். "ம் கண்னன்
அபர்கள் ழமகப்மட" ன்று ழபண்டிக்ளகமள்கயழமம்.
அபர்கலக்கு உம்னக்கு பந்ட பிட்மல் மக்கண்
னனயத்ட, த்டவ வபத்தம் னடினேழணம அத்டவனேம்

மர்த்ட, அடற்கமக ன் ளசபமமலும் ளசய்கயழமம்.
மர் அல்மவுக்கு ழபண்டிக்ளகமண்டு டன் உதிவக்
ளகமடுத்ழட §ணமனைவ சமபியனந்ட ணீ ட்மர் ன்று
டித்டயனப்ீர்கள்.

இப்டிதமகத் டன்னுவதவும், டக்கு
ழபண்டிதபர்கலவதவுணம சரீத்வட ையப்டம்,

ஆனேவ ீடித்டக் கமப்மற்யக் ளகமள்ந னதல்படம்
கப் ிமஞிகலக்கும் ஆனணமக ழபழமடிப்ழம

இதற்வகதமதினக்கயட. ணடேஷ்தன் ணட்டுணல்; ந்டப்
ிமஞினேழண, என சயன் னலவும் றும்னங்கூ ீபவ
ையத்ட வபத்டக் ளகமள்ந ந்டப் மடும் த்
டதமமதினக்கயட.

இதற்வகவத னயத்டக் ளகமண்டுழமய் இசகு ிசகமக்கயக்
ளகமள்நமணல், இதற்வகவத அடேரித்ழட ழமய் அவட

ஆத்ணமபின் பனயக்குக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக பவநத்டக்
ளகமள்லபடடமழ ம் ஆன்ழமர்கள் ணக்குத் டந்டள்ந

ற்மடு? கல்தமஞம், குனந்வட குட்டி ளறுபட, உத்ழதமகம்
ல்மபற்வனேம் இதற்வக, வனவ ன்
இண்டுக்கமகவும் எப்னக்ளகமண்டு இபற்வனேம்
சமஸ்த்ழமக்டணமகப் ண்ஞிப் க்பணமக்குபடடமழ

அபர்கள் பகுத்டள்ந பனய? இடற்ழகற்கழப பிதமடயகவநப்

ழமக்கயக்ளகமண்டு டீர்க்கமனேறன் பமழ்படற்கம
ஆனேர்ழபடத்வடக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
வபத்டயதத்டயலும் ஆன்ணயக க்ஷ்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
வபத்டயதத்டயலும் ஆன்ணயக க்ஷ்தம்
இட ணட்டுணயல்வ. இடடமன் னக்தணமக ழணல்
மர்வபக்குத் ளடரிந்டமலும் உள்லக்குள்ழந இடயலும்

மணமர்த்டயகணம க்தத்டயல் ழசர்க்கய என ழமக்கம்
இனக்கயட.
வ்பநழபம மம் ண்ஞித்டமன் இந்ட ன்ணமவப
அவந்ட அவதமக அவந்டளகமண்டு, சமச்பட
ளநக்தத்வட ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் உனன்று

ளகமண்டினக்கயழமம். இப்ழமடமபட னண்தங்கவநப்
ண்ஞிப் ண்ஞிப் மத்வடக் கவக்க ஆம்ிக்க
ழபண்மணம? னண்த கமர்தங்கவந, அழக டர்ணங்கவநப்
ண்ஞிதமக ழபண்டும். அபற்வ இந்ட உம்ன

இனக்கும்ளமலடடமன் ளசய்த னடினேம். சரீம் இனந்டமல்
டமன் பிட ழமகமப் ஞிகவநச் ளசய்தனடினேம்.

இனந்டமல் ணட்டும் ழமடமட. னள்நடமகவும் இனக்க
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் ினக்கமக யவத 'ச்ம் டமன்'
ண்ஞிப் மத்வடக் கவத்டக் ளகமள்ந னடினேம்.
கர்ணமவபக் கனயப்டற்கமக இடுப்ளமடித தமகம்
ண்டபட, அல்ட பமபஞ னவ ண்டபட,
ந்ழட டயனப்டய ணவ றுபட, டைற்யளதட்டு

ஆதித்ளடட்டு ிமஞமதமணம் ளசய்பட, டயதமம்

ளசய்பட ன்மல் இடற்ளகல்மம் பிதமடயனேம் பக்வகனேம்
இல்மட சரீணயனந்டமல்டமழ னடினேம்? மம் ழமனேம்

ளமடினேணமதினந்டமல் ித்டயதமனக்கு ழபறு த்டவ
கபவ? அபர்கவந ளணக்கய வபத்ட வ்பநவு சயணம்
ளகமடுக்கயழமம்?
ணக்கு ழட உமவடதினக்கயழமட ஈச்ப த்தமம்
ப்டி எனனகப்ட்டுப் ண்டபட? ஜ்பம், ல் பய
ன்று பந்டமல் ப்டிப் னவ ண்டபட?
சரீத்டயல் சக்டய இல்மபிட்மல், 'சமர்டமம்'ன்று

எவ்ளபமன டயக்கய ழகமடிதிலும் என ழைத்ணமக

கப்ட் னண்த ஸ்டங்கவநனேம் னண்த டயகவநனேம்
ளகமண் இந்ட ழடசத்டயல் ப்டி ழைத்ம
டீர்த்டமங்கள் ளசய்பட? உம்ிழ பய

அசக்டளணன்மல் ம் ளசய்த னடினேணம? ழதமகம்
னடினேணம? யஷ்வ ங்ழக? ஜமம் ங்ழக?
இப்டிதமக, ணமத்ண ஸ்ணவஞக்கமகழப சரீத்டக்கு
பிதமடய - பமணல் preventive-ஆகவும், பிதமடய பந்டமல்

ஸ்பஸ்டப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கமகவும் ணனந்டகவநனேம்,
த்தங்கவநனேம், ஆம பிம னவகவநனேம், ணற்
றகமடம பிடயகவநனேம் ளசமல்யக் ளகமடுப்டற்கு என
சமஸ்டயம் ழடவபப்த்டமன் ளசய்கயட. அடடமன்
ஆனேர்ழபடம். டர்ண சமஸ்டய பிடயகநின்டி எனத்டன்
சுத்டணம பமழ்க்வக த்டய பிட்மழ preventive; ந்ட
பிதமடயனேம் பமட. ஆமலும் வபத்த சமஸ்த்னம்
இடயல் ளகமஞ்சம் ளசய்த ழபண்டிதடமதினக்கயட.

பிதமடயதின் கஷ்ம் டீர்கயட ணட்டும் ழமடமட.

பிதமடயதில்மணல் டீர்க்க ஆனேறனும் இனக்க
ழபண்டும். அடற்கு இந்ட வபத்த னவ பனய கமட்டுகயட
ன்டமல் டமன் இடற்கு 'ஆனேர்ழபடம்' ன்று ளதர்.
'ப்டினேம்

னடிதப்ழமகய ஆனேவ டற்கு பினத்டய

ண்ஞிக் ளகமள்ந தத்டம் ண்ஞ ழபண்டும்?' ன்மல்
இடற்கும் கமஞம் ளசமன்ழன். உம்வ
வபத்டக்ளகமண்டுடமன் னண்தம் ண்ஞிப் மத்வடப்
ழமக்கயக்கடம், டர்ண அடேஷ்மம் ண்ஞிக் கர்ண

ழசத்வடக் கனயச்சுக்கடம் ன்று ளசமன்ழன். இப்ழமட
ணக்கு பமய்த்டயனக்கய இந்ட உம்ன சயக்கயடற்கு

னந்டயழத அப்டி "இனபிவதப்ன, ண ரிமகம்" ன்று
(வசப யத்டமந்டயகள்) ளசமல்கயடி கர்ணமவப ஈடுகட்டி
னம்ணங்கவந*அகற்யக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
"ன்

இந்ட உம்ன உள்நழமழட, இன்ளமன ன்ணம

டுத்ட இன்ளமன உம்ன பந்டமல் அவட

வபத்டக்ளகமண்டுடமன் ண்டழபமழண!" ன்மல், அடுத்ட
ன்ணமபில் பனகய உம்ன ப்டிப்ட்டமதினக்குழணம?"
இப்ிபி டப்ிமல் ப்ிபி பமய்க்குழணம?" ன்று

ணமன்கழந கடயதினக்கயமர்கழந? னண்த கர்ணமக்கவநச்
ளசய்த ல்ம ளநகரிதனம் ளற்றுள்ந ணடேஷ்த
சரீணமகத்டமன் அடுத்ட ன்ணமபில் பமய்க்கும் ன்று
ப்டிச் ளசமல் னடினேம்? ணடேஷ்தப் ிபிழத
ித்டமலும் த்கர்ணம ண்டபடற்கு இப்ழமடயனக்கய
சக்டயனேம் னத்டயனேம் ளநகர்தனம் ந்டர்ப்னம் surrounding
-உம்

அப்ழமட இனக்கும் ன்று ப்டி டயர்மர்க்கமம்?

இப்ழமட கர்ணனணயதம இந்ட ழடசத்டயல் ிந்ட, இத்டவ

சமஸ்டயம், க்த்டயம், ஸ்ழடமத்டயம், அழக மடம
ணமர்க்கங்கள், ஆசமர்தன், ணமன்கநின் உடமஞம்
ல்மம் கயவத்டயனக்கய ணமடயரிழத ணறுடினேம்
கயவக்குளணன்று ளசமல்னடினேழணம ஆடிதமல் இந்ட
ன்ணத்டயழழத, இப்ழமட பமய்த்டயனக்கய இந்ட

ழடத்வட வபத்டக் ளகமண்ழ சயத்ட சுத்டயவதப் ளற்று
ீபன் னக்டயத அவதப் ிதத்ம் ண்ஞழபண்டும்.
சக்ழமடீவப த : ழமடும் ப்மக்-சரீ-பிழணமைஞமத்
*
கமண-க்ழமழடமத்பம் ழபகம்  னேக்ட :  றகர  **
(கர வட 5.23)

ன்ழ கபமனும் ளசமல்யதினக்கயமர். "சக்ழமடய
இவப" ன்று ஆம்ிக்கயமர். 'இ ப' ன்ழட
'இவப'ன்மதினக்கயட. 'இ

ப'ன்மல் "இங்ழக

இனக்கயழமழட" ன்று அர்த்டம். அப்னம் "ப்மக்-சரீபிழணமைஞமத்" ன்கயமழ, அடற்கு "இந்ட உம்ன

ழமபடற்கு னன்மடிழத" ன்று அர்த்டம். "இங்ழகழத
இந்ட உம்ன ழமகயடற்கு னந்டயழத பன் கமண-

க்ழமடங்கநமல் உண்மகும் சத்வடத் டமங்குபடற்கு,
அடமபட அடகநமல் டமன் மடயக்கப்மணல் அபற்வ
அக்கய ஆள்படற்கு பயதபமக ஆகயமழம

அபன்டமன் ழதமக யத்டய ளற்பன்; அபன்டமன் ய
றகத்வடக் கண்பன்"ன் கனத்வடழத இந்ட
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.

கமணனம் க்ழமடனம் ழமகத்டமன், அடமபட சயத்டம்

சுத்டயதமகயடற்குத்டமன் இத்டவ னண்த கர்ணமக்கள்,
ணடமடேஷ்மங்கள். இந்ட சரீம் பிலகயடற்கு னந்டயழத,
இவடக் கனபிதமக வபத்டக் ளகமண்ழ, இபற்வப்
ண்ஞிப் ண்ஞி, உதினம் உலும் ிரிபடற்கு னன்
கமணணயல்வ, க்ழமடணயல்வ ன்று ஆக்கயக்ளகமண்டு
பிட்மல் அப்னம் உதிர் ிரிகயழமட ழனதிர்
ன்கயமர்கழந, அடயல் ழமய்க் கந்டபிமம். ணறுடி

உம்ன டுக்க ழபண்மம். அப்டிச் ளசய்தமணல் உதிவ
பிட்மல் ணறுடி அட ணமட்டு உம்ில் னகுந்ட
ளகமள்லழணம, ஆட்டு உம்ில் னகுந்ட ளகமள்லழணம

ணக்குத் ளடரிதமட. ஆவகதமல் கமண க்ழமடமடயகவநப்
ழமக்கயக் ளகமண்டுபிட்ழமம், ண ணமசுகவந னலபடம்
டவத்டளடடுத்டபிட்ழமம் ன்று ளடரிகபவ இந்ட

சரீத்வடக் கமப்மற்யக்ளகமள்படற்கம ிதத்டத்வடப்
ண்ஞத்டமன் ழபண்டும். மம் ிதத்டம் ண்ஞினேம்
அபன் ஆனேவ னடித்டபிட்மல் ழபறு பிதம். ம்
கர்ணம, அபன் ீ வ அப்டி ந்டமல் ந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். அடயல் மம் ண்ஞிக் ளகமள்கயடற்கு
டவுணயல்வ.
'சமவு

அபன் வகதில்டமினக்கயட ன்மல் அப்னம் ம்

அநபில் மம் ஆனேவ ீடித்டக்ளகமள்நப் மர்ப்டயல்
ன் அர்த்டணயனக்கயட?'ன்று ழகட்பர்கலக்கு என்று
ளசமல்கயழன். அப்டிப் மர்த்டமல், சமவு ணட்டுந்டமம?
ம்னவத க பிதங்கலழண, கல்தமஞம்,
கமர்த்டயவக, உத்ழதமகம், மடவ ண்டபட, ல்ட

ளசய்பட, ளகட்ட ளசய்பட ல்மழண அபன்
வகதில்டமினக்கயட.

அந்ட லத்டமரி ஆட்டுபிக்கமணல் மம் ன்டமன்
ண்ஞ னடினேம்? ஆமலும் ழடம என பிழமடணமக
இடயல் ணக்ழக ளகமஞ்சம் ஸ்பழதச்வச, ஸ்பமடந்டயரிதம்
இனந்ட மணமகப் னன தத்டம் ண்ஞி இந்ட ணற்
ல்ம பிதங்கவநனேம் த்டயக் ளகமள்கய
ணமடயரிடமழ இந்ட மகம் க்கயட?அடமல் இடயல்,
அபன் வகதிழழத இனக்கய ணற் ல்ம
பிதங்கநிலும் ம் இஷ்ம், ம் ிதமவ இபற்வக்
ளகமண்டு மழண ளசய்ட ளகமள்கய ணமடயரிடமன், ணஞம்
அபன் வகதிழழத இனந்டமலும் இந்டப் ிபி

ீங்குனன்  ணஞத்வடத் டமண்டுபடற்கம

ழதமக்தவடவத மழண ம்மடயத்டக் ளகமண்டுபி
ழபண்டும் ன் ழமக்கத்டயல் ஆனேஸ் ைவஞ ளசய்ட
ளகமள்ந ழபண்டிதபர்கநமக இனக்கயழமம். இடற்கமகழப
உம்வ மக்வடதமகக் கமப்மற் ழபண்டும்.

இடற்கு உடவும்டிதமகத்டமன் அழக ரியகள் ஆனேர்ழபட
சமஸ்டயங்கவநச் ளசய்ட ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

ஆனேர்ழபடத்டயல் இந்ட பிதம் ளடநிபமகச் ளசமல்ப்
ட்டினக்கயட. "மஸ்டயகனுக்கு வபத்தம் ளசய்தமழட"
ன்று அடயல் ளசமல்யதினக்கயட. அட இந்ட
உள்நர்த்டத்டயல்டமன். ழகட்கயழமட, 'இளடன்?
கனவஞதில்மணல் இப்டிச் ளசமல்யதினக்ழக!' ன்று

ழடமன்மம். ஆமல் உண்வணதில் இப்டிச் ளசமன்ழட
கனவஞதில்டமன். பிதமடயதில்டமன் கஷ்ம் ளடரிகயட.

கஷ்ம் ன்று பனம்ழமடடமன் ப்டிதமபட ணீ ந

ழபண்டுளணன் டபிப்ில், 'கவுள் இனப்ட யணமமல்,
ழபட சமஸ்டயம் யணமமல் ன்வ அபன்
கமப்மற்ட்டும்; மன் அப்னம் சமஸ்டயப்டி
ண்டகயழன்' ன்று என மஸ்டயகன் கபமன் க்கம்
டயனம்த் டமன் ளசய்பமன். கபமனும் அபவ
ளசமஸ்டப்டுத்டயமலும் டுத்டபமன். அப்ர்,
கூன்மண்டிதன் ணமடயரிதமபர்கள் மஸ்டயகர்கநமழமட,
ஈச்ப ங்கல்த்டயழழத அபர்கலக்கு பிதமடய பந்ட

அப்னம் ஈச்ப சக்டயதிழழத அபர்கள் குஞணமவடனேம்,
அடமல் அழகம் ழர் ழபடத்டக்குத் டயனம்ி

ஆஸ்டயகர்கநமக ஆவடனேம் ற்யப் டிக்கயழமம். அந்டக்
கமத்டயல்டமன் அப்டி ந்டட ன்யல்வ. இப்ழமடம்
அழக மஸ்டயகர்கள் ழபங்கமசடய, குனபமனைப்ன்,

இல்மபிட்மல் தமழம என ணமன் அல்ட யத்ட
னனரின் அடேக்த்டமல் ளமம்வும் உக்ணம ழடம
என HE டீர்ந்டடயல்டமன் ளடய்பம்ிக்வக உள்நபர்கநமக
ணமயதினக்கயமர்கள் ன்று அபர்கழந லடயப்

டிக்கயழமம். வபத்டயதழண இல்வ ன்மல்டமன் என
மஸ்டயகன் கபமன் க்கம் டயனம் அடயகம் 'சமன்ஸ்'

உண்டு. கபமனுக்கும் இபவக் கமப்மற்றுபடன் னெம்
இன்ம் அழகவத் டயனப்ிக் ளகமள்லம் 'சமன்ஸ்'

கயவக்கும்! கமப்மற்மபிட்மலும் கவசய கமத்டயல்
இந்ட மஸ்டயகன் அபவ யவத்டற்கமக அடுத்ட
ன்ணமபில் ஆஸ்டயக்த னத்டய உள்நபமகப் ிப்ிப்மன்.
வபத்டயதம் ளசய்ட பிதமடயவதப் ழமக்கமடடமல் என
மஸ்டயகன் கஷ்ப்ட்டுக்ளகமண்ழ

இனக்கழபண்டிதடமகும் அல்பம? இந்டக் கஷ்

அடேபத்டமல் அபனுவத மம் குவனேம். இட என
உகமந்டமழ? மத்வடப் ழமக்கயக்ளகமள்ந அபன் ழபறு
ந்ட அடேஷ்மனம் ண்ஞமடபமச்ழச!
மஸ்டயகனுக்கு வபத்தம் ண்ஞி ஆனேவ பினத்டய

ண்டபடமல் அபன் மஸ்டயக்த மத்வடனேம் பினத்டய
ளசய்ட ளகமள்படமகழப ஆகும். அபமல் ஊர்
ளகடுபடற்கும் மஸ்டய பமய்ப்னத் டந்டடமகும். இந்ட ணம
ழடமளணல்மம் அபனுக்குச் ழச ழபண்மளணன்
கனவஞதமல்டமன் அப்டிச் ளசமன்ட. இந்ட பிதம்
இனக்கட்டும்.
மன் ளசமன்பற்யயனந்ட ன் ற்டுகயளடன்மல்

ணட ரீடயதமகவும், ழபடமந்ட த்னஷ்டிதமகவும் மர்த்டமல்கூ
சரீ ம்ைஞம் அபசயதந்டமன். "டர்ணத்வட
மடயப்டற்குரித கனபிதமக இனப்ட இந்ட சரீழண
அல்பம? சரீம் ஆத்தம் கலு டர்ண மடம் ?"ன்ழ
கமநிடமன் லடயவபத்டபிட்டுப் ழமதினக்கயமன்1.
"சுபவ

வபத்ழட சயத்ளணலடடம்" ன்ட இடழப.

ழமணத்டக்கு டர்ப்வனேம் ணயத்டம் ளய்னேம் ணற்

ஆறடய டயபிதங்கலம் ப்டி மடழணம அப்டிழத
ழமணம் ண்டகய தணமின் உம்ன என
மடம். இட இல்மபிட்மல் ப்டி ழமக

ழைணமர்த்டம் ழபட ழபள்பிகள் க்க னடினேம்? இந்ட
பமழ்க்வகழத என ழமணணமகயழமட அடயழ
ஆறடயபமபடற்ழக ையத்டக்ளகமள்ந ழபண்டித
மடணமக சரீம் ஆகயட.

'ளல்லுடமன்

னக்தம், உணயவத உடயபி ழபண்டும்;

ஆத்ணமடமன் ளல்லுணஞி, சரீம் உணய ணமத்டயந்டமன்' ன்று
ளமம்வும் ழபடமந்டணமகச் ளசமல்படண்டு. ஆமல் இந்ட
உணயவதனேம் உடயபிமணல் ழமணத்டக்கு ன்று
ழசகரித்ட வபக்கயழமம்! ளல்வ பிஸ்மக்கய

ஆறடய ண்டகயழமளணன்மல், அந்ட ஆறடயவத
ற்றுக்ளகமள்கய அக்ி பினத்டயதமபடற்கமக உணயவதழத
ிழதமப்டுத்டகயழமம்! அந்ட உணயவதப் ழமழப
இந்ட சரீத்வடனேம் ையக்க ழபண்டும்.

ளணமத்டத்டயல் இடபவ மன் ளசமன்டயல் ன்
ற்டுகயளடன்மல், சரீம் க் ழகடு ளகட்மலும்

ளமனட்டில்வ ன்று ஆத்ணமபிழ ஆஞி அடித்ட
ணமடயரி யற்கய க்பம் பனகயபவ, அல்ட அடுத்ட
ைணமக த்டவ உம்னக்கு பந்டமலும் அவட

கபிக்கமணல் ஈச்ப த்தமம் ண்டகய 'ஸ்ளடிளஸ்'
பனகய பவ, உம்வ பிதமடய பக்வகதில்மணல்
கமப்மற்யக் ளகமள்ந ழபண்டிதபர்கநமகழப
இனக்கயழமம்.
ணீ ணமம்வ ன்று என சமஸ்டயம். அடயழ னர்ப

ணீ ணமம்வ, உத்ட ணீ ணமம்வ ன்று இண்டு ிரிவு2.
னர்ப ணீ ணமம்வ கர்ண ணமர்க்கத்வடனேம் அவடச் ழசர்ந்ட
டர்ணமடேஷ்மங்கவநனேம், உத்ட ணீ ணமம்வ ஜம

ணமர்க்கத்வடனேம் ளசமல்வபதமகும். இந்ட இண்டுக்கும்
சரீ ைவஞ ளசய்டளகமள்ந ழபண்டிதடமதினக்கயட.
ணமடயதில் யஷ்வ கூடுகய ஸ்டயடய உண்மகயபவ

ஜமணமர்க்கக்கமனும் அழக ஜம டைல்கவநப் டித்ட

ஆத்ண பிசமம் ண்டபடற்கமக ஆழமக்தத்வடப் ழஞிக்
ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட.

ழதமகத்டயல் மழதமகம் ண்டம்ழமட ஆம்,
ிமஞமதமணம் ஆகயதவப ல் ஆழமக்தத்வடனேம்
டனவபடமம். ழதமகத்டயழம உம்வ ஆச்சர்தணம
சக்டய உள்நடமக ஆக்கயக் ளகமள்கயமர்கள்.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------* அடபமல்

ற்டும் ஆஞப ணம், கர்ணமபமல் ற்டும்

கமர்ணயக ணம், ழடப் மர்வபதமல்ற்டும் ணமதம ணம்
ன்று னென்று வசப யத்டமந்டத்டயல் கூப்டுகயட.
1. 'குணமம்பம்'5.33
2. "ளடய்பத்டயன்

குல்"இண்மபட குடயதில்

"ணீ ணமம்வ :கர்ண ணமர்க்கம்"ன் உவ மர்க்க.
ணஞி, ணந்டயம், எநடம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
ணஞி, ணந்டயம், எநடம்
சரீ வைக்கு னென்று பனய ளசமல்பமர்கள் - ணஞி,
ணந்டயம், எநடம் ன்று. பத்டயங்கநில்

எவ்ளபமன்றுக்கும் எவ்ளபமன பிட பிதமடயகவநப்
ழமக்கும் குஞனண்டு. பத்டயங்கநில் எவ்ளபமன்றும்
பக்ங்கநில் எவ்ளபமன்றுக்குப்

ிரீடயதமவபதமகும். பிதமடய ன்ட கர்ணமபமல்
ற்டுபழட ன்மலும் அந்டக் கர்ணம எவ்ளபமன கயக்

ழகமநமமக னொம் டுத்ட உண்மகயட. ஆவகதமல்
அடற்கு சமந்டயதமக பத்டயங்கநில் அந்ட

கயத்டக்குரிதவட ழணமடயணமக, ணமவதமகப் ண்ஞிப்
ழமட்டுக் ளகமள்பட, அந்ட ணஞிதமல் னெர்த்டய ண்ஞி
அடற்கு அிழகயத்ட டீர்த்டத்வடப் மம் ண்டபட
ன்ளல்மம் என பனய. இடடமன் 'ணஞி, ணந்டய,

எநடம்'ன்டயல் ' ணஞி'. பத்டயத்வட பணஞி
ன்றும் ளசமல்கயழமணல்பம? ணஞிகவநப் ழமழப

ஸ்பர்ஞம் டம் (ளபள்நி) , டமம்ம், மடம் னடம
ழமங்கவநக் ளகமண்டும் சயகயத்வ ளசய்ட
ளகமள்படண்டு.
ணந்த் ம், ஜ்பழச்பர் கம்ழச்பர்
ன்ளல்மம் பிதமடயகவநப் ழமக்கழப உள்ந

னெர்த்டயகலக்குரித ணந்த்ங்கவந ிப்ட, லர்த
ணஸ்கமம் கந்டடேனடய மமதஞம் னடயதபற்மல்
ழமவத குஞப்டுத்டயக் ளகமள்பட - ஆகயதடமன் (ணஞி,
ணந்டயம் ன்டயல்) இண்மபடம 'ணந்த்ம்'.
'எநடம்'ன்ட

ணனந்ட னெம் குஞம் ளசய்ட

ளகமள்லம் ணனத்டப சமஸ்டயம். வபத்டயதம் ன்ட

இவடத்டமன். ஏடய ன்மல் னெயவக. அடன் அடிதமகப்
ிந்ட ளசமல்டமன் எநடம். னக்தணமக னெீ வககவந
அடமபட ச்சயவகவநக் ளகமண்ழ ணனந்டகவநச்
ளசய்படடமன் ஆனேர்ழபடம். பந ஸ்ணம், னத்ட
ஸ்ணம், டங்க ஸ்ணம் ('ஸ்ம்' ன்ழ ளமடபில்
ளசமல்கயமர்கள்) ன்ட ழம ணஞி, ழமங்கவந

ப்ழமடமபட ிழதமப்டுத்டயமலும் ஆனேர்ழபடத்டயல்
னக்தணம னெச்சக்கு னெயவககள்டமன்.

யத்ட வபத்டயதத்டயல்டமன் ணஞி, ழமம், மமஞம்,
ணற் டமடப் ளமனட்கவநக் ளகமண் ணனந்டகள் மஸ்டய.
யத்ட வபத்தனம் ம் சமஸ்டய ரீடயதமடடமன்.

ஆமல் பர்தம்
ீ
மஸ்டய. டப்ிமல் ளமம்க் ளகடுடல்
உண்மய்பிடும். டநிப்ழம சூர்ஞம்டமன் ழமழஜ்
ஆமலும் potency (உள் சக்டய) ணயகவும் அடயகம். அடமல்
மக்வடதமக சயகயத்வ ளசய்த ழபண்டும். அகஸ்டயதர்,
ழடவதர் னடம யத்ட னனர்கள் ணக்குப் னரிதமட
ரிமவதில் யத்ட வபத்த சமஸ்டயங்கவநக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். 'பர்' மஸ்டய ன்டமழழத
இப்டி ல்மனக்கும் னரிதமடடி மக்வட ண்ஞி லடய
வபத்டயனக்கயமர்கள்.

யத்ட வபத்டயதம், ஆனேர்ழபடம் இண்டிலுழண ணஞி
ம்ந்டனம் இனக்கய ணமடயரி, ணந்டய ம்ந்டத்வடனேம்
ழசர்த்ட ணனந்வட ழணலும் effective-ஆகப் ண்டபடண்டு.
ல் ம்ிடமதத்டயழ பந்ட வபத்தர்கள் அழக

ணந்த்ங்கவந ித்டடிழத எநடங்கவநப் ண்ஞி

ித்டத் டனபமர்கள். த்தம்க ணந்த்ம், அச்னேட-அந்டழகமபிந்ட ன் மணத்தம் (னென்று டயனமணங்கள்)
டன்பந்டரி, அச்பிி ழடபர்கள், றர்தன் னடம

னெர்த்டயகலக்கம ணந்டயம், கபசம் னடயதபற்வ
ணனந்ழடமடு ழசர்த்டக் ளகமள்படண்டு. அகஸ்டயதர்
வமணசந்டய னெர்த்டயக்கு உழடசயத்ட "ஆடயத்த ஹ்னடதம்"
ியத்டணமதினக்கயட. பிக் கடிகலக்கு ன்

னெயவக, சயந்டெம் (சயத்ட வபத்த சூர்ண்த்வட சயந்டெம்,
ளசந்டெம் ன்று ளசமல்பமர்கள்) ளகமடுத்டமலும் ணந்டய
ம்டமன் னக்தணமதினக்கயட. ர்ப்ங்கள் தந்ட
டுங்குகய கன கபமவக் குயத்ட ணந்டயத்டக்கு
பிம் இங்குபடயல் ஆச்சர்தணம சக்டய இனக்கயட.

ம்னவத ஆசமர்தமள் 'ளநந்டர்த ரி' தில் என
ச்ழமகத்டயல்*1 அம்மவந க அபதங்கநியனந்டம்
அம்னட  கயஞங்கள் ளனகுகய சந்டய கமந்ட சயம
பர்ஞ னெர்த்டயதமக த்தமம் ளசய்படமல் எனத்டன்

கனவப் ழமப் மம்ன பித்வட சணம் ளசய்கய
சக்டய ளற்று பிடுகயமளன்றும், இப்டிப்ட்பனுக்கு

அம்னட மடி ன்று உண்மகய அடன்ின் இபனுவத
த்னஷ்டிட்மழ ிரின் ஜ்படமம்
இங்கயபிடுளணன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர். இந்ட ச்ழமக
த்டமழழத பிம், ஜ்பம் னடயதவபகவந
யவ்னத்டய ளசய்டபி னடிகயட. 'ளநந்டர்த
ரி'தின் ழபறு  ச்ழமகங்கவந ிப்டற்கும்
இவ்பமறு பிடணம பிதமடய யபினத்டய சக்டய

இனக்கயட. மமதஞ ட்த்டயரி 'மமதஞதம்
ீ
'ண்ஞிழத
அபனவத பதிற்று உமவட ீங்கயதடமல் அவடனேம்
ழமய் டீனபடற்கமகப் மமதஞம் ண்டகயமர்கள். "
இனணலுழமக னதகன் பமட "ன்று என டயனப்னகன
உண்டு. அடவும் ர்ப பிதமடய யவ்னத்டயக்கமக

ிக்கப்டுகயட. ம்ந்ட னெர்த்டய ஸ்பமணயகள்
கூன்மண்டிதவ ஸ்பஸ்டப்டுத்டபடற்கமகச் ளசமன்
டயனீற்றுப்டயகத்வடனேம்  ஆபினத்டய ித்ட பினடய
இடுபடடண்டு. பிதமடயதஸ்டழ பினடயதில், அல்ட

ம், ழடன், மல் ழமன் என்யல் ித்ட அவட இட்டுக்

ளகமள்பழடம மம் ண்டபழடம உண்டு. அல்ட
அபனக்கு ளமம் அசக்டணமமல் அபனக்கமக

இன்ளமனத்டர் ண்ஞி, பினடயதமமல் இட்டு பிட்டு
பமதில் ழமமம்;ழடன், மல் ழமன்பற்வ ழமதமநி
குடிக்கப் ண்ஞமம். 'ணந்த் மம'ன்கய கமதத்ரிவதனேம்
இப்டி பிதமடயகள் ஸ்பஸ்டணமபடற்கு ிப்டண்டு.
பினடயக்கு இடயழ டிதம சக்டய. மட்டு
ங்கலகலங்கூ ன் உம்மமலும் "டண்டறு"
ன்று டயனீறு பமங்கய இட்டுக் ளகமள்பவடனேம் பமதில்
ழமட்டுக் ளகமள்பவடனேம் மர்க்கயழமம். பிதம்
ளடரிந்டபர்கள் ஞ்சமை, ைங்கவநச் ளசமல்ய

டமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்பமர்கள். டயனச்ளசந்டெர் பினடய
ர்பழமக ஞளணன்று ஆசமர்தமழந

ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமர்*2. "ன் ீர் இவதில் வபத்டத்
டனம் அந்ட பினடயவத னலங்கடம், இட்டுக்கடம்
ன்ளடல்மங் கூ ழபண்மம். ளபறுழண ைஞம்

மர்த்டமழ ழமடம் - " பிழமக்த ைஞமத் "- fits,
குஷ்ம், டர்பிதமடயகள், ஜ்பம், வத்டயதம், குன்ணம்,
ஆபிழசஷ்வ ல்மழண ஏடிப்ழமய்பிடும் ன்கயமர்.
னயதமண்பரின் னெர்த்டம் னெயவகச் சமறுகவந

இறுக்கயப் ண்ஞிதழட ன்மர்கள். அடமல் அபனக்கு
அிழகணமகய டீர்த்டம் னடமபற்வனேம் பிதமடய
யவ்னத்டயக்குக் ளகமடுப்டண்டு. குனபமனைர் வடம்,
டயனச்சூர் ளய், இன்ம் அழக ழைத்ங்கநில் இப்டிழத
ணனத்டப சக்டய உள்நடமகப் ிமடம் ளகமடுக்கயமர்கள்.
ிமடளணன்று ஸ்டெணமகத் டமணல், 'ந்ழட ணவ
றுகயழன்', 'அங்கப் ிடையஞம் ண்டகயழன்',

'ணமங்கல்தம்

சமத்டகயழன்'ன்ளல்மம் ழபண்டிக்

ளகமண்மழ ழபங்கணஞ ஸ்பமணய டீமட

பிதமடயளதல்மம் டீர்த்ட வபக்கயமர். ழணச்பனும்
பழமகம் ன்னும் ம்ம பிதமடயவத ணட்டுணயன்ய,
அந்ட ம்ணமத்டயழ பனகய அழக ழமகங்கவநத்
டீர்ப்டற்கமக 'வபத்தமட ஸ்பமணய' ன்ழ ளதர்
வபத்டக்ளகமண்டு வபத்டீச்பன் ழகமதியல்
பிநங்குகயமர். உப்ன, ளபல்ம் கவகய ணமடயரி பிதமடய
கவபடமல் அங்ழக இபற்வக் கவப்டமக ழபண்டிக்
ளகமள்பமர்கள்.
ழணச்பனுக்குரித ில்ப த்ம், ளனணமலக்குரித
டநசய, அம்மலக்கு (னக்தணமக ணமரிதம்ணனுக்கு)

பிழசணம ழபம்ன - இந்ட னென்று இவகவந எழ
அநவு ழசர்த்ட டயந்ழடமறும் என ிடி டயன்றுபிட்மல்
ழமடம்;ந்ட பிதமடயனேம் பமட ன்று என மட்டு
வபத்டயதர் லடயதினக்கயமர்.
ழபப்ங்கமற்ழ த்ட சுத்டய உண்மக்குபளடன்றும்
அழடமடு கர்ப்க் ழகமநமறுகவநப் ழமக்குபளடன்றும்,

அசணக் கமற்றுக்கும் கர்ப்ப் வ ழமய்கவந யவ்னத்டய

ளசய்கய சக்டய இனக்கயளடன்றும், அசுக்கும் ழபம்னக்கும்
கல்தமஞம் ண்ஞி வபத்ட, னத் ந்டமணயல்மடபர்கள்
அவடப் ிடையஞம் ண்ஞ ழபண்டுளணன்று

வபத்டயனப்டயல் இப்டி வபத்த சமஸ்டயப் ிகமழண
ந்டடய உண்மபடற்குக் கமஞம் ளடரிகயளடன்றும்
அபர் ளசமல்யதினக்கயமர்.

னவதில் டெம் ழமடுபட, கர்ப்னம் ளகமலத்டபட

ஆகயதகூ disinfectant -ஆக (க்னணய மசயிதமக) அழக
பிதமடயகவநத் டடுக்கயட ன்று லடயதினக்கயமர்கள்.
அவசதமட ம்ிக்வகதமக க்டய இனந்டமல் அடமழழத
ழமக யவ்னத்டய னடம வடனேம் மடயத்டக்
ளகமண்டுபிமம்; அல்ட ழமகம், ஆழமக்தம்

டபமமலும் பித்தமணயல்வ ன்கய உசந்ட
யவவத ம்மடயத்டக் ளகமள்நமம். இடயழ வபத்த
சமஸ்டயத்டக்குப் ிடிமட ணந்டயம், ிடிடுகய
னெயவககள், ழபம்ன டநய ணமடயரிதம ணனந்டச்
சக்குகள் ல்மழண கந்ட பமம்.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1 "கயந்டீம்

அங்ழகப்த" த் ளடமங்கும்

இனடமபட ச்ழமகம்
*2

றப்ஹ்ணண்த னங்கத்டயல் 'அஸ்ணம' ன்று

ளடமங்கும் 25-பட ச்ழமகம்.
ஆனேர்ழபடனம் ணட ஆசவஞனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
ஆனேர்ழபடனம் ணட ஆசவஞனேம்
ஆனேர்ழபடம் ன்று ளணடிகல் தன்மகத் டிழத
என்வப் மர்க்கும்ழமட அடற்கு இவ்பநவு ளடய்ப
ம்ந்டம் கயவதமட. ஆமலும் அல்ழமடய
(இங்கயீ ஷ் வபத்டயதனவ) , னேமி ணமடயரி அடிழதமடு
ளடய்ப ம்ந்டழண இல்மணலும் இல்வ.

மஸ்டயகனுக்கு வபத்தம் ண்ஞழபண்மம் ன்று இந்ட
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினப்ழட அடற்கு என proof.
ஈச்ப த்தமத்ழடமடுடமன், குயப்மக, கபமன்
ணமபிஷ்ட அம்னட கசத்வடப் மற்கயயனந்ட
ளகமண்டு பந்டழமட டுத்ட டன்பந்டயரி ன்

அபடமத்வட ஆமடயத்டத்டமன் ஆனேர்ழபடம் அப்தயப்ட
பனக்கம்.
அழடமடுகூ ம் ணட சமஸ்டயங்கலக்கு ணயகப்
ளனம்மலும் பிழமடணயல்மணழ இனக்கய வபத்த
னவ ஆனேர்ழபடந்டமன். இங்கயீ ஷ் ணனந்டகள்,
சயகயத்வ னவ னடயதபற்யல் சமஸ்டயம்

எப்னக்ளகமள்நமட அமசமங்கள் கப்ட்வபதமக பந்ட
ழசனம். ஆனேர்ழபடத்டயல் இப்டி இல்வ. னண்டு, கர ண்டு
ணமடயரி ழடம என்யண்டு டபி அமசம பஸ்டகள்
ளனம்மலும் ஆனேர்ழபடத்டயல் கப்டயல்வ.
இபற்றுக்கும் ிற்மடு ிமதசயத்டம், னண்தமபமசம்
ளசமல்யப் ரிமம் வபத்டயனக்கயட. ஆஸ்டயகர்கள்
இங்கயீ ஷ் வபத்தத்டக்கு கூடிதணட்டும்

ழமகமணயனப்டடமன் சயமக்தம். ஆனேர்ழபடம் உம்ில்
ிடிக்க மள் ிடிக்கயட, இங்கயீ ஷ் ணனந்டமமல் உழ
ரில்ட் ளடரிகயட ன்கயமர்கள். மநமமலும் னெம்

பவக்கும் ழமய் ழமகத்வடப் ழமக்குபட ஆனேர்ழபடம்;
இங்கயீ ஷ் வபத்தம் இப்டி இல்வ ன்றும் பிதம்
ளடரிந்டபர்கள் ளசமல்கயமர்கள். அழகணமக டற்கம
சமந்டயதமகழப அல்ழமடய ரிப்டுத்டகயட

ன்கயமர்கள். அழடமடு இங்கயீ ஷ் ணனந்டயழ என்வ

ரி ளசய்ட ளகமள்நப் ழமபடயல், அட ரிதமமலும்,
after-effect , side-effect ன்ளல்மம்

ழபறு  உத்பங்கள்

உண்மபட ழம ஆனேர்ழபடத்டயல் உண்மபடயல்வ.
வபத்டயதம் ஆம்ிக்கும்ழமட சய உமவடகவநக் கயநய
பிட்மலும் அட ீண்கமக் ழகமநமமகயபிட்மல்
சரக்கயத்டயழழத டஞிந்ட ழமய்பிடும்.

ழபட சமஸ்டயங்கலக்கு எத்டப் ழமபடமகழப
ம்னவத வபத்த சமஸ்டயம் இனக்க ழபண்டுளணன்ட
னக்தம். உம்வக் கமப்மற்யக் ளகமள்பட னக்தம்
ன்டற்கமக ழபட சமஸ்டய பினத்டணமக (பிழமடணமக) ப்
ழமகக்கூமட. ளன்மல் இப்டி பினத்டணமகப்

ழமமல் அடடமன் மஸ்டயக்தம்*1. மஸ்டயகனுக்குத்டமன்
வபத்தழண ண்ஞக்கூமழட!
ணத சமஸ்டயனம் ஆனேர்ழபட சமஸ்டயனம் ணயகப்
ளனம்மலும் எத்டப் ழமகயன்வபதமகும். ணத
சமஸ்டயம் னக்தணமக ணடேஷ்தின் னென்று குஞங்கநம

த்ப, ழம, டழணம குஞங்கநில் டவும் யப் ழமகமணல்
என்வதன்று ஈடுகட்டிக் ளகமண்டு 'ந்னைட் வஸ்'ண்ஞி
ணவ ஆமணல் ணயவப்டுத்டபடற்கமகத் டமன்
ற்ட்ட 'மங்க்தம்' ன்னும் டர்சத்டயல் (டர்சம்
ன்மல், சுனக்கணமக, ஆத்ண சமஸ்த்ம் ன்று

வபத்டக்ளகமள்லங்கள்) இவடப்ற்ய பிரிபமகச்
ளசமல்யதினப்ட அடிப்வதில் வபடயக டர்ணத்டக்கும்
ற்னவதடடமன். க்னஷ்ஞ ணமத்ணம கர வடதில் இந்ட
னக்குஞங்கவநப் ற்யப்  அத்ததமங்கநில்
ளசமல்யதினக்கயமர். மங்க்தனம் ழதமகனம்

வகழகமத்டக் ளகமண்டு ழமகய டர்சங்கநமடமல் ழதமக
சமஸ்டயத்டயலும் த்ரி குஞங்கலக்கு 'இம்மர்ன்ஸ்'
ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்டி ஆத்ண பித்வடக்கு
ழபழடமக்டணமக இனக்கய த்ப-ழம-டழணம குஞ
'மன்யங்'ழகடமன்

(ணயவப்டுத்டபழடடமன்)

ம்னவத வபத்த சமஸ்த்த்டயல் சு-பமட-ித்ட
டமடக்கநின் 'மன்யங்'ககம ஆகயட!

ப்க்னடய, ணமவத, அபித்வத ன்ளல்மம் ளசமல்கய ீபகத் ழகமநமறுகலக்ளகல்மம் னக்குஞம் டமன்
கமஞணமடமல் இடகவந மன்ஸ் ண்ஞி ணவ
ண யவக்குக் ளகமண்டு பந்டபிட்மல் ல்மம்
சமந்டணமக அங்கயப் ழமகும் ன்று ழபடமந்டம்

ளசமல்கயளடன்மல், அவடழத ஆனேர்ழபடம், 'சரீக்

ழகமநமறுக்ளகல்மம் க-பமட-ித்டம் ன்று னென்று
டமடக்கள்டமன் கமஞம். இபற்வ என்றுக்ளகமன்று
ஈடுகட்டிபிட்மல் சரீம் ளநக்தணமதினக்கும்' ன்கயட.

சயத்டத்வட வபத்ட ழபடமந்டம் ழசுபவடழத சரீத்டக்குப்
ளமனத்டய ஆனேர்ழபடம் ழசுகயட. ிகயனடயதிலுள்ந
இத்டவ ஆதிம் க்னத்ரிணத்டக்கும் னெம் னெழஞ
குஞங்கநில் அங்கயபிடுகயட ன்கயமற்ழமழப
சரீத்டக்கு பனகய இத்டவ ஆதிம் ழமய்
ளமடிகலக்கம் னெம் னென்று டமடக்கள்டமன் ன்று
ஆனேர்ழபடம் யர்ஞதம் ண்ஞிபிடுகயட.
கம் ன்ட உங்கலக்குத் ளடரினேம். சநி, க்தம், ப்லரிய,
யழணமிதம ல்மம் அடமல் பனபடடமன். னக்தணமக
ச்பம ழகமசத்வடப் ற்யதட இட. ஆமல் க்ட

னொத்டயல் சரீம் னலடம் பிதமிப்ட. பமடம் ன்மலும்
பமனே ன்மலும் என்ழடமன். கமற்று ன்று அர்த்டம்.
ிடிப்ன, லும்னகநில் பய, னக்கு, உம்ன கத்டப்
ழமகயட ஆகயதவப ல்மம் இடயயனந்ட
உண்மகயவப. னொழணடிம், ஆர்த்வடிஸ், அட, அட, இட
ன்று ழடழடம ழர் ளசமல்கய பிதமடயகலக்கு

பமடம்டமன் கமஞம். கமற்று ன்வுன் னெச்சு, அடமல்
ச்பம ழகமச ம்ந்டம் ன்று

ழடமன்யபிமணமதினும், சரீம் னமவுழண மடி
சத்டயல் பமனேபின் பிதமப்டய (வுடல்) டமன்
ற்டுபடமல் இடவும் ழடம் னலபவடனேம் குயத்ட

டமடடமன். ித்டம் ன்ட ித்ட ீவ னக்கயதணமகவும்,
ீர்ஞத்டயல் சுக்கய ல்ம ீர்கவநனேழண ித்ட ீர்
மடயப்டமல் அவப அவத்வடனேம் ற்யதடமகவும்

கனடப்டுகயட. அடமல் இட ீர்ஞ உறுப்னகழநமடு
யன்றுபிடுபட ன்று அர்த்டணயல்வ. ீர்ஞித்ட அன்
மம் த்டணமகத்டமழ ஆகய சரீம் னமவும்
ஏடுகயட?அடமல் ித்டத்டயமல் ற்டுகய

ழகமநமறுகலம் ழடம் னலபவடனேம் மடயப்டடமன்.

மடி மர்த்ழட னென்யல் ந்ட டமடபின் ழகமநமறு ன்று
கண்டுிடித்ட ரி ளசய்த ஆனேர்ழபடம் பனய ளசமல்கயட.
ணக்குக் குயப்மக சரீத்டயன் எவ்ளபமன மகத்டயல்
ணட்டுழண இந்ட எவ்ளபமன டமடவும் ம்ந்டப்டுபடமக
ழடமன்யமலும், இவப பமஸ்டபத்டயல் ழடம்
னலடயலும் பிதமித்டயனப்டமல் டமன் ஹ்னடதம், னெவந,
கண், கமட, னெக்கு, பமய் உள் ந்டக் ழகமநமமமலும்

னடயல் டமட மர்த்ழட ஆனேர்ழபடத்டயல் ட்ரீட்ளணண்ட்
ஆம்ிக்கயமர்கள்.

ம்னவ வபத்த சமஸ்டயம், ழபடமந்ட சமஸ்டயம்
ல்மம் ளபநி மடுகலக்குப் பிதழமட இவடழத
க்ரீஸ் னடம ழடசங்கநில் மலு டமடக்கநமக மலு
humour -கள்

ன்று ஆக்கயமர்கள். னக்குஞம், னென்று டமட

ன்ழடமடு ஞ்ச னடக் ளகமள்வகவதனேம் ழசர்த்ட
அபர்கள் மலு ஹ்னைணர் ன்று வபத்டக் ளகமண்மர்கள்.
றக்ஷ்ண அடேபனள்நபர்கலக்ழக னரிதக்கூடித ஆகமச
னடத்வட அபர்கள் பிட்டு பிட்டு ணற் மலு னடங்கவந
ணட்டும் டுத்டக் ளகமண்மர்கள். மலு ஹ்னைணர்கநமக
சரீத்டயலுள்ந டமடக்கழந எனபின் குஞத்வட

யர்ஞதம் ண்டபடமகவும் அபர்கள் ளடநிபமகச்

ளசமல்யதினக்கயமர்கள். phlegm - கம், choler - ித்டம், melancholy இடவும் இன்ளமன டயனும ித்டம்டமன், blood அடமபட த்டம் ன்வப மலு ஹ்னைணர்கள். த்ட

சுத்டயகரிப்ன ச்பமத்டமழழத ப்டமல் த்டத்வட
'பமடம்'ன்று

வபத்டக் ளகமள்நமம். இபற்வக்

குஞங்கழநமடு ளமனத்டய எனத்டனுக்கு 'ஃப்ளநம்' (கம்)
மஸ்டயதினக்கயழமட அபன் ல்மபற்யலும்

அசட்வதமக, ணந்டணமக அங்கயதினப்மளன்றும் (இவட
'த்பம்' ணமடயரி

ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம்) ,

'கமர்'அடயகணமமல்

ளமம்க்

ழகமிஷ்மதினப்மளன்றும் (இடடமன் ழமகுஞம்)
'ளணங்கய' அடயகணமமல்

அலனெஞ்சயதமக, சயந்டம

க்மந்டமக இனப்மளன்றும் (இவடத் டணயல்

எனபிடம் மம்) , ப்நட் மஸ்டயதமமலும் ளமம்

உஞர்ச்சய பசப்ட்பமதினப்மளன்றும் (இடவும்
ஸ்டமன்) அபர்கள் வபத்டக் ளகமண்மர்கள்*2....
னக்குஞம், னென்று டமட ன்டயல் ம்னவத
னமடணம வபத்த சமஸ்டயம் வபடயக சமஸ்டயத்ழடமடு
எத்டப் ழமகயளடன்று ளசமல்யக் ளகமண்டினந்ழடன்.

இப்டிழதடமன் டர்ண சமஸ்த்ழமக்டணம ஞ்ச கவ்தழண
வபத்த சமஸ்த்ழமக்டணமகவும் பிடயக்கப்ட்டினக்கயட.
ம ரிமத்டக்கமக டர்ண சமஸ்த்ம் சுபின் மல்,
டதிர், ளய், சமஞம், னெத்ம் ஆகயத ந்வடனேம் ழசர்த்ட
ஞ்ச கவ்தத்வட உட்ளகமள்நச் ளசமல்கயட. அவடழத
பிதமடயக்குப் ின் ீ ஸ்டயடயதில் னடயடமக ழமய்க்
கயனணயகள் டமக்கமடடித் டடுப்டற்கமக வபத்த

சமஸ்டயத்டயலும் சமப்ிச் ளசமல்யதினக்கயட.
ம்னவத வபடயக சமஸ்டயங்கநில் மம் - னண்ஞிதம்
ன்று ளசமல்யதினக்கய இப்டிப்ட் பற்வழத
ஆனேர்ழபடத்டயல் யடம்-அயடம், அடமபட சரீத்டக்கு
ல்ட ளசய்பட-ளகட்ட ளசய்பட ன்டமகச்

ளசமல்யதினக்கும். ஆசமம் னண்தத்டயலும் அமசமம்
மத்டயலும் ழசர்ப்டல்பம? அடமல் ம்னவத
வபத்த சமஸ்டயத்டயல் ளனம்மலும் அமசமம்
அயடணமடமகத் டள்நப்ட்டுத்டமினக்கும்.

இடமல்டமன், டபிர்க்க னடிதமணல் அல்ழமடயக்குத்டமன்
ழமகழபண்டுளணன்று இனந்டமளமனயத ணற்
உம்னகலக்கு ஆனேர்ழபடப் ிகமழண ம்னவத
டர்ணமசமங்கநில் ம்ிக்வகனேள்நபர்கள் சயகயத்வ

ளசய்டளகமள்ந ழபண்டுளணன்கயழன். கமட் யபர், யபர்

க்ஸ்ட்மக்ட் ன்று டுத்டளடற்ளகல்மம்

அமசமத்டக்குப் ழமக ழபண்மளணன்கயழன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1. மஸ்டயகம்

ன்ட இவபவ ம்மவண

ன்வடபி ழபட டர்ண னவகவந ம்மவண ன்ழட
னும் பிதம் குயத்ட "ளடய்பத்டயன் குல்"இண்மம்
குடயதில் "ழபடம்"ன் உவதில் "ழபடனம்
டணயழ்மடும்"ன்னும் உட்ிரிபில் மர்க்க.
* 2. இந்டப்

மம ளனம்மலும் அடிதமர் எனபர்

ளணமனயந்டவட வசஞர்கள் ினக்கு டுத்டவத்டடமகும்.
சஸ்த் சயகயத்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
சஸ்த் சயகயத்வ
ஆழன்-ர்ரி ன்ட-ளசய்டளகமள்ந ழபண்டித
பிதமடய ன்மல் இப்ழமட இங்கயீ ஷ்

வபத்டயதத்டக்குத்டமன் ழமகழபண்டுளணன்மகய பிட்ட.
இட இப்ழமவடத யவதில் டபிர்க்க னடிதமடடடமன்.

ளமம்வும் ஆசமம் மர்க்கயபர்கள்கூ 'கமமக்ட் ணமடயரி
ற்ட்மல் இங்கயீ ஷ் வபத்த னவதில்

ஆழன்டமன் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட.
இடயழ இப்ழமட மம் என்றும்
ண்ஞிக்ளகமள்படற்கயல்வளதன்மலும்
னன்கமத்டயழழத ம்னவத மக்வடக் குவபமல்
என டப்ன ற்ட்டுபிட்ளடன்ட ன் அிப்மதம்.

'ர்ரி' ம்னவத

வபத்த னவதில் இல்வ ன்று

மம் யவக்கும்டி ஆக்கயதினப்டடமன் டப்ன.

பமஸ்டபத்டயல் ம்ணயடமன் ஆடயதிழழத, ஆனேர்ழபட
சமஸ்டயம் ற்ட் னமட கமந்ளடமட்ழ 'ர்ரி'
ன்டம சஸ்த் சயகயத்வ இனந்டயனக்கயட. ஆனேர்
ழபடத்டக்கு இண்டு ளரிதபர்கள் னெ னனர்கள்.
எனத்டர் சகர், இன்ளமனபர் றச்னடர். இபர்கள்
லடயத ம்யவடகள்டமன் ஆனேர்ழபடத்டக்கு னெ
க்ந்டங்கநமக இனப்வப. சகர் ன்ட டஞ்சயழத
த் ளடரிகயட. அக்ிழபச்த ரிய லடயதவடச் சகர்
பிஸ்டமம் ளசய்டயனக்கயமர். பமக்ர் லடயத
'அஷ்மங்க

ஹ்னடத'னம் ஆனேர்ழபடத்டக்கு என

அடமரிடி. டணயழ் மவதிலும் அழக ிமசர டைல்கள்

ம்ிடமதணமக பந்டயனக்கயன். சகர், றச்னடர் ன்
இனபரில் சகர் ணனந்ட ளகமடுத்டக் குஞப்டுத்டபட
ற்யச் ளசமல்கயமர். றச்னடர் சஸ்த் சயகயத்வ ளசய்ட

குஞப்டுத்டபட ற்யச் ளசமல்கயமர். Physician, surgeon ன்று
இப்ழமட இண்டு ழவ ளசமல்கயழமம். ணனந்ட

ளகமடுப்பன் ஃிீயதன்; சஸ்த் சயகயத்வ ளசய்பன்
ர்ன். ம்.ி.,ி.ஸ். ன்டயல் இண்டும் அக்கம்.
'ம்.ி.'ன்மல்

ணனந்ட ளகமடுக்கயபன்; Medicine Bachelor *1.

'ி.ஸ்.'ன்மல்

ஆழன் ண்டகயபன்: Bachelor of

Surgery. ஆனேர்ழபடத்வட

மம் மக்கயவடதமகப் னர்ஞ

னொத்டயல் கமப்மற்ய பந்டயனந்டமல் ஆனேர்ழபட
வபத்டயதர்கலம் M.B.,B.S. கமர்கள் ணமடயரி ணனந்ட
ளகமடுப்ழடமடுகூ சஸ்த் சயகயத்வ ளசய்படயலும்

டயவண வத்டபர்கநமதினந்டயனப்மர்கள். ஆமல் சக

ம்யவட ிசமத்டயல் பந்டயனக்கயணமடயரி,
றச்னடனவத 'ர்ரி' டைல் பமடடமல்
ஷ்ணவந்டயனக்கயழமம்.
இடயழ ன் ரிடமம் ன்று ளசமல்கயழன்.
'ன்வக்ழநமீடிதம

ப்ரிட்மிகம' ன் பமல்னைம்கள்

ற்ய உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். அடயழ எவ்ளபமன
தன்ஸ், சமஸ்த்ம், கவ ற்யனேம் பிபணமகச்
ளசமல்யதினக்கும். இனட, னப்ட பனத்டக்கு என
டவப னடயசு னடயசமகத் ளடரித பனகயவபகவநனேம்
ழசர்த்டத் டயனத்டய அந்டப் னஸ்டகங்கநின் னட டின்கள்
ழமடுபமர்கள். அடயழ ந்ட தன்மமலும்,

சமஸ்டயணமமலும் அவடப் ற்ய சரித்டயனம்
ழமட்டினக்கும். அட ங்ழக னடயல் ழடமன்யற்று, ந்டக்
கமத்டயல் ழடமன்யற்று, ந்டக் கமத்டயல் பர் அவட

ந்ளடந்டப் ி ழடசங்கலக்குக் ளகமண்டு ழமமர்கள்
ன்று பிபம் ளகமடுத்டயனக்கும். அடயழ ன்

ழமட்டினக்கயளடன்மல் ர்ரி ன் ஞசயகயத்வ
பித்வத இந்டயதமபிழழத னடயல் ழடமன்யற்று ன்று
இனக்கயட. இங்ழகதினந்ட அட அழிதம பனயதமக
க்ரீஸ் ழடசத்டக்குப் ழமடமகவும், அங்ழகதினந்ட
இத்டமயக்குப் பி, ிகு ழமப்ம னம
ிசமணமடமகவும் ழமட்டினக்கயட.
இட 'றச்னடம்' ன்கய சமஸ்டயத்டயல் ப
ீ
கமத்டயல்
ஆஸ்த்டயரிகநில் த்டவ பிடணம ஞ சயகயத்வ
ஆனேடங்கள் உழதமகத்டயயனக்கயன்ழபம

அத்டவவதப் ற்யனேம் ளசமல்ட்டினக்கயடமம்.

னடயடமகக் கண்ளடுத்ட சுபடிகவநப் ரீையத்டம், ரிக்
ழபடத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட னமஞம், கமபிதங்கள்

னடயதபற்யலுள்ந கவடகநில் ழமக யவ்னத்டய ற்ய,
இனப்பற்வ இழடமடு ளமனத்டயனேம்  அயஜர்கள்
'அழக

ஆச்சர்தணம ர்ரி டேடக்கங்களநல்மம் ம்

னர்பிகர்கலக்கு ன்மகத் ளடரினேம்' ன்று கமஞம் கமட்டி
லடய பனகயமர்கள். ரிக்ழபடத்டயல் பமங்கவஞதமக
ீ
இனந்ட என மஞிக்கு*2 னேத்டத்டயல் கமல் ழமய், அடற்குப்
டயல் அச்பிய ழடபர்கள் ன் ழடப வபத்தர்கள்
இனம்னக் கமல் வபத்டடமக பனகயட. பமல்ணீ கய
மணமதஞத்டயல் அல்வததிம் டப்மக ந்ட ளகமண்
இந்டயனுக்கு இந்டயரிதம் ழமய்பிட்டமகவும் அடற்குப்

டயல் ஆட்டின் இந்டயரிதத்வடப் ளமனத்டயமர்களநன்றும்
பனகயட. சதபர், ததமடய னடயதபர்கள் பழதமடயகம்
ழமய் ளதௌபம் அவந்டடமக ணமமடத்டயல்

இனக்கயட. இப்டிதினக்கும் அழகம் கவடகவந வபத்த
சமஸ்டயங்கநில் ளசமல்யதினப்பற்ழமடு ழசர்த்ட

ன்மக ஆமய்ச்சய ண்ஞிப் மர்த்டடயல், இவபளதல்மம்
கற்வ இல்வ. யணமகழப ந்டயனக்க ழபண்டும்.
ளன்மல் வபத்த சமஸ்டயங்கநில் ணக்குக்
கயவத்டயனப்டயல் ளடநிபமகவும் டேட்ணமகவும்
ளசமல்யதினக்கயபற்யயனந்ட அந்டக் கமத்டயழழத
artifical limb surgery (ளசதற்வக

உறுப்னகவநப் ளமனத்டம்

சஸ்த் னவ) , transplanation (எனபர் உறுப்வ
இன்ளமனபனக்குப் ளமனத்டபட) , 'கமதகல்ம்' ன்
ளதரில் rejuvenation (எனபனவத சவட

னடயதபற்வழத டுத்டப் ளமனத்டயத் ழடமற்த்வட
அனகமகும்டி ணமற்ய அவணப்ட) ல்மம்

ளசய்தப்ட்டினக்க ழபண்டும் ன்று ரிர்ச் ஸ்கமமர்கள்
லடகயமர்கள்.

ளப்டிக் ஆகமணல் டடுப்ட ர்ரிதில் னக்தம்.
ஆழன்ழமட பய ளடரிதமணல் ணதக்க யவ ணமடயரி
இனப்டம் னக்தம். இந்ட இண்டுங்கூப் னர்ப

கமத்டயழழத டக்கடி ளசய்தப்ட்டு பந்ட ன்று
கமட்டிதினக்கயமர்கள். 'பமநமல் அறுத்டச் சுடினும்'
வபத்திம் ழமதமநி ணஸ்டமப்மட ணமடயரி
கபமன் த்டவ ழசமடயத்டக் கஷ்ப்டுத்டயமலும்
அபிம் டக்குப் ிழவண ழமகணமட்ழளன்கயட
ன்று (குழசக) ஆழ்பமர் மடிதினக்கயமர். இங்ழக
'பமநமல்

அறுப்ட' டமன் ர்ரி. அப்னம் அவடச்

'சுடுபட' ன்ட

ண்டபட.

அட ளப்டிக் ஆகமணல் 'கமவஸ்'

இத்டவ இனந்டம், ழடம கட்டி, மிநவப ன்மல்
அறுப்ட டபி ிற்கமத்டயல் ஆனேர்ழபடத்டயல் சஸ்த்
சயகயத்வ ன் ஷ்ணமய் பிட்ளடன்மல் இண்டு

கமஞம் ழடமன்றுகயட. ன் இனந்டமலும் ஆழன்
ன்ட ஆத்டடமன். அடமல் ின்மல் மடகணம
பிவநவுகள், after-effects ற்டுபடம் அடயகம். ழப

கற்றுக்குட்டிகள் வகதில் கத்டயவதக் ளகமடுப்டமகவும்,
டுத்டடற்ளகல்மம் இந்டக் கமத்டயல் இங்கயீ ஷ்

வபத்டயதத்டயல் ப்டழமல் அறுப்ட கயனயப்டமகவும்
ஆகயபிக் கூமளடன்று ணயகவும் மக்வட ண்ஞிச்
சயழனக்கு ணட்டும் கற்றுக் ளகமடுத்டடயழழத
மநமபட்த்டயல் இவட ளபகுபமக

இனக்கும்டிதமகயதினக்கமம். இன்ளமன கமஞம்:

அப்ழமட வபத்தர்கள் ல் அடேஷ்மடமக்கநமக இனந்ட
ல் டழமம் ளற்பர்கநமதினந்டடமல் அபர்கலக்கு
யணமசம், ளமடயவக ணமடயரி ந்ட ணவதில் ந்டப்
ளமந்டயல் ன் னெயவக இனந்டமலும் ளடரிந்டயனக்கயட.
த்டவ ளகமடித பிதமடயதமமலும், ஆனணம

வ்ஞணமமலும் அவட குஞம் ளசய்தவும் னெயவகழத
ழமடணமட ன்று அபர்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கயட.
வன்தளணல்மம் ிக்வஜ ழமய்க் கயந்டழமட

ஆஞ்ழத ஸ்பமணய ஞ்ீபி ர்படத்வடக் ளகமண்டு
பந்டமர்;அந்ட னெயவகதின் கமற்றுப் ட்

ணமத்டயத்டயழழத ழவ னட த்ழடமடு
லந்டபிட்ளடன்று டிக்கயழமணல்பம? இப்டி னெயவக
வபத்டயதத்டமல் ளநக்தணமகழப வடனேம் ஸ்பஸ்டம்
ளசய்டபித் ளடரிந்டயனந்டடமல்ன், ஆனேடத்வடப் ழமட்டு
ளபட்டிக் குவந்ட சஸ்த் சயகயத்வ ளசய்பவட
அவ்பநபமக ழணற்ளகமள்நமணல் இனந்ட, இடமல் மநம
பட்த்டயல் அவட ணந்ட

பிடும்டிதமகயதினக்கமளணன்றும் ழடமன்றுகயட.
ணனந்ட சமப்ிடுபட, ஆழன் ன் இண்டு
ணமத்டயணயன்ய இன்ம் அழக சயகயத்வ னவகலம்
ஆனேர்ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். 'ழமம்' ன்று
என்று. ஆதின்ளணன்ட் னசுபட. ப்நமஸ்ர் ழமடுபட
ல்மம் 'ழம்'டமன். ணவதமந வபத்தத்டயல் இவப
ின்ற்ப்டுகயன். 'பணம்'ன்ட பமந்டய ண்ஞ
வபத்ட குஞம் ளசய்பட. 'பிழசம்' ன்ட இழட ணமடயரி
ழடயதமக வபப்ட. 'ஸ்ழபடம்' ன்ட பிதர்த்டக்

ளகமட்ப்ண்ஞி அடன்னெம் டர்ீர் ளபநிழத ழமகச்
ளசய்பட. 'ஸ்ழம்' ன்ட ண்ளஞய் ழடய்த்ட

ணதிர்க்கமல் பனயழத உள்லக்குள் ணனந்வட இக்குபட.
இடவும் ணவதமந வபத்டதத்டயல் யவதக்
கமஞப்டுகயட. உள்ழந இனக்கும் ளகடுடவ

ளபநிதிழ ளகமண்டு பனபடற்கமக ஆனேர்ழபடத்டயல்
உள்ந ஞ்சகர்ணம் ன் ந்ட சயகயத்வ னவகநில்
பணம், பிழசம் டபி 'ஸ்தம்' ன்ட னெக்கமழ
டம்ண வபத்ட ழடமத்வட ளபநிபச் ளசய்பட;'

அடேபமம்', 'யனொம்' ன் இண்டும் இனபிடணம
ிணம.
கண்டக்குத் ளடரிகய ழமகம் ணமத்டயணயன்ய குல்,
னெவந இபற்யன் உள்லக்குள்ழநதினப்ட, ழடமல் -

லும்ன -த்டம் (blood pressure) , தமளடீஸ், ணழமபிதமடய
ன்று கஞக்கயல்மணலுள்ந அத்டவவதனேம்
'தமக்ழமஸ்'ண்ஞி

ணனந்ட டனபடற்கும்

ஆனேர்ழபடத்டயல் பனய ளசமல்யதினக்கயட. இப்ழமட
'ஆனேர்

ழபடம்' ன்மல் னக்தணமக 'ஏடய' ன்கய

னெயவக அடுத்டடிதமக ' பர்க்கம்' ன்கய டமடக்கள்
(ணயளல் ன்வப) ஆகயதபற்மல் ளசய்னேம்

ணனந்டடமன் ன்ழ யவக்கயழமம். ணம், ளசடி, ளகமடி
ல்மழண ஏடய பர்க்கத்டயல் பந்டபிடும். கந்டகம்,
மமஞம், ழமங்கள் னடயதவப பர்க்கம்.
'கமதகல்ம்' ன்மல்

சரீத்வட அனயதமணல் ண்ஞிக்

ளகமள்பட ன்று ழகள்பிப்டுகயழமம். இப்டி

சயஞ்ீபிதமபர்கள் பனணயல்வ ன்ட ித்தைம்.

ஆமலும் இப்டி கமதயத்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு ிற்மடு
இந்டயரித பிதம் ற்மணல் சுத்டர்கநமக, சமந்டர்கநமக
இனந்டபர்கள் ணற்பர்கவநபி ளபகு ீண் கமம்
ழமய் ளமடி இல்மணயனந்டமர்களநன்று ளடரிகயட.
ழதமகம், டஸ், ஜமமப்தமம் னடயதவப ளசய்படற்ழக
உம்வ த்னணமகவும், டீர்க்க கமனள்நடமகவும்
வபத்டக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று கமரிதயத்டய
ண்ஞிக் ளகமண்மழ மஸ்டய ன் டனபடமகவும்,
ழமக ழமக்தங்கவநஅடேபிப்டற்கமகப் ண்ஞிக்
ளகமண்மல் அவ்பநவு யக்கபில்வ ன்றும்
ழடமன்றுகயட. கமதகல் னவதில் மத சமஸ்டயம்
யவத பந்டபிடும். சு ணந்வடதில் இனந்டளகமண்டு
ளசய்கய மத ழவபகள் வபத்த ரீடயதில்
தனுள்நவபதமகக் ளகமண்டு பந்டபிடுகயன்.
ளணமத்டத்டயல் கமதயத்டய னவகள் ழடத்டயல் னட
ணமம்ம், த்டம் இபற்வ உண்மக்கய, ஆனேவ பினத்டய
ண்டவபதமகும்.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------*1. M.B. ன்ட Bachelor of Medicine ன்று
Medicinae Baccalaureus
*2. ழகன்

ளமனள்டும் ன்டன்

னடல் லத்டக்கநமகும்.

ன் ணன்ின் ணவபிதம பிச்ம.

ஆனேர்ழபடத்டயல் இட தன்ஸ்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆனேர்ழபடம்

ஆனேர்ழபடத்டயல் இட தன்ஸ்கள்
ணயல் டமடக்கவநக் கந்டம் ணனந்ட ளசய்படமல்
'ளகணயஸ்ட்ரி' ன்

மத சமஸ்த்னம் ம் வபத்த

சமஸ்டயத்டயல் பந்ட பிடுகயட. 'ளகணயஸ்ட்ரி' ணட்டுணயல்வ
- இன்ம் ளனட்டு தன்கலம் Medical Science ன் இட
என்யழழத அங்கய பிடுகயவடப் மர்த்டமல்

ஆச்சர்தணமதினக்கும். னெயவககநின் ழச்சவ ளடரிந்ட
ளகமண்ழ ணனந்ட ண்ஞ ழபண்டும் ன்டமல் டமப
டத்ப சமஸ்டயணம Botany -வதனேம் ன்மகத் ளடரிந்ட

ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ணனந்டகநின் இன்ளமன னெச்
சக்கம  பர்க்கங்கவந ற்ய அயதப் ழமபடயலும்

மதம் (ளகணயஸ்ட்ரி) பந்டபிடுகயட. ன் ணனந்ட
ளகமடுக்க ழபண்டும், அடயல் ன் மணமன்கள் ழசர்க்க
ழபண்டும் ன்று ளடரிந்டமல் ழமடணம இட
ளசலுத்டப்டுகய ழடத்டயன் அவணப்வப் ற்ய
ன்மகத் ளடரிதழபண்டுணல்பம? ழமதமநிதின் ழட
டத்டபத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமணல் சயகயத்வ ப்டி?
இவ்பமறு Physiology -னேம் சமஸ்டயத்டயல் பந்ட பிட்ட.
Veterinary ன்கய

ிமஞி வபத்டயதனம் னமடணமகழப

ம்ணயனண்டு. பட்டுக்கு
ீ
படு
ீ சு, பிதபமதத்டக்கு

னட, வன்தத்டயல் ட க டகம் ன்டயல் ன்டயல்
ஆவ குடயவ - இப்டிப்  ணயனகங்கவந

ஆழமக்தணமக கமப்மற் ழபண்டிதவட னன்ிட்டு
ப்மஞி டத்ப சமஸ்டயணம Zoology -வதனேம் ம்
னர்பிகர்கள் ஆனேர் ழபடத்டயழழத ழசர்த்டக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ந்ட த்தத்வடனேம்

டவநத்டக்ளகமண்டு மர்க்கய அடீந்டயரித சக்டயதமல்
ரியகள் இந்ட ல்ம தன்ஸ்கவநனேம் ளடரிந்ட
ளகமண்டு ஆனேர்ழபடம் னடம சமஸ்டயங்கநில்
ளடரிபித்டயனக்கயமர்கள். கனவஞ ணயகுந்ட ரியகள்,
ிமஞிகலக்கு ணட்டுணயல்மணல், ணம் ளசடி ளகமடிகலக்கு
பனகய ழமய்கவநக் கூப் ழமக்க ழபண்டுளணன்று
"வ்னைமனேர் ழபடம்" ன்ழ என சமஸ்டயம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். சக்குகவந இன் பிகயடத்டயல்

கக்கடம், எவ்ளபமன்றும் இன் வ இனக்கடம்,
ழமதமநி இன் அநவு அவடச் சமப்ிடம் ன்று
டல்தணமய் கஞிப்டயல் கஞிடனம் பந்டபிடுகயட.

இப்டி, ளௌடயக சமஸ்டயம் ன்கய Physics -த் டபி மக்கய
னக்கயதணம தன்ஸ்கவநளதல்மம் ஆனேர்ழபடம்
என்யழழத அகப்டும்டிதமகக் ளகமடுத்டபிட்டுப்
ழமதினக்கயமர்கள். ழபறு சமஸ்டயங்கநிலும்

டிதமகவும் ஃியக்வனேம் அசய ஆமய்ந்ட
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ர் P.C.ழ ன்பர் ம்னவத
ிமசர சமஸ்டயங்கநில் ப
ீ
தன்ஸ்கள்

ல்மபற்றுக்கும் னெம் இனக்கயளடன்று ஆமய்ச்சய

ளசய்ட யனொித்டயனக்கயமர். ளபள்வநக்கமர்கழந எப்னக்
ளகமள்கயடி குவந்ட ைம் இண்மதிம்
பனங்கலக்கு னற்ட் சகம், றச்னடம் னடயத

க்ந்டங்கநில், 'இந்ட இனடைறு, னன்னூறு பனங்கநில்
மங்கள் கண்டுிடிக்கயடற்கு னந்டய பனக்குழண இந்ட
உண்வணகள் ளடரிந்டயனக்கபில்வ'ன்று அபர்கள்
ளசமல்யக் ளகமள்லம் ப
ீ
தன்ஸ்களநல்மம்
அங்கயதினக்கயன்.

த்டயதம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்)
ஆனேர்ழபடம்
த்டயதம்
ணற்பர்கள் [ளபநி மட்மர்], பர்கள்
ீ
ம்னவத
ஆனேர்ழபடத்டயல் சயமகயத்டச் ளசமல்கய என பிதம்,
இடயல் ணனந்டகவநச் ளசமன்ழடமடு ணமத்டயணயன்ய,
அவடபி னக்தணமகப் த்டயதங்கவநச்
ளசமல்யதினப்டமகும்.
'த்தம்' ன்மல்

என பனயதில் ழமகப் ண்டபட.

மவட, path ன்ளடல்மம் 'டய'தியனந்ட பந்டடடமன்.
ஆழமக்தப் மவடதில் ளசலுத்டபடற்கமக ற்ட்ழட

த்டயதம். ணனந்ட சமப்ிட்மல் ணட்டும் ழமடமட. உம்ன
ரிதமபடற்கு இன் ஆமங்கவந ீக்கயபிட்டு, இன்
ணட்டுழண இன் அநபில் சமப்ி ழபண்டுளணன்ட
னக்தம். இடடமன் த்டயதமணதினப்ட. இந்டப்

த்டயதகநில் என்மக க ங்கலக்குழண

டயவந்ட மட்கலக்கு எனனவ உபமம் இனக்க
ழபண்டுளணன்று வபத்டயனக்கயட. க ங்கலழண
அவ்பப்ழமட என ழபவந, ங்கம் ழமடுபட ல்ட;
ைத்டக்கு என மள் னமவும் ட்டிிதினப்ட

பிழசம் ன்று வபத்த சமஸ்டயம் கனடகயட.
இவடழத கமடசய சமஸ்த்னம் ம் னர்பிக வபத்த
சமஸ்த்னம் வக ழகமத்டக் ளகமண்டு ழமகயன்
ன்டற்கு இடவும் உடமஞம்.

ஆனேர்ழபடத்வடப் ின்ற்க் கமஞங்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
ஆனேர்ழபடத்வடப் ின்ற்க் கமஞங்கள்
இந்டயதமபிலுள்ந மம் ம் ழடசத்டயழழத ற்ட்
ஆனேர்ழபட னவகவநத்டமன் ின்ற்
ழபண்டுளணன்டற்கு என கமஞம், அப்ழமடடமன்

கூடிதணட்டும் சமஸ்த் பிழமடணம அமசமங்கள்
ழசமணயனக்கயன் ன்ட. இன்ளமன கமஞனம்
உண்டு. அட இதற்வகதமக அவணந்டயனப்ட. அடமபட

இந்டப் ிஞ்சத்வட உண்மக்கய த்டகய ஈஸ்பழ

ணமக ற்டுத்டய வபத்டயனக்கய அவணப்னகவநச்
ழசர்ந்டட. எவ்ளபமன ழடசத்டயல் எவ்ளபமன பிடணம
சரழடமஷ்ஞணயனக்கயட. எவ்ளபமன பிடணம திர்

ச்வசகள் பிவநந்ட அபற்வ அங்ழக உள்நபர்கள்
அபர்கலவத ஆழமக்தம், பிதமடய இண்டும்
ற்டுகயன். அந்டந்ட ழடச சரழடமஷ்ஞனம் அங்ழக
கயவக்கய ஆம டமர்த்டங்கலந்டமன் எவ்ளபமன

ழடசத்டபனக்கும் '¨ட்'ஆகயட ன்வடப் மர்க்கயழமம்
அல்பம? இப்டிழத, அங்கங்ழகனேம் இந்ட சரழடமஷ்ஞம்,
ஆமம் னடயதபற்வ அடேரித்ட

அமழமக்கயதத்வடப் ழமக்கயக் ளகமள்நவும் அங்ழக

உள்நபர்கலக்கு எவ்ளபமன வபத்தனவ ழடமன்றுணமறு
கபமன் னத்டய ளகமடுக்கயமன்; அந்ட வபத்தத்டக்கு
ழபண்டித சக்குகள் அந்டந்ட ழடசத்டயல்
கயவக்கும்டிதமகவும் வபத்டயனக்கயமன்.

மத்பிகர்கநமக பமன ழபண்டித ம் ழடச ங்கலக்கு

ம்னவத சரழடமஷ்ஞம் ஆமம் னடயதபற்றுக்கு
அடேவஞதமக ச்சயவ,  பர்க்கம் ன்யப்டி

மத்பிகணம ணனந்டகநமழழத பிதமடய யவ்னத்டய
ற்டுணமறு அபன் ற்டுத்டயதினக்கும் ணம
அவணப்ிழ இனக்கயட. 'கர்ண னணயதிலுள்நபர்கள்
கர்ணமடேஷ்மத்டக்கு னடளகலும்மக இனக்கய

டர்ணசமஸ்டயத்வட ணீ மணழ சரீ வை, பிதமடய,
யவ்னத்டய, ஆனேர்பினத்டய னடயதபற்வப்

ளட்டும்'ன்ழ ம் ரியகலக்கு ஆனேர்ழபடம்
ஸ்னரிக்கும்டிதமக அடேக்யத்டயனக்கயமன். அந்டந்ட
ழடசத்டயலுள்ந ங்கநின் க்பயவக்கு ற்க

அபர்கலக்கு ழடசமசம, ணடமசமங்கவநக் ளகமடுத்ட
இபற்றுக்கு அடேவஞதமகழப வபத்தனவ
னடயதவப அங்கங்கும் ழடமன்றும்டி ளசய்டயனக்கயமன்.
வபத்தம் ணட்டுணயல்வ, 'சயல்ம்' ன்று படு
ீ பமசல் கட்டிக்
ளகமள்கய னவ, 'க்னய'ன்டம பிதபமத னவ
ல்மபற்யலும் இப்டி எவ்ளபமன ழடசத்டக்கும்
'¨ட்'ஆகய

என்று உண்டு. மம் அடேஷ்மங்கவநழத

ண்ஞ னடிதமணல் பி ழபண்டிதடமகயட. Japanese method
of agriculture ண்ஞி

மலு ணங்கு ணமசூல் கமட்டுழபன் ன்று

ழமமல் ம் வகவத ணீ ய அடயவ்னஷ்டி, அமவ்னஷ்டி
(ளனணவன அல்ட பட்சய) ன்று ற்ட்டு ஞ்ச
யவவண உண்மகயட. ழச்சவ டிஸ்ர்ப்
ண்ஞக்கூமட அடழப ற்த்டமழ்வுகவந மன்ஸ்
ண்ஞ பி ழபண்டும் ன்று அயபமநிகள் என க்கம்
ளசமல்கயமர்கள். இட ளணடிகல் தன்ஸ் உள்

ல்மபற்யலும் ஆழமசவக்குக் ளகமண்டுப
ழபண்டித பிதம்.

ஆனேர் ழபடத்டயன் ப்ணமஞ டைம 'சக ம்யவட'
திழழத இந்ட பிதத்வடத் ளடநிபமகச்
ளசமல்யதினக்கயட.
தஸ்ணயந் ழடழச U ழதம மட :
டஸ்வண டஜ்ளௌடம் யடம்
என ழடசம் ன்மல் அடயல்  ணடேஷ்தர்கள்

உண்மகயமர்கள். ணடேஷ்தர்கவநப் ழமழப எவ்ளபமன
ழடசத்டயலும் னெயவக னடம ணனந்டச் சக்குகலம்
உண்மகயன். ஈஸ்ப யதடயதில் இட ழடம
குனட்மம்ழமக்கமக ப்டல். இந்ட

ழடசத்டக்கமனுக்கு இந்டச் சக்கமல் ண்ஞி
எநடம்டமன் டுத்டட ன்று இட கமட்டுகயட.
இவடத்டமன், "ந்ட ழடசத்டயல் எனபன் ிந்டயனந்டமலும்
அபனுக்கு அங்ழகழத உண்ம சக்குகநமல்
ற்ட்டடமன் ணனந்ட" ன்று சகத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட.

ஆனேர்ழபடம் ஆனேள் ளட்டும்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ஆனேர்ழபடம் )
ஆனேர்ழபடம் ஆனேள் ளட்டும் !
இப்ழமட ம் யவவண ப்டி

ீணமதினக்கயளடன்மல், மன் ளசமல்கயழழ ன்று
ீங்கள் இத்டவ ழனம் ஆனேர்ழபட வபத்தம் மர்த்டக்

ளகமள்பட ன்று ஆம்ித்டமல் இத்டவ ழவனேம்
'ட்ரீட்'ண்ஞ

வபத்டயதர்கழந கயவக்கணமட்மர்கள்!'

ளணடிகல் டிகயரி' ன்மழ இங்கயீ ஷ் வபத்டயதப்
டிப்னத்டமன் ன்று வபத்டப் மத் டயட்த்டயல்
ஆனேர்ழபடத்டக்கு இழண டமணல் ளடுங்கமம்

ந்டபிட்டடமன் இடற்குக் கமஞம். சுணமர் ம்ட
பனத்டக்கு னன் யவவண ளகமஞ்சம் ணமறும் ன்
ம்ிக்வக ற்ட்ட. அப்ழமட ளசன்வ ணமகமஞத்டயல்
ஸ்டிஸ் கட்சய ஆட்சய உண்மதிற்று. அபர்கள் என
க்கம் கமங்கயயன் ஸ்பந்டயப் ழமமட்த்வட
ஆடரிக்கமணயனந்டமர்கள்; இன்ளமன க்கம், 'ல்மத்

டவகநிலும் Brahmin domination (ிமம்ணஞின் ஆடயக்கம்)
ற்ட்டு பிட்ட; இவடக் குவக்க ழபண்டும்'ன்
ளகமள்வகனேவதபர்கநமக இனந்டமர்கள்.

இப்டிதினந்டமலும் அபர்கநிலும் னத்டயணமன்கள்,
பிதங்கவநச் சரர்டெக்கயப் மர்த்ட யடமணமகக் கமரிதம்
ளசய்கயபர்கள் இனந்டமர்கள். அபர்கநில் கமல் மம
எனத்டர். ணமம்த்டயல் இனக்கய மர்க் அபர் ழரில்

ற்ட்டடமன். (டயதமகம கர் ன்று ணமம்த்வடச்
ளசமல்கயடகூ ஸ்டிஸ் மர்ட்டிவதச் ழசர்ந்ட ிட்டி

டயதமகம ளசட்டி ன்பர் ளதரில்டமன்.) கல் மம
ணந்டயரிதமவுன் ணற் பிதங்கள் என

க்கணயனந்டமலும், 'ளபள்வநக்கமிணயனந்ட ஸ்பழடச
ங்கநம ம்ணயம் ளகமஞ்சம் அசமங்கப் ளமறுப்ன
பந்டயனக்கயட; ழப ஸ்பழடசயதணமக டமபட ண்ஞ
ழபண்டும்' ன்று யவத்டமர். அபர் ம்ஸ்க்னடத்டயல்
ல் டிப்னள்நபமடமல் ம்னவத வனத
சமஸ்டயங்கவந (சமஸ்டயளணன்மல் டர்ண

சமஸ்டயணயல்வ;வனத தன்ஸ்கள், கவகள்

ஆகயதவப ற்யத சமஸ்டயங்கவநத் டமன்) ஆடரிக்க
ழபண்டுளணன் அிப்மதனள்நபமதினந்டமர். ணட ழடச
எநடயகள்டமன் ணக்கு எத்டக்ளகமள்பளடன்றும் இட
னவகள் பிரீடம் ண்டபளடன்றும் அபர்

அிப்மதப்ட்டு, 'இப்டி ஆனேர்ழபடம் ைீஞித்ட
பனகயழட!' ன்று அடற்கு உதிர் ளகமடுப்டற்கமக
ளணட்மயல் ஆனேர்ழபட பித்தமசமவ ஆம்ித்டமர்.
இன்ம் சயயட கமம் அபர் ஆட்சய இனந்டயனந்டமல்

ம்னவத கஞிடம், ளௌடயகம், ஜ்ழதமடயம் னடம
சமஸ்டயங்கலக்கு ற்ம் கயவக்கப்ண்ஞிதினப்மர்.
மன் இப்டிச் ளசமல்படமல் க்கு patriotic spirit (ழடச

பிச்பம உஞர்ச்சய) இல்வ ன்று ழபண்டுணமமலும்
யவத்டபிட்டுப் ழமங்கள். patriotism, ஸ்பழடசயதம் ன்ழ
ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டபர்கள் ஆட்சயக்கு பந்டின்

ஸ்பழடச பித்வதகள், அயவு (அயபிதல்) சமஸ்டயங்கவந
உதிர்ப்ிக்க ன் ளசய்டயனக்கயமர்கள்? இங்கயீ ஷ்கமர்
கமத்டயல் இனந்டவடபி இப்ழமடடமன் ட்ளஸ்,

வனவகள், out-look ன்கயமர்கழந அந்ட ணழமமபம்
ஆகயத ல்மபற்யலும் ளமம்வும் இங்கர ீஷ்கமன்

ணமடயரிழத ண்ஞிக்ளகமண்டு பனகயமர்கள்!ஆனேர்ழபடம்
ழடம ஸ்டிஸ் ஆட்சயதிமபட ளகமஞ்சம் கமைம்
ளற்று பிட்டமல் அவட னன்னுக்குக்ளகமண்டு

பனபடமக ஆவண ழபகத்டயல் ன்ழபம ளசய்ட,
அல்ழமடயழதமடு ஆனேர்ழபடத்வடனேம் ழசர்த்ட ன்று
G.C.I.M. ட்ம்

ளகமடுக்கய பவ ளகமண்டு

பந்டயனக்கயமர்கள்*1. ஆமலும் ணற் அழக சயன்
பிதங்கவநத் டனல் டுத்டபட ழமன்ய அவ

ணமகப் ண்டபடமல் இட என்றும் பிழசணமகப்

ிசமணமகபில்வ. ங்கலக்கும் யணம ஸ்பழடசப்
ற்று இல்மடடயல் கமல் மம ஸ்பல்ணமக
ஆம்ித்டட, மழண மமங்க உரிவண ளற்வுழ
வ்பிடம் ிகமசணவந்டயனக்க ழபண்டுழணம அப்டி
ஆகபில்வ. இனந்டமலும் ளபகு ணீ  கமணமக

அயபமநிகநிவழத ளகமஞ்சம் பினயப்ன ற்ட்டினப்டமல்
இப்ழமட யவவண சற்று ல்

டயனப்ணவதமளணன்று ழடமன்றுகயட.
னென்று கமஞங்கலக்கமக ஆனேர்ழபடத்வட ஆடரிக்கமம்.
என்று, இடயல் அமசமம் ளமம்க் குவவு. இண்டு, ம்
ழடச சரழடமஷ்ஞம், ம் ங்கநின் ழடபமகு

ஆகயதபற்றுக்கு ன்ழ ற்ட்டமடமல் ழபண்மட

பிவநவுகவந உண்மக்கணயனப்ட. னென்று, ளசவும்
குவச்சல் - இட னக்கயதணம கமஞம். இன்ளமன்று
கூ பமய்க்ழக ஆழமக்கயதணமதினக்கும். ஏணம், டயப்ிய
ணமடயரி சக்குகலக்கும் அழக னெயவககலக்கும் என

டி னசய, ணஞம், பிநக்ளகண்ளஞய் ணமடயரி பதிற்வப்
னட்டுபட, யழபம்ன ணமடயரிக் கசப்மகக்
கசப்டயளல்மங்கூ அழக அந்யத

டமர்த்டங்கநியனக்கய டர்பமவ கயவதமட.
ஆடயதில் ஞசயகயத்வ ளடரிதமணயனந்ட
ளபநிழடசங்கலக்கு ம்ணயனந்ழட அட ழமதினக்க
அப்னம், 'ஆனேர்ழபடத்டயல் ஞசயகயத்வ கூ உண்ம?'
ன்று மழண ழகட்கய அநவுக்குப் ழமட ழம
ல்மப் வனத அயவு சமஸ்டயங்கவநனேம் மம்

ழகமட்வ பிட்மல் ஸ்பழடசய மமங்கம் ன்று

ந்ழடமப்டுபடற்கு டவுணயல்மணல் ழமகும். Tribal
Dance -

(ஆடயபமயகநின் த்வட) அந்யத ழடசப்

ினகர்கள் பனம்ழமட ஆடிக்கமட்டி பிட்மல் இடடமன்
ஸ்பழடசயத கமசமத்வடக் கமப்மற்யக் ளகமடுப்ட ன்று
ஆகயதினக்கயட!

ளணடிகல் தன்னேக்கு உரித னர்ஞ க்ஞத்ழடமடு
ழடத்டயன் டன்வண, பிதமடயகநின் டன்வண, அவப ப்டி
ற்டுகயன், ற்மணழ ப்டி டடுப்ட
ற்ட்டுபிட்மல் அப்னம் ப்டி குஞப்டுத்டபட,
ணனந்டச் சக்குகநின் டன்வண ன் ன்ளல்மம்

டீர்க்கணமய் அசய உண்ம ம் ஆனேர்ழபடம் அபசயதம்
ையக்கப் ழபண்டிதடமகும். ழட வவதத் டனகய
அந்ட சமஸ்டயத்டக்ழக பிதமடய ிடித்ட ளணயத

வபக்ககூமட!ளணடிகல் தன்மகப் னர்ஞ னொத்டயல்
இனப்ழடமடு ணட்டுணயன்ய, ணற் தன்ஸ்கலம் இடயல்
கந்டயனப்வட உத்ழடசயத்டம், இத்டவ தன்ஸ்கள்

இனந்ட ழமடயலும், தன்ஸ் ன்மல் ணதமசமத்டக்கு
பிழமடணமகத்டமன் ழமக ழபண்டுளணன்யல்மணல் ம்
ஆசமத்டக்கு ற்டமகவும் ஆனேர்ழபடம் இனப்டமல்
அடற்ழக ஆனேர் பினத்டயவத மம் உண்மக்கயத்
டழபண்டும்.
"ழமதற்

பமழ்ழப குவபற் ளசல்பம்", "சுபவ

வபத்டத்டமன் சயத்டயம் லட ழபண்டும்" ன்
னளணமனயகள் ஆழமக்தணமதினக்க ழபண்டிதடன்

அபசயதத்வடச் ளசமல்கயவபழத. கயமண பமழ்க்வகதின்

றகமடமணம கமற்ழமட்னம், நிவணனேம்

அடேஷ்மங்கலம் ழமய் க பமழ்க்வகதின் பிட
ளரிசல்கள் ற்ட்ின் பிதமடயகள் அரிணயடணமகப்
ளனகய பனகயன். வபத்தத்ழடமடு ஈஸ்பவப்
ிமர்த்டயத்டத்டமன் ரி ளசய்தடம். ளடய்ப

ம்ந்டணம மமதஞ டைல்கள் பற்யலும்
'ச்னடய'தில்

"ழமகமர்த்டீ னச்தழட ழமகமத்"*2 ன்ட

ழம ழமக யவ்னத்டயவத என மகச்

ளசமல்யதினப்டமல் ணட ைவஞக்கமகழப ழட
ைவஞனேம் ம் யவதில் அபசயதந்டமன் ன்று
ளடரிகயட. ம்னவத கமசமத்ழடமடு எட்டிப்ழமகய
ம்னவத ிமசர வபத்த சமஸ்டயப்டிழத இந்ட
ைவஞவதப் ளற்று ல்ழமனம் ளநக்தணமய்
பமனழபண்டும்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. * 1958-ல்

இனந்ட யவவதக் கூயதட.

2.* 'பிஷ்ட

ஸ்மண' ச்னடய. ச்னடய ன்ட

டைற்தன்கவநக் கூறும் குடயதமகும்.
டடேர்ழபடம்
ற்க் கமஞம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் )
டடேர்ழபடம்
ற்க் கமஞம்

ஆனேர்ழபடம் சரீ த்வடத் டனபடற்கமக ற்ட்ட.
சரீ த்வடக் ளகமண்டு சண்வ ழமடுபவட என
சமஸ்த்ணமக பிடயனவகநில் அக்கயத் டனபட
டடேர்ழபடம்.
அயம்வனேம் ர்ப  ப்ழவணனேந்டமன் 'டிதல்'
ன்மலும் ர்ப கமத்டயலும், ர்ப ழடசங்கநிலும்
மஜ்தமடயத்தத்வட பிஸ்டரித்டக் ளகமள்கய ஆவச,
அடற்கமகப் வளதடுப்ட, இண்டு கட்சயகள் னேத்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்பட ன்ளல்மம் ந்ட பந்டயனப்டமல்
ழமர்க் கவவதனேம் யதடயகலக்குக் கட்டுப்த்டய,
எனத்டனுக்குக் ஆனேடப் ிழதமக னவகவநச் ளசமல்யக்
ளகமடுப்டற்கும், ஆனேடங்கவநச் ளசய்படற்குச் ளசமல்யக்
ளகமடுப்டற்கும் என சமஸ்த்ம் ழடவபப்டுகயட.
இடழப டடேர்ழபடம்.

ழபடத்டயழழத ழடபமற னேத்டங்கவநப் ற்ய
பனகயட. இந்த்ன் வ்னத்மறவ படம் ண்ஞிட

டமன் டர்ணம் அடர்ணத்வட திப்டற்குப் ளரித னொணமக
ழபடத்டயல் பர்ஞித்டயனப்ட. ந்ட ஸ்பமணயவதப்

மர்த்டமலும் அறர்கவந ம்மம் ண்ஞிழத அந்ட
ஸ்பமணயக்குக் கர ர்த்டயனேம், அவட வபத்ழட ளதர்கலம்
ற்ட்டினப்வடப் மர்க்கயழமம். டயரின ம்மம்,

ந்டமற படம், ணட-வக படம், கனகமற
ம்மம், டமகமற த்ணமற படம், ணயமற
படம், சண்னண் ம்மம், ண்மற ம்மம்,
மபஞ படம், கம் படம், கமற படம், ளகௌப
ம்மம் ன்யப்டி ஈஸ்பன், ணமபிஷ்ட,

ிள்வநதமர், றப்ஹ்ணண்தர், அம்மள், மண க்னஷ்ஞமடய
அபடமங்கள் ன்று ந்ட ஸ்பமணயவதப் மர்த்டமலும்

அற மைர்கழநமடு னேத்டம் ண்ஞி தித்டடடமன்
அபர்கலவத பிழசப் ளனவணதமதினக்கயட. னமரி,
த்ரினமரி, னமரி, ணயமறணர்த்டயி ன்று ளதர்கள்
ற்ட்டினப்டம் இன்மவ சத்னபமகக் ளகமண்டு

தித்டமர்கள் ன்டமல் ற்ட்டடமன். 'அரி' ன்மல்
சத்ன. (த்ரி) னங்கநின் சத்னபமடமல் ழணச்பனுக்கு
(த்ரி) னமரி ன்று ழர். கமணமரி, கமமரி, கமரி

ன்ளல்மனம் ஈஸ்பனுக்குப் ளதர்கள் - கமணன்,
கமன், கமறன் ஆகயதபர்கவநக் ளகமன்டமல்.

(ிள்வநதமர் பவடத்டட கமனகம றவ;டமனகமப
ரியகள் ஆிசம தஜ்ஜத்டயல் உண்மக்கய அனுப்ித
அனுப்ித கமறவப் ழணச்பழ படம் ளசய்டமர்.)
னன் ன்று சத்னவபக் ளகமன்டமல் கயனஷ்ஞனக்கு
னமரி ன்று ளதர். 'ணர்த்டம்' ன்மல் அப்டிழத
ளடமவகதமக (டவபதமக) ப் ிவசந்ட ணமடயரி
சத்னவப யம்யத்ட ம்மம் ண்டபட.

கமநிங்கன் ழணல் ர்த்டம் ண்ஞிழத இப்டி ணர்த்டம்
ண்ஞி, அப்னம் 'ிவனத்டப் ழம'!ன்று அபவ

பிட்டினக்கயமர் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம. 'ணமடபன்'ன்டற்குப்
 அர்த்டங்கநில் என்று ணட ன் மைவக்

ளகமன்பர் ன்ட. 'ணட¨டன்' ன்றும் அடமல்டமன்
ளதர். 'ழசசபன்' ன்டற்கும் என அர்த்டம், ழகசய ன்
அறவக் ளகமன்பர் ன்ட.
ி ழடச வணடமயகள், 'இயதட்'ணமடயரிதம ளரித
கமபிதங்கநிலும் னேத்டம்டமன் னக்தணமதினக்கயட.

"டர்ணத்டக்கமக

னேத்டம் ண்ட"ன்று அர்றவ

ஆண்டிதமகப் ழமகமணல் டடுத்ட கபமன் அடேக்யத்ட
கர வடடமன் இன்று ஜம டைல்கநிளல்மம்
சயகணமதினக்கயட.
சரித்டயத்வடப் மர்த்டமலும் சந்த்குப்டன், மமன்,
ீர், ளப்ழமயதன் ன்று ளமம்வும்

ளகமண்மப்டுபர்களநல்மம் ளரித ளரித னேத்டங்கள்
ளசய்ட மம்மஜ்தத்வட பிஸ்டமம்
ளசய்டபர்கநமகத்டமன் இனக்கயமர்கள்.
கமபிதங்கலம் இக்கயதங்கலம் ழமற்றுகய
கடமமதகர்கலம் படீ
ீ  மக்ணசமயகநமகழப
இனக்கயமர்கள். ணமபமக
ீ
, தசரமக
இனக்கயபவக் ளகமண்மடுபடற்கமகழப 'ஞி'ன்று
என இக்கயத பவக ற்ட்டினக்கயட.
டண்ீடய

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
டண் ீடய
இந்ட வ்தபம ழமகத்டயல் டர்ணத்டயன் ளமனட்ழ
டண்ீடயனேம் அபசயதணமகயட. ிவகள் ண்டம்

டப்னகவநத் டண்டிக்க ழமீ ஸ், அந்யத மஜ்தங்கநின்
வளதடுப்வத் டண்டிக்க ணயயரி ன்று இண்டு
பிடத்டயல் டண்ப் ிழதமகம் ளசய்த ழபண்டிதடமகயட.
'டண்ம்' ன்ட

என குச்சய. உத ம்ஸ்கமனள்ந

னென்று பர்ஞத்டமனக்குழண ஆத்ண தம், இந்த்ரித தம்,

ணழம தம் ளசய்டளகமள்படற்கமகத் டண்ம் உண்டு.
இட உட்வக. 'ட்-ரின' ன்று உள்நத்டக்கு ஆறு

சத்டனக்கள் - கர்ணம், க்ழமடம், ழமம், ழணமம், ணடம்,
ணமத்ர்தம் ன்று இபற்வ திக்கடம். இபற்வத்
டபி மமபமபன் ளபநிதிழ டர்ணத்டயன்

வகபர்கநமனேள்ந external enemies ன்கய குற்பமநிகள்,
டயனர்கள், ளகமவக்கமர்கள், அந்யத ழடசத்டயயனந்ட
வளதடுக்கய ழம பர்கள்
ீ
ஆகயதபர்கவநனேம்
தித்ட டர்ணத்வட யவமட்

ழபண்டிதபமதினக்கயமன். இந்ட ளபநிப் வகதிழனேம்
'உள்', 'ளபநி'ன்று

இண்டு!மமபின் ஸ்பழடசத்டயழழத

ககம், ளகமவ னடயதவப ளசய்கயபர்கள் 'உட்வக'.
அந்யத மஜ்த ஆக்ணயப்னக்கமர்கள் 'ளபநிப்வக'.
அபற்வ அக்குபடற்கு symbol -ஆக insignia -பமக

(சயன்ணமக) மமவுக்கு என டண்ம் உண்டு. 'ளசங்ழகமல்'
ன்ட அடடமன். ளசம்வண ன்ட யதமதத்வடக்
குயப்ட. ஆவகதமல் 'ளசங்ழகமல்' ன்ட டர்ண யதமதணமக
டண்டிப்வடழத குயக்கும்; ளபறும் க்னொத்டத்டமல்
டண்டிப்வடதல். டண்ம் ன்டயயனந்டடமன்

டண்வ ன்று பந்டயனக்கயட. கண்டித்ட அக்கய
வபப்வடத் டண்டிப்ட ன்கயழமம். உட்வக,
னப்வககவநத் டண்டிப்டயல் ைத்ரிதனுக்கு ன்று
டடேர்ழபடம் ட்டினக்கயட.

சண்வனேம் யம்வனேம் வ்தபம உகத்டயல்
அபசயதணமதினக்கயளடன்டற்கமக ல்மனம் ழட
த்டக்கு னக்தம் டந்ட அவடழத ளரிசமக பநர்த்டக்

ளகமண்டு னேத்ட அப்தமம் ண்ஞழபண்டும் ன்று ம்

னர்பிகர்கள் வபக்கபில்வ. ைத்ரித மடய ன்கயன்

என்வழத இடற்கு அடயகம னனர்கநமக வபத்டமர்கள்.
ல்மக் கவகவநனேம், சமஸ்டயங்கவநனேம் கற்யந்ட
அந்டந்ட மடயதமனக்கு உரிதவபகவந அபபனக்குக்
கற்றுக் ளகமடுத்டட ிமம்ணஞன்டமன். அபனுக்கு ற்ட்
ஆறு ளடமனயல்கநில் என்று இந்ட அத்தமம், அடமபட
teaching ஆகும்.

ஆமல் இபன் ணற் மடயதமனக்கு னேத்டம்,

பிதமமம் னடயத ல்மபற்வனேம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கமழண டபி, டமழ னேத்டம் ண்ஞப்மட.
பிதமமம் ண்ஞப்மட. ழபடத்வட ையத்டக்
ளகமண்டினக்க ழபண்டிதழட இபனுக்கம ஸ்படர்ணம்.

சுமணர், த்ழமஞர் ழமத் டமங்கழந னேத்டம் ண்ஞி
ிமம்ணஞர்கள் exception-கள்டமன்

(பிடயபிக்கமபர்கள்டமன்) . அபர்கவந டயமநிகள்
இடற்கமக ளமம்வும் ணட்ம் டட்டிப் ழசயதினப்வடனேம்
மர்க்கயழமம்.
ளர்ணிதில் க ங்கலக்கும் னேத்டப் திற்சய
டந்டடயல்டமன் அபர்கள் ணழடமன்ணத்டணமகய World War -

உண்மக்கயபிட்மர்கள். ம் சமஸ்டய ற்மடு இப்டி

அல். அடற்கமக, அயம்வ ன்று 'ஏப' மகப் ழமய்
ம்வண தந்டமங்ளகமள்நிகநமகவும்

ழடமற்மங்குள்நிகநமகவும் வபக்கமணல்
ைத்டயரிதர்கலக்கு ன்று டடேர்ழபடத்வடத்
டந்டயனக்கயமர்கள்.
ணற் அசர்கநமல் டன்னுவத ழடசத்டக்கு யம்வ
ழனம்ளமலட ளசய்த ழபண்டித டண்ழம மதத்வடச்

ளசமல்லுபட டடேர்ழபடம். அடன்டி என அசமபன்
ப்ளமலடம் சண்வ ளசய்தத் டதமமக இனக்க
ழபண்டும். இப்ழமட மமங்கத்டயல் ளசமல்யக்
ளகமள்கயமர்கள் - சரம, மகயஸ்டமன் தமர்
பமமட்டிமலும், 'ங்கநினம் military preparedness (மடபத்

டதமர் யவ) இனக்கயட'ன்கயமர்கள். பமஸ்டபணமகழப
டதமமதினப்ட என்று அப்டிதில்மபிட்மலும்
டயரிக்கு வடர்தம் ளகமடுத்டப்

ழமகக்கூமளடன்டற்கமகவும், ம் ங்கழந demoralise
ஆகயபிக்கூமளடன்டற்கமகவும் டதமமதினப்டமகச்
ளசமல்யக் ளகமள்பட இன்ளமன்று. இட diplomacy ன்
ம டந்டயத்டயன் கர ழ் பந்டபிடும். இண்டு

பிதங்கள்:மம் ழவகவநனேம், ஆனேட 'ஸ்மக்'
வகனேம் ளமம் மஸ்டய ஆக்கயக் ளகமண்மலும் அப்டிச்

ளசமல்யக் ளகமள்நக் கூமட. அப்டி ணக்கு னேத்ட ளபய
அடயகம் ன்று ணற்பர்கள் யவக்கும்டி ஆகும்.
அழடணமடயரி, ணக்கு ழமம், ஆனேடக் வகதினப்ன

ழமடமபிட்மல் இவடனேம் ளசமல்யக் ளகமள்நக்கூமட.
ளசமன்மல் இட ணற்பர்கவநப் வளதடுக்கத் டெண்டி
பிடுபடமகும். இந்ட 'டிப்நணய' ணமசமங்கள்

உழபடத்டயல் இன்ளமன்ம அர்த்ட சமஸ்த்த்டயல்
பனவப.
டடேர்ழபடப்டி என மமபமபன் ப்ழமடம்
னேத்டத்டக்குத் டதமமக இனக்க ழபண்டும். டஷ்
மமக்கள் டன்னுவத ழடசத்டயல் னகுந்ட அங்ழகமம்
ண்ஞமணயனப்டற்கமக அபன் அப்டி இனக்க

ழபண்டும். ைத்ரிதம மன் ைத்ரித பர்கவநக்
ீ

ளகமண்ழ ழடசத்வட இப்டி ையக்க
கவணப்ட்டினக்கயமன்
டடேர் ன்ட ன்?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
' டடேர் ' ன்ட

ன் ?

ஆனேடங்கள் ன்ளன். அபற்வ ப்டிப் ிழதமகம்
ண்டபட ன்ழட டடேர்ழபடத்டயல் னக்தணம

பிதம். இடற்கு 'ஆனேர்ழபடம்' ன்று ழர் இல்மணல்
'டடேர்ழபடம்' ன்று

ன் ழர் ன்மல், டடேஸ்டமன்

ஆனேடங்கலக்குள் னக்தணமட. டடேஸ் ன்மல் பில்
ன்று ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும்.
சுத்டய, கவட, சூம் னடயதபற்வக் வகதிழ ிடித்டக்
ளகமண்டு டயழ கயட்க்க இனப்பிம் ணட்டுழண னேத்டம்
ளசய்தமம். ஈட்டிவதத் டெத்டயயப்பினம் ய்ட
டமக்கமணமதினும் அழடமடு அந்ட ஈட்டிழத வகக்குத்

டயனம்ி பமணல் ழமமலும் ழமய் பிடும். டடேஸ் அப்டி
இல்வ. அட வகவதபிட்டுப் ழமகயடயல்வ. அடயல்
த்டவ அம்வ ழபண்டுணமமலும் னட்டி, ய்ட

த்டவழதம டெத்டயல் இனப்பவனேம் அடித்டத்
டள்நமம். ஈட்டி ம் ணமடயரி இல்வ. அம்ன ழமபட.
அம்ன ஈட்டிழம அத்டவ ளரிழசம, கணமழடம
இல்வ. அட ழமகயட ளரித ஷ்ணயல்வ.
சமயதமக இனக்கய என த்த்ரிதன்
டைற்றுக்கஞக்கம அம்னகவநக் ளகமண்

அம்மத்டெஞிவத ஈயதமகத் ழடமநில் டமங்கயக்

ளகமண்டினப்மன். 'சணமரி' ன்ழ பமர்த்வட இனக்கயட றணமக, என அம்ன ழமமல் இன்ளமன்று ன்று
ணவன ளய்கயணமடயரி பிட்டுக் ளகமண்ழதினக்கமம்.
அத்டவ அம்னகலக்கும் ஆடமணமகப் னட்ப்டும் டடேஸ்
ணமமட.
அஸ்த்ம் சஸ்த்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
அஸ்த்ம், சஸ்த்ம்
அஸ்த்ம், சஸ்த்ம் ன்று ஆனேடங்கள் இண்டு
பவகப்டும். ஆனேடத்டயன் சக்டய, அவடப்

ிழதமகயக்கயபின் மணர்த்தம் ஆகயதபற்வக்
ளகமண்டு ணட்டுழண சத்னவப அடிப்ட சஸ்த்ம். "ல்ம
ஆனேடங்கலழண இப்டிப்ட்வபடமழ?" ன்று

ழடமன்மம். பமஸ்டபந்டமன். டற்கமத்டயல் ஆனேட சக்டய,
அவடப் ழமடுகயபின் னேத்ட டந்த்ம் இந்ட இண்டு
ணமத்டயந்டமன் னேத்டத்டயல் ளபநிதமகயட. ஆமல்

னற்கமத்டயல் இழடமடு ணந்த் சக்டயனேம் னேத்டத்டயல்
ிழதமப்ட்டு பந்டட. ணந்த் சக்டயழதமடு

ிழதமகயக்கப்டும் ஆனேடழண அஸ்த்ம். ளரித ரியகநமக
அபடமங்கநமக, உத்டண னனர்கநமக இனக்கப்ட்பர்கள்
ணந்த்த்வடச் ளசமல்ய என டர்ப்வவத, னல்வப்
ிழதமகயத்டமல்கூ அட சத்னவப வன்தத்ழடம
கூண்ழமடு அனயந்டயனக்கயட. ஆமலும் ளமடபில்
ஆனேடங்கநிழழத ணந்த்ங்கவநனேம் ழசர்த்ட, அடமபட
சஸ்த்ங்கவநழத அஸ்த்ங்டநமக்கயத்டமன் னேத்டம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். இந்ட சஸ்த்ங்கநில்

னக்கயதணமதினப்டம் டடேஸ்டமன். ிம்ணமவபக் குயத்ட
ணந்டயசக்டய ளகமண் ிம்ணமஸ்த்ம், பிஷ்டவபக்

குயத்ட ணந்த் சக்டயனேன் கூடித மமதஞமஸ்த்ம்,
ணசயபவக் குயத்ட மசுடமஸ்த்ம், இப்டிழத
ழடபவடகவநக் குயத்ட பனஞமஸ்த்ம், ஆக்ழதமஸ்த்ம்,
கனமஸ்த்ம், மகமஸ்டம் ன்கயவபகவநப் னமஞ
கடமமத்ங்கள் இந்ட அஸ்த்ங்கநமக்கய பிட்டமகப்
ழமட்டினக்கயட. இப்ழமட 'ஆட்ம் மம் (ப்)
'ழமட்வுன்

த்டவ உத்மடம் உண்மதிற்ழம

அவடபி அடயகணமக இந்ட அஸ்த் ப்ழதமகங்கநின்
ழமட உண்மடமகப் னமஞங்கநியனந்ட ளடரிகயட.
"என ஆனேடத்வட பசயமமம்
ீ
, உழ ஆகமசம் பவ
னவக லம்ிற்மம்! அக்ி ப்பமம் பந்ட
மசதங்கள் பற்யற்மம்!ட்சயகழந னடற்ளகமண்டு
ளசத்ட பிலந்டடமம்! கர்ப்த்டயயனந்ட ிண்ங்கூ

ழசடணமதிற்மம்! இளடல்மம் ளபறும் னநி" ன்று
னமஞ பர்ஞவகவந ம்மணயனந்டபர்கலக்கும்
'ஆட்ம்

மணய' ன் பனம், ழடிழதனும் னமஞத்டயல்

ளசமல்யதினப்ட பமஸ்டபணமகழப இனந்டயனக்கடம்
ன் ம்ிக்வகவத உண்மக்கயதினக்கயன். என
சயன்ஞ்சயயத அடவபப் ிநப்டமல் ிக்கும்
சக்டயவதபி க ஸ்னஷ்டிக்கும் ீணம ணந்த்

சப்டங்கவநப் ிநப்டயல் உண்மகும் சக்டய வ்பநழபம
அடயகணமகும்*.
என அஸ்த்த்டக்கு டயமக இன்ளமன ணந்டயத்டமல்
டயர் அஸ்த்ம் பிடுபடண்டு. இப்டி மகமஸ்த்ம்
'ப'வக்

கமட்மணல் யனைட்வஸ் ளசய்பட

கனமஸ்த்ம்; மம்வ திப்ட கனில்வதம?

அடமல் ஆக்ழதமஸ்டத்டக்கு டயர் பமனஞமஸ்த்ம்.
ணந்த்சக்டய ஆனேட சக்டயவதபி வ்பநழபம ளரிட
ன்டமகக் கமநிடமன் 'குபம்ச'த்டயல் டயீ ன்
பமய்ளணமனயதமக அனகமகத் ளடரிபிக்கயமன். குகுனபம

பயஷ்ரின் ஆச்ணத்டக்கு றர்தகு மம டயீ ன்
ழமகயமன். அபர் அபிம் மஜ்தத்டயன் ழைணத்வடப்
ற்ய பிசமரித்டயக்கயமர். அடற்கு அபன், "டமங்கள் கு
குனபமக இனந்ட ஆசரர்பமடம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும்
ழமட மஜ்தத்டயன் ழைணம் ப்டிக் குவவுடும்?
ன்னுவத அம்ன ழடம ழழ இனக்கய சய ழவ
அடிக்கயட ன்மல் டங்கலவத ணந்டயழணம

ங்ளகங்ழகழதம இனக்கய ளகட் சக்டயகவநளதல்மம்

அடித்ட, ன் அம்வழத ிழதமணயல்மணல் ண்ஞி
பிடுகயட. மஜ்தம் ன்மதினக்கயளடன்மல் அடற்குக்
கமஞம் ன் ைத் ணயல்வ. அந்ட த்டக்கும்

ஆடமணமதினக்கய டங்கலவத ிம்ண ழடஸ்டமன்"
ன்கயமன்.
அஸ்த்த்டயல் சஸ்த்ம், ணந்த்ம் இண்டும்

ழசர்ந்டயனக்கயட. ைத்ரித ம், ிம்ணரியகள்
கண்டுிடித்ட ணந்டயத்டயன் சக்டய இண்டும்

ழசர்ந்டயனப்வட யவக்கும்ளமலட என்று யவவுக்கு
பனகயட. என மமவும், ிமம்ணழஞமத்டணர் எனபனம்
ழசர்ந்டமற்ழமல் எழ யம்மத்டயல் உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டு ஆட்சய ண்ஞிமர்கள். அந்ட மமபின் ழர்
அச்சுடப் மதக். டஞ்சமவூவ ஆண் மதக் பம்ச

மமக்கநில் இண்மபடமக பந்டபன் அபன்.

அபனுவத ிடம ழபப் மதக். ழபப்ன் இந்ட
பம்சத்டக்கு னடல் மமபமகத் டஞ்சமவூரில் னட மஜ்தம்
ஸ்டமிப்டற்குக் கமஞணமதினந்டபர் ழகமபிந்ட டீையடர்
ன் ணமன். அந்ட ிமம்ணழஞமத்டணர் ளசமன்

ப்கமழண ளசய்டடமன் மணமன்த டவசதில் இனந்ட
ழபப்ன் டஞ்சமவூரில் மஜ்தம் ஸ்டமித்ட
மமபமட. ழபப்ின் ஆனேஸ் னடிந்ட ிற்மடும்

ழகமபிந்ட டீையடர் ீவ்தபந்டமதினந்டமர். ழபப்ின்
னத்ம அச்னேடப்ன் அபவப் ிடண ணந்டயரிதமக
ணட்டுணயன்ய. 'கு கூஸ்ட னழமயடர்' ன்று ளகௌபம்
ளகமடுத்ட, உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயல் வபத்டயனந்டமன்.
த்டவ உதர்ந்ட ஸ்டமம் ன்மல்,
'அர்த்டமர்'ன்டமக

அபவ யம்மத்டயழழத

டன் க்கத்டயல் உட்கமர்த்டய வபத்டக் ளகமண்டினந்டமன்.

இந்டக் கமட்சயவதப் மர்த்ட பிட்டு என கபி ளசமன்மர்:
த்ரிமணமத்தந்ட மணமளௌ ணீையத் டீையடமவுளௌ **
சஸ்த்ழ சமஸ்த்ழ ச குசளௌ ஆழப§ ழப§ ச
*

கபமனுக்கு த்ரிமணம - மண த்தம் ன் னென்று
ளதர்கள் - னக்தம். அபற்வச் ளசமல்யத்டமன்
ஆசணம் ண்டபட, அச்னேட, அந்ட, ழகமபிந்ட ன்ழட
அந்ட மணத்தம். இடயல் னடல் ('ஆடய') மணம 'அச்னேட'.
னடிவு ('அந்ட') மணம 'ழகமபிந்ட'. எழ யம்மத்டயல்
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கய இண்டுழரில்
'ணீையத்'அடமபட

னமம் ண்டம் மமவுக்கு

'ஆடய'மணம்

- அச்னேடப் மதக் ; இன்ளமனத்டம

டீையடனக்கு 'அந்ட'மணம் - ழகமபிந்ட டீையடர். இடயழ
னடமணபன் சஸ்த்த்டயல் ளகட்டிக்கமன்;இண்மணபர்
சமஸ்த்த்டயல் ளகட்டிக்கமர். அபன் 'ஆபம்' ன் னேத்ட
டந்த்த்டயல் ளதர் பமங்கயபன்;இபர் 'பம்' ன்னும்
தஜ்ஜ அடேஷ்மத்டயல் சயந்டபர்:

சஸ்த்ழ சமஸ்த்ழ ச குசளௌ ஆழப§ ழப§ ச
*
சஸ்த் சக்டய ளபறும் னட்டுத் ழடணமய்

ணட்டுணயல்மணல் த்ழப குஞத்வடனேம் ழகமத்வடனேம்
ணட்டும் கமட்டுபடமதில்மணல், சமஸ்த்த்ழடமடு, டர்ண

ளயகழநமடு ழசர்ந்டயனக்க ழபண்டும். ளடய்ப சக்டயனேம்,
ஜம சக்டயனேம் கூடித ிம்ண ழடவழத ைத்ரித

ம் ஆடமணமக ளகமள்ந ழபண்டும். இளடல்மம் அர்த்ட
சமஸ்டயத்டயல் பனம் பிதங்கள். மமபின்
னழமயடவனேம் ணந்டயரிகவநனேம் ற்ய ளசமல்லும்ழமட
இந்ட பிதங்கள் கூப்ட்டினக்கும்.

சஸ்த்ம் ன்ட ளடய்பம் ளற் அஸ்த்ணமபட

ளனம்மலும் டடேர்மஞங்கவந வபத்டத்டமன் ன்று
ளசமன்ழன். த்டவழதம ஆனேடங்கள் இனக்கயழமட
னேத்ட அப்தம பித்வதக்கு ன் டடேர்ழபடம் ன்று ழர்
இனக்கயட ன்டற்குக் கமஞம் டடேறக்கு உள்ந
இப்டிப்ட் சயப்னகள்டமன்.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* சப்டம்-ஸ்னஷ்டி

குயத்ட பிநக்கம் "ளடய்பத்டயன் குல்"

இண்மம் குடயதில் "ழபடம்" ன் உவதில் "எயனேம்
வப்னம்" ன் உட்ிரிபில் உள்நட.
ளடய்பங்கநின் பில்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
ளடய்பங்கநின் பில்கள்
ல்ம ஸ்பமணயக்கும் டடேஸ் உண்டு. அந்ட டடேறக்கு

ன்று என டிப்ளதனம் உண்டு. ணசயபன் வகதில்
வபத்டயனக்கய டடேறக்குப் 'ிமகம்' ன்று ளதர்.

அடமல் அபனக்ழக 'ிமகமஞி' ன்று என ழர். த்ரின
ம்மத்டயல் அபர் ழணனவபழத டடேமக
பவநத்டமர். ணமபிஷ்டவுக்கு 'சமர்ங்கமஞி' ன்று
என ழர் ளசமல்கயமர்கள். ர் இப்டிப் ழர் வபத்டக்
ளகமள்கயமர்கள். 'வங்கம்' ணமடயரி 'சமங்கம்' ன்று

யவத்டக் ளகமண்டு 'சமங்க மஞி' ன்கயமர்கள். அட
டப்ன. இடயழ 'ங்கம்' டவுணயல்வ. 'சமர்ங்கம்' ன்ழட

சரி; சமங்கம் அல். சமர்ங்கம் ன்ட ணமபிஷ்டபின்
வகதில் இனக்கப்ட் பில். ளமடபிழ சங்க-சக்-கடமத்ண ஆனேடங்கவநச் சடர்னங்கநில் டரித்டபர் ன்று
ளசமன்மலும், இடகவநப் சமர்ங்கம் ன் பில்லும்
அபனக்கு னக்தம். 'ஞ்சமனேட ஸ்ழடமத்ம்' ன்று அந்ட
மழமடு இந்ட ந்டமகவும் ழசர்த்ழட ஸ்ழடமத்ம்
இனக்கயட*1. பிஷ்டஸ்மணக் கவசய
ஸ்ழமகத்டயலும் சமர்ங்கத்வடச் ழசர்த்ட ந்ட

ஆனேடங்கழந ளசமல்யதினக்கயட. " டமனமழட சமர்ங்கம்

உவடத்ட சணவனழமல் "ன்மக பர்யக்கட்டுளணன்று
ஆண்மள் டயனப்மவபதில் மடிதினக்கயமள்.

ழடபர்கள் ணமபிஷ்டவுக்கும் ழணஸ்பனுக்கும்
ப் ரீவை மர்க்க யவத்டமர்கள். அபர்கலம்
சரிளதன்று பிவநதமட்மக உன்ட்டு டடேர்னேத்டம்
ண்ஞிக் ளகமண்மர்கள். அப்ழமட ணமபிஷ்ட

சயபனுவத பில்வக் ளகமஞ்சம் ண்ஞிபிட்மர்.
ளகமஞ்சம் ின்ணமய்ப் ழம இந்ட சயப டடேஸ் பிழட
மமக்கள் பம்சத்டயழ பந்ட கவசயதமக கரிம்
இனந்டட. இவடத்டமன் 'டடேர்ங்கம்' ன்று மணர் உவத்ட
சரவடவதக் கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்மர். (டடேர்ங்கம்)
ண்ஞி இம் ீமரில் 'டர்ங்கம' ன்று இனக்கயட);
அப்னம் அபர்கள் அழதமத்டயக்குத் டயனம்னகய பனயதில்

சுமணர் ஆக்ழமசணமக டயர்ப்ட்டு என பில்வ மணர்
னன்மடி ீட்டி, "ீ ழடம ளசமத்வட பில்வ
ணயடயவதில் உவத்டப் ளரித ழர் பமங்கயபிட்மழத!
இப்ழமட இந்ட டடேவ மண் னட் னடிகயடம மர்.

சயப பிஷ்டக்கநின் டடேர் னேத்டத்டயல் லடமகமணயனந்ட
மமதஞ டடேஸ் இடடமன்" ன்மர். மணர் அந்ட

டடேவனேம் அமக்கமக மண் னட்டி சுமணனவத
அபடம சக்டயவதழத அடற்கு க்ஷ்தணமய் வபத்ட
க்யத்டக் ளகமண்டுபிட்மர் - ன்று மணமதஞத்டயல்
பனகயட.
மணச்சந்டயனெர்த்டய ன்று யவத்ட ணமத்த்டயல்
ழகமடண்மஞிதமகத்டமன் ழடமன்றுகயட.

க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் பில் வபத்டக்ளகமள்நமபிட்மலும்

டன்னுவத ஆத்ண கமபம அர்றனுக்கு பில்மநி

ன்டமகழப ற்ம் கயவக்கும்டி அடேக்யத்டயனந்டமர்.
'கமண்டீபம்'ன்ட
'கமண்டீம்' ன்று

அபனுவத பில்யன் ளதர்.

ளசமல்பட டப்ன.

மைமத் மசக்டயனேம் மமழச்பரிதமக

இனக்கும்ழமட இக் டடேஸ் ன்டமகக் கனம்ன பில்
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமள். ணன்ணடனுக்கும்
இடழபடமன் ஆனேடம்.
டடேறக்கு இப்டி பிழசணயனக்கயட. ல்மபற்றுக்கும்
ழணழ, இத்டவ ளடய்பங்கநமனேம் ஆகயதினக்கய
யர்குஞப் ிம்ண பஸ்டவப அவபடற்கும்

உயத்டயழழத டடேர்பித்வட அப்தமத்வடத்டமன்

உணமணமய் ளசமல்யதினக்கயட. சயஷ்தவப் மர்த்ட
குன, "ளநம்தம! உயத்டயழதினக்கய ணயகப்ளரித
அஸ்டயணம, ணமஸ்த்ணம பில்வ டுத்டக்
ளகமண்டு அடயழ உமவதமழ ன்மகச் சமவஞ

டீட்டி கூமதினக்கய அம்வப் னட்டி, அைணம குயவத
ழமக்கய அடபமகழப ஆகயபிடும் மபவழதமடு பிடு"
ன்டமகச் ளசமல்யதினக்கயட*2. இங்ழக

உயத்டயயனக்கய ணம அஸ்த்ம் ன்ட ஏங்கமம்.
அம்ன ன்கயட ீபவழதடமன். குயதமகச் ளசமன்
'அைம்' ன்டற்கு 'அனயபில்மடட' ன்று

அர்த்டம்:

ப்ிம்ணம் டமன் அட. ீபன் மடவதமல் டன்
சயத்டத்வட என னகணமகக் கூர் ண்ஞி ஏங்கமத்டயல்
அவடப் னட்டி, அடமபட ஏங்கம த்தமத்டயழ ஈடுட்டு
அப்டிழத ிம்ணத்டயல் ழசர்ந்ட, அம்ன க்ஷ்தத்டயல்

அப்டிழத என்மய்ப் டயந்ட பிடுகய ணமடயரி

அத்வபடணமகயபி ழபண்டுளணன்று அர்த்டம். இங்ழக
ஏங்கமம் டடேமகழப உபணயக்கப்டுகயட.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------*1. 'ஞ்சமனேட

ஸ்ழடமத்'த்டயல் த்ணத்டக்குப் டயல் 'ந்டகய'

ப்டும் கத்டய கூப்டுகயட. பிஷ்ட ஸ்மணக்
கவசய ஸ்ழமகத்டயலும் சங்கு, ந்டகய னும் பமள், சக்ம்,
சமர்ங்கபில், கவட ஆகயதழப கூப்டுகயன்.
*2. னண்ழகமயத்:2.2.3

னெபவக ஆனேடங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
னெபவக ஆனேடங்கள்
சஸ்த்ம் னென்று பவகப்டும். னக்டம், அனக்டம்,
னக்டமனக்டம் ன்ட அந்ட னென்று. பிட்டுப் ழமபட

னக்டம். 'னச்' ன் டமடவுக்கு பிடுடல் ன்று அர்த்டம்;
அடயயனந்ட பந்டட னக்டம். ம்மத்வட யந்டணமக
பிட்டுப் ழமபடடமன் 'னக்டய'. 'ழணமைம்' ன்டம் 'னச்'
ன்டயன் இன்ளமன னொணம 'ழணமச்' ன்டயயனந்ட
derive ஆடடமன்.

பிடுடல் ன்வடச் ளசமல்படமழழத

பிடுடவ, படு
ீ ன் ளதர்கள் டணயனயல் னக்டயவதச்
ளசமல்கயன். சயப்ிதியனந்ட ளடயத்ட
பிடுடுபடமழழத 'னக்டம்' ன்று பணஞிகநில்

என்றுக்குப் ழர். னத்ட ன்கயழமம். னக்டயவதத் டணயழ்
டைல்கநில் னத்டய ன்ழ ளசமல்யதினக்கும்.

ஆனேடங்கநில் வகவத பிட்டுப் ழமகயவப, அடமபட
வகதியனந்ட யகயவப னக்டம். கல்வ பசய
ீ

அடித்டமல் அட னக்டம்டமன். மஞங்கள் னக்டழண.
அனக்டம் ன்ட வகவத பிட்டுப் ழமகமணல்
ிடித்டக்ளகமண்ழ அடிப்ட - கத்டய, சூம், ழபல், ஈட்டி
இவப இப்டித்டமன். ளமம்வும் உக்ணம னேத்டத்டயல்

ழபவனேம் ஈட்டிவதனேம்கூ அப்டிழத டெக்கய யந்ட
டமக்குபடண்டு. டடேர் மஞங்கநில் டடேஸ் ப்ழமடம்
அனக்டணமகழப இனந்டளகமண்டு மஞங்கள்

னக்டணமதினக்கயன். மசம் னடயத ஆனேடங்கள்
உண்டு. மசம் ன்ட டேிதில் சுனக்குப் ழமட் கதிறு.
அம்மள் பிக்ங்கநிளல்மம் மசம், அங்குசம்
ன்டயல் இட இட ழணல் வகதியனக்கும்
ிள்வநதமரின் ழணல் க்க இக்வகதிலும் இனக்கும்.
இடயழ என டேிவதக் வகதிழ அலத்டணமக

வபத்டக்ளகமண்ழ இன்ளமன டேிவத ளமம்
டெத்டக்கு னக்டணமக பசய
ீ சத்னபின் குல் பவநதில்
சுனக்குப் ழமட்டு இலத்டப னடினேம். இட

னக்டமனக்டம். சய சக்ங்கள் ண்ஞப்ட்டிகுக்கும்
'ளக்ிக்'கயமலும்

அபற்வ எனத்டன் ய்கய

மணர்த்தத்டமலும் சத்னவப 'அட்மக்' ண்ஞிபிட்டு,
ழம வக்ஷ்ிழழத டயனம்ி, ய்டபின் வகக்ழக
டயனம்ி பந்டபிடும். இடவும் னக்டமனக்டம்டமன்.

னடயல் பிட்டுபிட்மன்; ஆமல் அப்னம் வகக்கு பந்ட
பிடுகயட. Boomerang ன் ஆனேடம் இப்டித்டமன் குயவத
அடித்டின் பிட் இத்டக்ழக டயனம்ிபிடும்
ன்கயமர்கள்.

ணம ணந்டயங்கவந ந்ட மஞத்டயல் ழபண்டுணமமலும்
ழசர்த்ட அஸ்டயணமக்குபட ன்யல்மணல் அடற்ளகன்ழ
என மஞத்வட அஸ்டயணமக அந்ட ணந்த்
ழடபவடதிழண ளற் னமஞ னனர்கள் உண்டு.
இபர்கள் இப்டிப்ட் டயவ்தமஸ்டத்வடப் ிழதமகம்

ண்டம்ழமட அட க்ஷ்தத்வட அவந்ட அடித்ட ிகு
டயனம்வும் டங்கள் வகக்ழக டயனம்ி பனபடற்கும் ணந்டய
உச்சமஞம் ண்ஞி பபவனத்டக் ளகமண்டு பிடுபமர்கள்.
இல்மபிட்மல் இன்ளமன டம் அந்ட அஸ்த்த்வட
ப்ழதமகம் ண்டபடற்கு இணயல்மணல்
ழமய்பிடுணல்பம? பிட் அஸ்த்த்வடத் டயனம்

பமங்கயக் ளகமள்படற்கு 'உம்மம்' ன்று ளதர். அட
ளடரிதமடபன் டயவ்தமஸ்த்ங்கவந பிப்மட ன்று
னொல். அஸ்த்த்டயன் ணம பர்தம்
ீ
ளடரிதமணல் எனத்டன்
பிட்டுபிட்டு, அட டயர்மர்த்டடற்கு ழணல் உத்மடம்

ண்டகயளடன்மல் அப்ழமட அபன் அவடத் டயனம்
பமங்கயக் ளகமண்டுபி ழபண்டும் ன்ழ ழமக

ழைணத்வட உத்ழடசயத்ட இப்டி னொல் ளசய்டயனக்கயட.
டற்கமத்டயல்டமன் இப்டி டர்ணக் கட்டுமடுகழந

இல்மணல், 'கண்த்டக்குக் கண்ம்' வுழபமம். Inter Continental
ன்று தங்கணம அடசக்டய குண்டுகவநக்
கண்டுிடித்ட ஸ்மக் ண்ஞி வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
வ பவககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
வ பவககள்

ட-க-டக-டமடய ன்று வன்தத்டயல் மலு பவக.
இப்டிப் வதமட மலு அங்கம் ளகமண்

டமதினப்டமல்டமன் 'சடங்க வன்தம்' ன்ட.
பிவநதமட்டுக்கநில் என்றுக்கும் சடங்கம் ன்று ழர்
இனக்கயட. ளசமக்கட்மன், Chess ன்ளடல்மம் அடடமன்,
இடயலும் மல்பவகப் வ ணமடயரிழத கமய்கவந
வபத்டக்ளகமண்டு அபற்வ இந்ட ரீடயதில்டமன்
கர்த்டமம் ன்று பிவநதமட்டு ழமபடமல் சடங்கம்
ன்று ழர் ற்ட்டினக்கயட.

ட-க-டக-டமடய ன்டயல் டம் ழடர்ப்வ, கம்
தமவப்வ, டகம் குடயவப்வ, டமடய கமமட்வ.
டத்டயயனப்பன் டத்டயயனப்பழமடு, இப்டிழத

எவ்ளபமனபிடப் வதிலுணயனப்பன் அவடழத ழசர்ந்ட

டயமநிழதமடுடமன் னேத்டம் ண்ஞ ழபண்டுளணன்று பிடய.
இந்ட மநில் 'ஆர்ணய'க்கு'டிபின்' ன்று ிரிவு இனக்கய
ணமடயரி அந்ட மநிலும் கஞக்கு இனந்டட. இத்டவ
அªைநயஞி ளகமண் ழவ ன்மர்கள். என

அளௌயஞி* ன்மல் மல்பவகப் வதிலும்

த்டவ ளதத்டவ இனக்கடளணன்று கஞக்கு உண்டு.
ணமபர்கள்டமன்
ீ
டத்டயல் இனந்டளகமண்டு னேத்டம்
ளசய்பமர்கள். இப்டிட்பர்கநில் எனத்டமகழப
இனந்டளகமண்டு டயமதிம் ழழமடு னேத்டம் ண்டம்
டயவண ளற்பழ 'ணமடன்' ப்டுபன். இந்ட
பிதங்கள் ணமமடத்டயல் யவத பனம்.

னேத்ட னணயதில் வன்தத்வட அஞிபகுத்ட

யறுத்டகயடயல் பிட டிவன்கநின்டிச் ளசய்பமர்கள்.
இபற்றுக்கு 'வ்னைம்' ன்று ழர். கன வ்னைம், த்ண
வ்னைம் ன்ளல்மம் கனன், த்ணம் ணமடயரிதம
னொம் பனம்டி வன்தத்வட அவணத்டயனப்மர்கள்.

உள்ழந ழமகப் ழமக ளமம்ச் சயக்கம அவணப்மக
இனக்கும். இந்ட வ்னைங்கவநப் ிநந்ட ளகமண்டு
உள்ழந ழமய் னேத்டம் ண்ஞி தசமயதமகத் டயனம்

னடினேம். அிணன்னே க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபிணயனந்ட த்ண
வ்னைத்டக்குள்ழந ிழபசயக்கய னவவத ணட்டும்
ளடரிந்ட ளகமண்டு, அடயயனந்ட ப்டித் டயனம்னகயட

ன்று ளடரிந்ட ளகமள்நமணழ ளகௌப வன்தத்டக்குள்
ழமய்த்டமன் சத்னக்கநிம் ீபவ இனந்டமளன்று
மடத்டயல் இனக்கயட.
மல்பவகப் வ டபி கற்வனேம், கல் னேத்ட
னவகலம் உண்டு. இட Navy. Air Force ன்கய

பிணமப்வடமன் ப
ீ
கமத்வடச் ழசர்ந்டட.
பிணமங்கள் னற்கமங்கநில் அனர்பணமக ளடய்பக
ீ
னனர்கநமலும் அறர்கநமலும் ணட்டுழண

உழதமகயக்கப்ட்டு பந்ட. த்ரினமறர்கள் என ணமடயரி
பிணமப்வளதடுப்ன ளசய்டபர்கள்டமன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ஏர்

அளௌயஞி ன்ட 21870 ழடர்கலம், அழட அநவு

தமவகலம், அவடப்ழமல் னம்ணங்கம 65610

குடயவகலம், ந்ட ணங்கம 109350 கமமட்கலம்
ளகமண்ட.

ழகமட்வ

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
ழகமட்வ
இளடல்மம் னேத்ட னணயவதச் ழசர்ந்ட பிதம். மடு, கம்
னலபவடனேழண வளதடுப்டயயனந்ட ையப்டற்கமக
ளசய்ட னக்தணம ற்மழ ழகமட்வ கட்டுபட.
ளமம்ப் ளரிசமக ணமகச் ளசய்பட இட. அடமல்டமன்
'ன்

ழகமட்வ கட்டிண்டினக்ழக?' ன்று ழகட்கய

பனக்கம் ற்ட்டினக்கயட. மஸ்டமன் மஞமக்கள்

சயத்ழடமரில் பிழசணமகக் ழகமட்வகள் கட்டிமர்கள்.
சயபமயனேம் ணமமஷ்டிமபில் யவதக்
கட்டிதினக்கயமர். அண் ன்று ழகமட்வ, அகழ் ன்று
அவடச் சுற்ய ம் இனக்கும்டி ளபட்டுபட

னடமபற்யல் டணயழ்மட்டு னெழபந்டர்கலம் சயப்னப்
ளற்யனந்டமர்கள். டயனக்குநில் 'அண்' ன்ழ த்டச்
ளசய்னேள் ளகமண் என அடயகமணயனக்கயட.

ளமடங்கலக்கு னேத்ட அமதணயல்மணல் ளரித
கமப்மதினந்டட அண்டமன். அடமல்டமன் டர்ணத்டக்கு
அண், த்தத்டக்கு அண் ன்ளல்மம்

ளரிதபர்கவநக் ளகமண்மடும்ழமட ளசமல்கயழமம்.
ழகமட்வக்கு ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'டர்கம்' ன்று ளதர்.
'றத்டயல்

ிழபசயக்க னடிதமடட' ன்று அர்த்டம்.

இத்டயலும் த்டயலும் ளரித வைதமக இனக்கய
அம்ிவகவத 'டர்கம' ன்கயழமம். பக்ழக 'டர்க்'ன்று
னடிகய அழக ஊர்கள் அங்ழகளதல்மம் னர்பத்டயல்

ழகமட்வகள் இனந்டவடக் கமட்டுகயன். 'கட்' (gad), 'கமம'
(gada) ன்று

னடிகய ஊர்கலம் இப்டிழதடமன்.

டணயழ்ழடசத்டயலும் ஊத்டக்ழகமட்வ, னடக்ழகமட்வ,
ளசங்ழகமட்வ, மவநதங்ழகமட்வ ன்று அழக ஊர்கள்
இனக்கயன். ளசஞ்சயக் ழகமட்வனேம் ழபலூர்க்

ழகமட்வனேம் 'டூரியட் ளன்ர்'கநமக இனக்கயன்.
இபற்யழ த்டவழதம ணர்ணங்கள்; ண்ங்கலம்
ணடேஷ்தர்கலம் (னக்தணமகக் ஸ்த்ரீகள்) டயரிகள் வகதில்
சயக்கமணயனப்டற்கமக யபவ ன்று அண்ர்-

க்வுண்டில் வபத்டயனப்ட னடம  ற்மடுகள்.
வ்னைம் ணமடயரிழத ழகமட்வதிலும்  அவணப்ன

னவகள் உண்டு. ழகமட்வ யர்ணமஞத்டமழழத மடு
கத்டக்கு ழைணம் உண்மகும்டிதமக அபற்வ

சமஸ்த்பத்டமக, ணந்த் னர்பணமகப் ண்ஞவும் பனய
இனக்கயட. 'சதம்' ன்டமக ழபடத்டயல் தஜ்ஜங்கநில்
ளசய்ட கட்டுணமங்கலக்கம னொல்கநின்

அடிப்வதிழழத ழகமட்வ யர்ணமஞம்
ளசய்தப்ட்டமகச் ளசமல்கயமர்கள். ணடேஷ்த
மணர்த்தத்ழடமடு ணந்த்ங்கநமலும், வபடயகணம

படிபவணப்னகநமலும் ற்டுகய ளடய்ப சக்டயனேம்
ழகமட்வ அவணப்டயல் ிழதமணமதினந்டயனக்கயட.
வ சக்ம், ஷ்ட்ழகமஞம், றடர்ச சக்ம் ன்ளல்மம்
ளசமல்வப கூச் சயபிட படிபவணப்ிமழழத டயவ்த
சக்டயவதப் ளறுபடடமழ? இப்டி கமஞ்சயன கத்வடழத
வ சக் னொத்டயல் ஆசமர்தமள் னர் யர்ணமஞம் ண்ஞித்
டந்டமமம். ழகமட்வதிலும் இப்டி சக்மகமம், த்ணமகமம்
ன்று  டிவன்கள். ழகமபிந்ட டீக்டர் டஞ்சமவூரில்

னடயடமக கமனணமக (கன னொத்டயல்) ழகமட்வக் கட்ச்
ளசய்டமம்.

ழகமட்வ ற்யத இப்டிப்ட் அனவணதம டத்பங்கள்,
ளசய்னவ ல்மபற்வனேம் இப்ழமட மம் ழகமட்வ
பிட்டுபிட்டு யற்கயழமம்!வனத ழகமட்வ அத்டவனேம்
relic -ஆக

(இடிமமக) யற்க பிட்டினப்ட டமன் ம்

ளனவணதமதினக்கயட!
ணல்னேத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
ணல்னேத்டம்
ீபத்டக்குப் ஞனம் அபசயதந்டமன்; வபமக்தம்,

ந்யதமம் ன்று உழடசயத்டமல் வனவக்கும்
ிழதமணயல்வளதன்ழ அர்த்ட சமஸ்த்த்வடக்
ளகமடுத்டமற்ழமழப, சரீ த்டமலும் ஆனேட
த்டமலும் ையத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டிதடம்
அபசயதந்டமன் ன்ழ டடேர்ழபடத்வடக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ஆனேடணயல்மணழ குத்டச்

சண்வ, ணல் னேத்டம் னடயதவும் டன்னுவத சரீ
ம் என்வ ணமத்டயழண ளகமண்டு ளசய்படண்டு.
'ணல்ர்'கள்

ன்று ணல் னேத்ட பர்கவநச்
ீ
ளசமல்லுபமர்கள்.

ணமணல்ன், ணமணல்ன் ன்ழ யம் பர்ணம

ன்கய ல்ப மம ட்ப் வபத்டக் ளகமண்டினந்டமன்
"ன் ணல்லுக்கு யற்கயழ?" ன்று ழகட்டயயனந்ட இட
ளரித னேத்ட டந்டயணமதினந்டட ளடரிகயட. க்னஷ்ஞ

ணமத்ணம சமடன், னஷ்டிகன் ன்பர்கழநமடு ணல்

னேத்டம் ண்ஞிக் கம் வதில் தித்டயனக்கயமர்.

மந்டழமடு ீணழன் ணல் னேத்டந்டமன் ண்ஞி
அபவக் ளகமன்மன்.
டர்ணனேத்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் டடேர்ழபடம் )
டர்ணனேத்டம்
டர்ண வைக்கமகழப இப்டிப்  டயனுயல் சரீத்வடக்
ளகமண்டும், ஆனேடத்வடக் ளகமண்டும் டன்னுவத

சரீத்வடனேம், டன் மட்டு ணக்கநின் சரீத்வடனேம்

ையத்டக் ளகமள்படற்கு டடேர்ழபடம் பனய ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயட.
ந்டப் ழமர் னவதமமலும் இன்ின் எலங்கு
னவகநின்டிச் ளசய்த ழபண்டும் ன்று அடற்கு
வ்தபஸ்வட ண்ஞி 'டர்ண னேத்டம்' ன்று
வபத்டயனக்கயட. இடயழ ளரித டர்ணம், 'ழவக்கும்

ழவக்கும்டமன் சண்வ, னேத்ட னணயதிழடமன் அந்ட
சண்வ க்க ழபண்டும், ணற்ப் ளமட ங்கள்
பவனேம் டமக்கப்மட, மடு கங்கவந

மடயக்கப்மட'ன்று வபத்டடடமன். டற்கமத்டயழம
யபியதன் மனழன், குனந்வடகள், ஸ்டயரீகள்

பமமலும் க்னொணமகக் ளகமன்று குபிக்கய பிணமப்
வளதடுப்னம், குண்டு ழமடுபடந்டமன் ழமர்னவ
ன்மதினக்கயட.
அத்ட ணீ யப் ண்ஞிபர்கள்டமன் னற்கமங்கநில் மடு
கத்டயல் னகுந்ட மசம் ண்ஞினேம், டீ வபத்டம்,

மசதங்கநில் (ீர் யவகநில்) பிம் கந்டம்,
ஸ்டயரீகவந ணமங்கம் ளசய்டம் னேத்டம் ளசய்டட.

இபர்கள் ளமம்வும் குவச்சழ. டனக்கர்கள், னடம
அந்யத ழடசத்டபர்கள் இந்ட ணமடயரிண னவளகட்
கமர்தங்கவநச் ளசய்த ஆம்ித்ட ின்டமன் இங்ழக இவப
சற்றுப் பி. அபர்கள் இப்டி அக்ணம் ண்ஞி
ழமடகூ சயபமய னடம யந்ட மமக்கள்
சத்னக்கவநச் ழசர்ந்ட ஸ்டயரீகலக்குக் ளகடுடல்

ண்ஞமணல், கமப்மகப் ல்க்கயழ ற்யப் ழமக
ழபண்டித இத்டக்கு அனுப்ி வபத்டக்கயமர்கள்.
மங்கநிலும் ிமதச்சயத்டழணதில்மட சய ணம
மங்கலண்டு. இபற்வப் ண்ஞிபர்கலக்கு
'ஆடடமதி' ன்றுழர்.

டர்ண னேத்டணமக சரீ-ஆனேட

ங்கவந ணட்டும் கமட்டி திக்கமணல் ளனப்ன

வபக்கயபன், பிம் வபக்கயபன், யமனேடமஞிதமக
இனப்பவ ஆனேடத்டமல் ளகமல்பன்,

ளகமள்வநதடிக்கயபன், யத்வடப் ிடுங்கயக்
ளகமள்கயபன், ஸ்டயரீவத அரிக்கயபன்
ஆகயதபர்கவந ஆடடமதிக்கநின் யஸ்டிழழத

ழசர்ந்டயனக்கயட. இடயயனந்ழட டர்ண பிதபஸ்வட ம்
னேத்ட னவவத ப்டிக் கட்டுப்டுத்டயதினக்கயளடன்று
ளடரிந்டளகமள்நமம்.
னன்ழழத இன்மர்டமன் இன்மனன் னேத்டம்
ளசய்தமம் ன் கட்டுப்மட்வச் ளசமன்ழன். ண
னள்நபர்கழந னேத்டம் ளசய்டளகமள்ந ழபண்டும்.
சஞமகடய ண்டகயபவ அடிக்கக் கூமட.

தங்கநிவத பிட்டுபிடம். என font-ல் னேத்டத்டயல்
கந்ட ளகமள்நமணல் ழடவபதின்ழமட ழசர்ந்ட

ளகமள்படற்கமகக் கமத்டக் ளகமண்டினக்கயபன் (stand-by)
டயடீளன்று னகுந்ட எனத்டவ டமக்கக்கூமட. ளமம்
னடிதமணல் சத்ன ளகமஞ்சம் ச்ண ரிமம் ளசய்ட

ளகமள்கயழளன்மல் அபனுக்கு அடேணடய டழபண்டும்.
'டீர்த்டம்

குடிக்கயழன்; கபசத்வட ரி ளசய்ட

ளகமள்கயழன்;குடயவவத ணமற்யக் ளகமள்கயழன்; னடசமக
ஆனேடம் ளகமண்டுபச் ளசய்கயழன்' ன்ளல்மம் சத்ன
ளசமல்லும்ழமட, அபன் அப்டிச் ளசய்கயபவதில்
டமக்கக் கூமட. ஆனேடம் இனந்டபன், கபசம் உவந்டபன்
கபக் குவபமய் இனப்பன், னனடகு கமட்டி

ஏடுகயபன் னடயதபர்கவந எனழமடம் அடிக்கக்
கூமட.
சமஞர்கள் ன்று எற்ர்கள், ழபவுகமர்கள் இனப்மர்கள்;
ணமசமம் ளகமண்டு பனம் டெடர்கள்

இனப்மர்கள்;ஆனேடங்கவநக் ளகமண்டுபந்ட டனபடற்கமகச்
சயழர் இனப்மர்கள் உத்மனெட்டுபடற்கமக சங்கம்,
ழரி னடம பமத்தங்கவந பமசயப்பர்கள்

இனப்மர்கள். இபர்கவநளதல்மம் டப்ித் டபயனேம்
டமக்கயபிக் கூமட. மபஞனுவத சமஞர்கள், டெடர்கள்
ஆகயதபர்கவந பமங்கள் யம்யக்கமடடி மணர் னேத்ட
டர்ணத்வட அபர்கலக்குச் ளசமன்டமக மணமதஞத்டயல்
இனக்கயட.
னேத்ட னணயதில்டமன் சண்வழத டபி, னேத்டம் னடிந்ட
டயனம்ிப் மசவக்கும் ழமகயழமட இண்டு

டப்னக்கமர்கலம் அன்ழமடுடமன் னக ழபண்டுளணன்று
கூச் ளசமல்பமர்கள்.

இப்ழமட எழ அடர்ண னேத்டந்டமன் Chemical War fare ன்று
த்டயலும் அட்ணமஸ்ஃிதரிலும் பித்வடச் ழசர்ப்ட,
scorch-earth ன்று

யத்வட சமகுடிக்குப்

ிழதமணயல்மணல் ரித்டபிடுபட ல்மழண
ணமகச் ளசய்தப்டுகயன்.
ணக்கு அர்த்டம், கமணம் ல்மழண
அடேணடயக்கப்ட்டினந்டமலும் டர்ணம், ழணமைம் ன்

இண்மலும் இபற்றுக்கு இண்டு க்கனம் பம்ன கட்டி
டர்ண-அடர்ண-கமண-ழணமைம் ன்று வபத்டபிட்டமல்
னேத்டம் உள் ல்மழண அடடவும் க்ஷ்தணமய்
பிமணல், டர்ண பமழ்க்வக, பட்டுப்
ீ
ழறு ன்

க்ஷ்தங்கலக்கு அடேகூம் ளசய்னேம் மடங்கநமகழப
எலங்கு ளசய்தப்ட். இப்டி டர்ணத்ழடமடு இவசந்ட
ளசய்னேம்டிதமகழப ரியகள் அவணத்டத் டந்ட ழமர்க்

கவடமன் டடேர்ழபடம். மட னேத்டத்டயன்ழமட, ந்த்தம
பந்டத்டயல் அர்க்தம் டனகய ழபவந டப்ிப்

ழமகயழடளதன்று ழம பர்கள்
ீ
, த்வடத்

ழடடிக்ளகமண்டு ழமக அபகமசணயல்மடடமல் னலடயவதழத
டுத்ட அர்க்தம் டந்டமர்கள் ன்று பிதமர்

ளசமல்படயயனந்ழட னேத்டம் ப்டி டர்ணமசமங்கழநமடு
ழசர்ந்டயனந்டட ன்று ளடரிகயட.
டணயனயழ அர்த்ட னஷ்டினேன் 'ணக் கனவஞ' ன்று

ளசமல்பமர்கள். ழமகத்டயல் டர்ணம் டவனக்க ழபண்டும்
ன் உசந்ட க்ஷ்தத்டக்கமழப கடுவணதமக ந்ட

ளகமள்படடமன் ணக் கனவஞ. இந்ட அடிப்வதில்
அடேஷ்டிக்க ழபண்டிதழட டடேர்ழபடம்.
கமந்டர்ப ழபடம்
உழதமகணயல்மடபன் உழதமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் )
கமந்டர்ப ழபடம் *
உழதமகணயல்மடடன் உழதமகம்
அர்த்ட சமஸ்டயம் இனக்கயட. அட னெத்டயல் மம்
இனக்க ழபண்டித ஸ்டமத்வடனேம், னக ழபண்டித
னவகவநனேம் ளடரிபித்ட daily life -க்கு (அன்ம

பமழ்க்வகக்கு) உகமம் ளசய்கயட. பதிற்வக் கலபிக்
ளகமள்ந பனயகமட்டுபடம் அடடமன். க்னய சமஸ்த்ம்
ன்டமக உனவுத் ளடமனயவச் ளசமல்லும் என்று
இனக்கயட. மக சமஸ்த்ம் ன்று சவணதற் கவவதச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கவும் என சமஸ்த்ம் இனக்கயட.

இபற்மல் ம் பதிறு யம்னகயட. வகவதத் டீர்த்டக்
ளகமள்ந னேத்ட சமஸ்த்ணம டடேர்ழபடம் இனக்கயட.

சரீத்டக்கு பனம் கஷ்த்வட யவ்னத்டய ளசய்டளகமள்ந
ஆனேர்ழபடம் உகரிக்கயட. இப்டிளதல்மம்
பதிற்றுக்கும் ஆனேர்ழபடம் உகரிக்கயட.

இப்டிளதல்மம் பதிற்றுக்கும் உழதமகணயல்மணல்,
வக, கஷ்ம் னடயதபற்வ யவ்னத்டய ளசய்ட
ளகமள்நவும் ப்ழதமப்மணல் இனக்கய என
சமஸ்த்ந்டமன் இப்ழமட ப்ளக்மக டுத்டக்
ளகமண்டினக்கய கமந்டர்ப ழபடம்.

ன்மதினக்கயடல்பம 'இன்ட்ளமைன்' (பித
அயனகம்) ?
(இப்டிக்

ழகட்ின் வ ளரிதபர்கள் சயயட ளமலட

ழசமணழ உட்கமர்ந்டயனக்கயமர்கள். ிகு சயரித்டக்
ளகமண்டு ளடமங்குகயமர்கள்:)
என 'னேடியடி'னேம் இல்மட என்வத்டம பிணமய்

டுத்டக் ளகமண்டினக்கயழன் ன்று மன் ளசமல்யபிட்டு,
உங்கள் reaction -கமகத்டமன் ளகமஞ்ச ழம் ழசமணல்
உட்கமர்ந்டயனந்ழடன். இப்டி மன் ளசமன் பிட்டும், 'இந்ட

ணமடயரி உடபமக்கவ ணமசமத்வடச் ளசமல்பம உங்கள்
ளமலவட பஞமக்குகயீ
ீ
ர்கள்? இடற்கு மங்கலம் ங்கள்
'த'த்வட 'ழபஸ்ட்'ளசய்ட

ளகமண்டு உட்கமர்ந்ட ழகட்டுக்

ளகமண்டினக்கடணம?' ன்று உங்கநில் தமனம்

ழகட்கபில்வ; லந்டயனந்ட ழமகவுணயல்வ. ளமம்வும்
ஆர்பத்ழடமடு, 'அப்டிப்ட் னைஸ்ளஸ் ணமசமம்
ன்டமன் ளடரிந்ட ளகமள்நமழண?' ன்று ீங்கள்

உட்கமர்ந்டயனப்ட உங்கள் னகத்டயயனந்ழட ளடரிகயட.
'னைஸ்ளஸ்ம

என்றுக்கும் என சமஸ்த்ம்,

அவடப்ற்யச் ளசமல்ப் ழமகயமர்'ன்டமழழத, ளமம்
இன்ளஸ்டிங்கமகப் ளமலட ழமகும் ன்று ஆபமய்
உட்கமர்ந்டயனக்கயீர்கள். ன்வக் ழகள்பிக் ழகட்ழம,
லந்டயனந்ட ழமழதம உங்கலவத உண்வணதம
ரிதமைவக் கமட்டிமல் அட ணரிதமவடக்
குவச்சமகுழண ன்டற்கமக ீங்கள்
உட்கமர்ந்டயனக்கபில்வளதன்று ன்மகத் ளடரிகயட.
அப்ழமட ல்வக் கடித்டக்ளகமண்டு ழபண்ம

ளபறுப்மய் உட்கமர்ந்டயனப்ீர்கள். இப்ழமழடம உங்கள்
னகத்டயழழத 'க்னைரிதமயடி' லடய எட்டிதினக்கயட.

இடயழடமன் 'கமந்டர்ப ழபடம்' ன் னேடியடி இல்மட
பிதம் ப்டி என சமஸ்த்ணமக, உழபடளணன்ழ
ளத்டப் ளதரினப்டமக ற் னடினேம் ன்டற்கு
ஆன்ர் இனக்கயட.
'னேடியடி' ன்டமக

வனவ பமழ்க்வகதில்

ப்ழதமம் உள்நடமக இல்மணயனப்டற்கும்
ணடேஷ்தவக் கபர்கய ழடம என்று இனப்ட 'இட
உழதமகணயல்மட ப்ளக்ட்' ன்று மன் ளசமன்

ிற்மடும் ீங்கள் இடயல் ஆர்பம் கமட்டுபடயயனந்ழட
'ப்னொவ்' ஆகயட.

இவடப்ற்யக் ழகட்டமல் உங்கலக்குப்

சய ளமம்ப் ழமகயடயல்வ, னொமய் பப்ழமகயடயல்வ,
வகழதம பிதமடயழதம டீப்ழமகயடயல்வ. ஆமலும்
"ஸ்பமஸ்தணமகப் ளமலட ழமகும்" ன்டற்கமக
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயீர்கள்.
இடயயனந்ட 'னேடியடி' இல்மடடயனந்டம் ணடேஷ்தின்
அயவும் ணறம் வடழதம என்வப் ளற்று என
யவவப, ந்ழடமத்வட அவத னடினேளணன்று

ளடரிகயட. ப்த்தைணமக இழடம இத்டவ ழர், இந்ட
மத்டயரி ழபவநதில் த்டவழதம கமர்தத்வட
பிட்டுபிட்டு இவடப் ற்ய அயகயடற்கமக
உட்கமர்ந்டயனப்டயல் யனொித்டக் கமட்டிக்
ளகமண்டினக்கயீர்கள்.

இண்மபட, இன்ளமன்று ளடரிபட, ஸ்பமஸ்தணம
ளமலடழமக்கு ணடேஷ்தனுக்கு அபச்தணமக,

அத்தமபச்தணமக இனக்கயளடன் உண்வண, 'இட
ஞத்வடக் ளகமடுக்க ழபண்மம், பதிற்வ ளமப்
ழபண்மம்;ளமலழமக உழதமகணமகயழடம இல்வழதம?
அடழமடம்'ன் ண்ஞம் ற்டுபட இடமல்டமன்.

இப்டிப் ளமலடழமக்கமக, ணறக்கு என யவவபனேம்
உத்மத்வடனேம் டனபடமக உள்ந ங்கர டத்வடத்டமன்
கமந்டர்பழபடம் ன்று ழர் ளகமடுத்டத் டந்டயனக்கயமர்கள்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* "ளடய்பத்டயன்

குல்"னடற்குடயதில் "ண்மடு" னும்

ிரிபிலுள்ந "ங்கர ட க்தம் சமந்டழண", "இவச பனயழத
ஈச்பமடேபம்", "கமந்டர்ப ழபடம்" ன்னும் உவகலம்
மர்க்க.
ங்கர டம், மட்டிதம், மகம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ங்கர டம், மட்டிதம், மகம்
ங்கர டம் ன்மல் மட்டு ன்று ணட்டும் அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்நமணல், மட்டு, மன்ஸ், ட்மணம ன்

னென்றும் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
கர ட பித்வத, ந்னத்தம், மகம் ன்று இந்ட னென்றுழண
ஆடயகமத்டயயனந்ட அப்தயக்கப்ட்டு பந்டயனக்கயன்.
யிணமவும் மகம் ன்டன் கர ழ் பந்டபிடும். கமந்டர்ப
ழபடத்டயல் ளரித 'அடமரிடி'தமக இனக்கப்ட் ட

சமஸ்த்த்டயல் ங்கர டம், மட்டிதம் இண்வனேம்

ழசர்த்டத்டமன் பிபரித்டயனக்கயட. ங்கர டம் ன்று
இப்ழமட ளசமல்கய மட்டுக்கு டர்டமன் ஆடயதில்
னர்ஞணமக பிபஞம் ளகமடுத்டபர் ன்று ளசமல்ய
ம்னையக் கமன்ஃன்ஸ்கநிளல்மம் அபவ யவத
quote ண்டகயமர்கள்.

டயதமகம ஸ்பமணயகள்கூ டம்

கர ர்த்டவதில் அபர் ழவச் ளசமல்ய ணஸ்கமம்
ண்ஞிதினப்டமகச் ளசமல்கயமர்கள். அழட ணதத்டயல்

மன்றக்கு 'ட மட்டிதம்' ன்ழ ழர் ழமடுகயமர்கள்.
க் கவக்கம னொல்கவந ட சமஸ்டயத்டயயனந்ழட
கமட்டுகயமர்கள். ளகமஞ்ச கமத்டக்கு னந்டய மர்த்ழடமம். "
'ங்கர ட

மக அகமளணய' ன்று ழர் வபத்டக்ளகமண்டு

அளடப்டி மட்டிதக்கமர்கவநனேம் ளகௌபிக்கயீர்கள்?
'ங்கர ட-மட்த-மக

அகமளணய'ன்று ளதவ ணமற்

ழபண்மணம?" ன்று சய ழர் ழகட்மர்கள். அடற்கு அந்ட
ஸ்டமத்டமர் ளகமடுத்ட டயயல் "ங்கர டம் ன்மழ
பமய்ப்மட்டு, பமத்தம், மட்டிதம் னென்றும் ன்றுடமன்
ிமசரணம 'ளஃின்' இனக்கயட"* ன்று
கமட்டிதினந்டமர்கள்.
மகம் ன்வடனேம் இழட ணமடயரி மட்டிதத்டயயனந்ட
ிரிக்க னடிதமட. '' ன் ழபர்ச் ளசமல்யயனந்டடமன்
ம், மட்தம் ன் இண்டு பமர்த்வடகலம், மகம்
ன் பமர்த்வடனேம் பந்டயனக்கயன். னெவ்ளணன்வக்
குயக்கய பமர்த்வட அட. டணயனயல் ப்ட ன்கயழமம்.
ப்டம், டிப்டம், ஆடுபடம், மடுபடம் ல்மம்
கயட்க் கயட், என்வதன்று டலபி இனப்வபடமன்.

டணயனயல் 'கூத்ட' ன்ட மன்ஸ், ட்மணம இண்வனேம்

குயப்டடமன். அம்க்கூத்டன், கூத்டப்ிமன்

ன்கயழமட மம ண்டகய த்வடக் கூத்ட
ன்கயழமம். ளடனக்கூத்ட ன்கயழமட மகம்
ன்வடக் கூத்ட ன்கயழமம். டிகன், டிவக ன்மல்
டணயனயல் யிணம, ட்மணமபில் ஆக்ட் ண்டகயபர்கள்

ன்று ணமத்டயம் யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். இடற்கு
னெணமக ம்ஸ்க்னடத்டயல் உள்ந 'ன்', 'டீ' ன்
பமர்த்வடக்கு மன்ஸ் ண்டகயபர்கள், ஆக்ட்

ண்டகயபர்கள் ன்று இண்டு அர்த்டனம் இனக்கயட.
மன்யல் ங்கர டத்ழடமடு ழசர்த்ட பங்கவந
டித்டக் கமட்டுகயமர்கள். ீன், ட்ளஸ், ழபம்

இல்மணழ அப்டிச் ளசய்கயமர்கள். மகத்டயல் அழட
பங்கவந பசத்டயல் டித்டக் கமட்டுபமர்கள். இட

தடமர்த்டத்டக்கு இன்ம் கயட்ழதினப்ட. அடமல் ீன்,
டத்னொணமக அந்டந்ட மத்த்டக்கம ழபம் ல்மம்

ழமட்டுக்ளகமண்டு ளசய்கயமர்கள். இளடல்மம் மன்யல்
யகர்கழந னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்லம்டி பிட்டினப்ழட
அடன் பிழசம். கமல் வகதமல் 'னெவ்ளணன்ட்',
'இழணமல்

னெவ்ளணன்ட்' (உஞர்ச்சய அவசவு) என கவட

அங்க அங்கணமய் 'னெவ்' ஆபட ன்று மட்டித,

மகங்கநில் பிட னெவ்ளணன்ட்கள் இனக்கயன்.
மடுபவட இவச ன்றும் பசணமகப் ழசுபவட இதல்
ன்றும் ளசமல்கயமர்கள். 'இதல்' ன்மல் இதல்மக,
அடமபட தடமர்த்டணமக இனப்ட. இட த்டவ
ன்மகதினந்டமலும் லக்ஷ்ணணம கம த்டமல்
இவடப் னர்த்டய ண்ஞிக் ளகமண்மல்டமன் யக

ஹ்னடதத்டக்கு யவவு ற்டுகயட. அடமல்டமன்
மகத்டயலும் டுடுழப மட்டு, மன்ஸ் ல்மம்

பனகயட. மன்யழ மட்டு பந்டமலும் ழச்சு

பனபழடதில்வ. மட்டிழம அங்க அவசபம மன்ஸ்,
ழச்சு இண்டும் பமணழ அட னர்ஞ த்வடக்
ளகமடுத்ட பிடுகயட. ஆமவ ண்டகயழமட
பமர்த்வட, அடற்கம ப உஞர்ச்சய மபங்கள்
இவபகூ இல்மணழ உள்நத்வட யவவு

ண்ஞிபிடுகயட. அடமல் அடற்கு ளமம்வும்
பிழசணயனப்டமகத் ளடரிகயட.
கமம் ண்டபட, ம், மகம் னென்றும் ழசர்ந்ட
கமந்டர்ப ழபடம். இடமல் ணக்குப் ஞம் பமட. பதிறு
ளமம்மட. இபற்வக் கச்ழசரி, டயர் ன்று
ண்டகயபர்கலக்கு, டிகத்கயபர்கலக்கு,

த்டகயபர்கலக்குத்டமன் பதிறு ளமம்னகயட. ர்ஸ்
ளமம்னகயட. மர்க்கப்ழமகய மம் ம் பதிற்றுக்கமக

வபத்டக் ளகமண்டினப்வட அங்ழக ளகமண்டு ழமய்க்
ளகமடுத்ட பிட்டு பனகயழமம். 'னேடியடி' ன் மதின்டில்
இப்டி ஷ்ப்ட்மலும் ணறக்கு ணகயழ்ச்சய,

உல்மம், உத்மம், ளமலடழமக்கு ன் மம்
கயவப்டமல் இப்டிச் ளசய்கயழமம். இட ணட்டும் 'னேடியடி'
இல்வதம?ளகமத்டபக்கமய் பமங்கயமல் சமப்ிமம்.

அழட கமசுக்குப் ன பமங்கய flower vase -ல் வபத்டமல் சமப்ி
னடிதமடடமன். இனந்டமலும் இவடப் மர்த்டமல்
ழத்மந்டணமதினக்கயட, ணம் குநிர்கயட ன்டமல்
ளகமத்டபக்கமய் ழபண்மளணன்று இந்ட ளமக்ழகவத
பமங்குகயமன் ன்மல் இடற்கு 'னேடியடி' இல்வ ன்று
ப்டிச் ளசமல்பட?

அன்ம அலுபல்கநில், ளமறுப்னகநில்

அடேஷ்மங்கநில் அலுத்டக் கவநத்டப் ழமகமணல்
ணறக்கு உத்மம் டழபண்டிதடடமன் ன்ழ
உழதமகணயல்மடடமகத் ழடமன்றுகய மட்வனேம்,
கூத்வடனேம் ளரிதபர்கள் 'கமந்டர்ப ழபடம்' ன்று

வபத்டயனக்கயமர்கள். ணற்பற்யன் உழதமகத்வட மம்
உஞர்படற்கம உத்மத்வடத் டனம் ளரித
உழதமகம் இபற்றுக்குத்டமன் இனக்கயன். பமழ்க்வகப்
ழமமட்த்டயல் ணக்கு ற்டுகய மத்வட ணந்ட

ளகமஞ்ச ழணமபட இக்கயவபப்ட 'கமந்டர்ப ழபடம்'
ளசய்னேம் ளரித உகமம்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* "கர டம்

பமத்தம் ர்த்டம் ச த்தம் ங்கர டம் உச்தழட"

ளதர்க்கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ளதர்க் கமஞம்
' கமந்டர்ப

ழபடம்'ன்று ன் ளதர் ன்மல்

கந்டபர்கள்டமன் உத்மம் ளகமடுக்கும்

பிதங்கநிழழத ளமலவடப் ழமக்கயக் ளகமண்டு,
ஆடிக்ளகமண்டும் மடிக்ளகமண்டும் இனக்கயபர்கள். ம்
கண்டக்குத் ழடபமடயகநில் என்மக கந்டர்பர்கள்
இனக்கயமர்கள். ம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல்
வணகமஸ்ழகமப்னக்குத் ளடரிகய சயன்ஞ்சயயத க்னணயகள்
 இனக்கயன். வணக்மஸ்ழகமப்னக்கும் ளடரிதமணல்

ளக்ட்ரியடி இனக்கயட. ம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல்

உள்ழநதினப்ளடல்மம் க்ஸ் ழதில் ளடரிகயட.
அடீந்த்ரித த்னஷ்டி, டயவ்த சைறஸ், ஜமப்மர்வப

ன்ளல்மம் ளசமல்கய உதர்ந்ட மர்வபவத உவத
ரியகலக்கும், ழதமகயகலக்கும், யத்டர்கலக்கும் ம் கண்,
வணக்மஸ்ழகமப், க்ஸ்-ழ ஆகயத டற்கும் ளடரிதமட
கந்டர்பமடய மடயகள் னமபமர்கள்.

சயத்ங்கநில் கந்டர்பர்கவநப் ழமடும்ழமட அபர்கள்
பஞமகமம்
ீ
ண்ஞிக்ளகமண்டும், னஷ்ம்
சயத்டரித்டயனக்கும். இந்டயரித ளநக்தங்கவநத் டனம்
பிங்கலக்கு கந்டர்பர்கவநழத அடயஷ்ம
ழடபவடகநமகச் ளசமல்யதினக்கயட. ஆடமல்

இப்டிப்ட் இன்த்வடத் டனகய சயத்க் கவ, கபித்பம்,
 மம ஜமம், ளசஸ் ணமடயரி பட்டுக்குள்ழந
ீ
பிவநதமடுகய பிவநதமட்டு (in-door games) , ந்ட

மட்ணயன்ன் ணமடயரி ளபநிதிழ ஆடுகயவப (out-door
games), மட்டித

மகங்கநிழழத என அம்சணம

ளமம்ணமட்ம், யனமட்ம், ககமட்ம் இவப
ல்மபற்வனேங்கூ கமந்டர்ப ழபடத்வடச்
ழசர்ந்டடமகழப ளசமல்படண்டு.
அறுத்டமலு கவகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
அறுத்டமலு கவகள்
சடஷ்-ஷ்டி கம அடமபட அறுத்டமலு கவகள்
ன்று என கஞக்குச் ளசமல்படண்டு. இந்டக்

கவகநமகக் கூ அம்மள்டமன் இனக்கயமளநன்டமல்

அபலக்கு ஸ் மணத்டயல் " சடஷ்-ஷ்டி
கமணதி " ன்று என மணம இனக்கயட. இந்ட

அறுத்டமயல் ழணழ ளசமன் ல்மம் பந்டபிடும்.
யடம ஸ் மணத்டக்கு மஸ்க மதர் ன்கயபர்
ண்ஞி மஷ்தம் ளமம்வும் னக்தணமட.

அம்மலவத அடேக்த்டமல் ல்மத் டவகநிலும்
ஆச்சர்தப்டும்டிதம பித்பத் உள்நபமக இனந்டபர்
இந்ட மஸ்க மதர். இபர் அறுத்டமலு கவகள்
ன்ளன் ன்று  னமட டைல்கவந எப்ிட்டுப்
மர்த்டத் டம்னவத மஷ்தத்டயல் இன்ளபன்று
பவதறுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர். வபடயக ணடத்டக்கு
ஆடமணமதினக்கய ழபடம், ழபடமங்கம், உமங்கம்,

உழபடம் ன்கய டயளட்டு பித்தமஸ்டமனழண

இந்டக் கவகநில் பந்ட பிடுகயன். ட்டர்சங்கள்
ன்வடச் ழசர்ந்ட மங்கயதம், ழதமகம் னடம
ஆத்ணமர்த்டணம ணற் சமஸ்டயங்கலம் பந்டபிடுகயன்.
ஆவழதற்ம், குடயவழதற்ம் இவபனேம் பனகயன்.
ணந்த் சக்டயதமல் ண்டகய ஆகர்ஞம், பச்தம்,
டயஸ்கரிஞி ன் கண்கட்டு பித்வட, இந்த் மம்
ன்னும் ணமயக், ித்டவநவதப் ளமன்மக்குகய

பமடம், வபத்தத்வட ழசர்ந்ட மடி சமஸ்டயம்,
பித்வட இக்கும் 'கமன சமஸ்டயம்', னொ
ைஞத்வடக் ளகமண்ழ எனத்டின் குஞத்வடனேம்
பமழ்க்வகப் ழமக்வகனேம் யர்ஞதம் ளசய்னேம் 'மனத்ரிகம
ைஞ சமஸ்டயம்', த்ப் ரீ¬ை னடம பற்வ
அறுத்டமயல் கமட்டுகயமர். இடயல் அனகுஞர்ச்சய, யக
ணஸ், இந்டயரித இன்ம் னடயதவபகவநப் னர்த்டய

ண்டபடமகவும்  இனக்கயன். ணமவ, பமவப்
ளமடி, வக ட்டு னடயதவப ளசய்பட, ின்னுபட

ண்ளஞய் ழடய்ப்ட, ையகலக்குப் ழச்சுச் ளசமல்யத்
டனபட, ளதௌபம் உண்மக்குபட, னடயர் ழமடுபட,
எனத்டர் னடிக்கய பமர்த்வடவதழத இன்ளமனத்டர்

ஆம் பமர்த்வடதமய் வபத்ட 'அந்டமடய' மடுபட (அந்ட ஆடய ன்ழட அந்டமடய 'அந்ட'- னடிவு;' ஆடய'- ஆம்ம்) ,
எனத்டர் என 'டிதம'வப எநித்டப் மடய ணமத்டயம்
ளசமல்ய பிட்டுபிடுபவட இன்ளமனத்டர் னரிந்ட

ளகமண்டு மக்கயவதனேம் ளசமல்யக் கபிவடவதப் னர்த்டய
ளசய்படடமன் 'ணஸ்தம னர்ஞம்' - ன்று இந்டக்

கவகநில்  இனக்கயன். இவபனேம் கமந்டர்ப
ழபடத்டயல் பனபடமகழப வபத்டக் ளகமள்நமம்.
இப்டிப் மர்த்டமல் 'ர்யம்' ன்று டற்ழமட

ற பசரகத்ழடமடு இனக்கய த்டயரிவகத் ளடமனயலும்
இவடச் ழசர்ந்டடமக ஆகும். ளணமத்டத்டயல் பிசயத்த்வடக்
கமட்டுபளடல்மம் கமந்டர்ப பித்வடகள் மம்.

ணமயக்டமன் பிசயத்ம் ன்யல்வ. பமர்த்வட பிசயத்ணமய்
ழசுபட, லடபட, ஸ்ப டமந பிசயத்ணமய் மடுபடம்
ஆடுபடம்,  பிசயத்ங்கவநக் கமட்டி டிப்ட
ல்மழண பிசயத்ந்டமன்.
ளமலட ழமக்கும் னன் கட்டுப்மடும்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ளமலட ழமக்கும் னன் கட்டுப்மடும்
ித்தைத்டயல் மம் மர்ப்டயல் இப்டிப் ளமலட ழமக்கு,
உத்மம், pleasures of the senses ன்று இனப்வப

ல்மழண ணடேஷ்தவ ளமம்வும் இலத்டக் ளகமண்டு
ழமகய சக்டய உள்நவபதமதினக்கயன். 'இலத்டக்

ளகமண்டு' ன்மல் ழணழதம ன்மல் அப்டினேணயல்வ.
மட்டு, கூத்ட, யிணம, ஸ்ழமர்ட்ஸ் மபல், த்டயரிவககள்
ல்மம் சமப்மடு டயகட்டிப் ழமகமணல் ஊறுகமய் ணமடயரி,
கர்ணமடேஷ்மங்கநில் ஸ்ட்ளதின் ஆகமணல் ரிமக்ஸ்
ளசய்தழப இனக்க ழபண்டும் ன்று ணட்டுந்டமன்
சமஸ்டயங்கநில் அடேணடயத்டயனப்ட. கவசய

ைணமகத்டமன் இபற்றுக்கு ம் ணவனேம்
ளமலவடனேம் ளமனவநனேம் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
ஆமலும் ஈஸ்ப ணமவததில் ப்டிதினக்கயளடன்மல்
ளகமஞ்சம் இடகநில் இங்கயமலும் இவப சுனமக
ம்வண எழதடிதமக இலத்டக் ளகமண்டு ழமய்
இபற்றுக்கமகழப மம் கத்வடனேம் அர்ப்ஞம்
ண்டகய யவக்குக் ளகமண்டு யறுத்டகயன்.
இப்டிதினப்டற்குக் கமஞம் டற்ழமட ணக்குக்

கர்ணமடேஷ்மம் ளமம்வும் குவந்ட ழமதினப்டடமன்.
அடேஷ்மம் யவதச் ளசய்ழடமணமமல் டன்மல்
ல்யவு, சுத்டணம ணஸ், கட்டுப்மடு, sense of proportion
(டற்கு

ன் அநவு ன் யர்ஞதணம அயவு) ல்மம்

உண்மகயபிடும். அடமல் ளமலட ழமக்வகழத
பமழ்க்வகப் ழமக்கமக, அடயலும் பலக்கய பிடுகய ழமக்கமக
ஆக்கயக் ளகமள்நமணல் ந்ட அநழபமடு னசயத்ட பிட்டு
யறுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டுழணம அப்டி யறுத்டயக்
ளகமள்ழபமம். இல்மணம இந்ட ழடசம் எழ ணதத்டயல்
ஆசம சரங்கலக்கும் ளதர் டுத்ட அழட ணதத்டயல்

இத்டவ கவகலக்கும் கநஞ்சயதம் ன் ளதவனேம்
ள னடிந்டயனக்கயட?

பிழபகத்ழடமடு அநபயந்ட இந்டக் கவகவந
அடேபிக்கமணல் அடயதமகப் ழமமல் இவபழத ம்வண
ளமம்வும் இக்கய பிடுகயன். ஞ்கம் ன்டயல்

ஆல், மல், லத்ட ல்மழண ளமம்வும் கர ழ்த்டணமகய
பிடுகயன். பிவநதமட்டு ழணமம் ணிடவப்
வத்டயதழண ஆக்கய பிடுகயட. யிணம ஸ்மர்கள் பந்ட
பிட்மல் கபமழ டர்சம் ளகமடுப்டழமல்
ஆழபசணமகய பிடுகயமர்கள். 'கூத்டமடி' ன்ட டயட்டு
பமர்த்வடதமகத் டமினக்கயட ன்டயயனந்ழட இந்டக்
கவகவந ப்டித் டப்மகப் ிழதமப்டுத்டயக்
ளகமண்டினக்கயழமம் ன்று ளடரிகயட.
அடேஷ்மணயல்மடழமட இந்டயரிதம் ஏடுகயடி
ஏழபண்டுளணன்று ழடமன்றுகயட. 'ங்கள்
இப்டிப்ட் சக்குடமன் ழகட்கயமர்கள்' ன்று அபர்கள்
டவதில் னயவதப் ழமட்டுபிட்டு, கன்ம ின்மப்

மட்டுப் மடுகயமர்கள், னன் ளபயவதத் டெண்டிபிடுகய
ரீடயதிழழத லடகயமர்கள், யிணம டுக்கயமர்கள்,

சயத்டயம் ழமடுகயமர்கள். ங்கலம் அபர்கள் டவதில்
னயவதத் டயனப்ிப் ழமட்டு அபர்கள் இப்டிப்ட்

சக்குகவநத்டமன் டனபடமல் டமங்கள் அவடழத டுத்டக்
ளகமள்லம்டி இனக்கயட ன்கயமர்கள். இடயழ
ங்கவநபிக் கவஜர்கள் ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்பர்கநமக இந்டக் கவகவந அப்தயத்டக்
ளகமண்டினக்கயபர்கலக்குத்டமன் அடயகம்

ளமறுப்ினக்கயட. இப்ழமட கண்வட லடயனேம்,

மடினேம், டித்டம், ம் ிடித்டம் கர ர்த்டய, டம் ல்மம்
ம்மடயத்ட பிமம். ஆமல், 'இத்டவ ங்கவநக்
ளகடுத்டடற்கம ழடமத்வடனேம் கண்டக்குத் ளடரிதமணல்
ம்மடயத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். மவநக்கு இடற்கமக

மம் எனத்டனுக்குப் டயல் ளசமல்யதமக ழபண்டும்'ன்
யவப்ன அபர்கலக்கு இனக்க ழபண்டும். ணநிவக
மணமில் கப்ம் ண்ஞிமல் குற்ம்;குடி
டண்ஞவக்
ீ
ளகடுத்டமல் குற்ம் ன்மல் ழழ

ணடேஷ்தின் ஆத்ணமவபழத ளகடுப்ட இபற்வபிக்
குற்ம்டமழ? கப்த்டக்கமக டண்டிக்கயபன் ம்
ணமடயரி எனத்டன்டமன். அபிணயனந்ட டப்ினேம்

பிமம். அல்ட ஞ்சம் ளகமடுத்ட ரிப்டுத்டயமம்.
ஆமல் டன் ஆத்ணமவபனேம் ளகடுத்டக் ளகமண்டு,
ணற்பர்கவநனேம் ளகடுத்டடற்கமக எனத்டவச்

சயையக்கயமழ, அபிணயனந்ட டப்ழப னடிதமட!
அபவ மம் பசயதம் ண்ஞிக் ளகமள்நவும்

னடிதமட!இந்ட யவப்ன இனந்ட பிட்மல் கவகநில்
ஈடுட்பர்கள் டப்ன பனயக்குப் ழமக ணமட்மர்கள். ளடய்ப
யவப்ன, த க்டய அடேஷ்மம் இவப ழமடயல்டமன்
அக்கம் ழமய்பிட்ட; இந்டயரிதங்கநின் ழபகம்
குவபடமல் ற்டுகய க்பம் பமணழ ழமகயட.
இழடமடுகூக் 'கவஜர்கள்' ன்று டமங்கநமகழப
டங்கலக்குக் ளகௌபம் ளகமடுத்டக் ளகமண்டு
ளமடங்கலம் அடயல் ணதங்கய இபர்கவநக்
ளகமண்மடி னகஸ்டடய ண்டபடயல் அம்மபம்
மஸ்டயதமகயபிடுகயட. வனத கமத்டயல் ழம,

பித்பமன்கவநக் கூட்டி 'அங்ழகற்ம்' ன்று ளசய்ட,

அபர்கள் எப்னக் ளகமண்மல்டமன் என னஸ்டகத்வடழதம,
மகத்வடழதம ிசமம் ண்ஞமம் ன்றுணயல்மணல்,
'கனத்ட

ஸ்படந்டயம், லத்ட ஸ்படந்டயம், ழச்சு

ஸ்படந்டயம்' ன்று ழபறு ற்ட்டினப்டமல், வட
ழபண்டுணமமலும் ஆடிப் மடி ஊவ பவநக்கமளணன்று
ந்ட பனகயட. சயன் பதடயயனந்ழட ணடக் கல்பி,

ணடமடேஷ்மங்கள் இனந்டமல் டமன் மத்பிகம் ற்டும்.
அப்ழமடடமன் த்டவ ஆட்ம், மட்ம் இனந்டமலும்
அடகலம் னடிபில் உதர்ந்ட மத்பிக க்ஷ்தத்டயல்
ழசர்ப்டமக இனக்கும். னற்கமங்கநில்
இப்டித்டமினந்டட. அடேஷ்ம ம்ந்டம் டண்டித்டப்
ழமின்டமன் ம, டமணப் ழமக்குகவநழத
டெண்டிபிடுபடமக இந்டக் கமந்டர்ப கவகள்
ஆகயதினக்கயன்.
' Fine ' art, 'யட' கவ

ன்ழ இபற்றுக்குப் ளதர்

ளசமல்கயமர்கள். இவப னட்டுத்டணம ழபகங்கநில்

ளகமண்டுபிடுணமமல் அந்டப் ழழ ளமனந்டமட. யணம
fine art ஆமல்

அட ணனுஷ்தவ refine ண்டபடமகத்டமன்

இனக்க ழபண்டும்............
ங்கர டம் ன்கய இவசனேம், யனத்தம் ன்கய ஆலும்,
மகனம் கமந்டர்ப ழபடத்வடச் ழசர்ந்ட னக்தணம
கவகள்

அனகுஞர்ச்சய ஆன்ணமடேபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
அனகுஞர்ச்சய : ஆன்ணமடேபம்

யனத்தம் ன்ட உஞர்ச்சயகவந அிதணமக டித்டக்
கமட்மணல் என டமநத்டக்கும் ளசமல்லுக் கட்டுக்கும்

ற்க் கமமல் டயகவநப் ழமட்டுக் ளகமண்டு, வககநமல்
 பிசயத்டயங்கவநச் ளசய்ட கமட்டுபழட*ன்றும்,
மட்டிதம் ன்ட என மலுக்கு அர்த்டத்வட பிநக்கய

அிதம் ளசய்ட டித்டக் கமட்டுபட ன்றும் மகுமடு
ளசமல்படண்டு.
ளபறும் அங்கசர்வததமல், அடமபட சரீ ழசஷ்வதமல்
ப்டி யனத்தத்டயல் ந்ழடமம் ற்டுகயட? அடயல்
மப ளபநிதீடு டவும் இல்வழத!- ன்மல்
இடடமன் ணடேஷ்தின் ளநந்டர்த வதில்

உண்மகய ளநக்தம். Aesthetic sense ன்று ளசமல்பமர்கள்.
அனவக உஞர்ந்ட ளகமள்படயழழத எனபிடணம

ஆத்ணமந்டம் உண்மகயட. இட அனகு, இட அனகயல்வ
ன்று அந்டமத்ணமவுக்குள் டழபம என்று. வ
ழமட்டுச் ளசமல்ய, அனகமதினப்டயல் ம்வணச் ளசமக்க
வபக்கயட. என மய் குடுகுடு ன்று ஏடிமல் அட

அனகமதினக்கயளடன்று ணக்கு உள்ழந ழடமன்பில்வ.
அடழப என தமவ டயம் டயம் ன்று ஆடி அசக்கயக்

ளகமண்டு, டம்ிக்வகவதனேம் கமடகவநனேம் அடற்ழகற்க
அவசத்டக் ளகமண்டு பனபவடப் மர்த்டமல் மர்த்டக்
ளகமண்ழதினக்கழபண்டுளணன்று ழடமன்றுகயட. என
கமக்கம டவ்பித் டவ்பி ந்டமல் அடயழ என
ணகயழ்ச்சயனேம் ணக்கு ற்டுபடயல்வ. என ம்ம்
எய்தமணமகப் ழமமல் ணஸ் அடயழழத ஈடுட்டு
யற்கயட. ளபறும் அவசவுக்கு இப்டி என பர்.

இப்டித்டமன் டயகள் ன்று சுத்ட யனத்தத்டயல் ளபறுழண

கமமல் அடிப்டம், வகவத அவசப்டம், இடுப்வ

எடிப்டம் அடயலுள்ந define ண்ஞனடிதமடடம அனகு
ன் அம்சத்டமல் ணக்கு ஆந்டத்வட
உண்மக்குகயன். இந்ட ஆந்டத்டயல்
டெய்வணனேணயனக்கயட. அடழப என ழகமணமநி வகவதனேம்
கமவனேம் ஆட்டி, எடித்டக் கமட்டிமல் அட

மஸ்தணமகத் டமினக்கயட. சய ணதத்டயல் பிம்
ன்டமகச் சயத்டபிகமம் ற்டுத்டபடமகவும் இனக்கயட.
ஆகக்கூடி அங்கசர்வதக்ழக பிட உஞர்ச்சயகவந
உண்மக்குகய சக்டய இனக்கயட. ணவதமநக்
'கடகநி'தில்என

டயனுற மர்க்கயழமம். அடயல் பமதமல்

டவும் ழசமணல் ல்மனம் ஊவண ழமழப

ஆடுபமர்கள். ஆமலும் பிடணம ணழமமபங்கவந
வக, கமல், னனபம், உடடு இபற்யன் அவசப்ிமழழத
ளடரிந்ட ளகமண்டுபிடுழபமம்.

'கவடகநி' ன்டடமன் 'கடகநி' ன்று

மம் ளசமல்பட. கநி

ன்மல் டணயனயல் கநிப்ன; ஆந்டம். கநிப்ிழ மன்ஸ்
ஆத்ழடமன்றுகயட. 'கநிக் கூத்டமடுபட' ன்கயமர்கள்.
அடமல்டமன் அம்க் கூத்டனுக்குத் டயனபமடயவ

உத்பம் ண்ஞி ணர்ப்ிக்கய வழபத்தத்வடக்
'கநி'ன்கயழமம்.

ணவதமநத்டயல் கநி ன்மழ கூத்ட

ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமண்மர்கள். என கவடவதக்
கூத்டமக ஆடிக் கமட்டுபடற்கு 'கவடகநி'ன்று ழர்
வபத்டமர்கள்.
ணழமமபத்வட பமதமல் ளசமல்பட, அங்கத்டமல்

அிதித்டக் கமட்டுபட, ணழமமபம் இன்ளடன்று

ளசமல் னடிதமணழ ழமமலும் ளபறும் மக

ஆமவதமலும், டயல்மமபிலும் ஆந்டத்வட
உண்மக்குபட ன்று பிடம் இனந்டமலும் ல்மம்
'அனகு' ன்

என்யமல் ஆத்ணமவுக்கு யவவு

ற்டுத்டபவடச் ழசர்ந்டடடமன்.
ளபறும் டமந கடயவத தம் ன்கயமர்கள் - ன்? அடற்கு
ம் ணவ அப்டிழத தித்டயனக்கும்டிச் ளசய்கய
சக்டய இனக்கயட. ம்னடங்கம் பமசயக்கயடி பமசயத்டமல்
அந்ட மஸ்பமடத்டயல் ஆத்ண திப்ன
உண்மகயபிடுகயட. ச்னடய, மகம் ல்மம் இப்டித்டமன்.
ளபறும் சப்டம் அடன் பிடணம அனகுகநமல்

ஹ்னடதத்டயல் ஆத்ணமந்டத்வட உண்மக்குகயட.
இப்டிச் ளசமன்மல் ன் அர்த்டணமகயட?

ஆத்ணமந்டத்வடப் ணமத்ணம டபி தமர் ட னடினேம்?
அடமல் இந்டக் கம ளநந்டரிதளணல்மம் கவசயதில்
ஈஸ்பமம்சம்டமன் ன்று ளடரிகயட.
அத்டவ அனகுக்கும் ஆடமம் ஈஸ்பன்டமழ?'
ளநந்டர்த ரி' ன்ழ ஆசமர்தமள் அம்மநின்

அனகுப் ிபமத்வடச் ளசமல்கயமர். இடமல்டமன்
ந்டயதம பமத்வடப் மர்த்டமல் ணயல் என

ளடய்பிகணம இன்ம் உண்மகயட. கமஞம் ழகட்மல்
ன் ளசமல்பட? னஷ்த்வடப் மர்த்டமல், என

பமர்த்வடனேம் அர்த்டனணயல்மணல் குதிலும் கயநினேம்
கூவுகயவடக் ழகட்மல், சற்றுனன் ளசமன்ட ழம என
ணடேஷ்தழ இப்டி என பமர்த்வடனேம்

அர்டடனணயல்மணல் என மகத்வட ஆமவப்

ண்ஞிக் ழகட்மல் அட ளஞ்வசத் ளடமட்டு ஆந்டத்வட
உண்டு ண்டகயட. ஆந்டம் ன்மல் சயரிக்கயட

ன்று அர்த்டணயல்வ. கண்ஞிழ ங்கூ பந்டமலும்
பந்டபிடும். கண்ஞன் குனழமவச ன்று யவத்டக்
ளகமண்மழ என உனக்கம் உண்மகயட.

அலவகதமமலும் உனக்கணமமலும் அடயழ சுத்டணமக,
சமந்டணமக, பித்ணமக டழபம என்று ஆத்ணமவபக்
கவ்பிக் ளகமள்கயட. அட ஈஸ்பமம்சம்! அனகு ன்ட
அடடமன்! எழ அடுக்கமய் யணமதத்டயல் ி

னெடிதினப்வடப் த்டயல் மர்த்டமல்கூ ஆந்டம்
ணக்கு உள்ழநனேம் அப்டி ஸ் ணமடயரி யலுயலுப்ன
ற்டுகயட. டமஜ்ணமவப் னர்ஞிவண யமபில்

மர்க்கடளணன்ழ ழடசம் பிட்டு ழடசம் பனகயமன் அனகுக்கு ஆத்ணமந்டத்வட உண்டுண்டம் சக்டய
இனப்டமல்டமன். இந்ட சக்டய அடற்கு ப்டி
இனக்கயளடன்மல் அடயழ உள்ந ஈஸ்ப
மந்யத்தத்டமல்டமன்.
(கர வடதில்)

பினடயழதமக னடிபிழ கபமன் இவடத்டமன்

ளசமல்யதினக்கயமர். 'பினடய' ன்மல் பினபின் ைஞம்.
'பின' ன்மல்

ர்ப பிதமி. ர்ப

பிதமிதமகவுள்நபன் ன்மல் ல்மம் அபழ ன்று
அர்த்டம். "  டடஸ்டய பிம தத் ஸ்தமந்-ணதம னடம்
சமசம் - ன்வத் டபி சமசத்டயல் டபமபட என்று
உண்ழம ன்மல் கயவதழப கயவதமட" ன்கயமர்.
இப்டி ல்மணமதினப்ட அபன்டமன் ன்று ளமம்வும்
ஜமிகலக்குத்டமன் ளடரினேம். கல்லு ணண்ட, ல்ட
ணமடயரிழத ளகட்ட, அனகமட ணமடயரிழத

அபைஞணமட ல்மம் அபன் டமளன்று

அனர்பணமய் ங்ழகழதம என ஜமிக்குத்டமன் ளடரினேம்.
ணற்பர்கள் ப்டி ளடரிந்ட ளகமள்பட? அடற்கமகத்டமன்,
டமன் ர்ப பிதமிதம பினபம ழமடயலும் சமசரி
ணடேஷ்தனுக்கு டன்னுவத ணயவண ளடட, தமமர்

ஸ்னஷ்டிதில் ளமம் உதர்ந்டவபதமக, உதர்ந்டபர்கநமக
இனக்கயன்ழபம, இனக்கயமர்கழநம அங்ழகடமன்
ிகமசணமகத் ளடரினேம் ன்று ளசமல்ய இப்டிப்ட்
பஸ்டக்கவநனேம் ஆமணயகவநனேம் என ளரித
யஸ்மக 'பினடய ழதமகம்' ன்று அத்தமதம் னம
ளகமடுத்டக் ளகமண்டு ழமகயமர். ல்மணம அபர்

இன்ின்டயல் டமம் பிழசணமகப் ிகமசயப்டமக யஸ்ட்
ளகமடுக்கயமர். ல்மபற்யலும் அபனவத
மந்யத்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந னடிதமணல், " ழகற
ழகற ச மழபற சயந்த்ழதம (அ)ீ கபந் ணதம ? 

கபமழ!ன்மல் ீ ந்ளடந்ட பஸ்டக்கநில் சயந்டயக்கத்
டக்கபமக இனக்கயமய்?" ன்று அர்றன் ழகட்வடனேம்
எட்டி, இப்டித் டன் பினடய ஸ்ஷ்ணமக

ளபநிப்டுகயபற்வ என யஸ்ட் ழமட்டு ளகமடுக்கயமர்.
"ன்ிண்டு ஆடயத்தர்கலக்குள் மன்

பிஷ்ட:ஜ்ழதமடயஸ்றகலக்குள் ற றர்தன்;
ைத்ங்கலக்குள் சந்டயன்; ழபடங்கலக்குள் மணம்;

டயழமன னத்ர்கலக்குள் சங்கன்; ணவகலக்குள் ழணன;
ழமடயடயகலக்குள் ஸ்கந்டன்; பமர்த்வடகலக்குள்
ஏம்கமம்; ணங்கநில் அச்பத்டம் (அசணம்) ;
ழடபரியகநில் மடர்; ணயனகங்கநில் யம்ம்;

ையகநில் கனன்; ஆனேடமஞிகலக்குள் மணன்; டயகநில்
கங்வக; ணமங்கநில் ணமர்கனய; ரிடக்கநில் பந்டம்;

பினஷ்ஞி (ன்கய தட குக்கயவந) பம்சத்டயரில்
கயனஞன்; மண்பரில் அர்றன்" ன்று அந்டக்
கயனஷ்ஞழ அர்றிம் ளசமல்கயமர். இன்னும்
அழகத்வடனேம் ளசமல்யபிட்டு னடிபமக என்று
ளசமல்கயமர்.
தத்தத் பினடயணத் த்-த்பம் வணத் ஊர்யடம் ப பம *
டத்டழடபமபகச்ச த்பம் ணண ழடழமம்ச ம்பம் **
அடமபட, "ளடட வ உள்நடமக, அடமபட க்ஷ்ணீ கணமக
இனக்கயழடம, ளடட ணயகவும் சக்டய பமய்ந்டடமக

இனக்கயழடம அளடல்மம் ன்னுவத ழடயன்
அம்சணமக உத்பித்டட ன்று ளடரிந்டளகமள்"ன்று
னடிக்கயமர்.
"வ

உள்நட', க்ஷ்ணீ கணமட ன்மல் அனகமட,

ணங்கநணமட, ல்ட, ணறக்குத் டெய்வணதம இன்ம்
ளகமடுப்ட ன்று அர்த்டம். இங்ழக கபமன் டன்னுவத
பினடய ன்கயன் ணயவணதமட ணயகவும் சக்டய பமய்ந்ட
'ஊர்யட' பஸ்டக்கநில்

இனப்டமக ணட்டும் ளசமல்மணல்,

அனகு பமய்ந்ட 'வணத்'டம பஸ்டக்கநிலும் இனப்டமகச்
ளசமல்யதினப்ழட கபிக்க ழபண்டிதட. கபத்
பினடயதம இந்ட அனகுஞர்ச்சயவத வபத்டத்டமன்

கமந்டர்ப ழபடணமட உழபடம் ன்கய ளனவணக்கு
உரிதடமக உண்மதினக்கயட.
கண்டக்கு மன்ஸ், கமடக்குப் மட்டு, ணறக்கு

பங்கள் ன்டமக இந்த்ரித ளநக்தங்கவநத்
டனபடமகத் ழடமன்யமலும் இந்ட பித்வடகள்

மணழபடத்வட அடிப்வதமகக் ளகமண்டு உண்மவப
ன்டமழழத இபற்றுக்குப் ளனவண ற்டுகயட.
ழபடங்கலக்குள்ழந டமம் மணணமதினப்டமகவும்
கபமழ ளசமல்யதினப்டமல் இன்னும் ளனவண!ணற்
உழபடங்கலக்கு அபற்றுக்கு னெணமனேள்ந ழபடத்ழடமடு
உள்ந ம்ந்டத்வடபி கமந்டர்ப ழபடத்டக்கு மண
ழபடத்ழடமடுள்ந ம்ந்டம் இன்னும் ளனக்கணமக
ல்ழமனக்குழண ளடரிகயட. மணகமத்டயன்
ஸ்பங்கநியனந்டடமன் ஸ்ட ஸ்பனம்

உண்மதினக்க ழபண்டுளணன்று மணகமத்வடக்
ழகட்கய பனக்கும் ளடரிகயட. 'மணகமம்' ன்று ளதர்
இனப்டயயனந்ட அடழப. ங்கர ட பித்வதனேன்

ழசர்ந்டட டமளன்று ளடரிகயட. யடம ஸ்
மணத்டயல் " மண கம ப்ரிதமத :" ன்று என ளதவச்
ளசமல்யபிட்டு, உழ இட அடன் கம

பிழசத்டக்கமகத்டமன் ன்று ளடரிபிக்கயமற்ழமல்
அடுத்டடமக "ஸ்பணதமத ண:" ன் மணமவபக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. ணமபிஷ்டபம வக்னஷ்ஞன்
டம்வண ழபடங்கநில் மணம் ன்று ளசமல்யக்
ளகமண்டினப்டமகவும் மர்த்ழடமம்.

இடயயனந்ழட ங்கர டம் னடம கமந்டர்பக்
கவகலக்குள்ந ளடய்பிகத்டன்வண ளடரிதபனம்.
உழபடங்கலக்குள் ணடேஷ்தவ ளமம்க் கர னம
ழகநிக்வககலக்கு இலத்டச் ளசல்க்கூடிதட ன்று
ழடமன்றுகய கமந்டர்ப பித்வதழதடமன் அபவ ளமம்
ழணழ இலத்டக்ளகமண்டு ழமய் அப்டிழத ஈஸ்பழமடு
க்தணமக்குபடற்கும் உடவுகயட.

ஆக, அட டப்னக்குக் ளகமண்டு ழமகயட ன்மல்

இடற்கம டப்ன அடனுவதடயல்வ. மம் அவடத்
டப்மகக் ளகமண்டு ழமகயழமம் ன்றுடமன் அர்த்டம்.
அவடப் ிழதமப்டுத்டயக் ளகமள்கயடிப்
ிழதமப்டுத்டமடட ம் டப்னடமன். ளனப்ன

இனக்கயட. அடயழ ஆமம் உண்மக்கயக் ளகமண்டு
சமப்ிடுபடற்கமக பட்டில்
ீ
உண்மக்குகயழமம்;
பிஸ்கவந அர்ப்ஞம் ளசய்படற்கமக னெட்டுகயழமம்;
டீமமடவ ண்ஞி கபமின் னெர்த்டய அனகயல்
ஈடுடுபடற்கும் அட ிழதமணமகயட. ம் மக்வடக்
குவபமழம, னத்டயக் குவபமழம, டஞி ணஞி ளனப்னப்
ிடிக்கபிட்மல் அல்ட மழண ளனப்ிழ ணமட்டிக்

ளகமண்மல், அல்ட ழகமபியல் டீ பித்ட உண்மக்கய
பிட்மல் டப்ன ளனப்னவதடம ன்?

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------* 'ந்னத்டம்' ன்ழட

இப்டிப்ட் ளபறும் ஆல் ன்றும்,

ஆலுன் மப அிதனம் ழசர்ந்டழட 'ந்னத்தம்' ன்றும்
ணற்ளமன மகுமடு ளடரிதபனகயட.
ஆனப் டயனேம் ஆற்ல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ஆனப் டயனேம் ஆற்ல்
பங்கவந ஈஸ்பணமகச் ழசர்த்ட, டர்ணத்ழடமடு
ழசர்த்ட மணமதஞம், ணமமடம், னமஞங்கவநனேம்,
ணமன்கலவத சரித்ங்கவநனேம் மகணமகப்

ழமட்மல் அடற்கு ணயழ னகுந்ட ழபவ ளசய்னேம்

சக்டய அடயகம். 'ழமல் டீம்', அட, இட ன்று ளகட்டற்கு
மகக் கவவதப் ிழதமப்டுத்டபட ம்
டப்னத்டமன். கமந்டய ளசமல்யதினக்கயமர், "ச்பஞ
ித்னக்டய மகம்" ன்று சயன் பதயல் அபர் மர்த்ட
ட்மணம அபர் ணயல் ஆனப் டயந்டபிட்டமக. ித்ன

க்டய ற்ய த்டவ பிதமம் டித்டமலும், உழடசம்
ழகட்மலும் இப்டி ீபனுள்ந மத்ங்கள் அவட டித்டக்
கமட்டுபடயல் ற்டுகய ணமடயரி deep impression உண்மக்க
னடினேணம?
மடக் கவட ளசமல்பவடனேம் மடக்

கூத்டமடுபவடனேம்டமன் ளமட ங்கநின் டர்ணமி
பினத்டயக்கம ணயகப் ளரித ஞிதமகப் வனத கம
மமக்கள் கனடய அடற்கு க பசடயகலம்,

ணமன்தங்கலம் ளகமடுத்டப் ழஞிதினக்கயமர்கள் ல்ழபறு இங்கவந,  டைற்மண்டுகவநச் ழசர்ந்ட
கல்ளபட்டுகவநப் மர்த்டமழ ளடரினேம். கமடமல்

கமத்ழடமடு ழகட்கயடற்குப் ழச்வசனேம் லத்வடனேம்பி
அடயகம் சக்டய உண்டு. இவடபிவும் 'visual art' ன்டமகக்
கண்ஞமலும் மர்ப்டற்கு இன்னும் மஸ்டய சக்டய

இனக்கயட. ழச்சு, மட்டு ஆகயதபற்ழமடு ழசர்ந்ட
மகம், மட்ழமடு ணட்டும் ழசர்ந்ட மட்டிதம் ஆகயத
இண்டு கமட்சயக் கவகலக்கு இப்டி பிழசணம சக்டய
இனக்கயட.
"க்னஷ்ஞ

கர்ஞமம்னட"த்டயல் என ஸ்ழமகம்,

கஸ்டெரீடயகம் ம ழக பைஸ்டழ
ளகௌஸ்டம்

மமக்ழ ப ளணௌக்டயகம் கடழ ழபடம் கழ
கங்கஞம்*
ர்பமங்ழக ரிசந்டம் ச கதன் கண்ழ ச
னக்டமபநிம்
ழகமஸ்த்ரீ-ரிழபஷ்டிழடம பிதழட
ழகமமசூமணஞி:**

ன்று இனக்கயட. மக்னஞன் ளற்யதிழ

கஸ்டெரிப் ளமட்டும், ணமர்ிழ ளகௌஸ்ட ணஞினேம்,
னெக்கு டேிதில் னத்டப் னல்மக்கும், உள்நங் வகதிழ
னல்மங்குனலும், ணஞிக்கட்டிழ கங்கஞனம், கலத்டயல்
னக்டமமனம், ர்பமங்கங்கநிலும் சந்டப் னச்சும்
டரித்டக்ளகமண்டு, இவதர் குத்டக்ழக னடிணஞிதமக
ழகமிகம ஸ்த்ரீகள் னவசூனப் ிகமசயக்கயமன் ன்று இட
பர்ஞிக்கயட. இவட பமதமல் ளசமல்ய, கமடமல் ழகட்டு

ணக்கண்ஞிழ சயத்ணமகக் ளகமண்டு பந்டமல் ற்டுகய
ஆந்டத்வட பிப் ன்ணங்கமக என ழடர்ந்ட

டீதமபள் க்டயனேள்நத்ழடமடு அிதம் ிடித்ட ஆடிக்
கமட்டிமல் உண்மய்பிடும். மவடழதம தழசமவடழதம
கயனஷ்ஞனுக்கு இப்டித் டயகணயட்டு, சந்டம் னசய,
கங்கஞம் மம் னல்மக்கு னடமபற்வப்
ழமட்டுபிடுபடமக க்டயக் கல்வதில் அிதித்டக்
கமட்டிமல் பசணமதினக்கும்.

னல்மக்வகப் ற்யச் ளசமல்கயழன். ஸ்த்ரீ னொங்கநில்

ளமம் அனகு யடமம்ிவக; னனர்கநில் ளமம் அனகு
வமணச்சந்டய னெர்த்டய; இந்ட இண்டு ழரின் அனகும்
ழசர்ந்ட, ஸ்த்ரீ னன ளநந்டர்தம் னலக்க பமய்ந்டபர்
கயனஷ்ஞர் ன்று என ஸ்ழமகணயனக்கயட. இப்டி
ஸ்டயரீ ைஞனம் அபரிம் இனப்டமல்டமன்

வககநில் னல்மக்வகனேம் ளசமல்யதினக்கயட.
இந்ட வககவநனேம், இன்னும் இடயல் ளசமல்மணல் பிட்
ணதில்ீய, ணககுண்ம், ீடமம்ம், டண்வ, ளகமலுற
ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டக்ளகமண்டு ஆடிக் கமட்டிமல்,
இபற்வச் சூட்டுகய மவடதின் ப்ழவண அல்ட

தழசமவடதின் பமத்ல்தம், அடற்குப் மத்டயணமகய
க்னஞின் குறும்ன, கனவஞ னடம மபங்கள்

ஆகயதபற்வனேம் அிதித்டக் கமட்டிமல் மம் அந்ட
க்னஷ்ஞ ழமகத்டக்ழக ழமய்பிட் உஞர்ச்சயவத
உண்மக்கய பிமம். ழகமிகம ஸ்டயரீகள் ணமத்டயணயன்ய
மனம் னவசூன ணக்கு டுபிழழத கபமன்

இனக்கயமற் ழமன் அடேபத்வட அவந்டபிமம்.
க்னஷ்ஞ கர்ஞமம்னடம் ழத்மம்னடணமகக் கண்டக்கும்,
ஹ்னடதமம்னடணமக உள்நத்டக்கும் டயத்டயக்கும்.

ல்ட, ளகட்ட இண்வனேம் ணயல் ஆனப்

டயப்டற்கு கமந்டர்ப பித்வதகலக்கு சக்டய இனக்கயட.
மம்டமன் னத்டயசமயகநமக இபற்யல் ல்வட ணட்டும்
ளறும்டிதமகப் தன்டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
ஆமணமகச் சயத்டயம் ழமமம்; சயவ ண்ஞி
வபக்கமம். அட ணவத் டீபிணமகக் கக்கத்டமன்

ளசய்னேம். இடற்குப் டயல் என ளடய்ப னொத்வடச்

சயத்டயணமகப் ழமட்டுப் மர்த்டமல், மைமத் அம்மலக்கு
என பிக்ம் ண்ஞிப் மர்த்டமல் வ்பநவு
மமதஞம், டயதமத்டயலும் உண்மகமட க்டயனேம்
ஆந்டனம் இடன் டர்சத்டயழழத ளமம்.
ளநந்டர்த ரி ஸ்ழமகணயனக்கயட; ழடபமம்,
ஆழ்பமர் மசும், டமனேணமபர் மல் இப்டித் டணயனயல்
கஞக்கு பனக்கயல்மணல் ளடய்ப ம்ந்டணம அடேப
பமக்குகள் இனக்கயன். இபற்வ ளபறுழண டித்டமழ
ணவத் ளடமடுகயன். ஆமல் மபணயந்ட, அடற்குப்
ளமனத்டணமக மகம் ழமட்டு கமம் ளசய்டபிட்மழம
ம் கல் ளஞ்சுகூக் கவந்ட ழமகயட.
ழடபம டயவ்தப் ிந்ட ணனகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ழடபம, டயவ்தப் ிந்ட ணனகள்
இடமல்டமன் ழடபமகர்த்டமக்கநம அப்ர், றந்டர்,
ம்ந்டர் னடமபர்கழந அபற்வ ண் ன்கய
மகங்கநில் அவணத்ட ஈஸ்பமர்ப்ஞம்

ளசய்டயனக்கயமர்கள். இவசழத படிபமபன் ன்று
ஈஸ்பவழத  பிடத்டயல் ங்கர டத்டயல்

ஈடுட்பமக பர்ஞித்டணயனக்கயமர்கள். என ளரித
ட்ளடின் ழபடங்கவந ஸ்பம் ணமமணல் த்டவழதம
னேகங்கநமகக் கமத்டக்ளகமடுத்ட பந்டயனக்கயட ன்மல்,
டணயழ்மட்டுக்கு என ளனவணதமக இன்ளமன
ட்ளடிில் ஏடபமனெர்த்டயகள் சுணமர் 1,400

பனங்கநமகத் ழடபமப் ண்கவந னெ னொத்டயல்

கமப்மற்யக் ளகமடுத்ட பந்டயனக்கயமர்கள். னவதிழழத
ீமத்டக்குப் ிகு ஏர் அங்கணமகப் ிழடச மவப்
மட்டுக்கள் ம ழபண்டுளணன்யனக்கயட. அந்டப்டிக்
ழகமபில்கள் ழடமறும் ழடபமம் ஏடம்டிதமக ழசமன
மமக்கள் ணமன்தம் ளகமடுத்ட இந்ட இவச ணவ
பநர்த்ட பிட்டினக்கயமர்கள்.
டயவ்தப் ிந்டங்கலம் ண்கநில் மப்ட்டு
பந்டவபடமம்; ஆமல் ிற்மடு இப்ழமட ளசமல்கய
ணமடயரி மகணயல்மணல் ழடம என ிமத்டயல்
ளசமல்படமக ஆகயபிட்ட ன்று ளசமல்ய

ஆமய்ச்சயதமநர்கள் சமன்றுகள் கமட்டுகயமர்கள்.
வபஷ்ஞப ஆசமர்தர்கள், 'இந்டப் ிந்டங்கவநத் டணயழ்
ழபடம் ன்று ளகமண்மடிமல் ணட்டும் ழமடமட; ப்டி
ழபடணமட னலக்கப் மட்மக இல்மணல் இண்டு
னென்று ஸ்பங்கநில் ணட்டுழண ய இங்குகய ணமடயரி
ஏடப்டுகயன்ழபம கயட்த்டட் அப்டித்டமன் இந்டத்

டணயழ் ணவவதனேம் ஏடழபண்டும்'ன்ழ இப்டி ணமற்ய
ற்மடு ண்ஞிதினப்மர்கழநம ன்ழபம?
க்டய உசமணமக
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
க்டய உசமணமக
அளடப்டிதமமலும் னம த்டடயதிழழத கபமனுக்குச்
ளசய்கய அறுத்டமலு உசமங்கநில் ந்னத்ட-கர டபமத்தங்கள் இபற்வ ணர்ப்ிக்கச்

ளசமல்யதினப்டமழழத இவபளதல்மம்

ளடய்பிகணமவப ன்று ளடரிகயட. ழபட ஸ்பங்கநின்
அடிப்வதிழழத ங்கர ட ப்ட ஸ்பங்கவந
ற்டுத்டயதினப்டம், ணந்த் சமஸ்த்த்டயலுள்ந
னத்வகவநழத டமட்டிதத்டயலும் வபத்டயனப்டழண

ழமடம், ம்னவத கமந்டர்பக் கவகலக்குள்ந உதர்ந்ட
ளடய்பிக ஸ்டமத்வடக் கமட்டுபடற்கு.
ம் ணஸ் ளமம்வும் சஞ்ச ஸ்பமபனள்ந
டமவகதமல் ளடய்ப ம்ந்டணம டைல்கவந,
ஸ்ழடமத்ங்கவந மழண டிக்கும்ழமடம், ளசமல்லும்
ழமடங்கூ ணஸ் ளகமஞ்ச மனயக்கு அப்னம்

ழபளங்ழகழதம ஏ ஆம்ிக்கயட. ஆமல் இந்டச்
ச ணவனேம் இலத்ட அடயக மனய டன்ில்
ழடமய்த்ட வபத்டக்ளகமள்லம் சக்டய சயல், கர டக்

கவகலக்கு இனக்கயட. என அனகம சயற்ம், சயத்ம்
ன்மல் ீண் மனய அவடழத மம் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கும்டிப் ண்டகயட. "மல்யவந்டெட்டும்
டமதினும் சமப் ரிந்ட", "குித்ட னனபனம் ளகமவ்வபச்
ளசவ்பமதில் குணயண் சயரிப்னம்", "ளமன்மர் ழணிதழ"
ழமன் க்டய பசத்டயல் ிந்ட அம்னடபமக்குகவந
மணமகச் ளசமல்லும்ழமட அந்ட அம்னடத்வட அவ
யணயம் என யணயந்டமன் னசய மர்க்க னடிகயட
ன்மல் இபற்வழத அடடன் மபத்டயற்ழகற்க
உனக்கணம க்டய மகங்கநிழம, கம்ீணமதினக்கய க
மகங்கநிழம, இவனத்ட இவனத்ட, லுக்கயப் லுக்கய
கமம் ளசய்டமல் கமல்ணஞி அவணஞி கூ என

பினத்டத்வடழத பிந்தமம் ளசய்டமலும் அவ்பநவு

ழம் ணம் அடயழ ழடமய்ந்டயனந்ட ளடய்ப

ஸ்ணஞத்டயல் பிகமணயனக்கயட. அம்னடத்டயழழத
என ழடபமடய ணமம்னத்வட ஊப்ழமட்டு பிட்மல்
ப்டி அவட ளமம் மனய ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக
ஆஸ்பமடம் ண்ஞமழணம அப்டி அம்னட பமக்கு

ங்கர டப் னத்டயல் ஊறும்ழமட ஆகயட. அடமல் மம்
டப்மகப் ிழதமப்டுத்டயக் ளகமள்படமல் கர டனம்
யனத்தனம் சயத்ட பிகமத்வட

உண்மக்குபடமதினந்டமலும் பமஸ்டபத்டயல் இவப
ம்னவத ச சயத்டத்வட ஈஸ்பிம் ன்மக
யறுத்டய, அப்னம் அந்ட தப்ில் ஈஸ்பன் ன்றுகூ
என்று ளடரிதமணல் சயத்டழண ணமடயதில்

யறுத்டப்டுபடற்கு உழதமகணமகயட. அவ மனேம்
சயத்டத்வட யவ மப வபக்கக் கவ உடவுகயட.

அடமல்டமன் னவதின் உசமங்கநில் ழசர்த்டமர்கள்.
மடயடர்ணம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
மடய டர்ணம்
ஈஸ்பனுக்கு மட்த உசமம் க்க
ழபண்டுளணன்டயல்டமன் ழடபடமயகள் ன்று ற்ட்ட.
'ழடப

டமய' ன்டற்கு ழர் டணயழ் 'ழடவு அடிதமள்'.

ஈஸ்பின் அடிவண ன்று அர்த்டம். அபவழத
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமண்டமகப் ளமட்டு கட்டிக்
ளகமண்டு அபனுக்கு ந்னத்ழதமசமம் ண்ஞ

ழபண்டிதபள். வனவதில் இட ழபறு ப்டிழதம
ழமய்பிட்ட. ழடபடமய டடுப்னச் சட்ம் ன்ழ

ணீ த்டயல் ர்க்கமர் ளசய்த ழபண்டிதடமகய பிட்ட.

ழடசத்டயன் எலக்கத்வடக் கமப்மற் இப்டிச் சய கமர்தம்
ண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட. ஆமலும் சமஸ்த் னர்பணமக
பிடயத்ட என உசமம் ஸ்பமணயக்கு ப்டற்கயல்மணல்
ஆகயபிட்ழட ன்றும் இனக்கயட. ழடச எலக்கத்வடக்
கமப்மற்ழபம பநர்க்கழபம ழபழ ளசய்த

ழபண்டிதவபகவநச் ளசய்டடமகவும் கமழஞமம்.
'இலக்கத்'வடத்டமன்

டயனம் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம்.

ழடபடமய எனயப்ன என க்கம் ண்ஞிக் ளகமண்டு,
இன்ளமன க்கம் கவ அிபினத்டய ன்று கு

ஸ்த்ரீகவநளதல்மம் ழணவக்கு ற்ய மன்ஸ் ண்ஞ
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள். ளரித ணடேஷ்தர்கள்

பட்டுப்
ீ
ளண் குனந்வடகலக்கு அைமப்தமம் ணமடயரி
ட மட்டித அப்தமதனம் ற்ட்டு பிட்ட. ஸ்டயரீ
னொத்டயழ என டயழ ழணவ ய, ஆவ
அங்கமங்கழநமடு பங்கவநக் கமட்டி

ஆடுகயளடன்மல் அடமல் மடமஞ ணடேஷ்தர்கள்
இனக்கய ஸ்டயடயதில்....... மன் ளசமல் ழபண்மம்.
'ணக்கு

னொணயனக்கயட, ஆத் ளடரிகயட. வவத

பசரகரித்ட அப்நமஸ் பமங்க னடிகயட ன்மல் அப்னம்
'ன்

யிணமபில் ழசர்ந்ட இன்ம் மஸ்டய னகழ்

பமங்கக் கூமட?' ன்று ஆவச உண்மகயட. கு
ஸ்டயரீகலக்கு இப்டிப்ட் ண்ஞங்கள் உண்மகயப் 
ழழமடு டிப்ட, ஞ்கம் ன்டற்கமக இங்கயக்
ளகமண்ழ ழமபட ன்ளல்மம் ஆகயன். கவவத
பநர்க்க ழபண்டிதடடமன். அடற்கமக அவடபி இந்ட

ழடசப் ளனவணக்கு னெச்சமக இனக்கய ஸ்த்ரீ டர்ணத்வடப்
ய ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ. இவடளதல்மம்

ழதமசயக்கமணல் னெ சரர்டயனத்டம், கவ பநர்ச்சய
ன்று ளசய்கய கமர்தங்கள் ழடபடமயகள் ன்று என
மடய ணட்டும் டிதமதினப்மழன் ன்று ....... இப்ழமட

ல்மபற்வனேம் 'ளணமக்வஸ்' ண்ஞிப் மர்ப்டமகத்
டமழ இனக்கயட? இப்டித்டமன் ளசமல்த் ழடமன்றுகயட.
ல்மக் கவகவநனேம், ளடமனயல்கவநனேம் எலங்கமக
பநர்ப்டற்குத்டமன் பர்ஞ பிதபஸ்வட, மடய
பிதபஸ்வட ற்டுத்டப்ட்ட. டமபட என மடயதில்
பிதபஸ்வட ளகட்டினந்டமலும் அவடச் சரர்டுத்டய

அடற்கம ளடமனயவ அடிழண பிட்டு வபப்டடமன்
ளமட டர்ணம் ளகணமயனப்டற்கு பனய. என மடயதில்
டப்ன இனக்கயட ன்று மடயவத டுத்ட பிடுகயழமம்
ன்மல் அந்டத் டப்ன ர்ப  பிதமகணமக
ஆபடயல்டமன் னடினேம். இந்டக் கமத்டயல் டற்
ளகடுத்டமலும் மடய ழமக ழபண்டுளணன்ழட

னனக்கணமதினந்டமலும், பமஸ்டபத்டயல் னெத்டக்கு
அபசயதணம எவ்ளபமன ளடமனயலுக்கும் ன்ழ

எவ்ளபமன மடய ன் 'ற்மட்வப்ழமல் ளமட
னடமத கமர்தம் சரமக வள என alternative -உம்
இல்வ. டப்ன ந்டமலும் அடவும் என சயன்
பம்னக்குள் localise ஆகயபிடும்; அவட ரி ளசய்ட
பிமம். மடயதில்வ ன்று டுத்டமல், கட்டிதிழ
ிடிக்கய சரழ் இனந்ட இத்ழடமடு யற்கும்டித் டடுத்ட
ஆழட் ண்ஞமணல் அவட ழடம் னமவும் த்ட

ஏட்த்ழடமடு ழசர்த்டபிப் ண்டகய ணமடயரிடமன்
ஆகயட.

சமஸ்டயப்டி ஆனேர்ழபடத்வட அப்தயக்க ழபண்டித
வபத்தனுக்கு அம்ஷ் மடய ன்று ழர். இட
ப்டிழதம மபிடனுக்கு ம்ந்டப்ட் ழமகப்

ின்மநில் பந்டயனக்கயட. இண்டு டவனவக்கு
னன்கூ மபிடர்கள் வகதில் ட்டுப் ழமட்டு மடி
மர்த்ட ணனந்ட ளசமல்யனேம் பந்டமர்கள். இப்டிழத
கமந்டர்ப ழபடத்வட அப்தயக்க ழபண்டிதபர்கள் ட
மடயதிர், ட னத்ர்கள் ன்பர்கள்.
ட சமஸ்டயம் லடய ட ரியதின் ளதரிழ
ற்டுத்டப்ட் மடய. இடயழ த்டவழதம டர்ண

பிதபஸ்வடகள். மகத்டயல் டம்டயகநமகழபம ஸ்ம்
ிழவண ளகமண்பர்கநமகழபம இண்டு மத்டயங்கள்
பனகயமர்களநன்மல் அபர்கள் ய பமழ்க்வகதிலும்
டம்டயதமகழப இனக்க ழபண்டும். பன்

ழபண்டுணமமலும் பழநமடு ழபண்டுணமமலும்
டிக்கமம் ன் அயதமதம் கயவதமட. மகம்

ஆம்ிக்கும்ழமட அவட அயனகம் ண்டபனும்,
த்டய வபப்பனுணம றத்டமன் பனபமன்.
இபனுக்குப் ளண்மட்டிதமக பனகய 'டீ'வதக்
கூப்ிடுபமன். ய பமழ்க்வகதில் இபனுக்கு

ம்மணமதினப்பழநடமன் உழ ட்மணமபிலும்
பனபமள். இபனுக்கு அயஸ்ளன்மக 'மரிமர்ச்பகன்'
ன்று எனபன் பந்டமல், அப்ழமட 'மரிமர்ச்பிகம'பமக
அபனுவத ளண்மட்டிழதடமன் பனபமள். ன், டி

ன் actor, actress இனபனம் பமஸ்டபத்டயழழத டய

டயகநமக இனக்க ழபண்டுளணன்ட மக சமஸ்த் னொல்.
என மகத்டயல் ச்னங்கம ம் ிடமணமக
இனந்டமலுங்கூ அடயழ பிகமத்வட உண்டு ண்டம்
ழசஷ்வகவந ஸ்டயரீனேம் னனனும் ழணவழணல்
டித்டக் கமட்க்கூமட ன்ழட பிடய. இம்ணமடயரி

ம்பங்கவந கடமமதகய கயதிம் ளசமல்படமகழபம,
கய ழபறு தமரிழணம ளசமல்படமகழபம, அல்ட
கடமமதகின் ழடமனம பிடெகன் ளசமல்படமகழபம
பனழண எனயத, டித்டக் கமட்டுபடமக பமட.
டமர்ணயகணம இந்ட அம்சங்கவந டுத்டக்கமட்டி
இந்டப்டிடமன் இப்ழமடம் யிணம, ட்மணமபிழ ளசய்த
ழபண்டுளணன்று இவநதமற்ங்குடி டயல் என
டீர்ணமம் ழமட்ழமம். ழடம ன் டயனப்டயக்குப்
ழமட்ழடமடு ரி!
னனழ ளண் ழபனம் ழமட்மல் டப்ில்வ ன்று
ம்ட அறுட பனத்டக்கு னந்டய யவத்ட

அழகணமக அப்டித்டமன் ட்மணம ந்ட பந்டட.

ிமம்ணஞ மடயதில் ிந்ட ர் ிணமடணமகப் மடி, ழசய
ட்மணமபில் ிமல்தணமக பிநங்கய பந்டமர்கள். ஆமல்
டர்ண சமஸ்டயத்டயழ ளண் ழபம் ழமட் னனன்,
னனன் ழபம் ழமட் ளண் இண்டு ழவனேம்
மர்த்டமழ ழடமம் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
பமஸ்டபணமகழப டயடயதமனேள்ந ஆடம் ளண்டம்
ட்மணமபிழ ழமடிதமக பந்டமல்டமன் அபர்கவந

ளமம்வும் ச்னங்கம ழசஷ்டிடணமக டித்டக் கமட்ப்

ண்டபட ண்னக் குவபம கமரிதளணன்று

கட்டுப்மட்டில் வபத்டயனக்கத் ழடமன்றும். ஆழஞ
ஆழஞமடு டிக்கயமன், அல்ட ளண்ழஞ ளண்ழஞமடு
டிக்கயமள் ன்மல் அபர்கள் ளடமட்டுக் ளகமள்லம்டி
பிட்மல் கூத் டப்ன என்றுணயல்வழத ன்று யவத்ட,
அப்டி பித்ழடமன்றும். இட அபர்கலக்குத்

டப்ில்வதமமலும், மர்க்கய அத்டவ ழனக்கும்
ணழமபிகமனண்மகத்டமழ ளசய்னேம்? இடமல்டமன்

ஆழஞ ளண் ழபம் ழமடுபட, அல்ட ளண் ஆஞமக
டிப்ட இண்டுக்கும் இம் ளகமடுக்கக் கூமளடன்று
டர்ண சமஸ்த்ம் வபத்ட பிட்ட. அடற்கு என மடய

ன்று ளடமனயல்கவநளதல்மம் னவளகட்டுப் ழமகமடடி
பம்னக் கட்டிக் கமப்மற்யதினக்கயட.
இடன்டி ிமம்ணஞமகப் ிந்டபன் உள் ணற் ந்ட
மடயதமனம் மட்டு, ம், டிப்ன னடயதபற்வத்
ளடமனயமக த்டப்மட. டன் ஆத்ழைணத்டக்கமக பன்
ழபண்டுணமமலும் மழடமமவ, ணற் கவகநின்

உமவ ண்ஞிக் ளகமள்நமம். க்ட ங்கலக்கமக
மணகர ர்த்டம் ண்ஞமம். உஞ்சபினத்டய வ

ண்ஞமம். ணற்டி ளடமனயமக வபத்டக்ளகமண்டு
கச்ழசரி ண்ஞிப் ஞம் பமங்குபட கூமட. இவட
ீபழமமதத் ளடமனயமகழப ண்ஞிப் ஞம், ரிசு,
ட்ம் ல்மம் பமங்க அடயகமனள்நபர்கள் ட
மடயதிர்டமன். ம் சரவணதில் ழணநக்கம மடய ன்று
ளசமல்பமர்கள். இப்ழமட 'இவச ழபநமநர்கள்' ன்
பமர்த்வட த்டயரிவககநில் அடிடுகயட. அந்ட மடயப்

ளண்டுகள் ழகமதில்கநில் ஆடிமற்ழம, னனர்கள்

ளடய்ப ந்யடமத்டயல், உத்ப பிதில் ழணநம்

பமசயப்ட னக்தணமய் கனடப்ட்ட. டயர் ழகமஷ்டிக்ழக
சயன் ழணநம் ன்றுடமன் ழர். மதம், டபில், எத்ட,
மல்ம ளகமண் ழகமஷ்டி ளரித ழணநம் ன்றும்,
மட்தம் ண்டபர்கள், ட்டுபமர், மட்டுப் மடுகயபர்,
க்க பமத்டயதம் பமசயப்பர்கள் ஆகயழதமவக் ளகமண்

டயர் ழகமஷ்டி சயன் ழணநம் ன்றும் ளசமல்ப் ட்டு
பந்ட. இப்டிக் குயப்மக இண்டு ழணநத்டயல் அந்டக்

குயப்ிட் மடய அங்கய பிட்டமல்டமன் ழமயனக்கயட,
ிமம்ணஞன் பமய்ப்மட்டு, பமத்தங்கள் னடயத ல்மம்
கற்றுக்ளகமண்டு ளடமனயல் ளசய்டமலும், இட டபி

மமங்கம், கம்ளி, ணயயரி ன்று என ழபவ
மக்கயதில்மணல் ல்மபற்றுக்கும் ழமமலும் ழணநம்,
மதம் ணட்டும் பமசயப்ளடன்று ழமகபில்வ

ழமயனக்கயட! க்ழக இபன் ப்டி இட என்வ
ணட்டும் பிட்டு வபத்டயனக்கயமன் ன்று னரிதமணல்
டமினந்டட. இப்ழமட ழசயக்ளகமண்டு ழமகயழமட
டமன் இப்டி என கமஞம் இனக்குழணம ன்று
ழடமன்றுகயட.
பமழ்க்வகத் ளடமனயமக இன்மர் டுத்டக் ளகமள்நமம்
ன்று வபத்டட னெத்டயல் ழமட்ம ழமட்டி
இல்மணயனப்டற்கமகத்டமன். அடமல் என்று டமழ்ந்டட
ன்று ஆகயபிமட. பதிற்று ம்ந்டணம 'ளடமனயல்'
ன்ழடமடு ழசர்க்கணமல் ஆத்ண ம்ந்டணமகப் மர்த்டமல்
கர ட, பமத்த, யனத்தங்கலக்கு ளமம் உதர்ந்ட
ஸ்டமனண்டு.

மட ணயவண

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
மட ணயவண
ழணஸ்பவழதடமன் ங்கர டத்டக்கு னெணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. ளணௌ டையஞமனெர்த்டய ணமடயரிழத
பஞமட
ீ
டையஞமனெர்த்டய ன்று உண்டு;பிக்ங்கநில்
மர்த்டயனக்கமம். ' மடடடேம் அயசம் சங்கம் 'ன்று
டயதமகம ஸ்பமணயகள் ளசய்டயனக்கய க்னடயதில்
ழணஸ்பனுக்கு மடழண சரீம் ன்கயமர். 'டடே' ன்மல்
சரீம். இடயழ ஈஸ்பின் த்ழதமமடம் னடம
ந்ட னகங்கநியனந்ழட ப்ட ஸ்பங்கலம்

பந்டயனக்கயன் ன்று சஞத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்*1.
ந்ட னகத்டயயனந்ட ல ஸ்பளணன்மல் ப்டி ன்று
னரிதமணயனந்டட. பமறழடபமச்சமர், (கமவக்குடி)
மம்சயபய்தர், ணமமனம், ளசம்ணங்குடி னடயத
இத்டவ ழவனேம் பிசமரித்டப் மர்த்ழடன். னடயல்

அபர்கலககும் னரிதமணல் டமினந்டட. அப்னம் ங்கர ட
சமஸ்டயங்கவநப் னட்டிப் மர்த்டடயல், ட்னம்

ஞ்சனம் (''வும் ''வும்) ிக்னடய ஸ்பங்கள் ன்டமக
ஈஸ்பவப் ழமழப ஸ்பதம்னபமக இனப்வப

ன்றும், பிக்னடய ன் ளசதற்வக ஸ்பங்கநம ணற்
ந்டழண ழணஸ்பின் ந்ட னகங்கநில்

எவ்ளபமன்யயனந்ட எவ்ளபமன்மகத் ழடமன்ய ன்றும்
அர்த்டம் த்பிக்கும் டிப் ிணமஞங்கள் அகப்ட்.

பிக்னடயகநம ரி, க, ண, ட, ய-கநில் எவ்ளபமன

ஸ்பத்டயலும் இண்டு டயடேற இனக்க ப்க்னடயதம ,
-பில் எவ்ளபமன்ழடமன் இனக்கயட.
ஷ்ம், ரிம், கமந்டமம், ணத்தணம், ஞ்சணம், வடபடம்,
யமடம் ன்பற்யன் னடல் லத்டக்கவந வபத்ழட
-ரி-க-ண--ட-ய ன்ட. ல ந்டக்கள்

இதற்வகதமகப் ழமடும் சத்டத்வட வபத்ழட இந்ட ல
ஸ்பங்கள் ற்ட்டினக்கயன். ட்ம் ன்ட
ணதியன் மடம். இந்ட ''வுக்கு அடுத்ட 'ரி'தமக பனபட
ரித்டயன் கர்வ. 'க' - ஆடு ழமடும் சத்டம். 'ண'க்ளௌஞ்ச ையதின் கூபல். ''-குதியன் எய. 'ட' குடயவக் கவஞப்ன. 'ய' -தமவதின் ிநில்.

சரைம சமஸ்த்த்டயல் னெச்சு ந்ளடந்ட அபதபங்கநில்
ட்டு ழபட அைங்கள் உண்மக ழபண்டுளணன்று
ளசமல்யதினப்ட ழமழப, ங்கர ட சமஸ்த்ங்கநில்
எவ்ளபமன ஸ்பனம் அடி பதிற்யயனந்ட

உச்சந்டவபவ ப்டிளதப்டி ச்பம சத்டமல்
உண்மக ழபண்டுளணன்று ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி

ஆறு அபதபங்கள் ம்ந்டத்டயல் ிப்ழட 'ட்-ம்'.

மி, ஹ்னடதம், கண்ம், ம் (மக்கு) , மய ஆகயத
ந்டயழ ப்ட ஸ்பத்டயன் றந்ட ழடபவடகள்
ிகமசயப்டமக டயதமவகதர் 'ழசமில்லு'க்னடயதில்
ளசமல்கயமர்.
மழடமமவ ன்ட என ளரித ணந்த் சமஸ்த்,

ழதமக சமஸ்த் மடவ. ஸ்பச்சணம மழடமமவ
ன்ட ஏம்கம உமவழததமடமல் இட ண

ழபடமந்ட மடவனேந்டமன். மடம், ிந்ட, கவ ன்று

னென்று ளரித டத்பங்கள், " மட பிந்ட கமடீ ழணம ண
"ன்று டயனப்னகழ் மடுகயழமம். அந்டப் ளரித
பிதங்கலக்கு மம் இப்ழமட ழமகழபண்மம். இடயழ
மடம் சயப ஸ்பனொம், ிந்ட சக்டய ஸ்பனொம், சப்டத்டக்கு
னெம் மடம், னொங்கலக்கு னெம் ிந்ட - அடமபட
எய, எநி ன்டயல் எயக்கு னெம் மடம், எநிக்கு
னெம் ிந்ட ன் அநவுக்குத் ளடரிந்ட ளகமண்மல்
ழமடம். னடிபில் னொங்கலம் சப்டங்கநியனந்ட
உண்மகயவபடமன்*2. மடம், சப்டம்
ன்கயபற்றுக்கயவழத பித்தமனண்டு. சப்டம் ன்ட
ளபநிதிழ பனகய எயகள் அபற்யழ  உண்டு.
மடம் ன்ட ந்ட சப்டணமமலும் அடற்கு
ஆடமணமதினப்ட;அடழப சப்டம் எடுங்கயழமடம்
ழசர்கய ஸ்டமம்.

பிதமகஞ சமஸ்த்த்டயல் சப்டத்வடழத ப்ம்ணணமக
யவமட்டிதினக்கயட. இடற்கு சப்ட ப்மம்ணணமக

யவமட்டிதினக்கயட. இடற்கு சப்ட ப்ம்ணபமடம் ன்று
ழர். மவ இக்கஞத்வடச் ளசமல்லும்ழமட இப்டி

வபதமகஞிகள் (பிதமகஞ சமஸ்டயக்கமர்கள்) அவட
ிம்ண ஸ்பனொணமகச் ளசமல்யதினப்வடழத இன்ளமன
பிடத்டயல் ங்கர ட சமஸ்டயக்கமர்கலம்
ஸ்டமித்டயனக்கயமர்கள். ங்கர டத்டயழ மடப்ிம்ண
உமவ, மழடமமவ ன்கய இத்டயலும் மடம்
ன்ட ளபறும் ஆடம சப்டம் ணட்டுணயல்வ. மடுகயபன்
என ஸ்ப ஸ்டமத்வட ச்னடயழதமடு சுத்டணமக

டீர்க்கணமகப் ிடித்ட அட னர்ஞணமக ஏங்கய னடிந்ட

பிலந்ட திக்கய இத்டயல் அட ச்னடயழதமடு கவ்பி
அத்வபடணமகக் கவந்ட, யவந்ட ழமகயழட
அவடத்டமன் மடம் ன்ட. இந்ட இத்டயழ
மடுகயபனும் அழடமடு கவந்ட யவந்ட பிடுபமன்.
அபன் ணட்டுணயல்வ. ழகட்கய

ஹ்னடதர்கநமபர்கலம் அப்டிழத ளசமக்கயத் டன்வ
ணந்ட அந்ட மடத்டயல் க்தணமதினப்மர்கள். இடயழ
ளறுகய ஆந்டந்டமன் ஆத்ணமந்டம், ிம்ணமந்டம்
ன்று ணட சமஸ்டயங்கநின் உச்ச க்ஷ்தணமய்
ளசமல்யதினப்ட. மடம் ிம்ணத்டக்குக்
ளகமண்டுழமகயட, சப்டம் மடத்டக்குக்

ளகமண்டுழமகயளடன்மல் இடயல் என்யன் டன்வண
இன்ளமன்றுக்கு இல்மபிட்மல் ப்டி னடினேம்?
அடமல்டமன் சப்டழண ிம்ணம் ன்று ளசமல்படமக

சமஸ்த்ம் ற்ட்டினக்கயட. சப்ட ிம்ண பமடத்டயல்
சப்டம் யத்தணமட, னர்ஞணமட ன்று இண்டு
ைஞங்கள் ளசமல்யதினக்கயட. Time ன்கய

கமத்டக்குக் கட்டுப்மணல் இனப்டடமன் 'யத்தம்'. Space
ன்னும் இக் கட்டுப்மடு இல்மணல் ங்கும்

பிதினப்டடமன் 'னர்ஞம்'. இப்டி க்கமத்டயலும்
வ்பித்டயலுணமக யவந்டயனப்ட சப்டம் ன்று ம்
னர்பிகர்கள் ளசமன்வட இப்ழமடடமன் தன்ஸ்

யனொித்டக் கமட்டிதினக்கயட. டயமதிம் வணலுக்கு
அந்டண்வ மடுபவட இங்ழக மம் ழடிழதமபில்
ழகட்கயழமளணன்டமல், சப்டம் space-ல் ங்கும்
பிதமகணமதினப்ட prove ஆகயட. இழடம இப்ழமட மன்
ழசுபவட எனத்டர் ழப்-ரிக்கமர்ட் ண்டகயமர்;
க்மணஃழமன் ன்று ரிகமர்ட் ண்டகயமர்கள்.

த்டவழதம பனத்டக்கு அப்னம் இந்ட ரிகமர்ட்கவநப்
ழமட்மலும் சப்டங்கள் ணமமணழ எயத்டக்

ளகமண்டினக்கயட. ன் prove ஆகயட? சப்டம் கமத்டமல்
சயக்கமணல் யத்தணமய் இனக்கயட ன்று யனொஞணமய்
பிடுகயழடமல்யழதம?
னர்பிகர்கநின் அடீந்த்ரித சக்டயனேம் ழமய், ப
ீ
தன்றம் பமட கமத்டயழ, 'சப்டம் யத்தணமட,
னர்ஞணமட'ன்மல் "இளடன் ழத்டல்?மம் லப்னகய
எய இழடமடு டீர்ந்டழமடடமன். இளடப்டி யத்தம்?
ணயஞ்சயமல் அட டைறு, இனடைறு கம் ழமகட்டும். ளரித
இடி இடித்டமல்கூ மவந்ட வணலுக்கு ழணல் ஏவச
ழமகயடயல்வ. இவட னர்ஞம் ன்மல் ப்டி?"

ன்றுடமன் ழடமன்யதினக்கும். இப்ழமட தன்ஸ் பந்ட
ம் சமஸ்த் அிப்மதத்வடக் கமப்மற்யக் ளகமடுக்கயட!
Time- space concept கலக்கு

அடீடணமக இப்டி யத்தணமனேம்

னர்ஞணமனேம் இனப்டடமன் பினத்பம்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1. த்ழதமமடய

பப்டஸ்ப.
*2. "ளடய்பத்டயன்

ஞ்சபக்த் ரிகணடீ

குல்"இண்மம் குடயதில் "ழபடம்"

ன் கட்டுவதில் "எயனேம் வப்னம்" ன் உட்ிரிவு
மர்க்க.
அகண் சப்டனம், கண் சப்டனம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)

அகண் சப்டனம், கண் சப்டனம்
ஆடயதமய், அமடயதமய், ர்ப பிதமகணமய் இனந்ட
பனபட சப்டழண. ம்னவத கமட ன்கய இந்த்ரிதத்டயன்
குவமட்மல்டமன் ணக்கு அட னரிதமணயனப்ட.

அடீந்த்ரித சக்டய உள்நபர்கலக்கு அகண் ஆகமசம்
னமவும் பிதமித்டள்ந சப்டம் அடேப யத்டயதமகும்.
இப்ழமட ணக்குள்ந கமடக்குக் ழகட்மழ

சப்டணயனப்டமகவும், ழகட்கமபிட்மல் சப்டணயல்வ ன்றும்
மம் யவக்கயழமம். ம் மர்வப, ம் ழகள்பி
இபற்மல்டமன் அகண்ணமனேள்ந பிதங்கள்

கண்டிடணமக, குறுக்கப்ட்டமக ஆபட. ம் மர்வபவத
வபத்டத்டமன் லர்தன் உடதணமமன், அஸ்டணயத்டமன்

ன்று ளசமல்படகூ. பமஸ்டபத்டயல் லர்தன் இனக்கய
டிழதடமன் இனக்கயமன். னணய அபவச் சுற்ய
பனபடமல் ம் த்னஷ்டிதில்டமன் உடதமஸ்டணங்கள்
ற்டுபட. இந்டப் ந்டயல் என த்பமத்டயன் பனயதமக

லர்த ளபநிச்சம் பந்டமல்டமன் அட ணக்கு டுப்மகத்
ளடரிகயட. ந்டலுக்கு ளபநிதிழ இந்ட சயன் beam
(எநிக்கற்வ)

டமழ பிஸ்டமணமகப் ிகமசயக்கயட?

அங்ழக ணக்கு இத்டவ ஸ்ஷ்ணமகத்

ளடரிபடயல்வழத! அப்டித்டமன் அகண் சப்டம் ணக்குப்
ிடிடுபடயல்வ;அவடக் கண்ம் ண்ஞிமல்
ிடிடுகயட.
இன்ளமன்றுகூ. ந்டயழ த்பமம் பட்ணமதினந்டமல்
உள்ழந பிலகய ளபநிச்சனம் பட்ணமதினக்கயட.
த்பமம் சடணமய், னக்ழகமஞணமய் இனந்டமல்

ளபநிச்சனம் அந்டந்ட படிபங்கவநழத டுத்டக்
ளகமள்கயட. இடமல் என குனந்வட ன்

யவக்குளணன்மல், எநி ன்ழட பட்ணமழதம,
சடணமழதம, னக்ழகமஞணமழதம டமினக்கயட ன்று
யவக்கும். பமஸ்டபத்டயல் எநிக்கு ட னொம்? னொம்
ன்மல் space-ல் கட்டுப்டுபட. எயனேம் எநி ணமடயரி
இந்டக் கட்டுப்மட்வத் டமண்டி னர்ஞணமதினப்ட.
த்பமத்டயன் பனயழத 45 டிகயரிதில் லர்த ளபநிச்சம்
பனகயளடன்று வபத்டக்ளகமள்லங்கள் - அப்ழமட
மனம் அந்ட டிகயரிதில் மர்வபவதச் சமய்த்டப்
மர்த்டமல்டமன் ஏட்வ பனயதமக லர்தவப் மர்க்க
னடினேம். ழபழ டிகயரிக்கநில் மர்த்டமல் லர்தன்

ளடரிதமட; ீ ஆகமசம்டமன் ளடரினேம். ஆமல் அப்ழமட
ம் மர்வபளதல்வதிலுள்ந ஆகமசப் குடயதில் என

கலகு ந்டமல் அப்ழமட அடன்ழணல் லர்த ளபநிச்சம்
டடுக்கப்ட்டுப் ிடயயப்வடப் மர்த்ட, 'ஏழம, அங்ழக
எநி பிதினக்கயட' ன்று னரிந்ட ளகமள்ழபமம்.
அடமபட அகண்ணமதினப்வடப் னரிந்ட ளகமள்ந
னடிதமட ணக்கு அட னரிகய ணமடயரி குறுக்கயத் டவும்
இன்ளமன உகஞம் (agency) ழடவபப்டுகயட.

உடமஞணமக, ளமம்வும் னலங்குகயட ன்று மம்
ளசமல்லும்ழமடகூ ம்வணச் சுற்ய அகண்ணம பமனே
இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ஆமல் பிசயய ன்கய என
உகஞத்வட 'ளன்ய'வதக் ளகமண்டு அவடக்
குறுக்கயக் கண்ணமக்கயமல்டமன் கமற்று இனப்ட ணக்கு
அடேபத்டயல் ளடரிகயட. இப்டி அகண் எநிதில்
அல்ட கமற்யல் கலகு, பிசயயழமல் ழடம என

'ஆப்ளக்ட்' குறுக்கயட்டு

அவடத் டண்டித்ழட ணக்குப் னரித

வபப்டற்கு 'அிகமடம்' ன்று ளதர். 'அிகமடம்' ன்மல்
அடிப்ட. அகண்த்வட disturb ண்ஞி மம் னரிந்ட ளகமள்ந
வபப்ட அிகமடம்.
சப்டனம் இப்டிழதடமன், அடன் அகண் ஸ்பனொம்

ணக்குப் னரிபடயல்வ. வகவத என்ழமளமன்று அடித்ட
'அிகமடம்' ண்ஞிமல்

அப்ழமட ணக்கு சப்டம்

ழகட்கயட. இப்டிழத ம் ளடமண்வதிலுள்ந உறுப்னக்கள்
 டயனுமக அவசந்ட கமற்வ அடிக்கயழமட
அகண்க் கமற்று கண்ணம சயன் அவகநமகய மம்
ழமடுகய ல்ம சப்டங்கநமகவும் ளபநிப்டுகயட.

அகண் னொத்டயல் சமந்ட னத்ணமக அங்கயதினக்கய
யத்தணம சப்டத்டயல் ம்னவத ளடமண்வக்குள் உள்ந
உறுப்னக்கநமலும், மக்கு, ல், உடடு ஆகயதபற்மலும்
'அிகமடம்' உண்மக்கயப்

பிட எயகவந ற்டுத்டபட

னத்த்டயழ  குணயழ்கவந உண்மக்குகய
ணமடயரிதமகும். இடற்கு 'ஸ்ழமம்' ன்று ளதர்

ளசமல்யதினக்கயட. 'ஸ்ழமம்' ன்டற்குள்ந 
அர்த்டங்கநில் என்று ளகமப்னநம் உண்மக்குபட. சமந்ட
சப்ட னத்த்டயல் பிட எயக் குணயழ்கவந
உண்டுண்டபடமல் இட ஸ்ழமம்.
அிகமடத்டமல் உண்மகய சப்டத்டக்கு 'ஆட சப்டம்'
ன்று ளதர். 'ஆட' ன்மலும் 'அடிக்கப்ட்' ன்ழ
அர்த்டம். இங்ழக அடிப்ட, அடிக்கப்டுபட ன்று இண்டு
இனந்டமக ழபண்டும். அகண் சப்டளணன்ட

இப்டிதில்மணல், டன்வ அடித்ட லப் இன்ளமன்று

இல்மணயனந்டமல்டமன் 'அகண்ம்', 'னர்ஞம்' ன்

ைஞங்கலக்குப் ளமனந்டயதடமக இனக்க னடினேம்.
இப்டி, அடித்ட லப்மணல், டன்ில் டமழதமய் உண்மகய
இனக்கய அகண் சப்டம் ளபநி ஆகமசத்டயல் இனப்ட
ழமழப ீபின் ஹ்னடதமகமசத்டயலும் இனக்கயட.

இங்ழக யவுகய ிமஞ சப்டத்வட 'அமட த்பி',
அடமபட 'அடிக்கமணழ உண்மகய எய' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. ழச்சு, பமய்ப்மட்டு, பமத்த ங்கர டம்
ன்று டபமமலும் மம் ஆடணமக ஸ்ழமத்டயன்
னெழண சப்டம் உண்மக்குகயழமம்.
க, ங, ச, ஜ ன்கய ணமடயரி அைங்கநமக இனக்கய 
சப்டங்கள் உண்மக்குபட எனபிட ஸ்ழமம். ப்ட

ஸ்பங்கள் ன்னும் சப்டங்கவந உண்டு ண்டபட
இன்ளமன பிட ஸ்ழமம். மம் ழசும்ழமட ப்ட
ஸ்பங்கழநமடு ழசர்க்கமணழ க, ங, ச, ஜ னடம
அை எயகவநனேம் உண்டு ண்டகயழமம். பவஞ
ீ
,

ஃப்லட், ஃிடில், மதம் னடயத பமத்தங்கநில் அை
சப்டணயல்மணல் ஸ்ப ஸ்டமத்டயல் ளபவ்ழபறு
எயகவந ணமத்டயம் உண்மக்குகயழமம். அை

சப்டங்கள் ளகமண் ழச்சு ணடேஷ்த பர்க்கம் என்றுக்ழக
உரித்டமட.
எய பிஞ்ஜமத்டயல் னர்பிகரின் ஜமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
எய பிஞ்ஜமத்டயல் னர்பிகரின் ஜமம்

ழணழ ளசமன் பமத்தங்கவநனேம் இன்னும் டமந

பமத்தங்கநம ம்னடங்கம், கஞ்யம, கம், டபில், மம
ழமன்பற்வனேம் ப்டிப் ண்டபளடன்று ங்கர ட
சமஸ்த் னஸ்டகங்கள் பிபணமகச் ளசமல்கயன். இடற்கு
ன் அர்த்டம்? அவடப் ண்ஞிபர்கலக்கு
ப்டிளதப்டி அிகமடங்கள், ஸ்ழமங்கள்

உண்மகயன் ன் தன்ஸ் டேடக்கம் ன்மகத்
ளடரினேளணன்று அர்த்டம். பவஞத்
ீ
டந்டயகநின் ீநம்,

அபற்யன் னணன், அடயழ உள்ந ளணட்டுகலக்கயவழத
இனக்க ழபண்டித டெம், என மதம் அல்ட
னல்மங்குனயன் டபமங்கள் இனக்க ழபண்டித

ரிணமஞம், டபமங்கலக்கு டுப் (டுபில்) இனக்க
ழபண்டித டெம் னடயத 'தன்டிஃிக்'கமக
இல்மபிட்மல் அடயல் ங்கர டத்டக்கம ஸ்பங்கள்
உண்மக னடிதமட. டமந பமத்தங்கநில் ஸ்ப

ழடங்கவநக் கமட்டும் சப்டனணயல்வ; க, ங, ச, ஜ ணமடயரி
சப்டனணயல்வ; ஆமல் த பித்தமங்கவநப்
ரிணநிக்கக் கமட்டுகயடமகச் சய பிடணம

ங்கர டமம்சனள்ந (musical value உள்ந) சப்டங்கள் அபற்யல்
லப்ப்டுகயன். என ம்னடங்கம் ன்மல் அடயல்

பட க்கத்டயல் என பிடணம எய. இட க்கம் ழபறு
என பிடணமட. அடற்கு ப்டிளதப்டித் ழடமல்கள்
இனக்க ழபண்டும், ணனந்ட இனக்க ழபண்டும்

ன்ளல்மம் னொல்கள் இனக்கயன். ம்னடங்கத்டயன்
எவ்ளபமன குடயக்கும் ளணமத்டணம பமத்தத்டக்கும்
வ்பநவு ீந அகங்கள் இனக்கழபண்டுளணன்றும்

டயட்ணம கஞக்கு இனக்கயட. இப்டிழத எவ்ளபமன
பமத்தத்டக்கும் இனக்கயட. மதத்டயல்

இப்ழமளடல்மம் ளமம்வும் பனக்கத்டயயனப்ட

இண்டிக்கு ழணழ ீநணமக இனக்கயடல்பம? இடற்கு
'மரி'மதம்

ன்று ளதர். இன்ளமன டயனுறம்

உண்டு. அட சுணமர் என னனத்டக்கு உட்ட்
ீநனள்நடமகழப இனக்கும். அடற்கு 'டயணயரி' மதளணன்று

ளதர். அடயழ ச்னடய டெக்கமக இனக்கும். ம் ணத்டயழ
பமசயப்ட டயணயரிடமன். 'டயணயரி'க்கும் 'மரி'க்கும் டுட்டமக
என டயனுசும் (இவ மரி ன்று) உண்டு. இந்டப் ரிணமஞ
டேடக்களணல்மம் ன்மகத் ளடரிந்ட ங்கர ட டைல்கநில்
ளசமல்யதினக்கயட. ந்ளடந்ட பமத்தத்டக்கு ன்ளன்
ணம், ன்ளன் ழடமல், ன்ளன் டந்டய ன்ளல்மம்
பவதவ இனக்கயட. அப்ழமடடமன் அடற்குரித
றமடம் உண்மகும். பவஞ
ீ
, டம்னம ழமன்
பமத்தங்கநில் குனம் (டண்டி ன்னும்) ணற் மகனம்
எழ டமய் ணத்டயயனந்ழட டுத்டச் ளசய்டடமதினக்க
ழபண்டும். ளன்மல் அப்ழமடடமன் பமத்தம்
னலபடன் ண ளணடீரிதலும் எழ பதசுள்நடமதினந்ட
எழ சரம லர்க்ஷ்ணணம பிதங்கள்

ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். தமவனப் ற்ய இத்டவ
பிபம் டமளன்யல்மணல் னந்டணயழ் டைல்கநில்

இனக்கயட. அந்ட தமனயலும் அக்க னடிதமட ங்கர ட
அம்சங்கவநக் ளகமண் 'தமழ்னெரிப் டயகம்' ன்வடத்
டயனஜம ம்ந்டர் மடிதினக்கயமர். அபனக்கு

அத்டவ ங்கர ட சமஸ்டய ஜமணயனந்டயனக்கயட.
ஆசமரிதமலக்கு த்டவ ஆனணம ங்கர ட
ஜமணயனந்டட ன்ட 'ளநந்டர்த ரி'திலுள்ந
'கழ

ழகமஸ்-டயஸ்ழம' ன் ஸ்ழமகத்டயயனந்ட

ளடரிகயட*1.

அைஙழநமடு ழசமட சப்ட ஸ்ழமங்கள், அபற்வ

உண்மக்கக்கூடித அிகமடங்கள் ஆகயதபற்வப் ற்யத
னம அயவும் இனந்ழட ங்கர ட சமஸ்த்கமர்கள் இந்ட
பமத்தங்கவநப் ண்டகய னவகவநத்
டந்டயனக்கயமர்கள். மம் ழசும்ழமட அைங்கழநமடு
ழசர்ந்ட ஸ்ழமங்கலக்குரித அிகமடங்கவந

இதற்வகதமகழப (மச்சுமக) அடன் ளக்ிக் ன்
ன்று ளடரினேணமல் unconscious ஆக ம் ளடமண்வ, பமய்
னடமபற்யல் உண்டு ண்ஞிபிடுகயழமம். ஆமலும்
ணந்த்ங்கவநச் ளசமல்லும்ழமட ரினர்ஞ அை
சுத்டணயனக்க ழபண்டும் ளன்மல் கண்ம் ழமல்
ழடமன்யமலும் இந்ட ணந்டயங்கள் அகண் ஆகமச
சப்டத்டயயனந்ழட ரியகநின் டயவ்த ச்ழமத்த்டயல்
ழகட்கப்ட்டு அபர்கநமல் ணக்குத்

டப்ட்டினப்வபதமகும். அபற்வ உள்நடி perfect -ஆக
உச்சரித்டமல்டமன் அந்ட அகண் சக்டயதின் வ
அவதனடினேம். இப்டி சுத்டணமக அைங்கவந
பவதறுத்டச் ளசமல் ழபண்டுளணன்டற்கமக
இவடப்ற்யத ளக்ிக்வக ளமம்வும்

தன்டிஃிக்கமகச் ளசமல்படற்கமகழப ழபடத்டயன்
அங்கங்கநில் என்ம சயைம சமஸ்த்ம் ன்ட
ற்ட்டினக்கயட*2. அந்ட சமஸ்த்ம் அடிபதிற்யயனந்ட
ஆம்ித்ட இன்ின் ணமடயரிக் கமற்றுப் னலம்டிப்
ண்ஞி, அட இன்ின் இத்டயழ ட்டு பமய் பனயதமக
இப்டிதிப்டி பழபண்டும் ன்று அைங்கவந
அப்லக்கயல்மணல் அக்னைழட்மக யர்ஞதம் ண்ஞிக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. ஆக வபடயக ணடத்டயன் ஆடமணம

டயளட்டு பித்தமஸ்டமங்கநில் ழபடமங்கணம சயைம

சமஸ்த்ம் அை சப்டங்கவநனேம், உழபடணம கமந்டர்ப
சமஸ்த்ம் அைம் கக்கமட ங்கர ட ஸ்பங்கவநனேம்
ற்யத ைஞங்கவநத் ளடரிபிக்கயன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. * "ளடய்பத்டயன்

குல்" னடற் குடயதிலுள்ந "ங்கர ட

ட்சயதம் சமந்டழண" ன் உவ மர்க்க.
2. * மர்க்க

:"ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம் குடயதில்

"சயவை: ழபடத்டயன் னெக்கு" ன் உவ.
னன் பனயழத னனுக்கு அப்மல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
னன் பனயழத னனுக்கு அப்மல்
ணந்த் சப்டங்கலக்கு ப்டிக் கண்ணமதினந்ட ளகமண்ழ
அகண்த்டயல் ழசர்க்கய சக்டயதினக்கயழடம, அப்டிழத
ங்கர ட சப்டங்கலக்கும் (சக்டய) இனக்கயட.

ஸ்பஸ்டமம் என்வ டீர்க்கணமக (கமர்வபதமக) ச்னடய
ழச ீட்டிழதம, அல்ட கணகணமக ன்மக இவனத்ழடம

னெர்ச்சவதின் உச்ச யவவத ஸ்பச்சணமகத் ளடமட்டு
பிடுகயழமட கண்ழண அகண்மடேபத்டயல் ழசர்த்ட
பிடுகயட.

இந்ட அகண்மடேபம்டமன் அத்டவ ழபட, ழபடமந்ட,
ழதமக, ணந்டய, டந்டய சமஸ்டயங்கலக்கும்

க்ஷ்தணமதினப்ட. இவட மடயத்டத் டனம்

ஸ்டமத்டயல் டமன் ஏவசவத, எயவத மடப் ிம்ணம்,
சப்டப் ிம்ணம் ன்று மைமத் ணமத்ணமபமகச்

ளசமல்பட. அவட goal -ஆக யவத்ட, அடமபட கமட ன்
இந்டயரிதத்டயன் னெம் ணயன் இந்டயரித றகத்டக்கமக
இன்ய, ஆத்ண ளநக்தத்வட goal -ஆகக் கனடய ங்கர ட

அப்தமம் ண்டம்ழமட அட 'மழடமமவ', 'மட
ழதமகம்' ன் உசந்ட ளதவப் ளறுகயட.
அர்த்டத்ழடமடு, அைத்ழடமடு கந்ட ணனனகயப்
மடும்ழமட மடுகயபனக்கும் ழகட்கய டஸ்
னலடற்கும் ணமத்ணமபிம் ழடமய்ந்ட யற்கய
ளரிதடம இன்ம் கயட்டுகயட. ம், டம், அஷ்மங்க
ழதமகம், டயதமம் னடமவப இந்டயரித

ம்ந்டணயல்மடவபதமகவும் றத்டயல் அப்தயக்க
னடிதமடவபதமகவும் இனப்வப. ஆமல் அபற்யன்
ம அழட ஈஸ்பமடேபம் இந்டயரிதத்டக்கு
ளநக்கயதணநிப்டமகவும், ற மடகணமகவும் உள்ந
ங்கர டத்டமல் கயவத்டபிடுகயட.

இந்டயரித பிதங்கள் ழம இனப்பற்மழழத

இந்டயரிதத்டக்கு அப்மற்ட் ஆத்ணமந்டத்வட, ஈஸ்ப
மைமத்கமத்வட ற்டுத்டயத் டனபட ம் ணடத்டயன்

என சயப்ன அம்சம். னவதில் ளசய்கய ஞ்ழசமசமம்

ன்கய கந்ட, னஷ், டெ, டீ, வழபத்தங்கள் ஞ்ழசந்டயரித
ளநக்தத்வடத் டக்கூடிதவபகநமல் ஆடடமன்.
உயத்டக்கநிழ ணமத்ணமவப ஏம்கம ஸ்பனொணமக,
 ஸ்பனொணமக, ஜ்ழதமடய ஸ்பனொணமகளபல்மம்
ளசமல்யதினக்கயட ஏம்கமம் ழகட்கய

இந்டயரிதத்டக்கமட; ம் னசய மர்க்கய
இந்டயரிதக்கமட; ஜ்ழதமடய மர்க்கய

இந்டயரிதத்டக்கமட. இந்டயரித ளநக்தங்கவநச்
சயற்யன்ம் ன்கயழமணமமலும் ணமத்ண
ம்ந்டத்ழடமடு அடேபிக்கும்ழமட இவபழத ழரின்ம்
டனகயன் ன்வட உயத்டக்கள் ணமத்ணமவபழத

இன்படிபணமக,, ஆந்ட ஸ்பனொணமகச் ளசமல்லும்ழமட
யவமட்டி பிடுகயன். இந்டயரித டேகர்ச்சய

பஸ்டக்கநமகத் ழடமன்றுகயவபகநிலும் ஈஸ்ப
மந்யத்தணயனப்வட கபமனும் பினடய ழதமகத்டயல்
ளடநிவுடுத்டயதினக்கயமர். ஈஸ்பன் இல்மட

இணயல்வ ன்மல், இபற்யலும் அபனுவத
மந்யத்தம் இனந்டடமழ ஆகழபண்டும்?கபமன் டன்
பினடயகவநச் ளசமல்லும்ழமட, "ஜ்ழதமடயஸ்கநில் மன்
லர்தன்" ன்னும்ழமட எநிதமக இனப்வடச்
ளசமல்யக் ளகமள்கயமர். இங்ழக உஷ்ஞனம்
அபர்டமளன்மகயட. அபழ "ணமத்டயல் மன் ணமர்கனய"
ன்கயழமட ிதமகவும் குநிமகவும் இனக்கயமர். டமன்
ரிடக்கலக்குள் இதற்வக இன்ம், இந்த்ரித ளநக்தம்

னலபடம் டனம் பந்டணமக இனப்டமகச் ளசமல்கயமர்.
இங்ழக 'பந்டம்' ன்டற்கு 'குறணமக' ன் ளதவ
கபமன் ளசமல்கயமர். அடமபட 'னஷ்ித்டக் குலுங்கச்
ளசய்கய ரிட' ன்கயமர். னஷ்த்வடச் ளசமன்டமல்

ஸ்ர்சமந்டம், ழத்மந்டம், க்மஞமந்டம் ன்னும்
னெக்கயன் இன்ம் னென்வனேம் ளசமன்டமகயபிடுகயட.
னர்ஞத்வட ின்ப்டுத்டயப் மர்க்கும்ழமட ணக்கு

ளடல்மம் சயற்யன்த்வட ணமத்டயம் டந்ட ழரின்த்வடத்
டடுக்கயன்ழபம அபற்மழழத ஈஸ்ப உமவ

ளசய்னேம் ழமட அவப னர்ஞர்த்டயல் ம்வணச் ழசர்க்கும்
ழரின்த்டக்கு மடணமகும் ன்ழட டமத்ரிதம்.

சப்டழண ிம்ணம், னொழண ிம்ணம், ழண ிம்ணம்,
கந்டழண ிம்ணம், ஸ்ரிசழண ிம்ணம் ன்று இப்ழமழட
ம்ணமல் னலடம் ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமபிட்மலும்
இவடக் ளகமஞ்சம் ஜமகமணமபட டுத்டயக்

ளகமண்ழதினந்டமல் எனமள் ன் ளடரிதமணல்
ழமகமட. இபற்யழ ங்கர டத்டயல் ளணய்ணந்ட ழமய்
டநித்டநிதமபட சப்ட ப்ம்ண அடேபத்வடப் ளறுபட
ணற்வடபி ணக்ழக சற்று ன்மகத்
ளடரிபடமதினக்கயட.
ங்கர ட கவ ன்ட ளகமஞ்சங்கூ கஷ்ணயல்மணல்
ழணமைத்வடழத பமங்கயக் ளகமடுக்கக் கூடிதட. பஞம
ீ

பமத்தம் என்வ வபத்டக்ளகமண்டு ஸ்பசுத்டயழதமடு
கந்ட பமசயத்ட ஆந்டணதணமக இனக்கக்
கற்றுக்ளகமண்டு பிட்மல் ழதமகம் ண்ஞ ழபண்மம்,

டஸ் ண்ஞ ழபண்மம். றணமக ழணமைத்வடழத
அவந்ட பிமம். அழடமடு ழதமகய ழதமகம் ளசய்டமல்,
டஸ்பி டஸ் ளசய்டமல் அபர்கலக்கு ணட்டுழண

ஆத்ணமந்டம் உண்மகயட. ங்கர டம் என்யல்டமன்,
அவட அப்தயக்கயபர் ணட்டுணயன்ய ழகட்கய
ல்ழமனக்குழண அழட அநவு ஆத்ணமந்டம்
உண்மகயட.
பமய்ப்மட்டு, பவஞ
ீ
ணமடயரி ஸ்பங்கழநமடு ழசர்ந்ட

ங்கர டம்டமளன்டயல்வ; ம்னடங்கம், மல்மபில்கூ

ல் தசுத்டத்ழடமடு றமடம் கந்ட பந்ட பிட்மல்
அட ளடய்பிக ஆந்டத்டயல் ம்வணச் ளசனகயபிடுகயட.
பமத்டயத, மட்டித பவககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
பமத்டயத, மட்டித பவககள்
பமத்டயதங்கநில் டந்த்ரீ பமத்தம், ந்த் பமத்தம், சர்ண
பமத்தம், ழம பமத்தம் ன்று மலு பவககள். டந்த்டீ
ன்மல் டந்டய. பவஞ
ீ
, டம்னர், தமழ், பக்கத்டய யடமர்,
மங்கய, ழணல் மட்டியனந்ட பந்டள்ந ிடில்

னடயதவப டந்த்ரீ பமத்தங்கள். ந்த்ம் ன்மல்
த்பமம். னல்மங்குனல், மதம், பக்கத்டய ளமய்,
ழணல்மட்டு க்நமரிளட் னடயத ந்த் பமத்தங்கள்.
ணற் பிட பமத்தங்கநில் வகபிமல் ணீ ட்டுபட,

வகதமல் bow ழமடுபட, டட்டுபட னடயதபற்மல்
ங்கர ட எய உண்மகயளடன்மல் இந்ட ந்த்
பமத்தங்கநில் ணட்டும் பமதிமல் கமற்வச் ளசலுத்டய
ங்கர டத்வட உண்டுண்ஞ ழபண்டிதினக்கயட.

மர்ழணமிதம்டமன் வகதமல் இதக்கப்ட்டும் எனபிட
ந்த் பமத்தணமக இனப்ட. அடயழ பமய்க்குப் டயல்
கமற்வக் ளகமடுக்க bellows (டனத்டய) இனக்கயட.
ஃப்லட்டிலும், மடஸ்பத்டயலும் த்பமங்கவநக் வக
பிமல் னெடித் டயக்கயழமளணன்மல்,
மர்ழணமிதத்டயல் ில்வகவந பிமல்
அலத்டபடம் டுப்டணமக இனக்கயட. 'ப்ரின்யிள்'

என்றுடமன். சர்ண பமத்தம் ன்வப ழடமவக் கட்டி
அடித்ட சப்டம் உண்மக்குவப. ம்னடங்கம், டபில், கம,

ழரிவக, கஞ்யம னடயத சர்ண பமத்தங்கள். ழம
பமத்தம் ன்டயல் அவடச் ளசய்படற்கு உழதமகப்டும்

ழமம் டமன் னக்தம். ழணமர்யங், மல்ம, ழசணக்கம்,
ணஞி னடமவப இடயல் ழசர்ந்டவப. இவப எழ என
ழமத்டமல் ணட்டும் ஆவபதமதினக்கும். டந்டய,

த்பமம் டவும் இமட. ணண்ஞமல் ணட்டுழண ஆட.
கம் மவடமன் அட. கநிணண்ஞிழழத என
டயனும china clay ன்கய ீங்கமமல் ஆ
கயண்ஞங்கலக்கு டங்கம் ன்று ளதர்.

கயண்ஞங்கநில் த்வட பிட்டு அபற்யன் ஏத்டயல்
இண்டு ளணல்யசம னெங்கயல் குச்சயதமல் டட்டி
ப்டஸ்பங்கவந உண்மக்குகயமர்கள்.

பமத்தங்கள் பவக இனப்டழம மட்டிதத்டயலும் 
உண்டு. னக்தணமக டமண்பம், மஸ்தம் ன் இண்டு,
னனர்கள் ளசய்பட, ளௌன கம்ீம் யவந்டட
டமண்பம். ஸ்டயரீகள் ளசய்பட, யடணமக இனப்ட
மஸ்தம். ழணஸ்பன் ளசய்பட டமண்பம், சயப

டமண்பம், ம டமண்பம், ப்நத டமண்பம், ஊனயத்
டமண்பம் ன்ளல்மம் ளசமல்கயழமம். அம்ிவக
ஆடுபட மஸ்தம். 'மஸ்த ப்ரிதம', 'தகரி' ன்று
'யடம

ஸ் மண'த்டயல் ளதர்கள் பனகயன்.

ளடய்பங்கநின் ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ளடய்பங்கநின் ளடமர்ன

ங்கர ட, மட்தக் கவகலக்கு ளடய்பங்கழநமழமழத

இப்டி ம்ந்டம் ற்டுத்டயதினக்கயட. மனெர்த்டய
ழம ழமகத்டயழ டவும் கயவதமட ன்று இன்று
ழமகத்டயயனக்கய அயஜர்களநல்மனம் ளசமல்கயமர்கள்.
ம் ழடசத்டக்கு ளமம் உசந்ட 'யம்'மக ளபநி
ழடசத்டயயனக்கயபர்கலக்கு டமபட 'ப்ளன்ட்'
ண்டபளடன்மல் மமகங்த்டயழ ம
பிக்ம்டமன் ளகமடுக்கயமர்கள். அந்யத ழடச

ம்னேீதங்கலக்கு ணயல்யதன், இண்டு ணயல்யதன் மர்
பிவக்குப் ழமபட ம் ழகமபில்கநியனந்ட டயனடி
மமடமளன்மல், அந்ட மமபின் சயப்ன

னலபடம் த்டமல் ற்டுபடடமன். ர்த்ட கஞடய,
கமநிங்க ர்த்ட னெர்த்டய,  ஸ்படய
ன்ளல்மனம் மட்டிதனெர்த்டயகநினக்கயன்.
பமத்தங்கவந டுத்டக் ளகமண்மலும் எழ ளடய்ப
ம்ந்டந்டமன். கவத் ளடய்பம் ன்ழ ளசமல்கய

ஸ்படய வகதில் பவஞ
ீ
இனக்கயட. பவஞடமன்
ீ
ம்
ங்கர டத்டக்ழக ீபமடி ன்மர்கள். அடமல்
எவ்ளபமன ளடய்பத்டக்கும் உள்ந பவஞக்ளகன்று
ீ
என
ளதர் உண்டு. 'கச்சி' ன்ட ஸ்படயதின் பவஞ.
ீ
'பிஞ்ச்தம

கமதந்டீ' ன் 'ளநந்டர்த

ரி'ஸ்ழமகத்டயல், ஸ்படயதமபள் அம்ிவகதின்
ந்யடயதிழ சயபீ வகவந பமதமல் மடிக்ளகமண்ழ
'பிஞ்சய'பமசயக்கயமள்

ன்று ஆசமர்தமள்

பர்ஞித்டயனக்கயமர். 'பிஞ்சய' ன்ட பவஞக்கு
ீ
என
ளமடப் ளதர்.

'மட

கமம்' ன்டமக ங்கர டத்டயல் ண

உத்க்னஷ்ணமவடச் ளசமல்கயழமம். த்தமகம
ஸ்பமணயகலக்கு ங்கர ட சமஸ்த் னஸ்டகத்வடக்
ளகமடுத்ட அடேக்யத்டபர் மடர்டமன். "மட
குனமணய" ன்று அபர் ழணழழத டயதமவகதர்பமள்

மடிதினக்கயமர். மடர் வகதிலும் பவஞ
ீ
இனக்கயட.
அந்ட பவஞக்கு
ீ
'ணகடய' ன்று ழர். " ம் இவ ல்
பவஞ
ீ
பமசயக்கும்ழண " ன்டமக அப்ர் ஸ்பமணயகள்
ணசயபன் பஞமகமம்
ீ
ளசய்ட ளகமண்டினப்வடச்
ளசமல்கயமர். வகமத்டக்கு அடிதிழ ணமட்டிக்
ளகமண் மபழஞச்பன் அடயயனந்ட பிடுடுபடற்கமகத்
டன் சயறகள், ம்னகள் ஆகயதபற்வ அறுத்ட பவஞ
ீ
ண்ஞி, அடயல் மணகமத்வட பமசயத்ழட ஈஸ்பவப்
ிரீடய ண்ஞி ணீ ண்மளன்று கவட. கயனஷ்ஞ ணமத்ணம
ன்மழ அபழமடு இவஞ ிரிக்க னடிதமடடமகப்
னல்மங்குனல் பந்ட பிடுகயட. ழபடழகமமன்,
னந ீடன் ன்ளல்மம் அபனக்குப் ளதர்கள்
ற்ட்டினக்கயன்.

ப்ழடம ஸ்ழடமத்ம் ன்று என்று உண்டு. அடயழ
அத்டவ ளடய்பங்கவநனேம், கர ட பமத்தங்கழநமடு

ம்ந்டப்டுத்டயச் ளசமல்யதினக்கயட. மைமத்
ழணஸ்பன் ப்ழடம கமத்டயல் அம்மவந த்
ீத்டயல் உட்கமர்த்டய வபத்டபிட்டு அபலக்ளகடயழ,
வகம ணவதிழ ம் ளசய்கயமமம்.
அபனுவத மன்றக்குத்டமன் ஆர்க்ளகஸ்ட்மபமக
அத்டவ ழடபர்கலம் பமத்தம் பமசயக்க

பந்டயனக்கயமர்கநமம். பமக்ழடபிதம ஸ்படய பவஞ
ீ

பமசயக்கயமநமம், பவஞக்கு
ீ
'பல்கய' ன்று என ழர்.

அந்டப் ழவடமன் இங்ழக ளசமல்யதினக்கயட. இந்த்ன்
னல்மங்குனல் ஊடகயமமம். ிம்ணம மல்ம
ழமடுகயமமம். க்ஷ்ணய பமய்ப்மட்டுப் மடுகயமநமம்.
பிஷ்ட ம்னடங்கம் பமசயக்கயமமம். ந்டயழகச்பவத்டமன்
ளமடபில் ம்னடங்கத்டக்கு ளசமல்பட பனக்கம். ஆமல்
ப்ழடம டமண்பத்டயன் ழமட ந்டயழகச்பர்
தணமின் மபண்தத்டயல் டன்வழத ணந்ட

ழமய்பிட்மர் ழமயனக்கயட*1. அடமல் ணமபிஷ்ட
ம்னடங்கம் பமசயத்டயனக்கயமர். ழணஸ்பழமடு
ணமபிஷ்டவுக்கு த்டவ பிடணம

உவுகநினக்கயன் ன்று ம் ஆசமர்தமள்
'சயபமந்டரி'தில்

"மஞத்பம் ரித்பம்" ன்

ஸ்ழமகத்டயல் அடுக்கயக் ளகமண்டு ழமகயழமடம் அபர்

சயப டமண்பத்டக்கு ணத்டநம் ளகமட்டுபவட " ம்னடங்க
படம "ன்று குயப்ிடுகயமர்.
ப்ழடம மட்தத்டயல் அம்ிவகவத சயப டமண்பத்வட
ளபறுழண மர்த்டக்ளகமண்டு யப்பநமக ணமத்டயம்
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட ஆந்ட டமண்பத்வட

ணட்டுணயன்யக் கல்ப் ிநதத்டயல் ல்மபற்வனேம்
டன்ில் எடுக்கயக் ளகமண்டு ஈஸ்பன் ம்ம
டமண்ம் ளசய்னேம்ழமடம் அம்மள் எனத்டய ணட்டும்
அனயந்ட ழமகமணல் அவடப் மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமள்
ன்று யடம ஸ் மணத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட:
ணழச்ப ணம கல் ணம டமண்ப மையஞ ீ.

அந்டப் ழடபவடவதழத ங்கர ட ழடபவடதமகச்

ளசமல்லும்ழமட ம ணமடங்கய, ம ச்தமணநம ன்று
ளதர். " ணீ மைய ழண னடம் ழடய ... ம ணமடங்கய
"ன்று டீையடர் மடிதினக்கயடி ணடவதிழ யத்த
பமம் ண்டகய ணீ மையதமபள் மசக்டய

ங்கர டத்டயன் அடய ளடய்பணமக இனக்கப்ட் அபம்
(ழகமம்) டமன். கமஞ்சரனத்டயல் கமணமைய ழகமதியலும்
இபலக்குத் டி ந்டய இனக்கயட. 'ச்தமணநம

டண்கம்'இப்டி ங்கர டனெர்த்டயதமக இனக்கப்ட்
மசக்டயவதப் ற்யதழட. ' பத்ணமம 'ன்டமக '
ஏம்கம ஞ் சுகர ம் ' ன்று ஆம்ிக்கய - ஸ்டடய

என்வக் கமநிடமன் ளசய்டயனக்கயமன். அடவும் இந்ட
ச்தமணநம ழடபிவதப் ற்யதடடமன். அடயழ இபலம்
ஸ்படயவதப் ழமழப வகதில் பவஞ
ீ
வபத்டக்
ளகமண்டினப்டமகச் ளசமல்யதினக்கயட. "பஞம
ீ

ங்க்மந்ட கமந்ட ஸ்டமம்". யத்டயல் ணட்டும்
அபலக்கும் இபலக்கும் ழர் பித்தமம். ஸ்படய

ல் ளபலப்ன. இபழந சமம்ல் கறுப்ன. அடமல்டமன்
'ச்தமணநம'ன்று

ளதர். இபலவத மபண்தம் யவந்ட

வகதின் டேிபில் பவஞதின்
ீ
டந்டயகநில் ப்ழமடம்
ஞ்சமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயட. அபள் இப்டி
இனக்கயமளநன்மல் மனம் ங்கர ட உமவதமல்
அபவநப் ிடித்டபிமம் ன்று அர்த்டம். யவத

சமஸ்த்மப்தமம் ண்ஞி, ழதமகமடயகநமல் சயத்டத்வட
யறுத்டய பசப்டுத்ட னடிதமட மனம் ஸ்பங்கநில்
திப்டமல் ணவ யறுத்டய அபலவத சஞம

பிந்டத்டயல் அவடக் கயத்டயபிமம். றணமக அபள்
கமைத்வடப் ளற்றுபிமம்.

'ப்ழடம

ஸ்ழடமத்'த்வடப் ழம அந்ட ப்ழடம கம

ம டமண்பத்வட பர்ஞிப்டமக 'சம்ன 

அஷ்கம்' ன்று என்று உண்டு. இட டஞ்ய ண்ஞி
ஸ்ழடமத்ம். அபர் ஆடயழசன் அபடமம். அபவப்
ழமழப மமழபமடு டம இனக்கும் வ்தமக் மடர்
னயக்கமல் ளற்பர். மம்ன, னய னடம க்னொ

ந்டக்கவநனேம் ங்கர ட மட்தங்கள் ப்ழவணதமய்,
சமந்டணமய் ண்ஞிபிடுகயளடன்று அர்த்டம். இந்ட
'அஷ்க'ஸ்ழமகங்கநின்

ளசமல்வணப்மலும், கடயதமலும்,

ளசமல்கயழமழட டயழ மட்டிதம் க்கயட ழமன்
ப்வண டட்டும். இவட ப்ழடம னவதில்

ந்னத்ழதமசமம் ண்ஞ ழபண்டித இத்டயல்
பமஸ்டபணமகழப சந்த் ளணௌந ீச்பனக்கு மட்டிதணமக

அர்ப்ஞிக்க ழபண்டுளணன்று க்கு ஆவசதமதினந்டட.
ணத்டயழ ஸ்த்ரீகள் ஆடுபடற்கு இணயல்வ. அடமல்,
த்பிதத்வடழதம கர ர்த்டயவதழதம னன்ிட்டமதில்மணல்
னமங்கணமக ஈஸ்பனுக்கு ணர்ப்ஞணமபடடமழ
ன்டமல் ம்னவத ஆஸ்டம (ங்கர ட)
பித்பமவழத*2 இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டக்கு அிதம்
ிடிக்கும்டி ளசமன்ழன். அபர் னடயல்

தந்ழடழமய்பிட்மர். 'த்டவழதம பனம் மட்த
சயவை ளசமல்யக் ளகமண்மல்டமழ இட பனம்? டணக்குப்
மட்டில் உள்நட ழம மன்யல்
ரிசதணயல்வழத'ன்டமல் தப்ட்மர். மன்டமன்
"என்றும் தப் ழபண்மம்! மமவப யவத்டக்
ளகமண்டு, குதபன் கநிணண்வஞத் டவபக்கய ணமடயரி
கமமழ ண்ஞிக்ளகமண்டு, ளசமல்ழமகய ழமக்கயல்

வகவதக் கமட்டிக்ளகமண்டு ழம. ரிதமய்

பந்டபிடும்"ன்று வடரிதம் ளகமடுத்ழடன். அப்டிழத
ன்மக அவணந்டட. சயடம்த்டயழ சுத்ட ணத்டநம்
ன்கய 'ஸ்ளல் வப்'ணத்டநம் மமவுக்கு
பமசயக்கப்டுகயட. அடமல் இந்ட சம்ன 

அிதத்டயன் ழமடம் இங்ழக சுத்டணத்டநம் பமசயக்குணமறு
ற்மடு ளசய்டட. சங்க மடத்வடனேம் ழசர்த்டக்
ளகமண்ட. இடமல் னவதிழழத மந்யத்தம்
கூடுடமகய பிட்மற்ழம இனந்டட.

இடற்ளகல்மம் ன் அர்த்டளணன்மல் ச்னடய-த
சங்கர டம், ந்னத்தம் ல்மழண உவதமக
அப்தயக்கப்ட்மல் ம்வண ஈஸ்ப

ந்யடமத்டயழழத ளகமண்டுழமய் யறுத்டயபிடும்.

னடிபிழ அந்ட ந்யடமம் ங்ழக இனக்கயட? ம்
ஹ்னடதத்டக்குள்ழநழதடமன். அடற்குள்ழந அங்கய
ஆத்ணமந்டத்வட அவத ங்கர டம் என பனய.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1. ந்டயழகச்பரின்

இன ளகமம்னகலக்கயவழதடமன் ஈசன்

ப்ழடமத் டமண்பம் ளசய்பட.
*2. வபமஞ்சயதம்

மணசந்டயய்தர்.

இவசதமல் அன்னம், அவணடயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
இவசதமல் அன்னம் அவணடயனேம்

ழபடமந்டத்டயழ ல்மம் உள்நத்டக்குள்ழந ஹ்னடத
குவதில் சமந்டத்டயல் எடுங்கயபிடுபடமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட சமந்டத்டயழ ழசர்க்கத்டமன்
ங்கர டம் ற்ட்டினக்கயட*. சயதமணநம ன்று ங்கர ட
னெர்த்டயதமகப் மசக்டய இனக்கயழமட அபலவத
உள்நம் அப்டிழத குவனந்டயனக்கயட (ம்னடந

ஸ்பமந்டமம்) ; அபள் ண சமந்வடதமக இனக்கயமள்
(சமந்டமம்) ன்று கமநிடமன் 'பத்ணமம'பில்

ளசமல்கயமர். உள்நக் குவனவு ன்ட ப்ழவண, கனவஞ
ங்கர டத்டயமழ ஆத்ண சமந்டம் உண்ம ிகு,
கனம் அந்ட ஆத்ணமழப ன்டமல் ல்மபற்யனம்
அன்ன. ளமங்குபவடத்டமன் சமந்டமம், ம்னடந ஸ்பமந்டமம்
ன்று கபி ளசமல்கயமர். இந்த்ரித இன்ணமதில்மணல்
ஆத்ணமந்டத்டயல் ழசர்ப்டமழழத ங்கர டம் இப்டிப்ட்
ப்ழவணனேள்நத்வட உண்மக்குகயட. யவத்டப்

மர்த்டமழ ணம் குநிர்கயட. அம்ிவக பவஞதில்
ீ
சப்ட
ஸ்பங்கவநனேம் ணீ ட்டிதடி, அந்ட ரீங்கமத்டயழழத

ளசமக்கயப் ண சமந்வடதமக இனக்கயமள்; அபலவத
ஹ்னடதம் னஷ்ம் ணமடயரி ணயனடநணமக ஆகய கனவஞ
ணடவபப் ளமனயகயட. இவட யவக்கும்ழமட

க்டர்கலக்கும் ணம் குவனகயட. க்டயனேம், அன்னம்,
சமந்டனம் டன்மல் ற்டுகயன். பர்ஞமடீடணம
சமந்டத்டயல், ஆந்டத்டயல் னலகயதினக்கய ங்கர ட
அம்ிவக ணக்கும் சமந்டம், ஆந்டம், அன்ிமல்
குவனந்ட ணம் னடயதபற்வ அடேக்யக்கயமள்.
'ங்கர ட

னெர்த்டய' ன்கயழமட அபள் உத்ழடசம் ண்ஞி,

அடமபட deliberate -ஆக இப்டிச் ளசய்கயமளநன்று
ழடமன்பில்வ. ப்ட ஸ்பங்கநில்

ணயக்கழபண்டுளணன்டற்கமகத்டமன் அபள் பவஞவத
ீ

ணீ ட்டுபடமகத் ளடரிகயட. " ரிகணடய டமம் "ன்று
ப்ட ஸ்ப்டஸ்பமந்டப்டுபநமகழப ஸ்ழமகத்டயல்
ஆம்ித்டயனக்கயட. அபள் அப்டி ஆந்டப்ட்மல்,
ழமகம் னம அபலக்குள் இனப்டமல் ழமகனம்
ஆந்டப்டுகயட. இப்டி ழமகம்

ஆந்டப்டுபடற்கமகத்டமன், ழமகத்டயல் ஆந்டத்வட
ஊட்டும் ங்கர டக் கவக்கு அடேக்ம் ளசய்படற்கமகத்
டமன் ப்ட ஸ்பங்கநில் யத்ட அபலம்

ஆந்டயக்கயமள். இங்ழக 'ரிகணடய'தில் கநிப்பள்
ன்று கமநிடமன் ளசமல்யதினக்கயமற்ழமழப

டயதமவகதர்பமலம் ஈஸ்பவ 'மட டடேம் அயசம்'
கர ர்த்டத்டயல் 'ரிகணடய ப ப்ட
ஸ்பபித்தமழமம்' ன்கயமர். மம்

உத்ழடசயக்கமபிட்மலும் ப்டஸ்பத்டயல் ஹ்னடதம்
தித்ட இனந்டபிட்மல் சமந்ட ம் டமமக
உண்மகயபிடும். 'சமந்டமம்' ன்று கமநிடமன்

ளசமன்வடழதடமன் டயதமவகதர் க்னடயதில் 'பிண
ஹ்னடத' ன்று ளசமல்யதினக்கயட. பிண ஹ்னடதம்
ன்ட அடயல் சமந்டய, ப்ழவண இண்டும்

அங்கயதினப்வடக் குயக்கயட. அடமபட கமநிடமன்
'ம்னடந

ஸ்பமந்ட' ன்டயல், ளசமன் அன்னம் 'பிண

ஹ்னடத ன்டயல் பந்டபிடுகயட. 'ஸ்பமந்டம்' ன்மல்
'ஹ்னடதம்' டமன்.

ங்கர டத்டமல் சமந்டம் பனம்.

அழடழம சமந்ட த்டயழ ங்கர டம் டமமக
யவந்டபிடும். இடமல்டமன் டமசயப ப்ம்ழணந்டயமள்
ழமன் ணமஜமிகள் கூப் மடிதினக்கயமர்கள்.

ங்கர டத்டக்கமகழப ங்கர டம், அல்ட ஆத்ணமவுக்கமக

ங்கர டம் ன்று மடிக் ளகமண்டினந்டமல்டமன் யவந்ட
சமந்டம் அடயழழத ற்டும். 'ங்கர டம் அப்தயத்டம்

அசமந்டணமதினக்கயழட' ன்மல் ணஸ் ழபறு வடழதம
ஆவசப்டுகயட ன்று அர்த்டம்.ங்கர டத்வடக் ளகமண்டு
டயபிதழணம னகழனம ழபண்டும் ன் ஆவசதினந்டமல்
னர்ஞன், அடமபட யவந்ட சமந்டம் ற்மட.
அப்ழமடங்கூ சய சய ணதங்கநில் சமந்டம்
உண்மகும் - ழடன் டுத்டபன் னங்வகவத

க்கயக்ளகமண்டு ழடம ளகமஞ்சம் னசய மர்ப்ட ணமடயரி.
மக்கய ழடவ அபன் மஸ்பமடம் ண்டபடயல்வ.
அட கவக்குப் பிவக்குப் ழமகயட. இப்டி

ங்கர டத்வட பிவ ண்டபட, அடமல் னகழ் டுப்ட
ன்கயழமடகூ பித்பமன்கள் அவ்பப்ழமட டன்வ
ணந்ட மடுகயமர்கள்; ம்வணனேம் 'டன்வ ணக்க'ப்

ண்டகயமர்கள். இடயழ ளகமஞ்சம் சமந்டம், ந்ழடமம்
அவகயழமம். டயதமவகதர் ணமடயரி ஹ்னடத னர்பணமக
அடயழழத ஈடுட்டு ழபறு ிழதமம்

ழபண்மளணன்று இனந்டபிட்மல் யவந்ட சமந்டம்,
ழமந்டம் ல்வதில்மணல் கயவத்டபிடும். ல்
மழடமமகர்கநமமல் ஹ்னடதம் னஷ்ம் ழமல்

ம்னடபமகயபிடும். டயதமவகதர், ழகமமகயனஷ்ஞ மடய
ழமன்பர்கநிம் னகயபர்கள், அபர்கலவத

ஹ்னடதம் கனவஞழதமடு ணயனடபமக இனந்டட ன்று
லடயதினக்கயமர்கள். இன்வக்கும் உத்டணணம
மகபடர்கநிம் னகுகயபர்கள் அபர்கலவத
ளணன்வணதம ணவப் ற்யச் ளசமல்கயமர்கள். -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------* "ளடய்பத்டயன்

குல்" னடற் குடயதில் 'ங்கர ட ையதம்

சமந்டழண'னும் உவ மர்க்க.
மட-மட்டிதங்கநியனந்ழட ஸ்னஷ்டினேம் னக்டயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
மட மட்டிதங்கநியனந்ழட ஸ்னஷ்டினேம் னக்டயனேம்
சக்டய, சக்டய ன்று ளசமல்ப்டுகயபழந இப்டி அங்கய
னத்ணமக சமந்டணமதினக்கயமற்ழம, ழபடமந்ட சமந்ட
பிசமணமக இல்மணல் ப்மஞசக்டயதின் பினயப்வனேம்

லச்சயவதனேம் ணக்குள் னர்ஞணமக ற்டுத்டயக் ளகமண்டு
அடன் னெழண னடிபில் அத்வபட சமந்டத்டயல் ழசர்க்கய
என ணமர்க்கம் உண்டு. குண்யீ ழதமகம் ன்று ளதர்.
அவடப்ற்யச் சுனக்கணமகச் ளசமல்படமமல்:
னளகலும்ின் அடிதிலுள்ந னெமடமம் ன்டயயனந்ட

உச்சந்டவ பவதில் என னக்தணம மடி இனக்கயட.
னெமடமத்டயல் இனக்கய ிமஞ சக்டயவத இந்ட மடி
னெம் உச்சந் டவதில் ழசர்த்ட பிட்மல் அத்வபட
னக்டய யத்டயக்கும். இந்ட மடிதில் ஆறு சக்ங்கள்
இனக்கயன். ிமஞமதமணம், ணந்த்ம், டயதமம்

னடமபற்மல், ல்மபற்றுக்கும் கர ழனனேள்ந னெமடம
சக்த்டயயனந்ட ழணழ உள்ந எவ்ளபமன சக்ணமகக்
'குண்யீ' ன்கய

ப்மஞ சக்டயவத ற்யக்ளகமண்டு ழமக

ழபண்டும். இபற்யல் ஹ்னடதத்டக்கு ழழ இனக்கய

சக்த்டயல் ிமஞவனேம் ணவனேம் யறுத்டம்ழமட

அங்ழக டமமகழப 'அமடணமக' எயக்கய ிஞப

சப்டத்வடக் ழகட்க னடினேம். அடமல் இடற்கு அமட
சக்கம் ன்ழ ளதர். எவ்ளபமன சக்கத்டயலும் சயபசக்டய டம்டய எவ்ளபமன னொத்டயயனப்மர்கள். அந்டந்ட
சக்கத்டயல் அடற்கம னொத்டயல் ழணஸ்ப

மசக்டயகவந த்தமம் ளசய்த ழபண்டும். இந்ட
பிதங்கவந 'ளநந்டர்தரி'தில் ம் ஆசமர்தமள்
ளசமல்யக்ளகமண்டு பனம்ழமட னெமடம சக்த்டயல்
அம்மள் ஈஸ்பன் இண்டு ழனழண ம்

ளசய்பர்கநமக பிநங்குகயமர்கள் ன்று ளசமல்கயமர்*.
பமஸ்தம் ன் ளண்கலக்கம த்வடச் ளசய்னேம்
'ணதம' ன்னும்

னொத்டயல் அம்மள் இனக்கயமநமம்.

ப ணம டமண்பம் - டமண்பம் டமன்
னனர்கநின் ம் ன்று னன்ழழத ளசமன்ழன்
அவடச் ளசய்கய ஆந்ட வபர் ன் னெர்த்டயதமக
ஈஸ்பன் இனக்கயமமம். இங்ழக அபர் ஆடுபட
ஊனயக்கூத்ட ன் ம்ம ணல். ஊனயதில்
அனயந்ட ழமகத்வட ணறுடி ஸ்னஷ்டி

ளசய்படற்கமகழபடமன், க-ிதமக, அம்ணம-

அப்மக்கநமகத் டமங்கநினபனம் க ழமகங்கவநனேம்
ளற்ளக்க ழபண்டுளணன்ழடமன் இங்ழக ழணஸ்பனும்
மசக்டயனேம் ர்த்டம் ளசய்கயமர்கநமம். டமதின் அன்ன

ணயநிர்கய மஸ்தத்வட அம்ிவகனேம், டகப்மக உவக
அக்கயதமலபடற்குரித கமம்ீர்தம் யவந்ட
டமண்பத்வட சயபளனணமனும் னெமடம சக்த்டயல்
ஆடிக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். ஆந்ட வபி ன்று என

மகத்டயன் ழர் ளசமல்கயழமழண, இங்ழக ஆந்ட வபரின்

சக்டயதமக இனக்கப்ட் ணதம ழடபிதின் இன்ளமன
ளதர்டமன் அட.

மடம், ம் இபற்யயனந்ழட ஸ்னஷ்டி ன்று
ளசமல்படயயனந்ட இந்ட கமந்டர்ப பித்வதகநின் ளனவண
ளடரிகயட. Vibration-கநியனந்ழட creation (அடயரிவுகநியனந்ழட
வப்ன) ன்கய தன்ஸ் ளகமள்வகனேம் இடவும்

என்றுடமன். வபப்ழன் (அடயர்வு) ன்ழட ஆட்ம்
டமழ?சப்டத்டயன் பிடணம ஆட்ம் ங்கர டம்;
னொத்டயன் பிடணம ஆட்ம் மட்டிதம். னணய, லர்தன்,
சந்டயன், ைத்ம், கயம் ல்மம் சுற்யச் சுற்ய
ஆடிக்ளகமண்டுடமினக்கயன். சயன்டற்ளகல்மம்

சயன்டம அடவுக்குள்லம் ளக்ட்மனும், ப்ழமமனும்
ம் னடிதமட ழபகத்டயல் மட்டிதம் ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயன். இந்ட மட்டிதம் க்கமபிட்மல்
அவப அட ன் னொழண ளனடிதமட.
ஸ்னஷ்டி இடயயனந்டடமன் ிக்கயட ன்டமழழத

ஸ்னஷ்டிதியனந்ட பிடுடுபடற்கும் இடன் னெத்டக்குப்
ழமக ழபண்டும் ன்றுடமழ ஆகயட? அடமல்டமன் கர ட,
பமத்த, ந்னத்தங்கவநழத ழணமைணமர்க்கணமக
அப்தயக்கச் ளசமல்யதனக்கயட.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* த்பமடமழ

னெழ ன்று ளடமங்கும் 41-பட ஸ்ழமகம்.

கவப் ளரிதமர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)

கவப் ளரிதமர்கள்
இடயல் யத்டயதவந்டபர்கள் கமந்டர்ப பித்வத குயத்ட
அழக சமஸ்டயங்கவநத் டந்டயனக்கயமர்கள்; அழகம்
மயத்தங்கவநனேம் ணற்பர்கள் மடுபடற்குத்
டந்டயனக்கயமர்கள். ட ரியவத னக்தணமகச்

ளசமன்மலும் ழபறு அழக ரியகள் ளடய்பிக
னனர்கலம் இபர்கநில் இனக்கயமர்கள். மடர்,
அகஸ்த்தர், ணடங்கர், ஆஞ்சழதர், ந்டயழகச்பர்
ழமன்பர்கவந ங்கர ட உமகர்கநமகவும்,
சமஸ்த்கமகர்கநமகவும் ளசமல்யதினக்கயட. 'டேண
ழடமடி' ன்ழ ழடமடி மகத்டக்குப் ளதர். (கல்தமஞி,
சங்கமஞம், வபி, ண்னகப்ரிதம, மணப்ரிதம.

கப்ரிதம*ன்ழ ளடய்ப ம்ந்டணமக அழக மகப்
ளதர்கள் இனக்கயன்.) ணக்குக் கயவத்டயனக்கய
சுபடிகநியனந்ட சமர்ங்க ழடபர், ழமணழடபர்,
மணமணமத்தர், ணந்டயரிதமகவும் அத்வபட சமஸ்த்த்டயல்

கவகண்பமகவுணயனந்ட ழகமபிந்ட டீையடர், அபனவத
னத்ம ழபங்கணகய னடயதபர்கள் சங்கர ட
சமஸ்த்த்டக்கு ைஞங்கள், பிபஞங்கள் ளகமடுத்ட

உகரித்டயனப்ட ளடரிகயட. ணழந்த் பர்ணம, குமட
மதக் ழமன் மமக்கலம் இப்டி
உகரித்டயனக்கயமர்கள். குடுணயதம ணவதில்
(னடக்ழகமட்வக்குப் க்கம்) சங்கர ட சமஸ்த்ம் ற்ய
ணழந்த் ல்பின் ம்ஸ்க்னடக் கல்ளபட்டு
இனக்கயட. டற்ழமட வனவதிலுள்ந பவஞக்கு
ீ
'குமட

பவஞ
ீ
' ன்று மதக் மமவப வபத்டத்டமன்

ளதர் ற்ட்டினக்கயட. இப்டிப்  ழர் சங்கர டத்டயல்
யவந்ட ஜமம், அடேபம் ளற்பர்கள்.

னர்பத்டயல் ழடசம் னமவுக்கும் எழ ங்கர ட னவடமன்
இனந்டளடன்றும், னகமத ஆட்சயதில் பக்ழக ல்மத்
டவகநிலும் foreign influences (பிழடச அநமபல்கள்)

அடயகணமின் அங்ழக யந்டஸ்டமி ங்கர டளணன்றும்,
டையஞத்டயல் கர்மக ங்கர டளணன்றும் ிரிந்டடமகவும்
ளடரிகயட.
ளணட்வணத்ட மயத்தம் ளசய்டயனப்பர்கநில் சரித்
கமத்டயழ ண்டறு பனத்டக்குனன் 'கர ட

ழகமபிந்டம்' இதற்யத தழடபவ னடமபடமகச்
ளசமல்கயமர்கள். அப்னம் னக்தணமகச் ளசமல்பட

னந்டடமஸ். 'கர்மக' சங்கர டம் ன்ழ அபமல்டமன்
ளதர் உண்மடமக என அிப்மதம். இபர்கள்
இனபனம் க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவபப் மடிதபர்கள்.
மமதஞ டீர்த்டனம் 'க்னஷ்ஞ ீ ம டங்கயஞி' ன்ழ

மடிதினக்கயமர். ஊத்டக்கமடு ழபங்கசுப்வதர் டணயனயல்
ண்ஞினேள்ந 'க்னஷ்ஞ கமம்'இப்ழமட ிணமகய

பனகயட. த்மச மணடமஸ் னலக்க மணணமகழப

கர ர்த்டவகள் ளசய்டயனக்கயமர். ம் சங்கர டத்டக்ழக னக்த
னனர்கநமக 'த்ரினெர்த்டயகள்' ப்டுகயபர்கநில்
டயதமவகதனம் பிழசணமக மணமர்ப்ஞணமகழப

மடிதினக்கயமர். சயபன், அம்மள் னடமபர்கள் ணீ டம்
சயற்சய க்னடயகள் ளசய்டயனக்கயமர். னத்டஸ்பமணய
டீையடர் தமர், ணமரிதம்ணியனந்ட ஆம்ித்ட என
ஸ்பமணய பிமணல் அத்டவ ளடய்பங்கவநனேம்

மடிதினக்கயமர். சயதமணம சமஸ்டயரிகள் அம்மள்

எனத்டயவதழத மடிதினக்கயமர். ழகமமக்னஷ்ஞ
மடயதமனம், னத்டத்டமண்பர், ணமரினத்டமப்ிள்வந
னடயதபர்கலம் சயபவழத, அடயலும் னக்தணமக
மமவபழத மடிபர்கள். அனஞமசக் கபிமதர்
'மண

மகம்'ன்று ளசய்டயனக்கயமர். கயயஸ்டபம

ணமதபம் ழபடமதகம் ிள்வந ர்பணட ணணமக
க ணமத்ணமவபக் குயப்ிடும்டிதம ழபடமந்டப்
மல்கள் மடி வபத்டயனக்கயமர். ம் கமத்டயலும்
மண்டித்தம், க்டய உள்ந மயத்தகர்த்டமக்கள்
இல்மணயல்வ.
அன்யயனந்ட இன்றுபவ தமமதினந்டமலும்
ளடய்பத்வடக் குயத்டத்டமன் மல் இதற்றுபளடன்றும்,
'ளக்னைர்

டீம்' ன்னும் ளௌகயக பிதணமக

இதற்றுபடயல்வளதன்றும் இந்டயத ணன பநர்ந்ட
பந்டயனக்கயட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* கன்:

கன் ன் அக்கவ பவடத்ட வமணன்.

மட்டு-ளடமனயல்-பமழ்க்வகப் மல்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
மட்டு-ளடமனயல்-பமழ்க்வகப் மல்கள்
மட்டுப் மல்கள் ன்று ன்று என ிரிவு. இப்டிழத
மட்டு ணக்கலக்ளகன்று கூத்டம், பிடணம

ங்கலம் இனக்கயன் - ககம், கமபடிதமட்ம்,

ளமய்க்கமல் குடயவ. டபமமலும் ஈஸ்ப சம்ந்டம்

ப்டிதமபட பந்ட ழசர்ந்டபிடும். ளடம்ணமங்கு, கமபடிச்
சயந்ட, ளமண்டிச் சயந்ட னடமவப மட்டுப் மல்
பவககள். உலகயபன், ற்ம் இவக்கயபன், கு
ஏட்டுகயபன், மம் இலக்கயபன், டதிர் சயலுப்னகயபள்,
ளல்லு குத்டகயபள் ல்மனழண மடிக்ளகமண்ழ

ளடமனயல் ண்டகயமர்கள், ழபவதின் ல ளரிக்கமணல்
ழபவவத ணசுக்குப் ிடித்ட ணமடயரி ணமற்யத் டனகய
ணனந்டமகப் மட்டு இனக்கயட.  ழர் மடி

ஆடிக்ளகமண்டு ழபவ ளசய்கயழமட மஸ்டய
ழபவனேம் க்கயட. இந்டப் மட்டுகநிலும்
ளகமஞ்சணமபட ளடய்ப ம்ந்டம் ளடமட்டுக்
ளகமள்நமணயமட.
ணசுக்கு உத்மத்வடக் ளகமடுத்ட அடமழழத
சயணணம சரீ உவனப்வனேம் சுணமக்கயத் டனகய
ஆற்ல் இவசக்கு இனப்ட ழமழப, ந்ட

உஞர்ச்சயதமமலும் அவட ன்மக கயநயபிட்டு ம்
ணவ பிட்டுக் ளகமட்டும்டிப் ண்ஞி, இடமல்
அப்னம் சமந்டயவத உண்மக்கும் ஆற்லும் அடற்கு
இனக்கயட. சமந்டம் டனம் சக்டயக்குத் டமமட்வ
த்னஷ்மந்டம் கமட்டிமல் ழமடம். த்டவ
டஷ்த்டம் ண்டகய குனந்வடதமமலும் கமயல்
ழமட்டுக் ளகமண்ழம டெநிதில் ழமட்ழம டமமட்
ஆம்ித்ட பிட்மல் அப்டிழத ணதங்கயத் டெங்கயப் ழமய்
பிடுகயட. ர்ப்ம்கூ ங்கர டத்டயல் கட்டுப்ட்டு
தித்ட யன்று பிடுகயட. ஆம்த்டயல் டமமட்டியனந்ட
அந்டயணத்டயல் ிமக்கஞம் பவதில் பிடணம

மட்டுக்கள். அழகணமக இளடல்மம் ஸ்டயரீகநின்
ளசமத்டமகழப இனக்கயட. மட்டிழழத னமஞக்

கவடகவநச் ளசமல்யத்டமன் டமதமர்க்கமரி குனந்வடகவந
ல்பனயதில் ளகமண்டுழமபட னன் கம பனக்கம்.
குனந்வட லந்டயனக்கயடற்கு னந்டயழத அம்ணமக்கமரி
'யஃப்டு'க்குப்

ழமய் பிடுபடடமன் னட மகம்!கல்தமஞம்

கமர்த்டயவக ன்மல் ஊஞ்சல் ங்கு ன்று மட்டுக்கள்.
ணங்கந கமரிதம் டபமமலும் ழணநம் மதணயல்மணல்
இல்வ. அடற்கு ணங்கந பமத்தம் ன்ழ ழர்

ற்ட்டினக்கயட. னேத்டத்டக்கும் ஞழரி, டந்டி, 'ணமர்ச்'
ண்டபடற்ளகன்று மட்டுக்கள். National Song, ழடசயத கர டம்
ன்று ளமம்வும் ணரிதமவட ளகமடுத்ட வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம். ஸ்படந்த்ப் ழமமட்த்டயல்
ங்கலக்கு ஸ்பழடச உஞர்ச்சய னெட்டுபடற்ழக ழடசயத

கபிகள் ன்கயபர்கநின் மட்டுக்கவநத்டமன் னக்தணமகப்
மடிப் ிசமம் ண்ஞிமர்கள். சந்ழடமம், டக்கம், பம்
ீ
ன்று ந்ட உஞர்ச்சயதமமலும் மட்டில்

ளபநிப்டுத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கயட. ஆமல்
னடிபமக சமந்டத்டயல் ழசர்க்கழப ங்கர டம். ண

ளநக்தத்வட ங்கர டத்டயன் னெம் அவபடற்ழக
பனயகமட்டித டயதமவகதர்பமள் 'சமந்டனழக ளநக்தன
ழட'ன்று மடிடமல் சமந்டம்டமன் சங்கர டத்டயன்

யவபம குயக்ழகமள் ன்று ளடரிகயட. ஈஸ்ப
ஸ்ணஞம்டமன் அப்டிப்ட் யத்தணம சமந்டத்வடக்
ளகமடுக்க பல்டமவகதமல் சங்கர டம் ணமத்ணமவப
வணதணமகக் ளகமண்டமகழப ம்னவத உதர்ந்ட
சம்ிடமதத்டயல் ளடுங்கமணமக பந்டயனக்கயட.

ழடச ளகௌபத்வட உதர்த்டம் கவ

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
ழடச ளகௌபத்வட உதர்த்டம் கவ
இந்ட க்ஷ்தம் ணக்கு ந்மலம் ணந்ட ழமகக் கூமட.
இப்ழமட ளபநி ழடசங்கநிளல்மம் ம்னவத
ங்கர டனம் மட்டிதனம் பி பனகயட. அங்ழக

னேிபர்யடிகநில் இபற்வச் ளசமல்யக் ளகமடுக்க
ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். ளரித ளரித உக
ஸ்டமங்கநில் ம்னவத ங்கர டக் கச்ழசரி வபத்டப்

னகழ்ணமவ சூட்டுகயமர்கள். இடயழ ணக்கு என ஆறுடல்.
ன் ஆறுடளன்மல், ஆடயதில் ணக்கு ழமகத்டயல்
டமல் ளரித ளகௌபம் இனந்டழடம அந்டப்

மணமர்த்டயகணம ளனவண இப்ழமட ளமம்வும்
டுட்டுப்ழமய், ணற் டயனுயலும் ளனவண இல்மணல்
ல்ம ழடசங்கநினம் மம் கப்வ ீட்டுபடமகவும்,
அடயழ ழமட்டு உகரிப்பர்கநினம் ம்

ஸ்டமத்டக்கு ணீ ய 'உழடசம்' ண்ஞி அபர்கள் ம்வண
ன்யதில்மடபர்கள் ன்று ணட்ணமய்

யவக்கும்டிதமகவும் கமரிதங்கள் ந்ட பனகயன்.
இப்டிதினக்கயழமட ம்னவத ங்கர ட,

மட்டிதக்கமர்கவந அபர்கள் ளமம்வும் ளகமண்மடி,
'இந்டயதமபில்

உள்ந இந்டக் கவகவநப் ழம

ங்ழகனேணயல்வ'ன்று கற்றுக் ளகமள்படற்கு
னன்பனபவடப் மர்க்கும்ழமட, "மம் ிைமமத்ம்
ீட்டுபர்கநமக ணட்டுணயல்மணல் அபர்கலக்குப்

ழமடுபர்கநமக இனக்கய ளகௌபம் இட என்மல்

டமழ ணக்குக் கயவத்டயனக்கயட?" ன்று ஆறுடல்
ற்டுகயட.

க்ஷ்தம் ணக்கமகமட
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம் ) (கமந்டர்ப ழபடம்)
க்ஷ்தம் ணக்கமகமட
கவ ன்டற்கமகழப பட்டும்,
ப்ட்டும்;சந்ழடமம்டமன். ஆமலும் ஆடயதியனந்ட
இந்டக் கவகலக்கு ட க்ஷ்தணமதினந்டழடம அட

ணந்ட ழமகுணமறு பிட்டுபிக் கூமட. ஈஸ்பிம்
ளகமண்டு யறுத்டபடற்கமகத்டமன் இவப

ற்ட்டினக்கயன் ன் யவப்ன ழமகக்கூமட.
சழமய ழமன் மமக்கள் ழகட்டுக் ளகமண்மல்கூ,
மடயல் ழமய்ப் மடுபடயல்வ, 'யடய ழபண்மம்;
ஈஸ்ப ந்யடயடமன் ழபண்டும்' ன்று

வபமக்தணமதினந்ட டயதமவகதர்பமள் ழமன்
ணமன்கநின் 'டிதல்' ப்ழமடம் யவபில் இனக்க
ழபண்டும். சமந்ட ளநக்தத்வடத் டமனும் அவந்ட,

ணற்பர்கலம் அவபிக்கப் ண்டபடமகழப கமந்டர்ப

ழபடத்வட அடற்கம உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயழ வபத்டக்
கமத்டக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
அர்த்ட சமஸ்டயம்
அர்த்ட சமஸ்த்னம் டர்ண சமஸ்த்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
அர்த்ட சமஸ்டயனம் டர்ண சமஸ்டயனம்

இந்டப் ளரித ைவஞதச் ளசய்படற்குத்டமன் அட

அழக சட்ங்கவநப் ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்டி
அர்த்ட சமஸ்த்ம் சட்ம் ழமடுபடற்கு னந்டயழத
உழபடத்வடபி உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயல் கனடப்டும்
ழபட உமங்கங்கநிழழத உள்ந டர்ண சமஸ்டயத்டயலும்
மீடயவதப் ற்ய யவவதச் ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
ணடே, தமஜ்ஞ்தபல்கயதர் ணமடயரிதமபர்கநின்
ஸ்ம்னடயகநில் பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவந பிபரிக்கும்ழமட
ைத்ரித டர்ணம், ம டர்ணண ன்கயபற்யல் ழடச

ரிமத்டக்கம சட்ங்கலம் பந்டபிடுகயன். ணடே
டர்ணப்டி ஆட்சய த்டபடமகத்டமன் ந்ட மமவும் ஆடயகமத்டயயனந்ட டணயழ் மட்டு அசர்கலம் -

ளசமல்யப் ளனவணப்ட்டுக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ின்மடி பந்ட அர்த்ட சமஸ்டயத்வடபி னன்மடி பந்ட
டர்ண சமஸ்டயப்டி ழமபவடத்டமன் னக்தணமகக் கனடய
ஆட்சய னவ ந்ட பந்டயனக்கயட. ளன்மல்
உழபடங்கள் ல்மழண கண்டக்குத் ளடரிகய இந்ட

ழமக பமழ்க்வகக்கு ட மம் ன்வடத்டமன் கனத்டயல்
ளகமண்வப. ழமக சயழதஸ் ன் யத்த

ளநக்தத்வடக் கனத்டயல் ளகமண்டு ஆத்ணமபின்
ழணம்மட்டுக்கு பனய ளசமல்பட ழபட உமங்கங்கநில்
உள்ந ஸ்ணயனடயகலம் ணற் டர்ண சமஸ்டயங்கலம்டமன்.
அர்த்ட சமஸ்டயம் னடம உழபடங்கலம் ழபட
டர்ணத்டயன் ஆடமத்டயல் லந்டவபடமன். ஆமலும்
னமவும் அந்டத் டர்ணப் ிகமழண ழமகும் ன்று ளசமல்
னடிதமட. வபத்தம், அர்த்டம், ளமலடழமக்குகள் ன்று

ழடம என ப்ளக்வ 'ஸ்ளவஸ்' ண்டபடமக

இவப அவணந்டயனக்கயன். அடமல் இந்டக் கம

இங்கயீ ஷ் வபத்தத்டயல் ஸ்ளவழவப் ற்யச்
ளசமல்கய டிஃளக்ட் உழபடங்கலக்கும் பந்ட பிடுகயட.
கமடக்கு என வபத்டயதர்; ளடமண்வக்கு என வபத்டயதர்;
னெக்குக்கு எனபர்;' மர்ட்'வ ணட்டும் மர்க்க என
மக்ர்; ங்க்வ ணமத்டயம் மர்க்க இன்ளமன
ஸ்ளயஸ்ட் ன்று இனப்டமல் ளணமத்ட
கமன்ஸ்டிட்னைவப் மர்க்கமணல் இப்டி எழ ிரிபில்
ஸ்ளவஸ் ண்ஞி வபத்டயதம் ண்டகயழமட

அந்டப் ிரிபிலுள்ந பிதமடயக்கு ணட்டும் ணனந்ட ளகமடுத்ட
குஞம் ண்டம் ழமழட ழபளமன ிரிபில் னட பிதமடய
பனகயட; ளணமத்டத்டயல் கமன்ஸ்டினைன்

மடயக்கப்டுகயட - ன்கயமர்கள். இட ணமடயரிடமன்
அர்த்டத்வட ணமத்டயம் அிபினத்டய ண்டபட, ஆட்ம் ஆட்டு னடயதபற்வ ணட்டும் பநர்ப்ட ன்று

உழபடங்கள் ளசய்கயழமட இந்ட ல்மம் டற்கு
அங்கணமதினக்க ழபண்டுழணம அந்ட டர்ண பமழ்க்வக ன்
னஞ பிதத்டயல் கபக் குவவு ற்ட்டு அடற்குப்
மடகணமகக்கூப் ழமகும்டிதம ழடக்கள்
உண்மகயபிடுகயன்.

அடமல்டமன் மமக்கள் அர்த்ட சமஸ்டயத்வடப்
ின்ற்றுபவடபி ணடே டர்ண சமஸ்த்மடயகவந
அடேரிப்வடழத பிதணமகச் ளசமல்யக் ளகமண்மர்கள்.
னடிபில் மர்க்கப் ழமமல் அர்த்ட சமஸ்த்த்டயலும் அட
ழபட டர்ணத்வட அஸ்டயபமணமகக் ளகமண்டு, அவட
யவமட்ழப ற்ட்டினக்கயட ன்றுடமன்
ளசமல்யதினக்கும்.

டர்ண சமஸ்டயங்கள் ணட்டுணயன்ய உமங்கங்கநில் பனகய
னமஞ இடயமங்கநிலும் மீடயவதப் ற்ய யவத
இனக்கயட. இங்ளகல்மனம் டமற்கமயகணம
'அர்த்ட'த்வடபி, சமச்படணம

டர்ணத்டக்குப் ிமடமன்தம்

ளகமடுத்ழட அசமட்சய னவ ளசமல்ப்ட்டினக்கும்.
டர்ணத்வட யவமட்டுபடற்கமகழப பிதம ணரிய
அடேக்யத்ட ணமமடத்டயலும், 'டர்ண பிக்பமன்'

ன்ழ கயதமடய ளற் மணசந்டயனெர்த்டயதின் கவடதம
மணமதஞத்டயலும் மீடயகள் ளகமட்டிக் கயக்கயன்.

ணமமடத்டயல் னேத்டத்டக்கு அப்னம் ட்மிழகம்

ண்ஞிக்ளகமண் டர்ணனத்னக்கு ீஷ்ண ிடமணர் சமந்டய
ர்பம, ஆடேசமிக ர்பம ன் இண்டு ளரித

ர்பங்கநில் ண்டகய உழடசங்கநில் ம டர்ணத்வடப்
ற்ய மநணமக பந்டபிடுகயட. கமட்டுக்குப் ழம
மணவத் டயனம் அவனத்ட பனபடற்கமக டன்
சயத்கூத்டக்குப் ழமழமட, ப்டி மமங்கம் த்ட
ழபண்டும் ன்று மணர் அபனுக்கு யவத உழடசயத்ட
பிதம் மணமதஞத்டயல் பனகயட. 'மணமஜ்தம்'ன்
டர்ண மஜ்தத்டயன் பிடயகவநழத இங்ழக மணர்
ளசமல்யதினக்க ழபண்டும்.

இப்டி டர்ணத்டக்கமக ற்ட் டைல்கநில் ளசமல்யனேள்ந
ஆட்சயனவக்கு அப்னம்டமன் 'அர்த்ட சமஸ்த்ம்' ன்ழ
உள்நவட மம் டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். இப்ழமட
அர்த்ட சமஸ்த்ம் ன்மல் சமஞக்தன் லடய என

னஸ்டகந்டமளன்று யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்.
அர்த்ட சமஸ்த் னஸ்டகங்கள் பற்யல் என்றுடமன்

அட. அடற்கு 'சமஞக்த ீடய' அல்ட 'சமஞக்த டந்த்ம்'

ன்ழ ளதர். இப்டிழத 'சுக் ீடய' ன்று சுக்மசமரிதமர்
ளசய்ட அர்த்டசமஸ்த் டைல் என்றும் இனக்கயட.
டர்ணத்டக்ளகன்ழ ற்ட் டைல்கநின் அநவுக்கு
அர்த்டசமஸ்டய னஸ்டங்கநில் த்தம், டர்ணம், யதமதம்,
ழர்வண ஆகயதவபகவந டயர் மர்க்க னடிதமட. ம

டந்த்ம், ணழதமசயடம் - diplomacy, expediency ன்ளல்மம்
ளசமல்கயமர்கழந, இபற்வத் டபிர்க்க னடிதமட
கட்ங்கநில் டர்ண டைல்கநிழழத ளகமஞ்சம்

அடேணடயத்டத்டமினக்கும். அர்த்ட சமஸ்டயத்டயழம
இபற்றுக்கு இன்னும் அடயக இம் ளகமடுத்டயனக்கும். சய
ந்டர்ப்ங்கநில் அசமங்கம் உள்நவடச் ளசமல்மணல்
ணவக்கமம் ன் அநவுக்கு டர்ண டைல்கள்
ழமகுளணன்மல், அர்த்ட சமஸ்டயழணம உள்நவட

இல்வளதன்ழ ணறுக்கமம், இல்மடவட உள்நடமகச்
ளசமல்மம் ன்றுகூச் ளசமல்யபிடும். இப்டி அத்த
ம்ந்டம் பனபடமல்டமன், மக்கய னென்று

உழபடங்கலக்கு ஆனேர்ழபடம், டடேர்ழபடம்,
கமந்டர்பழபடம் ன்று ளதரினக்க இடற்கு அர்த்டழபடம்
ன்யல்மணல் இட என சமஸ்த்ம் ன்ழ ளதர்

இனக்கயட. 'சமஸ்த்ம்' ன்மல் ந்ட ப்ளக்வப்
ற்யனேம் பிடயகள் ளகமடுப்டடமன்.
டர்ண சமஸ்டயத்ழடமடு உழபடங்கநில் பனம்
ப்ளக்ட்கள் ட ணமறுட்மலும் மம் இவடத்
டள்நிபிட்டு டர்ண சமஸ்டயத்வடத்டமன் டுத்டக்ளகமள்ந
ழபண்டும். ஆனேர்ழபட வபத்தர் பமபட டம்

சுபடிதியனந்ட ழணற்ளகமள் கமட்டி சயமத்ட டயத்டயல்கூ

என பிதமடயக்கம ிமம்ணஞன் னண்டு ழஹ்தம்

சமப்ிமம் ன்று ளசமன்மல், அவடக் ழகட்கமணல், உதிர்
ழமமலும் ழமகட்டும் ன்று டர்ண சமஸ்த்ப்டி அவட
அன்று எடக்கத்டமன் ழபண்டும். இப்டிழத அர்த்ட
சமஸ்த்க்கமர் டர்ணத்வட பிட்டு என மம டன்வ

ஸ்டயப்டுத்டயக் ளகமள்நச் சயட ளசய்தமளணன்மல்,
இபற்வ 'டிப்நணய' ன் ளதரில்கூ டர்ண சமஸ்டயம்
ளசமல்கய மடர்ணம் எப்னக் ளகமள்நமட இத்டயல் மம்

அர்த்ட சமஸ்டயத்வடத் டள்நி டர்ண சமஸ்த்த்வடத்டமன்
டுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும். ஆழமக்தம், னேத்ட தம்,
கண்டக்குக் கமடக்கு இன்ம், அடயகமம் ன்று இந்ட
உழபடங்கநின் ன் ித்தைத்டயல் உழ

ளடரிந்டமல் ளடரிந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். டர்ணமடர்ணஙநின்
ன் அப்டித் ளடரிதமணல் அத்க்னஷ்ணமக இனந்டமலும்
இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும். அடற்கமக யந்டணமவட
பிட்டுத் டற்கமயகணமவடப் ிடித்டக்
ளகமள்பமர்கநம?சரீத்வடப்  பிடங்கநில் ையத்ட

ந்ழடமப்டுபடற்கு உழபடங்கள் பனயளசமன்மலும்,
இந்ட சரீத்வடப் இப்டிழத ன்வக்கும்

ந்ழடமணமகக் கமப்மற்யத் ட அபற்மல் னடினேணம?
சரீம் ழமபிட்டு டர்ணம டர்ணங்கலக்குத் டமழ மம்
டயல் ளசமல்யதமக ழபண்டும்?
உழபடங்கள் டனகய த்னஷ் மங்கவநபி டர்ண
சமஸ்டயங்கள் டனம் அத்னஷ் மம்டமன் உதர்ந்டட
ன்டற்குப் ளமட  பசழண
அத்டமட்சயதமதினக்கயட. வனவ பமழ்க்வகதில்

த்னஷ்ணமகழப அடமபட, கண்ஞமல் மர்க்கும்டிதமகழப

என ளரித மம் கயவத்டபிட்மல் "அத்னஷ்ம்
அடிச்சுட" ன்றுடமழ ளசமல்கயழமம்? ஆவகதமல்

த்னஷ்த்வடத் டனம் அர்த்ட சமஸ்த்ம் னடமடகலம்
அத்னஷ்த்வடத் டனம் டர்ண சமஸ்டயத்டயன் கமயல் பின
ழபண்டிதவபடமன். 'டர்ணமர்த்ட கமண ழணமைம்'ன்டயல்

அர்த்டம் ளனம்மலும் கமணம் ன் டற்கம றகத்வடத்
டனபழடமடு னடிபழட. டர்ணம்டமன் யத்த றகணமனேள்ந
ழணமைத்டக்கு உமதம். அந்ட டர்ணத்டயல் ழமபடற்கு
அடேகூணமகழப அர்த்டத்வடப் ிழதமப்டுத்டயக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
மன் இப்டிச் ளசமல்படமல், டற்கமத்டயல் சயர்

யவக்கய ணமடயரி சமஞக்த டந்டயம் னடமபற்யல்
ங்கநின் ன்வணவதனேம், த்தம் டர்ணம்

ஆகயதபற்வனேம் னகஞித்ட மமங்கத்டக்கு
தழடச்சமடயகமம் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்று டப்மக
யவத்ட பிக்கூமட. டற்ழமட உகத்டயல் 'ணமமர்க்கய'
(னடிதசு)

உள்ந மடுகள் உள் ல்ம ழடசங்கநிலும்

தழடச்சமடயகமம் இல்மணல் ர்ப  அிப்மதப்டி,
ர்ப  ழைணத்டக்கமகத்டமன் அசமட்சய

த்டப்டுபடமக மதகக் ளகமள்வக ன்டமக என்று
ழசப்டுகயட. ஆமலும் டயனம் என coup
பனபடமகவும், ளகமஞ்ச கமத்டயழழத இந்ட மடப
ஆட்சயனேம் ழமய் இன்ளமன ணயயரி ர்க்கமர்
பனபடமகவும் டமினக்கயட. ங்கள் வ னந்டய
இனந்ட மமங்கம் கபிக்கழபதில்வளதன்றும், ப்
ிடயயடயகள் ன்று ளசமல்ப்டுபர்கள் த்த
டர்ணங்கவந அடிழதமடு பிட்டு பிட்டு ஞ்சம்,

வகதமமகமத்டம் இபற்மல் ழடச பமழ்க்வகவதக்

ளகடுத்ட பிட்டமகவும் னட ஆட்சய ற்டுத்டபர்கள்
ளசமல்கயமர்கள். இப்ழமட க்கய இத்டவ
தழடச்சமடயகமழணம, இப்ழமட மர்க்கய இத்டவ inefficiency ழதம அர்த்ட சமஸ்டயங்கநில் அடேணடயக்கப் ழபதில்வ.
இப்ழமட பமதிமல் உசந்ட ப்ரின்யிள்கவநச்

ளசமல்யக்ளகமண்ழ கமர்தத்டயல் ளமம்வும் ழபறு
பிடணமகச் ளசய்படமக இனக்கயட. அர்த்ட சமஸ்த்ங்கநில்
இப்டி பமதிமல் எழதடிதமக டர்ண ழமவ

ண்ஞமணல், என மமங்க த்டபளடன்மல் அடயல் என
மஜ்தத்வடழத ழணய்த்டக் கட் ழபண்டிதினப்வட
னன்ிட்டும், ழணலும் அந்யத மஜ்தங்கநில்

ழணமடல்கவநச் சணமநிக்க ழபண்டிதினப்வட
னன்ிட்டும், 'அழக பிதங்கவந ஸ்தணமகத்டமன்
வபத்டயனக்க ழபண்டும். சய பிதங்கவநக் ளகமஞ்சம்

ழபழ ணமடயரித் ளடரிகய பிடத்டயல்டமன் கமட் ழபண்டும்'
ன் practical necessity -தமல் ளமம்வும் த்த டர்ணம் மர்த்ட
னடிதமட ன்ழ சய அம்சங்கநில் கமம்ப்வணஸ்

ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகும்டிதமகச் ளசமல்யதினக்கும்.
பமர்த்வடதில் ளமம்வும் டர்ண ழமவ

ண்ஞமபிட்மலும், கமர்தத்டயல் அடயல் ளசமல்யதினக்கய
அநவுக்ழக மமக்கள் பிட்டுக்ளகமடுத்ட மஜ்த மம்
ண்ஞிடமல், இக்கமத்டயல் கமர்தத்டயல் க்கய
அடர்ணனம் தழடச்சமடயகமனம் அப்ழமளடல்மம்
ந்டழடதில்வ.
சமஸ்பட சட்னம், டமற்கமயக ணமறுடல்கலம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)

சமச்படச் சட்னம் டமற்கமயக ணமறுடல்கலம்
டுத்டடற்ளகல்மம் டன்ிஷ்ப்டிச் சட்ம் ளசய்த
இனள்நழமடடமன் தழடச்சசமடயகமத்டக்கு இம்

ளகமடுத்டப் ழமகும். வனத கமத்டயல் 'ணமமர்க்கய'டமன்
ந்டளடன்மலுங்கூ மமக்கலக்கு இப்டி யவத்ட
ணமடயரிளதல்மம் சட்ம் ளசய்த 'அடமரிடி' இனக்கபில்வ
ன்ட ளடரிதமடடமல்டமன் 'க்ரிடிவஸ்' ளசய்கயமர்கள்.
க்ரிடிவஸ் ளசய்பர்கள் கபிக்க ழபண்டித
பிதளணன்ளபன்மல், அடிப்வச் சட்ங்கள் தமவும்
டர்ண சமஸ்டயத்டயலும் அர்த்ட சமஸ்டயத்டயலும் லடய
வபக்கப்ட்வபதமகழப இனந்டபிட். சமச்பட

பமழ்க்வகக்கு என டவஞ உமதணமக இந்ட டமர்ணயகச்

சட்ங்கள் இனப்டமல் இவபனேம் சமச்படம்டமன் ன்
ம்ிக்வகனேம் ிடிப்னம் ல்ம மமக்கலக்கும் இனந்ட.
வபடயகத்வடனேம், ஆஸ்டயக்தத்வடனேம், டர்ணத்வடனேம்
பினத்டய ளசய்பழட மமபின் ளமறுப்ன ன்று சயன்

பதயல் குனகு பமத்டயழழத அச குணமர்கலக்கு
ஆனணமக ழமடயக்கப்ட்டினந்டட. 'இந்ட சமச்பட

த்தங்கவநப் வனத சமஸ்டயங்கநின் சட்ங்கவநழத
சமச்படணமகப் ின்ற்யமல்டமன் அவத னடினேம்;

ளகமஞ்சனம் ஸ்பதம் கக்கமணல், ழமகத்டயன் யந்ட
ழைணத்டயற்ளகன்ழ ரியகள் ளகமடுத்டள்ந பிடயகவந

அபர்கலவத யவக்கு வ்பநழபம கர ழன உள்ந மம்
ணமற்ப்மட'ன்று என மம பித்தமப்தமத்டயன்
ழமழட 'கன்பின்ஸ்' ண்ஞப்ட்டினப்மன். அடமல், இந்ட
சமஸ்டயங்கள், வனவத் ழடவபகள் ஆகயத

இண்வனேம் ன்மதயந்ட ணந்டயரிகநின் டவஞனேன்
அபன் ஆட்சய ண்டம்ழமட கம, ழடச,

பர்த்டணமங்கநின் யர்ப்ந்டத்டயமல் சமஸ்டயச்
சட்ங்கநில் ங்ழக ணமறுடல் ழடவபப்டுகயழடம அங்ழக
ணட்டும் ளகமஞ்சம் ண்ஞிப் னட 'னொல்' ழமடுபமன்.

ணமறுடல் ன்மல் னலக்க change ண்ஞ ணமட்மன்;
ளகமஞ்சம் modify ணட்டும் ண்டபமன். சமஸ்டயத்டயழழத
அவ்பப்ழமட பனகய மமபின் discretion -க்கு
(ணழதமசயட னத்டயக்கு) ன்று பிட்டினக்கய

இங்கநில்டமன் சட்ம் ழமடுபமன். 'ழடர்ச் சக்கம்
மவடவத பிட்டுக் ளகமஞ்சங்கூ பிகமட ணமடயரி ணடே
டமணத்வட பிட்டு பிகமணழ டயீ ன் ஆட்சய
ண்ஞிமன்' ன்று கமநிடமன்
ளசமல்பட*அக்கமத்டயல் ளமடபமக ல்ம

மமங்கத்டயன் வனவவதனேம் reflect ண்டபடடமன்.
'ளக்னைரிம்' ன்வட

இப்ழமட த்டகய ணமடயரி

த்டகயழமட சமச்பட டர்ணத்வடப் ற்ய யவக்க

இழணதில்வ. ணமயக்ளகமண்ழதினக்கய வனவ
பமழ்க்வக வ, ணமய ணமயப் பிடணமக

யவக்கயபர்கள் ையத்டக் ளகமடுப்ழட மமங்கம்
ன்று ஆகயழமட, சட்ங்கலம்
ணமயக்ளகமண்ழதினக்கயன். டமர்ணயகச் சட்ங்கள்
த்டவழதம ஆதிம் பனங்கள் இந்ட ழடசத்டயல்
ணமமணல் ின்ற்ப்ட்டினக்க, 'அர்த்டம்' ன்கய டற்கமயக
பிதத்வடழத க்ஷ்தணமகக் ளகமண் இன்வத
மதக அசமங்கங்கநின் சட்ங்கள் அவ்பப்ழமட

ஆட்சயக்கு பனகயபர்கநின் இஷ்ப்டி டயம் டயம்
ணமறுகயன்.

னழமயடர், குகுன, ணந்டயரி-அணமத்தர்-சயபர் ன்கய
பிடணம ஆழமசகர்கவநக் கந்ட ளகமண்டும்,
எவ்ளபமன னடமதத்டக்குணம ிடயயடயகவநக்

ளகமண் வகநின் அிப்மதங்கவநக் கனத்டயல்
ளகமண்டும், ற்கழப ற்ட்டுள்ந மீடய சமஸ்டயச்
சட்ங்கவந ஆடமணமகக் ளகமண்டும்டமன் மமக்கள்
ஆண்மர்கழந டபி, தழடச்சமடயகமம் ண்ஞழபதில்வ.
ஸ்ட ஸ்டம ஆட்சய ன்று இப்ழமட பமர்த்வடதில்
ளசமல்கயடி யணமக அங்கங்ழக ஞ்சமதத்ட மஜ்தம்

ந்டட னங்கமத்டயல்டமன். லர்வபர் ணமடயரிடமன்
மம ழணற்மர்வப மர்த்ட பந்டமன். னேத்டம், மடப
ணமசமத்டயல்டமன் ணத்த மமங்கத்டக்கு அடயகமம்
யவத இனந்டட. ழகமதில் குநம் கட்டுபட,
சயஷ்ர்கவநனேம் ழபட வ்னேத்ன்ர்கவநனேம், 
கவகவநச் ழசர்ந்டபர்கவநனேம் ணமிதம் டந்ட

ஆடரிப்ட னடமவபழத 'யபில்' பிதங்கநில்
மமபின் னக்த கமர்தணமதினந்டட. ணற் 'ஸ்பில்'

பிதங்கள் ஸ்ட ஸ்டமமங்கநின் ஆழமசவகவந
னக்தணமகக் ளகமண்ழ கபிக்கப்ட்.
அவ்பப்ழமட ஆட்சய ளசய்னேம் மமக்கள் வனத ஆடமச்
சட்த்வட அடேரித்ழட அபசயதணம இத்டயல் னட னொல்
ழமமம் ன்ட அக்கமத்டயல் ின்ற்யதனவ.
அவ்பப்ழமட ஆட்சயதடயகமத்டயயனப்பர்கள், டங்கலக்கு
இஷ்ணமடி, டங்கலக்கு அடேகூணமடி

ப்டிளதல்மம் அிப்மதப்டுகயமர்கழநம, அப்னம் இந்ட
டிதமயவதனேம் ப்டிளதல்மம் ணமற்யக்

ளகமள்கயமர்கழநம அடன்டி 'ம'க்கள் ண்ஞ ழபண்டும்
ன்டற்கமக, இடற்கு அடேகூணமக ஆடமச் சட்த்வடழத
ணமற்யபி ழபண்டுளணன்ட இப்ழமவடத வனவ!

பனம பனம் கமன்ஸ்டிட்னைனுக்கு அளணன்ட்ளணன்ட்!
இட மதகம்! வனத னவ தழடச்சமடயகமம்!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*"குபம்சம்" 1.17

அசனுக்கயனந்ட கட்டுப்மடுகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
அசனுக்கயனந்ட கட்டுப்மடுகள்
பிதம் ளடரிதமணழ குற்ம் சமட்டுகயமர்கள்.

அப்னுக்குப் ின் ிள்வநக்குப் ட்ம், அடயலும் டவப்
ிள்வநக்குப் ட்ம் ன்று law of primogeniture -டி
மஜ்தமடயகமம் ழமடமல் டகுடயக்ழகம, ிவகநின்
ம்ணடத்டக்ழகம இணயல்மணழ அக்கம னடிதசு
ந்டட ன்று இப்ழமவடத குடிதசுபமடயகள்

ளசமல்படம் இப்டிப்ட் குற்ச்சமட்டுடமன். இப்ழமட
டமன் பதற என்வத் டபி மதகப் ிடயயடயலக்கு
ந்டத் டகுடயனேம் வபக்கமணல் பிட்டினக்கயட. ம்னவத
கமன்ஸ்டிட்னைவ (அசயதல் யர்ஞதச் சட்த்வட)
யவழபற்யத வக்கு அக்மமதினந்ட

மழந்டயப்ிமழட இவட ஆழைித்டப் மர்த்டமர்.
"சட்த்வடப் ற்ய பிபமடயக்க ழபண்டித பக்கர ல்கலக்கும்

டீர்ப்னக் ளகமடுக்க ழபண்டித ட்ஜ்கலக்கும் அழக

க்பமயஃிழகன்கள் வபத்டயனக்கயழமம். ஆமல் அந்டச்
சட்ங்கவநப் ழமட்டு யவழபற்றுகய
ம்.ல்.க்கலக்கும் ம்.ிகலக்கும் என்றும்
ழபண்மளணன்மல் ளகமஞ்சங்கூ ரிதமதில்வழத"

ன்று வ்பநழபம ளசமல்யப் மர்த்டமர். ஆமலும் அபர்
ளசமன்டற்கு கமன்ஸ்டிட்னைளபன்ட் அளம்ப்நி
எத்டக்ளகமள்நபில்வ.
வனத மநில் மமக்கலக்கு யம் ழதமக்தவடகவந
ம்மடயத்டக் ளகமள்ந ழபண்டிதட அபசயதணமதினந்டட.
குனகுபமம் ண்ஞி க சமஸ்டயங்கவநனேம்
ளடரிந்ட ளகமள்பமர்கள்;டடேர்ழபட அப்தமம்
ண்டபமர்கள்.
டர்ணத்டயலும், ண்ிலும் உதர்ந்டபர்கநமகவும் அபர்கள்
இனக்க ழபண்டும். மமபமகய ளபநி சத்னக்கவந
திப்டற்கு னந்டய அபன் கமணம், க்ழமடம் னடம
ஆறு உள் சத்னக்கவநனேம் தினத்டயனக்க
ழபண்டுளணன்ட சமஸ்டயம்.
டகுடய டவும் ழமடமணல் டன்ணமர்க்கத்டயல் ழம
அணஞ்ன் ணமடயரிதம மகுணமர்கவநனேம், மமபம
ிகும் தழடச்சமடயகமணமகத் டன் ணறப்டி ண்ஞி
ழபன் ழமன்பர்கவநனேம் ப் ிடயயடய வதிர்
எனயத்ழட கட்டிதினக்கயமர்கள்.
Primogeniture (டவப்

ிள்வநக்குப் ட்ம்) ன்டமல்

அபனுக்கு ழதமக்தடமம்சணயல்மபிட்மலும் அப்டிக்

கட்மளணன்று அர்த்டணயல்வ. பவபி

ழதமக்தவடனேள்நபர் இனக்க னடிதமழடம அப்டிப்ட்
மணசந்டய னெர்த்டயக்ழக ட்ம் கட்டுபடற்கு னன்மல்
டசடன் வவதக் கூட்டி அப்டிப் ண்ஞமணம ன்று
அிப்மதம் ழகட்டினக்கயமன்!
சூத்ணன், ணயமறன், மபஞன், டர்ழதமடன்
ணமடயரிதமபர்கள் கூப் ழனக்கமபட ணந்த்மழமசவ
ன்று என்று த்டயத் டமினக்கயமர்களநன்று
னமஞங்கநியனந்ட ளடரிகயட. மைமத் மணர்
பமங்கவநக் கந்டமழமசயத்ட பிட்டுத்டமன், சஞமகடய
ன்று பந்ட பிீஞவ அங்கர கமம்
ண்ஞிதினக்கயமர்.

குபம்சம் என்வப் மர்த்ட பிட்மல் ழமடம்.
பரிவசதமக லர்த பம்ச மமக்கவநப் ற்யச்
ளசமல்கய அந்டக் கமபிதம் டர்ண சமஸ்டயம் ணட்டுணயன்ய
அர்த்ட சமஸ்டயக் ளகமள்வககலம் ளனணநவுக்கு

அணலுக்கு பந்டபிட் கமத்டயல் லடப்ட்டடமன்.
அடமல் அடயல் ளசமல்யதினப்வப ிற்கம ம டர்ணக்
கனத்டக்கழந மம். சயட இப்ழமட யவவுக்கு
பனபட ளசமல்கயழன்.

பண்மட ப்டிப் னஷ்த்டக்கு பய ளடரிதமணல்
ழடவ டுத்டக் ளகமள்கயழடம, அப்டித்டமன் மவ
ிவகலக்குக் ளகமஞ்சங்கூ சயணம் ளடரிதமணல்,
அபர்கலவத ணர்ச்சய குன்மணழ பரி பசூயத்ட

டுத்டக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்ட சமஸ்டயம். இவட
இன்ளமன உபவணதமல் இன்னும் அனகுடுத்டயச்

ளசமல்யதினக்கயமன் உபவணக்ழக ளதர் ளற்

கமநிடமன். 'லர்தன் ப்டி னடயல் னணயதியனந்ட
த்வட உயஞ்சயக்ளகமண்டு அப்னம் அவட னணயக்ழக
ணவனதமகப் ளமனயகயமழம அப்டி டயீ ன்
ிவகநிணயனந்ட பசூயத்டவடப் ிகு அபர்கலவத
னுக்ழகதம கமரிதங்கநில் ளசபிட்மன்' ன்கயமன்
(1.18) . ழமகத்டக்கு என ப்ழதமனணயல்மணல்
ங்ழகழதம னத்டயத்டயல் இனக்கய உப்ன த்வட

லர்தன் இலத்ட, அப்னம் உகுக்கு தமகய சுத்ட
ணமக அவட பர்யக்கயமல்பம? இப்டித்டமன்
னடமத ழைணத்டக்கு பமட ளசல்பத்வட மம

பரிதமய் பசூல் ளசய்ட ிகு அடன் ழைணத்டக்ழக
ளசபிட்மன் ன்று அர்த்டம்.
டங்கலக்ளகல்மம் ைகமக இனக்கப்ட் மமபிம்
ல்ம ங்கலக்கும் என ணரிதமவட இனந்டமல்டமன்
அபனுவத சட்த்டக்குக் கட்டுப்டுபமர்களநன்ழ

அபனுக்குப் ளமடக் கண்ழஞமட்த்டயல் அந்டஸ்வட
ற்டுத்டயத் டனபடற்கமக அண்ணவனேம், 'மழமகம்'
ன்கய ளநகர்தங்கலம், ஆவ குடயவகலம்,

ஆஞங்கலம் ளகமடுத்டயனப்ட. ஆமல் இப்டிச்
ளசமந்டச் ளசமத்வட பினத்டய ளசய்ட ளகமள்படற்கமகழப
அபன் பரி ழமட்மன் ன்று யவத்டமல் அட டப்ன.
'Welfare State -கனத்ட' அப்ழமடம்

உண்டு ன்று ழணழ

ளசமன்டயனந்ட ளடநிபமகயட.
'கு' பம்சம்

ன்ழ ளதர் ற்ச் ளசய்ட குவபப்

ற்யக் கமநிடமன் (4, 5 ர்கங்கநில்) ளசமல்கயமன்:

உள்மடு, ளபநி மடுகவநளதல்மம் தித்ட மநணம
ளசல்பக் குபிதழமடு டயனம்ித கு 'பிச்பயத்' ன்
தமகம் ளசய்ட அத்டவ ளசல்பத்வடனேம்
டையவஞதமகவும் டமணமகவும் ளகமடுத்ட பிடுகயமன்.
மநணமக ஈட்டித யடயகநமல் டன் ளசமந்டச் ளசமத்வட

அபன் மஸ்டய ண்ஞிக் ளகமள்நமடட ணட்டுணயல்வ;
ற்கழபதினந்ட ளசமத்டக்கவநக்கூ டமம் ண்ஞி
பிடுகயமன்!ளகௌத்ர் ன் ிமம்ணஞர் பனகயழமட
அபிம் அடயடயக்கு அர்க்தம் ளகமடுக்கக்கூமத்

டங்கத்டயழம ளபள்நிதிழம கயண்ஞம், உத்டரிஞி
னடமவபகள் இல்மணல் ணண்ஞமம

மத்டயங்கவந டுத்டக்ளகமண்டு ழமமமம்!
இப்ழமடமமல் டயனம் டமபட ணந்டயரி, ம்.ல்.க்கு
ப்டிப் னடயசு னடயசமக ங்கநமக்கள் னவநக்கயன்

ன்று தமமபட ழகள்பி லப்னபடமகப் மர்க்கயழமம்!
'மம' ன்

பமர்த்வடக்குக் கமநிடமன் (4.12-ல்)

ளகமடுக்கய ளஃிழ அபன் ங்கள் ணீ ட
தழடச்சமடயகமம் ண்ஞமணல் ர்ப ங்கலக்கும்
ணப் ிரிதமக இனந்டமளன்டடமன். ' மம ப்க்னடய
ஜ்ஜமத் 'ன்டடமன் அந்ட ளஃின்.
'ப்க்னடய'ன்மல் ' ளமட
'ணகயனப்

ங்கள்'. 'ஜ்ஜமத்' ன்மல்

ண்டபடமல்'. ளமட ணக்கவந ணகயனப்

ண்டபடமழழத, 'ஞ்ஜ்' ன் 'னொட்'டிதியனந்ட 'மஜ்'
ன் பமர்த்வட உண்மடமகக் கமட்டிதினக்கயமன்.
பனடய ன்று இன்ளமன ணமகபி. அபர் லடய
'உத்ட

மண சரிட' மகத்டயல் மணர், "மன் ளமட

ங்கவநப் ப்ரீடய ண்டபடமக வடனேம் டயதமகம்
ண்ஞத் டதமர். ன்னுவத ஸ்ழம், டவத

ளநக்தம் வடனேம், ன் மைமத் ீவடவதனேங்கூ
ங்கலக்கமக மன் ரித்தமகம் ண்டம்ழமட
அடமல் க்கு வ்தம் உண்மகமட" ன்று
ளசமல்படமக பனகயட*1. இடயழ கபிதம்

ன்ளபன்மல், இவடத் ளடமர்ந்ழட, ங்கள்

ீவடவதப் ற்ய ந்ழடப்ட்மர்கள் ன்டற்கமக
அபலவத ரிசுத்டத்வடப் ற்ய த்னணமகத்

ளடரிந்டயனந்டம் மணர் அபவநப் ரித்தமகம் ளசய்கயமர்.
இடற்கு னன்மடினேம் ங்வகதில் மபஞ படணமவுன்
ீவட த்டவழதம ஆர்பத்ழடமடு அபவச் ழச
பந்டழமட, அபனக்கும் அபநிம் த்டவழதம

ப்ரிதனம் ம்ிக்வகனேம் இனந்டழமடயலும், மம ன்மல்
தமர் அிப்மதத்வடனேம் ளமனட்டுத்டமணல் ணற
ழமடி இனக்கமம் ன்யல்மணல் அபன்டமன்
ழமகத்டயன் அிப்மதத்டக்கு ளமம்வும் ணடயப்னக்
ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்று கமட்டுபடற்கமக,
பமங்கலக்கும் மைர்கலக்கும் டயழ அபவநத்
டயஸ்கமம் ண்ஞிமர். அப்னம் அபள் அக்ிப்

ிழபசம் ண்ஞி, அக்ிழத அபநட டயவ்த்தத்வடப்
ற்ய அத்டவ ழவகலம் அயதச் ளசமன்
ின்டமன் ற்றுக் ளகமண்மர். அடற்கப்னனம்
அழதமத்டயக்கு பந்டின் அங்ழக ழடம கசனச ன்
ழச்சு லந்டட ன்டற்கமக மைமத்

ணமக்ஷ்ணயதம ீவடவத அபர் பத்டக்கு
அனுப்ிமளன்மல், 'ணமமர்க்கய' ன்ட

தழடச்சமடயகமழணம ர்பமடயகமழணம இல்ழப இல்வ
ன்றுடமழ ளடரிகயட?

மணசந்டயனெர்த்டய ீடம ழடபிதிம் வபத்டயனந்ட
ப்ரிதத்டக்கு அநழபதில்வ. அபர் கப் த்ி வ்டர்.
ஆமல் மமக்கள் க த்ி வ்டர்கநமகத்டமினக்க

ழபண்டுளணன்று கட்டுப்மடில்வ. னேத்டம், ழபட்வ, டீர்ப்ன
ளசமல்பட, ணந்டயமழமசவ, ழகமபில் டயனப்ஞி ன்று
அபனுக்கு ளமம் ழபவ இனந்டடமல் அபவக்
ளகமஞ்சம் றகனனமக பிட்டு ழபவ ளரிசல்
ணயல் இல்மணல் ண்ஞ ம்ிடமதம்
அடேணடயத்டயனக்கயட. அடமல்டமன் மட்டிதம், அந்டஃனம்,
ழகநிக்னம் ன்ளல்மம் அபனுக்கு உல்ம

பிதங்கவந அடேணடயத்டயனப்ட. ணற் மஜ்தங்கநிம்

ல்லுவப உண்மக்கயக் ளகமள்படற்கு என பனயதமனேம்
என மம அந்ட மஜ்தங்கநின் மகுணமரிகவநக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக் ளகமள்படண்டு.

இப்டிளதல்மணயனந்டமலும் இந்டச் சயன்
இன்ங்கநிழழத அபர்கள் னலகயபிபில்வ; இடற்கமக
ழடசக் கவணவதழதம, டங்கலவத

ஆத்ணமிபினத்டயவதழதம பிட்டுபிபில்வ. அர்த்ட
சமஸ்த்த்டயல் சமஞக்தன் என மமபின் daily routine -
(அன்ம அலுபவ) பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயமன்.
அடயழ என மவநப் டயமமகப் ிரித்ட எவ்ளபமன
குடயக்கும் என ட்னைட்டிவதச் ளசமல்யய்னக்கயமன்.
இந்டப் டயமயழ ழடம னெட மலுடமன் யத்வ,
ழகநிக்வக னடமபற்றுக்கு எடக்கப்ட்டினக்கயட.

மக்கயளதல்மம் மஜ்தமக் கவணகள்டமன். மத்ரினேம்

கலும் இந்ட தம்-ழிள்டிழதடமன் மமக்கள் டங்கள்
டர்ணத்வடச் ளசய்டடமக 'குபம்சத்'டயலும் அங்கங்ழக

பனகயட. மத்ரிதிலும் கூத் டெங்கமணல் மமக்கள்
ணமறுழபத்டயல் ழமந்ட ழமடமக வ்பநவு கவடகநில்
ழகட்கயழமம்? வனவதில் இல்மட என்று இப்டி
அழகக் கவடகநில் அசின் என அபசயதணம
அலுபமக பனடினேணம?
ழகநிக்வககள் அடேணடயக்கப்ட்டினந்டமலும் ளமக
மமக்கலக்குச் சயறு பதயயனந்ட ற்ட்டினந்ட
சமஸ்டய அப்தமத்டமல் அபர்கள் அடற்குக்
ளகமடுத்டயனந்ட அநவுக்கு ழணழ ழமகமணல் சயந்ட

எலக்கக் கட்டுப்மட்டுழழத இனந்டயனக்கயமர்கள். மணர்
அழதமத்தமபமயகள் அவ்பநவு ழவனேம் டம்ழணமடு
வபகுண்த்டக்கு அவனத்டக் ளகமண்டு

ழமய்பிட்மல்பம? இடற்கு னந்டய அபர் டம்
ிள்வநகநில் குசவக் குசமபடய ன் கத்வடத்

டவகமகக் ளகமண் மஜ்தப் குடயக்கும், பவ
சமபடய ன் ஊவத் டவகமகக் ளகமண் குடயக்கும்
மமக்கநமக யதணயத்டயனந்டமர். அபழமடு அழதமத்தம
னரிழத சூன்தணமய் பிட்டல்பம? அடமல் அடன்

அடயழடபவட குசமல் அழதமத்டயக்கு னடக் கவந ஊட்ச்
ளசய்தழபண்டுளணன்று யவக்கயமள். அபிம்
ழபண்டுழகமள் பிடுப்டற்கமக என டு மத்ரிதில்
குசமபடயதியனந்ட அபனுத சத
க்னத்டக்குள்ழநழத ஆபிர்பிக்கயமள். டீடீளன்று டன்
அவக்குள்ழந தமழம னன்ின் ளடரிதமட ஸ்த்ரீ

பந்டயனப்வடப் மர்த்டவுன் குசன், "ீ தமர்? பனவத

த்ி? இப்டிப் மடய மத்ரிதில் இங்ழக பந்டயனப்ட ன்
உத்ழடசத்டயல்? குபம்சம்சத்டபர்கநம மங்கள்
இந்டயரிதக் கட்டுப்மடு ண்ஞித 'பசய'க்கள்;
ஸ்டயரீகநிம் ங்கள் ழமக்கம் ழமகழப ழமகமட
ன்று ளடரிந்டளகமள்" ன்கயமன் (16.8) குசன்

பமய்ளணமனயதமக மம ப்டிதினக்க ழபண்டுளணன்
டிதவழத இங்ழக கபி ளசமல்யதினக்கயமளன்ட
ளடநிவு.
சமஞக்தனம் அர்த்டசமஸ்டயத்டயல் ஸ்டரீ ழணமம், ட
ழணமம், அடயகக் ழகமம் னடயத குஞங்கவநக்
ளகமண்டினந்ட அசர்கள் அழடமகடயழத

அவந்டயனக்கயமர்களநன்டற்கு உடமஞங்கவநக் கமட்டி,
மமக்கலக்கு ல் சமஸ்த்ப்தமனம், டங்கலவத

கடுவணதம ட்னைட்டிகவநத் டநமணல் ஆற்றுபடற்கம
எலக்கக் கட்டுப்மடும் இனக்கழபண்டுளணன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
மம டன் ளநகர்தத்வட ணட்டும் கபித்டக்
ளகமண்மழ டபி ங்கலக்கு ளநகர்தங்கவநப்
ண்ஞித் டனம் Welfare State -ளகமள்வக அக்கமத்டயல்

இல்வ ன்று யவப்ட ரிழத இல்வ. சமவ
ழமடுபட, அவஞ கட்டுபட (கல்வஞ ஆதிம்

பனத்டக்கு ழணமக இன்றும் என ன்ய ீதரிங்
அடயசதணமக இனக்கயட!) Public Works ன் ணற்ப் ளமட
ணமணத்டக்கள், ஆடசமவ ன்று ஆஸ்த்டயரி வபப்ட
இப்டிதமக னெ க் கமரிதங்கலக்கு

ஆடயகமத்டயயனந்ழட டித்டி டிமர்ட்ளணன்ட்கலம்

அடயகமரிகலம் இனந்டயனக்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயல்
அப்ழமடடமன் ிவகநின் யணம

ழைணத்டக்கமவட மமங்கம் ளசய்டட. ளன்மல்
டற்கம மமங்கங்கள் ணமடயரி ழணழ ளசமன்பற்ழமடு
னற்கம மம யன்றுபிமணல் ிவகவந டர்ணத்டயல்
ளகமண்டு ழமபடற்கும் ளமறுப்ளடுத்டக்ளகமண்டு

அடற்கமபற்வச் ளசய்டமன். ங்கநின் சமச்பட
ழைணத்டக்கமக தமகமடயகள் ண்ஞிமன், ழகமதில்கள்
கட்டிமன், உத்பமடயகள் த்டயமன், ணமமடம்

னடயத கவடகவந ல்ம ங்கலக்கும் ிகம்
ண்ஞிமன். த்டக்கநம சயஷ்ர்கலக்கு ளகௌபம்
ளகமடுத்ட அபர்கலவத ீவ்த உடமஞம் ல்ம

ணக்கநினம் ிகமசயத்ட அபர்கலக்கும் அந்ட பனயதில்
டெண்டுடமக இனக்கும்டிப் ண்ஞிமன்.
இங்ழக மன் த்டக்கள், சயஷ்ர்கள் ன்று தமவச்
ளசமல்கயழழம அபர்கள்டமன் மமக்கவநக் வகதில்
ழமட்டுக்ளகமண்டு, டமங்கள் ளநகர்த பமழ்க்வக

த்டபடற்கமகழப அபவ ஆட்டி வபத்டமர்கள் ன்றும்
என குற்ச்சமட்டு ளகமஞ்ச கமணமக அடிடுகயட.

அடமபட ிம்ண ழடஸ் ன்வடச் ளசமல்யக்ளகமண்டு
ைத்ரித மமவுக்கு ழணழ ிமம்ணஞன்டமன் உட்கமர்ந்ட
ஆட்டிப்வத்டக் ளகமண்டினந்டமன் ன்று பமடம்.
உண்வணதில் அந்டக் கம ிமம்ணஞன் த்டவ
நிவணதமக, எடங்கய பமழ்ந்ட ளகமண்டினந்டமன் ன்று
ளடரிதமடடமல் இப்டிச் ளசமல்கயமர்கள். 'ணம டந்த்
சமய வடனேம் ளசய்தத் டஞிந்டபன்' ன்று யவக்கப்
டுகய சமஞக்தழ, சந்டயகுப்ட ளணௌரிதவச்

சக்கபர்த்டய ஸ்டமத்டக்குக் ளகமண்டுபந்ட அபனுவத
னர்ஞ பிச்பமத்வடனேம் ளற்யனந்ட ழமடயலும்,

மயனத்டயல் அண்ணவக்குப் க்கத்டயழ டக்கு
ணமநிவக கட்டிக்ளகமண்டு ழமக்தத்டயல் ணயடயக்கபில்வ.
ஊனக்கு ளபநிதிழ என குடிவச ழமட்டுக்ளகமண்டு,

கந்வடவதக் கட்டிக்ளகமண்டு, கஞ்சய கமய்ச்சயக் குடித்டக்
ளகமண்டுடமன் கயந்டமன். இப்டிழத னழமயடர்கநம
பயஷ்ர் ழமன்பர்கலம் கத்டக்கு ளபநிதிழ
ர்ஞசமவதில் ளபகு நிவணதம பமழ்க்வகடமன்

த்டய பந்டமர்கள். அபர்கநமக மீத பிதங்கநில்
டவதிட்டு அிப்மதம் ளசமல்ய 'ஆட்டி வபத்டடமக'

மையழத இல்வ. மமக்கள்டமன் டமபட 'ப்மப்நம்'
ன்மல் அண்ணவவத பிட்டு அபர்கநிம் ழமய்
அபர்கலவத னத்டயணடயவதனேம் அடேக்த்வடனேம்

ழகமரிதினக்கயமர்கள். மமவுக்கு த்டவ ளமறுப்ழம
அவடபிக் கடுவணதமகத்டமன் ிமம்ணஞன் டக்கும்
அன்மக் கமரிதங்கவந வபத்டக்ளகமண்டு ழமக
ழைணமர்த்டம் டன்வச் சக்வகதமகப் ினயந்ட

ளகமண்மழ எனயத, டி சலுவக, பசடய டவும்
ளபில்வ*2.

மமவுக்கும் சட்த்டக்கு னன்மடி ந்டச் சலுவகனேம்
இல்வ. கன்யன் ழணழ ளடரிதமணல் ழடவ ற்ய அவட
மகுணமன் ளகமன்று பிட்மளன்டற்கமக அபனுவத
டகப்மம ணடேீடயச் ழசமனன் அபவழத டயலுக்குத்
ழடர்க்கமயல் ய ளகமடுக்கப் ழமதினக்கயமன்!

மமவுக்கு அப்ழமட இனந்ட ளமறுப்னம் அவடப்ற்ய

அபன் ளகமண்டினந்ட பிசமனம் இப்ழமட மமங்கம்
த்டகயபர்கலக்கு இன்ளடன்ழ ளடரிதமட.
ளன்மல் வனத மள் மம ிவகநின் டர்ண
பமழ்க்வகக்கும் டயல் ளசமல்ழபண்டிதபமதினந்டமன்.
'அபர்கலவத

மம் அபர்கவந ல்பனயப் டுத்டத்

டபயத டன்வழத பந்ட ழசனம்'ன்று அபனுக்கு
ழமடயக்கப்ட்டினந்டட - " மம மஷ்ட் க்னடம் மம்

"ன்ட சமஸ்டயம். அடமபட என ழடசத்டயயனக்கப்ட்
ிவகள் ண்டம் மபளணல்மம் அபர்கவந ஆலம்
மவவபத்டமன் ழசனம் ன்று அர்த்டம். இடற்கு Converse ஆக என மம டப்னப் ண்ஞிமல் அட ழடசம்

னலபவடனேம் டமக்கும், இதற்வகவதழத சர வபத்டப்
ளரித உத்மடங்கவந உண்மக்கயபிடும் ன்றும் ளசமல்ய
அபவ டர்ணத்டக்கு தந்ட க்கும்டிதமகப்
ண்ஞிமர்கள்.
டயனக்குநில் இவடளதல்மம் ற்ய யவதச்
ளசமல்யதினக்கயட. ளகமடுங்ழகமல் ஆட்சயதில் ங்கள்
பிடுகய கண்ஞழ
ீ
மமபின் ளசல்பத்வடளதல்மம்

அனயத்டபிடும் வன்தம் ணமடயரி; ஆட்சயனவ டப்ிமல்
னப ணவன டப்ிப் ஞ்சம் பந்டபிடும்;மல் பநம்
ழமய்பிடும்;ிமம்ணஞர்கலக்கு ழபடம் ணந்டழமய்,
ழபட ழபள்பிகநமல் க்கும் அத்டவ ழமக
ழைணனம் ழமய்பிடும் ன்ளல்மம் டயனபள்லபர்
ச்சரித்டயனக்கயமர்*3.

மம என ழடசத்டயல் ப்டி சரத்வடக் கட்டி

ஆநழபண்டும் ன்டற்கு டிதவக் கமநிடமன்
டயீ னுவத மஜ்தத்டயல் கமட்டுகயமன். டயீ னுவத
மடமிதில் உத்தமபத்டக்குப் ழமகய பனயதிழழத
ளண்கள் மத்டயரி ழபவநதில் அபர்கள் மட்டுக்கு
ணதங்கயத் டெங்கயக் ளகமண்டினப்மர்கநமம். "அந்டப்
ளண்கலவத பஸ்டயங்கவந த்ீ னுவத
ஆட்சயதிழ பசயத
ீ
கமற்றுகூ அவசத்டடயல்வ.

அப்டிதினக்க ணடேஷ்தமகப் ிந்ட பமபட அபர்கள்
க்கம் வக ீட்டி இனக்க னடினேணம?" ன்று கபி
ழகட்கயமன் (6.75) .
ணக்கள் ணட்டுணயன்ய ணமக்கள் ன்கய பிங்குகள், ளசடி
ளகமடிகள், திர் ச்வச ல்மபற்யனம் மமக்கலக்கு
ணயகுந்ட ரிவு இனக்க ழபண்டுளணன்ட சமஸ்டயம்.
ழபட்வதமடுபடயல்கூ பம்ன உண்டு. க்னொணம
ிமஞிகவநத்டமன் ழபட்வதமமம் ன்று அழக

மமக்கள் வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்கள். தமகம் ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டுகூ அடயல் மநணமகப் ிமஞி பவட
ண்ஞிமல் மம்டமன் ன்று மகபத்டயல்

ிமசரர்யயன் கவடதில் ளசமல்யதினக்கயட.
னமவுக்கமக சயி டன்னுவத உம்வழத அறுத்டக்
ளகமடுத்டமன், மரி பள்நல் னல்வக்ளகமடி
னபடற்கமகத் டன்னுவத ழடவத் ளடமடுத்டமன் ன்று
டிக்கயழமம்.

'சமகுந்ட'த்டயல்

என அசன் க உதிரிகநினம்

வ்பநவு ிரிதத்டனும், 'யம்டய'னேனும் இனக்க
ழபண்டுளணன்ட ளடரிகயட.
கண்பனவத ஆச்ணத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள்
டஷ்தந்டவப் மர்க்க பந்டயனப்டமக அபனுக்குத்

ளடரிபிக்கப்ட்வுன் அபன், டமபட ளரித டப்ன
ந்டயனந்டமழம, அல்ட கஷ்ம் ற்ட்டினந்டமழம
அன்ய ஆச்ணபமயகள் ம னெத்டக்கு
பணமட்மர்கழந ன்று யவக்கயமன். அப்ழமட அபன்
டக்கு டமழ, 'ரியகநின் டறக்குக் குந்டகணமக
டமபட அம்மபிடம் ந்டயனக்குணம? அபர்கலவத
பத்டயழ ஸ்பழதச்வசதமய் ஞ்சரித்டக்

ளகமண்டினக்கய மட ணயனகங்கவந தமமபட

யம்வ ண்ஞிதினப்மர்கநம? அல்ட ன்னுவத
டபறு டமமபட ளசடி, ளகமடிகள் னஷ்ிக்கமணலும்,
லக்கமணலும் ழமதினக்குணம?' ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்படமக பனகயட (5-பட அங்கம்) .

மணர் டன்னுவத மஜ்தத்டயல் எனபனுக்குப் னத்

ழசமகம் ற்ட்டுழமட, அட பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவநத்

டமன் ரிதமகப் ரிமம் ண்ஞமடடன் பிவநழப
ன்று கமஞத்வடக் கண்டுிடித்ட அப்டி டர்ணம்
ணீ யபவ சயையத்டயனக்கயமர்.

சமகுந்டத்டயன் ஆம்த்டயலும் மமக்கலக்கு பர்ஞமச்ண
அடேஷ்மத்டயயனந்ட ம்ிக்வகவதக் கமட்டுபடமக என
கட்ம் பனகயட. சகுந்டவவதப் மர்த்டவுன்

டஷ்தந்டன் ணயல் ிழவண உண்மகய பிடுகயட.

அபலவத கயகள் அபவநப் ரிமம்

ளசய்டடயயனந்ட அபள் கல்தமஞணமகமடபள்டமன் ன்று
அபனுக்குத் ளடரிகயட. அடமல் டக்குப் ிழவண
உண்மடயல் டப்ன இல்வ ன்று யவக்கயமன்.
ஆமல் உழழத, 'இபள் கண்ப ணரியதின் னத்ரி
ன்ல்பம ளடரிகயட? அப்டிதமமல் ிமம்ணஞப்
ளண்ஞமக அல்பம இனக்க ழபண்டும்? அபநிம்
ைத்ரிதம ன் ணஸ் ழமகப்மழட? ஆமலும் ன்
ணஸ் அபநிம் ழமகயழட!த்டக்கநின்

(அந்டஃகஞம்) டப்ன ளசய்தழப ளசய்தமட. அடமல்
இபள் ிமம்ணஞப் ளண்ஞமக இனக்க னடிதமட' ன்று

னடிவு ண்டகயமன். அபன் சகுந்டவதின் ிப்வப்
ற்ய என பிடணமக அடேணமம் ண்ஞி, டமன் அபவநப்
ிரிதப்டுபட பர்ஞ டர்ணத்டக்கு பிழமடணமக இமட
ன்று டீர்ணமிக்கயமன். அபன் ண்ஞி அந்ட

அடேணமம் டப்மகப் ழமமலும், பமஸ்டபத்டயல்
சகுந்டவ கண்பரின் பநர்ப்னப் ளண்டமழ?

ைத்ரிதமய்ப் ிந்ட பிச்பமணயத்னக்கும் அப்
ஸ்த்ரீதம ழணவகக்கும் ிந்டபள்டமழ சகுந்டவ?
இங்ழக த்டக்கள் த் டக்கபர்கநமகழப மமக்கள்
இனக்க ழபண்டுளணன்றும், அபர்கநின் அந்டஃகஞம்
டன்வதயதமணல்கூ வபடயகணம பர்ஞ

பிமகங்கலக்கு பித்தமணமகப் ழமகமட ன்றும் கபி
உஞர்த்டகயமர்.
மமக்கலக்கு இவ்பநவு ளமறுப்னம், ளமறுப்னத்
டபறுபடமல் மத்டக்கு ஆநமகயபிக் கூமட ன்
தனம் கபவனேம், இடமழழத டர்ணமஜ்த

ரிமத்டயல் ஆழ்ந்ட கபனம் ஈடுமடும் இனக்கும்
டிதமகத்டமன் டர்ண சமஸ்டயம் ணட்டுணயன்ய அர்த்ட

சமஸ்டயனம் மீடயகவந பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
கமவப ப்டிதமபட ளமப்ிக் ளகமண்டு பிடுபடயல்
அக்கம மக்கள் குயதமக இனக்கழபதில்வ. இடற்கு
யனொஞணமகக் கமநிடமன் சமகுந்டத்டயல் என ீன்
லடயதினக்கயமன் (6-பட அங்கம்)
கல் பமஞிம் ளசய்கய எனபன் கப்ல் உவந்ட
னலகயப் ழமய்பிட்டமனேம், அபனுக்கு

ந்டடயதில்மடடமல் அபனுவத ளசமத்ட னமவும்

கமவபச் ழசர்ந்ட பிடுபடமனேம் டஷ்தந்டனுக்கு யடய
ணந்டயரிடய என 'ழமட்'அனுப்னகயமர். உழ டஷ்தந்டன்
அத்டவ ளசல்பத்வடனேம் ஆர்யடம் ளசய்டளகமண்டு

பிமளணன்று க்கமணல், 'ளரித பிதமமரி ன்மல்
 கல்தமஞங்கள் ண்ஞிக் ளகமண்டினப்மழ
அப்டிதினந்டமல் அபனுவத ளண்மட்டிகநில்

பநமபட கர்ப்ணமதினக்கயமநம ன்று பிசமரிக்க
ழபண்டும்' ன்கயமன். அபன் யவத்டடழமழப
ளசத்டப்ழம பிதமமரிதின் என ம்மம்
கர்ப்படயதமதினக்கயமளநன்று ளடரிகயட.

"அப்டிதமமல் ளசமத்ட கமமவபச் ழசமட;

கர்ப்த்டயயனக்கய குனந்வடவதத்டமன் ழசனம்" ன்று
டஷ்தந்டன் டீர்ப்னப் ண்டகயமன்.
ளமனநமவசதில்மட டர்ண யதமதத்ழடமடு மமக்கநின்
ஆழ்ந்ட ணடேஷ்தமிணமத்வடக் கமட்டுபடமகவும்,
அழடமடுகூ டர்ணத்வட ணீ மணயக்கய ண்வப்

ிடயயப்டமகவும் அப்ழமட டஷ்தந்டன் என கமர்தம்

ண்டகயமன். டயவத இனந்டபர்கள், னத்ில்மடபர்கள்
தமபனக்கும் மமழப ஆடபமதினர்ழபண்டுளணன்று
யவத்ட என ிகம் ண்டகயமன். அடயழ 'ந்ட
ந்ட கமணமபனக்கும் அந்ட ந்டபமக

மழதினப்ழன்' ன்கயமன். டயவத இனந்டபர்கநிம்
இப்டிச் ளசமல்பட அம்மபிடம் ன்டமல் உழழத,
'டர்ணத்டக்கு

ணமமக இல்மட உவு னவகநில்

ணமத்டயழண"ன்று என கண்டின் ழசர்க்கயமன்.

சமஞக்தனும் இக்கம Welfare State -ன் ைஞங்கநமகச்
ளசமல்ப்டும் அமவடகநின் ைவஞவத மமபின்

கவணதமகச் ளசமல்யதினக்கயமர். வனகள், கர்ப்ிஞிகள்,
அமவடகள், பதமபர்கள், பிதமடயதஸ்டர்கள்
ஆகயதபர்கவந மமங்கம் ையத்டமக
ழபண்டுளணன்கயமர்.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1. உத்ட
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* 2. இவ்பிதணமக

"ளடய்பத்டயன் குல்" இண்மம்

குடயதில் "கயனஸ்டமச்ணம்" ன் உவதில்

"அந்டஞின் அன்மம்" ன் ிரிவும், "மடயனவ"
ன் உவதில் "என ளரித டப்ிப்மதம்" ன்
ிரிவும் மர்க்க.
* 3. டயனக்குள்

அடயகமம்

ளமனட்மயல் 'ளகமடுங்ழகமன்வண' ன்

னக்தணம இன அசக் கவணகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
னக்தணம இன அசக் கவணகள்
இப்டி மமவுக்கு, மமங்கத்டக்குப்  கமர்தங்கவநனேம்
ளகௌபணம ண்னகவநனேம் ளகமடுத்டயனந்டமலும் அர்த்ட
சமஸ்த்ணமட இபற்யல் இண்வ ணயகவும்
னக்தணமவபதமகச் ளசமல்யதினக்கயன். இடபவ
ளசமன்வபளதல்மம் அழகணமக ைவஞதில்

பனகயவப. இப்ழமட ளசமல்ப்ழமகய இண்டும்
சயைவஞதில் பனவப. ையப்டற்கு அங்கழணடமன்

டமர்ணயகணமக சயையப்ட. திவ பநர்க்க ழபண்டுணமமல்
கவநவதப் ிடுங்கய யதத்டமன் ழபண்டும். உள்மட்டில்
குற்ம் ண்டகயபர்கலக்குத் டண்வ ளகமடுத்ட
சயையப்ட, ளபநிமட்டு டயரி மமவபனேம்

வன்தத்வடனேம் னேத்டத்டயழ சயையப்ட ன்
இண்டும் மமபின் கமர்தங்கநில் டவதம இம்
ளறுகயன்.
உள் மட்டு டண்ீடய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
உள்மட்டு டண்ீடய
ஆமலும் சயையப்வட, அடமபட டண்டிப்வட டுத்ட
டுப்ில் ளசமல்யதினக்கபில்வ.
உள்மட்டுப் ிவகவந ளமறுத்டணட்டில் மம
அபர்கவந ன்ணமர்க்கத்டயல் ளசலுத்டபடற்கமக டவுழண
ண்ஞமணல் அபர்கள் டப்னப் ண்ஞிமல் ணமத்டயம்

டண்டிப்ட ன்று வபத்டக்ளகமள்நபில்வ. இந்ட
மநில் அசமட்சய னவக்கும் ிவகநின்

ன்ளயகவந அிபினத்டய ளசய்படற்கும் ழர்
ம்ந்டணயல்மடட ழம அக்கமத்டயல் இல்வ.
ங்கள் அபபர் டர்ணத்வட அடேரிப்டற்கு மம

ல்ம பிடத்டயலும் ஊக்க, உத்மங்கவநக் ளகமடுத்ட
பந்டமன். த்டக்கவநக் ளகமண்டு யவத டர்ணப்
ிசமம் ளசய்டமன். அந்டந்ட மடய மட்மண்வண
அடயலுள்நபர்கவந எலங்குகலக்குக்

கட்டுப்ட்டினக்கும்டிதமகப் ண்ஞிமன். ஆதத்வட
னெத்டக்கு ணத்த ஸ்டமணமக ஆக்கய, ங்கள்
ஈஸ்ப க்டயதமல் டர்ணயஷ்ர்கநமக இனக்கும்டிப்
ண்ஞிமன். இப்டி ழமக டர்ண ைவஞ
ண்ஞிடமழழத, அப்டினேம் அபர்கள் ளகட்டுப்

ழமகயழமட அபர்கவந இந்ட மள் 'ஸ்மன்ர்ட்'டிக்
கடுவணதமகழப சயையத்டமன்.
குற்பமநிகநிம் கூடுடமக டதம டமையண்தம்
கமட்டுபட குற்ங்கலக்கு ஊக்கம் டனபழட ஆகும்
ன்டடமன் சமஸ்டய அிப்மதம். இப்ழமடடமன்
'ளர்றழபன்' ன்டமல்

தணம னவதிழ

அபர்கநமக ணம் ணமயத் டயனந்டப் ண்ஞடளணன்று
யவப் ழசுகயமர்கள். மடமஞ ணடேஷ்த ழச்சர்
இனக்கய ைஞத்டயல் இப்டி பமபட டயனந்டயடமக
இபர்கநமல் கமட் னடினேணம ன்ழட ழகள்பி! ளதியல்
ளநகர்தளணல்மம் ண்ஞிக் ளகமடுப்ட ன்மல்,
ளபநிதிழ ழபவ ளபட்டி இல்மணல்

டயண்மடுகயபர்கலக்கு, 'அங்ழக (ளதிலுக்கு) ழமய் மம்

மட்டுக்குத் டயன்று ளகமண்டு, டெங்கயக்ளகமண்டு
இனக்கமழண!' ன்று டமன் ழடமன்றும். டர்ண

ைவஞக்ளகன்று வக்மக ர்க்கமர் டவும்
ளசய்தமணல், அழட ணதத்டயல் அசயதல்பமடயகள்
டங்கலக்கும் டங்கலவத ளகமள்வககலக்கும்
னெத்டயல் னக்தத்பத்வட உண்மக்கயக்

ளகமண்டுபிட்டமல் டர்ண ீங்கநின் ளசல்பமக்கும் டர்ண
சமஸ்டயங்கநின் அடமரிடினேம் ணங்கயப்ழமய் ங்கள்
டர்ணத்டக்குப் தப் ழபண்டும் ன் உஞர்ச்சயவத
இப்ழமட ளமம்வும் இனந்டபிட்டினக்கயமர்கள்.
இப்டிப்ட் சூழ்யவதில் இபர்கள் குற்ம் ளசய்பட
மச்சுல்டமன் ன்று ழபண்டுணமமல் இந்டக் கமக்

குற்பமநிகவந ளமம்வும் டண்டிக்கமணல் பிடுபடற்கு
யதமதம் ளசமல்மம்! ஆமல் னற்கமத்டயல் ிவகள்
டர்ணத்வட அடேரிப்டற்கு மமங்கம் ளமம்வும்

ஆடபமதினந்டட, அடற்கமபற்வப் ண்ஞிக் ளகமடுத்ட
ழமடம் அபர்கநில் சயர் டப்ம பனயதில் ழமமல்
அங்ழக டமையண்தம் கமட் இணயல்வடமழ?
அடமல்டமன் கடுவணதம டண்வகவநச்

ளசமல்யதினக்கயட. இப்டிதினந்டமல்டமன் அப்ழமட
ளணமத்ட னடமதம் ல்டி இனந்டட; ல் ங்கள்
டஷ்ர்கநிமல் கஷ்த்டக்கு ஆநமகமணல் யம்ணடயதமக
பமழ்க்வக த்டயமர்கள்; ளணமத்டத்டயல் ம் ழடசம்
ழமகத்டயழழத ன்ளயக்கு டுத்டக்கமட்மக
பிநங்கயதட ன்வடக் கபித்ழடமணமமல் மடண்ம்
சமஸ்டயப்டிடமன் ளசதல் ழபண்டும் ன்வட எப்னக்

ளகமள்ழபமம். ளணகஸ்டியயனந்ட ஆம்ித்ட ம் ழடச
யவவணவதப் ற்ய அவ்பப்ழமட இங்ழக பந்ட லடய

வபத்டயனக்கய அதல் மட்பர்கள் ல்ழமனம்

எனனகணமக இங்ழக  னெத்டயல் கமஞப்ட்
எலக்கத்வடனேம் ல் குஞத்வடனேம்
ஸ்ழடமத்டயரிக்கயமர்களநன்மல் அடற்கு மசய¬ை
னவனேம் என கமஞணமகும். இப்ழமட ம் 

னடமதம் ப்டி இனக்கயட ன்றும் ணக்குத் ளடரினேம்.
ஆமலும் டண்ீடய சமஸ்த்த்வடக் குவ ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயழமம்!
ளர்றழபன் மத்பிகணமகத் டயனத்டபட
ன்ளல்மம் இக்கமத்டயல் ழசயமலும், னேத்டம் பந்டமல்,
அல்ட ளமனநமடமத்டயழம ளமயடிகமகழபம

ளனக்கடி பந்டமல் அப்ழமட 'ணர்ளன்ய' ன்று
ிகம் ளசய்கயழமட னடல் கமர்தணமகத் டண்வ

பிடயப்வடத்டமழ கடுவணதமக்குகயமர்கள்? ஆக டுத்டச்
ளசமல்யத் டயனத்டபவடபி டண்டிப்டடமன் ழடசத்டயல்
எலக்கனம் கட்டுப்மடும் ற் உடவும் ன்று எப்னக்
ளகமண்டமகத்டமழ ஆகயட?

அழக உதர்ந்ட ழமக்கங்கலக்கமகழப டர்ண, அர்த்ட
சமஸ்டயக்கமர்கள் டண்வவதக் கடுவணதமக

வபத்டயனந்டமர்கள். என்று குற்ம் ன்ட எனபமல்
இன்ளமனபனுக்கு அல்ட னெத்டக்ழக ழடம என
பிடத்டயல் ற்டும் கஷ்ந்டமழ? இப்டித் டமன்

கஷ்த்வடக் ளகமடுத்டமல் அப்ழமட மம அவடபிப்
ளரித கஷ்த்வடத் டக்குத் டண்வதமகக்
ளகமடுப்மளன் தணயனந்டமல்டமன் என ிவ
எலங்கமதினப்மன். த்ட னொமய் டயனடுபடமல்

எனத்டனுக்குத் டமன் ளகமடுத்ட கஷ்த்டக்குப் டயமக

மலு ணமம் ளதியல் கஷ்ப்டம் ன்மல்டமன்
டயனணமட்மன். இண்மபட ழமக்கம், கடுவணதம
டண்வதமட குற்ம் ண்டகய எனபன் இிழணல்
அப்டிப் ண்ஞமணயனக்கும்டி ளசய்பழடமடு

ணற்பர்கலம் இபவப் மர்த்ட அந்ட ணமடயரிப்
ண்ஞமணயனக்கச் ளசய்ட என னெ வைதமகயட.
னென்மபட ழமக்கம் ஆத்ண ம்ந்டணமட. அடமபட
மம், ம ரிமம் ன் பிதங்கள் பந்ட
பிடுகயன். குற்ம் ண்டபட மம், அட
குற்பமநிவத கத்டக்குத் டள்லம். ன்ளன்

குற்த்டக்கு கத்டயல் ன்ளன் ணம தங்கணம
டண்வகள் ன்று சமஸ்டய, னமஞங்கநில் பிபணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. ம டண்வ ளறுபடமல் என
குற்பமநி இந்டப் மத்டயயனந்டம்,

கமபஸ்வடதியனந்டம் பிடுடுகயமன். அந்ட (க
ழமக) சயத்பவடனேன் 'கம்ழர்' ண்ஞிமல் மம டனம்
டண்வ ளமம் ழசமடடமன். இப்டி அசன் டனம்
சயவைய்ழத குற்பமநிக்கு ஆத்ண ழைணத்வடக்
ளகமடுக்கும் மப் ிமதசயத்டணமகயட.
ிமம்ணஞனுக்குப் ைமடணம
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
ிமம்ணஞனுக்குப் ைமடணம ?
இங்ழக என பிதம் ளசமல் ழபண்டும். மமவுக்கு

ிமம்ணஞவத் டண்டிக்க ணட்டும் அடயக 'லரிஸ்டிைன்'
(ஆவஞளதல்வ)

ளகமடுக்கப்பில்வ.

ிமம்ணஞனுக்குத் டனம் டண்வ கடுவணக்

குவபமகழப இனக்கும். இவடப் மர்க்கயழமட, 'equality
before law' - சட்த்டக்கு

னன் ணத்பம் - இல்மணல்,

சலுவகழத டக்கூமட என பிதத்டயல் சலுவக டந்ட
அயதமதம் ளசய்டயனப்டமகத் ழடமன்மம். அப்டித்
ழடமன்யமல் அட யதமதந்டமன். ஆமலும் இடன்

கமஞத்வடப் னரிந்ட ளகமண்மல் இடயழ அயதமதப்
ைமடணயல்வ ன்று ளடரினேம். இப்ழமட
'ிமதச்சயத்டம்' ன்று

ளசமன்ழழ, அடடமன் கமஞம்.

குற்பமநிக்கு ம டண்வழத ிமதச்சயத்ட கர்ணம
ஆகயட ன்ழன். ிமம்ணஞன் ழபட ணந்த்

ைவஞவதழத பமழ்க்வகதமகக் ளகமண்பன்
எனமள்கூ அபவ பிட்டு இந்ட பமழ்க்வக ஆசமம்

ழமகப்மட. அப்டிப் ழமமல் அட ழடச ழைணத்டக்ழக
ளகடுடல். ளதியல் ழமட்மல் அபன் ப்டித் டன்
ஆசமங்கலக்குப் ங்கணயல்மணல் ணந்டய ைவஞ
ண்ஞ னடினேம்? அல்ட கண்வஞ பமங்கய, கமவ

பமங்கய அபவத் டண்டித்டமல் அப்ழமடம் அபமல்
ஆகய ழபட ைஞம் அல்பம ளகட்டுப் ழமகும்? ழபட
டர்ணம் இனக்க ழபண்டும் ன்டற்குத் டமன் மமங்கம்
இனப்ழட. அடழப டன் க்ஷ்தத்டக்கு மி
ளசய்தமணம? அடமல்டமன் மசய¬ைவத
ிமம்ணஞனுக்கு ளமம்வும் குவத்டச்
ளசமல்யதினப்ட. ஆமல் அடற்கமக அபவ ளபறுழண
பிட்டு வபத்டபிபில்வ. ணந்த் ைவஞக்கமக
ற்ட் அபனுக்கு எவ்ளபமன குற்த்டக்கும்

டண்வதமக ணந்டய னர்பணமக ளமம்வும் கடுவணதம

ிமதச்சயத்ட கர்ணமக்கவந சமஸ்த்ழண ளகமடுத்டயனக்கயட.
ம டண்வ இல்மபிட்மலும் அபனுவத
னெத்டக்கம வ அபவ பிசமரித்ட
இப்டிப்ட் ிமதச்சயத்டங்கவந ளமம்வும்
ஸ்ட்ரிக்ட்மக பிடயத்ட, பிடக் குற்ங்கலக்கு மடய
ப்ஷ்ழண ண்ஞிபிடுபளடன்று வபத்ட அபவ

அப்டிப்ட் குற்ங்கவந ணமலும் யவத்டப்
மர்க்க னடிதமணல் டடுத்டட. மடண்வதியனந்ட

ளனணநவுக்கு ிமம்ணஞர்கள் பிக்குப் ளற்யனந்டமல்
அபர்கள் எலங்கு டப்ிக் குடிகமர்கநமகவும்,
கமனகர்கநமகவும், ளகமள்வந மக் கூட்ணமகவும்
ழமய்பிமணல் ணீ  கமம்பவ ணற் ல்ம
னெங்கநமலும் ளமம்வும்
ணரிதமவடக்குரிதபர்கநமகவும், உடமஞணமகப் ினக்கு
பனயகமட்டுபர்கநமகவுந்டமழ

கனடப்ட்டினந்டயனக்கயமர்கள்?இடயயனந்ழட அபர்கவந
அர்த்ட சமஸ்டயம் த்டயத பிடம் ஸ்டிஃவ

ஆகயபிடுகயடல்பம? இந்ட பிதம் இனக்கட்டும்.
டர்ண அிபினத்டயழத அஸ்டயபமம் பர்ஞடர்ண ரிமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
டர்ண அிபினத்டயழத அஸ்டயபமம் பர்ஞ டர்ண
ரிமம்

ளமக னெத்வடப் மர்க்கயழமட
மடண்வழத குற்பமநிக்குப் ிமதச்சயத்ட
கர்ணமபமகய, அபனுவத மத்வடப் ழமக்கும்

உகமத்வடச் ளசய்கயட. இழடமடு இன்ளமன்வனேம்

ழசர்த்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். குற்பமநி எனபன்

டண்வ ளமணல் டப்னபடற்கு பிட்டுபிட்மல் அட
மமவுக்ழக மணமகும் ன்றும் ளசமல்யதினக்கயட; மம
மஷ்ட் க்னடம் மம் :குடிகநின் மபம் ணன்வச்
ழசனம். தடம மம டடம ப்ம :'அசன் வ்பனய குடிகள்
அவ்பனய' ன்று ளசமல்ய என க்கம் அபவ

டர்ணயஷ்மக இனக்கப் ண்டபழடமடு இன்ளமன
க்கம் குடிகள் டீத பனயழமமல் அந்டத் டீவண

அசவழத ழசனம் ன்று ளசமல்ய, இடமலும்
அபவத் ழடசத்டயல் டர்ணம் யவக்கப் ண்ஞழபண்டும்
ன்டயல் பிசமத்டன் ஈடுடுணமறு ண்ஞிதினக்கயட.
ம டண்வதமல் குற்பமநிக்குப் மம் ழமகயட
ன்ட ழம இன்ளமன்வச் ளசமல்ய பிடுகயழன்.
னேத்ட னணயதில் ிமஞத் டயதமகம் ண்டபடமல்
மமவுக்கும், ழம பர்கலக்கும்
ீ
னண்ஞிதம்
உண்மகயட ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ழமரில்

உதிரினந்டபர்கள் பீ ஸ்பர்க்கணவபமர்கள் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. மமவுக்கு அழக ளநக்த
ழமகங்கவநக் ளகமடுத்டயனப்டற்குக் கமஞழண அபன்
இப்டித் டன் உதிவப் ஞதணமக வபத்ட ழடசத்வட

ையக்கயமளன்டடமன். இந்ட பிதம் இனக்கட்டும்.
டண் ீடயவதனேம் டர்ணத்வடனேம் ற்யப் மர்ப்ழமம்.
குற்ம் ளசய்கய ண்ஞழண ணடேஷ்தவ பிட்டுத்
டமமகப் ழமகும்டிச் ளசய்த ணதமசமம், க்டய, ஜம
ணமர்க்கம், கமண ணமர்க்கம், ழதமகம் னடயதவப

இனக்கயன். அபற்யன் கட்டுப்மடுகநில் ங்கள்

பமடழமட தத்டயன் னெம்டமன் குற்ம் ற்மணல்
டடுக்க ழபண்டும் ன்மகயட. ணதமசமரிதர்கள்,

ஜமிகள், க்டயணமன்கள், ழதமகயத்டர்கள் னடயதபர்கள்
னடயல் ளசமன் பனயதில் மத்பிகணமக ணக்கவந
ல்பனய க்கச் ளசய்கயபர்கள். அந்ட மத்பிகம்
உவக்கமடபர்கள் குற்ம் ண்டம்ழமட மம

மயகணமகத் டண்வ ட ழபண்டிதடமகயட.
ழடசத்டயல் ல் யவவண, டர்ணம், னண்ஞிதணயனக்க
ழபண்டுணமமல் குற்ம் ழமமல்டமழ னடினேம்?
அழடமடு மட ங்கலக்கச் ழசமதம்,
ளகமவகமர்கநிம் தம் னடயத இல்மணல்

யம்ணடயதமக பமலம்டிதம யவவதனேம் மமடமழ
அநிக்க ழபண்டும்? அடமல்டமன் அபனுக்கு டண்
அடயகமத்வடக் ளகமடுத்டயனப்ட.
இடற்குள்ந னக்தத்பத்டமல் அர்த்ட சமஸ்த்த்டக்ழக
'டண்ீடய'ன்று

என ளதர் பனங்குகயட. அர்த்ட

சமஸ்டயம் ன்டற்கு ீடய சமஸ்டயம், மீடய சமஸ்டயம்,
தசமஸ்டயம் ன்ளல்மனம் ளதர்கள் உண்டு.
'தம்'ன்மல் 'மயய'ன்று

மஸ்டய பனங்குகய ளதர்.

அர்த்டம். டண்ீடய ன்ழட

என க்கம் டர்ணஜ்ஜர்கவந அசமபன் ழமயத்ட

அபர்கள் னெம் டர்ணங்கவந உழடசணமகவும், னமஞப்
ிபசங்கநமகவும், அபர்கள் த்டயத சரணம
பமழ்க்வகனேடமஞத்டமலும் 'ளர்றழபன் ளணட'டில்
ிசமம் ண்ஞிக்ளகமண்டுடமினந்டமன். இந்ட மநில்
இந்ட அம்சங்கவந அசமங்கப் ளமறுப்ியனந்ட

அடிழதமடு டண்டித்ட பிட்டினப்ட ழம அப்ழமட

இல்வ. இப்டி சமந்டணமகச் ளசமல்ய டர்ணம் டயதமட
ழமட, அடர்ண கமரிதங்கள் ந்டழமட டண்ழமமதத்வட
ப்ழதமகயத்டமன். இப்ழமட டண்ழமமதத்வட
ீ ிதன்மகப் ண்ஞ ழபண்டும் ன்று என க்கத்டயல்
ளசமல்யக் ளகமண்டினந்டமலும், இன்ளமன க்கம்

ழமீ றம் ழகமர்ட்டும்டமன் மலக்கு மள் பினத்டயதமகய
பனகயன். னற்கமத்டயல் டர்ணக்ஜர்கவநப் ழமயத்ட
மம பினத்டயண்ஞிடமல் ழமீ றம் ழகமர்ட்டும்

ணயிணணமகழப இனந்ட; ழகமதில் கட்டுபழட மமபின்
னக்த கமரிதணமய் இனந்டட. சமஸ்டய ணமர்க்கப்டி ந்ட
சயஷ்ர்கநமக, டர்ணயஷ்ர்கநமக இனக்கயபர்கள் அந்ட

ல் பனயதில் ழமய் ஜமம் அவபடற்கு அடேகூணமக
அபர்கலக்கு ழபண்டிதவடளதல்மம் ளசய்ட

ளகமடுப்டடமன் அர்த்ட சமஸ்டயத்டயல் அஸ்டயபமணமகச்
ளசமல்யதினப்ட. அஸ்டயபமம் ணமய் இனந்ட, ழணழ
ழமகும் கட்டித்டயல் லட ற்ட்மல் றணமய்

அவட ரி ளசய்ட பிமம். இந்டக் கமரிதத்வடத்டமன்
அன்வக்கு டண்ழமமதம் ளசய்ட பந்டட. இடமல்டமன்
கமபல் யவதங்கலம், யதமத ஸ்டங்கலம் அப்ழமட

குவபமக இனந்ட ழகமபில்கலம், அன் சத்டயங்கலம்,
தஜ்ஜசமவகலம் யவத லம்ி. இப்ழமட

அஸ்டயபமம் ழமமணல் கட்டிம் லப்னபடயல், இத்டவ
ஆதிம் ழமீ ஸ் ஸ்ழன்கள் இனந்டம் இபற்றுக்கும்
டிணயக்கய ளகமடுத்டபிட்டு மநணமபர்கள் டைட டைட
மணர்த்டயதத் டயனட்டுகள், ழணமசடிகள், ளகமவகள்,
பிதசமக் குற்ங்கள் னடயத ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள். இத்டவ ஆதிம் ழகமர்ட்டுகள்

இனந்டம், ஆதிக் கஞக்கயல் 'ழகஸ்'கள் 'ளன்டிங்'கமக

இனக்கயன் ன்று 'ளஞ்சு'க்கநின் ண்ஞிக்வகவத
அடயகரித்டக் ளகமண்ழ ழமனேம் வமகமட
பனக்குகநின் ண்ஞிக்வகனேம் யக்ளகமண்ழ ழமகயட.
ளமட ங்கலக்ழகம தம் ழமகபில்வ;'ளக்னைரிடி'
இல்வ. டர்ண ரிமம் ன் அஸ்டயபமத்டக்கு

டவும் ண்ஞமணழ அடர்ணத்டக்கு ணட்டும் சயவை,
அடவும் ளமம் டமையண்தத்ழடமடு சயவை ன்மல்
ழபழ ப்டி இனக்கும்?

மடய மட்மண்வண ன்டம் அக்கமங்கநில் மமபின்
டண் ப்ழதமகத்வட ளமம் டெம் குவத்ட உடபிற்று.
எவ்ழபமன மடயதமனம் ண்டம் அழக டப்னக்கள்
அந்டந்ட னெ மட்மண்வணக்கமர்கநமழழத

பிசமரிக்கப்ட்டு பந்டடமல், அந்ட அநவுக்குக் ழகமர்ட்டின்
ழபவ குவந்டட. ழமீ ஸ் ணமடயரி இல்மணல் மடய
மட்ண்வணதிம் அந்டந்ட னெத்டமனம்
'ம்னவதட' ன்

அந்யழதமந்யத மபம்

ளகமண்டினந்டமர்கள். அடமல் அடன் கட்டுப்மடுகலக்கு
அபர்கள் இஷ்னர்பணமகழப அங்கய ந்டடயல்,

டமங்கநமகழப அழகம் டப்ன டண்மக்கவநப் ண்ஞமணல்
எலங்கமதினந்டமர்கள்.
பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவநப் ரிமயப்ட மமபின்
கவணதமக இனந்டடற்கு இடவும் என டவஞக் கமஞம்.
எவ்ளபமன டி ணடேஷ்தனுக்கும் டன் ளடமனயவப் ற்யத
யம்ணடய, டன் பமழ்க்வக னவவதப் ற்யத யர்ஞதணம
அவணப்ன ஆகயத பர்ஞ பிமகத்டயழ இனந்ட, அழட

ணதத்டயல் அபன் ளடய்ப க்டயனேள்நபமகவும்
மடக்கநிம் பிச்பமனள்நபமகவும்

இனந்டடிதமல், டக்குரித ணடமடேஷ்மங்கவநப்
ண்ஞிக்ளகமண்டு, ளநகயகத்டயல் டயனப்டயதமதினந்டழடமடு
(அப்டி இனந்டடமழழத) ஆத்ணமிபினத்டயனேம் அவந்ட
பந்டமன்.

இப்டி ல்மத் ளடமனயல்கலம் சரமகப் ங்கர டு
ண்ஞப்ட்டினந்டமல் ளணமத்ட னடமதத்டயலும், அடமபட
ழடசம் னமவுக்குணமக க்க ழபண்டித அழக
கமர்தங்கநிலும் றுணமறு இல்மணல், ழமட்டி ளமமவண
இல்மணல், குனப்ணயல்மணல் ல்மம் சரமக ந்ட மடு
னலடம் ளமனநமடமத்டயல் ல்

யவதிலும்;ணயவதில் ர்ப

ளநன்தத்டனும், இந்ட ளநன்தத்டயல் உண்ம
யம்ணடயதில் கவகள், ண்மடு இபற்யல்
ழணன்வணனேள்நடமகவும், ல்மபற்றுக்கும் ழணழ ஆத்ண

க்ஷ்தத்டயல் சயந்ட சயந்ட அிபினத்டய ளகமண்டமகவும்
இனந்ட பந்டயனக்கயட. இப்டி த்டவழதம ஆதிம்
பனங்கநமக, ணற் உக மடுகள் வடனேம்பி ம்
ழடசணமட னெ ளநன்தம், ளமனநமடமம்,

கமசமம், ஆத்ணயகம் ல்மபற்யலும் ளமம் உன்ட
ஸ்டமத்டயயனந்டவட அவபனம் எப்னக்
ளகமள்கயமர்கள். ணற் மடுகநியல்மடடமக இங்ழக
ன் இனந்ட இப்டிப்ட் உதர்வப
ற்டுத்டயதினக்கக்கூடும் ன்று மர்த்டமல், இங்ழக மகரிக
னடமத பமழ்க்வகனேம் மமங்கனம் ற்ட் மநமக
ங்கநமகழப ப்ரிதப்ட்டும், மமங்கத்டயன்

டவவணதம கவணதமகப் ரிமயக்கப்ட்டும்

அடேரித்ட பர்ஞமச்ண டர்ணங்கவநத் டபி ழபளடவும்
ளடரிதபில்வ.
ஆமலும் னன்ன பர்ஞ டர்ணத்வடப் ழமயப்டயழழத
மம ளனவணப்ட்மளன்மல், இப்ழமட அசயதயழம
னெ பமழ்பிழம ஆம ஆபன்மழப caste less society "மடயதில்மட

னெம்"ன்டமகத்

டமினக்கயட!அந்டந்ட மடயக்குண்ம ளடமனயவ
அபபர் ளசய்தமணலும், அடற்குரித ஆசம
அடேஷ்மங்கவநக் கவிடிக்கமணலும் மடயகவந
ணட்டும் பிமணல் வபத்டக் ளகமண்டினப்ட ணம

டப்னடமன் - ப்மஞன் ழமின் ிஞத்வடக் கட்டிக்
கமக்கப் மர்க்கயட ழமத்டமன்!இடயல் மம்

சரர்டயனத்டக்கமழமடு ளர்ன்ட்டும் எடப்ழமழபமம்.
ஆமல் இந்டத் ளடமனயல் மகுமழ டப்ன, ஆசம
அடேஷ்மங்கவநழத இடற்கமக பித்தமணமய் வபப்ட
டப்ன ன்று அபர்கள் பமடயப்வட மம் ளகமஞ்சங்கூ
எப்னக் ளகமள்படற்கயல்வ. ளடமனயல் மகுமடும்,
ஆசமங்கவந சமஸ்த்ப்டி அபமநபமள் ின்ற்றுபடம்
ணமய இப்ழமடள்ந யவவண ற்பிட்டடமன் டப்ன
ன்று பிழபகத்ழடமடு னரிந்டளகமள்ந ழபண்டும்.
'இப்ழமட

ல்மம் அடிழதமடு குன்யப் ழமய்பிட்

ஸ்டயடயதில் வனதடி ண்டபட மத்தணம? 'ன்மல்,
க்குத் ளடரிதமட. மத்தணயல்வ ன்று பிமணல்
இப்ழமடமபட ங்ழக வ்பநவு னடிகயட ன்று மர்த்ட
அங்ழக அந்ட அநவுக்குப் வனத பனயக்குத் டயனப்த்டமன்

மடுடம்.
யஸ்ரிவதப் மர்த்டமல் ளடரினேம் - 2500 பனத்டக்கு
னன் னத்டர் பந்டழமடம், அப்னம் 1300 பனத்டக்கு
னன் சணஞழண ல்ப மஜ்தம் மண்டித மஜ்தம்

ல்மபற்யலும் ணழந்டயபர்ணம, ளடுணம மண்டிதன்
ஆகயத மமக்கநின் ழமவஞதில் ளசல்பமக்குன்
இனந்டழமடம் உடதமசமர்தமர், குணமரிட்ர்,

ஆசமர்தமள், அப்ர், ஜமம்ந்டர் னடமபர்கள்
ழடமன்யதடமல் ணறுடி பர்ஞமச்ண ழபட ணடழண

பந்டபிட்ட. மன் அடிக்கடி ளசமல்கய ணமடயரி, ளமட
ங்கள் ளரிசமக ணடக் ளகமள்வக ன்று ஆமய்ந்ட
ளகமண்டினக்கமணல் டங்கள் க்டயவதப் ளத்டக்க
ணமன்கள் ழடமன்றும்ழமட, 'இபர் ளசமல்கய

யத்டமந்டம்டமன் ரிதமதினக்கும்' ன்று அபர் பனயக்குப்
ழமதினக்கயமர்கள் ன்டம் பமஸ்டபந்டமன். ஆமலும்,
ற்ளகழப டமங்கள் இனந்ட பனயதில் ழடம அடயனப்டய
இனந்டமளமனயத, னடயடமகப் ழமபடயல் அட யவ்னத்டய
ஆகயடமகத் ளடரிந்டமளமனயத இப்டி

ணமயதினக்கணமட்மர்கள் ன்டம் பமஸ்டபம்.

டேடக்கணமக ணடக் ளகமள்வககள் ளடரிதமபிட்மலும்
அடன் பிவநபமகப் பமக ற்டுகய வத்
ளடரிந்ட ளகமண்ழ ணமயதினக்கயமர்கள்.

அடமல் னத்டனம் யனம் (ணமபனம்)
ீ
மடயகவந
டுத்டப் ழமட்டுபிட்டு ல்மவனேம் என்மகப்
ண்ஞிடயல் ளமட ங்கள் 'ஆம' ன்று

அப்ழமவடக்கு டயனப்டயப்ட்டு அந்ட பனயகநில் ளகமஞ்சம்

ழமமலும், மநமபட்த்டயல் இந்ட ற்மட்டில்

டங்கலக்கு 'ஸ்ழட்ஸ்' இனப்டமகத் ளடரிந்டயனந்டங்கூ,
அடயழ டி பமழ்க்வக, னெ பமழ்க்வக இண்டுழண
சரமக அிபினத்டயதமபடற்கு இணயல்வளதன்று கண்டு
ளகமண்டுடமன் ணப்னர்பணமக, ந்ட கம்ல்னும்
இல்மணழ வபடயக பனயக்குத் டயனம்ி

பந்டயனக்கயமர்கள். இப்டி இண்டு னென்று னவ 'ட்டு'க்
ளகமண்வட யவத்டப் மர்த்டமபட இப்ழமடள்ந

அயபமநிகள் அந்டப் னர்ப பனயவத ப்டி ணறுடி அடன்
உண்வண ஸ்ிரிட்டுன் ற்டுத்டமம் ன்டற்கு
ஆழமசவ ளசய்த ழபண்டும். அடண ைணமக, ல்ம
டர்ணத்டக்கும் பமழ்க்வக டிதல்கலக்கும் ிமம்ணஞ

மடயவதப் ளமறுப்மக்கயதினப்டமல் அளடமன்வதமபட
சமஸ்த் ப்கமம் இனக்கப் ண்ஞப் ிதத்டம்
ஆம்ிக்க ழபண்டும்*.

இந்ட ற்மடு ண்ஞிமலும் ண்ஞமபிட்மலும் மம்
'இண்டிதன்

கல்ச்சர்' ன்று ளனவணப்டும் மகரிகத்வடக்

ளகமடுத்டள்ந ரியகள், ஜமிகள், க்டர்கள், ணடத்
டவபர்கள், கபிகள், சயல்ிகள், ம்னவத பிஞ்ஜம

சமஸ்டயங்கவநக் ளகமடுத்டபர்கள் ஆகயத ல்மனழண
பர்ஞமச்ணத்வடப் ழமற்யதபர்கள் டமன் ன்டயயனந்ட
அட டப்ம பனயதமதினக்க னடிதமட ன்று அயவு
ளழபண்டும். இபர்கநில் ிமம்ணஞர்கள்
ணமத்டயணயல்மணல் ணற்பர்கலம் இனக்கயமர்கள்.
இபர்கலம் பர்ஞமச்ண ற்மட்வக்
ளகமண்மடித்டமினக்கயமர்கள். அப்ிமணஞமதினந்ட,
ழசமன மமவுக்கு ணந்டயரினேணமக இனந்ட ழசக்கயனமர்

எனத்டர் ழமடம் - அபர் ளசமல் பந்டட க்டர்கள்
கவடவதத்டமன். அடயழ த்டவழதம ழர்

அப்ிமம்ணஞர்கள். இபர்கவநப் ிமம்ணஞர்கலம்
ழமற்றுகயமர்கள். ஆமலும் ழசக்கயனமழம ப்டிதமபட
இம் ற்டுத்டயக் ளகமண்டு வபடயக ணனகவநச்

ளசமல்யச் ளசமல்ய ந்ட மமபமமலும் அபன்
பர்ஞமச்ண ரிமம் ளசய்டவடச்
ளசமல்மணயனப்டயல்வ.
மமவுக்கு இடயழ யம் னக்தனண்டு - மடு
னலபடற்கும் ளமறுப்ன அபன்டமழ?
மம பர்ஞடர்ண ரிமப் ளமறுப்வ டுத்டக்
ளகமண்மன். அழட ணதத்டயல் பர்ஞடர்ணம் ழடசத்டயல்
குற்ங்கவநப் ளனணநவுக்குக் குவத்ட, அடமல்

அபனுவத ீடய டண்ப் ளமறுப்வனேம் ழபவவதனேம்
ளமம் டெம் குவத்ட உடபிதட. யச்சதணமகத் டக்கு
என ளடமனயல் உண்டு, யர்ஞதணம என பமழ்க்வக னவ
உண்டு ன்று பர்ஞ பிமகத்டயல் ற்ட்டினந்டமல்

இப்ழமட உண்மதினக்கய ழமட்டிகலக்கு அப்ழமட

இணயல்வ. ழமட்டி இனக்கய ழமடடமன் ளமமவண

உண்மகயட. வக ற்டுகயட. ழணமடல், அடிடடி, கயநர்ச்சய
ணமற்றுபட, ஞ்சம், டயனட்டு, ளகமவழத ண்டபட

ன்ளல்மம் குற்ங்கள் ளனகவும் இம் ற்டுகயட.
இளடல்மணயல்மடடமல் வனத மள் மமவுக்குக் கமபல்
ளசய்கய ழமீ ஸ் ளமறுப்னம், யதமதம் பனங்கய டண்வ
பிடயக்கய றடியதல் ளமறுப்னம் யம்க் குவந்ட.

பர்ஞமச்ண ரிமம் ன்ட அபனுவத னக்தணம
ளமறுப்மதினந்ட ழமடயலும் அட அபனுக்குப் ளரித

ப்தமவழதம ழபவழதம டனகய ளமறுப்மதில்வ.
ளன்மல் ங்கள் டமங்கநமகழப இந்ட யதடயக்குக்
கட்டுப்ட்டுத்டமினந்டமர்கள். அனர்பணமக ங்ழகதமபட

தமமபடடமன் ணீ யப் ண்டபடமதினந்டட. ழழ ளமட
ங்கநிம் ளடமர்ன வபத்டக் ளகமண்டு, ளமம்வும்
பசரகஞனள்நபமதினந்ட னத்டர் ணமடயரிதம எனபர்

பர்ஞமச்ண அடயகம ழடங்கள் கூமட ன்ழமடகூ,
இடற்கமக popular uprsing (ளபகுக் கயநர்ச்சய) டவும்
ந்டடமக (ம் சரித்த்வட வ்பநழபம டயரித்ட

லடயதினக்கும்) ளபள்வநக்கமர்கள் கூச் ளசமல்க்
கமழஞமம்!ம்னவத ளமடங்கள் ல்
னத்டயசமயகநமக இனந்டம் இத்டவ ஆதிம் பனத்டயல்
இந்ட ற்மட்வ டயர்த்டடமகழபம, அப்னம் மம

அபர்கவந அக்கயடமகழபம என டயனஷ்மந்டங்கூ
இல்வ. டங்கலக்கு த்டவழதம மடகணமதினந்ட

னத்டணடத்வட னெட்வ கட்டி அனுப்ி பிட்டு, இப்ழமட
ளகமடுவணதமபர்கநமக பர்ஞிக்கப்டுகய

மடிகநின் ணடத்டக்குத்டமன் ங்கள்
டயனம்ிதினக்கயமர்கள். பர்ஞ பிமகத்டயல் டங்கலக்குப்
ளர்மக என யம்ணடயனேம், னெ பமழ்வுக்கு என
ஸ்ளியடினேம் இனப்டமக அபர்கள் கண்டினந்டமன்ய
இப்டிப் ண்ஞிதினப்மர்கநம?
பர்ஞமச்சண ற்மட்டிமல் அக்கம மமக்கலக்கு,
இப்ழமடள்ந மமக்கலக்கு னக்கயதமணமதினக்கய
ழமீ ஸ், றடீயதரி ழபவகள் ளனணநவுக்கு

இல்மணயனந்டடமல், இப்ழமட இடற்கமக ஆகய ளசவும்
கம பிதனம் அபர்கலக்கு இல்வ. அடமல்

மமக்கள் டங்கள் ளமலவடனேம் ளமனவநனேம் ழபழ
ல் இங்கநில் ஈடுடுத்ட னடிந்டட. ழகமர்ட்டுக்குப்
டயல் ழகமபில் கட்டிமர்கள்; ழகமைஞம் ளசய்டமர்கள்;
அன் சத்டயம் கட்டிமர்கள்; டம டர்ணம் ளசய்டமர்கள்;
கமடிகலக்கு ச்ழமத்ரிதம் ளகமடுத்ட, ழபடத்டயல்
அடயகமனள்நபர்கள் இபர்கநிணயனந்ட டர்ணங்கவநத்

ளடரிந்டளகமள்நப் ண்ஞிமர்கள்; உடுக்கு அடித்ட மடம்
ளசமல்கய னசமரிக்கு ணமிதம் பிட்டு அழட டர்ணத்வட
இபிணயனந்ட மண ங்கலம் ளடரிந்ட ளகமள்நப்
ண்ஞிமர்கள். ப்வகநின் பதிற்றுக் குவவதப்
ழமக்குபடம், டர்ண அிவ்னத்டயனேழண அசனுவத
கமர்தங்கநமதினந்ட.
ங்கள் ழகமபிலுக்கும் டர்ழணமழடசம்
க்குணயங்கலக்கும் ழமய்ப் ழமய் சமந்டர்கநமமர்கள்.
சட்த்வட ணீ மணல், மத்பிகர்கநமக, ல்ழமனனும்

ணமடமணமக பமழ்ந்டமர்கள். இந்ட ணமடமத்வட மடய
டர்ணம் கமப்மற்ய பந்டட.
இக்கமத்டயல் ழகமபிலுக்கும், டர்ணம் ளடரிந்ட
ளகமள்படற்கும் ழமபட குவந்ட ங்கள்

ழகமர்ட்டுக்குப் ழமபட அடயகணமதினக்கயட. ங்கும்
இடிந்ட ழகமதில்கலம் இடிதமட ழகமர்ட்டுகலம்
கமஞப்டுகயன்.
இப்ழமட 'ளபல்ஃழர் ஸ்ழட்'வபக்கய ழகமர்ட்கலக்கும்
ஆஸ்த்டயரிகலக்கும் ழமபடற்கு னடல்டிதமக,

டயந்ழடமறும் பநர்ந்ட பனகய யிணமக் ளகமட்மய்

(ளகமட்வக) க்குப் ழமய் அழக டயனும டப்னகவநத்
ளடரிந்டளகமண்டும், இந்டயரித சத்டமல் உல் ளகட்டும்
பனகயமர்கள். அக்ணத்டக்கு ற்ட் ழஸ் ழகமர்ஸ்
ணமடயரிதமபற்யலும் கூட்ம் பனயகயட. அக்ஷ்த

ைஞம் ளசய்படற்கமக க்நப்கலம் (ழமட்ல்கலம்)
ங்கவந இலக்கயன். ல்மம் ழமடமட ன்று
உரிவண, ணத்பம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ங்கவந
த்ழபத்டயலும், ழமட்டிதிலும், ழசமம்ழயத் டத்டயலும்
டெண்டிபிடுபடற்கு அசயதல் கூட்ங்கநின்
ஆகர்ஞனம் ழசர்ந்டயனக்கயட. ளணமத்டத்டயல் உம்னம்,
ணறம் ளகட்டு, சயத்ட சமந்டய ழமய். னெ

ணமடமம் ழமய் - இபற்யன் total effect ஆக - குற்ங்கள்
ளனக த்டவ பமய்ப்ன உண்ழம அத்டவனேம்
பினத்டயதமகய பனகயன்.

டர்ண அஸ்டயபமத்வடப் ற்யக் கபவப்மணல்
'ளபல்ஃழர்' ணமநிவக

லப்ிமல் இப்டித்டமன்

ஆகும்!டர்ணசமணயல்மடழமட ங்ழக மர்த்டமலும் கயநப்
ன்மல் யதணணயல்மணல் சமப்ிட்டு ழடம், னத்டய

இண்வனேம் ளகடுத்டக் ளகமள்பமர்கழந டபி, யணம
ளபல்ஃழவ அவதணமட்மர்கள். டமர்ணயகக் கட்டுப்மடு
இல்மடழமட லத்ட ஸ்படந்டயம், கனத்ட ஸ்படந்டயம்
ன்கயபற்மல் த்டயரிவககலம், யிணமக்கலம்
ளகட்டயல்டமன் ழசர்க்கும். ஆஸ்த்டயரிகள் டயந்டயம்
வபத்ட, னடப்னட ட்ரீட்ளணன்ட் டனகயமர்களநன்மல்,
டன்ணமர்க்கத்டயல் ழமமலும் ளகட் பிதமடய பமணல்
டடுத்டக்ளகமண்டு பிமம் ன்றுடமன், டர்ணத்டக்குப்

தப்டுபடற்குப் னக்கப்மட னெம் யவக்கும்.
'கயமணம்

பிமணல் மங்கு வபத்ட கன் டனகயழமம்'

ன்மல் த்டவ ஞ்சனம், ித்டமட்னம் உண்ழம
அத்டவனேம் ளசய்ட கன் பமங்கய, இப்ழமட டர்ண
பிழமடணமக பந்டயனக்கய பற்றுக்கமகச் ளசவு
ளசய்படற்கு ஊக்கம் டந்டடமகழப ஆகும். ளரித

ளபல்ஃழர் டளபன்மல் டர்ணந்டமன். அந்ட டர்ணம்
ளடய்ப க்டயதமலும், ணடப் ற்மலுந்டமன்

ங்கநிவழத ன்மய் ழபர் ிடித்ட பநனம். இந்ட
ஆடமக் ளகமள்வகதின் ழணழ பகுத்ட அர்த்ட, டர்ண
சமஸ்டயங்கள் ம் மட்டுக்குச் ளசய்ட பந்ட யணம

ன்வணவத அந்ட ஆடமத்வட ளபட்டிபிட் ந்டப் னட
அசயதல் னவனேம் டிதமயனேம் உண்மக்கயத் ட
னடிதமட. ஆமலும் இப்ழமட டயந்டயம் ழமகத்டயல்
ற்ட்டு பனகய சரனயவபனேம் எலக்கக் குவவபனேம்
ித்தைணமகப் மர்த்டக் ளகமண்டினந்டம், 'வனத
ற்மட்டில் டமையண்தணயல்வ,

ணடேஷ்தமிணமணயல்வ'ன்று குவ ளசமல்கயமர்கள்!
டயனக்குள், டயனபள்லபர் ன்று ஏதமணல்

ளசமல்படமதினக்கயட. டயனபள்லபர் ளமனட்மயல் ம
டர்ணத்வடச் ளசமல்கய இத்டயல் 'ளரிதமவப்
ிவனதமவண'ன்ழ என அடயகமம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
மமக்கள் ணமன்கவந ஆச்தித்ட அபர்கலவத
ணம் குநினம்டிதமகப் ண்ஞ ழபண்டும்.
இல்மபிட்மல் அகஸ்டயதரிம் அசமப்ட்டுக் ளகமண்
இந்த்ழ டபி ழமய்த் டயண்மடிதட ழம ஆகயபிடும்
ன்று ச்சரித்டயனக்கயமர்:

ந்டயத ளகமள்வகதமர் சரயன் இவனரிந்ட
ழபந்டனும் ழபந்ட ளகடும்.
டர்ண சமஸ்டயங்கவநக் ழகட்கமபிட்மல் மம ழகடுடமன்
அவபமன் ன்வட ழமக அப்டிச் ளசமல்மணல்

ஸ்பமஸ்தணமக ணமற்ய, அசவப் மர்த்ட, "ழகடுடமன்
அவதழபண்டுளணன்று ஆவசதமதினந்டமல் சமஸ்டயப்டி
ழகட்கமணல் ண்ட' ன்கயமர்.
" ளகல்

ழபண்டின் ழகநமட ளசய்க. "

ஆக, டர்ண அஸ்டயபமத்டயன் ழணழ ணமன்கள் கமட்டுகய
பனயதிழழத அசமட்சயவத த்ட ழபண்டுளணன்டடமன்
டயனபள்லபர் கமட்டும் ளய.
ட யணம டமையண்தம், ட யணம
ணடேஷ்தமிணமம் ன்று ழதமசயத்டப் மர்ப்ழமணமமல்,
ட ழடசத்டயல் டர்ணத்வட யவக்கப் ண்ஞி, ல்
ங்கலக்கு டஷ்ர்கநிம் தணயல்மணல்

ளக்னைரிடிவதக் ளகமடுக்கயழடம, அழடமடு டடமன்
குற்ம் ண்ஞிபவனேம் இிழணல் அப்டிப்

ண்ஞமணல் கட்டுப்டுத்டகயழடம அடடமன் யணம
டமையண்தனம் ணிடமிணமனணமகும்.
எனத்டன் ழடம யம்வ ண்ஞிமளன்மல்
ங்கநிழழத இன்ளமனத்டன் அப்ழமட அபவ
டயலுக்கு யம்வ ண்ஞி யம்வவத

இண்மக்குகயமளன்மல் அடடமன் டப்ன. இங்ழக
ளர்மக த்ழபம், ழகமடமம் உண்மகயன்.

ஆமல் மமங்கம் ன் ஸ்டமம் யம்வ ளசய்ட
எனபவ ளர்ல் கமஞணயல்மணல், டர்ணத்டயன்
ளமனட்டு சயையத்ட அபனுக்கு யம்வ டனபட
இப்டிதல். அபமல் இிழணல் ங்கலக்கு
ற்க்கூடித யம்வவதப் ழமக்கழப இந்ட சயவை.
சயவை ன்ட னன்ன அபன் குற்ம் ண்ஞிமன்

ன்ற்கமக ணமத்டயணயன்ய, இிழணல் அபவக் குற்ம்
ண்ஞமணயனக்கச் ளசய்படற்குணமகும். என வத்டயதம்

கல்வ யந்டமல், அட ம் குனந்வடதமகழப இனந்டமலும்
னொணயல் டள்நிப் னட்பில்வதம?அப்டிழத டயன
ழபண்டும் ன் வத்டயதம் ிடித்டயனப்பவ, ஃழமர்ரி
ண்டகய வத்டயதனள்நபவ, இப்டி அழகப்

வத்டயதம் உள்நபர்கவந மமங்கம் ளதியல் ழம
ழபண்டிதடமகயட. யம்வவதக் குவக்கழப
யம்யக்க ழபண்டிதடமகயட.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

இவ்பிதணமக "ளடய்பத்டயன் குல்"னடற்குடயதில்

"பர்ஞ டர்ணம்"ன் உவனேம் ளடமர்ந்ட பனம் சய
உவகலம், இண்மம் குடயதில் "மடய னவ" ன்

உவனேம், குயப்மக அடயல் "மன் ளசமல்படன் ழமக்கம்"
ன் உட்ிரிவும் மர்க்க.

ளபநிமட்டு பிதத்டயல் டண்ீடய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
ளபநிமட்டு பிதத்டயல் டண் ீடய
ளபநிமட்டு மமபமல் ங்கலக்கு யம்வ
உண்மகமணல் ையி்ப்டம் மீடயதில் னக்தணம

அம்சம். ழமகத்டயல் ந்ட ழடசணமமலும்

ஆடயகமத்டயயனந்ழட மமக்கள் ணற் மடுகவநத்
டங்கள் ஆடயக்கத்டயல் ளகமண்டு பனபடற்கமகப்
வளதடுத்ட னேத்டம் ளசய்பட ன்று ற்ட்டினக்கயட.
இடற்கு மன் ந்தமதமந்தமதங்கள் ளசமல்ப்
ழமபடயல்வ.

என ளபள்வநக்கமர்*ன்ிம், அர்த்ட சமஸ்த்த்டயல் என
கமஞனம் இல்மணல் என அசன் ி அசர்கள் ழணல்
வளதடுத்ட மஜ்த பிஸ்டமம் ண்ஞ ழபண்டுளணன்று
ளசமல்யதினப்வட இப்ழமடள்நபர்கள் ின்ற்மணம
ன்று ழகட்மர். அட ழடம அந்ட மள் வனவ.

அடவும் இட டர்ண ம்ந்டணமதினப்வடபி அர்த்ட
ம்ந்டணமகழப ளசமல்ப்ட் பனய. அடற்கு சமச்பட
validity (ளசல்லுடித்டன்வண)

இனப்டமகக்

ளகமள்நழபண்டிதடயல்வ ன்று டயல் ளசமன்ழன்.
ப்டிழதம, மம ன்மல் க சக்மடயத்தத்டக்கு னதற்சய
ளசய்த ழபண்டுளணன்ட ஸ்டயப்ட்டுபிட் fact -ஆக

ல்ம மட்டிலும் ின்ற்ப்ட்வட ணட்டுழண கபிக்க
ழபண்டிதபர்கநமக இனக்கயழமம். ழபடமந்டத்டயல் இட

ணண்ஞமவச, ளன்மவசகநின் கர ழனடமன் பனணமமலும்,
அந்ட ழபடமந்டம் மமவபப் ளமனத்ட ணட்டில்

அபனுவத னடவணதில் பமப்ஸ்ட ஆச்ணம் ழமக
ழபண்டிதழமடடமன் இந்ட ஆவசகவந பி ழபண்டும்
ன்று அபனுக்குச் ளசமல்கயட. டர்ண சமஸ்டயம் மமவப
னேத்டத்டக்குப் ழமகமணல் கட்டுப்டுத்டய

வபக்கபில்வதமமலும் அபவ னேத்டத்டயல்

டெண்டிபிவுணயல்வ. அர்த்ட சமஸ்டயங்கழநம, ளபநி
மமபமல் டன் மட்டுக்கு யம்வ ற்டும்ழமட

ணமத்டயம் டிஃளன்யல் (டற்கமப்னக்கமக) னேத்டம் ளசய்பட,
அல்ட அந்யத ழடசங்கநில் அடர்ணம் அடயகம்
இனக்கயட ன்டற்கமக அங்ழக டர்ணத்வட யவமட்
ணமத்டயம் வளதடுத்டப் ழமய் னேத்டம் ளசய்ட டர்ண
ஆட்சயவத ற்டுத்டபட ன்ளல்மணயல்மணல்,
ளமடபமகழப மமபமபன் டன் மஜ்தத்வட

பிஸ்டமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு மர்ப ளௌணமக,
சக்பர்த்டயதமகப் ிகமசயக்க ழபண்டும் ன்டற்குத்
டெண்டுடல் டனபடமக இனக்கயன்.
ஆமலும் மஜ்த பிஸ்டரிப்ன ன்டற்கமக
டுத்டவுழழத னேத்டத்டக்குப் ழமகும்டி அர்த்ட - டர்ண
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்பில்வ. உமத சடஷ்தம்

ன்டமக மலு பனயகவநச் ளசமல்ய, மமபடமகழப
னேத்டத்வட வபத்டயனக்கயட. ணற் ழடசங்கநின்

ழமக்ழகமடு எப்ிட்டுப் மர்க்கும்ழமட இட ணக்குப்
ளனவண டனகய பிதணமகும். ழகள்பினவ
இல்மணல் அசர்கள் த்டக் கநரி ண்டபட ி
ழடசத்டபர்கநின் பனக்கம்.

உமத சடஷ்தம் ன்வப மணம், டமம், ழடம்,
டண்ம், ன்னும் மமகும்.

என மம டமமக மஜ்தத்வட பிஸ்டமம்
ண்டம்ழமடம், இன்ளமன மம இபன்ழணல்
வளதடுக்க உத்ழடசயக்கயழமடம், இண்டு

ணதத்டயலும் இந்ட மலு உமதங்கவந என்ின்
என்மகத் கவிடிக்க ழபண்டும்.

னடயல் அன்ழமடு னகய அடமல் என மமவப
அங்கய பனம்டிப் ண்ஞனடினேணமளபன்று மர்க்க
ழபண்டும். ழபண்டிதபர்கவநக் ளகமண்டு அபனுக்கு

ல் பமர்த்வட ளசமல்ச் ளசய்த ழபண்டும். ணயல்
சமந்டயழதமடு ிதத்ம் ளசய்த ழபண்டும். இடடமன்
மணம்.
இண்மபட டமம். அடமபட ணக்குப் ிரிதணம

ளமனவந அபனுக்குக் ளகமடுத்ட, ன் மஜ்தத்ழடமடு

ழசர்ந்டபிடுகயமதம ன்று ழகட்ட. அல்ட அபன் வ
டுத்ட பந்டமல் இப்டிக் ளகமடுத்ட, டயனப்டய ண்ஞி

அபவத் டயனம்ிப் ழமகப் ண்டபட. மஜ்தத்டயல் என
சயன்ப் குடயவதச் சண்வதில்மணழ ளகமடுப்ட,
அல்ட ட டமன்தங்கவநக் ளகமடுப்ட, இல்மபிட்மல்
மகுணமரிவத டயமநி மமவுக்ழகம, மகுணமனுக்ழகம
கன்தமடமம் ளசய்ட ளகமடுத்ட அபழமடு

சண்வதில்மணல் ல்லுவு ற்டுத்டயக் ளகமள்பட இளடல்மணல் டமழமமதத்டயல் பனம். உள்நன்ின்

சக்டயதமல் ணவ ணமற்றுபவடபி, ளமனவநத் டந்ட
பிழமடத்வடப் ழமக்கயக் ளகமள்பட கர ழ்டமன் ன்டமல்

மணத்டக்கு அப்னம் டமத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.
யணம ிரிதம் இனக்குணமமல், ம்னவதளடல்மம்
அபனுவதட அபனுவதளடல்மம் ம்னவதட
ன் ண்ஞம் பந்டபிடுணமடமல், ன்னுவதடயல்
ளகமஞ்சம் உக்குத் டனகயழன் ன் ழச்சு பமட.

டமம் ன்கயழமட எற்றுவண ழமய் ழபறுமடு
பந்டபிட்டமகழப அர்த்டம்.

ழடம் ன்ட இன்ம் கர ழன. மடமஞணமக ம்
பமழ்க்வக பிதங்கநில் ழழடமமதத்வடப் ின்ற்ழப
கூமட. ழடனம் டண்னம் மமங்கத்டக்கு ணட்டும்

அடேணடயக்கப்ட்டினக்கும் பனய டி ணடேஷ்தர்கலக்கல்.
டயமநிவதச் ழசர்ந்டயனப்பர்கநிம் ிநவு
உண்மகும்டிப் ண்ஞி, இடமல் அபனுக்கு ஆடவு
குவனேணமறு ளசய்ட, சக்டய குன்யப்ழம ஸ்டயடயக்கு
அபவக் ளகமண்டு பந்ட, இப்ழமட க்கு
அங்குகயமதம ன்று ழகட்டுக் கப்ம் கட் வபப்ட

ழழடமமதம். Divide and rule (ிரித்ட ஆலபட) ன்டயல் divide
ண்டபட (ிரிப்ட) ழடம். இட ளகடுடம

உமதந்டமளன்மலுங்கூ, அர்த்ட சமஸ்டயத்டயல் இடயலும்
என டமர்ணயகக் கட்டுப்மடு வபத்டயனப்வடக் கபிக்க
ழபண்டும். அடமபட டயமநிதின் சக்டயவதப்

ழழடமமதத்டமல் குவத்டவுழழத அபன் ழணல்
வளதடுத்ட டமடம் ண்ஞி தித்டபி
னடினேம்டமன் ன்மலும், அப்டிச் சண்வக்குப்

ழமகமணல், ம் குவந்ட அந்ட ஸ்டயடயதில் அபமகப்
ஞிந்ட பனகயமம ன்று மர்த்டபிட்ழ, பமபிட்மல்
னேத்டம் ளசய்த ழபண்டும் ன்று வபத்டயனக்கயட.
னேத்டந்டமன் மமபடம டண்ம். உள்மட்டுக்
குற்பமநிகலக்குப் பிடணம டண்வகள் னெம்
டண்ம். ளபநி மமவுக்கு னேத்டத்டயன் னெம் டண்ம்.
இண்டுக்கும் இவதில் அழக

பித்தமங்கநினந்டமலும் யம்யப்ட, சயையப்ட ளமட
அம்சம். ஃியகமக த்வடக் கமட்டுபட இண்டுக்கும்
ளமட.
ளகமஞ்சம் ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் உள்மட்டு பிதத்டயல்
கூ இந்ட மலு உமதனம் இனப்டமகத் ளடரிகயட.

த்டக்கவநக் ளகமண்டு பமழ்க்வக உடமஞத்டமலும்,
உழடசத்டமலும் டர்ணங்கவந மத்பிகணமகப் ப்னபட
மணம். ணமன்தம், வட்டில், சலுவககள் டனபட டமம்.
ப்மயக்னைன் (அடமபட மமங்கம்) குற்பமநிவதச்
ழசர்ந்ட எனபவழத அப்னொபமக ஆக்கயக்ளகமண்டு
குற்த்வட யனொஞம் ளசய்பட ழடம். டண்வடமன்
டண்ம்.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ழ.

ிள்னை. ல்ர்

ழடமற் மஜ்தத்டயம் உடமம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
ழடமற் மஜ்தத்டயம் உடமம்
டண்ழமமதத்டயலும் அழக டர்ணங்கள் உண்டு.*
தித்ட மஜ்தம் திக்கப்ட் மஜ்தத்வட த்டம்

பிடத்டயலும் அர்த்ட சமஸ்த்ம் ணயகவும் ளகௌபணம
ண்னகவந பிடயத்டயனக்கயட. என மம ளபநி
மஜ்தத்வட தித்ட ின் அவட னலக்கவும் டன்

மஜ்தத்டயழழத ளரித்டக்ளகமண்டு பிக்கூமட. அடன்

'இன்டிபிறபமயடி' குன்யபிமடடி

அவடத் டிதமகழப

பிட்டினக்க ழபண்டும். 'அந்ட மஜ்த ங்கநின்

அன்னக்கும், ணரிதமவடக்கும் மத்டயணமதினப்பர்கநிழண
அடன் யர்பமத்வட பிழபண்டும். அபர்கலவத
ணதமசமம் ன்ழபம, கமசமம் ன்ழபம, பமழ்க்வக
னவனேம் ம்ிடமதங்கலம் ன்ழபம

அபற்றுக்ளகல்மம் ணமறுடமக வடனேம் டயஞிக்கழப
கூமட'ன் இப்ழர்ப்ட் உத்டணணம ளகமள்வககவநத்
டர்ண சமஸ்டயம் ணட்டுணயன்ய, ளமம்வும் ளமல்டபமக

பர்ஞிக்கப்டுகய சமஞக்தனங்கூத் டம்னவத அர்த்ட
சமஸ்டயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
மஜ்த பிஸ்டரிப்ின் னெம் மத்கமணமகழபம,
அவடபி ீசணம பசயதங்கநமழம திக்கப்ட்
ங்கலக்குள் சமடர்தணமக ழடங்கவந உண்டு

ண்டபடமழழத அபர்கவநத் டங்கள் ணடத்டக்கு
இலப்ட ணற் மட்பரின் பனக்கம். இப்டி என தித்ட
மம திக்கப்ட்பர்கவந ணட ணமற்ம் ளசய்பவட ம்
சமஸ்த்ம் ளகமஞ்சங்கூ ஆடரிக்கபில்வ.
தமஜ்ஞ்தபல்க்த ஸ்ம்னடய
தஸ்ணயந்ழடழச த ஆசமழம வ்தபம கு ஸ்டயடய : *
டவடப ரிமல்ழதம (அ)ளந தடமபசம் உமகட : **
ன்கயட. அடமபட தித்ட மம பசப்டுத்டயக்
ளகமண் ழடசத்டயல் ன்ளன் ஆசமவ்தபமங்கலம் கு பனக்குகலம் இனக்கயன்ழபம

அபற்வ அப்டிழதடமன் ையத்டக் ளகமடுக்க ழபண்டும்
ன்று டீர்ணமணமகச் ளசமல்யதினக்கயட.

அர்த்ட சமஸ்த்த்டயலும் அந்டந்ட ழடசமசமழண
டவனக்கும்டிதமக அவட திக்கும் மம ளசய்த
ழபண்டும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. தித்ட மம அந்ட
மஜ்தத்டயன் னடிபம யர்பமத்வடத் டன் வகதில்

வபத்டக் ளகமண் ழமடயலும், 'ளமணயிதன் ஸ்ழஸ்'
ழம அடற்கும் ஏநவு ஸ்படந்த்ம் டந்ட, அந்ட
மட்பரின் அன்வனேம் ணடயப்வனேம் ளற் அத்
ழடசத்டபன் எனபின் ளமறுப்ிழழத பி
ழபண்டுளணன்று ளசமல்யதினக்கயட. ணடே இன்ம் என
டி ழணழ ழமய் வனத மமபின் ந்டக்கநிழண
இந்டப் ளமறுப்வத் டழபண்டுளணன்கயமர். அழக

ந்டர்ப்ங்கநில், ழடமற் மமபிழணழதம அல்ட
அபன் னேத்டத்டயல் ளசத்டப் ழமதினந்டமல் அபனுவத
ிள்வநதிழணழதம இந்டப் ரிமப் ளமறுப்ன

ளகமடுக்கப்ட்டண்டு. மணர் பமயவதக் ளகமன்ின்
றக்ரீபவ மமபமக்கயமலும், பமயதின் ிள்வநதம
அங்கடனுக்கு னேபம அந்டஸ்ட டந்டயனக்கயமர்;

ங்வகவத தித்டவுழம அவடத் டமன் ஆநமணல்
பிீஞனுக்குப் ட்ம் கட்டிதினக்கயமர்.
ழடமல்பிதவந்ட மஜ்தம் தித்ட மமவுக்குக் கப்ம்
ன்று பனம பனம் என ளடமவக ளசலுத்ட
ழபண்டும். டன் மஜ்தத்வட பிஸ்டரித்டக் ளகமள்படற்கமக
அட னேத்டத்டக்குப் ழமகப்மட. Defence, Foreign Affairs
(மடகமப்ன, ளபநி

பிதபமம்) ன் இண்டிலும் அட

தித்ட மஜ்தத்டக்கு னற்யலும் அங்கயழத க்க

ழபண்டும். ணற்டி internal administration ன்கய உள்மட்டு
யர்பமத்டயல் அழக பிதங்கநில் அட
ஸ்படந்டயணமக க்கமம்;ளரித, னக்தணம
ணமசமங்கநில் ணமத்டயம் தித்ட மமவுக்குச் ளசமல்ய
பிட்டு அபனுவத அங்கர கமம் ளற்ழ படிக்வக
டுக்கடம். ம் ழடசம் டபி ணற் ழடசங்கநில்
தித்டபர்கள் ழடமற்பர்கநிம் இவ்பநவு 'ள'மக
ப்வட டயர்மர்க்க னடிதமட.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------* னேத்டம்

ளசய்படயல் ற்ட்டுள்ந இந்ட டமர்ணயக

பம்னகவநப் ற்ய "டடேர்ழபடம்" ன் உவதில்
கமண்க.

அந்யதக் ளகமள்வககள் ஆறு
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
அந்யதக் ளகமள்வககள் ஆறு
அந்யத மஜ்தங்கநிம் என மம கவப்ிடிக்க

ழபண்டித ஆறு ளகமள்வககவந 'மட்குண்தம்' ன்று
அர்த்ட சமஸ்டயங்கள் பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயன்.
ந்டய, பிக்ம், தமம், ஸ்டமம் (அல்ட ஆம்) ,
ம்ச்தம், த்வபடீமபம் ன்ழப இந்ட
ட்குஞங்கள். 'ந்டய' ன்ட ஸ்ழ உன்டிக்வக,
ணமடம உன்டிக்வக ளசய்டளகமண்டு

எற்றுவணதமதினப்ட. ந்டய ளசய்டளகமண்டுள்ந
மஜ்தங்கவநத் டற்கமத்டயல் allies (ழச மடுகள்)

ன்கயழமம். 'பிக்ம்' ன்ட பிழமட மமகழப கனடய
னேத்டம் ளசய்பட. 'ஸ்டமம்' அல்ட 'ஆம்' ன்ட

இந்டக் கமத்டயல் ளசமல்கய neutrality (டுயவவண) , nonalignment (கூட்டுச்ழசமவண)

ன்று ளசமல்மம். 'தமம்'

ன்ட Cold-war ணமடயரி - அடமபட, ஆக்சுபமக னேத்டப்
னஸ்டீனகள் ணட்டும் ண்ஞிக் கமண்ித்டக்

ளகமண்டினப்ட, 'ம்ச்தம்' ன்ட ம்வணபி
பிஷ்ம இன்ளமன மமபிம் ஸ்ழ

மபத்டன் ழமய், அபவ வைதமகக் ளகமண்டு
ழபளமன சத்ன மமவப டயர்ப்ட. First World War -ல்
இப்டித்டமன் ஆஸ்ட்ரிதம ளர்ணிவதனேம், ழபழழடம

என சயன் ழடசம்*ஷ்தமவபனேம் ம்ச்தணமக அவத
அந்ட இண்டு சயயத மஜ்தங்கநின் சண்வ ளரித உக
னேத்டணமகழப னொளணடுத்ட பிட்ட. ' த்வபடீமபம் '

ன்ட என மஜ்தத்ழடமடு னேத்டம் ழமடுபடற்கமகழப,
அடற்குப் க்கத்டயலுள்ந மஜ்தம் அழடமடு
ழசர்ந்டபிமணல், னன்கூட்டி அவடத் டக்ழக
ஸ்ழயடணமக ஆக்கயக் ளகமண்டு ணமடம

உன்டிக்வக ளசய்ட ளகமள்பட. ஸ்ழத்டக்கமக

ஸ்ழணயல்மணல் கமரிய்டக்கமக ஸ்ழம். டிப்நணய
(மடந்த்ம்) ன்ட டூப்நியடிதமகழப (இண்டு
பிடணம ஸ்மன்ர்டுகநில் ணமற்றுடமகச்

ளசய்படமகழப) ஆகயபிடுபடற்குத்டமன் ' த்வபடீமபம் '
ன்று ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட ன்றும் ளசமல்கயமர்கள்.
னன்ழழத ளசமன்மற்ழம டூப்நயடி ன்ட டர்ண
சமஸ்டயத்டக்கு ம்ணடணயல்மணல் அர்த்ட சமஸ்டயம்

ணட்டுழண சற்று அடேணடயத்டள்ந பிதந்டமன். அடமல்
இடற்கு மம் ணடயப்னக் ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ளர்ிதம

அசமங்கத்டயன் அங்கங்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
அசமங்கத்டயன் அங்கங்கள்
'மட்குண்தம்' ன்று 'ஃமரின்

மயய'தின் ஆறு

அம்சங்கவநச் ளசமல்கயழமட இளடல்மபற்றுக்கும்

அடிப்வதம மஜ்தம் ன்டற்ழக உள்ந 'ப்டமங்கம்
(அல்ட 'ஸ்ப்ட ப்க்னடய') ன்கய ல அம்சங்கவநப்
ற்ய யவவு பனகயட. ஸ்பமணய, அணமத்த, றஹ்னத்,
ழகமச, மஷ்ட், டர்க,  - ன்வபழத இந்ட ல.
'ஸ்பமணய' ன்மல்

மம. உவவணதமநன் ன்டடமன்

ஸ்பமணய ன்டற்கு ழர் அர்த்டம். மஜ்தத்வட டடமக
உவதபமடமல் மம ஸ்பமணய ப்டுகயமன்.
'அணமத்தம' ன்மல்

ணந்டயரி. 'றஹ்னத்' ன்மல் ண்ர்;

அடமபட ழச மடுகள். 'ழகமச' ன்ட கமம; ளமன்,
ணஞி ணட்டுணயன்ய ழடசத்டயன் பிவநச்சவனேம் இடயல்

ழசர்த்டக் ளகமள்நமம். 'மஷ்ட்ம்' ன்டடமன் மடு அடமபட குடிணகள். 'டர்க' ன்மல் ழகமட்வ. '' ன்ட
மடபம்.
டயனபள்லபர் இடயல் ஸ்பமணய ப்டும் மமவப
ணத்டயதில் வபத்ட, அபனுக்கு இனக்க ழபண்டித ஆறு
அங்கங்கநமகப் மக்கய ஆவனேம் 'ளமனட்மல்' னடல்
குநிழழத ளசமல்யதினக்கயமர்.

வ குடி கூழ் அவணச்சு ட்ன அண் ஆறும்
உவதமன் அசனள் று.
'உவதமன்' ன்டடமன்

உவவணதமநம ஸ்பமணய.

ரிதமக இப்டிப் டப் ிழதமகம் ளசய்டயனக்கயமர்.
'வ' ன்ட

ம் ன்கய வன்தம். 'வ ம்'

ன்று ழசர்த்ழட ளசமல்கயழமம். 'குடி' ன்ழட 'மஷ்ட்ம்'
ன்னும் ணக்கள். 'கூழ்' ன்ட பிவந ளமனள் அடமபட
ழகமசம். 'அவணச்சு'டமன் அணமத்தர். 'ட்ன' ன்ட

றஹ்னத். 'அண்'டமன் டர்கம். மட மகரிகணமக டர்ண

அர்த்ட சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினப்வடத்டமன் டணயழ்
ணவ டந்டபனம் அைத்டக்கு அைம் டயளமயத்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
மம் இடழப
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (அர்த்ட சமஸ்டயம்)
மம் இடழப
அர்த்ட சமஸ்டயத்வடப் ற்யச் சுனக்கணமகச்

ளசமல்பளடன்மல் அட ழணளனப் மர்க்கயழமட
'அர்த்டந்டமன்

ல்மபற்றுக்கும் ழணழ'ன்று

ளசமல்படமகத் ழடமன்யமலும் ஆனப் ழமகும் ழமட
டர்ணத்வட ணீ ய அர்த்டத்டக்குப் ழமகப்மட ன்று
ளசமல்படமகழப ளடரினேம்.
டுத்டக்ளகமண் பிதத்டக்குக் கூடுடமகழப சயப்னத்
டனபட ன் பனக்கத்டயல்டமன் அர்த்டத்வட அர்த்ட
சமஸ்த்த்டயல் பிழசயப்ட. மமபின்

ழமவஞதில்மபிட்மல், டர்ணயஷ்ர்கவநனேம்
ஜமிகவநனேம் டஷ்ர்கநிணயனந்ட அபன்

ையக்கமபிட்மல் என ழடசத்டயல் டர்ணம் ட, ஜமம்
ட? இவடக் கமட்டிழத, 'ளமடபமக மலு
னனமர்த்டங்கநில் அர்த்டணமட கமணத்டக்கு ணட்டுழண
அடேகூம் ன்று யவக்கப்ட்மலும், அடடமன் ணற்

இண்ம டர்ணம், ழணமைம் இபற்றுக்கும் ஆடமம்' ன்று
சமஞக்தன் கூறுகயமர். ணமமடத்டயல் கூ

க்னஸ்டன் ிவை ழமட்டுத்டமன் ப்ம்ணசமரினேம்,
ந்யதமயனேம் பமனழபண்டிதினப்டமல் மலு
ஆச்ணங்கநில் க்னஸ்டமச்ணந்டமன் ிடமம் ன்று
இனக்கயட. ஆமல் இப்டிச் ளசமன்டமழழத

ிம்ணசர்தனம் ந்யதமனம் யச்சதம் இனக்க
ழபண்டும் ன்று அட அிப்மதப்டுபட ழமல்,

சமஞக்தனும் டர்ணம், ழணமைம் ன் னனமர்த்டங்கவந
ழபண்டுபழ ன்று ளடரிகயட.
அர்த்ட சமஸ்த்த்வடச் சமர்ந்டடமன் ணற் னென்று
னனமர்த்டங்கலம் யற்க னடிகயட ன்வடப் ழமழப
இன்ளமன்றும் ளசமல்மம். ழபட ைஞத்டயயனந்ட
ஆம்ித்ட ல்ம பித்வதகவநனேம், அபற்வ

அப்தயப்பர்கவநனேம் ழமடயக்கயபர்கவநனேம்
மமங்கம்டமன் ையத்ட பநர்த்டத் டந்டடமல் ம்
மட ணதத்டயன் ஆடமணம டயமலு டர்ணப்
ிமணஞங்கலக்கும் அர்த்ட சமஸ்டயம்டமன் கபசம்
ன்மகயட.

டயளட்டு பித்தம ஸ்டமங்கள் ன்கயழமட, மலு
உழபடங்கநில் இவடத் டபி உள்ந ஆனேர்ழபடம்,

டடேர்ழபடம், கமந்டர்ப ழபடம் ஆகயதபற்றுக்கும் மமங்க
ஆடவு அபசயதளணன்ட ணட்டுணயன்ய மமழபமழழத
இந்ட னென்றுக்கும் ளனங்கய ம்ந்டணயனக்கயட.
னேத்டத்டயழ அம்டி, பிக் கமதங்கள் னடயத

ற்டுணமடமல் இபற்வ குஞப்டுத்டபடற்கமக
மமவுக்கு ஆனேர்ழபட ஜமம் இனக்க ழபண்டும்.

னெயவக வபத்தம், ர்ரி ஆகயத மமவுக்குத் ளடரித
ழபண்டும். உள்ழந ழமய் உவந்டழம ஆனேட
னவகவந டுப்டற்ளகன்ழ 'சல்த சமஸ்த்ம்' ன்று
ஆனேர்ழபடத்டயல் என ிரிவு இனக்கயட. டடேர்ழபடம்

அபனுக்கமகழபடமன் னக்தணமய் ற்ட்ட. Parton of Arts ஆக (கவகநின் ழமமக) இனக்க ழபண்டிதடம்
மமபின் கவண. இடமல் கமந்டர்ப பித்வததில்
அபனுக்கு ம்ந்டம் பந்ட பிடுகயட. ழமன்,
பிக்ணமடயத்தன், ணழந்டயபர்ண ல்பன்,

கயனஷ்ஞழடபமதர், ணீ  கமத்டச் சயன்
ம்ஸ்டமமடயடயகநம ட்வதனம் மம

ழமன்பர்கள் உள் ல்ம மமக்கலம் கபிகவநனேம்,
சயல்ிகவநனேம் ங்கர ட-மட்த பித்பமன்கள்
பிடயகவநனேம் யம் ஆடரித்டபர்கநமகழப

இனந்டயனக்கயமர்கள். டமங்கலம்கூ அபர்கநில்
எனபமக இனந்டயனக்கயமர்கள்.
அர்றன் பிம ழடசத்டயல் ந்னத்தமசமரிதமக
இனந்டயனக்கயமன். உடதன் பவஞ
ீ
பமசயத்ட

ணடதமவவத அக்கயதினக்கயமன். இடயம, னமஞ,

கமவ்தங்கநில் இப்டி த்டவழதம!மணனவத

கல்தமஞ குஞங்கவந (அழதமத்தம கமண் ஆம்த்டயல்)
பிபரித்டக்ளகமண்ழ பனம்ழமட, ங்கர டம் னடம
கமந்டர்ப பித்வதகநில் அபர் ழமகத்டயழழத
னடல்பமக யற்கயபர் ன்று ளசமல்யதினக்கயட:
கமந்டர்ழப ச னபி ச்ழஷ் :

சரித் கமத்டக்கு பந்டமலும் ணழந்டயபர்ணம
'சயத்டயக்கமப்

னய' ன்ழ என ட்ப் ளதர் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயமன். 'ணத்ட பிம ப்ம்' ன்று
அபன் மஸ்த மகனம் லடயதினக்கயமன்.
குடுணயதமணவதில் ங்கர டத்வடப் ற்யத சமஸ்த்த்வடக்
கல்ளபட்டில் ளமயத்டயனக்கயமன். ம ம ழசமனன்
'மபித்தமடன்' ன்று

என ட்ம் சூட்டிக்

ளகமண்டினக்கயமன். (பித்தமடர்கலம் கமந்டர்ப மடய
ழமத்டமன்.) டஞ்சமவூர் ளரித ழகமபியல் ஆரிதக்
கூத்ட, டணயழ்க் கூத்ட னடயத க்கச்

ளசய்டயனக்கயமன். ணீ  டைற்மண்டுகநில் கமந்டர்ப
பித்வத டஞ்சமவூர் சரவணதில் ளரித ணறுணர்சசய
ளற்டற்குக் கமஞழண மதக் மமக்கலம் சழமய
னடம ணமமஷ்டி மமக்கலம் ளகமடுத்ட
ஆடவுடமன்.
மமபமபன் க சமஸ்த் மமங்கடமக
(மமங்கடன் ன்டற்குக் 'கவ கந்டபன்' ன்று ழர்
அர்த்டம்) இனக்கழபண்டுளணன்டயல் அபன் கமந்டர்பக்
கவகவந ன்மக அப்தயத்ட, ஆடரித்ட பநர்க்க
ழபண்டுளணன்றும் ற்ட்டினந்டட.

அம்மலம் ஈஸ்பனும் ீபின் உள்ழந இனக்கும் ஆறு
சக்கங்கநில் என்யல் இட்வ ம்ங்கநமக
உள்நழமட அந்ட ம்ங்கள்
ம்மயப்டயயனந்டடமன் டயளட்டு பித்தம
ஸ்டமங்கலம் உண்மதி ன்று ஆசமர்தமள்

"ளநந்டர்த ரி"தில் ளசமல்கயமர்: தடமமமத்
அஷ்மடச குஞிட பித்தம ரிஞடய :*- இட
அத்டவதிலும் பல்பமக அசன் இனக்க ழபண்டும்.
இப்டிதமக அழக சமஸ்டயங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
ழபண்டிதபமகவும் அத்டவ சமஸ்டயங்கவநனேம்
ையத்டத் ட ழபண்டிதபமகவும் இனக்கய அசவ

னக்தணமக உனபமக்குபட அர்த்ட சமஸ்டயம்டமன் ன்ட
அடற்குப் ளனவண.
அற குன சுக்ர் ணட்டுணயன்ய ழடபகுன
ப்னஸ்டயனேம் ஆட்சயனவ ற்ய சமஸ்த்ம்
ளசய்டயனக்கயமர். மலு னனமர்த்டங்கவநனேம் ற்ய

ிம்ணமபின் ழரிழழத உள்ந ளமம்ப் ளரித டையல்
மீடயவத ணட்டும் பிசமமைர் "வபசமமைம்" ன்று
சுனக்கய, அப்னம் இவட ப்னஸ்டய ழணலும் சயன்
டமக்கயமர் ன்று ளடரிகயட. ஸ்ம்னடயகநில் பனம்
மீடயவத ழணடமடயடய (ணடேஸ்ம்னடயக்கு பிநக்கம்

லடயதபர்) , பிஜ்ஜமழச்பர் ('ணயடமைரி'லடயதபர்)
ஆகயதபர்கள் ழணலும் ளடநிவு ளசய்ட இன்வக்கும்
'ம'பில்

ணடயக்கப்டுபடமகச் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

னடயல் ளசமன்வட ணந்டபிக் கூமட. இந்ட அர்த்ட
சமஸ்டயம் டர்ண சமஸ்டயத்டக்கு ற்கத்டக்கடமக

உள்நழமடடமன் அடற்குப் ிமணமண்தம் (அடமபட
'அடமரிடி') உண்டு.

இவட சமஞக்தன் பமதமழழத

ழகட்கயழமம். "ங்ழகதமபட டர்ண சமஸ்டயத்டக்கும்
வனவ பனக்குகலக்கும் பிதபமங்கலக்கும்
இவதிழ ழபறுமடு இனந்டமல் அசமபன்
டர்ணத்டயன் ஆடமத்வடக் ளகமண்ழ அடன்டி

னடிளபடுக்க ழபண்டும்" ன்று அபர் ளசமல்கயமர்.
டர்ழணம ைடய ையட :- டர்ணத்வட ையத்டமல், அட

அப்டி ையக்கயபவ ையக்கும். மம டர்ணத்வடத்
டமன் ரிமயத்ட, டர்ணத்டயமல் டன்வப் ரிமயத்டக்
ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ழட னடிபமக அசனுக்கு
ற்ட் பிடய.
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ண்மடு - கபி சமடர்தம்
பமர்த்வட பிவநதமட்டு

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
ண்மடு *
கபி சமடர்தம்
பமர்த்வட பிவநதமட்டு
மம் டயந்டயனம் உழதமகப்டுத்டகய
பமர்த்வடகவநழத கபிகலம் உழதமகப்டுத்டகயமர்கள்.
ஆமலும் ம்னவத ழச்சயழ கயவக்கமட அமடயதம
தம் அபர்கலவத லத்டயழ உண்மகயபிடுகயட. ப

ங்கநிலும், உதர்ந்ட க்டய மபங்கநிலும் உத்டணணம
ண்ஞங்கநிலும் ம்வணக் ளகமண்டுழமய்ச் ளசமனகய
ஆந்டத்வட உண்மக்குகய சக்டய கபிகலக்கு
இனக்கயட. அங்கமம் (இவடத் டணயனயல் அஞி ன்று
ளசமல்பமர்கள்; அப்டி அங்கமம்) ண்ஞிமல் ப்டி
றணமமக இனக்கய ளண் கூ அனகமக

ஆகயபிடுகயமழநம அழட ணமடயரி இந்டக் கபிகள் மம்
மடமஞணமக உப்னச் சப்ில்மணல் உழதமகயக்கய
பமர்த்வடகவநனேம் கனத்டக்கவநனேம் டங்கலவத
சமடர்தத்டமல் அங்கமம் ண்ஞி அனகம
கபிவடகநமக, கமபிதங்கநமக ஆக்கயபிடுகயமர்கள்.
உபவண, உள்நமர்த்டம் த்பிக்கச் ளசமல்மணல்

ளசமல்பட, இண்டு அர்த்டத்டயல் ச்ழவ (சயழவ)
ண்டபட ன்டமகப்  வககவநப் ழமட்டு,

நிடணம சப்டங்கவந உவத பமர்த்வடகநமல் டவ
பமரி, னவப கட்டி கபிவடக் கன்ிவகவத ல்
ளநந்டர்தபடயதமகச் ளசய்டபிடுகயமர்கள்! அடமல்
கபிவடவத அனகுடுத்டம் பிடயகவநத் டனம்

சமஸ்த்த்டக்கு 'அங்கம சமஸ்த்ம்' ன்ழ ளதர்.

டணயனயலும் உபவண அஞி, சயழவ அஞி ன்ளல்மம்
'அஞி' ன்ழ

ளசமல்கயழமம்! டணயனயல் உள்ந அஞிடைலுக்கு

"டண்டிதங்கமம்" ன்ழ ழர். டண்டி ன்பர்

ஆதித்ட இனடைறு பனத்டக்கு னந்டய கமஞ்சரனத்டயல்
இனந்ட ம்ஸ்கனடக் கபி;கபிடம சமஸ்த்த்வடப்ற்ய
ம்ஸ்க்னடத்டயல் "கமவ்தமடர்சம்" ன் னஸ்டகம்
லடயதினக்கயமர். அந்டப் னஸ்டகத்வட base ண்ஞி,

ளனம்மலும் அவடழத டலபி ண்டறு பனத்டக்கு

னன்ன டணயழ் மட்டில் எனபர் லடயதடடமன்
டண்டிதங்கமம்.

கபிகள் அனகுடுத்டபடயல் இண்டு டயனுற.
அிப்மதங்கநின் உதர்பிமல், அபற்வ ளபநிதிடும்
பமர்த்வட தத்டமல் ம் ளஞ்வசத் ளடமடும்டி,

உள்நத்வட உனக்கும்டி கபிவட ண்ஞி அடமல்
டிக்கயபனும் உத்டணணம உஞர்ச்சயகவநப்
ளறும்டிதமகவும், உதர்ந்ட கனத்டக்கவநச்
சயந்டயக்கும்டிதமகவும் ளசய்பட என்று. இன்ளமன்று
பமர்த்வடகவந, சப்டங்கவந பிசயத்ணமகவும்
பிழமடணமகவும் ளசமல்ய பிவநதமட்டுப் ண்ஞி மம்
அடயல் ிணயத்ட, குடெயத்ட, ந்ழடமப்டும்டி
ளசய்பட. இடயழ ணவ உனக்கும்டிதமகழபம

அயபில் ணக்கு சமச்படணமக உதர்வு டனம்டிதமகழபம
டவும் இனக்கமட. ஆமலும் என அிப்மதம் ம்
ணயல் ன்மகப் டயபடற்கு இட உடவுகயட.

அழடமடுகூ, பமர்த்வடவத வபத்டக்ளகமண்டு கபிகள்
ன் பித்வட ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்று மர்த்ட
யக்கயழமட, அழக ழபடிக்வக பித்வடகவநப் மர்த்ட
ம்னவத பமழ்க்வகக் கஷ்ங்கவந ணந்ட

ஆந்டப்டுபட ழமன் என இன்ம் ற்டுகயட.
அடமல் ணமகபிகலம்கூ அனர்பணமக அங்கங்ழக
இப்டிப்ட் பமர்த்வட பிவநதமட்டுகவந - Word Play
ன்ழ இங்கயீ யலும் ளசமல்பவடச் ளசய்டயனக்கயமர்கள். என அர்த்டனம் ரிதமகத்

ளடரிபிக்கத் ளடரிதமணல் கன்மின்ம ன்று மம்

பமர்த்வடகவநச் ளசமல்கயழமளணன்மல், அழட

பமர்த்வடகவந அபர்கள் டைட டைடணமக அர்த்டம்
ளகமடுக்கும்டிச் ளசமல்பவடப் மமட்த்டமழ
ழபண்டிதினக்கயட?அடமல் இபற்றுக்குச் 'சயத்கபிவட'
ன்று ழர் ளகமடுத்ட வபத்டயனக்கயட. சயத் கபிவடதில்
பமர்த்வட பிவநதமட்மல் அர்த்டத்டயல் சமடர்தம்

ளசய்பவட அர்த்ட-சயத்ளணன்றும், சப்டமம் ணட்டும்
ளசய்பவட சப்ட-சயத்ளணன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------* ண்மட்வக்

குயத்ட பிதங்கள் அழக உவகநில்

பிபி பந்டள்ந. குயப்மக "கமந்டர்ப ழபடம்" னும்
உவவத இப்குடயதிலும் ளகமள்நமம்.
கன்ம ின்ம
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
கன்ம ின்ம
'கன்ம

ின்ம' ன்வடழத என னபர் டைட அர்த்டம்

ளகமடுத்ட அனகு ண்ஞிதினக்கயமர்.
அபர் மவதில் இனந்டபமம். கபிபமஞர்கலக்கு
மம தழடஷ்ணமகக் ளமன்னும் ளமனலம்

ளகமடுப்மமம். அவடப் மர்த்ட என மணனுக்கு மனம்
என கபி ண்ஞி மமவுக்கு அர்ப்ஞம் ளசய்ட
ம்மபவ பமங்க ணமட்ழமணம ன்று இனந்டடமம்.
மன் ளசமன் அந்டப் னபரிம் ழமய், "க்கமக ீங்கள்
என கபிவட லடயக் ளகமடுங்கள், அவட மமவுக்கு

ன்னுவதடமக மன் அர்ப்ஞம் ளசய்ட ிவனத்டப்
ழமகயழன்" ன்று ழகட்டுக்ளகமண்மமம்.

ழமமல் ழமகயட ன்று  கபிகள் இம்ணமடயரிப் மண
ங்கலக்கமகவும் லடயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
கமநிடமன்கூ இப்டி உகரித்டடமகக் கவடகள் உண்டு.
இந்டக் கபினேம் அப்டி ல் ணறள்நபர். ஆமலும்
இபர் அந்ட ஆலக்குக் கபிவட லடயத் டமணல், ன்

ளசய்டமளன்மல், "ீ உன் பமதில் ன் பந்டமலும் அவட
மமவுக்கு னன்மடி ளசமல்லு. கன்ம ின்ம ன்று
உநயக் ளகமட்டிமலும் பமதில்வ, மன் அடற்கு
ணயகவும் உதர்ந்ட அர்த்டம் இனப்டமக பிதமக்தமம்
ளசய்ட, உக்கு மம ல் ம்மபவ

ளகமடுக்கும்டிப் ண்டகயழன்" ன்மமம்.
மவக்கு அந்ட ஆள் பந்டமன். "கன்ம ின்ம"
ன் இண்டு பமர்த்வடகவநழத கயநிப்ிள்வந ழமச்
ளசமன்மன்.
டயழ இப்டி எனத்டன் ழத்டகயமழ ன்று
மமவுக்கு ணமழகமம் பந்டபிட்ட.

அபவப் னபர் சட்ளன்று ணமடமம் ண்ஞிமர்.
"இபர் ணம ளரித பித்பமன். உங்கவந த்டவ

உதர்த்டய ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டயனக்கயமர் ளடரினேணம? 'கன்ம'
ன்மல் 'கர்ஞம' ன்று உங்கவநக் கூப்ிடுபடமக
அர்த்டம். ('கர்ஞன்' ன்ட 'கன்ன்' ன்றும் ஆகும்.

கர்மகம் ன்வடக் கன்ம் ன்கயழமணல்பம? அந்ட
ணமடயரி) டம டர்ணம் ளசய்படயல் ீங்கள் கர்ஞனுக்கு

ணணம பள்நல் ன்டமழழத 'கன்ம' ன்று

கூப்ிடுகயமர். 'ின்ம' ன்மல் 'ின்மல் பந்டபழ'
ன்று அர்த்டம். கர்ஞனுக்குப் ின்மல் ிந்டட தமர்?
டர்ணங்கலக்ளகல்மம் உவபிணமக, த்ப
ம்ன்மக இனந்ட டர்ணனத்ர் அல்பம? அந்ட

டர்ணனத்னுக்கு ீங்கள் யகமபர் ன்று ளசமல்கயமர்"
ன்று பிதமக்தமம் ண்ஞிமமம்.
மம ந்ழடமப்ட்டு அந்ட ஆலக்கு அைைம்
ளகமடுத்டமமம்.
உதர்ந்டடம என மடேபத்டயன் ழரில் இல்மணல்

ளபறும் னத்டயசமடர்தத்டயல் ிப்டடமன் இட ணமடயரிதம
பமர்த்வட பிவநதமட்டுக்கள் ன்மலும், இபற்றுக்கு

உள்ந ஆகர்ஞத்டமல் கமநிடமன், ணமகன், கமநழணகம்
ழமன் ணமகபிகள் ணட்டுணயன்ய, ணர்யகநமக
ணமஜமிகநமக க்ட சயகமணஞிகநமக இனந்ட
ளகமண்ழ கமவ்தங்கவந, ஸ்ழடமத்ங்கவந

அடேக்யத்டயனக்கும் பிதமமசமர்தமள், ம்னவத
(சங்க) ஆசமர்தமள், அப்வத டீையடர், ஜமம்ந்டர்
னடயதபர்கலம் ப்ழமடமபட ளகமஞ்சம் இப்டி
பிவநதமடிதினக்கயமர்கள்.
மட குட்டுகநில் என்று
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
மட குட்டுகநில் என்று
பிதமமசமர்தமநில் ஆம்ிக்கயழன். ிள்வந
தமரில்டமழ ஆம்ிக்க ழபண்டும்?அடமல், "ணம

மடம்" ண்டம்ழமட ிள்வநதமவழத ளகமஞ்சம்
ிணயத்ட ழதமசயக்குணமறு ண்டபடற்கமக வ்தமர்

ளசய்ட 'மட குட்டு' ஸ்ழமகளணமன்யல் ஆம்ிக்கயழன்*.
மட ஸ்ழமகங்கவநப் ண்ஞி வ்தமர் ளசமல்யக்
ளகமண்ழ ழமகப் ிள்வநதமர் ழணனணவச் சயகத்டயல்
அவடத் டம் டந்டத்டமல் லடயக்ளகமண்ழ ழமமர்.
'டிக்ழட்' ண்ஞி

பிதமனக்குத்டமன் அலுப்னம்

சலுப்னணமகயபிட்ட - ிள்வநதமர் லடகய ஸ்ீடுக்கு
ஈடு ளகமடுக்க னடிதமணல்! மடமஞணமக எனத்டர்
பமதமல் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகய அழட ழபகத்டயல்
அவட லட னடிதமட. அடற்கமகத்டமன் இப்ழமட

ழசயட ழசயடி verb atim report ளகமடுப்டற்கமக 'மர்ட்
மன்ட்' கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள். இடற்கு ழர்ணமமக
பிக்ழஸ்பனவத ிமபம் இனக்கயட! அபர்

லடகய ஸ்ீடுக்குச் சரிதமக மைமத் பிதம
ணரியதமழழத ஸ்ழமகங்கவநக் கபம் ண்ஞ
னடிதபில்வ. னடயல் அபர் ிள்வநதமரிம்

ளரிசமகக் 'கண்டின்' ழமட்மர். "மன் மட்டுக்கு கயறு
கயறு ன்று ஸ்ழமகங்கவநப் ண்ஞிக்ளகமண்ழ
ழமழபன். ீ ளணடபமக லடயமல் மன் யறுத்டய
யடமணமகச் ளசமல்லும்டி ஆகயபிடும். அப்டிச்
ளசமன்மல் ன் impiration flow (ிடயம சக்டயதின் ளமனயவு)
ளகட்டுப் ழமய்பிடும். ஆவகதமல் மன் ளசமல்கய
ழபகத்டக்கு ணணம ழபகத்டயல் உன்மல் லட
னடிந்டமழ ளசமல்லுழபன்" ன்மர். இப்டி அபர்
ளசமன்வுன் ிள்வநதமனம் டயலுக்குச் 'சமஞ்ஜ்'

ண்டகய ணமடயரி, "மன் லட ஆம்ித்ழடமமல் ன்

வக யற்கமணல் அட மட்டுக்கு பின பின ன்று

ஏடிக்ளகமண்ழ இனக்கும். மன் இப்டி லடபட
ைஞங்கூ யற்கமடடி ீர் ஸ்ழமகத்வட ணண ன்று
ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமபம
ீ ?" ன்மர். "னடினேம்" ன்று
பிதமர் ளசமன்மர்.
இப்டி இபர்கள் ஸ்ம் 'சமஞ்ஜ்' ண்ஞிக் ளகமண்டு,
பிதமர் ணவ டயந்ட ணமடயரி ணமமட

ஸ்ழமகங்கவநப் ண்ஞிச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமக,
ணம கஞடய அழட ழபகத்டயல் அபற்வ

லடயக்ளகமண்டு ழமமர். என ஆதிம் ஸ்ழமகம்

ஆவுன் பிதமனக்குத்டமன் னெச்சு னட்டிதட. ஏட்ப்
ந்டதத்டயல் ளணடபமகப் மர்படய ழணஸ்பமவநப்

ிடையஞம் ண்ஞிழத றப்ம்ணண்த ஸ்பமணயவத
தித்ட ிள்வநதமர், இந்டப் ந்டதத்டயழ லத்வட ழபக
ழபகணமய் ஏட்டி பிதமவ தித்டபிடுகய கட்த்டக்கு
பந்டபிட்மர். ிள்வநதமர் தித்ட பிட்மல் அப்னம்
லடணமட்மர். அபவத் டபி தமர் பிதமனக்கு ஈடு
ளகமடுத்ட லட னடினேம்?அடமல் அபவழத டணக்கு
'வட்ர்' ஆக

இனத்டயக் ளகமள்ந பிதமர் என னேக்டய

ண்ஞிமர். "ீ ளபறுழண ளணகமிகமக லடயக்
ளகமண்டு ழமமல் ழமடமட. ஸ்ழமகங்கநின்

அர்த்டத்வட ன்மக ணயல் பமங்கயக் ளகமண்டு, மன்
ழகட்கயழமட 'க்ஸ்ப்ளநதின்' ண்ஞ ழபண்டும்"
ன்மர். ஜம ஸ்பனொணம ிள்வநதமனம், "ஆம,
அப்டிழத" ன்மர். இவடப் ிழதமப்டுத்டயக்
ளகமண்டு பிதமர் ன் ண்ஞிமளன்மல்

எவ்ளபமன ஆதிம் ஸ்ழமகம் ஆகய அபனக்கு

ஆதமணமகயக் ளகமஞ்சம் ஆச்பமம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
ழபண்டி பனம்ழமளடல்மம், ளமம்வும் சயக்கமகப்
டங்கவநப் ழமட்டு ின்ி என ஸ்ழமகத்வடப்
ண்ஞிபிடுபமர்.
அந்ட ஸ்ழமகத்வட ழணளலந்டபமரிதமகப்
மர்க்கயழமட, டம் டணமக அர்த்டம் னரிந்டமலும்,
ழசர்த்டப் மர்த்டமல் என்றும் அர்த்டழண ஆகமணல் எழ
குனப்ணமதினக்கும். பிதமர் அந்டப் டங்கவந ப்டி
ந்டய ிரித்டச் ளசமல்லுகயமழம, அப்டிழத வபத்டக்
ளகமள்நமணல் லத்டக்கவந னன் ின்மக ணமற்ய ழபறு
பிடத்டயல் டங்கவந அவணத்டக் ளகமண்மல்டமன்

அர்த்டம் னரினேம். இந்ட ணமடயரி ஆதிம் ஸ்ழமகத்டக்கு

என்வ அபர் கடிணமக, 'கமம்ப்நிழகட்'-ஆக ளமம்வும்
பமர்த்வட பமர்த்வட பிவநதமட்டுன் ளசமன்வுன்
கஞடய அவ ைஞம் ழதமசயத்டப் மர்த்ட னரிந்ட

ளகமள்பமர் அந்ட அவ ைஞத்டயல் ழபட பிதம
கபமனும் ஆச்பமணவந்ட ழணற்ளகமண்டு கபம்
ண்ஞச் சக்டய ளற்றுபிடுபமர்.
இடமல் ணமமடத்டயல் ஆதித்டக்கு என ஸ்ழமகம்
ணக்ளகல்மம் ழசயல் அர்த்டம் னரிதமணல் ணண்வவத

உவக்கும். இபற்றுக்கு 'மட குட்டு' ன்ழ ழர்! ைம்
கயந்டம் (ஸ்ழமகம்) ளகமண் மடத்டயல் இப்டி டைறு
'குட்டுக்கள்' இனக்கயன்.

அடயல் என்ழ என்று -

மம்ிலக்கு ளசமல்கயழன்.

ஞ்ச மண்பர்கள் பிம ழடசத்டயல் ணமறு ழபம்

ழமட்டுக்ளகமண்டு அஜ்ஜமடபமம் ளசய்கய ணதம்.
என பனம் இப்டித் டங்கள் அவதமநம் ளடரிதமடடி
அபர்கள் னர்த்டய ளசய்டபிட்மல், ளகௌபர்கள்
அபர்கலவத மஜ்தத்வட (னன்ன சூடமட்த்டயன் ழமட
மண்பர்கள் இனந்ட மஜ்தத்வட) டயனப்ிக் ளகமடுத்ட

பிழபண்டும் ன்ட எப்ந்டம். இப்ழமட ன்ிண்டு
பன பபமம் னடிந்ட, அப்னம் என பன

அஜ்ஜமட பமனம் னர்த்டயதமகய கட்ம் பந்டபிட்ட.
ப்டிதமபட அபர்கவந அடற்குள் அவதமந கண்டு
ிடித்ட ணீ ண்டும் அபர்கள் மஜ்தம் ளனடிதமடடிப்

ண்ஞி பிழபண்டும் ன்று டர்ழதமடன் யவத்டமன்.
மம டயவசகநிலும் அபன் ழபவுகமர்கவந அனுப்ி
'ஸ்வ' ண்ஞிடயல், பிம

கத்டயல்டமன் ஞ்ச

மண்பர்கள் இனக்கக் கூடும் ன்று டதம் கயவத்டட.
எநிந்ட ளகமண்டினப்பர்கவந ப்டி அம்ப்டுத்டபட
ன்று ழதமசயத்ட என சூழ்ச்சய ண்ஞிமன். ஞ்ச

மண்பர்கலவத பிச்பம குஞம் டரிழதமடனுக்கு
ன்மகத் ளடரினேம். அடமல் பிம மமவுக்குத்
டமங்கள் டமபட யம்வ ளகமடுத்டமல், அங்ழக

அஜ்ஜமடபமம் ளசய்னேம் மண்பர்கள் மமவப
ையக்க பனபமர்கள்;அப்ழமட அம்ப்டுத்டய, ணறுடி

அபர்கலக்கு மஜ்தணயல்மணல் ளசய்ட பிமம் ன்று
யவத்டமன். இடன் ழணல் ளகௌப ழவ பிம
மஜ்த ல்வக்குள் பந்ட அங்ழக இனந்ட சு
ணந்வடகவநளதல்மம் ிடித்ட ஏட்டிக்ளகமண்டு ழமக
ஆம்ித்டட. மடத்டயல் இந்ட கட்த்டக்கு 'ழகம

தமத்ம' ன்று ளதர். 'ழகமம்' ன்மல் இவச்ழசரி. இட
பிம ர்பத்டயல் பனகயட.

இப்டி டர்ழதமடமடயதர் ணமடு ிடித்டழமட அபர்கழநமடு
னேத்டம் ளசய்படற்கமக பிம ம குணமம உத்ட
குணமவ ினந்வந ன் ஸ்டயரீ ழபத்டயயனந்ட
அர்றன் ழடழமட்டி அவனத்டக் ளகமண்டு பனகயமன்.

னேத்ட னணயக்கு பனபடற்கு னன் ளரிசமக பப்
ீ
ிடமம்
ழசயத உத்டகுணமன் ீஷ்ண-த்ழமஞமடயதவ
மர்த்டவுழழத ளடமவ டுங்கயக் ளகமண்டு, "னேத்டழண
ழபண்மம்;டயனம்ிப் ழமய் பிமம்" ன்று
ஆம்ித்டபிட்மன். அப்ழமட அர்றன்

ழபத்டயழழத, மஞங்கவநப் ழம ஆம்ித்டமன்.
"இத்டவ

ஆச்சர்தணமக ச பர்ம் ளமனயகய இந்டப்

ளண் தமர்?"ன்று ீஷ்ணர் அடயசதப்டுகயமர். அப்ழமட
அபரிம் அந்டப் ளண் தமர் ன்வடப் ற்ய த்ழமஞர்
டயல் ளசமல்கயமர். இந்ட டயல் 'மட குட்டு'க்கநில்
என்மகும்.

அர்றன் ப்டி ளபநிப்த் ளடரிதமணல் அஜ்ஜமடணமக
இனந்டமழம, அப்டிழத அபவப் ற்யச் ளசமல்லும்
த்ழமஞ பசணம ஸ்ழமகத்டக்கும் அர்த்டம்
ளபநிப்த்ளடரிதமணல் னடயர் ணமடயரி இனக்கயட அந்ட
ஸ்ழமகம்:
டீம் ழகசபமரி ழகட : கமஹ்பழதம மண
கமரிலடே :*

மங்கம ழபட : கயரீடி யத்பம பதம் ழஷ்தடய
சமத்த கமப: :**
'டீ

ம்' ன்மல் 'ஆற்றுத்டண்ஞர்ீ '. 'ழகசபமரி ழகட'

ன்மல் 'ழகசபனுவத ஸ்த்ரீதின் அவதமநம்'. 'கம்'
ன்மல் 'ணவ' அல்ட 'ணம்'. 'கமஹ்பழதம மண'

ன்டற்கு 'கம் ன்று ழர் உள்நபன்'ன்று அர்த்டம்.
'கமரிலடே:' ன்மல் 'கத்டயன்
'மங்கம

பிழமடயக்குப் ிள்வந'.

ழபட: கயரீடி'ன்டயல் ' அங்கம'

ன்ட 'மங்கம' ஆகயதினக்கயட. ' அங்கம
ழபட: கயரீடி' ன்மல் 'கயரீம் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய இந்டப் ளண் ழபக்கமன்' ன்று

அர்த்டம். 'யத்பம ன்மல் தித்ட. 'பதம்' ன்மல்
'மங்கள்'. 'ழஷ்தடய' ன்மல் 'ளகமண்டு

ழமகயமன்'. 'ச

அத்த' ன்ட 'சமத்த' ன்மதினக்கயட. 'ச' ன்மல்
'ழணலும்'. 'அத்த' ன்மல் 'இப்ழமட'. 'கமப': ன்மல்
'சுக்கள்'.

இப்டித் டித்டிதமக பமர்த்வடகலக்கு அர்த்டம்
இனந்டமலும், ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டப் மர்த்டமல் என
அர்த்டனம் ற்ணமட்ழன் ன்கயழட! ல்ம

பமர்த்வடகவநனேம் ழசர்த்டமல் ன் ஆகயட?" கயரீம்
வபத்டக் ளகமண்டினக்கய இந்டப் ளண் ழபக்கமன்
ஆற்றுத் டண்ஞர்ீ ; ழகசபனுவத ஸ்டயரீதின்

அவதமநம்; ணவ அல்ட ணம் ன்று ழர் உள்நபன்;
ணவ அல்ட ணத்டக்கு சத்னபின் ிள்வந; மங்கள்
தித்ட, ழணலும் சுக்கள் ளகமண்டு ழமகயமன்" ன்று
எழ அத்டணமக இனக்கயட. மட்டிதம் ளசமல்யக்

ளகமடுக்கும் ளண்ஞம ினந்வந கயரீழண
வபத்டக் ளகமள்நடடமல் 'கயரீடி' ன்ட டப்ன.

அடவுணயல்மணல் 'கயரீடி' ன்ட ஆண்மல். 'கயரீடிி'
ன்யனந்டமல்டமன் ளண்வஞக் குயக்கும். அர்த்ட
ரீடயதிலும் டப்மக, பிதமகஞ ரீடயதிலும் டப்மகக் கன்ம
ின்ம ன்று ஸ்ழமகம் இனக்கயட.

இப்டிச் ளசமன் ின்மக இனக்கய ஸ்ழமகத்வட
ன்மக ழதமசயத்ட அக்கு ழபறு ஆஞிழபமக
அைங்கவநப் ிரித்ட, ழபறு டயனுயல் டச் ழசர்க்வக
ளசய்டமல் அர்த்டம் ற்ட்டுபிடும். ணமனத்டயணமன்கள்
ணட்டுழண ளமம்ப் ிதமவப்ட்டு கண்டுிடிக்க

னடினேம். ிள்வநதமனக்கு அவ ளமடிதில் அர்த்டணமகய
பிட்ட.
அந்ட அர்த்டம் ன்?
அவட அயந்டளகமள்படற்கு ஸ்ழமகத்டயன் ஆம்த்டயலும்
னடிபிலும் உள்ந டங்கவந ழபறு பிடணமகப்
ிரித்டக்ளகமள்நழபண்டும்.

னடயல் பனகய 'டீ-ம் ழகசப-மரி-ழகட' ன்வட,
'டீ-ங்ழகச

('ம்ழக' ன்ட ம்ஸ்கயனடத்டயல் 'ங்ழக'

ன்று ஆகும்) -பமரி-ழகட' ன்று ிரித்டக் ளகமள்ந

ழபண்டும். 'சுக்கு, ணயநகு, டயப்ிய' ன்வட 'சுக்குணய, நகுடய,
ிய' ன்று ிரித்ட பழம ணனந்டக் கவதில் ழகட்டு
அடிபமங்கயக் ளகமண் கவடதமக மம் டப்மக ந்டய
ிரித்டடயல்டமன் என அர்த்டனம் ற்மணல் ழமதிற்று.
ழபண்டுளணன்ழ பிதமர் டங்கவநத் டப்மகப்

ிரித்டச் ளசமன்மலும் பிக்ழஸ்பர் ரி ளசய்ட
ளகமண்மர்.

இடற்கு ன் அர்த்டம்?
'டீ'ன்மல் 'டயக்குப்

ிந்டபழ!'ன்று அர்த்டம்.

கங்கமழடபிதின் னத்ம ீஷ்ணவ, 'டீ'ன்று த்ழமஞர்
கூப்ிடுகயமர்.
'டீ'ன்று

ீஷ்ணவ த்ழமஞர் கூப்ிட்டு ழணழ ன்

ளசமல்கயமர்?' ங்ழகச பமரி ழகட:'- 'ங்ழகச' ன்மல்
'ங்ழகச்பம

மபஞனுவத'; 'ப அரி'- பமரி'. 'பமரி

ன்மல் பத்டயன் சத்ன, அல்ட பத்வட அனயத்டபர்.

ங்ழகச்பனுவத அழசமகபத்வட அனயத்ட ஆஞ்ழத
ஸ்பமணயவதக் குயப்ிடுகயமர். "ழகட:" ன்மல் இங்ழக
'ளகமடி' ன்று

அர்த்டம். ஆஞ்ழதவத் டன் ளகமடிதமகக்

ளகமண்பன் ன்ழட 'ங்ழகச பமரி ழகட:' ன்டன்
அர்த்டம். அர்றனுவத ளகமடிதில் ஆஞ்ழத
ஸ்பமணயதின் னொம் ழமட்டினக்கும். வ

மணசந்டயனெர்த்டயதிம் னேத்டத்டயல் கயனஷ்ஞ ணமத்ணம
ண்ஞப்ழமகய கர ழடமழடசத்வடக் ழகட்டற்கமக

னன்கூட்டிழத அர்றின் த்பத்டயல் பந்ட உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டு பிட்மர்!
"கமஹ்பழதம

மண" ன்மல் ணம் அல்ட ணவ ன்

ளதனள்நபன் ன்ழல்பம? ழதமசயத்டப் மர்த்டமல்
'ங்ழகச

பமரி ழகட' ன்ட அர்றவக்

குயப்ிடுபடழமல் இடவும் அபவ அவதமநம்

கமட்டுபடடமன் ன்று ளடரினேம். இங்ழக 'கம்' ன்மல்

ணம் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்நழபண்டும்.
'அர்றன்' ன்மல்

ளபள்வந ளபழநர் ன்று

இனக்கயபன் ன்ட ளமட அர்த்டம். 'அர்றம்' ன்று
ணனட ணத்டக்கும் ழர். ணனட ணத்வட ஸ்ட
பினைணமகக் ளகமண் வவசம், டயனபிவணனடெர்,
டயனப்னவணனடெர் ஆகயத ழைத்ங்கலக்கு

ணல்யகமர்றம், ணத்தமர்றம், னமர்றம் ன்ழ
ம்ஸ்கயனடத்டயல் ழர். "கமஹ்பழதம மண"ன்டமல்
'அர்ற

ன் ணத்டயன் ளதனள்நபன்'ன்று லசவ

ண்ஞிடமகயட.
அப்னம் 'கமரி¨டே ன்மல் ணம் அல்ட ணவதின்
பிழமடயனேவத ிள்வந ன்று ளசமன்ழல்பம?

இங்ழக 'கம்' ன்மல் ணம் ன்று இல்மணல், ணவ

ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்ந ழபண்டும். ணவக்கு
சத்ன தமர் ன்மல் இந்டயன். ஆடய கமத்டயல் ணவகள்
இக்வககழநமடு ந்ட ளகமண்டினந்டபமம்.

இந்டயன்டமன் பஜ்மனேடத்டமல் அந்ட இக்வககவந
ளபட்டி ணவகவந இனந்ட இத்ழடமடு கயக்கும்டிச்
ளசய்டமமம். இப்டி கனடிதமணல் ஆிகுடமன்
ணவக்கு அசம், அகம், கம் ன்ளல்மம் ழர்

ற்ட்ட. 'சம்' அல்ட 'கம்' ன்மல் அவசபட,
ழமபட. என பமர்த்வடக்கு னன் 'அ'அல்ட
''ழமட்மல் opposite meaning டனம்

டயர்ளசமல்மகய பிடும்.

அடமல் அசம், அகம், கம் ன்மல் அவசதமடட ன்று
ளமனள் ட்டு ணவவதக் குயப்டமகயட. ணவகநின்
இக்வகவத ளபட்டி சத்னபம இந்டயனுவத

குணமன்டமன் 'கமரிலடே:'. குந்டயக்கு இந்டயப்
ிமடத்டமல் ிந்டபழ அர்றன்.
"

அங்கம ழபட: கயரீடி" ன்டற்கு

ழணளலந்டபமரிதமகப் மர்த்ட, 'கயரீம் வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய இந்டப் ளண் ழபடமரி'ன்று அர்த்டம்
ளசமன்ட சரிதில்வ. 'கயரீடி' ன்மல் ளமடப்

வதமகக் கயரீம் வபத்டக்ளகமண்டினக்கும் பவனேம்
குயக்கும் common noun -ஆகக் ளகமள்நக்கூமட. அப்டிக்
ளகமண்மல்டமன் 'ினந்வந கயரீழண வபத்டக்
ளகமள்நபில்வழத. ப்டி கயரீடி ன்று ளசமல்மம்?'
ன் ழகள்பி பனகயட. அடமல் இங்ழக 'கயரீடி'ன்வட
என ஆசமணயவத ணட்டும் குயப்ிடும் proper noun -ஆகக்

ளகமள்நழபண்டும். அர்றக்குத்டமன் 'கயரீடி' ன்ழ என
சயப்னப் ளதர் உண்டு. அபனுவத பத்வட
ீ
ளணச்சய
இந்டயழ னடிசூட்டிக் 'கயரீடி' ன் வட்டிவனேம்
ளகமடுத்டமன்.
'கயரீடி' ன்வட

அர்றன் ன்று னரிந்ட

ளகமண்டுபிட்மல், அபன்டமன் ளண்ழபம் ழமட்டுக்
ளகமண்டு பிம ம குணமனுக்கு மத்தம்

ளசய்கயபன், டேணமவக் ளகமடிதமகக் ளகமண்பன்,
அர்ற பினைத்டயன் ழர் வத்டபன் ழர்
வத்டபன், ணவகநின் சயவக ளபட்டி

இந்டயனுவத னத்டயன் ன்ளல்மம் ளடநிபமகய
பிடுகயட.
கவசயதில் ணட்டும் இன்ம் ளடநிபமகபில்வ. 'யத்பம
பதம் ழஷ்தடய சமத்த கமப:' ன்றுடமழ கவசயதில்

ஸ்ழமகம் னடிகயட? இடற்கு 'மம் தித்ட, ழணலும்
இப்ழமட சுக்கள் ளகமண்டு ழமகயமன்' ன்று

டமறுணமமக அர்த்டம் ற்டுகயட. இவடனேம் ன்மக
ஆழமசவ ண்ஞி, ஸ்ழமகத்டயன் ஆம்த்டயல்
ளசய்டட ழமழப ழபறு டயனுயல் ட பிமகம் ண்ஞ
ழபண்டும். அடமபட 'யத்பம-பதம்-ழஷ்தடய-சமத்த-

கமப:' ன்று பிதமஸ்ர் ளசமன்வட, "யத்பம- (அ) -பதம்-ழஷ்தடய சமத்தகம-ப:" ன்று ழபறு ழபறு

டயனுமகப் ிரித்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். இப்டிப்
ண்ஞிக்ளகமண்மல் ற்டுகய அர்த்டம்: (கயரீடிதம
இந்ட அர்றன்) 'ச அத்த'- ழணலும், இப்ழமட 'தம்'-

பவ, அடமபட டர்ழதமடவ; 'யத்பம'- தித்ட;'ப:'உங்கலவத;"கம:"- சுக்கவந;'ழஷ்தடய'- எட்டிப் ழமகப்
ழமகயமழம;' டம்'- அபவ, அடமபட அந்ட

டர்ழதமடவ ('தம்'- 'பவ'ன்று னடயல் பந்டமல்,
ிற்மடு 'டம்'- 'அபவ' ன்று மணமக பனபித்டக் ளகமள்ந
இக்கஞம் இம் ளகமடுக்கயட.) 'அப'- கமப்மற்றுங்கள்.
அடமபட ஸ்ழமகத்டயன் னல னொத்டக்கும் ற்டுகய
அர்த்டம் ன்ளபன்மல் - த்ழமஞமசமரிதமர்

ீஷ்ணமசமர்தமரிம் ளசமல்கயமர்: "கங்கம டயதின்
னத்டயழ!மபஞின் அழசமகபத்வட அனயத்ட
ஆஞ்ழத ஸ்பமணயவதக் ளகமடிதில் ளகமண்பனும்,
அர்றணப் ளதனள்நபனும், ணவதின் சத்னபம
இந்டயனுக்குப் னத்டயனும், ஸ்டயரீ ழபடமரினேணம இந்டக்
கயரீடிதமகயத அர்றன் இப்ழமட ந்ட டர்ழதமடவ
ழணலும் தித்ட ீங்கள் ிடித்டள்ந சுக்கவந ணீ ட்டு

ஏட்டிக் ளகமண்டு ழமக பந்டயனக்கயமழம, அந்ட
டரிழதமடவ ையனேங்கள்"- ன்டமகும்.

மம் இத்டவ மனய ணண்வவத உவத்டக்
ளகமண்மழ னரிகய அர்த்டம் ீஷ்ணனக்கு உழ னரிந்ட
பிட்ட. ளன்மல் அபர் னத்டயணமன். வஷ்டிக ிம்ண
சர்தத்டமல் அபனக்கு அம னத்டய டீைண்தம் இனந்டட.
(ிள்வநதமர், ஆஞ்ழதர், ீஷ்ணமசமரிதமர் ன்று னென்று
சுத்ட ிம்ணசமரிகவந யவக்கய னண்தம் இப்ழமட
ணக்குக் கயவத்டயனக்கயட.)
இந்ட ணமடயரி அழக 'குட்டு'க்கவந அமதமணமக

உவத்டக்ளகமண்ழ மடத்வட லடய மட ழடசத்டக்கு
உகரித்டபர் பிமதகர். குட்வ உவத்டபனக்கு
ளற்யதில் குட்டிக்ளகமள்கயழமம்!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*'குட்டு' ன்

டத்டயன் பிநக்கம் இப்குடய னடல்

உவதம "ிள்வநதமர் சுனய"தில் "லத்டப்ஞிதில்
பிமதகர் ளடமர்ன" ன் உட்ிரிபில் கமண்க
சயபசக்டயதழ சயப-பிஷ்டக்கநமக
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
சயப சக்டயதழ சயப-பிஷ்டக்கநமக
இவ்பமறு டம் ிரிப்டயல் லத்டக்கவந ழபறு
டயனுமகச் ழசர்ப்டயழழத அர்த்டம் ணமறுபடமக என்று
கமநிடமன் ஸ்ழமகத்டயல் ளசமல்படண்டு. ியத்டய

ளற் "பமகர்த்டமபிப" ஸ்ழமகத்டயழழத இண்மபட
அடிதில் ழபறு பிடணமக ந்டய ிரித்டப் னட அர்த்டம்
ளசமல்ப்டுகயட.
'கு

பம்ச'த்டயல் ணங்கந ஸ்ழமகணமக (டைல்

ளடமக்கத்டயல் கூப்டும் கவுள் பஞக்கணமக) பனகய
இந்ட ஸ்ழமகம் ழம டவனவதில் டைற்யல்
ளடமண்டறு ழனக்குத் ளடரிந்டயனக்கும்.
பமகர்டமபிப ம்ப்னக்ளடௌ பமகர்ட - ப்டயத்டழத *
கட : ிடளௌ பந்ழட மர்படீ - ழணச்பளௌ **
'ளசமல்லும்

ளமனலம் ழமல் இவஞந்டயனப்பர்கலம்,

உகங்கலக்ளகல்மம் டமய் டந்வடதனணம மர்படய-

ழணஸ்பர்கவநச் ளசமல் ளமனள் ஆகயதவப ற்யத
அயவு உண்மகும் ளமனட்டு பஞங்குகயழன்' ன்ட
அர்த்டம்.
இடயழ னடிபில் பனம் 'மர்படீ-ழணஸ்பளௌ'
ன்வடப் 'மர்படீ-ழணச்பளௌ' ன்று ழபறு
பிடணமகவும் ிரிப்டண்டு. இப்டிச்ளசமன்மல் 'மர்படீழணஸ்பர்கவந பஞங்குகயழன்' ன்டற்குப் டயல்
'மர்படீடயதம

ழணஸ்பவனேம் ணமடயதம ணம

பிஷ்டவபனேம் பஞங்குகயழன்' ன்று அர்த்டம்

ணமயபிடும். 'ணமயபிடும்' ன்மல் னடயல் ளசமன்ட
இல்வ ன்று அர்த்டணயல்வ. மர்படய
ழணஸ்பர்கவநனேம் ளசமல்ய அழடமடு ணமக்ஷ்ணயணமபிஷ்டக்கவநனேம் ழசர்த்டக் ளகமண்டமகயபிடும்.

அடமல் அர்த்டம் 'ணமயபிட்ட' ன்வடபிக்
'கூடிபிட்ட' ன்ழட
''ன்று

ளமனத்டம்.

ளசமன்மழ 'டய'டமன். 'அடயடய' ன்வட 'அடய'

(டணயனயல் 'அடயன்') ன்மழ

ழமடம். 'ந்ன' (யனன்)

ன்று மமவபச் ளசமல்கயழமம். 'ந்ன' ன்மல் ''.
யம்ம் ன்வட ந்னயம்ம் ன்றும்

ளசமல்படண்டு. டயடமன் 'ந்ன' ன்பன். 'மர்படீ'
ன்மல் மர்படீடயதம ஈஸ்பன். 'ழணஸ்ப' ன்மல்
வணக்கு ஈசமக, மதகமக இனக்கப்ட் பிஷ்ட.
'மர்படீ-ழணஸ்பளௌ' ன்மல் 'சயப-பிஷ்டக்கவந'

ன்று அர்த்டம்.
'மர்படீ-ழணஸ்பளௌ' ன்று

வபத்டக் ளகமண்மல்

சயப-சக்டயகவநச் ளசமன்டமகயட. 'மர்படீ-

ழணஸ்பளௌ' ன்று அவடழத என லத்ட ின்ழ
டள்நிப் ிரித்டக்ளகமண்மல் சயபபிஷ்டக்கநமகயபிடுகயட.
இடயழ ளரித டத்பம் இனக்கயட. சக்டயழதடமன் னன
னொத்டயல் இனக்கய ழமட பிஷ்ட சயபம் ப்ழமடம்
னனமகச் ளசமல்ப்டும் யர்குஞ பஸ்ட. ழமக

வ்தபமத்டக்கமக அபர் குஞணம சக்டயழதமடு
ழசர்ந்டயனக்கும்ழமட சக்டய ஸ்டயரீ னொத்டயல் அம்மநமக
இனந்டமல் அபவந இட மடயதில் வபத்டக் ளகமண்டு
அர்த்டமரீஸ்பமக இனப்மர். அந்ட குஞ சக்டயழத
னன னொத்டயல் பிஷ்டபமதினந்டமலும் அபவ அழட
இட மடயதமக வபத்டக்ளகமண்டு சங்கமமதஞமக

இனப்மர். பிஷ்ட அம்மள் ஸ்டமத்டயல் ஈஸ்பனுக்குப்

த்டயிதமக இனப்பர். " அரி அமல் ழடபிதில்வ
தன் தமமர்க்ழக " ன்று அப்ர் ஸ்பமணயகள்

ளசமல்கயமர். ஆவகதமல் 'உகத்டயன் டமய் டந்வடதமன்
சயப-பிஷ்டக்கவந' ன்று அர்த்டம் ளசய்ட ளகமண்மல்
அடயல் டப்ழதில்வ. இபர்கவநத் டமய் டந்வடதமகக்
ளகமண்டு ிந்டபர்டமன் சமஸ்டம*.

இடயழ இன்ளமன பிழசம், ணமபிஷ்ட ன்
இனந்டமலும் னன னொத்டயயனப்டமல்
ணமக்ஷ்ணயழதமடு ழசர்த்ட யவத்டமழ ணறக்கு
யவவு. மணமடே ணடத்டக்கு "வ வபஷ்ஞபம்" ன்று
டமதமம வவத னடயலும் அப்னம் பிஷ்டவபனேம்
ளசமல்யழத ளதர் வபத்டயனக்கயட. ஈஸ்பவனேம்

அம்மழநமடு ழசர்த்ட மம்னெர்த்டயதமக யவத்டமல்
டமன் யவவு ற்டுகயட. 'மர்படீ-ழணச்பளௌ'

ன்கயழமட மர்படய, ணம இனபனம் பந்டபிடுகயமர்கள்.
ஆக ஆம்த்டயல் ல் பமக்கு, ல் அர்த்டம் இபற்வப்
ள ழபண்டும் ன்று ழபண்டிக் ளகமள்லம்ழமழட

மர்படய ழணடம ஈஸ்பன், க்ஷ்ணய ழணடம
பிஷ்ட ன்று இண்டு ழமடி டயவ்த டம்டயகவநனேம்
ஸ்ணரித்ட, ணஸ்கரிப்டம ளரித ணங்கநம்

உண்மகயட. என லத்டக்கூ ணமமணல், டச்
ழசர்க்வகதில் ணட்டும் என லத்வட இம் டள்நிதடமல்
அர்த்டத்டயல் இவ்பநவு ளரித ணமறுடல்;அல்ட கூடுடல்;
அடமபட மம்!
ளரித மம் வசபம், வபஷ்ஞபம் ன்று

ழடணயல்மணல் அவப இண்வனேம் ளசமல்வனேம்

ளமனவநனேம் ழமப் ிரிக்க னடிதமணல் ழசர்த்ட
பிடுபட!

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------* 'ிடளௌ'ன்ட

இண்டு டந்வடதர் ன்றும்

ளமனள்டுபடமடமல் சயபன், பிஷ்ட இனபவனேம்
ழமக ிடமக்கள் ன்டமகவும் ளகமள்நமம்.
அயதமடபன்: பமர்த்வட பிவநதமல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
" அயதமடபன்

": பமர்த்வட பிவநதமல்

வசப-வபஷ்ஞப ண மபத்டயல் டணயழ் ழடசத்டயல்
ளசமல்கய மனர் பசத்டயல்கூ இப்டிச் சயன்
பமர்த்வட பிவநதமட்டு ளசய்ட ளரித அர்த்ட மத்வட
உண்மக்குபடண்டு.
"அரினேம்

சயபனும் எண்ட;அயதமடபன் பமதிழ

ணண்ட; ன்ட ம் ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டட. இடயழ
'அயதமடபன்' ன்டயல்

பல்ய 'ய'வத இவதிணமக

ணமற்ய, 'அரிதமடபன்' ன்று ளசமல்பமர்கள். 'ரி'தமகயத
'தமடப'குக்

கண்ஞன் ன்று அர்த்டம். அபன் பமதிழ

ணண்வஞப் ழமட்டுக்ளகமண்டுபிட்டு தழசமவடக்கு
ழமகம் னலபவடனேம் கமட்டிமன் அல்பம?

அவடத்டமன் ''அரி தமடபன் பமதில் ணண்ட" ன்ட.
"ரி.

அரினேம் சயபனும் என்று ன்று ளசமல்யபிட்டு,

இப்டி என்று - இபர்கநிழ ரி ழமகம்

னலபவடனேம் கமட்டிபன் ன்று - டற்கமகச்
ளசமல்ழபண்டும்?"

டற்கமகபம? இடயழனேம் ளரித டத்பம் இனக்கயட. எழ
ிம்ணம்டமன் ரி, சயபன் இண்டு ழனம். அடமழ
அபர்கள் என்ழடமன். ஆமல் அந்ட எழ ிம்ணத்வட
யர்குஞம், குஞம் ன்று இண்டு யவகநில் மம்

மபிக்க ழபண்டிதடமதினக்கயட. இந்ட இண்டில் ழமக
வ்தபமம் அடிப்ட்டுப்ழம யர்குஞம்டமன் சயபன்.
ழமக வ்தபமத்வட த்டம் குஞழண ரி.
ணண்வஞத் டயன்று ழமகம் னலபவடனேம் டன் பமதில்
அங்கயதினப்டமக அபன் கமட்டிழமட இந்ட

உண்வணவதத்டமன் உனபகப்டுத்டயதினக்கயமன். 'அரி
தமடபன் பமதில் ணண்ட' ன்று ளசமல்ய இவட

ஜமகப்டுத்டயபிட்மல், னடல் பரிதில் ளசமன் 'அரினேம்
சயபனும்' ன்டயல் பிட்டுப்ழம சயபன் யர்குஞம்
ன்வடனேம் ளசமன்டமகய பிடுகயட.
'ய'வத 'ரி'தமகக்

கூ ணமற்மணல் 'அயதமடபன்' ன்

எற்வ பமர்த்வடவத 'அய தமடபன்' ன்று இண்மகப்
ண்ஞிக்ளகமண்மழ ழமடம்!' அய, தமடபன் பமதிழ
ணண்ட' ன்மழ, 'அரினேம் சயபனும் எண்ஞமமலும்
இபர்கநில் தமடபமக பந்ட ணண்வஞத் டயன்பன்
குஞ ப்ணம் ன்று அய; அடமல் இன்ளமனபன்
யர்குஞம் ன்றும் அய' ன்று அர்த்டணமகயபிடும்.
ஏர் லத்வட டுப்டயல் அர்த்ட பிழமடம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)

ஏர் லத்வட டுப்டயல் அர்த்ட பிழமடம்
எழ என லத்வட என ஸ்ழமகத்டயல் அட பனகய
இங்கநிளல்மம் டுத்டபிடுபடமல், யந்டம
ஸ்ழமகணமக இனப்ட ளரிசமகப் னகலம் ஸ்ழடமத்ணமக
ணமய பிடுகயட.
"ீடம-மபஞ

ம்பமட ரீ"ன்று சமணம கர் மண

சமஸ்த்ரி ன்பர் லடயதினக்கயமர். கமசய ளசௌகம்ம
ப்சுத்டமர் அச்சுப் ழமட்டினக்கயமர்கள். அடயல்

டயளட்மபட ஸ்ழமகம், ீவடனேம் மபஞனும் ழசயக்
ளகமள்படமக அவணந்டயனக்கயட ஸ்ழமகம்.

மபஞன் ீவடதிம் மணவ எழதடிதமக யந்டயத்ட
ஸ்ழமக னொத்டயல் டயட்டுக்கயமன். அடற்கு டயமக
ீவட,
" க

! டம் அக்னந்-ணம ஸ்ப்னச கயம "

ன்கயமள். "ழமக்கயரிழத! இப்டி அபவ உன்
பமர்த்வடதமல் டயனப்ித் டயனப்ித் ளடமமழட! ன்று
அர்த்டம்; ழணம்ழமக்கம அர்த்டம்.
'க'- ழமக்கயரிழத!' டம்'- அபவ;' கயம'- பமர்த்வடதமல்;
'அக்னத்'- டயனப்ித்

டயனப்ி; 'ணம ஸ்ப்னச'- ளடமமழட!

மபஞன் பமதமல் வ மணசந்டயனெர்த்டயவதப் ற்ய
ழசுபட அபவ ச்சயமல் ளடமடுகயமற்ழமல்

ீடமழடபிக்கு அசமணமகப்ட்ட ழமயனக்கயட!

இட ழணம்ழமக்கம அர்த்டம் ன்மல், உள்ழந னந்ட

(னகுந்ட) மர்த்டமல் ன் அர்த்டம்? அப்ழமட, 'டம்'ன்மல்
'அபவ' ன்று

அர்த்டணயல்வ. 'டம் கயம'ன்மல் 'ட ன்

லத்டள்ந பமர்த்வடதமல்' ன்று அர்த்டம் ற்டும்.
"ழமக்கயரிழத! "ன்று மபஞவக் கூப்ிட்டு, "டயனப்ித்
டயனப்ி 'ட'கமம் உள்ந பமர்த்வடதமல் (மணவத்)
ளடமமழட" ன்டமகப் ளமனள் உண்மகும்*.
அபன் மணவ ன்ளன்ழபம யந்டயத்டமழ, அந்ட
பமர்த்வடகநில் 'ட'யவத பனகயட. "அந்ட 'ட'வப
ளதல்மம் டுத்டப்ழமட்டு பிடு. ழமட்டுபிட்டுப் டித்டப்
மர்த்டமதமமல் ளடரினேம்" ன்று உள்நமர்த்டம்.
அபன் ளசமன் யந்டம ஸ்ழமகம் ன்?அடயல் பனகய
'ட'கமத்வடளதல்மம்

ன்பமகும்?

ீக்கயபிட்மல் அடன் அர்த்டம்

அடல்ம் யத்மல : யற குபமக் டர்கடடண :
ணம கமடர்தமட்ழதம ணய பிடட-ப்ழமஜ்பதசம
படமந் ணமம்மடமமம் ல பிணடமளௌ கழ
கடம் ஸ்ழமக்ழதம மண :
ன்ட மபஞன் ளசமன்ட.
இடயல் கவசய பரிதிழழத ீவட ளசமன் டயலும்
ழசர்ந்ட, அட னல பரிதமகய ஸ்ழமகம் னர்த்டய
அவகயட.

கடம் ஸ்ழமக்ழதம மண : க டம் அக்னந் ணம ஸ்ப்னச
கயம **

மபஞன் ளசமன்டற்கு ன் அர்த்டளணன்மல்:" க
னத்ரிழத! மணன் மத்ரிதில் டுத்டக் ளகமள்கயமழ,
அபனுக்ளகன்று என டுக்வக உண்ம? (ளரித டயண்டுகள்
ழமட்டுக்ளகமண்டு க ழமக்தங்கழநமடு கமனகம
மபஞன் சதம் ளசய்டவட றந்ட கமண்த்டயல்
பர்ஞித்டயனக்கயட. வமணழம இந்ட ணதத்டயல்
டஸ்பிவதப் ழம மனகடமரிதமக கமட்டில்
கட்மந்டவதில் சதம் ளசய்ட பந்டமர். அவடத்டமன்,
'என

டுக்வகக்குக்கூ பக்கயல்மடபன்' ன்று இடித்டக்

கமட்டுகயமன்.) மணனுக்கு ல் பமர்த்வட ழசபமட.

(இபிம் சஞமகடய ண்ஞி ணமடமணமகப் ழசய டெட
அனுப்மடடமல் இப்டிச் ளசமன்மன் ழமயனக்கயட!

அல்ட இபனுக்கு ல் பமர்த்வட ழசத் ளடரிதமடடமல்
டர்ணங்கவநழத டமவும் ண அன்ழமடு

ழசயக்ளகமண்டினப்பவ இப்டித் டெற்யதினப்மன்.)
மணன் டீ யவதில் ளமம் ளமம்க் கர ழன
ழமய்பிட்மன். (டன் அர்ப்ஞம் ளசய்ட

மம்மஜ்தத்வட ழபண்மளணன்று டள்நிபிட்டு,
டமமகழப த்தத்டக்கமக பபமத்வட
ழணற்ளகமண்பவ, ணயவதில் ப்ழமடம் மமபமக
இனந்டபவ இப்டிச் ளசமன்மன்.) மணன் ணம
தந்டமங்ளகமள்நி. (இட னலப் ளமய்.) ன்வக்ழகம ம
குணமமதினந்டழமட அபனுக்குக் ளகமலந்ட
பிட்ளரிந்ட கர ர்த்டயளதல்மம் இப்ழமட ழமழத
ழமய்பிட்ட. ழடம சய மைர்கவந

அசட்டுத்டணமகக் ளகமன்று கப்ட் பிழமடயகவந
ம்மடயத்டக் ளகமண்டுபிட்மன். இபன் ப்டி
உதர்ந்டபமபமன்?"
'மண:'- மணன்
'யற

('மண:'ன்ட மமம் பரிதில் பனகயட.)

- இபில்; 'அடல்ம்'-டுக்வக (கூ) இல்மணல்;

'யத்மல:'- டெங்குகயபன். 'குபமக்'- ளகட்

பமக்ழக

உள்நபன். 'டர்கட டண:'- டர்த்டவசதில் ¨ர்ழடிவ்
டிகயரிக்குப் ழமபன்! 'ணய'- ணயழ; 'ணம
கமடர்தமட்த:'- ளமம்வும் ழகமவனத்டம்
ணண்டிக்கயக்கயபன். 'பிடட ப்ழமஜ்ப தசம:'- ளரிசமகப்
ிகமசயத்ட னகளனல்மம் ழமய் பிட்பன்.
'ணமம்மடமமம்'- ணமம்

ையஞிகநம மைர்கவந;'

படமன்'- ளகமன்டமல்;' ற பிணட மளௌ'- ணமறுட்

ணனவதபர்கவந (சத்னக்கவந) ணயகவும் அடயகணமக்கயக்
ளகமண்டுபிட்பன். (இப்டிப்ட்பன்) 'கடம்'- ப்டி;
'ச்மக்த:'- சயமகயக்கத்

டக்கபமபமன்? 'கழ'- க

னத்ரிழத! (ன்று ீவடவதக் கூப்ிடுகயமன்.)

இந்ட ஸ்ழமகத்டயல் மணவப் ற்ய அபன் ளசமல்லும்
னடல் னென்று பரிகநில் பனம் 'ட'வப ல்மம்

டுத்டபிட்டுப் மர்க்கமம். ஆம் 'அடல்ம்' ன்ட
'அல்ம்' ன்மகும், இப்டிழத 'டர்கடடண'பில்
'ட'கமனம்

ழமய் 'டர்கண' ன்மகும்.

இண்டு

அல்ம் யத்மல : யற குபமக் டர்கண :
ணமகமர்தமட்ழதம ணய பிட ப்ழமஜ்ப தசம :
படமன் ணமம்மடமமம் றபிணளௌ.....

இடற்கு ன் அர்த்டம்? "மணர் மத்ரிதில் ளமம்வும்

ஸ்பல்ணமகழப டெங்குகயபர். (ழமகத்டயல் டயனட்டுப்
னட்டு இல்மணல் ையக்க ழபண்டித ம பம்சத்டயர்
ணயகவும் குவபமகழப டெங்க ழபண்டும் ன்ட சமஸ்த்
ைஞம். டெக்கத்வட தித்டமழழத அர்றனுக்கு
'குமழகசன்' ன்று

என ழர். 'குமகம்' ன்மல் டெக்கம்,

ழசமம்ழயத்டம்.) ளகட்பமர்த்வடதமல் அண்ழப
னடிதமடபர். ("ீ ளசமன் யந்வட ளணமனயக்கு அபர்

ட்மடபர்" ன்று ீவட ளசமல்மணல் ளசமல்கயமள்.
அபன் 'குபமக்', 'டர்கடண' ன்று இண்டு பசவுகவநச்
ளசமன்மன். இப்ழமட அட 'குபமக்-டர்கண' ன்டமக எழ
மமட்டு பமர்த்வடதமகயட. 'ளகட் பமக்கமல் ட்
னடிதமடபர்' ன்று அர்த்டம்.) ளரித கமர்தங்கவநப்
ற்யத ங்கல்ங்கள் யவந்ட ணனள்நபர்.
(இன்மனக்கு சயவை ,, இன்மனக்கு வை
இப்டிதிப்டி டர்ணங்கவந யவ யறுத்டயக் கமட்டம்
ன்று ழமகத்வடழத டலவுபடமக கபடபடமத்டக்கு

உரித ளரித ங்கல்ங்கவநக் ளகமண்பர்.) சந்டயன்
ப்டி கர் ணவனேம் கண்வஞனேம் குநிப்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ங்ழகனேம் கர ர்த்டயழதமடு

இனக்கயமழம அப்டிதினப்பர். மைர்கவநக்
ளகமன்டமல் ளமம்வும் டெய்வணதம ிகமசத்வடப்
ளற்றுபிட்பர்"- இப்டி அர்த்டம் எழ ஸ்ழடமத்ணமய்
ணமயபிடுகயட.
'யற

அல்ம் யத்மல:'- இபில் ஸ்பல்ழண

டெங்குபர். 'குபமக் டர்கண:'- ளகட் பமக்கமல்

அண்டுடற்கரிதபர். 'ணய ணம கமர்தமட்த:'- ணயல்
ளரித கமர்தங்கள் யம்ிதினப்பர். 'பிட ப்ழமஜ்ப
தசம:'- சந்டயன்ழம ஜ்பயக்கயன் னகவன உவதபர்.
'ணமம்மடமமம்

படமந்'- மைர்கவந படம்

ளசய்டடமல்;'றபிணமளௌ (§பிண ஆளௌ) '-

ணயகவும் யர்ணணம ப்கமசம் ளற்று பிட்பர். ('ஆம'
ன்மல் ப்கமசம்.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ட'பிழழத

மன்கு பிட எயகள்

இனப்டயல் னடம 'ட' ணட்டும் இங்கு
குயப்ிப்டுகயட.
கன்ம் அடயகம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
" கன்ம்

அடயகம் "

என ஸ்ழமகத்டயல் பனகய அத்டவ 'ட'வபனேம்

டட்டிபிடும்டி ீவட ளசமன்மள். கமநிடமழம எழ
என னள்நிவதத் டட்டிபிட்ழ என ஸ்ழமகத்டயன்
த்வட எழ டெக்கமகத் டெக்கயபிட்மன்.

பனடய ன்று க்குவத கமநிடமனுக்கு
ணவடதமக என ணமகபி. அபனுவத

கமத்டயழழத இபனம் இனந்டமர் ன்றும், இந்ட இண்டு
ழனக்கும் ழமட்டி, னெக்கறுட்ட ன்ளல்மனம்
கவடகள் இனக்கயன். மன் ளசமல்ப் ழமகய கவட
அப்டிப்ட்டயல்வ. எனபர் அிப்மதத்வட

இன்ளமனபர் கந்டமழமசயத்டத் டமம் லடயதவடத்
டயனத்டயக் ளகமண்டமக இந்டக் கவட.

உத்ட மணமதஞத்வட "உத்ட மண சரிடம்" ன்று
ஹ்னடதத்வட கவ்பிக்ளகமள்லகய ணமடயரி பனடய
மகணமக லடய அந்டச் சுபடிவதக் கமநிடமனுவத
'அப்னொப'லுக்கமக

டுத்டக்ளகமண்டு ழமய்ப் டித்டமர்.

கமநிடமன் டக்கு ப்ரிதணம ஸ்த்ரீ டமம்னம்
ணடித்டக் ளகமடுக்க ளகமடுக்க அவட னசய
மர்த்டக்ளகமண்ழ உத்டமண சரிடத்வடனேம்
னசயத்டக்ளகமண்டு ழமமன்.
அடயழ னடல் ீில் மணர் டண்கமண்தத்டயல்

ீவடழதமடு டமம் கனயத்ட ஆந்டணம மட்கவநப்

ற்யத யவவுகவநச் ளசமல்கயமர். அடிவதில்,
"ப்டிப்

ளமலட ழமச்சு ன்ழ ங்கலக்குத் ளடரிதமணல்

மத்ரி ழம் இவ்பமறு ழச்சயல் ழமய்பிடும்" ன்று
பனகயட.
" அபிடயட-கட-தமணம

மத்ரிழபம் வ்தம்ீத் "

இந்ட பரிவத பனடய டித்டவுன் கமநிடமன் "சுன்ம்
மஸ்டய" ன்மன். அபனுக்குத் டமம்னம் ளகமடுத்டக்
ளகமண்டினந்டபள், 'மஸ்டய சுண்ஞமம்ன வபத்டக்

ளகமடுத்டபிட்ழமம்; அவடத்டமன் ளசமல்கயமர்'ன்று
யவத்டக்ளகமண்டுபிட்மள். அபலக்ளகடயழ டமன்
பனடயக்கு அட்வபஸ் ண்டபட ணரிதமவட இல்வ
ன்டமல் ழபண்டுளணன்ழடமன் கமநிடமன் இப்டி
னகணமகச் ளசமன்ட. ழணவடதமடமல் பனடயக்குப்

னரிந்டபிட்ட. றன்ம் ன்மல் வஃர், அல்ட
னள்நி. 'மத்ரிழபம்' ன்டயல் 'ம்'ன்று உள்ந

னள்நிவதத்டமன் கமநிடமன் மஸ்டய ன்று ளசமல்பவட
அபர் னரிந்டளகமண்டு* இந்ட டேட்ணம களைவ
ளமம்வும் ளகமண்மடி, றன்த்வட டுத்டபிட்டு
'மத்ரிழப' ன்று

ணமயபிட்மர். 'மத்ரிழபம் வ்தம்ீத்'

ன்மல் 'மத்டயரி இவ்பமறு ழமச்சு'. 'மத்ரி ழப

வ்தம்ீத்' ன்மல் 'மத்ரிடமன் னடிந்டட' ன்று அர்த்டம்.
அடமபட 'ீவடனேம் டமனும் ழசுகய ழச்சு அப்ழமடம்
னடிந்டயனக்கமட; மத்ரி ணட்டுழண னடிந்டயனக்கும்' ன்று
வ்தங்கயதணமக (உள்லவ ளமனநமக) மணர் ளசமன்டமக
ஆகயபிடும்!

பனடயதிம் கமநிடமன் 'அடேஸ்பமம் மஸ்டய' ன்று

ளசமன்டமகப் ளமடபிழ ளசமல்பமர்கள். அடேஸ்பமம்
ன்மல் 'ம்'. ஆமல் இப்டி ளபநிப்வதமகச்
ளசமன்மளன்வடபி இண்டு அர்த்டம் டனணமறு
'றன்ம்

மஸ்டய'ன்று சயர் ளசமல்லுகய கவட அந்ட

இனபனவத லக்ஷ்ண வக்கும்
ளமனத்டணமதினக்கயட.
இப்டிக் கமநிடமன் ளசமல்யதினந்டமல் அபன் ஆந்டய
ழடசத்வடச் ழசர்ந்டபமதினக்க ழபண்டும். ளன்மல்
ளடலுங்கு மவதில்டமன் 'றன்ம்' ன்று இந்ட

இண்டு அர்த்டனம் ளகமடுக்கும்டிதம பமர்த்வட
இனக்கயட. இட என்வ ணமத்டயம் ளகமண்டு ளடலுங்கன்
ன்று ளசமல்க்கூமளடன்மல் இன்ளமன்று

ளசமல்கயழன். 'மணகயரி' ன் இத்டயயனந்டடமன்

கமநிடமின் 'ழணக ந்ழடச'கமவ்தத்டயல் பனம் தைன்
ழணகத்வட டெட அனுப்ிமளன்று இனக்கயட. ணத்த

ப்ழடயல் மக்னனக்குப் க்கத்டயயனக்கய மம்ழக்டமன்
மணகயரி ன்று அிப்மதப்டுகயமர்கள். ஆமல்
ஆந்டயமபிலும் மகமனம் டமண்டி என மணகயரி
இனக்கயட.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 'பம்' ன்ட

ழடபமகரி யிதில் 'ப' ன்

லத்டக்குழணல் னள்நி வபப்டமகும். க்ந்ட யிதில் 'ம்'
ன்ட வஃவப் ழமழப பட்ணமதினப்டமகும்.
ணமவ ணமற்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
ணமவ ணமற்ம்
'பிககபி', 'குகு' னடயத

பமர்த்வடகவந டயனப்ிப்

டித்டமலும், 'பிககபி', 'குகு' ன்ழ இனக்கும்.
'ணவதமநம்' ன்வட

இங்கயீ யல் Malayalam ன்று

லடயமல் டயனப்ிப் டித்டமலும் அழட ஸ்ளல்யங்
பனம். இப்டிப்ட் பமர்த்வடகவந Palindrome
ன்கயமர்கள்.
கமசயதமத்டயவ யந்டபமகப் ிந்டபர்கலக்கு னக்தணமக
பிடயக்கப்ட்டினக்கயட. அழடமடு கதம ச்மத்டம், த்ரிழபஞி
ன்கய ப்தமவகதில் ஸ்மம், ித்ன கமர்தம்
ல்மபற்வனேம் ழசர்த்டச் ளசமல்யதினக்கயட.

இவடனேம் மயன்ட்ழமணமகச் ளசமல்படண்டு. கமசயக்கு

கமசயகம ன்றும் ளதர். இட ின்ினந்ட னன்மகவும்
'கமசயகம' டமன். 'கதம

ப்தமக' ன்டம் இப்டிழத*1.

இப்டி என பமர்த்வடவதத் டவகர னமகப் டிப்வடப்
ளரித பிவநதமட்மகப் ண்ஞி கமவ்த த்வடப்
ற்யழத ணமக என ஸ்ழமகம் இனப்டமக என
ண்டிடர் ளசமன்மர். 'மைம' ன்மல் ளபறுழண

டிப்யவு ணட்டுனள்நபர்கள் ன்று அர்த்டம். அடமபட
பட்டு பட்டு ன்று யவதப் டித்டயனப்மர்கள்.
இக்கயதச் சுவபதில் ஊயதினக்க ணமட்மர்கள். ''
ன்மல் இக்கயதச் சுவபதில், கமவ்த த்டயல்
ஊயதபன் ன்று அர்த்டம். ம் அயகய க்ப ணஸ்
இல்மணயனக்கயபன் அந்டப் டிப்ன ளயதியனந்ட

ணமயமல் குஞம்ளகட் மைமகய பிடுபமன்; ஆமல்
யகழம ப்டி ளபநிதிழ ணமயமலும் அபனுவத
உதர்ந்ட யகத்டன்வண ழமகழப ழமகமட ன்ட அந்ட
ஸ்ழமகத்டயன் டமத்ர்தம்
மைம,  ன் பமர்த்வடகவநத் டயனப்ிப்
ழமட்ழ இந்ட டமத்ர்தத்வட ஸ்ழமகம்

யவமட்டிபிடுகயட. 'மைம'வபத் டயனப்ிப்

டித்டமல் 'மைம'!' 'ழபம டயனப்ிப் டித்டமலும்
''ழபடமழ?

இப்டி இண்டு க்கணமகப் டித்டமலும் எழ ழம
பனபவட "கட ப்த்தமகடம்" ன்கயமர்கள். ணமகன் ன்
ணமகபி என பமர்த்வட, இண்டு

பமர்த்வடதமதில்மணல் என ளரித பமக்தழண இப்டிச்
ளசய்டயனக்கயமன். ணமக்ஷ்ணய கபமவப் ண

அன்ழமடு ஆயங்கம் ளசய்ட ளகமள்பவடத்
ளடரிபிக்கும்டிதம பமக்தம்: டம் ச்ரிதம

கதமஸ்டனசம மடதமடதம தமடதம டம சமன
ஸ்டதமகதம ச்ரிடம் *2 ('சயசுமபடம்'- 19.88) .
டயனஜமம்ந்டர் மைமத் ழடபவடதின்

ைீத்வடப் மம் ண்ஞிதடமல் குனந்வடதமக இனந்ட
ளகமண்ழ த்டவ பிடணம ளசய்னேள் பவக உண்ழம
அத்டவதிலும் பர்யக்கயமற்ழமக் ளகமட்டிபர்.
மயன்ட்ழமணமகழப னலச் ளசய்னேள் ளசய்படற்கு 'ணமவ
ணமற்று' ன்று ழர். ணயகவும் கஷ்ணம இந்ட 'ணமவ
ணமற்று' பவகதில் டயழமன இட்வ பரிச்

ளசய்னேள்கவந ஜம ம்ந்டர் அடேக்யத்டயனக்கயமர்.
டித்டமல் கண்வஞக் கட்டிக் கமட்டில் பிட் ணமடயரி
இனக்கும். னடல் அடி இப்டி இனக்கயட.
தமணமணமீ தமணமணம தமனீகமணம கமஞமகம
கமஞமகமணம கமனீதம ணமணமதமீ ணமணமதம
கவசயதியனந்ட டயனப்ிப் டினேங்கள்; அடழப பனம்.
ழடம டநி அர்த்டம் ண்ஞிப் மர்க்கமம். னடயல்
டங்கவநப் னரிகயடி ிரித்டக்ளகமள்நமம்.
தமம் ஆணம ? c ஆம் ஆம். ணமதமனீ ! கமணம ! கமண்மகம !
கமஞமகமணம ! கமனீதம ! ணமணமதம ! c ணமணமதம !

'தமம்

ஆணம?' ன்மல் அற் ணடேஷ்தர்கநம ங்கநமல்

ட ண்ஞவும் னடினேணம ன்று அர்த்டம். 'ீ ஆம்,

ஆம்'ன்மல் ணமசக்டம ீ டவும் ண்ஞ னடினேம்,
யச்சதணமய் னடினேம் ன்று அர்த்டம். 'ணமதமனீ' ன்று
ழணஸ்பவக் கூப்ிடுகயமர். ளரித தமவனக்

வகதிழ வபத்ட பஞமட
ீ
டையஞமனெர்த்டயதமக
ஈஸ்பன் ணீ ட்டிக்ளகமண்டினப்டமல் 'ணமதமனீ' ன்கயமர்.
அப்னம் 'ம் இவ ல்பவஞ
ீ
பமசயக்கும்ழண' ன்று

ளசமல்யதினக்கயமர். 'கமணம' ன்ட 'ழனகழ' ன்று
கூப்ிடுபட. 'கமஞமகம' அடமபட 'கமண்மகம' ன்மல்,
'கமடம்டிதமக

மகமஞம் ழமட்டுக்ளகமண்டினப்பழ'

ன்று அர்த்டம். 'கமஞமகமணம' ன்மல் 'கமணவக் கண்

கமஞனடிதமடடி ரித்டபிட்பழ! ''கமனீதம'அடமபட
'சரர்கமனயதில்

ழகமதில் ளகமண்டினப்பழ!'- அடடமன்

ம்ந்டனெர்த்டயகள் அபடமம் ண்ஞி ஸ்டம்.
'ணமணமதம' ன்மல் 'ணமக்ஷ்ணீ டயதம

ணமதம

ஸ்பனொணம பிஷ்டழப' ன்று அர்த்டம். ளடய்பக்

குனந்வடதின் பமதமழழத இங்ழக சயப-பிஷ்ட அழடம்
பனகயட. அப்ர் ஸ்பமணயகநின் டயனத்டமண்கத்டயலும்

சயபளனணமவழத த்ரினெர்த்டய ஸ்பனொணமக " மஞன்
கமண் மன்னகன் கமண் "ன்று பர்ஞித்டயனக்கயட.
கவசயதில் 'ீ ணமணமதம'ன்று னடிகயழட. இங்ழக ீ

ன்மல் 'you' இல்வ. 'ீ' ன்மல் 'ீக்கு' ன்று அர்த்டம்.
வட?' ணமணமதம'- 'ணம'ன்மல் 'ளரித';' கமந்ட கமணம'
ன்றும் ளசமல்கயமர்கள். "எழ இனட்மனேள்ந ணமவதவத
ீக்கு" ன்று ிமர்த்டயக்கயமர்.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1. ழடபமகரி, க்ந்ட

யி ஆகயத பளணமனயக்கம

லத்டக்கநில் 'ப்' ன்ட எழ லத்டமடமல் இப்டி
பனம்.
*2. 'டம்', 'ச்ரி', 'ஸ்ட' ன்வப

எழ அைணமக

பளணமனயதியனப்டமல், இவடத் டயனப்ிப் டித்டமலும்
ழமகப் டிக்கும் பமசகழண பனம்.
எழ லத்டமம ச்ழமகம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
எழ லத்டமம ஸ்ழமகம்
இங்ழக தம, ணம, ீ, னீ, கம, ஞம ன் ஆழ லத்டக்கவநத்
டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்யச் ளசய்னேள் ளசய்டயனக்கயட.
'சப்ட

சயத் கமவ்தம்'ன்டமக இப்டி சய அைங்கவந

வபத்டக்ளகமண்ழ சப்ட மம் ண்டபடயல் என்று
ம்ஸ்கயனடத்டயல் ளசமல்கயழன்.
ணயத்மத்ரினத் ழத்மத த்தீசமத்ப சத்ழப ழகமத்மரி கமத்-த்மத ழகமத்மத்ழ ழட ழணம ண : **
இட ஈஸ்பன், பிஷ்ட இனபனக்கும் ளமனந்டணமறு
ளசய்ட ஸ்ழமகம்.
'ணயத்

அத்ரி னத் ழத்' ன்மல் ணயத்ன் ன்

லர்தவனேம், அத்ரி னத்ம சந்டயவனேம் இன
கண்கநமகக் ளகமண்பன். சயபன், பிஷ்ட இண்டு

ழவனேழண இவ்பிடம் லர்த-சந்டயர்கவந ழத்ணமகக்

ளகமண்பர்களநன்று ளசமல்படண்டு. 'த்தீ சமத்ப சத்ன'
ன்மல் ழபட சத்னக்கநம அறர்கநின் சத்ன.

இடவும் இனபனக்கும் ளமனந்டபழட. 'ழகமத்மரி ழகமத்
த்' ன்மல் ணவகலக்கு சத்னபம இந்டயனுவத
குத்டயல் ிந்ட ழடபர்கவந ையப்பர். சயபன் பிஷ்ட
இனபனம் இந்ட ளஃினுக்கும் ஆன்ர்

ண்டகயமர்கள். "ழகமத்மத்ழ ழட ழணம ண:" ன்மல்
"சுவபப் மயக்கய உக்கு ணறுடி ணறுடி ணஸ்கமம்"
ன்று அர்த்டம். சுடயதம ழணஸ்பன், ழகமமம
ணமபிஷ்ட இனபனந்டமன் இவ்பமறு
ணஸ்கமத்டக்குப் மத்டயணமகயமர்கள்!
இவடளதல்மம் பி அர்த்டம் ளசமல் ளமம்க்
கடிணமக, எழ என லத்வட வபத்ழட என ஸ்ழமகம்
'சயசும
(ta) வப

பட'த்டயல் ணமகன் ண்ஞிதினக்கயமன். ீவட 'ட'

டுக்கச் ளசமன்மளநன்மல், இபன் 'ட' (da) என்வ

வபத்ழட னல ஸ்ழமகம் ளசய்டயனக்கயமன்.
ளசமல்படற்ழக சயரிப்மக இனக்கயட!

டமடழடம டத்டடத்டமடீ டமடமழடம டடடீடழடம :*
டத்டமடம் டடழட டத்ழட டடமட டடழடமடட :**
ளகமடுக்கயபர்கலக்குக் கயனஷ்ஞ ணமத்ணம டமனும்
அனவநக் ளகமடுக்கயமர்; ளகமடுக்கணமல்

ளகடுக்கயபர்கலக்குத் டமனும் ளகமடுக்கமணல் ளகடுடழ
ளசய்கயமர் ன்ட டமத்ர்தம்.
கூட்டுபடம் குவப்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)

கூட்டுபடம் குவப்டம்
சுபின் பமல் குச்சத்டயல் டுபியனந்ட எவ்ளபமன
ழமணணமக ப்டிக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகச் சயறுத்டக்

ளகமண்டு பனகயழடம அப்டி என பமர்த்வட எவ்ளபமன
லத்டமகக் குவந்டளகமண்ழ பனணமறு சயத் கபிவட
லடபடண்டு. சு பமவ வபத்ட இடற்கு 'ழகமனச்ச தடய'
ன்று ளதர்.

னத்டஸ்பமணய டீையடனம் கபிகவநப் ழம இண்டு
னென்று கர ர்த்டங்கநில் இந்ட னவவதக்

வகதமண்டினக்கயமர். 'ணமழத' ன் டங்கயஞி மக
க்னடயதில் 'கமழத, கமழத, கமழத, அழத'ன்று
ிழதமகம் ண்ஞிதினக்கயமர். 'கமழத' ன்மல்
'அன்னம்

அனகும் ளகமண் ழணிதமழந'. 'கமழத'

ன்மல் (உயத் பமக்தப்டி) 

வ்னொணமதினப்வுள். 'கமழத' ன்மல் அனொணமய்
ணட்டுணயல்மணல் னொனம் ளகமண்டினப்பள். 'அழத'
ன்மல் குனந்வட அம்ணமவபக் கூப்ிடுகய ணமடயரி
மசக்டயவதச் ளசல்ணமகக் கூப்ிடுபட.
இழடழம ஆந்ட வபிதில் 'த்தமகம ழதமக
வபபம்' ன்று ஆம்ித்ட, அடுத்டடமக இடயழ 'த்த'வப
த்தமகம் ண்ஞி, 'அகம ழதமக வபபம்' (அகமன்

ன்மல் ணவதசம யழணமத்கயரி) , அடற்கப்னம்
'மழதமக

வபபம்', 'ழதமக வபபம்', 'வபபம்', 'பம்'

(பகமத்டயயனந்ட

கத்டபிக்கயபனுக்ழக 'பன்'

ன்றும் என னக்தணம மணம உண்டு) , 'பம்' ன்று

னடிக்கயமர். 'பம்' ன்மல் அம்னட ணதணமதினப்பன்.
இந்டப் மட்டிழழத அடேல்பிதில் இடற்கு
டயர்ளபட்மக, என சயன் பமர்த்வடதில் ஆம்ித்ட
எவ்ளபமன லத்டமகச் ழசர்த்டக்ளகமண்ழ ழமகயமர்.

இடற்கு 'ஸ்ழமழடமபமம்' ன்று ழர். சயன்டமக என
ஏவ ஆம்ித்ட அடயழ எவ்ளபமன்மகப்  சயன்ச்
சயன் டயகள் ழசர்ந்ட அட ளரிசமகப் ழமபடடமன்
'ஸ்ழமழடமபமம்'. டீையடர்
'சம்' (ணங்கநம்

இப்டிச் ளசய்டயனக்கயமர்.

ன்று அர்த்டம்) ன்டயல் ஆம்ித்ட,

'ப்கமசம்', 'ஸ்பனொ

ப்கமசம்' ன்யப்டிழத 'சயப சக்த்தமடய

கடத்ப ஸ்பனொ ப்கமசம்' ன்கய பவக்கும்
ழமதினக்கயமர்*1.

மணன் எனபன்கூ "கபதமணய, பதமணய, தமணய" ன்று
ழகமனச்ச தடயதில் கபி ண்ஞிடமகக் கவட இனக்கயட.
ழமமம ணமயகமக, கபிவட ஆர்பனள்நபமக
இனந்டமன். அடமல் டன் மடமிதம டமம

(இப்ழமவடத டமர்) கத்டயல் கபி ண்ஞத் ளடரிதமட
எனத்டனம் இனக்கப்மட, அபர்கள் கயமணத்டக்குப்
ழமய்பி ழபண்டும் ன்று உத்டவு ழமட்மன்.
ழபகர்கவந பிட்டு, டவகரிழ கபி மத்
ளடரிதமணல் தமர் இனந்டமலும் ம வக்கு
இலத்டக்ளகமண்டு பனம்டி ளசமன்மன். அபர்கள் ஊர்
னம ழடடிடயல் அத்டவ ழனம் கபி மடிக்

ளகமண்டினந்டமர்கநமம். ழமக்கயனந்ட ஸ்படய
ப்மடத்டமல் அபனுவத மடமிதில் இப்டி

அபலவத பிமம் ப்கமசயத்டக்ளகமண்டினந்டட.

ழப ளகமடுவணதமகத் ழடமன்றுபடம அப்டிப்ட்
உத்டவபப் ழமவும் அபனுக்கு 'வட்' இனந்டட, ந்தமதம்
இனந்டட ன்று ளடரிகயட.
கவசயதில் ழடடிப் ிடித்ட, கபி மத் ளடரிதமணயனந்ட
எனத்டழ எனத்டம என ழசஞிதவ - டஞி
ளய்கயபவ - வக்கு இலத்டக்ளகமண்டு
ழமமர்கள்.
"உக்குக்

கபி ம பமடம?" ன்று ழமமன்

அபவக் ழகட்மன்.

மமவபப் மர்த்டமன் ழசஞிதன். ஸ்படய கமைம்
ர்த்டம் ண்டகய அந்ட னகத்வடப் மர்த்டவுழழத
ழசஞிதனுக்குள்ழந கபித்ப சக்டய மய்கய ணமடயரி
இனந்டட. உழ டன்வதயணமல்,
" கமவ்தம்

கழமணய ய சமனடம் கழமணய

தத்மத் கழமணய தடய சமனடம் கழமணய "
ன்று கபிவடதமகழப டயல் ளசமல் ஆம்ித்டமன்.
அடமபட, "ஏ, கபி கட்டுகயழழ! ஆமலும் ளமம்
ன்மகக் கட்டுழபன் ன்று ளசமல் னடிதமட.

ப்தத்டம் ண்ஞிப் மர்த்ழடழதமமல் ளமம்
அனகமகழப கூக் கட்டிமலும் கட்டிபிடுழபன்" ன்று
ளசமன்மன்.
கபித்ப டமவ உள்ழந சுக்க ஆம்ித்டபிட்
ளடன்மலுங்கூ, னடல் னடமகக் கபி ண்டம்ழமட

ணயக உதர்பமகப் ண்ஞ னடினேம். ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டுபிக்கூமட. அழட ணதத்டயல் ப்ழமடழண
ழடம றணமமகத்டமன் ண்ஞ னடினேம் ன்றும் பிட்டுக்
ளகமடுத்டபிமணல் கமன்ஃின்ழமடு, மமவுக்கும்
உத்மம் டனம்டிச் ளசமல் ழபண்டும் ன்று இப்டி
இண்டு அடி ளசமன்மன். இவட மடி ஸ்ழமகணமக
னடிக்கழபண்டுளணன்று அடுத்ட இண்டிவத
ஆம்ித்டவுழழத ப்டயம சக்டய ளமங்கயக் ளகமண்டு
பந்டட. 'வ க்நமஸ் ளமதட்ரி' ன்னும்டிதமகழப
அந்டப் ின்மடய அவணந்டபிட்ட.
னம-ளணௌய ணஞிஞ்யட-மடீ
ழ மமங்க கபதமணய பதமணய தமணய **
ன்று ப்மம், கர ம் ழமட்டுத் டடளபன்று னடித்ட
பிட்மன். "அழக மமக்கநின் கயரீங்கநிலுள்ந

த்ங்கநின் எநிதமல் சயபப்மகச் ளசய்தப்ட் மட
உவதபழ! (அடமபட இட மமக்கள் ழமின்
அடிதில் டங்கள் னடி க் கயக்கயமர்கநமம்! அந்ட

னடிகநிலுள்ந கயரீ த்ங்கநமல் அபனுவத மடீம்
சயபப்மகயபிட்டமம்!) "மச் ளசதல்கழந
ணமகயபிட்பழ! மன் ' கபதமணய :' கபி
மடுகயழன் ' பதமணய ': ளசவு ண்டகயழன்.
('பதம்'ன்மல் ளய்பட; weaving ன்ட இழட டமடபில்
உண்மட டமன்.) 'தமணய' : ழமய்பிட்டு பனகயழன்", ன்று
கயநம்ி பிட்மன்.

'கபி

மமபிட்மல் ம டண்வ கயவத்டயனக்கும்.

ல்ழபவந, ழடம அத்னஷ் பசத்டமல்

மடிதமய்பிட்ட. டண்வக்குத் டப்ிழமம். இன்ம்
மச் ளசமன்மல் பனழணம பமழடம? அடமல்
ம்ணமத்டக்குக் கமத்டக்ளகமண்டினக்கமணல் னடயல்
டயனம்ிப் ழமய்ச் ழசனழபமம்' ன்றுடமன் " தமணய ழமழமம்ம"*2 ன்று கயநம்ிபிட்மன்.
இங்ழக 'கபதமணய பதமணய தமணய' ன்ட ழகமனச்சம்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1. 'வபக்ஷ்ணய' ன்னும்

வமக க்னடயதிலும் 'வ

மழட, ழட, ழட, ழட' ன்று ழகமனச்ச
தடயவதக் வகதமண்டினக்கயமர்.
*2. அள்நித்டனம்

ழமின் ம்ணமணயன்யழத ளசல்

ழபண்டிதினப்டயல் அந்டச் ழசஞிதனுக்கு
இனந்டயனக்கக்கூடித டமம் அவ்பநவும் த்பிக்க வ

ளரிதபர்கள் இந்ட "ழமழம்ம" ளசமன்வட இங்ழக
ளடரிபிக்க னடிதமபிட்மலும் பமர்த்வடதிமபட

"ழமகயழப்ம"வபப் "ழமழம்ம"பமகத் டனகயழமம்.
இனளமனநில் எழ ளசமல்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
இன ளமனநில் எழ ளசமல்

எழ பமர்த்வடக்கு என்றுக்கு ழணற்ட் அர்த்டணயனப்வட
வபத்டப் பிடணம ச்ழவ (சயழவ) கபிவடகள்
ண்ஞப்ட்டினக்கயன்.
ம்னவத ஆசமர்தமழந இப்டி என்று ளசய்டயனக்கயமர்.
பமி ன் பமர்த்வட ளதர்ச் ளசமல்மதினக்கயழமட
அம்மநின் ழர். அழட 'பமி' ன்ட

பிவச்ளசமல்மனேம் இனக்கயட. இங்ழக 'பமி'
ன்டற்கு 'ஆகயழன்' ன்று அர்த்டம். இந்ட இண்டு
அர்த்டங்கவநனேம் வபத்ட பிவநதமடி ஆசமர்தமள்
'ளநந்டர்த

ரி'தில் "பமி த்பம் டமழ"ன்று

ஸ்ழமகம் ளசமல்யதினக்கயமர்*.
ஆசமர்தமவநழத அபனவ சயஷ்தம ழடமகர் "ப
ப பமன்" ன்று ஸ்டடயக்கயமர். இங்ழக "பமன்"
ன்மல் "டமங்கள்", "ப" ன்மல் சயபளனணமன்.
"டமங்கள் சயபளனணமழ" ன்று அர்த்டம்.
னடக்ழகமட்வதில் பமய மய்க் ன்று என டயபமன்

இனந்டமர். ணமமஷ்டி ப்மம்ணஞர். ணயகவும் டர்ண சர ர்.
னக்தணமக பித்பமன்கவந பிழசழணமக ஆடரித்டபர்.
அபர் த்டய பித்பத் டயல் 'ணன்மர்குடிப்

ளரிதபமள்' ன்ழ ணரிதமவடதமகச் ளசமல்ப்ட் மற
சமஸ்த்ரிகள்கூக் கந்ட ளகமண்டினக்கயமர். 'சமடு'
ன்டமகத் டி ணடேஷ்தர்கநின் குஞங்கவநச் சயப்ித்ட
ஸ்ழமகங்கள் ளசமல்படண்டு. இம்ணமடயரி பமய
மய்க்வக ஸ்ழடமத்ரிக்கும் என ஸ்ழமகத்டயலும்
'பமய'ன்வட noun -ஆகவும் verb -ஆகவும்

இண்டு

அர்த்டத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. "பமய உத்டண

ன்டற்குப் ளரிடமக வ்தமகஞ பிடய ளசய்ட ஸ்டமிக்க
ழபண்டிதடயல்வ. இந்ட பமயவதப் மர்த்டமழ

ழமடம்"ன்று ளமனள் டனம்டி அந்ட ஸ்ழமகம்
இனக்கயட.
டன்வண first person ன்று எனத்டன் டன்வழத 'மன்'ன்று
ளசமல்பவட ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'உத்டணனனன்'

ன்மர்கள். 'ீ'ன்கய னன்ிவ, second person ன்வட
'ணத்தண

னனன்' ன்மர்கள். 'அபன்'ன்கய ர்க்வக, third

person - 'ப்டண

னனன்' ன்ட. உத்டண னனன் ன்மல்

உசந்ட குஞங்கலள்நபளன்றும், ணத்தண னனன்
ன்மல் மணமன்த ஆமணயளதன்றும் இன்ளமன
அர்த்டம் இனக்கயடல்பம? இவட வபத்ட

ண்ஞிதினக்கயட!"பமய" (ஆகயழன்) ன்ட 'உத்டண
னன'ம first person டமழ?

இழடழம இன்ளமன ஸ்ழமகம்: ழபங்கமண சமஸ்த்ரி
ன்று டைற்வம்ட பனத்டக்கு னந்டய பித்பமன்

இனந்டமர். மடமஞணமக (மன் ளசமல்பவடத் டப்மக
யவக்கக் கூமட) பித்பமன்களநன்மல் பமங்கயக்
ளகமள்பர்கநமகத்டமன் இனப்மர்கழந டபி

ளகமடுப்பர்கநமக இனப்டயல்வ!  ழவப் ற்யக்
ழகள்பினேம் டுகயழமம்:"ன்ழபம டம டர்ணம் ன்று
ப்ணமடணமக உந்யதமம் ளசய்கயமர்! இப்டிப்

ண்ஞிழத வ்பநழபம ங்கநம, ளமயட் ல்மம்
ழசர்த்டக் ளகமண் ிகும், ித்டயதமனக்குத்டமன்
உழடசம் ளசய்கயமழ டபி, டமன் என கமசுகூ என
டர்ணத்டக்கும் ளகமசுக்கணமட்ழன் ன்கயமழ" ன்று

ளசமல்லுகயமர்கள். ம் கமத்டயல் இடற்கு பிடய பிக்கமக
இனந்ட என சய ழர்கநில் ழடடயனைர் (றப்ஹ்ணண்த)
சமஸ்டயரிகவந னடயல் ளசமல் ழபண்டும். இபர்
ணமடயரிழத என க்ளப்மக அந்ட மநில்
ழபங்கமண சமஸ்டயரிகள் இனந்டயனக்கயமர்.
அபர் இனந்டட இனக்கட்டும். இப்ழமட ளகமஞ்சம் grammar
ளசமல்யத் டனகயழன். ' ழடய ' ன் பமர்த்வட
அழகணமக ல்மனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். 'ளகமடு' ன்று
தமசயக்கய பமர்த்வட. ளகன்ட் ளர்மக உள்ந
எனத்டவப் மர்த்டக் ழகட்ட 'ழடய'. அடமபட இட
ணத்தண னனன். 'டத்', 'டம'ன்ட இடற்கு 'னொட்'. 'To give'
ன்று அர்த்டம். 'ீ ளகமடு'ன்டற்கு 'ழடய'. 'மன்

ளகமடுக்கயழன்'ன்டற்கு இழட னொட்டியனந்ட 'டத்தமம்'
ன்று ளசமல் ழபண்டும். இட ஃர்ஸ்ட் ளர்ன்
ன்கய உத்டண னனன்.
ழபங்கமண சமஸ்டயரிகள் ணற் பித்பமன்கலக்கும்
ண்டிடர்கலக்கும் யவத ம்ணமம் ளசய்ட

ஆடரித்டபர். அடமல் அபர்கநில் எனபர் அபவப்

ற்யப் னகழ்ந்ட என ஸ்ழமகம் ளசய்டமர். அடயழ மன்
ழணழ ளசமன் 'க்மணர்'ணமசமங்கவந ணமகச்

ழசர்த்டயனக்கயமர். ன் ளசமல்கயமளன்மல்: ஸ்படய
இடபவ ளமம்வும் வ்தமகுப்ட்டுக் ளகமண்டினந்டமள்
டற்கமக?' டமன் ளபறும் மடமஞ ணடேஷ்தர்கநம
ணத்தண னனர்கவநழத ஆச்சதிக்க
ழபண்டிதினக்கயழட!' ன்றுடமன் பிதமகுப்ட்டுக்
ளகமண்டினந்டமநமம். பித்பமன்கவந ஸ்படய

ஆச்திப்டமகவும், டிகர்கவந க்ஷ்ணய

ஆச்திப்டமகவும் ளசமல்பட பனக்கம். " 'டுத்டப்
ழர்பனயகவநழத மம் அவத ழபண்டிதடமதினக்கயழட"
ன்று இடணட்டும் கபவப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட
ஸ்படய இப்ழமடடமன் கபவ ழமய் ந்ழடமம்
அவந்டயனக்கயமள். ளன்மல் இப்ழமட அபள்

ஆச்சதினப்பர்கநில் ழபங்கமண சமஸ்த்ரிகள் ன்
உத்டண னனர் எனத்டர் இனக்கயமல்பம? "ன்று
ளசமல்கயமர்.

'ழடய, ழடய, ழடய'ன்ழ

ழமய்க்

ளகமண்டினந்டபர்கள் ணத்தண னன பமக்தத்வடச்

ளசமன்பர்கள்; அப்டிப் ழமய்க்ளகமண்டினந்ட ண்டிட
னெத்டயழ பமரிக்ளகமடுப்பமக, "மன்

ளகமடுக்கயழன்; பமங்கயக்ளகமள்ந பமனங்கள்" ன்று
'டத்தமம்' ளசமன்பர்

ழபங்கமண சமஸ்த்ரி. உத்டண

னன பமக்தத்வடச் ளசமன்பர் இபர்டமன்!
அபபர் ளசமன் பமர்த்வடக்கு 'க்மணர்'டி இனக்கய
ழழ அபபனவத குஞத்வடனேம் கமட்டுபடமக
இனக்கயளடன்வட வபத்ட இந்ட ஸ்ழமகம்
சணத்கமணமகத் ளசய்தப்ட்டினக்கயட.

டமபந்டணழம் கபடீ மத்தவீடழம
தம ழடீடய ய ணத்தழண னனழஞமத்தந்டகயந்ம டீ
*
வணத் ழபங்கமண மணக றடீ ளடௌழத-ணமமத்தம

டத்தமணயத்தடழமத்டழண னனழஞமந்டணமபிந்டடய **
(டமபந்டம்

அழம் கபடீ மடய அவீத்

அழம
தம ழடய இய ணத்தழண னனழஞ அத்தந்ட கயந்ம
டீ*
வணத் ழபங்கட்மண மணக றடீ ளடௌழதம்
ஆமத்தம
டத்தமம் இடய அடம உத்டழண னனழஞ ஆந்டம்
ஆபிந்டடய**)

அழம - அய்ழதம மபம்! டமபந்டம் அழம் இந்டக் கமம் பவதில்; ழடய இடய - 'ழடய' ன்கய;
ணத்தழண னனழஞ - ணத்தண னனர்கநமல்; அத்தந்ட
கயந்ம டீ - ளமம்வும் ணக்ழசம் ளகமண்பநமகய;
கபடீ மடய - ஸ்படய ழடபி; அவீத் - டநர்ந்ட
depressed ஆகயதினந்டமள்.

( U - ன்ட என அிப்மதத்டயற்கு

அலத்டம் ளகமடுக்கய எற்வளதலத்ட பமர்த்வட.) அடம
- இப்ழமட; வணத் ழபங்கமண - ணரிதமவடக்குகந்ட

ழபங்கமணர் ன்னும்; மணக - ளதர் ளகமண்; றடீ த்பித்பமவ; ளடௌழதம் - (ஸ்படயதமபள்)
டன்வத் டமங்கும் ஆச்தணமக; ஆமத்தம -

அவந்ட; டத்தமம் இடய - 'டத்தமம்' ன்கயன்; உத்டழண
னனழஞ - உத்டண னனமல், ஆந்டம் - ஆந்டத்வட;
ஆபிந்டடய - அடேபிக்கயமள்.
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

* பிபம்

"ளடய்பத்டயன் குல்" னடற்குடயதில்

"பமித்பம்" ன் உவதில் கமண்க
த்ரின ம்ம ச்ழமகம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
த்ரின ம்ம ஸ்ழமகம்
மீ கமம் ஈஸ்ப : சயகரிஞமம் டத்-கந்டழமத்டமதிழம
கந்டர்பம : னர்-டத்-அத்ப-டயளகௌ சக்ழ ச டத்-டமக :*
த்ரீ-டத்-ப்ன-வபரிஞமம் ரிப்னொழம ீபம ச
தஸ்தமபத்
ீபமந்ழடபடமம் ரின-ைத-பிளடௌ ழடபமத டஸ்வண
ண :**
இப்டிதமகப் ழணஸ்பமம்சணம அப்வத டீையடர்
ழணஸ்பின் த்ரின ம்மத்வடப் ற்ய
ஸ்ழமகம் ளசய்டயனக்கயமர்.

ன் அர்த்டளணன்மல்: "ீபமபின் சயஷ்தர்கலவத

பிழமடயகநின் ம்மத்டயன்ழமட ந்ட ழடபனுக்கு
சயகங்கநின் ஈஸ்பன் மீ கமணமகவும், அடன்
(மீ கமத்டயன்) கண்த்டயயனந்ட ளபநிபந்டவப

கந்டர்பர்கநமகவும், அபர்கலவத (கந்டர்பர்கலவத)
ணமர்க்கத்டயல் ளசல்லும் இண்டு தமத்ரிகர்கள் சக்ணமகவும்,
அவட (சக்த்வட) டரிக்கயபர் த்ரீதமகவும், அந்ட த்ரீக்கு
ப்னபின் சத்னக்கலவத டவபன் ீபமபமகவும்

தமதிற்ழம அந்ட ழடபனுக்கு ணஸ்கமம்"இப்டி
அர்த்டம்.

அர்த்டணமபட? என அர்த்டனம் ஆகபில்வழத?
ீபமபமபட, மீ கமணமபட, த்ரீதமபட!
என்றுக்ளகமன்று ன் ம்ந்டம்? ீபம சயஷ்தர்

ம்மத்டயல் த்ரீ சத்னத் டவபன் ீபமபமக
ஆபடமபட? ணமளரிதபமகச் ளசமல்ப்டும் அப்வத
டீையடம இப்டித் டவகமல் னரிதமணல்
ண்ஞிதினக்கயமர்?
இண்டு அர்த்டனள்நடமகப்  பமர்த்வடகள்

இனக்கயன் அல்பம? இபற்வ உழதமகயத்ட
பமர்த்வட பிவநதமட்டுப் ண்டபடயல் அப்வத டீையடர்
ளமம் ளனமகச் ளசய்ட ஸ்ழமகழண இட.

ழபடமந்டத்டக்கு னெப்ணமஞணமக இனக்கப்ட் 'ப்ஹ்ண
லத்'த்டயன் ஆம் மகத்டக்கு அபர் 'ந்தமத
ைமணஞி'ன்று வ்தமக்தமம் ளசய்டயனக்கயமர். அடயழ '
டத்-ழட வ்தழடசமச்ச ' (1.1.14) ன்று பனம் லத்

பிரிவுவதிழ இந்ட ஸ்ழமகம் பனகயட. டற்கமக
ன்வடப் னரிதவபப்ட இப்ழமட அபசயதணயல்வ.
'ழடம

என intellectual exercise இடயலும் குய இனக்கயட'

ன்றுடமழ சணத்கம ஸ்ழமகங்கவநப் மர்க்கயழமம்?
அப்டிப்ட்டம ஸ்ழமகத்வடப் ற்ய ணமத்டயம்
ளசமல்கயழன்.
இடயல் என பமர்த்வடவத னடயல் ளதர்ச் ளசமல்மகச்
ளசமல்யதினக்கும். உழ 'அடன்', 'அடற்கு',
ன்கயமற்ழம relative pro noun , adjectival pro noun

ன்டமகளபல்மம் அழட பமர்த்வடவதப் ற்ய 'டத்', 'டத்'
ன்று ணறுடி பனம். இப்டி ணறுடி அந்ட பமர்த்வட

பனம்ழமட, பமர்த்வட அடழபடமன் ன்மலும் அர்த்டம்
ழபமக இனக்கும்.
இப்டி ந்ட பமர்த்வடகவந இண்டு அர்த்டத்டயல் இந்ட

ஸ்ழமகத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. 'மீ கமம்' ன்ட
என்று. மீ கம் ன்மல் மஞம், டமணவ ன்று இண்டு
அர்த்டம். அடமல் மஞத்வட வபத்ட இலக்கய
ஆணமனேள்ந டடேறக்கு மீ கமம் ன்று ழர்.
டமணவதில் உட்கமர்ந்டயனக்கும் ிம்ணமவுக்கும்
மீ கமர் ன்று ழர். 'கந்டர்ப' ன்ட இண்மபட

பமர்த்வட. அடற்கு ழடப மடயதம கந்டர்பர் ன்ழடமடு,
குடயவ ன்றும் என அர்த்டம். 'சக்கம்' ன்ட

னென்மபட பமர்த்வட. அட ழடர்ச் சக்கத்வடனேம்,
இன்ளமன அர்த்டத்டயல் பிஷ்டபின் வகதிலுள்ந
சக்மனேடத்வடனேம் குயக்கும். மமபட பமர்த்வட
'த்ரீ'ன்ட.

இடற்கு மஞம் ன்றும் ைய ன்றும்

இண்டு அர்த்டம். இண்டு அர்த்டனள்ந ந்டமபட
பமர்த்வட 'ீபம'ன்ட - மண்கதிற்றுக்கு ீபம ன்று

ளதர்; ழடபகுனபம ப்னஸ்டயக்கும் 'ீப' ன்று என
ளதர்.
இட்வ அர்த்ட பமர்த்வடகவநத் டபி எற்வ
அர்த்டனள்நடயழழத னரிதமடடமதினக்கயபற்வப்
மர்ப்ழமம். சயகங்கநின் ஈஸ்பன் ன்ட ழணன
ர்படம். ர்ீ கமத்டயன் கண்த்டயயனந்ட

ளபநிபந்டவப ன்ட ிம்ணமபின் பமக்கயயனந்ட பந்ட

ழபடங்கள். கந்டர்பர்கலவத ணமர்க்கம் ன்ட ஆகமச
படய.
ீ
அடயழ தமத்வ ண்டம் இனபர் லர்த

சந்டயர்கள். சக்த்வட டரிப்பர் ணம பிஷ்ட. த்ரீக்கு
ப்ன ையகநின் மம கனன். அந்ட ப்னபின்
சத்னக்கள் ர்ப்ங்கள். ஆவகதமல் சத்னக்கநின்

டவபன் ன்ட ஆடயழசவ, டணயனயல் அர்த்டம்
ளசமல்லும்ழமட னடயல் 'ீபமபின் சயஷ்தர்கள்'ன்று
ளசமன்ட ஸ்ழமகத்டயல் கவசயதில் பனகயட. இட

ப்னஸ்டயதின் சரர்கநம ழடபகஞத்வடக் குயக்கும்.
இபர்கலவத பிழமடயகநின் ம்மம் ன்ட
த்ரினம றர்கநின் ம்மத்வடத் டமன்.
இந்ட அர்த்டங்கவந ஜமகணமக ணயல்
வபத்டக்ளகமண்டு, இண்டு அர்த்டனள்ந ந்ட

பமர்த்வடகநில் எவ்ளபமன்றும் இண்டு இங்கநில்
பனம்ழமட னடயல் என அர்த்டத்வடனேம், ணறுடி
பனவகதில் இன்ளமன அர்த்டத்வடனேம் டுத்டக்

ளகமண்மல், இந்ட puzzle ண்டகய ஸ்ழமகத்டக்கு
'ணீ ிங்'பனம்.

"ீபம ன்கய ினஸ்டயதின்

சரர்கநம ழடபர்கநின் சத்னக்கநம த்ரினரின்

ம்மத்டயழ ந்ட ழடபனுக்கு (ணமழடபன்
ன்கப்ட் ழணஸ்பனுக்கு) ழணன ர்படம்
மீ கமம் ன்னும் பில்மகவும், மீ கமர் ன்
ளதவழத ளகமண் த்ணமம ிம்ணமபின்
கண்த்டயயனந்ட பந்ட ழபடங்கள் 'கந்டர்ப' ன்று
ளமனள்டும் குடயவகநமகவும், கந்டர்ப மடயதின்
ணமர்க்கணம ஆகமசத்டயல் ளசல்லும் இன தமத்ரிகர்கநம

சந்த்-¨ர்தர்கள் ழடர்ச் சக்ணமகவும் சக்மனேடமஞிதம

ணமபிஷ்ட த்ரீ ன்னும் மஞணமகவும், த்ரீ ன்ழ
ளதர் ளகமண் ையகநின் மமபம கனின்

சத்னக்கலக்குத் டவபம ஆடயழசன் ீபம ன்னும்
மண்கதிமகவும் தமதிழபம அந்ட ணமழடபனுக்கு
ணஸ்கமம்."
அர்த்டணமகயபிட்டல்பம?த்ரின ம்மத்டயழ
ஈஸ்பனுவத ட சக்கங்கள் லர்தனும்
சந்டனுழண!அந்ட டத்டயல் ழபடங்கவநழத அச்ப
னொத்டயல் னட்டிதினந்டட. ஈஸ்பன் அப்ழமட ழணன
ர்படத்வட டடேமக்கய அடற்கு மண்கமதிமக
ஆடயழசவப் ிடித்டக் கட்டி, மைமத்

ணமபிஷ்டவபழத அம்மகத் ளடமடுத்டயனந்டமர்.
இந்டப் னமஞ பிதங்கவந ழபடமந்ட வ்தமக்தம
னஸ்டகத்டயல் டர்க்க வ்தமகஞ ரீடயதமக டத்பத்வடனேம்
பமர்த்வடவதனேம் பிநக்கும் ளமனட்டுச் சணத்கம
கபிவடதமக டீையடர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். கபிவட ன்ட
இத்டவ சமஸ்டயங்கவநனேம் இவஞத்ட, அபற்றுக்குக்
வகளகமடுக்கயட!
ழபற்று மவகநில் எழ ளசமற்ளமர்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
ழபற்று மவகநில் எழ ளசமற்ளமர்
என மவதில் இண்ர்த்டம் த்பிக்க என
பமர்த்வடவதச் ளசமல்பழட 'இனளசமல்ங்கமம்'

ன்கயழமம். ணந்த், டந்த் சமஸ்டயங்கநில் ணயகுந்ட
வ்னேத்த்டயனேன் பிநங்கயதபனம், அம்மவந யவத்ட

ணமத்டயத்டயல் டர்சயக்கும் சக்டய ளற்பனம், 'யடம
ஸ் மண'த்டக்கு அந்ட ஸ் மணம்
உள்நநவும் ப்கமசயக்கக் கூடித மஷ்தத்வட
லடயதபனணம மஸ்கமதர் இண்டு ழபறு
மவகநில் எழ ளசமற்ளமர் ளபவ்ழபறு ளமனள்
ளகமடுப்வட வபத்ட மஸ்தணமக என கபிவட

ளசய்டயனக்கயமர். னடயர் ழமடுகய ணமடயரி ம்வணழத பிவ
ழகட்டினக்கயமர்.
 ஸ்தமத் ழசத் இடய பமக்தஸ்த
ழகம (அ) ர்த்ட : கஸ்ணயந் ிக : ப்ண :*
ஆந்டரீ கர ர்பமஞ மமப்தமம்
கழணழபமத்டம் பட **
"ளடலுங்கு

மவதில் 'இல்வதமமல்' ன்று அர்த்டம்

ளகமடுக்கழபண்டும்; ம்ஸ்கயனடத்டயல், 'டித்டயல்
குதில் ன் ிவண உண்மகுழணம அட' ன்று அர்த்டம்
ளகமடுக்க ழபண்டும்; இவ்பமறு இண்டு மவகநில்
இண்டு அர்த்டம் ளகமடுக்கக்கூடிதடமகவுள்ந எழ

பமர்த்வடவதச் ளசமல்லு" ன்று ஸ்ழமக னொணமகக்
ழகள்பி ழகட்கயமர்.
ீங்கழந ழதமசயத்ட டயல் ளசமல்லுங்கள் ன்று மன் quiz
த்டப் ழமபடயல்வ! அடமல் மழ அபர் ளசமன்
டயவனேம் ளசமல்ய பிடுகயழன்.
" கமகழமழட

"ன்ழட டயல்

'இல்மபிட்மல்', 'இல்வதமமல்' ன்டற்குத்

ளடலுங்கயழ 'ழகழமழட', 'கமகழமழட' ன்று
ளசமல்பமர்கள்.

குதில் கமக்கமய்க் கூட்டிழ ளகமண்டு ழமய்த் டன்
னட்வவத வபத்டபிடும்; கமக்கமய் அவடத் டன்

னட்வ ன்ழ யவத்டக் குஞ்சு ளமரித்டபிடும்.
அந்டக் குஞ்சும் கமக்கமய்க் குஞ்சு ழமத்டமன் இனக்கும்.
அட சத்டம் ழம ஆம்ிக்கயழமடடமன் பித்தமம்
ளடரினேம். னட்வவத வபத்டபிட்டு பந்ட குதில் அட
ளமரிந்டடம ன்று மர்ப்டற்கமக அப்னம் ழமய்ப்
மர்க்கும். கூட்டிழ கமக்கமய் னட்வ, குதில் னட்வ
இண்டுந் டமன் கந்ட ளமரிந்ட குஞ்சுகள்

ளபநிபந்டயனக்கும். அடயழ ட கமக்கமய், ட குதில்

ன்று பித்தமழண ளடரிதமட. அடமல் குதில் கமக்கமய்
குஞ்வசழத டன்னுவதட ன்று டப்மக யவத்டபிடும்.
இப்டித் டப்மக யவப்டடமன் ப்வண ன்ட.
'கமக

ழமழட'ன்று ம்ஸ்க்னடத்டயல் ளசமன்மல்

'கமக்கமதின்

குஞ்சயத்டயல்' ன்று அர்த்டம். 'கமகம்' ன்மல்

கமகம், 'ழமடம்' ன்மல் குஞ்சு.
"குதில்

ன் ப்வண டித்டயல் உண்மகும்?"ன்று

ழகட்மல் இடற்குப் டயல் ன்? "கமக்கமய்க்
குஞ்சயத்டயல்" ன்டடமன். அவட ம்ஸ்க்னடத்டயல்
ளசமன்மல் 'கமகழமழட'. அந்ட 'கமகழமழட'ன்
பமர்த்வடக்ழக ஆந்த்ம மவதில் 'இல்மபிட்மல்'
ன்று அர்த்டம்.

கமம்ர் - ண்கநில்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
கமம்ர் - ண்கநில்
ளமம் பிசயத்ணமய் கபி மடுபடயல் கமநழணகப்
னபவத் டணயனயல் டவவண ஸ்டமத்டயல்
வபத்டயனக்கயமர்கள். "இம் ன்டற்கு னன்ழ லடைறு

ண்டறு ன்று கபிவடகவநக் ளகமட்டிபிடுழபமக்கும்.
யவத ம் னட்டிக்ளகமண்டு கறுப்மதினக்கய என
கமநழணகம் ணவனவதக் ளகமட்டுபடழமக் கபிவடகவந
ளகமட்டுகய கமநழணகணமக்கும் மன்"ன்று அபழ
ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமர்.

யவத்ழட மர்க்கனடிதமடடி டைட டைடணமக
வடதமபட ளசமல்ய அந்டக் கனத்டக்கு இவசத இபர்
கபிம ழபண்டும் ன்று ணற் கபிகள் ந்டதம்

வபத்டயனக்கயமர்கள். ளகமஞ்சங்கூச் சவநக்கமணல்
அத்டவ ந்டதத்டயலும் அபர் தித்டயனக்கயமர்.
ணக்குக் இந்டக் கமஞ்சரனம், இடயழ 'என ணம' ன்டமக

எழ என ணமம்னத்வடப் லக்கபிட்டுக் ளகமண்டினக்கும்
கமம்ம் ( க - என; ஆம்ம் - ணம) ன்மல் கயட்டி
உவு ணமடயரி. அடமல் அட ம்ந்டணமக என
கமநழணகக் கபிவட மர்க்கமம்.
'எழ

என ணம' ன்கய ழமட அவடபிக்

குவச்சயல்வ ன்று ளமம்ச் சயன்டமக என

ம்வச் ளசமன்மற்ழமயனக்கயட. மன் ளசமல்ப்

ழமகய கபிவடதிழம ல்மழண என்றுக்கும் சயன்
ம்ர்கநமக பனம்.
"என்வபிச்

சயன் ின்ங்கநமக னக்கமல், அவ, கமல்,

அவக்கமல், இனணம, ணமகமஞி, எனணம, கர னவ ன்று
இனக்கய ண்ஞிக்வககவநளதல்மம் குயப்ிட்டு

கமம்மடர் ம்ந்டணமக என ளபண்ம ண்ஞிக்
கமட்டும்" ன்று ணற் கபிகள் சமஞ்ஜ் ளசய்டமர்கள்.
'ஆக

கபித்பம்' ன்டமக உனுக்குன், கபி மடும்

பல்வணவத அகயமண்ழச்பரிதின் அடேக்த்டமல்
ளற்னந்ட கமநழணகம் ளகமஞ்சங்கூ ழதமசயக்கமணல்
மடிபிட்மர்

னக்கமலும் ழககமனன் னன்வதில் பனமனன்
ீ
அக்கம வக்கமல்கண் (டு) அஞ்சமனன் - பிக்கய
இனணமனன் ணமகமஞிக் ழககமனன் கச்சய
எனணமபின் கர னவஇன் ழமட .
இடயழ னக்கமயனந்ட, கர னவ பவ உள்ந ல்ம

ண்கலம் பந்டபிடுகயன். ஆமல் ல்மம் ழபழ
அர்த்டத்டயல்!
வ்னத்டமப்தனம், தணதனம், பிதமடயனேம், சமவும்
பனபடற்கு னன்ன, கச்சய கம்வ இப்ழமடயயனந்ழட
ஸ்ழடமத்ம் ண்ட;'இன்று ஏட'ன்ட ளபண்மபின்
டமத்ர்தம்.

'னக்கலுக்கு

கம னன்' ன்மல் இண்டு கமழமடு

னென்மபட கமமகக் கனயவதப் ிடித்டக் ளகமள்லம்
கமம் பனபடற்கு னந்டய ன்று அர்த்டம். 'னன்வதில்
பனம
ீ
னன்'ன்மல் 'னன்னுச்சய ணதிரில் வ ற்னபடற்கு
னந்டய'. 'னன்னுவ' ன்டயல் 'வ', 'அவ' இண்டும் பந்ட
பிடுகயன். 'அக்கமவக்கமல் கண்டு' ன்டயல் கமல்,

அவக்கமல் இண்டும் பனகயன். 'அந்டப் ளமல்மட
கமின் அடிச் சுபடிவதக் கண்டு' ன்ட இடற்கு
அர்த்டம். 'தணன் பனகய டதத்வடப் மர்த்ட

தப்டுபடற்கு னன்' ன்று ளடமர்ந்ட ழமகயட.
பழதமடயகத்டயல் கம், ச்ழஷ்ணம் ன்று பிக்கலும்

இனணலும் ற்டும். 'அடற்கு னன்' ன்கயமர் - 'பிக்கய
இனணமனன்'. இங்ழக 'இனணம' ன் ண்ஞிக்வக பந்ட
பிடுகயட. ணமகமஞி ன்டம் என ண். கமஞிப்

ப்னக்கும் ளரிசமக ஊனக்கு ளபநிதிழ னத்னணய
(ணதமம்) ன்று பிட்டினப்மர்கள். அவடத்டமன் 'ணமகமஞி'
ன்று கபி ளசமல்கயமர்.
'ணமகமஞிக்ழககம

னன்'னத் னணயக்குப் ழமய்ச் ழசனபடற்கு

னன்மழ. 'எனணம'ன் இக்கத்வடழத க ஆம்ணம
எனணம ஆக்கயக் ளகமண்டு பிடுகயமர். கமஞ்சரனத்டயல் இந்ட
என ணமபின் கர ழன பயக்கயபவத்டமன் 'கச்சய என
ணமபின் கர னவ'ன்கயமர். அபவ, இப்ழப ிடித்ட
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்: "இழமட".
கத்டக்குக் கர ழ்ப்ட் ம்ர்கநமல் கமம்வப் ற்யத
யவப்ில் ளகமண்டு ழசர்த்ட பிடுகயமர்!
கஞ்சய படர்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
கஞ்சய படர்
கமஞ்சரனத்டயல் படமம 'ழனநமநப் ளனணமள்' ன்று

பிழசணமக, பிநங்கயக்ளகமண்டினக்கயமர். அபவப் ற்ய
ப்யத்டணமக இனளசமல்ங்கம மஸ்தத் டஞக்கு
இனக்கயட.
"கஞ்சய

படப்ம!" ன்று கமஞ்சரன படமமவப

யவத்ட, பிதமடயதில் அபடயப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட
எனத்டர் பமய்பிட்டு அற்யமமம்.
க்கத்டயழ என சமப்மட்டு மணன் இனந்டமன்.
அபனுக்குக் ளகமஞ்ச மநமக ஜ்பம். மக்ர், 'சமடம்
சமப்ிக்கூமட. கஞ்சய ழபண்டுணமமல் ளகமஞ்சம்

குடிக்கமம்' ன்று கண்டிப்னப் ண்ஞிதினந்டமர். "கஞ்சய
ப்ழம பனம்? ப்ழம பனம்?" ன்று அபன் டபித்டக்
ளகமண்டினந்டமன்.
அடமழ, க்கத்டயழ இனந்டபர், "கஞ்சய படப்ம" ன்று
ளசமன்வட, "கஞ்சய பனகயட அப்ம" ன்று அபர்

ளசமல்லுகயமளன்று யவத்ட பிட்மன். ஆள் தமனம்
பக்கமழஞமழண ன்டமல், "ங்ழக படப்ம?" ன்மமம்!
கஞ்சய குடிக்கமட கமணமைய
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
கஞ்சய குடிக்கமட கமணமைய !

கமஞ்சரன ணத்டயதில் மஞிதமக இனக்கய அம்மவநனேம்

கஞ்சய ம்ந்டப்டுத்டய என இனளசமல்ங்கமக் கபிவட
இனக்கயட.
ழணளலந்டபமரிதமகப் மர்க்கும்ழமட அடற்கு அர்த்டம்
ன்ளபன்மல்: கமணமையதம்ிவக கஞ்சய குடிக்க
ணமட்மள். ழடம கம்வப் ளமங்கயச் ழசமமகப்

ழமட்மலும் சமப்ிணமட்மள். கமய்கய, அபிதல், கூட்டு,
ஊறுகமய் ன்று டமபட பிதஞ்ங்கவநதமபட
இஷ்ப்ட்டு சமப்ிடுபமநம ன்மல் அடவும் ணமட்மள்.
அஞ்சு டவ மம்னக்கு (மம்னக்கு ணரிதமவட ளகமடுத்ட
'மம்மர்' ன்று

ளசமல் ழபண்டும். ளன்மல்

ளசய்னேநில் 'அபம்' ன்யல்மணல் 'அபமர்' ன்று
பனகயட. இப்டிப்ட் ந்டடவப் மம்னக்கு அம்மள்)
ஆமபட டவதமக ணமயகணமக ஆகயமநமம்!
கஞ்சய குடிதமழந கம்ஞ்ழசம றுண்ஞமழந
ளபஞ்சயங்க நன்றும் பினம்மழந - ளஞ்சுடில்
அஞ்சுடவ தபமனக் (கு) ஆறுடவ தமபமழந
கஞ்சனகக் கமணமட்சய கமண்
கஞ்ச னகம் ன்மல் டமணவப் னப்ழமவுள்ந னகம்.

அம்மள் னகம் அப்டி இனக்கயட. கஞ்சய குடிக்கமடபள்,
டவும் சமப்ிமணல் கஞ்சத்டணமதினக்கயமள் ன்கய
ணமடயரினேம் த்பிக்கயட!

ரி, அம்மவநப் ற்ய இப்டி ழடம அல்

பிதங்கவநச் ளசமல்ய அப்னம் ஆறுடவப் மம்ன
ன்று பிணமக னடித்டமல் ன் அர்த்டம்?
ளகமஞ்சம் ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் உங்கலக்ழக னரிந்ட
பிடும் - சயடமபட.
'கஞ்சய

குடிதமள்' ன்மல் கமஞ்சரனத்டயல் குடி

ளகமண்டினப்பள் ன்று அர்த்டம். 'கம்ஞ்ழசமறு
உண்ஞமள்'ன்மல் கம்ன் ன்றும் கம்ன் ன்றும்
ளசமல்ப்டும் கமம்மடனுக்கு வழபத்தணமகய
ழசமற்வ உண்ஞமடபள் ன்று அர்த்டம்.

சயபமதங்கநில் னடயல் ஈஸ்பனுக்கு வழபத்தம்
ண்ஞிபிட்டு அப்னம் அவடழதடமன் அபன்

ிமடணமக அம்மள் னடம ணற் ல்ம
ளடய்பங்கலக்கும் வழபத்தம் ளசய்பமர்கள்.
ணடவதிழ ணட்டும் ணீ மையக்கு னடயல் ளசய்டபிட்டு
அப்னந்டமன் றந்டழஸ்பர் உள் ணற்

ல்ழமனக்கும்! கமஞ்சயனத்டயழ டைற்ளட்டு
சயபமதங்கள் இனந்டழமடயலும் என்யமபட அம்மள்
ந்டயதில்மணல், அந்டப் மசக்டய ல்ம

னெர்த்டயகலக்கும் ழணற்ட் ப்ஹ்ண ஸ்பனொிஞிதமக
கமணமைய ன்று டிக்ழகமதியல் பமம் ளசய்கயமள்*.

அங்ழக அபலக்ளகன்ழ டதமர் ளசய்கய வழபத்தம்டமன்
அபலக்கு அர்ப்ஞம் ளசய்தப்டுகயட. கமம்ழச்பர்
வழபத்தம் அபலக்கு பனபடயல்வ. இடமழ அபள்
"கம்ஞ்ழசமறுண்ஞமழந!"

அபள் ண ப்ழவணழத என னொணமக ஆபள். மம்

ண்டகயன் டப்னகலக்கு, அசமங்கலக்கு ம் ழணல்
அபலக்கு த்டவழதம ழகமம் ழகமணமக ப
ழபண்டும். ஆமல் அபலக்குக் ழகமித்டக் ளகமள்பட
ன்மல் ளகமஞ்சங்கூப் ிடிப்டயல்வ. 'ளபஞ்சயங்கள்
என்றும் பினம்மழந' ன்ட இப்டி ளபம்வணதமக,
அடமபட ளமம் உஷ்ஞணமக, சயம் ளகமள்படயல்
அபலக்கு இஷ்ழண இல்வ ன்று, அபலவத
டவதவத, ைவணவத (ணன்ித்டனலம்

ணப்மன்வணவத) ளடரிபிக்கய பமசகணமக ஆகயட. '
வ்தஞ்ம் 'ன்வட டணயழ்ப் மட்டில் 'ளபஞ்சயம்' ன்று
ளசமல்மம்.

அப்டிச் ளசமல்லும்ழமட, கஞ்சய கமணமையக்கு

பிதஞ்ணயல்மணல் சுத்டமன்ம் ணட்டும் யழபடயக்க
ழபண்டுளணன்று இனக்கய அிப்ிமதத்வட இந்டப் மட்டு
ளசமல்லுபடமகவும் ஆகும். அபமர் ன்மல் ம
சயபவச் ழசர்ந்ட அடிதமர் ன்று அர்த்டம்.

சயபளனணமனுக்குத் ந்ட னகங்கள் உண்டு. அடமல்
அபர் 'அஞ்சுடவ அன்' ஆகயமர். அபவ ணயழ

வபத்ட உமயக்கயபர்கள் 'ளஞ்சுடில் அஞ்சுடவ
தபமர்'. 'ஆறுடவதமபமள்' ன்மல் 'ஆறுடவ
அநிக்கயபள்', "ஆறுடமக இனப்பள்" ன்று அர்த்டம்.
ளஞ்சத்டயல் ஈஸ்பவ உமயக்கயபர்கலக்கு
ம்மக் கஷ்ம் ளடரிதமணல் ஆறுடமக இனப்பள்
அம்மள்.

'ளஞ்சுடில்

அஞ்சுடவ அயபமர்க்கு' ன்கய மத்வட

வபத்டக்ளகமண்மல் 'ணயழ தத்வட

உவதபனக்கு 'அம்மள் அவடப் ழமக்கய ஆறுடல்
டனகயமள் ன்று ஆகும். "அஞ்சுடவ"- அஞ்சுடல்,
அச்சப்டுடல் ன்வட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* இடற்கம

பினத்டமந்டத்வட "ளடய்பத்டயன் குல்"

னடற்குடயதிலுள்ந "கமணமையதின் சரிவட" ன்
உவதில் கமண்க.
டமலம் ழகமலம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
டமலம் ழகமலம்
கமணமைய க கஷ்த்வடனேம் யவ்னத்டய ண்ஞிப்
ணமந்டத்வட அநிக்கயபள். ணக்கு ற்டும்

கஷ்ங்கலக்கு ஜ்ழதமடய ரீடயதில் பக்ங்கவநத்
டமழ கமஞணமகச் ளசமல்கயமர்கள்? இந்ட பக்
மடயப்ன டவும் அபள் மடத்வட ஸ்ணரிக்கயபனக்கு

ற்மட ன்று ளமனள் டுணமறு 'னெக ஞ்சசடய'தில்
பமர்த்வட பிவநதமட்டுப் ண்ஞி என ஸ்ழமகம்
இனக்கயட.
"னெக

ஞ்சசடய" ன்ட ஜமம், க்டய, சமக்ட சமஸ்த்

டத்பங்கள், கமவ்த ம் ல்மம் ழசர்ந்டடமகக்
கமணமையவதப் ற்ய னெகர் ன்பர் அடேக்யத்டள்ந

டைறு ஸ்ழமகம் ளகமண் ஸ்ழடமத்ம். இபற்யளமன்று

டமன் பக்ங்கநில் எவ்ளபமன்யன் டன்வணனேம்

அம்மநின் சஞமபிந்டத்டயல் இனப்டமகச் ளசமல்லும்
ஸ்ழமகம்.
டடமழம மஸ்பத்டமம் அம்னடயழதம ழமயடபன :
பிம்மஞமம் ளநம்ழதம குனி கபித்பம் ச கதந் *
களடௌ ணந்ழடம கங்கமட-ணயய கமணமைய டமம்
டண : ழகடர்-ணமட : ஸ்டப சஞத்ழணம பிதழட **
(மடமபிந்ட

சடகம்-59)

ப்கமசயப்டமழ 'மஸ்பத்டமம்' ன்று அந்டப் மடத்வடச்
ளசமல்கயமர். பக்ங்கநில் னடயல் பனம்
லர்தின் டன்வண இடடமழ?' மஸ்கன்'ன்ழ

அபனுக்கு என ழர். அம்மள் சஞத்டயயனந்ட அம்னடம்
ளகமட்டுகயட. இவட 'அம்னட யத:'- ன்கயமர். ழதமகயகள்
சயயன் உச்சயதில் அபலவத மட த்ணத்டயன்

அம்னடம் ளனகுபடயல் அப்டிழத 'உச்சய குநிர்ந்ட'
இனப்மர்க்ள். 'சஞமம்னடம்' ன்ழ ளசமல்பட பனக்கம்.
இழடழம அம்னடம் ளனக்குகய டன்வண சந்த்னுக்கு
உண்டு. அடமல்டமன் 'றடமகன்' ன்று ளதர்.
'ழமயடபன:' ன்று

ஸ்ழமகத் இனப்டற்கு 'சயபந்ட

னொனள்நட' ன்று அர்த்டம். சயபப்மதினப்டடமன்
ளசவ்பமய். 'பிம்மணமஞமம் ளநம்த:'- அந்டப்

மடத்டயழ ழமய் ணஸ்கமம் ண்டகயபர்கலக்கு அட
ளநம்தணமதினக்கயட. ணறக்குப் ணயடணமக,

ம்னடபமக, சமந்டணமக இனப்ளடல்மம் ளநம்தம். உக்

ழடபவட ன்டற்கு ஆப்ழமயட்மக ளநம்த

ழடபவட ன்கயழமம். ழர் அர்த்டம் ன்?' ழமண' ன்
சந்டயியனந்ட உண்மழட 'ளநம்தம்'. யவு ழமக்
ழகமணநணமக, சமந்டனம் யடனம் டனபடமக
இனப்வடளதல்மம் இடமல் ளநம்தம் ன்கயழமம்.
ழமணனுக்குப் னத்மக உண்மபன் னடன். அடமல்
அபனுக்கு ளநம்தன் ன்று ழர். அம்மள் மடம்
'குனி'- 'குன:அி'ன்கயமர். 'குனபமடம்கூ' ன்கயமர்.

குன ன்மல் குஞபிழசத்டமல் ளரிதட ன்று
அர்த்டம். அழடமடுகூ அந்டப் மடம் ைஞகமம்

ட்டுபிட்மல் டயனபடி டீவைதிமழ ப்ஹ்ணஜமழண
யத்டயத்டபிடும். இப்டி ஜமம் டனபடமலும் அட

குனபமதினக்கயட. குன ன்மல் பிதமனன், குனபமம்
ன்ழ அந்டக் கயனவணக்குப் ழர். 'கபித்பம் ச கதந்'-

கபித்பத்வடனேம் அடேக்யத்டபிடுகயட அம்மள் மடம்.
அம்மலவத மட டீர்த்டம் னெகவனேம் (ஊவணவதனேம்)
கூ ணமகபிதமக்கயபிடுகயளடன்று ஆசமர்தமழந
ளசமல்யதினக்கயமர்*. இப்டி அபநனநமல்

அனட்கபிதமகய, என கமத்டயல் டமம் னெகமதினந்டவட

ழமகளணல்மம் அயத ழபண்டுளணன்டமல் 'னெகர்' ன்ழ
ளதர் வபத்டக் ளகமண்பர்டமன் இந்ட ஸ்ழமகத்வடப்
ண்ஞிதினப்பழ! பக்ங்கநில் கபித்பகமகன்

ளபள்நிக்கயனவணக் சூரித சுக்ன். குன ன்று ளபறுழண
ளசமன்மல் ப்டி அட ழடபகுனபம
ப்னஸ்டயவதத்டமன் குயக்குழணம அப்டிழத 'கபி'
ன்று ளபறுழண ளசமன்மல் அட அற குனபம
சுக்மசமரிதமவத்டமன் குயப்ிடும். கபித்ப சக்டய

அனலபடமல் அம்மநின் மடம் சுக்மக இனக்கயட.

'களடௌ

ணந்ட:'ணயக ளணடபம வ உள்நட அம்மள்

மடம். 'ணந்டன்' ன்று சிக்கு ழர். அட ளமம்

ளணடபமக ஞ்சமம் ளசய்னேம் க்ம். 'ச ீச்பன்' ன்று
ளசமல்பட டப்ன. ணற் க்ம் டற்கும் இல்மட
'ஈஸ்ப'ப்

ட்ம் இடற்கு ணட்டும் பனபடற்கு

யதமதணயல்வ. 'சவச்சன்' ன்ழட சரிதம பமர்த்வட.
'சவ:'- ளணடபமக, 'ச'- ஞ்சரிப்பன்.

அவடச் சுனக்கய

சி ன்கயழமம். 'டமம் டண:ழகட:'- அம்மள் மடம்

டன்வ யக்கயபர்கநின் டணறக்கு உவ வபக்கும்
டெணழகடபமக இனக்கயட. டணஸ் ன்மல் இனட்டு.
டக்கம், அஞ்ஜமளணல்மம்டமன் ளரித இனட்டு. டணஸ்
ன்று மறவுக்கும் ளதர். ழகட ன்ட என்டமபட
க்ளணன்று ல்ழமனக்கும் ளடரினேம்.
ஸ்ழமகத்டயல் மறபின் டன்வண ணமத்டயம் ழழ
அம்மள் மடத்டக்கயனப்டமகச் ளசமல்மணல், ஆமலும்
'டணஸ்'ன்

பமர்த்வடவத வபத்ட, ணற் ட்டு

க்ங்கவநனேம் ழழ அந்டச் சஞ ம்ந்டப் டுத்டயச்
ளசமல்யதினக்கயட.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* "ளநந்டர்த
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ளகமசுவும் ழகசபனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ண்மடு)
ளகமசுவும் ழகசபனும்

ழமகத்டயழ என பிதம் மக்கயதில்மணல்

ல்மபற்வனேம் ற்ய இப்டி அழக கபிவடகள்
சணத்கமணமக இனக்கயன். ணமத்ணமபியனந்ட
ஆம்ித்ட என சயன்க் ளகமசுபவதில் வடப்ற்யனேம்
அர்த்ட சயத்ணமகவும் சப்ட சயத்ணமகவும் கபிகள் பிழமட
பிழமடணமகப் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

ணமத்ணம, ளகமசு இண்வனேம் குயப்ிடுபடமகச் சயழவ
ளசய்டகூக் கபி இனக்கயட. என அர்த்டப்டி மைமத்
ணமபிஷ்டவபக் குயக்கும்; இன்ளமன அர்த்டப்டி
ளகமசுவபக் குயப்ிடும்:
சக்-ப்ணஞ-கத்பமத்
குத்னஷ்டிிர்-டெபர்ஜ்தணமத்பமத் *
ச்னத்தந்ட-ழகத்பமத்
ணசக த்பமழணப ணமடபம் ணந்ழத **
' சக்

ப்ணஞ கத்பமத் '- சுற்யக்ளகமண்ழனேள்ந

சக்த்வடக் ளகமண் கத்வட உவதபர் ணமபிஷ்ட.
சக்கபட்ணமகச் சுற்றும் கமரிதத்வட ஏதமணல் ளசய்பட
ளகமசு. 'க'ன்ட பிஷ்டவபக் குயக்கும் ழமட 'வக'
ன்று ளமனள்டும். ளகமசுவபக் குயப்ிடும் 'ளசய்பட'
ன்று ளமனள்டும்.
' குத்னஷ்டிி

: டெ பர்ஜ்தணமத்பமத் '- ளகட்

ழமக்குவதபர்கநமல் ளனங்க னடிதமணல் டெத்டயல்

பிகயதினப்பர் கபமன். 'குத்னஷ்டிி: 'ன்மல் 'கண்
பயக்கமர்கநமல்' ன்றும் இன்ளமன அர்த்டம். ளகமசு

ன்மழ கண்ழமவுள்நபர்கள் டெ ஏடி பிடுபமர்கள்.
' ச்னத்தந்ட

ழகத்பமத் '- 'ச்னடய' ன்மல் ழபடம்.

'ச்னத்தந்டம்' ன்மல்

ழபடமந்டணமகய உயத்.

உயத்டயழ கபமன் ஆந்டணமக பிவநதமடுகயமர்.
ளகமசுவபக் குயப்டமகக் ளகமள்லம்ழமட, 'ச்னடய' ன்மல்
கமட. கமடடேி 'ச்னத்தந்டம்'. ளகமசு ம்னவத
கமழடமத்டயல் பந்ட 'எய்ங்' ன்று சப்டம் ண்ஞிக்
ளகமண்டு பிவநதமடி யம்வ ண்டகயட!
'ணசக!த்பமம்

ப ணமடபம் ணந்ழத'- ' ளகமசுழப!

உன்வழத மன் ணமடபமக யவக்கயழன்' ன்று
னடிக்கயமர்.
'சக்

ப்ணஞம் ண்டபட, குத்னஷ்டிக்கமர்கவந

டெப்ழமகப் ண்டபட, ச்னச்தந்டத்டயல் பிவநதமடுபட
ன் கமரிதங்கவந ீ ளசய்கயடிதமல், 

ளகமசுழப!உன்வழத ணமபிஷ்டபமக யவக்கயழன்
- ணசக ! த்பமழணப ணமடபம் ணந்ழத !'
இப்ழமட இங்ழகனேம் ளகமசு ம ஆம்ித்ட பிட்ட.
ல்மனக்கும் டெக்கனம் பந்டபிட்ட. இட பவதில்
ழபடிக்வக ழகட்டயல் இண்டும் ளடரிதபில்வ.

இப்ழமட டெங்க ழபண்டும் ன்று டுத்டக் ளகமண்மல்
ளகமசு யம்வடமன் ளடரித ஆம்ிக்கும். அந்ட
சதணமகப் டுத்டக்ளகமண்டு டெங்குகய கபமன்டமன்
அந்ட ளகமசு னொத்டயல் பந்ட கமடயழ ரீங்கமம்

ண்டகயமர் ன்று யவத்டக்ளகமண்மல் ளகமஞ்சம்
யம்வவத ணக்கமம். ளகமசுத் ளடமல்வதில்

டெக்கம் பமபிட்மல் இந்ட கபித்ப பிசயத்ங்கவந
யவத்டக் ளகமண்டு ளகமஞ்சம் யம்ணடய ண்ஞிக்
ளகமள்நமம்.

ளடய்ப டத்பம் - ளடய்பங்கள்
ஈசின்ய இதற்வக இதங்குணம?
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)

ஈசின்ய இதற்வக இதங்குணம ?
இழடம மன் உட்கமர்ந்ட ளகமம்டினக்கய ணவஞவதப்
மர்டடவுன் இவடப் ண்ஞி எனத்டன் இனக்க

ழபண்டுளணன்று டீர்ணமிக்கயீர்கள். அழடம அங்ழக, இழடம
ணத்டமல் ஆடடமன் - 'ஆட' ன்? ணத்டயயனந்ழட
பிலந்டடடமன் - என கயவந கயக்கயட. அவடப்
மர்த்டவுன் என டச்சன் ண்ஞிதினப்டமக தமனம்
யவப்டயல்வ. ன்? இந்ட ணவஞவத என சரமக,
ளக்மங்கயநமக (ீள் சடணமக) இவனத்டயனக்கயட.

னணயதின் டெசு டம்ன மடடி, னச்சய ளமட்டு மடடி
இடயழ கர ழன கட்வகள் அடித்டயனக்கயட. இம்ணமடயரி
இடயழ என எலங்கு ற்ட்டினப்டமலும், உட்கம

உழதமகணமகடம் ன் ர்யல் (ழமக்கத்டயல்) இந்ட
ணவஞதில் இந்ட எலங்வக உண்மக்கயதினப்டமலும்
இடற்கு என கர்த்டம இனக்கடம் ன்று னடிவு
ளசய்கயழமம். ணம என ணப் ீஸ் டமமகத் டன்வ
ளக்மங்கயநமக இவனத்டக் ளகமண்டு, கட்வ அடித்டக்

ளகமண்டு ணடேஷ்தமள் உட்கமடம் ன் ர்வ
ஃனல்ஃில் ண்டம்டிதமக (ழமக்கத்வட

யவழபற்றுபடமக) னொம் ளகமள்ந னடிதமட ன்டமல்
னத்டயனேள்ந என ீபன்டமன் இவடச் ளசய்டயனக்கடம்
ன்று டீர்ணமிக்கயழமம்.
அங்ழக கயக்கய கயவநழதம னண்டும் னடிச்சுணமக
இனக்கயட. இந்ட ணவஞதில் இனக்கய 'ஆர்ர்' அடயல்
இல்வ; அட ந்ட ர்வனேம் ஃனல்ஃில்
ண்ஞவுணயல்வ. ஆவகதமல் அடயழ என ீபின்
னத்டய பிமத்வட மம் யவப்டயல்வ.
அந்ட ணத்டக்கு அடிதிழ ணமபடு அட மட்டுக்கு
ஆர்னணயல்மணல், ர்றணயல்மணல் உடயர்ந்ட கயந்டமல்,
தமழம அவடக் ளகமட்டிடமக மம் யவப்டயல்வ.

டமழ பிலந்டயனக்கயட ன்ழ னரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
அடழப, அந்ட ணமபடுவபதந்ளதல்மம் அங்ழக குபித்ட
வபத்டயனந்டமல், குபிப்ன ன் ஆர்ரில் ணமபடுக்கவந
அவணத்ட எனபன் இனந்டமகடம்;அபன் அவட

பட்டுக்குக்
ீ
ளகமண்டு ழமபட, அல்ட பிவக்கு பிற்ட,
அல்ட ஃப்ரீதமக பியழதமகயப்ட ன் ழடம என
ர்றக்கமக குபித்டயனக்க ழபண்டுளணன்று
டீர்ணமிக்கயழமம்.
ஆர்ர் இல்மணழகூ ர்ஸ் இனப்டண்டு. என
பட்டில்
ீ
டஞிணஞி, மத்டயம், ண்ம், னஸ்டகம், கயஸ்டகம்
ல்மபற்வனேம் பமரி இவத்ட எழ டிஸ்-ஆர்மக
இனந்டமலும் டயனடி பிட்டு ஏட்ம் ிடிக்க ழபண்டும்

ன் ர்றக்கமகத் டயனர்கள் இப்டிப்

ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்று னரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
ளணமத்டத்டயல் ஆர்ழம, ர்ழம, இண்டுழணம
இனந்டபிட்மல் அட னத்டயனேள்ந என ீப சக்டய
ண்ஞி கமரிதம்; ழண ண்ஞிக் ளகமண்டயல்வ
ன்று 'இன்ஃர்' (அடேணமம்) ளசய்கயழமம்.

இப்ழமட தமனம் ண்ஞிடமகத் ழடமன்மட அந்டக்
கயவந, அடற்கு னெணம டமப பர்க்கம் ற்யக் ளகமஞ்சம்
ஆழமசயக்கமம். னண்டும் னடிச்சுணமதினக்கய அந்டக்
கயவநக்குள், ணக்குள் த்டக் குனமய் ஏடுகய ணமடயரி

னணயக்குள்நினந்ட த்வட உயந்ட டுத்டக்ளகமண்டு
ழமகய அடய டேட்ணம குனமய்கள் ஆச்சரிதணம

எலங்ழகமடு, அடமபட ஆர்ழமடு, ழற்வக்கு அட
ணத்டயல் அங்கணமதினந்ட பவதில் ழபவ ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்ட - ணம் பந ழபண்டும் ன்
ர்றக்கமக! இந்ட இண்டு னடிச்சயழ யல்க் ணமடயரி
டநர் உண்மகயட. இவதில் ஏடுகய ம்னகநில்
த்டவழதம ஆர்ர்; அட 'க்ழநமழமஃில்' ன்கய

ச்வசதம ீபத்வட உண்டுண்டம் ர்வனேம்
ளர்வ் ண்டகயட. னண்டு னடிச்சயழடமன் ண
ணயனடபம னஷ்ம் உண்மகயட.
டமப பர்க்கத்டயல் னச்ளசடி, னணம் ன்று இண்டு
ளசமல்கயழமம். னச்ளசடி னம் ளகமடுக்கணயனக்கமம்.
ஆமல் ன ணத்டக்குப் ன இல்மணயல்வ - அத்டய,
ம ணமடயரி அனர்பணம பஸ்டய மடய டபி.

இந்ட னச்ளசடி, னணம் ன் இண்டும் த்டவ

மணர்த்டயதணமக டங்கள் டங்கள் இத்வட பினத்டய
ண்ஞிக் ளகமள்கயன் ன்று மர்த்டமல்
ஆச்சர்தணமதினக்கயட. னச்ளசடிதில் அனகமகப் னஷ்ம்
உண்மகயட. அடன் டிவன்கநில் அமடய ஆர்ர்.

அடணட்டுணயல்வ. ர்றம் இனக்கயட. ணடேஷ்தின்
யக உஞர்ச்சயவதப் னர்த்டய ளசய்பழடமடு ளசடிக்ழக
தன் டனகய ளரித ர்ஸ்!இந்ட அனகயழடமன் ழட ீ
பசரகணமகய பந்ட ழடன் குடிக்கயட. அடற்கு ஆமம்

ளகமடுக்கய ர்றக்குள்ழநழத ஸ்தணமக, அவடபிப்
ளரிதடம ளசமந்ட ர்றம் ஃனல்ஃில் ஆகயட. ழட ீ

ளசய்கய ணகந்ட ரிபர்த்டவதிமல்டமன் இந்டச் ளசடி
இபினத்டய ளறுகயட. இப்டி இடயழ  பஸ்ட
ண்ஞழப னடிதமடடம, ளமம்வும் னத்டயனர்பணம
'ட்ரிக்' இனக்கயட!

இன்ளமன ழபடிக்வக கூ: ளமம்னவும் பர்ஞ

பிசயத்டயணயல்மட னபமகச் சயட உண்மகயன்;அவப
ழட ீவத ஆகர்ஞம் ண்டபடற்கமக கப்ட்
பமவவத வபத்டக் ளகமண்டினக்கயன். றகந்டம்
யவத இனக்கய ணல்யவக, ணகயழ், சம்ங்கய,

ணழமஞ்சயடம் ணமடயரிப் னஷ்ங்கநில் கர் பிசயத்டயம்
இல்வ. கர் பிசயத்டயம் யவத இனக்கும் ககமம்ம்,
டலுக்க சமணந்டய, கமகயடப்ன பவககள் னடயதபற்யல்
பமவ இல்வ. ழட ீவத இலக்க ழடம என ட்ரிக்
ழமடம், இண்டும் ழபண்மம் ன்று இடயழ என
கமணய (சயக்கம்) ழபழ! (ழமம ணட்டும் பிடய

பிக்கு.) பஸ்ட இப்டிளதல்மம் ளகட்டிக்கம ப்நமன்
ழமட்டு அடன் ிகமம் ண்ஞ னடினேணம?

இன்ளமன ழபடிக்வக கூ! ழச்சர், இதற்வக ன்று
ளசமல்படயல் யவத 'ளபவய்டி', டயனுசு டயனுசமகப் மர்க்க
ழபஞடும் ன்கய கமபித னத்டய தழடஷ்ணமகத்

ளடரிகயட. பமவப் ன கர்ப்ன பித்தமம் ழமழப
கமர்த்டமழ னக்கயட, மத்டயரி ன ன்று என பித்தமம்.
இடயழ மத்டயரி னக்கயடடமன் அந்ட ழபவநதில்
கண்டக்குத் ளடரிதழபண்டுழண ன்டமல் ளபள்வந
ளபழநளன்று ணல்யவக மடயகள், ன் ீர்ப் ன மணமஞம்
ன்கய ய சம்ங்கய இப்டி இனக்கயன்!
என அடவுக்குள் ணத்த ந்னைக்நிதவச் சுற்யப்
ணமடக்கள் ற ழபகத்டயல் ஏடிக்

ளகமண்டினப்டயயனந்ட லர்தவச் சுற்ய க்ங்கள்
ஏடுகயபவ எவ்ளபமன்றும் ணமறுடயல்மணல் பிடய
ப்கமம் ப்வடப் மர்க்கும்ழமட ளபறும் 
சக்டயதம என இதற்வகதமல்டமன் இளடல்மம்

ஆகயளடன்று ழடமன்யபிடுகயட. ஆமல் இப்டி
அடபியனந்ட அண் ழகமநங்கள் பவ

எவ்ளபமன்றுக்கும் டித் டிதமக, ளபவ்ழபமகத்டமழ
பிடயகள் ற்ட்டினக்கயன்? இப்டி த்டவ

ளபவதட்டிதம பிடயகள்? அட ணமத்டயணயல்வ.
எவ்ளபமன பர்க்கத்டயற்கும் எழ பிடய ன்று
இனக்கும்ழமட கூ, அடற்குள்ழநழத பிடய பிக்கு ன்று
எவ்ளபமன்று ணமறுடமகவும் இனந்ட பிடுகயழட!
த்னஷ்மந்டணமக இப்ழமட ளசமன்

வ்னைபர்க்கத்டயழழத என ணமறுடமகப் ன இல்மணல்
கமய்க்கய பஸ்டய பவகனேம் இனக்கயழட!

இவடளதல்மம் ஆழமசயக்கும்ழமட இதற்வக ன்ட
ழடம  சக்டய இல்வளதன்றும்,  வபசயத்ரிதத்டயல்
குடெயக்கய ீபனுள்ந என ணம ளரித னத்டய
சக்டயடமன் ன்றும் ளடரிகய ழடமல்யழதம?.........

னணம், னச்ளசடி ன்று இண்டு ளசமல்ய, னச்ளசடி
த்டவ மணர்த்டயதணமக ந்டடயவத பினத்டய ண்ஞிக்
ளகமள்கயளடன்று ளசமன்ழன். னணத்டயல் ணடேஷ்தனுக்கு
னசயதம னம் கயவக்கயட. இட என ர்ஸ். இடற்குள்
டயரிசணமக இன்ளமன ர்ஸ். இழட ணமடயரிப் னம் ின்
ந்டடயக்கும் கயவக்க ழபண்டும் ன் ம்னவத

ஸ்பத ம்ந்ட மத்டக்கமகப் னத்டக்குள் இனக்கய
ளகமட்வவத டுகயழமம்; இடயழழத அந்ட ணம் டன்

ந்டடயவத பினத்டய ண்ஞிக் ளகமள்கய அடன் ஸ்பத
மணம ளரித ர்றம் ஃனல்ஃில் ஆகயட.
இப்டி ஆழமசயத்டப் மர்த்டடயல் ன் ளடரிகயட?
"பஸ்ட

டமமக order - (எலங்வக) purpose -

(ழமக்கத்வட) ற்டுத்டயக்ளகமள்ந னடிதமட; அடமல்
ணத்வட ணவஞதமகப் ண்ஞ என டச்சன் இனக்க

ழபண்டும்" ன் ம்னவத premises -ன் (அடிப்வக்

ளகமள்வகதின்) டிழத, அந்ட ணத்வடப் ண்ஞவும் என
ணம ளரித டச்சன் இனந்டமக ழபண்டும் ன்று
ளடரிகயட! மம்ண்டபவடபி இன்னும் ளரித
ஆர்ழமடு, இன்ம் ளரித ர்ஸ்கலக்கமக இந்ட ணம்
இனக்கயடமல், ம்வணபி ணம ளகட்டிக்கமம

டச்சன் அபன் ன்றும் ளடரிகயட! மம்

ளசய்கயவடளதல்மம் அப்ட்ணமகக் கமட்டி,
ளணமன்ஸ்ட்ழட் ண்டகயழமளணன்மல் ம்வணபிப்
ணமத்னடங்கவநப் ண்டம் அபழம இத்டவவதனேம்
ண ஸ்தணமகப் ண்ஞித் டன்னுவத

லக்ஷ்ணணம மடேபத்வடக் கமட்டுபழடமடு,
ண்டகய டன்வழத எநித்டக் ளகமண்டு ம்னவத
ளகட்டிக்கமத்டத்வடளதல்மம் அசட்டுத்டணமக்கய
பிடுகயமன்!

ணடேஷ்தன் டயன்மட ழபப்ம் னம் ன்மல் அவடத்
டயன் என கமக்கம மடயவத அழடமடு ிவஞக்கயமன்.

அந்ட கமக்கம ணடேஷ்தவப் ழமக் ளகமட்வவத ட்டு
அந்ட பினைத்டயன் இ பினத்டயவத ளசய்தமட

ன்டமல் அட ச்சணயட்ழ ளகமட்வ ழபழ இத்டயல்
(இந்ட ணத்டயன் யனயல் பமமணயனப்டற்கமக ழபழ
இத்டயல்) னவநக்கும்டிப் ண்டகயமன்.
மம் ளபநிழத பிடுகய கமர்ன்-வ-ஆக்வவ ணம்
உள்ழந இலத்டக் ளகமள்பட; அட டயலுக்குத் டனகய
டயத்டயப்னப் னத்வட மம் சமப்ிடுபட; அவடழத மம்

னபமக ணமற்ய ணறுடி அடற்குத் டனபட ன்யப்டி 
இங்கவந, ீப-சங்கவந, என்றுக் ளகமன்று

உழதமகணமகக் ழகமத்டக் ழகமத்ட வபத்டயனக்கயமன்.
இப்டிழத ண்ஞி னடிதமட ண பர்க்கங்கள், ணவகள்,
னத்ங்கள், ழமகங்கள், ைத்ங்கள், க்ங்கள்
ல்மனம் அத்தமச்சரிதணம எலங்ழகமடு

என்றுக்ளகமன்று ின்ிப் ிவஞந்ட மநணம

உத்ழடசங்கவநப் னர்த்டய ண்ஞிக் ளகமண்டினப்வட
யவத்டப் மர்த்டமல், இதற்வக, இதற்வக ன்று

ணமகச் ளசமல்ப்டுபட ீப வசடன்தணம ஈஸ்ப
ீ வடமன் ன்று ப்டித் ளடரிதணமல் ழமகும்?
பீட கயனஷ்ஞன்; பத்சமதி

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)
பீட க்னஷ்ஞன்; பத்சமதி
'பீடம்' ன்மல்

னடசமக டுத்டட ன்று அர்த்டம். 'ப'-

னடசமக; 'ீடம்'- டுக்கப்ட்ட. னத்டம் னடசமகக் கமர்த்டம
ழபவநதில் சும் மயல் உவ குத்டய மதங்கமழண
அந்டத் டதிவச் சயலுப்ி டுக்கய ளபண்ளஞய்டமன்
பீடம். னடல் மள் மத்ரி உவகுத்டய ணறுமள்

ளபண்ளஞய் டுக்கயட 'னம் ற்று' ன்கய ணமடயரிடமன்.
ம ழபவநதில் லர்தனுவத ரிசுத்டய ளசய்கய
ளபநிச்சம் இல்மடடமழழத மத் டங்கய ண்ம்
அவ்பநவு ச்மக்தணயல்வ ன்ட.

மளணல்மம் சுக்கள். ம் ணற ளபள்வந
ளபழநளன்று மமக இனக்கடம். அப்ழமடடமன்
கன்ங்கழளன்று இனக்கயடமல் கயனஞன் ன்ழ
ழர் வபத்டக்ளகமண்பன் ம்ணயம் பனபமன். அட
ளபறுப்வத் டனகய கறுப்ன அல்; ழணமத்வட
உண்மக்குகய ழணகத்டயன் கறுப்ன. கச்தமம், கச்தமம்
ன்கய ழமட 'க' ன்மல் 'ழணகம்' ன்ழ அர்த்டம்.
'கமர்பண்ஞன்' ன்று

ளசமல்பமர்கள். ழணகம்

த்டவக்ளகத்டவ கறுப்ழம அத்டவக்கத்டவ அடயக
த்வடக் ளகமட்டும். அந்ட ம் கறுப்மகபம
இனக்கயட? இப்டிப் ண ப்ழண டமவவதப்
ிபமணமகக் ளகமட்டுகயபழ கயனஞன். அர்ந்ட
ழணகத்டயயனந்ழட ணம ஜ்ழதமடயஸ்ம ணயன்ல்கள்
ழடமன்றுகய ணமடயரி, ஜமப் ிகமசம் நிச்சுப்

நிச்ளசன்று ளபட் கர டமசமரிதமக இனக்கயமன் அந்டக்
ளகமண்ல் பண்ஞன். இப்டிழத அபன் ளபநிதிழ

கடும் சூடம் ணமதனணமகத் ளடரிந்டமலும் மம் ணவப்
மல் ளபலப்மக்கயக் ளகமண்மல் ண சுத்டணம
ப்ழவணழதமடு ம்வணப் மயக்க, ழகமமமக பனபமன்.
அப்டிழத அந்டப் மவ டுத்டக் குடிப்டயல்வ அபன்.
அட டதிமகய அடயயனந்ட னத்டம் னட ளபண்ளஞய்
டுத்டமகடம். அந்ட பீடத்வட உண்ஞத்டமன்
பனபமன்; அடவும் டயனட்டுத்டணமக!
க்டய டமத்டயழ ளபள்வந ணவக் கமய்ச்சயமல் அட
ளமங்கும். அப்னம் இந்ட உஞர்ச்சய ழபகம் அங்க

அவடக் ளகமஞ்சம் ஆற்ய சமந்டத்வட உவ குத்டடம்.
மல் ஏடுகயடழம, ஆடுகயடழமத் டதிர்

ஏடுபடயல்வ, ஆடுபடயல்வ. அப்டிழத ளகட்டிதமக,
சமந்டணமக இனந்ட பிடுகயட. அபனுக்கு சமந்டனம்

ழபடம்; ீ வதின் சனம் ழபண்டும். அப்ழமடடமன்
னடிபிழ சமந்டத்டயழழத ல்ம சனம்
அங்கயதினப்டம், அத்டவ சத்டக்கும்
அடிப்வதமக சமந்டழண இனந்ட ளகமண்டினப்டம்

ளடரினேம். உயத்ழட "ச்தமணமத் சநம் சநமத் ச்தமணம்"
ன்று இண்வனேம் ழசர்த்டச் ளசமல்கயட*.

அடமல் ஏமணல் ஆமணல் சமந்டணமக இனக்கய
டதிவப் ழமட்டுக் கவ கவ ன்று கவத
ழபண்டிதினக்கயட. ஹ்னடதப் மவக்குள் இனக்கய

டதிரில் த்தத்வடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும் ன்
ஆர்பத்வட (இவட ஜம பிசமம், ஆத்ண பிசமம்
ன்மர்கள்) ணத்டமகப் ழமட்டு, எனனக சயந்டவ ன்
கதிற்மல் கவந்டமல் னர்ஞத்பம் ன் ளபண்ளஞய்
பனம். அவடத் டநிக்கூப் னகமகபிமணல், அட
பீடணமக இனக்கயழமழட பந்ட டுத்டக்ளகமண்டு
பிடுபமன். னர்ஞத்பம் இந்ட ம்னவத சரீப்
மவக்குள் ப்டி இனக்க னடினேம்? அடமல்

னர்ஞம அபிழண ழமய்பிடும். டிதமக மம்
ன்று இல்மணல் அபனுக்குள் அபமகழப
ழமய்பிடுழபமம் ன்று அர்த்டம்.
டயனட்டுத்டணமக டுத்டக் ளகமள்கயமன் ன்று ன்
ளசமல் ழபண்டும்? கபமன் மடமஞ அடயடய ணமடயரி
பந்டமல் அபவ ழபமதமக வபத்ட மழமசமம்

ண்ஞி conscious -ஆகத்டமழ (னத்டய னர்பணமகத்டமழ)
ளபண்ளஞவதத் டனழபமம்? அப்டி னத்டய னர்பணமக

ம்வண அபிம் சஞமகடய ண்ஞிக் ளகமள்ந ணக்கு
அப்ழமட னத்டய பனழணம, பமழடம? 'சஞமகடய
ண்டகயழன்' ன்கயழமழட அப்டிச் ளசமல்கய என
'மன்' டிதமக

பந்டபிடுகயழட! இடமல்டமன் ணக்குத்

ளடரிதமணல் மம் un conscious -ஆக இனக்கய ழமழட ம்வண

டுத்டக் ளகமண்மல்டமன் உண்டு ன்று டயனமக
பனகயமன்.

ளபண்ளஞய் ப்ிம்ணம் ணமடயரி. சுத்ட த்ப
ளபலப்மக இனப்ட. டநி உனக்கயமல், அந்ட ளபலப்னம்
ழமய் ஸ்டிகம் ணமடயரி colourless ஆகயபிடுகயட.
'ளபண்ளஞய்' ன்டயல் 'ளபண்' ன்கய

அவதமநனம்

ழமய் 'ளய்' ணமத்டயம் யற்கய யவ. ந்டக் கரிலும்
அட ழசமட. அடன் னசயனேம் இப்டித் டமன். ணடம், ணடம்
ன்று ளசமன்மலும் ளபண்ளஞய் பமஸ்டபத்டயல்
டயத்டயப்ன இல்வ - சர்க்கவ, ழடன் ணமடயரி இல்வ.
ட்-ம் ன்கய ஆறு சுவபகநில் அட டவும்

இல்வ. அடன் கர், னசய ல்மம் சமந்டம் ன்றுடமன்
ளசமல் ழபண்டும். ம்ம ஆட்ம் ழமக, டயர்த்
டயவசதில் பிடணம மடவகநில் அலவக,

ணதிர்க்கூச்சு, மட்டு, ர்த்டம் ன்று எழ ஆட்ணமக
ஆட்டிச் சயலுப்ித ின் உண்மகய இந்டப் ண

சமந்டத்வட மம் அவகயழமட ம்வண மணயதமணழ
டக்குள்ழநழத ளகமண்டுழமய் வபத்டக்ளகமள்கய
ணமத்ணமடமன் கயனஷ்ஞன்.
ளபண்ளஞய் த்டயயனந்ட ளகமண்ழ அடயல்
எட்மணயனக்கய ணமடயரி - மல் த்ழடமடு அப்டிழத
கந்டபிடும்; அப்டிதில்மணல் ளபண்ளஞய் டிதமக
ணயடக்கயழட, அந்ட ணமடயரி - மம் ழமகத்டயயனந்ட
ளகமண்ழ அடயல் எட்மணயனந்டமல் ம்வண அபன்
டுத்ட அப்டிழத னலங்கயத் டக்குள் வபத்டக்

ளகமண்டு பிடுபமன். ஆக ம் உள்நம்டமன் அபனுக்கு

ழபண்டித ளபண்ளஞய். 'பீட ழசமர்', சயத்ட ழசமர் ன்று
இண்டு பிடணமனேம் அபவழத ளசமல்படமல் ன்

ற்டுகயட? ம் சயத்டம்டமன் அபன் அரிக்கக்கூடித
பீடணமக ணமழபண்டும் ன்ழ ற்டுகயட. இப்டி
எழ டயனட்டு பிவநதமட்டு, க்கப் க்க எவ்ளபமன
இவச்சய பட்டுக்குள்லம்
ீ
ஏடி, உயதிழ ய டமனய
உவத்ட யர்டெநி ண்டகய பிவநதமட்டு
ளசய்கயபழ ம ... டக் குனந்வடதமக ஆயவ ழணழ
டுத்டக் ளகமண்டினக்கயட! ழகமகுத்டயம இப்டி

ஆயவப் டுக்வகப் ழமட்டு வபத்டயனந்டட? இல்வ.
க்னஷ்ஞமக ணடமபிழ அபடமம் ண்ஞி த்டய
கவடதில் அபன் ஆயவப் டுக்வகதில் டுத்டக்
ளகமள்நபில்வ. ழபழ ப்ழமழடம
ணமர்க்கண்ழதனக்குத் டன் ணமதம பிமத்வடக்

கமட்டுபடற்கமக ப்நதத்வடக் கமட்டிமன். அந்ட ப்நத
ளபள்நத்டயழ டமன் என ஆயவ ழணழ
டுத்டக்ளகமண்டு குனந்வடதமக டர்சம் டந்டமன்.
ஆ ணத்டயன் கர ழன உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு ஜமழமழடசம்
ண்டகயபர் ழணஸ்பன்; ப வ்னை னெ

யபமய.ணமபிஷ்ட ஆயவ ழணழ டுத்டக்
ளகமண்டு ஜம உழடசக்கு ழர் ஆப்ழமயட்மகத்
ழடமன்றும் ணமதம பிமத்வடக் கமட்டுகய ப
த்சமதி. ணமதம பிமத்வடக் கமட்டிழத ஜமம்
ளகமடுத்ட பிடுகயமர்! ப்-தம் ன்டமக அத்டவ
ணமதம ழமகனம் ஸ்னஷ்டினேம் டன்ிழ தித்டப்
ழமய் பிடுபவடத் டமழ கமட்டுகயமர். ணமவததியனந்ட
ம்வண பிடுபித்ட னக்டய டழப இப்டி டர்சம்

டனகயமர். அடமல்டமன் இந்ட அபத்டயழ (னொ
ழடத்டயழ) அபவ 'னகுந்டன்' ன்ட 'னகுந்டன்'
ன்மல் 'னக்டய டனகயபன்' ன்று அர்த்டம்.
கமபிந்ழட டமபிந்டம் னகமபிந்ழட பியழபசதந்டம்.
பஸ்த த்ஸ்த னழ சதமம் மம் னகுந்டம் ணம
ஸ்ணமணய..
'டமணவப்

ன ணமடயரி இனக்கய கமல் கட்வ பிவத்

டமணவப் ன ணமடயரிழத இனக்கய வகதிமல்

ிடித்டயலத்ட டமணவப் ன ணமடயரி இனக்கய பமய்க்குள்ழந
ழமட்டுக் ளகமண்டு ஆயவ ழணல் சதித்டயனக்கும்

குனந்வட னகுந்டவ னல ணழமடு ஸ்ணரிக்கயழன்'
ன்று அர்த்டம்.
கமல் கட்வ பிவ டற்கமக பமதில் ழமட்டு ளகமண்டு
சப் ழபண்டும்?
ணமந்டமடம ன்று லர்த பம்சத்டயல் மணனக்கு
ளமம்வும் னந்டய என மம இனந்டமர். அபர் ழமக
அபனவத டகப்மரிணயனந்ட ிந்ட பிட்மர்.

அடமல் அபனக்கு மல் ளகமடுப்டற்கு அம்ணம இல்வ.
அந்ட ணதத்டயல் இந்த்ழ, "மன் ளகமடுக்கயழன் - ணமம்
டமடம" ன்று ளசமல்யக் குனந்வடதின் வகக் கட்வ

பிவ டுத்ட அடன் பமய்க்குள் வபத்டமன். ணடேஷ்த
சரீத்டயல் எவ்ளபமன அங்கத்டயலும் என ழடபவட
பயப்டயல், வகக்கு உரித ழடபவட இந்த்ன்டமன். டமன்
சமப்ிட்டினக்கய அம்னடம் இந்டக் வகதின் கட்வ

பிமல் குனந்வடதின் பமய்க்குப் ழமகும்டி இந்த்ன்

அடேக்கயத்டமன். அழகக் குனந்வடகள் பமதில் பில்
ழமட்டுக் ளகமள்பட அடமல்டமன்.

ஆமல் இங்ழக கபமன் பமதில் ழமட்டுக்
ளகமண்டினப்ட வகக் கட்வ பில் அல்; கமல் கட்வ
பில். அபர் சரீத்டயல் இன் இளணன்யல்மணல்

டவழதமடு கமல் அம்னட ணதணமபர். 'அம்னடபன:'
ன்ழ (பிஷ்ட) ஸ்மணத்டயல் ளதரினக்கயட.
அடமல் இந்டயமடய ழடபர்கள் வகதமல் ளசய்பவடத் டமம்
கமமல் ளசய்த னடினேம் ன்று கமட்டுகயமற்ழமக் கமல்
பிவச் சப்ிக் ளகமண்டினக்கயமர். "சமப்ிடுபட ப்ம்ணம்,
சமப்ிப்டுபட ப்ம்ணம், சமப்மடு ழமடுபடம் ப்ம்ணம்"
ன்ட ணந்த்ம். அந்ட உண்வணவதனேம் யனொித்டக்
கமட்டுகயமர். டன் பிவத் டமழ பமதில் டுத்ட

வபத்டக்ளகமண்டு சமப்ிட்டும் ளகமள்கயமர். அப்டிழத
சமப்ிபில்வ; சப்னகயமர்; சப்ிடுகயமர்!
இட கமல் கட்வ பில்டமன் அபர் சப்னபட.
மமபின் டெக்கயத டயனபடினேம் இடடமன்.

கபமவப் ழம சரீம் னம அம்னடணதணமக மம்

இல்மபிட்மலும் ணக்கும் இட க்கத்டயல் சந்த்மடி
ன்று என்வ அபர் அடேக்யத்டயனக்கயமர். சந்த்ன்
அணயனடம் ளனக்குகயபன். அடேஷ்மம், ழதமகமடவ
ளசய்டமல் சந்த் மடிதிழ அம்னடம் ஏடுபட ளடரினேம்.
அவடக் கமட்வுந்டமன் இக்கமல் கட்வ பிவ னசய
மர்க்கயமர்.

கமல் ணட்ணமட, இட க்கம் ணட்ணமட

ன்ளல்மணயல்மணல் ல்மம் உசத்டய, ல்மம்
அம்னடம் ன்று கமட்டுகயமர்.
இப்டித் அபனக்குள்ழநழத அம்னடம், அபழ
அம்னடணமதினந்டம் ளபநிழததினந்ட ளபண்ளஞவதத்

டயனடிச் சமப்ிட்டுபிட்டு அடி பமங்கயக்ளகமண்டு அடற்கமகப்
ளமய் ளசமல்யக்ளகமண்டு இனந்டயனக்கயமளன்மல், இட
ணட்த்டயலும் ணட்ணம ம்னன் பிவநதமடி
ீ மம்னடனம் ப்ழணமம்னடனம் ளகமடுக்க ழபண்டும்
ன் க்னமம்னட மகணமக அபர் இனப்டமல்டமன்!
ப்ழமழடம ப்நதத்டயல் பத்சமதிதமக பந்டபவ
பீட க்னஷ்ஞமக ப்டிச் ளசமல்மம்? ழதமசயத்டமல்
இடற்குக் கமஞம் ளடரிகயட. ணம பிஷ்டவுக்கும்
க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவுக்கும் டநிக்கூ பித்தமழண
ளசமல்ப்மட. 'அபடமம்' ன்று சும்ணமவுக்கமகத்டமன்
ளசமல்லுகயட; அபர் அசல் ணமபிஷ்டழபடமன்:

"க்னஷ்ஞஸ்ட கபமன் ஸ்பதம்"1. இன்ம் ளசமல்ப்
ழமமல், ணமபிஷ்ட ன்று ளசமல்படங்கூ

அபவக் குறுக்குபடடமன்! அபழ டம்வண2 "ஆடயத்தமமம்
அம் பிஷ்ட:" -'ஆடயத்தர்கலக்குள் மன் பிஷ்ட'
ன்கய ணமடயரி "னத்மஞமம் சங்கச்சமஸ்ணய"'னத்ர்கநில்

மன் சங்கன்' ன்று சயப னொணமகவுந்டமன்

ளசமல்யக் ளகமள்கயமர். "மணன், ஸ்கந்டன் ல்மழண
மன்டமண்ம" ன்கயமர். 'மன் மன்' ன்று ல்ழமர்
ஹ்னடதத்டயல் இனப்டம் டமன் டமன் ன்ழ

ஆம்ிக்கயமர். "ன்வதன்ய சமசம் டவும்

கயவதமட" ன்று மைமத் ப்ஹ்ண

ஸ்பனொணமகழபடமன் டம்வண ளடரிபித்டக் ளகமள்கயமர்.
அடமல்டமன் கயனஷ்ஞ ணமத்ணம ன்ழ அபவச்
ளசமல்படம், "னர்ஞம் ப்ஹ்ண மடம்" ன்டம்.
ஆவகதமல் ம னொத்டயழ பந்ட ணவக் ளகமள்வந
ளகமள்பட னக்கயதணமக க்னஷ்ஞனவத

கமர்தணமதினப்டமல், இப்டிப் ச்வசக் குனந்வடதமய் அபர்
ச்வசதிவ ழணழ ணழணமணமக ணயடக்கயழமட
அபவ க்னஷ்ஞமகழப யவக்கயழமம்.
அம்னடத்வட உண்டு கமட்டுபடமழழத ணக்குள்ழந அபர்
அம்னடத்வட ஊட்டி பிடுபடமல் மம் சமபியனந்ட

பிடுட்டு அணத்டன்வண ளறுகயழமம். அடமழழத

அபவ இந்ட னொத்டயழ அணணம னக்டய யவவதத்
டனம் னகுந்டமகச் ளசமல்லுபட. இந்ட னகுந்ட
மணமவும் னக்தணமக க்னஷ்ஞனுக்குத்டமனுண்டு.
"ீஷ்ண

னக்டய ப்டமதகமத ண" ன்று அபனக்கு

அஷ்ழமத்ட (சட) த்டயல் அர்ச்சவ ண்டகயழமம்.
மணர் கூத்டமன் மனேவுக்கு ழணமைம் டந்டமர்.

ஆமலும் னகுந்டன் ன்மழ க்னஷ்ஞன் ன்று ன்
ஆக ழபண்டும்? ன் அப்டி ன்மல், க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமடமன் அடய மல்தத்டயழ அபவ ணயந்ட
ளகமல்டம் ன்று பந்ட னடவ; அப்னம் கவசயதிழ,
அபனவத அபடம கமரிதம் னர்த்டயதம னடிவு
கட்த்டயழ, அபர் ழணழ அயதமத்டத்டமல் அம்ன

ழமட்டு அபர் சரீ தமத்வவத னடிக்கும்டிப் ண்ஞி
ம ன்கய ழபன்; இண்டுக்கும் டுபிழ அபவ

ளமட வதில் பமதில் பந்டடிளதல்மம் டெயத்ட
சயசுமன் ஆகயதபர்கலக்குக்கூ னக்டய அநித்ட ண
க்னமனெர்த்டய.
என அபத்டயழ ளபண்ளஞய் டயன்கயமர் - ம்னக
பர்க்கத்டயழ ணயக உதர்ந்ட சு டனகய மல் கமய்ந்ட
(அடமபட னடயர்ந்ட) டதிமகய அப்னனம் கிந்ட

னடயர்ந்ட கவசயதில் பீடணமகயட. இவட ஆமம்
ண்டகயமர். ஆமம் ணமடயரிழத சதனம் என
ஆடமத் ழடவப. இபற்வ அசம், சதம் ன்மர்கள்.
அசம் பீடம். சதம் ஆீ வ. (இப்ழமடம்
அசத்வட பிமணல் கமல் கட்வ பிமல் னசய
மர்க்கயமன்!)

ம்னக வ்ர்க்கத்டயல் சுழம டமப பர்க்கத்டயல் ஆல்
உதர்ந்டட. 'ந்ய்க்ழமடம்' ன்டம் 'ப வ்னைம்' ன்ட
ழம அடற்குப் ளதர். ஸ்மணத்டயல் 'ந்தக்ழமடன்'
ன்ட ணமபிஷ்டபின் ளதமக பனகயட. கதம
ச்மத்டம் ன்று னக்தணமகச் ளசமல்ய 'அைத பம்'

ன்று ஆணத்டக்குக் கர ழன ிண்ம் ழமடுபவடழத
பிழசயத்டயனக்கயட. இட கர்ண கமண்ம்.

ளணௌத்டயமல் ஆத்ணமவப அடேபிக்கும்டி
அடேக்கயக்கயன் டையஞமனெர்த்டயனேம் அந்ட ணத்டயன்

கர ழனடமன் இனக்கயமர். இட ஜம கமண்ம். இப்டி ஆல்
இண்டிலும் னக்தனள்நடமதினக்கயட. கர்ணம த்டவ
உசத்டயதமமலும் ணமதம ம்ந்டணமட. அடமல்டமன்
ணமர்க்கண்ழதனக்கு ணமதம டர்சனம் ண்டபித்ட, ண
ஜமத்வடனேம் ளகமடுக்கய ழமட கபமன் இண்டுக்கும்

ளமடபம ப வ்னைத்டயன் த்த்டயழ பந்ட டுத்டக்
ளகமண்மர். ஆடயழசின் ழணழ க்ஷ்ணயமதகமக,
ிம்ணமபின் ிடமபமக சதிப்பர் ஆயவ ழணல்
மவப் ழம பந்டமர்.
சுபின் னடயர்ந்ட மத்வட இபனுவத ஆமணம
ளபண்ளஞய் கமட்டுகயளடன்மல், ஆ பினைத்டயன்

ஆம் ஸ்டமத்வட இவ கமட்டுகயட. னடயல் இவ.
அப்னம்டமன் னப்ட கமய்ப்ட லப்ட ல்மம்.
மமணமக னடயர்ந்ட பீடத்டயயனந்ட இநசம
பத்ம் பவ ல்மம்

அபனவ ழஞ்யல் இனப்வபடமன் - டமன்
யவந்டயமட ளபழ இல்வ - ன்று கமட்டுகயமர்.
ஆயவக்கு என பிழசனண்டு. அடயழ ீபமம்
ளமம் அடயகம். அடமல்டமன் அட த்டவ
பமடிமலும் ணற் இவகள் ணமடயரி பற்யப்ழமய்

ளறுங்குபடயல்வ. சகமகயழமடகூ ளணத்ளடன்ழ
இனக்கும். அடமழழத கபமன் குனந்வடதமக
பனகயழமட அடய ளமகமக உள்ந டக்கு

ளணத்வடதமக அவட 'சூஸ்' ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயமன்.
ணத்டயயனந்ட பமடி உடயர்ந்ட என ஆயவதின் ழணல்

ளகமஞ்சம் த்வடத் ளடநித்டமல் ழமடம், ணறுடி அட
சுவண ளற்றுபிடுபவடப் மர்க்கமம். அபன் ப்ழமடம்
பமமட படங்கமட ஆத்ணம. 'ப்ஞபம்' ன்மலும் ப்வும்
'பம்'; சமப்ிடுபட 'பீடம்'! கபமன்

ம ணஞம்

கக்கப்ண்ஞி ப்வும் ளதௌபணமக வபத்டயனக்கும்

அம்னட யவவதக் கட்வபிவச் சப்ிக் கமட்டுபடமல்
ணமத்டயணயன்ய, லக்ஷ்ணணமய் இந்ட ப த்

சதத்டமழழத சூசயப்ித்ட பிடுகயமன். ப வ்னை
னெத்டயல் உட்கமர்ந்டயனக்கும் டையஞமனெர்த்டயதின்
ணமமட ளதௌபனம் அ, அணத் டன்வணவதக்

கமட்டுபடடமன். அவடபி இவநத குனந்வடதமகழப,
ஆங் ளகமலந்வடப் ழமழப டமனும் ளகமலந்டப்
ிமதணமக, 'ஆதர்டம் ளகமலந்ழட!' ன்று (ளடமண்டிப்

ளமடி ஆழ்பமமல்) மப்ட்பன் இனக்கயமன். ழபர்
ஆமணல் அவசதமணயனப்டழம, 'வ்னட்ச இப ஸ்டப்ட:'
ன்று ச்னடய ளசமன்டி*2ஜம கமம்ீர்தத்ழடமடு

டையஞமனெர்த்டய இனக்கயமர். இபழம என இவ
ளகமஞ்சம் கமற்மமல்கூ சச ன்று ஆகயடழம
எழ பிவநதமட்மய் பிவநதமடிக் ளகமண்டு ப்ழண
ளநகுணமர்தத்ழடமடு இனக்கயமன்.

ஆ பினைத்டக்கு த்டவழதம உழதமகங்கள். என
ளரித வன்தழண அடன் கர ழன டண்டு இங்கமம்.

ழமகமத்டக்கு அட என னொகம். அத்டமம் ளரித
ணத்டக்கு இத்டனூண்டு பிவட. இந்ட அட ணமத்

பிவடதில் அந்டப் ளரித ணழண இனப்ட, அடபில்
அடபமனேள்ந ணமத்ணமழப அகண் ப்ம்ணமண்ணமனேம்
இனக்கயமர் ன்வட யவப்னட்டுகயட. ல்ம
ணத்டக்குந்டமழ இப்டி ன்மலும் ணற்
ணங்கவநபிவும் பிஸ்டமணமக பநர்கய ஆலுக்குத்டமன்
அபற்யன் பிவடகவநபிவும் சயன்
பிவடதமதினக்கயட. ணற் ணம் ழம ஆலுக்கு பனம்
பிவட ஊன்றுபடயல்வ. அடபமகழப ப்டிழதம

னவநத்டக் ளகமள்கயட. இட ஈஸ்பன் ஸ்பதம்ன,
டமன்ழடமன்ய ன் டத்ப பிநக்கணமய் இனக்கயட.

டமழ பிலடபிட்டுத் டன்வத் டமங்கயக் ளகமண்டு, அந்ட
த்டயல் ழணலும் ழணலும் பிஸ்டமணமகயக் ளகமண்ழ
ழமகயட. அவதமற்யல் ஆ ணத்வடப் மர்க்கழப
கூட்ம் கூட்ணமகப் ழமகயட. ஈஸ்பன் ிர்

டமங்குடல் ழபண்மட யமம்ன் ன்டற்கு இட
டுத்டக்கமட்டுப் ழம இனக்கயட. என மகம் ட்டுப்

ழமமலும் ணற் பிலடகள், பிலடயயனந்ட ழடமன்றும்
பிலடகள் ன் ி மகங்கள் சுவணதமக இனந்ட
ளகமண்ழ இனப்டமல் ஈஸ்பின் யத்தத்பத்வடனேம்
கமட்டிதடமகயட. எழ டமனேம் டந்வடனேணம

அபிணயனந்ழட க ீப கத்டக்கலம்
பிஸ்டமணமதினப்டற்கு த்னஷ்மந்டம் ழம ப

வ்னைணமட எழ டமய் ணத்டயயனந்ட பிஸ்டமணமகயக்
ளகமண்ழ ழமகயட.
இப்டிதமக, ம்ம மகத்டயல் அவ மய்கய ணக்கு
ஆயவவதக் கமட்டி யவதம யத்தத்பத்வட,
யமம் டத்பத்வட உஞர்த்டகயமன் பத்சமதி.
ணத்வடபி த்டவழதம அகன் அகண் டத்பம்
அபன். அந்ட ணம் த்டவ ளரிசமதினந்டமலும்,

த்டவ கமணயனந்டமலும் அடன் ப்னக்கு ல்வ
உண்டு. அடன் கமத்டக்கும் னடிவு உண்டு. அபழம
னடிழபதில்மட அகண்ன், அந்டன். ஆமலும் இந்ட
ணம ப்மபத்வட ணவத்டக்ளகமண்டு, மம் அபவ

டுத்ட வபத்டக்ளகமண்டு ளகமஞ்சுகய பிடத்டயல் ந

ஸ்பமபத்டன் கூடித குனந்வடதமக இனக்கயமன்.

"எண்டம் கபவப்மழடதப்ம! ன் ணமடயரி குனந்வட
உள்நத்ழடமடு இன. ம்ம ளபள்நத்டயழழத
அப்ழமட ீ அவதில் அடி மணல் உன் மட்டுக்கு
ஆந்டணமக, அவட என பிவநதமட்மக டுத்டக்

ளகமண்டு ணயடந்ட ளகமண்டினக்கமம்" ன்று ளசமல்மணல்
ளசமல்கயமன். சயலுப்னபடமழ ளகமந்டநிக்கய ழணமரிழ
ளபண்ளஞய் ட்டுக் ளகமள்நமணல் ணயடப்டழம

ம்ம மகத்டயல் அபழ ளபண்ளஞய்க் கட்டிதமக
ணயடப்ட, மனம் அப்டி ஆக ழபண்டும் ன்று ம்வண
யவக்கச் ளசய்படற்குத்டமன்.
மம் ழடம இனக்கய அசட்டு ஸ்டயடயதில் ணக்குத்
ளடரிந்ட அநபில், ஆமல் க்டய ச்த்டம

பிச்பமங்கழநமடு, அந்டக் குனந்வடவத சவுமல்
ண்டம் டயனட்டுக் குனந்வடதமகவும், சமந்டணமகச்
சதித்டக் ளகமண்டினக்கய ஆயவக் குனந்வடதமகவும்
ஸ்ணரிக்க ஆம்ித்டபிட்மல், ஸ்ணரிக்க ஸ்ணரிக்க ம்
ணயன் ளசம ளசமப்ன, பமல், படங்கல் ல்மம்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப் ழமய் ப த்ம் ணமடயரி

ப்ழமடம் சுவணதமய், ப்ழமடம் ணயனடபமய் ஆகும்.
அப்ழமட அபழ பந்ட இந்ட ணயலும் சதித்டக்
ளகமண்டு பிடுபமன். 'ப த் சமதி, ைீமப்டய சமதி,
வங்கசமதி' ன்ளல்மம் கூப்ிட்டு, "ணடமம் ணழம ழண"
ன்று ிமர்த்டவ ளசய்கயழமட அபவ ம்
ணயழ பந்ட சதித்டக் கநிக்கும் டிதமகத்டமன்
ழபண்டுகயழமம். அடமல்டமன் (அந்ட ப்மத்டவ

ஸ்ழமகம்) த்-சயத்ட சமதி - 'மட ங்கநில்

சயத்டத்டயல் சதிப்பன்' - ன்று ஆம்ித்டயனக்கயட*3

அந்டக் குனந்வடதின் ளணத்ட உம்ன, ணமமட மல்த சரீம்
ம் ணயழ ட்மல் இடவும் அப்டி ஆகயபிடும்.
இடன் அலக்கும், ளகட் னசய ல்மனம் ழமய் ளபள்வந
ளபழநளன்று சமந்ட ணடணம ளபண்ளஞதமகயபிடும்.

இப்டி ம்வணத் டன்னுவத ஸ்ணவஞதமல் குவனத்டக்
குவனத்ட ("குவனத்ட த்ட" ன்ழ ணமஞிக்கபமசகர்
ண்ஞிதினக்கயமர்) ளடமண்வக்குக் ளகமஞ்சங்கூ ச்ணம்
டமணல் பிலங்கக்கூடித ளபண்ளஞதமக ஆக்கயின்
அபன் அப்டிழத உட்ளகமண்டு பிடுபமன்.
அபனுக்குள்ழநழத ழமய் ஸ்பஸ்டணமய்
இனந்டபிமம்.

னடயழ ண்ஞ ழபண்டிதட அபன் ஸ்ணவஞ.

அடமல் ம்னவத உள்நத்வட ளபலப்ம மமக்கயக்
ளகமண்மல், மல் னத்த்டயல் டுத்டக்
ளகமண்டினப்பழ ம்னவத ிழவண அவ ழணமடம்
உள்நத்டயல் டமழ ளபண்ளஞய்க் கட்டிதமக பந்ட

ணயடப்மன். அப்னம் ம்வணனேம் ளபண்ளஞதமக்கயத்
டக்குள் வபத்டக் ளகமண்டு பிடுபமன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*1.சமந்ழடமக்தம் 8.13.1.
1. மகபடம் 1.3.28
2. அடுத்ட

பனம் கண்ஞின் கூற்றுகள் கர வடதில்

"பினடயழதமகம்" னும் த்டமம் அத்தமதத்டயல் பனப.

*2.ணமமமதழஞமயத் 12.3.3
*3.ச்சயத்ட

சமதீ னழகந்த் சமதீ ந்டமங்க சமதீ

கணமங்க சமதீ*
ைீமப்டய சமதீ பத் சமதீ வங்க சமதீ ணடமம் ணழம
ழண**
(ஆசமர்தமள்

அனநிதடமகக் கனடப்டும் வங்கமடஷ்கம்

கவசய ஸ்ழமகம்:)
சயப மண ணயவண! சயபன் டனம் ணயவண

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)

சயப மண ணயவண
சயபன் டனம் ணயவண
சயப மணமவபச் சயப்ித்ட வசபணம னமஞ
ஆகணங்கநிழம, ழடபம டயனபமசகங்கநிழம
ளசமல்யதினந்டமல் அடயல் ளரித பிழசணயல்வ.
வபஷ்ஞப டையல் ளசமல்யதினந்டமழ பிழசம். சயப
ணயவணவதத் டீவ் வபஷ்ஞபர்

ளசமல்யதினந்டமல்டமன் பிழசம்.
இந்ட இண்டு பிழசங்கலம் சயபனுக்கும் சயப
மணத்டக்கும் இனக்கயன்.
பிஷ்டபின் ணயவணகவந, சரித்ங்கவந

ல்மபற்றுக்கும் ழணமவப ன்று ஸ்டமிக்க

ற்ட்ட மகபடம். அடயல் டுபிழ டமை£தஞிதின்
கவட பனகயட. அந்டக் கவடக்கு டுபிழடமன்
டமைமதஞிதின் பமக்கயழழத சயப மணமபின்
ணயவணவதச் ளசமல்யதினக்கயமர், மகபடத்வட
அடேக்யத்டள்ந சுகமசமர்தமள். அபர் ப்ஹ்ண
ஸ்பனொம். சுகப்ஹ்ணம் ப்டுபர். அபர்

ளசமல்படற்கு டி ணடயப்ன உண்டு. அபர் இப்டி டுத்டச்
ளசமல்படற்கு னெணமக இந்ட ணயவணவதச்

ளசமன்பழநம டமைமதஞிதமக பந்ட மைமத்
மசக்டய !அடவும் ப்டிப்ட் ந்டர்த்டயல்
ளசமன்மள்?
டகப்மர் டைன் தஜ்ஜம் ளசய்கயமன் ன்
அிணமத்டமல் அபன் அவனக்கமணழ அடற்கு பந்டமள்,
அபனுவத னத்ரிதமடமல் டமைமதஞி ன்று

அவனக்கப்ட் ழடபி. டய ன்டடமன் அபலவத
(இதற்) ளதர். யணபமின் னத்ரிதம மர்படயதமக

பனபடற்கு னன்மல் அம்மள் டுத்ட அபடமம் இட.
ழணஸ்பன், "அவனதம பினந்டமநிதமகப் ழமக
ழபண்மம்" ன்று ல் பமர்த்வட ளசமல்யனேம்

ழகட்கமணல் டமைமதஞி டகப்மரின் தமகத்டக்கு
பந்டமள்.
ழணஸ்பன் தமவனேம் ணடயப்டணயல்வ,
அபணடயப்டணயல்வ ன்று டன்மட்டில் ஜமிதமக
பிகயதினந்டபர். 'ப்மடய' ன்று ங்கலக்கு
மதகர்கநமக ப்ம்ணம ஸ்னஷ்டித்ட ப்ம்ண னத்ர்கநில்

டைன் எனபன். அபனுக்கு ப்ழமடம் டன் ஆஃீஸ்,

அடமரிடிகவநப் ற்யத கர்பனண்டு. ல்ழமனம் டக்கு
ணஸ்கமம் ண்ஞழபண்டும் ன்று டயர்மர்ப்மன்.
ணற்பர்கள் ண்ஞவும் ண்ஞிமர்கள் ஈஸ்பன்
ண்ஞபில்வ. அடமல் அபவ இபனுக்குப்
ிடிக்கபில்வ. ஆமல் ப்ம்ணமபின் பமக்குக்குக்

கட்டுப்ட்டு டயவத அபனக்குக் கல்தமஞம் ளசய்ட
ளகமடுத்ட அபவநக் வகமத்டக்கு அனுப்ி
வபத்டமன். அழடமடு ளண்-ணமப்ிள்வந உவபக்

கத்டரித்ட பிட்மன். ளரித தமகம் ளசய்டழமடகூ என
ழடபர் மக்கயதில்மணல் னப்த்ட னக்ழகமடி ழவனேம்
கூப்ிட்பன் ளண்வஞனேம் ணமப்ிள்வநவதனேம்
இன்வபட் ண்ஞபில்வ.

தஜ்ஜபமத்டயல் ஈஸ்பவத் டபி அத்டவ ழவனேம்
கூப்ிட்டு உட்கமர்த்டய வபத்டயனப்வடப் மர்த்டவுழழத
ணம டயவ்வடதம டமைமதஞிக்கு "ண்ம
பந்ழடமம்?" ன்று ளமங்கயப் ளமங்கயக் ளகமண்டு பந்டட.
அடற்கப்னம் டைன் அபவந ப்ரிதணமய்

பழபற்கமடழடமடு, சயப த்ழபணமகழப யந்வட ண்ஞிப்
ழச ஆம்ித்டவுன் அபநமல் டக்கத்வடனேம்
ழகமத்வடனேம் டமங்கழப னடிதபில்வ.

இங்ழகதினந்ட ழமய்பிமணம? ழமபட ன்மல் ங்ழக?
டயதின் க்னத்வடத் டபி த்ிக்கு ழபழ இம் ட?
அங்ழக ழமகமணம? ன், ன் ழதமசவ?
ழமகழபண்டிதடடமழ? ழமமல், 'மன் ளசமல்ச்
ளசமல்ப் ழமய் உக்கும் அபணமத்வட ழடடிக்

ளகமண்டு க்கும் அபணமம் பமங்கய வபத்ட பிட்டு

இங்ழக ன் டயனம்ி பந்டமய்? 'ன்று ழணஸ்பர்

ழகமிப்மழம ன்டமல் ழதமசவதம? இல்வ. அபர்
அன்ழ என ஸ்பனொணமக பந்டயனப்பர். ன்ிம் ரிவு
டபி ந்ட உஞர்ச்சயனேம் கமட்த் ளடரிதமடபர். அபர்
இப்டிக் ழகட்கணமட்மர். ஆமல் ன் ணழ ழகட்கும்;
குத்டயக் குத்டயக் ழகட்கும். இன்ளமன்று: அபர் டவும்

க்கமடட ழம மஸ்தணமக, ரிமணமக, ன்ிம்
ல்மம் ளசய்னேம் ழமழட டுபில் 'டமைமதஞி' ன்று
ன்வக் கூப்ிட்டுபிட்மல்? அவடபி என டண்வ
ழபண்டுணம? சயபயந்வட ளசய்னேம் மிதின்
ளண்ஞமதினப்டமல் ற்ட் ழல்பம அட?

அபனவத மணம் த்டவ உத்க்னஷ்ணமழடம
அத்டவ யக்னணம இபனுவத ழவச் ளசமல்ய,
இபனுக்குப் ளண்ஞமய் மன் ிந்ழடளன்வட

ஜமகப்டுத்டம் இந்டப் ழவ மன் வபத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டிதினப்வட பிப் ளரித டண்வ இல்வ.
அவடபி, இபமல் ற்ட் இந்ட சரீழண

ழமய்பிட்டும்! ங்ழக ழமபட ன்று ழதமசயத்ழடமழண!
இந்ட சரீத்வடழத பிட்டுபிட்டுப் ழமய் ஆத்ணமபமகயத

அபரிம் கந்ட பிடுழபமம்!' ன்று டயதமக ங்கல்ம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு பிட்மள்.
தஜ்ஜ குண்த்டக்குப் க்கத்டயழழத அம்மள் ஈஸ்ப
த்தமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழதமகமக்ிதில் சரீத்வட
அர்ப்ஞம் ளசய்ட னடிந்ட ழமய்பிட்மள் ன்ட
மகபடக் கவட. வசப னமஞங்கநில் தஜ்ஜ
குண்த்டயழ பிலந்ட ஸ்ணீ கணமக்கயக்ளகமண்டு
பிட்மளநன்று இனக்கயட.

இப்டி மடயவ்த்தத்டக்கமக, அம்மள் ப்மஞத் டயதமகம்
ளசய்கயடற்கு னந்டய ழகமமக்ி ளகமலந்ட பிட்ளரித

டைவப் மர்த்டக் ளகமஞ்சம் ழசயடமக மகபடத்டயல்
பனகயட. அடன் டுபில்டமன், 'சயபன் ன்மழ இபன்
கரிக்கயமழ!' ன்று யவத்ட அபிம் அந்ட மண
ணயவணவத அம்மள் ளசமல்பட பனகயட.

அம்மள் பமக்கு ன்டமழழத அடற்கு ணயகுந்ட ற்ம்
உண்டு. அடவும் இந்ட ந்டர்ப்த்டயழ ளசமன்ட
ன்டமல் இன்னம் ழணழ, இடற்குழணல் என்யல்வ
ன் உச்சயக்கு அந்ட பமக்கு ழமய்பிடுகயட.

னன்கமத்டயல் தமமபட உன்கட்வ யமல்
அபலவத பஸ்த்ம் ரிதமணழ இனக்கும்.
ப்த்தைத்டயல் மர்த்டப் ழர் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
அந்ட பஸ்த்த்வட வபத்ட ஆமடவ ளசய்பமர்கள்.
இப்டிப்  படுகநில்
ீ
டவனவகநமக அந்ட
பஸ்த்ம் பந்டயனக்கயட. டன்வழத த்தமகம் ண்ஞிக்
ளகமள்படமல் அந்ட ஸ்டயரீகள் ஆத்ண ஜமிதின்

யவதியனப்பர்கள், அம்மநின் அம்சம் ளற்பர்கள்
ன்று னயக்கப்டுகயமர்கள். அப்டிதமமல் அந்ட

அம்சங்கலக்ளகல்மம் னெணம அம்ிவகழத டயவத
யந்வட ளசய்டபனுவத னத்ரிதமக ற்ட் ளதனம்
ழடனம் இனக்கப்மட ன் டீவ்ணம டயவ்டம
மபத்டயல் டன் ழடத்வட ரித்தமகம் ண்ஞிக்
ளகமள்கய யவதில் ளசமன் பமக்கு கணம்

ளசய்கயபர்கநின் பஸ்டயத்வடபி த்டவ ழணமட?

அம்மள் இங்ழக கணம் ளசய்தமபிட்மலும்
அப்டிச் ளசய்படற்ழக 'டய'- இங்கயீ யழ suttee ன்றுடமன் அபள் ழவ வபத்டயனக்கயட.
'மடயவ்த்தத்டக்கமக

சரீத்வடப் ளமசுக்கயக் ளகமண்டு

பிடுபட' ன் ளகமள்வக இண்டுக்கும்

ளமடபமதினப்டமல் இவ்பமறு ழர் ற்ட்டினக்கயட.
டய-டய ன்டமகழப டம்டயவதச் ளசமல்படம்
'டய'ன்மழ

டிதல் த்ி ன் அிப்மதத்டயல்

டமன். ஆசமர்தமள் " டய டீமம் அசழண " ன்கயமர்1.
"டயவ்வடகலக்குள்

னடன்வண ஸ்டமம் ளகமண்

டயழத!" ன்று அர்த்டம்.
அப்டிப்ட்பள் ப்ஞமத்தமகம் ண்டகய

ந்டர்ப்த்டயல் ளசமன்வடபிப் ளரித த்தணயல்வ.
அந்ட த்தத்டக்கு பிவழத இல்வ ன்
ளசமன்மள்?
தத்-த்பதைம் மண கயழரிடம் ந்னஞமம்
க்னத் ப்ங்கமத் அகம் ஆக ந்டய டத் *
பித் கர ர்த்டயம் டம் அங்க்த-சமம்
மபந்-அழம த்ழபஷ்டி சயபம் சயழபட :**2
கவசய பமர்த்வட ' சயழபட :'- 'சயபனுக்கு இடணமபர்'.
அடமபட சயபமக இல்மணல் அடற்கு ணமறுட்பமக
இனக்கயபர். இப்டி 'சயழபடன்' ன்று அம்மள் ளசமல்பட
டைவத்டமன். ' பமந் ' - 'டமங்கள்'ன்று ளமம்
ணரிதமவட த்பிக்கயமற்ழமழப அபவக்

கூப்ிடுகயமள். ஈஸ்பழ டக்கு ணரிதமவட

ண்ஞழபண்டுளணன்று டயர்மர்ப்பமடமல்
ரிமணமக 'பமந்'ன்று ளசமல்ய அபவ
'சயழபடன்'ன்கயமள்.

இடயல் யம் அர்த்ட

னஷ்டிதினக்கயட.
சயப ன்டற்கு ணங்கநணமக, சுணமக இனக்கய
அத்டவவதனேம் அர்த்டணமக, synonym -நமக (ம்ஸ்க்னட
யகண்டுபம) அண (ழகமச) த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட "
ச்ப : ச்ழதம், சயபம், த்ம், கல்தமஞம், ணங்கநம், சும்
."அந்ட சயபத்டக்கு இடமக எனத்டன்
இனக்கயமளன்மல் அபன் என ச்ழதறணயல்மடபன்,
அணங்கந, அசு ஸ்பனொம் ன்றுடமழ அர்த்டம்?
அப்வத டீையடர் லடயனேள்ந அத்வபட
க்ந்டளணமன்றுக்குப் 'ரிணநம்' ன்று ழர். அத்வபடத்வட
ஆழைிக்கய எனபர் இடற்குக் கண்ம் ண்ஞி
லடயமர். இந்ட பிதத்வட அப்வத டீையடர்

ழகட்வுன் னெக்வகப் ிடித்டக் ளகமண்மமம். ரிணநம்
ன்மல் அடற்கு னெக்வகப் ிடித்டக் ளகமள்நத்டமழ
ழபண்டும்?

சயபம் - அடமபட ண ணங்கநம் - ிடிக்கமட ன்று
டைன் ளனவணப்ட்டுக் ளகமண்மல் அபன் எழ
அணங்கநன், அகல்தமஞன், அசுணமபன் ன்றுடமழ
அர்த்டம்? டமைமதஞி ன் ழழ டண்வ ன்று
யவத்டபள் டைனுக்கு 'சயழபடன்' ன்று ழர் வபத்ழட
டண்டிக்கயமள்!

"வதழதம

('அழம') ! இப்டி சயபவ த்ழபயக்கய

சயழபடமதினக்கயமழத! என டப்னக் கண்டுிடிக்க
னடிதமணல் ண பித்ணமனேள்ந கர ர்த்டய
ளமனந்டயதபல்பம அபர் ( பித் கர ர்த்டயம் )
?அபனவத

கட்வநதமல்பம க ழடபவடகலம்

டங்கள் டங்கள் கமரிதத்வடச் ளசய்கயமர்கள்?தமனம் அபர்
கட்வநவத ணீ யடயல்வழத ( அங்க்த சமம் )
!ீடமன் அடயசதணமக அபவ ணீ யப் ழமகப்

மர்க்கயபன்"இப்டிளதல்மம் அம்மள் ளசமல்கயமள்.
இட ஸ்ழமகத்டயன் ின்மடய. னன்மடயதில்டமன் சயப
மணமபின் ளரித ளனவணவதச் ளசமல்கயமள்
தத்-த்பதைம் மண கயழரிடம் த்னஞமம்
க்னத் ப்ங்கமத் அகம் ஆக ந்டய ...
' த்பதைம்

மண '- 'இண்ழ இண்டு அைம் உள்ந

சயப மணம'. ஞ்சமைணமக அடற்கு னன்மடிப் ப்ஞபம்,
ின்மடி 'ண':ளசமல்டளணன்றுகூ இல்வ. அவ்பநவு
ச்ணம் ழபண்மம். இண்ளலத்வடச் ளசமன்மழ

ழமடம். ' சயப சயப கயர் டீபிவதமநர் 'ன்றுடமன்
'டயனணந்டய'த்டயல்

கூ இனக்கயட; ஞ்சமைணமகச்

ளசமல்பில்வ. "த்பதைம் மண கயம" ன்மல்
'இண்ழ

அைனள்ந மணணம பமர்த்வட'. இந்ட

பமர்த்வடதமட ணிடர்கநமல் ளசமல்ப்ட்மல்
('ந்னஞமம் ஈரிடம்'- ணடேஷ்தர்கநமல் ளசமல்ப்ட்மல்) .

ப்டிச் ளசமல் ழபண்டும்?ஸ்மம் ண்ஞி, ணடி

ண்ஞிக் ளகமண்டு, னெச்வச கர ச்வச அக்கய ளமம்வும்
யதணணமகச் ளசமல் ழபண்டுணம?
ஊ¨ம், அளடல்மம் ழபண்டிதடயல்வ. ' க்னத்
ப்ங்கமத் '- ழடம என டவப ழச்சுக்கு டுப்,
த்டவழதம அட்வ அடிக்கயழமட .......

சயபவ யவத்ட, ணவச் ளசலுத்டய னத்டய னர்பணமக,
'அபன்

ழர்'ன்று ளசமல் ழபண்டிதடகூ இல்வ.

அகஸ்ணமத்டமக ழடம ழச்சுக்கு டுப் அந்ட
இண்ளலத்ட பந்டபிட்மல்கூப் ழமடம்!

"சயபப்ன''அரிசய பமம்'ன்கய ணமடயரி வடழதம ளசமல்யக்
ளகமண்டு ழமகும்ழமட இந்ட இண்ளலத்ட பந்ட
பிட்மல் கூப் ழமடம் ...

இவ்பமறு அட அகஸ்ணமத்டமக எனடம்
ளசமல்ப்ட்மல்கூ ன் ண்ஞிபிடுகயட?
அகம் ஆசு ந்டய
' அகம் ' - மத்வட;' ஆசு '- உழ, டத்ைஞழண;' ந்டய '-

அனயத்டபிடுகயட.

ழச்சுக்கயவழத ழடம என டம் 'சயப' ன் இண்டு

அைத்வட அகஸ்ணமத்டமகச் ளசமல்யபிட்மலும் அடழப
ணஸ்ட மத்வடனேம் ழமக்கயபிடும்.
த்டயதங்கலக்ளகல்மம் ழணம த்தணமக, ப்மஞ

த்தமக ணதத்டயழ மைமத் ழடபவட ளசமன்டமக
சுகமசமர்தமள் பமதிமல் பந்டயனக்கய பமக்தம் இட.

'சயபசயப

ன்று ளசமல்மடபன் டீபிவதமநன்' ன்மல்

டஷ்கர்ணம ண்ஞிபன், அடமபட மி ன்று அர்த்டம்.
அப்டிதமமல், சயப மணம ளசமல்யபிட்மல் மம்
ழமய்பிடும் ன்றுடமழ அர்த்டம்?
ளடரிந்டம் ளடரிதமணலும் வ்பநழபம மம் ண்ஞி
பிட்ழமம். அடடமன் ழணழ ழமக னடிதமடடி

ளரிசமகத் டவ ளசய்கயட. சயபமணம ளசமல்ய பிட்மல்
அந்டத் டவ ழமய்பிடும் அப்னம் ழணமை ர்தந்டம்
ல்மம் யத்டயதமகயபிடும்.
ணற் ணடஸ்டர்கநில் சயர், "உங்கள் ணடத்டயல் மத்வடப்
ரிரிக்க பனய இல்வ. ங்கநிம் இனக்கயட.
ளகமஞ்சம் டீர்த்டம் ளடநிக்கயழமம். மளணல்மம்
ழமய்பிடும். ஆவகதமல் ங்கநிம்
பமனங்கள்"ன்கயமர்கள்.

ம் ணடத்டயல் ம ரிமத்டக்கு பனய ளசமல்மடட

ணமடயரி இபர்கள் கூப்ிடுகயமர்கள். ணக்கும் என்றும் ணட
பிதம் ளடரிதமடடமல் இங்ழகதினந்ட அங்ழக

ழமகயபர்கலம் இனக்கயமர்கள். பமஸ்டபத்டயழம,
ம்னவத ணடத்டயல் இத்டவ கர்ணமடேஷ்மம்
பிடயத்டயனப்ட மம் ழமகத்டமன். " ணழணமமத்ட
ணஸ்ட டரிட ைதத்பமம " ன்றுடமன் ந்டக்

கர்ணமவுக்கும் னடயல் ங்கல்ம் ண்டகயழமம்.
'டரிடம்' ன்மல்

மம்டமன். க்டய ணமர்க்கம் மத்வடப்

ழமக்கத்டமன். க்டய னடயர்ந்ட ப்த்டய (சஞமகடய) ஆகும்.
கபமன் கர வடவதப் னர்த்டய ண்டம்ழமட, "சஞமகடய

ண்ட. உன்வ க மங்கநியனந்ட பிடுபித்ட

பிடுகயழன். ர்ப மழப்ழதம ழணமைதிஷ்தமணய "ன்று
த்தம் ண்ஞித் டந்டயனக்கயமர். அபவ ம்மணல் மம்
இன்ளமனத்டரிம் ழமக ழபண்டிதடயல்வ.
டர்ணம், ஜமம் டபமமலும் மத்வடப் ழமக்குபழட.
டர்ழணஞ மம் அடேடடய ன்று (ணம மமதஞ)

உயத்ழட ளசமல்கயட (79.7) . அந்ட உயத்டயலுள்ந
¨க்டங்கநில் அழகம் ம யபினத்டயவதத்டமன்
டயனணத் டயனம் ப்மர்த்டயக்கயன். "மிகநில் ீ ணம
மிதமமலும் ஜம ஏத்டயமல் அந்டப் மத்வடக்
கந்ட பிடுபமய்" ன்று கர வடதில் (4.36) கபமன்
ளசமல்கயமர்.

கர்ணமடேஷ்மம், டர்ணமடேஷ்மம் ப்த்டய, ஜம
மடவ ல்மபற்வனேம்பிப் ண றணமக, மம்
ளடரிந்டம் ளடரிதமணலும் ணமந்டங்கநமகப்
ண்ஞினேள்ந மத்வடப் ழமக்கயக் ளகமள்ந இங்ழக
மகபடம் பனய ளசமல்யபிட்ட. சயப
மழணமச்சமஞம்டமன் அட.
அடமல் இிழணல் "உங்கள் மத்வடக் கலபி
பிடுகயழமம்" ன்று ம்வணக் கூப்ிடுபர்கநிம்
"ங்கநிம் ம ரிமத்டக்கு இனக்கயட ழமன்
றணம உமதம் தமரினழண இல்வ. அடமல்
னடயல் ீங்கள் ங்கவநக் கூப்ிடும் மத்வடப்
ரிமம் ண்ஞிக்ளகமண்டுபிட்டு அப்னம்
பமனங்கள்"ன்று ளசமல்லுழபமம்!
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ழபடத்டயல் சயபமணத்டயன் ஸ்டமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)

ழபடத்டயல் சயபமணத்டயன் ஸ்டமம்
பிவனேதர்ந்ட த்ளணமன்று ம்ணயணயனந்டமல் பட்டிழ
ீ
ங்ழக வபப்ழமம்? பமசல் ன னொணயல் வபப்ழமணம?
ழடமட்த்வடச் ழச உள்ந னொணயல் வபப்ழமணம?
ளமம்வும் கமந்டணமக ணத்டயதில் இனக்கய னொணயல்
இனம்னப் ளட்டிதில்டமன் வபப்ழமம். அப்டிழத
ழபடத்டயல் ீபத்ணம சயபமணத்வட ளமம்வும்
மக்வடப்டுத்டய வபத்டயனக்கயட. மயல் ணத்டய

இண்மபட. மலு ழபடங்கநில் இண்மபட தறஸ்.
அடர்பழபடத்வடச் ழசர்க்கமணல் ரிக், தறஸ், மணம் ன்
னென்வ ணட்டும் 'த்தீ' ன்டண்டு. அப்ழமடம்

ரிக்குக்கும் மணத்டக்கும் டுபில் பனட தறழ.
தறயழழத சுக் தறஸ், க்னஷ்ஞ தறஸ், ன்று
இண்டு இனப்டமல் மலு ழபடத்வட மலு ழபடத்வட
ந்ட ன்று ஆக்கயமலும் ரிக், சுக் தறஸ், க்னஷ்ஞ
தறஸ், மணம், அடர்பம் ன் ந்டயல் ட் டுபமக
பனபட னென்மபடம க்னஷ்ஞ தறஸ்டமன் இந்ட

க்னஷ்ஞ தறர் ழபடத்டயல் ணத்த மகம் அடன் மமபட
கமண்ம். அந்டக் கமண்த்டயன் ணத்தம் ந்டமபட

ப்ச்ம். இடயழடமன் டுபில் வ னத் லக்டம்

ன்டுபடயல் டுமதகணமக ஞ்சமைம் பனகயட. அந்ட
ஞ்சமைத்டக்கும் வணதணமக 'சயப' ன் த்பதைம்
இனக்கயட.
உம்வ ளணய் ன்கயழமம். அடயழ இனக்கய

ணமத்ணமவப ளணய்ப்ளமனள் ன்மர்கள். த்பஸ்ட
ன்று ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்பவடத் டயனபள்லபர்
அப்டிழத டணயனயல் 'ளணய்ப்ளமனள்' ன்கயமர்.
ழபடங்கவநளதல்மம் என சரீணமக - ளணய்தமக வபத்டக் ளகமண்மல் அடயல் உதிமக, ளணய்ப்ளமனநமக
இனப்ட சயபமணம. உதிர் ன்னும் ணமத்ணம இனக்கும்
ஸ்டமம் ஹ்னடதம் ன்மல், அந்ட ஹ்னடதம் சரீ
ணத்டயதில்டமன் இனக்கயட. இவடத்டமன்
ஜமம்ந்டனம் ளசமல்கயமர்.

ழபட மன்கயனும் ளணய்ப்ளமனநமபட
மட (ன்) மணம் ணச்சயபமதழப
பட்டுக்கு
ீ
டுழப கமந்டமக இனக்கும் த்ம் ழம ழபட
சரீத்டயன் டுழப அடன் ீபத்ணமக உதிர்

ளகமடுத்டக்ளகமண்டு சயப மணமபமகழப ணமத்ணம
இனக்கயமர். இந்ட அிப்மதத்வடழத அப்வத டீையடர்

ப்ஹ்ண டர்க்க த்பத்டயல் (ஸ்ழம. 27) " தஜ்-ீப த்ம்
அகயமகண மீதம் "ன்கயமர்
அவபனக்குணம மணம்

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)

அவபனக்குணம மணம்
அவ்வபப் மட்டி ளசய்டயனக்கய டைல்கநில் 'ல்பனய'
ன்ட என்று. ன் மடய, ன் ணடம் ன்ளல்மம்
ழகட்கமணல் ணடேஷ்தமகப் ிந்ட ல்மனக்குணம

ீடயகவந அடயல் ளசமல்யதினக்கயட. இப்டி டையல், "
சயபமத ண ன்று சயந்டயத்டயனப்ழமர்க் (கு) அபமதம்
(அமதம்) என மலணயல்வ " ன்று பனகயட.

அடமல் சயபமணம் க ங்கலக்கும் ற்ட்ட
ன்று ளடரிகயட. மடய ப்ஷ்ம் ண்ஞி வபக்கப்ட்
சண்மநன்கூ சயபமணம் ளசமல்

ழபண்டுளணன்யனக்கயட. வனத்த்டயல் ழணஸ்பவ
மய், மய் டயன்னுகயபன் உள் ல்மணமகச்
ளசமல்யதினப்டமழழத அபனுவத மணம
ல்ழமனக்கும் ளமத்ட ன்று ளடரிகயட.
வபஷ்ஞபர் கூறும் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)

வபஷ்ஞபர் கூறும் ளனவண
வணத் பிஷ்ட மகபத்டயல் சயப மணமபின் ளனவண

பந்டயனப்ட ழமழப வவபஷ்ஞபர்கள் ளமம்வும்
ழமற்ய ணரிதமவட ளசய்கய எனபனம் அந்ட மணமவுக்கு
உரிதபம ழணஸ்பின் உதர்வபச்
ளசமல்யதினப்டமக க்கு என அிப்மதம். அபர்
ன்ழணம சயபவ ணட்ந் டட்டிடமகத்டமன் கவட

ளசமல்கயபர்கள் ளசமன்மலும் க்கு அப்டித்
ழடமன்பில்வ.

அபர் மணமடேமசமர்தமனக்கு ணயகவும் னக்தணமக
இனக்கப்ட் சயஷ்தர்கநில் எனபர். கூத்டமழ்பமர் ன்று
ழர். ழர் ன்மல் அப்ம அம்ணம வபத்டட இல்வ.
வபத்மங்கர் ன்ழட அபர் ழர். டணயனயல்

டயனணறுணமர்ன் ன்மர்கள். கமஞ்சரனத்டக்குப்
க்கத்டயலுள்ந கூத்வடச் ழசர்ந்டபமடமல்
கூத்டமழ்பமர் ன்று ளதர் பந்டட.
மணமடேர் கமம் பவதில் அழகர் சயபன், பிஷ்ட

இனபவனேம் உமயப்பர்கநமக இனந்டமர்கள். என ஊர்
ன்மழ அடயல் 'ஈசமன்தம்' ன்கய பகயனக்கயல் ன்கய
பகயனக்கயல் ஈஸ்பன் ழகமபிலும் ழணற்கயல் ளனணமள்
ழகமபிலும் இனக்க ழபண்டுளணன்று பிடய.
அப்டிதினப்டயல் அழகணமக ல்மனம் கமர்த்டமழ
ளனணமள் ழகமபில், மதவை சயபன் ழகமபில் ன்று
ழமபமர்கள். ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் டீவ்ணமக சயபவழத

ளசமல்கயபர்கள், பிஷ்டவபழத ளசமல்கயபர்கள் ன்று
இனந்டமலுங்கூ என்வ இனயவு ண்ஞி எடக்கய

இன்ளமன்வ ணமத்டயம் உதர்த்டய வபக்க ழபண்டும்
ன்கய அிப்மதம் இல்மணல் இனந்டட. இப்டி

இனக்கயழமட மணமடேர், 'பிஷ்டவபத் டபிக் கவுள்
இல்வ;ழடபடமந்டழண கூமட' ன்வட என
ணடணமகழப ண்ஞி, சயபன் ழகமபிலுக்குப் ழமகப்மட
ன்று ிசமம் ளசய்த ஆம்ித்டமர்.

அப்ழமட ஆட்சய ண்ஞித ழசமனமமவும் பித்பமன்கலம்
இவடப்ற்ய ஆழமசயத்டமர்கள். மணமடேர் ளசமல்படற்கு
ன் சமஸ்த் ஆடமம் ன்று அபவழத கூப்ிட்டுக்
ழகட்ழமம் ன்று னடிவு ண்ஞிமர்கள். இடற்கமக
பித்பத் டஸ் கூட் ற்மமதிற்று. அப்ழமட
டவகமதினந்டட கங்வகளகமண் ழசமனனம்.

கும்ழகமஞத்டக்கு பக்ழக த்ட வணயல் இனப்ட.
மணமடேமசமரிதமர் வங்கத்டயல் இனந்டமர். இங்கயனந்ட
அங்ழக மம ஆள் அனுப்ிமன்.

ஆள் ழமய் பிதத்வடச் ளசமன்மன். அப்ழமட
மணமடேழமடு கூ இனந்ட கூத்டமழ்பமர், "ஸ்பமணய!
மமழபம வசபன்; சயபமதங்கள் கட்டிதினப்பன்.
டமங்கநமமல் சயபன் ழகமபிலுக்குப் ழமகப்மட

ன்கயீர்கள். அடமல் உங்கவந அவனத்ட டண்வ
ளகமடுப்டற்ழக 'பித்பத் டஸ்' ன்று ளசமல்ய ஆள்
அனுப்ிதினக்கயமன். பனகய ஆத்ட க்கு பட்டும்;
டங்கலக்கு ழபண்மம். டமங்கள் ன்னுவத ளபள்வந
ழபஷ்வதக் கட்டிக்ளகமண்டு ழசமனமஜ்தத்வட பிட்ழ
ழமய்பிடுங்கள். டங்கலக்கமக மன் டங்கலவத

கமமதத்வடப் ழமட்டுக்ளகமண்டு, மன்டமன் டமங்கள்
ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு மமபிம் ழமகயழன்"
ன்மர்.
அப்டிழத ளசய்டமர்கள். மணமடேர் மத்டயரிழதமடு
மத்ரிதமக னடயல் வங்கத்டக்கு இனத்ளடட்டு
வணயலுள்ந டயனமமதஞனத்டக்கும், அப்னம்

அங்கயனந்ட ளமம் டெத்டக்கு அப்மலுள்ந வணலர்

டயனமமதஞனத்டக்கும் ழமமர். கூத்டமழ்பமர்

கங்வகளகமண் ழசமனன டஸ்றக்கு பந்ட ழசர்ந்டமர்.
அங்ழக கூடிதினந்ட பித்பமன்கள், 'சயபன் ணமடயரி, சயபனுக்கு
ணணமக பிஷ்டழபம, இன்ளமன ளடய்பழணம
இனக்கயட' ன்று ழபண்டுணமமல் ணற் ளடய்பங்கவந
இஷ் ளடய்பணமகக் ளகமண்பர்கள் ளசமல்யபிட்டுப்

ழமகட்டும்; ஆமல் ளடய்பங்கலக்குள் உசத்டய-டமழ்த்டய
ளசமல்படமபட? சயபவபி பிஷ்ட உசத்டய ன்மல்
ப்டி? அப்டித்டமன் ன்மல் சமஸ்த்ங்கவநக் கமட்டி
யனொிக்கட்டும் ன்று டீர்ணமித்டமர்கள். அடமல் "
சயபமத் டம் மஸ்டய ", அடமபட 'சயபனுக்கு ழணழ
உதர்ந்ட ளமனள் இல்வ' ன்று ஏவதில்

லடயமர்கள். பித்பமன்கலக்கு ஏவவத அனுப்னபட;
இந்ட அிப்மதத்வட எப்னக்ளகமண்மல் அபர்கள்

வகளதலத்டப் ழமட்டும்; ஆழைித்டமல் சமஸ்த்ம்
கமட்டி பிநக்கட்டும் ன்று னடிவு ளசய்டமர்கள்.
கூத்டமழ்பமரிம் ஏவ கமட்ப்ட்ட.
அபர் அடயழ ன்ழபம லடயத் டயனப்ிக் ளகமடுத்டமர்.

ன் லடயமர் ன்மல், வகளதலத்டப் ழமபில்வ "
அஸ்டய த்ழமஞம் அட : ம் "ன்று லடயதினந்டமர்.
"சயபனுக்கு

ழணல் உசத்டயதம என்று இல்வ"

ன்றுடமழ ஏவதில் னடயல் லடப்ட்டினந்டட?
அடற்கு ழணல் த்ழமஞம் இனக்கயட" ன்று இபர்
இப்ழமட லடயடயற்கு அர்த்டம். "அஸ்டய த்ழமஞம்

அட:ம்"ன்மல் "அடற்கு (சயபனுக்கு) ழணமடமக
த்ழமஞம் இனக்கயட" ன்று அர்த்டம்.
'சயப' ன்மல்

ஈஸ்ப மணம ன்ட ணட்டுணயல்வ.

அடற்கு இன்ளமன அர்த்டம், 'ணக்கமல்' ன்ட. ணக்கமல்
- டி - ஆனமக்கு ன்டயல் ணக்கமலுக்கு

ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'சயபம்' ன்று ளதர். ணக்கமவப்பிப்
ளரித அநவு என்று உண்டு. டணயனயல் அடற்குப் டக்கு
ன்று ழர். ம்ஸ்க்னடத்டயல் இட 'த்ழமஞம்' ப்டும்.
'சயப' ன்டற்குப்

இண்டு அர்த்டணயனப்டயல் இபர்

சயழவதமக 'சயபளனணமன்' ன்வடத் டள்நிபிட்டு,
'ணக்கமல்' ன்டமக

டுத்டக்ளகமண்டு, 'ன் ணக்கமலும்

ழணழ டவும் இல்மணல்? டக்கு இனக்ழக!' ன்று
டுத்டக்கமட்டி லடயபிட்மர்.
"ம

னெம்; அழக பித்பமன்கள் கூடிதினக்கய

ளகௌபணம டஸ்; அடயழ ீரிதமக

சமஸ்த்மர்த்டங்கவநக் கட்மணல் குறும்மக, 'ணக்கமவ
பிப் டக்கு ளரிசு' ன்று இபர் லடயதினக்கயமழ!"

ன்று ல்மனக்குழண இனந்டட. மமவுக்குக் ழகமம்
பந்ட, கடுவணதமக சயவை ண்ஞிமன் ன்று கவட
ழமகயட.
க்ளகன் ழடமன்றுகயன்ளடன்மல் கூத்டமழ்பமர்
குறும்ன ண்ஞபில்வ;சயபழ கடய ன்று உமயக்க
கூடிதபர்கலம், ழபடத்டயலுள்ந னத் ¨க்டனழண
எப்னக்ளகமள்லம்டிதம என உண்வணவதத் டமன்

"அஸ்டய த்ழமஞம் அட:ம்"ன்டயல் உள்நமர்த்டணமக

வபத்டயனக்கயமர் ன்று ழடமன்றுகயட.
'சயப' ன்டற்கு

அபர் இண்ர்த்டம் ண்ஞிக்

ளகமண்டமகத்டமன் இடபவ யவக்கப்ட்டினக்கயட.

ணக்கமல் ன்று அர்த்டம் ண்ஞிமர் ன்று யவத்ழட
மம சயையத்டமன். க்ழகம, 'அஸ்டய த்ழமஞம் அட:ம்'
ன்டயல் 'சயப' ன்டற்குப் ணசயபனுக்கு ழபமக

இன்ளமன்வ (ணக்கமவ) அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந
ழபண்மம்;' த்ழமஞம்' ன்டற்குத்டமன் டக்கு
ன்யல்மணல் ழபழ அர்த்டம் ளசய்ட ளகமள்நடம்
ன்று ழடமன்றுகயட.
ன் அர்த்டம்?
த்ழமஞம் ன்மல் டம்வ ன்றும் அர்த்டம்.
ழணஸ்பனுக்கு ணயகவும் ப்ரீடயதம ன அட. த்ங்கநில்
ில்பம் ணமடயரி, னஷ்ங்கநில் ந்டக் கவதிலும்
பிவக்கு பிற்கமடடம ஊணத்வட, னக்கு, டம்வ

இடகள்டமன் சயபளனணமனுக்கு ளமம்வும் உகந்டவப.
அப்வத டீையடவபி என சயபக்டர் கயவதமட. அபர்
'ஆத்ணமர்ப்ஞ
'உன்ணத்ட

ஸ்டடய' ன்று ளசய்டயனக்கயமர். இடற்கு

ஞ்சமசத்' ன்றும் கமஞப்ளதர் உண்டு*.

அர்க்க-த்ழமஞ-ப்ப்னடய குறவண : அர்ச்சம் ழட
பிழடதம்
ப்ப்தம் ழட ஸ்ண ம் ழணமட்ச மம்மஜ்த
க்ஷ்ணய :*

ன்கயமர். "ழணஸ்பம! உன்ழணழ னக்வகனேம்

த்ழமஞத்வடனேம் (டம்வவதனேம்) அர்ச்சவ ண்ஞி
பிட்மல் ழமடம், அட எனத்டனுக்கு ழணமட்ச
மம்மஜ்தம் ன் ண ச்ழதவப் மகக்
ளகமடுத்ட பிடுகயட"ன்கயமர்.
சயபனுக்கு ழணழ டம்வப் ன அர்ச்சவ ளசய்ட ன
பிலகயட. அபனுக்கு ழணழ ழமய் அட
உட்கமர்ந்டயனக்கயட. சயபயங்கத்டயன் உச்சயதில் என
டம்வப்னவப வபத்ட பிட்மல், அப்ழமட அட
அபனுக்கு ழணழ, அபவபி உதர்ந்ட ஸ்டமத்டயல்
இனக்கயட! ஆவகதமல் "சயபனுக்கு ழணழ உதர்பமக

டவுணயல்வ; சயபமத் டம் மஸ்டய" ன்மல் ப்டி
ரிதமகும்? அடடமன் ழணழ த்ழமஞ னஷ்ம்,

இத்டனூண்டு ன ளபள்வந ளபழநளன்று ண
யர்ணணமக, அத்டவ ளரிதபனுக்கும் ழணழ
இனக்கயழட!" இனக்கயட" ன்வட அடித்டச் ளசமல்ழப
"அஸ்டய" ன்று ஆம்ித்ட, "அஸ்டய த்ழமஞம் அட:ம்"
ன்டமகத் ழடமன்றுகயட.
'டம்' ன்மல்

என்வபி இன்ளமன்று comparative degree -

ல் உதர்ந்டட ன்று அர்த்டம். 'சயபமத் டம் மஸ்டய'

ன்மல் சயபவபிப் ணமக (உதர்ந்டடமக) கம்ழடிவ்
டிக்ரிதில் ளசமல் டவும் கயவவதட ன்று அர்த்டம்.
சயபனுக்கு 'ழணழ'டம்வ இனக்கயட ன்று
ழபண்டுணமமல் அட இனக்கும் ளமயவக் ளகமண்டு

ளசமல்மழண டபி, சயபழமடு கம்ழர் ண்ஞி அடமபட
அபனவத குஞத்ழடமடும் ணயவணழதமடும் எப்ிட்டுப்

மர்த்டத் டம்வ அபவபி உசத்டய ன்று ப்டிச்
ளசமல்னடினேம்?

அடவும் னடினேம். ழபடணந்த்ணம வனத் பமக்தழண
இடற்கு ஆடபமதினக்கயட. அடயழ னடிகய இத்டயழ
இப்டி பனகயட: "இழடம ன்னுவத இந்டக் வக

இனக்கயழட, இடவுழண கபமன்டமன், ணசயபன்டமன்.
இல்வ, கபமனுக்கும் ழணழ - ' கபத் ட :'ன்று
கம்ழடிவ் 'ட'த்வடழத ளசமல்யதினக்கயட!
ப்டி இந்டக் வக கபமவபி உசத்டய?
ப்டிதம? "இட அபவ அிணர்சம் ண்டகயழடம
இல்வழதம, அடமல்டமன்" ன்று ச்னடயழத ளசமல்கயட.
'அிணர்சம்' ன்மல்

ன்மகத் ளடமடுபட. னவதின்

ழமட அபவ ன்மகத் ளடமட்டுத் டவத்ட,
சந்டணயட்டு, அர்ச்சவ ண்டபட இந்டக் வகடமழ?
இப்டி அபவத் ளடமட்டுபிட்மல் ழமடம், அபன்ழணழ
ழமய் பிலந்டபிட்மல்ழமடம், அபன் கமயழ சயத்ழட
(சயயழட) கயந்டமல் ழமடம் - அபனுவத ஸ்ரிசம்

டுகயழட, அப்ழமட அபன் டன்னுவத குஞம், ணயவண
ல்மபற்வனேம் டமமக இனந்டளகமண்டு வ்பநவு
கமட்டுகயமழம அவடபி மஸ்டயதமகழப டன்வ
ஸ்ரித்டக் ளகமண்டினப்பனுக்குக்

ளகமடுத்டபிடுபமன்;டமன் கபமன் ன்மல் டன்வ
ஸ்ர்சயப்ட 'கபத்டம்' ன்று ஆக்கயபிடுபமன்!
அடமல் என டம்வப்ன அபனுவத டவ ழணல் ய
உட்கமடம் ன்று கூ இல்வ, அபனுவத கமயழ

அர்ச்சயக்கப்ட்டுக் கயந்டமலுங்கூ சயபத்டன்வணதிழ
அட சயபவபி 'ழணல்':' சயபமத் டம் 'டமன்.

இந்ட அிப்மதங்கவந ணயல் வபத்டக் ளகமண்ழ,
ஆமலும் டன்னுவத ஆசமர்தனுவத அிப்மதத்டக்கு
ழபழதமக ளபநிப்ச் ளசமல்க் கூமட; ளசமல்மணல்
அபனக்கமக ன் டண்வதமமலும் பமங்கயக்

ளகமள்பட ன்ழ கூத்டமழ்பமர் இண்டு அர்த்டத்டயல்
"அஸ்டய த்ழமஞம் அட:ம்" ன்று ளசமன்டமக
வபத்டக் ளகமள்நமம்.
என சயன்ஞ்சயயத னபமக இனந்டமல்கூ ரி, டன்ிம்
அட பந்டபிட்ட ன்மல் அவடத் டன்ிலும்

உசத்டயதம ணயவணனேள்நடமகப் ண்ஞிபிடுகய

எநடமர்தம் (உடம குஞம்) உவதபர் ணசயபன் ன்ட
அந்ட வபஷ்ஞபர் பமர்த்வடதமல் ளடரிபடமக டுத்டக்
ளகமள்நமம்.
ஆமல் இப்டி அபவ ப்ழம மர்த்டமலும் ளடமட்டுப்

னவ ண்ஞிக்ளகமண்டினக்க னடினேணம? ல்ழமனக்கும்
அந்ட ளநகர்தம் கயவக்குணம? இந்ட மடமஞத்
டம்வ கூ ல்ம ணமத்டயலும் கயவக்கமழட?

அடமழ அபவ ஸ்ரிசயத்ட, எட்டிக் ளகமண்டு,
கட்டிக்ளகமண்டு இனப்ளடல்மம் பமக்கமல்டமன்
ண்ஞிதமகடம். இந்ட மக்கயழடமன் அபன் மணமவப
வபத்டக் கட்டிக்ளகமண்டு அடன் னெம் அபவ
ஹ்னடதத்டயல் இக்கயக்ளகமண்டு அங்ழக அபழமடு

எட்டிக்ளகமண்டு இனக்கழபண்டும். மணம ளசமல் ந்ட

ளநகர்தனம் ழபண்மம், உகஞனம் ழபண்மம்,
யதணனம் ழபண்மம்.

அடமல் இத்டவ மம் ண்ஞிபிட்ழமழண ன்று
அனழப ழபண்மம். மத்வட எழ ைஞத்டயல்
த்பம்ம் ண்டம் பஸ்ட இனக்கயட. அவட

ங்ழகழதம ழமய்த் ழடடிப் ள ழபண்டிதடயல்வ. மழண
உண்டு ண்ஞிக்ளகமண்டு பிமம். கஷ்ழண இல்வ.
இண்ழ லத்ட. ழடத்டயல் உதிர் ழமவும்,
ழகமதியல் ணம யங்கம் ழமவும், ழபடங்கநின்
ணத்டயதில் ீபத்ணமதினக்கும் அவட மம் ன்
ண்ஞழபண்டும்?ளரிசமக த்வ்தம் ழசர்த்ட அிழகம்
ண்ஞடணம? டயனுற டயனுதமய் வழபத்தம்

ளசய்தடணம? ணமவகள், வககள் சமத்டடணம? என்றும்

ழபண்மம். ஏதமணல் ழபண்மட பிதங்கநில் னண்டு
ளகமண்டினக்கய மக்வகக் ளகமஞ்சம் அடற்கமகப்
னட்டிமல் ழமடம்!
ணடேஷ்தனுக்கு ணட்டும் இட birth right (ிப்னரிவண) ! ழபறு
ட டற்ழகம ர்த்-வட் ளசமல்கயழமம்! இடடமன்
ல்மபற்றுக்கும் ழணழ! பமக்கு ன்று என்வ
ணடேஷ்தனுக்கு ணமத்டயம் டந்டயனப்ட

இடற்கமகத்டமன்!இவடச் ளசய்தமபிட்மல், 'பமக்கமல்

ளசய்தக் கூடிதவட இபன் ளசய்தபில்வ;இபனுக்குப்
இவடக் ளகமடுத்டப் ிழதமணயல்வ' ன்று
ழணஸ்பன் அவடத் டயனம் பமங்கயக் ளகமண்டு அடுத்ட
ன்ணமபில் ழபழ ணமடயரி உனட்டி பிடுபமர்! இவடச்

ளசமல்யபிட்மழம ன்ணமழப இல்வ. மபம் ல்மம்

ந்ட ழமய்பிடும். ழணமைச மம்மஜ்த க்ஷ்ணயவத
இந்ட மணம ளகமடுத்டபிடும்.

ழணஸ்ப ஸ்பனொத்வட மம் மர்க்க னடினேணம?
பிக்ணமக வபத்டமல்கூ ப்ழமடம் மர்க்க
னடினேணம? இந்ட மணம இனக்கயழட, இடவும் மைமத்
அபழடமன். இவட யவத்ட ணமத்டயத்டயல் ம்ணயம்
பனம்டிப் ண்ஞிக் ளகமண்டுபிமம்.
அடமல் ப்ளமலளடப்ளமலட னடிந்டமலும் 'சயப' ன்று
இண்டு அைங்கவநச் ளசமல்ய ழமகளணல்மம் சயபம்,
ணங்கநம், கல்தமஞம் டவனக்கச் ளசய்த ழபண்டும்.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* கமஞம்

ன் ன் சுவபதம பிநக்கம்

ிற்குடயகநிளமன்யல் ளபநிதமகமம்.
ணீ மைய

ளடய்பத்டயன் குல் (னென்மம் மகம்) (ளடய்ப டத்பம்
ளடய்பங்கள்)
ணீ மைய
அம்மள் ஸ்ழடமத்டயங்கள் ன்று ளசமன்மல் உழ
இண்டு யவவுக்கு பனகயன். என்று 'யடம
ஸ்மணம்', ணற்ட 'ளநந்டர்த ரி'.

அம்மள் னொங்கநில் ியத்டணமகக் கமஞ்சய கமணமைய,
ணடவ ணீ மைய , கமசய பிசமமைய ன் னென்வச்
ளசமல்கயழமம்.

' கமணமைய, கமண

டமதி ீ ' ன்று ஸ் மணத்டயல்

பனகயட. ளநந்டர்த ரிதில் கமணமையதின் ளதர்
பமபிட்மலும், அடயல் த்தம ஸ்ழமகம் ணமடயரி
அம்மவந பர்ஞிக்கய 'க்பஞத் கமஞ்சர டமணம' ன்
ஸ்ழமகத்டயல் கமணமையதின் ஸ்பனொத்வடத்டமன் - டடேர்,
மஞ, மச, அங்குசங்கலன் சடர் னவதமகக் கமணமைய

ப்டிதினக்கயமழநம அப்டிப்ட் ஸ்பனொத்வடத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ழர் ளசமல்மபிட்மலும்
சயழவதமக ஊவச் ளசமன் ணமடயரி, 'கமஞ்சர டமணம'
ன்று பனகயட. 'கமஞ்சர டமணம' ன்மல் எட்டிதமஞப்
ட்வ ன்று அர்த்டணமமலும் கமஞ்சரனத்டயன் யவவும்
பனகயட.

ணீ மையதின் ளதர் ஸ் மணத்டயல் பனகயடம
ன்று மர்த்டமல் பபில்வ. 'ளநந்டர்த ரி'தில்
ம் ஆசமர்தமள் அபவந பர்ஞவ ண்ஞிதினக்கயமம
ன்று மர்த்டமல், இங்ழகனேம் கமழஞமம்!
ன் இப்டி இனக்கயட ன்று ஆச்சரிதணமக இனக்கயட.
ழமகத்டக்ளகல்மம் ியத்டணமக, ப ப்மடயிதமக
இனக்கப்ட்பள் ணீ மம்ிவக. கமனண்தத்ழடமடு ஆடயத்த
சக்டயனேம் ழசர்ந்டயனக்கயபள் ணீ மைய. ஆறு ணமம்

டன்ிம் ளசங்ழகமல், ஆறு ணமம் றந்டழச்பரிம்
ளசங்ழகமல் ன்யப்டி ழமக னலபடற்கும் மஜ்தமம்
ண்டகயபள். யத்டயதப்டி னவ, வழபத்தம்
னடயதபற்வப் மர்த்டமழம, ஈஸ்பனுக்கு அபள் ரி
ணமம் ணட்டுணயல்வ, அபவபி எனடி ழணழ

ன்று ழடமன்றுகயட. னவ, வழபத்தம் ல்மம்
னடயல் அபலக்குப் ண்ஞிபிட்டு அப்னம்டமன்

ஈஸ்பனுக்குப் ண்டபட ன்று ணடவதில் ணட்டும்
ணமறுடமக பனக்கம் இனக்கயட.
த்பமடசமந்டம் ன்று சமக்ட டந்த்ம் சயப்ிக்கும் டத்ப

ஸ்பனொணமதினப்ட ணடவ..... இங்ழக என்று யவவு
பனகயட.
மன் மழணச்பத்டயயனந்டழமட, "த்பமடசமந்டம்" ன்று
எனபர் பந்டயனந்டமர். அபனவத டகப்மர் ிள்வந

ிக்கடளணன்று ணடவதில் ப்மர்த்டவ ண்ஞி அபர்
ிந்டயனந்டமமம். அடமல் அபனக்கு ஊர்ப் ழழ
வபத்டபிட்மர்கள் - சயடம்ம், னய, டயனணவ

ன்ளல்மம் வபக்கய ணமடயரி. மன் க்கத்டயயனந்ட
ண்டிடரிம் 'த்பமடசமந்டம்' ன்மல் ன் ன்று
ழகட்ழன். மழணச்ப சங்க ணண்த்டயல் ஆசமர்தமள்
ஸ்ழடமத்டயரித்டள்ந த்பமடச (ன்ிண்டு) ஜ்ழதமடயர்
யங்கங்கவநச் ளசடக்கயதினக்கயட. ண்டிடர் அவட

யவத்டக்ளகமண்ழம ன்ழபம, "த்பமசட யங்கங்கநில்
ளடற்குக் ழகமடிதில் இனக்கும் மழணச்ப மணமடர்டமன்
த்பமடசமந்டம்" ன்மர். அட ரிதில்வ.

னெமடமத்டயயனந்ட ிம்ணந்டயம் பவ ட்-சக்ம்

(ஆறு சக்ம்) ன்று ளமடபில் ளசமல்கயழமம். இன்னும்
லக்ஷ்ணணமக அசயக்ளகமண்டு ழமகயழமட, கவசயதில்
பனம் ஆஜ்ஜம சக்த்டயற்கும் ஸ்ம சக்த்டயற்கும்
டுபிழழத ன்ிண்டு ஸ்டமங்கள்

ளசமல்யதினக்கயட. அபற்யல் உச்சயதில் ீப-ப்ம்ண
க்கயத ஸ்டமணமக இனப்டடமன் த்பமடசமந்டம்.
'த்பமடசமந்டம்'ன்று

டந்டய சமஸ்டயங்கநில், ழதமக

சமஸ்டயங்கநில் உச்சய யவதமகச் ளசமல்யதினப்ட
ணடவடமன் ன்று ளசமல்ய, ணடவ

"த்பமடசமந்டழைத்ம்" ன்மர்கள். இங்ழக ழமகத்டயன்
ப்ம்ணந்டயத்டயல் ப்ம்ணமந்ட ஸ்பனொிஞிதமக ணீ மைய
இனக்கயமள்.
ளரித ளரித ழகமனங்கள், ிமகமங்கலன்
ளபள்வநக்கமர்கலம் மர்த்டப் ிணயத்டக்

ளகமண்மடும்டிதம ஆதம் ணீ மையக்ழக
ற்ட்டினக்கயட. அங்ழக இனக்கய சயற்ச்

ளசல்பங்கலக்குக் கஞக்கு பனக்கயல்வ. ணற்
ழைத்ங்கநில் ஈஸ்பன் ழரிழழத ழகமபிவச்
ளசமல்ய அடயல் இன் அம்மள் ந்யடய இனக்கயட
ன்மர்கள். ளமம்வும் சக்டயழதமடு, ீபகவநழதமடு

மமம்மள், கல்கமம்மள், ணங்கநமம்மள் னடயத ழடப ீ
னெர்த்டங்கள் இனக்கய ழகமதில்கவநக்கூ வபத்தமட
ஸ்பமணய ழகமபில் (அல்ட னத்டக் குணம ஸ்பமணய

ழகமபில்) , கமீ ச்பர் ழகமபில், கும்ழச்ப ஸ்பமணய
ழகமபில் ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம். ஆமல் ணடவதில்

ணட்டும் றந்டழச்பர் ழகமபில் ன்று ளசமல்படயல்வ.
ணீ மையதம்ணன் ழகமபில் ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம்.
அங்ழகடமன் றந்டழச்பர் அறுத்டமன்கு
டயனபிவநதமல்கள் ண்ஞிதினக்கயமர்.

றந்டழச்பவ ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞி, பினடய

ணயவணதமழழத ஜம ம்ந்டர் மண்டித மமபின்
ளபப்ன ழமவதத் டீர்த்ட, அடபவ வமக இனந்ட

அபவ வசபமக்கயமர். இப்டி ம் ழடசத்டயல் ணறுடி
வபடயக ணடம் ன்மக ஸ்டமிடணமபடற்ழக
றந்டழச்பர் டமன் கமஞணமதினந்டயனக்கயமர்.

ஆமலும் அபர் ளனவணவத ல்மம் என்றுணயல்வ
ன்று ண்ஞிக்ளகமண்டு அம்மள் ணீ மையழத அங்ழக
னக்தணமதினக்கயமள். ணீ மையதம்ணன் ழகமதில் ன்ழ
ளசமல்கயழமம்.

கமஞ்சர ணண்த்டயல் ஈஸ்பன் ழகமபில்கள் டயலும்
அம்மள் ந்டயழத இல்மணல் இனக்கயட. அடற்கு

டயர்ளபட்மக அம்மள் ணட்டும் ஈஸ்பன் இல்மணல்
கமணமைய ழகமபியல் இனக்கயமள்! அடமல் அவடக்

கமணமையதம்ணன் ழகமபில் ன்டயல் ஆச்சரிதணயல்வ.
வசபமகணங்கநின்டி ஈஸ்பின் ஆதணமகழப உள்ந
ணடவதில் 'ணீ மையதம்ணன் ழகமபில்' ன்று ளதர்
ற்ட்டினப்டடமன் பிழசம்! ம்னழகச்பத்டயல்

அகயழண்ச்பரி ஆதம் ன்று ளசமல்கய பனக்கம்
இனந்டமலும், ஊனக்ழக 'ம்னழகச்பம்' ன்டமக ஸ்பமணய
ளதர்டமன் ற்ட்டினக்கயட!

ணீ மையவத ஆடய கமத்டயயனந்ட அழக ணமன்கலம்
கபிகலம் ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
'ச்தமணநம

டண்கம்'ன்று கமநிடமன் ளசய்டயனக்கய

ியத்ட ஸ்டடயதில் ளசமன் ச்தமணநர்டமன் ணீ மைய.
ச்தமணநம, ணமடங்கய, ணந்த்ரிஞி ன்ளல்மழண ணந்டய

டந்டய சமஸ்த்ங்கநில் ணீ மையக்குப் ழர். ங்கர டத்டக்கு

அடயழடபவடதமக ப்ழமடம் ணமஞிக்க பவஞவத
ீ

ணீ ட்டிக் ளகமண்டினக்கயபள் அபள். கமமம்னடத்டமழழத
ழணமைமம்னடத்வட மடயத்டத் டனகயபள்.
குயப்மக "ச்தமணநம டண்க"த்டயல்
ணமடம ணகட ச்தமணம ணமடங்கர ணடசமயய *
குர்தமத் கமைம் கல்தமஞ ீ கடம்பபமயீ **
ன்று பனபட, ணகடப் ச்வசதமக ஜ்பயக்கய
ணீ மையவதச் ளசமல்படமகழப இனக்கயட. 'கடம்

பம்'ன்டடமன் ணடவ. 'கப் பம்'ன்று டணயனயல்
ளசமல்பமர்கள்.
" ஏங்கம

ஞ் சுகர ம் "ன்று ஆம்ிக்கய 'பத்

ணமயவக'திலும் அம்ிவகவத ங்கர ட
ழடபவடதமகத்டமன் கமநிடமன் பர்ஞித்டயனக்கயமன்.
"ஏங்கமம் ன் கூட்டியனக்கும் கயநி" ன்று
அம்ிவகவத பர்ஞிக்க ஆம்ிக்கயமன். ணடமனரிதில்
ணீ மைய பஞமடமரிஞிதமக
ீ
இல்மணல், கயநிவதத்டமன்
வகதில் வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமள்!
'ணீ மைய

ஞ்சத்ம்' ன்று ஆசமர்தமலம்

ண்ஞிதினக்கயமர்.
மடய ணமட மத ணழ
ஜம யன்னக ழனணயக ழபண்டும் - ளடன்
ஆ பமதில் உவனேம் ம் ஆடயழத

ன் ஜமம்ந்டர் ஈஸ்பவப் மடுகயழமடகூ
'மடயணமட' ன்று

னடயல் ஈஸ்பனுவத

அர்த்டமங்கமபமக இனக்கய அபவநத்டமன்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
இப்டிப்  கபிபமஞர்கள் அம்மவநப்

மடிதினக்கயமர்கள். குணகுனர் 'ணீ மட்சயதம்வண
ிள்வநத்டணயழ்' ன்று, மைமத் கன்ணமடமவபக்
குனந்வடதமக வபத்ட ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கயமர். அவடக்
ழகமபியழழத அங்ழகற்ம் ண்ஞிமர்கள். அப்ழமட
ஆட்சய ளசய்ட ளகமண்டினந்ட டயனணவ மதகரின்
அக்மத்டயல் அங்ழகற்ம் ந்டட. குணகுனர்
மட்டுகவநச் ளசமல்யக் ளகமண்டு பனம்ழமழட

டயடீளன்று அங்ழக அர்ச்சகனவத ளண் குனந்வட பந்ட,
டயனணவ மதகரின் கலத்டயல் ழமட்டுக்ளகமண்டினந்ட

னத்டணமவவதக் கனற்யக் குணகுனரின் கலத்டயழ
ழமட்டுபிட்டமம். 'இளடன்ம, இந்டப் ளண் இப்டிப்
ண்டகயட?' ன்று ல்ழமனம் ிணயத்டப்

ழமதினக்கும்ழமட அந்டப் ளண் அப்டிழத
கர்ப்க்னத்டக்குள் ழமய் அந்டர்டமணமகய பிட்டமம்!
அப்ழமடடமன் ல்ழமனக்கும் ணீ மையழத இந்ட
னொத்டயல் பந்ட குணகுனனக்கு றணமம்
ண்ஞிபிட்டுப் ழமதினக்கயமள் ன்று ளடரிந்டட.
டணயனயல் 'அங்கதற் கண்ஞி' ன்று அம்மவநச்
ளசமல்பமர்கள். 'அம்' ன்மல் அனகயத, 'கதல்' ன்மல் ணீ ன்.
ணீ ன் ழமன் அனகயத கண்டள்நபள், ணீ மைய ன்று

அர்த்த்ம். 'அங்கச்சய, அங்கச்சய' ன்ழ ணடவதில் ந்டப்
ளண்வஞனேம் கூப்ிடுபட இடமமல்டமன்.

இழட டயனணவ மதகரித்டயல் ிடண ணந்டயரிதமக
இனந்ட ீகண் டீையடர் ன் ளரிதபனம்
அம்மவநப் ற்ய 'ஆந்ட மக ஸ்டபம்' ன்று

ளசய்டயனக்கயமர். ணசயப அம்ச னடம அப்வத
டீையடரின் டம்ி ழர் இந்ட ீகண் டீையடர். க்டய,
மண்டித்தம், குஞம், சரம் ல்மபற்யலும் ளரிதபர்.
அபர் இந்ட ஸ்ழடமத்டயம் ண்ஞிவடப் ற்ய என
பினத்டமந்டம் உண்டு.
மண்டித மமக்கநின் கமமத்டயயனந்ட ணீ மைய
ழகமபிலுக்குத் டயனப்ஞிகலம், மநணம டயனபமஞ
ணர்ப்ஞங்கலம் ந்ட பந்டயனப்வடப் ழமழப
டயனணவ மதகனம் யவதச் ளசய்டமர். ீகண்
டீையடரின் ழணற்மர்வபதில் அப்ழமட 'னடணண்'
யர்ணமஞம் ந்ட பந்டட. அடயல் வபப்டற்கமக
றணந்டயனெர்த்டய ஆசமரி ன் சயல்ி, த்ிகள்

ழணடணமக மதகனவத சயவவதனேம் ண்ஞிமர்.

ட்த்ட மஞிதின் சயற்த்வடப் ண்டம்ழமட பட
னனங்கமலுக்கு ழணழ என சயல்லு

ளடயத்டப்ழமய்பிட்ட. ன் ண்ஞிமலும் அந்ட

னெநி ளடரிதமணல் ணவக்க னடிதமட டயனுயல் இட
ந்டபிட்ட. ளமம்வும் அனகமக உனபம சயற்த்டயல்
இப்டி ற்ட்டுபிட்ழட ன்று டக்கப்ட்டுக்ளகமண்டு
ஆசமரி (ீகண்) டீையடரிம் ழமய் அலடமர்.

டீையடர் ழடம ளகமஞ்சம் டீர்க்கணமக ழதமசவ

ண்ஞிமர். அப்னம் "அப்ம அனமழட! ீ ண்ஞி
சயவ டத்னொணமக இனக்க ழபண்டுளணன்றுடமன்
இம்ணமடயரி சயல்லு ளடயத்டப் ழமகும்டி அம்மள்
ண்ஞிதினக்கயமள். அடமல் அட இனக்கயடிழத

இனக்கட்டும். அப்டிழத ணண்த்டயல் வபத்டபிமம்"
ன்று ளசமல்யபிட்மர்.
மஞிக்கு அந்ட இத்டயல் ணச்சம் இனந்டயனக்கயட.
டீையடனக்கு இட ஸ்னரித்டடமல்டமன், flash ஆடமல்டமன்
அப்டிச் ளசமன்மர். மனத்ரிகம ைஞப்டி உத்டண
ஸ்டயரீகலக்கு இம்ணமடயரி ணச்சம் இனக்கழபண்டும்
ன்டன் டிழத மஞிக்கும் இனப்வடத் ளடரிந்ட
ளகமண்மர்.
ஆசமரினேம் அழடழமச் சயவவத ணண்த்டயல்
வபத்டபிட்மர். இப்ழமடம் ல த்டயிகழநமடு
இனக்கய டயனணவ மதகர் சயவதில் ட்ணயயதின்
சயற்த்டயல் இந்ட ின்ம் இனக்கயட.

ழபவகவந ழணற்மர்வபதி மதகர் பந்டமர்.

மஞிதின் சயவவதப் மர்த்டபிட்டு ஆசமரிதிம், "ன்
இந்ட னெநிவதச் சரி ண்ஞமணழ வபத்டயனக்கயீர்?"
ன்று ழகட்மர்.
"அந்ட

இத்டயல் அம்ணமடயரி இனப்டடமன் சரிளதன்று

தம டீையடர் ளசமன்டமல்டமன் அப்டிழத
பிட்டுபிட்ழன்" ன்று ஆசமரி ளசமன்மர்.

ீகண் டீையடவ 'தம டீையடர்' ன்ழ கனம்

ளசமல்பமர்கள். டஞ்சமவூரில் மதக் மமக்கலக்குப் ிடண
ணந்டயரிதமதினந்ட ழகமபிந்ட டீையடனக்கு 'தன்' ன்கய
ளதர் பனங்கயடழமல், ணடவதில் ணந்டயரிதமக இனந்ட
ீகண் டீையடனக்கு 'தம' ன் ளதர் இனந்டட.
மஞிக்கு இப்டி ணச்சம் இனப்ட டீையடனக்கு ப்டித்
ளடரிந்டட ன்று மதகனக்கு ந்ழடம் பந்டபிட்ட.
ணம ழகமனம் பந்டபிட்ட. உழ அபவக் வகட
ண்ஞி அவனத்டக்ளகமண்டு பனம்டி அபனவத
கயனத்டக்கு ழபகர்கவந அனுப்ிமர்.
அப்ழமட டீையடர் கயனத்டயல் ணீ மையவதத் டமன்
னவ ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமர். ழபவந ளகட்

ழபவநதில் ழபகர்கள் பந்டயனக்கயமர்கள் ன்
உழழத அபனக்கு அம்மள் கயனவதமல் ன்
கமஞம் ன்று னரிந்டபிட்ட.
டீமமடவக் கர்ப்னத்வட, அப்டிழத வ

வபத்டக்ளகமள்கய ணமடயரித் டம் கண்கநில் அலத்டயக்
ளகமண்டுபிட்மர்.
ஈஸ்பமடேக்த்டயல் அப்ர் ஸ்பமணயகலக்குச்
சுண்ஞமம்னக் கமநபமழத 'ணமசயல் பவஞனேம்
ீ
ணமவ
ணடயதன'ணமக இனந்சமற்ழம, ணீ மையதின் கனஞம

கமைத்டமல் டீையடனக்குக் கண்வஞச் சுட்ளரித்டக்
ளகமண்டம் யல்ளன்றுடமன் இனந்டட!
அப்டிழத பமசலுக்கு பந்ட, "மம க்கு ன்
டண்வ ட ழபண்டுளணன்று யவத்டமழம அவட

அபனக்குச் சயணம் இல்மணல் மழ ண்ஞிக் ளகமண்டு
பிட்ழன் ன்று ளசமல்லுங்கள்" ன்று ழபகர்கநிம்
ளசமன்மர்.
அபர்கள் அப்டிழத ழமய்ச் ளசமன்வுன் மதகர்,
"இத்டவ

ளரித ணமவத் டப்மக யவத்ட

அசமம் ண்ஞி பிட்மழண!" ன்று ளமம்வும்
ச்சமத்டமம் ளகமண்மர். ணமஞிக்கபமசகவத்

டண்டித்டடற்கமக இழட ணடவதில் அரிணர்த்ட மண்டித
மம த்டவ டக்கப்ட்மழம அத்டவ டக்கப்ட்மர்
டயனணவ மதகர்.
உழ டீையடரின் பட்டுக்கு
ீ
ஏழமடி பந்டமர். டமம்
ண்ஞி அசமத்டக்கு ணன்ிப்ன ழபண்டிமர்.
உத்டண குஞனள்ந டீையடர், "ீ ந்ழடப்ட்ட

யதமதம்டமழ? பனக்கும் ற்க் கூடித ம்சதம்
டமழ இட?" ன்று ளனம்ழமக்கமகச் ளசமல்ய ணன்ித்ட
பிட்மர்.
"ன்வ

ீங்கள் ணன்ித்டட ளரிடயல்வ. ஆமல்

ீங்கள் இப்டிக் குனமக இனக்குணநவும் ன் ணஸ்
ப்டி ணமடமப்டும்? அட ன்வ உறுத்டயக்
ளகமண்ழடமன் இனக்கும். ப்டிதமபட ீங்கள்
ணறுடினேம் கண்மர்வப ளற்மல்டமன் க்கு

யம்ணடயதமகும்"ன்று மதகர் ளமம் ணன்மடிமர்
அப்ழமடடமன் டீையடர் இந்ட 'ஆந்ட மக

ஸ்டப'த்வடப் ம ஆம்ித்டமர். ண டக்கணம என
ந்டர்ப்த்டயல் ழமக ங்கநின் ப்டயயடயதமக

டக்கத்ழடமடு ப்மிக்கும்ழமழட உள்ல அம்மலவத
அனள் ன்கய ஆந்ட மகத்டயல் ணயடந்டளகமண்டு
மடிமர். கர்ணம், க்டய, ஜமம் னடம
ல்மபற்றுக்கும் ழணமக 'அபள் பிட் பனய' ன்று
ித்டய (சஞமகடய) ண்டபவடழத அடயழ

பிழசணமகச் ளசமல்யதினக்கும். அம்மவந டயழ
வபத்டக்ளகமண்டு ழசுகய ணமடயரி இனக்கும். டயனம்த்
டயனம்ச் ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கமம் ழம என

இத்டயல், " சஞம் ப்த்ழத ணீ மைய பிச்ப ீம் ;
ீம் ணவணப "ன்று பனம் (ஸ்ழம 32) 'க ழமக
ணமடம க்குங்கூ ணமடம' ன்று பிதணமகச்

ளசமல்கயமர். 'அபழந கடய ன்று சண் அவகயழன்'
ன்கயமர்.
டைறுக்கு ழணல் ஸ்ழமகனள்ந இந்ட ஸ்டடயதில் னடல்
மடயதில் இப்டி ித்டய டர்ணத்வட பிநக்கபிட்டு,
'ளநந்டர்த

ரி'தில் னடல் மடயதில் சமக்ட

டத்பங்கவநச் ளசமல்யபிட்டு இண்மம் மடயதில்
ழடபிவதக் ழகசமடயமடம் பர்ஞிக்கயணமடயரி, டீையடனம்
இண்மம் மடயதில் அம்மவநப் மடமடய ழகசம்

பர்ஞிக்கயமர். இந்ட பர்ஞவ ஆம்த்டயல்டமன்,
'ளநந்டர்த

ரி'தில் அடன் டவப்ன பனகயட

ழமழப 'ஆந்ட மக' ன் இந்டத் டவப்னம்
பனகயட.
இடயழ என இத்டயல், " த்ஷ்மஸ்ணய ழக டடம் ட
பிழமசழ ?"- " (உன் சஞங்கவந க்குக்

கமட்டிமலும் கூ) அவட மன் ந்டக் கண் ளகமண்டு

மர்ப்ழன்?" ன்று பனகயட (ஸ்ழம 61) ழணழ ளசமன்
பினத்டமந்டம் யம் ன்டற்கு இட internal evidence
(உட்சமன்று)

.

இப்டி மடி னடித்டடம் அம்மள் அபனக்குப் மர்வப
ளகமடுத்டபிட்மள். டயனஷ்டி பிழசத்டயமழழத
'ணீ மைய' ன்று

ளதர் ளற்யனப்பள் டீையடனக்கு

ணீ நவும் டயனஷ்டிவத அடேக்ம் ண்ஞிபிட்மள்.
ஆமலும் அழடமடு ம ழபகம் ழமடளணன்று அபர்
மயமணம ண்ஞிபிட்டுத் டமம்ஞி டீத்டயல்

மமணவக்குப் ழமய்ச் சயயட கமம் பமம் ளசய்ட
பிட் ந்யதமம் பமங்கயக் ளகமண்டு யத்டமதமகய

பிட்மர். அடமல் அவ்வூனக்கு 'ீகண் னத்ம்'
ன்று ளதர் ற்ட்டினக்கயட. அந்ட ீகண்ழ
அடேபித்ட னத்ம், மகம், ஆந்ட மகம்
டளபன்மல் ணீ மையதின் அடேக்ம்டமன்.
இப்டி இனக்கயட ணீ மையதின் ளனவண. ணயகவும்

உதர்ந்டபர்கநமக இனக்கய குண குனர், ீகண்
டீையடர் ஆகயதபர்கலக்கு ணட்டுணயல்மணல், 'இந்ட

அம்மலக்கு ன் சக்டய இனக்கயட?' ன்று ழகய
ண்ஞி என ளபள்வநக்கம களக்னக்கு*1 கூப்
ண கனவஞழதமடு அடேக்ம் ண்ஞிதினக்கயமள்.
அந்ட டவ டுத்டக் ளகமண்டினந்ட ங்கநமபின் ணீ ட இடி
பின இனந்ட ழமட டெக்கத்டயயனந்டபவ லப்ி
ளபநிழதறும்டி ச்சரிக்வகப் ண்ஞிக்

கமப்மற்யதினக்கயமள். அப்னம் அபன் ண க்டமகய
அம்மலக்குத் டயனபமஞம் - stirrup ன்டம குடயவ

ணீ ட  உடவும் அங்கபடி - ண்ஞி அர்ப்ஞம்
ளசய்டயனக்கயமன்.

இப்டி ஆடயதியனந்ட இன்று பவ ணயவணழதமடு
இனந்ட ளகமண்டினக்கய ணீ மையவத, கண்ஞனவக
வபத்ழட ளதர் ளற்யனப்பவந, ழடபி

ஸ்ழடமத்டயங்கலக்குள் இண்டு கண்கள் ணமடயரி இனக்கும்
ஸ்மணத்டயலும் ளநந்டர்த ரிதிலும்
ளசமல்பில்வ ன்மல், குவதமக, ணமற்ணமக
இனக்கயட.
ஆமல் ன்மக கபித்டப் மர்த்டமல் குவ

யவதமகயட. இண்டிலுழண ணீ மையவத ழமகச்
ளசமல்மபிட்மலும் லசவதமகச் ளசமல்யத்டமன்

இனக்கயட. உவத்டச் ளசமல்மணல் லசவதமகச்
ளசமன்டமழழத அபலக்கு மஸ்டய பிழசம் ன்று
ழடமன்றுகயட
அட ப்டி?
ப்ழமடழண ஸ்டெத்வடபி லக்ஷ்ணத்டக்குத் டமழ
ணடயப்ன மஸ்டய? அடமல் ளபநிப்வதமகச்

ளசமல்பவடபி ணவத்டச் ளசமல்லுபடயல்டமன் ணயவண
மஸ்டய.
பிவ உதர்ந்ட த்டயம் இனந்டமல் அவட ல்மர்
கண்டம் டும்டிதமகப் ழமட்டு வபப்மர்கநம?
ளட்டிக்குள் வபத்ட, அவட இன்ளமன ளட்டிதில்

ழமட்டு, பட்டின்
ீ
உள்நவதில்டமழ த்டயப்டுத்டய
வபப்மர்கள்? அப்டித்டமன் ணீ மையவத ஸ்

மணத்டயலும் ளநந்டர்தரிதிலும் ஸ்தணமகச்
ளசமல்யதினப்டமழழத அபலக்கு பிழச ணடயப்னக்
ளகமடுத்டடமகயட.
ளமம்வும் ப்ரிதணமபர்கள், ளமம்வும்
ணரிதமவடப்ட்பர்கள் ஆகயழதமரின் ளதவச்

ளசமல்படயல்வதல்பம? இப்டித்டமன் மகபத்டயல் கூ
மவடதின் ளதவச் ளசமல்மணழ என இத்டயல்
ணட்டும் லசவதமகக் ழகமடி கமட்டிதினக்கயட ன்று
ளசமல்படண்டு. மடமகயனஷ்ஞ க்டயக்கமர்கள்
கயனஷ்ஞவபி மவட என டி உசத்டய ன்மர்கள்.
கயனஷ்ஞழ அபள் கமயல் பிலந்ட ிஞத

கத்வட (ஊவ) த் டீர்த்டயனப்வட டுத்டக்
கமட்டுபமர்கள். அத்டவ உசந்டபள் ழவ

ணண்வதிடித்ட ணமடயரி ளசமல்க்கூமளடன்றுடமன்
மகபத்டயல் என இத்டயல் ணட்டும் ணவனகணமகச்
ளசமல்ய அழடமடு பிட்டினக்கயட ன்கயமர்கள்*2.
இம்ணமடயரி ணீ மையவத ஸ்மணம்,
ளநந்டரிதரி இண்டிலும் ழமகச் ளசமல்மணல்
ணவனகணமகச் ளசமல்யதினப்டமழழத அபலக்கு
ற்ம் ளகமடுப்டமகத்டமன் ற்டுகயட

சரி, 'யடம ஸ்மணம்' ணீ மையவத ங்ழக
ளசமல்கயட? ன் ளசமல்கயட?
ஆம்த்டயல் அம்மவந பர்ஞித்டக் ளகமண்டு
பனம்ழமட பக்த் க்ஷ்ணீ ரீபம சன்

ணீ மழமசம ன்று என மணமவபச் ளசமல்கயட. "

பக்த் க்ஷ்ணீ " ன்மல் (அம்மலவத) னககமந்டய.
அட என ளரித ிபமணமக இனக்கயட,
'ரீபமம்'ன்மல்

ிபமம். இப்டி னக ழடஸ்

ளனக்ளகடுத்ட ஏடுகயட ன்மல் ீர்ளனக்கயல் ணீ ன்
இனக்க ழபண்டுழண! இந்ட கமந்டய னத்டயத்டயல் ங்ழக
ணீ ன்?

ீண்டு ீண்டு பிநங்கும் அம்மலவத ழத்டயம்
இனக்கயழட அடடமன் ணீ ன். ழமசம் ன்மல் கண்.
(ழமகம் ன்மல் மர்ப்ட. மர்க்கப்டுபடமல் டமன்
'ழமகம்' ன்ழ

ழர். டணயனயலும் 'மர்' ன்மல்

ழமக்குபட, உகம் ன் இண்டு அர்த்டனம்
ற்டுகயட. இங்கயீ ஷ் look ன்டம் 'ழமக'

ம்ந்டனள்நடடமன்.) ணீ ன் ணமடயரி படிபத்டயல் இனக்கய
ழமசம் - ணீ ம ழமசம் . னொத்டயல் ணீ ன் ணமடயரி
இனப்ட ணட்டுணயன்ய, ிபமத்டயல் ணீ ன் இனக்க
ழபண்டும் ன் யதமதத்டயன்டினேம் ளநந்டர்த
ப்பமணம அம்மள் இப்டிப்ட் கண்வஞ

உவதபநமதினக்கயமள். 'ணீ மைய' ன்று அப்ட்ணமகச்
ளசமல்மணல் 'ணீ ம ழமசம'ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
ஆகக்கூடி என குவ டீர்ந்டட.
'ளநந்டர்தரி'தில்

ன் பனகயட? அடயல்

அம்மநின் கண்கவந அழக ஸ்ழமகங்கநில் என்யல்
(56) னடயண்டு பரிகள்:
டபமர்ழஞ கர்ழஞ த வசுன்த சகயடம :
யீ தந்ழட ழடமழத யதடம் அயழணம : சரிகம :

அர்ழஞ - அர்ஞம ன் ளதனவத அம்ிவகழத!
டப - உன்; கர்ழஞ - கமடயல் (கமடயம்) ; த -

ழசுபட ழமன் கண்கள்; வசுன்த சகயடம : - (டங்கவநப்
ற்யக்) ழகமள் ளசமல்கயன் ன்று தணவந்டவபதம;
சரிகம :- ளண் ணீ ன்கள்; அயழணம :- கண்

னெமடவபதமக; ழடமழத - ஆற்றுக்குள்; யீ தந்ழட னலகய பிடுகயன் (ன்ட) , யதடம் - யச்சதம்.
ணீ ன் ன் ப்ழமடம் ஆற்யன் ழணல் ணட்த்டயல் ீந்டமணல்
உள்லக்குள்ழநழத ீந்டயக்ளகமண்டினக்கயட? இடற்கு
இங்ழக ஆசமர்தமள் என கமஞம் கல்ிக்கயமர்.

கமடநழபமடும் அம்மநின் கண்கவந ணீ ன்கள் மர்த்ட.
ழமகத்டயல் என னல் னண்டு னல னச்சயகூ பிட்டுப்

ழமகமணல் கன்ணமடம பினயகவந க டயக்குகநிலும்
டயனப்ிக்ளகமண்டினக்கயமள். அப்ழமட எவ்ளபமன சணதம்
அவப கண்ழகமடிக்கு பனம்ழமட கமவடத் ளடமட்டுபிடும்
ழமயனக்கயட. அப்ழமட அவப கமடயம் ஸ்தம்
ழசுகய ணமடயரி ணீ ன்கலக்குத் ழடமன்றுகயட ன்

ஸ்தம்? உனபத்டயல் இந்ட ணீ ன்கள் அம்மலவத
அந்டக் கண் ணமடயரித்டமன் இனக்கயன். ணஸ்ட

ழமகமடேக்த்டக்கமக ந்ட ீபனும் பிட்டுப் ழமய்
பிக் கூமட ன்று, அந்டக் கண்கள் ஏதமணல்

சஞ்சரிப்வடப் மர்த்டக் 'கமப்ி' அடிக்கயட ழமத்டமன்
இந்ட ணீ ன்கலம் ஏதமணல் எனயதமணல் சஞ்சரித்டக்
ளகமண்ழதினக்கயன். இடமல்டமன் ணீ ன்கலக்கு தம்
பந்ட பிடுகயட. அம்மலவத கண்கள் அபலவத
கமடயம், "ணீ ன்கள் ன்ழமடு ழமட்டி ழமடுகயன்"

ன்று ஸ்தணமகக் ழகமள் ளசமல்கயன்ழபம ன்று
தம்! கண்கலவத ளடிவக் ழகட்டு ணம

மசக்டயதமபள் இந்ட அல் ந்டபம ணீ ன்கள் ழணல்
ஆன் டுக்க பந்ட பிட்மல்? இந்ட தத்டயல்டமன் ீர்
ணட்த்டயன் ழணல் ப்ில் ீந்டமணல் அவப உள்லக்குள்
ணவபமக னலகயபிடுகயன்!

ழடமற்றுப்ழம டரிழதமடன் ணடுவுக்குள் ழமய் எநிந்ட
ளகமண் ணமடயரி, அம்மநின் கண்ஞனகுக்குத் ழடமற்றுப்
ழம ணீ ன்கள் த்டயன் உள்ணட்த்டக்குப்
ழமய்பிடுகயன்!
'சரிகம': ன்மல்

ளண் ணீ ன்கள் ன்று அர்த்டம்.

'வசுன்த' ன்மல்

ழகமள் ளசமல்லுபட;' ழகமனய னெட்டுபட'

ன்கயழமழண அட! 'சகயடம': ன்மல் தத்டயல்

டுங்கயக்ளகமண்டினக்கயவப ன்று அர்த்டம். 'வசுன்த'
ன்டற்கு அறவத ன்று ளமனள்ளகமண்மல்,
கமடநழபமடும் கண்கவநப் மர்த்ட ணீ ன்கழந அறவத,
தம் இண்டும் அவந்ட ன்மகும். அம்மநின்

கண்ழஞமடு னேத்டம் ளசய்டமல் படிபனகு, சஞ்சரிக்கும்

மணர்த்டயதம் இண்டிலுழண ழடமற்றுப் ழமய் பிடுழபமம்
ன்ழ ணத்ஸ்தங்கள் த்டக்குள் அஜ்ஜமட பமம்
ஆகய பிடுகயன். ணடவதில் ணீ மைய ஆதப்

ளமற்மணவக் குநத்டயல் ணீ ழ இனப்டயல்வ. கமஞம்
'அபலவத

கண்ஞனகயல் ளபட்கய அட அங்ழக

டவகமட்டுபழட இல்வ' ன்று பனக்கு
ற்ட்டினக்கயட.

அம்ிவகதின் ழத்ங்கலக்கு ணத்ஸ்தத்வட எப்னபவண
ளசமல்ய, அட எநிந்ட ளகமண்டமகவும் கூறுகய
'ளநந்டர்த

ரி'ஸ்ழமகத்டயல் ஆசமர்தமள்

ணீ மையவதத்டமன் எநிந்ட லசவதமகக்
குயப்ிடுகயமர்!
இண்மபட குவனேம் டீர்ந்டட. ணீ மைய ன்
அபத்வட ழணமத்டணம இண்டு ழடப ீ
ஸ்ழடமத்ங்கலம் அயபிக்கயன் ன்று ஆகயபிட்ட.
னொம், சமஞ்சல்தம் (சஞ்ச ஸ்பமபம்) இபற்யல்

கண்டக்கும் ணீ னுக்கும் எற்றுவண இனப்ட ணட்டுணயன்ய
அம்மநின் கண்வஞ ணீ மகச் ளசமல்படயல் என டத்ப
பிழசனம் இனக்கயட.
ஆடு, ணமடு, ணிடர்கள் னடயத இங்கள் குட்டிகவந,

குனந்வடகவநப் மலூட்டி பநர்க்கயன். Mammal ன்
இபற்வச் ளசமல்கயமர்கள். ையகள் குஞ்சுக்குப் மல்
ளகமடுப்டயல்வ. 'ணம்ணல்' ணமடயரிதில்மணல் இவப
னட்வதிட்டு, அவகமத்ட, குஞ்சு ளமரிக்கயன்.

அப்னம் மல் ளகமடுக்கமணல் னல னச்சயகவநக் ளகமண்டு
பந்ட ஊட்டி பநர்க்கயன். ணீ ன் ன் ண்டகயட?

னட்வடமன் ழமடுகயட. ஆமல் அவகமக்கயடயல்வ.
அப்னம் குஞ்சுக்குப் மல் ளகமடுப்டயல்வ; ழபறு
ஆமமடயகவநக் ளகமண்டு பந்ட ஊட்டுகயடணயல்வ.
ின்ழ ன் ண்டகயட ன்மல்: இவடப்ற்ய Zoology
(ிமஞி

இதல்) , Biology (உதிரிதல்) -கமர்கள் ன்

ளசமல்லுபமர்கழநம ளசமல்யபிட்டுப் ழமகட்டும் - ீண்
கம ளமட ம்ிக்வகப்டி, கபி ணனப்டி ( poetic tradition

டி) - டமய் ணீ ன் டன் கண்ஞமல் னட்வவதப் மர்த்டப்
மர்த்ழட குஞ்சு ளமரித்டபிடும். அப்னனம் டன் கண்

மர்வபதமழழத அடற்குப் சயதமற்யப் ழமயத்டபிடும்
டமய் ணீ மட இப்டித் டயனஷ்டிதமழழத சயசு ைவஞ
ண்ஞிபிடுகயட ன்ட டயஹ்தம் (டீகம்) .
னொத்டயல் ணட்டுணயல்மணல், டயனஷ்டி ணமத்டயத்டமல்
குனந்வடகவந ையக்கய குஞத்டமலும் அம்மநின்
ழத்டயம் ணீ மக இனக்கயட. அம்மநின் குனந்வடகள்
தமர்? ல்மனந்டமன்; ல்மனந்டமன். ஈஸ்பவழதகூ
அபள் குனந்வடடம ன்று என மபத்டயல்,
டத்பமர்த்டணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. னல் னண்டியனந்ட
ஆம்ித்ட ிம்ணமடயகள் பவ ல்மவனேம் டன்

கமைஅம்னடத்டமல் வத்ட வத்ழட உய்பிக்கய
ண கனவஞனேள்ந ழமக ிடமன் ணீ மைய. ணீ ன்

ழமல் னொனள்ந அபலவத கண்ஞின் டயனஷ்டி ட்
ணமத்டயத்டயல், ணீ ன் குஞ்சுக்குத் டமதமரின்

டயனஷ்டிதமழழத பதிறு யவந்டபிடுகய ணமடயரி ம்
ணஸ் யவந்ட பிடுகயட. அபலவத கமைழண
ஜமப் மமக உதிவ, அயவப பநர்த்ட
உய்பித்டபிடுகயட.
" அயழணம

'ளநந்டர்த

:"- 'கண்வஞக் ளகமட்மணல்'ன்று

ரி' ஸ்ழமகத்டயல் ணீ வப் ற்யச்

ளசமல்யதினக்கயட. (கண் ளகமட்டுகய மனய டமன்
'யணயம்' ன்ட.

அடடமன் ணடவ ணனவடதமகயட

ழமல் 'ணயிட்' ஆதிற்று.) ணீ ன் டெங்குபடயல்வ ன்று
traditional belief (ணன

பனய ம்ிக்வக) அடற்ழக ஆசமர்தமள்,

கண்கநின் ழகமனயப் ளடிவக் ழகட்டு அம்மள் ங்ழக
டன்ழமடு சண்வ ழம த்டயன் அடி ணட்த்டயற்கும்
பந்ட பிடுபமழநம ன்றுடமன் அங்ழகனேம் ணீ ன் கண்
ளகமட்மணழ alert -ஆக (உமமக) இனந்ட
ளகமண்டினக்கயளடன்று கமஞம் கல்ிக்கயமர்!

ணீ மையனேம் கண்வஞக் ளகமட்டுபடயல்வ. ளகமட்டிமல்
அந்ட fraction of a second -ல் (பிமடித் டகநில்) டன்
கமைமம்னடம் குனந்வடகலக்கு இல்மணல்

ழமய்பிடுழணம ன்டமல் ப்ழமடம் பினயப்ழமடு
ழமகத்வட ையத்டக் ளகமண்டினக்கயமள்.
ணீ மையக்கும் ணீ னுக்கும் இன்ளமன ம்ந்டம்.

வபவகக்குப் னர்பத்டயல் க்னடணமம ன்று ம்ஸ்க்னடப்
ழர் இனந்டயனக்கயட. இங்ழக இனந்ட வபபஸ்பட

ணடேவுக்கமகத்டமன் கபமன் ணத்ஸ்தமபடமம் ண்ஞிமர்.
இவடச் ளசமல்ய ீகண் டீையடர் 'சயபீ மர்ஞப'த்டயல்
ழபடிக்வக ண்ஞிதினக்கயமர். "ிநதத்டயல் ணமட்டிக்

ளகமண் ழபடத்வட ணீ ட்டற்கமக ணம பிஷ்ட ணீ மய்
அபடரித்டத் ழடடித் ழடடிப் மடுட்மர். ணீ மையதம
உன் சஞமபிந்டத்வடழதம அந்ட ழபடழண ழடடிக்
ளகமண்டினக்கயட"ன்கயமர்!

ஆபிஷ்த கயந்ம் யகணமந் அழசமந்
அணீ  ணீ ம் ப்டணம் ஸ்ணமண :*
ஆபிஷ்தணமம் யகவண-ழசவ :
அம் ஸ்டேணஸ்ழட பதணமைய ணீ ம் **

ணடவதிழ ழபடம் யம்ிதினக்கயட. "ழசர்

டவகம பஞ்சயதில் உள்நபர்கலம், ழசமனர்
டவகம உவனைரில் உள்நபர்கலம் ழகமனய கூபி
லந்டயனப்மர்களநன்மல், மண்டிதர் டவகம
ணடவதிலுள்ந மங்கள் ழபட எய ழகட்ழ

லந்டயனப்ழமம்" ன்று 'ரிமய'ல் இனக்கயட.
மன் ணவக் ழகள்பி பில்குல் டுப்
ண பின்றுதில் லடல் அல்வட
பமனயத பஞ்சயனேம் ழகமனயனேம் ழமக்
ழகமனயதின் னமளடம் ழனொர் டதிழ.
அம்மள் இங்ழக ளரித ழகமனம் கட்டிக்
ளகமண்டினக்கயமள். ழகமனம் ன்ளடன்? மட டர்ண
பினத்டயன் னம். அடற்கு ழபர் ட? ழபடம்டமன்.
இத்டவ உத ழகமனப் னளணன்மல் அடற்ழகற்க
அத்டவ ஆனணமக ழபட ழபனம் ழமதினக்கயட
ணடவதில்! அம்மள் அங்ழக ழபட ஸ்பனொிஞிதமக
ஜ்பயக்கயமள், மட ஸ்பனொிஞிதமக, ங்கர ட
ஸ்பனிஞிதமக இனப்ழடமடு.

ணீ மையதின் அம்னட கமைம் டுகய இளணல்மம்

ணடணமகயட. ணடத்டக்கு, இிவணச் சுவபக்கு ளதர்
ழமட அணனடம்டமழ? ீபந்டகள் ணடம் ஆபட
ன்மல் ன்? அன்ன ணதணமபட ன்றுடமன் அர்த்டம்.
ரினர்ஞத்பம் அவபழட ீபனுக்கு ணடம். கட்வக்
கசங்கமய் கவசயதில் க்குபணமகய ழமட கிந்ட

ணடணமபடழமல், அழக டர்குஞங்கள் ளகமண் மம்

கிந்ட ணமயக்ளகமண்ழழமய்ப் க்குபணமகயப் ளறுகய
னர்ஞ யவடமன் ணக்கு ணடம். அப்டிப்ட் னர்ஞத்ப
ணடத்வட ணக்குத் டனபட ணீ மம்ிவகதின் கவக்கண்.
ழமகத்டயல் இனக்கயழமழட யவவபத் டந்ட, அப்னம்
இந்ட ழமகம், ம்ம மசம் இல்மணல்
ழணமைமந்டம் டனகயட.
னத்டஸ்பமணய டீையடனக்கு அப்ழர்ப்ட் அடேக்த்வட
ணீ மம்ிவக ளசய்டமள். டீமபநி அணமபமஸ்வத அன்று
அம்மலக்குப் னவ ண்ஞிபிட்டு ' ணீ மைய 'ன்று அபர்
ணனனகயப் மடிக் ளகமண்ழ ழமமர். ச்வசப் ழசல்
ன்று ண குநிர்ச்சயதமகப் ிகமசயக்கய அம்மநின்
ஸ்பனொத்வட 'ணகடச் சமழத' ன்று ளசமல்ய, '

ணீ ழமச ீ , மசழணமச ீ 'ன் பமர்த்வடகவந அபர்
கமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கயழமழட அபனவத
ம்ம மசத்வட அம்மள் ீக்கயத் டன்

மடமபிந்டத்டயல் சமச்படணமகச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு
பிட்மள். ங்கர டத்டக்ழக அடயழடபவடதமக இனக்கப்ட்
ணீ மைய டீையடரின் மழடமமவக்குப் ன்
டந்டபிட்மள்.

இப்டிப் ீபனுக்குப் னர்ஞத்பம் ன் ணடத்வடத் டனம்
ணீ மையதின் ணடகமைம் பிழசணமகப்

பிதினப்டமல்டமன் அபலவத ழைத்த்டக்ழக
ணடவ ன்று ளதர் இனக்கயட. அம்மநின் கவக்கண்
அனட அவ அவதமகப் பிதினப்டமல் அட

ணடவதமகயட. அவதடித்டப் வுகயளடன்மல்

அப்ழமட அபலவத கமைத்வட அடேக்
னத்ம் ன்று ளசமல்ழபண்டும். னடயல்,

னத்த்டயல் ணீ ன் இனக்கய ணமடயரி அம்ிவகதின் னக
கமந்டயக் கயல் கண் ணீ ன்கள் டள்லகயன் ன்று
மர்த்ழடமம். இப்ழமட மர்த்டமல் னகமபண்த

னத்த்டக்குள் இனக்கய இந்ட ழத்டய ணீ னுக்குள்லம்
என னத்ம் - அனட்கல் - இனக்கயளடன்று
ளடரிகயட!
அபள் ங்ழகழதம இனக்கயமள், கமைம் ணட்டும் ம்
ழணழ டுகயட ன்று இல்வ. டமய் டன் ணடிதில்
குனந்வடவத அன்மகப் ழமட்டுக் டமமட்டிக்

ளகமண்டினப்டழம அபலவத கமைத்டயழழத
அபலவத ணடிதில் கயப்டம ஆறுடலும் அபலவத
பமத்ல்தம் யவந்ட பமக் அனடத்வட ழகட்டம

டமசமந்டயனேம் குனந்வடகநம ம் இத்டவ ழனக்கும்
கயவக்கயட. ணீ ின் கமைழண ணீ ன் னட்வக்குத்

டன்வ அவகமக்கய அவஞப்ன ஸ்ரிசணமகவும், டமதமர்
ஊட்டும் ைீணமகவும் இனக்கயணமடயரி ணீ மையதின்
கமைழண ம்வண அவஞத்ட ையத்ட ஜமப்மல்
ஊட்டிபிடுகயட. அபள் என னெர்த்டயதமக யன்று,

அபலக்குக் கயட்ழ ஸ்டெணமக இனக்கும் ணடவ
பமயகள் மக்தசமயகள்.
ன்வ 'டர்சம்' ன்று டழபம என்று ஞடபடற்கமக
ணீ மைய கபமயகநம ீங்கள் இவ்பநவு ழர் பந்ட
ந்ழடமப்டுகயீர்களநன்மல், அபலக்குக் கயட்ழப
பமழ்கய உங்கள் இத்டவ ழவனேம் டர்சம்

ண்டபட க்கும் ஆந்டணமக இனக்கயட*3. இப்டி
மம் ஸ்ம் ணம் கிந்ட ிரீடயழதமடு இனப்ட

மைமத் ணீ மம்ிவக பர்யக்கும் ழமந்டத்டயல் என
டநிடமன். இட ழமகம் னலக்க, ல்வதில்மட
அபலவத ணமத்னத்பத்டயல் அங்கயனேள்ந அத்டவ

உதிர்கலக்கும் பி, ழமகம் னலபடம் அபலவத
கமை£ம்னடம் னர்ஞணமகப் ளமனயந்ட, அடமல்
ங்ழகனேம் ழமந்டம் யம்ிதினக்கும்டிதமக

அபலவத சஞமபிந்டங்கநிழழத ிமர்த்டவ
ளசய்ழபமம்.
ணடமனரி மதிழக ணஸ்ழட
ணடமம சுகமிமண ஸ்ழட *
ணதத்ப மண்ட்த-மகந்ழத
ணதி ணீ மைய க்னமம் பிழடய டந்ழத **
(ணடமனரிக்கு

மதகயழத!ணடணமகக் கூவும் கயநிவத ந்டய

னயலுற் கத்வட உவதபழந!ணதத்ப மண்டித
ணன்ன் ணகழந!க ச்பர்தனம்

யவந்டபழந!உக்கு ணஸ்கமம். க்கு உன்
க்னவவத அனலபமய்!)
ணீ மையதின் னகவன இப்டிப் மடிப் மடிழத, ழமகம்
னலபடம் அபள் குனந்வடகள் ன்டயல் என ழடம், என
த்ழபம் இல்மணல், அத்டவ ழனம் சயந்டவதிலும்
ளசதயலும் எற்றுவணனேன் பமழ்க்வகவத ஆந்டணமய்
த்டழபமம்.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------*1. ழமஸ்

ீட்ர்

*2. ழகமிதழமடு

ஆடிக்கநித்ட கண்ஞன் டயடீள ணவந்ட

ழமட ழகமிகள் அபவ ழடடிச் ளசல்வகதில் அபன்
எழ ழகமிவகவத ணட்டும் உன் அவனத்டச்
ளசன்டற்கம டதத்வடக் கமண்கயமர்கள். இபழந

மவட. ஆதினும் ழமகப் ளதர் ளசமல்மணல் அபர்கள்
"இபநமல் கண்ஞன் பிழசணமக ஆமடயக்கப்டுகயமன்"
("அதம (ஆ) மடயழடம டைம்") ன்னும்ழமழட மடம

மணத்வடக் குயப்மலுஞர்த்டய பிடுகயமர்கள் (10.30.28) .
*3.1961

ப்யல் ணடவ பிதத்டயன்ழமட அந்ட க

பமயகவநப் ற்ய அனநித பமசகம்

